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 ـ عنعث سعلةر بعلةن مذظاهعدة تىزىشكةن مذشرعكالرغا قاراتقان ظادااهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعر )بذ(

خالعغعنعثالرحة (يةر يىزعدة !) ظع مذشرعكالر(. 1ظئالنعدذر )يةنع مذظاهعدعنع بعكار قعلعش(جذدا بولذش
 اهللا) بعلعثالرآع(دعن قئحعص قذتذاللمايسعلةر، ) نعث ظازابع(تأت ظاي يىرىثالر، بعلعثالرآع، سعلةر اهللا 

  . 2آاصعرالرنع خار قعلغذحعدذر
  نعث يئزعلمعغانلعقع توغرعسعدا » بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعم«بذ سىرعنعث بئشعدا 

دا نازعل بولغان سىرعلةرنعث بعرعدذر         ة ظعمام    . بذ سىرة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظاخعرع بذ هةقت
ةنلعكعنع رع      داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةرا رةزعيةلاله ذخارع ب دذ ب ةت قعلع دا : ؤاي ةث ظاخعرع ع  (: ظ ظ

ا       !) ةدممذهةم ةندعن ظات عدذ    ـس ةتعؤا سورعش ذق ص ع توغرذل ث معراس وق مئيعتنع ع ي ع، بالعس  ))1 ظانعس
ة حىشتع         . دئضةن ظايةت حىشتع   دا سىرة تةؤب بعلةن  “ بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعم   ”بذ سىرة     . ظةث ظاخعرع

النمعدع مان   . باش ة ظوس اهابعالر خةلعص ع س دا  حىنك ذنعث قذرظانع ذ ظةنه عغا   )2( رةزعيةلاله ىرعنعث بئش ذ س  ب
م” انعر رةهع معلالهعر رةهم ان“ بعس ع يازمعغ ذ  . ن ان رةزعيةلاله ع ظافف مان ظعبن ة ظوس ذالر خةلعص ةلكع ظ ب

  . ظةنهذغا ظةضةشكةن ظاساستا شذنداق قعلغان
ايتعص آئلعص، هةجضة   بذ سىرعنعث باش تةرعصعع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ تةبذك غازعتعدعن ق             

دع      ل بول دا نازع ان حاغ ةت قعلغ نع نعي ةج       . بئرعش ل ه ذ يع رعكالرنعث ب االمغا مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ع              ةج قعلغعل ة ه ادعتع بويعح ش ظ اؤاص قعلع اح ت ص ـ يالعث ذلالهنع قع ث بةيت عمعدة ظأزلعرعنع مةؤس

ظذالر بعلةن ظارعلعشعص هةج قعلعشنع      شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . آئلعدعغانلعقع بعلدىرىلدع 
عتعش،   اظالعيةتلعرعنع ظأض ة هةج ص ةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذنع آعشعلةرض ذ يعل ظةبذب ذرماي، ب ياقت

يعن هةج قعلماسلعقنع ظذقتذرذش ؤة آعشعلةر ظارعسدا  ذ يعلدعن آئ ذ(: مذشرعكالرغا ب ذنعث  )ب اهللا ؤة ظ
دة  ةن مذظاهع ةيغةمبعرعنعث سعلةر بعل ادا ص ان ظ ذدا بولذش  - تىزىشكةن مذشرعكالرغا قاراتق ةنع ( ج ي

.  دةص جاآارلعشع ظىحىن هةج قعلغذحعالرغا باشلعق قعلعص ظةؤةتعدذظئالنعدذر )مذظاهعدعنع بعكار قعلعش
ةيغةمبةر    ذتالعبنع ص ع ظةب ةلع ظعبن عدعن ظ ذنعث ظارقعس يعن ظ دعن آئ ص بولغان ا حعقع ةآرع يولغ ظةبذب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث خةؤعرعنع يةتكىزىشكة               ظةلةيهعسساالمنعث تذ   غقعنع بولغانلعقع ظىحىن، ص
  . بذ هةقتة آئيعن تةصسعلعي توختعلعمعز. ظةؤةتعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع176سىرة نعسا ) 1(
  . ظوسمان تذنجع بولذص، قذرظان آةرعمنعث شعؤعلعرعنع بعرلعككة آةلتىرىص بعر نةححة نذسخا قعلعص تارقاتقانخةلعصة ) 2(

 ظايةت129                          سىرة تةؤبة       نازعل بولغاندعنعدةمة
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  مذشرعكالرغا ظادا ـ جذدا بولغانلعقعنع ظئالن قعلعش توغرعسعدا 
)غا قاراتقان ظادااهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث سعلةر بعلةن مذظاهعدة تىزىشكةن مذشرعكالر )بذ 

ذش  - ذدا بول ش ( ج ار قعلع دعنع بعك ةنع مذظاهع دذر )ي رعكالر . (ظئالنع ع مذش دة !) ظ ةر يىزع ي
 بذ ظايةت مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعمةي، مذتلةق ظةهدة تىزىشكةن          تأت ظاي يىرىثالر ) خالعغعنعثالرحة(

از تىزىلضةن ظةهدعنعث ؤاقتع     حىنكع تأت ظاي . تعلعدذعياآع تأت ظايدعن ظاز ظةهدة تىزىشكةنلةرضة قار  دعن ظ
دذ   ةص بولع دة تىض اي ظعحع أت ظ ذ ت ع   . ب دعنعث ؤاقت كةن ظةه علعنعص تىزىش ت بةلض ةن ؤاقع ةمما مذظةيي ظ

  . توشقعحعلعك آىحضة ظعضة بولعدذ
ع اهللا  االحىنك دذ  تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ع    :  ب ذنعث ؤاقت ة ظ ةن بذمذظاهعدعض ةن تىزض ذالر بعل ظ

دذ           . ))1ية قعلعثالر توشقانغا قةدةر رعظا   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي ة ص ةيغةمبةر  آعم  «: بذ هةقت ص
  . »بعلةن ظةهدة تىزىشكةن بولسا، ظذنعث ظةهدعسع ؤاقتع تىضعضعحعلعك آىحكة ظعضعدذر ظةلةيهعسساالم

ع ظةبذمذسا ظةشظةرع مةدةنعي، مذهةممةد ظعبنع آةظب خذرةزعي ؤة باشقعالرنعث مذنداق دئضةنلعكعن          
دذ  ةت قعلع ةنعث : رعؤاي ةج             9هعجعرعي ةآرعنع ه االم ظةبذب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمعدا ص ةج مةؤس ع ه  ـ يعل

ةؤبعنعث        . قعلغذحعالرغا باشلعق قعلعص ظةؤةتعدذ     ذتالعبنع سىرة ت ةلع ظعبنع ظةب  ـ  30ظذنعث ظارقعسعدعن ظ
اآع  دذ           40ي ىن ظةؤةتع ةتكىزىش ظىح ايعتعنع ي ةرنع آعشعل.  ـ ظ ذ ظايةتل ةلع ب رعص ظ ذص بئ ة ظوق ةرض

دذ  علةص بئرع ت بةلض ة ؤاقع اي يىرىشعض أت ظ ة ت دة خالعغانح ةر يىزع ذالرنعث ي رعكالرغا، ظ ذ . مذش ةلع ب ظ
 آىنعنع، مذهةررةم،   20ظايةتلةرنع ظذالرغا ظةرةصات آىنع ظوقذص بئرعص، ظذالرغا زذلهةججة ظئيعنعث قالغان          

ذل ةر، رةبعظ ذلظاخعر ظئيظاؤؤةلسةص ايلعرعنع ؤة رةبعظ ص   ظ ةت قعلع ع مأهل ون آىنعن كع ظ ث دةسلةص عنع
ةردع دع  . بةلضعلةص ب داق دئ ةردع ؤة مذن دا ظوقذص ب ذالرنعث تذرالغذ جايلعرع ذالرغا، ظ ةرنع ظ ذ ظايةتل ذ ب : ظ

اؤاص قعلعشعغا               بعزنعث بذ يعلعمعزدعن آئيعن، بعرةر مذشرعكنعث هةج قعلعشعغا ؤة بةيتذلالهنع يالعثاح ت
  :  مذنداق دةيدذتاظاال شذثا اهللا. هةرضعز بولمايدذ

* * * * * * *  
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حوث هةج آىنعدة اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع تةرعصعدعن آعشعلةرضة حعقعرعلغان ظئالندذرآع، ) بذ(
لةرضة تةؤبة قعلساثالر، بذسع) آذفرعدعن(ظةضةر .  جذدادذرـاهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع مذشرعكالردعن ظادا 

نعث (يىزظأرىسةثالر، بعلعثالرآع، اهللا ) ظعسالمدعن(ياخشعدذر، ظةضةر ) ضذمراهلعقتا آئتعؤئرعشتعن (
  . 3شارةت بةرضعنعآاصعرالرغا قاتتعق ظازاب بعلةن ب. قئحعص قذتذاللمايسعلةر دعن) ظازابع
)حوث هةج آىنعدة) بذعشعلةر ظةث آأص  يةنع هةج صاظالعيعتعنعث ظةث ظةؤزةل، ظةث مةشهذر ؤة آ

ة حعقعرعلغان توصلعنعدعغان قذربانلعق قعلعش آىنعدة    عدعن آعشعلةرض ةيغةمبعرع تةرعص ذنعث ص اهللا ؤة ظ
دذرآع كع    ظئالن ئالن ؤة ظاضاهالندذرذش ان ظ ة حعقعرعلغ ةنع آعشعلةرض ةيغةمبعرع  ي ذنعث ص اهللا ؤة ظ

ادا  رعكالردعن ظ ذدادذرـمذش ة قعلع   ج ذالرنع تةؤب دعن اهللا ظ دذ    ظان داق دةي اقعرعص مذن قا ح ةر : ش ظةض
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4سىرة تةؤبة ) 1(
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 )ضذمراهلعقتا آئتعؤئرعشتعن(تةؤبة قعلساثالر، بذسعلةرضة  يةنع شئرعك ؤة ضذمراهلعقتعن )آذفرعدعن(
ةر  عدذر، ظةض المدعن(ياخش ع، اهللا ) ظعس ةثالر، بعلعثالرآ ازابع(يىزظأرىس ث ظ ن) نع ئحعص  دع ق

سعلةر اهللا نعث حاثضعلعدا، ظذنعث هأآىمرانلعقع . قادعردذر بةلكع اهللا سعلةرنع جازاالشقا رقذتذاللمايسعلة
 يةنع دذنيادا خارلعق شارةت بةرضعنعآاصعرالرغا قاتتعق ظازاب بعلةن ب. ؤة ظعدارة قعلعش ظاستعدا سعلةر

  . بعلةن ظاخعرةتتة توقماقالر، تاقاق ؤة زةنجعرلةر بعلةن ظازابلعنعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةرضعن
ذخارع،   ام ب دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةير رةزعيةلاله ع : ظةب مئن

ادا بذ يعلدعن آئيعن هئح بعر مذشرعكنعث                       ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ شذ هةجدة قذربانلعق آىنع، معن
ذحعالر قاتارع           دذ، دةص جاآارلعغ قا بولماي اؤاص قعلعش اح ت ص ـ يالعث ذلالهنع قع قا ؤة بةيت ةج قعلعش دا ه

ةؤبعنعث           : هذمةيد مذنداق دةيدذ  . ظةؤةتتع ذتالعبنع سىرة ت ةلع ظعبنع ظةب ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ
  . ظايةتلعرعنع آعشعلةر ظارعسعدا ظئالن قعلعشقا بذيرذص هةج قعلغذحعالرنعث ظارقعسدعن يولغا سالدع

ةلع بعز بعلةن بعرلعكت      : ظةبذهىرةيرة مذنداق دةيدذ  ادا تذرذؤاتقانالرغا سىرة    قذربانلعق آىنع ظ ة معن
ةتلعرعنع ؤة بذ يعلدعن آئيعن مذشرعكالرنعث هةج قعلعشعغا ؤة بةيتذلالهنع قعص ـ يالعثاح              ةؤبعنعث ظاي ت

  . تاؤاص قعلعشعغا بولمايدذ، دئضةن ظئالننع جاآارلعدع
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذخارع، ظةب ام ب ع : ظعم مئن

اؤاص                 اح ت ص ـ يالعث ذلالهنع قع عغا، بةيت ةج قعلعش رعكالرنعث ه ادا مذش ع معن ذربانلعق آىن ةآرع ق ظةبذب
ةؤةتتع  دا ظ دذ، دةص جاآارلعغذحعالر قاتارع ذ آىننع آعحعك هةج  . قعلعشعغا بولماي ظئيتعلعشحة آعشعلةر ب

ت        ع دةص ظوحذقالش ةج آىن ع ه ذ آىنن ىص ب ةت حىش ذ ظاي ان، ب ع دةص ظاتعغ علةر  . ذرذغانآىن ةآرع آعش ظةبذب
ذردع     دعغانلعقعنع ظذقت عغا بولماي ةج قعلعش رعكالرنعث ه يعن مذش دعن آئ دا بذنعث ةن  . ظارعس ذنعث بعل ش

  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعدالعشعش هةجعنع قعلغان يعل مذشرعكالردعن هئحكعم هةج قعاللمعدع
ةلع  ع ظ ةد ظعبن ةر مذهةمم هاق، ظةبذجةظف ع ظعس ةد ظعبن ةت مذهةمم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةآرعضة  : قعلعدذ دا، ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا نازعل بولغان ة ص سىرة تةؤب
دع         ان ظع ةؤةتعص بولغ ةص ظ ص تةيعنل لعق قعلع ىن باش دذرذش ظىح ةج قعل علةرنع ه ةن  . آعش ذنعث بعل ش

االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغة  : ص ث ص ع اهللا نع ذنعنع     ! مبعرعظ ةرنعث مةزم ذ ظايةتل ةؤةتص ب ادةم ظ رةر ظ بع
دع  تعكةن، دئيعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ظةبذبةآرعضة يةتكىزسةث بوص ةقةت  «: ص ةرنع ص ذ ظايةتل دعن ب مةن

ةلعنع حاقعرعص ظذنعثغا مذنداق دئدع       . دئدع» مئنعث ظاظعلةمدعن بعر ظادةم يةتكىزىشع آئرةك      : ظاندعن ظ
ةؤبعنعث  ىرة ت ةن س ن س ا حعققع ةن يولغ ةر بعل ذ ظايةتل عدعكع ب ا  . بئش ةر معناغ ع ظادةمل ذربانلعق آىن ق

ةك ـ شىبه           عدا ش ذالر ظارعس دا، ظ النغان حاغ دذ،   توص ة آعرمةي عر جةننةتك عزآع، آاص د عس ذ يعل يعن  ب عن آئ
اؤاص قعلمايدذ،     بةيمذشرعكالر هةج قعلمايدذ،    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع   تذلالهنع يالعثاح ت ةن  آعمنعث ص ل

  . تىزضةن ظةهدعسع بولسا، ظذنعث بذ ظةهدعسع ؤاقتع تىضعضعحة آىحكة ظعضعدذر، دةص جاآارلعغعن
االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ةزبا”ظ ا  “ظ نعص يولغ ة مع اتلعق تأضعسعض  ظ

ع عؤالدع    . حعقت تعدة يئتعش ول ظىس ة ي ذ ظةبذبةآرعض أرىص  . ظ ذنع آ ةآرع ظ لعق  : ظةبذب ةن باش ص  س قعلع
ةلع . لعدعثمذ ياآع بعرةر ظعش بعلةن آةلدعثمذ؟ دئدع      عتةيعنلعنعص ظةؤةت  . بعر ظعش بعلةن آةلدعم دئدع     : ظ

ةر جاهعلعيةت     . ظةبذبةآرع آعشعلةرنع هةج قعلدذردع      . ظاندعن ظذالر يولعنع داؤامالشتذردع      شذ يعلع ظةرةبل
اظالعيةتلعرعنع قعلدع       ادعتع بويعحة هةج ص ذتالعب      قذربانلع . دةؤرعدعكع ظ ةلع ظعبنع ظةب ق آىنع بولغاندا، ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   عسعزآع،  شةك ـ شىبه  ! ظع ظعنسانالر  «: ظورنعدعن تذرذص، آعشعلةر ظارعسعدا ص
دذ، ة آعرمةي عر جةننةتك دآاص ذ يعل دذ،  ب ةج قعلماي رعكالر ه يعن مذش اؤاص  عن آئ اح ت ذلالهنع يالعث  بةيت
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دذ ةيغةمبةر ظةلةيه . قعلماي ث ص ع       آعمنع ع ؤاقت ذ ظةهدعس ذنعث ب ا، ظ ع بولس ةن ظةهدعس ةن تىزض االم بعل عسس
  . دئضةن بذيرذقنع جاآارلعدع. »تىضعضعحة آىحكة ظعضعدذر

اؤاص قعاللمعدع       . شذ يعلدعن آئيعن مذشرعكالر هةج قعاللمعدع هةجدعن  . بةيتذلالهنع قعص ـ يالعثاح ت
االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةلع ص ةن ظ ةآرع بعل نعص ظةبذب دع  يئ ايتعص آةل ا ق ذ   . يئنعغ ةؤبعنعث ب ىرة ت س

ةن         دة تىزض علةص ظةه ت بةلض ةن ؤاقع ةن ؤة مذظةيي دة تىزض علعمةي ظةه ت بةلض ةن ؤاقع ةتلعرع مذظةيي ظاي
  . مذشرعكالر هةققعدعكع هأآىملةرنع ظأز ظعحضة ظالعدذ

* * * * * * *  
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لعق  داق خعالص دة تىزضةن، مذظاهعدعضة هئحقان ظةمما مذشرعكالر ظعحعدعكع سعلةر بعلةن مذظاهع

ذ قعلمعغان، سعلةرضة قارشع هئحق   انداق ظادةمضة ياردةم بةرمعضةنلةرضة آةلسةك، ظذالر بعلةن تىزضةن ب
ت  ةقؤادارالرنع دوس عزآع، اهللا ت ثالر، شىبهعس ة قعلع ةدةر رعظاي قانغا ق ع توش ذنعث ؤاقت ة ظ مذظاهعدعض

  . 4تذتعدذ
ظةهدة تىزىص ظذنعثغا خعالصلعق قعلمعغان آعشعنعث ظةهدعسنعث مذددعتع تىضعضعحة آىحكة 

  دعغانلعقع توغرعسعدا ظعضة بولع
ةتنعث هأآمع مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعمةستعن مذتلةق ظةهدة تىزضةن آعشعلةرضة بئرعلضةن           بذ ظاي

دذر     ايرعم هأآىم دعن ظ ذددةت هأآمع ايلعق م أت ظ ع      . ت دة جئنعن اي ظعحع أت ظ ةنلةر ت دة تىزض ةق ظةه مذتل
أزلعرع خالعغان يةرضة آةتسة بولعدذ            ئكعن مذظ . قذتقذزذش ظىحىن ظ ضةنلةرنعث  ةييةن ؤاقعت بةلضعلةص تىز   ل

  . ضعضعحة آىحكة ظعضعدذرظةهدعسع ظذنعث ؤاقتع تى
ت         ةن ؤاقع ةن مذظةيي االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص االمنعث آعمنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص يذقعرع
ان          لعرع باي ةن هةدعس عدذر، دئض ة ظعض عحة آىحك ع تىضعض ذنعث ؤاقت ا، ظ ع بولس ةن ظةهدعس علةص تىزض بةلض

بذ، ظةهدع تىزضةن آعشعلةرنعث ظةهدعضة خعالصلعق قعلماسلعقع، مذسذلمانالرغا قارشع باشقعالر           . قعلعندع
عدذر        ة ظعض تا آىحك ان ظاساس ةرت قعلعنغ لعقع ش ةت قعلماس عص هةرعك ةن بعرلعش ا. بعل ذنداق مان  مذش

ا   تاظاال هللا شذثا ا . ضعضعحة تولذق رعظاية قعلعنعدذ ؤة ظةمةل قعلعنعدذ  ظةهدعضة ظذنعث ؤاقتع تى     ظةهدعضة ؤاص
دع    داق دئ دىرىص مذن قا رعغبةتلةن ةقؤادارالرنع : قعلعش انالرنع    اهللا ت ا قعلغ ة ؤاص ةنع ظةهدعض ت  ي دوس

  . تذتعدذ
* * * * * * *  
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هارام قعلعنغان ظايالر ظأتىص آةتكةندة، مذشرعكالرنع قةيةردة ظذحراتساثالر، شذ ) ظذرذش قعلعش(
 ظألتىرىثالر، ظةسعرضة ظئلعثالر، قورشاثالر، ظذالرنعث ظأتعدعغان يوللعرعنع آأزعتعص تذرذثالر، ظةضةر يةردة

رعثالر، شىبهعسعزآع، اهللا  ذص بئ ذالرنع قوي ة (ظذالر تةؤبة قعلسا، ناماز ظوقذسا، زاآات بةرسة، ظ تةؤب
  . 5مةغصعرةت قعلغذحعدذر، رةهعم قعلغذحعدذر) قعلغذحعالرغا

  نع ظذحراتقان يةردة ظألتىرىشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدا مذشرعكالر
ع      دذراهمان ظعبن ةتادة، سذددع ؤة ظاب هاق، ق ع ظعس ةد ظعبن ع شذظةيب، مذهةمم ةمر ظعبن د، ظ مذجاهع

دعن اهللا    أت ظاي ان ت ا ظئلعنغ ة تعلغ ذ ظايةتت ارلعقالر ب د قات ثتاظاالزةي رعكالر(: نع ع مذش دة !) ظ ةر يىزع ي
 دئضةن ظايعتعدعكع يةر يىزعدة ظةرآعن يىرىشنع آأرسةتكةن تأت ظاي ت ظاي يىرىثالرتأ) خالعغعنعثالرحة(

  . آأزدة تذتعلعدذ، دئدع
)هارام قعلعنغان ظايالر ظأتىص آةتكةندة) ظذرذش قعلعش يةنع بعز سعلةرضة مذشرعكالرغا قارشع 

عنع بةل     ة آئتعؤئلعش ان يةرض ذالرغا خالعغ ان ؤة ظ ارام قعلغ نع ه ذرذش قعلعش اي   ظ أت ظ ةن ت علةص بةرض ض
  . ظذحراتساثالر، شذ يةردة ظألتىرىثالريةنع زئمعننعث نةرعدة  مذشرعكالرنع قةيةردةتىضعسة، 

عتعدذ      ايالرنع آأرس ذمعي ظ أآمع ظوم ةتنعث ه ذ ظاي ا، اهللا     . ب ايالر بولس ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش ه ظ
ثتاظاال ةرا     : نع جعدع ه ة مةس ذرذش ظاحمعغعح أزلعرع ظ ذالر ظ اآع ظ ذرذش    ت ةن ظ ذالر بعل عدا ظ م ظةتراص

عدا     (قعلماثالر، ظةضةر ظذالر       ألتىرىؤئرعثالر         ) مةسجعدع هةرام ظةتراص أزلعرع ظذرذش ظاحسا، ظذالرنع ظ  ))1ظ
  . دئضةن ظايعتعدة آأرسعتعلدع

ثالر ظ ة ظئلع نع       ةسعرض عر ظئلعش ألتىرىثالر، ظةس اثالر ظ نع خالعس ذالرنع ظألتىرىش ةر ظ ةنع ظةض  ي
  . سعر ظئلعثالرخالعساثالر ظة
 ذرذثالر أزعتعص ت دعغان يوللعرعنع آ ذالرنعث ظأتع ذحرعتعش    قورشاثالر، ظ ةقةت ظ ةنع ظذالرنع ص  ي

ظذالرنعث  . بعلةنال حةآلعنعص قالماستعن، بةلكع ظذالرنعث يذرتلعرعدا ؤة سئصعللعرعدا قورشاشقا تئرعشعثالر    
ار يةر    ذ ت ذالرنع تئخعم أزعتعص، ظ ع آ دعغان يوللعرعن ة قظأتع ألى ض ا ظ تاص ي المغا  عس اآع ظعس قا ي منع تالالش

  . آعرعشكة مةجبذرالثالر
 ظةضةر ظذالر تةؤبة قعلسا، ناماز ظوقذسا، زاآات بةرسة، ظذالرنع قويذص بئرعثالر، شىبهعسعزآع، اهللا

دذر ) تةؤبة قعلغذحعالرغا ( دذر، رةهعم قعلغذحع  شذنعث ظىحىن ظةبذبةآرع سعددعق     مةغصعرةت قعلغذحع
ةتنعث                رةزعيةلاله ذ ظةنهذ زاآاتنع بةرمعضةنلةر بعلةن ظذرذش قعلعشتا، مذشذ ظايةت آةرعمعضة ؤة مذشذ ظاي

حىنكع ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلعش، ظعسالمغا آعرعش              . مةزمذنعغا ظوخشايدعغان ظايةتلةرضة ظاساسالندع   
دذر  ارام قعلعنغان ةن ه ةرتع بعل ش ش ادا قعلع ةرزلعرعنع ظ المنعث ص اال. ؤة ظعس ة،اهللا تاظ ذ ظايةتت الم  ب  ظعس

شةك ـ شىبهعسعزآع، ظعسالم صرعنسعصلعرعنعث ظةث   . صرعنسعصلعرعنعث ظةث مذهعملعرعدعن باشالص تةآعتلعدع
ادا قعلعشتذر     تاظاالمذهعمع شاهادةت ظئيتعشتعن قالسعال غالعب ؤة بىيىك اهللا   . نعث هةققع بولغان نامازنع ظ

تذر ات بئرعش ا زاآ دعن قالس ئقعرال. ظذنعث ات ص اجعنع زاآ علةرنعث ظئهتعي اجلعق آعش رنعث ؤة ظئهتعي
شذثا  . زاآات ظعجتعماظعي هاياتقا ظاالقعدار بولغان ظةث مذهعم ظعشتذر          . قامداشتعكع ظاساسعي مةنبةسعدذر  

  .  نذرغذن ظايةتلةردة ناماز بعلةن زاآاتنع بعر ظورذندا بايان قعلعدذتاظاالاهللا 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظعبنع ظأمةر رةزع          يةلالهذ ظةنهذدعن ص

دذ ةت قعلع االاهللا مةن آعشعلةر «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ةد اهللا تاظ وق، مذهةمم دعن باشقا هئحقانداق ظعاله ي
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع191سىرة بةقةرة ) 1(
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ذرذش    تاظاال ةن ظ ذالر بعل ةدةر ظ ة ق ات بةرضةنض ذغان ؤة زاآ از ظوق ةن، نام ذؤاهلعق بةرض نعث ظةلحعسع دةص ض
  . »لدذمقعلعشقا بذيرذ

ةردة ظألتىرىشكة بذيرذيدذ       ة زةههاك    . بذ ظايةت آةرعم مأمعنلةرنع مذشرعكالرنع ظذحراتقان ي بذ هةقت
بذ ظايةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن مذشرعكالر ظارعسعدا تىزىلضةن هةر   : ظعبنع مذزاظعم مذنداق دةيدذ   

  . قانداق ظةهدعنع ؤة هةرقانداق مذددةتنع ظةمةلدعن قالدذردع
ةت           ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي ظعبن
ايالر حعقعص آةتكةندعن        : قعلعدذ سىرة تةؤبعنعث بذ ظايةتلعرع نازعل بولغان ؤة ظذرذش هارام قعلعنغان بذ ظ

دذ       دعن قالدذرعلع ىتىنلةي ظةمةل دة ص ةن ظةه ةن تىزض رعكالر بعل يعن مذش ىرة ت. آئ تعن   س ل بولذش ة نازع ةؤب
الص،          دعن باش ان آىن ئالن قعلعنغ ة ظ ىرة تةؤب ذددعتع س دعنعث م كةن ظةه ةن تىزىش رعكالر بعل عرع مذش ظعلض

  .  ـ آىنعضعحة بولغان تأت ظايدعن ظعبارةتتذر10رةبعيظذلظاخعر ظئيعنعث 
* * * * * * *  
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ذ اهللا نعث آاالمعنع  اآع ظ ةنع (ظةضةر مذشرعكالردعن بعرةر آعشع سةندعن ظامانلعق تعلعسة، ت ي

انلعق ) يةنع صعكعر قعلعص، ظذنعث هةقعقعتعضة يةتكةنضة (ظاثلعغانغا ) قذرظاننع ذنعثغا ظام ةدةر، ظ ق
ظامان تاصعدعغان جايغا يةتكىزىص قويغعن، بذ ) جئنع، مئلع(، ظذنع )ظذ ظعمان ظئيتمعسا(بةرضعن، ظاندعن 

  . 6ظذقمايدعغان قةؤمدذر) ظعسالم دعنعنعث هةقعقعتعنع(شذنعث ظىحىنكع، ظذالر 
  رعسعدا مذشرعكالر ظامانلعق تعلعسة ظذالرغا ظامانلعق بئرعلعدعغانلعقع توغ

االاهللا  دع    تاظ داق دئ االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم رعكالردعن :  ص ةر مذش ةنع ظةض  ي
ةن            ص بةرض االل قعلع اللعرعنع ه انلعرعنع ؤة م اثا ج ذيرذغان، س قا ب ذرذش قعلعش ةن ظ ذالر بعل ئنع ظ س

رظاننع ظاثلعشع ؤة   ظذنعث سةن ظوقذص بةرضةن قذ      بعرةر آعشع سةندعن ظامانلعق تعلعسة آاصعرالردعن  
اآعت     نعث تاظاالسئنعث اهللا  ارقعلعق دعنندةلعل ـ ص ذنعثغا حىشةندىرىشى لعرع ظ ىن عث ظعشلعرعنع ظ ث ظىح

  ! ظذنعث تةلعصعنع قوبذل قعلغعن
 ظامان تاصعدعغان جايغا يةتكىزىص قويغعن) جئنع، مئلع(، ظذنع )ظذ ظعمان ظئيتمعسا(ظاندعن 

  . ا، ظأيعضة ؤة ظأزع خاتعرجةم بولعدعغان جايعغا آئتعؤالسذنيةنع ظذ ظامانلعق ظعحعدة يذرتعغ
 ظذقمايدعغان قةؤمدذر) ظعسالم دعنعنعث هةقعقعتعنع(بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر يةنع بعز ظةنة 

ع ؤة اهللا       ع بعلعش ث دعنعن ذالرنعث اهللا نع انلعقع، ظ ذالرنعث ظام عدا    تاظاالش ةر ظارعس ث بةندعل ث دةؤعتعنع نع
  . ن يولغا قويدذقشع ظىحىقلعتار

بعر  . سعرعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         عيه، مذجاهعدنعث بذ ظايةتنعث تةص    ظعبنع ظةبذنةج 
دذ          عثغا آئلع ئنعث قئش ىن س اثالش ظىح ذرظاننع ظ ان ق ل قعلعنغ اثا نازع أزىثنع ؤة س ئنعث س ان س . ظعنس

ذ سئنعث قئشعثغا آئلعص اهللا   ةتلعرعنع ظاتاظاالظذنعثغا، ظ ثلعغان ؤة خالعغان يئرعضة خاتعرجةم نعث ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعغا يول ـ       . آةتكةنضة قةدةر ظامانلعق بئرعلعدذ  يورذق مذشذنعثغا ظاساسةن ص

ةلحعلعك بعلةن آةلضةن آعشعضة ظامانلعق بئرةتتع          هذدةيبعية سىلهعسع بولغان    : مةسعلةن . سوراص ياآع ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئش    دع     آىنع ص ةلحع بولذص بعر تىرآىم آعشعلةر آةل تعن ظ . عغا قذرةيش تةرةص
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ذص،            ظذالرنعث ظعحعدة ظذرؤة ظعبنع مةسظذد، مذآرعز ظعبنع هةصس، سذهةيل ظعبنع ظةمرع ؤة باشقعالر بول
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن مذشرعكالر ظارعسعدعكع بذ مةسعلة          هةققعدة آئلعص   )1(ظذالر بعر ـ بعرلةص ص

ذ  تعص ت اتتعق     . ردعآئ االمنع ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذلمانالرنعث ص دا مذس ذ جةريان ةر ب ظةلحعل
ظذالر بذ ظةهؤالنع بعرةر صادعشاهنعث     . هأرمةتلةيدعغانلعقعنع ؤة ظذنعث بعلةن صةخعرلعنعدعغانلعقعنع آأردع     

  .  نعث هذزذرعدا آأرمعضةن ظعدع)2(ياآع قةيسةر
ة   ذ ظ ة ب ذرةيش قةؤمعض رعص ق ايتعص بئ ذالر ق ةتكىزدعظ عغان . هؤالنع ي ذنعثغا ظوخش ة ؤة ش ذ ؤةق ب

ةتنعث مةزمذنعغا ظاساسةن      . ؤةقةلةر نذرغذن آعشعلةرنعث هعدايةت تئصعشعدا حوث رول ظوينعدع         مةزآذر ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا مذسةيلةمة آةززابنعث ظةلحعسع آةلضةن     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ص ص

: ظذ . دئدع » نعث ظةلحعسع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرةمسةن؟        تاظاالنعث اهللا   مةسةن مذسةيلع  «: ظذنعثغا
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ةن حاغ ة، دئض دع  «: هةظ ا ظع دعغان بولمعس ةر ظألتىرىلمةي ةر ظةلحعل ةن  ،ظةض م

االتتعم    الالثنع ظ ئنعث آ ة س دع» ظةلؤةتت دا، اهللا      . دئ ي بولغان ة ؤالع ة شةهعرعض ظذد آذف ع مةس اال ظعبن  تاظ
دع   ذنعث آاللعسعنع ظئلعشقا ظبنع مةسظذدنع مذيةسسةر قعل دع . ظ ة ظع ع نةؤاه ذ ظادةمنعث ظعسمع ظعبن . ظ

ةيغةمبةردذر دةص ضذؤاهلعق                 ظعبنع مةسظذد ؤالع بولغان مةزضعللةردة ظعبنع نةؤاهةنعث مذسةيلعمة آةززاب ص
ةؤة     . بةرضةنلعكع مةلذم بولدع  ادةم ظ ةلحع ظةمةس     شذنعث بعلةن ظعبنع مةسظذد ظذنعثغا ظ تعص هازعر سةن ظ

  . شذنعث بعلةن ظذ لةنعتعنعث آاللعسع ظئلعندع. دةص ظذنعث آاللعسعنع ظئلعشقا بذيرذدع
ذ    ذرذش بول ةت ظ ةتتعن مةقس ذ ظاي اآع    ب ةلحعلعك ي ا ظ الم زئمعنعغ دعن ظعس عرالرنعث زئمعنع ؤاتقان آاص

ة         اآع جعزي اآع شذنعثغا     تعجارةت ظىحىن، ياآع سىلهع تىزىشنع تةلةص قعلعش ظىحىن ي  تألةش ظىحىن ؤة ي
اآع خةلعصعنعث ظورذنباسارعدعن ظامانلعق تعلعسة                    ادةم خةلعصة ي ظوخشعغان بعرةر سةؤةب بعلةن آةلضةن ظ

  . ظذنعثغا ظذ ظعسالم زئمعنعدا يىرضةن مةزضعلعدة ؤة يذرتعغا قايتعص آةتكةنضة قةدةر ظامانلعق بئرعلعدذ
* * * * * * *  

 y# ø‹ Ÿ2 ãβθä3 tƒ tÅ2Î ô³ßϑ ù= Ï9 î‰ôγ tã y‰Ψ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ ÿ Ï&Ï!θß™ u‘ ω Î) šÏ% ©!$# óΟ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã 

Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# u ut ù: $# ( $yϑ sù (#θßϑ≈ s) tFó™ $# öΝ ä3s9 (#θßϑŠ É)tG ó™ $$sù öΝ çλm; 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† šÉ) −G ßϑ ø9$# ∩∠∪  
مذشرعكالردا قانداقمذ ) لمايدعغانظةهدعسعضة ؤاصا قع(اهللا نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث قارعشعحة، 

مذظاهعدة دئضةن نةرسة بولسذن؟ ظةمما مةسجعدع هةرام قئشعدا سعلةر بعلةن ظةهدة تىزىشكةن مذشرعكالر 
ةقؤادارالرنع  عزآع، اهللا ت ثالر، شىبهعس ا قعلع علةرمذ ؤاص ةن، س ا قعلعدعك ة ؤاص ةر ظةهدعسعض ةنع (ظةض ي

  . 7دوست تذتعدذ)  قعلغان، خعيانةت قعلمعغانالرنعصةرؤةردعضارعدعن قورققان، ظةهدعسعضة ؤاصا
  مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولغانلعقنع تةآعتلةش توغرعسعدا 

 مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولذشتعكع، ظذالرغا تأت ظاي مأهلةت بئرعشتعكع ؤة مذشذ تأت      تاظاالاهللا 
ان   عدع ظألتىرىلعدعغانلعقظاي حعقعص آةتكةندعن آئيعن ظذالر قةيةردة ظذحراشسا شذ يةردة      كع هئكمعتعنع باي

ةيغةمبعرعنعث قارعشعحة، : قعلعص مذنداق دةيدذ   دعغان (اهللا نعث ؤة ظذنعث ص ا قعلماي ) ظةهدعسعضة ؤاص

                                                 
  . بعر تةرةص قعلعش مةسلعسع آأزدة تذتعلعدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ يعل مةآكعضة آعرعش ياآع آعرمةسلعك ظعشعنع ) 1(
  . ظةينع ؤاقعتتعكع رذم صادعشاهع آأزدة تذتعلعدذ) 2(
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ةنع ظذالر اهللا   مذشرعكالردا قانداقمذ مذظاهعدة دئضةن نةرسة بولسذن؟  ا شئرعك آةلتىرضةن، اهللا    تاظاال ي غ
  . لعق بولسذنان تذرسا، ظذالردا قانداقمذ ظامانرعنع ظعنكار قعلغنع ؤة ظذنعث صةيغةمبعتاظاال
 رعكالر كةن مذش دة تىزىش ةن ظةه علةر بعل عدا س ةرام قئش جعدع ه ةمما مةس ة  ظ ةنع هذدةيبعي  ي

رعكالر ـ اهللا        كةن مذش االسىلهعسعنع تىزىش دذ  تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت علةر  :  ب دع، س عر بول ذالر آاص  نعظ
  . ))1تذتذص تذرذلغان قذربانلعقنعث ظأز جايعغا يئتعشعدعن توستعمةسجعدع هةرامدعن ؤة 

 ثالر ا قعلع ا قعلعدعكةن، سعلةرمذ ؤاص ةنع سعلةر مذشرعكالر بعلةن     ظةضةر ظةهدعسعضة ؤاص  10 ي
ا،     ةل قعلس ك ظةم ذالر قانحلع ة ظ ذ سىلهعض ىزدعثالر، ب ىلهع ت عص س قا آئلعش ذرذش توختعتعش ة ظ يعلغعح

يةنع صةرؤةردعضارعدعن قورققان، ظةهدعسعضة (ر، شىبهعسعزآع، اهللا تةقؤادارالرنع سعلةرمذ ؤاصا قعلعثال
  . دوست تذتعدذ) ؤاصا قعلغان، خعيانةت قعلمعغانالرنع

ا قعلدع            ةر بعلةن    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة مذسذلمانالر بذ ظةهدعضة ظةنة شذنداق ؤاص مةآكعلعكل
ةنعث    دة هعجعرعي ذ ظةه كةن ب ع           6تىزىش ث    ـ يعل لةر ظأزلعرعنع الص قذرةيش دعن باش دة ظئيع  زذلقةظع

ة قةبعلعس     االمنعث ظعتتعصاقدعشع خذزاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة، ص ةآرع قةبعلعسعض ة عظعتتعصاقدعشع بةنذب ض
دع    ةدةر داؤام قعل ذزغانغا ق دعنع ب رعص ظةه اردةم بئ ةن   . قارشع ي ع بعل ةآعر قةبعلعس لةر بةنذب ة قذرةيش يةن

دة خذزا  عص هةرةم ألتىردع   بعرلعش ادةملعرنع ظ عنعث ظ ة قةبعلعس ةيغةمبةر    . ظ ة، ص ذنداق ؤةزعيةتت ة ش ظةن
شذنعث بعلةن   .  ـ يعلع رامعزان ظئيعدا ظذالرغا قارشع غازات يىرعشع قعلدع         8ظةلةيهعسساالم هعجعرعيةنعث 

اال اهللا  ش        تاظ أآىمرانلعق قعلع تعدعن ه عرالر ظىس ةردع ؤة آاص ص ب ةتهع قعلع ذلمانالرغا ف ةرةمنع مذس  ه
  . غا خاستذرتاظاالبارلعق هةمدذسانا ؤة مةدهعيعلةر اهللا . ظعمكانعيعتعضة ظعضة قعلدع

ةتكةندعن   أآىمرانلعقعنع آأرس ذق ه ص تول ة قعلع تعدعن غةلعب ذالر ظىس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةردع      ذص ب انالرنع قوي ذلمان بولغ ذالردعن مذس يعن، ظ ذالر . آئ ةنلةر ”ظ ذص بئرعلض دع “ قوي ذالر ظ . دةص ظاتال

ةن  دع 2000تةخمعن ع ظع ئحعص     .  آعش ذص ق االمدعن قورق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص ؤة ص ذرلذقنع داؤام قعلع آذص
آةتكةنلةرضة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظادةم ظةؤةتعص، ظذالرغا ظامانلعق بةردع ؤة ظذالرنعث خالعغا يئرعضة       

ةردع      ةت ب اي مأهل أت ظ ىن ت ع ظىح ؤا  . آئتعؤئلعش دة سةص ذالرنعث ظعحع ع    ظ ة ظعبن ة ظعكرعم ع ظىمةيي ن ظعبن
.  ظذالرنع ظعسالمغا آئرعشكة هعدايةت قعلدع     تاظاال شذنعثدعن آئيعن اهللا   . ظةبذجةهل ؤة باشقعالر بار ظعدع 

  .  جعمع ظورذنالشتذرغان ؤة قعلغان ظعشلعرع ظىحىن مةدهعيعلةنضىحعدذرتاظاالاهللا 
* * * * * * *  

 y# ø‹ Ÿ2 β Î) uρ (#ρã yγøà tƒ öΝà6ø‹ n= tæ Ÿω (#θç7 è% ö tƒ öΝ ä3‹ Ïù ωÎ) Ÿωuρ Zπ̈Β ÏŒ 4 Ν ä3tΡθàÊ öãƒ öΝÎγ Ïδ üθøù r'Î/ 4’ n1ù' s? uρ 

óΟ ßγç/θè= è% öΝ èδã nY ò2r&uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇∪  
مذشرعكالر ظةهدعسعضة قانداقمذ ؤاصا قعلسذن؟ ظةضةر ظذالر سعلةرنعث ظىستىثالردعن غةلعبة قعلسا، 

سعلةرنع ظئغعزلعرعدا خذش قعلعدذ، . ةهدعضة رعظاية قعلمايدذسعلةرنعث توغراثالردا نة تذغقانحعلعققا، نة ظ
دا  نع(دعللعرع عدة تذرذش دذ ) ؤةدعس أثىللعرع (خالعماي ةن، آ عنع بعل دا حعرايلعق سأزلعض ةنع ظاغزع ي

  . 8ظذالرنعث تولعسع صاسعقالردذر). ظاداؤةت، نعفاق بعلةن تولغان
ة،   ادا ـ جذدا بولذشقا مأمعنلةرنع        مذشرعكالرنع دىشمةن تذتذش   اهللا تاظاال بذ ظايةتت قان ؤة ظذالردعن ظ

ذالرنعث اهللا   دىرىص، ظ ةد      تاظاالرعغبةتلةن ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص ةنلعكع ؤة اهللا نع ئرعك آةلتىرىض ا ش غ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة فةته ) 1(
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ان     نعثظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن، ظذالر     ةر ظةمةسلعكعنع باي  ظةهدة تىزىشكة اليعق ظادةمل
دذ ذالر . قعلع ع ظ دعردة،  حىنك كةن تةق تىنلعككة ظئرعش ان ؤة ظىس ة قعلغ تعدعن غةلعب ذلمانالر ظىس مذس

  . مذسذلمانالر هةققعدة نة تذغقانحعلعققا، نة ظةهدعضة رعظاية قعلمايدذ
* * * * * * *  

 (# ÷ρ uyI ô© $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# $ YΨ yϑ rO WξŠ Ï= s% (#ρ‘‰ |Ásù tã ÿÏ&Í#‹ Î6y™ 4 öΝ åκ®ΞÎ) u !$ y™ $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∪ Ÿω 
tβθç7 è%ö tƒ ’ Îû ? ÏΒ ÷σãΒ ωÎ) Ÿω uρ Zπ̈Β ÏŒ 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ šχρß‰ tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ β Î* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?#u uρ 

nο 4θ Ÿ2̈“9 $# öΝ ä3çΡ üθ÷z Î* sù ’ Îû ÇƒÏe$! $# 3 ã≅ Å_Á xçΡ uρ ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊇∪  
ظةرزعمةس نةرسعلةرضة تئضعشتع، )  مىلىآلعرعدعن -دذنيانعث مال (نعث ظايةتلعرعنع ظذالر اهللا 

ذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان . اهللا نعث يولعدعن توستع ) آعشعلةرنع( ذالر . 9!هةقعقةتةن ظ ظ
)  قعلعشتاسعلةرضة زذلذم(ظةنة شذالر . مأمعنلةر هةققعدة نة تذغقانحعلعققا، نة ظةهدعضة رعظاية قعلمايدذ

تةؤبة قعلسا، ناماز ظأتعسة، زاآات بةرسة، دعنعي ) آذفرعدعن(ظةضةر ظذالر . 10هةددعدعن ظاشقذحعالردذر
دذ  عثالر بولع علةرنعث قئرعندعش ة س ةن (جةهةتت علةر بعل ذالر س ة ظ ذق ؤة مةجبذرعيةتت ةنع هوق ي

  . 11عزظذقعدعغان قةؤم ظىحىن، ظايةتلةرنع تةصسعلعي بايان قعلعم). ظوخشاشتذر
االاهللا  دىرىص      تاظ قا رعغبةتلةن ذرذش قعلعش ع ظ ذالرغا قارش ةرنع ظ ةص ؤة مأمعنل رعكالرنع ظةيعبل  مذش

دعن -دذنيانعث مال (ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع : مذنداق دةيدذ  ة )  مىلىآلعرع ظةرزعمةس نةرسعلةرض
ةنع ظذالر اهللا   تئضعشتع  ظةرزعمةس ظويذن ـ تاماشعلعرعغا     نعث ظايةتلعرعضة ظةضعشعشنع دذنيانعث    تاظاال ي

  . تئضعشعؤةتتع
)علةرنع تع ) آعش دعن توس ث يولع تع  اهللا نع تعن توس ة ظةضعشعش ةرنع هةقك ةنع مأمعنل .  ي
 ذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان ة  !هةقعقةتةن ظ ذغقانحعلعققا، ن ة ت دة ن ةر هةققع ذالر مأمعنل ظ

ذالر . هةددعدعن ظاشقذحعالردذر) ضة زذلذم قعلعشتاسعلةر(ظةنة شذالر . ظةهدعضة رعظاية قعلمايدذ  ةر ظ ظةض
تةؤبة قعلسا، ناماز ظأتعسة، زاآات بةرسة، دعنعي جةهةتتة سعلةرنعث قئرعندعشعثالر بولعدذ ) آذفرعدعن(
ةن ظوخشاشتذر ( ةرنع ). يةنع هوقذق ؤة مةجبذرعيةتتة ظذالر سعلةر بعل ةؤم ظىحىن، ظايةتل دعغان ق ظذقع

  . علعمعزتةصسعلعي بايان ق
* * * * * * *  

 β Î) uρ (# ûθ èWs3¯Ρ Ν ßγ uΖ≈yϑ ÷ƒ r& . ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã (#θãΖ yèsÛ uρ ’Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ (#ûθ è= ÏG≈ s) sù sπ £ϑ Í←r& Í ø à6ø9 $#   öΝ ßγ̄Ρ Î) Iω 
z≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγs9 öΝßγ ¯= yès9 šχθßγ tG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪  

يعن، قةسةملعرعنع بذزسا ؤة دع  ذالرنعث ظةضةر ظذالر ظةهدة بةرضةندعن آئ نعثالرنع ظةيعبلعسة، ظ
ظذالرنعث قةسعمعنعث . حةآلعنعشلعرع ظىحىن، آذفرعنعث آاتتعباشلعرعغا ظذرذش ظئحعثالر) بذنعثدعن(

  . 12هةقعقةتةن ظئتعبارع يوق
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  اشلعرع قعلغان قةسةمنعث ظئتعبارسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا آذصذر آاتتعب
االاهللا  دذ تاظ داق دةي علةر مذ :  مذن ةر س رعكالر    ظةض كةن مذش دة تىزىش ة ظةه ةن مذددةتكعح ظةيي

ةملعرنع ا   قةس دعلعرعنع بذزس كةن ظةه ةنع تىزىش ة  ي ع ظةيعبلعس ذالر دعن ؤة دعنعثالرن ةنع ظ ع  ي ن
ةنع ظذالرنعث آذصرعدعن، هةق         حةآلعنعشلعرع ظىحىن ) بذنعثدعن(ظذالرنعث ظةيعبلةص ؤة آةمسعتسة      ي

. آذفرعنعث آاتتعباشلعرعغا ظذرذش ظئحعثالر يئنعشلعرع ظىحىن بعلةن قارشعلعشعشتعن ؤة ظازغذنلذقتعن
اآع    ظذالرنعث قةسعمعنعث هةقعقةتةن ظئتعبارع يوق   بذ ظايةتتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعللعغان ي

  . ظعسالم دعنعنع ظةيعبلعضةن ؤة ياآع ظعسالم دعنعنع آةمسعتكةن ظادةمنع ظألتىرىش هأآمع ظئلعنعدذ
ةتادة ؤة با قعالرق كة  : ش ع خةلةص ة ظعبن ةيبة، ظذمةيي ة، ش ةهل، ظذتب لعرع ظةبذج ذر آاتتعباش آذص

ظةظمةش، زةيد ظعبنع    . ؤة يةنة بعر قانحة ظادةملةرنعث ظعسعملعرعنع سانعدع      . ظوخشاش آعشعلةردذر، دئدع  
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذزةيفعنعث مذن دعن ه ةن آاتتعباش  «: ؤةهيع ة آأرسعتعلمعض ذ ظايةتت الر ب

دع  ع ظألتىرىلمع ةنلعكع      » تئخ اش دئض ذنعثغا ظوخش ذ ش ذ ظةنهذنعثم ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةلع ظعبن ظ
دع ةت قعلعن ةؤ   . رعؤاي ذش س ل بول ةتنعث نازع ذ ظاي ةرحة ب ذآع، ض ع ش رعكلعرع  ةتوغرعس ذرةيش مذش بع ق

دذر      أآمع ظومذمعي ذنعث ه راق ظ عمذ، بع ان بولس ذق بولغ لةر ؤة ظ   . توغرذل ةت قذرةيش ذ ظاي قا ب ذالردعن باش
  . آذصذرنعث آاتتعباشلرعنع ظومذمعيىزلىك ظأز ظعحعضة ظالعدذ

داق   ةيرعنعث مذن ع جذب دذراهمان ظعبن دعن ظاب ع ظةمرع ةفؤان ظعبن لعم، س ع مذس د ظعبن ؤةلعي
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي امغا    : دئض ذ ش دا، ظ علعك زامانع ذنعث خةلعص ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ةن ظةبذب م

أ  ر ب ةن بع دعم ظةؤةتك لعق ظع ة باش دع   . لىك ظادةملةرض داق دئ دا مذن ذزاتقان حاغ ع ظ ذ بعزن ةك ـ          . ظ ش
علةر  ةرنع ظذحرعتعس ةن ظادةمل ع حىشىرىلض لعرعنعث ظوتتذرعس علةر باش زآع، س ذالرنعث . شىبهعس ظ

باشلعرعدعكع شةيتاننعث تىضىنلعرعضة حئصعثالر، اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن ظىحىن ظذالردعن بعر           
 تاظاال بذ شذنعث ظىحىنكع، اهللا    .  ظادةمنع ظألتىرضعنعمدعن ظارتذقتذر  70نع ظألتىرضعنعم، باشقعالردعن   ظادةم

دذ      ذرذش ظئحعثالر : بذ هةقتة مذنداق دةي ةم رعؤايةت      آذفرعنعث آاتتعباشلعرعغا ظ  بذنع ظعبنع ظةبذهات
  . قعلغان

* * * * * * *  
 Ÿω r& šχθè= ÏG≈ s)è? $YΒ öθ s% (#ûθ èWs3 ¯Ρ óΟ ßγuΖ≈ yϑ ÷ƒ r& (#θ‘ϑ yδ uρ Æl# u ÷z Î* Î/ ÉΑθß™ §9$# Νèδ uρ öΝà2ρâ y‰ t/ tΑ ¨ρ r& >ο § tΒ 4 

óΟ ßγtΡ öθ t±øƒ rB r& 4 ª! $$ sù ‘,xm r& β r& çν öθ t±øƒ rB βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂∪ öΝ èδθè= ÏF≈ s% ÞΟ ßγ ö/Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ 

öΝ ÏδÍ“ øƒ ä† uρ öΝ ä. öÝÇΖ tƒuρ óΟÎγ øŠn= tæ É# ô±o„ uρ u‘ρß‰ ß¹ 5Θöθs% šÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδ õ‹ ãƒuρ xá ø‹ xî óΟ Îγ Î/θè= è% 3 Ü>θçF tƒuρ ª! $# 

4’ n?tã tΒ â !$t± o„ 3 ª! $#uρ îΛÏ= tæ íΟŠ Å3xm ∩⊇∈∪  
دعن ) مةآكة(ظعحكةن قةسعمعنع بذزغان، صةيغةمبةرنع ) ظةهدة بةرضةندة! ظع مأمعنلةر جاماظةسع(

هةيدةص حعقعرعشنع قةستلعضةن ؤة سعلةرضة ظالدع بعلةن هذجذم قعلغان قةؤمضة ظذرذش ظاحمامسعلةر؟ 
ذر  ةر مأمعن بولساثالر، قورقذشذثالرغا اهللا ظةث اليعقت ذرذش . 13ظذالردعن قورقامسعلةر؟ ظةض ذالرغا ظ ظ

ذالر . ظئحعثالر، اهللا ظذالرنع سعلةرنعث قولذثالر بعلةن جازااليدذ  اهللا ظذالرنع خار قعلعدذ، اهللا سعلةرنع ظ
مأمعن قةؤمنعث آأثلعضة ) ظعسالم دعنعنع ظىستىن قعلعص، آاصعرالرنع جازاالص. (ظىستعدعن غالعب قعلعدذ
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اهللا خالعغان . نع دعللعرعدعكع ظاححعقتعن خاالس قعلعدذهةم ظذالر. 14بئرعدذ) يةنع تةسةللع(شعصالعق 
دذ  ةق قعلع ة مذؤةصص ادةمنع تةؤبعض ش . ظ ةن ظع ةت بعل دذر، هئكم ص تذرغذحع ةممعنع بعلع اهللا ه

  . 15قعلغذحعدذر
مذشرعكالرغا قارشع ظذرذش قعلعشقا قعزعقتذرذش ؤة ظذنعث بةزع صايدعلعرعنع بايان قعلعش 

  توغرعسعدا 
د ذ ظةه دةص  بذظايةتم دعن هةي ةيغةمبةرلعرعنع مةآكع ذزغان ؤة ص ةملعرنع ب ةن قةس ةندة ظعحك ة تىزض

دذ  دذ ؤة رعغبةتلةندىرع ذرذش قعلعشقا قوزغاي االاهللا . حعقعرعشنع قةستلعضةن مذشرعكالرغا قارشع ظ ذ تاظ  ب
دذ ة مذنداق دةي ةد(: هةقت ألتىرى !) ظع مذهةمم اآع ظ ئلعش، ي ا ظ عرالر سئنع قاماقق دا آاص أز ؤاقتع ش ؤة ظ

اآع  دعن(ي ذالرنعث         ) مةآكع لعتعدذ، اهللا ظ ر ظعش ذالر معكع لةتتع، ظ ر ظعش ىن معكع رعش ظىح دةص حعقع هةي
ةدبعرع ظذالرنعث معكرعدعن ظىنىملىآتذر              ةربات قعلعدذ، اهللا نعث ت ظذالر صةرؤةردعضارعثالر   )1( معكرعنع ب
ذثال   علةرنع يذرت ةيغةمبةرنع ؤة س ىن ص ثالر ظىح ان ظئيتقعنع ا ظعم اردعاهللا غ دةص حعق  ))2ردعن هةي

)ةردة سئنع خاتعرجةم تذرغذزماسلعققا           ) مةدعنة(سئنع  ) يةهذدعيالر زئمعنعدعن حعقعرعؤئتعش ظىحىن، ظذ ي
ذرااليتتع          ت ت ا ؤاقع ذالر ظازغعن يعن، ظ دعن آئ ص آةتكةن ةن حعقع دا، س ذنداق بولغان دع، ش اس قال ةنع (ت ي

  . )3()ظازغعنة ؤاقعتتعن آئيعن هاالك بوالتتع
ؤة سعلةرضة ظالدع بعلةن هذجذم قعلغان بذ ظايةتتعن بةدرع ظذرذشع آأزدة : الرتةصسعرشذناس بةزع

االمةت                  اق ـ س ث س ص، آارؤعنعنع ىن حعقع رعش ظىح اردةم بئ ا ي ودا آارؤعنعغ رعكالر س ذلغان، مذش تذت
ذرذش قعل   دا ظ ان هال قان ؤة حوثحعلعق قعلغ دعن ظاش مذ، هةددع ذلغانلعقعنع بعلعص تذرذص ةص قذت عشنع آأزل

  . داؤملعق ظالدعغا قاراص ظعلضعرلعدع دئدع
ةتتعن مذشرعكالرنعث    : الرتةصسعرشذناسيةنة بةزع   . بذ هةقتة يذقعرعدا تةصسعلعي بايان قعلعندع      بذ ظاي

ظةهدعنع بذزذص ظأزلعرعنعث ظعتتعصاقدعشع خذزاظة قةبعلعسعضة قارشع ظذرذش قعلغانلعقع آأزدة تذتعلعدذ،                
ةي   . دئدع  ارتعص          بذ ظعش ص ةتهع قعلغان يعلع ظذالرغا قارشع قوشذن ت غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعنع ص

ارلعق هةمدذسانا ؤة مةدهعيعلةر    . شذنعث بعلةن نذرغذن ظعشالر بولذص ظأتتع      . بئرعشعغا سةؤةبحع بولدع  ب
  . غا خاستذرتاظاالاهللا 

أمعن بولساثالر، قورقذشذثالرغا اهللا ةر م علةر؟ ظةض ذالردعن قورقامس ذرظ ةث اليعقت اال اهللا  ظ  تاظ
دذ  داق دةي دعن     : مذن عمدعن ؤة ظازابعم ةهرع غةزعص ث ق ذثالر مئنع دعنال قورق اثالر، مةن ذالردعن قورقم ظ

ةقةت مةنال اليعقمةن  دذر. بةندعلةرنعث قورقذشعغا ص . ظعشالرنع قانداق تةسةررذص قعلعش، مئنعث ظعلكعمدع
  . ظعش ؤذجذدقا آةلمةيدذمةن خالعغان ظعش ؤذجذدقا آئلعدذ، خالعمغان 

دعن اهللا  االظان ر      تاظ اهعدعن بع أز دةرض مةنلةرنع ظ ىن دىش ةيتعش ظىح عنع آأح ةرنعث ظعرادعس  مأمعنل
بذيرذق قعلعش بعلةنال هاالك قعلعشقا قادعر تذرذقلذق مأمعنلةرضة جعهادنع يولغا قويذشتعكع هئكمعتعنع                

دذ ظذالرغا ظذرذش ظئحعثالر، : بايان قعلعص مذنداق دئدع    . اهللا ظذالرنع سعلةرنعث قولذثالر بعلةن جازاالي
ظعسالم دعنعنع ظىستىن قعلعص، . (اهللا ظذالرنع خار قعلعدذ، اهللا سعلةرنع ظذالر ظىستعدعن غالعب قعلعدذ 

                                                 
  .  ـ ظايةت30سىرة ظةنفال ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة مذمتةهعنة ) 2(
  .  ـ ظايةت76سىرة ظعسرا ) 3(



  
  
  

  

 

 12                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

بذ ظايةت مأمعنلةرنعث . بئرعدذ) يةنع تةسةللع(مأمعن قةؤمنعث آأثلعضة شعصالعق ) آاصعرالرنع جازاالص
  . زلىك قارعتعلغاندذرهةممعسعضة ظومذميى

ارلعقالر      العق مذجاهعد، ظعكرعمة ؤة سذددع قات ةؤمنعث آأثلعضة شعص ةنع تةسةللع (مأمعن ق ) ي
دذر ؤة     :  دئضةن ظايةت هةققعدة   بئرعدذ ة قةبعلعسعنعث مأمعنلعرع دعكع بذالر خذزاظ ذالرنع دعللعرع هةم ظ

  . قةبعلعسعنعث مأمعنلعرعدذر دئدع دئضةن ظايةتتعكعلةرمذ هةم خذزاظة ظاححعقتعن خاالس قعلعدذ
اهللا دعن دذ  بةندعلعرع ةق قعلع ة مذؤةصص ادةمنع تةؤبعض ان ظ ةممعنع. خالعغ ةنع اهللا ه  ي

دذر بةندعلعرعضة صايدعلعق بولغان نةرسعلةرنع     ارلعق ظعشلعرعدا، ؤذجذدقا آةلتىرىش     بعلعص تذرغذحع  ب
دذر ؤة شةرعظةت سأزلعرعدة     ةن ظعش قعلغذحع  خالعغان نةرسعنع قعلعدذ، ظعرادة      تاظاال  اهللا   هئكمةت بعل

دذ  ةن يارعتع ةت بعل االاهللا . قعلغان نةرسعنع هئكم دذ تاظ ذم قعلماي عز زذل دذر، هةرض .  ظادعل هأآىم قعلغذحع
ا ظاخعرةتتة تئضعشلعك          زةررعحعلعك ياخشعلعقنع ياآع يامانلعقنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ، بةلكع ظذنعثغا دذني

  . بئرعدذمذآاصات ياآع جازا 
* * * * * * *  

 ôΘ r& óΟçF ö6Å¡xm βr& (#θä. u øIè? $ £ϑ s9 uρ ÄΝ n= ÷ètƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ óΟ s9uρ (#ρä‹Ï‚ −G tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω uρ 

Ï& Ï!θß™ u‘ Ÿωuρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Zπ yf‹ Ï9 uρ 4 ª! $# uρ 7 Î7yz $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∉∪   

جعهاد قعلغانالرنع، اهللا دعن، اهللا نعث صةيغةمبعرعدعن ؤة مأمعنلةردعن  اهللا سعلةرنعث ظاراثالردعكع
ا ) يةنع ظوتتذرعغا حعقارماي(باشقعنع سعرداش قعلعؤالمعغانالرنع بعلمةي  أز هالعمعزغ تذرذص سعلةر ظ

  . 16دةص ظويالمسعلةر؟ اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن خةؤةرداردذر) يةنع سعنالمايمعز(قويذص بئرعلعمعز، 
  ظذرذش قعلعشتعكع هئكمةتنعث مذسذلمانالرنع سعناشتعن ظعبارةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ن،  اهللا سعلةرنعث ظاراثالردعكع! ظع مأمعنلةر:  مذنداق دةيدذ تاظاالاهللا   جعهاد قعلغانالرنع، اهللا دع
انالرنع  عرداش قعلعؤالمعغ قعنع س ةردعن باش ةيغةمبعرعدعن ؤة مأمعنل ث ص ةلكع آاهللا نع تة ؤة أرىنى ب ش

ةيغةمبعرعنعث رازعلعقع ظىحىن سعرداش بولعدعغانالرنع              تاظاالقةلبعدة اهللا    ةنع (بعلمةي نعث ؤة ظذنعث ص ي
اي ذرعغا حعقارم ز، ) ظوتت ذص بئرعلعمع ا قوي أز هالعمعزغ علةر ظ ذرذص س عنالمايمعز(ت ةنع س دةص ) ي

علةر؟ علةر    ظويالمس تحعل آعش ك، راس انحعالردعن ظعرادعلع ةنع يالغ ز    ي ةن بع الر بعل دعغان ظعش ظايرعلع
  سعلةرنعث سعنعماستعن بعهذدة تاشالص قويامدذق؟ 

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت م:  ب ةلعف، الم، مع انالر . ظ ذق«ظعنس ان ظئيتت ذش » ظعم دةص قوي
دذق، ظذالردعن بذرذن ظأتكةنلةرنع بعز هةقعقةتةن سعنع           بعلةنال سعنالماي تةرك ظئتعلعمعز، دةص ظويالمدذ؟        

ةر    1( )(يالغانحعالرنعمذ حوقذم بعلعدذ  ) ظعمانعدا(راستحعلالرنع حوقذم بعلعدذ،    ) ظعمانعدا(اهللا   ظع مأمعنل
ع علةردعن !) جاماظةس ةقعقعي(اهللا س انالرنع ؤة )ه اد قعلغ ا(جعه ث جاص ة-جعهادنع ) مذشةققةتلعرعض

ةي  ذحعالرنع بعلم ذرذص(حعدعغ اي ت ةنع ظايرعم اغزعثالردا ظ(، )ي ةقةت ظ ةنالص يعش بعل ذق دئ ان ظئيتت ) عم
علةر؟   نع ظويالمس ة آعرعش اننع )2( جةننةتك عقنع (اهللا يام ةنع مذناص عدعن ) ي دعن (ياخش ةنع مأمعن ) ي

اهللا سعلةرنع غةيبدعنمذ خةؤةردار    . هازعرقع صعتعثالرحة قويمايدذ) يةنع سعلةرنع(ظايرعمعغعحة مأمعنلةرنع   

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة3ـ  ــــ1سىرة ظةنكةبذت ) 1(
  .  ـ ظايةت142سىرة ظال ظعمران ) 2(
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ةيغةمبةرلعرعدعن ئكعن اهللا ص دذ ؤة ل ذنعثغا قعلماي الالص، ظ العغعنعنع ت االمغا ( خ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ةندةك   العنع بعلدىرض عقالرنعث ه ان      )مذناص ة ظعم ذنعث صةيغةمبةرلعرعض ا ؤة ظ دذ؛ اهللا غ ةيبنع بعلدىرع غ

اثالر ؤة    ان ظئيتس علةر ظعم ةر س ثالر، ظةض ارعثالردعن(ظئيتع اؤابقا  ) صةرؤةردعض وث س اثالر، ح قورقس
  . ))1ظئرعشعسعلةر

دا، اهللا يعغع  االص ظئيتقان ةتنع تاظ ادعنع يولغا قويغاندعن آئيعن ظذنعثدعكع هئكم  بةندعلعرعضة جعه
دع  ان قعل ث اهللا    . باي ةردعن آعمنع ةت بةندعل ذ هئكم ث اهللا    تاظاالب دعغانلعقعنع ؤة آعمنع ةت قعلع ا ظعتاظ غ

 آةلضةن ظعشالرنع ؤة ؤذجذتقا    ؤذجذتقاتاظاالاهللا . غا ظاسعيلعق قعلعدعغانلعقعنع سعناشتعن ظعبارةتتذر    تاظاال
ؤذجذتقا آةلمعضةن ظعشالرنعث ؤذجذتقا آةلضةن تةقدعردة قانداق ؤذجذتقا     . آئلعدعغان ظعشالرنع بعلضىحعدذر  

دذ ذ بعلع االاهللا . آئلعدعغانلعقعنعم ذنعث   تاظ دذ ؤة ظ ذتقا آئلعشتعن ظعلضعرع بعلع ارلعق شةيظعلةرنع ؤذج  ب
ظذنعثدعن باشقا   . دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر     تاظاالاهللا  . عنعمذ بعلعدذ قايسع هالةتتة ؤذجذتقا آئلعدعغانلعق   

  . ال بةلضعلعضةن ؤة هأآىم قعلغان ظعشنع هئحكعم توسعيالمايدذ ظالدعنظاتاظاالاهللا . عحع يوقتذرهئح تةربعي
* * * * * * *  

 $ tΒ tβ% x. tÏ. Î ô³ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρãßϑ ÷è tƒ y‰ Åf≈ |¡tΒ «!$# zƒÏ‰Îγ≈ x© #’ n?tã ΝÎγ Å¡àΡr& Í ø ä3ø9 $$Î/ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ôM sÜ Î7xm 

óΟ ßγè=≈ yϑ ôã r& ’ Îûuρ Í‘$̈Ζ9$# öΝ èδ šχρà$ Í#≈ yz ∩⊇∠∪ $yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷ètƒ y‰Åf≈ |¡tΒ «! $# ôtΒ š∅tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Í ½z Fψ$# 

tΠ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# ’ sA# uuρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# óΟ s9 uρ |·øƒ s† ωÎ) ©! $# ( # |¤ yèsù y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& βr& (#θçΡθä3tƒ zÏΒ šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $# ∩⊇∇∪  
ذق  ص تذرذقل رار قعلع ذفرعنع ظعق ث آ رعكالر ظأزلعرعنع ث (مذش ةن اهللا نع عرلعق بعل ةنع آاص ي

اهللا نعث مةسجعدلعرعنع ) ظذالرنعث(، ) بعرع بعلةن سعغعشالمايدذ-مةسجعدلعرعنع ظاؤات قعلعش بعر 
ر دوزاختا ظةمةللعرعنعث نةتعجعسع بولمايدذ، ظذال) ياخشع(ظاؤات قعلعشع توغرا ظةمةس، ظذالرنعث قعلغان 

اهللا نعث مةسجعدلعرعنع صةقةت اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان، ناماز ظأتعضةن، . 17مةثضى قالعدذ
يةنع مةسجعدنع رئمونت قعلعش، (زاآات بةرضةن، اهللا دعن باشقعدعن قورقمعغان آعشعلةرال ظاؤات قعلعدذ 

از  ق نام جعدتة داؤاملع ازعالش، مةس تذرذش، ت ارلعق سةرةمجانالش ش قات الؤةت قعلع ذرظان تع ةش، ق ظأت
  . 18، ظةنةشذالرنعث هعدايةت تاصقذحعالردعن بولذشع آأزدة تذتذلعدذ)ظعشالرنع قعلعدذ

  نعث مةسحعتلعرعنع ظاؤاتالشتذرالمايدعغانلعقع توغرعسعدا تاظاالمذشرعكالرنعث اهللا 
االاهللا  دذتاظ داق دةي ذز اهللا  :  مذن وق، يالغ ئرعكع ي ئح ش ذرذلغان اهللا  تاظااله ةن ق مع بعل ث ظعس نع

حعتلعرعنع اهللا  تاظاال ث مةس ةس  تاظاالنع ق ظةم ع اليع رعكالرنعث ظاؤاتالشتذرذش ةن مذش ئرعك آةلتىرض ا ش . غ
  . مذشرعكالر ظأزلعرعضة ـ ظأزلعرع ظعش ـ هةرعكةتلعرع ؤة سأزلعرعدة آذصذرلذق بعلةن ضذؤاهلعق بئرعدذ

دذ داق دةي ر خرعس : سذددع مذن ةر سةن بع ة : تعظاندعنظةض ذ ظةلؤةتت ة؟ دةص سورعساث، ظ : دعنعث نئم
دذ ة: بعر يةهذدعيدعن. خرعستعظان دةص جاؤاب بئرع ذ ظةلؤةتت ة؟ دةص سورعساث، ظ يةهذدعي دةص : دعنعث نئم

دذ ىحعدعن  . جاؤاب بئرع ا آعرض ر دعنغ ة بع دعن حعقعص يةن ر دعن ةر بع ذ  : ظةض ة؟ دةص سورعساث، ظ دعنعث نئم
دعنعث نئمة؟ دةص سورعساث،    : بعر مذشرعكتعن  .  دعنغا آعرعش دةص جاؤاب بئرعدذ        دعندعن حعقعص : ظةلؤةتتة

  . مذشرعك دةص جاؤاب بئرعدذ: ظذمذ ظةلؤةتتة

                                                 
  .  ـ ظايةت179سىرة ظال ظعمران ) 1(
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 ظةمةللعرعنعث نةتعجعسع بولمايدذ ) ياخشع(ظذالرنعث قعلغان حىنكع ظذالر مذشرعكتذر  . ظذالر
  . دوزاختا مةثضى قالعدذ

مةسجعدع هةرامغا آعرعشعنع توسذؤاتسا،     ) باشقعالرنعث(ظذالر :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ تاظاالاهللا  
ازاب قعلمعسذن؟ ظذالر مةسجعدع هةرامنعث ظعضعلعرع ظةمةس، مةسجعدع هةرامنعث             اهللا ظذالرغا نئمعشقا ظ

  . )1(ظذالرنعث تولعسع بعلمةيدذ) بذنع(ظعضعلعرع تةقؤادارالردعن باشقعالر ظةمةستذر، لئكعن 
  دعغانلعقع توغرعسعدا علةرنعث ظاؤاتالشتذرمةسحعتلةرنع مأمعن

االاهللا  رعص   تاظ ذؤاهلعق بئ ة ض ةر ظعكةنلعكعض ةقةت مأمعنل تذرغذحعالرنعث ص حعتلةرنع ظاؤاتالش  مةس
اهللا نعث مةسجعدلعرعنع صةقةت اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان، ناماز ظأتعضةن، : مذنداق دةيدذ

يةنع مةسجعدنع رئمونت قعلعش، ( قورقمعغان آعشعلةرال ظاؤات قعلعدذ زاآات بةرضةن، اهللا دعن باشقعدعن
ارلعق  ش قات الؤةت قعلع ذرظان تع ةش، ق از ظأت ق نام جعدتة داؤاملع ازعالش، مةس تذرذش، ت سةرةمجانالش

  . )ظعشالرنع قعلعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةؤدعنعث مذن ذن ظ ع مةيم ةمر ظعبن دذرازاق، ظ ةيغةمب: ظاب ةن ص ةر م

نعث  تاظاالشةك ـ شىبهعسعزآع، مةسحعتلةر اهللا     : ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعنعث قئشعغا آةلسةم ظذالر    
ارةت قعلسا، ظذنع هأرمةتلةش اهللا      تاظاال يلةردة اهللا   كع ظذ ظأ  آعم. يلعرعدذريةر يىزعدعكع ظأ   نعث  تاظاالنع زعي
  . ظىستعضة حىشعدذ

 ةن از ظأتعض مانع ظعبا نام از جعس ةنع نام عدذر  ي ةث آاتتعس ةرنعث ظ ةن . دةتل ات بةرض ةنع زاآ  ي
  . زاآات ظعنسانالرغا ياخشعلعق قعلعشتا صايدعسع ظةث ياخشع بولغان ظةمةلدذر

 ان قعدعن قورقمعغ ن باش ةقةت اهللا  اهللا دع ةنع ص اال ي ئح    تاظ قا ه دعن باش دعغان، ظذنعث دعنال قورقع
  .  قعلعدذظاؤاتنةرسعدعن قورقمايدعغان آعشعلةرال مةسحعتلةرنع 

. ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            
اهللا نعث مةسجعدلعرعنع صةقةت اهللا غا، ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان نع بار ؤة بعر دةص تاظاال يةنع اهللا

ةنع  ناماز ظأتعضةن  قذرظان آةرعمضة ظعشةنضةن       نازعل قعلغان  تاظاالتونعغان، ظاخعرةت آىنعضة ؤة اهللا        ي
ادةت   تاظاال يةنع اهللا اهللا دعن باشقعدعن قورقمعغان بةش ؤاخ ناماز ظأتعضةن      دعن باشقا هئح نةرسعضة ظعب

  . آعشعلةرال ظاؤات قعلعدذقعلمعغان 
ظةنةشذالرنعث هعدايةت تاصقذحعالردعن بولذشع آأزدة تذتذلعدذ،ظةنة شذالرال  شةك ـ شىبهعسعزآع 

  . نعجاتلعققا ظئرعشكىحعلةردذر
* * * * * * *  

 * ÷Λ äù= yèy_ r& sπ tƒ$ s)Å™ Ædl!$ ut ù: $# nο u‘$yϑ Ïã uρ Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ# u ut ù: $# ôyϑ x. ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Í½z Fψ$# y‰ yγ≈ y_uρ 
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  .  ـ ظايةت34سىرة ظةنفال ) 1(
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اخعرةت  ا، ظ اؤات قعلعشنع اهللا غ سعلةر هاجعالرنع سذ بعلةن تةمعنلةشنع، مةسجعدع هةرامنع ظ

ظوخشاش هئسابالمسعلةر؟ اهللا ) ظعمانعغا(آىنعضة ظعمان ظئيتقان ؤة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلغانالرنعث 
ذالر ظوخشاش ظةمةس  دذ . نعث نةزعرعدة ظ ةت قعلماي ةؤمنع هعداي ان ظئيتقانالرنعث، ظع. 19اهللا زالعم ق م

هعجرةت قعلغانالرنعث ؤة ماللعرع هةم جانلعرع بعلةن اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلغانالرنعث دةرعجعسع اهللا 
ة شذالر  دذر؛ ظةن ةن (نعث دةرضاهعدا ظةث آاتتع . 20مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر ) ساؤاب تئصعش بعل

ع ؤة  ع، رازعلعق ذالرغا ظأزعنعث رةهمعت ذالر صةرؤةردعضارع ظ دذ، ظ ةؤةر بئرع ةن خذش خ ةتلعرع بعل  جةنن
شىبهعسعزآع، اهللا نعث . ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ. 21جةننةتلةردة مةثضىلىك نئمةتكة ظئرعشعدذ

  . 22آاتتا ساؤاب بار) ظذالرغا(دةرضاهعدا 
ة  مةسجعدع هةرامنع ظاؤاتالشتذرذشنعث ظعمان ظئيتعش ؤ،هاجعالرنع سذ بعلةن تةمعنلةش

  جعهاد قعلعش بعلةن باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
مذشرعكالر  : ظةؤفعي ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            

ان اؤات قعلغ ذلالهنع ظ اجعال،بةيت ةن تةمعنلعضةن آعشعلةر  ه ان ؤة اهللا  تاظاال اهللا رنع سذ بعل ان ظئيتق ا ظعم غ
أزلعرع . ظذالر هةرةم بعلةن صةخعرلعنةتتع    . دا جعهاد قعلغان آعشعلةردعن ياخشعدذر دئيعشتع         يولع تاظاال  نعظ

ع   ق قعالتت قعالرغا حوثحعلع تذرغذحعالر دةص باش ذنع ظاؤاتالش علعرع ؤة ظ ةرةمنعث ظعض ز ه االاهللا . بع  تاظ
دذ ظذالرنعث حوثحعلعق قعلغانلعقعنع ؤة هةقعقةتتعن يىز ظأرىضةنلعكعنع بايان قعلعص          مئنعث  : مذنداق دةي

ىز ظأرىص    (ظايةتلعرعم سعلةرضة ظوقذص بئرعلةتتع،     ا حعكعنعؤاالتتعثالر  ) ظذنع ظاثالشتعن ي ظذالر  . ظارقاثالرغ
اراثلعرعدا يامان سأزلةرنع             ىز ظأرىيدذ، آةحلعك ص هةرةم ظةهلع بولغانلعقع بعلةن صةخعرلعنعص ظعماندعن ي

ةي    (قعلعدذ،   ة قعلعدذ، ص ةنع قذرظانغا تةن ةن    )1()غةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سأآعدذ ي ةنع ظذالر هةرةم بعل  ي
ع   ق قعالتت قعالرغا حوثحعلع ةخعرلعنعص باش ةيغةمبةر    . ص ةرعمنع ؤة ص ذرظان آ اراثلعرعدا ق ةحلعك ص آ

أآةتتع  االمنع س نعث  تاظاالاهللا، اهللا . ظةلةيهعسس ان ظئيتعش ا ظعم اد    ،غ ةن جعه االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ر نعث مذش ع  قعلعش عدعن ياخش ةن تةمعنلعش ذ بعل اجعالرنع س عدعن ؤة ه ةرةمنع ظاؤاتالشتذرذش عكالرنعث ه

دع  ان قعل ةنلعكعنع باي ع  . ظعك ع قعالتت ذنعث خعزمعتعن تذراتتع ؤة ظ ةرةمنع ظاؤاتالش ذالرنعث . مذشرعكالر ه ظ
  . نعث دةرضاهعدا ظذالرغا ظةسقاتمايدذتاظاالشئرعكتة تذرذص قعلغان بذ ظةمةللعرع اهللا 

اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ.  نعث نةزعرعدة ظذالر ظوخشاش ظةمةس اهللا  أزلعرعنع  يةنع ظ
 ظذالرنع  تاظاال  شئرعك آةلتىرضةنلعكع ظىحىن اهللا      دةؤالغان بذ مذشرعكالرنع  بعز هةرةمنع ظاؤاتالشتذرغذحعالر    

  . رسعضة ظةسقاتمعدعظذالرنعث هةرةمنع ظاؤاتالشتذرذشع ظذالر ظىحىن هئح نة. زالعم دةص ظاتعدع
داق        عرعدة مذن ةتنعث تةصس ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ

ةدرع ظذرذشعدا    . بذ ظايةت ظابباس ظعبنع ظابدذلمذتةللعب هةققعدة حىشتع . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظذ ب
ارقعلعق     رةت اندا، سعلةر ظعسالمغا آعرعش، هعج   ظةسعرضة حىشىص قالغ   اد قعلعش ظ قعلعش ؤة اهللا يولعدا جعه

 اجعالرنعه  بعزنعث ظالدعمعزغا ظأتىص آةتكةن بولساثالرمذ، بعز هةقعقةتةن هةرةم مةسحعتعنع ظاؤاتالشتذرذص        
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر67 ـــــ 66سىرة مأظمعنذن ) 1(



  
  
  

  

 

 16                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

ذ ةن س ةص بعل ثموهتاج ؤة تةمعنل اجعنع الرنع داص ظئهتعي دذق، قام دع آةل ذنعث .دئ ةن ش اال اهللا بعل  تاظ
ر هاجعالرنع سذ بعلةن تةمعنلةشنع، مةسجعدع هةرامنع ظاؤات قعلعشنع اهللا غا، سعلة :تاظاالؤة سذبهانةهذ

ث  اد قعلغانالرنع دا جعه ث يولع ان ؤة اهللا نع ان ظئيتق ة ظعم اخعرةت آىنعض ا(ظ اش ) ظعمانعغ ظوخش
.  دئدع اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ . هئسابالمسعلةر؟ اهللا نعث نةزعرعدة ظذالر ظوخشاش ظةمةس 

ة قع . عك هالةتتة قعلعندع  ظذ ظةمةللةرنعث هةممعسع شئرعكل    يةنع لعنغان ظةمةللةرنع   مةن شئرعكلعك هالةتت
  . قوبذل قعلمايمةن

دذ      ةدرع ظذرذشعدا ظةسعرضة        : زةههاك ظعبنع مذزاهعم مذنداق دةي مذسذلمانالر ظابباسنعث ؤة ظذنعث ب
نعث  تاظاالاهللا : ظابباس . ن ظةيعبلعدع  رعكلعكع بعلة  مذش حىشكةن هةمراهلعرعنعث قئشعغا آئلعص، ظذالرنع          

تذرذص،        حعتعنع ظاؤاتالش ةرةم مةس ةن ه ذ هةقعقةت ةمكع بعزم ةن قةس امع بعل اجعنع  موهتاجن ث ظئهتعي الرنع
دع   دذق، دئ ةص آةل ةن تةمعنل ذل بعل اجعالرنع ص ذق يئصعص ؤة ه ذلالهغا يذص ةن اهللا . قامداص، بةيت شذنعث بعل

  . لدع يذقعرعدعكع ظايةتنع نازعل قعتاظاال
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ع بةشعر رةزعيةلالهذ ظةنه ان ظعبن دذرازاق نوظم ر . ظاب بع

مةن ظعسالمغا آعرضةندعن آئيعن هاجعالرنع سذ بعلةن تةمعنلةشتعن باشقا، بعرةر ظةمةلنع قعلعشقا            : ظادةم
دع ةن دئ ةت بةرمةيم ادةم . ظةهمعي ر ظ ة بع ةندعن : يةن المغا آعرض ةن ظعس حعتعنع  م ةرةم مةس يعن ه آئ

ادةم        مةن، ظاؤاتالشتذرذشتعن باشقا بعرةر ظةمةلنع قعلعشقا ظةهمعيةت بةرمةي         ة بعر ظ  تاظاال اهللا :  دئدع ؤة يةن
: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذالرنع توسذص  . يولعدا جعهاد قعلعش سعلةر دةؤاتقان ظةمةللةردعن ظارتذقتذر دئدع 

ظذ جىمة آىنع    . رعنعث قئشعدا، ظاؤازعثالرنع يذقعرع آأتىرمةثالر دئدع     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنبع  
ة ظذنعثدعن         . ظعدع بعز جىمة نامعزعنع ظوقذص بولذص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص بذ هةقت

  . شذنعث بعلةن يذقعرعدعكع ظايةت نازعل بولدع. سورعدذق
* * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä.u !$ t/#u öΝ ä3tΡ üθ÷z Î) uρ u !$uŠÏ9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ™6ys tG ó™ $# u ø à6ø9 $# ’ n? tã 

Ç≈ yϑƒM}$# 4  tΒ uρ Ο ßγ©9 uθ tG tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ šχθßϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪ ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝä. äτ !$t/# u öΝ à2äτ !$ sΨö/ r&uρ 

öΝ ä3çΡ üθ÷z Î) uρ ö/ä3ã_ üρ ø— r&uρ óΟä3è? u Ï±tã uρ îΑ üθøΒ r& uρ $ yδθßϑ çG øùu yIø% $# ×ο u≈ pgÏB uρ tβ öθ t±øƒ rB $yδ yŠ$|¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$yγ tΡ öθ|Ê ö s? 

¡= xm r& Ν à6ø‹s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# Ï&Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_uρ ’ Îû  Ï&Í#‹Î7 y™ (#θÝÁ −/ uyI sù 4 ®L xm z’ ÏAù'tƒ ª! $# Ïν Í ö∆r' Î/ 3 ª! $#uρ Ÿω 
“ Ï‰ ÷κu‰ tΠöθs) ø9 $# šÉ)Å¡≈ xø9 $# ∩⊄⊆∪   

دعن آذفرعنع ظارتذق آأرسة ! ظع مأمعنلةر  دا (ظةضةر ظاتعلعرعثالر، قئرعندعشعثالر ظعمان آذفرع
ذتماثالر )مةهكةم تذرسا  ذالر . ، ظذالرنع دوست ت ذالرنع دوست تذتعدعكةن، ظ ةرآع، ظ ظعحعثالردعن آعمل

ذ مذشرعك يةنع ظذالرغا ظوخشاش مذشرعكتذر، حىنكع مذشرعكلعككة (زالعمالردذر  رازع بولغان ظادةمم
ابلعنعدذ ع، . 23)هئس عثالر، «ظئيتقعنك ذللعرعثالر، قئرعندعش اثالر، ظوغ علةرنعث ظات ةر س ظةض

 ماللعرعثالر، ظاقماي -، تاصقان صذل )هةمدة ظذالردعن باشقعالر( تذغقانلعرعثالر –خوتذنلعرعثالر، ظذرذق 
دعغا  ع آأرع ارعتعثالر، ياخش ان تعج عدعن قورقق ث قئلعش ن، اهللا نع ىن اهللا دع علةر ظىح أيلعرعثالر س ن ظ

يةنع شذالر بعلةن بولذص آئتعص، (صةيغةمبعرعدعن ؤة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعشتعنمذ سأيىملىك بولسا 
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يةنع مةآكعنع صةتعه (، ظذ هالدا سعلةر تاآع اهللا نعث ظةمرع )اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ياردةم بةرمعسةثالر
ةؤمنع آةلض) قعلعش ظعزنع  ةنع اهللا نعث دعنعنعث حةك (ىحة آىتىثالر، اهللا صاسعق ق  حعضرعسعدعن -ي

  . 24»هعدايةت قعلمايدذ) حعقعص آةتكىحعلةرنع
 ظةضةر ظذالرنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرع بولغان تةقدعردعمذ ظذالرنع دوست تذتماسلعققا مذشرعكالر

  بذيرذش توغرعسعدا 
اآع ظوغذللعرع بولغان تةقدعردعمذ      نعث ظذالر آاصعالر مأمعنلةرنع ظةضةر  تاظاالاهللا     ظذالردعن  ظاتعلعرع ي

ظةضةر ظذالر آذصذرنع ظعماندعن ظارتذق بعلسة، مأمعنلةرنع ظذالرنع دوست تذتذشتعن       . ظايرعلعشقا بذيرذيدذ 
  . توسعدذ ؤة بذنداق قعلعشتعن قاتتعق ظاضاهالندذرعدذ

االاهللا  دذ   تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ا ؤة ظ :  ب ةؤمنعث اهللا    اهللا غ ر ق عنعدعغان بع ة ظعش اخعرةت آىنعض
ةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشقانالرنع       ا قئرعنداشلعرع،      ـبعلةن ؤة ظذنعث ص انعلعرع، ظوغذللعرع، ي  ظذالرنعث ظ

ةنع ظذالرنع دوست تذتذشع     ( دوست تذتقانلعقعنع آأرمةيسةن    ـ تذققانلعرع بولغان تةقدعردعمذ  ـيا ظذرذق   ي
ةس ىمكعن ظةم ة)م ان روه   ، ظةن اهعدعن بولغ أز دةرض دع ؤة ظ ةم قعل اننع مةهك دا اهللا ظعم  شذالرنعث دعللعرع

  . ))1بعلةن ظذالرنع آىحةيتتع، اهللا ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ
بةيدة ظعبنع   ظةبذظذ: ظعمام بةيهةقع ظابدذلاله ظعبنع شةؤزاتنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          

دع  ةتلةص تذرعؤال ذتالرنع ياخشع سىص ةدرع ظذرذشعدا ظةبذظذبةيدعضة ب ةرراهنعث ظاتعسع ب ذ ظاتعسعدعن . ج ظ
ألتىردع     . ظاتعسع بذتالرنع ماختاص ظذنعث آةينعضة آعرعؤالدع     . ظأزعنع قاحذردع  . شذنعث بعلةن ظذ ظاتعسعنع ظ

االاهللا  دةتاظ دة هةققع اخعرةت:  ظةبذظذبةي ا ؤة ظ ةن ؤة اهللا غ ةؤمنعث اهللا بعل ر ق عنعدعغان بع ة ظعش  آىنعض
ا ظذرذق     ـظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشقانالرنع    ـ ظذالرنعث ظانعلعرع، ظوغذللعرع، يا قئرعنداشلعرع، ي

ذتقانلعقعنع آأرمةيسةن ـتذققانلعرع بولغان تةقدعردعمذ       ةنع ظذالرنع دوست تذتذشع مىمكعن ( دوست ت ي
ةس  ذالر )ظةم ة ش ةن   ، ظةن ان روه بعل اهعدعن بولغ أز دةرض دع ؤة ظ ةم قعل اننع مةهك دا اهللا ظعم نعث دعللعرع

ئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ        دئضةن  ))2ظذالرنع آىحةيتتع، اهللا ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظ
  . ظايةتنع نازعل قعلدع

ةيغةمبعرعنع تاظاال ظاندعن اهللا   اال ـ حاقعلعرعنع    ، ص ذغقانلعرعنع ؤة قئرعنداشلعرعنع اهللا   ظذرذق ـ ت    ، ب
اال ةيغةمبعرعدعن ؤة اهللا  ،دعنتاظ ذنعث ص اال  ظ اتتعق      تاظ ةنلةرنع ق ذق آأرض انالردعن ظارت اد قعلغ دا جعه  يولع

دذ  داق دةي ذيرذص مذن قا ب ع، : ظاضاهالندذرذش ذللعرعثالر، «ظئيتقعنك اثالر، ظوغ علةرنعث ظات ةر س ظةض
ذغقانلعرعثالر –ذق قئرعندعشعثالر، خوتذنلعرعثالر، ظذر  ذالردعن باشقعالر ( ت ذل )هةمدة ظ قان ص  -، تاص

أيلعرعثالر  دعغان ظ ان تعجارعتعثالر، ياخشع آأرع ةنع سعلةر   ماللعرعثالر، ظاقماي قئلعشعدعن قورقق  ي
ارلعق بذ نةرسعلةر          أيلعرعثالر قات ن، اهللا ياخشع آأرعدعغان حعرايلعق ؤة آأرآةم ظ سعلةر ظىحىن اهللا دع

ذص (ةمبعرعدعن ؤة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعشتعنمذ سأيىملىك بولسا نعث صةيغ  ةن بول يةنع شذالر بعل
يةنع مةآكعنع (، ظذ هالدا سعلةر تاآع اهللا نعث ظةمرع )آئتعص، اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ياردةم بةرمعسةثالر

 حعضرعسعدعن -نعنعث حةك يةنع اهللا نعث دع(آةلضىحة آىتىثالر، اهللا صاسعق قةؤمنع ) صةتعه قعلعش ظعزنع
  . »هعدايةت قعلمايدذ) حعقعص آةتكىحعلةرنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة مذجادةلة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة مذجادةلة ) 2(
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دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ةدتعن بوؤعس ع مةظب را ظعبن ةد زةه ام ظةهم ز : ظعم بع
ظع  : ظأمةر. ظذ ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث قولعنع تذتذص تذراتتع     . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدذق    

اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سةن مةن ظىحىن ظأزةمدعن باشقا هةممة نةرسعدعن           !  صةيغةمبعرع اهللا نعث 
دع   ةن دئ أيىملىك س االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ      «: ص ذنعث جئنعدعنم ىن ظ رعثالر ظىح علةرنعث بع ةن س م

 بعلةن قةسةمكع   نعث نامع  تاظاالاهللا : شذ حاغدا ظأمةر   . دئدع» سأيىملىك بولمعغذحة ظذ مأمعن بواللمايدذ    
دع   ذ سأيىملىك سةن دئ ةن ظىحىن مئنعث جئنعمدعنم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. هازعردعن باشالص سةن م : ص

  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان.  دئدع»ظع ظأمةر مانا ظةمدع مأمعن بولدذث«
دا   ذمانعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ذداؤذد ظعبن ةد ؤة ظةب ام ظةهم ةت ظعم ةنلعكعنع رعؤاي ق دئض

ئلعم    «: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم   : قعلعدذ مالنع آأرمةي تذرذص ظ
ئلعم ـ سئتعم قعلساثالر     ،ـ سئتعم قعلساثالر الص ظ رعلعص آةتسةثالر، )1( شةرعظةتكة خع ا بئ ، حارؤعحعلعقق

اد قعلعشنع تاشلعساثالر اهللا     ظاالتاتئرعقحعلعق بعلةن قاناظةت قعلساثالر ؤة اهللا      سعلةرنع  تاظاال  يولعدا جعه
تعثالردعن            ارلعقنع ظىس ذ خ ة اهللا ب ةقعقعي قايتمعغذح ا ه علةر دعنعثالرغ اآع س دذ ت تار قعلع ا ضعرعص خارلعقق

  . )2(»آأتىرىؤةتمةيدذ
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 ãΝ à2u |Ç tΡ ª! $# ’Îû zÏÛ# uθ tΒ ;ο u ÏWŸ2   tΠöθ tƒuρ A ÷uΖ ãm   øŒÎ) öΝ à6÷G t6 yfôã r& öΝà6è? u øYx. öΝ n= sù Çøóè? 

öΝ à6Ζ tã $Z↔ ø‹ x© ôM s%$|Ê uρ ãΝ à6ø‹ n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ §Ν èO Ν çG øŠ©9 uρ šÍÎ/ ô‰ –Β ∩⊄∈∪ §ΝèO tΑ u“Ρ r& ª! $# 

… çµtG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï&Ï!θß™ u‘ ’ n?tã uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tΑ u“Ρ r&uρ # YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 $yδ ÷ρ u s? z> ¤‹tã uρ šÏ% ©! $# (#ρã x x. 4 y7 Ï9 s̈Œuρ 

â !#u“ y_ zƒÍÏ≈ s3ø9 $# ∩⊄∉∪ ¢ΟèO Ü>θçG tƒ ª! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊄∠∪  
. هةقعقةتةن ياردةم بةردع) يةنع جئثعدة(اهللا سعلةرضة نذرغذن جةث مةيدانلعرعدا ؤة هىنةين آىنعدة 

ةتتعثالر  أص، (ظةينع ؤاقعتتا سانعثالرنعث آأصلعكعدعن خذشاللعنعص آ ىن بعزنعث سانعمعز آ ةنع بىض ي
، ) ظعدع4000عث سانع  معث، دىشمعنعثالرن12مةغلذب بولمايمعز دئدعثالر، بذ حاغدا سعلةرنعث سانعثالر 

آةث زئمعن سعلةرضة تار ) قاتتعق قورققعنعثالردعن. (سانعثالرنعث آأصلىآع سعلةرضة قعلحة ظةسقاتمعدع
دع دعن . تذيذل ةن تاشالص (ظان ةر بعل ا مأمعنل ذص، رةسذلذلالنع ظازغعن ذب بول اراص ) مةغل ا ق ظارقاثالرغ
خاتعرجةملعك بئغعشلعدع، ) مةرهةمةت قعلعص(ضة ظاندعن اهللا صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةر. 25قاحتعثالر

دعثالر ) يةنع سعلةرضة ياردةمضة صةرعشتعلةرنع (سعلةرضة قوشذنالرنع  ذالرنع سعلةر آأرمع حىشىردع، ظ
دعثالر ( ة قعل علةر غةلعب ةن س ذنعث بعل عرالرنع )ش ةن (، اهللا آاص نعش بعل عر ظئلع ألتىرىلىش ؤة ظةس ) ظ

شذنعثدعن آئيعن، اهللا خالعغان ظادةمضة تةؤبعنع نئسعص . 26نة شذ ظازابلعدع، آاصعرالرنعث جازاسع ظة 
اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع ). يةنع ظعسالم دعنعغا آعرعشكة مذؤةصصةق قعلعدذ(قعلعدذ 

  . 27مئهرعباندذر

                                                 
ئتعؤئلعش،               : تكة خعالص سودا ـ سئتعق شةرعظة) 1( ذلغا س ةق ص النع ن ذ م ئتعص دةل ش ةت س ة قعمم النع نئسعض رةر م ذرذص سودعلعشعش، بع ةي ت النع آأرم م

  . هىر ظادةملةرنع ظئلعص سئتعش قاتارلعق تعجارةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ةن ظةمةس         ) 2( ذنعثغا     . ظعسالم دعنعدا بذ ظعشالرنع قعلعش حةآلةنض ئكعن ظ ةت بةرمةسلعك         ل قا ظةهمعي اد قعلعش دا جعه تعص اهللا يولع رعلعص آئ ةي بئ بىتىنل

  . مذشذنداق خارلعققا قئلعشقا سةؤةبحع بولعدذ
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  غةلعبعنعث غايعب ياردةمضة باغلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
بذ ظايةت مأمعنلةرضة بئرعلضةن     : نداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظعبنع جذرةيج مذجاهعدنعث مذ   

ة،   . نئمةتلةر بايان قعلعنعص حىشىرىلضةن سىرة تةؤبعدعكع تىنجع ظايةتتذر        مأمعنلةرضة  اهللا تاظاال بذ ظايةتت
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن قعلغان نذرغذن غازاتلعرعدعكع جة        ،ظاتا قعلغان مةرهةمعتعنع    ث  ظذالرنعث ص

دذ      ان قعلع اردعمعنع باي ةن ي ذالرغا بةرض دا ظ ة اهللا . مةيدانلعرع ىح ـ          تاظاالغةلعب ع ؤة آ ث ظورذنالشتذرذش نع
هةر ضعز ظذالرنعث سانعنعث آأصلعكع ؤة         . نعث دةرضاهعدعن آئلعدذ     تاظاالقذؤؤةت بئرعشع بعلةن صةقةتال اهللا      

ةردة  تاظاال اهللا .  ظةمةس مذةلضةن  آخعل بولغانلعقع ظىحىنال آةلمةيدذ،   قورال ـ ياراغلعرعنعث سةر        بذ ظايةتل
ةقةت          مأمعنلةرضة ظذالرنعث سانع ظاز بولسذن ياآع آأص بولسذن بةرعبعر ظعكةنلعكعنع، ياردةمنعث ظذالرغا ص

  . نعث دةرضاهعدعنال آئلعدعغانلعقعنع تةآعتلةيدذتاظاالاهللا 
الندع   لعكدعن خذش انعنعث آأص ةر س ع مأمعنل ان آىن ع بولغ ةين ظذرذش ئح  . هىن ىن ه ذالر ظىح ذ ظ ب

ةر           .نةرسعضة ظةسقاتمعدع  ا مأمعنل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظازغعن  ظذالرنعث سانع آأص تذرذقلذق ظذالر ص
احتع  ذص ق ةن تاشالص قوي دعن اهللا . بعل االظان ة   تاظ ان مأمعنلةرض ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل ة ؤة ظ  صةيغةمبعرعض

دىردع اردعمعنع حىشىرىص ظذالرنع آىحلةن از بمأم. ي ذالرنعث سانع ظ ة ظ اردةم ؤة عنلةرض ولغان تةقدعردعمذ ي
ةدةت  ذز اهللا  م اال نعث يالغ عدا اهللا    تاظ دعغانلعقع توغرعس عدعنال آئلع اال  تةرعص علعي   تاظ ة تةصس ا يةن  خالعس

  . توختعلعص ظأتعمعز
ة  نعث ظعزنع بعلةن    تاظاالسانع ظاز نذرغذن قوشذنالر سانع آأص نذرغذن قوشذنالر ظىستعدعن اهللا         غةلعب

  . اهللا ظذرذشتا حعداملعق آأرسةتكىحعلةر بعلةن بعللعدذر. قعلعص آةلدع
  هىنةين غازعتع ؤةقةسع توغرعسعدا 

ةنعث    ع هعجعرعي ةين ظذرذش دا            8هىن ةؤؤال ظئيع يعن ش دعن آئ ةتهع بولغان ة ص ع مةآك ىز )1( ـ يعل  ي
داق بولغان ظعدع. بةرضةن ة مذن ة. ؤةق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعنع ص يعن، ص دعن آئ تهع قعلعص بولغان

عدذ    ا حىش أز ظعزعغ الر ظ ة ظعش ةيغةمبةر     . هةمم دذ، ص المغا آعرع ىدةك ظعس ذميىزلىك دئض ةر ظوم مةآكعلعكل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا     . ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث هةممعسعنع ظازاد قعلعص قويذص بئرعدذ         شذ آىنلةردة ص

ن توصلعنعؤاتقانلعقع، ظذالرنعث باشلعقع مالعك ظعبنع ظةؤف        هاؤازعن خةلقعنعث ظذنعثغا قارشع ظذرذش ظىحى     
ةظعد         ةر، س ةم جةمةتعلعدعكعل ادةملعرع، جذش ىتىن ظ عنعث ص ةقعف قةبعلعس عغا س ذنعث ظةتراص ةنلعكع ظ ظعك
ةؤف      امعر ؤة ظ ع ظ ةمعر ظعبن ر قعسعم آعشعلةر، ظ از بع دعن ظ الل جةمةتع ةر، هع ةآعر جةمةتعدعكعل ع ب ظعبن

امعر جةمةتعد ع ظ دذ ظعبن تعص آئلع ةؤعرع يئ النغانلعق خ علةرنعث توص عم آعش ر قعس ةردعن بع ذالر . عكعل ظ
العلعرعنع   اللعرعنع، ب ىتىن مال ـ مىلكعنع ظئلعص جةث              ،ظاي  قويلعرعنع ؤة آاال، تأضعلعرعنع ـ ؤة باشقا ص

دع دانعغا آةل ئلعص  . مةي ة ظ ةن بعلل أزع بعل ىن ظ ش ظىح ةتهع قعلع ةآكعنع ص االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ذهاجعرالر ةن م قان   ،آةلض ةرآعب تاص دعن ت ةرةب قةبعلعلعرع ارعالر ؤة ظ ذننع  10,000 ظةنس علعك قوش  آعش

ة مةآكعلعك ظعسالمغا يئثعدعن           . ظئلعص ظذالرغا قارشع ظذرذشقا حعقتع      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن يةن ص
 قوشذننع ظئلعص دىشمةنضة       آعشعلعك  12,000صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ     .  ظادةم بار ظعدع   2000آعرضةن  

عر  اراص ظعلض دا . لعدععق دعغان جعلغع ةين دةص ظاتعلع دعكع هىن ث ظارعلعقع ةن تاظعفنع ة بعل ذالر مةآك ظ
تع ةردع      . ظذحراش ىز ب دا ي ةهةر ؤاقتع اث س دا ت ذ جعلغع ذرذش ب ةندة    . ظ ا آةلض ذ جعلغعغ ذلمانالر ب مذس

                                                 
  .  ـ ظاي10ظعسالم آالعندارع بويعحة ) 1(



  
  
  

  

 

 20                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

اراص ظعلضعرعلةؤةردع         مذسذلمانالر   . دىشمةنلةر ظاللعبذرذن يوشذرذنعؤالغان ظعدع     . بذنع سةزمةي جعلغعغا ق
ا تذتذص             دىشمةنلةر باشلعقنعث بذيرذقعغا ظاساسةن يوشذرنعؤالغان يةردعن تذيذقسعز ظئتعلعص حعقعص، ظوقق

دع     قعلعح ذرذلذص آةل ةثال يذص اش ت ة ظوخش ر ظادةمض ذددع بع احالص خ ع يالعث ذلمانالر  . لعرعن دا مذس ذ حاغ ش
ان قعلعنغ   دا باي ذددع قذرظان احتع   خ اراص ق عغا ق دةك ظارقعس دعن   . ان االم ظورنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ذردع  ة ت دعرلعماي جةثضعؤار هالةتت ان  . مع ع مئنعؤالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةهبا ظعسعملعك قئحعرعن ص
ظذنعث تاغعسع ظابباس قئحعرنعث ظوث تةرعصعضة، ظةبذسذفيان        . بولذص، قئحعرنع دىشمةن تةرةصكة دئؤعتةتتع    

.  هارعس قئحعرنعث سول تةرعصعضة ظئسعلعؤئلعص قئحعرعنعث تئز مئثعص آئتعشعنع توسذص تذراتتع           ظعبنع
ةآرارالص مذسذلمانالرنع     ة دئسة شذ سأزنع ت ذ نئم ذرذص، ظ دا ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنع اس ص ظابب

ع    داق دةيتت اقعرعص مذن كة ح ايتعص آئلعش دعلعرع «: ق ث بةن ع اهللا نع كة آئل ! ظ ةن تةرةص ةن اهللا  م ثالر، م ع
ثالر تاظاال كة آئلع ةن تةرةص عمةن، م ة » !نعث ظةلعحعس االمشذ هالةتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص داق دئ : مذن

ةيغةمبةرمةن « ةق ص ةن ه ةن  .م ةللعبنعث ظوغلعم ةن ظابدذلمذت الالص ظةؤةتك ة  . اهللا ت امع هةممعض ن
ذرآةتكةن اهاب     . )1(»ص ئقعن س ة ي ةن يىزض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذردع  ص ة ت عؤار هالةتت ةزع  . ة جةثض ب

ةلع،      : ظذ ظادةملةرنعث ظعحعدة   . تارعخحعالر ظذالر سةآسةن ظادةم ظعدع، دئضةن      ةآرع، ظأمةر، ظابباس، ظ ظةبذب
د ؤة     ع زةي امة ظعبن ةن، ظذس ع ظذممذظةيم ةن ظعبن ارعس، ظةيم ع ه ذفيان ظعبن اس، ظةبذس ع ظابب ةزل ظعبن ف

ار ظعدع االاهللا . باشقعالر ب ذالردتاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاغعسع! عن رازع بولسذن ظ ذقعرع ص  ظابباسنع ي
تعدا         ث ظاس ع دةرةخنع االمغا هئلعق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ايمعز، دةص ص الص قاحم ئنع تاش اؤازدا س زؤان ”ظ رع

ةيظعتع  ذلمانالرنع      “ ب ارةت مذس ارعالردعن ظعب ذهاجعر ؤة ظةنس ةن م ع بةرض ةت   : ن تعدا بةيظ ع دةرةخ ظاس ظ
انالر ذيرذدع ! قعلغ قا ب دع    . دةص حاقعرعش ادةم ظع ذقعرع ظ ايعتع ي اؤاز ناه اس ظ ردة . ظابب ذ بع ذمرة  : ظ ع س ظ

انالر    ةت قعلغ تعدا بةيظ ع ظاس ردة ! دةرعخ ا، بع انالر    : دةص توؤلعس ا ظئلعنغ ةرةدة تعلغ ىرة بةق ع س دةص ! ظ
ز، دئيعشعص ظارقعغا     بعز سئنعث بذيرذقذثغا بويسذنعمعز، بعز ساثا ظعتاظةت قعلعمع           : ساهابعالر. توؤاليتتع

دع    ايتعص آةل عغا ق االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص، ص ة   . بذرذل عنع آةينعض ادةم تأضعس ر ظ ةتتا بع ه
ةيغةمبةر                  عؤئلعص ص عدعن حىش دع ـ دة، تأضعس اؤذتلعرعنع آةي ذرذص، س ةي ت ع يةتم قا آىح قايتذرذش

دع   ايتعص آةل ا ق االمنعث يئنعغ ةر  . ظةلةيهعسس ان ظادةمل ة قايتق االمنعث  آةينعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ظةتراصعغا توصالنغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع دىشمةنلةرضة ظأزلعرعنع تونذتذص قويذشقا بذيرذدع             

ارةت قعلغان ؤةدةثنع ظةمةلضة ظاشذرغعن             ! ظع اهللا  «: ؤة صةرؤةردعضارعغا  اردةم بئرعشتعن ظعب دةص » ماثا ي
اتتع     ظذنعثدعن ياردةم تعلعضة   دذظا قعلعص  ارعتعص ظ . ندعن آئيعن، بعر حاثضال توصعنع ظئلعص دىشمةنلةرضة ق

ا     . دىشمةنلةردعن بعرمذ ظادةم قالماي هةممعسعنعث آأزعضة توصا آعردع        ظذالر آأزلعرعضة آعرعص آةتكةن توص
دع    ةث قعاللمع ذص ج اؤارة بول ةن ظ دع  . بعل ذص بول ذالر مةغل دة ظ عدعن   . نةتعجع ذالرنعث ظارقعس ذلمانالر ظ مذس

دع   قو  ألتىردع ؤة بعر قعسمعنع ظةسعر ظال ىرىص بعر قعسمعنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  . غالص ي ظذالر ص
  . ظالدعغا ظةسعرلةرنع ظئلعص قايتتع

ةرا ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع                   ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم شأظبعدعن ب
دذ  ةت قعلع ةر   : رعؤاي ع ب ذنعثغا ظ ادةم ظ ر ظ الص    ! ابع االمنع تاش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ةين غازعتع هىن

دع  ذ؟ دئ دع  . قاحتعثالرم داق دئ ةرا مذن ةلقع     : ب ةؤازعم خ دع، ه االم قاحمع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئكعن ص ل
دع  ةر ظع ةن ظادةمل ايعتع مةرض ذق  . ناه ذالرغا قارشع هذجذمغا ظأتت قاندا، ظ ةن ظذحراش ذالر بعل ز ظ ذالر . بع ظ

اراص  ةرنع يع  ظارقعلعرعغا ق ةر غةنعمةتل احتع، ظادةمل ذ  . غعشقا بئرعلعص آةتتع ق شذنعث بعلةن دىشمةنلةر ب
                                                 

  . ظوغلعدعن نةؤرعسع آأزدة تذتذلعدذ) 1(
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ذتتع     ا ت ع ظوقق ايدعلعنعص بعزن ةتتعن ص ذق   . صذرس اراص قاحت ة ق ز آةينعمعزض ةيغةمبةر  . بع ةن ص م
عؤ  االمنعث جةثض أردى ظةلةيهعسس ذرؤاتقانلعقعنع آ ة ت اق   . مار هالةتت ذنعث ظ ارعس ظ ع ه ذفيان ظعبن ظةبذس

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . عنعث يىضعنعدعن تذتذؤالغان ظعدع  قئحعر ةيغةمبةرمةن «: ص الالص .مةن هةق ص اهللا ت
  . دئدع» نامع هةممعضة صذرآةتكةن. ظةؤةتكةن ظابدذلمذتةللعبنعث ظوغلعمةن

ةن  تور (م ةنع ظاص ذر   ) ي ةن باتذرلذقت لع آأرىلمعض ذ معس ةن، ب داق دةص قارايم دة  . مذن ذ آىن ع ب حىنك
اتت  ذرذش ق ز      ظ ذ تئ ان، ظ عز قالغ كةرلةردعن مذداصعظةس االم ظةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص عق بولغ

ر ق     دعغان بع كعمذ يارعماي ة بئرعش ا زةرب قعمذ، قايتارم ىرةلمةيدعغان، قئحعش ذرغان  يىض تعدة ت ث ظىس ئحعرنع
ةيتتعمذ  ذقعنع بعل     ص ث باتذرل ةتتع ؤة ظأزعنع ارعتعص دئؤعت كة ق مةن تةرةص ع دىش ذ قئحعرعن ة معضةنلة ظ رض

ىن   ذش ظىح دىرىص قوي ةآراراليتتع  بعل اؤازدا ت ذقعرع ظ ةت    تاظاالاهللا .  ي االمع قعيام ةرهعمعتع ؤة س ث م نع
  . آىنعضعحة صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بولسذن

ةؤةآكىل قعلغانلعقع،   تاظاالبذالرنعث هةممسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهللا       غا ظعشةنضةنلعكع، ت
نعث ظأزعضة ياردةم بئرعدعغانلعقعنع، صةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع تولذق ظةمةلضة ظاشعدعغانلعقعنع     تاظاالاهللا  

  . ؤة ظعسالم دعنعنعث باشقا بارلعق دعنالر ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقع بعلضةنلعكع ظىحىندذر
 ة ة ؤة مأمعنلةرض دعن اهللا صةيغةمبعرعض ص(ظان ةت قعلع لع) مةرهةم ةملعك بئغعش دع، خاتعرج

 ظعمام ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر حىشىردع) يةنع سعلةرضة ياردةمضة صةرعشتعلةرنع(سعلةرضة قوشذنالرنع 
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظرابعنعث مذن ة ظ ع ظةبذجةمعل ةؤف ظعبن عمدعن ظ ع : قاس ةن ظعبن م

ا   دعم، ماث ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض دذراهماننعث مذن ع ظاب عننعث ظازادضةردعس عدا بذرس ةين ظذرعش  هىن
ادةم ظذرذش ظةهؤالعنع سأزلةص بئرعص مذنداق دئدع            ةيغةمبةر   : مذشرعكالر بعلةن بعللة بولغان بعر ظ بعز ص

مذسذلمانالر بعزضة بعر قوي ساغقان         . ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع بعلةن هىنةين ظذرذشعدا ظذحراشتذق       
ثعص ظذالرنعث ظارقعسعدعن قوغالص، تاآع بعر ظاق       بعز ظذالرنع يئ. مذددةتكعحعمذ قارشعلعق آأرسعتةلمعدع  

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعكةن، بعز ظذنعث       .قئحعرغا مئنعؤالغان ظادةمنعث قئشعغا يئقعنالص آةلدذق        ظذ ص
ذق    ةرنع ظذحراتت ق ظادةمل اق ؤة حعرايلع رع ظ عدا يىزلع ذ. ظةتراص ةظ ةر ظارقا : الر بعزض ارا يىزل ةي ق ا ه ثالرغ

دع ايتعثالر، دئ دذق ش. ق ذب بول ةن بعز مةغل ة دةسسعدع. ذنعث بعل ذالر ضةدةنلعرعمعزض ذالر صةرعشتعلةر . ظ ظ
  . ظعكةن
 يةنع ظعسالم دعنعغا آعرعشكة (شذنعثدعن آئيعن، اهللا خالعغان ظادةمضة تةؤبعنع نئسعص قعلعدذ

دذ ةق قعلع دذر ). مذؤةصص ايعتع مئهرعبان دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ا اهللا اهللا ناه ةؤازعم التاظ  ه
دا،    . خةلقعدعن تعرعك قالغانالرغا تةؤبة قعلعشنع نئسعص قعلدع       ظذالر ظعسالمغا آعرعص مذسذلمان بولغان هال

عغا قوشذلدع   ذنعث سئص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص ظ دة  . ص مةآكعنعث جةظران دئضةن يئرع
أتكىزدع    أهبةت ظ ةن س االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةين .ص ذ هىن ةن    ب ذص، تةخمعن ع بول دعن 20 ظذرذش  آىن

دع  ش ظع ان ظع يعن بولغ ان   . آئ ا ظئلعنغ ذالرغا ظولجعغ دا ظ ذ حاغ االم ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذن ـ         ص خوت
الع  ةردع           ب اآع مال ـ مىلكعنع ظعككعسعدعن بعرعنع قامداش ظعختعيارلعقنع ب ظةسعرضة ظئلعنغان  . لعرعنع ي

اال ةمظع آعحعك ب ذالر ج ذص ظ الالر بول دع6000  ؤة ظاي ادةم ظع ذالرغا  .  ظ ذالرنع ظ االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
قذرةيشتعن يئثعدعن  . مال ـ مىلىآلعرعنع بولسا غةنعمةت ظالغانالرغا تةقسعم قعلعص بةردع  . قايتذرذص بةردع

ىن             ش ظىح ل قعلع ذ مايع المغا تئخعم ع ظعس ذالرنعث دعللعرعن ة ظ ىم آعشعلةرض ر تىرآ ان بع ذلمان بولغ مذس
ذالرغا غة ةردع        ظ ارقعتعص ب علةرنع ت ةص تأض ةص ـ يىزل ةردعن يىزل دة  . نعمةتل ث ظعحع ة ظالغانالرنع ىزدعن تأض ي
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دع      ار ظع ذ ب ع ظةؤفم ك ظعبن دع       . مالع لعق قعل دةآال باش ة بذرذنقع ذنع قةؤمعض االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص
  : شذنعث بعلةن ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةدهعيعلةص مذنداق قةسعدة ظوقذدع

  رمعدعم ظعنسالر ظعحعدعن ظةبةد، آأ
  . مذهةممةدآة ظوخشعغان ظادةمنع صةقةت
  سورالسا ظذنعثدعن ظةضةر بعر هاجةت، 

  .بئرةر ظذ، شذ هامان قعلماي هئح بعر رةت
  ساث سوظال، عهةر قاحان خاالص سور

  .  دةص“ظةتة مذنداق بوالر”دةص بئرةر 
  ظذ حعقسا ظذرذشقا قعلماق بولذص جةث، 

  . اشلعقع قاحار تةمتعرةصدىشمةننعث ب
  قورققاحقا آأرىنةر دذنيا ظاثا تار،
  . لةصقاحعدذ توسقاننع ظذرذص دىشكةل

  دةس بعر شعردذر، مذهةممةد ضوياآع حةب
  . قعلعدذ هذجذمنع صذرسةتنع صةملةص

 * * * * * * *  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) šχθä.Î ô³ßϑ ø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ u ø)tƒ y‰ Åf ó¡yϑ ø9$# tΠ# u ys ø9$# y‰ ÷è t/ öΝ ÎγÏΒ$tã 
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∩⊄∪  
ةر  ع مأمعنل رعكالر ! ظ ذزذق (مذش ادع ب ذالرنعث ظئتعق انلعقلعرع ؤة ظ ار قعلغ ع ظعنك اهللا ن
ذالر )  يعلعدعن ـ 9يةنع هعجرعيعنعث (صةقةت نعجعستذر، مذشذ يعلدعن ) بولغانلعقلعرع ظىحىن يعن ظ آئ

أمرة قعلمعسذن (يئقعنالشمعسذن ) يةنع هةرةمضة (مةسجعدع هةرامغا  ةر ظةض ). يةنع هةج قعلمعسذن، ظ
علةر  ةر (س ع مأمعنل ةن ! ظ ع بعل ةنظع قعلعنعش تعن م ة آعرعش رعكالرنعث هةرةمض ئقعرلعقتعن ) مذش ص

ايدعلعق (شىبهعسعزآع، اهللا . قورقساثالر، اهللا خالعسا ظأز صةزلع بعلةن سعلةرنع باي قعلعدذ  ة ص سعلةرض
ن اهللا غا ؤة ظاخعرةت سعلةر ظةهلع آعتابتع. 28بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) ظعشالرنع

يةهذدعيالر ظىزةيرعنع اهللا نعث ظوغلع، ناساراالر ظعسانع اهللا نعث ظوغلع دةص (آىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر 
ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالر اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظئتعقاد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ ظئتعقاد 

ةيغةمبعرع ) أزعنعث آعتابعدا ظ(بعلةن، اهللا ) قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر  ذنعث ص هارام ) سىننعتعدة (ؤة ظ
ةنع ظعسالم دعنع (قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر ؤة هةق دعن  دعغانالر ) ي اد قعلماي ا ظئتعق غ

  . 29بعلةن، تاآع ظذالر سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر، ظذرذش قعلعثالر
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  م مةسحعتعضة آعرعشتعن توسذش توغرعسعدا مذشرعكالرنع هةرة
ة نعجعس بولغان          تاظاالاهللا    دعنع ؤة جعسمانع جةهةتتة صاك بولغان مأمعن بةندعلعرعنع دعنع جةهةتت

ذيرذدع  قا ب تعن توسذش ة آعرعش ةرةم مةسحعتعض رعكالرنع ه يعن  . مذش دعن آئ ل بولغان ةت نازع ذ ظاي ب
ةرةم مةسحعتعضة يئقعنالشماسلعقع   رةكمذشرعكالر ه ةنعث . آئ ةت هعجعرعي ذ ظاي ان      9ب  ـ يعلع نازعل بولغ

دع ذغا  . ظع ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ذنع ظةبذب ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص ش
بةيتذلاله  . بذ يعلدعن آئيعن مذشرعك هةج قعلمايدذ           : ياردةملعشعشكة ظةؤةتعص ظذنع مذشرعكالر ظارعسعدا       

اؤاص  ة ت اح هالةتت دذ، دةص جاآارالشيالعث االاهللا . دعقا بذيرعقعلعنماي أآىمنتاظ ذ ه ة  ب ذق ظةمةلض ع تول
  .  شةرعظةتنعث هأآمع قعلعص بئكعتتعظاشذردع ؤة ظذنع

 اهللا نع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ؤة ظذالرنعث ظئتعقادع بذزذق بولغانلعقلعرع ظىحىن(مذشرعكالر (
يةنع (آئيعن ظذالر مةسجعدع هةرامغا ) يعلعدعن ـ 9يةنع هعجرعيعنعث (صةقةت نعجعستذر، مذشذ يعلدعن 

 بذ ظايةت هةققعدة ظابدذرازاق جابعر )يةنع هةج قعلمعسذن، ظأمرة قعلمعسذن(يئقعنالشمعسذن ) هةرةمضة
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن دذلاله رةزعيةلالهذ ظةنه ذ  : ظعبنع ظاب اآع زعممع بولسا ب ذل ي ق

  . عحعضة آعرمةيدذظايةتنعث هأآمعنعث ظ
ذدعي ؤة         زعص يةه ةت يئ ذغا خ ذ ظةنه ةزعز رةزعيةلاله ع ظابدذلظ ةر ظعبن ةؤزاظعي ظأم ةمعر ظ ام ظةبذظ ظعم

مذشرعكالر : نعث تاظاالخرعستعظانالرنع مذسذلمانالرنعث مةسحعتلعرعضة آعرعشتعن توسذثالر، دئدع ؤة اهللا      
 صةقةت نعجعستذر ) ذزذق بولغانلعقلعرع ظىحىناهللا نع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ؤة ظذالرنعث ظئتعقادع ب (

  . دئضةن ظايعتعنع دةلعل قعلعص آأرسةتتع
دذ داق دةي ةتا مذن االاهللا : ظ دعن  تاظ ذ يعل ث (مذش ةنع هعجرعيعنع دعن ـ 9ي ذالر )  يعلع يعن ظ آئ

ع  دئضةنلعك)يةنع هةج قعلمعسذن، ظأمرة قعلمعسذن(يئقعنالشمعسذن ) يةنع هةرةمضة(مةسجعدع هةرامغا 
  . ظىحىن هةرةمنعث هةممعسع مةسحعت هئسابلعنعدذ

ةنلعكعنع            س ظعك رعكنعث نعجع ةتكةندةك مذش ةنلعكعنع آأرس اك ظعك ث ص ةرعم مأمعننع ةت آ ذ ظاي ب
مأمعن  «: ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن      . آأرسعتعدذ

  . »نعجعس بولمايدذ
 علةر ةر س ةرظ(ظةض ةن ! ع مأمعنل ع بعل ةنظع قعلعنعش تعن م ة آعرعش رعكالرنعث هةرةمض ) مذش

دذ  اي قعلع  مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق      صئقعرلعقتعن قورقساثالر، اهللا خالعسا ظأز صةزلع بعلةن سعلةرنع ب
دذ  داق دةي اق،          : مذن ةنظع قعلس تعن م ة آعرعش ذالرنع هةرةمض ز ظ ةر بع ةر ظةض ع ظادةمل ذنعث ظىحىنك ذ ش ب

ازارلعرع دذ   ب ىص قالع ة حىش الةج هالةتك دذ . معز ص ودعلعرعمعز توختاي ةظةتتعن    .س ايدا مةنص ان ص ز ظئلعؤاتق  بع
مذشرعكالرنعث هةرةمضة آعرعشتعن ! ظع مأمعنلةر(ظةضةر سعلةر شذنعث بعلةن . قذرذق قالعمعز، دئيعشتع
ة بويسذنذص ... صئقعرلعقتعن قورقساثالر ) مةنظع قعلعنعشع بعلةن  ة تاآع ظذالر سعلةرض دا جعزعي خار هال

يةنع مانا بذ سعلةر صالةج هالغا حىشىص .  دئضةن ظايةتلةر نازعل بولدعتألعضةنضة قةدةر، ظذرذش قعلعثالر
دذر    ةن ظعنظام ا بئرعلض ث ظورنعغ ان بازارالرنع تعن قورقق االاهللا . قئلعش تعن   تاظ رعكالر تةرةص ذالرغا مذش  ظ

ةظ دعغان مةنص ابتعن عآئلع ةهلع آعت ع ظ ةردع تنعث ظورنعن دذرذص ب ةن تول ة بعل دعغان جعزي ع . ظئلعنع ظعبن
دةك       قعالرنعث يذقعرعقع اك ؤة باش ةتادة، زةهه ةير، ق ع جذب ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم اس، مذجاهع ظابب

  . دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان
 بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) سعلةرضة صايدعلعق ظعشالرنع(اهللا يةنع بذيرذغان 

دذر    ؤة ت ةن قعلغذحع ةت بعل لعرعنع هئكم قان ظعش ةل     . وس أزلعرعنع مذآةمم لعرعنع ؤة س ذ ظعش ع ظ حىنك
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دذر دذر . قعلغذحع دا ظادعل ةن بذيرذقع انالرغا يىرضىزض االاهللا . ظعنس ةآتذرتاظ ذر ؤة يىآس ذ .  بىيىآت ذثا ظ ش
ايدعنعث ظورنعنع زعممعالردعن ظالعدعغ            ارةت     مأمعنلةرضة مذشرعكالر تةرعصعدعن آئلعدعغان ص ةدعن ظعب ان جعزي

  . مال ـ مىلىك بعلةن تولدذرذص بةردع
ظةهلع آعتاب جعزية تألعضةنضة قةدةر ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش 

  توغرعسعدا 
 يةهذدعيالر ظىزةيرعنع اهللا (سعلةر ظةهلع آعتابتعن اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشةنمةيدعغانالر

ظعسانع اهللا نعث ظوغلع دةص ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالر اهللا غا ؤة ظاخعرةت نعث ظوغلع، ناساراالر 
) ظأزعنعث آعتابعدا(بعلةن، اهللا ) آىنعضة ظئتعقاد قعلعمعز دئضةن بعلةنمذ ظئتعقاد قعلمعغاننعث ظورنعدعدذر

يةنع ( ؤة هةق دعن هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام بعلمةيدعغانالر) سىننعتعدة(ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع 
ع الم دعن ة ) ظعس دا جعزعي ار هال ذنذص خ ة بويس ذالر سعلةرض اآع ظ ةن، ت دعغانالر بعل اد قعلماي ا ظئتعق غ

ثالر  ذرذش قعلع ةدةر، ظ ة ق االمنعث     تألعضةنض ةد ظةلةيهعسس اب مذهةمم ةهلع آعت دة ظ ث ظأزع ذ ؤاقعتنع  ش
ذالرنعث هئح بعرع  ىن ظ انلعقع ظىح ار قعلغ ةيغةمبةرلعكعنع ظعنك ذالر ص ةيغةمبةرلةرنعث بعرةرسعضة ؤة ظ دة ص

دذ  ة قالماي انع دذرذس هالةتت ة ظعم ةن نةرسعلةرض ص آةلض لعرعغا،  . بعلع أز خاهعش ةقةت ظ اب ص ةهلع آعت ظ
اؤايع ـ هةؤةس     ذالر اهللا  ه ا ظةضعشعدذ ظ ان يولالرغ ذص آئلعؤاتق اتعلعرع تذت االلعرعضة ؤة ظ ان تاظ ا قويغ  يولغ

حىنكع ظذالر قوللعرعدعكع آعتابالرغا توغرا رةؤعشتة ظعمان     . ةشكةن ظةمةسشةرعظةتكة ؤة ظذنعث دعنعغا ظةض   
كة         ان آةلتىرىش االمغا ظعم ةد ظةلةيهعسس ذالرنع مذهةمم ة ظ انع ظةلؤةتت ذ ظعم ذالرنعث ب ا، ظ ةن بولس آةلتىرض

ةيتتع ةؤةر  . يئتةآل دعن خذش خ ذص آئلعدعغانلعقع ةيغةمبةر بول ذنعث ص ةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع ظ حىنكع ص
ذنع ب ةؤملعرعنع ظ كة بذيرع غا ثةردع ؤة ق ذنع     . دعظةضعشعش ذالر ظ ةندة ظ ذص آةلض ةيغةمبةر بول ذ ص ئكعن ظ ل

دع ار قعل ةيغةمبةردذر. ظعنك لعك ص ةث شةرةص ذ ظ عرعكع  . ظ ذالر ظعلض دعكع، ظ ذم بول ذ مةل دعن ش بذنعث
اد       تاظاال صةيغةمبةرلةرنعث شةرعظعتعضة، بذ اهللا       ةلكع   ظةمةس، بعلةن  تةرعصعدعن حىشىرىلضةن دئضةن ظئتعق  ب

 ظذالرغا ظذالرنعث مذهةممةد    ثاشذ . ظذالر ظأزلعرعنعث خاتا قاراشلعرعغا ؤة آأثىل خاهعشلعرعغا ظةضعشعدذ       
ا، ظةث        . ظةلةيهعسساالمدعن باشقا صةيغةمبةرلةرضة آةلتىرضةن ظعمانع ظةسقاتمايدذ      ظذالر هةقعقةتةن ظةث آاتت

ةيغةمبةرلةرنعث ظا   ةل ؤة ص ةث مذآةمم ةؤزةل، ظ ار    ظ االمنع ظعنك ةد ظةلةيهعسس ان مذهةمم ع بولغ خعرقعس
  . قعلدع

توص ـ توص    نعث دعنعغا  تاظاالبذ ظايةت آةرعم مذشرعكالرنعث ظعشع بعر تةرةص قعلعنعص، ظادةملةر اهللا 
ظةرةب  .  حىشكةن تذنجع ظايةتتذر   ، بذيرذص  هلع آعتابقا قارشع ظذرذش قعلعشقا      ظة بولذص آعرضةندعن آئيعن،  

 صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع يةهذدعي    تاظاالعرلعككة آةلتىرىلضةندعن آئيعن اهللا     يئرعم ظارعلع ب  
ذيرذدع  ا قارشع ظذرذش قعلعشقا ب ةهلع آعتابق ارةت ظ ةنعث . ؤة خرعستعظانالردعن ظعب ذ هعجعرعي  ـ يعلع     9ب

عص، مذسذلمانالرنع بذ   شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رذمالرغا قارشع ظذرذش قعلعشقا تةييارلعق قعل      . ظعدع
دع  كارا جاآارلع ذنع ظاش اقعردع ؤة ب قا ح ةؤةت  . ظذرذش ادةم ظ ةرةب قةبعلعلعرعضة ظ عدعكع ظ ة ظةتراص ص عمةدعن

دذ  ةرؤةر قعل قا سةص ذالرنع ظذرذش ةيغةمبةر   . ردعظ لعنعص ص د توص ئقعن مذجاهع ا ي ذز معثغ ةن ظوتت شذنعث بعل
ئكعن  . ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظذرذشقا حعقتع     عقالر      ل مةدعنة ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكع قةبعلعلةردعن مذناص

دع     ئلعص قال اي ق قا حعقم ذ ظذرذش ةر ب ةزع ظادةمل قا ب اؤا    . ؤة باش ذص، ه ع بول ان يعل اقحعلعق بولغ ذ قورغ ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رذمالر بعلةن ظذرذشذش ظىحىن شامنع        . ناهايعتع قاتتعق ظعسسعص آةتكةن ظعدع     ص
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ةردة حىشكى    دئضةن جايغا يئتعص آئلعص    )1(ظذ تةبذك  . آأزلةص يولغا حعقتع     ظذ تةبذآتعكع  . ن قعلدع ، شذ ي
ةن   دا تةخمعن ذنعث بويع ذ 20س ىن ت ىن اهللا   . ردع آ تعش ظىح ايتعص آئ دعن ق امعزع  تاظاالظان تعخارة ن ا ظعس غ

انلعقع سةؤةبعدعن شذ يعلع مةدع           نعضة ظوقذدع ؤة مذسذلمانالرنعث آىندعن ـ آىنضة ظاجعزلعشعص آئتعؤاتق
  .  تةصسلعي بايان قعلعمعزعسا، نأؤعتع آةلضةندة خالتاظاالبذ ؤةقةلعكنع اهللا . قايتعص آةلدع

  جعزية تألةش خارلعق ؤة آذصذرلذقنعث ظاالمعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 تاآع ظذالر سعلةرضة بويسذنذص خار هالدا جعزعية تألعضةنضة قةدةر      يةنع ظةضةر ظذالر ظعسالمغا 

دذ  آعرمعسة بئس ة تألةي دا جعزعي ةن هال ان، هاقارةتلةنضةن ؤة آةمسعتعلض ةن خارالنغ ةتنعث . عم بعل ذ ظاي ب
ةتعؤارالش ؤة ظذالرنع مذسذلمانالردعن ظارتذق بعلعش دذرذس ظةمةس     هأآمعضة ظاساسالنغاندا زعممعالرنع ظ

  . بةلكع بذالر خارلعنعشع ؤة آةمسعتعلعشع آئرةك
ذهىرةيرة  ام مذسلعم ظةب ة ظعم ذ هةقت داق   ب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه  رةزعيةلاله

دا ساالم قعلماثالر ظذالردعن بعرع        «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرغا سعلةر ظالدع
  . »يولدا ظذحراص قالسا، ظذنع يولنعث ظةث تار يئرعضة قعستاثالر

ذنعث خرعستعظانالر بعلةن سىلهع تىزضةن حاغدا ظذالرنع     شذنعث ظىحىن خةلعصة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنه     
بذنع  . خارالش، آةمسعتعش ؤة هاقارةتلةش قاتارلعق هةممعضة مةلذم بولغان شةرتلةرنع يولغا قويغان ظعدع          

دذ   . مةشهذر ظعمامالر، ظابدذراهمان ظعبنع غةنةم ظةشظةرعدعن تأؤةندعكعدةك رعؤايةت قعلعدذ        : ظذ مذنداق دةي
ع   ةر ظعبن ذنعثغا      ظأم دا ظ ةن حاغ ىلهع تىزض ةن س تعظانالر بعل املعق خرعس ذ ش ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله خ

ان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن         «: سىلهعنع مذنداق يئزعص بةردعم    قةتلعك ؤة مئهرعب بذ  . ناهايعتع شةص
خةلعصعسع ظأمةر   نعث بةندعسع، مأمعنلةرنعث       تاظاالسىلهع صاالنع، صاالنع شةهةرلعك خرعستعظانالرنعث اهللا          

ذقعثالر ظىحىن،      . بعلةن تىزضةن سىلهعسعدذر شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلةر مذسذلمانالر بعزضة قعلغان غةمخول
ا، مال ـ مىلكلع           اال ـ حاقعلعرعمعزغ لعق رعمعزضة ؤة دعنداشلعرعمعزغا ظامان   بعز سعلةردعن ظأزلعرعمعزضة، ب

معزضة زعيانلعق بولغان تأؤةندعكع شةرتلةرنع قوبذل        بعز سعلةرضة صايدعلعق، ظأزع   . بئرعشعثالرنع سورايمعز 
دذق ذالرنعث   : قعل اؤالرنع ؤة ب انعالرنع، حعرآ عدا ظعبادةتخ ةهعرعمعزنعث ظةتراص ةهعرعمعزدة ؤة ش ز ش بع

انعالر      ئلعنعدعغان ظعبادةتخ ة س ث ظىستعض ايلعرعنع ؤة تاغالرنع ذ ج المايمعز تذرالغ دعن س ارلعرع  . نع يئثع ب
ةؤة بولذص آةتسة ظذنعث        . ، قايتعدعن يئثعالص سالمايمعز نعراص بذزذلذص آةتسة  آو بذ جايالر مذسذلمانالرغا ت

ايمعز تعدعن دةؤا قعلم ك  . ظىس ا حىش ئلعص حعرآاؤعمعزغ دىزدة آ اآع آىن ة ي رع آئح ذلمانالردعن بع ىن مذس
ةيمعز ذنع حةآلعم ا، ظ ذ. قعلس احعمعز يول ةث ظ ع آ الردعن مذسذلمان. حعالرغا حعرآاؤلعرعمعزنعث دةرؤازعلعرعن

عمعزدا   ث قئش كىبعزنع ز    حىش ان قعلعمع ىن مئهم ىح آ انالرنع ظ ذ  . ن قعلغ اؤلعرعمعزدا ؤة تذرالغ حعرآ
ةيمعز   ورذن بةرم الرغا ظ ايلعرعمعزدا جاسذس ا  . ج ذلمانالرغا قارعت ذرذن مذس اقلعيالمايمعز يوش اداؤةت س . ظ

ةتمةيمعز   ذرظان ظأض ا ق أزلعمةيم   . بالعلعرعمعزغ كارا س عنع ظاش ئرعك ظةقعدعس ر   ش ئح بع ذنعثغا ه عز ؤة ظ
ظةضةر ظذرذق ـ تذغقان ؤة يئقعنلعرعمعزدعن بعرةر ظادةم ظعسالم دعنعغا آعرمةآحع     . ظادةمنع دةؤةت قعلمايمعز

مايمعز    ذنع توس ز ظ ا، بع دىرعمعز   . بولس ةت بعل ذلمانالرغا هأرم ةرلعرعمعزدة   . مذس ذرغان ي ذالر ظولت ةر ظ ظةض
عت ع بوش ا، ظورذنلعرعمعزن ذرماقحع بولس زظولت ارلعق . عص بئرعمع اغ قات ةللة ؤة ظاي يعم، س اش آع ب

تا مذسذلمانالرغا ظوخشعؤالمايمعز  ايرعص تاراش احلعرعمعزنع ظ أز . آئيعنعشلعرعمعزدة، ح مذسذلمانالرنعث س
ة ظعسعملعرعنع قولالنمايمعز      . قعلعش تةلةصصذزعدا سأز قعلعشمايمعز    ظعضةرلةنضةن ظذالغالرغا    . ظذالرنعث آعناي
                                                 

  . معسىرة هازعرقع سةظذدع ظةرةبعستاننعث شعمالعغا جايالشقان شةهةرنعث نا) 1(
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ةيمعز، يئن امعنم حعمعزغ ة         قعلع ةن بعلل أزعمعز بعل ذتمايمعز ؤة ظ علةرنع ت ةؤة نةرس ا ت مايمعز، قورالغ  ظاس
ةيمعز ئلعص يىرم اتمايمعز  . ظ ايمعز، ؤاراق س ةت ظويم ة خ ة ظةرةبح دع . ظىزىآلعرعمعزض لعرعمعزنعث ظال باش

ذرع   قارتعص ت احالرنع قعس عدعكع ح ث خ   . معزتةرعص ةزةر ظأزعمعزنع عمعزدعن قةتظعن ةردة بولذش اس قةي
زآعيعملعرعمعزنع آع اغاليمعز. يعمع ار ب ة زذنن حعرآاؤلعرعمعزنعث ظىستعضة آرئست بةلضعسع . بةللعرعمعزض

ةيمعز  كارا       . بئكعتم دا ظاش دا، بازارلعرع ذلمانالرنعث يوللعرع ابلعرعمعزنع مذس تلعرعمعز ؤة آعت ئلعص  آرئس ظ
اؤازدا حالع      حعرآاؤلعرعمعزدا قوثغذراقلعرعمعزنع . يىرمةيمعز أؤةن ظ ار      . معز ت حعرآاؤلعرعمعزدا مذسذلمانالر ب

ايرعمعنع         )1(فةسعه. حاغدا آعتابلعرعمعزنع ظىنلىك ظاؤازدا ظوقذمايمعز      بايرعمعدعن ظعلضعرع يةآشةنبعنعث ب
اظالعيتعمعزنعمذ          . تةبرعكلةش ظىحىن حعقمايمعز    ادةت قعلعش ص فةسعه بايرعمعدعكع ظعككعنحع قئتعملعق ظعب

ايمعز ةن آع . قعلم زدعن ظألض ئلعص ي   بع ىن س ىن ظ علةر ظىح ايمعزعغش ش    . لم نة قعلع علةرنع دةص ةن آعش ظألض
ذلمانال    دا، مذس ئلعص ماثغان ىن ظ أتىرىص يىر   ظىح وت آ دا ظ دا ؤة بازارلعرع ةيمعزرنعث يوللعرع . م

ايمعز     نة قعلم ألىآلعرعمعزنع دةص لعرعغا ظ ئقعن ظةتراص ا ي ذ جايلعرعغ ذلمانالرنعث تذرالغ . مذس
ذل   عدارحعلعقعمعزدعكع ق ايمعز   ظعض ذل قعلم انالرنع ق ذلمان بولغ ول   . الردعن مذس ع ي ذلمانالردعن بعرةرس مذس

ويعمعز       أيلعرعنع            . سورعسا، ظذنعثغا يول آأرسعتعص ق مذسذلمانالرنعث ظةهؤالعنع بعلعش ظىحىن ظذالرنعث ظ
ةيمعز ارالص يىرم دعم   »ح ئلعص آةل عغا ظ ةرنعث قئش ىلهعنع ظأم ذ س ةن ب ة  .  م ذ سىلهعض ةر ب ظأم

ةر  تعتأؤةندعكعل ذرمايمعز  بع«: نع قوش ادةمنع ظ ر ظ ئح بع ذلمانالردعن ه انلعقنع . ز مذس ىلهعنع ظام ذ س ب
لعقنع علةن تىزدذق ؤة بذنعث بعلةن ظامان  ظأزعمعزنعث ؤة دعنداشلعرعمعزنعث مةنصةظعتعضة زعيانلعق شةرتع ب    

زضة بةلضعلعضةن   ظةضةر بعز سعلةر بعلةن تىزىشكةن بذ سىلهعنعث بعرةر شةرتعضة ؤة ظأزعمع           . قوبذل قعلدذق 
ىتىنلةي   ىلهع ص ةن س ارعمعزدا تىزىلض ث ظ دا، بعزنع ذ حاغ اق ظ لعق قعلس ة خعالص علعمعنعث بعرةرسعض بةلض

دذ ذنعثغا.بذزذلع ان ؤة ظ ع حعقق ة قارش علةرنعث هةقك ى س ة يىرض ان آعشعلةرض لعق قعلغ زعدعغان  خعالص
  . »جازايعثالر بعزضعمذ تئضعشلعك بولعدذ

* * * * * * *  
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ذدعيالر دذر «: يةه ث ظوغلع ر اهللا نع اراالر » ظىزةي دع، ناس عه «: دئ ا (مةس ةنع ظعس ث ) ي اهللا نع
دذر دعكع » ظوغلع ذالرنعث ظاغزع ذ، ظ دع، ب ذالرنعث سأزلعرع(سأزدذر، ) دةلعلسعز(دئ ظعلضعرعكع ) ظ

. شايدذسأزلعرعضة ظوخ) دئضةن» صةرعشتعلةر اهللا نعث قعزلعرعدذر«: يةنع مذشرعكالرنعث(آاصعرالرنعث 
ةتتعن باتعلغا (اهللا ظذالرغا لةنةت قعلسذنكع،  ذقعغا روشةن دةلعل تذرسا، هةقعق اهللا نعث بالعسع يوقل

ذص ذ ) بذرذل ذالر قانداقم اردةص (ظ ع ب ث بالعس اليدذ ) اهللا نع ان حاص ا يالغ ث . 30اهللا غ ذالر ظأزلعرعنع ظ
ؤة مةريةم ) ي باشلعقلعرعنع، ظألعمالعرعنعيةهذدعيالر بعلةن ناساراالرنعث دعنع(هعبرعلعرعنع، راهعبلعرعنع 

                                                 
  . خرعستعظانالرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمنث تعرعلعشعنع ظةسلةش بايرعمع) 1(
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صةقةت بعر ظعالهقا ظعبادةت ) صةيغةمبةرلةر ظارقعلعق(ظذالر ) هالبذآع. (ظوغلع مةسعهنع مةبذد قعلعؤالدع
هئح مةبذد ) يةنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا دعن باشقا(قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع، ظذنعثدعن باشقا 

  . 31ذالرنعث شئرعك آةلتىرضةنلعرعدعن صاآتذريوقتذر، اهللا ظ) بةرهةق(
يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرغا قارشع ظذرذش قعلعشنعث سةؤةبع ظذالرنعث شئرعك 

  آةلتىرضةنلعكع ؤة آذصذرلذق قعلغانلعقع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ارةت اهللا    تعظانالردعن ظعب ذدعي ؤة خئرعس عرالرنعث اهللا    تاظااليةه ىحع آاص ئرعك آةلتىرض ا ش االتغ  اظ

ىن، اهللا     أزلعرع ظىح ة س ذ بعمةن ان ب دة ظئيتق االهةققع قا    تاظ ذرذش قعلعش ع ظ ذالرغا قارش ةرنع ظ  مأمعنل
اهللا ظوغلع بولذشتعن يىآسةك دةرعجعدة     . نعث ظوغلع دئدع   تاظاالحىنكع يةهذدعيالر ظذزةيرنع اهللا    . حاقعرعدذ
  . ظىستىندذر

دعكع ظا   االم هةققع ا ظةلةيهعسس تعظانالرنعث ظعس دذر خرعس ة ظايان ذ هةممعض ةك، ب ذقعغا آةلس . زغذنل
دعكع :  بذ ظعككع ضذرذه ظادةملةرنع يالغانغا حعقعرعص مذنداق دةيدذ    تاظاالشذثا اهللا    ذالرنعث ظاغزع ذ، ظ ب

عز( أزدذر) دةلعلس ان          س ةقةت يالغ ذ ص وق، ظ ع ي داق ظاساس ث هئحقان ذ دةؤالعرعنع ذالرنعث ب ةنع ظ  ي
   .ظويدذرمعالردعن ظعبارةتتذر خاالس

)ذالرنعث سأزلعرع عرالرنعث ) ظ ةنع مذشرعكالرنعث(ظعلضعرعكع آاص صةرعشتعلةر اهللا نعث «: ي
 يةنع ظعلضعرعكع ضذمراه بولغان ظىممةتلةرنعث سأزلعرعضة     سأزلعرعضة ظوخشايدذ ) دئضةن» قعزلعرعدذر
  . بذالرمذ ظةنة شذالردعن ضذمراه بولغاندةك ضذمراه بولعدذ. ظوخشايدذ
 ةت قعلسذنكع، اهللا ظذالرغا ل ةتتعن (ةن ذقعغا روشةن دةلعل تذرسا، هةقعق اهللا نعث بالعسع يوقل

اليدذ ) اهللا نعث بالعسع باردةص (ظذالر قانداقمذ ) باتعلغا بذرذلذص  ذالر ظأزلعرعنعث . اهللا غا يالغان حاص ظ
ؤة مةريةم ) عنعيةهذدعيالر بعلةن ناساراالرنعث دعنعي باشلعقلعرعنع، ظألعمالعر(هعبرعلعرعنع، راهعبلعرعنع 

ةم    ظوغلع مةسعهنع مةبذد قعلعؤالدع   ظعمام ظةهمةد، تعرمعزع ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالر ظةدعي ظعبنع هات
دذ    ةت قعلع داق رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه تعص    : رةزعيةلاله ع يئ االمنعث دةؤعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا ص ظ

ظذنعث  . دةؤرعدة خرعستعظان دعنعغا آعرضةن ظعدع     ظذ جاهعلعيةت . بارغاندا، ظذ شامغا قئحعص آةتكةن ظعدع  
دع  ة حىشىص قال ادةملعرع ظةسعرض ر قعسعم ظ ذنعث  . هةمشعرعسع ؤة بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ دعن ص ظان

ةردع ؤة ظذنعثغا ظئهتعياجلعق نةرسعلةرنع                 هةمشعرعسعضة ياخشعلعق قعلعص، فعدعية ظالماستعن قويذص ب
ةردع ذنعث هةمشع. ب ةن ظ ذنعث بعل كة ؤة  ش المغا آعرعش ذنع ظعس ئلعص ظ ايتعص آ عغا ق ذنعث قئش ع ظ رعس

ةدعي مةدعنعضة آةلدع    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بئرعشقا رعغبةتلةندىردع       ةيظع   . ظاندعن ظ ظذ ت
ام حعقارغان هاتعمع ظعدع           . قةبعلعسعنعث باشلعقع ظعدع   ةر ظذنعث   . ظذنعث ظاتعسع سئخعلعقع بعلةن ن ظادةمل

ظذنعث بوينعدا    . عردع ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آ     . ع هةققعدة سأزلةشكعلع تذردع   آةلضةنلعك
  . غان آرئست بةلضعسع بار ظعدعآىمىشتعن ياسال

يةهذدعيالر بعلةن (ظذالر ظأزلعرعنعث هعبرعلعرعنع، راهعبلعرعنع : شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  
 دئضةن بذ ؤة مةريةم ظوغلع مةسعهنع مةبذد قعلعؤالدع) عمالعرعنعناساراالرنعث دعنعي باشلعقلعرعنع، ظأل

ذدع ةتنع ظوق دذ. ظاي داق دةي ةدعي مذن دعم : ظ دذ، دئ ذالرغا حوقذنماي ذالر ظ ةن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. م : ص
عص  هارامنع هاالل قعل  . ص بئرعدذ ظذالر ظذالغا حوقذنعدذ، ظذالرنعث ظألعمالعرع ظذالرغا هااللنع هارام قعلع         «

دذ عدذ    . بئرع ا ظةضعش تا ظألعمالعرعغ ةل قعلعش ذنعثغا ظةم ذالر ب ةن ظ ذنعث بعل ذالرنعث  . ش ذ ظ ا ب مان
دذر ا حوقذنغانلعقع دع» ظألعمالعرعغ ة. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةن ةدع«: ص ع ظ ةر”! ظ ةنع (“ اهللا ظةآب ي
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دذر ة دةي   ) اهللا آاتتع ذنعثغا نئم ذ؟ ب ةؤةبحع بولدعم ئنعث قحئشعثغا س يعش س ةن؟ اهللا دئ االس ا تاظ دعن آاتت
رةر نة ارلعقعنع بعلةمسةن؟ سئنعثبع دع؟ رسعنعث ب ة سةؤةبحع بول ة ظعلل” قئحعشعثغا نئم “ ةلالهذالظعاله

ذد يوق           دعن باشقا  تاظاال دئيعش سئنعث قئحعشعثغا سةؤةبحع بولدعمذ؟ اهللا          ) يةنع اهللا دعن باشقا هئح مةب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظعسالمغا آعرعشكة          . ئدع د» بعرةر مةبذدنعث بارلعقعنع بعلةمسةن؟    ظاندعن ص

اقعردع ع . ح عنع ظئيتت ةهادةت آةلعمس ردع ؤة ش المغا آع ذ ظعس دذ. ظ داق دةي ةدعي مذن دا : ظ ذ حاغ ةن ش م
شةك ـ شىبهعسعزآع،    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يىزعدة خذشاللعق ظاالمةتلعرعنع آأردىم، ظاندعن ظذ  

  . دئدع» نعث غةزعصعضة ظذحرعغانالردذر، خرعستعظانالر توغرا يولدعن ظازغانالردذراالتاظاهللا يةهذدعيالر 
 ع ع، راهعبلعرعن ث هعبرعلعرعن ذالر ظأزلعرعنع ي (ظ اراالرنعث دعنع ةن ناس ذدعيالر بعل يةه

العرعنع  لعقلعرعنع، ظألعم دع ) باش ذد قعلعؤال عهنع مةب ع مةس ةم ظوغل ةمان،   ؤة مةري ع ي ة ظعبن  هذزةيف
دذلال  دذ    ظاب داق دةي عرعدة مذن ةتنعث تةصس ذ ظاي قعالر ب اس ؤة باش ع ظابب ذدعي  : ه ظعبن تعظانالر يةه ؤة خرعس

ظأزلعرعنعث ظألعمالعرع ظأز خاهعشلعرع بويعحة هااللنع هارام، هارامنع هاالل قعلغان نةرسعلةردة ظذالرغا             
  . ظةضعشعدذ

ذالر ) هالبذآع(:  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  تاظاالشذثا اهللا    ارقعلعق ص (ظ ر ) ةيغةمبةرلةر ظ ةقةت بع ص
 يةنع صةقةت اهللا هارام قعلغان نةرسة هارامدذر، هاالل قعلغان         ظعالهقا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلغان ظعدع 

  . اهللا يولغا قويغان شةرعظةتكة ظةضعشعش آئرةك، اهللا هأآىم قعلغان نةرسة ظعجرا قعلعنعدذ. نةرسة هااللدذر
 يوقتذر، ) بةرهةق(هئح مةبذد ) ملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا دعن باشقايةنع ظالة(ظذنعثدعن باشقا

اآتذر  ةنلعرعدعن ص ئرعك آةلتىرض ذالرنعث ش ةآتذر اهللا ظ ةنع اهللا يىآس ئرعكلةردعن،  .  ي دذر، ش ظذلذغ
اآتذر   تعن ص اال تذتذش ةردعن ؤة ب ئح      . ياردةمحعل قا ه دعن باش ذر ؤة ظذنعث اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش ظذنعث

  .  يوقتذرتةربعيعحع
* * * * * * *  
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ظئغعزلعرع ) يةنع ظعسالم دعنعنع(اهللا نعث نذرعنع ) يةنع مذشرعكالر، يةهذدعيالرؤة ناساراالر(ظذالر 

ان ( ةنع يالغ انلعرع -ي ةداق بوهت اي )  ياص تىن قعلم ذرعنع ظىس دذ، اهللا ظأزن ةآحع بولع ةن ظأحىرم بعل
نالردعن ) ظعسالم(اهللا هةق دعن . 32ضةن تةقدعردعمذ يامان آأر ) بذنع(قالمايدذ، آاصعرالر  ارلعق دع نع ب

هعدايةت ؤة ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع تولذق (ظىستىن قعلعش ظىحىن، ظأزعنعث صةيغةمبعرعنع 
  . 33يامان آأرضةن تةقدعردعمذ) ظىستىن بولذشعنع(هةق دعن بعلةن ظةؤةتتع، مذشرعكالر ظذنعث 

  عسالم نذرعنع ظأحىرىشكة ظذرذنغانلعقع توغرعسعدا ظةهلع آعتابنعث ظ
ذرعنع مذشرعكالر ؤة ظةهلع آعتابتعن بولغان ظةنة شذ آاصعرالر   :  مذنداق دةيدذ تاظاالاهللا   اهللا نعث ن

 يةنع بعلةن ظأحىرمةآحع بولعدذ)  ياصةداق بوهتانلعرع-يةنع يالغان (ظئغعزلعرع ) يةنع ظعسالم دعنعنع(
ةيغةمبةر ظةل وغرا   اهللا ص ةن ت ةن ظةؤةتك االم بعل ةقةت جئ    ةيهعسس ذالر ص ع ظ ةق دعنن ول ؤة ه ش ؤة  ي دةل قعلع

ارقعلعق يوق قعلماقحع بولعدذ         ظذالرنعث بذ قعلمعشلعرعنعث معسالع آىن      . يالغانالرنع ظويدذرذص حعقعش ظ
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لةن آىن   ظاي نذرع بع  . نذرع بعلةن ظاي نذرعنع صىؤلةص ظأحىرمةآحع بولغان ظادةمنعث معسالعغا ظوخشايدذ    
ة       االمغا ظةؤةتك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةس اهللا ص ذمكعن ظةم عز م أحىرىش هةرض ىؤلةص ظ ذرعنع ص ن  ن ةق دع ن ه

 ظذالرنعث قعلماقحع بولغان نةرسعلعرعضة قارشع       تاظاالشذثا اهللا   . آكة ظئرعشتىرعدذ ظعسالم دعنعنع ظىستىنلى  
  . يامان آأرضةن تةقدعردعمذ) بذنع(الر اهللا ظأزنذرعنع ظىستىن قعلماي قالمايدذ، آاصعر: مذنداق دةيدذ

  ظعسالم دعنعنعث بارلعق دعنالر ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 يةنع (نع بارلعق دعنالردعن ظىستىن قعلعش ظىحىن، ظأزعنعث صةيغةمبعرعنع ) ظعسالم(اهللا هةق دعن

 هعدايةت دئضعنمعز صةيغةمبةر عةؤةتتهعدايةت ؤة هةق دعن بعلةن ظ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع تولذق
ارلعقالردعن ظعبارةتتذر              ايدعلعق ظعلعم قات ةر، توغرا ظعمان ؤة ص . ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن راست خةؤةرل

  . هةق دعن دئضعنعمعز دذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع توغرا، صايدعلعق، ياخشع ظةمةللةردعن ظعبارةتتذر
 نالردعن ظىستىن قعلعش ظىحىن نع بارلعق دع) ظعسالم(اهللا هةق دعن     ،ة ظعمام مذسلعم  بذ هةقت

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا         «: ص عزآع، اهللا ماث ةك ـ شىبهعس ش
لعرعنع يعغعص آأرسةتتع  ةرب تةرةص منعث صادعشاهلعقع آةلضىسعدة مئنعث ظىممعتع. زئمعننعث شةرق ؤة غ

  . »عتعلضةن يةرضعحة يئتعص بارعدذزئمعندعن ماثا يعغعص آأرس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      ظعمام ظةهمةد، تةمعم دارع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلعدذآع، ظذ ص

ة آئحة ؤة آىندىز بولعدعغان جاينعث هةممسعضة           «: مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم، دةيدذ    بذ دعن ظةلؤةتت
دذ دع. يئتعص بارع أي ؤة حئ ىزعدذاهللا بعرمذ ظ ذ دعننع آعرض ةزعز . رنع قالدذرماستعن ب ةزعز آعشعنع ظ اهللا ظ

دذ دذ  . قعلع ار قعلع عنع خ ار آعش ار      . خ ةن خ ذرع بعل ةزعزدذر، آذص ان آعشع ظ ةزعز قعلغ ةن ظ الم بعل اهللا ظعس
  . »قعلغان آعشع خاردذر

ذ  : تةمعم دارع مذنداق دةيتتع  أز ظاظعلةمدعكعلةرنعث هالعتعدعن تون ةتنع ظ ذ هةقعق ةتتعممةن ب . ص ي
تع                   ة ظئرعش ةدعر ـ قعممةتك كة ؤة ق ان ـ شةرةص علعققا، ش ةن ياخش انالر هةقعقةت ذلمان بولغ ذالردعن مذس . ظ

  . ظذالردعن آاصعر بولغانالر خارلعققا، آةمسعتعشلةرضة ؤة جعزية تألةشكة دذحار بولدع
* * * * * * *  
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ةر  ع مأمعنل ةردعن ! ظ ةر ؤة راهعبل دعن (هعبرعل ارا ظألعمالعرع ذدعي ؤة ناس ذنلعرع ) يةه نذرغ

اهللا نعث دعنعغا آعرعشتعن توسعدذ، ) آعشعلةرنع( ماللعرعنع هةقعقةتةن هارام يةيدذ، -آعشعلةرنعث صذل 
قاتتعق ظازاب ) عغاندوزاختا بولعد(سةرص قعلمايدعغانالرغا   آىمىش يعغعص، ظذنع اهللا نعث يولعدا-ظالتذن 
دة (ظذ آىندة  .34شارةت بةرضعن ئبعلةن ب  ةنع قعيامةت آىنع ذن ) ي ذ ظالت ةمنعث -ظ  آىمىشلةر جةهةنن

بذ «: ظذالرغا. ظوتعدا قعزعتعلعص، ظذنعث بعلةن ظذالرنعث صعشانعلعرع، يانلعرع ؤة دىمبعلعرع داغلعنعدذ
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سعلةر بذ دذنيايعثالردعكع اهللا نعث هةققعنع ظادا ( آىمىشىثالر ـسعلةرنعث ظأزةثالر ظىحىن يعغقان ظالتذن 
  . 35دئيعلعدذ»  آىمىشىثالرنعث ؤابالعنع تئتعثالر-يعغقان ظالتذن ). قعلمعدعثالر

يامان ظعشالرنع قعلعدعغان ظألعماالردعن ؤة ظازغذنلذق ظعحعدعكع ظابعدعلةردعن هةزةر 
  ظةيلةش توغرعسعدا 

دذ داق دةي ذددع مذن ذ: س رعالر يةه تعظانالرنعث هعب بالر خرعس دذر، راهع دعيالرنعث ظألعمالعرع
دذر دذر . ظابعدلعرع ذدعيالرنعث ظألعمالعرع ةن يةه رعالر هةقعقةت دةك هعب ذددعنعث ظئيتعقعنع االاهللا . س ذ تاظ  ب

دذ داق دةي ة مذن ارام   : هةقت تعن، ه ان سأزلةش ذالرنع يالغ قا ظ ةهبارلعرع نئمعش رع، ظ ذالرنعث زاهعتلع ظ
  . ))1دذ؟يئيعشتعن توسماي

اهللا تاظاال بذ   . راهعبالر هةقعقةتةن خرعستعظانالرنعث ظابعدلعرعدذر، قعسسعالر ظذالرنعث ظألعمالعرعدذر           
ةتتعن مةقسةت،    ))2بذ، ناساراالرنعث ظعحعدة ظألعماالر،راهعبالر بولغانلعقع       :  مذنداق دئضةن  هةقتة  بذ ظاي

  . حعدعكع ظابعدالردعن هةزةر ظةيلةشتىريامان ظعشالرنع قعلعدعغان ظألعماالر ؤة ظازغذنلذق ظع
دذ    داق دةي ة مذن ع ظذيةين ة سذفيان ظعبن ذ هةقت ذ   : ب ا، ظ تعلع بذزذلس العرعمعزدعن آعمنعث ظعس ظألعم

دذ   اص قالع ذدعيالرغا ظوخش اص      . يةه تعظانالرغا ظوخش ذ خرعس ا، ظ تعلع بذزذلس ث ظعس دلعرعمعزدعن آعمنع ظابع
  . قالعدذ

ةيغةمبةر ظةلةي ان سةهعه هةدعستة ص ةت قعلعنغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض سعلةر، «: هعسساالمنعث مذن
ساهابعالر يةهذدعي   » علةردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةرنعث يوللعرعغا قةدةممذ قةدةم آعرعص آئتعسعلةر     س

ة  . دئدع » شذالر بولماي آعم بوالتتع     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ؤة ناساراالرنعث يوللعرعغعمذ؟ دئدع    يةن
ر رعؤ دع بع ذ؟ دئ ث يوللعرعغعم الر ؤة رذمالرنع ذالر صارس ة ظ االمك . ايةتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرع «ص ظعلض

انالردعن ةن ظعنس ا ظأتك ذالر تذرس دع»  آأصعنحعسع ش ة ؤة  . دئ ذالرنعث سأزلعرعض دا، ظ اقالص ظئيتقان يعغعنح
  ! ظعش ـ هةرعكةتلعرعضة ظوخشاص قئلعشتعن هةزةر ظةيلةش آئرةك

نذرغذنلعرع آعشعلةرنعث صذل ) يةهذدعي ؤة ناسارا ظألعمالعرعدعن(لةردعن هعبرعلةر ؤة راهعب- 
دذ،  ارام يةي ةن ه اللعرعنع هةقعقةت علةرنع(م عدذ ) آعش تعن توس ا آعرعش ث دعنعغ ذنعث  اهللا نع ذ ش  ب

ذزع ؤة   عدعكع نذص علةر ظارعس ا، آعش ث نامعغ اللعرعنع دعنعنع علةرنعث م ادا آعش ذالر دذني ع، ظ ظىحىنك
ا ذقعغا ت دذعيهوق دة . نعص يةي العرع ظاالهع ذدعيالرنعث ظألعم دا يةه علةر ظالدع دعكع آعش ةت دةؤرع جاهعلعي

دع ذزلذق ظع ةيتتع         . نذص اج تأل ع ؤة ب ةرنع بئرةتت االم، هةدعيةل وغا ـ س ا س ذدعي ظألعمالعرعغ ذالر يةه اهللا . ظ
ذدعي ظ  تاظاال ذ يةه ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكعنعدعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ص العرع ظأزلعرعنعث نعث ص ألعم

ةن      ةق بعل ذرلذقنع ؤة ه ذقنع، آذص عرعكع ظازغذنل ص، ظعلض ة قعلع اقالص قئلعشعنع تةم ذقعنع س ذرذنقع هوق ب
دع  دا داؤامالشتذرذص آةل االاهللا . قارشعلعشعشنع ظعزحعل هال ذقتاظ ذ هوق ذالرنعث ب ةيغةمبةرلعكنعث ع ظ نع ص

ةن ظىحىرىص تاشلعدع  ذالردعن ظئلعؤ . نذرع بعل ذنعث ظورنعغا ظذالرنع خارلعق ؤة هاقارةتكة ظذنع ظ ئلعص، ظ
  . نعث قاتتعق غةزعصعضة ظذحرايدذتاظاالظذالر اهللا . ضعرعصتار قعلدع
)علةرنع عدذ ) آعش تعن توس ا آعرعش ث دعنعغ عرت     اهللا نع ةندعن س ارامنع يئض ذالر ه ةنع ظ  ي

علةرنع هةق ةقةعآعش عدذ تك تعن توس ةقةعهةق.  ظةضعشعش ت تك اتعلنع ظارعالش كةن   ب ة ظةضةش ذرذص ظأزلعرعض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع63سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع82سىرة ماظعدة ) 2(
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عتعدذ   دةك آأرس علعققا حاقعرعؤاتقان ة ياخش عز آعشعلةرض دةك  . بعلعمس أزلعرع ظويلعغان ذالر ظ ذآع، ظ هالب
  . قعيامةت آىنع ظذالر هئحبعر ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ. ظةمةس، بةلكع ظذالر دوزاخقا حاقعرغذحعالردذر

  دعغانلعقع توغرعسعدا ظالتذن ـ آىمىش يعغقانالرنعث ظازابقا دذحار بولع
 دا -ظالتذن دعغانالرغا   آىمىش يعغعص، ظذنع اهللا نعث يولع دعغان (سةرص قعلماي ا بولع ) دوزاخت

شةك ـ .  بذالر آعشعلةر ظارعسعدعكع ظىحىنحع نوصذزلذق آعشعلةردذرشارةت بةرضعنئقاتتعق ظازاب بعلةن ب
ظةضةر بذ ظىح   . مال ظعضعلعرعضة باغلعنعص ياشايدذشىبهعسزآع، ظعنسانالر ظألعماالرغا، ظابعدالرغا ؤة صذل ـ  

  . تىرلىك آعشعلةر بذزذلسا، صىتىن ظعنسانالرنعث ظةهؤالع بذزذلعدذ
ة   : مالعك، ظابدذلاله ظعبنع دعناردعن ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          بذ ظايةتت

  . ال ـ مىلىك آأزدة تذتذلعدذآأرستعلضةن يعغقان ظالتذن ـ آىمىشتعن زاآعتعنع بةرمعضةن م
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض لةمنعث مذن ع ظةس د ظعبن دعن خالع ذخارع زأهرع ام ب ز : ظعم بع

ايعتع نازعل   : ، ظذ مذنداق دئدع   ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر بعلةن بعر يةرضة حعقتذق       بذ ظايةتنعث هأآمع زاآات ظ
دع    أآىم ظع عرعكع ه تعن ظعلض ايعتع نا . بولذش ات ظ يعن، اهللا   زاآ دعن آئ ل بولغان االزع ال ـ         تاظ اتنع م  زاآ
  . مىلىآنع صاآلعغذحع قعلعص بئكعتتع

أآمعنع اهللا          ةتنعث ه ذر ظاي ذ مةزآ ك قاتارلعقالرم ع مالع راك ظعبن ةزعز ؤة ظع ع ظابدذلظ ةر ظعبن ظأم
ثتاظاال ةد  (: نع ع مذهةمم ذ       !) ظ الغعنكع، ظ ابعدا ظ ةدعقة هئس معنع س ر قعس ث بع ذالرنعث ماللعرعنع نعث ظ

ةن ؤة   ذناهلعرعدعن صاآلعغايس ذالرنع ض ةن ظ علعقلعرعنع(بعل ةن) ياخش ةن ظاي))1آأصةيتكةيس ث  دئض عتعنع
  .هأآمع ظةمةلدعن قالدذردع، دئدع

لةر               ذن هةدعس ةص نذرغ انالرنع ظةيعبل أص يعغق ةص، آ انالرنع مةدهعيعل از يعغق نع ظ ذن ـ آىمىش ظالت
أز ظعحعضة ظالغان بعر هةدعسنع آةلتىرىش        بعز بذ هةدعسلةردعن هةممسعن  . رعؤايةت قعلعندع  عث مةزمذنع ظ

ايعلعنعمعز  ةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن اهللا . بعلةن آذص دذرازاق ظ ذن : نعثتاظاالظاب ص، -ظالت  آىمىش يعغع
دا  ث يولع ذنع اهللا نع دعغانالرغا ظ ةرص قعلماي االمنعث   ...س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص ةت هةققع  دئضةن ظاي

ةنلع داق دئض دذ مذن ةت قعلع دذر  «: كعنع رعؤاي ارلعق ظعحعدع ان آعشع زعيانك ذن يعغق ان  ظالت ىش يعغق ، آىم
دذر  ارلعق ظعحعدع االم » آعشع زعيانك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع   ص تعم تةآرارلع ىح قئ أزعنع ظ ذ س أز  . ب ذ س ب

داقتا قايعسع تىردعكع صذ    : ظذالر . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعغا ظئغعر تذيذلدع  ل ـ مالنع   ظذن
تع اقاليمعز، دئيعش ةيغةمبةر     . س رةي، دةص ص وراص بع ةن س ة م ذنع سعلةرض ذ ب ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم

ةيغةمبعرع      : ظةلةيهعسساالمغا تذ،            ! ظع اهللا نعث ص هئلعقع سأزىث ساهابعلعرعثضة هةقعقةتةن ظئغعر تذيذلذص
عؤاتعد          اقاليمعز، دئيعش النع س ذل ـ م داقتا قايسع تىردعكع ص ذالر ظذن دعظ االم . ذ دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

اردةمحع            تاظاالاهللا  « غا زعكعز ظئيتعص تذرعدعغان تعلنع، شىآىر قعلعدعغان دعلنع ؤة سعلةرضة دعنعثالردا ي
  . دئدع» بولعدعغان ظايالنع ساقالثالر

 آىمىشلةر جةهةننةمنعث ظوتعدا قعزعتعلعص، ظذنعث -ظذ ظالتذن ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظذ آىندة 
بذ سعلةرنعث ظأزةثالر ظىحىن «: ظذالرغا. بعلةن ظذالرنعث صعشانعلعرع، يانلعرع ؤة دىمبعلعرع داغلعنعدذ

دعثالر ( آىمىشىثالر ـيعغقان ظالتذن  ادا قعلمع ان ). سعلةر بذ دذنيايعثالردعكع اهللا نعث هةققعنع ظ يعغق
ع ظذالرغا مةسخعرة قعلعش، تاصا ـ  يةنع بذ سأزندئيعلعدذ»  آىمىشىثالرنعث ؤابالعنع تئتعثالر-ظالتذن 

  . تةنة قعلعش ؤة آةمسعتعش يىزعسعدعن، دئيعلدع
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع103سىرة تةؤبة ) 1(
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دذ     تاظاالاهللا   ازابالثالر         :  بذ هةقتة مذنداق دةي . دئيعلعدذ » ظاندعن ظذنعث بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظ
ازابنع   («) ظذنعثغا خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن        ( تلعك  تئتعغعن، سةن هةقعقةتةن ظعززة      ) بذ ظ

دعث ذغ زات ظع ازاب ))1ظذل ذ ظ ةنع ب ى  ي ذن آىمىش لعغان ظالت علةرنعث توص ا . ذرثالرنعث جازاسعد س ذ ظازابق ب
دذثالرظالتذن آىمىشنع يع أزةثالر سةؤةبحع بول ارقعلعق ظ اراش  . غعش ظ داق ق ة مذن ذ هةقت شذنعث ظىحىن ب

ار ذنع اهللا . ب ة ؤة ظ ع آأرس عنع ياخش رةر نةرس ع بع ةتتاظاالآعمك ا تاظ دا           غ ش يولع ادةت قعلع  ـ ظعب
دذ ةن ظازابلعنع ذ شذ نةرسة بعل ان شذ آعشعلةر     . ظعشلعتعشتعن ظارتذق بعلسة، ظ ظالتذن ـ آىمىشنع يعغق

نعث رازعلعقع ظىحىن سةرص قعلعشتعن ظارتذق بعلضةنلعكع ظىحىن، شذ ساقلعغان        تاظاالظذنع ساقالشنع اهللا   
دذ               ا تارتعلع ةن ظازابق ع بعل ذن ـ آىمىش ذثا. ظالت االمغا     ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةب، ص ةنعتع ظةبذلةه  ل

ذنعثغا ياردةملةشكعنع ظىحىن   ذنعث ظايالعمذ ظ دع، ظ ان ظع دىشمةنلعك قعلعشتا ناهايتع آأص آىح حعقارغ
يةنع ظذ ظايالنعث بوينعدا مةهكةم ظئشعلضةن    . قعيامةت آىنعمذ ظذ ظئرعنعث ظازابلعنعشعغا ياردةمحع بولعدذ      

ذص، دوزاخ  ا بول ا ظوت ظارغامح اليدذ  ذن يعق ة تاش ث ظىستعض ص ظئرعنع ة   . غ ادا ظئرعض ذ، دذني ةن ظ ذنعث بعل ب
دذ                ةؤةبحع بولع عغا س اتتعق ظازابلعنعش ذنعث ق ة ظ ة ظاخعرةتت قةتنعث بةدعلعض رع ـ شةص ةتكةن مئه . آأرس
ةدعرلعك نةرسة بولغانلعقع ظىحىن ظاخعرةتتة ظذالر        غا شذنعثدةآال بذ صذل ـ مال، ظعضعلعرعضة دذنيادا ظةث ق

اتتعق قعززعتعلعص، ظذنعث          . ظةث زعيانلعق نةرسعضة ظايلعنعدذ     ظالتذن ـ آىمىشلةر جةهةننةمنعث ظوتعدا ق
  . بعلةن ظعضعسعنعث صعشانعلعرع، يانلعرع ؤة دىمبعلعرع داغلعنعدذ

ةنلعكعنع     داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤباندعن ص ةرعر س ع ج ةر ظعبن ام ظةبذجةظف ظعم
د ةت قعلع وش    «: ذرعؤاي ايلعق ق ذ ب ع ظ ةت آىن ة، قعيام دذرذص آةتس ايلعق قال يعن ب دعن آئ ع ظأزع آعمك

ادةم ساثا ؤاي     .زةهةرلعك تاز يعالن سىرعتعدة بولذص، ظذ ظادةمنعث ظارقعسعدعن ظةضعشعدذ              سةن آعم   !  ظذ ظ
دذ  ةن؟ دةي الن. بولعس دذ       : يع ةن، دةي ث بولعم ع بايلعقع ةن هئلعق دذرذص آةتك ئنعث قال ةن س الن . م ذنعث يع ظ

دذ  ؤئلعص يذتعؤئتع لةص ظىزع ع حعش ذنعث قولعن عؤئلعص ظ وغالص يئتش دعن ق ىتىن . آةينع ذنعث ص دعن ظ ظارقع
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظعبنع هةببان ؤة ظعبنع خذزةيمة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت            » بةدعنعنع يذتعؤئتعدذ 

  . قعلغان
ةيغةمب    ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس داق  ظعم االمنعث مذن ةر ظةلةيهعسس

مال ـ مىلىآنعث زاآعتعنع بةرمعضةن ظادةمضة قعيامةت آىنع، ظذنعث مال ـ     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 معث يعل آئلعدعغان  50الر بعلةن ظذزذنلعقع    قعلعح الرغا ظايالندذرذلذص، شذ   قعلعح مىلكع ظوتتا قعززعتعلغان  

ظاندعن ظذ   . ولغعحة ظذنعث صعشانعسع، بئقعنع ؤة دىمبعسع داغلعنعدذ     آىندة بةندعلةرضة هأآىم حعقعرعلعص ب    
  . »ظادةمضة ظذنعث جةننةتكة ياآع دوزاخقا ماثعدعغان يولع آأرعنعدذ

مةن  . ظعمام بذخارع بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة زةيد ظعبنع ؤةهبعنعث مذنداق دئضةنلعنع رعؤايةت قعلعدذ          
دا ظذحرعشع           دا ظولتذراقلعشعص قالدعث دئدعم           ظةبذزةر بعلةن رةبزة دئضةن جاي ظذ  . ص، سةن نئمعشقا بذ جاي

دوزاختا ( آىمىش يعغعص، ظذنع اهللا نعث يولعداسةرص قعلمايدعغانالرغا -ظالتذن مةن . بعز شامدا ظعدذق
دعغان ةن ب ) بولع ازاب بعل اتتعق ظ عنئق ارةت بةرض ذدذم ش ةتنع ظوق ةن ظاي ة.  دئض ز  : مذظاؤعي ةت بع ذ ظاي ب

ذق حىشكة دع توغرذل دة حىشكةندذر، دئ اب هةققع ةهلع آعت ذ ظ ةن. ن ظةمةس، ظ ةهلع : م ةت بعز ؤة ظ ذ ظاي ب
  . )2(آعتاب توغرذلذق حىشكةن دئدعم

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر49 ـــــ 48سىرة دذخان ) 1(
دع          : ريانع مذنداق بذ ظعشنعث جة  ) 2( ي ظع امغا ؤالع ة ش دة، مذظاؤعي لعك دةؤرع ذنعث خةلعص ذ ظةنه ذ      . ظوسمان رةزعيةلاله ذ ظةنهذم ذزةر رةزعيةلاله ةردة ظةب ذ آىنل ظ

امدا  ىرعية(ش ايتتع) س ة تارقعتعؤئت       . دة ياش لةرنع آةمبةغةللةرض ذن ـ آىمىش عدعكع ظالت ةت خةزعنعس رعص، دأل ذص بئ ة ظوق ةتنع مذظاؤعيةض ذ ظاي ذ ب نع ظ عش
دذ  ةص قعلع دذ   . تةل ولالص قذؤؤةتلةي ذزةرنع ق ةر ظةب عم آةمبةغةلل ر قعس دذ   . بع وثعيعص آئتع ة ح ةن ؤةق ذنعث بعل ذ   . ش مان رةزعيةلاله ةنع ظوس ذ ؤةق ة ب مذظاؤعي
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ارتعص  دعن ت ن يارعتعلغان مان ؤة زئمع عزآع، ظاس ث ) ةرعقةم (شىبهعس انع اهللا نع ث س ظايالرنع

) يةنع زذلقةظدة، زذلهةججة، مذهةررةم، رةجةص(دذر، ظذالردعن تأتع 12 )يةنع لةؤهذلمةهصذزدا(دةرضاهعدا 
دذر  وغرا دعن ذ ت ايالردذر، ب دا ظذرذشنعث هارام (ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان ظ أت ظاي ةنع مةزآذر ت ي

رمعتعنع ساقلعماسلعق بعلةن، اهللا حةآلعضةن أظذالرنعث ه(يالردا ، بذ ظا)قعلعنعشع اهللا نعث توغرا دعنعدذر
ةن  ش بعل الرنع قعلع ذنا ظعش ذم ) ض ة هذج ة بعرلعكت رعكالر سعلةرض الماثالر، مذش ان س ا زعي ظأزةثالرغ

بعلعثالرآع، اهللا تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر . قعلغاندةك، سعلةرمذ ظذالرغا قارشع بعرلعكتة ظذرذش قعلعثالر
ةنع ( ن ي ةن اهللا دع ةآلعنعش بعل لعرعدعن ح ان ظعش ةنظع قعلغ ةلتىرىش، م ةجا آ ةمرعنع ب ث ظ اهللا نع

  . 36)ظعشةنحعدة بولذثالر قورققذحعالرغا اهللا نعث ياردةم بئرعدعغانلعقعغا
   ظاي ظعكةنلعكع توغرعسعدا 12بعر يعلنعث 

ا       ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذآع، ص ةت قعلع دعن رعؤاي ةد، ظةبذبةآرع ام ظةهم دة   ظعم عش هةججع الم ؤعدالعش
ايلعنعص هةقعقةتةن     «: نذتذق سأزلةص مذنداق دئدع    ان    بعلعثالرآع، زامان ظ ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتق

 ظعككع ظايدذر، ظذنعثدعن تأت ظاي      12بعر يعل . آىندة ـ دة، لةؤهذلمةهصذزغا بئكعتعلضةن هالعتعضة آةلدع 
ىح ظئي     ذص، ظ ايالر بول ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش ه دذ        ظ دعن آئلع ا ـ ظارقع ة،   . ع ظارق دة، زذلهةجج ذالر زذلقةظ ظ

ظاندعن  » مذهةررةم ظايلعرع ؤة جذمادا ظاخعر ظئيع بعلةن شةظبان ظئيعنعث ظارعلعقعدعكع رةجةص ظئيعدذر                
اهللا ؤة ظذنعث    : بعز . دئدع » بذ آىننعث قايسع آىنع ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟      «صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ةيغةمبعرع بع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دئدذق ،لعدذ ص از سىآىت قعلدع، بعز، ظذ بذ آىنضة باشقا         : ص بعر ظ
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذق، ص ويالص قال ايدذ دةص ظ دعغان ظوخش عم قويع ذربانلعق«: ظعس ذ ق ع ب  آىن

. ئدع د» بذ قايسع ظاي ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟        «: ظاندعن ظذ  . بعز شذنداق، دئدذق  . دئدع» ظةمةسمذ؟
دع     ىآىت قعل از س ذ ظ دذق، ظ دذ، دئ ةيغةمبعرع بعلع ذنعث ص ز اهللا ؤة ظ عم   . بع قا ظعس ا باش ذ ظايغ ذ، ب ز، ظ بع

ذ    دذق، ظ ويالص قال ايدذ، دةص ظ دعغان ظوخش ذ زذلهةج«: قويع مذ؟  ب ع ظةمةس ة ظئي دع» ج ذنداق . دئ ز ش  ،بع
ةيغةمبعرع       بعز . دئدع » بذ قايسع شةهةر ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟       «: ظاندعن ظذ . دئدذق  اهللا ؤة ظذنعث ص

از سىآىت قعلدع       . بعلعدذ، دئدذق  بعز، ظذ بذ شةهةرضة باشقا ظعسعم قويعدعغان ظوخشايدذ، دةص          . ظذ بعر ظ
دذق ويالص قال ذ. ظ مذ؟  «: ظ ةهعرع ظةمةس ة ش ذ مةآك دع» ب دذق . دئ ذنداق، دئ ز ش ذ. بع ةك ـ         «: ظ ش

ظئلعؤئلعش، بعر ـ بعرعثالرنعث    ثالرنعث مئلعنع شىبهعسعزآع، بعر ـ بعرعثالرنعث قئنعنع تأآىش، بعر ـ بعرع  
ىز ـ        ذ آىنى  ي ة ب أآىش، سعلةرض ابرذيعنع ت ثظ أرمعتعنع    ،ثالرنع ةهعرعثالرنعث ه ذ ش ث ؤة ب ذ ظئيعثالرنع  ب

                                                                                                                                          
ذ ظةنه       . ظةنهذنعث بعر تةرةص قعلعشع ظىحىن، ظذنعثغا خةت يازعدذ        ذزةر رةزعيةلاله ذ ظةب ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ةن ظوس دذ  شذنعث بعل ة حاقعرتع ذ  . ذنع مةدعنعض ظ

عدذ     ةن آأرىش ذ بعل ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ئلعص ظوس ة آ عغا       . مةدعنعض ةت ظعش ة دأل يعن، ظةبذزةرض دعن آئ ذالهعزة قعلغان ذر م ةهؤالنع حوثق ذ ظ مان ب ظوس
دذ             عنع بئرع تعش تةآلعص ا آئ ر جايغ ةترةك بع ة آع      . ظارعلعشعؤالماي ح ر قانح دعن بع ذزةر مةدعنع ةن ظةب ذنعث بعل ا      ش ةن جايغ زة دئض ومئتعر يعراقلعقتعكع رةب ل

  . بئرعص ظأمىرعنعث ظاخعرعغعحة شذ جايدا ياشايدذ
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دع      ارام قعلعن اش ه ا ظوخش ارام قعلعنغانغ لعق ه ةن   . قعلماس ارعثالر بعل عدة صةرؤةردعض آةلضىس
ةللعرعثال   علةرنعث ظةم ذ س علةر، ظ دذ ظذحرعشعس اب ظالع علةرنعث   . ردعن هئس يعن س دعن آئ ع، مةن بعلعثالرآ

ة           ةزعثالرنعث ضةدعنعض ةزعثالر ـ ب حب اثالر  قعلع ذمراهلعققا قايتم ذرذص ض ة  .  ظ ةن سعلةرض ع، م بعلعثالرآ
صةيغةمبةرلعكنع يةتكىزدذم، بعلعثالرآع، سعلةردعن بذ جايدا مئنعث سأزىمنع ظاثلعغانالر، ظاثلعمعغانالرغا        

ذن، ب ذنع  يةتكىزس دا ظ ة قارعغان ةزع آعشعلةرض ان ب ذنع ظاثلعغ علةر ظ ةزع آعش ةن ب ةدعس يةتكىزىلض ذ ه
بذ هةدعسنع بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت      . دئدع » حوثقذر حىشعنعشع ؤة ظعسعدة حعث تذتذشع مذمكعن       

  . قعلغان
“ سعملعرع ةر ؤة ظايالرنعث ظع   مةشهذر آىنل   ”دعنع ظألعماالرنعث بعرع بولغان ظالعم سةخاؤع ظأزعنعث         

ان ظايالرنعث مةنعلعرع     دئضةن آعتابعنعث بعر بألىمعدة هازعرقع ظعسالم آالعندارع     اتعلعص آئلعؤاتق بويعحة ظ
  : هةققعدة توختعلعص مذنداق دةيدذ

دا ظذرذش    . ظاي مذهةررةم بولذص، مةنعسع ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان دئضةن بولعدذ            ـ   1 بذ ظاي
تورنعث  (قع ظىحىن مذهةررةم دةص ظاتالغان ـ مئنعث      قعلعش هارام قعلعنغان بولغانلع   ةنع ظاص قارعشعمحة  ) ي

ان       ةررةم دةص ظاتالغ ىن مذه ةش ظىح ةنلعكعنع تةآعتل اي ظعك ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش ه ث ظ ذ ظاينع ع . ب حىنك
  ظةرةبلةر بذ ظاينعث ظورنعنع يأتكةص بعر يعل ظعحعدة ظذنعثدا ظذرذش قعلعش هارام قعالتتع ـ 

دا ظذرذشقا ؤة سةصةرلةرضة حعقعص      .  بولذص، مةنعسع بوش قالغان دئضةن بولعدذ  ظاي سةصةر  ـ 2 بذ ظاي
  . آةتكةندة ظذالرنعث ظأيلعرع بوش قالغانلعقع ظىحىن سةصةر دةص ظاتالغان

ذل ـ 3 اي رةبعظ كع  ظاؤؤةلظ ذص، مةنعسع سوغاق حىشكةندة ظأيضة آعرعشنع باشالشنعث دةسلةص  بول
  .  دةص ظاتالغانظاؤؤةلايدا ظذالر ظأيضة آعرعشنع باشلعغانلعقع ظىحىن رةبعظذلبذ ظ. ؤاقتع دئضةنلعك بولعدذ

. ظاي رةبعظذلظاخعر بولذص، مةنعسع ظأيضة آعرعشنع باشالشنعث ظاخعرقع ؤاقتع دئضةنلعك بولعدذ      ـ   4
  . بذ ظايدا ظذالرنعث ظأيعضة آعرعدعغان ؤاقتع ظاخعرلعشعدعغانلعقع ظىحىن رةبعظذلظاخةر دةص ظاتالغان

ذمادا  ـ 5 اي ج ةنلعك        ظاؤؤةلظ ت دئض كع ؤاقع لعغان دةسلةص قا باش ذز تذتذش ذ م ع س ذص، مةنعس  بول
دذ ذمادا           . بولع ىن ج انلعقع ظىح ت بولغ كع ؤاقع لعغان دةسلةص قا باش ذز تذتذش ذ م دا س ذ ظاي اؤؤةل ب  دةص ظ

ان دذ     . ظاتالغ ةك قاناظةتلةندىرةلمةي انحع ب ادةمنع ظ أزع ظ ذ س ةخاؤعنعث ب ذالرنع . س ةر ظ ايلعرع ظةض ث ظ
دذ     عرعص تذرع ايلعنعص ظأزض ذم ظ ايالر حوق ذ ظ ا، ب ابالنغان بولس ةن هئس ا ظاساس ةر . ظاسماندعكع ظايغ ظةرةبل

ذالر شذنداق   ذص شذثا ظ تالر ظايالرنعث ظعسعملعرعنعث مةنعلعرعضة ظذيغذن بول ا ظعسعم قويغان ؤاقع ظايالرغ
  . ظعسعمالرنع قويغان بولذشع مذمكعن

اخعر   ـ  6 اي جذمادا ظ اخعرقع ؤاقعت دئضةنلعك بولعدذ     ظ اي . بولذص، مةنعسع سذ مذز تذتقان ظ ذ ظ ب
  . مذز تذتعدعغان ظعككعنحع ظاي بولغانلعقع ظىحىن جذمادا ظاخعر دةص ظاتالغان

دذ     ـ 7 ةن بولع ذغالش دئض ع ظذل ةص، مةنعس اي رةج انلعقع     . ظ ارام قعلعنغ ش ه ذرذش قعلع دا، ظ ذ ظاي ب
  . ةص ظاتعغانظىحىن بذ ظاينع ظذلذغالص رةجةص، د

بذ ظعسعم قةبعلعلةرنعث هةر     . ظاي شةظبان بولذص، مةنعسع تارقالغان، بألىنضةن دئضةن بولعدذ              ـ 8
  . خعل سةؤةبلةر بعلةن تةرةص ـ تةرةصكة تارقالغانلعقعدعن آئلعص حعققان

اتتعق ظعسسعق دئضةن بولعدذ         ـ 9 ذلغان ؤاقعت     . ظاي رامعزان بولذص، مةنعسع ق  بذ ظايغا ظعسعم قوي
  . قاتتعق ظعسسعق بولغانلعقع ظىحىن رامعزان دةص ظاتالغان

دذ     ةر رامعزاننع اهللا      : سةخاؤع مذنداق دةي ىتىنلةي   . نعث ظعسعملعرعدعن بعرع دئضةن      تاظاالبةزعل بذ ص
تور (مئنعثحة  . خاتا قاراش بولذص ظذنع ظئتعبارغا ظئلعشقا بولمايدذ    نعث ظعسمع   تاظاالرامعزاننعث اهللا  ): ظاص
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د انظعكةنلعكع ةت قعلعنغ ةدعس رعؤاي ذ  . ة ه ةن ب ةن م اجعز دةص قارايم عنع ظ نعث ظاساس ذ هةدعس ئكعن ب ل
  .  ناملعق آعتابعمنعث باش تةرعصعدة بايان قعلعص ظأتكةن ظعدعم“روزا تذتذش”هةدعسنع تةصسعالتعنع 

ان ظاي شةؤؤال بولذص، مةنعسع تأضعلةرنعث قذيرذقعنع ظئضعز آأتىرعدعغانلعقعدعن آئلعص حعقق     ـ 10
  . بذ ظايغا ظعسعم قويذلغان ؤاقعت شذنداق صةسعل بولغانلعقع ظىحىن شةؤؤال دةص ظاتالغان

دا ظةرةب ظذرذشقا     .  ـ ظاي زذلقةظدة بولذص، مةنعسع ظولتذرعدعغان ؤاقعت دئضةنلعك بولعدذ      11 بذ ظاي
  . ؤة سةصةرلةرضة حعقماي ظأيلعرعدة ظولتذرعدعغانلعقع ظىحىن زذلقةظدة دةص ظاتالغان

بذ ظاي هةج قعلعدعغان     .  ـ ظاي زذلهةججة بولذص، مةنعسع هةج قعلعش ؤاقتع دئضةنلعكع بولعدذ      12
  . ؤاقعت بولغانلعقع ظىحىن زذلهةججة دةص ظاتالغان

  ظذرذش هارام قعلعنغان ظايالر توغرعسعدا 
 ذرذش قعلعش هارام قعلعنغان ) يةنع زذلقةظدة، زذلهةججة، مذهةررةم، رةجةص (ظذالردعن تأتع ظ
ايالردذر ارايتتع    ظ ارام دةص ق ذرذش قعلعشنع ه ايالردا ظ ذ ظ ذ ب دعكع ظةرةبلةرم ةت دةؤرع ذنعثغا .  جاهعلعي ب

ةر بذنع تئخعمذ              . آأص ساندعكع ظةرةبلةر ظةمةل قعالتتع     املعق قةبعلعدعكع ظةرةبل صةقةت ظذالردعن بةسعل ن
ارام قع    ذرذش ه اينع ظ ةآكعز ظ دعكع س ث ظعحع ر يعلنع ذرذص بع دعن ظاش اد  هةددع اي، دةص ظئتعق ان ظ لعنغ

  . قعالتتع
جةص  جذمادا ظاخةر ظئيع بعلةن شةظبان ظئيعنعث ظارعلعقعدعكع رة        ... «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث 

دذر ة آةلسةك » ظئيع ةن سأزعض ع     دئض ةظبان ظئي ع، ش ةص ظئي ان رةج ارام قعلعنغ ذرذش قعلعش ه ةر ظ ، بةزعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    . ظئيعدذر، دةص بعلجعرعلعدع  بعلةن شةؤؤال ظئيعنعث ظارعلعقعدعكع رامعزان     شذثا ص

ةن    ذنداق دئض ىن ش تذرذش ظىح ةنلعكعنع ظوحذقالش اي ظعك دعكع ظ ةص ظئيعنعث ظارعلعقع ذرذش قعلعش . رةج ظ
بذ  . بعرسع يالغذز آئلعدذ   . هارام قعلعنغان ظايالر صةقةت تأت ظاي بولذص ظىحعسع ظارقا ـ ظارقعسدعن آئلعدذ 

ايالردا هةج  دع   ظ ارام قعلعن ذرذش قعلعش ه ىن ظ ادا قعلعش ظىح اظالعيةتلعرعنع ظ أمرة ص دعن . ؤة ظ هةج ظئيع
ظعلضعرعكع ظاي زذلقةظد ظئيعدا ظةرةبلةرنعث ظذرذشقا حعقماي ظأيلعرعدة ظولتذرذشع ظىحىن ظذرذش قعلعش                    

ادا قعلعشع ظى                اظالعيةتلعرعنع خاتعرجةم ظ حىن زذلهةججة   هارام قعلعنعشع ظذالرنعث هةج قعلعشع ؤة هةج ص
دع   ارام قعلعن ذرذش قعلعشع ه دا ظ دا     . ظئيع ةم هال ةنلةرنعثمذ خاتعرج ذرتالردعن آةلض راق ي ةث يع ة ظ هةجض

دا ظذرذش قعلعش هارام    اي مذهةررةم ظئيع ذرتلعرعغا قايتعؤئلعشع ظىحىن، زذلهةججة ظئيعدعن آئيعنكع ظ ي
ارةت قعلعش ؤة     يعلنعث ظوتتذرعسعدا ظةرةب يئرعم ظارعلعنعث يعراق جا       . قعلعندع يلعرعدعن بةيتذلالهنع زعي

  . ؤةتعنعضة خاتعرجةم قايتعؤئلعشع ظىحىن رةجةص ظئيعدا ظذرذش قعلعش هارام قعلعندع
 يةنع مةزآذر تأت ظايدا ظذرذشنعث هارام قعلعنعشع اهللا نعث توغرا دعنعدذر(بذ توغرا دعندذر( 

هصذزدعكع ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان هالعتعضة       يةنع اهللا ظذرذشنع هارام قعلغان بذ ظايالرنعث لةؤهذلمة      
  . نعث بذ ظايالر هةققعدعكع بذيرذقعغا بويسذنذش توغرا بةلضعلةنضةن شةرعظةتتذرتاظاالآئلعشع ؤة اهللا 

دذ   تاظاالاهللا   ة مذنداق دةي ايالردا :  بذ هةقت ذ ظ ذالرنعث ه (ب ةن، اهللا أظ رمعتعنع ساقلعماسلعق بعل
 حىنكع ظذرذش هارام قعلعنغان بذ ظأزةثالرغا زعيان سالماثالر) قعلعش بعلةن ظعشالرنع هحةآلعضةن ضذنا

آعمكع مةسجعدع   : تاظاال اهللا . ظايالردا قعلعنغان ضذناه، باشقا ظايالردا قعلغان ضذناهقا قارعغاندا ظئغعردذر        
دا ز زذهةرام ازابنع تئتعتعمع اتتعق ظ ذنعثغا ق ةن، ظ اقحع بولعدعك ذناه قعلم ةن ض ذم بعل ةنلعكع ))1ل  دئض

  . جازاغا تارتعلعدذ هةسسعلةص رةمدة ضذناه قعلغان آعشع، هة،ظىحىن
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة هةج ) 1(
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اهعدا : نعثتاظاالظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباسنعث اهللا         ؤة ...ظايالرنعث سانع اهللا نعث دةرض

 بذ ظايالردا ظأزةثالرغا زعيان سالماثالرؤايةت قعلعدذ دئضةن ظايةتلعرع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رع :
ة،     دا ظأزلعرعضة زعيان سالماسلعققا بذيرذيدذ       اهللا تاظاال بذ ظايةتت  تاظاال ظاندعن اهللا  .  ظعنسانالرنع هةممة ظاي

ذ    ع، ب ص بئكعتت ارام قعلع نع ه ذرذش قعلعش ايالردا ظ ذ ظ ئلعص ب ا ظ دة تعلغ اينع ظاالهع أت ظ ايالردا ت ذ ظ ب
ايال  . ظايالرنعث هأرمعتعنع تئخعمذ ظاشذردع    ردا قعلغان ضذناهالرنعث جازاسعنع ظئغعر قعلدع ؤة قعلغان        بذ ظ

  . »ياخشع ظعشالرنعث مذآاصاتعنع زعيادة قعلدع
:  دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذظأزةثالرغا زعيان سالماثالر بذ ظايالردا: نعثتاظاالقةتادة اهللا 

ذر        وث خاتالعقت ةث ح ش ظ ذم قعلع ايالردا زذل ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش ه قا    ظ ذم باش ان زذل ايالردا قعلغ ذ ظ ؤة ش
ة ظئغعر ضذناه     . ظايالردار قعلغان زذلذمغا قارعغاندا ظئغعر ضذناهتذر    ضةرحة زذلذم قعلعش هةر قانداق هالةتت

دذ   ذناهعنع ظئغعرلعتع نعث ض ان ظعش أزع خالعغ ئكعن اهللا ظ عمذ ل عزآع، اهللا         . بولس ةك ـ شىبهعس االش  تاظ
ةلحع      . يظعلةرنع تاللعدع مةخلذقاتلعرعنعث ظعحعدعن بةزع شة    ةزع صةرعشتعلةرنع ظ صةرعشتعلةرنعث ظعحعدعن ب

دع دعن اهللا  . قعلعص تاللع دع، سأزلةرنعث ظعحع ةلحع قعلعص تاللع ةيغةمبةرلةرنع ظ دعن ص ظعنسانالرنعث ظعحع
ايالر ظعحعدعن رامعزان ظئيعنع                  تاظاالنع   زعكرع قعلعشنع تاللعدع، زئمعن ظعحعدة مةسحعتلةرنع تاللعدع، ظ

دع     ؤ ايالرنع تاللع ان ظ ارام قعلعنغ ش ه ذرذش قعلع ةر      . ة ظ دع، آئحعل ع تاللع ة آىنعن دعن جىم ةر ظعحع آىنل
دع  ةدرع آئحعسعنع تاللع دعن شةبع ق ذغالثالر . ظعحع ذغلعغان نةرسعنع سعلةرمذ ظذل ةن اهللا . اهللا ظذل هةقعقةت

  . نعدذلدعدا ظذلذغلعاظذلذغلعغان ظعشالر حوثقذر حىشةنحعضة ؤة ساغالم ظةقعلضة ظعضة آعشعلةر ظ
  ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان ظايالردا ظذرذش قعلعش توغرعسعدا 

 ة ة بعرلعكت ةنع هةممعسع بعرلعشعص    مذشرعكالر سعلةرض ثالر، بعلعثالرآع، اهللا  ي ذرذش قعلع ظ
لعنعش يةنع اهللا نعث ظةمرعنع بةجا آةلتىرىش، مةنظع قعلغان ظعشلعرعدعن حةآ(تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر 

 بعلعثالرآع، ظذرذش )بعلةن اهللا دعن قورققذحعالرغا اهللا نعث ياردةم بئرعدعغانلعقعغا ظعشةنحعدة بولذثالر
  . قعلعش هارام قعلعنغان ظايدا ظذرذشنع دةسلةصتة باشالش هةقعقةتةن هارامدذر

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةر:  ب ع مأمعنل ةتلعرعن! ظ ةنع هةجدة (ع اهللا نعث دعنعنعث ظاالم ي
ةتنعث بةلضعسع هئسابالنغان ظعشالرنع  ةن) (تاظ تعش بعل ةرك ظئ ةرام ) ت ذرذش قعلعش دا(شةهرع ه ع) ظ  ن

ذرذش )1( )هاالل سانعماثالر اي ) ظ ارام قعلعنغان ظ ذرذش( ه ذرذش (قعلعنغان ظايغا تةثدذر ) ظ ةنع ظ ي
). الردا سعلةرمذ ظذالرغا حئقعلساثالر بولعدذ  هارام قعلعنغان ظايالردا دىشمعنعثالر سعلةرضة حئقعلسا، شذ ظاي       

اراؤةر       ةث ب علةرنع ت لعك نةرس قا تئضعش ع ساقلعنعش لعك     (هىرمعت قا تئضعش ع ساقلعنعش ةنع هىرمعت ي
ام ظعلعش يىزعسعدعن، سعلةرمذ ظذالرنع دةصسةندة قعلساثالر                نةرسعلةرنع باشقعالر دةصسةندة قعلسا، ظعنتعق

 )2(قانحعلعك حئقعلغان بولسا سعلةرمذ ظذنعثغا شذنحعلعك حئقعلعثالر    بعراؤ سعلةرضة   ). هئح يامعنع يوق  
) ةردة              ) ظذرذش قعلعش ةردة ظذحراتساثالر، شذ ي ايالر ظأتىص آةتكةندة، مذشرعكالرنع قةي هارام قعلعنغان ظ

  . ))3ظألتىرىثالر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع194سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة تةؤبة ) 3(
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 ذ ة ظ ذالرغا قارشع بعرلعكت علةرمذ ظ دةك، س ذم قعلغان ة هذج ة بعرلعكت رذش مذشرعكالر سعلةرض
 بذ ظايةتتة ظةضةر مذشرعكالر ظذرذش قعلعش هارام        بعلعثالرآع، اهللا تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر . قعلعثالر

حىنكع  . قعلعنغان ظايدا هذجذم قعلسا، ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلعش ظىحىن مأمعنلةرضة رذخسةت قعلعنعدذ             
االاهللا  دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذرذش (:  ب ا) ظ ارام قعلعنغ اي ه ذرذش( ن ظ دذر  ) ظ ا تةث ان ظايغ قعلعنغ

ذالرغا     ( علةرمذ ظ ايالردا س ذ ظ ا، ش ة حئقعلس معنعثالر سعلةرض ايالردا دىش ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش ه ةنع ظ ي
دذ اثالر بولع اراؤةر  ). حئقعلس ةث ب علةرنع ت لعك نةرس قا تئضعش ع ساقلعنعش ع ( هىرمعت ةنع هىرمعت ي

قعالر علةرنع باش لعك نةرس قا تئضعش علةرمذ ساقلعنعش عدعن، س ش يىزعس ام ظعلع ا، ظعنتعق ةندة قعلس  دةصس
وق   امعنع ي ئح ي اثالر ه ةندة قعلس ذالرنع دةصس جعدع   1( ()ظ ة مةس ذرذش ظاحمعغعح أزلعرع ظ ذالر ظ اآع ظ ت

ذالر  ةر ظ اثالر، ظةض ةن ظذرذش قعلم ذالر بعل عدا ظ عدا(هةرام ظةتراص ذرذش ) مةسجعدع هةرام ظةتراص أزلعرع ظ ظ
  . ))2لتىرىؤئرعثالرظاحسا، ظذالرنع ظأ

اؤن    انلعقع ؤة قورش اؤغا ظالغ ةهلعنع قورش اظعف ظ االمنعث ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارام  عص ذرذش ه  ظ
ةلقع ؤة      اؤازعن خ ذرذش ه ذ ظ ةك، ب ة آةلعس تذرذش مةسعلعسعض ةدةر داؤامالش ة ق اي آعرضةنض ان ظ قعلعنغ

ظذالر  . ظذرذشنعث ظاخعرقع قعسمعدذرظذالرنعث ظعتتعصاقداشلعرع بعلةن سةقعف قةبعلعسعضة قارشع قعلعنغان        
دا هذجذم قعلغان آعشعلةردذر  لعغان ؤة ظالدع ةرنع ظذرذشقا حاقعرعص توص أزدة . ظادةمل ةهؤالنع آ ة شذ ظ ظةن

اظعف سئصعلع ظعحعضة آعرعؤالغاندعن      . قعلدع  ظذرذشلةيهعسساالم ظذالرغا قارشعتذتذص صةيغةمبةر ظة  ظذالر ت
علدعن قعستا  ذالرنع سئص ذ ظ يعن ظ دع آئ اؤغا ظال ىن قورش رعش ظىح ألىك مذسذلمانالرنع  . ص حعقع ر ب ذالر بع ظ

ألتىرؤةتتع ذؤئلعص ظ ةن  . تذت ةن تةخمعن وراللعرع بعل ذرذش ق قا ظ ةنحاناق ؤة باش اؤ م ىن داؤام  آ40قورش
دع ا. قعل ذرذش ه ذرذش، ظ دعظ النغان ظع دا باش ان ظاي ارام . الل قعلعنغ ذرذش ه ؤئرعص ظ ذرذش داؤام قعلع ظ

ان ظا دع     قعلعنغ ىن داؤام قعل ة آ ر قانح ذرذش بع دا ظ ذ ظاي ةن ب ذنعث بعل دع، ش رعص آةل ذ آع دعن . يم ظان
نع   ذالرنع قورشاش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع   ص ايتعص آةل تذرذص ق تة   . ظاخعرالش ذ دةسلةص ع ظ حىنك

ةحىرةتتع        تا آ تا ـ ظاس نع ظاس ةن ظعش اللعرع  . آةحىرمعض ذنعث معس ذص، ب ش بول ذم ظع ة مةل ذ هةممعض ب
  . عتع آأصتذرناهاي

* * * * * * *  
 $ yϑ ¯Ρ Î) â û Å¤̈Ψ9 $# ×ο yŠ$tƒ Î— ’ Îû Í ø à6ø9 $# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ Ïµ Î/ šÏ% ©!$# (#ρã x x. … çµtΡθ= Ït ä† $YΒ% tæ …çµ tΡθãΒ Íh ut ä† uρ $YΒ% tæ 

(#θä↔ ÏÛ# uθã‹ Ïj9 nο £‰ Ïã $ tΒ tΠ§ xm ª! $# (#θ= Ås ã‹sù $ tΒ tΠ§ xm ª! $# 4 š∅ Îiƒã— óΟ ßγ s9 â ûθß™ óΟ Îγ Ï=≈ yϑ ôã r& 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ 

tΠöθ s)ø9 $# šÍ Ï≈ x6ø9 $# ∩⊂∠∪  
يةنع ظذرذش هارام قعلعنغان ظاينع باشقا بعر ظايغا ظأزضةرتعص، يعلنعث (ظاينع ظارقعغا سىرىش 

ذالر اهللا ) ظايغاآأصةيتعش13ظئيعنع 12 عرالرظازدذرذلعدذ؛ ظ ةن آاص ذنعث بعل آذفرعنع زعيادة قعلعشتذر، ب
ث سانعغا مذؤاصعقلعشعش ظىحىن، ظذنع بعر يعل هاالل قعلسا، ظعككعنحع يعلع هارام هارام قعلغان ظايالرنع

قعلعدذ، شذنعث بعلةن ظذالر اهللا هارام قعلغان ظاينع هاالل قعلعدذ، ظذالرغا ظأزلعرعنعث يامان ظةمةللعرع 
  . 37اهللا آاصعر قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ. حعرايلعق آأرسعتعلدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع194 بةقةرة سىرة) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع191سىرة بةقةرة ) 2(
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  أز قارعشعغا تايعنعص ظعش تذتذشنع ظةيعبلةش توغرعسعدا شةرعظةت ظعشلعرعدا ظ
 اهللا بةلضعلعضةن ظعشالردا ظأزلعرعنعث خاتا قاراشلعرع بويعحة ظعش تذتقان، اهللا      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

ان             تاظاال ارام قعلغ ةرتكةن، اهللا ه ة ظأزض لعرع بويعح ع ـ خاهعش ث نةصس أآىملعرعنع ظأزلعرعنع ث ه نع
االل  علةرنع ه االلنةرس ان، اهللا ه ان قعلغ ارام قعلغ علةرنع ه ان نةرس لةيدذ قعلغ ذالر .  مذشرعكالرنع ظةيعص ظ

راق    عمذ، بع دذرماقحع بولس ارزذلعرعنع قان ان ظ قا بولغ ذرذش قعلعش ع ظ ة قارش ث دىشمةنلعرعض ظأزلعرعنع
ش ؤة مذت  أآىمرانلعق قعلع عش، ه ذالردا دىشمةنلعش ذرذش ةظ انلعقتعن ظ ىك بولغ ع آىحل لعك ظئث  ظةسسعص

ئتعنالمايتتع      ا ـ ظارقعدعن آئلعدعغان ظىح ظاينعث مذددعتعنع ظذزارتعشقا ص ذالر . قعلعش حةآلةنضةن ظارق ظ
ة          ةر ظئيعض ع سةص ةررةم ظئيعن اي مذه ان ظ ارام قعلعنغ ذرذش قعلعش ه عل ظ ر مةزض عرع بع المدعن ظعلض ظعس

ع هارام قعلغان تأت ظاينعث    اهللا ظذرذش قعلعشن. آئحعكتذرذص مذهةررةم ظئيدا ظذرذش قعلعشنع هاالل قعلدع  
  . سانع مذؤاصعقلعشعش ظىحىن ظذرذش هاالل قعلعنغان ظاي سةصةر ظئيعدا ظذرذش قعلعشنع هارام قعلدع

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ع  «: ظ ةنادة ظعبن ج
ذم    ةج مةؤس ع ه ةر يعل ةنانع ه ةؤف آ ةتتع ظ ة آئل ان  ظ. عدة مةآكعض ةت قعلعنغ ةن آذنعي ذمامة دئض  ذ ظةبذس

اتعالتتع ةن ظ معم بعل اراليتتع. ظعس داق دةص جاآ ذ مذن ةس«: ظ ذناهكار ظةم ذمامة ض ع، ظةبذس ، بعلعثالرآ
ظةيعبلعنعشكعمذ هةقلعق ظةمةس، بعلعثالرآع، ظالدعنقع يعلنعث سةصةر ظئيع بذ يعل ظذرذش قعلعش ظىحىن            

ظذ بعر يعلع    .  ظذرذش قعلعشنع ظةنة شذنداق هاالل قعلعص بئرةتتع      ظذ آعشعلةرضة سةصةر ظئيعدا   . »هااللدذر
ارام                نع ه ذرذش قعلعش دا ظ ةررةم ظئيع ع مذه ر يعل ة بع ا، يةن ارام قعلس نع ه ذرذش قعلعش دا ظ ةر ظئيع سةص

  . قعالتتع
يةنع ظذرذش هارام قعلعنغان ظاينع باشقا بعر ظايغا (ظاينع ظارقعغا سىرىش : نعثتاظاالظةنة شذ اهللا 

ث ظأ ةرتعص، يعلنع ع 12زض ةيتعش13ظئيعن تذر ) ظايغاآأص ادة قعلعش ذفرعنع زعي ةتنعث  آ ةن ظاي  دئض
ارام   . مةزمذنعدذر ر يعلع ه ة بع دا ظذرذش قعلعشنع هاالل قعلعص، يةن مذشرعكالر بعر يعلع مذهةررةم ظئيع

  . ظةؤفعيمذ ظعبنع ظابباسنعث مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان. قعالتتع
ة قةبعلعسعدعن    : لةيس ظعبنع ظةبذسذلةيعم، مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          آةنان

ع   داق دةيتت ةتتع ؤة مذن ة آئل نعص مةآكعض ةآكة مع ذمعدا ظئش ةج مةؤس ع ه ةر يعل ادةم ه ر ظ ع « : بع ظ
ان سأزل          ! خااليعقالر عرعمضة رةددعية    مةن هةقعقةتةن ظةيعبلعنعشكة هةقلعق ظةمةس، ضذناهكار ظةمةس، ظئيتق

ةس ذ ظةم ع     . قايتذرذلغذحعم ةر ظئيعن دذق، سةص ارام قعل ذرذش قعلشنع ه دا ظ ةررةم ظئيع ةن مذه ز هةقعقةت بع
ىردذق ا س ع ؤة     . »ظارقعغ أزلةرنع قعالتت ة ظوخشاش س ع سأزعض ئلعص هئلعق ة آ ع يةن ةر يعل ذ آئل دعن ظ ظان

ةر ظئيعدا ظذرذش قعلعشنع هار     : مذنداق دةيتتع   ام قعلدذق، مذهةررةم ظئيعنع ظارقعغا    بعز هةقعقةتةن سةص
 دئضةن ظذالر اهللا هارام قعلغان ظايالرنعث سانعغا مذؤاصعقلعشعش ظىحىن: نعثتاظاالمانا بذ اهللا . سىردذق

اين    يةنع ظذالر مانا مذشذنداق ظذس  . ظايعتعنعث مةنعسعدذر  ظذالر  . ع توشقذزاتتع ذلدا اهللا هارام قعلغان تأت ظ
  . نع ظارقعغا سىرىش بعلةن هارام ظاينع هاالل قعالتتعاهللا هارام قعلغان ظاي

ةر ظئيعنع هارام قعالتتع                  ةر  . ظذالر بعر يعلع مذهةررةم ظئيعنع هاالل قعلعص ظذنعث ظورنعغا سةص سةص
ذل ع رةبعظ ذلظاؤؤةلظئيعن ا، رةبعظ ة   ظاؤؤةل ظئيعغ ىرىص يعلعنعث ظاخعرعغعح ا س ةر ظئيعغ ع رةبعظذلظاخ  ظئيعن

ظعككعنحع يعلع مذهةررةم  . ، سانلعرع ؤة تةرتعؤع بويعحة شذ هالةتتة ظارقعغا سىرعدذ        ظايالرنعث ظعسعملعرع 
دذ دة قالدذرع ذرذنقع هارام قعلعنغان هالعتع ع، . ظئيعنع هارام قعلعص ب ةر ظئي اي سةص ظذنعثدعن آئيعنكع ظ

  . شعدذحة يعل ظاخعرلعخةر ظئيع آئلعص مذشذ تةرتعص بويع، ظاندعن رةبعظذلظاظاؤؤةلظاندعن رةبعظذل
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 ،ر يعل هاالل قعلسا ذنع بع ظذالر اهللا هارام قعلغان ظايالرنعث سانعغا مذؤاصعقلعشعش ظىحىن، ظ
 يةنع ظذالر بعر ظعككعنحع يعلع هارام قعلعدذ، شذنعث بعلةن ظذالر اهللا هارام قعلغان ظاينع هاالل قعلعدذ

اينع توشقذزذش ظىحىن شذن              ئكعن ظذالر بذ تأت     . داق قعلعدذ يعل ظعحعدعكع ظذرذش هارام قعلعنغان تأت ظ ل
  . ظايدعن ظارقا ـ ظارقعدعن آئلعدعغان ظىحعنحع ظاي مذهةررةم ظئيعنع ظارقعغا آئحعكتىرعدذ

ع ظعسهاق،   ةد ظعبن ام مذهةمم ةرجعمعهالع”ظعم ةد ظةلةيهعسساالمنعث ت ذ “مذهةمم دا ب  دئضةن آعتابع
ايدعلعق سأزنع قعلعص               ظةرةبلةرنعث ظعحعدة تذنجع    . مذنداق دئدع  هةقتة توختعلعص ناهايعتع ياخشع ؤة ص

ارام       اينع ه ان ظ االل قعلغ ان ؤة اهللا ه االل قعلغ اينع ه ان ظ ارام قعلغ ىرىص اهللا ه ا س ايالرنع ظارقعغ تعم ظ قئ
دذر  ادةم قةلةممةس دئضةن ظادةم ان ظ ةدع   . قعلغ ع ظ ةيم ظعبن ع ظابدذفذق ة ظعبن ذق ظعسمع هذزةيف ذنعث تول ظ

ذبباد ظذنعثدعن آئيعن ظذببا             ظذنعثدعن آ . ظعبنع ظامعردذر  ة   دئيعن بذ ظعشنع ظذنعث ظوغلع ظ نعث ظوغلع قةل
ة     ظع ة، ظذنعثدعن آئيعن ظذمةييعنعث ظوغلع              بنع ظذبباد، ظذنعثدعن آئيعن قةل نعث ظوغلع ظذمةيية ظعبنع قةل

ادة جان . ظةؤف ظعبنع ظذمةيية، ظذنعثدعن آئيعن ظذنعث ظوغلع ظةبذسذمامة جةنادة ظعبنع ظةؤف داؤام قعلدع             
ةر  .  ظعسالم آةلدع  ظذنعث زامانعسعدا  .  ظةث ظاخعرقع آعشعدذر      ظعبنع ظةؤف بذ ظعشنع داؤامالشتذرغان      ظةرةبل

أزلةص             ذق س ذالرغا نذت ذ، ظ دعن ظ اتتع، ظان عغا توصلعش ذنعث ظةتراص ا، ظ عتعص بولس اظالعيعتعنع تىض ةج ص ه
ايلعرعنع هارام قعالتتع دة ؤة زذلهةججة ظ ذنعث مذهةررةم ظئ. رةجةص، زذلقةظ يعنع بعر يعل هاالل قعلعص، ظ

  . ظورنعغا سةصةر ظئيعنع بئكعتعص اهللا هارام قعلغان ظاينع هاالل قعلعص، هاالل قعلغان ظاينع هارام قعالتتع
* * * * * * *  
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ذثالردعن ! ظع مأمعنلةر  سعلةرضة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعشقا حعقعثالر دئيعلسة، نئمعشقا يذرت

بعلةن تئضعشعشكة رازع بولدذثالرمذ؟ دذنيا ) بةخت(ظايرعلغعثالر آةلمةيدذ؟ دذنيا هاياتعنع ظاخعرةتتعكع 
ظةضةر . 38رزعمةس نةرسعدذرهاياتعدعن بةهرعمةن بولذش ظاخعرةتنعث نئمةتلعرع بعلةن سئلعشتذرغاندا، ظة

دذ  ازاب قعلع ذثالرغا ) سعلةرنع هاالك قعلعص . (سعلةرجعهادقا حعقمعساثالر اهللا سعلةرضة قاتتعق ظ ظورن
ان يةتكىزةلمةيسعلةر، اهللا هةر نةرسعضة  سعلةردعن باشقا قةؤمعنع آةلتىرعدذ، سعلةر اهللا غا قعلحة زعي

  . 39قادعردذر
لمةي جعهادقا حعقمعغانالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع قورقذتذش ظأز يذرتعدعن ظايرعلغذسع آة

  توغرعسعدا 
ةر سايعنع تارتعدعغان     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،     هاؤا قاتتعق ظعسسعص آةتكةن، مئؤعلةر صعشقان، آأثىلل

الص    كة باش انالرنع ظةيعبلةش ا حعقمعغ ذك غازعتعغ ة تةب ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ر ؤاقعتت بع
 يةنع اهللا يولعدا سعلةرضة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعشقا حعقعثالر دئيعلسة! ظع مأمعنلةر: مذنداق دةيدذ
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 يةنع جعهادقا حعقعشقا سةل نئمعشقا يذرتذثالردعن ظايرعلغذثالر آةلمةيدذ؟جعهاد قعلعشقا حاقعرعساثالر 
  . ةرضة بئرعلعص آةتتعثالرقاراص، هذزذر ـ هاالؤةتكة ؤة آأثىل تارتعدعغان مئؤة ـ حعؤعل

 بعلةن تئضعشعشكة رازع بولدذثالرمذ؟) بةخت(دذنيا هاياتعنع ظاخعرةتتعكع يةنع سعلةرضة نئمة 
ذ؟    ذنداق قعلدعثالرم ذص ش ا رازع بول ا دذنياغ ث ظورنعغ علةر؟ ظاخعرةتنع ذنداق قعلعس قا ش دع؟ نئمعش بول

دذ    مأمعنلةرنع دذنياغا بئرعلمةي ظاخعر    تاظاالظاندعن اهللا    ا : ةتكة يىزلعنعشكة قعزعقتذرذص مذنداق دةي دذني
ةن سئلعشتذرغاندا، ظةرزعمةس نةرسعدذر  ةتلعرع بعل  بذ  هاياتعدعن بةهرعمةن بولذش ظاخعرةتنعث نئم

دذ   ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةد مذستةؤرعدتعن ص ام ظةهم ة ظعم : هةقت
ذش  « ةن بول ادعن بةهرعم الص   دذني ا حع ارمعقعنع دئثعزغ رعثالر ب علةرنعث بع دا، س ة قارعغان ظاخعرةتك

اراص باقسذن             . كال ظعشتذر ظالغانحعلع انحعلعق سذ يوققانلعقعغا ق بذ هةدعسنع مذسلعممذ     » ظذ بارمعقعغا ق
  . رعؤايةت قعلغان

ةز : ظابدذلظةزعر ظعبنع ظةبذهازعم ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            عز ظعبنع  ظابدذلظ
مئنع آئصةنلةيدعغان آئصةنلعكعمنع ظئلعص آئلعثالر مةن ظذنع        : مةرؤان جان ظىزىش ظالدعدا يئنعدعكعلةرضة    

اراص مذنداق دئدع            . آأرىص باقاي دئدع   دا ظذ ظذنعثغا ق دعغا قويذلغان ادا   : آئصةنلعك ظذنعث ظال مئنعث دذني
مدعمةن؟ ظاندعن ظذ ظارقعسعنع قعلعص يعغالص   قالعدعغان نذرغذن نةرسعلعرعم ظعحعدعن مذشذنعال ظئلعص آئتة 

ةتتع ا: آ ع دذني مذ ظئحعنعشلعق      ! ظ ةن ظةجةص ةـ س ة   ! ه ة نةرس ذ ظازغعن دعث، ب ذن آأرىنضةن ظع ةن نذرغ س
يةنة آئلعص بذ ظازغعنة نةرسة قعسقا ؤاقعت ظعحعدة تىضةيدعكةن، بعز سئنعث بعلةن مةغرذرلعنعص                   . ظعكةن

  . آئلعصتذق ظةمةسمذ؟ دئدع
االتاهللا  دذ  اظ داق دةي ورقعتعص مذن اتتعق ق ادةمنع ق ةن ظ ةرك ظةتك نع ت اد قعلعش ةر :  جعه ظةض

 بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس مذنداق      سعلةرجعهادقا حعقمعساثالر اهللا سعلةرضة قاتتعق ظازاب قعلعدذ 
دذ قا  : دةي ا حعقعش ذميىزلىك جعهادق ةبعلعنع ظوم ر ق ةردعن بع االم ظةرةبل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اقعردعص .  ح

ة اهللا     ةن بعلل دع، شذنعث بعل ا حعقمع ةي جعهادق دعن ظايرعلغذسع آةلم ذالر يذرتلعرع ئكعن ظ االل ذالرغا تاظ  ظ
  . مانا بذ ظذالرغا قعلعنغان ظازاب ظعدع. يامغذر ياغدذرذص بةرمعدع

) ظورنذثالرغا سعلةردعن باشقا قةؤمعنع آةلتىرعدذ ) سعلةرنع هاالك قعلعص  يةنع صةيغةمبعرعضة  
دذ اهللا       ذنداق قعلع ىن ش ا قعلعش ظىح ع بةرص الم دعنعن ش، ظعس اردةم قعلع االي دذ  تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت :  ب

  علةر ةر س دعن (ظةض ث تاظعتع ةؤمنع      ) اهللا نع ر ق قا بع ذثالرغا باش علةرنعث ظورن ةثالر، اهللا س ىز ظأرىس ي
  . )1()قعلعدذبةلكع اهللا غا ظعتاظةت (ظالماشتذرعدذ، ظذالر سعلةرضة ظوخشاش بولمايدذ 

 سعلةر اهللا غا قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر        ىز ظأرىش، ظذنعثغا سةل  يةنع سعلةر جعهادتعن ي
اهللا هةر نةرسعضة . لمايسعلةر الغا هئح نةرسعنع زعيان ساتاظاالقاراص يذرتذثالردعن حعقماسلعق بعلةن اهللا      

  . عشقا قادعردذر يةنع اهللا دىشمةنلةردعن سعلةرسعز ظعنتعقام ظئلقادعردذر
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة مذهةممةد ) 1(
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اثالر  اردةم قعلمعس ة ي ث صةيغةمبعرعض علةر اهللا نع ةر س دذ(ظةض اردةم قعلع ةن )اهللا ي ، اهللا هةقعقةت

ظذنعثغا .هةيدةص حعقارغان ظعدع )مةآكعدعن(ظأز ؤاقتعدا آاصعرالر ظذنع . ظذنعثغا ياردةم قعلغان ظعدع
ةآرع سعددعق (صةقةت بعر آعشع  ةنع ظةبذب اردا ظعدع . هةمرا ظعدع ) ي ذ ظعككعسع غ دا ظ ةينع زامان . ظ

يةنع (دةيتتع، اهللا ظذنعثغا » غةم قعلمعغعن، اهللا هةقعقةتةن بعز بعلةن بعللة«: هةمراهعغا) رةسذلذلال(
ةن مةدةت ) صةرعشتعلةردعن بولغان (خاتعرجةملعك بئغعشلعدع، ظذنعثغا ) غةمبعرعضةصةي قوشذنالر بعل

صةس قعلدع، اهللا  )يةنع شئرعك آةلعمعسعنع(بةردع، ظذالرنع سعلةر آأرمعدعثالر، آاصعرالرنعث سأزعنع 
  . 40ذحعدذرهئكمةت بعلةن ظعش قعلغ ظىستىندذر، اهللا غالعبتذر،) يةنع آةلعمة تةؤهعد(نعث سأزع 

  نعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرضىحع ظعكةنعلعكع توغرعسعدا تاظاالاهللا 
 اهللا ياردةم قعلعدذ(ظةضةر سعلةر اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ياردةم قعلمعساثالر نعث تاظاال يةنع اهللا

عزآع، اهللا                ةك ـ شىبهعس اثالر، ش اردةم قعلمعس علةر ي ة س دذر،   صةيغةمبعرعض اردةم قعلغذحع ذنعثغا ي  ظ
ىحعدذر دذر   . آىحلةندىرض ذنع قوغدعغذحع ذر ؤة ظ ذنعثغا يئتةرلعكت ة ظ ةر جةهةتت ةن  . ه ذنعثغا هةقعقةت اهللا ظ

  . ياردةم قعلعشقا ظعضة بولدع
 يةنع (ظذنعثغا صةقةت بعر آعشع .هةيدةص حعقارغان ظعدع)مةآكعدعن (ظأز ؤاقتعدا آاصعرالر ظذنع

ةنع هعج     ظعدع ههةمرا) ظةبذبةآرع سعددعق  ةيغة         ي مبةر ظةلةيهعسساالمنع   رةت قعلغان يعلع مذشرعكالر ص
نع عالنلعدع       ظألتىرىش نع ص ا صاالش راق جايغ اآع يع نع ؤة ي والص قويذش اآع س االم  .  ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةآرعنعث هةمراهلعقعدا مةآكعدعن حعقعص آةتتع             رعنعث  ظذالر ظأزلع . ظذالردعن قئحعص قةدعناس دوستع ظةبذب
اراص            ظعزعدعن ظعزدةص حعققان مذشرعكالرنعث ظىمعد ظىزىص قايتعص آئتعشع، ظاندعن ظأزلعرعنعث مةدعنعضة ق

اتتع ذ ظىح آىن يوشذر     “سةؤر غارعدا ”خاتعرجةم مئثعشع ظىحىن     دا ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ     . نذص ي بذ جةريان
ص، ظذنعثغا بعرةر يامان ظعشنعث يئتعص    ظةنهذ مذشرعكالردعن بعرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بعلعؤئلع  

عرةيتتع  ذنعثغا   . قئلعشعدعن ظةنس ا، ظ االم بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةللعص ةم  تةس ذنع خاتعرج رعص ؤة ظ  بئ
ع    داق دةيتت ص مذن عية قعلع قا تةؤس ةآرع «. بولذش ع ظةبذب ز ! ظ ع زات اهللا   بع قا، ظىحعنح زدعن باش ظعككعمع

  . »تذرسا، يةنة نئمعضة ظةنسعرةيسةن
دذ  ظ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةآرعنعث مذن ةد ظةنةستعن ظةبذب ام ظةهم دا : عم اردعكع حاغ بعز غ

االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ث    : م دة بعزنع ذحعغا قارعسعال تأؤةن ىتعنعث ظ رع ص ةر مذشرعكالردعن بع ظةض
دعم   دذ، دئ أرىص قالع ة آ ذرغانلعقعمعزنع ظةلؤةتت االم. ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع «: ص ةآرعظ ز ! ظةبذب بع

 بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع   . دئدع» باشقا ظىحعنحع زات اهللا تذرسا يةنة نئمعضة ظةنسعرةيسةن       ظعككعمعزدعن
  . ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

ذنعثغا :  مذنداق دةيدذ  تاظاالشذثا اهللا    ةنع صةيغةمبعرعضة (اهللا ظ  خاتعرجةملعك بئغعشلعدع ) ي
ذن  دىردع ؤة ظ ذنع آىحلةن ةنع ظ ةردعي اردةم ب ةزع . عثغا ي اردةم تةصسعرشذناسب ة ي ةتنع ظةبذبةآرعض الر بذظاي

  . بةردع دةص تةصسعر قعلغان
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 دعثالر، ) صةرعشتعلةردعن بولغان(ظذنعثغا ذالرنع سعلةر آأرمع قوشذنالر بعلةن مةدةت بةردع، ظ
ةنع آ (صةس قعلدع، اهللا نعث سأزع  )يةنع شئرعك آةلعمعسعنع(آاصعرالرنعث سأزعنع  ة تةؤهعد ي ) ةلعم

تىندذر دذ    ظىس داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي اس ب ع ظابب تعن   :  ظعبن ئرعك آةلتىرىش أزع ش عرالرنعث س آاص
ذر ع   تاظاالاهللا . ظعبارةتت ةهادةت آةلعمعس أزع ش ث س وق   ”نع اله ي ئح ظع قا ه ن باش ةنلعكتعن “ اهللا دع دئض
  . ظعبارةتتذر

لالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت        ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعية         
ةبعلعؤازلعق قعلعص              : قعلعدذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قةهرعمان دةص ظاتعلعش ظىحىن ظذرذش قعلغان، ق

ع اهللا        ةرنعث قايسعس ان ظادةمل ذرذش قعلغ ص ظ ا قعلع ىن رعي عتعش ظىح ة آأرس ان ؤة آعشعلةرض ذرذش قعلغ ظ
نعث آةلعمعسعنع   تاظاالاهللا آعمكع  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ص سورالدع يولعدا ظذرذش قعلغان بولعدذ دة    

ظىستىنلىآكة ظئرعشتىرىش ظىحىن ظذرذش قعلسا، ظةنة شذ ظادةم اهللا يولعدا ظذرذشقان     ) يةنع ظعسالم دعنعنع  (
  . دئدع» هئسابلعنعدذ
 اهللا غالعبتذر     دعن صاناهلعق ظعزدعضةن   تاظاالاهللا  .  يةنع آاصعرالردعن ظعنتعقام ظئلعشتا قذدرةتلعكتذر
اهللا سأزلعرعدة ؤة ظعشلعرعدا   . نعث سأزعنع حعث تذتقان هةر قانداق آعشع زذلذمغا ظذحرعمايدذ    تاظاالؤة اهللا   
هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر .  

* * * * * * *  
 (#ρã ÏΡ$# $ ]ù$ x½z Zω$s)ÏO uρ (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ öΝà6Ï9 üθ øΒ r'Î/ öΝ ä3Å¡àΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 öΝä3Ï9 s̈Œ Öö yz öΝä3©9 βÎ) 

óΟ çFΖ ä. šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊆⊇∪   

 -يةنع مةيلع ياش (سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتتة !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع(
قئرع، صعيادة، ظذالغلعق بولذثالر، ظوثذشلذق ؤة قعيعن شاراظعتتا بولذثالر، ظعختعيارعي ؤة ظعختعيارسعز 

اد ) ر، هةممة ظةهؤالدا بولذثال ةن جعه ةن، جئنعثالر بعل ثالر بعل دا مئلع جعهادقا حعقعثالر، اهللا نعث يولع
  . 41قعلعثالر، ظةضةر بعلسةثالر مذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن ياخشعدذر

  هةرقانداق ظةهؤال ظاستعدا جعهاد قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ذزذها مذ   عدعن ظةب ةؤرع ظاتعس ذفيان س ةت    س ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبعهنعث مذن ع س لعم ظعبن س

يةنع مةيلع ياش (سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتتة !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع(: قعلعدذ
 قئرع، صعيادة، ظذالغلعق بولذثالر، ظوثذشلذق ؤة قعيعن شاراظعتتا بولذثالر، ظعختعيارعي ؤة ظعختعيارسعز -

ة  ذثالر، هةمم دابول ثالر) ظةهؤال ا حعقع ذنجع    جعهادق ان ت ل بولغ دعن نازع ىرة تةؤبع ةت س ذ ظاي ةن ب  دئض
  . ظايةتتذر

هةزرةمنعث ظئيتعشعحة   : مذظتةمعر ظعبنع سذاليمان ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
دة    ةر ظعحع ةن، ظادةمل ةؤةر يةتك داق خ ذنعثغا مذن ذص قالغانلع  ظ قا حوث بول اآع ياش دعنآئسةل ي ةن: رع  م

اممذ  قا حعقمعس دعغانالر  ظذرذش ةن، دةي ذناهكار بولمايم دع ض ةتنع    .  بارظع دعكع ظاي ةن اهللا يذقعرع ذنعث بعل ش
ة،      . نازعل قعلدع  ابتعن بولغان          اهللا تاظاال بذ ظايةتت ارةت ظةهلع آعت  مذسذلمانالرنع رذملذق آاصعرالردعن ظعب

ش ظىح   تاظاالاهللا  ذرذش قعلع ع ظ ة قارش ث دىشمةنلعرعض ةيغةمبةر    نع ع ص ان يعل ازعتع بولغ ذك غ ىن تةب
ذيرذدع  قا ب ذميىزلىك حعقعش قا ظوم ة ظذرذش ةن بعلل االم بعل اآع . ظةلةيهعسس ارع ي ة ظعختعي اهللا مأمعنلةرض

ةهؤال ظاستعدا                       دا بولسذن هةر قانداق ظ اآع ظاسانحعلعق ظةهؤال مةجبذرع ظةهؤالدا بولسذن، قعيعنحعلعق ي



  
  
  

  

 

 43                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

ةن    االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع      ص داق دئ ص مذن ةرز قعلع نع ص ا حعقعش ة جعهادق ةر (: بعلل ع مأمعنل ظ
  . سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتتة جعهادقا حعقعثالر!) جاماظةسع

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن تعن ظةبذتةله د، ظةنةس ع زةي ةلع ظعبن اش         : ظ رع ـ ي قئ
دذ ا حعقع ع جعهادق دذاهللا جعهادق. هةممعس ذل قعلماي عنع قوب ث ظأزرعس ان هئحكعمنع ذ . ا حعقمعغ يعن ظ آئ

اد قعلدع           ة بعر رعؤايةتتة ظةبذتةلهة سىرة      . شامغا بئرعص جعهادقا قاتنعشعص تاآع شئهعت بولغعحة جعه يةن
ا !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع (تةؤبعنع ظوقذص    ة جعهادق سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتت
ثالر حعقعثالر، اهللا  اد قعلع ةن جعه ةن، جئنعثالر بعل ثالر بعل  دئضةن ظايةتكة آةلضةندة     نعث يولعدا مئلع

دع  داق دئ ذميىزلىك                 : مذن ا ظوم ةممعمعزنعث جعهادق اش ه رع ـ ي ارعمعز قئ ةتتعن صةرؤةردعض ذ ظاي ب
ةندعم  ذيرذغانلعقعنع حىش عمعزنع ب ئلعثالر، . حعقعش ا س ا يولغ ةييارالص جعهادق ع ت العلعرعم، مئن ع ب  ظ

ذنعثغا  العلعرع ظ ذن  : ب م قعلعس اثا رةهع ة     ! اهللا س ات بولغعح ذ ؤاص ةن ظ االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص س
اد قعلدعث، ظأمةر بعلةنمذ ظذ                  ةدةر بعللة جعه غازاتالرغا قاتناشتعث، ظةبذبةآرع بعلةن ظذ ؤاصات بولغانغا ق

اد قعاليلع، دئدع    ثدا  ذؤاصات بولغانغا قةدةر بعللة جعهاد قعلدعث، ظةمدع سئنعث ظورن      ظذ بذنعثغا   . بعز جعه
ىرىص آةتتع      . قوشذلمعدع . ظذ دئثعز ظىستعدة ؤاصات بولدع     . ظاخعر ظذ آئمعضة ظولتذرذص مذجاهعدالر بعلةن ي

ىن      ش ظىح نة قعلع ذنع دةص دالر ظ تع     9مذجاهع ارالنع تاص ر ظ اران بع يعن ظ دعن آئ ذنعث   .  آىن دا ظ ذ جةريان ب
  . ع شذ ظارالغا دةصنة قعلدعظذالر ظذن. معضةن ظعدععجةسعتع حعر
)سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتتة جعهادقا حعقعثالر!) ظع مأمعنلةر جاماظةسع 

دذ     داق دةي ذددع مذن دة س ةت هةققع ذ ظاي ذثالر      : ب اجعز بول اآع ظ ىك ي ذثالر، آىحل ةل بول اآع آةمبةغ اي ي ب
ةيغةمبةر         ظئيتعشالرغا قارعغ . هةممة هالةتتة جعهادقا حعقعثالر    ادةم ص داد ظعسعملعك بعر ظ اندا شذ آىندة معق

ادةم ظعكةنلعكعدعن شعكايةت قعلعص        ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص ظأزعنعث ناهايعتع حوث ؤة سئمعز ظ
دع  ةص قعل نع تةل ةت قعلعش لعققا رذخس قا حعقماس ةت  . ظذرذش ذنعثغا رذخس االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

سعلةر يئنعك بولغان ياآع ظئغعر بولغان هالةتتة !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع(ظاندعن شذ آىنع . قعلمعدع
بذ ظايةت نازعل بولغاندعن آئيعن ظذنعث هأآمع آعشعلةرضة   .  دئضةن ظايةت نازعل بولدع    جعهادقا حعقعثالر 

االشذنعث بعلةن اهللا  . ظئغعر آةلدع   دذرذص مذنداق دئدع    تاظ دعن قال ةتنعث هأآعمعنع ظةمةل اجعز:  ظاي الر ظ
وؤايالر  ( انغان ب ةنع ياش ةللةر، )ي قا  (، آئس ا حعقعش ث   ) جعهادق المعغانالر اهللا ؤة اهللا نع ةت تاص خعراج

ا حعقمعسا ضذناه بولمايدذ، ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع ظةيعبلةشكة               صةيغةمبعرعضة سادعق بولسعال، جعهادق
  . ))1يول يوقتذر

د شةرظةبعنعث مذنداق  ان ظعبنع زةي ةرعر، هعبب دذظعبنع ج ةت قعلع بعز سةفؤان :  دئضةنلعكعنع رعؤاي
“ هعمس ”ظعبنع ظةمرع بعلةن بعللة ظةصسذس تةرةصتعكع جعمراجعمة دئضةن يةرضة ظذرذشقا حعقتذق، سةفؤان           

دع    ع ظع ث ؤالعس ةن جاينع ذمغا ظاتال . دئض ةن هذج ذالغقا مع   م دة ظ ذننعث ظعحع ان قوش أزع  نغ ان ظ نعؤالغ
دعغا             دةمةشعقلعق، ظعككع قئشع آأزلعرعضعحة      ادةمنع آأرىص ظذنعث ظال حىشكةن ناهايعتع ياشانغان بعر ظ

. بذل قعلعدعغذ؟ دئدعم   اهللا هةقعقةتةن سعزدةك ياشانغان بعر ظادةمنعث ظأزرعسعنع قو  ! باردعم ـ دة، ظع تاغا 
ع قئ  ذ ظعكك أتىرىص ظ نع آ ان        : ش ر بولغ اآع ظئغع ان ي ك بولغ زدعن يئنع ع اهللا بع عمنعث ظوغل ع قئرعندعش ظ

بعلضعنكع، اهللا ظأزع ياخشع آأرضةن آعشعنع ظئغعر سعناقالر        . هادقا حعقعشعمعزنع تةلةص قعلدع   هالةتتة جع 
عنايدذ  ةن س دذ     . بعل ى قالدذرع دىرىص مةثض ا تعرعل ذنع قايت دعن اهللا ظ ىآىر   . ظان ةقةت ش دعن ص اهللا بةندعلعرع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع91سىرة تةؤبة ) 1(
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دعن باشقا هئح   تاظاال ىك اهللا قعلغان، سعناقالردا حعداملعق بولغان، اهللا نع ياد ظئتعص تذرغان، غالعب ؤة بىي     
  . نةرسعضة ظعبادةت قعلمعغان آعشعنعال سعنايدذ، دئدع

دا             تاظاال اهللا  ةيغةمبعرع رازع بولعدعغان يول  صذل ـ مالنع اهللا يولعدا سةرص قعلعشقا، اهللا ؤة ظذنعث ص
الر بعلةن جعهاد اهللا نعث يولعدا مئلعثالر بعلةن، جئنعث: جاننع سةرص قعلعشقا قعزعقتذرذص مذنداق دةيدذ

 يةنع مذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن    قعلعثالر، ظةضةر بعلسةثالر مذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن ياخشعدذر 
عدذر ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ادا  . دذني ة دذني دعن اهللا سعلةرض علةر، ظان م قعلعس ازراق حعقع علةر ظ ع س حىنك

دذ         ةت قعلعص بئرع ع غةنعم ال ـ مىلكعن مةنلعرعثالرنعث م اتنع   ظا. دىش ا مذآاص ىن آاتت علةر ظىح ة س خعرةتت
دذ   ةييارالص قويع دذ      . ت داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت دا «: ب ان   اهللا يولع ا حعقق  جعهادق

اآع ظذنع ظأيعضة ساق ـ ساالمةت           مذجاهعدقا ،ظةضةر اهللا ظذنع قةبزع روه قعلسا، جةننةتكة آعرضىزىشكة ي
  . »غذن غةنعمةت بعلةن قايتذرذشقا آاصالةتلعك قعلدعهالدا آاتتا ظةجعر بعلةن ياآع نذر

ذثا اهللا  االش دذ تاظ داق دةي دع  :  مذن ةرز قعلعن اد ص ة جعه ذنع  . سعلةرض علةر ظ ذآع، س هالب
ايدعلعقتذر؛                      ةمما ظذ سعلةر ظىحىن ص ياقتذرمايسعلةر، سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرماسلعقعثالر مذمكعن، ظ

رةر نةرسعنع ياقتذرذشذثال  ذر  سعلةر بع ىن زعيانلعقت ذ سعلةر ظىح ةمما ظ ذمكعن، ظ ة نئمعنعث . (ر م سعلةرض
  . )1(اهللا بذيرعغانغا ظالدعراثالر) شذنعث ظىحىن(اهللا بعلعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر ) صايدعلعق ظعكةنلعكعنع

ةت             ةتنعث مةزمذنعغا ظذيغذن آئلعدعغان مذنداق بعر هةدعسنع رعؤاي ظعمام ظةهمةد ظةنةستعن بذ ظاي
نع مةن ظعسالمغا آعرعش   : دةيدذ، ظذ » ظعسالمغا آعرضعن «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر ظادةمضة   : ذقعلعد

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دذ، ص ةن دةي عن «: ياقتذرمايم ذنعثغا آعرض ذ ظ ذرمعغان تةقدعردعم » ظعسالمنع ياقت
  . دةيدذ

* * * * * * *  
 öθ s9 tβ% x. $ ZÊ {tã $ Y7ƒÍ s% # X xy™ uρ # Y‰Ï¹$s% x8θãèt7 ¨? ^ω . Å3≈ s9 uρ ôN y‰ ãèt/ ãΝÎκ ö n= tã èπ ¤)’±9 $# 4 šχθàÏ= ós u‹y™ uρ 
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ةر  ع(ظةض ذالرنعث دةؤةت قعلعنغعن ةت ؤة ) ظ دعغان غةنعم ا آئلع ان قولغ راق (ظاس ةسيع ) ظةم
. حعقاتتع) غةنعمةت ظئلعش مةقسعتعدة(ظوتتذراهال سةصةر بولعدعغان بولسا، ظذالر حوقذم ساثا ظةضعشعص 

راق بعلعندع  ذالرغا يع ارعلعق ظ ةن قةسةم ظعحعص . لئكعن، بذ ظ ذالر اهللا بعل ادعر «: ظ ةر حعقعشقا ق ظةض
) يالغان قةسةملعرع تىصةيلعدعن(ذالردةيدذ، ظ» بواللعغان بولساق، ظةلؤةتتة سعلةر بعلةن بعللة حعقاتتذق

  . 42 شىبهعسعز يالغانحعالردذر-ظأزلعرعنع ظأزلعرع هاالك قعلعدذ، اهللا بعلعدذآع، ظذالر شةك 
مذناصعقالرنعث ظذرذشقا حعقمعغانلعقعنعث سةؤةبع ؤة ظذالرنعث هعيلة ـ معكعرلعرعنع بايان 

  قعلعش توغرعسعدا 
االاهللا  انتاظ أزىرلىك بولمعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن  بع، ظ أزىرلىك آأرستعص ص أزلعرعنع ظ راق ظ

ة              ا ـ تةن عقالرغا تاص ظذرذشقا حعقماسلعققا رذخسةت قعلعشنع تةلةص قعلعص تةبذك غازعتعغا حعقمعغان مذناص
يعراق (ظاسان قولغا آئلعدعغان غةنعمةت ؤة ) ظذالرنعث دةؤةت قعلعنغعنع(ظةضةر : قعلعص مذنداق دةيدذ

ةس ا ظ) ظةم دعغان بولس ةر بولع ذراهال سةص ا    وتت ةت ؤة يئقعنغ دعغان غةنعم تعن ظالع ئقعن ظةتراص ةنع ي  ي
                                                 

  .  ـ ظايةت216سىرة بةقةرة ) 1(
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 سةن بعلةن بعللة  )غةنعمةت ظئلعش مةقسعتعدة(ظذالر حوقذم ساثا ظةضعشعص بارعدعغان سةصةر بولسا،    
علعقحعقاتتع، لئكعن، بذ ظار يةنع شامغعحة بولغان مذساصة ذالر اهللا بعلةن ظ. ظذالرغا يعراق بعلعندع

ايتعص آةلضةن حاغدا، ظذالر سعلةرضة قةسةم قعلعص             قةسةم ظعحعص  عقالرنعث قئشعغا ق ةنع سعلةر مذناص  ي
ةنع بعزنعث   ظةضةر حعقعشقا قادعر بواللعغان بولساق، ظةلؤةتتة سعلةر بعلةن بعللة حعقاتتذق تذرذص    ي
  . رذشقا حعقاتتذق، دةيدذمعز بولمعغان بولسا، سعلةر بعلةن بعللة ظةلؤةتتة ظذظأزرع

االاهللا  دذتاظ ة مذنداق دةي ذ هةقت ذالر:  ب ةيلعدعن(ظ أزلعرع ) يالغان قةسةملعرع تىص أزلعرعنع ظ ظ
  .  شىبهعسعز يالغانحعالردذر-هاالك قعلعدذ، اهللا بعلعدذآع، ظذالر شةك 

* * * * * * *  
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ساثا ظئنعق (راستحعلالر بعلةن يالغانحعالر ) ظأزرعسعدة(اهللا سئنع آةحىردع، !) ظع مذهةممةد (

ذالرغا حعقماسلعققا  ةردعث ) بولمعغعحة نئمعشقا ظ ةد (. 43رذخسةت ب اخعرةت !) ظع مذهةمم ا ؤة ظ اهللا غ
اهللا . سةت سورعمايدذآىنعضة ظعشعنعدعغانالر سةندعن ماللعرع بعلةن ؤة جانلعرع بعلةن جعهاد قعلعشقا رذخ

دذ  دان بعلع ةقؤادارالرنع ظوب ةد (. 44ت ع مذهةمم ة ) ظ اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ةقةت اهللا غ ةندعن ص س
ضذمانع بارالر رذخسةت ) اهللا نعث بعرلعكعضة ؤة سئنعث صةيغةمبةرلعكعثضة(ظعشةنمةيدعغانالر، دعللعرعدا 

  . 45سورايدذ، ظذالر ظأز ضذمانعدا تئثعرقاص يىرعدذ
ةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنعث حعقماسلعقعغا رذخسةت قعلغانلعقع ظىحىن تةنعضة صةيغ

  ظذحرعغانلعقع توغرعسعدا 
ةؤفع   ةم، ظ ع ظةبذهات دذ  ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعنع  : نعث مذن ق ت دعن حعرايلع بذنعث

دادذر  ان نع ةحىرىم جاآارالنغ ة قعلعش ظعلضعرع آ ذ تةن اال اهللا. ظاثلعدعثالرمذ؟ ب دذتاظ داق دةي ع (:  مذن ظ
ساثا ظئنعق بولمعغعحة (راستحعلالر بعلةن يالغانحعالر ) ظأزرعسعدة(اهللا سئنع آةحىردع، !) مذهةممةد

مذيؤةررعق ظعجلع ؤة باشقعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش         . رذخسةت بةردعث ) نئمعشقا ظذالرغا حعقماسلعققا 
  . رعؤايةت قعلغان

دذ   داق دةي ةتادة مذن علةر : ق ذالر   س ذنعث ظ ة، ظ اثلعغعنعثالردةك اهللا صةيغةمبعرعض قا ظ غا ظذرذش
ة          ىرىص صةيغةمبعرعض ةت حىش ذردا ظاي ىرة ن دعن س دع، ظان ة قعل ىن تةن ع ظىح ةت قعلغعن لعققا رذخس حعقماس

دع     داق دئ ة بئرعشكة رذخسةت قعلعص مذن لعققا ظعزن قا حعقماس ة ظذرذش ان آعشعض ذالردعن خالعغ ةزع : ظ ب
ىن ظ  ش ظىح عي ظع ة    شةخس ان ظادةملةرض ةن خالعغ دعن س ذالرنعث ظعحع ا، ظ ازةت سورعس ةندعن ظعج ذالر س

  . ظةتا خذراسانعينعثمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان. ))1ظعجازةت بةرضعن
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع62سىرة نذر ) 1(
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دذ داق دةي ةيغةمبةر : مذجاهعد مذن ة ص ةت ظادةملةرض ذ ظاي ظةلةيهعسساالمدعن ظذرذشقا حعقماسلعققا ب
وراثال اثالر،    رذخسةت س ذ حعقم ان تةقدعردعم اثالر، رذخسةت قعلمعغ ا حعقم ة رذخسةت قعلس ةر سعلةرض ر، ظةض

  . دئضةن بةزع ظادةملةر هةققعدة نازعل بولدع
)عدة انحعالر ) ظأزرعس ةن يالغ تحعلالر بعل ذالرغا (راس قا ظ ة نئمعش ق بولمعغعح اثا ظئنع س

لعققا  ةردعث) حعقماس ةت ب ةنع اهللا رذخس اال  ي داق دةتاظ دذ مذن لعققا  : ي قا حعقماس ةندعن ظذرذش ذالر س ظ
تا          ةت قعلعش اثا ظعتاظ اث، س ةن بولس ةت بةرمعض عمذ رذخس ذالردعن بعرعض ةندة، ظ وراص آةلض ةت س رذخس

ةتتعث ق بعل ةنلعكعنع ظئنع انحع ظعك ث يالغ ةنلعكعنع ؤة آعمنع تحعل ظعك ث راس ذالردعن آعمنع ذالرغا . ظ ظ
  . ، ظذالر ظذرذشقا حعقماسلعقنع قارار قعلعص بولغان ظعدعرذخسةت قعلمعغان بولساثمذ شةك ـ شىبهعسعزآع

ة، اهللا  ذثا اهللا صةيغةمبعرعض ث  تاظاالش ر ظادةمنع ئح بع عنعدعغان ه ة ظعش ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ غ
دذ        داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ورعمايدعغانلعقعدعن خ ةت س دعن رذخس لعققا ظذنعث قا حعقماس ع (: ظذرذش ظ

رةت آىنعضة ظعشعنعدعغانالر سةندعن ماللعرع بعلةن ؤة جانلعرع بعلةن جعهاد اهللا غا ؤة ظاخع!) مذهةممةد
 حىنكع ظذالر جعهادقا حاقعرعلسا، بذيرذققا بويسذنذص  رذخسةت سورعمايدذ  بارماسلعقع ظىحىن    قعلعشقا

  . جعهادقا دةرهال حعقعدذ
 دذ دان بعلع ةقؤادارالرنع ظوب ةد (. اهللا ت ع مذهةمم ةقةت اهللا غ ) ظ اخعرةت آىنعضة سةندعن ص ا ؤة ظ

نعث ساؤابعنع ظىمعد قعلمايدعغانالر  تاظاال يةنع قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن ظاخعرةتتة اهللا  ظعشةنمةيدعغانالر
 ضذمانع بارالر) اهللا نعث بعرلعكعضة ؤة سئنعث صةيغةمبةرلعكعثضة(دعللعرعدا يةنع سةن ظذالرغا ظئلعص 

دا     ا دعللعرع عنعث توغرعلعقعغ ةن نةرس داق ظأزرع شآةلض دعغانالر هئحقان قا   ةك قعلع ة ظذرذش عز هالةتت س
دذ حعقماسلعققا   اص يىرع أز ضذمانعدا تئثعرق ذالر ظ دعغا      رذخسةت سورايدذ، ظ ةدةم ظال ةنع ظذالر بعر ق  ي

ةد   ر ق ا، بع عراص يىرع   ماثس ةص ضاثض ة دةسس دذ   . دذةم آةينعض دانع بولماي تةهكةم مةي ذالرنعث مذس ذالر . ظ ظ
ةؤة ظ  عمذ ت دا  مأمعنلةرض ةس، ظوتتذرع ةؤة ظةم عرالرغعمذ ت ةس، آاص عراص ةم دعغان ضاثض االك بولع ىرىص ه ي

  . ةنهةرضعز توغرا يولغا باشلعيالمايساهللا ضذمراه قعلغان آعشعنع . قةؤمعدذر
* * * * * * *  
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ئكعن اهللا ظةضةر ظذالرنعث جعهادقا حعقعش نعيعتع  ع، ل ةييارلعق قعالتت  بولسا، ظةلؤةتتة ظذنعثغا ت

دع،  عنع ياقتذرمع ذالرنعث حعقعش ئلعص (ظ ذقنع س ا هورذنل ذالرنعث دعللعرعغ عنع ) ظ ذالرنعث ظعرادعس ظ
اجعزالر (ظأيلعرعدة قئلعص قالغذحعالر «) ظذالرغا. (سذندذردع العالر، ظ ةن ) يةنع ظايالالر، آعحعك ب بعل
عتنة . 46دئيعلدع » قئلعثالر ةقةت ص ان بولسا،ظاراثالردا ص ة حعقق ةن بعرلعكت ذالر سعلةر بعل ةر ظ  -ظةض

صاساتنع آأصةيتةتتع، ظاراثالرغا بألضىنحعلعك سئلعش ظىحىن حوقذم سذخةنحعلعك بعلةن شذغذللعناتتع، 
)  تئشعنع-يةنع مذناصعقالرنعث ظعحع(تعثاليدعغانالر بار، اهللا زالعمالرنع -ظاراثالردا ظذالر ظىحىن تعث 

  . 47ظوبدان بعلضىحعدذر
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  مذناصعقالرنعث ظةصتع ـ بةشعرسعنع ظئحعص تاشالش توغرعسعدا 
ظةضةر ظذالرنعث سةن بعلةن بعللة  جعهادقا حعقعش نعيعتع بولسا، ظةلؤةتتة ظذنعثغا تةييارلعق

ةن بعللة حعقعشعنع يامان  يةنع اهللا ظذالرنعث سةن بعلقعالتتع، لئكعن اهللا ظذالرنعث حعقعشعنع ياقتذرمعدع
  . آأردع
)ئلعص ذقنع س ا هورذنل ذالرنعث دعللعرعغ ذندذردع) ظ عنع س ذالرنعث ظعرادعس ذالرغا. (ظ ) ظ

اجعزالر (ظأيلعرعدة قئلعص قالغذحعالر « ثالر ) يةنع ظايالالر، آعحعك بالعالر، ظ ةن قئلع  دئيعلدع » بعل
دذ    ظذالرنعث مأمعنلةر بعلةن بعللة حع     تاظاالظاندعن اهللا    : قعشنع ياقتذرمعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةي

 صاساتنع آأصةيتةتتع-ظةضةر ظذالر سعلةر بعلةن بعرلعكتة حعققان بولسا،ظاراثالردا صةقةت صعتنة حىنكع 
  . ظذالر توخذ يىرةك قورقذنحاقالردذر

ظاراثالرغا بألضىنحعلعك سئلعش ظىحىن حوقذم سذخةنحعلعك بعلةن شذغذللعناتتعةنع ظاراثالردا  ي
  . حئقعمحعلعق قعلعش، دىشمةنلعك ؤة صعتنة ـ صاسات تئرعش ظىحىن يىضىرىص يىرةتتع

 ىن تعث ذالر ظىح اراثالردا ظ ار -ظ دعغانالر ب ةآتعنع بعلمةي        تعثالي عقالرنعث تئضع ـ ت ةن مذناص  ي
ذالرن  دعغان، ظ ةت قعلع ذالرغا ظعتاظ أتىرىص يىرع        ظ أزلعرعنع آ ةص ـ س ذالعث ض لعهةت دعغان ؤة ظ ردعن مةس

ار  علةر ب دعغان آعش وث      . ظالع دذ ؤة ح ةلتىرىص حعقعرع اقعؤةت آ ان ظ عدا يام ةرنعث ظارعس ةهؤال مأمعنل ذ ظ ب
  . بذزغذنحعلعققا سةؤةبحع بولعدذ

دذ     داق دةي هاق مذن ع ظعس ةد ظعبن ا      : مذهةمم النغاندا، جعهادق ة ظاساس ةن خةؤةرض تعص آةلض ا يئ ماث
ىز   ورعغانالر ي ةت س لعققا رذخس ع           حعقماس دذلاله ظعبن دة ظاب ذالرنعث ظعحع ةن، ظ علةر ظعك ذق آعش  ـ ظابرذيل

ىز ـ ظابرذيلذق          ةؤملعرعنعث ي أز ق ذالر ظ ذص، ظ ارلعقالر بول ةيس قات ع ق ةددذ ظعبن ع سةلذل ؤة ج ةي ظعبن ظذب
دع  علعرع ظع دعردة،       . آعش ان تةق ا حعقق ة جعهادق ةن بعلل االم بعل ةد ظةلةيهعسس ذالر مذهةمم ةر ظ اهللا، ظةض

عتنة تذغدذر        ظذالرنعث دعغانلعقعنع بعلضةنلعكع ظىحىن    ع  قوشذن ظعحعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع ص
ظذالر يىز ـ ظابرذيلذق آعشعلةر بولغانلعقع ظىحىن قوشذن     . ظذالرنعث جعهادقا حعقعش ظعرادعسعنع سذندذردع

ار ظعدع  ظعحعدة ظذالرنع ياخشع آأرعدعغان، ظذالر حاقعرغان نةرسعدة ظذالرغا ظعتاظةت   . قعلعدعغان آعشعلةر ب
  . تعثاليدعغانالر بار-ظاراثالردا ظذالر ظىحىن تعث :  مذنداق دئدعتاظاالشذثا اهللا 

دعن اهللا  االظان ص       تاظ ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ ذق بعلع عتعنع تول لع قعياص ذالرنعث ظةس ث ظ  ظأزعنع
اهللا تاظاال بذ  ظوبدان بعلضىحعدذر) شعنع تئ- يةنع مذناصعقالرنعث ظعحع(اهللا زالعمالرنع : مذنداق دةيدذ

ة،  ان نةرسعنع، ؤذجذدقا حعقعدعغان نةرسعنع، ؤذجذدقا حعقمعغان نةرسعنع   ظايةتت  ، ظأزعنعث ؤذجذدقا حعقق
دعن      دان بعلعدعغانلعقع دعغانلعقعنع ظوب ذدقا حعقع ة ؤذج داق هالةتت دعردة قان ان تةق ذدقا حعقق ذ ؤذج ةر ظ ظةض

ظةضةر ظذالر سعلةر بعلةن بعرلعكتة حعققان بولسا،ظاراثالردا :  مذنداق دةيدذظاالتاشذثا اهللا . خةؤةر قعلعدذ
عتنة  ةقةت ص ةيتةتتع  -ص اتنع آأص ذالر       صاس ةر ظ ذق ظةض ان تذرذقل ا حعقمعغ ذالر جعهادق ة اهللا ظ ذ ظايةتت  ب

  .  قعلعدذيىز بئرعدعغانلعقعنع ظالدعن خةؤةرجعهادقا حعققان تةقدعردة، قانداق ظعشالرنعث 
ظذالر دذنياغا قايتذرذلغان تةقدعردعمذ مةنظع قعلعنغان ظعشالرنع   :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   تاظاالهللا  ا

ظةضةر  1( (يالغانحعالردذر ) ظعمان ظئيتاتتذق دئضةن ؤةدعسعدة   (شىبهعسعزآع، ظذالر   . ظةلؤةتتة يةنة قعالتتع  
ة ظذال    ان    ) هةقنع (رغا اهللا ظذالردا بعرةر ياخشعلعق بار دةص بعلسة ظعدع، ظةلؤةتت اتتع؛ ظذالرغا ظاثالتق ظاثلعت

                                                 
  . ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي28سىرة ظةنظام ) 1(
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ظأزةثالرنع  «: ظةضةر بعز ظذالرغا   )1( تةقدعردعمذ، ظذالر هةقتعن ظةلؤةتتة يىز ظأرىضةن هالدا باش تارتاتتع    
ثالر   ص آئتع ذثالردعن حعقع اآع يذرت ألتىرىثالر ي اق  » ظ ان بولس ةمر قعلغ ة  (دةص ظ ةنع ظعلضعرعكعلةرض ي

ر تةآل ذالرغا يىآلعسةكيىآلعضةندةك ظئغع نع ظ را  )عص ذنع ظعج ذالرنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسع ب دذق، ظ ظع
 نةسعهةتكة ظةمةل قعلسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرغا ياخشع بوالتتع ؤة   -قعلمايتتع، ظةضةر ظذالر قعلعنغان ؤةز      

ع    ان بوالتت تةهكةم بولغ انع مذس ع   (ظعم ان بوالتت راق بولغ ةث يع اقتعن ظ ذمراهلعق ؤة نعف ذ حا. ض دا ظ غ
ة بىيىك ظةجر         ةنع جةننةت  (دةرضاهعمعزدعن ظذالرغا ظةلؤةتت ا قعالتتذق  )ي ة توغرا يولغا     . ظات ظذالرنع ظةلؤةتت

  .  قذرظان آةرعمدة بذ مةزمذندعكع ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر))2هعدايةت قعالتتذق
* * * * * * *  
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ةدةر،  اردعمع آةلضةنضة، اهللا نعث دعنع ظىستىنلىك قازانغانغا ق اآع اهللا نعث ي ذالر ت ظعلضعرع ظ

 معكعرلةرنع ظعشلةتكةن ظعدع، هالبذآع، -هةقعقةتةن، بألضىنحعلعك سئلعشقا ظذرذنغان، ساثا هعيلة 
  . 48يامان آأرضىحعلةردذر) يةنع دعننعث ظىستىنلىك قازعنعشعنع(ظذالر بذنداق بولذشعنع 

االاهللا  دذرذص    تاظ قا ظعلهامالن ع تذرذش عقالرغا قارش االمنع مذناص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص
اردعمع آةلضةنضة، اهللا نعث دعنع ظىستىنلى : مذنداق دةيدذ  ك قازانغان ظعلضعرع ظذالر تاآع اهللا نعث ي

يةنع  قةدةر، هةقعقةتةن، بألضىنحعلعك سئلعشقا ظذرذنغان، ساثا هعيلة ـ معكعرلةرنع ظعشلةتكةن ظعدع
 هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعش، دعنعثنع مةغلذبعيةتكة ظذحرعتعش، دعننعث         ساثا ؤة سئنعث ساهابعلعرعثغا  

ارلع  زذن مذددةت ظأحىرىص تاشالش ظىحىننذرعنع ظذ ةدبعرلعرعنع ظعشقا سالدع      ظذالر هةقعقةتةن ب . ق حارة ـ ت
تعن         ر تةرةص ذنعثغا بع ذص، ظ ع بول كع ؤاقت ةن دةسلةص ة آةلض االمنعث مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ظ
عقالر               ة بعر تةرةصتعن مةدعنعدعكع يةهذدعيالر ؤة مذناص ظةرةبلةرنعث هةممعسع بعرلعشعص هذجذم قعلسا، يةن

ع  ذم قعالتت عدا ظ  . هذج ةدرع ظذرذش تىنلىآكة    اهللا ب عنع ظىس د آةلعمعس رعص تةؤهع اردةم بئ ذنعثغا ي
ذص           ذنداقال بول ذ ش عقالر ب ارلعق مذناص ةمراهلعرع قات ذنعث ه ةي ؤة ظ ع ظذب دذلاله ظعبن ةندة، ظاب ظئرعشتىرض

ة ظعسالمغا آعردع      ظاندعن  . قالغان بعر ظعشتذر، دئيعشتع ـ دة، دعللعرعدا آذصذرنع يوشذرذص، تاشقع جةهةتت
المنع  دعيالماي  اهللا ظعس عقالر حع ئرع مذناص ة ظئرعشتىرضةنس ايعن غةلعبعض ذلمانالرنع آىنس ؤة مذس

يةنع (هالبذآع، ظذالر بذنداق بولذشعنع :  مذنداق دةيدذتاظاالع، شذثا اهللا تظاححعقلعرعنع ظعحعضة يذتذش
  . يامان آأرضىحعلةردذر) دعننعث ظىستىنلىك قازعنعشعنع

* * * * * * *  
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تار ) يةنع مئنعث قئلعشعمغا (ماثا «: ظذالرنعث ظارعسعدا  ا ضعرعص رذخسةت قعلغعن، مئنع باالغ
علةرمذ دئضىح» )ئلعشعمغا سةؤةبحع بولمعغعنيةنع رذمنعث ظاياللعرع بعلةن ضذناه قعلعص س(قعلمعغعن 

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةنفال ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة68 ــــ 66سىرة نعسا ) 2(
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ار ذالر . ب دة ظ وثمذنا(ظةمةل ارةت ح عقلعقتعن ظعب دع) ص تار بول ا ضعرعص ةم . باالغ عزآع، جةهةنن شىبهعس
  . 49آاصعرالرنع ظوراص تذرغذحعدذر

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ةد   :  مذن ع مذهةمم اثا ظ عدا س قعالرنعث ظارعس ا ! مذناص ث (ماث ةنع مئنع ي
ذناه ( رذخسةت قعلغعن، مئنع باالغا ضعرعصتار قعلمعغعن ) مغاقئلعشع ةن ض اللعرع بعل يةنع رذمنعث ظاي

ولمعغعن  ار  )قعلعص سئلعشعمغا سةؤةبحع ب دذ  تاظاال اهللا .  دئضىحعلةرمذ ب ذالر :  مذنداق دةي دة ظ ظةمةل
وث ( ارةت ح عقلعقتعن ظعب ذنا ص دع ) م تار بول ا ضعرعص أزلعرعنعث س   باالغ ذ س ذالر ب ةنع ظ ةن  ي ةؤةبع بعل

  . هةقعقةتةن حوث باالغا ضعرعصتار بولدع
ع         دذلاله ظعبن ان، ظاب ع رذم د ظعبن رع يةزع دذآع، زأه ةت قعلع هاق رعؤاي ع ظعس ةد ظعبن مذهةمم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذشقا       : ظةبذبةآرع، ظاسعم ظعبنع قةتادة ؤة باشقعالرمذ مذنداق دةيدذ        بعر آىنع ص
بذ  ! ظع جةدذد  : ةلعمة قةبعلعسعدعكعلةرنعث قئرعندعشع جةددذ ظعبنع قةيسكة         تةييارلعق قعلعؤئتعص، بةنذس    

ةيغةمبعرع    . يعل بةنذظةسفةر قةبعلعسعنع هةيدةص حعقعرعش ظذرذشعغا حعقامسةن؟ دئدع        ! ظذ، ظع اهللا نعث ص
ةن     امع بعل ث ن اث، اهللا نع تار قعلمعس ا ضعرعص ع باالغ اث، مئن ةت قعلس لعققا رذخس قا حعقماس ا ظذرذش ماث

امراق بعر ظادةممةن، ظةضةر             قةس ةمكع، مئنعث قةؤمعم مئنع ظوبدان بعلعدذآع، مةن ظايالالرغا ناهايعتع ظ
مةن بةنذظةسفةر قةبعلعسعنعث ظاياللعرعنع آأرسةم سةؤرع قعاللماي ظذالر بعلةن ضذناه قعلعص قئلعشعمدعن          

دع عرةيمةن، دئ ذرذص  . ظةنس أرىص ت ىز ظ دعن ي االم ظذنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم « :ص ةت قعل اثا رذخس » س
دع دع  . دئ ةت نازعل بول ذ ظاي دة ب ةيس هةققع ةن جةددذ ظعبنع ق عدا: شذنعث بعل ذالرنعث ظارعس ا «: ظ ماث

اللعرع (رذخسةت قعلغعن، مئنع باالغا ضعرعصتار قعلمعغعن ) يةنع مئنعث قئلعشعمغا ( يةنع رذمنعث ظاي
ولمعغعن  ةؤةبحع ب ذناه قعلعص سئلعشعمغا س ةن ض ىحع) بعل اردئض فةر لةرمذ ب ذ بةنذظةس ةر ظ ةنع ظةض  ي

اللعرع بعلةن ضذناه قعلعص سئلعشعدعن ظةنسعرضةن بولسا ـ بذ ظذنعث ظةسلع باهانعسع              قةبعلعسعنعث ظاي
ظةمةس ـ ظذنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظذرذشقا حعقمعغانلعقع سةؤةبعدعن ضعرعصتار بولغان        

  .  ظارتذق آأرضةن ضذناه ظذنعثدعنمذ حوث ضذناهتذرؤة ظأزعنعث جئنعنع ظذنعث جئنعدعن
ةتنعث جةددذ ظعبنع قةيسنعث هةققعدة                      ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةردعنمذ بذ ظاي

دذ    ةت قعلعنع انلعقع رعؤاي ل بولغ ذق              . نازع ىز ـ ظابرذيل عدعكع ي ةلعمة قةبعلعس ةيس بةنذس ع ق ةددذ ظعبن ج
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةنذسةلعمة              بذ هةقت   . آعشعلةردعن بعرع ظعدع   ة ظعمام هاآعم رعؤايةت قعلعدذآع، ص

ة ذ «: قةبعلعسعدعكعلةرض ع بةن عدعكعلةر ظ ةلعمة قةبعلعس م؟ !  س لعقعثالر آع علةرنعث باش دع» س ذالر. دئ : ظ
ظذنعث بئخعللعق   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. جةددذ ظعبنع قةيستذر، بعز ظذنع بئخعل دةص قارايمعز، دئدع     

بىدىرحاح، ظىثع ظاق    آئسعلعنع قايسع داؤا بعلةن داؤالعغعلع بولسذن، لئكعن سعلةرنعث باشلعقعثالر ياش،      
  . دئدع» آعشع بئشعر ظعبنع بةرا ظعبنع مةظرذردذر

جةهةننةم آاصعرالرنع ظوراص تذرغذحعدذر يةنع ظذالرغا ظذنعثدعن قئحعص قذتذلعدعغان هئحقانداق 
  . صاناه جاي يوقتذر

 * * ** * * *  
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رةر  ةر ساثا بع دذ؛ ظةض رعم بولع أثلع يئ ذالرنعث آ رةر ياخشعلعققا ظئرعشسةث، ظ ةر سةن بع ظةض
ظئيتقعنكع، . 50دئيعشعص خذشال قايتعشعدذ » ظعشنعث ظالدعنع ظالغان ظعكةنمعز «: مذسعبةت آةلسة 

ةر اهللا غا مأمعنل. بعزضة صةقةت اهللا نعث تةقدعر قعلغان نةرسعسع يئتعدذ، ظذ بعزنعث مةدةتكارعمعزدذر«
دعن باشقا هئح ظةهةدعضة (تةؤةآكىل قعلسذن  ا تاصشذرسذن، ظذن ة ظعشنع اهللا غ ةر هةمم ةنع مأمعنل ي

  . 51»)يألةنمعسذن
ة،   ذ ظايةتت اال ب مةنلعك    اهللا تاظ ت دىش ةر ؤاقع ذالرنعث ه االمغا ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص
دذ  دعغانلعقعنع ظذقتذرع ةيغةمبة . قعلع ع، ص تع ر ظةلةيحىنك مةنلعرع ظىس االم دىش ة قعلعش ؤة  هعسس دعن غةلعب

ذنعث      ذالر ب ة، ظ دعغان ياخشعلعققا ظئرعشس ةن قعلع اهابعلعرعنع خذرس ذنع ؤة س ارلعق ظ ازعنعش قات ةر ق زةص
  . ظىحىن بعظارام بولعدذ

ظةضةر ساثا بعرةر مذسعبةت آةلسةبعز ظذنعثغا ظةضعشعشتعن ساقلعنعص ظذالر   ظعشنعث ظالدعنع
ان ظ ةنمعزظالغ عدذ عك ال قايتعش عص خذش االاهللا .  دئيعش ذ  تاظ ذالرنعث ب االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

دذ    داق دةي ص مذن عية قعلع كة تةؤس اؤاب بئرعش ذالرغا ج ا ظ ة قارعت ذالرغا : دىشمةنلعكعض ع، ظ ظئيتقعنك
دعنظاال  نعث ظعرادعتاظاال يةنع بعز اهللا بعزضة صةقةت اهللا نعث تةقدعر قعلغان نةرسعسع يئتعدذ « سع ؤة ظال

  . دذرمعزظورذنالشتذرذشع ظاستعدا
 ةدةتكارعمعزدذر ث م ذ بعزنع دذ      ظ اناهلعق بئرع اردةم ؤة ص ة ي ذ بعزض ةنع ظ ا  ي ةر اهللا غ مأمعنل

دعن باشقا هئح ظةهةدعضة (تةؤةآكىل قعلسذن  ا تاصشذرسذن، ظذن ة ظعشنع اهللا غ ةر هةمم ةنع مأمعنل ي
غا تةؤةآكىل قعلغذحعالرمعز، اهللا بعزضة آذصاية، ظذ نئمة دئضةن ياخشع      تاظاال يةنع بعز اهللا     »)يألةنمعسذن

  ! هةـ هعماية قعلغذحع 
* * * * * * *  

 ö≅ è% ö≅ yδ šχθÝÁ−/ u s? !$ uΖ Î/ HωÎ) “ y‰÷nÎ) È ÷ uŠt⊥ ó¡ßsø9 $# ( ßøt wΥuρ ßÈ−/ u yItΡ öΝ ä3Î/ β r& â/ ä3t7ŠÅÁãƒ ª! $# 

5># x‹yè Î/ ï∅ÏiΒ ÿ Ïν Ï‰ΖÏã ÷ρ r& $ sΨƒÏ‰ ÷ƒ r'Î/ ( (#ûθ ÝÁ−/ u yIsù $̄Ρ Î) Ν à6yètΒ šχθÝÁÎn/ u yI–Β ∩∈⊄∪ ö≅ è% (#θà) ÏΡ r& % ·æ öθsÛ ÷ρr& 

$\δ ö x. ©9 Ÿ≅ ¬6s) tG ãƒ öΝ ä3ΖÏΒ ( öΝä3¯Ρ Î) óΟ çFΖ à2 $ YΒöθ s% tÉ) Å¡≈ sù ∩∈⊂∪ $ tΒ uρ óΟßγ yè uΖtΒ βr& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγçG≈ s)x tΡ Hω Î) 

óΟ ßγ̄Ρ r& (#ρã x Ÿ2 «! $$ Î/ Ï& Ï!θß™ u Î/uρ Ÿω uρ tβθè? ù' tƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# ωÎ) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡à2 Ÿω uρ tβθà)ÏΖ ãƒ ω Î) öΝèδ uρ 

tβθèδ Í≈ x. ∩∈⊆∪  
ظعككع خعل ) غةلعبة قعلعش ياآع شئهعت بولذشتعن ظعبارةت(سعلةر صةقةت بعزنعث «ظئيتقعنكع، 

أز دةرضاهعدعن  ة ظ ياخشع ظاقعؤةتنعث بعرعضة ظئرعشعشعمعزنع آىتىؤاتعسعلةر، بعزمذ اهللا نعث سعلةرض
علة  ز، س عنع آىتىؤاتعمع علةرنع جازالعش ارقعلعق س ولعمعز ظ ث ق اآع بعزنع نع ي ازاب حىشىرىش رمذ ظ

ة ) ظأزةثالرغا آةلضةننع ( ة آةلضةننع (آىتىثالر، بعزمذ ظةلؤةتت ةيلع ) ظأزعمعزض ظئيتقعنكع، . 52»آىت
 مال سةرص -قانحعلعك صذل (سعلةر ظعختعيارعي ياآع مةجبذرعي يوسذندا !) ظع مذناصعقالر جاماظةسع(«

. 53»عن حعققان قةؤم بولدذثالرهةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ، حىنكع سعلةر اهللا نعث ظعتاظعتعد) قعلساثالرمذ
ةيغةمبعرعنع  ظذالرنعث بةرضةن نةصعقعلعرع شذنعث ظىحىن قوبذل بولمايدذآع، ظذالر اهللا نع ؤة اهللا نعث ص

  . 54رازعلعق بعلةن بةرمةيدذ)  مئلعنع-صذل (ظعنكار قعلعدذ، نامازنع خذش ياقماسلعق بعلةن ظوقذيدذ، 
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االاهللا  دذتاظ داق دةي ع مذهة:  مذن ذالرغا ظ ةد، ظ ع، مم ث «ظئيتقعنك ةقةت بعزنع علةر ص ة (س غةلعب
ارةت  تعن ظعب ئهعت بولذش اآع ش عمعزنع ) قعلعش ي ة ظئرعشعش ث بعرعض ل ياخشع ظاقعؤةتنع ظعككع خع

ولعمعز  اآع بعزنعث ق ازاب حىشىرىشنع ي اهعدعن ظ أز دةرض ة ظ ث سعلةرض ذ اهللا نع علةر، بعزم آىتىؤاتعس
 جازالعشعنع ياآع ؤاسعتةنعث سعلةرنع بعتاظاال يةنع بعز اهللا تىؤاتعمعزظارقعلعق سعلةرنع جازالعشعنع آى

  . بعزنعث قولعمعز ظارقعلعق سعلةرنع ظةسعرضة ظئلعش، ظألتىرىش بعلةن جازالعشعنع آىتعؤاتعمعز
)ظئيتقعنكع، . »آىتةيلع) ظأزعمعزضة آةلضةننع(آىتىثالر، بعزمذ ظةلؤةتتة ) ظأزةثالرغا آةلضةننع

 مال سةرص -قانحعلعك صذل (سعلةر ظعختعيارعي ياآع مةجبذرعي يوسذندا !) قالر جاماظةسعظع مذناصع(«
 »هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذ، حىنكع سعلةر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققان قةؤم بولدذثالر) قعلساثالرمذ
 مذنداق خةؤةر    ظذالرنعث سةرص قعلغان نةرسعسعنع قوبذل قعلماسلعقعمعزنعث سةؤةبعنع            تاظاالظاندعن اهللا   

دذ ث : قعلع ع ؤة اهللا نع ذالر اهللا ن دذآع، ظ ذل بولماي ىن قوب ذنعث ظىح عقعلعرع ش ةن نةص ذالرنعث بةرض ظ
دذ  ةن ظوقذي ةردة توغرا     صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلعدذ، نامازنع خذش ياقماسلعق بعل ةنع ظذالر ظةمةلل  ي

  . رازعلعق بعلةن بةرمةيدذ)  مئلعنع-صذل (نعيةتنع آأزلعمةيدذ 
دذ ةؤةر قعلع داق دةص خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن ة          «: ص شةك ـ شىبهعسعزآع، ظةمةل ـ ظعبادةتت

دذ  رعكعص قالماي ذنع قوبذل قعلعشتعن زئ رعكعص قالغمعغذحة اهللا ظ اك . سعلةرنع زئ ةقةت ص ذ ص اآتذر، ظ اهللا ص
ل ـ ماللعرعنع ؤة ظةمةللعرعنع    اهللا ظةنة شذ مذناصعقالرنعث سةرص قعلغان صذشذثا » نةرسعنعال قوبذل قعلعدذ

  .  صةقةت تةقؤادارالرنعثال ظةمةل ـ ظعبادعتعنع قوبذل قعلعدذتاظاالقوبذل قعلمايدذ، حىنكع اهللا 
* * * * * * *  

 Ÿξ sù y7 ö7 Åf÷èè? óΟ ßγä9 üθ øΒ r& Iωuρ öΝ èδß‰≈ s9 ÷ρr& 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÍ ãƒ ª!$# Νåκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Ïο 4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# t,yδ ÷“ s? uρ 

öΝ åκß¦ àΡ r& öΝèδ uρ tβρãÏ≈ x. ∩∈∈∪  
 مىلكع ؤة ظةؤالدع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن، اهللا ظذالرنع بذ دذنيادا شذ نةرسعلةر -ظذالرنعث مال 

  . 55بعلةن ظازابالشنع ؤة ظذالرنعث آاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ
االاهللا  االم  تاظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم دذ  ص داق دةي ال : غا مذن ذالرنعث م ع ؤة -ظ  مىلك

ذن  ئنع ظةجةبلةندىرمعس ةؤالدع س اال اهللا ظ دذ   تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ز :  ب ذففارالردعن(بع ىك ) آ تىرل
ذ         ةتلعرع ؤة زعب ث نئم ان دذنيانع ةن قعلغ ةنع بةهرعم ةن   ـ جاماظ ذنعث بعل المعغعن، ب أز س ة آ زعننةتلعرعض

ا   عنايمعز، صةرؤةردعض ذالرنع س ع ظ ةتتعن    (رعثنعث رعزق انعي نئم ذ ص اؤابع ب ةنع س ةث  ) ي عدذر ؤة ظ ياخش
دذر ذالر)1( )باقع ال  ) ظ ذالرغا م ث ظ ز   -بعزنع ة تئ ةنلعكعمعزنع ظأزلعرعض ةؤالتالرنع بةرض ىك ؤة ظ  مىل

  . ))2ياخشعلعق قعلغانلعق دةص ظويالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذالر ظذقمايدذ
نةرسعلةر بعلةناهللا ظذالرنع بذ دذنيادا شذ  نعث تاظاال يةنع صذل ـ مئلعنعث زاآعتعنع بئرعش ؤة اهللا

رادة ظيولعدا صذل ـ مئلعنع سةرص قعلعش بعلةن          ئتع جان ظىزىشعنع ظع عر ص ذالرنعث آاص ازابالشنع ؤة ظ
ا دذحار بولذشع ظىحىن اهللا ظذالرنعث ج         قعلعدذ اتتعق ظازابق ان  يةنع ظذالرنعث ظئحعنعشلعق ظةهؤالعغا ؤة ق

  . اهللا بعزنع ظذنداق بولذص قئلعشتعن ساقلعسذن. ظىزضةندة آذصذر ظىستعدة جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت131سىرة تاها ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر56 ــــ 55سىرة مأظمعنذن ) 2(
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 šχθàÏ= øt s† uρ «!$$ Î/ öΝ åκ®ΞÎ) öΝà6Ζ Ïϑ s9 $ tΒ uρ Ν èδ óΟ ä3Ζ ÏiΒ öΝ ßγ̈Ζ Å3≈ s9 uρ ×Πöθs% šχθè% u ø tƒ ∩∈∉∪ öθ s9 šχρß‰ Ågs† 

$̧↔ yfù= tΒ ÷ρ r& BN ü≈ tótΒ ÷ρr& Wξ yz £‰ ãΒ (# öθ©9 uθ©9 Ïµø‹ s9 Î) öΝ èδ uρ tβθßs yϑ øgs† ∩∈∠∪  
دةص، اهللا بعلةن قةسةم » دعن) يةنع سعلةرضة ظوخشاش مذسذلمانالر (بعز حوقذم سعلةر «: ظذالر

 زةخمةتكة ظذحراشتعن قورقذص، ظاغزعدا مذسذلمان -زعيان (ظذالر سعلةردعن ظةمةس، لئكعن ظذالر . ظعحعدذ
ظةضةر ظذالر بعرةر قورغان ياآع غار ؤةياآع ضةمعنع تاصسا ظعدع، ظذالر . 56دذرقورقذنحاق قةؤم) بولغان

  . 57شذ تةرةصكة قاراص ظةلؤةتتة يىضىرىشكةن بوالتتع
  مذناصعقالرنعث قورقذنح ظعحعدة ياشايدعغانلعقعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب االماهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ع،  مغا ص عقالرنعث قورقذنحعس ذناص
ارلعق ظةهؤالالردعن خةؤةر قعلعدذ            أز ـ ظأزلعرعدعن هودذقذشع قات ذالر . ظةنسعرعشع ؤة ظ ذم «: ظ بعز حوق

دذ » دعن ) يةنع سعلةرضة ظوخشاش مذسذلمانالر (سعلةر  ةن قةسةم ظعحع ذالر سعلةردعن . دةص، اهللا بعل ظ
  .  يةنع سعلةر بعلةن بعر يولدا ظةمةسظةمةس
دا مذسذلمان (ن ظذالر لئكع ذنحاق ) زعيان ـ زةخمةتكة ظذحراشتعن قورقذص، ظئغعزع بولغان قورق

  .  يةنع بذ قورقذنح ظذالرنع قةسةم قعلعشقا ظئلعص باردعمدذرؤقة
 ظةضةر ظذالر بعرةر قورغان      يةنع مأآىنعدعغان بعرة قةلظة، ساقعلعنعدعغان بعرة صاناه جاي  اآع ي

ة يىضىرضةن   .  ظعدع ؤة ياآع ضةمعنع تاصسا كىر   يةنع تاغالردعكع ظأث   غار ظذالر شذ تةرةصكة قاراص ظةلؤةتت
ع ةس   . بوالتت أرىص ظةم ع آ علةرنع ياخش ةن س علةر بعل ذالر س ع ظ تا  ،حىنك ةن ظاساس ان آأرض ةلكع يام  ب

غذ ؤة   هةمعشة غةم ـ قاي  شذثا ظذالر. ظذالر ظعمكان قةدةر سعلةر بعلةن ظارعالشماسلعقنع خااليدذ. ظارعلعشعدذ
. حىنكع ظعسالم ؤة مذسذلمانالر داؤاملعق غةلعبعضة ؤة ظىستىنلعككة ظئرعشعدذ . حعدة ياشايدذهةسرةت ظع

  . شذثا مذسذلمانالر خذشاللعققا ظئرعشكةنسئرع ظذالر بذنعثغا حعدعيالماي ظازابلعنعدذ
دة اهللا   دعغانلعقع هةققع ةن ظارعالشماسلعقنع خاالي ةر بعل االمأمعنل داق دةيتاظ ذالر : دذ مذن ةر ظ ظةض

ة يىضىرىشكةن  اراص ظةلؤةتت كة ق ذالر شذ تةرةص اآع ضةمعنع تاصسا ظعدع، ظ ار ؤةي اآع غ بعرةر قورغان ي
  . بوالتتع

* * * * * * *  
 Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ̈Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# ÷βÎ* sù (#θäÜ ôã é& $pκ ÷] ÏΒ (#θàÊ u‘ β Î) uρ öΝ ©9 (# öθsÜ ÷èãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ # sŒÎ) öΝèδ 

šχθäÜ y‚ ó¡tƒ ∩∈∇∪ öθ s9uρ óΟ ßγ ¯Ρr& (#θàÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9 s?#u ª! $# …ã& è!θß™ u‘ uρ (#θä9$s% uρ $ uΖç6 ó¡xm ª! $# $ sΨŠ Ï?÷σ ã‹y™ ª! $# ÏΒ 

Ï& Í#ôÒ sù ÿ…ã& è!θß™ u‘ uρ !$ ¯Ρ Î) ’ n< Î) «! $# šχθç6 Ïî ü‘ ∩∈∪  
ةد( ع مذهةمم ةدعقة !) ظ ئنعث س ذالرنعث بةزعسع س ةت(ظ عثنع ) ؤة غةنعم عم قعلعش ةرنع تةقس  ل

ظةضةر ظذالر اهللا . 58ظةيعبلةيدذ، ظذالرغا ظذنعثدعن بئرعلسة خذش بولذشعدذ، بئرعلمعسة خاصا بولذشعدذ 
دذ، اهللا ؤة «: نعث ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعنعث ظذالرغا بةرضعنعضة رازع بولسا ؤة  اية قعلع اهللا بعزضة آذص

ز هةقعقةت  دذ، بع ا قعلع ةزلعدعن ظات أز ص ة ظ ةيغةمبعرع بعزض ذنعث ص ن ظ ةزلعنع، (ةن اهللا دع ث ص اهللا نع
  . 59دئسة، ظةلؤةتتة، ظذالر ظىحىن ياخشع بوالتتع» ظأتىنىص سورعغذحعالرمعز) ظئهسانعنع
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 مذناصعقالرنعث ظةيعبلعنعشع ؤة ظذالرنعث ظذنعثدعن تةمة ،سةدعقعلةرنعث تةقسعم قعلعنعشع
  قعلعشع توغرعسعدا 

) ظع مذهةممةد (! ظذالرنعث بةزعسع صعقالرنعث بةزعسع  يةنع مذنا سئنعث سةدعقة) ؤة غةنعمةت (
دذ  عثنع ظةيعبلةي عم قعلعش ةرنع تةقس ةت         ل اثا تأهم ة س ذ هةقت علةر ب ألىك آعش ر ب ذالردعن بع ةنع ظ  ي

ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دعننعث     . ظةسلعدة ظةيبلعنعشكة تئضعشلعك آعشعلةر ظأزلعرعدذر    . حاصاليدذ
ذالرغا ظذنعثدعن شذثا  . رعنعث نئسعؤعسعضة ظئرعشعشع ظىحىن ظةيعبلةيدذ  نامعدعن ظةمةس، صةقةت ظأزلع    ظ

  . عققاليدذح يةنع ظأزلعرعضة ظأزلعرع ظاحبئرعلسة خذش بولذشعدذ، بئرعلمعسة خاصا بولذشعدذ
ةتادة اهللا  ةد(نعث تاظاالق ع مذهةمم ذالرنعث بةزعسع سئنعث سةدعقة !) ظ ةت(ظ ةرنع ) ؤة غةنعم ل

دذتةقسعم قعلعشعثنع ظ دذةيعبلةي داق دةي ايعتع هةققعدة مذن ذالرنعث بةزعسع سةدعقعلةرنع :  دئضةن ظ ظ
عدذ    ة قعلعش ذق تةن ث توغرذل عم قعلغانلعقع ة    . تةقس ايدعغان قةبعل الدا ياش حة جاثض ةؤةر قعلعنعش ة خ بعزض

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئل               ادةم ص . عدذ بعلةن ظارعلعشعص ياشاشنع يئثعدعنال باشلعغان بعر ظ
اتتع          ص بئرعؤات عم قعلع نع تةقس ذن ـ آىمىش ة ظالت ا آعشعلةرض االم بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع . ص ذ، ظ ظ

ادعللعق بعلةن تةقسعم قعلعشقا بذيرعغان بولسعمذ           ! مذهةممةد اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، اهللا سئنع ظ
دذ    دعث، دةي عم قعلمع ةن تةقس ادعللعق بعل ةن ظ اال . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اثا ؤاي«:م ص ادعللعق  ! س ةن ظ م

ادعللعق قعلسذن؟         دذ » قعلمعغان بولسام، ساثا آعممذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرغا      . دةي ظاندعن ص
دذ  ةر، شةك ـ شىبهعسعزآع،           «: مذنداق دةي ةردعن هةزةر ظةيلةثل بذ ظادةمدعن ؤة بذنعثغا ظوخشاش ظادةمل

ظذالر قذرظان ظوقذيدذ، بعراق قذرظان     . ادةملةر صةيدا بولعدذمئنعث ظىممعتعم ظعحعدة بذ ظادةمضة ظوخشاش ظ   
ألتىرىثالر،  ظةضةر شذنداق ظادةملةر ظوتتذرعغا حعقسا ظذالرن       . )1(آةرعم آئكعردعكعنعث ظاستعغا ظأتمةيدذ    ع ظ

ة         ة ظوتتذرعغا حعقسا ظذالرن         ظاندعن ظذالر يةنة ظوتتذرعغا حعقسا ظذالرنع يةن ألتىرىثالر، ظاندعن ظذالر يةن ع  ظ
ألتىرىثالر   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيتتع          . »يةنة ظ مئنعث جئنعم   «: بعزضة خةؤةر قعلعنعشحة، ص

دعمغا بعرةر نةرسة بئرةلمةيمةن             أز ظال ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن سعلةرضة ظ
  . )2(» باشقذرغذحع خاالسؤة سعلةرضة بئرعلضةن نةرسعنع توسذص قااللمايمةن، مةن صةقةت خةزعنة

قةتادة بايان قعلغان يذقعرعدعكع هةدعسلةرنعث مةزمذنعغا ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذسةظعدتعن             
ارا ظوخشاص آئتعدذ     ذ قعسسة . هذرقذسنعث قعسسعسع هةققعدة رعؤايةت قعلغان هةدعسنعث مةزمذنع ظأزظ ب

دا،        صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هىنةين ظذرذشعدعن    : مذنداق ظعدع   ظئلعنغان غةنعمةتلةرنع تةقسعم قعلعؤاتقان
ن    عم قعلغع ل تةقس ئلعص ظادع دعغا آ ذنعث ظال ذس ظ عم   ! هذرق ل تةقس ةرنع ظادع تعنال غةنعمةتل ةن راس س

ارتعص هاالك      ظةضةر مةن ظادعل بولمعسام، هةقعقةتةن       «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . قعلمعدعث، دئدع  زعيان ت
ذرذص        ظذ ظارق . دئدع » بولذص آئتعمةن   اراص ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا ق دا، ص عغا يئنعص آئتعؤاتقان
دع   داق دئ دذ     «: مذن ةؤم حعقع ر ق تعدعن بع ذنعث صذش ذالرنعث      . ب امعزعنع ظ ذغان ن رعثالر ظوق علةرنعث بع س

از هئساباليدذ                ظذالر . ظوقذغان نامعزعغا نعسبةتةن، تذتقان روزعسعنع ظذالرنعث تذتقان روزعسعغا نعسبةتةن ظ
ادعن ظوق حعقعص آةتكةنضة  ة. ظوخشاش حعقعص آئتعدذظعسالم دعنعدعن ظوقي ردة ظذحراتساثالر ظذالرنع قةي

  . »...شذ يةردة ظألتىرىثالر، ظذالر هةقعقةتةن يةر يىزعدة ظةث ناحار، ظألتىرىشكة تئضعشلعك ظادةملةردذر

                                                 
  . قذرظان آةرعمنع قةلبعضة تةسعر قعلمايدذ دئمةآحع) 1(
  . دئمةآحعاهللا تةظاالنعث بذيرذقعغا ظاساسةن ظعش تذتعمةن ) 2(
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االاهللا  دعغان نةرسعلةر   تاظ ئلعص آئلع علعق ظ ة ياخش ذالرنع، ظأزلعرعض داق    ظ ص مذن عية قعلع ة تةؤس ض
اهللا بعزضة «: ظةضةر ظذالر اهللا نعث ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعنعث ظذالرغا بةرضعنعضة رازع بولسا ؤة: دةيدذ

اهللا (آذصاية قعلعدذ، اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعزضة ظأز صةزلعدعن ظاتا قعلعدذ، بعز هةقعقةتةن اهللا دعن 
 بذ دئسة، ظةلؤةتتة، ظذالر ظىحىن ياخشع بوالتتع»  سورعغذحعالرمعزظأتىنىص) نعث صةزلعنع، ظئهسانعنع

ةخالقنع      ةدةب ـ ظ ةرعم ظئسعل ظ ةت آ دذ ،ظاي أز ظعحعضة ظالع دة سعرالرنع ظ ةت اهللا ؤة .  ظاالهع ذ ظاي حىنكع ب
ذش،      ة رازع بول ةن نةرسعض ةيغةمبعرع بةرض ذنعث ص دذ ظ اية قعلع ة آذص ذز اهللا  اهللا بعزض ةقةت يالغ  دةص ص

ا ةمر ـ                التاظ ذنعث ظ ش، ظ ةت قعلع االمغا ظعتاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقال ص ش، ش ةؤةآكىل قعلع غعال ت
ذنعث    ةن خةؤةلعرعضة ظعشعنعش ؤة ظ نعش، يةتكىزض ةلتىرىش، توسقان ظعشلعرعدعن يئ ةجا آ ةرمانلعرعنع ب ص

ةقةت يالغ             ةقعيةت قازاندذرذشعنع ص ارلعق ظعشالردا مذؤةصص دعنال تاظاال ذز اهللا ظعش ـ ظعزلعرعغا ظةضعشعش قات
  . تعلةشكة تةؤسعية قعلعدذ

* * * * * * *  
 * $yϑ ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9 $# Ï !#u s) àù= Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ t,Í# Ïϑ≈yè ø9 $#uρ $pκ ö n= tæ Ïπ x©9 xσ ßϑ ø9 $#uρ öΝåκ æ5θè= è% ’Îû uρ É>$ s% Íh9$# 

tÏΒ Í≈ tóø9 $# uρ ’ Îûuρ È≅‹Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÍ sù š∅ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ íΟŠ Ï= tæ ÒΟ‹Å6xm ∩∉⊃∪  
زاآات صةقةت صئقعرالرغا، معسكعنلةرضة، زاآات خادعملعرعغا، دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش 
آأزدة تذتذلغانالرغا، قذلالرنع ظازات قعلعشقا، قةرزدارالرغا، اهللا نعث يولعغا، ظعبن سةبعللةرضة بئرعلعدذ، 

ظوبدان بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش ) بةندعلعرعنعث مةنصةظةتعنع(ذر، اهللا بذ اهللا نعث بةلضعلعمعسعد
  . 60قعلغذحعدذر

  زاآات بئرعلعدعغان آعشعلةرنعث بايانع توغرعسعدا 
االاهللا  ةدعقة    تاظ ةنلعكعنع ؤة س راز بعلدىرض االمغا ظئتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عقالرنعث ص ادان مذناص  ن

ذ تا ظ عم قعلعش اتالرنع تةقس ا زاآ يعن زاآ دعن آئ ان قعلغان ةنلعكعنع باي االتنع اهللا نع ظةيعبلعض أزع تاظ  ظ
 زاآاتنعث هأآىملعرعنع بايان قعلعص، ظذنع بعر تةرةص قعلعش       تاظاالاهللا  . غانلعقعنع بايان قعلدع  تةقسعم قعل 

دع  ة بول أزع ظعض دع   . ظعشعغا ظ ة قعلمع ع ظعض قا بعرعن قا باش عم قعلعش ذنع تةقس ة تع . ظ اتنع ظايةتت ا زاآ لغ
ةردع         بعرعنحع بولذص   تاظاال زاآاتنع تةقسعم قعلعشتا اهللا    . ظئلعنغان ظةنة شذ آعشعلةرضة تةقسعم قعلعص ب

دع   ا ظال ئقعرالرنع تعلغ اجلعق         . ص ةث ظئهتعي ا ظ ىن زاآاتق انلعقع ظىح ةل بولغ اتتعق آةمبةغ ذالر ق ع ظ حىنك
  . آعشعلةردذر

ئقعرالرنعث   ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، هةسةنبةسرع ؤة ظعبنع زةيد قا       ظةث  سةدعقعغة  تارلعقالردعنمذ ص
دع  ةت قعلعن ةنلعكع رعؤاي اجلعق آعشعلةر ظعك ةن  . ظئهتعي ئقعر دئض ة آعشعلةر ص ر قانح ةرعر ؤة بع ع ج : ظعبن

ىرىص يعر نةرسة     :  معسكعن دئضةن .بعر نةرسة سورعمايدعغان ظادةمدذررعدعن  ، آعشلة نذمذسحان ايلعنعص ي ظ
  .  قعلدعسورايدعغان ظادةمدذر، دةص بايان

ان   . تئنع ساغالم ظادةمدذر، دئدع   : مئيعص ظادةمدذر، معسكعن دئضةن  : قةتادة صئقعر دئضةن   ة باي ظايةتت
ات بئرعشكة تئضعشلعك   ان زاآ دار هةد 8قعلعنغ ة ظاالقع ةر بعرعض ىك آعشعلةرنعث ه دة  تىرل عسلةرنع تأؤةن

  . معزبايان قعلعص ظأتع
   ـ صئقعرالر توغرعسعدا 1
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            صئقعرالر هةققعدة    : ظعبنع ظأمةر ص
ةس  « االل ظةم عمذ ه اق ظادةمض ع س ىك ؤة تئن ةس، آىحل االل ظةم ا ه ات بايغ ام » زاآ نع ظعم ذ هةدعس ب

  . ظةهمةد، ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان
   ـ معسكعنلةر توغرعسعدا 2

كعنلةر هةقق داق      معس االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله دة ظةب ع
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دعغان   «: دئض ة تعلةي ر نةرس علةردعن بع ىرىص آعش ايلعنعص ي ر ( ظ ةر بع ه

كعن       ) دعنظادةم ادةم معس عدعغان ظ ا ظئرعش ال خورمعغ ع ت ر ظعكك ةك ؤة بع ا يئم ع لوقم ر، ظعكك بع
  . »هئسابالنمايدذ

ا ةيغةمبعرع: هابعالرس ث ص ع اهللا نع ورعدع ! ظ ادةم؟ دةص س داق ظ كعن قان داقتا معس ةيغةمبةر . ظذن ص
المايدذ         معسكعن دئضةن ظأزعنعث    «: ظةلةيهعسساالم آعشعلةر ظذنعث    . هاجعتعنع قامدعغعدةك بعر نةرسة تاص

عشعلةردعن بعر نةرسة   ظذ تارتعنعص آ.  ظعكةنلعكعنع بعلةلمةي قالعدذ ـ دة، ظذنعثغا زاآات بةرمةيدذ موهتاج
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان. دئدع» سورعمايدذ

   ـ زاآات خادعملعرع توغرعسعدا 3
زاآات خادعملعرع زاآات يعغعشقا بةلضعلةنضةن آعشعلةر بولذص، ظذالرنعث بذ خعزمعتع ظىحىن ظذالرغا      

دذ  ألىش بئرعلع ر ظ اتتعن بع ات خادعملعرعنع. زاآ ارام   زاآ ات ظئلعشع ه االمنعث زاآ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص
  . بولغان تذغقانلعرع ظعحعدعن تةيعنلعنعش دذرذس ظةمةس

دذ      ةت قعلع داق رعؤاي تعن مذن ع رةبعيظ ةللعب ظعبن لعم، ظابدذلمذت ام مذس ة ظعم ذ هةقت ةزل  : ب ذ ؤة ف ظ
ا      أزلعرعنع زاآ عغا ظ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص اس ظعككعس ع ظابب عنع  ظعبن قا تةيعنلعش ت يئغعش

دذ   ص بارع ةص قعلع االم . تةل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ؤة               «: ص ات مذهةممةدآ عزآع، زاآ ةك ـ شىبهعس ش
  . يدذدة»  زاآات آعشعلةرنعث ماللعرعنعث آعرلعرعدذر،)1(مذهةممةدنعث تذغقانلعرعغا هاالل ظةمةس

  ا  ـ دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش آأزدة تذتذلغانالر توغرعسعد4
  دعللعرعنع ظعسالمغا مايعل قعلعش آأزدة تذتذلغانالر مذنداق بعر قانحة قعسعمغا بألىنعدذ؛ 

ةين    : ـ ظعسالمغا آعرعشع آأزدة تذتذلذص بئرعلعدعغانالر، مةسعلةن          ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هىن ص
ةردع             ا  . ظذرذشعدا قولغان ظئلعنغان غةنعمةتلةردعن سةفؤان ظعبنع ظذمةييعضة ب .  ظذ مذشرعك ظعدع   بذ ؤاقعتت

ذ ةتتاآع  : ظ ؤئرعص، ه ةتتعن بئرع ا غةنعم ذ ماث دع، ظ ا ظةث دىشمةن آعشع ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماث ص
  . مئنعث ظةث سأيىملىك ظادعمعمضة ظايالندع، دئدع

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةييعنعث مذن ع ظذم ةفؤان ظعبن ةد، س ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
ةردع، ظذ ماثا ظةث دىشمةن آعشع ظعدع             ظةلةيهعسساالم ماث  . ا هىنةين ظذرذشعدا ظئلعنغان غةنعمةتلةردعن ب

بذنع ظعمام مذسلعم    . ظذ ماثا غةنعمةتتعن بئرعؤئرعص، هةتتاآع مئنعث ظةث سأيىملىك ظادعمعمضة ظايالندع           
  . ؤة تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان

ت      ةن مذس ذرع بعل الم ن ع ظعس عالش ؤة دعلعن المنع ياخش ذص  ـ ظعس أزدة تذتذل ةهكةملةش آ
دعغانالر علةن. بئرعلع ازاد     : مةس ةردعن ظ ان غةنعمةتل عدا ظئلعنغ ةين ظذرذش االم هىن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ر             ارةت بع علةردعن ظعب ذق آعش ىز ـ ظابرذيل اتتعلعرع ؤة ي ذرةيش آ ةن ق المغا آعرض دعن ظعس نعص يئثع قعلع
شةك ـ شىبهعسعزآع، مةن بعر ظادةمضة بعرةر      «: ئدع دعن تأضة بةردع ؤة مذنداق د100تىرآىم ظادةملةرضة 

                                                 
ذنع                    ) 1( االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن، ص انلعقع ظىح االل بولمعغ ات يئيعشع ه ذنعث زاآ ذص، ظ ع بول فةزل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسع ظابباسنعث ظوغل

  . زاآات يعغعشقا بةلضعلعمعضةن
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ةن   عنع بئرعم ئكعن (نةرس عمل ةس    بئرعش اتع ظةم ةنلعكعمنعث ظعسص ع آأرض ادةمنع ياخش ذ ظ راق اهللا . )ظ بع
ة مةن    تاظاال ةن، ظةمةلعيةتت ذ نةرسعنع بئرعم ذنعثغا ظ ا دىم حىشىرىؤئتعشعدعن قورقذص، ظ نعث ظذنع دوزاخق

  . »ملىك ظادةملةر بارظىحىن ظذنعثدعن باشقا سأيى
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذسةظعدنعث مذن ام ب ةيغةمبةر : ظعم ةلع، ص ظ

ةؤةتتع             ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    . ظةلةيهعسساالمغا يةمةننعث يئثعدعن قئزعؤئلعنغان خام ظالتذنلعرعدعن ظ ص
ةدرع، ظةلقة    ع ب ة ظعبن ابعس، ظذيةين ع ه ةقرة ظعبن ذنع ظ أت    ظ ارلعق ت ةير قات دعل خ ة ؤة زةي ع ظذالس ة ظعبن م

  . »ظذالرنع ظعسالمغا مايعل قعلعؤاتعمةن«: آعشعضة تةقسعم قعلعص بةردع ؤة مذنداق دئدع
  . ـ ظأزعضة ظوخشاش سىصةتتعكعلةرنعث ظعسالمغا آعرعشع آأزدة تذتذلذص بئرعلعدعغانالر

ات يعغعشعغا تىرتكة بولذ  تعكع آعشعلةردعن زاآ اآع مذسذلمانالرغا  ـ ظةتراص ذص ي أزدة تذتذل شع آ
  . ظةتراصتعكع يذرتالردعن آئلعدعغان زعياننع توسذش آأزدة تذتذلذص بئرعلعدعغانالر

   ـ قذلالرنع ظازاد قعلعش توغرعسعدا 5
ةزعز،        ع ظابدذلظ ةر ظعبن ةييان، ظأم ع ه ذقاتعل ظعبن رع، م دة هةسةنبةس ازاد قعلعش هةققع ذلالرنع ظ ق

بذ قذلالر بولسا خوجايعنلعرع بعلةن        :  نةخةظع، زأهرع ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالرنعث         سةظعد ظعبنع جذبةير،  
ةنلعكعنع     ذلالردذر، دئض قان ق قا توختامالش ازاد بولذش رعص، ظ عص بئ ذل تئص ا ص داردا خوجايعنعغ ةن معق مذظةيي

  . ظةبذمذسا ظةشظةرعدعنمذ مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلعندع. رعؤايةت قعلعندع
ع ظ دذ   ظعبن داق دةي ةن مذن اس ؤة هةس اآع      : ابب ذل ي قان ق ةن توختامالش ايعنع بعل اتتعن خوج زاآ

أز ظعحعضة ظالعدذ      ارةت هةر ظعككعلعسعنع ظ ازاد قعلعشتعن ظعب حىنكع قذل هةر  . سئتعؤئلعص مذستةقعل ظ
  . ظعككعال تةرةصنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغان ظاممعباب سأزدذر

دذ  ان قعلعنع داق باي تة مذن ازاد    اهللا«: هةدعس عنع ظ ر ظةزاس ةر بع عنعث ه ان آعش ازاد قعلغ ذل ظ  ق
ة     ةتتا جعنسعي ظةزاسعنع جعنسعي ظةزاسعنعث بةدعلعض ة ه ر ظةزاسعنعث بةدعلعض ةر بع ذلنعث ه ان ق قعلعنغ

أز تعصعدعن ظعكةنلعكعدعندذر       . دوزاخنعث ظوتعدعن ظازاد قعلعدذ   ةقةت مذآاصات ظةمةلنعث ظ  تاظاال اهللا . »بذ ص
  . ))1سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر: دةيدذبذ هةقتة مذنداق 

  قذل ظازاد قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا 
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظازعبنع ةرا ظعبن ةد، ب ام ظةهم ةيغةمبةر   : ظعم ادةم ص ر ظ بع

ةيغةمبعرع     ث ص ع اهللا نع ئلعص ظ عغا آ االمنعث قئش ع جة ! ظةلةيهعسس ا، مئن تذرعدعغان،  ماث ة يئقعنالش ننةتك
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ذرعدعغان بعر ظةمةلنع آأرسعتعص قويغعن دئدعتدوزاختعن يعراقالش  ازاد   «: ص قذل ظ

ةيغةمبعرع   : ظذ . دئدع » خوجايعنع بعلةن توختامالشقان قذلنع ظاجرعتعص قويغعن   ن ؤة   عقعلغ ! ظع اهللا نعث ص
دع   مذ؟ دئ ةص ظةمةس ر ض ع بع ةر ظعككعس ةي. ه االمص ازاد   «: غةمبةر ظةلةيهعسس تةقعل ظ ذلنع مذس اق، ق ي

ذل   ث، ق دذ  قعلغعنع ث بولع ازاد قعلغانلعقع ذنع      . ظ ث ظ اردةم قعلغعنع ذل ي عغا ص ازاد بولذش ذلنعث ظ ق
  . دئدع» خذجايعنعدعن ظاجرعتعص قويغانلعقعث بولعدذ

   ـ قةرزدارالر توغرعسعدا 6
اآع      باشقعال. قةرزدارالر بعر قانحة قعسعمغا بألىنعدذ  ةرزدار بولذص قالغان ي رغا ياردةم قعلعش يولعدا ق

اآع        ايرعلعص قالغان، ي قةرزضة آئصعل بولغان، ظاندعن ظذنع تألةشكة توغرا آئلعص صىتىن مال ـ مىلكعدعن ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت39سىرة ساففات ) 1(
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ة         دعن تةؤب ان، ظان ذص قالغ ةرزدار بول ص ق ذناه قعلع اآع ض ان، ي ذص قالغ ةرزدار بول دا ق ةش جةريانع ةرز تأل ق
  . ظذالرغا زاآاتتعن بئرعلعدذ.  آعشعلةردذرقعلغان قاتارلعق

ةن قعلغان بذ هةدعستذر             ذ . بذنعث دةلعلع ظعمام مذسلعم، قةبعسة ظعبنع مذخارعق هعاللعدعن رعؤاي ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     : مذنداق دةيدذ  مةن باشقعالرغا ياردةم بئرعش جةريانعدا قةرزدار بولذص قئلعص ص

دعن  دة، ظذنعث عغا آةلدعم االمقئعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم، ص ةص قعل ذل تةل ىن ص ةش ظىح ةرزعمنع تأل : ق
ذرذص        « عحة ت ات يعغعلعص آةلض ة زاآ ز  بعزض اثا بئرعمع ةندة ظذنعثدعن س ات آةلض ذرغعن، زاآ دع» ـ ت . دئ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دعن ص ع قةبعسة«: ظان ىك        ! ظ ىح تىرل ةقةت ظ ذل سوراش ص شةك ـ شىبهعسعزآع، ص
ادةم     رعل بولعدذ، بعرع، باشقعالرغا ياردةم بئ     ظادةمضعال هاال  ظذ قةرزنع   . ش جةريانعدا قةرزضة آعرعص قالغان ظ

تألةش ظىحىن باشقعالردعن صذل سورعسا هااللدذر، قةرزعنع تألةص بولغاندعن آئيعن ظذنعثدعن ظارتذق صذل               
ايرع    . سورعسا بولمايدذ ادةم بولذص،    يةنة بعرع، ظاصةتكة ظذحرعغان ؤة صىتىن مال ـ مىلكعدعن ظ لعص قالغان ظ

ئقعرلعق يةتكةن                ة بعرع، ص دذر ؤة يةن ظذنعث تذرمذشع ظعزعغا حىشكعحة ظذ باشقعالردعن صذل سورعسا هاالل
ادةم ضذؤاهلعق بئرعص، صاالنع هةقعقةتةن                     ة ظىح ظ ظادةم بولذص، ظذنعث صئقعرلعقعغا ظذنعث قةؤمعدعن ظاقعالن

ا     ذل سورعس قعالردعن ص ذ باش ة، ظ ئقعردذر دئس دذرص ةن     .  هاالل ارامنع يئض ا ه ذل سورعس قعالر ص ذالردعن باش ظ
  . دئدع» بولعدذ

دذ  داق دةي ةظعد مذن ئتعؤالغان   : ظةبذس ث س ر ظادةمنع دا بع االمنعث زامانع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةرزدار بولذص قالدع       . مئؤعلعرعضة ظاصةت تةضدع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة   . شذنعث بعلةن ظذ ق : ص

ذنعث« رعثالر ظ ةدعقة بئ دع» غا س ةردع  . دئ ةدعقعلةرنع ب ذنعثغا س اهابعالر ظ ةرزنع   . س ةدعقعلةر ق راق س بع
ةرز ظعضعلعرعضة               ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق ارنع ظئلعثالر،      «: تألةشكة يةتمعدع، شذنعث بعلةن ص ظذنعثدا ب

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان. دئدع» قالغعنعدعن ظأتىص آئتعثالر
   ـ اهللا نعث يولعدعكع توغرعسعدا 7

غان مذجاهعدالر   مع نامعدعن مذقعم ماظاش ظئلعشقا تعزعمالن         عت ظعسالم دألع   :اهللا يولعدا دئضةنلةردعن   
  . آأزدة تذتذلعدذ

   ـ ظعبنع سةبعللةر توغرعسعدا 8
عر   ذرتعغا آئتعؤئلعشع ظىحىن سةص ان ي أتىص آئتعؤاتق ذرتتعن ظ رةر ي  عدةظعبنع سةبعللةر دئضةنلةر بع

علعرع تى    ان نةرس اجلعق بولغ ذحعالردذر  ظئهتعي ةن يول ةص آةتك علةر     . ض اي آعش دا ب أز يذرتع ذالر ظ ةرحة ظ ض
ةر قع . بولسعمذ، ظذالرغا زاآاتتعن يذرتعغا آئتعؤئلعشقا يةتكعدةك نةرسة بئرعلعدذ       لماقحع  ظأز يذرتعدعن سةص

 بذ ظادةمضعمذ زاآاتتعن بارماقحع      يوق ظادةمنعث هأآمعمذ مذشذنداق بولعدذ،       بولغان، لئكعن هئح نةرسع   
دذ    ة بئرعلع دةك نةرس عحة يةتكع ايتعص آةلض رعص ق ة بئ ان يئرعض ةت ؤة   . بولغ ذر ظاي ع مةزآ ذنعث دةلعل ب

  . تأؤةندعكع هةدعستذر
االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةظعد رةزعيةلاله ة، ظةبذس ع ماج ذداؤذد ؤة ظعبن ام ظةب ظعم

ة  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذمذن ةش تىر «: ت قعلع ةقةت ب ايالردعن ص ات ب دذ زاآ االل بولع ة ه ىك آعشعلةرض . ل
ات يعغعشقا تةيعنلةنضةن خادعم  ذلعغا  . بعرعنحعسع، زاآ أز ص اتنع ظ ظعككعنحعسع باشقعالرغا بئرعلضةن زاآ

ادةم ئتعؤالغان ظ ا حعق   )1(س دا جعهادق ادةم، تأتعنحعسع، اهللا يولع ان ظ ذص قالغ ةرزدار بول ان ، ظىحىنحعسع، ق ق
  . »ظادةم، بةشعنحعسع معسكعنضة بئرعلضةن زاآات هةدعية قعلعنغان ظادةم قاتارلعقالردذر

                                                 
  . ص قالغاندا زاآات بئرعلضىحعدعن شذ مالنع نةق صذلغا سئتعؤالغانلعقعنع آأرسعتعدذظةضةر بئرعلضةن زاآات نةق صذل بولماي مال بولذ) 1(
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بذ اهللا نعث بةلضعلعمعسعدذريةنع بذ اهللا بةلضعلعضةن هأآىم، اهللا بئكعتكةن صةرز ؤة تةقسعماتتذر  .
 ةظةتعنع(اهللا دعلعرعنعث مةنص ةن ظعش قعلغذحع) بةن ةت بعل دان بعلضىحعدذر، هئكم ةنع اهللا دذرظوب  ي

سأزلعرعدة،  . ظاشكار ؤة يوشذرذن ظعشالرنع، بةندعلعرعضة صايدعلعق بولغان نةرسعلةرنع ظوبدان بعلضىحعدذر   
دة، بةلضعلعمعلعرعدة ؤة حعقارغان هأآمعدة هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر            دعن تاظاال اهللا . ظعش ـ هةرعكةتلعرع

  . عيعحع يوقتذرظذنعثدعن باشقا هئح تةرب. باشقا هئح ظعاله يوقتذر
* * * * * * *  
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ة  ةزعلعرع صةيغةمبةرض ذالرنعث ب ارقعلعق (ظ ةرعكعتع ظ أزع ؤة ه دذ ؤة ) س ةت يةتكىزع ظةزعي

) دذرذس، ظذ («ظئيتقعنكع، . دةيدذ» ظاثلعغان نةرسعسعنعث هةممعسعضة ظعشعنعدذ «) صةيغةمبةرنع(
ةرنعث سأزعضة سعلةرضة صايدعلعق سأزلةرنع ظاثالص ظعشعنعدذ، اهللا نعث سأزلعرعضة ظعشعنعدذ، م  أمعنل

اهللا . »ظعشعنعدذ، ظذ سعلةردعن ظعمان ظئيتقانالر ظىحىن رةهمةتتذر) ظذالرنعث ظعخالسعنع بعلضةنلعكتعن(
  . 61نعث صةيغةمبعرعضة ظةزعيةت يةتكىزعدعغانالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ

عدعن ظعكةنلعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةزعيةت يةتكىزىش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعر
  توغرعسعدا 

االاهللا  دذتاظ داق دةي ارقعلعق   :  مذن أزلعرع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا س ةزعلعرع ص عقالرنعث ب مذناص
دذ ظاثلعغان نةرسعسعنعث هةممعسعضة ظعشعنعدذ ظةزعيةت يةتكىزعدذ ؤة ظذنع    ةنع آعم ظذنعثغا    .  دةي ي

ذنعثغا     ذ ظ ة، ظ ة دئس رةر نةرس ةققعمعزدة بع عنعدذبعزنعث ه ذنعثغا   . ظعش ة، ظ أزلةص بةرس ذنعثغا س م ظ آع
دذ   علعص بةرظةضةر بعز ظذنعث قئشعغا آئلعص ظذنعثغا قةسةم ق   . ظعشعنعدذ . سةك، ظذ بعزضعمذ ظعشعنعدذ، دةي

  . ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة قةتادة قاتارلعقالردعنمذ مذشذنعثغا ظوخشاش مةزمذن رعؤايةت قعلعنعدذ
 ،سعلةرضة صايدعلعق سأزلةرنع ظاثالص ظعشعنعدذ، اهللا نعث سأزلعرعضة ) دذرذس، ظذ(«ظئيتقعنكع

اثالص        ظعشعنعدذ  يةنع ظذ آعمنعث راستحعل، آعمنعث يالغانحع ظعكةنلعكعنع سأزلعضىحعنعث سأزلعرعنع ظ
  . بعلعؤالعدذ
 ةرنعث سأزعضة ذالرنعث ظعخالسعنع بعلضةنلعكتعن (اهللا نعث سأزلعرعضة ظعشعنعدذ، مأمعنل ) ظ
اآعتتذر  »دذ، ظذ سعلةردعن ظعمان ظئيتقانالر ظىحىن رةهمةتتذر ظعشعنع .  آاصعرالر ظىحىن ظذالرغا قارشع ص

ا دذحار :  مذنداق دةيدذ  تاظاالشذثا اهللا    اتتعق ظازابق دعغانالر ق اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ظةزعيةت يةتكىزع
  . بولعدذ

* * * * * * *  
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ة (ظذالر سعلةرنع رازع قعلعش ظىحىن  نع قعلمعدذق دةص صةيغةمبةرض ةن )  تئضعدعغان ضةص اهللا بعل
ةيغةمبعرعنع رازع  ذنعث ص ع ؤة ظ ا، اهللا ن دعغان بولس أمعن بولع تال م ذالر راس ةر ظ دذ، ظةض ةم قعلع قةس

دع  رةك ظع لعرع آئ عقالر(. 62قعلعش ذ مذناص علعق ) ب ع قارش ة آعمك ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ اهللا غ
ة شذ آأرسعتعدعكةن، ظذنعث دوزاخقا آعرعدعغا  نلعقعنع، دوزاختا مةثضى قالعدعغانلعقعنع بعلمةمدذ؟ ظةن

  . 63حوث رةسؤالعقتذر
يالغان قةسةم قعلعص آعشعلةرنع قاناظةتلةندىرىشكة ظذرذنذش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن 

  ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 ةن ) صصةيغةمبةرضة تئضعدعغان ضةصنع قعلمعدذق دة (ظذالر سعلةرنع رازع قعلعش ظىحىن اهللا بعل

ادةم       :  بذ ظايةت هةققعدة قةتادة مذنداق دةيدذ     ذقةسةم قعلعد  عقالردعن بعر ظ بعزضة خةؤة قعلعنعشحة، مذناص
وثلعرعمعز      ذ ح ة ش ث ظةن ةمكع، بعزنع ةن قةس امع بعل ث ن لعك   )1(اهللا نع ع ؤة شةرةص زدعن ياخش ة بع  ظةلؤةتت

ةتعؤارع يوق،       آعشعلةردذر، ضةرحة مذهةممةدنعث دةؤاتقعنع هةق بولسعمذ            ظذالرغا نعسبةتةن ظئشةآتعنمذ ظ
دع ةمكع،         . دئ ةن قةس امع بعل ث ن ئلعص اهللا نع اثالص ق ادةم ظ ر ظ ذلمانالردعن بع أزعنع مذس ذ س ذنعث ظ ظ

سةن بولساث هةقعقةتةن ظئشةآتعنمذ قةدعرسعز نةرسة، دئدع ؤة        . مذهةممةدنعث دةؤاتقعنع ظةلؤةتتة هةقتذر   
االمنعث قئش   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتكىزدع    ص ذنعثغا ي أزعنع ظ ذ س رعص ب ىرىص بئ ةيغةمبةر . عغا يىض ص

ئلعص    اقعرعص آ ةؤةتعص ح ادةم ظ عققا ظ ذ مذناص االم ظ أزنع  «: ظةلةيهعسس ذ س ئنعث ب ة  س عثغا نئم قعلعش
دع؟ ةؤةبحع بول دع» س أزعنع         . دئ ذ س ص ظ ةم قعلع ةن قةس تعص ؤة اهللا بعل ةت ظئي أزع لةن ة ـ ظ ذ ظأزعض ظ

ع  انلعقعنع ظئيتت ادةم هئ. قعلمعغ ذلمان ظ ع مذس انحعنع   : لعق ارغعن، يالغ تحعلغا حعق تحعلنع راس ع اهللا راس ظ
دع  ارغعن دئ ا حعق ةن اهللا  . يالغانحعغ ذنعث بعل ىن ش ش ظىح علةرنع رازع قعلع ذالر س ة (ظ صةيغةمبةرض

اهللا بعلةن قةسةم قعلعدذ، ظةضةر ظذالر راستال مأمعن بولعدعغان بولسا، ) تئضعدعغان ضةصنع قعلمعدذق دةص
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعهللا نع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع رازع قعلعشلعرع آئرةك ظعدعا

)عقالر ذ مذناص عتعدعكةن ) ب علعق آأرس ة آعمكع قارش ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ةنع اهللا اهللا غ  ي
ةن   تاظاال ئالن قعلعدعك ةث ظ ص ج علعق قعلع ا قارش ا م . غ دعغانلعقعنع، دوزاخت ا آعرع ذنعث دوزاخق ى ظ ةثض

  .  يةنع ظةنة شذ حوث خارلعق ؤة بةختسعزلعكتذرظةنة شذ حوث رةسؤالعقتذر؟ قالعدعغانلعقعنع بعلمةمدذ
* * * * * * *  

 â‘ x‹øt s† šχθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9 $# βr& tΑ ¨”t∴è? óΟ ÎγøŠ n= tæ ×ο u‘θß™ Ν ßγã∞ Îm;uΖ è? $ yϑ Î/ ’ Îû öΝÎκ Í5θè= è% 4 È≅ è% (# ÿρâ Í“ ÷κyJ ó™$# χ Î) ©! $# 

ÓlÍ øƒ èΧ $ ¨Β šχρâ‘ x‹ øt rB ∩∉⊆∪  
) يةنع نعفاقنع(مذناصعقالر ظأزلعرع توغرعسعدا بعرةر سىرة نازعل بولذص، ظذالرنعث دعللعرعدعكعنع 

مةسخعرة ) خالعغعنعثالرحة(سعلةر اهللا نعث دعنعنع «ظئيتقعنكع، . مأمعنلةرضة خةؤةر بئرعشتعن قورقعدذ
علةر  ثالر، س تعن (قعلع اش بولذش عنع ) ص دعغان نةرس ةنع(قورقع عقلعقنعي كارا )  مذناص ذم ظاش اهللا حوق

  . 64»قعلعدذ

                                                 
  . مذناصعقالرنعث آاتتعؤاشلعرعنع دئمةآحع) 1(
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سعرالرنعث صاش بولذص قئلعشعدعن قورقذش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن بعرع ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا 

دذ داق دةي د مذن اش   «: مذجاهع عرلعمعزنع ص ذ س دعن اهللا ب عدذ، ظان ارا سأزلعش عقالر ظأزظ مذناص
ظذالر سئنعث يئنعثغا آةلضةندة، اهللا ساثا      نعث تاظاالث مةزمذنع اهللا بذ ظايةتنع. »عكةن دةيدذ قعلعؤةتمعس

دة      أز ظعحع ذالر ظ دذ، ظ االم قعلع ةن س أزلةر بعل ان س تا قولالنمعغ االم قعلعش أزعمعز  «: س ذ س قا ب اهللا نئمعش
دذ  ع جازالعماي ةن بعزن ة » !بعل دذ، دوزاخ نئمعدئض ا آعرع ذالر دوزاخق ايعدذر، ظ ذالرغا آذص دذ، دوزاخ ظ ن دةي

  .  دئضةن ظايعتعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ))1!يامان جاي
ة،   ذ ظايةتت دذ اهللا تاظاال ب ع «ظئيتقعنكع، :  مذنداق دةي ة(سعلةر اهللا نعث دعنعن ) خالعغعنعثالرح

ثالر، سعلةر  اش بولذشتعن(مةسخعرة قعلع دعغان نةرسعنع ) ص عقلعقنع(قورقع ةنع مذناص ذم ) ي اهللا حوق
دذ  ةنع ا  »ظاشكارا قعلع ع رةسؤا قعلعدذ ؤة   هللا صةيغةمبعرعضة ظايةت نازعل قعلعص ظذنعث بعلةن سعلةرن        ي
علةرنعث ظعشث اليدذ س ئحعص تاش ذنعثغا ظ االاهللا . الرنع ظ دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةل :  ب دا آئس دعللعرع

  ظويالمدذ؟ دىشمةنلعكعنع ظاشكارعلعمايدذ دةص  ) ظعسالمغا بولغان (اهللا ظأزلعرعنعث   ) يةنع مذناصعقالر (بارالر  
 ))2اهللا سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرنع بعلعص تذرعدذ        .سةن ظةلؤةتتة سأزعنعث ظذسلذبعدعن ظذالرنع تونذيسةن        

سىرة  “ يدعغانظئحعص تاشال  ”سىرة مذهةممةد مذناصعقالرنعث ظةصتع بةشعرسعنع      : شذثا قةتادة مذنداق دةيدذ   
  . دةص ظاتعالتتع

* * * * * * *  
  È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tFø9 r' y™  ∅ ä9θà) u‹ s9 $yϑ ¯Ρ Î) $̈Ζ à2 ÞÚθèƒ wΥ Ü= yèù= tΡ uρ 4 ö≅ è% Ï& ©#!$$ Î/r& ÏµÏG≈ tƒ# uuρ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. 

šχρâ Í“ ÷κ yJó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? ô‰ s% Λ änö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 βÎ) ß# ÷è̄Ρ  tã 7πx Í←!$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ó> Éj‹ yèçΡ Oπx Í←!$ sÛ 

öΝ åκ®Ξr' Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šÏΒ Íøg èΧ ∩∉∉∪  
راستعن (بعز «: سورعساث، ظذالر) مةسخعرة قعلغانلعقعنع(ظةضةر سةن ظذالرنعث !) ظع مذهةممةد(
سعلةر اهللا نعث «) بذ مذناصعقالرغا. (دةيدذ» ، صةقةت ظعح صذشذقع قعلعص ظوينعشعص دةص قويدذق)ظةمةس

ةتلعرعنع  ع، اهللا نعث ظاي ابعنع(دعنعن ةنع آعت ةيغةمبعرعنع مةسخعرة) ي ذ؟ؤة اهللا نعث ص »  قعلدعثالرم
يعن، ) يالغان قةسةم ظعحعص(سعلةر . 65دئضعن ثالردعن آئ ان ظئيتقعنع اثالر، سعلةر ظعم أزرة ظئيتم ظ

ةن( ش بعل خعرة قعلع ةيغةمبةرنع مةس ذرذهنع ) ص ر ض علةردعن بع دذثالر، س عر بول ة (آاص ت تةؤب راس
ذناهكار بولغان ) قعلغانلعقلعرع ظىحىن  ذرذهنع ض عقلعق (لعقلعرع ظةصذ قعلساق، يةنة بعر ض ةنع مذناص ي

  . 66ظىحىن جازااليمعز) بعلةن ضذناهنع داؤامالشتذرغانلعقلعرع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة مذجادةلة ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر30 ــــ 29سىرة مذهةممةد ) 2(
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هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعش ؤة يالغان ظأزرة تعلةش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا 

 ـ  زنعث ظةنة شذ قارع  تةبذك غازعتعدا بعر ظادةم بعر سورذندا بع: ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر مذنداق دةيدذ
ذرظان ذنحاقلعق       ق دا قورق ةث مةيدانع أزلةيدعغان، ج ان س امراق، يالغ اققا ظ اش قورس لعرعمعزغا ظوخش

دع   دعم، دئ ةرنع آأرمع دعغان ظادةمل ةن     . قعلع ةن هةقعقةت ث، س ان ظئيتتع ادةم يالغ ر ظ ذرغان بع حعتتة ت مةس
ةهؤال   . مغا حوقذم يةتكىزعمةن، دئدع  مذناصعق ظعكةنسةن، سئنعث بذ سأزىثنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال       بذ ظ

  . بذ هةقتة قذرظان آةرعمدة ظايةتمذ نازعل بولدع. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعص باردع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنعث        : ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر مذنداق دةيدذ     عقنعث ص مةن ظذ مذناص

ةل تاسمعسعغا ظئسعلعؤالغانلعقعنع، تاشالرغ ذنعثب ذتلعرعنعث جاراهةتلةنضةنلعكعنع، ظ ع : ا صذتلذشذص ص ظ
ةيغةمبعرع ث ص ان     ! اهللا نع عص دةص قويغ ص ظوينعش اق قعلع ةقةت حاخح ةس، ص تعن ظةم أزنع راس ذ س بعزم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      ةتلعرعنع «: ظعدذق، دئضةنلعكعنع، ص ع، اهللا نعث ظاي سعلةر اهللا نعث دعنعن
  .  دئضةنلعكعنع آأردعم» نعث صةيغةمبعرعنع مةسخعرة قعلدعثالرمذ؟ؤة اهللا) يةنع آعتابعنع(

دذ    داق دةي هاق مذن ع ظعس دة         : ظعبن ذالرنعث ظعحع ذص، ظ ار بول علةر ب ذرذه آعش ر ض عقالردعن بع مذناص
عنعث        ةلعمة قةبعلعس ابعت، بةنذس ع س ة ظعبن ع ؤةدعظ ةرنعث قئرعندعش د جةمةتعدعكعل ع زةي ة ظعبن ظذمةيي

ار ظعدع    ظعتتعصاقدعشع ظةشجة    ةر ب ارلعق ظادةمل ةيغةمبةر . قةبعلعسعدعن مذخةششةن ظعبنع هذمةييعر قات ص
ة ماثدع  ةن ظذالرمذ بعلل ذنعث بعل دا، ظ ذك غازعتعغا ماثغان ذالرنعث . ظةلةيهعسساالم تةب ؤئتعص ظ دا آئتع يول

ة        ةزعلعرع ـ بةزعلعرعض اش بةنذظ           : ب قعنعغا ظوخش ةن ظذرذش ةزعلعرع بعل ةزعلعرع ـ ب ةرنعث ب فةر ظةرةبل ةس
نعث نامع بعلةن قةسةمكع،     تاظاالقةبعلعسعنع يذرتعدعن هةيدةص حعقعرعشنع ظاسان دةص ظويالمسعلةر؟ اهللا           

امحع  علةرنع ظارغ دا س ات يئقعن أرع ص ة آ ان هالةتت ةن باغالنغ تعالر بعل أزلعرع . معز دئيعش ذ س ذالرنعث ب ظ
دع    ىن ظع ئلعش ظىح ة س ذش ؤة ؤةهعمعض ةرنع قورقذت ةن ظعب. مأمعنل ةييعر مذخةشش ع هذم امع  : ن ث ن اهللا نع

سعلةرنعث بذ   . شنع ظىمعد قعلعمةن   ذ قامحعدعن ظذر 100بعلةن قةسةمكع، مةن سعلةرنعث هةر بعرعثالرنع          
دع    العمعز دئ ثعلعص ق ز يئ ا بع ل بولس ذرظان نازع ةققعمعزدة ق ث ه ىن بعزنع أزىثالر ظىح ةيغةمبةر . س ص

عرغا ع ياس ةممار ظعبن االم ظ ذ «: ظةلةيهعسس رعص ظ ةن بئ ةن س ذالر هةقعقةت قعن، ظ ةرنع تاص أيىص ظادةمل آ
 ظذالردعن ظذالرنعث ظئيتقان سأزلعرعنع سوراص باققعن، ظةضةر ظذالر ظذنع ظئتعراص قعلمعسا، ظذنداق            )1(آةتتع

ةممار ظذالرنعث قئشعغا بئرعص     . دئدع » ظةمةس، سعلةرمذ مذنداق ـ مذنداق سأزلةرنع قعلدعثالر دئضعن      ظ
ذالرغا ةيغةمبةر ظةلة: ظ دع ص انلعرعنع دئ االمنعث ظئيتق ةيغةمبةر  . يهعسس ذالر ص ةن ظ ذنعث بعل ش

أزرة تعلةص آةلدع        ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تأضعسعنعث ظىستعدة          . ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظ شذ حاغدا ص
دع ذرذص اهللا      . ظع علعص ت عغا ظئس ةل تاسمعس عنعث ب ابعت تأض ع س ة ظعبن ةيغةمبعرع تاظاالؤةدعظ ث ص ز ! نع بع

مذخةششةن ظعبنع هذمةييعر ظع اهللا   . مةس، صةقةت حاخحاق قعلعص ظوينعشعص دةص قويدذق، دئدع    راستعن ظة 
  . مةن ظعسمعمنع ؤة ظاتامنعث ظعسمعنع يأتكعؤئتةي مئنع آةحىرضعن، دئدع! نعث صةيغةمبعرع

دع        ار ظع ةييعر ب ع هذم ةن ظعبن دة مذخةشش انالر ظعحع ذ قعلعنغ ة ظةص ذ ظايةتت معنع  . ب ذ ظعس ظ
دا شئهعت         تاظاالغا يأتكعؤةتتع ؤة اهللا     ظابدذراهمان دعن ظأزعنعث آعشعلةر تةرعصعدعن بعلعنمةيدعغان بعر جاي

                                                 
  .  سأزلةرنع قعلغانلعقع ظىحىن، ظذالرنعث دوزاخقا حىشىص آأيعدعغانلعقعدعن بئشارةت بةرضةنظذالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع نعفاق) 1(
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جةسعتعنعث ظعزدئرعكع    ظذنعث . آئيعن ظذ يةمامة ظذرذشعدا شئهعت بولدع        . هالةتتة ظألتىرىلىشعنع تعلعدع  
  . بولمعدع
 علةر ص (س ةم ظعحع ان قةس ان ظئيتقع ) يالغ علةر ظعم اثالر، س أزرة ظئيتم يعن، ظ ثالردعن آئ نع

ةن( ش بعل خعرة قعلع ةيغةمبةرنع مةس ذرذهنع ) ص ر ض علةردعن بع دذثالر، س عر بول ة (آاص ت تةؤب راس
ذقعلمايمعز      ظةصذ قعلساق ) قعلغانلعقلعرع ظىحىن  ةنع سعلةرنعث هةممعثالرنع ظةص سعلةرنعث بعرعثالر   .  ي

يةنع مذناصعقلعق بعلةن ضذناهنع (ع يةنة بعر ضذرذهنع ضذناهكار بولغانلعقلعرحوقذم جازالعنعشع آئرةك 
  . ظىحىن جازااليمعز) داؤامالشتذرغانلعقلعرع

* * * * * * *  
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Ò># x‹tã ×ΛÉ) –Β ∩∉∇∪  
 بعرعضة -بعر ) مذناصعقلعقتا ؤة ظعماندعن يعراق بولذشتا(الالر مذناصعق ظةرلةر بعلةن مذناصعق ظاي

يةنع بئخعللعق (ظوخشايدذ، ظذالر يامانلعققا بذيرذيدذ، ياخشعلعقتعن توسعدذ، ظذالر قوللعرعنع يذمذؤالعدذ 
ع ، اهللا مذ ظذالرن)يةنع اهللا نعث تاظعتعنع تةرك ظةتتع (ظذالر اهللا نع ظذنتذدع ). قعلعص سةدعقة بةرمةيدذ 

شىبهعسعزآع، مذناصعقالر ). يةنع اهللا ظذالرنع ظأزعنعث صةزلعدعن ؤة رةهمعتعدعن مةهرذم قعلدع(ظذنتذدع 
ذالر . 67صاسعقالردذر ا دوزاخنع ؤةدة قعلدع، ظ ذففارالر غ الالر ؤة آ عق ظاي ة، مذناص عق ظةرلةرض اهللا مذناص

ر، اهللا ظذالرغا لةنةت قعلدع، ظذالر مةثضىلىك يئتةرلعكتذ) ظازابالشقا(دوزاخ ظذالرنع . دوزاختا مةثضى قالعدذ
  . 68ظازابقا دذحار بولعدذ

  مذناصعقالرنعث بةزع سىصةتلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب رعص اهللا تاظ ة بئ لعرعغا رةددعي عقالرنعث قعلمعش ةتلعرعنعث ، مذناص ذالرنعث سىص  ظ

ةتلعرعنع  ةرنعث سىص عحةمأمعنل ةنلث دةل ظةآس دذ  ظعك ان قعلع ذيرذص،  . عكعنع باي لعققا ب ةر ياخش مأمعنل
ذالر : يامانلعقتعن توسقان بعر ؤاقعتتا ظةنة شذ مذناصعقالر     يامانلعققا بذيرذيدذ، ياخشعلعقتعن توسعدذ، ظ

 يةنع صذل ـ مئلعنع اهللا يولعدا سةرص      )يةنع بئخعللعق قعلعص سةدعقة بةرمةيدذ(قوللعرعنع يذمذؤالعدذ 
يةنع اهللا (، اهللا مذ ظذالرنع ظذنتذدع )يةنع اهللا نعث تاظعتعنع تةرك ظةتتع(ر اهللا نع ظذنتذدع ظذالقعلمايدذ، 

ةنع ظذالر اهللا   )ظذالرنع ظأزعنعث صةزلعدعن ؤة رةهمعتعدعن مةهرذم قعلدع  نع ظةسلةشنع ظذنتذص   تاظاال  ي
  . ظامعلعنع قعلدعمذ ظذالرغا ظذالرنع ظذنتذص قالغاندةك مذتاظاالقالغانلعقعلعرع ظىحىن، اهللا 

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالرغا(:  ب دذ) ظ ذالقاتنع  «: دئيعلع دعكع م علةرنعث مذشذ آىن س
ذيمعز     علةرنع ظذنت ىن س اش، بىض ذغانلعقعثالرغا ظوخش ذص    (ظذنت ذص ظذنت الص قوي ا تاش علةرنع ظازابق ةنع س ي

  . )1()قالغاندةك مذظامعلة قعلعمعز

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع34سىرة جاسعية ) 1(
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عقالر عزآع، مذناص عقالردذرشىبهعس رعص     صاس ا آع ذمراه يولعغ دعن حعقعص ض ةق يول ذالر ه ةنع ظ  ي
 ظذالر بذ قةبعه ظعشلعرع ظىحىن  اهللا مذناصعق ظةرلةرضة، مذناصعق ظايالالر ؤة آذففارالرغا . قالغذحعالردذر

 دوزاخنع ؤةدة قعلدع، ظذالر دوزاختا مةثضى قالعدذ     ا مةثضى قا . لعدذ  يةنع مذناصعقالر ؤة آاصعرالر دوزاخق
 يئتةرلعكتذر، اهللا ظذالرغا لةنةت قعلدع) ظازابالشقا(دوزاخ ظذالرنعنع رةهمعتعدعن يعراق  يةنع اهللا ظذالر

  . ظذالر مةثضىلىك ظازابقا دذحار بولعدذقعلدع 
* * * * * * *  

 šÏ% ©!$% x. ÏΒ ôΜä3Ï= ö6 s% (#ûθ çΡ%Ÿ2 £‰x© r& öΝä3Ζ ÏΒ Zο §θ è% u sW ø.r& uρ Zω üθøΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ (#θãètF ôϑ tG ó™$$ sù óΟ ÎγÉ)≈ n= sƒ ¿2 

Λ ä÷ètG ôϑ tG ó™$$ sù ö/ ä3É)≈n= sƒ ¿2 $yϑ Ÿ2 yì tFôϑ tFó™ $# šÏ% ©!$# ÏΒ Ν ä3Ï= ö6 s% óΟÎγ É)≈n= sƒ ¿2 ÷Λä ôÒäz uρ “ É‹ ©9$% x. (#ûθ àÊ$yz 4 
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العثالر( علةرنعث ه عقالر، س ع مذناص ةن ) ظ ذرذن ظأتك علةردعن ب ةرنعث (س ان ظىممةتل االك بولغ ه
 مىلكع ؤة ظةؤالدع سعلةرنعثكعضة - قذؤؤةتتة سعلةردعن آىحلىك، مال -ظوخشايدذ، ظذالر آىح ) هالعغا

دع أص ظع دا آ ةر . قارعغان ذرذن ظأتكةنل علةردعن ب ةتتعكع(س ةززةتلعرع جةه عؤعسدعن نئس) دذنيانعث ل
نئسعؤةثالردعن بةهرعمةن بولدذثالر؛ ) دذنيانعث لةززةتلعرع جةهةتتعكع(بةهرعمةن بولغاندةك، سعلةرمذ 

ا ؤة  ة شذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع دذني ظذالر باتعلغا حأمضةندةك، سعلةرمذ باتعلغا حأمدىثالر؛ ظةن
  . 69ظاخعرةتتة ظئتعبارسعزدذر، ظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذر

ازابع  تاظاالظذالرغا دذنيادا ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرضة يةتكةن اهللا      :  مذنداق دةيدذ  تاظاالاهللا   نعث ظ
دذ   ازاب يئتع ةن ظ ذالرغا يةتك ذ ظ ةتتع ؤة ظاخعرةتتعم ةن . ي ذرذن ظأتك علةردعن ب ان (س االك بولغ ه

 مىلكع ؤة ظةؤالدع -مال  قذؤؤةتتة سعلةردعن آىحلىك، -ظوخشايدذ، ظذالر آىح ) ظىممةتلةرنعث هالعغا
ةززةتلعرع جةهةتتعكع (سعلةردعن بذرذن ظأتكةنلةر . سعلةرنعثكعضة قارعغاندا آأص ظعدع  ) دذنيانعث ل

نئسعؤةثالردعن بةهرعمةن ) دذنيانعث لةززةتلعرع جةهةتتعكع(نئسعؤعسدعن بةهرعمةن بولغاندةك، سعلةرمذ 
  . بولدذثالر

ع  ةتنع سعلةردعن ظعلض ذ ظاي أز  هةسةنبةسرع ب دةك سعلةرمذ ظ ةن بولغان دعن بةهرعم رعكعلةر ظأزدعنع
ان    عر قعلغ دذثالر دةص تةصس ةن بول ثالردعن بةهرعم ا . دعنع علةرمذ باتعلغ ةندةك، س ا حأمض ذالر باتعلغ ظ

ىتىن   حأمدىثالر؛ ظةنة شذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظئتعبارسعزدذر   يةنع ظذالرنعث ص
ذحعالردذر . عنعص ظذنعثغا ساؤاب بئرعلمةيدذ    ظةمةللعرع بعكار قعل   ان تارتق ة شذالر زعي  حىنكع ظذالر   ظةن

  . ظةمةللعرع ظىحىن هئح ساؤابقا ظئرعشةلمةيدذ
دذ داق دةي ةرنعث ظعشعغا : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذن بىضىنكعلةرنعث ظعشع ظأتكةنكعل

عقالر، سعلةرن (! هة ـ نئمعدئضةن ظوخشايدذ       العثالر ظع مذناص ذرذن ظأتكةن ) عث ه هاالك (سعلةردعن ب
اهللا بعزنع  .  ظعلضعرع ظأتكةن ظةنة شذالر ظعسراظعل ظةؤالدعدذر     ظوخشايدذ) بولغان ظىممةتلةرنعث هالعغا 

اتتع  ذالرغا ظوخش ةن    . ظ ةنلعكعنع بعلعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص نعم  «: م ث جئ مئنع
ان زات اهللا  دة بولغ امع نعث ظعلكع ة ظةضعشعص آئتعس ن ذدعيالرغا ظةلؤةتت ةن قةسةمكع، سعلةر يةه علةر، بعل

ا آعرعص                هةتتا ظذالردعن بعرع آئلةنعث آامعرعغا آعرعص آةتسة، سعلةرمذ ظذنعثغا ظةضعشعص شذ آامارغ
  . »آئتعسلةر



  
  
  

  

 

 64                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قع           : لعدذ ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ص
مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر سعلةردعن بذرذن ظأتكةنلةرنعث     «

الر آئلةنعث  يوللعرعغا ظةلؤةتتة غئرعحمذ غئرعح، ضةزمذضةز، غذالحمذ غذالح ظةضعشعص آئتعسعلةر، هةتتا ظذ         
ساهابعالر ظع اهللا   » ا آعرعص آئتعسعلةر آامعرعغا آعرعص آةتسعمذ سعلةر ظذالرنعث ظارقعسعدعن شذ آامارغ     

ةيغةمبعرع  ث ص دع  ! نع ذ؟ دئ ةهلع آعتابم ةر، ظ ذالر آعمل االم . ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس م  «: ص اي آع ذالر بولم ظ
  . دئدع» بوالتتع

* * * * * * *  
 óΟ s9 r& öΝÎκ ÌEù' tƒ é' t6 tΡ šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š$tã uρ yŠθßϑ rO uρ ÏΘöθs% uρ tΛÏδ¨uö/ Î) É=≈ ysô¹ r& uρ š tô‰ tΒ 
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∩∠⊃∪  
ةؤمعنع  ةؤملعرعنعث،ظعبراهعم ق اد ؤة سةمذد ق ذه، ظ ةرنعث، ن ذرذن ظأتكةنل ث، ظذالرغا ظذالردعن ب

) يةنع لذت ظةلةيهعسساالم قةؤمع قعشالقلعرعنعث(مةديةن ظاهالعسعنعث، آأمتىرىؤئتعلضةن قعشالقالرنعث 
بذ مأجعزعلةرنع ظذالر ظعنكار (خةؤةرلعرع آةلمعدعمذ؟ ظذالرغا صةيغةمبةرلعرع مأجعزعلةر ظئلعص آةلدع 

ظأزلعرعضة ) ؤة ضذناه قعلعش بعلةنآاصعر بولذش (اهللا ظذالرغا زذلذم قعلغعنع يوق، لئكعن ظذالر ). قعلدع
  . 70ظأزلعرع زذلذم قعلدع

  مذناصعقالرغا ظعلضعرع ظأتكةنلةردعن ظعبرةت ظئلعشقا نةسعهةت قعلعش توغرعسعدا 
دذ   تاظاالاهللا  :  صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظةنة شذ مذناصعقالرغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعص مذنداق دةي

ظعبراهعم قةؤمعنعث، مةديةن  ةنلةرنعث، نذه، ظاد ؤة سةمذد قةؤملعرعنعث،ظذالرغا ظذالردعن بذرذن ظأتك
القالرنعث  ةن قعش عنعث، آأمتىرىؤئتعلض القلعرعنعث (ظاهالعس ةؤمع قعش االم ق ذت ظةلةيهعسس ةنع ل ) ي

ذ؟  ةؤةرلعرع آةلمعدعم ةؤةرلعرع      خ ةرنعث خ ةن ظىممةتل ذرذن ظأتك علةردعن ب ة س ةنع سعلةرض  ي
ذ؟ اهللا ب ةر    يةتكىزىلمعدعم قا ي انالردعن باش ان ظئيتق االمغا ظعم ذه ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ن ع ؤة ص ةندعس

  . يىزعدعكع صىتىن ظعنسانالرنع سذغا غةرق قعلعص ظومذميىزلىك هاالك قعلدع
غانلعقع ظىحىن، شعددةتلعك   ظاد قةؤمع ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرع هذد ظةلةيهعسساالمنع يالغانغا حعقار  

و  ارا ب االك قع ق ةن ه دعران بعل أجعزة قعلعص     . لعن ار قعلعص م االمنع ظعنك العه ظةلةيهعسس ةؤمع س ةمذد ق س
دع          االك قعلعن ةن ه اؤاز بعل اتتعق ظ ىن ق ةنلعكعنع ظىح عنع ظألتىرض ةن تأض راهعم  . بئرعلض اهللا ظعب

ار   ذنعثغا ي ة قارشع ظ االمنعث قةؤمعض ةر  ظةلةيهعسس ةن مأجعزل ذنع روش رعص، ظ دىرىص  دةم بئ ةن آىحلةن  بعل
ةؤمعنعث صاد  دع       ق االك قعل ةنظاننع ه ع آ ةمرذد ظعبن ةنعتع ن اهع ل ةؤمع   . عش االمنعث ق ذظةيب ظةلةيهعسس ش

ازابع بعلةن هاالك قعلعندع                آأمتىرىؤئتعلضةن قعشالقالر   . مةديةن ظاهالعسع قاتتعق ظاؤاز ؤة ساية آىننعث ظ
  . لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بولذص، ظذالر مةداظعندا ظولتذراقالشقان ظعدع

ة مذنداق دئضةناالتاظ اهللا  ة بعر ظايةتت ةؤمعنعث شةهةرلعرعنع دىم آأمتىرعؤةتتع، ظذنع :  يةن ذد ق ل
لعؤالدع ) دةهشةتلعك تاشالر  ( ةزع    ))1قاص دا ظولتذراقالشقان دةص          تةصسعرشذناس  ب الر ظذالر سةدذم دئضةن جاي

                                                 
  .  ـ ظايةت53سىرة نةجم ) 1(
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دذ ةت اهللا . قاراي االمةقس االمنع  تاظ ذت ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ل ث ص ذالرنع، ظأزعنع انلعقع،   ظ ار قعلغ  ظعنك
ظذالردعن ظعلضعرع ظةهلع جاهاندعن هئحكعم قعلعص باقمعغان قةبعه ظعش بةححعؤازلعق قعلغانلعقع ظىحىن            

  . باشتعن ظاخعرع هةممعسعنع هاالك قعلدع
 دع ئلعص آةل ةر ظ ةيغةمبةرلعرع مأجعزعل ةيغةمبةرلةر ظذالرغا آةسكعن دةلعل ـ       ظذالرغا ص ةنع ص  ي

 يةنع اهللا ظذالرغا صةيغةمبةرلةر ظةؤةتعص آةسكعن  اهللا ظذالرغا زذلذم قعلغعنع يوق . عصاآعتالرنع آأرسةتت 
دعنع ظالغانلعقع ظىحىن ظذالرنع هاالك             تعمعز دئيعشنعث ظال اآعتالرنع آأرسةتكةنلعكع ؤة بعلمةص دةلعل ـ ص

  . قعلعش بعلةن ظذالرغا زذلذم قعلغعنع يوق
ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع) عش بعلةنآاصعر بولذش ؤة ضذناه قعل(ئكعن ظذالر ل يةنع ظذالر 

ةت        ا ؤة هاالآ ذنداق ظازابق ة ش ىن ظةن انلعقع ظىح ع حعقق دة قارش انلعقع هةققع ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ص
  . دذحار بولدع

* * * * * * *  
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ياخشع ظعشالرنع ) آعشعلةرنع(ر  بعرع بعلةن دوستتذر، ظذال-مأمعن ظةرلةر، مأمعن ظايالالر بعر 

ظادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ، اهللا غا ؤة اهللا ) تولذق(قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن توسعدذ، نامازنع 
نعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدذ، ظةنة شذالرغا اهللا رةهعم قعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت 

  . 71بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
  معنلةرنعث مةدهعيعلةشكة تئضعشلعك سىصةتلعرع توغرعسعدا مأ

االاهللا  قتاظ يعن نعالرنعث ظةيعبلع مذناص دعن آئ ان قعلغان ةتلعرعنع باي لعك سىص ة تئضعش ذنعث شعض ظ
دذ           ظارقعسعدعنال ان قعلعص مذنداق دةي ةتلعرعنع باي مأمعن :  مأمعنلةرنعث مةدهعيعلةشكة تئضعشلعك سىص

بعر ـ بعرعنع .  يةنع ظذالر بعر ـ بعرعضة ياردةم بئرعدذ بعرع بعلةن دوستتذر-بعر ظةرلةر، مأمعن ظايالالر 
دذ ولالص قذؤةتلةي ةت  . ق داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذخارع، ص ام ب ة ظعم ذ هةقت ب

دذ ث«: قعلع ة      مأمعننع ر ـ بعرعض ذرغان ب          بع ذص ت ث تذت ع حع ر ـ بعرعن ذددع بع اردةم بئرعشع خ ث  ي عنانع
ايدذ ا ظوخش ة            » تاملعرعغ ر ـ بعرعض اقلعرعنع بع ث بارم النع قولعنع ذ معس االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . ضعرةلةشتىرىص تذرذص آأرسةتتع
ةر  «: ظعمام بذخارع يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           مأمعنل

ةننعث معسالعغا      بعر ـ بعرعنع دوست تذتذشقا ؤة بعر ـ بعرعض          قةت قعلعشقا خذددع بعر ت ة مئهرع ـ شةص
ةننعث قالغان ظةزالعرعدعنمذ شذ ظاغرعقنعث تةسعرع               . ظوخشايدذ ظةضةر ظذ تةننعث بعرةر ظةزاسع ظاغرعسا، ت

  . »بولذص ظذ ظادةم قعززعص ؤة ظذيقذسعرايدذ
 توسعدذياخشع ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن ) آعشعلةرنع(ظذالر  اهللا تاظاال بذ
ة ةن هةقت داق دئض الرغا      :  مذن ع ظعش دعغان، ياخش الرغا دةؤةت قعلع ةيرلعك ظعش اراثالردا خ علةرنعث ظ س
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ظادا قعلعدذ، زاآات ) تولذق(نامازنع  ))1بذيرذص، يامان ظعشالرنع مةنظع قعلعدعغان بعر جاماظة بولسذن
دذ ارقعلعق اهللا  بئرع ذش ظ از ظوق ذالر نام ةنع ظ دذاظاالت ي ةت قعلع ا ظعتاظ ارقعلعق اهللا . غ رعش ظ ات بئ زاآ
  . نعث بةندعلعرعضة ياخشعلعق قعلعدذتاظاال
 اهللا غا ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدذ   اهللا توسقان  .  يةنع اهللا بذيرذغان ظعشنع قعلعدذ

دذ  تعن يانع دذ ظعش م قعلع ذالرغا اهللا رةهع ة ش ةن س ظةن ةتلةر بعل ذ سىص ةنع ب ة اهللا  ي ىصةتلةنضةنلةرض
  . مةرهةمةت قعلعدذ

 اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر  غا ظعتاظةت قعلغان آعشعنع اهللا غةلعبعسعضة ظعضة قعلعدذ  تاظاال يةنع اهللا .
  . غا، ظذنعث صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة مةنسذصتذرتاظاالحىنكع غةلعبة اهللا 

 دذر ةن ظعش قعلغذحع ة شذ مأمعنلةرضة      هئكمةت بعل ةتلةرنع خاس قعلعشتا هئكمةت       ظةن  بذ سىص
ارلعق ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر              . بعلةن ظعش قعلغذحعدذر    اهللا بىيىآتذر  . حىنكع اهللا قعلغان ب

  . ؤة يىآسةآتذر
* * * * * * *  
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ةرنع ؤةدة  دعغان جةننةتل اهللا مأمعن ظةرلةر ؤة مأمعن ظايالالرغا ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرع

. ، هةمعشة تذرعدعغان جةننةتلةردة ضىزةل جايالرنع ؤةدة قعلدع ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ . قعلدع
عدعغان ( ذالر ظئرعش ع ) ظ ث رازعلعق عدعن (اهللا نع ةتلعرعنعث هةممعس ةت نئم وث ) جةنن ذ ح دذر، ب آاتتع

  . 72بةختتذر
  مأمعنلةرضة مةثضىلىك نازذ ـ نئمةت بعلةن خذش خةؤةر بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا 

 دة ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرر ؤة مأمعن ظايالالرغا  مأمعن ظةرلةتاظاالاهللا 
ةردة . تةييارالنغان ظئسعل ؤة مةثضىلىك نازذ ـ نئمةتلةرنع تةييارلعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ  ذالر جةننةتل ظ

بعناالرنع ؤة رايلعق ع يةنع حمةثضى قالعدذ، هةمعشة تذرعدعغان جةننةتلةردة ضىزةل جايالرنع ؤةدة قعلدع
  . آأرآةم تذرالغذ جايالرنع ؤةدة قعلدع

داق    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ظةرعدعن ص ذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذمذسا ظةش ام ب ة ظعم ذ هةقت ب
قاحا ـ قذحعلعرع ؤة ظذنعثدعن باشقا بارلعق نةرسعلعرع ظالتذندعن بولغان    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

اركعكعظ ارلعق نةرسعلعرع آىمىشتعن بولغان ظعككع      قاحا.  جةننةت ب  ـ قذحعلعرع ؤة ظذنعثدعن باشقا ب
ار  ةت ب ذالرنعث       . جةنن ىن ظ ع ظىح ارعنع آأرىش ة صةرؤةردعض دعغان جةننةتت ة تذرع ةهلعنعث هةمعش ةت ظ جةنن

  . »نعث زاتعنع ظوراص تذرعدعغان ظذلذغلذق صةردعسعال توساص تذرعدذتاظاالظارعسعنع صةقةت اهللا 
ة ظعم   داق        يةن االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظةرعدعن ص ا ظةش لعم، ظةبذمذس ذخارع ؤة مذس ام ب

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اؤاك           «: دئض ال آ ر ت ة بع ر مأمعنض ةر بع ة ه عزآع، جةننةتت ةك ـ شىبهعس ش
عزلعكع   ان ظئض ةؤرايعتتعن بولغ دذ  60م دعر بئرعلع ر حئ دعغان بع ةز آئلع ث   .  ض ذ مأمعننع دعردا ظ ذ حئ ظ

  . »ظذ ظايالالر ظأزظارا بعر ـ بعرعنع آأرمةيدذ. ظذ ظذالرنع زعيارةت قعلعص تذرعدذ. عرع تذرعدذظايالل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع104سىرة ظال ظعمران ) 1(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     آعم اهللا  «: ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعدذآع، ص
ادا قع         غا  تاظاال ث روزعسعنع تذتسا، ظذ اهللا    سا، رامعزاننع  لؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان ظئيتسا، نامازنع ظ

اآع ظأزعنعث تذغذلغان يذرتعدعن حعقماي ظولتذرسذن، شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا                يولعدا هعجرةت قعلسذن ي
ذر تاظاال ة آعرضىزىشع هةقلعقت ذنع جةننةتك دع» نعث ظ ةيغةمبعرع . دئ ع اهللا نعث ص ذنع ! ساهابعالر ظ ز ب بع

دع   ذ؟ دئ ةؤة قعلمايلعم ة خ ةيغةمبةر . آعشعلةرض االمص ةن  «: ظةلةيهعسس ة هةقعقةت ار،  100جةننةتت ة ب  دةرعج
هةر ظعككع جةننةتنعث ظارعلعقعدا ظاسمان       . ظذ جةننةتلةرنع تةييارلعدع  اهللا، اهللا يولعدا جعهاد قعلغذحعالرغا      

ار     ةرق ب دةك ص ث ظارعلعقع ةن زئمعننع ةر اهللا . بعل اال ظةض ةن    تاظ ردةؤس دئض اثالر، فع ةت سورعس دعن جةنن
ور  ةتنع س ذر     . اثالرجةنن دعكع جةننةتت ةث ظوتتذرع تعدعكع ؤة ظ ةث ظىس ذ ظ ق   . ظ ةتنعث ظئرع دعن جةنن ظذنعث

  . دئدع» نعث ظةرشع باردذرتاظاالظذنعث ظىستعدة مئهرعبان اهللا . ظأستةثلرع ظئقعص حعقعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم             ظةضةر سعلةر ماثا      «: ظعمام ظةهمةد، ظةبذهىرةيرعدعن رعؤايةت قعلعدذآع، ص

اثالر، اهللا دذرذ االد ظئيتس وراثالر تاظ عيلعنع س ا ؤةس دع» دعن ماث ةيغةمبعرع  . دئ ث ص ع اهللا نع اهابعالر ظ ! س
دع  ة؟ دئ ةن نئم عيلة دئض االم. ؤةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذر«: ص العي دةرعجع ةث ظ ةتتعكع ظ يلة جةنن . ؤةس

  . دئدع» نظذنعثغا صةقةت بعرال ظادةم ظئرعشعدذ، مةن شذ ظادةم بولذشذمنع ظىمعد قعلعمة
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لةدعن ظةب ةد، ظةبذمذس ام ظةهم ظعم

دذ ةيغةمبعرع: قعلع ع اهللا نعث ص دعغانلعقع ! بعز ظ ةتنعث بعنالعرعنعث نئمعدعن بولع ة جةننةت ؤة جةنن بعزض
دذق داق دئد. هةققعدة سأزلةص بةرضعن دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن ر «: عص ةتنعث تاملعرعنعث بع جةنن

ار،   آئسعكع ظالتذن بولسا، يةنة بعر آئسعكع آىمىشتعن          تاشلعرع مةرؤايعت بعلةن ياقذت،     سذؤاقلعرع ظعص
عراندعن بولعدذ   تو ازذ ـ نئمةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ        . صعسع زةص ا حةآمةيدذ  . جةننةتكة آعم آعرسة ن . جاص

  . »ؤة قئرعمايدذمايدذ عمةثضى ظألمةيدذ، آعيعملعرع آونعر
) ةتلعرعنعث هةممعسعدعن (اهللا نعث رازعلعقع ) ظذالر ظئرعشعدعغان دذر ) جةننةت نئم  بذ  آاتتع

داق           االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدعرع رةزعيةلاله ةظعد خ ك ظةبذس ام مالع ة ظعم هةقت
 جةننةت ظةهلعضة نعدا قعلعص     شةك ـ شىبهعسعزآع، غالعب ؤة بىيىك اهللا      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

ةهلع ةت ظ ع جةنن دذ! ظ ذالر. دةي ةييارمعز،  : ظ ذيرذقعثغا ت ز ب دذق، بع دايعثنع ظاثلع ارعمعز نع صةرؤةردعض
دذ  دذر دةي دذ : اهللا. ياخشعلعقنعث هةممسع سئنعث قولذثدع . ظئرعشكةن نئمةتلعرعضة رازع بولدعثالرمذ؟ دةي

ذالر ع صةرؤ : ظ ث رازع ب  ظ ارعمعز، بعزنع ةن     علولماس ةردعض ة هةقعقةت ةن بعزض ةددعمعز، س ة ه ققا نئم
دذ       ةردعث، دةي اهللا سعلةرضة ظذنعثدعنمذ ياخشع نةرسعنع     . بةندعلعرعثدعن هئحكعمضة بةرمعضةن نةرسعنع ب

دذ ذ؟ دةي ذالر. بةرمةيم دذ  : ظ عدذر؟ دةي دعن ياخش ة ظذنعث ارعمعز، قايسع نةرس ة  . صةرؤةردعض ةن سعلةرض اهللا م
   .»بذنعثدعن آئيعن سعلةرضة هةرضعز ظاححعقالنمايمةن، دةيدذ. دعمرازعلعقعمنع هاالل قعل

* * * * * * *  
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قارشع غازات قعلعش ؤة (آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعهاد قعلغعن، ظذالرغا ! ظع صةيغةمبةر
ذ نئمعدئضةن يامان ) قورقذنح سئلعش بعلةن  قاتعق مذظامعلة قعلغعن، ظذالرنعث جايع جةهةننةمدذر، ظ

ةن ) يةنع مذناصعقالر (ظذالر . 73!جاي ة دئمعضةنلعكع توغرعسعدا اهللا بعل ذالر هئحنعم دذ، ظ قةسةم قعلع
دع،  عر بول هةقعقةتةن آذفرع سأزعنع ظئيتتع، ظعسالم دعنعغا آعرضةنلعكعنع ظعصادعلعضةندعن آئيعن آاص

دع  قا ظذرذن قا ظاشذرذش نع ظعش مايدعغان ظعش قا ظاش ذالر ظعش االمنع (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ي
 يامان آأرىشع صةقةت اهللا نعث ؤة ظذنعث )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع(، ظذالرنعث )ظألتىرىشنع قةستلعدع

ذالر  ةر ظ دذر، ظةض عقلعقتعن (صةيغةمبعرعنعث ظذالرنع ظأز صةزلعدعن باي قعلغانلعقع ظىحىن ة ) مذناص تةؤب
ذالر  ةر ظ ة ياخشعدذر، ظةض ا، ظأزلعرعض دعن داؤاملعق(قعلس ا ؤة ) ظعمان ذالرنع دذني ة، اهللا ظ ىز ظأرىس ي

بعرةر ) ظذالرنع ظازابتعن قذتذلدذرعدعغان(زااليدذ، يةر يىزعدة ظذالرغا ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاب بعلةن جا
  . 74دوست ؤة بعرةر مةدةتكار تئصعلمايدذ

آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعهاد قعلعشقا ؤة ظذالرغا قاتتعق قوللذق قعلعشقا بذيرذش 
  توغرعسعدا 

اد قعلعشقا         صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع آا    تاظاالاهللا   صعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعه
اتت  ذالرغا ق قا بذ ؤة ظ ول بولذش دذ عق ق ة      . يرذي علعق مذظامعل ة س كةن مأمعنلةرض ة ظةضةش ذنعث ظأزعض اهللا ظ

دع      ذيرذغان ظع قا ب تعغا ظئلعش ات ظاس ص، قان اخعرةتتعكع    . قعلع عقالرنعث ظ عر ؤة مذناص ذنعثغا آاص اهللا ظ
  . قعدعن خةؤةر قعلدعظورنعنعث دوزاخ بولعدعغانلع

آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعهاد قعلغعنظعبنع مةسظذد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ  :
ادعر بواللمعسا، ظذالرنعث يىزعضة نةصرةت               اد قعلعدذ، ظةضةر ظذنعثغا ق يةنع ظذالرغا قارشع قولع بعلةن جعه

  . بعلةن قاصعقعنع تىرىص قارايدذ
عرالرغا قارشع    تاظاالاهللا : نداق دةيدذظعبنع ظابباس مذ    بعلةن   قعلعح  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع آاص

ذيرذدع      قةت قعلماسلعققا ب اد قعلعشقا ؤة ظذالرغا شةص ةن جعه عقالرغا قارشع تعل بعل زةههاك مذنداق  . مذناص
دذ عرالرغا قارشع: دةي حآاص أزلةرنع قعل   قعلع اتتعق س عقالرغا ق ن، مذناص اد قعلغع ةن جعه ذ   بعل ا ب ن، مان غع

  . ظذالرغا قارشع جعهاد قعلغانلعقتذر
ةتادة،             ا ظوخشاش تةصسعر قعلغان، هةسةن ؤة ق ةتنع زةههاآق مذقاتعل ؤة رةبعيظ قاتارلعقالرمذ بذ ظاي

دع   تذر، دئ ة جازاالش ع بويعح ةرعظةت بةلضعلعمعس ذالرنع ش ش ظ اد قعلع ع جعه عقالرغا قارش دا . مذناص يذقعرع
أزلةرنعث ظا  ذ س ةن ب وق دئيعلض علعق ي ذ قارش داق قارم عدا هئحقان عمعغان . رعس ذالرغا ظوخش ع ظ حىنك

  . ظةهؤالالرغا ظاساسةن بعرعدة ظذنداق جازا بئرعلسة بعرعدة مذنداق جازا بئرعلعدذ
  بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا 

ةؤعي  ازاتالر”ظذم ع    “ غ دذراهمان ظعبن دا ظاب ةن آعتابع دذلالهتعندئض وث  ظاب ذنعث ح ةظب   ظ ع آ دادعس
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع مالعكنع ان     : ظعبن ة بولغ ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ع             ذالس ظعبن دة ج عقالرنعث ظعحع ان مذناص ل بولغ ذرظان نازع دة ق ذالر هةققع ان ؤة ظ قا حعقمعغ اد قعلعش جعه
الع ظىمةير ظعبنع       . سذؤةيد دئضةن مذناصعقمذ بار ظعدع     ظذمةير ظذنعث   .  سةظعدعنعث ظاتعسع ظعدع    ظذنعث ظاي

دع   ع ظع ةي ظوغل ان ظأض وث بولغ دة ح ان   . ظأيع ةتلعرعنع باي عقالرنعث سىص ذص اهللا مذناص ل بول ذرظان نازع ق
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظةضةر مذهةممةدنعث دةؤاتقعنع راست بولسا، بعز        : قعلغاندعن آئيعن جذالس  
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ةر ظادة  ةآتعنمذ بةتت ة ظئش دع ظةلؤةتت ولعمعز، دئ ةر ب ةظعد . مل ع س ةير ظعبن اثالص اهللا  : ظذم أزعنع ظ ذنعث س ظ
ذالس    تاظاال ع ج ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن ةث     ! نع ةن ؤة ظ ةث سأيىملىآعس انالرنعث ظ ا ظعنس ةن ماث س

سةن  . مةن سةن ياقتذرمايدعغان بعرةر ظعشنعث ساثا يئتعص قئلعشعنع هةرضعز خالعمايمةن          . ياخشعسعسةن
أز   ر س ذنداق بع ص          ش ؤا قعلع عدا رةس علةر ظارعس ئنع آعش ام، س كارا قعلس ذنع ظاش ةر ظ دعثكع، ظةض نع قعل

ماثا نعسبةتةن بعرعنحعسع،    . ظةضةر يوشذرسام سةن مئنعث هاالك بولذشعمغا سةؤةبحع بولعسةن             . قويعمةن
دع دا ظاساندذر دئ ذنعث . ظعككعنحعسعغا قارعغان ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بئرعص ظ دعن ص غا ظان
ةتكىزدع    أزلعرعنع ي ان س نعث ظئيتق ةيغةمبةر       . جذالس ص ص دعن حعقع ذ ظأيع دة، ظ قا يةتكةن ةهؤال جذالس ذ ظ ب

ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلدع ـ دة، اهللا بعلةن قةسةم قعلعص تذرذص، ظذمةير ظعبنع سةظعد ساثا دئضةن         
لعدع، دئدع         شذنعث بعلةن غالعب ؤة بىيىك اهللا     . سأزلةرنع مةن قعلمعدعم، ظذ هةقعقةتةن ماثا يالغاننع حاص

هئحنعمة دئمعضةنلعكع توغرعسعدا اهللا بعلةن قةسةم قعلعدذ، ظذالر ) يةنع مذناصعقالر(ظذالر ظذنعث هةققعدة 
دع،  عر بول هةقعقةتةن آذفرع سأزعنع ظئيتتع، ظعسالم دعنعغا آعرضةنلعكعنع ظعصادعلعضةندعن آئيعن آاص

نع ظع  مايدعغان ظعش قا ظاش ذالر ظعش دع ظ قا ظذرذن قا ظاشذرذش االمنع (ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ي
يامان آأرىشع صةقةت اهللا نعث ؤة ظذنعث ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع(، ظذالرنعث )ظألتىرىشنع قةستلعدع

ذالر  ةر ظ دذر، ظةض عقلعقتعن (صةيغةمبعرعنعث ظذالرنع ظأز صةزلعدعن باي قعلغانلعقع ظىحىن ة ) مذناص تةؤب
ا، ظأزلع ذالر قعلس ةر ظ ة ياخشعدذر، ظةض دعن داؤاملعق(رعض ا ؤة ) ظعمان ذالرنع دذني ة، اهللا ظ ىز ظأرىس ي

بعرةر ) ظذالرنع ظازابتعن قذتذلدذرعدعغان(ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاب بعلةن جازااليدذ، يةر يىزعدة ظذالرغا 
يهعسساالم ظذنعثغا بذ  صةيغةمبةر ظةلة .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع    دوست ؤة بعرةر مةدةتكار تئصعلمايدذ 

  . ظايةتنع ظوقذص بةردع
  .  جذالس نعفاقلعقتعن ظأزعنع صىتىنلةي تارتعص هةقعقعي تةؤبة قعلغانداظئيتعشالرغا قارعغان

ظعمام ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           
هةقعقةتةن سعلةرنعث   «: ر تىص دةرةخنعث سايعسعدة ظولتذرذص تذرذص     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع  : قعلعدذ

ادةم آئلعدذ دذ. قئشعثالرغا بعر ظ ةن قاراي أزع بعل ة شةيتان آ ذ سعلةرض ذنعثغا ضةص . ظ ذ آةلسة، ظ ةر ظ ظةض
ادةم حعقعص آةلدع           . دئدع» قعلماثالر ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع    . ظانحة ظذزاق ظأتمةي آأك آأز بعر ظ ص
اقعر ئ«: عصح ةن ؤة س علةر؟ س ع تعلاليس قا مئن ةمراهلعرعث نئمعش دعد» نعث ه تعص  . ئ ادةم آئ ذ ظ ظ

دع ئلعص آةل ةمراهلعرعنع ظ تع . ه ةم قعلعش ةن قةس دذق، دةص اهللا بعل ة دئمع ذالر هئحنئم ةيغةمبةر . ظ ص
ةن غالعب ؤة بىيىك اهللا    . ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ضذناهعدعن ظأتتع    ذالر شذنعث بعل ةنع مذنا (ظ عقالري ) ص

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع...هئنئمة دئمعضةنلعكع توغرعسعدا اهللا بعلةن قةسةم قعلعدذ
  مذناصعقالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرىشنع قةستلعشع توغرعسعدا 

 يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع (ظذالر ظعشقا ظاشمايدعغان ظعشنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذرذندع
 بةزعلةر بذ ظايةتنع جذالس هةققعدة نازعل بولغان، حىنكع ظأضةي ظوغلع ظذنعث       )رىشنع قةستلعدع ظألتى

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دةص قويعمةن، دئضةنلعكعنع ظىحىن ظذ ظذنع ظألتىرمةآحع                ظئيتقان سأزلعرعنع ص
دع        ل بول دة نازع ةي هةققع ع ظذب دذلاله ظعبن ةت ظاب ذ ظاي ةر ب دع ؤة بةزعل ان دئ ةيغةمبةر   . بولغ ذ ص ع ظ حىنك

  . ظةلةيهعسساالمنع قةستلعدع، دئدع
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ع         دذلاله ظعبن اي، ظاب ا قارعم االمنعث رازع بولمعغانلعقعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ذ ظاي ذددع ب س
  .  هةققدة نازعل بولدع، دئدع)1(ظذبةيضة تاج آةيدىرمةآحع بولغان آعشعلةر

ةت قعلعنعش االم تةعرعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذه    حة، ص ر ض دا بع ان حاغ ىرىش قعلغ ا ي ذك غازعتعغ ب
ان    ةآحع بولغ دة قةستلةص ظألتىؤةتم ةرنعث بعرع ان آئحعل دا آئتعؤاتق ذنع يول عقالر ظ ذالر . مذناص ة 10ظ  نةحح

  . نةصةر ظادةم ظعدع
دذ     ة           : زةههاك مذنداق دةي ةآعر بةيهةقع، هذزةيف بذ ظايةت شذالر هةققعدة نازعل بولغان، ظعمام ظةبذب

ة  . صاتالص بئرعدذ  سمان رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان هةدعسمذ بذ ظةهؤالنع ظئنعق ظع      ظعبنع ية  هذزةيف
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال    : مذنداق دةيدذ  ةممار  . ؤاتاتتعممنعث تأضعسعنعث نذختعسعدعن تذتذص يئتعلة        مةن ص ظ

عدع  عنع ظارقعس دةؤاتاتتعتأض دا . ن هةي ر داؤان ز بع ذالغقا دا آئتعؤاتقانبع ة ظ عز  12 نمعنض ادةم تذيذقس  ظ
ةي دعغاص االمنعث ظال عغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرغا   .  حعقت ع ظ االمنعث دعققعتعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م

اراتتعم اراص تو . ق ذالرغا ق االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعص عغا بذ . ؤلع ذالر ظارقعس دعن ظ تعص  ظان ذص آئ رذل
ياق ظع اهللا نعث       : بعز . دئدع » دةملةرنع تونذدذثالرمذ؟   بذ ظا «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة  . قئلعشتع

ةيغةمبعرع ةن ! ص ان ظعك ع ظورعؤالغ ذالر يىزلعرعن ز . ظ ئكعن بع ذالغلعرعنع تونذ ل ةن ظ ذالرنعث معنض دذق، ظ ؤال
دذق االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ش      «: ص ة ظع ذالرنعث نئم ذحعالردذر، ظ عقلعق قعلغ ىحة مذناص ذالر ظألض ظ

ةيغةمبعرعنع        ظذالر «: ظذ . بعز ياق دئدذق     . دئدع» عنع بعلةمسعلةر؟ قعلماقحع بولغانلعق  دا اهللا نعث ص  داؤان
هةر بعر قةؤم ظذالرنعث بئعشعنع آئسص ساثا ظةؤةتسة     . دئدع» قعستاص، داؤاندعن حىشىرىؤةتمةآحع بولدع 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . بولمامدذ؟ دئدذق  أز ظارعسعدا مذهةممةد ظأزعض       «: ص ةر ظ اق، ظةرةبل ة ظةضةشكةن  ي
ةن   ةر بعل ةندعن         ظادةمل ة ظئرعشتىرض ةن غةلعبعض ذالر بعل ذنع ظ دع، اهللا ظ ذرذش قعل ع ظ ة قارش دىشمةنلعرعض

عنع                    ةك قعلعش أز ـ حأح دع، دةص س كة يىزلةن ذالرنع ظألتىرىش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن، ص آئ
اتعقعن  “ دذبةيلة”ظذ مذناصعقالرنع ! ظع اهللا «: ظاندعن ظذ . دئدع» ياقتذرمايمةن بعز ظع اهللا   . دئدع » بعلةن ظ

ةيغةمبعرع  ث ص ة”! نع دذق  “ دذبةيل ة دئ ةن نئم ذ. دئض عنعث     «: ظ ذالرنعث بعرس ذص، ظ ة بول ر آأيدىرض ذ بع ظ
  . دئدع» يىرعكعضة قادعلعص ظذنع ظألتىرعدذ

دذ ةت قعلع ةيلنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ام مذسلعم، ظةبذتذف ةردعن : ظعم ان ظادةمل داؤانغا حعقق
ر ازراق جئع بعبع ةن هىزةيفعنعث ظارعسدا ظ دعل ذص قال ادةم هذز. دةل بول ذ ظ ةن : ةيفعضةظ امع بعل اهللا نعث ن

ادةم ظعكةنلعكعنع دةص بئرعشعثنع تةلةص قعلعمةن، دئدع              باشقا ظادةملةرمذ   . داؤانغا حعققانالرنعث قانحة ظ
ةث بولمام      ورعغاندعكعن دةص بةرس انعنع س ذالرنعث س ةندعن ظ ذ س ة ظ دعدذ؟هذزةيفعض ة.  دئ ة : هىزةيف بعزض

ادةم ظعدع  14خةؤةر قعلعنعشحة ظذالر       دا بولسام      .  ظ ولعمعز   15ظةضةر مةن ظذالرنعث قاتارع ادةم ب اهللا نعث  . ظ
ذالردعن  ةنكع، ظ ذؤاهلعق بئرعم ةن ض امع بعل دعغان  12ن ذؤاهلعق بئرع ذؤاهحعالر ض ادا ؤة ض ذ دذني ادةم ب  ظ

ا ؤة اهللا نعتاظاالقعيامةت آىنعدة اهللا  دعغ ئالن قعلغذحعالردذر، دئ ذالردعن . ث صةيغةمبعرعضة قارشع جةث ظ ظ
االمن    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص ع بع قعالرعظىح عنع       ث باش ةن نعداس ذن دئض ةن ماثس ع بعل ث ظعح جعلغعنع

أزرة      ذالرنعث قعلماقحع بولغان سذيقةستنع بعلمةصتذق،    ظاثلعماصتذق ؤة ظ   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظ  دةص ص
ع ةي. ظئيتت ؤئتعص   ص ايعلعقتا آئتع ر س االم بع عغا    «غةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث قئش ار، س ذ ب از س دعمعزدا ظ ظال

ذن   ئحكعم بارمعس ذرذن ه دعن ب دع» مةن ذرذه      . دئ ر ض ا بع ذنعث بويعغ االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس راق ص بع
  . ئيتتعظادةملةرنعث ظأزعدعن بذرذن بئرعص بولغانلعقعنع آأرىص شذ ؤاقعتنعث ظأزعدة ظذالرغا لةنةت ظ

                                                 
  . لعماقحع بولغانظذالر ظابدذلاله ظعبنع ظذبةينع ظأزلعرعضة باشلعق سايع) 1(
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ظعمام مذسلعم، ظةممار ظعبنع ياسعردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت            
ةدةر     12مئنعث ساهابعلعرعمدعن   «: قعلعدذ  مذناصعق جةننةتكة، تأضة يعثنعنعث تأشىآعدعن ظأتةلعضةنضة ق

ذرعيال    ذرعغعنعمذ ص ةتنعث ص دذ ؤة جةنن ةآكعزع . مايدذآعرةلمةي ذالردعن س ة  ظ كة آأيدىرض نع ظألتىرىش
ة ظذالرنعث دولعلعرعغا حعقعدذ . يئتةرلعكتذر  دا آأآرةآلعرعضة آئثعيعدذ  ،آأيدىرض ة »  ظاخعرع شذثا هذزةيف

ارعالتتع ،هئحكعم بعلمةيدعغان ظةنة شذ مذناصعقالرنعث آعملةر ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت سعرنع بعلعدذ        .  دةص ق
  .  دةص بةرمةي هذزةيفعضة دةص بةرضةنصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع هئحكعمضة

 يامان آأرىشع صةقةت اهللا نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع(ظذالرنعث
 يةنع اهللا ظذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةرعكعتع ظذالرنع ظأز صةزلعدعن باي قعلغانلعقع ظىحىندذر

ةيغةم         دا هئحقانداق ضذناهع يوق         بعلةن باي قعلغاندعن باشقا ص اهللا . بةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنعث ظالدع
ظةضةر بذ بةخت ـ ساظادةت ظذالر ظارعسعدا ظومذمالشسا ظعدع،          . صةيغةمبعرعضة بةخت ـ ساظادةت ظاتا قعلدع  

ة  بذ. اهللا ظذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن هةقعقةتكة ظةلؤةتتة هعدايةت قعلغان بوالتتع             هةقت
دع    ةن ظع داق دئض ارعالرغا مذن االم ظةنس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر   «: ص قاندا س ةن ظذحراش علةر بعل ةن س م

علة      ارقعلعق س ةن ظ معدعثالر؟ اهللا م دة ظةمةس ذق ظعحع دع ظازغذنل ةت قعل علةر حئحعالث . رنع هعداي ذ س غ
ارقعلعق سعلةرنع بعرلةشتىردع  تاظاال ظعدعثالر، اهللا   ارقعلعق  سعلةر آةمبةغة .  مةن ظ ل ظعدعثالر، اهللا مةن ظ

دع اي قعل علةرنع ب االم .»س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث   ص ارعالر اهللا ؤة ظ دا، ظةنس أزنع قعلغان ر س ةر بع ه
تع ذر دئيعش ةث هةقلعقت قا ظ ةت قعلعش ةيغةمبعرع معنن دعن اهللا . ص االظان قا تاظ ة قعلعش عقالرنع تةؤب  مذناص

تةؤبة قعلسا، ظأزلعرعضة ياخشعدذر، ظةضةر ظذالر ) ناصعقلعقتعنمذ(ظةضةر ظذالر : حاقعرعص مذنداق دةيدذ
 يةنع يىز ظأرىسة، اهللا ظذالرنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاب بعلةن جازااليدذ) ظعماندعن داؤاملعق(

ألتىرىلىش    ادا ظ   قايغذ ـ هةسرةتكة سئلعش    ،ظةضةر ظذالر مذناصعقلعق يولعنع داؤامالشتذرسا اهللا ظذالرنع دذني
  . ظاخعرةتتة خار ؤة رةسؤا قعلغذحع قاتتعق دةرتلعك ظازاب بعلةن ظازاباليدذ. بعلةن قاتتعق جازااليدذ

 ذالرغا دة ظ ةر يىزع دعغان (ي ازابتعن قذتذلدذرع ذالرنع ظ ةدةتكار ) ظ رةر م ت ؤة بع رةر دوس بع
علمايدذ  اردةم قعلعدعغان هئح بع          تئص ةنع ظذالرغا بةخت ـ ساظادةت بئغشاليدعغان، ي ادةم تئصعلمايدذ   ي . ر ظ

  . نة ظأزعضة آةلضةن يامانلعقنع توسعيالمايدذ. ظذالر نة ياخشعلعققا ظئرعشةلمةيدذ
* * * * * * *  

 * Νåκ ÷] ÏΒ uρ ô̈Β y‰ yγ≈ tã ©! $# ïÈ⌡ s9 $ sΨ9s?# u ÏΒ Ï& Í#ôÒ sù £ s% £‰ ¢ÁsΨ s9 £tΡθä3uΖ s9uρ z ÏΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ 
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óΟ èδ §Å  óΟ ßγ1uθ ôftΡ uρ χ r&uρ ©! $# ÞΟ≈̄= tã É>θã‹äóø9 $# ∩∠∇∪  
يةنع رعزقعمعزنع آةث (ظةضةر اهللا بعزضة ظأز صةزلعدعن ظاتا قعلسا «: ظذالرنعث ظعحعدعكع بةزعلةر

اهللا . 75دةص اهللا غا ظةهدة قعلدع» ظةلؤةتتة سةدعقة بئرةتتذق، ظةلؤةتتة ياخشعالردعن بوالتتذق ) قعلسا
يةنع ظةهدعنع بذزذص، (لعشتع حاغدا،بئخعللعق قع) يةنع باي قعلغان(ظذالرغا ظأز صةزلعدعن ظاتا قعلغان 

تع  ىز ظأرىش تعن ي ةت قعلعش ة ظعتاظ ث صةيغةمبعرعض ا ؤة اهللا نع ذالر . 76)اهللا غ ز، (ظ ةدعقة قعلعمع س
ظعمانعنع، ظئهسانعنع (اهللا غا بةرضةن ظةهدعسعضة خعالصلعق قعلغانلعقلعرع، ) ياخشعالردعن بولعمعز دةص
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ضة قةدةر ) يةنع قعيامةت آىنع( غا مذالقات بولعدعغان آىن يالغانحعلعقلعرع ظىحىن، اهللا) دةؤا قعلعشتعكع
اهللا . 77ظاقعؤعتع قعلدع) ظعشعنعث(تذرذشعنع اهللا ظذالرنعث ) يعلتعز تارتعص(مذناصعقلعقنعث دعللعرعدا 

دعغانلعقعنع، ) ظأز ظارا قعلعشقان(نعث ظذالرنعث ظعحكع سعرلعرعنع،  يوشذرذن سأزلعرعنع بعلعص تذرع
  . 78رنع حوثقذر بعلعدعغانلعقعنع ظذالر ظذقمامدذ؟صىتىن غةيبلة

صذل ـ مال تةلةص قعلعش، ظاندعن سةدعقة بئرعشكة بئخعللعق قعلعش مذناصعقالرنعث 
  ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

االاهللا  دذ تاظ داق دةي ةر اهللا  :  مذن عقالردعن بةزعل أز     تاظاالمذناص ع ظ ةر اهللا بعزن رعص ظةض ا ؤةدة بئ غ
ةز ذم        ص ذق ؤة حوق ةدعقة بئرةتت ايلعقتعن س ذ ب ةن ب ص بةرض ق قعلع ة اهللا رعزع ز ظةلؤةتت ا، بع اي قعلس لعدعن ب

دذ   ذق دةي علةردعن بوالتت ان     . ياخشع آعش دذ ؤة قعلغ ا قعلماي ة ؤاص ذ ؤةدعسعض كةندة ب ا ظئرعش ذالر بايلعقق ظ
ع قعيامةت آىنع ظذالر، غالعب ؤة    اهللا ظذالرنعث بذ قعلمعشعغا نعصاقلعقع تاآ . دةؤاسعنع ظةمةلضة ظاشذرمايدذ  

ىك اهللا  دذ   تاظاالبىي ز تارتقذزع دا يعلتع ذالرنعث دعللعرع ةدةر ظ قانغا ق ا ظذحراش اقلعقتعن  . غ ذ نعص ع ب اهللا بعزن
  ! ساقلعسذن
 ذالر ولعمعز دةص (ظ عالردعن ب ز، ياخش ةدعقة قعلعمع لعق ) س ة خعالص ةن ظةهدعسعض ا بةرض اهللا غ

 يةنع ظذالرنعث ؤةدعضة يالغانحعلعقلعرع ظىحىن) سانعنع دةؤا قعلعشتعكعظعمانعنع، ظئه(قعلغانلعقلعرع، 
عقلعقنع ظذالرنعث   خعالصلعق قعلغانلعقع ؤة يالغانحعلعق قعلغانلعقع ظىحىن اهللا ظذالرنعث دعللعرعدعكع م        ذناص

  . تع قعلدعيامان ظاقعؤع
دا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذخارع ؤة مذسلعم، ص ام ب ةم ظعم ذ هةقت ةت ب ق دئضةنلعكعنع رعؤاي

دذ ذر  «: قعلع االمعتع ظىحت عقنعث ظ ة  . مذناص ذ سأزلعس ةر ظ ذنعثغا    ظةض ا ظ أزلةيدذ، ؤةدة قعلس ان س  يالغ
  . »خعالصلعق قعلعدذ، ظعشةنحعلعك دةص قارالسا خعيانةت قعلعدذ

 ،عرلعرعنع ع س ذالرنعث ظعحك ث ظ قان(اهللا نع ارا قعلعش أز ظ ص ) ظ أزلعرعنع بعلع ذرذن س يوش
دع دذ؟تذرع ذالر ظذقمام دعغانلعقعنع ظ ذر بعلع ةرنع حوثق ىتىن غةيبل ة، غانلعقعنع، ص ذ ظايةتت اال ب  اهللا تاظ

عقالرن   دعغانلعقعنع ؤة مذناص علةرنع بعلع ذرذن نةرس عرالرنع ؤة يوش ث س ذرغان عظأزعنع ا يوش ث دعللعرعغ
عقالر ظةضةر بعز باي   . نةرسعلعرعنع ظوبدان بعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ  ا ظئرعشسةك ظذنعثدعن    مذناص لعقق

ىن اهللا      كةنلعكعمعز ظىح ذنعثغا ظئرعش ذق ؤة ظ ةدعقة قعالتت الغان     تاظاالس ار س ذق، دةص ج ىآىر قعالتت ا ش غ
ىتىن يوشذرذن   تاظاال حىنكع اهللا  . بولسعمذ اهللا ظذالرنعث دعللعرعغا يوشذرغان نةرسعلعرعنع ظوبدان بعلعدذ           ص

سعرالرنع، يوشذرذن سأزلةرنع ظاشكارا ؤة مةخصعي نةرسعلةرنع       ؤة ظاشكارا غةيبلةرنع، هةرقانداق ظعحكع      
  . ناهايعتع ياخشع بعلعدذ

* * * * * * *  
 šÏ% ©!$# šχρâ“ Ïϑ ù= tƒ šÏã Ècθ©Ü ßϑ ø9 $# z ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ’ Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# šÏ% ©! $#uρ Ÿω tβρß‰ Ågs† ωÎ) 
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سةدعقة قعلغذحعالرنع، تاقعتعنعث ) آأص (مأمعنلةرنعث ظعحعدعكع مةردلعك بعلةن ) مذناصعقالر(

سةدعقة قعلغذحعالرنع ظةيبلةيدذ، ظذالرنع مةسخعرة قعلعدذ، ) يةنع آةمبةغةل بولغانلعقتعن ظاز(يئتعشعحة 
  . 79 جازااليدذ، ظذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذاهللا ظذالرنع مةسخعرة قعلغانلعقلعرع ظىحىن
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آأص سةدعقة قعلغذحعالرنع ظةيعبلةش، ظاز سةدعقة قعلغذحعالرنع مةسخعرة قعلعش 
  مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ةتلعرعدعندذر     عقالرنعث سىص ةم مذناص ذ ه داق   هئح. بذم ادةم هةرقان داق ظ ذالرنع  قان دا ظ ث  ظةهؤال
دذ  العي بواللماي دذ  . ظةيعبلعشعدعن خ العي بواللماي ذالرنعث ظةيعبلعشعدعن خ ىحعلةرمذ ظ ةدعقة بةرض ةتتا س . ه

عقالر   دذ    : ظةضةر سةدعقة قعلغذحعالردعن بعرع صذلنع ـ مالنع آأص ظئلعص آةلسة، مذناص ادةم، دةي . بذ رعياخور ظ
  . ظاز نةرسعدعن بعهاجةتتذر، دةيدذاهللا هةقعقةتةن بذ : ظةضةر ظذ ظاز نةرسة ظئلعص آةلسة، ظذالر

ةنلعكعنع   داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله دعن ظةبذمةس ذخارع، ظةبذؤاظعل ام ب ة ظعم ذ هةقت ب
دذ  ةت قعلع ةدعقعلعرعمعزنع        : رعؤاي ز س دا، بع ل بولغان ةت نازع دعكع ظاي ذيرذش هةققع قا ب ةدعقة قعلعش س

ذق  أتىرىص آئلةتت ةدع  . آ عنع س ق نةرس ادةم جع رةر ظ عقالربع ا، مذناص ةن،  : قة قعلس ادةم ظعك اخور ظ ذ رعي ب
تع ا   . دئيعش رةر س ادةم بع ر ظ ة بع ذر،     )1(يةن ةدعقعدعن بعهاجةتت ذ س ةن ب ا، اهللا هةقعقةت ةدعقة قعلس ة س  نةرس
تع ةن   . دئيعش ذنعث بعل عقالر (ش ةن ) مذناص ةردلعك بعل دعكع م ةرنعث ظعحع أص (مأمعنل ةدعقة ) آ س

سةدعقة قعلغذحعالرنع ظةيبلةيدذ، ) يةنع آةمبةغةل بولغانلعقتعن ظاز(ة قعلغذحعالرنع، تاقعتعنعث يئتعشعح
  . بذ قعسسعنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.  دئضةن ظايةت نازعل بولدعظذالرنع مةسخعرة قعلعدذ

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن ع  : ظ ر آىن بع
ةيغةمبةر   ذالرغا ص ص ظ دعغا حعقع علةرنعث ظال االم آعش ثالر«: ظةلةيهعسس ةدعقعلعرعثالرنع يعغع  دةص »س
دا بعر سا خورما ظئلعص             . شذنعث بعلةن آعشعلةر سةدعقعلعرعنع يعغدع        . جاآارلعدع ادةم ظةث ظاخعرع بعر ظ

ةيغةمبعرع     ارتعص      . بذ بعر سا خورمعدذر   ! آةلدع ؤة ظع اهللا نعث ص ظعككع سا  مةن آئحعحة قذدذقتعن سذ ت
خورمعغا ظئرعشتعم، بعر سا خورمعنع ظأزةمضة ظئلعص قئلعص، يةنة بعر سا خورمعنع سةدعقة بئرعش ظىحىن             

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ خورمعنع يعغعلغان سةدعقعنعث ظىستعضة تأآىشكة     . ساثا ظئلعص آةلدعم، دئدع   
ذيرذدع  ص . ب خعرة قعلع ذنع مةس عقالر ظ ةيغة : مذناص ذنعث ص ةدعقعدعن اهللا ؤة ظ ذ س ةن ب مبعرع هةقعقةت

ةيغةمبعرع نئمة قعلسذن، دئيعشتع                  ازدعن   . بعهاجةتتذر، سئنعث بذ بعر سا خورماثنع اهللا ؤة ظذنعث ص بعر ظ
ادةم قالدعمذ؟ دئدع         . آئيعن ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا سةدعقة بةرمعضةن بعرةر ظ

مئنعث سةدعقة قعلعشقا    : ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف ظذنعثغا . دئدع» سةندعن باشقا هئحكعم قالمعدع  «: ظذ
ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظابدذراهمان ظعبنع     .  ظالتذنذم بار دئدع   )2( ظذقعية 100ظاتاص قويغان   

ة دع : ظةؤفك ذ؟ دئ ذ. سةن ساراث بولدعثم دع : ظ ةن ساراث ظةمةس دئ ةر. م ذ؟  : ظأم راست شذنداق قعلدعثم
دع دعم ظ. دئ ذنداق قعل ة، ش ث . ذ هةظ ةم800مئنع ار،  )3( دةره ذم ب ارعمغا  400 ظالتذن ةمنع صةرؤةردعض  دةره

ةردعم،   ةرز ب دع    400ق دعم، دئ ئلعص قال ة ظ ةمنع ظأزةمض ذنعثغا  .  دةره االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهللا «: ص
عقالر  . دئدع » ذنساثا ظأزةثضة ظئلعص قالغان بايلعقعثدا ؤة سةدعقة بةرضةن بايلعقعثدا بةرعكةت بةرس       مذناص

ةص اهللا  دذراهماننع ظةيعبل ا  تاظاالظاب دذراهمان سةدعقة قعلغان نةرسعنع رعي ةن قةسةمكع، ظاب امع بعل نعث ن
تع  ةردع دئيعش انحعالردذر . قعلعص ب ذالر يالغ ةدعقة     . ظ أص س ذنداق آ ص ش ةرتلعك قعلع ةقةت م دذراهمان ص ظاب

ظذنع ؤة ظذنعث هئلعقع بعر سا خورمعنع سةدعقة قعلغان         شذنعث بعلةن غالعب ؤة بىيىك اهللا     . بةرضةن ظعدع 
ةت نازعل قعلعص مذنداق دئدع   دا ظاي اقالص قذرظان عقالر(: هةمراهعنع ظ دعكع ) مذناص ةرنعث ظعحع مأمعنل

                                                 
  .  آعلوضعرامغا تةث3.8سا ظةينع ؤاقعتتعكع ظئغعرلعق ظألحةم بعرلعكع بولذص، بعر سا ) 1(
 .  ضعرامغا توغرا آئلعدذ119بعر ظذقعية ) 2(
  .  دةرهةم بعر ظذقعيضة توغرا آئلعدذ40.  ضعرامغا توغرا آئلعدذ2.975بعر دةرهةم ) 3(
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) يةنع آةمبةغةل بولغانلعقتعن ظاز(سةدعقة قعلغذحعالرنع، تاقعتعنعث يئتعشعحة ) آأص(مةردلعك بعلةن 
ذحعالرنع ظ ةدعقة قعلغ دذس خعرة قعلع ذالرنع مةس دذ، ظ ة ةيبلةي ر قانح د ؤة بع ة مذجاهع ذ قعسس  ب

  . آعشعلةردعنمذ يذقعرعدعكعضة ظوخشاش رعؤايةت قعلعندع
دا     : ظعبنع ظعسهاه مذنداق دةيدذ  مأمعنلةر ظعحعدعن مةرتلعك بعلةن آأص سةدعقة قعلغانالرنعث قاتارع

دع   ار ظع ةؤف ب ع ظ دذراهمان ظعبن ذ . ظاب ةد 400ظ ةم س دع دةره ةجالن   . عقة قعل ة ظ عدا يةن ذالرنعث ظارعس ظ
دع  ار ظع ذ ب ع ظةدعيم عم ظعبن ع ظاس ةرنعث قئرعندعش ان. جةمةتعدعكعل داق بولغ ش مذن ذ ظع ةيغةمبةر : ب ص

ذردع   دىردع ؤة قعزعقت قا رعغبةتلةن ةدعقة قعلعش اهابعالرنع س االم س ةؤف  . ظةلةيهعسس ع ظ دذراهمان ظعبن ظاب
ةدعي ظورنعدعن تذرذص      .  قعلدع   دةرهةم سةدعقة    400ظورنعدعن تذرذص     خورما  )1( ؤةسةق 100ظاسعم ظعبنع ظ
دع أص سةدعقعلةرنع    . سةدعقة قعل ىن شذنداق آ ا قعلعش ظىح ذالر رعي ةص ب ذ ظعككعسعنع ظةيعبل عقالر ظ مذناص

تع  دع، دئيعش ع      . قعل ةين ظةراش ان ظذن ع بولغ ةرنعث ظعتتعصاقدعش ةؤف جةمةتعدعكعل ع ظ ةمر ظعبن ظ
ةرنعث قئر ع سةدعقة قعلعش    جةمةتعدعكعل ا خورمعن ر س قان بع ىص ظعشلةص تاص ةر تىآ ةيل ت عندعشع ظةبذظذق

أآتع     ة ت ةدعقعلةرنعث ظىستعض ان س ذنع يعغعلغ ئلعص ظ ئلعص آ ىن ظ ص   . ظىح خعرة قعلع ذنع مةس عقالر ظ مذناص
  . آىلىشتع ؤة اهللا هةقعقةتةن ظةبذظذقةيلنعث بعر سا خورمعسعدعن بعهاجةتتذر، دئيعشتع

ذالرنع مة دذ اهللا ظ ىن جازاالي انلعقلعرع ظىح خعرة قعلغ لعرعغا ؤة   س ان قعلمعش ذالرنعث يام ذ ظ  ب
أز تعصعدعن بولعدذ      . مأمعنلةرنع مةسخعرة قعلغانلعقعغا قارعتا بئرعلضةن جازادذر      . حىنكع، جازا ظةمةلنعث ظ

دذرذص جازااليدذ                 اردةم بئرعش ظىحىن مذناصعقالرنع مةسخعرعضة قال ادا مأمعنلةرضة ي ظاخعرةتتة  . اهللا بذ دذني
  . ظذالرغا دةرتلعك ظازابنع تةيياراليدذ

* * * * * * *  
 ö Ï øótG ó™ $# öΝçλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ïøó tG ó¡n@ öΝ çλm; β Î) öÏ øó tG ó¡n@ öΝçλ m; tÏè ö7y™ Zο § s∆  n= sù u Ï øótƒ ª! $# öΝçλ m; 4 y7 Ï9 s̈Œ öΝ åκ ®Ξr' Î/ 
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عرةت ) يةنع مذناصعقالر (ظذالر !) ظع مذهةممةد ( ظىحىن مةيلع مةغصعرةت تةلةص قعل، مةيلع مةغص

 قئتعم مةغصعرةت تةلةص قعلساثمذ، اهللا هةرضعز ظذالرنع 70، ظذالر ظىحىن )بةرعبعر ظوخشاش(تةلةص قعلما 
ةؤمنع حىنكع ظذالر اهللا نع ؤة اهللا . مةغصعرةت قعلمايدذ   نعث صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلدع، اهللا صاسعق ق
  . 80هعدايةت قعلمايدذ

  مذناصعقالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشنع توسذش توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ذنعث       اهللا تاظ عقالرنعث ظ ذ مذناص ة ش االمغا ظةن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص

ةن   عرةت تعلعشضة اليعق ظةمةس آعشعلةر ظعك ذالرغا  مةغص ذ ظ ةر ظ ةص  70لعكعنع، ظةض عرةت تةل تعم مةغص  قئ
  . قعلغان تةقدعردعمذ اهللا ظذالرغا هةرضعز مةغصعرةت قعلمايدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

ةزع  ان   تةصسعرشذناسب ان ظئلعنغ ة تعلغ ذ ظايةتت ش   70الر ب أز قعلع ةرنعث س ث ظةرةبل  قئتعمنع
ا ظئلعنغانلعقعنعظذسلذبعغا ظاساسةن سأزنع مذبالعغعلةشتذرىش ظىحىن تعم سانعنع ، تعلغ عزمذ قئ  هةرض

ان قعلعدذ ؤة ظةضةر قئتعم سانعنع بةلضعلةش ظىحىن بولسا ظعدع              70 .بةلضعلةش ظىحىن ظةمةسلعكعنع باي

                                                 
  .  آعلو ضعرامغا تةث228بعر ؤةسةق ) 1(
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ذالرغا مةغصعرةت قعلعدذ دئضةن ظذ   قئتعمدعن ظارتذق مةغصعرةت تةلةص قعلعنسا اهللا       االتتع   ظ قذمنع بئرعص ق
  .  مةلذم ظذقذمنع بعلدىرعدذ، دةيدذ70الر بذ شذناستةصسعريةنة بةزع . دةيدذ

دذ  داق دةي ةظبعي مذن ة ش ذ هةقت ةآراتقا حىشىص   : ب ةي آئسعلع ظئغعرلعشعص س ع ظذب دذلاله ظعبن ظاب
ام هةقعقةتةن سةآراتقا حىشىص                 ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص، ظات قالغاندا، ظذنعث ظوغلع ص

دع ان ظى. قال ذ ج ئنعث ظ ةندة س ذزض عدا تذرذش ذنعث قئش امعزعظ ازة ن ذنعث جعن ذثنع، ظ ثنع نع حىشىرىش
هذباب ظعبنع ظابدذلاله،      : ظذ .  دئدع »ظعسمعث نئمة؟ «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا  . خااليمةن، دئدع 

دع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئ ةن عظعسعم«ص دذلاله بولسذن، هذباب دئضةن هةقعقةت دذلاله ظعبنع ظاب  ث ظاب
ةيتان معدذرش دع» نعث ظعس دع       . دئ ازعر بول ة ه عنعث ظألىمعض ذنعث ظاتعس رعص ظ ةن بئ ذنعث بعل دعن ظ . ظان
ذنعثغا دع  ظ دىرىص قوي أثلعكعنع آةي و .  آ ذ ظ ذرذقرذقالصظ دع   ق ان ظع ذص قالغ أثةك بول ةندعن  .  س ذ ظألض ظ

ذدع    امعزعنع ظوق ازة ن يعن جعن االمغا  . آئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالر ص ا  : س عق تذرس ذ مذناص قا ظ ، نئمعش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع    . ظذنعث جعنازة نامعزعنع ظوقذيسةن، دئدع      هةقعقةتةن  تاظاال اهللا «: ص

 قئتعم مةغصعرةت تةلةص قعلساثمذ 70ظذالر ظىحىن   ة   70 دئدع، مةن ظذالر ظىحىن حوقذم  70 قئتعم، يةن
بنع زذبةير، مذجاهعد ؤة قةتادة ظعبنع دةظامة   ظذرؤة ظع »  قئتعم مةغصعرةت تةلةص قعلعمةن    70قئتعم ؤة يةنة    

  . قاتارلعقالردعنمذ، يذقعرعدعكعضة ظوخشاش رعؤايةت قعلعنغان ظذنع ظبعنع جةرعرمذ رعؤايةت قعلدع
* * * * * * *  

 yy Í sù šχθà ¯= y‚ßϑ ø9 $# öΝÏδ Ï‰ yèø) yϑ Î/ y#≈ n= ½z ÉΑθß™u‘ «!$# (# ûθèδ Í x. uρ β r& (#ρß‰Îγ≈ pgä† óΟ ÏλÎ; üθ øΒ r' Î/ öΝÎκ Å¦ àΡ r&uρ ’ Îû 
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لعق قعلعص  ا خعالص ايتةب(رةسذلذلال غ ا حعقم انالر ) ذك غازعتعغ ئلعص قالغ عقالر(ق ةنع مذناص ) ي

ةن،  اللعرع بعل دا م ظأيلعرعدة بعخعرامان ظولتذرغانلعقلعرع بعلةن خذشال بولذشتع، ظذالر اهللا نعث يولع
. دئيعشتع» ظعسسعقتا حعقماثالر«):  بعرعضة-بعر (جانلعرع بعلةن جعهاد قعلعشنع ياقتذرمعدع، ظذالر 

ظةضةر ظذالر حىشعنعدعغان . جةهةننةمنعث ظوتع تئخعمذ قعززعقتذر«ظئيتقعنكع، ) ذالرغاظ! ظع مذهةممةد(
اتتع (بولسا،  ة حعق ةن بعرض ذالر قعلمعش . 81»)ظةلؤةتتة ظعسسعقتا رةسذلذلال بعل ذناه (ظ لعرعنعث ) ض

  . 82جازاسع ظىحىن، ظاز آىلسذن، آأص يعغلعسذن
  ظىحىن خذشالالنغانلعقع توغرعسعدا مذناصعقالرنعث جعهادقا حعقماي قالغانلعقع 

االاهللا  ذرغان،  تاظ دة ظولت اي ظأيلعرع ة حعقم ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ذك غازعتعغ  تةب
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حعقعص آةتكةندعن آئيعن، ظأيلعرعدة قالغانلعقع بعلةن خذشالالنغان مذناصعقالرنع     

دذ داق دةي ةص مذن نع ذالر اهللاظ: ظةيعبل اد قعلعش ةن جعه انلعرع بعل ةن، ج اللعرع بعل دا م ث يولع  نع
 بذ شذنعث ظعسسعقتا حعقماثالر دئيعشتع) بعر ـ بعرعضة ( يةنع ظذالرنعث بةزعلعرع ياقتذرمعدع، ظذالر

ظىحىنكع، تةبذك غازعتعغا حعقعشقا حاقعرعلغان ؤاقعت هاؤا ظعنتايعن ظعسسعص آةتكةن، آأثىل سايعالرنع        
اثالر شذثا ظذ مذناصعقالر بعر ـ بعرعضة  .  تارتعدعغان بعر حاغ ظعدعؤة باغالرنع .  دئيعشتع ظعسسعقتا حعقم

ةد (:  صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع     تاظاالاهللا   ذالرغا ! ظع مذهةمم  ظئيتقعنكع ) ظ
دعغان     ةؤةبعدعن بارع انلعقعثالر س لعق قعلغ ذيرذقعغا خعالص ةيغةمبةرنعث ب علةر ص ايالر س ةمنعث  ج جةهةنن
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ة دذنيانعث ظأتعدعنمذ      ظوتع تئخعمذ قعززعقتذر   يةنع جةهةننةمنعث ظوتع سعلةر قاحقان ظعسسعقتعن ؤة يةن
  . نةححة هةسسة قعزعقتذر

ةيغةمبةر      دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذهىرةيرعنعث مذن دعن ظةب ك، ظةظرةج ام مالع ظعم
االم ةؤالدع دذني «: ظةلةيهعسس ادةم ظ ر    ظ ةتمعش صارحعسعدعن بع ث ي ةم ظوتعنع وت جةهةنن دذرعؤاتقان ظ ادا يان
عدذر دع» صارحعس ةيغةمبعرع . دئ ث ص ع اهللا نع اهابعالر ظ ة  ! س دة ظةلؤةتت ذ جةهةننةم ارحة ظوتم ر ص ذ بع ش

دع ةن، دئ االم. يئتةرآ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا «: ص دع 69ظ ذق قعلعن وت ظارت ة ظ دع»  هةسس ذ . دئ ب
  . خارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانهةدعسنع ظعمام بذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت                ظعمام هاآعم، ظوظمان ظعبنع بةشرعدعن ص
دذ عل ظازابلع         «: قعلع ةث يةثض دعن ظ ع دوزاخ ظةهلع ةت آىن عزآع، قعيام ةك ـ شىبهعس ة  ش دعغان ظادةمض نع

بذ ظعككع ظاياقنعث هارارعتعدعن        . يدىرىلىص قويعلعدذ   جةهةننةمنعث ظوتعدعن بوغقذحلذق ظعككع ظاياق آة        
اتتعق       دةك ق ئحكعم مةن دعن ه ذ دوزاخ ظةهلع دذ، ظ دةك قايناي دا سذ قاينعغان ذددع قازان ذنعث مئثعسع خ ظ

ة بذ    . »ظةمةلعيةتتة ظذ ظةث يةثضعل ظازابقا دذحار بولغان ظادةمدذر  . ظازاب حةآمعدع، دةص ظوياليدذ   بذ هةقت
  . نة نذرغذنلعغان هةدعسلةر بايان قعلعنغانهةدعستعن باشقا ية

ةنع بذ ضذناهكار آاصعر مذنداق        (. ياق، ظذ مذقةررةر دوزاختذر    :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    تاظاالاهللا   ي
دا دوزاخ         ذنعث ظالدع دذ، ظ ازابتعن قذتقذزالماي ذنع ظ ة ظ داق نةرس ان هئحقان عدا قعلعنغ ذن، ص ارزذدعن يانس ظ

دذ  نعص تذرع ذ هارارع). (يئ دعن ظ ث قاتتعقلعقع علعدذ  ) تعنع عنع ش نعث تئرعس ةر ؤة  )1( )باش مأمعنل
ةر بعلةن    (صةرؤةردعضارع توغرعسعدا مذنازعرعلةشتع   ) صعرقة(بذ ظعككع   ) آذففارالردعن ظعبارةت  ةنع مأمعنل ي

اردةم بةرمةآحع           -آذففارالر اهللا نعث دعنع ظىستعدة بةس          ةر اهللا نعث دعنعغا ي  مذنازعرة قعلعشعص، مأمعنل
عحعلعدذ، ظذالرنعث      )ولدع، آذففارالر اهللا نعث نذرعنع ظأحىرمةآحع بولدع        ب ةر ص عرالرغا ظوتتعن آعيعمل ، آاص

دذ   ذ قذيذلع ك قايناقس ذقعرع هارارةتلع تعدعن ي لعرع ظىس ح  . باش ذالرنعث ظع ةن ظ ذنعث بعل اغرع ؤة -ظ  ب
دذ  رع ظئرعتعلع دذ   . تئرعلع ةن ظذرذلع اقالر بعل أمىر توقم ذالر ت ان  . ظ ةر قاح ذالر ه ان(ظ ةم ) يئتعؤاتق  -غ

دذ،       ا قايتذرذلع ذالر دوزاخق ا، ظ اقحع بولس تعن حعقم دعن دوزاخ ذنعث قاتتعقلعقع ذالرغا(قايغ ىحع ) ظ آأيدىرض
ثالر  ) دوزاخ( ازابعنع تئتع دذ(ظ انالرنع     2( ()دئيعلع ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ث ظاي عزآع، بعزنع شىبهعس

ذالرنعث تئرعلعرع صع ىزعمعز، ظ ا آعرض ازابنع تئتعتعش ظىحىن ظورنعغا باشقا  دوزاخق دا ظ شعص تىضعضةن حاغ
لةيمعز  رة يةثضىش اال اهللا ))3تئ دذ    تاظ داق دةي ذ مذن ةت آةرعمدعم ذ ظاي ةد (:  ب ع مذهةمم ذالرغا! ظ ) ظ

 هةسسعلةص قعزعق ظةضةر ظذالر حىشعنعدعغان بولسا. جةهةننةمنعث ظوتع تئخعمذ قعززعقتذر«ظئيتقعنكع، 
ةمنعث  ان جةهةنن ث      بولغ ة هاؤانع ةن بعرض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص اقلعنعش ظىح دعن س  ظوتع

  . ظعسسعقلعقعغا قارعماستعن اهللا يولعدا ظذرذش قعلعشقا ظةلؤةتتة حعقاتتع
دعن اهللا  االظان دذ     تاظ داق دةي ذص مذن ىن قورقذت لعرع ظىح ذ قعلمعش عقالرنع ب ذ مذناص ة ش ذالر :  ظةن ظ

 ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس  ظىحىن، ظاز آىلسذن، آأص يعغلعسذنلعرعنعث جازاسع) ضذناه(قعلمعش 
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه ذددعتع  : رةزعيةلاله ث م دذنيانع

ازدذر  ايعتع ظ ىك اهللا         . ناه ب ؤة بىي ذالر غالع ةص ظ ا تىض ىن، دذني ة آىلس ادا خالعغانح عقالر دذني ذثا مذناص ش
  . نعث دةرضاهعغا قايتقاندا، ظذالرنعث بذ آىلكعسع مةثضى توختعمايدعغان يعغعغا ظايلعنعدذاالتاظ

                                                 
  .  ـ ظايتلةر16 ـــــ 15سىرة مةظارعج ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة22 ـــــ 19سىرة هةج ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56سىرة نعسا ) 3(
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* * * * * * *  
 β Î* sù y7 yèy_ §‘ ª! $# 4’ n< Î) 7π x Í←!$ sÛ öΝåκ ÷] ÏiΒ x8θçΡ x‹ø↔ tG ó™ $$sù Ælρã ã‚ù= Ï9 ≅à) sù ©9 (#θã_ ã øƒ rB z Éë tΒ #Y‰ t/ r& s9 uρ 

(#θè= ÏF≈ s) è? z Éë tΒ # ‡ρß‰ tã ( ö/ä3 ¯ΡÎ) Ο çF ÅÊ u‘ ÏŠθãèà) ø9 $$Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ (#ρß‰ ãèø% $$ sù yìtΒ tÏ Ï=≈ sƒ ù: $# ∩∇⊂∪  
ئنع  ةر اهللا س دعن(ظةض ذك غازعتع ذرذص ) تةب عقالردعن (قايت ان مذناص ئلعص قالغ عز ق ر ) ظأزرعس بع

ذالر  ئلعص بارسا، ظ ا ظ ا (تىرآىمنعث يئنعغ ر غازاتق : حعقعشقا سةندعن ظعزنع سورعسا ) ظعككعنحع بع
حعقماثالر، هةرضعز مةن بعلةن بعللة ) غازاتقا(سعلةر مةن بعلةن بعللة مةثضى «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا(

دا  كع قئتعم اثالر، شىبهعسعزآع، سعلةر دةسلةص ذرذش قعلم اي، (حعقعص ظ أيىثالردا بعخعرامان  حعقم ) ظ
) ايالالر، آعحعك بالعالر يةنع ظ (قئلعص قالغذحعالر ) غازاتقا حعقماي (ظولتذرذشقا رازع بولدذثالر،ظةمدع 

  . 83»بعلةن ظولتذرذثالر
  مذناصعقالرنعث ظذرذشقا حعقعشعغا رذخسةت قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

تةبذك (ظةضةر اهللا سئنع :  صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع بذيرذص مذنداق دةيدذ تاظاالاهللا  
 بذ بعر تىرآىمنعث يئنعغا ظئلعص بارسا) صعقالردعنظأزرعسعز قئلعص قالغان مذنا(قايتذرذص ) غازعتعدعن

  .  ظادةم ظعكةن12 ظذالر بعزضة خةؤةر قعلعنعشحة: اق دةيدذهةقتة قةتادة مذند
 سعلةر «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا: (حعقعشقا سةندعن ظعزنع سورعسا) ظعككعنحع بعر غازاتقا(ظذالر

ةنع   مةن بعلةن بعللة حعقعص ظذرذش قعلماثالر حعقماثالر، هةرضعز ) غازاتقا(مةن بعلةن بعللة مةثضى   ي
عقالرنعث ظازابلعنعشع ظىحىندذر          ظاندعن اهللا  . بذنداق دئيعلعشع مذناصعقالرغا ظئغعر بئسعم بولذشع ؤة مذناص

اال دذ تاظ داق دةي عتعص مذن ةؤةبعنع آأرس ذنعث س دا :  ب كع قئتعم علةر دةسلةص عزآع، س شىبهعس
  . ولتذرذشقا رازع بولدذثالرظ) حعقماي،ظأيىثالردا بعخعرامان(

االاهللا  دذ  تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةق   :  ب أزلعرعنع ه ع، آ ذالرنعث دعللعرعن عنعش ؤة  (ظ ع حىش ن
تة مأجعزعلةرضة ظعشةنمعضعنعدةك      ) آأرىش ة ظعشةنمةيدذ  (تعن بذرعؤئتعمعز، ظذالر دةسلةص  شةك ـ   )1()يةن

دذ    انلعق بولع ع يام ث جازاس عزآع، يامانلعقعنع علعق    . شىبهعس اؤابع ياخش علعقعنعث س ذددع ياخش ذ خ ب
ايدذ ا ظوخش االاهللا . بولغعنعغ ةن تاظ داق دئض ىرعدعمذ مذن ان س ان قعلعنغ ع باي ة سىلهعس :  هذدةيبعي

)هذدةيبعيعضة حعقماي (قئلعص قالغانالر غةنعمةت ظئلعش ظىحىن حعققان ؤاقعتلعرعدا)2( .  
بعلةن ظولتذرذثالر) ظايالالر، آعحعك بالعالريةنع (قئلعص قالغذحعالر ) غازاتقا حعقماي(ةمدع ظ« 

ةر بعلةن      : ظعبنع ظابباس بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ     يةنع سعلةرمذ غازاتقا حعقماي قئلعص قالغان ظةرل
  . ظولتذرذثالر

* * * * * * *  
 Ÿω uρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰t/ r& Ÿω uρ öΝà) s? 4’n? tã ÿÏν Î ö9 s% ( öΝ åκ®Ξ Î) (#ρã x x. «!$$ Î/ Ï&Ï!θß™u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ 

öΝ èδ uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪  
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة فةته ) 2(
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امعزعنع حىشىرمعضعن، !) ظع مذهةممةد ( سةن ظذالرنعث ظارعسعدعن ظألضةن هئحبعر ظادةمنعث ن
ظذنعث قةبرعسع ظىستعدعمذ تذرمعغعن، حىنكع ظذالر اهللا نع ؤة ) دةصنة قعلعش، زعيارةت ياآع دذظا ظىحىن(

  . 84ظذالر صاسعق هالعتع بعلةن ظألدع. عث صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلدعاهللا ن
  مذناصعقالرنعث جعنازا نامعزعنع ظوقذشنع حةآلةش توغرعسعدا 

عقالردعن      تاظاالاهللا  ادا ـ جذدا بولذشقا، مذناص  صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع مذناصعقالردعن ظ
امعزعنع ظوق  ازا ن ذنعث جعن ا قعلعش   بعرع ظألسة ظ اآع دذظ ةص قعلعش ي عرةت تةل ذنعثغا مةغص ذماسلعققا، ظ

ةيغةمبعرعنع   تاظاال حىنكع ظذالر اهللا     . ظىحىن ظذنعث قةبرعسعضة بئرعص تذرماسلعققا بذيرذدع          نع ؤة ظذنعث ص
ة ظألدع     عقلعقع ظاشكارعالنغان هةر قانداق بعر ظادةمنعث ظومذمعي         . ظعنكار قعلدع هةم شذ هالةتت بذ مذناص

  . لئكعن بذ ظايةت مذناصعقالرنعث باشلعقع ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي هةققعدة حىشكةندذر. رهأآمعدذ
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم ذخارع، ظعبن ام ب ة ظعم ذ هةقت ع : ب دذلاله ظعبن ظاب

عغ         االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذلاله ص ع ظاب دذلاله ظعبن ع ظاب ذنعث ظوغل ةندة ظ ةي ظألض ئلعص ظذب ا آ
ورعدع   ةنلةيدعغانلعقعنع س عنع آئص ةن ظاتعس ةك بعل ذ آأثل نع ب أثلعكعنع بئرعش دعن آ ةيغةمبةر . ظذنعث ص

ظاندعن ظابدذلاله ظذنعثدعن ظاتعسعنعث جعنازا نامعزعنع ظوقذص بئرعشنع         . ظةلةيهعسساالم آأثلعكعنع بةردع  
ازا نامعزعنع ظوقذماق       . سورعدع شذ حاغدا ظأمةر ظورنعدعن     . حع بولدع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث جعن

االمنع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص ص ذرذص ثت ارتعص ت عدعن ت ةيغةمبعرع :  صعش ث ص ع اهللا نع ذنعث ! ظ ةن ظ س
دع      قانغذ؟ دئ تعن توس امعزعنع ظوقذش ذنعث ن ئنع ظ ارعث س ةن؟ صةرؤةردعض امعزعنع ظوقذمس ةيغةمبةر . ن ص

عقالر   (ظذالر   !) ظع مذهةممةد  ( بئرعص   اهللا ماثا صةقةت ظعختعيارلعقنع   «: ظةلةيهعسساالم ةنع مذناص ظىحىن  ) ي
ةرعبعر ظوخشاش  (مةيلع مةغصعرةت تةلةص قعل، مةيلع مةغصعرةت تةلةص قعلما             قئتعم  70، ظذالر ظىحىن   )ب

 قئتعمدعن ظارتذق   70 دئضةن، مةن   ))1مةغصعرةت تةلةص قعلساثمذ، اهللا هةرضعز ظذالرنع مةغصعرةت قعلمايدذ     
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      . ظذ هةقعقةتةن مذناصعقتذر، دئدع   : ظأمةر. دئدع»  قعلعمةن مةغصعرةت تةلةص  ةمما ص ظ

ةد (: شذنعث بعلةن غالعب ؤة بىيىك اهللا        . ظذنعث جعنازا نامعزعنع حىشىردع    ذالرنعث !) ظع مذهةمم سةن ظ
) ع دذظا ظىحىندةصنة قعلعش، زعيارةت ياآ(ظارعسعدعن ظألضةن هئحبعر ظادةمنعث نامعزعنع حىشىرمعضعن، 

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعظذنعث قةبرعسع ظىستعدعمذ تذرمعغعن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث نامعزعنع حىشىردع ؤة     : بذ هةدعسنعث داؤامعدا ظأمةر مذنداق دةيدذ     

مةن  . دعجعنازا بعلةن قةبرعستانلعققا بئرعص تاآع ظذ دةصنة قعلعنعص بولغعحة ظذنعث قةبرعسع ظىستعدة تذر        
ةت           قا جىرظ أز قعلعش االمغا س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص لعك هةققع امعزعنع حىشىرمةس ازا ن ذنعث جعن ظ

ةيغةمبعرع نئمة قع   . قعلغانلعقعمدعن ظأزةممذ هةيران قالدعم  اهللا نعث  . لعشنع ظوبدان بعلعدذ   اهللا ؤة ظذنعث ص
ةد ظع مذه (نامع بعلةن قةسةمكع، شذ ؤاقعتتعن ظانحة ظذزذن ظأتمةيال             ذالرنعث ظارعسعدعن !) ةمم سةن ظ

ا ظىحىن (ظألضةن هئحبعر ظادةمنعث نامعزعنع حىشىرمعضعن،  اآع دذظ ذنعث ) دةصنة قعلعش، زعيارةت ي ظ
ظذالر صاسعق . قةبرعسع ظىستعدعمذ تذرمعغعن، حىنكع ظذالر اهللا نع ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلدع

دع  ةن ظأل العتع بعل ايعتع نازع  ه ةن ظ دع دئض ةيغةمبةر     . ل بول ىك اهللا ص ب ؤة بىي يعن غالع ذنعثدعن آئ ش
ظةلةيهعسساالمنع قةبزة روه قعلغذحة ظذ هئحبعر مذناصعقنعث نامعزعنع حىشىرمعدع ؤة قةبرعسع ظىستعدعمذ           

  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان. تذرمعدع
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع80سىرة تةؤبة ) 1(
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 Ÿω uρ y7 ö7Åf ÷èè? öΝçλ é; üθøΒ r& öΝèδ ß‰≈ s9 ÷ρr& uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÍãƒ ª! $# β r& Ν åκu5 Éj‹ yèãƒ $pκ Í5 ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# t,yδ ÷“ s? uρ öΝåκ ß¦ àΡr& 

öΝ èδ uρ tβρã Ï≈Ÿ2 ∩∇∈∪  
ذالرنع . ظذالرنعث ماللعرع ؤة ظةؤالدلعرع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن  ارقعلعق ظ ذالر ظ ادا ب اهللا دذني

  . 85قعلعدذجازاالشنع، ظذالرنعث آاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة 
دا ظأتكةن بذ سىرعنعث         .  ـ ظايعتعنعث تةصسعرعضة ظوخشايدذ    55بذ ظايةت آةرعمنعث تةصسعرع يذقعرع

  . غا خاستذرتاظاالجعمع هةمدذساناالر ؤة مةدهعيعلةر اهللا 
* * * * * * *  

 !# sŒÎ) uρ ôM s9 Í“Ρé& îο u‘θß™ ÷β r& (#θãΖ ÏΒ# u «! $$Î/ (#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ yìtΒ Ï&Ï!θß™u‘ y7 tΡ x‹ ø↔ tG ó™ $# (#θä9'ρ é& ÉΑ öθ©Ü9 $# óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ 

(#θä9$s% uρ $tΡ ö‘ sŒ ä3tΡ yì̈Β tÏ‰ Ïè≈ s) ø9$# ∩∇∉∪ (#θàÊu‘ β r'Î/ (#θçΡθä3tƒ yìtΒ É# Ï9#uθ y‚ø9 $# yì Î7èÛuρ 4’ n?tã öΝ Îκ Í5θè= è% óΟ ßγ sù Ÿω 
šχθßγ s) øtƒ ∩∇∠∪  

بعرع بعلةن بعللة جعهاد اهللا غا ظعمان ظئيتعثالر ؤة اهللا نعث صةيغةم«: بعرةر سىرة نازعل قعلعنعص
ثالر ةندعن » قعلع دارالر س ذالرنعث ظارعسعدعكع مال ة، ظ ئلعص (دئيعلس ازاتتعن ق قاغ رذخسةت ) قعلعش

ذالر  وي، «: سورايدذ، ظ دة بعخعرامان (بعزنع ق اي، ظأيلعرع ا حعقم ة ) غازاتق ةن بعلل ظولتذرغذحعالر بعل
بعلةن بعللة بولذشقا ) يالالر، آئسةللةر ؤة ظاجعزالريةنع ظا(ظذالر ظأيلعرعدة قالغذحعالر 86دةيدذ» بواليلع

ئحةتلةندع  ذالر . رازع بولدع، ظذالرنعث دعللعرع ص ةت (شذنعث ظىحىن، ظ ة ظعتاظ ادتعكع صةيغةمبةرض جعه
  . 87حىشةنمةيدذ) قعلعشتعن آئلعدعغان بةختنع

  جعهادقا حعقماي قالغانالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب قا             اهللا تاظ ةييارلعق قعلعش ا ت ع جعهادق ذل ـ مئل ادعر ؤة ص قعمذ ق ا حعقعش جعهادق

ا    . يئتعدعغان تذرذقلذق، جعهادقا حعقماي ظأيلعرعدة ظولتذرغان مذناصعقالرنع قاتتعق ظةيعبلةيدذ          ظذالر جعهادق
دع   داق دئ وراص مذن ةت س االمدعن رذخس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعققا ص وي، «: حعقماس ع ق ا (بعزن غازاتق

ار ـ     »ظولتذرغذحعالر بعلةن بعللة بواليلع) اي، ظأيلعرعدة بعخعرامانحعقم  ظذالر ظأزلعرعضة بولعدعغان ظ
ذرتتا بعل    ةن ي الالر بعل ان ظاي دة قالغ يعن ظأيلعرع دعن آئ ا حعقعص آةتكةن قا ؤة ظةسكةرلةر جعهادق ة لنذمذس

  .  رازع بولذشتعقعلعشقا
لعق قعلعدعغان، خاتعرجةملعك بولسا ظةث توال ضةص       ظذالر ظةضةر ظذرذش بولذص قالسا، ظةث قورقذنحاق      

ظذالرغا دىشمةن   (ظةضةر  :  يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دئضةن     تاظاالظذالر هةققعدة اهللا    . قعلعدعغان ظادةملةردذر 
تعن دة      ) تةرةص ان ظادةم ىص قالغ ةآراتقا حىش اثا س ذالرنعث س ا، ظ دعغان بولس ةؤص آئلع ذنحتعن(ك خ ) قورق

علدعر  انلعقعنع آأرعسةن  لآأزلعرعنع ص  مالغا ظاحكأز بولغان     ـ قورقذنح آةتكةندة، ظذالر صذل    . عتعص قاراؤاتق
دذ   ةن رةنجعتع الر بعل علةرنع آةسكعن تعل دا س ذالرنعث ت ))1هال دا ظ ةنع تعنحلعق حاغ تة  ي رع سأزلةش عللع

  . دذظذرذش بولغاندا ظذالر ظةث قورقذنحاقلعق قعلع. لعشعص سعلةرنع رةنجعتعدذناهايعتع ظعتتعك

                                                 
  . ـ ظايةت19ظةهزاب سىرة ) 1(
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االاهللا  ةن  تاظ داق دئض ة مذن ر ظايةتت ة بع ةر :  يةن عدعن  (مأمعنل ش يىزعس ةص قعلع ادنع تةل ): جعه
قا « ان  (نئمعش ةمرع قعلعنغ اد ظ دع؟  ) جعه ل قعلعنمع ىرة نازع رةر س ان   » بع رع قعلعنغ اد زعك دذ، جعه دةي

ارالر      ةل ب دا آئس دا، دعللعرع ل قعلعنغان ىرة نازع ق س عقالرنعث (ظئنع ةنع مذناص اث) ي دا  س ألىم ظالدع ا ظ
انلعقعنع آأرعسةن،    ) ظألىمدعن قورقذص ( ايلعنعص آةتكةن ظادةمدةك قاراؤاتق ذالرنعث !) (ظع مذهةممةد (ظ ظ

اثا  ارار         ) س ذرذش ق دع، ظ ع ظع ة ياخش ىن ظةلؤةتت ذالر ظىح ع ظ أز قعلعش ق س ع ؤة حعرايلع ةت قعلعش ظعتاظ
  . ))1ر ظىحىن ياخشع ظعدعقعلعنغان حاغدا، ظذالر اهللا غا سادعق بولذشسا ظةلؤةتتة ظذال

 ظذالرنعث دعللعرع صئحةتلةندع        ةيغةمبةر انلعقع ؤة ص  يةنع ظذالرنعث جعهادقا حعقعشتعن باش تارتق
ئحةتلةندع    رع ص ذالرنعث دعللع انلعقع سةؤةبعدعن ظ ا حعقمعغ دا جعهادق ة اهللا يولع ةن بعلل . ظةلةيهعسساالم بعل

 حىشةنمةيدذ) ظعتاظةت قعلعشتعن آئلعدعغان بةختنعجعهادتعكع صةيغةمبةرضة (شذنعث ظىحىن، ظذالر 
ايدا آئلعدعغانلعقعنع ؤة ظأزلعرعنعث شذ نةرسعنع قعلعشع آئرةآلعكعنع،                يةنع ظذالر ظأزلعرعضة نئمعدعن ص
ع     ع آئرةآلعكعن عدعن يعراقلعشعش ذ نةرس ث ش دعغانلعقعنع ؤة ظأزلعرعنع ان آئلع دعن زعي ة نئمع ظأزلعرعض

  . حىشةنمةيدذ
 * * * * ** *  
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لئكعن، صةيغةمبةر ؤة صةيغةمبةر بعلةن بعللة ظعمان ظئيتقانالر ماللعرع بعلةن، جانلعرع بعلةن جعهاد 

ذالر  ة ش دع، ظةن ث(قعل ال دذنيانع ةتكة ) ظعككع ذالر مةقس ة ش دذ، ظةن ل بولع علعقلعرعغا ناظع ياخش
ةر  .88يةتكىحعلةردذر دعغان جةننةتل ذالر . نع تةييارلعدع اهللا ظذالرغا ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرع ظ

  . 89ظذنعثدا مةثضى قالعدذ، بذ حوث بةختتذر
ةييارالنغان             تاظاالاهللا    مذناصعقالرنع ظةيعبلعضةندعن آئيعن مأمعنلةرنع ماختاص، ظذالرغا ظاخعرةتتة ت

دذ      داق دةي ان قعلعص مذن ةرنع باي ازذ ـ نئمةتل ان : ن ة ظعم ةن بعلل ةيغةمبةر بعل ةيغةمبةر ؤة ص ئكعن، ص ل
 بذ ظعككع ظايةتتة ظذالرنعث ظةهؤالع ؤة ياخشع ...قانالر ماللعرع بعلةن، جانلعرع بعلةن جعهاد قعلدعظئيت

  . ظاقعؤعتع بايان قعلعندع
 ذالر ة ش ث (ظةن ال دذنيانع دذ ) ظعككع ل بولع علعقلعرعغا ناظع ردةؤس   ياخش ة فع ةنع ظاخعرةتت  ي

  . جةننةتلعرعدة ؤة ظالعي مةرتعؤعلةردة بولعدذ
* * * * ** *   
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ظعماننع دةؤا (. رذخسةت سوراص آةلدع) جعهادقا حعقماسلعققا(ظةظرابعالردعن ظأزرة بايان قعلغذحعالر 
يةنع ظةظرابعالردعن يةنة (اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة يالغانحعلعق قعلغانالر جعهادقا حعقمعدع ) قعلعص

ظذالردعن آاصعر بولغانالر قاتتعق ظازابقا ). بعر تىرآىمع جعهادقعمذ حعقمعدع، ظأزرة بايان قعلعصمذ آةلمعدع
  . 90دذحار بولعدذ

ة  ذ ظايةتت اال ب علةرنعث   ،اهللا تاظ ك آعش ةندة ظأزرعلع تعص آةلض أزرة ظئي لعققا ظ ا حعقماس  جعهادق
دذ   ان قعلع ةهؤالعنع باي ع ؤة        . ظ أزرة ظئيتت ذنعثغا ظ ئلعص ظ عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ

ان قعلعشتع            . ظأزلعرعنعث ظاجعز ظعكةنلعكع، جعهادقا حعقعشقا قادعر ظةمةسلعكع قاتارلعق سةؤةبلعرعنع باي
ذ دذر  ظ ةبعلعلعرعنعث ظادةملعرع ةرةب ق عدعن آةلضةن ظ ةدعنعنعث ظةتراص دذ . الر م داق دةي اس مذن ع ظابب : ظعبن

  . ظذالر ظأزرعلعك آعشعلةردذر
ع اهللا  االحىنك دع    تاظ داق دئ يعن مذن دعن آئ ان قعلغان ةهؤالعنع باي ذالرنعث ظ اننع دةؤا (:  ب ظعم

يةنع ظةظرابعالردعن يةنة ( قعلغانالر جعهادقا حعقمعدع اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة يالغانحعلعق) قعلعص
 ظاندعن اهللا ظذالرنع قاتتعق ظازاب بعلةن )بعر تىرآىمع جعهادقعمذ حعقمعدع، ظأزرة بايان قعلعصمذ آةلمعدع

  . ظذالردعن آاصعر بولغانالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ: قورقذتذص مذنداق دئدع
* * * * * * *  
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خعراجةت تاصالمعغانالر اهللا ؤة ) جعهادقا حعقعشقا(، آئسةللةر، )يةنع ياشانغان بوؤايالر(ظاجعزالر 
دذ، ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع  ذناه بولماي اهللا نعث صةيغةمبعرعضة سادعق بولسعال، جعهادقا حعقمعسا ض

يةنة مذنداق آعشعلةرنعمذ . 91يول يوقتذر، اهللا مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذرظةيعبلةشكة 
ذالرغا (سةندعن ظذالغ سوراص آةلضةندة، ) جعهادقا حعقعش ظىحىن (ظةيعبلةشكة يول يوقتذرآع، ظذالر  ظ

وق «) سةن ذالغلعرعم ي ذالر » مئنعث سعلةرنع تةمعنلةيدعغان ظ دعث؟ ظ ا حعقعش (دئ سةرص ) قاجعهادق
دا قايتعشتع  دعن ياش تأآكةن هال المعغانلعقلعرع ظىحىن غةمكعن، آأزلعرع دعغان نةرسة تاص . 92قعلع

جعهادقا (رذخسةت سورعغانالر ظةيعبلعنعشع آئرةك، ظذالر ) جعهادقا حعقماسلعققا(ظأزلعرع باي تذرذص، 
اجعزالر  ةللةر، ظ الالر، آئس ان ظاي قا رازع ) حعقمعغ ة بولذش ةن بعلل ع بعل ذالرنعث دعللعرعن دع، اهللا ظ بول

  . 93بعلمةيدذ) اهللا نعث ظةمرعنع(ظذالر ) شذنعث ظىحىن(صئحةتلعؤةتتع، 
  جعهادقا قاتناشماسلعقنعث شةرعظةتتة بةلضعلةنضةن ظأزرعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب دعغا   اهللا تاظ ذناه بولماي عمذ ض دة ظولتذرس اي ظأيلعرع ا حعقم ك  جعهادق ن ظأزرعلع
اجعز ظادةمدذر      . آعشعلةرنعث تىرلعرعنع بايان قعلعدذ    ةبعظعي ظاجعزلعق       . ظذالردعن بعرع ظ ظذنعث بةدعنعضة ت



  
  
  

  

 

 82                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

دذ    اجعزلعقتعن ظايرعيالماي ذ ظ ذ ب ذص، ظ ةن بول ش     . يةتك ذرذش قعلع ةن ظ مةن بعل ا دىش ادةم جعهادت داق ظ مذن
ةس   ة ظةم ة ظعض ذنداقال قار. آىحعض ذ عش ذ، توآ ذنعثغا ظورغ اجعزالر     ؤة ب ذ ظ يعص ظادةملةرم عغان مئ خش

دذ ا آعرع االشذثا اهللا . قاتارعغ ةن باشلعدع تاظ ان قعلعش بعل دا باي اجعزالرنع ظالدع ةتنع ظ ذ ظاي ذالردعن .  ب ظ
لعق صةيدا بولغان آئسةلنعث سةؤةبع بعلةن اهللا    دذر، آئسةل ظادةم بةدعنعدة ؤاقعت  يةنة بعرع آئسةل ظادةملةر   
ا حعقعشتعن  دا جعهادق دذيولع ئلعص قالع اجعز آ ذرذش   . ظ ذ ظ ذص، ظ ادةم بول ةل ظ رع آةمبةغ ة بع ذالردعن يةن ظ

ادعر بواللمايدذ        ا حعقماي       . تةييارلعقعنع قعلعشقا ظعقتعسادعي جةهةتتعن ق ة شذ مةزآذر آعشعلةر جعهادق ظةن
دذ ذالرغا هئح ضذناه بولماي ا بعر ـ بعرعضة      . ظأيعدة ظولتذرسا، ظ ا حعقمعغان ؤاقعتت ذالر جعهادق نةسعهةت ظ

علعق   عحة ياخش دعن آئلعش ذالرغا قولع ذندذرماي، ظ عنع س اد ظعرادعس ذص جعه ةرنع قورقذت ع ظادةمل قعلعش
  . قعلعش آئرةك

دذ  داق دةي ىن اهللا مذن ذنعث ظىح ذر، اهللا : ش ول يوقت كة ي ذحعالرنع ظةيعبلةش ش قعلغ ع ظع ياخش
  . مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

داق دة ةؤزاظع مذن دذظ امعزع: ي ةص قعلعش ن ةر سذ تةل بعالل ظعبنع سةظعد . قذشقا حعقتع ظونعظادةمل
ذرذص اهللا     دعن ت عدا ظورنع ةر ظارعس ع  تاظاالظادةمل انا ظئيتت ا هةمدذس ذناه    . غ علةر ض ةت س دعن جاماظ ظان

دع     ذنداقمذ؟ دئ علةر، ش راص قعلعس انلعقعثالرنع ظئتع ذالر. قعلغ ع اهللا  : ظ ذص ظ ذنداق، دةص بول ز ! ش بع
ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع ظةيعبلةشكة بعز هةقعقةتةن سئنعث       ! ظع اهللا  : بعالل. اهكارمعز، دئيعشتع ضذن

ذر ول يوقت دذقي ةنلعكعثنع ظاثلع ع اهللا.  دئض راص ! ظ ةنلعكعمعزنع ظئتع ذناهكار ظعك ث ض ز ظأزعمعزنع بع
دذق د  . قعل ذر ياغ ةت قعلعص يامغ ة مةرهةم ن، بعزض عرةت قعلغع ة مةغص عن ذبعزض دعرذص بةرض ع . دئ ذ قولعن ظ

دع ا قعل أتىرىص دذظ ىردع . آ ع آىت عص قوللعرعن ذنعثغا ظةضعش ذ ظ ذالرنعث . ظادةملةرم ةن ظ ذنعث بعل ش
  . ظئهتعياجعنع قاندذرغعدةك يامغذر ياغدع

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي نعث ب ع ظابباس ةؤفعي، ظعبن ا  : ظ ذ ؤاقعتت ش
ا حعقعشقا بذيرذدع       صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاد  ظذنعث ساهابعلعرعدعن   . ةملةرنع ظأزع بعلةن بعرضة غازاتق

ظع اهللا  : ظابدذلاله ظعبنع مذغةففةل مذزةنع ظأز ظعحعضة ظالغان بعر ضذرذه آعشعلةر ظذنعث قئشعغا آئلعص           
ةيغةمبعرع  ث ص ث ! نع ا  بعزنع دع         جعهادق عن دئ ذالغ بةرض ات ـ ظ ىن ظ عمعز ظىح نعص حعقعش ةيغةمبةر . مع ص

المايمةن   مةن سعلةرنع «: لةيهعسساالم ظذالرغاظة ظذالر يعغا ـ    .  دئدع »معندىرىص قويغعدةك ظات ـ ظذالغ تاص
ايتعص آئتعشتع     دا ق ا سةرص قعلعدعغان صذل ـ مال، معنعدعغان ظات ـ             . زارة قعلعشقان هال ظذالرنعث جعهادت

ر آةلضةن ظ   اتتعق ظئغع ذالرغا ق انلعقع ظ ا حعقمعغ الماي جعهادق ذالغ تاص دعظ ذالرنعث اهللا . ع ا ؤة تاظاالاهللا ظ غ
عنع   ذالرنعث ظأزرعس ىن ظ ةنلعكع ظىح مةنلعكعنع بعلض ةببعتع ؤة هئرعس ان مذه ة بولغ ذنعث صةيغةمبعرعض ظ

دا   ص قذرظان ذل قعلع اجعزالر: قوب ةردعن  ظ ةن ي ذالر دئض ةمرعنع  (ظ ث ظ دذ) اهللا نع ةن بعلمةي  دئض
  . يةرضعحعلعك ظايةتلعرعنع نازعل قعلدع

سةندعن ) جعهادقا حعقعش ظىحىن( مذنداق آعشعلةرنعمذ ظةيعبلةشكة يول يوقتذرآع، ظذالر يةنة
 دئدعث؟» مئنعث سعلةرنع تةمعنلةيدعغان ظذالغلعرعم يوق «) ظذالرغا سةن (ظذالغ سوراص آةلضةندة، 

ةر هةققعد            : مذجاهعد مذنداق دةيدذ   ةررعن جةمةتعدعكعل ة نازعل  بذ ظايةت مذزةينة قةبعلعسعدعن بولغان مذق
  . بولدع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندعن ص ةم، هةس ع ظةبذهات : ظعبن
دا       « اد يولع ذ جعه ثالر، ب ا حعقتع دذرذص جعهادق ةرنع قال ذرذه ظادةمل ر ض دة بع علةر مةدعنع ةيلع  س علةر م س

اد بولسذن   سةرص قعلغان صذل ـ مال مةيلع آئسعص ظأتكةن جعلغا، مةيلع دىشمة            نلةر بعلةن قعلغان جعه
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دذ    ئرعك بولع ذم ش ذ حوق ة ظذالرم عدعغان ظةجعرض عدة ظئرعش ذالرنعث هةممعس دعن » ظ ةيغةمبةر ظان ص
) جعهادقا حعقعش ظىحىن (يةنة مذنداق آعشعلةرنعمذ ظةيعبلةشكة يول يوقتذرآع، ظذالر  ظةلةيهعسساالم

وق مئنعث«) ظذالرغا سةن(سةندعن ظذالغ سوراص آةلضةندة،  ذالغلعرعم ي دعغان ظ »  سعلةرنع تةمعنلةي
  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعدئدعث؟

ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن لعم، ظةنةستعن ص ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
ةر قئلعص قالدع   شةك ـ شىبهعسزآع، مةدعنعدة بعر ضذرذه  «: قعلعدذ سعلةر مةيلع بعرةر جعلغعنع     .  ظادةمل

دذر  آئسعص  ةن بعللع ذالر سعلةر بعل أتىثالر ظ ررة جاينع بئسعص ظ ةيلع بع أتىثالر، م ذالر » ظ ساهابعالرغا ظ
ة، شذنداق   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . مةدعنعدة تذرسا؟ دئدع   ئكعن  .هةظ ظذالرنعث ظأزرعسع بولغانلعقع     ل

ا حعقالمعدع    االظاندعن اهللا  . دئدع » ظىحىن جعهادق ا حعقماسلعققا   ماالمةت قعلعشنع باي ت    تاظ ذرذص جعهادق
ة      ذرتتا بعلل ةن ي الالر بعل دعغان ظاي ة حعقماي ذالرنع سةصةرلةرض اراتتع ؤة ظ قارذخسةت سورعغانالرغا ق  قعلعش

) شذنعث ظىحىن (اهللا ظذالرنعث دعللعرعنع صئحةتلعؤةتتع، . رازع بولغانلعقلعرع ظىحىن قاتتعق ظةيعبلعدع    
  . بعلمةيدذ) اهللا نعث ظةمرعنع(ظذالر 

* * * * * * *  
 šχρâ‘ É‹ tF÷ètƒ öΝä3ø‹ s9 Î) # sŒÎ) óΟçF ÷èy_ u‘ öΝ Îκ ö s9Î) 4 ≅ è% ω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès?  s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ öΝà6 s9 ô‰ s% $tΡ r' ¬6tΡ ª! $# ôÏΒ 

öΝ à2Í‘$t6÷z r& 4 “ u z y™uρ ª! $# öΝ ä3n= yϑ tã …ã& è!θß™ u‘ uρ §ΝèO šχρ–Šu è? 4’ n< Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ yγ¤±9 $# uρ Ν ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ 

óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊆∪ tβθàÏ= ós u‹ y™ «!$$ Î/ öΝ à6s9 # sŒÎ) óΟçF ö6n= s)Ρ $# öΝ Îκ ö s9Î) (#θàÊ Í÷è çFÏ9 öΝåκ ÷] tã ( (#θàÊÍ ôã r' sù öΝ åκ÷] tã ( öΝ åκ ®ΞÎ) 

Ó§ô_ Í‘ ( óΟ ßγ1uρ ù' tΒ uρ ÞΟ ¨Ψ yγy_ L !# u“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθç7 Å¡õ3tƒ ∩∈∪ tβθàÏ= øt s† öΝ à6s9 (# öθ |Êö yIÏ9 öΝåκ ÷] tã ( β Î* sù 

(# öθ|Ê ö s? öΝ åκ÷] tã χ Î* sù ©! $# Ÿω 4 yÌ ö tƒ Çtã ÏΘöθ s)ø9 $# šÉ) Å¡≈ xø9 $# ∩∉∪  
قايتعص آةلضةن حئغعثالردا، ظذالر سعلةرضة ) يةنع مةدعنعضة تةبذك غازعتعدعن( ظذالرنعث يئنعغا 

ظأزرة بايان «: ظذالرغا!) مذهةممةدظع (ظأزرة بايان قعلعدذ، ) غازاتتعن قئلعص قالغانلعقلعرع توغرعسعدا(
علةرنعث  اثالر، س أزىثالرغا(قعلم ةهؤالعثالرنع ) س علةرنعث ظ ةنمةيمعز، اهللا س ع (ظعش ؤة دعلعثالردعك

عقلعقنع علةرنعث ) مذناص ةيغةمبعرع س ذنعث ص دع، اهللا ؤة ظ ةؤةر قعل ة خ ع(بعزض دعن آئيعنك ) بذنعث
، ظاندعن ) قعالمسعلةر؟ ياآع ظذنعثدا حعث تذرامسعلةر؟مذناصعقلعقتعن تةؤبة(ظةمةلعثالرنع آأرىص تذرعدذ 

اهعغا ) اهللا(، يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشالرنع بعلضىحع )يةنع ظألضعنعثالردعن آئيعن (آئيعن  نعث دةرض
) يةنع مذناصعقالر(ظذالر . 94دئضعن» قايتذرذلعسعلةر، اهللا سعلةرضة صىتىن قعلمعشعثالرنع ظئيتعص بئرعدذ

يالغان ظأزرعلةر (تعص بارغعنعثالردا، ظذالر سعلةرنعث ظذالرنع ظةيعبلعمةسلعكعثالر ظىحىن نعث يئنعغا قاي
أرىثالر )بايان قعلعص  ىز ظ ذالردعن ي دذ، ظ ةن قةسةم قعلع ةن سأزلةشمةثالر ؤة (، اهللا بعل ذالر بعل ةنع ظ ي

ث بارعدعغان جايع ، ظذالر هةقعقةتةن نعجعستذر، قعلمعشلعرعنعث جازاسع ظىحىن ظذالرنع)ساالمالشماثالر
سعلةرنعث رازعلعقعثالرغا ظئرعشعش ظىحىن، ظذالر سعلةرضة قةسةم ظعحعص بئرعدذ، سعلةر . 95جةهةننةمدذر

  . 96، حىنكع اهللا صاسعق قةؤمدعن رازع بولمايدذ)بذ ظذالرغا صايدا بةرمةيدذ(ظذالردعن رازع بولساثالر 
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  غرعسعدا نع بايان قعلعش تومذناصعقالرنعث هعيلة ـ معكرع
ة،  ذ ظايةتت اال ب دعن     اهللا تاظ ذك غازعتع ذلمانالر تةب ص، مذس ةؤةر قعلع دعن خ عقالرنعث ظةهؤالع  مذناص

قعال   دا، مذناص ةن حاغ ايتعص آةلض ة ق انلعق مةدعنعض ة حعقمعغ ا بعلل أزرة  رنعث جعهادق ذالردعن ظ ىن ظ لعرع ظىح
  . تعلةيدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

) ظعشةنمةيمعز، اهللا ) سأزىثالرغا(ة بايان قعلماثالر، سعلةرنعث ظأزر«: ظذالرغا!) ظع مذهةممةد
 يةنع اهللا بعزضة سعلةرنعث بعزضة خةؤةر قعلدع) ؤة دعلعثالردعكع مذناصعقلعقنع(سعلةرنعث ظةهؤالعثالرنع 

  . ظةهؤالعثالرنع ظئنعق بعلدىردع
 علةرنعث ةيغةمبعرع س ذنعث ص ع (اهللا ؤة ظ دعن آئيعنك ةلعثالرنع آ ) بذنعث دذ ظةم أرىص تذرع

علةر؟ ( ث تذرامس دا حع اآع ظذنعث علةر؟ ي ة قعالمس عقلعقتعن تةؤب علةرنعث   )مذناص ادا س ةنع اهللا دذني  ي
  . ظةمةلعثالرنع آعشعلةر ظارعسعدا ظاشكارعاليدذ

 نعث ) اهللا(، يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشالرنع بعلضىحع )يةنع ظألضعنعثالردعن آئيعن(ظاندعن آئيعن
اهعغا قايتذرذل دذ دةرض تعص بئرع عثالرنع ظئي ىتىن قعلمعش ة ص علةر، اهللا سعلةرض عن» عس ةنع اهللا دئض  ي

ا سعلةرضة    عسعنع خةؤةر قعلعدذ ؤة شذ ظةمةللةر    سعلةرضة ياخشع ـ يامان ظةمةللعرعثالرنعث هةمم       ضة قارعت
  . مذآاصات ياآع جازا بئرعدذ

االاهللا  لعك تاظ ذالرنع ظةيعبلعمةس علةرنعث ظ ذالرنع، س ىن ظ أزعثالر ظىح ان ظ ان قعلعص اهللا ث يالغ رة باي
دذ ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ ةم قعلع ةن قةس عتكةن . بعل ذالرنع آةمس تعن ظ ةت قعلماس ذالرغا ماالم علةر ظ س

  . ظذالرنعث دعللعرع ؤة ظئتعقادلعرع بذزذقتذر. حىنكع ظذالر نعجعستذر. ظاساستا ظذالردعن يىز ظأرىثالر
 ىن ع ظىح لعرعنعث جازاس ذ قعلمعش ةنع ض ذالرنعث    ناهلعرع ؤة خاتالعق ي ىن ظ ع ظىح ث جازاس لرعنع

دذر ايع جةهةننةم دعغان ج االاهللا . بارع ان  تاظ ىن قعلغ ةندىرىش ظىح ذلمانالرنع ظعش عقالرنعث مذس  مذناص
  . قةسةملعرعضة مذسذلمانالر رازع بولغان تةقدعردعمذ بذ ظذالرغا صايدا بةرمةيدعغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ

 عق ق ع اهللا صاس دذ حىنك دعن رازع بولماي ةنع اهللا ةؤم دعن ؤة اهللا  تاظاال ي ث ظعتاظعتع ث تاظاالنع نع
  . صةيغةمبعرعنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالر صاسعق هئسابلعنعدذ

* * * * * * *  
 Ü># { ôãF{$# ‘‰ x© r& #X ø à2 $]%$ xÏΡ uρ â‘ y‰ô_ r&uρ ω r& (#θßϑ n= ÷è tƒ yŠρß‰ ãn !$tΒ tΑ u“Ρr& ª! $# 4’ n?tã Ï& Ï!θß™ u‘ 3 ª! $#uρ 
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×ΛÏm §‘ ∩∪  
ظةظرابعالرنعث آذفرع ؤة مذناصعقلعقع تئخعمذ زعيادعدذر، اهللا صةيغةمبعرعضة نازعل قعلغان شةرعظةت 

بعلضىحعدذر، هئكمةت ) مةخلذقاتنعث ظةهؤالعنع(ظةهكاملعرعنع بعلمةسلعككة ظذالر ظةث اليعقتذر، اهللا 
دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةزعلعرع . 97بعل ةظرابعالردعن ب دا(ظ ةن ن) اهللا يولع ة بةرض علعرعنع جةرعمان ةرس



  
  
  

  

 

 85                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

هئساباليدذ، سعلةرنعث هادعسعضة ظذحرعشعثالرنع آىتعدذ، ظذالرنعث ظأزلعرع هاالآةتكة ظذحرعسذن، اهللا 
ظةظرابعالرنعث بةزعلعرع . 98بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع(ظاثالص تذرغذحع، ) ظذالرنعث سأزلعرعنع(

بةرضةن نةرسعلعرعنع اهللا غا يئقعن بولذشنعث ؤة ) ولعدااهللا ي(اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتعدذ، 
ان  ا بولغ تال اهللا غ ارقعلعق راس ذ ظ ذالر ب دذ، ظ نعث ؤاسعتعسع قعلع عغا ظئرعشعش ةيغةمبةرنعث دذظاس ص

ةن  ىزعدذ، اهللا هةقعقةت ذالرنع ظأزعنعث رةهمعتع داظعرعسعضة آعرض مأمعن (يئقعنلعققا ظئرعشعدذ، اهللا ظ
  . 99تولعمذ مئهرعباندذر) ظذالرغا(ع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعت) بةندعلعرعضة

  ظةظرابعالرنعث آذصذرع ؤة مذناصعقلعقعنعث تئخعمذ زعيادة ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
االاهللا  دعن،      تاظ ةرنعث بولعدعغانلعقع عقالر ؤة مأمعنل عرالر، مذناص ةظرابعالردعن آاص ةردة ظ ذ ظايةتل  ب

عقلعقع   ذرع ؤة مذناص ذالرنعث آذص ادة       ظ ذ زعي ر، تئخعم ذ ظئغع وث، تئخعم ذ ح دا تئخعم قعالرغا قارعغان  باش
نعث صةيغةمبعرعضة حىشىرضةن بةلضعلعمعلةرنعث حةك ـ       تاظاالحىنكع ظذالر اهللا   . ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ

  . حئضرعلعرعنع بعلمةيدذ
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةش، ظعبراهعمنع ة ظةظم ذ هةقت ةظراب : ب ر ظ ع  بع د ظعبن ع زةي

ذردع   ئلعص ظولت ا آ ةؤهاننعث يئنعغ اتتع   . س أز قعلعؤات ة س ا ظادةملةرض ذ بولس د  . ظ ع ناهاؤةن ذنعث قول ظ
ةظرابع اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سئنعث سأزىث هةقعقةتةن            . ظذرذشعدا مئيعص بولذص قالغان ظعدع        ظ

دع تذن قعلعؤال ذمانالندذ . مئنع مةص ع ض ةن مئن ذث هةقعقةت راق قول دعبع دع،رذص قوي د.  دئ ذم : زةي مئنث قول
دع   ذمانالندذرذص قوي قا ض ئنع نئمعش دع   )1(س ا؟ دئ ول تذرس ول ق ذ س ةن   . ، ظ امع بعل ث ن ةظرابع اهللا نع ظ

دع          ةن دئ ةن بعلمةيم ذنع م علةمدذ؟ ب ول آئس ول ق اآع س علةمدذ ي ول آئس وث ق ةمكع، ظ ع  . قةس د ظعبن زةي
قع تئخعمذ زعيادعدذر، اهللا صةيغةمبعرعضة نازعل قعلغان ظةظرابعالرنعث آذفرع ؤة مذناصعقلعاهللا : سةؤهان

بعلضىحعدذر، ) مةخلذقاتنعث ظةهؤالعنع(شةرعظةت ظةهكاملعرعنع بعلمةسلعككة ظذالر ظةث اليعقتذر، اهللا 
  .  دةص تولعمذ راست ظئيتقان ظعكةن، دئدعهئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

: ةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظابباستعن صةيغةمبةر ظةل     
ةهرادا ظ  « م س ةز  آع وث معج ال ؤة ت ا قوص دذ  ولتذراقالشس ذص قالع ة،    بول رعلعص آةتس ا بئ م ظوؤحعلعقق ، آع

دذ عللعقتا قالع دذ . غاص دا صعتنعضة قالع ذداؤذد، . »آعم صادعشاهقا يئقعنشالشسا، دعن ام ظةب ذ هةدعسنع ظعم ب
  . مذ رعؤايةت قعلغانتعرمعزع ؤة نةسةظعالر

ةيغةمبةر      دعن ص ص ظان ة قعلع عنع هةدعي ر نةرس االمغا بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةظرابع ص ر ظ بع
ظةلةيهعسساالمدعن ظذ هةدعيةسعنعث ظورنعغا نةححة هةسسة ظارتذق نةرسة ظالغاندعن آئيعنال رازع بولغان        

دع االم . ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذ حاغ ةن قذرةيش«: ش ةن هةقعقةت اآع م ةقةفعيلعكلةر، ي اآع س لةر ي
دعم        ةت قعل لعققا نعي ذل قعلماس ة قوب دعن هةدعي قا هئحكعم عيعلعكلةردعن باش اآع دةؤس ارعالر ؤة ي » ظةنس

دع  ةن ظع ا . دئض تة تعلغ ع هةدعس دة ؤة     حىنك اظعص، مةدعنع ة، ت ةنع مةآك ةهةرلةردة ي علةر ش ان آعش  ظئلعنغ
  .  بولسا، معجةزع قوصال ؤة توث آعشعلةردذرظةظرابعالر. يةمةندة ظولتذراقالشقان آعشعلةردذر

 بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) مةخلذقاتنعث ظةهؤالعنع(اهللا يةنع اهللا آعمنعث 
بةندعلعرع ظارعسعدا ظعلعم بعلةن      . ظعمانعغا ؤة ظعلمعضة هةقلعق آعشع ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلضىحعدذر             

ذرع ؤة  ةن آذص ان بعل ادانلعقنع، ظعم ةن ظعش قعلغذحعدذر ن عقلعقنع تةقسعم قعلعشتا هئكمةت بعل اهللا .  مذناص

                                                 
  . بذ ظةظرابع هةقعقعي ظةهؤالنع بعلمعضةن بولغاحقا، زةيدذ ظعبنع سةؤهاننعث قولع ظوغرعلعق قعلعص آئسعلضةن ظوخشايدذ دئضةن ضذماندا بولغان) 1(
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لعرعدعن       ان ظعش ىن، قعلغ انلعقع ظىح ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ةنلعكع ؤة هئكم دعنظاال بعلض الرنع ظال ظعش
  . سورالمايدذ

ارلعقعنع خةؤةر قعلعدذ     ةزعلعرع ظذالردعن  : اهللا ظةظرابعالردعن مذنداق آعشعلةرنعث ب دا (ب  )اهللا يولع
 يةنع سعلةرنعث بةرضةن نةرسعلعرعنع جةرعمانة هئساباليدذ، سعلةرنعث هادعسعضة ظذحرعشعثالرنع آىتعدذ

  . بااليع ـ ظاصةتلةرضة ظذحرعشعثالرنع آىتعدذ
ظذالرنعث ظأزلعرع هاالآةتكة ظذحرعسذن  ـ ظةآسعحة بولذص،  يةنع ظعش ظذالرنعث آىتكعنعنعث دةل

  . ذعقعدبااليع ـ ظاصةت ظذالرغا يوذ
 أزلعرعنع (اهللا ذالرنعث س ذحع ) ظ اثالص تذرغ اثالص    ظ العرعنع ظ دعلعرعنعث دذظ ةنع اهللا بةن  ي

  . آعمنعث غةلعبعضة، آعمنعث مةغلذبعيةتكة تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرغذحعدذر. تذرغذحعدذر
 ،دذ ان ظئيتع ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ ةزعلعرع اهللا غ ةظرابعالرنعث ب دا(ظ ةن ) اهللا يولع بةرض

 مانا نةرسعلعرعنع اهللا غا يئقعن بولذشنعث ؤة صةيغةمبةرنعث دذظاسعغا ظئرعشعشنعث ؤاسعتعسع قعلعدذ
دذ    قا ظةرزعي ةظرابعالرنع ماختاش دعكع ظ ذ خعل علعرعنع اهللا    . ب ان نةرس ةرص قعلغ دا س ذالر اهللا يولع ا تاظاالظ غ

دذ  ةيغةمبةر  . يئقعنلعشعشنعث ؤاستعسع قعلع ارقعلعق ص ذ ظ ذالر ب ةت  ظ ة بةرعك االمنعث ظأزلعرعض  ظةلةيهعسس
ظذالر بذ ظارقعلعق راستال اهللا غا بولغان يئقعنلعققا ظئرعشعدذ، اهللا ظذالرنع . بعلةن دذظا قعلعشعنع تعلةيدذ

ةن  ىزعدذ، اهللا هةقعقةت عرةت ) مأمعن بةندعلعرعضة (ظأزعنعث رةهمعتع داظعرعسعضة آعرض ناهايعتع مةغص
  . عمذ مئهرعباندذرتول) ظذالرغا(قعلغذحعدذر، 

* * * * * * *  
 šχθà)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθä9 ¨ρF{$# zÏΒ tÍ Åf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ tÏ% ©!$# uρ Νèδθãè t7 ¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ z ÅÌ §‘ ª! $# 

öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã £‰ tãr& uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Í ôfs? $yγ tFøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# tÏ$ Í#≈ yz !$pκ Ïù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9 s̈Œ ã— öθ xø9 $# ãΛÏà yèø9 $# 

∩⊇⊃⊃∪  
هةممعدعن ظعلضعرع ظعمان ظئيتقان مذهاجعرالر ؤة ظةنسارالردعن، ياخشعلعق قعلعش بعلةن ظذالرغا 

دعن اهللا رازع بولدع، ظذالرمذ ) يةنع تابعظعنالر ؤة قعيامةتكعحة ظذالرنعث يولعدا ماثغانالر(ظةضةشكةنلةر 
رغا ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرنع تةييارلعدع، ظذالر اهللا ظذال. اهللا دعن مةمنذن بولدع

  . 100جةننةتتة مةثضى قالعدذ، بذ حوث بةختتذر
مذهاجعرالرنعث، ظةنسارعالرنعث ؤة ياخشعلعق قعلعش بعلةن ظذالرغا ظةضةشكةنلةرنعث 

  ظارتذقحعلعقلعرع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ث  اهللا تاظ دظأزعنع ارعالر ؤة    هةممع ذهاجعرالر، ظةنس ان م ان ظئيتق عرع ظعم عن ظعلض

ذالرغا قعيا  ةن ظ ش بعل علعق قعلع كةنلةردعن ياخش عحة ظةضةش ةت آىنعض ذ اهللا م انلعقعنع، ظذالرم  رازع بولغ
ةرنع           تاظاال ارةت جةننةتل دعن ظعب ذ جايع ذقعم تذرالغ ةتلعك ؤة م ازذ ـ نئم ةييارلعغان ن ة ت ث ظأزلعرعض نع

  . دعن مةمنذن بولغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذتاظاالىن اهللا تةييارلعغانلعقع ظىح
ةت   ذ ظاي ةظبعي ب دذ  ش داق دةي دة مذن ذهاجعرالر،    :  هةققع انالردعن م ان ظئيتق عرع ظعم دعن ظعلض هةممع

  . ظةنسارعالردعن هذدةيبعية سىلهع بولغان يعلع رعزؤان بةيظعتعضة قاتناشقانالر آأزدة تذتعلعدذ
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ةظعد ظعب   ظةرع، س ا ظةش ةتادة      ظةبذمذس ةن ؤة ق عرعن، هةس ع س ةد ظعبن ةييةب، مذهةمم ع مذس ن
ارلعقالر ة      : قات ع قعبلعض ة ظعكك ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارعالردعن ص ذهاجعر ؤة ظةنس اراص )1(م  ق

دع دذ، دئ أزدة تذتذلع ذغانالر آ از ظوق ذهاجعرالر ؤة  . نام ان م ان ظئيتق عرع ظعم دعن ظعلض ذغ اهللا هةممع ظذل
ارعالردع ذالرغا نظةنس ةن ظ انلعقعنع  ، ياخشعلعق قعلعش بعل ةن رازع بولغ  ظةضةشكةنلةردعن ظأزعنعث هةقعقةت

ةؤةر  دعخ ذالرنع تعللعغان . قعل اآع ظ ذالرغا دىشمةنلعك قعلغان ي ذالرنعث بةزعلعرعضة دىشمةنلعك ظ اآع ظ  ي
ةزعلعرعنع تعللعغان آعشعلةرنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمد   ،قعلغان ؤة ياآع ب ا    بولذصمذ ص عن آئيعنكع آاتت

ا ؤاي    علةرنعث هالعغ ان آعش ذالرنع تعللعغ ان ؤة ظ مةنلعك قعلغ اهابعالرغا دىش ةث  ! س اهابعالرنعث ظ س
  . ياخشعسع ؤة ظةث آاتتعسع خةلعصة ظةبذبةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذدذر

عزعلةر مةنلعك     ) 2(راص ا دىش اهابعلةرنعث آاتتعلعرعغ ذنالر س ألىك ظازغ ر ب ارةت بع ن ظعب دذدع . قعلع
دذ دذ ؤة تعلالي ذالرنع ظاححعقالندذرع ذ قعلمعش تاظاالاهللا . ظ ذالرنعث ب ا سئغعنعص ظ ةيمعز غ اناه تعل لعرعدعن ص

ةدةر صةسكةشلعكلةر بعلةن                    . ةدةر آةمتىآلعكعنع ؤة دعللعرعنعث نةق ةقلعنعث نةق ظذالرنعث بذ قعلمعشلعرع ظ
دذ  عتعص بئرع انلعقعنع آأرس ان  . تولغ ذالر اهللا رازع بولغ ان   ظ ذرظانغا بولغ ذالرنعث ق ا، ظ ةرنع تعللعس ظادةمل

ان ان   عظعم ةن اهللا رازع بولغ ذالر هةقعقةت ةك، ظ ذلمانالرغا آةلس عدعكع مذس ىننعي ظةقعدعس دع؟ س ةدة قال  ن
دذ  ةردعن رازع بولع ذتقان      . ظادةمل دذ، اهللا دوست ت ةرنع تعلالي ان ظادةمل ةيغةمبعرعنع تعللعغ ذنعث ص اهللا ؤة ظ

ت تذ  ةرنع دوس دذ ظادةمل دذ    . تع مةن تذتع ةرنع دىش ذتقان ظادةمل مةن ت تعدة   . اهللا دىش ةت ظىس ذالر هعداي ظ
ا ظةضعشعدذ دعن  . ماثغانالرغ وغرا ظعش قعلغانالرنعث آةينع دذ، ت ةيدا قعلماي دا يوق ظعشالرنع ص ظعسالم دعنع

قذحع جاماظةسعدذر،        تاظاالظةنة شذالر اهللا     . ظأز بئشعمحعلعق قعلمايدذ  . ماثعدذ نعث  تاظاالاهللا نعث نعجات تاص
  . مأمعن بةندعلعرعدذر

* * * * * * *  
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ظةتراصعثالردا ظةظرابعالردعن مذناصعقالر بار، مةدعنة ظاهالعسعدعنمذ مذناصعقلعقتا حعث تذرغانالر بار، 

يةنع دذنيادا قةتل قعلعش ؤة ظةسعر ظئلعش (ظذالرنع سةن بعلمةيسةن، بعز بعلعمعز، ظذالرنع ظعككع قئتعم 
ةن  ذالر ظ. جازااليمعز ) بعلةن، ظألضةندة ضأر ظازابع بعل دعن ظ ة (ان ا ) ظاخعرةتت ةنع دوزاخ (حوث ظازابق ي

  . 101قايتذرذلعدذ) ظازابعغا
  الر ؤة مةدعنة ظةهلعنعث مذناصعقلعرع توغرعسعدا يظةظرابع
ة،   ذ ظايةتت اال ب ةرةب     اهللا تاظ عدعكع ظ ةدعنعنعث ظةتراص االمغا م ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص

ارلعقعنع    قةبعلعلعرع ظعحعدة مذناصعقالرنعث بارلع    عقالرنعث ب قعنع، شذنداقال مةدعنة ظةهلعنعث ظعحعدعمذ مذناص
ذالرنع سةن بعلمةيسةن، بعز : خةؤةر قعلعدذ   مةدعنة ظاهالعسعدعنمذ مذناصعقلعقتا حعث تذرغانالر بار، ظ

ز ةتنعث مةنعسع اهللا بعلعمع ذ ظاي ذق،  نعث تاظاال ب ذم ساثا بعلدىرةتت ذالرنع حوق ةر بعز خالعساق، ظ ظةض

                                                 
دعن   ) 1( ص بارغان رةت قعلع ة هعجع االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة  ص يعن، دةسلةص از     16 آئ اراص نام ذنعثغا ق ص، ظ ة قعلع نع قعبل اي بةيتذلمذقةددةس  ظ

  . ظوقذغان، آئيعن قعبلة آةظبعضة ظأزضةرتعلضةن
  . راصعزعلةر شعيظة مةزهعصعضة تةؤة بولذص بولغان بعر صعرقة بولذص، ظذالرنعث ظعحعدعكع ظةث ظئزعص آةتكةن قةؤمدذر) 2(
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 دئضةن  ))1قذم ظذالرنعث سعماسعدعن تونذيتتذث، سةن ظةلؤةتتة سأزعنعث ظذسلذبعدعن ظذالرنع تونذيسةن         حو
عقالرنعث تونذ    ح. ظايعتعنعث مةنعسعضة زعت آئلعص قالمايدذ         أز    ىنكع بذ ظايةت مذناص ةتلةرنع ظ لعدعغان سىص

اال      ةد ظةلةيهعسس دعن مذهةمم دذ، بذنعث ة قارعتعلع ان ظاالمةتلةرض ة ظالغ ارلعق   ظعحعض عدعكع ب أز ظةتراص م ظ
ةن قاراي    ذمان بعل ا ض الم دعنعغ عقالرنع ؤة ظعس تىرىص تونذمذناص ةنلعك  دعغانالرنع مذظةييةنلةش دذ دئض ي

ةزع ظادةملةرنعث            . حعقمايدذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنة ظاهالعسعدعن ظأزعضة ظارعلعشعص ياشاؤاتقان ب
ةتتع   ةنلعكعنع بعل عق ظعك ذالرنع ظةت. مذناص ذراتتع   ظ ذحرعتعص ت امدا ظ ةن ظاخش ثتاظاالاهللا . تعض ذالر : نع ظ

دع       قا ظذرذن قا ظاشذرذش نع ظعش مايدعغان ظعش قا ظاش نع    (ظعش االمنع ظألتىرىش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ي
تلعدع ة        )2()قةس االم هذزةيفعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دةك، ص ان قعلعنغعنع عرعدة باي ةتنعث تةصس ةن ظاي  دئض

ةهؤال    .  نع دةص بةردع   15 نع ياآع    14مذناصعقالردعن   ايرعم ظ بعراق بذ بعر قعسعم مذناصعقالرغا قارعتعلغان ظ
بولذص، بذنعثدعنمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةممة مذناصعقالرنعث ظعسعملعرعنع مذظةييةنلةشتىرىص ظئنعق            

  . هةقعقعي ظةهؤالنع اهللا ظوبدان بعلضىحعدذر. بعلعدذ، دئضةنلعك حعقمايدذ
دذرا دذ  ظاب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةتادعنعث ب ةردعن ق : زاق، مةظم

دذ    ا آعرع تانع دوزاخق دذ، صذس ة آعرع االنع جةننةتك ةر ص ةزع ظادةمل قعدذرآع، ب علةرنعث ،نئمعش  دةص آعش
عدذ   عظاقعؤ ةن ظوينعش ةر بعل ر بعلعمل ة داظع اقعؤئتع توغرذ   . تعض ث ظ دعن ظأزعنع ذالرنعث بعرع ةر ظ ذق ظةض ل

دذ   اؤاب بئرع ةن، دةص ج ذ بعلمةيم اث، ظ ث   . سورعس ةهؤالعنع ظأزةثنع علةرنعث ظ ةن آعش ةنكع، س ةم قعلم قةس
ةن     ة دئمعض ر نةرس ةيغةمبةرلةر بع ةندعن ظعلضعرعكع ص ةن س ةن هةقعقةت ذ ياخشع بعلةمسةن؟ س ظةهؤالعدعنم

ةن  ا بئرعؤاتعس قا باه علةن.ظعش ذه ظةلةيهع تاظاالاهللا :  مةس ةيغةمبعرع ن ث ص االم نع ة  سس ذالرنعث نئم ةن ظ م
ةيغةمبعرع شذظةيب ظةلةيهعسساالم         .  دئضةن ))3قعلغانلعقعنع ظذقمايمةن  دذرغان     اهللا نعث ص اهللا سعلةرضة قال

ق   االل رعزع دعن  (ه ان هارام علةر يعقق اثالر    ) س أمعن بولس علةر م ةر س عدذر، ظةض ة  . ياخش ةن سعلةرض م
ظذالرنع سةن  صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغعمذ     تاظاالاهللا  .  دئضةن ))4»مذهاصعزةتحع ظةمةسمةن 
  .  دةيدذبعلمةيسةن، بعز بعلعمعز

 يةنع دذنيادا قةتل قعلعش ؤة ظةسعر ظئلعش بعلةن، ظألضةندة ضأر ظازابع (ظذالرنع ظعككع قئتعم
 بذ ظايةت ذلعدذقايتذر) يةنع دوزاخ ظازابعغا(حوث ظازابقا ) ظاخعرةتتة(ظاندعن ظذالر . جازااليمعز) بعلةن

اهللا ظذالرنع دذنيادا مال ـ مىلكع ؤة ظةؤالدلعرع بعلةن جازااليدذ، دئدع ؤة     : هةققعدة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد
ايعتعنع ظوقذدع   ))5 مىلكع ؤة ظةؤالدع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن   -ظذالرنعث مال   نعث  تاظاالاهللا   .  دئضةن ظ

ذ: ظابدذراهمان سأزعنع داؤام قعلعص   ا ب ةر        مان ازاب، مأمعنل عقالر ظىحىن ظ ةؤالدالر مذناص  مال ـ مىلىك ؤة ظ
ذالر حىنكع اهللا  . اهللا مذناصعقالرنع ظاخعرةتتة دوزاخ بعلةن جازااليدذ       . ظىحىن ظةجعر هئسابلعنعدذ   دعن ظ ظان

  .  دةيدذ، دئدعقايتذرذلعدذ) يةنع دوزاخ ظازابعغا(حوث ظازابقا ) ظاخعرةتتة(
* * * * * * *  

                                                 
  . نعث بعر قعسمع ـ ظايةت30سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع74سىرة تةؤبة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع112سىرة شذظةرا ) 3(
  .  ـ ظايةت86سىرة هذد ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع55سىرة تةؤبة ) 5(
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دع  راص قعل ذناهلعرعنع ظئتع علةر ض عم آعش ر قعس ة بع ا (يةن اش جعهادق قعالرغا ظوخش ةنع باش ي
ظذالر ياخشع ظعشقا يامان ظعشنع ظارعالشتذرذص قويدع، اهللا نعث ). ظئيتمعدعحعقمعغانلعقعغا يالغان ظأزرة 

ةن  ذر، اهللا هةقعقةت ع ظىمعدلعكت ذل قعلعش عنع قوب ذالرنعث تةؤبعس ذحعالرنع(ظ ة قعلغ عرةت ) تةؤب مةغص
  . 102قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

  جعهادقا سةل قاراص ظذنعثغا حعقمعغان مأمعنلةر توغرعسعدا 
اال هللا ا تةن         تاظ ا قةس دا جعهادالرغ ان هال ةآتة بولغ ا ش ذنعثغا قارعت ان ؤة ظ ار قعلغ ةقنع ظعنك  ه

ظعمان آةلتىرىص ؤة ظذنعثغا ظعشعنعص     هةقكة  حعقمعغان مذناصعقالرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلغاندعن آئيعن،     
 ضذناهكار مأمعنلةرنعث    ظذنعثغا حعقمعغان،تذرذص، راهةت ـ صاراغةتكة بئرعلعص آئتعص جعهادقا سةل قاراص 

يةنة بعر قعسعم آعشعلةر ضذناهلعرعنع ظئتعراص قعلدع : ظةهؤالعنع بايان قعلعشقا باشالص مذنداق دةيدذ     
 يةنع ظذالر ظأزلعرع بعلةن )يةنع باشقعالرغا ظوخشاش جعهادقا حعقمعغانلعقعغا يالغان ظأزرة ظئيتمعدع(

ةهؤا   ةقعقعي ظ ذ ه عدعكع ب ارعنعث ظارعس دع صةرؤةردعض راص قعل ةللعرع   . لنع ظئتع قا ياخشع ظةم ذالرنعث باش ظ
دع  تذرذص قوي ة ظارعالش ع ظةمةللعرعض ذ ياخش ذناهعنع ب انلعق ض ا حعقمعغ ذص، جعهادق ذالر اهللا . بول ة ش ظةن

  . نعث ظةصذ قعلعشع ؤة مةغصعرةت قعلعشع ظاستعدعدذرتاظاال
ذ      عمذ ظ ان بولس ل قعلعنغ دة نازع علةر هةققع ةن آعش ةت مذظةيي ذ ظاي ا  ب ذناه ؤة خات أآمع ض نعث ه

  . الشتذرذص قويغان هةممة ضذناهالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذشالرغا ظارعظعشالرنع ياخشع ظع
ة         : ظعبنع ظابباس   بذ ظايةت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة تةبذك غازعتعغا حعقمعغان ظةبذلذباب

ةزع  . ظذنعث بعر ضذرذه هةمراهلعرع هةققعدة نازعل بولدع، دةيدذ ؤة ة ؤة   : الرتةصسعرشذناس  ب ظذالر ظةبذلذباب
دع     دع، دئ ادةم ظع ةش ظ ة ب ةن بعرض ذنعث بعل ادةم     . ظ ةآكعز ظ ةمظع س ذلذص ج ةن قوش ة بعل ةر ظةبذلذباب بةزعل

دع        دع، دئ ادةم ظع ون ظ ذلذص ظ ةن قوش ذنعث بعل ذالر ظ ةر ظ دع ؤة بةزعل دع، دئ االم  . ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ة  ايتعص آةلض دعن ق ذك غازعتع ع   تةب دع ؤة بعزن ة باغلع أزلعرعنع مةسحعتنعث تىؤرىآلعرعض ةر ظ ندة بذظادةمل

ةم ظعحعشتع   ئحكعم يةشمعسذن، دةص قةس قا ه االمدعن باش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن اهللا . ص االظان ة  تاظ يةن
دع  راص قعل ذناهلعرعنع ظئتع علةر ض عم آعش ر قعس دع   بع ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي ةن ب ةيغةمبةر .  دئض ص

  . م ظذالرنع قويذص بةردع ؤة ظةصذ قعلدعظةلةيهعسساال
ةنلعكعنع         داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذبتعن ص ع جذن ةمذرة ظعبن ذخارع، س ام ب ظعم

ادةم آئلعص مئنع ظئلعص ماثدع         «: رعؤايةت قعلعدذ  ظذالر مئنع ظئلعص    . بذ آئحة مئنعث قئشعمغا ظعككع ظ
دعن ة بعنالعرعنعث تاملعرعنعث بعر آئسعكع ظالتذن ة بعر آئسعكع آىمىشتعن سئلعنغان بعر شةهةرض ، يةن

ةر ظذحرعدع              . آةلدع . ظذ شةهةردة بعزضة بةدعنعنعث يئرعمع ظةث حعرايلعق، قالغان يئرعمع ظةث سةت ظادةمل
دع          ىثالر، دئ ة حىش اؤذ ظأستةثض رعص ظ علةر بئ ة س ذ ظادةملةرض ع ب ذ ظعككعس ىص    . ظ ة حىش ذالر ظىستةثض ظ

بذ ؤاقعتتا ظذالردعكع سةت قعياصةت تىضةص، ظذالر ظةث حعرايلعق           . ايتعص آةلدع ظاندعن بعزنعث قئشعمعزغا ق   
بذ مةثضى تذرعدعغان جةننةتتذر، بذ سئنعث مةثضى تىرعدعغان        : ظذ ظعككعسع ماثا  . سىرةتكة آعرضةن ظعدع  

دذر ةن         . جايعث ذالر هةقعقةت ةك، ظ ة آةلس ةت ظادةملةرض ةث س ع ظ ق، يئرعم ةث حعرايلع ع ظ ةدعنعنعث يئرعم ب
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ةردذر        اهللا ظذالرنعث ضذناهلعرعنع ظةصذقعلدع،     . ياخشع ظعشالرنع يامان ظعشالرغا ظارعالشتذرذص قويغان ظادةمل
  . ظعمام بذخارع بذ هةدعسنع بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة قعسقارتعص رعؤايةت قعلغان. »دئدع

* * * * * * *  
 õ‹ è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ; üθ øΒ r& 7π s% y‰ |¹ öΝ èδã ÎdγsÜ è? Ν ÎκÏj. u“ è? uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹ uρ öΝÎγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ös3y™ öΝ çλ°; 3 ª! $# uρ 

ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊃⊂∪ óΟ s9 r& (# ûθãΚ n= ÷ètƒ ¨β r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ôtã  Ïν ÏŠ$t7 Ïã ä‹ è{ù' tƒuρ ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# χ r&uρ ©! $# 

uθ èδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊃⊆∪  
ةن ظذالرنعث ما !) ظع مذهةممةد ( ذنعث بعل الغعنكع، ظ للعرعنعث بعر قعسمعنع سةدعقة هئسابعدا ظ

ةن ؤة  ذناهلعرعدعن صاآلعغايس ذالرنع ض علعقلعرعنع(ظ ن، ) ياخش ا قعلغع ذالرغا دذظ ةن، ظ آأصةيتكةيس
ذالرنعث  دذ، اهللا ظ ئلعص آئلع اثالص ) سأزعنع (شىبهعسعزآع، سئنعث دذظايعث ظذالرغا خاتعرجةملعك ظ ظ

ذحع،  ةتلعرع(تذرغ دذر ) نعنعي ص تذرغذحع ذالر . 103بعلع ذحعالر (ظ ة قعلغ ةنع تةؤب أز ) ي ث ظ اهللا نع
سةدعقعسعنع قوبذل ) خالعس نعيةتلعك آعشعلةرنعث(بةندعلعرعنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع، 

قعلعدعغانلعقعنع ؤة اهللا نعث تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلعدعغانلعقعنع، ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع 
  . 104بعلمةمدذ؟

  زاآات ظئلعشقا بذيرذش ؤة ظذنعث صايدعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ات          اهللا تاظ دعن زاآ ال ـ مىلكع ذالرنعث م االمنع ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص

ةر  . يدذ ذناهلعرعدعن صاآالشقا ؤة ياخشعلعقلعرعنع آأصةيتعشكة بذير      ظئلعشقا، بذ ظارقعلعق ظذالرنع ضذ       بةزعل
عم       ر قعس ان بع تذرذص قعلغ ان ظعشنع ظارعالش قا يام ان، ياخشع ظعش راص قعلغ ذناهلعرعنع ظئتع ةتنع ض بذظاي

دذر   أآمع ظومذمعي ةتنعث ه ذ ظاي ئكعن ب عمذ، ل ان بولس ة قاراتق اتنع . آعشعلةرض دعن زاآ ةرةب قةبعلعلعرع ظ
ةر  ةزع ظادةمل ذنعمعغان ب كة ظ دذ: بئرعش ة بئرعلمةي ات خةلعصعض ةيغةمبةر  زاآ ةقةت ص ئلعش ص ات ظ ، زاآ

ان  اد قعلغ دع، دةص ظئتعق اس ظع االمغعال خ عغا اهللا . ظةلةيهعسس ذ قارعش ذالر ب ذثا ظ ث تاظاالش ع (نع ظ
الغعنكع !) مذهةممةد ر قعسمعنع سةدعقة هئسابعدا ظ ذالرنعث ماللعرعنعث بع ايعتعن  ظ ع دةلعل   دئضةن ظ

دع ان ظع ذ. قعلغ ذالرنعث ب ا حىشظ ذ خات اهابعالر   رمعالنغان ب قا س عددعق ؤة باش ةآرع س ة ظةبذب ةنحعسعض
ةدةر      ة ق عنعدةك بةرضةنض االمغا بةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذددع ص ة خ اتنع خةلعصعض ذالر زاآ رعص ظ ة بئ رةددعي

  . ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلدع
ةيغةمبة اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذالر    : بذ هةقتة ظةبذبةآرع سعددعق مذنداق دئضةن ظعدع       ر  ص

ةص  االمغا تأل ة       ظةلةيهعسس ةن ظةلؤةتت ةن، م عنع بةرمةيدعك اغلعق نةرس وغالص ح ر ظ اتتعن بع ان زاآ  آئلعؤاتق
  . ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلعمةن

 ظذالرغا دذظا قعلغعن            ة  يةنع ظذالرغا دذظا قعلعص ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةت تعلعضعن، بذ هةقت
ةؤفانع     ع ظةبذظ دذلاله ظبعن لعم، ظاب ام مذس دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر  : ث مذن ص

ا قعالتتع            ام زاآعتعنع ظئلعص     . ظةلةيهعسساالمغا ظادةملةر زاآعتعنع ظئلعص آةلسة، ظذ ظذالرغا دذظ مئنعث ظات
ذ      ةن ظ ذنعث بعل اردع، ش عغا ب ذنعث قئعش ع اهللا «: ظ عرةت    ! ظ ةؤاباتلعرعغا مةغص ة ت ةؤفانعث ظاظعل ظةبذظ

   .لدعدةص دذظا قع» !قعلغعن



  
  
  

  

 

 91                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

 دذ ئلعص آئلع ذالرغا خاتعرجةملعك ظ  ظعبنع ظابباس بذ ظايةت        شىبهعسعزآع، سئنعث دذظايعث ظ
ايعثنع   اهللا. سئنعث دذظايعث ظذالرغا رةهمةت ظئلعص آئلعدذ  : هةققعدة مذنداق دةيدذ   اثالص  سئنعث دذظ ظ

ذحع ةنلعكع    تذرغ ةقلعق ظعك عص ؤة ه ةرنعث مذناس ذالردعن آعمل ا ظ ئنعث دذظايعثغ ص نع  س بعلع
  . تذرغذحعدذر
 اهللا نعث ظأز بةندعلعرعنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع، ) يةنع تةؤبة قعلغذحعالر (ظذالر

سةدعقعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع ؤة اهللا نعث تةؤبعنع بةآمذ قوبذل ) خالعس نعيةتلعك آعشعلةرنعث(
ة قعلعشقا ؤة           لمةمدذ؟قعلعدعغانلعقعنع، ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع بع   بذ ظايةت بةندعلةرنع تةؤب

ة بعلةن زاآات بةندعلةرنعث ضذناهلعرعنع ظأحىرعدذ          . زاآات بئرعشكة حاقعرعدذ     ة،   . تةؤب  اهللا تاظاال بذ ظايةتت
غا تةؤبة قعلغان آعشعنعث تةؤبعسعنع، هاالل آةسصعدعن زاآات بةرضةن آعشعنعث زاآعتعنع قوبذل          تاظاالاهللا  

  . نع خةؤةر قعلعدذقعلعدعغانلعقع
 هاالل آةسعصتعن قعلعنغان زاآاتنع ظوث قولع بعلةن قوبذل قعلعص،          تاظاالشةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا  

دذ ةيتعص بئرع أز ظعضعسعضة آأص ذص آئتعدذ. ظاندعن ظذنع ظ ا ظوهذد تئغعدةك بول ال خورم ذ . هةتتا بعر ت ب
ةيغةمبةر ظةلةيه   ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ة ظةب ةت   هةقت ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن عسس

دذ دذ شةك ـ شىبهعسعزآع،      «: قعلع ذل قعلع ةن قوب ع بعل وث قول علةرنعث  . اهللا سةدعقعنع ظ ذنع س دعن ظ ظان
دذ    ايتعص بئرع دةك حوث ئقعص حوث قعلغان ايحعقعنع ب رعثالر ت ذددع سعلةرنعث بع ا، خ ر . بعرعثالرغ ةتتا بع ه

  . »ص آئتعدذلوقما نةرسعمذ ظوهذد تئغعدةك حوثعيع
ذنعث غالعب ؤة بىيىك اهللا  ذالر نعث آعتابعدعكع تاظاالب ذحعالر(ظ ة قعلغ ةنع تةؤب أز ) ي اهللا نعث ظ

سةدعقعسعنع قوبذل ) خالعس نعيةتلعك آعشعلةرنعث(بةندعلعرعنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع، 
ع، ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع قعلعدعغانلعقعنع ؤة اهللا نعث تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلعدعغانلعقعن 

دذ؟ ةت ؤة بعلمةم ةن ظاي ث  دئض ةر(اهللا جازانعنع ةدعقعنعث ) كعتعنععب دذ، س ةر(ظىحىرىؤئتع ) كعتعنععب
  .  دئضةن ظايةتتذر))1زعيادة قعلعدذ

شةك ـ شىبهعسزآع، سةدعقة، ظذنع سورعغان ظادةمنعث        : ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ     
ذالر ظاندعن  . نعث قولعغا حىشعدذ، دئدع      تاظاالحىشىشتعن ظعلضعرع غالعب ؤة بىيىك اهللا          قولعغا   ةنع (ظ ي

دعغانلعقعنع، ) تةؤبة قعلغذحعالر  ذل قعلع ةتلعك (اهللا نعث ظأز بةندعلعرعنعث تةؤبعسعنع قوب خالعس نعي
ل قعلعدعغانلعقعنع، سةدعقعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع ؤة اهللا نعث تةؤبعنع بةآمذ قوبذ) آعشعلةرنعث

  .  دئضةن بذ ظايعتعنع ظوقذدعناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع بعلمةمدذ؟
* * * * * * *  
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ذالرغا( ع، ) ظ ان(«ظئيتقعنك ث ) خالعغ ةلعثالرنع اهللا، اهللا نع ان ظةم ثالر، قعلغ ةرنع قعلع ظةمةلل

كارا  ذرذن ؤة ظاش دذ، يوش أرىص تذرع ةر آ ةيغةمبعرع ؤة مأمعنل علةرنع(ص ىحع ) نةرس ث ) اهللا(بعلض نع
  . 105»خةؤةر قعلعدذدةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، اهللا قعلمعشعثالرنع سعلةرضة 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع276سىرة بةقةرة ) 1(
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  ضذناهكارالرغا بئرعلضةن قاتتعق ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا 
اتتعق ظاضاهالندذرذشتذر، دئدع    رمذجاهعد بذ ظايةت ضذناهكا     ةمر ـ    تاظاالاهللا . الرغا بئرعلضةن ق نعث ظ

ةك اهللا  ىك ؤة يىآس ةللعرع بىي ذحعالرنعث ظةم لعق قعلغ ةرمانلعرعغا خعالص ةيغةمبةر تاظاالص ا ،ص غ
  . بذ قعيامةت آىنع حوقذم يىز بئرعدذ. ظةلةيهعسساالمغا ؤة مأمعنلةرضة آأرسعتعلعدذ

االاهللا  ةن  تاظ داق دئض ة مذن ذ هةقت علةر  :  ب دة س ذ آىن ا(ب ىن ) (اهللا غ رعش ظىح اب بئ ) هئس
سعرالر ظاشكارا قعلعنعدعغان    )1( توغرعلعنعسعلةر، سعلةر هئحقانداق بعر سعرنع يوشذرذص قااللمايسعلةر     

دة آ ة(ىن ةنع قعيامةتت دا 2( ()ي ان حاغ كارا قعلعنغ عرالر ظاش ع س اال اهللا ))3دعلالردعك ذالرنعث تاظ  ظ
  . ظةمةللعرعنع دذنيادعمذ آعشعلةر ظارعسعدا ظاشكارا قعلعدذ

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ذخارع، ظاظعش ام ب ر : ظعم ةر بع ظةض
ظةمةللةرنع قعلعثالر، ) خالعغان(«خشع ظةمةلع سئنع هةيران قعلسا، ظئيتقعنكع، مذسذلمان ظادةمنعث يا

  . قعلغان ظةمةلعثالرنع اهللا، اهللا نعث صةيغةمبعرع ؤة مأمعنلةر آأرىص تذرعدذ
داق   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم دا ظعم ذ مةزمذن ب

ةت ق اراص « :علعدذدئضةنلعكعنع رعؤاي رةر ظادةمنعث ظةمةلعضة ق اثالرسعلةر بع ةلكع،هةيران قالم ذنعث  ب  ظ
ادةم    .قعغا قاراثالرلعظةمةلعنعث نئمة بعلةن ظاخعرلعشعدعغان ذم بعر     شةك ـ شىبهعسعزآع، بعر ظ ظأمرعدة مةل

. ن بوالتتع ظةضةر ظذ شذ ظةمةل ظىستعدة ظألضةن بولسا، جةننةتكة آعرضة       . زامانغعحة ياخشع ظةمةل قعلعدذ   
  . ظاندعن ظذ ظادةم ياخشع ظةمةل قعلعشتعن يامان ظةمةل قعلعشقا يأتكعلعص آئتعدذ

ذم بعر زامانغعحة يامان ظةمةل قعلعدذ              ادةم ظأمرعدة مةل ظةضةر ظذ شذ    . شةك ـ شىبهعسعزآع، بعر ظ
أتكعلعص   ظاندعن ظذ ظادةم ياخشع ظةمةل قع  . ظةمةل ظىستعدة ظألضةن بولسا، دوزاخقا آعرضةن بوالتتع       لعشقا ي

ساهابعالر  . ظةضةر اهللا بةندعسعضة ياخشعلعقنع ظعرادة قعلسا، ظونع ظألىشتعن ظعلضعرع ظعشلعتعدذ         . آئتعدذ
اهللا ظذنع ياخشع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . اهللا ظذنع قانداق ظعشلعتعدذ؟ دئدع! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع 

ةقعيةت قازاندذرعدذ       ةبزة روه قعلعدذ             ظاند . ظةمةل قعلعشتا مذؤةصص » عن ظذنع شذ ياخشع ظةمةل ظىستعدة ق
  . دئدع

* * * * * * *  
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لدذرذلدع، اهللا يا اهللا نعث ظةمرعضة قا) نعث ظعشع(آعشعلةر ) جعهادقا حعقمعغان(يةنة بعرقعسعم 
دذ (جازااليدذ، يا ظذالرنع تةؤبعضة مذؤةصصةق قعلعدذ ) تةؤبة قعلمعسا (ظذالرنع  اهللا ). ؤة مةغصعرةت قعلع
  . 106بعلعص تذرغذحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) يةنع ظذالرنعث ظةهؤالعنع(ظذالرنع 

  رذلغانلعقع توغرعسعدا غا قالدذتاظاالجعهادقا حعقمعغان ظىح ظادةمنعث ظعشع اهللا 
دذ   ة، زةههاك ؤة بعر قانحة آعشعلةر مذنداق دةي اس، مذجاهعد، ظعكرعم ذ ظىح آعشع : ظعبنع ظابب ب

تةؤبة قعلعشقا آئحعكعص قالدع، ظذالر مذزارة ظعبنع رةبعيظ، آةظب ظعبنع مالعك ؤة هعالل ظعبنع ظذمةيية                      
ارلعقالردذر  اراغةتكة بئرعلعص آة       . قات اد قعلعشتعن سالقعن جايالردا       بذالرمذ راهةت ـ ص تكةن، ظعسسعقتا جعه

                                                 
  .  ـ ظايةت18سىرة هاققة ) 1(
  .  ظايةت ـ9سىرة تارعق ) 2(
  .  ـ ظايةت10سىرة ظادعيات ) 3(
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ا سةل    ةلكع جعهادق انلعقتعن ظةمةس، ب ةن قارعغ عقلعق بعل ةن هةقكة شةك ؤة مذناص تذرذشنع ظارتذق آأرض
دع      دا ظع علةر قاتارع ان آعش ا حعقمعغ ذك غازعتعغ اراص تةب ة ؤة     . ق علةر ظةبذلذباب عم آعش ر قعس ذالردعن بع ظ

أزلعرعنع مةسحعتنعث تىؤرىآلعرعضة باغلعدع        ظذنعث هةمراهلعرع قعلغاندة    ة بعر قعسعم آعشعلةر     . ك ظ يةن
دع   داق قعلمع ا، ظذن دذر     . بولس ىح ظادةم ذر ظ ان مةزآ ا ظئلعنغ دا تعلغ ذالر يذقعرع عرع  . ب ذالردعن ظعلض ب

. ظأزلعرعنع تىؤرىآلعرعضة باغلعغان آعشعلةرنعث تةؤبعسع قوبذل قعلعنغانلعقع هةققعدة ظايةت نازعل بولدع        
عنعث ظعشع اهللا  ب ل    تاظاالذالرنعث تةؤبعس ىص نازع ةر آئحعكتىرىل عدعكع ظايةتل ذالر توغرعس ذص ظ ا قالدذرذل غ

  . قعلعندع
  ذهاجعرالر ؤة كةن م ةيتعدة ظةضةش ق ص ذنعثغا قعيعنحعلع ةيغةمبةرنعث ؤة ظ ةن ص اهللا هةقعقةت
ار دع عظةنس ذل قعل عنع قوب عنعث  )1( الرنعث تةؤبعس ىح آعش ان ظ ا حعقمعغ ذل  جعهادق عنعمذ اهللا قوب  تةؤبعس
دع ذلغان   . قعل ار تذي ذالرغا ت ن ظ ةث زئمع ذنحة آ ع م  ))2ش ةظب ظعبن ة آ ذ هةقت عدة   ب ث قعسسعس العكنع

  . ص ظأتعمعزتةصسعلعي توختعلع
 جازااليدذ، يا ظذالرنع تةؤبعضة مذؤةصصةق قعلعدذ) تةؤبة قعلمعسا(اهللا يا ظذالرنع يةنع ظذالر اهللا 
ظةضةر  .  ظةصذ قعلماستعن جازااليدذ    ساظةضةر اهللا ظذالرنع جازاالشنع خالع    . غا باغلعقتذر نعث ظةصذ قعلعشع  تاظاال

ا ا نع خالعس ذ قعلعش ذالرنع ظةص دذ هللا ظ ذل قعلع عنع قوب ذالرنعث تةؤبعس ئكعن اهللا .  ظ ع تاظاالل ث رةهمعت نع
  . غةزعصعنع بئسعص حىشعدذ

 ر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذربعلعص تذرغذحعدذ ) يةنع ظذالرنعث ظةهؤالعنع (اهللا ظذالرنع 
يةنع اهللا آعمنعث جازالعنعشعغا تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع، آعمنعث ظةصذ قعلعنعشقا تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع       

دعن باشقا هئح ظعاله    تاظاال اهللا . ظعشلعرعنع ؤة سأزلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر     . ظوبدان بعلضىحعدذر 
  . عيعحع يوقتذرظذنعثدعن باشقا هئح تةرب.يوقتذر 

* * * * * * *  
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ذفرعنع  ةتكىزىش، آ ان ي ة زعي علةر مأمعنلةرض ةزع آعش عنع ب ةرنعث ظارعس ةيتعش، مأمعنل  آىح
نعث آئلعشعنع ) يةنع ظةبذ ظامر راهعب(صارحعالش، اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة قارشع تذرغان ظادةم 

دةص حوقذم » بعز صةقةت ياخشعلعقنعال ظعرادة قعلدذق«: ظذالر. آىتىش مةقسعتعدة مةسجعد بعنا قعلدع
دذآع،  ذؤاهلعق بئرع ذالر شةك قةسةم قعلعدذ، اهللا ض ذ مةسجعدتة . 107 شىبهعسعز يالغانحعالردذر -ظ ظ

مةثضى ناماز ظوقذمعغعن، بعرعنحع آىنعدعن تارتعصال تةقؤا ظاساسعغا قذرذلغان مةسجعد هةقعقةتةن سئنعث 
ذر، ظذنعثدا  ذناهالردعن (ناماز ظوقذشذثغا ظةث اليعقت ار، اهللا ) ض اك بولذشنع سأيعدعغان آعشعلةر ب ص

  . 108صاك بولغذحعالرنع دوست تذتعدذ)  جةهةتتعنظعحكع ؤة تاشقع(
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع117سىرة تةؤبة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع118سىرة تةؤبة ) 2(
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زعيان يةتكىزىش ظاساسعدا سئلعنغان مةسحعت بعلةن تةقؤالعق ظاساسعدا سئلعنغان مةسحعت 
  توغرعسعدا 

داق   ةؤةبلعرع مذن ع س ل بولذش ةرنعث نازع ذغ ظايةتل ذ ظذل ة  : ب االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
امر راهعب”قةبعلعسعدعن آئلعشتعن ظعلضعرع مةدعنعدة خةزرةج   ذ ظ ار “ ظةب ادةم ب دةص ظاتعلعدعغان بعر ظ

ظذ ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع دةؤرعدة خرعستعظان دعنعغا آعرضةن ؤة ظةهلع آعتابالرنعث ظعلعملعرعنع     . ظعدع
قان             . ظأضةنضةن ظعدع  ىز تاص ظذ جاهعلعيةت دةؤرعدة ظابعد دةص ظاتعلعص خةزرةج قةبعلعسعدة ناهايعتع حوث ي

ا دعظ ةيغة. دةم ظع ة هعج  ص االم مةدعنعض ذنعث    مبةر ظةلةيهعسس ذلمانالر ظ يعن مذس ةندعن آئ ص آةلض رةت قعلع
تع  عغا توصالش تع . ظةتراص تىنلىآكة ظئرعش ذظارع ظىس الم ش االاهللا . ظعس عدا تاظ ةدرع ظذرذش ذلمانالرنع ب  مذس

تىردع ة ظئرعش ال . غةلعبعض عتعص، ظعس أزعنع آأرس ذظامر ظ ةنعتع ظةب ةن ل ذنعث بعل مةنلعك ش ا دىش م دعنعغ
دانغا حىشىص ظاشكارا ظوتتذرعغا حعقتع        عرلعرعنعث قئشعغا      . قعلعش بعلةن مةي ظذ مةآكعدعكع قذرةيش آاص

دع    ذق قعل قا قذتراتقذل ذرذش قعلعش االمغا قارشع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنع ص رعص ظ ئحعص بئ ذرةيش . ق ق
ةن     ةبعلعلعرع بعل ةرةب ق ان ظ ة قئتعلغ رعكلعرع ظأزلعرعض ع    مذش ان يعل ع بولغ ذد ظذرذش عص ظوه  بعرلعش

دع   ذدقا آةل ىن ظذه ةن ظذرذشذش ظىح ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل ة  . ص ر مذنح تا مذسذلمانالرغا بع ذ ظذرذش ب
  . غالعب ؤة بىيىك اهللا ظذالرنع سعنعدع، ظاخعرقع غةلعبة تةقؤادارالرغا مةنسذص بولدع. مذسعبةت آةلدع

ةر قئزعؤةتكةن         بذ صاسعق مذسذلمانالر بعلةن مذشرع      كالر ظوتتذرعسعدعكع يةرلةرضة بعر مذنحة ظورةآل
دع ةيغةمبةر ظةل. ظع ة ص ةرنعث بعرض ذ ظورةآل ةتتعب ىص آ االم حىش ع. ةيهعسس ذ آىن ىزع ش ذنعث ي  ظ

دع ةتتع   . جاراهةتلةن ذدذل حعشع حعقعص آ تعكع ظ وث تةرةص تعنقع ظ دع. ظاس ذرذش . بئشع يئرعل ذظامر ظ ظةب
نع  دا سةص اب قعلعص   باشلعنعشنعث ظالدع ارعالرغا خعت دعكع ظةنس أتىص ظأزعنعث قةؤمع دعغا ظ ذالرنع : ث ظال ظ

اردةم بئرعشكة ؤة ظأزعضة قوشذلذشقا حاقعردع  يعن، . ظأزعضة ي ذنعث مةقستعنع بعلضةندعن آئ ظةنسارعالر ظ
ا   .  دئدع ثا ياردةم بئرعشتعن ساقلعسذن، اهللا بعزنع سا ! ظع صاسعق، ظع اهللا نعث دىشمعنع      رةت ظذالر ظذنع هاق

دع ةن      . قعلعص تعللع ة هةقعقةت يعن قةؤمعمض دعن آئ ةمكع، مةن ةن قةس امع بعل ث ن ذ اهللا نع ةن ظ ذنعث بعل ش
ةتتع  ايتعص آ عنعحة ق تذ، دئض انلعق يئتعص ةيغةمبةر  . يام عرع ص تعن ظعلض ئحعص آئتعش ة ق ذ مةآكعض ظ

ذنع اهللا   االم ظ ةن    تاظاالظةلةيهعسس ذص بةرض ذرظان ظوق ذنعثغا ق اقعرعص ظ ا ح ث دعنعغ دعنع ذ  .  ظع راق ظ بع
ذر   ةي آذص المغا آعرم تع  لذقتاظعس دعن ظاش ذ هةددع ذنعث    .  تئخعم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل ش

دا سىرض  راق جاي دع ىيع دذظا قعل ة بةت ة ظألىشعض دع  . ن هالةتت ان ظع ةت بولغ ا ظعجاب ذ دذظ ذد ظذرذشع . ب ظذه
االمنعث دعنع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذظامر، ص قاندا ظةب كةنلعكعنع  ظاخعرالش تىنلىآكة ظئرعش ةنعال ظىس ث ي نع

االمغا      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رعص ظذنعث عغا بئ ث قئش اهع هعرةقلعنع يعن، رذم صادعش ةندعن آئ آأرض
صادعشاه ظذنعثغا ياردةم بئرعشكة ؤةدة بئرعص ظذنع ظىمعدلةندىردع ؤة قئشعدا بعر        . قارشع ياردةم سورعدع  
ذزدع عل تذرغ ةؤمعنع. مةزض ذظامر ق ةن  ظةب ةك بعل ا ش الم دعنعغ دعكع ظعس ع ظعحع ةزرةج قةبعلعس  خ

ةيغةمبةر        ث ص ذالرغا ظأزعنع دة ظ زعص، خئتع ةت يئ ذحعالرغا خ عقلعق قعلغ ذحعالرغا ؤة مذناص قارعغ
ة قعلعص، ظذنع                    ظةلةيهعسساالمغا قارشع ظذرذشقعلع قوشذن باشالص آئلعدعغانلعقع، ظذنعث ظىستعدعن غةلعب

ذرذدعغانل  دعن قايت الم دعن دع  ظعس دؤار قعل ذالرنع ظىمع دة ظ ةردع هةم ذالرنع   . عقعغا ؤةدة ب دة ظ ة خئتع ذ يةن ظ
أ        زع آةلضةندعن آئيعن ظأزعضة    ظأزع تةرعصعدعن ظذالرغا خةت ظئلعص آةلضةن آعشع حىشعدعغان، آئيعنحة ظ

ئقعن بعر       . ش ظورنع بولعدعغان بعر جاي هازعرالشقا بويرذدع   آىزعتع  شذنعث بعلةن ظذالر قذبا مةسحعتعضة ي
عغا حعقعشتعن بذرذن ظذالر     جايغا مةسحعت سئلعشقا تذتذش قعلعص، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةبذك غازعت  
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حعت ع   مةس ىتتىرىص حعقت ص ص ةيؤةتلعك قعلع ذختا ؤة ه االمنعث   . نع ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص دعن ظ ظان
ظذالر  . نع تةلةص قعلدع   قئعشعغا آئلعص، ظذنعثدعن ظأزلعرعنعث مةسحعتلعرعضة آئلعص ناماز ظوقذص بئرعش           

ةيغةمبةر   الغانلعقعنع ص حعت س ث مةس ذنعث ظأزلعرعنع ةن ظ امعزع بعل ذ ن االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دع    اقحع بول ل قعلم تعقلعغانلعقعغا دةلع االم تةس اجعزالرنع ؤة    . ظةلةيهعسس ةقةت ظ حعتنع ص ذ مةس ذالر ب ظ
أزد   الرنع آ دعغان مئيعص ا بارالماي دة يعراقق ذ آئحع تع قاراثغ ان قعلعش الغانلعقعنع باي ذص س اهللا . ة تذت

دع      اقالص قال تعن س از ظوقذش حعتتة نام ذ مةس االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم  . ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ايتعص آةلضةندعن آئيعن       بعز سةصةرضة حعقعش ظالدعدا تذرعؤاتعمعز، اهللا خالعسا سةصعرعمعزد         «: ظذالرغا عن ق
اراي دع» ب ذك غازعت. دئ ذ تةب ازراق ؤاقعت   ظ اآع ظذنعثدعن ظ ىن ي ر آ ايتعص مةدعنعضة آئلعشكة بع دعن ق ع

ان       ة زعي ذ مةسحعتنع مأمعنلةرض ذالرنعث ب ىص، ظ االم حىش ل ظةلةيهعسس ذنعث قئشعغا جعبعرعظع دا، ظ قالغان
حعتتعكع           ذرذلغان مةس عغا ق ةقؤا ظاساس ال ت دعن تارتعص ع آىنع ةيتعش، بعرعنح ذرنع آأص ةتكىزىش، آذص ي

ارلعقالرنع آأزدة تذتذص سالغانلعقعنع خةؤةر قعلدع        مأمعنلةرنعث   شذنعث بعلةن   . جاماظةتعنع صارحعالش قات
  . قعشقا ظادةم ظةؤةتتع آئلعشتعن ظعلضعرع بذ مةسحعتنع حئصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة يئتعص

ةنلعكعنع ر          داق دئض عرعدة مذن ةتنعث تةصس ذ ظاي نعث ب ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةت  ظ عؤاي
دذ الدع  : قعلع حعتنع س ر مةس علةر بع ذرذه آعش ر ض ارعالردعن بع ذالرغا. ظةنس ذظامر ظ حعت : ظةب ر مةس بع

اهع                        ةن رذم صادعش ةييارالثالر، م اراغ ت ورال ـ ي ذؤؤةت، ق ىح ـ ق عحة آ ث يئتعش ئلعثالر ؤة آىحىثالرنع س
ةن       الص آئلعم كةرلعرعنع باش رعص، رذم ظةس ا بئ عرعنعث يئنعغ ةدنع . قةيس اهابعلعرعنع  مذهةمم ذنعث س  ؤة ظ

دع  ةن ظع ةن، دئض دةص حعقعرعم دعن هةي ةيغةمبةر  . مةدعنع ذص، ص ىتتىرىص بول حعتنع ص ذ مةس ذالر ب ظ
حعتكة         ذ مةس ئنعث ب ز س دذق، بع ىتتىرىص بول حعتعمعزنع ص ز مةس ئلعص، بع عغا آ االمنعث قئعش ظةلةيهعسس

عثنع خ     ا قعلعش ةص دذظ ةت تعل ة بةرعك عثنع ؤة بعزض از ظوقذش ئلعص نام دعآ ب ؤة  . االيمعز، دئ دعن غالع ظان
 اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ دئضةن يةردعن ظذ مةسجعدتة مةثضى ناماز ظوقذمعغعنبىيىك اهللا 

  . دئضةن يةرضعحعلعك بولغان ظايةتلةرنع نازعل قعلدع
» دذق رادة قعل علعقنعال ظع ةقةت ياخش ز ص دذ» بع ةم قعلع ذم قةس ذ مةسحعتن دةص حوق ةنع ب ع  ي
ذ       : سالغانالر قةت آأرسعتعش ظىحىنال ب ذالرغا مئهرع ـ شةص ة ياخشعلعق قعلعش ؤة ظ ةقةت آعشعلةرض بعز ص

 -اهللا ضذؤاهلعق بئرعدذآع، ظذالر شةك :  مذنداق دةيدذتاظاالاهللا . مةسحعتنع سالدذق، دةص قةسةم قعلعدذ
ةنع ظذالر آأزلعضةن مةقسةت ؤة نعيةت قعل        شىبهعسعز يالغانحعالردذر  . غان نةرسعلعرعدة يالغانحعالردذر    ي

ةتكىزىش، اهللا      ان ي ة زعي ذبا مةسحعتعض ةقةت ق حعتنع ص ذ مةس ذالر ب ةيتعش   تاظاالظ ذرعنع آأص ان آذص ا بولغ غ
ا    عنع ص ةرنعث ظارعس ذنعث  تاظاالرحعالش، اهللا مأمعنل ا ؤة ظ ذظامر     غ ادةم ظةب ذرغان ظ ع ت ة قارش  صةيغةمبعرعض

  . الدعراهعبنعث آئلعشعنع آىتىش مةقسعتعدة س
ذمعغعن از ظوق ى نام ذ مةسجعدتة مةثض اال اهللا ظ از تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظذنعثدا نام  ص

تع  تعن توس ذ     . ظوقذش ذالرنعث ب ىن، ظ عدعغانلعقع ظىح االمغا ظةضعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ذ ظىمم ب
  . مةسحعتتة ناماز ظوقذشع مةثضى حةآلعنعدذ

  شنعث صةزعلعتع توغرعسعدا قذبا مةسحعتع ؤة ظذنعثدا ناماز ظوقذ
االاهللا  ش،  تاظ ةت قعلع ة ظعتاظ ال ظأزعض دعن تارتعص ع آىنع االمنع بعرعنح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

اي         ذلمانالرغا ج ا ؤة مذس الم دعنعغ تىرىش، ظعس عنع بعرلةش ةرنعث ظارعس عش، مأمعنل ة ظةضعش صةيغةمبعرعض
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عغا قو     ةقؤادارلعق ظاساس ارةت ت ارلعقالردعن ظعب ازعرالش قات ح   ه ذبا مةس حعت ق ان مةس از عرذلغ تعدة نام
  . ظوقذشقا رعغبةتلةندىردع

 بعرعنحع آىنعدعن تارتعصال تةقؤا ظاساسعغا قذرذلغان مةسجعد هةقعقةتةن سئنعث ناماز ظوقذشذثغا
  .  بذ ظايةتتة آأرسةتكةن مةسحعت قذبا مةسحعتعدذرظةث اليعقتذر

ان     ةت قعلغ زع رعؤاي ة ؤة تعرمع ع ماج ام ظعبن ذثا ظعم داق   ش االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص  هةدعس
  . »عدة ناماز ظوقذشنعث ساؤابع بولسا، ظأمرة قعلغاننعث ساؤابعغا ظوخشاشتذرقذبا مةسحعت«: دةيدذ

دذ     داق دئيعلع تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ ذخارع رعؤاي ام ب ذبا  : ظعم االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  . ص زعيارةت قعلعص تذراتتعمةسحعتعنع ظذالغقا معنعص ياآع صعيادة بئرع

دذ     داق دئيعلع تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ ارلعقالر رعؤاي ة قات ع ماج زع ؤة ظعبن ام داؤذد، تعرمع : ظعم
ةمر ظعبنع ظةؤف جةمةتعدعكعلةرنعث ظأيعضة               صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة آةلضةن بعرعنحع آىنع، ظ

ذلعن   ذنعث ظ ىن ظ ئلعش ظىح حعتعنع س ذبا مةس ىص، ق ئلعص  حىش االم آ ل ظةلةيهعسس دا، جعبعرعظع ع قويغان
  . ظذنعثغا قعبلة تةرةصنع بةلضعلةص بةردع

ةت قعلعدذ       ذؤةيم ظعبنع ساظعدة ظةنسارعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر : ظعمام ظةهمةد ظ ص
عثالرنعث بذ مةسحعت   تاظاال اهللا شةك ـ شىبهعسعزآع،    «: ظةلةيهعسساالم قذبا مةسحعتعضة آئلعص جاماظةتكة

سعلةردعكع صاك بولغان نةرسة        .  آعشعلةر دةص ماختعدع   “صاك بولذشنع سأيعدعغان  ”قعسسععسعدة سعلةرنع   
ة؟ دع»نئم ذالر.  دئ ةيغةمبعرع «: ظ ث ص ع اهللا نع عنع   ! ظ ز هئحنةرس ةمكع، بع ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

دع   ار ظع نعلعرعمعز ب ذدعي قوش ث يةه ةقةت بعزنع ةيمعز، ص ة . بعلم وث ت ذالر ح ةن  ظ ذ بعل دا، س رةت قعلغان
ع ةن ظعستعنجا قعلدذق  . ظعستعنجا قعالتت دةك سذ بعل ذالر ظعستعنجا قعلغان ذ ظ دع» بعزم ذ هةدعسنع . دئ ب

  . ظعبنع خذزةيمعمذ رعؤايةت قعلغان
 بعرعنحع آىنعدعن تارتعصال تةقؤا ظاساسعغا قذرذلغان مةسجعد هةقعقةتةن سئنعث ناماز ظوقذشذثغا

ار، اهللا ) ضذناهالردعن(دا ظةث اليعقتذر، ظذنعث  اك بولذشنع سأيعدعغان آعشعلةر ب ظعحكع ؤة تاشقع (ص
ا قعلعنعشعدعن تارتعصال هئح شئرعكع        صاك بولغذحعالرنع دوست تذتعدذ ) جةهةتتعن  بذ ظايةت تذنجع بعن

ذز اهللا   وق يالغ ن     تاظاالي از ظوقذش حعتلةردة ؤة نام ةدعمع مةس ئلعنغان ق عدا س ادةت قعلعش ظاساس ا ظعب عث غ
دعغان،       ةل قعلع ا ظةم الم دعنعغ ةن، ظعس ةت بعل ع جاماظ ازنع ياخش ذنداقال نام ةنلعكعنع، ش ع ظعك ياخش
تاهارةتنع هةمعشة مذآةممةل ظئلعشقا تعرعشعدعغان، آعيعم ـ آئحةآلعرعنع صاسكعنا نةرسعلةردعن صاك              

  . تذتعدعغان بةندعلةر بعلةن ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ
ا ةنلعكعنع  ظعم داق دئض ث مذن ر ظادةمن اهابعلعرعدعن بع االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص م ظةهم

ذ، نامازدا سىرة رذمنع    رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالر بعلةن بامدات نامعزعنع ظوقذيد   
ةن ناماز ظوقذيدعغان   سعلةردعن بعز بعل   «: ظذ ناماز ظوقذص بولذص مذنداق دئدع .  ظئزعص آئتعدذ  ظوقذؤئتعص

آعم بعز   . تاهارةتنع ياخشع ظالمايدعغان ظادةملةر بعزنعث قعراظةتتة ظئزعص آئتعشعمعزضة سةؤةبحع بولعدذ     
بذ هةدعسنع تاهارةتنع آامعل ظئلعشنعث       » بعلةن نامازغا هازعر بولسا، تاهارةتنع آامعل ظئلعص آةلسذن       

دعغانل  تذرذص بئرع نع ظاسانالش ادا قعلعش ادةتنع ظ ثعقعنعظعب ل تاهارةتنع ادةت ، آامع ةرعظةتتة ظعب نع ش
  . بةلضعلةنضةن بويعحة تولذق ؤة مذآةممةل ظادا قعلعشقا ياردعمع بولعدعغانلعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ

* * * * * * *  
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ع اهللا نعث تةقؤادارلعقع ؤة رازعلعقع ظاساسعغا قذرغان ظادةم ياخشعمذ ياآع ظذنع بعناسعن) دعننعث(
يعقعالي دةص قالغان يارنعث ضعرؤعكعضة قذرذص، ظأزعمذ ظذنعث بعلةن بعللة دوزاخ ظوتعغا ظأرىلىص حىشكةن 

 صارة بولذص - تاآع ظذالرنعث يىرةآلعرع صارة. 109ظادةم ياخشعمذ؟ اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ
نعث ) مذناصعقلعق(دعللعرعدعكع ضذمان ) يةنع مةسجعدع زعرار(ظألمعضعحة، ظذالرنعث سالغان مةسجعدع 

دذ، اهللا  ذص قئلعؤئرع زع بول ةهؤالعنع (يعلتع عقالرنعث ظ دذر، ) مذناص ص تذرغذحع ان (بعلع ذالرنعث يام ظ
  . 110عدذرهئكمةت بعلةن ظعش قعلغذح) نعيعتعضة ظاساسةن، ظذالرنع جازاالشتا

  مةزآذر ظعككع مةسحعتنعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا 
االاهللا  دذتاظ داق دةي ان، اهللا تاظاالاهللا :  مذن ةقؤادارلعق قعلغ ا ت ةن تاظاالغ ع تعلعض ث رازعلعقعن نع

ةتكىزىش، آذصذرنع آىحةيتعش، مأمعنلةرنعث          ظاساستا مةسحعت سالغان ظادةم بعلةن، مأمعنلةرضة زعيان ي
عنع ارحعالش، اهللا ظارعس اال ص ىش       تاظ عنع آىت ث آئلعش ذرغان ظادةمنع ع ت ة قارش ذنعث صةيغةمبعرعض  ؤة ظ

يعقعالي دةص قالغان يارنعث بذالرمةسحعتعنع صةقةت . ظاساسعدا مةسحعت سالغان ظادةم ظوخشاش بولمايدذ     
ةر قومذرذلذص حىشسة، مةسحعتمذ ظأرىلىص حىشعدذ      .  سالغان ظادةمضة ظوخشايدذ   ضعرؤعكعضة ادةم   . ي بذ ظ

دوزاخ ظوتعغامانا مذشذنداق يئقعلعص حىشعدذ  .اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ يةنع هةددعدعن 
  . ظاشقذحعالر ياخشع ظةمةل قعلمايدذ

دذ     داق دةي ذما مذن ذ ظةنه دذلاله رةزعيةلاله ع ظاب ابعر ظعبن االمنعث   : ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م
ة   ان ي ة زعي دا مأمعنلةرض دعن ظعس   زامانع حعتنع ظذنعث ئلعنغان مةس ىن س ة  تكىزىش ظىح ان هالةتت  حعقعؤاتق

  . مآأردى
 ذالرنعث سالغان مةسجعدع -تاآع ظذالرنعث يىرةآلعرع صارة ذص ظألمعضعحة، ظ ةنع ( صارة بول ي

رار  دعكع ضذمان ) مةسجعدع زع عقلعق (دعللعرع دذ ) مذناص ذص قئلعؤئرع ةنع موزايغا   نعث يعلتعزع بول  ي
ادةت قعل ه        ظعب ذ قةبع ذالرنعث ب دةك ظ ارتعص آةتكعنع ز ت أرىش يعلتع ع آ ذنع ياخش ا ظ ذحعالرنعث دعللعرعغ غ

ةدةم باسقانلعقع سةؤةبعدعن اهللا     االظعشنع قعلعشقا ق لعق ؤة شةآلعنعشنع عق ظذالرنعث دعللعرعغا مذناص  تاظ
  . معراس قعلعص قالدذرعدذ

اهللا بةندعلعرعنعث ظةمةللعرعنع بعلعص تذرغذحعدذررنعث ياخشع ـ يامان ظةمةللرعضة قارعتا  ظذال
  . هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذرظذالرغا مذآاصات ياآع جازا بئرعشتة 

* * * * * * *  
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عزآع، اهللا مأمع رعص شىبهعس ةتنع بئ ذالرغا جةنن اللعرعنع ظ انلعرعنع، م ذالرنعث ج ةردعن ظ نل

ئتعؤالدع ص . س ذرذش قعلع دا ظ ث يولع ذالر اهللا نع مةنلةرنع (ظ دذ ) دىش دذ ؤة ظألتىرىلع ةنع (ظألتىرع ي
تةؤراتتا، ) جعهاد قعلغذحعالرغا جةننةتنع ؤةدة قعلعش(، )دىشمةنلةر بعلةن جعهاد قعلعص شئهعت بولعدذ

دا ؤة ان ظعنجعل رع قعلعنغ دا زعك ث( قذرظان ا ) اهللا نع ةك ؤاص ذ ب ة اهللا دعنم عدذر، ؤةدعسعض راست ؤةدعس
قعلغان بذ سوداثالردعن خذشال بولذثالر، بذ زور ) يةنع اهللا دعنمذ ؤاصادار ظةهةدع يوق(قعلغذحع آعم بار؟ 
  . 111مذؤةصصةقعيةتتذر

ةننةت بعلةن سئتعؤالغانلعقع نعث مذجاهعدالردعن جانلعرعنع ؤة ماللعرعنع جتاظاالاهللا 
  توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب دا تةقدعم قعلسا، اهللا تاظ اللعرعنع اهللا يولع دعلعرع جانلعرعنع ؤة م ةر مأمعن بةن  ظةض
دذ     ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ ةتنع بئرع ذالرغا جةنن ذ اهللا . ظ ةمعتع،    تاظاالب ةتكةن مةره ذالرغا آأرس ث ظ نع

علعقعدذر أرمعتع ؤة ياخش عتعش   اهللا. ه ةت آأرس وث مةرهةم ة ح ذحع بةندعلعرعض ةت قعلغ ة ظعتاظ  ظأزعض
  . بةدعلعضة ظذالرنعث جانلعرعنع ؤة ماللعرعنع قوبذل قعلدع

دذ      ةتادة مذنداق دةي اهللا . اهللا ظذالرنعث جانلعرعنع ؤة ماللعرعنع سئتعؤالدع    : شذثا هةسةنبةسرع ؤة ق
ا توخعتعدع     نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذالرنعث جانلعرع ظعنتايعن             : شةمعر ظعبنع ظةتعية   . قعممةت باهاغ

ار       ودا ب قان س ةن قعلعش ىك اهللا بعل ب ؤة بىي ةردعندة غالع ذلماننعث ض ر مذس ةر بع ودعنع   . ه ىك س ذ بىي ذ ب ظ
ةتنع ظوقذدع    .  دئدع  ،ظةمةلضة ظاشذرعدذ ياآع ظةمةلضة ظاشذرذماستعن ظألىص آئتعدذ        نعث  شذ .ظاندعن بذ ظاي

دا قورال   اهللا يولظىحىن  ادةم ع ان ظ ةن سودعالشتع ؤة ظذنع ظةمةلضة ظاشذردع، دةص  :نعآأتىرىص حعقق  اهللا بعل
   .ظاتايدذ
 يةنع دىشمةنلةر (ظألتىرعدذ ؤة ظألتىرىلعدذ ) دىشمةنلةرنع(ظذالر اهللا نعث يولعدا ظذرذش قعلعص

عت بولسذن ؤة  يةنع ظذالر دىشمةنلةرنع ظألتىرسذن ياآع ظأزلعرع شئه)بعلةن جعهاد قعلعص شئهعت بولعدذ
ظذالرنعث  .  بذالرنعث هةممعسع ظوخشاشتذر    ،ياآع بعر قعسعم دىشمةنلةرنع ظألتىرىص ظاندعن شئهعت بولسذن       

  . جةننةتكة آعرعشع حوقذم ؤاجعب بولعدذ
ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم، ص ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ب

اد       : اهللا تاظاال   ،اس  حعق قاجعهاد قعلعش لعدا   يو اهللابعر آعشع   «: قعلعدذ ةقةت مئنعث يولذمدا جعه بذ بةندةم ص
ش، ةيغةمبةرلةرقعلع ىن  ص تعقالش ظىح ع دالنع تةس ةر حعقت ع ةص، ظةض ذ آعش ةبزع روه قعل ظ اعن ق ذنع  ،س ظ

اآع   جعهاد يولعدا ظئرعشكةن ظةجرع    ،ذلساقايتذر) ساالمةت(ظأيعضة ياآع ، جةننةتكة آعرضىزىشكة  ان ظالغ ي
  . »ذدع بعلةن قايتذرذشقا آاصالةتلعك قعلعتغةنعمع
)اهللا (تةؤراتتا، ظعنجعلدا ؤة قذرظاندا زعكرع قعلعنغان ) جعهاد قعلغذحعالرغا جةننةتنع ؤةدة قعلعش

نعث ظذ ؤةدعنع ظأز تاظاال بذ ظايةت ؤةدعنعث راست ظعكةنلعكعنع تةآعتلةيدذ ؤة اهللا راست ؤةدعسعدذر ) نعث
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ةؤرات، ظعسا ظةلةيهعسساالمغا  ظىستعضة ظالغان ذ ؤةدعنع مذسا ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلغان ت لعقعنع، ب
ابالردا            ا آعت ارلعق آاتت ذرظان قات ان ق ل قعلغ االمغا نازع ةد ظةلةيهعسس ل ؤة مذهةمم ان ظعنجع ل قعلغ نازع

  . صةيغةمبةرلعرعضة نازعل قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ
يةنع اهللا دعنمذ ؤاصادار ظةهةدع يوق(علغذحع آعم بار؟ ؤةدعسعضة اهللا دعنمذ بةك ؤاصا ق( تاظاال اهللا 

دذ     تاظاال اهللا  . ؤةدعسعضة هةرضعز خعالصلعق قعلمايدذ      ة مذنداق دةي اهللا دعنمذ توغرا سأزلىك آعم     :  بذ هةقت
ار؟   ةنع سأزعدة، ؤةدعسعدة اهللا دعنمذ سادعق هئحكعم يوق       (ب ا    1( ()ي ر؟ اهللا دعنمذ راست سأزلىك آعم ب

  . )2()يةنع اهللا دعنمذ راست سأزلىك هئح ظةهةدع بولمايدذ(
قعلغان بذ سوداثالردعن خذشال بولذثالر، بذ زور مذؤةصصةقعيةتتذرع آعم بذ سودعنعث تةلعؤعنع  يةن
ذش         ظورذنل ةن خ ةت بعل ىلىك جةنن ةقعيةت ؤة مةثض ا مذؤةصص ذ آاتت ا، ظ ة ظاشذرس ع ظةمةلض ذ ؤةدعن ا ؤة ب عس

  . خةؤةر ظالسذن
* * * * * * *  

 šχθç6Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρß‰Î7≈ yèø9 $# šχρß‰ Ïϑ≈ ut ù: $# šχθßsÍ× ¯≈ ¡¡9 $# šχθãè Å2 §̈9 $# šχρß‰Åf≈ ¡¡9 $# 

tβρã ÏΒ Fψ$# Å∃ρã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχθèδ$̈Ψ9 $#uρ Çtã Íx6Ψ ßϑ ø9 $# tβθÝà Ï≈ ysø9 $#uρ ÏŠρß‰ çt Î: «!$# 3 Î Åe³o0uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊄∪  
ا (ظعبادةت قعلغذحعالر، ) ظعخالس بعلةن (حعالر، تةؤبة قعلغذ ) ضذناهلعرعدعن( هةمدذسانا ) اهللا غ

ظئيتقذحعالر، روزا تذتقذحعالر، رذآذقعلغذحعالر، سةجدة قعلغذحعالر، ياخشع ظشالرغا دةؤةت قعلعص، يامان 
نع يةنع اهللا نعث بئكعتكةن صةرزلعرع(ظعشالردعن توسقذحعالر، اهللا نعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاية قعلغذحعالر 

) جةننةت بعلةن(؛ مأمعنلةرضة )ظادا قعلعص، نةهيع قعلغان ظعشلعرعدعن يانغذحعالر هةم ظةهلع جةننةتتذر
  . 112خذش خةؤةر بةرضعن

ةردعن اهللا        ةن مأمعنل ةن تةرعصلةنض لةتلةر بعل العي خعس ةت ؤة ظ ىزةل سىص ذ ض ا ب االمان ذالرنعث تاظ  ظ
  . جانلعرعنع ؤة ماللعرعنع سئتعؤالدع

ة قع ذحعالرتةؤب ةرك لغ الرنع ت ذناه ظعش ذحعالر ؤة ض ة قعلغ ذناهلعرعدعن تةؤب ة ض ةنع هةمم  ي
  . ظةتكىحعلةر
ذحعالر ادةت قعلغ دعغان         ظعب ارعغا قعلع ارقعلعق صةرؤةردعض ةرعكعتع ظ ش ـ ه أزع ؤة ظع ةنع س  ي

ذحعالر   ادا قعلغ ةن ظ الس بعل ادةتنع ظعخ ادةت اهللا    . ظعب اس ظعب ةث خ دعغان ظ ارقعلعق قعلع أز ظ ا ظاالتاس غ
  . هةمدذسانا ظئيتقذحعالر) اهللا غا(:  مذنداق دةيدذتاظاالشذثا اهللا . هةمدذسانا ظئيتعشتذر

ا         ةؤزةل ظعب ةث ظ دعغان ظ ارقعلعق قعلع ةت ظ تذرظعش ـ هةرعك ةك ـ       . دةت روزا تذتذش ذش يئم روزا تذت
ةك ة  ظعحم علةرنع ت دعغان نةرس أثىل تارتع ارلعق آ أتكىزىش قات عؤةت ظ عي مذناس تعن  ؤة جعنس رك ظئتعش

  . روزا تذتقذحعالر:  مذنداق دةيدذتاظاالشذثا اهللا . ظعبارةتتذر
االاهللا  ةن     تاظ داق دئض ةتلةص مذن ةن سىص ةت بعل ذ سىص ذ ب االمنعث ظاياللعرعنعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

  روزا تذتقذحع ظايالالر)3( .    مذنداق  تاظاال شذثا اهللا  . رذآذ قعلعش ؤة سةجدة قعلعش ناماز ظوقذش دئمةآتذر 
  . رذآذ قعلغذحعالر، سةجدة قعلغذحعالر: دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87سىرة نعسا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع122سىرة نعسا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة تةهرعم ) 3(
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ة اهللا  ةن بعرض ادةتلعرعنع قعلعش بعل ذ ظعب ذالر ب دذتاظاالظ ةظةت يةتكىزع ايدا مةنص . نعث بةندعلعرعضة ص
ارقعلعق اهللا   انلعقتعن توسذش ظ ذيرذش ؤة يام ذالرنع ياخشعلعققا ب دذتاظاالظ ةت قعلعشقا يئتةآلةي ا ظعتاظ . غ

ذالر نئمعن دذ ظ دان بعلع ذالر . ع قعلعشنعث ؤاجعب ظعكةنلعكعنع ؤة نئمعنع قعلماسلعقنعث الزعملعقعنع ظوب ظ
ةلعي               تاظاالاهللا  ي ؤة ظةم علعمعلعرعنع ظعلمع ارةت بةلض دعن ظعب االل ـ هارام ةن ه ةرعظةتتة بةلضعلعض ث ش نع

دذ ذالر اهللا . ظاساستا قوغداي ارقعلعق ظ ذ ظ ادةت قعلعش، اهللا تاظاالب ا سةمعمعي ظعب ة تاظاال غ نعث بةندعلعرعض
  . ؤةز ـ نةسعهةت قعلعش بذرذحعنع ظادا قعلعدذ

 حىنكع ظعمان   خذش خةؤةر بةرضعن ) جةننةت بعلةن (مأمعنلةرضة :  مذنداق دةيدذ  تاظاالشذثا اهللا   
دذ    ة ظالع أز ظعحعض عنع ظ دعكع ظعشالرنعث هةممعس ةقعقعي   . يذقعرع ةنلةر ه ةن سىصةتلةنض لةتلةر بعل ذ خعس ب

  . ظادةتكة ظعرعشكىحعلةردذربةخت ـ سا
* * * * * * *  

 $ tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 šÏ%©! $#uρ (#ûθãΖ tΒ# u β r& (#ρã Ïøó tG ó¡o„ tÅ2 Î ô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# ûθçΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρé& 2† n1ö è% . ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ $tΒ š ¨t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ®Ξ r& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠÅs pgù: $# ∩⊇⊇⊂∪ $tΒ uρ šχ% x. â‘$x øóÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ ü ö/ Î) ÏµŠ Î/{ ωÎ) tã 

;ο y‰ Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tã uρ çν$§ƒÎ) $ £ϑ n= sù t ¨t7 s? ÿ… ã&s! … çµ̄Ρ r& Aρ ß‰tã °! r&§ y9 s? çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠ Ïδ ü ö/Î) îν¨̈ρ{ ÒΟŠÏ= xm ∩⊇⊇⊆∪  
دعن  ذم بولغان ق مةل ةنلعكع ظئنع ةهلع دوزاخ ظعك رعكالرنعث ظ ة مذش ة ؤة مأمعنلةرض صةيغةمبةرض

ذ رعكالر ظ يعن، مذش ةص قعلعشع دذرذس آئ عرةت تةل ذالرغا مةغص ذ، ظ ان تةقدعردعم ذغقعنع بولغ الرنعث ت
ةس عنع . 113ظةم ان ؤةدعس عرع قعلغ ذنعثغا ظعلض ةص قعلعشع ظ عرةت تةل عغا مةغص ث ظاتعس ظعبراهعمنع

ظذنعثغا ظاتعسعنعث اهللا نعث دىشمعنع ظعكةنلعكع ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئيعن، . ظورذنالش ظىحىن ظعدع
ذ ظ ادا ظ ةن ظ دع-اتعسع بعل ذدا بول ةآكىحع . ج اه ح أص ظ ةن آ راهعم بولسا هةقعقةت أثلع (ظعب ةنع آ ي

  . 114حعداملعق ظعدع) يةتكةن ظةزعيةتلةرضة(، )يذمشاق
  مذشرعكالرغا دذظا قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا 

ةت قعل         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ذنعث ظاتعس ةييعبتعن ظ ع مذس ةد، ظعبن ام ظةهم دذظعم : ع
ردع       االم آع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عغا ص ذنعث قئش دا، ظ ىص قالغان ةآراتقا حىش ذتالعب س عدا  . ظةب ذنعث قئش ظ

ار ظعدع             ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ظةبذجةهل بعلةن ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظذمةيية ب ا   «: ص الظعالهة  ”! ظع تاغ
نعث  تاظاالمةن غالعب ؤة بىيىك اهللا    . تقعنيةنع اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوق دةص شاهادةت ظئي         “ ظعللةلالهذ

  . دئدع» دةرضاهعدا بذ ظئيتقان شاهادعتعثنع سئنعث صايداث ظىحىن صاآعت قعلعمةن
ةن ظابدذلاله ظعبنع ظذمةيية    ذتالعب : ظةبذجةهل بعل ةللعبنعث دعنعدعن ! ظع ظةب ىز )1(سةن ظابدذلمذت  ي

دع ظأ ةن دئ ذتالعب   . رىمس ةن ظةب ذنعث بعل ةن ظابدذلمذت : ش دع  م ةن، دئ ةيغةمبةر  . ةللعبنعث دعنعدعم ص
. ئدع د» مال، ساثا حوقذم مةغصعرةت تعلةيمةنةشتعن حةآلةنمعسةمةن ساثا مةغصعرةت تعل  «: ظةلةيهعسساالم

دعن ظاندعن    ذم بولغان صةيغةمبةرضة ؤة مأمعنلةرضة مذشرعكالرنعث ظةهلع دوزاخ ظعكةنلعكع ظئنعق مةل
ذغقعنع ب  ذالرنعث ت رعكالر ظ يعن، مذش ةص قعلعشع دذرذس آئ عرةت تةل ذالرغا مةغص ذ، ظ ان تةقدعردعم ولغ

  .  دئضةن ظايةت نازعل بولدعظةمةس

                                                 
  . ذتةللعب ظةبذتالعبنعث ظاتعسع بولذص، ظذمذ مذشرعكالرنعث دعنعغا ظئتعقاد قعالتتعظابدذلم) 1(
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دة  االمنعث هةققع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اد  : ص ان ظ ةن خالعغ عزآع، س ةت عشىبهعس معثنع هعداي
دذ     ةت قعلع ادةمنع هعداي ان ظ أزع خالعغ ئكعن اهللا ظ ةن، ل دع  ))1قعاللمايس ل بول ةت نازع ةن ظاي ذ ب.  دئض

  . هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
: ظعبنع جةرعر سذاليمان ظعبنع بذرةيدعدعن ظذنعث ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              

ذناجات       ذرذص، م ئلعص ظولت عغا آ ث قئش ةبرة ظعزعنع ر ق ةندة بع ة آةلض االم مةآكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دعن ظ. قعلعشقا باشلعدع ذردع ظان دعن ت دا ظورنع ةمكعن هال ايعن غ ز. عنت ةيغةمبعرع: بع ع اهللا نعث ص ز ! ظ بع

دذق   أردذق، دئ لعرعثنع آ ان ظعش ئنعث قعلغ االم. س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارعمدعن  «: ص ةن صةرؤةردعض م
عنع   ث قةبرعس ع ظانامنع قا ظعزن ارةت قعلعش ا     زعي دعن ظانامغ ةردع ؤة ظذنعث ع ب ا ظعزن ذ ماث وردذم، ظ  س

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذ    . دئدع » لةص قعلعشقا ظعزنع سوردذم، ظذ ماثا ظعزنع بةرمعدع         مةغصعرةت تة  ص
  . آىندعكعدةك آأص يعغالص باققان ظةمةس ظعدع

صةيغةمبةرضة ؤة مأمعنلةرضة مذشرعكالرنعث ظةهلع دوزاخ ظعكةنلعكع ظئنعق نعث تاظاالظةؤفعي اهللا 
ذالرنعث  ةص مةلذم بولغاندعن آئيعن، مذشرعكالر ظ عرةت تةل ذالرغا مةغص ذ، ظ ذغقعنع بولغان تةقدعردعم ت

 دئضةن ظايعتع هةققعدة ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،              قعلعشع دذرذس ظةمةس 
داق          ذنع ظذن ىك اهللا ظ ب ؤة بىي دع، غالع ةآحع بول عرةت تعلعم عغا مةغص االم ظانعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

تع  تعن توس ذ. قعلعش عرةت      تاظاال اهللا«: ظ عغا مةغص ةن ظاتعس االم هةقعقةت راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ث دوس نع
ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشع ظذنعثغا  تاظاالشذنعث بعلةن اهللا    . دئدع» تعلعضةنغذ؟

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعظعلضعرع قعلغان ؤةدعسعنع ظورذنالش ظىحىن ظعدع
ع ظةبذتةل  ةلعي ظعبن ةت        ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ة ظعبن دة يةن ةت هةققع ذ ظاي ة، ب ه

دذ رع: قعلع ذلمانالر مذش ذالر   كمذس يعن ظ دعن آئ ل بولغان ةت نازع ذ ظاي ع، ب ةص قعالتت عرةت تةل الرغا مةغص
دع تعن توختع ةص قعلعش عرةت تةل رعكالرغا مةغص ةن مذش ذالر . ظألض رعكالرغا ظ ك مذش ذالر تعرع راق ظ بع

عرةت ظاندعن اهللا  . ضة قةدةر مةغصعرةت تةلةص قعلعشتعن حةآلةنمعدع  ظألضةن ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا مةغص
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعتةلةص قعلعشع ظذنعثغا ظعلضعرع قعلغان ؤةدعسعنع ظورذنالش ظىحىن ظعدع

 ،يعن ذ ظاتعسع ظذنعثغا ظاتعسعنعث اهللا نعث دىشمعنع ظعكةنلعكع ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئ  ظ
دا     :  ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذجذدا بولدع ـ بعلةن ظادا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظاتعسعغا ظعزحعل هال

ة ظألدع     . مةغصرةت تةلةص قعلعص تذردع    نعث  تاظاالظذنعثغا ظاتعسعنعث اهللا   . ظاخعرع ظاتعسع مذشرعك هالةتت
  . عسع بعلةن ظادا ـ جذدا بولدعدىشمعنع ظعكةنلعكع ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئيعن ظذ ظات

دذ      داق دةي اس مذن ع ظابب ة ظعبن ر رعؤايةتت ة بع ذنعثغا     : يةن يعن ظ ةندعن آئ ع ظألض ذنعث ظاتعس ظ
عنعث اهللا  دع   تاظاالظاتعس ذم بول ق مةل ةنلعكع ظئنع معنع ظعك ث دىش ةتادة ؤة  . نع اك، ق د، زةهه مذجاهع

  . باشقعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةن
دذ       ظذبةيدة ظعبنع ظذمة    ةير مذنداق دةي ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظاتعسعدعن    : ير ؤة سةظعد ظعبنع جذب

بذ ؤاقعتتا ظاتعسعنعث يىزعنع حاث ـ   . قعيامةت آىنع ظاتعسع دوزاخقا تاشلعنعدعغان حاغدا ظادا ـ جذدا بولعدذ 
دذ    داص آئتع عص قارع وزان بئس ذ. ت راهعم : ظ ع ظعب عيلعق قع    ! ظ اثا ظاس ادا س ةن دذني ةن هةقعقةت ان م لغ

دذ           ظع صةرؤةردعضارعم    : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم   . ظعكةنمةن، بىضىن ساثا هةرضعز ظاسيعلعق قعلمايمةن، دةي
ن سةن ماثا خااليعقالر هئساب بئرعش ظىحىن تعرعلدىرعلعدعغان آىندة مئنع رةسؤا قعلماسلعققا ؤةدة بةرضة            

شعثدعنمذ ظارتذق رةسؤالعق بارمذ؟      سئنعث رةهمعتعثدعن مةهرذم قعلع     ظةمةسمعدعث؟ مةن ظىحىن ظاتامنع   
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56سىرة قةسةس ) 1(
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ظذ ظارقعسعغا قارعسا ظاغزع ـ بذرنع    . ثدعكع نةرسعضة قارعغعن دئيعلعدذشذنعث بعلةن ظذنعثغا ظارقا. دةيدذ
ة   ث سىرعتعض ذح هايؤاننع ىرعتع يعرتق عنعث س ةنع ظاتعس دةك، ي الن تذرغع ان قاص ا بويالغ قانغ

  . ن تذتذص، سأرىلىص دوزاخقا تاشلعنعدذظاندعن ظذ هايؤان تأت صذتعدع. ظأزضةرتعؤئتعلعدذ
 يةتكةن ظةزعيةتلةرضة(، )يةنع آأثلع يذمشاق(ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأص ظاه حةآكىحع (

دع داملعق ظع دذ حع ةت قعلعنع داق دئضةنلعكع رعؤاي دة ظعبنع ظابباسنعث مذن ةت هةققع ذ ظاي راهعم :  ب ظعب
دع  ادةم ظع ذحع ظ ا قعلغ أص دذظ ةزع .ظةلةيهعسساالم آ ذ اهللا : الرتةصسعرشذناس ب ذحع  تاظاالظ ةك يالؤذؤرغ ا ب غ

ان ظعدع، دئدع         : بةزعلةر. ظعدع ةر . ظذ ناهايعتع مئهرعب ا هةقعقعي ظعشةنضىحع مأمعن     تاظاالظذ اهللا   : بةزعل غ
  . غا آأص تةسبعه ظئيتقذحع ظعدع، دئدعتاظاالظذ اهللا : ظعدع، دئدع ؤة بةزعلةر

* * * * * * *  
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رةر قةؤمنع هعدايةت قعلغاندعن آئيعن، ظذالر ساقلعنعشقا تئضعشلعك ظشالرنع بايان قعلماي اهللا بع

، اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعنع بعلعص )يةنع ضذمراهلعققا هأآىم قعلمايدذ(تذرذص، ظذالرنع ضذمراه قعلمايدذ 
ا خاس . 115تذرغذحعدذر ألىآنع (تذر، اهللا شىبهعسعزآع، ظاسماننعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غ ) ظ

  . 116سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح دوست ؤة مةدةتكار يوق ظألتىرعدذ،) تعرعكنع(تعرعلدىرعدذ، 
  دةلعل ـ صاآعت آأرسعتعلمةي تذرذص جازاالشنعث بولمعغانلعقع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب رة     اهللا تاظ رعص بع ةؤةر بئ دعن خ ل هأآمع دعن ؤة ظادع ذغ زاتع ث ظذل ةؤمنع،  ظأزعنع ر ق
اآعتالرنع آأرسةتمةي         ظذالرغا صةيغةمبةر ظةؤةتعش ظارقعلعق هةقنع يةتكىزمةي ؤة ظذالرغا روشةن دةلعل ـ ص

دذ ان قعلع ذرذص ضذمراه قعلمعغانلعقعنع باي االاهللا . ت دذتاظ ة مذنداق دةي ذ هةقت وغرا :  ب سةمذدقا بولسا ت
ذق    ةتتعن آورل ذالر هعداي ةتتذق، ظ ع آأرس ذمر (يولن ةنع ض دع  )اهلعقي ذق بعل ع ظارت لعرع . ن قعلمعش

  . ))1تىصةيلعدعن، ظذالرنع خار قعلغذحع حاقماق ظازابع هاالك قعلدع
 اهللا بعرةر قةؤمنع هعدايةت قعلغاندعن آئيعن، ظذالر ساقلعنعشقا تئضعشلعك ظشالرنع بايان قعلماي

دذ  ذمراه قعلماي ذالرنع ض ذرذص، ظ دذ(ت أآىم قعلماي ذمراهلعققا ه ةنع ض دة  )ي ةت هةققع ذ ظاي مذجاهعد ب
دذ داق دةي نع  : مذن ةص قعلعش عرةت تةل رعكالرغا مةغص ةرنعث مذش ة مأمعنل ذ ظايةتت ىك اهللا ب ب ؤة بىي غالع

ذالرنعث اهللا   دذ ؤة ظ دة تةآعتلةي عنع   تاظاالتاشلعشعنع ظاالهع ةت قعلعش اآع ظعتاظ عنع ي عيلعق قعلعش ا ظاس غ
ان قعل   دا باي اب هال دذ ظاممعب ث تاظاالاهللا . ع اآع ظو  نع ورذنالثالر ي ذيرذقعنع ظ ة     ب ذ سعلةرض اثالر ب رذنلعم

  . باغلعقتذر
االظعبنع جةرعر ظئيتعدذآع، اهللا  دذتاظ داق دةي ةن، :  مذن ةتنع رعزعق قعلعص بةرض ة هعداي اهللا سعلةرض

ذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشعنعشكة مذؤةصصةق قعلغاندعن آئيعن سعلةرنع ظألضةن  تاظاالسعلةرنع اهللا   ا ؤة ظ غ
رع انلعقعثالر      مذش ةص قعلغ عرةت تةل ذالرغا مةغص ذرذص ظ ماي ت تعن توس ةص قعلعش عرةت تةل كالرغا مةغص

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة فذسسعلةت ) 1(



  
  
  

  

 

 103                                                                                                            ةسىرة تةؤب ـ 9
 آةرعم تةصسعرعقذرظان

w
w

w
.m

unber.org

اهللا سعلةرنع ظذالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشتعن      . سةؤةبعدعن سعلةرضة ضذمراهلعق بعلةن هأآىم قعلمايدذ      
  . توسقاندعن آئيعن سعلةر ظذنعثدعن يئنعشعثالر آئرةك

ن ةص قعلعش عرةت تةل ذالرغا مةغص علةرنع ظ ص س ان قعلع ة باي ةنلعكعنع اهللا سعلةرض ذناه ظعك عث ض
دعن اهللا سعلةرنع    ان بولساثالر، ظان ةص قعلغ عرةت تةل ذالرغا مةغص ظذنعثدعن توسذشتعن ظعلضعرع، سعلةر ظ

أآىم    عثظذن ةن ه ذمراهلعق بعل عز ض ة هةرض اثالر، اهللا سعلةرض ةل قعلس ذنعثغا ظةم علةر ظ ا س دعن توسعس
دذ ةت ق. قعلماي ذنع          ظعتاظ اآع ظ ذيرذلغان ي قا ب نع قعلعش رةر ظعش ةقةت بع ش ص عيلعق قعلع اآع ظاس ش ي علع

اآع           . قعلعشتعن توسذلغان حاغدعال مةيدانغا حعقعدذ     ادةم بعرةر ظعشنع قعلعشقا بذيرذلمعسا ي ظةضةر بعرةر ظ
ىن،        انلعقع ظىح نع قعلغ ةن ظعش اآع حةآلةنمعض نع ي ذيرذلمعغان ظعش ذ ب ا، ظ تعن توسذلمعس ذنع قعلعش ظ

  . عتاظةت قعلغذحع ياآع ظاسيعلعق قعلغذحع هئسابالنمايدذظ
 تعرعلدىرعدذ، ) ظألىآنع(شىبهعسعزآع، ظاسماننعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، اهللا

:  ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذظألتىرعدذ،سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح دوست ؤة مةدةتكار يوق) تعرعكنع(
ذ ظا اال ب ة،اهللا تاظ رعكالرغا ؤيةتت دعلعرعنع مذش أمعن بةن اهلعرعغا قار م عرالرنعث صادعش ذرذش ة آاص ع ظ ش

اهع اهللا   ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع قا، ظاس دعغانلعقعغا ظعتاظاالقعلعش اردةم بئرع ث ي كة، اهللا نع شعنعش
دذ  تاظاال لعققا رعغبةتلةندىرع مةنلعرعدعن قورقماس ث دىش ذالرنعث        . نع عزآع، ظ ةك ـ شىبهعس االاهللا ش دعن تاظ

  . باشقا هئح دوستع ؤة مةدةتكارع يوقتذر
* * * * * * *  
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ذهاجعرالر ؤة  كةن م ةيتعدة ظةضةش ق ص ذنعثغا قعيعنحعلع ةيغةمبةرنعث ؤة ظ ةن ص اهللا هةقعقةت

ظذالرنعث ظارعسعدعكع بعر تىرآىم آعشعلةرنعث ) ظةينع زاماندا. (ظةنسارالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع
اهللا . غاندعن آئيعن، اهللا ظذالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع دعللعرع هةقتعن بذرذلذص آئتعشكة تاس قال 

  . 117ظذالرغا تولعمذ مةرهةمةتلعك، ناهايعتع مئهرعباندذر
  تةبذك غازعتعنعث بايانع توغرعسعدا 

دذ           بذ  . بذ ظايةت تةبذك غازعتع هةققعدة نازعل بولدع         : مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةر مذنداق دةي
ىز بةرضةن يعل    انالر تةبذك غازعتعغا ظعنتايعن ناحار شاراظع شذنعث ظىحىنكع، مذسذلم  دا، تتا، قورغاقحعلعق ي

  . ل بولغان بعر صةيتتة حعققان ظعدع ؤة سذ ظعنتايعن آةمحعهاؤا قاتتعق ظعسسعص آةتكةن، ظذزذق ـ تىلىك
اراص         : قةتادة مذنداق دةيدذ    يولغا  تةبذك غازعتع بولغان يعلع مذسذلمانالر تومذز ظعسسعقتا شامغا ق

ا حةآكةنلعكعنع اهللا         . حعقتع ا ظعنتايعن ظئغعر      .  ظأزع بعلعدذ  تاظاال ظذالرنعث قانحعلعك جاص ظذالر بذ غازاتت
ادةم   بعزضة خةؤةر قعلعنعشحة ظذالر هةتتا بعر تال خورمعنع          . آىنلةرنع بئشعدعن آةحىرضةن ظعدع     ظعككع ظ

ألىص يئ   ةر خورمعنع قولدعن ـ         ظوتتذرعدعن ب ةزع ظادةمل قولغا ظأتكىزىص بعرسع شىمىص بولغاندعن      ضةن، ب
ققا بةرداشلعق  بةزعلةر بذ قعيعنحعلع. آئيعن يةنة بعرسع شىمىص ظذنعث ظىستعضة سذ ظعحعص جان آةحىرضةن      

  ظذالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل   تاظاال شذنعث بعلةن اهللا   . رةلمةي، هةقتعن يئنعص آةتكعلع تاس قالغان ظعدع    بئ
  . عن قايتعص آئتعشكة رذخسةت قعلدع تةبذك غازعتعدثنع ظذالرقعلعص
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: ظعبنع جةرعر ظابدذلاله ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            
ظذ  . بذ قعيعنحعلعق هةققعدة ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث سأزلةص بئرعشع تةلةص قعلعنعدع                 

دع داق دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعس: مذن ز ص ذق بع اتتعق ظعسسعقتا حعقت ا ق ذك غازعتعغ ةن تةب ر . ساالم بعل بعز بع
دذق، بع   دا حىشكىن قعل تةك قع  جاي ةمحعل بولذش ذ آ دا س ذ جاي دذق ز ظ ا ظذحرع ذ  . يعنحعلعقق ز س ةتتا بع ه

ويالص آةتتذق  ألىص آئتعدعغان ظوخشايمعز، دةص ظ ادةم . تئصعص ظعحةلمةي ظذسسذزلذقتعن ظ رةر ظ بعزدعن بع
ايتعص آةلمعسة ظذنع ظذسسذزلذقتعن ظألىص آةتكةن ظوخشايدذ دةص ظويالص قاالتتذق         سذ ظعزدةص آئتعص    .  ق

هةتتا بةزعلةر تأضعسعنع بوغذزالص، ظذنعث يئنعنع سعقعص سىيعنع حعقعرعص ظعحعتتع ؤة ظذنعث تعرصعسعنع       
ةيتتة ظةبذبةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذ          . جعضعرعنعث ظذدذلعغا تاثدع     ! ةيغةمبعرعظع اهللا نعث ص   : شذ ص

دذردع         قا ظادةتلةن ا قعلعش ةن دذظ علعق بعل ئنع ياخش ةن س ىك اهللا هةقعقةت ب ؤة بىي ا   . غالع ىن دذظ ز ظىح بع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا   . قعلغعن دئدع   :  ظذ  دئدع »شذنداق قعلعشعمنع ياخشع آأرةمسةن؟    «: ص
دع  ة، دئ ع آ      . هةظ ع قولعن االم ظعكك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل ع    ش ذ قولعن دع، ظ ا قعل أتىرىص دذظ

دع      يعن توختع ازدعن آئ ر ظ ئغعص بع اقعراص ي ذر ش تعنال يامغ ادعن حىشىرمةس ار  . دذظ ة ب ةر ظأزلعرعض ظادةمل
دع           ذ تولدذرعؤال ذحعالرغا س ا ـ ق ان قاح كةرلةر       . بولغ ذرنعث ظةس اراص يامغ قا ق رعص ظةتراص ز بئ دعن بع ظان

  . ع بعلدذقحىشكىن قعلغان يةرنعث سعرتعغا ياغمعغانلعقعن
اهللا هةقعقةتةن صةيغةمبةرنعث ؤة ظذنعثغا قعيعنحعلعق صةيتعدة    ،يةنع ظعشلعتعدعغان صذل ـ مال 

ارلعقالر يئتعشمعضةن قئيعنحعلعق              معنعدعغان ظات ـ ظذالغ، يةيدعغان ظذزذق ـ تىلىك ؤة ظعحعدعغان سذ قات
ذل صةيتتة   دا . (قعلدع ظةضةشكةن مذهاجعرالر ؤة ظةنسارالرنعث تةؤبعسعنع قوب ةينع زامان ذالرنعث ) ظ ظ

 يةنع بذ سةصعرعدة ؤة غازعتعدا ظارعسعدعكع بعر تىرآىم آعشعلةرنعث دعللعرع هةقتعن بذرذلذص آئتعشكة
كة          دعن شةآلعنعش االمنعث دعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ةنلعكع ظىح ةرنع آأرض ر آىنل اتتعق ظئغع ذالر ق ظ

بعسعنع قوبذل قعلدعتاس قالغاندعن آئيعن، اهللا ظذالرنعث تةؤ يةنع اهللا ظذالرغا، ظذالرنعث صةرؤةردعضارع 
ةردع   ع ظىستعدة مذستةهكةم تذرذشعنع رعزعق قعلعص ب ذنعث دعن ايتعص ظ كة ق ذ . تةرةص ذالرغا تولعم اهللا ظ

  . مةرهةمةتلعك، ناهايعتع مئهرعباندذر
* * * * * * *  

 ’ n? tã uρ ÏπsW≈ n= ¨W9$# šÏ% ©!$# (#θà Ïk= äz # ®L xm # sŒÎ) ôM s%$|Ê ãΝ Îκ ö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6ãm u‘ ôM s%$|Ê uρ óΟ Îγ øŠn= tæ 

óΟ ßγÝ¡àΡ r& (#ûθ ‘Ζ sßuρ βr& ω r'yf ù= tΒ zÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹s9 Î) ¢Ο èO z>$s? óΟ ÎγøŠn= tæ (# ûθ ç/θçFu‹ Ï9 4 ¨β Î) ©! $# uθ èδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# 

∩⊇⊇∇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ¨? $# ©! $# (#θçΡθä. uρ yì tΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇⊇∪  
ار . جعهادقا حعقمعغان ظىح آعشعنعث تةؤبعسعنعمذ اهللا قوبذل قعلدع  شذنحة آةث زئمعن ظذالرغا ت

تذيذلغان، ظذالرنعث جانلعرع سعقعلغان، ظذالر اهللا غا تةؤبة قعلماي تذرذص اهللا نعث غةزعصعدعن قذتذلذش 
دع  ة قعلغذحعالردعن بو . مذمكعن ظةمةسلعكعضة ظعشةنضةن ظع ذالرنعث تةؤب دعن ظ ىن، اهللا ظان لذشع ظىح

دذر، . ظذالرنع تةؤبعضة مذؤةصصةق قعلدع  ذل قعلغذحع ذ قوب ةؤبعنع بةآم ناهايعتع ) بةندعلعرعضة (اهللا ت
  . 119اهللا دعن قورقذثالر، راستحعلالر بعلةن بعللة بولذثالر! ظع مأمعنلةر. 118مئهرعباندذر
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  جعهادقا حعقمعغان ظىح آعشعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
ظب  آة بذ زات  ــ ظابدذلاله ظعبنع آةظبنعث ظوغلع آةظب ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ    همةد،  ظعمام ظة 

دا       ذص قالغان ةس بول أزع آأرم ذنعث آ ذ ظةنه ذنعث رةزعيةلاله دع عبالظ ث ظعحع ةنلعرعنع ةص ظب آ نع يئتعل
ــ يىرعدعغان بالعسع ظعدع   ةنع  (دعن ذ ظةنهذ رةزعيةلاله ظب مةن آة : دذرعؤايةت قعلع  مذنداق دئضةنلعكع  نعث   ي

دعن ذ) ظاتام ذك ظ ا نعث تةب ةن غازعتعغ االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص انلعق بعلل دعكع هةققحعقمعغ ع
  . نع سأزلةص بةرضةنلعكعنع ظاثلعدعمعسعسقعس

ا      عدعن باشقا غازعتتةبذك   مةن: مذنداق دةيدذ ظب  آة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      هئح بعر غازاتت بعلةن   ص
ا حعقمعغان بعرةر     عغا حعقمعغانلغازعت بةدرع  بعراق.نعم يوقبعللة حعقماي قالغع   عقعمغا آةلسةك، بذ غازاتق

ذ ةن ظظادةمم ةس ظةيعبلةنض ع، . ةم ةدرع حىنك عداب دا  ظذرذش دعن حعققان االم مةدعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دىشمةنلةرنع   اهللا مذسذلمانالر بعلةن       نةتعجعدة . مذسذلمانالرنعث مةقسعتع قذرةيش آارؤعنعنع توسذش ظعدع      

دا ظذحراشتذرذص قو     آأزلعمعضةن ة بعز  . دعي  بعر جاي ظةهدة  ظىحىن  دعنعنع قوغداش    آئحعسع ظعسالم   )1(ظةقةب
دعم   ة ظع ةن بعلل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل ذ ص زدا مةنم ةدرع  . قعلعشقان ؤاقتعمع ةرحة خةلق ظارعسعدا ب ض

  . رع ظذرذشعدعن تأؤةن حاغلعمايمةنمةن شذ ظةقةبة آئحعسعنع بةد لئكعن ظذرذشع مةشهذر بولسعمذ
عمغا آةلسةك،  حعقماي قئلعش  بعللة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن    ظذرذشقا  تةبذك ظذرذشعدا مئنعث    

ذ  ةن شذ حاغدعكعدعنم ان ظةمةس م ذص باقق دارلعق بول ةم ظعقتع امع اهللا . آىحلىك ه ةن قةسةمكعنعث ن ، بعل
ةييارلعمعغان ظعدعم، تةبذك ظذرذشعغا       ظعلضعرعكع ظذرذشال    بذ ظذرذشتعن     قاحانمةن هئح  رغا ظعككع ظذالغ ت

باشقا   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاحان بعر ظذرذشنع ظعرادة قعلسا،   . بولسا ظعككع ظذالغ تةييارلعغان ظعدعم    
  .  تذتاتتععيقعلماقحع بولغان ظذرذشنع مةخص بعر ظذرذشنع ظئالن قعلعص

ةر ظذزذن بولذص،     .  ؤاقتعدا يىرىش قعلدع   يعتع ظعسسعق  ناها قابذ ظذرذش صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    سةص
دع ار ظع اؤان ب وث باي دا ح دع،يول أص ظع مةنمذ آ ذلمانالر.  دىش ذثا مذس ةييارلعق ش ذختا ت قا ص نعث ظذرذش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن    . حذق ظئالن قعلدع   و بذ قئتعم بارعدعغان جاينع ظ      قعلعشع ظىحىن   ظذرذشقا  ص
ذلمان  دعغان مذس انعنع    حعقع ذالرنعث س ا ظ أص بولغاحق ئلعص الر آ دع     ظ ةس ظع ايعتع ت ذش ناه قا  . بول  ظذرذش

ئلعص اي ق علةرمذ حعقم اندعكع آعش از س ان ظ اقحع بولغ ن ؤةه:  قالم الاهللا دع ي آئلعص قا ع ا ظذرذش  قالمعس
  .  دةص ظوياليتتع،حعقمعغعنعم بعلعنمةيدعغذ

دا   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظذرذش    ىرىش قعلغان ازا صعشعص ؤاي    معقا ي ةر ت غا يةتكةن، سايعالر    عؤعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن      . ظذنعثغا تارتعص تذراتتع  مةيلعم  شذثالشقا مئنعث   . ؤاقعت ظعدع تاشالنغان   ص

ةتتع   عص آ ةييارلعققا آعرعش اهابعالر ت عنع  . س ةر ظةتعض ذ ه دعنمةنم ةييارلعق ظأيىم دة   ت ش نعيعتع  قعلع
ة  اتتعم، آةحت ةييارلعق قع حعق ةتتعم ؤة  ت ايتعص آئل اي ق دةاللم ا  : آأثلىم ذ غازاتق ةن ب ةر م ةييارلعق   ظةض ت

الي  ةمئدقع تعم   س ذ دةيت ةرزامان قادعرغ كة ه ذنع صىتتىرىش أت  .، ظ دا ظ ذ خعيال ةن ش علةرنعث . ؤةردعمع م آعش
ةييارلع ىتتع قت مع ص االم  . ع رةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  ص ر آىن ة   بع ةن سةصةرض ذلمانالر بعل ةهةردة مذس س

ةييارلعق   آىنع  شذ . بولسام هئحبعر تةييارلعقسعز ظعدعم        مةن . ندعظاتال عصمذ   قعلعش ظىحىن حعق   سةهةردة ت
ة  رآةحت عزهئحبع ايتعص  تةييارلعقس ةن. دعمآةل ق ذالرنعث م عؤالعمةن ظ دعن يئتعش دا ،آةينع ةن خعيال  دئض

  . تع ظأتىص آةتقا حعقعش ؤاقتعمذغازاتهةتتا . ةتتعص آيعراقاليولغا حعقعص آعشعلةر . ىرعؤةردعمي

                                                 
ةن           )1( دعن تةخمعن ذص، مةآكع اي بول ر ج دعكع بع ث ظارعلعقع ةن معنانع ة بعل ة مةآك دذ 3.3ظةقةب ومئتعر آئلع ةيغةمب .  آعل ةج       12ةرنعث ص ع ه  ـ يعل

  .  نةححة ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةرقانداق ظةهؤال ظاستعدا بعللة بولذشقا بةيظةت قعلغان70مةؤسىمعدة مةدعنعدعن آةلضةن 
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ةن لعدة م ذالرنع   ظةس اتلعنعص ظ ة ظ دعنسةصةرض ةن خعيال يئتعش ث ظارقع ان ظع عؤاالي دئض . دعمدا بولغ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آةتكةندعن آئيعن     . سعص بولمعدع   ئبذ ماثا ن    شذنداق قعلغان بولسامحذ آاشكع،    ص

ا حعقعشقا     آوحعالمةن  حىنكع  . آوحعالرغا حعقسام آأثلىم يئرعم بولذص قاالتتع      اآع جعهادق ردا مذناصعقالرنع ي
علةر   ةن آعش اجعز آةلض ىتىنلةي ظ قا ص ث حعقمعغانلعدعن باش عنع    قعظأزةمنع رةر آعش ذدةك بع ة بولغ ا ظىلض غ

  . ظذحراتمعدعم
تذ      عبارغيئتعص   قاصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةبذآ   تةبذآقا بارغاندعن آئيعن      . حة مئنع ظئسعضة ظالماص

تذ » مالعكقا نئمة بولدع؟  ظب ظعبنعآة«:  ظولتذرغعنعدالةر بعلةن ظادةمدةم ظئلعش ظىحىن   بةنع  .  دةص سوراص
ةيغةمبعر       ث ص ع اهللا نع ع ظ ر آعش ان بع دعن بولغ ةلةمة جةمةتع ة! عس يعص  عبعنع تونظآ ع آع دعن (ن ظأزع

  .  دةصتذ،ظعككع يانغا بئقعشلعرع ظذنع ظذرذشقا آةلضعلع قويمعغاندذ) صةخعرلعنعص
ذرادةر : ةزعيةلالهذ ظةنهذ  مذظاز ظعبنع جةبةل ر    ةيغةمبعرع       !ب !  سةن يامان سأز قعلدعث، ظع اهللا نعث ص

  . دةصتذآةظبعنعث صةقةت ياخشع ظادةم ظعكةنلعكعنعال بعلعمعز، بعز ، بعلةن قةسةمكعنعث نامع اهللا 
تذ   ةص قعلماص االم ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ. ص ذظ ةيتتة  ش ر ص ذرغان بع اث  نداق ت ا ح ع توص  يعراقتعك

عد  ع    ظارعس ر آعش ذق بع اق تونل تذآأر نععن ظ االم  . ىص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص   «: ص ةمة بول ةن ظةبذخةيس س
دعث تذ»قالغع ة.  دةص تذ ،دةرؤةق ذص حعقعص ارع بول ةمة ظةنس ادةم ظةبذخةيس ذ ظ ذ، ه.  ظ ر ئب ع بع العق  )1(س

  .  مذناصعقالر زاثلعق قعلعشقان آعشع ظعدع،خورمعنع سةدعقة بةرسة
ة دذآ داق دةي ةي: ظب مذن ايتعص آ ص ذآتعن ق االمنعث تةب ةؤعرعنع غةمبةر ظةلةيهعسس انلعق خ ئلعؤاتق

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    . دعملعمةن يالغاننع ظويالشقا باش   . دعالن مئنعث غئمعم باش  ظاثالص آأثلىمدة ص
داق قذتذلصغةزع وياليتتعم ذعدعن قان نع ظ اقتعم    . ش ئلعص ب عكعر ظ ذ ص ىن ظاظعلةمدعكعلةردعنم ذنعث ظىح . ب

ةيغة االمنعث ص قانلعق مبةر ظةلةيهعسس دة يئقعنالش ةؤعرع يةتكةن ا    خ ردعنال يوقق ة بع ذزذق ظعدعي دعكع ب ، مةن
ةتتعم عنعص دعن هةر قانداق يالغانحعلعق بعلةن قذتذاللمايدعغانلعقعمنع حىش     ظذنعث مةن. حعقتع دا  . ي ظاخعرع

  . يئتعص آةلدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة رةسمعي . راست سأزلةش نعيعتعضة آةلدعم
قانداق بعر سةصةردعن قايتعص آةلسة، ظالدع بعلةن مةسحعتكة آعرعص           هةر  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   

  . ظولتذراتتعآأرىشعش ظىحىن  ظاندعن آعشعلةر بعلةن ،ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذص
ميادالر بعلةن  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن، ظذرذشقا حعقمعغانالر قةسة     

أز لعدع  رعظ قا باش ان قعلعش ذالر . لعرعنع باي دع  80ظ ادةم ظع ة ظ ذالرنعث   .  نةحح االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةتلعرعنع ظالدع ؤة ظذالرغا       ،بذل قعلدع   و ظأزرعلعرعنع ق  سةتكةنآأرظاشكارا   ئكعن  .  مةغصعرةت تعلعدع   بةيظ ل

دع  ا قوي عرلعرعنع اهللا غ ذالرنعث س ذ . ظ اردا مةنم ذ قات ةردعم، ئلعصآش االم ب ذنعثغا س ةيغةمبةر . ظ ص
  .  دئدع»آةل«ظاندعن آىلىمسعرةص قويدع، ظةلةيهعسساالم ظاححعقالنغان ظادةمنعث آىلكعسعدةك 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا ظولتذردذم   ستا آئلعص،   مةن ظا  : ص
: مةن .  دئدع »رذش ظىحىن ظذالغ سئتعؤالغان ظةمةسمعدعث؟    سئنع ظذرذشتعن نئمة توسذص قويدع؟ سةن ظذ      «

باشقا  سةندعن  ، ظةضةر دذنيا ظةهلعدعن عمةنكعقةسةم قعلاهللا نعث نامع بعلةن مةن ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع  
ذنعث غةزع     ام، ظ ذرغان بولس دا ظولت عنعث ظالدع رةر آعش أت   صبع ةن ظ ة بعل رةر باهان ةيتتعمىعدعن بع . ص آئتةل

ذنحعل دة ب دارمةن ارع عك سأز ظعقتع ةن. ب ئكعن م ةن ل ةر م ةتتعمكع، ظةض ىن  شذنع بعلعص ي ئنع  بىض رازع س
ارقعلعق س  عي   صات ظارعدا اهللا ؤةه،قعلعدعغان بعر يالغاننع سأزلعضعنعم بعلةن     لةندىرعد  ئنع ظ . ذ ماثا غةزةص

ةر س ةم،اثا ظةض ا بولع راست سأزلعس دعن خاص ةنمةن ةن   . س أزىم بعل ةن راست س ةن هةقعقةت االدعن م اهللا تاظ
                                                 

 .  آعلوضعرامغا تةث2.75 “سا”بعر ) 1(
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ث ظذرذشقا حعقماسلعققا   ع مئن ،قةسةمكعبعلةن اللة نعث نامع . آئلعدعغان ياخشع ظاقعؤةتنع ظىمعد قعلعمةن  
دع وق ظع أزرةم ي داق ظ ةن س. هئحقان ةم  ةن م ىك ه ذ آىحل ان حئغعمدعكعدعنم قا حعقمعغ ةن ظذرذش بعل

دعم ةس ظع ان ظةم ذص باقق دارلعق بول دعم، ظعقتع ةيغةمبةر ظةلةيه .دئ االمص ةن «: عسس ةن هةقعقةت ت س راس
  .  دئدع»آىتىص تذرغعنة ق هأآىم حعقارغعحذلذتاآع اهللا سةن توغرسةن . ثسأزلعدع

تعم   ايتعص حعق االمنعث قئشعدعن ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ة  . م ر مذنح ان بع ةلةمةدعن بولغ ةنع س ب
ا ظةضعش علةر ماث ةمكع،:ؤئلعصعآعش ةن قةس امع بعل ث ن ئنع اهللا نع دعنث س عرع  بذن ذناه  ظعلض ض

ةيمعزةنضظأتكىز ةن لعكعثنع بعلم االمغا ، س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزرة  ص دةك، ظ أزرة ظئيتقان قعالر ظ باش
اجعزقعظئيتعش  ان بولساث، سئنعث ضذنا، عثلعق قعلدمذ ظ أزرة ظئيتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث غاعثهظ  ص

  . تعآذصاية قعالتتع ظةمةسمذ؟ دئيعشمةغصعرعتع  تعلعضةنسةن ظىحىن 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا    ظةيعبلةؤةرضةحكة،  ئنعظذالر ماهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع،       ص
دعم،         ذققان      : ظاندعن مةن ظذالرغا      بئرعص يالغان ظئيتعشقا تاسال قال  ماثا ظوخشاش مذشذنداق ظةهؤالغا يول

  .  بارمذ؟ دئدعم بعرعباشقا
ذالر ة: ظ ع آعش ، هةظ ة ظعكك اش يةن اثا ظوخش ارس ع .ع ب أزلةرنع ظئيتت ان س ةن ظئيتق ذ س  . ظذالرم

. ةص سورعدعم ظذالر آعم؟ د : مةن. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظذالرغا ساثا ظئيتقان سأزلةرنع ظئيتتع، دئدع    
ذالر دع : ظ ع، دئ ة ؤاقعف ع ظذمةيي الل ظعبن ةن هع ةمرع بعل ع رةبعظذلظ ذرارة ظعبن عغا .م ةدرع ظذرذش ذالر ب  ظ

علعك  قان، ظىلض دع   قاتناش ا ظال ادةمنع تعلغ ع ظ ع ياخش ذ ظعكك ت   . ، ب ان راس عرع قعلغ اثالص ظعلض ذنع ظ ب
  . سأزىمدة تذرعؤةردعم

ةقةت   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع   بعز ظىحةيلةن بعلةن    جةثضة حعقمعغانالرنعث ظارعسعدعن ص
اآع بعزضة ب  ؤة شذنعث بعلةن آعشعلةر بعزدعن يعراقالشتع     . حةآلعدعتعن  سأزلعشعش سعنع   مذظامعلعلغان وي
ات تذيذلدع           هةتتا  . عظأزضةرتت دا   بعز  . زئمعن ماثا بذرذن تونذشلذق بولغان زئمعن ظةمةستةك ي مذشذ ظةهؤال

  . ذقظأتكىزدىننع  آ50
ةمما مةن   . ذشتع لتذرويعغلعشعص ظ ئلعص، ؤع ة بئكعنض مئنعث ظعككع بذرادعرعم ظأيلعرع     بذ جةرياندا    ظ

اتتعم   . ةتلعكرةك ظعدعم بولسام ظذ ظعككعسعدعن ياشراق، غةير      ا مةسحعتلةرضة   ، مةن سعرتالرغا حعق نامازغ
اراتتعم ىرةتتعم،ب ايلعنعص ي وحعالردا ظ ئكعن .  آ ئحكعمل ايتتعه ةص قعلم ا ض از.  ماث يعننام ةن دعن آئ  م

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعم نعث ص االم قعالت ذنعثغا س ئلعص ظ دعغا آ دة ؤةظال ةيغةمبةر :  ظعحعم ص
  . دةيتتعم، يوق ـمذتعت قايتذرذش ظىحىن لةؤلعرعنع معدعرالظةلةيهعسساالم ساالم

ةن  االمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئغاص ةردة  قعن ي ذنعثغا ظوغر ي ذم ؤة ظ از ظوقذيتت ارايتتعمعنام ة ق . لعقح
ةن  ةم    م ذص آةتس ةن بول امعزعم بعل ارايتتع   ن ا ق االم ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام    . ص كة قارعس ذ تةرةص ةن ظ م

بعر آىنع   . داؤاملعشعؤةردع مذسذلمانالرنعث ماثا بولغان سوغذق مذظامعلعسع      . ؤاالتتععيىزعنع مةندعن بذر  
 ماثا آعشعلةرنعث ظعحعدعكع  ظذ. حىشتىمظارتعلعص  قةتادةنعث بئغعنعث تئمعدعن     ذتاغامنعث ظوغلع ظةب  مةن  

ةتادة  : مةن ظذنعثغا  . ظذ ساالم قايتذرمعدع    ،   ظذنعثغا ساالم بةرسةم       مةن  .ظادةم ظعدع ظةث يئقعن    ! ظع ظةبذق
امع بعلةن سورايكع، سةن مئنعث اهللا ؤة     دعغانلعغعمنع عنعث رةسذلعنع قانحعلعك ياخشع آأر ظذاهللا نعث ن

دعم  ةن؟ دئ دع  . بعلةمس ةص قعلمع ذ ض ة  . ظ ةن يةن ةآرارالص  م نع ت ذ ضةص أتىنىصش ورعدعم،  ظ ة  س ذ يةن ةص  ظ ض
  .  دئدع،ع بعلضىحعدذرصةيغةمبعر نعث اهللا ؤة اهللا: ظذ. عدعمعؤمةن يةنة قايتا ظأتىنىص سور. قعلمعدع

ا    يذلدع، ذآأزلعرعمدعن ياش ق  شذنعث بعلةن    ايتعص حعقتعم  رتعلعص مةن تامدعن ظ دا  عرمةدعنة باز . ق ع
ةم ثعص يىرس ر   ،مئ دعن بع ام دئهقانلعرع ةن ش اتقعلع آعرض لعق س ة ظاش م م: ع مةدعنعض اآع ةاث ع ظب ظعب آ ن
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ظذ آئلعص غةسسان    . ظعشارةت قعلدع مئنع آأرسعتعص    عثغا ظذن آعشعلةر. عدئد آأرسعتعص قويعدذ؟    كنععمال
اه ةردع   عصادعش ا ب ع ماث ارحة خئتعن ر ص نع   . نعث بع ةت يئزعش ةن خ ةم م ة ه نع بعل ةتنع  . تعمتظوقذش ةن خ م
ذرادعرعثنعث ساثا باشقعحة     ”: خةتتة مذنداق يئزعلغان ظعكةن   . ظوقذدذم مةقسةتكة آةلسةك، بعزضة سئنعث ب

 ياشاشقا مةجبذرلعغان    قةدعرسعز اهللا سئنع خار زئمعندا    . ع يةتتع عر خةؤ ةققعدعكعع ه مذظامعلعدة بولغانلعق 
 خةتنع ظوقذص بولذص، بذمذ بعر سعناق بولسا        “ بعز ساثا ياخشعلعق قعلعمعز    ،بعزضة قوشذلغعن   ،  ظةمةس

  . ؤةتتعمعشذنعث بعلةن خةتنع تونذرغا سئلعص آأيدىر. آئرةك دةص ظويلعدعم
ةتتا بعز اهللا تاظاالنعث ةن ه ىص ظأتكىزض أتىص40 آىننعث 50 هأآمعنع آىت  بولغان بولسعمذ  آىنع ظ

معدع   ي حىش ةققعمعزدة ؤةهع ث ه ئلعص . بعزنع ع آ االمنعث ظةلحعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ذ آىن اش  : ماث
دذ   ذن دةي ايرعلعص تذرس دعن ظ ئنع ظايالعث االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع،ص ذنعثغا.  دئ ةن ظ االق : م ت

ا ةن ي دعم قعالمدعكةنم ةن؟ دئ داق قعلعدعكةنم ةلحع. آع قان ةن: ظ ذنع بعلمةيم ايرعلعص  ،ب ئكعن ظذنعثدعن ظ  ل
دع    معغعن، دئ ذنعثغا يئقعنالش ذرغعن، ظ ع هةمرا   . ت ث ظعكك االم مئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ  هعص ذ مذش مغعم

تذ وي ةلحع ظةؤةتعص ذندا ظ ةن ظايال. س اعم أآىم حعقارغعح : مغ عدا اهللا ه ش توغرعس ذ ظع ا ـ        عز ظاتسة مذش
  .  دئدعمذث،تذرشذالرنعث يئنعدا تذرذص ضة بئرعص ع ظأيظانعثعزنعث

ظع اهللا نعث   :  ظذنعثغا  ظذمةييةنعث ظايالع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص      عن ظعب هعالل 
اجعز    عبن ظع  هعالل !صةيغةمبعرع مةن  . ظىستعضة خعزمةتحعسعمذ يوق   ظذنعث    قئرع آعشع،      ، ظذمةيية بولسا ظ
ذنعث خ ا ب  ظ ام خاص ع قعلس ةنالموعزمعتعن تذس االم . ؟ دةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة    «: ص ذ سعزض ئكعن ظ اق، ل ي

تذ»يئقعنالشمعسذن  ال .  دةص ةن قةسةم قعلعمةنكع نعث نامع  اهللا : ظذ ظاي ذنعث هئح قانداق نةرسعضة  ،بعل  ظ
ذر  ع يوقت ةن   . راي امع بعل ث ن ةندعن ت     اهللا نع ىز بةرض ة ي ذ ؤةق ذ مذش ةنكع، ظ ةم قعلعم ة قةس ةدةرا بىضىنض  ق

  .  دةصتذ،يعغالصال آئلعؤاتعدذ
ةزعلعرع ذ ب ث ظاظعلةمدعكعلةردعنم االمدعن : مئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص ث توغرعس ةنمذ ظايالع س

ةت  الل   رذخس االم، هع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ؟ ص اث بولمام وراص باقس ع س ا   ظعبن ةنعث ظايالعغ ذنعث ظذمةيي ظ
 نع ق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظعز ذلذبذ توغر : مةن. دئيعشتع؟  عغذصتلعخسةت قع ذقعلعشقا ر عتعنع  خعزم
دا ظعز      قمةن ياش تذرذ    . مايمةنعسور ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نئمة دةص قالعدذ؟     مسا ع سور نع لذق بذ توغرع   ص
  . دئدعم

ون آ ة ظ ة يةن أتىننعشذ هالةتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع داق قعلعصشذن. كىزدىم ظ آعشعلةر  ص
ارتعص   آىن حةآلعضةن عشعشتعن   سأزلعلةن  ب ردة بامدات  ة سةه ىنع  آـ  50.  تامامالندع ىن آ 50تولذق  دعن ت

امعزعنع   ث  ن ع ظأضزعظأيىمنع ذدذم س دا . دة ظوق ذ حاغ ز توغر   ،ش اال بع ةن اهللا تاظ ا  ذل ذ م دا تعلغ ق قذرظان
ذراتتعم        ة ظولت ةندةك هالةتت ار آةلض ا ت ن ماث عقعلعص، زئمع عم س دةك نةصس عنعث تذ. ظالغعنع عز بعرس  يذقس

ةن  ةلظع دئض ؤئلعص  س ة حعقع اغ ظىستعض ذق ، ت ةن ع ي اؤاز بعل ة : رع ظ ع آ ك ظظ ع مالع ذش ب !ب ظبن ارةت  ئ خ ش
. ظازادعلعكنعث آةلضةنلعكعنع بعلدعم   . شذظان سةجدعضة باش قويدذم   . دةص ؤاقعرعغعنعنع ظاثلعدعم   ظالغعن،
ا ،ظةسلعدة  ة ظات ة تةؤب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا نعث بعزض دا آعشعلةرضة  ص  قعلغانلعقعنع بامدات نامعزع

ضعمذ  عرعممئنعث ظعككع بذراد  . شارةت بئرعشكة مئثعصتذ ئشذنعث بعلةن آعشعلةر بعزضة خذش ب. ظئالن قعصتذ 
  . آئتعصتذخةؤةر قعلغعلع آعشعلةر 

 يةنة بعر آعشع صوحتعكةحنعث   ظةسلةم قةبعلعسعدعن. ص مئثعصتذبعر آعشع مةن تةرةصكة ظات حاصتذرذ    
ذ مئ تذ، ظ اؤاز ظاتتعنمذ تئز ثعشعدا يىضىرةص ويالص، ظ تذغ تادةص ظ ا حعقعص ؤاقعراص ا. ق ارقعلعقماث اؤازع ظ   ظ

ادةم يئنعمغا       ظذنعث بةرضةن خذش بئشارعتع ظىحىن ظذحامدعكع         آةلضةندة،  يئتعص خذش بئشارةت بةرضةن ظ
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بذ  مئنعث قولذمدا   ذ آىنلةردة ب، اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع. يدىرىص قويدذمعمنع ظذنعثغا آعظعككع آعي 
قا  دعن باش ع آعيعم دعظعكك وق ظع ة ي ر نةرس ئلعص آ. بع ة ظ ع ظارعيةتك ع آعيعمن ة ظعكك ةن يةن يعصم ، ع

ة   ، توص ظذحرعشعص ـيع آعشعلةر ماثا توص  وب يول. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا حاصتعم  ماثا تةؤب
  . دئيعشتع! مذبارةك بولغايعصتذ،  ظاتا قعلبة تةؤ اهللا ساثا:ظاتا قعلعنغانلعقعنع تةبرعكلعشعص

ةن مةس علةر  حعتم ذن آعش عدا نذرغ ذنعث ظةتراص ةن ظ االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةم، ص كة آعرس
 مةن بعلةن قول ظعلعشعص     حةعنعص آةلض ىرى يىض ، ظذبةيدذلال ظورنعدعن تذرذص   ظعبنع ، تةلهة ن ظعكةن ظولتذرغا

دعآأرعشعص،  امع . مذبارةآلع ث ن ع    اهللا نع ن باشقعس ة دع دعن تةله ذهاجعرالرنعث ظعحع ةمكع، م ةن قةس  بعل
  . مةن تةلهةنعث قعلغعنعنع هةرضعز ظذنتالمايمةن. ظورنعدعن تذرمعدع

دعم    االم بئرعؤع االمغا س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص الالنغانلعق  ،م االم خذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  عدعن ص
دا   ذرالنغان هال رع ن دعن ت «: يىزلع ةن ظاناث ةث     غذلغانذس دعكع ظ ث ظعحع ةن آىنلعرعثنع ارتعص ظأتك دعن ت

الغعن     ةيغةمبعرع  : مةن . دئدع  »خذشاللعق بعر آىندعن خذش بئشارةت ظ ذ بئشارةت س ! ظع اهللا نعث ص  ةنب
  .  دئدع»دذرظذ اهللا تاظاال تةرعصعدعن«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ذ؟ دئدعمعصعدعنم اهللا تةر ياآعتةرةصتعنمذ

لذن ظايدةك بولذص    وياآع توض عنعص الم هةر قاحان خذشال بولسا يىزلعرع نذرل       صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا 
دا ظولتذرذص        .  بعلةتتذق  ةتتع، بعز بذنع   آئت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدع ظع  :  بولغاندعن آئيعن  مةن ص

ة  !اهللا نعث صةيغةمبعرع   ارلعق نةرسعلعرعم اهللا ؤة اهللا   قوبذل بولغانلعقع شةرعصعضة        منعث تةؤب  نعث  مئنعث ب
ذن    ةدعقة بولس ىن س ذلع ظىح دعم ،رةس االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عم  ب«: ص ر قعس ة   ع اللعرعثنع ظأزةثض  م

ةردعكع ن  : مةن. دئدع »قالدذرذص قويغعنعث ياخشع   دذرذص ق    ئخةيب ة  . دئدعم ،  ياي وسعؤةمنع قال ظع  : مةن يةن
ةيغةمبعرع  ث ص تحعللع ! اهللا نع ع راس ا ظئرعش  قاهللا مئن ةن نعجاتلعقق ت   . ردعىتعم بعل ام راس اتال بولس هاي

  . دئدعم،  مئنعث تةؤبةمنعث قاتارعدعن بولغاي،سأزلةش
ةن   امع بعل ث ن ةمكع، اهللا نع الص     قةس ةندعن باش االمغا دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نع ص ذ ضةص ةن ب م

رةر آعشعنع راستحعللعقتا مئنع سعنعغاندعن ياخشعراق    ةدةر اهللا تاظاالنعث مذسذلمانالردعن بع بىضىنضة ق
ةن   امع بعل ةن، اهللا نعث ن ةمكع،سعنعغانلعقعنع بعلمةيم أزنع   قةس االمغا شذ س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م

ارتعصقعلغاندعن   ا هازعرغعح ت مذ باقمعدعم ة ت رةر يالغاننع ظويالص مذ اهللا كع هاياتعمدعبذنعثدعن آئيعن.  بع
  . لةيمةنعنع تعنعث مئنع يالغاندعن ساقلعش

ةرنع ذ ظايةتل اال ب دعاهللا تاظ ل قعل ةققعمعزدة نازع ث ه ةيغةمبةرنعث ؤة :  بعزنع ةن ص اهللا هةقعقةت
ةيتعدة ظةضةشكةن مذهاجعرالر ؤة ظةنسار ذنعثغا قعيعنحعلعق ص ةينع . (الرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدععظ ظ

دا اس   ) زامان كة ت ذص آئتعش ةقتعن بذرذل رع ه علةرنعث دعللع ىم آعش ر تىرآ عدعكع بع ذالرنعث ظارعس ظ
دعن آئ عنع ققالغان ذالرنعث تةؤبعس دعويعن، اهللا ظ ذل قعل ذالرغا ت. ب ايعتع واهللا ظ ةتلعك، ناه ذ مةرهةم لعم
شذنحة آةث زئمعن      . نعث تةؤبعسعنعمذ اهللا قوبذل قعلدع        )1(ظىح آعشع   ظعشع آئحعكتىرىلضةن   . مئهرعباندذر

ة قعلماي تذر             ا تةؤب ذص اهللا نعث غةزعصعدعن   ظذالرغا تار تذيذلغان، ظذالرنعث جانلعرع سعقعلغان، ظذالر اهللا غ
ة قعلغذحعالردعن بول    . عضة ظعشةنضةن ظعدع   كقذتذلذش مذمكعن ظةمةسلع   شع ظىحىن،   ذظاندعن ظذالرنعث تةؤب

دع   ةق قعل ة مذؤةصص ذالرنع تةؤبعض ذ ق. اهللا ظ ةؤبعنع بةآم دذر واهللا ت ذل قعلغذحع ة. (ب ايعتع ) بةندعلةرض ناه
  . ))2راستحعلالر بعلةن بعللة بولذثالر اهللا دعن قورقذثالر، !ظع مأمعنلةر. مئهرعباندذر

                                                 
ةن  )1( ةتلعك ظوقذرم ةؤبعنعث    !  هأرم ىرة ت اجعم س العه ه ةد س ذ   118مذهةمم ايدعلعنعص     ـ ظايعتعنعث ب عرلةردعن ص قا تةصس معنع باش ان   قعس ا حعقمعغ جعهادق

 .ؤاقعص بولغايسعز. لئكعن بذ هةدعسنعث مةزمذنعغا ظاساسةن ظذ يذقعرعقعدةك تةرجعمة قعلعندع.  دةص تةرجعمة قعلغانظىح آعشع
 .  ـ ظايةتكعحة119 ـــــ 117سىرة تةؤبة ) 2(
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أز آأثلىمدة اهللا    مةن قةسةمكع، اهللا نعث نامع بعلةن       : ةيدذب مذنداق د  ظآة مئنع ظعسالمغا   تاظاال   ظ
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يالغان ظئيتماي، راستحعل بولغعنعمدعنمذ ظارتذق       مئنعثباشلعغاندعن آئيعن 

ةت ب دعةنئم دعمرمع ذص  ذنظ. ، دةص ظويلع االك بول دةك ه االك بولغان انحعالر ه قا يالغ دا باش داق بولمعغان
  . آئتةتتعم

اال اهللا  داتاظ ةن حاغ ا هئح آعشعضة ،ؤةهعي حىشىرض ان سأزنع دةص ب يالغان ظئيتقانالرغ اقمعغان يام
عقالر  (ظذالر   : قعلعص مذنداق دئضةن ظعدع    ةنع مذناص ارغعنعثالردا ظذالر سعلةرن      ) ي ايتعص ب عث نعث يئنعغا ق

ىز   . اهللا بعلةن قةسةم قعلعدذ  ) يالغان ظأزرعلةر بايان قعلعص   (عضعثالر ظىحىن   لظذالرنع ظةيعصلعمةس  ظذالردعن ي
أرىثالر ةن سأزلةشمةثالر ؤة ساالمالشماثالر ظ ذالر بعل ةنع ظ ةن نعجعستذر)  ي ذالر هةقعقةت قعلمعشلعرعنعث . ظ

ذالرنعث بارعدعغان جايع جةهةننةمدذر     ذالر   سعلة. جازاسع ظىحىن ظ رنعث رازعلعقعثالرغا ظئرعشعش ظىحىن ظ
ايدا بةرمةيدذ    (سعلةر ظذالردعن رازع بولساثالر        . سعلةرضة قةسةم ظعحعص بئرعدذ        حىنكع اهللا  ،)بذ ظذالرغا ص
  . ))1صاسعق قةؤمدعن رازع بولمايدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذرذشقا حعقماي قالغانالرنعث قةسةم ظعحعص ت        : ةيدذ مذنداق د ظبآة ذرذص ص
عنع اهللا        ىح آعش ز ظ دا، بع ةص قعلغان عرةت تةل ذالرغا مةغص ص، ظ ذل قعلع ةيظعتعنع قوب ان ظأزرعسع ؤة ب ظئيتق

دع  دذرذص قويغان ظع أآىم حعقعرعشعغا قال اال  اهللا .تاظاالنعث ه داق دتاظ دذمذن ظعشع آئحعكتىرىلضةن : ةي
ىح آعشع ئكعن  ....ظ ان  ل ة دئيعلعؤاتق ذ ظايةتت عزةن سأز آئحعكتىرىلضةن دئضب ازاتتعن مذهةرض  بعزنعث غ

انلعقعمع ةتمةيدذزقالغ ةلكع .نع آأرس ذب ث  ، ظ ع ؤة اهللا نع ث قالدذرذش ةيغةمبعرعنعث اهللا نع  ث بعزنع ص
ةم ظعح  االمغا قةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عمعزنع ص صظعش االم  ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص أزرة ظئيتق  ظ

دذرذص ق  عن  ةردبذل قعلغان آعشعل  وقظأزرعلعرعنع   بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ        . ظعدع  ويذشع قال
  . رعؤايةت قعلغان

بذ هةدعس بذ ظايةتنعث مةزمذنعنع ظةث ياخشع ؤة آةث داظعرعدة ظأز ظعحعضة ظالغان، هةم بذ هةدعس          
ظذنع ظةظمةشمذ ظةبذسذفياندعن      . بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة بعر قانحة آعشعلةر تةرعصعدعن رعؤايةت قعلعنغان              

ابعر  دذلالهنعث اهللا  ج ع ظاب ث تاظاالظعبن ذل نع عنعمذ اهللا قوب عنعث تةؤبعس ىح آعش ان ظ ا حعقمعغ جعهادق
دع دذ  قعل ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةن ظايعتع ع   :  دئض الل ظعبن ك، هع ع مالع ةظب ظعبن ذالر آ ظ

  .  ظةنسارعالر ظعدعرةبعيظ قاتارلعقالر بولذص، ظىحعلعسعظذمةيية ؤة مذزارة ظعبنع 
  راست سأزلةشكة بذيرذش توغرعسعدا 

االاهللا  ذلمانالرنعث       تاظ ذالرنع مذس ة ظ ىح ظادةمض ذ ظ ة ش ة ظةن دعكع ظايةتت عدا  50 يذقعرع ىن ظةتراص  آ
أتتع   ان قعلعص ظ ةنلعكعنع باي ع بةرض ةهؤالغا حعقعش يول يعن ظ ارةت قع دعن ظعب ةرك ظةتكةنلعكع ذالرنعث . ت ظ

ةثرع تذ دعرذقلجانلعرع سعقعلغان، زئمعن شذنحة آ ذلغان ظع ار تذي ذالرغا زئمعن ت ا . ذق ظ ذ غازاتق ذالر ب ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئيتعص راست سأزلعضةنلعكع ظىحىن،           ظأزلعرعنعث ظأزرعسعز حعقمعغانلعقعنع ص

ىص، اهللا  تاظاالاهللا  ع بئرعشعنع آىت  دعن ظىستعدة ،نعث ظةمرعضة بوسذنذصتاظاالنعث ظأزلعرعضة حعقعش يول
تةهكةم  اقلعدع مذس ةن س ةؤرحانلعق بعل ذرذص س ذ . ت ذالرغا ش ة  50ظ دة هئحكعمض ذددةت ظعحع ىن م  آ

دع   ةن ظع ع بئرعلض لعق جازاس دع   . ظارعلعشالماس ذل قعل عنع قوب ذالرنعث تةؤبعس دعن اهللا ظ ذالرنعث . ظان ظ
  . راستحعللعقع، ظذالرنعث ظاقعؤعتعنعث ياخشع بولذشعغا ؤة تةؤبعسعنعث قوبذل بولذشعغا سةؤةب بولدع

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر96 ــــــ 95سىرة تةؤبة ) 1(
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اهللا دعن قورقذثالر، راستحعلالر بعلةن بعللة ! ظع مأمعنلةر:  مذنداق دةيدذتاظاالشذنعث ظىحىن اهللا 
ادةتلعنعثالر، شذنداق قعلساثالر راستحعلالر بعلةن               بولذثالر  يةنع راست سأزلةثالر ؤة راست سأزلةشكة ظ

  . ثالردا حعقعش يولع بئرعدذسعلةر، هاالآةتتعن نعجات تاصعسعلةر، اهللا سعلةرضة ظعشلعرععللة بولعب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق                ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

سعلةر راست سأزلةثالر، شةك ـ شىبهعسعزآع، راست سأزلةش ياخشعلعققا      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
اليدذ،  ة باش علعق جةننةتك اليدذ، ياخش ادباش ر ظ كة  بع ت سأزلةش أزلةيدذ ؤة راس ت س ة راس ةم هةمعش

ذ اهللا    ةتتا ظ عدذ، ه دذ   تاظاالتعرعش تحعل دةص يئزعلع اهعدا راس ث دةرض ةتظع   . نع تعن ق ان سأزلةش يالغ
ا باشاليدذ            ا باشاليدذ، يامانلعق دوزاخق بعر  . ساقلعنعثالر، شةك ـ شىبهعسعزآع، يالغان سأزلةش يامانلعقق

ادةم هةمعشة يالغان سأزلةيدذ  ةتتا اهللا . ؤة يالغان سأزلةشكة ظذرذنعدذظ اهعدا يالغانحع تاظااله نعث دةرض
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. »دةص يئزعلعدذ

 * * * * * * *  
 $ tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ{ ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# ôtΒ uρ Ο çλm; öθxm zÏiΒ É># {ôã F{$# βr& (#θà̄= y‚ tG tƒ tã ÉΑθß™§‘ «! $# Ÿω uρ 

(#θç7 xî ötƒ öΝ ÎκÅ¦ àΡr' Î/  tã Ïµ Å¡ø̄Ρ 4 y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ Ÿω óΟßγ ç6 ÅÁãƒ Ø' yϑ sß Ÿω uρ Ò= |Á tΡ Ÿωuρ ×π |Áyϑ øƒ xΧ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 
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مةدعنة ظاهالعسع ؤة ظذالرنعث ظةتراصعدعكع ظةظرابعالرنعث رةسذلذلال بعلةن جعهادقا بعللة حعقماي 
قئلعص قئلعشع، ظأزلعرعنعث ظارامع بعلةنال بولذص، جاصادا رةسذلذلال بعلةن بعللة بولماسلعقع توغرا ظةمةس 

شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اهللا نعث ) يةنع ظذالرنع جعهادقا حعقماي قئلعص قئلعشتعن مةنظع قعلعش(بذ . ظعدع
علعققا -يولعدا ظذحرعغان ظذسسذزلذق، تارتقان جاصا  عرالرنع خاص ذالرنعث آاص احلعق، ظ  مذشةققةت ؤة ظ

ظذالرنع ظألتىرىش، ظةسعر ظئلعش، مةغلذص (سالعدعغان هةر بعر قةدعمع، دىشمةنلةر ظىستعدعن ظئرعشكةن 
ارلعق  اهعدا اهللا(هةربعر نةرسعسع ظىحىن ) قعلعش قات ذالرغا ياخشعلعق )  نعث دةرض ةنع ساؤاب(ظ ) ي

  . 120يئزعلعدذ، اهللا ظةلؤةتتة ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظةجرعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ
  بذ غازاتقا حعققانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب ةظرابعالردعن جع    اهللا تاظ عدعكع ظ ذالرنعث ظةتراص عدعن ؤة ظ ة ظاهالعس ا  مةدعن هادت
ذك          ئحعص تةب عدعن ق عمذ آئلعش ةققةتنعث ظأزلعرعض ا ـ مذش دعغان جاص االمغا آئلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةهرذم        دعن م عدعغان ظةجرع ا ظئرعش ذالر جعهادت دذ، ظ انالرنع ظةيعبلةي ة حعقمعغ ةن بعلل ذنعث بعل ا ظ غازعتعغ

عث رةسذلذلال بعلةن جعهادقا بعللة مةدعنة ظاهالعسع ؤة ظذالرنعث ظةتراصعدعكع ظةظرابعالرن: حىنكع. قالدع
حعقماي قئلعص قئلعشع، ظأزلعرعنعث ظارامع بعلةنال بولذص، جاصادا رةسذلذلال بعلةن بعللة بولماسلعقع توغرا 

شذنعث ظىحىنكع، ظذالر ) يةنع ظذالرنع جعهادقا حعقماي قئلعص قئلعشتعن مةنظع قعلعش(بذ . ظةمةس ظعدع
ذحرعغان ظذسسذ  دا ظ ا اهللا نعث يولع ان جاص عرالرنع -زلذق، تارتق ذالرنعث آاص احلعق، ظ  مذشةققةت ؤة ظ

ةدعمع، دىشمةنلةر ظىستعدعن ظئرعشكةن  ر ق ألتىرىش، ظةسعر (خاصعلعققا سالعدعغان هةر بع ذالرنع ظ ظ
اهعدا (هةربعر نةرسعسع ظىحىن ) ظئلعش، مةغلذص قعلعش قاتارلعق  ذالرغا ياخشعلعق ) اهللا نعث دةرض ظ
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 اهللا مذجاهعدالرنعث بذ ظعشلعرعنع ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع قاتارعغا يئزعص             لعدذيئزع) يةنع ساؤاب (
  . آاتتا ساؤاب بئرعدذ

 دذ ار قعلعؤةتمةي ةجرعنع بعك ذحعالرنعث ظ ش قعلغ ع ظع ة ياخش اال اهللا اهللا ظةلؤةتت ة  تاظ ذ هةقت  ب
ةن داق دئض اؤابعنع هةقعقة  : مذن ةللعرعنعث س ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ ز ظ ا بع ةن يوقق ت
  . ))1حعقعرعؤةتمةيمعز

* * * * * * *  
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ث بولسذن، سةرص قعلغان نةرسعسع ؤة مةيلع آعحعك بولسذن ياآع حو) اهللا نعث يولعدا(ظذالرنعث 

ات بئرعش  ذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة ظةث ياخشع مذآاص جعهاد ظىحىن باسقان هةربعر مذساصعسع ظ
  . 121يىزعسعدعن ظذالرغا يئزعلعدذ

ظذالرنعث          يةنع اهللا يولعدا جعهاد قعلغذحع ظةنة شذ مذجاهعدالرنعث  اآع مةيلع آعحعك بولسذن ي
اآع آأص بولسذن             ي  حوث بولسذن  از بولسذن ي اد ظىحىن ةنع مةيلع ظ  سةرص قعلغان نةرسعنع ؤة جعه

باسقان هةربعر مذساصعسع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة ظةث ياخشع مذآاصات بئرعش دىشمةنلةر تةرةصكة 
عن تولذق ؤة  خةلعصة ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ ظايةت آةرعمديىزعسعدعن ظذالرغا يئزعلعدذ

  . نع سةرص قعلدععبذ شذنعث ظىحىنكع، ظذ بذ غازاتقا نذرغذن مال ـ مىلك. آاتتا نئسعؤعسعنع ظالدع
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمذرةنعث مذن ع س دذراهمان ظعبن ةد، ظاب ع ظةهم دذلاله ظعبن : ظاب

بذك غازعتعغا قوشذن تةييارلعشع    ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظذنعث تة  
ئلعص،      ئلعص آ ذننع ظ ال ظالت ث تعل ىن، مع ذحع  ظىح االمنعث ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أآتع ص ةيغةمبةر  . قعغا ت ص

دع        داق دئ دع ؤة مذن ىرىص قارع أرىص ـ ح ئلعص ظ ا ظ ذنالرنع قولعغ ىندعن باشالص «: ظةلةيهعسساالم ظالت بىض
ة  ةففان ياخشع ظةم دذل قعلمعسعمذظوسمان ظعبنع ظ ان يةتمةي ذنعثغا زعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم»  ظ ذ  ص ب
  . سأزعنع بعر قانحة قئتعم تةآرارلعدع

 ؤة جعهاد ظىحىن باسقان هةربعر مذساصعسع ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة ظةث ياخشع مذآاصات
دذ  ذالرغا يئزعلع عدعن ظ رعش يىزعس دذ  بئ داق دةي ةتادة مذن دة ق ةت هةققع ذ ظاي دا:  ب ا اهللا يولع  جعهادق

  . غا شذنحعلعك يئقعنلعشعدذتاظاالحعققذحعالر باال ـ حاقعلعرعدعن قانحعلعك يعراقالشقانسعرع اهللا 
* * * * * * *  

 * $ tΒ uρ šχ% x. tβθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#ρã ÏΨ uŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù u x tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s%ö Ïù öΝåκ ÷] ÏiΒ ×π xÍ← !$sÛ (#θßγ ¤)x tG uŠÏj9 ’ Îû 

ÇƒÏe$! $# (#ρâ‘ É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟ ßγtΒ öθ s% #sŒÎ) (# ûθãè y_ u‘ öΝ Îκ ö s9Î) óΟ ßγ̄= yè s9 šχρâ‘ x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪  
ةس  ق ظةم ا حعقعشع اليع عنعث جعهادق ةرنعث هةممعس ا (مأمعنل ع جعهادق ر تىرآىم ذالرنعث بع ظ

عث ، ظذالرنعث ظعحعدعكع هةربعر جاماظةدعن يةنة بعر تىرآىمع دعنعي ظالعم بولذص، ظذالر قةؤمعن)حعقتع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30سىرة آةهف ) 1(
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قئشعغا قايتقاندعن آئيعن، قةؤمنعث اهللا دعن قورقذشع ظىحىن، ظذالرنع ظاضاهالندذرذش مةقسعتعدة نئمعشقا 
  . 122حعقمعدع؟) ظعلعم تةلةص قعلعشقا(

ةت  ذ ظاي االم    تاظاال اهللا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذميىزلىك ص عنع ظوم ةبعلعلعرعنعث هةممعس ةرةب ق ث ظ نع
ا ح     ذك غازعتعغ ة تةب ةن بعلل دذر     بعل ةن ظعالؤع ة بئرعلض دعغان هأآىمض قا بذيرذي ةلةص   . عقعش عم س ر قعس بع

ةر جاماظةسع   ( تاظاال اهللا : ظألعمالعرع بذ ظايةتكة مذنداق دةص قارايدذ     سعلةر يئنعك بولغان    !) ظع مأمعنل
ة       ةنع مةيلع ياش       (ياآع ظئغعر بولغان هالةتت ذثالر، ظوثذشلذق ؤة قعيعن        -ي عيادة، ظذالغلعق بول  قئرع، ص

دا      ة ظةهؤال ذثالر، هةمم عز بول ارعي ؤة ظعختعيارس ذثالر، ظعختعي اراظعتتا بول ثالر ) ش ا حعقع اهللا )1( جعهادق
نعث يولعدا مئلعثالر بعلةن، جئنعثالر بعلةن جعهاد قعلعثالر، ظةضةر بعلسةثالر مذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن         

عدذر  اال ))2ياخش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر ص ىن، ظةض ةنلعكع ظىح ذلمانالرنعث  دئض ا، مذس ا حعقس م جعهادق
ةرز بولغان ظعدع               ا حعقعشع ص دا جعهادق ةنع  (ظاندعن ظذ هأآىم بذ ظايةت       . هةممعسعنعث ظومذميىزلىك هال ي

: بذ ظايةتكة مذنداق مةنعمذ بئرعلعدذ   . نعث هأآمع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذلدع   ) ؤاتقان ظايةت بولذتةصسعرع  
ةت اهللا  ذ ظاي ةبتاظاالب ةرةب ق ث ظ قا نع ا حعقعش دا جعهادق ذميىزلىك هال عنع ظوم علعلعرعنعث هةممعس

ألىك            ر ب ذالردعن بع ذ ظ ان تةقدعردعم ع حعقمعغ ةرنعث هةممعس دعكع ظادةمل ر قةبعلع ةر بع ذيرذغانلعقع، ه ب
ةن ظعالؤعدع  ة بئرعلض دعكع هأآىمض ع هةققع عنعث الزعملعق ذم حعقعش علةرنعث حوق ةيغةمبةر . دذرنآعش ص

اد جةريانعدا نازعل بولغان ؤةهعينع ظأضعنعص             ظةلةيهعسساالم بعلةن ب   عللة جعهادقا حعققذحعالر ظذنعثغا جعه
ظالعم بولعدذ، ظاندعن قةؤمعضة جعهادتعن قايتعص آةلضةندة، ظذالرغا دىشمةننعث ظعشلعرعنع سأزلةص بئرعص             

اهالندذرعدذ   دعن ظاض مةننعث يامانلعقع ذالرنع دىش ق ظ   . ظ ر قئتعملع ذ بع ذالر ب ص ظ ذنداق قعلع ذميىزلىك ش وم
عدذ     ايدعغا ظئرعش ل ص ع خع تا ظعكك ا حعقعش ىم     . جعهادق ر تىرآ يعن بع االمدعن آئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دذر       اد قعلعش ظىحىن اآع جعه ذش ي العم بول دا ظ ةص قعلعص دعن م تةل دعن حعقعشع ظعلع علةرنعث يذرتع . آعش
  . )3(حىنكع ظذ قةبعلعلةرنعث هةممعسعضة صةرز آذصايعدذر

ا تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ظةلع ظعبنع ظةبذ   مأمعنلةرنعث هةممعسعنعث جعهادق
ةس  ق ظةم ع اليع دذ   حعقعش ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عرعدة مذن ةتنعث تةصس ةن ظاي ةيغةمبةر :  دئض ص

   .ظةلةيهعسساالمنع يالغذز تاشالص قويذص مأمعنلةرنعث هةممسعنعث جعهادقا حعقعص آئتعشع اليعق ظةمةس
ظذالرنعث ظعحعدعكع هةربعر جاماظةدعن يةنة بعر تىرآىمع بذ بعر بألىك قوشذن بولذص، صةيغةمبةر 

دذ     ا ظةؤةتع ذالرنع جعهادق تعن ظ أزع حعقماس االم ظ ةرنع     . ظةلةيهعسس ان ظايةتل ل بولغ دا نازع وق حاغ ذالر ي ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا قالغانالر ظأضعنعدذ            ايتعص        . ظذرذشقا حعقماي ص ظاندعن ظذالر جعهادتعن ق

ةرنع      ذ ظايةتل دع دةص، ب ل قعل ةر نازع دعن ظايةتل ةيغةمبعرعثالرغا قذرظان ةن ص ذالرغا اهللا هةقعقةت ةندة ظ آةلض
دذ  دا     . دةص بئرع وق حاغ أزلعرع ي دا ظ االمنعث يئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعم ص ذ قئ انالر ب ا حعقق جعهادق

ا باشقعالرنع ظةؤةتعدذ     . ظأضعنعدذصةيغةمبعرعضة نازعل بولغان ظايةتلةرنع      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعهادق . ص
ذص : نعثتاظاالظةنة شذ اهللا   العم بول ةتنعث مةنعسعدذر   دعنع ظ ظذالر اهللا صةيغةمبعرعضة نازعل    .  دئضةن ظاي

ايتعص آةلضةندة     . قعلغان ظايةتلةرنع ظأضعنعدذ  ةر ق ةؤمعنعث اهللا دعن قورقذشع جعهادقا حعقعص آةتكةنل  ق
  .  ظأضةنضةنلعرعنع ظذالرغا ظأضعتعدذظىحىن

دذ دة : مذجاهعد مذنداق دةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعر قعسعم ساهابعلعرع هةققع ةت ص ذ ظاي ب
ةر ظذالرغا ياخشعلعق قعلدع                . نازعل بولغان بولذص، ظذالر سةهراالرغا ظايالنغعلع حعقتع، بعر قعسعم ظادةمل

ةرنع تاصتع  ساهابعالر صايدعلعنعشقا تئضعشل    ةت يةرل . ساهابعالر ظذالرنع هعدايةت يولعغا حاقعردع   . عك مذنب
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة تةؤبة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة تةؤبة ) 2(
دذ              ) 3( ذناهكار بولماي انالر ض ا، قالغ ادةم حعقس ىم ظ ر تىرآ ةرلعك بع ذرتقا يئت ذ   ب. هةر بعر يذرتتعن ظعلعم تةلةص قعلعش ياآع جعهاد قعلعش ظىحىن شذ ي ا ش ولمعس

  . يذرتتعكعلةرنعث هةممعسع ضذناهكار بولعدذ
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ث          ىن بعزنع ش ظىح ذص دةؤةت قعلع الص قوي ادةملعرعنع تاش ث ظ علةر ظأزةثالرنع ة س ةر ساهابعلةرض ذ ظادةمل ب
دع   ذ؟ دئ عمعزغا آةلدعثالرم دع    . قئش ارام بول أزلعرعدعن بعظ ذ س ذالرنعث ب اهابعالر ظ ع  . س ذالرنعث هةممعس ظ

شذنعث بعلةن غالعب ؤة بىيىك اهللا       . هرادعن قايتعص آئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آعردع      سة
دذ   ر ةيدعغان  د ياخشعلعق قعلعشنع ظعز  ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر جاماظةدعن: مذنداق دةي ةنع بع ي

ذص  العم بول ي ظ ىم دعنع ةرنع ؤة اهللا  تىرآ علةردعكع بعلعمل اال  آعش و تاظ ذالر ي ان     ظ ل قعلغ دا نازع ق حاغ
ةؤمعنعث اهللا دعن قورقذشع ظىحىن، ظايةتلةرنع ظأضعنعص    ظذالر قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن آئيعن، ق

  . حعقمعدع) ظعلعم تةلةص قعلعشقا(ظذالرنع ظاضاهالندذرذش مةقسعتعدة نئمعشقا 
دذ        بذ ظايةت   ةتادة مذنداق دةي ةيغةمبعرع مذهةمم      :  هةققعدة ق ةد ظةلةيهعسساالم بعلةن   بذ ظايةت اهللا ص

ألىك   ر ب ةن بع قا ظةؤةتك االم ظذرذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنالردعن ص ذيرذغان قوش قا ب ا حعقعش ة غازاتق بعلل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن            .قوشذن هةققعدة نازعل بولغان    العم بولذش ظىحىن ص  بعر بألىك ظادةم دعندا ظ

دعن قورقذشقا تئضعشلعك   تاظاال نع دةؤةت قعلعشقا ؤة ظذالرنع اهللا   يةنة بعر بألىك ظادةم قةؤمع    . بعللة قاالتتع 
  . ظعشالردعن ظاضاهالندذرذشقا باراتتع

ةس م ق ظةم ا حعقعشع اليع عنعث جعهادق ةرنعث هةممعس ل   أمعنل دة نازع اد هةققع ةت جعه ذ ظاي  ب
بةتدذظا قعلغاندا،   لئكعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذزةر قةبعلعسعضة قةهةتحعلعك بعلةن          . بولغان ظةمةس 

ةردع    ىز ب عتع ي ةتحعلعك ظاص دا قةه ذالرنعث يذرتلعرع ى  . ظ ع دئض ةرنعث هةممعس ذ قةبعلعدعكعل دةك ب
أ  ة آ ئحعص مةدعنعض ةتحعلعكتعن ق الم قةه ث ظعس دع ؤة ظأزلعرعنع دع حىص آةل ةنلعكعنع دةؤا قعل . غا آعرض

. هابعلعرعغا قعيعنحعلعق ظئلعص آةلدع   ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سا  . هالبذآع ظذالر يالغانحالردذر  
 صةيغةمبعرعضة ظايةت نازعل قعلعص ظذالرنعث هةقعقعي مأمعن ظةمةسلعكعنع خةؤةر           تاظاالشذنعث بعلةن اهللا    

دع داق       . قعل ةؤمعنع مذن ذالرنعث ق ذرعؤةتتع ؤة ظ ة قايت أز قةبعلعلعرعض ذالرنع ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةؤمنعث : نعثتاظاالشذ اهللا   ظةنة  . قعلعشتعن ظاضاهالندذردع  يعن، ق ظذالر قةؤمعنعث قئشعغا قايتقاندعن آئ

  .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذراهللا دعن قورقذشع ظىحىن، ظذالرنع ظاضاهالندذرذش مةقسعتعدة
* * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ν ä3tΡθè= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤ à6ø9 $# (#ρß‰ Åfu‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù Zπsà ù= Ïñ 4 
(# ûθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ tÉ)−F ãΚø9 $# ∩⊇⊄⊂∪  

ة (سعلةر ظأزةثالرغا يئقعن جايدعكع آاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعثالر ! ظع مأمعنلةر  يةنع سعلةرض
ذرذثالر  ذففارالرنع ظذجذقت عثالردعكع آ ةن ظةتراص دع بعل ذ )خةتةر بولماسلعق ظىحىن، ظال الر ، سعلةرنع ظ

، )يةنع ظذرذش ظىستعدة ظذالرغا قاتتعق قول بولذثالر، ظذالرغا ظعحعثالر ظاغرعمعسذن(قاتتعق هئس قعلسذن 
  . 123)يةنع اهللا تةقؤادارالرغا مةدةتكاردذر(بعلعثالرآع، اهللا تةقؤادارالر بعلةن بعللعدذر 

   نلعق توغرعسعداجعهاد قعلعشنع يئقعندعكع آاصعرالرغا قارشع تذرذشتعن باشالشقا بذيرذغا
ة،  ذ ظايةتت اال ب ةن    اهللا تاظ اآعمعيعتع دةؤر سىرض الم ه اد قعلعشنع ظعس ةن جعه دع بعل ةرنع ظال  مأمعنل

دع      كة بذيرع ةدةم ظعلضعرعلةش ذ ق ذالرغا قارشع قةدةمم عرالردعن باشالص ظ ان آاص ئقعن بولغ ا ي ذثا . رايونغ ش
  . لعدعكع مذشرعكالردعن باشلعدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعهاد قعلعشنع ظةرةب يئرعم ظارع

 ظذنعثغا مةآكة،  تاظاالصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا قارشع قعلغان جعهادنع ظاياغالشتذرغان، اهللا         
مةدعنة، تاظعف، يةمةن، يةمامة، هعجعر، خةيبةر، هةزعر مةؤت ؤة باشقا ظةرةب يئرعم ظارعلعدعكع جايالرنع                 

نعث دعنعغا توص ـ توص بولذص آعرضةندعن        تاظاالعرعنعث ظادةملعرع اهللا صةتهع قعلعص بةرضةن، ظةرةب قةبعلعل
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةرةب يئرعم ظارعلعغا      . آئيعن، ظةهلع آعتابقا قارشع جعهاد قعلعشنع باشلعؤةتتع      
ىن ظ    انلعقع ظىح اب بولغ ةهلع آعت ان ؤة ظ ئقعن بولغ ةث ي ةق  ظ ةث ه قا ظ المغا دةؤةت قعلعنعش ان عس لعق بولغ

اردع     ر ذآقا ب ص تةب ةييارلعق قعلع قا ت اد قعلعش ع جعه ا قارش ذص   . ذمالرغ اقحعلعق بول ذرتالردا قورغ دعن ي ظان
ةر جةهةتتعن ق ةردعن مةدعنعضة  عآةتكةنلعكع، قوشذندعكعلةرنعث ه ذ ي انلعقع ظىحىن، ظ ةهؤالغا قالغ يعن ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعس  .  ـ يعلع ظعدع   9بذ هعجعرعيةنعث  . قايتعص آةلدع  ـ يعلع   10ساالم هعجرعيةنعث   ظاندعن ص
ةتتع    ذص آ دعراش بول ةن ظال ةجع بعل دعن  . ؤعدالعشعش ه ذ هةج االم   81ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص ىن آئ  آ

ظذنعثدعن آئيعن ظذنعث   .  ظذنع ظأز دةرضاهعدا تةييارلعغان ماآانغا ظئلعص آةتتع       تاظاالاهللا  . ظالةمدعن ظأتتع 
أز ظىستعضة         رذنع ظذنعث ياردةمحعسع، دوستع ؤة ظو        ظعشع نباسارع ظةبذبةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظ
دع دع        . ظال ان ظع اس قالغ ةتكعلع ت نعص آ دعن يئ ةر دعن ذص، ظادةمل ذح بول ر داؤالغ دا بع االاهللا . دعن  تاظ

تةهكةملعدع     ةتتعن مذس ةر جةه ع ه ارقعلعق دعنن عددعق ظ ةآرع س ا   . ظةبذب انالرنع دعنغ دعن يئنعؤالغ دعن
  . قايتذردع

ةآرع الم دعنظةبذب ردع ع ظعس ذرذص آع ا قايت ةرنع دعنعغ ان مذرتةدل كة . دعن يئنعؤالغ اتنع بئرعش زاآ
ةردع     . ظذنعمعغان جاهعلالردعن زاآاتنع ظالدع   ان قعلعص ب ةيغةمبةر  . هةقنع بعلمعضةنلةرضة ظذنع ظوحذق باي ص

ذنعنع آرئست  ظاندعن ظعسالم قوش   . عدع عضة ظالغان ؤةزعصعنع تولذق ظورذنل    ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن ظىست   
قا     قا تةييارالش ىرىش قعلعش ع ي الرغا قارش ذحع صارس ا حوقذنغ ا، ظوتق ذحع رذمالرغ ة حوقذنغ بةلضعسعض

ةتتع  عص آ ةردع    . آعرعش ص ب ةتهع قعلع ةهةرلةرنع ص ةن ش ةرعكعتع بعل ةرؤةرلعكعنعث ب ذنعث سةص . اهللا ظ
ة         ذ ظعككعسعض ةر ؤة ب اهع قةيس ث صادعش را، رذمالرنع اهع آعس الرنعث صادعش انالر  صارس ذنذص آئلعؤاتق بويس

دع  االآةتكة ظذحرع اتتعق ص ةيغةمبةر                  . ق عنع ص ال ـ دذنياس لعغان م اهنعث توص ع صادعش ذ ظعكك ب
دع  ةرص قعل ا س ة اهللا يولعغ ع بويعح ةؤةر قعلغعن االمنعث خ ذ  . ظةلةيهعسس يعن ب عددعقتعن آئ ةآرع س ظةبذب

ارع،   ذنعث ظورذنباس ع ظ نعث داؤامعن ذ ”ظعش ةقنع ظايرعغ ةن ناه ةق بعل ا “حعه ان، مئهرابت ام ظالغ  دةص ن
 ظأمةر  تاظاال اهللا . شئهعت بولذش شةربعتعنع ظعحكةن؛ ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ داؤامالشتذردع           

ذردع   ة ظ عنع يةرض عرالرنعث هةيؤعس ذحع آاص ار قعلغ ةقنع ظعنك ارقعلعق ه ذ ظ ذ ظةنه دعن . رةزعيةلاله هةددع
اتت   عقالرنعث ق قذحعالرنعث ؤة مذناص ةتهع     ظاش ةرنع ص ةربتعكع مةملعكةتل ةرق ؤة غ ةردع، ش ةدعبعنع ب عق ظ

ان مال ـ دذنياالر ظذنعث قئشعغا ظئلعص         . قعلدع يعراق ـ يئقعن جايالردعكع خةزعنعلةردة ساقلعنعص آئلعؤاتق
ةرلعك         . آئلعندع  ذ مال ـ دذنيانع شةرعظةت هأآمعضة ظاساسةن مذسذلمانالر ظارعسعدا ظةث قاناظةتلعن ذ ب ظ
تة  ةردع رةؤعش ارقعتعص ب عدع     . ت ذص ياش ازاؤةر بول قا س ادا ماختاش ذ دذني دعن    . ظ ة ظالةم ئهعت هالةتت ذ ش ظ

ظأتكةندعن آئيعن، مذهاجعر ؤة ظةنسارعالردعن ظعبارةت ساهابعالر ظأز ظأيعدة شئهعتلعك شةربعتعنع ظعحكةن        
  . ظوسمان ظعبنع ظةففان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خةلعصعلعكعضة بةيظةت قعلدع

مان دع      ظوس ون آةيدىرىل ق ت ة اليع ا ظأزعض الم دعنعغ تعدا ظعس علعكع ظاس ع اهللا  . نعث خةلعص الم دعن ظعس
حانلعقع قعلعش            تاظاال دعلعرعنعث تعرعش ان بةن ة ظالغ أز ظىستعض نع ظ اآعتلعرعنع يةتكىزىش ل ـ ص ث دةلع نع

ردا غةلعبعضة ظئرعشتع  ةرب ؤة شةرق زئمعنلع يعص غ الرغا آئثع ةن ظةتراص دة اهللا. بعل ع تاظاال نةتعجع نعث دعن
تع تىنلعككة ظئرعش ع اهللا . ظىس الم معللعت ان ظعس ويالص ماثغ ع ب وغرا يولن مةنلعرعنعث تاظاالت ث دىش نع
عرالر ! ظع مأمعنلةر : نعثتاظاالظذالر اهللا   . ظةدعؤعنع قالتعس بةردع   دعكع آاص ئقعن جاي ا ي سعلةر ظأزةثالرغ
 ظىحىن، ظالدع بعلةن ظةتراصعثالردعكع آذففارالرنع يةنع سعلةرضة خةتةر بولماسلعق(بعلةن ظذرذش قعلعثالر 

ذرذثالر يعن،         )ظذجذقت دعن آئ ة قعلغان تعدعن غةلعب ةؤمنعث ظىس رةر ق ص بع ةل قعلع ة ظةم ةن ظايعتعض  دئض
  . ضة قاراص جعهادقا ظاتلعناتتععلةن قارشعالشقذحع ضذناهكار قةؤمظاندعن ظذالردعن آئيعنكع، هةق ب
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يةنع ظذرذش ظىستعدة ظذالرغا قاتتعق قول بولذثالر، ظذالرغا (علسذن سعلةرنع ظذالر قاتتعق هئس ق
 قاتتعق قول هئس  سعلةرنع يةنع سعلةر آذصصارالرغا قارشع ظذرذش قعلغاندا، ظذالر)ظعحعثالر ظاغرعمعسذن

عغا يذمش      أمعن قئرعندعش أمعن، م ل م انع آامع ع ظعم ذن، حىنك عرغا   اققعلس ان آاص معنع بولغ ول، دىش  ق
  .  بولعدذقاتتعق قول

ة ذ هةقت اال ب ذنعث ظورنعغا(اهللا :  مذنداق دئضةناهللا تاظ اهللا ظذالرنع دوست تذتعدعغان، ظذالرمذ ) ظ
اد    دا جعه ث يولع عز، اهللا نع عرالرغا شةصقةتس دعغان، آاص ة آأيىنع دعغان، مأمعنلةرض ت تذتع ع دوس اهللا ن

مذهةممةد اهللا  )1(  قةؤمنع آةلتىرعدذ  قعلعدعغان ؤة ماالمةت قعلغذحعنعث ماالمعتعدعن قورقمايدعغان بعر         
دذر       ارا آأيىمحان ذر، ظأزظ ذففارالرغا قاتتعقت ةر آ ان مأمعنل ة بولغ ةن بعرض ذنعث بعل ذلعدذر، ظ ث رةس  ))2نع

سةن آذففارالر بعلةن ؤة مذناصعقالر بعلةن آىرةش قعلغعن، ظذالرغا قاتتعق مذظامعلة قعلغعن)3( .  
 ةقؤادارالر ب ع، اهللا ت دذر بعلعثالرآ ةن بعللع ةدةتكاردذر (عل ةقؤادارالرغا م ةنع اهللا ت ةنع )ي  ي

تا اهللا    اد قعلعش ثالر ؤة جعه اد قعلع ع جعه عرالرغا قارش ع، اهللا تاظاالآاص ثالر، بعلعثالرآ ةؤةآكىل قعلع ا ت غ
 بذ ظىممةتتعن  . ردعن قورقساثالر ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلساثالر اهللا هةر زامان سعلةر بعلةن بعللعدذ                   تاظاال

ر  ىح ظةس كع ظ دع    دةسلةص ان ظع ذنداق بولغ ا مذش ع مان ث ظعش ةث   . نعث ظادةملعرعنع ةتنعث ظ ذ ظىمم ذالر ب ظ
ذص، اهللا    ادةملعرع بول ع ظ مةنلعرع   تاظاالياخش ا دىش قذحتا بولغاحق ذقعرع باس ةث ي تا ظ ةت قعلعش ا ظعتاظ غ

دع    ان ظع ة قعلغ ق غةلعب تعدعن داؤاملع نع   . ظىس ةتهع قعلع ةدةم ص ذ ق ةهةرلةر قةدةمم ذ  ش مةنلةر ظارقعم ص دىش
  . ظارقا يئثعلضةن ؤة قاتتعق زعيانغا ظذحرعغان ظعدع

عتنة ـ صاسا       ، هةرخعل صعكعر ظئقعمع ؤة هةر     تظاندعن آئيعن مذسذلمان صادعشاهلعرعنعث ظارعسعدا ص
ةردع    ىز ب الر ي ىك ظعختعالص ذرتلعرعنع       . تىرل ان ي ةتكىزىص قويغ دعن آ مةنلةر قول ةن دىش ةت بعلض ذنع صذرس ب

اراص ظعلعضعرلعدع       قايتذر ارا ظذرذش بعلةن بولذص           . ذؤئلعش تةمةسعدة ظذنعثغا ق مذسذلمان صادعشاهالر ظأزظ
دع  ع حعقمع عدعغان آعش مةنلةرنع توس ىن، دىش ةنلعكع ظىح ذ  . آةتك ة تئخعم الم مةدةنعيعتعض ذالر ظعس ظ

ي  . ظعحكعرلةص آعرعص، نذرغذن شةهةرلةرنع ؤة يئزا قعشالقالرنع بئسعؤالدع       عن هةممة ظعش  ظعلضعرع ؤة آئ
عدذر تاظاالاهللا  ث باشقذرذش ان، اهللا     . نع ا قعلغ ةقنع بةرص اهلعرعدعن ه الم صادعش ةمرع ـ           تاظاالظعس ث ظ نع

ارلعق ظعشلعرعدا اهللا   ةت قعلغان ؤة ب ةرمانلعرعغا ظعتاظ ر صادعشاه اهللا  تاظاالص ةر بع ان ه ةؤةآكىل قعلغ ا ت غ
ةتهع قعلدع ؤة تاظاال ةن شةهةرلعرعنع ص اردعمع بعل ةن تاظاال آىحعنعث يئتعشعحة اهللا نعث ي اردعمع بعل نعث ي

دع   ع قايتذرعؤال ان زئمعنالرن مةنلةر تارتعؤالغ ان   . دىش مةنلعرع بولغ ث دىش ذلمانالرنع ظأزعنع اهللا مذس
تىنلىآكة       الردا ظىس ىتىن ظعقلعم ذظارعنع ص ذالرنعث ش قا، ظ ادعر قعلعش قا ق عدعن ظئلعش عرالرنعث آوآذلعس آاص

  .  اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع سئخع ؤة آةرةملعكتذر.ظئرعشتىرىشكة آئصعلدذر
* * * * * * *  
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  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة فةته ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة تةهرعم ) 3(
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مةسخعرة قعلعش (نعث ظارعسعدا ) يةنع مذناصعقالر(بعرةر سىرة نازعل قعلعنسا، ظذالر ) قذرظاندعن(
عدعن ذ «): يىزعس ىرة(ب ةنع س ةيتتع) ي انعنع آىح عثالرنعث ظعم دعغان» قايس ة دةي ار، مأمعنلةرض الر ب

ظذالرنعث ) يةنع سىرة(بذ )  ظعسصاتالر بولغانلعقع ظىحىن-هةر سىرعدة يئثع دةلعل (آئلعدعغان بولساق، 
دذ ) سىرعنعث نازعل بولذشعدعن(ظعمانعنع آىحةيتتع، ظذالر  ارالر . 124خذشال بولع دا آئسةل ب دعللعرع

ذ ) يةنع مذناصعقالر ( دعغان بولساق، ب ا آئلع ذالرنعث آذفرعغا آذفرع قوشتع )سىرة (غ ذالر ( ظ ةنع ظ ي
  . 125، ظذالر آاصعر صئتع ظألدع)مذناصعقلعقتا تئخعمذ ظةزؤةيلعدع، تئخعمذ ضذمراهالشتع

 ـ مأمعننعث ظعمانعنعث آىحعيعص ؤة ظاجعزالص تذرعدعغانلعقع، مذناصعقالرنعث شةك
  شعدعغانلعقع توغرعسعدا شىبهعلعرعنعث قةدةممذ قةدةم ظا

)ذالر ) ظاندعنقذر عقالر (بعرةر سىرة نازعل قعلعنسا، ظ ةنع مذناص مةسخعرة (نعث ظارعسعدا ) ي
دةيدعغانالر بار، مأمعنلةرضة » قايسعثالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع) يةنع سىرة(بذ «): قعلعش يىزعسعدعن

ظذالرنعث ) رةيةنع سى(بذ )  ظعسصاتالر بولغانلعقع ظىحىن-هةر سىرعدة يئثع دةلعل (آئلعدعغان بولساق، 
ذالر  ةيتتع، ظ انعنع آىح عدعن(ظعم ل بولذش ىرعنعث نازع دذ) س ال بولع ث خذش ةت ظعماننع ذ ظاي  ب

شذنداقال بذ آأص ساندعكع سةلةص ؤة     . آىحعيعدعغانلعقع ؤة ظاجعزلعقعنع آأرسعتعدعغان ظةث حوث دةلعلدذر     
عدذر  أز قارعش ث آ ةص ظالعملعرعنع ذلمان ظألعماال. خةل ذنعثغا مذس ةلكع ب ة ب عنعث بعرلعكك ث هةممعس رنع

بذ مةسعلة هةققعدة سةهعه بذخارعنعث شةرهعسعنعث باش       . آةلضةنلعكعنع بعر قانحة آعشع رعؤايةت قعلعدذ     
  . تةرعصعدة تةصسلعي سأزلةنضةن

 ظذالرنعث آذفرعغا ) سىرة(غا آئلعدعغان بولساق، بذ ) يةنع مذناصعقالر(دعللعرعدا آئسةل بارالر
 يةنع بذ سىرعنعث   )ذالر مذناصعقلعقتا تئخعمذ ظةزؤةيلعدع، تئخعمذ ضذمراهالشتع يةنع ظ (آذفرع قوشتع 

  . نازعل بولذشع شةك ـ شىبهعلعرعضة تئخعمذ آأص شةك ـ شىبهعلةرنع قوشتع
ةنع ظذالرنعث دعللعرعغا     (بعز مأمعنلةرضة     :  مذنداق دئضةن   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ا ؤة رةهمةت   ) ي شعص
ادة قعلمايدذ      بولعدعغان قذرظان ظايةتل   ةنع  (عرعنع نازعل قعلعمعز، قذرظان آاصعرالرغا زعياندعن باشقعنع زعي ي

ذ ظاشعدذ  ذالرنعث آذفرع تئخعم انلعقتعن، ظ ذرظاننع تةستعق قعلمعغ ذالر ق ذنع ظةجةم 1( ()ظ ذبادا بعز ظ م
ة     ذالر ظةلؤةتت اق، ظ ان بولس ل قعلغ ص نازع ذرظان قعلع دعكع ق ةتلعرع «: تعلع ذنعث ظاي قا ظ ز  (نئمعش بع

ةرةب، آعتاب ظةجةمحعمذ؟      ) حىشعنعدعغان تعلدا  ةيغةمبةر ظ ان قعلعنمعدع؟ ص ظذ ظعمان   . دةيتتع » روشةن باي
ذر ؤة   ة هعدايةتت ةك  (آةلتىرضةنلةرض ع ش ة-دعلالردعك دعغانالرنعث   )  شىبهعض ان ظئيتماي ادذر، ظعم شعص

ذالق سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن   يةنع قذرظاننعث دةؤعتعضة ق (ظئغعردذر ) قذرظاننع ظاثالشتعن(قذالقلعرع  
ردذر  ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض ذالرنعث )ي ذرظان ظ ا(، ق ذر ) دعللعرعغ ذالر (آورلذقت ةنع ظ ي

دذ   ذرعنع آأرمةي ةت ن ذحعالردذر     )هعداي دا قعلعنغ راقتعن نع ذالر يع ة ش ذل    (، ظةن ةقنع قوب ذالر ه ةنع ظ ي
راقتعن حاقعرعلغان ة قعلماسلعقتا ظعمانغا يع عنعث يعراقلعقعدعن حاقعرعقنع ظاثلعمعغان آعشعلةرض ، مذساص

ايدذ ذالرنعث   . )2()ظوخش ة ظ دعغان نةرس ةت قعلع ع هعداي ذص، دعلالرن ةختلعكع بول ذالرنعث بةتب ذ ظ ا ب مان
ةؤة  عغا س ذمراه بولذش ذقعغا ؤة ض دذظازغذنل ارةآتئ . ب بولع ار خ ذددع ناح ذ خ ةت ب ادةم هعداي ردعكع ظ

ة بعل  دعغان نةرس عص  قعلع ذ ظئش ارلعقع تئخعم اراآتعرع ؤة زعيانك ار خ ذنعث ناح ا، ظ ةن ظوزذقالندذرذلس
  . بارغعنعغا ظوخشايدذ

* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت82سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت44سىرة فذسسعلةت ) 2(
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عنعلعدعغانلعقعنع  تعم س ع قئ اآع ظعكك تعم ي ر قئ ع بع ةر يعل ث ه ذالر ظأزلعرعنع ذالر (ظ ةنع ظ ي

ة ) ص، سعرلعرعنعث صاش قعلعنعدعغانلعقعنع توغرعسعدا ؤةهيع نازعل بولذ  ذالر تةؤب بعلمةمدذ؟ ظاندعن ظ
دذ  دذ (قعلماي اقتعن قايتماي ةنع نعف دذ ). ي ذ ظالماي االمنعث (. 126ظعبرةتم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ

 -بعرةر سىرة نازعل قعلعنسا، ظذالر بعر ) هذزذرعدعكع حاغدا، ظذالرنعث ظةيعبعنع ظاحعدعغان قذرظاندعن
أرىص قاالرمذ «: عرعضة قارعشعص ب ذالر » سعلةرنع بعرةرسع آ دذ، ظ ةتنع (دئيعشعص تعكعؤئتع ) هةقعق

  . 127حىشةنمةس قةؤم بولغانلعقع ظىحىن، اهللا ظذالرنعث دعللعرعنع ظأزضةرتعؤةتتع
  مذناصعقالرنعث سعنعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

اآع ظعككع ظذالر ظظةنة شذ مذناصعقالر :  مذنداق دةيدذتاظاالاهللا   تعم ي أزلعرعنعث هةر يعلع بعر قئ
عنعلعدعغانلعقعنع  تعم س اش (قئ عرلعرعنعث ص ذص، س ل بول ع نازع عدا ؤةهي ذالر توغرعس ةنع ظ ي

   بعلمةمدذ؟ )قعلعنعدعغانلعقعنع
 دذ ة قعلماي ذالر تةؤب دعن ظ دذ(ظان اقتعن قايتماي ةنع نعف دذ). ي ذ ظالماي ذالر ظعبرةتم ةنع ظ  ي

ة قعلمايدذ، آةلضىسعدعكع ظعشلعرع ظىحىن ظعبرةت ظالمايدذ              ظعلضعرعكع ضذناهلعرع  مذجاهعد بذ    . دعن تةؤب
  . عدذاحارحعلعق بعلةن سعنعلمذناصعقالر قةهةتحعلعك ؤة ظ: ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ

) دعغان ةيعبعنع ظاحع ذالرنعث ظ دا، ظ دعكع حاغ االمنعث هذزذرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ
ر بعرةر سىر ) قذرظاندعن أرىص «:  بعرعضة قارعشعص -ة نازعل قعلعنسا، ظذالر بع سعلةرنع بعرةرسع آ
حىشةنمةس قةؤم بولغانلعقع ظىحىن، اهللا ظذالرنعث ) هةقعقةتنع(دئيعشعص تعكعؤئتعدذ، ظذالر » قاالرمذ

ةرتعؤةتتع  ع ظأزض ةؤةردذر     دعللعرعن ةن خ دعن بئرعلض عقالرنعث ظةهؤالع ةم مذناص ذ ه ةيغةمبةر  .  بذم ذالر ص ظ
ا       ظ ل قعلعنس ىرة نازع رةر س ذنعثغا بع دا ظ دعكع حاغ االمنعث هذزذرع ر ةلةيهعسس ذالر بع ة -ظ  بعرعض

ىز ظأرىص        دئيعشعص تعكعؤئتعدذ » سعلةرنع بعرةرسع آأرىص قاالرمذ «: قارعشعص  يةنع ظذالر هةقتعن ي
ظذنع  . ث تذرمايدذ ظذالر هةق ظىستعدة حع    . مانا بذ ظذالرنعث دذنيادعكع ظةهؤالعدذر. ظذنعثدعن يعراقلعشعدذ 

  . قوبذل قعلمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ
ةنع قذرظان  (ظذالر نئمعشقا ؤةز   :  مذنداق دئضةناهللا تاظاال بذ هةقتة  ىز ظأرىيدذ   )ي ضويا ظذالر   . دعن ي

ةآلةردذر     اؤايع ظئش ان ي تعن قاحق ةندة،      (يولؤاس االمنع آأرض ةد ظةلةيهعسس رعكالر مذهةمم ذ مذش ةنع ب ي
ذددع يولؤاسنع  دذ ظذنعثدعن خ اؤا ظئشةآلةردةك قاحع ان ي أرىص قاحق ةد1( )() آ ع مذهةمم عرالرغا ) ظ آاص

وث    عص، ظ ز آئلعش كة تئ ةن تةرةص ذالر س دعكعن، ظ ة بول وص -نئم عثدة ت ول تةرعص ذص - س وص بول  ت
عدذ لعرعنع      ))2ظولتذرذش عثدة باش ول تةرعص وث ؤة س ئنعث ظ ىرىص س ا يىض ئحعص باتعلغ ةقتعن ق ةنع ه  ي

   ظعحعدة ظولتذرغان قةؤمضة نئمة بولغاندذ؟ ساثضعلعتعص ظةندعشة

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة51ــــ  ـ49سىرة مذددةسسعر ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر37 ـــــ 36سىرة مةظارعج ) 2(
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 حىشةنمةس قةؤم بولغانلعقع ظىحىن، اهللا ظذالرنعث دعللعرعنع ظأزضةرتعؤةتتع) هةقعقةتنع(ظذالر 
ةلكع ظذالر   نعث سأزعنع حىشةنمةيدذ، ظذنع حىشعنعشكعمذ ظعنتعلمةيدذ ؤة خالعمايد        تاظااليةنع ظذالر اهللا     ذ، ب

   . شذثا ظذالر ظةنة شذنداق جازاغا دذحار بولدع. عراقلعشعدذيدذ ؤة يظذنعثدعن يىز ظأرى
ة   ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض ذالر :  مذن ةقتعن(ظ ذالرنعث    ) ه يعن، اهللا ظ دعن آئ ذص آةتكةن بذرذل

  . ))1دعللعرعنع هعدايةتتعن بذرعؤةتتع
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 öΝ à2u !% y` ×Αθß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒÍ xm Ν à6ø‹ n= tæ 

šÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ β Î* sù (# öθ©9 uθ s? ö≅ à) sù z É<ó¡ xm ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµø‹ n= tã àM ù= 2 uθs? ( uθ èδ uρ 

> u‘ Ä ö̧ yèø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9$# ∩⊇⊄∪  
ةيغ !) ظع ظعنسانالر ( اراثالردعن ص أز ظ ة ظ دع شىبهعسعزآع، سعلةرض سعلةرنعث آىلصةت . ةمبةر آةل

ة ) هعدايةت تئصعشعثالرغا (حئكعشعثالر ظذنعثغا ظئغعر تذيذلعدذ؛ ظذ سعلةرنعث  هئرعستذر، مأمعنلةرض
ةيغةمبةر (. 128ظامراقتذر، ناهايعتع آأيىمحاندذر  ذالر !) ظع ص ةر ظ ان ظئيتعشتعن (ظةض ىز ) ساثا ظعم ي

ثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلدعم اهللا ماثا آذصاية قعلعدذ، ظذنع«: ظأرىسة، سةن
ذ ( ئح ظةهةدعدعنم ةن ؤة ه د آىتمةيم دعن ظىمع ئح ظةهةدع قا ه ن باش دعم، اهللا دع ا يألةن ةنع اهللا غ ي

  . 129دئضعن» ، ظذ بىيىك ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر)قورقمايمةن
نعث ياخشعلعقع تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشنعث، اهللا

  ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظارعسعدعن ظذالرنعث ظأز تعصعدعن بولغان ؤة ظأز تعلعدا سأزلةيدعغان    تاظاالاهللا  

دذ     ان قعلع علعقعنع باي ارةت ياخش دعن ظعب ةيغةمبةر ظةؤةتكةنلعكع االم   . ص راهعم ظةلةيهعسس ة ظعب ذ هةقت ب
ةن داق دئض دعغان،   ! ارعمعزصةرؤةردعض: مذن الؤةت قعلعص بئرع ذالرغا تع ةتلعرعثنع ظ دعن ظاي ذالرنعث ظعحع ظ

ابعثنع  ذرظاننع (آعت ةنع ق ةتنع )ي ىننةتنع  (، هئكم اك س ةنع ص ذالرنع   ) ي عتعدعغان، ظ ذالرغا ظأض ظ
  . )2(صاك قعلعدعغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتكعن) مذشرعكلعك ؤة ضذناهالردعن(

اال اهللا  ةن تاظ داق دئض ذالرنع     اهللا:  مذن دعغان، ظ الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ث ظاي ة اهللا نع  مأمعنلةرض
ذناهالردعن ( ةتنع ) ض ابنع ؤة هئكم ذالرغا آعت دعغان، ظ اك قعلع ىننةتنع(ص ةن س ذرظان بعل ةنع ق ) ي

   .))3ظأضعتعدعغان، ظأزلعرعدعن بولغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسان قعلدع
)ع ظعنسانالر دعشىبهعس!) ظ ةيغةمبةر آةل اراثالردعن ص أز ظ ة ظ ةنع سعلةرنعث عزآع، سعلةرض  ي

دع ةيغةمبةر آةل ةن سأزلةيدعغان ص ذتالعب . ظعحعثالردعن ظأزةثالرنعث تعلع بعل ةر ظعبنع ظةب ة جةظف ذ هةقت ب
شةك ـ      : رةزعيةلالهذ ظةنهذ نةجاشعغا، مذغعيرة ظعبنع شأظبة آعسرانعث ظةلحعسعضة مذنداق دئضةن ظعدع           

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة سةف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع129سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع164سىرة ظال ظعمران ) 3(
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ع عدعن ص   شىبهعس ث ظارعس ة ظأزعمعزنع ةؤةتتعزآع، اهللا بعزض ة  . ةيغةمبةر ظ ذنعث نةس ز ظ عتعنع، بع بعنع، سىص
  . نع، راستحعل ؤة ظعشةنحعلعك ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعمعزعمئثعش ـ تذرذش
سعلةرنعث آىلصةت حئكعشعثالر ظذنعثغا ظئغعر تذيذلعدذنعث آىلصةت ؤة جاصا عت يةنع ظذنعث ظىممع

  . ئكعشع ظذنعثغا ظئغعر آئلعدذـ مذشةققةت ح
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع، ص ام ب ةك ـ         «: ظعم ش

دذر     ة قورذلغان انلعق ظىستعض ن ظاس ذ دع عزآع، ب والي ؤة    . شىبهعس ان، ق علعمعلعرع ظاس ىتىن بةلض ذنعث ص ظ
  . »آعشعضة بذ بةلضعلعمعلةر ظاساندذر بةرضةن  ظذنع قواليالشتذرذرذصتاظاالاهللا . مذآةممةلدذر
 هئرعستذر ) هعدايةت تئصعشعثالرغا (ظذ سعلةرنعث        ،ةنع ظذ سعلةرنعث هعدايةت تئصعشعثالرغا  ي
  . ظاخعرةتلعك مةنصةظةتكة ظئرعشعشعثالرغا ناهايعتع هئرعستذرؤة  دذنيا

االمنعث مذن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظذدتعن ص ع مةس دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم ةنلعكعنع ظعم داق دئض
دذ ةت قعلع عزآع،        «: رعؤاي ةك ـ شىبهعس االاهللا ش رةر ن تاظ ةقعقعبع ذنعث ه ا، ظ ارام قعلس عنع ه نع عتةرس

دذ      ارام قعلع ص ه دعغانلعقعنع بعلع ةؤةردار بولع ث خ علةردعن بعرةرعثالرنع عدة س ةن  . آةلضىس ع، م بعلعثالرآ
ةلبئغعثالردعن تذتذص     ةرؤانة ي    سعلةرنعث ب ا حىشىص آةتكعنعضة     اآع حع، سعلةرنعث خذددع ص ؤعنلةرنعث ظوتق

   .»ظوخشاش ظوتقا حىشىص آئتعشعثالردعن توسعمةن
 مأمعنلةر ظامعراقتذر    مذنداق دئضةناهللا تاظاال بذ هةقتة  :    ساثا ظةضةشكةن مأمعنلةرضة مذاليعم
ولغعن ش         . ب ةر خع ا ـ ظةض عيلعق قعلس اثا ظاس ةقرعبالعرعث س لعرعثالرد «: ظ علةرنعث قعلمعش ةن س عن م

  . ))1ناهايعتع غالعب، مئهرعبان اهللا غا يألةنضعن. دئضعن» جذدا مةنـ هةقعقةتةن ظادا 
دع        داق دئ ذيرذص مذن قا ب ذنداق قعلعش االمنع ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ةت آةرعمدعم ذ ظاي ع (: ب ظ

ةيغةمبةر ذالر !) ص ةر ظ ان ظئيتعشتعن(ظةض اثا ظعم ة، سةن) س ىز ظأرىس اية قعلع«: ي ا آذص دذ، اهللا ماث
يةنع اهللا غا يألةندعم، اهللا دعن باشقا هئح (ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلدعم 
» ، ظذ بىيىك ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر)ظةهةدعدعن ظىمعد آىتمةيمةن ؤة هئح ظةهةدعدعنمذ قورقمايمةن

ة مذنداق دئضةن   تاظاال  اهللا دئضعن  ةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثدعن  ظذ مةشرعقنعث ؤة م   :  بذ هةقت
  . )2()يةنع هةممة ظعشعثنع ظذنعثغا تاصشذرغعن(باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذنع هامعي قعلعؤالغعن 

 ظذ بىيىك ظةرشعنعث صةرؤةردعضارعدذر         ةنع ظذ هةممة نةرسعنعث صادعشاهع ؤة ياراتقذحعسعدذر .  ي
ا    ع بولغ ذقاتالرنعث ظأضزعس ىتىن مةخل ذ ص ع ظ ارعدذر  حىنك عنعث صةرؤةردعض ىك ظةرش مانالردعكع، . ن بىي ظاس

تعدعدذر    عنعث ظاس ذقاتالر ظةرش ىتىن مةخل عدعكع ص ذالرنعث ظارعس دعكع ؤة ظ ذالرنعث ظعحع دعكع، ظ اهللا . زئمعن
ذنغذحعدذر تاظاال ة بويس ث قذدرعتعض دذر   تاظاالاهللا . نع وراص تذرغذحع عنع ظ ة نةرس ع هةمم ث ظعلم اهللا . نع
  . اهللا هةر نةرسعنع هعماية قعلغذحعدذر. تذرذشع هةر نةرسعدة ظعجرا بولغذحعدذرنعث ظورذنالشتاظاال

ةظبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع   ةي ظعبنع آ ةد، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ظذب ام ظةهم ظعم
ذ  دئضةن بشىبهعسعزآع، سعلةرضة ظأز ظاراثالردعن صةيغةمبةر آةلدع !) ظع ظعنسانالر (: رعؤايةت قعلعدذ 

  . ظايةت سىرعنعث ظاخعرعغحعلعك قذرظانع آةرعمدعن ظةث ظاخعرعدا نازعل بولغان ظايةتلةردذر

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة217 ـــــ 215سىرة شذظةرا ) 1(
  . ـ ظايةت 9سىرة مذزةممعل ) 2(
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ةؤبعنعث ظاخعرعدعكع بذ        : ظعمام بذخارع، زةيدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         مةن سىرة ت
اآع ظةبذخذزةيمعدعن ظاثلعدعم        ا   . )1(ظايةتلةرنع خذزةيمة ظعبنع سابعت ي دا باي ن قعلغعنعمعزدةك  بعز يذقعرع

ان           ادا ظالغ عنعص ي االمدعن ظأض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنع ص ذ ظايةتل علةر ب ىم آعش ر تىرآ اهابعالردعن بع . س
ةرنع باشقا   ذ ظايةتل ةن حاغدا، ب لعغذحعالرغا ظوقذص بةرض ذرظان توص ةرنع ق ذ ظايةتل ة ظعبنع سابعتمذ ب خذزيم

  . دذبعر قعسعم ساهابعالرنعث يادا ظالغانلعقعنع تةآعتلةي
تع      عرع ظاخعرالش ةؤبعنعث تةصعس ىرة ت ةن س ذنعث بعل ة اهللا   . ش انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس ا تاظاالجعم غ

  . خاستذر

                                                 
عرت    ) 1( ةندعن س ادا بعلض أزع ي ةتنع ظ ر ظاي ةر بع تا ه ذرظاننع توصالش ان ؤة ق ظذل بولغ لعغذحعالرغا مةس ذرظان توص دا ق لعك زامانع ةآرععنعث خةلعص د، ظةبذب زةي

ةرنع خذزةي             ذ ظايةتل دعكع ب ةؤبعنعث ظاخعرع ىرة ت ذ س ةن ظ ةرتكة ظاساس ذ ش ان، ب ةرت قعلغ عنع ش ادا بعلعش ث ي قا بعرعنع ادا    باش ابعتنعث ي ع س ة ظعبن م
  . بعلعدعغانلعقعنع ظئنعقالص ؤة ظذنعثدعن ظاثالص ظأزعنعث يادا بعلضعنع بعلةن سئلعشتذرذص، ظاندعن قذرظان توصلعمعغا ظالغان
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

يةنع (ظعنسانالرنعث بعرعضة . 1ظايةتلعرعدذر) يةنع قذرظان(بذ، هئكمةتلعك آعتاب . ظةلعف، الم، را
ةد ظةلةيهعسساالمغا انالر ): مذهةمم عرالر(ظعنس ةنع آاص ع ) ي دعن(ن اهالندذرغعن، ) اهللا نعث ظازابع ظاض

اهعدا  ارعنعث دةرض ة صةرؤةردعض ىن (مأمعنلةرض ةللعرع ظىح ع ظةم ان ياخش ا ) قعلغ ذقعرع ظورذنغ ي
: غانلعقعمعزدعن ظذالر ظةجةبلعنةمدذ؟ آاصعرالرظئرعشعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن، دةص ؤةهع قعل

  . 2دئدع» بذ هةقعقةتةن ظاشكارا سئهعرضةردذر«
ةرةنعث    ىرة بةق دة، س لعرع هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ةن ظ عدا آةلض ىرعنعث بئش ذ س ب

  . بئشعدا تةصسلعي بايان قعلعنغان
 ظايةتلعرعدذر) يةنع قذرظان(بذ، هئكمةتلعك آعتابنع بذ صذختا بولغان ظوحذق بايان قعلعنغان  ية

  . قذرظاننعث ظايةتلعرعدذر
   صةيغةمبةرلةرنع صةقةت ظعنسانالر ظعحعدعنال تالاليدعغانلعقع توغرعسعداتاظاالاهللا 

الالص ظةؤةتكةنلعكعدعن آاصعرالرنعث هةيران قالغانلعقعغا         تاظاالاهللا   ةيغةمبةر ت  ظعنسانالر ظعحعدعن ص
دذرةددعية بئرعص مذن  ةد ظةلةيهعسساالمغا(ظعنسانالرنعث بعرعضة : داق دةي ةنع مذهةمم انالر ): ي ظعنس

عرالر( ةنع آاص ع ) ي دعن(ن اهعدا ) اهللا نعث ظازابع ة صةرؤةردعضارعنعث دةرض اهالندذرغعن، مأمعنلةرض ظاض
ص يذقعرع ظورذنغا ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن، دة) قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن(

 بذرذن ظأتكةن آعشعلةرنعث سأزلعرعدعن اهللا تاظاال بذ هةقتة ؟ؤةهع قعلغانلعقعمعزدعن ظذالر ظةجةبلعنةمدذ
 هذد ؤة سالعه ظةلةيهعسساالمالر    ))1ظعنسان بعزنع توغرا يولغان باشالمدذ؟  : خةؤةر بئرعص مذنداق دئضةن  

ساقلعنعشعثالر ؤةاهللا نعث   ) آذفرعدعن(،  سعلةرنع ظاضاهالندذرذش ظىحىن   : ظأز قةؤملعرعضة مذنداق دئضةن   
ارعثالرنعث   ارقعلعق صةرؤةردعض ع ظ ر آعش اراثالردعكع بع ة ظ ىن، سعلةرض عثالر ظىح ة ظئرعشعش رةهمعتعض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة تاغابذن ) 1(

   ظايةت109       سىرة يذنذس                               نازعل بولغانآكعدةمة
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علةر؟   عدعن ظةجةبلعنةمس ع آئلعش اال اهللا . ))1»ؤةهعيس ةؤةر    تاظ أزلعرعدعن خ عرلعرعنعث س ذرةيش آاص  ق
  . ))2نع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقةتةن غةلعتة ظعشظذ نذرغذن ظعالهالر: بئرعص مذنداق دةيدذ

 مذهةممةد  تاظاال اهللا : زةههاك، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
ةر اهللا       عم ظةرةبل ر قعس اآع بع ةر ي دة ظةرةبل ص ظةؤةتكةن ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ث تاظاالظةلةيهعسس نع

ةقعلغا سعغعمايدعغان بعر ظعش بولدع دئيعشتع       مذهةممةدآة .  ظوخشاش بعر ظعنساننع صةيغةمبةر قعلعشع ظ
ةد ظةلةيهعسساالمغا (ظعنسانالرنعث بعرعضة : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال    ةنع مذهةمم ةنع (ظعنسانالر ): ي ي

اهعدا ظاضاهالندذرغعن، مأمعنلةرضة صةرؤةردعضارعنعث دة ) اهللا نعث ظازابعدعن (نع ) آاصعرالر قعلغان (رض
عن، دةص ؤةهع ) ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن  ةن خذش خةؤةر بةرض ذقعرع ظورذنغا ظئرعشعدعغانلعقع بعل ي

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع؟قعلغانلعقعمعزدعن ظذالر ظةجةبلعنةمدذ
 ذقعرع ظورذنغا ) قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن (مأمعنلةرضة صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ي

ةن خذش خةؤةر بةرضعن ظئر ةلع ظعبنع ظةبذتةلهة           عشعدعغانلعقع بعل ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظ  دئضةن ظاي
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمادعن مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةختلعك  «: ظعبن ةرنعث ب مأمعنل

  . »بولذشع ظاللعبذرذن لةؤهعلمةهفذزغا يئزعؤئتعلضةن
دذظةؤفعيمذ ظعبنع ظابباس رةزعي داق دةي ةت قعلعص مذن ذرذن «: ةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤاي ةر ب مأمعنل

مأمعنلةرنعث  «:  مذجاهعد مذنداق دئدع     .»ظوبدان مذآاصاتقا ظئرعشعدذ  قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن،     
ان تةسبعهع ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرعنعث قاتارعدعندذر       روزعسع ،نامعزع مذهةممةد  . ، سةدعقعسع ؤة ظئيتق
  . »سساالم شذ ظةمةللةرنع قعلغانالرغا شاصاظةت قعلعدذظةلةيهع
دئدع» بذ هةقعقةتةن ظاشكارا سئهعرضةردذر«: آاصعرالر يةنع بعز ظذالرغا ظذالرنعث ظأز جعنسعنع 

ذق                ةن تذرذقل ص ظةؤةتك ةلحع قعلع اهالندذرغذحع ظ تعن ظاض ىحع، دوزاخ ةؤةر بةرض ذش ـ خ ةن خ ةت بعل جةنن
دئدع» اشكارا سئهعرضةردذربذ هةقعقةتةن ظ«: آاصعرالرظذالر بذ سأزلعرعدة يالغانحعالردذر  .  

 * * * * * * *  
 ¨β Î) ÞΟä3−/ u‘ ª! $# “ Ï% ©!$# t, n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$§ƒr& §Ν èO 3“ uθtG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# ( ã În/y‰ ãƒ 
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. شىبهعسعزآع، سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر اهللا دذر، ظذ ظاسمانالرنع، زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتع

ظأز هئكمعتعضة (اهللا خااليعقنعث ظعشلعرعنع . ظاندعن ظةرش ظىستعدة ظأزعضة اليعق رةؤعشتة قارارظالدع 
هةرقانداق شاصاظةت قعلغذحع ظالدع بعلةن اهللا نعث ) قعيامةت آىنع (ظعدارة قعلعص تذرعدذ، ) صعقمذؤا

 نةسعهةت -ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةر دعضارعثالردذر، ظذنعثغا ظعبادةت قعلعثالر، ؤةز ، ظعزنعنع ظالعدذ
  . 3ظالمامسعلةر؟

                                                 
  .  ـ ظايةت63سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة ساد ) 2(
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ؤةردعضارع ؤة ظذنعثدا خالغانحة تةسةررذص اهللا تاظاالنعث آاظعناتنعث ياراتقذحعسع، ظذنعث صةر
  قعلغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ة، ذ ظايةتت اال ب مانالرنع ـ         اهللا تاظ دعن ؤة ظاس ارع ظعكةنلعكع ةمنعث صةرؤةردعض ىتىن ظال ث ص  ظأزعنع
دذ ةؤةر بئرع دعن خ دة ياراتقانلعقع ة آىن ع ظالت ز  . زئمعنن ازعر بع ىن، ه ة آ ان ظالت ان ظئلعنغ ة تعلغ ظايةتت

ؤاتقان آىنلةرضة ظوخشاشتذر دئضةن قاراش، ظذ آىنلةرنعث هةر بعر آىنع ظعنسانالر ساناؤاتقان يعلنعث          ياشا
  . معث يعلعغا باراؤة آئلعدذ، دئضةن قاراشمذ بار

 ظاندعن ظةرش ظىستعدة ظأزعضة اليعق رةؤعشتة قارارظالدع        يةنع ظةرش يارعتعلغان نةرسعلةرنعث 
   .ظةث حوثعدذر ؤة ظةث ظىستعدعدذر

 ظعدارة قعلعص تذرعدذ) ظأز هئكمعتعضة مذؤاصعق(اهللا خااليعقنعث ظعشلعرعنع  اهللا تاظاال بذ هةقتة
ةنع اهللا  ))1ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع زةررة حاغلعق نةرسة اهللا دعن يعراق ظةمةستذر           : مذنداق دئدع   ي

نع       ر ظعش ة بع دارة قعلعشع يةن ر ظعشنع ظع ا بع رال ؤاقعتت ث بع دذ،   تاظاالنع ة قعلماي عغا دةخل دارة قعلعش ظع
االنع خاتاالشتذرالمايدذ  ةرةص قعلعش اهللا تاظ ا آأص ظعشنع بعر ت ذرذص . شذنداقال بعرال ؤاقعتت ادا حعث ت دذظ

دذ االنع زئرعكتىرةلمةي انالردعكع،     . آأص نةرسة تعلعضىحعلةرنعث دذظاسع اهللا تاظ اغالردعكع، دئثعز ـ ظوآي ت
ةردع  دعكع ؤة حألل اؤات زئمعن ر    ظ ش، اهللا تاظاالنعث آعحعك ظعشالرنع بع ةرةص قعلع ر ت وث ظعشالرنع بع كع ح

دذ    الغذ بواللماي عغا توس ةرةص قعلعش نع اهللا     : ت ق بئرعش ة رعزع ث هةممعسعض دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي
عدعن  ( ةت يىزعس ان  ) مةرهةم ة ظالغ تعن )2( )ظىستعض دعغان   ) دةرةخ راقتعن اهللا بعلمةي ةن ياص تأآىلض

اآع قذرذق نةرسة          بعرةرسعمذ   يوق، مةيلع قاراثغذ يةر ظاستعدعكع بعرةر دانة ظذرذق بولسذن، مةيلع هأل ي
  . )3(لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر) اهللا غا مةلذم بولذص(بولسذن، هةممعسع 

دذ    داق دةي ص مذن ةت قعلع هاقتعن رعؤاي ع ظعس ةظعد ظعبن علةرنعث : دةراؤةردع س عزآع، س شىبهعس
 دئضةن بذ ظايةت نازعل بولغاندا هللا دذر، ظذ ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتعصةرؤةردعضارعثالر ا

تع   اهابعالرغا ظذحراش ارؤان س ر آ ا بع دعغان آاتت عص آئتع ة ظوخشعش تة ظةرةبلةرض اهابعالر . آأرىنىش س
دعن آئلعؤاتعمعز،   بعز جعنالرمعز، بعز مةدعنع    : آارؤاندعكعلةر. آعم سعلةر؟ دةص سورعدع   : آارؤاندعكعلةردعن

  . بذ قعسسعنع ظعبنع هاتةم رعؤايةت قعلغان. بعزنع مذشذ ظايةت مةدعنعدعن حعقعرعؤةتتع، دئدع
) دذ ) قعيامةت آىنع ةن اهللا نعث ظعزنعنع ظالع دع بعل  اهللا بذ  هةرقانداق شاصاظةت قعلغذحع ظال

دا شا        : هةقتة مذنداق دةيدذ   اظةت قعاللعسذن  اهللا نعث رذخسعتعسعز آعممذ اهللا نعث ظالدع ظاسمانالردا  )4( ص
ان ؤة      أزع خالعغ ةقةت اهللا ظ قاتمايدذ، ص ة ظةس اظعتع هئح نةرسعض ذالرنعث شاص ذص، ظ ذن صةرعشتعلةر بول نذرغ

اظعتع ظةسقاتعدذ     ) ظاندعن(رازع بولغان ظادةمضة شاصاظةت قعلعشقا رذخسةت قعلسعال         اهللا )5( ظذالرنعث شاص
  . ))6اهللا نعث دةرضاهعدا شاصاظةت صايدا بةرمةيدذظعزنع بةرضةن ظادةمدعن باشقعغا 

 ثالر . ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةدعضارعثالردذر ادةت قعلع ذنعثغا ظعب ةقةت    ظ ادةتنع ص ةنع ظعب  ي
   .هئح شئرعكع يوق، يالغذز اهللا تاظاالغعال قعلعثالر

                                                 
  .ةتنعث بعر قعسمع  ـ ظاي3سىرة سةبة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة ظةنظام ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةرة ) 4(
  .  ـ ظايةت26سىرة نةجم ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعمسع23سىرة سةبة ) 6(
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 علةر؟-ؤةز عهةت ظالمامس ع نةس رعكالر جاماظةس ع مذش ةنع ظ علةر اهللا !  ي ة س ث هةمم تاظاالنع
ذص          ع قوش ل ظعالهالرن قا باتع ا باش ذرذص، اهللا تاظاالغ ص ت انلعقعنع بعلع ذزال ياراتق أزع يالغ ذقاتالرنع ظ مةخل
ذل            عهةت قوب ويلعنعص ؤةز ـ نةس ةن ظ ةتحعلعك بعل ىن هةققانعي ة ظىح عثالردا نئم دعغان ظعش ادةت قعلع ظعب

  .قعلمايسعلةر
ذح  عنع ياراتق ة نةرس دعكع   اهللا تاظاالنعث هةمم دعغانلعقعغا تأؤةن رعكالرنعث بعلع ةنلعكعنع مذش ع ظعك

دذر  ةر دةلعل ذم       : ظايةتل ذالر حوق اث، ظ ةنلعكلعرعنع سورعس ةلق ظةتك م خ ذالرنع آع ذالردعن ظ ةن ظ ةر س ظةض
اهللا «ظذالر   »يةتتة ظاسماننعث ؤة ظذلذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارع آعم؟      «ظئيتقعنكع،  )1( دةيدذ» اهللا  «

دا ؤة         )2(»قورقمامسعلةر؟) ظازابعدعن(ظذنعث  «عنكع،  ظئيعتق. دةيدذ»  ةتنعث ظالدع  بذ بايان قعلعنغان ظاي
  . آعيعنعدة آةلضةن ظايةتلةرمذ شذنع ظعسصاتاليدذ

 * * * * * * *  
 Ïµ ø‹ s9Î) öΝä3 ãèÅ_ö tΒ $YèŠÏΗ sd ( y‰ôã uρ «! $# $̂) xm 4 … çµ̄Ρ Î) (#äτ y‰ ö7tƒ t,ù= sƒ ù: $# ¢Ο èO …çν ß‰‹ Ïèãƒ y“ Í“ ôf u‹ Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 tÏ% ©!$# uρ (#ρã xŸ2 óΟ ßγs9 Ò># u Ÿ° ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ë>#x‹ tã uρ 7ΟŠÏ9 r& $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. 

šχρã à õ3tƒ ∩⊆∪  
هةممةثالر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر، اهللا نعث ؤةدعسع هةقتذر، شىبهعسعزآع، ) قعيامةت آىنع(

ظعمان ظئيتقانالرنع ) ظذالرنع هاالك قعلغاندعن آئيعن، قعيامةت آىنع(لذقاتنع دةسلةصتة اهللا ياراتقان، مةخ
ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرنع ظادعللعق بعلةن مذآاصاتالش ظىحىن قايتا تعرعلدىرعدذ، آاصعرالرنعث بولسا، 

اتتعق قاين ) دوزاختعكع (ظأزلعرعنعث آذفرع تىصةيلعدعن،  دذ ظعحعملعكع ق ذالر .عغان سذ بولع  هةمدة ظ
  . 4قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ

  صىتكىل مةخلذقاتنعث بارعدعغان جايع اهللا تاظاالنعث دةرضاهع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ة، ذ ظايةتت اال ب اهع   اهللا تاظ ايع اهللا تاظاالنعث دةرض دعغان ج ذقاتنعث بارع ارلعق مةخل ع ب  قعيامةت آىن
  . ئحبعرعنع قالدذرماي باشتا ياراتقاندةك قايتا يارعتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذظعكةنلعكعدعن، ظذالردعن ه
ة     دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت تة     :  مذنداق دةي ار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع      ) يوقتعن (مةخلذقاتنع دةسلةص ب

ة شذدذر، ظذ         ) ظألضةندعن آئيعن ( ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ا  اهللا) ي ظذنع  ( غ
  . )3(ظوثايدذر) دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا

) ع ةت آىن يعن، قعيام دعن آئ االك قعلغان ذالرنع ه ةل ) ظ ع ظةم انالرنع ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم
 يةنع ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا تولذق قعلغانالرنع ظادعللعق بعلةن مذآاصاتالش ظىحىن قايتا تعرعلدىرعدذ

  . دذمذآاصات بئرع
 ،ظعحعملعكع قاتتعق قاينعغان ) دوزاختعكع(آاصعرالرنعث بولسا، ظأزلعرعنعث آذفرع تىصةيلعدعن

ةدةننعث تأشىآلعرعضة آعرعص               سذ بولعدذ  ةيلعدعن قعيامةت آىنع ب ةنع آاصعرالر ظأزلعرعنعث آذفرع تىص  ي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87سىرة زذخرذف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر87 ــــ 86رة مأظمعنذن سى) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعمسع27سىرة رذم ) 3(
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ارلعق    آئتعدعغان قاتتعق قعززعق شامال، يذقعرع هارارةتلعك قايناق سذ ؤة قارا تذتذ      ندعن بولغان ساية قات
  . تىرلىك ظازابالر بعلةن ظازابلعنعدذ

ان    ) آأيدىرضىحع(بذ :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة     يعرعثدذر، ظذالر بذنع    -قعزعق سذدذر، ق
ذن  ة  . تئتعس ذالرغا (يةن ازا    ) ظ ىك ظ قا تىرل دعكع باش ذ خعل ار بمذش ار   )1( الر ب ذناهكارالر ظعنك ذ، ض ب

ةنع ضاهعدا ظوت    ( آئلعص تذرعدذ -ظذالر دوزاخ بعلةن قايناقسذ ظارعسعدا بئرعص     . ةهةننةمدذرقعلعدعغان ج  ي
  . ))2بعلةن، ضاهعدا قايناقسذ بعلةن ظازابلعنعدذ

 * * * * * * *  
 uθ èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ }§ ôϑ ¤±9$# [!$ u‹ ÅÊ u yϑ s)ø9 $# uρ #Y‘θçΡ … çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$ sΨ tΒ (#θßϑ n= ÷è tFÏ9 yŠ y‰tã tÏΖ Åb¡9 $# 

z>$ |¡Åsø9 $# uρ 4 $ tΒ t, n= yz ª! $# y7 Ï9 s̈Œ ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 4 ã≅ Å_Áx ãƒ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θ öθs) Ï9 tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∈∪ ¨β Î) ’ Îû É#≈ n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹ ©9$# 

Í‘$ pκ̈]9 $#uρ $ tΒ uρ t, n= yz ª! $# ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθà) −G tƒ ∩∉∪  
) ؤاقعتالرنعث(حع ؤة ظاينع نذرلذق قعلعص ياراتتع، يعلالرنعث سانعنع ؤة اهللا قذياشنع نذر حاحقذ 

ذالرنع بعكار . تةيعن قعلدع ) يةنع بذرذجالرنع(هئسابعنع بعلعشعثالر ظىحىن، ظايغا مةنزعللةرنع  اهللا ظ
وق  اراتقعنع ي اراتتع(ي ىن ي ايدعلعق ظىح ةت ؤة زور ص ىك هئكم ةلكع بىي ةتلعرعنع )ب ذدرعتع (، اهللا ظاي ق

. 5قةؤم ظىحىن تةصسعلعي بايان قعلعدذ) ؤة ظذنعث هئكمعتعنع صعكعر قعلعدعغان(بعلعدعغان ) عالهعيعنعظ
) اهللا دعن(آئحة بعلةن آىندىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا، اهللا ظاسماندا ؤة زئمعندا ياراتقان شةيظعلةردة 

نذرغذن ظاالمةتلةر ) عنع آأرسعتعدعغاناهللا نعث بارلعقعنع ؤة بعرلعك(قورقعدعغان قةؤم ظىحىن، هةقعقةتةن، 
  .6بار

  هةممة شةيظعلةرنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعضة ضذؤاه بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ظأزعنعث آامالع قذدرعتعنع ؤة آاتتا صادعشاهلعقعنع آأرستعدعغان نذرغذنلعغان     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

اينع    . ظاالمةتلةرنع ياراتقانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ  اهللا تاظاال قذياش جعسمعدعن حعققان نذرنع يورذتقذحع ؤة ظ
ةرقلعق           . نذرلذق قعلعص ياراتقذحعدذر   قذياش بعلةن ظاينعث ظأزظارا ظوخشعشعص قالماسلعقع ظىحىن ظذالرنع ص

اينع آئحعضة هأآىمران قعلدع          . قعلعص ياراتتع  ظاي  . ظايغا مةنزعللةرنع بةلضعلعدع     . قذياشنع آىندىزضة، ظ
اي        دةسلةص ذن ظ وثعيعص تول ةدرعجعي ح ذرع ت ةجمع ؤة ن ذنعث ه ذص، ظ ك بول ايعتع آعحع دا ناه تة حعققان

  . ظاندعن تةدرعجعي آعحعكلةشكة باشالص ظاي ظاخعرعدا يئثع حعققان هالعتعضة قايتعدذ. شةآلعضة آعرعدذ
ظاخعرقع  (ظذ  ظايغا سةير قعلعدعغان مةنزعللةرنع بةلضعلعدذق،   :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

دا تعص بارغان ة يئ دذ ) مةنزعلض ذص قالع اش بول ئخعغا ظوخش ان ش ذرذص قالغ ث ق ا . خورمعنع ث ظايغ آىننع
ةنع ؤاقتع   (، آئحعنعث آىندىزدعن ظئشعص آئتعشع     )يةنع ظعككعسعنعث جةم بولذص قئلعشع     (يئتعؤئلعشع   ي

ع  ع ظئلعش دىزنعث ظورنعن تعن آىن ةلةآتة ) آةلمةس رع ص ةر بع ةس، ه ذمكعن ظةم دذم ىزىص تذرع  ))3 ظ
)سعلةرنعث (ؤاقعت هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش بعلةن ظاينع ياراتتع)4( .  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر58 ــــ 57سىرة ساد ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر44 ــــ 43سىرة رةهمان ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر40 ــــ 39سىرة ياسعن ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع96سىرة ظةنظام ) 4(
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 ةرنع ) ؤاقعتالرنعث (يعلالرنعث سانعنع ؤة ةنع (هئسابعنع بعلعشعثالر ظىحىن، ظايغا مةنزعلل ي
ع بعلعش ظىحىن  يةنع قذياش ظارقعلعق آىنلةرنع، ظاي ظارقعلعق ظاي ؤة يعلالرن      تةيعن قعلدع ) بذرذجالرنع

  . ظاي ؤة قذياشنع يارعتعص بةردع
 بةلكع بىيىك هئكمةت ؤة زور صايدعلعق ظىحىن ياراتتع(اهللا ظذالرنع بعكار ياراتقعنع يوق( اهللا 

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ار   : تاظ ةيظعلةرنع بعك عدعكع ش ذالرنعث ظارعس ع ؤة ظ ماننع، زئمعنن ظاس
عرالرغا دوزاختعن    ) كار يارعتعلغان دةص قاراشيةنع ظذالرنع بع (ياراتمعدذق، ظذ    آاصعرالرنعث ضذمانعدذر، آاص

انالر )1( !ؤاي ع ظعنس اراتتع    ! ظ ار ي أزةثالرنع بعك علةر ظ ع س اتالرنع    (بعزن ع هايؤان علةر بعزن ةنع س ي
اراتتع       دعغان، جازامذ بةرمةيدعغان قعلعص ي اراتقعنعمعزدةك بعز هئحقانداق ساؤابمذ بةرمةي أزةثالر)ي نع ، ظ

 صادعشاه اهللا ظىستىندذر، ظذنعثدعن باشقا         -هةق   . بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلمايدذ دةص ظويالمسعلةر؟     
  . ))2هئح ظعاله يوقتذر، اهللا ظذلذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر

 قةؤم ) هئكمعتعنع صعكعر قعلعدعغان ؤة ظذنعث(بعلعدعغان ) قذدرعتع ظعالهعيعنع(اهللا ظايةتلعرعنع
اآعت ـ هأججةتلعرعنع      تةصسعلعي بايان قعلعدذظىحىن   يةنع اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع بعلعدعغان قةؤمضة ص

  . تةصسعلعي، ظوحذق بايان قعلعمعز
 آئحة بعلةن آىندىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا        ة ةنع آئحة ـ آىندىزنعث بعرعنعث ظورنعغا يةن  ي

اآع آئيعن قالماي نأؤةتلعشعص تذرذشعدا ظوحذق       بعرع آئلعص بةلضعلةنضةن ؤاقعتتعن ظازراقمذ ظعلضعر      ع ي
ة   . ظاالمةتلةر بار  دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ةنع آئحعنعث قاراثغذلذقع بعلةن    (اهللا آئحة بعلةن   :  مذنداق دةي ) ي

عدذ    ع قوغلعش ر بعرعن دىز بع ةن آىن ة بعل عدذ، آئح دىزنع ياص عص  (آىن ورذن ظالمعش ق ظ ةنع داؤاملع ي
ةنع ظعككعسعنعث جةم بولذص قئلعشع     (يغا يئتعؤئلعشع  آىننعث ظا ،  )3()تذرعدذ ، آئحعنعث آىندىزدعن   )ي

ع   عص آئتعش ع     (ظئش ع ظئلعش دىزنعث ظورنعن تعن آىن ع آةلمةس ةنع ؤاقت ةس  ) ي ذمكعن ظةم اهللا )4( ،م
اثنع يورذتقذحعدذر     (حعدذر   قارعغذيئرعص حع ) قاراثغذدعن(سىبهعنع   ةنع ت ) سعلةر ظىحىن   (، اهللا آئحعنع     )ي
  .)5(ؤاقعت هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش بعلةن ظاينع ياراتتع) سعلةرنعث(ةت قعلعص ياراتتع، ظعستعراه
 ةيظعلةردة ان ش دا ياراتق ماندا ؤة زئمعن ان، اهللا       اهللا ظاس دا ياراتق اال ظاسمان ـ زئمعن ةنع اهللا تاظ  ي

  . قعنعث ظاالمةتلعرع باردذرتاظاالنعث آاتتعلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ صاآعتالردا اهللا تاظاالنعث بارلع
دع    داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب دا  : اهللا تاظ مانالردا ؤة زئمعن ذدرعتعنعث (ظاس ث ق ذن ) اهللا نع نذرغ

دذ         أتىص آئتع تعن ظ ةت قعلماس دعن دعقق ذنعث يئنع ذالر ظ ارآع، ظ ةتلعرع ب ع،  )6( ظاالم ظئيتقعنك
أزعتعثالر « علةرنع آ دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن اهالندذرغذحعالرنعث مأجعزع. ظاس ةر ؤة ظاض ةنع (ل ي

ةيغةمبةرلةرنعث  دذ) ص دعغان قةؤمضة صايدعسع بولماي ان ظئيتماي دعكع ؤة ظارقعسعدعكع )7( ظعم ذالر ظالدع ظ
شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث     8( (ظاسمان بعلةن زئمعنغا قارعمامدذ؟   ) ظذالرنع ظوراص تذرغان  (

                                                 
  .  ـ ظايةت27سىرة ساد ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر116 ـــــ 115سىرة مأظمعنذن ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة ياسعن ) 4(
  .  ظايةت96سىرة ظةنظام ) 5(
  .  ـ ظايةت105سىرة يىسىف ) 6(
   ـ ظايةت101سىرة يىنىس ) 7(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة سةبة ) 8(
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ة،      يارعتعلعشعدا، آئحة بعلةن آىن    ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ، ظةلؤةتت روشةن   دىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا، ظ
  . ))1دةلعللةر بار
)اهللا نعث بارلعقعنع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(قورقعدعغان قةؤم ظىحىن، هةقعقةتةن، ) اهللا دعن (

ار  ةنع اهللا تاظاالنعث جازاسع، ظأح ظئلعشع ؤة ظازابعدعن قو               نذرغذن ظاالمةتلةر ب ةؤم ظىحىن     ي رقعدعغان ق
  . هةققعةتةن اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة صاآعت بولعدعغان نذرغذن دةلعللةر باردذر

 * * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ ö tƒ $tΡ u!$ s) Ï9 (#θàÊu‘ uρ Ïο 4θ u‹ ysø9 $$ Î/ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (#θœΡ r' yϑ ôÛ$#uρ $ pκ Í5 šÏ% ©!$# uρ öΝèδ ô tã 
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يةنع اهللا غا مذالقات بولذشنع (شىبهعسعزآع، بعز بعلةن مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلمايدعغانالر 

ن ظارام ، دذنيا تعرعكحعلعكعدعن بةهرعمةن بولذش بعلةنال رازع بولغانالر ؤة ظذنعث بعلة)آأزلعمةيدعغانالر
ظةنة شذالرنعث جايع، قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن، . 7تاصقانالر، بعزنعث ظايةتلعرعمعزدعن غاصعل بولغانالر

  . 8دوزاخ بولعدذ
  قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث جايع دوزاخ بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

ة،  ذ ظايةتت اال ب نع ظ اهللا تاظ ةن ظذحرعشعش دة اهللا بعل ةت آىنع ذنعثغا   قعيام ان، ظ ار قعلغ عنك
ا    أثىللعرعنع دذني ذص، آ اتعغعال رازع بول ادعكع هاي دعغان، مذشذ دذني ارزذ قعلماي ذ ظ ظذحعرعشعشنع ظازراقم

  . هاياتع بعلةن خذش ظئتعدعغان بةختسعزلةرنعث هالعدعن خةؤةر بئرعدذ
دذ      داق دةي دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةن ب ةمكع  : هةس ةن قةس امع بعل ث ن ةن اهللا نع ، اهللا بعل

ذنعث    ع ظ ا تعرعكحعلعكعن دعغانالر، دذني د قعلماي نع ظىمع ةنظذحرعشعش دة   بعل دةك دةرعجع  رازع بولغع
دذ  ص آةتمةي تىن بعلع ق ؤة ظىس دعن   . حعرايلع ث ظاالمةتلعرع ار ؤة بعرلعكعنع ث ب ذالر اهللا تاظاالنع ئكعن ظ ل

دعغان ظاال    ةت قعلع ة داالل ث قذدرعتعض ذص، اهللا تاظاالنع عل بول الم  غاص دذ ؤة ظعس عدا ظويالنماي ةر توغرعس مةتل
شذ سةؤةبتعن ظذالرنعث اهللا تاظاالغا، اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ؤة قعيامةت آىنعدعن         . شةرعظعتعضة بويسذنمايدذ 

  . تانغانلعقع، دذنيادا ضذناه ظعشالرنع قعلغانلعقع ظىحىن ظاخعرةتتة ظذالرنعث بارعدعغان جايع دوزاخ بولعدذ
 * * * * * * *  

 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Ï=≈ ¢Á9 $# óΟ ÎγƒÏ‰÷κ u‰ Ν åκ›5u‘ öΝ ÎκÈ]≈ yϑƒÎ* Î/ ( ”Í ôf s? ÏΒ ãΝÎκ ÉJøt rB ã≈yγ÷Ρ F{$# 

’ Îû ÏM≈̈Ζ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩∪ öΝßγ1uθ ôã yŠ $pκ Ïù y7 sΨ≈ ysö6 ß™ §Νßγ ¯=9 $# öΝåκ çJ§‹ Ït rB uρ $ pκÏù ÖΝ≈n= y™ 4 ã½z# u uρ óΟ ßγ1uθôã yŠ Èβr& ß‰ ôϑ ut ù: $# 

¬! Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃∪  
شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقانالر ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع صةرؤةردعضارع، ظذالرنعث ظعمانع 

ظذالرنعث . 9 نئمةتلعك جةننةتلةرضة يئتةآلةيدذ-سةؤعؤعدعن، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان ناز 
ئيعشتعن ظعبارةت، ظذالرنعث د» ظع رةببعمعز، بعز سئنع صاك دةص ظئتعقاد قعلعمعز«: جةننةتتعكع دذظاسع

                                                 
  .  ـ ظايةت190سىرة ظال ظعمران  )1(
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ظامان بولغايسةن ) ظةهلع دوزاخ حئكعؤاتقان ظازابتعن(«: بئرعدعغان ساالمع) بعرعضة - بعر(جةننةتتة 
جعمع هةمدذسانا «: دئيعشتعن ظعبارةتتذر، ظذالرنعث دذظاسعنعث ظاخعرع» )يةنع ظةسساالمذ ظةلةيكذم(

  . 10شتعن ظعبارةتتذردئيع» !ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر
  ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا مذآاصات بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ة، ذ ظايةتت اال ب ذيرذقلرعنع  اهللا تاظ ةيغةمبةرلةرنع تةستعقلعغان اهللا تاظاالنعث ب  ظأزعضة ظعشةنضةن، ص
ةختلعك آعشعلةرنعث هالعد           عن خةؤةر بئرعص، ظذالرنع ظعمان     ظعجرا قعلغان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان ب

  . ظئيتقانلعقع ظىحىن توغرا يولغان باشاليدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ
دئيعشتعن » ظع رةببعمعز، بعز سئنع صاك دةص ظئتعقاد قعلعمعز«: ظذالرنعث جةننةتتعكع دذظاسع

) ؤاتقان ظازابتعنظةهلع دوزاخ حئكع(«: بئرعدعغان ساالمع) بعرعضة-بعر(ظعبارةت، ظذالرنعث جةننةتتة 
ذر » )يةنع ظةسساالمذ ظةلةيكذم (ظامان بولغايسةن  ةهلعنعث هالعدعن     دئيعشتعن ظعبارةتت  بذ جةننةت ظ

  . بئرعلضةن خةؤةر بولذص، تأؤةندعكع ظايةتلةر بذ مةزمذننع تةآعتلةص آةلضةن
        ظامانلعق  ) سعلةرضة (ظذالر اهللا غا مذالقات بولغان آىندة ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن يوللعنعدعغان ساالم
ة بعهذدة ؤة    1( (، اهللا ظذالرغا ظئسعل مذآاصات تةييارلعدع   )دئضةن سأزدعن ظعبارةت  (بولسذن   ظذالر جةننةتت

ةقةت    دذ، ص أزلةرنع ظاثلعماي ان س االم«يالغ االم! س دذ » !س أزعنعال ظاثالي ارع  )2( س ان صةرؤةردعض مئهرعب
اتعلعرع،       ظذ 3( (ساالم دئيعلعدذ  ) ظذالرغا(تةرعصعدعن   الر مةثضى تذرعدعغان جةننةتكة آعرعدذ، ظذالرنعث ظ

دذ ة آعرع عالرمذ جةننةتك دعكع ياخش ةؤالدعنعث ظعحع ذنلعرع ؤة ظ ذالرنع . خوت تعلةر ظ ةش (صةرعش مذبارةآل
ةتنعث  ىن جةنن د ) ظىح عدعن آعرع ةربعر دةرؤازعس ادا (. ذه ذ دذني تعلةر ظ ت  «) صةرعش ةؤرنع دوس س

ذتقانلعقعثالر ظىحىن سعلةر انلعق بولسذنت ة ظام دان! ض » !ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن ظوب
  . ))4دةيدذ
جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر«: ظذالرنعث دذظاسعنعث ظاخعرع! «

ذر ة دئيعشتعن ظعبارةتت ذ ظايةتت ادةت قعلعنغذحع ز  اهللا تاظاالب ات نعث مةثضى ماختالغذحع ؤة مةثضى ظعب
ار ل ب ة دةلع نع  . دذرظعكةنلعكعض ان قعلعش انلعقعنع باي ذقاتالرنع ياراتق اال مةخل ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش

  . باشلعغاندا، قذرظاننع باشلعغاندا ؤة ظذنع نازعل قعلعشنع باشلعغاندا ظأز زاتعنع ماختعدع
ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي تذرآع،   :  مذن ا خاس انا اهللا غ ع هةمدذس انالرنعاهللا(جعم أز )  ظعنس ظ

دان           ة ظوب ان مأمعنلةرض ةرنع قعلغ ع ظةمةلل اهالندذرذش، ياخش ازابتعن ظاض اتتعق ظ ان ق عدعن بولغ تةرعص
ةنع جةننةت   (مذآاصات   ةيغةمبعرع    (خةؤةر بئرعش ظىحىن، بةندعسع         -بئرعدعغانلعقع بعلةن خذش     ) ي ةنع ص ي
ةد ق ) مذهةمم داق قعثغعرلع وغرا، هئحقان ة ت تعالص، زع(ض ةنع ظعخ ةتي ل ) ددعي ذرظاننع نازع ان ق بولمعغ

ا            )5( قعلدع ةيدا قعلغان اهللا غ جعمع هةمدذسانا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان، زذلمةتلةرنع ؤة نذرنع ص
ا ؤة ظاخعرةتتة ؤة هةرقانداق           ))6!خاستذر اتع دذني دا؛ هاي اؤؤال ؤة ظةث ظاخعرع  هةقعقةتةن اهللا تاظاال ظةث ظ

  . ذحعدذرظةهؤال ظاستعدا ماختالغ

                                                 
  .  ـ ظايةت44سىرة ظةهزاب ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر26 ــــ 25سىرة ؤاقعظة ) 2(
  .  ـ ظايةت58سىرة ياسعن ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر24 ــــ 23سىرة رةظد ) 4(
  .  ـ ظايةت1سىرة آةهف ) 5(
  .  ـ ظايةت1سىرة ظةنظام ) 6(
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دذ  ان قعلعنع داق باي تة مذن ان هةدعس ةت قعلعنغ لعمدعن رعؤاي ام مذس اال «:  ظعم ةن اهللا تاظ هةقعقةت
دةك          ام قعلغان نع ظعله ةس ظئلعش ذددع نةص ذالرغا خ نع، ظ انا ظئيتعش بعه ؤة هةمدذس ة تةس ةت ظةهلعض جةنن

  . »ظعلهام قعلعدذ
بعه ؤة هةمدذ   ذنداق تةس ا ش ةهلعنعث اهللا تاظاالغ ةت ظ ةت   جةنن ث جةنن ع، اهللا تاظاالنع انا ظئيتعش س

اهللا تاظاالنعث جةننةت   . دعغانلعقع ظىحىندذر لع ظةهلعضة بئرعدعغان نئمةتلعرعنعث داؤاملعق آأصةيتعلعص تذرع 
. اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر     . مةيدذ ؤة ظازالصمذ قالمايدذ عظةهلعضة بةرضةن نئمةتلعرع مةثضى تىض   

  . ا هئح صةرؤةردعضار يوقتذراهللا تاظاالدعن باشق
 * * * * * * *  

 * öθ s9 uρ ã≅ Ådf yèãƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 § ¤±9 $# Ο ßγ s9$yf÷è ÏG ó™$# Îö y‚ ø9$$ Î/ z ÅÓà) s9 öΝ Îκ ö s9Î) öΝ ßγè= y_ r& ( â‘ x‹ sΨ sù zƒÏ% ©! $# Ÿω 
šχθã_ ö tƒ $ tΡ u !$s) Ï9 ’ Îû öΝ Îκ È]≈uŠ øóèÛ šχθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇∪  

ان يامانلعقنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذالر تةلةص قعلغان ياخشعلعقنع ظةضةر اهللا آعشعلةر تةلةص قعلغ 
يةنع هاالك (ظعشقا ظاشذرذشقا ظالدعرعغاندةك ظالدعرعسا ظعدع، ظذالرنعث ظةجعلع حوقذم يةتكةن بوالتتع 

ذص ). بوالتتع بعز بعلةن مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلمايدعغانالرنع ضذمراهلعقتا تئثعرقاص يىرىشكة قوي
  . 11بئرعمعز

اهللا تاظاالنعث بةتدذظانع، ياخشع دذظانع ظعجابةت قعلغاندةك ظعجابةت قعلمايدعغانلعقع 
   توغرعسعدا

ة،   ذ ظايةتت اال ب ةندة     اهللا تاظ اححعقع آةلض دعلعرعنعث ظ دعن، بةن ة مئهرعبانلعقع أز بةندعلعرعض  ظ
ة     ت قعلمايدعغانلعقعدعن خةؤةر   ظأزلعرعضة ياآع مال ـ مىلكعضة ياآع بالعلعرعغا قعلغان بةتدذظاسعنع ظعجاب

شذنعث  . حىنكع اهللا تاظاال ظذالرنعث قعلغان بةتدذظاسعدا يامانلعقنع نعيةت قعلمعغانلعقعنع بعلعدذ        . بئرعدذ
اآع بالعلعرعغا ياخشعلعق ؤة بةرعكةت            اآع مال ـ مىلكعضة ي ظىحىن ظذالرنعث بذ بةتدذظاسعنع ظأزلعرعضة ي

ا بذ اهللا تاظاالنعث آأيىمحانلعقع ؤة        . اندةك، ظعجابةت قعلمايدذ     تعلةص قعلغان دذظاسعنع ظعجابةت قعلغ        مان
  . مئهرعبانلعقعنعث دةلعلعدذر

 ظةضةر اهللا آعشعلةر تةلةص قعلغان يامانلعقنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذالر تةلةص قعلغان ياخشعلعقنع
يةنع هاالك ( بوالتتع ظعشقا ظاشذرذشقا ظالدعرعغاندةك ظالدعرعسا ظعدع، ظذالرنعث ظةجعلع حوقذم يةتكةن

ة            )بوالتتع  ةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث هةر قاحان قعلغان دذظاسعنع ظعجابةت قعلغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتت  ي
  . شذنعث ظىحىن بةتدذظانع آأص قعلعش مذسذلمانغا اليعق ظةمةستذر. ظذالر هاالك بولذص آةتكةن بوالتتع

ذ ظة    ابعر رةزعيةلاله ةززار ج ةآرع ب افعز ظةبذب داق   ه االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص نه
ا قعلماثالر،   «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظأزةثالرنعث، بالعلعرعثالرنعث ؤة ماللعرعثالرنعث زعيعنعغا دذظ

دذظالعرعثالر اهللا تاظاالنعث دذظانع ظعجابةت قعلعدعغان ساظعتعضة توغرا آئلعص قالسا، اهللا تاظاال سعلةرنعث        
  . بذ هةدعسنع ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغان. »ظايعثالرنع ظعجابةت قعلعؤئتعدذقعلغان بةتدذ

ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ان :  مذن اال  (ظعنس ة ؤة ب ا-ظأزعض ا  )  حاقعلعرعغ ةيرعلعك دذظ خ
  . )1(بةتدذظا قعلعدذ) ظاححعقع آةلضةندة(قعلغاندةك، 

                                                 
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس11سىرة ظعسرا ) 1(
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شقا ظاشذرذشقا ظذالر تةلةص قعلغان ياخشعلعقنع ظةضةر اهللا آعشعلةر تةلةص قعلغان يامانلعقنع ظع
يةنع هاالك (ظعشقا ظاشذرذشقا ظالدعرعغاندةك ظالدعرعسا ظعدع، ظذالرنعث ظةجعلع حوقذم يةتكةن بوالتتع 

أز صةرزةنتلعرعضة   «:  مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ   )بوالتتع ظذ دذظا ظعنساننعث ظ
ةندة   اححعقع آةلض ع  : ظ ن       ! اهللاظ ةت قعلغع ذنعثغا لةن اآع ظ عن ي ةت بةرمعض ذنعثغا بةرعك ةندةك  ! ظ دئض
ظةضةر اهللا تاظاال ظذالرنعث بةتدذظاسعنع، ياخشع دذظاسعنع ظعجابةت قعلغاندةك تعز            . دذظاالردعن ظعبارةتتذر 

  . »ظةلؤةتتة ظذالر هاالك بولذص آةتكةن بوالتتع. ظعجابةت قعلغان بولسا ظعدع
 * * * * * * *  
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ان  رةر زعي انغا بع عدذ،  زةخ-ظعنس عدذ، تذرس عدذ، ظولتذرس ة، ياتس ةت يةتس ظع (م ذنع دةص ظ

ذنع -بعزضة دذظا قعلعدذ؛ ظذالرغا يةتكةن زعيان ) قعلعشعمعزنع تعلةص   زةخمةتنع آأتىرؤةتسةك، ضويا ظ
دعن  ة داؤامالشتذرعدذ، هةددع دةك، يامان ظعشعنع يةن ا قعلمعغان ة دذظ آأتىرىؤئتعشعمعزنع تعلةص بعزض

  . 12شلعرع ظذالرغا مذشذنداق حعرايلعق آأرسعتعلدعظاشقذحعالرنعث قعلمع
ظعنسانالرنعث بئشعغا مذسعبةت آةلسة اهللا نع ياد ظئتعدعغانلعقع ؤة ياخشع آىنلةرضة 

  ظئرعشكةندة اهللا نع ظذنتذيدعغانلعقع توغرعسعدا
اال ا قعلساق : اهللا تاظ ةت ظات دذ) صةرؤةردعضارعغا شىآىر قعلعشتعن(ظعنسانغا نئم ىز ظأرىي اهللا (، ي

ا  (هاآاؤذرلعشعص آئتعدذ، ظةضةر ظذنعثغا يامانلعق يةتسة    ) نعث ظةمرعضة بذيسذنذشتعن باش تارتعص     اهللا غ
ىزلعنعص دذ) ي ا قعلع دة، اهللا  ))1ظىزلىآسعز دذظ ذ ظعنسان ظأزعضة مذسعبةت يةتكةن ذ ظايةتتعم  دئضةندةك، ب

  . عدذتاظاالغا آأص دذظا قعلعدعغانلعقعدةك ناحارلعقعدعن خةؤةر بئر
تذر     ع ظوخشاش ةتنعث مةنعس ع ظاي ذ ظعكك ذص      . ب ارام بول دة، بعظ عبةت يةتكةن انغا مذس ع، ظعنس حىنك

ةهؤال ظاستعدا مذسعبةتنعث آأتىرىلىص         . قورقعدذ شذ حاغدا ياتقان، ظولتذرغان، ظأرة تذرغان ؤة هةرقانداق ظ
ا قعلعدذ            ا بعر حعقعش يولع بئرعص، يةتكةن      اهللا تاظاال ظذ ظعنسانغ   . آئتعشعنع تعلةص اهللا تاظاالغا آأص دذظ

دذ   أزعنع تارتع ا قعلعشتعن ظ دذ ؤة دذظ ىز ظأرعي ا قعلعشتعن ي ذرذن هئح . مذسعبةتنع آأتىرىؤةتسة دذظ ذ ب ظ
دذ،       تذرذص آئتعؤئرع عنع داؤامالش ان ظعش دةك يام ص باقمعغان ا قعلع عمعزنع دذظ ذنع آأتىرىؤئتعش ويا ظ ض

  . نع يةنة داؤامالشتذرعدذتعلةص بعزضة دذظا قعلمعغاندةك، يامان ظعشع
دذ          دعن ظاشقذحعالرنعث : اهللا تاظاال يذقعرعقع سىصةتكة ظعضة آعشعلةرنع ظةيعبلةص مذنداق دةي هةددع

ذالرغا مذشذنداق حعرايلعق آأرسعتعلدع  ةنع اهللا تاظاال ظأزع هعدايةت قعلغان، توغرا             قعلمعشلعرع ظ  ي
ان آعش      ا قعلغ عقعيةت ظات لعغان ؤة مذؤةصص ا باش عرتعدعدذر يولغ ذنعث س داق    . ع ظ ة مذن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

ياخشع ظشالرنع قعلغان آعشعلةر        ) نئمةتكة يولذققاندا (قعلغان،   سةؤر) باالغا ظذحرعغاندا (صةقةت  : دةيدذ
  . )2()ياخشعالردذر(

                                                 
  .  ـ ظايةت51سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة هذد ) 2(



  
  
  

  

 

 133                                                                                                         يذنذسسىرة  ـ 10
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ث «: ظعم مأمعننع
ظةضةر اهللا بعر مأمعنضة هةرقانداق ظعشنع ظعرادة قعلسا، ظذ ظعش مأمعن     . عشعنع هةيران قالدذرعدذ ظعشع آ 

عدذر  ىن ياخش دذ     . ظىح ةؤر قعلع ذنعثغا س أمعن ظ ذ م ا، ظ تعص قالس انلعق يئ رةر يام ة بع ةر مأمعنض ذ . ظةض ب
عدذر  ىن ياخش ذنعث ظىح ىآى    . ظ ذنعثغا ش ا ظ تعص قالس اللعق يئ رةر خذش ة بع ةر مأمعنض ذ  ظةض دذ، بذم ر قعلع

  . »بذنداق ياخشعلعققا صةقةت مأمعنال ظئرعشةلةيدذ. ظذنعثغا ياخشعدذر
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖõ3n= ÷δ r& tβρã à) ø9$#  ÏΒ ôΜ ä3Ï= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θßϑ n= sß   öΝåκ øEu !% y ùρ Οßγè= ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. (#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹Ï9 4 
y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øg wΥ tΠöθ s)ø9 $# tÏΒ Í ôfßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ §Ν èO öΝä3≈ sΨ ù= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ u ÝàΖ sΨÏ9 y# ø‹ x. 

tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊆∪  
دعن (سعلةردعن ظعلضعرعكع ظىممةتلةر زذلذم قعلغاندا  دا، ضذمراهلعقتا هةددع عر بولغان يةنع آاص

رغا صةيغةمبةرلعرع روشةن مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلضةن ، هةقعقةتةن ظذالرنع هاالك قعلدذق، ظذال)ظاشقاندا
ةؤمنع . ظعمان آةلتىرمعدع ) صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن مأجعزعلةرضة (ظذالر . ظعدع ةنع (ضذناهكار ق ي

سعلةرنعث قانداق قعلعدعغانلعقعثالرنع آأرىش . 13زشذنعثغا ظوخشاش جازااليمع) مةآكة مذشرعكلعرعنع
ا سعلةرنع  )هاالك قعلغان ) (ظأتكةن ظىممةتلةرنع يةنع (ظىحىن، ظذالرنع  دعن آئيعن، ظذالرنعث ظورنعغ

  . 14ظورذنباسار قعلدذق
   ظىممةتلةردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعداقعلعنغانبذرذن هاالك 

اآعتالر           اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن ظوحذق ص  ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث ص
ازاب           ؤة ظئنعق مأ   جعزعلعك هأججةتلعرعنع آأرىص تذرذصمذ، ظذالرنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىن، ظذالرغا ظ

دذ   ةؤةر بئرع ةنلعكعدعن خ ذالردعن      . حىشىرض ة ظ ان قةؤمض االك قعلعنغ ذ ه اال ظةنةش دعن اهللا تاظ ظان
قعنع، صةيغةمبعرعضة  ظذالرنعث اهللا تاظاالغا قانحعلعك ظعتاظةت قعلعدعغانلع   . آئعينكعلةرنع ظورذنباسار قعلدع  

  . قانحعلعك ظةضعشعدعغانلعقعنع آأرىص بئقعش ظىحىن ظذالرغا صةيغةمبةر ظةؤةتتع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         ظعمام مذسلعم ظةبذسةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

دذ ةت قعلع ذر«: رعؤاي ةن شئرعن ؤة حعرايلعقت ا هةقعقةت ةن اهللا سعلةرنع. دذني ا ظورذنباسار جةزم ذ دذنياغ  ب
دذ دذ   . قعلع أزعتعص تذرع دعغانلعقعثالرنع آ ةل قعلع داق ظةم علةرنعث قان دعن س رعلعص  . ظان ا بئ ذثا دذنياغ ش

ةثالر  ةزةر ظةيل الالردعن ه اقلعنعثالر ؤة ظاي تعن س تة  . آئتعش عتنة دةسلةص كةن ص راظعلغا حىش ةنع ظعس ب
  . »ظايالالردعن باشالنغاندذر

ةؤفعي  مةن حىشىمدة ظاسماندعن بعر ظارغامحعنعث : ظعبنع مالعكنعث ظةبذبةآرعضةظعبنع جةرعر، ظ
ا    ا قايت ذ ظارغامح دعن ظ ةنلعكعنع، ظان ص آةتك ارتعص حعقع االمنع ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعنعص، ص تاش
عدعكع   ةرنعث ظةتراص يعن مذنب ذنعثدعن آئ ةنلعكعنع، ش ص آةتك ئلعص حعقع ارتعص ظ ئنع ت لعنعص س تاش

ث  علةرنعث بويعنع ذق     آعش ةز ظارت ىح ض علةردعن ظ عدعكع آعش ةر ظةتراص ةرنعث مذنب انلعقعنع، ظأم  مئتعرالنغ
بعز  ! ظذ حىشىثنع قوي   : ظأمةر ) بذ يةردة ظةبذبةآرع بعلةن ظأمةرمذ بارظعدع   . (حعققانلعقعنع آأردىم، دئدع  

دا   . بذنداق حىشلةرضة هاجةت ظةمةس، دئدع     ا  سةن آأرضةن حىشعثنع   ! ظع ظةؤف  : ظأمةر خةلعصة بولغان  قايت
ساثا ؤاي، مةن   : ظأمةر .  دئدع مئنعث حىشىمضة هاجعتعث يوق ظةمةسمعدع؟       : ظةؤف .  دئدع  بايان قعلغعن،  
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ةقةت  اثا ص ةحكة   س ان آأرض عثنع يام ةؤعرعنع بئرعش ألىم خ ة ظ االمنعث خةلعصعسعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دع  ةن، دئ ذنداق دئض ص    . ش ان قعلع ا باي ة قايت عنع ظأمةرض ةن حىش ةؤف آأرض ة”ظ عدعكع  ظأم ةر ظةتراص ر مذنب

ةز ظارتذق آةلدع   ة آةلضةندة، ظأمةر مذنداق دئدع “ آعشعلةردعن ظىح ض ةزنعث بعرع، : دئضةن يةرض ظىح ض
علعكتذر   ةن خةلعص ا بئرعلض دعن     . ماث ذحعالرنعث ماالمعتع ةت قعلغ دا ماالم ث اهللا يولع ع، مئنع ظعككعنحعس

  . ظىحعنحعسع، مئنعث شئهعت بولذشعمدذر. قورقماسلعقعمدذر
يةنع (سعلةرنعث قانداق قعلعدعغانلعقعثالرنع آأرىش ظىحىن، ظذالرنع : ظاندعن ظأمةر اهللا تاظاالنعث

ا سعلةرنع ظورذنباسار قعلدذق  )هاالك قعلغان ) (ظأتكةن ظىممةتلةرنع  ذالرنعث ظورنعغ  دعن آئيعن، ظ
ة           أز ـ ظأزعض ذص، ظ ايعتعنع ظوق ةن ظ ةر: دئض ع ظأم ة ب!ظ ذلمانالرغا خةلعص ةن مذس د س داق ثذول ، قان

قعالاليدعغانلعقعثغا قارعغعن، سئنعث ماالمةت قعلغذحعنعث ماالمعتعدعن قورقمايمةن دئضعنعث اهللا خالعسا                 
شئهعت قعلعنعمةن دئضةن سأزىثضة آةلسةك مذسذلمانالر سئنع هةممة تةرعصعثدة قوغداص      . ظةمةلضة ظاشعدذ 

خعرعدا ظأمةرنعث بةرضةن تةبعرع راست حعقعص،    ظا. (تذرسا شئهعتلعق ساثا قانداقمذ نئسعص بولسذن؟ دئدع      
  !) اهللا ظذنعثدعن رازع بولسذن. ظأمةر شئهعت قعلعندع

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? óΟ ÎγøŠ n= tæ $uΖ è?$tƒ# u ;M≈sΨ Éi t/   tΑ$s% šÏ% ©!$# Ÿω tβθã_ ö tƒ $ tΡ u !$s) Ï9 ÏM ø$# Aβ# u öà) Î/ Î ö xî !# x‹≈yδ ÷ρ r& 

ã&ø! Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã&s!Ïd‰ t/ é& ÏΒ Ä› !$ s)ù= Ï? û Å¤ øtΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& ω Î) $tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) ( þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{r& ÷βÎ) 
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ظذالرغا بعزنعث روشةن ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنسا، بعزضة مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلمايدعغانالر 

بذنعثدعن باشقا بعر قذرظاننع آةلتىرضعن ياآع ظذنع ظأزضةرتكعن «): يةنع قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغانالر(
 سأآكةننعث ظورنعغا مةدهعيلة، يةنع ظازابقا داظعر ظايةتنع رةهمةت ظايعتعضة ظأزضةرت، ظعالهلعرعمعزنع(

مةن ظذنع ظأزةمحة ظأزضةرتةلمةيمةن، مةن صةقةت ماثا قعلعنغان ؤةهعضعال «. دةيدذ» )هارامنع هاالل قعل
يةنع قعيامةت (ظةمةل قعلعمةن؛ ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعمغا ظاسعيلعق قعلسام، ظةلؤةتتة، بىيىك آىننعث 

) يةنع قذرظاننع( ظةضةر اهللا ظعرادة قعلسا، سعلةرضة ظذنع«. 15دئضعن» ظازابعدعن قورقعمةن) آىنعنعث
ظاراثالردا ظذنعثدعن . سعلةرضة بعلدىرمةس ظعدع) مةن ظارقعلعق(تعالؤةت قعلماس ظعدعم، اهللا مذ ظذنع 

مأجعزة بولغان بذ قذرظاننعث صةقةت اهللا (ظعلضعرع ظذزذن زامان تذردذم، ) يةنع قذرظان نازعل بولذشتعن(
  . 16دئضعن» ظةقلعثالرنع ظعشلةتمةمسعلةر؟) ن نازعل بولغانلعقعنع بعلعشكةتةرعصعدع

  قذرةيش آاتتعؤاشلعرعنعث بويذنتاؤلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا
ة،   ارةت      اهللا تاظاال بذ ظايةتت ذرةيش مذشرعكلعرعدعن ظعب أرىص، ظذنعثدعن تانغذحع ق ىز ظ  قذرظاندعن ي

د   ذنتاؤلعق قعلغانلعقلعرع عرالرنعث بوي دذ آاص ةؤةر بئرع ث   . عن خ االم اهللا تاظاالنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذالر      ةندة ظ ذص بةرض ذالرغا ظوق ذرظاننع ظ ابع ق ك آعت عنع     : مأجعزعلع قا نةرس دعن باش ذ قذرظان ة ب ةن بعزض س

اآع ظذنع باشقا      ) يةنع قذرظاننع قايتذرذؤئتعص بذنعثدعن باشقا بعر ظذسلذبتعكع آعتابنع            ( ظئلعص آةل، ي
  . ظأزضةرتكعن، دئيعشتعبعر ظذسلذبقا 
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دذ      داق دةي ة مذن اال صةيغةمبعرض ةن اهللا تاظ ة بعناظ ذ سأزعض ذالرنعث ب ة «: ظ ذنع ظأزةمح ةن ظ م
ةرتةلمةيمةن دذ   ظأزض دعن آةلمةي ث قولذم داق قعلعش مئنع ةنع بذن دعغان   .  ي ذيرذلغاننع قعلع ةقةت ب ةن ص م

دعغان تعن نازعل قعلعنغان ؤةهعينع يةتكىزع دة ؤة اهللا تةرةص ةلحعبةن ر ظ ان .  بع ا قعلعنغ ةقةت ماث ةن ص م
يةنع (ؤةهعضعال ظةمةل قعلعمةن؛ ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعمغا ظاسعيلعق قعلسام، ظةلؤةتتة، بىيىك آىننعث 

  .  دئضعن»ظازابعدعن قورقعمةن) قعيامةت آىنعنعث
  قذرظان آةرعمنعث هةقعقةت ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا

ةد   اال مذهةمم اآعت       اهللا تاظ ة ص ةق ظعكةنلعكعض عنعث ه ةن نةرس ئلعص آةلض ذالرغا ظ االم ظ ظةلةيهعسس
ذرظاننع ( ظةضةر اهللا ظعرادة قعلسا، سعلةرضة ظذنع «: آةلتىرىص مذنداق دةيدذ   الؤةت قعلماس ) يةنع ق تع

ث  يةنع مةن صةقةت قذرظاننع اهللا تاظاالنعسعلةرضة بعلدىرمةس ظعدع) مةن ظارقعلعق(ظعدعم، اهللا مذ ظذنع 
أز خاهعشعم بعلةن    . ظعزنع، خالعشع ؤة ظعرادة قعلعشع بعلةنال سعلةرضة ظئلعص آةلدعم      بذنعث صاآعتع مةن ظ

غالعب ؤة  . سعلةر ظذنعثغا قارشع حعقعشتعن ظاجعزسعلةر      . يالغاننع توقذص حعقالمايمةن ؤة ظويدذرالمايمةن     
ةدةر مةن سعلةرنعث                ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنضة ق اراثالردا حوث بولغانلعقعم ظىحىن،     بىيىك اهللا مئنع ص ظ

علةر     ةنلعكعمنع بعلعس ةنحلعك ظعك تحعل ؤة ظعش ث راس علةر مئنع تعم     . س رةر قئ ع بع علةر مئن دا س ذ ظارع ب
  . بعرةر يئتةرسعزلعكعم سةؤةبعدعن آةمسعتكةن ؤة تةنقعد قعلغان ظةمةس

 ذزذن زام ) يةنع قذرظان نازعل بولذشتعن (ظاراثالردا ظذنعثدعن ذردذم، ظعلضعرع ظ مأجعزة (ان ت
كة  انلعقعنع بعلعش ل بولغ عدعن نازع ةقةت اهللا تةرعص ذرظاننعث ص ذ ق ان ب ةقلعثالرنع ) بولغ ظ

علةر؟ عن» ظعشلةتمةمس ذ        دئض ةقنع تونعغعدةآم تعص، ه ةرق ظئ اتعلنع ص ةن ب ةق بعل علةرنعث ه ةنع س  ي
ذنعث هةمراهلع  ذفيان ؤة ظ ل ظةبذس اهع هعرةق ذثا رذم صادعش ذ؟ ش ةقعلثالر يوقم ةيغةمبةر ظ دعن ص رع

مذهةممةد ظأزعنع مةن اهللا نعث      : ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرعنع سورعغاندا، ظةبذسذفيان ؤة هةمراهلعرعغا     
ارامتعثالر؟ دئدع         مةن ياق   : ظةبذسذفيان . صةيغةمبعرع دةص جاآارالشتعن بذرذن سعلةر ظذنع يالغانحع دةص ق

دذ دعم، دةي عرلع  . دئ ة آاص دا مةآك ذ حاغ ذفيان ش انحعلعق  ظةبذس رعكالرنعث تاي ع ؤة مذش رعنعث آاتتعؤعش
دع  ادعمع ظع االمنعث      . ظ ةد ظةلةيهعسس دع ؤة مذهةمم ةص قعاللمع ان ض دا يالغ ةق ظالدع ذ ه ذنداق تذرذقلذقم ش

بذنداق دىشمةنلةرنعث ظأز دىشمعنعنعث ظارتذقحعلعقعنع هةقعقعي ظئتعراص           . ظارتذقحعلعقعنع ظئتعراص قعلدع  
شةك ـ شىبهعسعزآع،    : هعرةقل ظةبذسذفيانغا مذنداق دئدع  . اقمعغان ظعش ظعدعقعلعشع تارعختا آأرىلىص ب

أزلةيدعغانلعقع   ان س دا يالغ ث نامع ذرذص اهللا تاظاالنع ةن ت ان سأزلعمعض ة يالغ ةدنعث آعشعلةرض مذهةمم
  . مذمكعن ظةمةس دةص قارايمةن

: نةجاشعيغا مذنداق دئدع    نعث صادعشاهع )1(جةظفةر ظعبنع ظةبذتالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةبةشعستان 
تحعل،        ذنعث راس ز ظ ةؤةتتع، بع ةيغةمبةر ظ ر ص زدعن بع ث ظعحعمع ة بعزنع علاهللا بعزض ةبلعك ؤة ظئس  نةس

هةقعقةتةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا صةيغةمبةرلعك آئلعشتعن بذرذن،        . ظعشةنحلعك ظعكةنلعكعنع بعلعمعز  
  ...  يعل تذرغان40ظذ بعزنعث ظعحعمعزدة 

* * * * * * *   
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اهللا غا يالغاننع حاصلعغان ياآع اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ظادةمدعنمذ زالعم ظادةم بارمذ؟ 
  . 17ةلمةيدذضذناهكارالر هةرضعز بةختضة ظئرعش

 ادةم بارمذ؟ ذ زالعم ظ ةنع هئح آعشع ظذنعثدةك زالعم،          اهللا غا يالغاننع حاصلعغان ظادةمدعنم  ي
ةس   ذناهكار ظةم اتتعق ض دةك ق ةرآةش ؤة ظذنعث دةك س ذنع  . ظذنعث ذغان، اهللا ظ اننع توق ا يالغ اهللا تاظاالغ

اتتعق ضذناهكار ؤة ظةشةددع زالعم      صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتمعسعمذ، ظذ ظأزعنع صةيغةمبةر ظاتعؤالغاندع       نمذ ق
وق دذ . ي ذ بعلعؤاالالي داق آعشعنعث ظعشعنع دأت ظادةملةرم ذ  . بذن ة قانداقم داق آعشعنع صةيغةمبةرلةرض بذن

اآع صاسعق           ظوخشاتقعلع بولسذن؟ آعمكع راستعن ياآع يالغاندعن بذنداق سأزلةرنع قعلسا ظذنعث ياخشع ي
  . ندعنمذ ظوحذق دةلعل ـ صاآعتالرنع آةلتىرعدذظعكةنلعكعضة اهللا تاظاال حوقذم آى

ةرق، بذ ظعككعسعنع            هةقعقةتةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بعلةن مذسةيلةمة آاززابنعث ظارعسعدعكع ص
ث  دعكع آىننع اه ؤاقتع ىن حاشض ع ظىح ةن آعش ذلعقعنعث يورذقآأرض ث قاراثغ ةت آئحعنع ةن زذلم ذقع بعل ل

ذر ذالرنعث س. صةرقعضة ظوخشاش ظئنعقت ةقعل       ظ ر ظ ةر بع ةتلعرع ؤة سأزلعرعدعن ه ةتلعرع، ظعش ـ هةرعك ىص
عي        ؤةد ظةنس ئجاه ؤة ظةس اززاب، س ةيلةمةنعث آ تحعل، مذس االمنعث راس ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم  )1(ظعضعس

  . قاتارلعقالرنعث يالغانحع ظعكةنلعكعنع بعلعؤاالاليدذ
دذ     داق دةي االم مذن ع س دذلاله ظعبن االم  : ظاب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزع     ص دا، ب ةن حاغ ة آةلض  مةدعنعض

ظذنع  . آعشعلةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ضذمان بعلةن قارعدع مةنمذ شذ آعشعلةرنعث قاتارعدعن ظعدعم         
ايتتع       عرع حعقم ر ظةس داق بع ث هئحقان دعن يالغانحعلعقنع ذنعث حعرايع ةندة ظ ةيغةمبةر  . آأرض ةن ص م

د      أزلةرنع ظاثلع ذ س تعم ب ذنجع قئ االمدعن ت االيعقالر  «: عمظةلةيهعسس ع خ ثالر،    ! ظ كارا قعلع االمنع ظاش س
از             دا نام علةر ظذخالؤاتقان دة آعش رعثالر، آئحع ام بئ ة تاظ ةتكىزىثالر، آعشعلةرض ذغقانحعلعقنع ي ذرذق ـ ت ظ

  . »ظوقذثالر، شذنداق قعلساثالر جةننةتكة ساالمةت آعرعسعلةر
ةآرع        ع ب ةظعد ظعبن ةنع س ةؤمع ب ث ق ذظلةبة ظأزعنع ع س ان ظعبن ةيغةمبةر  زام عدعن ص تةرعص

ةندة   ذص آةلض ةلحع بول االمغا ظ دع؟   : ظةلةيهعسس عز قعل م ظئض ماننع آع ذ ظاس دعب ةيغةمبةر .  دئ ص
االم دع» اهللا«: ظةلةيهعسس ذ. دئ دع  : ظ م تعكلع اغالرنع آع ذ ت دعب االم . ؟ دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس » اهللا«: ص

دع ذ . دئ دع؟  : ظ م ياي ع آع دع زئمعنن االم  .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع» اهللا«: ص ذ . دئ عز   : ظ ماننع ظئض ظاس
ةمكع         ةن قةس امع بعل ث ن ان زات اهللا نع ع يايغ ةن ؤة زئمعنن اغالرنع تعكلعض ان، ت ىتكىل  قعلغ ئنع ص ، اهللا س

ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتعمذ؟     جاهان ظةهلعضة    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئدع  ص شذنداق، اهللا نعث نامع      «: ص
ةن   ةم قعلعم ةن قةس دع» بعل دعن.دئ االمدعن   ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ةج ؤة روزا    ظ ات، ه از، زاآ  نام

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ   . ظذ هةر بعر سوظالنع سورعغاندا مةزآذر قةسةمنع قعالتتع    . دععتوغرذلذق سور  ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا     . ظذ آعشعضة مةزآذر قةسةمنع قعلعص تذرذص جاؤاب بئرةتتع  : ظاندعن ظذ آعشع ص

ةن راست   ةرنع        س ذ ظةمةلل ةن ظاش ةمكع، م ةن قةس ةن زات اهللا بعل ةن ظةؤةتك ةق بعل ئنع ه دعث، س ةص قعل ض
ةر بعلةنال         .  دئدع آئمةيتعصمذ قويمايمةن ؤة ظارتذقمذ قعلمايمةن،    ادةم شذ ظةمةل ظعبادةتل شذنعث بعلةن بذ ظ

دع تعدعغان دةل     . حةآلةن ةيغةمبةرلعكعنع آأرس االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ص ذ ظ اآعتالرنع         ظ ل ـ ص ع
  . آأرىص، ظذنعث راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ظعشةندع

ظذ ظعسالمغا آعرعشتعن  . رعؤايةت قعلعنعشحة ظةمر ظعبنع ظاس مذسةيلةمة آاززابنعث قئشعغا آةلضةن        
دع    تع ظع ث دوس ةيلةمة آاززابنع انالردا مذس عرعكع زام ةن    . ظعلض المغا آعرمعض ع ظعس اس تئخ ع ظ ةمر ظعبن ظ

ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا    (سعلةرنعث هةمراهعثالر     ! ساثا ؤاي ظع ظةمر   : يلةمةمذسة. ظعدع مذشذ  ) ي
                                                 

  . سئجاه ؤة ظةسؤةد ظةنسعمذ صةيغةمبةرلعكنع دةؤا قعلعص حعققانالردعندذر) 1(
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دع؟    ل قعلعن ي نازع ع ؤةهع دا قايس دعيئقعن ةمر.  دئ ذ  : ظ اهابعلعرعنعث مةزم ذنعث س ذر  ظ ايعتع حوثق نع ناه
دع   دعم، دئ ذغانلعقعنع ظاثلع ىرعنع ظوق ر س قا بع ةيلةمة. قعس ىرة؟ : مذس ذ قايسع س دعظ ةم.  دئ ان : رظ زام

 بعرعضة هةقنع تةؤسعية قعلعشقان، بعر     -ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، بعر  . بعلةن قةسةمكع 
 دئضةن  ))1ربعرعضة سةؤرعنع تةؤسعية قعلعشقان آعشعلةردعن باشقا هةممة ظادةم حوقذم زعيان ظعحعدعدذ    -

ةردع   ذص ب ىرعنع ظوق ويلعنع   . س ردةم ظ ةيلةمة بع ةن مذس ذنعث بعل دع ش داق دئ ة   : ص مذن ذ سىرعض ذ ش ماثعم
دع     ل قعلعن ىرة نازع ر س اش بع دع،ظوخش ةمر.  دئ ىرة؟  : ظ داق س ذ قان دعظ ةيلةمة.  دئ ر : مذس ع ؤةب ع ! ظ ظ

ةرلعرعث تأشىك ـ تأشىك      )2(!ؤةبر ةمر  .  سةن ظعككع قذالقلعق ؤة آأآرةآلعك، باشقا ي  كةن؟ اققانداقر! ظع ظ
دع  ةمر. دئ ةمكع،  : ظ ةن قةس امع بعل ث ن ص    اهللا نع ث بعلع انلعقعثنع مئنع ةص قعلعؤاتق ان ض ث يالغ ظأزةثنع

دعث ة بعل انلعقعمنع ظةلؤةتت دع،قالغ ةد ظةلةيهعسساالمنعث  .  دئ ذرذص مذهةمم دة ت بعرآعشع مذشرعك هالعتع
دعغان        ذنداق بعلعؤالع ا مذش ةنلعكعنع مان انحع ظعك ةززابنعث يالغ ةيلةمة آ ةنعتع مذس تحعللعقعنع ؤة ل راس

ع آأرةل   ا، يعراقن دعغان، ز تذرس اغالم ،رةكئ ةي ذ     ، س علةر قانداقم عكعرلعك آعش وغرا ص ةقعللعق ؤة ت  ظ
ذن؟ دذ   ! بعلعؤااللمعس داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ئح     : ش ة ه اآع ظأزعض لعغان ي ان حاص ا يالغ اهللا غ

عتاب  نةرسة ؤةهيع قعلعنمعغان تذرذقلذق، ماثا ؤةهيع قعلعندع دئضةن، ياآع اهللا نازعل قعلغاندةك مةنمذ آ     
 . ))3نازعل قعالاليمةن دئضةن آعشعلةردعنمذ زالعم آعشعلةر بارمذ؟

 ادةم ذ زالعم ظ ةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ظادةمدعنم اآع اهللا نعث ظاي لعغان ي اهللا غا يالغاننع حاص
 شذنداقال صةيغةمبةر ظئلعص آةلضةن هةقعقةتنع ظعنكار بارمذ؟ ضذناهكارالر هةرضعز بةختضة ظئرعشةلمةيدذ

  . لغان ؤة ظأزعنعث زعيعنعغا صاآعت تذرغذزغان ظادةمدعنمذ زالعم ظادةم يوققع
 * * * * * * *  
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ذالر « زعيان يةتكىزةلمةيدعغان نةرسعلةرضة حوقذنعدذ، -ة صايدا ظذالر اهللا نع قويذص، ظأزلعرعض  ب

دئيعشعدذ، ظةجةبا، ظاسمانالردا ؤة زئمعندا » اهللا نعث دةرضاهعدا بعزضة شاصاظةت قعلغذحعالر) يةنع بذتالر(
بولذص، ظذنع اهللا بعلمةي قئلعص، سعلةر ) يةنع اهللا نعث شئرعكع ياآع شاصاظةت قعلغذحع(بذنداق نةرسة 

اآدذر ؤة ا علعرعدعن ص ةن نةرس ئرعك آةلتىرض ذالرنعث ش علةر؟ اهللا ظ تعص بئرةمس ذنع ظئي ا ظ هللا غ
ر دعن ) ظةسلعدة(ظعنسانالر . 18يىآسةآدذر ع(بع ةنع ظعسالم دعن دع) ي تعالص . دا ظع ذالر ظعخ يعن ظ آئ

يةنع (ئيتقان سأزع صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعنظاال ظ). يةنع دعنالر آأصةيدع، بذتالرغا حوقذنذشتع(قعلعشتع 
دعرع ارةت تةق ة قالدذرذشتعن ظعب قان ) جازاالشنع قعيامةتك تعالص قعلعش ذالرنعث ظعخ دع، ظ ا ظع بولمعس

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر3 ــــ 1سىرة ظةسعر ) 1(
  . حعك ظاسعيادا ياشايدعغان هايؤانبذ توشقانغان ظوخشاص آئتعدعغان ظافرعقا ؤة آع) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع93سىرة ظةنظام ) 3(
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تعد  علعرع ظىس ع ةنةرس أآىم حعقعرعالتت ة ه عدا ظةلؤةتت ذالرنعث ظارعس تعالص ( ظ دا ظعخ ةنع دعن ي
  . 19)قعلعشقانلعقلعرع ظىحىن ظذالرغا بذ دذنيادعال جازا بئرعلةتتع

  مذشرعكالرنعث ظعالهلعرع هةققعدة قعلغان ظئتعقادلعرع توغرعسعدا
نعث ظالدعدا بعزضة شاصاظةت قعلعدذ، دةص ضذمان قعلعص    قعيامةت آىنع اهللا تاظاال اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

ادةت قعلعدعغان مذشرعكالرغا رةددعية بئرعدذ ؤة ظذ بذتالرنعث ظةمةلعي       اهللا تاظاالغا   ة  بذتالرنع قوشذص ظعب ةتت
دعن، قعيامةت        دعن، هئح نةرسعضة ظعضة بواللمايدعغانلعقع ان آةلتىرةلمةيدعغانلعقع ايدا ـ زعي هئحقانداق ص

ذالر دة ظ ذالر    آىنع ى ظ نعث مةثض ذ ظعش دعن ؤة ب ىز بةرمةيدعغانلعقع عز ي عنعث هةرض ةن نةرس دعن آىتك
  . ظويلعغاندةك بولمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع

يةنع اهللا نعث شئرعكع ياآع شاصاظةت قعلغذحع( زئمعندا بذنداق نةرسة ظةجةبا، ظاسمانالردا ؤة (
تعص بئرةمسعلةر؟  ذنع ظئي ا ظ ئلعص، سعلةر اهللا غ ةتنعث    بولذص، ظذنع اهللا بعلمةي ق  ظعبنع جةرعر بذظاي

ؤةر سعلةر ظاسمانالردا ؤة زئمعندا يىز بةرمةيدعغان ظعشتعن اهللا تاظاالغا خة   : مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ 
  بئرةمسعلةر؟ 

ان          ذرلذق قعلغ ةن ؤة آذص ئرعك آةلتىرض ذالرنعث ش ع ظ ذغ زاتعن ث ظذل اال ظأزعنع دعن اهللا تاظ ظان
علعرع دذ  نةرس داق دةي اآالص مذن اآدذر ؤة : دعن ص علعرعدعن ص ةن نةرس ئرعك آةلتىرض ذالرنعث ش اهللا ظ
   .يىآسةآدذر

  شئرعكنعث صةيدا بولذشع توغرعسعدا 
اال ظةسلعدة ش انلعقعنع، شئرعك  اهللا تاظ ةيدا بولغ ذص، آئيعن آعشعلةرنعث ظارعسعدا ص وق بول ئرعك ي

  . صةيدا بولذشتعن ظعلضعرع ظعنسانالرنعث ظعسالمدعن ظعبارةت صةقةت بعرال دعندا ظعكةنلعكعنع خةؤةر بئرعدذ
دذ    داق دةي ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذه   «: ظعبن ةن ن االم بعل ادةم ظةلةيهعسس ظ

اد              10منعث ياشعغان ظارعلعقع    ظةلةيهعسساال دا هةممعال آعشع ظعسالم دعنعغا ظئتعق  ظةسعر بولذص، بذ جةريان
آئيعن آعشعلةر ظارعسعدا ظعختعالص صةيدا بولذص، ظعاله دةص ظاتعؤالغان باشقا نةرسعلةر ؤة بذتالرغا               . قعالتتع

  . حوقذندع
اآعتالر ب        ةؤةتتع   شذنعث بعلةن اهللا تاظاال روشةن ؤة آةسكعن دةلعل ـ ص ةيغةمبةرلعرعنع ظ اهللا . علةن ص

د  ث مذن ع،     انع االك بولذش دعن ه أرىص ظان ع آ ةن دةلعلن دعغانالرنعث روش االك بولع ع ه ق قعلعش
  . ))1ياشايدعغانالرنعث روشةن دةلعلنع آأرىص ظاندعن ياشعشع ظىحىن ظعدع

 ارةت يةنع جازاالشنع قعيامةتكة قال(صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعنظاال ظئيتقان سأزع دذرذشتعن ظعب
بولمعسا ظعدع، ظذالرنعث ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتتة ) تةقدعرع

 )يةنع دعندا ظعختعالص قعلعشقانلعقلعرع ظىحىن ظذالرغا بذ دذنيادعال جازا بئرعلةتتع(هأآىم حعقعرعالتتع 
اقحع    عنع جازالعم اال بعرةرس ةر اهللا تاظ ةنع ظةض ين  ي دعن آئع اآعت تذرغذزغان ع ص ذنعثغا قارش ا ظ بولس

تذرمعغان      دعنظاال ظورذنالش ةنلعكعنع ظال ت بةلضعلعض ةن ؤاقع ذقاتالرغا مذظةيي دعغانلعقعنع ؤة مةخل جازاالي
تىرىص        ة ظئرعش ةرنع بةختك رعص مأمعنل أآىم حعقع ذم ه عدا حوق قانالرنعث ظارعس تعالص قعلعش ا، ظعخ بولس

  . تعآاصعرالرنع جازالعغان بوالت
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة ظةنفال ) 1(
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رع صةرؤةردعضا) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(نئمعشقا ظذنعثغا «): يةنع ظةهلع مةآكة(ظذالر 
غةيبنع «ظئيتقعنكع، . دةيدذ» بعر مأجعزة حىشىرىلمعدع) بعز تةلةص قعلغان مأجعزعلةردعن(تةرعصعدعن 

اهللا (، سعلةر )مأجعزعلةرنع اهللا آةلتىرعدذ، مةن صةقةت تةبلعغ قعلغذحعمةن(بعلعش صةقةت اهللا غا خاس 
عنع  أآىم حعقعرعش ارعمعزدا ه ث ظ علةر ) نع ذ س عزآع، مةنم ىثالر، شىبهعس ةن آىت ذنع (بعل ) ش

  . 20»آىتكىحعلةردعنمةن
  مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع توغرعسعدا

نئمعشقا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا    : هةقعقةتكة قارشع حعققذحع ؤة ظذنع ظعنكار قعلغذحع آاصعرالر    
دذ ظأز صةرؤةدعضارع تةرعصعدعن بعر مأجعزة حىشىرىلمعدع؟     عنع مأجعزة  ظذالر، اهللا سةمذد قةؤمعضة تأض    .  دةي

ةرتعص      ذنغا ظأزض ع ظالت ةفا تئغعن اآع س عنع، ي ث بولذش ر مأجعزعنع عمذ بع ةندةك، ظأزلعرعض ص بةرض قعلع
ا                   اغالرنع ؤة ظأستةثالرنع بعن اغلعرعنع يوق قعلعؤئتعص ظورنعغا بوستانلعق ب بئرعشعنع، ياآع مةآكعنعث ت

ادعر بولغان نةرسعدعن  اآع ظذنعثدعن باشقا اهللا ق ارزذ  قعلعص بئرعشعنع ي ةلتىرىص بئرعشعنع ظ ع آ  بعرةرن
  . لئكعن اهللا تاظاال سأزلعرع ؤة ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر. قعلعدذ

اهللا نعث بةرعكعتع بىيىآتذرآع، ظةضةر ظذ خالعسا ساثا ظذالرنعث        :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ا قعالتتع    ظئيتقانلعرعدعنمذ ياخشع، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعد    . عغان باغالرنع ؤة حوث سارايالرنع ظات

دذق           ع تةييارلع ز دوزاخن ا بع ار قعلغانالرغ ةتنع ظعنك دع، قعيام ار قعل ةتنع ظعنك ذالر قعيام اق، ظ  ))1ي
)   ذرذنقعالر  ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةلةص قعلغان ةنع  (مأجعزعلةرنع مةيدانغا آةلتىرمةسلعكعمعز صةقةت ب ي

  . )2( مأجعزعلةرنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىندذر)ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنعث
ذم شذآع، مةن ظذالرغا ظذالرنعث           :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    مئنعث ظعنسانالرغا تذتقان يول

رةك       ع آئ ان ظئيتعش ذالر ظعم ةم، ظ علعرعنع بةرس ورعغان نةرس نع    . س ذالرنع جازاالش ا، ظ داق قعلمعس ظذن
  . تئزلعتعمةن

ةي ذثا ص ذالرنعث   ش دعن ظ دعغانلعقع، ظان عنع بئرع ورعغان نةرسعس ذالر س االمغا ظ غةمبةر ظةلةيهعسس
رعش             ةت بئ ذالرغا مأهل اآع ظ ازاالش ي ذالرنع ج اآع ظ ا ي داق قعلمعس ع، ظذن ع آئرةآلعك ان ظئيتعش ظعم

ةيغ  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مأهلةت بئرعلعشنع ظعختعيار قعلدع . ظعختعيارع بئرعلضةن ظعدع   ةمبةر بذنع ص
دع     ةن ظع عدة آأرض تعم حىش ة قئ ر قانح االم بع ذالرغا    . ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعنع ظ اال ص ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش

ةقةت «ظئيتقعنكع، : سورعغان نةرسعضة جاؤاب بئرعشنع تةؤسعية قعلعص مذنداق دةيدذ       ةيبنع بعلعش ص غ
 يةنع ظعشنعث هةممعسع اهللا )مةنمأجعزعلةرنع اهللا آةلتىرعدذ، مةن صةقةت تةبلعغ قعلغذحع(اهللا غا خاس 

  . اهللا ظعشالرنعث ظاقعؤعتعنع ظوبدان بعلضىحعدذر. تاظاالغا خاستذر
 ةن ) اهللا نعث ظارعمعزدا هأآىم حعقعرعشعنع (سعلةر ذ سعلةر بعل ىثالر، شىبهعسعزآع، مةنم آىت

ذنع ( ةن) ش ث   »آىتكىحعلةردعنم عحة مئنع عنع آأرمعض ورعغان نةرس علةر س ةر س ةنع ظةض  ي

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر11 ــــ 10سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةت59سىرة ظعسرا ) 2(
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أآىم   صة اراثالردا ه علةرنعث ظ ةن س ةن بعل ث م اثالر، اهللا تاظاالنع ةنمةيدعغان بولس ة ظعش يغةمبةرلعكعمض
ىثالر  ذالر     . حعقعرعشعنع آىت دعن ظ االمنعث مأجعزعلعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤةب، ص تعكع س داق دئيعش مذن

االمنعث     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص عص تذرغان ارةت    14توصلعش ر ظعش ا بع ك ظايغ ةن    آىنلع ع بعل اهللا (قعلعش
ألىآع تاغنعث       ) تاظاالنعث ظعزنع بعلةن   ة بعر ب ظاي ظعككعضة بألىنىص، بعر بألىآع تاغنعث بعر تةرعصعدة يةن

بذ  . ظذ تةرعصعدة تذرذشعدةك ظذالر ظأزلعرع سورعغان مأجعزعلةرنعث ظةث حوثع بولغان بذ مأجعزعنع آأرضةن           
ورعمعغان   ورعغان ؤة س ذالر س دعكع ظ أجعزة زئمعن ابلعنعدذ  م ع هئس ةث حوث ةرنعث ظ قا مأجعزعل ةر .  باش ظةض

ظذالر ظاشذ سورعغان مأجعزعلعرعدة توغرا يولغا مئثعشنع ؤة هةقنع ظعسصاتالشنع مةقسةت قعلغان بولسا،              
ع  ةن بوالتت ةآلعرعنع بةرض ذالرنعث تعل ة اهللا ظ ش ؤة   . ظةلؤةتت ع حعقع ة قارش ذالرنعث هةقعقةتك ئكعن اهللا ظ ل

ذنتاؤلعق قعلعش   دة      بوي ذمان ظعحع ةك ؤةض ذالرنع ش ةحكة، ظ انلعقعنع بعلض ةص قعلغ أجعزة تةل عدعن م يىزعس
  . اهللا ظذالردعن بعزنعثمذ ظعمان ظئيتمايدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدذ. قالدذردع

شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر     :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ازابنع آأرمعضعحة      .ظعمان ظئيتمايدذ   اتتعق ظ ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، ق ذالرغا ص ان (ظ ظعم

دذ ذالرغا 1( ()ظئيتماي ذففارالرغا(بعزظ ةنع آ ةن  ) ي ذالر بعل ةرنع ظ ةن، ظألىآل تعلةرنع حىشىرض صةرعش
ةن       ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ز هةمم ةن، بع ذقعرعق  (سأزلةشتىرض ذالرنعث ي ةنع ظ ع ي

ان  لعرعنع ظورذنلعغ ع      ) تةلةص ذالرنعث تولعس ئكعن ظ دذ، ل ان ظئيتماي ذالر ظعم ة ظ ذ، اهللا خالعمعغعح تةقدعردعم
  .  يةنع ظذالر تةآةببذر بولغانلعقع ظىحىن شذنداق قعلعدذ)2(ظذقمايدذ) بذنع(

ة   ذ هةقت اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ئحعص بةرض      :  مذن عك ظ ر ظعش ماندعن بع ذالرغا ظاس ز ظ ذ ةنبع الر ، ظ
ةص   مانغا ظأرل دعن ظاس ذ  (ظذنعث ةن تةقدعردعم تعلةرنع آأرض ةرؤاهنع، صةرعش ةمع ظ ذم). ظال ذالر حوق : ظ

ةؤم بولذص قالساق آئرةك               « ةلكع سئهعرلةنضةن ق ظةضةر  )3( دئيعشعدذ » آأزلعرعمعز باغلعنعص قالدع، ب
دذ » تتذر بذ توصالشقان بذلذ    «: ظذالر ظاسماننعث بعر صارحعسع حىشىص آةتكةنلعكعنع آأرسة        ظع  )4( )دةي

قةغةزضة يئزعلغان بعر آعتابنع نازعل قعلغان، آاصعرالر            ) ظذالر تةلةص قعلغاندةك     (بعز ساثا   !) مذهةممةد
ذالر، شةآسعزآع، بذ        ةقةت روشةن سئه   ظذنع قوللعرع بعلةن تذتذص آأرضةن تةقدعردعمذ، ظ ردذر، دةيتتع، عص

  . ))5عمذ ظعمان ظئيتماسلعقتذرحىنكع ظذالرنعث غةرعزع ظةث روشةن دةلعل آةلضةند
از ظعجابةت قعلعنعدذ        حىنكع ظذالرنعث تعلعكعنع    . ظذنداق آعشعلةرنعث سورعغان تعلعكع ناهايعتع ظ

ظذالر ضذناه ظعشالرنع آأص قعلعدعغان بولغاحقا هةقعقةتكة قارشع حعقعش ؤة ظذنعثغا             . بئرعش صايدعسعزدذر 
اهللا نعث ظارعمعزدا هأآىم (سعلةر :  تاظاال مذنداق دةيدذباش ظةضمةسلعككة ظادةتلعنعص آةتكةن شذثا اهللا   

  . »آىتكىحعلةردعنمةن) شذنع(آىتىثالر، شىبهعسعزآع، مةنمذ سعلةر بعلةن ) حعقعرعشعنع 
 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت97 ـــــ 96سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةت111سىرة ظةنظام ) 2(
  . ـ ظايةتلةر15 ــــ 14سىرة هعجعر ) 3(
  .  ـ ظايةت44سىرة تذر ) 4(
  .  ـ ظايةت7سىرة ظةنظام ) 5(
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ذالرغا رةهمعتعمعز  يعن، ظ دعن آئ ةتنع آأتىرىؤةتكةن ان زةخم نع آعشعلةرنعث بئشعغا آةلضةن زعي

. ظالدعرايدذ) يةنع ظعنكار قعلعشقا(تئتعتساق، ظذالر بعزنعث ظايةتلعرعمعز ظىستعدة معكعر ظعشلعتعشكة 
ع،  دذ «ظئيتقعنك ز جازاالي ةث تئ ىن ظ رع ظىح ان معك ذالرنع قعلغ ث . »اهللا ظ عزآع، بعزنع شىبهعس

دذ  زعص تذرع ع يئ ذقتا  .21صةرعشتعلعرعمعز معكرعثالرن ةنع (اهللا سعلةرنع قذرذقل ذالغالر ظىستعدةي ، )ظ
مةيعن ) آعشعلةرنع ظئلعص(سةصةر قعلدذرعدذ، سعلةر ظولتذرغان آئمة ) يةنع آئمعلةر ظىستعدة(دئثعزدا 

ان ؤة  ذ(شامالدا مئثعؤاتق وران حعقعص ) ب ردعنال ب دا، بع اللعنعؤاتقان حاغ ذالر خذش ة (شامالدعن ظ آئم
دذ ز )ظأرىلع ان دئثع تعن آأتىرىلىؤاتق ةرةص تةرةص ذالر ت ةر ، ظ دذ، آئمعدعكعل دة قالع ذنلعرع ظعحع  دولق

حوقذنذؤاتقاتقان بذتلعرعنع تاشالص (جةزمع قعلعدذ، ) يةنع هاالك بولعدعغانلعقعغا(قورشؤعلعنغانلعقعغا 
ذص ذدا«) قوي ع خ ع بذنعثدعن ! ظ ةر سةن بعزن االدعن(ظةض ةنع ب ىآىر ) ي ذم ش ز حوق قذتذلدذرساث، بع

قذتقذزغاندعن ) ظذ باالدعن(اهللا ظذالرنع . 22ع بعلةن دذظا قعلعدذدةص حعن آأثل» قعلغذحعالردعن بولعمعز
بذزذقحعلعقعثالرنعث ضذناهع ! ظع ظعنسانالر. آئيعن، ظذالر يةر يىزعدة يولسعزلعق بعلةن بذزذقحعلعق قعلعدذ

 بذنعث(دعن بةهرعمةن بولعسعلةر ) نعث باقاسع يوق شةهؤةتلعرع(بذ دذنيا ) سعلةر(ظأزةثالرغا بولعدذ، 
، ظاندعن سعلةر بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعسعلةر، سعلةرضة قعلمعشعثالرنع )هةسرعتع ظاخعرةتكة قالعدذ

  . 23خةؤةر قعلعمعز
ظعنساننعث بئشعدعن مىسعبةت آأتىرىلىص رةهمةت قعلعنسا، ظذنعث ظأزضعرعص آئتعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا
لعقتعن آئيعن مةمذرحعلعق ؤة قذرغاقحعلعقتعن    اهللا تاظاال قعيعنحعلعقتعن آئيعن ظاسانلعق، قاتتعقحع    

ذالرنعث اهللا            ا، ظ ةت قعلعنس ذالرغا رةهم يعن ظ عبةتلةردعن آئ ةرخعل مذس تةك ه ا قعلعش ذر ظات يعن يامغ آئ
دذ             ان قعلعص اهللا تاظاال مذنداق دةي ا هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعدعغانلعقعنع باي : تاظاالنعث ظايةتلعرعضة قارعت

ظالدعرايدذ) يةنع ظعنكار قعلعشقا(عمعز ظىستعدة معكعر ظعشلعتعشكة ظذالر بعزنعث ظايةتلعر .  
اهللا تاظاال  . ظذالر مةسخعرة ؤة ظعنكار قعلعشقا ظالدعرايدذ    : مذجاهعد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ     

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت ان   : ب رةر زعي انغا بع عدذ،     -ظعنس عدذ، تذرس عدذ، ظولتذرس ة، ياتس ةت يةتس  زةخم
  . )1(بعزضة دذظا قعلعدذ) ع دةصظع قعلعشعمعزنع تعلةصظذن(

ةيغةمبةر        دا، ص ان حاغ ئغعص توختعغ ذر ي ة يامغ ان، آئحعح ان قعلعنغ داق باي ةهعهذلبذخارعيدا مذن س
دعن       ذدع ظان امعزعنع ظوق دات ن ةن بام اهابعلعرع بعل االم س ذ    «: ظةلةيهعسس ارعثالرنعث ب علةر صةرؤةردعض س

ةنلعكعنع بعل ة دئض دة نئم علةرآئحع ورعدع» ؟ةمس اهابعالر. دةص س ةيغةمبعرع : س ذنعث ص اهللا ؤة ظ
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ة       : اهللا تاظاال  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ، دئدع بعلضىحعدذر بةندعلعرعدعمدعن ماثا مأمعن بولغان هالةتت
ار    علةر ب ذزغان آعش اث ظاتق ة ت ان هالةتت عر بولغ ا آاص ع   .ؤة ماث ارامعتع ؤة رةهمعت ث آ  آعمكع اهللا تاظاالنع

ان آةلتىرضةن بولعدذ    بع ا ظعم ذ آعشع ماث ة يامغذر ياغدذرذلذص بئرعلدع دئسة، ب ةمما، آعمكع . لةن بعزض ظ
ذص    عر بول ا آاص ذ آعشع ماث دع دئسة، ب ة يامغذر ياغدذرذل ةن بعزض ذزنعث سةؤةبع بعل االنع يذلت االنع ؤة ص ص

  .  دئدع)1(»يذلتذزغا ظعمان ظئيتقان بولعدذ، دةيدذ
 ،دذ اهللا ظذال «ظئيتقعنكع ةنع ضذناهكارالر مةن       »رنع قعلغان معكرع ظىحىن ظةث تئز جازاالي  ي

ةدرعجع غاصعل قالدذرعدذ              ظازابالنمايدعكةنمةن دةص ضذمان قعلغذدةك دةرعجعدة ظذ قعلغان ضذناه ظعشلعرعدا ت
دذ  ةت بئرع دذر  . ؤة مأهل ةت ظعحعدع ةقةت مأهل ذ ص دذ   . ظ عز تذتع ذنع تذيذقس اال ظ دعن اهللا تاظ ذ . ظان ظ

ذنا  ةتلعك     ض لعرعنع هأرم ان ظعش ارلعق قعلغ دذ     خاتعرعلهكارنعث ب اناص قويع زعص س تعلةر يئ ىحع صةرعش . ض
دذ        ذرعغا قويع دا ظوتت ث ظالدع ىحع اهللا تاظاالنع كارعنع بعلض ذرذن ؤة ظاش ذناهلعرعنع يوش ذنعث ض دعن ظ . ظان

ك آعح           ةتتا زةررعحعلع ذناهلعرعغا ه ك ض وث ـ آعحع ذناهكارنعث ح ذ ض ةن اهللا ظ ذنعث بعل ذناهعغعمذ  ش ك ض ع
  . تئضعشلعك جازا بئرعدذ

 ذقتا ذالغالر ظىستعدة (اهللا سعلةرنع قذرذقل ةنع ظ زدا )ي ةر ظىستعدة (، دئثع ةنع آئمعل ةر ) ي سةص
  .  يةنع اهللا تاظاال سعلةرنع قوغدايدذ ؤة سعلةرنع آىزعتعص داؤاملعق مذهاصعزةت قعلعدذقعلدذرعدذ
 شامالدعن ظذالر ) بذ(مةيعن شامالدا مئثعؤاتقان ؤة ) آعشعلةرنع ظئلعص(سعلةر ظولتذرغان آئمة

، ظذالر تةرةص تةرةصتعن آأتىرىلىؤاتقان )آئمة ظأرىلعدذ(خذشاللعنعؤاتقان حاغدا، بعردعنال بوران حعقعص 
ةر قورشؤعلعنغانلعقعغا  دذ، آئمعدعكعل دة قالع ذنلعرع ظعحع دعغانلعقعغا (دئثعز دولق ةنع هاالك بولع ) ي

ةر سةن بعزنع بذنعثدعن ! ظع خذدا «) نذؤاتقاتقان بذتلعرعنع تاشالص قويذص حوقذ(جةزمع قعلعدذ،  ظةض
دةص حعن آأثلع بعلةن دذظا » قذتذلدذرساث، بعز حوقذم شىآىر قعلغذحعالردعن بولعمعز) يةنع باالدعن(

عن  يةنع ظذالر مةيعن شامالدا مئثعؤاتقان آئمعلعرعنعث سىرظعتعدعن هذزذلعنعص تذرغاندا، توساتت         قعلعدذ
دة قالعدذ  ذنلعرع ظعحع ةر دئثعز دولق وران حعقعص، آئمعل اتتعق ب زدا ق داق آىحلىك . دئثع ةر بذن آئمعدعكعل

دولقذنالرنعث هذجذمعغا بةرداشلعق بئرةلمةيدعغانلعقعنع بعلعص يئتعدذ ـ دة، اهللا تاظاالغا شئرعك قعلعؤالغان   
  . ذظا قعلعدذظعالهلعرعغا دذظا قعلماي يالغذز اهللا تاظاالغعال يالؤذرذص د

ذققان حئغعثالردا، ظئسعثالرغا     :  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة    ةتكة يول سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاص
ةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اهللا دعن باشقعغا       (سعلةر حوقذنذؤاتقان مةبذدالر آةلمةي، صةقةت اهللا ال آئلعدذ        ي

دا   )  ظئسةن -ظامان  ( قذتقذزذص،  )غةرق بولذشتعن  (، اهللا سعلةرنع   )ظعلتعجا قعلمايدذ  قذرذقلذققا حعقارغان
علةر   ىز ظأرىيس علةر    (ي ا قايتعؤالعس اؤالقع هالعتعثالرغ ةص ظ عثالر تىض ةنع ظعخالس ذفرعلعق  ). ي ان آ ظعنس

  . )2()يةنع اهللا نعث نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر(قعلغذحعدذر 
) ذص حوقذنذؤاتقاتقان بذتلعرعنع تاشالص ةر سةن بعزنع بذنعثدعن ! ظع خذدا «)  قوي ةنع (ظةض ي
 دةص حعن آأثلع بعلةن دذظا قعلعدذ» قذتذلدذرساث، بعز حوقذم شىآىر قعلغذحعالردعن بولعمعز) باالدعن

ا قعلغعنعمعزدةك قذرذقلذققا               ! يةنع ظع اهللا   ةتتعن قذتقذزساث بعز شذظاندا ساثا بئرعلعص دذظ بعزنع بذ هال
  . مذ، ظعبادةتنع حوقذم ساثعال قعلعمعز، ساثا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةيمعزحعققان حئغعمعزدع

                                                 
أرةتتع        ) 1( ذزالردعن آ ذم يذلت عنع مةل ذرنعث يئغعش ةر يامغ ذرذن، ظةرةبل عنع اهللا     . ظعسالم آئلعشتعن ب ذرنعث يئغعش تة آعمكع يامغ ذ هةدعس ذثا ب ةظاالدعن ش  ت

دع        دذ دةص آةل ةن بولع ئرعك آةلتىرض ةظاالغا ش ذ اهللا ت ة، ظ ان دئس ذزالردعن بولغ ة يذلت ع بويعح ا قارعش ذ آون ةي ش ع  . آأرم داق آعش ذنعثدةك هةرحقان ش
عدةك        ز بولذش اآع قع ذل ي لعقع، ظوغ اآع تذغماس ع، ي عنعث تذغذش ال آعش ةنع ظاي علةرنع ي ةبعظعي هادعس ان ت ادا بولعؤاتق ةظاالدعن ظعش... دذني الرنع اهللا ت

  . ظذ آعشعمذ هةدعستة بايان قعلعنغعنعدةك آاصعرالرنعث قاتارعدا بولعدذ. آأرمةي باشقا بعر نةرسة تةرعصعدعن بولغان دةص قارايدعكةن
  .  ـ ظايةت67سىرة ظعسرا ) 2(
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 قذتقذزغاندعن آئيعن، ظذالر يةر يىزعدة يولسعزلعق بعلةن بذزذقحعلعق ) ظذ باالدعن(اهللا ظذالرنع
دذ ر     قعلع ئح بع ا ه ذددع اهللا تاظاالغ ذالر خ اق، ظ ةتتعن قذتذلدذرعؤالس ذنداق هاالآ ذالرنع ظاش ةنع ظ ا  ي  دذظ

ضويا ظذنع آأتىرىؤئتعشعمعزنع تعلةص      . قعلمعغاندةك، يةر يىزعدة يولسعزلعق بعلةن بذزغونحعلعق قعلعدذ         
  . ))1بعزضة دذظا قعلمعغاندةك، يامان ظعشعنع يةنة داؤامالشتذرعدذ

 انالر ع ظعنس دذ! ظ ا بولع ذناهع ظأزةثالرغ ذزذقحعلعقعثالرنعث ض ذ ب ان ب علةرنعث قعلغ ةنع س  ي
ذناهعثال دذ   ض أزةثالرغعال بولع ةقةت ظ ع ص ة     . رنعث جازاس قا هئحكعمض أزةثالردعن باش ةن ظ ذناهعثالر بعل ذ ض ب

  . زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ذداؤذد ب ام ظةب : ظعم

ذ    « داق ض ذش هةرقان ىزىص قوي دارحعلعقنع ظ ذم قعلعش ؤة تذغقان ا   زذل ث دذنياغ دا اهللا تاظاالنع ناهقا قارعغان
  . »حىشىرعدعغان ظازابعنع تئزلعتعدذ ؤة اهللا تاظاال ظذنع ظاخعرةتتعمذ قاتتعق جازااليدذ

)بذنعث هةسرعتع (دعن بةهرعمةن بولعسعلةر ) نعث باقاسع يوق شةهؤةتلعرع(بذ دذنيا ) سعلةر
ا تعرعكحعلعكعنعث       )ظاخعرةتكة قالعدذ  .  ظةرزعمةس نةرسعلعرعدعن بةهرعمةن بولعسعلةر       يةنع سعلةر دذني

 ظاندعن سعلةر بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعسعلةر           ايتعص بارعدعغان جايعثالر بعزنعث  يةنع سعلةرنعث ق
  . دةرضاهعمعزدذر
 سعلةرضة قعلمعشعثالرنع خةؤةر قعلعمعز   يةنع قعلغان ظةمةلعثالرنعث هةممعسعدعن تولذق خةؤةر 

اآع جازا بئرعمعز           بئرعمعز ؤة ظةمةلع   ا تولذق مذآاصات ي آعمكع ياخشعلعققا ظئرعشسة، ظذ اهللا     . ثالرغا قارعت
  . آعمكع بذ ياخشعلعققا ظئرعشةلمعسة، ظذ صةقةت ظأزعضعال ماالمةت قعلسذن. تاظاالغا شىآىر قعلسذن

 * * * * * * *  
 $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sW tΒ Ïο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# > !$yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 u“Ρr& z ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$ sù ÏµÎ/ ßN$t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{$# $ £ϑ ÏΒ ã≅ ä.ù' tƒ 

â¨$̈Ζ9$# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{$# uρ # ®Lxm !# sŒÎ) ÏN x‹ s{r& ÞÚ ö‘ F{$# $yγ sùã ÷z ã— ôM sΨ §ƒ̈— $# uρ  ∅sß uρ !$ yγè= ÷δ r& öΝåκ ®Ξr& šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκ ö n= tæ 

!$ yγ9 s? r& $tΡ Þ ö∆r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρ r& #Y‘$pκ tΞ $ yγ≈ uΖ ù= yèyf sù # Y‰ŠÅÁ xm βr( x. öΝ©9 š∅øó s? Ä§øΒ F{$$Î/ 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ã≅ Å_Á xçΡ ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 

šχρã ¤6x tF tƒ ∩⊄⊆∪ ª!$# uρ (#ûθ ããô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# “ Ï‰ ÷κu‰ uρ  tΒ â !$t± o„ 4’ n< Î) 7Þ¨uÅÀ 8ΛÉ) tFó¡ –Β ∩⊄∈∪  
تئز ظأزضعرعشعدة، نئمةتلعرعنعث باقاسعزلعقعدا، آعشعلةرنعث ظذنعث (هاياتعي دذنيانعث معسالع 

عدا ةغرذر بولذش ةن م ةن ) بعل ز ظاسماندعن حىشىرض ةن ) ريامغذ(بع ذنعث بعل سىيعضة ظوخشايدذآع، ظ
ةن بع - بعرع) ظىنىص حعقعص(ظعنسانالر، هايؤانالر يةيدعغان تىرلىك ظأسىملىآلعرع . زئمعننعث رع بعل

ضعرةلعشعص آةتكةن، هةتتا زئمعن ضىزةل تىسكة آعرضةن، حعرايلعق ياسانغان، زئمعن ظعلضعرع ظذنعثدعن 
مول هوسذل ظئلعشقا جةزمع قعلعص تذرغان حاغدا، ناضاهان آئحعسع ياآع آىندىزع ظذنعثغا قازايعمعز 

ةتتع  ةرنع( دة، -ي ىن ) زعراظةتل عرع (تىنىض ةنع ظعلض ةك، ) ي ىتىنل(يوقت النغاندةك ) ةيص ذرذص تاش ظ
، صعكعر يىرضىزعدعغان قةؤم ظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق )يةنع نابذت قعلعص، يوق قعلدذق(قعلعؤةتتذق 

دةؤةت قعلعدذ ؤة خالعغان ) يةنع جةننةتكة(ظامان جايغا ) آعشعلةرنع(اهللا . 24تةصسعلع بايان قعلعمعز
  . 25ظادةمنع توغرا يولغا باشاليدذ
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  اتعنعث معسالع توغرعسعدا دذنيا هاي
ة، ذ ظايةتت اال ب ماندعن             اهللا تاظ ىزةل مةنزعرلعرع،ظاس ةآلعرع، ض ىل ـ حئح ث ض ا هاياتعنع  دذني

حىشىرىلضةن يامغذر سىيع بعلةن زئمعندعن ظأستىرىلضةن ظأسىملىآلةرنع، ظعنسانالر يةيدعغان هةرخعل ؤة           
رلىك ظوت ـ حأص قاتارلعقالرنع ؤة ظذ نةرسعلةرنعث    هةر تىرلىك ظاشلعق ؤة مئؤعلةرنع، هايؤانالر يةيدعغان تى
  . تئز خارابلعشعص آئتعدعغانلعقعنع معسال قعلعص آةلتىردع

 هةتتا زئمعن ضىزةل تىسكة آعرضةن، حعرايلعق ياسانغان، زئمعن ظعلضعرع ظذنعثدعن مول هوسذل
ةنع زئمعندعكع هةرخعل هةررةثدعكع زعر    ظئلعشقا جةزمع قعلعص تذرغان حاغدا ةر صعشعص، ضىل ـ      ي اظةتل

عرع              علةرنعث ظعلض ذ نةرس دة، ظ ا يةتكةن ذص ؤايعغ ةي بول ةر صعشعص م ؤة ـ حعؤعل ئحعلعص، مئ ةر ظ حئحةآل
اق         ةن حاقم ىلدىرماما بعل عز ض دا، تذيذقس عنعص تذرغان والاليمعز دةص ظعش ادعر ب قا ق ذل يعغعؤئلعش هوس

  . عث هةممعسعنع نابذت قعلعؤئتعدذحئقعص، مألدىر يئغعص ياآع قاتتعق سوغذق شامال آئلعص بذالرن
 يةنع (تىنىضىن ) زعراظةتلةرنع( دة، -ناضاهان آئحعسع ياآع آىندىزع ظذنعثغا قازايعمعز يةتتع
 )يةنع نابذت قعلعص، يوق قعلدذق(ظذرذص تاشالنغاندةك قعلعؤةتتذق ) صىتىنلةي(يوقتةك، ) ظعلضعرع

ىرآعنعص، ضىزةل تىس ظالغاندعن آ           وران ظذنع دةسلةصكع هئحنعمة يوق هالعتعضة         يةنع يئشعللعقا ص ئيعن ب
  . آةلتىرىص قويعدذ

ضويا ظعلضعرع هئح نةرسعدعن بةهرعمةن قعلعنمعغاندةك           : بذ ظايةت هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةيدذ     
دذ ئلعص قالع ة آ ة  . هالةتك ذق هالعتعض ذنداق يوقل ا مذش يعن، مان دعن آئ ع يوقالغان الرنعث هةممعس ظعش

  . آئلعص قالعدذ
ان؛      ان قعلعنغ داق باي تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ةت   «ظعم أص نئم ةث آ ادا ظ دذني

ر ح    ا بع ةلتىرىلىص دوزاخق ع آ ةت آىن ةن آعشع، قعيام دعنآىرىأبئرعلض دا  : لىص ظان ادعكع حئغعث ةن دذني س
ازذ ـ نئمةتتعن بةهرعمةن بولدعثمذ؟       ادةم ظذ . دئيعلعدذ » بعرةر ياخشعلعق آأردىثمذ؟ بعرةر ن  دةص ،ياق :  ظ

ان آعشع، قعيامةت آىنع آةلتىرىلىص جةننةتنعث             . جاؤاب بئرعدذ   ا ـ مذشةققةت تارتق ادا ظةث آأص جاص دذني
دعن تعص ظان ةتلعرعنع بعرال تئتع ذ؟ : نئم ا مذشةققةت تارتتعثم رةر جاص ادا بع دذسةن دذني ادةم.  دئيعلع ذ ظ : ظ

  . »، دةص جاؤاب بئرعدذياق
ة  ذ هةقت اال ب دذ مذاهللا تاظ داق دةي دة           : ن ذالر ظأيلعرع دع ـ دة، ظ اؤاز يىزلةن اتتعق ظ ا ق زالعمالرغ

دع   تعص قال ئتع قئ ذرغان ص دةك   . ظولت دة تذرمعغان ذالر ظأيلعرع ويا ظ ايلعرع   (ض ذرغان ج ذالرنعث ت ةنع ظ ي
دةك     اؤات قعلعنمعغان عدعن ظ ادةمزات تةرعص ار     ) ظ ارعنع ظعنك ةمذد صةرؤةردعض ع، س دع، بعلعثالرآ ذص قال بول

  . ))1ع، سةمذد هاالك بولسذنقعلد
 ان قعلعمعز ةرنع مذشذنداق تةصسعلع باي ةؤم ظىحىن ظايةتل ىزعدعغان ق ا   صعكعر يىرض ةنع دذني  ي

اغالص             ظةهلع ظذ نةرسعلةردعن مةغرذرلعنعص ؤة ظذنعث هوسذللعرعنع يئغعؤئلعش ؤاقتعدا هوسذلغا ظعشةنح ب
ز يوقع     دعن تئ علعرعنعث قولع علةر ظعض ذ نةرس عمذ، ظ ر   تذرس عز بع عق، آئرةآس دعن ؤة سئس لعدعغانلعقع

ىن          انالر ظىح رةت ظالغ ةن ظعب ال بعل ذ معس ارةت ظ دعن ظعب ة ظايلعنعدعغانلعقع اآعت        نةرسعض ل ـ ص الرنع دةلع
  . هةقعقةتةن دذنيانعث تةبعظعتع بذنع قوغلعغاندعن قئحعش، قاحقانالرنع قوغالشتذر. تةصسعلعي بايان قعلعمعز

ا تعرعكحع اال دذني دعكع   اهللا تاظ ذرظان آةرعم ارقعلعق ق عتعش ظ ة ظوخش ن ظأسىملعكعض ع زئمع لعكعن
ةلتىردع   ال آ دة معس ةن ظايةتلعرع دع   . آأصلعض داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ةد (: اهللا تاظ ع مذهةمم ذالرغا !) ظ ظ
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ة ( ةنع آعشعلةرض عن   ) ي النع آةلتىرض داق معس دة مذن ع هةققع ا تعرعكحعلعك ذنعثغا : (دذني ذ ش ) ظ
 بعرعضة  -ماندعن يامغذر ياغدذردذق، شذ سذ بعلةن زئمعننعث ظأسىملىآلعرع بعر            ظوخشايدذآع، بعز ظاس  

ةرةص (حعرمعشعص بولذق ظأستع، آئيعن ظذ قذرذص تأآىلدع، شامالالر ظذنع        ظذحذرذص آةتتع،   )  تةرةصكة -ت
ا تعرعكحعلعكعنعث م  . ))1اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر    عسالعنع  شذنعثدةك باشقا سىرعلةردعمذ اهللا تاظاال دذني
  . مذشذ ظذسذلدا بايان قعلعدذ

  مةثضى يوقالمايدعغان نئمةتلةرضة قعزعقتذرذش توغرعسعدا
يعن      دعن آئ ان قعلغان دعغانلعقعنع باي ز يوقعلع ذنعث تئ ع ؤة ظ ا تعرعكحعلعكعن اال دذني اهللا تاظ

ةيعب   اهللا تاظاال . ظعنسانالرنع مةثضى يوقالمايدعغان جةننةتكة قعزعقتذردع ؤة ظذنعثغا حاقعردع       جةننةتنعث ظ
دذ          ان قعلعص مذنداق دةي : ـ نوقسان، جاصا ـ مذشةققةت ؤة بااليع ـ ظاصةتلةردعن ظامان جاي ظعكةنلعكعنع باي

 علةرنع(اهللا ا ) آعش ان جايغ ة(ظام ةنع جةننةتك ا ) ي وغرا يولغ ادةمنع ت ان ظ دذ ؤة خالعغ دةؤةت قعلع
  . باشاليدذ

ةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، بعر   ظعبنع جةرعر جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةزعي  
دع    داق دئ ة مذن ص بعزض عمعزغا حعقع االم قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ىمدة  «: آىن ةن حىش ةن هةقعقةت م

اغ تةرعصعمدة تذرغانلعقعنع              جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث باش تةرعصعمدة، معكاظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظاي
ان قعلغعن، دئدع     : ن بعرع ـ يةنة بعرعضة آأردىم ظذ ظعككعسعدع ظعككعسعدعن  . مذهةممةدآة سةن معسال باي

رع ةد : بع ع مذهةمم دذ   ! ظ ذالقلعرعث ظاثالي الغعن، ق ذالق س عنعدذ   . ق ةلبعث حىش لةتكعن، ق ةقلعثنع ظعش . ظ
ا قعلغان، ظذنعث ظعحعضة بعر               هةقعقةتةن سئنعث معسالعث بعلةن سئنعث ظىممعتعثنعث معسالع؛ قةسعر بعن

لةرنع     ىن آعش ئلعش ظىح ةتكة آ دعن زعياص ةييارلعغان، ظان ةت ت ة زعياص ذ ظأيض دعن ظ الغان، ظان أي س ظ
ةلحع ظةؤةتكةن بعر صادعشاهنعث معسالعغا ظوخشايدذ ذل . حاقعرعشقا ظ ةلحعنع قوب انالر ظعحعدعن ظ حاقعرغ

ار  عمذ ب دعغان آعش ذنع رةت قعلع عمذ ؤة ظ دعغان آعش اهتذ. قعلع ذ صادعش اال ش ا اهللا تاظ عر بولس ر، قةس
المدذر ذر . ظعس ا جةننةتت أي بولس عردعكع ظ ةد. قةس ع مذهةمم ةن! ظ ةن ظةلحعدذرس ئنعث . س ع س آعمك

آعمكع  . آعمكع ظعسالمغا آعرسة جةننةتكة آعرعدذ      . ظةلحعلعكعثنع قوبذل قعلسا، ظعسالمغا آعرضةن بولعدذ     
  . »جةننةتكة آعرسة ظذنعث زعياصةتلعرعدعن يةيدذ، دئدع

ام ظةبذها االمنعث     ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدةردا رةزعيةلاله ةرعر ظةب ع ج ةم ؤة ظعبن ت
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع        «: مذن عدة ظعكك ع تةرعص نعث ظعكك دا، قذياش ىن حعققان ع آ ةر آىن ه

از بولسعمذ   ! ز آئلعثالر تئ صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعضة !ظع ظعنسانالر : صةرعشتة تذرذص  ةرلعك  هةقعقةتةن ظ  يئت
دذ     عدذر، دةص توؤالي ان نةرسعدعن ياخش ذدة بولغ ذص بعه أص بول ة، آ ان نةرس انالر ؤة  . بولغ اؤازنع ظعنس ذ ظ ظ

دذ     ذقاتلعرع ظاثالي ىتىن مةخل ث ص قا اهللا تاظاالنع نالردعن باش دذ  . »جع داق دةي ذدةردا مذن ذ  : ظةب اال ب اهللا تاظ
دةؤةت قعلعدذ ؤة خالعغان ظادةمنع توغرا يولغا ) يةنع جةننةتكة(ظامان جايغا ) آعشعلةرنع(اهللا : هةقتة

  . » دئضةن ظايعتعنع نازعل قعلدعباشاليدذ
 * * * * * * *  
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ياخشع ظعش قعلغانالر جةننةتكة ؤة اهللا نعث جامالعنع آأرىشكة ناظعل بولعدذ، ظذالرنعث يىزلعرعنع 
ةم (قارعلعق ؤة خارلعق قاصلعمايدذ  دذ -يةنع ظذالرغا غ ة شذالر ).  قايغذ ؤة صةرعشانلعق يىزلةنمةي ظةن

  . 26ظةهلع جةننةت بولذص، جةننةتتة مةثضى قالغذحعالردذر
  ظةمةل قعلغذحعالرنعث مذآاصاتع توغرعسعداياخشع 

 دذنيادا ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعضة ظاخعرةتتة حوقذم       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
دذ  ةؤةر بئرع دعن خ اتنعث بارلعقع ع مذآاص دذ . ياخش داق دةي دا مذن ذ توغرعس اال ب ش : اهللا تاظ ع ظع ياخش

  . ))1ظئرعشعدذقعلغذحع صةقةت ياخشع مذآاصاتقا 
 دذ ةنع بعر   ياخشع ظعش قعلغانالر جةننةتكة ؤة اهللا تاظاالنعث جامالعنع آأرىشكة ناظعل بولع  ي

ذ ظارتذق هةسسعلةص    اآع ظذنعثدعنم ةيىز هةسسعضعحة ي ون هةسسعدعن يةتت ةلنعث ساؤابعنع ظ ياخشع ظةم
  . آأصةيتعص بئرعدذ

اؤاب  ةن س علةص بئرعلض ك : هةسس ةهال آأزلع عرلةر، ش علعرعدعن اهللا   قةس ةل ظعض ةر، ياخشع ظةم  هىرل
دعغان      ةن بولع دع خذرس ذالر ظذنعث ان ظ اقالص قويغ اال س ذالرغا اهللا تاظ ع ؤة ظ ث رازع بولذش تاظاالنع

ات، ظذلذغ اهللا تاظاالنعث جامالعنع      ظئسعل نةرسعلةردعن ظعبارةت مذآاصاتالرنع ؤة بذنعثدعنمذ      بولغان مذآاص
  . آأرىشنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

هللا تاظاالنعث ضىزةل جامالعنع آأرىش هةقعقةتةن اهللا بةرضةن مذآاصاتالرنعث ظةث آاتتعسع بولذص، بذ             ا
ةلكع ظذالر اهللا تاظاالنعث    . مذآاصاتقا ياخشع ظةمةل قعلغذحعالر ظأز ظةممةللعرع بعلةنال هةقلعق بواللمايدذ       ب

  . رىشكة مذيةسسةر بولعدذصةزلع ـ مةرهةمعتع ؤة رةهمعتع بعلةن اهللا تاظاالنعث جامالعنع آأ
دعغانلعقع   العنع آأرع ذغ اهللا تاظاالنعث جام ةل قعلغذحعالرنعث ظذل ةآرع سعددعق، : ياخشع ظةم ظةبذب

ع    ةظعد ظعبن ذم، س ذ ظةنه ذما رةزعيةلاله ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذلاله ظعبن ان، ظاب ع يام ة ظعبن هذزةيف
دذراه   ةيال، ظاب ع ظةبذل دذراهمان ظعبن ةييعب، ظاب ع   مذس امعر ظعبن ة، ظ د، ظعكرعم ابعت، مذجاهع ع س مان ظعبن

ةص        ةلةص ؤة خةل قا س هاق ؤة باش ع ظعس ةد ظعبن ذددع، مذهةمم ةتادة، س ةن، ق اك، هةس ةتا زةهه ةظد، ظ س
  . ظالعملعرعدعن رعؤايةت قعلعنغان

ار   لةر ب ذن هةدعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن نذرغ ة ص ذ هةقت ذ  . ب ةد سذهةيب رةزعيةلاله ام ظةهم ظعم
االم  ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن انالر : ةنه ش قعلغ ع ظع ياخش

دذ  كة ناظعل بولع العنع آأرىش ة ؤة اهللا تاظاالنعث جام دع  جةننةتك داق دئ ةتنع ظوقذص مذن : دئضةن ظاي
ظع جةننةت   : جاآارحع جةننةت ظةهلع جةننةتكة، دوزاخ ظةهلع دوزاخقا آعرضةن حاغدا اهللا تةرعصعدعن بعر              «

اتنع          ! ظةهلع حوقذم سعلةر ظىحىن اهللا تاظاالنعث ؤةدة قعلغان مذآاصاتع بار، اهللا ظذ ؤةدعضة ؤاصا قعلعص مذآاص
دذ دذ، دةص جاآارالي ةهلع. تولذق بئرعشنع خاالي ةت ظ ذ؟ اهللا بعزنعث  : جةنن ذ ؤةدة قايسع ظ ة قعلغان ظ بعزض

ر ؤة يىزلعرعمع    ارازعمعزنع ظئغع علعق ت تعن      ياخش ىزىص دوزاخ ة آعرض ع جةننةتك ذ؟ بعزن ة قعلعمعدعم ز نذران
دةل شذ حاغدا اهللا تاظاال ظذالرغا جامالعنع آأرسعتعدذ، ظذالر اهللا تاظاالنعث جامالعنع      . قذتقذزمعدعمذ؟ دةيدذ 
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اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، جةننةت ظةهلع ظىحىن اهللا تاظاالنعث جامالعنع آأرىشتعن ظارتذق             . آأرعدذ
دذظئسعلثىل خذرسةن بولعدعغان آأ ام مذسلعم، تعرمعزع، نةسةظع ؤة . » نئمةت بولماي ذ هةدعسنع ظعم ب

  . ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ يذقعرعقعدةك رعؤايةت قعلغان
 قايغذ ؤة صةرعشانلعق -يةنع ظذالرغا غةم (ظذالرنعث يىزلعرعنع قارعلعق ؤة خارلعق قاصلعمايدذ 

دذ ةنع مةهشةر)يىزلةنمةي ارلعق       ي ارعلعق ؤة خ ع ق عرالرنعث يىزلعرعن ذناهكار آاص دا ض اه مةيدانع ض
لعؤالمايدذ   ارعلعق قاص ارلعق ؤة ق ع خ ذحعالرنعث يىزلعرعن ةل قعلغ ع ظةم لعؤالغاندةك ياخش ذالر . قاص ظ

ظذالر هةققعدة اهللا تاظاال مذنداق     . هئحقانداق يوشذرذن ؤة ظاشكارا آةمسعتعشكة ؤة ظاهانةتكة ظذحرعمايدذ         
خذشاللعق  ) دعللعرعغا (نذر،  ) يىزلعرعضة (اهللا ظذالرنع شذ آىننعث شةررعدعن ساقاليدذ، ظذالرنعث          : دةيدذ

دذ  ا قعلع ان        ))1ظات ةن تولغ ةنلعك بعل رع خذرس ذرالنغان ؤة دعللع اللعقتعن ن رع خذش ذالرنعث يىزلع ةنع ظ  ي
  !!! ظامعين. نعث قاتارعدعن قعلسذناهللا تاظاال ظأز صةزلع، مةرهةمعتع ؤة رةهمعتع بعلةن بعزنعث ظذالر. بولعدذ

 * * * * * * *  
 zƒÏ% ©!$# uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$# â !# u“ y_ ¤π t⁄ÍhŠy™ $ yγÏ= ÷W Ïϑ Î/ öΝßγ à) yδ ös? uρ Ø' ©!ÏŒ ( $ ¨Β Μ çλm; z ÏiΒ «! $# ôÏΒ 5ΟÏ¹% tæ ( !$ yϑ ¯Ρ r( x. 
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انلعقنع قعلسا،قعلغان يامانلعقعغا (يامان ظعشالرنع قعلغذحعالر، ) دذنيادا( ر يام ظوخشاش ) بع

ةنع شذنعثغا اليعق( دعن ) ي ذالرنع اهللا نعث ظازابع دذ، ظ ار بولع ا دذح ذالر خارلعقق دذ، ظ ا ظذحراي جازاغ
دةك قذتذلدذرغذحع زادع بولماي  ةن ظورالغان ويا قاراثغذ آئحعنعث صارحعسع بعل دذ، ظذالرنعث يىزلعرع ض

  . 27قارعيعص آئتعدذ، ظذالر ظةهلع دوزاخ بولذص، دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر
  ضذناهكارالرنعث جازاسع توغرعسعدا

ذرذ        ذ ظاش علةص ؤة ظذنعثدعنم ىن هةسس ةللعرع ظىح ع ظةم ة ياخش ةختلعك آعشعلةرض اال ب ص اهللا تاظ
ان قعلعص بئرعدذ            مذآاصات بئرعدعغانلعقعنع بايان قعلعش بعلةن بعرضة، بةختسعز آعشعلةرنعث هالعنعمذ باي
ازا          ل ج ق ظادع ذناهعغا اليع ان ض اي، قعلغ ادة قعلم ة زعي ا قعلح ةرنع قعلغانالرغ ذناه ظةمةلل ؤة ض

  . بئرعدعغانلعقعنعمذ بايان قعلعدذ
 دذ ةنع ظذ ض   ظذالر خارلعققا دذحار بولع ذناهكارالر قعلمعشلعرع ؤة ضذناهلعرعنعث هئساباتعدعن     ي

  . قورققانلعقع سةؤةبعدعن ظذالرنع خارلعق ظورعؤالعدذ
ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي دا،   :  مذن ان هال ان، خارالنغ ذالرنعث قورقق ا(ظ ث ) دوزاخق آأزعنع

ةن    دعغانلعقعنع آأرعس ا توغرعلعنع دا دوزاخق ان هال ةن قارعغ ذيرذقع بعل لعرعدعن )2( ق زالعمالرنعث قعلمعش
نع    ذالرنع جازاالش ويلعمعغعن، اهللا ظ ةؤةر دةص ظ ع بعخ عتعدعن (اهللا ن ث دةهش ذ آىننع ةآحعيعص  ) ش ةر ح آأزل

عحة   دعغان آىنض عحة  (قالع ةت آىنعض ةنع قعيام د) ي دة (. ذآئحعكتىرع ذ آىن أتىرىص،   ) ب لعرعنع آ ذالر باش ظ
ةقعل   (دعللعرع  ) تئثعرقعغانلعقتعن (، ظالغا قاراص حاصعدذ، آأزلعرع ظئحعلعص قالعدذ  خالع  )  ظعدراآتعن ـظ

د  ذص قالع ةد (. ذبول ع مذهةمم علةرنع !) ظ ذففارالرنع (آعش ةنع آ ىن  ) ي دعغان آ ازاب آئلع ةت  (ظ ةنع قعيام ي
ع اهالندذرغعن، ) آىن ن ظاض دة(دع ذ آىن الر) ب ارعمعز«: زالعم ةت  ! صةرؤةردعض قعغعنا ؤاقعت مأهل ة قعس بعزض

                                                 
  .  ـ ظايةت11سىرة ظعنسان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع45سىرة شذرا ) 2(
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عن  ةنع دذن(بةرض ذرغعن ي ا قايت ةيلع   )ياغ ة ظةضعش ع، صةيغةمبةرلةرض ذل قعاليل ع قوب دذ» ، دةؤعتعثن . دةي
  . )1()دئيعلعدذ(سعلةر ظعلضعرع، بعز هةرضعز يوقالمايمعز، دةص قةسةم ظعحمعضةنمعدعثالر؟ ) ظذالرغا(

 دذ ةنع ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظاز     ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلدذرغذحع زادع بولماي ابعدعن   ي
قاحعدعغان جاي   «: ظعنسان بذ آىندة :  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة. ساقالص ؤة توسذص قالغذحع يوق    

ةردة؟ دذ» قةي اق، . دةي دعن(ي ث ظازابع ذر) اهللا نع اه يوقت دعغان صاناهض اه . قاحع دة قارارض ذ آىن ب
  . ))2صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذر

 آئحعنعث صارحعسع بعلةن ظورالغاندةك قارعيعص آئتعدذظذالرنعث يىزلعرع ضويا قاراثغذ بذ ظايةت 
ارا بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ        ة   . ضذناهكارالرنعث يىزلعرعنعث ظاخعرةتتة ق  مذنداق اهللا تاظاال بذ هةقت

دذ دة : دةي دة (شذ آىن ةت آىنع ةنع قعيام ةر ) ي ةزع يىزل رع (ب ةرنعث يىزلع ةنع مأمعنل ةزع ) ي دذ، ب ظاقعرع
رع(ةر يىزل ذففارالرنعث يىزلع ةنع آ ا ) ي ىزع قارايغانالرغ دذ، ي دذآع(قارعيع تعلةر ظئيتع ان «) صةرعش ظعم

ثالر     ازابنع تئتع ىن ظ انلعقعثالر ظىح عر بولغ ذ؟ آاص عر بولدذثالرم يعن آاص ثالردعن آئ ىزع  »ظئيتقعنع ي
ةنع ج  (بولعدذ،ظذالر ظذنعثدا    ) يةنع جةننةتتة (ظاقارغانالر اهللا نعث رةهمعتعدة      ة ي  )3(مةثضى قالعدذ  ) ةننةتت

 ذر، آىلكة ؤة خذشال ةردعن ن دة نذرغذن يىزل ذ آىن دذ-ظ ئغعص تذرع دة نذرغذن .  خذراملعق ي ذ آىن ة ب يةن
اث  ةرنع ح دذ    - يىزل ةن بولع داص آةتك ةن، قارع عص آةتك وزاث بئس عرالردذر،  . ت ا آاص ذالر بولس ب

  . ))4فاجعرالردذر
 * * * * * * *  

 tΠ öθtƒ uρ öΝ èδ ãà³øt wΥ $YèŠÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tΡ tÏ% ©#Ï9 (#θä. uõ° r& öΝä3tΡ% s3tΒ óΟ çFΡ r& ö/ ä.äτ !% x. u à° uρ 4 $ uΖ ù= §ƒu“ sù öΝ æη uΖ ÷ t/ ( tΑ$s% uρ 
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(#θçΡ% x. šχρã yIø tƒ ∩⊂⊃∪  
ىن  ذ آ ع (ش ةت آىن ةنع قعيام عرالرنع (دة ) ي ةرنع، آاص دعن ) مأمعنل ز، ظان عنع يعغعمع هةممعس

دعرلعماي ) اهللا غا شئرعك آةلتىرضةن (سعلةر «: مذشرعكالرغا ورنعثالردا مع بذتلعرعثالر بعلةن بعللة، ظ
سعلةر «: ئيتعدذدةيمعز، ظذالرنعث ظارعسعنع ظايرعيمعز، ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرع ظ» تذرذثالر

سعلةر . 28)بةلكع نةصسع خاهعشلعرعثالرغا ظعبادةت قعلغان ظعدعثالر(بعزضة ظعبادةت قعلمعغان ظعدعثالر 
بعلةن بعزنعث ظارعمعزدا ضذؤاه بولذشقا اهللا آذصايعكع،سعلةرنعث بعزضة حوقذنذشذثالردعن بعز غاصعل ظعدذق 

بذ حاغدا هةر ظادةم . 29»)ايدعغان جانسعز ظعدذقيةنع بعز آأرمةيدعغان، ظاثلعمايدعغان، هئس قعلم(
، ) يامانمذ، ظذنعث نةتعجعسعنع آأرعدذ-يةنع ياخشعمذ (ظعلضعرع قعلغان ظةمةللعرع ظىستعدة سعنعلعدذ 

دذ دةص دةؤا قعلغان  اظةت قعلع ذالرنعث شاص دذ، ظ اهعغا قايتذرذلع ظذالر هةقعقع ظعضعسع ـ اهللا نعث دةرض
  . 30رعنع حةتكة ظالعدذبذتلعرع ظذالردعن ظأزلع

                                                 
  .  ـ ظايتكعحة44 ــــ 42سىرة ظعبراهعم ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة12 ــــ 10سىرة قعيامةت ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر107 ـ 106سىرة ظال ظعمران ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة42 ـــــ 38ةبةسة سىرة ظ) 4(
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قعيامةت آىنعدة مذشرعكالرنعث باتعل ظعالهلعرعنعث ظذالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع 
  توغرعسعدا

 هةممعسعنع يعغعمعز) مأمعنلةرنع، آاصعرالرنع(دة ) يةنع قعيامةت آىنع(شذ آىن يةنع قعيامةت 
اليمعز    آىنعدة جعن ؤة ظعنسانالر، ياخشع ؤة ضذناهكارالردعن ظعب       ةهلعنعث هةممعسعنع توص اهللا . ارةت زئمعن ظ

ة   ذ هةقت اال ب دذ تاظ داق دةي ذالرنع :  مذن انالرنع (ظ ةنع ظعنس اهقا) (ي ر   ) مةهشةرض ذالردعن بع ز، ظ يعغعمع
  . ))1آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز

نعثالردا بذتلعرعثالر بعلةن بعللة، ظور) اهللا غا شئرعك آةلتىرضةن(سعلةر «: ظاندعن مذشرعكالرغا
ذرذثالر  دعرلعماي ت ز» مع دعغان     دةيمع ةر تذرع ةثالر مأمعنل ةن نةرس ئرعك آةلتىرض علةر ؤة ش ةنع س  ي

  . ظورذندعن ظايرعلعص مذظةييةن بعر ظورذندا تذرذثالر
ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذناهكارالرغا(:  مذن ذناهكارالر «) ض ع ض ىن ! ظ كة (بىض ر تةرةص ) بع

ةر بعلةن آاصعرالر     (قعيامةت قايعم بولغان آىندة       )2()دذدئيعلع(» ظايرعلعثالر بعرعدعن   - بعر ) مأمعنل
 )4(ظايرعلعدذ ) نعث بعر صعرقعسع جةننةتكة، بعر صعرقعسع جةهةننةمضة           (بذ آىندة ظذالر      ))3ظايرعلعدذ

دذ  ألىنىص آئتع ة ب ةنع صعرقعلةرض اث دةص  . ي دىرىص قويس دا راهةتلةن ذ ظورذن ع مذش ةر بعزن اهللا مأمعنل
ألىنىص        . تاظاالنعث هأآىم حعقعرعشعنع تعلةيدذ    شذنعث بعلةن اهللا تاظاال هأآىم حعقارغاندا ظذالر بألةآلةرضة ب

  . )5(...شذثا بذ هةقتة مذنداق بايان قعلعنغان. ظايرعلعص تذرغذزعلعدذ
 آىنع  قعيامةت «: ظعمام مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

ذق  علةرنعث ي ز آعش ولعمعز عرعبع علعكتة ب عدعكع تأص ع    . » تةرعص ةت آىن اال قعيام دة اهللا تاظ ةت آةرعم ذ ظاي ب
دذ     داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعغانلعقتعن خ قا بذيرذي ةردعن ظايرعلعش ذتالرنع مأمعنل رعكالرنع ؤة ب : مذش

رعكالرغا دعن مذش علةر «: ظان ةن (س ئرعك آةلتىرض ا ش ذتلعرعثال) اهللا غ ورنعثالردا ب ة، ظ ةن بعلل ر بعل
ذتلعرع » معدعرلعماي تذرذثالر  ذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن ب ايرعيمعز، ظ ذالرنعث ظارعسعنع ظ دةيمعز، ظ

بةلكع نةصسع خاهعشلعرعثالرغا ظعبادةت قعلغان (سعلةر بعزضة ظعبادةت قعلمعغان ظعدعثالر «: ظئيتعدذ
ذتالر مذشرعكالرنعث ظأ     )ظعدعثالر ادةت قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ ؤة ظذالردعن        هةقعقةتةن ظذ ب زعضة ظعب

  . ظادا ـ جذدا بولعدذ
دذ  داق دةي ة مذن اال بذهةقت ةس   : اهللا تاظ دةك ظةم ذمان قعلغعنع ذالرنعث ض ش ظ ذتلعرع (ظع ةنع ب ي

دذ    ةؤةبع بواللماي لعرعنعث س ززةت تئصعش دا ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذالرنعث )ظ رعكالرنعث (، ظ ةنع مذش ) ي
ذالر حوقذنذش دذ، ظ ار قعلع رعكالر(نع ظعنك ةنع مذش دذ )ي ة ظايلعنع ث دىشمعنعض ا )6( .نع ةينع ؤاقعتت ظ

ادا      اهللا نع قويذص قعيامةتكعحة      )7(  جذدا بولعدذ    -ظةضةشتىرضىحعلةر ظازابنع آأرىص، ظةضةشكىحعلةردعن ظ
ذتالر    دذظانع ظعجابةت قعلعشقا قادعر بواللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان ظادةمدعنمذ         ادةم بارمذ؟ ب ضذمراه ظ

علدذر    عدعن غاص ذالرنعث دذظاس ع  (. ظ ةت آىن انالر  ) قعيام ىن   (ظعنس رعش ظىح اب بئ دا،  ) هئس النغان حاغ توص

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةت59سىرة ياسعن ) 2(
  .  ـ ظايةت14سىرة رذم ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة رذم ) 4(
  . بذ ظورذن ظةسلع قوليازمعدعمذ بوش قالدذرذلغان ظعكةن) 5(
  .  ـ ظايةت82سىرة مةريةم ) 6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع166رة بةقةرة سى) 7(
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ذالرغا   ذتالر ظ ة (ب ةنع بذتصةرةسلةرض ار     ) ي انلعقعنع ظعنك ادةت قعلعنغ عدعن ظعب ذالر تةرعص دذ، ظ مةن بولع دىش
  . ))1قعلعدذ

رعكالر ظأزلعر  اال مذش ذتالرنعث       اهللا تاظ دا ب ان حاغ انلعقعنع دةؤا قعلغ ادةت قعلغ ذتالرغا ظعب ث ب عنع
دذ         ارعمعزدا ضذؤاه بولذشقا اهللا : سأزلةيدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي ةن بعزنعث ظ سعلةر بعل

يةنع بعز آأرمةيدعغان، ظاثلعمايدعغان، (سعلةرنعث بعزضة حوقذنذشذثالردعن بعز غاصعل ظعدذق  آذصايعكع،
ئس  دذقه عز ظع دعغان جانس دذ)قعلماي داق دةي ذتالر مذن ةنع ب ادةت :  ي ة ظعب علةردعن بعزض ز س بع

دذق      ةس ظع ة ظةم دعغان هالةتت ئزعدعغان ؤة بعلع انلعقعثالرنع س ثالر،    . قعلغ ادةت قعالتتع ة ظعب علةر بعزض س
ذق     انلعقعثالرنع بعلمةيتت ادةت قعلغ علةرنعث ظعب ز س راق بع ةن بع  . بع علةر بعل اال س ارعمعزدا  اهللا تاظ ث ظ زنع

ادةت قعلعشقا حاقعرغان ؤة بذيرذغانمذ ظةمةس ؤة          . ضذؤاه بولذشقا يئتةرلعكتذر   هةقعقةتةن بعز سعلةرنع ظعب
  . سعلةرنعث بعزضة ظعبادةت قعلغانلعقعثالرغا رازع بولغانمذ ظةمةس

 نمذ،  ياما-يةنع ياخشعمذ (بذ حاغدا هةر ظادةم ظعلضعرع قعلغان ظةمةللعرع ظىستعدة سعنعلعدذ
 يةنع قعيامةت آىنع هئساب مةيدانعدا هةرقانداق جان ظعضعسع سعناققا دذح  )ظذنعث نةتعجعسعنع آأرعدذ 

دذ دذ   . آئلع عنع بعلع ةللعرعنعث هةممعس ان ظةم ان ياخشع يام عرع قعلغ ة . ظعلض ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
دذ دة    : دةي دعغان آىن كارا قعلعنع عرالر ظاش ة (س ةنع قعيامةتت انغا  ب2( ()ي دة ظعنس وث (ذ آىن ح

انلعق بولسذن  ةللعرع -ظعلضعرع ) بولسذن،آعحعك بولسذن، ياخشعلعق بولسذن، يام اخعرع قعلغان ظةم  ظ
ويعمعز      )3( ظذقتذرذلعدذ ةنع ظعنساننعث قعلغان    (هةر بعر ظعنساننعث ظةمةلعنع ظذنعث بوينعغا ظئسعص ق ي

عنعدةك ظذنعثدعن هةرضعز ظايرعلمايدذ، شذنعثغا      هةرقانداق ظةمةلع خذددع بويذنحاق بويذندعن ظايرعلمعغ     
دذ  ازا بئرعلع ا ج ة  )يارعش ذنعث نام ع ظ ةت آىن دذ  -، قعيام ذنع ظوحذق آأرع ذ ظ عتعمعز، ظ ةمالعنع آأرس .  ظ

ذنعثغا( ة «) ظ ذغعن-نام ةمالعثنع ظوق ة !  ظ ىن ظأزةثض لعرعثغا(بىض ذ قعلمعش ةنع ب ذؤاه ) ي أزةث ض ظ
  . ))4دئيعلعدذ» بولذشذث آذصاية

ذالر هةقعقع ظعضعسع ـ اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذظ يةنع ظعشالرنعث هةممعسع ظادعل هأآىم 
دذ  ا قايتع ذحع اهللا تاظاالغ ة دوزاخ     . قعلغ ةهلعنع جةننةتك ةت ظ رعص جةنن أآىم حعقع ذنعثغا ه اال ظ اهللا تاظ
ىزعدذ   ا آعرض ةهلعنع دوزاخق اهعغا قايت . ظ ث دةرض ع ـ اهللا نع ةقعقع ظعضعس ذالر ه دذظ ةنع ذرذلع  ي

ذتلعرع ظذالرنعث آأزلعرعدعن           ادةت قعلغان ب مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنع قويذص، ظذنعثغا بوهتان حاصالص ظعب
  . غايعب بولعدذ

 * * * * * * *  
 ö≅ è%  tΒ Νä3è% ã— ö tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Ï= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9 $# u≈ |Áö/ F{$#uρ tΒ uρ ßlÍ øƒ ä† ¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ 

ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßl Í øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9$# tΒ uρ ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? ∩⊂⊇∪ â/ ä3Ï9 ẍ‹ sù 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةت9سىرة تارعق ) 2(
  .  ـ ظايةت13سىرة قعيامةت ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر14 ــــ 13سىرة ظعسرا ) 4(
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ª! $# ÞΟä3š/ u‘ ‘, ut ù: $# ( #sŒ$yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9 $# ω Î) ã≅≈ n= Ò9 $# ( 4’ ¯Τ r'sù šχθèù uóÇ è? ∩⊂⊄∪ y7 Ï9 ẍ‹x. ôM ¤) xm àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ 

’ n?tã šÏ% ©!$# (#ûθ à) |¡sù öΝ åκ®Ξr& Ÿω tβθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪  
زئمعندعن ) يامغذر ياغدذرذص (سعلةرضة ظاسماندعن «ظئيتقعنكع، ) مذشرعكالرغا!ظع مذهةممةد (

آعم رعزعق بئرعدذ؟ سعلةرنعث ظاثالش ؤة آأرىش قابعلعيعتعثالرنع آعم باشقذرعدذ؟ ) ضعيا ظىندىرىص (
لةردعن آعم تعرعك شةيظعلةرنع ظألىك شةيظعلةردعن آعم صةيدا قعلعدذ؟ ظألىك شةيظعلةرنع، تعرعك شةيظع

. دةيدذ» اهللا«): بذالرغا جاؤابةن(ظذالر » ظعشلعرعنع آعم ظعدارة قعلعدذ؟) خااليعقنعث(صةيدا قعلعدذ؟ 
 يذقعرعقعدةك(. 31قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن غةيرعيضة حوقذنذش بعلةن اهللا نعث ظازابعدعن(«ظئيتقعنكع، 

ة شذ اهللا دذر سعلةرنعث هةقعقعي صةرؤةردعضارعث ) حوث ظعشالرنع قعلغذحع  ةتتعن قالسا، . الر، ظةن هةقعق
أرىص ضذمراهلعققا (ضذمراهلعقتعن غةيرع نةرسة مةؤجذت ظةمةس، نئمعشقا  ىز ظ دعن ي ذص ) ظعمان بذرذل

انالر توغرعسعدعكع هأآمع ص .32»آئتعسعلةر؟ ةرؤةردعضارعثنعث اهللا غا ظعتاظةت قعلعشتعن باش تارتق
  .33ظعمان ظئيتمايدذ) كعضة، رةسذلذلالنعث صةيغةمبةرلعكعضةاهللا نعث بعرلع(ظذالر . هةقلعق بولدع

اهللا تاظاالنعث هةممعنع ظأزع يالغذز صةرؤعش قعلعدعغانلعقعنع مذشرعكلةرنعث ظئتعراص 
  قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ةنلعكعنع   ىحع ظعك ةممعنع تةربعيلعض ع، ه ار ؤة بعرلعكعن ث ب رعكالرنعث اهللا تاظاالنع اال مذش اهللا تاظ
ر اآعت        ظئتع ة ص اله ظعكةنلعكعض ر ظع ذز بع ق يالغ قا اليع ادةت قعلنعش ث ظعب دعغانلعقعنع، ظأزعنع اص قعلع

ة ظاسماندعن «ظئيتقعنكع، ) مذشرعكالرغا  !ظع مذهةممةد (: آأرستعص مذنداق دةيدذ   يامغذر (سعلةرض
عمعز بعلةن   يةنع ظأز قذدرعتعمعز ؤة خاهعش    آعم رعزعق بئرعدذ؟ ) ضعيا ظىندىرىص (زئمعندعن ) ياغدذرذص

سعلةرنعث ؤة هايؤانلعرعثالرنعث مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن،        : ظاسماندعن يامغذر ياغدذرذص زئمعننع يئرعص       
اغحعالرنع، تىرلىك            زئمعندا ظاشلعقالرنع، ظىزىمنع، ظوتياشالرنع، زةيتذننع، خورمعنع، دةرةخلعرع قويذق ب

وت  ةرنع، ظ تىردذق-مئؤعل لةرنع ظأس م حع))1 حأص ذالرنع آع ذ؟    ب اله بارم قا ظع ذ باش ان اهللا تاظاالدعنم قارغ
ة  ذالر دئيعلس ةن (ظ ذالرغا جاؤاب دذ» اهللا«): ب م     دةي ة آع ا، سعلةرض ذص قالس ع تذت ةر اهللا رعزقعن ظةض

   .))2رعزعق بئرعدذ
سعلةرنعث ظاثالش ؤة آأرىش قابعلعيعتعثالرنع آعم باشقذرعدذ؟ يةنع سعلةرضة مذشذ ظاثالش ؤة 

ظةضةر خالعسا سعلةرنعث ظاثالش ؤة آأرىش قذؤؤعتعثالرنع يوق       . ع بةرضةن زات اهللا تاظاالدذر    آأرىش قذؤؤعتعن 
ةتتع دذ   . قعلعؤعت داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد (: اهللا تاظ ع مذهةمم ذالرغا! ظ ع، ) ظ علةرنع «ظئيتقعنك اهللا س

ىآىر       از ش علةر ظ اراتتع، س ع ي ةرنع، دعلالرن ذالقنع، آأزل ىن ق علةر ظىح اراتتع، س علةري ع )3( )»قعلعس ظ
ور  «ظئيتقعنكع، !) مذهةممةد ذلعقعثالرنع ضاس، آأزىثالرنع آ ةر اهللا سعلةرنعث ق ظئيتعص بئقعثالرحذ، ظةض

، )يةنع سعلةرنع هئح نةرسعنع حىشةنمةيدعغان قعلعص قويسا   (قعلعص قويسا، دعللعرعثالرنع صئحةتلعؤةتسة    
  . ))4» آةلتىرةلةيدذ؟ اهللا دعن باشقا يةنة قايسع ظعاله ظةسلعضةنعظذالر

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر31 ــــ 27سىرة ظةبةسة ) 1(
  .  ـ ظايةت21سىرة مىلك ) 2(
  .  ظايةت ـ23سىرة مىلك ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة ظةنظام ) 4(
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 تعرعك شةيظعلةرنع ظألىك شةيظعلةردعن آعم صةيدا قعلعدذ؟ ظألىك شةيظعلةرنع، تعرعك شةيظعلةردعن
  . يةنع اهللا تاظاال ظأزعنعث آاتتا قذدرعتع ؤة ظومذمعي رةهمعتع بعلةن صةيدا قعلعدذآعم صةيدا قعلعدذ؟

)ظعشلعرعنع آعم ظعدارة قعلعدذ؟) خااليعقنعثع هةر نةرسعنع باشقذرذش ظأز ظعلكعدة بولغان  يةن
اناه تعلعمةيدذ    . اهللا صاناه بئرعدذ  . زات اهللا قعلعدذ   ظذ هةممة نةرسعنع خالعغانحة تةسةررذص      . لئكعن ظأزع ص
قعلغان ظعشعدعن   . ظذنعث هأآمعدعن هئساب ظئلعنمايدذ      . هةممة نةرسعضة هأآىم قعلغذحعدذر     . قعلغذحعدذر

دذ  وراق قعلعنماي ئكع. س دذ    ل وراق قعلعنع لعرعدعن س ا قعلمعش انالر بولس مانالردعكع ؤة : ن ظعنس ظاس
، اهللا هةر آىنع بعر   )دذرموهتاجيةنع هةممة اهللا غا (تعلةيدذ ) مةدةت ؤة رعزعق(زئمعندعكع هةممة اهللا دعن  

دذر  ارعتعص تذ     (هالةتتع ذالرنع ي ذص، ظ ةن بول دعغان ظعشالر بعل ذدقا حعقعرع ت ؤذج ةر ؤاقع ةنع اهللا ه دذ، ي رع
دذ  ةيدا قعلعص تذرع ذقاتالرنع ص دذ، مةخل ةهؤالالرنع يئثعالص تذرع دعكع صةرعشتعلةر،      )1()ظ  ظاسمان ـ زئمعن

نالر ؤة   انالر، جع تىنكعظعنس دذر   ظىس ث مىلكع ة اهللا تاظاالنع ة نةرس ةردعكع هةمم أؤةنكع ظالةمل اهللا .  ؤة ت
  . االغا بويسذنغذحعدذراهللا تاظاالنعث قذللعرعدذر ؤة اهللا تاظ. دذرموهتاجتاظاالغا 
 دةيدذ» اهللا«): بذالرغا جاؤابةن (ظذالر             يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ؤة ظعدارة قعلغذحع 

  . ظعكةنلعكعنع بعلعدذ ؤة ظئتعراص قعلعدذ
 ،قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن غةيرعيضة حوقذنذش بعلةن اهللا نعث ظازابعدعن(«ظئيتقعنكع يةنع ظأز 

ادةت قعلعشتعن            خاهعشعثالر   ؤة بعلعمسعزلعكعثالر بعلةن اهللا تاظاالغا باشقا نةرسعلةرنع شئرعك قعلعص ظعب
  ! قورقمامسعلةر؟
)سعلةرنعث هةقعقعي صةرؤةردعضارعثالر، ظةنة شذ اهللا دذر) حوث ظعشالرنع قعلغذحع يذقعرعقعدةك 

يعق هةقعقعي بعر ظعاله ؤة هةممعنع   يةنع سعلةر ظئتعراص قعلغان بذ زات سعلةرنعث ظعبادةت قعلعشعثالرغا ال         
  . ياراتقذحع صةرؤةردعضاردذر

 ةس ذت ظةم ة مةؤج ةيرع نةرس ذمراهلعقتعن غ ا، ض ةتتعن قالس ر     هةقعق وق بع ئرعكع ي ةنع ش  ي
ادةت قعلعنعدعغان هةممة نةرسة باتعلدذر         . ظالالهتعن باشقا هئح ظعاله يوق     نئمعشقا . ظذنعثدعن باشقا ظعب

 يةنة اهللا تاظاالنعث هةممة نةرسعنع ياراتقان ؤة بذرذلذص آئتعسعلةر؟) ذمراهلعققاظعماندعن يىز ظأرىص ض(
ادةت       ا ظعب ذرذص اهللا تاظاالغ علةر بعلعص ت دعغانلعقعنع س ةرةص قعلع ر ت ة بع أزع خالعغانح ة نةرسعنع ظ هةمم

  ! قعلعشتعن، قانداقمذ باشقا باتعل ظعالهالرغا ظعبادةت قعلعشقا يىزلعنعص آئتعسعلةر؟
رؤةردعضارعثنعث اهللا غا ظعتاظةت قعلعشتعن باش تارتقانالر توغرعسعدعكع هأآمع هةقلعق بولدعصة .
ذالر  ة (ظ ذلذلالنعث صةيغةمبةرلعكعض ة، رةس ث بعرلعكعض دذ ) اهللا نع ان ظئيتماي ث  ظعم ةنع اهللا تاظاالنع  ي

ة ت      أزع خالعغانح علةرنع ظ عدارحعلعقعدعكع نةرس أز ظعض ىحع، ظ ق بةرض ذحع، رعزع ذحع  ياراتق ةررذص قعلغ ةس
ار ؤة بعرلعكعضة حاقعرعشعغا ظةؤةتكةنلعكعنع مذشرعكالر  ةيغةمبةرلةرنعث اهللا تاظاالنعث ب ظعكةنلعكعنع، ص
قا نةرسعلةرنع شئرعك قعلعص     ا باش ىردة اهللا تاظاالغ انلعقع، داؤاملعق ت عر بولغ ذرذص آاص راص قعلعص ت ظئتع

ا   .  ظازابالشتعن ظعبارةت هأآمع هةقلعق بولدع  ظعبادةت قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاالنعث ظذالرنع    ظذالر دوزاخت
  . بةختسعزلةردذر. تذرغذحعدذر

ة  ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ذالر:  مذن ذنداق «: ظ ع  (ش ةن، بعزن ةيغةمبةرلةر آةلض ص
اهالندذرغان أآمع     )ظاض ذش ه ار بول ا دذح ئكعن ظازابق ةيلعدعن  (، ل لعرع تىص ذفرع ؤة قعلمعش عرالرغا ) آ آاص

  . ))2دةيدذ» ئضعشلعك بولدعت

                                                 
  . ـ ظايةت29سىرة رةهمان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71سىرة زذمةر ) 2(
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óΟ èδ ãnY ø.r& ωÎ) $‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £©à9 $# Ÿω  É_øó ãƒ z ÏΒ Èd,ut ù: $# $ ¸↔ ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÏ= tæ $yϑ Î/ tβθè= yèø tƒ ∩⊂∉∪  
سعلةرنعث بذتلعرعثالرنعث ظعحعدة مةؤجذداتنع يوقلذقتعن «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا ! ظع مذهةممةد (

اهللا «ظئيتقعنكع، » ، ظاندعن ظذنع ظةسلعضة آةلتىرةلةيدعغانالر بارمذ؟)ظاندعن يوق قعلعص(بار قعلعص 
نئمعشقا . لتىرةلةيدذ، ظاندعن ظذنع ظةسلعضة آة)ظاندعن يوق قعلعص(مةؤجذداتنع يوقلذقتعن بار قعلعص 

سعلةرنعث بذتلعرعثالرنعث ظارعسعدا «ظئيتقعنكع، . 34»بذرذلذص آئتعسعلةر؟) هةقتعن باتعل تةرةصكة(
ذمراهنع( ذ؟ ) ض دعغانالر بارم ا يئتةآلعيةلةي ةق يولعغ ع، » ه ا «ظئيتقعنك ةق يولغ ذمراهنع ه اهللا ض

دذ،  ذمراهنع(يئتةآلعيةلةي دعغان ز ) ض ا يئتةآلعيةلةي ةق يولغ اآع ه لعكمذ؟ ي قا تئضعش ا بويسذنذش اتق
أزع باشقعالرنعث يئتةآلعشعضة ) ضذمراهنع( اج هةق يولغا يئتةآلعيةلمةيدعغان، صةقةت ظ  بولغان موهت
ذتالرغا( داق ) ب قا مذن دع؟ نئمعش ة بول ة نئم لعكمذ؟ سعلةرض قا تئضعش ل(بويسذنذش أآىم ) باتع ه

صةقةت صةرةزضعال تايعنعدذ، صةرةز دئضةن ) اد قعلعشتابذتالرغا ظئتعق(ظذالرنعث تولعسع . 35»حعقعرعسعلةر؟
شىبهعسعزآع، اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع . هةقعقةتنع ظعسصاتالشتا هةقعقةتةن هئح نةرسعضة يارعمايدذ

  . 36ظوبدان بعلضىحعدذر
ذتالرغا ؤة           ةلتىرىص، ب ئرعك آ ع ش ل ظعالهالرن قا باتع ا باش رعكالرنعث اهللا تاظاالغ ذ مذش ا ب مان

دذ       شئ عتعص بئرع ةنلعكعنع آأرس ل ظعك عنعث باتع ان دةؤاس ذص قعلغ ة حوقذن ةد (. رعكلعرعض ع مذهةمم ! ظ
ظاندعن يوق (سعلةرنعث بذتلعرعثالرنعث ظعحعدة مةؤجذداتنع يوقلذقتعن بار قعلعص «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا
ؤة زئمعننع يوقلذقتعن  يةنع بذ ظاسمانالرنع »، ظاندعن ظذنع ظةسلعضة آةلتىرةلةيدعغانالر بارمذ؟)قعلعص

ةن زئمعننع بعر ـ       ةيدا قعلغان، ظاسمان جعسعملعرع بعل ذقاتالرنع ص ذ ظعككعسعدة مةخل ان، ظاندعن ظ ياراتق
بعرعدعن ظايرعغان، ظاسمان ـ زئمعندعكع نةرسعلةرنعث مةؤجذت بولذص تذرذش ظئيتقعنكع، مذددعتع تىضعشع      

يعن  دعن آئ ةرتعدعغان، ظان ذ ظعككعسعنع ظأزض ةن ظ دعغان  بعل ا يارعتع دعن قايت ذقاتلعرعنع يئثع ىتىن مةخل  ص
  زات آعم؟ 
 ،ظاندعن ظذنع ظةسلعضة )ظاندعن يوق قعلعص(اهللا مةؤجذداتنع يوقلذقتعن بار قعلعص «ظئيتقعنكع ،

  .  يذقعرعقع ظعشالرنع هئحقانداق شئرعكع يوق، يالغذز اهللا تاظاال ظأزع مذستةقعل قعلعدذآةلتىرةلةيدذ
 بذرذلذص آئتعسعلةر؟ ) تعن باتعل تةرةصكة هةق(نئمعشقا«      ةنع قانداقمذ توغرا يولدعن باتعل  ي

  . يولغا يىزلعنعص آئتعسعلةر
 ،هةق يولعغا يئتةآلعيةلةيدعغانالر ) ضذمراهنع(سعلةرنعث بذتلعرعثالرنعث ظارعسعدا «ظئيتقعنكع
لةر شئرعك آةلتىرضةن باتعل  يةنع سعاهللا ضذمراهنع هةق يولغا يئتةآلعيةلةيدذ«ظئيتقعنكع، » بارمذ؟

ان         ان ؤة ظازغ اص قالغ لعيالمايدعغانلعقعنع، تئثعرق ا باش وغرا يولغ عنع ت ان آعش ث ظازغ ظعالهلعرعثالرنع
علةر      دان بعلعس علةر ظوب اليدعغانلعقعنع س ا باش وغرا يولغ االال ت ةقةت اهللا تاظ علةرنع ص ل  . آعش ع باتع دعلالرن

  . ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر. هللا تاظاالدذريولدعن توغرا يولغا يىزلةندىرضىحع زات ا
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)ضذمراهنع(هةق يولغا يئتةآلعيةلةيدعغان زاتقا بويسذنذشقا تئضعشلعكمذ؟ ياآع ) ضذمراهنع (
ة  قعالرنعث يئتةآلعشعض أزع باش ةقةت ظ دعغان، ص ا يئتةآلعيةلمةي اجهةق يولغ ان موهت ذتالرغا( بولغ ) ب

اآعت بعلةن بعلضةن آعشعضة            يةنع هةق  بويسذنذشقا تئضعشلعكمذ؟  ةتنع ص عقةتكة يئتةآلةيدعغان ؤة هةقعق
 ؤة ضاحا بولغانلعقع ظىحىن    قارعغذ ظةضعشعش آئرةآمذ ياآع هئح نةرسعضة يئتةآلعيةلمةيدعغان، ظةآسعحة،        

ذ؟       عش آئرةآم ة ظةضعش دعغان آعشعض عدعن يئتةآلعنع علةر تةرعص ة  آعش ذ هةقت اال ب راهعم  اهللا تاظ  ظعب
أز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظاتعسعغا ظئيتتع       : ث مذنداق دئضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ       ظةلةيهعسساالمنع ظع  «: ظ

ا  ة ! ظات قاتمايدعغان نةرسعلةرض ة ظةس ئح نةرسعض اثا ه دعغان ؤة س دعغان، آأرمةي قا ظاثلعماي نئمعش
ةن ع )1 (حوقذنعس راهعم ظئيتت أزةثالر(«: ظعب علةر؟   ) ظ ذتالرغا حوقذنامس عغان ب ذص ياس ذآع،  ظوي هالب

دذر ةثالرنع اهللا ياراتقان عغان نةرس علةرنع ؤة ياس ايعتع ))2»س ةر ناه قا ظايةتل دعن باش ة بذنعث ذ هةقت  ب
  . آأصتذر
 هأآىم حعقعرعسعلةر؟) باتعل(سعلةرضة نئمة بولدع؟ نئمعشقا مذنداق يةنع سعلةرنعث ظةقلعثالر 

ةث ؤ    ذ ت ذقاتلعرعنع قانداقم ةن اهللا نعث مةخل ةتتع؟ اهللا بعل ة آ ا ؤة  قةيةرض علةر؟ اهللا تاظاالغ اراؤةر قعلعس ة ب
أآىم        ذحع ؤة ه ة بولغ ة ظعض ذغ، هةممعض ىن ظذل ة ظىح علةر؟ نئم ادةت قعلعس ة ظعب ذ بعرلعكت ذتالرغا قانداقم ب
ة      علةر؟ نئم ادةت قعلمايس رعلعص ظعب ارعغعال بئ ا يئتةآلعضىحع صةرؤةردعض وغرا يولغ ذنالرنع ت ذحع، ظازغ قعلغ

  تةؤبعنع خالعس قعلمايسعلةر؟ ظىحىن اهللا تاظاالغا دذظا ؤة 
ة         اآعت ؤة هأججةتك داق ص ذرذص، هئحقان ث ت دا حع أز دعنع رعكالرنعث ظ اال مذش دعن اهللا تاظ ظان
ئح      ذالرنع ه ذ ظ ذص، ب ارةت بول دعنال ظعب ذمان ؤة خعيال ةن ض ع هةقعقةت ذالرنعث دعن مةيدعغانلعقع، ظ ظةضةش

  . نةرسعدعن بعهاجةت قعاللمايدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ
 شىبهعسعزآع، اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ظوبدان بعلضىحعدذر         بذ ظذالرغا تةهدعت سئلعش ؤة 

حىنكع، اهللا تاظاال ظذالرغا قعلمعشلعرعغا قارعتا تولذق جازا بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر      . قاتتعق قورقذتذشتذر 
  . بةردع

 * * * * * * *  
 $ tΒ uρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ# uö à) ø9 $# β r& 3“ u yIø ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Å3≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅Š ÅÁø s? uρ 

É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u yIøù$# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡Î/ Ï& Í#÷V ÏiΒ (#θãã ôŠ$# uρ ÇtΒ 

Ο çF÷èsÜ tG ó™ $# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# βÎ) ÷Λ äΨ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ ö≅ t/ (#θç/¤‹ x. $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θäÜŠÏt ä† ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ $ £ϑ s9 uρ öΝ Îκ ÌEù' tƒ …ã& é#ƒÍρù' s? 4 
y7 Ï9 ẍ‹ x. z> ¤‹x. tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö6 s% ( ö ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã šÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊂∪ Νåκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ßÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 

Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β ω Ú∅ ÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ 4 y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n= ÷ær& tÏ‰ Å¡ø ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆⊃∪  
حىنكع قذرظاننع هئح ظعنسان (بذ قذرظاننع بعراؤنعث اهللا غا ظعصتعرا قعلعشع ظةقعلضة سعغمايدذ 

ذرظان ظعلضعرع آةلضةن )ظعجاد قعاللمايدذ  ارلعق ساماؤع (، لئكعن ق ةؤرات، ظعنجعل قات ابالرنع ) ت آعت
) ظذ( ظةهكامالرنع بايان قعلغذحعدذر، ظذنعثدا هئح شةك يوقتذر، تةستعق قعلغذحعدذر، اهللا بةلضعلعضةن

                                                 
  .  ـ ظايةت42سىرة مةريةم ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر96 ــــ 95سىرة ساففات ) 2(
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قذرظاننع مذهةممةد ظأزع توقذص «: ظذالر .37ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر
ان  ع، » حعقق ةمدذ؟ ظئيتقعنك ةر «دئيعش أزىثالردا (ظةض ذ س قا ) ب ن باش اثالر، اهللا دع تحعل بولس راس

ةلتىرىص حاق) ياردةمضة( رةر سىرعنع آ ذرظانغا ظوخشاش بع دعغانلعكع آعشعثالرنع حاقعرعص، ق عراالي
ظذنداق ظةمةس، ظذالر قذرظاننعث مةنعسعنع تولذق حىشةنمةي ؤة هةقعقعتعضة تئخع ظةقلع . 38»بئقعثالر

) رلعرعنعظأزلعرعنعث صةيغةمبة(ظذالردعن بذرذن ظأتكةن ظىممةتلةرمذ . يةتمةي تذرذص ظذنع ظعنكار قعلعشتع
دع  ان ظع ا حعقارغ اراص . مذشذالرغا ظوخشاش يالغانغ ا ق داق بولغانلعقعغ ث ظاقعؤعتعنعث قان زالعمالرنع

اققعن  ذرظانغا ظعشعنعدعغانال  .39ب دة ق ذالرنعث ظعحع ار، صةرؤةرد رظ ار، ظعشةنمةيدعغانالرمذ ب ضارعث ع ب
  . 40بذزغذنحعالرنع هةممعدعن ظوبدان بعلعدذ

  االنعث هةق سأزع ؤة ظذنعث مأجعزعسع ظعكةنلعكع توغرعسعداقذرظاننعث اهللا تاظ
حىنكع ظعنسانالر قذرظانغا ظوخشاش     . بذ ظايةت قذرظان آةرعمنعث مأجعزة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ     

دذ        ادعر بواللماي ةن ق كة هةقعقةت ىرعنعمذ آةلتىرىش رةر س اآع بع ىرعنع ي ون س اآع ظ ابنع ي ر آعت ذرظان . بع ق
اساهةتلعك ؤة ضىزةل بولذشع، تعلعنعث ظعخحام، مةنعلعرعنعث مول ؤة حىشعنعشلعك         آةرعم سأزلعرعنعث ص  

أز                 أز ظعحعضة ظئلعشع بعلةن ظ بولذشع، مةزمذنعنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة مةنصةظةت بئرعدعغان مةنعلةرنع ظ
ةتلعرعدة، ظعشلعرعدا ؤة سأزلعرعدة هئح نةرسعضة ظوخشعمايدعغان اهللا تاظاالنعث دةر  دا، سىص اهعدعن زاتع ض

  . اهللا تاظاالنعث سأزع مةخلذقاتالرنعث سأزعضة ظوخشعمايدذ. آةلضةندذر
تعرا قعلعشع ظةقعلضة : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع       ا ظعص ذرظاننع بعراؤنعث اهللا غ ذ ق ب

 نازعل  يةنع بذ قذرظان صةقةت اهللا تةرعصعدعنال)حىنكع قذرظاننع هئح ظعنسان ظعجاد قعاللمايدذ(سعغمايدذ 
  . ظذ ظعنساننعث سأزعضة هةرضعزمذ ظوخشاص قالمايدذ. قعلعنغان آعتابتذر

 ةن عرع آةلض ذرظان ظعلض ئكعن ق اماؤع (ل ارلعق س ل قات ةؤرات، ظعنجع تعق ) ت ابالرنع تةس آعت
 يةنع قذرظان ظعلضعرعكع آعتابالرنع تةستعقلعغذحع ظذنعثدا ظأزضةرتعلضةن، ظالماشتذرذلغان            قعلغذحعدذر
  . نع قوغدعغذحع ؤة ظايدعثالشتذرغذحعدذرهأآىملةر
ظالةملةرنعث ) ظذ(ظذنعثدا هئح شةك يوقتذر،  ر،اهللا بةلضعلعضةن ظةهكامالرنع بايان قعلغذحعدذ

دذر  ل قعلعنغان عدعن نازع ارع تةرعص ارامنع     صةرؤةردعض االل ؤة ه ةرنع ه ةرعم هأآىمل ذرظان آ ةنع ق  ي
ذص،      ذحع بول ان قعلغ ةرلعك باي لعق ؤة يئت عدعن      ظةتراص اال تةرعص ارع اهللا تاظ ةرنعث صةرؤةردعض ذنعث ظالةمل  ظ

   .نازعل قعلعنغانلعقعدا هئح شةك يوقتذر
ذالر ان «: ظ ذص حعقق أزع توق ةد ظ ذرظاننع مذهةمم ع، » ق ةمدذ؟ ظئيتقعنك ةر «دئيعش ذ (ظةض ب

ع حاقعرعص، حاقعرااليدعغانلعكع آعشعثالرن) ياردةمضة(راستحعل بولساثالر، اهللا دعن باشقا ) سأزىثالردا
 يةنع سعلةر بذ قذرظاننع مذهةممةد توقذص حعققان »قذرظانغا ظوخشاش بعرةر سىرعنع آةلتىرىص بئقعثالر

دةص دةؤا قعلعص ظذنعث اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقعغا شةك قعلساثالر ؤة بذ قذرظان حوقذم مذهةممةد           
ظذ سعلةر   . ذ سعلةرضة ظوخشاش بعر ظعنساندذر      تةرعصعدعن توقذلغان دةص يالغان سأزلعسةثالر، مذهةممةدم         

رةر       ة ظوخشاش بع ذرظاننعث سىرعلعرعض ذ ق علةرمذ ب ا، س ذؤالغان بولس أزع توق ذرظاننع ظ ذ ق دةك ب ظويلعغان
ىتىن ظعنسانالرنع ؤة جعنالرنع ياردةمضة            سىرة آةلتىرىص بئقعثالر، بذنع قعلعش ظىحىن قذدرعتع يئتعدعغان ص

  . حاقعرعثالر
ةنع اهللا تاظاال بعرعنحع قئتعم ظذالرنع     . ا ظئالن قعلعنغان ظىحعنحع قئتعملعق جةثدذر    بذ آاصعرالرغ   ي

أزع             ةد ظ ا، مذهةمم تحعل بولس عدا راس ةن دةؤاس ذلغان دئض عدعن توق ةد تةرعص ذرظان مذهةمم ذالر ق ةر ظ ظةض



  
  
  

  

 

 156                                                                                                         يذنذسسىرة  ـ 10
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةلتىرىص، مذهةممةدآ      عنع آ رةر نةرس ذرظانغا ظوخشاش بع ةن ق ئلعص آةلض عدعن ظ ذز اهللا تةرعص ع يالغ ة قارش
دع    ئالن قعل اقعرعص جةث ظ قا ح اردةم سوراش ان آعشعدعن ي أزلعرع خالعغ ذنعث آةلتىرىشكة ظ قا ؤة ظ . تذرذش

دعن       ول يوقلذقع ئح ي تا ه داق قعلعش ذالرنعث ظذن دعن، ظ ادعر بواللمايدعغانلعقع قا ق داق قعلعش ذالرنعث ظذن ظ
دانغا     ظةضةر ظعنسانالر، جعنالر   «ظئيتقعنكع،  : خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع    بذ قذرظاننعث ظوخشعشعنع مةي

ذ      كةن تةقدعردعم ة ياردةملةش ر بعرعض ص بع ىن يعغعلع ةلتىرىش ظىح دانغا   ، آ عنع مةي ذنعث ظوخشعش ظ
  . ))1»آةلتىرةلمةيدذ

ظذالر  : ظاندعن ظعككعنحع قئتعم قذرظانغا ظوخشاش ظون سىرة آةلتىرىشكة حاقعرعص مذنداق دئدع           
ذرظاننع  ةد(ق اد ق ) مذهةمم أزع ظعج ع،  ظ ةمدذ؟ ظئيتقعنك ان دئيعش أزىثالردا («علغ ذ س تحعل ) ب راس

علعرعثالرنع    دعغانلعكع آعش ةيرعي حاقعراالي ن غ اثالر، اهللا دع ة(بولس اقعرعص، ) ياردةمض اهةت ؤة (ح صاس
  . )2(»قذرظاندعكعضة ظوخشايدعغان ظون سىرعنع ظعجاد قعلعص بئقعثالر) باالغةت جةهةتتعن

:  قذرظانغا ظوخشاش بعر سىرة آةلتىرىشكة حاقعرعص مذنداق دئدع               ظاندعن ظىحعنحع قئتعم ظذالرنع    
بذ سأزىثالردا(ظةضةر «دئيعشةمدذ؟ ظئيتقعنكع، » قذرظاننع مذهةممةد ظأزع توقذص حعققان«: ظذالر (

ذرظانغا ) ياردةمضة(راستحعل بولساثالر، اهللا دعن باشقا  دعغانلعكع آعشعثالرنع حاقعرعص، ق حاقعراالي
 شذنعثدةك مةدعنعدة نازعل بولغان سىرة بةقةرةدعمذ اهللا             »ىرعنع آةلتىرىص بئقعثالر ظوخشاش بعرةر س 

ذالرنعث        دع ؤة ظ ئالن قعل ةث ظ اقعرعص ج قا ح ةلتىرىص بئقعش ىرة آ ر س ذرظانغا ظوخشاش بع ذالرنع ق اال ظ تاظ
دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ادعر بواللمايدعغانلعقع عزمذ ق قا هةرض داق قعلعش ةر م: ظذن داق ظةض ذن

 آاصعرالر ظىحىن تةييارالنغان، ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولغان       - هةرضعزغذ قعاللمايسعلةر  -قعاللمعساثالر  
   .))3دوزاختعن ساقلعنعثالر

ةرةققعي     دة ت ةنظعتعدة ظاالهع ةر تعل س علدة ظةرةبل ل بولذشتعن ظعلضعرعكع مةزض ةرعم نازع ذرظان آ ق
أزلة  تىرىص س ذص، قاصعيةلةش ان بول ذش   قعلغ ت توق زعش ؤة بئي ئظعرالرنع يئ لذبتا ش اهةتلعك ظذس ش، صاس

لئكعن، قذرظان آةرعم ظذالرغا اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظعلضعرع      . جةهةتتة ظةث يذقعرع سةؤعيةضة يةتكةن ظعدع  
  . هئحكعم قعلعص باقمعغان ظذسلذبتا آةلدع

ة    اهةت جةهةتت أزلعرعدعكع صاس ةيلع س ةرعمنعث م ذرظان آ ذ ق ىن ب ذنعث ظىح عية ش ةيلع قاص ، م
اآع       تىنلعكعدة ي ارةت ظىس ةتتعكع ماه لذبع جةه ش ظذس ان قعلع ةيلع باي ة، م ةتتعكع مذآةممةللعكت جةه
ةينع    ةرنعث ظ ةردة ظةرةبل ذش جةهةتل ىزةل بول ق ؤة ض ع يئقعملع ذش رئتعم ول، ظوقذل ذنلعرعنعث م مةزم

ةر ظذنعثغا    حاغدعكع ظاشذ يذقعرع سةؤعيةسعدعنمذ آأص ظىستىن ظعكةنلعكعنع بعلضةن بعر                 قعسعم ظةرةبل
ةلتىردع ان آ دعغان    . ظعم ع ياخشع بعلع ةرلعك ظعلمعن ذددع سئهعرض ذص، خ ةث بعلعملعك آعشعلةر بول ذالر ظ ظ

ةن         القعص آةتك ئهعرعدعن ه ث س ث ظأزلعرعنع ةتكةن مأجعزعنع االم آأرس ا ظةلةيهعسس ةرلةرنعث مذس سئهعرض
عدعن       اال تةرعص ةقةت اهللا تاظ ذ ص ةنلعكعنع، ب أجعزة ظعك ارقعلعق    م ع ظ ةيغةمبةرنعث قول ةن ص ظةؤةتعلض

دعن       اننعث قولع داق ظعنس عز هئحقان ث ظعزنعس ث اهللا تاظاالنع ذ مأجعزعنع دعغانلعقعنع ؤة ب بولع
ذرظانغا   ذ ق ةرلةردةك ظذالرم ةن سئهعرض ان آةلتىرض االمغا ظعم ا ظةلةيهعسس ص مذس دعغانلعقعنع بعلع آةلمةي

اتتعق بويسذنغان      ظعمان آةلتىرضةن، ظذنع ظةث توغرا ظذسذلدا س      اغالم حىشةنضةن، ظذنعثغا ظةضةشكةن ؤة ق
  . آعشعلةردذر

                                                 
  .  ـ ظايةت88سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت13سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةت24رة سىرة بةقة) 3(
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ةرةققعي قعلغان            شذنعثدةك ظعسا ظةلةيهعسساالممذ تعببعي ظعلعم ؤة داؤاالش ظعشلعرع زور دةرعجعدة ت
 ظعسا ظةلةيهعسساالم تذغما آورنع، ظاق آئسةلنع ساقايتعدعغان ؤة اهللا     . زاماندا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدع   

دع      ةن آةل أجعزة بعل دعغان م ألىآنع تعرعلدىرع ةن ظ ع بعل ث ظعزن ة    . تاظاالنع ع هةرقانح ي ظعلم ةرحة تعببع ض
دعن           اننعث قولع قا ظعنس أجعزة باش ةن م االمغا بئرعلض ا ظةلةيهعسس عمذ، ظعس ان بولس ةرةققعي قعلغ ت

ةنلع    ع ظعك ث بةندعس ةيغةمبةر ؤة اهللا تاظاالنع االمنعث ص ا ظةلةيهعسس ةحكة ظعس ةن آةلمعض كعنع بعلةلعض
  . آعشعلةر ظذنعثغا ظعمان آةلتىردع

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ةيغةمبةر  «: ظعم ص
ق       ةنلعكع ظئنع أجعزة ظعك عال م ذنعثغا قارعس انالر ظ ة ظعنس ر صةيغةمبةرض ةر بع ةن ه ص ظةؤةتعلض قعلع

دع   ةر بئرعل دعغان مأجعزعل ذرظان         اهللا.بعلعنع ان ق ل قعلعنغ ا نازع ع ماث ةن مأجعزعس ا بةرض ث ماث  تاظاالنع
دذر د        . آةرعم عمنع ظىمع ةيغةمبةر بولذش ان ص أص بولغ ةث آ ع ظ دة ظةضةشكىحعس ةيغةمبةرلةر ظعحع ةن ص م
  . »قعلعمةن
 ظذنداق ظةمةس، ظذالر قذرظاننعث مةنعسعنع تولذق حىشةنمةي ؤة هةقعقعتعضة تئخع ظةقلع يةتمةي

ذنع ظ  ذرذص ظ ةنع ظذالر قذرظاننع يالغان دئدع     عنكار قعلعشتع ت . ظذنع حىشةنمعدع ؤة تونذص يةتمعدع   .  ي
ظذالر بعلعمسعزلعكع ؤة ظةقعلسعزلعكع تىصةيلعدعن قذرظان آةرعمنع يالغان دةص، ظذنعثدعكع توغرا يولغا ؤة      

  . هةق دعنغا ظئرعشةلمعدع
 ذ ةن ظىممةتلةرم ذرذن ظأتك ذالردعن ب ةيغةم (ظ ث ص اش ) بةرلعرعنع ظأزلعرعنع ذالرغا ظوخش مذش

ظذالرنعث ظعحعدة . زالعمالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قاراص باققعن. يالغانغا حعقارغان ظعدع
ضارعث بذزغذنحعالرنع هةممعدعن ظوبدان عبار، ظعشةنمةيدعغانالرمذ بار، صةرؤةردرقذرظانغا ظعشعنعدعغانال

دذ ةيغةمبةرلعرع بعلع ث ص ةنع بعزنع تىن     ي أزلعرعنع ظىس ان، ظ ذم قعلغ ة زول ار قعلعص ظأزلعرعض معزنع ظعنك
االك          داق ه ع قان ان زالعمالرن اهعللعق قعلغ ذنمعغان ؤة ج ة بويس ان، هةقعقةتك رعلعق قعلغ ذتقان، آذص ت

ارعغعن  ا ق ىحلةر  . قعلغانلعقعغ ان دئض ةيغةمبةرنع يالغ ع ص ةن   ! ظ ة يةتك دةك آعشعلةرض عمذ يذقعرعقع سعلةرض
  . ص قئلعشعدعن هةزةر ظةيلةثالرظازابنعث يئتع
ظذالرنعث ظعحعدة قذرظانغا ظعشعنعدعغانال بار، ظعشةنمةيدعغانالرمذ بارسةن !  يةنع ظع مذهةممةد

عدع        اثا ظةضعش عنعدعغان، س ذرظانغا ظعش ذ ق دعن مذش علةر ظعحع ةن آعش ص ظةؤةتعلض ةيغةمبةر قعلع  ؤة غانص
  . دعغان آعشعلةر بارساثا بئرعلضةن صةيغةمبةرلعك بعلةن مةنصةظةتلعنع

ظعشةنمةيدعغانالرمذ بار يةنع قذرظانغا ظعشةنمةي ظألىص آئتعدعغان ؤة قعيامةت آىنع شذ هالةتتة 
  . تعرعلدىرعلعدعغان آعشعلةرمذ بار

ضارعث بذزغذنحعالرنع هةممعدعن ظوبدان بعلعدذ عصةرؤةرد  يةنع صةرؤةدعضارعث هعدايةتكة هةقلعق 
ىحعدذر عنع بعلض ةم ظ. آعش لعغذحعدذر ه ا باش وغرا يولغ عنع ت ق . ذ آعش ذنلعققا اليع ث ظازغ آعمنع

ىحعدذر  ذ بعلض دذر   . ظعكةنلعكعنعم عنع ظازدذرغذحع ذ آعش ةم ب دعغان،    . ه ذم قعلماي ل زذل ارعث ظادع صةرةؤدعض
ةقعقعي          اك ه ذغ ؤة ص ةك، ظذل ىك، يىآس دعغان بىي عنع بئرع ان نةرس ةقلعق بولغ ة ه ر آعشعض ةر بع ةلكع ه ب

  .  ظعالهتذريةآكة ـ يعضانة
 * * * * * * *  

 β Î) uρ x8θç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Ì?yϑ tã öΝ ä3s9 uρ öΝä3è= yϑ tã ( Ο çFΡ r& tβθä↔ ÿƒ Í t/ !$£ϑ ÏΒ ã≅ yϑôã r& O$ tΡ r&uρ Ö ü“ Í t/ $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? 

∩⊆⊇∪ Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ̈Β tβθãèÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9 Î) 4 |MΡ r'sù r& ßìÏϑ ó¡ è@ §ΜÁ9 $# öθ s9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχθè= É)÷è tƒ ∩⊆⊄∪ Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β ãÝàΖ tƒ 
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y7 ø‹ s9Î) 4 |MΡ r'sù r& ” Ï‰÷κ sE }‘ôϑ ãè ø9$# öθ s9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχρãÅÇ ö7ãƒ ∩⊆⊂∪ ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Ï= øà tƒ }¨$̈Ψ9$# $Z↔ ø‹ x© £Å3≈ s9 uρ 

}¨$̈Ζ9$# öΝ åκ|¦ àΡr& tβθãΚ Ï= øà tƒ ∩⊆⊆∪  
زةم ظىحىندذر، سعلةرنعث مئنعث ظةمةلعم ظأ«: ظةضةر ظذالر سئنع يالغانحع قعلعشتا حعث تذرسا 

ادا  علةر ظ دعن س ث ظةمةلعم دذر، مئنع أزةثالر ظىحىن ذ ظ علةرنعث -ظةمةلعثالرم علةر، س ذدا س  ج
ادا  ذ ظ ار ( جذدامةن ـقعلمعشعثالردعن مةنم ذناهعغا جاؤابك ر بعراؤنعث قعلغان ض ة بع راؤ يةن ةنع بع ي

دة،  .41دئضعن» )ظةمةس ذرظان ظوقذغعنعثدا (ظذالرنعث ظعحع ار، سةن سا ) ق ثا قذالق سالعدعغانالر ب
الرغا  لعغانالرغا (ضاس ئلعص تاش دارعنع ظ اثالش ظعقتع ةنع اهللا ظ عمذ ) ي عنع حىشةنمعس ئح نةرس ذالر ه ظ

ةن؟ ار . 42ظاثلعتاالمس دعغانالر ب اثا قاراي دة س ذالرنعث ظعحع ق (ظ ةيغةمبةرلعكعثنعث ظئنع ةنع ص ي
وردذر ظاالمةتلعرعنع بايقايدعغانالر بار، لئكعن ظذالر  ). بايقعغانلعرعدعن صايدعالنمعغانلعقلعرع ظىحىن آ

شىبهعسعزآع، اهللا ظعنسانالرغا قعلحة زذلذم . 43آأرةلمعسعمذ آورالرنع هعدايةت قعالالمسةن؟) هةقعقةتنع(
  . 44ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلعدذ) آذفرع ؤة ضذناه ظارقعلعق(قعلمايدذ، لئكعن ظعنسانالر 

  ا ـ جذدا بولذش توغرعسعدا مذشرعكالردعن ظاد
دذ  داق دةي االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص رعكالر : اهللا تاظ ئنع مذش ةر س ظةض

ادا ـ جذدا بولغعن          مئنعث ظةمةلعم «. يالغانحعغا حعقارسا سةن ظذالردعن ؤة ظذالرنعث قعلمعشلعرعدعن ظ
ظع (:  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة »ذرظأزةم ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةلعثالرمذ ظأزةثالر ظىحىند

ةد ذففارالرغا ! مذهةمم ىحع آ قا ظىندعض ذتالرغا حوقذنذش ئنع ب ع، ) س عرالر«ظئيتقعنك ع آاص علةر  !ظ س
ةن  ةن حوقذنمايم ذتالرغا م ذؤاتقان ب علةر  . حوقذن ادةت قعلمايس ا ظعب ان اهللا غ ادةت قعلعؤاتق ةن ظعب . سعلةرمذ م

ذتالرغا    ذنغان ب علةر حوق وق  س ذنغعنعم ي ث حوق ادةت      . مئنع ا ظعب ان اهللا غ ادةت قعلغ ةن ظعب علةرنعثمذ م س
   ))1»سعلةرنعث دعنعثالر ظأزةثالر ظىحىن، مئنعث دعنعممذ ظأزةم ظىحىن. قعلغعنعثالر يوق

ةؤمعنعث      أز ق كىحعلعرع ظ ذنعث ظةضةش االم ؤة ظ راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ث دوس اهللا تاظاالنع
دذ داق دةي ان   «: مذشرعكلعرعغا مذن ادةت قعلعؤاتق ذص ظعب ع قوي ةن بعز سعلةردعن ؤة سعلةر اهللا ن هةقعقةت

اداؤةت ؤة ظأحمةنلعك تاآع سعلةر يالغذز بعر اهللا               -بذتلعرعثالردعن ظادا    ارعمعزدعكع ظ  جذدامعز، بعزنعث ظ
  . ))2»غا ظعمان ظئيتقعنعثالرغا قةدةر ظةبةدعي ساقلعنعص قالعدذ

 ،ار ) قذغعنعثدا قذرظان ظو (ظذالرنعث ظعحعدة ةنع سئنعث ياخشع       ساثا قذالق سالعدعغانالر ب ي
ان           ايدعلعق بولغ ة ص ا ؤة بةدةنلةرض ا، روهالرغ اهةتلعك، دعلالرغ وغرا، صاس ذرظاننع، ت ا ق أزىثنع، آاتت س

ار  دعغانالر ب لعرعثنع ظاثالي ذر . هةدعس أزع يئتةرلعكت ذنعث ظ ةس،   . ب تعنمذ ظةم ةن تةرةص اثلعتعش س ئكعن ظ ل
ذالر  اثالش ظ ةس ظ تعنمذ ظةم ذنعثدةك     .  تةرةص ةن، ش ادعر بواللمايس قا ق ذالرغا ظاثلعتعش ةن ظ ا س اهللا خالعمعس

  . ظذالرنع هعدايةت قعلعشقعمذ قادعر بواللمايسةن
ظذالرنعث ظعحعدة ساثا قارايدعغانالر بار يةنع اهللا تاظاال ساثا ظاتا قعلغان ظئغعر ـ بئسعق، ضىزةل 

ارلعق   ةت قات ع سىص ةخالق ؤة ياخش ذق    ظ عتعدعغان ظوح ةيغةمبةرلعكعثنع آأرس ئنعث ص ة ؤة س  نةرسعلةرض
ةزةر سالعدذ     آاصعرالر خذددع ساثا باشقعالر     . دةلعللةرضة ظةقعللعق ؤة زئرةك آعشعلةر ياخشع آأزع بعلةن ن

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 1سىرة آافعرذن ) 1(
  .  ــ ظايةتنعث بعر قعسمع4سىرة مذمتةهعنة ) 2(
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العدذ  ةزةر س الغعنعدةك ن ةزةر س ة   . ن ةندةك هعدايةتك ة ظئرعشةلعض قعالر هعدايةتك ذالر باش راق ظ بع
دذ  م. ظئرعشةلمةيدذ ةن قاراي ةزعرع بعل ةت ن اثا هأرم ةر س ةزعرع  . أمعنل اثا آةمسعتعش ن عرالر بولسا س آاص
اهللا صةيغةمبةرقعلعص ظةؤةتكةن مذشذمذ؟   «: ظذالر سئنع آأرسة صةقةت مةسخعرة قعلعؤئلعص. بعلةن قارايدذ 

اق    ث تذرمعس زدا حع ةر دعنعمع ةد(ظةض اس   ) مذهةمم ازدذرذؤةتكعلع ت دعن ظ ع ظعالهلعرعمعزن االتتعبعزن » ق
  . )1(ظازابنع آأرضةن حاغدا بعلعدذ) ظاخعرةتتة(آعمنعث يولعنعث ظةث خاتا ظعكةنلعكعنع ظذالر ). دئدع(

ان،           ةت قعلغ ةن هعداي االم بعل ةد ظةلةيهعسس علةرنع مذهةمم ق آعش ة اليع اال هعدايةتك ةرحة اهللا تاظ ض
ان ؤة      هةقعقةتنع آأرةلمعضةن آور آأزلةرنع آأرعدعغان قعلغان، ضاس قذالقال            رنع، قذلذصالنغان دعلالرنع ظاحق

مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بعلةن ظازغذنلذققا اليعق آعشعلةرنع ظازدذرغان تةقدعردعمذ ظأزعنعث هئح آعشعضة        
ةردع   ةؤةر ب دعن خ ذم قعلمايدعغانلعقع دعغان ؤة    . زذل أآىم قعلع ة ه تعدة خالعغانح أز مىلكع ظىس اال ظ اهللا تاظ

غان ظعلعملعك، هئكمةتلعك ؤة ظادعل بولغانلعقع ظىحىن قعلغان ظعشلعرعدعن           خالعغانحة تةسةررذص قعلعدع    
  . سورالمايدعغان بةلكع باشقعالرنع سوراق قعلعدعغان زاتتذر

 انالر ئكعن ظعنس دذ، ل ذم قعلماي ة زذل انالرغا قعلح عزآع، اهللا ظعنس ذناه (شىبهعس ذفرع ؤة ض آ
ارقعلعق دذ ) ظ ذم قعلع أزلعرع زذل ة ظ ام ظأزلعرعض ذ     ظعم ذزةر رةزعيةلاله عدا ظةب ةدعس قذددذس لعم ه مذس

مةن هةقعقةتةن   «: ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، اهللا تاظاال  
دعم    ارام قعل ة ه ذمنع ظأزةمض دعم  ؤة زذل ارام قعل ذ ه علةرنعث ظاراثالردعم اثالر  . س ذم قعلم ارا زذل ع  ...ظأزظ ظ

ظذنع بعر ـ بعرلةص هئسابالص قويعمةن      . قةتةن ظذالر سعلةرنعث ظةمةللعرعثالر هئسابلعنعدذهةقع! بةندعلعرعم
اآع جازا بئرعمةن، آعمكع ياخشعلعققا ظئرعشسة            ات ي ا سعلةرضة تولذق مذآاص ؤة ظذ ظةمةللعرعثالرغا قارعت

  . يدذ دة»ماثا هةمدذ ظئيتسذن، آعمكع يامانلعققا ظئرعشسة صةقةت ظأزعضعال ماالمةت قعلسذن
 * * * * * * *  

 tΠ öθtƒ uρ öΝ èδ ãà³ øt s† βr( x. óΟ©9 (# ûθèVt6 ù= tƒ ω Î) Zπtã$y™ z ÏiΒ Í‘$pκ ¨]9$# tβθèùu‘$yètG tƒ öΝ æη uΖ÷ t/ 4 ô‰ s% u Å£yz tÏ% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. 

Ï !$s) Ï= Î/ «! $# $ tΒ uρ (#θçΡ%x. tÏ‰ tG ôγ ãΒ ∩⊆∈∪  
دذ، يعغ) هئساب ظئلعش ظىحىن (قعيامةت آىنع اهللا ظذالرنع  ذرغان مذددعتع (ع ادا ت ذالرغا دذني ) ظ

آىندىزدة ظازغعنا ؤاقعت تذرغاندةك قعسقا بعلعنعدذ، ظذالر ظأزظارا تونذشعدذ، ظأزلعرعنعث اهللا غا مذالقات 
ظعنكار قعلغانالر حوقذم زعيان تارتعدذ، ظذالر توغرا يول ) يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشعنع(بولذشعنع 
  . 45تاصمعدع

   مةيدانعغا توصالنغان حاغدا دذنيا هاياتعنعث قعسقا هئس قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا قعيامةت
اهللا تاظاال آعشعلةرضة قعيامةتنعث قاظعم بولعدعغانلعقعنع ؤة ظذالرنعث قةبعرلعرعدعن حعقعص قعيامةت         

دذ  داق دةي لعنعدعغانلعقعنع ظةسلعتعص مذن دانعغا توص ذالرنع : مةي ع اهللا ظ ةت آىن ئلعش هئ(قعيام ساب ظ
  .آىندىزدة ظازغعنا ؤاقعت تذرغاندةك قعسقا بعلعنعدذ) ظذالرغا دذنيادا تذرغان مذددعتع(يعغعدذ، ) ظىحىن

ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذالر :  مذن ة(ظ ةندة،  ) ظاخعرةتت ازابنع آأرض ان ظ ذالر (ؤةدة قعلعنغ ظ
ادا دذ) دذني ئس قعلع دةك ه ردةمال تذرغان دىزدة بع ويا آىن ويا )2( ض دة، ض ةن آىن ةتنع آأرض ذالر قعيام ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر42 ــــ 41سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع35سىرة ظةهقاف ) 2(
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أزلعرعنع  ادا(ظ دةك   ) دذني ةن تذرغان ر ظةتعض اآع بع ذرذن ي ر آةحق ةقةت بع دذ(ص ذمان قعلع ذ سذر 1( ()ض ب
ارا يىزلىك  (آأك آأزلىك   ) شةآلع ظأزضةرضةن (حعلعنعدعغان آىندذر، بذ آىندة    . زضذناهكارالرنع يعغعمع  ) ق

ادا («) ظذالر ) ( ؤاقتع قعسقا بعلعنضةنلعكتعن ننيادا تذرغاقعيامةتنعث دةهشعتعنع آأرىص دذ  ( ةقةت  ) دذني ص
دا     . دئيعشعص صعحعرلعشعدذ » ظون آىن تذردذثالر   ةينع زامان ظذالرنعث دةيدعغانلعرعنع بعز ظوبدان بعلعمعز، ظ

أزلةيدعغعنع     وغرا س ةث ت ذالرنعث ظ ذردذثالر    «: ظ ىن ت ر آ ةقةت بع علةر ص دذ » س ايعم  )2( دةي ةت ق قعيام
دة مذشرعكالر  بو ان آىن ادا(لغ ادعكع    ) دذني ذالر دذني دذ، ظ ةم قعلع ذرغانلعقعغا قةس ا ؤاقعت ت ةقةت ظازغعن ص

ةر ظئيتتع      . حاغلعرعدعمذ مذشذنداق يالغانحعلعق قعالتتع     ار ظادةمل ار، ظعمانع ب سعلةر اهللا نعث   «: ظعلمع ب
دعثالر   ) دذنيادا ؤة قةبرعلةردة(تةقدعرع بويعحة    ئكعن      قعيامةت آىنعضعحة قال ا بذ قعيامةت آىنعدذر، ل ، مان

  . )3(»)يةنع قعيامةتنعث هةقلعقعغا ظعشةنمةيتتعثالر(سعلةر بعلمةيتتعثالر 
اآعتعدذر  دعغانلعقعنعث ص ايعتع قعسقا بعلعنع ة ناه ا هاياتعنعث ظاخعرةتت ةر دذني ذ ظايةتل اال . ب اهللا تاظ

علغانلعقلعرع ظىحىن، مةن ظذالرنع بىضىن      سةؤر ق ) سعلةردعن يةتكةن ظةزعيةتلةرضة     (: يةنة مذنداق دةيدذ  
كىحعلةردذر  ةتكة ظئرعش ةن مةقس ذالر هةقعقةت اتلعدعم، ظ ذالرغا(اهللا . مذآاص ل  «): ظ ة يع دا قانح زئمعن

از تذردذق،        «: ظذالر  . دةيدذ» تذردذثالر؟ هئسابلعغذحع  )  آىنلةرنع -ظاي  (بعر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظ
تة( ورعغعن ) صةرعش ن س دذ » دع ك   ظ(دةي دا قانحعلع ةيلعدعن، زئمعن ازاب تىص ان ظ ا حئكعؤاتق ذالر دوزاخت

  . )4(دةيدذ» صةقةت ظازغعنا تذردذثالر) دذنيادا(ظةضةر سعلةر بعلسةثالر «اهللا . )تذرغانلعقلعرعنع ظذنتذيدذ
عدذ ارا تونذش ذالر ظأزظ ـ بعرعنع خذددع           ظ ذغقانالر بعر ذرذق ـ ت انعالرنع، ظ ا ـ ظ العالر ظات ةنع ب  ي

دذ  دذن دةك تونذي ادا تونذغان دذ      . ي ذص آئتع ةن بول الع بعل أز ه ع ظ ر آعش ةر بع ئكعن ه داق  . ل اال مذن اهللا تاظ
 بعرعنعث  -بعر  . سذر حعلعنغان آىندة ظذالرنعث ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق مةؤجذت بولماي قالعدذ         : دةيدذ

ذ( مايدذ ) ظةهؤالعنعم دعغ      )5( )سوراش ذص قالع ةن بول الع بعل أز ه ادةم ظ ةر ظ ىن ه ت  ) انلعقع ظىح دوس
ذرذص  أرىص ت تعدعن آ ال(دوس العنع،  ) ه ذللعرعنع، ظاي ا ظوغ أز ظورنعغ ادةم ظ ذناهكار ظ ورعمايدذ، ض س

ةؤم    ان ق أزع مةنسذص بولغ رعص    -قئرعندعشعنع ؤة ظ ادةمنع بئ ع ظ دعكع جعم ةر يىزع لعرعنع ؤة ي قئرعنداش
   .))6ذ مذقةررةر دوزاختذرياق، ظ. بولسعمذ بذ آىندعكع ظازابتعن قذتذلذشنع ظارزذ قعلعدذ

 ظعنكار قعلغانالر ) يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشعنع (ظأزلعرعنعث اهللا غا مذالقات بولذشعنع
معدع  ول تاص وغرا ي ذالر ت دذ، ظ ان تارتع ذم زعي دذ حوق داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دة :  اهللا تاظ ذ آىن ذ (ب ظ

اال ـ حاقعلعرعنع زعيان       حىنكع ظذالر)7(!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) آىننع أزلعرعنع ؤة ب  قعيامةت آىنعدة ظ
دذ  ذر     . تارتقذزع ظذحذق زعيانكارلعقت ذ ظوص ة ش ع ظةن ةت    . بعلعثالرآ رةت ؤة نادام ان، هةس داق زعي هئحقان

ايرعلعص قئلعشعدعن   دعن ظ ئقعن ظادةملعرع ارلعق ي دعغان ب أزع ياخشع آأرع حئكعدعغان، قعيامةت آىنعدة ظ
  . ظئغعر بولمايدذ

* * * * * * *   

                                                 
  .  ـ ظايةت46سىرة سىرة نازعظات ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر104 ــــ 102سىرة تاها ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر56 ــــ 55سىرة رذم ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر114 ــــ 111سىرة مأظمعنذن ) 4(
  .  ـ ظايةت101سىرة مأظمعنذن ) 5(
  .  ـ ظايةتلةر15 ــــ 10سىرة مةظارعج ) 6(
  .  ـ ظايةت15سىرة مذرسةالت ) 7(
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∩⊆∠∪  
يةنع بذ دذنيادعال، سةن هايات (ظذالرغا بعز ؤةدة قعلغان ظازابنعث بعر قعسمعنع ساثا آأرسعتعمعز 

، ياآع ظذنعثدعن ظعلضعرع سئنع قةبزع روه قعلعمعز، ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزغا )ؤاقعتتعال آأرسعتعمعز
، ظاندعن اهللا ظذالرنعث )يمعزمةيلع بالدذر بولسذن، مةيلع آئيعن بولسذن، ظذالرنع حوقذم جازاال(قايتعدذ 

قعيامةت . (هةر بعرعضة صةيغةمبةر ظةؤةتعلضةن) ظأتكةن ظىممةتلةرنعث(. 46قعلمعشلعرعغا ضذؤاه بولعدذ
ظذالرنعث صةيغةمبعرع آةلضةندة، ظذالرنعث ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعلعدذ، ظذالرغا ) آىنع

  .47زذلذم قعلعنمايدذ
ذناهكارالردعن مةيلع دذنيادا ياآع ظاخعرةتتة بولسذن حوقذم ظعنتعقام اهللا تاظاالنعث ض

  ظالعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 يةنع بذ دذنيادعال، سةن هايات (ظذالرغا بعز ؤةدة قعلغان ظازابنعث بعر قعسمعنع ساثا آأرسعتعمعز

تعال آأرسعتعمعز  ةنع ظع مذهةممةد  )ؤاقعت ات حئغعثدا  سئنعث آأثلىثنع خذرسةن قعلعش ظىحىن  !  ي  هاي
  . ظذالردعن ظعنتعقام ظالعمعز

 مةيلع (ياآع ظذنعثدعن ظعلضعرع سئنع قةبزع روه قعلعمعز، ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعدذ
 يةنع ظذالرنعث قايتعص بارعدعغان جايع )بالدذر بولسذن، مةيلع آئيعن بولسذن، ظذالرنع حوقذم جازااليمعز

  . سةندعن آئيعن اهللا تاظاال ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا ضذؤاهحعدذر. اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدذر
)ةرنعث ةن ظىممةتل ةن ) ظأتك ةيغةمبةر ظةؤةتعلض ة ص ةر بعرعض ع. (ه ةت آىن ذالرنعث ) قعيام ظ

 صةيغةمبعرع آةلضةندة، ظذالرنعث ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعلعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ
ذ هةق اال ب ةاهللا تاظ دذت داق دةي ة  :  مذن دذ، نام ةن يورذي ذرع بعل ارعنعث ن اه صةرؤةردعض ةمالالر -مةهشةرض ظ

ذالرنعث ظارعسعدا ظادعل هأآىم حعقعرعلعدذ،   ةيغةمبةرلةر ؤة ضذؤاهحعالر آةلتىرىلعدذ، ظ هازعر قعلعنعدذ، ص
ذم قعلعنمايدذ    أؤةت بعلةن ظأزلعرعضة ظةؤةتعلضة       ))1ظذالرغا زذل ةنع هةر بعر ظىممةت ن ةيغةمبةرلعرع،  ي ن ص

تةرلعرع ؤة ظذالرنعث ياخشع ـ يامان ظةمةللعرعنع يازغان          ظذالرغا ضذؤاه بولذشقا قويذلغان نامة ـ ظةمةل دةص
دذ دعغا آةلتىرىلع ث ظال ذؤاهلعقعدا اهللا تاظاالنع تعلةرنعث ض ع . صةرعش االمنعث ظىممعت ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

ان بول  دا يارعتعلغ ةرنعث ظاخعرع ارلعق ظىممةتل أآىم    ب ذالرغا ه ذص ظ ذنجع بول ع ت ةت آىن عمذ، قعيام س
  . حعقعرعلعدذ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم
دا تذرغذحعدذرمعز              « بعز دذنياغا آئلعشتة ظاخعرقع ظىممةتمعز، قعيامةت آىنعدعكع هئساب بئرعشتة ظالدع

ةتتعن ظ قا ظىمم دذرمعزؤة باش أآىم قعلعنغذحع عرع ه ع . »علض االمنعث ظىممعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
عدذ      عص حىش ةممعنع بئس ةن ه ع بعل االمنعث شةرعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد  . ص ةيغةمبعرعمعز مذهةمم ص

  ) ظاميعن! (ظةلةيهعسساالمغا تا قعيامةت آىنعضعحة اهللا تاظاالنعث رةهمعتع ؤة ساالملعرع بولسذن
                                                 

  .  ـ ظايةت69سىرة زىمةر ) 1(
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÷βÎ) öΝä38 s? r& …çµ ç/#x‹ tã $¹G≈ uŠ t/ ÷ρr& #Y‘$ pκtΞ # sŒ$̈Β ã≅Åf ÷ètG ó¡ o„ çµ÷Ζ ÏΒ tβθãΒ Í ôfãΚ ø9 $# ∩∈⊃∪ ¢Ο èOr& # sŒÎ) $ tΒ yìs% uρ Λ äΖ tΒ# u ÿÏµ Î/ 4 
z≈ t↔ ø9 !# u ô‰s% uρ Λ äΨ ä. Ïµ Î/ tβθè= É∨÷è tG ó¡n@ ∩∈⊇∪ §Ν èO Ÿ≅Š Ï% tÏ% ©#Ï9 (#θßϑ n= sß (#θè%ρèŒ z># x‹ tã Ï$ ù#èƒ ù: $# ö≅ yδ tβ ÷ρ u“ øgéB ω Î) $yϑ Î/ 

÷Λ äΖ ä. tβθç7 Å¡õ3s? ∩∈⊄∪  
ذالر  ةر سعلةر راستحعل بولساثالر «: ظ تعص بئرعثالرآع (ظةض ة ظئي ذ ؤةدة قاحان ظعشقا ) بعزض ب
ايدا «ظئيتقعنكع، . 48دةيدذ» ظاشذرذلعدذ؟ ظع قعلعشقا، ص اهللا خالعمعسعال، مةن ظأزةمدعن زعياننع دةص

مةلذم ؤاقتع بولعدذ، شذ ؤاقعت يئتعص ) هاالك بولعدعغان(هةر ظىممةتنعث قازعنعشقا قادعر ظةمةسمةن، 
ىرىلمةيدذ  عرع س ذ ظعلض دذ، بعردةمم ذ آئحعكتىرىلمةي ذالر بعردةمم ةندة، ظ ع. 49»آةلض : ظئيتقعنك

بذنعثدعن سعلةرضة نئمة (ظةضةر اهللا نعث ظازابع سعلةرضة آئحعسع ياآع آىندىزع آةلسة ! ظئيتعثالرحذ«
دذ؟ ) يةنع مذشرعكالر (ذناهكارالر ض) صايدا؟ ازابتعن قايسع نةرسعضة ظالدعراي ازابع ) اهللا نعث (. 50ظ ظ

ظئيتقان ظعمانعثالر صايدعسعزدذر، ظذنعثدعن ظعلضعرع (يىزبةرضةندةظاندعن ظذنعثغا ظعشةندعثالرمذ؟ ظةمدع 
) ظأزلعرعضة(دعن آئيعن ظان. 51»ظازابنعث تئزرةك حىشىشعنع تةلةص قعالتتعثالر) مةسخعرة قعلعش بعلةن

» مةثضىلىك ظازابنع تئتعثالر، سعلةرضة صةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسع بئرعلعدذ«: زذلذم قعلغانالرغا
  . 52دئيعلعدذ

قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظازابقا ظالدعرعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب 
  توغرعسعدا

عث آذصذرلذق قعلعص ظازابنعث تئز آئلعشعنع تعلعضةنلعكعدعن      اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة مذشرعكالرن    
ارةت ظأزلعرعضة هئح صايدعسع يوق سوظالنع     ذرذن آئلعشعدعن ظعب ؤة ظذ ظازابنعث بةلضعلعضةن ؤاقتعدعن ب

دذ    ة مذنداق دةي ذ هةقت ذنعث بولذشعنع  : سورعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص، ب قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغانالر ظ
ةنع ظذ   ))1ذنعثغا ظعشعنعدعغانالر بولسا قعيامةتتعن قورقعدذ، قعيامةتنع هةق دةص بعلعدذ ظالدعرعتعدذ، ظ   ي

ازاب هامان           . ظازاب حوقذم يىز بئرعدذ  ضةرحة ظذالر ظازابنعث حىشعدعغان مذظةييةن ؤاقتعنع بعلمعسعمذ ظذ ظ
  . حىشعدذ

عي        كة تةؤس اؤاب بئرعش ذالرغا ج ةيغةمبعرعنع ظ اال ص ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح دذ  ش داق دةي ص مذن : ة قعلع
 ،اهللا خالعمعسعال، مةن ظأزةمدعن زعياننع دةصظع قعلعشقا، صايدا قازعنعشقا قادعر ظةمةسمةن«ظئيتقعنكع 

ةن    عنعال دةيم ةتكةن نةرس اال ظأض ا اهللا تاظ ةقةت ماث ةن ص ان   . م ةر قعلغ كة مذيةسس ا بعلعش اال ماث اهللا تاظ
مةن سعلةرضة   . بةندعسع ؤة سعلةرضة ظةؤةتعلضةن ظةلحعسعدذرمةن        مةن اهللا تاظاالنعث    . نةرسعنعال بعلةلةيمةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة شىرا ) 1(
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دذ       ذم بولع ةت حوق ةردعم، قعيام ةؤةر ب عدعن خ ةتنعث آئلعش ةتنعث    . قعيام ا قعيام اال ماث ئكعن اهللا تاظ ل
  . بولعدعغان ؤاقتعدعن خةؤةر بةرمعدع

 دذ ) هاالك بولعدعغان (هةر ظىممةتنعث ةنع هةر بعر ظىممةتن        مةلذم ؤاقتع بولع عث ظأمىرعنعث    ي
شذ ؤاقعت يئتعص آةلضةندة، ظذالر بعردةممذ آئحعكتىرىلمةيدذ، بعردةممذ : بةلضعلةنضةن بعر مذددعتع بار

دذظعلضعرع سىرىلمةيدذ داق دةي ة مذن اال بذهةقت عز  :  اهللا تاظ ةجعلع آةلضةندة هةرض ادةمنع ظ اهللا هئح ظ
  . ))1ةرداردذرآئحعكتىرمةيدذ، اهللا قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤ

دذ          : ظئيتقعنكع : اهللا تاظاال ظذالرغا ظازابنعث تذيذقسعز آئلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي
بذنعثدعن سعلةرضة نئمة (ظةضةر اهللا نعث ظازابع سعلةرضة آئحعسع ياآع آىندىزع آةلسة ! ظئيتعثالرحذ«

دذ؟ ظازابتعن قايسع نةر ) يةنع مذشرعكالر (ضذناهكارالر ) صايدا؟ ىز ) اهللا نعث (. سعضة ظالدعراي ازابع ي  ظ
ظئيتقان ظعمانعثالر صايدعسعزدذر، ظذنعثدعن ظعلضعرع (بةرضةندةظاندعن ظذنعثغا ظعشةندعثالرمذ؟ ظةمدع 

ازاب آةلضةن       »ظازابنعث تئزرةك حىشىشعنع تةلةص قعالتتعثالر ) مةسخعرة قعلعش بعلةن   يةنع ظذالرغا ظ
دذ  داق دةي ذالر مذن دا ظ ارعمعزصة« :حاغ ةقعقعتعنع ! (رؤةردعض نعث ه دذق ) ظعش أردذق، ظاثلع ع . آ بعزن

ىن     ش ظىح ةل قعلع ع ظةم ا(ياخش ز  ) دذنياغ ذرغعن، بع دع(قايت ةن ) ظةم ةق   (هةقعقةت ث ه ئنعث ؤةدةثنع س
ة  ىحعلةرمعز) ظعكةنلعكعض دا  )2( »ظعشةنض ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ ذالر بعزنع ا «: ظ ر اهللا غ ز بع بع

ازابعمعزنع   . دئدع » شئرعك قعلغان بذتالرنع ظعنكار قعلدذق     ) اهللا غا (بذرذن  ظعمان ظئيتتذق، بعز     بعزنعث ظ
ان ظعماننعث       (آأرضةن حاغدا ظئيتقان ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع، بذ              ازابنع آأرضةندة ظئيتق ةنع ظ ي

ايدعلعق بولماسلعقع عرال  ) ص دا آاص ذ حاغ دذر، ب ذتقان يولع دعلعرع ظارعسعدا ت ذحع اهللا نعث بةن ان تارتق ر زعي
  . ))3بولدع
 ةقةت «: زذلذم قعلغانالرغا ) ظأزلعرعضة(ظاندعن آئيعن ة ص مةثضىلىك ظازابنع تئتعثالر، سعلةرض

 يةنع بذ سأز ظذالرغا قعيامةت آىنع تاصا ـ تةنة ؤة ماالمةت دئيعلعدذ» قعلمعشعثالرنعث جازاسع بئرعلعدذ
دذ  ذ . قعلعش يىزعسعدعن دئيعلع اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذالرغا(: هةقت ا  «) ظ علةر يالغانغ ذ س ا ب مان

ازاب    («) ظذالرغا(. )دئيعلعدذ(» حعقارغان دوزاختذر  سئهعرمذ؟  ) آأزلعرعثالر بعلةن آأرىص تذرعؤاتقان بذ ظ
مةيلع سةؤر قعلعثالر، مةيلع سةؤر قعلماثالر،     ) ظازابقا(دوزاخقا آعرعثالر،   . ياآع سعلةر آأرمةيؤاتامسعلةر  

ةرع اش  ب ة ظوخش علةر   (بعر سعلةرض ى قالعس ا مةثض علةر دوزاخت ع س عثالرنعث   )حىنك ةقةت قعلمعش علةر ص ، س
  . )4()دئيعلعدذ(» جازاسعنع تارتعسعلةر

 * * * * * * *  
 * y7 tΡθä↔ Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <, xmr& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ Ïn1 u‘ uρ … çµ̄Ρ Î) A, yss9 ( !$tΒ uρ ΟçFΡ r& šÍ“ Åf÷è ßϑ Î/ ∩∈⊂∪ öθ s9 uρ ¨βr& Èe≅ ä3Ï9 

<§ø tΡ ôM yϑ n= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôN y‰tF øù]ω ÏµÎ/ 3 (#ρ•|  r&uρ sπ tΒ# y‰̈Ψ9 $# $£ϑ s9 (# ãρr& u‘ z># x‹yè ø9$# ( z ÅÓè% uρ Ο ßγsΨ ÷ t/ 

ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n= øà ãƒ ∩∈⊆∪  

                                                 
  .  ـ ظايةت11سىرة مذنافعقذن ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة سةجدة ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر85 ــــ 84سىرة غافعر ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر16 ـــــ 14سىرة تذر ) 4(
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رعلعش (ظذ «: ظذالر سةندعن  يعن تع ازاب، ظألضةندعن آئ ةص د» راستمذ؟ ) يةنع ؤةدة قعلعنغان ظ
ورايدذ، ةن س ئحعص «: س علةر ق تتذر، س ة راس ذ ظةلؤةتت ةمكع، ظ ةن قةس ارعم بعل ة، صةرؤةردعض هةظ

ادةم ظ. 53دئضعن» قذتذاللمايسعلةر ذم قعلغان ظ ةر هةربعر زذل عر (ةض ةنع آاص ة ) ي دعكع هةمم ةر يىزع ي
) نعث هةممعسعنعظذ(، ظةلؤةتتة )اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلذش ظىحىن(نةرسعضة مالعك بولعدعغان بولسا 

ادعكع (فعدعية قعلعص بئرعؤئتةتتع، ظذالر ظازابنع آأرضةن حاغدا نادامعتعنع يوشذرذن تذتعدذ  يةنع دذني
ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأآىم ) يةنع خااليعقنعث(ظذالرنعث ). قعلمعشلعرعغا ظعحعدة صذشايمان قعلعدذ
  . 54حعقعرعلعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ
  عث هةق ظعكةنلعكع توغرعسعدا قعيامةتن

 رعلعش (ظذ «: ظذالر سةندعن دةص » راستمذ؟ ) يةنع ؤةدة قعلعنغان ظازاب، ظألضةندعن آئيعن تع
ورايدذ دعن       س ع قةبرعلعرع ةت آىن يعن قعيام دعن آئ ايلعنعص آةتكةن راققا ظ ةتلةر تذص ةنع جةس  ي

ة هةظة، صةرؤةردعض «: سةن. تذرغذزعلعدعغانلعقع راستمذ دةص سورايدذ    ذ ظةلؤةتت ةن قةسةمكع، ظ ارعم بعل
 يةنع سعلةر تذصراققا ظايلعنعص آةتكةندعن آئيعن، اهللا دئضعن» راستتذر، سعلةر قئحعص قذتذاللمايسعلةر

دذ     اجعز آةلمةي تعن ظ ا تعرعلدىرىش دةك، قايت ار قعلغان وقتعن ب تة ي علةرنع دةسلةص اال س رةر . تاظ اهللا بع
  . )1( دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ-دةيدذ » ؤذجذتقا آةل«ظذنعثغا ظعرادة قعلسا، ) يارعتعشنع(شةيظعنع 

ار        اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة قعيامةتنع ظعنكار      . قذرظاندا بذ ظايةتكة ظوخشعشعدعغان ظعككعال ظايةت ب
اؤاب          ص ج ةم قعلع ةن قةس امع بعل ارعنعث ن االمنع صةرؤةردعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ان آعشعلةرض قعلغ

ذيرذص  دذبئرعشكة ب داق دةي عرالر: مذن دذ «: آاص ةت آةلمةي ة قعيام دذ، ظئيتقعنكع، » بعزض داق «دةي ظذن
دذ    ذم آئلع ة حوق ةت سعلةرض ةمكع، قعيام ةن قةس ارعم بعل ةس، صةرؤةردعض عز  )2( ظةم عرالر هةرض آاص

ع   تع، ظئيتقعنك ذمان قعلعش ةيمعز دةص ض ةن   «: تعرعلدىرىلم ارعم بعل ةس، صةرؤةردعض داق ظةم عز ظذن هةرض
ا    قةسةم ذ اهللا غ دذ، ب ةؤةر بئرعلع ة قعلمعشعثالردعن خ دعن سعلةرض ذم تعرعلدىرىسعلةر، ظان كع، سعلةر حوق

  . ))3»ظاساندذر
دعن    ث ظازابع عمذ اهللا تاظاالنع رعص بولس ذن بئ قعحة ظالت ن توش عرالرنعث زئمع دا آاص ةت بولغان قعيام

ظةضةر هةربعر زذلذم قعلغان : ةر بئرعدذ قذتذلذشنع ظارزذ قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق خةؤ       
اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلذش (يةر يىزعدعكع هةممة نةرسعضة مالعك بولعدعغان بولسا ) يةنع آاصعر(ظادةم 
ىن ة )ظىح عنع (، ظةلؤةتت ذنعث هةممعس دا ) ظ ةن حاغ ازابنع آأرض ذالر ظ ةتتع، ظ ص بئرعؤئت ة قعلع فعدعي

يةنع (ظذالرنعث ). نيادعكع قعلمعشلعرعغا ظعحعدة صذشايمان قعلعدذيةنع دذ(نادامعتعنع يوشذرذن تذتعدذ 
  . ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعلعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ) خااليعقنعث

 * * * * * * *  
 Iω r& ¨β Î) ¬! $tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 Iω r& ¨β Î) y‰ôã uρ «! $# A,xm £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u nYø. r& Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩∈∈∪ 

uθ èδ  Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ Ïµ øŠs9 Î) uρ šχθãè y_ö è? ∩∈∉∪  
                                                 

  .  ـ ظايةت82سىرة ياسعن ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3سىرة سةبة ) 2(
  .  ـ ظايةت7سىرة تةغابذن ) 3(
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راستال ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع بارلعق نةرسعلةر اهللا نعث مىلكعدذر، راستال اهللا نعث ؤةدعسع 
رعدذ، تعرعلدى) ظألىآنع(اهللا . 55بعلمةيدذ) بذنع(نعث تولعسع ) يةنع ظعنسانالر(هةقتذر، لئكعن ظذالر 

  . 56ظألتىرعدذ، سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر) تعرعكنع(
دعن، ؤةدعسعنعث هةق    ةردة ظأزعنعث ظاسمان ؤة زئمعننعث صادعشاهع ظعكةنلعكع ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
ع    دعن ؤة تعرعكن ألىآنع تعرعلدىرعدعغانلعقع ذرعدعغانلعقعدعن، ظ ة ظاش ذم ظةمةلض دعن ؤة حوق ظعكةنلعكع

عدعغانلعقعدعن، صىتىن مةخلذقاتالرنعث قايتعدعغان جايع اهللا تاظاالنعث دةرضاهع ظعكةنلعكعدعن خةؤةر          ظألتىر
ا ؤة حأللةرضة حئحعلعص             . بئرعدذ ارحة تعتعلعص زئمعننعث هةر بعر يعرعضة، دئثعزالرغ ارحة ـ ص جةسةتلةر ص

  . ذشقا قادعردذرآةتكةن تةقدعردعمذ اهللا ظذنع بعلضىحعدذر ؤة ظذنع ظأز دةرضاهعغا قايتذر
 * * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä3ø? u!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö !$x Ï© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9 $# “ Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ 

tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ ö≅ è% È≅ ôÒx Î/ «! $# ÏµÏF uΗ ÷qu Î/uρ y7 Ï9 ẍ‹Î7 sù (#θãm u ø u‹ù= sù uθ èδ Öö yz $ £ϑ ÏiΒ tβθãèyϑ øgs† ∩∈∇∪  
ةنع (سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن نةسعهةت بولغان، دعلالردعكع دةرتكة ! ظع ظعنسانالر  ي
ا ةك ؤة نادانلعقق ان ) ش ةت بولغ ةت ؤة رةهم ة هعداي ان، مأمعنلةرض ا بولغ ذرظان(شعص دع) ق  .57آةل

ع،  ذ ظ «ظئيتقعنك ذن، ب ال بولس دعن خذش ةزلع ؤة رةهمعتع ث ص ذالر اهللا نع ان ظ ا (ذالرنعث يعغق  -دذني
  . 58»ياخشعدذر)ماللعرعدعن

  قذرظان آةرعمنعث ؤةز ـ نةسعهةت، دعلالرغا شعصا، رةهمةت ؤة هعدايةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ةت          ذقاتلعرعغا مةرهةم ص مةخل ل قعلع ذرظاننع نازع ا ق ة آاتت ةتلعك صةيغةمبعرعض اال هأرم اهللا تاظ

سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن نةسعهةت ! ظع ظعنسانالر: يدذقعلغانلعقعنع بايان قعلعص، مذنداق دة
ا (بولغان، دعلالردعكع دةرتكة  ةت ؤة رةهمةت ) يةنع شةك ؤة نادانلعقق ة هعداي ا بولغان، مأمعنلةرض شعص

آأثىللةردعكع  .  يةنع قذرظان ناحار سأز ؤة قعلعقالردعن، قةبعه ظعشالردعن توسعدذ   آةلدع) قذرظان(بولغان 
ذ دذ   ض الرنع يوقعتع عنعحلعك قعلمعش ةس ؤة يعرض ةآلةرنع، ص ث    . مان، ش ةن اهللا تاظاالنع ةرعم بعل ذرظان آ ق

دذ  ة ظئرعشكعلع بولع ة ؤة هعدايعتعض ةن،    . رةهمعتض ان آةلتىرض ذرظانغا ظعم ةقةت ق ةت ص ةت ؤة هعداي ذ رةهم ب
  . ظذنع تةستعقلعغان ؤة ظذنعثدعكع هأآىملةرضة قةتظعي بويسذنغانالرغا بولعدذ

ة      دذ   اهللا تاظاال بذ هةقت ةنع ظذالرنعث دعللعرعغا   (بعز مأمعنلةرضة   :  مذنداق دةي ا ؤة رةهمةت   ) ي شعص
ادة قعلمايدذ         ةنع  (بولعدعغان قذرظان ظايةتلعرعنع نازعل قعلعمعز، قذرظان آاصعرالرغا زعياندعن باشقعنع زعي ي

ظذ ظعمان آةلتىرضةنلةرضة     1( ()عدذظذالر قذرظاننع تةستعق قعلمعغانلعقتعن، ظذالرنعث آذفرع تئخعمذ ظاش          
   . )2(شعصادذر)  شىبهعضةـدعلالردعكع شةك (هعدايةتتذر ؤة 
 ،ةزلع ؤة رةهمعتعدعن خذشال بولسذن «ظئيتقعنكع ذالر اهللا نعث ص ةنع ظذالر اهللا تةرعصعدعن      ظ  ي

  . ةث اليعقتذربذ ظذالر ظىحىن خذشال بولذشقا ظ. آةلضةن هةق دعن ؤة توغرا يول بعلةن خذشال بولسذن
 ياخشعدذر) ماللعرعدعنـدذنيا (بذ ظذالرنعث يعغقان«       ةنع دذنيانعث تىضةص آئتعدعغان مال ـ  ي

  . دذنياسعدعن توزذص آئتعدعغان ضىل حئحةآلعرعدعن اهللا نعث توغرا يولع ياخشعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةت82ا سىرة ظعسر) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة فذسسعلةت ) 2(
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سعلةرضة اهللا حىشىرضةن رعزعقتعن بةزعسعنع هارام ، بةزعسعنع ! ظئيتعص بئقعثالرحذ«تقعنكع، ظئي

. 59»هاالل قعلدعثالر، اهللا سعلةرضة مذنداق قعلعشقا ظعزنع بةردعمذ؟ ياآع اهللا غا يالغاننع حاصالمسعلةر؟
دذ؟  داق ظويالي ع قان ةت آىن اليدعغانالر قعيام اننع حاص ا يالغ ةنع جا(اهللا غ ايمعز، دةص ي ا تارتعلم زاغ

دذ؟  ذر ) ظويالم انالرغا مةرهةمةتلعكت عزآع، اهللا ظعنس ازابنع (شىبهعس دعغان ظ ذالرغا بولع ع ظ حىنك
  . 60شىآىر قعلمايدذ) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(، لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع )آئحعكتىردع

  مايدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاالدعن باشقعسعنعث هئحقانداق نةرسعنع هاالل ؤة هارام قعالل
ع      دع ظعبن ع زةي دذراهمان، ظعبن ةتادة، ظاب اك، ق د، زةهه ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

قعالر  لةم، ؤة باش علة    «: ظةس اظبة ؤة ؤةس ةهعرة، س رعكالرنعث ب ةر مذش ذ ظايةتل ايؤانالردعن  )1(ب ارلعق ه  قات
اهللا .  دئدع »ةك قعلمعشلعرعغا رةددعية بئرعص حىشتع    خالعغعنعنع هارام قعلعص خالعغعنعنع هاالل قعلعشت       

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ايالردعن    : تاظ ار ص ةردعن ؤة حاه ان ظئكعنل رعكالر اهللا ياراتق ة،  (مذش ةنع تأض ي
  . )2(...ظايرعص قويذص) بذتلعرع ظىحىن بعر هةسسة(اهللا ظىحىن بعر هةسسة ) آاال،قويالردعن

ع    ك ظعبن ةد، مالع ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةيغةمبةر  :  نةزل ةن ص م
دعم     ة آةل ةن هالةتت ع آعيض ا آعيملعرعمن دعغا آون االمنعث ظال االم . ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ذ؟      « ال ـ مىلكعث بارم ئنعث م دع» س ةن. دئ ة: م ار،هةظ دعم ب االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث «: ص مالنع
ار       : مةن. دئدع »؟بار نقايعسع تىرلعرعدع  ارلعقالردعن ب ، هةممة تىرلعرعدعن يةنع قذل، تأضة، ظات ؤة قوي قات

دعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ ذنعث ظةسعرع سةندة      «: ص اال ساثا مال ـ مىلك بةرسة ظ قاحانكع اهللا تاظ
م  ة » آأرىلعشع الزع دع ؤة يةن علعر «: دئ ئنعث تأض دذ س ذالقالرنع تذغع ة . عث ساق بوت دعن س تذر ظان ن ظذس

ذ        ةندة، ب ع تعلعس ذنعث تئرعلعرعن ةن ظ عدذر، دةيس علعنغان تأض ةن س ذ ظ ةن ؤة ب ةن سالعس ذنعثغا ظ ةن ظ بعل
ةن   عدذر دةيس ذلغان تأض ة قوي ة ؤة     . بةلض علةرنع ظأزةثض ان تأض رع تعلعنغ علعغان ؤة تئرعلع ةن س ظ

ذنداقمذ؟   ةن ش ارام قعلعس ة ه دع» ظاظعلةثدعكعلةرض ةن.دئ ذنداق«:  م اؤا»ش ةردعم دةص ج ةيغةمبةر . ب ب ص
االم دذر     «: ظةلةيهعسس ة هاالل ةن نةرس اثا بةرض اال س ةن اهللا تاظ ئنعث   . هةقعقةت ذؤؤعتع س ث ق اهللا تاظاالنع

  . دئدع» اهللا تاظاالنعث ظذستذرع سئنث ظذستذرعثدعن ظعتتعكتذر. قذؤؤعتعثدعن آىحلىآتذر
أز ـ آأز قاراشلعرع ؤة آأ        ثىل خاهعشع بعلةن اهللا تاظاال    هئحقانداق ظاساس ؤة صاآعت يوق تذرذص ظ

هارام قعلغان نةرسعنع هاالل قعلغان، ياآع اهللا تاظاال هاالل قعلغان نةرسعنع هارام قعلغان آعشعلةرضة اهللا        
دذ   ة بئرع اتتعق رةددعي اال ق ار      . تاظ ا دذح ع ظازابق ةت آىن ىن قعيام لعرع ظىح ذ قعلمعش ذالرنع ظ دعن ظ ظان

                                                 
ةهعرة ) 1( ة        (ب أز مةيلعض ذص ظ رعص قوي ذلعقعنع يئ عنعث ق ذ تأض ةرةبلعرع ب ةت ظ ذص، جاهعلعي ة بول ذغقان تأض ةك ت عنع ظةرآ ذغقان، بةشعنحعس ةآكعزنع ت س

ايتتع ىك ظارتم ةيتتع، ي ع، معنم ذص بئرةتت اظعبة )قوي ع ت(، س عدعن ظونن عرالرغعال حعش ىتع مذساص ايتتع، س ةيتتع، قعرقعلم ذص، معنعلم ة بول ذغقان تأض
  . )بعرعنحعنع ؤة ظعككعنحعنع حعشع تذغقان، بذنالر ظىحىن ظأزمةيلعضة قويذؤئتعلضةن تأضة(، ؤةسعلة )بئرعلةتتع

  .  ــ ظايةتنعث بعر قعسمع136سىرة ظةنظام ) 2(
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داق : داق دةيدذ بولعدعغانلعقعدعن ظاضاهالندذرذص مذن   اليدعغانالر قعيامةت آىنع قان اهللا غا يالغاننع حاص
دذ؟  دذ؟ (ظويالي ايمعز، دةص ظويالم ا تارتعلم ةنع جازاغ ةت   )ي دعغان قعيام اهعمعزغا بارع ذالر دةرض ةنع ظ  ي

  . آىنعدة ظذالردعن ظئلعنعدعغان هئساب هةققعدة ظذالر قانداق ضذمان قعلعدذ
انالر عزآع، اهللا ظعنس ذر شىبهعس ازابنع (غا مةرهةمةتلعكت دعغان ظ ذالرغا بولع ع ظ حىنك

دذ         )آئحعكتىردع ادا جاز    «:  ظعبنع جةرعر بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي االشنع  اهللا تاظاالنعث ظذالرنع دذني
  . »آئحعكتىرىشع اهللا تاظاالنعث ظذالرغا قعلغان مةرهةمعتعدذر

ايدعلعق نةر    ان ص أزع ياراتق ادا ظ ث دذني ع،    اهللا تاظاالنع ص بئرعش االل قعلع انالرغا ه علةرنع ظعنس س
ذالر اهللا        ا ب ع، مان ارام قعلعش ذالرغا ه علةرنع ظ دعغان نةرس ان قعلع ا زعي ا ؤة دذنيالعقعغ ذالرنعث دعنعغ ظ

  . تاظاالنعث ظذالرغا قعلغان مةرهةمعتعدذر
 شىآىر قعلمايدذ) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع تاظاال ظعنظام  يةنع ظذالر اهللا

دذ  ةيدا قعلع حعلعك ص ة تةس ص ظأزلعرعض ارام قعلع عنع ه ةن نةرس ص بةرض ةزع . قعلع أزلعرعحعال ب ة ظ يةن
دذ      ارام قعلع علةرنع ه ةزع نةرس دذ ؤة ب االل قعلع علةرنع ه علعؤالغان   . نةرس أزلعرع بةلض رعكالر ظ مذش

ةيدا        دا ص ذ دعنع ةهلع آعتابم دع ؤة ظ الرنع قعل ذنداق ظعش علةردة مذش لعرعدا  نةرس ةت ظعش ان بعدظ قعلغ
  . مذشذنداق ظعشالرنع قعلدع

 * * * * * * *  
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سةن قايسع هالةتتة بولمعغعن، قذرظاندعن قايسع نةرسعنع ظوقذمعغعن، سعلةر قايسع بعر ظعشنع 

علةر  ز س ان بع ثالردا هام ذؤاتقان ؤاقتع ةن بول ذنعث بعل اثالر، ظ مان قعلم ذرعمعز، ظاس ىزعتعص ت  -نع آ
زئمعندعكع زةررة حاغلعق نةرسة ؤة ظذنعثدعن آعحعك ياآع حوث نةرسة بولسذن، هئحقايسعسع اهللا نعث 

  . 61ةنضةندذرخاتعرعلبعلعشعدعن حةتتة قالمايدذ، ظذالرنعث هةممعسع لةؤهذلمةهصذزدا 
  عسعدة ظعكةنلعكع توغرعسعدابارلعق حوث ـ آعحعك نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالنعث بعلعش داظعر

ة، ذ ظايةتت اال ب ذت، سئكونت   اهللا تاظ اظةت، معن ر س ةر بع ةد ظةلةيهعسساالمغا ه ةيغةمبعرع مذهةمم  ص
ص          ةهؤاللعرعنع بعلع ذقاتالرنعث ظ ارلعق مةخل ةهؤاللعرعنع ؤة ب ارلعق ظ ث ب ذنعث ؤة ظىممعتعنع دة ظ ظعحع

ث نةرسعلةر بعلةن زةررعدعنمذ آعحعك نةرسعلةرنعث        تذرعدعغانلعقعنع، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع ظةث حو     
عدعن           أرىص تذرذش ع ؤة آ ث ظعلم عنعث اهللا تاظاالنع ئح نةرس ذص، ه ان بول ذزدا يئزعلغ ع لةؤهذلمةهف هةممعس

دعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ       دذ        . سعرتتا قالدذرذلماي ة مذنداق دةي غةيبنعث خةزعنعلعرع   : اهللا تاظاال بذ هةقت
ةقةتال اهللا بعلعدذ، قذرذقلذقتعكع،        اهللا نعث دةرضاهعدعد   دئثعزدعكع نةرسعلةرنعث هةممعسعنع اهللا       ذر، ظذنع ص

ةر ظاستعدعكع            ) دةرةختعن(بعلعدذ،   تأآىلضةن ياصراقتعن اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ ي
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ع          ذن، هةممعس ة بولس ذرذق نةرس اآع ق أل ي ةيلع ه ذن، م ذرذق بولس ة ظ رةر دان ا (بع ذص اهللا غ ذم بول ) مةل
  . ))1لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر

ةر ؤة باشقا جانلعق ؤة جانسعز نةرسعلةرنعث هةرعكةتلعرعنع             ة ظأزعنعث دةل ـ دةرةخل اهللا تاظاال يةن
دذ      . بعلعص تذرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ    ةر يىزعدة ماثعدعغان     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي مةيلع ي

لع ظعككع قانعتع بعلةن ظذحعدعغان ظذحار قذش بولسذن، هةممعسع سعلةرضة ظوخشاش                مةي. هايؤان بولسذن 
يةر يىزعدعكع هايؤانالرنعث هةممعسعضة      2( ()يةنع اهللا تةرعصعدعن يارعتعلغان مةخلذقالردذر    (ظىممةتلةردذر  

ذرار جايعنع          ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (رعزعق بئرعشنع اهللا     ظألضةندعن  (ؤة ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث ت
ادةت         )3(آأمىلعدعغان جايعنع بعلعدذ  ) آئيعن ةردة ظعب  اهللا تاظاال بذ نةرسعلةرنعث هةرعكةتلعرعنع بعلضةن ي

دع     داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذ؟ اهللا تاظ ةي قاالرم ةهؤاللعرعنع بعلم ذقاتالرنعث ظ ذيرذلغان مةخل قا ب : قعلعش
عن ا يألةنض ان اهللا غ ب، مئهرعب ايعتع غالع ئنع اهللا. ناه ا( س دذ) نامازغ أرىص تذرع قعنعثدا آ از . قوص نام

هةرعكعتعثنع  ) سةجدعضة بارغانلعق، رذآذغا تذرغانلعق ؤة قعيامدا تذرغانلعق           (ظوقذغذحعالر ظارعسعدعكع   
  . ))4آأرىص تذرعدذ
 سةن قايسع هالةتتة بولمعغعن، قذرظاندعن قايسع نةرسعنع ظوقذمعغعن، سعلةر قايسع بعر ظعشنع
 يةنع سعلةر بعرةر ، ظذنعث بعلةن بولذؤاتقان ؤاقتعثالردا هامان بعز سعلةرنع آىزعتعص تذرعمعزقعلماثالر

دذرمعز       اثالص تذرغذحع أرىص ؤة ظ ذص آ ازعر بول عثالردا ه علةرنعث قئش ز س ثالردا بع ذش قعلغعنع قا تذت . ظعش
اهللا «: ذلذق سورغاندا   شذنعث ظىحىن جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظئهسان توغر         

ادةت قعلغعن  االنع آأرمعسةثمذ، اهللا . تاظاالغا خذددع سةن ظذنع آأرىص تذرغاندةك ظعب ةرحة سةن اهللا تاظ ض
  . دةص جاؤاب بةردع» تاظاال سئنع حوقذم آأرىص تذرعدذ

 * * * * * * *  
 Iω r& χ Î) u !$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω î∃öθ yz óΟ ÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ u“ øt s† ∩∉⊄∪ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θçΡ%Ÿ2 uρ 

šχθà) −G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟ ßγ s9 3“ u ô±ç6ø9 $# ’ Îû Ïο 4θu‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïο u ½z Fψ $# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? ÏM≈ uΗ Í>x6Ï9 «!$# 4 y7 Ï9 s̈Œ uθ èδ 

ã— öθx ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∉⊆∪  
دذنيادا قولدعن آةتكىزىص (ش، قورقذ) ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن( راستال اهللا نعث دوستلعرعغا 

ظذالرغا دذنيا ؤة . 63ظذالر ظعمان ظئيتقان ؤة تةقؤادارلعق قعلغانالردذر . 62قايغذرذش يوقتذر ) قويغانغا
دا، اهللا نعث رازعلعقع ؤة رةهمعتعضة (ظاخعرةتتة خذش خةؤةر بئرعلعدذ  ىزىش ؤاقتع ادا جان ظ ةنع دذني ي

ة ن  ةن، ظاخعرةتت عدعغانلعقع بعل ةؤةر ظئرعش ذش خ ةن خ دعغانلعقع بعل ة آعرع ةتلعك جةننةتك ازذ نئم
  . 64، اهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ، ظةنة شذ آاتتا بةختتذر)بئرعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت59سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ظةنظام ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة هذد ) 3(
  .  ـ ظايةت219 ــــ 217سىرة شذظةرا ) 4(
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  اهللا تاظاالنعث يئقعن بةندعلعرع توغرعسعدا
ةقؤادار آعشعلةرنعث ظأ                 ان قعلغاندةك ت زعنعث  اهللا تاظاالغا ظعمان آةلتىرضةن ؤة اهللا ظذالر هةققعدة باي

دذ  ةؤةر بئرع دعن خ دعلعرع ظعكةنلعكع ئقعن بةن ع اهللا  . ي ةربعر آعش ان ه ةقؤادارلعق قعلغ ا ت اهللا تاظاالغ
  .تاظاالنعث يئقعن بةندعسع هئسابلعنعدذ

 دذنيادا قولدعن آةتكىزىص (قورقذش، ) ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن( راستال اهللا نعث دوستلعرعغا
ا  ذر ) قويغانغ ذرذش يوقت ع        قايغ ان ظعضعس داق ج دعن هةرقان ابنعث قاتتعقلعقع اخعرةتتعكع هئس ةنع ظ ي

وق        ذنح ي داق قورق ذالرغا هئحقان دا، ظ دعغان حاغ ئس قعلع ذنح ه اتتعق قورق ص   . ق ادعكع قعلع اتع دذني هاي
   .قالغان نةرسعلعرع ظىحىن غةم قعلعشمذ بولمايدذ

ةيغةمبةر ظةلة         يهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ظعبنع جةرعر ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ ةت قعلع ةيغةمبةر ؤة    «: رعؤاي ذالرغا ص ارآع ظ ةر ب ذنداق بةندعل دة ش دعلعرع ظعحع ث بةن اهللا تاظاالنع

ةيغةمبعرع   ظع اهللا «: ساهابعالر. »شئهعتلةرمذ هةؤةس قعلعدذ   ظذالر قانداق آعشعلةر؟ ظذالر بعلةن      !  نعث ص
االيمعز   نع خ ت بولذش دع» دوس ةيغةمب. دئ االمص ال     «: ةر ظةلةيهعسس دا م ت تذتقان عنع دوس ذالر بعرس ظ

ةص دوستلعشعدعغانىدذنياسعنع آأزلعمةستعن، نةسةب س  رىشتة قعلماستعن اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع آأزل
دا تذرعدذ         . آعشعلةردذر ان حاغدا    . ظذالر نذرلذق تةختلةرنعث ظىستعدة يىزلعرع نذرالنغان هال آعشعلةر قورقق

ذ  دا     . نح بولمايدذ ظذالردا قورق آعشعلةر نادامةت حئكعص صذشايمان يئضةن ؤة آأثىللعرع يئرعم بولغان حاغ
دذ     العي بولع الردعن خ ذ ظعش ذالر ب دع» ظ ذدع   . دئ ةتنع ظوق ذ ظاي دعن ب تلعرعغا . ظان ث دوس تال اهللا نع راس

  . ش يوقتذرقايغذرذ) دذنيادا قولدعن آةتكىزىص قويغانغا(قورقذش، ) ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن(
  دذنيادعكع خذش خةؤةردعن راست حىش آأزدة تذتذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ةيغةمبةر            ز ص دذ، بع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض امعتنعث مذن ع س ذبادة ظعبن ةرعر ظ ع ج ظعبن
دذ «: ظةلةيهعسساالمدعن ةؤةر بئرعلع ة خذش خ ا ؤة ظاخعرةتت ذالرغا دذني ىزىش (ظ ان ظ ادا ج ةنع دذني ي

ةتلعك جةننةتكة ؤاقتعدا ، اهللا نعث رازعلعقع ؤة رةهمعتعضة ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن، ظاخعرةتتة نازذ نئم
ةتتعن ظاخعرةتتعن بئرعلضةن خذش بئشارةتنعث        )آعرعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعلعدذ   دئضةن ظاي

. دةص سورعدذق » مة؟ جةننةت ظعكةنلعكعنع تونذص يةتتذق، ظذنداقتا دذنيادا بئرعلعدعغان خذش بئشارةت نئ       
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ      «: ص ةؤةر ، ظ ةن خذش خ ادعن بئرعلض ذ دذني ع ب ةن ياخشع حىش ث آأرض مأمعننع

  .  دئدع)1(»ياخشع حىش صةيغةمبةرلعكنعث قعرعقتعن بعرع ياآع يةتمعشتعن بعرعدذر
د         ةت قعلع نع رعؤاي ر هةدعس داق بع ذدعن مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ذزةر . ذظعم ظةب

االمغا ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا،  «: ص نع قعلس ع ظعش ر ياخش ادةم بع ر ظ ش  بع ع ظع ذنع ياخش قعالر ظ باش
دذ؟     داق بولع ا قان ىن ماختعس انلعقع ظىح دع»قعلغ االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ   «: ص الر ظاش ذ ماختاش ب
  . مذ رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم.دئدع» مأمعنضة ظالدعن بئرعلضةن خذش بئشارةتتذر

داق        االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةمر رةزعيةلاله ع ظ دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم ظعم
ةنع ياخشع حىش    ذظذالرغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة خذش خةؤةر بئرعلعد «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ي

آعمكع ياخشع حىش   . رعق توققذزدعن بعرعدذرظذ صةيغةمبةرلعكنعث قع . مأمعنضة بئرعلضةن خذش بئشارةتتذر   

                                                 
اي داؤامالشقان                         ) 1( ة ظ ذ ظعش ظالت ذص، ب ان بول ارقعلعق بولغ ي حىش ظ عللعرعدة ؤةهع كع مةزض ةيغةمبةرلعك آئلعشتنعث دةسلةص االمغا ص صةيغةمبةر ظةلةيهعسس

  .  حىشنع صةيغةمبةرلعكنعث قعرعقتعن بعرع ياآع يةتمعشتعن بعرع دئدعشذثا ياخشع. ظعدع
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ذن  قعالرغا دةص بةرس ذ باش ة ظ تعم     . آأرس ىح قئ ة ظ ول تةرعصعض ث س ة، ظأزعنع ىش آأرس ان ح ع يام آعمك
ةر دةص (تىآىرسذن ؤة   ةآبعر ظئيتسذن   ) اهللا ظةآب حىنكع . يامان حىشنع هئحكعمضة دئمعسذن    . اهللا تاظاالغا ت

  . » ظذ حىش بعلةن قايغذغا سالعدذةيتان آعشعنعيامان حىش شةيتان تةرعصعدعن بولذص، ش
كةندة                    ةآراتقا حىش أمعن س ةؤةردعن م ذش ـ خ ةن خ ة دئيعلض ذ ظايةتت الر ب ةزع تةصسعرشذناس ب

اهللا تاظاال  . صةرعشتعلةرنعث ظذنعثغا جةننةت ؤة مةغصعرةت بعلةن بةرضةن خذش خةؤعرع آأزدة تذتذلعدذ دئدع             
ة ذ هةقت دذب داق دةي عزآع،:  مذن ارعمعز اهللا دذر «شىبهعس دا » صةرؤةردعض وغرا يول دعن ت ةنلةر، ظان دئض

ىص  تعلةر حىش ا صةرعش ىن  «: بولغانالرغ ةت ظىح ان جةنن ة ؤةدة قعلعنغ اثالر، سعلةرض ةم قعلم اثالر، غ قورقم
ة سعلةر ظىحىن آأثلىثالر         ؤة خذشال بولذثالر، بعز دذنيادا     ظاخعرةتتة سعلةرنعث دوستلعرعثالرمعز، جةننةتت

ان  ار،      تارتق ع ب ةثالرنعث هةممعس ةن نةرس ع ؤة تعلعض علةرنعث هةممعس ذالر(نةرس عرةت  ) ظ ايعتع مةغص ناه
  . )1(دةيدذ» تةرعصعدعن بئرعلضةن زعياصةتتذر) اهللا(قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعبان 

ةن          داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ان هةدعس ةت قعلعنغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةرا رةزعيةلاله : ب
تةن مأمعنضة ظألىم آةلضةندة ظذنعث قئشعغا يىزلعرع نذرلذق ؤة ظاق آعيعملعك ظاق صةرعشتعلةر              هةقعقة«

اراغةتكة، خذش ـ صذراقلعق رةيهان جةننعتعضة سةندعن رازع          ! ظع صاك جان : آئلعص مذنداق دةيدذ راهةت ـ ص
دذ   دع . بولغذحع صةرؤةردعضارعث تةرعصعضة حعققعن دةي ةن جان ظذنعث ظئغعزع ذمنعث شذنعث بعل ن خذددع تول
  . »ظئغعزعدعن سذ تامحعسع تامغاندةك ظاسان حعقعدذ

ة مأمعنلةرضة ظاخعرةتتة بئرعلضةن خذش ـ خةؤةرضة آةلسةك   دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت حوث  :  مذنداق دةي
اهللا سعلةرضة ؤةدة قعلغان   «: ظذالرنع قايغذغا سالمايدذ، صةرعشتعلةر   ) يةنع قعيامةتنعث دةهشعتع  (قورقذنح  

ىن  ذ آ ذالرنع  )دةص(»  مذش دا   (، ظ رع ظالدع ةتنعث دةرؤازعلع دذ  ) جةنن ع ظالع أمعن    )2( قارش دة م ذ آىن ظ
عدة        وث تةرعص ذالرنعث ظ داؤة ظ ذالرنعث ظالدع ذرع ظ ذالرنعث ن ةنكع، ظ الالرنع آأرعس أمعن ظاي ةرنع، م ظةرل

ئقعص تذرعدعغان جةننةتلة     «) ظذالرغا(ماثعدذ،   ر بعلةن خذش خةؤةر    بىضىن سعلةرضة ظاستعدعن ظأستةثالر ظ
  . )3()دئيعلعدذ(» بئرعلعدذ، ظذ يةرلةردة مةثضى قالعسعلةر، بذ ظذلذغ مذؤاصصةقعيةتتذر

دذ لعق قعلماي ة خعالص ةرتمةيدذ اهللا ؤةدعسعض ع ظأزض ذ ؤةدعن اال ب ةنع اهللا تاظ لعق .  ي ذنعثغا خعالص ظ
  . ذرظةنة شذ آاتتا بةختت. ظذ ؤةدعسعنع حوقذم ظورذنلعغذحعدذر. قعلمايدذ

 * * * * * * *  
 Ÿω uρ y7Ρ â“ øt s† óΟ ßγä9 öθ s% ¢ ¨βÎ) nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $·èŠÏϑ y_ 4 uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ∩∉∈∪ Iω r& χ Î) ¬! tΒ ’Îû 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $ tΒ uρ ßìÎ7 −G tƒ šÏ%©! $# šχθãã ô‰tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u !% Ÿ2 uà° 4 βÎ) šχθãèÎ7−F tƒ 

ωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝ èδ ωÎ) šχθß¹ ã øƒ s† ∩∉∉∪ uθèδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ øŠ©9$# (#θãΖ à6ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ # · ÅÁö6 ãΒ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθãè yϑ ó¡o„ ∩∉∠∪  

ةد ( ع مذهةمم ذالرنعث ! ظ ةن (ظ ةن دئض ةيغةمبةر ظةمةسس ةن ص اثا س ذغا ) س ئنع قايغ أزع س س
) ظذالرنعث سأزلعرعنع(اهللا ). اهللا ساثا مةدةتكاردذر( قذؤؤةت اهللا غا مةنسذص -ذن، صىتىن آىح سالمعس

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر32 ــــ 30سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةت103سىرة ظةنبعيا ) 2(
  .  ـ ظايةت12سىرة هةدعد ) 3(
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راستال ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة . 65بعلعص تذرغذحعدذر) ظةمةللعرعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، 
دذر  ة اهللا نعث دذر (نةرس عدذر، مةخلذقاتع دذر، بةندعس ث مىلكع ةنع اهللا نع ذتالرغا اهللا). ي ذص، ب ع قوي  ن

دذ  ةقةت جأيلىي ذالر ص دذ، ظ عال تايعنع وقعالث صةرةزض ةقةت ي دعغانالر ص انالر . 66حوقذنع ع ظعنس ارام ! ظ ظ
اراتتع،  دىزنع ي اراتتع، نةرسعلةرنع آأرىشىثالر ظىحىن آىن ة آئحعنع ي ظئلعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرض

  .67نعثدا نذرغذن ظاالمةتلةر بارظاثاليدعغان قةؤم ظىحىن بذ) ظعبرةت قذلعقع بعلةن(
بارلعق آىح ـ قذؤؤةتنعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا تاظاالغعال مةنسذب ظعكةنلعكع 

  توغرعسعدا
)ةد ع مذهةمم ذالرنعث )!ظ ةن ( ظ ةيغةمبةر ظةمةسسةن دئض اثا سةن ص ذغا ) س سأزع سئنع قايغ

اردةم سورعغعن ؤة اهللا تاظاالغا        ظذالرغا قارشع .  ظةنة شذ مذشرعكالرنعث سأزعدذر    سالمعسذن  اهللا تاظاالدعن ي
ن   ةؤةآكىل قعلغع ىح ت ىتىن آ ذص -ص ا مةنس ذؤؤةت اهللا غ ةدةتكاردذر ( ق اثا م ىح ـ        )اهللا س ةنع آ  ي

  . قذدرةتنعث هةممعسع اهللا تاظاالغا، صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة مةنسذصتذر
 أزلعرعنع (اهللا ذالرنعث س دذر، ) ظ اثالص تذرغذحع ةللعرعنع ظة(ظ دذر ) م ص تذرغذحع ةنع بعلع  ي

دذر       ص تذرغذحع ةهؤاللعرعنع بعلع دذر ؤة ظ اثالص تذرغذحع أزلعرعنع ظ دعلعرعنعث س اال  . بةن دعن اهللا تاظ ظان
ة         ة ظعض ئح نةرسعض رعكالرنعث ه دعن، مذش عدارحعلعق قعلعدعغانلعقع ا ظعض مانالرغا ؤة زئمعنغ ث ظاس ظأزعنع

ا ايدا زعي ئح ص دعن، ه ذالرنعث بواللمايدعغانلعقع دعن، ظ ذتالرغا حوقذنعدعغانلعقع دعغان ب ئلعص آئلةلمةي ن ظ
ة         ث سأزلعرعض ذالر ظأزلعرعنع عحة ظ دعن، ظةآس ث يوقلذقع ر دةلعلنع داق بع عدا هئحقان ذنعثغا حوقذنعش ظ

ةردع    ةؤةر ب دعن خ ذالرغا حوقذنعدعغانلعقع ال ظ ش ـ          . ظعشعنعص دعلعرعنعث ظع أز بةن ة ظ اال يةن دعن اهللا تاظ ظان
ةت قع ةنلعكعنع         هةرعك ارعتعص بةرض ع ي ذالرغا آئحعن ىن ظ ع ظىح ئلعص راهةتلعنعش ارام ظ دا ظ ص حارحعغان لع
  . ظارام ظئلعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرضة آئحعنع ياراتتع! ظع ظعنسانالر. بايان قعلدع

ايدعلعق    ث ص ع، ؤة ظأزعنع ةر قعلعش ع، سةص ك قعلعش ذالرنعث تعرعكحعلع دىزنع ظ ذنداقال آىن ش
اراتتع . عشع ظىحىن يورذق قعلدع   ظعشلعرعنع قعل  دىزنع ي رةت ( ،نةرسعلةرنع آأرىشىثالر ظىحىن آىن ظعب
اآعتالردا    ظاثاليدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا نذرغذن ظاالمةتلةر بار ) قذلعقع بعلةن   يةنع مذشذ دةلعل ؤة ص

ار       ةر ب ةن ظاالمةتل ةن روش ىن هةقعقةت علةر ظىح العدعغان آعش ذالق س ىن بةندعل  . ق ذنعث ظىح ةممعنع ش ةر ه
أز    عنعص، ظ ة ظعش ث بىيىآلعكعض ذحع اهللا تاظاالنع ةت قعلدذرغ ىحع ؤة هةرعك علةص بةرض ذحع، بةلض ياراتق

  . قعلمعشلعرعدعن ظعبرةت ظئلعشع الزعم
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% x‹ y‚̈? $# ª! $# #Y‰ s9 uρ 3 … çµsΨ≈ ys ö7ß™ ( uθ èδ  É_ tóø9 $# ( … çµs9 $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 ÷βÎ) 

Ν à2y‰ΖÏã ÏiΒ ¤≈ sÜ ù= ß™ !#x‹≈ pκ Í5 4 šχθä9θà) s?r& ’ n?tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩∉∇∪ ö≅ è% χ Î) tÏ% ©!$# šχρã yIø tƒ 

’ n?tã «!$# z> É‹s3 ø9$# Ÿω šχθßs Ï= øãƒ ∩∉∪ Óì≈ tF tΒ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ¢Ο èO $uΖ ø‹ s9 Î) öΝ ßγãè Å_ó s∆ ¢Ο èO ÞΟßγ à)ƒÉ‹ çΡ z># x‹ yèø9 $# 

y‰ƒÏ‰ ¤±9 $# $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβρã àõ3 tƒ ∩∠⊃∪  
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ذر ) بذنعثدعن (دئيعشتع، اهللا » اهللا نعث بالعسع بار «): يةنع آاصعرالر (ظذالر اآتذر، بعهاجةتت ص
ة ( ئح نةرسعض ا ه دذ، اهللا بولس ىن بولع اج ظىح ؤئلعش ظئهتعي اال قعلع ةنع ب اجي تذرموهت ، ) ظةمةس

 بذ سأزىثالرغا )اهللا نعث بالعسع بار دئضةن(ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكعدذر، 
علةر؟  ا حاصالمس دعن اهللا غ دعغان ظعشالرنع يالغان وق، سعلةر بعلمةي اآعتعثالر ي داق ص ع (. 68هئحقان ظ

. 69»قذتذاللمايدذ) دوزاخ ظازابعدعن(اهللا يالغاننع حاصاليدعغانالر هةقعقةتةن «ظئيتقعنكع، !) مذهةممةد
ذالر بةهرعمةن بولع ) ظازغعنا ؤاقعتال (ظذالر بذ دذنيادعن  دعن ظ بعزنعث ) هئساب بئرعش ظىحىن (دذ، ظان

  .70دةرضاهعمعزغا قايتعدذ، ظاندعن آاصعر بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز
  اهللا تاظاالنعث ظايالع ؤة بالعسع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ةت   ار دةص تأهم اال، اهللا تاظاالنعث بالعسع ب دذ  اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ة بئ ة رةددعي ان آعشعض :  قعلغ
 دذ، اهللا بولسا هئح (صاآتذر، بعهاجةتتذر ) بذنعثدعن(اهللا يةنع باال قعلعؤئلعش ظئهتعياج ظىحىن بولع

ة  اجنةرسعض تذرموهت اآتذر  ) ظةمةس عدعن ص اال بالعسع بولذش ةنع اهللا تاظ عدعن  .  ي ة نةرس اال هةمم اهللا تاظ
  . دذرموهتاج نةرسة اهللا تاظاالغا لئكعن هةممة. بعهاجةتتذر
 دذر ث مىلكع ة اهللا نع ة نةرس دعكع هةمم مانالردعكع، زئمعن ان  ظاس ث ياراتق ةنع اهللا تاظاالنع  ي

دذر    ذلع ؤة مىلكع ذقاتالر اهللا تاظاالنعث ق ارلعق مةخل ة ب ذ بالعسع بولسذن، ظةمةلعيةتت نةرسعسعدعن قانداقم
)رغا هئحقانداق صاآعتعثالر يوقبذ سأزىثال) اهللا نعث بالعسع بار دئضةن .  

 علةر؟ ا حاصالمس دعن اهللا غ الرنع يالغان دعغان ظعش علةر بعلمةي اتتعق   س ةن ق ذالرغا بئرعلض ذ ظ  ب
تذر    دعت ؤة ظاضاهالندذرذش ة، تةه دذ    . رةددعي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ع  «: ظ ث بالعس اهللا نع

ار تع» ب ةك . دئيعش علةر ش ه-س عز قةبع دعثالر شىبهعس أزنع قعل ر س أزنعث .  بع ذ س دعن(ب ) يامانلعقع
بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر   . ظاسمانالر صارحعلعنعص، يةر يئرعلعص، تاغالر ضذمران بولذص آةتكعلع تاس قالدع  

ا اليعق ظةمةستذر   . اهللا نعث بالعسع بار دةص دةؤا قعلدع   ا    . بالعسع بولذش اهللا غ ظاسمانالردا ؤة زئمعندا اهللا غ
لذق ظعضةللعدع   و شىبهعسعزآع، اهللا ظذالرنع ت  -شةك  . ولذص بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذر       بةندة ب 

دع   ةل بعل انعنع مذآةمم دذ      ؤة س ةنها آئلع اهعغا ت ث دةرض ع اهللا نع ذالرنعث هةممعس ع ظ ةت آىن  ))1قعيام
ا، اهللا تاظاال                تةهدعت سئلعص ظذالرنعث    ظاندعن ضذمان بعلةن اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دئضىحع يالغانحعالرغ

دع      ةؤةر قعل ةلمةيدعغانلعقعنع خ ا ظئرعش ة نعجاتلعقق ا ؤةظاخعرةتت ةت    . دذني ذالرغا صذرس ادا ظ ةرحة دذني ض
عمذ،     ةن بولس أهلعتع بئرعلض ةظةتلعنعش م ا مةنص ةن ؤة ظازغعن ازابنع   بئرعلض اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ ظان

  . )2(مةجبذراليمعز) تئتعشقا(
 ادعن ذ دذني ذالر ب تال ظ(ظ ا ؤاقع دذ ) ازغعن ةن بولع ة    بةهرعم ق ظازغعن ذالرغا ؤاقعتلع ةنع ظ  ي

ذالر . مةنصةظةتلعنعش بار  دعن ظ دذ ) هئساب بئرعش ظىحىن (ظان اهعمعزغا قايتع  قعيامةت   بعزنعث دةرض
ز آىنعدة   ازابنع تئتعتعمع اتتعق ظ ذالرغا ق عر بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظ دعن آاص ذالرنعث  ظان ةنع ظ  ي

ان توق   لعغانلعقع سةؤةبعدعن        بوهت ذص يالغاننع ظويدذرذص، آذصذرلذق قعلغانلعقع اهللا تاظاالغا يالغاننع حاص
  . ظذالرغا قاتتعق دةرتلعك ظازابنع تئتعتعمعز

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر95 ــــ 88سىرة مةريةم ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة لوقمان ) 2(
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 * ã≅ ø?$# uρ öΝ Îκö n= tã r' t6tΡ ?yθçΡ øŒ Î) tΑ$s% ÏµÏΒ öθ s) Ï9 ÏΘöθs)≈ tƒ βÎ) tβ% x. u ã9 x. / ä3ø‹n= tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β “ Î Ï.õ‹ s? uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ 

«! $# ’ n? yèsù «! $# àM ù= 2uθ s? (#ûθ ãèÏΗ ød r' sù öΝ ä.{ øΒ r& öΝ ä. u!% x.u à° uρ ¢Ο èO Ÿω ôä3 tƒ öΝ ä.á øΒ r& ö/ ä3ø‹ n= tæ Zπ £ϑ äî ¢ΟèO (# ûθàÒ ø%$# ¥’ n< Î) 

Ÿω uρ Èβρã ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ β Î* sù öΝ çFøŠ©9 uθ s? $ yϑ sù / ä3çG ø9 r' y™ ôÏiΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Í ô_r& ω Î) ’ n?tã «! $# ( ßN öÏΒ é& uρ ÷βr& tβθä. r& š∅ ÏΒ 

tÏΗ Í> ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ çνθç/ ¤‹ s3sù çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖ sù tΒ uρ … çµyè̈Β ’Îû Å7 ù= àø9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= yè y_uρ y# Í×̄≈ n= yz $sΨ ø% { øî r&uρ tÏ%©! $# (#θç/ ¤‹ x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ( ö ÝàΡ $$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÍ‘ x‹ΨçRùQ $# ∩∠⊂∪  
ذه قةؤمعضة  دا ن أز ؤاقتع عن، ظ ذهنعث قعسسعسعنع ظوقذص بةرض ةؤمعم «: ظذالرغا ن ةر ! ظع ق ظةض

ثالردا تذرذشذم ؤة سعلةرنع اهللا نعث ظايةتلعرع بعلةن قورقذتذشذم ظئغعر آةلضةن عسعلةرضة مئنعث ظعح 
دعم  ذل قعل ا تةؤةآك ةن اهللا غ ا، م ة (بولس ةرؤا قعلمايم ة ص دعم، سعلةرض ا يألةن ةنع اهللا غ علةر ). ني س

ظعشعثالرنع قارار قعلعؤئرعثالر، ظعشعثالر سعلةرضة ) مئنع قةستلةيدعغان(بذتلعرعثالر بعلةن بعرلعكتة 
، ظاندعن مئنع بعردةممذ )يةنع مئنع قةستلةيدعغان ظعشعثالر ظاشكارا بولسذن(تذتذق بولذص قالمعسذن 

دة  ث هةققعم ةي، مئنع العغعنعثالرنع(آئحعكتىرم ؤئرع ) خ را قعلع علةر . 71ثالرظعج ةر س ث (ظةض مئنع
هةق سورعغعنعم ) يىز ظأرىشىثالرغا سةؤةبحع بولعدعغان (يىز ظأرىسةثالر، سعلةردعن ) نةسعهعتعمدعن

دذم ) اهللا غا (يوق، مةن ظةجرعمنع صةقةت اهللا دعن سورايمةن، مةن  » بويسذنغذحعالردعن بولذشقا بذيرذل
) مأمعن (ظذنع ؤة ظذنعث بعلةن آئمعدة بعللة بولغذحع . لئكعن ظذالر نذهنع يالغانحع قعلدع . 72دئدع

ذالرنع  ذزغان آعشعلةرنع (لةرنع قذتقذزدذق، ظ ةنع بعز قذتق ظورذنباسارلعرع ) غةرق بولغانالرنعث ) (ي
انالرنع  ار قعلغ أجعزعلعرعمعزنع ظعنك دذق، بعزنعث م ةن(قعل ان باالسع بعل دذق، ) توص ةرق قعل ع (غ ظ

نعث ظاقعؤعتعنعث قانداق ) يةنع صةيغةمبةرلةرنع يالغانحع قعلغانالر(الر ظاضاهالندذرذلغذحع!) مذهةممةد
  . 73بولغانلعقعغا قارعغعن

  نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
ظذالرغا نذهنعث قعسسعسعنع ظوقذص بةرضعنسئنع يالغانحع دئضةن ؤة ساثا !  يةنع ظع مذهةممةد

ان، مةآ عرلعرعغا قارشعلعق قعلغ ذهنعث قعسسعسعنعكة آاص ةؤمعنعث ن ذه ظةلةيهعسساالمنعث ق ةنع ن  ي
داق         ص قان ةرق قعلع ذغا غ نع س ذالرنعث هةممعس ةؤعرعنع، ظ اال خ ذثا اهللا تاظ انلعقعنع ش ار قعلغ ذنع ظعنك ظ

ان قعلعص بةرضعن     عرلعرع ظأزلعرعضعمذ ظذالرغا يةتكةن شذ هاالآةتنع       . هاالك قعلغانلعقعنع باي ث مةآكة آاص
  . يئتعص قئلعشعدعن هةزةر ظةيلعسذن

ثالردا تذرذشذم ؤة سعلةرنع عظةضةر سعلةرضة مئنعث ظعح! ظع قةؤمعم«: ظأز ؤاقتعدا نذه قةؤمعضة
يةنع اهللا غا (اهللا نعث ظايةتلعرع بعلةن قورقذتذشذم ظئغعر آةلضةن بولسا، مةن اهللا غا تةؤةآكذل قعلدعم 

 يةنع مئنعث سعلةرنعث ظاراثالردا تذرذشذم، اهللا تاظاالنعث دةلعل ؤة  )يألةندعم، سعلةرضة صةرؤا قعلمايمةن 
ةن    عمذ، م ةن بولس ر آةلض ة ظئغع عم سعلةرض اهالندذرذش بئرعش ة ظاض ةن سعلةرض ةتلعرع بعل اآعتلعق ظاي ص
ذ     ةن ب ةزةر م لعكعدعن قةتظعين اآع آةلمةس ئلعش ي ر آ ة ظئغع ةن ؤة سعلةرض ةرؤا قلمايم ذنعثغا ص ظ

  .ةرضعز توختاص قالمايمةنظاضاهالندذرذشتعن ه
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 ظعشعثالرنع قارار قعلعؤئرعثالر) مئنع قةستلةيدعغان(سعلةر بذتلعرعثالر بعلةن بعرلعكتة يةنع 
  . سعلةر اهللا تاظاالنع قويذص حوقذنعؤاتقان باشقا ظعالهلعرعثالر ؤة بذتلعرعثالر بعلةن بعرلعشعثالر

 ذن ذص قالمعس ذق بول ة تذت عثالر سعلةرض ةنع مئن (ظعش كارا ي عثالر ظاش تلةيدعغان ظعش ع قةس
ذن ذق         )بولس عيةثالرنع ظوح ذتقان صذزعتس ا ت اي، ماث ذرذن قعلم لعرعثالرنع يوش ان ظعش ةنع قعلعؤاتق  ي
ثالر ا   . قعلع اثالر، ماث ذمان قعلس ذحعالرمعز دةص ض ش قعلغ وغرا ظع أزةثالرنع ت ةن ظ علةر هةقعقةت ةر س ظةض

  . قعلماقحع بولغان قةستعثالرنع ظعجرا قعلعثالر
 ظعجرا قعلعؤئرعثالر) خالعغعنعثالرنع(ظاندعن مئنع بعردةممذ آئحعكتىرمةي، مئنعث هةققعمدة 

ذنع      ة، ش ىثالر يةتس ة آىح ةثالر، نئمعض ذ آئحعكتىرم تعثالرنع ظازراقم ان قةس اقحع بولغ ا قعلم ةنع ماث ي
ةن . قعلعثالر ةن ؤة سعلةردعن قورقمايم ةرؤا قعلمايم ة ص ةن سعلةرض ةن م دا حىن. هةقعقةت وغرا يول كع سعلةر ت
دذ            . ظةمةس أز قةؤمعضة مذنداق دةي مةن هةقعقةتةن اهللا   «: هذد ظئيتتع  : بذ هةقتة هذد ظةلةيهعسساالممذ ظ

ةن    ئرعك آةلتىرض ذص ش ع قوي علةرنعث اهللا ن ةن س ذثالرآع، م ذؤاه بول علةرمذ ض ةن، س ذؤاه قعلعم ع ض ن
ادا                      ذتلعرعثالردعن ظ ا  ـب ةممعثالر ماث ةن، ه ةت  تسذيعقةس جذدام ا مأهل ثالر، ماث  قعلع

عزآع، ةنبةرمةثالرشىبهعس ان اهللا   م ارعثالر بولغ علةرنعث صةرؤةردعض ارعم ؤة س ث صةرؤةردعض ا تاظاال مئنع غ
تةؤةآكىل قعلدعم، اهللا نعث باشقذرذشعدا بولمعغان بعرمذ مةخلذق يوقتذر؛ صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن توغرا               

  . )1()علحة زذلذم قعلمايدذيةنع ظادعل بولذص هئح آعشعضة ق(يولدعدذر 
  ظعسالم دعنعنعث صىتىن صةيغةمبةرلةرنعث دعنع ظعكةنلعكع توغرعسدا 

 ىز ظأرىسةثالر ) مئنعث نةسعهعتعمدعن (ظةضةر سعلةر ةنع مئنع يالغانحع دئسةثالر ؤة ماثا      ي  ي
دعغان (سعلةردعن : بويشذنذشتعن يىز ظأرىسةثالر   ىز ظأرىشىثالرغا سةؤةبحع بولع رعغعنعم هةق سو ) ي

  . يوق
 بويسذنغذحعالردعن بولذشقا بذيرذلدذم) اهللا غا(مةن ظةجرعمنع صةقةت اهللا دعن سورايمةن، مةن «
ضةرحة  .  يةنع مةن ظعسالم دعنعدا بذيرذلغان ظعشالرنع اهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن ظعجرا قعلعمةن               دئدع

اش بو   وللعرع ظوخش ذتقان ي ىك ؤة ت ةهكاملعرع تىرل ةرعظةت ظ ارلعق  ش ع ب الم دعن عمذ، ظعس لمعس
ة    . صةيغةمبةرلةرنعث دعنعدذر  دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت ةر   (:  مذنداق دةي سعلةرنعث هةر بعرعثالر     !) ظع ظىممةتل

   .))2غا بعر خعل شةرعظةت ؤة ظوحذق يول تةيعن قعلدذق
 اهللا  »لدذمبويسذنغذحعالردعن بولذشقا بذيرذ ) اهللا غا (مةن «: نذه ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ   

دذ    داق دةي ة قعلعص مذن االمدعن هعكاي راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب ذنعثغا : تاظ ارع ظ دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع : ظ
ة(« ارعثنعث ظةمرعض ن) صةرؤةردعض ةت قعلغع دع»ظعتاظ ذ. دئ ةت « :ظ ارعغا ظعتاظ ةرنعث صةرؤةردعض ظالةمل

دعم دع» قعل ذللعرعغا ؤةسعيةت قعل . دئ أز ظوغ ذب ظ راهعم ؤة يةظق صظعب ذللعرعم«: ع ع ظوغ ة ! ظ اهللا سعلةرض
ع  ذ دعنن ع(مذش الم دعنعن ةنع ظعس ألىثالر ) ي ئتعثالرحة ظ ذلمان ص ةقةت مذس انعثالردا (تاللعدع،ص ةنع ظعم ي

ثالر ةن آئتع ان بعل اآع ظعم ذرذثالر، ت ةم ت دع »)مةهك دذ))3دئ داق دةي االم مذن ىف ظةلةيهعسس :  يىس
ظاتا قعلدعث، حىش تةبعرعنع بعلدىردىث، ظع ظاسمانالرنع ؤة       ماثا هةقعقةتةن صادعشاهلعق  ! صةرؤةردعضارعم 

ئتعمحة قةبزع       ! زئمعننع ظأرنةآسعز ياراتقذحع زات    دذنيا ؤة ظاخعرةتتة مئنعث ظعضةمسةن، مئنع مذسذلمان ص

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر56 ــــ 54هذد سىرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48سىرة ماظعدة ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر132 ـــــ 131سىرة بةقةرة ) 3(
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ن     دا قعلغع ةر قاتارع ع بةندعل ع ياخش ن، مئن دع» روه قعلغع دذ   ))1دئ داق دةي االم مذن ا ظةلةيهعسس :  مذس
ا ة «: مذس ع ق ذنعثغا         ! ؤمعمظ اثالر، ظ ذنغان بولس ا بويس اثالر، اهللا غ ان بولس ان ظئيتق ا ظعم ةر اهللا غ ظةض

ثالر   ةؤةآكىل قعلع ا       (ت دا اهللا غ داق ظةهؤال ذرذثالر، هةرقان ا تاصش عثالرنع اهللا غ ة ظعش ةنع هةمم ي
ألعنعثالر دع» )ي دذ      ))2دئ داق دةي ةرلةر مذن ةن سئهعرض ان آةلتىرض االمغا ظعم ا ظةلةيهعسس :  مذس

بعزضة سةؤر ظاتا قعلغعن، بعزنع مذسذلمان صئتعمعزحة قةبزع روه قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعز«)3( .  
دذ        داق دةي س مذن اهع بعلقع ال صادعش ةننعث ظاي ان يةم ان ظئيتق االمغا ظعم ذاليمان ظةلةيهعسس ذ : س ظ

ا شئرعك آةلتىرىص،       (صةرؤةردعضارعم، مةن هةقعقةتةن      «: ظئيتتع) يةنع بعلقعس ( قذياشقا حوقذنذش   اهللا غ
ا بويسذندذم         ) بعلةن ةنع  (ظأزةمضة زذلذم قعلدعم، سذاليمان بعلةن بعللة ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غ ي

  . )4(»)سذاليماننعث دعنعغا ظةضعشعص ظعسالمغا آعردعم
لغا توغرا يو(تةؤراتنع نازعل قعلدذق،تةؤراتتا ) مذساغا(بعز هةقعقةتةن : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

دعغان ار ) يعتةآلةي ذر ب ةت ؤة ن ةؤارعالرغا )5( هعداي ةن ه دا م ةينع زامان ث  «: ظ ا ؤة مئنع ماث
بعز ظعمان ظئيتتذق،ضذؤاه بولغعنكع، بعز          «: ظذالر . دةص ؤةهعي قعلدعم   » صةيغةمبعرعمضة ظعمان ظئيتعثالر  

  . )6(دئدع» بويسذنغذحعالرمعز) ظةمرعثضة(
ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع، ظعنسا دذص ةد ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي : نالرنعث يولباشحعسع مذهةمم

) ةد ع مذهةمم ع،  !) ظ اتعم      «ظئيتقعنك اتعم ؤة مام ذربانلعقعم، هاي امعزعم ،ق ث ن ان   (مئنع ادا قعلغ دذني
ادةتلعرعم ةت ظعب علعقلعرعم ؤة تاظ دذر) ياخش ارع اهللا ظىحىن ةرنعث صةرؤةردعض ئرعكع . ظالةمل ث ش اهللا نع

ادةت قعلعشقا     (نعثغا يوقتذر، مةن مذشذ     ةنع يالغذز اهللا غعالخالعس ظعب دذم، مةن مذسذلمانالرنعث    ) ي بذيرذل
  .  يةنع مذشذ ظىممةتتعن مذسذلمان بولغانالرنعث ظةؤؤعلعدذرمةن))7»ظةؤؤعلعمةن

ا ؤة      «: ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعدذ            بعز بعر ظات
ردذر باشقا ـ باش     ةيغةمبةرلةر جاماظةسعدذرمعز بعزنعث دعنعمعز بع انعالردعن بولغان ص ةرحة . »قا ظ ةنع ض ي

بعزنعث شةرعظةت يوللعرعمعز تىرلىك بولسعمذ، بعزنعث هةممعزنعث دعنع هئحقانداق شئرعكع يوق بعر اهللا             
  . تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشعنع تةآعتلةيدذ

  ضذناهالرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا
لةرنع ) مأمعن(ظذنع ؤة ظذنعث بعلةن آئمعدة بعللة بولغذحع . لئكعن ظذالر نذهنع يالغانحع قعلدع

يةنع (ظذالرنع .  يةنع نذه ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدا بولغان آئمعدعكع مأمعنلةرنع قذتقذزدذققذتقذزدذق
ةنع زئمعندا ظورذنباسار    ي  ظورذنباسارلعرع قعلدذق ) غةرق بولغانالرنعث ) (بعز قذتقذزغان آعشعلةرنع 

  . قعلدذق
 انالرنع ار قعلغ أجعزعلعرعمعزنع ظعنك ث م ةن (بعزنع ع بعل ان باالس دذق، ) توص ةرق قعل ع (غ ظ

نعث ظاقعؤعتعنعث قانداق ) يةنع صةيغةمبةرلةرنع يالغانحع قعلغانالر(ظاضاهالندذرذلغذحعالر !) مذهةممةد

                                                 
  .  ـ ظايةت101سىرة يىسىف ) 1(
  . ـ ظايةت84سىرة يذنذس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع126سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة نةمل ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ماظعدة ) 5(
  .  ـ ظايةت111سىرة ماظعدة ) 6(
  .  ـ ظايةتلةر163 ــــ 162ـ سىرة ظةنظام )7(
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ارعغعن  ا ق ةد  بولغانلعقعغ ع مذهةمم ةنع ظ ث !  ي دعغانلعقعمعزغا ؤة   بعزنع داق قذتقذزع ةرنع قان مأمعنل
  . صةيغةمبةرلةرنع يالغانحع دئضىحعلةرنع قانداق هاالك قعلغانلعقعمعزغا قارعغعن

* * * * * * *  
 §Ν èO $ sΨ ÷W yèt/ .ÏΒ Ïν Ï‰÷è t/ ¸ξ ß™â‘ 4’ n< Î) óΟÎγ ÏΒ öθs% Λ èερâ !$yf sù ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ $ yϑ sù (#θçΡ%x. (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ Ï9 $ yϑ Î/ (#θç/¤‹ x. ÏµÎ/ 

ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ßì t7ôÜ tΡ 4’ n?tã É>θè= è% tÏ‰ tG ÷èßϑ ø9 $# ∩∠⊆∪  
ظذالر روشةن ) قةؤمعضة(نذهتعن آئيعن نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظأزلعرعنعث قةؤمعضة ظةؤةتتذق، 

ة ظعمان ظعلضعرع ظعنكار قعلعشقان نةرسعض) يةنع صةيغةمبةرلةر آئلعشتعن(مأجعزعلةر بعلةن آةلدع، ظذالر 
  . 74هةددعدعن ظاشقذحعالرنعث دعللعرعنع ظةشذنداق صئحةتلةيمعز) آذفرعدا. (ظئيتعشمعدع

دذ داق دةي اال مذن أز   : اهللا تاظ ذالر ظ ذق، ظ ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتت يعن ص االمدعن آئ ذه ظةلةيهعسس ز ن بع
. الرنع ظئلعص آةلدع صاآعتدةلعل ـ  قةؤملعرعضة ظئلعص آةلضةن صةيغةمبةرلعكنعث راستلعقعنع ظعسصاتاليدعغان 

 ظعلضعرع ظعنكار قعلعشقان نةرسعضة ظعمان ظئيتعشمعدع ) يةنع صةيغةمبةرلةر آئلعشتعن (ظذالر  يةنع 
ارلعق      ع ب ةؤةبعدعن آئيعنك انلعقع س ا حعقارغ ةيغةمبةرنع يالغانحعغ ذنجع ص ةن ت ة ظةؤةتعلض ذالر ظأزلعرعض ظ

ئلعص آةلض  ةيغةمبةرلعرع ظ ةن ص ة ظةؤةتعلض ةنمعدعظىممةتلةرض ة ظعش ة. ةن ظةلحعلعكك ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
  . )1(تعن بذرعؤئتعمعز) نع حىشعنعش ؤة آأرىش(ظذالرنعث دعللعرعنع، آأزلعرعنع هةق : مذنداق دةيدذ
) دا ئحةتلةيمعز ) آذفرع دعن ظاشقذحعالرنعث دعللعرعنع ظةشذنداق ص ة  هةددع ةنع اهللا تاظاال ظةن  ي

عحةتلعؤةت  ع ص ةؤةبعدعن   . تعشذالرنعث دعللعرعن انلعق س ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالر ظعلضعرع ص ذثا ظ ش
شذنعثدةك اهللا تاظاال ظذالردعن آئيعن قعلمعشلعرع ظذالرغا ظوخشاص         . ظعمان ظئيتعشقا مذيةسسةر بواللمعدع   

عحةتلةيدذ      عدذ ؤة ص أهىر باس ا م علةرنعث دعللعرعغ ان آعش ازابنع     . قالغ ك ظ ذالر دةرتلع ةن ظ ذنعث بعل ش
ةنمةيدذآأرم عحة ظعش ىحع  . عض انحع دئض ةيغةمبةرلةرنع يالغ اال ص ةن اهللا تاظ ةنلعك هةقعقةت داق دئض بذن

ذزدع   علةرنع قذتق ةن آعش ة ظعشةنض دع ؤة صةيغةمبةرلةرض االك قعل ةرنع ه ذه  . ظىممةتل الر ن ذ ظعش ش
  . ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن يىز بةردع

ةدةر      ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعن تارتعص تاآع ظذ    ةيدا قعلغانغا ق الر بذتالرغا حوقذنذشنع ص
دع    دا ظع الم دعنع ذالر ظعس اال         . ظ لعغاندا اهللا تاظ قا باش ذتالرغا حوقذنذش أرىص ب ىز ظ دعن ي الم دعنع ذالر ظعس ظ

ةؤةتتع      ص ظ ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ذه ظةلةيهعسس ذالرغا ن ذه      . ظ ةر ن ع مأمعنل ةت آىن ىن قعيام ذنعث ظىح ش
سةن اهللا تاظاالنعث زئمعن ظةهلعضة ظةؤةتكةن تذنجع    «: غا شاصاظةت تعلةص بارغانداظةلةيهعسساالمنعث ظالدع 

  .  دةيدذ»صةيغةمبعرع
ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن نذه ظةلةيهعسساالمنعث   : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةيدذ 

اهللا تاظاال  . سع ظعسالم دعنعدا ظعدع   ظةسعر بولذص، بذ ظارعلعقتا ظعنسانالرنعث هةممع      10ظارعلعقعدعكع ؤاقعت   
دذ داق دةي يعن : مذن ذهتعن آئ ان(ن ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك االك ) ص ةرنع ه ذن ظىممةتل نذرغ

دذق ةد       ))2قعل ةردارع مذهةمم ةيغةمبةرلةرنعث س ع ؤة ص ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ة ص ذ ظايةتت  ب
رعكل ةرةب مذش ةن ظ ةيغةمبةر دئض ان ص االمنع يالغ ةندذرظةلةيهعسس اهالندذرذش بئرعلض اتتعق ظاض . عرعغا ق

ازاب                   اتتعق ظ ان قعلعنغاندةك ق دا باي ظاشذ صةيغةمبةرلةرنع يالغان دئضةن آعشعلةرضة اهللا تةرعصعدعن يذقعرع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةت17سىرة ظعسرا ) 2(
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ظذقذبةت ؤة هاالآةت يةتكةن يةردة ظذالردعنمذ حوث ضذناهالر بعلةن شذغذللعنعؤاتقان بذ مذشرعكالرنعث هالع       
  ! قانداق بوالر؟

* * * * * * *   
 ¢Ο èO $ sΨ÷W yè t/ .ÏΒ Ν Ïδ Ï‰÷è t/ 4 y›θ–Β šχρã≈ yδ uρ 4’ n< Î) tβ öθtã ö Ïù  Ïµ'ƒ Z∼ tΒ uρ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#ρãy9 õ3 tG ó™$$ sù (#θçΡ% x. uρ $ YΒ öθs% 

tÏΒ Í øg’Χ ∩∠∈∪ $£ϑ n= sù ãΜ èδ u!% y` ‘,ys ø9$# ôÏΒ $tΡ Ï‰ΨÏã (# ûθä9$s% ¨β Î) # x‹≈ yδ Öós Å¡s9 ×Î7 –Β ∩∠∉∪ tΑ$ s% # y›θãΒ tβθä9θà) s? r& 

Èd,ys ù= Ï9 $£ϑ s9 öΝ à2 u!% y` ( í ós Å™r& #x‹≈ yδ Ÿωuρ ßx Ï= øãƒ tβρã Ås≈ ¡¡9 $# ∩∠∠∪ (# ûθä9$s% $ uΖ oK÷∞Å_ r& $ sΨ tG Ïù= tG Ï9 $−Η xå $ tΡô‰ y ùρ Ïµø‹ n= tã 

$ tΡu !$ t/#u tβθä3s? uρ $ yϑ ä3s9 â !$tƒ Îö9 Å3ø9 $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßøt wΥ $ yϑ ä3s9 tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∠∇∪  
ظذالردعن آئيعن مذسا بعلةن هارذننع صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤمعنعث حوثلعرعغا نذرغذن مأجعزعلةر 

ظذالرغا . 75ظذالر ضذناهكار قةؤم ظعدع. بويذنتاؤلعق قعلدع) ظعمان ظئيتعشتعن(ظذالر . بعلةن ظةؤةتتذق 
: مذسا. 76دئدع» سئهعردذربذ هةقعقةتةن روشةن «: بعز تةرةصتعن هةقعقةت نازعل بولغان حاغدا، ظذالر

ةقعيةت « ةرلةر مذؤةصص ذ سئهعرمذ؟ سئهعرض سعلةرضة هةقعقةت آةلسة ظذنع سئهعر دةمسعلةر؟ ظةجةبا ب
 بوؤعلعرعمعزنعث دعنعدعن بعزنع ؤاز آةحتىرىش ؤة -سةن بعزضة ظاتا «: ظذالر. 77دئدع» قازعنالمايدذ

ن  ع (زئمع عر زئمعن ةنع معس ةلتةنعتعنع ظعككعث ) ي ث س ز نع ذ؟ بع ىن آةلدعثم ؤئلعش ظىح ث قعلع الرنع
  . 78دئدع» ظعككعثالرغا ظعشةنمةيمعز

  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا
 ذن ا نذرغ ةؤمعنعث حوثلعرعغ ذنعث ق ة ؤة ظ ارذننع صعرظةؤنض ةن ه ا بعل يعن مذس ذالردعن آئ ظ

 ظذالر ضذناهكار قةؤم ظعدع.  بويذنتاؤلعق قعلدع)ظعمان ظئيتعشتعن(ظذالر . مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق
عرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعضة             يةنع ظةنة شذ صةيغةمبةرلةردعن آئيعن مذسا بعلةن هارذن ظةلةيهعسساالمالرنع ص

ةن ظةؤةتتذق  ات ؤة مأجعزعلعرعمعز بعل أزلعرعنع  . دةلعل ظعسص ذالر هةقعقةتكة ظةضةشمةي ؤة بويسذنماي ظ ظ
  . ةؤملةردعن بولدعحوث تذتذص ضذناهكار ق

 بذ هةقعقةتةن روشةن سئهعردذر«: ظذالرغا بعز تةرةصتعن هةقعقةت نازعل بولغان حاغدا، ظذالر «
ةنعال شذ سأزلعرع بعلةن                دئدع ان ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ي  ظذالر دئضةن سأزلعرعنعث يالغان ؤة بوهت

ة اهللا تاظاال بذ هة   . اهللا ظذالرغا لةنةت قعلسذن   . قةسةم قعلدع  دذ    قت ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة      :  مذنداق دةي
بذزغذنحعالرنعث  . ظئتعراص قعلدع، لئكعن ظذالر ظذنع زذلذم ؤة تةآةببذرلذق قعلعش يىزعسعدعن ظعنكار قعلدع         

  . ))1ظاقعؤعتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعغا قارعغعن
سة ظذنع سئهعر دةمسعلةر؟ سعلةرضة هةقعقةت آةل «:  ظةلةيهعسساالم ظذالرغا رةددعية بئرعص    مذسا

  . »ظةجةبا بذ سئهعرمذ؟ سئهعرضةرلةر مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت14سىرة نةمل ) 1(
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عرظةؤن ةرلةرنع ظ «: ص تا سئهعرض ارلعق ظذس دعمغا ب ث ظال ثالر مئنع دع » ئلعص آئلع . 79دئ

ذالرغا  ا ظ ةندة، مذس تعص آةلض ةرلةر يئ علعرعثالردعن(«: سئهعرض ا ؤة هاس لعماقحع ) ظارغامح تاش
سعلةرنعث آأرسةتكعنعثالر سئهعردذر، اهللا «: ظذالر تاشلعغاندا،مذسا .80دئدع» بولغعنعثالرنع تاشالثالر

دذ حوقذم ظذنع بةربات قعلعدذ، اهللا بذزغذنحعالرنعث ظعش  ة تىزعمةي دع » عنع ظةلؤةتت ذناهكارالر . 81دئ ض
  . 82ياقتذرمعغان تةقدعردعمذ، اهللا صاآعتلعرع ظارقعلعق هةقعقةتنع ظعسصاتاليدذ

  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن سئهعرضةرلةر ظارعسعدا يىز بةرضةن ظعشالر توغرعسعدا
ةرلةرنعث قعسسعسعن     ان قعلدع ؤة   اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن سئهعرض ةظرافتا باي ع سىرة ظ

، سىرة تاها ؤة سىرة شذظةراالردعمذ     )سىرة يذنذس (بذ سىرة . بذ توغرذلذق ظذ ظورذندا تةصسعلعي سأزلةندع    
دذ  ان قعلعنع علعي باي ةت قعلسذن  . تةصس ذنعثغا لةن عرظةؤن اهللا ظ ث   ! ص أز بويامحعالرنع ةرلةر ؤة آ ذ سئهعرض ظ

ظوحذق هةقعقةتكة        هىنةرلعرعنع ظعشقا سئلعص آعشعلةرنع      داص مذسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ظوص  ظال
دع  ذرماقحع بول ل ت دع . تاقابع ة ظأرىل ش دةل ظةآسعض معدع . ظع ة ظاش ع ظةمةلض ان نعيعت عرظةؤننعث يام . ص

اآعت   ظعالهعي   دا ظاشكارا بولدع    دةلعل ـ ص اردع   . الر آأصحعلعك ظالدع : ظذالر دئدع  . سئهعرضةرلةر سةجدعضة ب
ةرن« ذق  ظالةمل ان ظئيتت ارعغا ظعم ارعغا   . عث صةرؤةردعض ث صةرؤةردعض ا ؤة هارذننع ان (مذس ظعم

  . )1(»)ظئيتتذق
تعدعن         ةيغةمبعرع ظىس ث ص ىحع اهللا تاظاالنع عرالرنع بعلض ةن س ةلةر بعل ةن سئهعرض عرظةؤن هةقعقةت  ص

دع  ان ظع ةن دةص ظويلعغ ة قعلعم ةت   . غةلعب ذنعثغا جةنن ا حعقعص ظ دع يوقق ذنعث ظىمع ئكعن ظ ارام، دوزاخ ل ه
  . هاالل بولدع
سئهعرضةرلةر . دئدع» مئنعث ظالدعمغا بارلعق ظذستا سئهعرضةرلةرنع ظئلعص آئلعثالر«: صعرظةؤن

ذالرغا  ا ظ ةندة، مذس تعص آةلض علعرعثالردعن («: يئ ا ؤة هاس ع ) ظارغامح لعماقحع بولغعنعثالرن تاش
 حىنكع ظذالر تالالنغان سئهعرضةرلةر بولذص         . مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا شذنداق دئدع     دئدع» تاشالثالر

اتقا       ا مذآاص علةر ؤة آاتت دعن بولعس ث يئقعنلعرعم اثالر، مئنع ة قعلس علةر غةلعب ةر س ذالرغا ظةض عرظةؤن ظ ص
اؤال تاشالثالر       «: مذسا . ظئرعشعسعلةر دةص ؤةدة بةرضةن ظعدع     ةلكع سعلةر ظ ظذالر تاشلعغان   . (دئدع » !ب

دع ذالرنعث ظار ) ظع اهان ظ ئهرعدعن  ناض ذالرنعث س علعرع ظ امحعلعرع، هاس عرعدعن (غ ئهعرنعث تةس ةنع س ) ي
  . )2(مذسا ظأزعدة قورقذنح هئس قعلدع) بذنعثدعن(. ظذنعثغا هةرعكةتلعنعص مئثعؤاتقاندةك تذيذلدع

ةقعقعي    دعن ه اؤؤال آأرىشنع ظان ةرلةرنعث سئهعرسعنع ظ مذسا ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنعث سئهعرض
ص سئهعرضةرلةرنعث سئهعرلعرعنع مات قعلعشنع مةقسةت قعلعص سئهعرضةلةرضة سعلةر                مأجعزعنع آأرسعتع 

دع  اؤؤال باشالثالر دئ دع ؤة    . ظ أزلعرعنع بويع علةرنعث آ امحعلعرعنع تاشالص آعش ئهعر ظارغ ةرلةر س سئهعرض
ذتتع   ايعص حوث سئهعرلةرنع ظعشلعتعص آعشعلةرنع قورق ذنح هئس  ) بذنعثدعن(. ظاج دة قورق ا ظأزع مذس

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر122 ــــ 120سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر67 ــــ 66ىرة تاها س) 2(
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دعق ز . عل ذنعثغا(بع ذقكع، ) ظ ةن   «ظئيتت تىنلىك قازعنعس ذم ظىس ةن حوق ورقمعغعن، س دعكعنع . ق قولذث
ةتكعنع         ذالرنعث آأرس دذ، ظ ارتعص يذتذؤئتع ئهعرلعرعنع دةم ت ةتكةن س ذالرنعث آأرس ذ ظ لعغعن، ظ تاش

   .))1»سئهعرضةرلةرنعث هئلعسعدذر، سئهعرضةرلةر قةيةرضة بارسا مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ
االم     ا ظةلةيهعسس لعغاندا مذس امحعلعرعنع تاش ا، ظارغ ةرلةر هاس علةرنعث «: سئهعرض س

ة  عنع ظةلؤةتت ذنحعالرنعث ظعش دذ، اهللا بذزغ ةربات قعلع ذنع ب ذم ظ ئهعردذر، اهللا حوق ةتكعنعثالر س آأرس
دذ دع» تىزعمةي ةتنع . دئ ارقعلعق هةقعق اآعتلعرع ظ ذ، اهللا ص ذرمعغان تةقدعردعم ذناهكارالر ياقت ض
  . ظعسصاتاليدذ

 * * * * * * *  
 !$ yϑ sù z tΒ#u # y›θßϑ Ï9 ω Î) ×π §ƒÍh‘ èŒ ÏiΒ Ïµ ÏΒ öθs% 4’ n?tã 7∃ öθyz ÏiΒ šχ öθ tãö Ïù óΟ Îγ'ƒ Z∼ tΒ uρ βr& óΟ ßγ sΨÏG ø tƒ 4 ¨β Î) uρ 

šχ öθ tãö Ïù 5Α$yès9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# …çµ̄Ρ Î) uρ z Ïϑ s9 tÏùÎ ô£ßϑ ø9 $# ∩∇⊂∪  
ظازغعنعسع صعرظةؤن ؤة ظذنعث ) ع بةنع ظعسراظعلنعث ظةؤالدعدعنيةن(مذساغا صةقةت ظأز قةؤمعدعن 

ةنع (صعرظةؤن زئمعندا . قةؤمعنعث حوثلعرعنعث زعيانكةشلعك قعلعشعدعن قورققان هالدا ظعمان ظئيتتع  ي
  . 83 شىبهعسعز مذتةآةببعردذر، ظذ ظةلؤةتتة هةددعدعن ظاشقذحعالردعندذر-شةك ) معسعر زئمعنعدا

مغا صعرظةؤننعث قةؤمعدعن صةقةت ظازغعنا بعر تىرآىم ياشالرنعث ظعمان مذسا ظةلةيهعسساال
  آةلتىرضةنلعكع توغرعسعدا

اآعتالرغا      ةر ؤة روشةن ص ةر، آةسكعن هأججةتل مذسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ظوحذق مأجعزعل
انلعقع ؤة ظذال  ان ظئيتق ىم ياشالرنعث ظعم ا بعر تىرآ ةقةت ظازغعن عرظةؤننعث قةؤمعدعن ص ةؤن ؤة ص عر ظ رنعث ص

ظذنعث تةؤةلعرعنعث ظأزلعرعنع بذرذنقع آذصذرلذق هالعتضة قايتذرذشعدعن قورقذص تذرعدعغانلعقعدعن خةؤةر           
عرظةؤن زالعم،       . بئرعدذ بوي ظةضمةيدعغان، ظاسعيلعق قعلعشتا ؤة سةرآةشلعكتة حئكعدعن        هةقكة   حىنكع ص

ذنعث هأآىمرانلعقع ظاستعدعكع آعشعلةر، ذص، ظ اتتعق ظاشقان بول دعن ق ةهرع غةزعصع ؤة هةيؤعتع ذنعث ق  ظ
  . قورقاتتع ؤة ظةيمعنةتتع

 ظازغعنعسع صعرظةؤن ؤة ظذنعث ) يةنع بةنع ظعسراظعلنعث ظةؤالدعدعن(مذساغا صةقةت ظأز قةؤمعدعن
ان ظئيتتع  دا ظعم ان هال ةؤفعي ظعبنع ظابباس    قةؤمعنعث حوثلعرعنعث زعيانكةشلعك قعلعشعدعن قورقق  ظ

دذ رةزعيةلالهذ  ةت قعلع ةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذ ظاي ة دئيعلضةن «:  ظةنهذمانعث ب ذ ظايةتت ب
ا  ذالر      مذس ذص، ظ علةر بول قا آعش دعن باش راظعل ظةؤالدع الر ظعس ان ياش ان ظئيتق االمغا ظعم ظةلةيهعسس

عرظةؤننعث خ          ةزعنعحعسع ؤة  صعرظةؤننعث قةؤمعدعن ظذنعث ظايالع ؤة صعرظةؤننعث يئقعنلعرعدعن بعر آعشع، ص
  . »ظذنعث ظايالع قاتارلعق بعر تىرآىم ظازغعنا آعشعلةردعن ظعبارةتتذر

علعتعنع،      عل خعس االمنعث ظئس ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ع ظ ةك، ظئنعقك ةؤالدعغا آةلس راظعل ظ ظعس
أزلعرعنع        ث ظ ذص، اهللا تاظاالنع ابالردعن تون عرعكع آعت ارعتعنع ظعلض ذش بئش ةيغةمبةرلعك خ عتعنع ؤة ص سىص

ع  تعدعن       ص عرظةؤننعث ظىس دعغانلعقعنع ؤة ص ارقعلعق قذتقذزع االم ظ ا ظةلةيهعسس ارعتعدعن مذس رظةؤننعث ظاس
دذ     ان آةلتىرع االمغا ظعم ا ظةلةيهعسس ذالرنعث هةممعسع مذس ص، ظ دعغانلعقعنع بعلع ة قعلع ةؤةر  . غةلعب ذ خ ب

الرنعث هةممعس        لعك ظعش قا تئضعش ات قعلعش ذ ظئهتعي يعن ظ دعن آئ ة يةتكةن دع صعرظةؤنض ات قعل . دة ظئهتعي
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر69 ـــــ 67سىرة تاها ) 1(
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اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع    . لئكعن ظذنعث بذنداق ظئهتعياتحانلعقعدعن هئحقانداق نةتعجة حعقمعدع        
ةتكىزعؤاتقان             صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن زامانالردا دةل صعرظةؤن ظعسراظعل ظةؤالدعغا ظةث قاتتعق ظةزعيةت ي

» عن بذرذنمذ، آةلضةندعن آئيعنمذ هامان خارلعنعص آةلدذق      سةن بعزضة آئلعشت  «: ظذالر. زامانالر ظعدع 
زئمعنعداظذالرنعث ظورنعغا   ) معسعر (صةرؤةردعضارعثالرنعث دىشمعنعثالرنع هاالك قعلعشع،     «: مذسا . دئدع 

  . ))1دئدع» سعلةرنع دةسسعتعشع، سعلةرنعث قانداق ظعش قعلعدعغانلعقعثالرغا قارشع مذهةققةقتذر
ةؤالدعنعث  راظعل ظ ذ   ظعس دعكع ظايةتلةرم ث تأؤةن ا اهللا تاظاالنع ان ظئيتقانلعقعغ عنعث ظعم هةممعس

  . دةلعلدذر
 * * * * * * *  
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ظةضةر اهللا غا ظعمان ظئيتقان بولساثالر، اهللا غا بويسذنغان بولساثالر، ظذنعثغا ! ظع قةؤمعم«: مذسا

ثالر  ةؤةآكىل قعلع ذرذثال (ت ا تاصش عثالرنع اهللا غ ة ظعش ةنع هةمم ا ي دا اهللا غ داق ظةهؤال ر، هةرقان
اهللا غا تةؤةآكىل قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، زالعم قةؤمنع بعزضة «: ظذالر ظئيتتع. 84دئدع» )يألعنعثالر

ن  ة قعلمعغع ة ظعض ش ظعمكانعيعتعض لعك قعلع دعن . 85زعيانكةش م قةؤم ةن زالع ث بعل ع رةهمعتع بعزن
  .86»قذتذلدذرغعن

  عنع اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلعشقا رعغبةتلةندىرضةنلعكع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالم قةؤم
ا ةؤمعم«: مذس ع ق اثالر، ! ظ ذنغان بولس ا بويس اثالر، اهللا غ ان بولس ان ظئيتق ا ظعم ةر اهللا غ ظةض

ا (ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلعثالر  يةنع هةممة ظعشعثالرنع اهللا غا تاصشذرذثالر، هةرقانداق ظةهؤالدا اهللا غ
ةرلعك آئصعل بولغذحعدذر             دئدع» )الريألعنعث اهللا .  يةنع اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغان آعشعضة اهللا يئت

ة  كة  (بةندعسعض اردةم بئرعش ذنعثغا ي قا ؤة ظ االمنع قوغداش ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةرلعك ) ي يئت
  . )3(ل قعلسا، اهللا ظذنعثغا آذصاية قعلعدذىآعمكع اهللا غا تةؤةآك. ))2ظةمةسمذ؟

دذ     دا آةلتىرع ر ظورذن نع بع ةؤةآكىل قعلعش ةن ت ش بعل ادةت قعلع الالردا ظعب عنحة ه اال آأص . اهللا تاظ
ةؤةآكىل قعلغعن      . تأؤةندعكع ظايةتلةرمذ شذنعث قاتارعدعندذر    ا ت ادةت قعلغعن ؤة اهللا غ ا ظعب ةنع (اهللا غ ي

ذرغعن     ا تاصش عثنع اهللا غ ة ظعش لعرعثال   ). هةمم ان ظعش ارعث قعلعؤاتق تذر صةرؤةردعض عل ظةمةس  ))4ردعن غاص
 ،ع دذق،     «ظئيتقعنك ةؤةآكىل قعل ذنعثغا ت ذق ؤة ظ ان ظئيتت ذنعثغا ظعم ان اهللا دذر، ظ ايعتع مئهرعب ذ ناه ظ

علةر   عدة بعلعس ةنلعكعنع آةلضىس ذمراهلعقتا ظعك ةن ض ث روش علةر آعمنع رعقنعث ؤة )5( »س ذ مةش ظ
اله ي  ؤالغعن مةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظع ذنع هامعي قعلع ذر، ظ ة (وقت ةنع هةمم ي

                                                 
  .  ـ ظايةت129سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة زذمةر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3سىرة تاالق ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة هذد ) 4(
  . ـ ظايةت29سىرة مىلك ) 5(
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ذرغعن  ذنعثغا تاصش دا   )1()ظعشعثنع ظ ر ؤاخ نامعزع ةر بع ةرنع ه اال مأمعنل ز(:  اهللا تاظ اثعال  )رةببعمع س
  .  دئضةن ظايةتنع بعر قانحة قئتعم ظوقذشقا بذيرذدع))2ظعبادةت قعلعمعز ؤة سةندعنال ياردةم تعلةيمعز

تةؤةآكىل قعلدذق، صةرؤةردعضارعمعز، زالعم قةؤمنع بعزضة زعيانكةشلعك اهللا غا «: ظذالر ظئيتتع
ظةضةر ظذنداق !  يةنع ظذالرنع بعزضة غالعب ؤة هأآىمران قعلمعغعنقعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة قعلمعغعن

ص         لعك قعلع ة زعيانكةش ويالص بعزض تعدة دةص ظ ل ظىس ع باتع تعدة بعزن ةق ظىس أزلعرعنع ه ذالر ظ اث، ظ قعلس
  . ظةبذمعجلةز ؤة ظةبذزذهادعن مذشذنداق رعؤايةت قعلعنغان. عزدعن ظازدذرعدذدعمعن
 دذرغعن ةن زالعم قةؤمدعن قذتذل ةنع بعزنع هةقنع ظعنكار قعلغان ؤة           »بعزنع رةهمعتعث بعل  ي

ان     ةن ساثا ظعم ز هةقعقةت دذرغعن بع ةن قذتذل عرالردعن رةهمعتعث ؤة ياخشعلعقعث بعل ةقنع يوشذرغان آاص ه
  . ق ؤة ساثعال تةؤةآكىل قعلدذقآةلتىردذ

 * * * * * * *  
 !$ uΖ ø‹ xm÷ρ r&uρ 4’ n< Î) 4 y›θãΒ Ïµ‹ ½z r&uρ βr& #u §θ t7s? $ yϑ ä3ÏΒ öθs) Ï9 u óÇÏϑ Î/ $Y?θã‹ ç/ (#θè= yèô_ $#uρ öΝ à6s?θã‹ ç/ Z' s#ö6 Ï% (#θßϑŠ Ï% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# 3 ÎÅe³ o0uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩∇∠∪  
قةؤمعثالر ظىحىن معسعردا ظأيلةر ياساثالر، ظأيلعرعثالرنع «: غابعز مذسا بعلةن ظذنعث قئرعندعشع

ة  ذثالر، مأمعنلةرض از ظوق ثالر، نام اي قعلع دعغان ج از ظوقذي ة (نام تعدعن غةلعب مةنلعرع ظىس دىش
  .87دةص ؤةهيع قعلدذق» خذش خةؤةر بئرعثالر) قعلعدعغانلعقع بعلةن

  غرعسعدا ظذالرنع ظأيلعرعدة ناماز ظوقذشقا بذيرذغانلعقع تو
ذالرنع           ةم ظ ةؤةبعنع ه دذرذش س دعن قذتذل ذنعث قةؤمع عرظةؤن ؤة ظ ةؤالدعنع ص راظعل ظ اال ظعس اهللا تاظ

 مذسا ؤة ظذنعث قئرعندعشع هارذن ظةلةيهعسساالمالرنع      اهللا تاظاال  : قانداق قذتذلدذرغانلعقعنع بايان قعلعدذ    
دذ    معسعردا ظأز قةؤمع ظىحىن قعبلعضة قاراص ناماز ظوقذيدعغان ظأي         : لةرنع بعنا قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةي

قةؤمعثالر ظىحىن معسعردا ظأيلةر ياساثالر، ظأيلعرعثالرنع ناماز ظوقذيدعغان جاي قعلعثالر .  
ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع                  ظةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذ ظاي

ةؤةلعرع سةؤةبع بعلةن      :  ظةلةيهعسساالمغا  مذسا ظعسراظعل ظةؤالدع    «: رعؤايةت قعلعدذ  عرظةؤن ؤة ظذنعث ت ص
دع ايمعز دئ ادعر بواللم قا ق كارا ظوقذش ازلعرعمعزعنع ظاش از . نام دة نام ذالرغا ظأيلعرع اال ظ ذنعث اهللا تاظ ش

  . »ظأيلعرعنع قعبلة تةرةصكة قعلعص سئلعشقا بذيرذدع. ظوقذشقا رذخسةت قعلدع
داق دةي     ذق مذن ذ توغرذل د ب ا     «: دذمذجاهع از ظوقذس دا نام ةؤالدع ظعبادةتخانعلعرع راظعل ظ ظعس

أيلعرعنع آةبعضة يىزلةندىرىص مةسحعت قعلعشقا ؤة                 صعرظةؤن تةرعصعدعن ظألتىرىلعشعدعن قورققان حاغدا، ظ
ان       . »ظذنعثدا مةخصعي ناماز ظوقذشقا بذيرذلدع    ةتادة ؤة زةههاآمذ مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةتلةرنع باي ق

  . قعلدع
* * * * * * *   

                                                 
  .  ـ ظايةت9ة مذزةممعل سىر) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة فاتعهة ) 2(



  
  
  

  

 

 182                                                                                                         يذنذسسىرة  ـ 10
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 tΑ$s% uρ 4 y›θãΒ !$ uΖ −/u‘ y7 ¯ΡÎ) |M øŠs?#u šχ öθ tã öÏù … çν V|tΒ uρ ZπsΨƒÎ— Zω üθøΒ r&uρ ’ Îû Ïο 4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uΖ −/ u‘ (#θ= ÅÒã‹ Ï9 

tã y7 Ï=‹Î6 y™ ( $uΖ −/ u‘ ó§ Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟ Îγ Ï9 üθøΒ r& ôŠß‰ ô© $#uρ 4’ n? tã óΟ ÎγÎ/θè= è% Ÿξsù (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®L xm (# ãρu tƒ z># x‹ yèø9 $# tΛÏ9 F{$# 

∩∇∇∪ tΑ$s% ô‰ s% M t6‹ Å_ é& $yϑ ä3 è?uθ ôã ¨Š $ yϑŠ É)tG ó™ $$sù Ÿωuρ Èeβ!$ yèÎ7 −Fs? Ÿ≅‹Î6 y™ šÏ% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩∇∪  
ع ا ظئيتت ارعمعز«: مذس ع صةرؤةردعض ع ! ظ ىن ـ ظ ع ظىح دعن ظازدذرذش علةرنع يولذث آعش

ذملعرعنع، ! صةرؤةردعضارعمعز ادا زعننةت بذي اتعي دذني ا هاي ـ صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤمعنعث حوثلعرعغ
ىك مال  ةردعث -تىرل ةرنع ب ذالرنعث مال ! صةرؤةردعضارعمعز.  مىلىآل ن، -ظ وق قعلغع  مىلىآلعرعنع ي

  .88»ذالرنعث دعللعرعنع قاتتعق قعلغعن، شذنعث بعلةن ظذالر ظعمان ظئيتماي قاتتعق ظازابنع آأرسذنظ
ظعككعثالرنعث دذظاسع ظعجابةت قعلعندع، دةؤعتعثالرنع داؤامالشتذرذثالر، نادانالرنعث يولعغا «: اهللا ظئيتتع

  .89»ظةضةشمةثالر
  لعرعضة بةتدذظا قعلغانلعقع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤة

ةؤةلعرعنعث هةقنع قوبذل قعلمعغان، ظازغذنلذق ؤة            مانا بذ اهللا تاظاال تةرعصعدعن صعرظةؤن ؤة ظذنعث ت
ذق ؤة       قان، تةآةببذرل دعن ظاش ذص هةددع تىن تذت أزعنع ظىس ص ظ ذم قعلع ذرغان، زذل ث ت ذرلذقتا حع آذص

ذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا قعلغان بةتدذظاسعدعن قعلعنغان   بويذنتاؤلعق قعلعص هةقتعن تانغان حاغدا م     
  . خةؤةردذر
 ع ا ظئيتت ارعمعز «: مذس ع صةرؤةردعض ع ! ظ ىن ـ ظ ع ظىح دعن ظازدذرذش علةرنع يولذث آعش

ذملعرعنع، ! صةرؤةردعضارعمعز ادا زعننةت بذي اتعي دذني ا هاي ـ صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤمعنعث حوثلعرعغ
ال  ىك م ةردعث مىلىآل-تىرل ذنعث     »ةرنع ب عرظةؤن ؤة ظ ةن ص ةن س ارعمعز هةقعقةت ع صةرؤةردعض ةنع ظ  ي

ةردعث        أص ب ادا آ اتع دذني ذ هاي دعن مذش ةظةتلعنعدعغان مئلع دذقلعرع ؤة مةنص ث جاب ة دذنيانع . جاماظةسعض
دذرماي    تذرذص تذي ذالرنع بعخذتالش ةردعث    ظ ذالرغا ب علةرنع ظ ذ نةرس ىن ظ ازاالش ظىح ةن  . ج ةن س هةقعقةت

ذالر ةن   ظ دعغانلعقعنع بعلعس ان آةلتىرمةي ة ظعم ث صةيغةمبةرلعكعمض ة  . نعث مئنع ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
  . ))1ظذالرنع ظذنعثدا صعتنعضة سئلعشعمعز ظىحىن: دةيدذ

ةتنع مذنداق تةصسعر قعلعدذ       سئنعث مةخلذقاتلعرعثدعن سةن خالعغان آعشعلةرضة      : باشقعالر بذ ظاي
ئرعشعث ظذالرنعث ظئزعص آئتعشع، سةن ظازدذرغان آعشعنعث اهللا بعزنع ياخشع                بذنحعال آأص نئمةتلةرنع ب    

  . آأرضةنلعكع ؤة بعزضة آأثىل بألضةنلعكعدعن بذ نئمةتلةرنع ظاتا قعلدع دةص ظويالص قئلعشع ظىحىندذر
مىلىآلعرعنع يوق قعلغعن -ظذالرنعث مال ! صةرؤةردعضارعمعز     بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس 
  . » مىلكعنع هاالك قعلغعن- ظذالرنعث مال«: لالهذ ظةنهذما ؤة مذجاهعد مذنداق دةيدذرةزعية

دذ             ارلعقالر مذنداق دةي أز      «: زةههاك، ظةبذظالعية ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس قات اهللا تاظاال ظذ مالالرنع ظ
  . »تتعةهالعتع بويعحة نةقعشلةنضةن تاشقا ظايالندذرذؤ

 غعنظذالرنعث دعللعرعنع قاتتعق قعل           ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ ظذالرنعث دعللعرعنع 
  . صعحةتلعؤةتكعن دئضةنلعك بولعدذ دةص حىشةندذردع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع131سىرة تاها ) 1(
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»شذنعث بعلةن ظذالر ظعمان ظئيتماي قاتتعق ظازابنع آأرسذن« بذ دذظا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث 
عرظةؤن ؤة ظذنعث ق               . ةؤمعضة غةزةبلةنضةندة قعلغان دذظاسعدذر    اهللا رازعلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث دعنع ظىحىن ص

علعق   ر ياخش داق بع ةن هئحقان دعن هةقعقةت ذنعث قةؤمع عرظةؤن ؤة ظ االمغا ص ا ظةلةيهعسس ع مذس حىنك
  . آةلمةيدعغانلعقع ظايان بولغان ظعدع

ايدذ       ا ظوخش ا قعلغعنعغ دةك دذظ االمنعث تأؤةندعكع ذه ظةلةيهعسس ذددع ن ال خ ذ ه ع : ب ذه ظئيتت : ن
ويمعغعن  صةرؤةردعض« ذ ق عرالرنعث بعرعنعم دة آاص ةر يىزع عزآع،  . ارعم ي اث، شىبهعس ذالرنع قويس ةر ظ ظةض

  . ))1بةندعلعرعثنع ظازدذرعدذ، ظذالرنعث تاصقان بالعلعرعمذ صةقةت فاجعر، آاصعر بولعدذ
مذسا ظةلةيهعسساالم   . شذثا اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعلغان بذ دذظاسعنع ظعجابةت قعلدع         

  . دئدع! دذظا قعلغاندا قئرعندعشع هارذن ظةلةيهعسساالم ظامعين ظامعين
ع تذرذثالر، «: اهللا ظئيتت ع داؤامالش دع، دةؤعتعثالرن ةت قعلعن ع ظعجاب ث دذظاس ظعككعثالرنع

مةثالر  ا ظةضةش ث يولعغ ارةت    »نادانالرنع تعن ظعب االك قعلعش ىتىنلةي ه عرظةؤننع ص علةرنعث ص ةنع س  ي
ظعبنع جذرةيج ظعبنع    . سعلةر مئنعث دعنعمغا دةؤةت قعلعشتا حعث تذرذثالر       . ت قعلدذق تلعكعثالرنع ظعجابة 

سعلةر ظعككعثالر مئنعث دعنعمدعن     : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
  . ظعبارةت يولذمغا مئثعثالر

 * * * * * * *  
 * $tΡ ø— uθ≈ y_ uρ û É_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏ üó  Î) u ós t7ø9 $# óΟßγ yèt7 ø? r' sù ãβöθ tã öÏù … çν ßŠθãΨã_ uρ $ \‹øó t/ # ·ρô‰ tã uρ ( # ®L xm !# sŒÎ) çµŸ2 u‘ ôŠr& 

ä−u tó ø9$# tΑ$s% àMΖ tΒ# u …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ü“ Ï% ©!$# ôM uΖ tΒ#u ÏµÎ/ (# ûθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) O$ tΡ r&uρ zÏΒ tÏϑ Ï= ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊃∪ z≈ t↔ ø9 !# u 

ô‰ s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6s% |MΖ ä. uρ zÏΒ tÏ‰Å¡ø ßϑ ø9$# ∩⊇∪ tΠöθ u‹ø9 $$ sù y7Š Ådf uΖçΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3tG Ï9 ôyϑ Ï9 y7 x ù= yz Zπtƒ# u 4 
¨βÎ) uρ #[ ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ôtã $ uΖÏG≈ tƒ# u šχθè= Ï≈ tós9 ∩⊄∪  

بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع دئثعزدعن ظأتكىزعؤةتتذق، ظذالرنع صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرع زذلذم 
دع ا. ؤة زوراؤانلعق قعلعش يىزعسعدعن قوغلع دعغان ؤاقعتت ةرق بولع عرظةؤن غ ع، «: ص ان ظئيتتعمك ظعم

ذر، مةن مذسذلمانالردع  دع » نمةنظعسراظعل ظةؤالدع ظعمان ظئيتقان ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقت . 90دئ
ا ) ظعمان ظئيتامسةن؟ (ظةمدع ) هاياتتعن ظىمعد ظىزضعنعثدة (« )ظذنعثغا دئيعلدعكع ( ظعلضعرع اهللا غ

سةندعن آئيعنكعلةرضة ظعبرةت بولذشذث ظىحىن، . 91ظاسعيلعق قعلغان ؤة بذزغذنحعالردعن بولغان ظعدعث
نذرغذن . »)ئثعزدعن حعقعرعص قويعمعزيةنع سئنعث جةسعتعثنع د(بىضىن سئنعث جةسعتعثنع قذتقذزعمعز 

  . 92 شىبهعسعزآع، بعزنعث ظايةتلعرعمعزدعن غاصعلدذر-آعشعلةر، شةك 
ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قذتذلغانلعقع، صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةسعنعث غةرق بولغانلعقع 

  توغرعسعدا
ةر     داق غ ذغا قان ذنلعرعنع س ذنعث قوش عرظةؤن ؤة ظ اال ص ةردة اهللا تاظ ذ ظايةتل ان  ب انلعقعنع باي ق قعلغ

دذ انع         . قعلع ذالرنعث س دا ب عردعن حعققان دا معس االمنعث هةمراهلعقع ا ظةلةيهعسس ةؤالدع مذس راظعل ظ ظعس
                                                 

  . ـ ظايةتلةر27 ــــ 26سىرة نذه ) 1(
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العالردعن باشقا  قان ظعدع  600ب ةرآعب تاص دعن ت ذ ـ      . معث جةثحع ذنلعغان زعب دعن نذرغ ذالر قعبتع قةؤمع ظ
ةن ب   أزلعرع بعل ئلعص، ظ ةت ظ ذملعرعنع ظارعي ةت بوي دع زعنن ان ظع ئلعص حعقق ة ظ ذالرغا  . علل عرظةؤن ظ ذثا ص ش

  . قاتتعق غةزةصلعنعص هةر جايدعكع شةهةر ؤة رايونالرغا ظةسكةر توصالشقا ظادةم ظةؤةتتع
ةرق        ان غ رادة قعلغ اال ظع ىن اهللا تاظ تعش ظىح وغالص يئ عدعن ق ةؤالدعنعث ظارقعس راظعل ظ عرظةؤن ظعس ص

اتلعن  ذص ظ ذن بول ا زور قوش دعغان جايغ عقعلعنع وث  . عص حعقت دعن ح ةت ظةربابلعرع ذنعث دأل ك -ظ  آعحع
دع    ان ظع ة حعقق ةن بعرض ذن بعل ع قوش دارالرنعث هةممعس ان   . هوقذق ىن حعقق ةؤالدعغا آ راظعل ظ ذالر ظعس ظ

عرظةؤن توصع بعلةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث توصع        (ظعككع توص     . مةزضعلدة يئتعشعؤالدع   ةنع ص  -بعر  ) ي
د    قان حاغ أرىص تذرذش ع آ ادةملعرع بعرعن انعث ظ ذالر«: ا، مذس ذنع   : (ظ ةن قوش عرظةؤن بعل ةنع ص ة ) ي بعزض
  . ))1دئدع» حوقذم يئتعشعؤالعدعغان بولدع

عؤالدع    ذالرغا يئتعش عرظةؤن ظ دا ص ا بارغان ز بويعغ ةؤالدع دئثع راظعل ظ ةرةص   . ظعس ع ت دا ظعكك ذ حاغ ب
ادةملعرع   مذسا ظة  . ظارعسعدا صةقةت ظذرذش قعلماقتعن باشقا يول قالمعغان ظعدع         بعز بذ    : لةيهعسساالمنعث ظ

هةقعقةتةن مةن بذ جايغا      : مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا  . قعيعنحعلعقتعن قانداق قذتذلعمعز؟ دئيعشعص آةتتع    
دذم  دذ  «: آئلعشكة بذيرذل داق بولماي ةلمةيدذ (ظذن عز يئتعش ةنع هةرض ةن  ) ي ةن م ارعم هةقعقةت صةرؤةردعض
  .  بةردع دةص جاؤاب)2(»باشاليدذ) قذتذلذش يولعغا(بعلةن بعللة، مئنع 

االمنع          ا ظةلةيهعسس دع، مذس ا قعل انحعلعق ظات اال ظاس كةندة اهللا تاظ دة تةسلةش ذ دةرعجع ش ش ظع
ا ظذرذشقا بذيرعدع ةن دئثعزغ ذردع، شذنعث . هاسعسع بعل ا ظ ةن دئثعزغ مذسا ظةلةيهعسساالم هاسعسع بعل

ا ظوخشايتتع   سذنعث هةربعر تةرعنبألىنضة. بعلةن دئثعز بألىندع  هةر بعر   . صع ضويا ناهايعتع حوث بعر تاغق
ردعن   ة بع ان      12قةبعلعض زدعن ظئحعلغ امال دئثع دع، ش ذيرذق بئرعؤع امالغا ب اال ش دع، اهللا تاظ ول ظئحعل  ي

ع         ذرذق قعلعؤةتت ذص ـ ق ع ق ةك  . يولالرن ز ش دذقكع،   -بع ع قعل اغا ؤةهي عز مذس ث  « شىبهعس ةن مئنع س
دة   دعلعرعمنع آئحع عرد(بةن ةن   ) عنمعس ةت، س ص آ ئلعص حعقع اثنع(ظ ر   ) هاس ذالرغا بع ذرذص ظ ا ظ دئثعزغ

دئثعزدا غةرق   (يئتعؤئلعشعدعن قورقمعغعن،   ) صعرظةؤننعث ظارقاثدعن قوغالص   (قذرذق يول ظئحعص بةرضعن،     
  .)3(»قورقمعغعن) بولذص آئتعشتعنمذ

أزلعرعنع هاالك بولدذق        دةص قالماسلعقع ظىحىن   هةر بعر قةؤمنعث بعر ـ بعرعنع آأرىص تذرذشع ؤة ظ
دع   ىك قعلعن اش تأش ة ظوخش ور شةآلعض ذ ت عدعكع س ث ظارعس ع  . يولالرنع ةؤالدعنعث هةممعس راظعل ظ ظعس

عرظةؤن ؤة ظذنعث قوشذنلعرع دئثعزنعث ظذ             -دئثعزعدعن ظأتىص ساق      ساالمةت قعرغاققا حعقعص بولغاندا ص
دع  تعص آةل ة يئ ابقا ظالم . تةرعصعض اتالرنع هئس ك ظ قا رةثلع عر   باش ث آعشعلعك قاراض عرظةؤن يىزمع دا ص عغان

انلعقتعن ظذنع سىر بئسعص             . ظاتلعق قوشذن بعلةن بعللة ظعدع     اتتعق قورقق صعرظةؤن بذ ظةهؤالالرنع آأرىص ق
حىنكع  . بعراق ظذنعثغا قذتذلذش يولع يوق ظعدع   . ظاندعن آةينعضة داجعدع ؤة حئكعنعشنع ظويلعدع   . آةتتع

ر  دعر ظعج ةن تةق ذنعثغا صىتىلض ةت   ظ دذظاالر ظعجاب ان بةت ةت، قعلعنغ ذلغان لةن ذنعثغا ظوق دعغان، ظ ا بولع
  . بولعدعغان صةيت آةلضةن ظعدع

ة      ان تةرعصعض عرظةؤننعث ظئتعنعث ي نعص ص ا مئ دذل ظاتق ق دذل ةث توؤاقلع االم آ جعبرعظعل ظةلةيهعسس
دع ل ظة    . آةل دعن جعبرعظع نعدع، ظان اراص آعش ا ق عرظةؤننعث ظئتعغ ع ص ث ظئت ع  جعبرعظعلنع االم ظئت لةيهعسس

اراص حاصتع   . بعلةن دئثعزغا شذثغعدع  ا ق عرظةؤن  . ظذنعث ظئتعنعث ظارقعسعدعنال صعرظةؤننعث ظئتعمذ دئثعزغ ص

                                                 
  .  ـ ظايةت61سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع62سىرة شذظةرا ) 2(
  .  ـ ظايةت77سىرة تاها ) 3(



  
  
  

  

 

 185                                                                                                         يذنذسسىرة  ـ 10
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دع          داق دئ ذيرذص مذن قا ب اتلعرعنع قامحعالش لعقلعرعغا ظ كةر باش تعدعكع ظةس ول ظاس وقعتعص ق ذدعنع ي : خ
  . ظعسراظعل ظةؤالدع دئثعزغا آئرعشكة بعزدعن هةقلعق ظةمةس

معكاظعل ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث     . بارلعق قوشذن ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ظارقعسعدعن دئثعزغا آعردع      
ذق        ا تول ذالرنعث هةممعسع دئثعزغ دع، ظ ا هةيدع اي دئثعزغ ذ قويم ذالردعن بعرنعم ذرذص ظ عدة ت ا تةرعص ظارق

ذ قعرغعقعغ      ةنلةر دئثعزنعث ظ اؤؤال آعرض ا ظ دا، شذنداقال دئثعزغ ا حعقعشقا تةمشعلعؤاتقاندا آعرعص بولغان
دئثعز سىيع بعرلةشتع، ظذالرنعث     . قذدرةتلعك اهللا دئثعز سىيعنع قوشذلذص ظذالرنع غةرق قعلعشقا بذيرذدع       

دع       دة قال ذنلعرعنعث ظعحع ز دولق اي دئثع اق قالم ذ س ألىم     . بعرعم ذ ظ ا، ظ عرظةؤننع ظورعؤالغاحق ذنالر ص دولق
  .خةؤصع ظعحعدة قالدع

دا    ة قالغان ان «:  ظذ مذنداق دئدع   شذ هالةتت ان ظئيتق ةؤالدع ظعم ان ظئيتتعمكع، ظعسراظعل ظ ظعم
 صعرظةؤن ظعمان قعلحة مةنصةظةت بةرمةيدعغان        »ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقتذر، مةن مذسذلمانالردعنمةن 

ع   ان ظئيتت دا ظعم دا  حاغ ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ذالر بعزنعث ظ ز  «: ظ ذق، بع ان ظئيتت ا ظعم ر اهللا غ ز بع  بع
ذرذن  ا(ب دذق ) اهللا غ ار قعل ذتالرنع ظعنك ان ب ئرعك قعلغ دع» ش دا . دئ ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ بعزنع

ذ      دع، ب ع بولمع ذالرغا صايدعس ث ظ ان ظعماننع ايدعلعق    (ظئيتق ث ص ان ظعماننع ةندة ظئيتق ازابنع آأرض ةنع ظ ي
  . )1(الر زعيان تارتقذحع بولدعاهللا نعث بةندعلعرع ظارعسعدا تذتقان يولعدذر، بذ حاغدا آاصعر) بولماسلعقع

دع     داق دئ ذنعثغا مذن اال ظ دا اهللا تاظ ةن حاغ أزلةرنع دئض ذقعرعقع س عرظةؤن ي د (: ص اتتعن ظىمع هاي
ظعلضعرع اهللا غا ظاسعيلعق قعلغان ؤة بذزغذنحعالردعن بولغان ) ظعمان ظئيتامسةن؟(ظةمدع ) ظىزضعنعثدة

دعث ة    ظع ان ظئيتامس ا ظعم ذ ؤاقعتت ةن مذش ةنع س ث     . ن ي ةن ظأزةثنع ةن اهللا بعل عرع س دعن ظعلض بذنعث
ظارعسعدعكع ظعشالردا اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلدعث ؤة زئمعندا آعشعلةرنع ظازدذرعدعغان بذزغذنحعالردعن            

دذث  دذق      بول ؤاالر قعل دعغان صئش ا ظىندةي ز دوزاخق ذالرنع بع ذمراهالر     (ظ ادا ض ز دذني ذالرنع بع ةنع ظ ي
ذفرعنعث   عدعغان آ دذق ظةضعش لعقلعرع قعل ةلمةيدذ     )باش ة ظئرعش ذالر ياردةمض ع ظ ةت آىن ةنع (، قعيام ي

  . )2()قعيامةت آىنع ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعدعغان مةدةتكار بولمايدذ
ع            ص بئرعش ان قعلع انلعقعنع باي ان ظئيتق ة ظعم ذنداق هالةتت عرظةؤننعث ش ة ص ث بعزض ذ اهللا تاظاالنع ب

  . تاظاال ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بعلدىرضةنيوشذرذن سعرالردعن بولذص اهللا 
ةيغةمبةر      ذدعن ص ذ ظةنه ذما رةزعيةلاله ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذداؤذد ظعبن ام ظةب ظعم

عرظةؤننعث اهللا   : ماثا جعبرعظعل مذنداق دئدع    «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ص
عص قئ   ة ظئرعش ث رةهمعتعض عرةص، عدلعشتاظاالنع ث عن ظةنس ةن       مئنع ةهرعم بعل الالص ق ىيعنع قام ز س دئثع

دعث   انلعقعمنع آأرسةث ظع ا تعقعؤاتق ذنعث ظئغعزعغ ةت   . »ظ ذ رعؤاي ع جةرعرم زع ؤة ظعبن ذ هةدعسنع تعرمع ب
  . قعلغان
 ذزعمعز ةنع (سةندعن آئيعنكعلةرضة ظعبرةت بولذشذث ظىحىن، بىضىن سئنعث جةسعتعثنع قذتق ي

ويعمعز سئنعث جةسعتعثن  ةنع سئنعث جةسعتعثنع ظعسراظعل ظةؤالدع ظىحىن       )ع دئثعزدعن حعقعرعص ق  ي
ادعر ظعكةنلعكعضة             سئنعث ظألضةنلعكعثضة ؤة هاالك بولغانلعقعثغا اهللا تاظاالنعث هةر نةرسعنع قعلعشقا ق

ر ظورذنغا  ؤة هئح نةرسعنعث اهللا تاظاالغا تةث آئلةلمةيدعغانلعقعغا صاآعت قعلعص جةسعتعثنع ظئضعزرةك بع  
  . حعقعرعص قويعمعز

                                                 
  . يةتلةر ـ ظا85 ــــ 84سىرة غاصعر ) 1(
  .  ـ ظايةت41سىرة قةسةس ) 2(
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دذ       داق دةي العملعرع مذن ةلةص ظ قا س ذما ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةت هةققع ذ ظاي : ب
عرظةؤننعث    ع ص ةؤالدعنعث بةزعس راظعل ظ ةن ظعس تهةقعقةت ةنلعك راس ةآلةندع ظألض ةن،  . عدعن ش ذنعث بعل ش

االك ب    ةنلعكعنع ؤة ه ذنعث ظألض ةؤالدعنعث ظ راظعل ظ ا    ظعس اال دئثعزغ ىن، اهللا تاظ ع ظىح انلعقعنع آأرىش ولغ
عنع بعلةن دئثعز ساهعلعدعكع ظئضعزرةك        ظذنعث جانسعز جةسعتعنع هةممعضة تونذشلذق بولغان تأمىر حاص

  . »ظورذنغا حعقعرعص تعك تذرغذزذص بئرعشكة بذيرذدع
 شىبهعسعزآع، بعزنعث ظايةتلعرعمعزدعن غاصعلدذر-نذرغذن آعشعلةر، شةك ع ظذالر صعرظةؤن  يةن

  .ؤة ظذنعث قةؤمعنعث غةرق قعلعنعص هاالك بولذشعدعن ظعبرةت ظالمايدذ ؤة ؤةز ـ نةسعهةت قوبذل قعلمايدذ
دع        ان ظع االك قعلعنغ دة ه ذرا آىنع ةؤمع ظاش ذنعث ق عرظةؤن ؤة ظ ع     . ص ذخارع ظعبن ام ب ة ظعم ذ هةقت ب

ةيغةمبةر ظ    ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت ق       ةلةيهعسساالم مةدعنعضة   علعدذ، ص
ذتاتتع        آةلدع، مة  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن   . دعنعدعكع يةهذدعيالر ظاشذرا آىنعدة روزا ت سعلةر  «: ص

عرظةؤننعث      : سورعدع يةهذدعيالر   دةص» ؟ؤاتقان بذ آىن قانداق آىن    ذروزا تذت  بذ آىن مذسا ظةلةيهعسساالم ص
ان ة قعلغ ةردعظىستعدعن غةلعب ة.  آىن، دةص جاؤاب ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرض ةن ص : شذنعث بعل

سعلةر مذسا ظةلةيهعسساالمنعث تذتقان روزعسعنع تذتذشتا يةهذدعيالردعنمذ هةقلعقراق سعلةر، بذ آىنع                   «
  .  دئدع»روزا تذتذثالر

 * * * * * * *  
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ياخشع )  آئيعنظذالرنعث دىشمةنلعرعنع هاالك قعلغاندعن(شىبهعسعزآع، بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع 

يةنع اهللا نعث (جايغا ظورذنالشتذردذق، ظذالرنع شئرعن نةرسعلةر بعلةن رعزعقالندذردذق، ظذالرغا ظعلعم 
دعن ظعختعالص قعلعشتع ) دعن ظعشعدا (آةلضةندعن آئيعن، ظذالر ) هأآمعنع ظعحعضة ظالغان تةؤرات  . ظان

سعلةر ظىستعدة، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتتة صةرؤةردعضارعث قعيامةت آىنع، ظذالر ظعختعالص قعلعشقان نةر
  . 93هأآىم حعقعرعدذ

ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ياخشع ظورذنغا ظورذنالشتذرذدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث صاك ـ شئرعن 
  نةرسعلةر بعلةن رعزعقالندذرذلغانلعقع توغرعسعدا

العق نةرس         ي ؤة دذني ان دعنع ام قعلغ ةؤالدعغا ظعنظ راظعل ظ اال ظعس ةردع اهللا تاظ ةؤةر ب . علةردعن خ
 ياخشع جايغا ) ظذالرنعث دىشمةنلعرعنع هاالك قعلغاندعن آئيعن(شىبهعسعزآع، بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع

 يةنع بذ ياخشع جاي معسعر زئمعنعنع ؤة شام زئمعنعنعث بةيتذلمذقةددةسكة ياندعشعص              ظورذنالشتذردذق
  . رعنع آأرسعتعدذتذرعدعغان يةرلعرعنع ؤة بةيتذلمذقةددةسنعث ظةتراصلع

اهللا تاظاال صعرظةؤن ؤة ظذنعث قوشذنلعرعنع هاالك قعلغاندعن آئيعن مذسا ظةلةيهعسساالم دألعتعنعث                
ىتىن شةهةرلعرعضة تولذق آئثةيدع       ة   . سذلتانلعقع معسعرنعث ص دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت بوزةك  :  مذنداق دةي

زئمعننعث شةرق تةرةصلعرعضة      ) شام (ك قعلغان    بعز بةرعكةتلع   ) يةنع بةنع ظعسراظعلنع    (قعلعنغان قةؤمنع   
ة  ةرب تةرةصلعرعض كة(ؤة غ ةنع هةممةتةرةص دذق) ي س قعل انلعقلعرع  . ؤارع ةؤر قعلغ ةؤالدع س راظعل ظ ظعس

ذنعث           عرظةؤن ؤة ظ تع؛ ص قا ظاش ذق ظعش ع تول ق ؤةدعس ان حعرايلع ذالرغا قعلغ ارعثنعث ظ ىن، صةرؤةردعض ظىح
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ةنع ظعمارةتل   (قةؤمعنعث سالغانلعرع     اغلعرع ؤة ظئكعنزارلعقلعرع   (نع ؤة ياسعغانلعرع    ) عرعي ةنع ب نع  ) ي
دذق  ران قعل ز ظ )1( ؤةي ةؤمعنع  (الرنع ذبع ذنعث ق ةن ظ عرظةؤن بعل ةنع ص ذالقالردعن،  ) ي اغالردعن، ب ب

شذنداق قعلعص ظذالرنع بةنع ظعسراظعلغا معراس قعلعص           . خةزعنعلةردعن ؤة ظئسعل تذرالغذدعن ظايرعؤةتتذق    
ةردذق ذالر )2( ب ذص(ظ ةرق بول ايالرنع   ) غ ق ج ةرنع، حعرايلع ذالقالرنع، زعراظةتل اغالرنع، ب ذن ب نذرغ
  . ))3قالدذردع

راهعم ظةلةيهعسساالمنعث شةهعرع    ةؤالدع مذسا ظةلةيهعسساالم باشحعلعقعدا ظعب ئكعن ظعسراظعل ظ ل
عرعلعدع  ق ظعلض ةص داؤاملع نع آأزل ان بةيتذلمذقةددةس تة ظةمال. بولغ دع بةيتذلمذددةس ار ظع ةؤمع ب ة ق . عق

شذنعث  . بعراق ظعسراظعل ظةؤالدع بةيتذلمذقةددةسكة يئقعنالشقاندا ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشتعن يئنعؤالدع           
ظذ حألدة ظالدع بعلةن هارذن ظةلةيهعسساالم ظاندعن   .  يعل ظازدذردع40بعلةن اهللا تاظاال ظذالرنع تةيه حألعدة    

اتعدعن آئيعن ظذالر يىشة ظعبنع نذن ظةلةيهعسساالم             ظذ   . مذسا ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولدع     ظعككسعنعث ؤاص
ةتهع قعلعشنع نعسعص        . باشحعلعقعدا بذ حألدعن حعقتع    شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرغا بةيتذلمذقةددةسنع ص

  . ظذالر بذ جايدا بعر زامانالرغعحة سةلتةنةتلعك بعر دةؤر سىردع. قعلدع
رعزعقالندذردذقظذالرنع شئرعن نةرسعلةر بعلةن  ،يةنع تةبعظع جةهةتتة صاك، صايدعلعق ؤة شئرعن 

ةنع اهللا نعث هأآمعنع ظعحعضة (ظذالرغا ظعلعم . شةرظع جةهةتتة هاالل بولغان رعزقعالرنع ظاتا قعلدذق       ي
ةؤرات ان ت ذالر ) ظالغ يعن، ظ ةندعن آئ عدا(آةلض ن ظعش تع) دع تعالص قعلعش دعن ظعخ ع ظان ةنع دعن  ي
علعلةردعن  اال          مةس تع اهللا تاظ تعالص قعلعش نال ظعخ دعن آئيع ة بولغان ة ظعض ق بعلعمض علعدة ظئنع رةر مةس بع

ةن                 ىبهعلةرنع آأتىرعؤةتك ةك ـ ش ذالردعكع ش ةن ؤة ظ ص بةرض ان قعلع ذق باي علعلةرنع ظوح ذالرغا مةس ظ
  . بولغاحقا، ظذالر ظعختعالصالشماسلعقع آئرةك ظعدع

ة      دا ص ةن آعتابع تةدرةك دئض اآعم مذس ام ه ةنلعكعنع   ظعم داق دئض االمنعث مذن يغةمبةر ظةلةيهعسس
دذ  ةت قعلع ذد «: رعؤاي ةن يةه عص  هةقعقةت تعالص قعلعش ةتتع  71عيالر ظعخ ألىنىص آ عرقعغا ب تعظانالر .  ص خرعس

ظذالردعن بعر   .  صعرقعغا بألىنعدذ73آةلضىسعدة بذ ظىممةت .  صعرقعغا بألىنىص آةتتع  72ظعختعالص قعلعشعص   
ة،   ع جةننةتت دذ   72صعرقعس ا بولع ع دوزاخت اهابعالر. »صعرقعس ةر؟  «: س ةهلع آعمل ةت ظ ذ جةنن دةص » ظ

دا ماثغانالردذر       «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . سورعغاندا . دئدع » مةن ؤة مئنعث ساهابعلعرعم ماثغان يول
تة صةرؤةردعضارعث قعيامةت آىنع، ظذالر ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلةر ظىستعدة، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةت

  . هأآىم حعقعرعدذ
 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت137سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر59 ــــ 57سىرة شذظةرا ) 2(
  .  ـ ظايةت25سىرة دذخان ) 3(
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دعغان بولساث، سةندعن ظعلضعرع آعتاب مذبادا سةن ساثا بعز نازعل قعلغان آعتابتعن شةآلعنع  
اققعن، ) يةنع تةؤرات بعلةن ظعنجعل نازعل قعلعنغان يةهذدعيالر ؤة ناساراالر (ظوقذغانالر  دعن سوراص ب

سةن هةرضعز شةك قعلغذحعالردعن . آةلدع) قذرظان(شىبهعسعزآع، ساثا صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن هةق 
ولمعغعن، سةن هةرضعز اهللا نعث ظا . 94بولمعغعن داق بولساث (يةتلعرعنع ظعنكار قعلغذحعالردعن ب ) ظذن

شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر . 95زعيان تارتقذحعالردعن بولذص قالعسةن
ازابنع آأرمعضعحة . 96ظعمان ظئيتمايدذ  اتتعق ظ ذ، ق ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعم ظذالرغا ص

  . 97)يتمايدذظعمان ظئ(
  قذرظان آةرعمنعث راستلعقع هةققعدة ظعلضعرعكع آعتابالردعمذ دةلعللةرنعث بارلعقع توغرعسعدا 

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة            : اهللا تاظ ع صةيغةمبةرض ة ـ ظىمم ذالر ظةلحعض ةد  (ظ ةنع مذهةمم ي
االمغا أز ظعل) ظةلةيهعسس ذالر ظ عدذ، ظ ذكظةضعش نجعلالردا ظ ةؤرات، ظع دعكع ت عتعنعث(نعث ع ) سىص

دذ انلعقعنع آأرع االمنعث   ))1يئزعلغ ةد ظةلةيهعسس ارقعلعق مذهةمم م ظ دعن ظأضةنضةن بعلع ذالر آعتابلعرع  ظ
ة       ذ بعلعمض مذ، ظ ذص تورذص دةك تون ذللعرعنع تونعغان ث ظوغ ذددع ظأزلعرعنع ةنلعكعنع خ ةيغةمبةر ظعك ةق ص ه

دذ ةرتعؤئتعدذ ؤة ظالماشتذرؤئتعدذ. شةك قعلع ذنع ظأزض ذزذلغان تذرذقلذق  ظ. ظ اآعت تذرغ أزلعرعضة قارشع ص
  . ظذالر ظذنعثغا ظعمان آةلتىرمةيدذ

الرغا صىتىن ظذ. شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر ظعمان ظئيتمايدذ
عحة  ازابنع آأرمعض اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم دذ(مأجعزعلةرآأرسعتعلض ان ظئيتماي ذالر )ظعم ةنع ظ  ي

قاتمايدعغان     ظأز ا ظةس ر جانغ ئح بع ان ه اي، ظةآسعحة ظعم ان ظئيتم دا ظعم ان ظةسقاتعدعغان حاغ لعرعضة ظعم
دذ ان ظئيتع دا ظعم دا . حاغ دذظا قعلغان ة بةت ذنعث قةؤمعض عرظةؤن ؤة ظ االم ص ا ظةلةيهعسس قعمذ مذس شذثالش

ةن  داق دئض ع : مذن ا ظئيتت ارعمعز «: مذس ع صةرؤةردعض دعن ظازدذ ! ظ علةرنع يولذث ع        آعش ىن ـ ظ ع ظىح رذش
ارعمعز ذملعرعنع،   ! صةرؤةردعض ةت بذي ادا زعنن اتعي دذني ا هاي ةؤمعنعث حوثلعرعغ ذنعث ق ة ؤة ظ ـ صعرظةؤنض

ال   ىك م ةردعث -تىرل ةرنع ب ارعمعز.  مىلىآل ال  ! صةرؤةردعض ذالرنعث م ن،   -ظ وق قعلغع ع ي  مىلىآلعرعن
ازابنع آأرسذن    ظذالرنعث دعللعرعنع قاتتعق قعلغعن، شذنعث بعلةن ظذالر ظعمان ظ    اتتعق ظ  اهللا ))2»ئيتماي ق

دذ  ةنع آذففارالرغا(بعزظذالرغا  : تاظاال مذنداق دةي ةن  ) ي ذالر بعل ةرنع ظ صةرعشتعلةرنع حىشىرضةن، ظألىآل
ةن       ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ز هةمم ةن، بع ذقعرعقع   (سأزلةشتىرض ذالرنعث ي ةنع ظ ي

ان  لعرعنع ظورذنلعغ ع     تةقدعردعم) تةلةص ذالرنعث تولعس ئكعن ظ دذ، ل ان ظئيتماي ذالر ظعم ة ظ ذ، اهللا خالعمعغعح
  . )3(ظذقمايدذ) بذنع(

 * * * * * * *  
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ظازابنعث ظاالمعتعنع (يذنذس قةؤمعدعن باشقعسعغا ) هاالك بولغان شةهةرلةر ظاهالعلعرع ظعحعدة(
ظئيتقان ظعمانعنعث صايدعسع بولغعنع يوق، يذنذس قةؤمع ظعمان ظئيتقاندا، دذنيا هاياتعدا رةسؤا ) آأرىص

                                                 
  .  ـ ظايةت157سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت88سىرة يذنذس ) 2(
  .  ـ ظايةت111سىرة ظةنظام ) 3(
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يةنع ظةجعلع يةتكةنضة (ث ظىستعدعن آأتىرىؤةتتذق، ظذالرنع مةلذم ؤاقعتقعحة قعلعدعغان ظازابنع ظذالرنع
  . 98بةهرعمةن قعلدذق) قةدةر دذنيادعكع شةيظعلةردعن

ظازاب آئلعؤاتقان حاغدا ظئيتقان ظعماننعث صةقةت يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضعال 
  مةنصةظةت قعلغانلعقع توغرععسدا 

دذ  داق دةي اال مذن ذق     : اهللا تاظ ة تول ةن صةيغةمبةرلةرض ذالرغا ظةؤةتك ز ظ ةردعن بع عرعكع ظىممةتل ظعلض
سةندعن بذرذن بعرةر صةيغةمبةر ظةؤةتسةآال، ظذنع   ! ظعمان ظئيتقان بعر شةهةر ظاهالعسع يوق، ظع مذهةممةد       

اردع             ة مذن      . ظذنعث قةؤمع ياآع ظذنعث قةؤمعنعث آأص ساندعكعلعرع يالغانحعغا حعق داق اهللا تاظاال بذ هةقت
ةيغةمبةر آةلسعال     ) اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغذحع   (: دةيدذ بةندعلةرضة ظةصسذسكع، ظذالرغا بعرةر ص

ذنع مةسخعرة قعلعشتع  ةيغةمبةر    )1( ظ ةر ص ذالرغا ه دع، ظ ذنداق ظع ذ ش عرعكع ظىممةتلةرم ذالردعن ظعلض ظ
شذنعثدةك سةندعن ظعلضعرع هةر        2( (دئدع » بعر سئهرعضةر ياآع بعر مةجنذن    «): ظذنع(آةلسعال ظذالر   

ةيغةمبةر (قاحان بعرةر شةهةرضة ظاضاهالندذرغذحع    ادةملعرع    ) يةنع ص بعز  «: ظةؤةتسةآال، ظذنعث دألةتمةن ظ
 شىبهعسعزآع، بعز   -بوؤعلعرعمعزنعث بعر خعل دعنغا ظئتعقاد قعلغانلعقعنع بعلعمعز، شةك     -هةقعقةتةن ظاتا 

  . ))3عدئيعشت» ظذالرنعث ظعزلعرعدعن ماثعمعز
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ا  «: ظعم ماث

لعدع   ةص ظأتىشكة باش ر بعرل ةيغةمبةرلةر بع دعن ص ةيغةمبةرلةر آأرسعتعلدع، ظان ةن  . ص ةيغةمبةر بعل ةزع ص ب
ةز      . صةقةت توص ـ توص جاماظةت بعللة ظعدع     ادةم، ب ةيغةمبةر بعلةن بعرال ظ ةزع ص ةقةت    ب ةيغةمبةر بعلةن ص ع ص

دع       وق ظع ع ي ئح آعش ةن ه ةيغةمبةر بعل ةزع ص دع ؤة ب ار ظع ادةم ب ال ظ ةيغةمبةر  . »ظعككع دعن ص ظان
ان            ظةلةيهعسساالم شذ سأزعنعث داؤامعدا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظةضةشكىحعلعرعنعث آأص ظعكةنلعكعنع باي

دع  ة    . قعل ث ش أز ظىممعتعنع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص عؤالغعدةك  يةن ذقعنع توس ةربنعث ظذف رق ؤة غ
ةردع    ةؤةر ب لعكعدعن خ دة آأص قا      . دةرعجع دعن باش االمنعث قةؤمع ذس ظةلةيهعسس ةت يذن دعن مةقس بذنعث

ان بعرمذ شةهةر يوق ظعدع            ىتىن ظاهالعسعنعث هةممعسع ظعمان ظئيتق يذنذس . ظعلضعرعكع ظىممةتلةردعن ص
دعن ظع    ةؤا يذرتع ةؤمع نةين االمنعث ق نعث    . دعظةلةيهعسس ان ظئيتعش االمغا ظعم ذس ظةلةيهعسس ذالرنعث يذن ظ

أز ـ آأزلعرع بعلةن آأرضةن ؤة              ةيغةمبعرع ظاضاهالندذرغان ظازابنعث ظاالمةتلعرعنع ظ سةؤةبع شذآع ظذالر ص
دع    انلعقتعن ظع تعص قئلعشدعن قورقق ذ ظازابنعث يئ ذالرنعث ظارعسعدعن حعقعص آةتسة ظ ةيغةمبعرع ظ شذ . ص

ا قعلدع      حاغدا ظذالر اهللا  ةرياد قعلعص دذظ ة ص اال ـ حاقعلعرع ؤة مال ـ ؤارانلعرعنع يعغعص اهللا        .  تاظاالغا نال ب
الؤذرذص يئلعندع    ازابنع ظأزلعرعدعن آأتىرىؤئتعشنع اهللا تاظاالدعن       . تاظاالغا ي ةيغةمبعرع ظاضاهالندذرغان ظ ص

دع  أتىر       . تعلع ازابنع آ ذالردعن ظ ص ظ م قعلع ذالرغا رةهع ةن اهللا ظ ذنعث بعل ةجعلعنع  ش ةم ظ ىؤةتتع، ه
  . آئحعكتىردع
)ظازابنعث ظاالمعتعنع (يذنذس قةؤمعدعن باشقعسعغا ) هاالك بولغان شةهةرلةر ظاهالعلعرع ظعحعدة
ظئيتقان ظعمانعنعث صايدعسع بولغعنع يوق، يذنذس قةؤمع ظعمان ظئيتقاندا، دذنيا هاياتعدا رةسؤا ) آأرىص

يةنع ظةجعلع يةتكةنضة (أتىرىؤةتتذق، ظذالرنع مةلذم ؤاقعتقعحة قعلعدعغان ظازابنع ظذالرنعث ظىستعدعن آ
دذ          بةهرعمةن قعلدذق ) قةدةر دذنيادعكع شةيظعلةردعن  :  قةتادة بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةي

                                                 
  .  ـ ظايةت30سىرة ياسعن ) 1(
  .  ـ ظايةت52ىرة زارعيات س) 2(
  .  ـ ظايةت23سىرة زذخرذف ) 3(
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ازاب      يذنذس   ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعدعن باشقا هئحقانداق بعر شةهةر ظةهلعضة آاصعر بولغانلعقع ظىحىن ظ
ازعر بو وق ه ةتكعنع ي أتىرىلىص آ ازاب آ ذ ظ ةن ظ ع بعل ان آةلتىرىش دا، ظعم ان حاغ ذس . لغ يذن

دعن    ص آةتكةنلعكع عدعن حعقع ث ظارعس االمنعث ظأزلعرعنع ذس ظةلةيهعسس ةؤمع يذن االمنعث ق ظةلةيهعسس
ة قعلعشنع سالدع       . ظأزلعرعضة ظازاب يئقعنالشقانلعقعنع حىشةندع     الر ظذ . اهللا تاظاال ظذالرنعث دعللعرعغا تةؤب
ظاندعن اهللا تاظاالغا   . حارؤا ـ ماللعرعنع قوزعلعرعدعن ظايرعدع    . يعرعك يذثدعن تعكعلضةن آعيعملةرنع آعيدع

ةرياد قعلعص      ة ـ ص ا قعلدع40نال ذناهلعرعغا حعن دعلعدعن صذشايمان .  آئحة دذظ ذالر ظعلضعرع قعلغان ض ظ
ازابنع آأتىرىؤةتتع     قعلغانلعقع ؤة تةؤبة قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرنعث         . ظىستعضة آئلعص بولغان ظ

  .  دئضةن يةرنعث نةيناؤا يذرتعدعن ظعدع)1(هةقعقةتةن يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع مةسذل
عمذ          ة آعش ر قانح لةردعن بع عرعكع سةلةص ةير ؤة ظعلض ع جذب ةظعد ظعبن د، س ظذد، مذجاهع ع مةس ظعبن

  . شذنداق رعؤايةت قعلدع
 * * * * * * *  

 öθ s9 uρ u !$ x© y7 š/u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝßγ = à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡ r'sù r& çν Í õ3è? }¨$̈Ζ9 $# 4 ®L xm (#θçΡθä3tƒ 

šÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∪ $tΒ uρ šχ% x. C§ø uΖ Ï9 βr& š∅ ÏΒ ÷σè? ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ã≅ yèøgs† uρ }§ô_ Íh9$# ’ n?tã šÏ% ©!$# Ÿω 
tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇⊃⊃∪  

 خالعسا ظعدع، ظةلؤةتتة،يةر يىزعدعكع آعشعلةرنعث هةممعسع ظعمان ظئيتاتتع، ظةضةر صةرؤةردعضارعث
ةقةت اهللا نعث ظعرادعسع . 99سةن آعشعلةرنع مذسذلمان بولذشقا مةجبذرالمسةن؟  داق آعشع ص هةرقان

زابقا نع اهللا ظارصعكعر يىرضىزمةيدعغانال) اهللا نعث ظايةتلعرع ظىستعدة(بولغاندعال، ظاندعن ظعمان ظئيتعدذ، 
  . 100ضعرعصتار قعلعدذ

  آعشعلةرنع ظعمان ظئيتعشقا مةجبذرالشنعث اهللا تاظاالنعث هئكمعتعدعن ظةمةسلعكع توغرعسعدا 
ظةضةر صةرؤةدعضارعث !  ظع مذهةممةدظةضةر صةرؤةردعضارعث خالعسا ظعدع : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   

ةيغةمبةرلعكك ئلعص آةلضةن ص دع، سةن ظ ةهلعنعث هةممعسعنعث ظعشعنعشعضة خالعغان بولسا ظع ة زئمعن ظ
ع   ةن بوالتت ع بةرض ع      . ظعزن ان بوالتت ان ظئيتق ع ظعم ذالرنعث هةممعس ةن ظ ذنعث بعل ث   . ش ئكعن اهللا تاظاالنع ل

  . قعلغان هةربعر ظعشعدا هئكمعتع باردذر
ةرن     :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة    ىتىن ظادةمل ة  ظةضةر صةرؤةردعضارعث خالعسا ظعدع، ص ع ظةلؤةتت

ةقةت   ) دعن توغرعسعدا(قعالتتع، ظذالر ) يةنع بعر دعندا (بعر ظىممةت    داؤاملعق ظعختعالص قعلعشقذحعالردذر، ص
نا      دعن مذستةس كةنلةر بذنعث ة ظئرعش ارعثنعث رةهمعتعض ىن    . صةرؤةردعض ذنعث ظىح ذالرنع ش ةنع  (اهللا ظ ي

ىن  تعالص ظىح اراتتع) ظعخ ارعثنعث. ي ى  «: صةرؤةردعض ذم ص ةن حوق ع   م ةن دوزاخن انالر بعل نالر ؤة ظعنس تىن جع
قذزعمةن علةندع  » توش ق بةلض أزع ظئنع ةن س اثا    . دئض ىن، س ش ظىح ةم قعلع أثلىثنع خاتعرج آ

ىن ؤةز ـ        ةر ظىح ةتنع، مأمعنل ذ قعسسعلةر هةقعق ز، ب ان قعلعص بئرعمع ةيغةمبةرلةرنعث قعسسعلعرعنع باي ص
ان  ة ظالغ أز ظعحعض عهةت،ظعبرةتلةرنع ظ ةر)2( نةس ا، ظةض ةن   اهللا خالعس عنع جةزم انالرنعث هةممعس ظعنس

                                                 
  . بذ ظعراقتعكع موسذل شةهعرعنع آأرسعتعدذ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر119 ــــ 118سىرة هذد ) 2(
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ة قعلعشعدعن   (هعدايةت قعلعدعغانلعقعنع مأمعنلةر بعلمعدعمذ؟   مةآكة صةتهع قعلعنعص ظعسالم دعنعنعث غةلعب
  . )1()ظعبارةت
 سةن آعشعلةرنع مذسذلمان بولذشقا مةجبذرالمسةن؟         يةنع ظذالرغا تاثامسةن؟ ؤة ظذالرنع ظعمان 

ةلكع  . بولذشعغا مةجبذرالمسةن؟ ظذالرنع ظعمان ظئيتقذزذش سئنعث مةجبذرعيعتعث ظةمةس          ظئيتعص مأمعن    ب
  . ظذ اهللا تاظاالغا تةؤة ظعشتذر

     دذ  (اهللا هةقعقةتةن خالعغان آعشعنع ضذمراه قعلعدذ شذثا سةن  ). خالعغان آعشعنع هعدايةت قعلع
ىن   ذالر ظىح ىن  (ظ انلعقلعرع ظىح ان ظئيتمعغ ةنع ظعم أ ) ي ذرذص ظ ؤالمعغعن قايغ االك قعلع ع )2( )زةثنع ه ظ

ةد ةس     !) مذهةمم ظذلعيعتعث ظةم ئنعث مةس ش س ةت قعلع ذالرنع هعداي ةقةت   (ظ ة ص ذرذلغان ؤةزعص اثا تاصش س
ئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع هعدايةت قعلعدذ      ). سعنع يةتكىزىشتذر  يآعشعلةرضة اهللا نعث ؤةهع    ظع  )3( )ل

أزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن         ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلع  !) مذهةممةد شىبهعسعزآع،  )4( قعدعن ظ
ةن   ةت قعاللمايس ادةمعثنع هعداي ان ظ ةن خالعغ تذر  )5( س ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس . س

تذر     اب ظئلعش ظذلعيعتعمعز هئس ث مةس ةن  )6( بعزنع ذالرغا (س ةقةت    -ؤةز ) ظ ةن ص ن، س عهةت قعلغع  نةس
ذالرغا مذسةللةت .  قعلغذحعسةن نةسعهةت-ؤةز ) ظذالرغا ( ةنع ظذالرنع ظعمانغا مةجبذرلعغذحع(سةن ظ ) ي

  . ))7ظةمةسسةن
اهللا تاظاالنعث هةممعنع بعلعدعغانلعقع، هئكمةت ؤة ظادعللعق بعلةن ظعش قعلعدعغانلعقع ظىحىن ظأزع       

بئرعدعغان، هةممة   خالعغان آعشعنع توغرا يولغان باشاليدعغان، ظأزع خالعغان آعشعنع ظازغذنلذققا قويذص          
ظعش اهللا تاظاالنعث خالعغعنع بويعحة بولعدعغان زات ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان مةزآذر ظايةتلةردعن باشقا           

  . يةنة نذرغذنلعغان ظايةتلةر باردذر
دذ      دعن : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي دعال، ظان ةقةت اهللا نعث ظعرادعسع بولغان داق آعشع ص هةرقان

 صعكعر يىرضىزمةيدعغانالرنع اهللا ظازابقا ضعرعصتار قعلعدذ) اهللا نعث ظايةتلعرع ظىستعدة(ظعمان ظئيتعدذ، 
دعغان   ةآكذر قعلماي ىزمةيدعغان، تةص عكعر يىرض تعدة ص اآعتلعرع ظىس ل ؤة ص ث دةلع اال ظأزعنع ةنع اهللا تاظ ي

دذ   ار قعلع ذمراهلعققا دذح ذققا ؤة ض علةرنع ظازغذنل ةت قعلعش . آعش اال هعداي علةرنع اهللا تاظ ق آعش قا اليع
  . هعدايةت قعلعشتا ؤة ظازدذرذشقا اليعق آعشعلةرنع ظازغذنلذققا قويذص قويذشتا ظادعل يول تذتقذحعدذر

 * * * * * * *  
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 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة رةظد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة فاتعر ) 2(
  . ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم272سىرة بةقةرة ) 3(
  .  ـ ظايةت3سىرة شذظةرا ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56سىرة قةسةس ) 5(
  .   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد ) 6(
  .  ـ ظايةتلةر22 ــــ 21سىرة غاشعية ) 7(
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ع،  أزعتعثالر ظاس«ظئيتقعنك علةرنع آ دعكع نةرس ةر ؤة . مانالردعكع ؤة زئمعن مأجعزعل
دذ ) يةنع صةيغةمبةرلةرنعث (ظاضاهالندذرغذحعالرنعث  دعغان قةؤمضة صايدعسع بولماي ان ظئيتماي   .101ظعم

) نععظأزلعرعضة آئلعش) (يةنع ظازابنعث(ظذالر صةقةت ظأزلعرعدعن بذرذن ظأتكةنلةرضة آةلضةن آىنلةرنعث 
آىتىثالر، مةنمذ سعلةر ) زذلذمنعث ظاقعؤعتعنع(سعلةر «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد. (»آىتعدذ

ةن  ة هةقعقةت ةن بعرلعكت ذثالرنع(بعل االك بولذش علةرنعث ه ةن) س يعن  .102»آىتكىحعم دعن آئ ظان
ق مةسظذل قذتقذزدذق، مأمعنلةرنع قذتقذزذشقا مذشذندا ) ظازابتعن(صةيغةمبةرلعرعمعزنع، مأمعنلةرنع 

  . 103بولعمعز
  ظاسمان ـ زئمعننعث يارعتعلعشع هةققعدة تةصةآكذر قعلعشقا بذيرذلغانلعق توغرعسعدا 

ةآكذر قعلعشقا تةؤسعية قعلعدذ          ةقعل  . اهللا تاظاال بةندعلعرعنع ظأزعنعث مةخلذقاتلعرع ظىستعدة تةص ظ
علةر   ان نةرس دا ياراتق مان ؤة زئمعن اال ظاس ىن اهللا تاظ علعرع ظىح ذن ظعض ورذق ؤة تذرغ مانالردعكع ي دة؛ ظاس

ارلعقالردا، آئحة بعلةن آىندىزنعث بعر ـ بعرعضة             اي، آئحة ـ آىندىز قات يذلتذزالر، سةييارعلةر، قذياش ؤة ظ
دىزنعث                 ة، آىن ث آىندىزض عص آئحعنع ا ظالمعش ث ظورنعغ ر ـ بعرعنع ذالرنعث بع عدا، ظ ع بولذش ذ قارش قارم

ة بع  عدة، آئح ذص آئتعش ة ظذلذش ةتلعك آئحعض عنعث قانذنعي قعراص تذرذش ذزعراص قعس دىزنعث ظ ةن آىن ل
بولذشعدا، ظاسماننعث ظئضعز ؤة آةثرع قعلعص نذقسانسعز حعرايلعق يارعتعلعشدا ؤة اهللا تاظاالنعث يامغذر                 
ةر ؤة                ىل ـ حئحةآل ةر، ض ةر، زعراظةتل ىك مئؤعل دعن تىرل دىرىص ظذنعث ع تعرعل ألىك زئمعنن دذرذص ظ ياغ

ذخعل ظأسىملى ةرخعل   خعلم ةظةتلعرع ه دعغان مةنص ىك، يةتكىزع رع تىرل آلةرنع ظأستىرىص بئرعشعدة رةثلع
أل ـ               ةرنع، ح ةن تىزلةثلعكل ايان آةتك اغالرنع بعص عز ت دعكع ظئض عدا، زئمعن اتالرنع يارعتعش ان هايؤان بولغ

ب نةرس             ب ـ غارايع ع ظاجايع انالرنع، دئثعزدعك قان ماآ اآع خارابالش قان ي اؤانالرنع، ظاؤاتالش علةرنع ؤة باي
ع     امالدا مئثعش ةيعن ش ةرنعث م ذحعالرنعث آئمعل ةر قعلغ عدا، سةص ذنلعرعنع يارعتعش ز دولق دةك دئثع تاغ
لعك ؤة اهللا   قا تئضعش عكعر قعلعش عدة ص ذندذرذص بئرعش ع بويس ث دئثعزن ذدرةتلعك اهللا تاظاالنع ىن ق ظىح

ا             اآعتالر ب ل ـ ص اتاليدعغان دةلع ارلعقعنع ظعسص ع ؤة ب ث بعرلعك اله    . رتاظاالنع ئح ظع قا ه االدعن باش اهللا تاظ
  . ظذنعثدعن باشقا هئح تةربعيعحعمذ يوقتذر. يوقتذر
 اهالندذرغذحعالرنعث ةر ؤة ظاض ةيغةمبةرلةرنعث(مأجعزعل ةنع ص ة ) ي دعغان قةؤمض ان ظئيتماي ظعم

دذ دعكع اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان صايدعسع بولماي ةنع ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن ةلعل ـ     د ي
اآعت اتاليدعغان روشةن  ص ةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع ظعسص ئلعص آةلضةن ظأزلعرعنعث راست ص ةيغةمبةرلةر ظ الر، ص

ايدا بةرمةيدذ           اآعتالر ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤمضة هئحقانداق ص اهللا تاظاال  . مأجعزعلةر ؤة ظوحذق دةلعل ـ ص
ة ذ هةقت دذب داق دةي ارعثنعث ل:  مذن عزآع، صةرؤةردعض ان  شىبهعس انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش ةنعتعض
دذ عحة   . ظئيتماي ازابنع آأرمعض اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلض ذالرغا ص ان (ظ ظعم
  . )1()ظئيتمايدذ
 ةرنعث ة آةلضةن آىنل ةنع ظازابنعث (ظذالر صةقةت ظأزلعرعدعن بذرذن ظأتكةنلةرض ظأزلعرعضة ) (ي

نع  دذ ) آئلعش ع مذهة  »آىتع ةنع ظ ةد  ي ةن       ! مم عرع ظأتك ةقةت ظعلض ىحعلةر ص ةيغةمبةر دئض ان ص يالغ
ازابلعق         صةيغةمبةرلعرعنع يالغانغا حعقارغان ظىممةتلةرضة اهللا تاظاالنعث ظعنتعقام ظئلعش ظىحىن حىشىرضةن ظ

  . آىنلعرعضة ظوخشاش آىنلةرنعث ظأزلعرعضة آئلعشعنع آىتعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر97 ـــ 96سىرة يذنذس ) 1(
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) آىتىثالر، مةنمذ سعلةر ) منعث ظاقعؤعتعنع زذلذ(سعلةر «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد
ةن  ة هةقعقةت ةن بعرلعكت ذثالرنع (بعل االك بولذش علةرنعث ه ةن) س يعن . »آىتكىحعم دعن آئ ظان

 صةيغةمبةرلةرنع يالغان صةيغةمبةر دئضىحعلةرنع قذتقذزدذق) ظازابتعن(صةيغةمبةرلعرعمعزنع، مأمعنلةرنع 
دذق  االك قعلمع قا . ه ةرنع قذتقذزذش ولعمعز مأمعنل ظذل ب ذنداق مةس عزآع،          مذش ةك ـ شىبهعس  ش

ذغلعقع بعلةن ظىستعضة ظالدع                ة مذنداق     . مأمعنلةرنع قذتقذزذشنع اهللا تاظاال ظأزنعث ظذل اهللا تاظاال بذ هةقت
دذ ارعثالر : دةي ة(صةرؤةردعض نع  )بةندعلعرعض ةت قعلعش عدعن  (رةهم ش يىزعس ان قعلع ة  ) ظئهس أز ظىستعض ظ
  . ))1ظالدع

* * * * * * *   
 ö≅ è% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. ’Îû 7e7 x© ÏiΒ  É_ƒÏŠ Iξ sù ß‰ç6 ôã r& t Ï%©! $# tβρß‰ ç7÷è s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ôÅ3≈ s9 uρ 

ß‰ ç6ôã r& ©! $# “ Ï% ©!$# öΝä38 ©ùuθ tG tƒ ( ÝVö ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ÷βr&uρ óΟ Ï% r& y7 yγ ô_uρ ÈÏe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ xm Ÿωuρ 

¨ sðθä3s? š∅ÏΒ šÏ. Îô³ ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ Ÿωuρ äí ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8• ÛØ tƒ ( βÎ* sù |M ù= yèsù y7 ¯ΡÎ* sù 

# ]ŒÎ) z ÏiΒ tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪ βÎ) uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ωÎ) uθ èδ ( χ Î) uρ x8 ôŠÍãƒ 9ö sƒ ¿2 Ÿξ sù ¨Š!# u‘ 

Ï& Í#ôÒ xÏ9 4 Ü=ŠÅÁ ãƒ Ïµ Î/  tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ Ïν ÏŠ$t6Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇⊃∠∪  
ةر سعلةر مئنعث ! ظع ظعنسانالر «ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثنعث مذشرعكلعرعغا ! ظع مذهةممةد ( ظةض

ذتلعر  ذؤاتقان ب ذص حوقذن ع قوي علةرنعث اهللا ن اثالر، س ذمانلعنعدعغان بولس دعن ض ةن دعنعم عثالرغا م
ةردعن  ةن، مةن مأمعنل ادةت قعلعم ا ظعب دعغان اهللا غ حوقذنمايمةن، لئكعن مةن سعلةرنع قةبزع روه قعلع

دذم  قا بذيرذل ة . 104»بولذش ا (يةن عن، «): ماث ا يىزلةنض وغرا دعنغ ذص، ت نالردعن بذرذل ل دع باتع
كىزةلمةيدعغان نةرسعلةرضة ظعبادةت اهللا نع قويذص، ساثا صايدا ـ زعيان يةت  .105مذشرعكالردعن بولمعغعن

ظةضةر   .106عسةنزذلذم سالغذحعالردعن بول) ظأزةثضة(قعلمعغعن، ظةضةر ظذالرغا ظعبادةت قعلساث، حوقذم 
 زةخمةت يةتكىزىشنع ظعرادة قعلسا، يالغذز اهللا دعن باشقا ظذنع دةصظع قعلغذحع -اهللا ساثا بعرةر زعيان 

ةر ياخشعلعقنع ظعرادة قعلسا، اهللا نعث صةزلعنع قايتذرغذحع بولمايدذ، اهللا بولمايدذ، ظةضةر اهللا ساثا بعر
دذ، اهللا  ة يةتكىزع ان ظادةمض دعن خالعغ ةزلعنع بةندعلعرع ذناهعنع(ص دعلعرعنعث ض عرةت ) بةن مةغص

  . 107)دئيعلدع(» مئهرعباندذر)ظذالرغا(قعلغذحعدذر، 
  .ثغعال تةؤةآكىل قعلعش توغرعسعدايالغذز بعرال اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعش ؤة ظذنع

دذ      عن دةي داق دئض االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةر : اهللا تاظ ع بةندعل ةن ! (ظ م
ةك      ا ش الم دعنعغ ن ظعس وغرا دع ةن ت ارقعلعق بعلدىرض ي ظ ا ؤةهع اال ماث ةن اهللا تاظ ئلعص آةلض ة ظ سعلةرض

ةقةت     قعلساثالر، مةن سعلةرنعث اهللا تاظاالنع قويذص حوق      ئكعن مةن ص ذنعؤاتقان بذتلعرعثالرغا حوقذنمايمةن، ل
ظاندعن  . ظذ سعلةرضة هاياتلعق بةرضعنعدةك هةم ظألتىرعدذ . شئرعكع يوق بعر اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعمةن     

اهعدذر   ث دةرض ايعثالر اهللا تاظاالنع دعغان ج ايتعص بارع علةرنعث ق ذص  . س االنع قوي علةرنعث اهللا تاظ ةر س ظةض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةنظام ) 1(
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ا حوقذنمايمةن، سعلةر ظعالهلعرعثالرنعث    حوقذن  عؤاتقان ظعالهلعرعثالر راست بولسا، مةن ظذ ظعالهلعرعثالرغ
ان        داق زعي ا هئحقان رعثالر ماث ذ ظعالهلع ةن ظ ثالر، هةقعقةت ا قعلع ةص دذظ عنع تعل ان يةتكىزعش ا زعي ماث

ايدعمذ بئرةلمةيدذ    أ         . يةتكىزةلمةيدذ ؤة ص ايدا ـ زعيان ظ ز ظعلكعدة بولغان زات، هئح    شةك ـ شىبهعسعزآع، ص
لئكعن مةن سعلةرنع قةبزع روه قعلعدعغان اهللا غا ظعبادةت قعلعمةن، . شئرعكع يوق يالغذز اهللا تاظاالدذر    

  . مةن مأمعنلةردعن بولذشقا بذيرذلدذم
ة ا(يةن ا يىزلةنضعن «): ماث وغرا دعنغ ذص، ت نالردعن بذرذل أزةثنع باتعل دع ةنع شئرعكتعن ظ  ي

  . مذشرعكالردعن بولمعغعنذز بعر اهللا تاظاالغعال خالعس ظعبادةت قعلعشقا يىزلةنضعن تارتعص يالغ
 زةخمةت يةتكىزىشنع ظعرادة قعلسا، يالغذز اهللا دعن باشقا ظذنع دةصظع ـظةضةر اهللا ساثا بعرةر زعيان 

ةزلع  ا، اهللا نعث ص رادة قعلس رةر ياخشعلعقنع ظع ةر اهللا ساثا بع دذ، ظةض ذحع قعلغذحع بولماي نع قايتذرغ
 بذ ظايةتتة ياخشعلعق بعلةن يامانلعق، بولمايدذ، اهللا صةزلعنع بةندعلعرعدعن خالعغان ظادةمضة يةتكىزعدذ

صايدا بعلةن زعياننعث، صةقةت بعر اهللا تاظاال تةرعصعدعنال بولعدعغانلعقع بذ ظعشالردا اهللا تاظاالغا هئحكعمنعث         
الغذز بعر اهللا تاظاالغعال خاس ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث هئح شئرعكع           شئرعك بواللمايدعغانلعقع، ظعبادةتنعث ي     

  . يوق ظعكةنلعكعضة داظعر ظوحذق بايانالر بار
 دئيعلدع(» مئهرعباندذر)ظذالرغا(مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث ضذناهعنع(اهللا( يةنع 

ذناهالر بول        قا ض دعن باش اآع ظذنعث ذناهع ي ةنلعك ض ئرعك آةلتىرض ةيلع ش دعن   م ث ظازابع ذن، اهللا تاظاالنع س
عرةت         ةن مةغص ة اهللا هةقعقةت ان آعشعض ة قعلغ ةن تةؤب ع بعل لعق نعيعت ا قعلماس ذناهالرنع قايت ذ ض ذص ب قورق

  . قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  

 ö≅ è% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% ãΝ à2 u!% y` ‘, ysø9 $# ÏΒ öΝ ä3În/§‘ ( Çyϑ sù 3“ y‰ tF÷δ $# $yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰ tG ÷κ u‰  ÏµÅ¡ø uΖ Ï9 ( tΒ uρ 

¨≅ |Ê $yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ÅÒ tƒ $pκ ö n= tæ ( !$ tΒ uρ O$tΡ r& Ν ä3ø‹ n= tæ 5≅‹ Å2 uθÎ/ ∩⊇⊃∇∪ ôìÎ7 ¨? $#uρ $tΒ # yrθãƒ y7 ø‹ s9 Î) ö É9 ô¹ $#uρ 4 ®L xm zΝ ä3øt s† ª! $# 4 
uθ èδ uρ ã ö yz tÏϑ Å3≈ ut ù: $# ∩⊇⊃∪  

ة صةرؤةردعض ! ظع ظعنسانالر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد ( عدعن هةق دعن سعلةرض ارعثالر تةرعص
ع  دذ، آعمك قان بولع ةت تاص ىن هعداي ع ظىح ث صايدعس عدعكةن، ظأزعنع ةت تاص ع هعداي دع، آعمك آةل

مةن  امعي ظةمةس ة ه ةن سعلةرض دذ، م ان بولع ىن ظازغ ع ظىح ةن،ظأزعنعث زعيعن ع (. 108»ظازعدعك ظ
أزةث ظةمةل قعلعص، باشقعالرغا يةنع ظذنعثغا ظ(ساثا نازعل قعلعنغان ؤةهيعضة ظةضةشكعن !) مذهةممةد

دعنغا دةؤةت قعلعش يولعدعكع (حة قارعغذهأآىم حع) سةن بعلةن ظذالرنعث ظارعسعدا(اهللا ). ظذنع يةتكىزضعن
  . 109حعدذرقارعغذحعدعغعن، اهللا ظةث هةققانعي هأآىم حع) مذشةققةتلةرضة

ث اهللا      ة ظأزعنع االمنع آعشعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةن   اهللا تاظ ئلعص آةلض عدعن ظ تةرعص
ارقعلعق توغرا يول        ظةلحعلعكنعث شةآلعنعشكة بولمايدعغان هةقعقةت ظعكةنلعكعنع، آعمكع بذ بذهةقعقةت ظ
ا      دعن ظازس ةق يول دعغانلعقعنع، آعمكع ه ىن بولع أزع ظىح ذنعث صايدعسع ظ ة، ظ ذنعثغا ظةضةشس ا ؤة ظ تاصس

 يةنع مةن مةن سعلةرضة هامعي ظةمةسمةنلعشقا ؤة بذنعث جازاسعمذ ظأزعضعال بولعدعغانلعقعنع خةؤةر قع
مةن     عل ظةمةس عثالرغا آئص أمعن بولذش علةرنعث م اهالندذرغذحعمةن   . س علةرنع ظاض ةقةت س ةن ص ةت  . م هعداي

  . قعلعش اهللا تاظاالغعال خاستذر، دئيعشكة بذيرذيدذ
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)ةث ظةمةل قعلعص، يةنع ظذنعثغا ظأز(ساثا نازعل قعلعنغان ؤةهيعضة ظةضةشكعن !) ظع مذهةممةد
ذالرنعث ظارعسعدا (اهللا ). باشقعالرغا ظذنع يةتكىزضعن  ةن ظ ا دةؤةت (حة قارعغذهأآىم حع ) سةن بعل دعنغ

ة  دعكع مذشةققةتلةرض دعغعن) قعلعش يولع ان   حع ي قعلغ ا ؤة ؤةهع ان آعتابق ل قعلغ اثا نازع ةنع اهللا س  ي
لعق قعلغان آعشعلةرنعث ظارعسعدا هأآىم       اهللا تاظاال سئنعث بعلةن ساثا قارشع          . نةرسعضة حعث ظئسعلغعن   

  . حة سةؤر قعلغعنقارعغذحع
 دذر قارعغذاهللا ظةث هةققانعي هأآىم حع ةنع اهللا تاظاال ظةث ظادعل ؤة هئكمةت بعلةن هأآىم              حع  ي

  . حعدذرقارعغذحع
   .مةرهةمةتلعك اهللا تاظاالنعث صةزلع بعلةن سىرة يذنذسنعث تةصسعرع تىضعدع
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ث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حئحعنع ظاقارتعؤةتكةن سىرعلةردعن ظعكةنلعكع سىرة هذدنع
  توغرعسعدا 

  
دذ،   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب زع، ظعبن ام تعرمع ظعم

ةآرع ةيغةمبعرع  : ظةبذب ث ص ع اهللا نع دع  ! ظ تعغذ؟ دئ اقعرعص آئتعص ث ظ االم . حئحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
ارتعؤةتتع           « ةآؤعر سىرعلعرع ظاق ة ؤة ت ة، مذرساالت، نةب ة بعر رعؤايةتتة   .  دئدع »حئحعمنع هذد، ؤاقعظ : يةن
  . دئضةن »سىرة هذد ؤة ظذنعثغا مةزمذنداش سىرعلةر حئحعمنع ظاقارتعؤةتتع«

ijk  

  !9# 4 ë=≈tG Ï. ôM yϑ Å3 ômé& …çµ çG≈ tƒ# u §ΝèO ôM n= Å_Áèù ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3 xm AÎ7 yz ∩⊇∪ ω r& (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©! $# 4  É_ ¯ΡÎ) 

/ ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ Ö Ï±o0 uρ ∩⊄∪ Èβ r&uρ (#ρã Ï øótF ó™$# ö/ ä3−/ u‘ §Ν èO (# ûθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Ν ä3÷èÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β $·Ζ |¡xm #’ n< Î) 5≅ y_ r& 

‘wΚ |¡–Β ÏN ÷σ ãƒuρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 5≅ ôÒsù … ã&s# ôÒsù ( βÎ) uρ (# öθ©9 uθs? þ’ ÏoΤ Î* sù ß∃% s{r& ö/ä3ø‹ n= tæ z>#x‹ tã 5Θöθ tƒ A Î6x. ∩⊂∪ ’ n< Î) «! $# 

ö/ ä3ãèÅ_ ótΒ ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« íƒÏ‰ s% ∩⊆∪   

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
بذ، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، هةممعدعن خةؤةردار اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان، . ظةلعف، الم، را

. 1تةصسعلعي بايان قعلعنغان آعتابتذر) ؤة قعسسعلةر ظةقعدة، ظةهكام ؤةز(ظايةتلةرنعث تىزىلىشع صذختا، 
عظئ( عدعن «) يتقعنك ة اهللا تةرعص ةن سعلةرض عزآع، م ثالر، شىبهعس ادةت قعلع ا ظعب ةقةت اهللا غ علةر ص س

ظعمان ظئيتساثالر اهللا (ظاضاهالندذرغذحعمةن، ) آاصعر بولساثالر سعلةرنع اهللا نعث ظازابعدعن(ظةؤةتعلضةن، 
ثالردعن مةغصعرةت تةلةص سعلةر صةرؤةردعضارع .2خذش خةؤةر بةرضىحعمةن) نعث ساؤابع بعلةن سعلةرضة

ة  ةن مذددةتكعح علةرنع مذظةيي ثالر، اهللا س ة قعلع ذنعثغا تةؤب دعن ظ ثالر، ظان أمرىثالر (قعلع ةنع ظ ي
ظوبدان بةهرعمةن قعلعدذ، ياخشع ظعش قعلغذحعغا ) ظاخعرلعشعص، ظةجعلعثالر يةتكىحة هاياتعي دذنيادعن

) ظازابقا دذحار بولعسعلةر(يىز ظأرىسةثالر، ) نظعماندع(قعلغان ياخشعلعقنعث ساؤابعنع بئرعدذ، ظةضةر 
اهللا نعث ) ظألضةندعن آئيعن( .3سعلةرنعث قعيامةت آىنعنعث حوث ظازابعغا قئلعشعثالردعن ظةنسعرةيمةن

  . 4»دةرضاهعغا قايتعسعلةر، اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر

 ظايةت123               سىرة هذد                          مةآكعدة نازعل بولغان  
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  توغرعسعدا قذرظان آةرعم ؤة ظذنعث يالغذز اهللا تةرعصعضعال حاقعرعدعغانلعقع 
ان            ان قعلعنغ علعي باي عدا تةصس ةرةنعث بئش ىرة بةق دة س لعرع هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ظ

ةآرارالش هاجةتسعز            ا ت ةردة ظذنع قايت ةقةت اهللا تاظاال تةرعصعدعنال       . بولغاحقا، بذ ي توغرا يولغا ظئرعشعش ص
دذ دذ . بولع داق دةي اال مذن ةمما اهللا تاظ ة: ظ ةت بعل ذ، هئكم ةؤةردار اهللا ب دعن خ ذحع، هةممع ن ظعش قعلغ

تةصسعلعي ) ؤة قعسسعلةر ظةقعدة، ظةهكام ؤةز(تةرعصعدعن نازعل بولغان، ظايةتلةرنعث تىزىلىشع صذختا، 
ذر  ان آعتابت ان قعلعنغ ش      باي ةن ظع ةت بعل دة هئكم ان هأآىملعرع أزلعرعدة ؤة حعقارغ ذرظان س ذ ق ةنع ب  ي

دعن تو ان، سأز  قعلغذحع، ظعشالرنعث ظاقعؤعتع عدعن نازعل قعلعنغ ذص تذرغذحع اهللا تةرعص ةؤةردار بول ذق خ ل
ان    ةل بولغ ة مذآةمم ةنا جةهةتت ةآعل ؤة م ان، ش ان قعلعنغ علعي باي ةنعلعرع تةصس ذختا، م ارعلعرع ص ظعب

  . بذ ظايةتنع مذجاهعد، قةتادة ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالرمذ مذشذنداق تةصسعر قعلغان. آعتابتذر
)ع ثالر «) ظئيتقعنك ادةت قعلع ا ظعب ةقةت اهللا غ علةر ص ةنعلعرع  »س ذختا، م ارعلعرع ص أز ظعب  س

ادةت قعلعشقا حاقعرعش         . تةصسعلعي بايان قعلعنغان  بذ قذرظان آةرعم هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا غعال ظعب
  . ظىحىن نازعل قعلعندع

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم عرع !) ظ ةندعن ظعلض ةن س ظةؤةتعلض
ذد       «: صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة  ادةت قعلعثالر       ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةب » يوقتذر، ماثعال ظعب

ةنع  (اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، شةيتاندعن    «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة    ،  ))1دةص ؤةهيع قعلدذق   ي
ذدق   داق مةب ا ظوخشاش هةرقان ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ادةت قعلعشتعنش ذثالر) ا ظعب راق بول دةص » يع

  . ))2صةيغةمبةر ظةؤةتتذق
 ،عدعن ظةؤةتعلضةن ة اهللا تةرعص عر بولساثالر سعلةرنع اهللا نعث (شىبهعسعزآع، مةن سعلةرض آاص

دعن اهالندذرغذحعمةن، ) ظازابع ة (ظاض ةن سعلةرض اؤابع بعل ث س اثالر اهللا نع ان ظئيتس ةؤةر ) ظعم ذش خ خ
ىحعمةن ةنبةرض اتتعق   ي ةن سعلةرنع اهللا تاظاالنعث ق ا بويسذنمعساثالر، هةقعقةت ةر سعلةر اهللا تاظاالغ ع ظةض

اهالندذرغذحعمةن  دعن ظاض ارةت      . ظازابع ذش بئش ةن خ اؤاب بعل ا س اثالر، آاتت ا بويسذنس ةر اهللا تاظاالغ ظةض
  . بةرضىحعمةن

ةفا تئغعغا حعقعص قذرةيش    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم س: سةهعه هةدعستة بذ هةقتة مذنداق دئيعلضةن   
اقعردع ع ح ة يئقعنلعرعن ةب جةهةتت عدعكع نةس ةيغةمبةر . قةبعلعس دع، ص ذالر يعغعل ةن ظ ذنعث بعل ش

اتلعق بعر قوشذن       ! ظع قذرةيش ضذرذهع  «: ظةلةيهعسساالم ظذالرغا  ظئيتعص بئقعثالرحذ ظةضةر مةن سعلةرضة ظ
ا    ةم ماث دذ، دئس تعثالرغا باستذرذص آئلع دا ظىس اث ظاتقان علةر؟ت دع»  ظعشعنةمس ئنعث  «. دئ ز س ذالر بع ظ

انلعقعثنع آأرمعدذق    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع » يالغان ظئيتق اتتعق    «: ص هةقعقةتةن مةن سعلةرنع ق
  . دئدع» آئلعشتعن بذرذن ظاضاهالندذرغذحعمةنظازب 

 ظذنعثغا تةؤبة سعلةر صةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تةلةص قعلعثالر، ظاندعن: اهللا مذنداق دةيدذ
يةنع ظأمرىثالر ظاخعرلعشعص، ظةجعلعثالر يةتكىحة هاياتعي (قعلعثالر، اهللا سعلةرنع مذظةييةن مذددةتكعحة 

 مةن ظوبدان بةهرعمةن قعلعدذ، ياخشع ظعش قعلغذحعغا قعلغان ياخشعلعقنعث ساؤابعنع بئرعدذ) دذنيادعن
االمنعث ( ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان ) ص ذرذن قعلغ علةرنع ب قا ؤة  س ةص قعلعش عرةت تةل ذناهلعرعثالرغا مةغص  ض

ق    قا ؤة داؤاملع كة قايتعش ىك اهللا تةرةص ب ؤة بىي ص غالع ة قعلع عرع تةؤب تعن ظعلض ازاب آئلعش ذنعثغا ظ ظ

                                                 
  . ظايةت ـ 25سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 2(
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ا تعرعكحعلعكعدعن              . شذنداق قعلعشقا بذيرذيمةن   شذنداق قعلساثالر اهللا سعلةرنع ظةجعلعثالر توشقعحة دذني
  .اخعرةتتة آأص ساؤاب بئرعدذظ. ظوبدان بةهرعمةن قعلعدذ

دذ    ة مذنداق دةي ذ هةقت ةر : اهللا تاظاال ب ةردعن آعمكع ياخشع ظةمةل قعلعدعكةن،    -ظ ال مأمعنل  ظاي
ظوبدان  ) دذنيادا قاناظةتحانلعق، هاالل رعزعق ؤة ياخشع ظةمةللةرضة مذؤةصصةق قعلعص      (بعز ظذنع ظةلؤةتتة    

ىز ) ظعماندعن(ظةضةر  ))1دعنمذ ياخشعراق ساؤاب بئرعمعزياشعتعمعز، ظذالرغا، ظةلؤةتتة، قعلغان ظةمةلع    ي
ار بولعسعلةر(ظأرىسةثالر،  ا دذح ا قئلعشعثالردعن ) ظازابق علةرنعث قعيامةت آىنعنعث حوث ظازابعغ س
ةيغةمبةرلعرعنع يالغانغا حعقارغان        ظةنسعرةيمةن ىز ظأرىضةن ؤة ص  بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث بذيرذقلعرعدعن ي
ة ق ذر  آعشعلةرض اتتعق تةهدعتت ان ق ار       . علعنغ ا دذح اتتعق ظازابق ذم ق ع حوق ةت آىن علةر قعيام داق آعش بذن

  . بولعدذ
»)يعن ادعردذر ) ظألضةندعن آئ ة ق ةر نةرسعض اهعغا قايتعسعلةر، اهللا ه ةنع »اهللا نعث دةرض  ي

اهعدذر        ث دةرض ايعثالر اهللا تاظاالنع دعغان ج ايتعص بارع علةرنعث ق دة س ةت آىنع تلعرعغا  اهللا . قعيام أز دوس ظ
ا تعرعلدىرىشتةك                ظئهسان قعلعشقا، دىشمةنلةردعن ظعنتعقام ظئلعشقا ؤة قعيامةت آىنعدة مةخلذقاتالرنع قايت

ادعردذر   قا ق نع قعلعش ر ظعش داق بع ان هةرقان أزع خالعغ ث  . ظ علةرنع اهللا تاظاالنع ةت آعش عرعكع ظاي ظعلض
  . ظاالنعث ظازابعدعن قورقعتعدذتأؤةندعكع ظايةت بولسا، اهللا تا. نئمعتعضة قعزعقتذردع

 * * * * * * *  
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دة ) (يةنع آاصعرالر (راستعنال ظذالر  ذنعث يئنعدعن ظأتكةنلعرع ) رةسذلذلال، قذرظان ظوقذؤاتقاندا ظ

دا، اهللا  ةن حىمكعنعؤالغانلعرع ذالر آعيعملعرع بعل دذ، راستال ظ ىز ظأرىي ظذنعثدعن يوشذرذنذش ظىحىن ي
  . 5ظذالرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشلعرعنع بعلعص تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكعنع بعلضىحعدذر

  تاظاالنعث هةممة نةرسعدعن خةؤةردار ظعكةنلعكع توغرعسعدا اهللا 
دذ    داق دةي ذ مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب عرعكع «: ظعبن علةرظعلض ايلعرعنع  ،آعش ذياتلعق ج  ظ

ةندة ظاسمانغا قاراشنع   دا، جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزض ذرمايتتعظاحقان ذ . ياقت اال ب ةن اهللا تاظ شذنعث بعل
  . »ظايةتنع نازعل قعلدع

ظعمام بذخارع مذهةممةد ظعبنع ظذببادتعن رعؤايةت قعلعدذآع، ظذ ظعبنع ظابباستعن بذ ظايةت هةققعدة            
ةندة    : سورعغاندا ظعبنع ظابباس مذنداق دئضةن   ةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزض الع بعل أز ظاي ةر آعشع ظ ظ

  . ىشتعشذنث بعلةن بذ ظايةت ح. ياآع آعيعملعرعنع سالغاندا، خعجعل بولذص آئتةتتع
ة بعر رعؤايعتعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن                  آعشعلةر  «: ظعمام بذخارعنعث يةن

ا           تعن هاي مانغا قاراش ةندة ظاس عؤةت ظأتكىزض عي مذناس ةن جعنس الع بعل اآع ظاي الغاندا، ي ع س آعيعملعرعن
  . » شذنعث بعلةن بذ ظايةت حىشتع.قعالتتع

 ظذالر آعيعملعرع بعلةن حىمكعنعؤالغانلعرعدا: زعيةلالهذ ظةنهذنعثظعمام بذخارع ظعبنع ظابباس رة
  . ظذالر باشلعرعنع يأضعؤالغانلعرعدا دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلدع: دئضةن ظايةتنع

                                                 
  .  ـ ظايةت97سىرة نةهل ) 1(
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ظىستعضة ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (يةر يىزعدعكع هايؤانالرنعث هةممعسعضة رعزعق بئرعشنع اهللا 

ايعنع ؤة  ذرار ج ذالرنعث ت ان، اهللا ظ يعن(ظالغ ةندعن آئ ذالرنعث ) ظألض دذ، ظ ايعنع بعلع دعغان ج آأمىلع
  . 6يئزعلغاندذر) لمةهصذزغايةنع لةؤهذ(هةممعسع روشةن آعتابقا 

  اهللا تاظاالنعث ظعنسانالردعن باشقا مةخلذقاتالرغعمذ رعزعق بئرعشكة آئصعل ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ذن،     اهللا تاظ زدا بولس ةيلع دئثع ذقتا بولسذن م ةيلع قذرذقل ارعدعكع م ةر ش ث ي  ظأزعنع

ارلعق مةخل    ذقاتالرغا رعزعق بئرعشكة آئصعل بولغانلعقع، ظذالرنعث      حوث ـ آعحعك هايؤاناتالردعن ظعبارةت ب
  . يئتعص بارعدعغان جايعنع ؤة تذرار جايعنع بعلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

داق      دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذنعث ب اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب قعالر ظعبن ة ؤة باش ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذالرنعث ت «: دئض ايعنع     اهللا ظ دعغان ج يعن آأمىلع ةندعن آئ ايعنع ؤة ظألض ذرار ج

  .  تا تةصسعلعي يئزعلغاندذرروشةن آعتابظذالرنعث هةممعسع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعكع . بعلعدذ
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ايؤان بولسذن  : اهللا تاظ دعغان ه دة ماثع ةر يىزع ةيلع ي ةيلع ظعككع . م م

دعغان ظ  ةن ظذحع انعتع بعل ةردذر   ق اش ظىممةتل ة ظوخش ع سعلةرض ذن، هةممعس ذش بولس ةنع اهللا (ذحار ق ي
ةنع هةممعنع   (لةؤهذلمةهصذزدا هئح نةرسعنع حىشىرىص قويمعدذق           ). تةرعصعدعن يارعتعلغان مةخلذقالردذر   ي

ىتتذق  ذق ص دذ     )تول اهعغا يعغعلع ارعنعث دةرض ذالر صةرؤةردعض يعن ظ أآىم   (، آئ عدا ه ذالرنعث ظارعس اهللا ظ
ع، 1( ،()دذحعقعرع ةن «ظئيتقعنك ةن م ة   صهةقعقةت ان روشةن دةلعلض عدعن نازعل بولغ ارعم تةرعص ةرؤةردعض

ذرظانغا ؤة ؤةهعضة( ةنع ق ىز  ) ي دذر ي ذآع، سعلةر ظذنع ظعنكار قعلدعثالر، سعلةر بال ظاساسلعنعمةن، هالب
غا خاس، اهللا هةق هأآىم  بئرعشنع تةلةص قعلغان ظازاب مئنعث ظعضعدارحعلعقعمدا ظةمةس، بارحة هأآىم اهللا            

  . ))2»قعلعدذ، اهللا هأآىم قعلغذحعالرنعث ياخشعسعدذر
 * * * * * * *  
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اهللا )  زئمعننع يارعتعشتعن ظعلضعرع-ظاسمان . (اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتع

نعث ظةرشع سذ ظىستعدة ظعدع سعلةرنعث قايسعثالرنعث ظةمةلع ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن اهللا 
                                                 

  .  ـ ظايةت38سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظاية57سىرة ظةنظام ) 2(



  
  
  

  

 

 201                                                                                                            دهذسىرة  ـ 11
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةر سةن !) ظع مذهةممةد). (ظذالرنع ياراتتع ( ذففارلعرعغا (ظةض يعن سعلةر ظ «): مةآكة آ ألضةندعن آئ
ذرظان (بذ «: دئسةث، آاصعرالر حوقذم ظئيتعدذ » !حوقذم تعرعلعسعلةر  ةقةت ) سأزنع ظعحعضة ظالغان ق ص
ظةضةر بعز ظذالرغا نازعل بولعدعغان ظازابنع حةآلعك ؤاقعت آئحعكتىرسةك، ظذالر . 7»روشةن سئهعردذر

ذالرغا اهللا نعث » ظازاب نئمعشقا حىشمةيدذ؟ «): مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن(حوقذم  دذ، راستال ظ دةي
ذالرنع  ازاب ظ ان ظ خعرة قعلغ ذالر مةس المايدذ، ظ ةر تاص دعغان ي ذالر قاحع دة، ظ كةن آىن ازابع حىش ظ

  . 8قورشعؤالعدذ
  اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة آىندة ياراتقانلعقع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب ة   اهللا تاظ ةر نةرسعض ث ه ة     ظأزعنع ع ظالت مانالرنع ؤة زئمعنن ةنلعكعنع، ظاس ادعر ظعك ق
آىندة ياراتقانلعقعنع ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعشتعن ظعلضعرع ظةرشعنعث سذ ظىستعدة ظعكةنلعكعدعن          

  . خةؤةر بئرعدذ
داق   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيندعن ص ع هىس ران ظعبن ةد، ظعم ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض ةؤالدع «: ةت قعلع ةمعم ظ ع ت ثالر ! ظ ذل قعلع ةندة » خذش بئشارةتنع قوب ذالردئض  :ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . خذش خةؤةر يةتكىزدعث، قئنع ظذنع بعزضة بةرمةمسةن؟ دئدع       هةقعقةتةن بعزضة    : ص

عزضة  ب. بعز حوقذم قوبذل قعلدذق    «: ظذالر . دئدع »  خذش بئشارةتنع قوبذل قعلعثالر     !ظع يةمةن ظةهلع   «
عن ةؤةر بةرض دعن خ داق ظعكةنلعكع لعؤعدة قان ةث دةس ث ظ دع»دذنيانع االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

اهللا تاظاال هةر نةرسعنعث  . ظذنعث ظةرشع سذ ظىستعدة ظعدع  . هةممة نةرسعدعن ظعلضعرع اهللا مةؤجذت ظعدع     «
ازدع  ذزدا ي ذماتعنع لةؤهذلمةهص دع» مةل داق د . دئ ةين مذن ع هىس ران ظعبن دذظعم ر  «: ةي دا بع دةل شذ حاغ

ادةم مئنعث قئشعمغا آئلعص، ظع ظعمران     ةردعن بوشاص آئتعصتذ، دئدع    ! ظ اغالقلعق ي مةن تأضعنع  . تأضةث ب
ةتتعم     ص آ ىن حعقع ذؤئلعش ظىح ةنلعكعنع     . تذت ة دئض االمنعث نئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص ذنعثدعن آئ ش

  . مذ رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم. بعلةلمةي قالدعم
ةنلعكعنع      داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ع ظةمرع دذلاله ظعبن لعم، ظاب ام مذس ظعم

دذ  ةت قعلع عزآع،        «: رعؤاي ةك ـ شىبهعس االش ع    اهللا تاظ مانالرنع ؤة زئمعنن دعرعنع ظاس ذقاتالرنعث تةق مةخل
  . »نعث ظةرشع ظةسلعدة سذ ظىستعدة ظعدعاهللا تاظاال.  معث يعل ظعلضعرع بةلضعلعؤةتكةن50يارعتعشتعن 

ةيغةمبةر      ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله عرعدة ظةب ةتنعث تةصس ذ ظاي ذخارع ب ام ب ظعم
 سةن مال ـ    :غالعب ؤة بىيىك اهللا مذنداق دةيدذ«: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . »ساثا هةسسعلةص بئرعمةن   ثنع مئنعث رازعلعقعم ظىحىن سةرص قعلغعن،   ىمىلك ص
دذ    ة مذنداق دةي اهللا تاظاالنعث قولع آةثدذر، ظذ مال ـ مىلكعدعن آئحة ـ آىندىز سةرص قعلسعمذ،                 «: يةن

ارتعص            . ظذنعثدعن هئح نةرسة خوراص قالمايدذ       ظئيتعص بئقعثالرحذ، اهللا ظاسمانالر ؤة زئمعننع ياراتقاندعن ت
بذ اهللا تاظاالنعث خةزعنعسعدعن بعرةر نةرسعنع آئمةيتةلعدعمذ؟ اهللا    . عزعق بئرعص آئلعؤاتعدذ مةخلذقاتالرغا ر 

دع    تعدة ظع ذ ظىس ع س ث ظةرش أؤةن      . تاظاالنع ة ت ان آعشعض ذنع خالعغ ذص، ظ ارازا بول دا ت ث قولع اهللا تاظاالنع
دذ (تذتعدذ  ار قعلع ةنع خالعغان آعشعنعث رعزقعنع ت دذ ، خالعغان آعشعضة ظئضعز تذت)ي ةنع خالعغان (ع ي

  . »)آعشعنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ
 اراتتع (سعلةرنعث قايسعثالرنعث ظةمةلع ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن، اهللا ذالرنع ي  )ظ

ئرعك           عنع ش ئح نةرس ة ه ع ؤة ظأزعض ادةت قعلعش عال ظعب ع ظأزعض مانالرنع ؤة زئمعنن اال ظاس ةنع اهللا تاظ ي
  . ةندعلعرعنعث مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن ياراتتعآةلتىرمةسلعكع ظىحىن ياراتقان ب
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ظاسماننع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
عرالرغا دوزاختعن    ) يةنع ظذالرنع بعكار يارعتعلغان دةص قاراش (ياراتمعدذق، ظذ    آاصعرالرنعث ضذمانعدذر، آاص

ا)1( ،!ؤاي ع ظعنس اراتتع   ! نالرظ ار ي أزةثالرنع بعك علةر ظ ع س اتالرنع   (بعزن ع هايؤان علةر بعزن ةنع س ي
اراتتع       دعغان، جازامذ بةرمةيدعغان قعلعص ي اراتقعنعمعزدةك بعز هئحقانداق ساؤابمذ بةرمةي أزةثالرنع )ي ، ظ

عثدعن باشقا   صادعشاه اهللا ظىستىندذر، ظذن  -هةق  بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلمايدذ دةص ظويالمسعلةر؟    
ارعدذر نعث صةرؤةردعض ذغ ظةرش ذر، اهللا ظذل اله يوقت ئح ظع ةن ؤة )2( ،ه ق تعلعمةيم ةن رعزع ذالردعن م ظ

  . ))3ظذالرنعث مئنع ظوزذقالندذرذشعنع تعلعمةيمةن
نع سعناش ظعكةنلعكعسعلةرنعث قايسعثالرنعث ظةمةلع ياخشع : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ

ىن اهللا  ذال(ظىح اراتتعظ ةنع )رنع ي ة، ي ذ ظايةتت اال ب ع  اهللا تاظ ةلع ياخش عثالرنعث ظةم علةرنعث قايس  س
حىنكع  . قايسعثالرنعث ظةمةلع آأص ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن دئمعدع       . ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن دئدع   

ةيغةمبعرعنعث ش    ث ص العس ؤة اهللا تاظاالنع ا خ ىك اهللا تاظاالغ ب ؤة بىي ةل غالع داق ظةم ةر قان ة ه ةرعظعتعض
هةرقانداق ظةمةل بذ ظعككع شةرتنعث بعرعنع       . مذؤاصعق بولمعسا، ظذ ظةمةل ياخشع ظةمةل هئسابالنمايدذ       

  . يوقعتعص قويسا، بذ ظةمةل قوبذل قعلعنمايدذ
مذشرعكالرنعث ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشع هةققعدعكع مذنازعرعسع ؤة ظذالرنعث ظازابنعث تئز 

  آئلعشعنع تعلعشع توغرعسعدا 
)ةد ع مذهةمم ةن !) ظ ةر س ذففارلعرعغا(ظةض ة آ ذم «): مةآك يعن حوق ةندعن آئ علةر ظألض س

ة شذ مذشرعكالرغا          ! ظع مذهةممةد  :  يةنع اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     دئسةث» !تعرعلعسعلةر ظةضةر سةن ظةن
دع   دةك تعرعلدىرع تة ياراتقعنع ذالرنع دةسلةص ذددع اهللا ظ يعن خ ةندعن آئ ذالر ظألض ةؤةر اهللا نعث ظ غانلعقعنع خ

انلعقعنع سورعساث، ظذالر        : ظةضةر سةن ظذالردعن     : قعلساث ؤة اهللا تاظاال ظذالر هةققعدة         ظذالرنع آعم ياراتق
اينع آعم      «: ظةضةر سةن ظذالردعن)4( ،حوقذم اهللا دةيدذ  اراتتع، آىننع ؤة ظ  ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم ي

ىن( ةظةتع ظىح ةرنعث مةنص ذندذردع) بةندعل ذم» ؟بويس ذالر حوق اث، ظ اؤاب »اهللا«: دةص سورعس  دةص ج
دذ ردعن  ))5بئرع ان بع ذالر اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتق  دةص خةؤةر قعلغعنعغا ظوخشاش، ظ

ار      ع ظعنك ةت آىنعن نع ؤة قعيام ا تعرعلعش يعن قايت ةندعن آئ ذرذص، ظألض ص ت ةنلعكعنع بعلع ر اهللا ظعك بع
  . قعلعدذ

ذ       اهللا تاظاال دا تئخعم ا قارعغان تة ياراتقانغ ذالرنع دةسلةص دىرىش، ظ ا تعرعل ذالرنع قايت بةتةن ظ ا نعس غ
اندذر دذ . ظاس داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب تة : اهللا تاظ ذقاتنع دةسلةص وقتعن(مةخل دعن ) ي دعغان، ظان ار قعلع ب

ذنع  يعن(ظ ذ ) ظألضةندعن آئ ة شذدذر، ظ دعغان اهللا ظةن ذقاتنع ( تعرعلدىرع ةنع مةخل دذرىشي ا ) تعرعل اهللا غ
دا     ( ار قعلغانغا قارعغان تة (سعلةرنعث  !) ظع ظعنسانالر  6( )(ظوثايدذر ) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن ب ) دةسلةص

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة ساد ) 1(
  .  ـ ظايةت116 ــــ 115سىرة مأظمعنذن ) 2(
  .  ـ ظايةت56سىرة زارعيات ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87ف سىرة زذخرذ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع61سىرة ظةنكةبذت ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 6(
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ةقةت بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع، بعر ظادةمنعث             ) ظألضةندعن آئيعن (يارعتعلعشعثالر،   تعرعلدىرىلعشعثالر ص
  . ))1تعرعلدىرىشعضة ظوخشاشتذر

 يةنع ظذالر صةقةت روشةن سئهعردذر) سأزنع ظعحعضة ظالغان قذرظان(بذ : ق دةيدذآاصعرالر مذندا
ذرلذق ؤة  ة آذص عدعن  هةقك ش يىزعس ع حعقع ةن      : قارش ز، دئض ا تعرعلعمع يعن قايت ةندعن آئ ئنعث ظألض س

ئنعث       دذ ؤة س أزلةرنع قعلع ذنداق س عال ش ان آعش ئهعر قعلغ ةن س ةقةت س ةنمةيمعز، ص ة ظعش سأزىثض
  . ةضعشعدذ، دةيدذسأزلعرعثضة ظ
 ةك ت آئحعكتىرس ةآلعك ؤاقع ازابنع ح دعغان ظ ل بولع ذالرغا نازع ز ظ ةر بع ذ  ظةض ة ش ةنع ظةن  ي

اناقلعق         ذددةت ؤة س ةآلعك م ان ح ذالرغا ؤةدة قعلغ ز ظ نع بع اتتعق تذتذش نع ؤة ق رعكالرنع جازاالش مذش
ان ها       ار قعلغ دعرعغان ؤة ظعنك ذنعثغا ظال ذالر ظ ةك ظ عحعلعك آئحكعتىرس ة آىنض قا لةتت ازاب نئمعش ظ

دذ       حىشمةيدذ ازابنع نئمعشقا بعزضة نازعل قعلعشتعن آئحعكتىرعدذ، دةي شةك ـ شىبهعسعزآع،    .  يةنع بذ ظ
ذالر    ذص، ظ ةن بول ذص آةتك ةن تول ش بعل ةك قعلع ذنعثغا ش ش ؤة ظ ار قعلع ةقنع ظعنك ذدع ه ذالرنعث ؤذج ظ

  . ظازابتعن هئح قاحمايتتع ؤة تةص تارتمايتتع
* * * * * * *   
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ذنع )يةنع نئمعتعمعزنع بةرسةك (ظةضةر بعز بعرةر ظعنسانغا رةهمعتعمعزنع تئتعتساق  ، ظاندعن ظ

ذم  ذ حوق دعن(ظذنعثدعن تارتعؤالساق، ظ ةت ) اهللا نعث رةهمعتع ذفرانع نئم دذ، آ ظىمعدسعزلعنعص آئتع
 قعلغاندعن آئيعن، باالالرغا مذصتعال) صعقعرلعق، آئسةللعك، قاتتعقحعلعق قاتارلعق(ظةضةر بعز . 9قعلعدذ

دةص » )ظةمدع آةلمةيدذ(مةندعن باالالر آأتىرىلىص آةتتع «: ظذنعثغا نئمعتعمعزنع تئتعتساق، ظذ حوقذم
دذ -شةك  ةقةت  .10 شىبهعسعز خذشاللعنعص، مةغرذرلعنعص آئتع دا (ص ا ظذحرعغان سةؤرقعلغان، ) باالغ

دا ( عرةت ). عالردذرياخش (ياخشع ظشالرنع قعلغان آعشعلةر ) نئمةتكة يولذققان ذناهع مةغص ذالرنعث ض ظ
  . 11حوث مذآاصاتقا ظئرعشعدذ) ظاخعرةتتة(قعلعنعدذ، ظذالر 

  ظعنساننعث آةثرعحعلعك ؤة قعينحعلعق هالةتتعكع ظأزضعرعشحانلعقع توغرعسعدا 
ة، ذ ظايةتت اال ب قا  اهللا تاظ ةردعن باش أمعن بةندعل ان م ةت قعلغ اال مةرهةم اندعن ؤة اهللا تاظ  ظعنس

دذ  ظعنس ةؤةر بئرع ةتلةردعن خ ار سىص ةت     . انالردعكع ناح انغا نئم ذ ظعنس ةر ظ ارةتكع، ظةض ذنعثدعن ظعب ذ ش ظ
عزلعنعدذ         بةتةن ظىمعدس ة نعس ذ آةلضىسعض ة، ظ اتتعقحعلعق يةتس رةر ق يعن بع ةندعن آئ كة . بئرعلض ظأتمىش

ويا ظذ هئح بعر ياخشعلعقنع آأرمعضةندةك بذنعثدعن آئيعن هئح بعر حعقعش        يولعنع ظىمعد نعسبةتةن ض
دذ   ةتتعن تانع عرعكع نئم ةن ظعلض ش بعل ذرلذق قعلع دةك آذص انغا  . قعلمايدعغان ذ ظعنس ةر ظ ذنداقال، ظةض ش

 يةنع بذ ظذ حوقذم مةندعن باالالر آأتىرىلىص آةتتع دةص: يامانلعققا يولذققاندعن آئيعن نئمةت بئرعلسة
شةك ـ شىبهعسعز خذشاللعنعص  يةتمةيدذ، دةص بااليعظاصةت ؤة يامانلعقتعن آئيعن ماثا هئح بعر يامانلعق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة لوقمان ) 1(
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دذ ةغرذرلعنعص آئتع دا  ؤة م ةخعرلعنعص باشقعالر ظالدع ةن خذشاللعنعص ؤة ص ةر بعل دعكع نئمةتل ةنع قولع  ي
  . آأرةثلةيدذ

دذ         ة مذنداق دةي ةقةت : اهللا تاظاال بذ هةقت دا    ص ا ؤة يامانلعقالرغا يولذققان  سةؤر قعلغان  باالالرغ
 )ياخشع آعشعلةردذر (ياخشع ظعشالرنع قعلغان آعشعلةر المةتلعككة ظئرعشكةن حاغدا بةختكة ؤة سا 

 نئمةت بئرعلضةن حاغدا    ظذالرنعث ضذناهع مةغصعرةت قعلعنعدذ ظذالرغا يةتكةن باالالرنعث سةؤةبع بعلةن      
  . حوث مذآاصاتقا ظئرعشعدذ) ظاخعرةتتة(ظذالر قعلغان ياخشعلعقلعرعنعث سةؤةبع بعلةن 

مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات     «:  هةقتة ظعمام ظةهمةد مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ      بذ
اراملعق، هةتتا ظذنعثغا        اهللا بعلةن قةسةمكع، مأمعن ظادةمضة يةتكةن غةم ـ قاي    ا ـ مذشةققةت، بعظ غذ، جاص

  . »ت قعلعدذآعرعص آةتكةن بعر تال تعكةن ظىحىنمذ اهللا تاظاال ظذنعث ضذناهلعرعنع مةغصعرة
 نعث  اهللازات مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان      «: ظعمام مذسلعم مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ      

اآع يامان هأآىمنع قعلسعال، بذ ظذنعث                    بعلةن قةسةمكع،     نامع اهللا تاظاال مأمعن ظادةمضة بعرةر ياخشع ي
ن ظذ ظذنعثغا شىآىر قعلسا، بذ ظذنعث        ظةضةر ظذنعثغا آةثرعحعلعك يةتسة، ظاندع    . ظىحىن ياخشعلعق بولعدذ  

علعقتذر ىن ياخش ىن     . ظىح ذنعث ظىح ذ ظ ا، ب ةؤر قعلس ذ س دعن ظ ة، ظان ق يةتس ذنعثغا قعيعنحعلع ةر ظ ظةض
  . »بذنعثغا مأمعن ظادةمدعن باشقا آعشع ظئرعشةلمةيدذ. ياخشعلعقتذر

يتقان، ياخشع ظةمةللةرنع  ظعمان ظئ. زامان بعلةن قةسةمكع: شذثا اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      
بعرعضة سةؤرعنع تةؤسعية قعلعشقان آعشعلةردعن     -بعرعضة هةقنع تةؤسعية قعلعشقان، بعر     -قعلغان، بعر  

دذر    ان ظعحعدع ذم زعي ادةم حوق ة ظ قا هةمم دع  )1( باش عز يارعتعل ةن حعدامس ان هةقعقةت ذنعثغا . ظعنس ظ
ا قورقذنحتةك      ( بعرةر  . لسعزلعك يةتكةن حاغدا، زارالنغذحعدذر    بعرةر آأثى ) يوقسذزلذق، ياآع آئسةللعك، ي

دذر   ق قعلغذحع دا، بئخعللع ةن حاغ علعق يةتك ةقةت  . ياخش دعن (ص ةر بذنعث نا) تأؤةندعكعل ذالر : مذستةس ظ
  .  بذ مةزمذندعكع ظايةتلةر قذرظاندا ناهايعتع آأصتذر))2نامازغا هةمعشة رعظاية قعلغذحعالردذر

 * * * * * * *  
 y7 ¯= yè n= sù 88Í‘$s? uÙ ÷èt/ $ tΒ # yrθãƒ y7 øŠs9 Î) 7,Í←!$ |Ê uρ ÏµÎ/ x8â‘ ô‰ |¹ βr& (#θä9θà) tƒ Iω öθs9 tΑ Í“Ρé& Ïµ ø‹n= tã î”∴x. ÷ρ r& 

u !$y_ …çµ yètΒ î7 n= tΒ 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖƒÉ‹ tΡ 4 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ ÷Πr& šχθä9θà)tƒ çµ1u yI øù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù 

Î ô³yèÎ/ 9‘ uθß™ Ï& Í#÷VÏiΒ ;M≈ tƒ u yIø ãΒ (#θãã ôŠ$# uρ Ç tΒ ΟçF ÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# β Î) óΟçFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ ©9 Î* sù 

(#θç7ŠÅftF ó¡o„ öΝ ä3s9 (#ûθ ßϑ n= ÷æ$$ sù !$yϑ ¯Ρ r& tΑ Í“Ρé& ÄΝ ù= ÏèÎ/ «!$# βr& uρ Hω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊆∪  
نئمعشقا ظذنعثغا بعر خةزعنة حىشمعدع؟ ياآع «) يةنع مذشرعكالرنعث(ظذالرنعث !) ظع مذهةممةد(

دةيدعغانلعقع ظىحىن، ساثا نازعل » بعرةر صةرعشتة آةلمعدع؟) ظذنع تةستعقاليدعغان(ظذنعث بعلةن بعللة 
عقعلعدعغاندذ، سةن قعلعنغان ؤةهعنعث بعر قعسمعنع يةتكىزضىث آةلمةيدعغاندذ، يةتكىزىشتعن يىرعكعث س

ةقةت  دعن (ص ث ظازابع ذالرنع اهللا نع ةررذص ) ظ عنع تةس ة نةرس مةن، اهللا هةمم ظاضاهالندذرغذحعس
دذر ذرظاننع . 12قعلغذحع ذالر ق ةد (ظ ع، ) مذهةمم ةمدذ؟ ظئيتقعنك ان دئيعش اد قعلغ أزع ظعج ذ («ظ ب
دعغانلعكع آ) سأزىثالردا ةيرعي حاقعراالي ن غ ) ياردةمضة(عشعلعرعثالرنع راستحعل بولساثالر، اهللا دع

                                                 
  . سىرة ظةسعر تولذق ظايعتع) 1(
  .  ـ ظايةتلةر22 ــــ 19سىرة مةظارعج ) 2(
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ون سىرعنع ظعجاد قعلعص ) صاساهةت ؤة باالغةت جةهةتتعن (حاقعرعص،  قذرظاندعكعضة ظوخشايدعغان ظ
ذرظان اهللا نعث ؤةهيع  ظاؤاز قوشمعسا، ) بذ حاقعرعقعثالرغا (ظةضةر ظذالر . 13»بئقعثالر بعلعثالرآع، ق

  . 14بويسذنامسعلةر؟) اهللا غا (ظعاله يوقتذر، سعلةر اهللا دعن باشقا هئح . قعلعشع بعلةن نازعل قعلعنغان
مذشرعكالرنعث سأزلعرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دعلعنعث سعقعلغانلعقع ؤة ظذنعثغا 

  بئرعلضةن تةسةللع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ة      اهللا تاظ ةن بعمةن دة دئض ذنعث هةققع رعكالرنعث ظ االمغا، مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

دذ  سأ ةللع بئرع ىن تةس عقعلغانلعقع ظىح ة س ةؤةر   . زلعرعض داق خ رعكالردعن مذن ة مذش ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
ان رعكالر : قعلغ ص  (مذش خعرة قعلع االمنع مةس ةد ظةلةيهعسس ع) مذهةمم ازارالردا «: ظئيتت اق  (ب ز تام بع

دعغان، ) يئضةندةك اق يةي دةك(تام ز ماثغان ةيغةمب ) بع داق ص ذ قان دعغان ب ثعص يىرع ةن مئ ذنعث بعل ةر؟ ظ
دع   تة ظةؤةتمع ر صةرعش قا بع ذنعثغا نئمعش ىن اهللا ظ ذش ظىح اهالندذرغذحع بول ة ظاض ر . بعلل ذنعثغا بع ا ظ ي

دع؟     اغ بئرعلمع ر ب دعغان بع ع يةي ذنعثغا مئؤعلعرعن ا ظ دع، ي ة بئرعلمع الر » خةزعن عرالر (زالعم ةنع آاص ): ي
  . ))1دئدع» سعلةر صةقةت سئهعرلةنضةن بعر ظادةمضة ظةضعشعؤاتعسعلةر«

دذ   ذالرنعث سأزلعرعدعن يىرعكعنعث سعقعلماسلعقعغا بذيرذي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظ اهللا تاظاال ص
قا                ا حاقعرعش ث يولعغ ىك اهللا تاظاالنع ب ؤة بىي دىز غالع ة ـ آىن ذالرنع آئح ذنعث ظ أزلةر ظ ذدة س ذ بعه ؤة ظ

  . توسالغذ بولذص قالماسلعقعنع تةؤسعية قعلعدذ
اال  ة اهللا تاظ ذ هةقت ةن ب داق دئض ث س  :  مذن أزلعرعدعن يىرعكعثنع ذالرنعث س ز ظ قعلعؤاتقانلعقعنع عبع

ادةت    ) يةنع ظةجعلعث يةتكةنضة (سةن ظأزةثضة ظألىم آةلضةنضة     . ظوبدان بعلعمعز  ةدةر صةرؤةردعضارعثغا ظعب ق
  . ))2قعلغعن

نئمعشقا «) مذشرعكالرنعثيةنع (ظذالرنعث !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال بذ ظورذندا مذنداق دةيدذ
ة  ةن بعلل ذنعث بعل اآع ظ معدع؟ ي ة حىش ر خةزعن ذنعثغا بع تعقاليدعغان (ظ ذنع تةس رةر صة) ظ تة بع رعش

دع؟ معنع يةتكىزض» آةلمع ر قعس ث بع ان ؤةهعينع ل قعلعنغ اثا نازع ىن، س دعغانلعقع ظىح ث ىدةي
دذ عقعلعدعغاندذآةلمةيدعغان ث س تعن يىرعكع ذالرنعث ش، يةتكىزىش ةنع ظ ىن يىرعكعث  ي ذ سأزلعرع ظىح

لعرعث    ةيغةمبةر قئرعنداش عرعكع ص ةندعن ظعلض ةن، س ر ظاضاهالندذرغذحعس ةقةت بع ةن ص عقعلعدعغاندذ، س س
عدذر  اثا ياخشع ظىلض دا      . س ان، ظاخعرع ةؤر قعلغ ذالرغا س ان ؤة ظ ةت تارتق ان، ظةزعي ار قعلعنغ ذ ظعنك ظذالرم

  . ةلضةنظذالرغا غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالنعث ياردعمع آ
  قذرظاننعث مأجعزة ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب أز ـ               اهللا تاظ ذن ؤة س عنعث مةزم ر آعش ئح بع ةنلعكعنع، ه أجعزة ظعك ذرظاننعث م  ق
اآع ظذنعثغا               ظعبارعلعرع جةهةتتة قذرظانغا ظوخشاش بعر آعتابنع ياآع ظذنعثغا ظوخشاش ظون سىرعنع ؤة ي

ةلمةيدعغانلعقعنع، حىنكع ظذالر اهللا تاظاالنعث سأزع بولذص، خذددع اهللا             ظوخشاش صةقةت بعر سىرعنع آةلتىر    
ة     ذقاتالرنعث سأزلعرعض دةك، مةخل ة ظوخشاص قالمعغعنع ذقاتالرنعث سىصةتلعرعض ةتلعرع مةخل تاظاالنعث سىص

. آتذراهللا يىآسة  . اهللا تاظاالنعث زاتعغعمذ هئح نةرسة ظوخشعمايدذ       . ظوخشاص قالمايدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ   
  . ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله ؤة تةربعيعحع يوقتذر. بارلعق نوقسانالردعن صاآتذر. ظذلذغدذر

                                                 
  . لةر ـ ظايةت8 ــــ 7سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر99 ـــــ 97سىرة هعجعر ) 2(
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 ظةضةر ظذالر  ظاؤاز قوشمعسا) بذ حاقعرعقعثالرغا(ظةضةر ظذالر : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   
ة،          ئلعص آئلةلمعس عنع ظ رةر نةرس دعغان بع ع تذرع ة قارش ان نةرسعض علةر حاقعرغ ذالر  س ع، ظ بعلعثالرآ

بذ قذرظان اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان بولذص، ظذ اهللا تاظاالنعث        .هةقعقةتةن ظذنداق قعلعشتعن ظاجعزدذر     
أز ظعحعضة ظالعدذ      ةرمانعنع ؤة حةآلعمعلعرعنع ظ ةمر ـ ص ذر، . ظعلمعنع ظ اله يوقت قا هئح ظع اهللا دعن باش

  . بويسذنامسعلةر؟) اهللا غا(سعلةر 
 * * * * * * *  

  tΒ tβ% x. ß‰ƒÍãƒ nο4θ uŠ ysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uηtF t⊥ƒ Î—uρ Åe∃uθ çΡ öΝÎκö s9Î) öΝßγ n=≈yϑ ôã r& $pκÏù óΟèδ uρ $pκÏù Ÿω tβθ Ý¡y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪ 

y7Í× ¯≈ s9'ρé& t Ï% ©! $# }§øŠ s9 öΝçλ m; ’Îû Ïο u½z Fψ$# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝÎ7 xmuρ $tΒ (#θ ãèuΖ |¹ $pκÏù ×≅ÏÜ≈t/uρ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ ÷è tƒ 

∩⊇∉∪  
يةنع دذنيانعث (هاياتعي دذنيانع ؤة ظذنعث زعبذزعننعتعنع ) قعلغان ياخشع ظةمةللعرع بعلةن صةقةت(

ز، ) نئمةتلعرعنع ذق بئرعمع ادعال تول ذ دذني ةجرعنع ب آأزلةيدعغان آعشعلةرضة ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ظ
ظاخعرةتتة دوزاختعن باشقا بذنداق آعشعلةرضة  .15دذنيادا ظذالرنعث ظةجرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعلمةيدذ

دذ، قعلغان  ا حعقعرعلع ذالرنعث قعلغان ظعشلعرع يوقق ذر، ظ ةللعرع هئسابقا ) ياخشع (نةرسة يوقت ظةم
  . 16ظئلعنمايدذ

  ع توغرعسعدا يوقلذقدذنيا تعرعكحعلعكعنع آأزلعضةن آعشعضة ظاخعرةتتة هئح نعسعؤعنعث 
اس رةزعيةلال   ع ظابب ةؤفعي، ظعبن دة ظ ةت هةققع ذ ظاي ةت  ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ه

ذم   . شةك ـ شىبهعسعزآع، رعياخورالرغا ياخشعلعقلعرع بذ دذنيادعال بئرعلعدذ : قعلعدذ ظذالرغا قعلحعلعكمذ زذل
دذ دة           . قعلعنماي اآع آئحع ذغان ؤة ي از ظوق اآع نام ذتقان ي ةص روزا ت انع آأزل ال دذني ةقةت م ع، ص آعمك

ذغانغا  امعزع ظوق دذ تةهةججذد ن داق دةي ذنعثغا مذن اال ظ ةلنع قعلسا، اهللا تاظ رةر ياخشع ظةم : ظوخشاش بع
ظذنعثغا دذنيادا آأزلعضةن نةرسعسعنع تولذق بئرعمةن، ظذنعث مال ـ دذنيانع آأزلةص قعلغان ظةمةلع بعكار     

  . ظذ ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعالردعن بولعدذ. قعلعنعدذ
ة آعش   ر قانح قا بع اك ؤة باش د، زةهه دع مذجاهع ةت قعلعن ذنداق رعؤاي ع  . علةردعنمذ مذش ةس ظعبن ظةن

ةن  تع، دئض دة حىش تعظانالر هةققع ذدعي ؤة خرعس ةت يةه ذ ظاي ةن ب ك ؤة هةس دذ. مالع داق دةي ةتادة مذن : ق
ادعال        آعمنعث نعيعتع، مةقسعتع ؤة تةلعؤع مال ـ دذنيا توصالش بولسا، اهللا تاظاال ظذنعث ياخشلعقلعرعنع دذني

دذ  دعن ظ . بئرع دذ    ظان ول آئلع ذرذق ق ة ق علعق     . اخعرةتك رةر ياخش عنعدةك بع ات بئرعلض ذنعثغا مذآاص ظ
مأمعن ظادةمضة آةلسةك، ظذنعث ياخشعلعقلعرعغا دذنيادا مذآاصات بئرعلعدذ ؤة ظاخعرةتتة ساؤاب        . بولمايدذ
  . بئرعلعدذ

دذ    ة مذنداق دةي ذنعث (ادةمضة  بعز دذنيانع آأزلعضةنلةر ظعحعدعن خالعغان ظ   : اهللا تاظاال بذ هةقت ظ
ةس العغعنعنع ظةم ذنع  ) خ دعن ظ ز، ظان العغعنعمعزنع بئرعمع ث خ ة(بعزنع ةن ) ظاخعرةتت ةم بعل جةهةنن

آعمكع ظاخعرةتنع   . قوغالنغان هالدا آعرعدذ   ) اهللا نعث رةهمعتعدعن  (جازااليمعز، جةهةننةمضة ظذ خارالنغان،     
ةرنع قع  ق ظةمةلل ة اليع ذص ظاخعرةتك أمعن بول ةن ؤة م ان آأزلةيدعك ةرنعث قعلغ داق ظادةمل ةن، مذن لعدعك

ا    . قوبذل بولعدذ ) اهللا نعث دةرضاهعدا  (ظةمةلع   بذالرنعث ؤة ظذالرنعث هةر ظعككعسعضة صةرؤةردعضارعثنعث ظات
ز دعن بئرعمع ع . قعلغعنع ا قعلغعن ارعثنعث ظات دعن(صةرؤةردعض ئح ظادةم دذ) ه ةنظع قعلعنماي ذالرنعث . م ظ
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ت    داق ظىس عدعن قان عنع بةزعس دعكع    بةزعس اخعرةت دةرعجعلعرع ارعغعن، ظ ا ق ةرق(ىن قعلغانلعقعمعزغ ) ص
ظأزعنعث ظةمةلع   (آعمكع   )1(زعيادة حوثدذر ) جةهةتتعكع صةرق(ظةلؤةتتة تئخعمذ حوثدذر ؤة ظىستىنلىك    

دذنيانعث  ) ظةمةلع بعلةن(ظاخعرةتنعث ساؤابعنع آأزلعسة، ظذنعث ساؤابعنع زعيادة بئرعمعز، آعمكع         ) بعلةن
ةظع ة، مةنص ةن(تعنع آأزلعس ذنعث تعلعض ة  ) ظ ذنعثغا ظاخعرةتت ز، ظ عنع بئرعمع ةظعتعنعث بةزعس مةنص

  . )2(هئح نئسعؤة يوق) ساؤابتعن(
 * * * * * * *  

  yϑ sùr& tβ% x. 4’ n?tã 7π sΨÉi t/ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ çνθè= ÷G tƒ uρ Ó‰Ïδ$x© çµ÷Ψ ÏiΒ ÏΒ uρ  Ï&Í# ö7 s% Ü=≈tF Ï. # y›θãΒ $ YΒ$tΒ Î) ºπyϑ ôm u‘ uρ 4 
y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ 4 tΒ uρ ö à õ3tƒ  ÏµÎ/ z ÏΒ É>#u“ ôm F{$# â‘$̈Ψ9$$ sù …çν ß‰ Ïã öθtΒ 4 Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒó É∆ çµ ÷ΖÏiΒ 4 çµ ¯ΡÎ) 

‘,ys ø9 $# ÏΒ y7 În/ §‘ £Å3≈ s9uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχθãΨÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∠∪  
ل  ةن دةلع ةن روش عدعن آةلض ارع تةرعص ذرظ(صةرؤةردعض ةنع ق ادةم ) اني النغان ظ ا ظاساس ةنع (غ ي

ةن ظوخشاشمذ؟ ) (مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  دعغان آعشعلةر بعل ذنعثغا اهللا ). هاياتعي دذنيانع آأزلةي ظ
ىحع  ذؤاهلعق بةرض ةن ض عدعن آةلض االم (تةرعص ل ظةلةيهعسس ةنع جعبرعظع دذ، ) ي الؤةت قعلع ذرظاننع تع ق

يئتةآحع ؤة ) ظعسراظعل ظةؤالدعغا) (يةنع تةؤرات(ب قذرظاندعن ظعلضعرع مذساغا نازعل قعلعنغان آعتا 
ةت قعلعص  دع(رةهم ذرظانغا )نازعل قعلعن ة شذنداق آعشعلةر ق ةقعقعي ظعشعنعدذ، (، ظةن ذففار(ه ) آ

جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاي دوزاختذر، قذرظانغا شةك 
 صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان هةقعقةتتذر، لئكعن ظعنسانالرنعث آةلتىرمعضعن، ظذ هةقعقةتةن

  . 17ظعشةنمةيدذ) قذرظاننعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقعغا(تولعسع 
صةرةؤردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن روشةن دةلعلضة ظاساسالنغان ظادةمنعث قذرظانغا 

  رعسعدا ظعشعنعدعغانلعقع توغ
ة، ذ ظايةتت اال ب دذاهللا تاظ ةرنعث هالعدعن خةؤةر بئرع وغرا دعن .  مأمعنل ان ت دعلعرعنع ياراتق ذالر بةن ظ

دذ   . ظىستعدة بولذص اهللا تاظاالنع اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوق دةص تونذيدذ  ة مذنداق دةي : اهللا تاظاال بذ هةقت
       اهللا ظعنسانالرنع شذ    ) ظةضةشكعنكع (، اهللا نعث دعنعغا       باتعل دعنالردعن بذرذلذص ظعسالم دعنعغا يىزلةنضعن

  . ))3دعن بعلةن ياراتقان، اهللا نعث ياراتقعنعدا ظأزضعرعش بولمايدذ، بذ توغرا دعندذر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ظاندعن  . تذغذلعدذ  توغذلغان هةر قانداق بذؤاق ظعسالم دعنع ظىستعدة    يئثع«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
اآع        دذ ؤة ي اآع خرعستعظان قعلعص حوث قعلع ا ـ ظانعسع ظذنع يةهذدعي قعلعص حوث قعلعدذ، ي ظذنعث ظات

ة تذغقعنعغا        . ظوتصةرةس قعلعص حوث قعلعدذ   ذرذنلعرع ساق هالةتت بذ خذددع بعر هايؤان بالعسعنع قذالق، ب
ئس    . تذرظوخشاش دذ دةص ه ة تذغذلع ةن هالةتت ذرذنلعرع آئسعلض ذالق، ب عنعث ق ايؤان بالعس ذ ه علةر ش س

  . »قعالمسعلةر؟

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر21 ــــ 18سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت20سىرة شذرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30سىرة رذم ) 3(
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ةت       ارعدعن رعؤاي االمنعث صةرؤةردعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اردعن ص ع هعم ةياز ظعبن لعم، ظ ام مذس ظعم
مةن بةندعلعرعمنع توغرا    شةك ـ شىبهعسعزآع،    : اهللا تاظاال «: قعلعص مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

اراتتعم  تعدة ي ن ظىس ازدذردع   . دع دعن ظ ذالرنع دعنع ئلعص ظ ةيتانالر آ ذالرغا ش دعن ظ االل  . ظان ةن ه ذالرغا م ظ
اآعت حىشىرمعضةن نةرسعلةرنع ماثا          . قعلغان نةرسعلةرنع هارام قعلدع  ظذالرغا مةن هئحقانداق دةلعل ـ ص

  .  ظىستعدة قالغذحعدذرمأمعن ظادةم بذ دعن. »شئرعك قعلعشقا بذيرعدع
 قذرظاننع تعالؤةت ) جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم(ظذنعثغا اهللا تةرعصعدعن آةلضةن ضذؤاهلعق بةرضىحع
 يةنع اهللا تةرعصعدعن آةلضةن ضذؤاهحع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال صةيغةمبةرلةرضة ؤةهعي                 قعلعدذ

ةرعظعتع بع   االمنعث ش ةد ظةلةيهعسس ان، مذهةمم ىك    قعلغ ةل ؤة بىي اك، مذآةمم دعغان ص ةن تاماملعنع ل
دذ    ئلعص آئلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظ ذرظاننع ص ان ق ة ظالغ أز ظعحعض ةرعظةتلةرنع ظ دة . ش أمعن ظادةم م

ذ تةصسعالتعنع شةرعظةتتعن ظأضعنعدذ   . شةرعظةتنع تونذيدعغان تةبعظةت بولعدذ     ةبعظعتع ظأضةنضةنلعرعنع  . ظ ت
  . ظعشعنعدذتةستعقاليدذ ؤة ظذنعثغا 

صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن روشةن دةلعل : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ 
دعغان ) (يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم (غا ظاساسالنغان ظادةم ) يةنع قذرظان ( انع آأزلةي اتع دذني هاي

مذ؟ ةن ظوخشاش علةر بعل ذؤاهلع ) آعش ةن ض عدعن آةلض ذنعثغا اهللا تةرعص ىحع ظ ل (ق بةرض ةنع جعبرعظع ي
االم دذ) ظةلةيهعسس الؤةت قعلع ذرظاننع تع ةد  ق ذرظاننع مذهةمم االم ق ل ظةلةيهعسس ةنع جعبرعظع  ي

  . ظةلةيهعسساالمغا، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظىممعتعضة يةتكىزعدذ
 اب ان آعت ل قعلعنغ اغا نازع عرع مذس دعن ظعلض ةؤرات(قذرظان ةنع ت ةؤالدعغا) (ي راظعل ظ ) ظعس

ظذالر ظذنعثغا ( يةنع اهللا تاظاال تةؤراتنع ظةنة شذ ظىممةتكة )نازعل قعلعندع(ئتةآحع ؤة رةهمةت قعلعص ي
تةؤرات اهللا تةرعصعدعن ظذالرغا حىشىرىلضةن      . يئتةآحع ؤة ظىلضة بولذشع ظىحىن نازعل قعلدع      ) ظةضعشعدعغان

بذ ظعمانع ظذنع قذرظانغا ظعمان ظئيتعشقا    آعمكع تةؤراتقا هةقعقعي ظعمان ظئيتقان بولسا، ظذنعث       . رةهمةتتذر
  . ظعشعنعدذ) هةقعقعي(ظةنة شذنداق آعشعلةر : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع. يئتةآلةيدذ

ورقعتعص      عنع ق ان آعش ار قعلغ عنع ظعنك رةر نةرس دعن بع اآع ظذنعث ذرظاننع ي اال ق دعن اهللا تاظ ظان
عمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاماظةلعرعدعن آ ) آذففار(: مذنداق دةيدذ 

ذر  ادةم                   جاي دوزاخت اآع ظ ابالر بولسذن، ي عرالر، ظةهلع آعت ةنع زئمعن ظةهلعدعن مةيلع مذشرعكالر، آاص  ي
ظةؤالدعدعن مةيلع هةرخعل ظعرق، حعراي ؤة شةآعلضة مةنسذص باشقا ضذرذهتعكع آعشعلةر بولسذن، قذرظان         

  . دعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلسا، ظذنعث جايع دوزاخ بولعدذيةتكةن آعشعلةر
دذ   داق دةي دة مذن انلعقع هةققع ةآحع قعلعص نازعل قعلغ ىتىن ظعنسانالرغا يئت ذرظاننع ص اال ق : اهللا تاظ

   علةرنع ؤة ا س ذرظان ماث ذ ق ة(ب ي    ) قعيامةتكعح ىن ؤةهع اهالندذرذش ظىح علةرنع ظاض ةن آعش ذرظان يةتك ق
دع ةد )1( )قعلعن ع مذهةمم انالر  !) ظ ع ظعنس ع، ظ ةممعثالرغا اهللا    ! ظئيتقعنك علةرنعث ه ةن س ةن هةقعقةت م

  . ))2تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن
)ذففار اي ) آ ان ج ذنعثغا ؤةدة قعلعنغ ةن، ظ ار قعلعدعك ذرظاننع ظعنك دعن آعمكع ق جاماظةلعرع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق     ظعمام مذسلعم ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذد       دوزاختذر عن ص

نعث نامع بعلةن قةسةمكع، بذ ظىممةتتعن        جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع158سىرة ظةظراف ) 2(
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دعن   اثالص ظان ةيغةمبةرلعكعمنع ظ رةر آعشع مئنعث ص اآع خرعستعظان بولسذن، بع مةيلع يةهذدعي بولسذن ي
  . »قا آعرعدذماثا ظعمان آةلتىرمعسة، ظذ دوزاخ

  هةر بعر هةدعسنعث مةزمذنع قذرظاندا تئصعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ةيغةمبةر   : ظةييذب سةختعيانع، سةظعد ظعبنع جذبةيرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           مةن ص

اآع ظذنع تةستعقلعغانلعقعنع قذرظاندع             ن ظةلةيهعسساالمدعن بعرةر هةدعسنع ظاثلعسام، ظذنعث مةزمذنعنع ي
بذ ظىممةتتعن مةيلع يةهذدعي بولسذن، مةيلع خرعستعظان       «: ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  . تاصاتتعم

ا         بولسذن، هةر قانداق آعشع مئنعث     اثالص ظاندعن ماثا ظعمان آةلتىرمعسة، ظذ دوزاخق ةيغةمبةرلعكعمنع ظ ص
  .  يةتتعدئضةنلعكع» آعرعدذ

دعكع مةزم   نعث قذرظان ذ هةدعس ةن ظ دعن م االمدعن  ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص دذ؟ م ذنع قةيةردع
اتتعم، دةص ظويلعنعشقا باشلعدعم         دا تاص ظاخعرع ظذنعث مةزمذنعنع    . ظاثلعغان هةدعسنعث تةستعقعنع قذرظان

تعم   ة تاص ذ ظايةتت ذففار(: ب ذنعثغا ؤةدة ) آ ةن، ظ ار قعلعدعك ذرظاننع ظعنك ع، ق دعن آعمك جاماظةلعرع
  .  ظايةت صىتىن معللةتلةردعن قذرظاننع ظعنكار قعلغانالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ بذقعلعنغان جاي دوزاختذر

 ان ل قعلعنغ عدعن نازع ارعث تةرعص ةن صةرؤةردعض ذ هةقعقةت عن، ظ ةك آةلتىرمعض ذرظانغا ش ق
ذر ىبهة            هةقعقةتت ةك ـ ش ئح ش دا ه ذص ظذنعث ةت بول ان هةقعق ل قعلعنغ عدعن نازع ذرظان اهللا تةرعص ةنع ق  ي

  . يوقتذر
دذ اهللا داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذ(:  تاظ اب ) ب ذرظان(آعت ةنع ق ارع   )ي ةرنعث صةرؤةردعض نعث ظالةمل

) ظذ (هئح شةك يوق،    ) يةنع قذرظاندا(بذ آعتابتا    ))1تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقعدا هئح شةك يوقتذر     
  . ))2تةقؤادارالرغا يئتةآحعدذر

 ع انالرنعث تولعس ئكعن ظعنس ذرظاننعث ظال(ل ل ق عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض ةمل
ا ةنمةيدذ) قعلعنغانلعقعغ دذظعش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان :  اهللا تاظ علةرنعث ظعم ةرحة آعش ةن ض س

ةر ـ يىزعدعكع      3( (ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتمايدذ  ) لئكعن(ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ  ظةضةر سةن ي
ظعبلعس  4( (ظعتاظةت قعلساث، ظذالر سئنع اهللا نعث يولعدعن ظازدذرعدذ     ضة  ) آذففارالر(آأصحعلعك آعشعلةر   

ذالرنع  ارةت(ظ تعن ظعب ذردع ) ظازدذرذش قا ظاش ةن ظعش ذمانعنع هةقعقةت ةردعن  . ض ىم مأمعنل ر تىرآ حىنكع بع
  . ))5باشقا ظذالرنعث هةممعسع ظعبلعسقا ظةضةشتع

 * * * * * * *  
 ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑÏΒ 3“ u yIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/ É‹Ÿ2 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& šχθàÊ u÷è ãƒ 4’ n?tã öΝÎγ În/u‘ ãΑθà) tƒ uρ ß‰≈yγô© F{$# 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ šÏ% ©!$# (#θç/ x‹x. 4’ n?tã óΟ ÎγÎn/ u‘ 4 Ÿωr& èπ uΖ ÷ès9 «!$# ’ n?tã tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ šÏ% ©!$# tβρ‘‰ÝÁ tƒ  tã È≅‹ Î6y™ 

«! $# $ pκ tΞθäóö7 tƒ uρ % [ ùθ Ïã Νèδ uρ Ïο u½z Fψ $$Î/ öΝèδ tβρã Ï≈x. ∩⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ šÍ“ Åf÷è ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ 

                                                 
  . ايةت ـ ظ2سىرة سةجدة ) 1(
  .  ـ ظايةت2سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةت103سىرة يىسىف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة ظةنظام ) 4(
  .  ـ ظايةت20سىرة سةبة ) 5(
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tβ% x. Ο çλm; ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ôÏΒ u !$uŠÏ9 ÷ρr& ¢ ß# yè≈ ŸÒãƒ ãΝßγ s9 Ü>#x‹ yèø9 $# 4 $tΒ (#θçΡ% x. tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ yìôϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 

tβρã ÅÇö7 ãƒ ∩⊄⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$# (# ÿρã Å£yz öΝåκ |¦ àΡ r& ¨≅ |Ê uρ Νåκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβρã yIø tƒ ∩⊄⊇∪ Ÿω tΠu y_ öΝåκ ®Ξr& ’ Îû 

Ïο u ½z Fψ $# ãΝ èδ šχρã y£÷z F{$# ∩⊄⊄∪  
اهللا غا يالغاننع حاصلعغان آعشعدعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ ) اهللا نعث شئرعكع بار، بالعسع بار دةص(

دة «: ا توغرعلعنعدذ، ضذؤاهحعالر صةرؤةردعضارعغ) قعيامةت آىنع (ظةنة شذالر  بذالر صةرؤةردعضارع هةققع
يةنع اهللا زالعمالرنع رةهمعتعدعن (راستال اهللا نعث لةنعتع زالعمالرغا بولعدذ . دةيدذ» يالغان سأزلعضةنلةردذر

دذ  راق قعلع ذالر . 18)يع دعن (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع (ظ ةنع ظعسالم دعنع توسعدذ، اهللا نعث ) ي
ظةنة شذالر زئمعندا اهللا   .19نعث ظةضرع بولعشعنع تعلةيدذ، ظذالر ظاخعرةتنع ظعنكار قعلغذحعالردذريولع

ياردةمحعلةرمذ بولمايدذ، ) ظعضة بولعدعغان(نعث ظازابعدعن قئحعص قذتذاللمايدذ، ظذالرغا اهللا دعن باشقا 
ظةنة   .20آأرىشكة قادعر بواللمايدذ) عهةقن(ظاثالشقا ؤة ) هةقنع(ظذالر قاتمذ قات ظازابقا دذحار بولعدذ، 
ظذالرنعث ظويدذرذص حعقارغان بذتلعرع ظذالردعن ظأزلعرعنع حةتكة . شذالر ظأزلعرعضة زعيان سالغذحعالردذر

  . 22شةك يوقكع، ظذالر ظاخعرةتتة ظةث زعيان تارتقذحعالردذر. 21ظالدع
عث يولعدعن توسقذحعالرنعث ظةث زعيان اهللا تاظاالغا يالغاننع حاصلعغذحعالر ؤة اهللا تاظاالن

  تارتقذحعالر ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ة   اهللا تاظ ذالرنعث ظاخعرةتت العنع ؤة ظ لعغذحعالرنعث ه اننع حاص ا يالغ  اهللا تاظاالغ

دا رةسؤا قعلعنعدعغانل           عقعنع صةرعشتعلةر، ظةلحعلةر، صةيغةمبةرلةر ؤة باشقا صىتىن ظعنسانالر ؤة جعنالر ظالدع
  . بايان قعلعدذ

مةن ظعبنع   : بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد سةفؤان ظعبنع معهرةزنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          
ص  دعغا حعقع ذنعث ظال ادةم ظ ر ظ اتتعنال بع اتتعم، توس ذص آئتعؤات ع تذت ةرنعث قولعن ةيغةمبةر : ظأم ةن ص س

عدا    عحعرالش توغرعس دعكع ص ةت آىنع االمنعث قعيام دع ظةلةيهعسس دعث؟ دئ ةنلعكعنع ظاثلع ة دئض ع . نئم ظعبن
شةك ـ شىبهعسعزآع، غالعب     «: ظأمةر، مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم   

. ظذنع آعشعلةردعن يوشذرعدذ  . ؤة بىيىك اهللا مأمعنضة يئقعنلعشعدذ ـ دة، رةهمعتعنع ظذنعث ظىستعضة قويعدذ 
دذ   ظذنع ضذناهلعرعنع ظعقرار قعل    االن ضذناهعثنع          : دذرذص مذنداق دةي االن ضذناهعثنع، ص االن ضذناهعثنع، ص ص

دذ  ةن، دةي ويالص    . تونذمس تعمغذ، دةص ظ دع تىضةش دة ظةم ص، آأثلع راص قعلع ذناهلعرعنع ظئتع ذ ض أمعن ظ م
ةن مةن هةقعقةتةن ظذ ضذناهلعرعثنع دذنيادعكع حئغعثدا يوشذردذم، بىضىنمذ هةقعقةت    : تذرغاندا اهللا ظذنعثغا  

دذ       ةن ـ دةي عرةت قعلعم ذناهلعرعثنع مةغص ذ ض تعرع   ن ظا.»ظ ان دةص ةللعرع يئزعلغ ذنعثغا ياخشع ظةم دعن ظ
  . بئرعلعدذ

ذؤاهحعالر  عقالرغا ض ةن مذناص عرالر بعل ةمما آاص ان «: ظ دة يالغ ارع هةققع ذالر صةرؤةردعض ب
ةندذر دذ»سأزلعض دذ   .  دةي ا بولع ةنعتع زالعمالرغ ث ل تعنال اهللا تاظاالنع ع (. راس ةنع اهللا زالعمالرن ي

  .  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان)رةهمعتعدعن يعراق قعلعدذ
 توسعدذ، اهللا نعث يولعنعث ظةضرع ) يةنع ظعسالم دعندعن (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(ظذالر

دذ  عنع تعلةي تعن، غال     بولذش ة ظةضعشعش علةرنع هةقعقةتك ذالر آعش ةنع ظ ا    ي ىك اهللا تاظاالغ ب ؤة بىي ع
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عدذ  تعن توس ا مئثعش ةت يولعغ دعغان هعداي تذرعدذ . يةتكىزع ةتتعن يعراقالش علةرنع جةنن ذالر آعش . ظ
  . آعشعلةرنعث يوللعرعنعث ظةضرع ـ بىضرع بولذشعنع آأزلةيدذ

 ظذالر ظاخعرةتنع ظعنكار قعلغذحعالردذر     ىز بئرعشعنع يالغان غا   يةنع قعيامةتتعن تئنعص، ظذنعث ي
ذالرغا اهللا دعن باشقا . حعالردذرقارعغذحع دذ، ظ ظةنة شذالر زئمعندا اهللا نعث ظازابعدعن قئحعص قذتذاللماي
دعغان( دذ) ظعضة بولع ةر بولماي ةهرع ظاستعدعدذرياردةمحعل ذالر اهللا تاظاالنعث غةزعصع ؤة ق ةنع ظ اهللا .  ي

  . تاظاالنعث حاثضعلع ؤة هأآىمرانلعقع ظعحعدعدذر
ادعردذر                 اهللا ظذال  ة ق ام ظئلعشقا ظةلؤةتت . ردعن قعيامةت بولذشتعن ظعلضعرع، دذنيادعكع حاغدعال ظعنتعق

ةر حةآحعيعص قالعدعغان آىنضعحة        ) شذ آىننعث رةهمعتعدعن     (اهللا ظذالرنع جازاالشنع     : لئكعن ةنع  (آأزل ي
  . )1(آئحعكتىرعدذ) قعيامةت آىنعضعحة

ةت قعل   داق رعؤاي لعم مذن ذخارع ؤة مذس ام ب دذظعم ة        «: ع ا ظةلؤةتت عزآع، اهللا زالعمغ ةك ـ شىبهعس ش
دذ   . مأهلةت بئرعدذ   دذ   » ظذنع تذتقان حاغدا هةرضعز بوش قويعؤةتمةي ذالر : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ظ

دذ ) هةقنع(ظاثالشقا ؤة ) هةقنع(قاتمذقات ظازابقا دذحار بولعدذ، ظذالر  ادعر بواللماي ةنع  آأرىشكة ق  ي
  . ابقا دذحار بولعدذظذالر هةسسعلةص ظاز

ذالقلعرع،     ذالرنعث ق راق ظ ةردع بع ع ب أز ؤة دعلالرن ذالق، آ ذالرغا ق اال ظ ذ شذنعث ظىحىنكع، اهللا تاظ ب
بةلكع ظذالر هةقنع ظاثالشتعن ضاس، ظذنعثغا ظةضعشعشتعن آور        . آأزلعرع ؤة دعللعرع ظذالرغا ظةسقاتمعدع  

دع دعك . ظع ةن حاغ ا آعرض ة دوزاخق ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ذالر: ع هالع : ظ
ز « ةر بع أزلعرعنع(ظةض ةيغةمبةرنعث س دا   ) ص ةهلع دوزاخ قاتارع اق، ظ ةن بولس اآع حىشةنض ان، ي ظاثلعغ

دذق  اس ظع دذ» بولم ا ؤة  )2( دةي عر بولغانالرغ علةرنع(آاص دعن  ) آعش ث يولع دعن (اهللا نع ةنع دعنع ) ي
ذ    ان بذزغ ذالرنعث قعلغ قانالرغا ظ ذص    توس ازاب قوش ة ظ ازاب ظىستعض ىن ظ ازاب  ،نحعلعقلعرع ظىح ادة ظ  زعي

  . ))3قعلعمعز
ةآلعنعص           ىن ؤة ح ع ظىح ر ظعش ةر بع ةن ه ةرك ظةتك ذنع ت عمذ ظ ذص تذرس ذالر بذيرذل ىن ظ ذنعث ظىح ش

ا دذحار بولعدذ      دذ   . تذرسعمذ ظذنع قعلغان هةر بعر ضذناه ظىحىن ظازابق ة شذالر : اهللا تاظاال مذنداق دةي ظةن
 عزلعرعضة زعيان سالغذحعالردذر، ظذالرنعث ظويدذرذص حعقارغان بذتلعرع ظذالردعن ظأزلعرعنع حةتكة ظالدظأ

ا آعرضىزىلدع          ظذالر ظذنعثدا   . يةنع ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زعيان سالدع، حىنكع ظذالر هارارةتلعك دوزاخق
دذ   ذ يئنعكلعتعلمةي ذالردعن بعردةمم ازاب ظ دذ، ظ دذ  اهللا تا. ظازابلعنع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب : ظ

)ظوتنع(ظوتع صةسلةص قالسا، ظذالرغا ) جةهةننةمنعث (تئخعمذ يالقذنجعتعمعز)4( .  
ظذالرنعث ظويدذرذص حعقارغان بذتلعرع ظأزلعرعنع حةتكة ظالدع يةنع اهللا تاظاالنع قويذص ظويدذرذص 

ق     ة ظةس ئح نةرسعض ىن ه ذالر ظىح ذتلعرع ظ ئرعكلعرع ؤة ب ان ش دذ حعقارغ تعص قالع ذالرغا  . اتماي آئ ةلكع ظ ب
  . ناهايعتع زور دةرعجعدة زعيان سالعدذ

توصالنغان  ) هئساب بئرعش ظىحىن     (ظعنسانالر   ) قعيامةت آىنع (:  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ذالرغا   ذتالر ظ دا، ب ة (حاغ ةنع بذتصةرةسلةرض انلعقع   ) ي ادةت قعلعنغ عدعن ظعب ذالر تةرعص دذ، ظ مةن بولع نع دىش

دذ  ار قعلع ادا   )5( ظعنك كىحعلةردعن ظ أرىص، ظةضةش ازابنع آ ىحعلةر ظ ا ظةضةشتىرض ةينع ؤاقعتت ذدا -ظ  ج
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة ظعبراهعم ) 1(
  .  ـ ظايةت10سىرة مىلك ) 2(
  .  ـ ظايةت88سىرة نةهل ) 3(
  . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية97سىرة ظعسرا ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة ظةهقاف ) 5(
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دذ عؤعتع    . بولع ارا مذناس أز ظ ذالرنعث ظ تلذقع  (ظ ادعكع دوس ةنع دذني دذ) ي قا   ))1ظىزىلع دعن باش  ؤة ظذنعث
  . ن نذرغذن ظايةتلةر بارظذالرنعث زعيان تارتقانلعقعنع ؤة هاالآةتكة ظذحرعغانلعقعنع آأرسعتعدعغا

 شةك يوقكع، ظذالر ظاخعرةتتة ظةث زعيان تارتقذحعالردذر: شذثا اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
ة،   ذ ظايةتت اال ب دذ        اهللا تاظ ةؤةر بئرع دعن خ ذحعالر ظعكةنلعكع ان تارتق ةث زعي دا ظ اخعرةت يذرتع ذالرنعث ظ .  ظ

ةرنع    ك جةننةتل العي دةرعجعلع ذالر ظ ع ظ تع حىنك ا تئضعش ذر دوزاخالرغ ةث حوثق ازذ ـ         . ظ ةرنعث ن جةننةتل
نئمةتلعرعنع دوزاخنعث قايناقسىيعضة، ظئغعزع صعحةتلةنضةن ساص شاراصنع دوزاخنعث ظاتةشلعك شامعلعغا،              
ةرنع       أزلىك هىرل ةهال آ تع، ش ة تئضةش ان سايعض دعن بولغ ارا تىتىن ذغا ؤة ق ك قايناقس ذقعرع دةرعجعلع ي

قةتلعك      يعرعثعدعن بولغان تاظا   مغا، جةننةتنعث ظالعي قةسعرلعرعنع دوزاخنعث قئزعق ظوتعغا، ناهايعتع شةص
ة     ازاب ظذقذبعتعض ة ؤة ظ ث غةزعصعض نع اهللا تاظاالنع العنع آأرىش ذنعث جام نع ؤة ظ ا يئعقنلعشعش اهللا تاظاالغ

  . شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذالر ظاخعرةتتة ظةث زعيان تارتقذحعالردعندذر. ظالماشتذردع
* * * * * * *   

 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# (# ûθçF t6÷z r&uρ 4’ n< Î) öΝ ÎκÍh5u‘ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# ( öΝ èδ $ pκÏù 
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دا  ارعنعث هذزذرع انالر، صةرؤةردعض ةرنع قعلغ ع ظةمةلل انالر ؤة ياخش ان ظئيتق عزآع، ظعم شىبهعس
ذحعالردذر  ى قالغ ة مةثض ذالر جةننةتت ذر، ظ ةهلع جةننةتت ذالر ظ ة ش ةنلةر ـ ظةن اجعزلعق بعلدىرض  .23ظ

يةنة (ظوخشايدذ، ظةماغا ؤة ضاسقا ) بعر صعرقة(ظعككع صعرقة بار، ) آاصعرالر ؤة مأمعنلةردعن ظعبارةت(
ر ) بعر صعرقة بولسا  ةهؤالع بع ذالرنعث ظ  -آأزع آأرعدعغان، قذلعقع ظاثاليدعغان ظادةمضة ظوخشايدذ، ظ

  . 24بعرعضة ظوخشامدذ؟ ظعبرةت ظالمامسعلةر؟
  ظعمان ظئيتقان آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا 

ان قعلغا   العنع باي علةرنعث ه عز آعش اال بةختس ةختلعك   اهللا تاظ ال ب ذنعثغا ظذالص يعن، ظ دعن آئ ن
ظذالرنعث  . ظذالر ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةردذر  . آعشعلةرنعث هالعنع بايان قعلدع   

دذ ان ظئيتع ارةت  . دعللعرع ظعم ةرك ظئتعشتعن ظعب ان ظعشالرنع ت ةت قعلعش، يام ا ظعتاظ ةزالعرع اهللا تاظاالغ ظ
العي    .  ظعش ـ هةرعكةت بولسذن ياخشع ظعشالرنع قعلعدذ مةيلع سأز بولسذن، مةيلع مانا بذالر بعلةنال ظذالر ظ

ةرنع، قولنع سذنذص خالعغانحة ظىزىص يئضعلع بولعدعغان            ذلغان تةختل ةرنع، رةت ـ رةت قوي دةرعجعلعك ظأيل
ةرنع                 ؤة ـ حئؤعل ل مئ ذ خع ذنالرنع، خعلم ق خوت ةآلةرنع، حعرايلع ئلعنغان تأش عز س ةرنع، ظئض ، مئؤعل

س        ة ؤارع ان جةننةتلةرض ة ظالغ أز ظعحعض ارابالرنع ظ ةززةتلعك ش ةرنع ؤة ل دعغان يئمةآلعكل تعهانع ظاحع ظعش
دذ كة         . بولع العنع آأرىش ث جام ذحع اهللا تاظاالنع ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ذالر ظاس عرت ظ دعن س بذنعث

  . مذيةسسةر بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت166سىرة بةقةرة ) 1(
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دذ       دة مةثضى قالع ةت ظعحع ازذ ـ نئم ة شذ ن ذالر ظةن دذ، آئسةل  ظ. ظ دذ، قئرعماي ة ظألمةي ذالر جةننةتت
قعرمايدذ               دذ ؤة معش دذ، تىآىرمةي ةرةت قعلماي ك ت وث ـ آعحع دذ، ح دذ، ظذخلعماي ةقةت  . بولماي ذالردعن ص ظ

  . ظعصارنعث صذرعقعغا ظوخشاش تةر حعقعدذ
  مأمعنلةر بعلةن آاصعرالرنعث معسالع توغرعسعدا 

آاصعرالر ؤة (: ةرنعث معسالعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ   ظاندعن اهللا تاظاال آاصعرالر بعلةن مأمعنل     
 يةنع اهللا تاظاال دةسلةصتعكع صعرقعنع بةختسعز دةص، مأمعنلةرنع ظعككع صعرقة بار) مأمعنلةردعن ظعبارةت

  . بةختلعكلةر دةص سىصةتلعدع
عرالر قا ظوخشايدذ: آاص ةماغا ؤةضاس دع ظ ذلعقع ظاثالي دعغان، ق أزع آأرع ةر آ غان ظادةمضة  مأمعنل

المايدذ         . آاصعرالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هةقنع آأرىشتعن آوردذر        . ظوخشايدذ ظذ ياخشعلعق تةرعصعضة يول تاص
ايدعلعق نةرسعنع ظاثلعمايدذ            . ؤة ظذنع تونذيالمايدذ   اآعتالرنع ظاثالشتعن ضاستذر، ظذ ظأزعضة ص : دةلعل ـ ص

           ار دةص بعلسة ة ظذالرغا    ظةضةر اهللا ظذالردا بعرةر ياخشعلعق ب اتتع؛ ظذالرغا   ) هةقنع (ظعدع، ظةلؤةتت ظاثلعت
  . ))1ظاثالتقان تةقدعردعمذ، ظذالر هةقتعن ظةلؤةتتة يىز ظأرىضةن هالدا باش تارتاتتع

دذ       ةقنع آأرع ذ ه ذر، ظ رةك ؤة ظةقعللعقت يار، زئ ذ هذش ةك، ظ ة آةلس أمعن ظادةمض ةن  . م ةق بعل ه
دذ   عنع ظايرعياالي ث ظارعس علعققا. باتعلنع دذ   ياخش ةرك ظئتع انلعقنع ت عص يام اآعتالرنع         .  ظةضعش ل ـ ص دةلع

دذ دذ             . ظاثالي ةرق ظئتةلةي ىبهعلةرنعث ظارعسعنع ص ةن شةك ـ ش اآعت بعل دا  . دةلعل ـ ص ذنعث ظالدع باتعل ظ
  يةنع مأمعن آاصعر بعلةن باراؤةر بوالمدذ؟ . ظىستىنلعككة ظئرعشةلمةيدذ

 رةت ظالمامسعلةر؟ ة  ظعب ةنع ظعبرةت ظئلعص ظةن ذ مأمعنلةرنعث ظارعسعنع     ي عرالر بعلةن ب  شذ آاص
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب علةر؟ اهللا تاظ ةرق ظةتمةمس ةت   : ص ةهلع جةنن ةن ظ ةهلع دوزاخ بعل ةت (ظ قعيام

دذ، ظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر     ) آىنع  اراؤةر بولماي ادةم بعلةن آأزع   )2( ب آور ظ
ادةم  عر بعل (ساق ظ ةنع آاص أمعني دذ) ةن م اراؤةر بولماي ذر  . ب ةن ن ةت بعل ةق (زذلم ةن ه ةنع باتعل بعل ) ي

دذ  اراؤةر بولماي عق   . ب ةن ظعسس اية بعل ةن دوزاخ  (س ةت بعل ةنع جةنن دذ ) ي اراؤةر بولماي ةن  . ب ةر بعل تعرعكل
ةر   ةر بعلةن آاصعرالر    (ظألىآل ةنع مأمعنل اراؤةر بولمايدذ، شىبهعسعزآع، اهللا   ) ي غان خالع) هةق دةؤةتنع  (ب

دذ  ة ظاثلعتع ة  . آعشعلةرض ةن قةبرعلةردعكعلةرض عرالرغا (س ةنع آاص ةن) ي ر   . ظاثلعتالمايس ةقةت بع ةن ص س
ةن ةق  . ظاضاهالندذرغذحعس ئنع ه ز س ةن بع ن(هةقعقةت ةن ) دع ة(بعل ىحع،  ) مأمعنلةرض ةؤةر بةرض ذش خ خ

عرالرغا( ذن، ) آاص ةت بولمعس ر ظىمم داقال بع ذق، قان ص ظةؤةتت اهالندذرغذحع قعلع ةيغةمبةر ظاض ذنعثغا ص  ظ
  . ))3آةلضةن

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ÿÏµ ÏΒ öθ s% ’ ÏoΤ Î) öΝ ä3s9 ÖƒÉ‹tΡ êÎ7 –Β ∩⊄∈∪ βr& ω (# ÿρß‰ ç7 ÷ès? ω Î) ©! $# ( þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 

öΝ ä3ø‹ n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∉∪ tΑ$s)sù _|yϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã xx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθs% $ tΒ y71u tΡ ωÎ) # X t±o0 $sΨ n= ÷VÏiΒ $ tΒ uρ 

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةنفال ) 1(
  . ـ ظايةت20سىرة هةشعر ) 2(
  .  ـ ظايةت24ــــ 19سىرة فاتعر ) 3(
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šÎ/É‹≈ x. ∩⊄∠∪  
ة  «:شىبهعسعزآع، بعز نذهنع قةؤمعضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، ظذ  ةن سعلةرض مةن هةقعقةت

اهالندذرغذحعمةن ر. 25ظوحذق ظاض اتتعق آىننعث بع علةرنعث ق اثالر، س ادةت قعلم قعغا ظعب ن باش اهللا دع
بعزنعثحة، سةن «: ظذنعث قةؤمعنعث آاصعر آاتتعلعرع .26دئدع» ظازابعغا ظذحرعشعثالردعن قورقعمةن

ارعمعز  ةن ساثا صةقةت بعزضة ظوخشاش بعرظادةمسةن، بعزنعثحة، ظ دعكع صةس آعشعلةر يةثضعللعك بعل
علةرنع  ز س ةلكع بع وق، ب ذقحعلعقعثالر ي داق ظارت زدعن هئحقان علةرنعث بع ة، س كةن، بعزنعثح ظةضةش

  . 27دئدع» يالغانحع دةص ظوياليمعز
  نذه ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعث قةؤمع بعلةن ظئلعص بارغان سأهبعتع توغرعسعدا 

ذتقا حوقعنعدعغان مذشرعكالردعن     : ظايةتلةردة نذه ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعدذ     اهللا تاظاال بذ     ظذ ب
ةيغةمبةر ظعدع              ظذ قةؤمضة مذنداق    . ظعبارةت زئمعن ظةهلعضة اهللا تاظاال صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن تذنجع ص

دع اهالندذرغذحعمةن: دئ ة ظوحذق ظاض ةن سعلةرض االهةقعقةت ةر سعلةر اهللا تاظ ةنع ظةض دعن باشقعسعغا  ي
  . ظعبادةت قعلساثالر، مةن سعلةرنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةن

 يةنع ظةضةر مةن هةقعقةتةن سعلةرضة ظوحذق ظاضاهالندذرغذحعمةن: شذنعث ظىحىن ظذ مذنداق دئدع
علةرنع اهللا ت       ةن س اثالر، م ادةت قعلس عغا ظعب االدعن باشقعس علةر اهللا تاظ كارا    س دعن ظاش ث ظازابع اظاالنع

بعر اهللا دعن باشقعغا ظعبادةت قعلماثالر، سعلةرنعث : شذنعث ظىحىن ظذ مذنداق دئدع. ظاضاهالندذرغذحعمةن
ةن  عثالردعن قورقعم ا ظذحرعش ث ظازابعغ اتتعق آىننع نع     ق ذتالرغا حوقذنذش علةر ب ةر س ةنع ظةض  ي

  .  دةرتلعك ؤة ظةلةملعك قاتتعق ظازاب بعلةن ظازاباليدذداؤامالشتذرساثالر، اهللا سعلةرنع ظاخعرةت يذرتعدا
ظوخشاش بعر ظادةمسةنضة بعزنعثحة، سةن صةقةت بعز«: ظذنعث قةؤمعنعث آاصعر آاتتعلعرع« 

  . بعز تذرذقلذق قانداقمذ ساثا ظوخشاش بعر ظعنسانغا ؤةهعي حىشعدذ. يةنع صةرعشتة ظةمةس، ظعنسانسةن
عشعلةر يةثضعللعك بعلةن ساثا ظةضةشكةنبعزنعثحة، ظارعمعزدعكع صةس آ يةنع ساثا نادان، دأت 

كةن    علةر ظةضةش اش آعش ذنعثغا ظوخش اثا      . ؤة ظ دارالر س ذق ؤة ظةمةل ىز ظابرذيل زدعن ي ث ظعحعمع بعزنع
ةزةر سئلعش        . ظةضةشمعضةن  ا ن اآعتقا هأرمةت قعلعش، صعكعر قعلعش ؤة يعراقق ساثا ظةضةشكةن آعشعلةر ص

اؤاز قوشقان ؤة            . ةمةس ظعقتعدارعغا ظعضة ظ    ةقةت سئنعث مذنداقال دةؤةت قعلغانلعقعث ظىحىن ساثا ظ ظذالر ص
  . ساثا ظةضةشكةن

 بعزنعثحة ظارعمعزدعكع صةس آعشعلةر يةثضعللعك بعلةن ساثا ظةضةشكةن، بعزنعثحة، سعلةرنعث
قتا، يارعتعلعشتا   يةنع بعزحة سعلةرنعث بعزدعن مةيلع ظةخال    بعزدعن هئح قانداق ظارتذقحعلعقعثالر يوق 

  . ؤة بذ دعنعثالرغا آعرضةندعن آئيعنكع هالعتعثالردا بولسذن، هئحقانداق ظارتذقحعلعقعثالر يوق
» دئدع» بةلكع بعز سعلةرنع يالغانحع دةص ظوياليمعز  ،يةنع سعلةر ظئيتعؤاتقان ياخشع ظعشالر 

ةردة    ذ ي دا ظ ة بارغان علةر ظاخعرةتك ةر ؤة س ةر، ظعبادةتل ع ظةمةلل اظادةت         ياخش ةخت ـ س عدعغان ب  ظئرعش
وياليمعز   ان دةص ظ ارلعقالرنع يالغ ذنعث      . قات االمغا ؤة ظ ذه ظةلةيهعسس عرالرنعث ن ذ آاص ا ب مان
  . ظةضةشكىحعلعرعضة بعلدىرضةن ظئتعرازعدذر

دذر  ادان، بعلعمسعز ؤة ظةقعلسعز ظعكةنلعضعكة دةلعلع ةدةر ن ذالرنعث نةق ذ ظ هةقعقةتكة ظةضةشكةن . ب
ابرذيعنع حىشىرىؤئتةلمةيدذ    تأؤةن تةبعقعد ةتنعث ظ شةك ـ شىبهعسسعزآع،    . عكع آعشعلةرنعث بولذشع هةقعق



  
  
  

  

 

 215                                                                                                            دهذسىرة  ـ 11
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذ        ذن، ظ علةر ظةضةشس دعكع آعش أؤةن تةبعقع اآع ت علةر ظةضةشسذن ي ذق آعش ىز ظابرذيل ةيلع ي ة م هةقعقةتك
دذ   ا تةسعر يةتكىزةلمةي ذنعث توغرعلعقق ةرقلةر ظ ذ ص ذص، ظ ةت بول ةرعبعر هةقعق ة هئح ظةآسعحة، هةقعق. ب ةتت

ة شذ                 أؤةن تةبعقعدعكع آعشعلةر بولغان تةقدعردعمذ، ظةن قانداق شةك يوق بولذص، ظذنعثغا ظةضةشكةنلةر ت
لعك آعشعلةردذر ة . آعشعلةر شةرةص ذنعثغا ظةضعشعشنع رةت قعلغانالر ظابرذيلذق بولغان تةقدعردعمذ ظةن ظ

دا هةقعق    . شذالر صةسكةش آعشعلةردذر   أؤةن تةبعقعدعكع        ظةمةلعيةتتة آأصعنحة ظةهؤال ةتكة ظةضعشعدعغانالر، ت
  . هةقعقةتكة قارشع حعقعدعغانالر يىز ظابرذيلذق ؤة ظةمةلدار آعشعلةردذر. آعشعلةردذر

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة   : اهللا تاظ رةر شةهةرض ان بع ةر قاح عرع ه ةندعن ظعلض ذنعثدةك س ش
اهالندذرغذحع  ةيغةمبةر(ظاض ةنع ص ذنعث دأل) ي ةآال، ظ ادةملعرعظةؤةتس ةن ظ ا«: ةتم ةن ظات ز هةقعقةت -بع

ةك    ز، ش انلعقعنع بعلعمع اد قعلغ ا ظئتعق ل دعنغ ر خع ث بع ذالرنعث  -بوؤعلعرعمعزنع ز ظ عزآع، بع  شىبهعس
  . ))1دئيعشتع» ظعزلعرعدعن ماثعمعز

دة   ةتلعرع هةققع االمنعث سىص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذفياندعن ص ع ظةبذس اهع هعرةقل رذم صادعش
ورعغاندا ذنع«: س علةر    ظ دعكع آعش أؤةن تةبعقع اآع ت تعمذ ي علةر ظةضةش دعكع آعش ذقعرع تةبعقع ثغا ي
تعمذ؟ دع» ظةضةش ذفيان. دئ تع   «: ظةبذس علةر ظةضةش دعكع آعش أؤةن تةبعقع ذنعثغا ت دع» ظ دا  . دئ ذ حاغ ش

  . دئدع» صةيغةمبةرلةرنعث ظةضةشكىحعلعرع ظةنة شذنداق بولعدذ«: هعرةقلع
ةن : ظذالرنعث حىنكع  . ةن سأزعضة آةلسةك، بذ سأآىش ؤة ظةيعبلةش ظةمةس            دئض  يةثضعللعك بعل

ة هئح قانداق ظويلعنعشقا ؤة صعكعر قعلعشقا ظورذن يوق بولذص،                      هةق ظايدعثالشتذرذلغان حاغدا، ظذ هةقت
رةك    ذم ظةضعشعش آئ ذنعثغا حوق ذر      . ظ ىن ظورتاقت ع ظىح ةقعللعق آعش رةك ؤة ظ داق زئ ةر قان ةت ه ذ هال . ب

ةقةت      اآع ضالؤاث آعشعال ظويلعنعدذ        مذنداق ظورذندا ص ةيغةمبةرلةر   . دأت ي ظذالرغا اهللا تاظاالنعث رةهمعتع     (ص
  . هةقعقةتةن ظوحذق ـ ظاشكارا صاآعتالرنع ظئلعص آةلدع) ؤة ساالمع بولسذن

 وق ذقحعلعقعثالر ي داق ظارت زدعن هئحقان علةرنعث بع ة، س دعكع  بعزنعثح ذالر ظارع  ظ
دذ  ذقحعلعقعالرنع آأرةلمةي وردذر  حىنك. ظارت تعن آ ةقنع آأرىش ذالر ه دذ ؤة  . ع ظ ةقنع ظاثلعيالماي ذالر ه ظ

ظذالر  . نادانلعقنعث قاراثغذلعقعدا تعمسعقعالص يىرعدذ       . ظذالر ضذمان ظعحعدة تئثعرقاص يىرىشعدذ    . آأرةلمةيدذ
  . ظذالر ظاخعرةتتة زعيان تارتقذحعالردذر. ظويدذرمعحع، يالغانحع، ظةقلع آام ؤة صةسكةش آعشعلةردذر

 * * * * * * *  
 tΑ$s% ÏΘ öθs)≈ tƒ ÷Λä ÷ƒu u‘ r& βÎ) àMΖä. 4’ n?tã 7π sΨ Éi t/ ÏiΒ ’ Ïn1 §‘  É_9 s?#u uρ ZπuΗ ÷qu‘ ôÏiΒ Ïν Ï‰ΖÏã ôM uŠÏdϑ ãèsù ö/ ä3ø‹ n= tæ 

$ yδθßϑ ä3ãΒ Í“ ù= çΡ r& óΟçFΡ r& uρ $ oλm; tβθèδ Í≈ x. ∩⊄∇∪  
ع  ذه ظئيتت ةر مةن صةرؤةردعضارعم تة «: ن ةؤمعم، ظئيتعثالرحذ، ظةض عدعن نازعل بولغان ظع ق رعص

ذنعث رةهمعتعضة ) دةؤعتعمنعث توغرعلعقعنع ظعسصاتاليدعغان ( ةنع (ظئنعق دةلعلضة ظاساسالنسام ؤة ظ ي
ذنع يامان ) صةيغةمبةرلعككة عي بولسا، سعلةر ظ سازاؤةر بولغان بولسام، ظذ دةلعل سعلةر ظىحىن مةخص

  . 28آأرسةثالر، ظذنع قوبذل قعلعشقا سعلةرنع مةجبذرالمدذق؟

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة زذخرذف ) 1(
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  نذه ظةلةيهعسساالمنعث جاؤابع توغرعسعدا 
ة، ذ ظايةتت اال ب رعص   اهللا تاظ ةؤةر بئ دعن خ ةن جاؤابع ة بةرض ذ هةقت ذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة ب  ن

دذ  داق دةي ان : مذن ل بولغ عدعن نازع ارعم تةرعص ةن صةرؤةردعض ةر م ذ، ظةض ث (ظئيتعثالرح دةؤعتعمنع
اآعت، ظوحذق دةلعل ؤة           دةلعلضة ظاساسالنسام ظئنعق) توغرعلعقعنع ظعسصاتاليدعغان  يةنع ظعشةنحلعك ص

ارةت راست صةيغةمبةرلعكعضة ظاساسالنسام           ا رةهمةتتعن ظعب اهللا تةرعصعدعن ماثا ؤة سعلةرضة بئرعلضةن آاتت
 ظذ دةلعل سعلةر ظىحىن مةخصعي بولسا    يةنع سعلةر ظذنعثدعن هعدايةت تاصالمعساثالر ؤة ظذنعث قةدرعنع 

اثالر      بعلةل قا ظالدعرعس قا ؤة رةت قعلعش ا حعقعرعش ذنع يالغانغ ةلكع ظ ةثالر ب ان معس ذنع يام علةر ظ س
  . آأرسةثالر، ظذنع قوبذل قعلعشقا سعلةرنع مةجبذرالمدذق؟

 * * * * * * *  
 ÏΘöθ s)≈ tƒuρ Iω öΝ à6è= t↔ ó™r& Ïµ ø‹ n= tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“ Í ô_ r& ωÎ) ’ n?tã «! $# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& ÏŠÍ‘$sÜ Î/ tÏ% ©!$# (#ûθãΖ tΒ# u 4 

Ν ßγ̄Ρ Î) (#θà)≈n= –Β öΝ ÎκÍh5 u‘ û Éi_ Å3≈ s9 uρ óΟ ä31u‘ r& $YΒ öθ s% šχθè= yγ øgrB ∩⊄∪ ÏΘöθ s)≈tƒ uρ  tΒ ’ÏΤ ã ÝÁΖ tƒ zÏΒ «! $# βÎ) öΝ åκ–EŠ {sÛ 4 
Ÿξ sùr& šχρã 2 x‹s? ∩⊂⊃∪  

لةص قعلمايمةن،  مال تة-تةبلعغ قعلغانلعقعم ظىحىن سعلةردعن صذل ) دعننع(سعلةرضة ! ظع قةؤمعم
علةرنع  ان آعش ان ظئيتق ةن ظعم ان، م ة ظالغ أز ظىستعض ةقةت اهللا ظ ةجعر بئرعشنع ص ا ظ دعن(ماث ) يئنعم

ظذالر، شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعغا مذالقات بولعدذ، لئكعن مةن سعلةرنع ) حىنكع(قوغلعؤةتمةيمةن، 
ةؤمعم  .29نادان قةؤم آأرعمةن  ذالرنع قوغلعؤة ! ظع ق ةر مةن ظ تسةم، اهللا نعث ظازابعدعن مئنع آعم ظةض

  . 30قذتقذزااليدذ؟ ظويلعنعص باقمامسعلةر؟
داق  ذه ظةلةيهعسساالم قةؤمعضة مذن دذن ذنعث       :  دةي ىن، ظ انلعقعم ظىح ة ؤةز ـ نةسعهةت قعلغ سعلةرض

االدعنال ت      . ظةجرعضة سعلةردعن صذل مال تعلةص قعلمايمةن    ةقةت غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظ ةلةص  مةن ظةجرعنع ص
 بذ ظايةتتعن ظذالر مأمعنلةر بعلةن قوغلعؤةتمةيمةن) يئنعمدعن(مةن ظعمان ظئيتقان آعشعلةرنع : قعلعمةن

بعللة ظولتذرذشتعن نذمذس قعلعص ؤة سةسكعنعص نذه ظةلةيهعسساالمدعن مأمعنلةرنع قوغلعؤئتعشنع تةلةص        
دذ  ص تذرع انلعقع حعقع اش بةتبةخ  . قعلغ ذالرغا ظوخش ا ظ ةينع ؤاقعتت ع  ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ةر ص تل

أزلعرع بعلةن                  اجعز مذسذلمانالرنع يئنعدعن قوغلعؤئتعشنع ؤة ظ مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن بعر تىرآىم ظ
دع      ان ظع ةص قعلغ نع تةل ورذندا ظولتذرذش اس س ل      . خ ةرنع نازع دعكع ظايةتل اال تأؤةن ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ش

  . قعلدع
 ع دةص ظةتت ث رازعلعقعن دعغانالرنع   اهللا نع ادةت قعلع ارعغا ظعب امدا صةرؤةردعض ةندة، ظاخش عض

دعن( عن) يئنعث ذالرنعث)1( قوغلعؤةتمعض ارعمعزدعن «: ظ ةن  (اهللا ظ ش بعل ةت قعلع ان  ) هعداي ام قعلغ ظعنظ
عقعر،   ( بعرع بعلةن مذشذنداق سعنعدذق     -دئيعشلعرع ظىحىن، ظذالرنع بعر     » آعشعلةر مذشذالرمذ؟  ةنع ص ي
اجعز آعشعلةرنع  ايظ ةن، ب ذزذش بعل ان ظئيتق اهللا شىآىر قعلغذحعالرنع ). حوث آعشعلةرنع سعنعدذق-ظعم

  . )2()يةنع شىآىر قعلغذحعالرنع اهللا هعدايةت قعلعدذ(ظوبدان بعلعدذ ظةمةسمذ؟ 
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةت53رة ظةنظام سى) 2(
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 Iω uρ ãΑθè% r& öΝ ä3s9 “ Ï‰ΨÏã ß É!# u“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ÷æ r& |= ø‹tó ø9$# Iω uρ ãΑθè% r& ’ ÏoΤ Î) Ô7 n= tΒ Iωuρ ãΑθè% r& šÏ% ©# Ï9 

ü“ Í‘ yŠ÷“ s? öΝä3 ãΖã‹ ôã r& s9 ãΝåκ u Ï? ÷σãƒ ª! $# # ¶ö yz ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& $yϑ Î/ þ’Îû öΝ ÎγÅ¡ àΡr& ( þ’ ÏoΤ Î) # ]ŒÎ) z Ïϑ ©9 tÏϑ Ï=≈©à9 $# ∩⊂⊇∪  
مةن سعلةرضة، مةندة اهللا نعث خةزعنعلعرع بار، دئمةيمةن، غةيبنع بعلعمةن دئمةيمةن، مةن ظةلؤةتتة 

صةرعشتة دةصمذ ظئيتمايمةن هةمدة سعلةر آأزضة ظعلمايدعغان آعشعلةرنع اهللا ظذالرغا ياخشعلعق ) ظأزةمنع(
بةرمةيدذ دئمةيمةن، اهللا ظذالرنعث دعللعرعدعكعنع ظوبدان بعلعدذ، بولمعسا مةن حوقذم زالعمالردعن بولذص 

  . 31»قالعمةن
أزعنع اهللا  ذالرغا ظ ذه ظةلةيهعسساالم ظ ة ن ذ ظايةتت ةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع، ب عدعن ظةؤةتعلضةن ص  تةرعص

ةن دةؤةت          ع بعل ث ظعزن قا اهللا تاظاالنع ادةت قعلعش ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ وق يالغ ئرعكع ي ئح ش علةرنعث ه آعش
ىز ـ                 ةلكع ظذ مةيلع ي دعغانلعقعنع، ب قعلعدعغانلعقعنع، قعلغان دةؤعتع ظىحىن ظذالردعن هةق تةلةص قعلماي

ع بو ذق آعش عنع دةؤةت    ظابرذيل ذحرعغانال آعش ة ظ ذن، ظأزعض ع بولس دعكع آعش أؤةن تةبعقع اآع ت ذن ي لس
  . قعلعدعغانلعقعنع، آعم دةؤةتنع قوبذل قعلسا، ظذنعث نعجاتلعققا ظئرعشعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

ةيبنع    لعكعنع، غ ادعر ظةمةس قا ق ةرص قعلعش ةزعنعلعرعنع س ث خ ث اهللا تاظاالنع ة ظأزعنع يةن
ةقةت اهللا تاظاالنعث بعلدىرضةن نةسعسعنعال بعلدعغانلعقعنع، ظأزعنعث صةرعشتة ظةمةس          بعلمةيدعغانلع قعنع ص

  . بةلكع ظعنسان بولذص، مأجعزعلةر بعلةن آىحلةندىرىص ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ
دذ   ( داق دةي االم مذن ذه ظةلةيهعسس ان ظ    ): ن ة ظعلمايؤاتق عتعؤاتقان، آأزض علةر آةمس ذ   س ة ش ةن

ةن  دذ، دئمةيم ا اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ساؤاب بئرعلمةي ذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة قارعت . آعشعلةرنع، ظ
 دذ دان بعلع دعكعنع ظوب ذالرنعث دعللعرع دةك،  اهللا ظ أمعن بولغعنع عدة م قع آأرىنعش ذالر تاش ةر ظ  ظةض

ذالر ياخشع ساؤابقا ظئرعشعدذ ذالر . قةلبعدعمذ مأمعن بولسا، ظ ذالرغا ظ ةر ظ يعن، ظةض ان ظئيتقاندعن آئ ظعم
دعغان نةرسعدة      أزع بعلمةي ذم ظ ذ حوق ا، ظ أآىم حعقارس ةن آةسكعن ه انلعق بعل ادةم يام ر ظ داق بع ةر قان ه

  . هأآىم حعقارغان زالعمالردعن بولغان بولعدذ
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ sΨ tFø9 y‰≈y_ |N ö nYò2r' sù $ sΨs9 ÿ‰ Å_ $ sΨ Ï?ù' sù $yϑ Î/ !$tΡ ß‰Ïè s? βÎ) |MΨà2 z ÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# 

∩⊂⊄∪ tΑ$s% $yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Š Ï? ù' tƒ ÏµÎ/ ª!$# βÎ) u!$ x© !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& tÍ“ Åf ÷èßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3ãèxΖ tƒ û Å∏óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷βr& 

yx |ÁΡ r& öΝ ä3s9 βÎ) tβ% x. ª!$# ß‰ƒÍ ãƒ βr& öΝ ä3tƒ Èθøóãƒ 4 uθèδ öΝ ä3š/u‘ Ïµ ø‹s9 Î) uρ šχθãè y_ö è? ∩⊂⊆∪  
ذالر  ةؤمع (ظ ذهنعث ق ةنع ن ذه«): ي ع ن أص ! ظ ايعتع آ تعث، ناه ةن مذنازعرعلةش ز بعل بع

» ظةضةر راست سأزلعضىحعلةردعن بولساث، بعزنع قورقذتقان ظازابنع حىشىرىص باققعن. مذنازعرعلةشتعث
ةرضعز ظةضةر خالعسا صةقةت اهللا ال حىشىرةلةيدذ، سعلةر ه) يةنع ظازابنع(ظذنع «: نذه ظئيتتع. 32دئدع

اقحع  .33قئحعص قذتذاللمايسعلةر  مةن سعلةرضة نةسعهةت قعلماقحع بولسام، اهللا سعلةرنع ضذمراه قعلم
دذ، اهللا سعلةرنعث  ة صايدعسع بولماي ة قعلغان نةسعهعتعمنعث سعلةرض دا مئنعث سعلةرض بولسا، ظذ حاغ

  . 34»صةرؤةردعضارعثالردذر، سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر
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  ه ظةلةيهعسساالم قةؤمعنعث ظازابنع تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا نذ
ذبعتعنع               ازاب ـ ظذق عنع ؤة ظ ث غةزعص ةؤمعنعث اهللا تاظاالنع االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس اال ن اهللا تاظ

! ظع نذه«): يةنع نذهنعث قةؤمع(ظذالر : تئزلعتعشنع تةلةص قعلغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ
أص مذنازعرعلةشتعث  ايعتع آ تعث، ناه ةن مذنازعرعلةش ز بعل ةر راست  بعز ساثا ظةضةشمةيمعز بع ظةض

اققعن  ازابنع حىشىرىص ب ذتقان ظ دع » سأزلعضىحعلةردعن بولساث، بعزنع قورق ةنع بعزضة خالعغان    دئ  ي
  . بعزضة سةن دذظا قعلغان ظازاب حىشسذن، دئدع. نةرسة بعلةن بةتدذظا قعلغعن

 عز ) يةنع ظازابنع (ظذنع «: نذه ظئيتتع ةقةت اهللا ال حىشىرةلةيدذ، سعلةر هةرض ظةضةر خالعسا ص
علةر ئحعص قذتذاللمايس ةقةت اهللا  ق دعغان زات ص ازابنع تئزلعتع ة ظ دعغان، سعلةرض علةرنع جازاالي ةنع س  ي

  . اهللا تاظاالدعن هئحنةرسة قئحعص قذتذاللمايدذ. تاظاالدذر
ةت قعلماقحع بولسام، اهللا سعلةرنع ضذمراه قعلماقحع بولسا، ظذ حاغدا مئنعث مةن سعلةرضة نةسعه

دذ  ة صايدعسع بولماي عهعتعمنعث سعلةرض ان نةس ة قعلغ االك  سعلةرض اق ؤة ه علةرنع ظازدذرم ةنع اهللا س  ي
ة       اهالندذرغانلعقعم ؤة سعلةرض علةرنع ظاض انلعقعم ؤة س ةبلعغ قعلغ ة ت ث سعلةرض ا، مئنع اقحع بولس قعلم

  . عهةت قعلغانلعقعم هئح قانداق صايدا بةرمةيدذنةس
 اهعغا قايتعسعلةر ةنع اهللا تاظاال   »اهللا سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر، سعلةر اهللا نعث دةرض  ي

ة ظعشالرنع تعزضعنلعضىحع صادعشاهتذر  أآىم   . هةمم ةن ه ادعللعق بعل دذر، ظ ةررذص قعلغذحع ة تةس خالعغانح
هةممة ظعش اهللا تاظاالغا    . هةممة نةرسعنع اهللا تاظاال يارعتعدذ      . ذلذم قعلمايدذ  اهللا هئحقانداق ز  . قعلغذحعدذر
دذ         . تةظةللذقتذر  ا تعرعلدىرع اراتتع ؤة ظذالرنع قعيامةت آىنع قايت تة يوقلذقتعن ي . ظذ مةخلذقاتالرنع دةسلةص

  . ظذ دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظعضعسعدذر
 * * * * * * *  

 ôΘ r& šχθä9θà) tƒ çµ1u yIøù$# ( ö≅ è% ÈβÎ) …çµ çG ÷ƒu yIøù$# ¥’ n?yè sù ’ÍΓ# uô_ Î) O$tΡ r&uρ Ö ü“ Í t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθãΒ Í øgéB ∩⊂∈∪  
ظأزع ظعجاد ) يةنع مذهةمةد ظةلةيهعسساالم(قذرظاننع ظذ ) يةنع قذرةيشنعث آاصعرلعرع(ياآع ظذالر 

ةمدذ؟  دع دئيعش أزةم مةس «قعل ذناهعمغا ظ أز ض ام، ظ ان بولس اد قعلغ ةن ظعج ذنع م ةر ظ ةن ظةض ظذل، م
  . 35دئضعن»  جذدا مةن-سعلةرنعث ضذناهعثالردعن ظادا 

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث بايانعنع قعستذرذص ظأتكةنلعكع 
  توغرعسعدا 

ةن ؤة       عنع تةآعتلعض ذ قعسس عغا، ب ععنعث ظارعس االمنعث قعسعس ذه ظةلةيهعسس ان ن ذ باي ب
دذ          . قعستذرذص ظأتىلضةندذر مذقةررةلةشتذرضةن ظاساستا    : اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةي

ان دئيعشةمدذ؟           ذنع «هةقنع ظعنكار قعلغذحع آاصعرالر بذ قذرظاننع مذهةممةد ظأزع توقذص حعقق ةر ظ ظةض
ا  جذد -مةن ظعجاد قعلغان بولسام، ظأز ضذناهعمغا ظأزةم مةسظذل، مةن سعلةرنعث ضذناهعثالردعن ظادا 

لعغان آعشعنعث             دئضعن» مةن  يةنع قذرظان توقذص ياسالغان ظةمةس، حىنكع مةن اهللا تاظاالغا يالغان حاص
  . اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدعغانلعقعنع بعلعمةن

 * * * * * * *  
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 z Çrρé& uρ 4’ n< Î) ?yθçΡ …çµ ¯Ρr& s9 š∅ÏΒ ÷σ ãƒ ÏΒ y7 ÏΒ öθs% ω Î) tΒ ô‰ s% ztΒ# u Ÿξsù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

šχθè= yèø tƒ ∩⊂∉∪ Æì sΨ ô¹ $#uρ y7 ù= à ø9$# $ uΖ Ï⊥ ã‹ôã r' Î/ $sΨ ÍŠôm uρ uρ Ÿωuρ  É_ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’Îû tÏ% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß 4 Νåκ ®ΞÎ) tβθè% u øó–Β ∩⊂∠∪ 

ßìuΖ óÁ tƒuρ y7 ù= à ø9$# $yϑ ¯= à2 uρ § tΒ Ïµø‹ n= tã d|tΒ ÏiΒ  ÏµÏΒ öθ s% (#ρã Ï‚ y™ çµ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$s% βÎ) (#ρã y‚ó¡ s? $̈Ζ ÏΒ $̄Ρ Î* sù ã y‚ó¡ tΡ 

öΝ ä3ΖÏΒ $ yϑ x. tβρã y‚ó¡ n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷è s?  tΒ Ïµ‹ Ï? ù' tƒ Ò># x‹tã ÏµƒÍ“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµ ø‹ n= tã Ò># x‹tã íΟŠ É)–Β 

∩⊂∪  
ة «: ؤةهيع قعلعندع ) مذنداق(نذهقا  انالردعن باشقا يةن قةؤمعثدعن ظعلضعرع ساثا ظعمان ظئيتق

بعزنعث آأز ظوثعمعزدا ؤةهيعمعز   .36ظعمان ظئيتقذحعالر بولمايدذ، ظذالرنعث قعلمعشلعرعدعن قايغذرمعغعن
احم ) ظأزلعرعضة (بويعحة آئمة ياسعغعن،  ا سأز ظ ذم قعلغانالر توغرعسعدا ماث ذالرغا (عغعن زذل ةنع ظ ي

نذه آئمة ياسعدع، قةؤمنعث . 37»غةرق قعلعنعدذ) توصان باالسعدا(، ظذالر حوقذم )شاصاظةت قعلمعغعن
بعزنع ) بىضىن(ظةضةر سعلةر «: حوثلعرع ظذنعث ظالدعدعن ظأتكةندة ظذنع مةسخعرة قعلعشتع، نذه ظئيتتع

دةك بعزمذ )آئلةحةآتة سعلةر غةرق قعلعنغاندا (مةسخعرة قعلساثالر  ، سعلةر بعزنع مةسخعرة قعلغان
نعث ) يةنع توصان باالسع بعلةن غةرق بولذش(خار قعلغذحع ظازاب  . 38سعلةرنع حوقذم مةسخعرة قعلعمعز

نعث آعمضة حىشعدعغانلعقعنع ) يةنع جةهةننةم ظازابع(آعمنعث ظىستعضة آئلعدعغانلعقعنع، داظعمعي ظازاب 
  . 39»آئلةحةآتة بعلعسعلةر

ذه ظةلةيهعسساالمغا قةؤمعنعث هاالك بولعدعغانلعقع هةققعدة ؤةهعي قعلعنغانلعقع ؤة ظذنع ن
  تةييارلعق قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب ةتنعث    اهللا تاظ ازاب ظذقذب دعرعغان ظ ةؤمع ظال ذنعث ق االمغا ظ ذه ظةلةيهعسس  ن
اهللا تاظاال ظذنعث بةتدذظا    .  ظذالرغا بةتدذظا قعلغان ظعدع   نذه ظةلةيهعسساالم . آئلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ  

دذ  ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ داق دئض ص مذن ذ  : قعلع عرالرنعث بعرعنعم دة آاص ةر يىزع ارعم ي صةرؤةردعض
ويمعغعن ارعغا  )1( ق ذ صةرؤةردعض ن      «: ظ اردةم قعلغع دعم، ي وزةك قعلعن ةن ب ةن م ا  » هةقعقةت دةص دذظ

  . ))2قعلدع
قةؤمعثدعن ظعلضعرع ساثا ظعمان : تاظاال نذه ظةلةيهعسساالمغا مذنداق ؤةهعي قعلدعشذ حاغدا اهللا 

دذ  ذحعالر بولماي ان ظئيتق ة ظعم قا يةن انالردعن باش عغا    ظئيتق ذالرنعث ظعش ذرمعغعن، ظ ذالرغا قايغ ةنع ظ ي
ن   ةرؤا قعلمعغع عز ص عغعن . هةرض ة ياس ة آئم ز بويعح وثعمعزدا ؤةهعيمع أز ظ ث آ ةنع بعزنبعزنع ث   ي ع

احمعغعن ) ظأزلعرعضة (. ظأضةتكعنعمعز بويعحة آئمة ياسعغعن    ذم قعلغانالر توغرعسعدا سأز ظ ةنع (زذل ي
  . غةرق قعلعنعدذ) توصان باالسعغا(، ظذالر حوقذم )ظذالرغا شاصاظةت قعلمعغعن

ةؤراتتعن   هاق ت ع ظعس ةد ظعبن دذ )3(مذهةمم داق دةي ةلتىرىص مذن ةقعل آ ذه :  ن اال ن اهللا تاظ
ذزذنلعقعنع      ظةلةيهعس ث ظ قا، آئمعنع ة ياساش دعن آئم ار ياغعحع االمنع حعن ةثلعكعنع  80س ةز، آ ةز 50 ض  ض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة نذه ) 1(
  .  ـ ظايةت10سىرة قةمةر ) 2(
  . مذسا ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان ساماؤع آعتاب) 3(
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ث            ىن آئمعنع ع ظىح رعص مئثعش ذنع يئ قا، س ةن مايالش اي بعل عنع قارعم ع ؤة تئش ث ظعح قا، آئمعنع قعلعش
ةؤة 30آئمعنعث ظئضعزلعكع   . تومشعقعنع ظىح قعرلعق شةآعلدة ياساشقا بذيرذدع      ت قعلعص   ضةز بولذص ظىح ق

ةؤعتعنعث ظئضعزلعكع     . ياسالغان ظعدع اؤايع       .  ضةز آئلةتتع  10هةر بعر ق ظاستع قةؤعتع حارؤا ـ مالالر ؤة ي
. هايؤانالر ظىحىن، ظوتتذرا قةؤعتع ظعنسانالر ظىحىن، ظىستع قةؤعتع ظذحار ـ قذشالر ظىحىن ياسالغان ظعدع             

  . ع تةرةصتعن حىشىرىلىص تاقعالتتعظذنعث ظعشعكع يان تةرةصتة بولذص، ظعشعكنعث قاصقعغع ظىست
نذه آئمة ياسعدع، قةؤمنعث حوثلعرع ظذنعث ظالدعدعن ظأتكةندة ظذنع مةسخعرة قعلعشتع يةنع 

ار         ازابنع ظعنك ارةت ظ تعن ظعب ةرق بولذش ذتقان غ ذالرنع قورق االم ظ ذه ظةلةيهعسس ص، ن خعرة قعلع ذنع مةس ظ
  . قعلدع
ع ذه ظئيتت علةر «: ن ةر س ىن(ظةض اثالر بعز) بىض ع مةسخعرة قعلس ةرق (ن علةر غ ة س آئلةحةآت

خار قعلغذحع . ، سعلةر بعزنع مةسخعرة قعلغاندةك بعزمذ سعلةرنع حوقذم مةسخعرة قعلعمعز)قعلعنغاندا
نعث آعمنعث ظىستعضة آئلعدعغانلعقعنع، داظعمعي ظازاب ) يةنع توصان باالسع بعلةن غةرق بولذش(ظازاب 

ة بعلعسعلةر نعث آ) يةنع جةهةننةم ظازابع ( عرالرغا    »عمضة حىشعدعغانلعقعنع آئلةحةآت  بذ ظايةت آاص
  . قعلعنغان قاتتعق ظاضاهالندذرذشتذر

 * * * * * * *  
 # ®L xm # sŒÎ) u !% y` $ tΡÞ ö∆r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $sΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκÏù ÏΒ 5e≅ à2 È ÷ y ÷̀ρ y— È ÷ uΖøO $# y7 n= ÷δ r& uρ ωÎ) tΒ 

t,t7 y™ Ïµø‹ n= tã ãΑöθ s)ø9 $# ôtΒ uρ z tΒ#u 4 !$ tΒ uρ ztΒ# u ÿ…çµ yètΒ ωÎ) ×≅‹ Ï= s% ∩⊆⊃∪  
ان ) توصان باالسع توغرعسعدعكع ( تعلعص حعقق دعن سذ ظئ ةر يىزع تعص آةلضةن ؤة ي بذيرعقعمعز يئ
بعر جىصتعن ظئلعؤالغعن، ظاظعلةثدعكعلةر بعلةن ) ظةرآةك حعشع بولذص(آئمعضة هايؤاناتالردعن «: حاغدا

بذنعث ) يةنع نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع ؤاظعلة بعلةن ظوغلع آةنظان(لذشع هأآىم قعلعنغانالر هاالك بو
دئدذق، ظذنعث بعلةن صةقةت ظازغعنا آعشعلةر ظعمان » سعرتعدا ـ ؤة ظعمان ظئيتقانالر بعلةن آئمعضة حعققعن

  . 40ظئيتتع
هةرخعل هايؤاندعن بعر جىبتعن توصان باالسعنعث باشلعنعشع، نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعضة 

  سئلعشع توغرعسعدا 
ارةت اهللا تاظاالنعث           اتتعق يامغذردعن ظعب توختعماي ؤة ظىزىلمةي شعددةت بعلةن قذيذلذص ياغعدعغان ق
ةيتعدذر              . ظةمرع آةلضةن حاغ، دةل اهللا تاظاالنعث نذه ظةلةيهعسساالمغا قعلغان ؤةدعسعنعث يئتعص آةلضةن ص

اتتعق ياغع  ذرنعث ق دذ  يامغ داق دةي اال مذن دة اهللا تاظ ارعغا : دعغانلعقع هةققع ذ صةرؤةردعض ةن «: ظ هةقعقةت
ن   اردةم قعلغع دعم، ي وزةك قعلعن ةن ب دع» م ا قعل ذحع  . دةص دذظ ذص ياغق ع قذيذل ماننعث دةرؤازعلعرعن ظاس

اردذق،       . يامغذر بعلةن ظئحعؤةتتذق   رنع غةرق  اهللا تةقدعر قعلغان ظذال   (زئمعندعن بذالقالرنع ظئتعلدذرذص حعق
نذهنع  . بعرعضة قوشذلدع   - بعر (ظعشعغا بعناظةن، يامغذر سىيع بعلةن بذالق سىيع   ) قعلعص هاالك قعلعش  

الدذق      ة س الغان آئمعض ةن ياس الر بعل ا ؤة معخ ار      . تاخت اتتع، ظعنك تعدا ماث ايعمعز ظاس ث هعم ة بعزنع آئم
  . )1()قعلدذقنذهنعث قةؤمعنع غةرق (مذآاصاتالش ظىحىن ) يةنع نذهنع(قعلعنغاننع 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر14 ـــــــ 11سىرة قةمةر ) 1(
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 دا ان حاغ دذقالص سذ حعقعدعغان بذالقالرغا          ؤة يةر يىزعدعن سذ ظئتعلعص حعقق ىزع بول ةر ي ةنع ي  ي
بذ آأص ساندعكع سةلةص ؤة     . هةتتا ظوت آأيعدعغان تونذرالردعنمذ سذ بذلدذقالص ظئتعلعص حعقعدذ       . ظايلعنعدذ

  . خةلةص ظالعملعرعنعث آأز قارعشعدذر
 نذه ظةلةيهعسساالمنع هةر خعل جانلعق مةخلذقاتالرنعث ظةرآةك حعشعسعدعن       شذ حاغدا اهللا تاظاال   

دذ  تعن سئلعشقا بذيرذي ر جىص ةك حعشعسعدعن  . آئمعضة بع ةزع تةصسعرشذناسالر ظأسىملىآلةرنعثمذ ظةرآ ب
دذ         دذ        . بعر جىصتعن ظئعلؤئلعشقا بذيرذغان دةي ةزع تةصسعرشذناسالر مذنداق دةي ةنع ب نذه ظةلةيهعسساالم   : ي

اردع        آئ اتالردعن ظئشةآنع حعق دا هايؤان ةث ظاخعرع اتذتعنع، ظ ذحار ـ قذشالردعن ش ةث دةسلعؤعدة ظ . معضة ظ
علعؤالدع   ذيرذقعغا ظئس ةآنعث ق ةيتان ظئش بلعس ش بلعس   . ظع ةندة، ظع قا تةمشةلض ة حعقعش ةك آئمعض ظئش

دع    ع قويمع ذنع حعققعل علعؤئلعص، ظ ذيرذقعغا ظئس ذنعث ق ةيتان ظ االم ظ . ش ذه ظةلةيهعسس ةآكةن اثا «: ئش س
ن  ! ؤاي ة حعققع دع؟ آئمعض ة بول دع»نئم دع   .  دئ عمذ حعقالمع ان بولس قا ظورذنغ ةك حعقعش ذه . ظئش ن

شذنعث بعلةن ظئشةك بعلةن شةيتان       . دئدع » سةن بعلةن ظعبلعس بعللة بولسعمذ حعققعن      «: ظةلةيهعسساالم
  . آئمعضة بعرلعكتة حعقتع

 الع (علعنغانالر ظاظعلةثدعكعلةر بعلةن هاالك بولذشع هأآىم ق ذه ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ةنع ن ي
 يةنع دئدذق» بذنعث سعرتعدا ـ ؤة ظعمان ظئيتقانالر بعلةن آئمعضة حعققعن) ؤاظعلة بعلةن ظوغلع آةنظان

الغعن                   انالرنع س ان ظئيتق دعن ظعم ذغقانلعرعثنع ؤة قةؤمعث ذرذق ـ ت ةرنع، ظ ة ظاظعلةثدعكعل . آئمعض
ةردعن اهللا تاظاال علةرنع   ظاظعلةثدعكعل ةن آعش نعص آةتك أآىم قعلع ع ه االك بولذش ان، ه ان ظئيتمعغ ا ظعم غ

المعغعن  ة س ذه       . آئمعض ام ؤة ن ع ي االمنعث ظوغل ذه ظةلةيهعسس دة ن ئلعنمعغانالرنعث ظعحع ة س آئمعض
  . ظذ ظايال اهللا تاظاالغا ؤة نذه ظةلةيهعسساالمغا آاصعر بولغان ظعدع. ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع بار ظعدع

ان ظئيتتع ظذنع ةنع نذه ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظعحعدة           ث بعلةن صةقةت ظازغعنا آعشعلةر ظعم  ي
ل     ث يع ام مع ل آ ةللعك يع ل950(ظ ة     )  يع ذالردعن ظازغعن عمذ، ظ ان بولس ذزذن دةؤةت قعلغ ذنحة ظ ذرذص ش ت
دذ    . آعشعال ظذنعثغا ظعمان ظئيتتع    الالر   ظعمان ظ : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةي انالر ظاي ئيتق

  .  آعشع ظعدع80بعلةن قوشذلذص 
 * * * * * * *  

 * tΑ$ s% uρ (#θç7Ÿ2 ö‘ $# $pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ11 øgxΧ !$yγ8 y™ö ãΒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Ïn1 u‘ Ö‘θà tó s9 ×ΛÏm§‘ ∩⊆⊇∪ }‘ Ïδ uρ “ Í øgrB 

óΟ ÎγÎ/ ’ Îû 8löθ tΒ ÉΑ$t6Åf ø9 $$x. 3“ yŠ$tΡ uρ îyθçΡ … çµsΨ ö/ $# šχ% Ÿ2uρ ’ Îû 5Α Í“ ÷ètΒ ¢ o_ç6≈ tƒ = Ÿ2ö‘ $# $ sΨ yè̈Β Ÿω uρ ä3s? yì ¨Β 
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آئمعضة حعقعثالر، آئمعنعث مئثعشع ؤة توختعشع اهللا «: ظئيتتع) ظعمان ظئيتقان تةؤةلعرعضة(نذه 

هةقعقةتةن ) تةؤبة قعلغذحعالرنعث ضذناهعنع(نعث ظعسمع بعلةندذر، شىبهعسعزآع، مئنعث صةرؤةردعضارعم 
ئلعص تاغدةك دولقذنالر آئمة ظذالرنع ظ. 41»ناهايعتع مئهرعباندذر) مأمعنلةرضة(مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 

ظع ظوغلذم، بعز «: ظعحعدة ظىزىص باراتتع، نذه آئمة مئثعشتعن بذرذن ظأزعدعن يعراقتا تذرغان ظوغلعنع
مئنع سذدا غةرق «: ظذ .42دةص توؤلعدع» بعلةن بعللة آئمعضة حعققعن، آاصعرالر بعلةن بعللة بولمعغعن

بىضىن اهللا رةهعم قعلغان «: نذه. دئدع» حعقعؤالعمةنبولذشتعن ساقالص قالعدعغان بعر تاغنعث ظىستعضة 
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ظذالرنعث ظارعسعنع دولقذن . دئدع» ظادةمدعن باشقا هئح ظادةم ظذنعث جازالعشعدعن قذتذلذص قااللمايدذ
  . 43ظايرعؤةتتع ـ دة، ظذ غةرق بولذص آةتتع

  آئمعضة حعقعش ؤة آئمعنعث تاغدةك دولقذنالر ظعحعدة مئثعشع توغرعسعدا 
دة   اهللا ة آئحع ةن بعلل أزع بعل االم ظ ذه ظةلةيهعسس دذ، ن ةؤةر بئرع االمدعن خ ذه ظةلةيهعسس اال ن  تاظ

آئمعضة حعقعثالر آئمعنعث مئثعشع ؤة توختعشع اهللا : ظئلعؤئلعشقا بذيرذلغان آعشعلةرضة مذنداق دئدع 
دا    يةنع آئمعنعث سذ يىزعدة مئثعشع اهللا تاظاالنعث ظعسمع بعلةن ب        نعث ظعسمع بعلةندذر  ولعدذ ؤة ظاخعرع

دذ    ةن بولع مع بعل ث ظعس عمذ اهللا تاظاالنع دذ   . توختعش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة   : اهللا تاظ ةن بعلل ةن بعل س
جعمع هةمدذسانا بعزنع زالعم قةؤمدعن قذتقذزغان اهللا        «: بولغان مأمعنلةر بعلةن آئمعضة حعققان حئغعثدا     

تذر  ا خاس عن » غ دة . دئض ارعم «: هةم ع صةرؤةردعض ةن      م! ظ عن، س ة حىشىرض ذبارةك مةنزعلض ع م ئن
تلعرعثنع( ةن ) دوس ةث ياخشع ظورذنالشتذرغذحعس عن» ظ ات ـ         . ))1دئض ة حعقعش ظ ىن آئمعض ذنعث ظىح ش

الش          ةن باش مع بعل ث ظعس لعغاندا اهللا تاظاالنع قا باش ا حعقعش اش قوراللعرعغ قا قاتن نعش ؤة باش ذققا مئ ظذل
  ). ن ظعشتذريةنع ظعسالمدا ياخشع قارالغا(مذستةهةبتذر 

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة : اهللا تاظ اراتتع، سعلةرض ع ي ذقاتالرنعث تىرلعرعن ىتىن مةخل اهللا ص
اراتتع ارلعقالرنع ي ايؤان قات ىن ه عثالر ظىح ة ؤة معنعش ىن آئم عثالر ظىح ة حعقعش علةر . ظىستعض دعن س ظان

انلعرعثالردا صةرةؤردعضارعثالرنعث نئمعتعنع         بعزضة بذنع بويسذندذرذص      «:  ظةسلةص  ظذالرنعث ظىستعضة حعقق
ذنعثغا  اآتذر، بعز ظ ةن صةرؤةردعضارعمعزنعث  ) معنعشكة(بةرضةن زات ص دذق، بعز هةقعقةت ادعر ظةمةس ظع ق

  . ))2دئضةيسعلةر» دةرضاهعغا قايتقذحعالرمعز
ذنعث    ان ظ ةت قعلعنغ لةرمذ رعؤاي ذرذص هةدعس كة قعزعقت ذنع ظأزلةشتىرىش قا ؤة ظ ذنداق قعلعش ش

دذ  تةصسع ان قعلعنع ا باي ىرة زذخرذفت ا س ارعم . التع اهللا خالعس ث صةرؤةردعض ذحعالرنعث (مئنع ة قعلغ تةؤب
ذناهعنع دذر، ) ض عرةت قعلغذحع ةن مةغص ة(هةقعقةت دذر) مأمعنلةرض ايعتع مئهرعبان دا اهللا ناه ذ ظورذن  ب

ة       انلعقعنع تةؤب ام ظالغ ذالردعن ظعنتعق ص ظ ةرق قعلع ع غ عرالرنعث هةممعس ث آاص ذحعالرنعث ظأزعنع  قعلغ
ع      ان قعلعش ةنلعكعنع باي ان ظعك ايعتع مئهرعب ة ناه دعغانلعقعنع ؤة مأمعنلةرض عرةت قعلع ذناهعنع مةغص ض

  . تولعمذ مذناسعصتذر
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ارعث  : اهللا تاظ عزآع، صةرؤةردعض ذحعالرنع (شىبهعس عيلعق قعلغ ) ظاس

دذر،   ز جازالعغذحع ة تئ ةت(ظةلؤةتت ذح) ظعتاظ ةت  قعلغ دذر، مةرهةم عرةت قعلغذحع ة مةغص عالرغا ظةلؤةتت
دذر دذ     )3( قعلغذحع عرةت قعلع ذالرنع مةغص ةن ظ ارعث هةقعقةت عمذ، صةرؤةردعض ذم قعلس انالر زذل . ظعنس

  . )4(شةك ـ شىبهعسعز قاتتعق جازااليدذ) ضذناهالرغا حأمىص تةؤبة قعلغانالرنع(صةرؤةردعضارعث 
ةتلعرع              بذنعثدعن باشقا اهللا تاظاالنعث ر       ان قعلعنعص آةتكةن ظاي ةهمعتع بعلةن جازاسع بعرلعكتة باي

آئمة ظذالرنع ظئلعص تاغدةك دولقذنالر ظعحعدة ظىزىص : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ. ناهايعتع آأصتذر
لعؤالغان هةتتا ظئضعز تاغالرنعمذ قاصالص ظذ        باراتتع الرنعث  يةنع آئمة ظذالرنع ظئلعص يةر يىزعنع صىتىن قاص

عدعنمذ  ع   15حوقس دة ظىزةتت ذ يىزع ةن س ةز ظأرلعض ث     .  ض عز تاغالرنع ذنع ظئعض ذ س الر ب ةزع تةصسعرشذناس ب

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر29 ــــ 28سىرة مأظمعنذن ) 1(
  .ـ ظايةتلةر 14 ــــ 12سىرة زذخرذق ) 2(
  .  ـ ظايةت167سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة رةظد ) 4(
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عدعن  ل80حوقعس دذ )1( مع ةن دةي ث        .  ظأرلعض ةن اهللا تاظاالنع ع بعل ث ظعزن دة اهللا تاظاالنع ذ يىزع ة س ذ آئم ب
  . هعمايعسع، آىزعتعشع ؤة قوغدعشع ظاستعدا ظىزةتتع

ذ اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن دا(شىبهعسعزآع، :  هةقت ذهنعث زامانع ةن  ) ن امراص آةتك حوث سذ ي
علةرنع  دا، س دادعثالرنع(حاغ ةنع ظةج ىن،  ) ي ش ظىح رةت قعلع ذنع ظعب ة ظ الدذق، سعلةرض ة س ز آئمعض بع

ا ؤة معخالر     2( ()بعز شذنداق قعلدذق     (تذتذؤالعدعغان قذالقالرنعث ظذنع تذتذؤئلعشع ظىحىن           نذهنع تاخت
الغان آئمعضة سالدذق  ةن ياس اننع   . بعل ار قعلعنغ اتتع، ظعنك ايعمعز ظاستعدا ماث ة بعزنعث هعم ةنع (آئم ي

ظعبرةت قعلعص   ) يةنع توصان باالسعنع(ظذنع  . )نذهنعث قةؤمعنع غةرق قعلدذق   (مذآاصاتالش ظىحىن   ) نذهنع
  . ))3قالدذردذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟

  عنعث غةرق بولذش قعسسعسع توغرعسعدا نذه ظةلةيهعسساالمنث آاصعر ظوغل
 ة «: نذه آئمة مئثعشتعن بذرذن ظأزعدعن يعراقتا تذرغان ظوغلعنع ةن بعلل ذم، بعز بعل ظع ظوغل

ولمعغعن  ة ب ةن بعلل أتعنحع        دةص توؤلعدع » آئمعضة حعققعن، آاصعرالر بعل  بذ نذه ظةلةيهعسساالمنعث ت
دع   ام ظع ذص ظعسمع ي ع بول دع . ظوغل عر ظع ذ آاص قا ؤة   ظا. ظ ان ظئيتعش ذنع ظعم دا، ظ ة حعقعؤاتقان تعسع آئمعض

  . ظأزلعرع بعلةن بعللة آئمعضة حعقعشقا، آاصعرالرغا ظوخشاش سذغا غةرق بولذص آةتمةسلعككة حاقعردع
دئدع» مئنع سذدا غةرق بولذشتعن ساقالص قالعدعغان بعر تاغنعث ظىستعضة حعقعؤالعمةن«: ظذ 

ظةضةر مةن بعرةر تاغنعث حوقعسعغا  . ث سىيع تاغالرنعث حوقعسعغا حعقمايدذ   ظذ نادانلعقعدعن توصان باالسعنع   
  . حعقؤالسام ظذ جاي مئنع سذغا غةرق بولذشتعن ظةلؤةتتة ساقالص قالعدذ، دةص ظويلعدع

بىضىن اهللا رةهعم قعلغان ظادةمدعن باشقا هئح ظادةم ظذنعث «: ظذنعث ظانعسعغا نذه ظةلةيهعسساالم
ذ  دذجازالعشعدعن قذتذل دعغان هئح نةرسة »ص قااللماي ةنع بىضىن اهللا تاظاالنعث جازاسعدعن قذتذلدذرع  ي

  . ظذالرنعث ظارعسعنع دولقذن ظايرعؤةتتع ـ دة، ظذ غةرق بولذص آةتتع: يوق دئدع
 * * * * * * *  
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آاصعرالرنع (دئيعلدع، سذ سوغذلدع، اهللا نعث » ظع زئمعن سىيعثنع يذتقعن، ظع بذلذت تارقعغعن«

زالعم قةؤم «ع، هأآمع ظعجرا قعلعندع، آئمة جذدع تئغعنعث ظىستعدة توختعد) غةرق قعلعشتعن ظعبارةت
  . 44دئيعلدع» هاالك بولسذن

  توصان باالسعنعث ظاخعرلعشعشع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب دعن    اهللا تاظ ةرق قعلغان ةهلعنع سذغا غ ن ظ ارلعق زئمع قا ب انالردعن باش ة حعقق  آئمعض

ان ؤة ظىستعدة يعغعلغان سذالرنع يذتذشقا بذيرذدع ؤ           ذتالرنع آئيعن زئمعنغا ظورنعدعن ظئتعلعص حعقق ة بذل
  . يامغذر ياغدذرذشتعن توختاشقا بذيرذدع

                                                 
  .  مئتعر آئلعدذ1848بعر دئثعز معلع ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر12 ــــ 11سىرة هاققة ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر15 ــــ 13سىرة قةمةر ) 3(
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 سذ سوغذلدع  ةنع سذ ظازالشقا باشلعدع ارةت (اهللا نعث .  ي ةرق قعلعشتعن ظعب عرالرنع غ ) آاص
دذرماي هاالك                 هأآمع ظعجرا قعلعندع  ا آاصعر بولغان آعشعلةردعن بعرنعمذ قال ةر يىزعدعكع اهللا غ ةنع ي  ي
  .  ظىستعدة توختعدع)1(آئمة جذدع تئغعنعث: عنلةر ظولتذرغانمأم. قعلعش ظعشع ظورذنالندع

دذ داق دةي دذر «: مذجاهعد مذن ر تاغ دعكع بع رعم ظارعلع ةرةب يئ ةرق . جذدع تئغع ظ دعكع غ شذ آىن
جذدع تئغعمذ غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالغا بويسذندع،       . بولذش ؤةقةسع تاغالر ظئضعزلةص ؤة ظذزعراص قالدع     

  . »نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعسع ظذنعث ظىستعضة آئلعص توخعتعدع. دعغةرق بولذص آةتمع
دذ   داق دةي ةتادة مذن ذردع     «: ق اي ت ر ظ تعدة بع ع ظىس ذدع تئغ ة ج دعن   . آئم ةر آئمع دعن مأمعنل ظان

تعدة       ع ظىس ذدع تئغ دعكع ج رعم ظارعلع ةرةب يئ عنع ظ االمنعث آئمعس ذه ظةلةيهعسس اال ن تع، اهللا تاظ حىش
  . »سعهةت ؤة ظعبرةت بولذشع ظىحىن قالدذردعآعشعلةرضة ؤةز ـ نة

. ظعلضعرع ياشعغانالر آأرضةن   ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعدعن  (ظذ آئمعنع بذ ظىممةتتعن    
راققا      نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعسعدعن آئيعن ياسالغان نذرغذن آئمعلةر ظذ آئمعدعن ظعلضعرع حعرعص تذص

  . ظايلعنعص آةتكةن
» ةؤم م ق ذنزالع االك بولس دع» ه ذن ؤة اهللا   دئيعل ان تارتس ذن، زعي االك بولس ذالر ه ةنع ظ  ي

دع   ذن، دئيعل راق قعلعنس دعن يع ث رةهمعتع االك   . تاظاالنع تعن ه زع قالدذرذلماس داق ظع ذالرنعث هئحقان ظ
  . قعلعندع

 * * * * * * *  
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سةن (ظوغلذم مئنعث ظاظعلةمدعكعلةردعن ظعدع ! صةرؤةردعضارعم«: ذه صةرؤةردعضارعغا دذظا قعلعصن

، سئنعث ؤةدةث ظةلؤةتتة هةقتذر، سةن هةقعقةتةن ظةث )ماثا ظذالرنعث نعجات تئصعشعنع ؤةدة قعلغان ظعدعث
) صعشعنع ؤةدة قعلغانمةن نعجات تئ(ظذ ! ظع نذه«: اهللا ظئيتتع .45دئدع» توغرا هأآىم قعلغذحعسةن 

دعن  ةثنع مةن ةن نةرس ق بعلمعض ةن ظئنع دذر، س ةلع يامان ذنعث ظةم ةس، ظ ةردعن ظةم ظاظعلةثدعكعل
ةن  عهةت قعلعم لعقعثنع نةس اهعلالردعن بولماس ئنعث ج ةن س ورعمعغعن، م ع  46»س ذه ظئيتت : ن

ارعم« ئغعنعمةن، ! صةرؤةردعض اناهعثغا س ئنعث ص تعن س عنع سوراش ةن نةرس ةن بعلمعض ا م ةر ماث ظةض
  . 47»مةغصعرةت قعلمعساث ؤة رةهعم قعلمعساث، زعيان تارتقذحعالردعن بولعمةن

                                                 
  . بةزعلةر سعنا يئرعم ظارعلعدعكع تذر تئغع دئضةن. نعث ظعسمع دئضةنجذدع تئغعنع بةزعلةر ظعراقتعكع مذسذل شةهعرعدعكع بعر تاغ) 1(
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نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع هةققعدة اهللا تاظاالغا دذظا قعلعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا جاؤاب 
  بئرعشع توغرعسعدا 

 بعلدىرىش ؤة ظذنعث هةقعقعي      بذ نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنعث غةرق بولغان بالعسعنعث هالعنع              
! صةرؤةردعضارعم «: ظذ صةرؤةردعضارعغا دذظا قعلعص  . ظةهؤالعنع ظئحعص تاشالش ظىحىن تعلعضةن تعلعكعدذر     

، )سةن ماثا ظذالرنعث نعجات تئصعشعنع ؤةدة قعلغان ظعدعث (ظوغلذم مئنعث ظاظعلةمدعكعلةردعن ظعدع 
ة هةرضعز خعالصلعق قعلمايسةن، ظوغلذم قانداقمذ غةرق       يةنع سةن ؤةدةثضسئنعث ؤةدةث ظةلؤةتتة هةقتذر 

  .  دئدع»سةن هةقعقةتةن ظةث توغرا هأآىم قعلغذحعسةن. بولسذن
 ةردعن ظةمةس ) مةن نعجات تئصعشعنع ؤةدة قعلغان (ظذ ! ظع نذه «: اهللا ظئيتتع  ظاظعلةثدعكعل

ان آعشعلةرنع          . ثال نعجات تئصعشعنع ؤةدة قعلدعم   حىنكع مةن صةقةت سئنعث ظاظعلةثدعكعلةردعن ظعمان ظئيتق
دع  داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ انالر  : ش أآىم قعلعنغ ع ه االك بولذش ةن ه ةر بعل ذه (ظاظعلةثدعكعل ةنع ن ي

انالر بعلةن آئمعضة      ) ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع ؤاظعلة بعلةن ظوغلع آةنظان بذنعث سعرتعدا ـ ؤة ظعمان ظئيتق
ن ا))1»حعققع عر بولغ اال آاص ذ ب ذه ظةلةيهعسساالمغا قارشع   ب ةيغةمبعرع ن ةم اهللا نعث ص نلعقع، ظاتعسع ه

  . حعققانلعقع ظىحىن سذغا غةرق قعلعنعص هاالك بولذشع هأآىم قعلعنغان آعشعلةر قاتارعدعن ظعدع
 ذ ان (ظ عنع ؤةدة قعلغ ات تئصعش ةن نعج ةس ) م ةردعن ظةم دة  ظاظعلةثدعكعل ةت هةققع ذ ظاي  ب

اس ر  ع ظابب دذرازاق ظعبن دذ  ظاب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ذه  : ةزعيةلاله ذ ن ظ
  . بعراق ظذ، ظاتعسعغا ظةمةل ؤة نعيةت جةهةتتة قارشع حعققان. ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعدذر

 * * * * * * *  
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ةن ! ظع نذه «): يةنع اهللا ظئيتتع (ظئيتعلدع   دة (ساثا، سةن بعل ر ) آئمع ة بولغانالرنعث بع بعلل
ةن  ةر بعل انلعق ؤة بةرعكةتل ل بولغان ظام تعن نازع ز تةرةص ةؤالدعغا بع دعن(قعسعم ظ حىشكعن، ) آئمع

بةهرعمةن قعلعمعز، ظاندعن ظذالر بعزنعث قاتتعق ) هاياتعي دذنيادعن(ةنة بعر قعسعم ظةؤالدعنع ظذالرنعث ي
  . 48»ظازابعمعزغا دذحار بولعدذ

  ظامانلعق ؤة بةرعكةت بعلةن آئمعدعن حىشىشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدا 
دا اهللا تاظاال نذه ظةلةيهع                 سساالمغا ظذنعث بعلةن    بذ ظايةتتة آئمة جذدع تئغعنعث ظىستعدة توختعغان

ة اهللا       ر مأمعنض ةر بع دعن ه دعغان ظةؤالدلعرع عحة بولع ةت آىنعض ذنعث قعيام ة ؤة ظ ان مأمعنلةرض ة بولغ بعلل
  . تةرعصعدعن بولغان ظامانلعق بعلةن آئمعدعن حىشكعن دئضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ

آىنعضعحة ظعمان ظئيتقان هةر  ققا قعيامةت بذ ظامانلع : بذ هةقتة مذهةممةد ظعبنع آةظب مذنداق دةيدذ      
ال آعرعدذ     اتع دذنيادعن بةهرعمةن بولذشقا قعيامةت        . بعر مأمعن ظةر ؤة مأمعن ظاي ا ؤة هاي شذنداقال ظازابق

  . آىنعضعحة آاصعر بولعدعغان هةر بعر آاصعر ظةر ؤة آاصعر ظايال آعرعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة هذد ) 1(
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دذ    داق دةي هاق، مذن ع ظعس ةد ظعبن عنع   : مذهةمم ان باالس اال توص ةر   اهللا تاظ دا، ي اقحع بولغان توختاتم
اهللا . سذ سعثدع، زئمعننعث بذالقلعرع ؤة ظاسماننعث دةرؤازعلعرع مةهكةم يئصعلدع       . يىزعضة شامال ظةؤةتتع  

  .  شذنعث بعلةن سذ آئمعيعص ظازالص سئثعص آةتتع...ظع زئمعن سىيعثنع يذتقعن«: تاظاال مذنداق دئدع
ة ظاي      تةؤرات ظالعملعرعنعث ظئيتعشعحة توصان باال  ىز بئرعص يةتت  آىن ظأتكةندة آئمة جذدع     17سع ي

ان باالسع باشلعنعص   . تئغعنعث ظىستعدة توختعدع    ـ ظئيعنعث بعرعنحع آىنع تاغالرنعث حوقعلعرع       10توص
لعدع كة باش ة . آأرنعش عكعنع   40يةن ش ظعش ث حعقع االم آئمعنع ذه ظةلةيهعسس يعن ن دعن آئ ىن ظأتكةن  آ

احتع داق . ظ دعن سذنعث قان ةردع ظان ذص ب اغعنع قوي انلعقعنع بعلعش ظىحىن ق دع. بولغ ايتعص آةلمع ا ق . قاغ
ةردع    ذص ب تةرنع قوي دعن آةص دع     . ظان ايتعص آةل تعن ق اي تاصالماس ع ج تةر قونغعل االم  . آةص ذه ظةلةيهعسس ن

الدع       ة س ذص آئمعض ذنع تذت ذندع ؤة ظ ة س ع آةصتةرض داق      . قولعن ذنعث قان أتكىزىص س ىن ظ ة آ دعن يةتت ظان
آةح آعرضةندة آةصتةر بعر تال زةيتذن دةرعخعنعث       . عنع بعلعش ظىحىن آةصتةرنع يةنة قويذص بةردع      بولغانلعق

دع    ايتعص آةل عنعحة ق ذرمعقعنع حعشلعض ذنعث      . يوص دعكع س ةر يىزع االم ي ذه ظةلةيهعسس ةن ن ذنعث بعل ش
دع انلعقعنع بعل ة . ظازلعغ ةردع 7يةن ذص ب ة قوي تةرنع يةن أتكىزىص آةص ىن ظ ايتع.  آ تةر ق دعآةص . ص آةلمع

  . بذنعثدعن نذه ظةلةيهعسساالم زئمعننعث قذرعغانلعقعنع بعلدع
ىحة ساق    ذص بةرض تةرنع قوي ذه ظةلةيهعسساالم آةص دعن باشالص ن ان باالسعنع ظةؤةتكةن اال توص اهللا تاظ

ع   ل ظوتت ر يع ع  . بع ع يعل ث       1ظعككعنح دع          1 ـ ظاينع ذق ظئحعل ذرذص قذرذقل ىزع ق ن ي ع زئمع ذه .  ـ آىن ن
قعقعنع ظاحتع شذيعلع      ظةلةيهعس ةنع  (ساالم آئمعنعث قاص  ـ آىنع اهللا تاظاال نذه     26 ـ ظاينعث   2)  ـ يعلع  2ي

بعللة بولغانالرنعث بعر قعسعم ظةؤالدعغا بعز ) آئمعدة(ساثا، سةن بعلةن ! ظع نذه«: ظةلةيهعسساالمغا
  . حىشكعن) آئمعدعن(تةرةصتعن نازعل بولغان ظامانلعق ؤة بةرعكةتلةر بعلةن 

 * * * * * * *  
y7 ù= Ï? ô ÏΒ Ï !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# !$pκ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ÏΒ È≅ ö6s% # x‹≈ yδ ( ö É9 ô¹ $$sù 

( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yè ø9 $# š É) −F ßϑ ù= Ï9 ∩⊆∪   

ؤةهيع قعلدذق، غةيبكة ظاظعت خةؤةرلةردعندذر، ساثا ظذنع ) قعسسة(ظةنة شذ !) ظع مذهةممةد (
سةن ؤة سئنعث قةؤمعث بذنعثدعن ظعلضعرع ظذنع بعلمةيتتعثالر، سةؤر قعلغعن، شىبهعسعزآع، ياخشع 

  . 49ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسذصتذر
بذ قعسسعلةرنع بايان قعلعش اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤةهعي قعلغانلعقعنعث 

  صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
غةيبكة ظاظعت هللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بذ قعسسة ؤة بذنعثغا ظوخشعغان قعسسعلةر          ا

دذر دذر    خةؤةرلةردعن ان خةؤةرلةردعن اي قالغ ةر ظئحعلم عرع ظأتكةنل ةنع ظعلض عنع    .  ي ذ قعسس ةن ظ ويا س ض
ذن . آأرىص تذرعؤاتقاندةك بعز ظذنعث هةقعقعي ظةهؤالعنع ساثا ؤةهعي قعلدذق          ع ؤةهعي قعلدذق ساثا ظ

  . يةنع ساثا ظذنع بعز ؤةهعي ظارقعلعق بعلدذردذق
 ةيتتعثالر ذنع بعلم عرع ظ دعن ظعلض ةؤمعث بذنعث ئنعث ق ةن ؤة س ار  س ئنع ظعنك ةنع س  ي

دعغانالرنعث دة سئنعث قةؤمعثدعن    : قعلع ذ قعسسة هةققع ةندعث، ظ االنعدعن ظأض ذم ص ذ قعسسعنع حوق سةن ظ
  . وقبعرةرسعنعث هئحقانداق ظعلمع ي
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دع      ةؤةر قعل ىن خ انلعقع ظىح ذن بولغ ة ظذيغ اثا ظةمةلعيةتك ذنع س اال ظ ةلكع اهللا تاظ ةن  . ب ذنعثغا س ب
دذ  ذؤاهلعق بئرع ذ ض ةيغةمبةرلةرنعث آعتابلعرعم ة ؤة  . ظعلضعرعكع ص انحع دئضةنلةرض قةؤمعثدعن سئنع يالغ

ن   ةؤر قعلغع ة س ةت يةتكىزضةنلةرض اثا ظةزعي اثا  . س ةن س ايعمعز بعل أز هعم ز ظ ئنع  بع ز ؤة س اردةم بئرعمع  ي
دايمعز ز  . قوغ ة نئسعص قعلمع ة ساثا ؤة ساثا ظةضةشكةنلةرض ا ؤةظاخعرةتت اقعؤةتنع دذني ز . بعز ياخشع ظ بع

  . ظذالرغا دىشمةنلةرضة قارشع ياردةم بةردذق. ظةينع ؤاقعتتا صةيغةمبةرلةرضة شذنداق قعلدذق
 ةك ة    - ش ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع ادا ؤة    شىبهعس اتعي دذني تة،  (هاي صةرعش

دعغان   ذؤاه بولع ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل دعغان  ) ص ازعر بولع ذؤاهحعالر ه ض
ز  اردةم بئرعمع ة ي دة ظةلؤةتت دعنظاال   )1( آىن أزلعرعمعز ظال دعكع س دعلعرعمعز هةققع ةيغةمبةر بةن بعزنعث ص

  . ))2الردذرظذالر حوقذم نذسرةت تاصقذحع. ظئيتعلغان
 * * * * * * *  

 4’ n< Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{r& #YŠθèδ 4 tΑ$s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çν ã ö xî ( ÷βÎ) óΟçFΡ r& ω Î) 

šχρã yI øãΒ ∩∈⊃∪ ÏΘöθ s)≈tƒ Iω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # ·ô_ r& ( ÷β Î) š”Í ô_ r& ω Î) ’ n?tã “ Ï% ©!$# þ’ ÏΤu sÜ sù 4 Ÿξ sùr& tβθè= É) ÷ès? 

∩∈⊇∪ ÏΘöθs)≈ tƒ uρ (#ρã Ïøó tFó™$# öΝä3−/ u‘ ¢ΟèO (#ûθ ç/θè? Ïµø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u !$yϑ ¡¡9 $# Ν à6ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ öΝ à2ôŠÍ“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n< Î) 

öΝ ä3Ï?§θ è% Ÿωuρ (#öθ ©9uθ tG s? šÏΒ Í øgèΧ ∩∈⊄∪  
ادةت ! ظع قةؤمعم«: ظئيتتعظاد قةؤمعضة ظذالرنعث قئرعندعشع هذدنع ظةؤةتتذق، هذد  ا ظعب اهللا غ

) اهللا دعن غةيرعيضة حوقذنذش بعلةن(يوقتذر، سعلةر ) بةرهةق(قعلعثالر، سعلةرضة اهللا دعن باشقا مةبذد 
ةجعر ! ظع قةؤمعم«. 50»يالغاننع توقذغذحعالرسعلةر) اهللا غا (صةقةت  مةن تةبلعغ ظىحىن سعلةردعن ظ

نع ص  ةجعر بئرعش ا ظ ورعمايمةن، ماث علةر س ان، س ة ظالغ ان اهللا ظىستعض ع ياراتق ةقةت مئن
صةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تعلةثالر، ظاندعن ظذنعثغا تةؤبة ! ظع قةؤمعم « 51»حىشةنمةمسعلةر؟

دذ، سعلةر -قعلعثالر، سعلةرضة ظذ آأص يئغعن ياغدذرذص بئرعدذ، سعلةرضة تئخعمذ آىح  ذؤؤةت بئرع  ق
  . 52»يىز ظأرىمةثالر) دةؤعتعمدعنمئنعث (ضذناهقا حأمضةن هالدا 

  نعث قعسسعسع توغرعسعدا ( ظاد)هذد ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمع 
 ظاد قةؤمعضة ظذالرنعث قئرعندعشع هذدعن ظةؤةتتذق       هذد ظةلةيهعسساالم ظذالرنع هئح شئرعكع 

أزلعرع ياسعؤالغا          ن ؤة ظذنعثغا ظعالهالرنعث   يوق يالغذز اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذيدذ ؤة ظذالرنع ظ
  . ظعسعملعرعنع قويذؤالغان بذتالرغا حوقذنذشتعن توسايدذ

ةق            ذالردعن ه ا ظ ةبلعغنع قعلغانلعقعغ عهةت ؤة ت ذ ؤةز ـ نةس ذالرغا ب ث ظ االم ظأزعنع ذد ظةلةيهعسس ه
دع     ةص قعلع االدعن تةل ان اهللا تاظ أزعنع ياراتق ةقةت ظ اؤابعنع ص ذنعث س دعغانلعقعنع، ظ ةص قعلماي غانلعقعنع تةل

دع  ةؤةر قعل علةر؟ . خ علةر حىشةنمةمس ا ؤة     س علةرنع دذني تعن س ةص قعلماس ةق تةل داق ه ةنع هئحقان  ي
ذد          دعن ه علةر؟ ظان عنع حىشةنمةمس ان آعش ة حاقعرغ ان نةرسعض ايدعلعق بولغ ة ص ة سعلةرض ظاخعرةتت

                                                 
  .  ـ ظايةت51سىرة غافعر ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر172 ــــ 171سىرة ) 2(
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عرة       ىن مةغص ع ظىح ذناهلعرعنعث آةحىرىلعش ان ض عرع قعلغ ذالرنع ظعلض االم ظ قا،  ظةلةيهعسس ةص قعلعش ت تةل
  . تةؤبة قعلعشقا، تةؤبة بعلةن آئلةحةآكة يىزلعنعشكة بذيرذدع

ظعشنع ظاسانالشتذرعدذ   . آعمكع بذ سىصةتنع ظأزعضة ظأزلةشتىرسة، اهللا ظذنعث رعزقنع قواليالشتذرعدذ        
ئغعن يا : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. ؤة ظذنع هعمايعسعضة ظالعدذ    غدذرذص سعلةرضة ظذ آأص ي

  . بئرعدذ
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% ßŠθà‰≈ tƒ $ tΒ $sΨ oKø⁄ Å_ 7πuΖ Éi t7 Î/ $tΒ uρ ß øt wΥ þ’Å1 Í‘$tFÎ/ $ sΨ ÏG yγÏ9# u tã y7 Ï9 öθ s% $ tΒ uρ ßøt wΥ y7 s9 šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ Î/ 

∩∈⊂∪ βÎ) ãΑθà)̄Ρ ω Î) y71u yIôã $# âÙ÷è t/ $uΖ ÏF yγÏ9#u &ûθ Ý¡Î0 3 tΑ$s% þ’ ÏoΤ Î) ß‰Îκ ô− é& ©! $# (# ÿρß‰ pκô− $# uρ ’ ÏoΤr& Ö ü“ Í t/ $£ϑ ÏiΒ 

tβθä. Îô³è@ ∩∈⊆∪ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ ( ’ ÏΤρß‰‹Å3sù $YèŠÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω ÈβρãÏàΖ è? ∩∈∈∪ ’ ÏoΤ Î) àMù= ª. uθ s? ’ n? tã «! $# ’Ïn1 u‘ Ο ä3În/ u‘ uρ 4 $ ¨Β 

ÏΒ >π−/ !# yŠ ωÎ) uθèδ 8‹ Ï{#u !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨βÎ) ’ Ïn1u‘ 4’ n?tã 7Þ ü ÅÀ 8ΛÉ)tG ó¡–Β ∩∈∉∪  
هئحقانداق روشةن ) ظأزةثنعث راستلعقعثنع آأرسعتعدعغان(سةن بعزضة ! ظع هذد«: ظذالر ظئيتتع

ئنعث  لعؤةتمةيمعز ؤة س ع تاش ز ظعالهلعرعمعزن ةن بع أزىث بعل ئنعث س دعث، س ل آةلتىرمع دةلع
ة( تذ . 53ظعشةنمةيمعز) صةيغةمبةرلعكعثض ز ساراث قعلعص قويذص ةزع ظعالهلعرعمع ئنع ب ةقةت س ز ص بع
زدة ع » يمع ذد ظئيتت ةن «: ه ذثالرآع، م ذؤاه بول علةرمذ ض ةن، س ذؤاه قعلعم ع ض ةن اهللا ن ةن هةقعقةت م

 جذدامةن، هةممعثالر ماثا سذيعقةست -سعلةرنعث اهللا نع قويذص شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعثالردعن ظادا 
ةثالر  ةت بةرم ا مأهل ثالر، ماث ارعم ؤة . 54 - 55قعلع ث صةرؤةردعض عزآع، مئنع علةرنعث شىبهعس  س

صةرؤةردعضارعثالر بولغان اهللا غا مةن تةؤةآكىل قعلدعم، اهللا نعث باشقذرذشعدا بولمعغان بعرمذ مةخلذق 
دذر  وغرا يولدع ةن ت ارعم هةقعقةت ذر؛ صةرؤةردعض ذم (يوقت ة زذل ة قعلح ئح آعشعض ذص ه ل بول ةنع ظادع ي

  . 56)قعلمايدذ
  ع مذنازعرة توغرعسعدا ظاد قةؤمع بعلةن هذد ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدعك

ةيغةمبعرع هذد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئضةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ                 ظع «: اهللا تاظاال ظذالرنعث ص
 يةنع سةن هئحقانداق روشةن دةلعل آةلتىرمعدعث) ظأزةثنع راستلعقعنع آأرسعتعدعغان(سةن بعزضة ! هذد

  .  بعلةن آأرسعتةلمعدعثدةؤا قعلعؤاتقان نةرسعنعث توغرعلعقعنع دةلعل ـ ظعسصات
 لعؤةتمةيمعز ع تاش ز ظعالهلعرعمعزن ةن بع أزىث بعل ئنعث س ع  س ئنعث ظعالهلعرعثالرن ةنع س  ي

  ! تاشالثالر، دئضةن سأزىث بعلةنال بعز ظعالهلعرعمعزنع تاشلعؤئتةمدذق؟
 بعز صةقةت سئنع بةزع ظعالهلعرعمعز ساراث . ظعشةنمةيمعز) صةيغةمبةرلعكعثضة(بعزنعث سئنعث

ادةت قعلعشتعن بعزنع             »قعلعص قويذصتذ دةيمعز   يةنع ظذالر بعز صةقةت سئنع، سئنعث ظعالهلعرعمعزغا ظعب
توسقانلعقعث ؤة ظذالرنع ظةيعبلعضةنلعكعث ظىحىن ظعالهلعرعمعز سئنع ساراث قعلعص قويذصتذ ؤة ظةقلعثدعن           

  . ظاداشتذرذصتذ دةص ظوياليمعز، دئيعشعدذ
اهللا نع ضذؤاه قعلعمةن، سعلةرمذ ضذؤاه بولذثالرآع، مةن سعلةرنعث مةن هةقعقةتةن«: هذد ظئيتتع 

ذدا مةن  ادا ـ ج ذتلعرعثالردعن ظ ذص شئرعك آةلتىرضةن ب ىتىن شئرعكلةردعن ؤة    اهللا نع قوي ةنع مةن ص  ي
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ثالر بذتالردعن ظادا ـ جذدا مةن     ا سذيعقةست قعلع ةنع سعلةر ؤة ظعالهلعرعثالر، ظةضةر     هةممعثالر ماث  ي
  .  هةق ظعالهالر بولسا، بعرلعشعص ماثا سذيعقةست قعلعثالرظذالر
 ماثا مأهلةت بةرمةثلةر       ةر شىبهعسعزآع،  يةنع آأزنع يذمذص ظاحقعحعلعكمذ مأهلةت بةرمةثل

دعم، اهللا نعث  ةؤةآكىل قعل ا مةن ت مئنعث صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر بولغان اهللا غ
ان بع  عدا بولمعغ ذر باشقذرعش ذق يوقت ذ مةخل ع ؤة    رم ث باشقذرذش ذقاتالر اهللا تاظاالنع ىتىن مةخل ةنع ص  ي
تعدعدذر أآىمرانلعقع ظاس دذر . ه أآىم قعلغذحع ل ه ذم   . اهللا ظادع ة زذل دة هئحنةرسعض ث هأآمع اهللا تاظاالنع

  . ظذ هةقعقةتةن توغرا يولدذر. قعلعنمايدذ
ئلعص آةلض    ة ظ أز قةؤمعض االمنعث ظ ذد ظةلةيهعسس ةت ه ذ ظاي تلعقعنع، ب ةيغةمبةرلعكعنعث راس ةن ص

ظذالرنعث هئحنةرسعضة صايدا ـ زعيان يةتكىزةلمةيدعغان بذتالرغا قعلغان ظعبادةتلعرعنعث باتعل ظعكةنلعكعنع   
  . آأرستعدعغان يئتةرلعك صاآعت ؤة آةسكعن دةلعللةرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
دذ،    دذ، آأرمةي عنع ظاثلعماي ذص، هئحنةرس عز بول ذتالر جانس ذ ب مةنمذ  ظ دذ ؤة دىش ت تذتالماي  دوس

ذر     االال هةقلعقت ذز اهللا تاظ وق يالغ ئرعكع ي ئح ش ةقةت ه قا ص ادةت قعلعش ةن ظعب الس بعل دذ، ظعخ . تذتالماي
ظذنعثدعن  . اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر      . صادعشاهلعقع، باشقذرذشع ؤة هأآىمرانلعقع ظاستعدعدذر    

  . باشقا هئح تةربعيعحع يوقتذر
* * * * * * *   

 β Î* sù (# öθ©9 uθ s? ô‰ s)sù /ä3 çG øón= ö/ r& !$ ¨Β àM ù= Å™ö‘ é& ÿÏµÎ/ óΟ ä3ø‹ s9 Î) 4 ß# Ï= ÷‚ tG ó¡o„ uρ ’Ïn1 u‘ $·Β öθ s% ö/ ä.u ö xî Ÿω uρ …çµ tΡρ• ÛØ s? 

$̧↔ ø‹x© 4 ¨β Î) ’ Ïn1 u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. > ó x« Ôá‹Ï xm ∩∈∠∪ $£ϑ s9uρ u !% y` $ tΡÞ ö∆r& $ sΨøŠ¯g wΥ #YŠθèδ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u … çµ yètΒ 7πyϑ ôm u Î/ 

$̈Ζ ÏiΒ Ν ßγ≈ sΨ øŠ¯gwΥ uρ ô ÏiΒ A>#x‹ tã 7áŠÏ= xî ∩∈∇∪ y7 ù= Ï?uρ ×Š% tæ ( (#ρß‰ys y_ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝÎκ Íh5u‘ (# öθ|Á tã uρ … ã&s# ß™ â‘ (#ûθãè t7̈? $# uρ z ö∆ r& 

Èe≅ ä. A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΖ tã ∩∈∪ (#θãèÎ7 ø? é&uρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπuΖ ÷ès9 tΠöθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Iωr& ¨βÎ) #YŠ% tæ (#ρã x x. öΝåκ ®5u‘ 3 Ÿωr& 

# Y‰÷èç/ 7Š$ yèÏj9 ÏΘ öθs% 7Šθèδ ∩∉⊃∪  
ا (يىز ظأرىسةثالر ) مئنعث دةؤعتعمنع قوبذل قعلعشتعن (ظةضةر سعلةر  عنعثالرنعث ماث يىز ظأرىض

صعسع صةقةت صةيغةمبةرنعث ؤةزع(، سعلةرضة مةن صةرؤةردعضارعمنعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزدىم )زعيعنع يوق
ظورنذثالرغا باشقا بعر قةؤمنع آةلتىرعدذ، ) سعلةرنع هاالك قعلعص(، صةرؤةردعضارعم )تةبلعغ قعلعشتذر

ةن هةربعر ) شئرعك آةلتىرىش بعلةن ( ان يةتكىزةلمةيسعلةر، صةرؤةردعضارعم هةقعقةت ا قعلحة زعي اهللا غ
عز آةلضةندة، هذدنع ؤة ظذنعث بعلةن بذيرذقعم) ظازابالش(بعزنعث . 57»نةرسعنع آىزعتعص تذرغذحعدذر

ازابتعن خاالس قعلدذق  اتتعق ظ   .58بعللة بولغان مأمعنلةرنع مةرهةمةت قعلعص قذتقذزدذق، ظذالرنع ق
ظةنة شذ ظاد قةؤمع صةرؤةردعضارعنعث مأجعزعلعرعنع ظعنكار قعلدع، ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظاسعيلعق 

نعث ) لةشكىحع جئدةلقارشعلعق قعلعصهةقكة يةنع (صقةتسعز قعلدع، هةربعر ظذحعغا حعققان تةرسا، شة
دذ، . 59بذيرذقعغا ظةضةشتع  ةت قعلعنع ذالرغا لةن ذ ظ ظذالرغا بذ دذنيادا لةنةت قعلعندع، قعيامةت آىنعم

ظاضاه بولذثالرآع، هذد قةؤمع بولغان ظاد . بعلعثالرآع، ظاد قةؤمع هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعنع ظنكار قعلدع
  . 60لسذنهاالك بو
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يىز ) مئنعث دةؤعتعمنع قوبذل قعلشعتعن(ظةضةر سعلةر : هذد ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دةيدذ
ان اهللا   ظأرىسةثالر وق يالغذز صةرؤةردعضارعثالر بولغ ئلعص آةلضةن هئح شئرعكع ي ة ظ ةن سعلةرض ةنع م  ي

ةثالر اهللا       ىز ظأرىس عدعن ي ارةت نةرس تعن ظعب ادةت قعلعش ا ظعب ةيغةمبةرلعكنع    تاظاالغ ةن ص ع ظةؤةتك  مئن
  . سعلةرضة يةتكىزضةنلعكعم بعلةن سعلةرضة قارشع صاآعت تذرغذزذلذص بولدع

 ظورنذثالرغا باشقا بعر قةؤمنع آةلتىرعدذ) سعلةر هاالك قعلعص(صةرؤةردعضارعم ظذالر يالغذز اهللا 
دذ   ادةت قعلع ا ظعب دذ  . تاظاالغ ئرعك آةلتىرمةي ذنعثغا ش ة . ظ دذ اهللا سعلةرض ةرؤا قعلماي علةر  . ص ع س حىنك

ا      ذؤالع ظأزةثالرغ ةلكع ظذنعث ظ ان آةلتىرةلمةيسعلةر، ب ةن اهللا تاظاالغا هئحقانداق زعي ذرلذقلعرعثالر بعل آذص
  . بولعدذ
صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن هةر بعر نةرسعنع آأزدة تذتذص تذرغذحعدذر يةنع بةندعلعرعنعث سأز ـ 

دذ أرىص تذرغذحع دذرهةرعكةتلعرعنع آ ةص تذرغذحع ات،  . ر ؤة خاتعرعل شذنعثغا ظاساسةن ياخشعلعققا مذآاص
  . يامانلعققا جازا بئرعدذ

  ظاد قةؤمعنعث هاالك قعلعنعشع ؤة ظذالردعن ظعمان ظئيتقانالرنعث نعجات تئصعشع توغرعسعدا 
 ث ازابالش(بعزنع ةندة) ظ ذيرذقعمعز آةلض ىتى  ب ذالرنع ص دذر، اهللا ظ ان بوران اتتعق حعقق ذ ق نلةي  ظ

دع  االك قعل ذنعث                . ه االمنع ؤة ظ ذد ظةلةيهعسس ةن ه قعتع بعل رع ـ شةص ةمعتع ؤة مئه أز مةره اال ظ اهللا تاظ
  . ظةضةشكىحعلعرعنع قاتتعق ظازابتعن قذتقذزدع

 دع ار قعل أجعزعلعرعنع ظعنك ارعنعث م ةؤمع صةرؤةردعض اد ق ذ ظ ة ش ث ظةن ذالر اهللا نع  ظ
ةقةت هذد ظةلةيهعسساالمغا        . لةرنع ظعنكار قعلدع  صةيغةمبةرلعرعضة ظاسعيلعق قعلعص، مأجعزع    ضةرحة ظذالر ص

ان قعلعندع             حىنكع بعر   . ظاسعيلعق قعلغان بولسعمذ، بذ ظايةتتة صةيغةمبةرلةرضة ظاسعيلعق قعلدع، دةص باي
بعر صةيغةمبةرضة ظعمان   . صةيغةمبةرنع ظعنكار قعلسا، هةممة صةيغةمبةرنع ظعنكار قعلغان بعلةن ظوخشاشتذر        

رىشنعث ؤاجعبلعقع بعلةن باشقا صةيغةمبةرلةرضة ظعمان آةلتىرىشنعث ؤاجعبلعقع ظارعسعدا هئح صةرق            آةلتى
اد قةؤمع هذد ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلدع          . يوق ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار       . ظ شذنعث بعلةن ظذالر هةممة ص

  . قعلغانالرنعث قاتارعدعن بولدع
 نعث ) لةشكىحع جئدةلقارشعلعق قعلعصهةقكة يةنع (هةر بعر ظذحعغا حعققان تةرسا، شةصقةتسعز

 ظذالر توغرا يولغا باشلعغذحع صةيغةمبعرعضة ظةضعشعشنع تاشالص هةر بعر ظذحعغا                  بذيرذقعغا ظةضةشتع 
ادا هةر بعر ظةسلةنضعنعدة اهللا             حعققان تةرسا، شةصقةتسعزنعث بذرذقعغا ظةضةشتع، شذنعث ظىحىن ظذالر دذني

دعل  أمعن بةن ث م دذ تاظاالنع ذالرغا يانع ةنعتع ظ ذؤاهحعالرنعث   . عرعنعث ل ع ض ةت آىن ذالرنع قعيام اال ظ اهللا تاظ
  . بعلعثالرآع، ظاد قةؤمع هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلدع. ظالدعغا حاقعرعدذ

 * * * * * * *  
 * 4’ n< Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{r& $ [sÏ=≈ |¹ 4 tΑ$s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $ tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) … çν ã ö xî ( uθ èδ Ν ä.r' t±Ρ r& 

zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ä.u yϑ ÷è tG ó™$# uρ $ pκÏù çνρã Ï øótFó™ $$ sù ¢ΟèO (#ûθ ç/θè? Ïµø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ Ïn1 u‘ Ò=ƒÍs% Ò=‹ Åg’Χ ∩∉⊇∪  
! ظع قةؤمعم«: ظةؤةتتذق، ظذ ظئيتتع) صةيغةمبةرقعلعص(سةمذدقا ظذالرنعث قئرعندعشع سالعهنع 

يوقتذر، ظذ سعلةرنع زئمعندعن ) بةرهةق(ظعبادةت قعلعثالر، سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح مةبذد اهللا غا 
ذنعثغا ) يةنع تذصراقتعن ( دعن ظ ةثالر، ظان عرةت تعل ياراتتع، سعلةرنع زئمعندا تذرغذزدع، اهللا دعن مةغص

  . 61»عدذرظعجابةت قعلغذح) دذظانع(تةؤبة قعلعثالر، صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن يئقعندذر، 
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  ساله ظةلةيهعسساالم بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
 صةيغةمبةر قعلعص (سةمذدقا ظذالرنعث قئرعندعشع سالعهنع (ظةؤةتتذق    سةمذد قةؤمع تةبذك )1( 

دع      علةر ظع قان آعش ةهةرلعرعدة ظولتذراقالش ر ش عدعكع هعجع ةؤؤةر ظارعس ة مذن ةن مةدعن اد  . بعل ذالر ظ ظ
اهللا تاظاال ظذالرنعث ظعحعدعن قئرعندعشع سالعه ظةلةيهعسساالمنع ظذالرغا            . ئيعن ياشعغان ظعدع  قةؤمعدعن آ 

  . ظذ، ظذالرنع يالغذز اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذدع. صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتع
دع  داق دئ ذ مذن ىن ظ ذنعث ظىح دعن : ش علةرنع زئمعن ذ س راقتعن(ظ ةنع تذص اراتتع) ي ةنع ي  ي

  . لةرنعث دةسلةصكع يارعتعلعشعثالر تذصراقتعن بولذص، ظاتاثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنع ظذنعثدعن ياراتتعسع
ذزدع دا تذرغ علةرنع زئمعن دعن  س تذرعدعغان ؤة ظذنعث ع ظاؤاتالش علةرنع زئمعنن ةنع س  ي

دع ايدعلعنعدعغان قعل ةثالر . ص عرةت تعل ن مةغص ذناهلعرع اهللا تع ان ض عرع قعلغ ةنع ظعلض ىن  ي ثالر ظىح
  .  يةنع تةؤبة بعلةن آئلةحةآكة يىزلعنعثالرظاندعن ظذنعثغا تةؤبة قعلعثالر. مةغصعرةت تعلةثالر

 ،ظعجابةت قعلغذحعدذر) دذظانع(صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن يئقعندذر اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
، مةن هةقعقةتةن ظذالرغا      )ظئيتقعنكع ظذالرغا   (مئنعث بةندعلعرعم سةندعن مةن توغرذلذق سورعسا        : دةيدذ

ا قعلغذحعنعث   )يةنع ظذالرنعث ظةهؤالعنع، سأزلعرعنع بعلعص تذرعمةن     (يئقعنمةن   ، ماثا دذظا قعلسا، مةن دذظ
  . ))2دذظاسعنع ظعجابةت قعلعمةن

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% ßx Ï=≈ |Á≈ tƒ ô‰s% |MΨ ä. $ uΖŠÏù # vθã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% !# x‹≈yδ ( !$uΖ9 yγ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è̄Ρ $tΒ ß‰ ç7÷è tƒ $ tΡ äτ !$t/# u $ uΖ ¯ΡÎ) uρ ’ Å∀s9 

7e7 x© $£ϑ ÏiΒ !$ tΡθãã ô‰s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÍ ß∆ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ÏΘöθs)≈ tƒ óΟ çF÷ƒ u u‘ r& βÎ) àMΖà2 4’ n? tã 7π sΨ Éi t/ ÏiΒ ’ Ïn1§‘  É_8 s?# u uρ çµ÷Ζ ÏΒ 

Zπ uΗ÷q u‘ yϑ sù ’ ÏΤã ÝÁΖ tƒ š∅ÏΒ «! $# ÷β Î) … çµçF øŠ|Átã ( $ yϑ sù  É_tΡρß‰ƒÍ“ s? u ö xî 9 Å¡øƒ rB ∩∉⊂∪  
يةنع بذ سأزنع (بذنعثدعن بذرذن سةن ظارعمعزدا ظىمعد قعلعنغان آعشع ظعدعث ! ظع سالعه«: ظذالر

بوؤعلعرعمعز  - ، بعزنع ظاتا)ظئيتعشعثدعن بذرذن ظارعمعزدا حوث ظادةم بولذص قئلعشعثنع ظىمعد قعالتتذق
ع، هةقعقةتةن بعز  شىبهعسعزآ -ظعبادةت قعلعص آةلضةن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشتعن توسذمسةن؟ شةك 

ةؤمعم «: سالعه ظئيتتع  .62دئيعشتع» سةن دةؤةت قعلغان ظعشقا زور ضذماندعمعز  ظئيتعثالرحذ، ! ظع ق
يةنع (ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعم تةرعصعدعن نازعل بولغان ظئنعق دةلعلضة ظاساسالنسام ؤة ظذنعث رةهمعتع 

 غا قارشعلعق قعلسام، اهللا نعث ظازابعدعن مئنع ضة سازاؤةر بولسام، شذنداق تذرذقلذق اهللا) صةيغةمبةرلعك
ماثا صةقةت زعياندعن باشقعنع زعيادة ) مئنع ظأزةثالرغا ظةضعشعشكة دةؤةت قعلعش بعلةن(قذزعدذ؟ تآعم قذ

  . 63قعاللمايسعلةر
  سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمع سةمذد ظارعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا 

سساالم بعلةن ظذنعث قةؤمع ظارعسعدعكع بولذص ظأتكةن سأزلةرنع، ظذالرنعث            اهللا تاظاال سالعه ظةلةيهع   
  . سأزلعردعن ظذالرنعث نةقةدةر نادان، تةرسا ظعكةنلعكع حعقعص تذرعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

                                                 
  . هازعرقع سةظذدع ظةرةبعستاننعث شعمال قعسمعغا جايالشقا شةهةر) 1(
  . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية186سىرة بةقةرة ) 2(
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يةنع بذ سأزنع (بذنعثدعن بذرذن سةن ظارعمعزدا ظىمعد قعلعنغان آعشع ظعدعث ! ظع سالعه«: ظذالر
بوؤعلعرعمعز  - ، بعزنع ظاتا)بذرذن ظارعمعزدا حوث ظادةم بولذص قئلعشعثنع ظىمعد قعالتتذقظئيتعشعثدعن 

 شىبهعسعزآع، هةقعقةتةن بعز -ظعبادةت قعلعص آةلضةن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشتعن توسذمسةن؟ شةك 
حذ، ظةضةر ظئيتعثالر! ظع قةؤمعم«: سالعه ظئيتتع. دئيعشتع» سةن دةؤةت قعلغان ظعشقا زور ضذماندعمعز

عدعن نازعل بولغان ظئنعق دةلعلضة ظاساسالنسام  ةنع صةرؤةردعضارعم مةن  مةن صةرؤةردعضارعم تةرعص  ي
ام         اآعتقا ظاساسالنس ةن ص ةنحلعك ؤة روش ةن ظعش ة ظةؤةتك ارقعلعق سعلةرض ع ظ ذنعث رةهمعت ةنع (ؤة ظ ي

قعلسام، اهللا نعث ظازابعدعن مئنع ضة سازاؤةر بولسام، شذنداق تذرذقلذق اهللا غا قارشعلعق ) صةيغةمبةرلعك
ادةت قعلعشقا دةؤةت                   قذزعدذتآعم قذ   يةنع ظةضةر مةن سعلةرنع هةقعقةت تةرةصكة، يالغذز اهللا تاظاالغا ظعب

ا  علةر ؤة ماث ايدا يةتكىزةلمةيس داق ص ا هئحقان ام، ماث نع تاشلعس قعنع: قعلعش دعن باش ادة زعيان  زعي
  . قعاللمايسعلةر

 * * * * * * *  
 ÏΘöθ s)≈ tƒuρ Ïν É‹≈ yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπtƒ# u $yδρâ‘ x‹ sù ö≅à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘ r& «!$# Ÿωuρ $yδθ¡yϑ s? &ûθ Ý¡Î0 

ö/ ä.x‹ è{ù' u‹ sù Ò># x‹tã Ò=ƒÍ s% ∩∉⊆∪ $yδρã s) yè sù tΑ$s) sù (#θãè−G yϑ s? ’ Îû öΝ à2Í‘# yŠ sπsW≈ n= rO 5Θ$§ƒ r& ( y7 Ï9 s̈Œ î‰ ôã uρ ãö xî 

5>ρä‹ õ3tΒ ∩∉∈∪ $£ϑ n= sù u!$ y_ $tΡ Þ ö∆r& $ uΖ ø‹̄g wΥ $[s Ï=≈ |¹ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u …çµ yètΒ 7πyϑ ôm uÎ/ $ ¨ΨÏiΒ ôÏΒ uρ Ä“ ÷“ ½z 

>‹ Í≥ÏΒ öθ tƒ 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s) ø9$# â“ƒÍ“ yèø9 $# ∩∉∉∪ x‹ s{r& uρ šÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß èπys øŠ¢Á9 $# (#θßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝ ÏδÍ≈ tƒ ÏŠ 

šÏϑ ÏW≈y_ ∩∉∠∪ β r( x. öΝ ©9 (# öθuΖ øótƒ !$pκ Ïù 3 Iω r& ¨βÎ) (#yŠθßϑ rO (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷è ç/ yŠθßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪  
ياراتقان حعشع تأضة سعلةرضة مئنعث مأجعزةمدذر، ظذنع اهللا نعث ) بعؤاسعتة(بذ اهللا ! ظع قةؤمعم

ر، بولمعسا سعلةرنع زئمعنعغا قويذؤئتعثالر، ظعختعيارعي ظوتلعسذن، ظذنعثغا زعيان زةخمةت يةتكىزمةثال
ظأيىثالردا «: الر حعشع تأضعنع بوغذزلعدع، سالعه ظئيتتع ظذ. 64»صات آئلعدعغان ظازاب هاالك قعلعدذ 

) ظازاص قعلعش(زنعث بع. 65»بذ ؤةدة يالغان ظةمةس. ظىح آىن بةهرعمةن بولذؤئلعثالر) هاياتلعقتعن(
مان ظئيتقانالرنع رةهمعتعمعز بعلةن شذ آىننعث ظةمرعمعز آةلضةندة، سالعهنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظع 

لعمالرغا قاتتعق زا. 66شةرمةندعحعلعكعدعن قذتقذزدذق، صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن آىحلىآتذر، غالعبتذر
يا ظذالر ظأيلعرعدة تذرمعغاندةك . 67ظاؤاز يىزلةندع ـ دة، ظذالر ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع قئتعص قالدع

بولذص قالدع، بعلعثالرآع، ) ذرغان جايلعرع ظادةمزات تةرعصعدعن ظاؤات قعلعنمعغاندةكيةنع ظذالرنعث ت(
  . 68سةمذد صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلدع، سةمذد هاالك بولسذن

ا     دا قايت ذ ظورذن ذنع ب ذثا ظ ةن، ش وختعلعص ظأتك علعي ت ةظرافتا تةصس ىرة ظ دة س ة هةققع ذ قعسس ب
  . قازعنعش اهللا تةرعصدعندذرمذؤةصصعقعيةت . تةآرارالش هاجةتسعز

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ ôN u !% y` !$uΖ è= ß™ â‘ tΛÏδ ü ö/Î) 2” uô³ç6 ø9 $$Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n= y™ ( $ yϑ sù y] Î7 s9 βr& u!% y` @≅ ôfÏè Î/ 

7‹ŠÏΨ xm ∩∉∪ $−Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµø‹ s9Î) öΝèδ u Å6tΡ }§y_ ÷ρr&uρ öΝ åκ ÷]ÏΒ Zπx‹ ½z 4 (#θä9$s% Ÿω ô#y‚ s? !$ ¯ΡÎ) 
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!$ uΖù= Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) ÏΘ öθs% 7Þθä9 ∩∠⊃∪ … çµè? r&z ö∆$# uρ ×π yϑ Í←!$ s% ôM s3 ÅsŸÒ sù $ yγ≈ tΡ ö¤± t6sù t,≈ ysó™ Î* Î/ ÏΒ uρ Ï !# u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) 

z>θà) ÷ètƒ ∩∠⊇∪ ôM s9$s% # tL n= ÷ƒuθ≈ tƒ à$ Ï!r& u O$tΡ r&uρ ×—θàf tã # x‹≈yδ uρ ’ Ì?÷è t/ $̧‚ ø‹ x© ( χ Î) #x‹≈ yδ í ó y´ s9 Ò=‹Åf tã ∩∠⊄∪ 

(# ûθä9$s% tÎ7yf ÷ès? r& ôÏΒ Í øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷qu‘ «! $# … çµçF≈ x. u t/ uρ ö/ ä3ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM øŠt7 ø9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ ∩∠⊂∪  
دع ) يةنع صةرعشتعلةر(شىبهعسعزآع، بعزنعث ظةلحعلعرعمعز  . ظعبراهعمغا خذش خةؤةر ظئلعص آةل

ظذ ظذزاققا . دئدع» سعلةرضة ظامانلعق تعلةيمةن«: ظعبراهعم. دئدع» ساثا ظامانلعق تعلةيمعز«: ظذالر
دع  ئلعص آةل اؤاص قعلعص ظ ذالرنعث . 69قالماي بعر موزاينع آ ةنع صةرعشتعلةرنعث (ظ ول ظ ) ي ذنعثغا ق

قورقمعغعن «: ظذزاتمايؤاتقانلعقعنع آأرىص، ظذالرنع خوش آأرمعدع، ظذالردعن قورقذنح هئس قعلدع، ظذالر
) هاالك قعلعش ظىحىن(، بعز هةقعقةتةن لذتنعث قةؤمعنع )بعز رةببعثنعث صةرعشتعلعرع، تاماق يئمةيمعز(

دذق دع» ظةؤةتعل الع . 70دئ ذنعث ظاي ارة(ظ ةنع س ر تةرةص) ي ذرذص بع االك (تة ت ةؤمعنعث ه ذت ق ل
اللعنعص دعن خذش ذنعثغا ) بولعدعغانلعقع ز ظ دع، بع ة(آىل ةنع سارةض هاق ) ي ع (ظعس اتلعق بالعس ظ

بعلةن ) ظاتلعق نةؤرعسع بولعدعغانلعقع(يةظقذب  بعلةن ؤة ظعسهاقتعن آئيعن آئلعدعغان )بولعدعغانلعقع
 بعر موماي تذرسام، ظئرعم بعر بوؤاي تذرسا، مةن! ؤعيةي«): يةنع سارة(ظذ . 71خذش خةؤةر بةردذق

) يةنع قذدرعتعدعن (اهللا نعث ظةمرعدعن «: ظذالر .72دئدع» !تذغامدعمةن؟ بذ هةقعقةتةن قعزعق ظعشقذ 
ة ةثالرغا نظةجةبلعنةمس علةرنعث ظاظعل ةتلعرع س ع ؤة بةرعك ث رةهمعت ث (؟ اهللا نع ةنع ظعبراهعمنع ي

ة ذن) ظاظعلعسعدعكعلةرض ل بولس ذرا. نازع قا اليعقت ذر، ظذلذغالش كة اليعقت ةن مةدهعيلةش » هللا هةقعقةت
  . 73دئدع

صةرعشتعلةرنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعشع ؤة ظذالرنعث ظذنعثغا ظعسهاق ؤة 
  يةظقذب بعلةن خذش خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا 

 ش خةؤةر ظئلعص آةلدعظعبراهعمغا خذ) صةرعشتعلةر(شىبهعسعزآع، بعزنعث ظةلحعلعرعمعز بةزع 
ةردع،   : تةصسعرشذناسالر ةؤةر ب ةن خذش خ دعغانلعقع بعل املعق ظوغلع بولع ذنعثغا ظعسهاق ن صةرعشتعلةر ظ
ةر  دع ؤة بةزعل ةن     : دئ دعغانلعقع بعل االك قعلعنع ةؤمعنعث ه االمنعث ق ذت ظةلةيهعسس ذنعثغا ل تعلةر ظ صةرعش

  . خذش خةؤةر بةردع، دئدع
ظعبراهعمدعن  : رنعث صعكعرعضة بذ ظايةتتعن آئيعنال آئلعدعغان اهللا تاظاالنعث      دةسلةصكع قاراشتعكعلة 

عدا        ةؤمع توغرعس ذتنعث ق ةن ل ز بعل ذ بع دا، ظ ةن حاغ ذنعثغا يةتك ةؤةر ظ دة خذش خ ان هةم ذنح يوقالغ قورق
  .  دئضةن ظايعتع دةلعل بولعدذ))1مذنازعرعلعشعشعضة آعرعشتع

ظذ . دئدع» سعلةرضة ظامانلعق تعلةيمةن«: ظعبراهعم. دعدئ» ساثا ظامانلعق تعلةيمعز«: ظذالر
دع  ص ظةآةل اؤاص قعلع ع آ ر موزاين اي بع ذزاققا قالم راهعم    ظ ىن، ظعب ان قعلعش ظىح ذالرنع مئهم ةنع ظ  ي

ر    ان بع اؤاص قعلعنغ ئقعص آ قا ي ان تاش ص قعزعتعلغ عرتقا حعقع ةن س ك بعل ايعتع تئزلع االم ناه ظةلةيهعسس
ئلعص آع    عنع ظ ث ضأش ذ         . ردعموزاينع علةرنعث مذش ة آعش ر قانح ةتادة ؤة بع اس، ق ع ظابب ةتنع ظعبن ذ ظاي ب

  . مةزمذندا تةصسعر قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان

                                                 
  .  ـ ظايةت74سىرة هذد ) 1(
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بعر  ) صعشذرذلغان (شذنعث بعلةن ظذ ظاستا ظاظعلعسعضة حعقعص     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   
ذص     دعغا قوي ذالرنعث ظال رعص ظ ئلعص آع ع ظ ئمعز موزاين علةريع«: س دع» مةمس ان   ))1دئ ة مئهم ذ ظايةتت  ب
  . قعلشنعث نذرغذن ظةدةص قاظعدعلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان

 ذالرنعث تعلةرنعث (ظ ةنع صةرعش ذش ) ي ذالرنع خ أرىص، ظ ذزاتمايؤاتقانلعقعنع آ ول ظ ذنعثغا ق ظ
دع  ئس قعل ذنح ه ذالردعن قورق دع، ظ ةآلعكتعن يئمع   آأرمع تعلةر يئم ع، صةرعش ذنعث ظىحىنك ذ ش دع،  ب

دع     مذ قويمع دع ؤة قاراص تعها قعلمع ذنعثغا ظعش ةن      . ظ ئلعص آةلض ذالرغا ظ االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ذثا ظعب ش
ةندة   العنع آأرض ذرغان ه ةندةك ظولت ذنع آأرمعض اي، ظ ةؤرا قعلم ةن ص ذالرنعث تامام عغا ظ ذزاينعث آاؤعص م

  . ظذالرنعث بذ هالعنع ياقتذرمعدع
 ظذالردعن قورقذنح هئس قعلدع  اهللا تاظاال صةرعشتعلةرنع   : ةت هةققعدة سذددع مذنداق دةيدذ بذ ظاي

ذالر آئلعشكةن يعضعتلةر سىرعتعضة     دة، ظ ىن ظةؤةتكةن ةؤمعنع هاالك قعلعش ظىح ذت ظةلةيهعسساالمنعث ق ل
  . آعرعص، صعيادة مئثعص آئلعص ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة مئهمان بولغعلع حىشتع

شذنعث بعلةن ظذ ظاستا        : رنعث ظئسعل آعشعلةر ظعكةنلعكعنع آأرىص        ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذال   
ص   ة حعقع ذرذلغان(ظاظعلعسعض ذص     ) صعش دعغا قوي ذالرنعث ظال رعص ظ ئلعص آع ع ظ ئمعز موزاين ر س : بع

ئقعص آاؤاص قعلعص           ))2دئدع» مةمسعلةرئي«  يةنع موزاينع بوغذزلعدع، ظاندعن ظذنع قعزعتعلغان تاشقا ي
دعغان   ذالرنعث ظال ذردع      ظ تعخاندا ظولت ة داس ةن بعلل ذالر بعل ذ ظ دع ؤة ظأزعم دعغان   . قوي ذالرنعث ظال ذنع ظ ظ

ةص، ظاندعن            «: صةرعشتعلةر.  دئدع »يئمةمسعلةر؟«: تئخعمذ يئقعن سىرىص   ذلعنع تأل ظع ظعبراهعم ظذنعث ص
ةيمعز دع» ي راهعم. دئ اردذر  «: ظعب ذلع ب ذنعث ص ةن ب دع»جةزم تعلةر.  دئ ة  «: صةرعش ذلع نئم ذنعث ص » ؟ظ
دع راهعم . دئ علةر       «: ظعب ا ظالعس معنع تعلغ ث ظعس لعغاندا اهللا تاظاالنع كة باش ذنع يئيعش معلاله  (ظ بعس

علةر علةر)دةيس انا ظئيتعس ا هةمدذس دا اهللا تاظاالغ ةص بولغان ذنع ي دع» ، ظ ل . دئ ةن جعبرعظع ذنعث بعل ش
اراص االمغا ق ل ظةلةيهعسس االم معكاظع ارعنعث«: ظةلةيهعسس ذنع صةرؤةردعض ذثا ظ ةق ش ع ه ت تذتذش  دوس

  . دئدع» ظعكةن
 ذالرنعث ةنع صةرعشتعلةرنعث(ظ ذالرنعث خذش ) ي أرىص، ظ ذزاتمايؤاتقانلعقعنع آ ول ظ ذنعثغا ق ظ

دع دة      آأرمع عرعدع ؤة ظعحع ذالردعن ظةنس أرىص ظ ةنلعكعنع آ نع يئمعض ذالرنعث آاؤاص راهعم ظ ةنع ظعب  ي
الرغا ظعكرام قعلغانلعقعغا، ظأزعنعثمذ ظذالرنعث   سارة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظذ  . قورقذنح هئس قعلدع  

دع              داق دئ لعدع ـ دة، مذن ألىص تاش اراص آ ا ق ع قعلغانلعقعغ انلعرعمعز   «: خعزمعتعن ذ مئهم ث ب بعزنع
  . »!غةلعتعغذ؟ ظذالرنع هأرمةتلةص خعزمعتعنع ظأزعمعز قعلدذق، هالبذآع ظذالر تامعقعمعزنع يئمةيؤاتعدعغذ

تعلةرنعث اال صةرعش دذ  اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزعدعن خ ذالر:  س ورقمعغعن «: ظ ز (ق بع
ةؤمعنع ةن، بعز هةقعقةت )رةببعثنعث صةرعشتعلعرع، تاماق يئمةيمعز  ذتنعث ق ) هاالك قعلعش ظىحىن ( ل

دذق دع» ظةؤةتعل اتتعق     دئ انلعقع ؤة ق ذنحعلعق قعلغ أص بذزغ ةؤمعنعث آ ذتنعث ق ارة ل ةن س ذنعث بعل  ش
اثالص آىلدع         آذصرعلعق قعلغانلعقع    شذنعث ظىحىن   . ظىحىن، ظذالرنعث هاالك بولعدعغانلعق خذش خةؤعرعنع ظ

رعلعص         ةؤةر بئ ذش خ ةن خ دعغانلعقع بعل ع بولع ر ظوغل ذ، بع دعن آئيعنم أتىص آةتكةن عدعن ظ ذت يئش ذ تذغ ظ
  . مذآاصاتالندع
 اقتعن آئيعن بعلةن ؤة ظعسه) ظاتلعق بالعسع بولعدعغانلعقع(ظعسهاق ) يةنع سارةضة(بعز ظذنعثغا

دعغانلعقع (آئلعدعغان يةظقذب  ةردذق ) ظاتلعق نةؤرعسع بولع ةن خذش خةؤةر ب ةنع سارةنعث بعر    بعل  ي

                                                 
  .  ـ ظايةت27 ــــ 26سىرة زارعيات ) 1(
  .  ـ ظايةت27 ــــ 26سىرة زارعيات ) 2(
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دذ  ع بولع دذ    . ظوغل ع بولع دعغان ظوغل لع قالع ةؤالدقا نةس ةؤالدتعن ظ ذ ظ ذ ظوغلعنعثم عزآع،  . ظ ةك شىبهعس ش
  . يةظقذب ظةلةيهعسساالم، ظعسهاق ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعدذر

ان ؤاقتعدا سعلةر يئنعدا بارمعدعثالر؟ شذ         : تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ اهللا   يةظقذب جان ظىزىؤاتق
ادةت قعلعسعلةر؟        « :حاغدا يةظقذب ظوغذللعرعدعن   . دةص سورعدع  »مةن ظألضةندعن آئيعن سعلةر آعمضة ظعب

 ظعالهع بولغان بعر اهللا    بوؤعلعرعث ظعبراهعم، ظعسماظعل، ظعسهاقالرنعث    - سئنعث ظعالهعث ؤة ظاتا   «: ظذالر
  . ))1دئدع »غا ظعبادةت قعلعمعز، بعز ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعمعز

االم         ماظعل ظةلةيهعسس ع، ظعس ان بالعس ذربانلعق دةص ظاتالغ االمنعث ق راهعم ظةلةيهعسس ظعب
دذ    ل قعلع ةتنع دةلع ذ ظاي عتعدعغانالر، ب ل آأرس ة دةلع ان ظوغلعن . ظعكةنلعكعض ذربانلعق دةص ظاتالغ ث ق ع

ةس   ذمكعن ظةم ع م االم بولذش هاق ظةلةيهعسس هاق  . ظعس االمغا ظعس راهعم ظةلةيهعسس ع ظعب حىنك
دع           ةؤةر بئرعل ذش خ ةن خ دعغانلعقع بعل ع بولع ر ظوغل اتلعق بع ذب ظ االمنعث يةظق هاق . ظةلةيهعسس ظعس

االم  ذ   آعحعك ظةلةيهعسس ان يةظق دا توغذلعشع ؤةدة قعلعنغ ار ؤاقتع ذنعث ب ذنعثغا ظ ذص، ظ اال بول اتلعق ب ب ظ
بالعسع تئخع توغذلمعغان تذرسا، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذنع قذربانلعق قعلعشقا، قانداقمذ بذيرذلسذن؟                 

  . اهللا تاظاال ؤةدعسعضة هةرضعزمذ خعالصلعق قعلمايدذ. اهللا تاظاالنعث ؤةدعسع هةقتذر
راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظعسهاق ظةلةيهعسس  ا مذشذنداق تذرسا، ظعب ةهؤال مان ذربانلعق ظ االمنع ق

ةس  ذمكعن ظةم ع م عغا بذيرذلذش قا . قعلعش ذربانلعق قعلعش االمنعث ق ماظعل ظةلةيهعسس دعن ظعس بذنعث
عدذ  ذيرذلغانلعقع مذظةييةنلعش اآعتتذر    . ب ذق ص ةث ظوح وغرا ؤة ظ ةث ت ةث ياخشع، ظ ذ ظ ا ب ا . مان اهللا تاظاالغ

  . هةمدذساناالر بولسذن
 ذ مةن بعر مو ! ؤعيةي«): يةنع سارة (ظذ ةن؟ ب ماي تذرسام، ظئرعم بعر بوؤاي تذرسا تذغامدعم

 بذ ظايةتتة ظذنعث سأزع، خذددع يةنة بعر ظايةتتة ظذنعث قعلعقع هئكاية دئدع» !هةقعقةتةن قعزعق ظعشقذ
دع ة قعلعن دةك هئكاي ئلعص  . قعلعنغان ئلعص آ ىرةن س الع س ث ظاي ةنل(ظعبراهعمنع كعدعن عظةجةصلةنض

بعرةر ظعشتعن   . )2(دئدع» )قانداق تذغعمةن؟ (مةن تذغماس موماي تذرسام      «:يىزعنع آاحاتالص ) ظأزعنعث
  . هةيران قالغاندا شذنداق سأزلةرنع ؤة قعلعقالرنع قعلعش ظايالالرنعث ظادعتعدذر

دع » ...ظةجةبلعنةمسةن؟ ) يةنع قذدرعتعدعن (اهللا نعث ظةمرعدعن «: ظذالر ةنع صةرعشتعلةر     دئ  ي
ظةجةبلةنمةث ظةضةر اهللا بعرةر نةرسعنعث بولذشعنع خالعسا، ظذنعثغا ؤذجذدقا         اهللا نعث ظةمرعدعن   : سارةضة

لةنمةث ضةرحة سعز بعر تذغماس موماي، ظعرعثعز          . آةل دةيدذ ـ دة، ؤذجذدقا آئلعدذ  سعز بذنعثدعن ظةجةص
  . دعبعر قئرع بوؤاي بولساثالرمذ اهللا تاظاال خالعغان نةرسعنع قعلعشقا قادعر ظعكةنلعكعدة شةك يوق، دئ

 ةثالرغا علةرنعث ظاظعل ةتلعرع س ع ؤة بةرعك ث رةهمعت ث (اهللا نع ةنع ظعبراهعمنع ي
 يةنع اهللا اهللا هةقعقةتةن مةدهعيعلةشكة اليعقتذر، ظذلذغالشقا اليعقتذر. نازعل بولسذن) ظاظعلعسعدعكعلةرضة

أ     . تاظاال جعمع ظعشلعرعدا ؤة سأزلعرعدة ماختاشقا اليعقتذر         ةتلعرعدة ؤة ظ ز زاتعدا مةدهعيعلعنعص   جعمع سىص
  . ظذلذغلعنعشقا اليعقتذر

ةيغةمبعرع   : ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم مذنداق رعؤايةت قعلعدذ، ساهابعالر        ساثا ساالم   ! ظع اهللا نعث ص
ولاليمعز، دئدع      . يولالشنع بعلدذق  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . بعراق ساثا قانداق رةهمةت ي سةن  ! ظع اهللا «: ص

اال  ةد ظةلةيهعسس ذنعث     مذهةمم االمغا ؤة ظ راهعم ظةلةيهعسس ذددع ظعب ا خ ة تاؤاباتلعرعغ ذنعث ظاظعل مغا ؤة ظ
ن   ةت قعلغع دةك مةرهةم ةت قعلغان ا مةرهةم ة تاؤاباتلعرعغ ذنعث  . ظاظعل االمغا ؤة ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

                                                 
  .  ـ ظايةت133سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةت29سىرة زارعيات ) 2(
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ةت     ا بةرعك ة تاؤاباتلعرعغ ذنعث ظاظعل االمغا ؤة ظ راهعم ظةلةيهعسس ذددع ظعب ا خ ة تاؤاباتلعرعغ ا ظاظعل ظات
ا قعلغعن       » دةثالر  )1(سةن هةقعقةتةن مةدهعيعلعنعشكة ؤة ظذلذغالشقا اليعق سةن            . قعلغاندةك بةرعكةت ظات

   .دئدع
 * * * * * * *  

 $ £ϑ n= sù |= yδ sŒ ô tã tΛÏδ ü ö/Î) äí ÷ρ§9 $# çµ ø? u!% y` uρ 3“ u ô³ç6 ø9$# $ uΖä9 Ï‰≈ pgä† ’ Îû ÏΘöθ s% >Þθä9 ∩∠⊆∪ ¨βÎ) tΛÏδ ü ö/ Î) îΛÏ= y⇔ s9 
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7ŠρßŠós∆ ∩∠∉∪  
ظعبراهعمدعن قورقذنح يوقالغان هةمدة خذش خةؤةر ظذنعثغا يةتكةن حاغدا، ظذ بعز بعلةن لذتنعث 

 آأآسع آةث،  ـ ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأثلع. 74نازعرعلعشعشعضة آعرعشتعقةؤمع توغرعسعدا مذ
ةآكىحع  اه ح أص ظ ع يذمشاق(آ ةنع دعل ة ظعشتا(، )ي ذر) هةمم ةت قعلغذحع زاتت ا مذراجعظ . 75اهللا غ

قويغعن، ) يةنع لذت قةؤمع توغرعسعدا مذنازعرعلعشعشنع(بذنع ! ظع ظعبراهعم«) صةرعشتعلةر ظئيعتتع(
ذالرنع هاالك قعلعش توغرعسعدعكع (سعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث شىبهع ةمرع ظاللعقاحان حىشتع، ) ظ ظ

ذم  ذالرغا حوق ةن (ظ ش بعل اظةت قعلع اآع شاص عش ي ازاب ) مذنازعرعلعش دعغان ظ ذرغعلع بولماي قايت
  .76»حىشعدذ

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع هةققعدة مذنازعرعلةشكةنلعكع 
  توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب االمدن     اهللا تاظ راهعم ظةلةيهعسس دذ، ظعب ةؤةر بئرع االمدعن خ راهعم ظةلةيهعسس  ظعب
صةرعشتعلةر تاماقنع يئمعضةن حاغدا ظذالردعن هئس قعلغان قوقذنح آأتىرىلىص آةتكةن، شذنعثدعن آئيعن                

ةن ؤة صةر    ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ اال بعل ذل ب ر ظوغ ذنعثغا بع تعلةر ظ ذت  صةرعش ذنعثغا ل تعلةر ظ عش
االم    راهعم ظةلةيهعسس دا، ظعب ةن حاغ ةؤعرعنع يةتكىزض دعغانلعق خ ةؤمعنعث هاالك بولع ظةلةيهعسساالمنعث ق

  . عشعشكة باشلعدعمذنازعرعلظذالر بعلةن 
ةتنعث تةصسعرعدة مذنداق دئدع    ذ ظاي ةير ب ل ظةلةيهعسساالم صةرعشتعلةر جعبرعظع : سةظعد ظعبنع جذب

بعز  «: اهعم ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةن حاغدا، ظذالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا    بعلةن بعللة ظعبر  
دع       م ظع ةن زالع ع هةقعقةت ذنعث ظاهالعس ز، ظ االك قعلعمع ذم ه عنع حوق ةهةر ظاهالعس ذ ش دع))2»ب .  دئ

، ياق :  ظذالر .هاالك قعالمسعلةر؟ دئدع شةهةرنع ةربعربار ظىح يىز مأمعن : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرغا  
ار بعر    : ظذ. دئدع قعرعق  : ظذ . ، دئدع ياق : ظذالر .  دئدع  شةهةرنع هاالك قعالمسعلةر؟   ةرظعككع يىز مأمعن ب

. مأمعن بولسعحذ؟ دئدع    زظوتتذ: ظذ. ، دئدع ياق: ظذالر.  دئدع  شةهةرنع هاالك قعالمسعلةر؟    بعرةر مأمعن بار 
ذالر اق: ظ دعي ة  . ، دئ عحذ دئض أمعن بولس ةش م ذ ب ةتتا ظ ورعدعه عحعلعك س ذالر. ن يةرض اق: ظ دعي . ، دئ

االم  راهعم ظةلةيهعسس ذ  : ظعب ة دةص باقايح ةن سعلةرض ذ       ! م ا، ظ ذص قالس أمعن بول ر م ةهةردة بع ذ ش ةر ظ ظةض

                                                 
ة  ) 1( اللةيتة ظ ةما س ةدعن، آ الع مذهةمم ةال ظ ةدعن ؤةظ ةال مذهةمم ةللع ظ ة س الع   ظالالهذمم ةال ظ ةدعن ؤةظ ةال مذهةمم ك ظ ة ؤة بارع الع ظعبراهعم ة ؤة ظ ال ظعبراهعم

  . مذهةممةدعن آةما بارةآتة ظةال ظعبراهعمة ظعننةآة هةمعدذن مةجعد
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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دعشةهةرنع هاالك قعالمسعلةر؟ اق:  صةرعشتعلةر. دئ دعي راهعم ظةلةيهعسساالم. ، دئ دا ظعب ذ «: شذ حاغ ظ
ذتقا ظو    (شةهةردة لذت بارغذ      ةنع ل ةيغةمبةر تذرذؤاتقان شةهةر ظاهالعسعنع قانداقمذ              ي خشاش بعر ياخشع ص
دع)1(»)هاالك قعلعسعلةر؟ ةن  .  دئ ذالر بعل راهعم ظةلةيهعسساالم ظ ةن ظعب عشعشتعن مذنازعرعلشذنعث بعل

  . توختعدع ؤة آأثلع ظارامعغا حىشتع
اه ظعبراهعم بولسا، هةقعقةتةن آأثلع : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  ـ آأآسع آةث، آأص ظ

ةآكىحع  اق (ح ع يذمش ةنع دعل تا (، )ي ة ظعش ذر ) هةمم ذحع زاتت ةت قعلغ ا مذراجعظ راهعم  اهللا غ  ظعب
  . ظةلةيهعسساالم بذ ضىزةل سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةندع

)يةنع لذت قةؤمع توغرعسعدا مذنازعرعلعشعشنع(بذنع ! ظع ظعبراهعم«) صةرعشتعلةر ظئيعتتع (
ذالرنع هاالك قعلعش توغرعسعدعكع (عزآع، صةرؤةردعضارعثنعث قويغعن، شىبهعس  ةمرع ظاللعقاحان ) ظ ظ

ازاب ) مذنازعرعلعشعش ياآع شاصاظةت قعلعش بعلةن (حىشتع، ظذالرغا حوقذم  دعغان ظ ذرغعلع بولماي قايت
عدذ عدعغانلعقع ؤة        »حىش ذالرغا حىش ث ظ اتتعق ظازابنع دعغان ق دعن قايتذرذلماي ذناهكار قةؤم ةنع ض  ي

  . الرنعث هاالك قعلعنعدعغانلعقع هةققعدة هأآىم حعقعرعلعص بولدعظذ
 * * * * * * *  

 $ £ϑ s9 uρ ôN u !% y` $ uΖè= ß™ â‘ $WÛθä9 u û Å› öΝÎκ Í5 s−$|Êuρ öΝÎκ Í5 % Yæö‘ sŒ tΑ$s% uρ # x‹≈ yδ îΠöθ tƒ Ò=ŠÅÁ tã ∩∠∠∪ …çν u !% y ùρ 

… çµãΒ öθs% tβθãã u ÷κ ç‰ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ uρ ã≅ ö7 s% (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÏΘöθ s)≈tƒ ÏIω àσ̄≈ yδ ’ ÏA$uΖ t/ £èδ ã yγôÛr& öΝ ä3s9 ( 
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y7 Ï?$uΖ t/ ôÏΒ 9d,xm y7 ¯Ρ Î) uρ ÞΟ n= ÷ètG s9 $ tΒ ß‰ƒÍ çΡ ∩∠∪  
لذت ظأز قةؤمعنعث ظذالرغا (لذتنعث يئنعغا آةلضةن حاغدا ) يةنع صةرعشتعلةر(بعزنعث ظةلحعلعرعمعز 
ر «: قعيعن ظةهؤالدا قالدع، ظذالر توغرعسعدا يىرعكع سعقعلدع ؤة ) حئقعلعص قويذشعدعن قورقذص  ذ بع ب

 بذرذنال يامان ظعشالرنع  لذتنعث قةؤمع ظذنعث قئشعغا ظالدعراص آئلعشتع، ظذالر.77دئدع» دعشؤار آىندذر
سعلةرضة ظةث صاآتذر، اهللا  مئنعث بذ قعزلعرعم! ظع قةؤمعم«: لذت ظئيتتع). يةنع لعؤاتةت قعالتتع(قعالتتع 

دعن قورقذثالر، مئهمانلعرعم ظىستعدة مئنع رةسؤا قعلماثالر، ظاراثالردا قةبعه ظعشتعن توسعدعغان بعرةر 
ذ؟  ادةم يوقم دا ظ ذ .78»آاللعسع جايع ذتقا(الر ظ ع) ل وق «: ظئيتت اجعتعمعز ي ث ه ا بعزنع قعزلعرعثغ

  . 79»ظعكةنلعكعنع سةن ظوبدان بعلعسةن، شذنعثدةك بعزنعث مةقسعتعمعزنعمذ ظوبدان بعلعسةن
صةرعشتعلةرنعث لذت ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعشع، ظذنعث يىرعكعنعث سعقعلعشع ؤة 

  لغان مذنازعرة توغرعسعدا ظذنعث بعلةن قةؤمعنعث ظارعسعدا ظئلعص بئرع
ذت      االمغا ل راهعم ظةلةيهعسس تعلةرنعث ظعب ان صةرعش ةلحعلعرع بولغ ةردة، ظ ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث هاالك قعلعنعدعغانلعقعنع بعلدىرضةن ؤة ظذنعثدعن ظايرعلغاندعن آئيعن لذت              

ةؤةر بئرع   ةنلعكعدعن خ عغا آةلض االمنعث قئعش ذت   . دذظةلةيهعسس االمغا ل راهعم ظةلةيهعسس تعلةر ظعب صةرعش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع32سىرة ظةنكةبذت ) 1(
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ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنع اهللا تاظاالنعث شذ آئحعدة هاالك قعلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعص، ظاندعن ظذنعث         
  . يئنعدعن ظايرعلعص لذت ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلدع

ةزع       ) لغذتئرع(ظذ حاغدا لذت ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث      : بةزع تةصسعرشذناسالر  يئرعدة ظعدع دئدع ؤة ب
  . ظذ حاغدا لذت ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث ظأيعدة ظعدع، دئدع: تةصسعرشذناسالر

ذنعث قئشعغا حىشتع   ئلعص ظ رع حعرايلعق، آئلعشكةن يعضعتلةر سىرعتعدة آ ذ . صةرعشتعلةر يىزلع ب
دع  ار ظع اآعت ب ةرلعك ص ةت ؤة يئت دا هئكم ذص، ظذنعث عنعقع بول ث س ذت . اهللا تاظاالنع ع ل ذالرنعث آئلعش ظ

دع  ةهؤالغا حىشىرىص قوي يعن ظ ذنعث يىرعكع سعقعلدع ؤة  . ظةلةيهعسساالمنع قع ةن ظ ذالرنعث آئلعشع بعل ظ
ئقعلعص      ذالرغا ح دعن ظ ان قعلعص ظان ذالرنع مئهم عنعث ظ دعن بعرةرس ا، قةؤمع ان قعلمعس أزع مئهم ذالرنع ظ ظ

  . قويعشعدعن قورقتع
دذر «: ؤة ؤار آىن ر دعش ذ بع دة     دعدئ» ب ةت هةققع ذ ظاي ة آعشع ب ر قانح اس ؤة بع ع ظابب  ظعبن

دع   داق دئ دذر    «: مذن اتتعق آىن ع ق ر باالس ذ بع ث     . »ب االم ظأزعنع ذت ظةلةيهعسس ع، ل ذنعث ظىحىنك ذ ش ب
  . ظذالرنع قوغدعشع الزعملعقنع ؤة ظذالرنع قوغداش قعيعنغا حىشعدعغانلعقعنع تونذص يةتكةن ظعدع

دذ    ةتادة مذنداق دةي ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةندة، ظذ ظأزعنعث تئرعلغذ     علةر لذت  صةرعشت : ق
دع  دة ظع دع    . يئرع ةص قعل نع تةل ان قعلعش أزلعرعنع مئهم االمدعن ظ ذت ظةلةيهعسس تعلةر ل ذت . صةرعش ل

دا ماثدع          ا قعلعص ظذالرنعث ظالدع ايتعص      . ظةلةيهعسساالم ظذالردعن هاي دا آئتعؤئتعص ظذالرغا، ظذالرنعث ق يول
ةر يىزعدة    ! اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظع مئهمانالر     «:  تةآلعص بئرعص مذنداق دئدع آئتعشعضة مةن ي

ارلعقعنع بعلمةيمةن            ةهلعنعث ب از ماثغاندعن      » بذ شةهةر ظةهلعدعن بذزذق بعرةر شةهةر ظ ظاندعن ظذ بعر ظ
   .هةتتا ظذ سأزعنع تأت قئتعم تةآرارلعدع. آئيعن هئلعقع سأزعنع ظذالرغا يةنة دئدع

دذ  داق دةي ةتادة مذن علةر    : ق ذزذق آعش ذالرنعث ب االم، ظ ذت ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ل ذالرنعث ص ظ
  . ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بةرضعنعضة قةدةر صةرعشتعلةر ظذالرنع هاالك قعلماسلعققا بذيرذلغان ظعدع

لذتنعث قةؤمع ظذنعث قئشعغا ظالدعراص آئلعشتععن خةؤةر  يةنع ظذالر مئهمانالرنعث آةلضةنلعكعد
ةص آئلعشتع         دعراص ـ تئن ئتع ظال ةن ص ال بولذشذص يىضىرض عص، خذش الرنع . تئص ان ظعش ذرذنال يام ذالر ب ظ

ةتنع داؤامالشتذرعؤةردع  يةنع لعؤاتة قعالتتع (قعالتتع  تاآع ظذالر هاالك قعلعنغاندعمذ     .  يةنع ظذالر شذ هال
  . شذ هالةتتة هاالك قعلعندع

دذ     اآتذر      ! ظع قةؤمعم  «: ذت ظئيتتع ل : اهللا تاظاال مذنداق دةي  مئنعث بذ قعزلعرعم سعلةرضة ظةث ص
شةك  . لذت ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ظأزلعرعنعث هاالل خوتذنلعرع بعلةن بعر يةردة بولذشعغا تةؤسعية قعلعدذ         

  . ـ شىبهعسعزآع، بعر صةيغةمبةر ظأز ظىممعتع ظىحىن ظاتعنعث ظورنعدعدذر
ذالرنع االم ظ ذت ظةلةيهعسس ذثا ل عية  ش ة تةؤس ان نةرسعض ايدعلعق بولغ ةث ص ة ظ ا ؤة ظاخعرةتت  دذني

دع ان    . قعل ان قعلعنغ ةنلعكع باي داق دئض ذالرغا مذن ذنعث ظ ةردة ظ قا ظايةتل ان  : باش ةهلع جاه علةر ظ س
علةر؟   الص قويامس اللعرعثالرنع تاش ان ظاي ىن ياراتق علةر ظىح ارعثالر س ص، صةرؤةردعض ة قعلع دعن لعؤات ظعحع

ةن علةر هةقعقةت ذزذقحعلعقتا (س علةر) ب قذحع قةؤمس دعن ظاش ذالر)1( »هةددع ةن «: ظ ئنع آةلض ز س بع
ةرنع مئهمان قعلعشتعن     ))2دئدع» مذساصعرالرنع هعماية قعلعشتعن توسمعغانمعدذق؟   يةنع بعز سئنع ظةرل

  توسمعغانمعدذق؟ 

                                                 
  . لةر ـ ظايةت166 ـــــ 165سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةت70سىرة هعجعر ) 2(
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قعلماقحع  ) هؤةتقازاظع شة (دذر، ظةضةر ) يةنع قةؤمعمنعث قعزلعرع(بذالر مئنعث قعزلعرعم   «: لذت
سئنعث هاياتعث بعلةن قةسةمكع، ظذالر      !) ظع مذهةممةد (. عدئد» )ظذالرنع نعكاهالص ظئلعثالر (بولساثالر  

اص يىرىشعدذ  ذمراهلعقلعرعدا تئثعرق ة ض دذ ))1ظةلؤةتت داق دةي دة مذن ةت آةرعم ذ ظاي ذت ظةلةيهعسساالم ب :  ل
 اآتذر ةث ص ة ظ رعم سعلةرض ذ قعزلع ث ب ةت هة مئنع ذ ظاي دذ    ب داق دةي د مذن دة مذجاهع ذت  : ققع ذالر ل ظ

أز        . ظةلةيهعسساالمنعث ظأز قعزلعرع ظةمةس، بةلكع شذ ظىممةتنعث قعزلعرعدذر        ةيغةمبةر ظ حىنكع هةر بعر ص
ابلعنعدذ   ع هئس ث ظاتعس ةتادة . ظىممعتعنع ةت       ق ةنلعكع رعؤاي ذنداق دئض علةرنعثمذ مذش ة آعش ر قانح  ؤة بع

  . قعلعنغان
 ،مئهمانلعرعم ظىستعدة مئنع رةسؤا قعلماثالراهللا دعن قورقذثالر يةنع سعلةر مةن بذيرعغان ظعشقا 

ظاراثالردا قةبعه ظعشتعن توسعدعغان بعرةر آاللعسع . يىزلعنعص ،هاالل ظاياللعرعثالر بعلةنال حةآلعنعثالر
ادةم    يةنع مةن بذيرعغاننع قوبذل قعلعدعغان، مةن توسقاندعن يانعدعغان ي      »جايعدا ظادةم يوقمذ؟  اخشع ظ

  يوقمذ؟ 
 ذالر ذتقا (ظ دان قعزلعرعث«: ظئيتتع ) ل وق ظعكةنلعكعنع سةن ظوب غا بعزنعث هاجعتعمعزنعث ي
ةن ث      بعلعس ذنلعرعمعزغا هاجعتعمعزنع ث خوت ةن بعزنع ةن هةقعقةت ةنع س ذق ي ذالرغا  يوقل ث ظ عنع ؤة بعزنع

  . آأثلعمعز تارتمايدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعسةن
ث مة ذنعثدةك بعزنع ةن ش دان بعلعس عتعمعزنعمذ ظوب ةقةت  »قس عتعمعز ص ث مةقس ةنع بعزنع  ي
  بذ سأزنع بعزضة تةآرار دئيعشعثضة نئمة زأرىر بولذص قالدع؟ . سةن بذنع ظوبدان بعلعسةن. ظةرلةردذر

 * * * * * * *  
 tΑ$s% öθ s9 ¨β r& ’ Í< öΝ ä3Î/ ¸ο §θ è% ÷ρ r& ü“ Íρ# u 4’ n< Î) 9ø. â‘ 7‰ƒÏ‰x© ∩∇⊃∪ (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/u‘ s9 (#ûθ è= ÅÁtƒ 

y7 ø‹ s9Î) ( Î ó r' sù y7Ï= ÷δ r' Î/ 8ìôÜ É)Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# Ÿω uρ ôMÏ tG ù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7 s? r&z ö∆$# ( … çµ̄Ρ Î) $ pκâ: ÅÁãΒ !$tΒ 

öΝ åκu5$|¹ r& 4 ¨β Î) ãΝ èδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& ßxö6 Á9 $# 5=ƒÍs) Î/ ∩∇⊇∪  
 قذؤؤعتعم بولسا ظعدع، ياآع -آىح ) سعلةرضة قارشع تذرعدعغان(آاشكع مئنعث «: تتعلذت ظئي

ظذالر . 80»)حوقذم سعلةرضة زةربة بةرضةن بوالتتعم(ظعلتعجا قعلعدعغان آىحلىك جةمةتعم بولسا ظعدع 
رضعزمذ شىبهعسعزآع، بعز صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعلعرعدذرمعز، ظذالر هة! ظع لذت«): يةنع صةرعشتعلةر(

حعقعص ) ظذالرنعث ظعحعدعن (ساثا زعيان يةتكىزةلمةيدذ، ظاظعلةثدعكعلةرنع ظئلعص آئحعنعث ظاخعرعدا 
ظذالر بعلةن ) يةنع ظايالعث(آةتكعن، ظايالعثدعن باشقا، سعلةردعن هئح آعشع ظارقعسعغا قارعمعسذن، ظذ 
اغ  عدعغان ح ازاب حىش ذالرغا ظ دذر، شىبهعسعزآع، ظ االك بولغذحع ة ه ئقعن بعرض اث ي دذر، ت اث ؤاقتع  ت

  . 81دئدع» ظةمةسمذ؟

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر72 ـــــ 71سىرة هعجعر ) 1(
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لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظاجعزلعق هئس قعلعشع، ظأزعنعث آىحلىك بولذشعنع ظارزذ قعلعشع 
  ؤة صةرعشتعلةرنعث هةقعقعي ظةهؤالنع ظذنعثغا خةؤةر قعلعشع توغرعسعدا 

ذت ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعدذ     ةيغةمبعرع ل لةيهعسساالم ظذالرنع قورقذتذص  لذت ظة . اهللا تاظاال ص
 مةن ظأزةم ياآع آىح قذؤؤعتعم بولسا ظعدع) سعلةرضة قارشع تذرعدعغان(آاشكع مئنعث : مذنداق دئدع

  . جةمةتعم بعلةن بعرلعشعص سعلةرنعث ظةدعؤعثالرنع تازا بعر بئرةتتعم ؤة سعلةرضة قاتتعق زةربة بئرةتتعم
ذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    بذ هةقتة ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنه 

لذت ظةلةيهعسساالمغا رةهمةت قعلسذن، ظذنعث ظعلتعجا قعلعدعغان آىحلىك جةمةتع ـ            اهللا تاظاال«: قعلعدذ
ةؤمنعث ظعحعدعن     . غالعب ؤة بىيىك اهللا سع بار ظعدع       ظذنعثدعن آئيعن اهللا تاظاال بعرةر صةيغةمبةر ظةؤةتسة ق

ة ةؤةتتع  جةم ص ظ ةيغةمبةر قعلع عنع ص أص آعش االمغا   . »تع آ ذت ظةلةيهعسس تعلةر ل دا صةرعش ذ حاغ ش
االمغا     ذت ظةلةيهعسس ةؤمنعث ل ذ ق ةنلعكعنع، ظ ةر ظعك عدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعل اال تةرعص ظأزلعرعنعث اهللا تاظ

  . حئقعاللمايدعغانلعقعنع مذنداق خةؤةر قعلدع
 بعز صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعلعرعدذرمعز، ىبهعسعزآع،ش! ظع لذت «): يةنع صةرعشتعلةر (ظذالر 

 صةرعشتعلةر ظذنع ظعمان ظئيتقان ظادةملعرعنع ظئلعص  دئدع»...ظذالر هةرضعزمذ ساثا زعيان يةتكىزةلمةيدذ
  . آئحعنعث ظاخعرعدا شةهةردعن حعقعص آئتعشكة، ظأزع ظذالرنع قوغداص ظارقعدا مئثعشقا بذيرعدع

 قعسعغا قارعمعسذن سعلةردعن هئح آعشع ظار          اؤاز حعقسا، ظذ ازابتعن ظ ةنع ظذالرغا حىشكةن ظ  ي
  . سعلةر يولعثالرنع داؤامالشتذرعؤئرعثالر. قورقذنحلعق ظاؤازالر سعلةرنع هةرضعز قورقعتعؤةتمعسذن

 ظايالعثدعن باشقا       آأصعنحة تةصسعرشذناسالر بذ ظايةتنع ظايالعث سةن بعلةن بعرضة حعقماي ظأيعدة 
ذن ؤة  دع قالس عر قعل ةنلعكتذر دةص تةصس ذن، دئض االك بولس ةقةت  . ه ةتنع ص ذ ظاي الر ب ةزع تةصسعرشذناس ب

دع  داق دئ دع ؤة مذن عر قعل ةنلعكتذر دةص تةصس ذن، دئض عغا قارعس ث ظارقعس ذت : ظايالع ال ل ذ ظاي ظ
ع  ة حعقت ةن بعلل دع ـ دة      . ظةلةيهعسساالمالر بعل دا، ظارقعسعغا قارع اؤازعنع ظاثلعغان ذ ظازابنعث ظ ، ظعست ظ

ألتىرىص قويدع، صةرعشتعلةر لذت               . دةص ؤايسعدع ! قةؤمعم شذنعث بعلةن ظاسماندعن بعر تاش حىشىص ظذنع ظ
ةردع               حىنكع لذت   . ظةلةيهعسساالمغا قةؤمنعث هاالك بولذش ؤاقتعنعث يئقعنالشقانلعقع بعلةن خذش خةؤةر ب

: نع تةلةص قعلغان ظعدع، صةرعشتعلةر      ظةلةيهعسساالم صةرعشتعلةردعن ظذالرنع مذشذ ساظةتتعال هاالك قعلعش           
شىبهعسعزآع، ظذالرغا ظازاب حىشعدعغان حاغ تاث ؤاقتعدذر، تاثا يئقعن ظةمةسمذ؟«دئدع  .  

دعغا                  دذر، لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بولسا ظعشعك ظال مانا بذ شذ ؤاقعتتا بولذص ظأتكةن ظةهؤال
لوت ظةلةيهعسساالم   . تةرةصتعن يىضىرىشىص آةلضةن ظعدع   ظذالر ظذنعث ظأيعنعث ظالدعغا هةر . توصالشقان ظعدع 

ان        ان يام اقحع بولغ ذالر قعلم ذص ظ تعن توس ة آعرعش ذالرنع ظأيض ذرذص ظ أرة ت دا ظ عك ظالدع ا، ظعش بولس
ةلكع ظذنع قورقعتعص،    . هالبذآع ظذالر ظذنعث سأزعنع ظاثلعمايال قالماي           . ظعشلعرعدعن ظذالرنع حةآلةيتتع   ب

انعتع بعلةن ظذردع        دةل  . تةهدعت ساالتتع  . شذ حاغدا جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم حعقعص ظذالرنعث يىزلعرعضة ق
  . شذنعث بعلةن ظذالرنعث آأزلعرع آور بولذص، ماثعدعغان يولعنع صةرق ظئتةلمةي ظارقعلعرعغا قايتعشتع

دذ      ة مذنداق دةي ذتتعن مئهمانلعرعنع    : اهللا تاظاال بذ هةقت ادةمزات شةآلعدة    (ظذالر ل ةنع ظ آةلضةن ي
تعلةرنع ىن    ) (صةرعش ش ظىح ة قعلع ةن لعؤات ذالر بعل ورعدع ) ظ لعقنع س ور   . قوغدعماس أزلعرعنع آ ذالرنعث آ ظ
  . )1()دئدذق(» ظازابعمنع ؤة ظاضاهالندذرذشلعرعمنع تئتعثالر«) ظذالرغا(قعلعؤةتتذق، 

                                                 
  .  ـ ظايةت37سىرة قةمةر ) 1(
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   * * * * * * *  
 $ £ϑ n= sù u !$ y_ $tΡ Þ ö∆r& $ sΨ ù= yèy_ $ yγ uŠÏ=≈ tã $ yγn= Ïù$y™ $tΡ ö sÜ øΒ r&uρ $yγ øŠn= tã Zο u‘$yfÏm ÏiΒ 5≅Š Ådf Å™ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪ 

ºπ tΒ§θ |¡–Β y‰ΖÏã y7 În/ u‘ ( $tΒ uρ }‘Ïδ zÏΒ šÏϑ Ï=≈©à9 $# 7‰‹ Ïèt7 Î/ ∩∇⊂∪  
يةنع (ظةمرعمعز حىشكةندة، ظذالرنعث يذرتلعرعنع ظاستعن ـ ظىستىن قعلعؤةتتذق ) جازاالش(بعزنعث 
ظذ ساصال تاشالرغا . 82ىستع ـ ظىستعلةص ساصال تاشالرنع ياغدذردذق، ظذ يذرتالرغا بعز ظ)آأمتىرىؤةتتذق

دعن ) يةنع قذرةيش آاصعرلعرع(صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا بةلضة سئلعنغان ظعدع، ظذ يذرتالر زالعمالر 
  . 83يعراق ظةمةس

 لذت ظةلةيهعسساالم قةؤمعنعث يذرتعنعث دىم آأمتىرىلعشع ؤة ظذالرنعث هاالك قعلعنعشع
  توغرعسعدا 

 ث ازاالش(بعزنع كةندة ) ج ةمرعمعز حىش دع   ظ ت ظع ان ؤاقع ىن حعقعؤاتق اغ آ ذ ح ذالنعث .  ش ظ
 ظذ ظاستعن ـ ظىستعن قعلعؤئتعضةن      )يةنع آأمتىرىؤةتتذق (يذرتلعرعنع ظاستعن ـ ظىستعن قعلعؤةتتذق 

  . يذرت سةدذم يذرتعدذر
لعؤالدع ) عك تاشالر  دةهشةتل (ظذنع   : بذ هةققعدة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن         ظعبنع ظاباس ؤة     ))1قاص

دذ     داق دةي دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي قعالر ب دذرعمعز  : باش اش ياغ ذرذلغان ت دعن صعش ةنع ))2الي  ي
اتتعق  : ظعمام بذخارع مذنداق دئدع    . اليدعن صعشذرذلذص قاتتعق تاش تىسعنع ظالغان تاشالرنع ياغدذرعمعز       ق

  . زهةم حوث تاشالرنع ياغدذرعمع
 بةلضة سئلعنغان               ذلغان، هةر بعر تاشنعث ظىستعضة  يةنع ظعضعلعرعنعث ظعسعملعرع شذ تاشقا ظوي

ان  مع يئزعلغ ث ظعس عدعغان ظادةمنع ة حىش اش ظىستعض ذ ت دذ . ش داق دةي ة مذن ةتادة ؤة ظعكرعم اق : ق تاق
  . قعلعنغان ؤة ظىستعضة قعزعل رةث سىرتىلضةن

ة شةهةر ظةتراصعغا جايالشقان يئزا ـ آةنتلةردعكع تارقاق    ظئيتعلعشحة تاش شةهةرلعكلةرنعث ظىستعض
عزال           دا، تذيذقس عص تذرغان ةن صاراثلعش علةر بعل ع آعش ذالردعن بعرةرس كةن، ظ ة حىش علةرنعث ظىستعض آعش

باشقا  . ظاسماندعن بعر تاش آئلعص آعشلةر ظارعسدعن ظذنعث ظىستعضة حىشةتتع ـ دة، ظذنع هاالك قعالتتع        
  .  يئغعص ظذالردعن بعرنعمذ قالدذرماي تةلتىآىس يوقاتتعيذرتالرغعمذ تاشالر

 دعن يعراق ظةمةس ) يةنع قذرةيش آاصعرلعرع (ظذ يذرتالر زالعمالر         ذم قعلعشتا ظذالرغا ةنع زذل  ي
ةس  راق ظةم ع يع ث آئلعش ع ظازابنع ذ تىردعك ة ب ان آعشعلةرض اص قالغ ذ . ظوخش اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ةؤمعنعث    لذت  يعر آعشعنعث  سعلةر  «: ع رعؤايةت قعلعدذ  ظةنهذما مذنداق بعر هةدعسن      ظةلةيهعسساالمنعث ق
عنع      ةر ظعككعلعس ارةت ه دعن ظعب ذحع ؤة قعلعنغذحع ةثالر، قعلغ انلعقعنع آأرس ع قعلعؤاتق قعلعقعن

  . »ظألتىرىؤئتعثالر
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت54سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث عبر قعسمع33سىرة زارعيات ) 2(
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 * 4’ n< Î) uρ t tô‰ tΒ óΟ èδ% s{r& $ Y6ø‹ yèä© 4 tΑ$s% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ãö xî ( Ÿωuρ 

(#θÝÁà)Ζ s? tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9$# tβ# u”Ïϑ ø9 $# uρ 4 þ’ ÏoΤ Î) Νà61u‘ r& 9 ö sƒ ¿2 þ’ÏoΤ Î) uρ ß∃% s{r& öΝ à6ø‹ n= tæ z># x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹ Ït ’Χ ∩∇⊆∪  
ذ ظئيتتع ) صةيغةمبةر قعلعص(ضة ظذالرنعث قئرعندعشع شذظةيبنع ) ظةهلع(مةديةن  : ظةؤةتتذق، ظ

يوقتذر،ظألحةمدة ؤة ) بةرهةق(اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح مةبذد ! ظع قةؤمعم«
تارازعدا آةم بةرمةثالر، مةن سعلةرنع هةقعقةتةن باي هئساباليمةن، مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث هةممعنع 

  . 84ذشذثالردعن قورقعمةننعث ظازابعغا دذحار بول) يةنع قعيامةت آىنع(قورشاص تذرغذحع آىن 
  مةديةن ظاهالعسعنعث قعسسعسع ؤة شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتع توغرعسعدا 

ةن ظاهالعسع ظةرةب   .بعز مةديةنضة صةيغةمبةر ظةؤةتتذق   : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     قةبعلعسعدعن   مةدي
دا ظو        ئقعن جاي ة ي ةن يةرض ةظان دئض عدعكع م از ظارعس ةن هعج ام بعل ذص ش دع بول قان ظع ذالر . لتذراقالش ظ

ةؤةتتع           .  دةص ظاتعالتتع  “مةديةنلعكلةر” ةيغةمبةر قعلعص ظ ظذ  . اهللا تاظاال ظذالرغا شذظةيب ظةلةيهعسساالمنع ص
دع ع ظع لعك آعش عل نةسةص ةث ظئس دة ظ ذالرنعث ظعحع دذ. ظ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالرنعث : ش ظ

 ظذ، ظذالرنع هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا تاظاالغا          ذقظةؤةتت) صةيغةمبةر قعلعص (قئرعندعشع شذظةيبنع 
  . ظعبادةت قعلعشقا بذيرذيدذ ؤة ظألحةم ـ تارازعالرنع آةم تذتذشتعن توسعدذ

اي هئساباليمةن ةن ب ةنع سعلةرنعث تذرمذشمةن سعلةرنع هةقعقةت زقعثالر ذ ي اراؤان ؤة رع ثالر ص
دذر ث  . مول علةرنعث اهللا تاظاالنع ةن س ةن هةقعقةت ةؤةبعدعن  م عثالر س علةرنع قعلعش ةن نةرس حةآلعض

ةن  عدعن قورقعم تعص قئلعش نعث آئ اراؤان تذرمذش علةردعكع ص ةممعنع . س علةرنعث ه ةن س ةن هةقعقةت م
  . نعث ظازابعغا دذحار بولذشعثالردعن قورقعمةن) يةنع قعيامةت آىنع(قورشاص تذرغذحع آىن 

 * * * * * * *  
 ÏΘöθ s)≈ tƒuρ (#θèù÷ρ r& tΑ$u‹ ò6Ïϑ ø9 $# šχ# u”Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ (#θÝ¡ y‚ö7 s? }¨$̈Ζ9 $# öΝèδ u !$ u‹ô© r& Ÿω uρ (# öθsW ÷ès? 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡øãΒ ∩∇∈∪ àM§‹ É)t/ «! $# Ö ö yz öΝ ä3©9 βÎ) ΟçFΖ à2 tÏΖÏΒ ÷σ –Β 4 !$tΒ uρ O$tΡ r& Ν ä3ø‹ n= tæ 7á‹Ï ut ¿2 ∩∇∉∪  
ر، تارازعنع توغرا تارتعثالر، آعشعلةرضة نةرسعلعرنع سعلةر ظألحةمنع توغرا ظألحةثال! ظع قةؤمعم

اثالر  عتنة ـ صاسات تئرعم دذرغان . 85آةم بةرمةثالر، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعص ص ة قال اهللا سعلةرض
ق  االل رعزع دعن (ه ان هارام علةر يعقق اثالر ) س أمعن بولس علةر م ةر س عدذر، ظةض ة . ياخش ةن سعلةرض م

  . 86»مذهاصعزةتحع ظةمةسمةن
ارازعالرنع آةم            ظةلةيهعسساالمشذظةيب    دةسلةصتة ظذالرنع آعشعلةرضة بعر نةرسة بةرضةندة ظألحةم ؤة ت

ذالرغا     دا ؤة ظ ة ظالغان ر نةرس علةردعن بع ارازعالرنع آعش ةم ؤة ت ذالرنع ظألح دعن ظ تع، ظان تعن توس تذتذش
ةر ي   ذالرنع ي ذيرذدع ؤة ظ قا ب وغرا تذتذش ةن ت ادعللعق بعل ةندة ظ عتنة ـ      بةرض ذنحعلعق قعلعص ، ص دة بذزغ ىزع

دذرغان هاالل رعزعق . ظذالر يول توسذص بذالثحعلعق قعالتتع         . صاسات تئرعشتعن توستع   ة قال اهللا سعلةرض
  . ياخشعدذر) سعلةر يعققان هارامدعن(

دع        داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةرعر ب ع ج ةر، ظعبن ارازعالرنع  «: ظةبذجةظف ةم ؤة ت ظألح
وغرا يعن ت دعن آئ اللعرعنع   تذتقان علةرنعث م ىن آعش علةر ظىح ايدا، س ذق ص ان ظارت ة قعلغ اهللا سعلةرض

  . »ظئلعؤالغعنعثالردعن ياخشعدذر
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ةت قعلعنغان مةن   ةنع ظعبنع (ظعبنع ظابباسنعثمذ مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلغانلعقع رعؤاي ي
ظع (ظئيتقعنكع، ضةرحة هارامنعث آأصلىآع ) !ظع مذهةممةد(بذ ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث ) آةسعر

اراؤةر ظةمةس ) تعثشعغذحع ةتنعث مةنعسعضة      سئنع ظةجةبلةندىرسعمذ هارام بعلةن هاالل ب  دئضةن ظاي
  . ظوخشايدذ، دةص قارايمةن

مةن عزةتحع ظةمةس ة مذهاص ةن سعلةرض ص  م عزةت قعلع أزعتعص ؤة مذهاص علةرنع آ ةن س ةنع م  ي
علةر  ذحع ظةمةسمةن، س ذ     تذرغ علةر ظ ثالر، س ىن قعلع ع ظىح ىك اهللا نعث رازعلعق ذ ظعشالرنع غالعب ؤة بىي  ظ

ىن   ع ظىح ث آأرىش ىك اهللا تاظاالنع ب ؤة بىي ةلكع غالع ةس، ب ىن ظةم تعش ظىح ة آأرس الرنع آعشعلةرض ظعش
  . قعلعثالر

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% Ü=ø‹ yè à±≈ tƒ y7 è? 4θn= |¹ r& x8Þ ß∆ù' s? βr& x8 ãøĪΡ $ tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ !$tΡ äτ !$ t/#u ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yè ø̄Ρ þ’ Îû $sΨ Ï9 üθ øΒ r& $tΒ (# àσ ¯≈ t±nΣ ( 

y7 ¯Ρ Î) |MΡ{ ÞΟŠ Ï= y⇔ø9 $# ß‰ŠÏ© §9 $# ∩∇∠∪  
 بوؤعلعرعمعز ظعبادةت قعلعص -سئنع ظاتا ) يةنع دعنعث(سئنعث نامعزعث ! ظع شذظةيب «: ظذالر

علةرنع  ان نةرس ذتالرنع (آئلعؤاتق ةنع ب اآع ) ي قا ي ع تاشالتقذزذش ة بعزن اللعرعمعزنع خالعغعنعمعزح  م
تةسةررذص قعلعشعمعزنع تةرك ظةتكىزىشكة بذيرذمدذ؟ سةن تازعمذ آأثلع ـ آأآسع آةث، تازعمذ توغرا يول 

  . 87دئدع» تاصقان ظادةمسةن ـ دة
  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث جاؤابع توغرعسعدا 

: تاظاال ظذالرغا لةنةت قعلسذن ـ مذنداق دئدع       ظذالر شذظةيب ظةلةيهعسساالمنع مةسخعرة قعلعص ـ اهللا  
 يةنع (سئنع ظاتا ـ بوؤعلعرعمعز ظعبادةت قعلعص آئلعؤاتقان نةرسعلةرنع ) يةنع دعنعث(سئنعث نامعزعث

ذتالرنع ةرك ) ب عمعزنع ت ةررذص قعلعش ة تةس اللعرعمعزنع خالعغعنعمعزح اآع م قا ي ع تاشالتقذزذش بعزن
ايدعلعرعمعزنع       سئنعث سأز  ظةتكىزىشكة بذيرذمدذ؟  ىثضة ظاساسلعنعص ظألحةمنع آةم تذتذص ظالعدعغان ص

  . بعز ظذنعثدا خالعغعنعمعزنع قعلعمعز. ظذ بعزنعث مىلكعمعزدذر. تةرك ظئتةمدذق
ادةت قعلعص ) يةنع دعنعث(سئنعث نامعزعث : هةسةن اهللا تاظاالنعث سئنع ظاتا ـ بوؤعلعرعمعز ظعب
علةرنع  ان نةرس ذتالر (آئلعؤاتق ةنع ب ة ) نعي اللعرعمعزنع خالعغعنعمعزح اآع، م قا ي ع تاشالتقذزذش بعزن

:  دئضةن ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع     تةسةررذص قعلعشعمعزنع تةرك ظةتكىزىشكة بذيرذمدذ؟ 
اال ص            اهللا تاظ ادةت قعلع وؤعلعرع ظعب ا ـ ب ذالرنعث ظات ذالنع ظ ذم ظ امعزع حوق ذنعث ن ةمكع، ظ ةن قةس بعل

  . رنع تاشالشقا بذيرذيدذآئلعؤاتقان بذتال
ياآع ماللعرعمعزنع خالعغعنعمعزحة تةسةررذص قعلعشعمعزنع تةرك ...: ظعمام سةؤرع اهللا تاظاالنعث

دذ؟  كة بذيرذم دع   ظةتكىزىش داق دئ دة مذن ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع ات  :  دئض ذالر زاآ دعن ظ بذنعث
  . بئرعدعغان مالنع آأزدة تذتماقحع

دئدع» آسع آةث، تازعمذ توغرا يول تاصقان ظادةمسةن ـ دةسةن تازعمذ آأثلع ـ آأ ،ظعبنع ظابباس 
دذ    داق دةي ارلعقالر مذن ةرعر قات ع ج لةم ؤة ظعبن ع ظةس ذرةيج، ظعبن ع ج ران، ظعبن ع مئه ذن ظعبن اهللا : مةيم

ادةمنع مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن                 ةيغةمبعرع بولغان ظ  تاظاالنعث دىشمةنلعرع بذ سأزنع اهللا تاظاالنعث ص
عدذ راق قعلسذن    . دئيعش دعن يع ذالرنع رةهمعتع ص، ظ ةت قعلع ذالرغا لةن اال ظ ذنداق  . اهللا تاظ ذ ش ظةمةلعيةتتعم

  . قعلدع
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اآعت ! ظع قةؤمعم«: شذظةيب ظئيتتع  ا روشةن ص تعص بئقعثالرحذ، صةرؤةردعضارعم ماث ةنع (ظئي ي

ا قعلغان تذرسا، ) لعكصةيغةمبةر ا قعلغان (ؤة آةثتاشا هاالل رعزعق ظات ةرنع ظات مةن شذنداق نئمةتل
دعم؟ لعق قعالم ة خعالص ذ ) صةرؤةردعضارعمنعث ظةمرعض ان نةرسعنع ظأزةمم ةنظع قعلغ ة قعلعش م سعلةرض

ت اهللا نعث قولذمدعن آئلعشعحة تىزةشنعال خااليمةن، مةن صةقة) سعلةرنع(قعلعشنع خالعمايمةن، مةن صةقةت 
ةن،  ةقعيةت قازعنااليم دعال مذؤةصص اردعمع بولغان تا(ي ة ظعش ذنعثغا ) هةمم ةن ؤة ظ ا تايعنعم اهللا غ

  . 88يىزلعنعمةن
  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة رةددعية بئرعشع توغرعسعدا 

دذ    داق دةي ذالرغا مذن االم ظ ذظةيب ظةلةيهعسس ةؤمعم : ش ع ق ذ  ! ظ تعص بئقعثالرح ارعم صةرؤةردعظئي ض
مةن شذنداق (ؤة آةثتاشا هاالل رعزعق ظاتا قعلغان تذرسا، ) يةنع صةيغةمبةرلعك (ماثا روشةن صاآعت 

لعق قعالمدعم؟  ا قعلغان صةرؤةردعضارعمنعث ظةمرعضة خعالص ان    )نئمةتلةرنع ظات ةنع مةن دةؤا قعلعؤاتق  ي
ةيغةمبةرلعك     ا قعلغان تذرسا،      نةرسعدة صاآعتقا ظاساسالنغان تذرسام، اهللا تاظاال ماثا ص  ؤة هاالل رعزعق ظات

  مةن قانداقمذ اهللا تاظاالنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعالاليمةن؟ 
 ذ قعلعشنع خالعمايمةن ةتنعث مةنعسع      سعلةرضة قعلعش مةنظع قعلغان نةرسعنع ظأزةمم  بذ ظاي

دع  داق دئ ةؤرع مذن دة س ةن سعلةرنع : هةققع ان م دعن ظ عثالردعن ظعشنع قعلعشيام ذنع توسذص، ظان أزةم ظ
  . سأزىمضة خعالصلعق قعلغذحع ظةمةسمةنسعلةردعن يوشذرذن هالدا قعلعص 
ةن  داق دئض ذ مذن علةرنع      : قةتادةم ذ ظعشنع قعلعشتعن س ذرذص، ظ نع قعلعص ت ان ظعش ر يام أزةم بع ظ

  . توسقذحع ظةمةسمةن
 سعلةرنع قولذمدعن آئلعشحة تىزةشنعال خااليمةن (مةن صةقةت      ةنع مةن سعلةرنع بذير ذغان ؤة  ي

توسقان ظعشالردا صةقةت آىحىمنعث ؤة تاقعتعمنعث يئتعشعحة سعلةرنع تىزةشنع خااليمةن، قعلماقحع بولغان           
ةن، مةن ) سعلةرنع(مةن صةقةت ظعشلعرعمدا هةقعقةتكة يئتعشتة     قولذمدعن آئلعشعحة تىزةشنعال خااليم

ةن، ةقعيةت قازعنااليم دعال مذؤةصص اردعمع بولغان ةقةت اهللا نعث ي ة ظعشتا (ص ةن ؤة ) هةمم ا تايعنعم اهللا غ
ةن  ذنعثغا يىزلعنعم ةن  ظ كعال قايتعم اال تةرةص ةنع اهللا تاظ عر    .  ي ذنداق تةصس ذنع ش قعالر ب د ؤة باش مذجاهع

  . قعلغان
 * * * * * * *  
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 ÏΘ öθ s)≈tƒ uρ Ÿω öΝ ä3 ¨ΨtΒ Íøg s† þ’Ï∋$s) Ï© βr& Νà6 t7ŠÅÁãƒ ã≅ ÷WÏiΒ !$tΒ z>$|¹r& tΠöθ s% ?yθ çΡ ÷ρr& tΠöθ s% >Šθ èδ ÷ρr& tΠöθ s% 

8xÏ=≈|¹ 4 $tΒ uρ ãΠöθs% 7Þθä9 Νà6ΖÏiΒ 7‰‹ Ïèt7Î/ ∩∇∪ (#ρ ãÏ øótGó™ $#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#ûθ ç/θè? Ïµø‹ s9Î) 4 ¨βÎ) ’ Ïn1u‘ ÒΟŠÏmu‘ ×Šρ ßŠuρ 

∩⊃∪  
سعلةرنعث ماثا قارشع تذرغانلعقعثالر سعلةرنع نذهنعث قةؤمع ياآع هذدنعث قةؤمع ؤة ! ظع قةؤمعم

ارع (لذت قةؤمع . هنعث قةؤمع دذحار بولغان ظازابقا دذحار قعلمعسذنياآع سالع  نعث (سعلةر ) نعث دعي
صةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تةلةص قعلعثالر، ظاندعن ظذنعثغا تةؤبة . 89دعن يعراق ظةمةس) جايعثالر

ذر، ) تةؤبة قعلغذحعالرغا (قعلعثالر، مئنعث صةرؤةردعضارعم  ذالرنع (هةقعقةتةن مةرهةمةتلعكت دوست ) ظ
  . 09»تذتقذحعدذر

سعلةرنعث ماثا قارشع تذرغانلعقعثالر ! ظع قةؤمعم: شذظةيب ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دةيدذ
ا سعلةرنع ةؤمع دذحار بولغان ظازابق اآع سالعهنعث ق ةؤمع ؤة ي اآع هذدنعث ق دذحار  نذهنعث قةؤمع ي

ذن ذنحعقعلمعس ذرلذق ؤة بذزغ علةرنعث آذص ةنع س ة   ي ث سعلةرض ىن مئنع ذرغانلعقعثالر ظىح ث ت لعقتا حع
العهنعث         ةؤمع، س ذدنعث ق ةؤمع، ه ذهنعث ق علةرنع ن عم س ةن دىشمةنلعشعش علةر بعل عم ؤة س نةصرةتلعنعش

  . قةؤمع ؤة لذتنعث قةؤمع دذحار بولغان ظازاب ـ ظوقذبةتكة دذحار قعلمعسذن
دذ      داق دةي ةتادا مذن دة ق ةت هةققع ذ ظاي علةرد: ب ار     عن ظايرعلس ا دذح اتتعق ظازابق علةرنع ق عم س عش

ذن دع  .قعلمعس داق دئ ذددع مذن ىن،     :  س قانلعقعثالر ظىح دعن ظاش رعدا هةددع ذمراهلعقتا ؤة آذص علةرنعث ض س
مئنعث سعلةرنع دىشمةن تذتذشذم، سعلةرنعث ظذالر دذحار بولغان ظازابقا دذحار بولذشعثالرغا سةؤةب بولذص      

  . قالمعسذن
 دعن يعراق ظةمةس ) نعث جايعثالر (سعلةر ) نعث دعيارع (لذت قةؤمع  بةزع تةصسعرشذناسالر بذ 

ةن  ذلغان دئض أزدة تذت ان آ ة زام دذ . ظايةتت داق دةي ةتادة مذن ع : ق دعثالردا تئخ علةرنعث ظال ةؤمع س ذت ق ل
ان ىنال هاالك بولغ ذلغان دئضةن . تىنأض أزدة تذت ان آ ة ماآ ذ ظايةتت ةزع تةصسعرشذناسالر ب خذالسة قعلعص . ب

دذر       ظئتي ا يئقعن ذلغانلعقع ظئهتعمالغ أزدة تذت ع آ ةر ظعككعلعس ث ه ان ؤة ماآاننع دا، زام . قان
 ثالر ةص قعلع عرةت تةل ارعثالردعن مةغص ان ظعشالرنع قعلعشتعن   صةرؤةردعض ة يام ة قعلعص يةن ةنع تةؤب  ي

  . يئنثالر
 ارعم ث صةرؤةردعض ذحعالرغا(مئنع ة قعلغ ذر، ) تةؤب ةن مةرهةمةتلعكت ذالرن(هةقعقةت دوست ) عظ

  .  يةنع تةؤبة قعلغانالرنع دوست تذتقذحعدذرتذتقذحعدذر
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ $tΒ çµs) ø tΡ # [ÏVx. $ £ϑ ÏiΒ ãΑθà)s? $̄Ρ Î) uρ y71 ut∴ s9 $ uΖŠÏù $Z‹ Ïè|Ê ( Ÿω öθs9 uρ y7 äÜ ÷δ u‘ y7≈ sΨ ÷Η sd u s9 ( 
!$ tΒ uρ |MΡ r& $ uΖ øŠn= tã 9“ƒÍ“ yèÎ/ ∩⊇∪ tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ þ‘ÏÜ÷δ u‘ r& –“ tã r& Ν à6ø‹ n= tæ z ÏiΒ «!$# çνθßϑè? õ‹ sƒ ªB$# uρ öΝä. u !# u‘ uρ $ ‡ƒÍ ôγ Ïß ( 

χ Î) ’Ïn1 u‘ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÔÝ‹Ït èΧ ∩⊄∪  
بعز ظةلؤةتتة سعئنع . بعز سئنعث ظئيتقانلعرعثنعث نذرغذنعنع حىشةنمةيمعز! ظع شذظةيب«: ظذالر

عث قةؤم ـ قئرعنداشلعرعث بولمعغاندا ظعدع، بعز سئنع حوقذم ظارعمعزدا آىحسعز ظادةم دةص قارايمعز، سئن
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ظع «: شذظةيب ظئيتتع  .91دئدع» تاش ـ آئسةك قعلعص ظألتىرةتتذق، سةن بعزضة ظةتعؤارلعق ظةمةسسةن
ةؤمعم ا ! ق ع ظارقاثالرغ علةر اهللا ن ذ؟ س ذ ظةتعؤارلعقم ة اهللا دعنم لعرعم سعلةرض ةؤم قئرعنداش ث ق مئنع

، صةرؤةردعضارعم سعلةرنعث )ةنع اهللا غا ظعتاظةت قعلمعدعثالر ؤة اهللا نع ظذلذغلعمعدعثالري(حأرىؤةتتعثالر 
  . 92قعلمعشلعرعثالردعن ظةلؤةتتة تولذق خةؤةرداردذر

  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا 
دذ داق دةي ذالر مذن ع شذظةيب«: ظ ز سئنعث ظئيتقانلعرعثنعث نذرغ! ظ ةنمةيمعزبع  ذنعنع حىش

دذ    داق دةي ةؤرع مذن ذظةيب  : س ةيغةمبةر دةص       ش اتعق ص ةث ن دعكع ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع االم ص ظةلةيهعسس
  . ظاتعتالتتع
 ارايمعز ادةم دةص ق  بذ ظايةت هةققعدة سذددع مذنداق      بعز ظةلؤةتتة سعئنع ظارعمعزدا آىحسعز ظ
دذ ةن    : دةي ر ظادةمس اجعز بع ةث ظ ةن ظ ذرةؤق مذن . س دعظةب ئنعث     : داق دئ ع س ةن، حىنك ار ظادةمس ةن خ س

  . جةمةتعث سئنعث دعنعثدا ظةمةس
 ص اش ـ آئسةك قعلع ذم ت ئنع حوق ز س دع، بع دا ظع لعرعث بولمعغان ةؤم ـ قئرعنداش ئنعث ق س

دا ظعدع        ظألتىرةتتذق ةزعز آعشعلةردعن بولمعغان ةؤم ـ قئرعنداشلعرعث بعزضة ظ بعز سئنع   .  يةنع سئنعث ق
ا   ة حالم ذق         ظةلؤةتت ص ظألتىرةتت ةك قعلع الر  .  ـ آئس ةزع تةصسعرشذناس ذق،     : ب ة تعلاليت ئنع ظةلؤةتت ز س بع

ةتؤارلعق ظةمةسسةن . دئضةنلعك بولعدذ دئدع    ة ظ دعمعزدا ظعززةت ـ        سةن بعزض ةنع سئنعث بعزنعث ظال  ي
  . هأرمعتعث يوق

  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة رةددعية بةرضةنلعكع توغرعسعدا 
مئنعث قةؤم قئرعنداشلعرعم سعلةرضة اهللا دعنمذ ظةتعؤارلعقمذ؟! ظع قةؤمعم«: يتتعشذظةيب ظئ 

ث         نع ؤة اهللا تاظاالنع ا حئقعلعش ذغالص ماث نع ظذل ا بويسذنذش ار اهللا تاظاالغ ةك صةرؤةردعض ىك ؤة يىآس بىي
ةؤم ـ قئرعنداشلعرعمنع حوث بعلعص تاشالمسعلةر             ؟ سعلةر  صةيغةمبعرعضة يامانلعق قعلعشنع تاشلعماي، ق

يةنع اهللا غا ظعتاظةت قعلمعدعثالر ؤة ( ظارقاثالرغا حأرىؤةتتعثالرهةقعقةتةن اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعشنع 
ذق خةؤةرداردذر  ،)اهللا نع ظذلذغلعمعدعثالر   صةرؤةردعضارعم سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن ظةلؤةتتة تول

ة ظعشلعرعثالرنع بعل  اال سعلةرنعث هةمم ةنع اهللا تاظ ات ؤة  ي ة مذآاص ا سعلةرض دذ ؤة شذنعثغا قارعت عص تذرع
  . جازا بئرعدذ

 * * * * * * *  
 ÏΘöθ s)≈ tƒuρ (#θè= yϑ ôã $# 4’ n? tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤ Î) ×≅Ïϑ≈ tã ( t∃öθ y™ šχθßϑ n= ÷ès? tΒ Ïµ‹ Ï? ù' tƒ Ò># x‹tã ÏµƒÍ“ øƒ ä† 

ï∅ tΒ uρ uθ èδ Ò> É‹≈ x. ( (# ûθç7 É)s? ö‘ $# uρ ’ ÏoΤÎ) öΝ à6yètΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩⊂∪ $£ϑ s9uρ u !$ y_ $ tΡã øΒ r& $ uΖ øŠ¯gwΥ $Y6 ø‹ yèä© tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u 

… çµyè tΒ 7π uΗ ÷qu Î/ $ ¨Ζ ÏiΒ ÏN x‹ yz r&uρ tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß èπ ysøŠ¢Á9 $# (#θßst7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝÏδ Í≈ tƒÏŠ šÏϑ ÏW≈ y_ ∩⊆∪ β r( x. óΟ ©9 

(# öθuΖ øótƒ !$pκ Ïù 3 Ÿωr& # Y‰ ÷èç/ t tô‰ yϑ Ïj9 $ yϑ x. ôN y‰ Ïèt/ ßŠθßϑ rO ∩∈∪  
ذم بويعحة ! ظع قةؤمعم  أز يول ة ظ ذ ظةلؤةتت ثالر، مةنم ذثالر بويعحة هةرعكةت قعلع أز يول سعلةر ظ
ظذزاققا قالماي آعمنعث رةسؤا قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدعغانلعقع ؤة آعمنعث يالغانحع ! هةرعكةت قعالي
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ةنمذ سعلةر بعلةن بعللة شىبهعسعزآع، م! آىتىثالر) ظعشعثالرنعث ظاقعؤعتعنع(ظعكةنلعكعنع بعلعسعلةر، 
صةرمانعمعز حىشكةن حاغدا، شذظةيبنع ؤة ظذنعث بعلةن ) ظذالرنع هاالك قعلعش(بعزنعث . 93»آىتعمةن

زذلذم قعلغانالرغا قاتتعق ظاؤاز ) ظأزلعرعضة(بعللة ظعمان ظئيتقانالرنع مةرهةمةت قعلعص قذتذلدذردذق، 
ة( ةيدا بولغان زعلزعل أ) دعن ص ذالر ظ دع، ظ دعيىزلةن تعص قال ئتع قئ ذرغان ص دة ظولت بعزنعث . ز ظأيلعرع
صةرمانعمعز حىشكةن حاغدا، شذظةيبنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظعمان ظئيتقانالرنع ) ظذالرنع هاالك قعلعش(

) دعن صةيدا بولغان زعلزعلة(زذلذم قعلغانالرغا قاتتعق ظاؤاز ) ظأزلعرعضة(مةرهةمةت قعلعص قذتذلدذردذق، 
يةنع (يلعرعدة تذرمعغاندةك أضويا ظذالر ظ. 94 ظأز ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع قئتعص قالدعيىزلةندع، ظذالر
  95!مةديةن ظاهالعسع خذددع سةمذد قةؤمع هاالك بولغاندةك هاالك بولسذن. بولذص قالدع) ياشعمعغاندةك

  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة تةهدعت سالغانلعقع توغرعسعدا 
ث عدعن     اهللا تاظاالنع اؤاز قوشذش ذالرنعث ظ ة ظ أز دةؤعتعض االم ظ ذظةيب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ش  ص

 بذ  سعلةر ظأز يولعثالر بويعحة هةرعكةت قعلعثالر ! ظع قةؤمعم : ظىمعدعنع ظىزضةن حاغدا، مذنداق دئدع    
  . ظايةت ظذالر ظىحىن قاتتعق تةهدعتتذر

قا قالماي آعمنعث رةسؤا قعلغذحع ظازابقا ظذزاق! مةنمذ ظةلؤةتتة ظأز يولذم بويعحة هةرعكةت قعالي
اآع سعلةر     دذحار بولعدعغانلعقع ؤة آعمنعث يالغانحع ظعكةنلعكعنع بعلعسعلةر   يةنع مةن يالغانحعمذ ي

  . يالغانحعمذ بذنع يئقعندا آأرىسعلةر
)بعزنعث. »شىبهعسعزآع، مةنمذ سعلةر بعلةن بعللة آىتعمةن! آىتىثالر) ظعشعثالرنعث ظاقعؤعتعنع 

صةرمانعمعز حىشكةن حاغدا، شذظةيبنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظعمان ظئيتقانالرنع ) ظذالرنع هاالك قعلعش(
) دعن صةيدا بولغان زعلزعلة(زذلذم قعلغانالرغا قاتتعق ظاؤاز ) ظأزلعرعضة(مةرهةمةت قعلعص قذتذلدذردذق، 

صةرمانعمعز ) ظذالرنع هاالك قعلعش(نعث بعز. يىزلةندع، ظذالر ظأز ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع قئتعص قالدع
دذردذق،  انالرنع مةرهةمةت قعلعص قذتذل ان ظئيتق حىشكةن حاغدا، شذظةيبنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة ظعم

يىزلةندع، ظذالر ظأز ظأيلعرعدة ) دعن صةيدا بولغان زعلزعلة(زذلذم قعلغانالرغا قاتتعق ظاؤاز ) ظأزلعرعضة(
دا ظذالرغا      . يةنع ظذالر هةرعكةتسعز هالدا جعمعص آةتتع      ظولتذرغان صئتع قئتعص قالدع  اهللا تاظاال بذ ظورذن

ذظةرادا   ىرة ش دع، دةص ؤة س ة يىزلةن اتتعق زعلزعل ذالرغا ق ةظرافتا ظ ىرة ظ دع، دةص س اؤاز يىزلةن اتتعق ظ ق
ازابع هاالك قعلدع    : ظذالرنع ان قعلدع  ))1ساية آىننعث ظ ظذالرغا  . هالبذآع ظذالر بعر ظىممةتتذر    .  دةص باي

  . ظازاب آةلضةن آىنع، ظذالرغا بذ ظازابالرنعث هةممعسع آةلدع
ان قعلدع   ةتنع باي ا مذناسعص ظاي دا شذ ظورذنغ ر ظورذن ةر بع اال ه ةظرافتا : مةسعلةن. اهللا تاظ سىرة ظ

ذالر ذظةيب : ظ ع ش كىحعلعرعث   ! ظ ذم ظةضةش ئنع حوق انالر   (س ان ظئيتق اثا ظعم ةنع س ذص  ) ي ةن قوش بعل
ةهةرعمعزدع ز ش دةص حعقعرعمع ش        ))2ن هةي ان قعلع ع باي اتتعق زعلزعلعن دا ق ذ ظورذن ىن ش ةنلعكع ظىح  دئض

دع عص بول ذ    . مذناس ةيغةمبةرلةرنع ظ ان ؤة ص ذم قعلغ دا زذل ذ زئمعن ة ظ اتتعق زعلزعل ذ ق ةن ش ذنعث بعل ش
ةيغةمبع     . زئمعندعن هةيدةص حعقعرعؤةتمةآحع بولغان زالعمالرنع هاالك قعلدع         دا ظذالر ص رع شذظةيب  بذ ظورذن

ةدع      ذالرنعث ظةب ئلعص ظ اؤاز آ اتتعق ظ ىن، ق انلعقع ظىح عزلعك قعلغ ةندة ظةدةصس االمغا سأزلعض ظةلةيهعسس
دع   ان قعلعن ذرذلغانلعقع باي ذالرنعث   . جعمعقت ا ظ ذظةرادا بولس ىرة ش ةر : س أزىثدة(ظةض تحعلالردعن ) س راس

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع189سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة ظةظراف ) 2(
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ازاب حىشىرضعن   ة ظاسماندعن ظ اال دئضةنلعكع ظىحىن،  ))1بولساث، بعزض ظذالر شذظةيبنع ظعنكار  : اهللا تاظ
ازابع هاالك قعلدع            ازابع ظعدع         . قعلدع، ظذالرنع ساية آىنعنعث ظ .  دئدع ))2ظذ هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظ
  . جعمع هةمدذسانا داظعم اهللا تاظاالغا خاستذر. مانا بذ قذرظاننعث ناهايعتع ظعنحعكة سعرلعرعدعندذر

مةديةن ظاهالعسع خذددع . بولذص قالدع) يةنع ياشعمعغاندةك(دةك يلعرعدة تذرمعغانأضويا ظذالر ظ
دةك هاالك بولسذن  ةؤمعنعث خوشنعسع بولذص         !سةمذد قةؤمع هاالك بولغان ةن ظاهالعسع سةمذد ق  مةدي

ة ظذالرغا ظوخشاص               ئقعن ظعدع، آذصذرلذق ؤة بذالثحعلعق قعلعش جةهةتت يذرت جةهةتتة ظذالرنعث يذرتعغا ي
  . ذ سةمذد قةؤمعضة ظوخشاش ظةرةب معللعتعدعن ظعدعظذالرم. قاالتتع

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& 4 y›θãΒ $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈ sÜù= ß™ uρ AÎ7 –Β ∩∉∪ 4’ n< Î) šχ öθ tãö Ïù Ïµ 'ƒZ∼ tΒ uρ (#ûθ ãèt7 ¨?$$ sù z ö∆r& 

šχ öθ tãö Ïù ( !$ tΒ uρ Þ ö∆r& šχ öθtã ö Ïù 7‰ŠÏ© u Î/ ∩∠∪ ãΠß‰ø) tƒ …çµ tΒ öθs% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãΝ èδ yŠu‘ ÷ρr' sù u‘$̈Ζ9 $# ( }§ø⁄Î/ uρ ßŠö‘ Èθø9 $# 

ßŠρâ‘ öθyϑ ø9 $# ∩∇∪ (#θãèÎ7ø? é&uρ ’ Îû  Ïν É‹≈ yδ Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 }§ø♥ Î/ ß‰ øùÍh9$# ßŠθèùö yϑ ø9 $# ∩∪  
ةهك (بعز مذسانع هةقعقةتةن ظايةتلعرعمعز  ؤة روشةن ) امالريةنع اهللا دعن نازعل بولغان دعنعي ظ

ةر  ةر(دةلعلل ةنع مأجعزعل ا ) ي ةؤمعنعث حوثلعرعغ ذنعث ق ة ؤة ظ ةن صعرظةؤنض ص(بعل ةيغةمبةر قعلع ) ص
وغرا ظةمةس ظعدع  ذيرذقع ت عرظةؤننعث ب ذيرذقعغا بويسذندع، ص عرظةؤننعث ب ذالر ص . 96-97ظةؤةتتذق، ظ

ا با  دذ، صعرظةؤن قعيامةت آىنع باشالمحعلعق بعلةن ظأز قةؤمعنع دوزاخق ذ جاي نئمعدئضةن  شالص آعرع ظ
ظعككعال دذنيادا (ظذالر بذ دذنيادعمذ، قعيامةت آىنعدعمذ لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالرغا بئرعلضةن . 98!يامان

  . 99!سوغا نئمعدئضةن يامان بذ) لةنةتكة ظذحراشتعن ظعبارةت
  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا 

ة،  اهللا تاظاال   ةر ؤة ظوحذق      بذ ظايةتت اآعت    مذسا ظةلةيهعسساالمنع روشةن مأجعزعل الر بعلةن  دةلعل ـ ص
  . قعبتعنعث صادعشاهع صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث حوثلعرعغا صادعشاه قعلعص ظةؤةتكةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ

 ظذالر صعرظةؤننعث بذيرذقعغا بويسذندع    ارةت تذتقان ي عرظةؤننعث ظازغذنلعقتعن ظعب ولعغا،   يةنع ص
  . تىزىمعضة ؤة صرعنسعصلعرعغا بويسذندع

 صعرظةؤننعث بذيرذقع توغرا ظةمةس ظعدع      يةنع ظذنعث بذيرذقعدا هعدايةت ؤة توغرعلعق يوق، ظذ 
ذر       تعنال ظعبارةتت ةن قارشعلعشعش ةق بعل ذرلذق ؤة ه ذمراهلعق، آذص ادانلعق، ض ةقةت ن دا  . ص ادعكع حاغ دذني

كةنلعكع، ظ   ذنعثغا ظةضةش ذالرنعث ظ ا      ظ المحعلعق قعلغانلعقعغ ذالرغا باش ةص، ظ ذالنع يئتةآل ذ ظ ذنعثم
دذ      الص آعرع ا باش ةم ظوتعغ ذالرنع جةهةنن ذ ظ ذ ظ ةت آىنعم ىيع   . ظوخشاش، قعيام اق س ث قاين ذالر دوزاخنع ظ

  . صعرظةؤن ظىحىن بذ حوث ظازابتعن تولذق نئسعؤة بار. بعلةن سذغعرعلعدذ
ظاسعيلعق  ) يةنع مذسا ظةلةيهعسساالمغا (ةؤن صةيغةمبةرضة صعرظ:  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة 

دع  ذرةيش       (قعل ع ق اردع، ظ ا حعق ذنع يالغانغ اي، ظ ان ظئيتم االمغا ظعم ا ظةلةيهعسس عرظةؤن مذس ةنع ص ي
عرظةؤنمذ مذسا ظةلةيهعسساالمغا   ! جاماظةسع دةك، ص ةد ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلغان سعلةر مذهةمم

                                                 
  .  ـ ظايةت187سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةت189سىرة شذظةرا ) 2(
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دع   ان ظع عيلعق قعلغ دذق   ،)ظاس اتتعق جازالع ذنع ق ةن ظ ذنعث بعل عرظةؤن )1(  ش ةيغةمبعرع  (ص ث ص اهللا نع
عرظةؤن     . ظاسعيلعق قعلدع  ) اهللا نعث ظةمرعضة  (ظعنكار قعلدع ؤة    ) مذسانع ىز ظأرىص    ) مذسادعن (ظاندعن ص ي

توصلعدع هةم   ) ظذ سئهعرضةرلةرنع، ظةسكةرلعرعنع، تةؤةلعرعنع   (. آعرعشتع)  معكعر ظعشلعتعشكة  -هعيلة  (
ص دا قعلع دع نع ةن «: دئ ارعثالر بولعم ىك صةرؤةردعض علةرنعث بىي ةن س ا ؤة ظاخعرةتنعث  . »م ذنع دذني اهللا ظ

  . ))2 شىبهعسعزآع، اهللا دعن قورقعدعغانالر بذنعثدعن ظعبرةت ظالعدذ-شةك . ظازابع بعلةن جازالعدع
 الص آئ ا باش ةؤمعنع دوزاخق أز ق ةن ظ المحعلعق بعل ع باش ةت آىن عرظةؤن قعيام اي ص ذ ج دذ، ظ لع

ازابتعن تولذق نئسعؤعدار بولعدذ           !نئمعدئضةن يامان  .  شذنداقال ظذنعث ظةضةشكىحعلعرعمذ قعيامةت آىنع ظ
ة ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ئكعن سعلةر  :  مذن دذ، ل ازاب بئرعلع ظازابنعث (هةممعضة ظعككع هةسسة ظ

  . )3(بعلمةيسعلةر) دةهشعتعنع
دعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ         اهللا تاظاال آاصعرالرنعث د     ا مذنداق دةي ! صةرؤةردعضارعمعز «: ظذالر : وزاخت

ازدذردع،   دعن ظ وغرا يول ذالر بعزنع ت ةت قعلدذق، ظ ا ظعتاظ ةن باشلعقلعرعمعزغا، آاتتعلعرعمعزغ بعز هةقعقةت
  . ))4دةيدذ» ظذالرغا ظازابنع ظعككع هةسسة بةرضعن ؤة ظذالرغا قاتتعق لةنةت قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعز

 ذالرغا بئرعلضةن دذ، ظ ادا (ظذالر بذ دذنيادعمذ، قعيامةت آىنعدعمذ لةنةتكة ظذحراي ال دذني ظعككع
ارةت تعن ظعب ة ظذحراش ان) لةنةتك ةن يام وغا نئمعدئض ذ س ةن !ب ازابع بعل ذالرنع دوزاخ ظ ز ظ ةنع بع  ي

ذال       ذ ظ ةت آىنعدعم ذحرعتعمعز، قعيام ة ظ ادا لةنةتك ة دذني ث ظىستعض وغا  ظازابلعغاننع دعغان س رغا بئرعلع
  ! نئمعدئضةن يامان

ادا     . ظذالر قعيامةت آىنع تئخعمذ آأص لةنةتكة ظذحرايدذ  : مذجاهعد مذنداق دةيدذ   ة شذ لةنةت دذني ظةن
: ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ظذنعث    . بئرعلضةن لةنةت بعلةن ظعككع قاتلعنعدذ    

 بذ سوغا نئمعدئضةن يامان)  دذنيادا لةنةتكة ظذحراشتعن ظعبارةت ظعككعال(ظذالرغا بئرعلضةن! دئضةن 
دة  ةت هةققع اك ؤة  : ظاي دذ زةهه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض ة ظذحراي ة لةنةتك ا ؤة ظاخعرةتت ذالر دذني ظ

  . قةتادة قاتارلعقالرمذ شذنداق دئضةن
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا   : اهللا تاظ ز دوزاخق ذالرنع بع دذق   ظ ؤاالر قعل دعغان صئش ةنع (ظىندةي ي

دذق       لعقلعرع قعل ذفرعنعث باش عدعغان آ ذمراهالر ظةضعش ادا ض ز دذني ذالرنع بع ذالر   )ظ ع ظ ةت آىن ، قعيام
ةلمةيدذ   ة ظئرعش دذ        (ياردةمض ةدةتكار بولماي دعغان م ظع قعلع ازابنع دةص ذالردعن ظ ع ظ ةت آىن ةنع قعيام . )ي

تىردذق   ةتنع ظةضةش ادا لةن ذ دذني ذالرغا ب ةت      (ظ ةر لةن تعلةر ؤة مأمعنل ادا اهللا، صةرعش ذ دذني ذالرغا ب ةنع ظ ي
دذ ذحعالردذر   )ظوقذي راق قعلعنغ دعن يع ث رةهمعتع ذالر اهللا نع ع ظ ةت آىن عنع )5( ، قعيام ذالر ظةتعض  -ظ

دة   ان آىن ايعم بولغ ةت ق دذ، قعيام وغرعلعنعص تذرع ا ت عرظةؤن جاماظةسع«: ظاخشعمع ظوتق ع ص ظازابنعث ! ظ
  . )6()دئيعلعدذ(» !آعرعثالر) دوزاخ ظوتعغا(عغا ظةث قاتتعق

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت16سىرة مذززةممعل ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر26 ـــــ 21سىرة نازعظات ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر68 ـــــ 67سىرة ظةهزاب ) 4(
  .  ـ ظايةت42 ــــ 41سىرة قةسةس ) 5(
  .  ـ ظايةت46سىرة غافعر ) 6(
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 y7 Ï9 s̈Œ ô ÏΒ Ï !$ t6/Ρ r& 3“ u à) ø9$# …çµ Áà) tΡ y7 ø‹ n= tã ( $ pκ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$ s% Ó‰‹ ÅÁxm uρ ∩⊇⊃⊃∪ $tΒ uρ öΝßγ≈ sΨ ôϑ n= sß  Å3≈ s9 uρ (# ûθßϑ n= sß 

öΝ åκ|¦ àΡ r& ( !$yϑ sù ôM uΖ øî r& öΝåκ ÷] tã ãΝ åκçJ yγÏ9# u  ÉL ©9$# tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $#  ÏΒ & ó x« $£ϑ ©9 u!% y` Þö∆r& y7 În/ u‘ ( $tΒ uρ 

öΝ èδρßŠ# y— u ö xî 5=ŠÎ7÷G s? ∩⊇⊃⊇∪  
ذالر  ا ب ان (مان االك قعلغ ز ه عنع بع اثا ) ظاهالعس ذنع س دذر، ظ ذرتالرنعث خةؤةرلعرع ع (ي ؤةهي

ارقعلعق ز) ظ ان قعلعمع ار . باي ذ ب زع قالغانلعرعم ذرتالردعن ظع ذ ي ةنع ظا(ظ نعص، ي االك قعلع هالعسع ه
ةن قوشذص (، ظعزع قالمعغانلعرعمذ بار )يذرتلعرعنعث ظورنع قالدذرذلغانلعرعمذ بار  ةنع ظاهالعسع بعل ي

ذالر . 100)رذؤئتعلضةن زعراظةتتةك ؤةيران قعلعنغانلعرعمذ بار وظ ئكعن ظ بعز ظذالرغا زذلذم قعلمعدذق، ل
صةرمانع آةلضةندة، ظذالرنعث ) ظذالرنع هاالك قعلعش(نعث صةرؤةردعضارعث. ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع

  . 110اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان مةبذدلعرع هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع، ظذالرغا صةقةت زعيان سالدع
  هاالك قعلعنغان يذرتالردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا 

ةن ظىمم    ذالر بعل ةؤةرلعرعنع، ظ ةيغةمبةرلةرنعث خ اال ص الرنع،  اهللا تاظ ان ظعش عدا بولغ ةتلعرع ظارعس
دعن      ان قعلغان ذزذلغانلعقعنع باي داق قذتق ةرنعث قان انلعقعنع ؤة مأمعنل االك قعلعنغ داق ه عرالرنعث قان آاص

يذرتالرنعث خةؤةرلعرعدذر، ظذنع ساثا ) ظاهالعسعنع بعز هاالك قعلغان(مانا بذالر : آئيعن مذنداق دةيدذ
يةنع ظاهالعسع هاالك قعلعنعص، (ظذ يذرتالردعن ظعزع قالغانلعرعمذ بار . بايان قعلعمعز) ؤةهيع ظارقعلعق(

ةن قوشذص (، ظعزع قالمعغانلعرعمذ بار )يذرتلعرعنعث ظورنع قالدذرذلغانلعرعمذ بار  ةنع ظاهالعسع بعل ي
لذم بعز ظذالرغا زذ بعز ظذالرنع هاالك قعلغاندا، )رذؤئتعلضةن زعراظةتتةك ؤةيران قعلعنغانلعرعمذ باروظ

 يةنع ظذالر بعزنعث صةيغةمبةرلعرعمعزنع يالغانغا قعلمعدذق، لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع
  . حعقاردع ؤة ظذالرنع ظعنكار قعلعش ظارقعلعق ظأزلعرعضة زذلذم قعلدع

 صةرمانع آةلضةندة، ظذالرنعث اهللا نع قويذص ظعبادةت) ظذالرنع هاالك قعلعش(صةرؤةردعضارعثنعث 
قاتمعدع  ة ظةس ئح نةرسعض ذدلعرع ه ان مةب ذتلعرع   قعلغ ان ب ا قعلغ ذنغان ؤة ظعلتعج ذالرنعث حوق ةنع ظ  ي

دع ذالرنع قذتقذزالمع الدع . ظ ان س ةقةت زعي ذالرغا ص دذ  ظ داق دةي قعالر مذن ةتادة ؤة باش د، ق ذ :  مذجاهع ب
ذ        ةقةت ش ذالرنعث ص ةؤةبع ظ ذش س االك بول ران ؤة ه ذالرنعث ؤةي ع، ظ ذنعث ظىحىنك ذتالرغا ش  ب

  . شذثا ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة زعيان تارتتع. ظةضةشكةنلعكعدعندذر
 * * * * * * *  

 y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ ä‹ ÷{r& y7 În/ u‘ !#sŒÎ) x‹ s{r& 3“ u à)ø9 $# }‘Ïδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß 4 ¨β Î) ÿ… çν x‹ ÷{r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇⊃⊄∪   

ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث نع هاالك قعلسا، ) ظاهالعسع(صةرؤةردعضارعث زالعم يذرتالر 
  . 102ظازابع هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر

دذ     ةيغةمبةرلعرعمعزنع ظعنكار قعلغذحع ظاهالعسع زالعم يذرتالرنع         : اهللا تاظاال مذنداق دةي ة شذ ص ظةن
ز   االك قعلعمع ايدعغانالرنعمذ ه ذالرغا ظوخش لعرع ظ زدةك، قعلمعش االك قعلغعنعمع از. ه ث ظ ابع اهللا نع

  . هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر
داق          االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ا رةزعيةلاله لعم ظةبذمذس ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ ةت قعلع االشةك ـ شىبهعسعزآع،     «: دئضةنلعكعنع رعؤاي دذ اهللا تاظ ة مأهلةت بئرع ذنع . زالعمغا ظةلؤةتت ظ
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . »تذتقان حاغدا هةرضعزمذ بوش قويذؤةتمةيدذ     صةرؤةردعضارعث زالعم : ظاندعن ص
  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعنع هاالك قعلسا، ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ) ظاهالعسع(يذرتالر 

 * * * * * * *  
 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ôyϑ Ïj9 t∃% s{ z>#x‹ tã Ïο u ½z Fψ$# 4 y7 Ï9 s̈Œ ×Πöθ tƒ ×íθßϑ øg¤Χ çµ ©9 â¨$̈Ψ9$# y7 Ï9 s̈Œuρ ×Πöθtƒ 

×Šθßγô±¨Β ∩⊇⊃⊂∪ $tΒ uρ ÿ… çν ã ½jz xσ çΡ ωÎ) 5≅ y_{ 7Šρß‰÷è̈Β ∩⊇⊃⊆∪ tΠöθ tƒ ÏN ù'tƒ Ÿω ãΝ ¯= x6s? ë§ø tΡ ωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù 

@’ Å+ x© Ó‰‹ Ïèy™ uρ ∩⊇⊃∈∪  
ىن ) قعسسة(ظاخعرةت ظازابعدعن قورقعدعغان ظادةم بذ  ة شذ آ دذ، ظةن رةت ظالع ة ظعب دعن، ظةلؤةتت

دعغان ) هئساب بئرعش ظىحىن ( خااليعق صىتىن ة هازعر بولع ىن هةمم ة شذ آ يعغعلعدعغان آىندذر، ظةن
قعيامةت آىنع   .104بعز مذظةييةن مذددةتكعحة تةخعر قعلعمعز) يةنع قعيامةت آىنعنع(ظذنع . 103آىندذر

ذال  ةزعلعرع بةتبةخت بولغاندا، هةرقانداق ظادةم صةقةت اهللا دعن ظعجازةت بولغاندعال سأزلةيدذ، ظ رنعث ب
  . 105بولعدذ، بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ

  يذرتالرنعث هاالك قعلعنعشع قعيامةتنعث قايعم بولعدعغانلعقعغا صاآعت ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
دذ   داق دةي اال مذن انلعقعمعز ؤة               : اهللا تاظ االك قعلغ عرالرنع ه ث آاص عزآع، بعزنع ةك ـ شىبهعس ش

ذزغانل ةرنع قذتق ة   مأمعنل تلعقعغا ظةلؤةتت ث راس ارةت ؤةدعمعزنع تعن ظعب ايعم قعلعش ةتنع ق عقعمعزدا قعيام
  . ظعبرةت ؤة ؤةز ـ نةسعهةت بار

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةك : اهللا تاظ ة -ش ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع  شىبهعس
ادا ؤة   اتعي دذني ةرنعث ظ   (هاي ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص دعغان  صةرعش ذؤاه بولع ة ض ) ةمةللعرعض

اردةم بئرعمعز        ة ي ؤةهعي  ) مذنداق (ظذالرغا صةرؤةردعضارع    ))1ضذؤاهحعالر هازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتت
  . ))2زالعمالرنع حوقذم هاالك قعلعمعز: قعلدع
 االيعق ىتىن خ ىن ص ذ آ ة ش ىن(ظةن رعش ظىح دذر) هئساب بئ دعغان آىن ذالرنعث يعغعلع ةنع ظ  ي
ع دذر ظعلض دعغان آىن ذ يعغعلع ة . رعكعلعرعمذ ؤة آئيعنكعلعرعم ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذالرنع :  مذن ظ

  . )3(يعغعمعز، ظذالردعن بعر آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز) مةهشةرضاهقا) (يةنع ظعنسانالرنع(
 دذر دعغان آىن ازعر بولع ة ه ىن هةمم ذ آ ة ش ذ   ظةن ذص، ظ ىن بول ر آ ا بع ذ آاتت ةنع ظ دة  ي آىن

دذ ةيغةمبةرلةر يعغعلع دذ، ص ايؤانالر ؤة . صةرعشتعلةر هازعر بولع اؤايع ه ذحار قذشالر، ي نالر، ظ ظعنسانالر، جع
لعنعدذ   ذقاتالر توص ارلعق مةخل ارلعق ب الالر قات ارؤا م دذ  . ح أآىم حعقعرع ل ه اال ظادع دة اهللا تاظ ذ آىن اهللا . ظ

دذ    ذم قعلماي ة زذل ةن زةررعح عنعث  . هةقعقةت ةر آعش علةص    ظةض ذنع هةسس ا، اهللا ظ علعقع بولس ة ياخش زةررعح
  . )4(ظاتا قعلعدذ) يةنع جةننةت(زعيادة قعلعدذ، ظأز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر 

 ةخعر قعلعمعز ) يةنع قعيامةت آىنعنع (ظذنع ةن مذددةتكعحة ت ةنع بةلضعلةنضةن   بعز مذظةيي  ي
  . تمةيدذ ياآع آئمعيعص قالمايدذمذددةتكعحة آئحعكتىرعمعز ظذنعث مذددعتع ظازراقمذ ظئشعص آة

                                                 
  .  ـ ظايةت51سىرة غافعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة ظعبراهعم ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىةر آةهف ) 3(
  .  ـ ظايةت40سىرة نعسا ) 4(
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قعيامةت آىنع بولغاندا، هةر قانداق ظادةم صةقةت اهللا دعن ظعجازةت بولغاندعال سأزلةيدذ  اهللا تاظاال
ة ذ هةقت دذب داق دةي ذالر:  مذن وغرا سأزنع  ) نعث ظارعسعدا(ظ ان اهللا نعث ظعزنعضة ظئرعشكةن ؤة ت مئهرعب

ةدعنعث س    ئح ظةه قا ه انالردعن باش دذ قعلغ عغا بولماي ذقع ؤة  )1( أز قعلعش ث ظذلذغل ةتلعك اهللا نع مةرهةم
  . ))2هةيؤعتعدعن قورقذص، بارلعق ظاؤازالر بئسعقعدذ، صعحعرالشقاندعن باشقعنع ظاثلعمايسةن

ذزذن         دعكع ظ ش هةققع اظةت قعلع االمنعث شاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
داق دئ معدا مذن ر قعس نعث بع دذهةدعس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةرلةرال «: ض ةقةت ص دة ص ذ آىن ش

أزلةيدذ دذ    . س داق بولع ةقةت مذن ع ص دعكع دذظاس ذ آىن ةيغةمبةرلةرنعث ش ع اهللا: ص ن،  ! ظ االمةت قعلغع س
  . »ساالمةت قعلغعن

 ظذالرنعث بةزعلعرع بةتبةخت بولعدذ، بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ  يةنع توصالنغان آعشعلةردعن 
ار  بة اظادةتمةنلعرعمذ ب ار، س ذ ب ة . تبةختلعرعم ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي دة (:  مذن ذ آىن عرقة  ) ظ ر ص بع
  . )3(جةننةتتة ؤة بعر صعرقة آعشعلةر جةهةننةمدة بولعدذ) آعشعلةر(

ذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع   ةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنه ةظال ظعبنع ظأمةردعن ظأم هافعز ظةبذي
 دئضةن ظايةت نازعل ظذالرنعث بةزعلعرع بةتبةخت بولعدذ، بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ: ت قعلعدذرعؤاية

ةيغةمبعرع «: بولغاندا مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن    بعز نئمعضة ظاساسةن ظةمةل     ! ظع اهللا تاظاالنعث ص
اآع     دعردة يئزعلعص بولغان ظعشقا ظاساسةن ظةمةل قعالمدذق، ي تةقدعردة يئزعلمعغان ظعشقا  قعلعمعز؟ تةق

دذق   ةل قعالم ةن ظةم ورعدعم»ظاساس االم .  دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر «: ص ع ظأم زعلعص  ! ظ دعردة يئ تةق
ز   ةل قعلعمع ةن ظةم قا ظاساس ان ظعش دع  . بولغ زعص بول ذنع يئ ةر ظ دة   . قةلةمل ادةم تةقدعرع ةر ظ ئكعن ه ل

  .  دئدع»يئزعلغعنعغا مذيةسسةر قعلعنعدذ
  . اظاال بةتبةختلةرنعث هالعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذظاندعن اهللا ت

 * * * * * * *  
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توؤالص نالة ـ ) ظئشةك هاثرعغاندةك(بةتبةختلةرضة آةلسةك، ظذالر دوزاخقا آعرعدذ، ظذالر دوزاختا 

ظاسمان ـ زئمعنع يوقالمايال تذرسا، ظذالر دوزاختا صةرؤةردعضارعث خالعغان ) دوزاخنعث(. 106صةرياد حئكعدذ
  . 107ةتتة خالعغعنعنع قعلغذحعدذرزامانغعحة داؤاملعق تذرعؤئرعدذ، صةرؤةردعضارعث ظةلؤ

  بةتبةختلةرنعث هالع ؤة ظذالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا 
 توؤالص نالة ـ صةرياد حئكعدذ) ظئشةك هاثرعغاندةك(ظذالر دوزاختاظذالر ناهايعتع :  ظبنع ظابباس

دع  دذ، دئ ةس ظالع راص نةص ةن، خعقع اؤاز بعل ةت ظ دعن. س ث قاتتعقلعقع ذالر ظازابنع دذظ ذنداق قعلع اهللا .  ش
  . تاظاالغا سئغعنعص ظذ ظازابتعن صاناه تعلةيمعز

ظاسمان ـ زئمعنع يوقالمايال تذرسا، ظذالر دوزاختا صةرؤةردعضارعث خالعغان زامانغعحة ) دوزاخنعث
ظةرةبلةرنعث بعرةر نةرسعنعث مةثضى :  ظعمام ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ      داؤاملعق تذرعؤئرعدذ 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة نةبة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع108سىرة تاها ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7ذرا سىرة ش) 3(
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ا  د ةتلعمةآحع بولس دعغانلعقعنع سىص ةدةر داؤام           ”اؤام قعلع ا ق ن داؤام قعلغانغ مان ـ زئمع ة ظاس ذ نةرس ب
ظذالر بذنعثدعن شذ نةرسعنعث مةثضى داؤام قعلعدعغانلعقعنع       . دةص سىصةتلةيدعغان ظادعتع بار ظعدع    “ قعلعدذ

علعشعدعغان نةرسة بعلةن خعتاب قعلعص     شذثا بىيىك اهللا تاظاالمذ ظذالرغا، ظذالر ظأز ظارا ب     . مةقسةت قعالتتع 
ا صةرؤةردعضارعث خالعغان ) دوزاخنعث: مذنداق دئدع ذالر دوزاخت ايال تذرسا، ظ ظاسمان ـ زئمعنع يوقالم

  . زامانغعحة داؤاملعق تذرعؤئرعدذ
ةنع ظعبنع آةسعر   (مةن   ةتتعكع ظاسمان ـ زئمعندعن مذتلةق ظاسمان ـ             : مذنداق قارايمةن  ) ي بذ ظاي
ن آ دذرزئمع ا يئقعن ع ظئهتعمالغ ن  . أزدة تذتذلعش مان ؤة زئمع ذم ظاس عدعمذ حوق اخعرةت دذنياس ع، ظ حىنك
ظذ آىندة زئمعنمذ باشقا بعر زئمعنغا، ظاسمانالرمذ باشقا بعر         : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    . بولعدذ

دذ عرعمذ اهللا تاظاالنعث . ))1ظاسمانالرغا ظايلعنع ذثا هةسةنبةس مان : ش ا ظاس ايال تذرس ن يوقالم  ـ زئمع
دذ   داق دةي دة مذن ايعتع هةققع ةن ظ ماندذر    : دئض ر ظاس قا بع معنعدعن باش ذ ظاس ث ب مان، دذنيانع ذ ظاس ذ . ظ ظ

دذر    ر زئمعن قا بع دعن باش ذ زئمعنع ث ب ن دذنيانع ذالر    . زئمع ا، ظ ايال تذرس ن يوقالم مان ؤة زئمع ذ ظاس ة ش ظةن
  . قالعدذدوزاختا اهللا خالعغان مذددةتكعحة داؤاملعق 

صةرؤةردعضارعث، ظةلؤةتتة، خالعغعنعنع قعلغذحعدذر مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة  :» دوزاخ
علةر         ى قالعس ةردة مةثض ذ ي دا ظ اغلعق هال عغا ب ث خاهعش علةر اهللا نع ايعثالردذر، س علةرنعث ج دذ» س . دةي

  . ))2ممعنع بعلضىحعدذرشىبهعسعزآع، سئنعث صةرؤةردعضارعث هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، هة
دع       داق دئ دة مذن ةت هةققع ذ ظاي الر ب ةزع تةصسعرشذناس اال  : ب ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ار دةص  ب ر ؤة ب نع بع

دذ أزدة تذتعلع ذناهكارالر آ دعغان ض ةرنعث  . بعلع ةيغةمبةرلةر ؤة مأمعنل تعلةر، ص ذالرنع صةرعش اال ظ اهللا تاظ
دذ     تعن حعقعرع ةن دوزاخ ع بعل اظةت قعلعش ةتتا. شاص دذ    ه اظةت قعلعنع ذ شاص ذناهالرنع قعلغانالرغعم وث ض .  ح

ان،             ةل قعلمعغ ع ظةم داق ياخش دذ ـ دة، هئحقان ع آئلع ث رةهمعت ةتلعك اهللا تاظاالنع ةث مةرهةم دعن ظ ظان
  . اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوق، دةص قويغان آعشعلةرنع دوزاختعن حعقعرعدذ: ظأمرعدة مةلذم بعر آىنع

ةس،  ة ظةن ذ هةقت ذمالردعن  ب ذ ظةنه اهابة رةزعيةلاله قا س ذهىرةيرة ؤة باش ةظعيد، ظةب ابعر، ظةبذس ج
ان       ةت قعلعنغ لعرع رعؤاي ةهعه هةدعس ذن س ةن نذرغ دا سأزلعض ذ مةزمذن االمنعث مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص

ى   ةقةت مةثض ا ص يعن دوزاخت دذ قعلعشقاشذنعثدعن آئ ان آعشعلةرال قالع ذالر ظذنعثدعن .  تئضعشلعك بولغ ظ
دذ ه عز قذتذاللماي ةن          . ةرض ة بةرض ةت آةرعمعض ذ ظاي ث ب ةص ظألعمالعرعنع ةلةص ؤة خةل ذن س ذ نذرغ ا ب مان

  . تةصسعرعدذر
 * * * * * * *  
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ظاسمان ـ زئمعنع يوقالمايال تذرسا، ) جةننةتنعث(ساظادةتمةنلةرضة آةلسةك، ظذالر جةننةتكة آعرعدذ، 

ظىزىلىص ) بذ ظذالرغا قعلعنغان(ظذالر جةننةتتة صةرؤةردعضارعث خالعغان زامانغعحة داؤاملعق تذرعؤئرعدذ 
  . 108قالمايدعغان ظعنظامدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48سىرة ظعبراهعم ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع128سىرة ظةنظام ) 2(



  
  
  

  

 

 254                                                                                                            دهذسىرة  ـ 11
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  عث هالع ؤة ظذالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا ساظادةتمةنلةرن
ساظادةتمةنلةرضة آةلسةكظذالر صةيغةمبةرلةرنعث ظةضةشكىحعلعرعدذر  .ظذالر جةننةتكة آعرعدذ 

دذ  ةت بولع ايع جةنن ذرار ج ذالرنعث ت ةنع ظ ةتنعث(. ي ذالر ) جةنن ا، ظ ايال تذرس ع يوقالم مان ـ زئمعن ظاس
ة مةثضى قالعدذ   ان زامانغعحة داؤاملعق تذرعؤئرعدذ جةننةتتة صةرؤةردعضارعث خالعغ  .  يةنع ظذالر جةننةتت

ةس                 ان ظةم ذص قالغ عدعن بول ع ظأزلعض ى تذرعش دة مةثض ةت ظعحع ازذ ـ نئم ذ ن ذالرنعث ش ذ اهللا  . ظ ةلكع ظ ب
ذر دذ  . تاظاالنعث خالعشعغا باغلعقت ة مةثضى تذرغذزع ذالرنع جةننةتت ذالرغا مةرهةمةت قعلعص ظ اال ظ  .اهللا تاظ

ر ـ            انا ؤة زعكع ا هةمدذس دةك اهللا تاظاالغ ام قعلعنغان ةس ظئلعشع ظعله ذالرنعث نةص ذددع ظ ذالرغا خ ذثا ظ ش
  . تةسبعه ظئيتعشع ظعلهام قعلعنعص تذرعدذ

بذ ظايةت اهللا تاظاالنع بعر ؤة بار دةص بعلضةن ضذناهكارالرغا   : زةههاك ؤة هةسةنبةسرع مذنداق دةيدذ  
ا م   . قارعتعلغان ذم مذددةت قالعدذ، آئيعن ظذنعثدعن حعقعرعلعدذ       ظذالر دوزاخت ظعبنع ظابباس، مذجاهعد،    . ةل

دذ         دذ       : ظةبذظالعية ؤة باشقا بعر قانحة آعشعلةر مذنداق دةي : شذثا اهللا تاظاال بذ ظايةتكة ظذالص مذنداق دةي
) ظىزىلىص قالمايدعغان ظعنظامدذر ) بذ ظذالرغا قعلعنغانسةؤةبع  مذنداق ظةضةشتىرىص بايان قعلعشنعث 

ا   دةص بايان قعلعنغان ظايةتتعن بعر » صةرؤةردعضارعث خالعغان زامانغعحة  «ظذنعثدعن ظعلضعرع    ادةم خات ةر ظ
ويالص    ار ظوخشايدذ، دةص ظ ىش ب دا ظىزىل اآع ظارع ةت مةثضىلىك ظةمةس ظوخشايدذ ي ئلعص جةنن حىشةنحة ظ

ةلكع جةننةتكة آعرضةن آعشع م        . قئلعشعنعث ظالدعنع ظئلعش ظىحىندذر      ظذنعثغا بئرعلضةن    . ةثضى قالعدذ   ب
دذ   ىص قالماي ةر ظىزىل م      . نئمةتل ا داظع ةهلعنعث دوزاخت اال دوزاخ ظ ذ اهللا تاظ دعكع ظايةتتعم يذقعرع

ةنلعكعنع    اغلعق ظعك عغا ب ث خالعش دعغانلعقع، اهللا تاظاالنع ةن    . ظازابلعنع ع بعل ادالعتع ؤة هئكمعت أز ظ اهللا ظ
  . عظذالرنع ظازاباليدعغانلعقعنع بايان قعلد

دذر : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ    صةرؤةردعضارعث، ظةلؤةتتة خالعغعنعنع قعلغذحع
دذ   هةقتة دذ، ظذالردعن سوظال     -اهللا نعث قعلغانلعرعدعن سوظال     :  مذنداق دةي  سوراق  - سوراق قعلعنماي

  . ))1قعلعنعدذ
) ان ذالرغا قعلعنغ ذ ظ د ) ب دعغان ظعنظام ىص قالماي ةهلعنعث   ذرظىزىل ةت ظ ةن جةنن ةت بعل ذ ظاي  ب

  . جةننةتتة مةثضى قالعدعغانلعقعغا دعلالر ظارام تاصعدذ ؤة مةقسةت ظايدعثلعشعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم

ارا قو« اقعرعص قالغان ق ذثع ظ ألىم ي ةلتىرىلىظ ةن دوزاخنعث ظارعسعدا حقارنعث سىرعتعدة آ ةت بعل ص، جةنن
دذ ةهلع . بوغذزلعنع ةت ظ ع جةنن دعن ظ عز    ! ظان ة هةرض يعن سعلةرض دعن آئ ثالر، بذنعث ى قئلع ة مةثض جةننةتت
وق ألىم ي ةهلع. ظ ع دوزاخ ظ ا مةثضى قئلعثالر! ظ وق  ! دوزاخت ألىم ي عز ظ عمذ هةرض يعن سعلةرض بذنعثدعن آئ
  . »دئيعلعدذ

ةيغةمب لعم ص ام مذس ةنع ظعم دذي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ع «: ةر ظةلةيهعسس ظ
ة مةثضى ياشايسعلةر، هةرضعز ظألمةيسعلةر           ! جةننةت ظةهلع   سعلةر  . شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلةر جةننةتت

عز قئرعمايسعلةر  اش تذرعسعلةر، هةرض ذص  . مةثضى ي عز آئسةل بول سعلةر مةثضى ساغالم تذرعسعلةر، هةرض
  . »لةر نازذ ـ نئمةتتعن مةثضى بةهرعمةن بولعسعلةر، هةرضعز جاصا حةآمةيسعلةرسع. قالمايسعلةر

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةنبعيا ) 1(
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ظعكةنلعكعدعن شةآلةنمة، ظذالر ) ضذمراهلعق(نعث بذتالرغا حوقذنذشعنعث ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر 

دذ، بعز  ا ظوخشاشال حوقذنع ا ـ بوؤعلعرعغ ان قعلغان ظات صةقةت ظأزلعرعنعث بعز ساثا قعسسعسعنع باي
زآع، بعز مذساغا شىبهعسع. 109تئضعشلعك نئسعؤعسعنع حوقذم آئمةيتمةي بئرعمعز) ظازابتعن(ظذالرنعث 

اب  ةؤرات (آعت ةنع ت تعالص قعلعندع ) ي ذنعث توغرعسعدا ظعخ ةردذق، ظ اب (ب ذ آعت ةؤمع ب ذنعث ق ةنع ظ ي
ظذالرنع جازاالشنع قعيامةتكة قالدذرذش (صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعن حعقارغان ). ظىستعدة ظعختعالص قعلشتع

ذالرنعث ظارعسعدا ) هةققعدعكع ادعال ياخشعغا ياخشعحة، يامانغا مذشذ (هأآمع بولمعسا ظعدع، ظ دذني
. 110زور ضذماندعدذر) يةنع قذرظاندعن(هةقعقةتةن ظذالر ظذنعثدعن . حوقذم هأآىم حعقعرعالتتع) يامانحة

صةرؤةردعضارعث هةر بعر ظادةمضة ظذنعث قعلغان ظةمةللعرعثنعث مذآاصاتعنع تولذق بئرعدذ، اهللا ، ظةلؤةتتة، 
  . 111ذق خةؤةرداردذرظذالرنعث ظةمةللعرعدعن تول

  شئرعك آةلتىرىشنعث شةآسعز ضذمراهلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 ظعكةنلعكعدعن شةآلةنمة ) ضذمراهلعق(نعث بذتالرغا حوقذنذشعنعث ) يةنع مذشرعكالر (ظذالر 

ا ـ      . شةك ـ شىبهعسعزآع، شئرعك آةلتىرىش باتعلدذر، نادانلعقتذر ؤة ظازغذنلذقتذر           ةقةت ظات  مذشرعكالر ص
ادانلعق بعلةن         . بوؤعلعرع ظعلضعرع حوقذنغان نةرسعضعال حوقذنعدذ     : ظذالرنعث ظذ نةرسعلةرضة حوقذنذشتا، ن

وق           اآعتع ي داق ص ئح قان قا ه ةندعن باش عؤاتعمعز دئض ا ظةضعش ا ـ بوؤعلعرعمعزغ اال  . ظات عدة اهللا تاظ آةلضىس
دذ   ازا بئرع ذق ج ذالرغا تول ىن ظ ذالرنعث شذ قعلمعشلعرع ظىح ذالرنع . ظ ازاب ظ دعغان ظ ع ظازابلعماي هئحكعمن

دذ  ةن ظازابالي علعقلعرعغا       . بعل ذالرنعث ياخش اال ظ دعردة، اهللا تاظ ان تةق علعقلعرع بولغ ذالرنعث ياخش ةر ظ ظةض
اتعنع بئرعص بولغان             ذالرنعث . ظذالر ظألىشتعن بذرذن دذنيادعكع حئغعدعال تولذق مذآاص ازابتعن (بعز ظ ) ظ

 بذ ظايةتنع ظابدذراهمان ظعبنع زةيد مذشذنعثغا        يتعؤةتمةي بئرعمعز تئضعشلعك نئسعؤعسعنع حوقذم آئمة 
  . ظوخشاش تةصسعر قعلغان

دة   اب هةققع ذ آعت علةر ظ ةنلعكعنع، آعش اب بةرض االمغا آعت ا ظةلةيهعسس اال مذس دعن اهللا تاظ ظان
ار ذ ب عر بولغانالرنعثم ذ ؤة آاص ان ظئيتقانالرنعثم ا ظعم ذ آعتابق قانلعقعنع، ظ تعالص قعلعش ان ظعخ لعقعنع باي

دذ  داق دةي ص مذن ةد: قعلع ع مذهةمم قا  ! ظ ىن ظئلعش ةن ظىح ةيغةمبةرلةردة س ةن ص عرع ظأتك ةندعن ظعلض س
ارام         . تئضعشلعك ياخشع ظىلضة بار    مذشرعكالرنعث سئنع ظعنكار قعلعشعدعن ظاححعقالنمعغعن ؤة ظذنعثغا بعظ

  . بولمعغعن
 هأآمع ) شنع قعيامةتكة قالدذرذش هةققعدعكعظذالرنع جازاال(صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعن حعقارغان

حوقذم هأآىم ) مذشذ دذنيادعال ياخشعغا ياخشعحة، يامانغا يامانحة(بولمعسا ظعدع، ظذالرنعث ظارعسعدا 
ذم مذددةتكعحة         :  ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ    حعقعرعالتتع ازابعنع مةل بذ ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث ظ

عر   أآمع ظعلض ىرىش ه أآىم      آئحعكت ذم ه عدا حوق ذالرنعث ظارعس اال ظ دع، اهللا تاظ ا ظع ان بولس عال حعقعرعلمعغ
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ة اهللا تاظاال   . حعقعراتتع، دئضةنلعكتذر اآعت   يةن ةيغةمبةر ظةؤةتمةي تذرذص هئح      دةلعل ـ ص نع تذرغذزماي ؤة ص
  . دئضةنلعكمذ آأزدة تذتذلعشع ظئهتعمالغا يئقعندذر. آعمنع ظازابلعمايدذ

ذ هةق  اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذرذص  : ت ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم ادةمنع (ص ئح ظ ازالعغعنعمعز ) ه ج
وق ةر صةرؤةردعضارعثنعث )1( ي ذالردعن آعحعكتىرىشكة(ظةض ازابنع ظ دعنظاال ) ظ قعلعؤةتكةن هأآمع ؤة ظال

دا    ذ حاغ دع، ظ ا ظع ع بولمعس ان ؤاقت علةص قويغ ع(بةلض االك بولذش ذالرنعث ه دع) ظ ذم ظع ذالرنعث . حوق ظ
  . ))2سأزلعرعضة سةؤر قعلغعن

ذالرغا   دعغانلعقعنع، ظ ةرنعث هةممعسعنع يعغع اال ظعلضعرع ؤة آئيعن ظأتكةن ظىممةتل ظاندعن اهللا تاظ
دذ    داق دةي ةؤةر قعلعص مذن دعغانلعقعنع خ ازا بئرع انلعق ج ات، يام ا ياخشعلعققا مذآاص : ظةمةللعرعضة قارعت

 ا ذنعث قعلغ ة ظ ر ظادةمض ةر بع ارعث ه دذ، اهللا ، صةرؤةردعض ذق بئرع اتعنع تول ةللعرعثنعث مذآاص ن ظةم
 يةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث هةممسعنع ظةلؤةتتة، ظذالرنعث ظةمةللعرعدعن تولذق خةؤةرداردذر 

دذر  ذ بعلعص تذرغذحع ة حئلعقمايدعغعنعنعم ة حئلعقعدعغعنعنعمذ ؤة آأزض ذ، آأزض ذ، آعحعكعنعم اهللا . حوثعنعم
دذ   تةتاظاال بذ هةق   هذزذرعمعزغا  ) قعيامةت آىنع هئساب بئرعش ظىحىن     (ظذالرنعث هةممعسع   :  مذنداق دةي

  . ))3هازعر قعلعنعدذ
 * * * * * * *  
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اهللا سئنع بذيرذغاندةك توغرا يولدا بولغعن، ساثا ظعمان ظئيتقانالرمذ توغرا يولدا !) ظع مذهةممةد(
ن حعقعص آةتمةثالر، شىبهعسعزآع، اهللا اهللا نعث حةآلعرعدع) مةنظع قعلعنغان ظعشالرنع قعلعص. (بولسذن

دوزاخ ظازابعغا ) مايعل بولساثالر(زالعمالرغا مايعل بولماثالر، . 112قعلمعشعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر
يعن ) دوزاختعن قذتذلدذرعدعغان(قالعسعلةر، سعلةرضة اهللا دعن باشقا  هئح ياردةمحع يوقتذر، ظاندعن آئ

  . 113هئح ياردةمضة ظئرعشةلمةيسعلةر
  توغرا يولدا بولذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا 

ة،     دا حعث تذرذشقا ؤة داؤاملعق             اهللا تاظاال بذ ظايةتت ةيغةمبعرعنع ؤة مأمعن بةندعلعرعنع توغرا يول  ص
دذ  قا بذيرذي دا مئثعش ا قارشع     . شذ يول قا، قارشع حعققانالرغ ة قعلعش تعدعن غةلعب مةنلةر ظىس ذ دىش ا ب مان

ان  قا قعلعنغ دذر حعقعش وث ياردةم ةث ح عدع . ظ تعن توس دعن ظئشعش ذالرنع هةددع اال ظ دعن . اهللا تاظ هةددع
ة             عمذ مةغلذبعيةتك ذرغان بولس ع ت رعككة قارش دة مذش ذ ظةمةلع ذ ش ةرحة ظ عنع ض تعش آعش عص آئ ظئش

دذ عل     . يىزلةندذرع عدعن غاص دعغانلعقعنع هئحنةرس أرىص تذرع علعرنع آ دعلعرعنعث ظعش اال بةن اهللا تاظ
  . ع ؤة ظأزعضة هئحنةرسعنعث مةخصعي قالمايدعغانلعقعنع جاآاراليدذظةمةسلعكعن
 زالعمالرغا مايعل بولماثالر   ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذ ظايةت 

دانماثالر  : هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظابباس  ظعبنع ظعبنع جةرعرمذ  . يةنع زالعمالرغا ظال
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اثالر   : رةزعيةلاله ل بولم ا مايع ةنع زالعمالرغ ع . ي ظعبن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر130 ـــــ 129سىرة تاها ) 2(
  .  ـ ظايةت32سىرة ياسعن ) 3(
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ذر    أزع ظورذنلذقت ذ س نعث ب ذالرنعث       . ظابباس اثالر ظ داق قعلس ورعماثالر، ظذن اردةم س ن ي ةنع زالعمالردع ي
  . ظعشلعرعغا رازع بولغان بولذص قالعسعلةر

) اثالر ل بولس قا دوزاخ ) مايع ن باش ة اهللا دع علةر، سعلةرض ا قالعس تعن (ظازابعغ دوزاخ
 يةنع سعلةرضة هئح ياردةمحع يوقتذر، ظاندعن آئيعن هئح ياردةمضة ظئرعشةلمةيسعلةر) قذتذلدذرعدعغان

ئح        دعغان ه ازابنع آأتىرعؤئتع ت، ظ ئح دوس دعغان ه تعن قذتذلدذرع علةرنع دوزاخ قا س االدعن باش اهللا تاظ
  . ياردةمحع بولمايدذ

 * * * * * * *  
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ؤة آئحعنعث دةسلةصكع ) يةنع ظةتعضةندة ؤة آةحقذرذن ؤاقعتلعرعدا  (آىندىزنعث ظعككع تةرعصعدة 

عن از ظأتعض دا نام دذ . ؤاقعتلعرع الر يذيذلع ان ظعش ارقعلعق يام الر ظ ع ظعش عزآع، ياخش ذ . شىبهعس ب
سةؤر ) مذشرعكالردعن يةتكةن ظةزعيةتلةرضة! ظع مذهةممةد(. 114حىشةنضىحعلةر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةتتذر

  . 115 هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظةجرعنع بعكار قعلعؤةتمةيدذقعلغعن، اهللا
  ناماز ظوقذشقا بذيرذش توغرعسعدا 

 ؤة آئحعنعث دةسلةصكع ) يةنع ظةتعضةندة ؤة آةحقذرذن ؤاقعتلعرعدا(آىندىزنعث ظعككع تةرعصعدة
بذ ظايةتتة بامدات : الهذ ظةنهذنعث ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلؤاقعتلعرعدا ناماز ظأتعضعن 

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ دئض أزدة تذتعلع امعزع آ ام ن ةن ش امعزع بعل ع  . ن دذراهمان ظعبن ةن ؤة ظاب هةس
ذ شذنعثغا ظوخشاش دئضةن  د قاتارلعقالرم ذ   . زةي قعالر ب اك ؤة باش ةتادة زةهه ة، ق ر رعؤايةتت ة بع هةسةن يةن

عر    ةن ظةس امعزع بعل دات ن ة بام ةن  ظايةتت دذ دئض أزدة تذتعلع امعزع آ دعن  .  ن دىزنعث ظةؤؤعلع د آىن مذجاهع
دع    دذ دئ أزدة تذتعلع امعزع آ عر ن ةن ظةس امعز بعل عن ن دعن صعش دىزنعث ظاخعرع امعزع ؤة آىن دات ن . بام

  . مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةزعمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدع
ؤة آئحعنعث دةسلةصكع ؤاقعتلعرعدا ناماز ظأتعضعنباس، مذجاهعد، هةسةن ؤة باشقعالر  ظعبنع ظاب

دع  دذ، دئ أزدة تذتعلع امعزع آ تةن ن ة خذص ذ ظايةتت ر  . ب ة بع ان يةن ةت قعلغ ذبارةك رعؤاي ع م ةن ظعبن هةس
  . رعؤايةتتة شام نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزع آأزدة تذتعلعدذ دئضةن

تةن    آئحعنعث دةسلةصكع ؤاقعتلعرعدعكع نامازالر شام«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   نامعزع بعلةن خذص
  . دئدع» نامعزعدذر

ذ    اك قاتارلعقالرم ةتادة ؤة زةهه ةظب، ق ع آ ةد ظعبن د، مذهةمم تةن   : مذجاهع ةن خذص امعز بعل ام ن ذ ش ظ
دع دذر دئ ان     . نامعزع ل بولغ عرع نازع عدعن ظعلض ةرز بولذش ث ص ةش ؤاخ نامازنع را آئحعسع ب ةت ظعس ذ ظاي ب

ة   . بولعشعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذر   ةرز بولذشتعن ظعلضعرع آىن حعقعشتعن بذرذن ؤة               حىنكع ب ش ؤاخ ناماز ص
دع      ةرز ظع از ص ع ؤاخ نام دعغان ظعكك ذرذن ظوقذلع تعن ب ىن ظولتذرذش ةيغةمبةر   . آ مذ ص از ظوقذش دة نام آئحع

دع  ب ظع ة ؤاجع االمغا ؤة ظىممعتعض ةيغةمبةر  . ظةلةيهعسس نعص ص اقعت قعلع دعن س يعن ظىممعتع آئ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعنمذ ساقعت    . نغان صئتع بعر مةزضعل قالدع ظةلةيهعسساالمغا ؤاجعب قعلع   ظاندعن ص

  . قعلعندع
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  ياخشلعقالرنعث يامانلعقنع ظأحىرعدعغانلعقع توغرعسعدا 
شىبهعسعزآع، ياخشع ظعشالر ظارقعلعق يامان ظعشالر يذيذلعدذ ظةضةر بعر آعشع ياخشع ظعشالرنع 

  . ذلعدذقعلسا، ظذنعث ظعلضعرعكع ضذناهلعرع يذي
ةرنعث   ارلعقالر مأمعنل ة قات ع ماج ةظع ؤة ظعبن زع، نةس ذداؤذد، تعرمع ةد، ظةب ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةلع ظعبن ع ظ ةن : خةلعصعس م
ا اهللا ت  ذ هةدعستعن ماث ر هةدعس ظاثلعسام، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بع ةن ص اال خالعغان نةرسة بعل اظ

ظةضةر بعرةر ظادةم ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسعنع سأزلةص بةرسة، بذ              . مةنصةظةت يةتكىزةتتع 
ظةضةر ظذ ماثا قةسةم     . هةدعسنعث توغرعلعقعنع ظعسصاتالش ظىحىن ظذنعث قةسةم قعلعشعنع تةلةص قعالتتعم           

ذنعثغا ظعشعنةتتعم     ةردع    بع . قعلعص بةرسة، مةن ظ ةآرع . ر قئتعم ماثا ظةبذبةآرع هةدعس سأزلةص ب ظةبذب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان  . راست سأزلةيدذ  بعر مذسذلمان بعر  «: ظذ ص

عرةت           ذناهع مةغص ذنعث ض ا ظ از ظوقذس ةت نام ع رةآظ ا ؤة ظعكك ارةت ظالس دعن تاه ا، ظان ذناهنع قعلس ض
  . »قعلعنعدذ

ذخارع ام ب ذنعث    ظعم ذ ظةنه ةففان رةزعيةلاله ع ظ ذلمانالرنعث خةلعصعسع ظوسمان ظعبن  ؤة مذسلعم مذس
ةتكةنلعكعنع،      ئلعص آأرس ارةت ظ اش تاه ة ظوخش ان تاهارةتك االم ظالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص آعشعلةرض

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دعن مذن ارةت  : ظان ذنداق تاه االمنعث مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م
آعمكع بذ مئنعث تاهارعتعمضة ظوخشاش      «: ظذ تاهارةت ظئلعص بولذص مذنداق دئدع        . الغانلعقعنع آأردىم ظ

ذنعث ظعلضعرع       از ظوقذسا، ظ كع تاهارةت ظالسا، ظاندعن آأثلعدة هئح نةرسة ظويلعماي ظعككع رةآظةت نام
  . »ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعنعدذ

رة رةزعية    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذ هىرةي لالهذ ظةنهذدعن ص
دا سىيع   عظئيتعص بئقعثالرحذ، ظةضةر سعلةرنعث بعرعثالرنعث ظعشعك        «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظالدع

ادةم هةرآىنع بةش قئتعم ظأس            ظذنعث بةدعنعدة   يذنسا،  ذثدة يتةلعق ظئقعص تذرعدعغان ظأستةث بولسا، ظذ ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . دئدع » !ياق، ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع    «: ساهابعالر» دذ؟آعردعن ظةسةر قاالم   : ص

ايدذ،    « ذنعثغا ظوخش ذ ش ت نامازم ةش ؤاخ االب العقالرنع     اهللا تاظ ذناهالرنع ؤة خات ةن ض ازالر بعل ذ نام ظ
  .  دئدع»ظأحىرعدذ

اال     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي لعم ظةب ام مذس داق ظعم منعث مذن
ظةضةر بعر ظعنسان حوث ضذناهالرنع قعلمعغانال بولسا، بةش ؤاخ ناماز بعر      «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ة بعر نامازغعحة، جىمة نامعزع        ة بعر جىمةضعحة، رامعزانعث روزعسع، بعر         نامازدعن يةن بعر جىمةدعن يةن
  . »أتكىزىلضةن ضذناهالرنع يذيعدذرامعزاندعن يةنة بعر رامعزانغعحة بولغان ظارعلعقتعكع ظ

النع     : ظعمام بذخارع ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ              ادةم بعر ظاي بعر ظ
أيىؤالدع ع س ةؤةر   . بعرن ةهؤالنع خ ذنعثغا ظ ئلعص ظ عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص دعن ظ ظان

) يةنع ظةتعضةندة ؤة آةحقذرذن ؤاقعتلعرعدا( ظعككع تةرعصعدة آىندىزنعث: شذنعث بعلةن اهللا تاظاال. قعلدع
شىبهعسعزآع، ياخشع ظعشالر ظارقعلعق يامان ظعشالر . ؤة آئحعنعث دةسلةصكع ؤاقعتلعرعدا ناماز ظأتعضعن

دذ ةتنع نازعل قعلدعيذيذلع ادةم.  دئضةن ظاي ع «: ظاندعن هئلعقع ظ ةيغةمبعرعظ ةتنعث ! اهللا نعث ص ذ ظاي ب
  . دئدع» ظىممعتعمنعث هةممعسعضة ظورتاقتذر«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئدع» ال خاسمذ؟هأآمع ماثع

دذ   ةت قعلع ةد ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن مذنداق رعؤاي ادةم ظأمةرنعث : ظعمام ظةهم بعر ظ
ث بعلةن ظذ   قئشعغا آئلعص، ظأزعنعث قئعشغا بعر ظايالنعث نةرسة سئتعؤئلعش ظىحىن آةلضةنلعكعنع، شذنع       
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! ساثا ؤاي «: ظأمةر . ظايالنع قازناق ظأيضة ظةآعرعص جعمادعن باشقا هةممة ظعشنع قعلغانلعقعنع ظئيتعدذ        
دذ )1(»ظذنعث ظئرع اهللا يولعدا حعقعص آةتكةن بولذشع مذمكعن    ة، شذنداق  «: ظذ .  دةي دذ » هةظ : ظأمةر . دةي

دع  ورعغعن دئ دعن س رعص ظذنعث عغا بئ ةآرعنعث قئش ذ ظةبذ. ظةبذب دعن ظ ئلعص ظذنعث عغا آ ةآرعنعث قئش ب
ورايدذ ال. س ة ظوخشاش ذ ظأمةرض ةن  «: ظذم ذمكعن، س ع م ةن بولذش ص آةتك دا حعقع رع اهللا يولع ذنعث ظئ ظ

ورعغعن    دعن س رعص ظذنعث عغا بئ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ» ص ةيغةمبةر   . دةي ذ ص دعن ظ ظان
دذ   عغا آئلع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس «: ظةلةيهعسس ال ص ذالرغا ظوخشاش رع اهللا  : االممذ ظ ذنعث ظئ ظ

دا حعقعص آةتكةن بولذشع مذمكعن دذ»يولع دعكع.  دةي دا قذرظان عدة : شذ حاغ دىزنعث ظعككع تةرعص آىن
دا( ذرذن ؤاقعتلعرع ةندة ؤة آةحق ةنع ظةتعض عن ) ي از ظأتعض دا نام كع ؤاقعتلعرع ث دةسلةص . ؤة آئحعنع

ا  ارقعلعق يام الر ظ ع ظعش عزآع، ياخش دذ شىبهعس الر يذيذلع ىن ؤةز ـ . ن ظعش ىحعلةر ظىح ذ حىشةنض ب
ادةم       .  دئضةن ظايةت نازعل بولعدذ       نةسعهةتتذر ةيغةمبعرع    : شذنعث بعلةن ظذ ظ ةتنعث   ! ظع اهللا نعث ص بذ ظاي

ظأمةر ظذنعث مةيدعسعضة بعر مذش       .  دةيدذ هأآمع ماثعال خاسمذ ياآع ظعنسانالرنعث هةممعسعضة ظورتاقمذ؟      
اق: ظذرذص  ذر  ساثعال  ! ي ةلكع ظعنسانالرنعث هةممعسعضة ظورتاقت دذ خاس ظةمةس، ب ةيغةمبةر .  دةي ظاندعن ص

  .  دةيدذ»ظأمةر راست ظئيتتع«: ظةلةيهعسساالم
 * * * * * * *  
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ذزذقحعلعق ) يامانالرنع(سعلةردعن بذرذن ظأتكةن ظىممةتلةرنعث ظارعسعدا نئمعشقا  دة ب ةر يىزع ي

ث  ذص، بعزنع ذزذقحعلعقنع توس عدعن ب ذالر ظارعس دع؟ ظ علعرع بولمع ةقعل ظض عدعغان ظ تعن توس قعلعش
ظأزلعرعضة زذلذم قعلغذحعالر ظةيش ـ . نعجاتلعقعمعزغا ظئرعشكةن ظازغعنا آعشعلةر بذنعثدعن مذستةسنا

صةرؤةردعضارعث ظاهالعسع ياخشع . 116ظذالر ضذناهكار ظادةملةردذر . ظعشرةتلعك تذرمذشنع قوغلعشعدذ 
  . 117بولغان يذرتالرنع زذلذم سئلعص هاالك قعلمايدذ

  قةبعه ظعشالردعن توسعدعغان بعر جاماظةتنعث حوقذم بولذشع توغرعسعدا 
دذ داق دةي اال مذن ىز  : اهللا تاظ دة ي أز ظعحع ىن ظ ة ظىح دة نئم ةرنعث ظعحع ةن ظىممةتل عرع ظأتك ظعلض

انل  ان يام علةر        بئرعؤاتق ع آعش عدعغان ياخش تعن توس ذنحعلعق قعلعش دة بذزغ ةر يىزع لكعلعك ؤة ي عق، ظةس
ظذالر ظارعسعدعن بذزذقحعلعقنع توسذص، بعزنعث نعجاتلعقعمعزغا ظئرعشكةن ظازغعنا آعشعلةر بولمعدع؟ 

نا دعن مذستةس دذ   بذنعث از ظذحراي ايعتع ظ ةر ناه ذ تىردعكع ظادةمل دة ب ذالرنعث ظعحع ةنع ظ ذالر آ.  ي أص ظ
  . اهللا تاظاالنعث تويذقسعز غةزعصع ؤة ظازابع حىشكةندة اهللا تاظاال ظذالرغا نعجاتلعق بئرعدذ. ظةمةس

انلعقتعن     دعغان يام دة ياخشعلعققا بذيرذي ةتنع ظأزلعرعنعث ظعحع لعك ظىمم ذ شةرةص اال ب شذثا اهللا تاظ
دذ       داق دةي ذيرذص مذن عغا ب علةرنعث بولذش ىم آعش ر تىرآ عدعغان بع علة: توس ةيرلعك  س اراثالردا خ رنعث ظ

                                                 
ر    ) 1( ذ ظئغع ذناهعنعث تئخعم ان ض ا، قعلغ ةن بولس ص آةتك الرغا حعقع ارلعق ظعش ةص قعلعش قات م تةل اآع دةؤةت ؤة ظعلع ا ي دا جعهادق رع اهللا يولع ةردة ظئ ذ ي ب

  .بولعدعغانلعقعنع آأزدة تذتقان بولذشع مذمكعن
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ة      ر جاماظ دعغان بع ةنظع قعلع الرنع م ان ظعش ذيرذص، يام الرغا ب ع ظعش دعغان، ياخش الرغا دةؤةت قعلع ظعش
  . ))1بولسذن؛ ظةنة شذالر مةقسعتعضة ظئرعشكىحعلةردذر

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ع ماج ةك           «: ظعبن ـ ش
عزآع ا     ، شىبهعس ذنع ظوثشعمعس ذرذص، ظ أرىص ت انلعقنع آ علةر يام ذحعنع    (آعش ش قعلغ ان ظع ةنع يام ي

  . »ظذالرغا اهللا تاظاالنعث ظازابع ظومذمعيىزلىك آئلعدعغانلعقعدعن دئرةك بئرعدذ) يامانلعقعدعن توسعمعسا
 حعلعق يةر يىزعدة بذزذق) يامانالرنع(سعلةردعن بذرذن ظأتكةن ظىممةتلةرنعث ظارعسعدا نئمعشقا

ث  ذص، بعزنع ذزذقحعلعقنع توس عدعن ب ذالر ظارعس دع؟ ظ علعرع بولمع ةقعل ظض عدعغان ظ تعن توس قعلعش
ظأزلعرعضة زذلذم قعلغذحعالر ظةيش ـ . نعجاتلعقعمعزغا ظئرعشكةن ظازغعنا آعشعلةر بذنعثدعن مذستةسنا

رنع ؤة يامان ظعشالرنع    يةنع ظذالر ظعلضعرع قعلعص آئلعؤاتقان ضذناهال   ظعشرةتلعك تذرمذشنع قوغلعشعدذ 
ةرؤا قعلمايدذ          . قعلعشنع داؤامالشتذرعؤئرعدذ  شذنعث بعلةن   . ظذنداق قعلعشتعن توسقان ياخشع آعشعلةرضة ص

  . ظذالر ضذناهكار ظادةملةردذر. ظذالرغا تذيذقسعز ظازاب آئلعدذ
ذم قعلمعغذحة هاالك ق   ر شةهةر ظاهالعسعنع ظأزلعرعضة زذل اال هئحبع دعن اهللا تاظ انلعقعنع، ظان علمعغ

ظذالرنع صةقةت ظأزلعرعضة زذلذم قعلغاندعال ظاندعن هاالك قعلغانلعقعنع، ظاهالعسع ياخشع بولغان شةهةرضة              
  . ظذالر ظأزلعرعضة زذلذم قعلغان قةدةر ظازابنعث آةلمعضةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ

دذ        ئكعن         : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ذم قعلمعدذق، ل أزلعرع     بعز ظذالرغا زذل  ظذالر ظأزلعرعضة ظ
  . )3(صةرؤةردعضارعث بةندعلةرضة زذلذم قعلغذحع ظةمةستذر ))2زذلذم قعلدع

 * * * * * * *  
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ر ظىممةت  ة بع ةرنع ظةلؤةتت دا (ظةضةر صةرؤةردعضارعث خالعسا ظعدع، صىتىن ظادةمل ر دعن ةنع بع ) ي

ذالر  ع، ظ عدا(قعالتت ن توغرعس ةقةت صةرؤةردع) دع قذحعالردذر، ص تعالص قعلعش ق ظعخ ارعثنعث داؤاملع ض
. ياراتتع) يةنع ظعختعالص ظىحىن(اهللا ظذالرنع شذنعث ظىحىن . رةهمعتعضة ظئرعشكةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا

دئضةن سأزع » مةن حوقذم صىتىن جعنالر ؤة ظعنسانالر بعلةن دوزاخنع توشقذزعمةن«: صةرؤةردعضارعثنعث
  . 118 - 119ظئنعق بةلضعلةندع

  ث هةممعسعنع ظعمان ظئيتعشقا نئسعص قعلمعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث زئمعن ظةهلعنع
دا بعر ظىممةت قعلعشقا          اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    اآع آذفرع دا ي  ظأزنعث ظعنسانالرنعث هةممعسعنع ظعمان

دذ   ةؤةر قعلع دعن خ ادعر ظعكةنلعكع ة . ق ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ا  :  مذن ارعث خالعس ةر صةرؤةردعض ظةض
دع، ظةل  ة، ظع اتتع    ؤةتت ان ظئيت ع ظعم علةرنعث هةممعس دعكع آعش ةر يىزع ذالر )4( ي عدا (ظ ن توغرعس ) دع

دعن  كةنلةر بذنعث ة ظئرعش ارعثنعث رةهمعتعض ةقةت صةرؤةردعض قذحعالردذر، ص تعالص قعلعش ق ظعخ داؤاملع
نا دا      مذستةس ذتقان يوللعرع دا، ت ث ظئتعقادلعرع دا، معللعتعنع ارا دعنلعرع انالر ظأزظ ةنع ظعنس أز  ي  ؤة آ

                                                 
  .  ـ ظايةت104سىرة ظال ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع101سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة فذسسعلةت ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع99سىرة يذنذس ) 4(
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عدذ  تعالص قعلعش ق ظعخ لعرعدا داؤاملع ة  . قاراش ث ظأزلعرعض عص، اهللا تاظاالنع ة ظةضعش ةقةت صةيغةمبةرلةرض ص
ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلعرع يةتكىزضةن دعندا بذيرذلغان ظعشالرغا حعث يئصعشعص، مةرهةمةتكة ظئرعشكةنلةر              

مايدذ  تعالص قعلعش انعدذ   . ظعخ ةن نعش ق آأزلعض ذالرنعث داؤاملع ذ ظ ةيغةمبةر   . رب اخعرعقع ص ةث ظ ةتتا ظ ه
ةردع             اردةم ب ا     . آةلضةندة ظذالر ظذنعثغا ظةضةشتع، ظذنع تةستعقلعدع ؤة ظذنعثغا ي شذنعث بعلةن ظذالر دذني

  . حىنكع ظذالر نعجاتلعققا ظئرعشكىحع جاماظةدذر. ؤة ظاخعرةتتة بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشتع
اجة قاتارلعقالر، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن مذنداق     ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع م      

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان      صعرقعضة  71شةك ـ شىبهعسعزآع، يةهذدعيالر     «: ص
ةتتع ألىنىص آ ةتتع72خرعستعظانالر . ب ألىنىص آ ةت .  صعرقعضة ب ذ ظىمم ألىنىص 73آةلضىسعدة ب  صعرقعضة ب

دذ دعن ص. آئتع ا  بذنعث ع دوزاخق قا هةممعس عرقعدعن باش ر ص دذةقةت بع دع»آعرع اهابعالر.  دئ ع : س اهللا ظ
ةر؟    عرقة آعمل ر ص ذ بع عدعغان ظ ا ظئرعش ةيغةمبعرع نعجاتلعقق دعتاظاالنعث ص االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

  . بذ هةدعسنع هاآعممذ رعؤايةت قعلغان. دع دئ»مئنعث ؤة ساهابعلعرعمنعث يولعنع تذتقانالر«
دئضةن » مةن حوقذم صىتىن جعنالر ؤة ظعنسانالر بعلةن دوزاخنع توشقذزعمةن«: ةرؤةردعضارعثنعثص

علةندع  ق بةلض أزع ظئنع قا    س را قعلعش ةنلعكع ؤة ظعج ذق بعلض دعنظاال تول ة نةرسعنع ظال اال هةمم  اهللا تاظ
ق بولغانالرنعث     ة اليع ذقاتالردعن جةننةتك ىن مةخل ارلعقع ظىح ث ب لعك هئكمعتعنع ق   تئضعش ا اليع ذ، دوزاخق م

اهللا . بولغانالرنعثمذ بارلعقعغا ظعلضعرعال هأآىم قعلعؤةتكةنلعكعنع ؤة بةلضعلعؤةتكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ        
بذنعثدا اهللا تاظاالنعث   . تاظاال جةهةننةمنع حوقذم جعنالر ؤة ظعنسانالرنعث ضذناهكارلعرع بعلةن توشقذزعدذ              

  . يئتةرلعك صاآعتع ؤة تولذق هئكمعتع بار
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ةقةت    : جةننةت. عشعص قالدع مذنازعرعلجةننةت بعلةن دوزاخ    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   نئمعشقا ماثا ص
يعص ظعنسانالر آعرع اجعز ؤة مئ دعظ ا تةآكة: دوزاخ. دذ، دئ ةن، ماث ذرالرنم عث ؤة زالعمالرنعث آعرعشعضة بب

ةن     : شذنعث بعلةن غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال جةننةتكة      . تالالندعم، دئدع   سةن مئنعث رةهمعتعم، سةن بعل
أزةم خالعغان      : دوزاخقا. ظأزةم خالعغان آعشعضة مةرهةمةت قعلعمةن، دئدع      سةن مئنعث ظازابعم سةن بعلةن ظ

جةننةتكة آةلسةك، ظذنعثدا داؤاملعق        . ر توشقذزذلعسعلةر، دئدع    هةر ظعككعثال . آعشعدعن ظعنتعقام ظالعمةن  
دذ   اي بولع ذق ج ر ظارت عدعغان      . بع دة ظولتذراقلعش ذق يئرع ذنعث ظارت ىن ظ ةت ظىح اال جةنن اآع اهللا تاظ ت

ا آةلسةك، ظذ هةمعشة       . مةخلذقاتالرنع يارعتعدذ  ة بارمذ؟ دةص تذرعدذ      : دوزاخق ةزعز صةرؤةردعضار      . يةن تاآع ظ
ةدعمعنع دذق ذنعث ظىستعضة قويع ةن دوزاخ.  ظ دع  : شذنعث بعل دع، بول ةن قةسةمكع بول سئنث ظعززعتعث بعل

  . »تولذص آةتتعم، دةيدذ
 * * * * * * *  
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آأثلىثنع خاتعرجةم قعلعش ظىحىن، ساثا صةيغةمبةرلةرنعث قعسسعلعرعنع بايان قعلعص بئرعمعز، بذ 

  . 120قعسسعلةر هةقعقةتنع، مأمعنلةر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت،ظعبرةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان
  خاتعمة 
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دذ  ةد: اهللا تاظاال مذنداق دةي ان قعلعص بةرضةن سةندعن ظعلضعرع ظأتكةن بعز ساثا  ! ظع مذهةمم باي
صةيغةمبةرلةر بعلةن ظذالرنعث ظىممةتلعرع هةققعدعكع قعسسعلةر، ظذالرنعث ظارعسعدعكع مذنازعرة ؤة تاالش         
ةن         ان ؤة يةتكىزىلض ةن بوهت ة يىآلةنض انلعقع، صةيغةمبةرلةرض ئلعص بئرعلغ داق ظ الرنعث قان ـ تارتعش

ث مأ ةر، اهللا تاظاالنع ارةت   ظةزعيةتل مةنلعرعدعن ظعب ةنلعكع، دىش اردةم بةرض داق ي ذرذهعغا قان ةر ض معنل
أثلىثنع          ئنعث آ عنع س ةرنعث هةممعس ذ خةؤةرل عدعكع ب انلعقع توغرعس االك قعلغ داق ه عرالرنع قان آاص
خاتعرجةم قعلعش ظىحىن، ساثا ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةر قئرعنداشلعرعثنعث ساثا ظىلضة بولذشع ظىحىن     

  . بئرعمعزساثا سأزلةص 
 ،أز ظعحعضة ظالغان  بذ قعسسعلةر هةقعقةتنع، مأمعنلةر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت ةرنع ظ  ظعبرةتل

ةت،     : ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة بعر تىرآىم سةلةص ظالعملعرع        أز ظعحعضة ظالغان هةقعق بذ يةردة بذ سىرة ظ
ة . بذ توغرعدذر  . ؤةز ـ نةسعهةت ؤة ظعبرةتلةر آأزدة تذتذلعدذ، دئدع     ةيغةمبةرلةر هةققعدعكع     ي نع بذ سىرة ص

ذزغانلعقعنع ؤة     داق قذتق ةرنع قان ان مأمعنل ان ظئيتق ذالرغا ظعم ذالرنع ؤة ظ ث ظ علةرنع، اهللا تاظاالنع قعسس
دذ ة ظالع أز ظعحعض انلعقنع ظ االك قعلغ داق ه عرالرنع قان ةد. آاص ع مذهةمم ةقعقعي ! ظ اثا ه ىرعدة س ذ س ب

عرالرن  ةر       قعسسعلةر، راست خةؤةرلةر، آاص ةر ظالعدعغان ظعبرةتل ع حأحىتعدعغان ؤةز ـ نةسعهةتلةر ؤة مأمعنل
  . بايان قعلعندع

 * * * * * * *  
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سعلةر ظأز يولذثالر بويعحة هةرعكةت قعلعثالر، بعزمذ ظأز «كع، ظعمان ظئيتمايدعغانالرغا ظئيتقعن
ع ولعمعز بويعحة هةرعكةت قعاليل اقعؤعتعنع(سعلةر . 121ي ة ) ظعشعثالرنعث ظ ذ ظةلؤةتت ىثالر، بعزم آىت

  . 122»آىتعمعز) شذنع(
ان ظئيماي   ئلعص آةلضةن نةرسعضة ظعم عدعن ظ ةيغةمبعرعنع صةرؤةردعضارع تةرعص اال ص دعغانالرغا اهللا تاظ

 سعلةر ظأز يولذثالر بويعحة هةرعكةت قعلعثالر: تةهدعت سئلعش يىزعسعدعن مذنداق دئيعشكة بذيرذيدذ   
أز صرعنسعصعمعز   بعزمذ ظأز يولعمعز. يةنع ظأز صرعنسعصعثالر بويعحة قعلعثالر    بويعحة هةرعكةت  يةنع ظ

ةنع ياخشع     آىتعمعز ) شذنع(ظةلؤةتتة، آىتىثالر، بعزمذ ) ظعشعثالرنعث ظاقعؤعتعنع (سعلةر . قعاليلع  ي
دا بعلعص قالعسعلةر  ات يئقعن شةك ـ شىبهعسعزآع، زالعمالر نعجات      . ظاقعؤةتنعث آعمضة بولعدعغانلعقعنع ص

اردةم    . اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة قعلغان ؤةدعسعنع حوقذم ظةمةلضة ظاشذرعدذ       . تاصالمايدذ اهللا تاظاال ظذنعثغا ي
اهللا . آاصعرالرنعث سأزعنع خار قعلدع      . ظذنعث سأزنع ظىستىنلىآكة ظئرعشتىردع     . ردعظذنع آىحلةندى . بةردع

  . تاظاال غالعبتذر ؤة هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  
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ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيبنع بعلعش اهللا غا خاستذر، هةممة ظعش اهللا غا قايتذرذلعدذ، اهللا غا 

صةرؤةردعضارعث ). يةنع هةممة ظعشعثنع اهللا غا تاصشذرغعن(ظعبادةت قعلغعن ؤة اهللا غا تةؤةآكىل قعلغعن 
  . 123عن غاصعل ظةمةستذرقعلعؤاتقان ظعشلعرعثالرد
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ة،   ذ ظايةتت اال ب ايتعص     اهللا تاظ دعغانلعقعنع، ق ةيبنع بعلع دعكع غ مانالردعكع ؤة زئمعن ث ظاس  ظأزعنع
ر      ةر بع ع ه دعغان آىن اب ظالع انالردعن هئس ةنلعكعنع، ظعنس اهع ظعك ث دةرض ث ظأزعنع دعغان ظورذننع بارع

اآع جازا بئرعدعغان             ا مذآاصات ي ارعتعش اهللا تاظاالغا       ظادةمضة ظةمةلعضة قارعت ارلعق نةرسعلةرنع ي لعقعنع، ب
دذ  ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ ا قايتذرذلع ش اهللا تاظاالغ ة ظع ةنلعكعنع ؤة هةمم اس ظعك اال . خ دعن اهللا تاظ ظان

ةؤةآكىل قعلعشقا بذيرذدع                ارلعق ظعشالردا ظذنعثغا ت ادةت قعلعشقا ؤة ب اهللا . صةيغةمبعرعنع اهللا تاظاالغا ظعب
  . ةؤةآكىل قعلغان ؤة ظذنعثغا قايتقان آعشعضة اهللا تاظاال يئتةرلعكتذرتاظاالغا ت
 تذر عل ظةمةس الردعن غاص ان ظعش ارعث قعلعؤاتق ةد صةرؤةردعض ع مذهةمم ةنع ظ ار !  ي ئنع ظعنك س

عي ظةمةستذر  ا مةخص ةهؤالعنع  . قعلغذحعالرنعث قعلمعشلعرع اهللا تاظاالغ ة ظ ذالرنعث هةمم اال ظ ةلكع اهللا تاظ ب
اهللا تاظاال ظذالرغا آةلضىسعدة ظذالرنعث شذ قعلمعشلعرع ظىحىن دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظةث         . رغذحعدذربعلعص تذ 

  . ظذالرغا قارشع ساثا ظةضةشكةنلةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياردةم بئرعدذ. قاتتعق جازا بئرعدذ
  . سىرة هذدنعث تةصسعرع تىضعدع! اهللا تاظاالغا شىآىرلةر بولسذن
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  !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇∪ !$̄Ρ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& $ ¸Ρ üö è% $wŠ Î/u tã öΝ ä3¯= yè©9 šχθè= É)÷è s? ∩⊄∪ ßøt wΥ 

Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ôm r& ÄÈ|Á s) ø9$# !$ yϑ Î/ !$ uΖ ø‹ xm÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) #x‹≈ yδ tβ# u ö à)ø9 $# βÎ) uρ |MΨà2 ÏΒ  Ï&Í# ö7s% z Ïϑ s9 

šÏ= Ï≈tó ø9$# ∩⊂∪   

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
شىبهعسعزآع، سعلةرنع حىشةنسذن دةص، ظذنع . 1بذ، روشةن آعتاب ظايةتلعرعدذر. ظةلعف، الم، را

دذق ذرظان قعلعص نازعل قعل ةث حعرايلعق . 2ظةرةبحة ق ارقعلعق ظ ذرظاننع ساثا ؤةهع قعلعش ظ ذ ق ب
  . 3 قعلعص بئرعمعز، بذنعثدعن بذرذن بذ قعسسعدعن هةقعقةتةن بعخةؤةر ظعدعثقعسسعنع ساثا بايان

  قذرظاننعث سىصةتلعرع توغرعسعدا 
،ةلعف، الم ةرةنعث بئعشعدا     راظ ىرة بةق عدا س لعرع توغرعس بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ذ ظ  ب

ةتلعرع    يةنع بذ روشةن ب تلعرعدذرةبذ، روشةن آعتاب ظاي . تةصسعلعي سأزلعضةن  ايان قعلعنغان قذرظان ظاي
تذرذص بئرع علةرنع ظوحذقالش ان نةرس ذق بولمعغ ذص، ظوح أزلةص . دذبول علع س تذرذص تةصس ذنع ظايدعثالش ظ

  . ظأتتذرق
 ذرظان قعلعص نازعل قعلدذق ذنع ظةرةبحة ق  ظذنعث  شىبهعسعزآع، سعلةرنع حىشةنسذن دةص، ظ

ةرةب تعلع ظةث صاساهةتلعك، ظةث راؤان، سأزلىآكة ظةث       ظةرةب تعلعدا نازعل قعلعنعشع شذنعث ظىحىنكع، ظ      
  . باي، آأثىلدعكعنع ظعصادعلةشتة ظةث آىحلىك بولغان بعر تعلدذر

لعك             ةث شةرةص ةن ظ ل بعل لعك تع ةث شةرةص ذرظاننع، ظ اب ق لعك آعت ةث شةرةص اال ظ ذثا اهللا تاظ ش
لعك صةرعشتة جعبعرعظع ةد ظةلةيهعسساالمغا ظةث شةرةص ةيغةمبةر مذهةمم تعسع عل ظةلةيهعسساالمنعث ؤاسص

دع   ل قعل ارقعلعق نازع دع     . ظ ل قعلعن دا نازع لعك زئمعن ةث شةرةص ذرظان ظ ةث    . ق دعكع ظ ث ظعحع ذ يعلالرنع ظ
  . ظذ هةممة تةرةصتعن مذآةممةلدذر. شةرةصلعك ظاي رامعزان ظئيعدا نازعل بولذشقا باشلعدع

ة مذنداق دئدع    اال بذ هةقت ذرظاننع سا : شذثا اهللا تاظ ذ ق ارقعلعق ب ذ ثا ؤةهعي قعلعش ظ ةنع ب  ي
ظةث حعرايلعق قعسسعنع ساثا بايان قعلعص قذرظاننع بعزنعث ساثا ؤةهعي قعلغانلعقعمعز سةؤةبع بعلةن     

  . بئرعمعز

 ظايةت  111                         يىسىف سىرة          مةآكعدة نازعل بولغان  
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  بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا 
ذ           اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرعر، ظعبن ع ج دة ظعبن ةؤةبع هةققع ذش س ل بول ةتنعث نازع ذ ظاي ذنعث  ب  ظةنه

بعزضة قعسسة سأزلةص بةرضةن بولساث،      ! ذلاله ظع رةسذل  :ساهابعالر مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،   
  .  دئضةن ظايةت نازعل بولدعظةث حعرايلعق قعسسعنع ساثا بايان قعلعص بعرعمعز: شذنعث بعلةن. دئدع

* * * * * * *  
 øŒÎ) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÏoΤÎ) àM÷ƒ r&u‘ y‰tn r& u |³ tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9$# uρ öΝåκ çJ÷ƒ r&u‘ ’Í< 

šÏ‰ Åf≈ y™ ∩⊆∪  
 يذلتذزنعث ؤة ظاي بعلةن 11مةن هةقعقةتةن حىشىمدة! ظع ظاتا«: ظأز ؤاقتعدا يىسىف ظأز ظاتعسعغا

  . 4دئدع» آىننعث ماثا سةجدة قعلغانلعقعنع آأردىم
  ع توغرعسعدا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث حىش

دذ  داق دةي اال مذن ةد : اهللا تاظ ع مذهةمم ذالرغا   ! ظ علةردعن، ظ دعغان قعسس أزلةص بئرع ة س قةؤمعثض
عن   أزلةص بةرض عنع س االمنعث قعسسعس ىف ظةلةيهعسس غا   . يىس االم ظاتعس ىف ظةلةيهعسس دا يىس أز ؤاقتع ظ

ةردع    قذب ظةلةيهعسساالم ظعسهاق    يةظ. ظذنعث ظاتعسع يةظقذب ظةلةيهعسساالمدذر    . آأرضةن حىشعنع ظئيتعص ب
  . ظعسهاق ظةلةيهعسساالم ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعدذر. ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعدذر

دذ      ةيغةمبةلةرنعث حىشع ؤةهعيدذر   : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي الر تةصسعرشذناس . ص
ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعدعن دئرةك    ظون بعر يذلتذز يىسىف    : بذ حىشكة تةبعر بئرعص مذنداق دةيدذ     

دذ ذ   . بئرع ر ظوغ ون بع ذالر ظ قا، ظ االمدعن باش دعيىسىف ظةلةيهعسس ع   . ل ظع ذنعث ظاتعس اي، ظ ةن ظ ىن بعل آ
  . عسعدعن دئرةك بئرعدذبعلةن ظان
ذ ارلعقالردعن  ،ب د قات ع زةي دذراهمان ظعبن ةؤرع ؤة ظاب ذفيان س ةتادة، س اك، ق اس، زةهه ع ظابب  ظعبن

انةرعؤاي ىش  . ت قعلعنغ ذ ح ةن    40ب ة يىزبةرض يعن ظةمةلعيةتت دعن آئ ةزع . يعل ةن تةصسعرشذناسب الر سةآس
دذ      مذ قاراي ةن دةص ىز بةرض يعن ي دعن آئ ث             . يعل عنع ظأزعنع ا ـ ظانعس االم ظات ىف ظةلةيهعسس ىش، يىس ذ ح ظ

دا ظةمةلعي      ذرغان حاغ اراص ت دا ق لعرع ظالدع ذزغان، قئرعنداش ة ظولتذرغ اهلعق تةختعض دع صادعش ة ظايالن : ةتك
  ا  «: ظذ . يىسىفكة سةجدة قعلعشتع) شاهالرغا تازعم قعلعش ظادعتع بويعحة   (ظذالر ا بذ، بذرذن    ! ظع ظات مان
دا ( ك ؤاقتعم تعغا        ) آعحع ةن راس ارعم هةقعقةت ىمنع صةرؤةردعض ذ حىش دذر، ظ ىمنعث تةبعرع ةن حىش آأرض

  . ))1حعقاردع
 * * * * * * *  

 tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁø) s? x8$tƒ öâ‘ #’ n?tã y7 Ï?uθ ÷z Î) (#ρß‰‹ Å3uŠsù y7 s9 # ´‰øŠx. ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρß‰ tã 

ÑÎ7–Β ∩∈∪  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع100سىرة يىسىف ) 1(
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رعنداشلعرعثغا ظئيتمعغعن، ساثا حىشىثنع قئ! ظع ظوغلذم«): يةنع يةظقذب ظةلةيهعساالم(ظاتعسع 
  . 5دئدع» ندذرقةست قعلعص سالمعسذن، شةيتان ظعنسانغا هةقعقةتةن ظاشكارا دىشمةعيذس

بذ (  ظىحىنعشةيتاننعث هعيلة ـ معكرعدعن ساقلعنعش)يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظاتعسعنعث 
  حىشنع مةخصعي تذتذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا 

ظذ آأرضةن حىشنع   ( يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع يىسىف ظةلةيهعسساالمغا  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ة  تعص بةرض عغا ظئي داظاتعس دذ  )ن حاغ ةؤةر بئرع أزعدعن خ ان س ىف   . ، ظئيتق ةبعرع يىس نعث ت ذ حىش ب

دعن ظارتذق حوث        ظةلةيهعسساالمغا ظذنعث قئرعنداشلعرعنعث باش ظئضعشع، قئرعنداشلعرعنعث ظذنع هةددع
  . بعلضةنلعكتعن ظذنعثغا ظئهتعرام بعلدىرىص ؤة هأرمةتلةص سةجدة قعلعشتعن ظعبارةتتذر

االم،   ذب ظةلةيهعسس لعرعدعن بعر  يةظق أز قئرعنداش االمنعث ظ ىف ظةلةيهعسس عنع  يىس ذ حىش ة ب ةرعض
ة أزلةص بةرس ذنعثغا س لعرعنعث ظ ةت قعلعص(، قئرعنداش عقةست قعلعص قويذ )هةس عدعن قورقت يىسىف . ش

دع   داق دئ االمغا مذن ىثنع قئ: ظةلةيهعسس اثا س حىش تمعغعن، س لعرعثغا ظئي ص عيذرعنداش ت قعلع قةس
  . عشلعتعص، ساثا زعيانكةشلعك قعلعص قالمعسذن يةنع هعيلة ظسالمعسذن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ةر «: ظعم ظةض
رعثالر ياخش   علةرنعث بع ذن    س أزلةص بةرس ذنع س ة، ظ ىش آأرس ة   .ع ح ىش آأرس ان ح ةر يام ر   ظةض ة بع ، يةن

ىح قئ      ة ظ ول تةرعصعض ذن، س أرىلىص ياتس ة ظ نعث     تةرعصعض ذ حىش ئغعنعص ش ا س ذن، اهللا تاظاالغ تعم تىآىرس
 شذنداق قعلسا، ظذ حىش ظذنعثغا   .حىشعنع هئحكعمضة سأزلةص بةرمعسذن   ظذ  . يامانلعقعدعن صاناه تعلعسذن  

  . »هةرضعز زعيان سالمايدذ
ةت     ةرعدعن رعؤاي دة قذش ع هةي ة ظعبن ارلعقالر مذظاؤعي ة قات ع ماج ذداؤذد ؤة ظعبن ةد، ظةب ام ظةهم ظعم

 آأرضةن  قذشنعث صذتعغا ظئسعلعص   «: غان باشقا بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن          قعل
ذ حىش   ة، ظ ةبعر بئرعلمعس ىش ت دذ كةح ا ظايالنماي ا    .  رئظاللعق ذ رئظاللعقق ة، ظ ةبعر بئرعلس ذنعثغا ت ةر ظ ظةض

  . »ظايلعنعدذ
 * * * * * * *  

 y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ y7Š Î; tFøgs† y7 š/ u‘ y7 ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tn F{$# Ο ÏFãƒ uρ …çµ tFyϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã #’ n?tã uρ ÉΑ#u 

z>θà) ÷ètƒ !$yϑ x. $ yγ£ϑ n@ r& #’ n?tã y7 ÷ƒuθ t/ r& ÏΒ ã≅ ö6s% tΛÏδ ü ö/ Î) t,≈ ut ôÎ) uρ 4 ¨β Î) y7 −/u‘ íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å3xm ∩∉∪  
ذنعثغا  ة (ش ىش آأرسةتكعنعض ذغ ح اثا ظذل ةنع س ارعث) ي اش، صةرؤةردعض ئنع ظوخش  س

ةيغةمبةرلعككة( هاقالرغا ) ص راهعم، ظعس دادلعرعث ظعب دذ، ظةج ةبعرعنع بعلدىرع ىش ت اثا ح دذ، س تالالي
ظعلضعرع اهللا ظأزعنعث ظذلذغ نئمعتعنع بةرضعنعدةك، ساثعمذ، يةظقذب ظةؤالدعغعمذ ظأزعنعث ظذلذغ نئمعتعنع 

دذ ارعث . بئرع عزآع، صةرؤةردعض ث اليع (شىبهعس ة آعمنع أز مةرهةمعتعض ةنلعكعنعظ دان ) ق ظعك ظوب
  . 6بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
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  دعغانلعقع توغرعسعدا عيىسىف ظةلةيهعسساالمنعث حىشكة تةبعر بئر
ة،   ذ ظايةتت اال ب ارعث      اهللا تاظ االمغا صةرؤةردعض ىف ظةلةيهعسس ع يىس االمنعث ظوغل ذب ظةلةيهعسس  يةظق

ان     ظاينع سسئنع تالالص بذ يذلتذزالر بعلةن آىن ؤة         اثا سةجدة قعلدذرذص حىش آأرسةتتع، دئضةنلعكعنع باي
  . قعلعدع
 ذنعثغا ة (ش ىش آأرسةتكعنعض ذغ ح اثا ظذل ةنع س ئنع ) ي ارعث س اش، صةرؤةردعض ظوخش

 سئنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق ؤة ساثا تالاليدذ، ساثا حىش تةبعرعنع بعلدىرعدذ) صةيغةمبةرلعككة(
ةن    ش بعل ي قعلع داؤةهع ع ظةج ذغ نئمعتعن ث ظذل عرع اهللا ظأزعنع هاقالرغا ظعلض راهعم، ظعس دلعرعث ظعب

شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث . بةرضعنعدةك، ساثعمذ، يةظقذب ظةؤالدعغعمذ ظأزعنعث ظذلذغ نئمعتعنع بئرعدذ
 ظوبدان بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) ظأز مةرهةمعتعضة آعمنعث اليعق ظعكةنلعكعنع(

  .  اهللا تاظاال صةيغةمبةرلعكنع آعمضة بئرعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدذيةنع
 * * * * * * *  

 * ô‰s) ©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θãƒ ÿ ÏµÏ? uθ÷z Î) uρ ×M≈ tƒ# u t,Í# Í←!$ ¡¡= Ïj9 ∩∠∪ øŒÎ) (#θä9$s% ß# ß™θã‹ s9 çνθäz r&uρ = xm r& #’ n< Î) 

$ sΨŠ Î/r& $ ¨ΨÏΒ ßøt wΥ uρ îπ t7óÁ ãã ¨βÎ) $ tΡ$ t/r& ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê AÎ7–Β ∩∇∪ (#θè= çG ø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθãm u ôÛ$# $ ZÊö‘ r& ã≅ øƒ s† öΝä3s9 

çµô_ uρ öΝ ä3‹Î/ r& (#θçΡθä3s? uρ . ÏΒ Ïν Ï‰ ÷èt/ $YΒ öθ s% tÅsÏ=≈ |¹ ∩∪ tΑ$s% ×≅ Í← !$s% öΝåκ ÷] ÏiΒ Ÿω (#θè= çG ø)s? y# ß™θãƒ çνθà) ø9 r&uρ ’ Îû 

ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àf ø9$# çµôÜ É) tG ù= tƒ âÙ÷è t/ Ïο u‘$§‹ ¡¡9 $# β Î) óΟ çGΨ ä. t,Í#Ïè≈ sù ∩⊇⊃∪  
اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعص (سورعغذحعالر ظىحىن ) قعسسعسعدة(يىسىفنعث ؤة قئرعنداشلعرعنعث 

يةنع (يىسىف ؤة ظذنعث قئرعندعشع «: ظأز ؤاقتعدا ظذالر. 7هةقعقةتةن نذرغذن ظاالمةتلةر بار) بئرعدعغان
نعث ظذ (ذرمعز، ظاتعمعز جاماظةد) آىحلىك(ظاتعمعزغا بعزدعنمذ سأيىملىآتذر، هالبذآع، بعز ) بذنيامعن

ع  ذق آأرىش زدعن ظارت عنع بع ادذر ) ظعككعس ةن خات ة روش تع» ظةلؤةتت ذالر(. 8دئيعش ىفنع «) ظ يىس
ظاتاثالرنعث مذهةببعتع ) شذ حاغدا(ؤئتعثالر، ياآع ظذنع يعراق بعر حةت جايغا تاشلعؤئتعثالر، ىظألتىر

. 9دئيعشتع» خشع ظادةم بولذص آئتعسعلةريا) تةؤبة قعلعص(تعن آئيعن ) ضذناه(سعلةرضة قالعدذ، بذ 
ظةضةر ظذنع ظاتعسعدعن يعراق قعلماقحع بولساثالر، (يىسىفنع ظألتىرمةثالر، «: ظذالردعن بعرع سأز قعلعص

  . 10دئدع» ظذنع قذدذققا تاشلعؤئتعثالر، ظذنع يولدعن ظأتكةن آارؤان ظئلعؤالسذن
  ظعبرةتلةر توغرعسعدا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعثدعكع 

دذ   داق دةي اال مذن لعرع      : اهللا تاظ ةن قئرعنداش ذنعث بعل عدة ؤة ظ االمنعث قعسسعس ىف ظةلةيهعسس يىس
ةن         ىن هةقعقةت ذحعالر ظىح ةص قعلغ نع تةل ذنع بعلعش ورعغذحعالر ؤة ظ ذق س ذ توغرذل ةؤةردة، ب دعكع خ هةققع

ار     أز . بولذص، ظذنع خةؤةر قعلعش هةقلعقتذر     ظذ ظاجايعص خةؤةر    . نذرغذن ظعبرةت ؤة ؤةز ـ نةسعهةتلةر ب ظ
 يةنع ظاتعمعزغا بعزدعنمذ سأيىملىآتذر) يةنع بذنيامعن(يىسىف ؤة ظذنعث قئرعندعشع «: ؤاقتعدا ظذالر

ظذالر ظويلعغعنع بويعحة قةسةم قعلعشعص اهللا تاظاال بعلةن قةسةمكع، يىسىف ؤة ظذنعث بعر ظانعدعن بولغان          
ذنيامعن ظةلؤة ع ب ة قئرعندعش ز تت ذآع، بع أيىملىآتذر، هالب ذ س ا بعزدعنم ىك(ظاتعمعزغ ) آىحل
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ة سأيىملىك              .  يةنع بعز بعر جاماظةتتذرمعز     جاماظةدذرمعز ةتتعن ظأت ادةم قانداقمذ بعر جاماظ بذ ظعككع ظ
  ! بولسذن
 دئيعشتع» ظةلؤةتتة روشةن خاتادذر) نعث ظذ ظعككعسعنع بعزدعن ظارتذق آأرىشع(ظاتعمعز يةنع 
ذق    ظاتعمع زدعن ظارت عنع بع ذ ظعككعس ع ؤة ظ دعمعزغا قويذش ث ظال عنع بعزنع ذ ظعككعس ث ظ ع(زنع ) ياخش

  . دذر، دئيعشتعآأرىشع ظةلؤةتتة خاتا
)ألتىر «) ظذالر ر حةت جايغا تاشلعؤئتعثالر، ىيىسىفنع ظ راق بع ذنع يع اآع ظ شذ (ؤئتعثالر، ي
ثالرنعث مذهةببعتع سعلةرضة قعلعشع ظىحىن      ظاتا: ظذالرظاتاثالرنعث مذهةببعتع سعلةرضة قالعدذ ) حاغدا

ادةم      ذ ظ ان ب علةردعن تارتعؤالغ ةببعتعنع س ث مذه دعن يوقع  ظاتاثالرنع أز ظالدع ث آ ؤئتعثالرنع ظاتاثالرنع . تع
علةر       علةر ؤة س دعن قذتذلعس ةن ظذنعث لعؤئتعش بعل ا تاش ر جايغ راق بع اآع يع ألتىرىؤئتعش ي ذنع ظ ظ

  . لةر، دئيعشتعظاتاثالرنعث مذهةببعتع بعلةن قالعسع
 ظذالردعن بعرع  دئيعشتع» ياخشع ظادةم بولذص آئتعسعلةر) تةؤبة قعلعص(تعن آئيعن ) ضذناه(بذ

ص  أز قعلع ةد س ةتادة ؤة مذهةمم ع ق هاق ظعبن ذص،    :  ظعس ع بول دعن حوث ذالرنعث هةممع ذحع ظ أزنع قعلغ س
دع  دع، دئ ذنعث ظعسمع روبعل ظع ذزادذر، د : سذددع. ظ ع يةه ذ سأزنع قعلغعن دعظ د. ئ ةمظذن : مذجاهع ذ ش ظ

  . سافادذر، دئدع
» يىسىفنع ظألتىرمةثالر           ظذنع ظألتىرىشكة   )سعلةرنع ( يةنع ظذنع ظأح آأرىش ؤة يامان آأرىش 

دع  ئلعص بارمعسذن، دئ دع  . ظ وق ظع داق سةؤةب ي ذنع ظألتىرىؤئتعشكة هئحقان ذالرغا ظ اال . ظ حىنكع اهللا تاظ
ةيغةمبةرلعك   ذنعثغا ص ةن ظ ة قعلعش ؤة    ظذنعثدعن آىتك ا ظعض عر زئمعنعغ ذنع معس ش، ظ ي قعلع ةن ؤةهع بعل

اهللا تاظاال روبعلنعث سأزع بعلةن     . لعشعدذ يصادعشاه قعلعش قاتارلعق ظعش حوقذم ظعجرا قعلعنعدذ ؤة ظةمةلع        
  . ظذالر يىسىفنع روبعلنعث آأرسةتمعسع بعلةن قذدذققا تاشلعؤةتتع. ظذالرنع يىسىفنع ظألتىرىشتعن ياندذردع

 دئدع» يولدعن ظأتكةن آارؤان ظئلعؤالسذنظذنعحعالر ظئلعؤالسذن، ذ يةنع ظذنع يولدعن ظأتكةن يول
  .  ظذنع ظألتىرىشنعث هاجعتع يوق،بذنعث بعلةن سعلةر ظذنعثدعن قذتذلعسعلةر

)ظةضةر ظذنع ظاتعسعدعن يعراق قعلماقحع بولساثالر يةنع ظةضةر ظئيتقانلعرعثالرنع قعلعشقا نعيةت 
اثالر لعؤئتعثالر قعلس ذدذققا تاش ذنع ق ةم . ، ظ ع ظةبذهات ع   ،ظعبن ةد ظعبن دعن مذهةمم ع فةزعل ةلعمة ظعبن  س

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض هاقنعث مذن عل  : ظعس ةن س ذالر هةقعقةت ا ـ                ظ ىزىش، ظات ع ظ ة ـ رةهعمن
ا سىتع صذراص تذرعدعغان      (ظانعسعنع قاخشعتعش، هئح ضذناهع بولمعغان         عدة بالعغا   نارعس )ظئغعزعدعن ظان

ة           ان ظادةمض عنعص قالغ ان، ياش ةزعلةت ظعضعسع بولغ ازاؤةر، ص ة س لعق، هأرمةتك قةت قعلماس رع ـ شةص مئه
ظذنعث خةتعرع اهللا تاظاالنعث    . هأرمةت قعلماسلعق قاتارلعق حوث ضذناه ظعشنع قعلعشقا بعرلعككة آةلدع             

دذر  ايعتع حوث اهعدا ناه ةرزة        . دةرض ةت قعلعش ص عنع هأرم ا ـ ظانعس ذنداق  ظات دذر، ش نتلةرنعث مةجبذرعيتع
عنعص  عنعث ياش ذالر ظاتعس ذق ظ ذنعث   ،تذرذقل ةن ظ اال بعل اي ب ة قارعم عص آةتكعنعض ث نازذآلعش  آأثلعنع

ايرعؤةتتع  عنع ظ عنعث ظارعس أيىملىك ظاتعس ث  . س عنعث اهللا تاظاالنع ةن آعش ع آأرض العنع ياخش عدة ب نارعس
اجعز،  . دةرضاهعدعكع دةرعجعسع يذقعرعدذر  ا ـ ظانعسعنعث مئهرع ـ شةصقعتعضة ؤة         ظذالر ظ  يئشع آعحعك، ظات

ايرعؤةتتع  العنع ظاتعسعدعن ظ ر آعحعك ب اج بولغان بع عرةت قعلسذن. مذهةببعتعضة موهت ذالرنع مةغص ! اهللا ظ
  . ظذالر هةقعقةتةن ناهايعتع حوث ضذناهنع ظىستعضة يىآلعؤالدع. اهللا تاظاال ظةث مةرهةمةتلعك زاتتذر

* * * * * * *  



  
  
  

  

 

 270                                                                                                         يذسذفسىرة  ـ 12
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 (#θä9$s% $ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ0Β ù' s? 4’ n?tã y# ß™θãƒ $ ¯Ρ Î) uρ …ã& s! tβθßs ÅÁ≈ sΨ s9 ∩⊇⊇∪ ã& ù#Å™ ö‘ r& $ sΨ yètΒ # Y‰xî ôì s?ö tƒ 

ó= yèù= tƒ uρ $ ¯ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθÝà Ï≈ yss9 ∩⊇⊄∪  
اتعمعز «: ظذالر ظئيتتع  ذآع، بعز ! ظع ظ ة ظعشةنمةيسةن؟ هالب نئمعشقا يىسىف توغرعسعدا بعزض

ةص ـ ظعحعص، ظويناص ـ . 11غا هةقعقةتةن ياخشع نعيةتتعمعزظذنعث ويغعن، ي ظةتة ظذنع بعزضة قوشذص ق
  . 12»آىلىص آعرسذن، ظذنع بعز حوقذم ياخشع مذهاصعزةت قعلعمعز

قئرعنداشلعرعنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنع سعرتقا ظئلعص حعقعشقا رذخسةت سورعغانلعقع 
  توغرعسعدا 

 قئرعندعشع روبعلنعث آأرسةتكعنع بويعحة يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ظئلعص              ظذالر ظأزلعرعنعث حوث    
االمنعث         ذب ظةلةيهعسس ع يةظق يعن، ظاتعس كةندعن آئ ردةك آئلعش كة بع ذدذققا تاشلعؤئتعش ذنع ق ص، ظ حعقع

داق دئيعشتع  رعص مذن ز : قئشعغا آع ذآع، بع ةن؟ هالب ة ظعشةنمةيس عدا بعزض ىف توغرعس قا يىس نئمعش
ظاتعسعنعث ظذنع ياخشع    (ؤا بولذص  بذ بعر سةصسةتة ؤة قذرذق دة  تةن ياخشع نعيةتتعمعز ظذنعثغا هةقعقة 

دعن    دا هةسةت قعلغانلعقلعرع ة . ، ظذالر ظذنعث دةل ظةآسعنع قعلماقحع بولدع    )آأرضةنلعكعضة دعللعرع ظةت
  .  يةنع ظذنع بعز بعلةن ظةؤةتكعنظذنع بعزضة قوشذص قويغعن

 ى اص ـ آىل ةص ـ ظعحعص، ظوين دذ     ص آعرسذن ي ةتنع مذنداق تةصسعر قعلع :  ظعبنع ظابباس بذ ظاي
ذن     ئحعلعص آعرس أثلع ظ اص آ ىرىص ظوين اش      . يىض ذنعثغا ظوخش قعالرمذ ش ذددع ؤة باش اك، س ةتادة، زةهه ق

  . دئدع
ظذنع بعز حوقذم ياخشع مذهاصعزةت قعلعمعز« ،ياخشع )سةن ظىحىن( ظذالر، بعز ظذنع قوغدايمعز 

  .  دئيعشتعمذهاصعزةت قعلعمعز،
* * * * * * *  

 tΑ$s% ’ÏoΤ Î) û É_çΡ â“ ósu‹ s9 β r& (#θç7yδ õ‹ s?  ÏµÎ/ ß∃% s{r&uρ β r& ã&s# ä.ù' tƒ Ü= øÏe%! $# óΟ çFΡ r&uρ çµ÷Ψ tã šχθè= Ï≈xî ∩⊇⊂∪ (#θä9$s% 

÷ È⌡s9 ã&s# x. r& Ü= øÏe%! $# ßós tΡ uρ îπ t7óÁ ãã !$̄Ρ Î) # ]ŒÎ) tβρãÅ£≈ y‚©9 ∩⊇⊆∪  
ظئلعص آةتسةثالر راستال خاتعرجةم بواللمايمةن، سعلةر غةصلةتتة ) نعيةنع يىسىف(ظذنع «: يةظقذب

عرةيمةن  تعن ظةنس ةص قويذش أرة ي ذنع ب ئلعص، ظ دع» ق ذالر. 13دئ ز «: ظ ىك(بع ة ) آىحل ر جاماظ بع
ولعمعز  ذحعالردعن ب ان تارتق ة، زعي دا بعز ظةلؤةتت ذ حاغ » تذرذقلذق، ظذنع بأرعضة يئضىزىص قويساق، ظ

  . 14دئدع
  عنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا ظاتعس

ىف    ذالر يىس ذللعرعغا، ظ أز ظوغ االمنعث ظ ذب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع يةظق ث ص اال ظأزعنع اهللا تاظ
عدعن      عنع ظاتعس ةت قعلعش قا رذخس ئلعص حعقعش ا ظ ةهرادعكع ظوتالقق ةن س أزلعرع بعل االمنع ظ ظةلةيهعسس

  : كعدعن خةؤةر بئرعدذ مذنداق دئضةنلع)ظاتعسعنعث(سورعغاندا، ظذنعثغا جاؤابةن 
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 ظئلعص آةتسةثالر راستال خاتعرجةم بواللمايمةن ) يةنع يىسىفنع (ظذنع يةنع سعلةر ظذنع ظئلعص 
دذ     ر آئلع ا ظئغع ايرعلعش ماث دعن ظ دة ظذنعث ت ظعحع ةن ؤاقع داق  . آةتك االمنعث مذن ذب ظةلةيهعسس يةظق
ادة ياخشع آأ      ا ياخشعلعق،     دئيعشع ظذنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنع هةددعدعن زعي رضةنلعكع، ظذنعثدا آاتت

ةنلعكع    رةك بةرض ةردعن دئ ارلعق ظاالمةتل ةت قات ةتتعكع آامال ةخالق جةه ارعتعلعش ؤة ظ ةيغةمبةرلعك، ي ص
  ! اهللا تاظاالنعث ساالمع ؤة مةرهةمعتع ظذنعثغا بولسذن. ظىحىندذر
 سعلةر غةصلةتتة قئلعص، ظذنع بأرة يةص قويذشتعن ظةنسعرةيمةن   سعلةر  : لةيهعسساالم  يةظقذب ظة

تعص، ظذنعث بعلةن آارعثالر بولماي            ارلعق ظعشالر بعلةن بولذص آئ اراش قات ا ظئتعش، ماللعرعثالرغا ق ظوقي
ةن، دئدع  ةص قويعشعدعن قورقعم أرة ي دا ظذنع ب ةت قعلمعغان حاغ ئلعص، سعلةر دعقق ذ . ق ذالر ظاتعسعدعن ب ظ

  . لعرع ظىحىن بانا قعلماقحع بولذشتعسأزنع ظاثالص، ظذنع يىسىفكة قعلماقحع بولغان قةست
ز : ظذالر ظاتعسعغا شذ ؤاقتعنعث ظأزعدعال جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع     ة ) آىحلىك (بع ر جاماظ بع

 ظذالر تذرذقلذق، ظذنع بأرعضة يئضىزىص قويساق، ظذ حاغدا بعز ظةلؤةتتة، زعيان تارتقذحعالردعن بولعمعز
 ظذنع ظارعمعزدعن يةص آئتعص قالسا، ظذ    )ظذنعثغا هذجذم قعلعصظةضةر بأرة (بعز بعر توص آعشع تذرذقلذق  

  . حاغدا بعز ظةلؤةتتة هاالك بولغذحعالر ؤة ظاجعز آئلعص قالغان آعشعلةر بولذص قالعمعز، دئيعشتع
* * * * * * *  

 $ £ϑ n= sù (#θç7 yδ sŒ  ÏµÎ/ (#ûθ ãèuΗ ød r&uρ βr& çνθè= yèøgs† ’ Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb= ègù: $# 4 !$uΖ øŠxm ÷ρr&uρ ÏµøŠ s9Î) Ο ßγ̈Ζ t⁄ Îm6t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Í øΒ r'Î/ # x‹≈yδ 

öΝ èδ uρ Ÿω tβρá ãèô±o„ ∩⊇∈∪  
ظذالر يىسىفنع ظئلعص حعقعص آةتكةن ؤة ظذنع قذدذققا تاشالشنع بعردةك قارار قعلعشقان حاغدا، بعز 

ةيتتة ) سئنعث يىسىف ظعكةنلعكعثنع(آةلضىسعدة ظذالرغا بذ ظعشنع «: يىسىفكة دعغان ص ذالر ظذقماي  ظ
  . 15دةص ؤةهيع قعلدذق» ظئيتقعن

  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قذدذققا تاشالنغانلعقع توغرعسعدا 
دذ اال مذنداق دةي ا      : اهللا تاظ ا ـ قايت ذنع ظاتعسعدعن قايت يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرع ظ

دةك قارار قعلعشقان ظذنع قذدذققا تاشالشنع بعر:  ظاخعرع ظذنع ظاتعسعنعث يئنعدعن ظئلعص حعقعص،سوراص
حىنكع  .  بذ قارار ظذالرنعث يىسىفكة قعلغانلعرعنعث ناهايعتع حوث ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ            حاغدا

دا ظذنع هأرمةت قعلعدعغانلعقعنع،          . ظذالرنعث هةممعسع ظذنع قذدذققا تاشالشقا آئلعشتع           ظاتعسعنعث ظالدع
الل   ذنعثغا خذش دعغانلعقعنع ؤة ظ ذحاق ظاحع ذنعثغا ق ارقعلعق   ظ ار قعلعش ظ اليدعغانلعقعنع ظعزه عق بئغعش

  . ظذنع ظاتعسعنعث يئنعدعن ظئلعص حعقعشتع
ذنع     ،ظئيتعلعشحة دا ظ ان حاغ ذالرغا قوشذص قويغ االمنع ظ االم يىسىف ظةلةيهعسس ذب ظةلةيهعسس  يةظق

  . قذحاقالص، سأيىص ؤة ظذنعثغا دذظا قعلعص ظذزعتعص قويغان ظعكةن
ظذالر يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ظئلعص ظاتعسعنعث آأزعدعن غايعب       :  دةيدذ سذددع ؤة باشقعالر مذنداق   

 آأرىنمعضعدةك جايغا بارغاندا، بعردعنال ظذنعثغا بولغان هأرمعتعنع ظةزعيةت بئرعشكة ظأزضةرتعص،             ،بولذص
لعدع        كة باش ةت بئرعش ذنعثغا ظةزعي ةن ظ الر بعل قا ظعش دعن باش ذرذش ؤة ظذنعث الش، ظ قا  . تعل ذنع تاشالش ظ

عالتتع    آ ذدذققا ساثض اغالص ق ةن ب ة بعل ئلعص ظارغامح ئلعص آ عغا ظ ذدذقنعث قئش ذ،  . ئلعشعؤالغان ق ةر ظ ظةض
ع  ارةت قعالتت ذراتتع ؤة هاق ذنع ظ ا ظ الؤذرذص يئلعنس ة ي ذالردعن بعرعض ة . ظ ذدذقنعث حأرعسعض ذ ق ةر ظ ظةض

ذراتتع    ا ظ ع قولعغ ذنعث ظعكك ا، ظ ذدذقنعث  . ظئسعلعؤالس علعتعص ق ذنع ساثض ذالر ظ دة  ظ ا يةتكةن  يئرعمعغ
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عؤةتتع امحعنع آئس ةتتع  . ظارغ أآىص آ ىص ح ذغا حىش ذ س ةن ظ ذنعث بعل ذدذقنعث  . ش ذ ق دعن ظ ظان
  . ظوتتذرعسعدعكع راغذفة دةص ظاتعلعغان بعر تاشنعث ظىستعضة حعقعص ظولتذردع

ظذالر ظذقمايدعغان) سئنعث يىسىف ظعكةنلعكعثنع(آةلضىسعدة ظذالرغا بذ ظعشنع «: بعز يىسىفكة 
تقعن  قعتعنع، مةرهةمعتعنع ؤة قعيعن        دةص ؤةهيع قعلدذق » صةيتتة ظئي  اهللا تاظاال ظأزعنعث مئهرع ـ شةص

ىر   انلعقنع حىش ة ظاس ان       عهالةتت دا قالغ يعن ظةهؤال ذ قع االم ش ىف ظةلةيهعسس لعتعص، يىس دعغانلعقعنع ظةس
ان     تئصعشع ؤة خاتعرجةم بولذشع ظىحىن مذنداق     تةسةللعحاغدا، ظذنعث آأثلعنعث     ؤةهعي قعلغانلعقعنع باي

سةن دذح آةلضةن بذ ظعشالردعن قايغذرما، ساثا بذ ظةهؤالدعن قذتذلذشنعث ياخشع بعر     ! ظع يىسىف : قعلعدذ
اردةم بئرعدذ          . حارعسع تئصعلعدذ  مةرتعؤةثنع  . آكة ظئرعشتىرعدذ  ىنلىسئنع ظىست   . اهللا ظذالرغا قارشع ساثا ي

دذ  ذقعرع آأتىرع عدة . ي ةن(آةلضىس ذالرن)س علعرعنع    ظ ذ قعلمعش ان ب اثا قعلغ ذالرغا(عث س تعص )ظ  ظئي
  . بئرعسةن
 ةيتتة دعغان ص ذالر ظذقماي دع     ظ داق دئ ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ئنع  :  ظعبن ذالر س ظ

ةيتتة،       ظئيتعص  )ظذالرغا ( ظذالرنعث ساثا قعلغان بذ قعلمعشلعرعنع      )سةن (تونعمايدعغان ؤة ظذقمايدعغان ص
  . بئرعسةن

* * * ** * *   
 ÿρ â !% y ùρ öΝèδ$t/r& [!$ t±Ïã šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪ (#θä9$s% !$tΡ$t/r' ¯≈ tƒ $̄Ρ Î) $sΨ ö7 yδ sŒ ß,Î7 oKó¡nΣ $ uΖ ò2u s? uρ y# ß™θãƒ y‰Ζ Ïã 

$ sΨÏè≈ tG tΒ ã& s#x. r' sù Ü= øÏe%! $# ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 9ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪ ρ â!% y` uρ 4’ n? tã ÏµÅÁŠÏϑ s% 5Θy‰ Î/ 

5> É‹ x. 4 tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θy™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡àΡr& # X øΒ r& ( Öö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª! $#uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪  
تع  الص آئلعش دعغا يعغ عنعث ظال ة ظاتعس ذالر آةحت ذالر. 16ظ اتعمعز «: ظ ع ظ ىفنع ! ظ يىس

تذ، راست ضةص  ةص آئتعص نةرسعلعرعمعزنعث يئنعدا قويذص يىضىرىشكعلع آئتعص قئلعصتذق، ظذنع بأرة ي
اص ظذالر يىسىفنعث آأثلعكعنع يالغاندعن قانغا بوي. 17دئيعشتع» قعلساقمذ سةن بعزضة ظعشةنمةيسةن

تذ : يةظقذب. ظئلعص آئلعشكةن ظعدع  مةن . بذظعشنع نةصسعثالر سعلةرضة حعرايلعق آأرسعتعص قعلغذزذص
» سأزىثالرنع آأتىرىشىمضة اهللا مةدةتكاردذر) مذشذ يالغان(صةقةت حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن، سعلةرنعث 

  . 18دئدع
  هعيلة ـ معكعرسع توغرعسعدا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث ظاتعسعغا آأرسةتكةن 

 يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرع ظذنع قذدذققا تاشلعؤةتكةندعن آئيعن       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
دعغا يعغا ـ زارة قعلعشقان      . آأرسةتكةن باناسعدعن خةؤةر قعلعدذ  ،ظذالر آئحة قاراثغذلعقعدا ظاتعسعنعث ظال

ةرنع    ايمان ؤة نادامةتل ىن صذش ىف ظىح ةتتة     يىس كةن قعياص ع يئيعش عنعث غئمعن قان ؤة ظاتعس ار قعلعش  ظعزه
دذ  ايتعص آئلع ذالر . ق ةردع ”ظ ىز ب ص      “ي أزرة قعلع ةن ظ المعلعق بعل تعن ياس ذ ظعش ان ب دذرذص حعقق  دةص ظوي
 يةنع آعيم ـ آئحةك ؤة نةرسة ـ آئرةآلعرعمعزنعث يىسىفنع نةرسعلعرعمعزنعث يئنعدا: مذنداق دئيعشتع

عدا  ذص قئش تذ قوي ةص آئتعص أرة ي ذنع ب تذق، ظ تعص قئلعص كعلع آئ االم يىضىرىش ذب ظةلةيهعسس  يةظق
  . ظةنسعرعضةن ؤة هةزةر ظةيلعضةن ظعش مانا مذشذ ظعدع

ة ظعشةنمةيسةن اقمذ سةن بعزض ةص قعلس ذب ظةلةيهعسساالمنع راست ض ذالر قعلغانلعرعغا يةظق  ظ
 ، بعز بعلعمعز  :ظذالر . ياصةتكة آعرعؤالغان ظعدع  ظعشةندىرىش ظىحىن، ناهايعتع حوث هئسداشلعق قعلغان قع     
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داق             ذ قان ةن، ب ة ظعشةنمةيس ةن بعزض تا س ذ ظعش اقمذ ب ان بولس تحعلالردعن بولغ ئنعثحة راس ز س ةر بع ظةض
ةص قويذشعدعن ظةنسعرعضةن ظعدعث   . بولغعنع؟ سةن بعزضة تأهمةت قعلعؤاتعسةن    أرة ي . حىنكع سةن ظذنع ب

تذ   ةص آئتعص أرة ي ذنع ب ىز بةر. ظ عمعزغا      ي ذ ظعش ث ب ذنداقال بعزنع انلعقع ؤة ش ة بولغ ذ ظعشنعث غةلعت ةن ب ض
  . توغرعلعنعص قالغانلعقع ظىحىنال سةن بعزنع يالغانحع دئيعشكة هةقلعق ظةمةسسةن، دئيعشتع

ظذالر يىسىفنعث آأثلعكعنع يالغاندعن قانغا بوياص ظئلعص آئلعشكةن ظعدع ظذالر بذ ظعشع بعلةن 
  . ؤاتاتتعذرذنلة ـ معكعرنع راستقا حعقعرعشقا ظذن هعيظأزلعرع آئلعشعؤالغا

ر قوزعنع   ذالر بع ذنعث قئنع بمذجاهعد، سذددع ؤة بعر قانحة آعشعلةرنعث ظئيتعشعحة ظ وغذزالص، ظ
ان   أثلعكعنع بويعغ ىفنعث آ ةن يىس تذ،       . بعل ةص آئتعص ةن ي أثلعكع بعل ذ آ ذنع ب أرة ظ ةن ب ذنعث بعل ذالر ظ ظ

ةن ب   ع بعل ذنعث قئن أثلعكع ظ ا  آ الماقحع بولغ ذمانغا س ةن ض تذ، دئض ذنعث . نويعلعص آئتعص ئكعن ظذالرظ ل
أثلعكعنع يع ذغان آ نع ظذنت االمنعث       . رتعؤئتعش ذب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع يةظق ث ص ش اهللا نع ذ قعلمع ذثا ب ش

  . ظالدعدا حئنعص قالغان
ذمانالنغا    عدعن ض ذالرنعث ظعش دة ظ االم آأثلع ذب ظةلةيهعسس ذالرغا  نيةظق ىن، ظ عنع لعقع ظىح ظارقعس

مةن صةقةت . بذظعشنع نةصسعثالر سعلةرضة حعرايلعق آأرسعتعص قعلغذزذصتذ: قعلعص تذرذص مذنداق دئدع
اهللا ظأز ياردعمع ؤة مئهرع ـ شةصقعتع  ( يةنع سعلةر آئلعشعص قعلغان بذ ظعشقا حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن

   . مةن حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن)بعلةن ظذنع ظايدعثالشتذرغعحة
 ةدةتكاردذر) مذشذ يالغان(سعلةرنعث ان سأزىثالرنع آأتىرىشىمضة اهللا م ةنع سعلةر دةؤاتق  ي

  . مضة اهللا تاظاال مةدةتكاردذرىمذشذ يالغان سأزلعرعثالرنع ؤة هعيلة ـ معكرعثالرنع آأتىرىش
* * * * * * *  
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ئلعص آئلعشكة (بذ يةردعن بعر آارؤان ظأتتع، ظذالر سذحعسعنع  ةؤ ) سذ ظ ذ سوغعسعنع ظ ةتتع، ظ

تعدة عظذالر ظذنع تعجارةت مئلع سىص . دئدع» مانا بعر ظوغذل باال ! خذش خةؤةر «: قذدذققا تاشلعدع ؤة 
دذر يمةخصع ر . 19 تذتذشتع، ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع اهللا بعلعص تذرغذحع ذالر يىسىفنع ساناقلعق بع ظ

  . 20ىفكة قعزعقمعغان ظعدعقانحة تةثضعضة ظةرزان باهادا سئتعؤةتتع، حىنكع ظذالر يىس
  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قذدذقتعن حعقعرعلغانلعقع ؤة ظذنعث سئتعلغانلعقع توغرعسعدا 

يالغذز  (ظذنع هئلعقع قذدذققا تاشالص قئرعنداشلعرع   يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
  . دذعؤةر قعل آةتكةندعن آئيعن، بئشعدعن ظأتكةن ظعشالردعن خة)قالدذرذص

  . يىسىف ظةلةيهعسساالم قذدذقتا ظىح آىن تذرغان: ظةبذبةآرع ظعبنع ظعياش مذنداق دةيدذ
دذ  داق دةي ع ظعسهاق مذن ةد ظعبن ذدذققا  : مذهةمم ذنع ق االمنعث قئرعنداشلعرع، ظ يىسىف ظةلةيهعسس

دعغانلعقعغا ؤة قانداق  تاشلعغاندعن آئيعن، شذ آىنع ظذالر قذدذقنعث ظةتراصعدا ظولتذرذص ظذنعث نئمة بولع         
شذنعث بعلةن اهللا تاظاال يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بعر آارؤاننع   . ظعش يىز بئرعدعغانلعقعغا قارعدع  

آارؤان شذ قذدذققا يئقعن بعر جايغا حىشكىن قعلعص، سذحعسنع قذدذقتعن سذ      . آئلعشكة مذيةسسةر قعلدع  
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ةؤةتتع   كة ظ ئلعص آئلعش ئ   . ظ عغا آ ذدذق بئش ذحع ق ىف    س عالتقاندا، يىس ذدذققا ساثض ع ق لعص حئلعكعن
: سذحع ظذنع تارتعص حعقعص خذشال بولغان هالدا مذنداق دئدع       . ظةلةيهعسساالم حئلةآكة حعث ظئسعلعؤالدع   

»مانا بعر ظوغذل باال! خذش خةؤةر« .  
 تعدة مةخص ا       تذتذشتع عيظذالر ظذنع تعجارةت مئلع سىص س  ظةؤفع بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابب

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه االمنعث   : رةزعيةلاله ىف ظةلةيهعسس ةنع يىس ي
تع   عي تذتذش ذنعث ظعشعنع مةخص لعرع ظ ذردع  . قئرعنداش ةنلعكعنع يوش ث قئرعندعشع ظعك ذنعث ظأزلعرعنع . ظ

ذر         عنع يوش أز ظعش ذص ظ عدعن قورق لعرعنعث ظألتىرىؤئتعش االممذ قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس دع ؤة يىس
دع   ار قعل نع ظعختعي ذنعث . سئتعلعش عغا  ظ ث سذحعس لعرع آارؤاننع اال   قئرعنداش ئتعلعدعغان ب ىفنعث س  يىس

اال ! خذش خةؤةر«: سىحع هةمراهلعرعغا . ظعكةنلعكعنع ظئيتتع  ر ظوغذل ب  ، ظذ سئتعلعدعكةن  »مانا بع
  .  قئرعنداشلعرع ظذنع سئتعؤةتتع)ظذنعث(شذنداق قعلعص . دةص توؤلعدع
ذالر دذرظ ص تذرغذحع لعرعنع اهللا بعلع االمنعث  نعث قعلمعش ىف ظةلةيهعسس اال يىس ةنع اهللا تاظ  ي

دذر  ص تذرغذحع لعرعنع بعلع ئتعؤالغذحعالرنعث قعلمعش ذنع س لعرعنعث ؤة ظ ذ . قئرعنداش ذالرنعث ب اهللا ظ
ئكعن اهللا تاظاالن . قعلمعشلعرنع ظأزضةرتعشكة ؤة يىسىف ظةلةيهعسساالمنع قوغداشقا قادعردذر    عث بذ ظعشتا    ل

تذرذش ؤة         دعنظاال ظورذنالش ذ ظال نع ش ذ ظعش ىن، ب انلعقع ظىح ع بولغ دعنظاال ظورذنالشتذرذش ع ؤة ظال هئكمعت
دذردع      قا قال را قعلعنعش ة ظعج أآىم بويعح ان ه دعنظاال حعقعرعلغ ش   . ظال ةمر قعلع ارعتعش ؤة ظ ةنع (ي ي

ةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث دةرعجعسع    ظال. راستعنال اهللا نعث ظعلكعدعدذر ) آاظعناتنع تةسةررذص قعلعش  
  . ))1آاتتعدذر

ذ  عرع بول دعكع تةصس االمغاظالدع ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ة اهللا تاظ ةن : ؤاتقان ظايةتت م
ةتكىزى ةؤمعثنعث ساثا ي ةتلعرعنع بعلعص تذرعمةنسئنعث ق ذالرغا ظعنكاس قايتذرذشقا . ؤاتقان ظةزعي مةن ظ

ةن ئكعن م . قادعرم ةن ل ةت بئرعم ذالرغا مأهل ذددع . ةن ظ دعن خ االمغا قئرعنداش ظان لعرع  يىسىف ظةلةيهعسس
دةك      ا قعلغعنع اقعؤةتنع ظات ع ظ نع ؤة ياخش أآىمرانلعق قعلعش تعدعن ه تعدعن   ،ظىس ذالرنعث ظىس اثعمذ ظ  س

  . ذرعدةنلعكعنع ظعشارةت قعلعدذ ؤة بعلدىهأآىمرانلعق قعلعشنع ؤة ياخشع ظاقعؤةتنع ظاتا قعلعمةن، دئض
ظذالر يىسىفنع ساناقلعق بعر قانحة تةثضعضة ظةرزان باهادا سئتعؤةتتعاهللا :  مذجاهعد ؤة ظعكرعمة

ة،   ذ ظايةتت اال ب ذنعث قئرعن تاظ ذنع ظ ئتعؤةتتع   ظ ذلغا س ا ص لعرع ظازغعن دذداش دع، دةي ذنع   .  دئ ذالر ظ ةنع ظ ي
ادا ساتتع  ةرزان باه ايعتع ظ ايتتع . ناه ذنعثغا قعزعقم ذالر ظ ذنع هةقسعز  ظ. حىنكع ظ ةر سئتعؤالغذحعالر ظ ةض

ع    ذل قعالتت ذم قوب ذنع حوق لعرع ب ذنعث قئرعنداش عمذ ظ ان بولس ةص قعلغ ادا  . تةل ةرزان باه ةث ظ ذنع ظ ذالر ظ ظ
  .  دئدعساناقلعق بعر قانحة تةثضعضة ظةرزان باهادا سئتعؤةتتع: ساتقانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال

ذ    ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ذالر ظ  : ظعبن دع   20ذنع ظ اتقان دئ ة س ةؤف    .  تةثضعض اس، ن ع ظابب ظعبن
دع ؤة        اش دئ ظذدقا ظوخش ع مةس ذ ظعبن ةؤفعي قاتارلعقالرم ة ظ ةتادة ؤة ظةتعي ذددع، ق ةآكالع، س ذالر : ب  20ظ

  .  دئضةننع قوشذص قويدع،تةثضعنع ظعككع تةثضعدعن بألىشتع
 حىنكع ظذالر يىسىفكة قعزعقمعغان ظعدع     دذ   زةههاك بذ ظايةت هةققعدة بذ شذنعث   :  مذنداق دةي

ث    ىك اهللا تاظاالنع ب ؤة بىي ةنلعكعنع، غالع ةيغةمبةر ظعك االمنعث ص ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس ع، ظ ظىحىنك
  . دةرضاهعدا مةرتعؤعسعنعث يذقعرع ظعكةنلعكعنع بعلمةيتتع

* * * * * * *  
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tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪  
اال «: ظذنع سئتعؤالغان معسعرلعق ظادةم ظايالعغا  اآع ب ة ظةسقاتار ي ظذنع ياخشع آىتكعن، بعزض

ؤاالرمعز دع» قعلع ذنعثدةك . دئ ذزغعنعمعزدةك (ش ذدذقتعن قذتق ىفنع ق ةنع يىس ى) ي عر(فنع يىس ) معس
اشذرذشقا ظعشنع ظةمةلضة ظ) خالعغان(ضةتتذق، اهللا أق، ظذنعثغا حىش تةبعرعنع ظذردىزئمعنعغا يةرلةشت

يىسىف قعرانعغا يةتكةندة، ظذنعثغا هئكمةت . 21ظذقمايدذ) بذنع(قادعردذر، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع 
  . 22بعلةن ظعلعم ظاتا قعلدذق، ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع شذنداق مذآاصاتاليمعز

  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث معسعردعكع آةحىرمعشلعرع توغرعسعدا 
ذ ظاي  اال ب ة،اهللا تاظ ذنعثغا              ةتت قعتعدعن ظ رع ـ شةص ان مئه االمغا بولغ ىف ظةلةيهعسس ث يىس  ظأزعنع

دذ  ةؤةر قعلع تذرغانلعقعنع خ ادةمنع ظذحراش عرلعق ظ ئتعؤئل . معس ذنع س ادةم ظ ذ ظ دة ظ ذنعثغا ظاالهع عص ظ
ادةم، يىسىف    .  هأرمةت قعلدع ؤة ظاظعلعسعنع ظذنعثغا ياخشع قاراشقا تةؤسعية قعلدع         آأثىل بألدع،  ظذ ظ

دع   ظة ان ظع ةتلعرعنع بايقعغ علعق ظاالم االمدعكع ياخش دع   . لةيهعسس داق دئ ا مذن ذ ظايالعغ ذثا ظ ذنع : ش ظ
ؤالغان ظادةم معسعرنعث ؤةزعرع ظةزعر ع ظذنع سئتياخشع آىتكعن، بعزضة ظةسقاتار ياآع باال قعلعؤاالرمعز

  . ظعدع
: ق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظةبذظعسهاق ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذندا    

ا    رع ظايالعغ ذالرنعث بع ذر؛ ظ ان ظىحت ةتلعك ظعنس ةث صاراس ىتكعن : ظ ع آ ذنع ياخش عرلعق  ظ ةن معس  دئض
ةزعزدذر ع. ظ عغا،ظعككعنحعس ا، :  ظاتعس ع ظات ةث      ظ لةتكةنلةرنعث ظ ةن ظعش ذ س لةتكعن، ب ةن ظعش ذنع س ظ

 ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ      ظىحعنحعسع؛ . دذر دئضةن ظايال   ))1ياخشعسعدذر، آىحلىك، ظعشةنحلعكتذر  
  . ظةنهذنع خةلعصعلعككة تةيعنلةص قويغان ظةبذبةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذدذر

 ذنعثدةك ذزغعنعمعزدةك(ش ذدذقتعن قذتق ىفنع ق ةنع يىس ىفنع ) ي عر(يىس ا ) معس زئمعنعغ
 ظعشنع ظةمةلضة ظاشذرذشقا قادعردذر) نخالعغا( ظذنعثغا حىش تةبعرعنع ظىضةتتذق، اهللا ،قذيةرلةشتىرد

علعققا    الغذغا ؤة قارش داق توس ا، هئحقان رادة قعلس نع ظع نع قعلعش رةر ظعش اال بع ةر اهللا تاظ ةنع ظةض ي
  . بةلكع اهللا تاظاال ظأزعدعن باشقا هةممة نةرسعنعث ظىستعدعن غالعبتذر. ظذحرعمايدذ

ظعشنع ظةمةلضة ظاشذرذشقا ) خالعغان(اهللا : عث  جذبةير رةزعيةلالهذ ظةنهذ اهللا تاظاالن ظعبنع سةظعد
  . يةنع اهللا تاظاال ظأزع خالعغان نةرسعنع قعلغذحعدذر:  دئضةن ظايعتعنع مذنداق تةصسعر قعلعدذقادعردذر
 ع انالرنعث تولعس ئكعن ظعنس ذنع(ل دذ) ب دعكع    ظذقماي ث مةخلذقاتلعرع ذالر اهللا تاظاالنع ةنع ظ  ي

  . ؤة خالعغان نةرسعنع قعلعدعغانلعقعنع ظذقمايدذهئكمعتعنع، مئهرع شةصقعتعنع 
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 يىسىف قعرانعغا يةتكةندة        شع ذلذ يةنع يىسىف ظةلةيهعسساالم حوث بولذص ظةقلع توشقان، تةن قذر
  .  يةنع ظذنعثغا صةيغةمبةرلعكنع بةردذقظذنعثغا هئكمةت بعلةن ظعلعم ظاتا قعلدذق: ةن حاغدالشضيئتع

ةيغةمبةر  ذنعث ص اال ظ دع   اهللا تاظ ا قعل عدا ظات ةر ظارعس ذ قةؤمل ة ش ش  .لعكعنع ظةن ع ظع ياخش
ةنع يىسىف ظةلةيهعسساالم ياخشع ظعش قعلغذحع ؤة اهللا تاظاالغا             قعلغذحعالرنع شذنداق مذآاصاتاليمعز   ي

  . ظعتاظةتمةنلعك بعلةن ظةمةل قعلغذحع ظعدع
* * * * * * *  

 çµ ø? yŠuρ¨u‘ uρ  ÉL©9 $# uθèδ ’ Îû $yγ ÏF÷ t/ tã Ïµ Å¡ø ¯Ρ ÏM s)̄= yñ uρ šU üθ ö/F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹yδ y7 s9 4 tΑ$s% sŒ$yètΒ «! $# ( 
… çµ̄Ρ Î) þ’ Ïn1 u‘ z|¡ôm r& y“# uθ÷W tΒ ( …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Ï= øãƒ šχθßϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄⊂∪  

يىسىفتعن ظأزع بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع ) يةنع زىلةيخا(يىسىف تذرذؤاتقان ظأيدعكع ظايال 
يةنع (ظذ ! خذدا صاناه بةرسذن«: يىسىف. دئدع» !بئرع آةل«: عكلةرنع تاقعؤئتعصتةلةص قعلدع، ظذ ظعش

ةن . هةقعقةتةن مئنعث خوجايعنعمدذر، ظذ مئنع ياخشع آىتتع ) ظئرعث ظأزعضة زذلذم قعلغذحعالر هةقعقةت
  . 23دئدع» نعجات تاصالمايدذ

ظذنعثغا  ظذ ظايالنعث ظةزعزنعث ظايالعنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمغا ظاشعق بولذص قئلعشع ؤة
  ع توغرعسعدا ظعشلةتكةن هعيلة ـ معكر

ة،   ذ ظايةتت اال ب دذ    اهللا تاظ ةؤةر قعلع لعرعدعن خ ث ظعش ةزعزنعث ظايالعنع االم  .  ظ ىف ظةلةيهعسس يىس
ذراتتع   دة ت ذ ظايالنعث ظأيع عردا ب عية    . معس قا تةؤس االمغا ياخشع قاراش ا يىسىف ظةلةيهعسس ةزعز ظايالعغ ظ

دع  ان ظع ذ ظ. قعلغ ةص     ب نع تةل عؤةت ظأتكىزىش عي مذناس ةن جعنس أزع بعل االمدعن ظ ال يىسىف ظةلةيهعسس اي
دع ال يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظاجايعص آئلعشكةن . قعل ذ ظاي ذص  ،حىنكع ظ ا ظاشعق بول ىزةل حعرايعغ  ض

اردع            . قالغان ظعدع  ظذ  . بذ ظاشعقلعق ظذنع يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعدا حعرايلعق ياسعنعشقا ظئلعص ب
  . دئدع» !بئرع آةل«ظعشعكلةرنع تاقعؤئتعص يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ظأزعضة حاقعرعص 

ارتتع ؤة     أزعنع ت دعن ظ االم بذنعث ىف ظةلةيهعسس ذن «يىس اناه بةرس ذدا ص ذ ! خ ث (ظ ةنع ظئرع ) ي
ظذ  .  يةنع سئنعث ظئرعث مئنعث خوجايعنعمدذر هةقعقةتةن مئنعث خوجايعنعمدذر، ظذ مئنع ياخشع آىتتع 

ذم . ماثا ياخشعلعق قعلدع، مةن ظذنعث ظايالعغا ظةسكعلعك قعلعش بعلةن جاؤاب قايتذرمايمةن         ظأزعضة زذل
 بذ ظايةتنع مذجاهعد، سذددع، مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق دئدع» قعلغذحعالر هةقعقةتةن نعجات تاصالمايدذ

  . ؤة باشقعالر شذنداق تةصسعر قعلغان
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ ôM £ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Νyδ uρ $pκ Í5 Iωöθ s9 β r& # u§‘ z≈ yδ ö ç/  ÏµÎn/ u‘ 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 t∃Î óÇ uΖÏ9 çµ÷Ζ tã u ûθ¡9 $# 

u !$t± ósx ø9 $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6Ïã šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪  
ذ ةيخا(ظ ةنع زىل ىفكة ) ي قا (يىس ق قعلعش ةن ) يئقعنحعلع ارعنعث روش دع، صةرؤةردعض ةل باغلع ب

ذناهتعن ؤة سةت . عضةن بولسا، يىسىفمذ ظذنعثغا مايعل بولغان بوالتتع دةلعلعنع آأرم  بعز يىسىفنع ض
  . 24ظعشتعن ظةنة شذنداق ساقلعدذق، شىبهعسعزآع، يىسىف بعزنعث سادعق بةندعلعرعمعزدعن ظعدع
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 يىسىفمذ ظذنعثغا مايعل بولغان بوالتتع      ةزع تةآشىرىص  ، بذ ظايةتنعث مةنعسع ظعمام بةغةؤعي ب
العمالردعن  مذها ذناس ظ ىحع تةصسعرش ة يىرضىزض ان     : آعم ويالص قالغ نع ظ عنع ظورذنالش ذنعث تةلعص ىفمذ ظ يىس

  . بوالتتع، دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان
ةؤع    ام بةغ دعن ظعم ذ ظو ظان االم      ي ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي دا ظةب رذن

ظةضةر بعر بةندةم    : اهللا تاظاال صةرعشتعلعرعضة ظئيتعدذ   «: ساسعدا آةلتىردع   مذنداق دئضةنلعكعنع دةلعل ظا    
اؤابعنع              نعث س ع ظعش ر ياخش ىن بع ع ظىح ذ نعيعت ذنعثغا ظ ا، ظ ةت قعلس نع نعي علعقنع قعلعش رةر ياخش بع

زعثالر ر           . يئ ذنعثغا بع ا، ظ ة قعلمعس ذنع ظةمةلعيةتت دعن ظ ا، ظان ةت قعلس نع نعي ان ظعش ر يام ذ بع ةر ظ ظةض
ل زعثالر ياخش ةتتع       . عقعنع يئ ةرك ظ ذص ت دعن قورق نع مةن ذنع قعلعش ةقةت ظ ذ ص نع    . ظ ان ظعش ذ يام ةر ظ ظةض

زعثالر       ذناهعنع يئ ث ض ر يامانلعقنع ذنعثغا بع ا، ظ ة قعلس ذخار   » ظةمةلعيةتت ام ب نع ظعم ذ هةدعس  ؤة عب
  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

ال  يىسىف ظةلةيهعسساالم : الر مةزآذر ظايةتنع تةصسعرشذناسبةزع   ةلباغلعغان، دةص   نع ظذظذ ظاي رذشقا ب
اراش                    . تةصسعر قعلدع   ة بعر قانحة خعل ق يىسىف ظةلةيهعسساالم آأرضةن روشةن دةلعلضة آةلسةك، بذ هةقت

ةن   داق دئض ةرعر مذن ع ج ذص، ظعبن أزع  : بول ذ ظ ث ظ تعن   اهللا تاظاالنع ان ظعش ذ يام ان ش نع ظويلعغ قعلعش
  . آأردعنع توسعدعغان دةلعللعرعدعن بعر

ذ لب االمنعث  :  دةلع ذب ظةلةيهعسس اآع يةظق تعن     ي ذ ظعش اآع ش عمذ ي ىرعتع بولذش تعنعث س صةرعش
ذمكعن   عمذ م ةت بولذش ارحة خ ر ص عدعغان بع داق  . توس ع مذظةييةنلةشتىرىشكة هئحقان ذقعرعقعالردعن بعرعن ي

  .شذثا ظةث توغرعسع ظذنع اهللا تاظاال ظئيتقاندةك شذ صئتع قالدذرذش آئرةك. صاآعت يوق
 ة شذنداق ساقلعدذق بعز ذناهتعن ؤة سةت ظعشتعن ظةن اآعت     يىسىفنع ض ةنع بعز ظذنعثغا ص  ي

ان     لعردا يام ة ظعش ذنعث هةمم ذنع ظ ز ظ اقلعغعنعمعزدةك بع تعن س ان ظعش ل بولغ ذنع مايع عتعص، ظ آأرس
  . ظعشتعن ؤة قةبعه ظعشتعن ساقاليمعز

 دع دعلعرعمعزدعن ظع ادعق بةن ث س ىف بعزنع عزآع، يىس ةنعشىبهعس اك ؤة   ي ان، ص ذنع تالالنغ  ظ
  ! اهللا تاظاالنعث مةغصعرعتع ؤة ساالمع ظذنعثغا بولسذن. ياخشع آعشعلةردعن قعلدذق

* * * * * * *  
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ÏΒ £ ä.Ï‰ ø‹x. ( ¨βÎ) £ä. y‰ ø‹ x. ×ΛÏà tã ∩⊄∇∪ ß# ß™θãƒ óÚ Íôã r& ôtã # x‹≈ yδ 4 “ Í Ï øótG ó™ $#uρ Å7 Î7 /Ρx‹ Ï9 ( Å7 ¯ΡÎ) ÏMΖà2 

zÏΒ tÏ↔ ÏÛ$sƒ ù: $# ∩⊄∪  
) يىسىف حعقعص آئتعش ظىحىن، زىلةيخا ظذنع قايتذرذص آئلعش ظىحىن (ظذالرنعث هةر ظعككعسع 

) تارتعص(يىسىفنعث آأثلعكعنع ظارقعسعدعن ) يةنع زىلةيخا(ظذ ) بذ حاغدا. (ظعشعككة قاراص يىضىرىشتع
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ذنعث  دا ظ ةيخانعث (يعرتعؤةتتع، ظعشعك ظالدع ةنع زىل ةن دوقذرذشذص قئلعشتع ) ي ةنع (ذ ظ . ظئرع بعل ي
سئنعث ظةهلعيةثنع دةصسةندة قعلماقحع بولغان ظادةمنع صةقةت زعندانغا تاشالش ياآع قاتتعق «): زىلةيخا

مةندعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع ) يةنع زىلةيخا(ظذ «: يىسىف. 25دئدع» قعيناش بعلةن جازاالش آئرةك
يىسىفنعث «: عرسع ضذؤاهلعق بئرعصنعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن ب) يةنع زىلةيخا(ظذ .دئدع » تةلةص قعلدع

ذنعث  ا، ظ ان بولس دعن يعرتعلغ أثلعكع ظالدع ةيخا (آ ةنع زىل أزع ) ي ىفنعث س ت، يىس أزع راس ث س نع
سأزع يالغان ) يةنع زىلةيخانعث(يىسىفنعث آأثلعكع ظارقعسعدعن يعرتعلغان بولسا، ظذنعث . 26يالغان

يىسىفنعث آأثلعكعنعث ظارقعسعدعن ) ث ظئرع يةنع زىلةيخانع (ظذ . 27دئدع» يىسىفنعث سأزع راست 
أرىص انلعقعنع آ ع «: يعرتعلغ الالر جاماظةس ةي ظاي علةرنعث ! ظ ةثالردذر، س علةرنعث هعيل ذم س ذ حوق ب

) ظايالعم. (بذنع سأزلةص يىرمعضعن! يىسىف«) يةنع ظئيتتع(. 28دئدع» هعيلةثالر هةقعقةتةن حوثدذر
  . 29»ن هةقعقةتةن خاتاالشتعثسةن ظأز ضذناهعثغا آةحىرىم سورعغعن، سة

ة،   ذ ظايةتت ذ ظايالنعث يىضىرى   يىسىف ظةلةيهاهللا تاظاال ب ةن ظ دعغا  عسساالم بعل شكةن صئتع ظعشعك ظال
دذ ةؤةر بئرع دعن خ ان حاغدعكع هالع دذرذص  . حعقق ذنع ظأيضة يان ال ظ ذ ظاي ان، ظ يىسىف ظةلةيهعسساالم قاحق

ا        ظةآعرعش ظىحىن ظارقعسعدعن قوغلعغان، شذ ظة      ال ظذنعثغا يئتشعؤئلعص ظذنعث آأثلعكعنع ظارق سنادا ظاي
ظئيتعلعشحة، آأثلةك ظذنعث ظذحعسدعن   . تةرةصتعن حعث تذتقان، شذنعث بعلةن آأثلةآنع يعرتعؤةتكةن ظعدع  

ال      . حىشىص قالغان ظعكةن   ة، ظذ ظاي دعغا    يىسىف ظةلةيهعسساالم قاحقان هالةتت ة ظعشعك ظال   قوغلعغان هالةتت
  .  بعلةن دوقذرذشذص قالدعحعققاندا ظئرع

ال دة  دا ظاي ذ حاغ تعلع   ش ايعتع ظذس عص ناه عنع تئص ال هذش لعتعص         ره ر ظعش ة ـ معكع ةن هعيل ق بعل
سئنعث «: ، تأهمةت قعلعص ظئرعضة مذنداق دئدع)ظأزعنعث جعنايعتعنع يىسىف ظةلةيهعسساالمغا ظارتعص  (

دانغ  ةن ظةهلعيةثنع دةصسةندة قعلماقحع بولغان ظادةمنع صةقةت زعن اتتعق قعيناش بعل اآع ق ا تاشالش ي
ادةمنع تىرمعضة سو      يةنع ظايالعث بعلةن ص    »جازاالش آئرةك  اتتعق   اهعشة قعلماقحع بولغان ظ اآع ق الش ي
  . ظذرذش آئرةك

ةتنع  )غةيرةتكة آئلعص   (شذنعث بعلةن يىسىف ظةلةيهعسساالم      لعغان      هةقعق  ظوتتذرعغا قويذص، ظذ حاص
اقالص      بو أزعنع ظ دا  راس (هتاندعن ظ ذ «:  مذنداق دئدع    )تحعل هال ةيخا (ظ ةنع زىل دعن مذناسعؤةت ) ي مةن

 ظذنعث ظارقعسعدعن قوغالص ظذنع ظأزعضة تارتعص ظذنعث آأثلعكعنع    نعث ظايال »ظأتكىزىشنع تةلةص قعلدع 
  . يعرتعؤةتكةنلعكع بايان قعلعنغان

 ىفنعث آأثلعكع يىس«: نعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن بعرسع ضذؤاهلعق بئرعص ) يةنع زىلةيخا (ظذ
ةيخا (ظذنعث   ظالدع تةرةصتعن يعرتعلغان بولسا     يةنع ظالدعدعن يعرتعلغان بولسا  ةنع زىل نعث سأزع ) ي

ت ث راس ذ ظايالنع ةنع ظ أزع راست     : ي ةن س دع، دئض ةص قعل نع تةل عؤةت ظأتكىزىش دعن مذناس ىف مةن  يىس
دذ  ذص حعقع دا     . بول ان حاغ ة تارتق ةيخانع ظأزعض ىف زىل ع يىس ة،حىنك ىفنعث    زىل ذص يىس ذنعمعغان بول يخا ظ

ةيخانعث     . شذنعث بعلةن ظذنعث آأثلعكعنع يعرتعؤئتعدذ      . آأآرعكعدعن تذتذص ظعتتعرعدذ   دا زىل بذنداق بولغان
  . سأزع توغرا بولعدذ

 ذنعث ةيخانعث (يىسىفنعث آأثلعكع ظارقعسعدعن يعرتعلغان بولسا، ظ ةنع زىل سأزع يالغان ) ي
دع » يىسىفنعث سأزع راست  ذ،دئ ةيخا ظذنع قوغلعغ    ب ان، زىل ةيخادعن قاحق ان حاغدا، ظذنع   يىسىف زىل

ذنعث(رعش ظىحىن ظأيضة قايتذرذص آع ذنعث  )ظ ةن ظ ذتقان، شذنعث بعل عدعن آأثلعكعنع حعث ت ا تةرعص  ظارق
دذ  عدعن يعرتعؤةتكةن بولع ا تةرعص أثلعكعنع ظارق ادةم    . آ اآع حوث ظ اال ي ذؤاهحعنعث آعحعك ب ذ ض العمالر ب ظ

  . توغرعسعدا ظعختعالصلعشعص قالدعظعكةنلعكع 
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ذمانعث ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذرازاق، ظعبن دع، :ظاب ع ظع اقاللعق آعش ذؤاهحع س ذ ض  ب
ةت قعلدع ذمانعث . دئضةنلعكعنع رعؤاي ذؤاهحع صادعشاهنعث :سةؤرعمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ذ ض  ب

  . خاس ظادةملعرعدعن ظعدع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
ذؤاهحع    ذ ض ةد ظعبنع ظعسهاق قاتارلعقالرمذ ب ةتادة، سذددع، مذهةمم ة، هةسةن، ق د، ظعكرعم مذجاهع

دذ  دع، دةي ادةم ظع وث ظ ذؤ . ح ذ ض نعث ب ع ظابباس ةؤفعي، ظعبن دع،  اظ اال ظع ك ب ىآتعكع آعحع هحع بأش
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا  . دئض ع يةس الل ظعبن ذ هع ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذنداقال ظةب ةن، ش ف، هةس

اال ظعدع،       :سةظعدع ظعبنع جذبةير ؤة زةههاك ظعبنع مذزاهعم قاتارلعقالردعنمذ        بذ هويلعدا يىرضةن آعحعك ب
  . ظعبنع جةرعر بذ آأز قاراشنع تاللعدع. دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع

 يىسىفنعث آأثلعكعنعث ظارقعسعدعن يعرتعلغانلعقعنع آأرىص) يةنع زىلةيخانعث ظئرع(ظذيةنع  
انلعقعنع  ت ظئيتق االمنعث راس ىف ظةلةيهعسس رع يىس ةيخانعث ظئ ذن،زىل ث ظ ان  ظايالعنع ارعالص يالغ ع ق

 يةنع بذ حوقذم سعلةرنعث هعيلةثالردذر! ظةي ظايالالر جاماظةسع«نعقلعغاندعن آئيعن سأزلعضةنلعكع ظئ
  . ردذر هعيلةثالوهتاننع حاصالش سعلةرنعثبذ ياشنعث ظابرذيعغا داغ تةآكىزىش ؤة ظذنعثغا بذ ب

دئدع» سعلةرنعث هعيلةثالر هةقعقةتةن حوثدذر ظاندعن ظذ يىسىف ظةلةيهعسساالمنع يىز بةرضةن 
ذنع سأزلةص يىرمعضعن ! يىسىف : بذ ظعشنع يوشذرذشقا بذيرذص مذنداق دئدع   ىتىنلةي ب ذنع ص ةنع ب  ي

  . ظذنع هئحكعمضة دئمعضعن. ظذنتذص آةتكعن
ذناهعثغا آةحىرىم سورعغعن : ظذ ظايالعغا مذنداق دئدع     أز ض ادةم        سةن ظ  بذ ظئغعر ـ بئسعق ظ

دع ةحىردع    . ظع ىن آ الغانلعقع ظىح ذؤااللماي قعلعص س أزعنع تذت ذ ظعشنع ظ ذ ظايالعنعث ب اآع ظ ذ . ي ذثا ظ ش
 بذ ياشتعن يامان    )سةندعن ظأتكةن (سةن ظأز ضذناهعثغا آةحىرىم سورعغعن، يةنع      : ظايالعغا مذنداق دئدع  

ةص ذناهت ظعشنع تةل دعن ض ث، ظان ىفنع قارعلعشعث  قعلغانلعقع ان يىس اك بولغ ذناهعثغا  عن ص ارةت ض دعن ظعب
  . سةن هةقعقةتةن خاتاالشتعث. آةحىرىم سورعغعن

* * * * * * *  
 * tΑ$s% uρ ×ο uθ ó¡ÏΣ ’ Îû ÏπsΨƒÏ‰yϑ ø9 $# ßN r&u øΒ $# Í“ƒÍ•yè ø9$# ßŠÍρ ü è? $yγ9 tG sù tã ÏµÅ¡ ø̄Ρ ( ô‰ s% $yγ x tóx© $‰7 ãm ( $ ¯ΡÎ) 

$ yγ1u t∴s9 ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7–Β ∩⊂⊃∪ $−Η s>sù ôM yèÏϑ y™ £ ÏδÍ õ3yϑ Î/ ôM n= y™ ö‘ r& £Îκö s9 Î) ôN y‰ tG ôã r&uρ £çλ m; $ Z↔ s3−G ãΒ ôM s?# u uρ ¨≅ä. 

;ο y‰ Ïn üρ £ åκ÷] ÏiΒ $YΖŠ Åj3Å™ ÏM s9$s% uρ ólã ÷z $# £ Îκö n= tã ( $−Η s> sù ÿ… çµuΖ ÷ƒ r&u‘ …çµ tΡ ö y9ø. r& z÷è ©Üs% uρ £åκ u‰Ï‰÷ƒ r& zù= è% uρ |·≈ xm ¬! $tΒ 

# x‹≈yδ #¶ |³o0 ÷β Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÍ x. ∩⊂⊇∪ ôM s9$s% £ä3 Ï9 ẍ‹sù “ Ï% ©!$#  É_̈Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9 uρ … çµ›?Š uρ¨u‘ tã 

Ïµ Å¡ø̄Ρ zΝ |Á ÷ètFó™ $$ sù (  È⌡s9 uρ öΝ©9 ö≅ yèø tƒ !$ tΒ …çν ã ãΒ# u £uΖ yf ó¡ãŠs9 $ ZΡθä3u‹ s9 uρ zÏiΒ tÍ Éó≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% Éb> u‘ 

ßôf Åb¡9 $# = xm r& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û É_tΡθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ( ωÎ) uρ ô∃Î óÇs?  Éi_ tã £èδ y‰ ø‹ x. Ü=ô¹ r& £Îκ ö s9Î) ä. r&uρ zÏiΒ tÏ= Îγ≈ pgù: $# 

∩⊂⊂∪ z>$yf tFó™ $$sù … çµs9 …çµ š/ u‘ t∃ u |Ç sù çµ÷Ζ tã £èδ y‰ø‹ x. 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊂⊆∪  
نعث خوتذنع قذلعغا آأيىص قئلعص، ) يةنع معسعرنعث صادعشاسع(ظةزعز «: شةهةردعكع بةزع ظايالالر

» ظذنعث بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلعصتذ، بعز ظذنع، ظةلؤةتتة، ظاشكارا ظازغان دةص قارايمعز
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) مئهماندارحعلعققا حاقعرعص (ظذالرنعث ضةص ـ سأزلعرعنع ظاثالص، ظذالرغا) يةنع زىلةيخا(ظذ . 30دئيعشتع
تةآعية ياستذقالرنع تةييارلعدع، ظذالرنعث هةربعرعضة بعردعن صعحاق ) يألعنعدعغان(ظذالرغا . ظادةم ظةؤةتتع

 -سةن حعقعص ظذالر بعلةن آأرىشكعن دئدع، ظذالر يىسىفنع آأرىص هاث «) زىلةيخا يىسىفكة. (بةردع
ذالر . نع آئسعؤئلعشتع تاث بولذص قئلعشتع ؤة ظأزلعرعنعث قوللعرع  داق حعرايلعق ظعنساننع («: ظ بذن

ر ظئسعل صةرعشتعدذر ) ياراتقان ةقةت بع ذ . 31دئيعشتع » اهللا صاآتذر، بذ ظادةمزات ظةمةس، ص ةنع (ظ ي
ادةم، مةن ظذنعثدعن مذناسعؤةت «): زىلةيخا مانا بذ سعلةر ظذنعث ظىحىن مئنع ظةيعبلعضةن هئلعقع ظ

ظةضةر ظذ يةنعال بذيرذقذمنع قعلمعسا، حوقذم .  لئكعن ظذ ظأزعنع حعث ساقلعدعظأتكىزىشنع تةلةص قعلدعم،
ماثا ظذالر ! ظع صةرؤةردعضارعم«: يىسىف. 32دئدع» زعندانغا تاشلعنعدذ، حوقذم خار ظادةم بولذص قالعدذ

اث، ظىندعضةن نةرسعدعن آأرة زعندان سأيىملىآتذر، ظةضةر ظذالرنعث هعيلعسعنع مةندعن دةصظع قعلمعس 
دع » ظذالرغا مايعل بولذص قالعمةن، نادانالردعن بولذص قالعمةن ) ظعنسانحعلعقتا( صةرؤةردعضارع . 33دئ

دع  ظع قعل ىفتعن دةص عنع يىس ذالرنعث هعيلعس ص ظ ةت قعلع عنع ظعجاب ذنعث دذظاس ا (اهللا . ظ ظعلتعج
  . 34 بعلعص تذرغذحعدذر)ظذالرنعث ظةهؤالعنع(هةقعقةتةن ظاثالص تذرغذحعدذر، ) قعلغذحعالرنعث دذظاسعنع

بذ خةؤةرنعث شةهةر ظاياللعرعغا يئتعص بئرعشع ؤة ظذالرنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمغا هعيلة ـ 
  معكعر قعلعشع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب عر     اهللا تاظ ةؤعرعنعث معس ث خ ةزعزنعث ظايالعنع ةن ظ االم بعل ىف ظةلةيهعسس  يىس
  . شعلةرنعث سأزلعشعص يىرضةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ هةتتا آع،شةهعرعضة تاراص آةتكةنلعكعدعن

 الالر دارالرنعث ظاياللعرعغا ظوخشاش         ( شةهةردعكع بةزع ظاي ةربابلعرع ؤة ظةمةل ةت ظ الالر  )دأل  ظاي
ةص   أرىص ؤة ظةيعبل ان آ عنع يام ذ ظعش ان ب ث قعلغ ةزعزنعث ظايالعنع ةزعز «: ظ عرنعث (ظ ةنع معس ي

ىص قئلعص، ظذنعث بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلعصتذ، نعث خوتذنع قذلعغا آأي) )1(صادعشاسع
لعغا يىرعكعنعث ذ يةنع ؤةزعرنعث ظايالع ق    دئيعشتع» بعز ظذنع، ظةلؤةتتة، ظاشكارا ظازغان دةص قارايمعز 

ظذنعث  .  ظذنعثدعن ظأزع بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلعصتذ            ،حوثقذر يةرلعرعدعن آأيىص قئلعص     
  . نع هةقعقةتةن ظازغذنلذق دةص قارايمعزعنع ؤة ظذنعثدعن بذ ظعشنع تةلةص قعلعشعيىص قئلعشقذلعغا آأ
 ظذالرنعث ضةص ـ سأزلعرعنع ظاثالص ) يةنع زىلةيخا(ظذ  ةزع ةيخا ظذالرنعث   تةصسعرشذناس  ب الر زىل

تذ   ” أرىص قاص ذلعنع ياخشع آ ةيخا ق اثالص “ زىل أزنع ظ ةن س دع،دئض هاق .  دئ ع ظعس ةد ظعبن ةلكع :مذهةمم  ب
دذ      تعص بارع ةنلعكع يئ ق ظعك االمنعث حعرايلع ىف ظةلةيهعسس ذالرغا يىس ىف    . ظ ذالر يىس ةن ظ ذنعث بعل ش

  .  آأرىش مةقستعضة يئتعش ظىحىن شذ ضةصنع قعلعشتع، دئدع،ظةلةيهعسساالمنع آأرىشنع ظارزذ قعلعص ظذنع
ةؤةتتع ) مئهماندارحعلعققا حاقعرعص (ظذالرغا شذ حاغدا    ادةم ظ ةنع ظذ    ظ دارحعلعققا    ي الرنع مئهمان
 ظعبنع ظابباس، سةظعد ظعبنع      تةآعية ياستذقالرنع تةييارلعدع ) يألعنعدعغان(ظذالرغا . ظأيعضة حاقعردع 

دع    داق دئ قعالر مذن ةن، سذددع ؤة باش د، هةس ةير، مذجاهع تذقالرنع  : جذب ئلعص ياس علةرنع س ةيخا آأرص زىل
  . نع آةلتىرىص سورذن هازعرلعدععك ؤة مئؤعلةر يئمةآل)صعحاقالر بعلةن آئسعص يةيدعغان(قويذص، 

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذثا اهللا تاظ ةردع : ش عحاق ب ردعن ص ة بع ذالرنعث هةربعرعض ذ ظ  ب
رع بولذص، ظذالرنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنع آأرىش ظىحىن قعلغان هعيلعسعضة         زىلةيخانعث هعيلة ـ معك  
  . قايتذرغان جاؤاب ظعدع

                                                 
عرل ) 1( قا تةصس ةزعزنع باش اجعم ظ العه ه ةد س ان مذهةمم اهع دةص ظالغ عرنعث صادعش ايدعلعنعص معس تور . ةردعن ص عر(ظاص ع آةس ةنع ظعبن عرنعث ) ي ةزعزنع معس ظ

  . ؤةزعرع دةص ظالغان
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) سةن حعقعص ظذالر بعلةن آأرىشكعن دئدع «) كةزىلةيخا يىسىف     ةيخا  بذ شذنعث ظىحىنكع، زىل
ىف ظةلةي أيىس ان م ر ظورذنغ قا بع االمنع باش دعهعسس ان ظع ان . آتىرىص قويغ االم حعقق ىف ظةلةيهعسس يىس

دا اث  ،حاغ أرىص ه ىفنع آ ذالر يىس تع -ظ ذص قئلعش اث بول ةن   ت أرىش بعل ذنع آ ايعن  ( ظ ذنعث ظعنت ظ
ةن              ن ؤة ظئدعحعرايلعقلعقع عحاقالر بعل عؤاتقان ص ؤة آئس دعكع مئ ئلعص، قوللعرع اث ق اث ـ ت عللعكعدعن ه س
  . قوللعرعنع آئسعؤئلعشتعظأزلعرعنعث 

ظذالر يةص ـ ظعحعص     . ظذالر صعحاقالر بعلةن قوللعرعنع آئسعؤئلعشتع     : بعر قانحة آعشع مذنداق دئدع 
ةردع    زىلةيخا ظذالرنعث ظالدعغا مئؤة قويد    ،تويغاندعن آئيعن  ظاندعن  . ع ؤة هةر بعر ظايالغا بعردعن صعحاق ب

دع     علةر؟ دئ نع خاالمس ىفنع آأرىش ذالرغا يىس ذالر. ظ ة: ظ دع،هةظ ىف .  دئ ةيخا يىس دعغا  زىل ذالرنعث ظال نع ظ
ص آأرىشى ةؤتتع   حعقع ادةم ظ ذيرذص ظ كة ب ع                . ش ذص قوللعرعن اث بولذش اث ـ ت ةندة ه ذنع آأرض ذالر ظ ظ

ةيخا ظ . شتعآئسعؤئلع دعن زىل ىفنع    ظان ىن، يىس عدعن آأرىشع ظىح ةينع تةرعص دع ؤة آ ىفنع ظال ذالرنعث يىس
ذيرذدع   كة ب رعص آئتعش ةتتع   . آع رعص آ ايتعص آع ىف ق تعن    . يىس ع آئسعش ذالر قوللعرعن ذآع، ظ هالب

دع  ان ظع ةريات بعل     . توختعمعغ دا، ص ان حاغ ئس قعلغ انلعقعنع ه ث ظاغرعغ ذالر قوللعرعنع تع  ظ ة قعلعش ةن نال
دعثالر        : خايةشذنعث بعلةن زىل ان دةرت ـ     . سعلةر ظذنع بعر آأرىش بعلةنال بذ هالغا آئلعص قال مئنعث تارتق

  . دئدع! ؟ظةلةملعرعم قانداقكةن
ر ) بذنداق حعرايلعق ظعنساننع ياراتقان («: ظذالر ةقةت بع ادةمزات ظةمةس، ص ذ ظ اآتذر، ب اهللا ص

 آأرضةندعن آئيعن بعز ساثا ماالمةت      بعز بذ ظةهؤالنع   :  ظذالر زىلةيخاغادئيعشتع» ظئسعل صةرعشتعدذر 
دع ايمعز، دئ دة حعراي. قعلم انالر ظعحع ذالر ظعنس ع ظ ىزةللعكتة حىنك اآع ع ض ايدعغان ي ذنعثغا ظوخش ظ

دع  ةن ظع ع آأرمعض دعغان بعرعن راق قالع ع  . ظوخشاص ىزةللعكنعث يئرعم ىتىن ض االمغا ص ىف ظةلةيهعسس يىس
  . بئرعلضةن ظعدع

ان قعلعنغان هةدعستة مذنداق دئيعلعدذ       بذ هةقتة ظعمام مذسلعم رعؤاية  : ت قعلغان ظعسرا ؤةقةسع باي
ةنلعكعنع         عدعن ظأتك االمنعث قئش ىف ظةلةيهعسس ماندا يىس ةؤةت ظاس ع ق االم ظىحعنح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . دئدع» ظذنعثغا هةقعقةتةن صىتىن ضىزةللعكنعث يئرعمع بئرعلعصتذ«: سأزلةص
علةر مةزآ  ة آعش ر قانح د ؤة بع دذ مذجاهع داق دةي دة مذن ةت هةققع الالر(: ذر ظاي ا  )ظاي اهللا تاظاالغ

  . بذ ظادةمزات ظةمةسسئغعنعص صاناه تعلةيمعز 
 مانا بذ سعلةر ظذنعث ظىحىن «): يةنع زىلةيخا (ظذ . دئيعشتع» صةقةت بعر ظئسعل صةرعشتعدذر

ادةم  ع ظ ةن هئلعق ع ظةيعبلعض تعص  مئن أزرة ظئي ا ظ ةيخا ظايالالرغ ذ، :  زىل ا ب أرىص   مان ع آ ةقعقعي ياخش  ه
  .  تئضعشلعك بولغان حعراي ؤة آامالةتكة يةتكةن ظادةمدذر، دئدعقعلعشقا
 مةن ظذنعثدعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلدعم، لئكعن ظذ ظأزعنع حعث ساقلعدع  ةنع  ي

دع   عمعنع رةت قعل ث تةلص ةزع  . مئنع دذ    تةصسعرشذناسب داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي الال : الر ب ذنعث  ظاي ر ظ
يعن   ةندعن آئ ع آأرض قع حعرايعن ذالرغا  ،تاش ةيخا ظ ان ( زىل ةي قالغ ذالر بعلم ق  )ظ ذقةدةر حعرايلع ذنعث ش  ظ

  . بولذشع بعلةن بعرضة ظعصصةتلعك ظعكةنلعكعدعن ظعبارةت ياخشع سىصةتلعرعنع خةؤةر قعلدع
ذمنع قع : ظاندعن يىسىف ظةلةيهعسساالمغا تةهدعت قعلعص        ةنعال بذيرذق ذ ي ةر ظ ذم ظةض لمعسا، حوق
 شذ صةيتتة يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث     دئدع» زعندانغا تاشلعنعدذ، حوقذم خار ظادةم بولذص قالعدذ 

 ماثا ظذالر ظىندعضةن نةرسعدعن ! ظع صةرؤةردعضارعم يامان نعيعتعدعن ؤة هعيلعسعدعن صاناه تعلعدع ؤة        
ذالرن يةنع صاهعشعدعن     ةر ظ دان سأيىملىآتذر، ظةض أرة زعن ظع قعلمعساث، آ دعن دةص عث هعيلعسعنع مةن

انحعلعقتا( ةن ) ظعنس ذص قالعم ل بول ذالرغا مايع ة    ظ قا ظعض أزةمنع تذتذؤئلعش ع ظ ةن مئن ةر س ةنع ظةض  ي
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ادعر ظةمةسمةن ،قعلمعساث أزةمنع تذتذؤئلعشقا ق ةن ظ ىح ـ       .  م ةقةت سئنعث ياردعمعث ؤة سئنعث آ ةن ص م
ايد  ة ص ةنال ظأزةمض عث بعل ا قعلعش ذدرةت ظات ةن        ق ة بوالاليم كة ظعض ان آةلتىرىش اردةم . ا ـ زعي ةندعنال ي س

ةن ةؤةآكىل قعلعم اثعال ت ةن، س داق . تعلةيم ةر ظذن ويمعغعن، ظةض الص ق قا تاش ة بولذش ة ظعض ع ظأزةمض مئن
اث  انحعلعقتا(قعلمعس ةن ) ظعنس ذص قالعم ادانالردعن بول ةن، ن ذص قالعم ل بول ذالرغا مايع دع» ظ . دئ

ظعلتعجا (اهللا . سعنع ظعجابةت قعلعص ظذالرنعث هعيلعسعنع يىسىفتعن دةصظع قعلدعصةرؤةردعضارع ظذنعث دذظا
  . بعلعص تذرغذحعدذر) ظذالرنعث ظةهؤالعنع(هةقعقةتةن ظاثالص تذرغذحعدذر، ) قعلغذحعالرنعث دذظاسعنع

دع        اقلعدع ؤة قوغدع دعن س ة ـ معكرع االمنع ظايالالرنعث هعيل اال يىسىف ظةلةيهعسس  يىسىف. اهللا تاظ
أ  ان ظعشتعن ظ االم يام ارتتع ظةلةيهعسس اتتعق ت دعن. زعنع ق ذنع قعلغان دع  ظ دا يئتعشنع تاللع أرة زعندان .  آ

يىسىف ظةلةيهعسساالم حعرايلعق ؤة آامالةتكة يةتكةن يعضعت بولذش سىصعتع بعلةن ظعنتايعن حعرايلعق،                     
عثدعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع   باي ؤة هوقذققا ظعضة ظايال خوجايعنع، معسر ؤةزعرع ظةزعزنعث خوتذنع ظذن      

  . تةلةص قعلغان تذرذقلذق، ظذ ظذنداق قعلعشتعن ساقالندع
اهللا تاظاالدعن قورقذص ؤة ظذنعث ساؤابعنع ظىمعد قعلعص، ظذ ظعشنع قعلغاندعن آأرة زعنداندا يئتعشقا             

  .  ظعسصاتاليدذمانا بذ يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظةث يذقعرع مةرتعؤعضة اليعق ظعكةنلعكعنع. رازع بولعدذ
االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب دة ظعم علةر هةققع ق آعش ة اليع ذ مةرتعؤعض ب

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض وق  «: مذن اية ي داق س قا هئحقان عدعن باش ث سايعس ةت . اهللا نع قعيام
ار  ادةم ب ىك ظ ة تىرل دعغان يةتت ة ظالع دة اهللا ظأزسايعسعض ل : آىنع ذلمان( ظادع اه) مذس اهللا  . صادعش

ةلبع اهللا نعث مةسحعتعضة باغالنغان آعشع       .  ظأسىص يئتعلضةن ياش     قعلعش بعلةن  تة ظعباد غاتاظاال  .  ق
ال   .  ظايرعلغان ظعككع آعشع يولعدا ؤة اهللا جةم بولغان يولعدا اهللا ،اهللا يولعدا دوست بولذص     حعرايلعق ظاي

ا   ة حاقعرس ذنع ظأزعض ن ق”ظ ةن اهللا دع ةن م ع“ورقعم ان آعش ع .  دةص رةت قعلغ ع نئمعن وث قول  ظ
دا اهللا    . بةرضةنلعكعنع سول قولع بعلمةي قالغعدةك دةرعجعدة مةخصعي سةدعقة بةرضةن آعشع                 خالعي جاي

  . » ياش تأآكةن آعشعزعكرع قعلعصتاظاالنع 
* * * * * * *  

 ¢Ο èO # y‰ t/ Μ çλm; .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#ãρ r&u‘ ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨ àfó¡ uŠs9 4 ®L xm &Ïm ∩⊂∈∪  
ذالر  دعن ظ ر (ظان ة داظع ذناه ظعكةنلعكعض ىفنعث بعض ذنع ) يىس يعن، ظ ةندعن آئ اآعتالرنع آأرض ص

  . 35بعرمةهةل قاماص قويذشنع اليعق تاصتع
ظئلعنلغانلعقع ؤة ظذنعث ظعجرا  نعثع قارارش زعندانغا تاشاليىسىف ظةلةيهعسساالمنع

  توغرعسعدا قعلعنغانلعقع 
دذ اهللا داق دةي اال مذن ةلع  :  تاظ ةن ظةم ذالر آأرض دعن ظ ر   يظان االمنع بع ىف ظةلةيهعسس الردعن يىس  ظعش

دع ايدعلعق، دةص قارع ة ص نع ظأزلعرعض والص قويذش دانغا س عل زعن االمنعث . مةزض ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس ظ
اآعت     ظذنعث راستحعل، ظعصصةتلعك ؤة صاك ظعكةنلعكعضة داظعر       ،بعضذناه ظعكةنلعكعنع بعلضةن   الر دةلعل ـ ص

تع  ذنداق قعلعش يعن ش دعن آئ كارا بولغان ةنلعكع  . ظاش اراص آةتك أز ت ةقتعكع س ذ ه ةقةت ب ذنع ص ذالر ظ ظ
ةيخادعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعل                )ظذالر ( غانلعقع ظىحىن   ظىحىن، آعشعلةر ظارعسعدا يىسىف زىل

ذماننع قوزغاشنع مةقسةت قعلعص ق   تذ، دئضةن ض ذنع سوالص قويذص دعظ دا . اماص قوي ىن ظاخعرع شذنعث ظىح
ةدةر         ا ق ةتتعن ظاقالنغانغ النغان تأهم ة حاص ذ ظأزعض دا، ظ ةص قعلغان نع تةل دعن حعقعش ذنع زعندان اه ظ صادعش
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دع   ع ظذنعمع دعن حعققعل ابرذيع       . زعندان دعن ظ دعن زعندان دعال، ظان ئالن قعلعنغان ةنلعكع ظ اك ظعك ث ص ظأزعنع
  !  نعث ساالمع ؤة مةرهةمعتع بولسذنظذنعثغا اهللا. ظاقالنغان هالدا حعقتع

* * * * * * *  
 Ÿ≅ yz yŠuρ çµ yètΒ zôf Åb¡9$# Èβ$u‹tF sù ( tΑ$s% !$ yϑ èδß‰ tn r& þ’ ÏoΤ Î) û É_1u‘ r& ã ÅÇ ôã r& # X ôϑ yz ( tΑ$s% uρ ã yz Fψ $# þ’ ÏoΤ Î) û É_1 u‘ r& 

ã≅ Ïϑ ôm r& s−öθsù  Å› ù& u‘ # [” ö9 äz ã≅ ä. ù' s? ãö ©Ü9$# çµ÷Ζ ÏΒ ( $uΖ ø⁄Îm; tΡ ÿÏ&Í#ƒÍρ ù' tG Î/ ( $̄Ρ Î) y71u tΡ zÏΒ tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪  
دع  ة آعرضةن ظع ةن ظعككع يعضعت بعلل دانغا يىسىف بعل رع . زعن ذالرنعث بع مةن حىشىمدة «: ظ

مةن حىشىمدة «: ظعككعنحعسع. دئدع» هاراق سئتعؤاتقان آأرىصتعمةن) ظىزىمدعن(ظأزةمنع هةقعقةتةن 
ة ظأزةمنع هةقعقةتةن بئشعمدا نان آأ  تىرىص تذرغان، ناننع قذشالر يةؤاتقان آأرىصتعمةن، تةبعرعنع بعزض

) يةنع حىشكة تةبعر بئرةلةيدعغانالردعن(ظئيتعص بةرسةث، بعز سئنع هةقعقةتةن ياخشعلعق قعلغذحعالردعن 
  . 36دئدع» دةص قارايمعز

المدعن زعندانغا تاشالنغان ظعككع آعشعنعث ظأز حىشلعرعنعث تةبعرعنع يىسىف ظةلةيهعسسا
  سورعغانلعقع توغرعسعدا 

دذ داق دةي ةتادة مذن ذ ظعككعسعنعث بعرع صادعشاهنعث ساقع : ق دع يظ اؤعيع ظع رع ن ة بع ذ . سع، يةن ب
  . ظعككعسع حىش آأرىص، يىسىف ظةلةيهعسساالمدعن ظذنعثغا تةبعر بئرعشعنع تةلةص قعلدع

* * * * * * *  
 tΑ$s% Ÿω $ yϑ ä3‹ Ï?ù' tƒ ×Π$yè sÛ ÿÏµ ÏΡ$s% y— ö è? ωÎ) $ yϑ ä3è?ù' ¬6 tΡ  Ï&Í#ƒÍρ ù'tG Î/ Ÿ≅ö6 s% β r& $yϑ ä3 u‹Ï? ù' tƒ 4 $ yϑ ä3Ï9 s̈Œ $ £ϑ ÏΒ 

 É_ yϑ ¯= tæ þ’ Ïn1u‘ 4 ’ ÏoΤ Î) àM ø.u s? s'©# ÏΒ 5Θöθ s% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ν èδ uρ Ïο u ½z Fψ $$Î/ öΝèδ tβρã Ï≈x. ∩⊂∠∪ àM ÷èt7 ¨? $#uρ s'©# ÏΒ 

ü“ Ï !$t/# u zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ 4 $ tΒ šχ% x. !$uΖ s9 βr& x8Î ô³Σ «! $$Î/ ÏΒ & ó x« 4 y7 Ï9 s̈Œ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# 
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ع ةنلعكعنع «: يىسىف ظئيتت ة ظعك ذنعث نئم ذرذن، ظ ا سعرتتعن تاماق آعرعشتعن ب ظعككعثالرغ

شىبهعسعزآع، مةن اهللا . سعلةرضة ظئيتعص بئرةلةيمةن، بذ صةرؤةردعضارعم ماثا بعلدىرضةن نةرسعلةردعندذر
ةؤمنعث دعنعنع تاشلعدعم  دعغان ق اخعرةتنع ظعنكار قعلع جدادلعرعم، مةن ظة . 37غا ظعشةنمةيدعغان، ظ

ظعبراهعم، ظعسهاق، يةظقذبالرنعث دعنعغا ظةضةشتعم، هئحقانداق نةرسعنع اهللا غا شئرعك آةلتىرىش بعزضة 
ئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع  دذر، ل اليعق ظةمةس، بذ اهللا نعث بعزضة ؤة ظعنسانالرغا قعلغان مةرهةمعتع

  . 38شىآىر قعلمايدذ
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عشتعن ظعلعضعرع بذ ظعككع آعشعنع اهللا تاظاالنعث بار يىسىف ظةلةيهعسساالم حىشكة تةبعر بئر
  ؤة بعرلعكعنع تونذشقا دةؤةت قعلغانلعقع توغرعسعدا 

عنعث          ذ حىش ث ظ ة، ظأزعنع ىش آأرس داقال ح ذالرنعث قان ة ظ ذ ظعككعسعض االم ظ ىف ظةلةيهعسس يىس
ذنعثغا ت          عرع، ظ تعن ظعلض ىز بئرعش ة ي ىش ظةمةلعيةتت ذ ح دعغانلعقعنع، ظ ةبعرعنع بعلع ةبعر ت

دعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ، دذبئرةلةي ذ مذنداق دةي ا سعرتتعن تاماق آعرعشتعن :  شذثا ظ ظعككعثالرغ
تعص بئرةلةيمةن  ةقةت اهللا تاظاالنعث ظأضةتكةن      بذرذن، ظذنعث نئمة ظعكةنلعكعنع سعلةرضة ظئي  بذ ماثا ص

االنع ؤة قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلعد . بعلعمعدذر  ة ساؤاب ـ جازانعث     حىنكع مةن اهللا تاظ عغان، قعيامةتت
  . بارلعقعنع ظىمعد قعلمايدعغان آاصعرالرنعث دعنعدعن يعراق تذردذم

 تعم ا ظةضةش ذبالرنعث دعنعغ هاق، يةظق راهعم، ظعس دادلعرعم، ظعب ةن ظةج ذرلذقنع ؤة م  آذص
لعدعم ئرعكلعكنع تاش دعم ـ اهللا ت          .ش ا ماث االمالرنعث يولعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ة ش ث  ظةن اظاالنع

ذن ذالرغا بولس االمع ظ ةمعتع ؤة س كةن،  ! مةره ان ظةضةش ةيغةمبةرلةرنعث يولعغ ان، ص ا ماثغ وغرا يولغ ـ ت
ا مذشذنداق بولعدذ            ان آعشع مان أزعنع تارتق ةلبعنع     . ظازغذنالرنعث يولعدعن ظ اهللا تاظاال هةقعقةتةن ظذنعث ق

اليدذ   ا باش وغرا يولغ عتعدذ  . ت عنع ظأض ةن نةرس ذنعثغا بعلمعض عل .ظ ذنع ياخش لةر   ظ تا آعش عق قعلعش
  . شعؤا، توغرا يولغا حاقعرعدعغان داهعي قعلعدذظةضعشعدعغان صئ

 ة ؤة ث بعزض ذ اهللا نع ةس، ب ق ظةم ة اليع ةلتىرىش بعزض ئرعك آ ا ش عنع اهللا غ داق نةرس هئحقان
دذر  ان مةرهةمعتع انالرغا قعلغ ذظعنس راص قعلعش بو  ، ب ع ظئتع ار ؤة بعرلعكعن ث ب ئح   اهللا تاظاالنع ذص، ه ل

وق ئرعكع ي ذر ،ش تعن ظعبارةتت رار قعلعش وق، دةص ظعق اله ي قا ظع االدعن باش ذز اهللا تاظ اال .  يالغ اهللا تاظ
دع  ذنع تونذشقا بذيرع ع ظ دىردع ؤة بعزن ارقعلعق بعل ة ؤةهعي ظ دنع بعزض ة . تةؤهع ةيغةمبةرلةرنع تةؤهعدآ ص

  . ونذتتعحاقعرعدعغان دةؤةتحع قعلعش ظارقعلعق تةؤهعدعنع ظعنسانالرغا ت
لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع شىآىر قعلمايدذ يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ظأزلعرعضة صةيغةمبةرلةرنع 

ةلكع  . قعلغان نئمعتعنع تونعمايدذ   ظاتا  ظةؤةتعش ظارقعلعق    اهللا نعث بةرضةن نئمعتعضة آذفرعلعق قعلغان      ب
  . )1(ص قويغانالرنع آأرمعدعثمذ؟هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرى) ظازدذرذش بعلةن(ؤة ظأز قةؤمعنع 

* * * * * * *  
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ر اهللا ياخشعمذ؟ ! تىرمعداش ظاغعنعلةر  ذدرةتلعك بع اآع ق ذدالر ياخشعمذ؟ ي . 39تارقاق آأص مةب
وؤاثالر ظاتعؤالغان سعلةرنعث اهللا ا ـ ب أزةثالر ؤة ظات ةقةت سعلةر ظ  نع قويذص ظعبادةت قعلعؤاتقعنعثالر ص

) ظذالرنعث اهللا نعث شئرعكع بولذشع توغرعسعدا (ناملعرعدعنال ظعبارةت، اهللا ) بذتالرنعث ؤة غةيرعينعث (
ةقةت اهللا غعال مةنسذص، هئحقانداق دةلعل حىشىرضعنع يوق، ظعبادةت ؤة دعن بارعسعدعكع بارحة هأآىملةر ص

                                                 
  .  ـ ظايةت28سىرة ظعبراهعم ) 1(
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لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع . ظذ سعلةرنع صةقةت ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذغان، بذ توغرا دعندذر 
  . 40بعلمةيدذ) بذنع(

ىزلعنعص      قا ي أز قعلعش ة س ع آعشعض ع ظعكك االم هئلعق ىف ظةلةيهعسس دعن يىس ئح  ،ظان ذالرنع ه  ظ
اد  ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ وق يالغ ئرعكع ي ةؤملعرعنعث ش قا، ق ذص(ةت قعلعش االنع قوي ذؤاتقان )اهللا تاظ  حوقذن

ذدرةتلعك  :اق بولذشعغا حاقعرعص مذنداق دئدعبذتلعرعدعن يعر  اآع ق ذدالر ياخشعمذ؟ ي تارقاق آأص مةب
ا بولغان بعر اهللا                  بعر اهللا ياخشعمذ؟   يةنع هةممة نةرسة ظذنعثغا باش ظعضعدعغان غالعب، بىيىك ؤة آاتت

  ياخشعمذ؟ 
ان        اله دةص ظاتعؤالغ ذؤاتقان ؤة ظع ةؤمع حوقذن ة ق ذ ظعككعسعض االم ظ ىف ظةلةيهعسس دعن يىس ظان
عرع            أزلعرع ؤة ظعلض ذالرنع ظ ذص، ظ ادانلعقع بول ذالرنعث ن ةقةت ظ ذ ص ةنلعكعنع، ب ل ظعك علةرنعث باتع نةرس

ا   وؤعلعرع ظعاله دةص ظاتعؤالغانلعقعنع، بذنعثدا اهللا تةرعصعدعن آةلضة        ظأتكةن ظات ةلعل ـ     ن هئحقانداق د ـ ب
  . قعنع بايان قعلدعصاآعتنعث يوقلذ

داق دةلعل ) ظذالرنعث اهللا نعث شئرعكع بولذشع توغرعسعدا (اهللا : شذثا ظذ مذنداق دئدع    هئحقان
وق عنع ي ات          حىشىرض ل ـ ظعسص داق دةلع ةنع هئحقان وق؛ ي عنع ي اآعت حىشىرض ىف .  ص دعن يىس ظان

أآىمرانلعق قع  ذالرغا ه االم ظ شظةلةيهعسس اهلعق   ،لع ش، صادعش ةررذص قعلع ة تةس علةرنع خالعغانح  نةرس
ةقةت   ،يىرضىزىش قاتارلعقالرنعث هةممعسعنعث اهللا تاظاالغا خاس ظعكةنلعكعنع        اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنع ص

  . ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرعغانلعقعنع بايان قعلدع
ربذ توغرا دعندذادةتنع اهللا    مةن سعلةرنع اهللا تاظاالنع بع يةن ار ؤة بعر دةص بعلعشكة، ظةمةل ـ ظعب

تاظاالغعال ظعخالس بعلةن قعلعشقا حاقعرغان بذ دعن اهللا ظةمةل قعلعشقا بذيرذغان، ظذنعث توغرعلعقعغا دةلعل         
  . ـ صاآعتالرنع حىشىرضةن، ظذنع ياخشع آأرضةن ؤة ظذنعثدعن رازع بولغان توغرا دعندذر

 ع علةرنعث تولعس ئكعن آعش ذن(ل دذ) عب ذثا آعشعلةرنعث تولعسع مذشرعكتذر  بعلمةي ةنع ش .  ي
    اثمذ رعس بولس عغا هئ ان ظئيتعش علةرنعث ظعم ةرحة آعش ةن ض ئكعن(س ان  ) ل ع ظعم ذالرنعث تولعس ظ

ذالرنعث        ))1ظئيتمايدذ   يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعص بولغاندعن آئيعن، ظ
  :  مذنداق دئدعحىشعضة تةبعر بئرعشنع باشالص

* * * * * * *  
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خوجايعنعغا هاراق قذيذص بئرعدذ ) زعنداندعن حعقعص(سعلةرنعث بعرعثالر ! تىرمعداش ظاغعنعلةر

، يةنة بعرعثالر دارغا ظئسعلعدذ، آاللعسعنع قذشالر يةيدذ، سعلةر )يةنع ساقعيلعق ؤةزعصعسعنع ظأتةيدذ(
  . 41»سورعغان ظعشالر هأآىم قعلعنعص بولدع

  حىشنعث تةبعرع توغرعسعدا 
ةر  :يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعضة مذنداق دئدع         رعثالر ! تىرمعداش ظاغعنعل سعلةرنعث بع

 بذ ظادةم )يةنع ساقعيلعق ؤةزعصعسعنع ظأتةيدذ(خوجايعنعغا هاراق قذيذص بئرعدذ ) زعنداندعن حعقعص(

                                                 
  .  ـ ظايةت103سىرة يىسىف ) 1(
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دع    ادةم ظع ةن ظ ىش آأرض عقعص ح اراق س لعقع    . ه عنعث قايغذرماس ة بعرس االم يةن ئكعن يىسىف ظةلةيهعسس ل
دذرذص مذنداق دئدع          ظئ  بذ ظادةمنع مذظةييةنلةشتىرمةي    ظىحىن ة قال ا : نعقسعز هالةتت رعثالر دارغ ة بع يةن

ادةم               ظئسعلعدذ، آاللعسعنع قذشالر يةيدذ  ة حىش آأرضةن ظ ان آأتىرىص تذرغان هالةتت ادةم بئشعدا ن  بذ ظ
دع ةنلعكعنع،        . ظع ذنداق صىتىلض ةن ش نعث هةقعقةت ذ ظعش ة، ب ذ ظعككعسعض االم ب ىف ظةلةيهعسس دعن يىس ظان

ذم ذنعث حوق دذظ دعغانلعقعنع بعلدىرع ىز بئرع ةبعر  .  ي ىش ت ةن ح علعص آأرض ذتعغا ظئس نعث ص ع قذش حىنك
  . ظةضةر ظذنعثغا تةبعر بئرعلسة، ظذ رئظاللعققا ظايلعنعدذ. بئرعلمعسة، ظذ حىش رئظاللعققا ظايالنمايدذ

رعنع ذ ظعككع يعضعت آأرضةن حىشلع    ظ : سةؤرع، ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       
ةبعر بئرعشعنع سورايدذ        يىسىف ظةلةيهعسساالم، حىشنعث   . يىسىف ظةلةيهعسساالمغا دةص بئرعص، حىشكة ت

دذ ذالرغا دةص بئرع ةبعرعنع ظ دذ . ت دذق، دةي ىش آأرمع ئح ح ز ه ذالر بع ةن ظ ذنعث بعل ىف . ش دعن يىس ظان
دعظةلةيهعسساالم  نعص بول أآىم قعلع دذسعلةر سورعغان ظعشالر ه دا آعمكع يعغعنحا.  دةي قالص ظئيتقان

ايلعنعص قالعدذ               ا ظ ةبعر بةرسة، ظذ حىش رئظاللعقق هةر ظعشنع اهللا تاظاال    . يامان حىش آأرسة ؤة ظذنعثغا ت
  . بعلضىحعدذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم            ظعمام ظةهمةد، مذظاؤعية ظعبنع هةيدةدعن رعؤايةت قعلغان هةدعس شةرعصتة ص
ةن  داق دئض عل  «: مذن ذتعغا ظئس نعث ص ا     قذش ىش رئظاللعقق ذ ح ة، ظ ةبعر بئرعلمعس كة ت ةن حىش عص آأرض

  . »ظةضةر ظذنعثغا تةبعر بئرعلسة، ظذ رئظاللعققا ظايلعنعدذ. ظايالنمايدذ
* * * * * * *  
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مئنع «): يةنع ساقعيغا (يىسىف ظذالرنعث ظعحعدعكع ظأزعنعث قذتذلعشعغا ظعشةنضةن بعرسعضة 
خوجايعنعنعث ظالدعدا يىسىفنع ظةسلةص قويذشنع . دئضةن ظعدع» خوجايعنعثنعث ظالدعدا ظةسلةص قويغعن

  . 42نةححة يعل يئتعص قالدعشةيتان ظذنعثغا ظذنتذلدذردع، يىسىف زعنداندا بعر 
 دئضةنلعكع “نعث قئشعدا ظةسلةص قويغعنهمئنع صادعشا”يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ساقعيغا 

  توغرعسعدا 
ذنعثغا،    يعن ظ ةندعن آئ دعغانلعقعنع بعلض اقعينعث قذتذلع االم س ىف ظةلةيهعسس ا (يىس دارغ

دا مذنداق دئدع  )رذن ظذنعثدعن يوشذ  ،ظئسعلعدعغان يعضعتنعث سئزعص قالماسلعقع ظىحىن     مئنع «:  هال
.  يةنع مئنعث ظةهؤالعمنع صادعشاهنعث ظالدعدا ظةسلةص قويغعن»خوجايعنعثنعث ظالدعدا ظةسلةص قويغعن

دذردع        ضةشةيتان ظذ ظادةم   دا    .  صادعشاهنعث ظالدعدا ظذنعث ظةهؤالعنع ظةسلةشنع ظذنتذل بذ شةيتاننعث زعندان
ةيغةمبعر   ث ص ان اهللا تاظاالنع ل   يئتعؤاتق ةؤةر تاصماس اهنعث خ دعن صادعش لةتكةن  عنعث بارلعقع ىن ظعش عقع ظىح

  . رع ظعدعهعيلة ـ معك
 خوجايعنعنعث ظالدعدا يىسىفنع ظةسلةص قويذشنع شةيتان ظذنعثغا ظذنتذلدذردع ظايةتتعكع بعر 

ارعلعق آ    9ظذ ظىح يعلدعن    : نةححة يعل دئضةن سأزضة آةلسةك، مذجاهعد ؤة قةتادة   أزدة  يعلغعحة بولغان ظ
يىسىف  .  يعل تذردع  7ؤةهب ظعبنع مذنةببةه ظةييذب ظةلةيهعسساالم سعنالغان باال ظعحعدة        . تذتذلعدذ، دئدع 

  .  يعل ظازابالندع، دئدع7: نةسعرعنبذخت. ظةلةيهعسساالم زعنداندا يةتتة يعل تذردع
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* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ à7Ï= yϑø9 $# þ’ ÏoΤÎ) 3“ u‘ r& yìö7 y™ ;N ü s) t/ 5β$yϑ Å™ £ßγ è= à2ù' tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yf Ïã yìö7 y™uρ BM≈ n= ç7/Ψ ß™ 9 ôØäz 

u yz é&uρ ;M≈ |¡Î0$tƒ ( $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9 $# ’ ÏΤθçFøùr& ’Îû }‘≈ tƒö â‘ βÎ) óΟ çGΨä. $ tƒö ”=Ï9 šχρãã9 ÷è s? ∩⊆⊂∪ (#ûθ ä9$s% ß]≈ tóôÊ r& 5Ο≈ n= ômr& ( 
$ tΒ uρ ßøt wΥ È≅ƒÍρ ù'tG Î/ ÄΝ≈ n= ômF{$# tÏϑ Ï=≈ yèÎ/ ∩⊆⊆∪ tΑ$s% uρ “ Ï% ©!$# $ pgwΥ $ yϑ åκ ÷] ÏΒ u x. ¨Š$# uρ y‰ ÷èt/ >π̈Β é& O$tΡ r& Ν à6ã⁄Îm; tΡé& 

Ï& Í#ƒÍρù' tG Î/ Èβθè= Å™ö‘ r'sù ∩⊆∈∪ ß# ß™θãƒ $pκ š‰r& ß,ƒÏd‰Å_Á9 $# $uΖ ÏFøùr& ’ Îû Æìö7 y™ ;N ü s) t/ 5β$yϑ Å™ £ßγ è= à2ù' tƒ ììö7 y™ Ô∃$yf Ïã 

Æìö7 y™ uρ BM≈ n= ç7/Ψ ß™ 9 ôØ äz u yz é&uρ ;M≈ |¡Î0$tƒ þ’ Ìj?yè ©9 ßìÅ_ ö‘ r& ’ n< Î) Ä¨$̈Ζ9$# óΟßγ ¯= yès9 tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊆∉∪ tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? 

yìö7 y™ tÏΖÅ™ $\/ r&yŠ $ yϑ sù ôΜ›?‰|Á xm çνρâ‘ x‹ sù ’ Îû ÿÏ&Í# ç7 .⊥ ß™ ωÎ) Wξ‹ Ï= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä.ù' s? ∩⊆∠∪ §Ν èO ’ ÏAù' tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

y7 Ï9 s̈Œ Óìö7 y™ ×Š# y‰Ï© zù= ä. ù' tƒ $ tΒ ÷Λ äøΒ £‰ s% £çλ m; ω Î) Wξ‹ Ï= s% $ £ϑ ÏiΒ tβθãΨ ÅÁ øt éB ∩⊆∇∪ §Ν èO ’ ÏAù' tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ ×Π% tæ 

ÏµŠ Ïù ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9$# ÏµŠ Ïùuρ tβρãÅÇ ÷ètƒ ∩⊆∪  
ع اه ظئيتت العنع «: صادعش ئمعز آ ة س ث يةتت ورذق آالعنع ة ظ ىمدة يةتت ةن حىش ةن هةقعقةت م

سعلةر ! يةصكةتكةنلعكعنع ؤة يةتتة يئشعل باشاق بعلةن يةتتة قذرذق باشاقنع آأرىصتعمةن، ظع ظةربابالر
ةبعر بئرعص بئقعثالر  ذ حىشىمضة ت ةبعرعنع بعلسةثالر، ب ذالر ظئيتتع . 43»ظةضةر حىش ت ر «: ظ ذ بع ب

ز  ان حىش ظعكةن، بع داق(قااليمعق ذقمايمعز) مذن ةبعر بئرعشنع ظ ان حىشكة ت ع . 44»قااليمعق هئلعق
مةن «: ظةسلعضةن بعرسع) يىسىفنع(قذتذلغان ؤة ظذزاق مذددةتتعن آئيعن ) تىرمعدعن(ظعككعسعدعن 

ةؤة ) يىسىفنعث يئنعغا (سعلةرضة بذ حىشنعث تةبعرعنع ظئيتعص بئرةلةيمةن، مئنع  دع » تعثالرظ . 45دئ
يةتتة ظورذق ! ظع راستحعل يىسىف«) ظذنع ظةؤةتعشتع، ظذ تىرمعضة بئرعص يىسىفنعث يئنعغاآعردع ـ دة(

ذرذق باشاقنع  ة ق آالعنعث يةتتة سئمعز آالعنع يةص آةتكةنلعكعنع ؤة يةتتة يئشعل باشاق بعلةن يةتت
يةنع صادعشاهقا ؤة (ن ظذنع آعشعلةرضة بعزضة ظئيتعص بةرسةث، مة) آأرىص حىشعضةن حىشنعث تةبعرعنع(

دع » بعلسذن) سئنعث صةزلعثنع، بعلعمعثنع(خةؤةر قعلسام، ظذالر ) ظذنعث دألةت ظةربابلعرعغا  . 46دئ
يةتتة يعل ظىزىلدىرمةي تئرعقحعلعق قعلعثالر، ظالغان هوسذلذثالردعن يئيعش ظىحىن «: يىسىف ظئيتتع

باشعقع بعلةن ) معتة حىشىص آةتمةسلعكع ظىحىن(قالغعنعنع ظازغعنعسعنع خامان تةصكةندعن تاشقعرع، 
ذثالر دذ، . 47قوي ل آئلع ة يع دعغان يةتت ةتحعلعك بولع يعن قةه ذنعثدعن آئ الردا(ش ذ يعل عرع ) ب ظعلض

ساقالص قويعلعدعغان ظازغعنعسعدعن باشقا هةممعسعنع ) ظذرذقلذق ظىحىن(توصلعؤالغان ظاشلعقعثالردعن 
يعلالر آئلعدذ، ظذنعثدا هأل ـ يئغعن آأص بولعدذ، ) مولحعلعق(شذنعثدعن آئيعن . 48يةص تىضعتعسعلةر

  . 49»آعشعلةر مئؤعلةردعن تىرلىك ظعحعملعكلةرنع سعقعص حعقعرعدذ
  معسعر صادعشاهعنعث حىشع توغرعسعدا 

م ؤة اهللا تاظاال معسعر صادعشاهعنعث بذ حىشعنع يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث زعنداندعن ظعززةت ـ ظعكرا   
ص ةؤةب قعلع ىن س ع ظىح ةن حعقعرعلعش ةت بعل تىر،هأرم تذرغان حىش دعنظاال ظذرذنالش داق .  ظال ذ مذن ب
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ذر دذ : ؤةقةلعكت ر حىش آأرع ذ حىش. صادعشاه بع داق  عدعنظ ةبعرعنعث قان ذ حىشنعث ت دذ ؤة ب ذص آئتع  قورق
ةرب    )ظةجةبلعنعص(بولعدعغانلعقعدعن ظةنسعرةص   ةت ظ الحعالرنع، دأل دارالرنع   آاهعنالرنع، ص ابلعرعنع ؤة ظةمةل

  . يعغعص ظذالرغا آأرضةن حىشعنع سأزلةص بئرعدذ ؤة ظذالردعن بذ حىشكة تةبعر بئرعشنع سورايدذ
أزرة ظئيتعص            ةبعر بئرعشعنع بعلةلمةي قالعدذ ؤة صادعشاهقا ظ ان «ظذالر قانداق ت ر قااليمعق ذ بع ب

  . ن، دئدع يةنع سئنعث آأرضةن بذ حىشىث قااليمعقان ظعكةحىش ظعكةن
 قااليمعقان حىشكة تةبعر بئرعشنع ظذقمايمعز) مذنداق(بعز« يةنع ظةضةر ظذ قااليمعقان بولمعغان 

ان ( ىش بولغ ر ح تع  )دذرذس بع ةيمعز، دئيعش نع بعلم ةبعر بئرعش ذنعثغا ت ز ظ ذ بع دا .  تةقدعردعم ذ حاغ ش
عت   ع يعض ع ظعكك ان هئلعق دا ياتق ة زعندان ةن بعرض االم بعل ىف ظةلةيهعسس كعنع يىس ا ظئرعش تعن نعجاتلعقق

دع  ذنع. يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ظئسعضة ظال ةيتان ظ  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظعشعنع صادعشاهقا  ثغاش
دع  دذرغان ظع عل ظذنتذل ر مةزض تعن بع ة  . ظئيتعش االمنع ظئسعض ىف ظةلةيهعسس دا يىس ذ حاغ عت ش ذ يعض ب

ةبعرعنع «لةرضة  صادعشاهقا ؤة بذ حىشلةر توغرذلذق يعغعلغان ظادةم    ،ظئلعص مةن سعلةرضة بذ حىشنعث ت
 يةنع مئنع زعنداندعكع راستحعل يىسىفنعث »ظةؤةتعثالر) يىسىفنعث يئنعغا(ظئيتعص بئرةلةيمةن، مئنع 
دع   ةؤةتعثالر، دئ عغا ظ ةؤ    . قئش عغا ظ االمنعث قئش ىف ظةلةيهعسس ذنع يىس ذالر ظ عغا   . تتعةظ ذنعث قئش ذ، ظ ظ

ظورذق آالعنعث يةتتة سئمعز آالعنع يةص آةتكةنلعكعنع ؤة يةتتة يةتتة ! ظع راستحعل يىسىف«آئلعص 
اقنع  ذرذق باش ة ق ةن يةتت اق بعل ةبعرعنع (يئشعل باش نعث ت ةن حىش أرىص حىشعض تعص ) آ ة ظئي بعزض

  .  دةص صادعشاه آأرضةن حىشنع ظذنعثغا سأزلةص بةردعبةرسةث
  صادعشاه آأرضةن حىشنعث تةبعرع توغرعسعدا 

دا  علعغان ظعشنع ظذنتذص    يىسىف ظة ،شذ حاغ  لةيهعسساالم يعضعتكة، ظذنع يىسىف ظةلةيهعسساالم تاص
ةبعر بئرعشتعن ظعلعضعرع زعنداندعن حعقعرعلعشعنع شةرت        قالغانلعقع ظىحىن ظةيعبلعمةستعن ؤة     حىشكة ت

 يةتتة يعل ظىزىلدىرمةي تئرعقحعلعق قعلعثالر«: قعلماستعن بذ حىشنعث تةبعرعنع بئرعص مذنداق دئدع
  . نع سعلةرضة مولحعلعق بولعدعغان ؤة يامغذر آأص ياغعدعغان يةتتة يعل ظىزىلمةي آئلعدذية

ةردع      ةبعر ب ل دةص ت ا يع االم آالعغ ىف ظةلةيهعسس دذ    . يىس ةر ظاغدذرذلع ةن يةرل اال بعل ع آ . حىنك
ةردعن مول ـ هوسذل ظئلعنعدذ      ة يئشعل باشاقنعث تةبعرعدذر        . يةرل ىف ظاندعن يىس  . بذ مول ـ هوسذل يةتت

ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ظةنة شذ قةهةتحعلعك بولغان يعلالردا تايعنعدعغان نةرسضة تةؤسعية قعلعص مذنداق            
معتة (ظالغان هوسذلذثالردعن يئيعش ظىحىن ظازغعنعسعنع خامان تةصكةندعن تاشقعرع، قالغعنعنع : دةيدذ

ذثالر ) حىشىص آةتمةسلعكع ظىحىن  ةن قوي ة يعل ظعحعدة ظالغان       بذ مولحعلعق بول  باشعقع بعل غان يةتت
داردعكع هوسذلدعن باشقعسعنع تئز       ،هوسذلذثالرنعث قانحعلعك بولذشعدعن قةتظعنةزةر   سعلةر يةيدعغان معق

كة                  ازدعن يئيعش از ـ ظ ةي ظ راص قعلعؤةتم ع، ظعس ايدعلعق بولذش قا ص ذزاق ساقالش لعقع، ظ ذص قالماس بذزذل
بذ هوسذلدعن ظاحارحعلعق بولغان     . علةن ظئلعص قويذثالر   قواليلعق بولذشع ظىحىن خامان تةصمةي باشعقع ب      

ة يعل                . يةتتة يعلدا صايدعلعنعسعلةر   مولحعلعق بولغان يةتتة يعلنعث ظارقعدعنال بذ ظاحارحعلعق بولغان يةتت
ة يعل   .  ظارقا ـ ظارقعدعن آئلعدذ ،ظىزىلمةي ة سئم   ظاحارحعلعق بولغان يةتت عز آالعنع يةص آئتعدعغان    ، يةتت
و  ة ظ دذر ريةتت ث تةبعرع ذل               . ذق آالعنع ول ـ هوس ان م دا ظئلعنغ ة يعل ان يةتت ق بولغ ع مولحعلع حىنك

  . قذرغاقحعلعق بولغان يةتتة يعل ظعحعدة يئيعلعدذ
دذر             اقالرنعث تةبعرع ورذق باش ذل ق ول ـ هوس ذلغان م ئلعص قوي ذ ظ ة ش االم  . ظةن ىف ظةلةيهعسس يىس

ة يعل ظعحعدة هئح             نةرسعنعث ظىنمةيدعغانلعقعنع، ظذالرنعث تئرعيدعغان     ظذالرغا قذرغاقحعلعق بولغان يةتت
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دع   ةؤةر قعل دعغانلعقعنع خ ذالت ظااللماي دعن مةهس دع . ظذرذقلعرع داق دئ ذ مذن ذثا ظ الردا (: ش ذ يعل ) ب
دعغان ظازغعنعسعدعن باشقا ) ظذرذقلذق ظىحىن (ظعلضعرع توصلعؤالغان ظاشلعقعثالردعن  ساقالص قويعلع

ظاندعن يىسىف ظةلةيهعسساالم ظىزىلمةي قذرغاقحعلعق بولغان يةتتة يعلنعث  هةممعسعنع يةص تىضعتعسعلةر
ذل                         ول ـ هوس ذرتالردا م دعغانلعقعنع، ي ث آئلع ر يعلنع دعغان بع أص ياغع ذر آ دعنال يامغ ظارقع

ذن، ش  ة زةيت ادعتع بويعح عرعكع ظ انالر ظعلض دعغانلعقعنع، ظعنس اغ،ظئلعنع ارلعقالردعن ي ذحع قات  ئكةر قوم
  . باشقا نةرسعلةرنع سعقعص حعقعرعدعغانلعقعدعن خذش خةؤةر بئرعدذظعحعملعك ؤة 

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ à7Ï=pR ùQ$# ’ÏΤθçG ø$#  ÏµÎ/ ( $£ϑ n=sù çν u !%y` ãΑθß™§9 $# tΑ$s% ôì Å_ö‘ $# 4’n<Î) y7În/ u‘ ã&ù# t↔ó¡sù $tΒ ãΑ$t/ Ïο uθó¡ÏiΨ9 $# ÉL≈©9 $# 

z÷è©Ü s% £åκu‰ Ï‰÷ƒ r& 4 ¨βÎ) ’Ïn1 u‘ £ÏδÏ‰ øŠs3 Î/ ×ΛÏ=tæ ∩∈⊃∪ tΑ$ s% $ tΒ £ä3 ç7ôÜ yz øŒ Î) ¨—∫Š uρ¨u‘ y#ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø̄Ρ 4 š∅ù=è% 

|·≈xm ¬! $tΒ $ uΖôϑÏ= tæ Ïµø‹ n=tã  ÏΒ &ûθß™ 4 ÏMs9$s% ßN r&u øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈t↔ø9 $# }ÈysóÁ xm ‘, ysø9 $# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ¨u‘ tã  ÏµÅ¡ø̄Ρ 

… çµ̄ΡÎ)uρ zÏϑs9 šÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩∈⊇∪ y7Ï9¨sŒ zΝ n=÷èu‹Ï9 ’ ÏoΤr& öΝs9 çµ÷Ζ äzr& É=ø‹ tóø9 $$Î/ ¨β r&uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ ÷κu‰ y‰ øŠx. tÏΖÍ←!$ sƒù: $# ∩∈⊄∪ * 
!$ tΒuρ ä—Íh t/ é& ûÅ¤ø tΡ 4 ¨βÎ) }§ø̈Ζ9$# 8ο u‘$̈Β{ Ï ûθ¡9 $$Î/ ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’Ïn1 u‘ 4 ¨β Î) ’ Ïn1 u‘ Ö‘θàxî ×ΛÏm§‘ ∩∈⊂∪  

: صادعشاه) ساقعي صادعشاهقا بئرعص يىسىفنعث ظذنعث حىشعضة بةرضةن تةبعرعنع ظئيتقاندعن آئيعن(
ظةلحعسع يىسىفنعث يئنعغا بارغاندا، يىسىف ) صادعشاهنعث. (دئدع» ظذنع ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر«

الرنعث ظعشعنع، خوجايعنعثغا قايتعص بئرعص، ظذنعثدعن هئلعقع قوللعرعنع آئسعؤالغان خوتذن«: ظةلحعضة
» سوراص باققعن، شىبهعسعزآع مئنعث صةرؤةردعضارعم ظذالرنعث هعيلعسعنع ظوبدان بعلعدذ) بعلةمدذ؟(

ذنعنع حاقعرعص (صادعشاه . 50دئدع سعلةر يىسىفتعن «): هئلعقع خوتذنالرنع يعغعص ؤة ظأزعنعث خوت
اهللا «: ظذالر. دئدع» قانداق بولغان؟مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلغعنعثالردا، هةقعقعي ظةهؤالعثالر 

ظةمدع هةقعقعي ظةهؤال «: ظةزعزنعث خوتذنع. دئدع» صاآتذر؛ يىسىفتة ظازراقمذ ضذناه باردةص بعلمةيمعز
ةن  ىف هةقعقةت دعم، يىس ان ظع ةص قعلغ نع تةل عؤةت ظأتكىزىش ةن مذناس ذنعث بعل ةن ظ تع، م ظايدعثالش

دع تحعلالردعن ظع دع» راس ىف ظئيت(. 51دئ عيىس ذ «) ت عنع (ب اهنعث ظةلحعس ةنع صادعش ي
ظةزعز يوق حاغدا خوتذنعغا خعيانةت قعلمعغانلعقعمنع ؤة خاظعنالرنعث هعيلعسعنع ) قايتذرذؤةتكةنلعكعم

مةن ظأزةمنع «. 52»اهللا نعث مذؤةصصةقعيةتكة ظئرعشتىرمةيدعغانلعقعنع ظةزعزضة بعلدىرىش ظىحىندذر 
قةتةن يامان ظعشالرغا آأص بذيرذيدذ، صةرؤةردعضارعم رةهمةت قعلعص نةصسع دئضةن نةرسة هةقع: ظاقلعمايمةن

اقلعغان( نا ) س دعن مذستةس ادةم بذنعث دذر؛ . ظ عرةت قعلغذحع ةن مةغص ارعم هةقعقةت ث صةرؤةردعض مئنع
  . 53»ناهايعتع مئهرعباندذر

 بةرضةن يىسىف ظةلةيهعسساالم بعلةن ؤةزعرنعث خوتذنع ؤة باشقا معسعر ظاياللعرع ظارعسعدا يىز
   توغرعسعدا عش ظئنعقلعنعثظعشالرنع

دذ  ةؤةر بئرع اهتعن خ اال صادعش دذرغان ؤة   : اهللا تاظ ةيران قال اهنع ه ادةملعرع صادعش اهنعث ظ صادعش
دا،  ةن حاغ ذنعثغا يةتكىزض ةبعرعنع ظ عنعث ت ان حىش ارام قعلغ اه(بعظ االمنعث )صادعش ىف ظةلةيهعسس  يىس

ةنلعكعنع،  ك ظعك ذقحعلعقعنع، بعلعملع أآىمرانلعقع   ظارت ةنلعكعنع ؤة ه ةبعر بةرض ع ت ة ياخش  حىشعض
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: ظاستعدعكع يذرتالرنعث آعشعلعرعضة نعسبةتةن ياخشع ظةخالقلعق ظعكةنلعكعنع تونذص يئتعص مذنداق دئدع          
»ظذنع ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر«يةنع ظذنع زعنداندعن حعقعرعص ظالدعمغا هازعر قعلعثالر، دئدع  .  

ذ ذ ظأزعضة صادعشاهنعث ظةلحسع ب ئلعص يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةندة، ظ  خةؤةرنع ظ
ىرىص ظأز       اهنعث تةآش اننع صادعش النغان بوهت عدعن حاص ذنع تةرعص ث خوت اك   عؤةزعرنع عز، ص ث ضذناهس نع

ة   ةنلعكعنع ظئنعقلعمعغعح ة    ظعك عنعث ناه دا يئتعش ث زعندان انلعقعنع  ؤة ظأزعنع ذم ؤة  ،ق بولغ ةلكع زذل  ب
مةنلعك قعل دعدىش داق دئ تعص مذن دعغانلعقعنع ظئي دعن حعقماي عحة زعندان انلعقعنع بئكعتمعض : عنغ

» ،عنع ذنالرنعث ظعش عؤالغان خوت ع آئس ع قوللعرعن دعن هئلعق رعص، ظذنعث ايتعص بئ ا ق خوجايعنعثغ
  . »سوراص باققعن، شىبهعسعزآع مئنعث صةرؤةردعضارعم ظذالرنعث هعيلعسعنع ظوبدان بعلعدذ) بعلةمدذ؟(

ةدعر ـ        يىسىف  ظةلةيهعسساالمنعث شذ ظعشعنع مةدهعيعلةص، ظذنعث ظارتذقحعلعقلعرعنع، شةرعصعنع، ق
ةت قعلعنغان  دعغان هةدعسلةر رعؤاي . قعممعتعنعث ظىستىن ظعكةنلعكعنع ؤة سةؤرحانلعقعنع آأرسعتعص بئرع

  ! يىسىف ظةلةيهعسساالمغا اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتع ؤة سالعمع بولسذن
ذخارع،  ام ب ةيغةمبةر       مظعم ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ارلعقالر ظةب ةد قات لعم ؤة ظةهم ذس

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن راهعم   «: ظةلةيهعسس ا، ظعب ةينع ؤاقعتت االمظ  ظةلةيهعسس
دع   داق دئ ارعم«: مذن ةتكعن   !صةرؤةردعض ا آأرس دعغانلعقعثنع ماث داق تعرعلدىرع ةرنع قان . ))1»ظألىآل

ذنع ةقلعقمعزظ ز ه كة بع دا شةآلعنعش ذن . ثغا قارعغان ةت قعلس االمغا رةهم ذت ظةلةيهعسس اال ل ! اهللا تاظ
دع          ار ظع ع ب ىك تايانحعس ارةت آىحل االدعن ظعب دعغان اهللا تاظ ا قعلع ذنعث ظعلتعج ةن ظ ةن  . هةقعقةت ةر م ظةض

ةلحعنع           ث سأزعنع حوقذم قوبذل     زعنداندا يىسىف ظةلةيهعسساالم تذرغاندةك ظذزذن تذرذص قالعدعغان بولسام ظ
  . »قعالتتعم

ر رعؤ    ة بع ان يةن ذدعن قعلغ ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةدنعث ظةب ام ظةهم ةيغةمبةر  ظعم دة ص ايعتع
ذنالرنعث ظعشعنع،  ظةلةيهعسساالم ع آئسعؤالغان خوت ع قوللعرعن دذ؟(ظذنعثدعن هئلعق سوراص ) بعلةم

ذالرنعث  ارعم ظ ث صةرؤةردعض عزآع مئنع اققعن، شىبهعس دذ ب دان بعلع عنع ظوب ةت  »هعيلعس ةن ظاي  دئض
دة ة       «: هةققع قا ظةلؤةتت ذل قعلعش ةلعؤعنع قوب رعلعش ت دعن حعقع ام، زعندان ان بولس ةن بولغ ةر م ظةض

  . دةيدذ» ظأزرة تةلةص قعلمعغان بوالتتعمظالدعرعغان، 
 اقعرعص (صادعشاه ذنعنع ح ث خوت ذنالرنع يعغعص ؤة ظأزعنع ع خوت ىفتعن «): هئلعق علةر يىس س

ان؟  داق بولغ ةهؤالعثالر قان ةقعقعي ظ ثالردا، ه ةص قعلغعنع نع تةل عؤةت ظأتكىزىش دع» مذناس ذ  دئ  ب
اه( دا    )صادعش ان حاغ الالرنع يعغق عؤالغان ظاي ع آئس دة قوللعرعن ذنع ظأيع ةزعزنعث خوت رع ( ، ظ ذنعث ؤةزع  )ظ

تعمالص تذرذص ظايالالرغا قعلغان سأزعدعن بئرعلضةن خةؤةر       ةزعزنعث ظايالعغا دارع صادعشاه قوللعرعنع  . دذرظ
ا عؤالغان ظايالالرغ ع : آئس ةن آىن ةت بئرعلض ةص زعياص نع تةل عؤةت ظأتكىزىش ىفتعن مذناس علةر يىس س

اهللا صاآتذر؛ يىسىفتة ظازراقمذ ضذناه «: ظذالر. دئدع» قعلغعنعثالردا، هةقعقعي ظةهؤالعثالر قانداق بولغان؟
ةيمعز  اردةص بعلم دع» ب الالر صاد  دئ ذ ظاي ةنع ب رعص   ي اؤاب بئ اهقا ج ان   :عش ىفكة بوهت اآتذر، يىس  اهللا ص
دع لعنعص قال ةن قةسةم قعلعمعزآع، يىسىفتة . حاص دعع دةص بعليوق ضذناه هئحاهللا بعل دا . معز، دئ شذ حاغ

ظةمدع هةقعقعي ظةهؤال ظايدعثالشتع«: ظةزعزنعث خوتذنعلعنعص ظوتتذرعغا حعقتع، دئدعع يةنع ظاشكار .  
 ناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلغان ظعدعممةن ظذنعث بعلةن مذ ،  ةيخا  (ظذ ةنع زىل مةندعن  ) ي

ةن راستحعلالردعن ظعدع  دئضةن سأزعدة     ))2»مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلدع      » يىسىف هةقعقةت

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع260سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26ــ سىرة يىسىف  )2(
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دا ) يةنع صادعشاهنعث ظةلحعسعنع قايتذرذؤةتكةنلعكعم (بذ «) يىسىف ظئيتتع (. دئدع وق حاغ ةزعز ي ظ
ذنعغا خعيان  ةقعيةتكة خوت ث مذؤةصص عنع اهللا نع ث هعيلعس انلعقعمنع ؤة خاظعنالرنع ةت قعلمعغ

دذر  دىرىش ظىحىن ة بعل تىرمةيدعغانلعقعنع ظةزعزض اهنعث ؤة   »ظئرعش ةقةت صادعش ةلحعنع ص ةن ظ ةنع م  ي
  . ظةزعرنعث مئنعث صاك ظعكةنلعكعمنع بعلعص قئلعشع ظىحىن قايتذرذؤةتتعم

عنحة  ذر ظاي تةصسعرشذناسآأص دذ   الر مةزآ عر قعلع داق تةصس اراص مذن أزع دةص ق ةيخانعث س : ةتنع زىل
ذ ة  ب ذناهنع ظىستىمض ذ ض ارةت ب دعن ظعب ةص قعلغانلعقعم نع تةل ؤةت ظأتكىزىش ىفتعن مذناس ةنع يىس  ي

 ظذنعثغا بذ ظعشتا خعيانةت قعلمعغانلعقعمنع، ظةصسذسالنغذدةك بعرةر            )ظذ يوق حاغدا  (ظئلعشعم ظئرعمنث   
 مةن صةقةت بذ ياشتعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلغانلعقعمنع،      ،ةنلعكعنعحوث ظعشنعث يىز بةرمعض   

شذثا مئنعث صاك ظعكةنلعكعمنع ظئرعمنعث      .  ظىحىندذر عظذنعث بذ ظعشنع رةت قعلغانلعقعنع بعلعص قئلعش         
  . بعلعص قئلعشع ظىحىن بذ ضذناهعمنع ظئتعراص قعلدعم

 أزةمنع ظاقلعمايمةن «. ذظئرعشتىرمةيداهللا خاظعنالرنعث هعيلعسعنع مذؤةصصةقعيةتكة  »مةن ظ
شةك ـ شىبهعسعزآع،    . مةن ظأزةمنع ظاقالص ظولتذرمايمةن «: يةنع ظايال سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ

دذ   ارزذ قعلع دذ ؤة ظ ةر خعل ظعشنع تارتع أثىل ه ةص   . آ عؤةت ظأتكىزىشنع تةل ةن ظذنعثدعن مذناس ذثا م ش
ةرسة هةقعقةتةن يامان ظعشالرغا آأص بذيرذيدذ، صةرؤةردعضارعم رةهمةت نةصسع دئضةن نحىنكع . قعلدعم
مئنعث صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر؛ . ظادةم بذنعثدعن مذستةسنا) ساقلعغان(قعلعص 

دذر ايعتع مئهرعبان ذن ؤة    »ناه ايعن ظذيغ ة ظعنت ذنعغا، مةنعسعض عنعث مةزم ذ تةصسعر قعسس ان ب  قعلعنغ
ةث آىحلىك قاراشتذر،بولغانمذناسعص  ةزعزنعث  .  ظ ذ سأزنع ظ دا، ب دعن قارعغان حىنكع، سأزنعث مةزمذنع

دذ    نعص تذرع ةنلعكع بعلع دا دئض اهنعث ظالدع ذنعنعث صادعش االم   . خوت دا، يىسىف ظةلةيهعسس ذ حاغ ع، ظ حىنك
  . رضةنتىظذالرنعث ظالدعدا يوق بولذص، ظذنع صادعشاه شذنعثدعن آئيعن ظالدعغا آةل

* * ** * * *   
 tΑ$s% uρ à7 Ï= yϑ ø9$# ’ ÏΤθçG ø$# ÿ ÏµÎ/ çµóÁÏ= ÷‚ tG ó™ r&  Å¤ øuΖ Ï9 ( $£ϑ n= sù … çµyϑ ¯= x. tΑ$ s% y7 ¯ΡÎ) tΠöθu‹ ø9 $# $uΖ ÷ƒ t$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r& 

∩∈⊆∪ tΑ$s%  É_ù= yè ô_$# 4’ n?tã È É!# u“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ ÏoΤÎ) îáŠÏ xm ÒΟŠ Ï= tæ ∩∈∈∪  
دع » آئلعثالر، ظذنع ظأزةمنعث خاس ظادعمعم قعلعمةن يىسىفنع ظالدعمغا ظئلعص «: صادعشاه . دئ

ةن مةرتعؤعلعك، «:يىسىف ظذنعث بعلةن سأزلعشعؤاتقاندا، ظذ،  دعمعزدا هةقعقةت ىن بعزنعث ظال سةن بىض
زئمعنعنعث خةزعنعلعرعنع باشقذرذرذشقا قويغعن، ) معسعر(مئنع «: يىسىف. 54ظعشةنحلعك ظادةمسةن

  . 55دئدع» بعلعدعغان، ظوبدان ساقلعيااليدعغان ظادةممةن) ذش يوللعرعنعظذنع باشقذر(مةن هةقعقةتةن 
  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث صادعشاهنعث نةزعرعدعكع مةرتعؤعسع توغرعسعدا 

يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث بعضذناه ظعكةنلعكع ؤة     .  صادعشاهتعن خةؤةر بئرعدذ    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ذنعث  النغان (ظ ة حاص دا     تأه)ظأزعض ان حاغ ةنلعكع ظئنعقالنغ اك ظعك ةتتعن ص دع  ،م داق دئ اه مذن :  صادعش
» يىسىفنع ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر، ظذنع ظأزةمنعث خاس ظادعمعم قعلعمةن«   ةنع ظذنع ظعشالر  غا ي

  . مةسلعهةت سالعدعغان خاس ظادعمعم قعلعمةن
 ةن سأزلعشعؤاتقاندا ةنع يىسىف صادعشاه بعلةن سأز         يىسىف ظذنعث بعل  دا، صادعشاه لعشعؤاتقان  ي

ارلعقعنع       قةددع ـ قامةتلعك، ظةخالقلعق     )تونذص يئتعص  (ظذنعث ظاالهعدة ظارتذقحعلعقع ؤة قابعلعيعتعنعث ب
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دع      داق دئ ذنعثغا مذن ص ظ ةنلعكعنع بعلع عت ظعك ةن يعض ة يةتك ث «: ؤة آامالةتك ىن بعزنع ةن بىض س
  . »ظالدعمعزدا هةقعقةتةن مةرتعؤعلعك، ظعشةنحلعك ظادةمسةن

زئمعنعنعث خةزعنعلعرعنع باشقذرذرذشقا قويغعن، مةن ) معسعر(مئنع «: يىسىف ظةلةيهعسساالم  
 يةنع ظذ ظأزعنع »بعلعدعغان، ظوبدان ساقلعيااليدعغان ظادةممةن) ظذنع باشقذرذش يوللعرعنع(هةقعقةتةن 
بعلةلمعسة، مأرعتع آةلضةندة    ظةضةر بعرةر ظادةم ظعقتعدارلعق بولذص، ظذنعث ظعقتعدارعنع باشقعالر       . ماختعدع

  . ظأزعنع ماختاش دذرذستذر
ةنح يىس ث ظعش االم ظأزعنع نع    ىف ظةلةيهعسس عنع باشقذرذش ان نةرس ظذل بولغ دار، مةس لعك خةزعنع
ةقةت ظذالرغا     .  تةدبعرلعك ظادةم ظعكةنلعكعنع تعلغان ظالدع   ،بعلعدعغان ظأزع  (يىسىف ظةلةيهعسساالم بذنع ص

ان ةؤةر قعلغ ارحعلعق)خ ث   ظاح عر زئمعنعنع أزعنع معس اهتعن ظ ىن، صادعش دعغانلعقع ظىح ث آئلع  يعلالرنع
ظذل قعلعش     ا مةس دعغان ظامبارالرغ ذالتلعرعدعن يعغع ةث     عمةهس ارالرنع ظ ذالرغا ظامب دع ؤة ظ ةص قعل نع تةل

ةن  انلعق بعل ايدعلعق(ظئهتعياتح قذرع ) ص ذلدا باش وغرا ظذس ةث ت عؤة ظ صادعشاه يىسىف . دعغانلعقعنع ظئيتت
  .  ؤة هأرمةت بعلةن قوبذل قعلدعنةيهعسساالمنعث بذ تةلعصعنع قعزغعظةل

* * * * * * *  
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دعغان (عز يىسىفنع ب دا تذرع دا خالعغان جاي مةملعكةتنع خالعغانحة تةسةررذص (معسعر زئمعنع

قعلعص يةرلةشتىردذق، رةهمعتعمعزنع خالعغان بةندعلعرعمعزضة ظئرعشتىرعمعز، ياخشع ظعش ) قعلعدعغان
  . 57رظارتذقتذ) بذ دذنيانعث نئمةتلعرعدعن(ظةلؤةتتة، . 56ز قعلعؤةتمةيمعقعلغذحعالرنعث ظةجرعنع بعكار

  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث معسعردعكع هأآىمرانلعقع توغرعسعدا 
 مةملعكةتنع خالعغانحة تةسةررذص (معسعر زئمعنعدا خالعغان جايدا تذرعدعغان (بعز يىسىفنع

دذ         ظعبنع جةرعر    قعلعص يةرلةشتىردذق ) قعلعدعغان يىسىفنع، ظذ قعيعن    : بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي
دعن آئيعن، معسعر زئمعنعدا خالعغان جايدعن      ظةهؤالغا، زعندانغا ؤة ظةسعرلعك هاياتعغا ضعرعصتار بولغان         

  . اليدعغان قعلدذقارذن تذتظو
 ةجرعنع ة ظئرعشتىرعمعز، ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظ  رةهمعتعمعزنع خالعغان بةندعلعرعمعزض

ةيمعز  ار قعلعؤةتم ة ؤة    بعك ةن ظةزعيةتك عدعن يةتكىزض لعرع تةرعص االم قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس ةنع يىس  ي
انلعق    ةؤر قعلغ ا س دا ياتقانلعقعغ ةن زعندان ةؤةبع بعل ذنعنعث س ةزعزنعث خوت ىن،  عظ ذنعثغا (ظىح ظ

اردةم ؤة آىح ـ     شذثا اهللا تاظاال ظاخعرقع هئسابتا ظا. نع بعكار قعلعؤةتمةيمعزظةجعر) بئرعلعدعغان مانلعق، ي
  . قذدرةت ظاتا قعلدع

 ةيمعز ار قعلعؤةتم ةجرعنع بعك ذحعالرنعث ظ ش قعلغ ع ظع ةقؤادارلعق . ياخش ان ؤة ت ان ظئيتق ظعم
 اهللا تاظاال صةيغةمبعرع ظارتذقتذر) بذ دذنيانعث نئمةتلعرعدعن(قعلغانالرغا ظاخعرةتنعث ساؤابع ظةلؤةتتة، 

االمغا ظاخعرة  ىف ظةلةيهعسس اتعنعث    يىس ان مذآاص ةييارالص قويغ ة ت ذنعثغا(تت ةن  )ظ ادا ظئرعشتىرض  دذني
 بىيىك ظعكةنلعكعدعن خةؤةر    تئخعمذ آأص ؤة تئخعمذ آاتتا،  عقع ؤة ظعمتعيازعغا قارعغاندا تئخعمذ    هأآىمرانل

  . بئرعدذ
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االم اهللا  ذاليمان ظةلةيهعسس اال س دع  تاظ ةن ظع داق دئض دة مذن ذق (:  هةققع ذلةيمانغا ظئيتت ز س ) كعبع
ث « ذ بعزنع ةث(ب ةن آ اثا بةرض ايعمعز، ) س ة(ظات ان آعشعض ةن خالعغ دعن س اآع ) ظذنعث عن، ي بةرض

ة سةندعن  (بةرمعضعن،   ا ؤة    . »هئساب ظئلعنمايدذ  ) بذ هةقت ظذ بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةقعقةتةن يئقعنلعقق
عشاهع رةييان ظعبنع     معسعر صاد  ، بذ قعسسعنع بايان قعلعشتعن مةقسةت      ))1ياخشع ظاقعؤةتكة ظعضة بولعدذ   

ؤةلعد يىسىف ظةلةيهعسساالمنع، ظذنع سئتعؤالغان، ظايالع ظذنعثدعن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع تةلةص قعلغان        
ارقعلعق مذ   صادعشاه يىسىف ظةل  . معسعر ؤةزعرعنعث ظورنعغا ؤةزعر قعلدع         سذلمان  ةيهعسساالمنعث دةؤعتع ظ

  . بولدع
* * * * * * *  

 u !$ y_ uρ äο uθ ÷z Î) y# ß™θãƒ (#θè= yz y‰sù Ïµø‹ n= tã óΟ ßγsùu yè sù öΝèδ uρ …çµ s9 tβρã Å3Ζ ãΒ ∩∈∇∪ $ £ϑ s9uρ Νèδ u“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγpg¿2 

tΑ$ s% ’ ÏΤθçG ø$# 8ˆ r'Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹ Î/r& 4 Ÿωr& šχ ÷ρ u s? þ’ ÏoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# O$ tΡ r&uρ ã ö yz t,Ï!Í”∴ßϑ ø9 $# ∩∈∪ βÎ* sù óΟ ©9 ’ÏΤθè?ù' s? 

Ïµ Î/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹x. öΝ ä3s9 “ Ï‰Ζ Ïã Ÿω uρ Èβθç/ u ø)s? ∩∉⊃∪ (#θä9$s% ßŠÍρ ü ß∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $ ¯Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ xs9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% uρ Ïµ ÏΨ≈uŠ÷G Ï Ï9 

(#θè= yèô_ $# öΝ åκyJ yè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝÏλ Î;% tnÍ‘ óΟ ßγ̄= yè s9 !$ pκtΞθèùÍ ÷ètƒ # sŒÎ) (# ûθç7 n= s)Ρ$# #’ n< Î) óΟ ÎγÏ= ÷δ r& óΟ ßγ̄= yè s9 šχθãè Å_ö tƒ ∩∉⊄∪  
يىسىف ظذالرنع تونذدع، ظذالر بولسا . يىسىفنعث قئرعنداشلعرع آئلعص يىسىفنعث قئشعغا آعردع

يعن ظئيتتع . 58يىسىفنع تونذمعدع  ةندعن آئ ةييارالص بةرض اجلعق ظاشلعقنع ت ذالرغا ظئهتعي : يىسىف ظ
) ظاشلعقنع(مئنعث ظئلعص آئلعثالر، ) يةنع بذنيامعننع(سعلةر مئنعث ظالدعمغا ظاتا بعر ظذآاثالرنع «

ةر . 59تولذق ظألحةص بئرعؤاتقانلعقعمنع ؤة ناهايعتع مئهماندوست ظعكةنلعكعمنع آأرمعدعثالرمذ؟  ظةض
ئقعن  ظذنع مئنعث ظالدعمغا ظئلعص آةلمعسةثالر، سعلةرضة بئرعدعغان ظاشلعقعم يوق، مئنعث يئنعمغا ي

تعرعشعمعز، ) ث ظالدعثغا ظئلعص آئلعشكةسئنع(بعز ظذنع ظاتعسعدعن سوراص «: ظذالر. 60»يولعماثالر
) ظاشلعق سئتعؤالغان(ظذالرنعث «: يىسىف خعزمةتحعلعرعضة. 61دئدع» بعز حوقذم مذشذنداق قعلعمعز

مال ـ مىلىآلعرعنع يىك ـ تاقعلعرعنعث ظارعسعغا سئلعص قويذثالر، ظذالر ظاظعلعسعضة قايتعص بارغاندا، 
  . 62ئدعد» ظذنع تونذص قايتعص آئلعشع مذمكعن

يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث معسعرغا آئلعشع، ظذالرنعث ظاشلعق ظئلعص 
  قايتعشع ؤة ظذالرنعث ظةث آعحعك قئرعندعشعنع ظئلعص آئلعشكة ؤةدة قعلعشع توغرعسعدا 

ذددع، مذه قا تةصسعر س هاق ؤة باش ع ظعس ةد ظعبن دذ ةمم داق دةي الر مذن ىف : شذناس يىس
االمنعث  ان      ظةلةيهعسس داق بولغ ةؤةبع مذن ئلعش س ا آ عر دعيارعغ لعرعنعث معس ىف : قئرعنداش يىس

ة يعل ظأتىص آئتعدذ      . ظةلةيهعسساالم مسعرنعث ؤةزعرلعك ؤةزعصعسعنع قولغا ظالعدذ   . مولحعلعق بولغان يةتت
  . ظارقعدعن قذرغاقحعلعق بولعدعغان يةتتة يعل آئلعدذ

بذ قةهةتحعلعك يةظقذب ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث          . قةهةتحعلعك صىتىن معسعر دعيارعنع قاصالص آئتعدذ     
دذ     ةنظان دعيارعغعمذ يئتعص بارع العلعرع ظولتذراقالشقان آ شذ حاغدا يىسىف ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنعث    . ب

لعق  ان ظاش ةردعن ظالغ ذنع ي ص، ظ ىرىص حعقع اليدذ عنع تةآش ذلدا توص ع ظذس ةث ياخش ذ  .  ظ ةن ظ ذنعث بعل ش
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر40 ــــ 39سىرة ساد ) 1(
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ل   داردا ظاش ايعن زور معق صظعنت دذ    ،عقنع يعغع ة بولع ا ظعض لعق ظامبارلعرعغ ذن ظاش ذرتالردعن  .  نذرغ قا ي باش
ظذ بعر   . آعشعلةر ظأزلعرعضة ؤة باال ـ حاقعلعرعغا ظاشلعق سئتعؤئلعش ظىحىن ظذنعث قئشعغا آئلعص تذرعدذ  

ةيتتع      لعق بةرم أص ظاش عدعن آ ر تأض ة بع ر ظادةمض دة بع ل ظعحع ةيتتع  . يع اق يئم ة تام ذ تويغعح ىف . ظ يىس
ل       ظ ة يع ة يةتت لعقنع آعشعلةرض ار ظاش دا ب كةرلعرع قوللعرع ذالرنعث ظةس اه ؤة ظ االم، صادعش ةلةيهعسس

ةيتتع            ةقةت حىش ؤاقتعدعال بعر ؤاخ تاماق ي ةتكىزىش ظىحىن بعر آىندة ص  اهللا تاظاالنعث  ،بذ . مذددةتكعحة ي
  . معسعر خةلقعضة قعلغان مةرهةمعتع ظعدع

ار ظعدعظاشلعق سئتعؤالغعلع آةلضةنلةرنعث ظ . عحعدة يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعمذ ب
ةتتع       ئتعؤالغعلع آئل لعق س ةن ظاش ذيرذقع بعل االمنعث ب ذب ظةلةيهعسس ع يةظق ذالر ظاتعس ذالرغا. ظ ر :ظ  معس

ا     ،ؤةزعرع آعشعلةرضة ظاشلعق سئتعص بئرعدعكةن       ظذالر ظاشلعق سئتعؤئلعش    ، دئضةن خةؤةر يئتعص بارغاحق
  .  تأضعلعرعضة معنعص يولغا حعققان ظعدع)ظون نةصةر قئرعنداش(لعرنع ظئلعص ظىحىن صذل ـ صذحةآ

االم قئش ذب ظةلةيهعسس دعن   عيةظق ر ظانع االمنعث بع ىف ظةلةيهعسس ةنع يىس ذنيامعننع ي ع ب دا ظوغل
دذ    ئلعص قالع عنع ظ ان قئرعندعش االمدعن     . بولغ ىف ظةلةيهعسس االمنعث يىس ذب ظةلةيهعسس ذنيامعن يةظق ب

ةث   عال ظ دع  قالس ع ظع أيىملىك ظوغل ةن       . س ةيؤةت بعل تة ه اس رةؤعش ة خ االم ؤةزعرلعكك ىف ظةلةيهعسس يىس
ولسا،  ظذالر ب  . ؤالعدذ ظذ بعر قاراصال ظذالرنع تونذ      . عدذظولتذرغاندا، ظذنعث قئشعغا قئرعنداشلعرع آعرعص آئل     

االمنع تونذ  ىف ظةلةيهعسس دذيىس ذالر  . يالماي ع ظ دعن(حىنك دعال ظاي )ظذنعث ك ؤاقتع ان، ظ  آعحع  أزلعرعرعلغ
ذنع( ةن      )ظ عرعدعغانلعقعنع بعلمعض ة ظاص ذنع قةيةرض ةرنعث ظ ئتعؤةتكةن، آارؤاندعكعل ة س  آارؤاندعكعلةرض

دع مذ        . ظع ا آةلتىرىص عدعغانلعقعنع خعيالعغ ة ظئرعش داق مةرتعؤعض االمنعث مذن ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس ظ
  . ؤالدعنداشلعرعنع تونذظةمما ظذ قئرع. باقمعغان ظعدع
دذسذددع ؤ داق دةي ذال: ة باشقعالر مذن ويا ظ ذؤئلعصرنع تونذيىسىف ظةلةيهعسساالم ض دةك بول  ،معغان

دعثالر؟ دئدع       :ظذالرغا العيلعرع   : ظذالر .  سعلةر شةهعرعمعضة نئمة ظعش ظىحىن آةل بعز ظاشلعق   ! ظع ؤةزعر ظ
غنعص اظاالغا سع   تبعز اهللا : ظذالر .  دئدع سعلةر جاسذس بولذشذثالر مذمكعن،       : ظذ . ذق، دئدع  ظالغعلع آةلد  

دعن ع بعز آةنظان دعيار    : ظذالر . قةيةردعن آةلدعثالر؟ دئدع   : ظذ. شتعن صاناه تعلةيمعز، دئدع   عجاسذسلذق قعل 
ظذنعث سعلةردعن   : ظذ . آةلدذق، بعزنعث ظاتعمعز اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع يةظقذب ظةلةيهعسساالمدذر، دئدع  

دع العلعرع بارمذ؟ دئ ذالر. باشقا ب ة، ب: ظ اال ظعدذقهةظ ون ظعككع ب دعن حعقعص . عز ظ بعزدعن آعحعكع ظأي
تعص دة يوآئ ةتتع، حأل اص آ دع  . ق أيىملىك بالعسع ظع ةث س دا ظاتعمعزنعث ظ ة قارعغان ذ بعزض ر . ظ ذنعث بع ظ

ان قئرعن دعن بولغ دعظانع ع قال ع . دعش ذنعث ظاتعس ذنع(ظ أثلعنع يو) ظ دعن آ ةن بالع اص آةتك ةللعق  تةس
 ظذالرنع ياخشع   ىسىف ظةلةيهعسساالم خعزمةتحعلةرضةظاندعن ي . ئلعص قالدع، دئدع  دا ظ عتاصتذرذش ظىحىن يئن  
  .  ياخشع آىتىشكة بذيرذدع،يةرضة ظورذنالشتذرذص

يىسىف ظذالرغا ظئهتعياجلعق ظاشلعقنع تةييارالص بةرضةندعن يةنع يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذالرغا 
ا      ذالغلعرعغا ظ ذنع ظ رعص، ظ ةص بئ ذق ظألح لعقنع تول يعن ظاش ةندعن آئ دع ،رتعص بةرض داق دئ ث :  مذن مئنع

ىن،   عم ظىح ةنلعكعنع بعلعش ت ظعك ث راس لةرنعث ظئيتقانلعرعثالرنع ع (س ةن هئلعق علةر دئض ر ) س ا بع  ظات
  . قئرعندعشعثالرنع مئنعث ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر

 عكعمنع تولذق ظألحةص بئرعؤاتقانلعقعمنع ؤة ناهايعتع مئهماندوست ظعكةنل ) ظاشلعقنع(مئنعث
  .  يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ظالدعغا قايتا آئلعشكة رعغبةتلةندىردعآأرمعدعثالرمذ؟

دع     داق دئ ذص مذن ذالرنع قورقذت دعن ظ ةثالر، : ظان ئلعص آةلمعس دعمغا ظ ث ظال ذنع مئنع ةر ظ ظةض
ظاتعسعدعن بعز ظذنع «: ظذالر . »سعلةرضة بئرعدعغان ظاشلعقعم يوق، مئنعث يئنعمغا يئقعن يولعماثالر
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 يةنع بعز دئدع» تعرعشعمعز، بعز حوقذم مذشذنداق قعلعمعز) سئنعث ظالدعثغا ظئلعص آئلعشكة(سوراص 
عتعمعز      حانلعقعمعزنع آأرس ارلعق تعرعش ىن ب ئلعش ظىح ئلعص آ دعثغا ظ ئنعث ظال ذنع س ان  . ظ ث ظئيتق بعزنع

  . سأزعمعزنعث راست ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىمعدعثنع يةردة قويمايمعز
ة يى ىف خعزمةتحعلعرعض ذالرنعث «: س ئتعؤالغان (ظ لعق س ىك ـ ) ظاش ع ي ال ـ مىلىآلعرعن م

تاقعلعرعنعث ظارعسعغا سئلعص قويذثالر، ظذالر ظاظعلعسعضة قايتعص بارغاندا، ظذنع تونذص قايتعص آئلعشع 
ةزع    دئدع» مذمكعن اشقا  ظذالرنعث ب  ظةلةيهعسساالم يىسىف  : الر مذنداق تةصعسر قعلغان      تةصسعرشذناس  ب

ذنداق           ذص ش ةي قئلعشعدعن قورق ا آئلةلم ىن قايت ئتعؤئلعش ظىح ئلعص، ظاشلعق س اي ق ال ـ مىلكع بولم م
  . قعلغان

* * * * * * *  
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ا ) معسعرنعث صادعشاهع ! (ظع ظاتعمعز«: ظذالر ظاتعسعنعث يئنعغا قايتعص بارغعنعدا  ة قايت بعزض
) شذنداق قعلساث(بعز بعلةن بعللة ظةؤةتكعن، ) يةنع بذنيامعننع(س بولدع، ظذآعمعزنع ظاشلعق بةرمة

: ظذالرغا ظئيتتع) يةظقذب(. 63دئدع» ظاشلعق ظاالاليمعز، ظذنع بعز حوقذم ظوبدان مذهاصعزةت قعلعمعز 
ذنعث قئرعندعشع « ة ظ ذنعث توغرعسعدا ظعلضعرع سعلةرض ةنع يىسىف (ظ ك توغرعسعدا ظعشةنضةندة ) ي

عنةمدعم؟  ةنمةيمةن (ظعش عثالرغال ظعش ذنع ساقلعش علةرنعث ظ ة ؤة س ةن سعلةرض ع ) م اهللا ياخش
  . 64»ساقلعغذحعدذر، هةممعدعن مئهرعباندذر

نع تةلةص ع ظأزلعرع بعلةن بعللة بئرعشثظذالرنعث يةظقذب ظةلةيهعسساالمدعن بذنيامعننع
   جاؤابع توغرعسعدا (ةنظذالرغا بةرض)قعلغانلعقع ؤة يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث 

ايتعص بارغعنعدا،       : ظذالر هةققعدة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ      اتعمعز ظذالر ظاتعسعنعث قئشعغا ق ! ظع ظ
 يةنع ظةضةر سةن قئرعندعشعمعز بذنيامعننع بعزضة قايتا ظاشلعق بةرمةس بولدع) معسعرنعث صادعشاهع(

بذنيامعننع بعز بعلةن    . زضة ظاشلعق بةرمةس بولدع     بذنعثدعن آئيعن ظذ بع     ،بعز بعلةن بعللة ظةؤةتمعسةث   
  . بعللة ظةؤةتكعن شذنداق قعلساث بعز ظاشلعق ظاالاليمعز، دئدع

 دئدع» ظذنع بعز حوقذم ظوبدان مذهاصعزةت قعلعمعز    يةنع ظذنعثغا بعرةر ظعش بوالرمعكعن دةص 
دذ    ايتعص آئلع االمةت ق عثغا س ئنعث قئش ذ س ورقمعغعن، ظ ذالرنع . ق أز ظ ذ س ىف  (ث ب عغا يىس ظاتعس

ظةتة ظذنع بعزضة قوشذص قويغعن، يةص ـ ظعحعص، ظويناص ـ آىلىص آعرسذن، ظذنع     : )ظةلةيهعسساالم هةققعدة
  .  دئضةن سأزعضة ظوخشايدذ))1»بعز حوقذم ياخشع مذهاصعزةت قعلعمعز

ضة ظذنعث ظذنعث توغرعسعدا ظعلضعرع سعلةر:  مذنداق دئدع)ظذالرغا(شذثا يةظقذب ظةلةيهعسساالم   
ع  ىف(قئرعندعش ةنع يىس عنةمدعم؟) ي ةندةك ظعش عدا ظعشةنض ذنعث توغرعس ذددع ظ ذنعثغا خ ةنع ظ  ي

                                                 
  .  ـ ظايةت12سىرة يىسىف ) 1(
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اش     ا ظوخش ىفكة قعلغعنعثالرغ ع يىس وقعتعص  (قئرعندعش دعن ي ذنع آأزىم عنع    )ظ ذنعث ظارعس ةن ظ ةن بعل  م
  يعراقالشتذرماقحعمذ؟ 

 دذر دعن مئهرعبان اقلعغذحعدذر، هةممع ع س ةنع اهللااهللا ياخش ةت     ي ةث مةرهةم ا ظ اال ماث  تاظ
دذر ص   . قعلغذحع ةت قعلع ىن، رةهم ةنلعكعم ظىح عص آةتك انلعقعم، ظاجعزلعش عنعص قالغ ث ياش ذ مئنع ظ

دذ    اردةم قعلع عمغا ي ذمنع تئصعش ذرذص بئرعش      . ظوغل ا قايت ذمنع ماث االدعن ظوغل ةن اهللا تاظ ذنعث  عم نع ؤة ظ
  . ةرهةمةتلعكتذراهللا ظةث م. بعلةن مئنع جةم قعلعشعنع ظىمعد قعلعمةن

* * * * * * *  
 $ £ϑ s9 uρ (#θßs tG sù óΟßγ yè≈ tF tΒ (#ρß‰ y` uρ óΟßγ tFyè≈ ŸÒÎ/ ôN ¨Šâ‘ öΝÎκ ö s9 Î) ( (#θä9$ s% $tΡ$ t/r' ¯≈ tƒ $ tΒ  Èö ö7 tΡ ( Ïν É‹≈ yδ $ sΨ çG yè≈ ŸÒ Î/ 

ôN ¨Šâ‘ $ sΨ øŠs9Î) ( ãÏϑ tΡuρ $ uΖ n= ÷δr& àá x øt wΥuρ $ tΡ%s{ r& ßŠ# yŠ÷“ tΡ uρ Ÿ≅ ø‹ x. 9Ïè t/ ( y7 Ï9 s̈Œ ×≅ø‹ x. Ö Å¡o„ ∩∉∈∪ tΑ$s% ô s9 … ã& s#Å™ ö‘ é& 

öΝ à6yètΒ 4 ®L xm Èβθè? ÷σ è? $ Z)ÏO öθtΒ š∅ÏiΒ «!$#  É_̈Ψ è? ù' tFs9 ÿÏµÎ/ Hω Î) βr& xÞ$ut ä† öΝ ä3Î/ ( !$ £ϑ n= sù çν öθ s?#u óΟßγ s) ÏOöθ tΒ tΑ$ s% ª!$# 

4’ n?tã $ tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹ Ï. uρ ∩∉∉∪  
دا  ع ظاحقان ذالر يىآلعرعن ئتعؤال(ظ لعق س ال ) غانظاش ذرذص -م ة قايت ث ظأزلعرعض  مىلىآلعرعنع

يةنة نئمة تةلةص قعلعمعز؟ بذ مال ـ ) بذنعثدعن ظارتذق(بعز ! ظاتعمعز«: بئرعلضةنلعكعنع آأردع، ظذالر
ظاظعلعمعزضة ظاشلعق ظئلعص ) ظذآعمعزنع ظئلعص يةنة بارساق(مىلىآلعرعمعز بعزضة قايتذرذص بئرعلعصتذ، 

ذ آئلعمعز، ظذآعمعزنع مذهاص  العمعز، ب ة ظاشلعقعنع ظارتذق ظ ر تأض ز، بع ة (عزةت قعلعمع ر تأض ةنع بع ي
بذنيامعننع قوغداش يولعدا «: يةظقذب ظئيتتع. 65دئدع» ظازغعنا ظاشلعقتذر) ظاشلعق صادعشاه ظىحىن

هةممعثالر هاالك بولمعساثالرال ظذنع حوقذم ماثا قايتذرذص ظئلعص آئلعشكة اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم 
ظذنعثغا ) يةنع ظوغذللعرع(ظذالر . »لعص حعث ؤةدة بةرمعضعحة ظذنع سعلةر بعلةن بعللة ظةؤةتمةيمةنقع

ذب  ذؤاهتذر «: قةسةم قعلعص حعن ؤةدة بةرضةندعن آئيعن، يةظق ة اهللا ض ان سأزلعرعمعزض » بعزنعث ظئيتق
  . 66دئدع

  آلةرنعث حعققانلعقع توغرعسعدا ىيىك ـ تاقالرنعث ظعحعدعن مال ـ مىل
اق    : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ ان حاغدا،   عيىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرع يىك ـ ت لعرعنع ظاحق

أردع                ةنلعكعنع آ ذرذص بئرعلض ة قايت ث ظأزلعرعض ال ـ مىلكلعرعنع ئتعؤالغان م لعق س ىف  . ظاش ذ يىس ب
 يىك ـ    )ظذالرنعث (ظةلةيهعسساالمنعث خعزمةتحعلعرعضة ظذالرنعث ظاشلعقع ظىحىن بةرضةن مال ـ مىلكعنع           

  . نعث ظعحعضة سئلعص قويذشقا بذيرذغان بذيرذقع بعلةن بولغان ظعدعتاقعلعرع
اتعمعز : نعث ظعحعدعن حعققانلعقعنع آأرضةندة، مذنداق دئدعتاقعلعرعظذالر مال ـ مىلكعنع يىك ـ    ! ظ

 تذرذص بئرعلعصتذيةنة نئمة تةلةص قعلعمعز؟ بذ مال ـ مىلىآلعرعمعز بعزضة قاي) بذنعثدعن ظارتذق(بعز 
دذ  داق دةي ةت هةققعدة مذن ذ ظاي ة مال ـ      : مذجاهعد ب ةردع ؤة يةن ذق ظألحةص ب ة ظاشلعقنع تول ر بعزض ؤةزع

  . مىلىآلعرعمعزنعمذ بعزضة قايتذرذص بئرعصتذ، بعز بذنعثدعن باشقا يةنة نئمة تةلةص قعلعمعز
) معزظاظعلعمعزضة ظاشلعق ظئلعص آئلع ) ظذآعمعزنع ظئلعص يةنة بارساق يةنع قئرعندعشعمعزنع 

ر . بعز بعلةن بعرضة ظةؤةتسةث ظاظعلعمعزضة ظاشلعق ظئلعص آئلعمعز         ز، بع عزةت قعلعمع ذآعمعزنع مذهاص ظ
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 بذ شذنعث ظىحىنكع، يىسىف ظةلةيهعسساالم هةر بعر ظادةمضة بعر تأضة          تأضة ظاشلعقعنع ظارتذق ظالعمعز 
  . ظاشلعق بئرةتتع

 ذ ة ظاشلعق ص(ب ر تأض ةنع بع ىني لعقتذر) ادعشاه ظىح ا ظاش ذالر ظاتعسعغا مذشذنداق ظازغعن  ظ
يةنع بعزنعث ظذآعمعزنع ظئلعص بارغانلعقعمعزنعث بةدعلعضة      . حعرايلعق سأز قعلعص سأزعنع ظاخعرالشتذردع    

  . ؤةزعرنعث بعزضة بئرعدعغان ظاشلعقع ظازغعنا ظاشلعقتذر
 هاالك بولمعساثالرال بذنيامعننع قوغداش يولعدا هةممعثالر «: يةظقذب ظئيتتع    ةنع هةممعثالر  ي

ئلعص مةغلذب بولذص ظذنع قذتذلدذرذؤئلعشقا قادعر بواللماي قالغانغا قةدةر          ظذنع حوقذم ماثا قايتذرذص ظ
. »آئلعشكة اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص حعث ؤةدة بةرمعضعحة ظذنع سعلةر بعلةن بعللة ظةؤةتمةيمةن

بعزنعث ظئيتقان «: عثغا قةسةم قعلعص حعن ؤةدة بةرضةندعن آئيعن، يةظقذبظذن) يةنع ظوغذللعرع(ظذالر 
يةظقذب ظةلةيهعسساالم ظاشلعق ظئلعش :  ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذدئدع» سأزلعرعمعزضة اهللا ضذؤاهتذر

شذص  قعنع بعلعص يةتكةندة، بذنيامعننع ظذالرغا قو     عسة ظذنعثغا باشقا ظامالنعث يوقلذ    ظىحىن ظذالرنع ظةؤةتم  
  . ظةؤةتتع

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ ¢ É_t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äz ô‰s? . ÏΒ 5>$t/ 7‰ Ïn¨uρ (#θè= äz ôŠ$# uρ ôÏΒ 5> üθö/ r& 7π s% Íh xtG –Β ( !$ tΒ uρ  É_øî é& Νä3Ζ tã š∅ÏiΒ 

«! $# ÏΒ > ó x« ( ÈβÎ) ãΝõ3 çt ù: $# ωÎ) ¬! ( Ïµø‹ n= tã àM ù= ª.uθ s? ( Ïµ ø‹ n= tæuρ È≅ª. uθ tG uŠù= sù tβθè= Åe2uθ tFßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ $£ϑ s9 uρ (#θè= yz yŠ ôÏΒ 

ß]ø‹ xm öΝèδ u tΒ r& Νèδθç/r& $̈Β šχ% Ÿ2  É_øóãƒ Ο ßγ÷Ζ tã z ÏiΒ «! $# ÏΒ > ó x« ωÎ) Zπ y_% tn ’ Îû Ä§ø tΡ z>θà) ÷è tƒ 

$ yγ9 ŸÒs% 4 … çµ̄Ρ Î) uρ ρä% s! 5Ο ù= Ïæ $ yϑ Ïj9 çµ≈ sΨ ôϑ ¯= tæ £Å3≈ s9 uρ u nYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ÷è tƒ ∩∉∇∪  
ة ( ذللعرعم «) ظذ يةن دعن آعرمةي، باشقا ) معسعرغا ! (ظع ظوغ ر دةرؤازع باشقا -هةممعثالر بع

اهللا نعث قازاسع ظالدعدا مةن سعلةردعن هئح نةرسعنع دةصظع قعاللمايمةن، هأآىم . دةرؤازعالردعن آعرعثالر
ةؤةآكىل  ال ت ةؤةآكىل قعلغذحعالر اهللا غع دعم، ت ةؤةآكىل قعل » ! قعلسذن صةقةت اهللا غعال خاس، اهللا غا ت

اهللا نعث قازاسع ) بذ(ظذالر ظاتعسعنعث بذيرذقع بويعحة باشقا ـ باشقا دةرؤازعالردعن آعرضةندة، . 67دئدع
ظالدعدا ظذالر ظذحىن هئح نةرسعضة دال بواللمعدع، بذ صةقةت يةظقذبنعث آأثلعدعكع ظىمعدعنعال ظعصادعلعدع، 

ئكعن ) آةث(عدذق، شذثا ظذ ؤةهيع ظارقعلعق بعلدىرضةن ظ (بعز يةظقذبقا  .خاالس بعلعم ظعضعسعدذر، ل
  . 68بعلمةيدذ) تةقدعرنعث سعرعنع(آعشعلةرنعث تولعسع 

يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظوغذللعرعنع معسعر شةهعرعنعث باشقا ـ باشقا دةرؤازعلعرعدعن 
  آعرعشكة بذيرذغانلعقع توغرعسعدا 

ظذ ظوغذللعرعنع قئرعندعشع بذنيامعن    : خةؤة قعلعدذ يةظقذب ظةلةيهعسساالمدعن    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ايرعم  يبعلةن معسعرغا ظةؤةتعش ظىحىن تةييارلعغان حاغدا، ظذالرنعث هةممسعنعث بعر دةرؤازعدعن آعرمة   ، ظ

  . ـ ظايرعم دةرؤازعدعن آعرعشكة بذيرذدع
ر قا       ذددع ؤة بع ةتادة، س اك، ق د، زةهه ةظب، مذجاهع ع آ ةد ظعبن اس، مذهةمم ع ظابب ع  ظعبن ة آعش نح

حىنكع ظذالر حعرايلعق، آئلعشكةن     . يةظقذب ظةلةيهعسساالم ظذالرغا آأز تئضعشتعن قورقتع       : ظئيتعقعنعدةك
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حىنكع آأز تئضعش    . ظذ ظذالرغا آعشعلةرنعث آأزع تئضعشتعن قورقتع. ؤة قةددع ـ قامةتلعك يعضعتلةر ظعدع 
  . دة تةسعر قعلعدذقعتعؤئتةلعضعدةك دةرعجعتعن يعراست بولذص، ظاتلعق آعشعنع ظات

اهللا نعث قازاسع ظالدعدا مةن سعلةردعن هئح نةرسعنع : يةظقذب ظةلةيهعسساالم سأزعدة داؤام قعلعص
 يةنع هةقعقةتةن مذنداق ظئهتعيات قعلعش اهللا تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشعنع ؤة هأآمعنع         دةصظع قعاللمايمةن 

دذ  ر   . قايتذرالماي نع ظع رةر ظعش اال بع ةر اهللا تاظ عل  ظةض داق قارش ئح قان ا، ه الغذغا عادة قعلس ققا ؤة تذس
  . ظذحرعمايدذ
 هأآىم صةقةت اهللا غعال خاس، اهللا غا تةؤةآكىل قعلدعم، تةؤةآكىل قعلغذحعالر اهللا غعال تةؤةآكىل
اهللا نعث ) بذ(ظذالر ظاتعسعنعث بذيرذقع بويعحة باشقا ـ باشقا دةرؤازعالردعن آعرضةندة، . دئدع» !قعلسذن
دعنعال عدا ظذالر ظذحىن هئح نةرسعضة دال ظالدقازاسع  دعكع ظىمع  بواللمعدع، بذ صةقةت يةظقذبنعث آأثلع

  .  ظذنعث آأثلعدعكع بالعلعرعغا آأز تئضعشنعث ظالدعنع ظئلعش ظعدع، خاالسظعصادعلعدع
 بعلعم ظعضعسعدذر) آةث(ؤةهيع ظارقعلعق بعلدىرضةن ظعدذق، شذثا ظذ (بعز يةظقذبقا قةتادة ؤة 

دع  : ةؤرعس دذر، دئ تىرعدعغان ظادةم عنعنع ظةمةلعيلةش ذ بعلض ةرعر . ظ ع ج م  : ظعبن ذنعثغا ظعلع ز ظ بع
ئكعن آعشعلةرنعث تولعسع .  آةث داظعرعلعك ظعلعم ظعضعسعدذر، دئدع     )ظذ (ظأضةتكةنلعكعمعز ظىحىن،    ل

  . بعلمةيدذ) تةقدعرنعث سعرعنع(
* * * * * * *  

 $ £ϑ s9 uρ (#θè= yz yŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #” uρ# u Ïµø‹ s9 Î) çν$yz r& ( tΑ$ s% þ’ ÏoΤÎ) O$ tΡ r& x8θäz r& Ÿξ sù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩∉∪  
: يىسىفنعث ظالدعغا آعرضةندة، يىسىف ظذآعسعنع قذحاقلعدع ؤة) يةنع يةظقذبنعث بالعلعرع(ظذالر 

ة قعلغان ظ « » عشلعرعدعن قايغذرمعغعن مةن هةقعقةتةن سئنعث قئرعندعشعث بولعمةن، ظذالرنعث بعزض
  . 69دئدع

   بةرضةنلعكع توغرعسعدا تةسةللعيىسىف ظةلةيهعسساالمنعث بذنيامعنغا 
دذ   ةؤةر قعلع داق خ اال مذن ذغقان    : اهللا تاظ ر ت ذنعث بع لعرع ظ االمنعث قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس يىس

 ظأزعنعث  االم بذنيامعننع  آةلضةندة، يىسىف ظةلةيهعسس    قئرعندعشع بذنيامعننع ظأزلعرع بعلةن بعللة ظئلعص       
ئلعص،   ئلعص ق عدا ظ قعالرنعقئش ا مئهمانخانعباش ةردع  غ ةت ب ة زعياص ذالرنعث شةرعصعض تذرذص، ظ .  ظورذنالش

اتعنع ناهايعتع آأص            ارلعق ظعلتعص قةت ؤة ياخشعلعق قعلعش قات ظذالرغا ظذرذق ـ تذغقانحلعق، مئهرع ـ شةص
ةتتع  ايرعم آأر   . آأرس ةن ظ ذنيامعن بعل ع ب ةهؤالعنع ؤة    قئرعندعش ةقعقعي ظ ث ه ذنعثغا ظأزعنع ىص، ظ ىش

  . بئشعدعن ظأتكةن ظعشالرنع سأزلةص بةردع
 يةنع ظذالرنعث ماثا   قايغذرمعغعن: )ظذنعثغا( ظذنعث قئرعندعشع ظعكةنلعكعنع تذنذتذص   ثظأزعنع

 ظأزع   بذ ظعشنع قئرعنداشلعرعدعن يوشذرذشقا،       )ظذنع(.  دئدع ،قعلغان قعلمعشلعرعدعن هةسرةت حةآمعضعن   
ذيرذدع  لعككة ب ذالرغا دئمةس الرنع ظ ةقعقعي ظعش ةن ه دا  . دةص بةرض أز يئنع ذنع ظ االم ظ ىف ظةلةيهعسس يىس

 هعيلة ظعشلعتعدعغانلعقعنع ظذنعث بعلةن   )قعلعشقاظئلعص (ظعززةت ـ ظعكرام ؤة هأرمةت قعلعش يىزعسعدعن   
  . آئلعشعؤالدع

* * * * * * *  
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 $ £ϑ n= sù Ν èδ u“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$yγ pg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπ tƒ$s) Åb¡9$# ’ Îû È≅ ôm u‘ Ïµ‹ ½z r& §Ν èO tβ ©Œr& îβ ÏiŒxσ ãΒ $yγ çF§ƒ r& ãÏè ø9 $# öΝ ä3¯Ρ Î) 

tβθè% Í≈ |¡s9 ∩∠⊃∪ (#θä9$s% (#θè= t6 ø% r&uρ Ο ÎγøŠ n= tæ # sŒ$̈Β šχρß‰É) øs? ∩∠⊇∪ (#θä9$s% ß‰ É)ø tΡ tí# uθ ß¹ Å7 Ï= yϑ ø9 $# yϑ Ï9 uρ u!% y`  ÏµÎ/ 

ã≅ ÷Η ¿q 9 Ïèt/ O$ tΡ r&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠÏã y— ∩∠⊄∪  
ةدةهنع ظذآعسعنعث يىآع  يىسىف ظذالرنع ظئهتعياجلعق ظاشلعق بعلةن تةمعنلعضةندعن آئيعن، ق

» سعلةر حوقذم ظوغرع ظعكةنسعلةر! ظع آارؤانالر«: ظاندعن بعر جاآارحع حعقعص. ظعحعضة سئلعص قويدع
دع ةر(. 70دةص توؤلع اراص) آارؤاندعكعل ذالرغا ق ةثالرنع «: ظ وقعتعصنئم دذثالري ذالر. 71» قوي : ظ

مذآاصات (قةدةهنع يوقعتعص قويدذق، ظذنع تئصعص آةلضةن آعشعضة ) تامغعسع بئسعلغان(صادعشاهنعث «
  . 72دئدع» مةن بذنعثغا آئصعل بعر تأضة ظاشلعق بئرعلعدذ،) ظىحىن

صادعشاهنعث قةدةهعنع قئرعندعشعنعث يىك ـ تاقعنعث ظعحعضة سئلعص قويذشع ؤة ظذنع بذ هعيلة 
   قئلعشع توغرعسعدا بعلةن تذتذص

ةييارالص  ذالرغا بةرضةن ظاشلعقنع ت ان ،يىسىف ظةلةيهعسساالم ظ ذالرنعث تأضعلعرعضة ظارتعؤاتق  ظذنع ظ
ة             ث ظعحعض ىك ـ تاقعنع ذنيامعننعث ي ةدعهعنع قئرعندعشع ب اهنعث ق ةتحعلعرعنع صادعش ةزع خعزم دا، ب حاغ

  . سئلعص قويذشنع بذيرذدع
عنحة  ذ آىة قارالرنعث سأزعضتةصسعرشذناسآأص دا، ظ دععغان ةدةه ظع ىش ق دع، . م ةدةه ظع ذن ق ظالت
ار  دذ . دئضةنلةرمذ ب ةدةه ظعدع  : ظعبنع زةيد مذنداق دةي ذ شاراب ظعحعدعغان ق اس، مذجاهعد . ظ ظعبنع ظابب

ارلعقالر     د قات ع زةي دذراهمان ظعبن اك ؤة ظاب ةتادة، زةهه ذص،     : ق ة بول ةتعؤار نةرس ةث ظ لعق ظ دا ظاش ذ حاغ ش
  . ه بعلةن ظألحةص بئرعلةتتع، دئدعظاشلعق بذ قةدة
دذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤا،شأظبة ةت قعلع صادعشاهنعث : ي
  . ظذ صعيالعضة ظوخشايتتع.  ظذنعثدا شاراب ظعحةتتع)ظذالر(. مىشتعن ياسالغان بولذصقةدةهع آى

ذنيا     ةزدذرمةي ب ة س ةدةهنع هئحكعمض ذ ق ةر ب ئلعص          خعزمةتحعل ة س ث ظعحعض ىك ـ تاقعنع معننعث ي
ارؤانالر «: ظاندعن خعزمةتحعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاآارحع حعقعص        . قويدع وغرع ! ظع آ ذم ظ سعلةر حوق

  . دةص توؤلعدع» ظعكةنسعلةر
ذص ا بذرذل ذالر جاآارحعغ وق«: ظ ةثالرنع ي دذثالرعتعنئم دع»ص قوي ذالر.  دئ صادعشاهنعث «: ظ

 يةنع صادعشاهنعث ظاشلعق ظألحةص بئرعدعغان قةدةهعنع دةهنع يوقعتعص قويدذققة) تامغعسع بئسعلغان(
ذنع تئصعص آةلضةن آعشعضة . يوقعتعص قويدذق  ات ظىحىن (ظ ة ظاشلعق بئرعلعدذ،مةن ) مذآاص ر تأض بع
  . دئدع» بذنعثغا آئصعل

* * * * * * *  
 (#θä9$s% «!$$ s? ô‰ s)s9 Ο çFôϑÏ=tæ $ ¨Β $uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡øãΖÏ9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ $ ¨Ζä. tÏ% Í≈y™ ∩∠⊂∪ (#θä9$ s% $yϑ sù ÿ…çν äτ¨u“ y_ β Î) 

óΟ çGΖä. tÎ/ É‹≈Ÿ2 ∩∠⊆∪ (#θä9$ s% … çν äτ¨u“ y_  tΒ y‰ É ã̀ρ ’Îû  Ï&Í# ômu‘ uθ ßγsù …çν äτ¨u“ y_ 4 y7 Ï9¨x‹ x. “Í“ øg wΥ šÏϑÏ=≈©à9$# ∩∠∈∪ 
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r& y‰t6 sù óΟÎγÏG u‹ Ïã÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6s% Ï!% tæÍρ Ïµ‹ ½z r& §ΝèO $ yγy_ u÷‚ tGó™ $# ÏΒ Ï !%tæ Íρ Ïµ‹ ½zr& 4 y7Ï9¨x‹ x. $ tΡ ô‰Ï. y#ß™θã‹Ï9 ( $ tΒ tβ%x. x‹è{ ù'uŠ Ï9 

çν$ yz r& ’Îû ÈÏŠ Å7Ï= yϑø9 $# HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 ßì sùö tΡ ;M≈y_ u‘ yŠ ̈Β â !$ t±°Σ 3 s−öθsù uρ Èe≅à2 “ ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠÏ= tæ ∩∠∉∪  
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر بعلعسعلةر، بعز بذ يةرضة بذزغذنحعلعق قعلعش ظىحىن «ظذالر 

وغرع ظةمةسمعز ز ظ دذق، بع دع» آةلمع ذالر. 73دئ ةتحعلعرع(ظ ةنع يىسىفنعث خعزم علةرنعث «): ي س
ة؟  ئلعص (شةرعظعتعثالردا ظوغرعنعث جازاسع نئم ىثالردعن حعقعص ق ةدةه يىآ ةر ق ذص يالغان ) ظةض حع بول

ظذنعث جازاسع يىآعدعن قةدةه تئصعلغان ظادةمنع قذل قعلعش، زالعمالرغا «: ظذالر. 74دئدع) قالساثالرحذ؟
ظذالر يىسىفنعث ظذآعسعنعث يىآعنع ظاختذرذشتعن ظعلضعرع، . 75دئدع» بعز مذشذنداق جازا بئرعمعز 

. عث يىآعدعن قةدةهنع تئصعص حعقتعظذالرنعث يىآعنع ظاختذرذشقا باشلعدع، ظاندعن يىسىفنعث ظذآعسعن
ذنع بويعحة يىسىف ظذآعسعنع ) معسعر (بعز يىسىفكة مذشذ تةدبعرنع آأرسةتتذق،  صادعشاهعنعث قان

ادةمنع  ان ظ ز خالعغ دع، بع عنع خالع ذنداق قعلعش ذنعث ش ئكعن اهللا ظ ايتع، ل ئلعص قااللم ىفنع (ظ يىس
ةندةك ةربعر ) آأتىرض أتىرعمعز، ه ة آ ذرع دةرعجعلةرض دار زات يذق ذ بعلعم دار ظىستعدة ظذنعثدعنم بعلعم

  . 76بار
ةت       ةن تأهم ق بعل لعرعغا ظوغرعلع االمنعث قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس ةر يىس ذ خعزمةتحعل ة ش ظةن

ة «: حاصلعغاندا، ظذالر خعزمةتحعلةرضة   ذ يةرض اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر بعلعسعلةر، بعز ب
دذ  ىن آةلمع ش ظىح ذنحعلعق قعلع معز بذزغ وغرع ظةمةس ز ظ دع» ق، بع ةن   دئ علةر بعل ز س ةنع بع  ي

دعثالر        ةنلعكعمعزنع بعل ادةم ظعك داق ظ ث قان علةر بعزنع ارتعص، س قاندعن ت ث   . تونذش علةر بعزنع ع س حىنك
علة   ةخالقلعق آعش ع ظ أردى  ياخش ةن آ ةنلعكعمعزنع هةقعقةت ةتلعرعمعز  . ثالرر ظعك ث سىص ق”بعزنع  “ظوغرعلع

ذل ق   ةتنع قوب ذ سىص ةن ب دع دئض دذ، دئ ذالرغا . عاللماي ةر ظ ثالردا   : خعزمةتحعل علةرنعث ظعحع وغرع س ةر ظ ظةض
ظةضةر قةدةه يىآىثالردعن حعقعص (سعلةرنعث شةرعظعتعثالردا ظوغرعنعث جازاسع نئمة؟ «بولذص قالسا،   

  . دئدع) يالغانحع بولذص قالساثالرحذ؟) قئلعص
نع قذل قعلعش، زالعمالرغا بعز مذشذنداق ظذنعث جازاسع يىآعدعن قةدةه تئصعلغان ظادةم«: ظذالر

دع » جازا بئرعمعز   ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظعتعدة ظوغرع مالنعث ظعضسعضة قذل قعلعنعص            دئ
ةتتع دع  . بئرعل ذنع آأزلعضةن ظع دعن ب ذ هعيلع ر قئرعندعشعنعث  . يىسىف ظةلةيهعسساالم ب ا بع ذ ظان شذثا ظ

ظاندعن يىسىفنعث ظذآعسعنعث . رنعث يىآعنع ظاختذرذشقا باشلعدعيىآعنع ظاختذرذشتعن ظعلعضعرع باشقعال
ع  عص حعقت ةدةهنع تئص دعن ق ع ؤة       يىآع راص قعلعش ذالرنعث ظئتع االم ظ ىف ظةلةيهعسس ةن يىس ذنعث بعل  ش

  . ظذالرنعث ظئتعقادعغا ظاساسةن ظانا بعر تذغقان قئرعندعشعنع ظذالردعن ظايرعص ظئلعص قالدع
رنع آأرسةتتذقبعز يىسىفكة مذشذ تةدبعظةسلع آأزدة تذتذلغان ؤة ياخشع آأرىلضةن تةدبعر ، بذ 

دذ ؤة           ع آأرع ذنع ياخش اال ظ ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح ةظةت بولغ ةن مةنص ةت ؤة آأزلةنض دا هئكم ذص، ظذنعث بول
  . ظذنعثدعن رازع بولعدذ

)ايتع ) معسعر ئلعص قااللم ئكعن    صادعشاهعنعث قانذنع بويعحة يىسىف ظذآعسعنع ظ اهللا تاظاال   ل
ىفنعث       ةرعظةتكة يىس ان ش ص آئلعؤاتق اد قعلع أزلعرع ظئتعق لعرعنع ظ االمنعث قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس يىس

شذثا  . يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث شةرعظعتعدعكع ظذ هأآىمنع بعلةتتع    . ظالدعدعمذ بويسذندذرذص بةردع 
دع  داق دئ ةص مذن ذنع مةدهعيعل اال ظ ا : اهللا تاظ ان ظ ز خالعغ ةندةك(منع دةبع ىفنع آأتىرض ذق) يىس رع عي
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دذ         . دةرعجعلةرضة آأتىرعمعز  ة مذنداق دةي انالر ؤة ظعلعم          : اهللا تاظاال بذ هةقت اللة سعلةردعن ظعمان ظئيتق
  . ))1بئرعلضةنلةرنع بعر قانحة دةرعجة يذقعرع آأتىرعدذ

 هةربعر بعلعمدار ظىستعدة ظذنعثدعنمذ بعلعمدار زات بار  دذ  هةسةنبةسرع مذندا هةر بعر   : ق دةي
ار         بعلعمنعث حئكع هةممعنع بعلضىحع غالعب        . بعلعملعك آعشعنعث ظىستعدة ظذنعثدعنمذ بعلعملعك آعشع ب

  . ؤة بىيىك اهللا تاظاالنعث ظعلكعدعدذر
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ع جذب ةظعدع ظعبن دذرازاق س نعث : ظاب ع ظابباس ظعبن

شذنعث بعلةن بعر ظادةم بذ سأزدعن هةيران   . ةيران قاالرلعق بعر سأزنع قعلدع    قئشعدا ظعدذق، ظذ ظاجايعص ه    
اهللا تاظاالغا هةمدذسانا بولسذنكع، هةربعر بعلعملعك آعشع ظىستعدة ظذنعثدعنمذ بعلعملعك آعشع         : قئلعص

 هةر  ظذ . اهللا هةممعدعن بعلعملعكتذر  ! ث نئمة دئضةن يامان      سئنعث سأزى   : ظعبنع ظابباس   . ، دئدع بار ظعكةن 
  . بعر بعلعملعك آعشعدعنمذ بعلعملعكتذر، دئدع

: سةمماك ظعكرعمةدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ               
ذر   دعن بعلعملعكت ذ ظذنعث ذر  . ب ذ بعلعملعكت ذ ظذنعثدعنم عدعنمذ    . ظ ك آعش ةربعر بعلعملع اال ه اهللا تاظ

  . تة ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش تةصسعر قعلدعظعكرعمةمذ بذ هةق. بعلعملعكتذر
ار         : قةتادة مذنداق دةيدذ   بعلعمنعث حئكع   . هةر بعر بعلعمدار ظىستعدة ظذنعثدعنمذ بعلعمدار آعشع ب

العمالر   . ظعلعم اهللا تاظاال تةرعصعدعن باشلعنعص تارالدع  . هةممعنع بعلضىحع اهللا تاظاالنعث ظعلكعدعدذر  ظذنع ظ
  .  تاظاالنعث دةرضاهعغا قايتعدذظأضةندع، ظذ ظاخعرع اهللا

* * * * * * *  
 * (# ûθä9$s% βÎ) ø−Í ó¡o„ ô‰ s) sù s−u y™ Óˆ r& …ã& ©! ÏΒ ã≅ ö6s% 4 $yδ § y™ r'sù ß# ß™θãƒ ’ Îû Ïµ Å¡øtΡ öΝ s9 uρ $ yδ Ï‰ö6 ãƒ óΟ ßγ s9 4 

tΑ$ s% óΟ çFΡ r& @ x© $ZΡ% x6¨Β ( ª! $#uρ ãΝ n= ôã r& $ yϑ Î/ šχθà ÅÁs? ∩∠∠∪  
ذالر ذ ظو«: ظ ةر ظ عمذ علرعغظةض ذنعث قئرعندعش ا، ظ ان بولس ىفمذ(ق قعلغ ةنع يىس عرع ) ي ظعلض

ذالرنعث (يىسىف . دئيعشتع» ظوغرعلعق قعلغان  ذم ) ظ ذالرغا مةل ئكعن ظ دة بعلدع، ل ذ سأزعنع ظعحع ب
دة (قعلمعدع، يىسىف  دذر، سعلةرنعث «): ظعحع ةيعثالر ظةث يامان ذنعث (سعلةرنعث مةؤق يىسىف ؤة ظ
  . 77دئدع» غان سأزىثالرنعث يالغانلعقعنع اهللا ظوبدان بعلعدذقعل) ظذآعسع توغرعسعدا

يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث ظذنعثغا ظوغرعلعق بعلةن تأهمةت قعلعشع 
  توغرعسعدا 

انلعقعنع       دعن حعقعرعلغ ذنيامعننعث يىآع ةدةهنعث ب لعرع ق االمنعث قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس يىس
ذنعث قئرعندعشعمذ ظةضةر ظذ ظو «: آأرضةن حاغدا  ةنع يىسىفمذ (غرذلذق قعلغان بولسا، ظ ظعلضعرع ) ي

 ظاقالص، بذنعث بذ   )ظذنعثغا ظوخشاص قئلعشتعن(ظذالر ؤةزعرضة ظأزلعرعنع  .  دئيعشتع »ظوغرعلعق قعلغان 
تذر     دةآال ظعش االم قعلغان ىف ظةلةيهعسس ع يىس ذنعث قئرعندعش عرع ظ دعن ظعلعض ع بذنعث تع،ظعش :  دئيعش

 ذال(يىسىف دع، يىسىف ) رنعثظ ذم قعلمع ذالرغا مةل ئكعن ظ دع، ل دة بعل ذ سأزعنع ظعحع دة(ب ): ظعحع
دذر، سعلةرنعث « ةيعثالر ظةث يامان ذنعث ظذآعسع توغرعسعدا (سعلةرنعث مةؤق قعلغان ) يىسىف ؤة ظ

  . دئدع» سأزىثالرنعث يالغانلعقعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة مذجادةلة ) 1(
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* * * * * * *  
 (#θä9$s% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# ¨βÎ) ÿ… ã&s! $\/ r& $V‚ ø‹ x© # [Î6 x. õ‹ ã‚ sù $tΡ y‰ tnr& ÿ… çµtΡ% x6tΒ ( $̄Ρ Î) y71u tΡ zÏΒ 

šÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# ∩∠∇∪ tΑ$s% sŒ$ yètΒ «! $# β r& x‹ è{ù' ¯Ρ ωÎ)  tΒ $ tΡô‰ y ùρ $ sΨ yè≈ tFtΒ ÿ…çν y‰Ψ Ïã !$̄Ρ Î) # ]ŒÎ) šχθßϑ Ï=≈ sà ©9 ∩∠∪  
ذنعث ) عن ظايرعاللمايدعغانظذنعثد(ظذنعث ! ظع ظالعيجاناب زات «: ظذالر بعر قئرع ظاتعسع بار، ظ

» ظورنعغا بعزنعث بعرعمعزنع ظئلعص قالغعن، بعز سئنع هةقعقةتةن ياخشعلعق قعلغذحعالردعن هئساباليمعز
دع ىف. 78دئ ئلعص «: يىس ذنع ظ قان بولساق، ش دعن تاص ث يىآع عمعزنع آعمنع ذن، نةرس ذدا ساقلعس خ

  . 79دئدع» لعمالردعن بولذص قالعمعزقالعمعز، بولمعسا بعز حوقذم زا
 تةآلعص بئرعشع قعلعشقاقئرعنداشالرنعث بذنيامعننعث ظورنعغا ظأزلعرعدعن بعرةيلةننع ظئلعص 
  ؤة بذ تةآلعصنعث رةت قعلعنعشع توغرعسعدا 

ذص  ذنيامننعث تذت انب قانقعلعنغ ذنع يىسىف   ،لعقع مذقعمالش ة ظ راص قعلعشع بويعح  ظأزلعرعنعث ظئتع
لعق   ظةلةيهعس ذنيامعنغا هئسداش ذالر ب دا، ظ قان حاغ دعغانلعقع قارارالش دذرذص قويع عدا قال االمنعث قئش س

الص    كة باش انلعق آأرسعتعش قا ؤة مئهرعب اب زات «: قعلعش ع ظالعيجان ذنعث ! ظ دعن (ظ ظذنعث
رقعلعق  ظذ، بذ بالعسعنع ظعنتايعن ياخشع آأرعدذ ؤة بذ بالعسع ظابعر قئرع ظاتعسع بار) ظايرعاللمايدعغان

  .  بئرعدذ، دئدعتةسةللعيوقاص آةتكةن بالعسع ظىحىن ظأزعضة 
 الغعن ئلعص ق ع ظ ث بعرعمعزن ا بعزنع ذنعث ظورنعغ ع  ظ قا بعرعمعزن ا باش ذنعث ظورنعغ ةنع ظ  ي

ةن ياخشعلعق قعلغذحعالردعن هئساباليمعز . ظالماشتذرذص، يئنعثدا ظئلعص قالغعن    » بعز سئنع هةقعقةت
  . دعل، ظعنساصلعق ؤة ياخشع ظعشنع قوبذل قعلعدعغان آعشعلةر، دةص قارايمعز يةنع سعلةرنع ظادئدع
خذدا ساقلعسذن، نةرسعمعزنع آعمنعث يىآعدعن تاصقان بولساق، شذنع ظئلعص قالعمعز«: يىسىف 

  . سعلةرمذ شذنداق دئدعثالر ؤة بذنع ظئتعراص قعلدعثالر
بولمعسا   دةمنعث ظورنعغا ظئلعص قالساق     ضذناهسعز ظادةمنع ضذناهكار ظا    )بعز( يةنع بعز حوقذم

  . دئدع» زالعمالردعن بولذص قالعمعز
 * * * * * * *  

 $ £ϑ n= sù (#θÝ¡t↔ øŠtF ó™$# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁ n= yz $wŠ ÅgwΥ ( tΑ$s% öΝèδ ãÎ7 Ÿ2 öΝ s9 r& (# ûθßϑ n= ÷è s? χ r& öΝä.$ t/r& ô‰ s% x‹ yz r& Ν ä3ø‹ n= tæ 

$Z) ÏO öθ̈Β zÏiΒ «! $#  ÏΒ uρ ã≅ ö6s% $ tΒ óΟ çFÛ§ sù ’ Îû y#ß™θãƒ ( ô n= sù yyu ö/ r& uÚö‘ F{$# 4 ®Lxm tβ sŒù' tƒ þ’ Í< þ’Ï1 r& ÷ρr& zΝ ä3øt s† ª! $# ’ Í< ( 
uθ èδ uρ ã ö yz tÏϑ Å3≈ ut ù: $# ∩∇⊃∪ (#ûθ ãèÅ_ ö‘$# #’ n< Î) öΝä3‹ Î/ r& (#θä9θà) sù !$ tΡ$t/ r'̄≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− u y™ $ tΒ uρ !$ tΡô‰ Îκ y− ωÎ) $ yϑ Î/ 

$ uΖôϑ Ï= tæ $ tΒ uρ $̈Ζ à2 É=ø‹ tóù= Ï9 tÏà Ï≈xm ∩∇⊇∪ È≅ t↔ ó™uρ sπ tƒö s) ø9$#  ÉL ©9 $# $̈Ζ à2 $pκ Ïù u Ïèø9 $# uρ û ÉL ©9 $# $ uΖ ù= t6ø% r& $ pκÏù ( $ ¯ΡÎ) uρ 

šχθè% Ï‰≈ |Á s9 ∩∇⊄∪  
)  يىسىفنعث ماقذل بولذشعدعنقعلعشقابذنيامعننعث ظورنعغا ظأز ظارعسعدعن بعرسعنع ظئلعص (ظذالر 

ذالرنعث حوثع ظئيتتع يدسعزلةنضةندعن آئيعن، حةترةك يةرضة بئرعص مةخصع عظىم :  مةسلعهةتلةشتع، ظ
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ع « ىف توغرعس عرع يىس انلعقعنع ؤة ظعلض دذرذص ؤةدة ظالغ ةم قعل علةردعن قةس ث س دعكع ظاتاثالرنع
خاتالعقلعرعثالرنع بعلمةمسعلةر؟ ظاتام ماثا رذخسةت قعلمعغعحة ياآع اهللا مةن ظىحىن هأآىم حعقارمعغعحة 

سعلةر قايتعص آئتعص ظاتاثالر . 80بذ يةردعن هةرضعز ظايرعلمايمةن، اهللا ظةث ظادعل هأآىم قعلغذحعدذر 
غلذث راستال ظوغرعلعق قعلدع، بعز صةقةت سئنعث ظو! بعلةن آأرىشىثالر، ظاندعن ظئيتعثالرآع، ظع ظاتعمعز

ةيمعز  ةيبنع بعلم ؤاتعمعز، بعز غ ةنع ساثا ؤةدة بةرضةن (بعلضةن نةرسعمعز ظىستعدعال ضذؤاهلعق بئرع ي
ؤة ) يةنع معسعردعن(بعز تذرغان شةهةردعن . 81)حئغعمعزدا ظذنعث ظوغرعلعق قعلعدعغانلعقعنع بعلمعدذق

  . 82»ن سوراص باققعن، بعزنعث سأزعمعز حوقذم راستبعز بعلةن بعللة ماثغان آارؤاندع
قئرعنداشالرنعث ظأزظارا مةسلعهةت قعلعشع ؤة ظذالرنعث حوثعنعث بةرضةن مةسلعهةتع 

  توغرعسعدا 
ذنيامعننع     ع ب لعرعنعث قئرعندعش ىفنعث قئرعنداش اال يىس ذنعث(اهللا تاظ ذرذص  )ظ عغا قايت  ظاتعس

ذر     ة، قايت ع بويعح ةن ؤةدعس كة بةرض تعن      آئلعش ذنع قذتذلدذرذش ان ؤة ظ عز قالغ ىن ظامالس ع ظىح ذص آئتعش
ظذالر بذنيامعننع ظأزلعرع بعلةن بعللة ظئلعص آئتعشكة    . ظىمعدسعزلةنضةن حاغدعكع هالعدعن خةؤةر قعلعدذ  

 يةنع ظذالر آعشعلةردعن ظايرعلعص ظأز حةترةك يةرضة بئرعص مةخصع مةسلعهةتلةشتعحارعسعز قالغاندا، 
  . ي صعحعرالشتعـ ظارا مةخصع
 ظذالرنعث حوثع ظئيتتعظذ . بةزعلةر ظذنعث ظعسمع يةهذزا ظعدع، دةيدذ.  ظذنعث ظعسمع روبعل ظعدع

ذدذققا ت  ذنع ق ذالرغا ظ دا، ظ ةآحع بولغان االمنع ظألتىرم ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس دا ظ أز ؤاقتع لعؤئتعش ظ اش
عنع  لعهةتعنع بةرض دعمةس دع  .  ظع داق دئ ذالرغا مذن ذ ظ دذرذص ظاتاث«: ظ ةم قعل علةردعن قةس ث س  الرنع

كة    ذرذص آئلعش ذم قايت ذنيامعننع حوق عدعكع ب ىف توغرعس عرع يىس انلعقعنع ؤة ظعلض ؤةدة ظالغ
اتتعثالر       خاتالعقلعرعثالرنع بعلمةمسعلةر؟  بذ قئتعم   .  سعلةر ظعلضعرع يىسىفنع ظاتعسعنعث آأزعدعن يوق
  . دان بعلعسعلةرنع سعلةر ظوبثالرظأزةثالرنعث قانداق بولعدعغانلعقع

 ظاتام ماثا رذخسةت قعلمعغعحة           ام مئنعث قايتعشعمغا رازع بولمعغذحة اآع اهللا مةن  يةنع ظات ي
ة أآىم حعقارمعغعح ىن ه ةنظىح ةنع م ذنيامعننع  قعلعح ي اآع قئرعندعشعم ب ةن ظألتىرىلمعضعحة ؤة ي  بعل

هةرضعز ظايرعلمايمةن، اهللا ظةث ردعن  يةنع بذ شةهةبذيةردعنحة قذزذش ظعمكانعيعتعضة ظعضة بولمعغذقذت
دذر  أآىم قعلغذحع ل ه أزل  ظادع ذالرنع ظ ل ظ دعن روبع أز   ظان دا ظ عنعث ظالدع ىن ظاتعس ع، ةرعرع ظىح  بولذش

 ظعشالردعن ظادا ـ جذدا بولذشع ظىحىن يىز  )يىز بةرضةن( دةص بعز غةيبنع بعلمةيمعزظأزلعرعنع ظاقلعشع، 
  .  يةتكىزىشكة بذيرذدعبةرضةن ظعشالرنع ظاتعسعغا ظةينةن

 دعغانلعقعنع (بعز غةيبنع بعلمةيمعز ذنعث ظوغرعلعق قعلع زدا ظ يةنع ساثا ؤةدة بةرضةن حئغعمع
دذق  ةتادة ؤة ظعكرع  )بعلمع دة ق ةت هةققع ذ ظاي دذ   ب داق دةي ة مذن ذ  : م ئنعث ظوغل ز س ق بع ثنعث ظوغرعلع

  . قعلعدعغانلعقنع بعلمةيتتذق
ذنعث بعزدعن يوشذرذن بعر نةرسة ظوغرعلعغانلعقعنع بعز     : ةيدذ ظابدذراهمان ظعبنع زةيد مذنداق د    ظ

  . بعلمعدذق، بعز صةقةت ظوغرعنعث جازاسع نئمة؟ دةص سورعدذق
 ؤة بعز بعلةن بعللة ماثغان آارؤاندعن سوراص باققعن) يةنع معسعردعن(بعز تذرغان شةهةردعن 

كةنلعكعمعز، بذنيامعننع قوغدعغانلعقعمعز    لعك ظععث راست سأزلعضةنلعكعمعز، ظعشةنح      يةنع ظذالردعن بعزن  
 بذنيامعننعث ظوغرعلعق  بعزنعث سأزعمز حوقذم راست. ؤة هعماية قعلغانلعقعمعز هةققعدة سوراص باققعن  
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ذالر  ىن، ظ انلعقع ظىح أزلةرنعث هةممعسع      نعثقعلغ ان س اثا ظئيتق ز س دة بع انلعقع هةققع ئلعص قالغ ذنع ظ  ظ
  . راستتذر

* * * * * * *  
 tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9§θ y™ öΝä3s9 öΝ ä3Ý¡àΡ r& # Xö∆ r& ( Ö ö9 |Á sù î≅Š ÏΗ sd (  |¤ tã ª! $# β r&  É_ u‹Ï? ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $ ·èŠÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ 

ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ÞΟŠ Å6ys ø9 $# ∩∇⊂∪ 4’ ¯< uθ s? uρ öΝ åκ ÷]tã tΑ$ s% uρ 4’ s∀ y™r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y# ß™θãƒ ôM Òu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ ßs ø9$# uθßγ sù 

ÒΟŠ Ïà x. ∩∇⊆∪ (#θä9$s% «! $$ s? (# àσ tG øs? ã à2õ‹ s? y# ß™θãƒ 4 ®L xm šχθä3 s? $ ·Êu xm ÷ρ r& tβθä3s? š∅ÏΒ šÅ3 Ï=≈ yγø9 $# 

∩∇∈∪ tΑ$s% !$yϑ ¯Ρ Î) (#θä3ô© r&  Éo\t/ þ’ ÏΤ ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «!$# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷è s? ∩∇∉∪  
ظذنداق ظةمةس، نةصسعثالر سعلةرضة بذ ظعشنع حعرايلعق آأرسةتتع، مةن صةقةت «: يةظقذب ظئيتتع

هةممعسعنع ماثا دةرقةمتة قعلعص بئرعشنع ) يةنع ظىح ظوغلذمنعث(حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن، ظذالرنعث 
ةن  ن تعلةيم ةن . اهللا دع العمنع (اهللا هةقعقةت ث ه ةت بع ) مئنع دذر، هئكم ص تذرغذحع ش بعلع ةن ظع ل

دع » !ظعسعت يىسىف «: يةظقذب ظذالردعن يىز ظأرىص . 83»قعلغذحعدذر ) آأص يعغالص (قايغذدعن . دئ
، ظذ تولذص تاشقان ظاححعقعنع )يةنع ظعككع آأزع آأرمةس بولذص قالدع(ظعككع آأزع ظاقعرعص آةتتع 

دع  ذتقان ظع ة ي ذالر. 84ظعحعض ىفنع «: ظ ةن يىس ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن ؤئرعص اهللا نع اد ظئتع  ي
: يةظقذب ظئيتتع. 85دئدع» هاالك بولذشقا تاس قالعدعغان ياآع هاالك بولعدعغان بولدذث) هةسرةتتعن(

ةن، اهللا نعث بعلدىر مةن قايغذ ـ هةسرعتعمنع صةقةت اهللا « ال ظئيتعم دعغان ى غع ةن سعلةر بعلمةي شع بعل
  . 86نةرسعنع بعلعمةن

بع ؤة ظذنعث بذ ذب ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن جاؤا يةظق(اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع)
   توغرعسعدا عنع ظاثلعغاندعن آئيعنكع ظةهؤالظئحعنعشلعق خةؤةر

ذب  االميةظق ذالر( ظةلةيهعسس ذددع ظ اص   خ ا بوي ان قانغ أثلعكعنع يالغ االمنعث آ غا يىسىف ظةلةيهعسس
داق ظةمةس، نةصسعثالر «:  ظذالرغا مذنداق دئدع      )آةلضةن حاغدا، ظئيتقعنعغا ظوخشاش، بذ قئتعممذ      ظذن

 مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق سعلةرضة بذ ظعشنع حعرايلعق آأرسةتتع، مةن صةقةت حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن
الرنع ظذنعثغا سأزلةص   عش ظذالر يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص، بولذص ظأتكةن ظ   : مذنداق دةيدذ 

ذ يى     ذالرنع بذنيامعنغعم ذ ظ دا، ظ ةن حاغ ذمان       بةرض دع، دةص ض نع قعل اش ظعش قا ظوخش ان ظعش ىفكة قعلغ س
ذ ظعشنع حعرايلعق «:  مذنداق دئدع    )ظذالرنع قارعالص (قعلعص   ة ب داق ظةمةس، نةصسعثالر سعلةرض ظذن

ارلعق ظىح         آأرسةتتع، مةن صةقةت حعرايلعقحة سةؤر قعلعمةن   يةنع اهللا تاظاالدعن بذنيامعن ؤة روبعل قات
  . نع ظىمعد قعلعمةنعظوغلعنع قايتذرذص بئرعش

الر ةزع تةصسعرشذناس عرع   : ب ذالرنعث ظعلض االمنعث ظ ذب ظةلةيهعسس لعرع يةظق ذ قعلمعش ذالرنعث ب ظ
دع    ان ظع ا شذنداق قعلغ ذالرغا قارعت ذ ظ ىن، ظ ةنلعكع ظىح ان قعلمعشلعرعغا ظوخشاص آةتك ذ . قعلغ روبعل ب

ايتعص آئلعشكة بذيرذش     ص، ظذنعثدعن ظاتعسعنعث رازععشتا اهللا تاظاالنعث ظةمرعنع آىتى  ظ نع ع بولذص ظذنع ق
  . ياآع قئرعندعشع بذنيامعننع يوشذرذنحة ظئلعص قايتعشنع ساقالص معسعر دعيارعدا قالغان ظعدع
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ذالرنعث : شذثا يةظقذب ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع     ذمنعث (ظ ىح ظوغل ةنع ظ ا ) ي هةممعسعنع ماث
 هةممة بعلعص تذرغذحعدذر) مئنعث هالعمنع(هةقعقةتةن اهللا . دةرقةمتة قعلعص بئرعشنع اهللا دعن تعلةيمةن

دة  لعرعدا، هأآىملعرع عدا  ،ظعش دعنظاال ظورذنالشتذرذش دذر  ظال ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذب . »هئكم يةظق
رىص يىسىف ظةلةيهعسساالم  يةنع ظذ ظوغذللعرعدعن يىز ظأدئدع» !ظعسعت يىسىف«: ظذالردعن يىز ظأرىص

ظذنعث بعر ظوغلعنعث قايغذ ـ      .  دئدع»!ظعسعت يىسىف«: سرعتعنع ظةسلةصكعؤاتقان آونا هةظىحىن حئ
  . هةسرعتعضة يةنة ظعككع ظوغلعنعث قايغذ ـ هةسرعتع قوشذلدع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرعنعث مذن ع جذب ةظعد ظعبن فذردعن س دذرازاق، سذفيان ظذس : ظاب
ذش تعرجا ظوق االمنعث ظىم)1(ظعس ةد ظةلةيهعسس ةن  مذهةمم ة بئرعلمعض قا هئحكعمض دعن باش ذب . معتع يةظق

دع » !ظعسعت يىسىف «: ظةلةيهعسساالمنعث سأزعنع ظاثلعمعدعثالرمذ؟ ظذ    ) آأص يعغالص (قايغذدعن . دئ
، ظذ تولذص تاشقان ظاححعقعنع )يةنع ظعككع آأزع آأرمةس بولذص قالدع(ظعككع آأزع ظاقعرعص آةتتع 

  . ظعحعضة يذتقان ظعدع
ق ةتادة ؤة باش عكايةت   : عالرق ذققا ش ر مةخل ذص هئحبع رعتعنع ظعحعضة يذت االم هةس ذب ظةلةيهعسس يةظق

ىردع  اي ي دع،قعلم اك.  دئ دع    : زةهه دع، دئ ةن ظع رةتكة حأآك اتتعق هةس ذ ق ذب   . ظ دا يةظق ذ حاغ ش
قةت آأرسعت           اغرعص، ظذنعثغا مئهرع ـ شةص امع «: صعظةلةيهعسساالمغا ظوغذللعرعنعث ظعحع ظ اهللا نعث ن

) هةسرةتتعن( يةنع يىسىفنع ظةسلةشتعن ؤاز آئحةلمةي ةمكع، سةن يىسىفنع ياد ظئتعؤئرعصبعلةن قةس
دذث  يةنع ظاجعزلعشعص آئتعدعغان    هاالك بولذشقا تاس قالعدعغان  ةنع  »ياآع هاالك بولعدعغان بول  ي

  . دع داؤام قعلعؤةرسة، بعز سئنعث هاالك بولذص آئتعشعثدعن قورقعمعز، دئةندةظةضةر بذ هالةت س
مةن قايغذ ـ هةسرعتعمنع صةقةت : يةظقذب ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ سأزعضة مذنداق جاؤاب بةردع

ث بعلدىر اهللا ةن، اهللا نع ال ظئيتعم ةن ى غع عنع بعلعم دعغان نةرس علةر بعلمةي ةن س ع بعل ة  ش ةنع هةمم  ي
ةن  د قعلعم االدعنال ظىمع دة ظعب. ياخشعلعقنع يالغذز اهللا تاظ ةت هةققع ذ ظاي دعب داق دئ ةنع : نع ظابباس مذن ي
  . اهللا تاظاال بذ حىشنع حوقذم ظةمةلضة ظاشذرعدذ. يىسىفنعث حىشعنعث راست ظعكةنلعكعنع بعلعمةن

* * * * * * *  
 ¢ É_ t7≈ tƒ (#θç7 yδ øŒ$# (#θÝ¡¡¡ys tF sù ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠ ½z r&uρ Ÿωuρ (#θÝ¡t↔ ÷ƒ($ s? ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «!$# ( … çµ̄Ρ Î) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ($ tƒ ÏΒ 

Çy÷ρ §‘ «!$# ωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβρã Ï≈s3 ø9$# ∩∇∠∪ $£ϑ n= sù (#θè= yz yŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# $ uΖ ¡¡tΒ $uΖ n= ÷δ r& uρ •‘Ø9$# $uΖ ÷∞ Å_uρ 

7π yè≈ ŸÒÎ7 Î/ 7π8 y_ ÷“ –Β Å∃÷ρ r' sù $ uΖ s9 Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# ø−£‰ |Ás? uρ !$ uΖøŠn= tã ( ¨β Î) ©! $# “ Í“ øgs† šÏ% Ïd‰ |ÁtF ßϑ ø9$# ∩∇∇∪  
بئرعثالر، يىسىفنع ؤة ظذنعث ظذآعسعنع ظعزدةثالر، اهللا نعث رةهمعتعدعن ناظىمعد ! ظع ظوغذللعرعم

ظذالر يىسىفنعث . 87»بولماثالر، شىبهعسعزآع، صةقةت آاصعر قةؤمال اهللا نعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلعنعدذ
ناحار، ) ظالدعثغا(ق يةتتع، بعزضة ؤة ظاظعلعمعزضة ظاحارحعلع! ظع ظالعيجاناب زات«: قئشعغا آعرضعنعدة

تةرلعك ظاشلعق بةرضعن، بعزضة سةدعقة قعلغعن، اهللا سةدعقة ئالر بعلةن آئلعص قالدذق، بعزضة يظأتمةس مال
  . 88دئدع» قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن مذآاصاتاليدذ

                                                 
 .  دئيعش“ظعننا لعلالهع ؤة ظعننا ظعلةيهع راجعظذن”: ظعسالم دعنعدا هةر قانداق بعر ظادةمضة بعرةر مذسعبةت آةلسة) 1(
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  يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ؤة ظذنعث قئرعندعشعنع ظعزدةشكة بذيرذش توغرعسعدا 
اال  دذباهللا تاظ ةؤةر بئرع ذب ظةلةيهعسساالمدعن خ ةردة يةظق ا  : ذ ي ةر قايسع جايالرغ ذللعرعنع ه ذ ظوغ ظ

ظذالرنع شذنداق   . قذص آئلعشكة بذيرذدع   عندعشع بذنيامعن هةققعدة خةؤةر ظذ  بئرعص، يىسىف ؤة ظذنعث قئر   
ن مةقعستعضة آأزلعضة .  ظىندعدع تاظاالنعث رةهمعتعدعن ظىمعد ظىزمةسلعككة   قعلعشقا رعغبةتلةندىرىص اهللا   

ذردع     قا قعزعقت دؤار بولذش ىن ظىمع تعش ظىح دعن     . يئ ث رةهمعتع ةؤمعنعثال اهللا تاظاالنع عر ق ةقةت آاص ص
عزلعنعدعغا ةردع نظىمعدس ةؤةر ب دع   . لعقعدعن خ ذنعث ظال لعرع ظ االمنعث قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس ا غيىس

عرغا( رعص)معس دع  بئ داق دئ عنعدة  : مذن عغا آعرض ىفنعث قئش ع ظالعي«: يىس اب زاتظ ة ؤة ! جان بعزض
  .  يةنع بعزنعث يذرتعمعزدا قذرغاقحعلعق ؤة قةهةتحعلعك يىز بةردعظاظعلعمعزضة ظاحارحعلعق يةتتع

)ناحار، ظأتمةس مالالر بعلةن آئلعص قالدذق) ظالدعثغا يةنع ظاشلعق سئتعؤئلعش ظىحىن ظازغعنا 
ة ي صذل بعلةن آئلعص قالدذق         ةرلعك ظاشلعق بةرضعن ئبعزض ة ت نع بذنعثدعن ظعلضعرع بعزضة ظاشلعق      ي

عن     لعق بةرض ةرلعك ظاش ة يئت ة بعزض ذلغا يةن ا ص ة ظوخشاش ظازغعن ة  . بةرضعنعثض ذنيامعننع بعزض ذآعمعز ب ظ
  . قايتذرذص بئرعش بعلةن بعزضة سةدعقة قعلغعن

 دئدع» اهللا سةدعقة قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن مذآاصاتاليدذد مذهةممة:  سذفيان ظعبنع ظذيةينةدعن
ارام     ع ه ةدعقة يئيعش ةيغةمبةرنعث س رةر ص دعن بع ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع عرع ص االمدعن ظعلض ظةلةيهعسس

ة سةدعقة قعلغعن، : ظذ اهللا تاظاالنعث. قعلعنغانمذ؟ دةص سورالدع  عن، بعزض بعزضة يئتةرلعك ظاشلعق بةرض
 نعبذ. عدعثمذ؟ دةص جاؤاب بةردع دئضةن ظايعتعنع ظاثلعماهللا سةدعقة قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن مذآاصاتاليدذ

  . ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلغان
* * * * * * *  

 tΑ$s% ö≅ yδ Λä ôϑ Ï= tæ $ ¨Β Λä ù= yèsù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ ½z r& uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ ∩∇∪ (#ûθ ä9$s% y7 ¯Ρ Ïr& |MΡ{ ß# ß™θãƒ ( 
tΑ$ s% O$ tΡ r& ß# ß™θãƒ !# x‹≈yδ uρ  Ê r& ( ô‰ s%  ∅ tΒ ª!$# !$ uΖ øŠn= tã ( …çµ ¯ΡÎ) tΒ È,−G tƒ ö É9 óÁtƒ uρ χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ u ô_ r& 

šÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# ∩⊃∪ (#θä9$s% «! $$s? ô‰ s) s9 x8u rO# u ª! $# $ uΖøŠ n= tã βÎ) uρ $ ¨Ζ à2 šÏ↔ ÏÜ≈ y‚ s9 ∩⊇∪ tΑ$s% Ÿω |=ƒÎøY s? 

ãΝ ä3ø‹ n= tæ tΠ öθu‹ ø9$# ( ã Ïøó tƒ ª!$# öΝ ä3s9 ( uθèδ uρ ãΝ xm ö‘ r& šÏϑ Ïm §̈9$# ∩⊄∪  
ىف انلعقعثالرنع «: يىس ةر قعلغ عغا نئمعل ذنعث ظذآعس ىفكة ؤة ظ ثالردا يىس ادان ؤاقتع علةر ن س
اهللا . مةن يىسىف، بذ مئنعث ظعنعم«: ظذ. دئدع» سةن راستال يىسىفمذ؟«: ظذالر. 89دئدع» بعلةمسعلةر؟

اخشع مذآاصاتقا ي(آعمكع هةقعقةتةن تةقؤادارلعق قعلعدعكةن، سةؤر قعلعدعكةن . بعزضة مةرهةمةت قعلدع
دذ )ظئرعشعدذ دع » ، حىنكع اهللا ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث ظةجرعنع بعكار قعلعؤةتمةي ذالر   .90دئ : ظ

ا « ةن خات ز جةزم تذ، بع ذق قعلعص زدعن ظارت ةن بع ئنع هةقعقةت ةن قةسةمكع، اهللا س امع بعل ث ن اهللا نع
ىن سعلةر ظةي «: يىسىف ظئيتتع . 91دئيعشتع» قعلعصتذق  ظذحرعمايسعلةر، اهللا سعلةرنع بلةشكة عبىض

  . 92آةحىرسذن، اهللا ظةث مةرهةمةتلعك زاتتذر
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يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعغا تونذشلذق بئرعشع ؤة ظذنعث ظذالرنع ظةصذ قعلعشع 
  توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب دذاهللا تاظ ذنعثغا ظأزلعر.  يىسىف ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرع عضة قئرعنداشلعرع ظ
رعص، ظاتعسع      أزلةص بئ ةنلعكعنع س الص آةتك ارلعرعنع قاص أز دعي ذرغاقحعلعق ؤة ظاحارحعلعقنعث ظ ةن ق يةتك
رةتكة          ذ ـ هةس ىن قايغ انلعقع ظىح وقعتعص قويغ عنع ي ع بالعس ذنعث ظعكك االمنع ؤة ظ ذب ظةلةيهعسس يةظق

قعنعث  عشقذرذص ظاحارحعل حأمضةنلعكعنع، صادعشاهنعث يذرتعنعث مولحعلعق ظعكةنلعكعنع، ظذنعث ياخشع با  
دذ انلعقعنع ظةسلعتعص ظأتع دعنع ظالغ دا. ظال اغرع ،شذ حاغ ذنعث ظاتعسعغا ؤة قئرعنداشلعرعغا ظعحع ظ  ص، ظ

: ظذالرغا تونذشلذق بئرعص  . ظذ ظذالرغا مئهرع ـ شةصقةتلعك ؤة هئسداشلعق قعلعدذ .  يعغا تذتذؤالعدذ)ظذنع(
» ذنعث ثالردا يىسىفكة ؤة ظ ادان ؤاقتع ةر قعلغانلعقعثالرنع بعلةمسعلةر؟ سعلةر ن »  ظذآعسعغا نئمعل

  .  يةنع ظذالر ظةينع ؤاقعتتا ظذنعث بعلةن ظذآعسعنعث ظارعسعنع ظايرعؤةتكةن ظعدعدئدع
» سعلةر نادان ؤاقتعثالردا          ادانلعقعثالر  يةنع سعلةر شذ قةدةر نادان ظعدعثالرآع، سعلةرنعث شذ ن

ةتنعث مةنعسعضة قارعغان   . غان ظعدع  سعلةرنع بذ ضذناهنع قعلعشقا ظئلعص بار        يىسىف ظةلةيهعسساالم   داظاي
اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةن ظأزعنع ظذالرغا تونذتقان، شذنداقال ظذ ظعلضعرعكع ظعككع قئتعمدا اهللا تاظاالنعث              

لعشعص آةتكةن حاغدا،    لئكعن، ظعش تئخعمذ مذرةآكةص    . ظعدعظةمرع بعلةن ظأزعنع ظذالردعن مةخصعي تذتقان       
ةردع       ا دذ     . هللا تاظاال ظذالرغا بذ قعيعن ظةهؤالدعن حعقعش يولع ب ة مذنداق دةي ة : اهللا تاظاال بذ هةقت ظةلؤةتت

  . ))1ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق بار. هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق بار
ةنع  دئدع»  راستال يىسىفمذ؟سةن«: يىسىف ظةلةيهعسساالم تونذشلذق بةرضةندعن آئيعن ظذالر    ي

ذنع     مذ ظ تعص تذرذص ئلعص آئ عغا آ ذنعث قئش دة، ظ ت ظعحع ذق ؤاقع دعن ظارت ع يعل ذالر ظعكك ظ
عي         ذالردعن مةخص أزعنع ظ مذ ظ ذص تذرذص ذالرنع تون االمنعث ظ ىف ظةلةيهعسس دعن، يىس تونذيالمعغانلعقع

  . دئدع» سةن راستال يىسىفمذ؟«: شذثا ظذالر هةيران بولذص. تذتقانلعقعدعن هةيران قالغان ظعدع
ذ نعم «: ظ ث ظع ذ مئنع ىف، ب ةن يىس دع. م ةت قعل ة مةرهةم ذددةت  اهللا بعزض ذزذن م ةنع بعز ظ  ي

يعن اهللا بعزنع جةم قعلدع ايرعلعص آةتكةندعن آئ ةن، سةؤر . ظ ةقؤادارلعق قعلعدعك ةن ت آعمكع هةقعقةت
ةن  اتقا ظئرعشعدذ (قعلعدعك ع اهللا ياخ)ياخشع مذآاص ار ، حىنك ةجرعنع بعك ذحعالرنعث ظ شع ظعش قعلغ
  . دئدع» قعلعؤةتمةيدذ
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، اهللا سئنع هةقعقةتةن بعزدعن ظارتذق قعلعصتذ، بعز جةزمةن «: ظذالر

تذق  ا قعلعص تع » خات ةزعلعتعنع    دئيعش االمنعث ص ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس ةددع ـ         ، ظ ذقحعلعقعنع، ق  ظارت
ىزةل   ةتلعك ؤة ض أآىمرانلعق              قام اهلعق، ه ذؤؤةت، صادعش ىح ـ ق ذنعثغا آ ةنلعكعنع، ظ ةخالقلعق ظعك ظ

ذنداق دئيعشتع   راص قعلعشعص، ش ةنلعكعنع ظئتع ةيغةمبةرلعك بئرعلض انلعق ظأزلعرعن. ص ذنعثغا يام  ؤة عث ظ
  . ناهاقحعلعق قعلغانلعقعنع ظعقرار قعلعشتع

بلةشكة ظذحرعمايسعلةرعبىضىن سعلةر ظةي«: يىسىف ظئيتتع« يةنع بىضىن سعلةر تاصا ـ تةنعضة 
اقح  ا ناه علةرنعث ماث الص س ىندعن باش علةر، بىض ة ظذحرعمايس ذناهعثالرنع ؤة ماالمةتك ان ض علعق قعلغ

اهللا سعلةرنع : ظاندعن يىسىف ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مةغصعرةت تعلةص مذنداق دئدع .  سالمايمةن يىزىثالرغا
  . رآةحىرسذن، اهللا ظةث مةرهةمةتلعك زاتتذ

                                                 
  . ةر ـ ظايةتل6 ــــ 5سىرة ظعنشعراه ) 1(
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* * * * * * *  
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ىتىن  سعلةر مئنعث بذ آأثلعكعمنع ظئلعص بئرعص ظاتامنعث يىزعضة تاشالثالر، آأزع ظئحعلعدذ، ص

قوزغالغان ) معسعردعن شامغا قاراص(آارؤان . 93»ظاظعلةثالردعكعلةرنع ظئلعص مئنعث يئنعمغا آئلعثالر
مةن حوقذم يىسىفنعث هعدعنع ظئلعؤاتعمةن، «): ب ظةلةيهعسساالميةنع يةظقذ (حاغدا، ظذالرنعث ظاتعسع 

ظذالر   .94دئدع» )يىسىفنع ظةلؤةتتة هايات دةيتتعم(سعلةر مئنع ظالجعص قالغان دئمةيدعغان بولساثالر 
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، هةقعقةتةن سةن «): يةنع يةظقذبنعث نةؤرعلعرع ؤة يئنعدعكع آعشعلةر(

  . 95دئدع» ال بذرذنقع قايمذقذشذثدا ظعكةنسةنتئخع يةنع
يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث آأثلعكعدعن ظذنعث هعدعنع صذرعشع 

  توغرعسعدا 
ذالرغا  االم ظ ىف ظةلةيهعسس رعص    : يىس ئلعص بئ أثلعكعمنع ظ ذ آ ث ب علةر مئنع ة س ث يىزعض ظاتامنع

دذ  أزع ظئحعلع الثالر، آ ذب ظةلةيتاش انلعق  يةظق أص يعغلعغ االم آ ان   تهعسس ذص قالغ ةس بول أزع آأرم عن آ
ةرنع . ظعدع العلعرعنع       صىتىن ظاظعلةثالردعكعل ةنع يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث هةممة ب ئلعص مئنعث  ي ظ

  .  دئدع»يئنعمغا آئلعثالر
 ارؤان اراص(آ امغا ق عردعن ش ع ) معس ذالرنعث ظاتعس دا، ظ ان حاغ ذب (قوزغالغ ةنع يةظق ي
ةن، سعلةر مئنع «:  قئشعدعكع بالعلعرعغا  )سساالمظةلةيهع دعنع ظئلعؤاتعم ذم يىسىفنعث هع مةن حوق

  . دئدع» )يىسىفنع ظةلؤةتتة هايات دةيتتعم(ر ظالجعص قالغان دئمةيدعغان بولساثال
دذرازاق دذ   ،ظاب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ارؤان :  ظعبن آ

دعنع  معسعردع ان حاغدا، بعر شامال آئلعص، يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث آأثلعكعنعث هع ايرعلعص حعقق ن ظ
مةن حوقذم يىسىفنعث هعدعنع ظئلعؤاتعمةن، «: شذنعث بعلةن ظذ. يةظقذب ظةلةيهعسساالمغا ظئلعص آةلدع   

ظذ ظذنعث . دئدع» )يىسىفنع ظةلؤةتتة هايات دةيتتعم(ر سعلةر مئنع ظالجعص قالغان دئمةيدعغان بولساثال
ذرعدع راقلعقتعن ص عدعكع يع سذفيان سةؤرع، شأظبة ؤة باشقعالرمذ ظعبنع . هعدعنع سةآكعز آىنلىك مذساص

  . ظابباسنعث شذنداق دئضةنلعكعنع ظةبذسعنان ظارقعلعق رعؤايةت قعلغان
رسعلةر مئنع ظالجعص قالغان دئمةيدعغان بولساثالظةتا،  دئضةن ظايةتنع ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ،

ارلعقالر   ةير قات ع جذب ةظعد ظعبن ةتادة ؤة س اثالر، دةص    : ق دعغان بولس اغالص قالماي ع دأت ح علةر مئن ةر س ظةض
  . تةصسعر قعلدع

دنعث    ة مذجاهع ر رعؤايةتت ة بع ةن ؤة يةن دعغان    : هةس ةن دئمةي ذنداق دةؤاتعس انلعقتعن ش رعص قالغ قئ
  . بولساثالر، دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ

ذرذنقع :  آعشعلةر ظذنعثغا  )يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعكع  ( ةنعال ب هةقعقةتةن سةن تئخع ي
ذثدا دا  قايمذقذش ذرذنقع خاتالعقعث ةنع ب ةن ي دع» ظعكةنس دذ دئ داق دةي ةتادة مذن ذنعثغا  :  ق ذالر ظ ظ



  
  
  

  

 

 309                                                                                                         يذسذفسىرة  ـ 12
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةنلعكعث    ع آأرض ىفنع ياخش ةن،  يىس ذص آئتةلمةيؤاتعس ذنع ظذنت أثلىث  دعن ظ ةللع  آ مايؤاتعدذ، دةص  تاتةس ص
دع أز قعل اتتعق س عغا ق أز  . ظاتعس داق س ة مذن ث صةيغةمبعرعض ذنداقال اهللا تاظاالنع عغا ش ذالرنعث ظاتعس ظ

  . سذددع ؤة باشقعالرمذ بذ ظايةتنع مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلدع. قعلعش هةققع يوق ظعدع
* * * * * * *  

 !$ £ϑ n= sù βr& u !% y` ãÏ± t6ø9 $# çµ9 s) ø9 r& 4’ n?tã ÏµÎγ ô_ uρ £‰s? ö‘ $$ sù # [ÅÁ t/ ( tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è% r& öΝà6©9 þ’ ÏoΤÎ) ãΝn= ÷æ r& zÏΒ «!$# 

$ tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩∉∪ (#θä9$ s% $ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ öÏ øótG ó™ $# $ uΖ s9 !$uΖ t/θçΡ èŒ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. tÏ↔ ÏÜ≈yz ∩∠∪ tΑ$ s% t∃öθ y™ ã Ïøó tG ó™r& öΝ ä3s9 

þ’ Ïn1 u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θàtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∇∪  
ذب  ذنعث آأزع ظئحعلدع، يةظق ذبنعث يىزعضة تاشلعدع، ظ ةآنع يةظق : خذش خةؤةرحع آئلعص آأثل

ةن، دئمعضةنمعدعم « ةن سعلةر بعلمعضةن نةرسعلةرنع بعلعم » مةن سعلةرضة، اهللا نعث بعلدىرىشع بعل
دع  ذالر . 96دئ اتعمعز «: ظ ع ظ ةن ! ظ ز هةقعقةت عن، بع عرةت تعلعض ة مةغص ىن بعزض ذناهلعرعمعز ظىح ض

اهللا ضذناهالرنع . صةرؤةردعضارعمدعن سعلةرضة مةغصعرةت تعلةيمةن«: يةظقذب. 97دئيعشتع» خاتاالشتذق
  . 98دئدع» مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 

  يةهذزانعث آأثلةآنع ظئلعص خذش خةؤةر بعلةن آةلضةنلعكع توغرعسعدا 
مذجاهعد ؤة  .  نع صوحتعكةش ظعدع، دةص تةصسعر قعلدع  ةؤةرحعخذش خ :  ؤة زةههاك  ظعبنع ظابباس 

دذ     . ظذ يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع يةهذزا ظعدع، دئدع       : سذددع آأثلةآنع يةهذزا   : سذددع مذنداق دةي
ظذ ضذناهعنع   . يالغان آأثلةآنعمذ ظذ ظئلعص آةلضةن ظعدع       حىنكع هئلعقع يالغان قانغا بذ      . ظئلعص آةلدع 
. يذيذشنع صذرسةت دةص بعلعص، بذ آأثلةآنع ظأزع ظئلعص آئلعص ظاتعسعنعث يىزعضة تاشلعدع       بذنعث بعلةن   

  . شذنعث بعلةن يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث آأزع ظئحعلدع
مةن سعلةرضة، اهللا نعث بعلدىرىشع بعلةن سعلةر بعلمعضةن نةرسعلةرنع «: شذ حاغدا ظذ بالعلعرعغا

ةنمعدعم  ةن، دئمعض دع» بعلعم ةنع دئ ةتتعم    ي دعغانلعقعنع بعل ذرذص بئرع ا قايت ذنع ماث ث ظ . اهللا تاظاالنع
ة دعغان «: سعلةرض ان دئمةي الجعص قالغ ع ظ علةر مئن ةن، س دعنع ظئلعؤاتعم ىفنعث هع ذم يىس ةن حوق م
  .  دئدع، دئضةن ظعدعم»)يىسىفنع ظةلؤةتتة هايات دةيتتعم(ر بولساثال

  ان قعلغانلعقع توغرعسعدا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث صذشايم
ضذناهلعرعمعز ظىحىن بعزضة مةغصعرةت ! ظع ظاتعمعز«: شذ حاغدا ظذالر ظاتعسعغا ياؤاشلعق بعلةن     

  . دئيعشتع» تعلعضعن، بعز هةقعقةتةن خاتاالشتذق
اهللا ضذناهالرنع هةقعقةتةن مةغصعرةت . صةرؤةردعضارعمدعن سعلةرضة مةغصعرةت تعلةيمةن«: يةظقذب

 يةنع آعمكع اهللا تاظاالغا تةؤبة قعلسا، اهللا تاظاال ظذنعث دئدع» مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(ذر، قعلغذحعد
دذ   ذل قعلع عنع قوب ذرةيج ؤة       . تةؤبعس ع ج ةيس، ظعبن ع ق ةمرع ظعبن ةيمع، ظ راهعم ت ظذد، ظعب ع مةس ظعبن

  .  آئحعكتىرضةن، دئدعيةظقذب ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشنع سةهةر ؤاقتعغا: باشقعالر
* * * * * * *  
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خذدا خالعسا، معسعرغا «:ظذالر يىسىفنعث ظالدعغا آعرضةندة، يىسىف ظاتا ـ ظانعسعنع قذحاقلعدع ؤة

دة . 99دئدع» ظامان ـ ظئسةن آعرعثالر  دا (ظاتا ـ ظانعسنع تةختع ذالر ) يئنع ذزدع، ظ شاهالرغا (ظولتذرغ
ة ادعتع بويعح ازعم قعلعش ظ ىفكة سةجدة قعلعشتع) ت ذ. يىس ا«: ظ ع ظات ذ! ظ ا ب ذرذن مان ك (، ب آعحع

دا  اردع ) ؤاقتعم ةن راستعغا حعق ذ حىشىمنع صةرؤةردعضارعم هةقعقةت دذر، ظ . آأرضةن حىشىمنعث تةبعرع
صةرؤةردعضارعم مئنع زعنداندعن حعقعرعش بعلةن، قئرعنداشلعرعم بعلةن مئنعث ظارامنع شةيتان بذزغاندعن 

ا ظ  ةن ماث ئلعش بعل ئلعص آ ة ظ ذ يةرض ةهرادعن ب علةرنع س يعن، س ارعم آئ دع، صةرؤةردعض ان قعل ئهس
هةقعقةتةن تةدبعرلعكتذر، ظذ هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت ) ظعشقا ظاشذرذشقا(خالعغعنعنع 

  . 100بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظاتعسعنع قارشع ظالغانلعقع ؤة ظذنعث حىشعنعث ظةمةلعيةتكة 

  ظايالنغانلعقع توغرعسعدا 
ة، اهللا  ذ ظايةتت اال ب عر     تاظ ةنع معس عغا ي االمنعث قئش ىف ظةلةيهعسس االمنعث يىس ذب ظةلةيهعسس  يةظق

دذ    ةؤةر قعلع ةنلعكعدعن خ ا آةلض عدعكعلةرنعث    . دعيارعغ لعرعغا ظاظعلعس االم قئرعنداش ىف ظةلةيهعسس يىس
دع هةممعسعنع ظئلعص آئلعش تةآلعصعنع بةرضةندعن آئيعن، ظذالرنعث هةممعسع آةنظان دعي           ص ن قوزغعلع ارع

 ظذ   ،يىسىف ظةلةيهعسساالمغا ظذالرنعث يئقعنالشقانلعقع يةتكىزىلضةندة         . مسعر دعيارعغا قاراص يولغا حعقتع    
ع    دعغا حعقت ىن ظال ئلعش ظىح ع ظ ذالرنع قارش ىف   . ظ دارالرنع يىس ةربابلعرعنع ؤة ظةمةل ةت ظ اه دأل صادعش

ىؤئلعش ظىحىن حعقعشقا    ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع يةظق   ذب ظةلةيهعسساالمنع آىت
  . ظئيتعشالرغا قارعغاندا، ظذنع آىتىؤئلعش ظىحىن صادعشاهمذ حعققان. بذيرذدع
 رعثالر « :يىسىف ظاتا ـ ظانعسعنع قذحاقلعدع ؤة » خذدا خالعسا، معسعرغا ظامان ـ ظئسةن آع
دع ةندعن آدئ ذالر يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آعرض ةنع ظ ذ(ئيعن  ي  ظذالرنع قذحاقلعدع ؤة اهللا )ظ

دا مسعرغا آعرعص    ـ تاظاال خالعسا سعلةر حئكعؤاتقان قذرغاقحعلعق ؤة ظاحارحعلعقالردعن ظامان       ،ظعسةن هال
  . ظذ يةردة يةرلعشعثالر، دةص آئصعللعك بةردع

 ا ـ ظانعسعنع قذحاقلعدع  ظذالر  : سذددع ظابدذراهمان ظعبنع زةيد بذ ظايةت هةققعدة       يىسىف ظات
دع    ع ظع ا ظاحعس ع ؤة هامم دع      . ظاتعس دع، دئ ةن ظع ألىص آةتك ذرذنال ظ ع ب ذنعث ظانعس ع  . ظ ةد ظعبن مذهةمم

ظذنعث ظانعسعنعث ظألىص    : ظعبنع جةرعر  . ظذنعث ظاتا ـ ظانعسع هايات ظعدع، دئدع : ظعسهاق ؤة ظعبنع جةرعر
ات ظعكةنلعكعن    ،كعضة دةلعل يوق  عآةتكةنل بذنع  . ع ظئنعق آأرسعتعص تذرعدذ    قذرظان ظذنعث ظانعسعنعث هاي

  . ظايةتنعث مةزمذنعدعن حىشعنعؤالغعلع بولعدذ، دئدع
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 ظولتذرغذزدع) يئنعدا(ظاتا ـ ظانعسنع تةختعدة  ة      يةنع ظاتا ـ ظانعسعنع  ظأزع بعلةن بعللة تةختت
ذنعثغا  يةنع ظ  يىسىفكة سةجدة قعلعشتع ) شاهالرغا تازعم قعلعش ظادعتع بويعحة (ظذالر . ظولتذرغذزدع

  .  قئرعندعشع سةجدة قعلدع11ظاتا ـ ظانعسع ؤة قالغان 
آأرضةن حىشىمنعث تةبعرعدذر) آعحعك ؤاقتعمدا(مانا بذ، بذرذن ! ظع ظاتا«: ظذ يةنع ظعلضعرع 

اثا  ةن س ا : م ع ظات ىمدة  ! ظ ةن حىش ةن هةقعقةت ةجدة     11م ا س ث ماث ةن آىننع اي بعل ذزنعث ؤة ظ  يذلت
  . ص سأزلةص بةرضةن حىشىمنعث تةبعرعدذر، دئدع دة))1قعلغانلعقعنع آأردىم

دع    داق دئ قعالر مذن ةتادة ؤة باش ةجدة       : ق ذنعثغا س دا ظ االم قعلغان ة س ةرتعؤعلعك آعشعض ذقعرع م ي
دع    ةرعظعتعدة دذرذس ظع ذالرنعث ش ش ظ ا     . قعلع اآع ظعس ارتعص ت االمدعن ت ادةم ظةلةيهعسس ذ ظ ب

ذص آةلض    عحة دذرذس بول االمنعث شةرعظعتعض ةد     . ةنظةلةيهعسس ش مذهةمم ةجدة قعلع دا س االم ظورنع س
ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعضة هارام قعلعنعدع ؤة سةجدة قعلعش صةقةت صاك ؤة يىآسةك اهللا تاظاالغعال خاس          

  . قعلعندع
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذظاز رةزعيةلاله ة م ع ماج امغا  : ظعبن ذظاز ش م

املعقالرنعث  ةندة ش أردع   )2(آةلض انلعقعنع آ ةجدة قعلغ الرغا س ةيغةمبةر    . صوص ةندة ص ايتعص آةلض ذ ق ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ظةلةيهعسساالمغا سةجدة قعلدع   : ظذ . دئدع » بذ نئمة قعلغعنعث؟     ! ظع مذظاز   «: ص

ةيغةمبعرع   . مةن خرعستعظان دعنعدعكعلةرنعث صوصلعرعغا سةجدة قعلغانلعقنع آأردىم        سةجدة  ! ظع اهللا نعث ص
دع قعل دا سةن هةقلعق سةن، دئ ذالرغا قارعغان ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. عشقا ظ ةن بعراؤنع ـ     «: ص ةر م ظةض

ةرنعث ظايالعدعكع هةققعنع حوث بولغانلعقع ظىحىن، مةن                     بعراؤغا سةجدة قعلعشقا بذيرذيدعغان بولسام، ظ
  . دئدع» تذمتحوقذم ظايال آعشعنع ظئرعضة سةجدة قعلعشقا بذيرذي

ظئيتقاندا، يذقعرع مةرتعؤعلعك آعشعلةرضة سةجدة قعلعش ظذالرنعث شةرعظعتعدة دذرذس         يئغعنحاقالص  
  . شذثا ظذالر يىسىف ظةلةيهعسساالمغا سةجدة قعلدع. ظعدع

ا «: شذ حاغدا، يىسىف ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع      ذرذن ! ظع ظات ذ، ب ا ب دا (مان ) آعحعك ؤاقتعم
صةرؤةردعضارعم . رؤةردعضارعم هةقعقةتةن راستعغا حعقاردعآأرضةن حىشىمنعث تةبعرعدذر، ظذ حىشىمنع صة

يعن،  دعن آئ ةيتان بذزغان ارامنع ش ةن مئنعث ظ ةن، قئرعنداشلعرعم بعل رعش بعل دعن حعقع ع زعندان مئن
اهللا تاظاال  يىسىف ظةلةيهعسساالم سعلةرنع سةهرادعن بذ يةرضة ظئلعص آئلعش بعلةن ماثا ظئهسان قعلدع

  . ة ظاتا قعلغان نئمةتلعرعنع ظةسلةص ظأتتعنعث ظأزعضبذ ظايةتتة،
يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعلعسعدعكعلةر سةهرادا حارؤعحعلعق بعلةن      : ظعبنع جذرةيج ؤة باشقعالر   

دع ايتتع، دئ ذرةيج. ياش ع ج دعكع    : ظعبن ان صةلةستعن زئمعنع ئقعص حعقق معدعن ظ امنعث ظعحكع قعس ذالر ش ظ
  . دةريا بويعدا ياشايتتع، دئدع

هةقعقةتةن تةدبعرلعكتذر ) ظعشقا ظاشذرذشقا (رؤةردعضارعم خالعغعنعنع صة يةنع اهللا تاظاال بعرةر 
تذرعدذ ؤة ق   دعنظاال ظورذنالش ةؤةبلعرعنع ظال ذنعث س ا، ظ رادة قعلس تذرعدذوظعشنع ظع ةن . اليالش ذ هةقعقةت ظ

ىحعدذر  ةممعنع بعلض دذ   ه علةرنع بئرع ايدعلعق نةرس ة ص ةنع بةندعلعرعض لعر.  ي أزلعرعدة، ظعش عدا س
هئكمةت  ظعرادة قعلغان ؤة خالعغان نةرسعلعرعنعث هةممسعدة        ،هأآىملعرعدة، ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذشعدا  

  . بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4سىرة يىسىف ) 1(
  . شذ حاغدا شاملعقالر خرعستعظان دعنعغا ظئتعقاد قعالتتع) 2(
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ارعم ع ! صةرؤةردعض دىردىث، ظ ةبعرعنع بعل ىش ت دعث، ح ا قعل اهلعق ظات ةن صادعش ا هةقعقةت ماث

عرةتتة مئنعث ظعضةمسةن، مئنع مذسذلمان دذنيا ؤة ظاخ! ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأرنةآسعز ياراتقذحع زات
  . 101دئدع» صئتعمحة قةبزع روه قعلغعن، مئنع ياخشع بةندعلةر قاتارعدا قعلغعن

  رعنعث ظعسالم ظىستعدة ظاخعرلعشعشعغا دذظا قعلعش توغرعسعدا ظأم
ا قعلغان    ،ظذ .  يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسعدذر   )راستحعل(بذ  ا ـ    اهللا تاظاالنعث ظأزعضة ظات  ظات

ة    تةك نئمةتلعرعض اهلعق بئرعلعش ةيغةمبةرلعك ؤة صادعش ذش، ص ةم بول ةن ج لعرع بعل ع ؤة قئرعنداش ظانعس
يعن كةندعن آئ ذق ظئرعش ا   ،تول ةت ظات ذق نئم ادا تول ذددع دذني ارعدعن خ ىك صةرؤةردعض ب ؤة بىي  غالع

 مذسذلمان  ) قعلغان حاغدا بزع روه قة(شع ظىحىن   عنعدةك ظاخعرةتتعمذ ظذ نئمةتكة داؤاملعق ظئرعشتىرى     قعلغ
دا قعلعشنع         عهالعتعدة قةبزع روه قعلعش    نع ؤة صةيغةمبةر قئرعنداشلعرعدعن ظعبارةت ياخشع آعشعلةر قاتارع

يىسىف ظةلةيهعسساالم بذ دذظانع سةآراتقا حىشكةن حاغدا قعلغان بولذشع ظئهتعمالغا           . تعلةص دذظا قعلدع  
  . يئقعندذر

ةيغةمبةر  : دذم ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن مذنداق رعؤايةت قعلع  بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلع     ص
ةآ  االم س تعم   ظةلةيهعسس ىح قئ أتىرىص ظ ع آ كةندة، قوللعرعن ع اهللا«: راتقا حىش ة  ! ظ العي مةرتعؤعض ظ

  . دةص دذظا قعلغان» ظئرعشتىرسةث
تعدة قةبزع روه  يىسىف ظةلةيهعسساالم بذ دذظانع ظةجعلع توشذص ظأمىرع ظاخعرالشقاندا ظعسالم ظىس            

  . نع اهللا تاظاالدعن تعلةص قعلغان بولذشعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذرعبولذشعنع ؤة ياخشعالر قاتارعدا قعلعنعش
* * * * * * *  

 y7Ï9¨sŒ ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& É=ø‹tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7ø‹ s9Î) ( $tΒ uρ |MΨ ä. öΝÎκö‰ y‰ s9 øŒÎ) (# ûθãèuΗød r& öΝèδ{øΒ r& öΝèδuρ tβρã ä3øÿ s‡ ∩⊇⊃⊄∪ !$ tΒuρ 

ã nYò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθs9 uρ |Mô¹ uxm tÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ ∩⊇⊃⊂∪ $tΒ uρ óΟ ßγè=t↔ó¡ n@ Ïµø‹ n=tã ôÏΒ @ô_ r& 4 ÷β Î) uθèδ ωÎ) Ö ò2ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃⊆∪  
بعر قعسعم غةيب خةؤةرلعرع بولذص، بعز ظذنع ساثا ؤةهيع ) يةنع يىسىف قعسسعسع (مانا بذالر 

ذالر . قعلدذق  ةن (ظ ذنعثغا قارشع ) (ع يىسىفنعث قئرعنداشلعرع ي ا ) ظ ر قارارغ ىزىص بع ةدبعر ت ارة ت ح
سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعمان ظئيتعشعغا هئرعس . 102آئلعشكةندة، سةن ظذالرنعث يئنعدا يوق ظعدعث

دذ ) لئكعن(بولساثمذ  ذالردعن . 103ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتماي ةبلعغ قعلغانلعقعثغا ظ ذرظاننع ت ق
  . 104هئحقانداق ظةجعر تةلةص قعلمايسةن، قذرظان صةقةت جاهان ظةهلع ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةتتذر

  يذقعرعدا بايان قعلعنغان قعسسعلةرنعث اهللا تاظاالنعث ؤةهعيسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 ،عاهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعداشلعرع هةققعدعكع خةؤةرن        

ذنع      ذص ظ ة بول ان نعيةتت لعرعنعث يام ألتىرىص (قئرعنداش ان  )ظ اقحع بولغ عمذ  يوقاتم ذنع   بولس اال ظ  اهللا تاظ
ذقعرع مةرتعؤ   داق ي ذالردعن قان اقعؤةت   ظ ع ظ انلعقعنع؛ ياخش دة قعلغ اهلعقنع ؤة  ع ةلعبعنع، صادعش نع، غ

ان قعلعص    انلعقعنع باي ا قعلغ داق ظات ذنعثغا قان أآىمرانلعقنع ظ ع مذهةم: ه ةدظ ذنعثغا  ! م ة ؤة ب ذ قعسس ب
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دذق ظوخشعغان قعسسعلةر ظعلضعرعكعلةرنعث غةيعب خةؤةرلعرعدعن بولذص        ذنع ساثا ؤةهيع قعل  بعز ظ
  . ظذنعثدا سةن ظىحىن ظعبرةت، ساثا قارشع حعققانالر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت بولغاحقا ظذنع ساثا ظأضةتتذق

ظذنعثغا ) (يةنع يىسىفنعث قئرعنداشلعرع(الر ظذيىسىف ظةلةيهعسساالمنع قودذققا تاشالش ظىحىن 
وق ظعدعث ) قارشع دا ي ذالرنعث يئنع ا آئلعشكةندة، سةن ظ ر قارارغ ىزىص بع ةدبعر ت ةنع سةن   حارة ت  ي

  .  آأرضةنمذ ظةمةس، بعز ظذنع ؤةهعي ظارقعلعق ساثا بعلدىردذقظذالرنعث يئندا ظةمةس ؤة ظذالرنع
ث  ةؤةر اهللا تاظاالنع عرعكعلةرنعث خ ارقعلعق    ظعلض ي ظ االمغا ؤةهع ةد ظةلةيهعسس لعرعنع مذهةمم

مةسعلعسعدة  (مةريةمنع ظذالرنعث قايسعسع تةربعيسعضة ظئلعش       : بعلدىرضةنلعكع توغرعسدا مذنداق دةيدذ   
عدعن  ةك تاشالش يىزعس ةملعرعنع ) ح ذغا(قةل دعث   ) س وق ظع دا ي ذالرنعث يئن ةن ظ دا، س لعغان حاغ  ))1تاش

) تاغنعث بعر تةرعصعدة مذساغا ؤةهع نازعل قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث،                بعز غةربعي !) ظع مذهةممةد 
ئكعن بعز نذرغذن ظىممةتلةرنع ياراتتذق، ظذالرنعث ظأمرع        . ظأز آأزىث بعلةنمذ آأرمعضةن ظعدعث   ) بذنع( ل

ةتلعرعمعزنع تعالؤةت قعلعص تذرغذحع                     ةن ظاهالعسعنعث ظعحعدة ظذالرغا بعزنعث ظاي  ظذزذن بولدع، سةن مةدي
ز    ئكعن بع وق، ل ث ي ص   (بولغعنع ةيغةمبةر قعلع ة ص ر قةؤمض قا بع ذالردعن باش ئنع ظ ذق) س ذر  . ظةؤةتت ز ت بع

سأز قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث، لئكعن بذ سةندعن ظعلضعرع هئحبعر    ) مذساغا(تئغعنعث بعر تةرعصعدة    
ذالرنعث ؤةز         ىن، ظ ةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث ظىح ةن ق اهالندذرغذحع آةلمعض ىن،   نـظاض عهةت ظئلعشع ظىح ةس

  . ))2صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان رةهمةتتذر
ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعنع، ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث             اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنعث ص

ذالر     دعغان، ظ رةت ظالع علةر ظعب دعن آعش دا نعجاتلعق  نعخةؤةرلعرع دا ؤة دذنيالعقع ا  دعنع اليدق عغان  بئغعش
ان       عنعث ظعم علةرنعث تولعس ذق آعش ذنداق تذرذقل دعغانلعقعنع، ش ة بعلدىرع علةرنع صةيغةمبعرعض نةرس

دذ  داق دةي ان قعلعص مذن دعغانلعقعنع باي رعس : ظئيتماي عغا هئ ان ظئيتعش علةرنعث ظعم ةرحة آعش سةن ض
  . ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتمايدذ) لئكعن(بولساثمذ 

ةنع آذففارالر  (ظةضةر سةن يةر يىزعدعكع آأصحعلعك آعشعلةر    : نداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة مذ  ) ي
ىتىن   (ظةضةر اللة خالعسا، ظذالرنع        ))3ضة ظعتاظةت قعلساث،ظذالر سئنع اهللا نعث يولعدعن ظازدذرعدذ        ةنع ص ي

ةت  ) ظعنسانالرنع ر ظىمم ة بع دا (ظةلؤةتت ر دعن ةنع بع ادةمنع   ) ي ان ظ ة خالعغ ئكعن الل ع، ل ة قعالتت رةهمعتعض
دذ   ةدةتكار بولماي داق م داق ظعضة، هئحقان ا هئحقان دذ، زالعمالرغ ةر ))4داخعل قعلع دعكع ظايةتل ذ مةزمذن  ب

  . قذرظاندا ناهايعتع آأصتذر
 ةن ةص قعلمايس ةجعر تةل داق ظ ذالردعن هئحقان ا ظ ةبلعغ قعلغانلعقعثغ ذرظاننع ت ع ق ةنع ظ  ي

ةد ث، ! مذهةمم عيةت قعلغانلعقع ذالرغا ؤةس ةن ظ ث   س ا دةؤةت قعلغانلعقع وغرا يولغ ذالرنع ياخشعلعققا ؤة ت  ظ
ةلكع اهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن، اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعضة خالعسانة        . ظىحىن هةق تةلةص قعلمايسةن      ب

  . ؤةز ـ نةسعهةت قعلعسةن
 ةهلع ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةتتذر ةنع ظذالر قذرظان بعلةن ؤةز ـ     قذرظان صةقةت جاهان ظ  نةسعهةت   ي

  . قعلعدذ، توغرا يول تاصعدذ ؤة دذنيا ظاخعرةتتة نعجاتلعققا ظئرعشعدذ
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظال ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر46 ــــ 44سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة ظةنظام ) 3(
  .  ـ ظايةت8سىرة شذرا ) 4(
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ذنعث يئنعدعن ) اهللا نعث قذدرعتعنعث (ظاسمانالردا ؤة زئمعندا  نذرغذن ظاالمةتلعرع بارآع، ظذالر ظ

يةنع (ظذالرنعث تولعسع اهللا غا شئرعك آةلتىرىص تذرذص ظعشعنعدذ . 105دعققةت قعلماستعن ظأتىص آئتعدذ
ظذالر اهللا . 106اهللا نع ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع دةص ظعقرار قعلعش بعلةن بعللة، بذتالرغعمذ حوقذنعدذ

ذالر سةزمةستعن قعيامةتنعث تذيذقسعز  نعث ظازابعدعن، بعرةر جازانعث ظأزلعرعضة حىشىشعدعن ياآع ظ
  . 107عص آئلعشعدعن ظةمعن بولدعمذ؟يئت

  ظعنسانالرنعث آأز ظالدعدعكع ظاالمةتلةر هةققعدة صعكعر يىرضىزمةيدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة  ذ ظايةتت مانالردا ،ب اال ظاس عنعث اهللا تاظ علةرنعث تولعس ر ؤة ؤة  آعش ث بع ان، اهللا نع دا ياراتق زئمعن

لةتتة ظعكةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ    بارلعقعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلعرع هةققعدة صع     . كعر يىرضىزىشتعن غةص
ذزالرنع  ذن يذلت ارالق تذرغ مانالردا ص اال ظاس ةر ،اهللا تاظ ةييارعلةرنع، ه أز   س عملعرعنع ظ مان جعس ر ظاس بع

اراتتعظوربئ ص ي دعغان قعلع عدا ظايلعنع ىن  . تعس ةظةتع ظىح انالرنعث مةنص عنع ظعنس ذالرنعث هةممعس ب
  . بويسذندذردع
ةن          اهللا ت ذص آةتك ة تذتذش ر ـ بعرعض دا بع اال زئمعن ذن(اظ تانالرنع،         )نذرغ ذ ـ بوس ةرنع، باغ  يةرل

ذنلعرعنع، حةآسعز          ظورمانالرنع، ظئضعز تاغالرنع، بعصايان دئثعزالرنع، تاغدةك ظأرآةشلةيدعغان دئثعز دولق
ةمع  اتالرنع، ظأسىملىآلةرنع، ت ةرنع، هايؤان ةرنع ؤة تعرعكل ةرنع، ظألىآل ذرعقع ؤة آةتكةن حألل ، رةثضع، ص

اراتتع       ةرنع ي ىك مئؤعل ةر تىرل دعغان ه ر ـ بعرعضة ظوخشاص آئتع ةتلعرع بع ر اهللا      . سىص يةآكة ـ يعضانة بع
اآتذر   انالردعن ص ارلعق نوقس دذر   . ب ذقاتالرنع ياراتقذحع ىك مةخل ةر تىرل ةنهادذر . ه ى ت ىزةل  . مةثض ذنعث ض ظ

  . ظعسعملعرع ؤة سىصةتلعرع ظةبةدعيدذر
 ذرذص ظعشعنعدذ ظذالرنعث تو ةلتىرىص ت ا شئرعك آ ذحع، رعزعق (لعسع اهللا غ ةنع اهللا نع ياراتق ي

دذ  ذ حوقذنع ة، بذتالرغعم ةن بعلل ش بعل رار قعلع ىحع دةص ظعق اس      بةرض ع ظابب دة ظعبن ةت هةققع ذ ظاي  ب
دذ    داق دةي ذما مذن ذ ظةنه ذالرغ      : رةزعيةلاله ةر ظ ىن ظةض انلعقع ظىح انع بولغ ا ظعم ذالرنعث اهللا تاظاالغ : اظ

اراتتع ”ظاسمانالرنع آعم ياراتتع؟ زئمعننع آعم ياراتتع؟ تاغالرنع آعم ياراتتع؟ دئيعلسة ظذالر      دذ “اهللا ي .  دةي
ةتادة، زةههاك ؤة       . هالبذآع ظذالر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضىحعدذر        ةتا، ظعكرعمة، شةظبعي، ق مذجاهعد، ظ

  . ش دئدعظابدذراهمان ظعبنع زةيد قاتارلعقالرمذ شذنعثغا ظوخشا
بعز سئنعث حاقعرعقعثغا      ! ظع اهللا  : مذشرعكالر تةلبعيةلعرعدة  . ظعمام مذسلعم مذنداق رعؤايةت قعلعدذ    

دذق  ذص آةل اؤاز قوش ذ      . ظ ة ؤة ظ ذ شئرعكعثض ةن ظ وق، س ئرعكعث ي قا ش ئرعكعثدعن باش ر ش ئنعث بع س
  . شئرعكعث ظعضة بولغان نةرسعلةرضة ظعضةسةن دةيتتع
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ظع «: ظوغلعغا نةسعهةت قعلعص) هةآعم(ظأز ؤاقتعدا لوقمان : داق دةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقتة مذن    
ذناهتذر  ةن زور ض ةلتىرىش هةقعقةت دع » ظوغذلحعقعم، اللةغا شئرعك آةلتىرمعضعن، شئرعك آ  اهللا ))1دئ

  .  ظةث حوث شئرعكتذر)مانا بذ(تاظاالغا باشقا نةرسعنع شئرعك آةلتىرىص حوقذنذش، 
لعم ذخارع ؤة مذس ام ب ذنعث مذ،ظعم ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ةت  ظعبن ةنلعكع رعؤاي داق دئض ن

دذ، ةنقعلعنع ةيغةمبعرع : م ث ص ع اهللا نع ورعدعم  !  ظ دذر؟ دةص س ةث حوث ذناه ظ ع ض ةيغةمبةر . قايعس ص
» ث ظةث حوث ضذناهتذر   ذق سئنعث ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشى اهللا سئنع ياراتقان تذرذقل «: ظةلةيهعسساالم

  . ئدعد
يةنع اهللا (ظذالرنعث تولعسع اهللا غا شئرعك آةلتىرىص تذرذص ظعشعنعدذ : ع اهللا تاظاالنعثهةسةنبةسر

دذ  ذ حوقذنع ة، بذتالرغعم ةن بعلل رار قعلعش بعل ايعتع   نع ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع دةص ظعق  دئضةن ظ
دذ   داق دةي دة مذن دذ       : هةققع أزدة تذتذلع عق آ رعكتعن مذناص ان مذش ة ظئيتعلغ ذ ظايةتت عق   حىن. ب ع مذناص ك

ىن قع   ة آأرسعتعش ظىح ا، آعشعلةرض دذياخشع ظعشنع قعلس ان ظةمة . لع ذ قعلغ ةن ظ ذنعث بعل ئرعك ب دة ش لع
  . آةلتىرضىحع هئسابلعنعدذ

ة    ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ عدذ، اهللا     :  مذن دعماقحع بولذش ع ظال عقالر اهللا ن عزآع، مذناص شىبهعس
عدذ ظذالر ناماز ظىحىن تذرغاندا، خذش ياقماسلعق بعلةن تذرعدذ         ظذالرنعث ظالدامحعلعقعغا يارعشا جازا بئر    

دذ  ) نامازنع(، )ساؤاب ظىمعد قعلمايدذ  ( دذ (آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن ظوقذي ارلعق قعلع ةنع رعياآ ) ي
  . ))2اهللا نع صةقةت ظازغعنا يادظئتعدذ

ذرذن   دا يوش ذ جاي قا(ب عنح   )باش ذحع آأص ذنع قعلغ ذص، ظ ئرعك بول ر ش ئس   ظةهؤة بع ذنع ه دا ظ ال
دذ ة  . قعاللماي ذ هةقت ر آعشع  ب دذ    بع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذرؤعنعث مذن ةلةمة ظ ع س ة ظعبن : هةمم

اغالقلعق بعر نةرسعنع آأردع         آعرعص  هذزةيفة رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر آئسةلنع يوقالص          . ، ظذنعث بعلعكعضة ب
يةنع اهللا (ا شئرعك آةلتىرىص تذرذص ظعشعنعدذ ظذالرنعث تولعسع اهللا غ: ظاندعن ظذنع تارتعص ظئلعؤئتعص

دذ  ذ حوقذنع ة، بذتالرغعم ةن بعلل ةتنع   نع ياراتقذحع، رعزعق بةرضىحع دةص ظعقرار قعلعش بعل  دئضةن ظاي
  . ظوقذدع

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع ص ام تعرمع آعمكع اهللا «: ظعم
  . »علةن قةسةم قعلسا، ظذ هةقعقةتةن اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضةن بولعدذتاظاالدعن باشقا نةرسة ب

ذداؤذد  ةد ؤة ظةب ام ظةهم االمنعث    ،ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس  ظعبن
، تعل تذمار ظئسعش ؤة    )3(سىصكأح قعلعش  شةك ـ شىبهعسعزآع،     «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

  . »رلعك قعلعش اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضةنلعك هئسابلعنعدذسئهعرضة
بعزنعث قولعمعزدعن    .  صال ظئلعش شئرعكتذر      شذم: ظعمام ظةهمةد ؤة ظةبذداؤذدنعث يةنة بعر رعؤايعتعدة      

دذ ش آةلمةي ئح ظع ا . ه ذنعث اهللا تاظاالغ انلعقنع ظ ةن يام عغا آةلض ئنعث بئش اال بعرةرس ئكعن اهللا تاظ ل
  .  دئيعلضةنشع بعلةن قايتذرعدذ،تةؤةآكىل قعلع
 تعن ذالر سةزمةس اآع ظ عدعن ي ة حىشىش ث ظأزلعرعض رةر جازانع دعن، بع ث ظازابع ذالر اهللا نع ظ

ة شذ   قعيامةتنعث تذيذقسعز يئتعص آئلعشعدعن ظةمعن بولدعمذ؟   يةنع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضةن ظةن

                                                 
  .  ـ ظايةت31سىرة رةظد ) 1(
  .  ـ ظايةت142سىرة نعسا ) 2(
ا دذرذس         ) 3( ةن بولس االر بعل ةن دذظ تة آةلض ةتلعرع ؤة هةدعس ذرظاننعث ظاي ةر ق كأح قعلعش، ظةض كأح قعلعش     . سىص دعكع سىص ئرعكنعث قاتارع ةردعكع ش ذ ي ب

  .  جعنكةش ؤة داخانالرنعث سىصكأح قعلعشعدذربولسا، مةنعسعنع ظذققعلع بولمايدعغان سأزلةرنع قعلعص سىصكأح قعلعدعغان
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ةردعن  ويالص باقمعغان ي أزلعرع ظ أزلعرعنع ظورعؤئلعشعدعن خاتعرجةم تذيذقسعزآعشعلةر، ظ ئلعص ظ ازاب آ  ظ
  بواللعدعمذ؟ 

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة        : اهللا تاظ ةنعث      ـهعيل انالر الل ش قعلغ ان ظع لعتعص يام ر ظعش  معكع
دذ؟         عدعن قورقمام ازاب آئلعش ةردعن ظ ان ي ة ظويلعمعغ اآع ظأزلعرعض عدعن ي ة يذتقذزذؤئتعش أزلعرعنع يةرض  ظ

حعص ئظذالر ق ) بذ حاغدا (ن قورقمامدذ؟   صةر ظىستعدعكع حاغلعرعدا جازاغا يولذقتذرذشعدع    ياآع ظأزلعرعنع سة  
دذ اآع . قذتذاللماي ةنعث(ي علةرنعث    ) الل دذ؟ س عدعن قورقمام ةدةم جازالعش أزلعرعنع قةدةممذق ظ

دذر    ذر، مئهرعبان ة مةرهةمةتلعكت ارعثالر ظةلؤةتت دع  (صةرؤةردعض دعراص جازالعمع علةرنع ظال ذثا س  )1()ش
)   ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعدعغان نعث ظاهالعسع بعزنعث ظازابعمعزنعث ظأزلعرعضة آئحعسع     شةهةرلةر ) ص
لةتتة( دذ) غةص عدعن قورقمام دا آئلعش ىش  . ظذخالؤاتقانلعرع ث ح ث ظازابعمعزنع ع بعزنع ةهةرلةر ظاهالعس ش

ةنع ظذالر تذيذقسعز    (ث مةآرعدعن ظذالر اهللا نع. ؤاقتعدا ـ ظذالر ظويناص تذرغانلعرعدا آئلعشعدعن قورقمامدذ  ي
ازاب نازعل قعلعشعدعن         ةقةت زعيان تارتقذحع قةؤمال اهللا نعث مةآرعدعن        ) تذرغاندا اهللا نعث ظ قورقمامدذ؟ ص

  . ))2قورقمايدذ
* * * * * * *  

 ö≅ è% Ïν É‹≈ yδ þ’Ì?Š Î6y™ (# ûθãã ôŠr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ  É_ yèt6̈? $# ( z≈ ysö6 ß™uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& zÏΒ 
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اهللا غا دةؤةت قعلعمةن، مةن ؤة ماثا ظةضةشكةنلةر ) آعشعلةرنع(بذ مئنعث يولذمدذر، «ظئيتقعنكع، 

  . 108»اهللا صاآتذر، مةن مذشرعكالردعن ظةمةسمةن. روشةن دةلعلضة ظاساسلعنعمعز
  رعسعدا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث يولع توغ

اهللا تاظاال ظعنسانالرغا ؤة جعنالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع             
ظذ يول اهللا   . بذ مئنعث يولذمدذر ؤة تذتقان سىننعتعمدذر    : ظعنسانالرغا مذنداق دةص خةؤةر قعلعشقا بذيرذيدذ     

ذر، اهللا      اله يوقت ئح ظع قا ه االدعن باش ذنعث ه  تاظ ردذر، ظ ذر، بع ئرعكع يوقت كة  ئح ش ذؤاهلعق بئرعش  دةص ض
اآعتقا ظاساسلعنعص ظعنسانالرنع اهللا تةرةصكة           . حاقعرعشتعن ظعبارةتتذر   مةن تةؤهعدآة ؤة روشةن دةلعل ـ ص

ةن ةقلعي ؤة       . حاقعرعم تا ظ كة حاقعرعش انالرنع اهللا تةرةص قانالر ظعنس اؤاز قوش ا ظ ث حاقعرعقعمغ ةن ؤة مئنع م
  . غا ظاساسلعنعمعزشةرظعي دةلعل ـ صاآعتالر

 اهللا صاآتذر          ارلعق نوقسانالردعن صاك دةص بعلعمةن ) ظذنع ( ظذنع ظذلذغاليمةن،   ، يةنع اهللا تاظاالنع ب
ع ؤة   ذنع، ياردةمحس ع، خوت ع، ظاتعس اآع بالعس تعن ي ع بولذش ع ؤة ظوخشعش ئرعكع، تةثدعش ذنعث ش ظ

ةن     اد قعلعم اك دةص ظئتعق تعن ص ع بولذش اال  . مةسلعهةتحعس ارلعق    اهللا تاظ اآتذر ؤة ب دذر، ص ذر، ظذلذغ بىيىآت
 زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر اللةنع صاك دةص    ـيةتتة ظاسمان  . نةرسعدعن يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر

دذ،  اتتعكع(بعلع اك دةص مةدهعي   ) آاظعن ةنع ص ذن، الل ة بولمعس داقلعكع نةرس دذ عقان ةنعث  (لةي ةنع الل ي
ذغل ئكعن س)عقعنع سأزلةيدذظذل ىن عت(علةر ، ل انلعقع ظىح ذالرنعث مةدهعيسعنع ) لعثالر ظوخشاش بولمعغ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر47 ـــــ 45سىرة نةهل ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر99 ــــ 97سىرة ظةظراف ) 2(
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دعراص      (هةلعمدذر  ) بةندعلعرعضة (سةزمةيسعلةر، اللة هةقعقةتةن    ةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظال ي
  . )1(مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعالرنع(، )آةتمةيدذ

* * * * * * *  
 !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r&  ÏΒ y7 Ï= ö6 s% ωÎ) Zω% y Í̀‘ û ÇrθœΡ Ν Îκö s9 Î) ôÏiΒ È≅ ÷δ r& #“ u à) ø9$# 3 óΟ n= sùr& (#ρãÅ¡ o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
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ع صةقةت شةهةر ظاهالعسعدعن بولغان ظةرلةرنع صةيغةمبةر قعلعص، ظذالرغا ؤةهيع بعز سةندعن ظعلضعر

ذالر  دذق، ظ ىحعلةر (قعل ة حعنصىتمعض ةنع صةيغةمبةرض دعن ) ي ىرىص ظأزلعرع ص ي ةير قعلع دة س ةر يىزع ي
ر زةتمعدعمذ؟ ظاخعرةت يذرتع تةقؤادارلعق قعلغانالأظعلضعرعكعلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آ

  . 109ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشعدذر، سعلةر حىشةنمةمسعلةر
  تعلضةنلعكع توغرعسعدا ةصةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن شذنداقال ظةرلةردعن ظةؤ

الالص ظةؤةتكةنلعكعنع خةؤةر      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ةردعن ت  صةيغةمبةرلعرعنع ظايالالردعن ظةمةس، ظةرل
دذ ةرعم . قعلع ةت آ ذ ظاي ذنداقال ب ةرعظةت    ش ة ش ال آعشعض رةر ظاي دعن بع ادةم ظةؤالدع ث ظ  اهللا تاظاالنع

انلعقعنع آأرسعتعدذ   ع نازعل قعلمعغ ان ؤةهعين أز ظعحعضة ظالغ ةهكاملعرعنع ظ عدعكع . ظ ذ سىننع مةزهعص ب
  . مذسذلمانالرنعث آأز قارعشعدذر

ةقعل   بذ قاراشنع ظةبذهةسةن ظةلعي ظعبنع ظعسماظعل ظةشظةرعي سىننع مةزهعصعدعكع ظألع               ماالردعن ن
ةقةت ظذالرنعث ظعحعدة راستحعل           : آةلتىرىص مذنداق بايان قعلعدذ    ةيغةمبةر آةلضةن ظةمةس، ص ظايالالردعن ص
ار الالر ب ع ظعمراننعث        . دةص سىصةتلةنضةن ظاي كة ظعضة بولغعن ذقعرع شان ـ شةرةص ةث ي دة ظ ذالرنعث ظعحع ظ

  . قعزع هةزرعتع مةريةمدذر
داق   اال مذن ة اهللا تاظ دذ بذهةقت ةؤةر قعلع ةقةت    :  خ ا ص ع ظعس ةم ظوغل ة  (مةري ةن صةيغةمبةرلةرض ظأتك

اش ايعتع       ) ظوخش ع ناه ذنعث ظانعس ةن، ظ ةيغةمبةرلةر ظأتك ذن ص عرع نذرغ ةيغةمبةردذر،ظذنعثدعن ظعلض ص
دذر  تحعل خوتذن تحعل         ))2راس ةتلةص راس ةن سىص ةرتعؤة بعل ذقعرع م ةث ي ةمنع ظ ةزرعتع مةري اال ه  اهللا تاظ

دع  ال، دئ ذقعرع        . ظاي ةث ي ذنعث ظ اال ظ دع، اهللا تاظ ا ظع ان بولس ةيغةمبةر بولغ ةم ص ةزرعتع مةري ةر ه ظةض
ع      ةن بوالتت ةيغةمبةر دةص سىصةتلعض ذنع ص ة ظ دا، ظةلؤةتت ان قعلغان عنع باي ذرظاننعث   . مةرتعؤعس ذ ق ئكعن ظ ل

  . دةلعلع بعلةن راستحعل ظايالدذر
  ردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا صةيغةمبةرلةرنعث صةرعشتعلةردعن ظةمةس بةلكع ظعنسانال

بعز سةندعن ظعلضعرع صةقةت شةهةر ظاهالعسعدعن  زةههاك ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث 
 دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع  بولغان ظةرلةرنع صةيغةمبةر قعلعص، ظذالرغا ؤةهيع قعلدذق 

ةنع صةرعشتعلةردعن   (سمان ظةهلعدعن    صةيغةمبةرلةر سعلةر ظئيتقاندةك ظا   : رعؤايةت قعلعدذ  ظعبنع  . ظةمةس ) ي
  . ظابباسنعث بذ سأزعنع اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايةتلعرع قذؤؤةتلةيدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت44سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعمسع75سىرة ماظعدة ) 2(
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      ازارالردا ةيتتع، ب اق ي ة تام عال ظةلؤةتت ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ةن ص عرع ظةؤةتك ةندعن ظعلض ز س بع
عنعدذق    ةن س ةزعثالر بعل ةزعثالرنع ب ع، ب ثعص يىرةتت ةت   )1( مئ دعغان جةس اق يئمةي ةيغةمبةرلةرنع تام ص

ادا ظألمةي  (هةمدة ظذالر     ) يةنع ظذالر بارلعق آعشعلةرضة ظوخشاش يةيدذ، ظعحعدذ         (قعلغعنعمعز يوق    ) دذني
وق     ع ي دعغان بولغعن ى قالع دذ      (مةثض ات بولع اش ؤاص ة ظوخش ارلعق آعشعلةرض ذ ب ةنع ظذالرم  )2()ي

 ،ع ةن «ظئيتقعنك انالرنع  (م ة ظعنس ةن   الل ىن ظةؤةتك ش ظىح ة دةؤةت قعلع ةيغةمبةر  ) تةؤهعدآ ذنجع ص ت
دعم، نئمعشقا مئنع    يمةندعن ظعلضعرعكع نذرغذن صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن ؤةهع    (ظةمةسمةن،    بعلةن آةل

  . )3(ماثا ؤة سعلةرضة نئمة قعلعنعدعغانلعقعنع ظذقمايمةن) ظعنكار قعلعسعلةر؟
  برةت ظئلعش توغرعسعدا ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظاقعؤعتعدعن ظع

 ذالر ىحعلةر (ظ ة حعنصىتمعض ةنع صةيغةمبةرض دعن ) ي ىرىص ظأزلعرع ص ي ةير قعلع دة س ةر يىزع ي
 ظةنة شذ سئنع   !  يةنع ظع مذهةممةد   زةتمعدعمذ؟أقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آ ظعلضعرعكعلةرنعث ظا 

ىرىص ظعل    زعص ي دة آئ ةر يىزع ذحعالر ي ار قعلغ ةيغةمبةر ظعنك عرعكع ص ةرنعث  ض ان ظىممةتل ار قعلغ لةرنع ظعنك
دع       االك قعل ذالرنع ه اال ظ دذ؟ اهللا تاظ رةت ظالمام دعن ظعب داق بولعدعغانلعقع ث قان ة . ظاقعؤعتعنع مةآك

  . آاصعرلعرعمذ شذنداق ظاقعؤةتكة قالعدذ
ةنع سةي  (ظذالر زئمعندا سةير قعلمعدعمذ؟ شذنعث بعلةن ظذالر   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  ر ي

 ظةضةر ظذالر بذ خةؤةرنع        )4(حىشعنعدعغان دعلالرغا، ياآع ظاثاليدعغان قذالقالرغا ظعضة بولمعدعمذ؟         ) قعلعص
دعغانلعقعنع      اتلعق بئرع ة نعج دعغانلعقعنع ؤة مأمعنلةرض االك قعلع عرالرنع ه ث آاص ا، اهللا تاظاالنع ظاثلعس

  . بذ اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتلعرعغا تذتقان يولعدذر. بعلعدذ
 عدذر ة ياخش ىن ظةلؤةتت انالر ظىح ةقؤادارلعق قعلغ ذرتع ت اخعرةت ي ادا   ظ ة دذني ةنع مأمعنلةرض  ي

اليمعز  اتلعق بئغعش ذ نعج عنعمعزدةك ظاخعرةتتعم اتلعق بةرض أص  . نعج دعن آ ىن دذنيادعكع ذالر ظىح ذ ظ ظ
ضة، مأمعنلةرضة     شىبهعسعزآع، بعز صةيغةمبعرعمعز     -شةك   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     . ياخشعدذر

ادا ؤة   اتعي دذني دعغان     (هاي ذؤاه بولع ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص ) صةرعش
ز   اردةم بئرعمع ة ي دة ظةلؤةتت دعغان آىن ازعر بولع ذؤاهحعالر ه ايدا  . ض أزرعلعرع ص عرالرنعث ظ دة آاص ذ آىن ظ

  . ))5ظازابعغا دذحار بولعدذبةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث 
 * * * * * * *  
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ةيغةمبةرلةر  ان (هةتتا ص ةؤمعنعث ظعم عدعن (ظىمعدسعزلةنضةن ؤة )  ظئيتعشعدعن ق ةؤمع تةرعص ) ق

يالغانغا حعقعرعلغانلعقعغا جةزعم قعلغان حاغدا، ظذالرغا بعزنعث ياردعمعمعز يئتعص آةلدع، بعز خالعغان 
  . 110ظادةملةرنع قذتقذزدذق، بعزنعث ظازابعمعز ضذناهكار قةؤمدعن قايتذرذلمايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة فذرقان ) 1(
  . يةت ـ ظا8سىرة ظةنبعيا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة ظةهقاف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة هةج ) 4(
  .  ـ ظايةت52 ــــ 51سىرة غافعر ) 5(
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  تالردا ياردةم بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا عقصةيغةمبةرلةرضة ظةث ظئهتعياجلعق ؤا
ة،  ذ ظايةتت اال ب ان، اهللا   اهللا تاظ دا قالغ يعن ظةهؤال ةث قع ذالر ظ اردعمعنع ظ ة ي االدعن  صةيغةمبةرلةرض  تاظ

ان قعلعدذ  ؤاقعتالردا حىشى  )  بولغانموهتاجاهللا تاظاالغا ظةث  (ص  بعرةر حعقعش يولع آىتى    : رعدعغانلعقعنع باي
ذ ه اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن ةن  : ةقت عرع ظأتك علةردعن ظعلض أمعن(س ا، ) م ةر ظئغعرحعلعقالرغ ل

ةر  ةيغةمبةر ؤة مأمعنل ةتتا ص دع، ه ذحرعغان ؤة حأحىتىؤئتعلضةن ظع ة ظ ة ؤةدة (اهللا نعث«: آىلصةتلةرض بعزض
  . )1(ذربعلعثالرآع، اهللا نعث ياردعمع هةقعقةتةن يئقعند. دئضةن ظعدع» ياردعمع قاحان آئلعدذ؟) قعلغان
 عدعن (ظىمعدسعزلةنضةن ؤة ) قةؤمعنعث ظعمان ظئيتعشعدعن (هةتتا صةيغةمبةرلةر ةؤمع تةرعص ) ق

 يةنع صةيغةمبةرلةر قةؤملعرعنعث ظأزلعرعنعث دةؤعتعنع   يالغانغا حعقعرعلغانلعقعغا جةزعم قعلغان حاغدا 
ث آئحعككة  دعغان ياردةمنع ذالرغا آئلع ةن، ظ عدعن ظىمعدسعزلةنض ذل قعلعش ةؤملعرع قوب دعن ق نلعكع

ةيغةمبةرلعر  تذمععص ة يالغان ظئيتعص دعز بعزض اردعمع آةل ذالرغا اهللا تاظاالنعث ي .  دةص جةزم قعلغان حاغدا، ظ
قبعز خالعغان ظادةملةرنع قذتقذزدذ .  

* * * * * * *  
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يالغاندعن توقذلغان ) قذرظان. (ظذالرنعث قعسسعسعدعن ظةقعل ظعضعلعرع ظةلؤةتتة ظعبرةت ظالعدذ 

دذر، ) ساماؤع (سأز ظةمةس، لئكعن،ظذ ظأزعدعن ظعلضعرع نازعل بولغان  ابالرنع تةستعق قعلغذحع آعت
  . 111هةممة نةرسعنع ظعنحعكة بايان قعلغذحعدذر، ظعمان ظئيتعدعغان قةؤم ظىحىن هعدايةتتذر ؤة رةهمةتتذر

  ظعبرةت ظالعدعغان آعشعضة ظعبرةتنعث بارلعقع توغرعسعدا 
دذ  داق دةي اال مذن ى : اهللا تاظ ةؤملعرع ظارعسعدا ي ةن ق ةيغةمبةرلةر بعل دعكع  ص ةر هةققع ةن ؤةقةل ز بةرض

داق قذتذ ةرنع قان ث مأمعنل ةردعن بعزنع دذرخةؤةرل االك ل داق ه عرالرنع قان غانلعقعمعز ؤة آاص
دذ قعلعدعغانلعقعمعزدعن   رةت ظالع ة ظعب ةقعل ظعضعلعرع ظةلؤةتت ذرظان . (ظ ذلغان سأز ) ق دعن توق يالغان

  .  تةرعصعدعن ظويدذرذلغان يالغان سأز ظةمةستذرظذ باشقا بعرع.  بذ قذرظان اهللا تاظاالنعث سأزعدذرظةمةس
،آعتابالرنع تةستعق قعلغذحعدذر) ساماؤع(ظذ ظأزعدعن ظعلضعرع نازعل بولغان  لئكعن يةنع بذ 

دذ   تعق قعلع علةرنع تةس وغرا نةرس ابالردعكع ت ذ آعت ذرظان ظ ةن ؤة . ق دعن ظأزضةرتعؤئتعلض أز ظورنع ظ
قا نة ذظالماشتذر أآىم ؤة باش ةن ه دذ ؤئتعلض علةرنع رةت قعلع قا   . رس أآىم ؤة باش ابالردعكع ه ذ آعت ظ

  . نةرسعلةرنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقعغا ياآع ظأز صئتع قالدذرذلغانلعقعغا هأآىم قعلعدذ
 هةممة نةرسعنع ظعنحعكة بايان قعلغذحعدذر   آأرىلضةنيامانمنع، ياخشع ؤة     يةنع هااللنع، هارا  

ةت قع   قا ظعتاظ علةرنع ؤة باش دذ      نةرس ان قعلع علعي باي تةهةبلةرنع تةصس ب ؤة مذس لعك ؤاجع قا تئضعش . لعش
عدذ   ةآرذه نةرسعلةردعن توس دعغان م ا ظوخشاص آئتع ارام ؤة هارامغ ةآتعكع       . ه ىك ظعشالردعن ـ آئلةح بىي

دذ       ةؤةر قعلع لعي خ ةزعلعرعنع تةصس اقالص ؤة ب ةزعلعرعنع يعغعنح الردعن ب ةيب ظعش ةك  . غ ىك ؤة يىآس بىي
ارعدع عملعرعدعن ؤة  ،نصةرؤةردعض ىزةل ظعس ذنعث ض ذنعث  ظ اك   ظ تعن ص اص قئلعش ذقاتلعرعغا ظوخش مةخل

  . ظعكةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع214سىرة بةقةرة ) 1(
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ذر شذثا بذ قذرظان       ذر ؤة رةهمةتت ةؤم ظىحىن هعدايةتت دعغان ق ان ظئيتع  ظذالر قذرظان بعلةن    ظعم
قذرظان بعلةن بةندعلةرنعث    . عدذظازغذنلذقتعن قذتذلذص توغرا يولغا، ضذمراهلعقتعن قذتذلذص هةق يولغا ماث      

  . دعن بذ هاياتلعق دذنياسعدا ؤة قعيامةت آىنعدة رةهمةت تعلةيدذ) اهللا تاظاال(صةرؤةردعضارع 
ة    ا ؤة ظاخعرةتت االدعن دذني ىك اهللا تاظ ز بىي ظاق    ،بع رع ظاص عص يىزلع ا ظئرعش ةر نعجاتلعقق  مأمعنل

دا   رع قارع ارتعص يىزل ان ت اتتعق زعي عر ق دعغان، آاص دعن  بولع ةرنعث قاتارع دة، شذ مأمعنل دعغان آىن ص آئتع
ةقةت اهللا     . قعلعشعنع تعلةيمعز، جعمع هةمدذسانا ؤة ضىزةل مةدهعيعلةر اهللا تاظاالغا خاستذر           اردةمنع ص بعز ي

  ! تاظاالدعنال تعلةيمعز
  . مةرهةمةتلعك اهللا تاظاالنعث صةزلع بعلةن سىرة يىسىفنعث تةصسعرع تىضعدع
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ساثا صةرؤةردعضارعث ) ذرظانداق. (نعث ظايةتلعرعدذر) يةنع قذرظان(بذ، آعتاب . ظةلعف، الم، معم، را

يةنع قذرظاننعث اهللا (تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان نةرسعلةر هةقتذر، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع ظذنعثغا 
  . 1ظعشةنمةيدذ) تةرعصعدعن نازعل بولغانلعقعغا

  قذرظان اهللا تاظاالنعث سأزع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ةن  عدا آةلض ىرعلةرنعث بئش ىزىص ظوقذل،س ةرةنعث     ظ ىرة بةق عدا س لعرع توغرعس بة هةرص دعغان ظئلعص ع

د  ان قعل لعي باي عدا تةصس ىزىص   . ذقبئش ىرعدعكع ظ ر س ةر بع لعنعدعغان ه ةن باش لةر بعل ذ هةرص ز ب بع
دا        ع اهللا تاظاال تةرعص   نعثظوقذلعدعغان بذ هةرصلةرنعث، قذرظان    دعن حىشكةن هةق آعتاب ظعكةنلعكعنع، قذرظان

وق        ىبهعنعث ي ئح شةك ـ ش دعغانلعقعنع   ه ان قعلع ةن باي ذنع روش اتاليدعغانلعقعنع ؤة ب ةنلعكعنع ظعسص ظعك
  . سأزلةص ظأتكةن ظعدذق

 يةنع قذرظان (بذ، آعتاب ( نعث ظايةتلعرعدذر  ظع مذهةممةد  !)ساثا صةرؤةردعضارعث ) قذرظاندا
ةنع قذرظاننعث اهللا ي(تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان نةرسعلةر هةقتذر، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع ظذنعثغا 

  . ظعشةنمةيدذ) تةرعصعدعن نازعل بولغانلعقعغا
دذ  ة مذنداق دةي ذ هةقت ان ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ  : اهللا تاظاال ب سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعم

ئكعن( دذ   ) ل ان ظئيتماي ع ظعم ذالرنعث تولعس ان       ))1ظ ذق باي ةن ؤة ظوح ذنداق روش ا مذش ذرظان مان ةنع ق  ي
ةيلعدعن          قعلعنغان تذرذق  لذق ظعنسالنالرنعث تولعسع ظأزلعرعدعكع سةرآةشلعك، تةرسالعق ؤة مذناصعقلعق تىص

  . قذرظانغا ظعشةنمةيدذ
* * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت103سىرة يىسىف ) 1(

 ظايةت  43                              رةظد سىرة          عدة نازعل بولغان  دعنمة
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ةرش  ذ ظ دعن ظ أرىص تذرذؤاتعسعلةر، ظان ذنع آ اهللا ظاسمانالرنع تىؤرىآسعز بةرصا قعلدع، سعلةر ظ
دع) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة (ظىستعدة  ارار ظال اينع . ق ةن ظ ىن بعل ىن  (آ ةظةتع ظىح ةرنعث مةنص ) بةندعل

سةير ) يةنع دذنيانعث تىضةيدعغان ؤاقتعقعحة(هةربعرع مذظةييةن مذددةتكعحة ) ظذالرنعث(بويسذندذردع، 
ةن (قعلعدذ، اهللا  ذدرعتع بعل دذ، سعلةرنع ) ظأز هئكمعتع ؤة ق ذقاتنعث ظعشلعرعنع باشقذرذص تذرع مةخل

قا ظعشةن ذالقات بولذش ارعثالرغا م ذن دةص، صةرؤةردعض ذدرعتعنعث(س ان ) ق علعي باي ع تةصس دةلعللعرعن
  . 2قعلعدذ

  اهللا تاظاالنعث آامالع قذدرعتعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 
اهللا تاظاال  . قعدعن خةؤةر قعلعدذ   ع ظأزعنعث آامالع قذدرعتعدعن، آاتتا هأآىمرانل اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

أز خاهعشع، ظعرادعسع     . رنع تىؤرىآسعز بةرصا قعلدعظأزعنعث خالعشع ؤة ظعرادعسع بعلةن ظاسمانال     ةلكع، ظ ب
  . ؤة بويسذندذرذشع بعلةن ظاسمانالرنع زئمعندعن آأز يةتمعضعدةك دةرعجعدة ظئضعز قعلعص ياراتتع

ة ظةت   ارعنعث هةمم مان يةرش ةؤةت ظاس فئ  بعرعنحع ق ذنع، ظاتمذس دعكع س عنع، ظذنعث اتلعمعنع راص را ق
اص تذ  عدعن قورش ىتىن ظةتراص دذص دذ    . رع عزلعكتة تذرع عدعن ظوخشاش ظئض ةر تةرعص ث ه ةر يىزعنع مان، ي . ظاس

دعن       ةر يىزع ارعلعقع ي ارعنعث ظ ةن يةرش مان بعل تعن (ظاس ة تةرةص دذ  500 )هةمم ة آئلع ق مذساص .  يعللع
ع   ماننعث قئلعنلعق دذ  500ظاس ة آئلع ق مذساص ةؤةت      .  يعللع ع ق مان بعرعنح ةؤةت ظاس ع ق دعن ظعككعنح ظان

ماننع ؤة ب دذ ظاس وراص تذرع علةرنع ظ ان نةرس ة ظالغ أز ظعحعض مان ظ ةؤةت ظاس ع ق ةؤةت . عرعنح ع ق بعرعنح
ذ     ماننعث ظارعلعقعم ةؤةت ظاس ع ق ةن ظعككعنح مان بعل دذ 500ظاس ة آئلع ق مذساص ةؤةت  .  يعللع ظعككعنحع ق

ذ  ماننعث قئلعنلعقعم دذ 500ظاس ة آئلع ق مذساص التعنحع ؤة  .  يعللع عنحع، ظ أتعنحع، بةش ع، ت ظىحعنح
ة دذ  ي ةآعلدة بولع ذ ش مانالرمذ مذش ةؤةت ظاس ة . تتعنحع ق ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ة :  مذن اهللا يةتت

  . )1(ياراتتع) يةنع يةتتة قعلعص(ظاسماننع ياراتتع، زئمعننعمذ ظاسمانالرغا ظوخشاش 
 علةر أرىص تذرذؤاتعس ذنع آ علةر ظ دع، س ا قعل عز بةرص ع  ظعياس ظعبناهللا ظاسمانالرنع تىؤرىآس
ة مان: مذظاؤعي ةنع ظا   ،ظاس ايدذ ي ة ظوخش بةتةن ضىمبةزض ا نعس دذ   زئمعنغ ان دةي عز يارعتعلغ مان تىؤرىآس  .س

ذ ةت قعلعن    قةتادعنعثم ةنلعكع رعؤاي ذنداق دئض ةن      . دع ش ذنعغا تامام ةتنعث مةزم عر، ظاي ذ تةصس ا ب مان
دذر وختعتعص زئمعنغا حىشىص آةتمةسلعكع ظىحىن،  )ظاسماننعث(: اهللا تاظاالنعث. ظذيغذن اهللا ظاسماننع ت

ةن      ع بعل ث ظعزن ةقةت اهللا نع دذ، ص دا   (تذرع ان حاغ ةت بولغ ماننعث قعيام دعن   ) ظاس ع بذنعث ىص آئتعش حىش
  .  دئضةن ظايعتعمذ بذنع تةآعتلةيدذ))2مذستةسنا

ث   ةن اهللا تاظاالنع ذنعثغا ظاساس علةر : ب أرىص تذرذؤاتعس ذنع آ علةر ظ مان   س ايعتع ظاس ةن ظ  دئض
ا بذ اهللا تاظاالنعث    . ؤاتعسعلةر دئضةنلعكعنع تةآعتلةيدذ     رعتعلدع، سعلةر ظذنع آأرىص تذرذ    ياتىؤرىآسعز   مان

  . هةممة نةرسعضة قادعر ظعكةنلعكعضة آامالع قذدرعتعنعث بارلعقعنع آأرسعتعدذ
  اهللا تاظاالنعث ظةرش ظىستعدة قارار ظالغانلعقع توغرعسعدا 

 دع ) عشتة ظأزعضة اليعق رةؤ (ظاندعن ظذ ظةرش ظىستعدة ارار ظال ةتنعث تةصسعرع سىرة     ق  بذ ظاي
دع  ان قعلعن ةظرافتا باي ذ  . ظ ذ ظايةتتعم ارار    ب ث ق تعن، اهللا تاظاالنع داقلعقعنع سأزلعمةس نعث قان ارار ظئلعش ق

ارار         تعن ؤة ق ال آةلتىرمةس ذنعثغا معس ةم ظ تعن ه عغا ظوخشاتماس ارار ظئلعش ذقنعث ق عنع مةخل ظئلعش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة تاالق ) 1(
  . ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي65سىرة هةج ) 2(



  
  
  

  

 

 323                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

عز د  نع مةنعس ئتع قالدذرذل  ةص قارعماظئلعش ذ ص تعن، ش تعن   . )1(دعس اص قئلعش ذقاتقا ظوخش اال مةخل اهللا تاظ
  . يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر

  شع ؤة ظذالرنعث سةيرع قعلعشع توغرعسعدا آىن بعلةن ظاينعث بويسذندذرذلذ
 هةربعرع مذظةييةن ) ظذالرنعث(بويسذندذردع، ) بةندعلةرنعث مةنصةظةتع ظىحىن(آىن بعلةن ظاينع
ىن  بةزع تةصسعرشذناسالر بذ ظايةتنع آسةير قعلعدذ) يةنع دذنيانعث تىضةيدعغان ؤاقتعقعحة(ةتكعحة مذدد

  . حة توختعماي سةير قعلعدذ، دةص تةصسعر قعلغانبعلةن ظاي قعيامةت قايعم بولغذ
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دذ   : اهللا تاظ ةير قعلع اراص س ا ق ةن جايعغ ىن بةلضعلةنض ةزع ))2آ  ب

ة بعر يىزعضة         : عرشذناسالر مذنداق تةصسعر قعلعدذ   تةصس آىن بعلةن ظاي ظةرشنعث ظاستعدعكع زئمعننعث يةن
اراص سةير قعلعدذ ئقعن آئلعدعغان ظورنعغا ق ىن بع. ي ذزالر شذ ظوآ اي ؤة باشقا يذلت ةن ظ دة ل رذنغا يةتكةن

ئقعن     حىنكع ظةرش توغرا دةلعلضة ظاساسالنغاندا       . ظةرشتعن ظةث ظذزاقالشقان بولعدذ     ةمنعث بذ يىزعضة ي  ظال
ةآلعدعدذر  ذمبةز ش دعغان ض دذ . آئلع وراص تذرماي مانالرنع ظ ةرش ظاس عتعلةر . ظ نعث صةرعش ع ظةرش حىنك

دذ ذتلعرع بولع دعغان ص دعغان باشقا ظاسمان  . آأتىرىص تذرع ايلعنعص تذرع رة شةآعللةندىرىص ظ ظةرشنع داظع
دذ  ع بولماي ةؤؤذر قعلغعل ةر ؤة   . جعسعملعرعغا ظوخشاش دةص تةس ة آةلضةن ظايةتل ذ هةقت ةنحعلةر ب ذ حىش ب

جعمع هةمدذسانا ؤة   . نعقتذر عدعغان آعشعلةر ظىحىن ناهايعتع ظئتوغرا هةدعسلةرنع مذالهعزة قعلعص حىشعن  
  . مةدهعيعلةر اهللا تاظاالغا خاستذر

يذلتذزالردعن  حىنكع بذ ظعككعسع باشقا نذرغذن   .  آىن بعلةن ظاينع تعلغا ظالدع  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ان     ا بولغ وث ؤة آاتت دعكع   (ح ةييارة ظعحع ة س دذر   )يةتت كارا آأرىنعدعغانلعرع ةث ظاش اي   .  ظ ةن ظ ىن بعل آ
  . شع تةبعظعدذر باشقا يذلتذزالرنعث بويسذندذرذلذبويسذندذرذلغان يةردة

داق دئضةن  ةص مذن ذنع تةآعتل اال ب ا : اهللا تاظ ذ سةجدة قعلم اثالر، ظايغعم قا سةجدة قعلم ثالر، قذياش
اثالر           دعغان بولس ادةت قعلع ال ظعب ةقةت اهللا غع ةر ص ثالر، ظةض ةجدة قعلع ا س ان اهللا غ ذالرنع ياراتق اهللا )3( ظ

ةمر قعلعش             ارعتعش ؤة ظ اراتتع، ي قذياش، ظاي ؤة يذلتذزالرنع اهللا نعث ظةمرعضة بويسذندذرذلغذحع قعلعص ي
  . )4(كعدعدذرراستعنال اهللا نعث ظعل) يةنع آاظعناتنع تةسةررذص قعلعش(

 ،ذن دةص قا ظعشةنس ذالقات بولذش ارعثالرغا م علةرنع صةرؤةردعض ذدرعتعنعث (س ع ) ق دةلعللعرعن
دذ  ان قعلع علعي باي ةنع اهللا تاتةصس ذ  ي ث يوقل ئح ظعالهنع قا ه االدعن باش ث ظ ةر (قعنع، اهللا تاظاالنع ظةض

ا دةك قايت  )خالعس ةردعن ياراتقان وق ي ذالرنع ي ذددع ظ ذقاتالرنع خ دعغانلعقعنع ، مةخل ا تعرعلدىرع
  . الرنع ناهايعتع ظوحذق بايان قعلعدذدةلعل ـ صاآعتآأرسعتعدعغان ظاالمةتلةرنع ؤة 

* * * * * * *  
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  . بذ اهللا تاظاالغا خاس ظعشتذر. اهللا تاظاالنعث قانداق قارار ظالعدعغانلعقعنع بعلعشتعن ظعنسانالر ظاجعزلعق قعلعدذ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ياسعن ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37سىرة فذسسعلةت ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 4(
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سوزذص آةث ياراتتع، يةر يىزعدة تاغالرنع ؤة دةرياالرنع ) ظذزذنسعغا ؤة توغرعسعغا(اهللا يةريىزعنع 

آئحعنع آىندىزضة . ياراتتع، مئؤعلةرنعث هةربعر تىرعنع ظةرآةك ـ حعشع ـ ظعككع جعنسلعق قعلعص ياراتتع
ذقعنع ياص (آعرعشتىردع  دىزنعث يورذقل ةن آىن ذقع بعل ةنع آئحعنعث قاراثغذل ةآكىر ). تعي ذالردا تةص ب

ر . 3دةلعللةر بار ) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان (قعلعدعغان قةؤم ظىحىن   بعرعضة -يةر يىزعدة بع
بعر (تذتعشاثغذ قعتظةلةر بار ؤة تىرلىك زعراظةتلةر بار، آأص شاخلعق بولغان ؤة آأص شاخلعق بولمعغان 

خورما دةرةخلعرع ) ذقتعن صةقةت بعر تال ظىنىص حعققانظذرذقتعن بعر قانحة تال ظىنىص حعققان، بعر ظذر
بعر خعل سذ بعلةن سذغعرعلعدذ، ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن تةمدة ظارتذق ) ظذالرنعث هةممعسع(بار، 

  . 4نذرغذن دةلعللةربار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(قعلعمعز، بذالردا حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن 
  صاآعتلعرع توغرعسعدا ـ  زئمعندعكع دةلعل اهللا تاظاالنعث

اال ظىستى دعكع  ـ نكع ظالةمدعكع دةلعل     اهللا تاظ أؤةنكع ظالةم يعن، ت دعن آئ ان قعلغان اآعتالرنع باي ص
ان قعلعشقا باشالص مذنداق      ـ قذدرعتعنع، هئكمعتعنع ؤة ماهعرلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعل        اآعتالرنع باي ص

سوزذص آةث ياراتتع، يةر يىزعدة تاغالرنع ؤة دةرياالرنع ) عغا ؤة توغرعسعغاظذزذنس(اهللا يةريىزعنع : دئدع
ا قعلدع             ياراتتع اغالرنع بةرص سذالر ظاقعدعغان   .  يةنع يةر يىزعنع ظعنتايعن آةث يارعتعص، ظذنعثدا ظئضعز ت

قع هةر  ذرعبعلةن رةثضع، شةآلع، تةمع ؤة ص     شذ سذ   . دةرياالرنع، ظأستةثلةرنع ؤة بذالقالرنع هاسعل قعلدع     
  . تىرلىك مئؤعلةر سذغعرعلعدذ

آئحعنع . مئؤعلةرنعث هةربعر تىرعنع ظةرآةك ـ حعشع ـ ظعككع جعنسلعق قعلعص ياراتتعاهللا تاظاال 
تع (آىندىزضة آعرعشتىردع  ذقعنع ياص دىزنعث يورذقل ةنع اهللا    )يةنع آئحعنعث قاراثغذلذقع بعلةن آىن  ي

اراتتع        تاظاال آئحة بعلةن آىندىزنعث هةر بعرع      آئحة آةتسة،   . نع يةنة بعرعنعث ظعزعدعن ماثعدعغان قعلعص ي
دذ دىز ظالع ع آىن ذنعث ظورنعن دذ. ظ ة آئلع ة آئح دىز آةتس ع . آىن أز ظورن ث ظ ةر بعرعنع عرعصه  ظأزض

ةؤم ظىحىن . تذرغعنعدةك ؤاقعتمذ ظأزضعرعص تذرعدذ     دعغان ق ةآكىر قعلع ذالردا تةص ذدرعتعنع (ب اهللا نعث ق
  . دةلعللةر بار) آأرسعتعدعغان
بعرعضة تذتعشاثغذ قعتظةلةر بار-يةر يىزعدة بعر         ةزعلعرع ةنع بعر ـ بعرعضة تذتاش آةتكةن ب  ي

ورلذق ؤة       تىرمةيدعغان ش ة ظأس ئح نةرس ةزعلعرع ه دعغان، ب علةرنع ظىندىرع ايدعلعق نةرس انالرغا ص ظعنس
  . قاقاس يةرلةر بار

ةير،   د، سةظعد ظعبنع جذب اس، مذجاهع اظعبنع ظابب ر قانحة آعشعلةردعنمذ مذشذزةهه نعثغا ك ؤة بع
  . ظوخشاش رعؤايةت قعلعنغان

اق           ةزع قعسمعنعث ظ رعقعنعث ب ةر خعل رةثلعك جايلعرعنعث هةممعسع ـ تذص ةت زئمعننعث ه ذ ظاي ب
دة         ارا رةث معنعث ق ةزع قعس دة، ب ئرعق رةث معنعث س ةزع قعس دة، ب ل رةث معنعث قعزع ةزع قعس دة، ب رةث

ةنلعكعنع ةزع ،ظعك ذق     ب معنعث قذمل ةزع قعس لعق، ب معنعث تاش ةزع    ،قعس ئلعن ؤة ب معنعث ق ةزع قعس  ب
أز ظعحعضة ظالعدذ         ة ظو         . قعسمعنعث نئصعز ظعكةنلعكعنع ظ خشعمعغان  بذ جايالرنعث هةممعسع سىصةت جةهةتت

ر ـ بعرعضة تذتعشع      دا بع دذرهال االدعن  . ص آةتكةن ر اهللا تاظ ذحع بع ذالرنع ياراتق ذالرنعث هةممعسع ظ ا ب مان
  . عنع آأرسعتعدذيوقلذقعنع ؤة اهللا تاظاالدعن باشقا هئح صةرؤعش قعلغذحعنعث يوقلذقباشقا هئح ظعالهنعث 
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 بعر ظذرذقتعن بعر (ؤة تىرلىك زعراظةتلةر بار، آأص شاخلعق بولغان ؤة آأص شاخلعق بولمعغان
:  مةسعلةنرةخلعرع بارخورما دة) قانحة تال ظىنىص حعققان، بعر ظذرذقتعن صةقةت بعر تال ظىنىص حعققان

ةجىر دةرةخلعرعضة ظوخشايدذ     ر ظذرذقتعن ظىنىص آأص شاخلعق بول  بع ار ؤة ظ بعر ظذرذقتعن ظىنىص    . غعنع ظان
ذالرنعث هةممعسع (. آأص شاخلعق بولمعغعنع باشقا بعر غذللذق دةرةخلةرضة ظوخشايدذ   ر خعل سذ ) ظ بع

  . ة ظارتذق قعلعمعزبعلةن سذغعرعلعدذ، ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن تةمد
خورمعنعث  «: دذنع بذ ظايةت هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلع        

ار   رع ب اححعق حىحىآلع اتلعقلعرع ؤة ظ ارلعرع، ت علعرع، ناح ةرنعث ؤة  . »ياخش اال مئؤعل ةنع اهللا تاظ ي
ةمعنع،    عنع، ت ةآلعنع رةثض ةرنعث ش ذرعقزعراظةتل ذرماقص ةر   عنع، يذص ل ؤة ه ةر خع ةآلعرعنع ه لعرعنع، حئح

ىك ق اراتتع تىرل ص ي ةزعلعرع  . علع ذالرنعث ب ايعن ت ظ اححعق، ظعنت ايعن ظ عز، ظعنت اححعق ةملعك، تةمس  ظ
  . حىحىك، تاتلعق ؤة بةزعلعرع بعر قانحة خعل تةملعك بولعدذ

عرعدذ       ة ظأزض ر تةمض قا بع ةن باش ع بعل ث ظعزن دعن اهللا تاظاالنع ةزعلع . ظان ذالرنعث ب ئرعق، ظ رع س
ةزعلعر آأك بولعدذ       ارا ؤة ب ةزعلعرع ق شذنداقال ضىل ـ حئحةآلةرمذ بعر      . بةزعلعرع قعزعل، بةزعلعرع ظاق، ب

خعل تةبعظةت ؤة بعر خعل سذ بعلةن يئتعشتىرىلضةن تذرذقلذق هئسابالش مذمكعن بولمعغان دةرعجعدة هةر           
ار     بذالرنعث هةممعسعدة ظ   . خعل تىس ظئلعص رةثضا ـ رةث ظئحعلعدذ   ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن اهللا تاظاالنعث ب

  . ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان نذرغذن دةلعللةر بار
ةرقلعق قعلعص           يارعتعشعنع ظعرادة قعلغعنعنع    مانا بذالر اهللا تاظاالنعث شةيظعلةرنع بعر ـ بعرعدعن ص

دذر  ؤة وث دةلعلع ةث ح عتعدعغان ظ ةنلعكعنع آأرس ادعر ظعك قا ق ذثا اهللا تاظ .  يارعتعش دذش داق دةي : اال مذن
 نذرغذن دةلعللةربار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(بذالردا حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن .  

* * * * * * *  
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ةد ( ع مذهةمم ةر !) ظ عدعن (ظةض رةر نةرس ذالرنعث ) بع اث، ظ دعغان بولس ةنع (ظةجةبلعنع ي

ذففارالرنعث ز «): آ ألىص(بع ا تعرع ) ظ يعن قايت دعن آئ ذص آةتكةن ا بول دذق؟توص أزع » لةم ةن س دئض
ظةنة شذالرنعث ) قعيامةت آىنع(ظةنة شذالر صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلغانالردذر، . ظةجةبلعنعشكة اليعقتذر

  . 5بويذنلعرعغا تاقاقالر سئلعنعدذ، ظةنة شذالر دوزاخ ظةهلع بولذص، دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر
 ظةجةبلعنعشكة تئضعشلعك ظعش ظعكةنلعكع ثنعظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعنكار قعلعش

  توغرعسعدا 
دذ   داق دةي االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ث ! ظ اهللا تاظاالنع

ادعر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعل           اآعتالرنع آأرىص تذرذص، اهللا تاظاالنعث     ـ خالعغعنعنع قعلعشقا ق ص
تة  ةيظعلةرنعث دةسلةص ذق ش ار     يوقل ةتنع ظعنك ذرذص، قعيام ص ت راص قعلع انلعقعنع ظئتع عز ياراتق تعن ظأرنةآس

رعكالردعن   ذ مذش ة ش ان ظةن اث قعلغ دعغان بولس ذالرنعثظةجةبلعنع ز :  ظ ألىص(بع ذص ) ظ ا بول توص
ا تعرعلةمدذق؟  يعن قايت دعن آئ أزلعرع ظعنكار    .  دئضةن سأزلعرع ظةجةبلعنعشكة اليعقتذر    آةتكةن ظذالر ظ

ث     قعل دعن اهللا تاظاالنع ذرذص، ظان راص قعلعص ت أرىص ؤة ظئتع علةرنع آ ةرلعك نةرس لةردعن ظةجةبلعن ان نةرس غ



  
  
  

  

 

 326                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دعغانلعق  دعن يارعتع ةمنع قايتع دع عظال ار قعل ةؤعرعنع ظعنك دعكع خ ع ؤة  .  هةققع ةقعل ظعضعس ر ظ ةر بع ه
انالرنع يار   نعث ظعنس ع يارعتعش مانالرنع ؤة زئمعنن ع ظاس ك آعش قا قارعبعلعملع أص قععتعش دا آ يعن غان

ا آةلتىرىشكة قارعغا           ةردعن بارلعقق تة يوق ي ا تعرعلدىرىش ظذنع دةسلةص دا  ظعكةنلعكعنع، ظعنسانالرنع قايت ن
  . عدذآأص ظاسان ظعكةنلعكعنع بعل

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ذحع    (ظ ار قعلغ يعن تعرعلعشنع ظعنك ةندعن آئ ةنع ظألض ي
ذففارالر دذآع، ) آ ان اهللا    بعلمةم اص قالمعغ تا حارح ذالرنع يارعتعش ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس

  . ))1ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ دذرذس، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر
دذ    داق دةي ةتلةص مذن ذالرنع سىص اال ب دعن اهللا تاظ ار : ظان ارعنع ظعنك ذالر صةرؤةردعض ة ش ظةن

ة  ظةنة شذالرنعث بويذنلعرعغا تاقاقالر سئلعنعدذ ) قعيامةت آىنع (، قعلغانالردذر اقالر سئلعنعص     ي نع تاق
 يةنع ظذالر دوزاختعن ظةنة شذالر دوزاخ ظةهلع بولذص، دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر. لعدذدوزاخقا سىرى

  . مةثضى حعقالمايدذ
* * * * * * *  
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دذ، ) اهللا نعث(ظذالر سةندعن  ةص قعلع ظئهسانعدعن ظعلضعرع ظازابنعث حاصسانراق حىشىشعنع تةل
ذالردعن  عمذ، ظ ذم قعلس انالر زذل ةن، ظعنس ةر ظأتك ان ظىممةتل ار بولغ ا دذح ث ظازابعغ ذرذن اهللا نع ب

دذ  عرةت قعلع ذالرنع مةغص ةن ظ ارعث هةقعقةت ارعث . صةرؤةردعض ذناهالرغا (صةرؤةردعض ة ض أمىص تةؤب ح
  . 6 شىبهعسعز قاتتعق جازااليدذـشةك ) قعلمعغانالرنع

  عضةنلعكع توغرعسعدا آاصعرالرنعث ظازابنعث تئز آئلعشعنع تعل
دذ  داق دةي اال مذن ذحعالر    : اهللا تاظ ار قعلغ ةقنع ظعنك ذ ه ة ش ةندعن ظةن ث(س انعدعن ) اهللا نع ظئهس

دذ  ةص قعلع عنع تةل انراق حىشىش ث حاصس عرع ظازابنع دذ ظعلض داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر :  اهللا تاظ ظ
ع ادةم   «: ظئيتت ان ظ ل قعلعنغ ذرظان نازع ع ق ةن م ! ظ ةن هةقعقةت ةنس ةن  . ةجنذنس ةر س ذلذلال  (ظةض ةن رةس م

أزىثدة   ةن س اث،   ) دئض تحعلالردعن بولس دعغان   (راس ذؤاهلعق بئرع ة ض تعلةرنع  ) صةيغةمبةرلعكعثض صةرعش
ةثحذ  ئلعص آةلس دعمعزغا ظ عدا   ؟»ظال ةق ظاساس ةقةت ه تعلةرنع ص عمعز  (صةرعش ل قعلعش ازاب نازع ةنع ظ ي

دعال ةررةر بولغان حاغ ذ حا) مذق ز، ب دذ نازعل قعلعمع ةت بئرعلمةي ذالرغا مأهل دا ظ ازابع (غ ذالرنعث ظ ةنع ظ ي
دذ دذ، اهللا   2( ()آئحعكتىرىلمةي ةص قعلع ان آئلعشعنع تةل ةندعن ظازابنعث حاصس ذالر س االك (ظ ذالرنعث ه ظ

ة   ) بولذشعنعث ازاب ظةلؤةتت ذالرغا ظ دع، ظ ةن ؤاقتعنع بةلضعلعمعضةن بولسا ظع ان (مذظةيي ةص قعلغ ذالر تةل ظ
تعال دذ         آئ) ؤاقعت تذمتذت آئلع دا ظذش ة تذرغان عز هالةتت ذالر خةؤةرس ذم ظ ازاب حوق ذالرغا ظ ةتتع، ظ ذالر  . ل ظ

ةك             دذ، ش ةص قعلع عنع تةل ز آئلعش ث تئ ةندعن ظازابنع ةم ـس عزآع، جةهةنن ع ( شىبهعس ةت آىن ) قعيام
دذر اص تذرغذحع عرالرنع قورش ىحع )3( آاص ر تعلعض ارعس(بع بن ه ةزر ظع ةنع ن ذم ) ي عرالرغا حوق آاص

                                                 
  .  ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر8 ــــ 6سىرة هعجعر ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر54 ــــ 53سىرة ظةنكةبذت ) 3(
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ث  ب دعغان ظازابنع عنع(ولع دع) حىشىش عنع   )1( تعلع ذنعث بولذش ةنمةيدعغانالر ظ ة ظعش قعيامةتك
ظذالر  )2( ظالدعرعتعدذ، ظذنعثغا ظعشعنعدعغانالر بولسا قعيامةتتعن قورقعدذ، قعيامةتنع هةق دةص بعلعدذ       

ةن  ( ع بعل خعرة قعلعش يول ارعمعز«): مةس ازابتعن ؤةدة قعلغ  ! (صةرؤةردعض ة ظ ةن بعزض عؤعمعزنع ) انس نئس
دذرراق      ة بال ذالر )3( دئيعشتع» قعيامةت آىنعدعن ظعلضعرع بةرضعنـ بعزض دا ظ أز ؤاقتع ذ «: ظ ةر ب ظةض

سئنعث تةرعصعثدعن نازعل بولغان هةقعقةت بولعدعغان بولسا، ظاسماندعن ظىستعمعزضة تاش            ) يةنع قذرظان (
ازالعغعن      ةن ج ازاب بعل اتتعق ظ ع ق اآع بعزن دذرغعن، ي دع» !ياغ ذال. ))4دئ ار   ظ اتتعق ظعنك ةقنع ق ر ه

د ز  قعلغانلعقع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن اهللا تاظاالنعث ظازابعنعث تئ ذرلذق قعلعص ص عن تةرسالعق ؤة آذص
  . آئلعشعنع تةلةص قعلعدذ

ظذالردعن بذرذن اهللا نعث ظازابعغا دذحار بولغان ظىممةتلةر ظأتكةن يةنع بعز ظازابعمعزنع ظعلضعرع 
ة  ىردذق  ظأتك ة حىش لعك      . ن ظىممةتلةرض قا تئضعش ىن ظئلعش دعغانالر ظىح رةت ظالع اقعؤعتعنع ظعب ذالرنعث ظ ظ

  . ظعبرةت قعلدذق
 ظأزعنعث بةندعلعرعضة بولغان مئهرع ـ شةصقعتع ؤة مةغصعرعتع بولمايدعغان بولسا،    ،ظاندعن اهللا تاظاال

ة مذنداق       . خةؤةر بئرعدذ   دعن  ع ظذالرغا تئضعشلعك بولغان ظازابنع حوقذم تئزلعتعدعغانلعق      اهللا تاظاال بذ هةقت
ةر يىزعدة هئحبعر      : دئضةن ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع ظذالرنعث قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن جازااليدعغان بولسا، ي

ع   ان بوالتت عنع قويمعغ ان ظعضعس ذم )5( ج انالر زذل ذالرنع ظعنس ةن ظ ارعم هةقعقةت عمذ، صةرؤةردعض  قعلس
دذ  ةنع  مةغصعرةت قعلع ا ظعشالرنع قعلغان تذرذقلذق اهللا            ي ذم قعلغان ؤة خات ظعنسانالر آئحة ـ آىندىز زذل

ذالرنع  اال ظ ذناهلعرعنع آةحىر تاظ دذ، ض ذ قعلع ةيعب  ظةص دذ ؤة ظ عدذع ةن  . لعرعنع ياص د بعل دعن ظىمع ظان
عنعث   هأآم ع هةققعدعكع  قورقذنحنعث تةثصذثلعشعشع ظىحىن اهللا تاظاال ضذناهالرغا مةغصعرةت قعلعدعغانلعق             

  . معنع بايان قعلعدذع هةققعدعكع هأآظارقعدعنال ظذالرنع قاتتعق جازااليدعغانلعق
ةنع يةهذدعيالر   (ظةضةر ظذالر    !) ظع مذهةممةد   (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      سئنع ظعنكار   ) ي

ةن  ا، س ارعثالر «: قعلس انلعق  (صةرؤةردعض دعراص جازالعمعغ علةرنع ظال ىن، س عثالر ظىح ةث ) تعنقعلمعش آ
عدذر،   ةت ظعضعس اثالرآع   (رةهم ةغرذر بولم ة م ث رةهمعتعض دعن    ) اهللا نع ذناهكار قةؤم ازابع ض ث ظ اهللا نع

دذ عن» قايتذرذلماي ارعث  )6( دئض ععزآع، صةرؤةردعض ذحعالرنع (شىبهعس عيلعق قعلغ ز  ) ظاس ة تئ ظةلؤةتت
دذر،  ذحعالرغا(جازالعغذحع ةت قعلغ دذر ) ظعتاظ عرةت قعلغذحع ة مةغص دذرظةلؤةتت ةت قعلغذحع  ))7، مةرهةم

) بةندعلعرعمضة خةؤةر قعلغعنكع، مةن تولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعمةن،              ) مأمعن (مئنعث  !) ظع مذهةممةد
ةن م قعلغذحعم ايعتع رةهع ذر. ناه ازابعم قاتتعقت ث ظ ةن  ))8مئنع د بعل اش ظىمع ة ظوخش ذ ظايةتلةرض  ب

  . ع آأصتذرقورقذنحنع بعرلةشتىرىص بايان قعلغان ظايةتلةر ناهايعت
* * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت1سىرة ماظارعج ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة شذرا ) 2(
  .  ـ ظايةت16سىرة ساد ) 3(
  .  ـ ظايةت32سىرة ظةنفال ) 4(
  . ايةتنعث بعر قعسمع ـ ظ45سىرة فاتعر ) 5(
  .  ـ ظايةت147سىرة ظةنظام ) 6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع167سىرة ظةظراف ) 7(
  .  ـ ظايةت50 ــــ 49سىرة هعجعر ) 8(
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آذففارالر نئمعشقا ظذنعثغا صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بعرةر مأجعزة نازعل بولمعدع؟ دئيعشعدذ، سةن 
ةقةت ب اهالندذرغذحع ص ر ظاض ع . ع ةت قعلغذحعس ر هعداي ةؤمنعث بع ةر ق ةيغةمبعرع (ه ةنع ص دذ ) ي بولع

  . 7)عدعكع ظعشكزعلةرضة آةلسةك، ظذ اهللا نعث ظعلمأجع(
  مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

ش ؤة     ذرلذق قعلع رعكالرنعث آذص اال مذش ة  اهللا تاظ داق    قارهةقك عدعن مذن ش يىزعس ع حعقع ش
دذ  ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ ةن     : دةي عرع ظةؤةتعلض ذددع ظعلض عدعن خ ارع تةرعص ة صةرؤةدعض ذ بعزض قا ظ نئمعش

ةد       ة مذهةمم دذ؟ مذشرعكالر يةن ئلعص آةلمةي أجعزة ظ ةندةك م ئلعص آةلض أجعزة ظ ة م ةيغةمبةرلةر قةؤمعض ص
االم ص   غاظةلةيهعسس ذن قعلع ة ظالت ع بعزض ةفا تئغعن عن س ذنعث    .  بةرض أتكعؤةتكعن، ظ دعن ي اغنع ظورنع ذ ت ب

ايالر         دعغان ج ذالر ظاقع تةثدة س ق ـ ظأس ةن، ظئرع ع ضىللةنض اش ظورنعن ة ظوخش عن، دئضةنض ص بةرض  قعلع
  . رذنسعز تةلةصلةرنع قويذشقان ظعدعظو

دا   ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةلةص قعلغان      (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن      نغا مأجعزعلةرنع مةي
ذرذنقعالر   ةقةت ب لعكعمعز ص ةرنعث (آةلتىرمةس عرعكع ظىممةتل ةنع ظعلض ا  ) ي ةرنع يالغانغ مأجعزعل

اهالندذرغذحع )1( حعقارغانلعقع ظىحىندذر   ر ظاض ةقةت بع ةقةت اهللا        سةن ص ةنع سئنعث مةسظذلعيعتعث ص  ي
ذيرعغان  كة ب ئنع يةتكىزىش ث(س تذر       )اهللا تاظاالنع ةرمانلعرعنع يةتكىزىش ةمر ـ ص ةد( . ظ ع مذهةمم !) ظ

ةقةت آعشعلةرضة اهللا          (ظذالرنع هعدايةت قعلعش سئنعث مةسظذلعيعتعث ظةمةس            ساثا تاصشذرذلغان ؤةزعصة ص
  . )2(لئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع هعدايةت قعلعدذ). نعث ؤةهعسعنع يةتكىزىشتذر

 ةت قعلغذحعسع ر هعداي ةؤمنعث بع ةيغةمبعرع (هةر ق ةنع ص دذ ) ي ة آةلسةك، مأجعزعلة(بولع رض
ش  دعكع ظع ذالرنعث ظعلكع ةلع )ظ نعث    ظ ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

دذ ةؤم : قعلع ر ق ةر بع دذ   نعث ه ر دةؤةتحعسع بولع دعغان بع كة حاقعرع اال تةرةص ة  . اهللا تاظ ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
ة: مذنداق دئضةن ذنعثغا ص داقال بعر ظىممةت بولمعسذن، ظ دذراهمان ))3يغةمبةر آةلضةنقان ةتادة ؤة ظاب  ق

  . ظعبنع زةيد قاتارلعقالر بذ ظايةتنع يذقعرعدعكعضة ظوخشاش تةصسعر قعلدع
* * * * * * *  

 ª! $# ãΝ n= ÷è tƒ $tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4 s\Ρ é& $ tΒ uρ âÙ‹ Éó s? ãΠ$xm ö‘F{ $# $tΒ uρ ßŠ# yŠ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ > ó x« … çν y‰ΨÏã A‘# y‰ ø)ÏϑÎ/ 

∩∇∪ ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ pκ¤¶9 $# uρ ãÎ7 x6ø9 $# ÉΑ$yètF ßϑ ø9$# ∩∪  
دذ ) هامعلدار(هةر بعر  ذ (ظايالنعث قورسعقعدعكعنع اهللا بعلع ةنع ظوغذلم  - قعزمذ، بعرمذ -ي
ذ  مذ، حوثم ذ  -آأص ذ، حعرايلعقم ذ -آعحعكم ةتمذ، بةختلعكم ذ - س أمرع ظذزذنم عزمذ، ظ  - بةختس

قعمذ،  د -قعس عنع اهللا بعلع اص ). ذ هةممعس اآع يوغعن ةنلعكع ي ةص آةتك دانالرنعث آعحعكل بةححع
ذ  تعص (آةتكةنلعكعنعم ذددعتع ظئشعص آئ اآع م دعغانلعقعنع ي ذددعتع توشماي تذغذلع ةنع بالعنعث م ي
ذر . بعلعدذ) اهللا) (تذغذلعدعغانلعقعنع عي ؤة . 8اهللا نعث دةرضاهعدا هةممة نةرسة ظألحةملعكت اهللا مةخص

  . 9ممعسعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن بىيىآتذر، هةممعدعن ظىستىندذرظاشكارا ظعشالرنعث هة

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع272سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة فاتعر ) 3(
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  صةقةت اهللا تاظاالنعثال غةيعبنع بعلضىحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 نةرسعنع تولذق بعلعص تذرعدعغانلعقعنع، ظذنعثغا هئح نةرسعنعث مةخصعي         اهللا تاظاال ظأزعنعث هةممة   

ث  ىتىن جانلعقالرنع دعغانلعقعنع، ص دعكع )علعرعدعنحعش(قالماي ةنلةرنعث رةهمع اق آىتىرض  قورس
دذ        . تأرةلمعلةرنعمذ بعلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ     ة مذنداق دةي بةححعداندعكعلةرنعث  : اهللا تاظاال بذ هةقت

 )1(اهللا بعلعدذ  ) يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بئجعرعممذ، آةمتىآمذ، بةختلعكمذ، بةختسعزمذ       (نئمة ظعكةنلعكعنع   
اال ةنع اهللا تاظ ذدعكع تأرةلي ةنلعكعنع،  بالعياتق ز ظعك اآع قع ذل ي ث ظوغ ةت منع اآع س ق ي  حعرايلع

رعنعث ظذزذن ياآع قعسقا بولعدعغانلعقعنع بعلعص       ز ياآع بةختلعك ظعكةنلعكعنع، ظأم    ظعكةنلعكعنع، بةختسع 
  . تذرعدذ

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دعكع    : اهللا تاظ ان حاغ دعن ياراتق علةرنع زئمعن ثالردعن ؤاقتع(اهللا س
اال اقلعرعدعكع ب ث قورس ارتعص، ظاناثالرنع دذ) ت دان بعلع ارتعص ظوب ثالردعن ت علةرنع )2( ؤاقتع اهللا س

ةرةققع   ة ت ر هالةتك ة بع ةتتعن يةن ر هال دا بع دذرذص يظاناثالرنعث قارنع ة  ( قعل دعن لةخت ةنع، ظان ةنع ظابعم ي
ألىص     قذحلعرعغا ب أش باس ارحة ض دعن ص ان، ظان ذق  )ق ىح قاراثغذل ع،   (، ظ ةمراهعنعث صةردعس ةنع بااله ي

عقع    ث قورس دان ؤة ظانعنع دذ  ) بةححع دة يارعتع ةنع اهللا تا ))3ظعحع قذح     ي ذدا باس علةرنع بالعياتق اال س تعن ظ
  . ا تةرةققعي قعلدذرذص يارعتعدذقباسقذح

ن ظاندع . بعز ظعنساننع هةقعقةتةن الينعث جةؤهعرعدعن ياراتتذق      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
ة  يظاندعن ظابعمةنع  .  قعلدذق يظابعمةنع ) جايالشقان (دا   )يةنع بةححعدان  (ظذنع بعر صذختا قارارضاه      نع لةخت

أثةآكة             نع س ارحة ضأش دعن ص دذردذق، ظان كة ظايالن ارحة ضأش اننع ص ة ق دعن لةخت دذردذق، ظان ا ظايالن قانغ
ذنع      دعن ظ دذردذق، ظان أش قون أثةآكة ض دعن س دذردذق، ظان ان آعر (ظايالن ىزىصج ذققا  ) ض قا مةخل باش

  . )4(ظذلذغدذر) هئكمةت ؤة قذدرةت جةهةتتعن(ظايالندذردذق، ظةث ماهعر ياراتقذحع اهللا 
االمنعث         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس لعم، ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عزآع،            «: مذن ةك ـ شىبهعس رع ش علةرنعث بع دعغان  س ثالر يارعتعلع
ث بالعيا  ةنعي ظانعنع عدا ظابعم دذ 40تقذس ىن تذرع دعن ظذ.  آ دة  ظان ان هالعتع ذل ق دذ 40ي ىن تذرع دعن .  آ ظان

دة    أش هالعت ارحة ض تة ظةؤ      40ص ر صةرعش ذنعثغا بع اال ظ دعن اهللا تاظ دذ، ظان ىن تذرع دذ آ أت  . ةتع تة ت صةرعش
  . »لعدذبولعدعغانلعقعنع يئزعشقا بذيرذع بةختلعك رعنع، ظةمةلعنع ؤة بةختسعز ياآظعشنع ـ رعزقنع، ظأم

ة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        : ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يةن
تة « ارعم  : صةرعش ع صةرؤةردعض ارعم        ! ظ ع صةرؤةردعض ذ؟ ظ اآع قعزم دذ ي ذل بوالم ان ظوغ ذ ج ةختلعك   ! ب ذ ب ب

ذنعث عزمذ؟ ظ اآع بةختس دذ ي دذ بوالم ذ؟ دةي دذ؟ ظأمرعح داق بولع ع قان تعص .  رعزق ذالرنع ظئي اال ب اهللا تاظ
  . » شذنعث بعلةن صةرعشتة يازعدذ.بئرعدذ
 يةنع بالعنعث مذددعتع (بةححعدانالرنعث آعحعكلةص آةتكةنلعكع ياآع يوغعناص آةتكةنلعكعنعمذ

دعغانلعقعنع تعص تذغذلع ذددعتع ظئشعص آئ اآع م دعغانلعقعنع ي دذ) اهللا) (توشماي تذغذلع ام بعلع  ظعم
ةت      ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ذخارع، ظعبن ب

دذ ةي«: قعلع ذنع  غ ذحلعرع بةشتذر، ظ دذ ب ظعلعمنعث ظاحق قا هئحكعم بعلمةي االدعن باش ة . اهللا تاظ ة نئم ظةت

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع34سىرة لوقمان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع32سىرة نةجم ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة زذمةر ) 3(
  .  ظايةتلةر14ــــ 12ـ سىرة مأظمعنذن  4
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دعغانلعقعنع   ش بولع ث   ،ظع ذدعكع بالعنع دعغانلعقعنع   بالعياتق ماي تذغذلع ذددعتع توش ان  ، م ذرنعث قاح يامغ
دعغانلعقعنع داق  ،ياغع ةر قان ث ه دعغانلعقعنع ظادةمنع ةردة ظألع ايعم   ، قةي ان ق ةتنعث قاح  قعيام

  . »بولعدعغانلعقعنع اهللا تاظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ
ذمانعث ةؤفعي، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه دانالرنعث آعحع: ظ اآع بةححع ةنلعكع ي ةص آةتك كل

اآع مذددعتع ظئشعص (يوغعناص آةتكةنلعكعنعمذ  دعغانلعقعنع ي يةنع بالعنعث مذددعتع توشماي تذغذلع
:  دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            بعلعدذ) اهللا) (آئتعص تذغذلعدعغانلعقعنع 

ث تذ اهللا ذدعكع بالعنع اال بالعياتق ذددعتع ت  تاظ ذش م اآع   غذل دعغانلعقعنع ي ىص آئتع ذرذن حىش تعن ب وشذش
ايعن يوغع ب ث آىنس ذدعكع بالعنع دذ  العياتق دعغانلعقعنع بعلع ذص تذغذلع ذددعتع توش اص م ذنعث  . ن ذ ش ب

ار         ع ظاي قورساق آأتىر     10ظىحىنكع، ظايالالر ظعحعدة     . دعغانالرمذ، توققذز ظاي قورساق آأتىرعدعغانالرمذ ب
ار      ظذنعثدعن ظارتذق قورساق آأتىرعد    از قورساق آأتىرعدعغانالرمذ ب ة شذ اهللا   . عغانالرمذ ؤة ظذنعثدعن ظ ظةن

بذالرنعث هةممعسع اهللا    . ناص آئتعشعدعن ظعبارةتتذر     ةص ياآع يوغع  تاظاال تعلغا ظالغان بالعياتقذنعث آعحعكل    
  . تاظاالنعث بعلعشع بعلةن بولعدذ

: ةن ظايةتنع مذنداق تةصسعر قعلعدذ  دئضاهللا نعث دةرضاهعدا هةممة نةرسة ظألحةملعكتذر : قةتادة
علةص    ةملعك بةلض دعنظاال ظألح ةجعلعنع ظال ع، ظ ذقاتالرنعث رعزقعن اال مةخل ةنع اهللا تاظ ةن ي ذنعثغا مذظةيي ، ظ

  . كعتعدذمذددةتنع بئ
دذ   داق دةي ذخارع مذن ام ب ةيغةمبةر    : ظعم رع ص دعن بع االمنعث قعزلعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةؤ ادةم ظ االمغا ظ عنع  ظةلةيهعسس ال آئلعش ذنعث دةره انلعقعنع، ظ ىص قالغ ةآراتقا حىش ث س ةتعص ظوغلعنع
ةؤةتعص   . ظىمعد قعلعدعغانلعقعنع ظئيتعدذ ادةم ظ شةك ـ شىبهعسعزآع،    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزعغا ظ

اال دذ       اهللا تاظ عنع بئرع ان نةرس دذ، خالعغ ئلعص آئتع عنع ظ ان نةرس ث   .خالعغ ة اهللا تاظاالنع ة نةرس  هةمم
قعزعمنع سةؤر قعلعشقا ؤة اهللا تاظاالدعن ساؤاب ظىمعد      . رضاهعدا مذظةييةن مذددةت بعلةن بةلضعلةنضةندذر    دة

  . دئدع» ...قعلعشقا بذيرذثالر
اهللا مةخصعي ؤة ظاشكارا ظعشالرنعث هةممعسعنع بعلضىحعدذرؤاتقان ؤة ذ يةنع بةندعلةر آأرىص تذر

 .نعثغا هئح نةرسة مةخصعي قالمايدذ    ظذ . نع اهللا بعلعص تذرعدذ ظذالرغا يوشذرذن بولغان ظعشالرنعث هةممعسع   
اهللا نعث هةممعضة ) سعلةرضة بذنع بعلدىرىشىم( هةممعدعن بىيىآتذر، هةممعدعن ظىستىندذراهللا تاظاال 

دذر  عثالر ظىحىن دعغانلعقعنع بعلعش ذق بعلع عنع تول ة نةرس ث هةمم ةنلعكعنع ؤة اهللا نع ادعر ظعك  اهللا ))1ق
ة نة قذرغذحعدذر هةمم عنع باش ذنغذحعدذر   . رس ا بويس ة اهللا تاظاالغ ة نةرس ا  . هةمم ةر اهللا تاظاالغ بةندعل

  . ظعختعيارع ؤة ظعختعيارسعز هالدا باش ظئضعدذ
* * * * * * *  

 Ö !# uθy™ Ο ä3ΖÏiΒ ô̈Β § |  r& tΑ öθs) ø9$# tΒ uρ u yγ y_ Ïµ Î/ ô tΒ uρ uθ èδ ¥# ÷‚ tG ó¡ãΒ È≅ øŠ©9 $$Î/ 7> Í‘$y™ uρ Í‘$pκ̈]9 $$Î/ ∩⊇⊃∪ … çµs9 
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ذرذنغان،  ع يوش ان، آئحعس أز قعلغ كارا س ان، ظاش أز قعلغ ذرذن س ثالردعن يوش علةرنعث ظعحع س
يةنع اهللا هةممعنع بعلعص (ظوخشاشتذر ) اهللا ظىحىن ظئيتقاندا(آىندىزع ظاشكارا يىرضةنلةرنعث هةممعسع 

دذ دع . 10تذرع ث ظال ةربعر ظادةمنع دعغا ـه ذنع قوغداي ة ظ ةمرع بويعح ث ظ دة اهللا نع أؤةتحع  آةينع ن ن
ار  تعلةر ب عحة . صةرعش ةهؤالعنع ظأزضةرتمعض ث ظ ةؤم ظأزعنع ر ق داق بع ةر قان ةن (ه ث بةرض ةنع اهللا نع ي

يةنع اهللا (اهللا ظذالرنعث ظةهؤالعنع ظأزضةرتمةيدذ ) نئمةتلعرعضة تذزآورلذق قعلعص ضذناهالرغا حأممعضعحة
، اهللا بعرةر قةؤمنع هاالك )عص تاشلعمايدذ هىرمةتنع ظئلـظذالرغا بةرضةن نئمةت، خاتعرجةملعك ؤة ظعززةت 

اقحع  اقحع (قعلم اآع ظازابلعم ظع ) ي ازابنع دةص ذالرغا ظ دذ، ظ ذرغعلع بولماي ع ت ذنعثغا قارش ا، ظ بولس
  . 11قعلعدعغان اهللا دعن باشقا ظعضعمذ بولمايدذ

نلعقع اهللا تاظاال نعث ظعلمعنعث ظاشكارا ؤة يوشذرذن نةرسعلةرنعث هةممعسنع ظوراص تذرعدعغا
  توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب ذالرنعث   اهللا تاظ دعن، ظ وراص تذرعدعغانلعقع ذقاتالرنع ظ ىتىن مةخل  ظأزعنعث ظعلمعنعث ص
ظعحعدعن يوشذرذن سأز قعلغان ؤة ظاشكارا سأز قعلغانالرنعث هةممعسعنعث ظأزع ظىحىن ظئيتقاندا ظوخشاش             

اهللا تاظاال بذ   .  ظذنعثغا هئح نةرسة مةخصعي قالمايدذ    .اهللا ظذنع ظاثالص تذرعدذ   . ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ  
ةن  داق دئض ة مذن ةث   : هةقت كارا سأزلعس ةن ظاش ةر س دة    (ظةض ث نةزعرع ةث، اهللا نع ذرذن سأزلعس اآع يوش ي

تذر دذ   )ظوخشاش ص تذرع الرنع بعلع عيرةك ظعش ذ مةخص عرنع ؤة ظذنعثدعنم ذ س ع ظ علةرنعث )1( ، حىنك س
  . ))2ع بعلعص تذرغذحعيوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشعثالرن

دذ    داق دةي ةنها مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله اآتذر   : ظاظعش ذحع اهللا ص اثالص تذرغ اؤازالرنع ظ ة ظ ث هةمم ، اهللا نع
ةيغةمبةر            ال ص ر ظاي ذحع بع ذنازعرة قعلغ ص م عكايةت قعلع عدا ش رع توغرعس ةمكع، ظئ ةن قةس امع بعل ن

دع ظةلةيهع عغا آةل االمنعث قئش ةن ظأي. سس عدة  م ر تةرعص ث بع دعمنع ا    . ظع أزلعرع ماث ةزع س ث ب ذ ظايالنع ظ
اتتع دع  . ظوحذق ظاثالنمايؤات ةتنع نازعل قعل ذ ظاي ة ب ذ هةقت اال ب عدا  : اهللا تاظ رع توغرعس ةن ظئ اهللا هةقعقةت

ث          دع، اهللا ظعككعثالرنع أزعنع ظاثلع ث س ان ظايالنع عكايةت قعلغ ا ش كةن ؤة اهللا غ ةن مذنازعرعلةش ةن بعل س
  . ))3 آأرضىحعدذر، اهللا هةقعقةتةن ظاثلعغذحعدذرسأزىثالرنع ظاثالص تذرعدذ،

 ع ةنلةرنعث هةممعس كارا يىرض دىزع ظاش ذرذنغان، آىن ع يوش دا (آئحعس ىن ظئيتقان ) اهللا ظىح
تذر  دذ(ظوخشاش ص تذرع ةممعنع بعلع ةنع اهللا ه ة )ي ث ظعحكعرعسعض دا ظأيعنع ة قاراثغذلعقع ةنع آئح  ي

اآع آىندىزدة     ظوحذق ـ ظاشكارا ماثغانالرنعث هةر ظعككعلعسع هةقعقةتةن        مأآىؤالغان، ظاصظاق ظايدعثدا ي
  . اهللا نعث بعلعشعدة ظوخشاشتذر

دذ     دا     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي سةن  )4( راستال ظذالر آعيعملعرع بعلةن حىمكعنعؤالغانلعرع
ر ظعش     علةر قايسع بع ذمعغعن، س دعن قايسع نةرسعنع ظوق ولمعغعن، قذرظان ة ب اثالر، قايسع هالةتت نع قعلم

ذؤاتقان   ةن بول ذنعث بعل علةرنع آ  ظ ز س ان بع ثالردا هام ذرعمعز، ظاأؤاقتع مان      زعتعص ت دعكع زةررة ـس  زئمعن
ة    اآع حوث نةرسة بولسذن، هئحقايسعسع اهللا نعث بعلعشعدعن حةتت حاغلعق نةرسة ؤة ظذنعثدعن آعحعك ي

  . ))5ةنضةندذرخاتعرعلقالمايدذ، ظذالرنعث هةممعسع لةؤهذلمةهصذزدا 
                                                 

  .  ـ ظايةت7سىرة تاها ) 1(
  . ر قعسمع ـ ظايةتنعث بع25سىرة نةمل ) 2(
  .  ـ ظايةت1سىرة مذجادةلة ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة هذد ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع61سىرة يذنذس ) 5(
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  قوغدعغذحع صةرعشتعلةر توغرعسعدا 
 آةينعدة اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظذنع قوغدايدعغان نأؤةتحع صةرعشتعلةر -هةربعر ظادةمنعث ظالدع 

االالردعن ؤة   ـ صةرعشتعلةر ظذنع آئحة  .  يةنع هةر بعر بةندعنع قوغدايدعغان صةرعشتعلةر بولعدذبار آىندىز ب
اقاليدذ  علةردعن س ذ. هادعس تعلةر          ش دعغان صةرعش ةلعنع نأؤةتلعشعص يازع ان ظةم ذنعث ياخشع ـ يام نداقال ظ

صةرعشتعلةرنعث بعر قعسمع آىندىزدعكع ظةمةللةرنع يازعدذ، يةنة بعر قعسمع آئحعدعكع ظةمةللةرنع    . بولعدذ
ظوث  . ظعككع صةرعشتة هةر بعر ظادةمنعث ظوث ؤة سول تةرعصعدة تذرذص ظذنعث ظةمةللعرعنع يازعدذ              . يازعدذ

باشقا ظعككع صةرعشتة ظذنع  . تةرةصتعكعسع ياخشع ظةمةللةرنع، سول تةرةصتعكعسع يامان ظةمةللةرنع يازعدذ      
ع( دعن، )بعرس ع( ظالدع ة بعرس دذ)يةن دعن قوغداي ذنع  .  ظارقع ع ظ دىزع ظعككعس ذ آىن ص ظ ذنداق قعلع ش

تعنعث        أت صةرعش دعغان ت ةللعرعنع يازع ذنعث ظةم ع ظ دعغان، ظعككعس عداظارع(قوغداي أت  )س ع ت ، آئحعس
  . صةرعشتعنعث ظارعسعدا بولعدذ

دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ة ظعم ذ هةقت : ب
مدات  صةرعشتعلةر نأؤةتلعشعص آئحعدة بعر قعسمع ؤة آىندىزع بعر قعسمع سعلةرنع قوغدايدذ، ظذالر با                   «

أؤةت ظا    دا ن عر نامعزع امعزع ؤة ظةس دذ   ن ةم بولع ىن ج عش ظىح ان     . لمعش ة بولغ ةن بعلل علةر بعل دة س آئحع
انلعقعثالرنع بعلعص تذرذص،      . صةرعشتعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدذ    اهللا ظذالردعن سعلةرنعث نئمة قعلعؤاتق

ورايدذ      دعثالر؟ دةص س ة ظايرعل داق هالةتت دعن قان ث بةندعلعرعم ذالر. مئنع از    :ظ ذالر نام ةك ظ ز آةلس  بع
  . »ئتعصتعكةن بعز ظذالردعن ظايرعلغاندعمذ ظذالر ناماز ظوقذص قالدع، دةيدذظوقذؤ

ةد    ام ظةهم دذلالهتعن ظعم دذ      ظاب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص
ان   « دعن بولغ ة جعن ر ظادةمض ةر بع علةردعن ه ةمراه س ةيتان ( ه ةنع ش ت) ي ةمراه  عؤة صةرعش ان ه دعن بولغ
ةلم دذذظةآك اهابعالر. » قعلعنع ةيغةمبعرع: س ث ص ع اهللا نع ةندة، ! ظ دذ؟ دئض ةل قعلعنام اثعمذ مذظةآك س

اردةم بئرعدذ            م«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . اثعمذ مذظةآكةل قعلعنعدذ، لئكعن اهللا شةيتانغا قارشع ماثا ي
  . دئدع »شةيتان مئنع صةقةت ياخشع ظعشنع قعلعشعمدعن باشقعغا بذيرذشقا قادعر بواللمايدذ
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةم، ظعبراهعمنع ع ظةبذهات راظعل  : ظعبن اال ظعس اهللا تاظ

ة  ر صةيغةمبةرض ةيغةمبةرلةردعن بع ةن ص دعن آةلض ةت  : ظةؤالدع ا ظعتاظ ع، اهللا تاظاالغ ة ظئيتقعنك قةؤمعثض
هللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعشتعن    قعلعدعغان بعرةر شةهةر ظاهالعسع ياآع بعرةر ظاظعلة بولذص، ظاندعن ظذالر ا           

علعرعنع    دعغان نةرس ع آأرع ذالرنعث ياخش اال ظ ة، اهللا تاظ ىزلعنعص آةتس قا ي عيلعق قعلعش ا ظاس اهللا تاظاالغ
ان   ي قعلغ ةرتعؤئتعدذ، دةص ؤةهع ة ظأزض دعغان نةرسعلعرعض ان آأرع ث  . يام ذننع اهللا تاظاالنع ذ مةزم ب

ةنع اهللا (داق بعر قةؤم ظأزعنعث ظةهؤالعنع ظأزضةرتمعضعحة هةر قان : آعتابعدعكع بذ ظايةت تةستعقاليدذ    ي
اهللا ظذالرنعث ظةهؤالعنع ظأزضةرتمةيدذ ) نعث بةرضةن نئمةتلعرعضة تذزآورلذق قعلعص ضذناهالرغا حأممعضعحة

  . ) هىرمةتنع ظئلعص تاشلعمايدذ-يةنع اهللا ظذالرغا بةرضةن نئمةت، خاتعرجةملعك ؤة ظعززةت (
* * * * * * *  
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ظىمعد تذغدذرذش ظىحىن، سعلةرضة حاقماقنع آأرسعتعدذ، ) يامغذرغا(قورقذتذش، ) حاقماقتعن(اهللا 
دذ ) قذدرعتع بعلةن ( ةيدا قعلع ذتالرنع ص ىلدىرماما اهللا نع مةدهعي . 12قويذق بذل ةن تةسبعه عض لةش بعل

دذ، اهللا حاقماق حىشىرىص،  أزع ظئيتعدذ، صةرعشتعلةرمذ اهللا دعن قورقذص تةسبعه ظئيتع ةن ظ ذنعث بعل  ظ
  . 13ظذالر اهللا توغرعسعدا دةتاالش قعلعشعدذ، اهللا نعث تةدبعرع آىحلىآتذر. خالعغان ظادةمنع هاالك قعلعدذ

عتعنع آأرعستعدعغان نةرسعلةر ربذلذت، حاقماق ؤة ضىلدىرماما قاتارلعقالرنعث اهللا تاظاالنعث قذد
  ظعكةنلعكع توغرعسدا 

ةقةت  اقنع ص اال حاقم ذتنعث    اهللا تاظ اق بذل دذ، حاقم ةؤةر قعلع ذندذرعدعغانلعقعدعن خ ث بويس  ظأزعنع
ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلعدذآع، ظعبنع ظابباس ظةبذجعلعتقا   . ظارعسعدعن ؤال ـ ؤذل قعلعص آأرىنضةن نذردذر 

اؤاب   ةنلعكتذر، دةص ج ذر دئض ع يامغ ث مةنعس ذ حاقماقنع ورايدذ، ظ عنع س ث مةنعس زعص حاقماقنع ةت يئ خ
  . بئرعدذ
 اقتعن(اهللا ذش، ) حاقم ذرغا(قورقذت اقنع ) يامغ ة حاقم ىن، سعلةرض دذرذش ظىح د تذغ ظىمع

دذ      آأرسعتعدذ  ةتادة مذنداق دةي ا ـ مذشةققةتتن       :  بذ ظايةت هةققعدة ق يولذحع يامغذردعن آئلعدعغان جاص
ةرعكعتعنع ؤة مةنصةظةتعنع ظىمعد قعلعدذ، هةمدة اهللا تا       . قورقعدذ ظاالنعث رعزعق   مذقعم آعشع يامغذرنعث ب

  . ظاتا قعلعشعنع ظارزذ قعلعدذ
) ةن ذدرعتع بعل دذ ) ق ةيدا قعلع ذتالرنع ص ذق بذل كة    قوي ع تىس ذتنع يئث اال بذل ةنع اهللا تاظ  ي

ذتالر سىيعنعث آأصلك      . ىزعدذآعرض ةر يىزعضة يئقعنالص      ،عدعن ظئغعرلعشعص  بذ بذل ة  ( ي .  ظذحعدذ )صةس هالةتت
  . آعبعدة سىيع جعق بولغان بذلذتنع آأرسعتعدذ، دئدعقويذق بذلذت دئضعنعمعز تةر: مذجاهعد
ع مةدهعي ىلدىرماما اهللا ن دذ عض بعه ظئيتع ةن تةس ةش بعل دذ  ل داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب :  اهللا تاظ
)داقلعكع نةرسة بولمعسذن، اهللا نع صاك دةص مةدهعيلةيدذ              ) آاظعناتتعكع ذغلعقعنع    (قان ةنع اهللا نعث ظذل ي

  . )1()سأزلةيدذ
ام  ةنلعكعنع     ظعم داق دئض عنعث مذن ذدعن ظاتعس ذ ظةنه ةظعد رةزعيةلاله ع س راهعم ظعبن ةد، ظعب ظةهم

دذ ةت قعلع دذر  : رعؤاي ع ظاب د ظعبن حعتتة هذمةي ةن مةس ع م ر آىن ذراتتعمبع دا ظولت ار غعف. اهماننعث يئنع
ةؤ . قةبعلعسعدعن بعر ياشانغان آعشع آةلدع   ايت   . تتعةهذمةيد ظذنعث يئنعغا ظادةم ظ ادةم ق عص آةلضةندة  ظذ ظ

ا ع: ماث عمنعث ظوغل ع قئرعندعش ةيغةمبةر ! ظ ذ ص ع، ظ عتعص بئرةيل ذرذن بوش ذنعثغا ظ عمعزدعن ظ ز قئش بع
دع ةن، دئ اهابعلعرعدعن ظعك االمنعث س دا  . ظةلةيهعسس ث ظارعلعقع ئلعص ظعككعمعزنع ادةم آ انغان ظ ذ ياش ظ

يةت قعلعص سأزلةص بةرضةن هةدعسعث   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤا  : ظاندعن هذمةيد ظذنعثغا  . ظولتذردع
دع ع؟ دئ ة . نئمعت ادةم هذمةيدآ ذ ظ ةيغةمبةر    : ظ دعن ص انغان ظادةم ر ياش عدعن بع ار قةبعلعس ةن غعص م

دع    دعم دئ ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ةيدا         «: ظةلةيهعسس ذتالرنع ص عزآع، اهللا بذل ةك ـ شىبهعس ش
ةث     أزلةيدذ ؤة ظ ق س ةث حعرايلع ذتالر ظ دذ، بذل دذ قعلع ق آىلع أزع   »  حعرايلع ذتنعث س ةنع بذل ي

  . آىلكعسع حاقماقتذر.ضىلدىرمامعدذر
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دة، سةظعد ظعبنع ظعبراهعمنعث مذن اال : مذسا ظعبنع ظذبةي اهللا تاظ

 يامغذرلذق بذلذتنع ظةؤةتعدذ، بذلذتتعن حعرايلعق آىلعدعغان ؤة يئقعملعق سأزلةيدعغان هئح نةرسة يوق،            
  . ظذنعث آىلكعسع حاقماقتذر، سأزع ضىلدىرمامعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظعسرا ) 1(



  
  
  

  

 

 334                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  ضىلدىرماما ضىلدىرلعضةن حاغدا دذظا قعلعش توغرعسعدا 
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن العمدعن ظاتعس ةد، س ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ا      اؤازنع ظاثلعس ان ظ اق حئقعلغ ىلدىرماما ؤة حاقم االم ض ع  ،ظةلةيهعسس ا قعالتت داق دذظ ع اهللا «:  مذن  !ظ
 غةزةص ؤة ظازابعث آئلعشتعن    غةزعصعث بعلةن بعزنع ظألتىرمعضعن، ظازابعث بعلةن بعزنع هاالك قعلمعغعن،        

   .عم قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان، نةسةظع ؤة هاآ)1(بذهةدعسنع بذخارع» رع بعزنع آةحىرضعنظعلض
ةير ع زذب دذلاله ظعبن ذظاب ذ ظةنه اؤ رةزعيةلاله ىلدىرمامعنعث ظ وختعتعص ض أزعنع ت ا س  ازعنع ظاثلعس

ع داق دةيتت ان اهللا   : مذن ذص تةسبعه ظئيتق ان، صةرعشتعلةر قورق ةن تةسبعه ظئيتق انا بعل ىلدىرماما هةمدذس ض
بذنع ظعمام مالعك   . شةك ـ شىبهعسعزآع، بذ زئمعن ظةهلع ظىحىن ظةلؤةتتة قاتتعق ظاضاهالندذرذشتذر  . صاآتذر

  .دئضةن آعتابعدا رعؤايةت قعلغان“ ظةدةبذل مذفراد”بذخارع  دئضةن آعتابعدا، ظعمام “تتةمذظة”
ةد  ام ظةهم داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ  «: دئض ارعثالر ظئيتع ىك صةرؤةردعض ب ؤة بىي ا  : غالع دعلعرعم ماث ةر بةن ظةض
ة آئحعسع يامغذرنع ياغدذرذص بئرعمةن         ظعتاظةت قعلسا، مةن ظذالرغا ظ        آىندىزع قذياشنع حعقعرعص     . ةلؤةتت

  . »ظذالرغا ضىلدىرمامعنعث ظاؤازعنع ظاثالتمايمةن. بئرعمةن
 دذ االك قعلع ادةمنع ه ان ظ أزع خالعغ ةن ظ ذنعث بعل ىرىص، ظ اق حىش ان اهللا حاقم ةنع حئقعلغ  ي

أزع خالع    ةن ظ ذنعث بعل ىرىص، ظ ازاب قعلعص حىش اقنع ظ دذ  حاقم ام ظالع ان آعشعدعن ظعنتعق اخعر  . غ ذثا ظ ش
  . زاماندا حئقعلغان حاقماقنعث حىشىش ظةهؤالع آأص يىز بئرعدذ

:  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ،ظةبذقاسعم تةبةرانعي 
ةيل      ع تذف امعر ظعبن ةيس ؤة ظ ع ق ةد ظعبن ة(ظةرب ةيغةمبةر ظةلةي)مةدعنعض دع   ص عغا آةل االمنعث قئش . هعسس

دا ظولتذردع  . ظذالر ظذنعث قئشعغا آةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظولتذراتتع    . ظذالر آئلعص ظذنعث ظالدع
ةيل امعر ظعبنع تذف دعن ظ ةد: ظان ع مذهةمم ة قعلعص بئرعسةن؟  ! ظ ا نئم ةن ظعسالمغا آعرسةم، ماث ةر م ظةض

دع االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذل«: ص ذنع   مذس اثعمذ ش ام، س ع قعلس ىن نئمعن ةظةتع ظىح مانالرنعث مةنص
امعر ظعبنع   . دئدع » مذسذلمانالرغا قانداق بعر زعيان يةتسة، ساثعمذ بعر ظألىش بولعدذ       . قعلعص بئرعمةن  ظ

ةيل ةن ظعسال: تذف ةر م ع باشلعق قعلعص تةيعنلع ظةض ذثغا مئن يعن ظورن دعن آئ مةسةن؟ مغا آعرسةم، ظأزةث
ةيغةمبةر ظ  دع ص االمدئ ئنعث  «: ةلةيهعسس ةن ؤة س ةن      س ئكعن، س ةس، ل ةقلعق ظةم ذنعثغا ه ةؤمعث ب ق

ةن   ئرعك بوالاليس كة ش ر ظألىش اتالردعن بع دع» ظ امعر. دئ ئرعكمةن،   : ظ ا ش دعنعث ظاتلعرعغ ازعر نةج ةن ه م
ذن       اثا بولس زعالر س ةهةر ؤة يئ ن، ش ة قعلغع ةهراالرغا ظعض ع س دع،مئن االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

اق« دع» ي امعر . دئ دا، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن حعقعص آئتعؤاتقان ذالر ص امع : ظ اهللا نعث ن
دع                   قذزعؤئتعمةن، دئ ةن توش ةر بعل اتالر ؤة ظادةمل ع ظ ةهةر ـ يئزعالرن ةمكع، ش ةن قةس ةيغةمبةر . بعل ص

  . دئدع» اهللا سئنع ظذنداق قعلعشتعن توسعدذ«: ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا
ةد بعلةن  ظةر( دا   ب امعر سعرتقا حعققان امعر ) ظ ةد  :  ظ مةن مذهةممةدنع ضةصكة تذتذص تذراي،      ! ظع ظةرب

ذنع ةم ظئلعشقا رازع    قعلعحسةن ظ ةدنع ظألتىرىؤةتسةث، آعشعلةر تأل ةر سةن مذهةمم قعن، ظةض ةن حاص  بعل
دذ       ةم  شذنعث بعلةن بعز ظذالرغ     . ظذالر ظذرذش قعلعشنع يامان آأرعدذ         . بولذشتعن ظارتذق ظعش قعاللماي ا تأل

دع  ز، دئ ةد. بئرعمع دع   : ظةرب الي، دئ ذنداق قع ةن ش دذ، م ةد   . بولع نعص مذهةمم ا يئ ذالر ظارقعغ ظ
امعر  ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آعر   ثدعن تذرذص مةن بعلةن آةلضعن، مةن      ظورنذ! ظع مذهةممةد  : ضةندة، ظ
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دع  ةن سأزلعشعمةن، دئ ذنعث . سةن بعل ذرذص ظ دعن ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظورنع دعص ذالر .  قئشعغا آةل ظ
شذ  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث بعلةن سأهبةتلعشعشكة باشلعدع       . بئرعص تامنعث تىؤعدة ظولتذرذشتع   

ةد  نادا، ظةرب ع    قعلعحظةس ذص، قولعن ذغارماقحع بول ع س ذزاتتع   قعلعحعن ة ظ ث دةستعض ذ . نع ئكعن ظ حل   قعلع
ا    االم ظارقعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص تعن آئحعكت عنع   ظذرذش ان ظعش ذنعث قعلعؤاتق ةدنع ؤة ظ اراص ظةرب ق

دع أرىص قال تع . آ ذالردعن يعراقالش ةن ظ ذنعث بعل االمنعث   . ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص ةن ظةرب امعر بعل ظ
  .  ؤاقعم دئضةن سايغا يئتعص آئلعص، شذ جايدا حىشكىن قعلدع،يئنعدعن حعقعص

! ظع اهللا نعث دىشمةنلعرع   :  قئشعغا حعقعص  سةظعد ظعبنع مذظاز بعلةن ظذسةيد ظعبنع ظذزةير ظذالرنعث       
ا لةنةت قعلدع، دئدع         امعر . بذ يةردعن آئتعثالر، اهللا سعلةر ظعككعثالرغ ادةم    !  ظع سةظعد  :ظ يئنعثدعكع بذ ظ

دع  م؟ دئ دع     . آع دذ، دئ ذزةير بولع ع ظ ةيد ظعبن ذ ظذس ةظعد ب ايرعلعص     . س ةردعن ظ ذ ي ةد ظ ةن ظةرب امعر بعل ظ
يم” ةن  “ رةقع ا آةلض ةن جايغ ةؤةتعص    دئض اق ظ ة حاقم اال ظةربةدآ اق(دة اهللا تاظ دع  )حاقم االك قعل ذنع ه .  ظ

تعال   قئحعشقاق دئضةن جايغا آةلضةندة اهللا تاظاال ظذنع           “ عمخةر ”ظامعر ظذيةردعن ظايرعلعص      آئسعلعضة مذص
دع لعدع    . قعل قا باش ارام قعلعش اتتعق بعظ ذنع ق ةت ظ ث     . جةراه ر ظايالنع ةبعلعلعك بع ذلذل ق ة س ذ آئح ذ ب ظ

بذ تأضعدة بولعدعغان    : راهةتنع سعالص تذرذصعسع سةصعرعدة ظذ آئكعرتعضعدعكع جا ظةت. يعدة قونذص قالدع  ظأ
سةلذل قةبعلعلعك ظايالعنعث ظأيعضة قايتعص آةتسةم بوالتتع، دئيعشكة       . ؤابا آئسعلعضة ظوخشاش آئسةلدذر   

لعدع دع    . باش ارزذ قعل نع ظ ألىص قئلعش دة ظ ث ظأيع ذ ظايالنع ذ ش ذ . ظ دعن ظ نعص  ظان ا يئ نعص ظارقعغ  مئ
  . آئلعؤئتعص ظات ظىستعدة ظألدع

دع        ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي دة ب ع هةققع ذ ظعككعس اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ر  : ش ةر بع دار(ه ) هامعل
د    عقعدعكعنع اهللا بعلع ث قورس ذ         (ذ ظايالنع ةنع ظوغذلم ذ         ـي ذ، بعرم ذ         ـ قعزم مذ، حوثم ذ، ـ  آأص آعحعكم

دذـ قعسقعمذ،     ـ بةختسعزمذ، ظأمرع ظذزذنمذ      ـذ     كم سةتمذ، بةختلعـحعرايلعقمذ       ).  هةممعسعنع اهللا بعلع
اص آةتكةنلعكعنعمذ   اآع يوغعن ةص آةتكةنلعكع ي دانالرنعث آعحعكل ذددعتع توشماي (بةححع ةنع بالعنعث م ي

دعغانلعقعنع    تعص تذغذلع عص آئ ذددعتع ظئش اآع م دعغانلعقعنع ي دذ) اهللا) (تذغذلع اهعدا  . بعلع ث دةرض اهللا نع
ذر هة ة ظألحةملعكت ة نةرس دعن   . مم ىحعدذر، هةممع عنع بعلض الرنعث هةممعس كارا ظعش عي ؤة ظاش اهللا مةخص

تىندذر  دعن ظىس ذر، هةممع ان،     . بىيىآت أز قعلغ كارا س ان، ظاش أز قعلغ ذرذن س ثالردعن يوش علةرنعث ظعحع س
ةنع  (ظوخشاشتذر  ) اهللا ظىحىن ظئيتقاندا  (آئحعسع يوشذرذنغان، آىندىزع ظاشكارا يىرضةنلةرنعث هةممعسع        ي

 آةينعدة اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظذنع قوغدايدعغان       ـهةربعر ظادةمنعث ظالدع  . )اهللا هةممعنع بعلعص تذرعدذ
ةؤم ظأزعنعث ظةهؤالعنع ظأزضةرتمعضعحة            . نأؤةتحع صةرعشتعلةر بار   ةنع اهللا نعث بةرضةن    (هةر قانداق بعر ق ي

ةرتمةيدذ ) ممعضعحةنئمةتلعرعضة تذزآورلذق قعلعص ضذناهالرغا حأ ةهؤالعنع ظأزض ذالرنعث ظ ةنع اهللا (اهللا ظ ي
، اهللا بعرةر قةؤمنع هاالك    ) هىرمةتنع ظئلعص تاشلعمايدذ  ـظذالرغا بةرضةن نئمةت، خاتعرجةملعك ؤة ظعززةت  

اقحع  اقحع(قعلم اآع ظازابلعم ظع   ) ي ازابنع دةص ذالرغا ظ دذ، ظ ذرغعلع بولماي ع ت ذنعثغا قارش ا، ظ بولس
  . ))1هللا دعن باشقا ظعضعمذ بولمايدذقعلعدعغان ا

اس ع ظابب االمنع  : ظعبن ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةمرع بعل ث ظ تعلةر اهللا تاظاالنع أؤةتحع صةرعش ن
ئلعص مذنداق دئدع    . قوغدعدع دئدع   اهللا حاقماق : ظاندعن ظةربةدنع ؤة ظذنع ظألتىرضةن نةرسعنع تعلغا ظ

ادةمنع  أزع خالعغان ظ ةن ظ ذنعث بعل دذ حىشىرىص، ظ نع ظعمام بذخارع    بذ هةدعسنعث ظةسلع    هاالك قعلع
  . قعسقارتعص رعؤايةت قعلغان
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االش قعلعشعدذ عدا دةت ذالر اهللا توغرعس دعن ؤة ظذنعثدعن باشقا هئح  ظ ةنع اهللا نعث آاتتعلعقع  ي
  . عدعن شةآلعنعدذيوقلذقظعالهنعث 
 اهللا نعث تةدبعرع آىحلىآتذرتاظاالغا قارشع هةددعدعن ظاشقان،     اهللا :  ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ

ةدبعرع            ث ت تة اهللا تاظاالنع ازاب حىشىرىش يعغا ظ ر ظاس ةر بع ان ه لعك قعلغ العق ؤة سةرآةش رعدا تةرس آذص
  . ظعنتايعن آىحلىآتىر

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ع(ظ العهقا قارش عالنلعدعذيعس) س ت ص ذالرنع . قةس ظ
ذالرنعث ه ( عنع ظ ىن االك بولذش زلعتعش ظىح دذق  ذيعس) تئ عز جازالع ىن تذيذقس تع ظىح ذالرنعث . قةس ظ
ىتىنلةي   عيذس ةؤمعنع ص ذالرنعث ق ذالرنع ؤة ظ ارعغعنكع، ظ ا ق داق بولغانلعقعغ ث قان تعنعث ظاقعؤعتعنع قةس

  . ))1هاالك قعلدذق
ذنعث   ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذر ظ ةدبعرع آىحلىآت ث ت ةنع اهللا تاظا اهللا نع ةتنع ي ةن ظاي ث  دئض النع

  . جازاسع ناهايعتع قاتتعقتذر، دةص تةصسعر قعلغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان
* * * * * * *  
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دذ  ا قارعتعلع ا اهللا غ ةت (هةقعقعي قعلعنغان دذظ انع اهللا ظعجاب ةن قعلعنغان دذظ ةنع ظعخالس بعل ي

آذففارالرنعث اهللا نع قويذص، دذظالعرعنع قاراتقان مةبذدلعرع آذففارالرنعث هئحقانداق دذظاسعنع ). قعلعدذ
شذنداق بعر ظادةمضة ظوخشايدذآع، ظذ ظاغزعمغا سذ حىشسذن ) يةنع آاصعرالر(ظذالر . ابةت قعلمايدذظعج

 ـظةمةلعيةتتة سذ ظاثلعمايدعغان، هئس (ظعككع ظالقعنعنع سذغا قارعتعص ظئحعص تذرعدذ، ) نئرعدعن(دةص 
عرالرنعث م ) تذيغذسعز نةرسة بولغاحقا  ذدلعرعغا قعلغان سذ هةرضعز ظذنعث ظاغزعغا حىشمةيدذ، آاص ةب
  . 14دذظاسع صىتىنلةي بعكاردذر

مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدعغانلعقعغا آةلتىرىلضةن معسالالر 
  توغرعسعدا 

 ةت (هةقعقعي قعلعنغان دذظا اهللا غا قارعتعلعدذ انع اهللا ظعجاب ةن قعلعنغان دذظ يةنع ظعخالس بعل
دذ  ةلع  )قعلع ةرعر ظ ع ج ار ؤة    ظعبن ث ب ةتنع اهللا تاظاالنع ذ ظاي ذنعث ب ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ظعبن

.  قعلغان كعضة دةؤةت قعلعش هةقعقعي دةؤةت قعلعش هئسابلعنعدذ، دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت           عبعرل
عي دةؤةت  اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوق دةص دةؤةت قعلعش هةقعق     : بذ ظايةتنعظعبنع ظابباس ؤة قةتادة 

مالعك، مذهةممةد ظعبنع مذنكةدعرنعثمذ شذنداق تةصسعر قعلغانلعقعنع      . هئسابلعنعدذ، دةص تةصسعر قعلغان   
  . رعؤايةت قعلغان
 آذففارالرنعث اهللا نع قويذص، دذظالعرعنع قاراتقان مةبذدلعرع آذففارالرنعث هئحقانداق دذظاسعنع

اق بعر ظادةمضة ظوخشايدذآع، ظذ ظاغزعمغا سذ حىشسذن شذند) يةنع آاصعرالر(ظذالر . ظعجابةت قعلمايدذ
دعن (دةص  دذ ) نئرع ئحعص تذرع ارعتعص ظ القعنعنع سذغا ق ا  ظعككع ظ ةنع اهللا تاظاالدعن باشقا ظعالهالرغ  ي

ذغا         ع س ذنعث قول ذآع ظ ان، هالب اقحع بولغ ذ ظالم ذنذص س ذدذققا س ع ق الع قولعن دعغانالرنعث معس حوقذنع
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ث م  ةيؤاتقان ظادةمنع ايدذ يةتم العغا ظوخش ذ     . عس ذ س ا قانداقم ا، ظئغعزعغ ذغا يةتمةيؤاتس ع س ذنعث قول ظ
  ظااللعسذن؟ 

ظعشارةت  سذغا    بعلةن  ظذالرنعث معسالع تعلع بعلةن سذنع حاقعرغان، قولع         : مذجاهعد مذنداق دةيدذ  
ا ظذنعث قئشعغا هة        . مضة ظوخشايدذةقعلغان ظاد رضعز  سذ ظاثلعمايدعغان، هئس ـ تذيغذسعز نةرسة بولغاحق
  . آةلمةيدذ

شذآع، سذ ظعحمةآحع بولغان ظادةم قولعنع سذغا يعراقتعن سذنغانلعقع   بذ ظايةتنعث خذالسة مةنعسع     
ىن،  دذ  ظىح ةظةت ظااللماي ئح مةنص ذدعن ه ا     . س قا ظعالهالرغ ذص، باش االنع قوي ال اهللا تاظ ذنعثغا ظوخشاش ش

شذثا  . ةتتة هئحقانداق مةنصةظةت ظااللمايدذ ظاخعرـ  مذشرعكالر ظعالهلعرعدعن دذنيا  )ظةنة شذ(حوقذنعدعغان 
  . آاصعرالرنعث مةبذدلعرعغا قعلغان دذظاسع صىتىنلةي بعكاردذر: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

* * * * * * *  
 ¬! uρ ß‰ àfó¡ o„  tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $Yã öθ sÛ $ \δ ö x.uρ Ν ßγè=≈ n= Ïß uρ Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ$# uρ ) ∩⊇∈∪  
ةر ظا مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل نالر (س انالر ؤة جع تعلةر، ظعنس ةنع صةرعش ارع) ي  ؤة يظعختعي
ظذالرنعث سايعلعرعمذ ) يةنع داؤاملعق تىردة( ظاخشامدا ـي يوسذندا اهللا غا بويسذنعدذ، ظةتعضةن عمةجبذر

  . 15بويسذنعدذ
  هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب دذ   اهللا تاظ ةؤةر بئرع اهلعقعدعن خ دعن ؤة صادعش ث آاتتعلعقع ة  .  ظأزعنع اال هةمم اهللا تاظ
هةممة نةرسة   شذثا  . هةممة نةرسة اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغذحعدذر       . نةرسعضة هأآىمرانلعق قعلغذحعدذر    

  . اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدذ
 ـظةتعضةن .  هالدا سةجدة قعلعدذيآاصعرالر مةجبذرع. علعدذمأمعنلةر ظعتاظةتمةنلعك بعلةن سةجدة ق

دذ   ظذالرنعث سايعلعرعمذ بويسذنعدذ) يةنع داؤاملعق تىردة (ظاخشامدا  ة مذنداق دةي :  اهللا تاظاال بذ هةقت
       ذالر دذ، ظ ةجدة قعلع ا س تعلةر اهللا غ اتالر، صةرعش دعكع هايؤان مانالردعكع ؤة زئمعن ةجدة  (ظاس ا س اهللا غ

  . )1(حوثحعلعق قعلعص باش تارتمايدذ) قعلعشتعن
* * * * * * *  

 ö≅è%  tΒ >§‘ ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ È≅è% ª!$# 4 ö≅è% Μè?õ‹ sƒªB $$sù r&  ÏiΒ ÿ ÏµÏΡρ ßŠ u !$uŠ Ï9÷ρ r& Ÿω tβθ ä3 Ï=ôϑtƒ 

öΝÎγ Å¡àΡ{ $Yèø tΡ Ÿωuρ #u ŸÑ 4 ö≅è% ö≅ yδ “ ÈθtG ó¡o„ 4‘ yϑ ôã F{$# ãÅÁt7ø9$#uρ ÷Πr& ö≅yδ “Èθ tGó¡n@ àM≈uΗä> —à9$# â‘θ ‘Ζ9 $#uρ 3 ÷Πr& 

(#θ è=yè y_ ¬! u !%x. uà° (#θà) n= yz Ïµ É) ù=y⇐ x. tµ t6≈t±tF sù ß,ù= sƒ ù: $# öΝ Îκö n=tã 4 È≅è% ª!$# ß,Ï=≈yz Èe≅ä. & ó x« uθ èδuρ ß‰Ïn¨uθ ø9$# ã≈£γ s) ø9$# ∩⊇∉∪   

ةد( ع مذهةمم ذالرغا ! ظ ىن ظ ش ظىح ات قعلع رعكالرنع م مانالرنعث، «) مذش ث ظاس زئمعننع
ذالرنعث صةرؤةردعضارع («دئضعن، » صةرؤةردعضارع آعم؟  ذالرغا . (دئضعن » اهللا) ظ سعلةر اهللا نع «) ظ

ايدا  ا ص ذص ظأزةثالرغ ذدالرنع -قوي دعغان مةب ان يةتكىزةلمةي ا شئرعك( زعي ذ؟) اهللا غ » قعلعؤالدعثالرم
عن ور «. دئض عر (آ ةنع آاص ادةم ) ي دعغان ظ أزع آأرع ةن آ أمعن (بعل ةنع م اآع ) ي دذ؟ ي اراؤةر بوالم ب
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ذق  ذمراهلعق (قاراثغذل ةنع ض ذر ) ي ةن ن ةت (بعل ةنع هعداي دذ؟ ) ي اراؤةر بوالم ذالر اهللا » ب عن، ظ دئض
ياراتقانغا ظوخشاش قانداقتذر مةخلذقاتالرنع ياراتقان مةبذدالرنع صىتىن مةخلذقاتنع ياراتقان اهللا غا شئرعك 

عنعث ياراتقعنعنع ظايرعيالماي قالدعمذ؟ اهللا هةممة نةرسعنع قعلعؤئلعص اهللا نعث ياراتقعنع بعلةن مةبذدلعر
  . 16ياراتقذحعدذر، اهللا بعردذر، هةممعضة غالعبتذر

  اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا 
اتاليدذ يوقلذق  ظأزعدعن باشقا هئح ظعالهنعث     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،  حىنكع، مذشرعكالر اهللا   . عنع ظعسص

ذحع اهللا    دارة قعلغ ذحع ؤة ظع ةرؤعش قعلغ ذالرنع ص انلعقعنع، ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ث ظاس تاظاالنع
دذ راص قعلع ذتالرنع دوست   . ظعكةنلعكعنع ظئتع دعغان ب ذص حوقذنع االنع قوي ذالر اهللا تاظ شذنداق تذرذقلذق ظ

دذ ا، حوقذن   . تذتع دعغان تذرس ة بواللماي ة ظعض ذتلعرع ظأزلعرعض ذ ب ة ش ان        ظةن ايدا ـ زعي ئح ص ذحعلعرعغا ه غ
ظذالرغا آةلضةن زعياننع توسذص       . يةتكىزةلمةيدعغانلعقع تذرغان ضةص، يةنع بذتالر ظذالرغا هئح ظةسقاتمايدذ         

بذ بذتالرنع اهللا تاظاالغا شئرعك قعلعص حوقذنعدعغان آعشعلةر بعلةن هئح شئرعكع يوق يالغذز                 . قااللمايدذ
ادةت قعلغان ؤ   اراؤةر      اهللا تاظاالغا ظعب ة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بئرعلضةن نذر ظىستعدة بولغان آعشعلةر ب

  بوالمدذ؟ 
» ور عر (آ ةنع آاص ادةم ) ي دعغان ظ أزع آأرع ةن آ أمعن (بعل ةنع م اآع ) ي دذ؟ ي اراؤةر بوالم ب

ذق  ذمراهلعق (قاراثغذل ةنع ض ذر ) ي ةن ن ةت (بعل ةنع هعداي دذ؟ ) ي اراؤةر بوالم ذالر اهللا » ب عن، ظ دئض
نغا ظوخشاش قانداقتذر مةخلذقاتالرنع ياراتقان مةبذدالرنع صىتىن مةخلذقاتنع ياراتقان اهللا غا شئرعك ياراتقا

ذ؟  اراتقعنعنع ظايرعيالماي قالدعم ذدلعرعنعث ي ةن مةب اراتقعنع بعل ة شذ    قعلعؤئلعص اهللا نعث ي ةنع ظةن  ي
شاش مةخلذقاتالرنع يارعتااليدعغان      مذشرعكالر صةرؤةردعضارعغا تةثلعشةلةيدعغان، اهللا نعث ياراتقعنعغا ظوخ         

ذقاتالرنع            اش مةخل ا ظوخش ث ياراتقعنعغ ذتالر اهللا نع ذ ب ذص، ب ةن بول ئرعك آةلتىرض ا ش ذتالرنع اهللا تاظاالغ ب
ص آئتعص،  ن مةخلذقاتالر بعر ـ بعرعضة ظوخشعشع     ياراتقان، شذنعث بعلةن مذشرعكالرغا نعسبةتةن يارعتعلغا   

اال ت  عنعث اهللا تاظ ذالر قايسعس ذقاتالر    ظ ان مةخل عدعن يارعتعلغ ذتالر تةرعص عنعث ب عدعن، قايسعس ةرعص
ظعكةنلعكعنع بعلةلمةي قالدعمذ؟ ظعش هةرضعز ظذالر ظويلعغاندةك ظةمةس، اهللا تاظاالغا ظوخشايدعغان هئح               

وق    ع ي ئرعكع، ياردةمحعس ع، ش ئح تةثدعش ث ه وق، اهللا تاظاالنع ة ي ذن  . نةرس تعن ؤة خوت اال تذتذش اهللا ب
تعن اآتذرظئلعش ذالرنعث .  ص تى  اهللا ب دة ظىس ةك دةرعجع عدعن يىآس رعكالر اهللا   . ندذرهةممعس ذ مذش ة ش ظةن

ان مةخلذقاتلعرع           . نعدذ ظاالغا بذتالرنع شئرعك قعلعص حوقذ       تا هالبذآع ظذالر بذتالرنعث اهللا تاظاالنعث ياراتق
راص قعلعشعدذ ذللعرع ظعكةنلعكعنع ظئتع داق د. ؤة ق ذ مذن ذالر تةلبعيةلعرعدعم ع اهللا: ةيتتعظ بعز سئنعث ! ظ

دذق   ذص آةل اؤاز قوش ا ظ وق    . حاقعرعقعثغ ئرعكعث ي ئح ش قا ه ئرعكعثدعن باش ر ش ئنعث بع ذ  . س ةن ظ س
  . شئرعكعثضة ظعضة بولغان نةرسعلةرضة ظعضعدارحعلعق قعلعسةن

بعزنعث ظذالرغا    «: اهللا تاظاال ظذالرنعث شئرعك آةلتىرىش سةؤةبعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئضةن              
ا يئقعنالشتذرذشع ظىحىندذر     حو ذالرنعث بعزنع اهللا غ ةقةت ظ دذ(» قذنذشعمعز ص ذالرنعث  )1()دةي  اهللا تاظاال ظ

رةر       عز بع عنعث ظعزنعس ئح بعرآعش اهعدا ه ث دةرض رعص، ظأزعنع ة بئ اتتعق رةددعي ا ق ل ظئتعقادلعرعغ ذ باتع ب
ان    ان قعلغ داق باي دعغانلعقعنع مذن اظةت قعاللماي ة شاص قعغا اهللا  اهللا ظعزن: آعشعض دعن باش ةن ظادةم ع بةرض
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دذ  ايدا بةرمةي اظةت ص اهعدا شاص ذص)1( نعث دةرض ظاسمانالردا ؤة )2( ظاسمانالردا نذرغذن صةرعشتعلةر بول
ذر        ذق يوقت ئح مةخل ذنمايدعغان ه ذص بويس دة بول ا بةن دا اهللا غ ةك  . زئمعن ذالرنع  -ش عزآع، اهللا ظ  شىبهعس

ذق ةل  تول انعنع مذآةمم ةللعدع ؤة س دع ظعض اهعغا     .  بعل ث دةرض ع اهللا نع ذالرنعث هةممعس ع ظ ةت آىن قعيام
  . ))3تةنها آئلعدذ

ذلل   ث ق ة اهللا تاظاالنع ة نةرس ةزعلعرع  هةمم ىن ب ة ظىح ا، نئم ةزع نةرسعرع تذرس داق  ع ب ة هئحقان لةرض
عز         ل ـ صاآعتس ةلكع ( ،دةلع دذ   )ب ال حوقذنع دذرمعلعرعغا ظاساسلعنعص ذمان ؤة ظوي اال هةقعقةت .  ض ةن اهللا تاظ

ةيغةمبةرلةر           ذردع، ص ةؤةتعص ت ة ظ اخعر زامانغعح اآع ظ الص ت دعن باش انالرنع ياراتقان ةيغةمبةرلةرنع ظعنس ص
دذ   عدذ ؤة حةآلةي تعن توس ادةت قعلعش ة ظعب قا نةرسعض االدعن باش انالرنع اهللا تاظ ا، . ظعنس انالر بولس ظعنس

ازاب هةقلعق     شذثا ظذال  . صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشتع ؤة ظذالرغا قارشع حعقتع          رغا حوقذم آئلعدعغان ظ
  . ))4صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة زذلذم قعلمايدذبولدع 

* * * * * * *  
 tΑ u“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$ |¡sù 8π tƒÏŠ÷ρ r& $ yδ Í‘ y‰ s)Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm $$sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰ t/y— $ \ŠÎ/#§‘ 4 $£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ Ï%θãƒ 
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Ü= yδ õ‹uŠ sù [ !$ xã_ ( $̈Β r& uρ $ tΒ ßì xΖtƒ }¨$̈Ζ9 $# ß]ä3ôϑ u‹ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. Ü>Î ôØ o„ ª!$# tΑ$sW øΒ F{$# ∩⊇∠∪  
جعلغعالردا لعصمذلعص ظاقتع، آةلكىن سذ ظأزعنعث ) يامغذر سىيع( ياغدذردع، اهللا ظاسماندعن يامغذر

ظىستعدة آأصىآلةرنع لةيلعتعص ظاقتع، آعشعلةرنعث زعننةت بذيذملعرعنعث، ياآع ظةسؤاب ياساش ظىحىن 
ةلكىن (ظوتقا سئلعص ظئرعتكةن مةدةنلةرنعثمذ شذنعثغا ظوخشاش آأصىآع بار  ىآمذ خذددع آ ةنع آأص ي

اهللا هةق بعلةن باتعلنع بذ معسال بعلةن ظةنة شذنداق بايان ). أصىآعضة ظوخشاش صايدعسعزدذرسذنعث آ
قعلعدذ، آأصىك بولسا ظئقعص تىضةيدذ، ظعنسانالرغا صايدعلعق نةرسة زئمعندا قئلعص قالعدذ، اهللا معسالالرنع 

  . 17ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ
عغانلعقع هةققعدة آةلضةن ظعككع معسال هةقنعث قالعدعغانلعقع ؤة باتعلنعث يوقعلعد

  توغرعسعدا 
وقعلعص  هةقنعث مذستةهكةم قالعدعغانلعقع ؤة باتعلنعث        ،بذ ظايةت آةرعم    تىضةيدعغانلعقع هةققعدة   ي

دذ      ة ظالع أز ظعحعض النع ظ ع معس ةن ظعكك دذ  . آةلتىرىلض داق دةي اال مذن ذر : اهللا تاظ ماندعن يامغ اهللا ظاس
 يةنع هةر بعر جعلغعدا ظأزعنعث سعغعمحانلعقعغا علغعالردا لعصمذلعص ظاقتعج) يامغذر سىيع(ياغدذردع، 

از سذ ظاقعدذ         ا، حوث جعلغعدا آأص سذ، آعحعك جعلغعدا ظ ذ    . قارعت ا ؤة دعلالرنعث قوب ل بذ معسال دعلالرغ
از ـ آأصلى       ةزع دعلالر نذرغذن ظعلعمنع سعغدذرعدذ     . آعضة ظعشارةتتذر  قعلعش ظعقتعدارعنعث ظ ةزع دع . ب لالر  ب

ار آئلعدذ      . بولسا، آأص ظعلعمنع سعغدذرالمايدذ     ةلكىن سذ ظأزعنعث . ظةآسعحة ظذنع قوبذل قعلعشقا ت آ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة سةبة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة نةجم ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر95 ــــ 93سىرة مةريةم ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع49ف سىرة آةه) 4(
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 يةنع بذ جعلغعالردا ظاققان سذ يىزعدة آأصىآلةر لةيلةص ظاقعدذ، بذ      ظىستعدة آأصىآلةرنع لةيلعتعص ظاقتع 
  . بعرعنحع معسالدذر

 ؤ اآع ظةس ذملعرعنعث، ي ةت بذي علةرنعث زعنن ةن آعش ئلعص ظئرعتك ا س ىن ظوتق اش ظىح اب ياس
يةنع آأصىآمذ خذددع آةلكىن سذنعث آأصىآعضة ظوخشاش (مةدةنلةرنعثمذ شذنعثغا ظوخشاش آأصىآع بار 

عزدذر الدذر  )صايدعس ع معس ذ ظعككعنح ا ب اآع   .  مان اش ي ذملعرعنع ياس ةت بذي ةنع زعنن سي أمى ، مع  ت
رعظةسؤابالرغا  ةل بئ ةن   شه ا ظئرعتعلض ىن ظوتت ذن، آىمىشظىح ة  نعظالت ةلكىن سذنعث آأصىآعض ذددع آ مذ خ

  . آأصىك حئقعدذظوخشاش 
 ،اهللا هةق بعلةن باتعلنع بذ معسال بعلةن ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ، آأصىك بولسا ظئقعص تىضةيدذ

هةق  يةنع ظعنسانالرغا صايدعلعق نةرسة زئمعندا قئلعص قالعدذ، اهللا معسالالرنع ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ
ةن با ذددع  بعل ة، خ ة آةلس ر يةرض ل بع ذتع ىآع س ذن نعث آأص اآع ظالت ىش ـ         ي ةر    آىم قا مةدةنل ؤة باش

  . ظئرعتعلضةندة ظذالردعن حعققان آأصىك ظذزذن تذرالمعغذدةك باتعلمذ ظذزذنغا بارماي يوقعلعدذ
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةيدذ : شذثا اهللا تاظ ئقعص تىض ا ظ ىك بولس ةلكىآأص ةنع آ ن سذنعث  ي

دذ   ةظةت قعلماي ة مةنص ئح نةرسعض ىآع ه ع    . آأص ث ظعكك اص، جعلغعنع كة تارق ةر تةرةص ارحعلعنعص ه ةلكع ص ب
شذنداقال ظالتذن، آىمىش، تأمىر   .  تىضعتعدذشامال ظذنع ظذحىتذص. حاصلعشعص قالعدذتةرعصعضة، دةرةخلةرضة   

س قاتارلعق ةيدذ    الرؤة مع ةي تىض ةظةت بةرم ئح مةنص ىآعمذ ه ث آأص ذ،   ص. نع دعغان س قا بولع ةقةت صايدعلعنعش
  . ظالتذن قاتارلعقالرال قالعدذ

ظعنسانالرغا صايدعلعق نةرسة زئمعندا قئلعص قالعدذ، اهللا معسالالرنع ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ 
دذ         ة مذنداق دةي دا ظذالرنعث زئهنعغا يئقعنالشتذرذش ظىحىن     (بعز ظعنسانالرغا   : اهللا تاظاال بذ هةقت ) قذرظان

العمالرال حىشعنةلةيدذ        با ةقةت ظ ةزع سةلةص ظالعملعرعدعن بعرع مذنداق      ))1يان قعلغان بذ تةمسعللةرنع ص  ب
ةن رةر م   : دئض ان بع ان قعلعنغ دا باي ةن قذرظان ةر م ذنع حىش  ظةض دعن ظ ام، ظان النع ظوقذس ةنةلمعععس م، س

الص آ  ة يعغ ةتتعم ظأزةمح دذ   . ئت داق دةي اال مذن ع اهللا تاظ عللةرن : حىنك ذ تةمس العمالرال  ب ةقةت ظ ع ص
  . ))2حىشعنةلةيدذ

اهللا ظاسماندعن يامغذر  لالهذ ظةنهذمانعث اهللا تاظاالنعث   ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعية     
اقتع ) يامغذر سىيع (ياغدذردع،  مذلعص ظ الردا لعص ايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع           جعلغع  دئضةن ظ

دذ ةت قعلع ذ معسالاهللا تاظاالنعث آ: رعؤاي ةن ب اآع شةك قعلعش دةرعجعسعضة  عةلتىرض  دعلالردعكع ظعشةنح ي
ايدا بةرمةيدذ        . قارعتعلغان بولذشع ظئهتعمالدذر   ادةت هئحقانداق ص ظعشةنح بعلةن   . شةك بعلةن قعلعنغان ظعب

  .  مةنصةظةت بئرعدذ)اهللا تاظاال ظذنعث شذ ظةمةل ـ ظعبادعتع بعلةن(ظعبادةت قعلغذحعغا 
 دذ آأصىك بولسا ظ ئلعص قالع دا ق ةنع شةك   ئقعص تىضةيدذ، ظعنسانالرغا صايدعلعق نةرسة زئمعن  ي

ا ظئرعتعلعص ساص قعسمع ظئلعؤئلعنعص آأصىآع                  . يوقعلعدذ، ظعشةنح قالعدذ    خذددع زعننةت بذيذملعرع ظوتت
  .  شةآنع قوبذل قعلمايدذ تاظاالمذ ظعشةنحنع قوبذل قعلعدذ،عدعغاندةك اهللاعلظوتقا تاشلعؤئت

  ن بعلةن هةدعسلةردة سذ بعلةن ظوتنعث معساللعرع بايان قعلعنغانلعقع توغرعسدا قذرظا
النع         ع معس ارةت ظعكك وتتعن ظعب ةن ظ ذ بعل ىن س عقالر ظىح عدا مذناص ةرةنعث بئش ىرة بةق اال س اهللا تاظ

 آئحعدة ظعسسعنعش ؤة يورذقلذق ظئلعش    (ظذالر ضوياآع : بذ ظعككع معسال مذنذالردعن ظعبارةت   . آةلتىردع

                                                 
  .  ـ ظايةت43سىرة ظةنكةبذت ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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ياآع ظذالر زذلمةتلعك،   1( (ظوت ياققان آعشعلةرضة ظوخشايدذ، ظوت ظذالرنعث ظةتراصعنع يورذتقاندا     ) ظىحىن
ان  ذردا قالغ اتتعق يامغ اقلعق ق ىلدىرمامعلعق ؤة حاقم ذ  ))2ض اال سىرة نذردعم ذنعثغا ظوخشاشال اهللا تاظ  ش

ةلتىردع  عرالر ظىحىن ظعككع معسال آ ذنعث بعرسع. آاص عرالرن: ظ ان (عث آاص ) ياخشع ظةمةل دةص ظويلعغ
  . سسعقتا صةيدا بولعدذقاتتعق ظع) يةنع ظئزعتقذ( سةراب ))3ظةمةللعرع باياؤاندعكع سةرابقا ظوخشايدذ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم
ذدعيالرغا« ع يةه ةت آىن علةر؟ : قعيام ة خااليس دذنئم ذالر. دئيعلع ارعمعز: ظ ع صةرؤةردعض اص ! ظ ز ظذسس بع

ا     . جايعثالرغا قايتذرذلمامسعلةر؟ دئيعلعدذ    : ظذالرغا. آةتتذق، بعزضة سذ بةرضعن، دةيدذ     ظاندعن ظذالر دوزاخق
ة بعر    . »نعدذ دذ، ناضاهان دوزاخ يالقذنجاص آأيىؤاتقان بولذص سةرابقا ظوخشاش آأرى  قايتذرذلع اهللا تاظاال يةن
دذ معسالن داق دةي ان قعلعص مذن ذالرنعث : ع باي اآع ظ ان (ي ذمان قعلغ ذر ) ياخشع دةص ض ةللعرع حوثق ظةم

  . ))4دئثعزدعكع قاراثغذلذققا ظوخشايدذ
ذخارع ؤة مذسلعم ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  ،ظعم  ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

اهللا تاظاالنعث مئنع هعدايةت ؤة ظعلعم بعلةن   بهعسعزآع، شةك ـ شى «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ايدذ     العغا ظوخش ذرنعث معس ان يامغ ا ياغق ع زئمعنغ ص ظةؤةتعش ةيغةمبةر قعلع معغا  زئم. ص ر قعس ث بع عننع

لةر ظأسعدذ        يامغذر سىيع سع     قعسمع  زئمعننعث بعر  . ثعدذ، شذ زئمعندعن نذرغذن دةل ـ دةرةخ ؤة ظوت حأص
ع     ذ س ذص س اتتعق بول دذ   ثعصق اقلعنعص قالع ةي س ةظةت       .  آةتم انالرغا مةنص ةن ظعنس ذ بعل ذ س اال ش اهللا تاظ

ة   . ظذالر بذ سذدعن ظعحعدذ، ظذالغلعرعنع، يةرلعرعنع سذغعرعدذ ؤة تئرعقحعلعق قعلعدذ   . بئرعدذ زئمعننعث يةن
ارآع ةرلعرع ب ا سذنع ساق،بعر قعسعم شذنداق شورلذق ي ةر ي ذ يةرل دذ ب ا ظأزعضة س. الص قااللماي ثضةن عي

ا بذ،  . سذدعن ظأسىملىك ظىندىرىص بةرمةيدذ     العم بولغان    مان ةيغةمبةر   ، اهللا تاظاالنعث دعنعدا ظ  اهللا مئنع ص
ايدعالنغان                   ظأزع ظأضةنضةن   ،قعلعص ظةؤةتكةن نةرسة بعلةن ظذنعثغا مةنصةظةت بةرضةن ظذ نةرسعدعن ظأزع ص

ؤةتكةن هعدايةتكة بئشعنع آأتىرىص باقمعغان     اهللا مةن بعلةن ظةقعالرغا ظأضةتكةن آعشعنعث معسالع،  ؤة باش 
  . نعث معسالدذرمانا بذ هةدعستة آةلضةن سذ. »ؤة ظذنع قوبذل قعلمعغان آعشعنعث معسالعغا ظوخشايدذ

ةد  ام ظةهم داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب
ان بعر آعشعنعث          مئنعث معسالعم     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     بعلةن سعلةرنعث معسالعثالر ظوت ياقق

ايدذ  العغا ظوخش ارةتلةر        . معس ذ هاش عدعغان ب ا حىش ةرؤانعلةر ؤة ظوتق دا ص عنع يورذتقان ذنعث ظةتراص وت ظ ظ
ا       . ظوتقا حىشىشكة باشاليدذ   ظذ ظادةم ظذالرنع ظوتقا حىشىشتعن توسعدذ، ظذالر ظذنعثدعن غالعب آئلعص ظوتق

! مةن ظوتتعن يعراق تذرذثالر    . ظةنة شذ مئنعث معسالعم بعلةن سعلةرنعث معسالعثالردذر      . ظأزلعرعنع ظاتعدذ 
أزةثالرنع   ةن، سعلةر بولساثالر مةندعن غالعب آئلعص، ظ وتتعن تارتعم ذص ظ اثالردعن تذت دةص سعلةرنعث ياق

  . ظوتنعث معسالعدذرمانا بذ .  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.»ظوتقا تاشاليسعلةر
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة نذر ) 3(
  .  قعسمع ـ ظايةتنعث بعر40سىرة نذر ) 4(
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ذل ) ظعمانغا قعلغان دةؤعتعنع(اهللا نعث  دذ، قوب ات بئرعلع دان مذآاص ا ظةث ظوب ذل قعلغانالرغ قوب
ال  ىتىن م دعكع ص ةر يىزع عدارحعلعقعدا ي ث ظعض ة -قعلمعغانالرنع ر هةسس ذنعثدةك بع ة ش ىك، يةن  مىل

، )ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلذش ظىحىن (ذ، ظذالر  مىلىك بولغان تةقدعردعم -آئلعدعغان مال 
ظذالردعن قاتتعق هئساب ظئلعنعدذ، ظذالرنعث بارعدعغان جايع دوزاخ . ظةلؤةتتة، ظذنع صعدا قعلغان بوالتتع

  18!نئمعدئضةن يامان جاي) دوزاخ(بولعدذ، 
بئرعلعدعغان جازا بةختلعك آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات بعلةن بةختسعز آعشعلةرضة 

  توغرعسعدا 
دذ         : اهللا تاظاال بةختلعك آعشعلةر بعلةن بةختسعز آعشعلةرنعث ظاقعؤعتعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي

 ث ع (اهللا نع ان دةؤعتعن ا قعلغ ا) ظعمانغ ذل قعلغانالرغ ةت  قوب ذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظ ةنع اهللا ؤة ظ  ي
ةرمانلعرعغا          ةمر ـ ص ث ظ ان، اهللا تاظاالنع دعغان     قعلغ ةن ؤة آئلع عرع ظأتك ث ظعلض ذنغان اهللا تاظاالنع  بويس

  . ظةث ظوبدان مذآاصات بئرعلعدذظعشالردعن بةرضةن خةؤعرعنع تةستعق قعلغان آعشعلةرضة 
ة ذ هةقت اال ب ان اهللا تاظ ان قعلغ داق دئضةنلعكعنع باي ةيننعث مذن ا ؤة :  زذلقةرن ان ظئيتس آعمكع ظعم

ة   ذنعثغا ظ ا، ظ ةل قعلس ذيرذيمعز   ياخشع ظةم قا ب والي ظعش ذنع ق دذ، ظ ات بئرعلع  اهللا ))1»ث ياخشع مذآاص
ياخشع ظعش قعلغانالر جةننةتكة ؤة اهللا نعث جامالعنع آأرىشكة ناظعل بولعدذ،       : تاظاال يةنة مذنداق دئدع   

لعمايدذ     ارلعق قاص ارعلعق ؤة خ ع ق ذالرنعث يىزلعرعن ةم              (ظ ذالرغا غ ةنع ظ انلعق  ـي ذ ؤة صةرعش  قايغ
  . )2()ةيدذيىزلةنم
قوبذل قعلمعغانالرنعث يةنع اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلمعغانالرنعث  ظعضعدارحعلعقعدا يةر يىزعدعكع

ذالر ـ مىلىك، يةنة شذنعثدةك بعر هةسسة آئلعدعغان مال -صىتىن مال  ذ، ظ ىك بولغان تةقدعردعم  مىل
 يةنع ظاخعرةتتة  ع صعدا قعلغان بوالتتع، ظةلؤةتتة، ظذن)ظاخعرةتتة اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلذش ظىحىن (

ر        ة بع دعن يةن ذن ؤة ظذنعث قعحة ظالت ن توش ىن زئمع ذش ظىح دعن قذتذل ث ظازابع ذالرغا اهللا تاظاالنع ةر ظ ظةض
عدا قعالتتع           ة ص ئكعن اهللا تاظاال ظذالردعن    . هةسسة ظالتذننع صعدا قعلعش مذمكعن بولسا، ظذالر ظذنع ظةلؤةتت ل

ذل قعلماي  ة قوب ئح نةرس ذل   . دذه عزمذ قوب ة هةرض ة ؤة فعدعي ذالردعن تةؤب دة ظ ةت آىنع ع قعيام حىنك
دذ دذ . قعلعنماي اتتعق هئساب ظئلعنع ذالردعن ق ةلعنعث       ظ ذالرنعث حوث ـ آعحعك ظةم ة ظ ةنع ظاخعرةتت  ي
دذ     عهةممعس ار قعلعنع ا دذح دذ ؤة ظازابق اب ظئلعنع ذ هئس اغلعق ظةمعلعدعنم ل ح ةتتا قع ذالرنعث . دعن ه ظ
  . !نئمعدئضةن يامان جاي) دوزاخ(ن جايع دوزاخ بولعدذ، بارعدعغا

* * * * * * *  
 * yϑsù r& ÞΟ n=÷ètƒ !$ yϑ̄Ρ r& tΑÍ“Ρ é& y7ø‹ s9 Î) ÏΒ y7În/ §‘ ‘, utù: $# ô yϑx. uθèδ #‘yϑôãr& 4 $ oÿ ©ςÎ) ãª. x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈t6 ø9F{$# ∩⊇∪   

                                                 
  .  ـ ظايةت88سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة يىنذس ) 2(
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لعنغان نةرسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قع !) ظع مذهةممةد (
) اهللا نعث ظايةتلعرعدعن(آور ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟ ) هةقنع آأرمةيدعغان دعلع(بعلعدعغان ظادةم 

  . 19 نةسعهةت ظالعدذ-صةقةت ظةقعل ظعضعلعرعال صةند 
  مأمعن بعلةن آاصعرنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

داق د  اال مذن دذاهللا تاظ ةد : ةي ع مذهةمم ان ! ظ ل قعلعنغ اثا نازع عدعن س ارعث تةرعص صةرؤةردعض
ةنلعكعنع نعث  نةرسعنعث هةق ظعك داق شةك، ضذمان ؤة ظعختعالص ة هئحقان ذ هةقت ذق، ب ةلكع، يوقل عنع، ب

 ظذنعثدعن هئح نةرسة بعر ـ بعرعضة زعت    ،ظذنعث هةممعسع بعر ـ بعرعنع تةستعقاليدعغان هةق ظعكةنلعكعنع 
د اال ،عغانلعقعنعآةلمةي ذددع اهللا تاظ ايعتع  :  خ أزع ناه ارعثنعث س تتذرصةرؤةردعض ايعتع راس ، ناه
ةرمانلعرع ؤة          ))1توغرعدذر  ةمر ـ ص  دئضةندةك، اهللا تاظاالنعث يةتكىزضةن خةؤةرلعرعنعث هةممعسع هةق، ظ

ةر     دعغان ظادةمل ةنلعكعنع بعلع ل ظعك ةآلعمعلعرعنعث ظادع ةن ح عنع ب    بعل ئح نةرس ة ه ذ هةقت دعغان   ب علمةي
ةتنعث راست   ! ظادةملةر ظوخشاش بوالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظع مذهةممةد  سةن ظئلعص آةلضةن هةقعق

ذنع      ةنمةيدعغان، ظ ذنع حىش لعيالمايدعغان، ظ علعققا باش ادةم، ياخش ةن ظ ةص بعلض ةنلعكعنع ظعنحعكعل ظعك
تعقلعمايد    ذنع تةس ذنمايدعغان، ظ وي س ذنعثغا ب ذ ظ ةن تةقدعردعم مةيدعغان  حىشةنض ذنعثغا ظةضةش عغان ؤة ظ

  . آور ظادةم بعلةن هةرضعز ظوخشاش بولمايدذ
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةت  : اهللا تاظ ةهلع جةنن ةن ظ ةهلع دوزاخ بعل ع(ظ ةت آىن اراؤةر ) قعيام ب

دذ ))2بولمايدذ، ظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر    ظع (:  بذ ظايةت آةرعمدعمذ مذنداق دةي
دعغان !) مذهةممةد صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان نةرسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع بعلع

 يةنع هةقنع بعلعدعغان ظادةم بعلةن آور ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟) هةقنع آأرمةيدعغان دعلع(ظادةم 
قةت ظةقعل ظعضعلعرعال صةند صة) اهللا نعث ظايةتلعرعدعن(. آور ظادةم ظوخشاشمذ؟ هةرضعز ظوخشاش ظةمةس

ةتلعرعنع حىشعنعدذ            نةسعهةت ظالعدذ - ةقعل ظعضعلعرعال اهللا تاظاالنعث ظاي .  يةنع صةقةت ساغالم، دذرذس ظ
  ! اهللا تاظاال بعزنع شذ ظةقعل ظعضعلعرعدعن قعلسذن. ظذنعثدعن ؤةز ـ نةسعهةت ؤة ظعبرةت ظالعدذ

* * * * * * *  
 tÏ% ©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$# Ÿω uρ tβθàÒà)Ζ tƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè= ÅÁ tƒ !$ tΒ u tΒ r& ª! $# ÿ ÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ 

šχ öθ t±øƒ s† uρ öΝåκ ®5u‘ tβθèù$sƒ s† uρ uûθß™ É>$|¡Ït ù: $# ∩⊄⊇∪ tÏ% ©!$# uρ (#ρã y9 |¹ u !$ tóÏG ö/ $# Ïµô_ uρ öΝÎκ Íh5u‘ (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# 

(#θà) xΡr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ # uÅ  Zπ u‹ÏΡ Ÿξtã uρ šχρâ u‘ ô‰tƒ uρ Ïπ sΨ |¡ut ù: $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝçλ m;  t< ø)ãã Í‘#¤$! $# ∩⊄⊄∪ 

àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰tã $ pκ tΞθè= äz ô‰ tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ô ÏΒ öΝÎκ É″ !$t/#u öΝ ÎγÅ_ üρ ø— r&uρ öΝ ÎκÉJ≈ §ƒ Íh‘ èŒuρ ( èπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# uρ tβθè= äz ô‰tƒ ΝÎκ ö n= tã ÏiΒ 

Èe≅ ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ änö y9 |¹ 4 zΝ ÷èÏΨ sù  t<ø)ãã Í‘#¤$! $# ∩⊄⊆∪  
ة  ث ظةهدعض ذالر اهللا نع الرغا (ظ ذرغان ظعش ةنع اهللا تاصش عنع ) ي ةن ؤةدعس دذ، بةرض ا قعلع ؤاص

ةمرعنع -سعلة )  ظةقرعباالرغا-خعش (ظذالر اهللا نعث . 20بذزمايدذ ارةت ظ ةجا  رةهعم قعلعشتعن ظعب  ب
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع115سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةت20سىرة هةشر ) 2(
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دذ  اتتعق هئساب ظئلعنعشعدعن قورقع صةرؤةردعضارعنعث رازعلعقعنع . 21آةلتىرعدذ، اهللا دعن قورقعدذ، ق
نامازنع ظادا قعلغانالر، بعز رعزعق قعلعص بةرضةن ) صةرز(سةؤر قعلغانالر، ) يةتكةن آىلصةتلةرضة(آأزلةص 

دا ( مىلكتعن ـمال  ارقعلعق يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا سةر ) اهللا يولع ص قعلغانالر ؤة ياخشعلعقع ظ
دعغانالر  ظع قعلع ةنع بعلمةستعن يامان ظعش قعلعص قالسا، ظارقعدعن ياخشع ظعش (يامانلعقعنع دةص ي

دعغانالر  ذص، ياخشع مذناسعؤةتتة بولع ة ) قعلعدعغانالر، يامانلعق قعلغذحعالرغا آةث قورساق بول ـ ظةن
ذالر مةثضى تذرعدعغان جةننةتكة آعرعدذ، ظذالرنعث ظاتعلعرع، ظ. 22شذالرنعث ظاخعرةتلعكع ياخشع بولعدذ

ذالرنع . خوتذنلعرع ؤة ظةؤالدعنعث ظعحعدعكع ياخشعالرمذ جةننةتكة آعرعدذ  مذبارةآلةش (صةرعشتعلةر ظ
ةتنعث  ىن جةنن دذ ) ظىح عدعن آعرع ةربعر دةرؤازعس ادا (. 23ه ذ دذني تعلةر ظ ت «) صةرعش ةؤرنع دوس س

» !ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن ظوبدان! سعلةرضة ظامانلعق بولسذنتذتقانلعقعثالر ظىحىن 
  . 24دةيدذ

  جةننةتكة آعرعدعغان ساظادةتمةنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا 
ا         اال دذني عدذ، دةص    ـ اهللا تاظ ة ظئرعش اقعؤةت ؤة غةلعبعض ع ظ ة ياخش ةتلةر   (ظاخعرةتت ىزةل سىص ذ ض ب

ةن علةردع)بعل ةن آعش دذ سىصةتلعض داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ة : ن خ ث ظةهدعض ذالر اهللا نع ةنع اهللا (ظ ي
  ظذالر ؤةدة قعلسا ؤةدعسعدة تذرمايدعغان،ؤاصا قعلعدذ، بةرضةن ؤةدعسعنع بذزمايدذ) تاصشذرغان ظعشالرغا 

ةنحعلعك دةص       جئدةل أزلةيدعغان، ظعش ان س ة يالغ دعغان، سأزلعس ذزذص تعلالي ع ب ا، ظئغعزعن عص قالس لعش
  . سا، خعيانةت قعلعدعغان مذناصعقالرغا ظوخشعمايدذقارال

 ث ذالر اهللا نع ش (ظ ةقرعباالرغا-خع علة )  ظ ةجا -س ةمرعنع ب ارةت ظ تعن ظعب م قعلعش  رةهع
اردةم    آةلتىرعدذ  يةنع ظذالر خعش ـ ظةقرعباالرغا، آةمبةغةللةرضة ؤة موهتاجالرغا سعلة ـ رةهعم قعلعدذ ؤة ي
دذ ا      . قعلع ذل ـ م دذ ياخشعلعققا ص ىح سةرص قعلع دذ. ل ؤة آ ن قورقع ذص  اهللا دع االدعن قورق ةنع اهللا تاظ  ي

دذ       ةرك ظئتع ةرنع ت ان ظةمةلل دذ، يام ةرنع قعلع ع ظةمةلل أزعتعص    . ياخش ث آ ةرنع اهللا تاظاالنع ذ ظةمةلل ب
دذ   تعن قورقع اب ظئلعنعش اتتعق هئس ة ق عنعدذ، ظاخعرةتت دعغانلعقعغا ظعش ذالرنع  . تذرع اال ظ ذثا اهللا تاظ ش

ا  اراؤانلعققا ظئرعشكةن جعمع        ،رلعق ظعش ـ هةرعكةتلعرعدة     ب ذققان ؤة ص ا يول دة، قعينحعلعقق  تئنح هالةتلعرع
  . ظةهؤاللعرعدا توغرا ؤة تىز يولدا بولذشقا بذيرذدع

 سةؤر قعلغانالر) يةتكةن آىلصةتلةرضة(صةرؤةردعضارعنعث رازعلعقعنع آأزلةص يةنع غالعب ؤة بىيىك 
ث رازع أزلعرعنع     اهللا تاظاالنع ذناهالردعن ظ الردعن ؤة ض ارام ظعش ةص ه اؤابعنع آأزل ا س ع ؤة آاتت لعقعن

 يةنع نامازنعث بةلضعلعمعرعضة، ؤاقعتلعرعغا، رذآذلعرعغا،       نامازنع ظادا قعلغانالر ) صةرز( .ساقلعغانالر
ذن        ةرعظةتكة ظذيغ ص، ش ة قعلع قا رعظاي ذص تذرذش االدعن قورق ازدا اهللا تاظ ة ؤة نام از  سةجدعلعرعض دا نام هال

  . ظأتعضةنلةر
 ىلكتعن ـبعز رعزعق قعلعص بةرضةن مال دا ( م يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا سةرص ) اهللا يولع
ات    قعلغانالر  يةنع صذل ـ مال سةرص قعلعشقا ؤاجعب بولغان آعشعلةردعن ظايالالرغا، ظذرذق ـ تذغقانالرغا، ي

ة موهتاجالرغ  علةردعن آةمبةغةللةرض داق ا ؤة معسكعنلآعش ة هئحقان ة  ةرض ةهؤالنعث حةآلعمعسعض  ظ
  .  يوشذرذن ؤة ظاشكارا هالدا آئحة ـ آىندىز صذل ـ مال سةرص قعلغانالر،ظذحرعماستعن
 دعغانالر ةنع خذددع اهللا تاظاال    ؤة ياخشعلعقع ظارقعلعق يامانلعقعنع دةصظع قعلع ياخشع ظعش    ي

ارق  لةت ظ ع خعس دذ، ياخش اراؤةر بولماي ش ب ان ظع ةن يام لةتكة(علعق بعل ان خعس ذرغعن، ) يام ل ت تاقابع
اث ( ذنداق قعلس ذص         ) ش تذثدةك بول عرداش دوس ويا س ادةم ض ار ظ اداؤةت ب عدا ظ ث ظارعس ةن ظأزعنع ةن بعل س
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دذ عؤة        . قالع ىك نئس ةقةت بىي لةتكة ص ذ خعس ةلةيدذ، ب ةرال ظئرعش ةؤرحان ظادةمل ةقةت س لةتكة ص ذ خعس ب
انل))1ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ رةر ظادةمدعن   دئضةندةك يام ةر بع دعغان، ظةض ةن قايتذرع عقنع ياخشعلعق بعل

دعغان        ذنع آةحىرع دعغان، ظ ة ظأتكىزىؤئتع ص حعرايلعقح ةؤر قعلع ذنعثغا س ة، ظ ةت يةتس ذ ،ظةزعي  ظةص
  . قعلعدعغانالر

ة اال ظةن اظادةتمةنلةرنعث ظاخعرةتلعكعنعث   اهللا تاظ ةن سىصةتلةنضةن س ةتلةر بعل ذنداق ياخشع سىص  ش
د  ع بولع ةردع  ياخش ةؤةر ب ةن خ دعن ا . عغانلعقع بعل ع ظاقعؤع  ظان ذالرنعث ياخش اال ظ داق  هللا تاظ ث قان تعنع

دذ    داق دةي ص مذن ان قعلع دعغانلعقعنع باي ذالرنعث : بولع دذ، ظ ة آعرع دعغان جةننةتك ى تذرع ذالر مةثض ظ
اال ظذالرنعث  يةنع اهللا تاظظاتعلعرع، خوتذنلعرع ؤة ظةؤالدعنعث ظعحعدعكع ياخشعالرمذ جةننةتكة آعرعدذ 

اتعلعرع،     عرعآأثىلل ان ظ علعرع بولغ أيىملعك آعش ث س ذالرنع ظأزلعرعنع ىن، ظ ع ظىح ةن بولذش ث خذرس نع
ةر بعلةن جةم قعلعدذ           . خوتذنلعرع ؤة ظوغذللعرعدعن ظعبارةت جةننةتكة آعرعشكة تئضعشلعك بولغان مأمعنل

كةنلةرنعث دةرعجعسعنع يذقعرع دةرعجعضة    اهللا تاظاال ظأز صةزلع ؤة مةرهةمعتع بعلةن تأؤةن دةرعجعضة ظئرعش          
دذ  تعن آأتىرع عنع آئمةيتعؤةتمةس ئح نةرس عدعن ه ذالرنعث دةرعجعس ة، ظ كةنلةرنعث دةرعجعسعض ذ . ظئرعش ظ

ةن   داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ث     : هةقت ان ظئيتقانالرنع عص ظعم ذ ظةضعش ان، ظةؤالدلعرعم ان ظئيتق أزلعرع ظعم ظ
  . ))2عجعدة قعلعمعزظةؤالدلعرعنع ظذالر بعلةن تةث دةر

 صةرعشتعلةر (. هةربعر دةرؤازعسعدعن آعرعدذ) مذبارةآلةش ظىحىن جةننةتنعث(صةرعشتعلةر ظذالرنع
ظاخعرةتلعكنعث ياخشع ! سةؤرنع دوست تذتقانلعقعثالر ظىحىن سعلةرضة ظامانلعق بولسذن«) ظذ دذنيادا

ضةندة ظذالرنعث جةننةتكة آعرضةنلعكعنع،       يةنع ظذالر جةننةتكة آعر    دةيدذ» !بولذشع نئمعدئضةن ظوبدان 
ة مةثضى تذرذشقا، راستحعلالر ؤة         ا نئمةتكة، جةننةتت اهللا تاظاالنعث يئقعن بةندعلعرعدعن بولغانلعقعنع، آاتت

ىن   ةش ظىح كةنلعكعنع تةبعرعكل قا ظئرعش ةن بولذش ةيغةمبةرلةر بعل ازاؤةر ص ة س تعلةر (هأرمةتك صةرعش
  .  ساالم قعلعص ؤة ظذالرنع مذبارةآلةص آعرعص آئلعدذ)تعنظذالرنعث قئشعغا تةرةص ـ تةرةص

ةد ام ظةهم ةيغةمبةر     ،ظعم دذآع، ص ةت قعلع ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه ةمر رةزعيةلاله ع ظ دذلاله ظعبن  ظاب
اهابعلعرعغا  االم س ذص    «: ظةلةيهعسس ذنجع بول ة ت ث جةننةتك دعن آعمنع ث مةخلذقاتلعرع اهللا تاظاالنع

علةر؟  دعغانلعقعنع بعلةمس دذ »آئرع اهابعالر. دةي دذ   : س ىحعدذر، دةي ةيغةمبعرع بعلض ذنعث ص . اهللا ؤة ظ
اهللا نعث مةخلذقاتلعرعدعن جةننةتكة تذنجع بولذص آعرعدعغانالر    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ 

ا ـ مذشةققةتلة   . عرلعرعدذرقئمذهاجعرالرنعث ص رنع ظذالرنعث آىحع بعلةن دىشمةنلةرضة زةربة بئرعلعدذ ؤة جاص
دذ  علع بولع دذ       . يةثض ألىص آئتع ة ظ ةن هالةتت اجعز آةلض قا ظ ةتلعرعنع ظورذنالش دعكع هاج ذالر آأثىللعرع . ظ

ظذالرنعث يئنعغا بئرعص ظذالرغا     : ظاندعن اهللا تاظاال صةرعشتعلةر جاماظةسعدعن ظأزع خالعغان صةرعشتعلةرضة       
دذ رعثالر، دةي االم بئ ا: س تعلةر اهللا تاظاالغ معن: صةرعش ز ظاس ذقاتلعرعث بع قان ؤة مةخل عثدا ظولتذراقالش

كة       االم بئرعش ذالرغا س رعص ظ عغا بئ ذالرنعث قئش ة ش ع ظةن علةرمعز، بعزن ان آعش ةن تاللعغ دعن س ظعحع
دذ  ةن؟ دةي اال. بذيرذمس ئرعك         : اهللا تاظ عنع ش ئح نةرس ا ه ان، ماث ادةت قعلغ ا ظعب ةن ماث ذالر هةقعقةت ظ

ةن دىشمةنل ذالرنعث آىحع بعل ا ـ مذشةققةتلةرنع يئثةلعضةن     آةلتىرمعضةن، ظ ة بئرعلضةن ؤة جاص ة زةرب ةرض
ةر( دع)بةندعل ةتتع،       .  ظع ألىص آ ة ظ ةن هالةتت اجعز آةلض قا ظ ةتلعرعنع ظورذنالش دعكع هاج ذالر آأثىللعرع ظ

ادا . شذنعث بعلةن صةرعشتعلةر ظذالرنعث قئشعغا آعرعص ظذالرغا ساالم بئرعدذ  . دةيدذ ذ دذني ) صةرعشتعلةر ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر35 ــــ 34سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة تذر ) 2(
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انلعق بولسذن سةؤرنع دو « ة ظام ذتقانلعقعثالر ظىحىن سعلةرض ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع ! ست ت
  . »دةيدذ» !نئمعدئضةن ظوبدان

* * * * * * *  
 tÏ% ©!$# uρ tβθàÒ à)Ζtƒ y‰ ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ïµ É)≈sV‹ ÏΒ šχθãèsÜ ø)tƒ uρ !$tΒ u tΒ r& ª!$# ÿÏµ Î/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ 

tβρß‰ Å¡øãƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#   y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 èπsΨ ÷è ¯=9$# öΝ çλm; uρ â ûθß™ Í‘# ¤$! $# ∩⊄∈∪   

رةهعم قعلعشتعن -اهللا غا بةرضةن ؤةدعسعنع مذستةهكةملعضةندعن آئيعن بذزغانالر، اهللا نعث سعلة
ظعبارةت ظةمرعنع تذتمعغانالر، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلغانالر ـ ظةنة شذالر لةنةتكة دذحار بولعدذ ؤة 

  . 25ظاخعرةتلعكع يامان بولعدذ) رنعثظذال(
لةنةتكة ظذحرايدعغان ؤة ظاخعرةتلعكع يامان بولعدعغان بةختسعز آعشعلةرنعث سىصةتلعرع 

  توغرعسعدا 
ذ  ا ب ةتلعرعدذر ،مان اخعرةتتعكع يامان .  بةختسعز آعشعلةرنعث هالعدذر ؤة سىص ذالرنعث ظ اال ظ اهللا تاظ

ان قعلدع          ظاقعؤعتعنع، ظذالرنعث جايعنعث مأمعنل    . ةر ظئرعشكةن جايعنعث دةل ظةآسعحة بولعدعغانلعقعنع باي
مأمعنلةر اهللا تاظاالنعث  . ظذالرنعث دذنيادعكع سىصةتلعرعنع مأمعنلةرنعث سىصةتلعرعنعث دةل ظةآسعحة ظعدع       

ا قعالتتع    ارةت ظةمرعنع              . ظةهدعسعضة ؤاص ةقرعبالعرعغا سعلة ـ رةهعم قعلعشتعن ظعب اهللا تاظاالنعث خعش ـ ظ
ةلتىرةتتع  ا آ ا   . بعج علةر بولس عز آعش يعن بةختس ةندعن آئ عنع مذستةهكةملعض ةن ؤةدعس ا بةرض اهللا غ

ذنحعلعق  ـ بذزغانالر، اهللا نعث سعلة  دة بذزغ ةر يىزع ذتمعغانالر، ي ةمرعنع ت ارةت ظ رةهعم قعلعشتعن ظعب
  .  ظعدعقعلغانالر

داق د    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ة ظعم دذ بذهةقت ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : ئض
دذ « ىك بولع ىح تىرل االمعتع ظ عقنعث ظ ان سأزلةيدذ. مذناص لعق .سأزلعسة يالغ ا ؤةدعسعضة خعالص  ؤةدة قعلس

  . »ظعشةنحلعك دةص قارالسا، خعيانةت قعلعدذ. قعلعدذ
دة ر رعؤايعتع ة بع ذخارعنعث يةن ام ب ا: ظعم عؤةدة قعلس دذدة ؤةدعس ا،  جئدةل. تذرماي عص قالس لعش

 ظةنة شذالر لةنةتكة دذحار بولعدذ: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. دةص بايان قعلعنغان ئغعزعنع بذزعدذ،ظ
ةنع ظذالر   ظاخعرةتلعكع يامان بولعدذ) ظذالرنعث(ؤة . يةنع اهللا تاظاالنعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنعدذ       ي

دذ  ة قالع ان ظاقعؤةتك ازاب ؤة يام اتتعق ظ دع. ق ذالرنعث بارع دذ، ظ ايع دوزاخ بولع نئمعدئضةن ) دوزاخ(غان ج
  . ))1!يامان جاي

* * * * * * *  
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  . بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 18سىرة رةظد ) 1(
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خالعغان ظادةمنعث (خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ ؤة ) سةنظأزعنعث هئكمعتعضة ظاسا(اهللا 
دذ ) رعزقعنع ار قعلع ا تعرعكحعلعكع ) مذشرعكالر . (ت ةتتع، دذني ذص آ ا تعرعكحعلعكعضة خذش بول دذني

  . 26ظاخعرةتكة قارعغاندا ظازغعنا نةرسعدذر
  غرعسعدا رعزعقنعث آةث ياآع تار بولذشع اهللا تاظاالنعث قولعدا ظعكةنلعكع تو

 ظأزعنعث هئكعمعتع ؤة ظادالعتعضة ظاساسةن، خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث         اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
دذ       ان قعلع دعغانلعقعنع باي ار قعلع ع ت ث رعزقعن ان ظادةمنع دعغانلعقعنع ؤة خالعغ عرالر  . قعلع ذ آاص ة ش ظةن

ةت بئرعش يىزعسعدعن ظأزلعرعضة بئرعلضةن   ا بعخذتالشتذرذش ؤة مأهل اللعنعص تعرعكحدذني دعن خذش علعكع
دذ ةن  . آئتع داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر(: اهللا تاظ ال  ) ظ ذالرغا م ث ظ ةؤالتالرنع -بعزنع ىك ؤة ظ  مىل

ذالر     ةس، ظ داق ظةم عز ظذن دذ؟ هةرض انلعق دةص ظويالم علعق قعلغ ز ياخش ة تئ ةنلعكعمعزنع ظأزلعرعض بةرض
ا    ظاندعن اهللا تاظاال مأمعن بة  ))1ظذقمايدذ ندعلعرعضة ظاخعرةتتة تةييارالص قويغان مذآاصاتقا نعسبةتةن، دذني
دذ  تعرعكح داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ة ظعك ةس نةرس ث ظةرزعم ع : علعكعنع ا تعرعكحعلعك دذني

  . ظاخعرةتكة قارعغاندا ظازغعنا نةرسعدذر
ة ذ هةقت اال ب داق دئضةناهللا تاظ ةد(:  مذن ع مذهةمم ازدذر  ياندذن«ظئيتقعنكع، !) ظ ةظعتع ظ عث مةنص

ةنع دذنيا( انعيدذر  ي ع ص ث نئمعت ن(، )نع ان ) اهللا دع ذتقانالر  (قورقق ةمرعنع ت ذنعث ظ اخعرةت  ) ؤة ظ ىن ظ ظىح
دذ     ذم قعلعنماي ك زذل ة قعلحعلع عدذر، سعلةرض ان ظةم  (ياخش ةنع قعلغ اؤابع ةي لعثالرنعث س

دذ ع   2( (»)آئمةيتعلمةي ذق آأرعس ع ظارت ا تعرعكحعلعكعن علةر دذني عدذر ؤة  . لةرس اخعرةت ياخش ظ
  . ))3باقعيدذر

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص ام ظةهم ا، «: ظعم دذني
الص       ا حع ارمعقعنع دئثعزغ ر ب رعثالر بع علةرنعث بع بةتةن س ة نس تذرحعقعرعؤالغانغظاخعرةتك ذ . ا ظوخشاش ظ

ذققانل       اراص باقسذن    بارمعقعغا دئثعز سىيعنعث قانحعلعك ي بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت         »عقعغا ق
  . قعلغان

ان قعلعنعدذ            ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان يةنة بعر هةدعستة مذنداق باي ص
دذ     داق دةي ؤئتعص مذن أتىص آئتع دعن ظ ألىك ظوغالقنعث يئنع ر ظ ةن بع دعن آئسعؤئتعلض ذلعقع تىؤع : ظعككع ق

ث« ىن       اهللا نع انلعقع ظىح ة بولغ ةس نةرس بةتةن ظةرزعم ة نعس وغالق ظعضعسعض ذ ظ ةمكع، ب ةن قةس امع بعل  ن
  . »تاشلعؤئتعلضعنعدةك دذنيا اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة ظذنعثدعنمذ ظةرزعمةس نةرسعدذر

* * * * * * *  
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  .  ـ ظايةتلةر56 ــــ 55سىرة مأظمعنذن ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع77سىرة نعسا ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر17 ــــ 16سىرة ظةظال ) 3(
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رةر ) مذسانعث ؤة ظعسانعث مأجعزعسعدةك (نئمعشقا ظذنعثغا صةرؤةردعضارعدعن «: آذففارالر بع
اهللا ) ظعش اهللا نعث ظعلكعدة، مئنعث ظعلكعمدة ظةمةس(«!) ظع مذهةممةد. (دةيدذ» مأجعزة آةلمعدع؟

دذ  ةت قعلع ة (. 27دئضعن » هةقعقةتةن خالعغان ظادةمنع ضذمراه قعلعدذ، تةؤبة قعلغانالرنع هعداي تةؤب
ظعمان ظئيتقانالر بولذص، ظذالرنعث دعللعرع اهللا نع ياد ظئتعش بعلةن ظارام تاصعدذ، بعلعثالرآع، ) قعلغانالر

عدذ  ارام تاص ةن ظ تعش بعل اد ظئ ع ي الر اهللا ن انالر . 28دعل ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم
  . 29دذظئرعشع) يةنع جةننةتكة(خذشاللعققا، ضىزةل قارارضاهقا 

  مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب دذ    اهللا تاظ ةؤةر بئرع أزلعرعدعن خ ان س رعكالرنعث ظئيتق ذنعثغا «:  مذش قا ظ نئمعش

ئضةن  ظذالر مذنداق د»بعرةر مأجعزة آةلمعدع؟) مذسانعث ؤة ظعسانعث مأجعزعسعدةك(صةرؤةردعضارعدعن 
دا   ))1دئيعشتع» ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة ظوخشاش بعزضة بعرةر مأجعزة آةلتىرسذن      : ظعدع  بذ مةزمذن

  . ظذالرنعث تةلعصعنع ظورذنالشقا اهللا تاظاال ظةلؤةتتة قادعردذر. ظعلضعرع بعر قانحة قئتعم تةصسلعي توختالدذق
ان قعلعن      داق باي تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ ةد رعؤاي ام ظةهم دذ ظعم ةيغةمبةر  : ع رعكالر ص مذش

ظةلةيهعسساالمدعن سةفا تئغعنع ظالتذنغا ظايالندذرذص بئرعشنع ظأزلعرعضة ظاقعدعغان بعر بذالق حعقعرعص             
أتكعؤ  نع، معمبئرعش اغالرنع ي عدعكع ت ة ظةتراص تانلعق          ةآك ذ ـ بوس قان باغ ع ظاؤاتالش ذنعث ظورنعن ئتعص، ظ

ص بئرعش  دا عقعلع ةص قعلغان اال،نع تةل ة اهللا تاظ ةد :  صةيغةمبعرعض ع مذهةمم ةن    ! ظ اث م ةن خالعس ةر س ظةض
ةن   عنع ظورذناليم ذالرنعث تةلعص ع        . ظ دعن هئحكعمن ةهلع جاهان ذالرنع ظ ة، ظ ان آةلتىرمعس ذالر ظعم دعن ظ ظان

ةن  ةن ظازاباليم ازاب بعل ان ظ ع   . ظازابلعمعغ ةت دةرؤازعلعرعمن ة ؤة رةهم ذالرغا تةؤب اث ظ ةن خالعس ةر س ظةض
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ي قعلدع  ظاحعمةن، دةص ؤةهع   ة ؤة رةهمةت دةرؤازعلعرعنع      «: ص ةلكع، ظذالرغا تةؤب ب

  . دئدع» ظاحقعن
دذ           ة صةيغةمبعرعضة مذنداق دةي ةد (: اهللا تاظاال بذ هةقت دة، («!) ظع مذهةمم ظعش اهللا نعث ظعلكع

ةت اهللا هةقعقةتةن خالعغان ظادةمنع ضذمراه قعلعدذ، تةؤبة ) مئنعث ظعلكعمدة ظةمةس   قعلغانالرنع هعداي
دذ  عن » قعلع اآع         دئض ذن ي ةن ظةؤةتس أجعزة بعل ةيغةمبةرنع م ةن ص ة ظاساس ذالرنعث تةلعصعض ةنع اهللا ظ  ي
ذالر عنع ظورذننعثظ اي تةلعص عز ظةؤةتسذن لعم تذر ، مأجعزعس ةرعبعر ظوخشاش ادةمنع  .  ب ان ظ اال خالعغ اهللا تاظ

ةت قعلغذح   ادةمنع هعداي ان ظ دذر، خالعغ ذمراه قعلغذحع دذرض ة باشالش        . ع عزآع، هعدايةتك ةك ـ شىبهعس ش
  . ياآع ضذمراه قعلعش مأجعزعنعث بولذش ياآع بولماسلعقعغا باغلعق ظةمةس

دذ     ةر ؤة ظاضاهالندذرغذحعالرنعث   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ةيغةمبةرلةرنعث  (مأجعزعل ةنع ص ) ي
عزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك   شىبهعس)2( ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤمضة صايدعسع بولمايدذ 

ازابنع آأرمعضعحة        . بولغانالر ظعمان ظئيتمايدذ   اتتعق ظ ظذالرغا صىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، ق
صةرعشتعلةرنع حىشىرضةن، ظألىآلةرنع ظذالر بعلةن      ) يةنع آذففارالرغا (بعزظذالرغا   )3()ظعمان ظئيتمايدذ (

ز  ةن، بع ةن     سأزلةشتىرض ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ذقعرعقع   ( هةمم ذالرنعث ي ةنع ظ ي
ان  لعرعنع ظورذنلعغ ع      ) تةلةص ذالرنعث تولعس ئكعن ظ دذ، ل ان ظئيتماي ذالر ظعم ة ظ ذ، اهللا خالعمعغعح تةقدعردعم

  . )4(ظذقمايدذ) بذنع(
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع101سىرة يذنذس ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر97 ـــــ 96سىرة يذنذس ) 3(
  .  ـ ظايةت111سىرة ظةنظام ) 4(
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) ةقعقةتةن خالعغان اهللا ه) ظعش اهللا نعث ظعلكعدة، مئنعث ظعلكعمدة ظةمةس («!) ظع مذهةممةد
ة قعلغان،        دئضعن» ظادةمنع ضذمراه قعلعدذ، تةؤبة قعلغانالرنع هعدايةت قعلعدذ   يةنع اهللا تاظاالغا تةؤب

ذتقان         أؤةن ت أزعنع ت دا ظ ث ظالدع ةن ؤة اهللا تاظاالنع اردةم تعلعض االدعن ي ان، اهللا تاظ كة قايتق اال تةرةص اهللا تاظ
  . ظادةمنع اهللا هعدايةت قعلعدذ

  ظاالنع ياد ظئتعش بعلةن مأمعننعث دعلعنعث ظارام تاصعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تا
) ذص، ) تةؤبة قعلغانالر انالر بول ان ظئيتق ارام  ظعم ةن ظ اد ظئتعش بعل ذالرنعث دعللعرع اهللا نع ي ظ
عدذ ة       تاص االنع ظةسلعض دذ، اهللا تاظ ل بولع كة مايع دذ، اهللا تةرةص ةم بولع رع خاتعرج ذالرنعث دعللع ةنع ظ ن  ي

شذثا اهللا تاظاال    . اهللا تاظاالنعث ظأز ظعضعسع ؤة ياردةمحعسع ظعكةنلعكعدعن رازع بولعدذ         . حاغدا راهةتلعنعدذ 
عدذ : مذنداق دةيدذ  ارام تاص ةن ظ ةنع دعلالرنعث اهللا تاظاالنع    بعلعثالرآع، دعلالر اهللا نع ياد ظئتعش بعل  ي

  . ظةسلةش بعلةن ظارام تاصعدعغانلعقع هةقعقةتتذر
  لعقنعث بايانع توغرعسعدا خذشال

 يةنع جةننةتكة(ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر خذشاللعققا، ضىزةل قارارضاهقا (
عدذ ان     ظئرعش الردا بولغ ةرخعل قاراش الر ه عدا تةصسعرشذناس اللعق توغرعس ةتتعكع خذش ذ ظاي ع .  ب ظعبن

ة، ظعبنع ظابباسنعث ذالر خذشاللعققا ظئرعشعد: ظةبذتةله دذ، ذظ ةت قعلع ة. دئضةنلعكعنع رعؤاي ذالر : ظعكرعم ظ
  . ظذالر نازذ ـ نئمةتلةرضة ظئرعشعدذ، دةيدذ: زةههاك. دةيدذ! دئضةن ياخشع ظاقعؤةتكة ظئرعشعدذعنئم

دذ      : ظعبراهعم نةخةظعي ؤة قةتادة    بذ سأزلةرنعث مةنعسع ظاساسةن        . ظذالر ياخشعلعققا ظئرعشعدذ، دةي
  . زعت آةلمةيدذظوخشاش بولذص، بعر ـ بعرعضة 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث           ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، سةهل ظعبنع سةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
ة بعر دةرة     «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   اتلعق آعشع    شةك ـ شىبهعسعزآع، جةننةتت خ بولذص، ظ

  . »ئتةلمةيدذ يعل يىرسعمذ ظذ سايعنع آئسعص ظأتىص آ100ظذ دةرةخنعث سايعسعدا 
االمنعث           ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ةظعد خذدرع ة ظةبذس ر رعؤايتت ة بع لعم يةن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ان            «: مذن ذص، تاؤالنغ ر دةرةخ بول ة بع عزآع، جةننةتت ةك ـ شىبهعس ش
رةك  ذر(يىض عدا   )ظذحق ث سايعس ذ دةرةخنع اتلعق آعشع ظ عمذ ظ 100 ظ ل يىرس ايعنع  يع أتىص  ذ س آئسعص ظ

  . »آئتةلمةيدذ
داق دئضةنلعكعنع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعس قذددعسعدا مذن ذزةردعن ص ام مذسلعم، ظةب ظعم

دذ  ةت قعلع دذ   : رعؤاي داق دةي ىك اهللا مذن ب ؤة بىي دعلعرعم  «: غالع ع بةن عرع    ! ظ علةرنعث ظعلض ةر س ظةض
دعغانلعرعثالر، ظع  يعن آئلع ةنلعرعثالر ؤة آئ ذرذص   ظأتك ة ت ر تىزلةثلعكت رعثالر بع انلعرعثالر ؤة جعنلع نس

ا سئلع   ،مةندعن تعلعسة، ظذالرنعث هةر بعرعضة تعلعضعنعنع بةرسةممذ          غان بعر تال يعثنة    ن خذددع دئثعزغ
دعن          ث مىلكعم ةندةك مئنع ع آئمةيتعلمعض ىيعدعن هئحنئمعن ث س دا دئثعزنع ئلعص حعقعلغان ذدعن ظ س

  . »هئحنةرسة آئمعيعص قالمايدذ
ةمظ ع ظةبذهات دذ  ،عبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض داننعث مذن ع مةظ د ظعبن ةك ـ            :  خالع ش

ةهلعنعث   .  ناملعق بعر دةرةخ بولذص، ظذنعث ظةمحةآلعرع بار“تذبا”شىبهعسعزآع، جةننةتتة   ظذنع جةننةت ظ
العالر جةننةت ظأستةثلعرعدة ق          . بالعلعرع ظئمعدذ   اجراص آةتكةن ب ال آعشعنعث بويعدعن ظ ايعم   ظاي عيامةت ق

  . لعدذ ياشلعق هالةتتة تعرعلدىرى40آىنع ظاندعن قعيامةت . بولغعحة ظذياق ـ بذياققا ظىزىص يىرعدذ
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* * * * * * *  
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ةد( ع مذهةمم ىن، سةندعن !) ظ ذص بئرعشعث ظىح ذالرغا ظوق ابنع ظ ان آعت ز ساثا ؤةهيع قعلغ بع

ر ظىممةتكة ظةؤةت  دةك، سئنع شذنداق بع ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكةن ذرذن ظعلضعرع ص ذقكع، ظذنعثدعن ب ت
ظع (مةرهةمةتلعك اهللا نع ظعنكار قعلماقتا، ) يةنع مذشرعكالر(نذرغذن ظىممةتلةر ظأتكةن، هالبذآع، ظذالر 

ذد «ظئيتقعنكع، ) بذ مذشرعكالرغا ! مذهةممةد ظذ مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح مةب
  . 30»نعث دةرضاهعغا قايتعمةنيوقتذر، ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلدعم ؤة ظذ) بةرهةق(

ي قعلعنغان قذرظاننع ظوقذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظةؤةتعشتعكع مةقسةت ظأزعضة ؤةهع
  توغرعسعدا ظعكةنلعكع  ؤة ظذنعثغا دةؤةت قعلعش بئرعش
بعز ساثا ؤةهيع قعلغان آعتابنع ظذالرغا ظوقذص بئرعشعث ! ظع مذهةممةد: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

ىنظى ةرمانلعر         ح ةمر ـ ص ث ظ ةنع اهللا تاظاالنع ى ي ذالرغا يةتكىزىش ة  عنع ظ ذ ظىممةتك ئنع ب ىن، س ث ظىح
ذق    ص ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع عمذ        . ص ان ظىممةتلةرض عر بولغ ا آاص ةن، اهللا تاظاالغ عرع ظأتك ذنداقال، ظعلض ش

دذق  ةن ظع ةيغةمبةرلةر ظةؤةتك ار   . ص ةن ظعنك ةيغةمبةرلةر هةقعقةت عرعكع ص ةندعن ظعلض دعس اثا .  قعلعن س
ازاب ظذقذبةت حىشىردذق           بعز  . ظذالردعن ظالعدعغان ظىلضة بار    اتتعق ظ ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانالرغا ق . ص

سئنع ظعنكار قعلغان مذشرعكالر، ظذالرغا حىشكةن ظازابنعث ظأزلعرعضة حىشىص قئلعشعدعن هةزةر قعلعشع             
م ةندعن  . الزع ع، س ار قعلعش ئنع ظعنك ذالرنعث س ع، ظ ث  حىنك ار قعلغانالرنع ةيغةمبةرلةرنع ظعنك قا ص  باش

  . ضذناهعدعن ظئغعردذر
اهللا نامع بعلةن قةسةمكع، سةندعن ظعلضعرع      !) ظع مذهةممةد  (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    

ةن   ة هةقعقةت ةن ظىممةتلةرض ةيغةمبةرلةر(ظأتك ة    ) ص ةللعرعنع ظأزلعرعض ذالرنعث ظةم ةيتان ظ ذق، ش ظةؤةتت
ق آ عدذر حعرايلع ذالرنعث ياردةمحعس ىن ظ ةيتان بىض ةتتع، ش ار  . أرس ا دذح اتتعق ظازابق ة ق ذالر ظاخعرةتت ظ

دذ  ا ؤة      )1( بولع ار قعلعنغانلعقعغ ذالر ظعنك دع، ظ ار قعلعن ةيغةمبةرلةرمذ ظعنك ةن ص ذرذن ظأتك ةندعن ب س
ة ظئرع   ث يارعدعمعمعزض ذالر بعزنع اخعر ظ دع، ظ ةؤر قعل ة س ةن ظةزعيةتلةرض ة يةتك ث ظأزلعرعض تع، اهللا نع ش

ل          اثا نازع علعرع س ةيغةمبةرلةرنعث قعسس عزآع، ص ةرتةلمةيدذ، شىبهعس ادةم ظأزض داق ظ أزلعرعنع هةرقان س
معزضة قانداق ياردةم بةرضةنلعكعمعز، ظذالرغا ؤة ظذالرنعث ظةضةشكىحعلعرعضة         رع يةنع صةيغةمبةرلع  ))2بولدع

  . نلعقعمعز هةققعدعكع خةؤةر ساثا يئتعص آةلدعدذنيا ؤة ظاخعرةتتة قانداق ياخشع ظاقعؤةتنع ظاتا قعلغا
 مةرهةمةتلعك اهللا نع ظعنكار قعلماقتا) يةنع مذشرعكالر(هالبذآع، ظذالرقةتادة مذنداق دةيدذ  :

ذنع      ص، ظ ار قعلع االنع ظعنك ةتلعك اهللا تاظ ةت مةرهةم ذ ظىمم ةن ب ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتك ز سئنع ص ةنع بع ي
ان  ”حىنكع ظذالر اهللا تاظاالنعث     . دعىظئتعراص قعلعشتعن يىز ظأر    عتعنع   “ مةرهةمةتلعك ؤة مئهرعب دئضةن سىص

أرةتتع ان آ ة . يام ذالر هذدةيبعي ذثا ظ دة آئلعشعمنامعنع  دةش ان آىن ذلهع بولغ قةتلعك ؤة ” س ايعتع شةص ناه

                                                 
  .  ـ ظايةت63سىرة نةهل ) 1(
  .  ـ ظايةت34سىرة ظةنظام ) 2(
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اليمةن     ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا نع ذنعماي “مئهرعب قا ظ ان اهللا  :  دةص يئزعش ةتلعك ؤة مئهرعب ز مةرهةم  بع
  . دئضةننع بعلمةيمعز، دئيعشتع

ان قعلعنغان   ر هةدعستعمذ مذشذنعثغا ظوخشاش باي ةت قعلغان بع ذخارع رعؤاي ام ب ذ . ظعم اال ب اهللا تاظ
دذ    داق دةي ة مذن عنع      «: هةقت دذ، قايس اثالرمذ بولع ان دةص ظاتعس دذ، رةهم اثالرمذ بولع اهللا دةص ظاتعس

  . )1(دئضعن» نعث نذرغذن ضىزةل ظعسعملعرع بارحىنكع اهللا ). هةممعسع ياخشعدذر(ظاتعساثالر 
ظعمام مذسلعم، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق        

ا اهللا تاظاالشةك ـ شىبهعسعزآع،     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظةث سأيىملىك ظعسعمالر ظابدذلاله ؤة      غ
   .»الردذردئضةن ظعسعم ظابدذراهمان
) ظذ مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر، ظذنعثدعن باشقا «ظئيتقعنكع، ) بذ مذشرعكالرغا! ظع مذهةممةد

ان اهللا دذر      يوقتذر) بةرهةق(هئح مةبذد  مةن ظذنعثغا ظعشعنعمةن،    .  يةنع مانا بذ سعلةر ظعنكار قعلعؤاتق
ةنلعكعنع ظعق   ذد ظعك ار ؤة مةب ذنعث صةرؤةردعض ةن، ظ راص قعلعم ذنع ظئتع ةنظ ث . رار قعلعم ذ مئنع ظ

ذد. عمدذرصةرؤةردعضار ذرظذنعثدعن باشقا هئح مةب ةؤةآكىل جعمع ظعشلعرعمدا .  بةرهةق يوقت ذنعثغا ت ظ
 يةنع اهللا تاظاالدعن باشقا مةن دةرضاهعغا قايتعدعغان هئح آعشع »قعلدعم ؤة ظذنعث دةرضاهعغا قايتعمةن

  . يوقتذر
* * * * * * *  
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بعلةن تاغالر يأتكعلعدعغان ياآع ) تعالؤةت قعلعش(بولذص، ظذنع ) يةنع آعتاب(مذبادا بعرةر قذرظان 

ايتتع (يةر يئرعلعدعغان ؤة ياآع ظألىآلةر سأزلةيدعغان بولغان تةقدعردعمذ  ان ظئيتم ذم ظعم ذالر حوق ). ظ
انالرنعث هةممعس  ا، ظعنس ةر اهللا خالعس دذر، ظةض ث ظعلكعدع ش اهللا نع ة ظع ةت هةمم ةن هعداي عنع جةزم

ذ؟  ةر بعلمعدعم دعغانلعقعنع مأمعنل عدعن (قعلع ة قعلعش ث غةلعب الم دعنعنع نعص ظعس ةتهع قعلع ة ص مةآك
اهللا نعث ؤةدعسع ظةمةلضة ظاشقانغا قةدةر، آاصعرالر ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هامان تىرلىك ) ظعبارةت

ة باالالرغا دذحار بولعدذ، ياآع باال ظذالرنعث يذرتعغا  يئقعن بعر جايغا حىشعدذ، اهللا ؤةدعسعضة ظةلؤةتت
  . 31خعالصلعق قعلمايدذ

  قذرظاننعث صةزعلعتع ؤة آاصعرالرنعث ظذنع ظعنكار قعلعشع توغرعسعدا 
اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلغان بذ قذرظاننع مةدهعيعلةص، قذرظاندعن ظعلضعرع          

دذ       نازعل قعلعنغان آعتابالرغا بول    ان قعلعص مذنداق دةي ةزعلعتعنع باي ذرظان : غان ص رةر ق ذبادا بع ةنع (م ي
 يةنع ظةضةر ظعلضعرع نازعل قعلعنغان بعلةن تاغالر يأتكعلعدعغان) تعالؤةت قعلعش(بولذص، ظذنع ) آعتاب

اآ                   اغالر ظورنعدعن يأتكعلعدعغان ي ةر  آعتابالر ظعحعدة بعرةر آعتاب بولذص، ظذنع تعالؤةت قعلعش بعلةن ت ع ي
قا           ةن باش ةتلةر بعل ذ سىص ة ش ا، ظةلؤةتت أزلةيدعغان بولس ةر س ةردعكع ظألىآل اآع قةبرعل دعغان ؤة ي يئرعلع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة ظعسرا ) 1(
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ةن    ذرظان سىصةتلةنض ذ ق ذص ب ع بول اآع بعرعنح ع، ي ةن بوالتت ذرظان سىصةتلةنض ذ ق ةتلةنمةي ب اب سىص آعت
ارلعق ظعنسانالر ؤة جعنالر               . بوالتتع بعرلعشعص قذرظاننعث ظوخشعشعنع     حىنكع بذ قذرظان مأجعزة بولذص، ب

دذ   ادعر بواللماي عز ق كة هةرض عنع آةلتىرىش ذرظاننعث ظوخشعش ذالر ق ذ ظ ان تةقدعردعم ةآحع بولغ . آةلتىرم
  . شذنداق تذرذقلذق ظةنة شذ مذشرعكالر قذرظانغا ظعشةنمةيدذ ؤة ظذنع ظعنكار قعلعدذ

دذر ة ظعش اهللا نعث ظعلكعدع ة هةمم ةنع هةمم اآع نةرسة ي كة  ظعش ي ىك اهللا تةرةص غالعب ؤة بىي
دذ دذ . قايتذرذلع ذدقا آةلمةي ة ؤذج ان نةرس دذ، خالعمعغ ذدقا آئلع ة ؤذج ان نةرس ان . اهللا خالعغ اهللا ظازدذرغ

  . اهللا هعدايةت قعلغان آعشعنع هئح ظازدذرغذحع بولمايدذ. آعشعنع هئح هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ
ة   ذر ظايةتت ذرظان ”مةزآ رةر ق ا “بع دع دةص تعلغ ةهؤالالرد  . ظئلعن از ظ ايعن ظ ذرظاننعث اظعنت مع  ق ظعس

لعتعلعدذ  ا ظعش ان آعتابالرغ ل قعلعنغ عرع نازع ث  . ظعلض اماؤع آعتابالرنع ة س ذرظان هةمم ع، ق حىنك
  . يعغعندعسعدذر

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ظعم
ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ش داؤذد «: دذدئض الؤةت قعلع عل  تع ايعن يةثض ا ظعنت االمنعث تعلعغ ظةلةيهعسس

ةنع  (ظذ ظئتعنع ظعضةرلةشكة بذيرذؤئتعص، ظاندعن ظئتع ظعضةرلعنعص بولذشتعن بذرذن قذرظاننع         . قعلعندع ي
ةيتتع             ) زةبذرنع أز ظةمضعكعدعنال ي  بذ هةدعسنع  . »تعالؤةت قعلعص تىضعتعص بوالتتع، داؤذد ظةلةيهعسساالم ظ

  . دةص ظاتالدع“ قذرظان”“ زةبذر”بذ هةدعستعمذ ظعلضعرع نازعل قعلعنغان آعتاب . بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان
 ةر دعغانلعقعنع مأمعنل ةت قعلع ةن هعداي عنع جةزم انالرنعث هةممعس ا، ظعنس ةر اهللا خالعس ظةض

ذ؟  اآع    بعلمعدعم ذ؟ ي دعغانلعقعنع بعلمعدعم ان ظئيتع انالرنعث ظعم ىتىن ظعنس ةنع ص ذالرغا   ي ذ ظ  ب
دعغان   دةك تةسعر قعلع ة قذرظان ا ؤة ظةقعللةرض اآعت     ظايدعثالشمعدعمذ؟ دعلالرغ وقدةلعل ـ ص أجعزة ي .  ؤة م

اش     دعن ب ن قورققانلعقع ذنعث اهللا دع ةن ظ ذم س ا، حوق ل قعلس ا نازع ر تاغق ذرظاننع بع ةر اهللا ق ظةض
  .  يئرعلعص آةتكةنلعكعنع آأرةتتعث،ظةضكةنلعكعنع

ة ذخارع، ص ام ب دذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ر «: يغةمبةر ظةلةيهعسس ةر بع ه
شةك ـ شىبهعسعزآع، ماثا بئرعلضةن مأجعزة       . صةيغةمبةرضة ظعنسانالر ظعمان ظئيتعدعغان مأجعزة بئرعلدع    

ا ؤةهعي قعلدع. ؤةهعيدذر اال ظذنع ماث ةيغةمبةرمةن قعيامةت آىنع ظةضةشك. اهللا تاظ  ىحعلعرع ظةث آأص ص
ةنبولذشذ د قعلعم ذنعث ظألىشع    . »منع ظىمع ةيغةمبةرنعث مأجعزعسع ظ ر ص ةر بع ذ هةدعسنعث مةنعسع ه ب

عدذ   ةن ظاخعرلعش اآعتتذر            . بعل ل ـ ص دعغان دةلع ى قالع ا، مةثض ذرظان بولس ذ ق ةص   . ب عرلعرع تىض ذنعث س ظ
. االر ظذنعثغا تويمايدذ   ظألعم . ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعيةمذ آأص بولذشع بعلةن آونعراص قالمايدذ         . قالمايدذ

اتعلنع ظايرعغذحعدذر، ظذ حاقحاق ظةمةستذر        آعمكع ظذنع تةرك ظةتسة، اهللا ظذنع هاالك      . ظذ هةق بعلةن ب
  . آعمكع توغرا يولنع ظذنعثدعن باشقا نةرسعدعن ظعزدعسة اهللا ظذنع ظازدذرعدذ. قعلعدذ
 دذر ة ظعش اهللا نعث ظعلكعدع ةت هةققع هةمم دة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ   ظعبنع ظعسهاق بذ ظاي

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ةنع: ظةنه ةقةتي دذ    ص ذدقا آئلع ال ؤذج ان ظعش . اهللا خالعغ
  . ظعبنع جةرعرمذ مذشذنداق تةصسعر قعلغان. خالعمعغان ظعش ؤذجذدقا آةلمةيدذ

) نعث ؤةدعسع ظةمةلضة اهللا) مةآكة صةتهع قعلعنعص ظعسالم دعنعنعث غةلعبة قعلعشعدعن ظعبارةت 
ظاشقانغا قةدةر، آاصعرالر ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هامان تىرلىك باالالرغا دذحار بولعدذ، ياآع باال 

ر جايغا حىشعدذ  ئقعن بع ةنع ظذالر  ظذالرنعث يذرتعغا ي ادا    ظعنكار  هةقنع    ي ةيلعدعن دذني قعلغانلعقع تىص
االالر يئتعص تذرعدذ    ظذالر ياآع ظذالرنعث ظةتراصعدعكع آعشعلةرضة  مذنداق بولذشع ظذالرنعث ؤةز    .  هةمعشة ب

  . ـ نةسهةت ؤة ظعبرةت ظئلعشع ظىحىندذر



  
  
  

  

 

 353                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةن      داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ع  (: اهللا تاظ ة ظاهالعس ع مةآك علةرنعث   !) ظ ةن س ز هةقعقةت بع
ذالرنع    دذق، ظ االك قعل ةهةرلةرنع ه عثالردعكع ش دعن(ظةتراص ةرنع  ) آذفرع ان  يانسذن دةص ظايةتل ةآرار باي ت

دذق عنع  )1( قعل ث ظةتراص ذالرنعث زئمعننع ةن (ظ ةللعتعش بعل ذلمانالرغا ظعض ذ ) مذس ةدةم -قةدةمم  ق
ةهؤال مذشذنداق ظعكةن   (تارايتعص بئرعؤاتقانلعقعمعزنع ظذالرمذ بعلمةمدذ؟    ظذالر غالعب هئسابلعنامدذ؟    ) ظ

  . )2()مةغلذص هئسابلعنامدذ؟(
اس رةزعيةل  ع ظابب ةؤفعي، ظعبن دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ة (: اله مةآك

اهللا نعث ؤةدعسع ظةمةلضة ظاشقانغا قةدةر، ) صةتهع قعلعنعص ظعسالم دعنعنعث غةلعبة قعلعشعدعن ظعبارةت
دذ  ا دذحار بولع ىك باالالرغ ةنع ظذالرغا ظاسماندعن    آاصعرالر ظأز قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن هامان تىرل  ي

ر جايغا حىشعدذ . ىشعدذظازاب ح  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ياآع باال ظذالرنعث يذرتعغا يئقعن بع ةنع ص  ي
دذ   ذرذش ظاحع ذالرغا ظ ا حىشىص ظ ر جايغ ئقعن بع ذرتعغا ي ذالرنعث ي ذ  . ظ ذ ب ةتادة قاتارلعقالرم د ؤة ق مذجاهع

  . ظايةتنعث تةصسعرعنع مذشذنداق بايان قعلغان
ةت  ظعكرعمة ظعبنع ظابباس رةزعيةلال  دة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة بعر رعؤايعتع هذ ظةنهذمانعث يةن

  .  يةنع مذسعبةتلةرضة دذحار بولعدذباالالرغا دذحار بولعدذ: قعلعدذ
 اهللا ؤةدعسعضة ظةلؤةتتة خعالصلعق قعلمايدذ   يةنع اهللا صةيغةمبةرلعرعضة ؤة ظذالرغا ظةضةشكةنلةرضة 

اهللا نع صةيغةمبةرلعرعضة قعلغان ؤةدعسعضة    . دعسعنع هةرضعز بذزمايدذدذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياردةم بئرعش ؤة 
ويلعمعغعن، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر،            ام  ) دوستلعرع ظىحىن دىشمةنلعرعدعن     (خعالصلعق قعلعدذ دةص ظ ظعنتعق

  . ))3ظالغذحعدذر
* * * * * * *  

 Ï‰ s) s9 uρ x—Í“ ÷κ çJó™ $# 5≅ ß™ã Î/ ÏiΒ y7Ï= ö6 s% àM ø‹ n= øΒ r'sù tÏ% ©#Ï9 (#ρã x x. §Ν èO öΝ åκ èEõ‹ s{r& ( y# ø‹ s3sù tβ% Ÿ2 É>$s) Ïã ∩⊂⊄∪  
دع  خعرة قعلعن ةن مةس ةيغةمبةرلةر هةقعقةت ذن ص ةن نذرغ عرع ظأتك ةندعن ظعلض عرالرغا . س آاص

بئرعلعدعغان ظازابنع بعر مذددةت آئحعكتىردىم، ظاندعن ظذالرنع جازالعدعم، ظذالرغا بةرضةن جازايعم قانداق 
   .32ظعكةن؟

   بئرعش توغرعسعدا تةسةللعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
االمغا،    ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ار قعل  (اهللا تاظ ذنع ظعنك ةؤمعنعث ظ ذنعث ق ا ظ غانلعقعغ

سةندعن ظعلضعرع ظأتكةن نذرغذن :  بئرعص مذنداق دةيدذ تةسةللع )لعقع ظىحىن آأثلعنعث يئرعم بولماس  
  .  يةنع سةن ظىحىن ظذالردا ظئلعشقا تئضعشلعك ظىلضة بار مةسخعرة قعلعندعصةيغةمبةرلةر هةقعقةتةن

 آاصعرالرغا بئرعلعدعغان ظازابنع بعر مذددةت آئحعكتىردىم   يةنع ظذالرغا مأهلةت بئرعص ظذالرغا 
  . مىحىشعدعغان ظازابنع آئحعكتىرد

 دعم ذالرنع جازالع دعن ظ ذالرغاظان دعم ظ اتتعق جازالع ذالرنع ق ةنع ظ ازابنع  ي دعغان ظ  بئرعلع
  آئحعكتىرضةنلعكعم ظاندعن ظذالرنع قاتتعق جازالعغانلعقعم هةققعدعكع خةؤةر ساثا يةتكىزىلدعمذ؟ 

ةن     داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ةن        : اهللا تاظ ذالرغا م ذق، ظ م تذرذقل العلعرع زالع ةهةر ظاه ذن ش نذرغ
ةنع ظذالرغا ظذزاق مذددةت مأهلةت      (دعن ، ظان  )ظذالر بذ مأهلةتكة مةغرذر بولذص آةتتع       (مأهلةت بةردعم    ي

                                                 
  .  ـ ظايةت27سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظةنبعيا ) 2(
  .  ـ ظايةت47سىرة ظعبراهعم ) 3(
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يعن  عنعمدعن آئ اهعمدذر     ) بةرض ث دةرض اي مئنع دعغان ج اخعر قايتع دعم، ظ ذالرنع جازالع اخعر  (ظ ةنع ظ ي
  . )1()هةممعسع ماثا آئلعدذ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم
عزآع           « ةك ـ شىبهعس وش     ش عز ب دا هةرض ذتقان حاغ ذنع ت دذ ظ ةت بئرع ة مأهل ا ظةلؤةتت ، اهللا زالعمغ

دذ ذدع  . »قويذؤةتمةي ةتنع ظوق ذ ظاي االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذرتالر  : ظان م ي ارعث زالع صةرؤةردعض
ع( ذ  ) ظاهالعس ةن تولعم ازابع هةقعقةت ث ظ دذ، اهللا نع االك قعلع ذنداق ه ة ش ا، ظةن االك قعلس ع ه ن

  . ))2قاتتعقتذر
* * * * * * *  

 ô yϑ sùr& uθ èδ íΟÍ← !$s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6|¡x. 3 (#θè= yè y_ uρ ¬! u !% x. u à° ö≅è% öΝ èδθ‘ϑ y™ 4 ÷Πr& … çµ tΡθä↔ Îm6t⊥ è? $yϑ Î/ 
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È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù … çµs9 ô ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪   

ظذالر بذتالرنع اهللا ) بذتالرغا ظوخشامدذ؟(هةر بعر آعشعنعث قعلغان ظةمةلعنع آأزعتعص تذرغذحع اهللا 
بذتالرنعث ناملعرعنع ظاتاص بئقعثالر، يةر يىزعدة اهللا بعلمةيدعغان نةرسعلةر «: ظذالرغا. غا شئرعك قعلدع

ذم  ذرذق ض اآع ق علةر؟ ي تعص بئرةمس ا ظئي ذالرنع اهللا غ علةر ظ اردةك، س ةن ب ث (ان بعل ذالرنع اهللا نع ظ
بةلكع آاصعرالرغا ظذالرنعث آذفرع حعرايلعق آأرسعتعلدع، ظذالر . دئضعن» )شئرعكلعرع دةؤاتامسعلةر؟

  . 33اهللا ضذمراه قعلغان ظادةمضة هئحقانداق هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ. توغرا يولدعن مةنظع قعلعندع
  ع توغرعسعدا يوقلذقسدا هئحقانداق شئرعكحعلعكنعث اهللا بعلةن مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث ظارع

 بذتالرغا ظوخشامدذ؟ (هةر بعر آعشعنعث قعلغان ظةمةلعنع آأزعتعص تذرغذحع اهللا(   اهللا نةصةس 
ص           ازارةت قعلع ص ؤة ن ةللعرعنع بعلع دذر، ظةم أزعتعص تذرغذحع عنع آ ان ظعضعس ر ج ةر بع ذحع ه ظالغ

اال ظةمةل قعلغذحعال دذر، اهللا تاظ دذ     تذرغذحع ةللعرعنعث هةممعسعنع بعلعص تذرع ان ظةم . رنعث ياخشع ـ يام
  . ظذنعثغا هئح نةرسة مةخصعي قالمايدذ

                    سةن قايسع هالةتتة بولمعغعن، قذرظاندعن قايسع نةرسعنع ظوقذمعغعن، سعلةر قايسع بعر ظعشنع
ز سعلةرنع آ    ان بع ثالردا هام ذؤاتقان ؤاقتع ةن بول ذنعث بعل اثالر، ظ ذرعمأقعلم تعن)3( )عززعتعص ت ) دةرةخ

ةر يىزعدعكع هايؤانالرنعث هةممعسعضة رعزعق      )4( تأآىلضةن ياصراقتعن اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق     ي
) ظألضةندعن آئيعن  (ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث تذرار جايعنع ؤة  ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (بئرعشنع اهللا   

ا      آأمىلعدعغان جايعنع بعلعدذ، ظذالرنعث هةممعس      ةنع لةؤهذلمةهصذزغا  (ع روشةن آعتابق  )5(يئزعلغاندذر ) ي
       دىزع ذرذنغان، آىن ان، آئحعسع يوش أز قعلغ كارا س ان، ظاش أز قعلغ ذرذن س ثالردعن يوش علةرنعث ظعحع س

ع   ةنلةرنعث هةممعس كارا يىرض دا(ظاش ىن ظئيتقان تذر ) اهللا ظىح ص  (ظوخشاش ةممعنع بعلع ةنع اهللا ه ي

                                                 
   . ـ ظايةت48سىرة هةج ) 1(
  .  ـ ظايةت102سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع61سىرة يذنذس ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة ظةنظام ) 4(
  .  ـ ظايةت6سىرة هذد ) 5(
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، )ياآع يوشذرذن سأزلعسةث، اهللا نعث نةزعرعدة ظوخشاشتذر        (كارا سأزلعسةث   ظةضةر سةن ظاش   )1()تذرعدذ
ةردة بولساثالر، اهللا    )2( حىنكع ظذ سعرنع ؤة ظذنعثدعنمذ مةخصعيرةك ظعشالرنع بعلعص تذرعدذ              سعلةر قةي

  . ))3سعلةر بعلةن بعرضة، اهللا قعلعؤاتقان ظعشعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر
حوقذنعؤاتقان، هئح نةرسعنع ظاثعلمايدعغان، آأرمةيدعغان، حىشةنمةيدعغان،   ظةنة شذ اهللا مذشرعكالر  

ة ؤة         ان، ظأزلعرعض ة بولمعغ كة ظعض ةظةت يةتكىزىش ئح مةنص ذحعلعرعغا ه ة ؤة حوقذنغ ظأزلعرعض
ذتالر بعلةن ظوخشاشمذ؟       ىغا يةتكةن زعياننع آأتىر    عحوقذنغذحعلعر ا ؤئتةلمةيدعغان ب ذتالرنع اهللا غ ذالر ب ظ

  .  يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىص بذتالرغا حوقذندعلدعشئرعك قع
ذالرغا ثالر «: ظ اص بئقع املعرعنع ظات ذتالرنعث ن ذالرنعث     ب دىرىثالر، ظ ذالرنع بعل ة ظ ةنع بعزض  ي

شىبهعسعزآع، ظذالرنعث هئح هةقعقعتع     ـ شةك   . هةقعقعي قعياصعتعنع ظئحعص بئرعثالر تاآع ظذالر تونذلسذن   
 يةنع  يىزعدة اهللا بعلمةيدعغان نةرسعلةر باردةك، سعلةر ظذالرنع اهللا غا ظئيتعص بئرةمسعلةر؟يةر. يوق

ة            . يةر يىزعدة بذتنعث هئحقانداق هةقعقعتع يوق      ظةضةر ظذنعث هةقعقعتع بولعدعغان بولسا، اهللا ظذنع ظةلؤةتت
  . حىنكع، اهللا تاظاالغا هئح نةرسة مةخصعي ظةمةس. بعلضةن بوالتتع
 دئضعن» )ظذالرنع اهللا نعث شئرعكلعرع دةؤاتامسعلةر؟(قذرذق ضذمان بعلةن ياآع يةنع سعلةر 

ذالرغا     ويالص ظ دذ دةص ظ ان آةلتىرةلةي دذ ؤة زعي ةظةت يةتكىزةلةي ذتالر مةنص ة ب ذمانعثالر بويعح أز ض ظ
علةر؟    الر دةص ظاتامس ذالرنع ظعاله علةر؟ ؤة ظ ا  حذقذنامس علةر ؤة ظات ةقةت س ذتالر ص ذ ب وؤاثالر ب - ب

اآعت حىشىرضعنع يوق،    -ظاتعؤالغان قذرذق نامالردعنال ظعبارةت، اهللا بذنع ظعسصاتاليدعغان هئح بعر دةلعل       ص
ةك      عدعن ش ارع تةرعص ذالرغا صةرؤةردعض ةت  -ظ عز هعداي ذرظان   ( شىبهعس ةيغةمبةر ؤة ق ةنع ص ةن ) ي آةلض

  . ))4ضعشعدذتذرذقلذق، ظذالر صةقةت ضذمانغعال ؤة نةصسعلعرعنعث خاهعشعغعال ظة
بةلكع آاصعرالرغا ظذالرنعث آذفرع حعرايلعق آأرسعتعلدع يةنع ظذالرنعث ظازغذنلذقع ؤة ظذالرنعث 

عتعلدع        ذالرغا حعرايلعق آأرس دىز دةؤةت قعلعشع ظ ة ـ آىن ذققا آئح ة . ظازغذنل ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
  . )5(قدذدوستالرنع مذسةللةت قعل) شةيتانالردعن(ظذالرغا بعز : دئدع
 دعن مةنظع قعلعندع ةنع ظذالرنعث آذفرع ؤة ظازغذنلذ    ظذالر توغرا يول قع ظأزلعرعضة توغرعدةك    ي

دذ  . حعرايلعق آأرسعتعلعشع بعلةن ظذالر اهللا تاظاالنعث يولعدعن مةنظع قعلعندع  : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي
لمايدذاهللا ضذمراه قعلغان ظادةمضة هئحقانداق هعدايةت قعلغذحع بو .  

اهللا بعرآعمنعث ضذمراهلعقعنع ظعرادة قعلعدعكةن، ظذنعث ظىحىن      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن     
ادعر    (اهللا غا قارشع قولذثدعن هئح ظعش آةلمةيدذ      يةنع هئح ظادةم ظذنعثدعن ضذمراهلعقنع دةصظع قعلعشقا ق

ةت تئصعشعغا هئرعس بو6( ()بواللمايدذ  ذالرنعث هعداي أزع ضذمراه قعلغان آعشعنع سةن ظ لساثمذ، اهللا ظ
  . )7(هئحقانداق مةدةتكار يوق) اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلدذرعدعغان(هعدايةت قعلمايدذ، ظذالرنع 

* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت10سىرة رةظد ) 1(
  .  ـ ظايةت7سىر تاها ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4سىرة هةدعد ) 3(
  .  ـ ظايةت23سىرة نةجم ) 4(
  .  ـ ظايةت25سىرة فذسسعلةت ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة ماظعدة ) 6(
  .  ـ ظايةت37سىرة نةهل ) 7(
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ظذالرنع اهللا نعث . تئخعمذ قاتتعق بولعدذظذالر بذ دذنيادا ظازابقا دذحار بولعدذ، ظاخعرةتنعث ظازابع 

دذ  اقلعغذحع بولماي دعن س ذنعث . 34ظازابع ذآع، ظ عتع ش ةتنعث سىص ان جةنن ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغ ت
ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدذ، ظذنعث مئؤعلعرع تىضعمةيدذ، هةمعشة ساية حىشىص تذرعدذ، ظةنة شذ 

  . 35جايعدذر؛ آاصعرالرنعث ظاقعؤةت بارعدعغان جايع دوزاختذرتةقؤادارالرنعث ظاقعؤةت بارعدعغان 
  آاصعرالرغا بئرعلعدعغان جازانعث ؤة تةقؤادارالرغا بئرعلعدعغان مذآاصاتنعث بايانع توغرعسعدا 

ارةت      ةنلعكعدعن ظعب ئرعك آةلتىرض ا ش انلعقع ؤة اهللا تاظاالغ ذرلذق قعلغ رعكالرنعث آذص اال مذش اهللا تاظ
ةؤة دعن خ دعغان   ظةهؤالع ةقؤادارالرغا بئرعلع ازانع ؤة ت دعغان ج عرالرغا بئرعلع يعن، آاص ةندعن آئ ر بةرض

دذ    داق دةي ص مذن ان قعلع اتنع باي دذ : مذآاص ار بولع ا دذح ادا ظازابق ذ دذني ذالر ب ةرنعث  ظ ةنع مأمعنل  ي
  . قوللعرع بعلةن ظألتىرىلعدذ ؤة ظةسعر ظئلعنعدذ

 ظاخعرةتنعث ظازابع تئخعمذ قاتتعق بولعدذ      ان خارلعقعدعن ادا تارتق  يةنع ظذالر ظاخعرةتتة بذ دذني
ظعمام مذسلعم ظاخعرةت ظازابعنعث قاتتعق ظعكةنلعكع هةققعدة       . نةححة هةسسة قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ     

: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعر ـ بعرعضة لةنةت ظئيتعشقذحعالرغا مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
  . »دذنيانعث ظازابع ظاخعرةتنعث ظازابعغا قارعغاندا بةك يةثضعلدذربهعسعزآع، شةك ـ شى«

ةيدذ        دة تىض ذددةت ظعحع ذم م ازابع مةل ث ظ دةك دذنيانع االم ظئيتقان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس راق . ص بع
ويزا ـ آ          وت ؤة آ ازابع ظ اخعرةت ظ ث   عظ ا ظوتعنع ارارعتع دذني ث ه ذ ظوتنع ذص، ب ارةت بول ةنلةردعن ظعب ش

اتتعقلعقعنع تةسةؤؤذر   بذ آويزا ـ آع .  هةسسة ظارتذقتذر70عضة نعسبةتةن هارارعت شةنلةرنعث ظئغعرلعقع ؤة ق
  . قعلعش مذمكعن ظةمةس

ةن  داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ةدع  : اهللا تاظ ةر ظةه دة ه انالرنع (شذ آىن عيلعق قعلغ ا ظاس اهللا ) اهللا غ
دذ دةك جازالعماي ةدع اهللا باغل. جازالعغان دة هئح ظةه دذهةم دةك باغلعماي ةتنع  )1( عغان ذالر قعيام اق، ظ ي

ا بعز دوزاخنع تةييارلعدذق  راقتعن آأرضةن . ظعنكار قعلدع، قعيامةتنع ظعنكار قعلغانالرغ دوزاخ ظذالرنع يع
اؤازنع ظاثاليدذ   ) ظئشةآتةك(حاغدا،ظذالر دوزاخنعث غةزةصتعن قاينعغان ؤة   ظذالر زةنجعر بعلةن    . هاثرعغان ظ

ةردة ظذالر         باغالنغان هالد   ار يئرعضة تاشالنغان حاغدا، بذ ي دذ ) ظأزلعرعنعث (ا دوزاخنعث ت ألىمعنع تعلةي . ظ
ألىمنع ظةمةس، تاالي ظألىملةرنع تعلةثالر              ) ظذالرغا( ظذالرغا ظئيتقعنكع،    . )دئيعلعدذ (بىضىن سعلةر بعر ظ

ذ  « ان، ) دوزاخ(ش ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغ ا ت عمذ ي ع(ياخش ةن آعش ى ق) آعرض ة مةثض دعغان جةننةتت الع
  . ))2جةننةت تةقؤادارالرغا بئرعلضةن مذآاصاتتذر ؤة ظذالرنعث ظاخعرع بارعدعغان جايعدذر» ياخشعمذ؟
 ئقعص تةثالر ظ تعدعن ظأس ذنعث ظاس ذآع، ظ عتع ش ةتنعث سىص ان جةنن ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغ ت
دذ عغا،   تذرع ة ظةتراص ةتنعث هةمم تةثلعرع جةنن ةتنعث ظأس ةنع جةنن داق جةن ي ةهلع قان ةت ظ ة ن  ؤة قةيةرض

  . خالعسا شذ يةرضة قاراص ظاقعدذ
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر26 ــــ 25سىرة فةجر ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر15 ـــــ 11سىرة فذرقان ) 2(



  
  
  

  

 

 357                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةن    داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ذ     : اهللا تاظ ذآع، ظ عتع ش ةتنعث سىص ان جةنن ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغ ت
ة   تةثالر، ظعحكىحعلةرض ىتتعن ظأس ةن س ةمع ظأزضةرمعض تةثالر، ت ذدعن ظأس ةن س ع ظأزضةرمعض ةردة رةثض ي

ة بةهرعمةن          لةززةت بئغعشالي  دعغان مةيدعن ظأستةثالر ؤة ساص هةسةلدعن ظأستةثالر بولعدذ، ظذالرغا جةننةتت
  . ))1بولعدعغان تىرلىك مئؤعلةر بولعدذ ؤة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن مةغصعرةت بولعدذ

ظذنعث مئؤعلعرع تىضعمةيدذ، هةمعشة ساية حىشىص تذرعدذ    ةر، يئمةك ـ  يةنع جةننةتتعكع مئؤعل
  . ضةص قالمايدذةر ظىزىلىص قالمايدذ ؤة تىمةآلظعح

ان     ةت قعلغ ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب لعم، ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ذش (ظعم ىن تذتذل آ
ان قعلعنغان ةهؤال باي ذلغان ظ امعزع ظوق ةيغةمبعرع:هةدعستة ساهابعالر) ن ذ !  ظع اهللا نعث ص بعز سئنعث ب

، ظاندعن  بعر نةرسة ظالغاندةك قعلغانلعقعثنع    ) ورذن آأزدة تذتذلغان  ظعمام تذرعدعغان ظ   (ظورنعثدا تذرذص   
تع   ظارقا أردذق، دئيعش انلعقعثنع آ ا داجعغ االم . ثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتنع   «: ص ةن جةنن ةن هةقعقةت م

ة  ،آأردذم، ظاندعن ظذنعثدعن بعر ساصاق ظىزىمنع ظالماقحع بولدذم، ظةضةر مةن ظذنع ظالغان بولسام        ظةلؤةتت
  . دئدع»  ظذنعثدعن قعيامةت آىنعضعحة يةيتتعثالرسعلةر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      عيظعمام مذسلعم، جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةز        ةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ   ةهلع جةننةت «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ة جةننةت ظ دذت معشقعرعمايدذ، حوث ـ آعحعك      .  ظعحعدذ ، يةي
ستئمال قعلغان يئمةك ـ ظعحمعكع ظعصار، ظةنبةرنعث صذرعقعغا ظوخشاش صذراققا     تةرةت قعلمايدذ، ظذالرنعث ظع

ظذالرغا خذددع نةصةس ظئلعش ظعلهام قعلعنغاندةك، اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعش ؤة ظذنع           . ظايلعنعص آئتعدذ 
  . »ظذلذغالش ظذالرغا ظعلهام قعلعنعص تذرعدذ

ةدع    ع ظذقب ذمامة ظعبن ةظع، س ةد ؤة نةس ام ظةهم ةنلعكعنع    ظعم داق دئض ةمنعث مذن ع ظةرق د ظعبن ن زةي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص              : رعؤايةت قعلعدذ  ادةم ص ابتعن بعر ظ ! ظع مذهةممةد   : ظةهلع آعت

ة           ةن ـ ه ةن ؤة ظعحعدعك ةهلع يةيدعك ةت ظ عثحة جةنن ئنعث ظئيتعش دع ! س االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
ة بعر            مذهةممةدنعث جئن   . هةظة، شذنداق « ع ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، جةننةتت

ىز ظادةم ذم ي ا قعلعش شةه      ظادةمضة حوق ةص ـ ظعحعش، جعم دذنعث ي دع»ؤةت آىحع بئرعلع ادةم.  دئ ذ ظ : ظ
ة ظةزعيةت يةتكىزعدعغان نةرسة      . ضةن ؤة ظعحكةن ظادةمنعث حوث ـ آعحعك تةرعتع بولعدذ      يئ ئكعن جةننةتت ل

ةهلعنعث حوث ـ آعحعك تةرعتع      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئدعيوق تذرسا؟ ةردذر جةننةت ظ ظذالرنعث  . ت
دذ   ةر حعقعص تذرع ذرعقعغا ظوخشاش ت ةرنعث ص ار، ظةنب دعن ظعص ذالرنعث قورس . بةدةنلعرع ةن ظ قع عشذنعث بعل

  .  دئدع»تارتعلعدذ
ةن     داق دئض اال مذن دة اهللا تاظ ع هةققع ةتنعث مةنعس ذر ظاي دعغان  تى: مةزآ عمةيدعغان ؤة حةآلةنمةي ض

سايعلعرع ظذالرغا يئقعندذر، جةننةتنعث مئؤعلعرعنع ظىزىش           ) دةرةخلةرنعث(جةننةتتعكع   ))2مئؤعلةردعن
اهللا تاظاال  . ضةص قالمايدذ ؤة مةثضى يوقالمايدذ      ى شذنداقال جةننةتنعث سايعسع ت     ))3ظذالرغا ظاسان قعلعنعدذ  
دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت ان ظ: ب ئقعص  ظعم انالرنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ئيتق

دذ     ى قالع ةردة مةثض ذالر جةننةتل ىزعمعز، ظ ة آعرض دعغان جةننةتلةرض تعلةر    . تذرع اك جىص ذالرغا ص ةردة ظ ذ ي ظ
  . ))4بولعدذ، ظذالرنع جةننةتنعث مةثضىلىك سايعسعغا داخعل قعلعمعز

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة مذهةممةد ) 1(
  . ت ـ ظاية33 ــــ 32سىرة ؤاقعظة ) 2(
  .  ـ ظايةت14سىرة ظعنسان ) 3(
  .  ـ ظايةت57سىرة نعسا ) 4(
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ة  انالرنع جةننةتك اال ظعنس عنعح   اهللا تاظ ىن آأص ذش ظىح تعن قورقذت ذرذش ؤة دوزاخ الالردا ة قعزعقت  ه
دذ    ان قعلع دا باي ر ظورذن عتعنع بع ةن دوزاخنعث سىص ةت بعل ةتنعث   . جةنن ذ جةنن ذ ظايةتتعم اال ب ذثا اهللا تاظ ش

دذر؛ : سىصعتعنع بايان قعلغاندعن آئيعن مذنداق دةيدذ      دعغان جايع اقعؤةت بارع ةقؤادارالرنعث ظ ظةنة شذ ت
ظةهلع دوزاخ بعلةن :  مذنداق دئضةناهللا تاظاال بذ هةقتة. رنعث ظاقعؤةت بارعدعغان جايع دوزاختذرآاصعرال

  . )1(باراؤةر بولمايدذ، ظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر) قعيامةت آىنع(ظةهلع جةننةت 
* * * * * * *  

 tÏ% ©!$# uρ ãΝ ßγ≈ sΨ ÷ s?#u |=≈ tG Å3ø9 $# šχθãm u ø tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ( zÏΒ uρ É>#u“ ôm F{$# tΒ ã Å3Ζ ãƒ … çµŸÒ÷è t/ 4 ö≅ è% 

!$ yϑ ¯ΡÎ) ßN ó É∆é& ÷βr& y‰ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8Î õ° é& ÿ ÏµÎ/ 4 Ïµø‹ s9 Î) (#θãã ôŠr& Ïµ øŠs9 Î) uρ É>$t↔ tΒ ∩⊂∉∪ y7 Ï9 ẍ‹ x.uρ çµ≈ sΨ ø9u“Ρ r& $̧ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{ tã 4 
È È⌡s9 uρ |M ÷è t7̈? $# Νèδ u !# uθ÷δ r& $tΒ y‰ ÷èt/ x8u !% y` zÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $ tΒ y7 s9 z ÏΒ «! $# ÏΒ 5c’ Í< uρ Ÿω uρ 5−#uρ ∩⊂∠∪  

يةنع ظابدذلاله ظعبن ساالم (نازعل قعلغانالر ) يةنع تةؤرات ؤة ظعنجعل(بعز آعتاب !) ظع مذهةممةد(
ذرظان (ساثا نازعل قعلعنغان ) ؤة نةجاشعغا ظوخشاشالر  ظعتتعصاق ) ساثا قارشع . (دعن شادلعنعدذ ) ق
ةنلةرنعث ظارعسعدا  ذرذص ضةدةنكةشلعكتعن (تىزض ةقلعقعنع بعلعص ت ةزع ) ه ذرظاننعث ب ايلعرعنع (ق ) ج

ا ) يالغذز(مةن صةقةت «!) ظع مذهةممةد. (ظعنكار قعلعدعغانالرمذ بار  اهللا غعال ظعبادةت قعلعشقا، اهللا غ
ادةت قعلعشقعال دةؤةت ) ظعنسانالرنع (شئرعك آةلتىرمةسلعككة بذيرذلدذم، ) هئح نةرسعنع ( ا ظعب اهللا غ

أز (عثدةك شذن. 36دئضعن» قعلعمةن، اهللا نعثال دةرضاهعغا قايتعمةن  ة ظ يةنع ظأتكةنكع صةيغةمبةرلةرض
هأآىم ) آعشعلةر ظارعسعدا حعقعرعشقا (، قذرظاننع ظةرةب تعلعدا )تعلعدا آعتاب نازعل قعلغعنعمعزدةك 

ذالرنعث  ذرذص، ظ ذص ت ةهلع آعتابنعث (قعلعص نازعل قعلدذق، سةن ظعلعمضة ظعضة بول ةنع ظ نةصسع ) ي
 ساثا هئحقانداق ياردةم بةرضىحع ؤة سئنع اهللا نعث ظازابعدعن خاهعشلعرعغا ظةضعشعص آئتعدعغان بولساث،

  . 37ساقلعغذحع بولمايدذ
 مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان نعثظةهلع آعتابتعن راستحعل بولغان آعشعلةر

  قذرظاندعن خذشاللعنعدعغانلعقع توغرعسعدا 
) دذلاله ظعبن (زعل قعلغانالر نا) يةنع تةؤرات ؤة ظعنجعل (بعز آعتاب !) ظع مذهةممةد ةنع ظاب ي

 يةنع ظأزلعرعضة نازعل دعن شادلعنعدذ) قذرظان(ساثا نازعل قعلعنغان ) ساالم ؤة نةجاشعغا ظوخشاشالر
ث ت عنقعل ان آعتابنع دعغانالر   غ ةل قعلع ة ظةم ع بويعح تلعقعغا    ةلعص ذرظاننعث راس دا ق ث آعتابلعرع  ظأزلعرعنع

انلعقع ؤة ق      اآعتالر بولغ ذرظاننعث نازعل       دةلعل ـ ص ىن ق ةن خذش ـ بئشارةت بئرعلضةنلعكع ظىح ذرظان بعل
  . بولذشعدعن خذشاللعنعدذ

داق دئضةن ة مذن ذ هةقت اال ب دعغانالر  : اهللا تاظ ابنع تئضعشلعك رةؤعشتة ظوقذي ا قعلغان آعت بعز ظات
ة شذالر ظذنعثغا ظعشعنعدذ        ةنع قذرظاننع  (آعملةرآع آعتابنع   . بار، ظةن كةن، ظذالر زعيان    ظعنكار قعلعدع ) ي

ارتقىحعالردذر ةنمةثالر   «)2( ت اآع ظعش عنعثالر ي ذرظانغا ظعش ذنعثغا   (ق عثالر ظ ع ظعشعنعش ةيلع، حىنك م
دذ   ئلعص آةلمةي ان ظ ذنعثغا نوقس لعكعثالر ظ ةت، ظعشةنمةس ل  . دئضعن» )آامال ذرظان نازع عزآع، ق شىبهعس

                                                 
  . ـ ظايةت20سىرة هةشعر ) 1(
  .  ـ ظايةت121سىرة بةقةرة ) 2(
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ذرظاننع ظاثلعغان حاغ  ةنلةر ق اب بئرعلض دا بولذشتعن ظعلضعرع آعت ة ) تةسعرلعنعص(لعرع ال سةجدعض دةره
دذ ذالر. بارع دذ   «: ظ ذم ظورذنلعنع ارعمعزنعث ؤةدعسع حوق اآتذر، صةرؤةردعض ارعمعز ص دذ» صةرؤةردعض  ))1دةي

ص    ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ابلعرعمعزدا مذهةمم ث آعت ة بعزنع اال بعزض ةر اهللا تاظ ةنع ظةض ي
ا، اهللا    ان بولس نع ؤةدة قعلغ ةق ؤة راس    ظةؤةتعش ةن ه ع هةقعقةت ث ؤةدعس ة    . تذرتتاظاالنع ذم ظةمةلض ذ حوق ظ

ا آئلعدذ ذنعث ؤةدعسع نئمعدئضةن راست هة. ظاشعدذ ؤة بارلعقق اآتذر، ظ اال ص جعمع هةمدذساناالر ! اهللا تاظ
  . يالغذز اهللا تاظاالغا مةنسذصتذر

    دذ قا يعقعلع ةجدة قعلعش دا س ان هال ذالر يعغلعغ ة (ظ اثالش بعل ذرظاننع ظ ا ق ذالر اهللا غ ذ ) ن ظ تئخعم
دذ  ةزةررذ قعلع ع )2( )ت اثا قارش عدا ) س ةنلةرنعث ظارعس اق تىزض ذرذص (ظعتتعص ص ت ةقلعقعنع بعلع ه
ار ) جايلعرعنع (قذرظاننعث بةزع ) ضةدةنكةشلعكتعن ةنع ظعتتعصاقداشالرنعث   ظعنكار قعلعدعغانالرمذ ب  ي

  . بةزعلعرع ساثا نازعل قعلعنغان قذرظاننع ظعنكار قعلدع
دذ داق دةي د مذن ةنلةر: مذجاهع اق تىزض ذدعي ؤة نظعتتعص ةنع يةه اراالرنعث ا ي عدا س ظارعس

 ظعنكار قعلعدعغانالرمذ بار) جايلعرعنع(قذرظاننعث بةزع ) هةقلعقعنع بعلعص تذرذص ضةدةنكةشلعكتعن(
ار    دعغانالر ب ار قعلع ةزعلعرعنع ظعنك ةقنعث ب ةن ه اثا آةلض ةنع س دذراهما .ي ةتادة ؤة ظاب د   ق ع زةي ن ظعبن

  . قاتارلعقالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلغان
دذ     ا ظعمان آةلتىرعدعغان،        : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ظةهلع آعتاب ظارعسعدا هةقعقةتةن اهللا غ

  . )3()يةنع قذرظانغا(سعلةرضة نازعل بولغان آعتابقا 
) ةد ةقةت «!) ظع مذهةمم ا ) يالغذز (مةن ص ال ظعب ا اهللا غع ) هئح نةرسعنع (دةت قعلعشقا، اهللا غ

دذم  ةيغةمبةرلةر هئح شئرعكع يوق   شئرعك آةلتىرمةسلعككة بذيرذل ةنع خذددع مةندعن ظعلضعرعكع ص  ي
) ظعنسانالرنع . يالغذز اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا ظةؤةتعلضعنعدةك مةنمذ شذنداق قعلعشقا ظةؤةتعلدعم         

 يةنع مئنعث ؤةزعصةم دئضعن» لعمةن، اهللا نعثال دةرضاهعغا قايتعمةناهللا غا ظعبادةت قعلعشقعال دةؤةت قع 
  . اهللا تاظاالنعث يولعغا حاقعرعشتذر، مئنعث بارار ؤة قايتار جايعم اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدذر

 قذرظاننع )يةنع ظأتكةنكع صةيغةمبةرلةرضة ظأز تعلعدا آعتاب نازعل قعلغعنعمعزدةك(شذنعثدةك ،
ةنع سةندعن ظعلضعرع    هأآىم قعلعص نازعل قعلدذق ) آعشعلةر ظارعسعدا حعقعرعشقا (ظةرةب تعلعدا   ي

ةرةب           ذرظاننع ظ اثا ق زدةك، س ل قعلغعنعمع ابالرنع نازع ماندعن آعت ذالرغا ظاس ةؤةتعص، ظ ةيغةمبةرلةرنع ظ ص
 ظعضة  قذرظان بعلةن سئنع شةرةصكة       . تعلعدا، آعشعلةر ظارعسعدا هأآىم حعقعرعدعغان قعلعص نازعل قعلدذق          

دذق عدعنمذ   . قعل ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم عدعن  (ظ ع تةرعص ةنع هئحقايس ذ   ) ي دذ، ظ ل يىزلةنمةي باتع
 دةص سىصةتلةنضةن  ))4هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيعضة اليعق اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر              

ةيغةمبةرلةردعن ظارتذق     بعلةن سئنع سةندعن  )قذرظان(بذ روشةن ؤة ظوحذق بايان قعلعنغان آعتاب        باشقا ص
  . قعلدذق
 ذالرنعث ذرذص، ظ ذص ت ة بول ة ظعض ث(سةن ظعلعمض ةهلع آعتابنع ةنع ظ لعرعغا ) ي نةصسع خاهعش

ظةضعشعص آئتعدعغان بولساث، ساثا هئحقانداق ياردةم بةرضىحع ؤة سئنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقلعغذحع 
ةد ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن يولغا آعرعص بولغاندعن    ظعلعم ظعضعلعرعنعث مذهةمم، بذ ظايةت  بولمايدذ

  . عن قاتتعق قورقعتعدذعدآئيعن ظازغذنالرنعث يولعغا ظةضعشعص آئتعش
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر108 ــــ 107سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت109سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع199سىرة ظال ظعمران ) 3(
  .  ظايةت ـ42سىرة فذسسعلةت ) 4(
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 ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ÏiΒ y7Ï= ö6 s% $uΖ ù= yè y_uρ öΝçλ m; % [` üρø— r& Zπ §ƒÍh‘ èŒuρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθß™ u Ï9 β r& z’ ÏA ù'tƒ >πtƒ$t↔ Î/ ω Î) 

ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3Ï9 5≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪ (#θßsôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çν y‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈tG Å6ø9 $# ∩⊂∪  
العالر  ذنالر ؤة ب ذالرغا خوت بعز سةندعن ظعلضعرع هةقعقةتةن نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق، ظ

دذ، هةربعر ؤاقعتنعث بةردذق، هةرقانداق صةيغةمبةر اهللا نعث  ظأزعضة ( ظعزنعسعز مأجعزة آةلتىرةلمةي
دا ) ظةهكامالردعن(اهللا . 38هأآمع بولعدذ ) مذناسعص أز جايع خالعغعنعنع بعكار قعلعدذ، خالعغعنعنع ظ
  . 39لةؤهذلمةهصذز اهللا نعث دةرضاهعدعدذر. قالدذرعدذ

  صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةد :  مذن ع مذهةمم ةيغةمبةر   ! ظ دعن ص انالرنعث ظعحع ئنع ظعنس س

ذق    ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتت دعن ص انالرنعث ظعحع ةيغةمبةرلةرنعمذ ظعنس ذرذنقع ص ةندعن ب زدةك، س . قعلغعنعمع
اال ـ حاقعلعق بولعدذ      ذن ظالعدذ ؤة ب ازارالردا ماثعدذ، خوت دذ، ب ام يةي ذالر تاظ الالرنع ؤة . ظ ذالرغا ظاي بعز ظ

  . بالعالرنع بةردذق
ةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظذلذغع ؤة ظاخعرقعسع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق           اهللا تاظاال ص

دذ ذ مذشرعكالرغا(سةن : دةي ذر،   «): ظ ر ظعالهت ا، ظعالهعثالر بع ة ظوخشاش ظعنسانمةن، ماث ةن سعلةرض م
  . ))1دةص ؤةهيع قعلعنعدذ

دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : عم
ضأش  .  هةم ظذخاليمةن  ،تذرذص ناماز ظوقذيمةن    ) آئحعدة (بةزعدة روزا تذتعمةن ؤة بةزعدة تذتمايمةن،          مةن  «

  . »ممعتعمدعن ظةمةسآعمكع مئنعث سىننعتعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذ مئنعث ظى. يةيمةن ؤة خوتذن ظالعمةن
  هةرقانداق صةيغةمبةرنعث مأجعزة آةلتىرةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث ظعزنعسعز 

 دذ أجعزة آةلتىرةلمةي عز م ث ظعزنعس ةيغةمبةر اهللا نع داق ص ةيغةمبةر هةرقان داق ص ةنع هةرقان  ي
اهللا تاظاال ظعزنع   . مأجعزة آةلتىرةلةيدذصةقةت اهللا تاظاال مأجعزة آةلتىرىشكة ظعزنع بةرضةن حاغدعال، ظاندعن   

دذ أجعزة آةلتىرةلمةي عزمذ م ة هةرض رادة . بةرمعس دعغان ؤة ظع عنع قعلع ان نةرس ةلتىرىش خالعغ أجعزة آ م
  . قعلغان نةرسعضة هأآىم قعلعدعغان ظذلذغ ؤة آاتتا اهللا تاظاالغعال خاستذر

ةر ث  ه ر ؤاقعتنع عص (بع ة مذناس دذ ) ظأزعض أآمع بولع ةنع هه ذددعتع    ي عنعث م ة نةرس ةمم
ذر     اهعدا ظألحةملعكت ث دةرض ة اهللا تاظاالنع ة نةرس ار ؤة هةمم اب ب ةن آعت ة  . بئكعتعلض ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

دذ داق دةي ةن   : مذن ذ هةقعقةت دذ، ب ص تذرع ةيظعلةرنع بعلع دعكع ش مان، زئمعن ةنكع، اهللا ظاس بعلمةمس
  . )2(تةن اهللا غا ظاسانهةقعقة) يةنع بعلعش(، بذ )يئزعلغان(لةؤهذلمةهصذزدا 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةت70سىرة هةج ) 2(
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  قذرظاندعكع هأآىملةرنع ظةمةلدعن قالدذرذش ياآع ظأزصئتع قالدذرذش توغرعسعدا 
 خالعغعنعنع بعكار قعلعدذ، خالعغعنعنع ظأز جايعدا قالدذرعدذ) ظةهكامالردعن(اهللا يةنع اهللا تاظاال 

عرعكع   ةن ظعلض ذرظان بعل ان ق ل قعلغ االمغا نازع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص ث هأآىملعرعنع آعتابالرنع
  . هةممعسعنع ظةمةلدعن قالدذردع

ات ياشاش ؤة   :  دةيدذمذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق    ةختلعك  ، ظألىش اهللا تاظاال هاي  ب
دع      ي  ةرتمةيدذ، دئ ةرنع ظأزض ارلعق هأآىمل ذش قات عز بول دذ   . اآع بةختس داق دةي ذر مذن ةن  : مةنس م

ث بعرعمعزن  دتعن بعزنع ثمذجاهع ع اهللا: ع ئتع       !ظ أز ص ذنع ظ ا، ظ دة بولس ةر ظعحع معم بةختلعكل ث ظعس  مئنع
دذرغعن ذنع ظىحىر . قال دة بولسا، ظ ةر ظعسمعم بةختسعزلةرنعث ظعحع ةرنعث ؤئتعص ظعذظةض سمعمنع بةختلعكل
ادذر   : مذجاهعد . معغعن، دةص دذظا قعلغانلعقعنع ظاثلعدعثمذ؟ دةص سورعد        ظعحعدة قعل  . ، دئدع بذ ياخشع دذظ

ذنع ةن ظذحرعشعص       ش د بعل ةن مذجاهع يعن م دعن آئ رةك ؤاقعت ظأتكةن دعن آأص اآع ظذنعث ل ي ر يع ثدعن بع
بعز قذرظاننع هةقعقةتةن مذبارةك آئحعدة      : مذجاهعد. قئلعص ظذنعثدعن ظاشذ دذظا توغرذلذق يةنة سوردذم  

عدة ( ةبعقةدرع آئحعس ةنع ش دذق ) ي ل قعل ع ظ ))1...نازع ةتتعن ظعكك ةن ظاي ذص دئض ةت ظوق اال اي ، اهللا تاظ
ة دذ     عقةدبش أآىم قعلع عبةتنع ه دعغان مذس ق ؤة آئلع دعغان رعزع دعكع بئرعلع ل ظعحع ذ يع عدة ش . رع آئحعس

دذ       عنع آئحعكتىرع ان نةرس ىرىص، خالعغ عرع س عنع ظعلض ان نةرس اال خالعغ دعن اهللا تاظ ةمما . ظان ظ
  . بةختلعكلةرنعث ؤة بةختسعزلةرنعث هأآمع ظأزضةرمةيدذ، دئدع

ةرع ع ج دذ   ،رظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلةمةنعث مذن ع س ةقعق ظعبن تعن ش :  ظةظمةش
انع    ةر بعزنع بةختسعزلةرنعث قاتارعغا يئزعؤةتكةن   !ظع اهللا : آأص قعالتتع هةقعقةتةن  ظةبذؤاظعل بذ دذظ  ظةض

ا ويغعن     ثبولس زعص ق ا يئ ةر قاتارعغ ع بةختلعكل أحىرىص بعزن ذنع ظ ةر قاتار  .  ظ ع بةختلعكل ةر بعزن ا ظةض عغ
دذرغعن      ئتع قال أز ص ذنع ظ اث، ظ ان بولس ان      . يازغ ةن ؤة خالعغ عنع ظأحىرعس ان نةرس ةن خالعغ ةن س هةقعقةت

. »لةؤهعلمةهصذز سئنعث دةرضاهعثدعدذر   ) هةممة نةرسعلةر يئزعلعدعغان   . (نةرسعنع ظأز صئتع قالدذرعسةن   
اش د         ذنعثغا ظوخش ظذدنعثمذ ب ع مةس ةتتاب ؤة ظعبن ع خ ةر ظعبن ةرعر ظأم ع ج دعغانلعقعنع   ظعبن انع قعلع ذظ

  . رعؤايةت قعلدع
دعن     ىبذنعث مةنعسع شذنع بعلدىر     ةردعن اهللا تاظاال خالعغان نةرسعنع ظةمةل ةن تةقدعرل دعكع هةقعقةت

دذ ئتع قالدذرع العغعنعنع ظأزص دذرذص، خ ةيغةمبةر  . قال ةت قعلغان ص ةد سةؤباندعن رعؤاي ام ظةهم ذنعثغا ظعم ب
اتقان سةؤةبع بعلةن رعزعقتعن مةهرذم قعلعنعدذ             ظادةمنعث   هةقعقةتةن بعر «: ظةلةيهعسساالمنعث . ضذناهقا ص

دئضةن بذ   » ظذنعث تةقدعرعنع صةقةت دذظاال قايتذرااليدذ ؤة ظذنعث ظأمرعنع صةقةت ياخشعلعقال زعيادة قعلعدذ       
  . بذ هةدعسنع نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدع. هةدعسع ماس آئلعدذ

دئضةن سأز   » هةقعقةتةن سعلة ـ رةهعم قعلعش ظأمىرنع ظذزارتعدذ       «: منعث هةدعسعدة مذسلعظعمام 
ان  ةت قعلعنغ تة . رعؤاي ر هةدعس ة بع ر     «: يةن عدا بع ث ظارعس مان زئمعننع دعر ظاس ةن تةق ا بعل ةن دذظ هةقعقةت

  .  دةص رعؤايةت قعلعنغان»بعرعضة تاقابعل تذرعدذ
دذ، ) ظةهكامالردعن(اهللا : ث ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانع    ،ظةؤفعي خالعغعنعنع بعكار قعلع

 دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق      لةؤهذلمةهصذز اهللا نعث دةرضاهعدعدذر . خالعغعنعنع ظأز جايعدا قالدذرعدذ 
ذم ؤاقعت اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعص ياخشع ظةمةل قعلعدذ               : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ادةم مةل . بعر ظ

ذ اهللا  دعن ظ دذ    ظان تعدة ظألع ذق ظىس ايتعص ظازغذنل قا ق عي بولذش ا ظاس ذ   .  تاظاالغ اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ش
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3سىرة دذخان ) 1(



  
  
  

  

 

 362                                                                                                         رةظد  سىرة  ـ 13
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ادةم اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعص يامان ظةمةل         . ؤئتعدذ ةمنع بةختلعكلةر قاتارعدعن ظىحىرى    ظاد ة بعر ظ يةن
دا ظألعدذ   بذ ظادةم ظألىص آئتعشعن بذرذن هعدايةت تئصعص اهللا تاظاالغا ظعتاظةت         . قعلعدذ شذنعث  .  قعلغان هال

  . بعلةن بذ ظادةمنع اهللا تاظاال بةختلعكلةر قاتارعدعن قعلعدذ
ةير  ع جذب ةظعد ظعبن ع : س ةتنعث مةنعس ان    بذظاي دذ، خالعغ عرةت قعلع ة مةغص ان آعشعض اهللا خالعغ

  . ، دئدع دئضةن ظايةتنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ))1اهللا هةممة نةرسعضة قادعردذر. آعشعضة ظازاب قعلعدذ
 * * * * * * *  

 β Î) uρ $ ¨Β y7 ¨Ζ tƒÍ çΡ uÙ÷è t/ “ Ï% ©!$# öΝ èδß‰ Ïè tΡ ÷ρ r& y7 ¨Ζ uŠ©ùuθ tG tΡ $yϑ ¯Ρ Î* sù y7 ø‹ n= tã à≈ n= t6ø9 $# $uΖ øŠn= tæ uρ Ü>$|¡Ït ù: $# ∩⊆⊃∪ 
öΝ s9 uρr& (# ÷ρ utƒ $ ¯Ρr& ’ ÏAù' tΡ uÚö‘ F{$# $ pκÛÄ à)ΨtΡ ôÏΒ $ yγÏù# u ôÛr& 4 ª!$# uρ ãΝ ä3øt s† Ÿω |= Ée) yèãΒ  ÏµÏϑ õ3ßs Ï9 4 uθ èδ uρ ßìƒÍ y™ 

É>$|¡ Ït ù: $# ∩⊆⊇∪  
ات ؤاقتعثدا (ظذالرغا بعز ؤةدة قعلغان ظازابنعث بةزعسعنع ساثا آأرسةتسةآمذ  ةنع سئنعث هاي ي

اآع سئنع ) نازعل قعلساقمذ  ذرذن (ي ازاب آئلعشتعن ب ةبزع روه قعلساقمذ، سئنعث ) مذشرعكالرغا ظ ق
ظذالرنعث يئرعنع . 40نعث مةسظذلعيعتعمعز هئساب ظئلعشتذربعز. مةسظذلعيعتعث صةقةت تةبلعغ قعلعشتذر
يةنع آذففارالرنعث زئمعنعنع قةدةممذقةدةم صةتهع قعلعص، ظعسالم (حأرعسعدعن تارايتعص بئرعؤاتقانلعقعمعز 

هأآىم قعلعدذ، ) خالعغانحة(آأرمةيؤاتامدذ؟ اهللا ) يةنع مذشرعكالر(نع ظذالر ) يذرتعغا قوشذؤاتقانلعقعمعز
  . 41اهللا تئز هئساب ظالغذحعدذر.  نعث هأآمعضة هئح آعشع قارشع تذرالمايدذاهللا

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسظذلعيعتع صةقةت يةتكىزىش ظعكةنلعكع، اهللا تاظاالنعث هئساب 
  ظالغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

قعلغان ظازابنعث بةزعسعنع ظذالرغا بعز ؤةدة : اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةيدذ
اآع سئنع ) يةنع سئنعث هايات ؤاقتعثدا نازعل قعلساقمذ (ساثا آأرسةتسةآمذ  ازاب (ي مذشرعكالرغا ظ

ةبزع روه قعلساقمذ ) آئلعشتعن بذرذن  ةنع ظع مذهةممةد     ق بعز سئنعث دىشمةنلعرعثضة ؤةدة قعلغان     !  ي
ادا آأرسةت      معنع دذني ر قعس ث بع اتتعق ظازابنع ارلعق ؤة ق ة     خ ازاب دىشمةنلعرعثض ذ ظ اآع ظاش ةآمذ ي س

ةبلعغ قعلعشتذر آئلعشتعن بذرذن سئنع ؤاصات تاصتذرساقمذ،       ةقةت ت ةنع بعز   سئنعث مةسظذلعيعتعث ص  ي
ذق      ص ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع ىن ص ةتكىزىش ظىح ةيغةمبةرلعكنع ي ئنع ص ةيغةمبةرلعكنع   . س ذيرذلغان ص ةن ب س

  .ثىيةتكىزد
ظئلعشتذربعزنعث مةسظذلعيعتعمعز هئساب   ازاالش ذالرنع ج ئلعش ؤة ظ ذالردعن هئساب ظ ةنع ظ  ي

دذ    . بعزنعث ظعشعمعزدذر   ة مذنداق دةي  نةسعهةت قعلغعن، سةن   -ؤةز ) ظذالرغا (سةن  : اهللا تاظاال بذ هةقت
ةقةت  ذالرغا(ص ةن-ؤةز ) ظ عهةت قعلغذحعس ةللةت  .  نةس ذالرغا مذس ةن ظ ا  (س ذالرنع ظعمانغ ةنع ظ ي

ىز ظأرىص     )  نةسعهةتتعن  -ؤةز  (لئكعن آعمكع   . ةنظةمةسس) مةجبذرلعغذحع . ظعنكار قعلعدعكةن  ) اهللا نع  (ي
دذ اتتعق ظازابالي ذالر . اهللا ظذنع ق اهعمعزغا قايتعدذ) ظألضةندعن آئيعن(ظ ةن بعزنعث دةرض دعن . هةقعقةت ظان

  . ))2ظذالردعن هئساب ظئلعشقا بعز مةسظذلمعز
 ارايتعص بئرعؤ عدعن ت ع حأرعس ذالرنعث يئرعن انلعقعمعز ظ ع (اتق ذففارالرنعث زئمعنعن ةنع آ ي

ذؤاتقانلعقعمعز ذرتعغا قوش الم ي ص، ظعس ةتهع قعلع ةدةم ص ذالر ) قةدةممذق ع ظ رعكالر(ن ةنع مذش ) ي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع284سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر26 ــــ 21سىرة غاشعية ) 2(
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دذ؟ دذ   آأرمةيؤاتام داق دةي دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي اس ب ع ظابب ةن بعزنعث  :  ظعبن ذالر هةقعقةت ظ
دع    ر زئمعن االمغا بع ةد ظةلةيهعسس انلعقعمعزنع       مذهةمم ص بئرعؤاتق ةتهع قعلع ع ص ر زئمعنن ة بع يعن يةن ن آئ

  آأرمةمدذ؟ 
ةن ؤة  اكهةس دذ زةهه داق دةي ة : مذن تعدعن غةلعب رعكالرنعث ظىس ذلمانالرنعث مذش ذ مذس ا ب مان

عتعدذعقعلعش ة . نع آأرس ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ع (:  مذن ة ظاهالعس ع مةآك ةن !) ظ ز هةقعقةت بع
  . ))1عثالردعكع شةهةرلةرنع هاالك قعلدذقسعلةرنعث ظةتراص

 * * * * * * *  
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ر ـهعيلة ) صةيغةمبةرلعرعضة(أتكةنلةرمذ دعن ظعلضعرع ظ) يةنع قذرةيش آاصعرلعرع(ظذالر   معكع

يوشذرذن تةدبعرلةرنعث هةممعسع اهللا )  معكرعنع بةربات قعلعدعغان-ظذالرنعث هعيلة . (ظعشلةتكةن ظعدع
ان  اهللا هةر . نعث ظعلكعدعدذر  ر آعشعنعث قعلعؤاتق دذ، )  يامان -ياخشع (بع ظةمةللعرعنع بعلعص تذرع

  . 42عمنعث ظاخعرةتلعكع ياخشع بولغانلعقعنع بعلعدذآ) ظازابنع آأرضةندة(آاصعرالر 
  آاصعرالرنعث هعيلة ـ معكعرع ؤة مأمعنلةرنعث نعجاتلعققا ظئرعشعشع توغرعسعدا 

 معكعر ـهعيلة ) صةيغةمبةرلعرعضة(دعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرمذ ) يةنع قذرةيش آاصعرلعرع(ظذالر 
دع لةتكةن ظع ع ظعش عرلعرعدعن ظعلض ذرةيش آاص ةنع ق ر         ي ة ـ معكع ة هعيل ذ صةيغةمبةرلةرض رع ظأتكةنلةرم

دع   ةآحع بول دعن حعقعرعؤةتم ةيغةمبةرلعرعنع يذرتلعرع لعتعص ص ة . ظعش ذنعث بعل ارة  ش ذالرغا ح اال ظ ن اهللا تاظ
  . ص، مأمعنلةرضة، تةقؤادارالرغا ياخشع ظاقعؤةت ظاتا قعلدعقوللعنع

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ العهقا قا(ظ عس ت) رش عالنلعدعسذيعقةس ذالرنع .  ص ظ
ىن  ( زلعتعش ظىح عنع تئ االك بولذش ذالرنعث ه ت) ظ دذق سذيعقةس عز جازالع ىن تذيذقس ذالرنعث . ع ظىح ظ

ت ىتىنلةي   سذيعقةس ةؤمعنع ص ذالرنعث ق ذالرنع ؤة ظ ارعغعنكع، ظ ا ق داق بولغانلعقعغ ث قان عنعث ظاقعؤعتعنع
دذق  االك قعل ى   . ه انلعقلعرع ظىح ذم قعلغ ذالر زذل أيلعرع   ظ ذالرنعث ظ ة ظ ادةمزاتتعن(ن، ظةن ذص  ) ظ الع بول خ

  . )2(رظعبرةت با) حوث(بعلعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا ) قذدرعتعنع(اهللا نعث . قالدع
 ظةمةللعرعنع بعلعص تذرعدذ)  يامان-ياخشع (اهللا هةربعر آعشعنعث قعلعؤاتقان  يةنع اهللا تاظاال 

ةن    عنع جةزم عرالرنعث هةممعس ذرذن س ىحعدذريوش ا      .  بعلض ة قارعت ان ظةمةللعرعض عنعث قعلغ ر آعش ةر بع ه
   .مذآاصات ؤة جازا بةرضىحعدذر

 آعمنعث ظاخعرةتلعكع ياخشع بولغانلعقعنع بعلعدذ) ظازابنع آأرضةندة(آاصعرالر هاالآةت ياآع 
ك         ةيغةمبةرلةرنعث ظةضةش اآع ص دذ ي ىن بوالم عرالر ظىح ذ آاص دذ؟ ظ ة بولع اقعؤةت آعملةرض ع ظ ىحعلعرع ياخش

ةس  داق ظةم عزمذ ظذن ذ؟ هةرض ةيغةمبةرلةرنعث   ،ظىحىنم ة ص ا ؤة ظاخعرةتت اقعؤةت دذني ع ظ ةلكع ياخش  ب
  . بارلعق هةمدذسانا ؤة ياخشعلعق اهللا تاظاالغا خاستذر. ظةضةشكىحعلعرع ظىحىن بولعدذ

 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر52 ــــ 50 سىرة نةمل) 2(
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ةد ( ع مذهةمم ذففارلعرع !) ظ ة آ ةن «: مةآك ةيغةمبةر ظةمةسس ةن ص ع، » س دذ، ظئيتقعنك دةي
دعغانالر « ابعنع بعلع راستلعقعمغا سعلةر بعلةن مئنعث ظوتتذرامدا اهللا نعث ضذؤاهلعقع ؤة اهللا نعث آعت
  . 43»نعث ضذؤاهلعقع يئتةرلعكتذر) آعتاب ظألعمالعرعدعن ظعمان ظئيتقانالريةنع ظةهلع (

بعلعدعغان نع ( تةؤرات ؤة ظعنجعل) آعتابصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة 
  آعشعلةرنعث ضذؤاهلعقعنعث يئتةرلعك ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 »سةن صةيغةمبةر ظةمةسسةن«: نكار قعلعصظةنة شذ آاصعرالر سئنع ظع: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
  . دةيدذ يةنع سئنع اهللا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتمعدع، دةيدذ

 ،بعلةن مئنعث ظوتتذرامدا اهللا نعث ضذؤاهلعقع رةراستلعقعمغا سعل «ظئيتقعنكع  يةنع اهللا تاظاال 
ذر ا يئتةرلعكت ذؤاهحعدذر. ماث ة ض ا ؤة سعلةرض اال ماث اال . اهللا تاظ ةيغةمبةرلعكنع اهللا تاظ ث ص مئنع

ع    يةتكىزضةنلعك دذ، ظ ذؤاهلعق بئرع ة ض ذحعالر عمض ار قعلغ لعغانلعقعثالرغعمذ   !ظعنك ان حاص علةرنعث بوهت  س
  . ضذؤاهلعق بئرعدذ

 دعغانالر ابنع بعلع انالر(ؤة اهللا نعث آعت ان ظئيتق دعن ظعم اب ظألعمالعرع ةهلع آعت ةنع ظ نعث ) ي
ذر  ذؤاهلعقع يئتةرلعكت دض ذ ظ: مذجاهع دع    ب كةن، دئ دة حىش االم هةققع ع س دذلاله ظعبن ةت ظاب أز  . اي ذ س ب

عزدذر ةيغةمبةر          . دةلعلس ا، ص االم بولس ع س دذلاله ظعبن ذص، ظاب كةن بول دة حىش ةت مةآكع ذ ظاي ع ب حىنك
ان   ةلةيهعسساالم مةدعنعضة آةلضةن دة   ظ بذ توغرعسعدعكع آىحضة ظعضة سأز،      . سلةصكع مةزضعلدة ظعمان ظئيتق

ظذالر يةهذدعي ؤة   : ظعبنع ظابباس   . باس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلغان سأزدذر            ظعبنع ظاب  ،ظةؤفعي
  .دارع قاتارلعقالر ظذالردعندذر، دئدعه ظعبنع ساالم، سالمان ؤة تةمعمقةتادة ظابدذلال.  دئدع،خرعسعظانالردذر

ابالر  ةن آعت عرع حىشىرىلض ذص ظعلض ذمعي بول ع ظوم ةتنعث مةنعس ذ ظاي ع ب ةث توغرعس دا ظ
ةتلعرعنع   عرم هةققعدة بةرضةن خذش ـ بئشارةتلع      مذهةممةد ظةلةيهعسساال نعثصةيغةمبةرلةر نع ؤة ظذنعث سىص

  . بعلعدعغان ظةهلع آعتاب ظألعمالعرعنعث هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ادا ؤة ظاخعرةتتة تئضعشلعك ياخشعلعق قعلغعن،         : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      بعزضة بذ دذني

دذق بع ة قعل اثا تةؤب ةن س دع» ز هةقعقةت ع. دئ ةن «: اهللا ظئيتت ازابعم بعل دعن(ظ ان ) بةندعلعرعم خالعغ
ذر      ة ظورتاقت ذقاتنعث هةممعسعض تعم مةخل ث رةهمع ةن، مئنع عنع ظازاباليم ع . آعش دعن ؤة (رةهمعتعمن آذفرع

ذناهتعن اقالنغذحعالرغا، ) ض ث(س ث ظ) ماللعرعنع دعغانالرغا ؤة بعزنع ع بئرع ان زاآعتعن ة ظعم ايةتلعرعمعزض
ةن   لعك قعلعم دعغانالرغا تئضعش ة                . »ظئيتع ع صةيغةمبةرض ة ـ ظىمم ذالر ظةلحعض ةد  (ظ ةنع مذهةمم ي

االمغا أز ظعل) ظةلةيهعسس ذالر ظ عدذ، ظ ذنعث كظةضعش نجعلالردا ظ ةؤرات، ظع دعكع ت عتعنعث(ع ) سىص
دذ  انلعقعنع آأرع ان ظئي    )1( )يئزعلغ ذنعث ظعم االم ؤة ظ بن س دذلاله ظع اش  ظاب ةمراهلعرعغا ظوخش ان ه ) تق

رعكالرغا    ذرظاننع بعلعشع مذش راظعل ظألعمالعرعنعث ق ةنع ظعس عتعدعغان (ب ع آأرس ذرظاننعث توغرعلعقعن ) ق
دذ؟ ل بولمام ةيغةمبةر  ))2دةلع ابالردعن ص ةن آعت ة حىشىرىلض دعن ظأزعض راظعل ظألعمالعرع ةنع ظعس  ب
االمنعث  ةتظةلةيهعسس د سىص دعغانلعقع هةققع ةن  لعرعنع بعلع ةؤةر بئرعلض ذنعثغا ظوخشاش (ة خ ةر )ب  ظايةتل

  . باردذر
  . مةرهةمةتلعك اهللا تاظاالنعث صةزلع بعلةن سىرة رةظدعنعث تةصسعرع تىضعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر157ــــ 156سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت197سىرة شذظةرا ) 2(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

  
ةلعف، الم، را ذنداق . (ظ ذرظان ش ذ ق ذرآع، ) ب ةد (آعتابت ع مذهةمم علةرنع !) ظ اثا آعش ذنع س ظ

حعقعرعشعث ) يةنع ظعمانغا(يورذقلذققا ) يةنع آذفرعدعن(صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن قاراثغذلذقتعن 
. 1نازعل قعلدذق) باشلعشعث ظىحىن(مةدهعيعلةنضةن اهللا نعث يولعغا ) ممة تعلالرداهة(ظىحىن، غالعب، 

ظذالر . 2!ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكعدذر، قاتتعق ظازابتعن آاصعرالرغا ؤاي
توسعدذ، ) دعنعدعنيةنع ظعسالم (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(بذ دذنيانع ظاخعرةتتعن ظارتذق آأرعدذ 

  . 3يعراق بولغان ضذمراهلعقتعدذر) هةقتعن(اهللا نعث يولعنعث ظةضرع بولذشعنع تعلةيدذ، ظذالر 
ظذنعثغا قارشعلعق قعلغان آعشعضة بولعدعغان ؤة قذرظاننع ؤة قذرظاننعث مةقسعتعنع تونذتذش 

  ظازاب توغرعسعدا 
ب  دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ةن ظ عدا آةلض ىرعلةرنعث بئش ةرةدة  س ىرة بةق دة س لعرع هةققع ة هةرص

ظذنع ساثا آعشعلةرنع !) ظع مذهةممةد (آعتابتذرآع، ) بذ قذرظان شذنداق ( .توختعلعص ظأتكةن ظعدذق  
حعقعرعشعث ) يةنع ظعمانغا(يورذقلذققا ) يةنع آذفرعدعن(صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن قاراثغذلذقتعن 

 نازعل قعلدذق) باشلعشعث ظىحىن(ةنضةن اهللا نعث يولعغا مةدهعيعل) هةممة تعلالردا(ظىحىن، غالعب، 
ةنع ظع مذهةممةد    ا قذرظاندذر        ! ي بذ ظةرةب معللعتعدعن ؤة ظةرةب     . بعز ساثا نازعل قعلغان بذ آعتاب آاتت

 ظةث   ، صةيغةمبةرضة نازعل قعلعنغان     ظئسعل ،معللعتعدعن بولمعغان بارلعق زئمعن ظةهلعضة ظةؤةتعلضةن ظةث      
عل ذظئس ةد. ر آعتابت ع مذهةمم اؤاتقان   ! ظ ذالر ياش علةرنع ظ ةن آعش اب بعل ذ آعت ئنع ب ز س ةن بع هةقعقةت

ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتت     ضذمراهلعق ؤة ظازغذنلذقتعن هعدايةت ؤة توغرا يولغا حعقعرعش           اهللا . ذقعث ظىحىن ص
ارقعلعق      ع ظ ةيغةمبعرعنعث قول عنع ص تذرغان آعش دعنظاال ظورذنالش نع ظال ةت قعلعش اال هعداي ةت تاظ  هعداي

دعغان غالعب   . قعلغذحعدذر  ارقعلعق توسذلمايدعغان ؤة مةغلذب قعلعنماي ةؤةتعش ظ ةيغةمبةرنع ظ اال ص اهللا تاظ

 ظايةت  52                        ظعبراهعم سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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اليدذ   ا باش ث يولعغ ارلعق     . اهللا تاظاالنع ىحعدذر ؤة ب ب آةلض تعدعن غالع عنعث ظىس ة نةرس اال هةمم اهللا تاظ
علعرعدا، س  ةمر                        ظعش علعمعلعرعدة، ظ ةرمانلع أزلعرعدة، بةلض لعرعدا  ـ ص قان ظعش رعدا ؤة توس
  . بةرضةن خةؤةرلعرعدة راستحعلدذر. مةدهعيعلةنضىحعدذر

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنع  : اهللا تاظ عدذر، ظ ةرنعث ظعضعس ذفرعنعث(اهللا مأمعنل دعن ) آ زذلمعتع
ث( ذالرنع     ) ظعماننع ةيتاندذر ظ ع ش عرالرنعث ظعضعس دذ؛ آاص ا حعقعرع ث(يورذقلعقعغ دعنيورذق) ظعماننع  لعقع

دذ   ) ضذمراهلعقنعث ذقعغا حعقعرع نذرعغا  ) ظعماننعث (قاراثغذلذقعدعن   ) آذفرعنعث ( سعلةرنع  ))1قاراثغذل
  . ))2شةن ظايةتلةرنع نازعل قعلدعوحعقعرعش ظىحىن، اهللا بةندعسعضة ر

ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكعدذر، قاتتعق ظازابتعن آاصعرالرغا ؤاي! 
 آاصعرالر ساثا قارشعلعق قعلغانلعقع ؤة سئنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىن ظذالرغا           !يةنع ظع مذهةممةد   

  . قعيامةتتة دةهشةتلعك ظازاب بار
اخعرةت هاياتعدعن ظىستىن قويعدعغانلعقعنع،       ظاندعن اهللا تاظاال هةقعقةتةن ظذالرنعث دذنيا هاياتعنع ظ

اخعرةتنع ظ    لةص ظ ىن ظعش ا ظىح دذ    دذني داق دةي ةتلةص مذن دعغانلعقعنع سىص انع : ذنتذي ذ دذني ذالر ب ظ
 يةنع ظذالر توسعدذ) يةنع ظعسالم دعنعدعن(اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(ظاخعرةتتعن ظارتذق آأرعدذ 

  . باشقعالرنع صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعشتعن توسعدذ
 دذ ةنع ظذالر اهللا  اهللا نعث يولعنعث ظةضرع بولذشعنع تعلةي  تاظاالنعث يولعنعث ظةضرع ـ بىضرع        ي

دذ  عنع ياخشع آأرع ذآع. بولذش تةهكةم  ،هالب ع مذس ث يول دذر ، اهللا تاظاالنع وغرا يول علعق  .  ت ذنعثغا قارش ظ
ذب ق  ذنع مةغل دعغان ؤة ظ ا  قعلع ذ يولغ علةر ظ ان آعش اقحع بولغ دذ علم ان يةتكىزةلمةي داق زعي ئح قان .  ه

.  تعلعشع بعلعمعسعزلعكع ؤة هةقتعن يعراق بولغانلعقع ظىحىندذر      ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث يولعغا ظةضرعلعك     
  . لعق ظىمعد قعلعنمايدذعظذالر مذشذ يولدا بولغانلعقتعن ظذالردعن ياخش

 * * * * * * *  
 !$ tΒ uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡Ï= Î/ ÏµÏΒ öθ s% šÎi t7ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª!$# tΒ â !$ t±o„ ” Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ 

â !$t± o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3 ysø9 $# ∩⊆∪  
بايان قعلعش ) اهللا نعث شةرعظعتعنع(قانداقال بعر صةيغةمبةرنع ظةؤةتمةيلع، ظذنع بعز ظأز قةؤمعضة 

قعلعص ظةؤةتتذق، اهللا خالعغان ظادةمنع ضذمراه ) سأزلةيدعغان(ظىحىن، صةقةت ظأز قةؤمعنعث تعلع بعلةن 
يةنع صةيغةمبةرلةرنعث ؤةزعصعسع صةقةت تةبلعغ قعلعش بولذص، (دةمنع هعدايةت قعلعدذ قعلعدذ، خالعغان ظا

  . 4اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر). هعدايةت قعلعش ظعشع اهللا نعث ظعلكعدعدذر
هعدايةت ؤة ظازغذنلذقنع ظوحذق بايان قعلعص بئرعش ظىحىن صةيغةمبةرلةرنع شذ معللةتتعن 

  لعكع توغرعسعدا ظةؤةتكةن
ذ  ا ب ةيغةمبةرلعرعنعث ـ  اهللا تاظاالنعث ظعنسانالرغا قعلغان مئهرع     ،مان اال ص ذص، اهللا تاظ قعتع بول شةص

ىن     ع ظىح ذق حىشةندىرىش ذالرغا ظوح ةتلعرعنع ظ ةن مةقس ذالآأزلعض ةن   ظ ع بعل ث تعل أز معللعتعنع رنع ظ
  . صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةندذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع257سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة هةدعد ) 2(
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يةنع صةيغةمبةرلةرنعث (ه قعلعدذ، خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذ اهللا خالعغان ظادةمنع ضذمرا
 يةنع ظذالرغا صاآعتنع ؤةزعصعسع صةقةت تةبلعغ قعلعش بولذص، هعدايةت قعلعش ظعشع اهللا نعث ظعلكعدعدذر

شعنع   اهللا خالعغان آعشعنع توغرا يولدعن ظازدذرعدذ ؤة خالعغان آع         ،ظوحذق بايان قعلعص بولغاندعن آئيعن    
  .  باشاليدذوغرا يولغات

 اهللا غالعبتذرخالعمعغان نةرسة بولمايدذ، يةنع اهللا تاظاال خالعغان نةرسة بولعدذ  . ةن هئكمةت بعل
دذر  ش قعلغذحع دذر   ظع ةن قعلغذحع ةت بعل لعرعنع هئكم ةنع ظعش ةن .  ي ان ظعك داق بولغ اال ، ظذن اهللا تاظ

  . ت قعلعنعشقا اليعق آعشعنع هعدايةت قعلعدذ هعداية،ق بولغان آعشعنع ظازدذرعدذعذشقا هةقللظازدذر
ةؤم            أز ق ةيغةمبةرنع ظ نعث تعلع بعلةن ظةؤةتعشع ظعنسانالر ظعحعدة تذتقان       عاهللا تاظاالنعث هةر بعر ص

. دعظةؤةتعل هةر بعر صةيغةمبةر صةيغةمبةرلعكنع ظأزعنعث قةؤمعضعال يةتكىزىش ظىحىن خاس قعلعص   . يولعدذر
  . سا، صىتىن ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعمذهةممةد ظةلةيهعسساالم بول

لعم    ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت االمنعث    ،ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذ ظةنهذن ابعر رةزعيةلاله  ج
ذرذنقع      ماثا«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ةيغةمبةرلةرنعث هئح بعرعضة بئرعلمعضةن         مةندعن ب ص

د   لةت بئرعل ةش خعس داق ب ئلعنعش      مذن ذنح س ة قورق عدعن دىشمعنعمض ع مذساص ايلعق يعراقلعقتعك ر ظ ع؛ بع
مةندعن بذرذن هئح    . دعةممعال يئرع مةسحعت ؤة صاك قعلعن    مةن ظىحىن زئمعننعث ه   . بعلةن ياردةم بئرعلدعم  

) قعيامةت آىنع  (ماثا . دعكعن ماثا غةنعمةتلةر هاالل قعلعن    لئ. بعرعضة غةنعمةتلةر هاالل قعلعنمعغان ظعدع    
ضةن  ظةؤةتعلبارلعق صةيغةمبةرلةر ظأز قةؤمعضة خاس صةيغةمبةر قعلعص . شاصاظةت قعلعش ظعمتعيازع بئرعلدع   

  . »لئكعن مةن بارلعق ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم. ظعدع
دذ         مةن هةقعقةتةن    !نالرظع ظعنسا   «ظئيتقعنكع،   !) ظع مذهةممةد   (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي

  . ))1سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& 4 y›θãΒ !$ sΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ïχ r& ólÍ ÷z r& y7 tΒ öθs% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# Νèδ ö Åe2sŒ uρ ÄΝ9§ƒ r' Î/ 

«! $# 4 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7|¹ 9‘θä3x© ∩∈∪  
) ظذنعثغا دئدذقكع(ظةؤةتتذق، ) صةيغةمبةر قعلعص(بعز مذسانع مأجعزعلعرعمعز بعلةن هةقعقةتةن 

ذالرغا اهللا نعث ) يةنع ظعمانغا  (يورذقلذققا) يةنع آذفرعدعن (قتعن قةؤمعثنع قاراثغذلذ « ارغعن، ظ حعق
لةتكعن ةتلعرعنع ظةس دا . »نئم ا(بذنعث ةؤر قعل) باالغ ذحع، س ة(غ ةربعر ) نئمةتك ذحع ه ىآىر قعلغ ش

  . 5ظىحىن ظةلؤةتتة نذرغذن ظعبرةتلةر بار) بةندة(
  نعث قعسسعسع توغرعسعدا عمذسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤم

دذ   داق دةي اال مذن ةد : اهللا تاظ ع مذهةمم ةنلعكعمعز   ! ظ ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ئنع ص ز س   ؤةبع
ذقتعن يورذق  انالرنع قاراثغذل انع     ظعنس زدةك، مذس ل قعلغعنعمع ذرظاننع نازع اثا ق ىن س رعش ظىح ذققا حعقع ل

ص ظةؤ    ةيغةمبةر قعلع ةن ص أجعزعلعرعمعز بعل ةؤالدعغا م راظعل ظ ذقةظعس د. تت ةر  :مذجاهع ذ مأجعزعل  ظ
  . توققذزدذر، دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع158سىرة ظةظراف ) 1(
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» ارغعن ) يةنع ظعمانغا . (يورذقلذققا) يةنع آذفرعدعن(قةؤمعثنع قاراثغذلذقتعن ةنع  »حعق  ي
ذالر ذرذنعظ ادانلعق ؤة  ت دعن  ؤاتقان ن ذقنعث زذلمةتلعرع ىن    ظازغذنل ع ظىح ذرعغا حعقعش ان ن ةت ؤة ظعم هعداي

  . نعياخشعلعققا حاقعرغ
ظذالرغا اهللا نعث نئمةتلعرعنع ظةسلةتكعن بذ ظايةت هةققعدة مذجاهعد، قةتادة ؤة باشقعالر مذنداق 
دذ مةنلعرع : دةي ث دىش ذالرنع ظأزلعرعنع ث ظ ةؤةلعرعنعث  اهللا تاظاالنع ذنعث ت عرظةؤن ؤة ظ ان ص  بولغ

ؤئلعشع ظىحىن دئثعزنع يئرعص بئرعشع، ظذالرغا    ىظذالرنعث ظأت ظاسارعتعدعن، زوراؤانلعقعدعن قذتذلدذرذشع،    
نجعبعن بعلةن بأدىنعنع حىشىرىص بئرعشعدةك نئمةتلعرعنع   ؤةن قعلعص بئرعشع ؤة ظذالرغا تةرة   بذلذتنع سايع 

  . ظةسلةتكعنظذالرغا عنع ؤة ظذنعثدعن باشقا نئمةتلعر
 ظىحىن ظةلؤةتتة ) بةندة(شىآىر قعلغذحع هةربعر ) نئمةتكة(سةؤر قعلغذحع، ) باالغا(بذنعثدا

 يةنع بعزنعث ظعسراظعل ظةؤالدعنع صعرظةؤننعث قولعدعن ؤة ظذالر حئكعؤاتقان خارلعق نذرغذن ظعبرةتلةر بار
ئقعن بةندعلعرعمعزدعن     ظازابعدعن نعجاتلعققا ظئرعشتىرضةنلعكعمعزدة ظعسرا    ظعل ظةؤالدع ظعحعدعكع بعزنعث ي

  .  باياشاتلعققا شىآرع قعلغذحعالرغا ظةلؤةتتة ظعبرةت بار،قعيعنحعلعققا سةؤر قعلغذحع
دذ     ة مذنداق دةي ةتادة بذ هةقت اال آةلضةن حاغدا سةؤرع قعلعدعغان    : ق  نئمةت بئرعلضةندة  ،بئشعغا ب

  ! ؟ع بةندة ـ هةشىآرع قعلعدعغان بةندة نئمعدئضةن ياخش
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ةن «: ظعم هةقعقةت

ذر أآىم  . مأمعننعث ظعشعنعث هةممعسع ظةجةبلعنعةرلعكت ر هأآىمنع ه داق بع ةر قان اال مأمعنضة ه اهللا تاظ
ىن ياخشعدذر  ذنعث ظىح أآىم ظ ذ ه رةر  . قعلسا، ظ ذ مأمعنضة بع ةر ظ دذ ظةض اتتعقحعلعق يةتسة سةؤر قعلع . ق

ىن ياخشعدذر   ذنعث ظىح انلعقع ظ ةؤر قعلغ ذنعث س دذ   . ظ ىآىر قعلع ة ش ة ياخشعلعق يةتس ذ مأمعنض ةر ظ . ظةض
  . »ظذنعث شىآىر قعلغانلعقعمذ ظذنعث ظىحىن ياخشعدذر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 (#ρã ä.øŒ$# sπyϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ à6ø‹ n= tæ øŒÎ) Ν ä39 pgΥr& ôÏiΒ ÉΑ#u šχ öθtã ö Ïù öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡ o„ 

u ûθß™ É>#x‹ yèø9 $# šχθçt ¿o2x‹ ãƒuρ öΝ ä.u !$ sΨö/ r& šχθãŠóstG ó¡ tƒuρ öΝà2 u!$ |¡ÏΣ 4 ’ Îûuρ Ν à6Ï9 s̈Œ ÖIξ t/  ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 

ÒΟŠ Ïà tã ∩∉∪ øŒÎ) uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3š/ u‘  È⌡s9 óΟè? ö x6x© öΝä3¯Ρ y‰ƒÎ—{ (  È⌡s9 uρ ÷Λ änö x Ÿ2 ¨βÎ) ’ Ï1#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ t±s9 ∩∠∪ 

tΑ$ s% uρ # y›θãΒ β Î) (#ÿρ ã àõ3s? ÷ΛäΡ r& tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd χ Î* sù ©! $# ; É_ tós9 î‰ŠÏΗ xq ∩∇∪  
اهللا ظأز ؤاقتعدا . اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالر«: مذسا ظأز ؤاقتعدا ظأز قةؤمعضة
ع، ظذالر سعلةرنع قاتتعق قعينايتتع، ظوغذللعرعثالرنع بوغذزاليتتع، سعلةرنع صعرظةؤن قةؤمعدعن قذتقذزد

علعرعثالرنع  ذن آعش قا(خوت ةت قعلدذرذش دذراتتع) خعزم عدعن . قال ارعثالر تةرعص دا صةرؤةردعض بذنعث
ة( دع ) سعلةرض ار ظع عناق ب وث س دع» ح ارعثالر  .6دئ دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع ىآىر «: ظ ة ش نئمعتعمض

قعلساثالر، مئنعث ظازابعم، ظةلؤةتتة، ) آذفرانع نئمةت(تئخعمذ زعيادة قعلعمةن، ظةضةر ) ظذنع(قعلساثالر، 
ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع «): ظأز قةؤمعضة(مذسا  .7دةص جاآارلعدع» بةآمذ قاتتعق بولعدذ

ةثالرمذ  ذص آةتس عر بول علةر آاص علةر (آعش ان يةتكىزةلمةيس ة زعي ا قعلح ع اهللا)اهللا غ ة ، حىنك  ظةلؤةتت
  . 8دئدع» بعهاجةتتذر، مةدهعيلةشكة اليعقتذر) هةممعدعن(



  
  
  

  

 

 369                                                                                                      ظعبراهعمسىرة  ـ 14
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ة،  ذ ظايةتت اال ب ةتلعرعنع اهللا تاظ ث نئم ة اهللا تاظاالنع أز قةؤمعض االمنعث ظ ا ظةلةيهعسس  مذس
دذ   ةؤةر بئرع لةتكةنلعكعدعن خ ازابتعن      . ظةس اتتعق ظ ان ق ذالر حئكعؤاتق عرظةؤندعن ؤة ظ ذالرنع ص اال ظ اهللا تاظ

ذزد ذن          . عقذتق ذزالص، خوت ذللعرعنع بوغ ذالرنعث ظوغ ةؤةلعرع ظ ذنعث ت عرظةؤن ؤة ظ ع ص ع ـ حىنك قعزلعرعن
دذراتتع دذردع     . خعزمعتعضة سئلعش ظىحىن قال ازادعن قذتذل اال ـ ق ا مذشذنداق ب ذالرنع مان اال ظ ذ . اهللا تاظ ب

  . ظذالر ظىحىن آاتتا نئمةتتذر
حوث سعناق ) سعلةرضة(ةردعضارعثالر تةرعصعدعن بذنعثدا صةرؤ: شذنعث ظىحىن مذسا ظةلةيهعسساالم

اجعز آئلعدعغان          دئدع »بار ظعدع   اهللا تاظاال تةرةصتعن   ، يةنع يذقعرعقع ظعشالردا سعلةر شىآىر ظئيتعشقا ظ
ار             . بولغان آاتتا نئمةتلةر بار    ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق آأز قاراشمذ ب عرظةؤننعث   : بذ ظاي سعلةرضة ص

ار        تةؤةلعرع قعلغان ظا   ا سعناق ب ازابالردا آاتت ظذالرنعث  : بذ خذددع سىرة ظةظرافتعكع اهللا تاظاالنعث         . شذ ظ
ذناهتعن ( دعن ؤة ض عنعدذق    ) آذفرع ةن س ةثحعلعك بعل اتتعقحعلعق ؤة آ ذالرنع ق ىن، ظ لعرع ظىح  ))1قايتعش

  . دئضةن ظايعتعضة ظوخشاشتذر
 تئخعمذ زعيادة قعلعمةن، ) ظذنع(ر، نئمعتعمضة شىآىر قعلساثال«: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعثالر
 دةص جاآارلعدع» قعلساثالر، مئنعث ظازابعم، ظةلؤةتتة، بةآمذ قاتتعق بولعدذ) آذفرانع نئمةت(ظةضةر 

دىردع    دع ؤة بعل عنع جاآارلع ة ظأزعنعث ؤةدعس اال سعلةرض ةنع اهللا تاظ رعش   . ي ة بئ داق مةن ةتنعث مذن ذ ظاي ب
ار  دا سعلةر  : ظئهتعمالعمذ ب أز ؤاقتع أز ظعززعتعضة، ظذلذغل  ظ ةن ذنعث صةرؤةردعضارعثالر ظ اتتعلعقع بعل قع ؤة آ
  . قةسةم قعلدع
 ،ذنع (نئمعتعمعضة شىآىر قعلساثالر ادة قعلعمةن ) ظ ذ زعي ةنع مئنعث سعلةرضة بةرضةن     تئخعم  ي

  .  قعلعص بئرعمةنلساثالر، سعلةرضة نئمعتعمنع تئخعمذ زعيادةنئمعتعمضة شىآىر قع
 قعلساثالر) ئمةتآذفرانع ن (ظةضةر  يةنع نئمةتلعرعمضة تذزآورلذق قعلساثالر، ظذنع يوشذرساثالر 
اهللا تاظاالنعث  بذ ظازاب ظذالرنعث مئنعث ظازابعم، ظةلؤةتتة، بةآمذ قاتتعق بولعدذ  تانساثالردعنؤة ظذنعث

  . نئمةتلعرعضة تذزآورلذق قعلغانلعقع ظىحىن نئمةتنع ظذالردعن تارتعؤئلعشتذر
تة م ةن هةدعس داق آةلض ذناهقا    «: ذن ذ ض دة ب ةن بةن ةن    هةقعقةت ةؤةبع بعل ةنلعكع س ئتعص آةتك ص

  . »رعزعقتعن مةهرذم قعلعنعدذ
 ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع آعشعلةر آاصعر بولذص آةتسةثالرمذ «): ظأز قةؤمعضة(مذسا

بعهاجةتتذر، مةدهعيلةشكة ) نهةممعدع(، حىنكع اهللا ظةلؤةتتة )اهللا غا قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر (
ذر د» اليعقت ةنع عدئ ذر    ي عدعن بعهاجةتت ىآىر ظئيتعش دعلعرعنعث ش اال بةن ا  . اهللا تاظ علةر اهللا تاظاالغ آعش

  . ضة اليعقتذرمةدهعيعماختاشقا ؤة يةنعال  اهللا تاظاال ،آاصعر بولغان تةقدعردعمذ
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اثال  : اهللا تاظ عر بولس ةر آاص ذر ظةض علةردعن بعهاجةتت  ))2ر اهللا س

)ظةمةستذر، اهللا  موهتاج ) ظذالرنعث ظعمانعغا  (اهللا . يىز ظأرىدع) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع،   ) صةيغةمبةرنع 
  . )3(بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) مةخلذقاتتعن(

ةيغةمبةر ظةلةيه        ذدعن ص ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله عدا ظةب ةدعس قذددعس لعم ه ام مذس االمنعث  ظعم عسس
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ «: مذن داق دةي اال مذن دعلعرعم : اهللا تاظ ع بةن علةردعن  ! ظ ةر س ظةض

انلعرعثالر ؤة جعنلعرعثالرنعث هةممعسعنعث    دعغانلعرعثالر، ظعنس يعن آئلع ةنلعرعثالر ؤة آئ ظعلضعرع ظأتك

                                                 
  .  قعسمع ـ ظايةتنعث بعر168سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7سىرة زذمةر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة تةغابذن ) 3(
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ذ  ر ظادةمنعث دعلعدةك بول ةقؤادار بع ةث ت ذ، مئنعث مىلكىص آةتكةن تةقدعردعلع ظ مدعن هئح نةرسعنع دعم
ظةضةر سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنلعرعثالر ؤة آئيعن آئلعدعغانلعرعثالر،          ! ظع بةندعلعرعم . زعيادة قعاللمايدذ 

ظعنسانلعرعثالر ؤة جعنلعرعثالرنعث هةممعسعنعث دعلع ظةث صاسعق بعر ظادةمنعث دعلعدةك بولذص آةتكةن               
ئ  ذ مئنعث مىلكعمدعن ه دذآئمةيتح نةرسعنع تةقدعردعم دعلعرعم. ةلمةي ع بةن ةر سعلةرنعث ظعلضعرع ! ظ ظةض

رعثال   انلعرعثالر ؤة جعنلع دعغانلعرعثالر، ظعنس يعن آئلع ةنلعرعثالر ؤة آئ ذ ظأتك ة ت ر تىزلةثلعكت رذص ر بع
ا سئلعنغان بعر تال يعثنة                 مةندعن تعلعسة، ظذالرنعث هةر بعرعضة تعلعضعنعنع بةرسةممذ، خذددع دئثعزغ

دا دئثعزنعث سىيعدعن هئح نئمعنع  سذدعن ئلعص حعقعلغان مدعن هئح آئمةيتةلمعضةندةك، مئنعث مىلكى ظ
اآتذر، يىآسةآتذر، هةممة نةرسعدعن بعهاجةتتذر ؤة مةدهعيةلةرضة          . »نةرسة آئمعيعص قالمايدذ   اهللا تاظاال ص

  . اليعقتذر
 * * * * * * *  

 óΟ s9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ (#àσ t6 tΡ šÏ% ©!$# ÏΒ ôΜ à6Ï= ö6s% ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š$ tã uρ yŠθßϑ rOuρ ¡ šÏ%©! $#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ¡ Ÿω 
öΝ ßγßϑ n= ÷è tƒ ωÎ) ª! $# 4 öΝ ßγø? u !% y` Ν ßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$ Î/ (# ÿρ–Šu sù óΟ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& þ’ Îû óΟÎγ Ïδ üθ øùr& (#ûθ ä9$s% uρ $̄Ρ Î) $ tΡ öx x. !$ yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& 

Ïµ Î/ $̄Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 7e7x© $£ϑ ÏiΒ !$sΨ tΡθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÍ ãΒ ∩∪   

) سانعنع(سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن نذه، ظاد ؤة سةمذد قةؤملعرعنعث ؤة ظذالردعن آئيعن آةلضةن، 
صةقةت اهللا بعلعدعغان ظىممةتلةرنعث خةؤعرع سعلةرضة يةتمعدعمذ؟ ظذالرغا صةيغةمبةرلعرع مأجعزعلةر بعلةن 

ةي  ةن ص ا ظعشارةت قعلعص آةلدع، ظذالر قوللعرع بعل ذالرنعث سىآىت (غةمبةرلةرنعث ظئغعزلعرعغ ةنع ظ ي
بعز سعلةرنعث صةيغةمبةرلعكعثالرنع هةقعقةتةن ظعنكار قعلعمعز، بعز سعلةر «): قعلعشعنع آأرسعتعص 

  . 9دئدع» دةؤةت قعلعؤاتقان ظعشقا هةقعقةتةن زور ضذماندعمعز
عشع ؤة ظذالر ظوتتذرعسعدعكع ظعشالر ظىممةتلةرنعث ظأز صةيغةمبةرلعرعنع يالغانغا حعقعر

  توغرعسعدا 
أزعال      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ةقةت اهللا تاظاالنعث ظ  بعزضة نذه، ظاد، سةمذد ؤة ظذالردعن باشقا، سانعنع ص

ة       ةؤةرلعرعنع قعسس ةرنعث خ ان قةؤمل ةردعن بولغ ىحع ظىممةتل ان دئض ةيغةمبةرلعرعنع يالغ دعغان ص بعلةلةي
  . ةردعقعلعص بايان قعلعص ب

 ظذالرغا صةيغةمبةرلعرع مأجعزعلةر بعلةن آةلدع    اآعت ؤة آةسكعن دةلعللةر  يةنع ظذالر ظوحذق ص
 بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظعسهاق ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع صةقةت اهللا بعلعدعغان. بعلةن آةلدع

ةير مذنداق     . علمةيدذنةسةبشذناسالر ظذالرنعث هةقعقعي نةسةبعنع ظئنعق ب     : رعؤايةت قعلعدذ  ظذرؤة ظعبنع زذب
هئح بعر آعشعنعث مةظد ظعبنع ظةدناندعن بذرذن ظأتكةنلةرنعث نةسعبعنع ظئنعق بعلعدعغانلعقعنع                 : دئدع

  . بعلمةيمعز
 ا ظعشارةت قعلعص ةيغةمبةرلةرنعث ظئغعزلعرعغ ةن ص ذالرنعث سىآىت (ظذالر قوللعرع بعل ةنع ظ ي

ةيغةمبةرلةر ظذالرنع    :الر مذنداق تةصسعر قعلدع      تةصسعرشذناس ةزع   بذ ظايةتنع ب    )قعلعشعنع آأرسعتعص   ص
ذغ ؤة آا ا حاقعر  ظذل ث دعنعغ ا اهللا تاظاالنع داتت ا    ،غان ةيغةمبةرلةرنع ظئغعزلعرعغ ةن ص وللعرع بعل ذالر ق  ظ

ةزعلعرع مذنداق دئدع. ظعشارةت قعلعص دةؤةت قعلعشتعن توختاشنع آأرسعتةتتع ةيغةمبةرلةرنع : ب ذالر ص ظ
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ةزعلعرع مذنداق دئدع            يالغان ةلكع بذ ظذالرنعث    : غا حعقعرعص ظأزلعرعنعث قوللعرعنع ظئغعزلعرعغا تعقتع ب ب
م تذرذ   صةيغة ةي جع اؤاب بةرم ة ج ارةتتذر مبةرلعرعض عدعن بئش دع   . ؤئلعش داق دئ ةزعلعرع مذن ة ب ذالر : يةن ظ

  .  آةلضةنلعكتعن قوللعرعنع حعشلعدععصةيغةمبةرلةرضة ظاححعق
ةد   د، مذهةمم دذ    مذجاهع داق دةي ارلعقالر مذن ةتادة قات ةظب ؤة ق ع آ ذالر  : ظعبن ةن ظ هةقعقةت

ارقعلعق رةت قعلدع  ذالرنعث سأزلعرعنع ظئغعزلعرع ظ اردع ؤة ظ ا حعق ةيغةمبةرلعرعنع يالغانغ ةن . ص ةنع (م ي
 مذجاهعد بذ ظايةتنعث تةصسعرعنع تأؤةندعكع ظايةتنعث تولذقالنمعسع بعلةن آىحةيتكةن دةص          ،)ظعبنع آةسعر 

بعز سعلةرنعث صةيغةمبةرلعكعثالرنع هةقعقةتةن ظعنكار قعلعمعز، بعز سعلةر دةؤةت قعلعؤاتقان «: رايمةنقا
  . دئدع» ظعشقا هةقعقةتةن زور ضذماندعمعز

ةؤفعي دذ  ،ظ داق دةي ةت قعلعص مذن ذمادعن رعؤاي ع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ذالر اهللا تاظاالنعث :  ظعبن ظ
ئ  ةيران ق دا ه ة قايتعشتع  سأزعنع ظاثلعغان ان هالةتت ا تعقق علةرنعث «لعص قوللعرعنع ظئغعزلعرعغ ز س بع

ةن زور  ان ظعشقا هةقعقةت ز، بعز سعلةر دةؤةت قعلعؤاتق ةن ظعنكار قعلعمع صةيغةمبةرلعكعثالرنع هةقعقةت
  . دئدع» ضذماندعمعز

 * * * * * * *  
 * ôM s9$s% óΟ ßγè= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© ÍÏÛ$sù ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( öΝ ä.θããô‰ tƒ u Ï øóu‹ Ï9 Ν à6s9 ÏiΒ öΝä3Î/θçΡ èŒ 

öΝ à2u ½jz xσ ãƒuρ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β 4 (# ûθä9$s% ÷βÎ) óΟçFΡ r& ωÎ) Ö|³ o0 $uΖ è= ÷W ÏiΒ tβρß‰ƒÍ è? β r& $ tΡρ‘‰ ÝÁs? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7÷è tƒ 

$ tΡäτ !$ t/#u $tΡθè? ù' sù 9≈ sÜù= Ý¡ Î0 &Î7 –Β ∩⊇⊃∪ ôM s9$s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγè= ß™ â‘ β Î) ßøt ªΥ ωÎ) Ö t±o0 öΝ à6è= ÷VÏiΒ £Å3≈ s9 uρ ©! $# ßϑ tƒ 

4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ Ïν ÏŠ$t6Ïã ( $tΒ uρ šχ% x. !$uΖ s9 β r& Νä3uŠÏ? ù' ¯Ρ ?≈ sÜ ù= Ý¡Î0 ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ 2 uθtG uŠù= sù 

šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ $tΒ uρ !$ sΨ s9 ω r& Ÿ≅ 2uθ tG tΡ ’ n? tã «! $# ô‰ s% uρ $ uΖ1y‰ yδ $ sΨ n= ç7 ß™ 4 χ uÉ9 óÁ uΖ s9 uρ 4’ n?tã !$ tΒ $tΡθßϑ çF ÷ƒsŒ# u 

4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ ª. uθ tG uŠù= sù tβθè= Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪  
ةيغةمبةرلعرع ث «: ص ذحع اهللا نع ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دة(ظاس ذ؟ اهللا ) بعرلعكع ةك بارم ش

مةلذم ) جازاالشنع(دةؤةت قعلعدذ، سعلةرنع ) ظعمانغا(نع ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعش ظىحىن، سعلةر
سعلةر صةقةت بعزضة ظوخشاشال «: ظذالر. دئدع» تةخعر قعلعدذ) يةنع ظةجعلعثالر يةتكىحة(مذددةتكعحة 

غا ظعبادةت قعلعشعمعزدعن توسماقحع ) بذتالر( بوؤعلعرعمعز ظعبادةت قعلعص آئلعؤاتقان -ظعنسان، ظاتا 
: صةيغةمبةرلعرع ظذالرغا. 10دئدع» بعزضة ظئنعق صاآعت آأرسعتعثالر) عقعثالر ظىحىنراستل(بولعسعلةر، 

ة « ان آعشعلةرض دعن خالعغ ئكعن اهللا بةندعلعرع انمعز، ل اش ظعنس ة ظوخش ةقةت سعلةرض ز ص بع
مةرهةمةت قعلعدذ، اهللا نعث ظعزنعسعز سعلةرضة هئحقانداق صاآعت آأرسعتةلمةيمعز، ) صةيغةمبةرلعكنع(

تا(ةر مأمعنل ة ظعش ذن ) هةمم ةؤةآكىل قعلس ال ت ر اهللا غع ذز بع ا (يالغ لعرعنع اهللا غ ة ظعش ةنع هةمم ي
ع . 11)تاصشذرسذن دعغان(اهللا بعزن ع تونذي ا ) اهللا ن ا، نئمعشقا اهللا غ ا يئتةآلعضةن تذرس يوللعرعمعزغ

 تةؤةآكىل قعلغذحعالر تةؤةآكىل قعلمايلع؟ بعزضة يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعثالرغا، ظةلؤةتتة، سةؤر قعلعمعز،
  . 12دئدع» صةقةت اهللا غا تةؤةآكىل قعلسذن
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  صةيغةمبةرلةر بعلةن آاصعرالر ظوتتذرعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا 
ة،      ذنغان مذنازعرعدعن خةؤةر بئرعدذ            اهللا تاظاال بذ ظايةتت ةيغةمبةرلةر ظارعسعدا بول .  آاصعرالر بعلةن ص

ةي   ارةتكع، ص ذنعثدعن ظعب ذنازعرة ش ذ م وق ب ئرعكع ي ئح ش ادةت   ،غةمبةرلةر ه االغعال ظعب ر اهللا تاظ ذز بع  يالغ
ىن   ذمانالنغانلعقع ظىح ذنعثغا ض عرالر ب دا، آاص قا حاقعرغان دع ،قعلعش داق دئ ذالرغا مذن ةيغةمبةرلةر ظ :  ص

 ث ذحع اهللا نع ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دة(ظاس ذ؟) بعرلعكع ةك بارم ةق ش ث ه ةنع اهللا تاظاالنع  ي
ع  اال        ظعالهلعق ةنكع اهللا تاظ ذ؟ ؤاهال ةك بارم دة ش ب ظعكةنلعكع نعث ؤاجع ادةت قعلعش ذنعثغا ظعب ؤة ظ

ةقةت هئح شئرعكع يوق اهللا تاظاالال اليعقتذر        . مةؤجذداتنعث هةممعسعنع ياراتقذحعدذر   . ظعبادةت قعلعنعشقا ص
رار ق    ةنلعكعنع ظعق ذحع ظعك انالرنعث آأصعنحعسع اهللا تاظاالنعث ياراتق ةن ظعنس دذهةقعقةت ذالر . علع ئكعن، ظ ل

ا    ظأزلعرع اآع اهللا تاظاالغ دذ، ي ةظةت بئرع ة مةنص أزلعرعنعض ان    ظ ذمان قعلغ دذ دةص ض ئقعن قعلع ذ ي  تئخعم
  . قعسغا ظعبادةت قعلعدذ، اهللا تاظاالدعن باشؤاستعلعرعنع اهللا تاظاالغا قوشذص

 قعلعش ظىحىن، سعلةرنع اهللا ضذناهعثالرنع مةغصعرةت: ظذالرنعث صةيغةمبعرع ظذالرغا مذنداق دةيدذ
) جازاالشنع(سعلةرنع   ظاخعرةتتة مةغصعرةت قعلعش ظىحىن، يةنع ضذناهعثالرنعدةؤةت قعلعدذ) ظعمانغا(

اهللا تاظاال بذ  .  يةنع دذنيادا تةخعر قعلعدذ    تةخعر قعلعدذ ) يةنع ظةجعلعثالر يةتكىحة (مةلذم مذددةتكعحة 
ة دذ هةقت داق دةي ارعث :  مذن علةر صةرؤةردعض ة      س ذنعثغا تةؤب دعن ظ ثالر، ظان ةص قعلع عرةت تةل الردعن مةغص

اتعي     (قعلعثالر، اهللا سعلةرنع مذظةييةن مذددةتكعحة    يةنع ظأمرىثالر ظاخعرلعشعص، ظةجعلعثالر يةتكىحة هاي
  . )1(ظوبدان بةهرعمةن قعلعدذ، ياخشع ظعش قعلغذحعغا قعلغان ياخشعلعقنعث ساؤابعنع بئرعدذ) دذنيادعن

ةر ظعنسانالرنعث ظعحعدعن تالالنغانلعقع ظىحىن آاصعرالرنعث ظذالرنع ظئتعراص صةيغةمبةرل
  قعلمعغانلعقع توغرعسعدا 

يعن   دعن آئ ذب بولغان عدة مةغل كع مذنازعرعس ث دةسلةص عرالر ظأزلعرنع ةيغةمبةرلةرنعث ،آاص  ص
دذ    مذنازعرعلصةيغةمبةرلعكع هةققعدة    ة ظوخشاشال ظ : عشعص مذنداق دةي ةقةت بعزض ةنع  عنسان سعلةر ص  ي

  بعز سعلةردعن هئح بعر مأجعزة آأرمةي تذرذص قانداقمذ سعلةرنعث سأزىثالر بعلةنال سعلةرضة ظةضعشعمعز؟ 
)بعزضة ظئنعق صاآعت آأرسعتعثالر) راستلعقعثالر ظىحىنادةتتعن تاشقعرع  يةنع بعز سعلةرنعث ظ

ى  أجعزة آةلتىرىش ز م ةص قعلعمع ذالرغا . ثالرنع تةل ةيغةمبةرلعرع ظ اش «: ص ة ظوخش ةقةت سعلةرض ز ص بع
دعن خالعغان .  يةنع بعز هةقعقةتةن سعلةرضة ظوخشاش ظعنساندذرمعز           ظعنسانمعز ئكعن اهللا بةندعلعرع ل

ة  ةيغةمبةرلعكنع(آعشعلةرض دذ) ص ةت قعلع ةلحعلعكمةرهةم ةنع ظ ةت ، ي ةن مةرهةم ةيغةمبةرلعك بعل  ص
  . قعلعدذ
عت آأرسعتةلمةيمعزاهللا نعث ظعزنعسعز سعلةرضة هئحقانداق صاآنع،  سعلةر سورعغان نةرسع، بعز

ث دعنال       اهللا تاظاالنع ةت قعلغان ة رذخس ورعغان نةرسعلعرعمعزض ث س اال بعزنع يعن، اهللا تاظ ورعغاندعن آئ  س
عتةلةيمعز  ةر . آأرس تا (مأمعنل ة ظعش ذن ) هةمم ةؤةآكىل قعلس ال ت ر اهللا غع ذز بع ة (يالغ ةنع هةمم ي

  . )ظعشلعرعنع اهللا غا تاصشذرسذن
دعغان (اهللا بعزنع : ظاندعن صةيغةمبةرلةر مذنداق دئدع     ا يئتةآلعضةن ) اهللا نع تونذي  يوللعرعمعزغ

ايلع؟ ت ةؤةآكىل قعلم ا ت قا اهللا غ ا، نئمعش ةث       ذرس ذق ؤة ظ ةث ظوح ث ظ ع يولالرنع اال بعزن ةنع اهللا تاظ  ي
  قعلمايمعز؟ روشعنعضة باشلعغان تذرسا، بعز يةنة نئمة ظىحىن اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3سىرة هذد ) 1(
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بعزضة يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعثالرغا، ظةلؤةتتة، سةؤر قعلعمعزمان سأز ؤة ناحار قعلعقالر  يةنع يا
تةؤةآكىل قعلغذحعالر صةقةت اهللا غا تةؤةآكىل :  بعزضة يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعثالرغا سةؤر قعلعمعزبعلةن

  . دئدع» قعلسذن
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã xŸ2 öΝÎγ Ï= ß™ã Ï9 Νà6¨Ψ y_ Í ÷‚ãΖ s9 ôÏiΒ !$uΖ ÅÊ ö‘ r& ÷ρ r& ¨βßŠθãètG s9 ’ Îû $uΖ ÏG ¯= ÏΒ ( # yr ÷ρr' sù öΝ Îκö s9 Î) 

öΝ åκ›5 u‘ £s3 Ï= ÷κß] s9 šÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇⊂∪ ãΝä3 ¨Ψ sΨÅ6ó¡ ä⊥ s9uρ uÚö‘ F{$# .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ 4 y7 Ï9 s̈Œ ôyϑ Ï9 t∃% s{ ’ ÍΓ$s) tΒ t∃% s{uρ 

Ï‰‹Ïã uρ ∩⊇⊆∪ (#θßs tG ø tG ó™$# uρ z>% s{uρ ‘≅ à2 A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΨ tã ∩⊇∈∪ ÏiΒ ÏµÍ← !#u‘ uρ ãΛ ©yγ y_ 4’ s+ ó¡ãƒuρ ÏΒ & !$ ¨Β 7‰ƒÏ‰ |¹ 

∩⊇∉∪ … çµãã § yf tFtƒ Ÿω uρ ßŠ% x6tƒ … çµäóŠÅ¡ ç„ Ïµ‹ Ï? ù' tƒuρ ßN öθ yϑ ø9$#  ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3 tΒ $ tΒ uρ uθèδ ;M Íh‹ yϑ Î/ ( ∅ÏΒ uρ  ÏµÍ← !#u‘ uρ 

ë># x‹tã ÔáŠÏ= yñ ∩⊇∠∪  
عرالر صة ةآاص ذم «: يغةمبةرلعرعض اآع حوق ز، ي دةص حعقعرعمع ذم هةي زدعن حوق سعلةرنع زئمعنعمع

رةك  عثالر آئ ا قايتعش ث دعنعمعزغ دع» بعزنع ارع . دئ ذالرغا صةرؤةردعض داق(ظ دع) مذن ع قعل : ؤةهي
ز « االك قعلعمع ذم ه ع حوق علةرنع . 13زالعمالرن ذم س دا حوق يعن، زئمعن دعن آئ االك قعلغان ذالرنع ه ظ

ؤة ظازابعمدعن ) يةنع سوراققا تارتعلعشتعن (مئنعث ظالدعمدا تذرذشتعن ) يةنع غةلعبة (ز، بذ تذرغذزعمع
دذر  انالر ظىحىن ا، . 14»قورقق ان تةرس ذحعغا حعقق ر ظ ةر بع دع، ه ةدةت تعلع ن م ةيغةمبةرلةر اهللا دع ص

ذح(شةصقةتسعز  اش تارتق ةتتعن ب ةت قعلعشقا ضةدةنكةشلعك قعلعص هةقعق ا ظعتاظ ةنع اهللا غ االك ) عي ه
. 16ظذنعث ظالدعدا جةهةننةم تذرعدذ، جةهةننةمدة ظذ يعرعث ظارعالش سذ بعلةن سذغعرعلعدذ  .15بولدع

ذ . حعص تةسلعكتة يذتعدذ، ظألىم ظذنع قورشعؤالعدذ عظذنع يذتذمالص ظ )  ظاححعقلعقعدعن ظذنعث( لئكعن ظ
  . 17بولعدذهةرضعز ظألمةيدذ، شذنعثدعن آئيعن تئخعمذ قاتتعق ظازابقا دذحار 

ظىممةتلةرنعث ظأز صةيغةمبةرلعرعضة تةهدعت سالغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث شذ صةيغةمبةرضة 
  خذش بئشارةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب دعن  اهللا تاظ ةيغةمبةرلعرعنع يذرتلعرع ةن ص ة آةلض ةرنعث ظأزلعرعض عر ظىممةتل  آاص
العؤئ ا ص دعغانلعقع ؤة يعراقق ةنحعقعرعؤئتع ذالرغاتعدعغانلعقع بعل دذ  ظ ةؤةر بئرع الغانلعقعدعن خ .  تةهدعت س

ذنعث ظةضةشكىحعلعرعضة  ذنعثغا ؤة ظ ةؤمع ظ ع شذظةيب«: خذددع شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث ق سئنع ! ظ
انالر     (حوقذم ظةضةشكىحعلعرعث    بعلةن قوشذص شةهعرعمعزدعن هةيدةص حعقعرعمعز،          ) يةنع ساثا ظعمان ظئيتق

ذم بعز   اآع حوق رةك   ي عثالر آئ ا قايتعش ث دعنعمعزغ ذت     ؤة ))1»نع ةؤمع ل االمنعث ق ذت ظةلةيهعسس ل
االمغا اك      «: ظةلةيهعسس ذالر ص رعثالر، ظ دةص حعقع ةهعرعثالردعن هةي ةؤةلعرعنع ش ذتنعث ت ل

اال  دئضعنعدةك ؤة ))2»آعشعلةردذر ةؤةر   اهللا تاظ ذرةيش مذشرعكلعرعنعثمذ دئضةن سأزعدعن خ ة ق ذ هةقت ب
داق  رعص مذن دذبئ ذدعيالر(:  دةي ئنع ) يةه ة(س ئنع    ) مةدعن ةردة س ذ ي ىن، ظ ؤئتعش ظىح دعن حعقعرع زئمعنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56سىرة نةمل ) 2(
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ا   ذالر ظازغعن يعن، ظ دا، سةن حعقعص آةتكةندعن آئ دع، شذنداق بولغان خاتعرجةم تذرغذزماسلعققا تاس قال
ذرااليتتع  ت ت ع (ؤاقع االك بوالتت يعن ه تعن آئ ة ؤاقعت ةنع ظازغعن ةد1( )()ي ع مذهةمم أز!) ظ دا ظ  ؤاقتع

اآع      ألتىرىش ؤة ي اآع ظ ئلعش، ي ا ظ ئنع قاماقق عرالر س دعن(آاص ر   ) مةآكع ىن معكع رعش ظىح دةص حعقع هةي
ذالرنعث          ةدبعرع ظ ث ت دذ، اهللا نع ةربات قعلع ع ب ذالرنعث معكرعن لعتعدذ، اهللا ظ ر ظعش ذالر معكع لةتتع، ظ ظعش

  . ))2معكرعدعن ظىنىملىآتذر
ذنعثغا  ش ؤة ظ ب قعلع ةيغةمبةرنع غالع دذر ص ذتقان يولع ث ت رعش اهللا تاظاالنع اردةم بئ ةيغةمبةر . ي ص

اردةم         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ي ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعدعن حعقعرعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن اهللا تاظاال ص
ةردع             اهللا تاظاال  . بةرضىحعلةرنع، قوللعغذحعالرنع ؤة اهللا تاظاال يولعدا ظورذش قعلعدعغان قوشذنالرنع قعلعص ب

ةدرعجع االمنع ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داص ةصي هال ةيغةمبةر  ، تةربعيعل ةتتا ص دذرذص ه ةرةققع قعل  ت
ذنعثغا ظعضة قعلدع  ةتهع قعلعص بئرعص ظ ذنعثغا ص شذنداقال، . ظةلةيهعسساالمنع حعقعرعؤةتكةن مةآكعنع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسسا ة ظاهالعسعدعن ص ان د المنعث مةآك دعن بولغ قا زئمعن ظةهلع ار ؤة باش ىشمةنلعرعنع خ
اهللا تاظاالنعث تةؤهعد آةلعمعسع ؤة دعنع     . آعشعلةر اهللا تاظاالنعث دعنعغا توص ـ توص بولذص آعردع        . قعلدع

نالر     قا دع نالردا باش ان زئمع قعحة بولغ ىن صئتعش اآع آ تعن ت ىن حعقعش دة آ ت ظعحع قا ؤاقع ايعتع قعس ناه
  . ظىستعدعن غةلعبة قعلدع

 ظذالرنع هاالك . زالعمالرنع حوقذم هاالك قعلعمعز«: ؤةهيع قعلدع) داقمذن(ظذالرغا صةرؤةردعضارع
ذزعمعز  ذم سعلةرنع تذرغ دا حوق يعن، زئمعن ة       قعلغاندعن آئ دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت بعزنعث  :  مذنداق دةي

قذحعالردذ     . صةيغةمبةر بةندعلعرعمعز هةققعدعكع سأزلعرعمعز ظالدعنظاال ظئيتعلغان       . رظذالر حوقذم نذسرةت تاص
ذحعالردذر ة قعلغ ذم غةلعب ذنعمعز حوق ث قوش ذزغا(اهللا  ))3بعزنع ث «): لةؤهذلمةهص ةن ؤة مئنع م

ز  ة قعلعمع ذم غةلعب ةيغةمبةرلعرعم حوق ذر » ص ذر، غالعبت ةن آىحلىآت ازدع، اهللا هةقعقةت ز )4( دةص ي بع
ذزدا  دة(لةؤهذلمةهص يعن، ) ظةزةل دعن آئ ان(يازغان ا نازعل قعلعنغ ذردا ) داؤذدق ا زةب ةت (زئمعنغ ةنع جةنن ي

ازدذق) زئمعنغا دذ دةص ي دعلعرعم ؤارعسلعق قعلع ةن مئنعث ياخشع بةن أز قةؤمعضة)5( هةقعقةت : مذسا ظ
دذر،         « ث مىلكع ةن اهللا نع ىزع هةقعقةت ةر ي ةؤر قعلعثالر،ي ةثالر، س ةدةت تعل ن م ذنعثغا  ) اهللا (اهللا دع ظ

ةقؤادارالرغا مةنسىص       بةندعلعرعدعن ظأزع خالعغان آعشعلةرنع ؤارعس قعلعدذ؛       اقعؤةت ت  ))6دئدع »  ياخشع ظ
   ةؤمنع ان ق وزةك قعلعنغ راظعلنع (ب ةنع ظعس ةنع ب ان  ) ي ةتلعك قعلغ ز بةرعك ام (بع ةرق ) ش ث ش زئمعننع

ة  ةرب تةرةصلعرعض ة ؤة غ كة(تةرةصلعرعض ةنع هةممةتةرةص دذق) ي س قعل ةؤر . ؤارع ةؤالدع س راظعل ظ ظعس
عرظةؤن           قعلغانلعقلعرع ظىحىن، صةرؤةردعضارعث   نعث ظذالرغا قعلغان حعرايلعق ؤةدعسع تولذق ظعشقا ظاشتع؛ ص
الغانلعرع   ةؤمعنعث س ذنعث ق ارةتلعرع(ؤة ظ ةنع ظعم عغانلعرع ) ي ع ؤة ياس اغلعرع ؤة (ن ةنع ب ي

  . )7(نع ؤةيران قعلدذق) ظئكعنزارلعقلعرع
 ذ ة (ب ةنع غةلعب تعن ) ي دا تذرذش ث ظالدعم تعن (مئنع وراققا تارتعلعش ةنع س دعن ؤة) ي  ظازابعم

دذر  انالر ظىحىن ة   قورقق ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ع :  مذن ذناهتا (آعمك دا، ض دعن ) آذفرع حئكع
عدعكةن ع . ظاش ا تعرعكحعلعكعن اخعرةتتعن(دذني ةن) ظ ذق آأرعدعك ةم  . ظارت ةن جةهةنن ايع هةقعقةت ذنعث ج ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت76سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت30سىرة ظةنفال ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر173 ـــــ 171سىرة ساففات ) 3(
  .  ـ ظايةت21سىرة مذجادةلة ) 4(
  .  ـ ظايةت105سىرة ظةنبعيا ) 5(
  .  ـ ظايةت128سىرة ظةظرىف ) 6(
  .  ـ ظايةت137سىرة ظةظرىف ) 7(
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دذ دا  . بولع ارعنعث ظالدع تعن (صةرؤةردعض وراققا تارتعلعش دعغ) س عغا   قورقع ع خاهعش أزعنع نةصس ان، ظ
تعن  علةردعن  (بئرعلعش ان نةرس ارام قعلعنغ ةنع ه ةك ) ي ة آةلس ةن ظادةمض ايع    حةآلعض ذنعث ج ةن ظ هةقعقةت

دذ ةت بولع ذرذص )1( جةنن دا ت ارعثنعث ظالدع تعن(صةرؤةردعض اص بئرعش ع ) هئس ة ظعكك ان ظادةمض قورقق
  . ))2جةننةت بار
 د ةدةت تعلع ن م ةيغةمبةرلةر اهللا دع ةتادة      عص د ؤة ق اس، مذجاهع ع ظابب دة ظعبن ةت هةققع ذ ظاي  ب

دذ    أز قةؤمعضة قارشع مةدةت تعلعدع       : قاتارلعقالر مذنداق دةي ةيغةمبةرلةر صةرؤةردعضاردعن ظ ظابدذراهمان  . ص
دذ       ةرةص بولذشعنع           : ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم مذنداق دةي ةر ظأزلعرعنعث ظعشلعرعنعث تئزراق بعرت ظىممةتل

  . تعلعدع
دع آا داق دئ ة مذن ذ هةقت عرالر ب ذ «: ص ةر ب ذرظان(ظةض ةنع ق ان  ) ي عثدعن نازعل بولغ سئنعث تةرعص

ةن           ازاب بعل اتتعق ظ ع ق اآع بعزن دذرغعن، ي اش ياغ ة ت ماندعن ظىستعمعزض ا، ظاس دعغان بولس ةت بولع هةقعق
ازالعغعن ذ ظأزل))3»!ج عنع ؤة ظىممةتلةرنعثم ةدةت تعلعض ةيغةمبةرلةرنعث م ةتتعن ص ذ ظاي ث  ب عرعنع

ةدعر ظذرذشع بولغان آىنع      . ظعشعلعرنعث تئزراق بعر تةرةص بولذشعنع تعلعضعنعمذ آأزدة تذتذلعدذ    حىنكع ب
دع    ةدةت تعلع ا م ث زعيعنعغ عرالر ظأزلعرعنع دع  . آاص ةدةت تعلع االممذ م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال . ص اهللا تاظ

دع  داق دئ رعكالرغا مذن ع  : مذش ذففارالر جاماظةس ع آ عل !) ظ ةر س ة   ظةض ةثالر، غةلعب ةلعبعنع تعلعس ةر غ
دع    ة آةل ان سعلةرض دع   (ظاللعقاح ا آةل علةرنعث زعيعنعثالرغ ذ س ةنع ظ ةر ). ي ةن  (ظةض ةيغةمبةر بعل ص

  . )4(يانساثالر،بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر) دىشمةنلعشعشتعن
 قعلعص يةنع اهللا غا ظعتاظةت قعلعشقا ضةدةنكةشلعك (هةر بعر ظذحعغا حعققان تةرسا، شةصقةتسعز

ذحع  اش تارتق ةتتعن ب دع) هةقعق االك بول ذحع،  ه ذق قعلغ ةنع تةآةببذرل ة  ي ويهةقك اش  ظئضعشب تعن ب
دع االك بول ذحعالر ه دذ . تارتق داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اص  (: اهللا تاظ ة خعت ع صةرعشتعض اال ظعكك اهللا تاظ

ا       ) دعنغا (قارشع ياخشعلعقتعن توسقذحع، هةددعدعن ظاشقذحع،          هةقكة  «) قعلعص شةك آةلتىرضىحع، اهللا غ
الثالر          ا تاش اتتعق ظازابق ذنع ق الثالر، ظ ا تاش عرنع دوزاخق ر آاص ةر بع ذحع ه ئرعك قعلغ ذدنع ش قا مةب » باش

  . )5()دةيدذ(
ظاندعن جةهةننةم مةخلذقاتالرنع    . قعيامةت آىنع جةهةننةم آةلتىرىلعدذ     «: هةدعستة مذنداق آةلدع    

اقعرعص ةن : ح ر تةآةبم ةر بع ةن ه دعم،  هةقعقةت مةيدعغان آعشعضة ؤةآعل قعلعن وي ظةض ذر ؤة هةقعقةتكة ب ب
دذ ع . »دةي ةتنعث مةنعس دعكع ظاي ةنع يذقعرع ةيغةمبةرلةر ظأزلعر: ي ب  عص ذدرةتلعك ؤة غالع ث ق نع

الؤذرذص دذظ دا هةرصةرؤةردعضارعغا ي وي ،بعر تةرساا قعلعص مةدةت تعلعضةن حاغ ذر ؤة هةقعقةتكة ب  تةآةبب
  . ث هةممعسع زعيان تارتعدذظةضمةيدعغان آعشعلةرنع

 دذ ةم تذرع ة دئيعلضةنضة ظوخشاشتذر             ظذنعث ظالدعدا جةهةنن :  بذ ظايةت خذددع تأؤةندعكع ظايةتت
  دا ذالرنعث ظالدع دا  (ظ دعغان يوللعرع ةنع بارع عدعن    ) ي ع ظعضعس اق آئمعن داق س ةن (هةرقان ذق بعل ) زورل

ار ظعدع       ةنع جةهةننة    ))6تارتعؤالعدعغان بعر صادعشاه ب  هةقعقةتكة بوي ظةضمةيدعغان    ،م هةربعر تةآةببذر    ي

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة41 ــــ 37سىرة نازعظات ) 1(
  .  ـ ظايةت46سىرة رةهمان ) 2(
  .  ـ ظايةت32 ظةنفال سىرة) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة ظةنفال ) 4(
  .  ـ ظايةتكعحة26 ـــــ 24سىرة قاف ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع79سىرة آةهف ) 6(
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ظذ قعيامةت آىنعضعحة ظةتعضةن     . زعتعص تذرعدذ ع ظأزعدة مةثضى قالدذرذش ظىحىن آأ          آعشعنع قعيامةت آىن  
  . ؤة ظاخشامدا جةهةننةمضة توغرعلعنعص تذرعدذ

 ذغعرعلعدذ ةن س ذ بعل ارعالش س ث ظ ذ يعرع دة ظ ىن ي   جةهةننةم ذنعث ظىح ا ظ ةنع دوزاخت ذقعرع  ي
دئمةك قايناق سذ ظعنتايعن يذقعرع      . هارارةتلعك قايناق سذ ؤة قان ـ يئرعثدعن باشقا ظعحعملعك بولمايدذ     

ة  . غذق ؤة سئسعقتذرـ يعرعث ظعنتايعن سوقان  . هارارةتلعكتذر دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت قايناقسذ  :  مذنداق دةي
ةن سذغعرعلعص  ارة     ) قعزعقلعقعدعن(بعل ارة قـ ظىحةيلعرع ص ةن ظوخشاشمذ؟ص ذالر )1( علعنعدعغانالر بعل ظ

نالعقتعن( دعغان   ) تةش ةرنع آأيدىرىؤئتع اش، يىزل ة ظوخش ةدةن ظئرعتمعسعض ذالرغا م ا، ظ ةص قعلس ذ تةل س
  . )2(!جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي! سذ بئرعلعدذ، بذ نئمعدئضةن يامان شاراب) ناهايتع قعزعق(

)ذنعث دعن ظ ذمال )  ظاححعقلعقع ذنع يذت دذ عص ظظ لعكتة يذتع ص تةس ةمعنع   حع ذنعث ت ةنع ظ ، ث ي
تة ؤة رةثضعنعث، صذرعقعنعث ؤة قعزعقلعقعنعث ياآع سذغذقلذقعنعث يامانلعقعدعن، ظذ ظذنع ظعنتايعن تةسلعك        

اهللا تاظاال بذ   . تعسع ظذنع تأمىر توقماق بعلةن ظذرمعغعحة، ظئغعزعغا ظالمايدذ     زورلذق ظعحعدة ظازاب صةرعش 
  . ))3ظذالر تأمىر توقماقالر بعلةن ظذرذلعدذ: ةيدذهةقتة مذنداق د

 عؤالعدذ ذنع قورش ألىم ظ ةزالعرع    ظ ارلعق ظ وللعرع ؤة باشقا ب ةدعنع، صذت ق ىتكىل ب ذنعث ص ةنع ظ  ي
دذ دذ  . ظازابلعنع داق دةي ةمرع ظعبنع مةيمذن ظعبنع مةهران مذن دة ظ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي سأثةث، : ب

  .  ظازابلعنعدذنئرؤا ؤة تومذرنعث هةممعسع
اك ةت      ،زةهه ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

قعيامةت آىنعدة اهللا تاظاالنعث جةهةننةم ظوتعدا ظازاباليدعغان ظازابلعرعنعث تىرلعرع ناهايعتع آأص      : قعلعدذ
ازابالر  ذ ظ دع، ظ ألىش بولسا ظع ةردة ظ ذ ي ةر ظ ذص، ظةض تعص  بول ادةمنع ظألتىرىشكة يئ ىرال ظ ر ت ةقةت بع دعن ص

اتتع دذ   . ظاش ألىش بولماي ةردة ظ ذ ي ئكعن، ظ دع  . ل داق دئ اال مذن ع، اهللا تاظ ألىص  : حىنك ذالرنعث ظ ارام (ظ ظ
  . )4(جانلعرع ظئلعنمايدذ، ظذالردعن ظازابمذ يئنعكلعتعلمةيدذ) تئصعص قالماسلعقع ظىحىن

دذ          ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    ظةضةر ظألىش بولسا ظعدع، بذ        :  بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي
ا ظألىص قاالتتع              عالرغا آةلسة، ظذالر ظذ ظازابت ىرعال تةآةببذر آاص ظذالرنع  . ظازابنعث تىرلعرعدعن صةقةت بعر ت

ا مةثضى قالدذرذش ظىحىن     ذرداؤاملعشعص ت   شذنعث ظىحىن اهللا  .  ظألتىرىلمةيدذ )ظذالر (عدعغان قاتتعق ظازابت
  . لئكعن ظذ هةرضعز ظألمةيدذ. ظألىم ظذنع قورشعؤالعدذ: تاظاال مذنداق دئدع

شذنعثدعن آئيعن تئخعمذ قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ يةنع ظذنعثغا بذ ظازابتعن آئيعن يةنة بعر 
ار ازاب ب اتتعق ظ دذ. تئخعمذ ق داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةمنعث : اهللا تاظ ذ جةهةنن دة شىبهعسعزآع، ظ قةظرع

ذر  عدعغان دةرةخت ايدذ   . ظأس لعرعغا ظوخش ةيتانالرنعث باش ويا ش ع ض ذنعث مئؤعس ذ  . ظ عز ش ذالر شىبهعس ظ
) يعرعث بعلةن  (ظاندعن ظذالر ظذنعث ظىستعضة     . مئؤعلةردعن يةيدذ، ظذنعث بعلةن قورساقلعرعنع تويغذزعدذ          

  . ))5جايع حوقذم دوزاخ بولعدذظاندعن ظذالرنعث قايتعدعغان . قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحعدذ
ك     ذقعرع هارارةتلع ردة ي ةص، بع دعن ي ذم دةرعخع ردة زةقق ث بع ةردة دوزعخعالرنع ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

دذ    ةؤةر بئرع دعن خ لعنعص ظازابلعنعدعغانلعقع ا تاش ردة دوزاخق ة بع ص، يةن ذ ظعحع اق س ا . قاين اهللا تاظاالغ
  ! نع صاناه تعلةيمعز ظامسئغعنص بذ ظازابالردعن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة آةهف ) 2(
  .  ـ ظايةت21سىرة هةج ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة فاتعر  )4(
  .  ـ ظايةتلةر68 ــــ 64سىرة ساففات ) 5(
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اال  دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن دذر : بذهةقت دعغان جةهةننةم ار قعلع ذناهكارالر ظعنك ذ، ض ذالر دوزاخ . ب ظ
رعص     عدا بئ ذ ظارعس ةن قايناقس دذ  -بعل ئلعص تذرع ةن       ( آ ذ بعل اهعدا قايناقس ةن، ض وت بعل اهعدا ظ ةنع ض ي

دذ عزلةر )1( ظازابلعنع ة  (بةختس ةنع نام عدعن بئرعل  -ي ول تةرعص ةمالع س ةنلةر ظ الردذر) (ض ). دوزعخع
ةر؟  داق ظادةمل عزلةر قان ذالر  بةختس دعغان (ظ رعص آئتع ة آع ةدةننعث تأشىآلعرعض امالنعث، ) ب لعك ش ظاتةش

ايعنعث     ذ ظةمةس س ةس، آأرآةمم القعنمذ ظةم ان س دعن بولغ ارا تىتىن ادة هارارةتلعك قايناقسذنعث ؤة ق زعي
دذ  دة بولع ةن، ص  )2( ظعحع ش قعلعدعك ع ظع ع ياخش عدذر آعمك ع ظأزعض ةن   ايدعس ش قعلعدعك ان ظع ؤة يام

عدذر  ذ ظأزعض تذر   . زةرةرعم ذحع ظةمةس ذم قعلغ ة زذل ارعث بةندعلةرض ذ  )3( صةرؤةردعض عزآع، ظ شىبهعس
ظذالر  . ظذنعث مئؤعسع ضويا شةيتانالرنعث باشلعرعغا ظوخشايدذ     . جةهةننةمنعث قةظرعدة ظأسعدعغان دةرةختذر   

دذ، ظ  ةردعن يةي دذشىبهعسعز شذ مئؤعل اقلعرعنع تويغذزع ةن قورس ذنعث ظىستعضة  . ذنعث بعل ذالر ظ دعن ظ ظان
ةن( دذ ) يعرعث بعل ذناهكارالرنعث  )4( قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحع ةن ض ذم دةرعخع هةقعقةت زةقق

دذر تةك . تامعقع ةن معس ذ ظئرعتعلض ق(ظ دذ )قعزع ذدةك قايناي اقالردا قايناقس ذ قورس ا (. دذر، ظ دوزاخق
ةمذظةآكةل  ذنعث  «) صةرعشتعلةرض دعن ظ رعثالر، ظان ئلعص بئ ذص سأرةص دوزاخنعث ظوتتذرعسعغا ظ ذنع تذت ظ

بذ  («) ظذنعثغا خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن     (. ذدئيعلعد» بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظازابالثالر 
ازابنع دعث   ) ظ ذغ زات ظع ك ظذل ةن ظعززةتلع ةن هةقعقةت تعغعن، س ذ . تئ ازاب(ب ةن ) ظ ات (هةقعقةت هاي

ثالردا عدذر  ) ؤاقتع ةن نةرس علةر شةآلةنض دذ» س ذ )5( دئيعلع ذر(ب عرالرنعث )هةقعقةتت ة (، آاص ظاخعرةتت
ايع  دعغان ج دذر   ) بولع ان جاي ةث يام ةن ظ ذ      . هةقعقةت دذ، ظ ة آعرع ذالر جةهةننةمض دذر، ظ ذ جةهةننةم ظ

اي  ان ج ةن يام ذ  !نئمعدئض ىحع(ب ذدذر ) آأيدىرض ق س ان       قعزع ذ ـ، ق دذر، ظ ذن  يعرعث ذنع تئتعس ة . الر ب يةن
  . )6(الر باربمذشذ خعلدعكع باشقا تىرلىك ظازا) ظذالرغا(

االدعن         ةآلعنع اهللا تاظ ىرع ؤة ش انع، ت ىزعدعغان س ذالرغا يىرض ة ظ قا يةن دعن باش ث بذنعث اهللا تاظاالنع
ان ظايةتل       ان قعلغ ةرنع باي دعغان ظايةتل عص تذرع ا داؤاملعش ذ ظارق دعغان ظارقعم ع بعلمةي ارباشقعس . ةر ب

صةرؤةردعضارعث بةندعلةرضة زذلذم قعلغذحع ظةمةستذر)7( .  
 * * * * * * *  
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ان  ث قعلغ ار قعلغانالرنع ارعنع ظعنك ع (صةرؤةردعض امال ) ياخش دة ش ق آىن ةللعرع بورانلع ظةم
عرالر  ادا (ظذحذرذص آةتكةن بعر دأؤة آىلضة ظوخشايدذ، آاص ذ دذني قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن  )ب
  . 18)زعياندذريةنع حوث (ظازراقمذ ساؤابقا ظئرعشةلمةيدذ، بذ حوثقذر ظئزعشتذر 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر44 ــــ 43سىرة رةهمان ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر44 ــــ 41سىرة ؤاقعظة ) 2(
  .  ـ ظايةت46سىرة فذسسعلةت ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر67 ــــ 64سىرة ساففات ) 4(
  . ـ ظايةتلةر 50 ـــــ 43سىرة دذخان ) 5(
  .  ـ ظايةتلةر58 ـــــ 55سىرة ساد ) 6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة فذسسعلةت ) 7(
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  آاصعرالرنعث ظةمةللعرعنعث معسالع توغرعسعدا 
ان    ادةت قعلغ تعص ظعب عنع قئ ا باشقعس ذ اهللا تاظاالغ ا  ،ب ةيغةمبةرلعرعنع يالغانغ ث ص  اهللا تاظاالنع

ان ةث   ،حعقارغ ةللعرعنعث نةتعجعسعدة ظ ذ ظةم ئكعن ظ ان، ل ةرنع قعلغ وغرا بولمعغان ظةمةلل  ظاساسسعز ؤة ت
  . ا، ظذالرنعث ساؤابع يوق بولذص آةتكةن آاصعرالر ظىحىن بايان قعلعنغان معسالدذر بولغاندموهتاج
 ان ث قعلغ ار قعلغانالرنع ارعنع ظعنك امال ) ياخشع (صةرؤةردعض دة ش ةللعرع بورانلعق آىن ظةم

عرالر  ر دأؤة آىلضة ظوخشايدذ، آاص ادا (ظذحذرذص آةتكةن بع ذ دذني قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن )ب
ةلمةيدذظازراقم اؤابقا ظئرعش ذذ س ةنع ب ةص   ، ي اؤابعنع تةل ةللعرعنعث س االدعن ظةم ع اهللا تاظ ةت آىن  قعيام

ئكعن،  . رضة ظئرعشعمعز، دةص ظوياليتتع   عحىنكع ظذالر ظةمةللعرعمعز بعلةن ظةج . قعلغان حاغدعكع معسالدذر   ل
ةلمعدع ة ظئرعش ئح نةرسعض ذالر ه د . ظ وزذص آئتع دا ت اتتعق بوران ةللعرعنعث ق اص ظةم عال ظوخش عغان آىلض

دذ      ةنلعكعنع آأرع ايدا بةرمعض ر ص ةللعرعنعث هئحبع ان ظةم ادا قعلغ انلعقعنع، دذني ذ   . قالغ ذالر مذش ةر ظ ظةض
ادعر بواللعغان بولسا ظعدع، ظذالر       قعلعشقا  ساقالص    ،تمةي ذرذؤةقاتتعق بوران حعققان آىنلةردة آىلنع ظذح        ق

  . ظأز ظةمةللعرعنع ساقالص قاالر ظعدع
ة مذنداق دئدع اهللا تا ذ هةقت ةرةص قعلعص، : ظاال ب ذالرنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع بعر ت بعز ظ

ؤئتعمعز،     دةك قعلع ةن توزان ذص يىرض ذنع ظذح ع    (ظ ان ياخش انلعقتعن، قعلغ ععز بولغ ذالر ظعمانس ةنع ظ ي
ز  ا حعقعرعمع ةللعرعنع يوقق ادا  1( ()ظةم ذ دذني ذالرنعث ب ا(ظ ةدعقعلعرع ) قعلعص رعي ةن س ة بةرض  ظأزلعرعض

ايد       امالغا ظوخش وغذق ش ةن س ذت قعلعؤةتك ذنع ناب عص ظ ة تئض ةؤمنعث زعراظعتعض ر ق ان بع ذم قعلغ ذ زذل
ةيلع د  ( ذناهع تىص علعرعنعث ض ع       ئظعض ذالرنعث ياخش اش، اهللا ظ ة ظوخش ذ زعراظةتك ان ب ذت قعلعنغ ع ناب ن

دذ   ةربات قعلع ةللعرعنع ب ةر 2( ()ظةم ع مأمعنل ذل! ظ ة آ  - ص ع آعشعلةرض ةرص   مئلعن ىن س عتعش ظىح أرس
ع       دعغان آعش ان آةلتىرمةي ة ظعم اخعرةت آىنعض ا ؤة ظ دعغان، اهللا غ ار    (قعلع ةلعنع بعك ان ظةم ث قعلغ نع

ة ار      ) قعلعؤةتكعنعض ةن بعك ةتكىزىش بعل ةت ي ش ؤة ظةزعي ةت قعلع ةدعقةثالرنع معنن ةن س اش، بةرض ظوخش
ةثالر داق . قعلعؤةتم ذل(بذن ىن  -ص عتعش ظىح قعالرغا آأرس ع باش د مئلعن ةرص قعلع ذددع  ) عغان س ادةم خ ظ

ا         ة توص يعن     ـظىستعض ذردعن آئ اتتعق يامغ ان، ق ذص قالغ اث قون ذص( ح ان   ) يذيذل ذص قالغ دةك بول بذرذنقع
. هئحقانداق ساؤابقا ظعضة بواللمايدذ  ) ظاخعرةتتة(ظذالر قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن   . سعلعق تاشقا ظوخشايدذ  

   .))3اهللا آاصعر قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ
 يةنع حوث زعياندذر(بذ حوثقذر ظئزعشتذر(  يةنع ظذالرنعث تعرعشحانلعقع ؤة ظةمةلع ظاساسسعز 

وغرا ظةمةس ظعدع ةث  . ؤة ت أزلعرع ساؤابقا ظ ذالر ظ دة ظ اجشذثا نةتعجع وقعتعص موهت دا ساؤابعنع ي  بولغان
  . )يةنع حوث زعياندذر(بذ حوثقذر ظئزعشتذر قويدع، 

 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت23سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع117سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .  ـ ظايةت264سىرة بةقةرة ) 3(
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انلعقعنع  ةنع بعكار ياراتمعغانلعقعنع (ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع اهللا نعث هةق ظاساستا ياراتق ) ي
ةر اهللا خالعسا، آأرمعدعثمذ ؤئتعص !) ظع ظعنسانالر (؟ ظةض وق قعلع ذثالرغا سعلةردعن (سعلةرنع ي ظورن

  . 20بذ اهللا غا قعيعن ظةمةس .19يئثع ظادةملةرنع يارعتعدذ) ياخشع
  ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنعث صاآعتلعرع توغرعسعدا 

ا تعرعل اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،  ارلعقعنع خةؤةر      قعيامةت آىنعدة ظألىآلةرنع قايت دىرىشكة قذدرعتعنعث ب
دذ اراتتع  . قعلع ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن اال ظاس ع اهللا تاظ تعن  . حىنك انالرنع يارعتعش ارعتعش ظعنس ذالرنع ي ظ

دذر اآع  . قعيعن دعغان ي دعكع هةرعكةتلعنع ماننع ؤة ظذنعث ا ظاس عز ؤة آاتت ةث، ظئض ذنداق آ ش
اتالرنع          سةييارعالرن  ،هةرعكةتلةنمةيدعغان يذلتذزالرنع   ةقعلنع الل قعلعدعغان ظاجايعب ع ؤة بذنعثدعن باشقا ظ

تان ؤة ح     ةرنع، بوس ذرغاق يةرل ةت ؤة ق دعكع مذنب ان، زئمعن اق     أياراتق ع يذمش ذ زئمعنن ان، ظ ةرنع ياراتق لل
ز              كةن دئثع ةن ضعرةلةش ذقالر بعل اغالرنع ؤة قذرذقل ةرنع، ت دا آألل ذ زئمعن ان، ظ ئلعنحعدةك قعلغ ـ س

انالرنع، تىر رعظوآي ةآعللعرع،لع اش  ، ش ةظةتلعرع ظوخش دعغان مةنص ةجعملعرع، يةتكىزع رع ؤة ه  رةثلع
ان اهللا قعيامةت آىنعدة              ات، دةل ـ دةرةخ، ضىل ـ ضعياه ؤة زعراظةتلةرنع ياراتق بولمعغان ظذحار قذش، هايؤان

  ! ظألىآلةرنع قايتا تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذحع    (ذالر ظ: اهللا تاظ ار قعلغ يعن تعرعلعشنع ظعنك ةندعن آئ ةنع ظألض ي

ذففارالر ان اهللا     ) آ اص قالمعغ تا حارح ذالرنع يارعتعش ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دذآع، ظاس بعلمةم
ادعردذر      ة ق ةر نةرسعض ةن ه ذ هةقعقةت مذ؟ دذرذس، ظ ادعر ظةمةس كة ق ةرنع تعرعلدىرىش ان )1( ظألىآل ظعنس

ز دذآع، بع ذقبعلمةم دعن ياراتت ذنع ظابعمةنع ةن ظ ذ .  هةقعقةت دع ظ ارعغا(ظةم كارا ) صةرؤةردعض ظاش
) ظعنساننعث قايتا تعرعلعشعنع يعراق ساناص، حعرعضةن سأثةآلةرنع        (ظذ بعزضة   . خذسذمةتحع بولذص قالدع  
ذ. معسال قعلعص آأرسةتتع حعرعص آةتكةن سأثةآلةرنع «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظ

دذ؟ دع» آعم تعرعلدىرةلةي ر   «ظئيتقعنكع، . دئ ةر بع ذ ه دذ، ظ ان زات تعرعلدىرع تة ياراتق ةث دةسلةص ذنع ظ ظ
ةيدا قعلدع            . »مةخلذقنع بعلضىحعدذر  سعلةر ظذنعث بعلةن ظوت     . اهللا سعلةر ظىحىن يئشعل دةرةختعن ظوت ص

علةر عنع يار. ياقعس ذالرنعث ظوخشعش ان زات ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ذ ظاس مذ؟ ظ ادعر ظةمةس قا ق عتعش
ةممعنع بعلضىحعدذر  دذر، ه اهعر ياراتقذحع ادعر، اهللا م ذنعثغا ق ةيظعنع . ب رةر ش رادة ) يارعتعشنع(اهللا بع ظع

ذنعثغا   ا، ظ ةل «قعلس ذتقا آ دذ » ؤذج دذ -دةي ذتقا آئلع ذ ؤذج عنعث   . دة، ظ ر نةرس ةر بع اآتذرآع، ه  اهللا ص
دذر،    ذنعث قولعدع ع ظ علعك هوقوق ةندع(ظعض يعنظألض علةر ) ن آئ اهعغا قايتذرذلعس ذنعث دةرض ع )2( ظ ظ

انالر علةر، اهللا  ! ظعنس ا موهتاجس علةر اهللا غ دعن(س ذر ) هةممع ة اليعقت ذر، مةدهعيعض ةر اهللا . بعهاجةتت ظةض
ا قعيعن ظةمةس   . يئثع بعر خةلقنع صةيدا قعلعدذ) ظورنذثالرغا(خالعسا، سعلةرنع هاالك قعلعص       ))3بذ اهللا غ

 علةر ةر س دعن  (ظةض ث تاظعتع ةؤمنع      ) اهللا نع ر ق قا بع ذثالرغا باش علةرنعث ظورن ةثالر، اهللا س ىز ظأرىس ي
دذ  اش بولماي ة ظوخش ذالر سعلةرض تذرعدذ، ظ دذ(ظالماش ةت قعلع ا ظعتاظ ةلكع اهللا غ ةر4( ()ب ع مأمعنل ! ظ

 ظذالرمذ اهللا نع   اهللا ظذالرنع دوست تذتعدعغان،      ) ظذنعث ظورنعغا   (سعلةردعن آعمكع مذرتةد بولعدعكةن، اهللا        
اد قعلعدعغان ؤة                   عرالرغا شةصقةتسعز، اهللا نعث يولعدا جعه دوست تذتعدعغان، مأمعنلةرضة آأيىنعدعغان، آاص

                                                 
  . ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ظايةتكعحة ـ83 ــــ 77سىرة ياسعن ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة17 ـــــ 15سىرة فاتعر ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة مذهةممةد ) 4(



  
  
  

  

 

 380                                                                                                      ظعبراهعمسىرة  ـ 14
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دذ       ةؤمنع آةلتىرع ر ق دعغان بع دعن قورقماي ذحعنعث ماالمعتع ةت قعلغ انالر  )1( ماالم ع ظعنس ةر اهللا   !ظ ظةض
  . ))2ع آةلتىرعدذ، اهللا بذنعثغا قادعردذرخالعسا، سعلةرنع يوق قعلعص ظورنذثالرغا باشقعالرن

 * * * * * * *  
 (#ρã— u t/ uρ ¬! $YèŠÏΗ sd tΑ$s) sù (# àσ ¯≈ xyè ‘Ò9 $# tÏ%©# Ï9 (# ÿρã y9 õ3tG ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝä3 s9 $ Yèt7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& tβθãΖ øó–Β $ ¨Ψ tã 

ôÏΒ ÅU# x‹ tã «! $#  ÏΒ & ó x« 4 (#θä9$s% öθs9 $uΖ1y‰yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒy‰ oλm; ( í !#uθ y™ !$ uΖ øŠn= tã !$sΨ ôã Í“ y_ r& ÷Πr& $ tΡö y9 |¹ $ tΒ $uΖ s9 

ÏΒ <ÈŠÅs ¨Β ∩⊄⊇∪   

دعن (نعث هةممعسع ) يةنع خااليعقالر(ظذالر  ا مذالقات ) قعيامةت آىنع قةبرعلعرع حعقعص، اهللا غ
اجعزلعرع  دذ، ظ كىحعلعرع (بولع ةنع ظةضةش ة ) ي ة (مذتةآةببعرلعرعض ةنع ظةضةشتىرضىحعلعرعض ): ي

ذؤاتقان اهللا نعث ظازابعدعن « ة بول دذق، سعلةر بعزض شىبهعسعزآع، بعز سعلةرنعث ظةضةشكىحعثالر ظع
ذالر . دةيدذ» ظازراق دةصظع قعالالمسعلةر؟  ة «: ظ ةت قعلغان بولسا ظعدع، بعز ظةلؤةتت اهللا بعزنع هعداي

يلع، بةرعبعر ظوخشاش،  صةرياد قعاليلع، مةيلع سةؤر قعال-سعلةرنع هعدايةت قعالتتذق، بعز مةيلع نالة 
  . 21دةيدذ» بعزضة هئحقانداق قاحعدعغان جاي يوق

  دوزاخ ظةهلعدعن ظةضةشكىحعلةر بعلةن ظةضةشتىرضىحعلةرنعث مذنازعرعسع توغرعسعدا 
 دذ ذالقات بولع ا م ع     اهللا غ ث هةممعس ع ؤة يامعنعنع انالرنعث ياخشعس ةنع ظعنس ذدرةتلعك اهللا   ي ق

  .  تىصتىز مةيدانغا جةم بولعدذ،هئح قانداق دالدا يوقن تاظاالغا هئساب بئرعش ظىحى
 اجعزلعرع كىحعلعرع(ظ ةنع ظةضةش ة ) ي ة(مذتةآةببعرلعرعض ةنع ظةضةشتىرضىحعلعرعض ): ي

ذؤاتقان اهللا نعث ظازابعدعن « ة بول دذق، سعلةر بعزض شىبهعسعزآع، بعز سعلةرنعث ظةضةشكىحعثالر ظع
علةر؟  ظع قعالالمس ازراق دةص د» ظ ةنذدةي ا   ي ايعنلعرع ؤة حوثلعرعغ ةآحعلعرع، خوج ث يئت ع ظأزلعرعنع

ة ظةضشعشعتعن     ادةت قعلعشتعن ؤة صةيغةمبةرلةرض ا ظعب ظةضةشكىحعلةر شئرعكع يوق يالغذز بعر اهللا تاظاالغ
بعزنع نئمعضة بذيرذغان بولساثالر، سعلةرضة ظةضعشعص            : حعلةرضة، ظةضةشتىرضى باش تارتقان ظةضةشكىحعلةر  

ذ دذنعش ان ظع زدعن اهللا    . ق قعلغ دذرغعنعثالردةك بع ارزذ قعل ة ظ ثالردةك ؤة بعزض ة ؤةدة قعلغعنع علةر بعزض س
  . مسعلةر؟ دةيدذئتةؤىتاظاالنعث ظازابعدعن بعرةر نةرسعنع آأتىر

ة :  ظةضةشتىرضىحعلةر جاؤابةن مذنداق دةيدذ    اهللا بعزنع هعدايةت قعلغان بولسا ظعدع، بعز ظةلؤةتت
ذق  ةت قعالتت علةرنع هعداي عمذ ؤة     س أزع بعزض ارةت س تعن ظعب عرالرنع ظازابالش ث آاص ئكعن، اهللا تاظاالنع  ل
  . سعلةرضعمذ بئكعتعلعص بولدع

 داق -بعز مةيلع نالة ة هئحقان ةرعبعر ظوخشاش، بعزض ع، ب  صةرياد قعاليلع، مةيلع سةؤر قعاليل
. عز ظذنعثدعن قذتذاللمايمعز يةنع بعز ظذ ظازابقا سةؤر قعاليلع ياآع سةؤر قعلمايلع ب  قاحعدعغان جاي يوق 

ث   عرنعث   (مئنع ع آةس ةنع ظعبن عمحة ) ي ةرنعث   : قارعش ذ مذنازعرعل ةندعن    ب ا آعرض ذالر دوزاخق ةن ظ هةقعقةت
  . آئيعن ظئلعص بئرعلعدعغانلعقع ظئنعقتذر

ةن  داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب اجعز   : اهللا تاظ عدذ، ظ ارا مذنازعرعلعش ا ظأزظ ذالر دوزاخت دا ظ ذ حاغ ظ
كىحع( اؤذر ) لةرظةضةش ة(هاآ دذق،  «): ظةضةشتىرضىحعلعرعض كةن ظع ة ظةضةش ز سعلةرض عزآع، بع شىبهعس

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةت133سىرة نعسا ) 2(
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دذ » بعزدعن دوزاخ ظازابعدعن بعر قعسمعنع ظئلعص تاشلعياالمسعلةر؟           ): ظةضةشتىرضىحعلعرع (هاآاؤذر  . دةي
أآىم حعق      « عدا ه ةرنعث ظارعس ةن بةندعل ادذرمعز، اهللا هةقعقةت ةممعمعز دوزاخت ز ه عزآع، بع » اردعشىبهعس

دذ ا(اهللا  ))1دةي ار قعلغانالرغ ةتلعرعنع ظعنك دذ) ظاي نالردعن ؤة «: ظئيتع سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن، جع
ا   » ظىممةتلةر بعلةن بعرلعكتة دوزاخقا آعرعثالر    ) آاصعر(ظعنسانالردعن بولغان    هةرقاحان بعر ظىممةت دوزاخق

ة      عرعكع ظىممةتك دعن ظعلض ذ ظأزع ةن، ظ ذنعثغا ظةضع (آعرعدعك ىن   ظ انلعقع ظىح ذمراه بولغ عص ض ةت  ) ش لةن
ا آعرعص بولذص جةملةشكةندة، ظذالرنعث ظعحعدعكع آئيعن آعرضةنلةر               . ظوقذيدذ ظذالرنعث هةممعسع دوزاخق

كىحعلةر ( ةنع ظةضةش ة ) ي عرع آعرضةنلةرض لعقلعرعغا (ظعلض ةنع باش ارعتعص) ي ارعمعز«: ق ع صةرؤةردعض ! ظ
ان   ع ظازدذرغ ذالر بعزن ع ه . ب ذالرغا ظعكك عن  ظ ازابع بةرض ة دوزاخ ظ دذ» ةسس ع  «: اهللا . دةي ة ظعكك هةممعض

دذ » ظازابنعث دةهشعتعنع بعلمةيسعلةر   (هةسسة ظازاب بئرعلعدذ، لئكعن سعلةر     ظذالرنعث ظارعسعدعكع   . دةي
ة  ذقحعلعقعثالر يوق    «: ظعلضعرعكعلةر آئيعنكعلةرض ةنع ضذمراهلعقتا (سعلةرنعث بعزدعن هئحقانداق ظارت ي

ا تئض ر   ؤة ظازابق تا بع لعك بولذش معز -عش ة ظوخشاش ازابنع   ) بعرعمعزض ةيلعدعن ظ لعرعثالر تىص ، قعلمعش
ا ظذالرنعث يىزلعرع تىرىلىص آئتعدعغان آىندة، ظذالر             )2( دةيدذ» تئتعثالر ا       «: دوزاخت آاشكع بعز اهللا غ

ةت قعلغان بولساقحذ ةت قعلغان بولساقحذ! ظعتاظ ة ظعتاظ دذ» !صةيغةمبةرض ذالر. دةي ! ردعضارعمعزصةرؤة«: ظ
ازدذردع،   دعن ظ وغرا يول ذالر بعزنع ت ةت قعلدذق، ظ ا ظعتاظ ةن باشلعقلعرعمعزغا، آاتتعلعرعمعزغ بعز هةقعقةت

  . ))3دةيدذ» ظذالرغا ظازابنع ظعككع هةسسة بةرضعن ؤة ظذالرغا قاتتعق لةنةت قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعز
دع    ع تأؤةن ذمةت قعلعشعش اهتا خذس ذالرنعث مةهشةرض ةمما ظ ان  ظ ان قعلعنغ ةردة باي : كع ظايةتل

عرالر ةنمةيمعز     «: آاص عز ظعش ا هةرض عرعكع آعتابالرغ دعن ظعلض ذرظانغا ؤة ظذنعث ذ ق دذ» ب ةر . دةي ظةض
ةن     ع بعل ع بةزعس دا بةزعس ذلغان حاغ وختعتعص قوي اهعدا ت ارعثنعث دةرض ع صةرؤةردعض  زالعمالرن

دعث جئدةل ةث ظع عؤاتقاندا آأرس ا(لعش ذق ه ة قورقذنحل ثظةلؤةتت انالر )لنع آأرةتتع وزةك قعلعنغ ، ب
ا  ق قعلغانالرغ ذق     «: حوثحعلع ان ظئيتاتت ذم ظعم ز حوق اثالر بع علةر بولمعس ةر س دذ» ظةض ق . دةي حوثحعلع

سعلةرضة هعدايةت آةلضةندعن آئيعن بعز سعلةرنع ظذنعثدعن توستذقمذ؟            «: قعلغانالر بوزةك قعلعنغانالرغا  
ذناه      أزةثالر ض علةر ظ معدذق، س عز توس دذثالر هةرض ذحع بول دذ» قعلغ ق   . دةي انالر حوثحعلع وزةك قعلعنغ ب

 معكرعثالر  - آىندىز قعلغان هعيلة    -آئحة  ) سعلةرنعث بعزضة  (هةرضعز ظذنداق ظةمةس،     «: قعلغانالرغا
تع( دعن توس ع ظعمان ئرعك  )بعزن ذنعثغا ش قا ؤة ظ ار قعلعش ع ظعنك ع اهللا ن علةر بعزن دا س أز ؤاقتع ، ظ

ذثالر  كة بذيرذيتت دذ» آةلتىرىش ذالر    . دةي دا، ظ ةن حاغ ازابنع آأرض ان    (ظ ذرذه ظعم ع ض ةر ظعكك ه
ةقةت      ) ظئيتمعغانلعقلعرعغا ظعحعدة صذشايمان قعلعدذ، آاصعرالرنعث بويذنلعرعغا تاقاقالرنع سالعمعز، ظذالرغاص

  . ))4قعلمعشلعرعنعث جازاسع بئرعلعدذ
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $£ϑ s9 z ÅÓè% ã øΒ F{$# χ Î) ©! $# öΝà2 y‰ tã uρ y‰ ôã uρ Èd,ut ù: $# ö/ ä3›?‰tã uρ uρ öΝ à6çFø n= ÷z r' sù ( 
$ tΒ uρ tβ% x. z’ Í< Νä3 ø‹n= tæ ÏiΒ ?≈ sÜù= ß™ Hω Î) β r& ÷Λäl è? öθ tã yŠ óΟçG ö6 yf tG ó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξsù ’ ÏΤθãΒθè= s? (# ûθãΒθä9 uρ Νà6|¡àΡ r& ( !$̈Β 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر48 ــــ 47سىرة غافعر ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر39 ــــ 38سىرة ظةظراف ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر68 ــــ 66ظةهزاب سىرة ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة33 ــــ 31سىرة سةبة ) 4(
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: ، شةيتان )يةنع هئساب تىضةص، جةننةتعلةر بعلةن دوزعخعالر ظايرعلعص بولغاندا (ظعش صىتكةندة 

) ظعتاظةت قعلغذحعنع مذآاصاتالش، ظاسعيلعق قعلغذحعنع جازاالشتعن ظعبارةت(اهللا هةقعقةتةن سعلةرضة «
ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش، ساؤاب،  (مةن سعلةرضة). ؤةدعسعضة ؤاصا قعلدع(راست ؤةدعنع قعلغان ظعدع، 

خعالصلعق قعلدعم، سعلةرضة مئنعث ) ؤةدةمضة(ؤةدة قعلغان ظعدعم، ) جازا دئضةنلةر يوق، دةص يالغان 
ةقةت ) آذفرعغا، ضذناهقا زورلعغذدةك ( ) ضذمراهلعققعال (هأآىمرانلعقعم بولغعنع يوق، مةن سعلةرنع ص

أزةثالرنع قوبذل ) دةؤعتعمنع (دةؤةت قعلدعم، سعلةر  ةثالر، ظ قعلدعثالر، شذنعث ظىحىن مئنع ظةيعبلعم
اردةم بئرعص مئنع  ا ي ةن، سعلةرمذ ماث ظةيعبلةثالر، مةن سعلةرضة ياردةم بئرعص سعلةرنع قذتقذزالمايم

ا  ذرذن مئنع اهللا غ ة (قذتقذزالمايسعلةر، مةن سعلةرنعث ب راص ) ظعبادةتت شئرعك قعلغانلعقعثالرنع ظئتع
دذ قعلمايمةن، شىبهع  ا دذحار بولع اتتعق ظازابق دذ » سعزآع، زالعمالر حوقذم ق ان ؤة . 22دةي ان ظئيتق ظعم

دعغان  ئقعص تذرع ةن، ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر، صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعل
ضة ظامانلعق سعلةر) صةرعشتعلةر ظذالرنع هأرمةتلةص(جةننةتلةرضة آعرعدذ، ظذ جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، 

  . 23بولسذن، دةص ساالم بئرعدذ
ظعبلعسنعث قعيامةت آىنع ظةضةشكىحعلعرعضة سأز قعلعدعغانلعقع ؤة ظذالرغا ظأزرة 

  ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا 
عرالرنع          ىزىص، آاص ة آعرض ةرنع جةننةتلةرض رعص مأمعنل أآىم حعقع عدا ه دعلعرع ظارعس اال بةن اهللا تاظ

ةلعمعنع،          ،ئيعن دوزاخالرغا تاشلعغاندعن آ   أز ظةضةشكىحعلعرعضة ، ظةضةشكىحعلعرعنعث دةرت ظ  ظعبلعسنعث ظ
رةت قوش     ة هةس ذالرنعث هةسعرعتعض دعغان ؤة ظ ادة قعلع ع زعي ان زئيعنعن دعنعص تارتق دعكع عظال دعغان تأؤةن

أزنع  ة : دذقعلعس ةن سعلةرض ذحعنع (اهللا هةقعقةت عيلعق قعلغ اتالش، ظاس ذحعنع مذآاص ةت قعلغ ظعتاظ
ا قعلدع (راست ؤةدعنع قعلغان ظعدع، ) شتعن ظعبارةت جازاال ةنع اهللا تاظاال ظأزعنعث        )ؤةدعسعضة ؤاص  ي

دع ا قعل ة ؤاص ان ؤةدعسعض ة قعلغ ةن سعلةرض رع بعل ةيغةمبةرلعرعنعث تعللع ة . ص اال صةيغةمبةرلعرعض اهللا تاظ
ةمما  . راستتذر دعسع هةق ؤة اهللا تاظاالنعث بذ ؤة. ظةضةشكةنلةرضة نعجاتلعقنع ؤة ساالمةتلعكنع ؤةدة قعلدع   ظ

  .  ظاندعن ؤةدةمضة خعالصلعق قعلدعم،بولسام سعلةرضة ؤةدة قعلدعم) يةنع ظعبلعس(مةن 
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرغا  : اهللا تاظ ةيتان ظ ان(ش ام   ) يالغ ذالرنع خ دذ ؤة ظ ةرنع بئرع ؤةدعل

ارزذالرنع           (خعيالغا سالعدذ     دة ظعشقا ظاشمايدعغان ظ ةنع ظةمةل ةقةت    )آأثلعضة سالعدذ  ي ، شةيتان ظذالرغا ص
  . ))1يالغاننعال ؤةدة قعلعدذ

 ث ة مئنع ذدةك (سعلةرض ذناهقا زورلعغ ذفرعغا، ض وق ) آ ع ي أآىمرانلعقعم بولغعن ةن ه ةنع م  ي
اآعتع بولمعغان نةرسعلةردذر           مةن سعلةرضة ؤةدة قعلغان نةرسعمذ         . سعلةرنع حاقعرغان نةرسعلةر هئحبعر ص

  . بولمعغان نةرسعدذرهئحبعر هأججعتع
                                                 

  .  ـ ظايةت120سىرة نعسا ) 1(
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 قوبذل قعلدعثالر) دةؤعتعمنع (دةؤةت قعلدعم، سعلةر ) ضذمراهلعققعال(مةن سعلةرنع صةقةت يةنع 
دعم   ان ظع ال قويغ ة دةؤةت قعلعص ذ نةرسعلةرض ةقةت ظاش ةن ص ئلعص  . م ة ظ ةيغةمبةرلةر سعلةرض ةن ص هةقعقةت

ل          وغرا دةلع لعقعغا ت عنعث دذرذس ةن نةرس اآعتالرنع تذ ـآةلض ذزدعص ة . رغ علةر صةيغةمبةرلةرض دعن س ظان
  . داؤاملعق قارشعلعق قعلعص ظازغذنلذقتا حعث تذردذثالر

 رشذنعث ظىحىن مئنع ظةيعبلعمةثالر، ظأزةثالرنع ظةيعبلةثال يةنع بىضىن ماثا ماالمةت قعلماثالر  .
ثالر    ةت قعلع ا ماالم ةلكع، ظأزةثالرغ ةيغةمبةرل   . ب ذناهعثالر ص علةرنعث ض ةن س ةن  هةقعقةت ئلعص آةلض ةر ظ

  . دةلعللةرضة قارشعلعق قعلغعنعثالر ؤة مةن سعلةرنع حاقعرغان باتعلغا ظةضةشكعنعثالر ظىحىندذر
مةن سعلةرضة ياردةم بئرعص سعلةرنع قذتقذزالمايمةن يةنع مةن سعلةرضة مةنصةظةت بئرةلمةيمةن ؤة 

ةن علةرنع قذتقذزالمايم ازابتعن س ان ظ علةر تارتعؤاتق علةرمذ . س ع س رعص مئن اردةم بئ ا ي ماث
  . قذتقذزالمايسعلةر

 راص قعلمايمةن ) ظعبادةتتة(مةن سعلةرنعث بذرذن مئنع اهللا غا  شئرعك قعلغانلعقعثالرنع ظئتع
ةتادة  دةق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دعب داق دئ ئرعك :  مذن ا ش ع اهللا تاظاالغ ذرذن مئن دعن ب ةنع بذنعث ي

را ةنقعلعؤالغعنعثالرنعث سةؤةبعنع ظئتع دع. ص قعلمايم داق دئ ذغ ؤة :ظعبنع جةرعر مذن ةن ظذل ةن م  هةقعقةت
ظعبنع جةرعرنعث بذ سأزع آىحلىك بولذص، تأؤةندعكع        . آاتتا اهللا تاظاالغا شئرعك ظعكةنلعكعمدعن تانعمةن       

  . ظايةت بذ مةنعنع آىحلةندىرعدذ
    دعغا ادعر بواللماي قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي دعغان  اهللا ن ذتالرغا حوقذنع ن ب

هئساب  (ظعنسانالر  ) قعيامةت آىنع(. ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث دذظاسعدعن غاصعلدذر    
ذتالر ظذالرغا   ) بئرعش ظىحىن  ةنع بذتصةرةسلةرضة   ( توصالنغان حاغدا، ب دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن     ) ي

د   ار قعلع انلعقعنع ظعنك ادةت قعلعنغ ةس   )1( ذظعب دةك ظةم ذمان قعلغعنع ذالرنعث ض ذتلعرع  (ظعش ظ ةنع ب ي
دذ    ةؤةبع بواللماي لعرعنعث س ززةت تئصعش دا ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذالرنعث )ظ رعكالرنعث (، ظ ةنع مذش ) ي

  . )2(نعث دىشمعنعضة ظايلعنعدذ)يةنع مذشرعكالر(نع ظعنكار قعلعدذ، ظذالر عحوقذنذش
 ا اتتعق ظازابق دذ زالعمالر حوقذم ق ىز ظأرىص      دذحار بولع ةتتعن ي ةنع هةقعق  ، باتعلغا ظةضعشعص  ، ي

ار  ازاب ب ك ظ ذم دةرتلع ا حوق ذم قعلغانالرغ ة زذل ذنع . ظأزعض لذبعدعن ش نعش ظذس ان قعلع ةتنعث باي ظاي
ا           آعرعص آأرىؤئلعشقا بولعدذآع، يذقعرعدا دئضعنعمعزدةك ظعبلعسنعث سأز قعلعشع ظعبلعس ؤة ظذالر دوزاخق

  . عن بولعدذبولغاندعن آئي
دعغا ظعككع سأز قعلغذحع حعقعدذ              : ظامعر شةظبعي مذنداق دةيدذ    . قعيامةت آىنعدة آعشعلةرنعث ظال

دذ      داق دةي االمغا مذن ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةم ظوغل اال مةري ع  : اهللا تاظ دا اهللا ظئيتت أز ؤاقتع ةم  «: ظ ع مةري ظ
 .»عككع ظعاله قعلعؤئلعثالر، دئدعثمذ؟   اهللا نع قويذص مةن بعلةن ظانامنع ظ  سةن آعشعلةرضة، ! ظوغلع ظعسا 

 ع ا ظئيتت بعم(«: ظعس ةنكع،      !) رةب اد قعلعم اك دةص ظئتعق ئنع ص علةردعن س ةس نةرس ق ظةم ة اليع شةنعثض
ماثا ظئيتعشقا تئضعشلعك بولمعغان سأزلةرنع مةن ظئيتمايمةن، ظةضةر مةن بذ سأزنع ظئيتقان بولسام، ظذنع             

ةن   ذم بعلعس ةن حوق ث ظذن (س ةنع مئنع ذق ي اثا مةلذمل ةنلعكعم س دعكعنع   ). داق دئمعض ث زاتعم ةم مئنع س
ةقةت   . بعلعسةن، مةن سئنعث زاتعثدعكعنع بعلمةيمةن، غةيبلةرنع ناهايعتع ظوبدان بعلعسةن          مةن ظذالرغا ص

ةنع مئنعث صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر بولغان              سةن مئنع ظئيتعشقا بذيرذغان سأزنع، ي
ة، ظذالرنعث ظةمةللعرعنع آأزعتعص       . ادةت قعلعثالر، دئدعماهللا غا ظعب   مةن ظذالرنعث ظارعسعدا بولغان مذددةتت

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةت82سىرة مةريةم ) 2(
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تذرغان ظعدعم، مئنع قةبزع روه قعلغعنعثدعن آئيعن، ظذالرنعث ظةمةللعرعنع سةن آأزعتعص تذرغان ظعدعث،               
  . ))1سةن هةممة نةرسعدعن خةؤةردارسةن

) آذفرعغا، ضذناهقا زورلعغذدةك(سعلةرضة مئنعث : ق دةيدذظعبلعس مةلظذن ظورنعدعن تذرذص مذندا
) دةؤعتعمنع (دةؤةت قعلدعم، سعلةر ) ضذمراهلعققعال(هأآىمرانلعقعم بولغعنع يوق، مةن سعلةرنع صةقةت 

دعثالر ذل قعل ارلعق ؤة    ...قوب دعغان خ ذالر تارتع ايعنع، ظ دعغان ج عزلةرنعث بارع اال بةختس دعن اهللا تاظ  ظان
ان قعلعص بولغاندعن آئيعن             قاتتعق ظاز   ظارقعدعنال  ،ابنع ؤة ظعبلعس مةلظذننعث ظذالرغا قعلغان سأزعنع باي

  . بةختلعك آعشعلةرنعث بارعدعغان جايعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع
 تعدعن ةن، ظاس ع بعل ارعنعث ظعزن انالر، صةرؤةردعض ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

صةرعشتعلةر ظذالرنع (ان جةننةتلةرضة آعرعدذ، ظذ جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغ
 يةنع جةننةتلةردعكع ظأستةثالر ظذالر قةيةردة سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، دةص ساالم بئرعدذ) هأرمةتلةص

ك   ب ذ تةرةص ا ش ة ماثس ا ؤة قةيةرض دذ ولس اراص ظاقع ع بعل   . ة ق ث ظعزن ة اهللا تاظاالنع ذالر جةننةتت ى ظ ةن مةثض
  . قالعدذ

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب رع  : اهللا تاظ ذنعث دةرؤازعلع دا ظ ةن حاغ تعص آةلض ة يئ ذالر جةننةتك ظ
سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، سعلةر     «: ظئحعلعص بولغان بولعدذ، جةننةتكة مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالرغا           

دعن( رعثالر) ضذناهالرنعث آعرلعرع دذثالر، جةننةتكة آع اك بول دذ» مةثضى قئلعثالر) ظذنعثدا(، ص  ))2دةي
  دعكع ةؤالدعنعث ظعحع ذنلعرع ؤة ظ اتعلعرع، خوت ذالرنعث ظ دذ، ظ ة آعرع دعغان جةننةتك ى تذرع ذالر مةثض ظ

هةربعر دةرؤازعسعدعن   ) مذبارةآلةش ظىحىن جةننةتنعث  (صةرعشتعلةر ظذالرنع   . ياخشعالرمذ جةننةتكة آعرعدذ  
دذ ادا  (. آعرع ذ دذني تعلةر ظ ذن     «) صةرعش انلعق بولس ة ظام ىن سعلةرض ذتقانلعقعثالر ظىح ت ت ةؤرنع دوس ! س

دذ » !ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن ظوبدان       ة   )3( دةي صةرعشتعلةر تةرعصعدعن   (ظذالر جةننةتت
ظع رةببعمعز، بعز      «: ظذالرنعث جةننةتتعكع دذظاسع     4( (دذظا ؤة ساالم بعلةن قارشع ظئلعنعدذ      ) قعلعنغان

ئنع  ز  س اد قعلعمع اك دةص ظئتعق ة    » ص ذالرنعث جةننةتت ارةت، ظ تعن ظعب ر (دئيعش ة  ـ بع دعغان  ) بعرعض بئرع
االمع ازابتعن  («: س ان ظ ةهلع دوزاخ حئكعؤاتق ةن  ) ظ ان بولغايس ذم  (ظام االمذ ظةلةيك ةنع ظةسس » )ي

ا   جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردع«: دئيعشتعن ظعبارةتتذر، ظذالرنعث دذظاسعنعث ظاخعرع   ضارع اهللا غ
  . ))5دئيعشتعن ظعبارةتتذر» !خاستذر

 * * * * * * *  
 öΝ s9 r& u s? y# ø‹ x. z> u ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Zπyϑ Ï= x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;ο u yft± x. ºπ t7Íh‹ sÛ $yγ è= ô¹ r& ×M Î/$rO $ yγãã ö sùuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ 

þ’ ÏA÷σè? $ yγn= à2 é& ¨≅ ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $ yγÎn/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχρã 2x‹ tG tƒ ∩⊄∈∪ ã≅ sVtΒ uρ 

>π yϑ Ï= x. 7πsW Î7yz >ο u yf t±x. >πsV Î6 yz ôM ¨VçG ô_$#  ÏΒ É−öθ sù ÇÚ ö‘F{ $# $ tΒ $ yγ s9 ÏΒ 9‘# u s% ∩⊄∉∪  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر117 ــــ 116سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع73سىرة زذمةر ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر24 ــــ 23 رةظد سىرة) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع75سىرة فذرقان ) 4(
  .  ـ ظايةت10سىرة يذنذس ) 5(
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يةنع ياخشع سأز، (اهللا نعث مذنداق بعر تةمسعل آأرسةتكةنلعكعنع آأرمعدعثمذ؟ آةلعمة تةييعبة 
صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع . 24يعلتعزع يةرنعث ظاستعدا بولغان، شئخع ظاسمانغا تاقاشقان) ةلعمعسعظعمان آ

 نةسعهةت ـاهللا آعشعلةرضة ؤةز .  ؤاقتعدا مئؤة بئرعص تذرعدعغان ظئسعل دةرةخقة ظوخشايدذـبعلةن ؤاقتع 
زئمعندعن ) آذفرع آةلعمعسعيةنع (يامان سأز . 25ظالسذن دةص، ظذالرغا نذرغذن تةمسعللةرنع آةلتىرعدذ

  . 26قومذرذص تاشالنغان، هئحقانداق قارارع يوق ناحار دةرةخقة ظوخشايدذ
  ظعسالم آةلعمعسع بعلةن آذفرع آةلعمعسعنعث معسالع توغرعسعدا 

:  رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ،ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة  
ة  نعث اهللا تاظاال ة تةييعب ان آةلعمعسع(آةلعم ةنع ياخشع سأز، ظعم االدعن ي ايعتع بعر اهللا تاظ  دئضةن ظ

  .  دئضعنع مأمعندذرظئسعل دةرةخقة ظوخشايدذ. باشقا ظعاله يوق دةص ضذؤاهلعق بئرعشتذر
 ةرنعث ظاستعدا بولغان  دئضعنع مأمعننعث دعلعدعكع يالغذز اهللا تاظاالدعن باشقا بعر       يعلتعزع ي

  . ظعاله يوق دئضةن، ظعمان ظةقعدعسعدذر
 قان مانغا تاقاش ئخع ظاس رعش     ش ذؤاهلعق بئ وق دةص ض اله ي قا ظع االدعن باش ر اهللا تاظ عنع بع  دئض
ةير، ظعكرعمة، مذجاهعد ؤة     . لعدذ، دئضةنلعكتذر مأمعننعث ظةمةلع ظاسمانغا آأتىرى  بعلةن سةظعد ظعبنع جذب

  . باشقعالرمذ يذقعرعقعغا ظوخشاش دئدع
ذر   م دعن ظعبارةتت ث ظةمةلع ةن مأمعننع ال هةقعقةت ذ معس ا مذش ىزةل . ان أزع ض ث س ةلع ،مأمعننع  ظةم

دذر  ا دةرعخعض  . توغرع أمعن خورم ةن م ايدذ هةقعقةت ةلع ظةت . ة ظوخش ث ظةم ةن         مأمعننع ة  ـ عض ةر (آةحت ه
  . اهللا تاظاالنعث دةرضاهعغا آأتىرىلىص تذرعدذ) ؤاقعتتا

ةر رةزعية ع ظأم ذخارع ظعبن ام ب دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ز . لاله بع
دذق    عدا ظع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم  . ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعتع  «: ص ا خعس ذ ماث لمانغا مذس

صذرمعقع حىشىص آةتمةيدعغان ؤة صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن هةر ؤاقعت مئؤة          ظوخشايدعغان، قعشمذ ياز    
  . دئدع» دةرةخنع دةص بئرعثالربئرعدعغان بعر 

ظةبذبةآرع ؤة  . دئضةن ظوي آةلدع   “ خورما دةرعخع”آأثلىمضة ظذ دةرةخ   : ظعبنع ظأمةر مذنداق دةيدذ   
أرىص ةنلعكعنع آ ةرنعث سأزلعمعض ق  ،ظأم نع اليع ز ظئحعش اؤؤال ظئغع ةردة ظ ةن ي ة دئمعض ذالر هئحنةرس  ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آأرمعدعم ا دةرع«: ص ذ خورم دع» خعدذرظ دا . دئ ورنعمعزدعن تذرغان دعن بعز ظ ظان
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مئنعث آأثلىمضة ظذ حوقذم خورما دةرعخع دئضةن                  ! ظع ظاتا : مةن ظأمةرضة 

دع،  ةن ظع وي آةحك دعم ظ ام. دئ دعث : ظات قا دئمع داقتا نئمعش دعظذن ةن. ؟ دئ تة   : م ة دئمةس ر نةرس علةر بع س
ثضة آةحكةننع   ىمةن سئنعث آأثل: ظاتام مذنداق دئدع  .  دئدعم  توغرا تاصمعدعم،  ظالدعثالردا ظئغعز ظئحعشنع  

  . ، دئدعدئيعشعثنع ياخشع دةص قارايمةن
دع      ةت قعلعن داق رعؤاي ذمادعن مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ايدذ : ظعبن ة ظوخش عل دةرةخق  ظئس

  . دئضةن ظايةتتعكع دةرةخ جةننةتتعكع بعر دةرةخنع آأرسعتعدذ
اقتعدا مئؤة بئرعص تذرعدعغان ظئسعل دةرةخقة ظوخشايدذـ ؤردعضارعنعث ظعزنع بعلةن ؤاقتع صةرؤة 

از، آئ ـ ظايةتنعث مةنعسعضة قارعغاندا هةقعقةتةن مأمعننعث معسالع قعشمذ      حة ـ آىندىزنعث هةر قانداق      ي
د تذر     ؤاقعتع العغا ظوخشاش ث معس دعغان دةرةخنع ىص قالماي ع ظىزىل ذنعثدةك مأم. ا مئؤعس ع  ش ث ياخش عننع

ة       ةلع آئح داق ؤاقظةم ةر قان دىزنعث ه ارنعث  ـ آىن دذ ؤة صةرؤةردعض اهعغا آأتىرىلع دا اهللا تاظاالنعث دةرض تع
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ق   ةتلعك ؤة حعرايلع ول، بةرعك ةن م ع بعل دذ ،ظعزن ؤة بئرع ةرخعل مئ ة ؤةز.  س عهةت  ـ اهللا آعشعلةرض  نةس
  .ظالسذن دةص، ظذالرغا نذرغذن تةمسعللةرنع آةلتىرعدذ

زئمعندعن قومذرذص تاشالنغان، هئحقانداق قارارع يوق ناحار ) يةنع آذفرع آةلعمعسع(ن سأز ياما
ايدذ ة ظوخش ث تذرالما دةرةخق وق، حع ذلع ي الع ظ ذرلذقعنعث معس عرنعث آذص ةنع آاص دعغان ي ا ي  قامغاقق

ايدذ ع بول      . ظوخش ذرلذقنعثمذ ظاساس دةك، آذص تةهكةم تذرالمعغان ذص، مذس وق بول زع ي ذنعث يعلتع دذظ . ماي
  . نعمايدذع ظأرلعمةيدذ ؤة ظذنعثدعن هئح نةرسة قوبذل قعلظاسمانغاآاصعرنعث ظةمةلع 

 * * * * * * *  
 àM Îm6 sVãƒ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ÉΑöθ s) ø9$$ Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Ïο 4θuŠ ut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïο u½z Fψ $# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª! $# 

šÏϑ Ï=≈©à9 $# 4 ã≅ yèø tƒuρ ª! $# $tΒ â !$ t±tƒ ∩⊄∠∪  
دذ  ة مةهكةم تذرغذزع ادا ؤة ظاخعرةتت الر . اهللا مأمعنلةرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن دذني اهللا زالعم

  . 27نع ضذمراه قعلعدذ، اهللا خالعغعنعنع قعلعدذ) يةنع آذففارالر(
مةهكةم آةلعمعسعدعن ظعبارةت هةق سأزدة ظعمان دذنيا ؤة ظاخعرةتتة مأمعننع 

  قع توغرعسعدا دعغانلعتذرغذزع
ذخارع  ام ب داق       ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ب رةزعيةلاله ع ظازع ةرا ظعبن  ب

دذ ةت قعلع وق، قةبرعسعدة سوظال سورالغاندا مذسذلمان«: دئضةنلعكعنع رعؤاي  بعر اهللا دعن باشقا ظعاله ي
دذ     ذاهلعق بئرع ةيغةمبعرع دةص ض ث ص االم اهللا نع ةد ظةلةيهعسس ث  . مذهةمم ع اهللا تاظاالنع ذنعث دةلعل اهللا : ب

بذ  . » دئضةن ظايعتعدذر  مأمعنلةرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن دذنيادا ؤة ظاخعرةتتة مةهكةم تذرغذزعدذ 
  . هةدعسنع ظعمام مذسلعم، تعرمعزع، ظةبذداؤذد ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

ةد ام ظةهم ةرا ظعبنع ظازعب رةزعيةلالهذ ظ،ظعم دذ ب ةت قعلع بعز : ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي
ث جعناز    ر ظادةمنع ارعالردعن بع ةن ظةنس االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تانلعققا  عص عص قةبرعس عغا ظةضعش س

اردذق ذ   . ب ذردع، بعزم االم ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن، ص دعن آئ ذص بولغان ة قويذل ت يةرلعكعض مئيع
ةيغةمبةر  . تراصعدا خذددع باشلعرعمعزغا قذش قونغاندةك جعم ظولتذردذق           صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظة   ص

اح   ذ ياغ ذص، ظ اح بول ر ياغ دا بع االمنعث قولع وظةلةيهعسس ةرنع ح ةن ي ذراتتعبعل ةيغةمبةر . قحعالص ظولت ص
أتىرىص   عنع آ اتتعن بئش االم تذس ةثالر   «: ظةلةيهعسس اناه تعل دعن ص ةبرع ظازابع ئغعنعص ق ا س » اهللا تاظاالغ

  . تةآرارلعدع ياآع ظىح قئتعم ةن سأزنع ظعككعدئض
دع  داق دئ ة مذن االم يةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة دذ«: ص أمعن بةن ةن م ادعن خوشلهةقعقةت ص عشعني

ايرعلعص( ظاق    ) ظ رع ظاص ماندعن يىزلع ةندة، ظاس ة يىزلةنض تعلةر     ،ظاخعرةتك ذق صةرعش دةك نذرل ذددع آىن خ
ذراقلعرعدعن  ةنلعرع ؤة خذش ص ةتنعث آئص دذ  جةنن ةردة ظولتذرع ذ مأمعنضة آأرىنضعدةك ي ئلعص حىشىص ظ .  ظ

 اهللا تاظاال تةرعصدعن بولغان،     !ظع صاك جان     : ظةمما جان ظالغذحع صةرعشتة آئلعص ظذنعث بئشعدا ظولتذرذص             
ا حعققعن عرةت ؤة رازعلعقق دذ!مةغص ةن. دةي اك جان خذددع تذ  شذنعث بعل ذ ص دعن سعرغعص ظ ذمنعث ظئغعزع ل

دا         . حعقعدذحعققان تامحعدةك    هئلعقع  ،شذنعث بعلةن جان ظالغذحع صةرعشتة ظذنعث جئعنعنع ظئلعص بولغان
ةنلةيدذ ؤة خذش               ةنلةر بعلةن آئص ةتتعن ظئلعص آةلضةن آئص صةرعشتعلةر جاننع ظذنعث قولعدعن ظئلعص جةنن

دذ ذراقالرنع حاحع ذرعقعدةك         . ص ارنعث ص ذراق ظعص ةث خذش ـ ص علعدعغان ظ دة تئص ةر يىزع دعن ي ذ جان ذراق ظ  ص
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ظذ جاننع ظئلعص ماثغان صةرعشتعلةر هةر قاحان     .  ظأرلةيدذ ،صةرعشتعلةر ظذ جاننع ظئلعص ظاسمانغا    . حعقعدذ
دئيعشعص  ـ  !  هة  ـ بذ نئمة دئضةن صاك جان   :  ظذالر،صةرعشتعلةردعن بولغان بعر جاماظةنعث قئشعدعن ظأتسعال

دا ظات ادعكع حئغع ذنعث دذني ةث حعرظ عملعرعنعث ظ دعغان ظعس ع ايعلع االنحعنعث ظوغل اص ص ةن ظات ع بعل لعق
ظذالر ظذ جاننع ظئلعص بعرعنحع قةؤةت ظاسمانغا يئتعص بئرعص، ظذ جان ظىحىن ظاسماننعث         . صاالنحع، دةيدذ 

دذ    ةص قعلع عنع تةل عكعنعث ظئحعلعش دذ   . ظعش عك ظئحعلع ةن ظعش ذنعث بعل معنعدعكع   . ش ةؤةت ظاس ةر ق ه
مانغا ظ    تىنكع ظاس اننع ظىس ذ ج تعلةر ظ دذصةرعش مانغا   . ذزعتعص قويع ةؤةت ظاس ةتتعنحع ق ان ي ذ ج ظ

ةندة اال،يةتكىزىلض ةلعنع   :  اهللا تاظ دةمنعث ظةم ث بةن ةر  (مئنع ع ظةمةلل تعرعنع خاتعرعلياخش ةن دةص ) عض
ا  ا (ظعللعيعنغ ذقعرع ظورذنغ ةث ي ةنع ظ ذرذثالر ) ي ا قايت ذنع زئمعنغ زعثالر ؤة ظ ةن . يئ ذالرنع م ةن ظ هةقعقةت

ذ اراتتعم، ظ دعن ي ةن  زئمعن تعم حعقعرعم ر قئ ة بع دعن يةن ذالرنع زئمعن ةن ؤة ظ ان قايتذرعم الرنع زئمعنغ
  . شذنعث بعلةن ظذ جان ظأزعنعث جةسععدعضة قايتذرذلعدذ. ، دةيدذ)تعرعلدىرعمةن(

ذزذص   ذنع ظولتذرغ ئلعص، ظ تة آ ع صةرعش ا ظعكك ذنعث يئنعغ يعن ظ دعن آع ة قويذلغان دة قةبرعض  ،بةن
دذ    : ظذ. ؟ دةص سورايدذ  صةرؤةردعضارعث آعم : ظذنعثدعن : ظاندعن ظذ ظعككع صةرعشتة       . صةرؤةردعضارعم اهللا، دةي

ورايدذ  ة؟ دةص س ذ. دعنعث نئم دذ : ظ نعم ظعسالم، دةي دعن. دع م؟ دةص   : ظان ادةم آع ذ ظ ةن ب ة ظةؤةتعلض سعلةرض
دذ        : ظذ. سورايدذ ةيغةمبعرع، دةي اهللا نعث   : ظذ . بذنع قانداق بعلعسةن؟ دةص سورايدذ        : ظاندعن . ظذ اهللا نعث ص

دذ     تعقلعدعم، دةي ذنع تةس ةندعم ؤة ظ ذنعثغا ظعش ذدذم، ظ ابعنع ظوق ماندعن . آعت ةن ظاس ذنعث بعل ث : ش مئنع
ع            ةتنعث آعيعملعرعن ذنعثغا جةنن رعثالر، ظ ئلعص بئ ة س ةتتعن آأرص ذنعثغا جةنن ع، ظ ت ظئيتت دعم راس بةن

اؤاز آئلعدذ  آعيضىزىثالر ؤة ظذنعث ظىحىن جةننةت تةرعصعضة ظعشعك ظئحعثالر، دئضةن            شذنعث بعلةن ظذ    . ظ
 ظذنعث قةبرعسع، ظذنعث آأزع يةتكةن يةرضعحة   . بةندعضة جةننةتنعث مةيعن شامعلع ؤة خذش صذرعقع آئلعدذ   

دذآئ ةيتعلعص بئرعلع ئحعص     . ث ذراق ح ةن، ؤة خذش ص ق آعيعنض ىك، حعرايلع ق يىزل ذنعث قئشعغا حعرايلع ظ
الغعن، بذ س     سئنع خذرسةن قعلعد : تذرعدعغان بعر ظادةم آئلعص    اثا ؤةدة عغان نةرسة بعلةن خذش بئشارةت ظ

ثدعن ياخشعلعق يئغعص تذرعدعغذ؟     ى سئنعث يىز ؟ سةن آعم بولعسةن: ظذ ظادةمدعن  ظذ،. قعلعنغاندذر، دةيدذ 
ورايدذ ادةم  . دةص س ذ ظ دذ    : ظ ةلعث، دةي ع ظةم ئنعث ياخش ةن س دة  . م ذ بةن دعن ظ ارعم  : ظان ع صةرؤةردهعض ! ظ

زراق قعلغ  ةتنع تئ ا       قعيام ث يئنعغ ال دذنيالعرعمنع ة ؤة م ةن ظاظعلةمض ن، م زراق قعلغع ةتنع تئ ن، قعيام ع
  . قايتعؤاالي، دةيدذ

قارا صةرعشتعلةر              آاصعر بةندة دذنيادعن خوشلعشعص ظاخعرةتكة يىزلةنضةندة، ظاسماندعن يىزلعرع قاص
دذ     ةردة ظولتذرع عدةك ي ذنعثغا آأرىنض ىص ظ ئلعص حىش ةنلةرنع ظ ك آئص ان  . يعرع ةمما ج تة  ظ ذحع صةرعش ظالغ

اتتعق غةزةص نةصرةتكة حعققعن،       !  ظع مةينةت جان  :آئلعص ظذنعث بئشعدا ظولتذرذص  اهللا تةرعصعدعن بولغان ق
عرنعث     . شذنعث بعلةن ظذ جان آاصعرنعث جةسعتعدعن ظايرعلعشقا باشاليدذ      . دةيدذ جان ظالغذحع صةرعشتة آاص

  . عص ظالعدذجئنعنع خذددع هأللةنضةن يذثدعن زعخ تارتقاندةك تارت
 هئلعقع صةرعشتعلةر جاننع ظذنعث قولعدعن ظئلعص      ،جان ظالغذحع صةرعشتة ظذ جاننع ظئلعص بولغاندا      

ان ظةث          . آأز يذمذص ظاحقذحة يئرعك آئصةن بعلةن ظورايدذ            جاندعن زئمعن يىزعدة تئصعلعدعغان تاصتعن حعقق
ظذالر  . يدذ ع ظئلعص ظاسمانغا ظأرلة    صةرعشتعلةر ظذ مةينةت جانن       . سئسعق صذراقتةك سئسعق صذراق حعقعدذ       

ةنعث قئشعدعن ظأتكةندة، ظذالر       صةرعشتعلةردعن بولغان  ظذ نئمة دئضةن مةينةت جان، دئيعشعص       :  بعر جاماظ
ع        االنعنعث ظوغل اص، ص ةن ظات املعرع بعل ةت ن ةث س دعغان ظ دا ظاتعلع ادعكع حئغع عنعث دذني ان ظعضعس ذ ج ظ

دذ  االنع، دةي ئ    . ص اننع ظ ذ ج ذالر ظ ةتتا ظ ةؤةت  ه ع ق مانغالعص بعرعنح رعص ظاس تعص بئ ىن   ، يئ ان ظىح ذ ج  ظ
دذ    ةص قعلع نع تةل عك ظئحعلعش ماندعن ظعش دذ   . ظاس عك ظئحعلماي ذنعثغا ظعش راق ظ ةيغةمبةر . بع ص
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ة آةلضةندة ذالرغا : ظةلةيهعسساالم مذشذ يةرض ةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغان ؤة ظ شىبهعسعزآع، بعزنعث ظاي
لعك  قا ضةدةنكةش ان ظئيتعش دذ  ظعم ع ظئحعلماي ماننعث دةرؤازعس ا ظاس ع  ( قعلغانالرغ ذالرنعث ياخش ةنع ظ ي

، تاآع تأضة يعثنعنعث تأشىآعدعن ظأتكىحة ظذالر جةننةتكة آعرمةيدذ            )ظةمةلع ؤة دذظاسع قوبذل بولمايدذ    
ةتنع   )1(، ضذناهكارالرغا مذشذنداق جازا بئرعمعز     )يةنع ظذالر هةرضعزمذ جةتتةتكة آعرمةيدذ        (  دئضةن ظاي

ذدع اال . ظوق دعن اهللا تاظ ةلعنع  : ظان عرنعث ظةم ذ آاص تعدعكع   ظ ةث ظاس ث ظ امع   ( زئمعننع الع ن ث ه يامانالرنع
تةر دعغان دةص ةلع يئزعلع زعثالر) ظةم عججعنغا يئ دذ! س ة  . دةي ع تأؤةنض عرنعث جئن ذ آاص ةن ظ ذنعث بعل ش

  . قارعتعص تاشلعنعدذ
وختعتعص    أزعنع ت االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا: ص ويا     آعمك ذ ض ةن، ظ ئرعك آةلتىرعدعك ا ش  غ

ا             راق جايغ رعص يع ئلعص بئ ذنع ظ وران ظ اآع ب دةك، ي ئلعص قاحقان ذنع ظ الر ظ لعنعص، قذش ماندعن تاش ظاس
دذ   ذص قالع لعؤةتكةندةك بول ذدع  ))2تاش ةتنع ظوق ةن ظاي ث      .  دئض ع ظأزعنع عرنعث جئن ذ آاص ةن ظ ذنعث بعل ش

ذنعث يئنعغا ظعككع صة. جةسعتعضة قايتذرذلعدذ صةرؤةردعضارعث آعم؟ : رعشتة آئلعص، ظذنع ظولتذرغذزذصظ
دذ  دذ        . دةي ادةم آعم؟ دةص      : ظاندعن ظذنعثدعن  . ظذ نئمة ـ نئمة، بعلةلمةيمةن، دةي سعلةرضة ظةؤةتعلضةن بذ ظ

دذ      : ظذ . سورايدذ  مئنعث بةندةم يالغان ظئيتتع،     : شذنعث بعلةن ظاسماندعن   . نئمة ـ نئمة، بعلةلمةيمةن، دةي
وتت ذنعثغا ظ رعثالر، دةص   ظ ئحعص بئ ر ظعشعك ظ ذنعث ظىحىن دوزاختعن بع رعثالر، ظ ة سئلعص بئ ر آأرص عن بع
دذ اؤاز آئلع امعلع     . ظ لعك ش دعغان ظاتةش رعص آئتع ة آع ارارعتع ؤة بةدةنض ث ه ذنعثغا دوزاخنع دعن ظ ظان

دذ ة تارعي             . آئلع عص آةتكىح ة آعرعش رع ـ بعرعض وؤذرغعلعرع بع ع ق ذنعث قةبرعس ا  . دذعظ ذنعث يئنغ ظ
ادةم آئلعص   ، بةتبذ سةت ،بةتبةشعرة، آعيعم ـ آئحةآلعرع مةينةت       دعغان بعر ظ ساثا شذم : ي حعقعص تذرع

د  دىر، دةي ذ ساثا ؤةدة قلعنغان آىن ةؤةر بولسذن، ب عر. ذخ ذ آاص م؟ سئنعث يىزى: ظ ثدعن شذملذق سةن آع
دذ   ذ؟ دةي ئغعص تذرعدعغ ادةم . ي ذ ظ دذ  :ظ ةن، دةي ان ظةمةلعثدذرم ئنعث يام ةن س عر ظان .  م ذ آاص ع : دعن ظ ظ

دذ  ،قعيامةت قعلمعغعن ! صةرؤةردعضارعم ذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت          .» دةي  بذ هةدعسنع ظةب
  . قعلغان

د    ع هذمةي دذ ظعبن ام ظةب داق     ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دة قةبرعض  «: دئض ر بةن عدعن     بع ةبرع بئش ةمراهلعرع ق ذنعث ه ذص، ظ ة قويذل

دا دذ ،قايتقان اق تاؤذشعنع ظاثالي ذالرنعث ظاي دة ظ ذ بةن ذنع  .  ظ ئلعص ظ يعن ظعككع صةرعشتة آ شذنعثدعن آئ
ادةم    : ظذ مأمعن  . بذ ظادةم توغرعسعدا نئمة دةيسةن؟ دةص سورايدذ       :  ظذنعثدعن ،ظولتذرغذزذص هةقعقةتةن بذ ظ

دذ        اهللا تاظاالنعث بةندعسع     دوزاختعكع  : شذنعث بعلةن ظذنعثغا    . ؤة صةيغةمبعرع دةص ضذؤاهلعق بئرعمةن، دةي
دذ        ذظورن ةردع، دةي تذرذص ب اينع ظالماش ر ج ةتتعن بع ا جةنن ث ظورنعغ ذ جاينع اثا ظ اال س ارا، اهللا تاظ . ثغا ق

  . »ظاندعن ظذ مأمعن جةننةت بعلةن دوزاخنعث هةممعسعنع آأرعدذ
دذ  لعم، ظةب ام مذس عظعم دذ   هذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادعنعث مذن دتعن ق ذ : مةي ظ

ة قةبرعسع   ةز 70مأمعنض ةي ض عللعق   آئث ة يئش اآع قعيامةتكعح رعلعص ت ةن تعلعص بئ قذزبعل ذ . لعدذذتوش ب
  . هةدعسنع نةسةظع يذنذس ظعبنع مذهةممةدتعن رعؤايةت قعلغان

ةيغةمب  ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله زع ظةب ام تعرمع داق ظعم االمنعث مذن ةر ظةلةيهعسس
قارا ؤة    سعلةردعن بعرعثالر ظألىص دةصنة قعلعنغان ح    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   اغدا، ظذنعث يئنعغا قاص

دذ   آأ تة آئلع ع صةرعش كىك ظعكك ذنكعر   . ص رع م عنعث بع ذ ظعككعس دذ   ،ظ ةآعر دةص ظاتعلع رع ن ة بع ذ  .  يةن ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت40سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة هةج ) 2(
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تة  ع صةرعش ة دةيس   : ظعكك دة نئم ادةم هةققع ذ ظ دذب ة   . ةن؟ دةي عنع بويعح ذرذن دةص آةلض ادةم ب ذ ظ ذ اهللا : ظ ظ
ةيغةمبعرعدذر     مةن اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم             . تاظاالنعث بةندعسع ؤة ص

دذ    بعز هةقعقةتةن   : ظذ ظعككع صةرعشتة   . اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع دةص ضذؤاهلعق بئرعمةن، دةي
 ضةز  70قع ؤة آةثلعكع  ظاندعن ظذنعث قةبرعسع ظذزذنلذ  . دذ شذنداق دةيدعغانلعقعثنع بعلةتتذق، دةي    سئنعث

ايتعص    : ظذ آعشع  .  دئيعلعدذ “ظذخلعغعن ”قةبرعسع نذرلذق قعلعص بئرعلعص   . آئثةيتعلعدذ مةن ظاظعلةمضة ق
دذ   ةن، دةي ةؤةر بئرعم ذالرغا خ تة . ظ ع صةرعش ذ ظعكك ان : ظ وي قعلغ ةث ياخش ،يئثع ت الع   ظ دعغان ظاي ع آأرع

دذ      ذخلعغعن، دةي ئرعن ظ عتتةك ش ان يعض ا ظويغانمعغ ذنع      . ظويغاتمعس اال ظ ةتتا اهللا تاظ ذ ه ةن ظ ذنعث بعل ش
  . ظذخاليدذ) قعيامةتكعحة(ياتقان يئرعدعن تذرغذزغعحة 

ادةم هةققعدة     (آعشعلةرنعث   : ظةضةر ظألضىحع مذناصعق بولسا، ظذ مذناصعق         سأزلةشكةنلعكعنع  ) ظذ ظ
د دذ    ظاثلع دعم، دةي ذنع دئ ة ش ة دئس علةر نئم ذ آعش ذ ظ تة . عم، مةنم ع صةرعش ذ ظعكك ذم  : ظ ئنعث حوق ز س بع

دذ     عق   : ن زئمعنغا  شذنعث بعلة   . شذنداق دةيدعغانلعقعثنع بعلةتتذق، دةي زئمعن  . نع قعستا دئيعلعدذ    ظذ مذناص
دذ           ة آعرعشعص آئتع ر ـ بعرعض وؤذرغعلعرع بع ذنعث ق ةتتا ظ قانلعقتعن ه ذنع قعس ذنعث. ظ ذ  ش الص ظ دعن باش

ة         دعن تذرغذزغعح ان يئرع ذنع ياتق اال ظ اآع اهللا تاظ عدة ت عق قةبرعس ة (مذناص ق  ) قعيامةتكعح داؤاملع
  . »ظازابلعنعدذ

ةرع   ةت     ،ظعبنع جةرعر تةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي  ظةبذهىرةيرعدعن ص
 بذ ظايةتتة ذنيادا ؤة ظاخعرةتتة مةهكةم تذرغذزعدذاهللا مأمعنلةرنع مذستةهكةم ظعمان بعلةن د«: قعلعدذ

 سئنعث صةرؤةردعضارعث آعم؟ دعنعث نئمة؟ صةيغةمبعرعث آعم؟ دةص     :دئيعلضةن ظةهؤال ظذ مأمعندعن قةبرعدة    
ةيغةمبعرعم مذهةممةد        : ظذ مأمعن   . سورالغان حاغدعكع ظةهؤالعدذر     صةرؤةردعضارعم اهللا ، دعنعم ظعسالم ؤة ص

االمدذ دع     . رظةلةيهعسس ئلعص آةل اآعتالرنع ظ ذق ص اهعدعن ظوح ث دةرض ة اهللا تاظاالنع ذ بعزض ذنعثغا  . ظ ةن ظ م
دذ ذنعثغا. ظعشةندعم ؤة تةستعقلعدعم، دةي دعن ظ دعث: ظان ةن دئضعنعثدةك ياشعدعث ؤة  س.راست ضةص قعل

  . »ثنعث ظىستعدة ظألدىث، هةم شذ بويعحة قةبرعثدعن تذرغذزذلعسةن، دةيدذشذ سأزى
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع            ظعبنع جةرع  ر ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ةن       «: رعؤايةت قعلعدذ   ةن قةسةم قعلعمةنكع، هةقعقةت نعم ظذنعث ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعل جئ
اث ذعدعن يانغان حاغدعكع ظاياق تاؤذش       ظألضىحع سعلةرنعث قةبرة بئش     ظةضةر ظألضىحع   . الص تذرعدذ ثالرنع ظ

مأمعن بولسا، ظوقذغان نامعزع باش تةرعصعدة، بةرضةن زاآعتع ظوث تةرعصعدة تذتقان روزعسع سول تةرعصعدة            
ظاندعن ظذ   . قعلغان سةدعقعسع، تذغقانلعرعغا ؤة آعشعلةرضة قعلغان ياخشعلعقلعرع ظاياق تةرعصعدة بولعدذ        

دذ    : نامازدعن آةلسة،عمأمعننعث يئنعغا ظعككع صةرعشتة باش تةرعص  .  مةن تةرةصتعن آعرعش ظورنع يوق، دةي
دذ      وق، دةي ع ي رعش ظورن عمدة آع ث تةرعص ات مئنع عدعن زاآ وث تةرعص ذنعث ظ دعن ظ ول  . ظان ذنعث س دعن ظ ظان

ة، روزا  عدعن آةلس دذ     :تةرعص وق، دةي ع ي رعش ظورن عمدة آع ث تةرعص عدعن    .  مئنع اق تةرعص ذنعث ظاي دعن ظ ظان
دذ      آةلسة قعلغان ياخشع ظةمةللعرع   شذنعث بعلةن ظذ مأمعنضة     . مئنعث تةرعصعمدة آعرعش ظورنع يوق، دةي

  . ظذنعثغا آىن، صئتعشقا ظاز قالغاندةك آأرىنعدذ. ظذ ظولتذرعدذ. ظولتذرغعن، دئيعلعدذ
عدعن  تعلةر تةرعص دذ    : صةرعش عن، دئيعلع اؤاب بةرض وظاللعرعغا ج ورعغان س ز س ذ. بع از  : ظ ةن نام م
ذ ا قوي أز هالعمغ دذظوقذؤالغذحة ظ ذنعثغا. ثالر، دةي دعن ظ يعن شذنداق  : ظان ازدعن آئ ر ظ ةن بع سةن هةقعقةت

دذ  عن، دئيعلع اؤاب بةرض ة ج اؤؤال سورعغان نةرسعلةرض ذ. قعلعسةن، ظ دذ : ظ ة سورايسعلةر؟ دةي دعن نئم . مةن
ذنعثغا داق     :ظ ة قان ذ ظادةمض دعغانلعقعثنع، ظ ة دةي ادةم توغرعسعدا نئم ذ ظ ذرغان ب ثالردا ت علةرنعث ظعحع  س

ادةم    . ضذؤاهلعق بةرضةنلعكعثنع دةص بةرضعن، دئيعلعدذ     دذ    : ظاندعن ظذ ظ . بذ مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغذ دةي
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ةيغةمبعرع، دةص ضذؤاهلعق      : ظذ . هةظة، شذنداق دئيعلدذ  : ظذنعثغا مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث ص
ئلع           . بئرعمةن اآعتالرنع ظ دذ    . ص آةلدع ظذ بعزضة اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظوحذق ص  .بعز ظذنع تةستعقلعدذق، دةي

ذنعثغا دعن ظ دىث  : ظان ذنعثدا ظأل عدعث، ش تعدة ياش ذنعث ظىس ذ ش ةن هةقعقةتةنم ذنعث . س ا ش اهللا خالعس
تعلعدذ ؤة نذرلذق قعلعص    آئثةي ضةز    70شذنعث بعلةن ظذنعث قةبرعسع       . لعسةن، دئيعلدذ ىرىظىستعدة تعرعلد 

دذ عدعن  . بئرعلع ةت تةرعص ذنعثغا جةنن ةييارلعغان    ظ ة ت اثا جةننةتت اال س دذ ؤة اهللا تاظ عك ظئحعلع ظعش
ارعغعن  دذ،نةرسعلةرضة ق ة ظعح ـ ظعحعدعن سأيىنىص    .  دئيعلع ذ نئمةتلةرض . ، خذرسةنلعكع تئخعمذ ظاشعدذظ

دذ   دة قعلعنع انالر ظعحع ع ياخشع ج ذنعث جئن دعن ظ انالر ج . ظان ذ ياخشع ج دة ظذحذص  ظ ةتنعث دةرةخلعرع ةنن
  . »ظذنعث جةسعتع باشتا يارعتعلغان تذصراققا قايتذرذلعدذ.  قذشالردذردعغان يئشعليىرع

ث   ذالر اهللا تاظاالنع ا مذش ة : مان ادا ؤة ظاخعرةتت ةن دذني ان بعل تةهكةم ظعم ةرنع مذس اهللا مأمعنل
دذ ةم تذرغذزع ةن ظايعتعنعث مةنعسعدذر مةهك دع  .  دئض ةت قعل ةببان رعؤاي ع ه ذ هةدعسنع ظعبن دا . ب ظذنعث

  . جاؤابع ؤة ظذنعثغا بولعدعغان ظازاب تولذق بايان قعلعنعدذآاصعرنعث 
ان :  تاظذسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ،ظابدذرازاق ةرنع مذستةهكةم ظعم اهللا مأمعنل

بعر اهللا تاظاالدعن باشقا ظعاله     :  دئضةن ظايةتنعث مةنعسعبعلةن دذنيادا ؤة ظاخعرةتتة مةهكةم تذرغذزعدذ 
  . قةبرعدعكع سوراق، دئضةنلعكتذر:  دئضةننعث مةنعسعظاخعرةتتة. عكتذريوق، دئضةنل

ادا : قةتادة مذنداق دئدع     ا هاياتلعقعدا اهللا تاظاال مأمعنلةرنع ياخشع ظةمةللةرنع        دذني ةنع دذني  ي
عن سةلةص ظألعمالعرعد  .  يةنع قةبرعدة ظعمان بعلةن ظارام تاصقذزعدذظاخعرةتتة. قعلعشقا مذيةسسةر قعلعدذ 

  . دعنمذ مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلعندععبعر قانحعس
 * * * * * * *  
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ةؤمعنع  أز ق ان ؤة ظ ذفرعلعق قعلغ ة آ ةن نئمعتعض ث بةرض ةن(اهللا نع ازدذرذش بعل ةت ) ظ هاالآ
ذ؟ انالرنع آأرمعدعثم ىرىص قويغ ة حىش ع(. 28مةؤقةسعض ةت مةؤقةس ذالر ) هاالآ دذرآع، ظ جةهةننةم

يةنع ظعسالم (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(ظذالر. 29!ةننةمضة آعرعدذ، ظذ نئمعدئضةن يامان جايجةه
دعن دع ) دعنع ئرعك قعلعؤال ذتالرنع ش ذن ب ا نذرغ ىن، اهللا غ ازدذرذش ظىح ذالرغا . ظ ث («: ظ دذنيانع

  . 30دئضعن» ختذربةهرعمةن بولدذثالر، شىبهعسعزآع، سعلةرنعث بارعدعغان جايعثالر دوزا) نئمةتلعرعدعن
  اهللا تاظاالنعث بةرضةن نئمةتلعرعضة آذصذرلذق قعلغانالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا 

دذ    داق دةي ذخارع مذن ام ب ةؤمعنع : ظعم أز ق ان ؤة ظ ذفرعلعق قعلغ ة آ ةن نئمعتعض ث بةرض اهللا نع
بعلمعدعثمذ دئضةنلعك  يةنع هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرىص قويغانالرنع آأرمعدعثمذ) ظازدذرذش بعلةن(

صةرؤةردعضارعثنعث فعل ظعضعلعرعنع قانداق       . ةنضةنتأؤةندعكع ظايةتلةردعمذ مذشذ مةزمذن تةآعتل    . بولعدذ
ذ؟  انلعقعنع آأرمعدعثم ئحعص     )1( قعلغ دعن ق ذص، يذرتلعرع دعن قورق ذق، ظألىم ة تذرذقل أزلعرع معثالرح ظ

  . ))2حعققان آعشعلةردعن خةؤعرعث يوقمذ؟

                                                 
  .  ـ ظايةت1سىرة فعل ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع243سىرة بةقةرة ) 2(
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اهللا نعث بةرضةن نئمعتعضة آذفرعلعق :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث،ع ظابدذلالهظةلع ظعبن
ذ ) ظازدذرذش بعلةن (قعلغان ؤة ظأز قةؤمعنع   هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرىص قويغانالرنع آأرمعدعثم

  . دئضةن ظايةتتة آأزدة تذتذلغانالر مةآكة آاصعرلعرعدذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ازدذرذش (نئمعتعضة آذفرعلعق قعلغان ؤة ظأز قةؤمعنع :  ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن   ،عبنع آةؤا ظ ظ
ةن ذ ) بعل انالرنع آأرمعدعثم ىرىص قويغ ة حىش ةت مةؤقةسعض دة   هاالآ ع هةققع ةتنعث مةنعس ةن ظاي  دئض

دع . سورعدع داق دئ ذ مذن ةلع رةزعيةلالهذ ظةنه عرل : ظ ذرةيش آاص دعكع ق ةدرع غازعتع ذالر ب ذرةيش . عرعدذرظ ق
عص،      ذرلذققا تئضعش ع آذص ث نئمعتعن ذالر اهللا تاظاالنع دع، ظ ع آةل ان نئمعت ث ظعم عرلعرعغا اهللا تاظاالنع آاص

  . ظأزلعرعنعث قةؤمعنع هاالآةت ظازضعلعغا باشلعدع
دذر    ة ظومذمعي عرالرنعث هةممعسعض ع آاص ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةد  . ب اال مذهةمم ةن اهللا تاظ هةقعقةت

االم  ةؤةتتع   ظةلةيهعسس ص ظ ةت قعلع انعيةتكة نئم ةت ؤة ظعنس ا رةهم ةهلع جاهانغ ذل  . نع ظ ةتنع قوب ذ نئم ظ
ظذ نئمةتنع ظعنكار قعلعص آذصذرلذق قعلغان آعشع    . قعلعص شذآرانعسعنع ظأتعضةن آعشع جةننةتكة آعرعدذ  

  .دوزاخقا آعرعدذ
ازدذرذش ظىح ) يةنع ظعسالم دعنعدعن (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(ظذالر ا نذرغذن ظ ىن، اهللا غ

ادةت قعلدع         بذتالرنع شئرعك قعلعؤالدع  آعشعلةرنع  .  يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا باشقا نةرسعلةرنع قئتعص ظعب
ظاندعن اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنعث تعلع بعلةن ظذالرغا تةهدعت   . ظاشذ شئرعكلةرضة ظعبادةت قعلعشقا حاقعردع 

دع  داق دئ اهالندذرذص مذن دعن(«: ذالرغاظ: سئلعص ؤة ظاض ث نئمةتلعرع دذثالر، ) دذنيانع ةن بول بةهرعم
 يةنع دذنيادا قانداقلعكع بعر نةرسعضة   دئضعن» شىبهعسعزآع، سعلةرنعث بارعدعغان جايعثالر دوزاختذر 

ثالر     عنعحة قعلع ذثالردعن آةلض ذنع قول اثالر، ظ ادعر بولس عدعن     ،ق ة بولذش عثالر نئم ان ظعش علةرنعث قعلغ  س
  . ص بارعدعغان جايعثالر بعزنعث دةرضاهعمعزدذرقةتظعنةزةر قايتع

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنع : اهللا تاظ ادعن(ظ ا ) دذني ذددةت(ظازغعن ز،  ) م ةن قعلعمع بةهرعم
ازابنع     اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ قا(ظان ذراليمعز) تئتعش ادعن   )1( مةجب ذ دذني ذالر ب تال (ظ ا ؤاقع ) ظازغعن

ذال   دعن ظ دذ، ظان ةن بولع ىن (ر بةهرعم رعش ظىح اب بئ عر    ) هئس دعن آاص دذ، ظان اهعمعزغا قايتع ث دةرض بعزنع
  . ))2بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز

 * * * * * * *  
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دع  ذن، ظال ادا قعلس ازنع ظ ذالر نام ع، ظ ة ظئيتقعنك أمعن بةندعلعرعمض تلذقمذ ـ م اتتعمذ، دوس س
 مىلىآتعن يوشذرذن ؤة ـآئلعشتعن بذرذن، بعز ظذالرغا بةرضةن مال ) يةنع قعيامةت آىنع(بولمايدعغان آىن 

  . 31يوسذندا سةدعقة قعلسذنظاشكارا 

                                                 
  .  ظايةت ـ24سىرة لوقمان ) 1(
 .  ـ ظايةت70سىرة يذنذس ) 2(
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  ناماز ظوقذش ؤة زاآات بئرعشكة بذيرذش توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت ادا قعلعشقا،   اهللا تاظاال ب ا بويسذنذشقا، اهللا تاظاالنعث هةققعنع ظ  بةندعلعرعنع اهللا تاظاالغ

ا  ،اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتلعرعغا ياخشعلعق قعلعشقا، شئرعكع يوق     ادةت قعلعص    يالغذز بعر اهللا تاظ الغعال ظعب
ذرذق                     كة، ظ اتلعرعنع بئرعش علةرنعث زاآ ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ذنعثغا رعزع قا، اهللا ظ از ظوقذش ـ نام

  . تذغقانالرغا سةدعقة بئرعشكة ؤة يات آعشعلةرضعمذ ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذيدذ
ةتتعكع  ذش «ظاي از ظوق ا، ب     »نام ث ؤاقتعغ دا نامازنع از ظوقذغان أزدعن، نام ةن س ذ،  دئض ارلعق رذآ

  . سةجدة ؤة باشقا ظةرآانلعرعغا تولذق رعظاية قعلعشنع آأرسعتعدذ
أزعنع قذتذلدذرالمايدعغان ق        آعشعلةرنعث  اهللا تاظاال   أز ـ ظ ادةم فعدعية بئرعصمذ ظ عيامةت  هئحقانداق ظ

ذرذن تعن ب ع آئلعش أزلعرعنع قذتذلدذرذشآىن ىنع ظ علةرد، ظىح ةن نةرس ص بةرض ق قعلع اال رعزع عن  اهللا تاظ
  .  بذيرذيدذعلعشقا ؤة شذنداق قعلعشقا ظالدعرعشعغامةخصعي ؤة ظاشكارا نةصعقة ق

 ىن ـ ظالدع دعغان آ ةنع قعيامةت آىنع (ساتتعمذ، دوستلذقمذ بولماي ذرذن، بعز ) ي آئلعشتعن ب
ىآتعن يوشذرذن ؤة ظاشكارا يوسذندا سةدعقة قعلسذن ـظذالرغا بةرضةن مال  ا اهللا تاظاال     مىل  ظذ ؤاقعتت

  .))1بىضىن سعلةردعن ؤة آاصعرالردعن فعدعية ظئلعنمايدذ: مذنداق دةيدذ
دوستلذقمذ بولمايدعغانقعيامةت آىنع :  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ

قا   عنع قذتذلدذرذش ان آعش ق بولغ قا اليع ارد  ،ظازابلعنعش عغا ي ةحىرىم قعلعنعش ذنعث آ دعغان  ظ ةم بئرةلةي
  . لعدذنعدة ظادالةت ؤة ظادعللعق يىرضىزىبةلكع قعيامةت آى. قع تئصعلمايدذث ـ دوستلذدوستنع

ئلعم ـ سئتعم ؤة دوستلذقنعث بولعدعغانلعقعنع بعلعدذ       : قةتادة مذنداق دئدع . هةقعقةتةن اهللا تاظاال ظ
اراص باقسذن      ذتقانلعقعغا ق ىن دوست ت ة ظىح ذنع نئم تعغا ؤة ظ ذتقان دوس ادةم ت ر ظ ةر . بع تلذق اهللا ظةض دوس

ذن ذنع داؤامالشتذرس ا، ظ دا بولس ةيلعدعن  . يولع ةؤةبلةر تىص قا س دعن باش تلذق اهللا رازعلعقع ذ دوس ةر ظ ظةض
  . بولسا، ظذنع ظىزسذن

اهللا تاظاال قعيامةت آىنعدة    : بذ ظايةتنعث مةنعسعنع مذنداق دةص قارايمةن    ) يةنع ظعبنع آةسعر  (مةن  
ارلعق مال           ؤئلهةرقانداق آعشعنعث ظأزعنع قذتقذزذ    عشع ظىحىن زئمعن توشقعحة ظالتذن ؤة ظعلكعدة بولغان ب

ة      عر هالةتت ا آاص دعن ؤة اهللا تاظاالغ ذل قعلعنمايدعغانلعقع عمذ قوب ع بةرس ر  ـ مىلكعن ةر بع قان ه ظذحراش
  . قع ؤة شاصاظعتعنعث مةنصةظةت بةرمةيدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذآعشعنعث دوستلذ

ة مذنداق       دذ اهللا تاظاال بذ هةقت اردةم قعاللمايدعغان، هئح آعشعنعث        :  دةي بعراؤغا بعراؤ قعلحعلعك ي
دعغان، ظذالرغا      ايدا قعلماي اظعتع ص عرالر ؤة (فعدعيعسع قوبذل قعلعنمايدعغان، هئح آعشعنعث شاص ةنع آاص ي

ذثالر) ضذناهكارالرغا دعن قورق دعغان آىن اردةم قعلعنماي ةر)2( ي ع مأمعنل  سئتعق، دوستلذق -سودا !  ظ
عز(ؤة  ث ظعزنعس ع ) اهللا نع دعغان آىن اظةت بولماي ع(شاص ةت آىن ةنع قعيام ذرذن، ) ي تعن ب تعص آئلعش يئ

آذفرانع . سةرص قعلعثالر  ) ياخشعلعق يوللعرعغا ( مىلىآلةردعن  -سعلةرضة بعز رعزق قعلعص بةرضةن مال     
  . )3(زذلذم قعلغذحعالردذر) ظأزلعرعضة(نئمةت قعلغذحعالر 

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة هةدعد ) 1(
  .  ـ ظايةت123سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةت254سىرة بةقةرة ) 3(
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دذ  ذر ياغ ذتتعن يامغ اراتتع، بذل ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن ةن اهللا ظاس ىيع بعل ذر س ةردع، يامغ رذص ب
زدا  ةمرع بويعحة دئثع أز ظ ة ظ ةردع، اهللا سعلةرض ةرنع ظأستىرىص ب سعلةرضة رعزق قعلعص نذرغذن مئؤعل

سعلةرضة ظاي . 32قاتنايدعغان آئمعلةرنع بويسذندذرذص بةردع، سعلةرضة دةرياالرنع بويسذندذرذص بةردع
دعغان  ص تذرع لعك دةؤر قعلع ع تةرتعص ةن آىنن ةن بعل ة بعل ة آئح ةردع، سعلةرض ذندذرذص ب ص بويس  قعلع

اهللا سعلةرضة سورعغان نةرسةثالرنعث هةممعسعنع بةردع، سعلةر اهللا . 33آىندىزنع بويسذندذرذص بةردع 
اهللا نعث (شىبهعسعزآع، زذلذم قعلغذحعدذر،  ـ نعث نئمعتعنع ساناص تىضعتةلمةيسعلةر، آاصعر ظادةم، شةك

  . 34قعلغذحعدذرآذفرعلعق ) نئمةتلعرعضة
  اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعنعث آأص ظعكةنلعكعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت ذقاتعغا ظاسماننع قوغدالغذحع ظأضزة، زئمعننع تأشةك قعلعص  اهللا تاظاال ب  ظأزعنعث مةخل
ذر         ةمع، ص ةآلع، ت ع، ش ةن رةثض ذنعث بعل دذرذص ظ ذر ياغ ماندعن يامغ ةنلعكع، ظاس ارعتعص بةرض عقع ؤة ي

ةت، مئؤة ؤة ظأسىملىآلةرنع               ايدعلعق زعراظ بئرعدعغان صايدعسع بعر ـ بعرعضة ظوخشعمايدعغان هةر خعل ص
ةرنع          دا آئمعل ز دولقذنلعرع ةن دئثع ةمرع بعل أز ظ اال ظ ةنلعكع، اهللا تاظ تىرىص بةرض ةن ظأس لعرع بعل جىص

ة بعر رايونغا        ماثعدعغان قعلعص بويسذندذرذص بةرضةنلعكع، آئمعدة سةصةر قعلغذحعالرن       عث بعر رايوندعن يةن
ذندذرذص                  ص بويس دعغان قعلع تذرذص ظةآعلةلةي ارا ظالماش أز ـ ظ ذالتالرنع ظ ع مةهس ذ رايونالردعك اص ش قاتن
ع       ىن زئمعنن ق بولذشع ظىح عغا قواليلع ث سذغعرعش ىملىك ؤة هايؤاناتالرنع انالرنعث ظأس ةنلعكع، ظعنس بةرض

ذندذ تةثالرنع بويس دعغان ظأس رعص، ظاقع ايدعلعق  يئ ذنلعغان ص قا نذرغ دعن باش ةنلعكع، ظذنعث رذص بةرض
ذند علةرنع بويس اينع            ذنةرس ىن ؤة ظ دعغان آ اي ماثع اص قالم دىز توخت ة ـ آىن ةنلعكع ؤة آئح رذص بةرض

  . بويسذندذرذص بةرضةنلعكع قاتارلعق نئمةتلعرعنع ساناص بئرعدذ
 ةردع سعلةرضة ظاي بعلةن آىننع تةرتعصلعك دةؤر قعلعص تذرعدعغان ق  اهللا علعص بويسذندذرذص ب

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا يئتعؤئلعشع  : تاظ ث ظايغ ذص قئلعشع  (آىننع ةم بول عنعث ج ةنع ظعككعس ، )ي
ع     عص آئتعش دىزدعن ظئش ث آىن ع     (آئحعنع ع ظئلعش دىزنعث ظورنعن تعن آىن ع آةلمةس ةنع ؤاقت ذمكعن ) ي م

دذ  ىزىص تذرع ةلةآتة ظ رع ص ةر بع ةس، ه ةن اهللا آئح )1( ظةم ةن(ة بعل ذقع بعل ث قاراثغذل ةنع آئحعنع ) ي
ةنع داؤاملعق ظورذن ظالمعشعص تذرعدذ     (آىندىزنع ياصعدذ، آئحة بعلةن آىندىز بعر بعرعنع قوغلعشعدذ           ؛ )ي

  . ))2اهللا قذياش، ظاي ؤة يذلتذزالرنع اهللا نعث ظةمرعضة بويسذندذرذلغذحع قعلعص ياراتتع
 ،عدذ، آئحة بعلةن آىندىز بعر ـ بعرعضة قارمذ قارشع بولذص      آىن ؤة ظاي بعر ـ بعرعضة ظةضعش ،دئمةك

ة    . راص آئحة قعسقعرايدذ  عبةزعدة آىندىز قعسقعراص آئحة ظذزرايدذ ؤة بةزعدة آىندىز ظذز           اهللا تاظاال بذ هةقت
                                                 

  .  ـ ظايةت40سىرة ياسعن ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 2(
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 - شذنعث بعلةن آئحة   (اهللا آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعدذ، آىندىزنع آئحعضة آعرضىزعدذ          : مذنداق دةيدذ 
اينع    ) قعسقا بولذشع جايالر، صةسعللةر بويعحة نأؤةتلعشعص تذرعدذ       ـث ظذزذن     آىندىزنع  ، اهللا آىن بعلةن ظ

ة ( دعلعرعنعث مةنصةظعتعض ةردع ) بةن ذندذرذص ب ة   . بويس ةن مذددةتكعح ع مذظةيي ةر ظعككعلعس ةنع (ه ي
دا   أز ظوقع ة ظ دذ ) قعيامةتكعح ةير قعلع اينع  )1( س ةن ظ ىن بعل ةرنعث مةنصةظة (اهللا آ ةبةندعل ) تعض

ة  ةن ؤاقعتقعح رع مذظةيي ةر بع ذالرنعث ه ةردع، ظ ذندذرذص ب دا(بويس أز ظوقع ة ظ ةنع قعيامةتكعح ةير ) ي س
أز ظعشعدا   (قعلعدذ، بعلعثالرآع، ظذ     ةنع اهللا ظ بةندعلعرعنعث ضذناهلعرعنع تولعمذ مةغصعرةت     . (غالعبتذر ) ي

  . ))2قعلغذحعدذر
 ةرسعلةر اهللا نعث نئمعتعنع ساناص تىضعتةلمةيسعل   ،ة أزةثالر ظىحىن    اهللا تاظاال بذ ظايةتت  سعلةر ظ

دا       داق ظةهؤل ةر قان ذنعثغا ه علةر ظ ورعغان، س اجس ةييارالص    موهت ة ت علةرنع سعلةرض دعغان نةرس  بولع
دذ   ان قعلع ةنلعكعنع باي ذ        . بةرض ذن، ظ ذياقتا تذرس ش ظ ادا قعلع عنع ظ ةرنعث شىآرانعس ةرنعث نئمةتل بةندعل
  . ولذشتعن ظاجعز آئلعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذنئمةتلةرنعث سانعنع ساناص ب

سةن  ! ظع اهللا  «: ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
تذر   ةرلعك ظةمةس انا يئت ان هةمدذس ىن ظئيتعلغ ارعم . ظىح ع صةرؤةردعض دة  ! ظ لعق ؤة هةم دة ظئيتماس هةم

  . »عن ظةمةستذرظئيتعشتعن ظأزعمعزنع قاحذرذش مذمك
مئنعث ساثا شىآىر      ! ظع صةرؤةردعضارعم   «: داؤذد ظةلةيهعسساالم . ظةسةردة مذنداق رعؤايةت قعلعنعدذ   

والر؟      ام ب ىآىر ظئيتس داق ش اثا قان ةن س ا، م ةن نئمةتلعرعثدعن تذرس ا بةرض ئنعث ماث انلعقعم، س » !قعلغ
 يةنع نئمةت بةرضىحع بولغان ماثا     . دئدع» مانا ظةمدع ماثا شىآىر ظئيتتعث  !ظع داؤذد «: اهللا تاظاال . دئدع

  . شىآىر ظئيتعشقا ظاجعز آةلضةنلعكعثنع ظئتعراص قعلغانلعقعث ماثا شىآىر ظئيتقانلعقعثدذر
 * * * * * * *  

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛÏδ ü ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_$# # x‹≈ yδ t$ s#t6 ø9 $# $ YΨÏΒ# u  É_ö7 ãΨ ô_$# uρ ¢ É_ t/ uρ β r& y‰ ç7÷è ¯Ρ tΠ$sΨ ô¹ F{$# ∩⊂∈∪ Éb> u‘ £åκ ®ΞÎ) 

zù= n= ôÊ r& #[ ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# (  yϑ sù  É_ yèÎ6 s? … çµ̄Ρ Î* sù  Éi_ ÏΒ ( ôtΒ uρ ’ ÏΤ$|Á tã y7 ¯Ρ Î* sù Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊂∉∪  
قعلعص ) جاي(تعنح ) يةنع مةآكعنع(بذ جاينع ! صةرؤةردعضارعم«: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظئيتتع

ةؤالدلعرعم ث ظ ع ؤة مئنع عن، مئن نبةرض راق قعلغع تعن يع ذتالرغا حوقذنذش ارعم. 35نع ب ! صةرؤةردعض
نذرغذن آعشعلةرنع ظازدذردع، آعمكع ماثا ظةضةشكةن ظعكةن، ظذ مئنعث ) يةنع بذتالر(هةقعقةتةن ظذالر 

ة  ذنعثغا (دعنعمدعدذر، آعمكع ماثا ظاسعيلعق قعلغان ظعكةن، سةن ظةلؤةتت عرةت قعلعشقا ؤة ) ظ مةغص
  . 36)قادعرسةن(مةرهةمةت قعلعشقا 

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنع مةآكعضة ظورذنالشتذرغاندا قعلغان 
  دذظاسع توغرعسعدا 

ذز اهللا      وق يالغ ئرعكع ي ئح ش ةآكعنعث ه ةهةر م ان ش ارام قعلعنغ ذرذش ه اال ظ دا اهللا تاظ ذ ظورذن ب
لعكعنع، ظاهالعلعرع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث    رذن ظعكةن عبادةت قعلعشقا قذرذلغان تذنجع ظو     تاظاالغعال ظ 

ذدا              ادا ـ ج تعن ظ ادةت قعلعش عغا ظعب االدعن باشقعس ذالر اهللا تاظ انلعقعنع، ظ اؤات قعلعنغ ةن ظ ةؤةبع بعل س
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة فاتعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5ة زذمةر سىر) 2(
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اآعت       ظعكةنلعكعنع ؤة ظعبراهعمنعث مةآكعنعث تعنحلعقع ظىحىن دذظا قعلغانلعقعنع ظةرةب مذشرعكلعرعغا ص
  . قعلعص بايان قعلعدذ

) جاي(تعنح ) يةنع مةآكعنع(بذ جاينع ! صةرؤةردعضارعم: م ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذععبراهظ
دذ                قعلعص بةرضعن  ظذالر  :  اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعص مذنداق دةي

ةنع مذشرعكالر( ان  ) ي ةرةمنع ظام ز ه دذآع، بع اي(آأرمةم دذق) ج ذال، قعل ذآع، ظ عدعكع هالب رنعث ظةتراص
  . ))1آعشعلةر ظةسعر ظئلعنعؤاتعدذ ؤة ظألتىرىلىؤاتعدذ

دذ   داق دةي عدا مذن ة توغرعس اال مةآك انالرغا  : اهللا تاظ ةن ظعنس ىن (هةقعقةت ادةت ظىح ذنجع ) ظعب ت
أي  ئلعنغان ظ ذلال (س ةنع بةيت ذر  ) ي ة هعدايةتت ان ظةهلعض ذر، جاه دذر، مذبارةآت ذق  . مةآكعدع دا ظوح ظذنعث

  . ))2تلةر بارآع، ماقامع ظبراهعم شذالرنعث بعرع، بةيتذلالغا آعرضةن ظادةم ظةمعن بولعدذظاالمة
ارعم اينع ! صةرؤةردعض ذ ج ةآكعنع(ب ةنع م نح ) ي اي(تع عن) ج ةتتعكع قعلعص بةرض  دئضةن ظاي

عدة االمنعث   ،قعسس راهعم ظةلةيهعسس انلعقعنع    ظعب يعن قعلغ دعن آئ ا قعلغان ةآكعنع بعن انع م ذ دذظ ب
دذبعل دع . دىرع داق دئ االم مذن راهعم ظةلةيهعسس ذثا ظعب ا  : ش انغعنعمدا ماث انا ياش دذ س ع هةم جعم

ا خاستذر          ياش حوث   13 هةقعقةتةن ظعسماظعلنعث ظعسهاقتعن     ))3!ظعسماظعل بعلةن ظعسهاقنع بةرضةن اهللا غ
ذر ان هالعتعدعك. ظعكةنلعكع ظئنعقت راهعم ظةلةيهعسساالم ظانعسعنع ظئمعؤاتق ةمما ظعب ظسماظعلنع ظوغلع ع ظ

بذ هةقتة سىرة بةقةرةدة آةث داظعرعدة    . ؤة ظذنعث ظانعسعنع مةآكعضة ظاصعرعص قويغاندعمذ بذ دذظانع قعلدع        
  . سأزلعضةن ظعدذق

مئنع ؤة مئنعث ظةؤالدلعرعمنع بذتالرغا حوقذنذشتعن يعراق قعلغعن بذ دذظانعث مةزمذنعدعن هةر 
. نعث الزعملعقع حعقعدذ  عا ـ ظانعسعغا ؤة باال ـ حاقعلعرعغا دذظا قعلعش   قانداق دذظا قعلغذحعنعث ظأزعضة، ظات

ةن         ةؤةبع بعل ذتالرنعث س علةر ب ذن آعش يعن نذرغ دعن آئ انع قعلغان ذ دذظ االم ب راهعم ظةلةيهعسس ظعب
ظازدذرذلغانلعقعنع، ظأزعنعث بذتالرغا ظعبادةت قعلعدعغان آعشعلةردعن ظادا ـ جذدا بولذص، ظذالرنعث ظعشعنع       

دع اهللا داق دئ ان قعلعص مذن ا تاصشذرعدعغانلعقعنع باي ارعم:  تاظاالغ ذالر ! صةرؤةردعض ةن ظ ةنع (هةقعقةت ي
نذرغذن آعشعلةرنع ظازدذردع، آعمكع ماثا ظةضةشكةن ظعكةن، ظذ مئنعث دعنعمدعدذر، آعمكع ماثا ) بذتالر

ة  ةن ظةلؤةتت ةن، س ان ظعك عيلعق قعلغ ذنعثغا(ظاس قا ؤة مة ) ظ عرةت قعلعش قا مةغص ةت قعلعش رهةم
  .  اهللا تاظاال ظذالرنع خالعسا ظازاباليدذ، خالعسا مةغصعرةت قعلعدذ)قادعرسةن(

ةن      داق دئض االم مذن ا ظةلةيهعسس ة ظعس ذ هةقت ئنعث      : ب ذالر س اث، ظ ازاب قعلس ذالرغا ظ ةر ظ ظةض
ذالرنع خالعغعنعثحة تةسةررذص قعلعسةن(بةندعلعرعثدذر،  ةررذز ق(، )ظ دذساثا هئح ظةهةدع تةظ ، )عاللماي

ة قعلغانالرغا      (ظةضةر ظذالرغا    غالعب،  ) ظعشعثدا (مةغصعرةت قعلساث، سةن    ) يةنع ظذالرنعث ظعحعدعكع تةؤب
ةن ظعش قعلغذحعدذرسةن ةت بعل عرةت قعلعش اهللا  ))4»هئكم اآع مةغص ازابالش ي عرالرنع ظ ةتتعن آاص ذ ظاي  ب

اآ        ازاب ي ع مةغصعرةتنع تعلةشنعث دذرذس ظةمةسلعكع    تاظاالنعث خاهعشع بويعحة بولعدعغانلعقع، ظذالرغا ظ
  . حعقعدذ

االم           ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ةت قعلعن داق رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه ةمر رةزعيةلاله ع ظ دذلاله ظعبن ظاب
االمنعث راهعم ظةلةيهعسس ارعم: ظعب ذالر ! صةرؤةردعض ةن ظ ذتالر(هةقعقةت ةنع ب علةرنع ) ي ذن آعش نذرغ

 ظعكةن، ظذ مئنعث دعنعمدعدذر، آعمكع ماثا ظاسعيلعق قعلغان ظعكةن، ظازدذردع، آعمكع ماثا ظةضةشكةن
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67سىرة ظةنكةبذت ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر97 ــــ 96سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة ظعبراهعم ) 3(
  .  ـ ظايةت118سىرة ماظعدة ) 4(
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 دئضةن سأزعنع ؤة ظعسا )قادعرسةن(مةغصعرةت قعلعشقا ؤة مةرهةمةت قعلعشقا ) ظذنعثغا(سةن ظةلؤةتتة 
ذالر سئنعث بةندعلعرعثدذر،  : ظةلةيهعسساالمنعث ازاب قعلساث، ظ ذالرغا ظ ةر ظ ذالرنع خالعغعنعثحة (ظةض ظ

دذ      (،  )رذص قعلعسةن تةسةر ةررذز قعاللماي ةنع ظذالرنعث ظعحعدعكع    (، ظةضةر ظذالرغا     )ساثا هئح ظةهةدع تةظ ي
ا ة قعلغانالرغ ةن  ) تةؤب اث، س عرةت قعلس عثدا(مةغص ش  ) ظعش ةن ظع ةت بعل ب، هئكم غالع

ةن أتىرىص   ))1»قعلغذحعدذرس ع آ ع قولعن دعن ظعكك ذص ظان أزعنع ظوق ةن س ع اهللا «:  دئض ث !ظ  مئنع
: ظاندعن اهللا تاظاال  . دةص يعغالص آةتتع  »  مئنعث ظىممعتعم  ! ظع اهللا  . مئنعث ظىممعتعم  ! ظع اهللا    .مظىممعتع

ع جعبرعظعل« ارغعن! ظ ةدنعث قئشعغا ب ةك بعلضىحعدذر . مذهةمم ارعث ب ة سئنعث صةرؤةردعض سةن . ظةلؤةتت
اققعن     وراص ب دعث؟ دةص س قا يعغلع دعن نئمعش دع » ظذنعث ةيغةمبةر ظةل . دئ ل ص االمنعث  جعبرعظع ةيهعسس

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا           دةص » ظىممعتعمنعث هالع نئمة بوالر؟    «: قئعشعغا آئلعص سورعغاندا، ص
ةردع ةؤةر ب دعن خ ا. يعغلعغانلعقع اال جعبرعظعلغ دعن اهللا تاظ ارغعن«: ظان عغا ب ةدنعث قئش  : ؤةمذهةمم

  . دئدع»  دئضعن، قويمايمعزد نا ظىمعنع رازع قعلعمعز ؤة سئنعهةقعقةتةن بعز ظىممعتعث توغرعسعدا سئ
 * * * * * * *  
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ناماز ) يةنع باالم ظعسماظعل بعلةن ظايالعم هاجةرنع(ظةؤالدعمنعث بعر قعسمعنع ! صةرؤةردعضارعمعز
ر ) يةنع ساثا ظعبادةت قعلسذن دةص (ظوقذسذن  سئنعث هأرمةتلعك ظأيىثنعث قئشعدعكع ظئكعنسعز بع

بعر قعسعم آعشعلةرنعث دعللعرعنع ظذالرغا ! ، صةرؤةردعضارعمعزظورذنالشتذردذم) يةنع مةآكعضة(ؤادعغا 
  . 37مايعل قعلغعن، ظذالرنع شىآىر قعلسذن دةص تىرلىك مئؤعلةرنع ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضعن

دا               الع هاجةر ؤة بالعسع ظعسماظعلنع مةآكة دعيارع بذ ظايةت بذ دذظانعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظاي
ا   شذنداقال  يةنع آةظبة بعنا بولذشتعن بذرذن قعلغان تذنجع دذظاسعدعن         ،حئغعداقويذص قايتعدعغان    ة بعن  آةب

ع     ق دذظاس ع قئتعملع ان ظعككعنح اغالص قعلغ د ب ا ظىمع ا اهللا تاظاالغ ذغ ؤة آاتت يعن ظذل دعن آئ بولغان
دعكع سئنعث هأرمةتلعك ظأيىثنعث قئشع : شذثا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم    . ظعكةنلعكعضة صاآعت بولعدذ   

  .  دئدعظورذنالشتذردذم) يةنع مةآكعضة(ظئكعنسعز بعر ؤادعغا 
 يةنع (ناماز ظوقذسذن ) يةنع باالم ظعسماظعل بعلةن ظايالعم هاجةرنع(ظةؤالدعمنعث بعر قعسمعنع

ادعر     )ساثا ظعبادةت قعلسذن دةص  ادةت قعلعشقا ق  يةنع هةقعقةتةن ظذ ظأينع مةآكة ظةهلعنعث ظذنعثدا ظعب
  . حىن هأرمةتلعك قعلدعثبولذشع ظى
بعر قعسعم آعشعلةرنعث دعللعرعنع ظذالرغا مايعل قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعز بذ ظايةت هةققعدة 

ظةضةر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم    : ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذبةي ؤة باشقعالر مذنداق دئدع          
عن، ص بةرض ل قعلع أثىللعرعنع مايع انالرنعث آ ىتىن ظعنس ارس، رذم، ص ذم ص ا، حوق ان بولس ا قعلغ  دةص دذظ

ارلعق ظعنسانالر ظذ يةرضة زعح ظورذنالشقا بوالتتع          ئكعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم   . يةهذدعي، نةسارا ؤة ب : ل
علةرنعث ر قعسعم آعش ةقةت مذسذلمانالرغعال خاس  ، دةصبع ةرنعث مايعل بولذشعنع ص  مةآكعضة آأثىلل

  . قعلدع
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 ذن دةص تىرلىك مئؤعلةرنع ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضعن ظذالرنع شىآىر قعلس   يةنع ظذ زعراظةت 
اردعمع    ،ظىنمةيدعغان ؤادع بولغاحقا   دا      بذ رعزعق ظذالرنعث ساثا ظعتاظةت قعلعشعغا ي بولذشع ظىحىن ظذ ؤادع

ىدةك   ذالر يئض عن  ظ ص بةرض ةرنع قعلع ىن مئؤعل عنع اهللا تاظ   .  ظىح ذ دذظاس االمنعث ب راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب
  . ظعجابةت قعلدع

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ز ت: اهللا تاظ ذالرنع بع نظ ة  ع تىرمعدذقمذ؟ هةرةمض ة يةرلةش ح هةرةمض
دذ،   ةرنعث هةممعسع آةلتىرىلع ىك مئؤعل ذ(تىرل ذر ) ب ةن رعزعقت اهعمعزدعن حىشىرىلض ئكعن .بعزنعث دةرض  ل

دذ   ع بعلمةي ذالرنعث تولعس زعقالر اهللا تاظاال . ))1ظ ذ رع ا ب ع ؤة   مان ئخعلعقع، رةهمعت انلعقع، س ث آأيىمح نع
دذر وق     . بةرعكعتعدعن دعغان دةرةخ ي ؤة بئرع دة مئ ةهةر مةآكع ةتلعك ش تع   . هأرم ث دوس ئكعن اهللا تاظاالنع ل

عدعكع          ةآكعنعث ظةتراص ىن م انلعقع ظىح ةت بولغ ع ظعجاب ان دذظاس االمنعث قعلغ راهعم ظةلةيهعسس ظعب
  . لعنعدذشةهةرلةرنعث مئؤعلعرع مةآكعضة ظئلعص آئ

 * * * * * * *  
 !$ sΨ −/ u‘ y7 ¯ΡÎ) ÞΟ n= ÷è s? $tΒ ’ Å∀ øƒ éΥ $tΒ uρ ßÏ= ÷è çΡ 3 $ tΒ uρ 4‘ xøƒ s† ’ n?tã «! $#  ÏΒ & ó x« ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿω uρ ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# 

∩⊂∇∪ ß‰ ôϑ ys ø9$# ¬! “ Ï% ©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î y9 Å3ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ys ó™Î) uρ 4 ¨β Î) ’ Ïn1 u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 Ï !$tã ‘$! $# ∩⊂∪ Éb> u‘ 

 É_ù= yèô_$# zΟŠ É)ãΒ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# ÏΒ uρ  ÉL§ƒ Íh‘ èŒ 4 $ sΨ−/ u‘ ö≅ ¬6s) s? uρ Ï !$ tãßŠ ∩⊆⊃∪ $ sΨ−/ u‘ ö Ïøî $# ’Í< £“ t$ Ï! üθÏ9 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ tΠ öθtƒ 

ãΠθà)tƒ Ü>$ |¡Åsø9 $# ∩⊆⊇∪  
 ـلعص تذرعسةن، ظاسمان سةن بعزنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا قعلغانلعرعمعزنع بع! صةرؤةردعضارعمعز

جعمع هةمدذ سانا ياشانغعنعمدا ماثا ظعسماظعل بعلةن . 38زئمعندعكع هئح نةرسة اهللا غا مةخصعي ظةمةس
ا خاستذر  دذر ! صةرؤةردعضارعم ! ظعسهاقنع بةرضةن اهللا غ اثالص تذرغذحع انع ظ ةن دذظ ا (هةقعقةت ةنع دذظ ي

مئنع ؤة بعر قعسعم ظةؤالدعمنع نامازنع ! ةرؤةردعضارعمص. 39)قعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلغذحعدذر
ارعمعز  ن، صةرؤةردعض ذحع قعلغع ادا قعلغ ن ! ظ ذل قعلغع ايعمنع قوب ارعمعز  .40دذظ اب ! صةرؤةردعض هئس

  . 41» ظانامغا ؤة مأمعنلةرضة مةغصعرةت قعلغعنـماثا،ظاتا )يةنع قعيامةت آىنعدة(ظالعدعغان آىندة
د   داق دةي ةرعر مذن ع ج ة،  : ذظعبن ذ ظايةتت اال ب االمنعث   اهللا تاظ راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ث دوس  ظأزعنع

دذ  ةؤةر بئرع ةنلعكعدعن خ داق دئض ارعمعز: مذن كارا ! صةرؤةردعض ذرذن ؤة ظاش ث يوش ةن بعزنع س
 يةنع مئنعث دذظا قعلعشعمدعكع مةقسعتعمنع ؤة مئنعث مةآكة ظةهلعضة قعلغانلعرعمعزنع بعلعص تذرعسةن

ا ظئرعشعش ؤة   قعلغان دذظايعم ايعم سئنعث رازعلعقعثغ ذ دذظ ةن ظ دعكع تعلعكعمنع سةن بعلعسةن، هةقعقةت
دذر  ذش ظىحىن العس بول ىن خ ةن ظىح ةن  . س عنع س علةرنعث هةممعس ذرذن نةرس كارا ؤة يوش ةن ظاش هةقعقةت

  . زئمعندعكع ؤة ظاسماندعكع نةرسعلةردعن هئح بعرع ساثا مةخصعي ظةمةستذر. بعلعسةن
هعسساالم قئرعغاندا ظأزعضة باال بئرعلضةنلعكعضة صةرؤةردعضارعغا هةمدذسانا ظئيتعص      ظعبراهعم ظةلةي 

! سانا ياشانغعنعمدا ماثا ظعسماظعل بعلةن ظعسهاقنع بةرضةن اهللا غا خاستذرجعمع هةمدذ: مذنداق دئدع
ارعم دذر ! صةرؤةردعض اثالص تذرغذحع انع ظ ةن دذظ عنع ظعج (هةقعقةت ذحعنعث دذظاس ا قعلغ ةنع دذظ ةت ي اب
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مةن اهللا تاظاالدعن  . نع ظعجابةت قعلعدذع يةنع اهللا تاظاال ظأزعضة دذظا قعلغان آعشعنعث دذظاس       )قعلغذحعدذر
  . صةرزةنت تعلةص دذظا قعلغان ظعدعم، اهللا تاظاال دذظايعمنع ظعجابةت قعلدع

مئنع ؤة بعر قعسعم ظةؤالدعمنع نامازنع ظادا قعلغذحع قعلغعن ! صةرؤةردعضارعم  ةنع مئنع ؤة   ي
ادا قعلغذحعالردعن قعلغعن            ة قعلعص ظ ! مئنعث بعر قعسعم ظةؤالدعمنع نامازنعث قاظعدة صرعنسعصلعرعغا رعظاي

دذظايعمنع قوبذل قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعز .  
ارعمعز دة! صةرؤةردعض دعغان آىن دة(هئساب ظالع ةت آىنع ةنع قعيام ا،)ي ا  ماث ا ؤة ـظات  ظانامغ

عرةت قعل ة مةغص نمأمعنلةرض ئلعص »غع ةنع بةندعلعرعثدعن هئساب ظ ة  ، ي ذالرنعث ياخشع ظةمةللعرعض  ظ
ا ـ ظانامغا مةغصعرةت قعلغعن       ظةمةللعرعضة جازا بئرعدعغان آىن     يامان،مذآاصات بذ  . دة مأمعنلةرضة ؤة ظات

عن دذظا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظاتعسعنعث اهللا تاظاالغا بولغان دىشمةنلعكع ظاشكارا بولذص، ظذنعثد               
  . ظادا ـ جذدا بولذشتعن بذرذن قعلغان دذظاسعدذر

 * * * * * * *  
 Ÿω uρ  t|¡ óss? ©!$# ¸ξÏ≈ xî $£ϑ tã ã≅ yϑ ÷è tƒ šχθßϑ Ï=≈©à9 $# 4 $ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ ã½jz xσãƒ 5ΘöθuŠÏ9 ßÈy‚ ô±n@ ÏµŠ Ïù 
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شذ آىننعث (زالعمالرنعث قعلمعشلعرعدعن اهللا نع بعخةؤةر دةص ظويلعمعغعن، اهللا ظذالرنع جازاالشنع 

بذ ( .42آئحعكتىرعدذ) يةنع قعيامةت آىنعضعحة(آأزلةر حةآحعيعص قالعدعغان آىنضعحة ) دةهشعتعدعن
) تئثعرقعغانلعقتعن(اراص حاصعدذ، آأزلعرع ظئحعلعص قالعدذ، ظذالر باشلعرعنع آأتىرىص، ظالغا ق) آىندة

  . 43خالع بولذص قالعدذ)  ظعدراآتعنـظةقعل (دعللعرع 
 ظةمةسلعكع بةلكع ظذالرغا مأهلةت ،اهللا تاظاالنعث آاصعرالرنعث قعلمعشعدعن بعخةؤةر

  بةرضةنلعكع توغرعسعدا 
ة    دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت زالعمالرنعث قعلمعشعرعدعن اهللا تاظاالنع بعخةؤةر    ! ظع مذهةممةد  :  مذنداق دةي

ويلعمعغعن االنع      . دةص ظ ة، اهللا تاظ ةجعلعنع آئحعكتىرس ذالرنعث ظ رعص ظ ةت بئ ذالرغا مأهل اال ظ ةنع اهللا تاظ ي
ذالرنعث قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع    ذؤةتتع، ظ ار قوي ذالرنع بعك دع، ظ ةؤةر قال ذالرنعث قعلمعشلعرعدعن بعخ ظ

وي  المعغعنبةرمعدع، دةص ظ ذالرنعث قعلمعشلعرعنع بعردعن ـ بعردعن ساناص      . الص ق ة اهللا تاظاال ظ ظةمةلعيةتت
  . هئسابالص قويدع

 يةنع (آأزلةر حةآحعيعص قالعدعغان آىنضعحة ) شذ آىننعث دةهشعتعدعن(اهللا ظذالرنع جازاالشنع
  . بولعدذنعث دةهشعتعدعن شذنداق ع يةنع قعيامةت آىنآئحعكتىرعدذ) قعيامةت آىنعضعحة

دعغانلعقعنع         دانعغا ظالدعراي اهللا تاظاال ظذالرنعث قةبرعلعرعدعن تذرغاندعكع ظةهؤالعنع ؤة مةهشةر مةي
  . ظذالر باشلعرعنع آأتىرىص، ظالغا قاراص حاصعدذ) بذ آىندة(: بايان قعلعص مذنداق دئدع

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذن : اهللا تاظ دعغا بوي ذحعنعث ظال ذالر حاقعرغ دا ظ وزغان هال لعرعنع س
رةيدذ دة  )1( يىض ذ آىن اهقا (ب ث مةهشةرض علةر اهللا نع ر  ) آعش عدذ، قعثغع عغا ظةضعش دةؤةت قعلغذحعس

عقعدذ،      اؤازالر بئس ارلعق ظ ذص، ب دعن قورق ذقع ؤة هةيؤعتع ث ظذلذغل ةتلعك اهللا نع دذ، مةرهةم آةتمةي
ةن   قعنع ظاثلعمايس قاندعن باش ةتلعك ا  . صعحعرالش دة مةرهةم ذ آىن أزعدعن اهللا رازع   ب ةن ؤة س ع بةرض هللا ظعزن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة قةمةر ) 1(



  
  
  

  

 

 399                                                                                                      ظعبراهعمسىرة  ـ 14
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دذ     ايدا بةرمةي اظةت ص داق شاص قا هئحقان اظعتعدعن باش ث شاص ان ظادةمنع دعكعنع ؤة  . بولغ ذالرنعث ظالدع اهللا ظ
دذ      ذنع بعلمةي ا ظ ذالر بولس دذ، ظ دعكعنع بعلع ذحع     . آةينع ص تذرغ دارة قعلع ذقاتنع ظع ذناهكارالر مةخل ض

ظذ آىندة ظذالر   1( (، اهللا غا شئرعك آةلتىرضةنلةر شةآسعز زعيان تارتعدذ     هايات اهللا غا ظئضعلعدذ   ) مةثضى(
ةندةك   اراص يىضىرض ذتلعرعغا ق ان ب ةص قويغ ذددع تعكل ص، خ دعن حعقع اهقا(قةبرعلعرع ) مةهشةرض

  . ))2يىضىرعدذ
 دذ ئحعلعص قالع أزلعرع ظ اراص آأزلعرع حعقعص آةتكىدةك دةرعجعدة حةآحعيعص        آ ا ق ةنع يعراقق  ي

دذ         . دذقالع ذ يذمالماي أزنع بعردةمم ةتلعكعدعن آ ذنحنعث دةهش ةيلع، قورق ازاب تىص كةن ظ ذالرغا حىش . ظ
  .  اهللا تاظاالغا سئغعنعص صاناه تعلةيمعزع بذ قورقذنحلذق هالةتتعنقعيامةتتعك
)انلعقتعن رع ) تئثعرقعغ ةقعل (دعللع دراآتعن–ظ دذ)  ظع ذص قالع الع بول ذنحنعث خ ةنع قورق  ي

دذر دةهشةتلعكلعكع ة نةرسعدعن خالعي رع هةمم ذالرنعث دعللع ة   . دعن ظ ر جاماظ ةتادة ؤة بع ىن ق شذنعث ظىح
دع  داق دئ وزغ    : مذن دعن ق أز ظورذنلعرع رع ظ ةتلعكعدعن يىرةآلع ذنحنعث دةهش ذزلعرعغا علعص قورق بوغ

  . ذربوشتآةصلعشعص قالغانلعقع ظىحىن يىرةآلعرعنعث ظورذنلعرع 
 * * * * * * *  
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دعن ) يةنع قعيامةت آىنع(ازاب آئلعدعغان آىن ظ) يةنع آذففارالرنع(آعشعلةرنع !) ظع مذهةممةد(

يةنع (بعزضة قعسقعغعنا ؤاقعت مأهلةت بةرضعن ! صةرؤةردعضارعمعز«: زالعمالر) بذ آىندة(ظاضاهالندذرغعن، 
سعلةر ) ظذالرغا. (دةيدذ» ، دةؤعتعثنع قوبذل قعاليلع، صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشةيلع )دذنياغا قايتذرغعن 

دذ (قالمايمعز، دةص قةسةم ظعحمعضةنمعدعثالر؟ ظعلضعرع، بعز هةرضعز يو  ذم . 44)دئيعلع ظأزلعرعضة زذل
ظذالرنعث جايلعرعدعن (سعلةر ظذالرنعث جايلعرعدا تذردذثالر ) هاالك قعلغعنعمعزدعن آئيعن(قعلغانالرنع 

ذرغذن سعلةرضة ن. ، ظذالرنع قانداق جازالعغانلعقعمعز سعلةرضة ظئنعق مةلذم بولدع)ظعبرةت ظالساثالرحذ
ذالر . 45)يةنع صةيغةمبةرلةرضة حعنصىتمعضةنلةرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلدذق (معسالالرنع آةلتىردذق  ظ

أرىؤةتكىدةك . معكعر ظعشلةتتع ) صةيغةمبةرلةرضة ؤة مأمعنلةرضة (هةقعقةتةن  اغنع ظ ظذالرنعث معكرع ت
  . 46بولسعمذ، اهللا ظذالرنعث معكرعنع بةربات قعلعدذ) حوث(

  ةلضةندة مأهلةت بئرعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا ظازاب آ
ة،  ذ ظايةتت اال ب علةرنعث  اهللا تاظ ان آعش ذم قعلغ أزلعرع زذل ة ظ أز  ظأزلعرعض دا ظ أز ظالدع ازابعنع آ ظ

بعزضة قعسقعغعنا ؤاقعت ! صةرؤةردعضارعمعز«:  مذنداق دةيدذبايان قعلعصآأرضةندة دةيدعغان سأزلعرعنع 
  . »، دةؤعتعثنع قوبذل قعاليلع، صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشةيلع)ا قايتذرغعنيةنع دذنياغ(مأهلةت بةرضعن 

                                                 
  . ـ ظايةتلةر111 ــــ 108سىرة تاها ) 1(
  .  ـ ظايةت43سىرة مةظارعج ) 2(
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بعرعضة ظألىم آةلسة ظئيتعدذرآع،     ) يةنع آاصعرالرنعث (ظذالرنعث  : بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   اهللا تاظاال   
ارعم« ع ! صةرؤةردعض ا(مئن ذرغعن) دذنياغ ال  . قايت ةن م ذص آةلض ةن قوي علعق  -م ةن ياخش ىم بعل  مىلك

مذمكعن ظةمةس، ظذ حوقذم شذ سأزنع قعلغذحعدذر، ظذالر      ) ظذنعث دذنياغا قايتعشع . (»م مذمكعن قعلعشع
دا   ذالرنعث ظالدع ةدةر ظ ة ق ذزذلغان آىنض دعن تذرغ ا قايتعشتعن توسعدعغان (قةبرعلعرع ذالرنع دذنياغ ر ) ظ بع

العلعرعثالر سعلةرنع اهللا نعث     ! ظع مأمعنلةر )1( توسما بولعدذ  ةنع اهللا نعث   ( زعكرعدعن  ماللعرعثالر ؤة ب ي
لةتتة قالدذرمعسذن، آعملةرآع شذنداق قعل    ) ظعبادعتعدعن  ـ   تاظةت  . دعكةن، ظذالر زعيان تارتقذحعالردذر    عغةص

ألىم آئلعص  ةجعلعمنع(نئمعشقا مئنع  ! صةرؤةردعضارعم«: بعرعثالرغا ظ ةنع ظ از آئحعكتىرمعدعث، ) ي بعر ظ
دعم   والر ظع عالردعن ب ص ياخش ةدعقة قعلع ةن    دئ» س ص بئرعلض ق قعلع ا رعزع ذرذن، ظأزةثالرغ تعن ب يعش

  . ))2نةرسعلةرنع سةدعقة قعلعثالر
دذ   داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ اهتعكع هالع ذالرنعث مةهشةرض اال ظ ةن : اهللا تاظ ةر س ظةض

اث         دعغان بولس ذرغانلعقعنع آأرع علعتعص ت لعرعنع ساثض اهعدا باش ارعنعث دةرض ذناهكارالرنعث صةرؤةردعض ض
ث    ظةلؤ( ةن بوالتتع ةتنع آأرض ذق هال ة قورقذنحل دذ )ةتت ذالر ظئيتع ارعمعز«: ، ظ نعث ! (صةرؤةردعض ظعش

) ظةمدع (قايتذرغعن، بعز   ) دذنياغا (بعزنع ياخشع ظةمةل قعلعش ظىحىن       . آأردذق، ظاثلعدذق ) هةقعقعتعنع
ةن  ة(هةقعقةت ةق ظعكةنلعكعض ث ه ئنعث ؤةدةثنع ىحعلةرمعز) س ا)3( »ظعشةنض ذالر دوزاخت : ظ

قعلغان ظةمةللعرعمعزدعن باشقا ظةمةللةرنع      ) دذنيادعكع ؤاقعتتا (بعزنع حعقعرعؤةتسةث   ! صةرؤةردعضارعمعز«
  . ))4دةص يالؤذرذص توؤاليدذ» قعلساق

دذ   داق دةي رعص مذن ة بئ ذالرنعث سأزلعرعضة رةددعي اال ظ ذالرغا(: اهللا تاظ ز ) ظ عرع، بع علةر ظعلض س
بعز :  بذرذن يةنع سعلةر مذشذ هالةتتعن)دئيعلعدذ(عضةنمعدعثالر؟ هةرضعز يوقالمايمعز، دةص قةسةم ظعحم

ةر يوقالمايدذ،             اراؤانلعق نئمةتل ايتعص بارعدعغان جاي    (ظعضة بولغان هوقذق ص  قعيامةت ؤة ظذ آىندعكع    )ق
  .  شذ قعلمعشعثالر ظىحىن بذ ظازابنع تئتعثالر؟جازا يوق، دةص قةسةم ظعحمعضةنمعدعثالر

قعال  د ؤة باش ايمعز : رمذجاهع عز يوقالم ز هةرض ع توغرعس  بع ةتنعث مةنعس ةن ظاي علةر : عدا دئض س
أ  ة ي ادعن ظاخعرةتك دع  دذني دذ، دئ ةنمعدعثالر دئيعلع ةم ظعحمعض وق دةص قةس ة  . تكعلعش ي ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

دذ  داق دةي ذالر: مذن دذ «: ظ ألىآنع تعرعلدىرمةي ةس     » اهللا ظ داق ظةم تع، ظذن ةم ظعحعش اتتعق قةس دةص ق
  . )5(، اهللا ؤةدعسعنع حوقذم ظعشقا ظاشذرعدذ)نع ظألىآنع تعرعلدىرعدذية(

 سعلةر ظذالرنعث جايلعرعدا تذردذثالر ) هاالك قعلغعنعمعزدعن آئيعن(ظأزلعرعضة زذلذم قعلغانالرنع
ذم )ظذالرنعث جايلعرعدعن ظعبرةت ظالساثالرحذ ( ، ظذالرنع قانداق جازالعغانلعقعمعز سعلةرضة ظئنعق مةل

ةهؤالعنع (سعلةرضة نذرغذن معسالالرنع آةلتىردذق . عبولد ة حعنصىتمعضةنلةرنعث ظ ةنع صةيغةمبةرلةرض ي
دذق  ان قعل ةيغةمبةرلةر   )باي ذرذنقع ص علةردعن ب ةنع س تعن      ي ز تةرةص ة بع ىحع ظىممةتلةرض ان دئض نع يالغ

أردى ازابنع آ ةتتع. ثالرحىشكةن ظ ة ي ذنعث خةؤعرع سعلةرض ذالردعن مذشذنداق تذرذقلذق سعلةر. ظ ةنعال ظ  ي
دع           اهالندذرذش بولمع ر ظاض ىن بع علةر ظىح ازاب س ةن ظ ذالرغا حىشىرض ز ظ ةم بع دعثالر ه رةت ظالمع . ظعب

                                                 
  .  ـ ظايةت100 ــــ 99سىرة مأظمعنذن ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر10 ــــ 9سىرة مذنافعقذن ) 2(
  .  ـ ظايةت12سىرة سةجدة ) 3(
  . ث بعر قعسمع ـ ظايةتنع37سىرة فاتعر ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة نةهل ) 5(
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    ،ظذالرغا ظاضاهالندذرذشالرنعث صايدعسع    ) اهللا ظذالرنع شةقع قعلغانلعقع ظىحىن     (مذآةممةل هئكمةت آةلدع
  . ))1بولمايدذ

أرىؤةتكىدةك ظةنهذنعث  ظةبذظعسهاقتعن ظةلع رةزعيةلالهذ   ،شأظبة ) حوث (ظذالرنعث معكرع تاغنع ظ
دذ ةربات قعلع ع ب ذالرنعث معكرعن ةت  بولسعمذ، اهللا ظ دة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةت هةققع  دئضةن ظاي

ظذنعث صةرؤةردعضارع هةققعدة مذنازعرعلةشكةن بعر آعشع ظعككع             بعلةن   ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم    : قعلعدذ
ةي       ئقعصمذسكذـ آعحعك بىرآىتنع ص تعص حوث بولغذحع ب تعص،  ،للعرع قئ وزذق بئكع اندذققا ق دعن س  ظان

دع   اح قوي دع ؤة قذشالرنع ظ ا مذستةهكةم باغلع ذالرنع قوزذقق اندذق  . ظ ادةم س ر ظ ة بع ةن يةن ادةم بعل ذ ظ  تاظ
اقنع       ،شع ظىحىن  ظعككع بىرآىتنعث ضأشنع آأرىص ظذحذ     ظذ   ،ظولتذرذص  ظذحعغا ضأش ظئلعنغان بعر تال تاي

ادةم يئنعدعكع ظادةمضة    . شذنعث بعلةن ظذ ظعككع بىرآىت ظذحتع . كعتتعساندذققا بئ ظئضعزراق قعلعص    : ظذ ظ
ادةم  ظ . ؤاتعسةن؟ دئدع ، نئمعلةرنع آأرى  قارعغعنا دا ،ؤاتعمةن دةص بولذص    مذنذ نةرسعلةرنع آأرى    : ذ ظ  : ظاخعرع

دع    دذ، دئ ك آأرىنعؤاتع ىن حئؤعنحعلع ةن ظىح ث هةممعسع م اق   دةل ش. دذنيانع ان تاي أش ظئلعنغ دا ض ذ حاغ
  . ظذ ظعككع آاصعر مانا مذشذنداق هاالك بولدع. قذشالر صةسكة قاراص شذثغعدع. صةسكة حىشىص آةتتع

ةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ ذ اهللا تاظاالنعث: ظ ا ب أرىؤةتكىدةك : مان اغنع ظ ذالرنعث معكرع ت ) حوث(ظ
  . ن ظايعتعنعث مةنعسعدذر، دئدع دئضةبولسعمذ، اهللا ظذالرنعث معكرعنع بةربات قعلعدذ

ةنع بذختعننةسعردعن سادعر بولغان دةص   ذ ؤةق دذ مذجاهعد ب ان قعلع  بذختعننةسعرنعث :، مذنداق باي
ةر يىزعدعن ؤة ظذنعث ظةهلعدعن ظىزىلضةن حاغدا           ظع هةددعدعن ظاشقان    ظذنعثغا يذقعرع تةرةصتعن    : آأزع ي

م دذ  !زالع دا آئلع ةن؟ دةص نع ة بارماقحعس ذص  .  قةيةرض اتتعق قورق ذ ق ةن ظ ذنعث بعل عدة بوشعشعص  ،ش  السس
اراص شذثغذيدذ       . شذنعث بعلةن ظذحعغا ضأش ظئلعنغان نةيزة حىشىص آئتعدذ       . آئتعدذ ظذ  . بىرآىتمذ صةسكة ق

اتتعق ظ ث ق اغالر تعبىرآىتنع دعن ت رةصاؤازع دذ،تع اس قالع ةتكعلع ت أرىلىص آ ث.  ظ ذ اهللا تاظاالنع ا ب : مان
بولسعمذ، اهللا ظذالرنعث معكرعنع بةربات قعلعدذ) حوث( ظأرىؤةتكىدةك ظذالرنعث معكرع تاغنع دئضةن 

  . ظايعتعنعث مةنعسعدذر
ةؤفعي دع       ،ظ داق دئ دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ص ب ةت قعلع ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن

اغالر ظأرىلىص آةتمةيدذ      ذ   . دعهةسةنبةسعرعمذ شذنعثغا ظوخشاش دئ   . ظذالرنعث مئهرعدعن ت ظعبنع جةرعر ب
ان قعلدع          ةنع ظذالرنعث اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىص آاصعر بولذص        : مةنعنع تأؤةندعكع ظذسذل بعلةن باي ي

دذ        ان يةتكىزةلمةي داق زعي ة هئحقان قا نةرسعلةرض اغالر ؤة باش لعرع ت ان قعلمعش ذ  . قعلغ ةن ظاش هةقعقةت
  . قعلمعشلعرعنعث ؤابالع ظأزعضة يانعدذ

ة  اهللا تاظاال   دذ  بذ هةقت ة يىرمعضعن،     :  مذنداق دةي ذقتعن ظايعغعث  (سةن زئمعندا مةغرذران هاآاؤذرل
ةن  ةن، ) بعل ةرنع تئشعؤئتةلمةيس ةن (ي عنعث بعل ة ضعدةيض ا ) هةرقانح عزلعكتة تاغالرغ ظئض

  . ))2تةثلعشةلمةيسةن
ذمادعن   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن اغ : ظ رع ت ذالرنعث معك نع ظ

 دئضةن ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة بولسعمذ، اهللا ظذالرنعث معكرعنع بةربات قعلعدذ) حوث(ظأرىؤةتكىدةك 
اغالر ظأرىلىص آةتكعلع تاس قالعدذ، دئضةنلعكعنعمذ رعؤايةت             ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن ت

  . قعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت5سىرة قةمةر ) 1(
  .  ـ ظايةت37سىرة ظعسرا ) 2(
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دذ   ة مذنداق دةي ذ هةقت ذ سأزنعث : اهللا تاظاال ب ةتكعلع، ) قعدعن يامانلع(ب ارحعلعنعص آ ظاسمانالر ص
دع     اس قال ةتكعلع ت ذص آ ذمران بول اغالر ض ةتكعلع، ت رعلعص آ ةر يئ ث   . ي ذالر اهللا نع ع، ظ ذنعث ظىحىنك ذ ش ب

  . ))1بالعسع بار دةص دةؤا قعلدع
 * * * * * * *  
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ةن  ويلعمعغعن، اهللا هةقعقةت دذ دةص ظ لعق قعلع ة خعالص ان ؤةدعسعض ة قعلغ ع صةيغةمبةرلعرعض اهللا ن

دذر ظعنتعقام ظا ) دوستلعرع ظىحىن دىشمةنلعرعدعن (غالعبتذر،  ر . 47لغذحع ذ باشقا بع دة زئمعنم ذ آىن ظ
) يةنع صىتىن خااليعق قةبرعلعرعدعن حعقعص(زئمعنغا، ظاسمانالرمذ باشقا بعر ظاسمانالرغا ظايلعنعدذ، ظذالر 

  . 48هازعر بولعدذ) يةنع مةهشةرضاهدا(يعضانة، قذدرةتلعك اهللا نعث دةرضاهعدا 
  عغانلعقع توغرعسدا اهللا تاظاالنعث ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايد

دذ      اهللا نع صةيغةمبةرلعرعضة : اهللا تاظاال ظأزعنعث ؤةدعسعنع تةآعتلةص ؤة آىحلةندىرىص مذنداق دةي
ويلعمعغعن  دذ دةص ظ لعق قعلع ة خعالص ان ؤةدعسعض ازعر   قعلغ ذؤاهحعالر ه ادا ؤة ض االنع دذني ةنع اهللا تاظ  ي

رعدعغانلعقعدعن ظعبارةت قعلغان ؤةدعسعضة خعالصلعق       بولعدعغان قعيامةت آىنعدة صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بئ     
  .  دةص ظويلعمعغعن،قعلعدذ

ب          ث غالع دعغانلعقع، ظأزنع الغذ بواللماي عنعث تذس ئح نةرس ة ه ث ظعرادعسعض اال ظأزعنع اهللا تاظ
رعص            ةؤةر بئ عدا خ دعغانلععقع توغرعس ام ظالع علةردعن ظعنتعق ان آعش ان ؤة تانغ عر بولغ ةنلعكع ؤة آاص ظعك

  . )2(!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة :  دةيدذمذنداق
 دذ ةنع اهللا   ظذ آىندة زئمعنمذ باشقا بعر زئمعنغا، ظاسمانالرمذ باشقا بعر ظاسمانالرغا ظايلعنع  ي

 باشقا بعر زئمعنغا ظايالنغان آىندة هاسعل     ظأزضعرعص تاظاالنعث بذ ؤةدعسع زئمعن تونذشلذق هالعتعدعن      
  . بولعدذ
لعم ب ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ةيغةمبةر  ،ذ هةقت ذدعن ص ذ ظةنه ةظعد رةزعيةلاله ع س ةهلع ظعبن  س

ظعنسانالر قعيامةت آىنعدة قعلحعلعكمذ ظئضعز        «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
  . » يورذق بعر زئمعنغا توصلعنعدذ، تىصتىز،صةس ؤة ظويمان حوثقذرع بولمعغان

ام ظةه  ةد ظعم دذ       ،م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله دة :  ظاظعش ذ آىن ظ
دذ  ر ظاسمانالرغا ظايلعنع ر زئمعنغا، ظاسمانالرمذ باشقا بع ةتنعث مةنعسع    زئمعنمذ باشقا بع  دئضةن ظاي

! ةيغةمبعرعظع اهللا نعث ص   : غان ظعدعم، مةن  عهةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن تذنجع بولذص مةن سور      
دعم     دذ، دئ ةردة بولع انالر قةي دة ظعنس ذ آىن االم . ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أؤر «: ص عرات آ تعدة ىصعلس آع ظىس

  .  تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان،بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم. دئدع» بولعدذ
ةؤب     ذلع س ان ق ازاد قعلغ االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ذنعث  ظعم ذ ظةنه ان رةزعيةلاله

ةيغةمبةر   :نداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مذ ذراتتعم، ص  مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا ظأرة ت

                                                 
  .  ـ ظايةت91 ــــ 90سىرة مةريةم ) 1(
  .  ـ ظايةت15سىرة مذرساالت ) 2(
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ر  دعن بع ذدعينعث راهعبلعرع ئلعصع ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا يةه ةدظةسساالمذ ظةلةيكذم: آ ع مذهةمم  ! ظ
. مئنع ظعتتعرمة، دئدع   : ظذ . ظذ يعقعلعص آةتكعلع تاسال قالدع. مةن ظذ راهعبنع بعر ظعتتةرضةن ظعدعم  . دئدع

ةيغةمبعرع    ) دئمةي! ظع مذهةممةد (: مةن ظذنعثغا  بعز  : يةهذدعي .  دئدعم  دةص حاقعرمامسةن؟  ! ظع اهللا نعث ص
مئنعث  «: شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ظذنعث ظاظعلعسع قويغان ظعسعم بعلةن حاقعرعمعز، دئدع     

ةم م ذر ظاظعل عم مذهةممةدت ان ظعس ا قويغ دع» اث ذدعي . دئ ذ يةه دعن ظ ور : ظان ة س ر نةرس ةندعن بع لع عغعس
دعم، دعآةل االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ؟     «: ص ايدا قعالم اثا ص ةم س أزلةص بةرس اثا س عنع س ذ نةرس » ظ
دع ذدعي. دئ دع : يةه ةن، دئ ذالق سئلعص ظاثاليم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قول. ق اق بعص ةرنع دعكع تاي ةن ي عل

ذرذص  ذص ت ورعغعن«: حوق دع» س ذدعي. دئ مانالرغا      : يةه قا ظاس مانالر باش ا، ظاس ر زئمعنغ قا بع ن باش زئمع
دذ؟     ةردة بولع انالر قةي ع ظعنس ان آىن دع ظايالنغ االم  . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعكع   «: ص ةت ظعحع ذالر زذلم ظ

دذ  ة بولع دع »آأؤرىآت ذدعي.  دئ أ : يةه ذ آ م  ؤظ اؤؤال آع ةث ظ دذ؟ رىآتعن ظ دع ظأتع ةيغةمبةر  .  دئ ص
االم امراتلعرع«: ظةلةيهعسس ذهاجعرالرنعث ن دع» م ذدعي. دئ داق  : يةه ةندة قان ة آعرض ذالر جةننةتك ظ

دذ؟ ةتلعك سوغا بئرعلع دعقعمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئ ذق  «: ص ارحة ظارت ر ص آعتنعث جعضعرعدعكع بع
أش دع» ض ذدعي. دئ دعغا  : يةه يعن يةي دعن آئ ذالرنعث ظذنعث ة؟ ظ امعقع نئم دعن ت ةيغةمبةر .  دئ ص

: يةهذدعي .  دئدع »ظذالر ظىحىن جةننةتتة ظوتاليدعغان جةننةتنعث ظأآىزلعرع بوغذزلعنعدذ   «: ظةلةيهعسساالم
ة؟   دعغان ظعحعملعكع نئم دعن ظعحع ذنعث ظارقع ذالرنعث ظ دعظ االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتتعكع «: ص جةنن

  . دئدع» عث سىيعدذرسةلسةبعل دةص ظاتعلعدعغان بعر بذالقن
ذدعي ةقةت    راست ظئ: يةه دعن ص ن ظةهلع ةندعن زئمع ةن س ث، م اآع   يتتع ادةم ي ر ظ اآع بع ةيغةمبةر ي ص

سأزلةص  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . لع آةلضةن ظعدعم، دئدع   عظعككع ظادةمال بعلعدعغان نةرسعدعن سورعغ    
اآع       قذالق سئلعص ظا  : يةهذدعي. دئدع» ؟بةرسةم ساثا صايدا قعالمدذ    ثاليمةن، مةن سةندعن بالعنعث ظوغذل ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . دئدع  ،غعلع آةلدعم  عنعث سةؤةبع هةققعدة سور    عقعز بولذش  ةرنعث مةنعيسع    «: ص ظ
دذ   ئرعقراق بولع ث مةنعيعسع س ةرنعث مةنعيسع    » ظئقعشراق، ظايالنع دا ظ ةردة بولغان ر ي ذ ظعككعسع بع ظ

ة  عص آةتس عنع بئس ث مةنعيس ذل اهللاظايالنع اال ظوغ ةن ب ع بعل ث ظعزن دذ تاظاالنع ث . تذغذلع ةمما ظايالنع ظ
ز         اال قع ةن ب ع بعل ث ظعزن ة اهللا تاظاالنع عص آةتس عنع بئس ةرنعث مةنعيس ع ظ دذمةنعيس دع» تذغذلع . دئ

ةيغةمبةر ظعكةنسةن، دئدع         هةقعقةتةن راست ظئيتتعث   : يةهذدعي  ظاندعن ظذ   . ، شةك ـ شىبهعسعزآع، سةن ص
ظذنعث مةندعن سورعغان نةرسعلعرعدعن مئنعث هئحقانداق بعر       «: يغةمبةر ظةلةيهعسساالم صة. قايتعص آةتتع 

  . دئدع» ردعماثا ظذ سورعغان نةرسعلةرنع بعلدى اهللا تاظاال ،دةل شذ حاغدا. ظعلمعم يوق ظعدع
 يةنع (يعضانة، قذدرةتلعك اهللا نعث دةرضاهعدا ) يةنع صىتىن خااليعق قةبرعلعرعدعن حعقعص(ظذالر

اهدام دذ) ةهشةرض ازعر بولع ص ه دعن حعقع ع قةبرعلعرع ذقاتالرنعث هةممعس ةنع مةخل ذنالر ، ي  بوي
دعغا    ـ  يةآكة  ،ضعلعدعغان ؤة ظةقعللةر ظةيمعنعدعغان غالعب، هةر نةرسعضة قادعرئظ يعضانة اهللا تاظاالنعث ظال

  . توصلعنعدذ
 * * * * * * *  
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ذناهكارالر !) ظع مذهةممةد ( دة ض ذ آىن ذففارالر (ظ ةنع آ ر ) ي ةن بع ةر بعل  بعرعضة -نع زةنجعرل

ظذالرنعث آأثلعكع قارامايدعن بولعدذ، ظوت ظذالرنعث يىزلعرعنع . 49تعلعص باغالنغان هالدا آأرعسةنحئ
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دذ ز هئساب . 50ظورعؤالع ة تئ دذ، اهللا ظةلؤةتت ازا بئرع اراص شذنداق ج عنعث قعلمعشعغا ق ةر آعش اهللا ه
  . 51ظالغذحعدذر

  ضذناهكارالرنعث قعيامةتتعكع ظةهؤالع توغرعسعدا 
 ندة زئمعنمذ باشقا بعر زئمعنغا، ظاسمانالرمذ باشقا بعر ظاسمانالرغا ظايلعنعدذظذ آى  ظعنسانالر 

دذ   ازعر بولع ىن ه رعش ظىح ةد. هئساب بئ ع مذهةمم ذناه   ! ظ ةن ض ذنحعلعق بعل ذرلذق ؤة بذزغ دة آذص ى آىن ش
ة ظوخشاشالر ب         علةن بعر يةرضة    قعلغان ضذناهكارالرنعث ضذناهتا ظأزلعرعضة ظوخشاشالر ياآع شةآعل جةهةتت

نعص،  ةم قعلع ذالرنعث(ج انلعقعنع            )ظ تعص باغالنغ ارقعلعق حئ كةللةر ظ ة ظعش ةزعلعرعنعث ـ بةزعلعرعض  ب
  . آأرعسةن

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دذ(: اهللا تاظ ذالرنعث ) اهللا صةرعشتعلعرعضة ظئيتع ذم قعلغذحعالرنع، ظ زذل
دعكع ( رعكلعكتعكع، آذفرع ذالر ) مذش لعرعنع ؤة ظ ذتلعرعنع   قاياش ذنغان ب ذص حوق ع قوي نعث اهللا ن
اهقا( الثالر) مةهشةرض انالر )1( توص لعرعغا(ج أز قاياش دا) ظ ذلغان حاغ ةن  )2( قوش ر بعل ذالر زةنجع ظ

ألىمعنع تعلةيدذ  ) ظأزلعرعنعث(باغالنغان هالدا دوزاخنعث تار يئرعضة تاشالنغان حاغدا، بذ يةردة ظذالر    ))3ظ
  ذنعثغا دة ظ ا بع(هةم االاليدعغان آاتت االرنع س ذحع ؤة ) ن ة  (قذرغ أآىص ظىنح ا ح انالرنع -دئثعزالرغ مارج

دعغان  ئلعص حعقاالي ةردذق   ) ظ ذندذرذص ب ةيتانالرنع بويس ةؤؤاس ش كةل    . غ ةيتانالرغا ظعش ذن ش ة نذرغ يةن
  . ))4سئلعنغاندذر
دذ دعن بولع أثلعكع قاراماي ذالرنعث آ ة ماياليظ ع تأض دعغان آعيعم ذالرنعث آعيع ةنع ظ دعغان  ي

دذر دذ. مايدعن داق دةي ةتادة مذن دذر : ق ز تذتعشعدعغان ماي ةث تئ وت ظ ذ ظ دذ . ظ داق دةي اس مذن ع ظابب : ظعبن
تذر   ك معس ذقعرع هارارةتلع ةث ي ةن ظ ذ ظئرعتعلض ع، ظ ذنعث مةنعس د. ظ ع ،مذجاهع ةظعد ظعبن ة، س  ظعكرعم

  . ةت قعلعندع هةسةن ؤة قةتادة قاتارلعقالردعنمذ ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش رعؤاي،جذبةير
ظوت ظذالرنعث يىزلعرعنع ظورعؤالعدذاهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  : ظذالرنعث يىزلعرعنع ظوت

  . )5(بولذص قالعدذ) بةتحعراي(آأيدىرعدذ، آالصذآلعرع قورذلذص، حعشلعرع ظئحعلعص 
ةد ام ظةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعس ،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ذمالعك ظةش داق  ظةب االمنعث مذن س

ار     قالغان نتعمئنعث ظىممعتعمدة جاهعلعيةت  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظذ بولسعمذ،   .  تأت خعل ظعش ب
ظةجدادعنعث نةسبعنعث ظذلذغلعقع بعلةن صةخعرلعنعش ياآع نةسةبلعرع بعلةن آةمسعتعش، يذلتذزالردعن سذ       

ال ظألىشتعن       . تذر تةلةص قعلعش ؤة ظألىآكة يعغا ـ زارة قعلعشتعن ظعبارةت  ظألىآكة يعغا ـ زارة قعلغذحع ظاي
ان آعيضةن                ظعلضعرع تةؤبة قعلمعسا قعيامةت آىنعدة تأضة ماياليدعغان مايدعن ظعشتان ؤة قعحعشقاقتعن حاص

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. »هالدا تعرعلدىرعلعدذ
 ئرعدذاهللا هةر آعشعنعث قعلمعشعغا قاراص شذنداق جازا ب   يةنع قعيامةت آىنعدة جازا بئرعلعدذ  .

دع    داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب دذ،    ) اهللا(: اهللا تاظ اراص جازاالي لعرعغا ق انالرنع قعلمعش انلعق قعلغ يام
  . ))6 حعرايلعق مذآاصات بئرعدذغاياخشعلعق قعلغانالر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة ساففات ) 1(
  .  ـ ظايةت7سىرة تةآؤعر ) 2(
  .  ـ ظايةت13فذرقان سىرة ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر38 ــــ 37سىرة ساد ) 4(
  .  ـ ظايةت104سىرة مأظمعنذن ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة نةجم ) 6(
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دذر ز هئساب ظالغذحع ة تئ ةنع اهللا تاظاالاهللا ظةلؤةتت دعغانلعقع،نعث هةر نةرسعنع ب ي  نةرسة علع
دذر       اب ظالغذحع ز هئس عدعن تئ اال بةندعس ىن اهللا تاظ دعغانلعقع ظىح عي بولماي ذنعثغا مةخص ث . ظ اهللا تاظاالنع

دذ  . قذدعرعتعضة نعسبةتةن ظعنسانالرنعث هةممعسع بعر ظادةمضة ظوخشاشتذر       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي
) ةقةت   ،تعرعلدىرىلىشعثالر ) ظألضةندعن آئيعن  (عتعلعشعثالر،  يار) دةسلةصتة(سعلةرنعث  !) ظع ظعنسانالر  ص

  . ))1بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع، بعر ظادةمنعث تعرعلدىرىلىشعضة ظوخشاشتذر
 * * * * * * *  

 # x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 (#ρâ‘ x‹ΖãŠ Ï9uρ Ïµ Î/ (#ûθ ßϑ n= ÷èu‹ Ï9 uρ $yϑ ¯Ρ r& uθèδ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn¨uρ u ª. ¤‹ uŠÏ9 uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩∈⊄∪  
 -آعشعلةرنعث ظاضاهالندذرذلذشع، اهللا نعث بعر ظعكةنلعكعنع بعلعشلعرع، ظةقعل ظعضعلعرعنعث ؤةز 

ةبلعغ قعلعش ظىحىن نازعل (تةبلعغدذر ) قذرظان(نةسعهةت ظئلعشلعرع ظىحىن، بذ  ة ت ةنع آعشعلةرض ي
  . 52)قعلعندع

دذ   داق دةي اال مذن انالر  : اهللا تاظ ذرظان ظعنس ذ ق عهةتتذر      ب ة  . غا ؤةز ـ نةس ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
دذ علةرنع ؤة   : دةي ا س ذرظان ماث ذ ق ة(ب ىن    ) قعيامةتكعح اهالندذرذش ظىح علةرنع ظاض ةن آعش ذرظان يةتك ق

دع  ي قعلعن ة ؤةز ـ               ))2ؤةهع ذقاتالرنعث هةممعسعض ان مةخل دعن بولغ ان ؤة جعن ذرظان ظعنس ذ ق ةنع ب  ي
عهةتتذر ذ  . نةس اال ب ةن   اهللا تاظ داق دئض عدا مذن ىرعنعث بئش ةلعف، الم، را: س ذنداق  . (ظ ذرظان ش ذ ق ) ب

ذقتعن            !) ظع مذهةممةد (آعتابتذرآع،   ةنع  (ظذنع ساثا آعشعلةرنع صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن قاراثغذل ي
ةنع ظعمانغا   (يورذقلذققا  ) آذفرعدعن مةدهعيعلةنضةن اهللا   ) هةممة تعلالردا   (حعقعرعشعث ظىحىن، غالعب،       ) ي

  . )3(نازعل قعلدذق) باشلعشعث ظىحىن(نعث يولعغا 
اهللا نعث بعر ظعكةنلعكعنع بعلعشلعرع عغا يوقلذق يةنع قذرظاندعكع بعر ظالالهتعن باشقا ظعالهنعث

  . الردعن ؤةز ـ نةسعهةت ظئلعشع ظىحىن بذ قذرظان نازعل قعلعندعدةلعل ـ صاآعتآأرسعتعلضةن 
  .  سىرة ظعبراهعمنعث تةصسعرع تىضعدع،ةر بولسذنمةرهةمةتلعك اهللا تاظاالغا شىآىرل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة لوقمان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة ظةنظام ) 2(
  .  ـ ظايةت1سىرة ظعبراهعم ) 3(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةلعف، الم، را ث . ظ ذ، آعتابنع دذر -ب ذرظاننعث ظايةتلعرع ةن ق عرالر . 1 روش ةتنعث (آاص قعيام
ظع (. 2مذسذلمان بولغان بولساقحذ، دةص ظارمان قعلعدذ) دةهشعتعنع آأرضةندة، دذنيادعكع حئغعمعزدا

ىص يىرسذن، ـ ظعحعص، ظويناص -قويذؤةت، يةص ) يةنع آذففارالرنع مةيلعضة(ظذالرنع !) هةممةدمذ  آىل
اي  ذزاققا قالم ذالر ظ ذن، ظ ةن بولعؤةرس ارزذالر بعل ذدة ظ ذالر بعه انلعقعنع (ظ لعرعنعث يام أز قعلمعش ) ظ

  . 3بعلعدذ
  دعغانلعقع توغرعسعدا آاصعرالرنعث قعيامةتتة آاشكع مذسذلمان بولساقحذ، دةص ظارمان قعلع

دعغان  عدا آئلع ىرعلةرنعث بئش ةرةدة     ،س ىرة بةق دة س لةر هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع  ظ
  . تةصسعلعي توختعلعص ظأتكةن ظعدذق

 مذسذلمان بولغان بولساقحذ، ) قعيامةتنعث دةهشعتعنع آأرضةندة، دذنيادعكع حئغعمعزدا(آاصعرالر
دذ ان قعلع ةت دةص ظارم ذ ظاي ذرلذق ظىستعدة ياشعغانلعقعغا صذشايمان قعلعص آاشكع   ب عرالرنعث آذص آاص

  . دذنيادعكع حئقعمعزدا مذسذلمان بولساقحذ دةص ظارمان قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
ةت   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذنعث ب ذ ظةنه دذلاله رةزعيةلاله ةؤرع ظاب ذفيا س س

دذ ذلما: قعلع ذناهكار مذس عرالر  ض ةن آاص العتعنع آأرض ان ه تعن حعقعؤاتق ةص دوزاخ ذناهع تىض نالرنعث ض
  . يذقعرعقعدةك ظارزذدا بولعدذ

ةرعر ع ج ةس  ،ظعبن اس ؤة ظةن ع ظابب ذما  ظعبن ذ ظةنه ع مالعك رةزعيةلاله داق  ظعبن ةتنع مذن ذ ظاي نعث ب
دذ    ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي عر قعلغ ذلمانالرنع مذ  : تةصس ذناهكار مذس اال ض ا   اهللا تاظ ةن دوزاخق رعكالر بعل ش

ذلمانالرغا   ذ مذس رعكالر ظ لعغاندا، مذش ذ؟    : تاش ايدا بةرمعدعغ ادةتلعرعثالر ص ان ظعب ادا قعلغ علةرنعث دذني س
ع ظأزعنعث آةرةملعكع بعلةن    شذنعث بعلةن اهللا تاظاال مذشرعكالرغا غةزةص قعلعص، ظذ مذسذلمانالرن                . دةيدذ
  .  دةص ظارزذ قعلعص آئتعدذ“آاشكع مذسذلمان بولساقحذ ”آاصعرالر ظةنة شذحاغدا. تعن حعقعرعدذدوزاخ
)آىلىص - ظعحعص، ظويناص -قويذؤةت، يةص ) يةنع آذففارالرنع مةيلعضة(ظذالرنع !) ظع مذهةممةد 
ذن تذر     يىرس اتتعق ظاضاهالندذرذش ىن ق عرالر ظىح ةت آاص ذ ظاي دذ    .  ب داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب : اهللا تاظ

  ظايةت  99                            هعجر سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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)ذثالر، شىبهعسعزآع، سعلةر     ) ث لةززةتلعرعدعن دذنيانع(«) آذففارالرغا ؤاقعتلعق يةثالر ؤة بةهرعمةن بول
   .)1()دئيعلعدذ(» ضذناهكارسعلةر
 ظأز قعلمعشلعرعنعث يامانلعقعنع(ظذالر بعهذدة ظارزذالر بعلةن بولعؤةرسذن، ظذالر ظذزاققا قالماي (
أز     الغذ بولعؤةرسذن؟ ؤبة قعلعشعغا توس   يةنع ظذالرنعث بعهذدة ظارزذلعرع تة     بعلعدذ  ظذالر ظذزاققا قالماي ظ

  . قعلمعشلعرعنعث يامان ظاقعؤعتعنع بعلعدذ
 * * * * * * *  

 !$ tΒ uρ $ uΖõ3 n= ÷δ r& ÏΒ >πtƒ ö s% ωÎ) $oλ m; uρ Ò>$tG Ï. ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊆∪ $̈Β ß,Î7ó¡ n@ ôÏΒ >π ¨Β é& $ yγn= y_r& $tΒ uρ tβρã Ï‚ ø↔ tFó¡tƒ ∩∈∪  
ر شةهةرنع هاالك  داق بع ذنعث بعز قان ةقةت ظ ايلع، ص دعغان (قعلم ع ) هاالك بولع ةن ؤاقت مذظةيي

دذ ةتنعث  .4بولع داق ظىمم دعغان(هةرقان االك بولع ةم ) ه ىرىلمةيدذ، ه عرع س ع ظعلض ؤاقت
  . 5آئحعكتىرىلمةيدذ

  هاالك قعلعنعدعغان شةهةرلةرنعث هةممعسعضة مذظةييةن ؤاقعتنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ةردة، اهللا ذ ظايةتل عنعث اهللا     ب ةهةر ظاهالعس ذ ش ا، ظ اقحع بولس االك قعلم ةهةرنع ه رةر ش اال بع  تاظ

ل     اآعتعنع دةلع عدعكع ص انلعقع توغرعس ا حعقارغ ةيغةمبةرلةرنع يالغانغ انلعقع ؤة ص ار قعلغ االنع ظعنك تاظ
االك           ةتنعث ه ر ظىمم دعغانلعقعنع، بع االك قعلع ةندة ه ع آةلض دعغان ؤاقت االك بولع ذالرنعث ه ص، ظ قعلع

عرعمذ    ب دعغانلعقع ؤة ظعلض تعن آئحعكتىرىلمةي ذ ؤاقعت ذالرنعث ب قاندا، ظ ع توش دعغان ؤاقت ولع
دذ ةؤةر بئرع ىرىلمةيدعغانلعقعدعن خ اهالندذرذش . س ةن ظاض ة بئرعلض ة ظةهلعض ذ مةآك ذالرنع . ب ذنداقال ظ ش

ةلتىرىش،      ئرعك آ دعغان ش ةقلعق قعلع قا ه االك قعلعش ة ه اال  هةقك لعك ؤة اهللا تاظ وي ظةضمةس ار  نعب ظعنك
  . عش قاتارلعق ظةمةللعرعنع تاشالص توغرا يولغا مئثعشقا يئتةآلةشتذرقعل

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% uρ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑ Íh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ã ø.Ïe%! $# y7 ¯Ρ Î) ×βθãΖ ôf yϑ s9 ∩∉∪ öθ©9 $ tΒ $ sΨÏ? ù' s? Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $$Î/ βÎ) |MΖ ä. z ÏΒ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∠∪ $ tΒ ãΑ Íi” t∴çΡ sπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ωÎ) Èd,ut ù: $$Î/ $tΒ uρ (# ûθçΡ% x. # ]ŒÎ) tÍsàΖ –Β ∩∇∪ $̄Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ u ø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ) uρ … çµs9 

tβθÝà Ï≈ut m: ∩∪  
مةن (ظةضةر سةن   .6سةن هةقعقةتةن مةجنذنسةن! ظع قذرظان نازعل قعلعنغان ظادةم«: ظذالر ظئيتتع

أزىثد  ةن س ذلذلال دئض اث، ) ةرةس تحعلالردعن بولس دعغان (راس ذؤاهلعق بئرع ة ض ) صةيغةمبةرلعكعثض
ةقةت هةق ظاساسعدا . 7؟»صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا ظئلعص آةلسةثحذ  ازاب (صةرعشتعلةرنع ص ةنع ظ ي
يةنع (نازعل قعلعمعز، بذ حاغدا ظذالرغا مأهلةت بئرعلمةيدذ ) نازعل قعلعشعمعز مذقةررةر بولغان حاغدعال

ذالرنع دذ ظ ازابع آئحعكتىرىلمةي ذنع . 8)ث ظ ذم ظ دذق ؤة حوق ل قعل ز نازع ةن بع ذرظاننع هةقعقةت ق
  . 9قوغدايمعز

                                                 
  .  ـ ظايةت46االت سىرة مذرس) 1(
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شعنع تةلةص قعلغانالرغا  ؤة صةرعشعتلةرنعث حىشى ساراث دةص تأهمةت قعلغانصةيغةمبةرضة
  بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب انلعقع، تة اهللا تاظ عر بولغ ذالرنعث آاص وي    ظ ة ب انلعقع ؤة هةقك ذق قعلغ آةببذرل
مةن رةسذلذلال دئضةن (ظةضةر سةن : ظةضمعضةنلعكعنع ظذالرنعث تأؤةندعكع سأزع ظارقعلعق خةؤةر بئرعدذ      

صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا ) صةيغةمبةرلعكعثضة ضذؤاهلعق بئرعدعغان(راستحعلالردعن بولساث، ) سأزىثدة
 بعزنع بعز ظةضعشعص آئلعؤاتقان ظاتا ـ  ،رظان نازعل قعلعندع دةص ماثا قذ: يةنع سةن؟»ظئلعص آةلسةثحذ

ةن؟      كة حاقعرعؤاتامس ة ظةضعشعش الص ظأزةثض ع تاش ث يولعن ذن    ! بوؤعلعرعمعزنع ةن مةجن ةن هةقعقةت س
  ظةضةر سةن راستحعل بولساث، ساثا ضذؤاهلعق بئرعدعغان صةرعشتعلةرنع ظئلعص آةلمةمسةن؟ . ظعكةنسةن

عرظةؤنن اال ص دذ اهللا تاظ ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ داق دئض ة مذن ذ هةقت ذنعثغا : عثمذ ب ىن ظ ة ظىح نئم
ماندعن( قا    ) ظاس اآع نئمعش النمعدع؟ ي ةر تاش ذن بعلةيزىآل رعش   (ظالت ذؤاهلعق بئ تلعقعغا ض ذنعث راس ظ

ذص آةلمعدع؟ ) ظىحىن ةمراه بول ة صةرعشتعلةر ه ةن بعلل ذنعث بعل عرالر ))1»ظ اال  ؤة آاص ذق اهللا تاظ توغرذل
د دذمذن دعغانالر  : اق دةي د قعلماي نع ظىمع ذالقات بولذش ة م رعكالر(بعزض ةنع مذش ة «): ي قا بعزض نئمعش

 ،شىبهعسعزآع . دئيعشتع » صةرؤةردعضارعمعزنع آأرمةيمعز ) بعز نئمعشقا (صةرعشتعلةر حىشىرىلمةيدذ، ياآع    
دعن ظاشتع   ذ هةددع ذتتع ؤة تولعم أزلعرعنع حوث ت ذالر ظ ذالر . ظ ةنع مذشرعكالر(ظ ع ) (ي ظأزلعرعنعث جئنعن

كةن  ىن حىش ئلعش ظىح تعلةر     ) ظ دذ، صةرعش ةؤةر بولماي ذش خ ذناهكارالرغا خ ع ض ةن آىن تعلةرنع آأرض صةرعش
  . )2(دةيدذ» هارامدذر) سعلةرضة جةننةت(«: ظذالرغا
 يةنع ظازاب نازعل قعلعشعمعز مذقةررةر بولغان حاغدعال (صةرعشتعلةرنع صةقةت هةق ظاساسعدا (

ز ل قعلعمع دذ نازع ةت بئرعلمةي ذالرغا مأهل دا ظ ذ حاغ دذ (، ب ازابع آئحعكتىرىلمةي ذالرنعث ظ ةنع ظ  )ي
دذ   داق دةي عدا مذن ةت توغرعس ذ ظاي د ب ةن   : مذجاهع ازاب بعل اآع ظ ةلحعلعك ي ةقةت ظ تعلةرنع ص صةرعش

  . حىشىرعمعز
ةنلعكعنع ؤة       ذرظاننع حىشىرض االمغا ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص دا اهللا تاظ ثظاخعرع ذرظاننع ظأزعنع  ق

  . عن ساقاليدعغانلعقعنع جاآارلعدعشتؤئذلذ ؤة ظالماشتذرظأزضةرتعلعش
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r&  ÏΒ y7 Ï= ö6s% ’ Îû Æìu‹ Ï© t,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇⊃∪ $ tΒ uρ Ν ÎκÏ? ù' tƒ ÏiΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Í“ ÷κyJ ó¡o„ 

∩⊇⊇∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. …çµä3 è= ó¡nΣ ’ Îû É>θè= è% tÏΒ Í ôfßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪ Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ  ÏµÎ/ ( ô‰ s% uρ ôM n= yz èπ ¨Ζß™ t,Ï! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪  
ةيغةمبةرلةرنع  ذن ص ة نذرغ ع تاظعصعلةرض ذرذنقع هةرقايس عرع ب ئنعثدعن ظعلض عزآع، س شىبهعس

ذق تع . 10ظةؤةتت خعرة قعلعش ذنع مةس عال ظ ةيغةمبةر آةلس ة ص ذالر ظأزلعرعض خعرة . 11ظ ذنداق مةس ش
ادةت . 12عشنع بعز ضذناهكارالرنعث دعللعرعغا سالعمعز قعل دعن ظ ذ بذرذن ظذالر قذرظانغا ظعشةنمةيدذ، ب

يةنع بذرذندعن تارتعص صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان قةؤملةرنع اهللا نعث هاالك قعلعشع (بولذص قالغان 
  . 13ظعش) ظادةت بولذص آئلعؤاتقان

                                                 
  .  ـ ظايةت53سىرة زذخرذف ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة22 ــــ 21سىرة فذرقان ) 2(
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عرعضة آةلضةن صةيغةمبةرلةرنع مةسخعرة قعلغانلعقع هةر بعر ظىممةت مذشرعكلعرعنعث ظأزل
  توغرعسعدا 

اال  االمنع   اهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ ظايةتت عرلعرعنعث  ثب ذرةيش آاص ذنع  ق ا ظ يالغانغ
دذ   تةسةللع حعقارغانلعقعغا آأثلع يئرعم بولماسلعقع ظىحىن، ظذنعثغا         هةقعقةتةن اهللا  :  بئرعص مذنداق دةي

ةيغةمبةر ظ اال ص ةؤةتتع تاظ ةيغةمبةرلةرنع ظ ة ص ةن ظىممةتلةرض عرع ظأتك االمدعن ظعلض اال . ةلةيهعسس اهللا تاظ
اردع ؤة مةسخعرة قعلدع           ،بعرةر ظىممةتكة صةيغةمبةر ظةؤتسعال    ةيغةمبةرنع يالغانغا حعق ظاندعن  .  ظذالر ظذ ص

ناهكار آعشعلةرنعث   ضذ ، ظةضعشعشتعن تةآةببذرلذق قعلغان بوي ظةضمعضةن ؤة توغرا يولغا   هةقكة  اهللا تاظاال   
  . دعللعرعغا صةيغةمبةرنع يالغانغا حعقعرعشنع سالعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ

رع    ذ ؤة هةسةنبةس ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ذناهكارالرنعث : ظةن ز ض نع بع خعرة قعلعش ذنداق مةس ش
العمعز ا س دذدعللعرعغ دة مذنداق دةي ةت هةققع ةنع بعز ضذناهكارالرنعث دعللعر:  دئضةن ظاي ا شئرعك ي عغ
  . آةلتىرىشنع سالعمعز

 ان ذص قالغ ادةت بول دعن ظ ذ بذرذن ان (ب ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ارتعص ص دعن ت ةنع بذرذن ي
ان  ذص آئلعؤاتق ادةت بول ع ظ االك قعلعش ث ه ةرنع اهللا نع ش) قةؤمل ةيغةمبةرلة  ظع اال ص ةنع اهللا تاظ رنع  ي

ىتىنلةي هاالك قعلعدعغا        حعيالغان ةيغةمبةر ؤة ظذالرنعث ظةضةشكىحعلعرعنع    نعنلعقع دئضةن آعشعلةرنع ص ، ص
  . دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قانداق قذتقذزعدعغانلعقعنع بعلضىحعدذر

 * * * * * * *  
 öθ s9 uρ $ sΨ ós tFsù Ν Îκö n= tã $ \/$t/ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# (#θ= sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ ã÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (# ûθä9$ s)s9 $ yϑ ¯ΡÎ) ôN u Åj3ß™ $ tΡ ã≈|Á ö/ r& ö≅ t/ 

ßøt wΥ ×Πöθ s% tβρâ‘θßs ó¡¨Β ∩⊇∈∪  
ةص ة ظاسماندعن بعر ظعشعك ظئحعص بةرض بعز ظذالرغا  ذالر ظذنعثدعن ظاسمانغا ظأرل ةمع (ن، ظ ظال

ةلكع «: ظذالر حوقذم . 14ظةرؤاهنع، صةرعشتعلةرنع آأرضةن تةقدعردعمذ  دع، ب اغلعنعص قال أزلعرعمعز ب آ
  . 15دئيعشعدذ» سئهعرلةنضةن قةؤم بولذص قالساق آئرةك

بوي ظةضمعضةن آاصعرالرنعث مةيلع قانداق بعر مأجعزعنع آأرضةن تةقدعردعمذ يةنعال هةقكة 
  ظعمان ظئيتمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب اتتعق تذر اهللا تاظ ايعتع ق رعدا ناه ذالرنعث آذص دع ظ ة  ،غانلعقعع مةي  هةقك وي ظةض ب
ارقعلعق      تةآةببذرلذق قعلغانلعقعدعن هةتتا اهللا تاظاال ظذ  الرغا ظاسماندعن ظعشعك ظئحعص بةرضةن، ظذالر بذ ظ

ذالر        ةلكع ظ تعقلعمايدعغانلعقعنع، ب ةقنع تةس عز ه ذ هةرض ةن تةقدعردعم مانغا ظأرلعض أزلعرعمعز «: ظاس آ
  .  دةيدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ»باغلعنعص قالدع

ع هةق   ةتنعث مةنعس ذ ظاي اك ب عر ؤة زةهه ع آةس دذلاله ظعبن د، ظاب دةمذجاهع ث : قع ذالر بعزنع ظ
دع  ةردعلعنعص قال أزلعرعمعز ص دع،آ عدذ دئ داق   .  دئيعش ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةتادة ظعبن ق

  . ظذالر بعزنعث آأزلعرعمعز آأرىش قذؤؤعتعدعن آئتعص قالدع، دئيعشعدذ: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ



  
  
  

  

 

 411                                                                                                          هعجرسىرة  ـ 15
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةؤفعي داق دئض ،ظ ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ ظعبن ةت قعلع ز : ةنلعكعنع رعؤاي ذالر بع ظ
دذ        ظذالر بعزنعث   : ظعبنع زةيد مذنداق دئدع     . آأرىشنعغذ آأردذق، لئكعن بعز هةقعقةتةن سئهعرلةندذق، دةي

  . ظةقلع هذشعمعز جايعدا ظةمةس، بعهذش بولذص قالغان بولساق آئرةك، دةيدذ
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= yèy_ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# % [`ρã ç/ $ yγ≈ ¨Ψ §ƒy— uρ šÍ Ïà≈̈Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ $ yγ≈ uΖ øà Ïxm uρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹ x© AΟŠ Å_§‘ 
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ماننع  ىن ظاس ةر ظىح ذق ؤة آأزةتكىحعل ذرذجالرنع ياراتت ماندا ب ز ظاس ةن (بع ذزالر بعل ) يذلت

دذق  دذق . 16بئزع دع شةيتاندعن ظاسماننع قوغدع ر قوغالن ةر بع ئكعن . 17ه ) ظاسمان خةؤةرلعرعضة(ل
دذ ظوغرعلع وغالص يئتع ذز ق ار يذلت ةن ظاق ةيتاننع روش ان ش الماقحع بولغ ذالق س ة ق االك (قح ةنع ه ي
يةر يىزعنع يئيعص آةث قعلدذق، ظذنعثغا تاغالرنع ظورناتتذق، يةر يىزعدة هةرخعل تةآشع . 18)قعلعدذ

ةلمةيدعغانالر يةر يىزعدة سعلةر ظىحىن ؤة سعلةر رعزقعنع بئر. 19ظألحةملعك ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق
ايؤانالر( ادعمالر ؤة ه ةنع خ ذق ) ي ةتلعكلعرعنع ياراتت ذش الزعم ىن تذرم ةك (ظىح ذالرنعث يئم  -ظ

  . 20)ظعحمةآلعرعنع سعلةر ظةمةس، بعز يارعتعمعز
  اهللا تاظاالنعث ظاسمان ـ زئمعندعكع قذدرعتع ؤة ظاالمةتلعرع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب ع اهللا تاظ أز ظئض ماننع ظ ذن   ظاس ذنع تذرغ ذزغانلعقعنع، ظ ذزالر ؤة زلعكعدة تذرغ يذلت
ةن بئ  ةييارعالر بعل عكعر       س تعدة ص علعرع ظىس ةن نةرس اراص، آأرض ة ق أزع تالغذح مانغا آ ةنلعكعنع، ظاس زعض

دا اهللا تاظاالنع  ىن ظذنعث ةن آعشع ظىح ايعص يىرضىزض ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاج اآعت      ث ق الرنعث دةلعل ـ ص
  . بارلعقعنع آأرسعتعدذ

ارلعق     » بذرذج«ظايةتتعكع  : شذثا مذجاهعد ؤة قةتادة    نعث مةنعسع ظاسماندعكع جةؤزا ؤة ظةسةد قات
  .  يذلتذزنع آأرسعتعدذ، دئدع12مةشهذر 

 بىيىك ؤة يىآسةك اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعضة      ، بذ ،قارعشعمحة ) يةنع ظعبنع آةسعر  (مئنعث  
ةرنع، يئنعص   : ظوخشاشتذر ةنع آىننع  ( تذرعدعغان حعراقنع   ظاسماندا بذرذجل ان    ) ي اينع ياراتق ؤة نذرلذق ظ

  . ))1اهللا نعث بةرعكعتع بىيىآتذر
ةؤفعي  ع ظ ة ظعبن ةتتعكع : ظةتعي ذرذج”ظاي ع قوغ “ب ث مةنعس دع ذحع قةسدعغ نع ةنلعكتذر، دئ . عر دئض

تى  ةنع ظىس ةؤعرعنع ظو   ي ماننعث خ عغا حعقعص ظاس تعلةرنعث قئش دعكع صةرعش اقحنكع ظالةم ان غرعلعم ع بولغ
ظاسماننعث خةؤةرلعرعضة   .  قعلعندع “قوغدعغذحع ”رعدعغان روشةن ظاقار يذلتذز ظاسمانغا       شةيتانالرنع آأيدى 

ار         ظوغرعلعقحة قذالق سئلعش ظىحىن باش ـ باشتاقلعق قعلعص ظالغا ظعلضعرعلعضةن شةيتانالرنع نذرلذق ظاق
ئلعص ذزالر آ دذ ،يذلت االك قعلع دذرىص ه ذالرنع آأي ةيتا.  ظ ذ ش ىحع  ظ ةؤةرلعرعنع آأيدىرض مان خ ننعث ظاس

دعغان    ةتكىزىص بئرةلةي ةيتانغا ي دعكع ش دعن تأؤةن ذرذن، ظأزع ئلعص آأيدىرىشتعن ب ذز آ ار يذلت ذق ظاق نذرل

                                                 
  .  ـ ظايةت61سىرة فذرقان ) 1(
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دذ   از بولع ايعتع ظ ةهؤالع ناه ةؤةرلعرعنع ظأز . ظ مان خ ةر ظاس ةتكىزىص   عظةض ةيتانغا ي ذرغان ش دة ت دعن تأؤةن
  . ئلعص ظأزعنعث خوجايعنعغا يةتكىزىص بئرعدذ بعرع ظة ظذ خةؤةرنع يةن،بئرةلعسة

اردذر  ةدعس ب ةهعه ه ة س ذ هةقت ذهىرةيرة   . ب عدا ظةب عرع توغرعس ةتنعث تةصس ذ ظاي ذخارع ب ام ب ظعم
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه اال «: رةزعيةلاله اهللا تاظ

اتلعرعنع بعر ـ         ظاسماندا بعرةر ظعشقا هأآىم قعلغاند      ا صةرعشتعلةر اهللا تاظاالنعث بذيرذقعغا بويسذنذص قان
بذنعثدعن حعققان ظاؤاز خذددع سعلعق تاش ظىستعضة ظذرذلغان زةنجعر هالقعنعث ظاؤازعغا          . دذعبعرعضة ظذر 
  . »ظوخشايدذ

ان قعلعنعدذ      عشتعلةرضة  اهللا تاظاالنعث ظةمرع صةر  «: ظعمام بذخارعنعث يةنة بعر رعؤايعتعدة مذنداق باي
صةرؤةردعضارعثالر  : ظذالرنعث دعللعرعدعكع قورقذنح آأتىرىلضةندة ظذالرنعث بةزعسع ـ بةزعسعضة  . تارقعتعلعدذ

دذ    : ظذالر. نئمة دئدع؟ دئيعشعدذ   . صةرؤةردعضارعمعز هةقنع دئدع، صةرؤةردعضارعمعز بىيىك ؤة يىآسةآتذر، دةي
ةت قعلغذحعالرنعث بعرع بولغان  تانالر ـ    ظاندعن اهللا تاظاالنعث ظةمرعضة قذالق سالغذحع شةي  هةدعس رعؤاي

ذ بارماقلعرعنعث بةزعسع   ئحعص، ظ اقلعرعنع ظ وث قولعنعث بارم ة آةلضةندة ظ ذ يةرض  ـ     نعسذفيان سأزلةص ب
ادعلةص،      (بةزعسعنعث ظىستعضة قويذص، ظأز قوللعرع بعلةن تةسؤعرلةص آأرسعتعص             شةيتانالرنعث هالعنع ظعص

ا مذش    ةيتانالر مان ذ ش ةتلعدع    ظ دذ دةص سىص ع حعقع ة بعرس عنعث ظىستعض الغذحع  ـ  ) ذنداق بعرس ذالق س ق
ذ سأزنع ظاثلعغان هامان ظأزعنعث هةمرا    ةتكىزىص بئرعشتعن بذرذن آأيدى  هعشةيتان ظ رضىحع نذرلذق غا ي

بةزعدة قذالق سالغذحع شةيتان     . لضىرىص يئتعص آئلعص قالسا، ظذ شةيتان آأيدىرىؤئتعلعدذ     ىظاقار يذلتذز ظ  
ار يذلتذز         ظا ةتكىزىص بةرضىحة آأيدذرضىحع نذرلذق ظاق ثلعغان سأزعنع ظأزعنعث ظاستعدا تذرغان شةيتانغا ي

ةيتانالرغا            تعكع ش تع تةرةص أزعنع ظاس ان س ة ظاثلعؤالغ ةيتان ظوغرعلعقح ذ ش ا، ظ ةي قالس عص آئلةلم يئتعش
  . هةتتا ظذ سأز زئمعنغعحة شذنداق يةتكىزىلعدذ. يةتكىزىزص بئرعدذ
ةتكىزىص بئرعلعدذ         ظوغرعلعق اآع آاهعنغا ي ظاندعن  . حة ظاثالنغان ظذ سأز زئمعنغا يئتعص سئهعرضةر ي

دذ    ان قعلع تعص باي اننع قئ ىز يالغ ة ي ذ سأزض اهعن ظ اآع آ ةر ي ذ سئهعرض رةر  . ظ ةن آاهعننعث بع شذنعث بعل
دذ وغرا حعقعص قالع دذ، : ـ دة، آعشعلةر سأزع ت داق ظعش بولع دة مذن االنع آىن ة آاهعن ص ةؤةر بعزض  دةص خ

دع ةن ظع دذ   . بةرض مذ، دةي دع ظةمةس ص قال ت حعقع ةؤعرع راس ذنعث خ ماندعن  . ظ ذنعث ظاس ذالر ظ ئكعن ظ ل
  . »ظاثالنغان سأز ظعكةنلعكعنع بعلمةيدذ

ع         اغالرنع، جعلغعالرن تةهكةم ت دا مذس انلعقعنع، ظذنعث ةث قعلغ يعص آ ع يئ اال زئمعنن دعن اهللا تاظ ظان
قع تىرلىك زعراظةتلةرنع ؤة بعر ـ بعرعضة ظوخشعشعص آئتعدعغان مئؤعلةرنع       يةرلةرنع ؤة قذمالرنع يارتقانلع

  . ظأستىرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ىملىآلةرنع : ظعبن ةملعك ظأس ع ظألح ةرخعل تةآش دة ه ةر يىزع ي

ةتنعث مةنعسعظأستىردذق دة مذظةي: دئضةن ظاي ةر يىزع داردا ظأسىملىك ظ ي ةن معق  دئضةنلعك أستىردذقي
  . بولعدذ، دئدع
 ظىحىن ) يةنع خادعمالر ؤة هايؤانالر(يةر يىزعدة سعلةر ظىحىن ؤة سعلةر رعزقعنع بئرةلمةيدعغانالر

 ) ظعحمةآلعرعنع سعلةر ظةمةس، بعز يارعتعمعز-ظذالرنعث يئمةك (تذرمذش الزعمةتلعكلعرعنع ياراتتذق 
ة،  ذ ظايةتت اال ب علةرنعاهللا تاظ ذ نةرس دعن    ظ ىن ياراتقانلعقع اجع ظىح ذقاتالرنعث ياشاش ظئهتعي دا مةخل  زئمعن

دذ  ةؤةر قعلع ةت    . خ ان مةقس ان قعلعنغ ة باي ذ ظايةتت ةن اهللا تا: ب ةلتىرىش   هةقعقةت ا آ ةظةتنع قولغ اال مةنص  ظ
ذالرغا ظاسا     ةؤةبلعرعنع ظ نعث س ذش آةحىرىش ةؤةبلعرع ؤة تذرم ذالر مع   س ةنلعكعنع، ظ تذرذص بةرض نعص نالش

ةن  ةتحع ؤة     يىرض ان خعزم ع قعلعؤاتق ذالرنعث خعزمعتعن ارؤعالرنع، ظ ايدعلعنعؤاتقان ح عدعن ص ذالغالرنع، ضأش ظ
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عنع ظ     رعش ظعش ق بئ ذالرغا رعزع ةنلعكعنع ؤة ب ذندذرذص بةرض ذالرغا بويس ةرنع ظ ذل دئدةآل انالرنعث ق عنس
  . بةلكع ظأز ظىستعضة ظالغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذظىستعضة يىآلعمةستعن، 

 * * * * * * *  
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بعزنعث دةرضاهعمعزدعدذر، ) قذحعيةنع خةزعنعنعث ظاح(قانداق نةرسة بولمعسذن، ظذنعث خةزعنعسع 
بعز يامغذرنع هةيدةيدعغان شامالالرنع ظةؤةتتذق، بعز . 21بعز ظذنع صةقةت مةلذم معقداردعال حىشىرعمعز

  .22بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص سعلةرنع سذغاردذق، سعلةر هةرضعز ظذنع ساقالشقا قادعر ظةمةسسعلةر 
ز  ةممعنع(بع دىرعمعز، ) ه ةممعنع(تعرعل ألتىرعمعز ؤة ) ه ة(ظ ز) هةممعض ز  . 23ؤارعسلعق قعلعمع بع

. 24سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنع هةقعقةتةن بعلعمعز ؤة آئيعن آئلعدعغانالرنعمذ هةقعقةتةن بعلعمعز
اهللا هةقعقةتةن هئكمةت . ظذالرنع يعغعدذ) هئساب ظئلعش ؤة جازاالش ظىحىن(صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن 

  . 25ذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذربعلةن ظعش قعلغ
  بارلعق خةزعنعلةرنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب الر   اهللا تاظ ارلعق ظعش ةنلعكعنع ب ع ظعك عنعث ظعضعس ة نةرس ث هةمم  اهللا نعث ظأزعنع
  . ع بايان قعلعدذعكةنلعكعنتاظاالغا ظاسان ظعكةنلعكعنع، بارلعق خةزعنعنعث اهللا تاظاالنعث ظعلكعدة ظ

 ىرعمعز داردعال حىش ذم معق ةقةت مةل ذنع ص ز ظ داردا   بع ذم معق علةرنع مةل ذ نةرس ث ظ   اهللا تاظاالنع
ث هئك  ع ظأزعنع دذر   حىشىرىش ان رةهمعتعدعن ة قعلغ ع ؤة بةندعلعرعض ةت   . معت داق رةهم ث بذن اهللا تاظاالنع

  . دعللعك سىصعتعدعندذركع ظأزعنعث رةهعم، بةلعن ظةمةستقعلعشع اهللا تاظاالغا مةجبذر بولغانلعق
ذزعياد  ع ظةب د ظعبن دذ ،يةزع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ر  : ظاب أزعحعال بع ذر ظ  يامغ

 بذ  ،لئكعن، اهللا تاظاال يامغذرنع ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص        . يعلدا آأص يةنة بعر يعلدا ظاز ياغمايدذ      
ةتنع ظوقذدع     . علع يةنة بعر جايغا ياغدذرعدذ     يةنة بعر ي   ،يعل بعر جايغا   داق : ظاندعن ظابدذلاله بذ ظاي قان

ذحع (نةرسة بولمعسذن، ظذنعث خةزعنعسع  ذنع ) يةنع خةزعنعنعث ظاحق اهعمعزدعدذر، بعز ظ بعزنعث دةرض
  .  بذنع ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلغانصةقةت مةلذم معقداردعال حىشىرعمعز

  سعدا شامالالرنعث صايدعسع توغرع
 دعغان شامالالرنع ظةؤةتتذق ذتالرنع حاثالشتذرذشع       بعز يامغذرنع هةيدةي ةنع شامالالرنعث بذل  ي

ةر      اخلعرعدعن حئحةآل ةن دةرةخ ش ع بعل ةرنع حاثالشتذرذش دذ، دةرةخل ذر ياغع ذتالردعن يامغ ةن بذل بعل
ايدع       . ظئحعلعدذ لعق بولغانلعقع ظىحىن،   حاثالشتذرغذحع شامالالر هاالك قعلغذحع بوراننعث دةل ظةآسعحة ص

لةتتع  عنع ظعش أز قورذلمعس لىك س تة آأص امالنع سىصةتلةش اال ش ا . اهللا تاظ ع بولس ذحع بورانن االك قعلغ ه
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ةتلعدع        وران دةص سىص وق ب ع ي لعتعص، صايدعس ة ظعش ع بويعح أز قذرذلمعس ك س عش  . بعرلع ع، حاثلعش حىنك
  . ظعككع ياآع ظىح نةرسعدعن بعرعكعص ؤذجذتقا آئلعدذ

دذل دع ظاب ةت قعلعن داق رعؤاي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذدعن ب ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس : اله ظعبن
ذتالردعن خذددع هامعلدار تأضعدعن سىت        . ظةؤةتعلضةن شامالالر ظاسماندا سذنع آأتىرعدذ     شذنعث بعلةن بذل

شاش رعؤايةت   ظعبنع ظابباس، ظعبراهعم نةخةظعي ؤة قةتادةدعنمذ شذنعثغا ظوخ            . ظاققاندةك يامغذر حىشعدذ   
  . قعلعندع

دذ ةؤةتعص:  زةههاك مذنداق دةي ذتقا شامالالرنع ظ اال بذل يعن،اهللا تاظ ذتنع حاثالشتذرغاندعن آئ  ، بذل
  ... بذلذت سذغا توشعدذ

عرعدذ        . اهللا تاظاال تذنجع شامالنع حعقعرعدذ    : ظذبةيد ظعبنع ظذمةير   ةر يىزعنع سىص ظاندعن  . بذ شامال ي
ذتنع هةيدةيدذ       هةيدعضىحع شامالنع حعقعرعد     ظاندعن اهللا تاظاال بعرلةشتىرضىحع شامالنع     . ذ، بذ شامال بذل

تىرعدذ  ذتالرنع بعرلةش امال بذل ذ ش دذ، ب ع  . حعقعرع رعص دةرةخن امالالرنع حعقع تذرغذحع ش دعن حاثالش ظان
  . حاثالشتذرعدذ، دةص يذقعرعقع ظايةتنع ظوقذدع

  عكةنلعكع توغرعسعدا دعن آةلضةن نئمةت ظ تةرعصعتاتلعق سذنعث اهللا تاظاال
 ذتتعن يامغذر ياغدذرذص سعلةرنع سذغاردذق اتلعق سذنع      بعز بذل ةنع سعلةرضة ظعحعدعغان ت  ي

  . ظةضةر خالعساق ظذ سذنع ظاححعق قعالتتذق. حىشىرىص بةردذق
ذتتعن سعلةر    . سعلةر ظعحعؤاتقان سذنع دةص بئقعثالرحذ   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ظذنع بذل

ىردذقمذ؟حىش ز حىش اآع بع ذق   ىردىثالرمذ ي ص قوياتت ذق قعلع ذنع تذزل اق ظ ز خالعس ةر بع ظةض
ة ( ارعثالرنعث زور نئمةتلعرعض علةر؟  ) صةرؤةردعض ىآىر قعلمايس قا ش ذتتعن  )1( نئمعش ة بذل اهللا سعلةرض

ارقعلعق ظأسكةن دةل  ةردع، ظذنعثدعن ظعحعسعلةر ؤة شذ يامغذر ظ ةر ب-يامغذر ياغدذرذص ب ةن  دةرةخل عل
  . ))2حارؤاثالرنع باقعسعلةر

سعلةر هةرضعز ظذنع ساقالشقا قادعر ظةمةسسعلةر ،يةنع ظذ سذنع سعلةر مذهاصعزةت قعاللمايسعلةر 
ز  اقالص بئرعمع ز س ة بع ىرعمعز ؤة سعلةرض ز حىش ذنع بع ذ س ةلكع ظ ذالقالردعن . ب دا ب ز زئمعن ذنع بع ذ س ظ

ز رعص بئرعمع ا  . حعقع اال خالعس ةر اهللا تاظ ةتتع  ظةض وق قعلعؤئت ا سعثدىرىص ي ذ سذنع زئمعنغ ئكعن، اهللا . ظ ل
ةردع  ىرىص ب ذنع حىش اتلعق س ةن ت ع بعل ث رةهمعت اال ظأزعنع ع، . تاظ ع ظعحعش ل بوي انالرنعث يع ظعنس

القالردا، قذدذقالردا، ظأستةثلةردة   لعرعنع سذغعرعشع ظىحىن ظذ سذنع بذ      حارؤعلعرعنع، زعراظةتلعرعنع ؤة باغ   
  .  سذ ساقالش مةنبةلعرعدة ساقالص بةردعؤة ظذنعثدعن باشقا
  مةخلذقاتالرنع يارعتعشقا ؤة قايتا تعرعلدىرىشكة هازعر ظعكةنلعكع توغرعسدا اهللا تاظاالنعث 

 دىرعمعز، ) هةممعنع(بعز ألتىرعمعز ) هةممعنع (تعرعل  بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتالرنع     ظ
دة      ادعر بولغعنع قا ق ص يارعتعش ار قعلع وقتعن ب عدعغان     ي ذقاتالر توصلعش ارلعق مةخل ألتىرىص، ب ذالرنع ظ ك ظ

دذ      ةؤةر بئرع دعن خ ا تعرعلدىرعدعغانلعقع دة قايت ةت آىنع دعكع    . قعيام ا ؤة زئمعن ة زئمعنغ اال يةن اهللا تاظ
دعغانلعقعنع          ايتعص بارع ة ق اال تةرعصعض عنعث اهللا تاظ ة نةرس دعغانلعقعنع، هةمم لعق قعلع ة ؤارعس آعشعلةرض

  . ؤارعسلعق قعلعمعز) هةممعضة(ؤة : ذنداق دةيدذخةؤةر قعلعص، م

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر70 ــــ 68سىرة ؤاقعظة ) 1(
  .  ـ ظايةت10سىرة نةهل ) 2(
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ذق    دعغانالرنع تول يعن آئلع ذالردعن آئ ةرنع ؤة ظ عرع ظأتكةنل انالردعن ظعلض اال ظعنس اهللا تاظ
بعز سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنع هةقعقةتةن بعلعمعز : بعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ

ذ هةقع يعن آئلعدعغانالرنعم زؤة آئ ةن بعلعمع ةتتعكع  قةت ذ ظاي ذما ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن
ةر عرع ظأتكةنل ةن    ظعلض ةص آةتك ألىص تىض ارتعص ظ االمدعن ت ادةم ظةلةيهعسس ةن سأزنعث مةنعسع ظ  دئض

   .، دةيدذآعشعلةرنعث هةممعسنع آأرسعتعدذ
 آئيعن آئلعدعغانالر           ار آعشعلةر ؤة قعيامةتكعحة  آئلعدعغان آعشعلةرنع      دئضةن سأزدعن هازعر ب

بذ ظعكرعمة، مذجاهعد، زةههاك، قةتادة، مذهةممةد ظعبنع آةظب، شةظبعي ؤة باشقعالردعن          . آأرسعتعدذ، دئدع 
  . شذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلعندع

ةؤن ظعبنع       ،ظعبنع جةرعر   مذهةممةد ظعبنع ظةبذمةظشةرنعث دادعسعدعن رعؤايةت قعلعدذآع، ظذ آعشع ظ
ةن بعلعمعز ؤة : ةد ظعبنع آةظب بعلةن      ظابدذلاله مذهةمم  ةرنع هةقعقةت بعز سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنل

ز  ةن بعلعمع ذ هةقعقةت يعن آئلعدعغانالرنعم ع    آئ ةؤن ظعبن عص، ظ ذزاآعرة قعلعش دة م ةت هةققع ةن ظاي  دئض
دذلاله لعرعدة : ظاب ذنعث مةنعسع نامازنعث سةص دع ظعلضعرع بولب انالرنع اهللاع يعن بولغ اال غانالرنع ؤة آئ  تاظ

ةر : بعلعدذ دئضةنلعك بولعدذ، دئضةندة، مذهةممةد ظعبنع آةظب ظذنداق ظةمةس                نعث  ظعلضعرع ظأتكةنل
ةنلةر،   ةنلةر ؤة ظألتىرىلض ع ظألض دعغانالر  مةنعس يعن آئلع يعن    آئ دعن آئ ع بذنعث ث مةنعس  نع

ظذالرنع ) زاالش ظىحىنهئساب ظئلعش ؤة جا(صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن يارعتعلعدعغان آعشعلةر بولذص،    
دذ ىحعدذر . يعغع ةممعنع بعلض دذر، ه ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ةن هئكم دذ  اهللا هةقعقةت ةنلعك بولع  دئض

دذلالهنعث   ع ظاب ةؤن ظعبن دعن ظ ةنلعكعنع، ظان تذ  : دئض م بئرعص وغرا ظعلع اال ت اثا اهللا تاظ اثا  . س اال س اهللا تاظ
  . ياخشع مذآاصات بةرسذن دئضةنلعكعنع، ظاثلعغان
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $sΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 5≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡¨Β ∩⊄∉∪ ¨β!$ pgù: $#uρ çµ≈ uΖ ø)n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% ÏΒ Í‘$̄Ρ 

ÏΘθßϑ ¡¡9 $# ∩⊄∠∪  
نع قارا اليدعن ياسعلعص شةآعلضة ) يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالم( شىبهعسعزآع، بعز ظعنسان -شةك 

يةنع شةيتانالر ؤة ظذالرنعث (جعنالر . 26قذرذق اليدعن ياراتتذق) عرعثاليدعغانحةآسة ج(آعرضىزىلضةن 
  . 27نع ظعلضعرع تىتىنسعز ظوت يالقذنعدعن ياراتقان ظعدذق) باشلعقع ظعبلعس

  ظعنسان ؤة جعنالرنعث يارعتعلغان ماددعسع توغرعسعدا 
ا       دئض » سالسال«: ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة قةتادة بذ ظايةتتعكع       ةن سأزنعث مةنعسع قذرذق توص

دع   دذ، دئ ةنلعك بولع ةن      . دئض ع بعل ث مةنعس دعكع ظايعتعنع ث تأؤةن ع اهللا تاظاالنع لع مةنعس ذنعث ظةس ظ
ادةمنع   (ظعنساننع  ) اهللا(: ظوخشاشتذر الدةك قذرذق اليدعن      ) حةآسة جاراثاليدعغان   ) (يةنع ظاتاثالر ظ ساص

  . ))1عجعنالرنع ظوتنعث يالقذنعدعن ياراتت. ياراتتع
ةتنع   . نعث مةنعسع ظئحعتعلغان الي، دةصمذ رعؤايةت قعلعنغان     » سالسال«: مذجاهعدتعن ئكعن، ظاي ل

  . ظايةت بعلةن تةصسعر قعلعش ظةث ياخشعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةت15 ــــ 14سىرة رةهمان ) 1(
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) دعغان ة جعرعثالي ذق ) حةآس دعن ياراتت ذرذق الي ةردعكع ق ذ ي نذن«:  ب ةن » هةمةظعممةس دئض
  .  بارظايةتنع سعلعق الي، دةص تةصسعر قعلغانالرمذ

 نالر بلعس(جع لعقع ظع ذالرنعث باش ةنع شةيتانالر ؤة ظ ع ظعلضعرع) ي ذرذن ن ةنع ظعنساندعن ب  ي
 دذق ان ظع دعن ياراتق وت يالقذنع عز ظ ذ    تىتىنس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع    ظعبن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

  .  ظادةم ظألتىرعدعغان زةهةرلعك يالقذندذر، دئدع، بذ:هةققعدة
ذداؤذد أظ: ظةب دذ  ش ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض هاقنعث مذن ةر  : بعدعن ظةبذظعس ةن ظأم ع م ظعبن

مةن ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدتعن       «:  ظأمةر ظعبنع ظةسةم    .لع آعردعم عظةسةمنعث قئشعغا آئسعلعنع يوقلعغ   
ذننعث بذ دذنيادعكع يالقذن جعنالر يارعتعلغان يالق       ) سأز(: سأزلةص بعرةيمذ؟ ظذ  ظاثلعغان بعر سأزنع ساثا     

ذدع   ةتنع ظوق ذ ظاي ر صارحعسعدذر، دةص ب نالر : يةتمعشتعن بع لعقع (جع ذالرنعث باش ةيتانالر ؤة ظ ةنع ش ي
  . نع ظعلضعرع تىتىنسعز ظوت يالقذنعدعن ياراتقان ظعدذق) ظعبلعس

دع   داق دةص آةل تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس دع«: ظعم ذردعن يارعتعل تعلةر ن . صةرعش
نالر ظوتنع  دعن يارعتجع دعث يالقذنع ةتلةص بئرعل  . عل ة سىص ادةم سعلةرض عدعن  ظ ةن نةرس عدعن(ض ) توص

دع ةت . »يارعتعل ةتتعكع مةقس ذ ظاي ذغلعقع : ب االمنعث ظذل ادةم ظةلةيهعسس عنعث  ،ظ ان ماددعس  يارعتعلغ
  . ياخشعلعقع ؤة ظةسلعنعث صاآلعقعغا ظعشارةت قعلعشتعن ظعبارةتتذر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 š/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ÏoΤ Î) 7, Ï=≈ yz # Xt± o0 ÏiΒ 5≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* yϑ xm 5βθãΖ ó¡¨Β ∩⊄∇∪ # sŒÎ* sù …çµçF ÷ƒ§θ y™ 

àM ÷‚ xtΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ  Çrρ•‘ (#θãè s) sù … çµ s9 tÏ‰ Åf≈ y™ ∩⊄∪ y‰ yf |¡sù èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# öΝ ßγ= à2 tβθãèuΗ ød r& ∩⊂⊃∪ HωÎ) }§ŠÏ=ö/ Î) 

#’ n1 r& β r& tβθä3tƒ yìtΒ šÏ‰Åf≈ ¡¡9 $# ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% ß§ŠÏ= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 ω r& tβθä3s? yì tΒ tÏ‰Åf≈ ¡¡9$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% öΝs9 

ä. r& y‰ àf ó™X{ @ t±u;Ï9 … çµ tFø) n= yz ÏΒ 5≅≈ |Á ù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡¨Β ∩⊂⊂∪  
لعص شةآعلضة مةن هةقعقةتةن قارا اليدعن ياسع«: ؤةردعضارعث ظأز ؤاقتعدا صةرعشتعلةرضة ظئيتتعصة

ةن  دعغان (آعرضىزىلض ة جعرعثالي ان ) حةآس دعن ظعنس ذرذق الي االم (ق ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ ع ) ي ن
ذق ؤة ( ياراتقان تولذقمةن ظذنع  .28يارعتعمةن ةزالعرع تول يةنع ظذنع يارعتعص سىرةتكة آعرضىزىص، ظ

دا، سعلةر ظذنعثغا سةجدة ؤة ظذنعثغا جان آعرضىزضةن حئغعم) مذآةممةل ظعنسان هالعتعضة آةلتىرضةن
ثالر اي هةممعسع . 29)قعلع ايرعلعص قالم ذ ظ ادةم ظةلةيهعسساالمغا(صةرعشتعلةرنعث بعرعم  سةجدة) ظ
سةن نئمعشقا سةجدة ! ظع ظعبلعس«: اهللا. 31صةقةت ظعبلعسال سةجدة قعلعشتعن باش تارتتع . 30قعلدع

ىزىص قارا اليدعن ياساص «: ظعبلعس. 32دئدع» قعلمايسةن؟ دعغان (شةآعلضة آعرض ) حةآسة جعرعثالي
  . 33دئدع» قذرذق اليدعن يارعتعلغان ظعنسان مئنعث سةجدة قعلعشعمغا اليعق ظةمةس

ظادةم ظةلةيهعسساالمنع يارعتعص صةرعشتعلةرنع ظذنعثغا سةجدة قعلعشقا بذيرذغاندا ظعبلعسنعث 
  باش تارتقانلعقع توغرعسعدا 

ةم ظةلةيهعسساالمنع يارعتعشتعن بذرذن ظذنع صةرعشتعلةرنعث ظعحعدة تعلغا         ظاد اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ذنع       ةن ظ ذيرذش بعل قا ب ةجدة قعلعش االمغا س ادةم ظةلةيهعسس تعلةرنع ظ ةنلعكع، صةرعش ئلعص هأرمةتلعض ظ
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ايرعلعص   تعلةردعن ظ قا صةرعش نعث باش ان ظعبلعس معنع بولغ االمنعث دىش ادةم ظةلةيهعسس ذغلعغانلعقع ظ ظذل
ةت  ل      هةس ان ؤة باتع ق قعلغ ان، حوثحعلع اش تارتق تعن ب ة ظةضعشعش ان، هةقعقةتك عر بولغ ان، آاص قعلغ

ان     انلعقع باي اش تارتق تعن ب ةجدة قعلعش االمغا س ادةم ظةلةيهعسس دا ظ ةن هال ةن صةخعرلةنض علةر بعل نةرس
دذ دع   . قعلعنع داق دئ بلعس مذن ذثا ظع ىزىص «: ش ة آعرض اص شةآعلض دعن ياس ارا الي ة (ق حةآس

  . »قذرذق اليدعن يارعتعلغان ظعنسان مئنعث سةجدة قعلعشعمغا اليعق ظةمةس) ثاليدعغانجعرع
دذ  داق دةي ة مذن بلعس يةن ة ظع ذ هةقت ذق «: ب دعن ظارت ةن ظذنعث دعن . م ذنع الي وتتعن، ظ ع ظ مئن

بلعس)1( »ياراتتعث ةر   «: ظع ادةم مذشذمذ؟ ظةض ان ظ دعن ظىستىن قعلغ عنة، سةن مةن تعص بةرض ا ظئي ماث
ةؤالدعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعنع               ماث ازدذرذص (ا قعيامةتكعحة مأهلةت بئرعدعغان بولساث، ظذنعث ظ ) ظ

  . )2(دئدع» )يةنع ظذالرنع خالعغانحة يئتعلةيمةن(تىص يعلتعزعدعن قذرذتذؤئتعمةن 
 * * * * * * *  

 tΑ$s% ól ã÷z $$ sù $ pκ ÷]ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠ Å_ u‘ ∩⊂⊆∪ ¨βÎ) uρ y7 ø‹ n= tã sπ sΨ ÷è̄=9 $# 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÈÏe$! $# ∩⊂∈∪ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÏΤ öÏàΡ r' sù 

4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% y7 ¯Ρ Î* sù zÏΒ tÍ sàΖßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏM ø% uθ ø9$# ÏΘθè= ÷èyϑ ø9 $# ∩⊂∇∪  
ضعحة ساثا قعيامةت آىنع. 34سةن جةننةتتعن يوقال، هةقعقةتةن قوغالندع بولدذث«: اهللا ظئيتتع 

يةنع (ماثا خااليعقالر تعرعلدىرىلعدعغان آىن ! صةرؤةردعضارعم«: ظعبلعس. 35»هةقعقةتةن لةنةت بولسذن
ساثا هةقعقةتةن «: اهللا. 36دئدع» )يةنع مئنع هايات قالدذرغعن(ضعحة مأهلةت بةرضعن) قعيامةت آىنع

  . 38 ـ 37دئدع» مةلذم ؤاقعتقعحة مأهلةت بئرعلعدذ
  نةتتعن قوغلعنعشع ؤة ظذنعثغا قعيامةتكعحة مأهلةت بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا ظعبلعسنعث جةن

نكع ظالةمدعكع ظورنعدعن هئح قارشعلعقسعز حعقعص آئتعشكة       ظعبلعسقا ظىستى  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ةت     ذنعث قعيام انلعقعنع، ظ دعن قوغالنغ نعث اهللا تاظاالنعث رةهمعتع انلعقعنع، ظعبلعس ذيرذق قعلغ  آةسكعن ب

  . آىنعضعحة ظىزىلىص قالمايدعغان لةنةتكة ظذحرايدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ
ةظعد دذ      ،س ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةير رةزعيةلاله ع جذب اال :  ظعبن اهللا تاظ

 آةتتع ؤة ظذ ظىن    ظأزضعرعص ظعبلعسقا لةنةت قعلغان حاغدا ظعبلعسنعث سىرعتع صةرعشتعلةرنعث سىرعتعدعن          
ةرياد حةآتع    ،عص سئل ةرياد ظاؤازعنعث      . دات ـ ص اآع قعيامةت آىنعضعحة بولعدعغان دات ـ ص ادا ت شذثا دذني

  . هةممعسع شذ دات ـ صةرياد ظاؤازعدعندذر
 * * * * * * *  

 tΑ$s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖoK ÷ƒuθ øî r& £uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ ¨] tƒÈθ øî _{uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊂∪ ω Î) x8yŠ$t6Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊆⊃∪ tΑ$s% # x‹≈ yδ îÞ üÅÀ ¥’ n? tã íΟŠÉ) tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) “ ÏŠ$t6Ïã }§øŠ s9 y7 s9 öΝ Îκö n= tã í≈ sÜ ù= ß™ ωÎ) Ç tΒ 

                                                 
  . عسمع ـ ظايةتنعث بعر ق12سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت62سىرة ظعسرا ) 2(
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ìΘθÝ¡ ø)̈Β ∩⊆⊆∪  
ع بلعس ظئيتت ذمراه قع! صةرؤةردعضارعم«: ظع ادةم لسةن مئنع ض دة ظ ةر يىزع ىن، ي غانلعقعث ظىح

. 39ظةلؤةتتة حعرايلعق آأرسعتعمةن، ظذالرنعث هةممعسعنع ظةلؤةتتة ظازدذرعمةن) ضذناهالرنع(بالعلعرعغا 
ةن (ذنعثدعن مذستةسنا ظذالردعن صةقةت تالالنغان بةندعلعرعثال ب  ذالرنع ظازدذرالمايم ةنع ظ اهللا . 40»)ي

) يةنع ظذالرنع ظازدذرذشقا( مئنعث بةندعلعرعمضة .41بذ مةن ساقالشقا تئضعشلعك توغرا يولدذر«: ظئيتتع
دذ (سئنعث آىحىث يةتمةيدذ، صةقةت ضذمراهالردعن ساثا ظةضةشكةنلةرضعال  . 42»)سئنعث آىحىث يئتع

. 43نعث هةممعسعضة ؤةدة قعلعنغان جايدذر) يةنع ظعبلعس ؤة ظذنعث تةؤةلعرع(دوزاخ ظذالر شىبهعسعزآع، 
ألىك  ر ب ادةم (جةهةننةمنعث يةتتة دةرؤازعسع بولذص، ظذالرنعث هةربعرعدعن آعرعدعغان مذظةييةن بع ) ظ

  . 44بار
االنعث ظذنع دوزاخ ظعبلعسنعث ضذناهقا قذتراتقذلذق قعلعدعغانلعقعنع ظئالن قعلعشع ؤة اهللا تاظ

  بعلةن ظاضاهالندذرغانلعقع توغرعسعدا 
 ظعبلعستعن ؤة ظذنعث هةقعقةتكة بوي ظةضمةي تةرسالعق قعلعص صةرؤةردعضارعغا     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

ةنلعكع داق دئض دذدعمذن ةؤةر بئرع ع: ن خ بلعس ظئيتت ارعم«: ظع ذمراه ! صةرؤةردعض ع ض ةن مئن س
ظةلؤةتتة حعرايلعق آأرسعتعمةن، ظذالرنعث ) ضذناهالرنع(عدة ظادةم بالعلعرعغا غانلعقعث ظىحىن، يةر يىزلقع

دعلعرعثال بذنعثدعن مذستةسنا . هةممعسعنع ظةلؤةتتة ظازدذرعمةن  ةقةت تالالنغان بةن ذالردعن ص ةنع (ظ ي
ةنع مئنع ظازدذرغعنعثدةك ؤة ظئزعص آئتعشعمضة يول بةرضعنعثدةك مةنم         »)ظذالرنع ظازدذرالمايمةن  ذ  ي

  . ظذالرنع ضذناه قعلعشقا قعزعقتذرعمةن، مةدةت بئرعمةن ؤة ؤةسؤةسة قعلعمةن
ماثا ظئيتعص بةرضعنة، سةن مةندعن ظىستىن قعلغان        «: ظعبلعس:  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

عدعن      ةؤالدعنعث ظازغعنعس ذنعث ظ اث، ظ دعغان بولس ةت بئرع ة مأهل ا قعيامةتكعح ةر ماث ادةم مذشذمذ؟ ظةض ظ
عنع  ازدذرذص(باشقعس ةن   ) ظ دعن قذرذتذؤئتعم ىص يعلتعزع ةن   (ت ة يئتعلةيم ذالرنع خالعغانح ةنع ظ » )ي

  . ))1دئدع
بذ مةن ساقالشقا تئضعشلعك توغرا : اهللا تاظاال ظعبلعسقا تةهدعت سئلعص ؤة قورقذتذص مذنداق دئدع

ظاندعن سعلةرنعث  . دةرضاهعمدذر يةنع سعلةرنعث هةممعثالرنعث قايتعص بارعدعغان جايعثالر مئنعث      يولدذر
ة مذنداق دئدع     . ظةمةلعثالرغا قارعتا ياخشع بولسا مذآاصات، يامان بولسا جازا بئرعمةن          : اهللا تاظاال بذ هةقت

 ارعث ةرنع(صةرؤةردعض دذر  ) بةندعل أزعتعص تذرغذحع ة آ أز    )2( ظةلؤةتت نع اهللا ظ ول آأرسعتعش وغرا ي ت
   .))3ظىستعضة ظالغان

ث بةندعلع ة مئنع قا (رعمض ذالرنع ظازدذرذش ةنع ظ دذ ) ي ىث يةتمةي ئنعث آىح ث س ةنع مئنع  ي
ةن    عزمذ ظازدذرالمايس ةت بئرعلضةن آعشعلةرنع سةن هةرض عمدعن هعداي اثا تةرعص ذمراهالردعن س ةقةت ض ص

  . )سئنعث آىحىث يئتعدذ(ظةضةشكةنلةرضعال 

                                                 
  .  ـ ظايةت62سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت14سىرة فةجر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة نةهل ) 3(
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ةرعر  ع ج تعنعث مذ  ،ظعبن ع قةس د ظعبن ةت   يةزع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ ن عرع  : قعلع  ظعلض
انكع    ةيغةمبةرلةر قاح ذ ص ذص، ظ ةن بول ةيغةمبةرلةر ظأتك ان ص حعتلعرع بولغ عرتعدا مةس ةهةرلعرعنعث س ش
دا ظأزعنعث مةسحعتعضة حعقعص                    صةرؤةردعضارعدعن بعرةر نةرسة توغرذلذق خةؤةردار بولذشنع نعيةت قعلغان

ذيتتع   ازنع ظوق ذيرذغان نام ذالرغا ظوقذشنع ب اال ظ ورايتتع ظ. اهللا تاظ االدعن س عنع اهللا تاظ دعن تةلعص ذم . ان مةل
دع     حعتعدة ظع ث مةس رع ظأزعنع ةيغةمبةرلةردعن بع ع ص ر آىن بلعس   . بع معنع ظع ث دىش عز اهللا تاظاالنع تويذقس
ذردع       دا ظولت ث ظارعلعقع ةن قعبلعنع ةيغةمبةر بعل ذ ص ئلعص ظ ةيغةمبةر. آ ةيتاندعن  : ص دع ش ةن قوغالن اهللا بعل

ةن اناه تعلةيم د)1(ص بلعس.ع دئ ا مذش :  ظع دعغان دذظ اناه تعلةي ةن ص عن، مذذس ا دةص بةرض ذنع ماث دع؟ ب .  دئ
ةيغةمبةر ةيتاندعن «: ص دع ش ةن قوغالن اناه تعلةيم ةن ص دع »اهللا بعل تعم تةآرارلع ىح قئ ع ظ بلعس.  ن : ظع

عن   دعغانلعقعثنع دةص بةرض ص قذتذلع داق قعلع دعن قان دعمةن ةيغةمبةر. ، دئ عنعث  «: ص ادةم بالعس ةن ظ س
عن  ظىس ا دةص بةرض انلعقعثنع ماث ة قعلغ داق غةلعب دع » تعدعن قان تعم تةآرارلع ع قئ ةر . دةص ظعكك ه

  .  دةص حعث تذردع، سةن ظاؤؤال سأزلةص بةر:ظعككعسع
دذ ) يةنع ظذالرنع ظازدذرذشقا(مئنعث بةندعلعرعمضة  :ظاندعن صةيغةمبةر  .سئنعث آىحىث يةتمةي

عال  اثا ظةضةشكةنلةرض ذمراهالردعن س ةقةت ض دذ  (ص ىث يئتع ئنعث آىح دع )س دذ، دئ ث  .  دةي اهللا تاظاالنع
بلعس معنع ظع ةن تذغذلذ: دىش ذنع س ةن ب دعم ان، دئ ذرذن ظاثلعغ تعن ب اال. ش ةيغةمبةر اهللا تاظ ةر : ص ظةض

ا،     ة قعلس اثا ؤةسؤةس ةيتان س عدعن (ش ةيتاننعث ؤةسؤةسعس عن   ) ش اناه تعلعض ئغعنعص ص ا س اهللا . اهللا غ
دذ )2(بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشعثنع(ص تذرغذحعدذر   ظاثال) سأزىثنع(هةقعقةتةن   اهللا نعث نامع بعلةن    .  دةي

اناه تعلةيمةن، دئدع     ،سةمكع، مةن سئنع هئس قعلسامال  ةق اهللا تاظاالنعث  .  اهللا تاظاالغا سئغعنعص سةندعن ص
بلعس معنع ظع ةن   : دىش ةنال قذتذلعس أز بعل ذ س دعن مذش ث، مةن ت ظئيتتع دع،راس ةيغةمبةر .  دئ دعن ص  ظان

مةن  : ظعبلعس . دئدع » ظادةم بالعسع ظىستعدعن قانداق غةلعبة قعلعدعغانلعقعثنع دةص بةرضعن        «: ظعبلعسقا
  . ، دئدع ظازدذرعمةنخاهعشعغا بئرعلضةن حاغداظادةم بالعسعنع، ظذ غةزةصلةنضةن ؤة آأثىل 

 لعنغان نعث هةممعسعضة ؤةدة قع ) يةنع ظعبلعس ؤة ظذنعث تةؤةلعرع (شىبهعسعزآع، دوزاخ ظذالر
دذ ة  رجاي ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذففار(:  مذن ار   ) آ ذرظاننع ظعنك ع ق دعن آعمك جاماظةلعرع

  . ))3قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاي دوزاختذر
  ع توغرعسعدا دوزاخنعث يةتتة دةرؤازعس

دا     رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ة دةرؤازعسع بارلعقع ث يةتت اال دوزاخنع دعن اهللا تاظ دعظان ذالرنعث : ق دئ ظ
 يةنع ظذ جةهةننةمنعث هةر بعر دةرؤازعسعدعن   بار) ظادةم(هةربعرعدعن آعرعدعغان مذظةييةن بعر بألىك 

ةن      دعغانلعقع بئكعتعؤئتعلض ةرنعث آعرع ةك ظادةمل ر بأل كىحعلعرعدعن بع نعث ظةضةش ذالرنعث . ظعبلعس ظ
ةس  ذمكعن ظةم ع م ئحعص قذتذلذش تعن ق ع ظ. دوزاخ ذالرنعث هةممعس ق  ظ ة اليع ان ظةمةلعض ث يام أزعنع

دذ عكتعن آعرع لعنعدذ. ظعش ا تاش ة دوزاخق ع بويعح ةلعنعث دةرعجعس ان ظةم ع دوزاخ . يام اال بعزن اهللا تاظ
  . ظازابعدعن ساقلعسذن

 * * * * * * *  

                                                 
  . ظةظذزذ بعلالهع معنةششةيتانعر رةجعيم) 1(
  .  ـ ظايةت200سىرة ظةظراف ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة هذد ) 3(
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سذ، هةسةل ؤة مةي ظئقعص ( بوستانالردعن، -باغ ) ظاخعرةتتة ياصيئشعل(دارالر هةقعقةتةن تةقؤا
دعغان دذ) تذرع ةهرعمان بولع ذالقالردعن ب ذالرغا( .45ب ان) ظ ة ظام رعثالر ـ جةننةتك نح آع !  ظئسةن، تع
ئرعنداش بولغان  ظذالرنعث دعللعرعدعكع دىشمةنلعكنع حعقعرعص تاشاليمعز، ظذالر ظأزظارا ق.46دئيعلعدذ

جةننةتتة ظذالرغا حارحاش بولمايدذ، ظذالر . 47 بعرعضة قارعشعص ظولتذرعدذ-هالدا تةختلةر ظىستعدة بعر 
بةندعلعرعمضة خةؤةر قعلغعنكع، مةن ) مأمعن(مئنعث !) ظع مذهةممةد(. 48جةننةتتعن حعقعرعؤئتعلمةيدذ

  . 50مئنعث ظازابعم قاتتعقتذر. 49عمةنتولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعمةن، ناهايعتع رةهعم قعلغذح
  جةننةت ظةهلع ؤة ظذالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا 

ةهلعنعث ظةهؤاللعرعنعمذ   ة جةننةت ظ ةن بعرض ان قعلعش بعل ةهؤالعنع باي ةهلعنعث ظ اهللا تاظاال دوزاخ ظ
  .قعدعن خةؤةر بةردع بذالقالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةردة بولعدعغانلعةنهةقعقةتظذالرنعث بايان قعلعص، 
)دئيعلعدذ! ظئسةن، تعنح آعرعثالرـ جةننةتكة ظامان ) ظذالرغا ،يةنع ظاصةتلةردعن ساالمةت بولغان 

رعثالر    ة آع دا جةننةتك ان هال ةمعن بولغ ذنح ؤة ظةندعشعدعن ظ ان، قورق ة ساالم قعلعنغ ةتتعن . سعلةرض جةنن
  . ضةص آئتعشدعن قورقماثالر ؤة تىةتلةرنعث ظىزىلىص قئلعشعدعننئم ـ حعقعرعلعشتعن، نازذ

لغان هالدا ظذالرنعث دعللعرعدعكع دىشمةنلعكنع حعقعرعص تاشاليمعز، ظذالر ظأزظارا قئرعنداش بو
دذ ـتةختلةر ظىستعدة بعر   ظةبذظذمامة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق     ، قاسعم  بعرعضة قارعشعص ظولتذرع

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةه : دئض ةت ظ اقلعغان       لع جةنن ة س ر ـ بعرعض دة بع ادا آأثىللعرع اداؤةت ؤة دذني  ظ
هةتتاآع ظذالر بعر ـ بعرعضة ظذحراشقاندا اهللا تاظاال ظذالرنعث         . لعرع بعلةن بعرضة جةننةتكة آعرعدذ  هئسيات

  . آأثىللعرعدعكع دذنيادا ساقلعغان دىشمةنلعكلعرعنع حعقعرعؤئتعدذ، دةص بذ ظايةتنع ظوقذدع
ذخارع  ام ب داق     ظةبذ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدعرع رةزعيةلاله ةظعد خ س

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي تعن قذت «: دئض ةر دوزاخ دذمأمعنل ةن دوزاخ    . )1(ذلع ةت بعل ذالر جةنن دعن ظ ظان
دذ أؤرىك ظىستعدة توختعتعلع ر آ ارا  . ظارعلعقعدعكع بع أز ظ دا ظ ادعكع حئغع ذالرنعث ظارعسعدا دذني دعن ظ ظان

دذ           ئلعص بئرعلع اس ظ قانالردعن قعس ذم قعلعش ة زذل ر ـ بعرعض اآالنغاندا . بع رعلعص ص ئلعص بئ اس ظ  ،قعس
  . »جةننةتكة آعرعشكة رذخسةت قعلعنعدذ

 دذ اش بولماي ذالرغا حارح ة ظ دذ  جةننةتت ةت تارتماي ةققةت ؤة ظةزعي ةنع مذش ذخارع ؤة  .  ي ام ب ظعم
هةقعقةتةن اهللا تاظاال مئنع       «: ةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئض    

ظذ ظأيدة ؤاراث ـ    . خةدعحةضة جةننةتتة قومذشتعن ياسالغان ظأي بعلةن خذش ـ بئشارةت بئرعشكة بذيرذدع         
  . »حذرذث ؤة جاصا ـ مذشةققةت بولمايدذ

                                                 
  . ضةن مذسذلمانالرنع دئمةآحعضذناه ظأتكىز) 1(
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 دذ ةتتعن حعقعرعؤئتعلمةي ذالر جةنن تة م   ظ ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس دع  ظعم داق آةل : ذن
علةر « اغالم تذرس ى س تعن مةثض ةل بولماس ةن آئس علةر، ذهةقعقةت ى ياشايس تعن مةثض علةر، ظألمةس س

  . »قئرعماستعن مةثضى ياش تذرعسعلةر ؤة هةرضعز آأحىص يىرمةستعن مةثضى مذقعم تذرعسعلةر
ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي دذ،   :  مذن ى قالع دة مةثض ردةؤس جةننةتلعرع ذالر فع دعن ظ  ظذنعث

  . ))1يأتكعلعشنع خالعمايدذ
) ةد ع مذهةمم ث !) ظ أمعن(مئنع عرةت ) م ذ مةغص ةن تولعم ع، م ةؤةر قعلغعنك ة خ بةندعلعرعمض

ةن  م قعلغذحعم ايعتع رةهع ةن، ناه ذر. قعلغذحعم ازابعم قاتتعقت ث ظ ةدمئنع ع مذهةمم ةنع ظ ةن !  ي س
ازاب ظع     اتتعق ظ ةت ؤة ق ةن رةهم ث هةقعقةت ة مئنع عن   بةندعلعرعمض ةؤةر بةرض دعن خ ع ظعكةنلعكعم ذ .ضعس  ب

ان قعلعندع         ةر ظعلضعرع باي بذ ظايةت اهللا تاظاالدعن ظىمعد قعلعش ؤة      . ظايةتنعث مةزمذنعغا ظوخشاش ظايةتل
  . ظذنعثدعن قورقذشتعن ظعبارةت ظعككع نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
 * * * * * * *  

 öΝ ßγ ø⁄Îm;tΡ uρ tã É# øŠ|Ê tΛÏδ¨uö/ Î) ∩∈⊇∪ øŒÎ) (#θè= yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ tΑ$s% $̄Ρ Î) öΝ ä3ΖÏΒ tβθè= Å_ uρ ∩∈⊄∪ (#θä9$s% 

Ÿω ö≅ y_ öθ s? $ ¯ΡÎ) x8ã Åe³u; çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Ï= tæ ∩∈⊂∪ tΑ$s% ’ ÏΤθßϑ è? ö¤± o0r& #’ n?tã β r& z É_¡¡¨Β ã y9 Å6ø9 $# zΟ Î6 sù tβρã Ïe±t6 è? ∩∈⊆∪ 

(#θä9$s% y7≈ tΡ ö¤± o0 Èd,ys ø9 $$Î/ Ÿξ sù ä3s? zÏiΒ šÏÜÏΖ≈ s) ø9$# ∩∈∈∪ tΑ$s% tΒ uρ äÝ uΖø) tƒ ÏΒ Ïπ yϑ ôm §‘ ÿ ÏµÎn/ u‘ ω Î) 

šχθ—9 !$ Ò9 $# ∩∈∉∪  
دعكع  انلعرع هةققع ث مئهم ذالرغا ظعبراهعمنع ايعنع(ظ عن ) هئك تعص بةرض دا . 51ظئي أز ؤاقتع ظ

راهعم  ةردع، ظعب االم ب رعص س ا آع ث يئنعغ تعلةر ظعبراهعمنع ةن «: صةرعش ز هةقعقةت علةردعن بع س
، هةقعقةتةن ساثا )صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعلعرعمعز( قورقمعغعن، بعز «: ظذالر 52دئدع» قورقذؤاتعمعز

بعلةن خذش خةؤةر ) يةنع ظعسهاق(بعر ظوغذل ) بولعدعغان(ناهايعتع بعلعملعك ) ظأسىص حوث بولغعنعدا(
خذش خةؤةر بةردعثالرمذ؟ ماثا )  بعلةنباال(مةن قئرعغان تذرسام، ماثا «: ظعبراهعم. 53دئدع» بئرعمعز

دع » نئمة بعلةن خذش خةؤةر بئرعؤاتعسعلةر؟  ذالر . 54دئ ةردذق، «: ظ بعز ساثا راست خذش خةؤةر ب
صةرؤةردعضارعثنعث رةهمعتعدعن ضذمراهالردعن باشقا آعممذ «: ظعبراهعم. 55دئدع» ناظىمعد بولمعغعن

  . 56دئدع» ناظىمعد بوالر؟
هعسساالمنعث مئهمانلعرع ؤة ظذالرنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا بعر ظوغذل م ظةلةيعظعبراه

  باال بعلةن خذش خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا 
 ظأز ؤاقتعدا صةرعشتعلةر . ظئيتعص بةرضعن) هئكايعنع(ظذالرغا ظعبراهعمنعث مئهمانلعرع هةققعدعكع

 دئدع»  هةقعقةتةن سعلةردعن قورقذؤاتعمعزبعز«: ظعبراهعمنعث يئنعغا آعرعص ساالم بةردع، ظعبراهعم
ةد  ع مذهةمم ةنع ظ ن   ! ي ةؤةر قعلغع عنع خ ث قعسسعس ذالرغا ظعبراهعمنع االم . ظ راهعم ظةلةيهعسس اؤاص : ظعب آ

رىص دعلعغا   قعلعنغان سئمعز موزاينع مئهمانالرنعث ظالدعغان ظئلعص آةلضةندة، ظذالرنعث يئمعضةنلعكعنع آأ          
كةن  ذنح حىش انالردةقورق ذنعثغا  مئهم دع ظ داق دئ ز «:  مذن ورقمعغعن، بع ارعثنعث (ق صةرؤةردعض

                                                 
  .  ـ ظايةت108سىرة آةهف ) 1(
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بعر ظوغذل ) بولعدعغان(ناهايعتع بعلعملعك ) ظأسىص حوث بولغعنعدا(، هةقعقةتةن ساثا )ظةلحعلعرعمعز
  . »بعلةن خذش خةؤةر بئرعمعز) يةنع ظعسهاق(

دا ظأزلعر  رعص قالغعنع ث قئ ث ؤة ظايالعنع االم ظأزعنع راهعم ظةلةيهعسس ذل ظعب ر ظوغ ة بع عض
خذش خةؤةر ) باال بعلةن(مةن قئرعغان تذرسام، ماثا «:  مذنداق دئدع،بئرعلعدعغانلعقعغا هةيران قئلعص

  . »بةردعثالرمذ؟ ماثا نئمة بعلةن خذش خةؤةر بئرعؤاتعسعلةر؟
ةؤةرعنعث راستلعقعنع تةآع   ةن خذش خ راهعم ظةلةيهعسساالمغا بةرض ذ صةرعشتعلةر ظعب ذص، ب ةص بول تل

ذ يع خ ةؤةردعن آئ دع   ش خ داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ر خذش خ ة بع ةؤةر «: ن يةن ذش خ اثا راست خ ز س بع
  . »بةردذق، ناظىمعد بولمعغعن

 * * * * * * *  
 tΑ$s% $yϑ sù öΝ ä3ç6ôÜ yz $pκ š‰r& tβθè= y™ ö ßϑ ø9$# ∩∈∠∪ (#ûθ ä9$s% !$̄Ρ Î) !$ sΨ ù= Å™ö‘ é& 4’ n< Î) 5Θöθs% šÏΒÍ øg’Χ ∩∈∇∪ Hω Î) tΑ# u >Þθä9 

$̄Ρ Î) öΝ èδθ’f sΨ ßϑ s9 šÏèyϑ ô_ r& ∩∈∪ ωÎ) … çµs? r&u øΒ $# !$ tΡö‘ £‰ s%   $ pκ®ΞÎ) zÏϑ s9 šÎ É9≈ tóø9 $# ∩∉⊃∪  
بعز هةقعقةتةن «: ظذالر ظئيتتع. 57دئدع» نئمة ظعش بعلةن آةلدعثالر؟! ظع ظةلحعلةر«: ظعبراهعم

. تنعث تةؤةلعرعال بذنعثدعن مذستةسناصةقةت لذ. 58ظىحىن ظةؤةتعلدذق) نع جازاالش(ضذناهكار بعر قةؤم 
ذالر  ذنعث ظاظعلعسعدعكعلةر(بعز ظ ةؤةلعرع ؤة ظ ذتنعث ت ةنع ل ازابتعن(نعث هةممعسعنع ) ي ذم ) ظ حوق

صةقةت لذتنعث خوتذنعال بذنعثدعن مذستةسنا، بعز ظذنعث حوقذم باشقعالر بعلةن بعللة  .59قذتذلدذرعمعز
  .60»ظازابلعنعدعغانلعقعنع ظالدعن بئكعتتذق

  صةرعشتعلةرنعث آئلعش سةؤةبع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب دذ    اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ االمدعن خ راهعم ظةلةيهعسس راهعم :  ظعب ظعب

اص ذنح يوق يعن ،ظةلةيهعسساالمدعن قورق ةندعن آئ ةؤةر بئرعلض ذالرنعث  ، خذش خ راهعم ظةلةيهعسساالم ظ  ظعب
ر «: ظاندعن ظذالر مذنداق دئدع    . عنئمة ظعش ظىحىن آةلضةنلعكعنع سورعد     ذناهكار بع ةن ض بعز هةقعقةت

ةؤم  ازاالش (ق ع ج دذق ) ن ىن ظةؤةتعل ةؤةلعرعنع     »ظىح ذنعث ت االم ؤة ظ ذت ظةلةيهعسس ذالر ل ةنع ظ  ي
ةردع              العنع هاالك قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر ب ذتنعث ظاي شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال      . قذتقذزعدعغانلعقع صةقةت ل

ة : مذنداق دئدع  ةن بعلل ذم باشقعالر بعل ذنعث حوق صةقةت لذتنعث خوتذنعال بذنعثدعن مذستةسنا، بعز ظ
  .  يةنع قالغانلعرعنعث هةممعسع هاالك بولغذحعالردعندذرظازابلعنعدعغانلعقعنع ظالدعن بئكعتتذق

 * * * * * * *  
 $ £ϑ n= sù u!% y` tΑ# u >Þθä9 tβθè= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩∉⊇∪ tΑ$s% öΝ ä3¯Ρ Î) ×Πöθs% tβρã x6Ζ –Β ∩∉⊄∪ (#θä9$s% ö≅ t/ y7≈ sΨ ÷∞ Å_ $yϑÎ/ 

(#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχρã yIôϑ tƒ ∩∉⊂∪ y7≈ sΨ ÷ s? r&uρ Èd,ys ø9$$ Î/ $̄Ρ Î) uρ šχθè% Ï‰≈ |Á s9 ∩∉⊆∪  
» سعلةر هةقعقةتةن ناتونذش ظادةملةرغذ؟«: لذت. 61ظةلحعلةر لذتنعث ظاظعلعسعضة آةلضةن حاغدا

يةنع (، بعز سئنعث ظالدعثغا ظذالر )بعز اهللا نعث ظةلحعلعرعمعز(ظذنداق ظةمةس «: ظذالر ظئيتتع. 62دئدع
دذق، بعز . 63شةآلعنعؤاتقان ظازابنع ظئلعص آةلدذق ) سئنعث قةؤمعث  بعز ساثا هةقعقةتنع ظئلعص آةل

  . 64راستحعلمعز) سأزعمعزدة(ظةلؤةتتة 
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  صةرعشتعلةرنعث لذت ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةنلعكع توغرعسعدا 
ة، اهللا ذ ظايةتت اال ب ق   تاظ رع حعرايلع عغا يىزلع االمنعث قئش ذت ظةلةيهعسس تعلةر ل  آئلعشكةن ، صةرعش

ةندة   عغا آعرض ئلعص هويلعس ىرعتعدة آ عتلةر س داق   ،يعض ةن مذن ذالر بعل االمنعث ظ ذت ظةلةيهعسس  ل
: ظئيتتعظذالر . دئدع» سعلةر هةقعقةتةن ناتونذش ظادةملةرغذ؟«: لذت: دئيعشكةنلعكعنع خةؤةر بئرعدذ

ةلحعلعرعمعز (ظذنداق ظةمةس « ذالر )بعز اهللا نعث ظ دعثغا ظ ةؤمعث (، بعز سئنعث ظال ةنع سئنعث ق ) ي
  . شةآلعنعؤاتقان ظازابنع ظئلعص آةلدذق

 بعز ساثا هةقعقةتنع ظئلعص آةلدذق    مذنداق دئدضةن  اهللا تاظاال بذ هةقتة  :   ةقةت صةرعشتعلةرنع ص
  . )1(نازعل قعلعمعز) علعشعمعز مذقةررةر بولغان حاغدعاليةنع ظازاب نازعل ق(هةق ظاساسعدا 
 ة ز ظةلؤةتت أزعمعزدة(بع تحعلمعز) س االمنع راس ذت ظةلةيهعسس تعلةرنعث ل ةت صةرعش ذ ظاي  ب

  . قذتقذزذص، قةؤمعنع هاالك قعلعش ظىحىن بةرضةن خةؤعرعنع آىحلةندىرىش ظىحىندذر
 * * * * * * *  

 Î ó r' sù y7 Ï= ÷δ r' Î/ 8ìôÜ É) Î/ zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# ôìÎ7 ¨?$# uρ öΝ èδ u≈ t/ôŠr& Ÿω uρ ôM Ï tG ù= tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰ tn r& (#θàÒ øΒ $# uρ ß]ø‹ xm tβρã tΒ ÷σè? 

∩∉∈∪ !$sΨ ø‹ ŸÒs% uρ Ïµ ø‹ s9Î) y7 Ï9 s̈Œ u øΒ F{$# χ r& u Î/#yŠ ÏIω àσ ¯≈ yδ ×íθäÜø) tΒ tÅs Î6óÁ –Β ∩∉∉∪  
 ظذالرنعث ظارقعسعدا ماثغعن، آئحعنعث ظاخعرعدا ظاظعلةثدعكعلةرنع ظئلعص يولغا حعققعن، ظأزةث

اراص  ا ق ة ظالغ ة يةتكىح ذيرذلغان يةرض علةر ب ذن، س عغا قارعمعس ادةم ظارقعس ر ظ علةردعن هئحبع س
دذ ) يةنع لذتنعث قةؤمع (سةهةردة بذالر . 65»مئثعؤئرعثالر ةلتأآىس (نعث يعلتعزع قذرذتذلع ةنع ت ي

  . 66دئضةن هأآىمنع لذتقا ؤةهيع قعلدذق) هاالك قعلعنعدذ
   توغرعسعدا شلذت ظةلةيهعسساالمنع ظاظعلعسعدعكعلةرنع ظئلعص آئحعدة حعقعص آئتعشكة بذيرذ

 لذت ظةلةيهعسساالمنع آئحعنعث بعر قعسمع ظأتكةندعن آئيعن       نعث صةرعشتعلةراهللا تاظاال بذ ظايةتتة،  
االمن  ذت ظةلةيهعسس ىن ل ةرلعكع ظىح ذالرنعث بعخةت قا، ظ ئلعص مئثعش عدعكعلةرنع ظ ذالرنعث ظاظعلعس ع ظ

دذ   ةؤةر بئرع دعن خ قا بذيرذغانلعقع عدعن مئثعش ازاتالردا   . ظارقعس االممذ غ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثدةك ص ش
اتتع  دة ماث ذننعث آةينع ذنغا     . قوش انالرنع قوش دة قالغ ذننعث آةينع ص، قوش ة قعلع اجعزالرنع هعماي ظ

  . يئتعشتىرةتتع
 ذن عغا قارعمعس ادةم ظارقعس ر ظ علةردعن هئحبع ةنس اؤ   ي ان ظ االك قعلعنغ ةؤمنعث ه زعنع اع ق

  . ظذالرنع ظذالرغا حىشكةن ظازاب ظذقذبةت ظعحعدة تاشالص آئتعثالر. ظاثلعساثالر، بذرذلذص ظذالرغا قارعماثالر
 سعلةر بذيرذلغان يةرضة يةتكىحة ظالغا قاراص مئثعؤئرعثالر  سعلةرنع يولغا باشاليدعغان   خذددع

   .ةك ظالغا مئثعؤعرعثالر بعلةن بعرضة بولغاندآعشع سعلةر
 يةنع تةلتأآىس هاالك قعلعنعدذ(نعث يعلتعزع قذرذتذلعدذ ) يةنع لذتنعث قةؤمع(سةهةردة بذالر (

اهللا تاظاال بذ   .  يةنع لوتقا بذ هةقتة ظعلضعرع ؤةهعي قعلغان ظعدذق   دئضةن هأآىمنع لذتقا ؤةهيع قعلدذق 
دذ  داق دةي ة مذن ازاب : هةقت ذالرغا ظ عزآع، ظ ئقعن    شىبهعس اث ي دذر، ت اث ؤاقتع اغ ت عدعغان ح  حىش

  . ))2ظةمةسمذ؟
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة هعجر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع81سىرة هذد ) 2(
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 * * * * * * *  
 u !% y` uρ ã≅÷δ r& ÏπsΨƒÏ‰yϑ ø9 $# tβρã Å³ö;tG ó¡o„ ∩∉∠∪ tΑ$s% ¨βÎ) Ï Iωàσ ¯≈ yδ ’ Å∀øŠ |Ê Ÿξsù Èβθßs ŸÒø s? ∩∉∇∪ (#θà)̈? $# uρ ©! $# 

Ÿω uρ Èβρâ“ øƒ éB ∩∉∪ (#ûθ ä9$s% öΝs9 uρ r& y7 yγ÷Ψ tΡ Çtã šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠⊃∪ tΑ$s% Ï Iωàσ ¯≈ yδ þ’ ÏA$uΖ t/ βÎ) óΟçFΖ ä. t,Í#Ïè≈ sù ∩∠⊇∪ 

x8ã ôϑ yè s9 öΝåκ ®ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝ ÎκÌE uõ3 y™ tβθßγ yϑ ÷ètƒ ∩∠⊄∪  
لذت . 67خذشال بولذشذص يئتعص آئلعشتع) يةنع لذتنعث قةؤمع(شةهرعنعث ظاهالعسع ) سةدذم(
. 68مئنع رةسؤا قعلماثالر) ظذالرنعث ظالدعداظذالرغا حئقعلعص قويذص (بذالر مئنعث مئهمعنعم، «: ظئيتتع

بعز سئنع آةلضةن «: ظذالر. 69»مئنع خارلعماثالر) مئهمعنعمنع خارالش ظارقعلعق(اهللا دعن قورقذثالر 
دع » مذساصعرالرنع هعماية قعلعشتعن توسمعغانمعدذق؟  ذت . 70دئ رعم «: ل ذالر مئنعث قعزلع ةنع (ب ي

» )ظذالرنع نعكاهالص ظئلعثالر(قعلماقحع بولساثالر ) قازاظع شةهؤةت (دذر، ظةضةر) قةؤمعمنعث قعزلعرع
سئنعث هاياتعث بعلةن قةسةمكع، ظذالر ظةلؤةتتة ضذمراهلعقلعرعدا تئثعرقاص !) ظع مذهةممةد(. 71دئدع

  .72يىرىشعدذ
شةهةر ظةهلعنعث صةرعشعتعلةرنعث قئشعغا ظذالرنع ظةرلةر دةص ضذمان قعلعص آةلضةنلعكع 

  عسعدا توغر
ة،  ذ ظايةتت اال ب انلعر  اهللا تاظ االمنعث مئهم ذت ظةلةيهعسس ةؤمعنعث ل االمنعث ق ذت ظةلةيهعسس  ؤة ع ل
ق ايعتع حعرايلع ذالرنعث ناه قاندا،ظ ةؤةر تاص دعن خ ةنلعكعدعن  ظعكةنلعكع ذص آةلض ال بول ةندة خذش  بعلض

  . خةؤةر بئرعدذ
مئنع رةسؤا ) ويذص ظذالرنعث ظالدعداظذالرغا حئقعلعص ق(بذالر مئنعث مئهمعنعم، «: لذت ظئيتتع
 لذت ظةلةيهعسساالم بذ »مئنع خارلعماثالر) مئهمعنعمنع خارالش ظارقعلعق(اهللا دعن قورقذثالر . قعلماثالر

ة   ث ظ ث اهللا تاظاالنع ة مئهمانالرنع أزنع قةؤمعض ت س ةنلعكعنع بعلعش دع لحعلعرع ظعك ةن ظع ذرذن دئض ذ . عن ب ب
  . نغان ظعدعهةقتة سىرة هذدتعمذ بايان قعلع

دع      داق دئ رعص مذن اؤاب بئ االمغا ج ذت ظةلةيهعسس ذالر ل عرالرنع «: ظ ةن مذساص ئنع آةلض ز س بع
ةنع سئنع بعرةر آعشعنع مئهمان قعلعشتعن توسمعغانمعدذق؟             »هعماية قعلعشتعن توسمعغانمعدذق؟   ي

قا،        ق قعلعش ا يئقعنحعلع ث ظاياللعرعغ ذالرنع ظأزلعرعنع االم ظ ذت ظةلةيهعسس دعن ل االظان ذالرغا  اهللا تاظ  ظ
ا بذ       . رذندعن آئلعشكة بذيرذدع يارعتعص بةرضةن هاالل ظو    ان قعلعنغاحق ابالردا باي بذ توغرذلذق ظعلضعرعكع ب

عز    ةآرارالش هاجةتس ا ت ةردة قايت االيع            . ي ذرغان ب اص ت أزلعرعنع قورش ذالر ظ ةهةردة دذح  ـ ظ ةتتعن، س ظاص
  . ظعدعآئلعدعغانلعقع ظئنعق بولغان ظازابتعن بعخةؤةر 

دع  داق دئ ةد ظةلةيهعسساالمغا مذن اال مذهةمم ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ةن !) ظ ث بعل ئنعث هاياتع س
عدذ  اص يىرىش ذمراهلعقلعرعدا تئثعرق ة ض ذالر ظةلؤةتت ةمكع، ظ ةيغةمبةر    قةس ة ص ذ ظايةتت ةنع ب  ي

دع   ةم قعل ةن قةس اتع بعل االمنعث هاي االم ظىح . ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذغ، بذنعث ا، ظذل ىن آاتت
  . شةرةصنعث بارلعقعغا دااللةت قعلعدذؤة يذقعرع مةرتعؤة 
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ع مالعك  ةمر ظعبن ةنلعكعنع   ،ظ داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دعن ظعبن  ظةبذجةؤزاظع
النعث  هةم اهللا تاظا . اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ظذلذغراق بعر جاننع ياراتمعدع       : رعؤايةت قعلعدذ 

  . مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن باشقا بعرةر آعشعنعث هاياتع بعلةن قةسةممذ قعلمعدع
) ةن قةسةمكع !) ظع مذهةممةد ةنع سئنعث هاياتعث، ظأم      سئنعث هاياتعث بعل ادا   ي رىث ؤة دذني

ةن قةسةم قعلعمةن ذرغانلعقعث بعل اص يىرىشعدذظ. ت ذمراهلعقلعرعدا تئثعرق ة ض ةتادةذالر ظةلؤةتت ذ   ق ب
دة  ع هةققع ةتنعث مةنعس دذ ظاي داق دةي اص يىرع ظ:  مذن دا ظوين ة  . دذذالر ظازغذنلذقلعرع ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ

ةنلعكعنع رعؤاي  داق دئض نعث مذن ع ظابباس دذظعبن ةد: ةت قعلع ع مذهةمم ئنعث تذ! ظ ةن س عث بعل رمذش
  .  ظذالر قايمذقذص يىرىيدذ،قةسةمكع

 * * * * * * *  
 ãΝ åκ øEx‹ s{r' sù èπys øŠ¢Á9 $# tÏ% Î ô³ãΒ ∩∠⊂∪ $sΨ ù= yè yfsù $ pκ u Ï=≈ tã $yγ n= Ïù$ y™ $ tΡ ö sÜøΒ r& uρ öΝ Îκö n= tã Zο u‘$y∨ Ïm ÏiΒ @≅Š Ådf Å™ 

∩∠⊆∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒ Uψ tÏÿ ¿dœuθ tG çΗø> Ïj9 ∩∠∈∪ $pκ ®ΞÎ) uρ 5≅‹ Î6|¡Î6 s9 AΟŠ É)–Β ∩∠∉∪ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∠∠∪  
ار ؤاق ىن حعق دع آ ذقان يىزلةن اتتعق ح ذالرغا ق دا ظ ذ شةهةرنع ظاستعن . 73تع ز ظ تىن -بع  ظىس

ال تاش ياغدذردذق ) يامغذردةك (ؤة ظذالرنعث ظىستععضة ) يةنع آأمتىرىؤةتتذق (قعلعؤةتتذق  . 74ساص
. 75آأزةتكىحعلةر ظىحىن هةقعقةتةن نذرغذن ظعبرةتلةر بار) يةنع ظذالرغا نازعل بولغان ظازابتا(ظذنعثدا 

بذنعثدا . 76يول ظىستعدة هةقعقةتةن هئلعمذ مةؤجذت تذرماقتا) قذرةيشلةر شامغا بارعدعغان(ظذ شةهةر 
  . 77مأمعنلةر ظىحىن هةقعقةتةن ظعبرةت بار

  لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا 
 دع ذقان يىزلةن اتتعق ح ذالرغا ق تعن         ظ ةهةرنع ظاس ذ ش صظىسـ  ب أمتىرىش ؤة ،تعن قعلع  دىم آ

ال  ذالرنعث ظىستعضة ساص ة ظاثلعغ ظ ةن بعرض اش ياغدذرذش بعل اؤازدذر ت اتتعق ظ ذدةك ق ذالقنع يارغ ذ . ان ق ب
  . ظةهؤال آىن حعققان حاغدا يىز بةرضةن ظعدع

 آأزةتكىحعلةر ظىحىن هةقعقةتةن نذرغذن ظعبرةتلةر ) يةنع ظذالرغا نازعل بولغان ظازابتا(ظذنعثدا
ا ة مةؤ   رب ةهةرنعث هازعرغعح ذ ش ةنع ب أ      ي رع آ ة ظعزلع ذرغان خاراب ذص ت ذت بول ةقعل زةتكىحع ؤةج  ظ

  .  اهللا تاظاالنعث ظعنتعقام ظالغانلعقعغا صاآعت بولعدعغان ظئنعق دةلعلدذر،بذظعضعلعرع ظىحىن ظئيتقاندا، 
ةتنع ظعزد    “)مذتةؤةسسعمعين(ىحع  آأزةتك”ظايةتتكع  : مذجاهعد عضىحعلةر، دةص   دئضةن سأزضة هةقعق
ع ة ظئيتت اك . مةن اس ؤة زةهه ع ظابب دعآأزةتك: ظعبن ةر، دئ ةتادة. ىحعل دع : ق ذحعالر، دئ رةت ظالغ ع . ظعب ظعبن

  .  دةص تةصسعر قعلدع،ظذالر تةصةآكىر قعلغذحعالر: آةسعر
  سةدذمنعث يول ظىستعضة قذرذلغان شةهةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 ذرماقتا ) قذرةيشلةر شامغا بارعدعغان (ظذ شةهةر ذ مةؤجذت ت  يول ظىستعدة هةقعقةتةن هئلعم
 )1(يةنع تاشالر ياغدذرذلذص ظاستعن ـ ظىستعن بولذص آةتكةن صاسكعنا سئسعق آألدةك بولذص قالغان سةدذم    

  . شةهعرع تا هازعرغعحة يولذحعالر ظأتىص تذرعدعغان مةهيا يولعنعث ظىستعدعدذر

                                                 
  ]. لعسانذلظةرةب[هازعرقع سىرعيةنعث هعمعس رايونعغا جايالشقان شةهةرنعث ظعسمع ) 1(
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دذ      ة مذنداق دةي  - سعلةر ظذالرنعث يةرلعرعدعن ظةتعضةن    !) ظةهلع مةآكة  ظع  (: اهللا تاظاال بذ هةقت
  . ))1ظاخشامدا ظأتىص تذرعسعلةر، سعلةر حىشةنمةمسعلةر؟

 ار رةت ب ةن ظعب ىن هةقعقةت ةر ظىح دا مأمعنل ىزىل ـ       بذنعث ةؤمعنع ظ ذت ظةلةيهعسساالم ق ةنع ل  ي
ارةت بذ ظعشعمعزدا اهللا    شعدع االم ؤة ظذنعث ظاظعلعسعنع قذتقذزذ  آئسعل هاالك قعلعش، لذت ظةلةيهعسس       ن ظعب

  . تاظاالغا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان آةلتىرضىحعلةر ظىحىن روشةن صاآعت باردذر
 * * * * * * *  

 β Î) uρ tβ% x. Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ s3÷ƒ F{$# tÏϑ Ï=≈ sà s9 ∩∠∇∪ $ uΖôϑ s)tFΡ $$ sù öΝ åκ ÷]ÏΒ $yϑ åκ ®ΞÎ) uρ 8Π$tΒ Î* Î7 s9 &Î7 –Β ∩∠∪   

شذظةيبنعث (. 78)يةنع آذفرعدا هةددعدعن ظاشقانالر ظعدع(سعزآع، زالعم ظعدع ظةيكةلعكلةر، شىبهع
) يةنع بذ ظعككع شةهةر(ظذالرنع هاالك قعلدذق، ظذالر ) صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن

 ظذالردعن ظعبرةت! ظع مةآكة ظاهالعسع(نعث هةر ظعككعلعسع، شىبهعسعزآع، ظاشكارا يول ظىستعدعدذر 
  . 79)ظالمامسعلةر؟

  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بولغان ظةيكةلعكلةرنعث هاالك قعلعنعشع توغرعسعدا 
ةر دذر )2(ظةيكةلعكل االمنعث قةؤمع ذظةيب ظةلةيهعسس ق .  ش ةتادة ؤة باش اك، ق دع عزةهه داق دئ : الر مذن

شئرعك آةلتىرىش، يولدعن ظأتكةن     لعكلةرنعث ضذناهع اهللا تاظاالغا    ةظةيك. ظةيكة دئضةن قويذق ظورمانلعقتذر   
اؤاز     . آارؤانالرنع بذالش ؤة ظألحةم ـ تارازعدا آةم بئرعشتةك رةزعل ظعشالر ظعدع     اتتعق ظ اهللا تاظاال ظذالرغا ق

دع    ام ظال ذالردعن ظعنتعق ةن ظ ةؤةتعش بعل ازابالرنع ظ ارلعق ظ ةؤرةش قات ةر ت االمنعث  . ؤة ي ذت ظةلةيهعسس ذ ل ب
ئقعن ظعدع           قةؤمعنعث زامانعسعدعن آئيع    ةؤمنعث ياشعغان دةؤرع ؤة ظورنع ي شذنعث  . ن بولذص، بذ ظعككع ق

دع داق دئ اال مذن ذ شةهةر : ظىحىن اهللا تاظ دعغان(ظ امغا بارع ةن ) قذرةيشلةر ش تعدة هةقعقةت ول ظىس ي
:  شذنعث ظىحىن شذظةيب ظةلةيهعسساالم قةؤمعنع ظاضاهالندذرغاندا مذنداق دئدعهئلعمذ مةؤجذت تذرماقتا

نعث جايعثالر(سعلةر ) نعث دعيارع(ت قةؤمع لذ (دعن يعراق ظةمةس)3( .  
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ ut õ¾r& Íôf Ït ù: $# tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝ ßγ≈ sΨ ÷ s?# uuρ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u (#θçΡ% s3sù $ pκ ÷]tã tÅÊÍ ÷èãΒ ∩∇⊇∪ 

(#θçΡ% x.uρ tβθçG Ås÷Ζ tƒ zÏΒ ÉΑ$t6Åg ù: $# $·?θã‹ ç/ šÏΖ ÏΒ#u ∩∇⊄∪ ãΝ åκøE x‹s{ r' sù èπ ysøŠ¢Á9 $# tÏ⇔ Î6óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ !$ yϑ sù 4 o_ øî r& Νåκ ÷] tã 

$̈Β (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3 tƒ ∩∇⊆∪  
يةنع ظذالرنعث سالعه ظةلةيهعسساالمنع (هعجرعلعكلةر هةقعقةتةن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع 

ار قعلغانلعقع  ةيغةمبةرلةرنعمذ ظعنك قا ص انلعقع باش ار قعلغ أجعزعلعرعمعزنع  .80)دذرظعنك ذالرغا م ظ
يةنع تاشتعن حعشع تأضة حعقعرعشتةك قذدرعتعمعزضة دااللةت قعلعدعغان مأجعزعلةرنع ظذالرغا (آةلتىردذق 
ظةمعن بولغان هالدا تاغالرنع ) ظازابتعن( ظذالر .81لةردعن يىز ظأرىدع) مأجعزة(، ظذالر بذ )آأرسةتتذق

لئكعن قاتتعق حذقان سةهةردعال  .82ظأي ساالتتع) بعدعن ساقاليدذ دةصبذ بعزنع اهللا نعث ظازا(تئشعص 
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر138 ــــ 137سىرة ساففات ) 1(
 ]. مذظجةمذلبذلدان. [هازعرقع سةظذدع ظةرةبعستاننعث شعمالعدعكع تةبذك شةهعرع ظةتراصعغا ظورذنالشقان شةهةر) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89سىرة هذد ) 3(
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يةنع ظذالرنعث سالغان (ظذالرنعث قعلغان ظةمضةآلعرع ظأزلعرعضة ظةسقاتمعدع  .83ظذالرنع هاالك قعلدع
 .84)بعنالعرع ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقالص قااللمعدع

  الك قعلعنعشع توغرعسعدا سةمذد قةؤمع بولغان هعجعرلعقالرنعث ها
رلعقالر االمنع  )1(هعجع العه ظةلةيهعسس ةيغةمبةر س ان” ص دذر “يالغ ةمذد قةؤمع ةن س ر  .  دئض آعمكع بع

دذ  ان بولع ا حعقارغ ةيغةمبةرلةرنع يالغانغ ارلعق ص ا، ب ا حعقارس ةيغةمبةرنع يالغانغ ىن . ص ذنعث ظىح ش
اهللا تاظاال سالعه ظةلةيهعسساالمنعث     . ام بئرعلدع   دةص ن   “صةيغةمبةرلةرنع يالغانغا حعقارغان  ”هعجعرلعقالرغا  

اتتعق قذرام تاشتعن تأضة حعقعرعص بةرضعنعدة، سالعه ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظئلعص                    دذظا قعلعشع بعلةن ق
ان         ةنلعكعنع باي ئلعص آةلض ذالرغا ظ أجعزعنع ظ دعغان م اآعت بولع تلعقعغا ص ةيغةمبةرلعكنعث راس ةن ص آةلض

  . قعلدع
ذالرنعث ة ظ ة   تأض دعغان، يةن ة ظعحع ر آىنع تأض ةردعكع سذنع بع ذ ي ذص، ظ دعغان بول دا ظوتالي  يذرتلعرع

عدعن  دظذالر هةد . ظعحعدعغان قعلعص بةلضعلةنضةن ظعدع    ) سالعه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع   (بعر آىنع ظذالر    
دع  عنع بوغذزلع عص تأض دع   . ظئش داق دئ ذالرغا مذن االم ظ العه ظةلةيهعسس دعن س أيىثالردا«: ظان  ظ

اتلعقتعن ( ذؤئلعثالر) هاي ذ ؤةدة يالغان ظةمةس. ظىح آىن بةهرعمةن بول اال مذنداق دئدع))2»ب :  اهللا تاظ
      ذق ةتتعن آورل ذالر هعداي ةتتذق، ظ ع آأرس وغرا يولن ا ت ةمذدقا بولس ذمراهلعق (س ةنع ض ذق   )ي ع ظارت ن

  . ))3بعلدع
 عزنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقاليدذ بذ ب (ظةمعن بولغان هالدا تاغالرنع تئشعص ) ظازابتعن(ظذالر

 يةنع ظذالرنعث قورقذنحعسع يوق، ظذنداق ظأيلةرضة ظئهتعياجع بولمعسعمذ ظذ ظأيلةرنع        ظأي ساالتتع ) دةص
دا بعهذدة ساالتتع           أيلعرع          . هةددعدعن ظاشقان ؤة آأرةثلعضةن هال ظذالرنعث هعجعر جعلغعسعدعكع سالغان ظ

دذ   ة حئلعقع ذ آأزعمعزض ةيغة . هازعرم عدعن     ص ر جعلغعس ؤئتعص هعجع ذآقا آئتع االم تةب مبةر ظةلةيهعسس
دع        داق دئ ة مذن ةتتع ؤة ساهابعلعرعض ذغعنع تئزل ص ظذل ةس قعلع عنع ص دة، بئش كةن «: ظأتكةن ازاب حىش  ظ

ة   ذالرغا يةتكةن ظازابنعث سعلةرض ةر يعغلعيالمعساثالر ظ رعثالر، ظةض دا آع ةؤمنعث ماآانعغا يعغلعغان هال ق
  . »ورقذص يعغالثالريئتعص قئلعشعدعن ق

دع ذالرنع هاالك قعل اتتعق حذقان سةهةردعال ظ ئكعن ق ذالرنع ل أتعنحع آىنع سةهةردة ظ ةنع ت  ي
يةنع ظذالرنعث سالغان بعنالعرع (ظذالرنعث قعلغان ظةمضةآلعرع ظأزلعرعضة ظةسقاتمعدع . هاالك قعلدع 

ضعنعث سذ ظعحعشعضة بئخعللعق قعلعص سذغا  يةنع ظذالر تأ)ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقالص قااللمعدع
ارلعق        ؤة قات ةت ؤة مئ ان زعراظ ةن ظالغ ذ بعل ايدعالنغان س ذزالص ص عنع بوغ ىن تأض لعقع ظىح علعص قالماس قعس
ذ         قا قعلحعلعكم ازابتعن قذتقذزذش ذالرنع ؤة ظ ةندة، ظ ازاب آةلض تعن ظ اال تةرةص ذالرغا اهللا تاظ ايلعقعلعرع ظ ب

  . ظةسقاتمعدع
 * * * * * * *  

 $ tΒ uρ $ sΨ ø)n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠt/ ωÎ) Èd,ysø9 $$ Î/ 3 χ Î) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹Ï? Uψ ( Ëx x ô¹ $$sù 

yx ø ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pgù: $# ∩∇∈∪ ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ß,≈ ¯= sƒ ù: $# ãΛÏ= yè ø9$# ∩∇∉∪  
                                                 

  . سةظذدع ظةرةبعستاننعث شعمالعغا ظورذنالشقان قةدعمع شةهةر) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع65سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17علةت سىرة فذسس) 3(
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ظاساسعدعال ياراتتذق، قعيامةتنعث بعز ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالردعكع نةرسعلةرنع صةقةت هةق 
دذر،  ع حوقذم ةد (بولذش ع مذهةمم ذالرغا ! ظ ولمعغعن، ظ ةث ب ةن ت ادانالر بعل دة )ن ق مذظامعلع حعرايلع

ولغعن دذر، . 85ب ةممعنع ياراتقذحع ةن ه ارعث هةقعقةت ةهؤالعنع (صةرؤةردعض ةرنعث ظ ص ) بةندعل بعلع
  . 86تذرغذحعدذر

رعتعلغانلعقع ؤة قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقع دذنيانعث مةنصةظةتلعنعش ظىحىن يا
  توغرعسعدا 

 ،ذق عدعال ياراتت ةق ظاساس ةقةت ه علةرنع ص ذالردعكع نةرس ع ؤة ظ مانالرنع، زئمعنن ز ظاس بع
دذ  ع حوقذم ةتنعث بولذش دذ،   ) اهللا  ( .رقعيام اراص جازاالي لعرعغا ق انالرنع قعلمعش انلعق قعلغ يام
ق  انالر حعرايلع علعق قعلغ دذياخش ات بئرع دذ  ))1 مذآاص داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ماننع، :  اهللا تاظ ظاس

ةنع ظذالرنع بعكار يارعتعلغان دةص     (زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار ياراتمعدذق، ظذ       ي
اراش عرالرغا دوزاختعن ؤاي) ق ذمانعدذر، آاص عرالرنعث ض ع ظعنسانالر)2( !آاص أزةثال! ظ رنع بعزنع سعلةر ظ

اراتتع  ار ي دعغان،   (بعك اؤابمذ بةرمةي داق س ز هئحقان اراتقعنعمعزدةك بع اتالرنع ي ع هايؤان ةنع سعلةر بعزن ي
اراتتع  دعغان قعلعص ي ذ بةرمةي علةر؟ )جازام دذ دةص ظويالمس اهعمعزغا قايتذرذلماي أزةثالرنع بعزنعث دةرض  ، ظ

ةق   اله يو     -ه ئح ظع قا ه دعن باش تىندذر، ظذنعث اه اهللا ظىس نعث    صادعش ذغ ظةرش ذر، اهللا ظذل قت
  . ))3صةرؤةردعضارعدذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلدع ؤة                   ظاندعن اهللا تاظاال ص
ةيغةمبةرلعكنع ظعنكار قعلغان               ازار بةرضةن، ظذالرغا ظئلعص آةلضةن ص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظأزعضة ظ

رعكالردعن حعرايل ذيرذدعمذش كة ب ىز ظأرىش ة ي عن  : عقح االم دئض عن، س ىز ظأرىض ذالردعن ي ةن ظ ةنع (س ي
ن      ذ قعلمعغع ا دةؤةتم ن، دعنغ ذ قعلمعغع ذالرغا بةددذظام عدة  )ظ ذالر آةلضىس اقعؤعتعنع (، ظ ذفرعنعث ظ ) آ

دذ قعالر  . ))4بعلع ةتادة ؤة باش د، ق ذص        : مذجاهع كةن بول دة حىش ذرذن مةآكع تعن ب اد قعلعش ةت جعه ذ ظاي ب
  . رةت قعلغاندعن آئيعن حىشكةن، دئدعمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجهاد قعلعش ظايعتع صةيغةجع

  ،بعلعص تذرغذحعدذر) بةندعلةرنعث ظةهؤالعنع(صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن هةممعنع ياراتقذحعدذر 
ث ق     ةنلعكعنع، اهللا تاظاالنع دانع ظعك ةت مةي ث قعيام دعغان جاينع ايتعص بارع ةت ق ذ ظاي اظعم  ب ةتنع ق عيام

اجعز آئلعص قالمايدعغانلع        ،قعلعشقا قادعر ظعكةنلعكعنع   قعنع، زئمعننعث   هةر قانداق نةرسعنع يارعتعشقا ظ
لذث ـ صذشقاقلعرعدا تعما ـ تعما بولذص آةتكةن جةسةتلةر ؤة باشقا نةرسعلةرنع بعلعشكة       هةر قانداق بعر بذ

  . قادعر ظعكةنلعكعنع تةآعتلةش ظىحىندذر
ا دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت عنع    : ال ب ذالرنعث ظوخشعش ان زات ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس

ادعر، اهللا ماهعر ياراتقذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذر   ذنعثغا ق ذ ب ادعر ظةمةسمذ؟ ظ رةر . يارعتعشقا ق اهللا بع
ةيظعنع  نع(ش ذنعثغا   ) يارعتعش ا، ظ رادة قعلس ةل «ظع ذتقا آ دذ » ؤذج ذ -دةي ذ ؤذج دذ دة، ظ  اهللا .تقا آئلع
ظذنعث دةرضاهعغا   ) ظألضةندعن آئيعن  (قع ظذنعث قولعدعدذر،    ذع، هةر بعر نةرسعنعث ظعضعلعك هوق      صاآتذرآ

   ))5قايتذرذلعسعلةر
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةت27سىرة ساد ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر116 ــــ 115سىرة مأظمعنذن ) 3(
  .  ـ ظايةت89سىرة زذخرذف ) 4(
  .  ـ ظايةتلةر83 ــــ 81سىرة ياسعن ) 5(
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ازدا( دعغان ية ) نام ةآرارلعنعص تذرع ةتنع تت ة ظاي ةنع (ت ىرة فاتعه ةنع س ذرظاننع ) ي ذغ ق ؤة ظذل
لعرعضة آأز سالمعغعن، ن قعلغان نةرسعةبةزع آاصعرالرنعث بعز بةهرعم .87هةقعقةتةن ساثا ظاتا قعلدذق

  .88قايغذرمعغعن، مأمعنلةرضة آةمتةر بولغعن) نعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن(ظذالر 
  قذرظاننع نازعل قعلعش ؤة ظذنعثغا دةؤةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا 

دذ   داق دةي االمغا مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةردذق  : اهللا تاظ ذرظاننع ب ا ق اثا آاتت ز س ةن . بع س
المعغعن دذنيا أز س ة آ ذنعث زعبذزعننةتلعرعض ا ؤة ظ ةر   . غ ان زعبذزعننةتل ةن قعلغ ةهلعنع بةهرعم ا ظ ز دذني بع
ذالر دذر ظ عناش ظىحىن ذ . نع س ةن بول ن   بةهرعم ارزذ قعلمعغع عنع ظ ةندعمذ بولذش ةرنعث س . ؤاتقان زعبذزعننةتل

ساثا  . ث يئرعم بولمعسذنظذالرنعث سئنع يالغانحع دئضةنلعكع ؤة دعنعثغا قارشع حعقانلعقع ظىحىن آأثلى    
  . ))1ظةضةشكةن مأمعنلةرضة مذاليعم بولغعن

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب انالر(: اهللا تاظ ع ظعنس اراثالردعن  !) ظ أز ظ ة ظ عزآع، سعلةرض شىبهعس
دع ةيغةمبةر آةل علةرنعث    . ص ذ س دذ؛ ظ ر تذيذلع ذنعثغا ظئغع عثالر ظ ةت حئكعش علةرنعث آىلص ةت (س هعداي

  . )2(هئرعستذر، مأمعنلةرضة ظامراقتذر، ناهايعتع آأيىمحاندذر) تئصعشعثالرغا
ر خعل آأز قاراشالر  دئضةن سأزنعث مةنعسع هةققعدة هةتةآرارلعنعص تذرعدعغان يةتتة: ظايةتتعكع

ار  ةير، زةههاك ؤة       بعرعنحع؛ . ب اس، مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب  ظعبنع مةسظذد، ظعبنع ظأمةر، ظعبنع ظابب
ة       : اق دةيدذ باشقعالر مذند  ارةت يةتت ةظراف ؤة يذنذستعن ظعب ظذ بةقةرة، ظال ظعمران، نعسا، ماظعدة، ظةنظام، ظ
  .ظعبنع ظابباس ؤة سةظعد ظعبنع جذبةير بذنع ظاالهعدة تةآعتلعدع. ظذزذن سىرعدذر

دع  داق دئ ةير مذن ع جذب ةظعد ظعبن أآىملعرعنع  : س ازا ه راس ؤة ج ىرعلةردة مع ذ س اال ظ اهللا تاظ
عرعك دع     لعظعلض ان قعل أآىملعرعنع باي ةرعظةت ه قا ش علعرعنع ؤة باش داق   . ةرنعث قعسس اس مذن ع ظابب ظعبن

  .  ظعلضعرعكعلةرنعث خةؤةرلعرعنع ؤة ؤةز ـ نةسعهةتلةرنع بايان قعلدع،معسالالرنع: دئدع
ع؛ عتعدذ    ظعككعنح ةتنع آأرس ة ظاي ارةت يةتت ةدعن ظعب ىرة فاتعه ع س ذنعث مةنعس ةر،  .  ظ ةلع، ظأم ذ ظ ب

ع م ان   ظعبن ةت قعلعنغ ارلعقالردعن رعؤاي اس قات ع ظابب ظذد ؤة ظعبن دذ  . ةس داق دةي اس مذن ع ظابب : ظعبن
يم،  انعر رةهع معلالهعر رةهم ذر  بعس ةتتعنحع ظايةتت دع   )3(ي اس قعل ة خ اال سعلةرض ذنع اهللا تاظ راهعم . ، ظ ظعب

ةظعي ةب   ،نةخ ع هةؤش ةهرع ظعبن ة ش ع ظةبذمةلعك د ظعبن ع ظذبةي دذلاله ظعبن د عر، هةسةنبةس ظاب  ؤة مذجاهع
  . قاتارلعقالرمذ ظعبنع ظابباسنعث صعكرعضة قوشذلدع

دذ    . ظعمام بذخارع بذ هةقتة ظعككع هةدعس رعؤايةت قعلدع  ةلال مذنداق دةي مةن  : ظةبذسةظعد ظعبنع مذظ
مةن ناماز   .  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئنعمدعن ظأتىص آئتعؤئتعص مئنع حاقعردع           .ناماز ظوقذؤاتقان ظعدعم  

ذص ب ةيغةمبةر        ظوق ذص ص ذص بول ازنع ظوق دعم، نام عغا آةلمع االمنعث قئعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ولغذح
اردعم   عغا ب االمنعث قئعش االم . ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام   «: ص ئنع حاقعرعس ةن س قا م نئمعش

ةن؟ دع» آةلمةيس ةن. دئ ةيغةمبعرع : م ث ص ع اهللا نع دعم، ! ظ ذؤاتقان ظع از ظوق دعمنام ةيغةمبةر .  دئ ص
                                                 

  .  ـ ظايةت215سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةت128سىرة تةؤبة ) 2(
  . يةنع سىرة فاتعهة بعسمعللعنع قوشقاندا يةتتة ظايةت بولعدذ، دئمةآحع بولذشع مذمكعن) 3(
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االم اال«: ظةلةيهعسس ةر : اهللا تاظ ع مأمعنل دعغان   ! ظ علةرنع تعرعلدىرع ةيغةمبعرع س ذنعث ص ةنع (اهللا ؤة ظ ي
تىرعدعغان ا ظئرعش ةدعي هاياتق ثالر) ظةب ذل قعلع ذنع قوب ا، ظ ا دةؤةت قعلس ةن ))1ظعمانغ ذ؟ م  دئمعدعم

ر       ذغ بع ةث ظذل دعكع ظ ذرظاننعث ظعحع اثا ق ذرذن س تعن ب ص آئتعش حعتتعن حعقع عتعص  مةس ىرعنع ظأض  س
ةن دع»قويعم كة   .  دئ ص آئتعش حعتتعن حعقع االم مةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص ازدعن آئ ر ظ بع

ذنعثغاتةمشعلعؤاتقاندا ةيغةمبعرع :  ظ ع اهللا نعث ص ىرةنع   ! ظ ر س ذغ بع ةث ظذل دعكع ظ ذرظاننعث ظعحع ةن ق س
ة، شذنداق  « :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ماثا ظأضعتعص قويماقحع بولغان ظعدعث، دئدعم      ظةلهةمدذ  ”ظذ  . هةظ

ا    .  دذر )2(“لعلالهع رةببعلظالةمعين  ظذ نامازدا تةآرارلعنعص تذرعدعغان يةتتة ظايةتتذر ؤة ماثا بئرعلضةن آاتت
  .  دئدع»قذرظاندذر

 ظعمام بذخارع ظةبذهىرةيرةدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع   تةيةنة بعر هةدعس 
دذ ةت قعلع ذر ؤة   « :رعؤاي ة ظايةتت دعغان يةتت ةآرارلعنعص تذرع ازدا ت ة، نام ةؤهعرع سىرة فاتعه ذرظاننعث ج ق

  . »ظذلذغ قذرظان آةرعمدذر
ةك ذرظانلعقعغا    ،دئم ا ق ةت ؤة آاتت ة ظاي دعغان يةتت ةآرارلعنعص تذرع ةنعث ت ىرة فاتعه ذ هةدعسلةر س  ب

اآعتتذر ذق ص ةآرارل  . ظوح ىرعلةرنع ت قا س ةدعن باش ىرة فاتعه ئكعن س ةت دةص  ل ة ظاي دعغان يةتت عنعص تذرع
دذ ت آةلمةي ةتلةش زع علعدذ. سىص ةتلةر تئص ذ سىص ىرعلةردعمذ ب ذ س ع ظ ذرظاننعث . حىنك ذ ق ذنداقال ب ش

  . هةممعسعنع بذ سىصةت بعلةن سىصةتلةشكعمذ زعت آةلمةيدذ
دذ   اهللا تاظاال بذ هةقتة    . عل قعلدع  اهللا سأزلةرنعث ظةث حعرايلعقع بولغان قذرظاننع ناز        :  مذنداق دةي

ة ( اهةتتة، باالغةتت دذ،     ) صاس اص آئتع ة ظوخش ع بةزعسعض ذنعث بةزعس ةهكامالر،  -ؤةز(ظ عهةتلةر، ظ  نةس
 قذرظان بعر تةرةصتعن مةنعسع بةزعسع ـ بةزعسعضة ظوخشاص         ، دئمةك )3(تةآرارلعنعدذ ) قعسسعلةر ظذنعثدا

  . آئتعدعغان يةنة بعر تةرةصتعن تةآرارلعنعدعغان ظذلذغ قذرظاندذر
ز بةهرعم عرالرنعث بع ةزع آاص المعغعنةب أز س ان نةرسعلعرعضة آ اال ساثا ن قعلغ ةنع اهللا تاظ  ي

ذ    بةرضةن آاتتا قذرظاننع غة    ضةص آئتعدعغان نازذنئمةتلةرضة آأز     ى ت،ؤاتقاننعمةت بعلعص، ظذالر بةهرعمةن بول
ةؤفعي . قعرعثنع سالمعغعن  ةت هةققعدة ظ ذ ظاي دذ ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنل ،ب ةت قعلع : عكعنع رعؤاي

ار     دا ب ث هةمراهع ث ظأزعنع ر ظادةمنع عكةن  بع ذ بولس عنع مةندعم ان نةرس ع بولغ ارزذ قعلعش ةنظع ، دةص ظ  م
  . قعلعندع

 * * * * * * *  
 ö≅ è% uρ þ’ ÏoΤ Î) $tΡ r& ãƒÉ‹̈Ζ9 $# ÚÎ6ßϑ ø9 $# ∩∇∪ !$ yϑ x. $uΖ ø9 u“Ρ r& ’ n?tã tÏϑ Å¡oKø) ßϑ ø9 $# ∩⊃∪ tÏ% ©!$# (#θè= yèy_ tβ# uö à) ø9$# 

tÅÒ Ïã ∩⊇∪ y7 În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ̈Ψ n= t↔ ó¡sΨ s9 tÏèuΗ ød r& ∩⊄∪ $−Η xå (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊂∪  
» ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةن) سعلةرنع اهللا نعث ظازابعنعث نازعل بولذشعدعن(مةن هةقعقةتةن «
عن ة . 89دئض اراالرغا (صارحعلعؤةتكىحعلةرض ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ع ي ةن ظعنجعلن ةؤرات بعل ل ) ت نازع

ذرظاننع نازعل قعلدذق (قعلغاندةك  ذالر . 90)ساثا سىرة فاتعهة بعلةن ظذلذغ ق ةنع يةهذدعيالر ؤة (ظ ي
يةنع قذرظاننعث بةزعسعضة ظعشعنعص، بةزعسعنع ظعنكار ( صارحة قعلعؤةتتع -قذرظاننع صارحة ) ناساراالر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة ظةنفال ) 1(
  . يةنع سىرة فاتعهةدذر دئمةآحع) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة زذمةر ) 3(
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ةن  .91)قعلدع امع بعل ذالر صةرؤةردعضارعثنعث ن ةنع خااليعق ( قةسةمكع، ظ ذ (نعث هةممعسعنعث ) ي ب
  .93ـ92قعلغان ظعشلعرعنع حوقذم سورايمعز) دذنيادا

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع آعشعلةرضة مذنداق دئيعشكة بذيرذيدذ              ةن مةن هةقعقة «: اهللا تاظاال ص ت

عدعن ( ل بولذش ث نازع ث ظازابعنع علةرنع اهللا نع اهالندذرغذحعمةن ) س كارا ظاض ةيغةمبة »ظاش ةنع ص ر  ي
عرعكع ظىمةت  االم ظعلض اال     ظةلةيهعسس علةردعن اهللا تاظ ةن آعش ان دئض ةيغةمبةرلعرعنع يالغ ث ص ةردعن ظأزعنع ل

ئلعص ام ظ ىحعلةر ،ظعنتعق ان دئض أزعنع يالغ ةندةك ظ ازاب حىشىرض ذالرغا ظ ث نع ظ ك ظازابنع ذالرغا دةرتلع  ظ
  . شعدعن ظاضاهالندذرعدذحىشى

لعم  ذخارع ؤة مذس ام ب داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ا رةزعيةلاله  ظةبذمذس
أز قةؤمعضة   مةن ؤة  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   اهللا تاظاال مةن بعلةن ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلعك، خذددع ظ

ئلعص ةؤمعم : آ ع ق ان ب    ! ظ تذرذص آئلعؤاتق كة باس ذ تةرةص ةن ب ةن هةقعقةت ةن    م أزذم بعل أز آ ذننع ظ ر قوش ع
أردى اهالندذر آ كارا ظاض ةن ظاش ةن هةقعقةت ذزذثالرم، م أزةثالرنع قذتق ذزذثالر !غذحعمةن، ظ أزةثالرنع قذتق  ظ

ر آعشعضة ظوخشاشتذر ذنعثغا ظع . دئضةن بع ىم آعشعلةر ظ ر تىرآ دعن بع ذنعث قةؤمع ةن ظ ةت شذنعث بعل تاظ
أزلعرعنع قذتقذزدع               ،قعلعص اناه جاي تئصعص ظ ة بعر تىرآىم    .  قاراثغذ حىشىشع بعلةنال يولغا حعقعص، ص يةن

دا تاث ظاتقذزدع          أز ظورذنلعرع اراص ظ شذنعث بعلةن سةهةردة قوشذن     . آعشعلةر بولسا، ظذنع يالغانحع دةص ق
ئلعص  تذرذص آ اتتع  ،باس ةلتىآىس يوق ذالرنع ت ا ظعتاظ   .  ظ ذ ماث ة ش ةن    ظةن ئلعص آةلض ةن ظ ان ؤة م ةت قعلغ

ان     ار قعلغ ةقنع ظعنك ةن ه ئلعص آةلض ةن ظ ان ؤة م عي بولغ ا ظاس ةن ماث ع بعل كةن آعش ة ظةضةش نةرسعض
  .»آعشعنعث معسالعدذر
صارحعلعؤةتكىحعلةرضة دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا   

صارحعلعؤةتكىحعلةرضة    صةيغةمبةرلةرضة قارشعلعق    يةنع ظعتتعصاق تىزىص قةسةم قعلغذحعالر، ظذالر
ةت بئرعشكة ظعتتعصاقلعشعص قةسةم قعلعشعدذ   ذالرغا ظةزعي ا حعقعرعشقا ؤة ظ ذالرنع يالغانحعغ . قعلعشقا، ظ

الع    ة س ذ هةقت اال ب ةؤمنعث اهللا تاظ االمنعث ق دذ   ه ظةلةيهعسس داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزعدعن خ ذالر:  س : ظ
ةؤةلعرعنع        «: ظذالر ظئيتتع   . دئدع » ظأز ظارا اهللا بعلةن قةسةم قعلعثالر     « بعر آئحعدة سالعهنع ؤة ظذنعث ت

ظعضعسعضة، ظذ ظألتىرىلضةن حاغدا بعز ظىستعدة        ) يةنع ظذالرنعث (حوقذم ظألتىرةيلع، ظاندعن حوقذم ظذنعث      
ارا قةسةم ظعحشكةن دئضةنلعك         :  مذجاهعد  ))1»ظةمةس ظعدذق، بعز هةقعقةتةن راستحعلمعز، دةيلع          أز ظ ظ

دع  دذ، دئ ة ظوخشاش  ا. بولع دعكع ظايةتلعرعض ث تأؤةن ذالر: هللا تاظاالنع دذ «: ظ ألىآنع تعرعلدىرمةي » اهللا ظ
اتتعق قةسةم ظعحعشتع، ظذنداق ظةمةس  دذ(دةص ق ألىآنع تعرعلدىرع ةنع ظ ذم ظعشقا )ي ، اهللا ؤةدعسعنع حوق

ذرعدذ  ئكعن.ظاش ع  ، ل انالرنعث تولعس ذدرعتعنع ( ظعنس ث ق دذ  ) اهللا نع ة (بعلمةي قا ظألض يعن شذثالش ندعن آئ
دذ  ار قعلع نع ظعنك ذالرغا)2( )تعرعلعش ةم   ) ظ ايمعز، دةص قةس عز يوقالم ز هةرض عرع، بع علةر ظعلض س

ةنمعدعثالر؟  دذ(ظعحمعض عتعص     3( )()دئيعلع ئقعرلعرعنع آأرس ةرنعث ص ا مأمعنل ةر دوزعخعالرغ ظةظرافتعكعل
ةنع ظذالر   )4(آعشعلةر مذشذالرمذ؟  سعلةر اهللا نعث رةهمعتعضة ظئرعشةلمةيدذ، دةص قةسةم قعلغان     ) تذرذص  ي

                                                 
  .  ـ ظايةت49سىرة نةمل ) 1(
  .  ـ ظايةت38سىرة نةهل ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظعبراهعم ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع49سىرة ظةظراف ) 4(
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 دةص “قةسةم قعلغذحعالر  ” ظذالر  ،دذنيادا بعر نةرسعنع يالغان دئسعال ظذنعثغا قةسةم ظعحعدعغانلعقع ظىحىن   
  . ظاتالدع
 ذالر اراالر(ظ ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ارحة ) ي ذرظاننع ص ع -ق ارحة قعلعؤةتت ذرظاننعث ( ص ةنع ق ي

ألىص  قعلعنغان  يةنع ظذالر ظأزلعرعضة نازعل  ظعنكار قعلدع بةزعسعضة ظعشعنعص، بةزعسعنع   ، آعتابالرنع ب
  . بةزعسعضة ظعشةندع ؤة بةزعسعنع ظعنكار قعلدع

ذنعث      ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع ظعبن ام ب دة  ظعم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي داق ب  مذن
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذص : دئض اب بول ةهلع آعت ذالر ظ ذرظاننع ب،ظ ذنعث   ق ألىص ظ ة ب ة بألةآلةرض ر قانح ع

  . بةزعسعضة ظعشةندع ؤة بةزعسعضة ظعنكار قعلدع
أزدة     ذرظان آ ذرظان دئضةن سأزدعن مذشذ ق ارحعلعؤةتكىحعلةر دئضةن سأزدعن قذرةيش قةبعلعسع، ق ص

  . تذتذلعدذ، دئضةن آأز قاراشمذ بار
ألعؤةتتع    ةتا مذند     ،قذرظاننع بألةآلةرضة ب عرلعرعنعث   : اق دئدع  دئضةن سأز توغرعسعدا ظ قذرةيش آاص

ةزعلعرع آاهعن دئدع       . بةزعلعرع قذرظاننع سئهعر دئدع    . بةزعلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةجنذن ؤة ب
  . مانا بذ قذرظاننع بألةآلةرضة بألضةنلعكتذر

د ؤةلعي :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ               ،ظعبنع ظعسهاق 
تع    ادةم توصالش وص ظ ر ت لعكلةردعن بع عغا قذرةيش ذغعيرةنعث قئعش ع م دعك . ظعبن ذالرنعث ظعحع د ظ ع ؤةلعي

دع اتتعالردعن ظع ى . آ ةج مةؤس ذ ه ذالرغا   ب د ظ ذص، ؤةلعي اغ بول ر ح ان بع ذرةيش  : مع يئقعنلعشعص قالغ ع ق ظ
ذرذهع عص ! ض ذمع يئقعنلعش ةج مةؤس ى ه ةج مةؤس ةآلعرع ه ةرةب ظأم دع، ظ ذ يعدمقال كة ة ب ة آئلعش ةرض

سعلةر ظذ توغرذلذق     . باشاليدذ ظذالر آةلسة سعلةرنعث هةمراهعثالر مذهةممةدنعث ظعشع توغرذلذق ظاثاليدذ        
ةزعثالر يالغانحعغا حعقعرعص، بعر ـ بعرعثالرنعث سأزعنع رةت             ةزعثالرنع ب بعر صعكعرضة آئلعثالر، سعلةر ب

سةن بعزضة بعر صعكعرنع تذرغذزذص بةرضعن، بعز              ! يد ظع ؤةلع : ظذالر. قعلعص، ظعختعالص تذغدذرماثالر، دئدع   
اؤؤال دةثالر    : ؤةلعيد . ساثا ظةضعشعص دةيلع، دئدع    ظذنع   اق، سعلةر ظ اثالص باقاي، دئدع    ،ي ذالر.  مةن ظ : ظ

ع  اهعن دةيل دع،آ دع  .  دئ ةس، دئ اهعن ظةم ذ آ د ظ ذالر. ؤةلعي دع  : ظ ع، دئ اراث دةيل ة س د. ظةمعس ذ : ؤةلعي ظ
ظةمعسة  : ظذالر . ظذ شاظعر ظةمةس دئدع    : ؤةلعيد .  دئدع ،ظةمعسة شاظعر دةيلع  : الرظذ. ساراث ظةمةس، دئدع  

داقتا نئمة دةيمعز؟ دئدع    : ظذالر . ظذ سئهعرضةر ظةمةس، دئدع      : ؤةلعيد.  دئدع ،سئهعرضةر دةيلع  : ؤةلعيد . ظذن
ئرعندذر       ايعن ش أزع ظعنت ذنعث س ةن ظ ةمكع، هةقعقةت ةن قةس امع بعل ث ن ت  . اهللا نع ذ ضةص علةر مذش عن س

ظةمما سئهعرضةر دئضةن سأزىثالر بعر      .  ظذ ضةصنعث توغرا ظةمةسلعكع بعلعنعص قالعدذ      ،بعرةرسعنع دئسةثالر 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع        . سعلةر ظذنع سئهعرضةر دةثالر، دئدع    . ظاز ماس آئلعدعكةن   شذنعث بعلةن ظذالر ص

ظذالر هةققعدة اهللا تاظاال بذ ظايةتلةرنع    . سئهعرضةر دةيدعغان بولذص ؤةلعيدنعث قئشعدعن تارقعلعص آئتعشتع     
يةنع قذرظاننعث ( صارحة قعلعؤةتتع -قذرظاننع صارحة ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(ظذالر : نازعل قعلدع

يةنع (صةرؤةردعضارعثنعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذالر . )بةزعسعضة ظعشعنعص، بةزعسعنع ظعنكار قعلدع 
  . قعلغان ظعشلعرعنع حوقذم سورايمعز) بذ دذنيادا(نعث هةممعسعنعث ) خااليعق

ةر دذ  ،ظةبذجةظف ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةر هةققع ذ ظايةتل ةنعث ب تعن ظةبذظالعي  : رةبعيظ
ة دةص ظعنكاس    ة نئم انلعقع ؤة صةيغةمبةرلةرض ادةت قعلغ ع نئمعضة ظعب ةت آىن ةرنعث هةممعسع قعيام بةندعل

  . ظعككع ظعشتعن سورعلعدذقايتذرغانلعقعدعن ظعبارةت 
ة ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةر ؤة ،ظ ذ ظايةتل ذنعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ر  ظعبن دة هئحبع ذ آىن ب

االمعتع بولغانلعقتعن   (ظعنسان ؤة جعن ظأزعنعث ضذناهعدعن سورالمايدذ    ةنع ضذناهكارالرعنعث ظاالهعدة ظ ي
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دذ   ةت بولماي قا هاج داق سوراش ةت هة ))1مذن ةن ظاي دة مذ دئض دذ  ققع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  اهللا :ن
ذالرنعث اال ظ ةن ظئ تاظ ةللعرعنع هةقعقةت ان ظةم ةرنع    قعلغ داق ظةمةلل ذالردعن مذن ىن ظ ةنلعكع ظىح نعق بعلض

  . بةلكع بذنداق ـ بذنداق ظةمةللةرنع نئمعشقا قعلدعثالر؟ دةص سورايدذ. قعلدعثالرمذ؟ دةص سورعمايدذ
 * * * * * * *  

 ÷í y‰ ô¹ $$sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σ è? óÚÍ ôã r&uρ Çtã tÏ. Î ô³ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ $ ¯Ρ Î) y7≈ sΨ ø‹ xx. šÏ Í“ ÷κyJ ó¡ßϑ ø9 $# ∩∈∪ šÏ% ©!$# 

tβθè= yèøg s† yìtΒ «! $# $·γ≈ s9Î) u yz#u 4 t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷è tƒ ∩∉∪ ô‰s) s9 uρ ÞΟ n= ÷ètΡ y7 ¯Ρ r& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθä9θà)tƒ 

∩∠∪ ôx Îm7 |¡sù Ï‰ ôϑ ut ¿2 y7 În/u‘ ä. uρ zÏiΒ tÏ‰ Åf≈ ¡¡9 $# ∩∇∪ ô‰ç6 ôã $#uρ y7 −/ u‘ 4 ®L xm y7 u‹Ï? ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9$# ∩∪  
ةمرعنع (ساثا بذيرذلغاننع  ويغعن، مذشرعكالر ) يةنع صةرؤةردعضارعثنعث ظ ذرعغا ق ظاشكارا ظوتت

ظذالر . 95م تئتعيمعزسئنع مةسخعرة قعغذحعالرغا بعز حوقذ .94صةرؤا قعلمعغعن) نعث مةسخعرةلعرعضة(
ذزاققا قالماي  ذالر ظ اقعؤعتعنع (باشقا مةبذدالرنع اهللا غا شئرعك قعلعدذ، ظ دذ ) ظعشنعث ظ بعز . 96بعلع

صةرؤةردعضارعثغا هةمدذ ؤة . 97قعلعؤاتقانلعقعنع ظوبدان بعلعمعزعظذالرنعث سأزلعرعدعن يىرعكعثنعث س
يةنع ظةجعلعث (سةن ظأزةثضة ظألىم آةلضةنضة . 98غعنتةسبعه ظئيتقعن، هةم سةجدة قعلغذحعالردعن بول

  . 99قةدةر صةرؤةردعضارعثغا ظعبادةت قعلغعن) يةتكةنضة
  هةقعقةتنع ظاشكارا ظوتتذرعغا قويذص ظعجرا قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا 

ذرعغ   كارا ظوتت ذنع ظاش كة ؤة ظ ةيغةمبةرلعكنع يةتكىزىش االمنع ص ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم ا اهللا تاظ
دذ  ذيرذص مذنداق دةي را قعلعص، مذشرعكالرغا تاقابعل تذرذشقا ب ذيرذلغاننع : قويذص ظعج ةنع (ساثا ب ي

ظذنع ظعجرا قعلغعن :  ظعبنع ظابباس بذ ظايةتنعظاشكارا ظوتتذرعغا قويغعن) صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرعنع
  . دئضةنلعكتذر، دةص تةصسعر قعلدع

ظةبذظذبةيدة ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد     . قذ دئضةنلعكتذر، دئدع   نامازدا قذرظاننع ظىنلىك ظو  : مذجاهعد
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظايةت حىشكعحة          : رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ص

دع  ان ظع عي دةؤةت قعلغ اهابعلعرع     . مةخص االم ؤة س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص كةندعن آئ ةت حىش ذ ظاي ب
  .  قعلعشقا حعقتعظاشكارا دةؤةت

 ؤة مةسخعرة قعلغذحعالرغا اهللا تاظاالنعث ظأزع تاقابعل شمذشرعكالردعن يىز ظأرىشكة بذيرذ
  تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

 ةرؤا قعلمعغعن ) نعث مةسخعرةلعرعضة (مذشرعكالر ذم . ص سئنع مةسخعرة قعغذحعالرغا بعز حوق
ةنع صةرؤةردعضارعثنعث ساثا نازعل قعلعن     تئتعيمعز غان نةرسعسعنع يةتكىزضعن ؤة سئنع اهللا تاظاالنعث       ي

ن      ةرؤا قعلمعغع رعكالرغا ص ان مذش ماقحع بولغ دعن توس ادارا    ظايةتلعرع ةن م أزلعرع بعل ئنعث ظ ذالر س ظ
ث   ةن ظأزلعرعنع ذنعث بعل عثنع، ش ةن (قعلعش ةن بعل دذ) س ارزذ قعلع عنع ظ ادارا قعلعش ذالردعن ))2م  ظ

  . الردعن هئساب ظالعدذ ؤة سئنع ظذالردعن مذهاصعزةت قعلعدذاهللا تاظاال حوقذم ظذ. قورقمعغعن

                                                 
  .  ـ ظايةت39سىرة رةهمان ) 1(
  .  ـ ظايةت9سىرة قةلةم ) 2(
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ةيغةمبةر  : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ن ساثا نازعل قعلعنغان     صةرؤةردعضارعث تةرعصعدع   !ظع ص
ادا قعلمعغان               ظةهكامالر نعث هةممعسعنع يةتكىزضعن،ظةضةر تولذق يةتكىزمعسةث، اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظ
  .))1 سعئنع آعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذاهللا. بولعسةن

دذ      ادةم    باش مةسخعرة قعلغذحعالرنعث آاتتع  : مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةي ةر ظ لعرع بةش نةص
دع         علةر ظع ذق آعش ىز ـ ظابرذيل ةرتعؤعلعك، ي دة م ةؤمع ظعحع أز ق ذالر ظ ذص، ظ ع. بول ةد )بعرعنحعس  ظةس

ةل   ع مذت ؤةد ظعبن عدعن ظةس ةيغةمبةر     قةبعلعس ذ ص دا ظ ة قارعغان ةن خةؤةرض ا يةتك ذص، ماث لعب بول
االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص انلعقع ظىح خعرة قعلغ ةنلعكع ؤة مةس ةت يةتكىزض االمغا ظةزعي ظةلةيهعسس

غذ قعلعؤةتكعن ؤة ظذنعث بالعسعنع     عظذنعث آأزعنع قار  ! ظع اهللا «: ظذنعثغا بةتدذظا قعلعص مذنداق دئضةن     
  . »زارة ظعحعدة قالدذرغعن ـ  يعغاهاالك قعلعص، ظذنع

ع ظابدذياغذس ظعككعنحعسع، رة قةبعلعسعدعن ظةسؤةد ظعبن ةخزذم قةبعلعسدعن ،ظىحعنحعسع.  زأه  م
ذغعيرة  ع م د ظعبن ع. ؤةلعي ل  ،تأتعنحعس ع ؤاظع اس ظعبن دعن ظ ةهم قةبعلعس ع،.  س ة بةشعنحعس  خذزاظ

ةيغةمبةر     ب ،قةبعلعسدعن هارعس ظعبنع تةاللة قاتارلعق آعشعلةر بولذص       ذالر ظةسكعلعكتة هةددعدعن ظئشعص ص
ساثا : ظةلةيهعسساالمنع ناهايعتع آأص مةسخعرة قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال بذ ظايةتلةرنع نازعل قعلدع         

ذيرذلغاننع  ةمرعنع (ب ارعثنعث ظ ةنع صةرؤةردعض رعكالر ) ي ويغعن، مذش ذرعغا ق كارا ظوتت ث (ظاش نع
ة ن ) مةسخعرةلعرعض ةرؤا قعلمعغع ز  .ص ذم تئتعيمع ز حوق ذحعالرغا بع خعرة قعغ ئنع مةس قا  س ذالر باش ظ

  . بعلعدذ) ظعشنعث ظاقعؤعتعنع(مةبذدالرنع اهللا غا شئرعك قعلعدذ، ظذالر ظذزاققا قالماي 
دذ داق دةي هاق مذن ع ظعس ان :ظعبن ع رذمم د ظعبن ا  يةزع قا ماث اآع باش دعن ي ع زذبةيرع ذرؤة ظعبن ظ

ةردع   ظألعماالردعن رعؤايةت قعلعص مذند      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةيتذلال    :اق دةص ب دا   ه ص اؤاص قعلعؤاتقان نع ت
دع   عغا آةل ذنعث قئش ل ظ ذردع  . جعبرعظع عدا ت ث قئعش االم جعبرعظعلنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن . ص ظان

ةللعب ظأتتع             جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظةسؤةد      . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن ظةسؤةد ظعبنع مذت
ةيغةمبةر  .  بولذص قالدع قارعغذشذنعث بعلةن ظذ . صذرماقنع ظاتتعمذتةللعبنعث يىزعضة بعر يئشعل يو  ظعبنع ص

جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظذنعث قورسعقعغا       . ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن ظةسؤةد ظعبنع ظابدذياغذس ظأتتع     
دع ةن  . ظعشارةت قعل ذنعث بعل ىص  ش ذ حىش عقعغا س ذنعث قورس ةتتع ظ اص آ ذنعث  ظا.  يوغعن اال ظ دعن اهللا تاظ ن
  . جئنعنع ظالدع

ذغعيرة      ع م د ظعبن عدعن ؤةلعي االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أتتعص ذتعنعث   . ظ ذنعث ص ل ظ جعبرعظع
ظذنعث صذتع ظعككع يعل بذرذن جاراهةتلةنضةن      .  ظعشارةت قعلدع غا قعنعث ظاستعدعكع جاراهةت ظعزع  ظوشذ 
دع دععجاراهةتلعن. ظع داق ظع اتتع .شنعث سةؤةبع مذن يعص سأرةص ماث ذزذن آع ذ ظعشتعنعنع ظ ا .  ظ ذ ظوقي ظ

نعص             تعنعغا ظعلع ذنعث ظعش وق ظ ال ظ دا، بعرت أتىص آئتعؤاتقان عدعن ظ ث قئش ر ظادةمن اؤاتقان بع ع ياس ظوق
دع     دىرىص قوي ىرعؤئتعص جاراهةتلةن ذتعنع س ذنعث ص ئلعص، ظ دع     . ق ةس ظع ةت ظةم وث جاراه ذ ح لعدة ظ . ظةس

  . تع ظئغعرلعشعص ظذنعث جئنعنع ظالدعلئكعن بذ قئتعم ظذنعث جاراهع
أتتع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن ظاس ظعبنع ؤاظعل ظ ذنعث . ص جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظ

عنعغا ظعشارةت قعلدع  ذتعنعث تاص ذص . ص اقحع بول ا بارم ذ تاظعفق ع ظئشعكعضة معظ ا حعقت ظئشةك . نعص يولغ
ا صذتلعشعص يعقعلعص حىشتع  ر حوماقق دا بع عنعغا  . يول ذ حوماق ظاس ظعبنع ؤاظعلنعث تاص ةن ظ شذنعث بعل

رعص دع  ،آع ألتىرىص قوي ذنع ظ أتتع     .  ظ ة ظ ع تةالل ارعس ظعبن عدعن ه االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67سىرة ماظعدة ) 1(
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دع   ذنعث بئشعغا ظعشارةت قعل ةن. جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظ ارعالش  شذنعث بعل ا ظ دعن ماثق ذنعث بذرنع  ظ
  . ن ظألىص قالدعشذنعث بعلةظذ رعث ظئقعص، يع

 بعلعدذ) ظعشنعث ظاقعؤعتعنع(ظذالر باشقا مةبذدالرنع اهللا غا شئرعك قعلعدذ، ظذالر ظذزاققا قالماي 
اتتعق قورقذتذش                 ا ق ادةت قعلغان آعشعضة قارعت بذ ظايةت اهللا تاظاالغا يةنة بعر باتعل شئرعكنع قوشذص ظعب

  . ؤة تةهدعت هئسابلعنعدذ
 ظعبادةت قعلعشتا ةح، تاآع ظألضى تةسبعه ظئيتعشقا،ندةشمذشةققةتلةرضة حعداشقا ظى

  مذستةهكةم تذرذشقا بذيرذش توغرعسعدا 
 دان بعلعمعز عذالرنعث سأزلعرعدعن يىرعكعثنعث س بعز ظ صةرؤةردعضارعثغا . قعلعؤاتقانلعقعنع ظوب

تةن بعز ساثا هةقعقة!  يةنع ظع مذهةممةدهةمدذ ؤة تةسبعه ظئيتقعن، هةم سةجدة قعلغذحعالردعن بولغعن
ز       انلعقعنع بعلعمع رعم بولغ ث يئ ةنلعكعنع، آأثلىثنع ةت يةتك تعن ظةزعي ذالر تةرةص ئنع   . ظ ةر س ذ ظةزعيةتل ظ

ارام قعلمعسذن     ةلحعلعكعن          . هةرضعزمذ بعظ ثدعن توسذص   ع يةتكىزىشى  بذنداق بولذشذث سئنع اهللا تاظاالنعث ظ
 تاظاال ساثا يئتةرلعكتذر ؤة سئنعث دىشمةنلعرعث    هةقعقةتةن اهللا. قويمعسذن، اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغعن   

ىحعدذر   رةت بةرض تعدعن نذس د     . ظىس ا هةم ش، اهللا تاظاالغ ر قعلع ا زعكع ةن اهللا تاظاالغ بعه  عس تعش، تةس  ظئي
  . ظئيتعش ؤة اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعش بعلةن مةشغذل بولغعن

االمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت     نذظةيم ظعبنع هةمماردعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس ،ظعمام ظةهمةد 
ادةم بالعسع     : اهللا تاظاال  «: قعلعدذ اجعز       آىندىزنعث ظةتعضةن ؤاقتعدا     ! ظع ظ  تأت رةآظةت ناماز ظوقذشتعن ظ

  . » مةن ساثا آذصاية قعلعمةن، دئدعؤاقعتعداآةلمعضعن، آىندىزنعث آةحقذرذن 
 ة ألىم آةلضةنض ة ظ ةن ظأزةثض ة (س ةجعلعث يةتكةنض ةنع ظ ادةت ق) ي ارعثغا ظعب ةدةر صةرؤةردعض
ن العمنعث  قعلغع ذخارع س ام ب ةتتعكع :  ظعم ذ ظاي دذر،    “قعينةي ”ب ع ظألىم أزنعث مةنعس ةن س  دئض

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ظةنسارع ظايالنعث مذن ةظال ظعسعملعك بع ذخارع ظذممذظ ام ب : ظعم

. مان ظعبنع مةزظذننعث قئشعغا آعرضةندة ظذ ظاللعقاحان ؤاصات بولغان ظعدع         صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوس   
ةنع ظوسمان( ظع ساظعبنعث دادعسع !ساثا اهللا تاظاالنعث رةهمعتع بولسذن: مةن ذؤاهلعق !)ي  مةن ساثا ض

دع ، قعلدع  تاظاال سئنع هأرمةتكة سازاؤةر      هةقعقةتةن اهللا  ،بئرعمةنكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . م دئ اهللا «: ص
عز؟  ةدعن بعلعس انلعقعنع ن ازاؤةر قعلغ ة س ذنع هأرمةتك ث ظ دع»تاظاالنع ةن.  دئ ث : م ع اهللا تاظاالنع ظ

دع        ! صةيغةمبعرع ادةم؟ دئ عدا بولسذن، ظةمعسة ظذ قانداق ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . مظاتا ـ ظانام ساثا ص : ص
  . )1( دئدع»ظىمعد قعلعمةنهةقعقةتةن ظذنعثغا مةن ياخشعلعقنع . ظذنعثغا حوقذم ظألىم آةلدع«

 ة ألىم آةلضةنض ة ظ ةن ظأزةثض ة (س ةجعلعث يةتكةنض ةنع ظ ادةت ) ي ارعثغا ظعب ةدةر صةرؤةردعض ق
ةرز بولغان ظعبادةتلةرنع ظعنساننعث     ر بذ ظايةت آة قعلغعن عمعدة ناماز ؤة ظذنعثغا ظوخشاش ظعنسانالرغا ص
اردذر   عة ظورذنداش ؤاجعب ظعكةنل   ظعمكانعيعتعنعث يةتكعنعح  ،هذشع جايعدا بولسعال ـ ظةقلع   اآعت ب . كعضة ص

ذخارع  ام ب داق      ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه ةين رةزعيةلاله ع هىس ران ظعبن  ظعم
دذ ةت قعلع ذغعن«: دئضةنلعكعنع رعؤاي از ظوق ذرذص نام أرة ت ذرذص . ظ ادعر بواللمعساث ظولت ذنعثغا ق ةر ظ ظةض

  . »اللمعساث يئتعص ظوقذغعنظذنعثغعمذ قادعر بو. ظوقذغعن
                                                 

ألىمنع    ) 1( االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ذ هةدعس ا ب ةقعي«مان ةتتعكع    » ني ذ ظاي ةنلعكع، ب ةن آةلتىرض أز بعل ةن س ةقعين«دئض ةن  » ي ألىم دئض ث ظ نع
  . مةنعدة ظعكةنلعكعضة صاآعتتذر
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 دئضةن سأزنعث مةنعسع اهللا تاظاالنع هةقعقعي تونذش دئضةنلعك       “يةقعين”: بذ ظايةت ؤة هةدعستعكع   
ذص   . بولعدذ ةر ساقعت بول ةرز ظعبادةتل االنع هةقعقع تونذش دةرعجعسعضة يةتسة ظذنعثدعن ص آعمكع اهللا تاظ

قانلعقع   عزالرنعث خاتاالش ان دعنس دذ، دةص قارعغ دذرآئت ذمراهلعق ؤة   . غا دةلعل ذرلذق، ض اراش آذص داق ق بذن
  .نادانلعقتذر

اهابعلعرع  ذالرنعث س ةيغةمبةرلةر ؤة ظ ذ (ص االمع بولس ث س ذالرغا اهللا نع االنع ؤة اهللا )نظ  اهللا تاظ
قا         ث ظذلذغالش ةتلعرعنع ؤة اهللا تاظاالنع ث سىص ةقلعرعنع اهللا تاظاالنع تعدعكع ه ةر ظىس ث بةندعل تاظاالنع

شذنداق تذرذقلذق ظذالر     . ص يةتكىحعلةر ظعدع  باشقعالرغا قارعغاندا بةآرةك حىشعنع   ظعكةنلعكعنع  مذناسعص  
تا ظألضىحة اهللا تاظاالغا ظةث آأص ظعبادةت قعلعدعغان ؤة اهللا تاظاالنعث يولعدا ياخشع ظةمةللةرنع ظةث آأص            

  . قعلغان آعشعلةر ظعدع
ارلعق هةمدذ   . ضةندةك ظألىم دئضةنلعك بولعدذ نعث مةنعسع بعز ظعلضعرع دئ  “يةقعين”: بذ جايدعكع  ب

. بعزنع هعدايةتكة باشلعغان اهللا تاظاالغا هةمدذساناالر ظئيتعمعز      . سانا ؤة مةدهعيةلةر اهللا تاظاالغا خاستذر   
ز      ةؤةآكىل قعلعمع االغعال ت ورايمعز ؤة اهللا تاظ اردةم س االدعنال ي ةث    . اهللا تاظ ع ظ ث جئنعمعزن اال بعزنع اهللا تاظ

  . هةقعقةتةن سئخع ؤة ظذلذغدذراهللا تاظاال . ل ؤة ظةث ياخشع هالةتتة ظئلعشقا مةسظذلدذرمذآةممة
  . نعث تةصسعرع تىضعدععرج مةرهةمةتع بعلةن سىرة هع،اهللا تاظاالنعث صةزلع
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  هايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةننا

ذالر ) يةنع قعيامةت (اهللا نعث صةرمانع  ةنع (حوقذم آئلعدذ، ظذنعثغا ظالدعراص آةتمةثالر، اهللا ظ ي
  . 1نعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر ؤة يىآسةآتذر )مذشرعكالر

  اهالندذرذش توغرعسعداقعيامةتنعث يئقعنالشقانلعقع بعلةن ظاض
 قعيامةتنعث يئقعنالشقانلعقع ظىحىن ظذ خذددع بولذص بولغاندةك ظأتكةن زامان       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،  

  . صئظعل قذرذلمعسعنع ظعشلعتعص قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
دذ دق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنعث : اهللا تاظ ة ظ دعغان ) دعنظةمةللعرع(آعشعلةرض اب ظئلعنع هئس

لةتتعدذر،     ) يةنع قعيامةت (ؤاقعت   ىز  ) قعيامةت توغرذلذق ظويلعنعشتعن   (يئقعنالشتع، هالبذآع، ظذالر غةص ي
  . )2(قعيامةت يئقعنالشتع، ظاي يئرعلدع ))1ظأرىمةآتعدذر
 ةثالر دعراص آةتم ذنعثغا ظال تع    ظ ةت يئقعنالش ان قعيام راق بولغ ةنع يع دعر .  ي ذنعثغا ظال اص ظ
  . آةتمةثالر

دذ         ة مذنداق دةي ظذالر سةندعن ظازابنعث حاصسان آئلعشعنع تةلةص قعلعدذ، اهللا        : اهللا تاظاال بذ هةقت
ة        ) ظذالرنعث هاالك بولذشعنعث  ( ازاب ظةلؤةتت ظذالر  (مذظةييةن ؤاقتعنع بةلضعلعمعضةن بولسا ظعدع، ظذالرغا ظ

تعال   ان ؤاقعت ةص قعلغ ازاب حو  ) تةل ذالرغا ظ ةتتع، ظ تذمتذت      آئل دا ظذش ة تذرغان عز هالةتت ذالر خةؤةرس ذم ظ ق
قعيامةت  (شىبهعسعزآع، جةهةننةم   ـ ظذالر سةندعن ظازابنعث تئز آئلعشعنع تةلةص قعلعدذ، شةك          . آئلعدذ 
  . )3(آاصعرالرنع قورشاص تذرغذحعدذر) آىنع

ةم  ع ظةبذهات ا    ،ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه امعر رةزعيةلاله ع ظ ة ظعبن داق  ظذقب المنعث مذن
ارا             «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ئتعش تةرةصتعن قالقانغا ظوخشاش ق قعيامةت بولغاندا، سعلةرضة آىن ص

ذتتعن بعر جاآارحع    . ظذ بذلذت داؤاملعق ظاسمانغا ظأرلةيدذ    . بذلذت آئلعدذ   ! ظع ظعنسانالر : ظاندعن ظذ بذل
دذ اراص         . دةص توؤالي ة ق ر ـ بعرعض علةر بع دذ ظاثلعدعث: آعش ذ؟ دةي ةر. الرم ةر   : بةزعل دذ ؤة بةزعل ة، دةي هةظ

آعشعلةر بعر ـ    . دةص توؤاليدذ ! ظع ظعنسانالر  : ظذ جاآارحع ظعككعنحع قئتعم    . ظاثلعغانلعقعغا شةك قعلعدذ 
دذ   : بعرعضة دذ   : هةممعسع . ظاثلعدعثالرمذ؟ دةي ة، دةي اهللا !  ظع ظعنسانالر    :ظذ جاآارحع ظىحعنحع قئتعم       . هةظ

                                                 
  .  ـ ظايةت1سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةت1سىرة قةمةر ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر54 ـــــ 53سىرة ظةنكةبذت ) 3(

ظايةت  128                            نةهل سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ةرمانع ةت (تاظاالنعث ص دع) قعيام ةثالر ،آةل دعراص آةتم ذنعثغا ظال دذ!  ظ ذنعث  . دةص توؤالي نعم ظ مئنعث جئ
ادةم بولسا،   ذرغان ظعككع ظ يعص ت دا رةخت يئ ةن قةسةمكع شذ حاغ دة بولغان زات بعل ذالر رةختنع ظعلكع  ظ

عز ظى قا هةرض ىرةلمةيدذقاتالش ذ     . لض ا، ظ ادةم بولس ر ظ ذزاتقان بع ول ظ ة ق ىن جىمةآك ذ ظعحعش ظىح ذنع س  س
ادةم بولسا، ظذ سىتنع ظعحعشكة هةرضعزمذ          تأضعنع . ظعحعشكة هةرضعزمذ ظىلضىرةلمةيدذ   سئغعؤاتقان بعر ظ

  . »ظعنسانالرنعث هةممعسع ظأز هالع بعلةن بولعدذ. ظىلضىرةلمةيدذ
ذتالرغا      انلعقعنع، ب ئرعك قعلغ عنع ش قا نةرس ا باش ذالرنعث اهللا تاظاالغ اال ظ دعن اهللا تاظ ظان

ة شذ اهللا تاظاالغا شئرعك      نغانلعقذحوق عنع، اهللا تاظاالنعث يىآسةك دةرعجعدة صاك ؤة ظالعي ظعكةنلعكعنع، ظةن
دذ      داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ذحعالر ظعك ار قعلغ ةتنع ظعنك ىحعلةرنعث قعيام ذالر : آةلتىرض اهللا ظ

   .نعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر ؤة يىآسةآتذر )يةنع مذشرعكالر(
 * * * * * * *  
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مذنداق (اهللا ظأز ظعرادعسع بويعحة خالعغان بةندعلعرعضة صةرعشتعلةرنع ؤةهيع بعلةن نازعل قعلعص 

دذ انالرنع(«): دةي دعن ) ظعنس ذر، مةن اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش اهالندذرذثالرآع، مةن ةنع (ظاض ي
  . 2»قورقذثالر) ظازابعمدعن

  اهللا تاظاال خالعغان آعشعنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعشقا ظةؤةتعدعغانلعقع توغرعسعدا 
مذنداق (ع ؤةهيع بعلةن نازعل قعلعص اهللا ظأز ظعرادعسع بويعحة خالعغان بةندعلعرعضة صةرعشتعلةرن
ةنع باشقا صةيغةمبةرلةرضة ؤةهيع قعلغاندةك       (شذنعثدةك   :  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      )دةيدذ ) ي

قذرظاننعث ؤة ظعماننعث نئمة    ) ؤةهيعدعن ظعلضعرع  (ظةمرعمعز بويعحة ساثا قذرظاننع ؤةهيع قعلدذق، سةن      
عز قذرظاننع بعر نذر قعلدذقكع، ظذنعث بعلةن بةندعلعرعمعزدعن خالعغان         ظعكةنلعكعنع ظذقمايتتعث، لئكعن ب   

ز ةت قعلعمع علةرنع هعداي نع )1( آعش ة ظورنعتعش عنع قةيةرض ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ث (اهللا ص ةنع آعمنع ي
دعغانلعقعنع ةهلع بولع ذنعث ظ دذ) ظ دان بعلع تعلةردعنمذ )2( ظوب ع (اهللا صةرعش ة ؤةهي صةيغةمبةرلعرعض

ةتكىز ىني انالردعنمذ )ىش ظىح ىن   (، ظعنس ةتكىزىش ظىح ة ي ةرعظةتنع بةندعلةرض دذ ) ش ةرنع تالالي  ))3ظةلحعل
  ،دذر ع يذقعرع ث مةرتعؤعس عدذر، ) اهللا (اهللا نع نعث ظعضعس االيعق(ظةرش ىن  ) خ عدعغان آ ذالقات بولذش م
دع              )يةنع قعيامةت آىنع   ( أز هأآمع بويعحة بةندعلعرع ن خالعغان ظادةمضة    دعن ظاضاهالندذرذش ظىحىن، اهللا ظ

ىرعدذ  ع حىش ذالردعن    . ؤةهي ا ظ دة اهللا غ ان آىن ةردعن حعقق ذالر قةبرعل دعن،  (ظ ذالرنعث ظةهؤالع ةنع ظ ي
هئح نةرسة مةخصعي قالمايدذ، بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟ غالعب بعر            ) ظةمةللعرعدعن، سعرلعرعدعن 

  . ))4اهللا غا خاستذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة شذرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124 سىةر ظةنظام) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع75سىرة هةج ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر16 ــــ 15سىرة غافعر ) 4(
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»)انالرنع اهالندذرذثالرآع،) ظعنس دعن ظاض ذر، مةن اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش ةنع ( مةن ي
ادةت قعلغان           »قورقذثالر) ظازابعمدعن  يةنع مئنعث صةرمانعمغا قارشعلعق قعلغان ؤة مةندعن باشقعغا ظعب

  . آعشعنع مئنعث ظازابعمدعن قورقذتذثالر
 * * * * * * *  
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ذالر  ةنع مذشرعكالر (اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةق ياراتتع، اهللا ظ نعث شئرعك آةلتىرضةن  )ي
را خذسذمةت ظاشكا) اهللا غا( ظعنساننع ظابعمةنعدعن ياراتتع، ناضاهان ظذ ظذ .3نةرسعلعرعدعن يىآسةآتذر

  . 4قعلغذحعدذر
  اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظعنساننع ياراتقانلعقع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب ارةت  اهللا تاظ مانالردعن ظعب تىنكع ظاس دعكع   ظىس ع ؤة ظذنعث ةمنع، زئمعنن  ظال
ةن ياراتقان     ةلكع هةق بعل ةمنع بعهذدة ظةمةس ب ارةت تأؤةنكع ظال دذ نةرسعلةردعن ظعب . لعقعدعن خةؤةر بئرع

)  اراص جازااليدذ، ياخشعلعق قعلغانالر          ) اهللا ا يامانلعق قعلغانالرنع قعلمعشلعرعغا ق  حعرايلعق مذآاصات    غ
  . ))1بئرعدذ

ادةت قعلعنغان شئرعكلة    ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنع ـ ظأزعض    اآلعدع ة قوشذص ظعب مةخلذقاتالرنع  . ردعن ص
االال ي    وق اهللا تاظ ئرعكع ي ئح ش دع ه ان ظع تعن       . اراتق ئرعك آةلتىرمةس عنع ش ئح نةرس ذ ه ىن ظ ذنعث ظىح ش

ذر  قا اليعقت ادةت قعلعنعش ذز ظعب ذ    . يالغ انلعقعنع، ظ دعن ياراتق اجعز ظابعمةنعي اننع ظ اال ظعنس دعن اهللا تاظ ظان
ص      علعق قعلع ارعغا قارش ث صةرؤةردعض دا ظأزعنع ة بولغان ة ظعض ذص ظأزعض وث بول ان ح ارعنع ،ظعنس  صةرؤةردعض

دع      يال ان قعل دعغانلعقعنع باي ذرذش ظاحع ة ظ انلعقعنع ؤة صةيغةمبةرلعرعض ا حعقارغ ذ  . غانغ ة ظ ظةمةلعيةتت
  . لغاندذرعظعنسان قارشعلعق قعلعش ظىحىن ظةمةس بةلكع قذلحعلعق قعلعشقا يارعت

ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي بةت   : مذن العالر نعس ذنع ب اراتتع، ظ دعن ي اننع ظابعمةنع اهللا ظعنس
ةر ؤة قذدا   بئ ال    -رعلعدعغان ظ ةيدا قعلعدعغان ظاي اجعلعق ص ارةت ظعككع خعل قعلعص    ( ب اراتتع، ) دعن ظعب ي

ادعردذر   ة ق ارعث هةممعض ذالر . صةرؤةردعض رعكالر (ظ ةنع مذش ايدعمذ    ) ي ذالرغا ص ذص ظ ع قوي اهللا ن
عر صةرؤةردعض  دذ، آاص ة حوقذنع دعغان نةرسعلةرض ذ يةتكىزةلمةي دعغان، زعيانم عيلعق يةتكىزةلمةي ارعغا ظاس

ظعنسان بعلمةمدذآع، بعز هةقعقةتةن ظذنع ظابعمةنعدعن          2( (ياردةم بةرضىحعدذر ) شةيتانغا(قعلعش بعلةن   
ذق ذ . ياراتت دع ظ ارعغا(ظةم دع ) صةرؤةردعض ذص قال ذمةتحع بول كارا خذس ة . ظاش ذ بعزض ا (ظ اننعث قايت ظعنس

ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع . لعص آأرسةتتعمعسال قع ) تعرعلعشعنع يعراق ساناص، حعرعضةن سأثةآلةرنع 
ظذنع ظةث    «ظئيتقعنكع،   . دئدع » حعرعص آةتكةن سأثةآلةرنع آعم تعرعلدىرةلةيدذ؟    «: بولسا ظذنتذدع، ظذ  

  . ))3»دةسلةصتة ياراتقان زات تعرعلدىرعدذ، ظذ هةر بعر مةخلذقنع بعلضىحعدذر
ذههاش رةزعيةل       ع ج عر ظعبن ة بةس ع ماج ةد ؤةظعبن ام ظةهم ةنلعكعنع    ظعم داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه اله

دذ  ةت قعلع ىرىص  : رعؤاي ا تىآ االم ظالقعنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال«: ص دذ  اهللا تاظ داق دةي ادةم  : مذن ع ظ ظ
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر55 ــــ 54سىرة فذرقان ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر79 ـــــ 77سىرة ياسعن ) 3(
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ع ئن   ! بالعس ةن س ةن؟ م اجعز هئساباليس ذ ظ ع قانداقم ارعتعص بئ مئن عدعن ي ذنحعلعك نةرس رعم، ع مذش جع
دعم  ادةم قعل يعص ت  . راؤذرذس ظ ع آع ع تونن دعث  ةآةببظعكك ةن ماث ذق بعل ةتتا  تةآةببذرلذقذ. ذرل دعن ه ث

دذ ذ ظةيمعنع دعث . زئمعنم لعدعث، سةدعقة بةرمع دة سةدعقة  . سةن مال توص ذمعثغا يةتكةن ةتتاآع جان هةلق ه
   .»ظذ ؤاقعتتا سةدعقة قانداقمذ قوبذل بولسذن. قعلعمةن، دئدعث

 * * * * * * *  
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) نعث يذثع ؤة تئرعسع(ع سعلةرنعث مةنصةظةتلعنعشعثالر ظىحىن ياراتتع، ظذالر اهللا حارؤا مالالرن 
نعث (دعن صايدعلعنعسعلةر ؤة ظذالر ) نعث نةسلع، سىتع، سأثعكع ؤة قعغع(بعلةن ظعسسعنعسعلةر، ظذالر 

ئلع . 5نع يةيسعلةر  )ضأشلعرع ا ظ ذرذص آةلضةن ؤة ظةتعضةندة ظوتالقق وتالقتعن قايت ة ظ ذالرنع آةحت ص ظ
ذص  ةت بول ة زعنن الالر سعلةرض ارؤا م ثالردا، ح ان ؤاقتع اللعق بئغعشاليدذ(حعقق ذالر ي. 6)خذش  -ك ىظ

دذ، -ثالرنع سعلةر جاصا تاقعلعرع أتىرىص بارع ا آ دعغان جايالرغ تعص باراالي اران يئ ةن ظ  مذشةققةت بعل
  . 7ذرسعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة هةقعقةتةن شةصقةتلعكتذر ؤة مئهرعباند

  حارؤا ـ مالالرنعث اهللا تاظاالنعث بعزضة يارعتعص بةرضةن نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ع           اهللا تاظ دعلعرعنعث صايدعلعنعش الالرنع بةن ارؤا ـ م ارلعق ح وي قات اال ؤة ق ة، آ  تأض

انلعقعنع      بذ هةقتة سىرة ظةنظامدعمذ سةآكعز  . ظىحىن ياراتقانلعقعنع بايان قعلعدذ خعل حارؤا ـ مالنع ياراتق
ان    ان قعلغ علعي باي دعن       . تةصس عنعث يذثلعرع وي ؤة تأض ىن ق ع ظىح انالرنعث صايدعلعنعش اال ظعنس اهللا تاظ

ةنلعكع،        ص بةرض اتالرنع قعلع العدعغان بعس ةرنع، س دعغان آعيعمل ذرلعرعدعن آعيع ت ؤة حذص ث تعؤع ظأحكعنع
ارؤا ـ مالال         ىن ح ع ظىح انالرنعث ظعحعش ع،  ظعنس ع، بوتالقالرن ىن قوزعالرن ع ظىح ىتلعرعنع، يئيعش ث س رنع

  . ظوغالقالرنع قعلعص بةرضةنلعكعنع ؤة شذ حارؤا ـ مالالرنعث زعننةت بولعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ
ظذالرنع آةحتة ظوتالقتعن قايتذرذص آةلضةن ؤة ظةتعضةندة : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     

 يئلعنلعرع ، يةنع آةحتة حارؤعالر ظوتالقتعن قايتقاندا بئقعنلعرع حعقعصقان ؤاقتعثالرداظوتالققا ظئلعص حعق
ذص . نعدذ  ظئضعز هالدا حعرايلعق بولذص آأرى       لوآعلعرع ،سىتكة تولذص  ة زعننةت بول الالر سعلةرض حارؤا م

  . )خذشاللعق بئغعشاليدذ(
ةن ظاران يئتعص بارااليدعغان جايالرغا  مذشةققةت بعل-ثالرنع سعلةر جاصا تاقعلعرع -ك ىظذالر ي

دذ أتىرىص بارع ةج آ ةنع ه ذنعثغا    ي دا ؤة ش ة ماثغان دا، تعجارةتك ة حعققان تا، جةثض أمرة قعلعش ؤة ظ
ذالرغا      ع ظ ر يىآلعرعثالرن دعغان ظئغع اجعز آئلع كة ظ كة ؤة آأتىرىش أزةثالر يأتكةش الردا ظ اش ظعش ظوخش

  . عن حعقعسعلةرظارتعسعلةر ؤة ظىستعضة معنعص هاجعتعثالرد
دع    داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنعث     : اهللا تاظ ار، ظ رةت ب ة ظعب ةن سعلةرض ارؤعالردا هةقعقةت ح

علةر   عقعدعكع نةرس ىتلةر (قورس ةنع س ذن       ) ي ىن نذرغ علةر ظىح ذالردا س ذغعرعمعز، ظ علةرنع س ةن س بعل
ذالرنعث ضأشعنع يةيسعلةر  ار، ظ ةظةتلةر ب ذالر . مةنص ة ؤة ظأآىزل(ظ ةنع تأض ةن )ةري ذقتا(بعل ة )قذرذقل ، آئم
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ةن  زدا(بعل علةر ) دئثع ىك توشذيس ة     )1( ي ىن اهللا سعلةرض عثالر ظىح لعرعنع يئيعش عثالر ؤة ضأش معنعش
اراتتع  ايؤانالرنع ي ىآكةن         . ه ا ص نعص دعلعثالرغ ذالرغا مع دذ، ظ ايدا آةلتىرع ذن ص ة نذرغ ذالر سعلةرض ظ

علةر،  اجعتعثالردعن حعقعس ىك (ه ذقتا ي اقع -قذرذقل علةر، ) ثالرنعلعرعت ذالرغا ظارتعس زدا(ظ ) دئثع
علةر  ة قاحعاليس ة . آئمعلةرض ذدرعتعنعث(اهللا سعلةرض ث    ) ق علةر اهللا نع عتعدذ، س ةتلعرعنع آأرس ظاالم

  .)2(قايسع ظاالمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟) قذدرعتعنعث(
دع      داق دئ يعن مذن دعن آئ اناص بولغان ةرنع س ذ نئمةتل اال ب علةرن: اهللا تاظ ارعثالر س عث صةرؤةردعض

دذر  ةنع مذشذ حارؤا ـ مالالرنع سعلةرضة آأندىرىص ؤة         سعلةرضة هةقعقةتةن شةصقةتلعكتذر ؤة مئهرعبان  ي
  . بويسذندذرذص بةرضةن صةرؤةردعضارعثالر هةقعقةتةن شةصقةتلعك ؤة مئهرعباندذر

دذ      ولعمعز  ) قذدرةت (ؤانالرنع ظذالر بعلمةمدذآع، ظذالر ظىحىن هاي     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ق
ةردذق،      . بعلةن خةلق ظةتتذق، ظذالر هايؤانالرنع باشقذرذص تذرغذحعالردذر       هايؤانالرنع ظذالرغا بويسذندذرذص ب
دذ     عنع يةي دذ، بةزعس عنع معنع ث بةزعس ذ هايؤانالرنع ذالر ظ ع  )3( ظ ذقاتالرنعث تىرلعرعن ىتىن مةخل اهللا ص

ة ظىستعضة حعقعشعثال   اراتتع، سعلةرض اراتتع  ي ارلعقالرنع ي . ر ظىحىن آئمة ؤة معنعشعثالر ظىحىن هايؤان قات
انلعرعثالردا صةرةؤردعضارعثالرنعث نئمعتعنع ظةسلةص            بعزضة بذنع    «: ظاندعن سعلةر ظذالرنعث ظىستعضة حعقق

ذنعثغا   ز ظ اآتذر، بع ةن زات ص ذندذرذص بةرض كة(بويس ةن  ) معنعش ز هةقعقةت دذق، بع ةس ظع ادعر ظةم ق
  . ))4دئضةيسعلةر» عمعزنعث دةرضاهعغا قايتقذحعالرمعزصةرؤةردعضار

 نعث مةنعسع آعيعم ـ آئحةك هازعراليسعلةر،    ظعسسعنعسعلةر: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما
ايدعلعنعسعلةرصدئدع،زالعنعسعلةر دئضةن بولعدذع نعث مةنعسع يةنع غ  .  

 * * * * * * *  
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ة سعلةر  اراتتع، اهللا يةن اهللا ظاتنع، خئحعرنع ؤة ظئشةآنع معنعشعثالر ظىحىن ؤة زعننةت ظىحىن ي
   .8ذبعلمةيدعغان نةرسعلةرنعمذ يارعتعد

اال    ىك اهللا تاظ ذغ ؤة بىي ارلعقالر ظذل ةك قات ر ؤة ظئش ات، خئحع نعش ؤة  ع ظأزظ ة مع ث بةندعلعرعض نع
ر              ة بع ث يةن ارؤا ـ مالالرنع ةن ح ارعتعص بةرض ىن ي ةتلعنعش ظىح ةن    زعنن ذالر بعل اال ظ ذص، اهللا تاظ ىرع بول ت

انلعق   ان قعلغ انالرغا ظئهس دذ عظعنس ان قعلع ايدعلعنعش     . نع باي دا ص ةت ظورنع نعش ؤة زعنن ايؤانالرنع مع ذ ه ب
  . مةقسةتلةرنعث حوثعدذر

رع ؤة مذسلعم جابعر ظعبنع ظابدذلال رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          ظعمام بذخا 
ظاتنعث ضأشعنع يئيعشكة رذخسةت     . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئشةآنعث ضأشعنع يئيعشتعن توستع     : قعلعدذ
  . قعلدع

ذداؤذد جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ر              بعز  : عؤايةت قعلعدذ  ظعمام ظةهمةد ؤة ظةب
 خئحعر بعلةن ظئشةآنعث  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. زلعدذقخةيبةر آىنعدة ظات، خئحعر ؤة ظئشةآلةرنع بوغذ    

  . لئكعن، ظاتنعث ضأشعنع يئيعشتعن توسمعدع. ضأشعنع يئيعشتعن توستع

                                                 
  .  ظايةتلةر ـ22 ــــ 21سىرة مأظمعنذن ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر81 ــــ 79سىرة غافعر ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر72 ـــــ 71سىرة ياسعن ) 3(
  .  ـ ظايةت14 ــــ 12سىرة زذخرذف ) 4(
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ةنلعكعنع      داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ما رةزعيةلاله زع ظةس ةآرعنعث قع لعم ظةبذب ام مذس ةت ظعم  رعؤاي
ة  : قعلعدذ  اتنع بوغذزالص، ظذنعث ضأشعنع يعدذق    يغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانع بعز ص بعز شذ  . دا بعر ظ

  . حاغدا مةدعنعدة ظعدذق
 * * * * * * *  
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ذبادا اهللا خالعسا . نع اهللا ظأز ظىستعضة ظالغانتوغرا يول آأرسعتعش  بةزع يولالر ظةضرع بولعدذ، م

  . 9ظعدع، سعلةرنعث هةممعثالرنع ظةلؤةتتة توغرا يولغا سالغان بوالتتع
  دعنعي يولالرنعث بايانع توغرعسعدا 

ايدعلعنعدعغان حارؤا ـ م    لع بولعدعغان يولالردا ظىستعضة مع  اهللا تاظاال هئس قعلغع الالر هةققعدة  نعص ص
ا    ر ؤاقعتت ةن بع أزلةش بعل اهالندذردع     ،س ذ ظاض ولالر هةققعدعم ةنعؤعي ي ان م ذص بولغ ا مةنس كارا .  دعنغ ظاش

ةنعؤع ظ      ةظةتلعك م ذص مةنص ا مةنس دعن دعنغ دعغان بايان قا بولع لذبع   عحىشعنعؤئلعش أتىش ظذس الرغا ظ ش
ظةث ياخشع   : ظايةتلعرعدعمذ ظعصادعلعنعدذمذشذ ظذسلذب اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع    . قذرظاندا آأص ظذحرايدذ  

ذر-زاد  ة تةقؤادارلعقت العلعرع )1(  راهعل ادةم ب ع ظ عدعغان   ! ظ ةؤرعتعثالرنع ياص ةن ظ ز هةقعقةت ة بع سعلةرض
  . ))2لعباسنع ؤة زعننةتلعنعدعغان لعباسنع حىشىردذق، تةقؤادارلعق لعباسع ظةث ياخشعدذر

ذ   اال ب ةاهللا تاظ اال، تأ ظايةتت وي، آ ا     ق ةن جايلعرعغ نعص آأزلعض ة مع قا ظىستعض دعن باش ة ؤة ظذنعث ض
ر       دعغان ؤة ظئغع تعص بارع ىك ـ يئ اقعلعرعي ةققةتلعك       ت ذرتالرغا ؤة مذش راق ي ة، يع نع شةهةردعن ـ شةهةرض

قا      انالر مئثعش يعن، ظعنس دعن آئ ان قعلعص بولغان ايؤانالرنع باي دعغان ه ارتعص بارع دا ظ ة حعققان سةصةرلةرض
لعك يولن دع تئضعش داق دئ الص مذن قا باش ان قعلعش دعغانلعقعنع باي ة يةتكىزع ث هةقعقةتك ذ يولنع : ع ؤة ظ

توغرا يول آأرسعتعشنع اهللا ظأز ظىستعضة ظالغان .  
ة   ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض ذ:  مذن وغرا        ب ا ت ثالر، ن دا مئثع ذ يول دذر، ش وغرا يولذم ث ت مئنع

علةرنع اهللا ن    ذالر س اثالر، ظ ولالردا ماثم دذ،   ي دعن ظايرعؤئتع ث يولع تعن   (ع ذص دوزاخ ةمرعنع تذت ث ظ ) اهللا نع
  . )4(بذ مةن ساقالشقا تئضعشلعك توغرا يولدذر«: اهللا ظئيتتع ))3ساقلعنعشعثالر ظىحىن

ث   د اهللا تاظاالنع ان: مذجاهع ة ظالغ أز ظىستعض نع اهللا ظ ول آأرسعتعش وغرا ي ايعتع ت ةن ظ  دئض
  . نع اهللا ظأز ظىستعضة ظالغانهةق يول: توغرعسعدا مذنداق دئدع

أز ظىستعضة ظالغان ظةؤفعي، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث     توغرا يول آأرسعتعشنع اهللا ظ
دذ ةت قعلع ةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ول ؤة ضذمراهلعق يولعنع : دئضةن ظاي وغرا ي اال ت اهللا تاظ

  . ظوحذق بايان قعلعشنع ظأز ظىستعضة ظالدع
ةت قعلدع  ظ ذقعرعقعغا ظوخشاش رعؤاي ذدعن ي . ةلع ظعبنع ظةبذتةلهةمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه

دذ     . قةتادة ؤة زةههاآمذ ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش دئدع   ولالر : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي ةزع ي ب
  .  يةنع هةقتعن بذرذلذص آةتكةن ظةضرع يولالرمذ بارظةضرع بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع197سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة ظةظراف ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع153سىرة ظةنظام ) 3(
  .  ـ ظايةت41سىرة هعجر ) 4(
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ةتنعث مةنعسع     ظعبنع ظ  يةهذدعي،  :  مذنداق دئدع  هةققعدة ابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ؤة باشقعالر بذ ظاي
ولالر، صعكعرلةر ؤة هاؤايع ـ هةؤةس               خرعسعتعظان ؤة ظاتةش صةرةسلةرنعث يوللعرعغا ظوخشاش هةر خعل ي

الردذر  ع        . خاهعش ذدرعتع ؤة خالعش ث ق ع ظأزعنع ذالرنعث هةممعس ة ش اال ظةن دعن اهللا تاظ ةن  ظان  بعل
مذبادا اهللا خالعسا ظعدع، سعلةرنعث هةممعثالرنع ظةلؤةتتة : بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع

  . توغرا يولغا سالغان بوالتتع
ة  ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض دعكع   :  مذن ةر يىزع دع، ظةلؤةتتة،ي ا ظع ارعث خالعس ةر صةرؤةردعض ظةض

ا    ان ظئيت ع ظعم علةرنعث هةممعس ةن؟   آعش قا مةجبذرالمس ذلمان بولذش علةرنع مذس ةن آعش  ))1تتع، س
                ذم سئلعص هاالك قعلمايدذ ظةضةر صةرؤةردعضارعث   . صةرؤةردعضارعث ظاهالعسع ياخشع بولغان يذرتالرنع زذل

ة بعر ظىممةت      ةنع بعر دعندا   (خالعسا ظعدع، صىتىن ظادةملةرنع ظةلؤةتت ) دعن توغرعسعدا  (قعالتتع، ظذالر   ) ي
ق  دعن     داؤاملع كةنلةر بذنعث ة ظئرعش ارعثنعث رةهمعتعض ةقةت صةرؤةردعض قذحعالردذر، ص تعالص قعلعش ظعخ
ةنع ظعختعالص ظىحىن     (اهللا ظذالرنع شذنعث ظىحىن      . مذستةسنا اراتتع ) ي مةن حوقذم    «: صةرؤةردعضارعثنعث . ي

  . ))2دئضةن سأزع ظئنعق بةلضعلةندع» صىتىن جعنالر ؤة ظعنسانالر بعلةن دوزاخنع توشقذزعمةن
 * * * * * * *  

 uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑ u“Ρ r& š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ ( / ä3©9 çµ÷Ζ ÏiΒ Ò># u x© çµ÷Ζ ÏΒ uρ Ö yfx© ÏµŠ Ïù šχθßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ àM Î6 /Ζãƒ 

/ ä3s9 ÏµÎ/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚̈Ζ9$# uρ |=≈ uΖôã F{$# uρ  ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN ü yϑ ¨V9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχρã ¤6x tG tƒ ∩⊇⊇∪  
ارقعلعق  اهللا سعلةرضة بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةردع، ظذنعثدعن ظعحعسعلةر ؤة شذ يامغذر ظ

اهللا سعلةرضة شذ يامغذر بعلةن زعراظةتلةرنع . 10 دةرةخلةر بعلةن حارؤاثالرنع باقعسعلةر-ظأسكةن دةل 
ىك  ىزىم ؤة تىرل ا، ظ ذن، خورم دذ، زةيت تىرىص بئرع عكعر ظأس ذر ص دذ، حوثق تىرىص بئرع ةرنع ظأس  مئؤعل

  . 11دةلعللةر بار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(قعلعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا هةقعقةتةن 
يامغذر ؤة ظذنعث صايدعلعرعنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةردعن 

  ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ان قعلغاندعن           اهللا تاظاال ظعنسانالر   غا حارؤا ـ مالالرنع ؤة ظذالغالرنع نئمةت قعلعص بةرضةنلعكعنع باي

اللعرعنع بةهرعمةن قعلعش ظىحىن ظىستىنكع ظالةمدعن يامغذرنع       ذالرنعث حاراؤا ـ م يعن، ظذالرنع ؤة ظ آئ
 علةرظذنعثدعن ظعحعس : حىشىرىص بةرضةنلعكتعن ظعبارةت نئمعتعنع بايان قعلعشقا باشالص مذنداق دئدع         

اتلعق         ، يامغذر سىيعنع تذزلذق   ،يةنع ظذ   ظاححعق قعلماستعن سعلةرنعث هذزذرلعنعص ظعحعشعثالر ظىحىن ت
  . قعلدع
 دةرةخلةر بعلةن حارؤاثالرنع باقعسعلةر-ؤة شذ يامغذر ظارقعلعق ظأسكةن دةل  يةنع اهللا تاظاال 

  . تىرىص بةردعشذ يامغذردعن حارؤعلعرعثالرنع باقعدعغان دةل ـ دةرةخلةرنع ظأس

                                                 
  .  ـ ظايةت99سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر118 ـــــ 117سىرة هذد ) 2(
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اهللا سعلةرضة شذ يامغذر بعلةن زعراظةتلةرنع ظأستىرىص بئرعدذ، : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
دذ  تىرىص بئرع ةرنع ظأس ىك مئؤعل ىزىم ؤة تىرل ا، ظ ذن، خورم ةن  زةيت ذر سىيع بعل ر خعل يامغ ةنع بع  ي

ةرخعل ه     ةآعللعرع ه ذراقلعرع ؤة ش رع، ص ةملعرع، رةثلع دعن ت ىملىآلةرنع   زئمعن ان ظأس ىردة بولغ ةر ت
  . ظأستىرىص بةردع

ةؤم ظىحىن بذنعثدا : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   دعغان ق حوثقذر صعكعر قعلع
ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان (هةقعقةتةن  ار ) اهللا نعث ق ةر ب ةنع بعر اهللا تاظاالدعن باشقا ظعالهنعث          دةلعلل  ي

ذق ار يوقل اآعت ب ة  ا. عغا ص ذ هةقت اال ب دذ هللا تاظ داق دةي ة   :  مذن ان، سعلةرض ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس
اغالرنع يئتعشتىرىص بةرضةن آعم؟ ظذ باغالرنعث                  بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةرضةن، ظذنعث بعلةن ضىزةل ب

ا ظعاله يوقتذر،   دةرةخلعرعنع ظأستىرىش سعلةرنعث قولذثالردعن آةلمةيدذ، اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ باشق           
  . )1(بذرذلذص آةتكةن قةؤمدذر) هةقعقةتتعن(ظذالر 

 * * * * * * *  
 u ¤‚ y™ uρ ãΝ à6s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ }§ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9 $#uρ ( ãΠθàf‘Ζ9 $#uρ 7N ü ¤‚ |¡ãΒ ÿÏν Í øΒ r'Î/ 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É)÷è tƒ ∩⊇⊄∪ $ tΒ uρ r&u‘ sŒ öΝ à6s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ ¸ Ï= tFøƒ èΧ ÿ…çµ çΡ üθø9 r& 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχρã 2 ¤‹tƒ ∩⊇⊂∪  
اهللا سعلةرضة آئحعنع، آىندىزنع، آىننع، ظاينع بويسذندذرذص بةردع، يذلتذزالرمذ اهللا نعث ظةمرع 

اهللا يةنة يةر يىزعدة . 12باربعلةن بويسذندذرذلغاندذر؛ حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا نذرغذن دةلعللةر 
 نةسعهةت ظالعدعغان -، ؤةز )سعلةرضة بويسذندذرذص بةردع(سعلةر ظىحىن ياراتقان رةثضارةث نةرسعلةرنع 

  . 13قةؤم ظىحىن بذنعثدا ظةلؤةتتة ظعبرةت بار
شعدا ؤة زئمعندعن حعقعرعلغان ذآئحة بعلةن آىندىزنعث، آىن بعلةن ظاينعث بويسذندذرذل

  دة اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةرنعث بارلعقع توغرعسعدا نةرسعلةر
ة، ذ ظايةتت اال ب ث اهللا تاظ اينع  ظأزعنع ةن ظ ىن بعل ذندذرذص  آ ص بويس دعغان قعلع اي ظايلعنع توختعم

بةرضةنلعكعدة، آئحة بعلةن آىندىزنع بعر ـ بعرعنع قوغلعشعص ماثعدعغان، قاراثغذ آئحعلةردة يول تئصعص        
عدا تذرغذن يذلتذزالرنع ؤة سةييارعالرنع نذرلذق قعلعص بةرضةنلعكعدة،          م ئثعش ظىحىن ظاسمانالرنعث ظةتراص

عدا       ع ظةتراص أز ظوق ة ظ ألحعمع بويعح ةت ظ ةن هةرعك علةص بةرض ذنعثغا بةلض اال ظ رع اهللا تاظ ةر بع ذالرنعث ه ب
دعن ظ       ةن ظألحةم ع بةلضعلةنض ةيرع قعلعش ذنعث س دا، ظ ةير قعلعدعغانلعقع ةم    س اآع ؤة آ عص ي ذ ظئش ازراقم

ارلعقعنع                اآعتالرنعث ب ل ـ ص ا دةلع عتعدعغان آاتت ذدرعتعنع آأرس ث ق دا اهللا تاظاالنع ذص قالمايدعغانلعقع بول
  . بةندعلةرنعث سةمعضة سالعدذ

دعنظاال       ع، ظال أآىمرانلعقع، بويسذندذرذش ع، ه ث باشقذرذش ع اهللا تاظاالنع ذالرنعث هةممعس ظ
  . نالشتذرذشع بعلةن بولعدذظورذنالشتذرذشع ؤة ظاسا

ة  ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض ع  :  مذن مانالرنع ؤة زئمعنن ارعثالر اهللا ظاس شىبهعسعزآع، صةرؤةردعض
ة دةؤردة    (ظالتة آىندة    ةنع ظالت اراتتع، ظاندعن     ) ي ظةرش ظىستعدة   ) ظأزعنعث ظذلذغلذقعغا اليعق رةؤعشتة       (ي

                                                 
  .  ـ ظايةت60سىرة نةمل ) 1(
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ةنع آئحعن  (قارار ظالدع، اهللا آئحة بعلةن         عدذ، آئحة بعلةن آىندىز      ) عث قاراثغذلذقع بعلةن   ي آىندىزنع ياص
؛ اهللا قذياش، ظاي ؤة يذلتذزالرنع اهللا نعث     )يةنع داؤاملعق ظورذن ظالمعشعص تذرعدذ(بعر بعرعنع قوغلعشعدذ    

ةمر قعلعش       ارعتعش ؤة ظ ةنع آاظعناتنع تةسةررذص قعلعش    (ظةمرعضة بويسذندذرذلغذحع قعلعص ياراتتع، ي ) ي
  . ))1ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث دةرعجعسع آاتتعدذر. ال اهللا نعث ظعلكعدعدذرراستعن

 حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا نذرغذن دةلعللةر بار : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع     
االنع تونذ  ةنع اهللا تاظ ة اهللا     ي عنعدعغان قةؤمض اآعتلعرعنع حىش ث ص دعغان ؤة اهللا تاظاالنع ث تاظاالي ىك  نع  بىي

  . قذدرعتعنع ؤة آاتتا هأآىمرانلعقعنع آأرستعدعغان دةلعللةر بار
 علةرنع ارةث نةرس ان رةثض ىن ياراتق علةر ظىح دة س ةر يىزع ة ي ذندذرذص (اهللا يةن ة بويس سعلةرض
ةردع ماننعث )ب اال ظاس اآعت       اهللا تاظ ل ـ ص دعكع اهللا   دةلع ةر يىزع ة ي ة يةن ةن بعرض ان قعلعش بعل  لعرعنع باي

ةر،       اتالر، مةدةنل ان هايؤان ةرخعل بولغ ةآلع ه ىرع، ش ةن رةثضع، ت ارعتعص بةرض ةت قعلعص ي عدعن نئم تةرعص
ظأسىملىآلةر، بذنعثدعن باشقا جانسعز نةرسعلةر ؤة ظذ نةرسعلةردعن ظئلعنعدعغان ظومذمعي ؤة خذسذسعي         

  . مةنصةظةتلةرنع بايان قعلدع
 ثدا ظةلؤةتتة ظعبرةت بار نةسعهةت ظالعدعغان قةؤم ظىحىن بذنع-ؤةز يةنع بةندعلةر اهللا تاظاالنعث 

  .بةرضةن نئمةتلعرعضة شىآىر ظئيتعشع الزعم
 * * * * * * *  

 uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# u ¤‚ y™ u óst7 ø9 $# (#θè= à2 ù' tG Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $wƒ Í sÛ (#θã_ Í÷‚ tG ó¡n@ uρ çµ÷Ψ ÏΒ ZπuŠù= Ïm $ yγ tΡθÝ¡ t6ù= s? 

” us? uρ y7 ù= à ø9$# u½z# uθ tΒ ÏµŠ Ïù (#θäó tFö7 tFÏ9 uρ ∅ÏΒ Ï& Í#ôÒ sù öΝ à6¯= yè s9uρ šχρã ä3ô±s? ∩⊇⊆∪ 4’ s+ ø9r& uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

z Å› üρ u‘ βr& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ # X≈ pκ÷Ξ r&uρ Wξ ç7ß™ uρ öΝ à6¯= yè©9 tβρß‰ tG öη s? ∩⊇∈∪ ;M≈yϑ≈ n= tæ uρ 4 ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/ uρ öΝèδ tβρß‰ tG ÷κu‰ ∩⊇∉∪ 

yϑ sù r& ß,è= øƒ s†  yϑ x. ω ß,è= øƒ s† 3 Ÿξ sùr& šχρã2 x‹ s? ∩⊇∠∪ βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁøt éB 3 χ Î) ©! $# 

Ö‘θà tó s9 ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇∇∪  
نع يئسذن، تاقايدعغان زعننةت بذيذملعرع )يةنع بئلعقلعرع(اهللا سعلةرنع دئثعزنعث يئثع ضأشلعرع 

ة ( ةنع ظىنح انالر-ي ع ب ) مارج ة دئثعزن ذن دةص، سعلةرض ع حعقارس ةردعن ذندذرذص ب ث . ويس اهللا نع
اهللا نعث بويسذندذرذشع بعلةن (نئمةتلعرعنع تةلةص قعلعشعثالر ؤة ظذنعثغا شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن، 

آئمعلةرنعث دئثعزدا دولقذن يئرعص آئتعؤاتقانلعقعنع )  تاقالر قاحعالنغان- ظعحمةآلةر ؤة يىك -يئمةك 
ةن علةرنع تةؤرعتعؤةتم .14آأرعس ث س دع، زئمعننع ا قعل اغالرنع بةرص دا ت ىن، اهللا ظذنعث لعكع ظىح ةس

عثالرظىحىن ( اللعرعثالرنع سذغعرعش ارؤا م ةتلعرعثالرنع، ح ق ) زعراظ زعص -ظئرع تةثلةرنع، ظئ  ظأس
آئحعسع قذرذقلذقتا (ظذالر . بةلضعلةرنع قعلدع) يولالرغا(. 15قالماسلعقعثالر ظىحىن يولالرنع صةيدا قعلدع

) هئح نةرسعنع(ياراتقان اهللا بعلةن ) صىتىن آاظعناتنع( .16زالر بعلةن يول تاصعدذيذلتذ) ؤة دئثعزالردا
دعغان  ذتالر (يارعتالماي علةر ) ب دذ؟ ظويلعمامس اش بوالم ث . 17ظوخش ةر اهللا نع ةن (ظةض ) سعلةرضةبةرض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 1(
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علةر  ئلعص بواللمايس ابعنع ظ ذنعث هئس اثالر، ظ ع سانعس علةر . نئمعتعن عزآع، اهللا س ث ب (شىبهعس ذ نع
  . 18مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(نع ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلغذحعدذر، )جةهةتتعكع يئتةرسعزلعكعثالر

ر، يولالر ؤة يذلتذزالردعكع قذدرعتعنع ، دةريا ـ ظأستةثالدئثعزالر، تاغالراهللا تاظاالنعث 
   توغرعسعدا لةرآأرسعتعدعغان ظاالمةت

ة، ذ ظايةتت اال ب ذاهللا تاظ ذنلعنعص تذرغ دذ  دولق ةؤةر بئرع اهللا . حع دئثعزنعث بويسذندذرذلغانلعقعدعن خ
ةنلعكعنع      تذرذص بةرض ةر قعلعشنع ظاسانالش زدا سةص ذندذرذص دئثع ع بويس ىن دئثعزن دعلعرع ظىح اال بةن  ،تاظ

ألىآع بولسذن، ضأشلعرعنع                اآع ظ ظذنعثدا آعتالرنع ؤة بئلعقالرنع ياراتقانلعقعنع، ظذالرنعث مةيلع تعرعكع ي
دعن ح ةنلعكعنع ؤة          ظئهرام ص بةرض االل قعلع ىن ه دعلعرع ظىح ذن، بةن دا بولس اآع ظئهرام ذن ي دا بولس عققان

انلعقعنع   ةرنع ياراتق العق جةؤهةرل ةت باه ةرؤايعت ؤة قعمم زدا م ع  ،دئثع ةت قعلعش ةرنعث زعبذزعنن  بةندعل
ةنلعكعنع، دئثعزنع يئرعص ما   دعغان ظىحىن دئثعزنعث ظاستعدعن سىزىص ظئلعشنع ظاسانالشتذرذص بةرض ثع

ان        ذالرغا بئرعلغ عنعث ظ ذالرنعث هةممعس ةنلعكعنع، ب ذندذرذص بةرض ع بويس كة دئثعزن ةرنع آأتىرىش آئمعل
  . نئمةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلدع

اهللا تاظاال  .  ماثعدذ قع بعلةن دئثعزنع يئرعص   آئمة ظأزعنعث ظئضعز تذمشذ    : راشمذ بار مذنداق آأز قا  
عز تذمشذ  ذ ظئض راس    قنع ياساشنع بةندعلعرظ االمدعن مع ذه ظةلةيهعسس ة ياساشنع ن دىردع ؤة آئم ة بعل عض

تة     . آلعدعةقعلعص قالدذرذص ظذنعث ظئضعز تومذشعقعنع ياساشقا يئت     نذه ظةلةيهعسساالم آئمعضة ظةث دةسلةص
تة     ةث دةسلةص ذنداقال ظ ان ش ة  حعقق عدذر  آئم ةن آعش اش ظأضعتعلض ذه    . ياس انالر ن الص ظعنس ذنعثدعن باش ش

االمدع عنعص  ظةلةيهعسس نع ظأض نع ؤة ظعشلعتعش ة ياساش ةؤالدتعن ـ             ،ن آئم ة، ظ عرلةردعن ـ ظةسعرلةرض  ظةس
  . ظةؤالدقا دذنيانعث بعر حئتعدعن يةنة بعر حئتعضة سةصةر قعلعشنع داؤامالشتذرذص آةلمةآتة

اهللا نعث نئمةتلعرعنع تةلةص قعلعشعثالر ؤة ظذنعثغا شىآىر : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع
اهللا نعث (يةنع اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرع ؤة ظئهسانعغا شىآىر ظئيتعشعثالر ظىحىن            لعشعثالر ظىحىن قع

اقالر قاحعالنغان - ظعحمةآلةر ؤة يىك -بويسذندذرذشع بعلةن يئمةك  ذن )  ت زدا دولق ةرنعث دئثع آئمعل
  . يئرعص آئتعؤاتقانلعقعنع آأرعسةن

ةؤرةص آ   ث ت اال زئمعننع دعن اهللا تاظ اي     ظان ان بولم عغا ظعمك ث ياشععش تعدعكع جانلعقالرنع تعص ظىس ئ
ىن  لعقع ظىح اغالرنع   ،قالماس عز ت ص    ظئض وزذق قعلع دعغان ق تةهكةم تذرغذزع ةي مذس ع تةؤرةتم زئمعنن

  . )1(مذقعم قعلدع) زئمعندا(تاغالرنع : ياراتقانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ
 الر ظىحىن يولالرنع صةيدا قعلدع ظأستةثلةرنع، ظئزعص قالماسلعقعث-ظئرعق يةنع زئمعندا زئمعن 

ا         ،ظةهلعضة رعزعق بولذشع ظىحىن  ةنع بعر يةرضة ظاقعدعغان دةري ةردعن ي ا قعلدع   ـ  بعر ي . ظأستةثالرنع بةرص
ةر، قذرذقلذقالر، حأ     ظذنعثدا ظاقعدعغ   ئقعص        ان سذالر يةرل أتىص، ظذ ظ علعكلةرنع آئسعص ظ اغالر ؤة تأص ةر، ت لل

اي   ةن ج ةظة   ظأتك ةن مةنص ع بعل ث ظعزن ة اهللا تاظاالنع دذ الردعكع آعشعلةرض ا  . ت بئرع ذ دةري ذنداقال ظ ش
وث           ةتظأس دا ظ ذ زئمعن ان،              ـ ثلةردعكع س رادة قعلغ اال ظع ة اهللا تاظ عمال تةرةصلةرض ذب ـ ش ول، جةن س

از، بةزع  دة ظ دة آأص ؤة بةزع دة تئز ؤة ظورذنالشتذرغان ؤة بويسذندذرذص قواليالشتذرذص بةرضةن بويعحة بةزع
دة ظ دة ظاستا، بةزع ىص ىبةزع اص(زىل دذ)توخت دة داؤاملعشعص ظاقع اله  .  ؤة بةزع قا هئح ظع االدعن باش اهللا تاظ

  . يوقتذر، اهللا تاظاالدعن باشقا هئح صةرؤةردعضار يوقتذر

                                                 
  .  ـ ظايةت32سىرة نازعظات ) 1(
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ةردع          ص ب ةيدا قعلع ع ص دعغان يولالرن ة بارع ةهةرلةردعن شةهةرلةرض دا ش اال زئمعن ذنعثدةك اهللا تاظ . ش
اغالردعن ظأتى      تتهة ةردع         اآع اهللا تاظاال ت ة   . شع ظىحىن تاغ ظئغعزلعرعنع قعلعص ب  مذنداق  اهللا تاظاال بذ هةقت

  . )1(آأزلعضةن مةقسةتلعرعضة يئتعؤالسذن دةص، تاغالردا آةث يولالرنع ياراتتذق) سةصةردة(ظذالرنع : دئدع
)بةلضعلةرنع قعلدع ) يولالرغا      ةر  قعلغذحعالرنعث يولعدعن ظئزعص     يةنع قذرذقلذق ؤة دئثعزدا سةص

  . قالماسلعقع ظىحىن بةلضة بولعدعغان حوث تاغالر، آعحعك تأصعلعكلةر ؤة شذنعثغا ظوخشاش بةلضعلةر بار
 يذلتذزالر بعلةن يول تاصعدذ) آئحعسع قذرذقلذقتا ؤة دئثعزالردا(ظذالر  يةنع آئحة قاراثغذلذقعدا
  . لعدعغانلعقعنع ظعبنع ظابباسمذ بايان قعلغانبذنداق بو. ضةندة دئضةنلعك بولعدذيول يىر

  ظعبادةت قعلعنعشنعث اهللا تاظاالغعال مةنسذص ظعكةنلعكع توغرعسدا 
ة، اهللا    اس ظعكةنلعكعض االغعال خ ةقةت اهللا تاظ نعش ص ادةت قعلع ا، ظعب ث آاتتعلعقعغ اال ظأزعنع اهللا تاظ

دعغانلعقع    عنع يارعتالماي ئح نةرس ذتالرنعث ه قا ب االدعن باش ة   ،غاتاظ الغان نةرس ذالرنعث ياس ةلكع ظ  ب
اتنع (: ظعكةنلعكعضة دةلعل آةلتىرىص مذنداق دةيدذ     ةن ) صىتىن آاظعن ان اهللا بعل ) هئح نةرسعنع (ياراتق

  . ظوخشاش بوالمدذ؟ ظويلعمامسعلةر) بذتالر(يارعتالمايدعغان 
ةتلع   ةن نئم ذالرغا بةرض اال ظأزعنعث ظ دعن اهللا تاظ انلعظان ان ظئهس لىرع ؤة قعلغ ان رعنعث آأص آعنع باي

نئمعتعنع سانعساثالر، ظذنعث هئسابعنع ظئلعص ) سعلةرضةبةرضةن(ظةضةر اهللا نعث : قعلعص مذنداق دةيدذ
نع ظةلؤةتتة مةغصعرةت  )نعث بذ جةهةتتعكع يئتةرسعزلعكعثالر(شىبهعسعزآع، اهللا سعلةر . بواللمايسعلةر
دذر،  ة(قعلغذحع دذر) بةندعلعرعض ةنع امئهرعبان ىحعدذر ي ةن آةحىرض اال هةقعقةت اال . هللا تاظ ةر اهللا تاظ ظةض

سعلةرضة بةرضةن نئمةتلعرعنعث هةممعسع ظىحىن سعلةرنعث شىآىر ظئيتعشعثالرنع تةلةص قعلعدعغان بولسا،            
ةتتعثالر  اجعز آئل ة سعلةر شىآىر ظئيتعشقا ظ ذيرذق  . ظةلؤةتت ة شىآىر ظئيتعشقا ب اال سعلةرض ةر اهللا تاظ ظةض

ظةضةر اهللا تاظاال     . ، ظةلؤةتتة ظذنعثغا ظاجعز آةلضةنلعكتعن ظذنع ظورذنلعيالمعغان بوالتتعثالر           قعلغان بولسا 
ازابالؤئ   معغانلعقعثالر ظىحىن ظازابل  رنع تولذق ظورذندعيال  سعلةرنع شىآى  ة ظ اهللا . رةتتععماقحع بولسا، ظةلؤةتت

دذ   ذم قعلماي ة زذل اال سعلةرض د  . تاظ عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةلكع، ناه دذرب ة  . ذر ؤة مئهعرعبان ذناه قانح ض
  . ساؤاب قانحة ظاز بولسعمذ مذآاصات بئرعدذ. آأص بولسعمذ مةغصعرةت قعلعدذ

دذ        داق دةي دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةرعر ب ع ج ىآرع     : ظعبن ة ش ةتنعث بةزعسعض علةر نئم س
ةمحعلعكعثال لعقتةك آ تعص بواللماس صغارظئي ة قعلع ا بويسذن، تةؤب ث  اهللا تاظاالغ قا ؤة اهللا تاظاالنع ذش

اال سعلةرنع مةغصعرةت قعلعدذ   ،رازعلعقعغا ظئرعشعشكة قايتساثالر    ة   .  اهللا تاظ ة رةهمةت قعلعص تةؤب سعلةرض
  . قعلغعنعثالردعن آئيعن ظازابلعمايدذ

 * * * * * * *  
 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ šχρ”Å¡è@ $ tΒ uρ šχθãΖ Ï= ÷èè? ∩⊇∪ šÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà)è= øƒ s† $Z↔ ø‹x© 

öΝ èδ uρ šχθà) n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ ìN üθ øΒ r& ã ö xî & !$uŠ ômr& ( $ tΒ uρ šχρããè ô±o„ tβ$§ƒ r& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪  
ظذالرنعث اهللا نع قويذص . 19اهللا سعلةر يوشذرغان ؤة ظاشكارا قعغاننعث هةممعسعنع بعلعص تذرعدذ

شةيظعنع يارعتالمايدذ، بةلكع ظذالرنعث ظأزلعرع يارعتعلغاندذر هئح ) يةنع بذتلعرع(ظعبادةت قعلغانلعرع 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة ظةنبعيا ) 1(
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الغاندذر ( عدعن ياس انالر تةرعص ةنع ظعنس ذالر . 20)ي ذتالر(ظ ةنع ب ذالر ) ي ألىآتىر، ظ ةس، ظ ك ظةم تعرع
  . 21قاحان قايتا تعرعلدىرىلعدعغانلعقعنع ظذقمايدذ) حوقذنغذحعلعرعنعث(

ة،  ذ ظايةتت اال ب ةردعكاهللا تاظ ةندةك   آأثىلل علةرنع بعلض كارا نةرس ذددع ظاش عرالرنع خ ع س
اآع        ع ي ةلعنعث ياخش علةرنعث ظةم دة آعش ةت آىنع دعغان قعيام دا آئلع ات ظارع دعغانلعقعنع ؤة ص بعلع

  . يامانلعقعغا قاراص مذآاصات ياآع جازا بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
  غذحع ظعكةنلعكع توغرعسدا  ياراتقذحع ظةمةس بةلكع يارعتعلنعثمذشرعكالرنعث ظعالهلعرع

اال  ذ  ،اهللا تاظ ذص حوقذن االنع قوي ذالر اهللا تاظ عنع  ظ ئح نةرس ذتلعرعنعث ه ؤاتقان ب
دذ       ةؤةر بئرع دعن خ ذقالر ظعكةنلعكع ان مةخل ذتالرنعث يارعتعلغ ذ ب عحة ظ دعن، ظةآس اهللا . يارعتالمايدعغانلعقع

ة   ذ هةقت اال ب داق دئض    تاظ االم مذن راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ع : ةننعث دوس راهعم ظئيتت أزةثالر («: ظعب ) ظ
علةر؟   ذتالرغا حوقذنامس عغان ب ذص ياس ةثالرنع اهللا    ظوي عغان نةرس علةرنع ؤة ياس ذآع، س هالب

  . ))1»ياراتقاندذر
 تعرعك ظةمةس، ظألىآتىر ) يةنع بذتالر (ظذالر         ،ذتالر ظاثلعيالمايدعغان، آأرةلمةيدعغان  يةنع ظذ ب

قاحان قايتا تعرعلدىرىلعدعغانلعقعنع ) حوقذنغذحعلعرعنعث(ظذالر. لدذرظةقعلسعز ؤة جانسعز قذرذق ساصا
 يةنع ظذالر قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع بعلمةيدعغان تذرسا، ظذالردعن قانداقمذ ساؤاب ؤة     ظذقمايدذ

  . مذآاصات ظىمعد قعلعنسذن
ةقةت هةممعنع بعلعدعغان ؤة هةممعنع يار         االدعنال   مةنصةظةت، ساؤاب ؤة مذآاصات ص اتقذحع زات اهللا تاظ

  . ظىمعد قعلعنعدذ
 * * * * * * *  

 óΟ ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn üρ 4 šÏ% ©!$$ sù Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïο u ½z Fψ $$Î/ Ν åκæ5θè= è% ×ο u Å3Ζ –Β Ν èδ uρ tβρã É9 õ3tG ó¡ –Β ∩⊄⊄∪ Ÿω 
tΠu y_ χ r& ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ $tΒ šχρ” Å¡ç„ $ tΒ uρ šχθãΨ Ï= ÷èãƒ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† šÎ É9 õ3tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊄⊂∪  

ظعالهعثالر بعردذر، ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالرنعث دعللعرع ) ظعبادةت قعلعشقا اليعق(سعلةرنعث 
ع ( ث بعرلعكعن ص، ) اهللا نع ق قعلع ذالر حوثحعلع دذ، ظ ار قعلع تعن (ظعنك ذل قعلعش ةقنع قوب اش ) ه ب

دذ، اهللا اهللا ظذالرنعث يوشذرغانلعرعنع ؤة . 22تارتقذحعالردذر  ظاشكارا قعلغانلعرعنع راستال بعلعص تذرع
  . 23تةآةببذرلذق قعلغذحعالرنع هةقعقةتةن دوست تذتمايدذ

  ظعبادةتكة صةقةت اهللا تاظاالنعثال اليعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة، ذ ظايةتت اال ب دعن بعهاجةتاهللا تاظ ةن هةممع ةنلعكعنع ؤة ، يالغذز، ظأزعنعث هةقعقةت اله ظعك ر ظع  بع

ة ظذالرنعث ظذنعثدعن هةيران       . آاصعرالرنعث ظذنع ظعنكار قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ    اهللا تاظاال بذ هةقت
دذ         ظذ نذرغذن ظعالهالرنع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقةتةن              : قالغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي

ش ة ظع ة)2( »غةلعت ة ظعش ا، ظاخعرةتك ا ظئلعنس ذز اهللا تعلغ عقعلعص يالغ رع س نمةيدعغانالرنعث دعللع
  . ))3اهللا دعن باشقا مةبذدالر تعلغا ظئلعنسا، ظذالر خذش بولذص آئتعدذ. آئتعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر96ـــــ  95سىرة ساففات ) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة ساد ) 2(
  .  ـ ظايةت45سىرة زذمةر ) 3(
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 ،باش تارتقذحعالردذر) هةقنع قوبذل قعلعشتعن(ظذالر حوثحعلعق قعلعصث  يةنع ظذالر اهللا تاظاالنع
ادةت قعلعشتعنمذ باش تارتعدذ     بعلةن بعرضة اهللا تاظاالغا       بار ؤة بعرلعكعنع ظعنكار قعلعش     اهللا تاظاال بذ   . ظعب

دا         :  مذنداق دةيدذ  هةقتة شىبهعسعزآع، مئنعث ظعبادعتعمدعن حوثحعلعق قعلعص باش تارتعدعغانالر خار هال
  . ))1»جةهةننةمضة آعرعدذ

اهللا ظذالرنعث يوشذرغانلعرعنع ؤة ظاشكارا قعلغانلعرعنع راستال بعلعص تذرعدذ شذ  يةنع ظذالرنعث
دذ    ازا بئرع دا ج ات يئقعن ا ص لعرعغا قارعت ت . قعلمعش ةن دوس ذحعالرنع هةقعقةت ذق قعلغ اهللا تةآةببذرل

  . تذتمايدذ
 * * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% Μçλ m; !#sŒ$̈Β tΑ u“Ρ r& ö/ ä3š/ u‘   (# ûθä9$ s% ãÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ (#ûθ è= Ïϑ ósu‹ Ï9 öΝèδ u‘# y— ÷ρ r& Z's# ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ 
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ةرنع نازعل قعلدع؟ ) صةيغةمبعرعضة (صةرؤةردعضارعثالر «): يةنع مذشرعكالرغا (ظذالرغا  » نئمعل

. 24دئيعشعدذ » )علدع نازعل ق (قةدعمكعلةرنعث ظةصسانعلعرعنع «): مةسخعرةقعلعص(دئيعلسة، ظذالر 
عدعن  أزلعرع تةرعص لعرع ؤة ظ ار بولذش ذق جاؤابك ذناهلعرعغا تول ث ض ع ظأزلعرعنع ةت آىن ذالر قعيام ظ

يذقعرعقع (بعلمةستعن ظازدذرذلغانالرنعث بعر قعسعم ضذناهلعرعغا ظأزلعرع جاؤابكار بولذشلعرع ظىحىن 
  . 25!ئمعدئضةن يامان، ظذالرنعث جاؤابكار بولعدعغعنع ن)بوهتان سأزلةرنع قعلدع

ؤة ظذالرغا ظازابنعث هةسسعلةص بولعدعغانلعقع عضةنلعكع آاصعرالرنعث ؤةهعيدعن يىز ظأر
  توغرعسعدا 

دذ   داق دةي اال مذن ة  : اهللا تاظ ان دئضىحعلةرض ع يالغ ارعثالر «: ؤةهعين ة(صةرؤةردعض ) صةيغةمبعرعض
دع؟ ل قعل ةرنع نازع ت»نئمعل اؤاب بئرعش عرالر ج ة، آاص دذ دئيعلس داق دةي أرىص مذن ىز ظ : عن ي

» انعلعرعنع ةرنعث ظةصس دع (قةدعمكعل ل قعل معدع  »)نازع ة حىش ئح نةرس ةنع ه ةقةت  ، ي ىن ص  بىض
دع      ذص بئرعل انعالرال ظوق ان ظةصس دعن ظئلعنغ عرعكعلةرنعث آعتابلعرع عدذ. ظعلض ة  . دئيعش ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

دذ  داق دةي ع : مذن ذالر ظئيتت ذ(«: ظ ذرذنقعالرنعث ظ) ب ان،   ب ذ يازدذرذؤالغ ذالرنع ظ انعلعرعدذرآع، ظ ةصس
ةيغةمبةر   )2(» ظاخشامدا ظوقذص بئرعلعؤاتعدذـظذنعثغا ظةتعضةن  ) هعصزع قعلعؤئلعش ظىحىن(  يةنع ظذالر ص

اليدذ ؤة بعر ـ بعرعضة زعت      لةرنع دئيعشعدذ     ،ظةلةيهعسساالمغا بوهتان حاص .  ظاساسع بولمعغان هةرخعل ضةص
ة م ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ة  : ذن ذن معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعض ىن نذرغ مذشرعكالرنعث سئنعث ظىح

ازدع، ذالر ظ ارعغعن، ظ المايدذ ق ول تاص وغرا ي ىآع ))3ت ةؤةب ش تعكع س داق دئيعش ص ، مذن ةقتعن حعقع  ه
  . آةتكةن هةر قانداق آعشع نئمعال دئسة خاتالعشعدذ

ظاندعن ظذالر   . شاظعر، رامبال ؤة مةجنذن دةيتتع       مذشرعكالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سئهعرضةر،     
ث آاتت تع       عظأزلعرعنع ارار قعلعش كة ق أزعنع دئيعش ان س ذص حعقق ذغعيرةنعث توق ع م د ظعبن ع ؤةلعي اهللا . بئش

دذ    ةؤةر قعلع داق خ دة مذن ذ قعلمعشلعرع هةققع دنعث ب اال ؤةلعي ذ : تاظ دة (ظ ذرظان هةققع ةيغةمبةر ؤة ق ) ص

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60سىرة غاصعر ) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة فذرقان ) 2(
  .  ـ ظايةت9سىرة فذرقان ) 3(



  
  
  

  

 

 450                                                                                                          نةهلسىرة  ـ 16
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ان قعلعشنع         قذرظان توغرذل (ظويالندع،   عالنلعدع ) ذق نئمة دئيعشنع ؤة قانداق بوهت لةنةت بولسذنكع، ظذ    . ص
عالنلعدع   عالنلعدع   . قانداق ص ة لةنةت بولسذنكع، ظذ قانداق ص ظاندعن قوشذمعسعنع تىردع ؤة حعرايعنع   . يةن

تىردع دعن . صىرىش دعن(ظان أرىدع  ) ظعمان ىز ظ تعن (ي ة ظةضعشعش اش   ) صةيغةمبةرض ةن ب ذق بعل تةآةببذرل
ارتتع ذ «. ت ةقةت ظعنسان سأزعدذر ) آاالمذاهللا ظةمةس(ب ذ ص ةقةت ظأضعنعلضةن سئهعردذر، ب دع» ص  ))1دئ

اهللا .  ظذنعث صعكرع بويعحة قعلعدعغان بولذشذص تارقاشتع      ،يةنع ظاندعن ظذالر ؤةلعيدنعث سأزعضة قوشذلذص    
  . تاظاال ظذالرغا لةنةت قعلسذن

رعغا تولذق جاؤابكار بولذشلعرع ؤة ظأزلعرع تةرعصعدعن ظذالر قعيامةت آىنع ظأزلعرعنعث ضذناهلع
يذقعرعقع (بعلمةستعن ظازدذرذلغانالرنعث بعر قعسعم ضذناهلعرعغا ظأزلعرع جاؤابكار بولذشلعرع ظىحىن 

دع أزلةرنع قعل ان س ذلغان  )بوهت كةن ؤة قوش ة ظةضةش ذناهلعرعنع، ظأزلعرعض أز ض ذالرنعث ظ ةنع ظ  ي
  . تعضة ظئلعشع ظىحىن بعز ظذالرنعث شذنداق دئيعشعنع ظورذنالشتذردذقآعشعلةرنعث ضذناهلعرعنع ظىس

ىن  انلعقع ظىح قعالرنع ظازدذرغ ذالر باش دذ ؤة ظ ة بولع العقع ظأزلعرعض ان خات ذالرنعث ظازغ ذالرغا  ،ظ ظ
  . بئرعلعدذالعقعدعنمذ ظذالرغا بعر هةسسة خات غانالرنعثظازدذرغانل

ذ ظ   ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس داق   ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ةنه
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا  «: دئض ة حاقعرس قعالرنع هعدايةتك ع باش ذ ظادةم،آعمك ة ظ ة  ض ذ هعدايةتك  ش

ة   دعن هئحنعم ث ظةجرع كةن ظادةمنع تعنآئمةيتظةضةش ةجعر  ،علمةس اش ظ ة ظوخش كىحعنعث ظةجرعض  ظةضةش
عرغذحع ظادةمضة ضذمراهلعققا ظةضةشكةن آعشعنعث ضذناهعدعن       آعمكع ضذمراهلعققا حاقعرسا، حاق   . لعدذئرعب

  . »علمةستعن ظةضةشكىحعنعث ضذناهعغا ظوخشاش ضذناه بولذص تذرعدذآئمةيتهئحنةرسة 
ةن    داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب قا     : اهللا تاظ ذص باش ذنعثغا قوش ع ؤة ظ ث يىآلعرعن ذالر ظأزلعرعنع ظ

ةرنع  ةنع ظأزلعرعنعث ضذناهلعرعنع ؤة (يىآل ظىستعضة ظالعدذ، قعيامةت ) ظازدذرغانلعرعنعث ضذناهلعرعنعي
ةتنعث    ))2آىنع ظذالر ظأزلعرع ظويدذرذص حعققان يالغان سأزلعرع ظىحىن سوراققا تارتعلعدذ      مذجاهعد بذ ظاي

ظذالر ظأزلعرعنعث ضذناهلعرع بعلةن ظذالرغا ظعتاظةت قعلغان آعشعلةرنعث         : مةنعسع هةققعدة مذنداق دةيدذ 
ذناهلعر ازابع     ض داق ظ علةرنعث هئحقان ان آعش ةت قعلغ ذالرغا ظعتاظ دذ ؤة ظ ذص يىآلعؤالع عنع قوش

  . يةثضعللعتعلمةيدذ
 * * * * * * *  
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ة ) ظأز صةيغةمبةرلعرعضة(دعن ظعلضعرع ظأتكةن آاصعرالر )نع مةآكة آاصعرلعرع ية(ظذالر   -هعيل

دع (معكعر ظعشلعتعص  ذالرنعث ). اهللا نعث نذرعنع ظأحىرمةآحع بول ة (اهللا ظ ر -هعيل بعناسعنع )  معكع
رع ظأضزعسع ظأرىلىص حىشتع، ظذالرغا ظأزلع) بذ بعنانعث(تةلتأآىس ضذمران قعلدع، ظذالرنعث ظىستعضة 

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة25 ــــ 18سىةر مذدةسسعر ) 1(
  .  ـ ظايةت13سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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دذ، . 26ظويلعمعغان يةردعن ظازاب آةلدع  ذالرغا (ظاندعن آئيعن اهللا ظذالرنع قعيامةت آىنع رةسؤا قعلع ظ
ايعص عدا «) آ ذالر توغرعس علةر ظ ةردة؟ س ع قةي ئرعكلعرعم قئن ث ش ةن(مئنع ةيغةمبةرلةر بعل ) ص

ةت قعلغان صةيغةمبةرلةر يةنع ظذالرنع ظعمانغا دةؤ(ظعلعم بئرعلضةنلةر . دةيدذ» مذنازعرعلعشةتتعثالرغذ؟
  . 27دةيدذ» بىضىن رةسؤالعق ؤة ظازاب هةقعقةتةن آاصعرالرغا تئضعشلعكتذر«): ؤة ظألعماالر

  ظعلضعرعكعلةرنعث قعلمعشلعرع ؤة ظذالرغا حىشىرىلضةن ظازابنعث بايانع توغرعسعدا 
 هعيلة ) رلعرعضةظأز صةيغةمبة(دعن ظعلضعرع ظأتكةن آاصعرالر  )يةنع مةآكة آاصعرلعرع(ظذالر- 

ةؤفعي      )اهللا نعث نذرعنع ظأحىرمةآحع بولدع (معكعر ظعشلعتعص   ظعبنع  ، بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظ
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ان     : ظابب دعن بولغ ةره جاماظةتع ذ س ظ

اال : توغرعسع. عظذ بذختذننةسعردذر، دئد  : الرتةصسعرشذناسباشقا  . نةمرذتتذر   نع ظعنكار قعلغان بذ اهللا تاظ
ةن          ا آةلتىرىلض عنعث باتعللعقعغ ث قعلمعش ادةت قعلغانالرنع ةلتىرىص ظعب ئرعك آ قعنع ش ا باش ؤة اهللا تاظاالغ

  . معسالدذر
تذر     ة ظوخشاش داق دئضةنلعكعض االمنعث مذن ذه ظةلةيهعسس ذددع ن ذ خ ذالر : ب الر (ظ ةنع آاتتعباش ) ي

ةتكىزىص          ماثا حعنصىتمعدع، ما   ( ىزدع     ) ثا ؤة ماثا ظةضةشكةنلةرضة ظةزعيةت ي ةنع ظذالر   ))1حوث هعيلة ت  ي
ارقعلعق ظأزلعرعنعث شئرعك    عخااليعقنع ظازدذرذشقا صىتكىل هعيلعسعنع ظعشلةتتع ؤة آأص خعل ؤاس       تعلةر ظ

ذالرنع مايعل قعلدع ذالرنعث ظةضةشكىحعلعرع قعيامةت آىنع مذنداق دة. آةلتىرضةن نةرسعلعرعضة ظ دذظ : ي
) أز ؤاقتعدا   )بعزنع ظعماندعن توستع   ( معكرعثالر  ـ آىندىز قعلغان هعيلة     -آئحة  ) سعلةرنعث بعزضة ، ظ

ذثالر  كة بذيرذيتت ئرعك آةلتىرىش ذنعثغا ش قا ؤة ظ ار قعلعش ع ظعنك ع اهللا ن علةر بعزن دذ» س ازابنع . دةي ظ
  . )2(حعدة صذشايمان قعلعدذظع) هةر ظعككع ضذرذه ظعمان ظئيتمعغانلعقلعرعغا(آأرضةن حاغدا، ظذالر 

 ة (اهللا ظذالرنعث ر -هعيل ةلتأآىس ضذمران قعلدع )  معكع ةنع ظذالرنعث هعيلة ـ      بعناسعنع ت  ي
ع معكعر دع   لعرعن ار قعل ان ظعشعنع بعك لعدع ؤة قعلغ ذرذص تاش دعن قوم داق   . ظذلع ة مذن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
دذ ةرقاحان : دةي ذالر ه ا قارشع (ظ ذرذش ) رةسذلذلال غ دذ ظ ذنع ظأحىرع ا، اهللا ظ اقحع بولس ع ياقم  ))3ظوتعن
دع ةردعن آةل ذالر ظويلعمعغان ي ازابع ظ ذالرغا اهللا نعث ظ ذالر . ظ ذالرنعث دعللعرعغا قورقذنح سالدع، ظ اهللا ظ

ةقعل ظعضعلعرع  ع ظ ذزدع، ظ ةن ب وللعرع بعل ةرنعث ق وللعرع ؤة مأمعنل أيلعرعنع ظأزلعرعنعث ق ذالرنعث ! (ظ ظ
  . )4( ظئلعثالرظعبرةت) هالعدعن
 ذالرنعث ظىستعضة )  معكعر -هعيلة (اهللا ظذالرنعث ذ (بعناسعنع تةلتأآىس ضذمران قعلدع، ظ ب
ظاندعن آئيعن اهللا  ظأضزعسع ظأرىلىص حىشتع، ظذالرغا ظأزلعرع ظويلعمعغان يةردعن ظازاب آةلدع) بعنانعث

عنع ؤة دعللعرعدا يوشذرغان نةرسعلعرعنع  يةنع ظذالرنعث رةسؤالعقلعرظذالرنع قعيامةت آىنع رةسؤا قعلعدذ
دذ كارا قعلع دذ . اهللا ظاش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دة  : اهللا تاظ دعغان آىن كارا قعلعنع عرالر ظاش ةنع (س ي

  .  سعرالر ظاشكارا بولذص ظئحعلعدذ)5()قعيامةتتة
ةيغةمبةر ظةلةيهع   ذمادعن ص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم لعم ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب االمنعث ظعم سس

ث ساغرعسعغا  قعيامةت آىنع ؤةدعسعدة تذرمعغان هةر بعر آعشعنع   «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
                                                 

  .  ـ ظايةت22ذه سىرة ن) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33سىرة سةبة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع64سىرة ماظعدة ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة هةشعر ) 4(
  .  ـ ظايةت9سىرة تارعق ) 5(
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ذرمعغا ة ت انؤةدعسعض ذناهعغا قارعت ادعلعص  ض ايراق ق ر ب االنعنعث ظ: بع ذ ص عدة وغلب االنعنعث ؤةدعس ع ص
   .» دئيعلعدذ، ضذناهعدذرتذرمعغان

دا ظاشكارا بولعدذ        ظذالرنعث يوشذر  ،مانا مذشذنداق  اهللا . غان هعيلة ـ معكعرلعرع آعشعلةرنعث ظالدع
دا رةسؤا قعلعص اال ظذالرنع آعشعلةرنعث ظالدع دذ ،تاظ دا مذنداق دةي ة قعلغان هال ذالرغا آايعغان ؤة تةن :  ظ

» عدا ذالر توغرعس علةر ظ ةردة؟ س ع قةي ئرعكلعرعم قئن ث ش ةن (مئنع ةيغةمبةرلةر بعل ) ص
دذ »ذ؟مذنازعرعلعشةتتعثالرغ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا : اهللا تاظ اردةم بئرةلةمدذ؟ ي ة ي ذالر سعلةرض ظ

ازابنع دةصظع قعلعدعغان   ) (يةنع ظعنساندعن(ظذنعثدعن  ))1ظأزلعرعضة ياردةم بئرةلةمدذ؟  هئح آىح ؤة   ) ظ
ذر  اردةمحع يوقت ذزذلغان،    ))2ي ةر تذرغ ةن، دةلعلل ةت آةلتىرىلض ا هأجج ذالرنعث زعيعنعغ ةنع ظ أز   ي ةق س  ه
  .  قاحعدعغان هئح جاي تاصالمعغاندا ظذالر ظأزرة ظئيتعشتعن توختعدع،ظةمةلعيلةشكةن
 يةنع ظذالرنع ظعمانغا دةؤةت قعلغان صةيغةمبةرلةر ؤة ظألعماالر(ظعلعم بئرعلضةنلةر( يةنع ظذالر 

ذ ح     ذص، ش ىحعلةر بول ةؤةر بةرض ةتتعن خ حعالر ؤة هةقعق ول باش اخعرةتتعكع ي ا ؤة ظ داق  دذني ذالر مذن دا ظ اغ
 يةنع رةسؤاحعلعق ؤة ظازاب »بىضىن رةسؤالعق ؤة ظازاب هةقعقةتةن آاصعرالرغا تئضعشلعكتذر«: دةيدذ

دعغان        ةظةت بئرةلمةي ئح مةنص دعغان ؤة ه ان يةتكىزةلمةي ئح زعي ان، ه عر بولغ ا آاص دة اهللا تاظاالغ ذ آىن ب
  . شعؤالعدذنةرسعنع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضةن آعشعلةرنع قور

 * * * * * * *  
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ذالر  ص (ظ ار قعلع ذفرعنع ظعختعي ذالرنعث ) آ تعلةر ظ اراظعتتا، صةرعش الغان ش ان س ة زعي ظأزلعرعض

دذ  دىرىص . جانلعرعنع ظالع ذالر بويسذنغانلعقلعرعنع بعل داق يامان ظعش قعلمعدذق «: ظ » بعز هئحقان
دذ( علةرنعث ق ). دةي ةس، اهللا س داق ظةم ىحعدذر ظذن ذق بعلض ةن تول عثالرنع هةقعقةت علةر . 28علمعش س
اهللا غا ظعتاظةت (مةثضى قالعدعغان جةهةننةمنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعثالر، حوثحعلعق قعلعص،  )ظعحعدة(

  . 29!باش تارتقذحعالرنعث بارعدعغان جايع نئمعدئضةن يامان) قعلعشتعن
   ظةهؤالع توغرعسعدا آاصعرالرنعث سةآراتتعكع ؤة ظألضةندعن آئيعنكع

ة،   ذ ظايةتت اال ب دعن ؤة     اهللا تاظ ةآراتتعكع هالع رعكالرنعث س ذحع مذش ذم قعلغ ة زذل  ظأزلعرعض
  . ظذالرنعث مةينةت جانلعرعنع ظالغعلع آةلضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذصةرعشتعلةرنعث 

ظذالر بويسذنغانلعقلعرعنع بعلدىرىصويسذنغانلعقعنع  يةنع مذشرعكالر ظعتاظةت قعلغانلعقعنع ؤة ب
دذ     داق يامان ظعش قعلمعدذق «: ظعزهار قعلعص مذنداق دةي  شذنعثدةك ظذالر قعيامةت   »بعز هئحقان

ظذ آىندة اهللا   )3( اهللا بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، بعز مذشرعك بولمعغان ظعدذق       : آىنعدعمذ مذنداق دةيدذ  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع93سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةت10سىرة تارعق ) 2(
  . ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 23سىرة ظةنظام ) 3(
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ذالر    دذ، ظ عنع تعرعلدىرع ةنلةرنعث هةممعس ادعكع حاغل(ظألض دا دذني ذلمانمعز «عرع ز مذس دةص » بع
  . )1(سعلةرضة قةسةم ظعحكةندةك اهللا غا قةسةم ظعحعدذ) يالغاندعن

 ظعحعدة(سعلةر . ظذنداق ظةمةس، اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالرنع هةقعقةتةن تولذق بعلضىحعدذر( 
) عتاظةت قعلعشتعناهللا غا ظ(مةثضى قالعدعغان جةهةننةمنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعثالر، حوثحعلعق قعلعص، 

 يةنع اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرنع تةستعقالشتعن ؤة !باش تارتقذحعالرنعث بارعدعغان جايع نئمعدئضةن يامان
ار         ان ب ذحع ماآ ةييارالنغان خارلعغ ة ت ان آعشعلةرض ذنتاؤلعق قعلغ تعن بوي ة ظةضعشعش . صةيغةمبةرلعرعض

ة     انلعرع جةهةننةمض ال ج دعن تارتعص ةن آىن ذالرنعث ظألض ذقع  ظ دة ي ةنلعرع قةبرعلعرع دذ ؤة ت رع  آعرع
دا آأيع    وت يالقذنع ك ظ ا        . دذهارارةتلع ىزىلىص دوزاخت ة آعرض انلعرع تةنلعرعض دا ج ةت بولغان دعن قعيام ظان

جانلعرع ظئلعنمايدذ، ظذالردعن ظازابمذ        ) ظارام تئصعص قالماسلعقع ظىحىن     (ظذالرنعث ظألىص   . مةثضى قالعدذ 
دذ  ذالر)2( يئنعكلعتعلمةي عنع ظ ان   - ظةتعض ايعم بولغ ةت ق دذ، قعيام وغرعلعنعص تذرع ا ت عمع ظوتق  ظاخش

  . )3()دئيعلعدذ(» !آعرعثالر) دوزاخ ظوتعغا(ظازابنعث ظةث قاتتعقعغا ! ظع صعرظةؤن جاماظةسع«: آىندة
 * * * * * * *  
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ذالر » نئمعلةرنع نازعل قعلدع؟ ) صةيغةمبعرعضة(صةرؤةردعضارعثالر «: تةقؤادارالرغا : دئيعلسة، ظ

ل قع« أزلةرنع نازع دعياخشع س عدذ» ل اتلعنعدذ، لياخشع ظعش قع. دئيعش ادا مذآاص ذ دذني ذحعالر ب غ
ىزةل . ياخشعدذر) ظذالر ظىحىن تئخعمذ (ظاخعرةت يذرتع  . 30!تةقؤادارالرنعث يذرتع راستال نئمعدئضةن ض

ذالرنعث آأثلع  ةردة ظ ذ ي دذ، ظ ةدنع جةننةتلعرعضة آعرع دعغان ظ ظذالر ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرع
اتاليدذ خالعغان ة شذنداق مذآاص ةقؤادارالرنع ظةن علعدذ، اهللا ت ذالر . 31 نةرسعلةر تئص مذشرعكلعك ؤة (ظ

ساالم «: صاك بولغان شاراظعتتا صةرعشتعلةر ظذالرنع قةبزع روه قعلعدذ، صةرعشتعلةر ظذالرغا) ضذناهالردعن
  . 32دةيدذ» قعلغان ظةمةلعثالرنعث خاسعيعتعدعن جةننةتكة آعرعثالر! سعلةرضة

تةقؤادارالرنعث ؤةهعي توغرعسعدعكع سأزلعرع، ظذالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات، ظذالرنعث 
  سةآراتتعكع ؤة ظألضةندعن آئيعنكع ظةهؤالع توغرعسعدا 

ذ  علةردعن   ب ةختلعك آعش عحة ب ةؤةرنعث دةل ظةآس ةن خ علةردعن بئرعلض عز آعش دعكع بةختس يذقعرع
ةؤةردذر ةن خ عز آعشع . بئرعلض ذ بةختس ة ش ةظةن ارعثالر «: لةرض ة(صةرؤةردعض ةرنع ) صةيغةمبعرعض نئمعل

دع؟ ل قعل أرىص دئيعلسة» نازع ىز ظ ذالر جاؤاب بئرعشتعن ي ذ هئح نةرسة حىشىرمعدع: ظ ذ .  ظ ةلكع، ب ب

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة مذجادةلة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة فاتعر ) 2(
  .  ـ ظايةت46سىرة غاصعر ) 3(
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عدذ انعلعردذر، دئيعش عرعكعلةرنعث ظةصس ا. ظعلض علةر بولس ةختلعك آعش ل «: ب أزلةرنع نازع ع س ياخش
دع ارعمعز ص »قعل ةنع صةؤةردعض ةت،      ي ة رةهم ان آعشعض ان ظئيتق ذنعثغا ظعم كةن ؤة ظ ة ظةضةش ةيغةمبعرعض

  . بةرعكةت ؤة ياخشعلعق حىشىردع، دئيعشعدذ
رعص     ةؤةر بئ علةردعن خ ان نةرس ة ؤةدة قعلغ ارقعلعق بةندعلعرعض ةيغةمبةرلةر ظ اال ص دعن اهللا تاظ ظان

) ظذالر ظىحىن تئخعمذ(رةت يذرتع غذحعالر بذ دذنيادا مذآاصاتلعنعدذ، ظاخعلياخشع ظعش قع: مذنداق دةيدذ
  . ياخشعدذر

دذ    ة مذنداق دةي ذ هةقت ةر : اهللا تاظاال ب ةردعن آعمكع ياخشع ظةمةل قعلعدعكةن،    -ظ ال مأمعنل  ظاي
ظوبدان  ) دذنيادا قاناظةتحانلعق، هاالل رعزعق ؤة ياخشع ظةمةللةرضة مذؤةصصةق قعلعص      (بعز ظذنع ظةلؤةتتة    

ذالرغا، ظةلؤةتت  عتعمعز، ظ ز   ياش اؤاب بئرعمع عراق س ذ ياخش ان ظةمةلعدعنم ادا   ))1ة، قعلغ ع دذني ةنع آعمك  ي
  . معزكع ظةمةلعنع ياخشع قعلععياخشع ظةمةل قعلسا، ظذ آعشعنعث دذنيا ظاخعرةتت

دعن  ة،ظان ذ ظايةتت اال ب ةنلعكعاهللا تاظ ع ظعك دعن ياخش ا تعرعكحعلعكع ث دذني ذنعث  ؤة ظاخعرةتنع  ظ
اتع ا نعثمذآاص ث مذآاص دذ    دذنيانع داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ةل ظعكةنلعكع ك : تعدعن مذآةمم ظعلعملع
علةر ة«: آعش اؤابع   ! ؤاي سعلةرض ث س ة اهللا نع ان آعشعض ةلنع قعلغ ع ظةم ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم
عدذر علةر )2( ياخش اهعدعكع نةرس ث دةرض ةت(اهللا نع ات ؤة هىرم ةنع مذآاص ىن ) ي ةر ظىح ع بةندعل ياخش

ة ( ذففارالر بةهرعم ةتتعن   آ ا راه وق ظازغعن ع ي ان باقاس ذر) ن بولغ عدذر ؤة  )3( ظارتذقت اخعرةت ياخش ظ
دذر عدذر  )4( باقعي ادعن ياخش ة دذني اخعرةت ظةلؤةتت اثا ظ ةتلةص   . ))5س اخعرةتنع سىص اال ظ دعن اهللا تاظ ظان

  . !تةقؤادارالرنعث يذرتع راستال نئمعدئضةن ضىزةل: مذنداق دئدع
 تةثال تعدعن ظأس ذالر ظاس دذ ظ ة آعرع ةدنع جةننةتلعرعض دعغان ظ ئقعص تذرع تةثلةر ر ظ ةنع ظأس  ي

دذ     ئقعص تذرع عدعن ظ عرلعرع ظارعس رع ؤة قةس ةتنعث دةرةخلع ان . جةنن أثلع خالعغ ذالرنعث آ ةردة ظ ذ ي ظ
علعدذ  علةر تئص ة   نةرس ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةر    :  مذن دعغان، آأزل ةر تارتع ة آأثىلل جةننةتت

  . ))6ن نةرسعلةر بار، سعلةر جةننةتتة مةثضى قالعسعلةرلةززةتلعنعدعغا
دذ ان قعلعنع داق باي تة مذن ع         «: هةدعس وص آعش ر ت دعن بع ةت ظةهلع عزآع، جةنن ةك ـ شىبهعس ش

دا، بعر بذلذت ظأتعدذ    ) قويذلغان داستعخان (ظأزلعرعنعث شاراصلعرع    ظذالرنعث  ظذ بذلذت   . ظىستعدة ظولتذرغان
عنع ت   داق نةرس ةر قان أثلع ه دذ  آ دذرذص بئرع ذنع ياغ انال ظ ان هام ذالردعن . ارتق اآع ظ ذت :ت ع بذل ة !  ظ بعزض

  . شذنعث بعلةن ظذنعث ظارزذسعمذ ؤذجذتقا حعقعدذ. تةثتىش قعزالرنع ياغدذرذص بةرضعن، دةيدعغانالر بولعدذ
 اهللا تةقؤادارالرنع ظةنة شذنداق مذآاصاتاليدذ    ،ان   اهللا تاظاالدعن     يةنع اهللا تاظاالغا ظعشةنضةن قورقق

اتاليدذ       ذنداق مذآاص علةرنع ش ارلعق آعش ان ب ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ةقؤادار  . ؤة ياخش اال ت دعن اهللا تاظ  ،ظان
ا   قا يام ذناهتعن ؤة باش ئرعكتعن، ض علةرنعث ش ةختلعك آعش ان  ب ة ج اك هالةتت ةردعن ص ن ظةمةلل

ةت بع   ظى دعغانلعقعنع ؤة جةنن االم بئرع ذالرغا س تعلةرنعث ظ دعغانلعقعنع، صةرعش ةؤةر  زع ذش خ ةن خ ل
ان قعلعدذ     ة مذنداق دئدع      . بئرعدعغانلعقعنع باي صةرؤةردعضارعمعز اهللا  «شىبهعسعزآع،  : اهللا تاظاال بذ هةقت

ىص      » دذر تعلةر حىش ا صةرعش دا بولغانالرغ وغرا يول دعن ت ةنلةر، ظان اثالر،   «: دئض ةم قعلم اثالر، غ قورقم

                                                 
  .  ـ ظايةت97سىرة نةهل ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع80سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع198سىرة ظال ظعمران ) 3(
  .  ـ ظايةت17ة ظةظال سىر) 4(
  .  ـ ظايةت4سىرة زذها ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71سىرة زذخرذف ) 6(
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ذثالر،    ال بول ىن خذش ةت ظىح ان جةنن ة ؤةدة قعلعنغ علةرنعث  سعلةرض ة س ادا، ظاخعرةتت ز دذني بع
ةن         ع ؤة تعلعض علةرنعث هةممعس ان نةرس أثلىثالر تارتق ىن آ علةر ظىح ة س تلعرعثالرمعز، جةننةتت دوس

ان      ) ظذالر(نةرسةثالرنعث هةممعسع بار،     تةرعصعدعن  ) اهللا (ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعب
  . ))1دةيدذ» بئرعلضةن زعياصةتتذر

ث جئنعنعث ظئلعنعشع ؤة آاصعرنعث جئنعنعث ظئلعنعشع هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنع سىرة         مأمعننع
  .  ـ ظايعتعنع تةصسعر قعلغاندا بايان قعلغان ظعدذق27ظعبراهعمنعث 

 * * * * * * *  
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ةقةت  عرالر ص ىن (آاص ئلعش ظىح ع ظ ث جئنعن تعلةرنعث) ظأزلعرعنع اآع صةرعش عنع ي  حىشىش

عر (حىشىشعنعال آىتعدذ، ظذالردعن بذرذن ظأتكةن ) يةنع ظازابعنعث (صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرعنعث   )آاص
اهللا ظذالرغا زذلذم قعلغعنع يوق، لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم . الرمذ ظةنة شذنداق قعلغان ظعدع

يةنع (الرغا مةسخعرة قعلغانلعقلعرعنعث جازاسع ظذالر قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع تارتتع، ظذ. 33قعلدع
  . 34حىشتع) قاتتعق ظازابع

آاصعرالرنعث ظعمان ظئيتعشنع آئحعكتىرىشع ظذالرنعث ظازابنع آىتكةنلعكعدذر دئضةن سأزعنعث 
  مةنعسع توغرعسعدا 

ظاشقانلعقع ؤة   مذشرعكالرغا ظذالرنعث باتعلدا هةددعدعن       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   : قةتادة مذنداق دةيدذ  
ةغرذرلعنعص آةتكةنلعكع ظىحىن تةهدعت سئلعص  ةن م ا بعل الغعلع  :دذني انلعرعنع ظ ة شذ مذشرعكالر ج  ظةن

  . صةرعشتعلةرنعث آئلعشعنعال آىتعدذ، دةيدذ
 ةمرعنعث ارعثنعث ظ اآع صةرؤةردعض ث (ي ةنع ظازابعنع دذ ) ي عنعال آىتع ةنع قعياحىشىش ةت  ي م

ذرذن ظأتكةن . اتقان قورقذنحلعق ظةهؤالنعث آئلعشعنع آىتعدذ     ؤآىنعدعكع ظازاب ؤة ظذالر آأرى     ذالردعن ب ظ
عر( دع )آاص ان ظع ذنداق قعلغ ة ش ذ ظةن تة     الرم ئرعك آةلتىرىش رعكالرمذ ش ةن مذش عرع ظأتك ةنع ظعلض  ي

اتتعق   ث ق ىن اهللا تاظاالنع قانلعقع ظىح دعن ظاش دعهةددع ازابعنع تئتع ةيلعدعنقعلمعش. ظ ذالرغالعرع تىص   ظ
  . ظازاب حىشتعقاتتعق 
 وق ع ي ذم قعلغعن ذالرغا زذل ةيغةمبةرلةرنع   اهللا ظ ةثحعلعك قعلعص ص ذالرغا آ اال ظ ع، اهللا تاظ  حىنك

دع       ذزغان ظع اآعتالرنع تذرغ ق ص ىرىص ظئنع ابالرنع حىش ةن ؤة آعت ص ظةؤةتك ةلحع قعلع ذالر . ظ ئكعن ظ ل
ةنع ظذالر    ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع  ةيغةمبةرلةر ظئلعص     صةيغةمبةرلةرضة قارشع    ي انلعقع ؤة ص حعقق

  . آةلضةن هةقعقةتنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىن ظذالرغا اهللا تاظاالنعث ظازابع يةتتع
 حىشتع) يةنع قاتتعق ظازابع(ظذالرغا مةسخعرة قعلغانلعقلعرعنعث جازاسع يةنع ظذالرنع قاتتعق 

عؤالدع  ازاب قورش ذالرنع اهللا تاظاالن . ظ ةيغةمبةرلةر ظ ث ظازابص اعع ةيغةمبةرلةرنع  ،دعن قورقذتس ذالر ص  ظ
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر32 ـــــ 30سىرة فذسسعلةت ) 1(
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اتتع خعرة قعلعش دذ  . مةس داق دئيعلع ذالرغا مذن دة ظ ةت آىنع ذثا قعيام ا  «: ش علةر يالغانغ ذ س ا ب مان
  . ))1»حعقارغان دوزاختذر

 * * * * * * *  
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 بوؤعلعرعمعز اهللا نع قويذص هئح -مذبادا اهللا خالعغان بولسا، بعز ؤة بعزنعث ظاتا «: مذشرعكالر

هئح نةرسعنع هارام ) يةنع اهللا نعث هأآمعسعز(نةرسعضة ظعبادةت قعلمعغان بوالتتذق، اهللا هارام قعلمعغان 
ة شذنداق . دئدع» قعلمعغان بوالتتذق  ذالردعن ظعلضعرعكعلةرمذ ظةن ةيغةمبةرلةرنعث .  قعلغان ظعدع ظ ص

بعز . 35)هعدايةت قعلعش بولسا اهللا نعث ظعشعدذر(مةسظذلعيعتع صةقةت روشةن تةبلعغ قعلعشتعنال ظعبارةت 
ة  ر ظىممةتك ةر بع ةن ه ةيتاندعن «: هةقعقةت ثالر، ش ادةت قعلع ا ظعب ذتالرغا، (اهللا غ ةيتانغا، ب ةنع ش ي

دةص صةيغةمبةر ظةؤةتتذق، » يعراق بولذثالر) عبادةت قعلعشتعنآاهعنالرغا ظوخشاش هةرقانداق مةبذدقا ظ
يةر يىزعدة . ظذالرنعث ظارعسعدا اهللا هعدايةت قعلغانلعرعمذ بار، ضذمراهلعققا تئضعشلعك بولغانلعرعمذ بار

ىرىص  ص ي ةير قعلع ةيغةمبةرلةرنع(س انلعقعنع ) ص داق بولغ ث قان ث ظاقعؤعتعنع ار قعلغانالرنع ظعنك
سةن ظذالرنعث هعدايةت تئصعشعغا هئرعس بولساثمذ، اهللا ظأزع ضذمراه قعلغان آعشعنع . 36آأزعتعثالر

  . 37هئحقانداق مةدةتكار يوق) اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلدذرعدعغان(هعدايةت قعلمايدذ، ظذالرنع 
مذشرعكالر ظأزلعرعنعث شئرعك آةلتىرضةنلعكعضة تةقدعرنع دةلعل قعلعص آأرسةتكةنلعكع ؤة 

  غا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا ظذالر
اال  دعن ؤة     اهللا تاظ علعرعدعن مةغرذرالنغانلعقع ةن نةرس ئرعك آةلتىرض رعكالرنعث ش ةردة مذش ذ ظايةتل ب

ص  اآعت قعلع دعرنع ص دذ   ،تةق ةؤةر بئرع ةنلعكعدعن خ داق دئض تعص مذن أزرة ظئي ان «:  ظ ذبادا اهللا خالعغ م
 نع قويذص هئح نةرسعضة ظعبادةت قعلمعغان بوالتتذق، اهللا  بوؤعلعرعمعز اهللا-بولسا، بعز ؤة بعزنعث ظاتا 

، )2( يةنع بةهعيرة»هئح نةرسعنع هارام قعلمعغان بوالتتذق) يةنع اهللا نعث هأآمعسعز(هارام قعلمعغان 
اظعبة عيلة)3(س تعن،     )4(، ؤةس ل بولماس داق دةلع ا هئحقان عدعن هاراملعقعغ قعالر اهللا تةرعص دعن باش  ؤة ظذنعث

دذ           ذرذويدظأزلعرع ظ  ظةضةر اهللا تاظاال قعلمعشلعرعمعزنع       : ص هارام قعلعؤالغان نةرسعلةر هةققعدة مذنداق دةي

                                                 
  . ـ ظايةت14سىرة تذر ) 1(
ذلعقع             بوتعلعغ سةآكعزنع تذغقان، بةشعنحعسعنع ظةرآةك      ) 2( عنعث ق ذ تأض ةرةبلعرع ب ةت ظ ذص، جاهعلعي ة بول ع،      ان تأض ذص بئرةتت ة قوي أز مةيلعض رعص ظ نع يئ

  .  يىك ظارتمايتتع ؤةمعنمةيتتع
  . حعشعدعن ظوننع تذغقان تأضة بولذص، معنعلمةيتتع، قعرقعلمايتتع، سىتع مذساصعرالرغعال بئرعلةتتع) 3(
 . الر ظىحىن ظأزمةيلعضة قويذؤئتعلضةن تأضةت حعشع تذغقان، بذسعنعبعرعنحعنع ؤة ظعككعنحع) 4(
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عتتع   عمعزنع توس ذ قعلمعش ارقعلعق ظ ازابالش ظ ع ظ ا، بعزن ةن بولس ان آأرض ذنع . يام ز ظ ةن بع ذنعث بعل ش
  . قعلعشقا قادعر بواللمايتتذق

رعص   ة بئ ذ ضذمانعغا رةددعي ذالرنعث ب اال ظ دذاهللا تاظ داق دةي ظذلعيعتع : مذن ةيغةمبةرلةرنعث مةس ص
 يةنع ظعش سعلةر )هعدايةت قعلعش بولسا اهللا نعث ظعشعدذر(صةقةت روشةن تةبلعغ قعلعشتعنال ظعبارةت 

ةلكع اهللا تاظاال سعلةرنع     ،اهللا سعلةرنعث ظذ قعلمعشعثالرنع توسمعدع    . ضذمان قعلغاندةك ظةمةس      ظةمةس ب
اتتعق توس   عثالردعن ق دعقعلمعش ةؤةتتع      . تع ؤة حةآل ةيغةمبةر ظ ذرذهقا ص ر ض ةر بع دا ؤة ه ر زامان ةر بع . ه

ادةت    ة ظعب قا نةرسعض االدعن باش دذ ؤة اهللا تاظ قا حاقعرع ادةت قعلعش ا ظعب ةيغةمبةر اهللا تاظاالغ ة ص هةمم
  . دذعقعلعشتعن توس
» ظوخشاش هةرقانداق يةنع شةيتانغا، بذتالرغا، آاهعنالرغا (اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، شةيتاندعن

تعن  ادةت قعلعش ذدقا ظعب ذثالر) مةب راق بول ذه   »يع ةؤالدع ن االمنعث ظ ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ  ي
انالرغا    اال ظعنس ارتعص اهللا تاظ دعن ت ةيدا بولغان ئرعك ص دة ش االمنعث قةؤمع ةيغةمبةرلةرنع ظةلةيهعسس ص

ذردع ةؤةتعص ت ةيغةمبةر ق . داؤاملعق ظ ذالرغا ص ذه ظةلةيهعسساالمنع ظ دعن اال . عل ذه ظةلةيهعسساالم اهللا تاظ ن
ةيغةمبةرلةرنعث تذنجعسعدذر       ةيغةمبةر ظةؤةتعشنع آىن حعقعشتعن تاآع آىن        . زئمعن ظةهلعضة ظةؤةتكةن ص ص

صئتشقعحة بولغان زئمعندعكع ظعنسان ؤة جعنالرنعث هةممعسعضة صةيغةمبةرلعكع ظومذمعي بولغان مذهةممةد           
  . ظةلةيهعسساالم بعلةن ظاخعرالشتذردع

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ةن  !) ظ عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض س
ذد       «: صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة  ادةت قعلعثالر       ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةب » يوقتذر، ماثعال ظعب

اققعنكع،     )1( دةص ؤةهيع قعلدذق   ةيغةمبةرلعرعمعزدعن سوراص ب ذرذن بعز ظةؤةتكةن ص ان سةندعن ب  مئهرعب
صةيغةمبةرلةرنعث ظعحعدة اهللا دعن غةيرعيضة    (اهللا دعن باشقا ظعبادةت قعلعنعدعغان ظعالهالرنع بةلضعلعدذقمذ؟        

  . )2()ظعبادةت قعلعشقا دةؤةت قعلغعنع بارمذ؟
دذ   داق دةي ىرعدعمذ مذن ذ س اال ب ة : اهللا تاظ ر ظىممةتك ةر بع ةن ه ز هةقعقةت ادةت «: بع ا ظعب اهللا غ

ة  ثالر، ش ادةت (يتاندعن قعلع ذدقا ظعب داق مةب اش هةرقان ا ظوخش ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ةنع ش ي
تعن ذثالر ) قعلعش راق بول ذق » يع ةيغةمبةر ظةؤةتت ذنداق دةؤةت   دةص ص ةيغةمبةرلةرنعث مذش ةنع ص  ي

عز  بوؤعلعرعم-مذبادا اهللا خالعغان بولسا، بعز ؤة بعزنعث ظاتا «: دعن آئيعن مذشرعكالرنعث  عنعقعلعنغ
) يةنع اهللا نعث هأآمعسعز(اهللا نع قويذص هئح نةرسعضة ظعبادةت قعلمعغان بوالتتذق، اهللا هارام قعلمعغان 

ذق  ان بوالتت ارام قعلمعغ عنع ه ئح نةرس ذن  »ه ث قان ذن، اهللا تاظاالنع ذ دذرذس بولس ع قانداقم  دئيعش
دذ ذالرنعث سةصسةتعلعرعنع رةت قعلع اال . ظعرادعسع ظ ةيحىنكع، اهللا تاظ ارقعلعق ص رع ظ غةمبةرلعرعنعث تعللع

دع      قان ظع تعن توس ارام قعلعش ة ه علةرنع خالعغانح تعن ؤة نةرس ئرعك آةلتىرىش ا ش ذالرنع اهللا تاظاالغ اهللا . ظ
دعر بويعحة شذنداق قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة           تاظاالنعث ؤذجذتقا حعقعرعش ظعرادعسع مذشرعكالرنع تةق

اآعت يوق    ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث ب . قعلعشتذر حىنكع، اهللا تاظاال دوزاخنع شةيتانالر     . ذ ظعرادعسعدة قعلحة ص
اراتتع عرالرغا ي ذرلذق قعلعشعغا راز. ؤة آاص دعلعرعنعث آذص اال بةن دذاهللا تاظ االدعن. ع بولماي  بذنعثدا اهللا تاظ

  . يئتةرلعك صاآعت ؤة آةسكعن هئكمةت بار
ازابالش بعلةن ظذالرنعث     اهللا تاظاال صةيغةمبةرلةر ظارقعلعق ظاضاهالندذرغا     ندعن آئيعن ظذالرنع دذنيادا ظ

دذ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ لعرعنع رةت قعلغانلعقع ةت : قعلمعش عدا اهللا هعداي ذالرنعث ظارعس ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت25ة ظةنبعيا سىر) 1(
  .  ـ ظايةت45سىرة زذخرذف ) 2(
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ار  ذ ب لعك بولغانلعرعم ذمراهلعققا تئضعش ار، ض ذ ب ىرىص . قعلغانلعرعم ص ي ةير قعلع دة س ةر يىزع ي
ةيغةمبةرلةرنع ( ار قعلغانال ) ص أزعتعثالر ظعنك انلعقعنع آ داق بولغ ث قان ث ظاقعؤعتعنع ةنع  رنع  ي

انلعقعنع         داق بولغ ث قان علةرنعث ظاقعؤعتعنع ةن آعش ان دئض ةقنع يالغ ان ؤة ه ع حعقق ة قارش صةيغةمبةرلةرض
وراثالر  دع س االك قعل ذالرنع ه ة. (اهللا ظ دذ ) مةآك ة قالع ذنداق ظاقعؤةتك عرلعرعمذ ش ذالردعن )1( آاص ظ

عرع ظأتكةن ةر ظعلض ةيغةمبةرلعرعنع(ل اردع، ) ص ا حعق ةن(يالغانغ ىرىش بعل ازاب حىش ذالرنع ظ ) ظ
  . ))2ظةيعبلعضةنلعكعم قانداق ظعكةن؟

االمنعث         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس بةتةن ص ة نعس ان آعشعلةرض نع خالعغ أزع ظازدذرذش اال ظ دعن اهللا تاظ ظان
داق     عنعث هئحقان مةن بولذش عغا هئرعس عص قئلعش ةت تئص ذالرنعث هعداي دعن  ظ ةظةت بةرمةيدعغانلعقع مةنص

اهللا بعرآعمنعث ضذمراهلعقعنع ظعرادة قعلعدعكةن، ظذنعث      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   . خةؤةر بةردع 
دذ   ش آةلمةي ئح ظع دعن ه ع قولذث ا قارش ىن اهللا غ ظع  (ظىح ذمراهلعقنع دةص دعن ض ادةم ظذنعث ئح ظ ةنع ه ي

دذ   ادعر بواللماي دذ    نذه ظةلة )3()قعلعشقا ق أز قةؤمعضة مذنداق دةي مةن سعلةرضة نةسعهةت  : يهعسساالم ظ
قعلماقحع بولسام، اهللا سعلةرنع ضذمراه قعلماقحع بولسا، ظذ حاغدا مئنعث سعلةرضة قعلغان نةسعهعتعمنعث             

  . ))4سعلةرضة صايدعسع بولمايدذ
ا هئرعس بولساثمذ، سةن ظذالرنعث هعدايةت تئصعشعغ : اهللا تاظاال بذ ظايةت آةرعمدة مذنداق دةيدذ    

دذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة اهللا ظأزع ضذمراه قعلغان آعشعنع هعدايةت قعلمايدذ  اهللا ظازدذرغان  :  مذنداق دةي
اص     ذالر تئثعرق دذآع، ظ ذص بئرع ذمراهلعقلعرعدا قوي ذالرنع ض دذ، اهللا ظ ذحع بولماي ةت قعلغ عنع هعداي آعش

دذ ارعثنعث لةنع )5( يىرع عزآع، صةرؤةردعض دذ    شىبهعس ان ظئيتماي انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش ذالرغا  . تعض ظ
  . )6()ظعمان ظئيتمايدذ(صىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، قاتتعق ظازابنع آأرمعضعحة 

اهللا ظأزع ضذمراه قعلغان آعشعنع هعدايةت قعلمايدذ ،يةنع اهللا تاظاال خالعغان نةرسعنعث بولذشع 
اهللا تاظاال ظازدذرغان آعشعنع آعم     . قع اهللا تاظاالنعث ظعرادعسع ؤة ظةمرعدذر      خالعمعغان نةرسعنعث بولماسلع  

  . توغرا يولغان يئتةآلعيةلةيدذ؟ ظذنع هئحبعر آعشع هعدايةت قعاللمايدذ
 ذالرنع دعغان (ظ دعن قذتذلدذرع وق ) اهللا نعث ظازابع ةدةتكار ي داق م ةنع اهللا تاظاالنعث هئحقان  ي

دع ذالرنع قذتقذزع دعن ظ وقظازابع ع ي ش . غان بعرس ةمر قعلع ارعتعش ؤة ظ ةررذص  (ي اتنع تةس ةنع آاظعن ي
  . )7(راستعنال اهللا نعث ظعلكعدعدذر) قعلعش

 * * * * * * *  
 (#θßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÎγÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω ß]yè ö7tƒ ª!$# tΒ ßNθßϑ tƒ 4 4’ n?t/ #́‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $y) xm £Å3≈ s9uρ u nYò2 r& 
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  .  ـ ظايةننعث بعر قعسمع10سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةت18سىرة مىلك ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة ماظعدة ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قسسمع34سىرة هذد ) 4(
  .  ـ ظايةت186سىرة ظةظراف ) 5(
  . ـ ظايةتلةر97ـ  ــــ96سىرة يىنذس ) 6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 7(
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ذالر دذ «: ظ ألىآنع تعرعلدىرمةي ةس دةص» اهللا ظ داق ظةم تع، ظذن ةم ظعحعش اتتعق قةس ةنع ( ق ي
اهللا نعث (، اهللا ؤةدعسعنع حوقذم ظعشقا ظاشذرعدذ، لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع )ظألىآنع تعرعلدىرعدذ 

دذ (بعلمةيدذ ) قذدرعتعنع ذالر ظعختعالص . 38شذثالشقا ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلع اهللا ظ
ع ظذالرغا ظايرعص بئرعش ؤة آاصعرالرغا ظذالرنعث يالغانحعلعقلعرعنع بعلدىرىص قعلعشقان هةق بعلةن ناهةقن

بعز بعرةر شةيظعنع ؤذجذتقا آةلتىرمةآحع بولساق، . 39)ظذالرنع قايتعدعن تعرعلدىرعدذ(قويذش ظىحىن 
  . 40 دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ-دةيمعز » ؤذجذتقا آةل«: ظذنعثغا

ق ظعكةنلعكع ؤة ظذنعثدا اهللا تاظاالنعث هئكمعتع بارلعقع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنعث هة
  هةم بذنعث اهللا تاظاالغا ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 ،اهللا تاظاال ظألضةن آعشعنع تعرعلدىرمةيدذ  : ظذالر.  مذشرعكالردعن خةؤةر بئرعدذاهللا تاظاال بذ ظايةتتة، 
اناص   راق س نع يع يعن تعرعلعش ةندعن آئ ةيغةمبؤة دةص ظألض ةن  نعثةرلةرص ئلعص آةلض ذق ظ ذ توغرذل ب

ةؤةرلع تع   عرخ ةم ظعحعش اتتعق قةس رعص ق ا حعقع لعرعنع    . نع يالغانغ ذ قعلمعش ذالرنعث ب اال ظ دعن اهللا تاظ ظان
دع    داق دئ رعص مذن ة بئ ص ؤة رةددعي ار قعلع ةس : ظعنك داق ظةم دذ (ظذن ألىآنع تعرعلدىرع ةنع ظ ، اهللا )ي

شذثالشقا (بعلمةيدذ ) اهللا نعث قذدرعتعنع(ظعنسانالرنعث تولعسع ؤةدعسعنع حوقذم ظعشقا ظاشذرعدذ، لئكعن 
حىن صةيغةمبةرلةرضة    يةنع ظذالر بعلعمسعز بولغانلعقع ظى        )ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلعدذ 

  .  آذصذرلذق قعلعدذقارشع حعقعدذ،
ان          ة جةسةتلةرنع تعرعلدىرىشتعكع هئكمعتعنع باي دذ   ظاندعن اهللا تاظاال قعيامةتت :  قعلعص مذنداق دةي

 رعش ايرعص بئ ذالرغا ظ ةقنع ظ ةن ناه تعالص قعلعشقان هةق بعل ذالر ظعخ ة اهللا ظ ةنع آعشعلةرضة هةمم  ي
ىن      رعش ظىح ص بئ ان قعلع عنع باي دذ،     ) اهللا(نةرس اراص جازاالي لعرعغا ق انالرنع قعلمعش انلعق قعلغ يام

علعق قعلغانالر اياخش دذ  غ ات بئرع ق مذآاص انحعلعقلعرعنع ؤة )1(  حعرايلع ذالرنعث يالغ عرالرغا ظ آاص
ىن  ذش ظىح دىرىص قوي دذ (بعل دعن تعرعلدىرع ذالرنع قايتع عنع   )ظ ةن آعش االنع ظألض ذالر اهللا تاظ ةنع ظ  ي

شذنعث ظىحىن قعيامةت آىنعدة ظذالر دوزاخ ظوتعغا        .  دةص ظعحكةن قةسةملعرعدة يالغانحعدذر    ،تعرعلدىرمةيدذ
مانا بذ سعلةر    «) ظذالرغا(: مذنداق دةيدذ ) دوزاخقا مةسظذل صةرعشتعلةر  (ر  ظذالرغا زابانعيةلة . تاشلعنعدذ

ازاب    ذزلعرعثالر بعلةن آأرىص تذر      آأ(« ) ظذالرغا(. )دئيعلعدذ(» يالغانغا حعقارغان دوزاختذر   ) ؤاتقان بذ ظ
ةيلع سةؤر  مةيلع سةؤر قعلعثالر، م   ) ظازابقا(دوزاخقا آعرعثالر، . سئهعرمذ؟ ياآع سعلةر آأرمةيؤاتامسعلةر  
اش   ة ظوخش ةرعبعر سعلةرض اثالر، ب علةر (قعلم ى قالعس ا مةثض علةر دوزاخت ع، س ةقةت )حىنك علةر ص ، س

  . )2()دئيعلعدذ(» قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةر
ة اهللا          ئح نةرس ماندا ه دا ؤة ظاس ةنلعكع، زئمعن ادعر ظعك ة ق ان نةرسعض ث خالعغ اال ظأزعنع اهللا تاظ

اجعز قعال  االنع ظ ةقةت     تاظ ذنعثغا ص ا ظ عنع خالعس عنعث بولذش رةر نةرس اال بع ةر اهللا تاظ دعغانلعقع، ظةض : لماي
ةل« ذتقا آ دعغانلعق» ؤذج ذتقا آئلع ذنعث ؤذج ةن ظ ذنعث بعل دعغانلعقع، ش ا عدةي ث قايت ، اهللا تاظاالنع

ر     ةقةت بع ذنعثغا ص ا ظ ا تعرعلدىرىشنع خالعس ةنلعكع، اهللا قايت ةتتعن ظعك عمذ شذ هةقعق تعم تعرعلدىرىش  قئ
  . بذيرذق قعلعدعغانلعقع، شذنعث بعلةن شذ بويعحة ؤذجذتقا آئلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر16 ـــــ 14سىرة تذر ) 2(
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ةقةت      ) بعرةر شةيظعنع ياراتماقحع بولساق      (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ةمرعمعز ص بعزنعث ظ
ر سأزدذر،  ذ(بع دا ) ظ أزنع يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقع دذ(آ ع 1( )()ظورذنلعنع سعلةرنعث !) ظعنسانالرظ

تة( يعن(يارعتعلعشعثالر، ) دةسلةص ةندعن آئ ر ظادةمنعث يارعتعلعشع،   ) ظألض ةقةت بع عثالر ص تعرعلدىرىلىش
  . ))2بعر ظادةمنعث تعرعلدىرىلىشعضة ظوخشاشتذر

رةر شةيظعنع ؤذجذتقا آةلتىرمةآحع بولساق، : اهللا تاظاال بذ ظايةت آةرعمدة مذنداق دةيدذ       بعز بع
دذ -دةيمعز » ؤذجذتقا آةل «: اظذنعثغ ةنع بعز ظذنعثغا بعرال قئتعم بذيرذق        دة، ظذ ؤذجذتقا آئلع  ي

 موهتاج يةنع اهللا تاظاال بذيرذق قعلغان نةرسعنع تةآعتلةشكة    . قعلعمعز ـ دة، ظذ شذ هامان ؤذجذتقا آئلعدذ 
حىنكع، اهللا تاظاال بعردذر ؤة    . ذسالغذغا ؤة قارشعلعققا ظذحرعمايد  وهةقعقةتةن اهللا تاظاال هئحبعر ت   . بولمايدذ

ذغلعقع هةر نةرسعدعن ظىستى    ظذنعث هأآىمرانلعقع، قذدرعتع    .  آاتتا زاتتذر  ،قذدرةتلعك بعر اهللا  . ندذر ؤة ظذل
  . دعن باشقا هئح ظعاله يوق ؤة ظذنعثدعن باشقا صةرؤةردعضارمذ يوقتذر

 * * * * * * *  
 tÏ% ©!$# uρ (#ρãy_$ yδ ’Îû «!$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ (#θçΗ Í>àß öΝßγ ¨Ζ sÈcθt7 ãΨ s9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡ xm ( ãô_{uρ Ïο u ½z Fψ$# ã y9 ò2 r& 4 

öθ s9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊆⊇∪ tÏ% ©!$# (#ρã y9 |¹ 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= 2 uθtG tƒ ∩⊆⊄∪  
ع  ذم ياخش ادا حوق انالرنع دذني رةت قعلغ دا هعج يعن اهللا يولع دعن آئ ذمغا ظذحرعغعنع ا زذل جايغ

دذر ذ حوث اؤابع تئخعم ث س ذالرغا ظاخعرةتنع ا، ظ دعغان بولس ذالر بعلع تذرعمعز، ظ ذالر . 41ظورذنالش ظ
ا ( ذالر ) ظئغعرحعلعقالرغ دع، ظ ةؤر قعل تا (س ة ظعش دذ ) هةمم ةؤةآكىل قعلع ارعغا ت ةنع (صةرؤةردعض ي

  . 42)يألعنعدذ
  هعجرةت قعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغان مذآاصاتع توغرعسعدا 

اتعنع      ،ظايةتتة اهللا نعث يولعدابذ    اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ظعزدةص ؤة اهللا تاظاالنعث ساؤابع ؤة مذآاص
ايرعلعص  تلعرعدعن ظ دعن ؤة دوس أز يذرتلعرع دا ظ ان هال د قعلغ اال ،ظىمع ذحعالرغا اهللا تاظ رةت قعلغ  هعج

اتتعق ظةزعيةت    مةآكعدة ظأز،بذ ظايةت. تةرعصعدعن بئرعلعدعغان مذآاصات بايان قعلعنعدذ     قةؤمع تةرعصعدعن ق
ان ايرعلعص حعقعص    ، تارتق دعن ظ ذالرنعث ظعحع ىن ظ لعرع ظىح ادعر بولذش ادةت قعلعشقا ق ارعغا ظعب صةرؤةردعض

ةففان،    .  توغرعسعدا حىشكةن بولذشع مذمكعن    ان مذسذلمانالر هةبةشعستانغا هعجرةت قعلغ   ظوسمان ظعبنع ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسسا     ةنع ص الع ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسعنعث     ظذنعث ظاي ة، ص المنعث قعزع رذقعي

ظوغلع جةظفةر ظعبنع ظةبذتالعب ؤة ظةبذسةلةم ظعبنع ظابدذلظةسؤةد قاتارلعقالر ظذالرنعث ظعحعدعكع حوثلعرع          
قان ظعدع   . ظعدع اهللا ظذالردعن رازع بولسذن   . ظذالر ظةر ـ ظايال بولذص سةآسةنضة يئقعن آعشعدعن تةرآعب تاص

  . ة ظذالرنع رازع قعلسذنؤ
ا ؤة ظاخعرةتتة ياخشع مذآاصات بعلةن ؤةدة         ، شذنداق قعلغانلعقع ظىحىن   ظذالر  اهللا تاظاال ظذالرغا دذني

 بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس ؤة دذنيادا حوقذم ياخشع جايغا ظورذنالشتذرعمعز: قعلعص مذنداق دئدع
ةتادة تذرعمعز، دئ  : ق ة ظورذنالش ةنع مةدعنعض دع ي ةنلعكتذر دئ د. ض ز،   : مذجاهع ة قعلعمع ا ظعض ياخشع رعزعقق

  . دئضةنلعكتذر دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة لوقمان ) 2(
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ظذالر ظأزلعرعنعث ظولتذراق جايلعرعنع     . بذ ظعككع آأز قاراشنعث مةنعسعدة هئحقانداق زعتلعق يوق    
ع الص حعقت اللعرعنع تاش علةرنع  . ؤة م ع نةرس ذ ياخش ادا ظذنعثدعنم ذالرغا دذني اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ش

ةردع  ذقالص ب ذنعثغا       . تول اال ظ ة، اهللا تاظ عدعن ؤازآةحس ر نةرس ىن بع ع ظىح ث رازعلعق ع اهللا تاظاالنع آعمك
هةقعقةتةن اهللا تاظاال ظذالرنع شةهةرلةرضة       . ظةمةلعيةتتة شذنداق بولدع  . ظذنعثدعنمذ ياخشع نةرسعنع بئرعدذ   

دا ظذالر خةلعصة ؤ   . آعشعلةرضة هأآىمران قعلدع   . ظعضة قعلدع  ظذالرنعث هةر بعرع    . ة هاآعممذ بولدع  ظاخعرع
  . تةقؤادارالر ظىحىن ظىلضة بولدع

ا ساؤاب بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص            اهللا تاظاال ظاخعرةتتة ظذالرغا دذنيادا بةرضةن نةرسعدعن آاتت
  . ظذالرغا ظاخعرةتنعث ساؤابع تئخعمذ حوثدذر: مذنداق دةيدذ
 ظذالر بعلعدعغان بولسا   ذالر بعلةن هعجرةت قعلمعغانالر، اهللا تاظاالغا بويسذنغان ؤة     يةنع آاشكع ظ

  . اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة ظةضةشكةن آعشعضة ظالدعن تةييارالص قويغان نةرسعنع بعلسة ظعدع
سةؤر قعلدع، ) ظئغعرحعلعقالرغا(ظذالر : ظاندعن اهللا تاظاال مذهاجعرالرنع سىصةتلةص مذنداق دةيدذ      

ذالر  ة ظعشت (ظ دذ ) اهةمم ةؤةآكىل قعلع دذ (صةرؤةردعضارعغا ت ةنع يألعنع أز قةؤمعدعن     )ي ةنع ظذالر ظ  ي
ان   ةؤر قعلغ ة س ةن ظةزعيةتك أزلعرعنعيةتك ا ؤة ظ ؤة ظ ة ظئرعشتى  دذني ع ظاقعؤةتك ة ياخش ىحع اهللا اخعرةتت رض

  . تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغان آعشعلةردذر
 * * * * * * *  
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ز صةقةت ظةرلةرضعال ؤةهيع نازعل قعلعص، ظذالرنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، سةندعن ظعلضعرع بع

) يةنع تةؤرات ؤة ظعنجعلنع بعلضىحعلةر(بذنع بعلمعسةثالر، ظعلعم ظةهلعلعرع !) ظع قذرةيش جاماظةسع(
ابالر دةلعللةر ؤة مذقةددةس آعت) ظذالرنع ظذالرنعث راستلعقعنع آأرسعتعص بئرعدعغان(. 43دعن سوراثالر

، بعز ساثا قذرظاننع ظعنسانالرغا حىشىرىلضةن شةرعظةتنع بايان قعلعص بةرسذن، ظذالر )ظةؤةتتذق(بعلةن 
  . 44دةص نازعل قعلدذق)  نةسعهةت ظالسذن-ظذنعثدعن ؤةز (صعكعر قعلعص ) بذ قذرظاننع(

  سعدا نع صةقةت ظعنسانالر ظعحعدعن ظةؤةتعدعغانلعقع توغرعلةرصةيغةمبةاهللا تاظاالنعث 
 مذهةممةد   اهللا. كعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلع      ،زةههاك

اآع ظذالر ظعحعدعن ظعنكار            ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةندة، ظةرةبلةر ظذنع ظعنكار قعلعص ي
ص   علةر حعقع ان آعش ذ   :قعلغ دعن ظ ا زات بولغانلعقع اال آاتت ع    اهللا تاظ انالردعن بولذش ةيغةمبعرع ظعنس نعث ص

تع   تذر، دئيعش ق ظةمةس ذنعثغا اليع دع     . ظ ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل انالرنعث . ش ظعنس
ة  االمغا (بعرعض ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم انالر ): ي عرالر (ظعنس ةنع آاص ع ) ي دعن (ن ث ظازابع ) اهللا نع

ة صةرؤةردعض اهالندذرغعن، مأمعنلةرض اهعدا ظاض ىن (ارعنعث دةرض ةللعرع ظىح ع ظةم ان ياخش ذقعرع ) قعلغ ي
ذالر        انلعقعمعزدعن ظ ع قعلغ عن، دةص ؤةه ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ عدعغانلعقع بعل ا ظئرعش ظورذنغ

  . ))1ظةجةبلعنةمدذ؟

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة يذنذس ) 1(
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 ،سةندعن ظعلضعرع بعز صةقةت ظةرلةرضعال ؤةهيع نازعل قعلعص، ظذالرنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق
) يةنع تةؤرات ؤة ظعنجعلنع بعلضىحعلةر(بذنع بعلمعسةثالر، ظعلعم ظةهلعلعرع !) جاماظةسعظع قذرةيش (

اآع صةرعشتعلةرمعدع؟ ظةضةر                دعن سوراثالر  ةيغةمبةرلعرع ظعنسانمعدع ي ذرذنقع ظةهلع آعتابنعث ص  يةنع ب
ار قعلس ةيغةمبةرلعكعنع ظعنك االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس ا، مذهةمم تعلةردعن بولس ذالر صةرعش دذظ . اثالر بولع

  . ظةضةر ظذالر ظعنسان بولسا، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعاللمايسعلةر
ة    ذ هةقت اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ان      :  مذن عدعن بولغ ةهةر ظاهالعس ةقةت ش عرع ص ةندعن ظعلض ز س بع

دذق  ع قعل ذالرغا ؤةهي ص، ظ ةيغةمبةر قعلع ةرنع ص ةيغةمبةر))1ظةرل ةنع ص مان  ي ةندةك ظاس علةر دئض لةر س
ةتتعكع ظعلعم ظةهلعلعرع دئضةن سأزنعث مةنعسع              :  ظعبنع ظابباسنعث    ،مذجاهعد . ظةهلعدعن ظةمةس  بذ ظاي

  . ظةهلع آعتابتذر، دئضةنلعكنع رعؤايةت قعلدع
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةن       : اهللا تاظ اآع س ذن، ي أيىث بولس دعن ظ ئنعث ظالتذن اآع س وتا  (ي ش

ةن اآع ظاس) بعل ن، ت ةنلعكعث   (مانغا حعققع ةيغةمبعرع ظعك ع ؤة ص ذنعث بةندعس ئنعث ظ عدعن س اهللا تةرعص
ئلعص حىشمعضعحة سئنعث ظاسمانغا حعققانلعقعثغا هةرضعز       ) يئزعلغان  دعغان بعر آعتابنع ظ بعز ظوقذياالي

ةيغةمب     «ظئيتقعنكع،  ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد . (»ظعشةنمةيمعز ةقةت بعر ص اآتذر، مةن ص ةر ظعنسانمةن  اهللا ص
دذ    ( أجعزة آةلتىرةلمةي رةر م ادةم بع ئح ظ ا ه ع بولمعس ث ظعزن ذالر .»)اهللا نع رعكالر ( ظ ةنع مذش ث )ي نع

اهللا ظعنساننع  «آةلضةن حاغدا ظعمان ظئيتماسلعقلعرع        ) يةنع صةيغةمبةر بعلةن قذرظان   (ظأزلعرعضة هعدايةت   
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتةمدذ؟    دذر » ص مذبادا «ظئيتقعنكع،  ) ظذالرغا ! ذهةممةد ظع م (. دئضةنلعكلعرع ظىحىن

دا  دةك(زئمعن ةنع زئمعن ظةهلع ة   ) ي دع، ظةلؤةتت قان صةرعشتعلةر بولسا ظع دعغان، ظولتذراقالش مئثعص يىرىي
ىرةتتذق     ص حىش ةيغةمبةر قعلع تعنع ص ماندعن صةرعش ذالرغا ظاس ةن    )2( »ظ عرع ظةؤةتك ةندعن ظعلض ز س بع

ة   عال ظةلؤةتت ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ع  ص ثعص يىرةتت ازارالردا مئ ةيتتع، ب اق ي ةيغةمبةرلةرنع )3( تام ص
وق     ز ي ةت قعلغعنعمع دعغان جةس اق يئمةي دذ     (تام دذ، ظعحع اش يةي ة ظوخش ارلعق آعشعلةرض ذالر ب ةنع ظ ) ي

ارلعق آعشعلةرضة ظوخشاش      (مةثضى قالعدعغان بولغعنع يوق  ) دذنيادا ظألمةي (هةمدة ظذالر    ةنع ظذالرمذ ب ي
تذنجع  ) اهللا ظعنسانالرنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتكةن      (مةن  «ظئيتقعنكع،   )4()ؤاصات بولعدذ 

مةن،  ةيغةمبةر ظةمةس دعم،     (ص ةن آةل ع بعل ةن ؤةهي ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ذن ص عرعكع نذرغ دعن ظعلض مةن
ار قعلعسعلةر؟ ةد5( )()نئمعشقا مئنع ظعنك ع مذهةمم ة« ظئيتقعنكع،! ( ظ ةقةت سعلةرض ةن ص  ظوخشاش م

  . ))6بعر ظعنسانمةن، ماثا ؤةهيع قعلعنعدذآع، سعلةرنعث ظعالهعثالر يالغذز بعر ظعالهتذر
اهللا تاظاال صةيغةمبةرلةرنعث ظعنساندعن بولغانلعقع ظىحىن ظذالردعن ضذمان قعلغان آعشعلةرنع ظةهلع        

اآع صةرعشتعدعن       )ظذالرنعث(آعتابتعن   سوراص بئقعشقا تةؤسعية     ظعكةنلعكعنع  صةيغةمبةرلعرعنعث ظعنسان ي
  . قعلدع

ذالرنع   ث ظ قعالر اهللا تاظاالنع اك ؤة باش د، زةهه اس، مذجاهع ع ظابب ةددةس : ظعبن ةر ؤة مذق دةلعلل
ةن  ابالر بعل ذق(آعت ص     )ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع ةن ص ابالر بعل اآعتالر ؤة آعت ةر، ص ةنع هأججةتل  ي

  . ظةؤةتكةنلعكعنع بايان قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109يىسىف سىرة ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر95 ـــــ 93سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة فذرقان ) 3(
  .  ـ ظايةت8سىرة ظةنبعيا ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة ظةهقاف ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة آةهف ) 6(
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 ذالر ذن، ظ ص بةرس ان قعلع ةرعظةتنع باي ةن ش انالرغا حىشىرىلض ذرظاننع ظعنس اثا ق ز س ذ (بع ب
 يةنع بعز هةقعقةتةن دةص نازعل قعلدذق)  نةسعهةت ظالسذن-ظذنعثدعن ؤةز (صعكعر قعلعص ) قذرظاننع

ةؤزةل ؤة ظةث ظئسعل آعشع ظعكةنلعكعثنع بعلضةنلعكعمعز                 سئنعث  ؤة سئنعث ظعنسانالر ظعحعدعكع ظةث ظ
ذنعثغا     ةنلعكعث، ظ ذرظاننعث مةنعسعنع بعلض ةن ق اثا حىشىرىلض عدعن س ارع تةرعص ظعنسانالرنعث صةرؤةردعض
ان         اق باي دعكع يعغعنح ىن قذرظان كةنلعكعث ظىح ذنعثغا ظةضةش ةنلعكعث ؤة ظ رعس ظعك قا هئ ةل قعلعش ظةم

ذال   عنع ظ ان نةرس عث   قعلعنغ ص بئرعش ان قعلع لعي باي ة رغا تةصس ع مذظةيي ةرنع   ؤة مةنعس ان ظايةتل ن بولمعغ
عص  ذالرغا يئش تذرذص بئرع،ظ عث ؤة  ظايدعثالش ذ     ش ئلعص ش ةزةر س عغا ن ث يارعتعلعش ذالرنعث ظأزلعرعنع ظ

بذ قذرظاننع نازعل    عشع ظىحىن، بعز ساثا   ظاخعرةتتة نعجاتلعققا ظئرعشـ  دذنيا  شع،ظارقعلعق هعدايةت تئصع
  . قعلدذق

 * * * * * * *  
 z ÏΒ r' sùr& tÏ% ©!$# (#ρã s3tΒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒ s† ª! $# ãΝÎκ Í5 uÚ ö‘ F{$# ÷ρ r& ÞΟ ßγ u‹Ï? ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# ôÏΒ ß] ø‹xm Ÿω 
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Ô∃ρâ us9 íΟ‹Ïm §‘ ∩⊆∠∪  
 معكعر ظعشلعتعص يامان ظعش قعلغانالر اهللا نعث ظأزلعرعنع يةرضة يذتقذزذؤئتعشعدعن ياآع -هعيلة 

ةر ظىستعدعكع   .45ظأزلعرعضة ظويلعمعغان يةردعن ظازاب آئلعشعدعن قورقمامدذ؟  أزلعرعنع سةص اآع ظ ي
دا (حاغلعرعدا جازاغا يولذقتذرذشعدعن قورقمامدذ؟  ذالر قعحعص قذتذاللم ) بذ حاغ دذ ظ اآع   .46اي اهللا (ي

ث ة ) نع ارعثالر ظةلؤةتت علةرنعث صةرؤةردعض دذ؟ س عدعن قورقمام ةدةم جازالعش أزلعرعنع قةدةممذق ظ
  . 47)شذثا سعلةرنع ظالدعراص جازالعمعدع(مةرهةمةتلعكتذر، مئهرعباندذر 

  ضذناهكارالرنعث خاتعرجةم بواللمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب دعغان   يااهللا تاظ ةرنع قعلع ان ظةمةلل قا     ،م ذنع قعلعش دعغان، ظ قا حاقعرع ذنع قعلعش  ظ

اآع ظذالرغا    عغان ضذناهكارالرنع يةرضة يذتقذزذ  حاقعرعشتا ؤة ظىندةشتة هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعد   ؤئتعشكة ي
ةت    ذالرغا مأهل ةن ظ عتع بعل دعللعك سىص ث رةهعم ذق ظأزعنع ادعر تذرذقل كة ق ازابنع آةلتىرىش رةر ظ بع

  . لعكعدعن خةؤةر بئرعدذبةرضةن
 اآع ازاب آئلعشعدعن قورقمامدذ؟ ي ةردعن ظ ذالر   ظأزلعرعضة ظويلعمعغان ي ازاب ظ ذالرغا ظ ةنع ظ  ي

دذ    . ظويلعمعغان يةردعن آئلعدذ   ة مذنداق دةي ةر    !) ظع آذففارالر  (: اهللا تاظاال بذ هةقت ظاسماندعكع زاتنعث ي
ياآع ظاسماندعكع زاتنعث سعلةرضة تاش    قورقمامسعلةر؟تةؤرعضةن حاغدا سعلةرنع يةرضة يذتقذزذؤئتعشعدعن      

علةر؟   عدعن قورقمامس دا(ياغدذرذش ةن حاغ ازابنع آأرض علةر ظ داق ) س ذمنعث قان ث ظاضاهالندذرذش مئنع
  . )1(بعلعسعلةر) يةنع هةق ظعكةنلعكعنع(ظعكةنلعكعنع 
 مامدذ؟ ياآع ظأزلعرعنع سةصةر ظىستعدعكع حاغلعرعدا جازاغا يولذقتذرذشعدعن قورق   ةنع ظذالر  ي

غذالتلعرع   قا مةش ةرلعرعدعن ؤة باش ان سةص ىن قعلغ اتلعقع ظىح تعكع هاي دعلعك تذرمذش ث آىن دا ظأزلعرعنع
دذ           ظالدعراش يىرضةندة جازاغا يولذقذ    ة مذنداق دةي ةيغةمبةرلةرنع  (: شتعن قورقمامدذ؟ اهللا تاظاال بذ هةقت ص

                                                 
  . يةتلةر ـ ظا17 ـــــ 16سىرة مىلك ) 1(
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دعغان  ار قعلع ث    ) ظعنك ع بعزنع ث ظاهالعس ةهةرلةر نع ع   ش ة آئحعس ث ظأزلعرعض لةتتة(ظازابعمعزنع ) غةص
دذ  دا آئلعشعدعن قورقمام دا ـ       نعثشةهةرلةر. ظذخالؤاتقانلعرع  ظاهالعسع بعزنعث ظازابعمعزنعث حىش ؤاقتع

  . ))1ظذالر ظويناص تذرغانلعرعدا آئلعشعدعن قورقمامدذ
)دا ذ حاغ دذ) ب ذالر قعحعص قذتذاللماي ة  ظ ةيلع قايسع هالةتت ذالر م ةنع ب االنع  ي بولسذن اهللا تاظ

دذ  اجعز قعاللماي اآع . ظ ث(ي دذ؟ ) اهللا نع عدعن قورقمام ةدةم جازالعش أزلعرعنع قةدةممذق ذالر  ظ ةنع ظ  ي
دذ  ذالرنع جازاالي اال ظ دا، اهللا تاظ ة تذرغان ان هالةتت دعن قورقق أزلعرعنع جازالعغذحع ازا . ظ ذ خعل ج حىنكع، ب

  . ظةث ظئغعر ؤة يامان جازادذر
ظةضةر اهللا تاظاال   :  ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعبنع ،ظةؤفعي

دذ     دا جازاالي ذص تذرغان دعن قورق ةمراهعنعث ظألىمع ذ ه ذنع ظ ا، ظ اك ؤة  . خالعس ةتادة، زةهه د، ق مذجاهع
  . باشقعالردعنمذ شذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلعنغان

 دعراص (مةرهةمةتلعكتذر، مئهرعباندذر سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر ظةلؤةتتة شذثا سعلةرنع ظال
دع دذ       )جازالعمع ةت قعلع داق رعؤاي لعم مذن ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت قا  «:  ب االدعن باش اهللا تاظ

ار      . ظةزعيةتنع ظاثالص تذرذصمذ، ظذنعثغا سةؤر قعلعدعغان بعرع يوق     هةقعقةتةن ظذالر اهللا تاظاالنعث بالعسع ب
  . »هالبذآع اهللا تاظاال ظذالرغا رعزعق بئرعدذ ؤة ظذالرنع ساالمةت قعلعدذ). لعدذتأهمةت قع(دةص 

دذ      ةت قعلع داق رعؤاي ة مذن لعم يةن ذخارع ؤة مذس ام ب ةن «: ظعم االهةقعقةت ةت   اهللا تاظ ا مأهل زالعمغ
دذ دذ  . بئرع عزمذ قويذؤةتمةي دا هةرض ان ؤاقتع ذنع جازالعغ اال ظ ةيغةمبةر ظةلةيه. »اهللا تاظ دعن ص االمظان  :عسس
    ازابع              ) ظاهالعسع(صةرؤةردعضارعث زالعم يذرتالر ة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث ظ نع هاالك قعلسا، ظةن

ةردعم          )2( هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر   نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم تذرذقلذق، ظذالرغا مةن مأهلةت ب
ةتتع ( ذص آ ةغرذر بول ة م ذ مأهلةتك ذالر ب دعن )ظ ةن(، ظان عنعمدعن  ي ةت بةرض ذددةت مأهل ذزاق م ذالرغا ظ ع ظ

يعن اهعمدذر       ) آئ ث دةرض اي مئنع دعغان ج اخعر قايتع دعم، ظ ذالرنع جازالع ا    (ظ ع ماث اخعر هةممعس ةنع ظ ي
  .  دئضةن ظايةتلةرنع ظوقذدع)3()آئلعدذ

 * * * * * * *  
 óΟ s9 uρ r& (#÷ρ u tƒ 4’ n< Î) $tΒ t,n= yz ª! $# ÏΒ & ó x« (# àσ̈Š xtF tƒ … ã&é#≈ n= Ïß Çtã ÈÏϑ u‹ ø9 $# È≅ Í←!$ yϑ ¤±9 $#uρ #Y‰ £∨ ß™ °! óΟ èδuρ 

tβρã ½z ÿŠ ∩⊆∇∪ ¬! uρ ß‰ àfó¡o„ $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβρã É9 õ3tG ó¡o„ 

∩⊆∪ tβθèù$sƒ s† Ν åκ®5u‘ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθsù tβθè= yèø tƒ uρ $ tΒ tβρã tΒ ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪  
ظذالر اهللا ياراتقان شةيظعلةرنعث سايعلعرعنعث بويسذنغان هالدا اهللا غا سةجدة قعلعش يىزعسعدعن 

ذ؟ -ظوث  ذرغانلعقعنع آأرمعدعم ذص ت اتالر، . 48 سولغا مايعل بول دعكع هايؤان ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن
. 49ثحعلعق قعلعص باش تارتمايدذحو) اهللا غا سةجدة قعلعشتعن(صةرعشتعلةر اهللا غا سةجدة قعلعدذ، ظذالر 

  . 50ظذالر ظأز ظىستعدعكع صةرؤةردعضارعدعن قورقعدذ، ظأزلعرعضة بذيرذلغاننع قعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت98 ــــ 97سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت102سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةت48سىرة هةج ) 3(
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  هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب دعن ؤة ظذلذغلذ  اهللا تاظ دعن، بىيىآلىآع ث آاتتعلعقع ارلعق ج   ظأزعنع دعن ب انلعق ؤة قع

ىتىن ظعنسان، جعن ؤة صةرعشتعلةرنعث               ،جانسعز نةرسعلةرنعث  باش  ظذنعثغا   ظعبادةتكة تةآلعص قعلعنغان ص
الص                 اية تاش ولغا س وث ـ س اال ظ ة اهللا تاظ دذ ؤة يةن ةؤةر بئرع عدعغانلعقعدعن خ ارلعق  ظعض دعغان ب تذرع

أز سايعسع بعلةن اهللا      نةرسعلةرنعث ظة  لةردة ظ  تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقعدعن   تعضةن ؤة آةحقذرذن تةرةص
ب ؤة بىيىك اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدذ،     ع آىن قايرعلغان حاغدا هةممة نةرسة غال    : مذجاهعد. خةؤةر بئرعدذ 

  . قةتادة، زةههاك ؤة باشقعالرمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدع. دئدع
 بويسذنغان هالدا اهللا غا سةجدة قعلعش     ظذنعث سايعسعدذر،   مذجاهعد هةر نةرسعنعث سةجدعسع

دذ     . تاغالرنعث سةجدعسعمذ ظذنعث سايعسعدذر دئدع     دئثعزنعث دولقذنلعشع   : ظةبذغالعب شةيبانع مذنداق دةي
  . ظذنعث ناماز ظوقذغانلعقعدذر

دذ        داق دةي ة مذن ة يةن ةن بعرض اتالش بعل دعغانلعقلعرعنع ظعسص ةجدة قعلع ذالرنعث س اال ظ : اهللا تاظ
ايؤاناتالر، صةرعشتعلةر اهللا غا سةجدة قعلعدذظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع ه مذنداق اهللا تاظاال بذ هةقتة 

دذ ةر : دةي مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل نالر (ظاس انالر ؤة جع تعلةر، ظعنس ةنع صةرعش ارع) ي  ؤة يظعختعي
ا بويسذنعدذ، ظةتعضةن     ي يوسذ عمةجبذر ىردة   ( ظاخشامدا  ـندا اهللا غ ةنع داؤاملعق ت علعرعمذ ظذالرنعث ساي  ) ي

  . ))1بويسذنعدذ
 حوثحعلعق قعلعص باش تارتمايدذ) اهللا غا سةجدة قعلعشتعن(ظذالر يةنع صةرعشتعلةر اهللا تاظاالغا 

  . ظعبادةت قعلعشتعن باش تارتماستعن سةجدة قعلعدذ
 دذ ارعدعن قورقع تعدعكع صةرؤةردعض أز ظىس ذالر ظ ان ؤة  ظ ارعدعن قورقق ذغ صةرؤةردعض ةنع ظذل  ي

ةن  دذ تعتعرض ةجدة قعلع دا س دذ . هال ذيرذلغاننع قعلع ة ب ا  ظأزلعرعض ة اهللا تاظاالغ ذالر هةمعش ةنع ظ  ي
  . بذيرذقلعرعنع ظورذندايدذ ؤة توسقان ظعشلعرعدعن يانعدذظذنعث بويسذنذص 

 * * * * * * *  
 * tΑ$s% uρ ª! $# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−G s? È ÷yγ≈ s9 Î) È ÷ uΖøO $# ( $ yϑ̄Ρ Î) uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn üρ ( }‘≈ §ƒ Î* sù Èβθç6 yδ ö‘ $$sù ∩∈⊇∪ …ã& s!uρ $ tΒ ’ Îû 

ÏN üθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ã& s!uρ ßÏe$! $# $ ·6Ï¹# uρ 4 u ötó sùr& «! $# tβθà) −G s? ∩∈⊄∪ $tΒ uρ Νä3 Î/ ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ z Ïϑ sù «! $# ( ¢Ο èO # sŒÎ) 

ãΝ ä3¡¡tΒ • ‘Ø9$# Ïµø‹ s9 Î* sù tβρã t↔ øgrB ∩∈⊂∪ ¢ΟèO # sŒÎ) y# t± x. § ‘Ø9$# óΟ ä3Ζ tã # sŒÎ) ×,ƒÍ sù / ä3Ζ ÏiΒ öΝÎκ Íh5u Î/ tβθä.Î ô³ç„ ∩∈⊆∪ 

(#ρã àõ3 u‹Ï9 !$ yϑ Î/ óΟ ßγ≈ sΨ ÷ s?#u 4 (#θãè−G yϑ tF sù ( t∃öθ |¡sù tβθßϑ n=÷è s? ∩∈∈∪  
. 51دئدع» ظعككع ظعالهقا ظعبادةت قعلماثالر، ظذ صةقةت بعرال ظعالهتذر، مةندعنال قورقذثالر«: اهللا 

ع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكعدذر، ظعبادةت هةمعشة اهللا غا خاستذر، اهللا دعن ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعك
ةن، . 52بألةك غةيرعيدعن قورقامسعلةر؟  سعلةر بةهرعمان بولذؤاتقان نئمةتلةرنعث هةممعسعنع اهللا بةرض

قنع عحعلاهللا سعلةردعن ظئغعر . 53سعلةرضة بعرةر ظئغعرحعلعق يةتسة، اهللا غا يالؤذرذص دذظا قعلعسعلةر 
دذ  أز صةرؤةردعضارعغا شئرعك آةلتىرع ادةم دةرهال ظ ألىك ظ ر ب اراثالردعن بع ذالر . 54آأتىرىؤةتسة، ظ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت15سىرة رةظد ) 1(
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ةن  ة بةرض ارةت (ظأزلعرعض ةنلعكعمعزدعن ظعب ع آأتىرىؤةتك عدعكع ظئغعرحعلعقن ة ) بئش نئمعتعمعزض
دذ،  ىآىرلىك قعلع ادعن (ناش ة دذني ةجعلعثالر يةتكىح علةر ظ ذثال) س ةن بول عثالرنعث (ر، بةهرعم ظعش

  . 55ظذزاققا قالماي بعلعسعلةر) ظاقعؤعتعنع
  ظعبادةت قعلعنعشقا يالغذز اهللا تاظاالنعثال اليعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت ذق بعر اهللا دعن باشقا ظعالهنعث  اهللا تاظاال ب وقيوقل االال ،عنع ؤة شئرعكع ي  يالغذز اهللا تاظ
ةن    ق ظعك قا اليع ادةت قعلعنعش ع ؤة      ظعب ع، ياراتقذحعس ةقعقعي ظعضعس عنعث ه ة نةرس ث هةمم لعكعنع، ظأزعنع

  . صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ
 تذر ا خاس ة اهللا غ ادةت هةمعش اس     ظعب ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ا  :  ب اهللا تاظاالغ

دع  دذ، دئ ادةت قعلعش ؤاجعب بولع د. ظعب ةنع ظاسماندعكع: مذجاهع ادعتع  ؤة زئمعي دعكع آعشعلةرنعث ظعب  ن
  .  دئدعالغعال خالعس قعلعنعدذ، دئضةنلعكتذر،يالغذز اهللا تاظا

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ ذالر :  مذنداق دئ ةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(ظ ةنع (اهللا نعث دعنعدعن ) ي ي
دعن  الم دعنع مانالردعكعلةر ؤة زئمعندعكعل     ) ظعس ذآع، ظاس دذ؟ هالب ع تعلةم قا دعنن ارعي ؤة  باش ةر ظعختعي

ا بويسذنغان تذرسا         ةنع اهللا تاظاال ماثا بعر نةرسعنع شئرعك قعلعشتعن        ))1ظعختعيارسعز رةؤعشتة اهللا غ  ي
  . قورقذثالر ؤة ماثا ظعتاظةتنع خالعس قعلعثالر، دئضةن تذرسا

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع،  : اهللا تاظ ادعن (بعلعثالرآ ئرعكتعن ؤة رعي ن اهللا غ ) ش اص دع ا س
  . ))2خاستذر

ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنعث مةنصةظةت بئرعش ؤة زعيان يةتكىزىشكة ظعضة ظعكةنلعكعنع، بةندعلعرعضة              
بةرضةن نئمةت، رعزعق، ساالمةتلعك ؤة ياردةمنعث ظذالرغا ظاتا قعلغان رةهمعتع ؤة ياخشعلعقع ظعكةنلعكعنع         

  . خةؤةر بئرعدذ
 غا يالؤذرذص دذظا قعلعسعلةر سعلةرضة بعرةر ظئغعرحعلعق يةتسة، اهللا دعن  يةنع سعلةر اهللا تاظاال

ؤئتةلمةيدعغانلعقعنع بعلضةحكة، سعلةرضة زعيان يةتكةن حاغدا اهللا تاظاالدعن      باشقا بعرعنعث زعياننع آأتىرى  
  . ؤئتعشنع تعلةص ظعلتعجا قعلعسعلةر ؤة صةرياد قعلغان هالةتتة يئلعنعص يالؤذرعسعلةرىزعياننع آأتىر

ذققان حئغعثالردا، ظئسعثالرغا     : اظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  اهللا ت  ةتكة يول سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاص
ةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اهللا دعن باشقعغا       (سعلةر حوقذنذؤاتقان مةبذدالر آةلمةي، صةقةت اهللا ال آئلعدذ        ي

دا   )  ظئسةن -ظامان  (قذتقذزذص،  ) غةرق بولذشتعن  (، اهللا سعلةرنع   )ظعلتعجا قعلمايدذ  قذرذقلذققا حعقارغان
علةر   ىز ظأرىيس علةر    (ي ا قايتعؤالعس اؤالقع هالعتعثالرغ ةص ظ عثالر تىض ةنع ظعخالس ذفرعلعق  ). ي ان آ ظعنس

  . )3()يةنع اهللا نعث نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر(قعلغذحعدذر 
علةردعن ظئغعرحعل اراثالردعن عاهللا س ة، ظ ع آأتىرىؤةتس أز قن ال ظ ادةم دةره ألىك ظ ر ب بع

دذ ئرعك آةلتىرع ارعغا ش ةن . صةرؤةردعض ة بةرض ذالر ظأزلعرعض ع (ظ عدعكع ظئغعرحعلعقن بئش
ارةت  ةنلعكعمعزدعن ظعب دذ ) آأتىرىؤةتك ىآىرلىك قعلع ة ناش ث   نئمعتعمعزض ذالرنعث اهللا تاظاالنع ةنع ظ  ي

ىن ب    أز يذمذشع ؤة تئنعشع ظىح ىآىرلىك قعلعشع، آ ة ناش تعال   نئمةتلعرعض ئرعككة مذص ذ ش ذالرنع ظاش ز ظ ع
  . اهللا تاظاال خالعسا ظذالردعن ظأز نئمةتلعرعنع توسذص قويغذحعدذر، خالعسا، ظعنتعقام ظالغذحعدذر. قعلدذق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع83سىرة ظال ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3سىرة زذمةر ) 2(
  .  ـ ظايةت67ـ سىرة ظعسرا  )3(
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دذ      ادعن (: ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنع ظاضاهالندذرذص مذنداق دةي ةجعلعثالر يةتكىحة دذني ) سعلةر ظ
. نع قعلعثالر يةنع خالعغعنعثالرظذزاققا قالماي بعلعسعلةر) ظاقعؤعتعنعظعشعثالرنعث (بةهرعمةن بولذثالر، 
ةن بول  علةر بةهرعم اقعؤعتعنع     عس ذنعث ظ دا ظ ات ظارع ةظةتلعنعثالر، ص ذددةت مةنص ا م عدعن ظازغعن ان نةرس ؤاتق

  . بعلعسعلةر
 * * * * * * *  

 tβθè= yè øgs† uρ $ yϑ Ï9 Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ $Y7ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ óΟ ßγ≈ sΨ ø% y— u‘ 3 «!$$ s? £è= t↔ ó¡çFs9 $ £ϑ tã óΟ çFΖ ä. tβρã yIøs? ∩∈∉∪ tβθè= yèøg s† uρ 

¬! ÏM≈ sΨ t7 ø9 $# …çµ sΨ≈ ysö7 ß™   Νßγ s9 uρ $ ¨Β šχθåκ yJô±tƒ ∩∈∠∪ # sŒÎ) uρ u Ïe±ç0 Ν èδß‰ xm r& 4 s\ΡW{ $$Î/ ¨≅ sß …çµ ßγô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθèδ uρ 

×ΛÏà x. ∩∈∇∪ 3“ u‘ üθtG tƒ zÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# ÏΒ Ïûθ ß™ $tΒ u Åe³ç0 ÿ ÏµÎ/ 4 … çµä3Å¡ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθèδ ôΘr& … çµ”™ ß‰tƒ ’ Îû É>#u —I9 $# 3 
Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ tβθßϑ ä3øt s† ∩∈∪ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïο u ½z Fψ $$Î/ ã≅ sWtΒ Ïöθ ¡¡9$# ( ¬! uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{$# 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# 

ÞΟ‹Å3 ysø9 $# ∩∉⊃∪  
ةن  ة بةرض ز ظأزلعرعض ذالر بع ال ظ عز -م ىآتعن بعلعمس ذتالرغا( مىل دذ، ) ب عؤة قالدذرع ع (نئس ظ

اهللا نعث نامع ببلةن قةسةمكع، سعلةر ظأزةثالر ظويدذرذص حعقارغان نةرسةثالر ظىحىن حوقذم !) مذشرعكالر
صاآتذر، ظذالر ) بذنداق بوهتاندعن(ظذالر اهللا غا قعزالرنع نعسبةت بئرعدذ، اهللا . 56سوراققا تارتعلعسعلةر

دذ ظ دعغانلعرعنع ظأزلعرعضة نعسبةت بئرع ذالرنعث بعرةرسعضة . 57أزع ظارزذ قعلع ذنعنعث (ظ قعز ) خوت
يةتكىزىلضةن يامان  . 58تذغقانلعق خذش خةؤعرع يةتكىزىلسة، حعرايع ظأزضعرعص، غةزةصناك بولذص آئتعدذ

داص قعزنع ساقالص ظاندعن ظذ نومذسق . خةؤةردعن قورقذص، ظأز قةؤمعضة آأرىنمةي يوشذرذنذؤالعدذ  ا حع
دذ (آأمةمدذ؟ ) تعرعك(قاالمدذ؟ ياآع ظذنع توصا ظاستعغا  ذالرنعث هأآمع ) شذ هةقتة ظويلعنع ةنع (ظ ي

. 59!هةقعقةتةن نئمعدئضةن قةبعه) ظوغذلالرنع ظأزلعرعضة نعسبةت بئرعص، قعزالرنع اهللا غا نعسبةت بئرعشع
ىص، قعزنع يامان آأرىش، خوتذنع ظوغذل تذغسا خذشال ظوغذلنع ياخشع آأر(ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالر 

ار  ئلعش، ظ ذص، قعزالرنع تعرعك -بولذص، قعز تذغسا ظاححعقع آ ةللعكتعن قورق  نومذستعن ؤة آةمبةغ
ذر، ) آأمىشكة ظوخشاش  ة ظعضة، اهللا غالعبت يامان سىصةتلةرضة ظعضة، اهللا بولسا ظةث ظالعي خعسلةتلةرض

  . 60رهئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذ
اهللا تاظاال رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةرنع بذتالرغا ظاتاص نةزعر قعلعشنعث مذشرعكالرنعث 

  قعلمعشلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ص   اهللا تاظ ئرعك قعلع ا ش ةرنع اهللا تاظاالغ ذتالرنع ؤة هةيكةلل رعكالرنعث ب  مذش

ةؤةر     لعرعدعن خ ه قعلمعش دةك قةبع دذحوقذنغانلعقع ةن     . بئرع ص بةرض ق قعلع ث رعزع رعكالر اهللا تاظاالنع مذش
بذ نئسعؤة اهللا ظىحىن ؤة بذ نئسعؤة      : نةرسعلعرعدعن بذتلعرعغا نئسعؤة ظايرعص ظأزلعرعنعث ضذمانع بويعحة         

ذ ا  . نعث شئرعكلعرع ظىحىن دئيعشعدذظ ىن ظايرعغان نئسعؤعلعرعدعن اهللا تاظاالغ ذتلعرع ظىح ذالر ب دعن ظ ظان
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ظذالرنعث اهللا ظىحىن   . )1(ئكعن، اهللا تاظاال ظىحىن ظايرعغان نئسعؤعدعن بذتلعرعغا ظئلعص بئرعدذ           ل. بةرمةيدذ
  !ظايرعغان نئسعؤعنع بذتلعرعغا بةرضةنلعكع ؤة بذتالرنع اهللا دعن ظارتذق آأرضةنلعكع نئمدئضةن يامان هة

لعدعغانلعقعنع ؤة ظذالرنع   اهللا تاظاال ظذالرنعث ظاشذ بوهتاننع توقذغانلعقع ظىحىن ظذالرنع سوراق قع              
دعغ ةن جازاالي ذ دوزاخ بعل ث زاتعنعث ظذلذغل دع  انلعقعنع ظأزعنع داق دئ ذرذص مذن ةم قعلعص ت ةن قةس : قع بعل

)لةن قةسةمكع، سعلةر ظأزةثالر ظويدذرذص حعقارغان نةرسةثالر ظىحىن عاهللا نعث نامع ب!) ظع مذشرعكالر
  . حوقذم سوراققا تارتعلعسعلةر

دعن اهللا  ث      ظان تعلةرنع اهللا تاظاالنع ان صةرعش ذللعرع بولغ ث ق قةتلعك اهللا تاظاالنع ذالرنعث شةص اال ظ تاظ
ظذالر مذشذ ظىح ظعشتا      . قعزلعرع دةص اهللا تاظاالغا ظذالرنع قوشذص ظعبادةت قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ         

ار دئدع        . ناهايعتع بةك خاتاالشتع   ظذالر  .  تاظاالنعث بالعسع يوق   هالبذآع اهللا . ظذالر اهللا تاظاالنعث بالعسع ب
أؤةن حاغاليدعغان قعزالرنع          ظأزلعرعنعث قعزلعرع بولذشقا رازع بولمايدعغان تذرذص، ظأزلعرعحة ظوغذلالردعن ت

  . اهللا تاظاالغا نعسبةت بةردع
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع مذشرعكالر جاماظةسع: اهللا تاظ ا!) (ظ ) النغانبسعلةرحة ياخشع هئس

ا  ذل ب ذص،  ظوغ اس بول ة خ ا (ال سعلةرض ان هئس علةرحة يام مذ؟  ) النغانبس ا خاس اال اهللا غ ز ب ذ   قع داقتا ب ظذن
  . ))2ظادالةتسعز تةقسعماتتذر

 دذ، اهللا بةت بئرع ع نعس ا قعزالرن ذالر اهللا غ دعن (ظ داق بوهتان ارزذ ) بذن أزع ظ ذالر ظ اآتذر، ظ ص
أزلعرعضة ظوغذلالرنع تالاليدذ، اهللا تاظاالغا بولسا  يةنع ظذالر ظقعلعدعغانلعرعنع ظأزلعرعضة نعسبةت بئرعدذ

دذ  قعزال بةت بئرع ع نعس رع بولذ. رن عدقعزلع تى ش أزلعرعنع ظىس دذعن ظ ذالرنعث  . ن تذتع اال ظ اهللا تاظ
  . بوهتانلعرعدعن يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اننع توق : اهللا تاظ ةن يالغ ذالر هةقعقةت ع، ظ ث «: ذصبعلعثالرآ اهللا نع

ار ع ب دذ» بالعس انحعالردذر. دةي ة يالغ ذالر ظةلؤةتت ذ؟. ظ ع تاللعغانم اي، قعزالرن ذلالرنع تاللعم  اهللا ظوغ
  . ))3سعلةرضة نئمة بولدع؟ قانداقحة مذنداق هأآىم حعقعرعسعلةر؟

  مذشرعكالرنعث قعز صةرزةنتنع يامان آأرعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 قعز تذغقانلعق خذش خةؤعرع يةتكىزىلسة، حعرايع ظأزضعرعص، ) عنعثخوتذن(ظذالرنعث بعرةرسعضة

  .  آأثلع يئرعم بولغانلعقتعن بئشع حىشىص آئتعدذبةآمذ يةنع غةم قعلعص، غةزةصناك بولذص آئتعدذ
 ذرذنذؤالعدذ ةي يوش ة آأرىنم أز قةؤمعض ذص، ظ ةؤةردعن قورق ان خ ةن يام ةنع  يةتكىزىلض ي

داص قعزنع ساقالص قاالمدذ؟ . شعنع خالعمايدذ آعشعلةرنعث ظأزعنع آأرىص قئلع     ظاندعن ظذ نومذسقا حع
ظوغذللعرعنع  . ظةضةر ظذ قعزعنع تعرعك ظئلعص قالسا، قعزعغا معراس بةرمةي ؤة آأثىلمذ بألمةي خاراليدذ                  

  . قعزلعرعدعن ظارتذق آأرعدذ
 دذ (آأمةمدذ؟ ) تعرعك(ياآع ظذنع توصا ظاستعغا ة ظويلعنع ةنع جا )شذ هةقت هعلعيةتتعكعلةر   ي

دذ  ك آأمعؤئتع عغا تعرع ع توص دةك قعزعن أزلعرعنع دادا  . قعلغان ةن ؤة ظ ان آأرض دة يام ذ دةرعجع ذالر مذش ظ
  بولذشتعن قاحذرغان بذ قعزالرنع اهللا تاظاالغا نعسبةت بئرةمدذ؟ 

                                                 
 .  بئرعش شذنعثغا ظاتاشنع بعلدىرعدذبذ يةردعكع) 1(
  .  ـ ظايةتلةر22 ـــــ 21سىرة نةجم ) 2(
  . ـ ظايةتكعحة154 ـــــ 151سىرة ساففات ) 3(
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 يةنع ظوغذلالرنع ظأزلعرعضة نعسبةت بئرعص، قعزالرنع اهللا غا نعسبةت بئرعشع(ظذالرنعث هأآمع (
دذ اهللا تاظاال بذ هةقتة !هةقعقةتةن نئمعدئضةن قةبعه  ظةضةر ظذالرنعث بعرعضة مةرهةمةتلعك     :  مذنداق دةي
اال   (اهللا غا مةسةل قعلغان نةرسة     ةنع قعز ب ذنعنعث قعز تذغقانلعقع     (شارةت بئرعلسة   ئبعلةن ب ) ي ةنع خوت ي

ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالر 1( .(دذ، قايغذغا حأمضةن هالدا ظذنعث يىزع قارعداص آئتع        )خةؤةر قعلعنسا 
ظوغذلنع ياخشع آأرىص، قعزنع يامان آأرىش، خوتذنع ظوغذل تذغسا خذشال بولذص، قعز تذغسا ظاححعقع (

ار  ئلعش، ظ ك آأمىشكة ظوخشاش -آ ذص، قعزالرنع تعرع ةللعكتعن قورق ان )  نومذستعن ؤة آةمبةغ يام
العي خعسلةت  ةث ظ ا ظ ة، اهللا بولس ة ظعض ش سىصةتلةرض ةن ظع ةت بعل ذر، هئكم ة، اهللا غالعبت ة ظعض لةرض

  . قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  

 öθ s9 uρ ä‹Ï{# xσ ãƒ ª! $# }¨$̈Ζ9$# / ÏSÏϑ ù= Ýà Î/ $ ¨Β x8 us? $ pκ ö n= tæ ÏΒ 7π −/!# yŠ Å3≈ s9 uρ öΝèδ ã ½jz xσ ãƒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘ wΚ |¡–Β ( 
# sŒÎ* sù u!% y` óΟßγ è= y_ r& Ÿω šχρã Ï‚ ø↔ tFó¡tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ tβθãΒ Ï‰ø) tG ó¡o„ ∩∉⊇∪ šχθè= yè øgs† uρ ¬! $ tΒ šχθèδ u õ3tƒ 

ß# ÅÁs? uρ ÞΟ ßγçF sΨÅ¡ø9 r& z> É‹ s3ø9$# χ r& ÞΟßγ s9 4 o_ ó¡çt ù: $# ( Ÿω tΠ u y_ ¨βr& ãΝ ßγs9 u‘$̈Ζ9$# Ν åκ ®Ξr&uρ tβθèÛu ø –Β ∩∉⊄∪  
ةيلعدعن  ذالرنعث زذلمع تىص دعغان بولسا، ي ) حاصسان (ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع ظ دة جازاالي ةر يىزع

 مذظةييةن ؤاقعتقعحة غاعغان بوالتتع، لئكعن اهللا ظذالرقعمعرالص تذرعدعغان هئحبعر جان ظعضعسعنع قويم 
ذالرنعث  دذ، ظ ةخعر قعلع ذش(ت االك بول دذ، ) ه ذ آئحعكتىرىلمةي ة ؤاقعتم ع آةلضةندة قعلح ع (ؤاقت ؤاقت

أزلعرع . 61قعلحة ؤاقعتمذ ظعلضعرع سىرىلمةيدذ ) آةلمعسة ا مةنسىص ظذالر ظ دعغاننع اهللا غ يامان آأرع
قعلعدذ، ظذالر ظاقعؤعتعنعث ياخشع بولعدعغانلعقع بعلةن جأيلىيدذ، شىبهعسعزآع، ظذالر دوزاخ ظازابعغا 

  . 62تاشلعنعص قالغذحعالردذر) دوزاختا(دذحار بولعدذ، ظذالر 
  ضذناهكارالرنعث دةرهال جازاالنمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

ذ ظ  اال ب ة،اهللا تاظ ذالر  ايةتت عق      ظ ر بئس ا ظئغع ذالرغا قارعت ث ظ عمذ ظأزعنع ص تذرس ذم قعلع زذل
ادةم               . ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ   ةيلعدعن جازالعماقحع بولسا، ظ ظةضةر اهللا تاظاال ظذالرنع قعلمعشلعرع تىص

اي هاالك ق     ذ قويم ان ظعضعسعنعث بعرعنعم دعغان ج دعرالص تذرع دة مع ةر يىزع ة ي ةن بعرض ةؤالدع بعل عظ . عالتت
دذ  ذرذص قالع ةرنع يوش دذ، جعنايةتل عق بولع ر بئس ا اهللا ظئغع ذغ ؤة آاتت ئكعن، ظذل ةن . ل بةلضعلةنض

دعراص آةتمةيدذ، ظةضةر ظذالرنع ظازابلعغان بولسا ظعدع                .  آىتىص تذرعدذ  ةمذددةتكعح . ظذالرنع ظازابالشقا ظال
  . هةرضعزمذ هئحبعر آعشعنع تعرعك قالدذرمايتتع

ةرعر  ع ج دذ    ظةب،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلةمةنعث مذن ث   : ذس ر ظادةمنع ذهىرةيرة بع ظةب
عال  ذحع ظأزعض ذم قعلغ دذ،زذل ان قعلع داق          زعي دع ـ دة، مذن اراص قوي ر ق ذنعثغا بع اثالص، ظ ةنلعكعنع ظ  دئض

أز  شذنداق اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، زذلذم قعلغذحعنعث زذلمع بعلةن هةتتاآع ظذحار قذشالر       : دئدع  ظ
  . ظوؤعسعدا تذرذصمذ ظألىص آئتعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة زذخرذف ) 1(
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  مذشرعكالرنعث ظأزلعرع يامان آأرضةن نةرسعنع اهللا تاظاالغا نعسبةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا 
 دذ ا مةنسىص قعلع دعغاننع اهللا غ ان آأرع أزلعرع يام ذالر ظ ذللعرع  ظ ذالر اهللا تاظاالنعث ق ةنع ظ  ي

رع   ث قعزلع تعلةرنع اهللا تاظاالنع ان صةرعش دذ بولغ ئرعك آةلتىرع ال ـ        . دةص ش ث م ذالر ظأزلعرعنع ذآع، ظ هالب
  . مىلكعضة باشقا بعرسعنعث شئرعك بولذشعنع ياقتذرمايدذ

دذ ةن جأيلىي دعغانلعقع بعل ذالر ظاقعؤعتعنعث ياخشع بولع ذالرنعثظ ةت ظ ذ ظاي ة : ب ادا بعزض  دذني
ار  ياخشعلعق بار، ظةضةر قعيامةت بولغان تةقدعردة ظذ دذنيادعمذ بعزضة             دئضةن دةؤاسعنع رةت   ،ياخشعلعق ب

  . قعلعدذ ؤة ظذالرنعث بذ هةقتة قعلغان سأزلعرعدعن خةؤةر بئرعدذ
دذ داق دةي ة مذن اال بذهةقت اق : اهللا تاظ ع تئتعتس انغا رةهمعتعمعزن رةر ظعنس ز بع ةر بع ةنع (ظةض ي

ةك ع بةرس ذم )نئمعتعمعزن ذ حوق اق، ظ دعن تارتعؤالس ذنع ظذنعث دعن ظ ث (، ظان دعناهللا نع ) رةهمعتع
دذ   ةت قعلع ذفرانع نئم دذ، آ عزلعنعص آئتع ز . ظىمعدس ةر بع اتتعقحعلعق  (ظةض ةللعك، ق عقعرلعق، آئس ص

ارلعق ذم       ) قات ذ حوق اق، ظ ع تئتعتس ذنعثغا نئمعتعمعزن يعن، ظ دعن آئ تعال قعلغان ا مذص دعن «: باالالرغ مةن
ةتتع  أتىرىلىص آ االالر آ دذ(ب دع آةلمةي ةك » )ظةم عز خذش-دةص ش ةغرذرلعنعص  شىبهعس اللعنعص، م

دذ ذم  )1( آئتع ذ حوق يعن رةهمعتعمعزنع تئتعتساق، ظ ةتتعن آئ ذنعثغا آىلص ةر بعز ظ ذ ظأزةمنعث «: ظةض ب
ةظيع ذبادا     -س ةنمةيمةن، م دعغانلعقعغا ظعش ةتنعث بولع ةن، قعيام دعن آةلض ذص ( ظعجتعهاتعم ةت بول ) قعيام

اهعدا    ذنعث دةرض ذ ظ ارعمغا قايتذرذلغاندعم ةن صةرؤةردعض عمةن  م ة ظئرعش ذم جةننةتك دذ»  حوق ة . دةي ظةلؤةتت
ز     ازابنع تئتعتعمع اتتعق ظ ذالرغا ق ز ؤة ظ ةؤةر قعلعمع لعرعنع خ عرالرغا قعلمعش ث )2( آاص بعزنع

ا    ان ؤة ماث ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ة(ظاي ال  ) ظاخعرةتت ة م ةن  -ظةلؤةتت دذ دئض ةؤالد بئرعلع ىك، ظ  مىل
ذ؟  ادةمنع آأردىثم اال ))3ظ دذ    اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ع ظادةم ةت  : ظعكك ذنعثدةك قعيام ش

ة  ) يةنع قعيامةت بولغاندعمذ  (بولمايدذ دةص ظوياليمةن، ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعمغا قايتذرذلغاندعمذ         ظةلؤةتت
عمةن  اينع تاص عراق ج دعن ياخش ذ باغ ذنعثغا . »ب أمعن(ظ ع) م دا ظئيتت كةن هال ذرادعرع مذنازعرعلةش : ب

ئنع « لعدة(س ان ) ظةس ان قعلغ ئنع راؤذرذس ظعنس دعن س ارعتعص، ظان دعن ي دعن ظابعمةنع راقتعن، ظان تذص
   ))4زاتنع ظعنكار قعالمسةن؟

ذالر  ة ش ة   ،ظةن ةن بعرض ش بعل ةل قعلع ان ظةم نع    ، يام ات بئرعلعش ع مذآاص ة ياخش ان ظةمةلعض  يام
عدذ   ارزذ قعلعش دا ظ عز هال ذمكعن ظةم  . ظورذنس عزمذ م ع هةرض داق بولذش اال  . ةسبذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش

دذ          ذالر دوزاخ ظازابعغا : ظذالرغا ؤة ظذالرنعث ظاشذ ظارزذسعغا رةددعية بئرعص مذنداق دةي شىبهعسعزآع، ظ
  . تاشلعنعص قالغذحعالردذر) دوزاختا(ظذالر   يةنع قعيامةت آىنعدةدذحار بولعدذ

ةتادة ؤة                ةير ق ا   :  باشقعالر مذنداق دئدع    بذ ظايةت هةققعدة مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب ظذالر دوزاخق
  . تاشلعنعص ظذنتذلذص آةتكىحعلةردذر

ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذالرغا(:  مذن دذ) ظ ذالقاتنع  «: دئيعلع دعكع م علةرنعث مذشذ آىن س
ذيمعز     علةرنع ظذنت ىن س اش، بىض ذغانلعقعثالرغا ظوخش ذص    (ظذنت ذص ظذنت الص قوي ا تاش علةرنع ظازابق ةنع س ي

زقال ة قعلعمع دةك مذظامعل ةتادة )5()غان دة  ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ئلعص  :ب دعغا ظ ذالر دوزاخ ظال  ظ
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر10 ـــــ 9سىرة هذد ) 1(
  .  ـ ظايةت50سىرة فذسسعلةت ) 2(
  .  ـ ظايةت77سىرة مةريةم ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر37 ـــــ 36 سىرة آةهف) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع34سىرة جاسعية ) 5(
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دع   دذ، دئ ةنلعك بولع ذحعالردذر، دئض وق   . بئرعلغ علعق ي عدا قارمذقارش ةنعنعث ظارعس ع م ذ ظعكك ع، . ب حىنك
  . عدذظذالر قعيامةتتة دوزاخ ظالدعغا ظئلعص بئرعلعدذ ؤة ظذنعثدا ظذنتذلذص مةثضى قال

 * * * * * * *  
 «! $$ s? ô‰ s) s9 !$ sΨ ù= y™ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é& ÏiΒ y7 Ï= ö6 s% z §ƒu“ sù ãΝ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ uΗùå r& uθ ßγ sù ãΝåκ ‘ Ï9 uρ tΠöθ u‹ø9 $# öΝçλ m; uρ 

ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪ !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# ωÎ) t Îit7 çFÏ9 ÞΟ çλm; “ Ï% ©!$# (#θàn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù   “ Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷q u‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 

šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉⊆∪ ª!$# uρ tΑ u“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [!$ tΒ $ u‹ ômr' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷èt/ !$ pκ ÌEöθtΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβθãèyϑ ó¡ o„ ∩∉∈∪  
ةن اهللا نامع بعلةن قةسةمكع، سةندعن ظعلضعرع ظأتك !) ظع مذهةممةد ( ة هةقعقةت ةن ظىممةتلةرض

ظةؤةتتذق، شةيتان ظذالرنعث ظةمةللعرعنع ظأزلعرعضة حعرايلعق آأرسةتتع، شةيتان بىضىن ) صةيغةمبةرلةر(
بعز آعتابنع !) ظع مذهةممةد(. 63ظذالر ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ. ظذالرنعث ياردةمحعسعدذر

دةتاالش قعلعشقان نةرسعلةرنع بايان قعلعص ) دعنعدعكع(ة ظذالر صةقةت سئنعث آعشعلةرض) يةنع قذرظاننع(
اهللا . 64بئرعشعث ظىحىن، ظعمان ظئيتعدعغان قةؤمضة هعدايةت ؤة رةهمةت بولسذن ظىحىنال نازعل قعلدذق

ظىندىردع، ) تىرلىك زعراظةتلةرنع(بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص، شذنعث بعلةن قاغجعراص قالغان زئمعندا 
دا  عهةت -ؤةز (بذنعث ة، )  نةس ىن، ظةلؤةتت ةؤم ظىح دعغان ق ذقعنع (ظاثالي ذدرعتعنعث حوثل ث ق اهللا نع

  . 65دةلعللةر بار) آأرسعتعدعغان
   توغرعسعدا ئرعش بتةسةللعظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةر ظارقعلعق 

ة،     ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكةنلعكعنع، ظ    ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرضة       اهللا تاظاال بذ ظايةتت ذالرنعث ظذ  ص
دذ       داق دةي ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي ا حعقارغ ةيغةمبةرلةرنع يالغانغ ةد : ص ع مذهةمم ةيغةمبةر  ! ظ ص

ارام قعلمعسذن           . قئرعنداشلعرعث سةن ظىحىن ظىلضعدذر    ةؤمعثنعث سئنع يالغانغا حعقارغانلعقع سئنع بعظ . ق
ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشقا      مذشرعكالرنعث قعلمعشعلعرع، شةيتاننعث حعرايلعق آأرسعتعشع ظذالرنع             ص

  . ظئلعص باردع
 عدذر ذالرنعث ياردةمحعس ىن ظ ةيتان بىض دذ     ش تعدا بولع ازاب ظاس اتتعق ظ ذالر ق ةنع ظ ةيتان  .  ي ش

دذ  ادعر بواللماي قا ق ذالرنع قذتذلدذرذش ذرذص، ظ ذالرنعث ياردةمحعسع ت دذ ؤة  . ظ اردةم بئرةلمةي ذالرغا هئح ي ظ
  . قا دذحار بولعدذظذالر ظاخعرةتتة قاتتعق ظازاب

  قذرظاننع حىشىرىشتعكع مةقسةت توغرعسعدا 
ذ ظايةت اال ب االم ،ةتاهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم االش  نعث ص ارا دةت ة ظأزظ  آعشعلةرض

ان قعلعص بئرعشع  ان نةرسعنع باي ذنعثغا،قعلعؤاتق ىن ظ دذ. ظىح ةنلعكعنع ظئيتع ذرظاننع حىشىرض ذرظان .  ق ق
  . تاالش قعلعشقان هةرقانداق نةرسعنع ظايرعغذحعدذرآعشعلةر ظأزظارا دة

) ذرظاننع (بعز آعتابنع !) ظع مذهةممةد ةنع ق ذالر ) ي ة ظ ةقةت سئنعث آعشعلةرض دعكع (ص ) دعنع
ةت ؤة  دعغان قةؤمضة هعداي ان ظئيتع دةتاالش قعلعشقان نةرسعلةرنع بايان قعلعص بئرعشعث ظىحىن، ظعم

 يةنع دعلالرغا هعدايةت، قذرظاننع حعث تذتقان آعشعضة رةهمةت، ، رةهمةت بولسذن ظىحىنال نازعل قعلدذق
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ألىك زئمعننع                 ارقعلعق ظ ا خذددع ظاسماندعن يامغذر ياغدذرذش ظ قذرظاننع آذصذرلذق بعلةن ظألضةن دعلالرغ
ةؤم ظىحىن، )  نةسعهةت -ؤةز (بذنعثدا . تعرعلدىرضةندةك هاياتلعق بئغعشلعغذحع قعلدع    ظاثاليدعغان ق

 يةنع ظذ قذرظاننعث سأزعنع ؤة دةلعللةر بار) اهللا نعث قذدرعتعنعث حوثلذقعنع آأرسعتعدعغان(، ظةلؤةتتة
  . نةلةيدعغانالر ظىحىن دةلعل بارشعمةنعسعنع حى

 * * * * * * *  
 ¨β Î) uρ ö/ ä3s9 ’Îû ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# Zο u ö9Ïè s9 ( / ä3‹É) ó¡Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû Ïµ ÏΡθäÜç/ .ÏΒ È ÷t/ 7^ö sù 5ΘyŠuρ $·Ψ t7 ©9 $ TÁÏ9% s{ $ ZóÍ← !$y™ 

tÎ/ Í≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ ÏΒ uρ ÏN¨uyϑ rO È≅‹ Ï‚̈Ζ9$# É=≈uΖ ôã F{$# uρ tβρä‹Ï‚ −G s? çµ ÷ΖÏΒ # Xx6 y™ $»% ø— Í‘ uρ $ ·Ζ |¡xm 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 

Zπ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè= É) ÷ètƒ ∩∉∠∪  
نعث قارنعدعكع ماياق سعلةرنع حاهار صايالر. حاهار صايالردا سعلةر ظىحىن هةقعقةتةن بعر ظعبرةت بار

سعلةر ظىحىن (. 66 تئزةآتعن ؤة قاندعن ظايرعلعص حعققان صاآعز ؤة تةملعك سىت بعلةن سذغعرعمعز -
خورمعدعن، ظىزىمدعن شارابالر ؤة صاآعز يئمةآلعكلةر ياسايسعلةر، ظةقلعنع ) يةنة بذنداق ظعبرةتمذ بارآع

  . 67عث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعل بارظعشلعتعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا هةقعقةتةن اهللا ن
  ظعبرةت توغرعسعدا نئمةت حاهارصايالر، خورما ؤة ظىزىمدعكع 

 حاهار صايالردا سعلةر ظىحىن هةقعقةتةن بعر ظعبرةت بار  سعلةر ظىحىن تأضة،    !  يةنع ظع خااليعق
انلعقعنع   آاال ؤة قوي قاتارلعق حارؤا مالالردا ظذالرنع ياراتقذحعنعث هئكمعتع، قذد      رعتع، رةهمعتع ؤة مئهرعب

  . آأرسعتعدعغان صاآعت ؤة دةلعللةر بار
 تئزةآتعن ؤة قاندعن ظايرعلعص حعققان-سعلةرنع حاهار صايالرنعث قارنعدعكع ماياق  يةنع بعز 

اق،    . سعلةرنع شئرعن، تةملعك ؤة رةثضع ظاق سىت بعلةن سذغعرعمعز        بذ سىت هايؤاننعث قورسعقعدعكع ماي
أز ظورنعغا               يئ. ة قاندعن ظايرعلعص حعقعدذ   ةك ؤ تئز ضةن نةرسعلةر ظاشقازاندا هةزعم بولغاندا، هةر نةرسة ظ

دذ اراص ماثع ىي  . ق ا، س ذرغا، سىت يئلعنغ ان توم ةنع ق ةندة صئ ي عغا ؤة ض ىيدىك خالتعس اراص دىك س قا ق شاص
ايرعلعص حعققاندعن آئيعن، بعرع ي        . ماثعدذ  ة بعرعضة ظارعلعشعص آةتمةي ظ تعلعص   بعرع يةن ة بعرعضة قئ ةن

  . آةتمةي ؤة بعرع ـ يةنة بعرعضة ظأزضعرعصمذ آةتمةي ظأز هالعتعنع ساقاليدذ
صاآعز ؤة تةملعك سىت بعلةن سذغعرعمعزيةنع بذ سىت هئحبعر آعشعنعث ضئلعغا تذرذص قالمايدذ  .

ا   اهللا تاظاال سىتنع آعشعلةرضة ظاسان ظعحكعلع بولعدعغان قعلعص بةرضةنلعكعنع سأزلةش             ،بعلةن بعر ؤاقعتت
عغان         عرع ياس تعن ظعلض ارام قعلعنعش اراب ه عدعن ش قا نةرس دعن ؤة باش دعن، ظىزىم ذالرنعث خورمع ظ

دذ    داق دةي لعتعص مذن ارابلعرعنع ظةس ارآع (: ش ذ ب داق ظعبرةتم ة بذن ىن يةن علةر ظىح دعن، ) س خورمع
علةر  ةر ياسايس اآعز يئمةآلعكل ارابالر ؤة ص دعن ش اراب ظىزىم ةت ش ذ ظاي ذرذن   ب ارام قعلعنعشتعن ب نعث ه

دعن     ةن ظىزىم اراب بعل الغان ش دعن ياس ة، خورمع ةرعظةتتة دذرذس ظعكةنلعكعض نعث ش تئمال قعلعنعش ظعس
اش    ارابنعث ظوخش الغان ش ا، ق   ظعكةنلعكعياس داي، ظارص ذنداقال بذغ ة ش ارلعق   وض ةل قات اق ؤة هةس ن

اش ظعكةن ذ ظوخش ارابالرنعث هأآمعنعثم الغان ش علةردعن ياس اآعتتذرنةرس ة ص تة . لعكعض ة هةدعس ذ هةقت ب
  . تةصسعلعي بايان قعلعنغان

دذ               ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دةي خورما بعلةن ظىزىمدعن هارام قعلغان      : ظعبنع ظابباس بذ ظاي
ارابتذر  ة ش ذر   . نةرس اآعز يئمةآلعكت ة ص ان نةرس االل قعلعنغ ىزىم   . ه ا ؤة ظ ذلغان خورم ةنع قذرذت ذ ،ي  ظ
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اتتعق ظئحعص آئتعشتعن         ظعككعسعدعن ياسالغ  ان شعرنة، سعرآة ؤة ظذالرنعث حعالنغان سىيع قاتارلعقالرنع ق
  .  بايان قعلعنغانبذ هةقتة هةدعسلةر. ش هااللدذرظعلضعرع ظعستئمال قعلع

 ظةقلعنع ظعشلعتعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا هةقعقةتةن اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعل
حىنكع، ظذ ظعنساندعكع نةرسعلةرنعث     . لغاندذر  تعلغا ظئلعش ناهايعتع مذناسعص بو  بذ يةردة ظةقعلنع بار

دذر ذحع  . جةؤهعرع ت قعلغ ذالرغا مةس ىن ظ اقالش ظىح ةقعللعرعنع س ةتنعث ظ ذ ظىمم اال ب قا اهللا تاظ شذثالش
  . شارابالرنع هارام قعلدع

ة      دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت اغلعرعنع    بعز زئمعندا نذرغذنلعغان خورما       :  مذنداق دةي ىزىم ب اغلعرعنع، ظ  ب
ذق    ذالقالرنع ظئقعتت دا ب ذ زئمعن دذق، ش ا قعل ذنعث  . بةرص ذالر ظ ث (ظ ةنع باغالرنع ذن،  ) ي عنع يئس ذ (مئؤعس ب

ةرنع ذالر    ) مئؤعل ةس، ظ ان ظةم وللعرع ياراتق ذالرنعث ق ة (ظ ث نئمةتلعرعض دذ؟ ) اهللا نع ىآىر قعلمام اهللا  ش
اآتذر، ظذ   )  نذقسانالردعن -صىتىن ظةيعب   ( اراتتع        ص ىتىن شةيظعلةرنع جىص ي زئمعندعن ظىنىص حعقعدعغان     .  ص

علةر      دعغان نةرس ذالر بعلمةي ث ؤة ظ ذالرنعث ظأزلعرعنع علةرنعث، ظ ذقاتالر  (نةرس ايعص مةخل ةنع ظاج ث  )ي نع
   .))1هةممعسعنعث جىصتع بار

 * * * * * * *  
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ÏΒ Èe≅ ä. ÏN ü yϑ ¨W9$# ’ Å5è= ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/ u‘ Wξä9 èŒ 4 ßlã øƒ s† .ÏΒ $ yγÏΡθäÜç/ Ò># uŸ° ì#Ï= tF øƒ ’Χ … çµçΡ üθø9 r& ÏµŠ Ïù Ö!$ x Ï© 
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آعشعلةرنعث (تاغالرغا، دةرةخلةرضة ؤة «: صةرؤةردعضارعث هةسةل هةرعسعضة ظعلهام بعلةن بعلدىردع

ةنع (ظاندعن آئيعن، تىرلىك مئؤعلةر . 68ياسعغان ظأيلعرعضة ظذؤا تىزضعن ) هةسةل هةرعلعرع ظىحىن  ي
ةنلعك بع ) حئحةآلةر -ضىل  ا ظعتاظةتم ةن آعرضعن دعن يئضعن، صةرؤةردعضارعثنعث يوللعرعغ ذنعث . »ل ظ

يةنع ( خعل رةثلعك ظعحعملعك -قارنعدعن ظعنسانالرغا شعصا بولعدعغان خعلمذ ) يةنع هةسةل هةرعسعنعث(
دذ ) هةسةل ذقعنع (بذنعثدا . حعقع ذدرعتعنعث حوثل رةت ) اهللا نعث ق ةؤم ظىحىن ظعب دعغان ق عكعر قعلع ص

  . 69بار
  تنعث بارلعقع توغرعسعدا هةسةل هةرعسع ؤة ظذنعث هةسعلعدة نئمةت ؤة ظعبرة

ا، دةرةخلةرضة ؤة آعش           بذ ظاية  ة دئيعلضةن ظعلهامدعن اهللا تاظاالنعث هةسةل هةرعسعنع تاغالرغ علةر تت
ذؤا تىزى   ة ظ عغان ظأيلعرعض أزدة       ياس ذش آ ةص قوي ذش ؤة يئتةآل الص قوي ش، باش ام قعلع ىن ظعله ع ظىح ش

دذر رع ظوح   . تذتذلغان داق يئ عنع هئحقان ع ظذؤعس ةل هةرعس دة هةس دعغان دةرعجع ةك  ،ذق قالماي ة بذرج  ظالت
ةآعلدة ايدذ  ،ش تةهكةم ياس ذختا ؤة مذس ايعتع ص ةرنعث         .  ناه ىل ـ حعحةآل عنعث ض ةل هةرعس اال هةس اهللا تاظ

شعرنعسعدعن يئيعشعنع قواليالشتذرذص بةرضةن يولالر ظارقعلعق بذ بعصايان آأآتة، آةث دالعالردا، جعلغعالردا         
ان  اغالردا خالعغ عز ت ة ظؤة ظئض ذ يئرعض ذندذرغان  ذح تذرذص بويس دعنظاال ظورذنالش عنع ظال ر  ه.ص بئرعش ةر بع

قا تةرةص ع باش ةل هةرعس ةن    هةس عرنة بعل عقعنع ش عغا قورس أز ظذؤعس تعن ظ تعص قالماس زعص آئ ة ظئ لةرض

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر36 ـــــ 34سىرة ياسعن ) 1(
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دذ ايتعص آئلع دذرذص ق أ .تول ةن هةسةل آ اتلعرع بعل دعن قان دذ  ظان دعن هةسةل حعقعرع  ،نعكع ياساص ظاغزع
  . وخذم حعقعرعدذ ظاندعن ظةتعضعنع يةنة شعرنة يعغقعلع حعقعص آئتعدذظاندعن ت

ةن آعرضعن : ظعبنع زةيد اهللا تاظاالنعث     ةنلعك بعل ا ظعتاظةتم  دئضةن  صةرؤةردعضارعثنعث يوللعرعغ
دذ،  ظايعتعنعث مةنعسع  ذ هايؤانالرنعث بةزعسعنع معنع ذالر ظ ةردذق، ظ ذالرغا بويسذندذرذص ب هايؤانالرنع ظ

  .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ، دئدع))1نع يةيدذبةزعسع
  قارنعدعن ظعنسانالرغا شعصا بولعدعغان خعلمذ خعل رةثلعك ) يةنع هةسةل هةرعسعنعث (ظذنعث

ةنع هةسةل هةرعسع شعرنعسعنع ظالغان ظأسىملىآلةرنعث تىرلعرع             حعقعدذ) يةنع هةسةل (ظعحعملعك   ي
. عث حعقارغان هةسعلعمذ ظاق، سئرعق، قعزعل ؤة باشقا رةثلةردة بولعدذ              هةر خعل بولغانلعقع ظىحىن، ظذن    

  . بارماددا هةسعلعدة ظعنسانالرنعث آئسعلعضة داؤا بولعدعغان شعصالعق 
ةت        ذ ظاي ع ب علةرنعث بةزعس ار آعش ةؤعرع ب ةتتعن خ ان تعباب اس بولغ االمغا خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دذ  داق دةي دة مذن اال : هةققع ةر اهللا تاظ دع،     ظةض ا ظع ةن بولس ار دئض ا ب ىتىنلةي شعص انالرغا ص ةلدة ظعنس  هةس
ع العق بوالتت ة شعص داق آئسةلض ةر قان ةل ه ة هةس ىن . ظةلؤةتت انالر ظىح ةلدة ظعنس اال هةس ئكعن اهللا تاظ ل

دع ار، دئ العق ب ةبعظعتع ظعسسعق بولغانلعقتعن سذغذقلذقتعن بولغان هةر قا . شعص ةنع هةسةلنعث ت داق ي ن
  .  آئسةلنعث قارشعسع بعلةن داؤالعنعدذآئسةل. ولعدذآئسةلضة شعصا ب

ذخارع ؤة مذسلعم، ام ب ةت   ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذدرع رةزعيةلالهذ ظةنه  ظةبذسةظعد خ
مئنعث بعر قئرعندعشعمنعث ظعحع سىرىص      : بعر ظادةم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص     : قعلعدذ
ةتتع دع،آ ةيغةمبةر ظة.  دئ االمص عن  «: لةيهعسس ةل بةرض ذنعثغا هةس دع»ظ ذنعثغا   .  دئ رعص ظ ادةم بئ ذ ظ ظ

ةردع ئلعص. هةسةل ب ايتعص آ دعن ق ةيغةمبعرع: ظان ةردعم!ظع اهللا نعث ص ذنعثغا هةسةل ب ذنعث ، ظ  بعراق ظ
ةتتع    ىرىص آ ذ س ع تئخعم دعظعح االم . ، دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن  «: ص ة بةرض عثغا يةن دع» قئرعندعش . دئ

ذ   دعن ظ ةردع  ظان ةل ب عغا هةس رعص قئرعندعش ادةم بئ ئلعص . ظ ايتعص آ دعن ق ةيغةمبعرع : ظان ث ص ع اهللا نع ! ظ
ةتتع،    ىرىص آ ذ س ع تئخعم ذنعث ظعح ةم ظ ةل بةرس عمغا هةس دعقئرعندعش االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ةردع        . دئدع» بئرعص ظذنعثغا يةنة هةسةل بةرضعن    « ة هةسةل ب ادةم بئرعص قئرعندعشعغا يةن اندعن  ظ. ظذ ظ
ةيغةمبعرع    ظع   : قايتعص آئلعص  ةيغةمبةر  .  دئدع  قئرعندعشعمنعث ظعحع تئخعمذ سىرىص آةتتع،         ! اهللا نعث ص ص
االم ع        «: ظةلةيهعسس ان ظئيتت عقع يالغ عثنعث قورس ئنعث قئرعندعش ئكعن س ع، ل ت ظئيتت اال راس . )2(اهللا تاظ

ة هةسةل بةرضعن ذ بئرعص قئرعندعشعغا.  دئدع»بئرعص قئرعندعشعثغا يةن ةردعظ ة هةسةل ب شذنعث .  يةن
  . دعشعنعث قورسعقع ساقايدعنقئرعظذنعث بعلةن 

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله لعم ظاظعش ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم
  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاتلعق نةرسعلةرضة ؤة هةسةلضة ظامراق ظعدع

اس رةزعيةلال    ع ظابب ذخارع ظعبن ام ب داق     ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه ه
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن          «: دئض وت بعل تة ؤة ظ ةل ظعحعش تا، هةس ان ظئلعش ار؛ ق ا ب تا شعص ىح ظعش ظ

  . »مةن ظىممعتعمنع ظوت بعلةن داغالشتعن توسعمةن. داغالشتا
 ىحىن ظعبرةت بارصعكعر قعلعدعغان قةؤم ظ) اهللا نعث قذدرعتعنعث حوثلذقعنع(بذنعثدا يةنع اهللا 
ولالر بعلةن ظىحىص        نعثتاظاال  يةر يىزعدعكع تةن قذرذلمعسع ظاجعز بولغان هةسةل هةرعسعنع مذشةققةتلعك ي

                                                 
  .  ـ ظايةت72سىرة ياسعن ) 1(
ذر ) 2( ع مذتلةقت ا بولذش ةلنعث شعص ةنع هةس ا ـ قاي     . ي ةلنع قايت ىن هةس ازعالش ظىح الرنع ت انلعقتعن معكروص ر بولغ اغرعقع ظئغع اق ظ وغرا قورس كة ت ا ظعحعش ت

  . آةلضةن بولذشع مذمكعن
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ة                        ةل آىنعكعض ذنع هةس دعن ظ قا، ظان عرنعلعرعدعن يعغعش ةرنعث ش ىل ـ حئحةآل ؤة، ض ؤة ـ حع ئلعص مئ آ
عغا     ةلنع يعغعش ان هةس ع بولغ ةث ياخشعس ةرنعث ظ دعر    نئمةتل ذحع، تةق عدة ياراتق ةن بعلدىرعش ام بعل  ظعله

عكعر    ذغلعقعغا ص ث ظذل ان زات اهللا تاظاالنع ىحع بولغ تذرذص بةرض ذندذرغذحع ؤة ظاسانالش ذحع، بويس قعلغ
ار   ةر ب ةن ظاالمةتل ة روش ىن ظةلؤةتت ةؤم ظىح دعغان ق دار  . قعلع ذنعثغا ظاالقع ع ؤة ظ ةل هةرعس ةك هةس دئم

ةن اهللا تا  الالردا هةقعقةت دعن       معس ذحع، هةممع ش قعلغ ةن ظع ةت بعل اردعر، هئكم ة ق ة نةرسعض ث هةمم ظاالنع
  . خةؤةردار، ناهايعتع سئخع ؤة ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعضة دةلعل بار

 * * * * * * *  
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دعن  اراتتع، ظان ىتكةندة(اهللا سعلةرنع ي ةجعلعثالر ص اراثالردا ) ظ دذ، ظ ةبزع روه قعلع سعلةرنع ق

) بعر نةرسعلةرنع(باسقذحعغا ظذلعشعدعغانالرمذ بار، ظذالر هةتتا ) يةنع ظةث قئرعلعق(ظأمىرنعث يامان 
 -يةنع ظعلضعرع بعلعدعغانلعرعنع ظذنتذص، آىح (ئح نةرسعنع بعلمةس بولذص قالعدذ بعلضةندعن آئيعن، ه

دذ  اص قالع ا ظوخش ك بالعغ يعص آعحع ةقلع آئمع ةص، ظ ذؤؤعتع تىض ةن ). ق ذقاتنع (اهللا هةقعقةت مةخل
  . 70قادعردذر) ظأزع ظعرادة قعلغان نةرسعنع ظعشقا ظاشذرذشقا(بعلضىحعدذر، ) باشقذرذشنع

  زعدعكع ظعبرةت توغرعسعدا ظعنساننعث ظأ
ة، ذ ظايةتت اال ب دذ اهللا تاظ ةؤةر بئرع دعن خ داق ياراتقانلعقع دعلعرعنع قان ذالرنع .  بةن اال ظ اهللا تاظ

ا آةلتىردع    يوقلذق تذرعدذ       . تعن بارلعقق اجعزالص قئرعص      . ظاندعن ظذالرنع ؤاصات تاص ةزعلعرع تئنع ظ ظذالرنعث ب
ايدذ  ة ياش ة م  . آةتكىح ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي علةرنع     : ذن دعن س اراتتع، ظان اجعز ي علةرنع ظ اهللا س

دعن  دع، ظان اجعزلعقتعن آىحلىك قعل اجعز قعلدع ؤة ) سعلةرنع(ظ ىآتعن ظ ة(آىحلىآل قئرعلعقنع ) سعلةرض
  . ))1يةتكىزدع، اهللا نئمعنع خالعسا شذنع يارعتعدذ، ظذ هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر

 دذ ) نةرسعلةرنعبعر (ظذالر هةتتا ةنع (بعلضةندعن آئيعن، هئح نةرسعنع بعلمةس بولذص قالع ي
ذص، آىح  دعغانلعرعنع ظذنت ا ظوخشاص  ـ ظعلضعرع بعلع يعص آعحعك بالعغ ةقلع آئمع ذؤؤعتع تىضةص، ظ ق

دذ ر  )قالع ةنع بع اجعزالر   ي ةقلع ظ ة     ظ دعغان هالةتك عنع بعلمةي يعن هئحنةرس ةندعن آئ علةرنع بعلض نةرس
  . ذحىشىص قالعد

ةيغةمبةر         ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن عرعدة ظةن ةتنعث تةصس ذ ظاي ذخارع ب ام ب ظعم
دذ   ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي ا قعلغ داق دذظ ع اهللا«: ظةلةيهعسساالمنعث مذن تعن،  ! ظ ئغعنعص بئخعللعق اثا س س

اتلعق ؤة   هورذنلعقتعن، قئرعلعقتعن، بةك قئرعص آئتعشتعن، قةبرع ظازابدعن، دةججالنعث صعت     نعسعدعن، هاي
  . »ظألىمنعث صعتنعسعدعن صاناه تعلةيمةن

 * * * * * * *  
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انالر  تىن قعلعنغ ا ظىس دع، رعزعقت تىن قعل ا ظىس ةزعثالردعن رعزعقت ةزعثالرنع ب علةرنعث ب اهللا س
ظأزلعرعنعث رعزقعنع باراؤةر بولذش ظىحىن قول ظاستعدعكع قذلالرغا بةرمةيدذ، ظذالر اهللا نعث نئمعتعنع 

  . 71ظعنكار قعلعشامدذ؟
  ت ؤة نئمةتلةرنعث بارلعقع توغرعسعدا ظعنساننعث تعرعكحعلعكعدة ظاالمة

ادانلعق       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ار دةص ضذمان قعلغانلعقعدةك ن  مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث شئرعكع ب
دع  ان قعل ذرلعقعنع باي علةرنعث اهللا   . ؤة آذص ان نةرس ئرعك قعلعؤالغ ا ش رعكالر اهللا تاظاالغ ذآع مذش هالب

ةنلعكعنع ظئ دذتاظاالنعث مىلكع ظعك راص قعلع دا : مةسعلةن. تع ة ظئيتقان ذالر هةجدة تةلبعي اال : ظ ع اهللا تاظ ظ
سةن ظذ شئرعككة ؤة    . ساثا ظعتاظةت قعلعص آةلدذق، سئنعث بعر شئرعكعثدعن باشقا هئح شئرعكعث يوق             

اهللا تاظاال ظذالرنعث سأزعضة رةددعية بئرعص      .  دئيعشعدذ ،ظذ ظعضة بولغان نةرسعضة ظعضعدارحعلعق قعلعسةن    
دذم داق دةي ةن : ذن ذللعرعثالر بعل ةن نةرسعنع ق ة بعز رعزعق قعلعص بةرض اراؤةر بألىشىسعلةرض شكة رازع  ب

اراؤةر بولذشقا              ظذنداقتا. بولمايسعلةر ا ظأزعنعث قذللعرع بعلةن ب قانداقمذ   اهللا تاظاال ظعالهلعق ؤة آاتتعلعقت
  . رازع بولعدذ

دذ        رضة ظأزةثالردعن بعر معسال آةلتىرعدذ، بعز سعلةرضة        اهللا سعلة: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي
دا ظذالرنعث سعلةر بعلةن          ـرعزعق قعلعص بةرضةن مال      مىلىآكة قذللعرعثالرنعث شئرعك بولذشعغا، ظذ بارع

أزلعرعثالر    ذالردعن ظ عغا، ظ اراؤةر بولذش علةر (ب ازاد آعش ةنع ظ علةر؟   )ي قا رازعمذس دةك قورقذش ن قورققان دع
ذنعثغا رازع بو ( دذثالر؟        ب داق رازع بول عغا قان ئرعك بولذش ا ش ذقاتنعث اهللا غ علةر، مةخل ان ظعكةنس ) لمعغ

  . ))1حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلعي بايان قعلعمعز
ةتنعث مةنعسع هةققعدة       ظعبنع ظابباسنعث    ،ظةؤفعي  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، اهللا        بذ ظاي

دا شئرعك قعلمايدذ      : ةيدذتاظاال مذنداق د يذ قانداقمذ قذللعرعمنع     ـ  ظذالر قذللعرعنع ماللعرع ؤة خوتذنلعرع
  . ظذالر اهللا نعث نئمعتعنع ظعنكار قعلعشامدذ؟. ماثا شئرعك قعلعدذ) هاآعمعيةتتة(هأآىمرانلعقعمدا 

اس  ع ظابب ذمادعن ظعبن ذ ظةنه ة    رةزعيةلاله ر رعؤايةتت ة بع ان يةن ةت قعلعنغ أز:  رعؤاي ةثالر رازع ظ
  . بولمايدعغان نةرسعنع ماثا تئثعشقا قانداقمذ رازع بولعسعلةر؟ دئضةنلعك بولعدذ، دةص آةلدع

 امدذ؟ ار قعلعش ع ظعنك ث نئمعتعن ذالر اهللا نع ةت ؤة  ظ ان زعراظ اال ياراتق ذالر اهللا تاظ ةنع ظ  ي
 تاندع ؤة ظذنعثغا   مدعنالنعث نئمعتعظاندعن ظذالر اهللا تاظا. حاهارصايالردعن اهللا تاظاال ظىحىن نئسعؤة ظايرعدع 

ةلتىردع   ئرعك آ عنع ش دذ    . باشقعس ةت قعلع داق رعؤاي رعدعن مذن ةم هةسةنبةس ع ظةبذهات ع  : ظعبن ةر ظعبن ظذم
ازدع             دذنيادعن بولغان رعزقعثغا    : خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا خةت ي

ن  بةزعسعدعن ظىستى اهللا بةندعلعرعنع سعناش ظىحىن رعزعقتا بةزعسعنع ـ  هةقعقةتةن شةصقةتلعك . قاناظةت قعل
ةن هةممعسع سعنعلعدذ. قعلعدذ ذنعث بعل تعش      . ظ ا شىآىر ظئي ةثرع قعلعنغان آعشع اهللا تاظاالغ ـ رعزقع آ

ةق         ان ه ةرز قعلعنغ ة ص ةن ظىستعض ع بعل ال مىلك ان م ة قعلعنغ لعقعدا ؤة ظعض ان         قظئيتماس ادا قعلغ ـ عنع ظ
  . نلعقعدا سعنعلعنعدذقعلمعغا

                                                 
  .  ـ ظايةت28سىرة رذم ) 1(



  
  
  

  

 

 477                                                                                                          نةهلسىرة  ـ 16
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 * * * * * * *  
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اراتتع، )  ظىلصةت ظئلعشعثالر-نعث ظذنسع (اهللا سعلةر  عثالردعن ي أز تعص ذثالرنع ظ ظىحىن خوتذن

سعلةرضة تىرلىك شئرعن نةرسعلةرنع رعزعق . سعلةر ظىحىن ظذالردعن ظوغذلالرنع ؤة نةؤرعلةرنع ياراتتع 
  . 72ظعشعنعص اهللا نعث نئمعتعضة آذفرعلعق قعالمدذ؟) يةنع بذتالرغا(ظذالر باتعلغا . قعلعص بةردع

  نعث نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا اهللا تاظاالظايال، باال ؤة نةؤرعلةرنعثمذ 
ة،    : ظعبنع ظابباس، ظعكرعمة، هةسةنبةسرع، زةههاك ؤة ظعبنع زةيد مذنداق دةيدذ           اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ارةت       ةنلعكعدعن ظعب ارعتعص بةرض ال ي ةآلعدعن ظاي عدعن ؤة ش ث تعص ة ظأزلعرعنع ان  بةندعلعرعض ع باي نئمعتعن
اقلعق،  . قعلدع ذالر ظارعسعدا ظعن ارعتعص قويغان بولسا، ظ ذقتعن ي ىك مةخل الالرنع باشقا تىرل اال ظاي اهللا تاظ

ايتتع      ادةم       . دوستلذق ؤة آأيىمحانلعق هاسعل بولم ان بولغانلعقتعن ظ ئكعن اهللا تاظاال بةندعلعرعضة مئهرعب ل
اراتتع     ص ي ال قعلع ةر ؤة ظاي العلعرعنع ظ ا. ب ةردع   ظاي ص ب ىص قعلع ة ج اال  . لالرنع ظةرلةرض دعن اهللا تاظ ظان

  .  نةؤرعلةرنع ياراتقانلعقعنع بايان قعلدعنع ؤةظاياالردعن ظوغذلالر
ذنعث  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب أظبة ظعبن اراتتع: ش ةرنع ي ذلالرنع ؤة نةؤرعل ةن ظوغ  دئض

ةر ةنلعك : ظايةتتعكعل دذر، دئض ث بالعلعرع العالر ؤة بالعالرنع دذب ةت قعلع ةر ؤة . عنع رعؤاي ذالر خعزمةتحعل ظ
  .  دئضةن آأز قاراشمذ بار، ياآع آىيظوغذلالرضةن آأز قاراشمذ، ظذالر ظاحا ـ سعثعلالرياردةمحعلةر، دئ

 سعلةرضة تىرلىك شئرعن نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص بةردع   يةنع تاظام ؤة ظعحعملعكلةرنع رعزعق 
  .قعلعص بةردع

اال ن  دعن اهللا تاظ ئرعك       ظان عنع ش قا نةرس ذنعثغا باش تا، ظ ادةت قعلعش ة ظعب ةت بةرضىحعض ئم
ظعشعنعص اهللا نعث نئمعتعضة ) يةنع بذتالرغا(ظذالر باتعلغا : آةلتىرضةنلةرضة رةددعية بئرعص مذنداق دةيدذ

دذ؟ ذفرعلعق قعالم ذص  آ أز يذم ة آ ةن نئمةتلةرض اال بةرض ذالر اهللا تاظ ةنع ظ االدعن، ي ةرنع اهللا تاظ   نئمةتل
  . باشقعسعغا نةزعر قعلعدذ

هعسعزآع، اهللا تاظاال قعيامةت    شةك ـ شىب  «: دا مذنداق بعر هةدعس رعؤايةت قعلعندع    مسةهعه مذسلع
ذن بةرمعدعممذ؟ سئنع هأرمةتكة سازاؤةر قعلمعدعممذ؟ ساثا  : آىنع بةندعسعضة معننةت قعلعص ساثا خوت

  . »حع ؤة هأآىمران قعلعمعدعممذ؟ دةيدذرذص بةرمعدعممذ؟ سئنع رعياسةتذظات، تأضعلةرنع بويسذند
 * * * * * * *  
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ظذالر اهللا نع قويذص، ظأزلعرعضة ظاسمانالردعن هئحقانداق رعزعق حىشىرىص ؤة يةردعن هئحقانداق 

رعص  تىرىص (رعزعق حعقع ةرنع ظأس ةت ؤة دةرةخل ةردعن زعراظ دذرذص ؤة ي ذر ياغ ةنع ظاسماندعن يامغ ) ي
سعلةر اهللا غا معسال . 73قذدرعتع يةتمةيدعغان بذتالرغا حوقذنامدذ؟) شذنداق قعلعشقا(بئرةلمةيدعغان، 
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هةممة (اهللا هةقعقةتةن ). يةنع اهللا غا بذتالرنع ظوخشاتماثالر، اهللا غا شئرعك آةلتىرمةثالر(آةلتىرمةثالر 
  . 74بعلمةيسعلةر) اهللا نعث بىيىآلعكعنع(بعلعدذ، سعلةر ) هةقعقةتنع

  غرعسعدا اهللا تاظاالدعن باشقعسعغا قعلعنغان ظعبادةتنعث رةت قعلعنعدعغانلعقع تو
ة،      هةممعضة نئمةت بةرضىحع، دةرعجعدة بةزعسعنع بةزعسعدعن ظارتذق قعلغذحع،             اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ذق    ىحع زات اهللا تذرذقل ق بةرض ة رعزع ذحع ؤة هةممعض ةممعنع ياراتق تعص   ،ه علةرنع قئ قا نةرس ذنعثغا باش  ظ
دذ ةؤةر بئرع ذنغان مذشرعكالردعن خ ذراهللا تاظاالنعث هئح شئرعكع ي. حوق ذالر اهللا . وقت شذنداق تذرذقلذق ظ

  . تاظاالنع قويذص بذتالرغا ؤة هةيكةللةرضة حوقذنعدذ
 ظذالر اهللا نع قويذص، ظأزلعرعضة ظاسمانالردعن هئحقانداق رعزعق حىشىرىص ؤة يةردعن هئحقانداق

رعص  تى (رعزعق حعقع ةرنع ظأس ةت ؤة دةرةخل ةردعن زعراظ دذرذص ؤة ي ذر ياغ ةنع ظاسماندعن يامغ ) رىصي
دعغان،  قا(بئرةلمةي ذنداق قعلعش دذ؟ ) ش ذتالرغا حوقذنام دعغان ب ذدرعتع يةتمةي ذر  ق ذتالر يامغ ةنع ب  ي

ادعر بواللمايدذ        ةرنع ظأستىرىشكة ق ةت ؤة دةل ـ دةرةخل أزلعرع  . ياغدذرذشقا، زعراظ ذتالر ظ ظاشذ ظعشالرنع ب
ظذالر ظذنع قعلعشنع خالعغان     . ذدرةت يوق ق ـ يةنع ظذالردا ظذنداق آىح    . ظىحىن قعلعشقعمذ قادعر بواللمايدذ

  . تةقدعردعمذ قعاللمايدذ
 ةثالر ال آةلتىرم ا معس علةر اهللا غ ئرعك (س ا ش اتماثالر، اهللا غ ذتالرنع ظوخش ا ب ةنع اهللا غ ي

 بعلمةيسعلةر) اهللا نعث بىيىآلعكعنع(بعلعدذ، سعلةر ) هةممة هةقعقةتنع(اهللا هةقعقةتةن ). آةلتىرمةثالر
ةنع اهللا ت ث        ي ر ظعالهنع قا بع دعن باش اال ظأزع ةن اهللا تاظ اثالر، هةقعقةت ئرعكلةرنع قعلم ا ش ذقاظاالغ عنع يوقل

دذ    ذؤاهلعق بئرع ذنعثغا ض دذ ؤة ظ قا     . بعلع ا باش عزلعكعثالردعن اهللا تاظاالغ علةر بعلعمس كع س ظةصسذس
  . نةرسعلةرنع شئرعك قعلعؤالعسعلةر

 * * * * * * *  
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 تةرةص قعاللمايدعغان بعر قذل هئحقانداق ظعشنع ظأز ظالدعغا بعر: اهللا بذنداق بعر معسال آةلتىرعدذ

ىك -يةنع مول مال (بعز ظوبدان رعزعق  اآع ظاشكارا يوسذندا )  مىل ذنع يوشذرذن ي ا قعلغان ؤة ظ ظات
يةنع هئح نةرسعضة ظعضة بولمعغان (ظادةم بعلةن ظوخشاشمذ؟ )  ظةرآعن -هىر ( سةدعقة قعلعص تذرغان 

دعغان اهللا قذلغا ظوخشايدعغان بذتالرنع هةممعضة ظعضة بولغان ؤة   آاظعناتنع خالعغانحة تةسةررذص قعلع
نعث  )يةنع آاصعرالر(ظذالر ! جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذر) بعلةن قانداقمذ تةثلةشتىرضعلع بولسذن؟

ع  اناغا اهللا ن(تولعس ثهةمدذس ق ع ة اليع اناغا ؤة ظعبادةتك ذتالرنعث هةمدذس ةنلعكعنع، ب ق ظعك ال اليع
  . 75ظذقمايدذ) ظةمةسلعكعنع

مأمعن بعلةن آاصعر ظىحىن ياآع اهللا تاظاال بعلةن بذتالر ظىحىن آةلتىرىلضةن معسالالر 
  توغرعسعدا 

ةؤفعي دذ   ،ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ :  ظعبن اال ب اهللا تاظ
ظعبنع جةرعر بذ سأزنع       . عقةتادةمذ شذنعثغا ظوخشاش دئد     . معسالنع مأمعن بعلةن آاصعر ظىحىن آةلتىردع     
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ةرةص قعاللمايدعغان قذل آاصعر بعلةن                  :  بذ ،دئمةك. توغرا دةص قارعدع   دعغا بعر ت أز ظال هئحقانداق ظعشنع ظ
  .  يوشذرذن ؤة ظاشكارا سةدعقة قعلعص تذرعدعغان مأمعننعث معسالعدذر،ياخشع رعزعق بئرعلضةن

ظذ بذت بعلةن اهللا تاظاال ظىحىن      : يةت قعلعدذ ظعبنع ظةبذنذجةيه مذجادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤا  
الدذر ةن معس ايعتع  . آةلتىرض ةرق ناه عدعكع ص ال ظارعس ذ معس دذ؟ ب اراؤةر بوالالم ذت ب ةن ب اال بعل اهللا تاظ

ا اهللا تاظاال مذنداق         ، بولذص اظوحذق ؤة ظاشكار   ظةقعلسعز ظادةمدعن باشقا هةممعسع بعلةلةيدعغان بولغاحق
ال ثهةمدذساناغا اهللا نع (نعث تولعسع )يةنع آاصعرالر (ظذالر !  اهللا غا خاستذر جعمع هةمدذسانا : دئدع

  . ظذقمايدذ) اليعق ظعكةنلعكعنع، بذتالرنعث هةمدذساناغا ؤة ظعبادةتكة اليعق ظةمةسلعكعنع
 * * * * * * *  
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ذالرنعث بعرع هئح ظعش  ذص، ظ اهللا يةنة مذنداق معسال آةلتىرعدذ؛ مذنداق ظعككع ظادةم بار بول

دعغ  ة قعاللماي احعنع مةيلع قةيةرض ذ ض احادذرآع، ظعضعسع ب ر ض ذص قالغان بع ىك بول ان ؤة ظعضعسعضة ي
ان ؤة  دا ماثغ وغرا يول أزع ت ا ظ رع بولس ة بع دذ، يةن ئلعص آئلةلمةي ايدا ظ داق ص ذ هئحقان ظةؤةتسذن، ظ

ا بعلةن يةنع بذ ضاح(هةققانعي بولذشقا بذيرذيدعغان ظادةمدذر، بذ ظعككع ظادةم ظوخشاشمذ؟ ) آعشعلةرنع(
ر  ادةم بع ذرالنغان ظ ةن ن ذرع بعل ذرظان ن أزع ق  -ظأزع توغرا يولدا تذرذص صاساهةتلعك سأزلةيدعغان، ظ

بعرعضة ظوخشامدذ؟ ظةقعللعق ظادةمنعث ظذالرنع ظوخشاش ظورذنغا قويمعغعنعدةك، بذت ؤة تاشنع هةممعنع 
  . 76)بعلضىحع قذدرةتلعك اهللا بعلةن ظوخشاش ظورذنغا قويغعلع بولمايدذ
  يةنة بعر معسال توغرعسعدا 

دذ  داق دةي د مذن الدذر   : مذجاهع ةن معس ىن آةلتىرض اال ظىح ةن اهللا تاظ ذت بعل ذ ب ذ ظايةتم ذت . ب ةنع ب ي
ة بعرةر ظعش         . ضاحعدذر ؤة سأزلعيةلمةيدذ   نة بعرةر ياخشع سأزنع قعلعشقا، نة بعرةر نةرسعنع سأزلةشكة، ن

  . ة شذنداق تذرذقلذق ظعضعسعضة يىآتىرظذ ظةن. قعلعشقا مذتلةق قادعر بواللمايدذ
 دذ ،  مةيلع قةيةرضة ظةؤةتسذن ئلعص آئلةلمةي ايدا ظ داق ص ذ هئحقان ةتلعك بذت       ظ  مذشذنداق سىص
هةققانعي بولذشقا بذيرذيدعغان ظادةمدذر، بذ ظعككع ) آعشعلةرنع(ظأزع توغرا يولدا ماثغان ؤة بعلةن 

بذ  . ةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ظةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيظادةم ظوخشاشمذ؟ 
  . يذقعرعدا دئيعلضةندةك آاصعر بعلةن مأمعننعث معسالعدذر

 * * * * * * *  
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أزنع  ايعم بولذشع آ ا خاستذر، قعيامةتنعث ق ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيبنع بعلعش اهللا غ
اهللا سعلةرنع . 77اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعضة قادعردذر.  ياآع ظذنعثدعنمذ تئزدذرك ظاحقذحعلعيذمذص
الرنعث قارنعدعن هئح نةرسعنع بعلمةيدعغان هالعتعثالر بعلةن حعقاردع، اهللا سعلةرضة شىآىر قعلسذن ظاناث

ظذالر قذشالرنعث هاؤادا ظذحذشقا بويسذندذرذلغانلعقعنع . 78دةص، قذالق، آأز ؤة يىرةآلةرنع ظاتا قعلدع
ذ، بذنعثدا ظعمان ظئيتعدعغان صةقةت اهللا تذتذص تذرعد) هاؤادعن حىشىص آئتعشتعن(آأرمعدعمذ؟ ظذالرنع 

  . 79نذرغذن ظاالمةتلةر بار) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(قةؤم ظىحىن 
غةيبنع ؤة قعيامةتنعث قاحان، قانداق بولعدعغانلعقعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب دعن اهللا تاظ ث آامعللعقع أز ظعلمعنع ما، ظ ةنلعكع    ظاس ةيبنع بعلض دعكع غ نالر ؤة زئمعن

ادعر ظعكةنلعكعدعن، غةيب ظعلمعنع ظأزع بعلدىرىشنع خالعغان آعشعدعن باشقا            ظىحىن هةممة نةرسعضة ق
ع         ذدرةت ظعضعس ذق ق ث تول دعن ؤة ظأزعنع اس قعلغانلعقع عال خ ةقةت ظأزعض ةي ص ة بعلدىرم ر آعشعض ئح بع ه

نع عس اهللا تاظاال بعرةر نةر  . ر بئرعدذ حرعمايدعغانلعقعدعن خةؤة بولذص هئحقانداق قارشعلعق ؤة حةآلعمعضة ظذ     
  . دةيدذ ـ دة، ظذ شذ هامان ؤذجذتقا آئلعدذ» ؤذجذتقا آةل«: خالعسا ظذنعثغا

ةقةت      ) بعرةر شةيظعنع ياراتماقحع بولساق      (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ةمرعمعز ص بعزنعث ظ
  . )1()ظورذنلعنعدذ(ننعث ظارعلعقعدا آأزنع يذمذص ظاحقا) ظذ(بعر سأزدذر، 
 زدذر كعم بولذشع آأزنع يذمذص ظاحقذحعلع قعيامةتنعث قاي ةن .  ياآع ظذنعثدعنمذ تئ اهللا هةقعقةت

دذ    هةممة نةرسعضة قادعردذر  ة مذنداق دةي تة (سعلةرنعث  !) ظع ظعنسانالر  (:  اهللا تاظاال بذ هةقت ) دةسلةص
ةقةت بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع، بعر ظادةمنعث        تعر) ظألضةندعن آئيعن (يارعتعلعشعثالر،   علدىرىلىشعثالر ص

  . ))2تعرعلدىرىلىشعضة ظوخشاشتذر
  قذالق، آأز ؤة يىرةك قاتارلعقالرنعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

دع          اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    غان هالعتعدة   بةندعلةرنع ظانعلعرعنعث قورساقلعرعدعن هئح نةرسعنع بعلمةي
 ظاندعن ظذالرغا ظاؤازالرنع ظاثاليدعغان قذالقنع، نةرسعلةرنع آأرعدعغان آأزنع ؤة دعلنعث          ،حعقعرعدعغانلعقع

  . مةرآعزع بولغان يىرةآنع نئمةت قعلعص بةرضةنلعكعدعن ظعبارةت ظذالرغا قعلغان ياخشعلعقعنع بايان قعلعدذ
ةرنع دة (يىرةآل ةتنعث مةنعس ) ظةفظع ةن ظاي ة”ع دئض ار  “مئث مذ ب أز قاراش دعغان آ ان .  دةي ظعنس

ةرقلةندىرعدذ   ع ص ايدا زعيعنعن علةرنعث ص ةن نةرس ةقعل بعل ذص،    . ظ ذؤؤعتع بول ئزعش ق ىك س ر آىحل ذ بع ب
ةرةققعي قعلعدذ    دا ت ازدعن        . ظعنساندا تةدرعجعي هال از ـ ظ ةزالعرع ياشنعث حوثعيشعغا ظةضعشعص ظ  ،سةزضى ظ

هةقعقةتةن  .  قعرانعغا يةتكةندة مذآةممةللعشعدذ ، ظةقعل جةهةتتة ظئشعص قةدةممذ قةدةم ظاثالش، آأرىش ؤة    
اهللا تاظاال ظعنساننعث ظأز صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعالاليدعغان بولذشع ظىحىن ظعنساندا صذت ـ قول، آىح ـ          

  . قذؤؤةت ؤة باشقا ظةزاالرنع ياراتتع
ةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    ظعمام بذخارع ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمب  

دذ ةت قعلع اال«: رعؤاي دذ اهللا تاظ داق دةي ذ هةق : مذن ةن ظ اؤذز قعلعدعك ةن آعمكع مئنعث دوستذمغا تاج عقةت
دذ  ان بولع ذرذش ظاحق ا ظ ا   .ماث دةمنعث ماث ارقعلعق بةن ش ظ ةرنع قعلع ان ظةمةلل ةرز قعلغ ةن ص  م

                                                 
  .  ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة لوقمان ) 2(



  
  
  

  

 

 481                                                                                                          نةهلسىرة  ـ 16
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

عش    ذق يئقعنلعش قانلعقعدعنمذ ظارت دذ يئقعنالش ا      . بولماي ارقعلعق ماث ش ظ ةرنع قعلع لة ظعبادةتل دةم نةص بةن
دذ  ال تذرع ة يئقعنلعشعص ةن   . هةمعش أرىص قالعم ذنع ياخشع آ ةن ظ اآع م أرىص   . ت ذنع ياخشع آ ةن ظ ةر م ظةض

دعغان ق    ذنعث ظاثالي ةن ظ ام، م أزع ذقالس دعغان آ ذص     ،لعقع، آأرع ذتع بول دعغان ص ع ؤة ماثع دعغان قول  تذتع
ا قعلسا،      . سا، مةن ظذنع حوقذم ظذنعثغا بئرعمةن     عن بعرة نةرسة سور   ظذ مةندع . بئرعمةن ظةضةر ظذ ماثا دذظ

اناه تعلعسة، مةن            . ظذنعث دذظاسعنع حوقذم ظعجابةت قعلعمةن         ظةضةر ظذ ماثا بعرةر نةرسعدعن سئغعنعص ص
ةن    اناهلعق بعرعم ذم ص ذنعثغا حوق ع ظ    .ظ دةمنعث جئنعن أمعن بةن دعغان م ألىمعنع ياقتذرماي ةن ظ تا  م ئلعش

قا تعن باش ةن ،ظعككعلعنعش نعص قالمايم عدا ظعككعلع لعرعمنعث هئحقايس ان ظعش اقحع بولغ ألىم .  قعلم ظ
ةن      نع ياقتذرمايم ىرىص قويذش ة حىش ان هالةتك ذنع يام ةن ظ ارقعلعق م ذم   . ظ ألىم حوق ذنعثغا ظ راق ظ بع

  . »آئلعدذ
ادة ـ شةك ـ شىبهعسعزآع، بةندة تاظةت      : هةدعسنعث شةرهعسع مذنداق  ،تنع ظعخالس بعلةن قعلسا   ظعب

دذ    ان بولع ىن بولغ ىك اهللا ظىح ارلعق ظعشلعرع غالعب ؤة بىي ذنعث ب دذ ؤة  . ظ ىنال ظاثالي ع ظىح ذ اهللا رازعلعق ظ
غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالغا     . يةنع ظذ اهللا ظذنعثغا بةلضعلةص بةرضةن نةرسعنع ظاثاليدذ ؤة آأرعدذ             . آأرعدذ

ةزاالرنعث هةممعسعنع اهللا تاظاالدعن     . ن تذتعدذ ؤة صذتع بعلةن ماثعدذ ظعبادةت قعلعش ظىحىنال قولع بعلة     بذ ظ
  . ياردةم تعلعضةن هالدا ظعشلعتعدذ

ىن  ذنعث ظىح ر رعؤايع     ،ش قا بع دعغان باش ة يةتمةي ةهعه دةرعجعسعض نعث س ذ هةدعس ذنعث : دةتع ب ظ
ةن  ذتع بولعم دعغان ص يعن ماثع أزدعن آئ ةن س ةن ظاث :، دئض اردعمعم بعل ذ مئنعث ي اردعمعم   ظ دذ، مئنعث ي الي

دذ       ةن ماثع اردعمعم بعل ث ي دذ ؤة مئنع ةن تذتع اردعمعم بعل ث ي دذ، مئنع ةن آأرع ان بعل ان قعلعنغ  .، دةص باي
اهللا سعلةرضة شىآىر قعلسذن دةص، قذالق، آأز ؤة يىرةآلةرنع ظاتا : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

اراتتع،   «ظئيتقعنكع،  ) ظذالرغا ! ظع مذهةممةد(:  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   قعلدع اهللا سعلةرنع ي
علةر         ىآىر قعلعس از ش علةر ظ اراتتع، س ع ي ةرنع، دعلالرن ذالقنع، آأزل ىن ق علةر ظىح ع، . »س اهللا «ظئيتقعنك

  . )1(»اهللا نعث دةرضاهعغا توصلعنعسعلةر) هئساب بئرعش ظىحىن(سعلةرنع يةر يىزعدة يارعتعص آأصةيتتع، 
  لغانلعقعدعكع ظاالمةتلةر توغرعسعدا ذقذشالرنعث هاؤادا ظذحذشقا بويسذندذرظذحار 

مان         دعلعرعنع ظاس اال بةن عد ـ اهللا تاظ ن ظارعس لذ  زئمع اؤا بوش الرنعث ه دعغان قذش ع ا ظذحع قعدا ظعكك
اراص بئقعشقا تةؤسعية قعلعدذ      ظذحعدعغان قعل قانعتع بعلةن قانداق    قذشالرنعث هاؤادا حىشىص    . غانلعقعغا ق

اهللا تاظاال قذشالرنع بوشلذقتا هةرعكةت     . ةتمةسلعكعنع صةقةت اهللا تاظاال ظأز قذدرعتع بعلةنال تذتذص تذرعدذ     آ
ىح           دعغان آ ص تذراالي ة  ـ قعلع دع قذؤؤةتك ة قعل أتىرى  . ظعض الرنع آ اؤانع قذش ذالرنعث  ه دعغان ؤة ظ ص تذرع

  . ظذحذشعنع راؤانالشتذرذص بئرعدعغان قعلعص بةردع
ذ   اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذص      : هةقت تعدة ظذح دا ظىس ان هال ان ؤة يعغق اتلعرعنع يايغ ذالر قان ظ

الرغا  ان قذش ةن(آئتعؤاتق أزع بعل رةت آ دذ؟ ) ظعب دا (قارعمام ان هال ةن ؤة يعغق اتلعرعنع آةرض ) قان
ة ) قاناتلعرعنع ظاحقان ؤة يعغقان حاغدا يةرضة حىشىص آئتعشتعن       (ظىستعلعرعدة ظذحذؤاتقان قذشالرنع     قةت ص

ان 2( .(تذتذص تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر        ) قذدرعتع بعلةن (اهللا   بذنعثدا ظعم
  . نذرغذن ظاالمةتلةر بار) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(ظئيتعدعغان قةؤم ظىحىن 

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت24 ــــ 23سىرة مىلك  )1(
  .  ـ ظايةت19سىرة مىلك ) 2(
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اهللا سعلةرضة ظأيىثالرنع تذرالغذ جاي قعلعص بةردع، سعلةرضة هايؤانالرنعث تئرعلعرعدعن ظأيلةرنع 

قعلعص بةردع، سعلةر آأحكةن آىنىثالردعمذ، تذرغان آىنىثالردعمذ ظذنعث يئنعكلعكعنع هئس ) حئدعرلةرنع(
أي قعلعسعلةر، سع  دعن ظ لةرضة قويالرنعث يذثلعرعدعن، تأضعلةرنعث يذثلعرعدعن، ظأحكعلةرنعث يذثلعرع
أيىثالرنع سةرةمجانالشتذرعدعغان (جاهازلعرعنع  دعغان ؤة ظ ذم مذددةتكعحة ) يةنع سعلةر آعيع هةم مةل

اهللا . 80صايدعلعنعدعغان نةرسعلةرنع قعلعص بةردع) يةنع ظألىم آةلضىحة ياآع ظذالر آونعراص تىضعضعحة(
علةر  ان نةرس أزع ياراتق ة ظ االر(سعلةرض اغالر ؤة بعن ةر، ت ةنع دةرةخل ن )ي دعن (دع ث هارارعتع آىننع

اقلعنعدعغان ةردع ) س ص ب ايعلةرنع قعلع ة . س اغالردعن سعلةرض اش (ت ة ظوخش ار، ظأثكىرض ذ ) غ تذرالغ
ةردع  ة ظعسسعقتعن . قعلعدعغان جايالرنع قعلعص ب ةرنع، ساقلعنع ) ؤة سوغذقتعن (سعلةرض دعغان آعيعمل

ةييار قعلدع )  زةخمةتتعن -زعيان (ظذرذشتا سعلةرنع  ةرنع ت أمىر آعيعمل اهللا سعلةرنع . ساقاليدعغان ت
دذ  ةرنع بئرع ةل نئمةتل ذنداق مذآةمم ة ش ة ظةن ةت قعلسذن دةص، سعلةرض ذالر . 81ظعتاظ ةر ظ ةنع (ظةض ي

وق (يىز ظأرىسة ) مذشرعكالر ظعماندعن  ةبلعغ ، سئ )ساثا هئح زعيعنع ي ةقةت روشةن ت نعث ؤةزعصةث ص
) اهللا دعن بألةك غةيرعيضة ظعبادةت قعلعش بعلةن(ظذالر اهللا نعث نئمعتعنع تونذيدذ، ظاندعن . 82قعلعشتذر

  . 83)يةنع آاصعر صئتعحة ظألعدذ(ظذ نئمةتلةرنع ظعنكار قعلعدذ، ظذالرنعث تولعسع آاصعردذر 
حةآلةرنعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع ظأيلةر، ظأي سةرةمجانلعرع ؤة آعيعم ـ آئ

  توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ىك      اهللا تاظ ةر تىرل قا ه اناهلعنعدعغان ؤة باش دعغان، ص ذ قعلع ة تذرالغ  بةندعلعرعض

ةيلع      كة م أتىرىص يىرىش ةرلةردة آ ةنلعكعنع ؤة سةص ةرنع قعلعص بةرض ايدعلعنعدعغان ظأيل ةظةتلةردعن ص مةنص
ة حعققا ذنسةصةرض دا بولس اآع حعقمعغان دا ي ارؤا  ،ن ىن ح ع ظىح ق بولذش كة قواليلع ص تعكعش دعر قعلع  حع

  . مالالرنعث تعرعلعرعدعن ظأيلةرنع قعلعص بةرضةنلعكعدعن ظعبارةت ظذالرغا بةرضةن نئمةتلعرعنع بايان قعلعدذ
 أ دعن ظ ةرنعث يذثلعرع دعن، ظأحكعل علةرنعث يذثلعرع دعن، تأض ث يذثلعرع ة قويالرنع ي سعلةرض

أيىثالرنع سةرةمجانالشتذرعدعغان (جاهازلعرعنع  دعغان ؤة ظ ذم مذددةتكعحة ) يةنع سعلةر آعيع هةم مةل
 يةنع صايدعلعنعدعغان نةرسعلةرنع قعلعص بةردع) يةنع ظألىم آةلضىحة ياآع ظذالر آونعراص تىضعضعحة(

ةتتعكع ظأي جاهازلعرع دئض        ساتلعرع  ئةن سأزدعن ظأي ب  مال ـ دذنيا ظورنعدا سةرةمجان قعلعسعلةر، بذ ظاي
ار     . لعدذ، دئضةن آأز قاراشالرمذ بارذآأزدة تذت توغرعسع بذ   . آعيعم ـ آئحةك آأزدة، تذتعلعدذ دئضةنلةرمذ ب

أز               ظاممعباص بولذص، ظأي سةرةمجانلعرعنع، آعيعم ـ آئحةآلةرنع ؤة باشقا تعجارةت قعلعدعغان مالالرنع ظ
  . ظعحعضة ظالعدذ
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ةتتعكع ظأي جاهازلعرع دئضةن سأزدعن مال ـ ظأي بعساتالر             ظعبنع ظابباس رةزعيةلال هذ ظةنهذ بذ ظاي
أزدة تذت دعذآ دذ، دئ ةتا    . لع ةؤفعي، ظ ة ظ ةن، ظةتعي ةير، هةس ع جذب ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم مذجاهع

  . خذراسانعي، زةههاك ؤة قةتادة قاتارلعقالرمذ ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش بايان قعلدع
ـ آئحةآلةر ؤة تأمىرلةرنعثمذ اهللا تاظاالنعث نئمعتع ظعكةنلعكع سايعلةر، تاغالر، آعيعم 

  توغرعسعدا 
 آىننعث هارارعتعدعن (دعن )يةنع دةرةخلةر، تاغالر ؤة بعناالر(اهللا سعلةرضة ظأزع ياراتقان نةرسعلةر

اقلعنعدعغان ةردع ) س ص ب ايعلةرنع قعلع ة . س اغالردعن سعلةرض اش (ت ة ظوخش ار، ظأثكىرض ذ ) غ تذرالغ
ةردع قعلع ة ظعسسعقتعن . دعغان جايالرنع قعلعص ب ةرنع، ) ؤة سوغذقتعن (سعلةرض ساقلعنعدعغان آعيعمل

  . ساقاليدعغان تأمىر آعيعملةرنع تةييار قعلدع)  زةخمةتتعن-زعيان (ظذرذشتا سعلةرنع 
اهللا سعلةرنع ظعتاظةت قعلسذن دةص، سعلةرضة ظةنة شذنداق مذآةممةل نئمةتلةرنع بئرعدذ يةنع 

 سعلةرنعث اهللا تاظاالغا ظعبادةت ؤة ظعتاظةت قعلعشعثالردا   ، بولغان نةرسعلةردة  موهتاجعثالردا ؤة سعلةر    ظعش
  . ياردةم بولسذن ظىحىن اهللا تاظاال سعلةرضة يذقعرعقعدةك ظعنظامالرنع قعلعدذ

  صةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسع صةقةتال يةتكىزىص قويذش ظعكةنلعكع توغرعسدا 
 ةنع م (ظةضةر ظذالر دعن ي ىز ظأرىسة ) ذشرعكالر ظعمان ةنع اهللا تاظاال نئمةتلعرعنع مذشذنداق       ي  ي

. سة سةن هئحقانداق مةسظذلعيةتكة تارتعلمايسةن    ، ظذالر ظعماندعن يىز ظأرىظوحذق بايان قعلغاندعن آئيعن   
سئنعث ؤةزعصةث صةقةت روشةن تةبلعغ قعلعشتذرسةن صةيغةمبةرلعكنع ظذالرغا يةتكىزدىث  .  

 ةن (هللا نعث نئمعتعنع تونذيدذ، ظاندعن ظذالر ا ذ ) اهللا دعن بألةك غةيرعيضة ظعبادةت قعلعش بعل ظ
دذ  ا                نئمةتلةرنع ظعنكار قعلع ةزلع بعلةن ظات أز ص ةنع ظذالر هةقعقةتةن ظاشذ نئمةتلةرنع اهللا تاظاالنعث ظ  ي

دذ  انلعقعنع بعلع ذرذ  . قعلغ ذالر بعلعص ت ئكعن ظ ةتلعرعن صل ذ نئم ث ظاش دذ ؤة اهللا   اهللا تاظاالنع ار قعلع ع ظعنك
دعن آئلعدذ،  عنع اهللا تاظاالدعن آةلمةي باشقعس    عقعياردةم ؤة رعز  . تاظاالغا باشقعسعنع قوشذص ظعبادةت قعلعدذ    

  . )يةنع آاصعر صئتعحة ظألعدذ(ظذالرنعث تولعسع آاصعردذر . دةص ظئتعقاد قعلعدذ
 * * * * * * *  

 tΠ öθtƒ uρ ß] yèö7 tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π̈Β é& # Y‰‹Îγ x© ¢ΟèO Ÿω Üχ sŒ÷σ ãƒ tÏ% ©# Ï9 (#ρã xŸ2 Ÿω uρ öΝ èδ tβθç7 tG ÷ètG ó¡ ç„ ∩∇⊆∪ # sŒÎ) uρ 

# u u‘ tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß z># x‹ yèø9 $# Ÿξ sù ß# ¤sƒ ä† öΝ åκ ÷] tã Ÿωuρ öΝ èδ šχρã sàΨ ãƒ ∩∇∈∪ # sŒÎ) uρ # uu‘ šÏ% ©!$# (#θä. uõ°r& 

öΝ èδ u!$ Ÿ2u à° (#θä9$s% $ sΨ −/u‘ Ï Iωàσ ¯≈ yδ $tΡ äτ !% Ÿ2u à° tÏ% ©!$# $ ¨Ζä. (#θãã ô‰ tΡ ÏΒ y7 ÏΡρßŠ ( (# öθs) ø9 r' sù ÞΟÎγ øŠs9 Î) tΑ öθs) ø9 $# öΝ ä3¯ΡÎ) 

šχθç/ É‹≈ x6s9 ∩∇∉∪ (#öθ s)ø9 r&uρ ’ n< Î) «! $# >‹Í≥ tΒ öθ tƒ zΟ n= ¡¡9 $# ( ¨≅ |Ê uρ Ν ßγ÷Ψ tã $̈Β (#θçΡ% x. tβρã yIø tƒ ∩∇∠∪ šÏ% ©!$# 

(#ρã x x. (#ρ‘‰|¹ uρ  tã È≅‹ Î6y™ «! $# öΝ ßγ≈ tΡôŠÎ— $\/#x‹ tã s− öθsù É>#x‹ yèø9 $# $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχρß‰ Å¡øãƒ ∩∇∇∪  
دة (شذ آىندة  ةنع قعيامةت آىنع ةتتعن ) ي ةن (هةر ظىمم اآع آذفرع بعل ةن ي ان بعل ذنعثغا ظعم ظ

) ظأزرة ظئيتعشقا(آةلتىرعمعز، ظاندعن آاصعرالرغا ) يةنع صةيغةمبةر(بعر شاهعت ) ضذؤاهلعق بئرعدعغان
يةنع صةرؤةردعضارعنع رازع قعلعدعغان (ذ هةمدة ظذالردعن صةرؤةردعضارعنع رازع قعلعش رذخسةت قعلعنمايد
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ظازابنع آأرضةن حاغدا، ظذالردعن ) يةنع مذشرعكالر(زالعمالر . 84تةلةص قعلعنمايدذ) ظةمةللةرنع قعلعش
لعرعنع آأرضةن بذت) دذنيادا حوقذنغان (مذشرعكالر . 85يئنعكلعتعلمةيدذ ؤة آئحعكتىرىلمةيدذ ) ظازاب(

دةيدذ، » بذالر بولسا بعزنعث سئنع قويذص ظعبادةت قعلغان بذتلعرعمعزدذر! ظع صةرؤةردعضارعمعز«: حاغدا
شذ آىندة . 86دةيدذ» شىبهعسعزآع، سعلةر هةقعقةتةن يالغانحعسعلةر«بذتلعرع ظذالرغا جاؤاص بئرعص؛ 

بذتالر «: دذنيادعكع حاغلعرعدا(ةمما ظذالرنعث ظذالر ظأزلعرعنعث اهللا غا باش ظةآكةنلعكعنع بعلدىرعدذ، ظ
دذ اظةت قعلع ة شاص ةن» بعزض ان ) دئض دذ-يالغ ا حعقع داقلعرع يوقق ا ؤة . 87 ياؤع عر بولغانالرغ آاص

توسقانالرغا ظذالرنعث قعلغان بذزغذنحعلعقلعرع ظىحىن ) يةنع دعنعدعن(اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(
  . 88يادة ظازاب قعلعمعز زع،ظازاب ظىستعضة ظازاب قوشذص

  هئساب آىنعدعكع مذشرعكالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت ةنعاهللا تاظاال ب اخعرةتتعن ي دذ  ظ .  قعيامةت آىنعدعكع مذشرعكالرنعث هالعدعن خةؤةر بئرع

دذ            ةيغةمبعرعنع ضذؤاهلعق بئرعشكة حعقعرع ةيغةمبةر . اهللا تاظاال هةر بعر ظىممةتتعن شذ ظىممةتنعث ص  اهللا ص
ذرلذق     ك آذص تعص، قانحعلع ان ظئي ك ظعم ذالرنعث قانحعلع عنع، ظ ةن نةرسعس ذالرغا يةتكىزض االدعن ظ تاظ

  . قلعغانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعدذ
 رذخسةت قعلعنمايدذ) ظأزرة ظئيتعشقا(ظاندعن آاصعرالرغا حىنكع، ظذالر ظأزرة ظئيتعشنعث آارغا 

دذ       . ع بعلعدذ آةلمةيدعغانلعقعنع ؤة ظورذنسعز ظعكةنلعكعن    ة مذنداق دةي بذ آىندة ظذالر    : اهللا تاظاال بذ هةقت
  . ))1ظذالرنعث ظأزرة ظئيتعشعغا ظعزنع بئرعلمةيدذ. سأز قعاللمايدذ
 يةنع صةرؤةردعضارعنع رازع قعلعدعغان ظةمةللةرنع قعلعش(ظذالردعن صةرؤةردعضارعنع رازع قعلعش (

يئنعكلعتعلمةيدذ ) ظازاب(ظازابنع آأرضةن حاغدا، ظذالردعن ) ريةنع مذشرعكال(زالعمالر . تةلةص قعلعنمايدذ
دذ  دذ ؤة آئحعكتىرىلمةي دذ ؤة آئحعكتىرىلمةي ذ يئنعكلعتعلمةي ازاب بعردةمم ذالردعن ظ ةنع ظ عحة .  ي ظةآس

حىنكع، هةدعستة   . ظازاب ظذالردعن هئساب ظئلعنماستعنال، ظذالرنعث تذرغان ظورنعدعال ناهايعتع تئز تذتعدذ         
 معث صةرعشتة   70 هةر بعر نوختعنع   ، آةلتىرىلضةندة ةندةك جةهةننةم ظذالرنعث ظالدعغا   علعنعص آةلض بايان ق 

ا بعلةن سأ       70تارتقان هالعتعدة    آعشعلةرضة جةهةننةمنعث ظعحعدعن بعر باش      . رةص آةلتىرىلعدذ  معث نوخت
ص ىتىرأآ ةآتةكئظ(لىص حعقع ر هاثراي) ش ةن  ، ـ دة       دذبع اؤاز بعل ذ ظ عمذ قاب ر آعش ع بع اي هةممعس لم

دذ  ذرذص قالع زلعنعص ظولت اش. تع ذ ب ذنغان  :ظ ا حوق ر ظعالهق قا بع ا قوشذص باش ةن اهللا تاظاالغ ق علع حوثح، م
ص ت ذحعالرغاةقعلع العق قعلغ داق ؤة رس دعم دةص،مذن ظذل قعلعن ة مةس ع آعشعلةرض داق تىردعك ر ، مذن  بع

ةر   (يئصعشعدذ ؤة خذددع قذش داننع     ظاندعن ظذ باش ظذالرغا   . حعقعدذ ساناص   نةححة تىرلىك آعشعلةرنع   ظذ ي
  .  آعشعلةرنع ظذالرنعث تذرغان ظورنعدعال تئرعص يذتعدذعضةندةك شذ خعلدعكئتئرعص ي) بذ يةردعن

دوزاخ ظذالرنع يعراقتعن آأرضةن حاغدا،ظذالر دوزاخنعث غةزةصتعن       :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
اؤاز  ) ظئشةآتةك (قاينعغان ؤة   ار       ، نع ظاثاليدذ هاثرعغان ظ دا دوزاخنعث ت ظذالر زةنجعر بعلةن باغالنغان هال

ذالر    ةردة ظ ذ ي دا، ب النغان حاغ ة تاش دذ) ظأزلعرعنعث(يئرعض ألىمعنع تعلةي ذالرغا(، ظ ر  ) ظ علةر بع ىن س بىض
ةثالر  ةرنع تعل االي ظألىمل ةس، ت ألىمنع ظةم دذ(ظ ذنعثغا 2(  ()دئيعلع أرىص، ظ ع آ ذناهكارالر دوزاخن ض

دع المايدذ آعرع اي تاص دعغان ج تعن قاحع دذ، دوزاخ ةزعم قعلع دا )3( غانلعقعغا ج ذ حاغ عرالر ظ ةر آاص ظةض

                                                 
  .ظايةتلةر ـ 36 ـــــ 35سىرة مذرساالت ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة14 ــــ 12سىرة فذرقان ) 2(
  .  ـ ظايةت53سىرة آةهف ) 3(
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ظع ازابنع دةص دعن ظ دعن، دىمبعلعرع ة  يىزلعرع داق ياردةمض دعغانلعقلعرعنع ؤة هئحقان قعاللماي
دع   ظ ة ظع ةلمةيدعغانلعقلعرعنع بعلس ايتتع     (ئرعش ةص قعلم عنع تةل ىز بئرعش دذر ي ث بال ئكعن ل ، )ظازابنع

دذ   عز آئلع ذالرغا تذيذقس ةت ظ علعق    -قعيام ة قارش ذالر قعيامةتك دذ، ظ ة قالدذرع ذالرنع هةيرةتت  دة، ظ
  1)(مأهلةتمذ بئرةلمةيدذ) تةؤبة قعلعؤئلعش ؤة ظأزرة بايان قعلعش ظىحىن(آأرسعتةلمةيدذ، ظذالرغا 
غدا ظذالردعن ظادا هتعياجلعق بولغان حالعرعنعث مذشرعكالر ظذالرغا ظةث ظئمذشرعكالرنعث ظعاله

  ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
هتعياجلعق بولغان حاغدا ظذالردعن      ئلعرعنعث مذشرعكالر ظذالرغا ظةث ظ     اهللا تاظاال مذشرعكالرنعث ظعاله   

دع            داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ذص آئتعدعغانلعقع ذدا بول ادا ـ ج رعكالر : ظ ذنغان (مذش ادا حوق ) دذني
ادةت قعلغان ! ظع صةرؤةردعضارعمعز  «:بذتلعرعنع آأرضةن حاغدا  ذص ظعب ذالر بولسا بعزنعث سئنع قوي ب

ذتلعرعمعزدذر رعص؛ » ب اؤاص بئ ذالرغا ج ذتلعرع ظ دذ، ب ةن «دةي علةر هةقعقةت عزآع، س شىبهعس
سعلةر هةقعقةتةن يالغانحعالردذرسعلةر،    :  يةنع مذشرعكالرنعث ظعالهلعرع ظذالرغا   دةيدذ» يالغانحعسعلةر
  .  دةيدذ،عزضة ظعبادةت قعلعشقا بذيرذمعدذقبعز سعلةرنع ب

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ادعر      :  مذن قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي اهللا ن
علدذر         ، بواللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث دذظاسعدعن غاص

ذتالر ظذالرغا       ) هئساب بئرعش ظىحىن  (ر  ظعنسانال) قعيامةت آىنع ( ةنع بذتصةرةسلةرضة   (توصالنغان حاغدا، ب ي
ادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ            )  ةنع مذشرعكالر  (ظذالر    ))2دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن ظعب ) ي

ىن    عش ظىح ة ظئرعش ك بو      (ظعززةتك دا ظعززةتلع ث ظالدع ةن اهللا نع اظعتع بعل ذتلعرعنعث شاص ةنع ب لعرع  ي لذش
ةنع  (ظعش ظذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس  ، غا حوقذندع)يةنع بذتالر(، اهللا نع قويذص ظعالهالر      )ظىحىن ي

ةنع مذشرعكالرنعث  (، ظذالرنعث  )بذتلعرع ظذالرنعث اهللا ظالدعدا ظعززةت تئصعشلعرعنعث سةؤةبع بواللمايدذ      ) ي
   .)3( دىشمعنعضة ظايلعنعدذنعث)يةنع مذشرعكالر(نع ظعنكار قعلعدذ، ظذالر عحوقذنذش

أز اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث   ان قعلعص مذنداق      ة قةؤمعضة بذ هةقت    ظ  دئضةن سأزعنع باي
دع ع: دئ راهعم ظئيتت ادا «: ظعب ذ دذني ذش مةقسعتعدة يعغعلعشعثالرنعث (ب ذتالرغا حوقذن اراثالردعكع ) ب ظ

ذص       ع قوي ىن، اهللا ن ع ظىح ةؤةب بولذش تلذققا س ع      دوس ةت آىن دعن قعيام دعثالر، ظان ذد قعلعؤال ذتالرنع مةب ب
يةنع قعيامةت آىنع مةزآذر    (بةزعثالرنع بةزعثالر ظعنكار قعلعسعلةر، بةزعثالرغا بةزعثالر لةنةت ظوقذيسعلةر         

دذ مةنلعككة ظايلعنع تلذق دىش ذالرغا)4 (دوس اقعرعثالر«: ظ ذدلعرعثالرنع ح ةن مةب ئرعك آةلتىرض » ش
ازابنع             دئيعلضةن هامان،    ظذالر شئرعك آةلتىرضةن مةبذدلعرعنع حاقعرعدذ، ظذالردعن جاؤاب آةلمةيدذ، ظذالر ظ
دا،  ةن حاغ ص (آأرض ةت قعلع ا نادام عر بولغانلعقلعرعغ دا) (آاص ادعكع ؤاقتع قان ) دذني ةت تاص هعداي

  .  آأصتذر ناهايعتعبذ هةقتة آةلضةن ظايةتلةر) )5بولذشلعرعنع ظارزذ قعلعدذ

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر40 ــــ 39سىرة ظةنبيا ) 1(

 .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5سىرة ظةهقاف ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر82 ــــ 81سىرة مةريةم ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25ـ سىرة ظةنكةبذت ) 4(
 .  ـ ظايةت64 سىرة قةسةس) 5(
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  هةممة آعشعنعث اهللا تاظاالغا باش ظئضعدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنع 
شذ آىندة ظذالر ظأزلعرعنعث اهللا غا باش ظةآكةنلعكعنع بعلدىرعدذ قةتادة ؤة ظعكرعمة بذ ظايةتنعث 

ةنع قعيامةت آىنع بعر     . بويسذنذص باش ظئضعدذ، دئدع    ) اهللا تاظاالغا (شذ آىندة ظذالر       : مةنعسع هةققعدة  ي
  .  هةممعسع اهللا تاظاالغا بويسذنعدذ،ايآعشعمذ قالم

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ دة     :  مذن ةن آىن اهعمعزغا آةلض ث دةرض ذالر بعزنع ةت  (ظ ةنع قعيام ي
ازا آأرعدعغان بولعدذ        ،قذالقلعرع تازا ظاثاليدعغان  ) آىنعدة ةنع ظذالر قعيامةت آىنعدة بةك      ) )1 آأزلعرع ت ي

دعغان ب    ةك آأرع دعغان ؤة ب دذ ظاثالي اهعدا     . ولع ارعنعث دةرض ذناهكارالرنعث صةرؤةردعض ةن ض ةر س ظةض
اث    دعغان بولس ذرغانلعقعنع آأرع علعتعص ت لعرعنع ساثض ةن  (باش ةتنع آأرض ذق هال ة قورقذنحل ظةلؤةتت

بعزنع ياخشع    . آأردذق، ظاثلعدذق   ) ظعشنعث هةقعقعتعنع   ! (صةرؤةردعضارعمعز «: ، ظذالر ظئيتعدذ  )بوالتتعث
ى ش ظىح ةل قعلع ا(ن ظةم ز ) دذنياغ ذرغعن، بع دع(قايت ةن ) ظةم ةق (هةقعقةت ث ه ئنعث ؤةدةثنع س

ة ىحعلةرمعز) ظعكةنلعكعض ذحع    ض)2 (»ظعشةنض ص تذرغ دارة قعلع ذقاتنع ظع ى(ذناهكارالر مةخل ) مةثض
علعدذ  ا ظئض ات اهللا غ ذناهكارالر ) )3هاي ةنع ض ا (ي ع اهللا تاظاالغ ةت آىن عدذ ؤة  ) قعيام اش ظئض ذنعدذ، ب بويس

  . يانعدذ) دا قعلغان قعلمعشلعرعدعندذنيا(
 دذ «: دذنيادعكع حاغلعرعدا(ةمما ظذالرنعث ظ اظةت قعلع  -يالغان ) دئضةن » بذتالر بعزضة شاص

 اهللا تاظاالنع قويذص   قان، حعق ظأزلعرع توقذص ) دذنيادعكع حاغدا ( يةنع ظذالرنعث    ياؤعداقلعرع يوققا حعقعدذ 
اردةمحع ؤة ظازابدعن      ) قعيامةت آىنع (شذنعث بعلةن    .ظعبادةت قعلغان بذتلعرع يوقاص آئتعدذ     ظذالرغا هئح ي

  . قذتذلدذرغذحع تئصعلمايدذ
بذزغذنحعلعق ظئلعص بارغذحع آاصعرالرغا بئرعلعدعغان ظازابنعث قاتمذقات بولعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا
 ا ؤة عر بولغانالرغ دعن ) آعشعلةرنع(آاص دعن(اهللا نعث يولع ةنع دعنع قانالرغا ظ) ي ذالرنعث توس

ازاب قوشذص  ازاب ظىستعضة ظ ذنحعلعقلعرع ظىحىن ظ ازاب قعلعمعز ،قعلغان بذزغ ادة ظ ةنع ظذالرغا     زعي  ي
ة  ظذالرنعث آاصعر بولغانلعقع ظىحىن بعر ظازاب، آعشعلةرنع هةقكة ظةضعشعشتعن توسقانلعقع ظىحىن         بعر  يةن

  . ظازاب بئرعلعدذ
ة  ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر آعش:  مذن دعن ظ االمغا (علةرنع قذرظان ةد ظةلةيهعس ؤة مذهةمم

تعن دذ،     ) ظةضعشعش االك قعلع أزلعرعنعال ه ةقةت ظ ذالر ص دذ، ظ راق قاحع دعن يع ذ ظذنعث عدذ، ظأزلعرعم توس
ذالر   ذآع، ظ ذنع(هالب دذ) ب ةردة    ) )4تذتماي ةرتعؤة ؤة دةرعجعل ةتتعكع م ةر جةنن ذددع مأمعنل ذ خ ةرقب لعق ص

ةرق دوزاختعكع ظازاب ـ ظذقذبةتلةردة  نعدةك آاصعرالرنعثمذ عبولغ اآعتعدذر    ص . لعق بولعدعغانلعقعنعث دةلعل ـ ص
ة  ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ علةر    «: اهللا:  مذن ئكعن س دذ، ل ازاب بئرعلع ة ظ ع هةسس ة ظعكك هةممعض

  . ))5دةيدذ» ظازابنعث دةهشعتعنع بعلمةيسعلةر(
 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة مةريةم ) 1(
 .  ـ ظايةت12سىرة سةجدة ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع111سىرة تاها ) 3(
 .  ـ ظايةت26سىرة ظةنظام ) 4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ظةظراف ) 5(
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دعغان (ارشع شذ آىندة بعز هةر بعر ظىممةتكة ظذالرنعث ظعحعدعن ظذالرغا ق  ر ) ضذؤاهلعق بئرع بع

ةنع ظىممعتعثضة (بعز سئنع بذالرغا ) شذ آىندة(آةلتىرعمعز ؤة ) يةنع صةيغةمبةر(شاهعت  شاهعت ) ي
ةلتىرعمعز  ص آ ابنع . قعلع ز آعت اثا بع ذرظاننع (س ةنع ق عنع ) ي ة نةرس اج (هةمم علةر موهت ةنع آعش ي

) بةندعلةرضة(هعدايةت، ) دعلالرغا(عدعغان، حىشةندىرىص بئر) بولعدعغان دعنعي ظعشالرنعث هةممعسعنع
  . 89رةهمةت، مذسذلمانالرغا مةثضىلىك ساظادةت بعلةن خذش خةؤةر يةتكىزعدعغان قعلعص نازعل قعلدذق
  قعيامةت آىنع هةر بعر صةيغةمبةرنعث ظىممعتعضة ضذؤاهحع بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

دة بعز هةر : ةيهعسساالمغا مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةل    شذ آىن
) يةنع صةيغةمبةر(بعر شاهعت ) ضذؤاهلعق بئرعدعغان(بعر ظىممةتكة ظذالرنعث ظعحعدعن ظذالرغا قارشع 

 يةنع سةن شاهعت قعلعص آةلتىرعمعز) يةنع ظىممعتعثضة(بعز سئنع بذالرغا ) شذ آىندة(آةلتىرعمعز ؤة 
ذنح  ذ آىننعث قورق ع، ظ ذ آىنن ذظ ةهؤالعنع، ظ ال   لعق ظ ا شةرةص ؤة ظ ةن آاتت اثا بةرض اال س دة اهللا تاظ  عيآىن

  . ويلعغعندةرعجعنع ظ
ث     ادعكع اهللا تاظاالنع ىرة نعس ذنع س ةتنعث مةزم ذ ظاي ذؤاهحعنع     : ب ر ض ةتتعن بع ر ظىمم ةر بع ز ه بع

ةن ؤة  ةد  (آةلتىرض ع مذهةمم ذالرغا  !) ظ ئنع ب عزالرغا ؤ   (س دعكع ظعمانس ث ظعحع ةنع ظىممعتع ة ي
تعنعث  عدئضةن ظاي ) 1(ضذؤاهحع قعلعص آةلتىرضةن حئغعمعزدا ظذالرنعث هالع قانداق بولعدذ؟      )ضذناهكارالرغا

  . ذرتمةزمذنعغا ظوخشاش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظوقذص بئرعص           ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ سىرة نعسانع ص

ةندة يذقعرع ة آةلض ذ ظايةتك ةيغةمبةر ظة،دعكع ظ ذنعثغا  ص االم ظ ل «: لةيهعسس دع قع دع» بول دذلاله . دئ ظاب
دع  داق دئ ذ مذن ع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم: ظعبن ةن ص ارامالص نعم دعن ت ث آأزلعرع

   .ؤاتقانلعقعنع آأردىمياش تأآىلى
  قذرظاندا هةممة نةرسعنعث بايانعنعث بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 يةنع آعشعلةر موهتاج بولعدعغان دعنعي (هةممة نةرسعنع ) ع قذرظاننع يةن(ساثا بعز آعتابنع
عنع  الرنعث هةممعس دعغان، ) ظعش ةندىرىص بئرع ا (حىش ةت، ) دعلالرغ ة (هعداي ةت، ) بةندعلةرض رةهم

 ظعبنع مةسظذد مذسذلمانالرغا مةثضىلىك ساظادةت بعلةن خذش خةؤةر يةتكىزعدعغان قعلعص نازعل قعلدذق
ان             : ذ مذنداق دئدع    رةزعيةلالهذ ظةنه   ارلعق بعلعم ؤة هةممة نةرسعنع باي دا ب اهللا تاظاال بعزضة مذشذ قذرظان

  . قعلدع
ةؤعرع توغرعسعدا  هةقعقةتةن قذرظان ظعلضعرع بولذص ظأتكةن ؤة آةلضىسعدة بولعدعغان ظعشالرنعث خ              

ايدعلعق بعلعمل  علةر    ةص انعنع، آعش ة باي ث هةمم االل ؤة هارامالرنع اجرنع، ه ا ؤة  بولعموهت دعغان دذني
  . ظاخعرةتلعك بارلعق ظعشلعرعنعث بايانعنع ظأز ظعحعضة ظالغاندذر

                                                 
 . ـ ظايةت41سىرة نعسا ) 1(
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 يةنع آعشعلةر موهتاج بولعدعغان دعنعي (هةممة نةرسعنع ) يةنع قذرظاننع (ساثا بعز آعتابنع
  ظةؤزاظع بذ ظايةتنعث مةنعسع)قعلعص نازعل قعلدذق (حىشةندىرىص بئرعدعغان) ظعشالرنعث هةممعسعنع

دةهةقق عنع    : (ع ة نةرس ان هةمم اجلعق بولغ ز ظعهتعي اثا بع دعغان    ) س ةندىرىص بئرع ةن حىش ةدعس بعل ه
  . دئضةنلعك بولعدذ، دئدع) آعتابنع حىشىردذق(

ابنع : اهللا تاظاالنعث  ز آعت ذرظاننع(ساثا بع ةنع ق ة نةرسعنع ) ي اج (هةمم ةنع آعشعلةر موهت ي
 تع دئضةن ظايع)قعلعص نازعل قعلدذق (ص بئرعدعغانحىشةندىرى) بولعدعغان دعنعي ظعشالرنعث هةممعسعنع

 دئضةن شاهعت قعلعص آةلتىرعمعز) يةنع ظىممعتعثضة(بعز سئنع بذالرغا ) شذ آىندة(ؤة : بعلةن ظذنعث
ةرز قعلغان اهللا   نازعل قعلعنغان ساثا ،مةقسةتعدعكع  تعنع بعر يةردة آةلتىرىش   عظاي  ، آعتابنع يةتكىزىشنع ص

  .  آةلضةنلعكع ظىحىندذرعدة مةن دئضةن،غذحعدذرع سورهةقتة ذن شقعيامةت آىنع سةندع
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةردعن   :  مذن ةن ظىممةتل ةيغةمبةر ظةؤةتعلض ة ص ز ظةلؤةتت بع

ةردعثالر؟ دةص   ( اؤاب ب داق ج علةر قان ذ؟ س ةبلعغ قعلدعم ةيغةمبةرلةر ت ةيغةمبةرلةردعنمذ  ) ص ورايمعز، ص س
صةرؤةردعضارعثنعث نامع بعلةن    1 ((سورايمعز ) غان ؤةزعصعنع ظادا قعلدعثالرمذ؟ دةص اهللا تاصشذر(ظةلؤةتتة  

ادا  (نعث هةممعسعنعث  ) يةنع خااليعق (قةسةمكع، ظذالر    ) 2(قعلغان ظعشلعرعنع حوقذم سورايمعز    ) بذ دذني

ةت ص اهللا قعيام ةيغةمبةرلةرنع يعغع ع ص ثالردا( «: آىن ا دةؤةت قعلغعنع ةؤمعثالرنع ظعمانغ داق ) ق قان
بعز هئح نةرسة    ) سئنعث بعلضعنعثضة سئلعشتذرغاندا(« : دةص سورايدذ، ظذالر» جاؤابقا ظعضة بولدذثالر؟  

دان بعلعسةن   ايعتع ظوب ةرنع ناه دذ» بعلمةيمعز،سةن غةيعبل ذرظاننع )3 (دةي ةبلعغ (ساثا ق ذنع ت ةنع ظ ي
ةرز قعلغان زات س   ) قعلعشنع ؤة ظذنعث ظةهكامعغا ظةمةل قعلعشنع  ة قايتعدعغان يةرضة    ص ةنع  (ئنع ظةلؤةتت ي

ة س     يةنع ساثا قذرظاننع يةتكىز  ) 4(قايتذرعدذ) مةآكعضة ةرز قعلغان زات ظةلؤةتت نع قعيامةت آىنع   ئىشنع ص
وظال        ةندعن س عدا س ث توغرعس ادا قعلغانلعقع ان ظعشنع ظ ةرز قعلغ اثا ص دذ ؤة س ة قايتذرع دعغان يةرض قايتع

ور ذ،  .ايدذس ا ب ة بئمان ذ ظايةتك دذرب ةرنعث بعرع ةن مةنعل ذ مةن.رعلض دة ب ةن ة هةم ة بئرعلض ذ ظايةتك  ب
  . مةنعلةرنعث توغرعسعدذر

 * * * * * *  
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 -ياخشعلعق قعلعشقا، خعش ) جعمع خةلققة(ظادعل بولذشقا، ) آعشعلةر ظارعسعدا(هةقعقةتةن اهللا  

ن، يامان ظعشالردعن ؤة ) هةرعكةتلةر-سأز ( رةهعم قعلعشقا بذيرذيدذ، قةبعه -ظةقرعباالرغا سعلة  دع
  . 90 نةسعهةت قعلعدذ-سعلةرضة صةند اهللا نةسعهةتنع قوبذل قعلسذن دةص، . زذلذم قعلعشتعن توسعدذ

  ظادعللعق ؤة ياخشعلعق قعلعش توغرعسعدا

ة،   ذ ظايةتت اال ب قا     اهللا تاظ علعق قعلعش دعن ؤة ياخش قا بذيرذغانلعقع ادعللعق قعلعش دعلعرعنع ظ  بةن
  . خةؤةر بئرعدذ ظىندعضةنلعكعدعن

                                                 
 .  ـ ظايةت6سىرة ظةظراف ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر93 ــــ 92رة هعجر سى) 2(
  .  ـ ظايةت109 ، سىرة ماظعدة )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع85سىرة قةسةس ) 4(
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ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ةر :  مذن ا يةتكةن زعي(ظةض ةت ظىحىن-ان ظأزةثالرغ ام )  زةخم ظعنتعق
ان  ا يةتكةن زعي اقحع بولساثالر، ظأزةثالرغ ام ظئلعثالر  -ظالم ةت قانحعلعك بولسا، شذنحعلعك ظعنتعق  زةخم

ذرذؤةتمةثالر( ةنع ظاش اثالر  )ي ةؤر قعلس ةر س ةثالر (، ظةض اي آةحىرس ام ظالم ةنع ظعنتعق ةؤر )ي ذ س ، ب
ةنع آةحىرضىحعلةر(قعلغذحعالر  ةظةلؤة(ظىحىن ) ي ر يامانلعقنعث جازاسع شذنعثغا 1 ((ياخشعدذر) تت بع

يةنع ساثا بعر آعشع قانحعلعك حئقعلسا، شذنحعلعك حئقعلماي ظاشذرذؤةتسةث        (ظوخشاش بعر يامانلعقتذر    
ظأزع بعلةن يامانلعق قعلغذحعنعث    (ظةصذ قعلسا ؤة ) ظعنتعقام ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق  (، آعمكع   )بولمايدذ
دار قعلغان بولسا شذنداق       ) آعشعنع (ؤة  ) 2( ظذنعث ظةجرعنع اهللا بئرعدذ     تىزعسة،) ظارعسعنع قانداق يارع

ع     دذ، آعمك ةن قعساس ظئلعنع نعش بعل دار قعلع ةتحعنع(يارع ا  )جعناي ذ قعلس اس  (ظةص دعن قعس ةنع ظذنعث ي
ادعللعق قعلعشقا       )3(غا آةففارةت بولعدذ  ) ضذناهع(بذ ظذنعث   ) ظالمعسا بذيرذص ؤة  بذ ظايةتلةردعن باشقا ظ

  . ياخشعلعق قعلعشقا ظىندةص آةلضةن نذرغذنلعغان ظايةتلةر بار
لةردعن، ـ هةرعكةتسأز ، ظةخالقسعز شظذرذق ـ تذغقانحعلعق مذناسعؤةتنع حعثعتعشقا بذيرذ

   توغرعسعداذشيامان ظعشالردعن ؤة زذلذم قعلعشتعن توس
)ةن ش ) اهللا هةقعقةت علة ـخع ةقرعباالرغا س قا ـ ظ م قعلعش دذ رةهع اال   بذيرذي ةنع اهللا تاظ  ي

ة   . بةندعلعرعنع ظذرذق ـ تذققانحعلعق مذناسعؤةتنع حعثعتعشقا بذيرذيدذ      :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
       بن ة، ظع ذغقانغا، معسكعنض ة ـت ةيرع      ( سةبعلض عن، )  ساخاؤةتتعنـخ ةققعنع بةرض ذل      (ه ع ـص  مئلعثن

  ) 4(ظعسراص قعلمعغعن) ناتوغرا يولالرغا
دعن، يامان ظعشالردعن ؤة زذلذم قعلعشتعن توسعدذ  ) هةرعكةتلةرـسأز (بعه قة   ةنع اهللا تاظاال  ي

  .  قعلعشتعن توسعدذحعلعقهةقناآعشعلةرنع هارام ظعشالرنع، يامان ظعشالرنع ؤة باشقعالرغا 
ظاشكارا  صةرؤةردعضارعم  «ظئيتقعنكع،  ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد(:  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة    

ذناهالرنع،      عنع، ض الرنعث هةممعس ان ظعش ذرذن يام ة (ؤة يوش ن  ) آعشعلةرض ةق حئقعلعش ارام (ع ناه ه
  ) 5()قعلدع

دع ان قعلعن داق دةص باي تة مذن ة هةدعس ذ هةقت ذرذق«:  ب تعن ؤة ظ ذم قعلعش ذ ـ       زذل قانحعلعق غ ت
عؤةتنع ظىزىؤ تعنئمذناس نع ظاخعرةتك تعش عنع بئرعش اال جازاس قا اهللا تاظ اقالص قويذش باش عرتة س  تعن س

  .» ضذناه يوقبئرعدعغاندذنيادعال مذشذ جازاسعنع 
 نةسعهةت قعلعدذ-نةسعهةتنع قوبذل قعلسذن دةص، اهللا سعلةرضة صةند  نةسعهةتنع قوبذل    يةنع

  . يامانلعقتعن توسعدذدعكعدةك ياخشعلعققا بذيرذيدذ ؤةعرعقذنع ياهللا سعلةر، قعلسذن دةص
ةظبع  ع ،ش ةتعر ظعبن دذ   ش ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةآلعنعث مذن ظذد : ش ع مةس ةن ظعبن م

أز ظعحعضة ظالغان ظايةت بولسا               :رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث   قذرظاندعكع ظايةتلةرنعث ظعحعدة هةممة مةزمذننع ظ
ة (ظادعل بولذشقا، ) آعشعلةر ظارعسعدا (اهللا هةقعقةتةن : سىرة نةهلعدعكع اهللا تاظاالنعث    ) جعمع خةلقق

ش ياخ قا، خع علعق قعلعش علة -ش ةقرعباالرغا س ه - ظ دذ، قةبع قا بذيرذي م قعلعش أز ( رةهع  -س
ذم قعلعشتعن توسعدذ )هةرعكةتلةر ذل قعلسذن دةص، اهللا . دعن، يامان ظعشالردعن ؤة زذل نةسعهةتنع قوب

                                                 
 .  ـ ظايةت126سىرة نةهل ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة شذرا ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع45سىرة ماظعدة ) 3(
 .  ـ ظايةت26سىرة ظعسرا ) 4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33اف سىرة ظةظر) 5(
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ظعبنع  بذ ظةسةرنع   .  دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم      ، دئضةن ظايعتعدذر   نةسعهةت قعلعدذ -سعلةرضة صةند 
  . جةرعر رعؤايةت قعلدع

  ظوسمان ظعبنع مةزظذنغا ظاالقعدار بعر ؤةقةلعك توغرعسعدا
ذ     عرعقذي اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد ظعبن ام ظةهم عدا ظعم ةؤةبع توغرعس ىش س ةتنعث حىش دعكع ظاي

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ايؤانعدا   : ظةنه ث صئش االم ظأيعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذرظول أتىص غانت ذن ظ ع مةزظ مان ظعبن عدعن ظوس االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ؤئتعص ظع   آئتع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا     . دععصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قاراص آىلىمسعر     » ظولتذرمامسةن؟ «: ص
دع ذ. دئ دع : ظ دذ، دئ ذرذص  . بولع دا ظولت ذنعث ظذدذلع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث،ص أزلةؤئتعص  ظ غا س
ا  مانغا قارتتتذس دععن ظاس يعن  . ع دعن آئ اراص تذرغان ذددةت ق ر م مانغا بع االم ظاس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةردة توختاتتع  ع ظاخعردا آأزعنع ظوث تةرىص،رتىضىآأزعنع ظذ يةر بذ يةرضة ي  ظورنعدعن  ظاندعن  . صعدعكع بعر ي
ذص  عقوص كةن هئلعق ةزعرع حىش اردعن ة ب ذددع ظأز ؤة يةرض ة  خ ثعض ان بعراؤنع ةص قعلعؤاتق أزض نع ع س

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا          . حىشةنضةندةك قعلعص بئشعنع لعثشعتعشكة باشلعدع       ظوسمان ظعبنع مةزظذن ص
ذراتتع اراص ت االم . ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزلةرنع حىش ص ةن س ة دئيعلض يعنعنعصظأزعض دعن آئ ة ، بولغان  يةن

 نعثظوسمان (ظاندعن  . ذزذنغعحة آأزعنع ظاسماندعن ظأزمةي تذردع     لع ظئ ؤة خ  عدعبذرذنقعدةك ظاسمانغا قار  
  .  بذرذنقع ظورنعدا ظولتذردع)قئشعغا آئلعص

مدا  رععلتعمةن سةن بعلةن بذرذن ظولتذرغان ؤاق        ! ظع مذهةممةد  : ظوسمان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  
 نعث ئم«: ةلةيهعسساالم ظذنعثغا صةيغةمبةر ظ. دةك ظعشالرنع قعلغانلعقعثنع آأرمعضةن ظعدعم، دئدع مقعبايا

انلع  ة قعلغ ذ؟قعنئم دع» منع آأردىثم مان. دئ ة: (ظوس أز   ) هةظ لةص آ ئنعث دةس ةن س مانغا ىم ثنع ظاس
انلعقعثنع ذن ،قاراتق دعن ظ وث  ظان عع ظ وخت  تةرعص ةردة ت ر ي ة     عتعثدعكع بع ذ يةرض ذص ش الص قوي ع تاش ص مئن
انلعقعثنع أزنع  ،بارغ ان س اثا دئيعلعؤاتق ذددع س دعن خ عتعص   ظان عثنع لعثش ص بئش ةندةك قعلع  حىشةنض

دع   أردىم، دئ ذرغانلعقعثنع آ االم . ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزدعثمذ  «: ص ذالرنع س ةن ب دع» ؟س مان.دئ :  ظوس
ام سةن بعلةن ظولتذر       «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . هةظة، دئدع  ان ؤاقتعمدا قئشعمغا صةرعشتة آةلضةن         غباي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . نمعدع؟ دئدع  صةرعشتة آةلضة  : ظوسمان. دئدع» ظعدع ة «: ص : ظوسمان . دئدع » هةظ
دع ة؟ دئ اثا نئم تة س دعصةرعش االم. ، دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث: ص تة اهللا تاظاالنع ةن : صةرعش اهللا هةقعقةت

 - ظةقرعباالرغا سعلة -ياخشعلعق قعلعشقا، خعش ) جعمع خةلققة(ظادعل بولذشقا، ) آعشعلةر ظارعسعدا(
. دعن، يامان ظعشالردعن ؤة زذلذم قعلعشتعن توسعدذ ) هةرعكةتلةر-سأز (عشقا بذيرذيدذ، قةبعه رةهعم قعل

 دئضةن ظايعتعنع ظئلعص حىشىصتذ،  نةسعهةت قعلعدذ-نةسعهةتنع قوبذل قعلسذن دةص، اهللا سعلةرضة صةند 
  . دئدع

مان قان   : ظوس ان ظورذنالش ا ظعم ث دعلعمغ ذ مئنع االمنع ،ب ةد ظةلةيهعسس ىم   مذهةمم ع آأرىش  ياخش
  .  دئدعباشالنغان حاغدذر،

 * * * * * * *  
 (#θèù ÷ρr&uρ Ï‰ôγ yèÎ/ «! $# # sŒÎ) óΟ ›?‰ yγ≈ tã Ÿω uρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ ÷ƒ F{$# y‰ ÷èt/ $ yδ Ï‰‹Å2öθ s? ô‰ s% uρ ÞΟ çFù= yè y_ ©! $# 

öΝ à6ø‹n= tæ ¸ξŠ Ï x. 4 ¨β Î) ©! $# ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ šχθè= yè øs? ∩⊇∪ Ÿω uρ (#θçΡθä3s?  ÉL ©9$% x. ôM ŸÒs) tΡ $ yγs9 ÷“ xî .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ >ο §θè% 
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ª! $# ÏµÎ/ 4 ¨ sÍh‹ u; ã‹s9 uρ ö/ ä3s9 tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $ tΒ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθàÏ= tG øƒ rB ∩⊄∪  
اهللا نعث نامعنع (علةر ظةهدة تىزىشكةنلعرعثالردا، اهللا نعث ظةهدعضة ؤاصا قعلعثالر، قةسعمعثالرنع س

شىبهعسعزآع، . صذختعلعغاندعن آئيعن بذزماثالر، حىنكع، سعلةر اهللا نع ضذؤاهحع قعلدعثالر) تعلغا ظئلعص
دذ  ص تذرع عثالرنع بعلع ذ  .91اهللا قعلمعش نع ح ةن يعص عق ظعضعرض علةر صعشش ارحة س ارحة -ؤذص ص  ص

يةنة بعر جاماظةدعن آأص )  مىلىك جةهةتتة-سان ؤة مال (بعر جاماظة . قعلعؤةتكةن خوتذندةك بولماثالر
يةنع ظأز ظارا ياردةملعشعش (تعسع قعلعؤالعسعلةر عبولغانلعقع ظىحىن، قةسعمعثالرنع ظالدامحعلعقنعث ؤاس

ةن ظع ة بعل ر جاماظ تعدة بع اق تىزىشكةندعن آئتظىس ذل تعص انع، ص ر -يعن، س ة بع رةك يةن ع آأص  مئل
، آئيعنكع جاماظة بعلةن ظةهدع جاماظةنع آأرىصال ظعلضعرعكع جاماظة بعلةن تىزىشكةن ظةهدعنع بذزذص 

بعلةن سعنايدذ، سعلةر ) يةنع ؤةدعضة ؤاصا قعلعش ظةمرع (، اهللا سعلةرنع هةقعقةتةن بذنعث )لةرعسزعتى
  .92امةت آىنع سعلةرضة حوقذم ظئنعق ظايرعص بئرعدذ ناهةقنع قعي-دةتاالش قعلعشقان هةق 

  ظةهدعضة ؤاصا قعلعش توغرعسعدا 
حعث بئرعلضةن قةسعمعنع     ،ظةهدعضة ؤة آئلعشعمضة ؤاصا قعلعش، اهللا تاظاالنعث نامعنع تعلغا ظئلعص     

   . اهللا تاظاال بذيرذغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذر،بذزماسلعق
ذثا اهللا تاظاال ثش عمعثال: نع ئلعص (رنع قةس ا ظ امعنع تعلغ ث ن يعن ) اهللا نع ذختعلعغاندعن آئ ص

ذزماثالر اي ب ةنتعظ علةرنع      ع بعل لعققا ؤة آعش ةقؤادار بولماس لعققا، ت علعق قعلماس ياخش
ةنع اهللا  (اهللا نع توسالغذ قعلماثالر    ) ظذالرنع قعلعشقا  (ظةصلةشتىرمةسلعككة قةسةم قعلعش شةآلع بعلةن        ي

نع ياخ  ةم قعلعش ةن قةس اثالر  بعل ةؤةبع قعلم لعقنعث س الرنع قعلماس ع ظش ةن  1 (()ش ذ ظعحك ة ش ذ ظةن ب
ثالر     ة قعلع عمعثالرغا رعظاي دذر، قةس ذزغانلعقعثالرنعث آةففارعتع عمعثالرنع ب ة (قةس ةنع آةلس ةس  - ي آةلم

ةتلعرعنعث ظارعسعدا    ،يةنع قةسعمعثالرنع آةففارةتسعز تاشالص قويماثالر) 2()قةسةم ظعحمةثالر   ؤة دئضةن ظاي
 مةن بعرةر ظعش    ،اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع شىبهعسعزـ شةك  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث

ع دةص      ام، ياخش عراق دةص قارعس تعن ياخش ذ ظعش نع ظ ر ظعش قا بع دعن باش ص ظان ةم ظعحع عدا قةس توغرعس
عمع   ة قةس ر رعؤايةتت ة بع ةن، يةن عمعمدعن حعقعم ةن ؤة قةس نع قعلعم ان ظعش ةففمنعث قارعغ ارعتعنع آ

  .  دئضةن سأزع بعلةن هئحقانداق قارمذ قارشعلعقع يوق)3(»بئرعمةن
ئلعص(قةسعمعثالرنع : حىنكع، اهللا تاظاالنعث ا ظ امعنع تعلغ يعن ) اهللا نعث ن ذختعلعغاندعن آئ ص

اآع قعلمايمةن دةص ظع       بذزماثالر حكةن   دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعنغان قةسةمدعن بعرةر ظعشنع قعلعمةن ي
  . لعشعم آأزدة تذتذلعدذئ ظةآسعحة بعرةر ظعشقا قعلعشقان ظةهدة ؤة تىزىشكةن آ،قةسةم آأزدة تذتذلماستعن

ئلعص(قةسعمعثالرنع : شذثا مذجاهعد اهللا تاظاالنعث ا ظ امعنع تعلغ ذختعلعغاندعن ) اهللا نعث ن ص
ذرذنقع   آئيعن بذزماثالر اردةم      (دةؤرعدة   دئضةن ظايعتعدعكع قةسةمدعن ظعسالم آئلعشتعن ب بعر ـ بعرعضة ي

  . لعشعم آأزدة تذتذلعدذ، دئدعئتىزىشكةن آ) بئرعشكة
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع224سىرة بةقةرة ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89سىرة ماظعدة ) 2(
ةم      ) 3( لعققا قةسةم ظعحس نع قعلماس رةر ظعش رعص             ،يةنع مةن بع ةففارعتعنع بئ عمعمنعث آ ةن قةس ا، م ايدعلعق بولس ةن ظىحىن ص نع قعلعش م ذ ظعش دعن ظ  ظان

 . علعمةنشذ ظعشنع ق
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الم س ظع«:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ، جذبةير ظعبنع مةتظةمدعن رعؤايةت قعلغان نعثظعمام ظةهمةد 
ع يعن  دعن ةندعن آئ كة        ( آةلض اردةم بئرعش ة ي ر ـ بعرعض وق ئلآ) بع ىش ي عم تىزىش تعن . عش الم آئلعش  ظعس

ان آ   ىص بولغ دة تىزىل ذرذنقع دةؤرع ذنع قذؤ   ئب ع ظ الم دعن ا ظعس عم بولس دذؤلعش ع  » ةتلةي ةن هةدعس دئض
عنع    ذ قارعش دنعث ب دذةحلىآمذجاهع ع . ندذرع نعث مةنعس يعن   : هةدعس ةندعن آئ ع آةلض الم دعن الم ،ظعس  ظعس

ذرذنقع دةؤرعدعكع آعشعلةر قعلغاندة     اردةم بئرعشكة آ       آئلعشتعن ب شعم تىزىشىشكة  لعئك بعر ـ بعرعضة ي
اج ةسموهت ة    . ظةم ث آأرسةتمعللعرعض الم دعنعنع ع، ظعس ذق حىنك ةل قعلتول ذ    ع ظةم ع ش الم دعن ا، ظعس نعس

  . )1(ذرتتةرلعكئظعشالرغا ي
ذنعث        ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ان ظةن ةت قعلغ لعم رعؤاي ارع ؤة مذس ام بوخ ةمما ظعم ةيغةمبةر : ظ ص

ةيغةمبةر  ع دئضةن سأز  ،لعشتىردعئارعسعنع آ ظةلةيهعسساالم مذهاجعرالر بعلةن ظةنسارالرنعث ظ     ضة آةلسةك، ص
شذنعث بعلةن ظذالر   .  بولعدذللعك دئضةن، تذرغذزدععسعظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظارعسعدا قئرعنداشلعق ظاالق 

ةدةر      ةتاآع اهللا تاظاال قئرعنداشلعق ظاالق     دذرغانغا ق  بعر ـ بعرعدعن      ، بعلةن معراس ظئلعشنع ظةمةلدعن قال
  .توغرعسعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر.  معراس ظئلعص آةلضةن ظعدعمذناسعؤعتع بويعحةلعق قئرعنداش
 دذ ص تذرع عثالرنع بعلع عزآع، اهللا قعلمعش ث     شىبهعس دعلعرعنع اهللا تاظاالنع ةت ظةه ذ ظاي ةنع ب  ي

ئلعص  ا ظ امعنع تعلغ دة قعلع ،ن ث ظةه عحع ر    صش اتتعق بع ىن ق علةر ظىح ذزغان آعش يعن ب دعن آئ  بولغان
  . ذرتهدعتتة

 ارحة ذؤذص ص نع ح ةن يعص علةر صعششعق ظعضعرض اثالر -س دةك بولم ةن خوتذن ارحة قعلعؤةتك   ص
ال بولذص، ظذ هةر قئتعم يعصنع              : ظابدذلاله ظعبنع آةسعر ؤة سذددع     بذ خذتذن مةآكعدعكع نا ظذستا بعر ظاي

  . ، دئدععؤئتةتتعظعضعرعص بولذص ظذنع صارحة ـ صارحة قعلعص بذز
ة د، ق ارلعقالرمذجاهع د قات ع زةي ةقةت : تادة ؤة ظعبن ذ ص ث ب دحع رعص ظةه وختة بئ دعن عص الص بولغان

  .  ظذنع بذزغان آعشع ظىحىن آةلتىرىلضةن بعر معسالدذر، دئدع،آئيعن
ذم بعر  تعدعغانئؤعيعصنع ظعضعرعص بولغاندعن آئيعن بذز يلع مة  اآع   مةآكعلعك مةل ال بولسذن ي ظاي
  . ذرتلىآأز قاراش آىح ظاخعردعكع آة قاراشالرنعث ظعحعد بذ،بولمعسذن
 ة -سان ؤة مال (بعر جاماظة ىك جةهةتت ةدعن آأص بولغانلعقع ظىحىن، )  مىل ر جاماظ ة بع يةن

يةنع ظأز ظارا ياردةملعشعش ظىستعدة بعر جاماظة (قةسعمعثالرنع ظالدامحعلعقنعث ؤاستعسع قعلعؤالعسعلةر 
 مئلع آأصرةك يةنة بعر جاماظةنع آأرىصال ظعلضعرعكع -عصاق تىزىشكةندعن آئيعن، سانع، صذل تبعلةن ظعت

دع تىزعس  ةن ظةه ة بعل ع جاماظ ذزذص، آئيعنك دعنع ب كةن ظةه ةن تىزىش ة بعل قا )لةرعجاماظ ةنع باش  ي
انلعق آةلمعسذن دةص   رةر يام ة بع ذالردعن ظأزةثلةرض أص بولسا ظ دة ،آعشعلةر سعلةردعن آ ةن ظةه ذالر بعل  ظ

ة ظةهدعنع بذزذشقا صذرسةت حعقسعالتىزىشعسعلةر ؤة قاحانعكع س ذنع بذزعسعلةر،علةرض شذنعث .  سعلةر ظ
اال ظاددع ةن اهللا تاظ ذق يبعل ةن ظذنعثدعن ي دعنع بذزذشتعن  عرعرسع بعل ىن ظةه رعش ظىح اقعغا ظةسكةرتعش بئ

تع  انع     . توس علةرنعث س علةرنع س اال س ةنع اهللا تاظ از  ثالري ىثال ( ظ اجعز رآىح دعنع   ،) ظ ثالردا ظةه  ؤاقتع
ثالردعن ذىحلىك ؤاقتعثالردا ظةهدعنع بذزذش  آأص ؤة آ  جةهةتتعن  سعلةرنعث سان  تعن حةآلعضةن يةردة،  ذشبذز
  . مذقةررةردذرشع ذتوس

                                                 
ذلمانالرنعث      ) 1( قا مذس ا باش ق حىشىص قالس عغا ظئغعرحعلع ذلماننعث بئش رةر مذس دة بع ابلعنعدذ، هةم ةؤدة هئس ر ض ذلمان بع ارلعق مذس دا ب الم دعنع ةنع ظعس ي

يعن       ح بذر يظذنعثغا ياردةم بئرعشع ظذالرنعث دعنع     دعن آئ رعص بولغان ة  ،عدذر، شذثا ظعسالم دعنعغا آع ةن    يةن رعكالر بعل كة آ   مذش اردةم بئرعش ارا ي عم  ئظأزظ لعش
 . تىزىشنعث هاجعتع يوق
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ةتنعث مةنعسع هةققعدةمذجاهعد   ذ ظاي ةن ظةهدة تىزىشسة:  مذنداق دئدع ب رةر ضذرذه بعل ذالر بع  ،ظ
كعلةر بعلةن تىزىشكةن ظةهدعلعرعنع    علضعر  ظع،ظاندعن ظذالردعن سانع آأص ؤة آىحلىك بعر ضذرذهنع تاصسا        

 آئيعنكع سانع آأص ؤة آىحلىك بولغان ضذرذهتعكعلةر بعلةن ظةهدة تىزىشةتتع، شذنعث بعلةن              ،بذزذؤئتعص
  . ظذالر بذ ظعشتعن توسالدع

  .  زةههاك، قةتادة ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدعهةققعدةبذ ظايةتنعث مةنعسع 
 بعلةن سعنايدذ) يةنع ؤةدعضة ؤاصا قعلعش ظةمرع (ةقعقةتةن بذنعث اهللا سعلةرنع ه  ةتنعث  بذ ظاي

دة ةيرمةنعسع هةققع ع جذب ةن:  سةظعد ظعبن ةن سعنايدذ،  اهللا سعلةرنع هةقعقةت لعكعثالر بعل  سعلةرنعث آأص
  .بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلدع. دئدع

ا قعلعش   ظةهدعضة    هللا سعلةرنع هةقعقةتةن   ا:  ظعبنع جةرعر  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة    قا بذيرذش  ؤاص
  . ، دئدعسعنايدذبعلةن 
 ناهةقنع قعيامةت آىنع سعلةرضة حوقذم ظئنعق ظايرعص بئرعدذـسعلةر دةتاالش قعلعشقان هةق  

  . رعدذئيةنع هةر بعر آعشعنعث قعلغان ظعشعغا قارعتا مذآاصات ياآع جازا ب
 * * * * * * *  
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يةنع (ظةلؤةتتة بعر ظىممةت ) يةنع صىتىن ظعنسانالرنع(مذبادا اهللا خالعغان بولسا ظعدع، سعلةرنع 

، اهللا )اهللا نعث هئكمعتع ظذالرنع ظأز ظعختعيارعغا قويذؤئتعشنع تةقةززا قعلدع(بعر دعندا قعالتتع، لئكعن 
صىتىن قعلمعشثالر ) قعيامةت آىنع(ضذمراه قعلعدذ، خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذ، خالعغان ظادةمنع 

علةر  وراق قعلعنعس تعدة س ةدعمعثالر  .93ظىس دا(ق الم دعنع يعلعص ) ظعس يعن تئ دعن آئ ل بولغان ظعزحع
) لةرنعآعشع(آةتمةسلعك ظىحىن، قةسعمعثالرنع ظأز ظاراثالردا ظالدامحعلعقنعث ؤاستعسع قعلعؤالماثالر، 

ازابنع ) يةنع ظةهدعضة ؤاصا قعلعشتعن يىز ظأرىضةنلعكعثالر (اهللا نعث يولعدعن توسقانلعقعثالر  ظىحىن ظ
سعلةر اهللا نعث ظةهدعنع ظةرزعمةس . 94حوث ظازابقا قالعسعلةر) سعلةر ظاخعرةتتة دوزاختا(تئتعيسعلةر، 

ةر بعلسةثالر، اهللا نعث دة ؛نةرسعضة سئتعؤةتمةثالر  اهعدعكع ساؤاب سعلةر ظىحىن  سعلةر ظةض انع (رض ص
سعلةرنعث ظعلكعثالردعكع نةرسعلةر تىضةيدذ، !) ظع ظعنسانالر(. 95ظارتذقتذر) دذنيانعث نةرسعلعرعدعن

سةؤر قعلغذحعالرغا، ظةلؤةتتة، ظذالرنعث قعلغان ظةمةلعدعنمذ . اهللا نعث دةرضاهعدعكع نةرسعلةر تىضعمةستذر
  .96ياخشعراق ساؤاب بئرعمعز
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  مذبادا اهللا تاظاال خالعغان بولسا بارلعق آعشعلةرنع بعر دعندا قعالاليدعغانلعقع توغرعسعدا
 يةنع (ظةلؤةتتة بعر ظىممةت ) يةنع صىتىن ظعنسانالرنع(مذبادا اهللا خالعغان بولسا ظعدع، سعلةرنع

ةر    ظةضةر صةرؤةردعضارعث خ:  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة    )بعر دعندا قعالتتع  العسا ظعدع، ظةلؤةتتة،ي
اتتع ان ظئيت ع ظعم علةرنعث هةممعس دعكع آعش ع، ) )1يىزع اراثالرنع تىزةيتت اال ظ ة اهللا تاظ ةنع ظةلؤةتت ي

  . ظاراثالردا ظعختعالص، يامان آأرىشىش ؤة ظأح آأرىشىشلةرنع قعلمايتتع
     ةت ر ظىمم ة بع ةرنع ظةلؤةتت ىتىن ظادةمل دع، ص ا ظع ارعث خالعس ةر صةرؤةردعض دا  (ظةض ر دعن ةنع بع ) ي

داؤاملعق ظعختعالص قعلعشقذحعالردذر، صةقةت صةرؤةردعضارعثنعث رةهمعتعضة       ) دعن توغرعسعدا (قعالتتع، ظذالر   
نا   دعن مذستةس كةنلةر بذنعث ىن   . ظئرعش ذنعث ظىح ذالرنع ش ىن  (اهللا ظ تعالص ظىح ةنع ظعخ اراتتع) ي اهللا ) )2ي

   ظادةمنع ضذمراه قعلعدذ، خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذاهللا خالعغان : تاظاال بذ سىرعدة مذنداق دئدع
ورايدذ     وظال س لعرعدعن س ارلعق قعلمعش ذالرنعث ب ع ظ ةت آىن اال قعيام دعن اهللا تاظ دعن ،ظان  ظان

  . ضعشلعك مذآاصات ياآع جازا بئرعدذئ ظذنعثغا ت، بولسذنآأص آعقعلمعشلعرع مةيلع ظاز يا
   توغرعسعدا عحمةسلعكظآأز بويامحعلعق قعلعش ظىحىن قةسةم 

ذالرنعث  دعلعرعنع ظ اال بةن ةداهللا تاظ دا (عرةملعق دعنبولمذستةهكةم ) ظعسالم دعنع يعن ذص بولغان  آئ
  . ظاضاهالندذرعدذئلعشتعن ظالدامحعلعق ؤاستعسع قعلعؤلعرعنع مة ظىحىن، قةسعآةتمةسلعكقايتا تةؤرعنعص 

ان،   دا بولغ وغرا يول ذ ت ذزذلغانلعقع ب ةمما ب ىن اهللاظ ةلتىرىص  ظىح نع آ دعن توسذش ث يولع  تاظاالنع
 .حعقارغان قةسةمنعث سةؤةبع بعلةن توغرا يولدعن تئيعلعص آةتكةن آعشع ظىحىن آةلتىرىلضةن معسالدذر              

عردا   ،آئيعن ظذنع بذزغانلعقعنع آأرسة       ظاندعن   مأمعن آعشعنعث ظةهدة تىزىص      الرحىنكع، آاصعر  ظعسالم  آاص
ا هئح    بعلةن   سةؤةبع  ع ظاندعن آاصعر مأمعننعث ظةهدعنع بذزغانلعق     ،ذدقالماي ة  ح ظعشةن  قانداق دعنغا قارعت

  . دذيىظعسالمغا آعرعشتعن يىز ظأر
يةنع ظةهدعضة ؤاصا (اهللا نعث يولعدعن توسقانلعقعثالر ) آعشعلةرنع(: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

ا ) عرةتتة دوزاختاسعلةر ظاخ(ظىحىن ظازابنع تئتعيسعلةر، ) قعلعشتعن يىز ظأرىضةنلعكعثالر  حوث ظازابق
  . قالعسعلةر

  دذنيانع آأزلةص ظةهدعنع بذزماسلعق توغرعسعدا
 سعلةر اهللا نعث ظةهدعنع ظةرزعمةس نةرسعضة سئتعؤةتمةثالر       امع ةنع اهللا تاظاالنعث ن  تعلغا  نع ي

عؤ               ة تئضعش ذنعث زعبذزعنةتلعرعض ة ؤة ظ ال ـ مىلكعض ث م عمعثالرنع دذنيانع ةن قةس ئلعص ظعحك  .رثالةمتةظ
ازدذر ايعتع ظ ذ ناه ع، ظ عمذ. حىنك لعنعص بئرعلس ا توص ارلعق دذني ىن ب ان ظىح ث ،ظعنس  اهللا تاظاالنع

عدةرضاهعدعكع عدذرس ىن ياخش ذنعث ظىح ة ظ اتع. ظةلؤةتت ث مذآاص ةنع اهللا تاظاالنع ان، اهللا نع ي د قعلغ  ظذمع
ث   ان ؤة اهللا تاظاالنع ةص قعلغ اتنع تةل ان، مذآاص ان ظئيتق ا ظعم ذنعث تاظاالغ ص ظ د قعلع عنع ظذمع ؤةدعس

  . ظةهدعسعنع ساقلعغان آعشع ظىحىن ناهايعتع ياخشعدذر
اال مذنداق دئدع  اهعدعكع ساؤاب سعلةر :  شذثا اهللا تاظ ةر بعلسةثالر، اهللا نعث دةرض سعلةر ظةض

ةر سعلةرنعث ظعلكعثالردعكع نةرسعل!) ظع ظعنسانالر(، ظارتذقتذر) صانع دذنيانعث نةرسعلعرعدعن(ظىحىن 

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع99سىرة يذنذس ) 1(
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع119 ظايةت ؤة 118سىرة هذد ) 2(
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ذم بعر   ؤة حةآلعك    حىنكع، ظذ نةرسعلةر        . يةنع سعلةرنعث قئشعثالردعكع نةرسعلةر تىضةيدذ         تىضةيدذ مةل
  . مذددةتكعحة بولعدعغان نةرسعلةردذر

 اهللا نعث دةرضاهعدعكع نةرسعلةر تىضعمةستذر   ةنع اهللا تاظاالنعث جةننةت ة سعلةرضة بئرعدعغان     ي ت
اتع ظ تعن ىمذآاص ةص قالماس ىص ؤة تىض اص    ى مةثض،زىل ات يوق ذ مذآاص ع، ظ دذر، حىنك ئلعص قالغذحع  ق
  . حعدذرع مةثضذ داؤامالشق،آةتمةستعن
سةؤر قعلغذحعالرغا، ظةلؤةتتة، ظذالرنعث قعلغان ظةمةلعدعنمذ ياخشعراق ساؤاب بئرعمعزيةنع بذ ، 

عغانلعقعغا ؤة يامان   ياخشع ظةمةللعرعضة مذآاصات بئرعد  ظذالرنعث قعلغان  سةؤر قعلغذحعالرغا  اهللا تاظاالنعث 
  . دذرؤةدعسعقعلغان عؤئتعدعغانلعقعغا لنع آةحىرقعلمعشلعرع

 * * * * * * *  
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ةر  ة -ظ ذنع ظةلؤةتت ز ظ ةن، بع ةل قعلعدعك ع ظةم ع ياخش ةردعن آعمك ال مأمعنل ادا ( ظاي دذني

ةق قعلعص  ة مذؤةصص االل رعزعق ؤة ياخشع ظةمةللةرض ةتحانلعق، ه ذالرغا، ) قاناظ عتعمعز، ظ دان ياش ظوب
   .97ظةلؤةتتة، قعلغان ظةمةلعدعنمذ ياخشعراق ساؤاب بئرعمعز

  نعثغا بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا  ياخشع ظةمةللةر ؤة ظذ
ذ ذن    ، ب ال بولس اآع ظاي ذن ي ةر بولس ةيلع ظ ذنعث    ، م ا ؤة ظ ع اهللا تاظاالغ دعن دعل انالرنعث ظعحع  ظعنس

ةن ة ظعشةنض ةيغةمبعرعنعث   ،صةيغةمبعرعض ذنعث ص ا ؤة ظ ث آعتابعغ ة اهللا تاظاالنع ان هالةتت ان ظئيتق  ظعم
ع ظةمة دعغان ياخش ذن آئلع ة ظذيغ ان سىننعتعض كة ؤةدة قعلعنغ ىن بئرعلعش ع ظىح ان آعش ةرنع قعلغ لل

  . نةرسعدذر
اال ادا  ،اهللا تاظ انالرنع دذني ةرنع قعلغ دان شذنداق ياخشع ظةمةلل ة ظوب ان  ياشعتعدذ ؤة ظاخعرةتت قعلغ

ذ ياخشعراق ساؤاب بئرع  ات بولسا. دذظةمةلعدعنم ةيلع ( ،ظئسعل هاي ةتتعن قايسعم ة )بولسذن جةه  هةمم
  .ةت يوللعرعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذراهةت ـ صاراغ

ا   قع هاالل رعز ،بدان ياشعتعشتعن صاك وظ: الرنعثتةصسعرشذناسآىم  رظعبنع ظابباس ؤة بعر تى     الرنعث ظات
  .  آأزدة تذتذلعدذ، دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندعقعلعنعشع

ةلع ذ ظ ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب دان:  ظعبن ةتظوب تعن قاناظ ش آح ياشعتعش أزدة انلعق قعلع
. بذ هةقتة ظعبنع ظابباس، ظعكرعمة ؤة ؤةهب ظعبنع مذنةببةه قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع                  . تذتذلعدذ، دئدع 

 ياشعتعشتعن بةخت ـ ساظادةتلعك قعلعش آأزدة تذتذلعدذ،        ظوبدان : ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث 
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

ار   ةتادة قات د ؤة ق ةن، مذجاهع ات    : لعقالرهةس قا هاي اتتعن باش ةتتعكع هاي عنع جةنن ر آعش دانبع  ظوب
دععتياش اك.)1(المايدذ، دئ دان: زةهه االل رعز ظوب ادةت قعلعش ع ياشعتعشتعن ه ادا ظعب اراظعت ق ؤة دذني قا ش

رعش ارعتعص بئ دع ي دذ، دئ أزدة تذتذلع ة .  آ اك يةن دان: زةهه ادةت قعلعش ؤة        ظوب ةل ـ ظعب  ياشعتعشتعن ظةم
  .  آأثىل ظاراملعقع تئصعش آأزدة تذتذلعدذ، دئدعظذنعث بعلةن

                                                 
 . دذ، دةيدذعبول دئضةنلعك “نع جةننةتكة آعرضىزعمعزظذالر” دئضةن سأزع “بدان ياشعتعمعزوظ”يةنع بذالر ظايةتتعكع اهللا تاظاالنعث ) 1(
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دان ،توغرعسع دذ  ظوب أز ظعحعضة ظالع الرنعث هةممعسعنع ظ دا سأزلةنضةن قاراش ذ .  ياشعتعش يذقعرع ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق           هةقتة ظعمام ظةهمةد ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة ص

ةرلعك رعز يآعرضةن،غا ظعسالم«: دئدع  اال بةرضةن نةرسعضة ععت ةت قعلعدعغان ق بئرعلضةن ؤة اهللا تاظ  قاناظ
  .  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع.» هةقعقةتةن نعجات تاصتعآعشع

 * * * * * * *  
 # sŒÎ* sù |N ù&u s% tβ# u ö à)ø9 $# õ‹Ïè tG ó™$$ sù «! $$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩∇∪ …çµ ¯ΡÎ) }§ øŠs9 … çµs9 í≈ sÜ ù= ß™ ’ n?tã 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= 2uθ tG tƒ ∩∪ $yϑ ¯Ρ Î) … çµãΖ≈ sÜ ù= ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# …çµ tΡöθ ©9 uθtG tƒ šÏ% ©!$# uρ Νèδ 

Ïµ Î/ šχθä. Îô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪  
نعص صاناه اهللا غا سئغع) ؤةسؤةسعسعدعن(سةن قذرظان ظوقذماقحع بولغعنعثدا، قوغالندع شةيتاننعث 

عن ذحعالر . 98تعلعض ةؤةآكىل قعلغ ارعغا ت ةرنعث ؤة صةرؤةردعض عزآع، مأمعنل ةنع (شىبهعس ي
دذ )يألةنضىحعلةر ةنع صةرؤةردعضارعغا حعن يألةنضةن (نعث ظىستعدعن شةيتان هأآىمرانلعق قعاللماي ي

وست تذتعدعغانالر ؤة شةيتان صةقةت ظأزعنع د .99)مأمعنلةرضة شةيتاننعث ؤةسؤةسعسع تةسعر قعاللمايدذ
   .100بعلةن مذشرعك بولذص آةتكةنلةر ظىستعدعنال هأآىمرانلعق قعلعدذ) ظعغؤا قعلعشع(ظأزعنعث 

   توغرعسعدا شقذرظاننع ظوقذماقحع بولغاندا اهللا تاظاالغا سئغعنعص شةيتاندعن صاناه تعلةشكة بذيرذ
ذ ارقع،ب ةيغةمبعرعنعث تعلع ظ دعلعرعنع ص دا  اهللا تاظاالنعث بةن ذماقحع بولغان ذرظاننع ظوق ذالر ق لعق ظ

اناه تعلةش   ) ؤةسؤةسة قعلعشعدعن   (اهللا تاظاالغا سئغعنعص قوغالندع شةيتاننعث          ةنع    (ص ظةظذزذ بعلالهع   ”ي
   .آة بذيرذشعدذر)  نع دئيعش“معنةششةيتانعر رةجعيم

ةن ه        عدا آةلض ةش توغرعس اناه تعل ةيتاندعن ص ز ش ذن، بع ذآرعلةر بولس ا ش لةرنع اهللا تاظاالغ ةدعس
  . تةصسعرنعث بئشعدا آةلتىرىص ظأتتذق

 قذرظاننع ظوقذؤئتعص   ،دعن صاناه تعلةش بولسا     سعقذرظاننع ظوقذماقحع بولغاندا شةيتاننعث ؤةسؤةسع    
ذنع ق     ةيتاننعث ظ لعك ؤة ش عص آةتمةس ويالش ؤة حىش ظئلعش عنع ظ ةص  عنعذرظاننعث مةنعس تعن حةآل ش

دذر لعقع ظىحىن اندعكع ظ . قويماس أص س ذثا آ نع  : العمالرش ذرظاننع ظوقذش ةش ق اناه تعل ةيتاندعن ص ش
  . باشالشتعن بذرذن بولعدذ، دةيدذ

 نعث )يةنع يألةنضىحعلةر(شىبهعسعزآع، مأمعنلةرنعث ؤة صةرؤةردعضارعغا تةؤةآكىل قعلغذحعالر
نعث يةنع صةرؤةردعضارعغا حعن يألةنضةن مأمعنلةرضة شةيتان(ظىستعدعن شةيتان هأآىمرانلعق قعاللمايدذ 

دذ عر قعاللماي ع تةس دة )ؤةسؤةسعس ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةؤرعب ة :  س عغا تةؤب ذالرنعث قعلمعش ظ
 هةققعدة بذ ظايةتنعث مةنعسع . ، دئدعقعلمايدعغان بعرةر ضذناه ظعشنع قعلعص سئلعشقا ؤةسؤةسة قعاللمايدذ       

  .  يوق، دئدعظامالعظذالرغا قارشع شةيتاننعث هئحقانداق : بةزع ظالعمالر
العمالر ةزع ظ ذ:ب ةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث ب سةن مئنع ! صةرؤةردعضارعم«: ظعبلعس ظئيتتع  ظاي

ا   ادةم بالعلعرعغ دة ظ ةر يىزع ىن، ي ذناهالرنع(ضذمراه قعغانلعقعث ظىح ة حعرايلعق آأرسعتعمةن، ) ض ظةلؤةتت
ةن   ة ظازدذرعم عنع ظةلؤةتت ذالرنعث هةممعس د  ، ظ ان بةن ةقةت تالالنغ ذالردعن ص نا  ظ دعن مذستةس علعرعثال بذنعث
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ةن ( ذالرنع ظازدذرالمايم ةنع ظ ةن ظاي)1(»)ي ةن  دئض ة آةلض دعلعرعثال  ةتت ان بةن ةقةت تالالنغ ذالردعن ص ظ
  . ، دئدعيدذ ظوخشاسأزعضة دئضةن »)يةنع ظذالرنع ظازدذرالمايمةن(بذنعثدعن مذستةسنا 

 دعغانال أزعنع دوست تذتع ةقةت ظ دذ ظىستعدعنال هأآ (ر شةيتان ص  بذ  ، مذجاهعد )ىمرانلعق قعلع
ع ةتنعث مةنعس دةظاي ةقةت: ( هةققع ةيتان ص دذ  ) ش أآىمرانلعق قعلع تعدعنال ه ذنغانالر ظىس ذنعثغا بذيس ظ
   . دئدع،دئضةنلعك بولعدذ
قعالر تعدعن : (باش ا  ظىس علةر بولس دعغان آعش أآىمرانلعق قعلع ةيتان ه ذص  ) ش االنع قوي اهللا تاظ

  . عؤالغان آعشعلةردذر، دئدعشةيتاننع ظأزلعرعضة ظعضة قعل
 بعلةن مذشرعك بولذص آةتكةنلةر ظىستعدعنال هأآىمرانلعق قعلعدذ) ظعغؤا قعلعشع(ؤة ظأزعنعث 

ة      دعغان ظعبادةتك ا قعلع ةيتان اهللا تاظاالغ ةنع ش أزعنع ي تعدعن    ظ علةر ظىس ان آعش ئرعكحعلعك قعلغ ش
  . هأآىمرانلعق قعلعدذ

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ !$ sΨ ø9£‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6¨Β 7π tƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n= ôã r& $yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (#ûθ ä9$s% !$yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ yIøãΒ 4 ö≅ t/ óΟèδ ã nYø. r& Ÿω 

tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊃⊇∪ ö≅ è% … çµs9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÏΒ y7 În/ §‘ Èd, ut ù:$$ Î/ |M Îm7 s[ã‹Ï9 šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u “ Y‰ èδ uρ 2”u ô±ç0 uρ 

tÏϑ Ï= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊃⊄∪  
يةنع بعر هأآىمنع بعكار قعلعص، (بعز بعر ظايةتنع يةنة بعر ظايةتنعث ظورنعغا ظالماشتذرغعنعمعزدا 

يةنع شذ هأآىمدة ( اهللا ظأزع نازعل قعلغاننع  ـ،)ظذنعث ظورنعغا باشقا بعر هأآىمنع حىشىرضعنعمعزدة
اهللا (سةن !) ظع مذهةممةد(«:  ظذالر ـظأزع ظوبدان بعلعدذ) بةندعضة نئمة مةنصةظةت ؤة هئكمةت بارلعقعنع

 .101ظذقمايدذ) اهللا نعث هئكمعتعنع(دةيدذ، ظذنداق ظةمةس، ظذالرنعث تولعسع » يالغان حاصلعدعث) غا
مذستةهكةم قعلعش ظىحىن، مذسذلمانالرغا ) ظعمانعنع(ظئيتعقعنكع، قذرظاننع جعبرعظعل مأمعنلةرنعث 

  .102 قعلدعضارعث هذزذرعدعن راستحعللعق بعلةن نازعلهعدايةت ؤة خذش خةؤةر قعلعص، صةرؤةردع
بةزع ظايةتلةرنعث هأآمعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلغانلعقع سةؤةبع بعلةن مذشرعكالرنعث 

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع يالغانحعغا حعقارغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

ة    رعكالرنعث ظ دة مذش ذ ظايعتع اال ب اجعز، اهللا تاظ عكعرلعرعنعث قعللعرعنعث ظ عز، ظص عز ئتذراقس تعقاتس
دعغانلعقعن غعلع بولما ظعكةنلعكعدعن، ظذالرنعث ظعمان آةلتىرىشعنع تةسةؤؤذر قعل      لعك ت ؤة ظذالرغا بةتبةخ     عي

   .يئزعلعص آةتكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ
داق بول ة  ذظذن ةرنع آأرس دذرذلغان هأآىمل دعن قال ذالر ظةمةل ع ظ ةيغةمبةر ،ش االمغا ص : ظةلةيهعسس

»)يالغان حاصلعدعث) اهللا غا(سةن !) ظع مذهةممةد«اهللا تاظاال بولسا خالعغاننع قعلعدعغان ؤة .  دةيتتع
  . كعتعدعغان صةرؤةردعضاردذرئخالعغاننع هأآىم قعلعص ب

بعز بعر ظايةتنع يةنة بعر ظايةتنعث ظورنعغا ظالماشتذرغعنعمعزدامذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسع  
ةتنع       : هةققعدة دذرذص   بعز بعر ظاي ةتنع    ظورنعغا باشقا بعر     ظةمةلدعن قال دئضةنلعك بولعدذ،   آةلتىرسةك  ظاي
  . دئدع

                                                 
 . ـ ظايةتكعحة40 ــــ 38سىرة هعجر ) 1(



  
  
  

  

 

 498                                                                                                          نةهلسىرة  ـ 16
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةتادة ث :ق ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اآع   :  ب اق ي دعن قالدذرس ةتنع ظةمةل ر ظاي داقال بع قان
اآع شذنعثغا ظوخشاش بعر          ) ظورنعغا(ظذنتذلدذرساق،   ةتنع آةلتىرعمعز  ظذنعثدعن ظارتذق ي  دئضةن  ))1ظاي

  . ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ، دئدع
دع      داق دئ ب مذن اؤاب بئرع تا ج ة ظاساس رعكالرغا رةددعي اال مذش ذرظاننع : اهللا تاظ ع، ق ظئيتعقعنك

مذستةهكةم قعلعش ظىحىن، مذسذلمانالرغا هعدايةت ؤة خذش خةؤةر ) ظعمانعنع(جعبرعظعل مأمعنلةرنعث 
 ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل : يةنع سةنعضارعث هذزذرعدعن راستحعللعق بعلةن نازعل قعلدعقعلعص، صةرؤةرد

ث دةسلةص حىشكةن ظايةتكة ؤة آئيعن ظذنعث ظورنعغا حىشكةن ظايةتكة ظعمان ظئيتعص       مأمعنلةرنعقذرظاننع  
ع  ذرظانغا بويسذنذش ث ق ان  دعللعرعنع ة ظعم ذنعث صةيغةمبةرلعرعض ا ؤة ظ ىن، اهللا تاظاالغ ان  ظىح ظئيتق

ار  ص، صةرؤةردعض ةؤةر قعلع ذش خ ةت ؤة خ ذلمانالرغا هعداي ةنعثمذس تحعللعق بعل دعن راس ئلعص  هذزذرع  ظ
  . حىشتع، دئضعن

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷ètΡ óΟ ßγ ¯Ρr& šχθä9θà) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) … çµßϑ Ïk= yèãƒ Öt± o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρß‰ Åsù= ãƒ ÏµøŠs9 Î) @‘ Ïϑ yf ôãr& 

# x‹≈yδ uρ îβ$|¡Ï9 @’ Ï1 u tã êÎ7–Β ∩⊇⊃⊂∪  
قذرظاننع بعر ظعنسان ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(ظذنعثغا «: نعث)يةنع مذشرعكالر(ظذالر 
دئضةن سأزعنع ظوبدان بعلعمعز، ظذالر آأرسةتكةن ظادةمنعث تعلع ظةرةب تعلع ظةمةس، بذ » تةلعم بئرعدذ

  .103بولسا روشةن ظةرةب تعلعدعدذر) قذرظان(
ذشرعكالرنعث قذرظاننع مذهةممةدآة ظعنسان ظأضعتعص قويدع دةيدعغانلعقع ؤة ظذالرغا م

  بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

رعكالرنعث  ةردة مذش ذ ي اال ب ةتتع، دةص     :اهللا تاظ رع ظأض ان بع الردعن بولغ ذرظاننع ظعنس ة ق مذهةممةدآ
 ،ا تئغعنعث قئشعدا نةرسة ساتعدعغان بوهتان حاصالص، ظذ ظأضةتكىحع قذرةيش جةمة تدعن بعر آعشعنعث ساص       

  . نع بعلمةيدعغان خعزمةتكارعدعن ظأضةندع، دةص ضذمان قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردعظةرةب تعلع
ئلعص    عغا آ عنعث قئش ذ آعش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا،ص ان     ظ أز قعلغ ز س ة ظئغع ر نةحح  بع

داق بول ذبول ذمكعن، ظذن ع بعلم ذشع م ةرةب تعلعن ذ ظ ة  شع ظ ادةتتعكع سأزلةرض ةندعمذ ظ اآع بعلض دعغان ي ةي
  .  تعلع ظةرةب تعلع ظةمةس بعر آعشعدذر،ضىدةآال بعلعدعغانعجاؤاب بئرةل

دع     داق دئ رعص مذن ة بئ ا رةددعي ذ بوهتانلعرعغ لعغان ب اال مذشرعكالرنعث حاص ذثا اهللا تاظ ذالر :  ش ظ
ذ  ةرةب تعلع ظةمةس، ب ذرظان (آأرسةتكةن ظادةمنعث تعلع ظ دذر بو) ق ةرةب تعلعدع ةنع  لسا روشةن ظ  ي

ذرظاننع  ا ق ةدتولغان،  كة صاساهةتنداقمذشذمان ذقعرع صةللعضة يةظ ةث ي ةتتة، مةنةتكةنبعياتتا ظ  عن جةه
عر ث مةنعظعلض ة آعتابنع كةن هةمم ة حىش ة ع صةيغةمبةرلةرض أز ظعحعض ةممعنع ظ ةل ؤة ه دعن مذآةمم لعرع
 بولمعغان بعر  تعلع ظةرةب تعلع    قانداق قعلعص    قذرظاننع  ،عر آعشع ب) آةلتىرضةن(شةآعلدة ظئلعص ظالغان  

  . سأزنع قعلمايدذقامالشمعغان  ظازراق ظةقلع بار آعشع بذنداق آعشعدعن ظأضعنعدذ؟
ةرعر  ع ج دذ   ،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس االم  :  ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

مذشرعكالر  . ظذنعث تعلع ظةرةب تعلع ظةمةس ظعدع     . تونذيتتع نعمةآكعدعكع بةلظام ظعسعملعك بعر تأمىرحع   
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع106سىرة بةقةرة ) 1(
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أرىص    ةنلعكعنع آ ص يىرض رعص حعقع عغا آع ذنعث قئش االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة :ص  مذهةممةدآ
ذالر : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال      . بةلظام ظأضعتعص قويعدعكةن، دئدع      ) قذرظاننع( ةنع مذشرعكالر (ظ : نعث )ي

دذ )  ظةلةيهعسساالمغا يةنع مذهةممةد (ظذنعثغا « ةلعم بئرع ر ظعنسان ت دئضةن سأزعنع » قذرظاننع بع
بولسا روشةن ظةرةب ) قذرظان(ظوبدان بعلعمعز، ظذالر آأرسةتكةن ظادةمنعث تعلع ظةرةب تعلع ظةمةس، بذ 

  .  دئضةن ظايةتنع حىشىردعتعلعدعدذر
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# Ÿω ãΝ Îκ‰Ï‰ ÷κu‰ ª!$# óΟ ßγs9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪ $ yϑ ¯ΡÎ) “ Î yIø tƒ 

z> É‹ s3ø9 $# tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθç/ É‹≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪  
دذ، ) يةنع قذرظانغا (شىبهعسعزآع،اهللا نعث ظايةتلعرعضة  ظعشةنمةيدعغانالرنع اهللا هعدايةت قعلماي

اهللا (صةقةت اهللا نعث ظايةتلعرعضة ظعشةنمةيدعغانالرال  .104قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(ذالر ظ
ا اليدذ، ) غ ان حاص ةس (يالغ انحع ظةم االم يالغ ةد ظةلةيهعسس أزلعرع ) مذهةمم ذالرنعث ظ دةل ظ

  .105يالغانحعدذر
أز ظ       أرعضةن، صةيغةمبعرعضة حىشىرضةن هةقعقةتكة     اهللا تاظاال بذ ظايةتلعرعدة ظأزعنعث ظايةتلعرعدعن ي

 ؤة اهللا تاظاال تةرعصعدعن آةلضةن نةرسعضة ظعمان ظئيتعش نعيعتع يوق آعشعنع توغرا يولغا           صةرؤا قعلمعغان 
  .باشلعمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع

ة      ةيغةمبةرلعرع بعل ة ؤة ص ث ظايةتلعرعض ادا ظأزعنع علةرنع دذني تعكع آعش ذ تعص اال مذش ن اهللا تاظ
  .  قاتتعق ظازاب بار،نعشلعقظاخعرةتتة ظذالرغا ظئحع. ظةؤةتكةن هةقعقةتكة ظعمان ظئيتعشقا باشالص قويمايدذ

ةيغةمبعرعنعث  اال ص دعن اهللا تاظ عزمذظان ةردع  و ب هةرض ةؤةر ب لعكعدعن خ انحع ظةمةس انحع ؤة يالغ  .هت
انحعلعق  عدا يالغ علةر ظارعس اننع آعش ع، يالغ ذلغانعحىنك ةن تون ان   اهللا، بعل ة ظعم ث ظايةتلعرعض  تاظاالنع

عرالر ؤة دعنسعزالردعن دعغان آاص ارةت ظعنسانالرنعث ظةث ظةسكعظئيتماي دذاللعرع ظعب ة. توقذي اهللا شذالر   ظةن
  .  يالغان ؤة تأهمةتنع حاصاليدذتاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة

ا   االم بولس ةد ظةلةيهعسس ةمما مذهةمم ةث يا  ،ظ تحعلع، ظ ةث راس علةرنعث ظ ع، بعلعم آعش كخشعس ، لع
ارظعبادةت انك ةنلعق، ظعم ذشح، ظعش دة     جةهةت لعك بول ةؤمع ظعحع ةممعلع ؤة ق ةث مذآ ةردة ظ تحعل”ل  “راس

دذر   ر ظادةم ةن بع ذص آةلض ةن تونذل ةت بعل دعن  . دئضةن سىص ةؤمعنعث ظعحع ذنعث راستحعل ظعكةنلعكعضة ق ظ
رةر دذ آعشبع ةك قعلماي االم .عمذ ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص عرعص( حىنك تعن ظعلض ) ةيغةمبةر بولذش

   . دةص ظاتعالتتع“ظعشةنحلعك”قةؤمعنعث ظعحعدة 
ةتلعرع               ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىص  شذثا رذمنعث صادعشاهع بولغان هعرةقل ظةبذسذفياندعن ص

ور وظال س عدا س ذفيانغاعتوغرعس دا، ظةبذس ةد سعلةر: غان ؤاقتع ةمذهةمم أزعنع ض تعن ظ ةيغةمبةر دئيعش  ص
ذرذن ةنلعكعنع   ظ،ب ان سأزلعض دعذنعث يالغ دعظاثلعغانمع ذفيان. ثالر؟ دئ دع : ظةبذس اق، دئ ل. ي : هعرةق

  .  دئدع؟معغان ظادةم اهللا تاظاال ظىستعدعن يالغان توقامدذذظعنسانالر ظىستعدعن يالغان توق
 * * * * * * *  
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šχρã Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩⊇⊃∪  
ظعمان بعلةن مذستةهكةم  قةلبع --آعمكع اهللا غا ظعمان ظئيتقاندعن آئيعن ظعمانعدعن يئنعؤالسا، 

 --ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا) ظاغزعدعال(تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا 
، ظذ اهللا نعث غةزعصعضة )يةنع ظعختعيارعي يوسذندا مذرتةد بولغان بولسا(آذفرع بعلةن آأثلع ظازادة بولسا 

ظذالرنعث دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظاخعرةتتعن ) يةنع ظازاب(ذ ب .106دذحار بولعدذ ؤة حوث ظازابقا قالعدذ
دذر  دعغانلعقع ظىحىن ةت قعلماي ةؤمنع هعداي عر ق ة شذ  .107ظارتذق آأرضةنلعكلعرع ؤة اهللا نعث آاص ظةن

ذالر  ة ش علةردذر، ظةن ةن آعش أزلعرع صئحةتلعؤئتعلض ذالقلعرع ؤة آ رع، ق عدعن دعللع علةر اهللا تةرعص آعش
   .109ظذالر راستال ظاخعرةتتة زعيان تاتقذحعالردذر .108غاصعلالردذر

 مةجبذرالنغان آعشعدعن باشقا آذصرذلذققا قايتقان آعشعضة (آذصرذلذققا)اهللا تاظاالنعث 
  بولعدعغان غةزعصع توغرعسعدا

ان،         عرلعققا قايتق ذص آاص ص بول ةقعقعتعنع بعلع ذنعث ه تعص ؤة ظ ان ظئي دة ظعم ذ ظايعتع اال ب اهللا تاظ
رع ةن   دعللع ايتعش بعل ذرلذققا ق ةن آذص ة  سأيىنض قان آعشعلةرض ارام تاص ةقعقعتعنع   ، ؤة ظ ث ه ذالر ظعماننع  ظ

ىز ظأر     غةزةص قعلعدعغانلعقعدعن ؤة ظاخعرةتتة ظذالرغا      ةنلعكع ظىحىن ظأزعنعث  ض ىبعلعص بولذص ظذنعثدعن ي
ةردع ةؤةر ب ازاب بارلعقعدعن خ اتتعق ظ اخع.ق ا تعرعكحعلعكعنع ظ ذالر دذني أردع حىنكع، ظ  .رةتتعن ظارتذق آ

ةدةم قويدع   ذآذص دذنيانع آأزلةصال   شذنعث بعلةن ظذالر      اهللا تاظاال ظذالرنعث دعللعرعنع    .رلذققا يئنعؤئلعشقا ق
دع    ةم تذرغذزمع ن ظىستعدة مةهك ذالرنع هةق دع ا باشلعمعدع ؤة ظ وغرا يولغ أهىر  . ت ا م ذالرنعث دعللعرعغ ظ

ايدعلعق نةرسعنع ظويل   شذنعث بعلةن ظذالر ظأزلعرعضة     .بئسعؤئتعلدع ظذالرنعث قذالق   . دعيالمايدعغان بول  ع ص
ايدعلعنالمايدعغان         .حةتلعؤئتعلدعئؤة آأزلعرع ص   ةزاالر ظذنعثغا      شذنعث بعلةن ظذالر ظذ ظةزالعرعدعن ص ؤة ظذ ظ

دع دعغان بول ايدا يةتكىزةلمةي داق ص ذالر .هئحقان دعن ظ دعن ظان ةص قعلعنغان ظعشالردعن  ظأزلعرع قعلعشع تةل
  . ؤةرسعز يىرعدعغان بولدعخة

 ظذالر راستال ظاخعرةتتة زعيان تاتقذحعالردذر ةتلعك آعشعلةر   نعث يةنع بذالر  دعن يذقعرعقعدةك سىص
عذبول ر ش ش  هئحبع دعغان ظع ةيران قالع ةسه اال  . ظةم أزلعرعنع ؤة ب ع ظ ةت آىن ذالر قعيام ع، ظ  ـ          حىنك

  . دذرالرغذحعزذقزعيان تارت نعحاقعلعرع
 قةلبع ظعمان بعلةن مذستةهكةم --ظعمان ظئيتقاندعن آئيعن ظعمانعدعن يئنعؤالسا، آعمكع اهللا غا 

 ظعماندعن يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا ) ظاغزعدعال(تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا 
ىن   انلعقع ظىح رعكالر قعينعغ ةنع مذش انلعقعنع    ،ي دعن يانغ ث ظعمان تعدا ظأزعنع ع ظئغعز زورالش ظاس اآ

ةن ذالرنعث د  ،بعلدىرض ع ظ ئكعن دعل ة قعنضئ ل ان     وعض ة بولغ ذنعث صةيغةمبعرعض اال ؤة ظ ذلمعغان ؤة اهللا تاظ ش
علةر    قان آعش ارام تاص ةن ظ انع بعل ث   (ظعم ىن اهللا تاظاالنع انلعقع ظىح دعن يانغ ار  ظعمان ة دذح غةزعصعض

  .  سعرتعدعدذر)عغانالرنعث ؤة حوث ظازابقا قالعدعغانالربولعد
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   حىشىش سةؤةبع توغرعسعدابذ ظايةتنعث
ةؤفعي ةت قعل   ،ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةت ظ : ذدع ظعبن ذ ظاي عر  ةب ع ياس ممار ظعبن

كةن عدا حىش ذنع. توغرعس رعكالر ظ عر بول:مذش االمغا آاص ةد ظةلةيهعسس ةن دةص مذهةمم ذرالص( ،عس  )مةجب
 ،قذتذلذص لعدعن  وممار مذشرعكالرنعث ق ةآئيعن ظ  .هالدا باش ظةضكةنممار ظذالرغا مةجبذرع    ةظازابلعغاندا، ظ 

عر بول     االمغا آاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص تعدا ظأزعنع ذرالش ظاس امةجب ةيغةمبةر   غانلعقعغ تعص ص أزرة ظئي  ظ
ذنعث   ةن، ش عغا آةلض االمنعث قئش ةنظةلةيهعسس ةتنع   بعل دعكع ظاي اال يذقعرع ل قعل اهللا تاظ . دعنازع

  . لعقالرمذ شذنداق دئدعرع هةققعدة شةظبع، قةتادة ؤة ظةبذمالعك قاتايذقعرعدعكع ظايةتنعث حىشىش سةؤةب
ةرعر ع ج دذ  ،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةممارنعث مذن ع ظ ةد ظعبن دعن مذهةمم :  ظةبذظذبةيدع

ذلغذح  ة قوش ةزع سأزلعرعض ذالرنعث ب ةممار ظ اآع ظ ذؤئلعص ت عرنع تذت ع ياس ةممار ظعبن رعكالر ظ  ةمذش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا           آئيعن . ظازابلعدع ة ص ةممار بذ هةقت أزرة      ظ  ظأزعنعث بذ قعلمعشعدعن ظ
ةممار  .دئدع » ؟ؤاتعسةن ظويال قانداق    دادعلعث «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . آةلدعظئيتعص   ظعمان بعلةن    :  ظ

دة   قان هالعتع ارام تاص دعهئس قعلعظ ةن، دئ االم. ؤاتعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذال«: ص ةر ظ ) ظازابالشتعن(ر ظةض
   .دئدع» قايتقعن) ظعمانغا(قايتسا، سةنمذ 

داق دةص     دة مذن ةقعنعث رعؤايعتع دع، بةيه ةت قعل ةثراق رعؤاي دعن آ ةقع بذنعث ةلعكنع بةيه ذ ؤةق  ب
ظةممار صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تعلالص بةردع ؤة ظذالرنعث بذتلعرعنعث ياخشع تةرعصعنع قعلدع،            : آةلدع

ةيغةمبعرع     :بذ قعلمعشعنع دئيعش ظىحىن آئلعص     ةر ظةلةيهعسساالمغا   آئيعن ظذ صةيغةمب   ! ظع اهللا تاظاالنعث ص
 ة ؤة ظذالرنعث بذتلعرعنعث ياخشع تةرعصعنع قعلعص بةرمعضىح ةظذالر مئنع تاآع مةن سئنع تعلالص بةرمعضىح     

دع دع، دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. قويذؤةتمع داق دا دعلعث«: ص دع» ؟ؤاتعسةنظويالقان ةممار.دئ ان :  ظ ظعم
دة     قان هالعتع ارام تاص ةن ظ ئس قعلعبعل دع ه ةن، دئ االم . ؤاتعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر  «: ص ةر ظ ظةض

تعن( ةنمذ   ) ظازابالش ا، س ا (قايتس ايتقعن) ظعمانغ دع » ق ة   .دئ ذ هةقت اال ب ةن : اهللا تاظ ان بعل ةلبع ظعم ق
يانغانلعقعنع بعلدىرضةنلةر بذنعثدعن ظعماندعن ) ظاغزعدعال(مذستةهكةم تذرسعمذ مةجبذرالش ظاستعدا 

  .دع نازعل قعل دئضةن ظايعتعنعمذستةسنا
العمالر ذثا ظ ذ: ش ىن    رآذص ش ظىح اقالص قعلع ع س عنعث جئنعن ذرالنغان آعش قا مةجب لذققا قايتعش

دعال  لعرعنع   (ظئغعزع ةزع تةلةص عرالرنعث ب دةك آاص ةممار قعلغاندعكع عمذ دذرذس ) ظ ذل قعلعش ذنداقالقوب  ، ش
آاصعرالر بعالل   .  دئضةن قاراشقا آةلدع ،ةزعيةلالهذ ظةنهذ قعلغاندعكعدةك قوبذل قعلماسلعقعمذ دذرذس     بعالل ر 

ازابالص   نعرةزعيةلالهذ ظةنهذ  اتتعق ظعسسعغان ؤاقتعدا حوث      ع ظاخعر،  هةر خعل ظذسذلالر بعلةن ظ دا آىننعث ق
ة   ذنعث مةيدعسعض نع ظ ورام تاش ر ق ئلعصبع ئرعك آة ، ظ ا ش ذنع اهللا تاظاالغ الل   ظ ذيرذغان، بع كة ب لتىرىش
ذنعماي    ذنعثغا ظ ذ ظ ذ ظةنه ر «رةزعيةلاله ر، اهللا بع ةآرارلعغان ؤة » اهللا بع أزنع ت ةن س امع   :دئض ث ن اهللا نع

ةنكع  ةم قعلعم ةن قةس ةآر  ،بعل أزدعن ب ذ س ةن ب ةر م اححعةك  ظةض علةرنعث ظ رةر قس دعغان بع عثالرنع آةلتىرع
اهللا تاظاال ظذنعثدعن رازع بولسذن ؤة ظذنع رازع     . تعم، دئضةن سأزنع بعلضةن بولسام ظةلؤةتتة ظذ سأزنع دةيت      

  ! قعلسذن
ةيغةمبةرلعكنع دةؤا قعلغان          ع ظةنسار  ،شذنعثدةك لعق هةبعب ظعبنع زةيدمذ شذنداق قعلغان، ظذنع ص

ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بعرةمسةن؟      نعث   مذهةممةدنعث اهللا    :  ظذنعثغا  ،مذسةيلعمة تذتذؤئلعص  ص
دذ   : ظذ. دةيدذ ة، دةي ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعمضة ضذؤاهلعق          : مذسةيلعمة ظذنعثغا   . هةظ مئنعث اهللا تاظاالنعث ص
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دذ   دذ    : ظذ . ظئيتامسةن؟ دةي ةزا ث سةيلعمة ظذنع  ذم. نئمة دئضةنلعكعثنع ظاثلعيالمعدعم، دةي دعن ـ    بعر يعنع ظ
  . ظعمانعدا مذستةهكةم تذرعدذع تئنعقعغعحة قظاخعر ظذ ،صارحعاليدذبعردعن 
عمذ       آا( ان بولس لعق دذرذس بولغ ذل قعلماس اآع قوب ش ي ذل قعلع لعرعنع قوب ةزع تةلةص عرالرنعث ب ) ص

دعغان ظعش بولسعمذ مذسذلماننع ئلعص بارع ئكعن ظألىمضة ظ ذرغل دا مذستةهكةم ت نع ظةث عث ظأزعنعث دعنع
  .ياخشع ؤة ظةؤزةلدذر

دذلاله  ان ظاب رع بولغ اباهعالرنعث بع اآعر س ع ظةس افعز ظعبن ة ه ذ هةقت ذزاب ع ه عنعث ف ظعبن
دذ    ةت قعلع داق رعؤاي دا مذن ؤئلعص     : تةرجعمعهالع ة ظئلع ذزافعنع ظةسعرض ع ه دذلاله ظعبن ذقالر ظاب رذمل

دذ  ئلعص آئلع دعغا ظ اهعنعث ظال ذنعثغا.صادعش اه ظ ئنع   :  صادعش ةن س عن، م ا آعرض تعظان دعنعغ خرعس
مذص  ذمذبادا سةن مئنعث آأزنع ي    : ذلالهظابد . زعمنع بئرعمةن، دئدع    عدعشاهلعقعمدا شئرعك قعلعمةن ؤة ق      صا

ت  ذدةك ؤاقع عمذ ظاحق عدارحعلعقعثدعكع ؤة   بولس ئنعث ظعض ىن س عم ظىح دعن يئنعش ةدنعث دعنع مذهةمم
ارلعق نةرسعلةرنع بةرسةثمذ      : صادعشاه .  مةن ظذنداق قعلمايمةن، دئدع    ،ظةرةبلةرنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع ب

  . ظألتىرضعن، دئدع: ظابدذلاله. ظذنداق بولسا سئنع ظألتىرعمةن، دئدع
ةنشذنعث  ذنعثغا ظ(قياحعالرنع  وؤة ظقا  صادعشاه ظذنع ظئسعش  بعل دذ) ق ظئتعشقا وظ  شذنعث. بذيرذي

ئقعن آئلعص ظذنعثغا ظ            بعلةن ات  و ظذقياحعالر ظذنعث قئشعغا ي  صادعشاه ظذنعثغا خرعستعظان دعنعنع      .تعق ظ
ذ  . قا مةجبذرلعدعقوبذل قعلعش  ئكعن ظ ذ دعننع (ل ذرع ظذن قاعش قوبذل قعل)ظ ظاندعن صادعشاه . عؤةردعماي ت

ازان ق . دعذلعشكة بذير  ئحىشىرىشكة ؤة حوث قازاندعن بعرنع ظئلعص آ           ) ظاسقان يةردعن (ظذنع   . زعتعلدع عق
دا قا علعص ظابدذلالهنعث آأز   ئئلعص آ  دعن بعرعنع ظ   مذسذلمانالرظةسعرضة حىشكةن    ظذ  . زانغا تاشلعدع   ظالدع

ئكعن  .مةجبذرلعدع  قا صادعشاه يةنة ظذنع خرعستعظان دعنعنع قوبذل قعلعش        . ظايالندع ةآكةثأبعر دةمدعال س    ل
ذ  ذ دعننع(ظ دع، شذنعث)ظ ذل قعلعشقا ظذنذمع ةن قوب ذير  بعل ا تاشالشقا ب ذنع قازانغ ذنع . دعذ صادعشاه ظ ظ

ةن آ ةك بعل دعأقازانغا تاشالش ظىحىن غالت دعنظا. تىرىل دذلاله يعغلع ذنع خرعستعظان(صادعشاه . دعن ظاب  ظ
مةن  : ظذ . يةنة دةؤةت قعلدع ) خرعستعظان دعنعغا( ظذنع   ، قعلعص ةمةدةص ت ) ندعننع قوبذل قعلعص قاالرمعكع   

لعنعص   ا تاش ذ قازانغ ةقةت مذش ان     ،ص رال ج ث بع دعغان جئنعمنع ت ظازابلعنع ازال ؤاقع دا ظ ث يولع  اهللا تاظاالنع
ىن  انلعقع ظىح ذص قالغ نعص(بول ةن ) ظئحع دعم، م ث يعغلع دا اهللا تاظاالنع دعغان يولع ازابنع تئتعي ذ ظ مذش

  . بولذشنع ياخشع آأرةتتعم، دئدع  تىآنعث سانعدةك بعربةدعنعمدعكع هةر نعثجئنعم
ة   ر رعؤايةتت ة بع ذنع ت ،يةن اه ظ ة رمعى صادعش ىن ي  و سض ة آ ر نةحح ةك            ئاليدذ ؤة بع ةك ـ ظعحم م

ئ  . شع ظةؤةتعدذ أض  هاراق ؤة حوشقا ،بةرمعضةندعن آئيعن  ذالرغا ي دذظابدذلاله ب صادعشاه ظذنع  . قعن آةلمةي
 بذالر شةآسعز ماثا    ،نكععبعلعص قويغ : ظابدذلاله. سورايدذدةص  مةيسةن؟  ئحاقعرتعص سةن بذالرنع نئمعشقا ي    

ئكعن ) 1(هاالل ذالرنع ي(ل دذرةتمةسلعكعم ظش قعلعؤذسئنع خ) مةسلعكعمئمئنعث ب دذىحىن صادعشاه . ، دةي
ارلعق  مةن بعلةن     : ظذ . ةيدذ ، د ص بعرةي  ذبئشعمنع سأيضعن سئنع قوي      : ظذنعثغا رنع ةظةسعرل مذسذلمانالر  ب

دذص بعرةمسةن؟ ذقوي دذشذنداق قعلعمةن، د: صادعشاه. دةي ذ. ةي صادعشاه . ذدعصادعشاهنعث بئشعنع سأي: ظ
  . ئرعدذ بذصنع قويرةظةسعرلمذسذلمانالرنعث بارلعق ظذنع ؤة ظذنعث بعلةن بعللة 

ظابدذلاله ظعبنع هذزافعنعث     :  ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ    ظابدذلاله قايتعص آةلضةن حاغدا، ظأمةر    
أي  عنع س ةدعنعدعكع هةق    ىبئش ذلماننعث ض ر مذس ةر بع نع   (ذر، ت ش ه عغا سأيىش ذنعث بئش ة ) ظ الص  م ن باش

  ! اهللا تاظاال ظذالردعن رازع بولسذن. رةي، دةص بئرعص ظذنعث بئشعغا سأيدعئب

                                                 
ارام نةرسعدعن ي                 ئيةنع ي ) 1( ئلعش ظىحىن ه اقالص ق ع س ةردة، جئنعن ان ي اق بولمعغ االل تام عمذ ئضعلع ه دذلاله   دذرذستذر س االل   ”، ظاب ا ه ذالر ماث ةن  “ ب دئض

 .ةندذرعثغا ظاساسةن دئضشذنسأزنع 
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ةن )!              ةدظع مذهةمم (ظاندعن  هعجرةت ) مةدعنعضة ( زعيانلةشلعككة ظذحرعغاندعن آئيعن، هةقعقةت
ان دعن . قعلغ دا (ظان ث يولع ان ؤة ) اهللا نع اد قعلغ ة (جعه ث مذشةققةتلعرعض دعغانالرغا ) جعهادنع حع

يةنع ظذالرنعث هعجرةت، (، شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث شذنعثدعن )مةغصعرةت قعلعدذ(صةرؤةردعضارعث 
 هةر .110آئيعن ظذالرغا ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلغذحعدذر، رةهمةت قعلغذحعدذر) د، سةؤر قعلغعنعدعنجعها

ظادةم ظأزع بعلةن بولذص آئتعدعغان، هةر ظادةم قعلغان ظةمةلعنعث مذآاصاتع تولذق بئرعلعدعغان، ظذالرغا 
  . 111ظةسلعضعن) يةنع قعيامةت آىنعنع(زذلذم قعلعنمايدعغان آىننع 

صرذلذققا مةجبذرالنغذحع مةجبذرالنغاندعن آئيعن ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع قعلسا  آذ
  لىص آئتعدعغانلعقع توغرعسعداىضذناهعنعث آةحىر

ةزع تةلةصلعرعضة       )قةؤمعنعث ظعحعدة ( مةآكعدة ،مانا بذالر  اجعز، خار بولغانلعقتعن آاصعرالرنعث ب  ظ
ارقعلعق      ظاندعن ظذالرغا هعج   . آعشعلةردذربولغان  ماقذل   تع يقذتذلذش ظعمكانع   ) آاصعرالردعن (رةت قعلعش ظ

اال ـ حاقعلعرع      قع ظذالر اهللا تاظاالنعث رازعلع  بئرعلضةندة ذرتلعرعنع، ب ؤة مال ـ    نع ؤة مةغصعرعتعنع ظعزلةص ي
عرالرغا قارشع ظذرذش          .لعص مذسذلمانالرنعث سئصعغا قئتعلدع      ئدذنياسعنع تاشالص آ      ظذالر بعلةن بعللة آاص

دع ؤ دامة قعل ةندعن   . دعوللعق بحع ذل دئض ةزع تةلةصلعرعضة ماق عرالرنعث ب ذالرنعث آاص اال ظ دعن اهللا تاظ ظان
  . ع ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةردع رةهمةت قعلغذح،ظذالرغا ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلغذحع آئيعن ظأزعنعث
 قعيامةت آىنعنع ظةسلعضعن  (هةر ظادةم ظأزع بعلةن بولذص آئتعدعغان(  ةنع ادةم   هةر  ( ي بعر ظ

دة     ذ آىن عن، ظ ع ظةسلعض ةت آىنعن عدعغان قعيام أزع مذنازعرعلعش ىن ظ أزع ظىح ىن  ) ظ ذنعث ظىح ظ
  . تذر يوقيةنع هئح آعشعدادعسع ياآع بالعسع ياآع قئرعندعشع ياآع ظايالع مذنازعرعلعشعدعغان 

ةلعنعث مةيلع قعلغان ظةمةلع ياخشع بولسذن ياآع يامان بولسذن       اتع هةر ظادةم قعلغان ظةم  مذآاص
  . )قعيامةت آىنعنع ظةسلعضعن (تولذق بئرعلعدعغان

  ظةسلعضعن) يةنع قعيامةت آىنعنع(ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدعغان آىننع يةنع ظذالرنعث قعلغان 
اتتعن آئمةيتعلعص آةتمةيدذ، ظذالرنعث قعلغان يامانلعقلعرعغا             ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعضة بئرعلعدعغان مذآاص

  . ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذازاغا قوشذص قويذلمايدذ ؤة بئرعلعدعغان ج
 * * * * * * *  
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تعنح ) ظةسلعدة(بولذص، ) يةنع مةآكة ظاهالعسع(بعر شةهةر : اهللا مذنداق بعر معسالنع آةلتىرعدذ
اهللا نعث ) ظذنعث ظاهالعسع( تةرةصتعن آةثتاشا آئلعص تذراتتع، -ةرةص ظذنعث رعزقع ت.  خاتعرجةم ظعدع-

نئمةتلعرعضة آذفرعلعق قعلدع، اهللا ظذالرغا قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن ظاحلعقنعث ؤة قورقذنحنعث ظةلعمعنع 
ذالر ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم (ظذالرغا ظأز ظعحعدعن بعر صةيغةمبةر  .112تئتعتتع  آةلدع، ظذنع ظ

حأمضةنلعك  ضذناهالرغا(يىزلةندع، ظذالر ) يةنع قاتتعقحعلعق ؤة ظوقذبةت(ظذالرغا ظازاب . ظعنكار قعلدع
   .113زالعم ظعدع) تىصةيلعدعن

  مةآكة ظىحىن آةلتىرىلضةن بعر معسال
دذر     أزدة تذتذلغان ةر آ الدعن مةآكعلعكل ذ معس ة  . ب ع، مةآك ةم،نحتعحىنك ع  خاتعرج  ؤة ؤةزعيعت

ذ رراقلعقت دع  بع ةهةر ظع ا .  ش ةهةرلةردة بولس عدعكع ش ةآكعنعث ظةتراص دعن  ،م أز زئمعنلعرع علةر ظ  آعش
اهللا . ةم بوالتتع ج خاتعرهالدا  يوق  حمةآكعضة آعرعؤالغان آعشع هئحنةرسعدعن قورقذن    . التتععهةيدةص حعقعر 

ة  ذ هةقت اال ب دع تاظ داق دئ ذالر:  مذن عدعغان   «: ظ ا ظةضعش وغرا يولغ ةن ت ةن بعل ز س ةر بع اق، ظةض بولس
ز  دةص حعقعرعلعمع زدعن هةي دع» زئمعنعمع ة   . دئ تىرمعدذقمذ؟ هةرةمض ة يةرلةش ئح هةرةمض ز ت ذالرنع بع ظ

  . )1(بعزنعث دةرضاهعمعزدعن حىشىرىلضةن رعزعقتذر) بذ(تىرلىك مئؤعلةرنعث هةممعسع آةلتىرىلعدذ، 
صتعن آةثتاشا آئلعص تذراتتع،  تةرة-ظذنعث رعزقع تةرةص : شذنعثدةك اهللا تاظاال بذ يةردة مذنداق دئدع

ع ( ذنعث ظاهالعس دع ) ظ ذفرعلعق قعل ة آ ث نئمةتلعرعض ث   اهللا نع علةر اهللا تاظاالنع ةآكعلعك آعش ةنع م  ي
ة آذ ذرلذنئمةتلعرعض دعص ذ     . ق قعل ةنلعكع ظ ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ذالرغا ص االمنع ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

  . نئمةتلةرنعث ظةث آاتتعسع ظعدع
اال ب ةاهللا تاظ دعذ هةقت داق دئ ةؤمعنع   :  مذن أز ق ان ؤة ظ ذفرعلعق قعلغ ةن نئمعتعضة آ اهللا نعث بةرض

ةن ( ازدذرذش بعل ذ  ) ظ انالرنع آأرمعدعثم ىرىص قويغ ة حىش ةت مةؤقةسعض ع ( ؟هاالآ ةت مةؤقةس ) هاالآ
اي       ان ج ةن يام ذ نئمعدئض دذ، ظ ة آعرع ذالر جةهةننةمض دذرآع، ظ ذالرنع   .))2!جةهةننةم اال ظ ذثا اهللا تاظ ث ش

  . لعققا ظالماشتذرذص قويدعارحع ظاحتذرمذشعنع قورقذنحلعق هالةتكة، توقحعلعقعنع تعنح
اهللا ظذالرغا قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن ظاحلعقنعث ؤة قورقذنحنعث :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة

رعزقع تةرةص غان ؤة عتىرلىك مئؤعلةرنعث هةممعسع آةلتىرىلعديةنع اهللا تاظاال ظعلضعرع  ظةلعمعنع تئتعتتع
  .عدعغان مةآكعلعك آعشعلةرضة ظاحلعقنعث تةمعنع تئتعتتع تةرةصتعن آةثتاشا آئلعص تذر-

ثاهللا تاظاال ذالر   نع ع، ظ ةمعنع تئتعتعش ث ت ة ظاحلعقنع االمغا نعث مةآكعلعكلةرض  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ع انلعقعلعق قعليظاس اقعر غ ذنعث ح ذنعم ع ؤة ظ قا ظ ذل قعلعش دذرعغانلعقعقعنع قوب ةن  .  ظىحىن ذنعث بعل ش

لعشعنع تعلةص    ئصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذالرغا يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدةك ظاحارحعلعقنعث آ        
 .ص بولعدذ عتع ظذ ظذالرنعث هةممة نةرسعسعنع تىض     ،لعدذآعئظاندعن ظذالرغا بعر ظاحارحعلعق آ   . دذظا قعلعدذ 

   . معلةنضةن يذثالرنعمذ يةيدذتأضة سويغاندا، تأضعنعث قئنعغاهةتتا ظذالر 
 ع ةلعمعنع تئتعتت ذنحنعث ظ ة    ؤة قورق اهابعلعرع مةدعنعض االم ؤة س ةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ي

يعن  دعن آئ ص بارغان رةت قعلع االم،هعج ذالر صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذنعث قدعن ظ ذنلعرع ؤة و، ظ ش
كةر لعدع ؤةظةس قا باش ةآكعنع صةيغةمبلعرعدعن قورقذش اال م ص   اهللا تاظ ةتهع قعلع االمغا ف ةرظةلةيهعسس
وقعتعش ؤة ي     ظذالر هةممة مال   ، قةدةرضةبةرضةن اهللا تاظاال  . ثعش ظىحىن ظاتاص آةلدع   ئ  ـ مىلكعنع ظذالرنع ي

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع57سىرة قةسةس ) 1(
 . ـ ظايةتلةر29 ــــ 28سىرة ظعبراهعم ) 2(
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ةردع   ص ب ةتهع قعلع ةآكعنع ف االمغا م ان   . صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذالرنعث يام ع ظ ص بئرعش داق قعلع ظذن
عزلعكع ع، هةقس اال ،قعلمعش ذالرغا اهللا تاظ ةن  ظ دعن ظةؤةتك ث ظعحع ص ظأزلعرعنع ةت قعلع نئم

  . دذرصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن
ةؤةتعص  دعن ظ ذالرنعث ظعحع االمنع ظ اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس انلعقع  ،اهللا تاظ ا قعلغ ةت ظات ذالرغا نئم  ظ

ضذناهالردعن  (قعلعدعغان، ظذالرنع   اهللا مأمعنلةرضة اهللا نعث ظايةتلعرعنع تعالؤةت       : توغرعسعدا مذنداق دئدع  
ظأضعتعدعغان، ظأزلعرعدعن   ) يةنع قذرظان بعلةن سىننةتنع (صاك قعلعدعغان، ظذالرغا آعتابنع ؤة هئكمةتنع       ) 

ةقعل ظعضعلعرع     )1 (بولغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتعص، ظذالرغا حوث ظئهسان قعلدع       ان ظ اهللا ! ظع ظعمان ظئيتق
ة    ذثالر، اهللا سعلةرض ن قورق دع  دع ل قعل ذرظاننع نازع انالرنع     ، ق ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

دعغان          ص بئرع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ةن ظاي ث روش ة اهللا نع ىن سعلةرض رعش ظىح ذرغا حعقع ذقتعن ن قاراثغذل
أز ) يةنع سعلةرضة بةرضةن نئمعتعمنع آامالةتكة يةتكىزضعنعمدةك     (شذنعثدةك  ) )2صةيغةمبةرنع ظةؤةتتع   ظ

علةرنع        دعغان، س ص بئرع الؤةت قعلع ةتلعرعمعزنع تع ث ظاي ة بعزنع ثالردعن سعلةرض رعكلعك ؤة (ظعحع مذش
ةنع قذرظاننع   (صاك قعلعدعغان، سعلةرضة آعتابنع   ) ضذناهدعن   ةنع دعنعي ظةهكامالرنع    (ؤة هئكمةتنع  ) ي ي

ةيغةمبةر ظةؤ ) ر ص دعغان بع ةنلعرعثالرنع بعلدىرع ة بعلمعض عتعدعغان، سعلةرض ذقظأض ع ، ةتت ةت(مئن  -تاظ
ةن  ادةت بعل اد ظئتعثالر، ) ظعب اد ظةتسةثالر(ي ذ سعلةرنع ) مئنع ي عرةت (مةنم ةن، مةغص ساؤاب بئرعش بعل
   .)3(ماثا شىآىر قعلعثالر، ناشىآىرلىك قعلماثالر. ياد ظئتعمةن) قعلعش بعلةن 

ذددع  ذنحنع ؤ   ، خ ا قورق ةملعكعنعث ظورنعغ عرالرنعث خاتعرج اال آاص ا ة توقل  اهللا تاظ ذقنعث ظورنعغ
ارحعلعقنع بةرض ا خاتعر دةنععظاح ذنحنعث ظورنعغ ذالرنعث قورق عمذ ظ ةملعكنع ؤة جك مأمعنلةرض

ةردع   عظاحارح ذقنع ب ا توقل ث ظورنعغ ة    . لعقعنع اآعم، دأل لعق، ه ة باش ذالرنع آعشعلةرض ةربابلعرعظ ، ت ظ
  . تةآحعلةر قعلدعئماندان ؤة يوق

ث ةر آ   :بعزنع الدعن مةآكعلعكل ذ معس أزعمعز ب ةن س دذر، دئض ع ي،ةؤفعنع ظأزدة تذتذلغان  ظعبن
  . ظابباستعن رعؤايةت قعلغاندذر

ةر                  مذجاهعد، قةتادة، ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم قاتارلعقالرمذ بذ معسالدعن مةآكعلعكل
ةنلعكعنع مالعك زأهرعنعثمذ ـ اهللا تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن ـ شذنداق دئض              . آأزدة تذتذلعدذ، دئدع   

   .رعؤايةت قعلدع
 * * * * * * *  

 (#θè= ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= xm $Y7 Íh‹sÛ (#ρã à6ô© $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# βÎ) óΟçFΖ ä. çν$§ƒ Î) tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇⊇⊆∪ 

$ yϑ ¯ΡÎ) tΠ §xm ãΝ à6ø‹ n= tæ sπtG øŠyϑ ø9 $# tΠ¤$! $# uρ zΝós s9 uρ ÍƒÍ”∴Ï‚ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tóÏ9 «! $# Ïµ Î/ ( Çyϑ sù § äÜôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 

7Š$tã χ Î* sù ©! $# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊇∈∪ Ÿω uρ (#θä9θà) s? $ yϑ Ï9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6çG sΨ Å¡ø9 r& z> É‹ s3ø9$# # x‹≈yδ ×≅≈ n= xm #x‹≈ yδ uρ 

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع164ـسىرة ظال ظعمران  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع ؤة 10سىرة تاالق ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر152 ــــ 151سىرة بةقةرة ) 3(
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×Π# u xm (#ρãyI øtG Ïj9 ’ n? tã «!$# z> É‹ s3ø9 $# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρã yIø tƒ ’n? tã «! $# z> É‹s3ø9 $# Ÿω tβθßsÏ= ø ãƒ ∩⊇⊇∉∪ Óì≈ tFtΒ ×≅Š Ï= s% 

öΝ çλm; uρ ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊇⊇∠∪  
اهللا سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن هاالل، شئرعن يئمةآلعكلةردعن يةثالر، ظةضةر اهللا غعال ظعبادةت 

اننع، اهللا سعلةرضة ظأزع ظألىص قالغان هايؤ. 114قعلعدعغان بولساثالر، اهللا نعث نئمعتعضة شىآىر قعلعثالر
ةيرعينعث  ذتالرنعث (قاننع، حوشقا ضأشعنع، اهللا دعن غ ةنع ب ذزالنغان هايؤاننع ) ي تعلعص بوغ امع ظئي ن

دع  ارام قعل نع ه عزلعقتعن . يئيعش ةس، ظعالجعس ة ظةم ع ظختعيارعيح ان (آعمك ارام قعلعنغ ذقعرعقع ه ي
علةردعن داردا ) نةرس ذدةك معق اقالص قالغ اتعنع س ة(هاي ذنع(اهللا ) يئس ع) ظ دذر، مةغص رةت قعلغذحع

داق دةلعلسعز (ظاغزعثالرغا آةلضةن يالغاننع سأزلةش ظىحىن  .115آأيىنضىحعدذر) ظذنعثغا( ) هئحقان
اهللا نامعدعن يالغاننع ظويدذرغان بولعسعلةر، اهللا ) مذنداقتا(دئمةثالر، حىنكع، » بذ هاالل، بذ هارام«

ظذالر ( .116مةقسعتعضة ظئرعشةلمةيدذ) اخعرةتتةدذنيا ؤة ظ(نامعدعن يالغاننع ظويدذرغذحعالر هةقعقةتةن 
  . 117قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظازغعنا بةهرعمان بولعدذ، ظذالر ) دذنيادعن صةقةت

هاالل رعزعقتعن يئيعشكة ؤة ظذنعثغا شىآىر ظئيتعشقا بذيرذش ؤة هارام نةرسعلةرنعث بايانع 
  توغرعسعدا 

شكة  ئيععن يتقع هاالل رعز ،رعنئشظذالرغا بةرضةن دة مأمعن بةندعلعرعنع ظأزعنعث     اهللا تاظاال بذ ظايعتع   
ا قعلغذحع، مةرهةمةت          . دعذيتعشقا بذير   ئآرانعسعنع ظ  ىؤة ظذنعث ش   حىنكع، اهللا تاظاال بةدةلسعز نئمةت ظات

   .زاتتذريالغذز  ،نعشقا اليعقعقعلغذحع، هئحقانداق شئرعك آةلتىرىلمةي ظعبادةت قعل
دعن ا ىن    ظان انلعقع ظىح ع بولغ دا زعيعن دا ؤة دذنيالعقع ذالرنعث دعنع اال ظ ذالرغا ،هللا تاظ ألىص   ظ أزع ظ ظ

ن   عنع، اهللا دع قا ضأش اننع، حوش ايؤاننع، ق ان ه نعثقالغ ايؤاننع   باشقعس ذزالنغان ه تعلعص بوغ امع ظئي  ن
  . غانلعقعنع بايان قعلدعيئيعشنع هارام قعل

اتعنع  نعثةرنع يئيعشكة مةجبذر بولذص قالغان آعشع       ش هارام قعلعنغان بذ نةرسعل        ئيع ظاندعن ي   هاي
ذدةك ي  اقالص قالغ دعئس داق دئ ص مذن ان قعلع دعغانلعقعنع باي ة بولع ةس، : س ة ظةم ع ظختعيارعيح آعمك
) يئسة(هاياتعنع ساقالص قالغذدةك معقداردا ) يذقعرعقع هارام قعلعنغان نةرسعلةردعن(ظعالجعسعزلعقتعن 

ذنع(اهللا  عرةت قع) ظ دذر، مةغص ذنعثغا(لغذحع ىحعدذر) ظ ذنالر  آأيىنض ة مذناسعؤةتلعك مةزم ذ ظايةتك  ب
   .شذثا بعز ظذنع بذ يةردة قايتعالص ظولتذرمايمعز.  توختالغانينعث تةصسعرعدة تةصسعلعة سىرة بةقةرهةققعدة

ةندة        ام دئض علة ؤة ه اظعبة، ؤةس ةهعرة، س دة ب ذرذنقع دةؤرع تعن ب الم آئلعش اال ظعس دعن اهللا تاظ ك ظان
ذالرنع اص ظاتالغ أزلعرعحعال ظات ة    ، ظ نع ظأزلعرعض لعرعغا ظةضعشعص يئيعش عز خاهعش ارام  دةلعلس االل ؤة ه ه

ظاغزعثالرغا آةلضةن يالغاننع سأزلةش : قعلعؤالغان آاصعرالرنعث يولعدا مئثعشتعن توسذص مذنداق دئدع      
ىن  عز(ظىح داق دةلعلس ارام«) هئحقان ذ ه االل، ب ذ ه ع، » ب ةثالر، حىنك داقتا(دئم دعن ) مذن اهللا نامع

دذرغان بولعسعلةر  دا ظاساسع يوقيالغاننع ظوي ةتنعث مةزمذنعنعث ظعحعضة ظةسلعدة دعن ذ ظاي ثع ئ ي، ب
الرنع ص  ان       ةظعش االل دةص قارعغ عنع ه ان نةرس ارام قعلغ اال ه اآع اهللا تاظ ةتخورالر ي ان بعدظ اآع ،يدا قعلغ  ي

  . آعرعدذعصال هارام دةص قارعغان آعشعلةرمذ شعغا ظةضعشعخاهظأز هاالل قعلعص بةرضةن نةرسعنع 
دع  داق دئ ئلعص مذن دعت س ا تةه ذنداق قعلغانالرغ اال مذش اننع : اهللا تاظ دعن يالغ اهللا نامع

ةن  ذحعالر هةقعقةت ة (ظويدذرغ ا ؤة ظاخعرةتت ةلمةيدذ ) دذني ة ظئرعش ادا   مةقسعتعض ذالرنعث دذني ةنع ظ  ي
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ةهرعمان بولع   صةقةترنعث دذنيادعنبولسا، ظذالةيدعغانلعقع مةقسعتعضة ظئرعشةلم  ا ب . دذردعغانلعقعدعن  ظازغعن
ةلم     ة ظئرعش ذالرنعث مةقسعتعض ة ظ ةمما ظاخعرةتت ار     ةيدعغانلعقعظ ا دذح اتتعق ظازابق ذالرنعث ق ا، ظ  بولس

  . دذرغانلعقعبول
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذالرنع  :  مذن ادعن(ظ ا  ) دذني ذددةت(ظازغعن ز،   ) م ةن قعلعمع بةهرعم

ازابنع   ظ اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ قا(ان ذراليمعز) تئتعش ةد )1 (مةجب ع مذهةمم ع، !) ظ ااهللا«ظئيتقعنك   غ
ا ؤاقعتال  (ظذالر بذ دذنيادعن     ،  »قذتذاللمايدذ) دوزاخ ظازابعدعن (يالغاننع حاصاليدعغانالر هةقعقةتةن     ) ظازغعن
ذالر    دعن ظ دذ، ظان ةن بولع ىن (بةهرعم رعش ظىح اب بئ ا ) هئس ث دةرض عر   بعزنع دعن آاص دذ، ظان هعمعزغا قايتع

  ). )2بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز

 ’ n? tã uρ tÏ%©! $# (#ρßŠ$yδ $ uΖ øΒ §xm $tΒ $sΨ óÁ |Ás% y7 ø‹ n= tã  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( $ tΒ uρ öΝ ßγ≈ sΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9 uρ (# ûθçΡ% x. öΝ åκ |¦ àΡr& 

tβθßϑ Ï= øà tƒ ∩⊇⊇∇∪ ¢Ο èO ¨βÎ) y7 −/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#θè= Ïϑ tã uûθ ¡9 $# 7's#≈ yγ pg¿2 §ΝèO (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ (# ûθßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î) y7 −/ u‘ 

.ÏΒ $yδ Ï‰ ÷èt/ Ö‘θà tó s9 îΛÏm§‘ ∩⊇⊇∪  
بعز ) بذنعث بعلةن(ظعلضعرع ساثا بايان قعلغان نةرسعلةرنع يالغذز يةهذدعيالرغا هارام قعلدذق، 

شىبهعسعزآع، بعلمةستعن  .118ععن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلد ظذالرغا زذلذم قعلمعدذق، لئك 
تىزةتكةنلةرضة صةرؤةردعضارعث ظةلؤةتتة ) ظةمةلعنع(يامان ظعشالرنع قعلغاندعن آئيعن تةؤبة قعلغان ؤة 

   .119مةغصعرةت قعلغذحعدذر، مةرهةمةت قعلغذحعدذر
  رام قعلعنغانلعقع توغرعسعدابعزضة هاالل بةزع نةرسعلةرنعث يةهذدعيالرغعال ها

نامع   باشقعسعنعث  ظأزع ظألىص قالغان هايؤاننع، قاننع، حوشقا ضأشعنع، اهللا دعن        اهللا تاظاال يذقعرعدا    
ئكعن يئي  ،لغانلعقعنع  هارام قع  بعزضةظئيتعلعص بوغذزالنغان هايؤاننع يئيعشنع    كة ظئهتعياجلعق بولذص   عش ل

دا ي    ذدةك هال اقالص قالغ اننع س دا ج ا    قالغان انلعقنع ظات ارةت ظاس دعن ظعب ة دذرذس بولعدعغانلعقع ئس
ةردة يةهذدعيالرنعث شةرعظعتعنع ظةمةلدعن قالدذر     . قعلغانلعقعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدع      ؤئتعشتعن  ذبذ ي

يع  ةرعظعتعدة يئ ذالرنعث ش ذرذن ظ ارام قعلشب ذالرغا ه ق،   عن ظ اؤاتقان قئيعنحعلع ذالر ياش علةرنع، ظ ان نةرس غ
ظعلضعرع ساثا بايان قعلغان نةرسعلةرنع يالغذز :غعرحعلعقالرنع بايان قعلعص مذنداق دئدعتةسلعك ؤة ظئ

دذق ارام قعل ذدعيالرغا ه علةردذر يةه ان نةرس ان قعلغ دة باي ذ ظايعتع اال ب ا اهللا تاظ علةر بولس ذ نةرس :  ظ
 ذياقلعق وم ت ذدعيالرغا ت اي  ( يةه ذياقلعق بولم ا ت اش ظاح قا ظوخش ة ،تأضعقذش ةنع تأض ذياقلعق ي وم ت ت

ان اآع       ) بولغ عدعكع ي ث دىمبعس اال، قويالرنع ذالرغا آ دذق، ظ ارام قعل عنع ه ث هةممعس هايؤانالرنع
ذالرنعث   ذ ظ دذق، ب اغلعرعنع هارام قعل دعن باشقا ي اآع سأثعكعضة حاصلعشعقلعق ياغلعرع دعكع ي ظىحةيلعرع

ال     ( علةرنعث م ش، آعش ة قعلع ألتىرىش، جازان ةيغةمبةرلةرنع ظ ع-ص ارلعق   مىلكعن ةؤئلعش قات ةق ي )  ناه
ة     ز ظةلؤةتت ازايعمعزدذر، بع ةن ج ذالرغا بةرض ةيلعدعن، ظ ذملعرع تىص ةؤةرلعرعمعزدة(زذل ةن خ ) بةرض

  . ))3راستحعلمعز

                                                 
 .  ـ ظايةت24لذقمان سىرة ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر70 ــــ 69سىرة يذنذس ) 2(
 .  ـ ظايةت146سىرة ظةنظام ) 3(
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) ةن ذم قعلمعدذق ) بذنعث بعل ذالرغا زذل ةنع بعز ظذالرغا شذ نةرسعلةرنع هارام قعلعص       بعز ظ  ، ي
ذم قعلدع . عدذقظذالرغا ظذؤال قعلم  ةسلةشتىرىش ظارقعلعق   ت أزلعرع زذل ةنع   لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظ  ي

  . ظذالر شذنعثغا اليعق بولدع
دذ      ةنع زذلمع ؤة قعلغان    (يةهذدعيالرنعث قعلغان هةقسعزلعقلعرع    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ي

ذناهلعرع دعن    )ض ث يولع علةرنع اهللا نع ذن آعش تعن   (، نذرغ ا آعرعش ث دعنعغ ةنع اهللا نع قانلعقلعرع، تو) ي س
ذل   علةرنعث ص انلعقلعرع ؤة آعش ازانعنع ظالغ ةن ج ىن،   -حةآلةنض ةنلعكلعرع ظىح ةق يئض اللعرعنع ناه م

هاالل قعلعنغان صاآعز نةرسعلةرنع هارام قعلدذق، ظذالرنعث ظعحعدعن آاصعر بولغانالرغا   ) ظعلضعرع(ظذالرغا  
  .))1قاتتعق ظازاب هازعرلعدذق

ة اال مأمعنل دعن اهللا تاظ صظان الرنع قعلع ان ظعش ص ردعن يام ةت قعلع ا مةرهةم ذالرنعث ،قويغانالرغ  ظ
دع    داق دئ رعص مذن ةأةر بئ دعن خ ذل قعلعدعغانلعقع عنع قوب ث تةؤبعس ة قعلغانالرنع دعن تةؤب : ظعحع

 تىزةتكةنلةرضة ) ظةمةلعنع(شىبهعسعزآع، بعلمةستعن يامان ظعشالرنع قعلغاندعن آئيعن تةؤبة قعلغان ؤة
ارعث دذرصةرؤةردعض ةت قعلغذحع دذر، مةرهةم عرةت قعلغذحع ة مةغص ةلة ظةلؤةتت ةزع س العملعرعص ب :  ظ

  . قعلعص سالغان بولعدذ، دئدعنادانلعقعدعن ؤة تةرسالعقعدعن هةرقانداق بعرةر يامان ظعش قعلعص سالغذحع 
ارتعص        أزعنع ت يعن، ظذ ظعشالردعن ظ ةنع آعمكع بعلمةستعن يامان ظعشالرنع قعلعص سالغاندعن آئ  ،ي

ا       ة قعلس ذنعثغا تةؤب ة ؤة ظ قا يىزلةنس ادةت قعلعش ا ظعب عز اهللا ،اهللا تاظاالغ ةك شىبهعس ذنعث   ش اال ظ  تاظ
  . حعدذر ؤة مةرهةمةت قعلغذحعدذرىضذناهعنع آةحىرض

 * * * * * * *  
 ¨β Î) zΟŠ Ïδ ü ö/ Î) šχ% x. Zπ̈Β é& $[F ÏΡ$ s% °! $ZŠÏΖ xm óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ tÏ. Î ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ # X Å2$x© ÏµÏϑ ãè÷Ρ X{ 4 
çµ9 u; tG ô_$# çµ1 y‰yδ uρ 4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ 8ΛÉ) tG ó¡–Β ∩⊇⊄⊇∪ çµ≈ sΨ ÷ s?# uuρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡xm ( … çµ̄Ρ Î) uρ ’ Îû Ïο u½z Fψ $# z Ïϑ s9 tÅsÏ=≈ ¢Á9 $# 

∩⊇⊄⊄∪ §Ν èO !$ uΖ øŠxm ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) Èβ r& ôì Î7̈? $# s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) $ Z‹ÏΖ xm ( $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊂∪  
باتعل (صئشعؤا، اهللا غا ظعتاظةتمةن ) ياخشع خعسلةتلةرنع ظأزلةشتىرضىحع(ظعبراهعم هةقعقةتةن 

ذحع  اد قعلغ ا ظئتعق ةق دعنغ ةنع ه ذحع ي ا بذرالغ ةق دعنغ نالردعن ه دع) دع ئرعك . ظع ا ش ذ اهللا غ ظ
ذنع . شىآىر قعلغذحع ظعدع ظعبراهعم اهللا نعث نئمةتلعرعضة  .120آةلتىرضىحعلةردعن ظةمةس ظعدع  اهللا ظ

ظذنعثغا دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلدذق،  .121تاللعدع ؤة ظذنع توغرا يولغا باشلعدع) صةيغةمبةرلعككة(
نالردعن «: ظاندعن ساثا  .122 شىبهعسعزآع، ظاخعرةتتة ظذ ياخشععالر قاتارعدا بولعدذ -شةك  باتعل دع

ظعبراهعمنعث دعنعغا ظةضةشكعن، ظعبراهعم )  ظئتعقاد قعلغذحعيةنع هةق دعنغا(هةق دعنغا بذرالغذحع 
  .123دةص ؤةهيع قعلدذق» مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدع

  اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ةق     تع، ه ةيغةمبعرع، دوس ع، ص اال بةندعس ث ص  اهللا تاظ دارلعرع بولغانالرنع ن تةرةص ع ؤة ئدع شعؤاس

االمنع مةدهع ص راهعم ظةلةيهعسس ان ظعب ع بولغ رعكالردعن، يعةيغةمبةرلةرنعث ظاتعس ذنعث مذش ةص، ظ ل
دع    داق دئ ص مذن ان قعلع لعكعنع باي تعظانالردعن ظةمةس ذدعيالردعن ؤة خرعس ةن : يةه راهعم هةقعقةت ظعب

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر161 ــــ 160سىرة نعسا ) 1(
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ىحع ( لةتلةرنع ظأزلةشتىرض ع خعس ةن ) ياخش ا ظعتاظةتم عؤا، اهللا غ ة (صئش نالردعن ه ل دع ا باتع ق دعنغ
ظذ اهللا غا شئرعك :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع ظعدع) بذرالغذحع يةنع هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغذحع 

 ممةت هئعسابلعناتتعى ظعبراهعم ظأزع يالغذزال بعر ظ:مذجاهعد بذ هةقتة .آةلتىرضىحعلةردعن ظةمةس ظعدع
  .  دئدع،دئضةنلعكتذر
 ىآىر ة ش ث نئمةتلعرعض راهعم اهللا نع دع ظعب ذحع ظع ة    قعلغ ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن
   دع ع ظع ادار آعش راهعم ؤاص الرنعث      ) )1ظعب ذيرعغان ظعش اال ب االم اهللا تاظ راهعم ظةلةيهعسس ةنع ظعب ي

  . هةممعسعنع ظادا قعلغذحع ظعدع
 تاللعدع) صةيغةمبةرلعككة(اهللا ظذنع       ة ردعن مذسا، هارذنال   (:  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت
ذرذن ةن ) ب ا هةقعقةت ز ظعبراهعمغ دعغان(بع عتعص بئرع ع آأرس علعق يوللعرعن ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ) دذني

  ) 2(ظعكةنلعكعنع بعلةتتذق) صةيغةمبةرلعكنعث ظةهلع(هعدايةت ظاتا قعلغان ظعدذق، بعز ظذنعث 

 لعدع ا باش وغرا يولغ ذنع ت ول بولس   ؤة ظ وغرا ي ذ ت ةنع ظ وق اهللا تاظ ا ي ئرعكع ي ذ رازع   ش ا ظ االغ
ادةت قعلعش        دذر    بولعدعغان يول بويعحة ظعب ارةت يول ا قعلدذق . تعن ظعب ادا ياخشعلعق ظات ذنعثغا دذني  ظ

ذنعثغا ةنع ظ اتعنع   ،ي عل هاي ث ظئس أمعن ظأزعنع ر م لعق ظورذنالشتذرذظةت بع عدا راص اجلعق ئظؤئلعش هتعي
   .قلذقالص بةردذوتهةممعسعنع  ثبولعدعغان دذنيانعث ياخشعلعقلعرعنع

 ةك دذ -ش دا بولع ععالر قاتارع ذ ياخش ة ظ عزآع، ظاخعرةتت د شىبهعس ث: مذجاهع   اهللا تاظاالنع
 ظذنعثغا دذنيادا ياخشعلعق ظاتا قعلدذق   راست) ظذنعثغا دذنيادا: ( هةققعدة دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع 

  .تعل ظاتا قعلدذق دئضةنلعك بولعدذ، دئدعسأزلةيدعغان 
ا «: ساثا اهللا تاظاالنعث  ! حعسع ؤة آاتتعسع  ظع صةيغةمبةرلةرنعث تىضةن   باتعل دعنالردعن هةق دعنغ

ظعبراهعمنعث دعنعغا ظةضةشكعن، ظعبراهعم مذشرعكالردعن ) يةنع هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغذحع(بذرالغذحع 
دع  ةس ظع ر زات       ي دةص ؤةهع»ظةم وق بع ئرعكع ي اتتعلعقع، ش ةللعكع، آ ث مذآةمم ع اهللا تاظاالنع  قعلعش

  . نعث هةق ظعكةنلعكعدعندذرعكع ؤة يولظعكةنلع
ث  ذنداق ؤةهعاهللا تاظاالنع االمغا ش انلعقع هةقيصةيغةمبةرظةلةيهعسس دة قعلغ داق قع اال مذن  اهللا تاظ

دع ةد (: دئ ع مذهةمم رعكالرغا ! ظ ذ مذش ع، ) ب وغرا     «ظئيتقعنك ةنع ت ا ي وغرا يولغ ع ت ارعم مئن صةرؤةردعض
ذر      ا ب وغرا دعنغ نالردعن ت ل دع ا، باتع رعكالردعن     دعنغ راهعم مذش لعدع، ظعب ا باش ث دعنعغ الغان ظعبراهعمنع

  . ))3»ظةمةس ظعدع
 * * * * * * *  

 $ yϑ ¯Ρ Î) Ÿ≅ Ïè ã_ àM ö6 ¡¡9$# ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θàn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù 4 ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ ÞΟ ä3ós u‹ s9 öΝæη uΖ ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $ yϑŠ Ïù 

(#θçΡ$Ÿ2 Ïµ‹ Ïù tβθàÏ= tFøƒ s† ∩⊇⊄⊆∪  
يةنع شةنبة آىنعنع (بة آىنع ظىستعدة ظعختعالص قعلغذحعالر ظىحىنال ظذنع ظذلذغالش بةلضعلةندع شةن

يةهذدعيالر اهللا نعث ظةمرعضة . ظذلذغالش ؤة بذ آىندة ظعشلعمةسلعك ظعبراهعمنعث شةرعظعتعدة يوق ظعدع
 تذغدذرذش ظىحىن ظاسعيلعق قعلعص دعندا ظعختعالص قعلعشقانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا ظئغعرحعلعق 

                                                 
 .  ـ ظايةت37سىرة نةجم ) 1(
 .  ـ ظايةت51سىرة ظةنبعيا ) 2(
 .  ـ ظايةت161سىرة ظةنظام ) 3(
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شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث قعيامةت آىنع ظذالر ظعختعالص قعلعشقان ). شذنداق بةلضعلعمعنع حعقاردذق
  .124 ناهةق ظىستعدة حوقذم هأآىم حعقعرعدذ-هةق 

ادةت   ع اهللا تاظاال هةر بعر دعندعكع آعشعلةرضة، ظذالرنعث بعر يةرضة ي  ، شىبهعسعزآع ـ  شةك غعلعص ظعب
ةردع    قعلعشع ظ  مة  ىدعكع آعشعلةر ظىحىن ج  ع اهللا تاظاال ظعسالم دعن  . ىحىن هةصتعدة بعر آىننع يولغا قويذص ب

ةردع ذص ب ا قوي ىن ذ بحىنكع، . آىنعنع يولغ اال يارعتعشنع تاماملعغان ؤة بةندعلعرعضة نآ عمعتعئاهللا تاظ  ن
  .  آىندىرمذآةممةللةشتىرىص بةرضةن

مة آىنعنع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث   ىظةسلعدة اهللا تاظاال ج: عبةزع رعؤايةتلةردة مذنداق بايان قعلعند    
دع        ةن ظع ذص بةرض ول قوي ةؤالدعغا ي راظعل ظ ارقعلعق ظعس ع ظ ئكعن.تعل ة     ، ل الص هةمم ع تاش ذ آىنن ذالر ظ  ظ

شةنبة آىنعنع    صةرؤةردعضارع هئح نةرسة ياراتمعغان      ، تاماملعنعص بولغاندعن آئيعن   تعش جىمة آىنعدة  عيار
ةؤراتنعث شةرعظةت تىز   ث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرغا شةن      شذنع. تاللعدع ظذالرنع  . معضة آعرضىزدع  ىبة آىنعنع ت
ذ آىن ذيرذدع ش كة ب قا ؤة قةدعرلةش أرمعتعنع ساقالش ث ه ذص   .نع ةيغةمبةر بول االم ص ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

  . ظذالردعن شذنعثغا ظةهدة ؤة ؤةدة ظالدع. ظةؤةتعلضةندة ظذنعثغا ظةضعشعشضة بذيرعدع
 ذغالش بةلضعلةندع ذنع ظذل ةنع شةنبة (شةنبة آىنع ظىستعدة ظعختعالص قعلغذحعالر ظىحىنال ظ ي

يةهذدعيالر اهللا نعث . آىنعنع ظذلذغالش ؤة بذ آىندة ظعشلعمةسلعك ظعبراهعمنعث شةرعظعتعدة يوق ظعدع 
علعق تذغدذرذش ظةمرعضة ظاسعيلعق قعلعص دعندا ظعختعالص قعلعشقانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا ظئغعرح

ةتنعث مةنعسع       مذجاهعد    )ظىحىن شذنداق بةلضعلعمعنع حعقاردذق  ظذالر شةنبة آىنعضة      : هةققعدة بذ ظاي
دع  ع تاشلعدع، دئ ة آىنعن ا  . ظةضةشتع ؤة جىم ع ظعس ةم ظةلةيهعسساالمنعث ظوغل اال مةري اآع اهللا تاظ ذالر ت ظ

  . آىنعنع حعث تذتذص آةلدعظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنضة قةدةر شةنبة 
ان    ؤةتكةنذظعسا ظةلةيهعسساالم شةنبة آىنعنع يةآشةنبة آىنعضة ظالماشتذر          : بةزع رعؤايةتتة   دةص، باي

  . قعلعندع
ة ةزع رعؤايةتت دذرذلغانغعال : ب دعن قال ةقةت ظةمةل دعن ص ةؤراتنعث هأآىملعرع االم ت ا ظةلةيهعسس ظعس

اآع     االم ت ا ظةلةيهعسس ان، ظعس ةل قعلمعغ مانغا آىتىرظةم ث     ىظاس ع حع ةنبة آىنعن ةدةر ش ة ق ىص آةتكةنض ل
يعن    دعن آئ ىص آةتكةن مانغا آىتىرل االم ظاس ا ظةلةيهعسس تعظانالر ظعس ةن، خرعس ذدعيالرغا ،ساقالص آةلض  يةه

تىرغان      ة ظالماش ةنبة آىنعض ع يةآش ذ آىنن ىن ظ لعق ظىح اراص   ،ظوخشعماس كة ق دعغان بةيتذلمذقةددةس ظذقذي
ةرةق تةرةص نعمذ ش دع ظعش ان قعلعن ةرتكةن، دةص باي دعغانغا ظأزض اراص ظذقذي اال . كة ق عنع اهللا تاظ توغرعس

  . بعلضىحعدذر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق            ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم     ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ز «: دئض ا(بع ةث ) دذنياغ دظ دذقظاخعرع ع  . ا آةل ةت آىن دا  قعيام ةث ظالدع ظ

ذرذن آعتاب بئرعلدع    . آئلعمعز  ئكعن بعزدعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةرضة بعزدعن ب ةرز  . ل ذالرغا ص بذ اهللا ظ
ذالر ظعختعالصلعشعص قالغان ،قعلغان ئكعن ظ ذ آىنضة باشلعدعاهللا بعزن. آىنعدذر) جىمة( ل سذلمان ذم. ع ظ

كىحعدذر      ة ظةضةش دة بعزض ذ آىن علةر ظ ةس آعش ث  . ظةم ذ آىننع ع ظ ةنبة (ظةتعس ةنع ش ذدعيالر  ) ي ع يةه آىن
  .  بذ هةدعسنعث تئكعستع ظعمام بذخارعنعثدذر.»خرعستعظانالر ظىحىندذر) يةآةشةنبة(ضىن أظىحىندذر ؤة ظ
ذه ةنلعكعنع    ىظةب داق دئض االمنعث مذن ذماالر صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه ة رةزعيةلاله رةيرة ؤة هذزةيف

شةنبة آىنع  . سعص قعلمعدع  ئكع آعشعلةرضة نعآىنعنع بعزدعن ظعلضعر   اهللا تاظاال جىمة  «: ايةت قعلعدذ  ؤرع
شذنعث بعلةن   . يدا قعلدع ةاهللا تاظاال بعزنع ص  . يةآشةنبة آىنع خرعستعظانالرنعث بولدع   . يةهذدعيالرنعث بولدع 

دع   ة باشالص قوي ة آىنعض ع جىم ع    . بعزن ةنبة آىنعن ع ؤة يةآش ةنبة آىنعن ع، ش ة آىنعن اال جىم ةر (اهللا تاظ ه
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ة توصلد علةرنعث بعريةرض دعكع آعش ععشععن دعغان آىن ادةت قعلع دع) ص ظعب ذنعثدةك . قعل ذالر ش ةبعزظ  ض
دا آئلعمعز     . ا آةلدذق ظاخعرعد ظةث   بعز دذنياغا   . قعيامةت آىنعمذ ظةضةشكىحعدذر   . قعيامةت آىنع ظةث ظالدع

  .  رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم.»بعزضة هةممة خااليعقالردعن بذرذن هأآىم قعلعنعدذ
 * * * * * * *  

 äí ôŠ$# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ù: $$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ |¡ ut ù:$# ( Ο ßγø9 Ï‰≈y_ uρ  ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ 

ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï& Í#‹Î6 y™ ( uθèδ uρ ÞΟ n= ôã r& tÏ‰ tG ôγ ßϑø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪  
 نةسعهةت بعلةن ـهئكمةتلعك ظذسلذبتا ياخشع ؤةز ) يةنع ظعسالم دعنعغا(عثنعث يولعغا صةرؤةردعضار

. بعلةن حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلةشكعن ) يةنع مذخالعصةتحعلعك قعلغذحعالر(دةؤةت قعلغعن، ظذالر 
قذحعالرنع  ةت تاص دذ، هعداي دان بعلع دان صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ظذنعث يولعدعن ظازغانالرنع ظوب مذ ظوب

  . 125بعلعدذ
   توغرعسعداشدةؤةتنع هئكمةت ؤة ياخشع ؤةز ـ نةسعهةت بعلةن ظئلعص بئرعشقا بذيرذ
اال تةر   االمنع آعشعلةرنع اهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةن  عاهللا تاظ ةت بعل ة هئكم صعض

  . حاقعرعشقا بذيرعدع
ةرعر  ع ج ا  : (ظعبن اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة   اهللا تاظ اال تةرعصعض علةرنع اهللا تاظ ذرظان ؤة  ) المنع آعش ق

ةر          ارقعلعق ؤة ظذالردا آةلضةن تةهدعت ؤة بذرذن ظأتكةنل ةل بئشعدعن ظأتكةن    نعثسىننةت ظ ان  عرعؤةق نع باي
دع   دع، دئ قا بذيرع ارقعلعق حاقعرعش رعش ظ ص بئ ة  . قعلع االمنعث آعشعلةرض ةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ي

ذرذنقعالر ةهؤالعنع ب ع بانعث ظ ص بئرعش ان قعلع علةرنعث ،ي ئلعص   آعش رةت ظ دعن ظعب ث ظذنعث اهللا تاظاالنع
  . ظازابعدعن ساقلعنعشع ظىحىندذر

  ةن حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلةشكعن ) يةنع مذخالعصةتحعلعك قعلغذحعالر (ظذالر ةنع  بعل  ي
دعن مذنازعر  ذالرنعث ظعحع ا، مذنازعر  عظ ادةم بولس ةن ظ ةي دئض دةلعش ة حعرايلعقع وح ذنل ي أزع ،  تذتس س

ة       .، يذمشاق ؤة ظةدةبلعك بولسذن     حعرايلعق ةقةت     :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت ظةهلع آعتاب بعلةن ص
ذم قعلغذحعالر      ة قارشع  (ظةث حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلعشعثالر، ظذالرنعث ظعحعدعكع زذل ةنع سعلةرض ي

ذحعالر      اش تارتق تعن ب ة بئرعش ذحعالر ؤة فعدعي ذرذش قعلغ نا ) ظ دعن مذستةس اال   ) )1بذنعث ةنع اهللا تاظ ي
  . نع حعرايلعق رةؤعشتة قعلعشقا بذيرعدععمذنازعر

ذنعثدةك عغا    ،ش عرظةؤننعث قئش االمنع ص ارذن ظةلةيهعسس ةن ه االم بعل ا ظةلةيهعسس اال مذس  اهللا تاظ
ذ داق دئضةن ،ظةؤةتكةندعم ذيرذص مذن ذنعثغا يومشاق ضةص قعلعشقا ب ذالرنع ظ ذنعث:  ظ شاق سأز غا يذمظ

ذ ؤةز       ثالر، ظ اآع  ـقعلع ذل قعلعشع، ي عهةتنع قوب دعن ( نةس قانلعقعنعث ظاقعؤعتع دعن ظاش قورقذشع ) هةددع
   .))2مذمكعن

 قذحعالرنعمذ ةت تاص دذ، هعداي دان بعلع صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ظذنعث يولعدعن ظازغانالرنع ظوب
 ت بولغانالرنع ؤة بةتبةخ   تنعث ظعحعدعكع بةتبةخ  ن بةندعلعرع صةرؤةردعضارعث هةقعقةتة  يةنع   ظوبدان بعلعدذ 
. يئزعص بولغان  ) هةممة نةرسعلةر صىتىلضةن تاختعغا ( بذ ظعشنع دةرضاهعدعكع    .  بعلعدذ ظوبدانظةمةسلةرنع  

                                                 
 . ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم46سىرة ظةنكةبذت ) 1(
 .  ـ ظايةت44سىرة تاها ) 2(
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نعث ظعحعدعن توغرا يولغا آعرمعضةنلةر       سةن ظذالر   . شذثا سةن ظذالرنع اهللا تاظاال تةرعصعضة حاقعرعصال قوي           
ظذالرنع توغرا يولغا ظئلعص آعرعش سئنعث مةسظذلعيعتعث      . زةثنع هاالك قعلعؤالمعغعن ظأ،قايغذرذصظىحىن  
ةس ةن. ظةم ةقةت ظاضاهالندذرغذحعدذرس ةن ص قا . س ةتكىزىص قويذش ةتنع ي ذالرغا هةقعق ةقةت ظ ةن ص س

  . ظذالردعن هئساب ظئلعشقا بعز مةسظذلمعز. لدذرسةنسظذمة
ة      ادةمعثنع هعدايةت قعاللمايسةن،      شىبهعس :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت عزآع، سةن خالعغان ظ

دذ      دان بعلع قذحعالرنع ظوب ةت تاص دذ، اهللا هعداي ةت قعلع ادةمنع هعداي ان ظ أزع خالعغ ئكعن اهللا ظ ع )1(. )ل ظ
ةد ةس     !) مذهةمم ظذلعيعتعث ظةم ئنعث مةس ش س ةت قعلع ذالرنع هعداي ةقةت   (ظ ة ص ذرذلغان ؤةزعص اثا تاصش س

   .)2()ةهعسعنع يةتكىزىشتذرآعشعلةرضة اهللا نعث ؤ
 * * * * * * *  

 ÷β Î) uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7Ï%$yè sù È≅÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çFö6Ï%θãã ÏµÎ/ (  È⌡s9 uρ ÷Λän öy9 |¹ uθßγ s9 Öö yz šÎ É9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ö É9 ô¹ $# uρ 

$ tΒ uρ x8ã ö9 |¹ ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷βu“ øt rB óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿω uρ à7 s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $£ϑ ÏiΒ šχρãà6 ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨β Î) ©! $# yìtΒ tÏ% ©!$# 

(#θs) ¨?$# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖ Å¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪  
ظعنتعقام ظالماقحع بولساثالر، ظأزةثالرغا يةتكةن )  زةخمةت ظىحىن-ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان (ظةضةر 

، ظةضةر سةؤر )الريةنع ظاشذرذؤةتمةث( زةخمةت قانحعلعك بولسا، شذنحعلعك ظعنتعقام ظئلعثالر -زعيان 
ذ سةؤر قعلغذحعالر )يةنع ظعنتعقام ظالماي آةحىرسةثالر (قعلساثالر  ةنع آةحىرضىحعلةر (، ب ظىحىن ) ي

سةؤر قعلغعن، ) اهللا نعث يولعداساثا يةتكةن ظةزعيةتلةرضة!) (ظع مذهةممةد(. 126ياخشعدذر) ظةلؤةتتة(
. غا قايغذرمعغعن)ظعمان ظئيتمعغانلعقع(ظذالرنعث . سةؤرةث صةقةت اهللا نعث ياردعمع بعلةنال قولغا آئلعدذ

اهللا هةقعقةتةن تةقؤادارلعق قعلغذحعالر ؤة  .127 معكرعسعدعن يىرعكعث سعقعلمعسذن -ظذالرنعث هعيلة 
  .128ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر

  ؤةتمةستعن ياآع آةم قويماستعن باراؤةر ظئلعش توغرعسعدا قعساس ظالغاندا ظاشذرذ
دا  قاهللا تاظاال بذ ظايعتعدة قعساس ظالغاندا ظادعللعق قعلعش        اآع   ،ا ؤة هةققعنع تاصشذرذص ظالغان  آةم ي

  . دعذةر ظئلعشقا بذيرؤزعيادة قعلماستعن بارا
ظعنتعقام ظالماقحع )  زةخمةت ظىحىن-ظأزةثالرغا يةتكةن زعيان (ظةضةر : ظابدذرازاق اهللا تاظاالنعث

ثالر -تكةن زعيان بولساثالر، ظأزةثالرغا ية  ام ظئلع ةنع ( زةخمةت قانحعلعك بولسا، شذنحعلعك ظعنتعق ي
ذرذؤةتمةثالر ع   )ظاش ث مةنعس ةن ظايتعنع دة دئض عرعننعث  هةققع ع س ةت   ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

ارا        ،ظةضةر بعرةرسع سعلةردعن بعرةرنةرسة ظالسا    : قعلعدذ ةر آئلعدعغان  ؤ سعلةرمذ ظذنعثدعن شذ نةرسعضة ب
   .رسة ظئلعثالرنة

ةتنعث    ذ .  مذجاهعد، ظعبراهعم، هةسةنبةسرع ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع      مةنعسع هةققعدة  بذ ظاي ب
  . قاراشنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص قارعدع

د ذرذن مذسذلمانالر مذشرعكالرنعث : ظعبنع زةي ذالرنعث  (ب ان ظةسكعلعكلعرعنع ظ مذسذلمانالرغا قعلغ
ىن   انلعقع ظىح ع بولمعغ دع كةؤئتعشىةحىرآ) آىح ذيرذلغان ظع ىك     .  ب ذر ؤة آىحل ا بات الم دعنعغ يعن ظعس آئ

                                                 
 .  ـ ظايةت56سىرة قةسةس ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع272سىرة بةقةرة ) 2(
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ة بعز بذ ظ       آعشعلةر ظعمان ظئيتعص آعرعص، ظةضةر اهللا تاظاال بعزضة              ةنع  (تالرنعث  ع رذخسةت قعلسا ظةلؤةتت ي
رعكالرنعث تعدعن غةل) مذش دععظىس ذق، دئ ة قعالتت ىردع . ب ةتنع حىش ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل . ش

  .  جعهادنع يولغا قويذش بعلةن ظةمةلدعن قالدذردع، دئدع بولساقعنعذؤئتعش بذيرىعكالرنع آةحىرمذشر
)سةؤر قعلغعن، سةؤرةث صةقةت اهللا ) اهللا نعث يولعداساثا يةتكةن ظةزعيةتلةرضة!) (ظع مذهةممةد

دذ  ا آئلع ةنال قولغ اردعمع بعل ث ي ذ نع ةنع ب ةن بذيرذق  ي قا آةلض ةؤر قعلعش ةؤرت س قا اهللا ذر ؤة س  قعلعش
  . ةر بئرعشعدذرؤتاظاالنعث خالعشع ؤة ياردعمع بعلةن يةتكعلع بولعدعغانلعقعدعن خة

 ا قايغذرمعغعن )ظعمان ظئيتمعغانلعقع (ظذالرنعث ةنع سةن ساثا قارشعلعق قعلغانالر      غ ةنع  ( ي ي
  . ؤةتكةندذرىعنع صىتشذحىنكع، اهللا تاظاال ظذالرنعث شذنداق بول. قايغذرمعغعنظىحىن ) نالرظعمان ظئيتمعغا
 ة ذالرنعث هعيل ذن -ظ ث سعقعلمعس عدعن يىرعكع اثا د  معكرعس ذالرنعث س ةنع ظ مةنلعك ؤة ى ي ش

ىن انلعق قعلعش ظىح اال ساثا . انلعقلعرعغا يىرعكعث سعقعلمعسذنح تعرعش آأرسةتكةنيام حىنكع، اهللا تاظ
لغذحعدذر ؤة سئنع ظذالرنعث ظىستعدعن     ةت ظاتا قعؤقذؤـ  ساثا آىح  ،ذر، ساثا ياردةم بةرضىحعدذرتتةرلعكئي

  .  ظعرعشتىرضىحعدذرعضةبعغةل
اهللا هةقعقةتةن تةقؤادارلعق قعلغذحعالر ؤة ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر يةنع اهللا تاظاال 

ا بذالر  .  ياخشع ظعشالرنع قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر     ،هةقعقةتةن حةآلةنضةن يامان ظعشالرنع تاشالص         ،مان
ة شمةنلعرع ؤة قارشعلعق آأرسةتكىحعلعرع ظىستعدعن  ىهللا تاظاال ساقاليدعغان، ياردةم بئرعدعغان ؤة د  ا  غةلعب

  . ظاتا قعلعدعغان آعشعلةردذر
ا ؤة     ة تاؤاباتلعرعغ االمغا، ظاظعل انا، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة هةمدذس ا معثالرح اهللا تاظاالغ

  . سىرة نةهلعنعث تةصسعرع تىضعدععلةن شذنعث ب! ساهابعلعرعغا دذرذد ؤة ساالمالر بولسذن
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   توغرعسعداسىرة ظعسرانعث صةزعلعتع 
  

را    ظذدنعث ظعس ع مةس دذلاله ظعبن ذخارع ظاب ام ب ةهف ؤة، ظعم ةم  آ ىرعلعرع مةري عداس  :توغرعس
ىر هةقعقةتة ذ س ذ ب ىر عنم ذغ س ةث ظذل ةث  علةر ظ ةن ظ اؤؤةللةر ؤة م ىر ظ ةن س ةنلعكعنع ،لةردذرع ظأضةنض  دئض

  .يةت قعلعدذرعؤا
ة   ةد ظاظعش ام ظةهم ةنها ظعم ذ ظ دذ    رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : نعث مذن ص

االم لة( ظةلةيهعسس ذتق) نةص ز رتذع لعروزا ت ا، بع دع(س االم روز )ظةم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعقنع عزسعص
ذدةعخالعم ذكغ ا  .ق دةص قاالتت االم روزا تذتمعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز، ص دع ( بع ةيغةمبةر  )ظةم ص

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر آئحة سىرة ظعسرانع ؤة سىرة       .قدةك دةص قاالتتذ  عغعظةلةيهعسساالم روزا تذتم  
   .مةرنع ظوقذيتتعىز

ijk  

 z≈ ysö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u ó r&  Ïν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Åfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# u ysø9 $# ’ n< Î) Ï‰Åf ó¡yϑ ø9 $# $ |Áø% F{$# “ Ï% ©!$# 

$ sΨø. u≈ t/ … çµs9 öθxm … çµtƒ Î ß∴Ï9 ôÏΒ !$ sΨ ÏG≈ tƒ# u 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ã ÅÁt7 ø9$# ∩⊇∪  
ذ ) بارحة نذقساندعن (اهللا  ةد ظةلةيهعسساالمغا (صاآتذر، ظ ذدرعتعمعزنعث دةلعللعرعنع ) مذهةمم ق

ةد ظةلةيهعسساالمنع (آأرسعتعش ظىحىن، بةندعسعنع  ةنع مذهةمم دة مةس ) ي ر آئحع ع هةرامدعن جعدبع
ان مةس ةتلعك قعلغ عنع بةرعك دعاغ ظةقسجعدعظةتراص ئلعص آةل اثالص . ا ظ ةممعنع ظ ةن اهللا ه هةقعقةت

  . 1تذرغذحعدذر، هةممعنع آأرىص تذرغذحعدذر
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظأز قذدرعتع بعلةن هةرةم مةسحعتعدعن ظةقسا نعث اهللا تاظاال

   توغرعسعداانع مةسحعتعضة ظئلعص آةلضةنلعكعنعث باي

اال   ةن ظع  اهللا تاظ ذدرعتع يةتمعض عنعث ق قا بعرس ث قا شباش ىن  ظأزعنع ةنلعكع ظىح ذدرعتع يةتك اهللا  ق
اندعن( ة نذقس اآتذر) بارح أزع ظذلذغلعدع ص أزعنع ظ ة اليعق زات ؤة  . دةص ظ االدعن باشقا ظعبادةتك اهللا تاظ

دةلعللعرعنع آأرسعتعش ظىحىن،  عتعمعزنعثقذدر) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(ظذ . صةرؤةردعضار يوقتذر 
بعر آئحعدة مةسحعتع هةرامدعن ظةتراصعنع بةرعكةتلعك ) ظةلةيهعسساالمنع يةنع مذهةممةد(بةندعسعنع 

دع  ئلعص آةل ارتعص  البولسا ظعبراهعم ظةلةيهعسسا    مةسحعتع ظةقسا   قعلغان ظةقسا مةسحعتعضة ظ مدعن ت

ظايةت  111                           ظعسرا سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ان ظ   انع بولغ ةيغةمبةرلةرنعث ماآ ةن ص حعت)1(ةلعيادعكعآةلض ر مةس ذثا . ذرت بع ةيغةمبةر (ش اال ص اهللا تاظ
ةيغةمبةر        ) ظةلةيهعسساالمنع شذ مةسحعتكة ظئلعص آةلضةندة      ةيغةمبةرلةر شذ يةرضة توصالندع ؤة ص ارلعق ص ب

ذالر  االم ظ ازداظةلةيهعسس ام بغا نام ةردع و ظعم ذص ب ول     . ل ر ي ا بع االمنعث آاتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ب
ظةتراصعدعكع  نعث  مةسحعتع  ظةقسا اهللا تاظاال.(عدذرصاآعت ظذلذغ بعر صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث باشلعغذحع ؤة 

ةتنع ةت ) بةرعك عدعكع زعراظ ذنعث ظةتراص دع ظ ةردة قعل االمنع  . ؤة مئؤعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهللا تاظاالنعث ص
ا  ةمةسحعتعظةقس ا ظاالم ض دعغان آاتت ةت قعلع ة داالل أز قذدرعتعض ع ظ ئلعص آئلعش ةرنع  ظ ذنعثغا ةتل ظ

دذر  عتعش ظىحىن ان       . آأرس ةتكةنلعكعنع باي ةرنع آأرس ذ ظاالمةتل االمغا ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص اهللا تاظ
داق ص مذن دعقعلع ارعثنعث :  دئ ذ صةرؤةردعض عزآع، ظ ىك (شىبهس عتعدعغان بىي ذدرعتعنع آأرس ق

  .)2(دعآأر) ظاالمةتلةرنع
ذر، هةممعنع آأرىص تذرغذحعدذرهةقعقةتةن اهللا هةممعنع ظاثالص تذرغذحعد  يةنع اهللا تاظاال مأمعن
ذن ذن،بولس عر بولس ذن، آاص عنع بولس ا ظعشةنض ذن، اهللا تاظاالغ عنع بولس ة بةندعس، ظعشةنمعض نعث ع هةمم

اثال  أزعنع ظ دذرس ة   ص تذرغذحع اال بةندعلعرعض ذثا اهللا تاظ دذر، ش أرىص تذرغذحع ذالرنع آ ةيلع ؤة ظ ادا  م  دذني
  .  هةقلعق بولغان نةرسعلعرعنع بةرضىحعدذرغا ظذالر ظذالر،عرةتتة بولسذن ظاخ ياآعبولسذن

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص آئلعنضةنلعكعنع بايان قعلعص آةلضةن 
  هةدعسلةر توغرعسعدا 

ةد  ام ظةهم ك   ،ظعم ع مالع ةس ظعبن ذ   ظةن ذ ظةنه دا    رةزعيةلاله االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ق دعن ص
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع  «: دئض اال مئن ااهللا تاظ ة مةسحعتعظةقس ع    ض ان آئحعس اقحع بولغ ئلعص بارم  ظ

ةد   ةكحعكرععمغا ظئشةآتعن حوثراق قئحعردعن آ  قئش أزع آ نع عمع بعر ظذالغ آةلتىرىلدع، ظذ ظذالغ هةربعر ق
ةيغةمبةرلةر ظذالغلعرعنع   آةلدعم، ظذنضة  مةسحعتع ظةقسامةن ظذنعثغا معنعص  . يةتكةن يةرضعحة باساتتع   ع ص

اغالص قوي از  ردعغان قاعب ةت نام ع رةآ رعص ظعكك حعتكة آع ذص مةس اغالص قوي ا ب تعم، ماقق ذص حعق ظوق
اقتعمدا جعبرعظعل ظةلةيهعسسام ظالدعمغا بعر قاحا هاراق بعلةن بعر قاحا سىت ظئلعص    ؤمةسحعتتعن حعققان   

   .دئدع» ظعسالمنعث نعشانعنع تاللعدعث«: م ماثاآةلدع، مةن سىتنع تاللعدعم، جعبرعظعل ظةلةيهعسساال
ةن   ذنعث بعل ماننعث    ش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ ع ظاس بعرعنح

عكعنع دع، ثظعش ةص قعل عنع تةل االمغا   ظئحعلعش ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع م؟«: صةرعش ةن آع دع، » س دئ
ة   ظذ .دئدع » جعبرعظعل  مةن «: جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم   ار    « يةن جعبرعظعل   .دئدع » ؟سةن بعلةن آعم ب

االم االم   « :ظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع» ب ذ. دئ االم  «:  ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس االم. دئ ل ظةلةيهعسس ة«:  جعبرعظع االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

ادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن    ) بعرعنحع ظاسماندا  ( مةن،علدع ظعشعك ظئح  .دئدع» ظاسمانغا ظئلعص حعقعلدع   ظ
   . ظادةم ظةلةيهعسساالم مئنع قارشع ظالدع ؤة ياخشع دذظاالرنع قعلدع.ظذحراشتعم

دعن ظعككعن عكعنعث     حظان ماننعث ظعش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ ع ظاس
دع،   ةص قعل عنع تةل ل ظ  ظئحعلعش تة جعبرعظع االمغا صةرعش م؟ «: ةلةيهعسس ةن آع دع » س ل .دئ  جعبرعظع

االم ل « :ظةلةيهعسس ةن جعبرعظع دع،» م ذدئ ة  ظ ار   « يةن م ب ةن آع ةن بعل دع» ؟س ل  .دئ جعبرعظع
االم االم   « :ظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع» ب ذ. دئ االم  «:  ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

                                                 
  . صةلةستعن شةهرعنعث ضعرعكحة ظاتعلعشع) 1(
  . ـ ظايةت18سىرة نةجم ) 2(



  
  
  

  

 

 517                                                                                                          ظعسرا ـ سىرة 17
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس ل ظةلة. دئ االم جعبرعظع ة«: يهعسس االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ا تةرةصتعن بولغان    ) ظعككعنحع ظاسماندا   ( مةن ، ظعشعكمذ ظئحعلدع   .دئدع» ظاسمانغا ظئلعص حعقعلدع   ظان

ذغقانالرنعث ةهيا ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالمالرو ظت ذللعرع ي ةن غ دع ؤة  بعل ذالر مئنع قارشع ظال ظذحراشتعم، ظ
  . ياخشع دذظاالرنع قعلدع

عكعنعث  ظا ماننعث ظعش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ ع ظاس دعن ظىحعنح ن
دع،   ةص قعل عنع تةل االمغا   ظئحعلعش ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع م؟ «: صةرعش ةن آع دع » س ل .دئ  جعبرعظع

االم ةن «: ظةلةيهعسس لم دع » جعبرعظع ذ.دئ ة  ظ ار   « يةن م ب ةن آع ةن بعل دع» ؟س ل   .دئ جعبرعظع
اال االم   « :مظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع» ب ذ. دئ االم  «:  ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس االم. دئ ل ظةلةيهعسس ة«:  جعبرعظع االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
دع  ئلعص حعقعل مانغا ظ دع» ظاس دع .دئ عك ظئحعل ةن. ظعش ماندا  ( م ع ظاس االم ) ظىحعنح ىف ظةلةيهعسس  يىس

ضىزةللعكنعث يئرعمع بئرعلضةن ظعكةن، ظذ مئنع قارشع ظالدع ؤة      ) دذنيادعكع(ظذحراشتعم، ظذنعثغا   ن  بعلة
   .ياخشع دذظاالرنع قعلدع

عكعنعث     ماننعث ظعش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ أتعنحع ظاس دعن ت ظان
دع،   ةص قعل عنع تةل االمغا   ظئحعلعش ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع م؟ «: صةرعش ةن آع دع » س ل .دئ  جعبرعظع

االم ل « :ظةلةيهعسس ةن جعبرعظع دع » م ذ.دئ ة  ظ ار   « يةن م ب ةن آع ةن بعل دع» ؟س ل   .دئ جعبرعظع
االم االم   « :ظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع» ب ذ. دئ االم  «:  ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس االم. دئ ل ظةلةيهعسس ة«:  جعبرعظع االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
دع  ئلعص حعقعل مانغا ظ دع» ظاس دع .دئ ةن، ظعشعك ظئحعل ماندا  ( م أتعنحع ظاس االم ) ت درعس ظةلةيهعسس  ظع

ةن   تعم بعل دع     .ظذحراش االرنع قعل ع دذظ دع ؤة ياخش ع ظال ع قارش ذ مئن درعس  . ظ ةيغةمبعرع ظع اال ص   اهللا تاظ
   .دع دئ))1ظذنع بعز يذقعرع ظورذنغا آأتىردذق: هةققعدة

عن دعن بةش عكعنعث  حظان ماننعث ظعش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ ع ظاس
االمغا     ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع دع، صةرعش ةص قعل عنع تةل م؟ةنس «: ظئحعلعش دع »  آع ل .دئ  جعبرعظع

االم ل « :ظةلةيهعسس ةن جعبرعظع دع » م ذ.دئ ة  ظ ار   « يةن م ب ةن آع ةن بعل دع» ؟س ل   .دئ جعبرعظع
االمظةلة االم   « :يهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع» ب ذ. دئ االم  «:  ظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس االم. دئ ل ظةلةيهعسس ة«:  جعبرعظع االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
دع   ئلعص حعقعل مانغا ظ دع» ظاس دع .دئ عك ظئحعل ةن، ظعش عن ( م مانداحبةش اال ) ع ظاس ارىن ظةلةيهعسس  مه

   .ظذحراشتعم، ظذ مئنع قارشع ظالدع ؤة ياخشع دذظاالرنع قعلدعبعلةن 
التعن دعن ظ عكعنعث  حظان ماننعث ظعش االم ظاس ل ظةلةيهعسس دعم، جعبرعظع ئلعص حعقعل مانغا ظ ع ظاس

دع ةص قعل عنع تةل االمغا.ظئحعلعش ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع م؟«:  صةرعش ةن آع دع» س ل .دئ  جعبرعظع
االم ةن«: ظةلةيهعسس لج م دع،» عبرعظع ذدئ ة  ظ ار   « يةن م ب ةن آع ةن بعل دع» ؟س ل  .دئ جعبرعظع
االم االم « :ظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ةن بعل ارم دع،» ب ذ دئ االم «:  ظ مذهةممةدظةلةيهعسس

ذ؟ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ دع»ظاس االم. دئ ل ظةلةيهعسس ة«:  جعبرعظع االم  ،هةظ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
دع  ئلعص حعقعل دع »ظاسمانغا ظ دع، ظعشعكمذ ظئحعل ةن، دئ التعن ( م مانداحظ ا) ع ظاس االم مذس  ظةلةيهعسس

ةتتعن  . ظذ مئنع قارشع ظالدع ؤة ياخشع دذظاالرنع قعلدع       .ظذحراشتعم بعلةن   ع ظاسمانغا ظئلعص   ح ظاندعن ي
 صةرعشتة جعبرعظعل    . جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظاسماننعث ظعشعكعنعث ظئحعلعشعنع تةلةص قعلدع       .حعقعلدعم

                                                 
  . ـ ظايةت59سىرة مةريةم ) 1(
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االمغاظ م؟ «: ةلةيهعسس ةن آع االم  » س ل ظةلةيهعسس دع، جعبرعظع ل « :دئ ةن جعبرعظع دع» م ذ.دئ ة  ظ  يةن
ار« ةن آعم ب ةد ظةلةيهعسساالم« :جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم .دئدع» ؟سةن بعل ةن مذهةمم ارمةن بعل  » ب

دع ذ.دئ ذ؟   «:  ظ ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ االم ظاس ةد ظةلةيهعسس دع»مذهةمم ل ظةلة. دئ االم جعبرعظع : يهعسس
ة« دع  ،هةظ ئلعص حعقعل ةد ظةلةيهعسساالم ظاسمانغا ظ دع»مذهةمم دع. دئ ةن، ظعشعك ظئحعل ةتتعن ( م ع حي

   . ظذ مئنع قارشع ظالدع ؤة ياخشع دذظاالرنع قعلدع.ظذحراشتعم بعلةن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم) ظاسماندا
ة ي    االم بةيتذلمةظمذرعض راهعم ظةلةيهعسس ذر أظعب ةن غانلىنىص ت ع    ظعك ةر آىن ة ه ، بةيتذلمةظمذرعض

ةتمعش تة آعرع  مي ث صةرعش ةن، ع تة    دعك ان صةرعش رعص حعقق تعم آع ر قئ ذنعثغا(بع ةن قايت)ظ . ا آعرمةيدعك
اردع      ظا راقلعرع  ظذ دةرةخنعث   .ندعن جعبرعظعل مئنع سعدرةتذلمذنتةها دئضةن دةرةخنعث يئنعغا ظئلعص ب  ياص

ذقت   تةك حوثل ؤعلعرع آىص دةك، مئ علنعث قذالقلعرع ةنص ذيرذق   .ا ظعك رةر ب عدعن بع اال تةرعص ة اهللا تاظ  دةرةخك
ة دةرةخ ظأزض  ذمكعن        .دعكةنعرعآةلس ع م ةتلةص بئرعش ىزةللعكعنع سىص ث ض ذ دةرةخنع ذقنعث ظ رةر مةخل  بع

  . ظةمةستذر
ماثا بعر آئحة ـ آىندىزنعث      . عظاندعن اهللا تاظاال ماثا ؤةهعي قعلماقحع بولغانلعرعنع ؤةهعي قعلد        

ةللعك   ةرز قعلدع     ظعحعدة ظ ايتعص حىشتىم    . ؤاخ ناماز ظوقذشنع ص ايتعص    ؤة ظاندعن مةن ق  حة مذسا عحىشك ق
ةرز قعلدع؟      « : مذسا  .مىشتىظةلةيهعسساالم بعلةن آأر    : مةن . دئدع »صةرؤةردعضارعث ظىممعتعثضة نئمعنع ص

عص حعقعص  قايت«: مذسا .دئدعم» بعر آئحة ـ آىندىزنعث ظعحعدة ظةللعك ؤاخ ناماز ظوقذشنع صةرز قعلدع «
ادا الرناماز بذ   نع سورعغعن، ظىممعتعث    عيةثضعللعتعص بئرعش    نامازنع  ظىممعتعثضة صةرؤةردعضارعثدعن  نع ظ

 مةن صةرؤةردعضارعمنعث قئشعغا   .دئدع» سعناص باققان  ظةؤالدعنع حىنكع، مةن ظعسراظعل  .اللمايدذوقعلعص ب 
صةرؤةردعضارعم بةش    .دئدعم » ؟بةرسةث ظع صةرؤةردعضارعم ظىممعتعمدعن نامازنع يةثضعللعتعص         «: حعقعص

   . نامازنع يةثضعللعتعص بةردعخؤا
ا     ىص مذس ايتعص حىش ةن ق دعن م ت   ظان ةن آأرىش االم بعل ا عظةلةيهعسس دع؟ «: م، مذس داق بول  »قان

دع ةن .دئ ةش ؤ «:  م ارعم ب ازاخصةرؤةردعض ةردع  نام عللعتعص ب دعم »  يةثض ا.دئ ث  «:  مذس ظىممعتع
دعنعقالغ ص بواللماي ذ قعلع ارعثدعنذ،نعم ص صةرؤةردعض ايتعص حعقع ة  ق ازنع ظىممعتعثض عللعتعص  نام يةثض

ظارعلعقعدا  ظةلةيهعسساالمنعث   شذنداق قعلعص مةن صةرؤةردعضارعم بعلةن مذسا    .دئدع» نع سورعغعن عبئرعش
ىردىم،        تعم حعقعص ـ حىشىص ي ة قئ ر نةحح دا(بع تعم حعققعنعم ةر قئ ةش ؤا) ه ةش ب اال ب ازنع خاهللا تاظ  نام

 بعر آئحة ـ آىندىز ظعحعدة      !ظع مذهةممةد«: اهللا تاظاال ماثا) ظةث ظاخعرقع قئتعمدا(للعتعص بئرعص يةثضع
ار  و، هةربعر ؤاخ ناماز ظ   دذر بذ بةش ؤاخ ناماز   اناظوقذلعدعغعنع م  ا ب  بذ بةش ؤاخ   ،ةر بولذص اؤن ؤاخ نامازغ

 ؤاخ نامازنعث ساؤابعغا   50وقذسا  يةنع آعم بذ بةش ؤاخ نامازنع ظ    (ناماز ظةللعك ؤاخ نامازغا باراؤةردذر   
عدذ ع.)ظئرعش ا ، آعمك ذنع قعلمعس ص ظ ةت قعلع نع نعي نع قعلعش ع ظعش ر ياخش اؤاب ، بع ر س ذنعثغا بع  ظ
 بعر يامان ظعشنع قعلعشقا نعيةت قعلعص    ، آعمكع. ناؤادا ظذنع قعلغان بولسا ظون ساؤاب يئزعلعدذ .يئزعلعدذ

ا  ان بولس ذنع قعلمعغ ذناه يئ ،ظ ئح ض ذنعثغا ه دذ ظ ا .زعلماي ان بولس ذنع قعلغ اؤادا ظ ذناه  ، ن رال ض ةقةت بع  ص
   .دئدع» يئزعلعدذ

دعن ىص     ظان عغا حىش االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس ةش ؤا (مذس ث ب ا خنامازنع ةنلعكعنعق ) حىشىرىلض
ذنع دعمثغاظ ةؤةر قعل ايتعص حعقعص صةرؤةردعضارعثدعن«:  مذسا ظةلةيهعسساالم. خ ازنع ظىممعتعثضة ق  نام

عللعتعص ب دذ نع سورعغعنعئرعشيةثض ذ قعلعص بواللماي دع» ، ظىممعتعث بذنعم ارعمنعث .دئ ةن صةرؤةردعض  م
عغا  اقئش ص ع ح قايت عللعتعص بئرعش(قع ةك يةثض ذ ب ص و س)نععبذنعثدعنم ا قعلع تعن هاي راش

  .  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.»قايعتعص حىشتىم) صةرؤةردعضارعمنعث قئشعغا حعقماي(
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ام ظة ةدظعم دذ   ،هم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةيغةمبةر :  ظةن ص
ةيغةمبةر   ئظئلعص ماثماقحع بولغان آ      ) هةرةم مةسحعتعدعن ظةقسا مةسحعتعضة       (ظةلةيهعسساالمنع   حعسع ص

ذ ظذالغ   ظ .لةنضةن بعر ظذالغ آةلتذرذلدع    يىضةنقذلغان ؤة  وظةلةيهعسساالمنعث معنعشع ظىحىن جابدذقلعرع ت  
 بولدع؟   ة نئم  ساثا«: ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل ،ضعلع قويمعغاندا  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع معن   حاصحعص

ةن  ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ث كع،اهللا نع اثا اهللا تاظاالنع دة س ةتلعكنةزعرع ذ هأرم ان بذنعثدعنم   بولغ
  .آةتتعلىص آىأتص تةر علداحعصدعن  شذنعث بعلةن ظذ ظذالغ. دئدع»بعرسع معنعص باقمعغان

ةد   ام ظةهم ةنلعكعنع     ،ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن
دذ ةت قعلع ةن قوغذشذ «: رعؤاي دا م ئلعص حعققان ارعم مئنع ظاسمانغا ظ اقلعرع نصةرؤةردعض ان تعرن دعن بولغ

ةن  دعبعل ع ؤة مةي ىم  يىزلعرعن ر تىرآ ان بع أتتىملعرعنع تاتعلعؤاتق عدعن ظ علةرنعث قئش ةن.آعش ع « : م ظ
ل ذالر آعمل!جعبرعظع دعم»ر؟ة ظ ل. دئ علةرنعث ض: جعبرعظع ذالر آعش دعغان أ ظ لعرعنع يةي ةنع (ش ي

ىز ـ ظابرذيلعرعغا تعل تةآ      ) آعشعلةرنعث غةيؤةتلعرعنع قعلعدعغان    ذالرنعث ي  ،زعدعغان آعشعلةردذر كىؤة ظ
  .دئدع

ذ    ةس رةزعيةلالهىظةنه ةد ظةن ام ظةهم ةنلعكعنع   ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص
دذ ةت قعلع ان آ ةنم«: رعؤاي ئلعص حعقعلغ مانغا ظ ا ئ ظاس ةن   حعسع مذس االمنعث قئشعدعن ظأتك ظةلةيهعسس
ا  دا مذس عدة ظ  ؤاقتعم االم قةبرعس ذرذص ناأظةلةيهعسس ارة ت ذؤاتوز ظم ةنقانق ام  » ظعك نع ظعم ذ هةدعس  ب

  .مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
ةت      ظع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ع سةظس ك ظعبن العكتعن مالع ع م ةس ظعبن ةد ظةن ام ظةهم م
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرضة ظأزعنع هةرةمدعكع مةسحعتعدعن ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص           : قعلعدذ

دع   ئآ داق دئ رعص مذن أزلةص بئ ذق س ةن آئحعسع توغرذل ةن «: لعنض ةتعمنم ة   )1(عثه دا يئنعح  انتقاييئنع
اتقعنع شذ     :ظعدعم، بعرسع آئلعص يئنعدا تذرغان بعرسعضة   دذ ، ظىح آعشعنعث ظوتتذرعسعدا ي  ظاندعن  )2(  دةي

دع    ذ يئرعم ث ب ئلعص مئنع ع آ عحة  نبعرس ذ يئرعمض تعغعحة   ( ب دعكعمنعث ظاس ارتعص آعن ئلعمدعن ت ةنع ض ) ي
رعص دع   عكع، يىر)3(يئ رعص ظال ع حعقع ةن لع    .من ةت بعل ان ؤة هئكم دعن ظعم ا      ظان ر قاح ذن بع قان ظالت ق توش

ىر دع، ي ةن (م عكعآةلتىرىل ىيع بعل زةم س ةن  (ذصيذيذل) زةم ةت بعل ان ؤة هئكم دعن  ) ظعم قذزذلذص قايتع توش
ةدعمع، ( رةثضع ظاق     ، ظئشةآتعن حوث    ،حعكع ظاندعن قئحعردعن آ   .ظورنعغا سئلعص قويذلدع   أزع يةتكةن  آ  ق

   .قا معندىرىلدىمغ ظذ ظذال،بعر ظذالغ آةلتىرىلدع) تعدعغانئيةرضعحة ي
ثعص       ئلعص مئ ع ظ االم مئن ل ظةلةيهعسس دعن جعبرعظع ئلعص   ،ظان مانغا ظ ع ظاس لعص ئآ  بعرعنح

عكعنعث ( ماننعث ظعش دع،   ) ظاس ةص قعل عنع تةل دعغان (ظئحعلعش عككة قاراي تة)ظعش م؟  «:  صةرعش ذ آع  »ب
دع االم.دئ ل ظةلةيهعسس ل«:  جعبرعظع دع»جعبرعظع تة. دئ ار«:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س  . دئ

ل ار«: جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم تة. دئ ذ؟«:  صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم  . دئ
 . دئدع » بذ يةرضة ظةجةصمذ ياخشع آعشع آئلعصتذ    ،قارشع ظالعمعز «: ةرعشتةص . دئدع »هةظة«: جعبرعظعل

ةردة    ،عص بولذص قارعسام    ر مةن ظعشعكتعن آع    .دعبعزضة ظعشعك ظئحعل   ادةم ظةلة   ظذ ي ار ظعكةن   ظ  .يهعسساالم ب

                                                 
  .بذ، آةبعنعث قئشعدعكع ظادةم بويع قعلعنعص سئلعنغان تامدذر) 1(
دا  ) 2( ذالرنعث ظوتتذرع ةمزة رةزعيةلالهذظةنه ةن ه ةر بعل اغعلعرع جةظص دة ت ةنعث ظأيع ذ هانعظ عدعكع ظذمم ةبعنعث قئش االم آ لعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ظةس

ارا تاشنعث يئ                   عدعن ق قذزذص ظأينعث دئرعزعس عدعن قذص االمنع تاغعلعرعنعث ظارعس تعلةر صةيغةمبةرظةلةيهعسس دع، صةرعش دذ،    ظذخالؤاتقان ظع ئلعص حعقع ا ظ نعغ
  .صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذيقذسع تئخعحة ظئحعلمعغان بولغاحقا قارا تاشنعث يئنعدا يئنعحة ياتقان ظعدع

ع،        ) 3( دا، ظعككعنحعس ك ؤاقتع االم آعحع ع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن، بعرعنحعس ىز بةرض تعم ي ىح قئ ع ظ رعش ظعش عنع يئ االمنعث آأآس صةيغةمبةرظةلةيهعسس
  .مبةرظةلةيهعسساالمغا صةيغةمبةرلعك بئرعلضةن ؤاقتعدا، ظىحىنحعسع، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع ظاسمانغا ظئلعص حعقماقحع بولغان ؤاقتعدا بولغاندذرصةيغة
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ةر      دذر،ث ظادةم ظةلةيهعسساالم   ظاتابذ  «: جعبرعظعل ةردعم،       . دئدع  » ظذنعثغا ساالم ب  مةن ظذنعثغا ساالم ب
   . دئدع»ظوغلذم ؤة ياخشع صةيغةمبةرياخشع  ،قارشع ظالعمعز«: ظذ ماثا ساالمنع قايتذرذص

ظئحعلعشعنع  ) نعث ظعشعكعنعث  ظاسمان (ظاندعن جعبرعظعل مئنع ظعككعنحع ظاسمانغا ظئلعص آئلعص         
دع،   ةص قعل دعغان (تةل عككة قاراي تة)ظعش م؟ «:  صةرعش ذ آع دع»ب االم  . دئ ل ظةلةيهعسس ةن « :جعبرعظع م

ل دع»جعبرعظع تة. دئ ار «:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س ل. دئ ار«:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ
تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ة«: ل جعبرعظع. دئ دع»هةظ تة . دئ :  صةرعش

تذ      « ع آئلعص ع آعش مذ ياخش ة ظةجةص ذ يةرض العمعز ب ع ظ دع»قارش عك ظئحعل  . دئ ة ظعش ة. دع بعزض ن م
رعص  عكتعن آع ةن   قظعش ار ظعك االمالر ب ا ظةلةيهعسس ةهيا ؤة ظعس ةردة ي ذ ي ام ظ ع .ارعس ذ ظعككعس ا  ظ ظان

العلعرع ظع   ذغقانالرنعث ب ان ت تعن بولغ ل.دعتةرةص ذ «:  جعبرعظع ةهياب ا ؤة ي االمالردذر ظعس  ،ظةلةيهعسس
ةر ذالرغا ساالم ب دع»ظ ةردعم . دئ ذالرغا ساالم ب ةن ظ ذرذص . م ا ساالمنع قايت ذالر ماث العمعز«:  ظ  ،قارشع ظ

   . دئدع» ؤة ياخشع صةيغةمبةرذلياخشع ظوغ
ظئحعلعشعنع  ) ظاسماننعث ظعشعكعنعث  (ظاندعن جعبرعظعل مئنع ظىحعنحع ظاسمانغا ظئلعص آئلعص             

دع، تةل دعغان(ةص قعل عككة قاراي تة)ظعش م؟«:  صةرعش ذ آع دع»ب االم. دئ ل ظةلةيهعسس :  جعبرعظع
ل« دع»جعبرعظع تة. دئ ار   «:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س ل. دئ ار «:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ

تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ل. دئ ة«:  جعبرعظع دع»هةظ تة . دئ :  صةرعش
ع ظ « ة ظةجة ،العمعزقارش ذ يةرض تذ  ب ب ع آئلعص ع آعش ذ ياخش دع»م عك ظئحعل . دئ ة ظعش ةن .دع بعزض  م

ام رعص قارعس عكتعن آع ىف،ظعش ةردة يىس ذ ي ةن  ظ ار ظعك االم ب ل.ظةلةيهعسس ىف «:  جعبرعظع ذ يىس ب
ةر  دذر،ظةلةيهعسساالم  ا ساالمنع قايتذرذص    . دئدع » ظذنعثغا ساالم ب ةردعم، ظذ ماث :  مةن ظذنعثغا ساالم ب

   . دئدع» ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع صةيغةمبةر،قارشع ظالعمعز«
ئلعص آئلعص   أتعنحع ظاسمانغا ظ ظئحعلعشعنع ) ظاسماننعث ظعشعكعنعث(ظاندعن جعبرعظعل مئنع ت

دع،  ةص قعل دعغان(تةل عككة قاراي تة)ظعش م؟«:  صةرعش ذ آع دع»ب االم. دئ ل ظةلةيهعسس :  جعبرعظع
ل« دع»جعبرعظع تة. دئ ةن «:  صةرعش ةن بعل ار س م ب دع»؟ آع ل. دئ ار «:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ

تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ل. دئ ة«:  جعبرعظع دع»هةظ تة . دئ :  صةرعش
العمعز « ع ظ ة ظةجة ،قارش ذ يةرض تذ  ب ب ع آئلعص ع آعش ذ ياخش دع»م عك ظئحعل . دئ ة ظعش ةن . دع بعزض م

ام   رعص قارعس عكتعن آع درعس   ،ظعش ةردة ظع ذ ي ةن   ظ ار ظعك االم ب ل.ظةلةيهعسس درعس  «:  جعبرعظع ذ ظع ب
ةردذر،ظةلةيهعسساالم ذنعثغا ساالم ب ةردعم. دئدع» ظ ذنعثغا ساالم ب ا ساالمنع قايتذرذص. مةن ظ ذ ماث :  ظ

   . دئدع» ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع صةيغةمبةر،قارشع ظالعمعز«
ظئحعلعشعنع  )  ظعشعكعنعث ظاسماننعث (ع ظاسمانغا ظئلعص آئلعص    حظاندعن جعبرعظعل مئنع بةشعن      

دع،  ةص قعل دعغان(تةل عككة قاراي تة)ظعش م؟«:  صةرعش ذ آع دع»ب االم. دئ ل ظةلةيهعسس :  جعبرعظع
ل« دع»جعبرعظع تة. دئ ار   «:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س ل. دئ ار «:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ

تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ل. دئ دع»ةهةظ«:  جعبرعظع تة . دئ :  صةرعش
العمعز « ع ظ تذ   ،قارش ع آئلعص ع آعش مذ ياخش ة ظةجةص ذ يةرض دع» ب عك ظئحعل . دئ ة ظعش ةن .دع بعزض  م

ام   رعص قارعس عكتعن آع ةن    ،ظعش ار ظعك االم ب ارذن ظةلةيهعسس ةردة ه ذ ي ل. ظ ارذن  «:  جعبرعظع ذ ه ب
ةردذر،ظةلةيهعسساالم ذنعثغا ساالم ب ةردعم. دئدع» ظ ذنعثغا ساالم ب ا ساالمنع قايتذرذص ظ. مةن ظ : ذ ماث

   . دئدع» ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع صةيغةمبةر،قارشع ظالعمعز«
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التعن       ظئحعلعشعنع  ) ظاسماننعث ظعشعكعنعث  (ع ظاسمانغا ظئلعص آئلعص    حظاندعن جعبرعظعل مئنع ظ
دع،  ةص قعل دعغان(تةل عككة قاراي تة)ظعش م؟«:  صةرعش ذ آع دع»ب االم. دئ ل ظةلةيهعسس :  جعبرعظع

ل« دع»جعبرعظع تة. دئ ار   «:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س ل. دئ ار «:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ
تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ل. دئ ة«:  جعبرعظع دع»هةظ تة . دئ :  صةرعش

العمعز « ع ظ ة ظةجة ،قارش ذ يةرض تذ  ب ب ع آئلعص ع آعش ذ ياخش دع»م عك ظئحعل . دئ ة ظعش ةن .دع بعزض  م
رع عكتعن آع امظعش ا،ص قارعس ةردة مذس ذ ي ةن  ظ ار ظعك االم ب ل.ظةلةيهعسس ا «:  جعبرعظع ذ مذس ب

ةردذر، ظةلةيهعسساالم ذنعثغا ساالم ب ةردعم. دئدع»ظ ذنعثغا ساالم ب ا ساالمنع قايتذرذص. مةن ظ ذ ماث :  ظ
ةيغةمبةر      ،قارشع ظالعمعز « ص ى مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن آأرىش       مةن  . دئدع  » ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع ص
دا ب ان ؤاقتعم ذص ماثغ دعن ،ول ةتتع، ظذنعث الص آ ذ يعغ ةن؟ئن« : ظ ة يعغاليس ذو دةص س»معض : رالغاندا، ظ

ة          « ق جةننةتك دعن جع ث ظىممعتعم ع مئنع نعث ظىممعت ر ياش ةن بع ذص آةلض ةيغةمبةر بول يعن ص دعن آئ مةن
   . دئدع»آعرضةنلعكع ظىحىن يعغاليمةن

ةتتعن      ظئحعلعشعنع  ) ظاسماننعث ظعشعكعنعث  (آئلعص  ع ظاسمانغا ظئلعص      حظاندعن جعبرعظعل مئنع ي
دع ةص قعل دعغان (.تةل عككة قاراي تة)ظعش م؟«:  صةرعش ذ آع دع»ب االم. دئ ل ظةلةيهعسس :  جعبرعظع

ل« دع»جعبرعظع تة. دئ ار   «:  صةرعش م ب ةن آع ةن بعل دع»؟س ل. دئ ار «:  جعبرعظع ةد ب دع»مذهةمم  . دئ
تة ذ؟   «: صةرعش ئلعص حعقعلدعم مانغا ظ ةد ظاس دع»مذهةمم ل. دئ ة«:  جعبرعظع دع»هةظ تة . دئ :  صةرعش

العمعز « ع ظ ة ظةجة ،قارش ذ يةرض تذ  ب ب ع آئلعص ع آعش ذ ياخش دع»م عك ظئحع . دئ ة ظعش دع بعزض ةن « .ل م
عكتعن  رعص ظعش امآع ذص قارعس ةن ،بول ار ظعك االم ب راهعم ظةلةيهعسس ةردة ظعب ذ ي ل.» ظ ذ «:  جعبرعظع ب

راهعم ظةلةيهعسساالم ةردذر،ظعب ذنعثغا ساالم ب د» ظ ةردعم .ع دئ ذنعثغا ساالم ب ةن ظ ا ساالمنع . م ذ ماث  ظ
   . دئدع» ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع صةيغةمبةر،قارشع ظالعمعز«: قايتذرذص

عدرةت  ا س دعن ماث ةن دةرةخ آأةلمذنتذظان ةر   ها دئض ع هةج ث مئؤعس ذ دةرةخنع دع، ظ ةنتعنعثرىل  )1( آ
رعقع دةك ؤةعآىص  ةن   ياص دةك ظعك علنعث قذالقلعرع ل ظةلةي . ص االم  جعبرعظع عدرةت «: هعسس ذ س ها ةلمذنتذب

ا باربولذص ظعككعسع تئشعغا ؤة ظعككعسع ظعحكعرعضة ظاقعدعكةن،                  . دئدع  »دذردةرعخع ةردة تأت دةري  ظذ ي
ةن ذ نئم  «: م ل ب ع جعبرعظع دعم»؟ةظ ل. دئ ةتت «:  جعبرعظع اققعنع جةنن ة ظ ع دعظعحكعرعض ا، ةكع ظعكك ري

  . مةظمذر آأرىلدع ظاندعن ماثا بةيتذل. دئدع»اسعدذررات دةريعفتاشقعرعغا ظاققعنع نعل دةرياسع بعلةن 
ةتادة االمنعث  ،ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذر«:  ظةب ةر غابةيتذلمةظم  ه

ان صةرعشتة ظذنعثغا           (دعكةن،   عث صةرعشتة آعرع    م 70 آىنع  »ا آعرمةيدعكةن  قايت  )بعر قئتعم آعرعص حعقق
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

دع    داق دئ أزعنع داؤام قعلعص مذن ذرذنقع س االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص دعمغا  «: ظان دعن ظال ظان
دع  ةل آةلتىرىل ا هةس ر قاح ىت ؤة بع ا س ر قاح اراق، بع ا ه ر قاح ل .بع دعم، جعبرعظع ىتنع تاللع ةن س  م

ةللع  ظاندعن ماثا هةر . دئدع ،نع تاللعدعث ظعسالمنعث نعشان : اثاظةلةيهعسساالم م  ك ؤاخ ناماز ظوقذش   آىنع ظ
ةر دعص ةن .ز قعلعن دعن ( م ارعمنعث يئنع عغا     ) صةرؤةردعض االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس ىص مذس ايتعص حىش ق

ةرز قعلدع؟ دئدع      : آةلدعم، ظذ  ةللعك ؤاخ ناماز     « : مةن .صةرؤةردعضارعث ظىممعتعثضة نئمعنع ص هةر آىنع ظ
دع  ةرز قعل دعم»ظوقذشنع ص االم. دئ ا ظةلةيهعسس عز   ظىممعتعث ه: مذس ازنع هةرض ةللعك ؤاخ نام ع ظ ةر آىن

 ظامالالرنع  غا آأص  سعناص آأرضةن ؤة ظذالر     ظةؤالدعنع   حىنكع، مةن سةندعن بذرذن ظعسراظعل         .ظوقذيالمايدذ
ارعث  ان، شذثا سةن صةرؤةردعض عللعتعص بئرعش ، قئشعغا حعقعصنعثقعلغ ة يةثض نع ع ظذنعثدعن ظىممعتعثض

                                                 
 .مةدعنعدعكع بعر آةنت) 1(
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ورعغعن دع،س ارعمنعث ق . دئ ةن صةرؤةردعض ص   م ا حعقع عغا قايت عللعتعص بئرعش (ئش دعن يةثض  )نععظذنعث
   . صةرؤةردعضارعم مةندعم ظون ؤاخ نامازنع يةثضعللعتعص بةردع،سورعدعم

ذ ا حىشتىم، ظ دذث؟ دةص سورعدعئ ن:مةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ ةن.معضة بذيرذل ةر « : م ه
 ظىممعتعث هةر آىنع قعرعق ؤاخ      :ةيهعسساالم مذسا ظةل  . دئدعم »آىنع قعرعق ؤاخ ناماز ظوقذشقا بذيرذلدذم     

غا  سعناص آأرضةن ؤة ظذالر    ظةؤالدعنع   حىنكع، مةن سةندعن بذرذن ظعسراظعل        .نامازنع هةرضعز ظوقذيالمايدذ  
أص ارعث  آ ةن صةرؤةردعض ذثا س ان، ش الالرنع قعلغ ة   نعث ظام دعن ظىممعتعثض ص ظذنعث عغا حعقع  قئش

   . دئدع،نع سورعغعنعيةثضعللعتعص بئرعش
ص   م ا حعقع عغا قايت ارعمنعث قئش ورعدعم   ظذنعث،ةن صةرؤةردعض نع س عللعتعص بئرعش  .دعن يةثض

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا  « : مةن. يةنة ظون ؤاخ نامازنع يةثضعللعتعص بةردع نصةرؤةردعضارعم مةندع 
دذمهةر آىنع ظوتتذز ؤاخ ناماز ظوقذشقا ب     « : مةن .معضة بذيرذلدذث؟ دةص سورعدع   ئحىشتىم، ظذ ن    »ذيرذل

 حىنكع، مةن   . مذسا ظةلةيهعسساالم ظىممعتعث هةر آىنع ظوتتذز ؤاخ نامازنع هةرضعز ظوقذيالمايدذ              .دئدعم
راظعل   ذرذن ظعس ةندعن ب ةؤالدعنعس ذالر   ظ ةن ؤة ظ عناص آأرض أص  س ةن    غا آ ذثا س ان، ش الالرنع قعلغ ظام

   . دئدع،نع سورعغعنعبئرعش ظذنعثدعن ظىممعتعثضة يةثضعللعتعص ، قئشعغا حعقعصنعثصةرؤةردعضارعث
ص     ا حعقع عغا قايت ارعمنعث قئش ةن صةرؤةردعض ورعدعم   ،م نع س عللعتعص بئرعش دعن يةثض  . ظذنعث

دع  ةردع  نصةرؤةردعضارعم مةن ون ؤاخ نامازنع يةثضعللعتعص ب ة ظ   مةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا . يةن
تىم ذ.حىش ورعدع  ئ ن: ظ دذث؟ دةص س ة بذيرذل ةن.معض ع  « : م ةر آىن دذم  20ه قا بذيرذل از ظوقذش  » ؤاخ نام
 حىنكع، مةن  . ظىممعتعث هةر آىنع يعضعرمة ؤاخ نامازنع هةرضعز ظوقذيالمايدذ      : مذسا ظةلةيهعسساالم  .دئدعم

راظعل   ذرذن ظعس ةندعن ب ةؤالدعنعس ذالر   ظ ةن ؤة ظ عناص آأرض أص  س ةن    غا آ ذثا س ان، ش الالرنع قعلغ ظام
   . دئدع،نع سورعغعنعىممعتعثضة يةثضعللعتعص بئرعش قئشعغا حعقعص ظذنعثدعن ظنعثصةرؤةردعضارعث

ص   ا حعقع عغا قايت ارعمنعث قئش ةن صةرؤةردعض ورعدعم (م نع س عللعتعص بئرعش دعن يةثض  .)ظذنعث
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا  « : مةن.صةرؤةردعضارعم مةندعم يةنة ظون ؤاخ نامازنع يةثضعللعتعص بةردع    

ذ  تىم، ظ دذث؟ ئ ن:حىش ة بذيرذل ورعدع دة»معض ةن.ص س دذم     : م قا بذيرذل از ظوقذش ون ؤاخ نام ع ظ ةر آىن  ، ه
دعم االم.دئ ا ظةلةيهعسس د   : مذس عز ظوقذيالماي ازنع هةرض ون ؤاخ نام ع ظ ةر آىن ث ه ةن .ذ ظىممعتع ع، م  حىنك

راظعل   ذرذن ظعس ةندعن ب ةؤالدعنعس ذالر   ظ ةن ؤة ظ عناص آأرض أص س ةن    غا آ ذثا س ان، ش الالرنع قعلغ  ظام
 مةن  . دئدع ، ظذنعثدعن ظىممعتعثضة يةثضعللعتعص بئرعشنع سورعغعن     ،ئشعغا حعقعص    ق نعثصةرؤةردعضارعث

ص   ا حعقع عغا قايت ارعمنعث قئش ورعدعم  ،صةرؤةردعض نع س عللعتعص بئرعش دعن يةثض ةن  . ظذنعث ذنعث بعل  ش
ذيرذدع    قا ب از ظوقذش ةش ؤاخ نام ع ب ةر آىن ع ه ارعم مئن ا  .صةرؤةردعض االمنعث يئنعغ ا ظةلةيهعسس ةن مذس  م

ذحىشتى دذثنئ :م، ظ ةن. دةص سورعدع؟معضة بذيرذل دذم « : م قا بذيرذل از ظوقذش ةش ؤاخ نام ع ب ةر آىن  »ه
دعم ا ظةلةيهعسساالم.دئ دذ : مذس عز ظوقذيالماي ازنع هةرض ةش ؤاخ نام ع ب ةر آىن ةن . ظىممعتعث ه  حىنكع، م

راظعل   ذرذن ظعس ةندعن ب ةؤالدعنعس ذالر   ظ ةن ؤة ظ عناص آأرض أص  س ان، غا آ الالرنع قعلغ ةن  ظام ذثا س  ش
 : مةن . دئدع ،نع سورعغعن ع ظذنعثدعن ظىممعتعثضة يةثضعللعتعص بئرعش    ، قئشعغا حعقعص  نعثصةرؤةردعضارعث

ا     )بذ قئتعم    (، سورعدعم   جعق  )نامازنع يةثضعللعتعص بئرعشنع   (صةرؤةردعضارعمدعن  « ة سوراشتعن هاي  يةن
ظاندعن مةن مذسانعث قئشعدعن     .  دئدعم »بذنعثغا رازع بولعمةن ؤةظذنع قوبذل قعلعمةن      « :قعلعمةن، مةن 
ايرعلعص م  دعمظ ان ظع ا،اثغ ةرزلعرعمنع : ماث ةن ص ةن م علعدعم هةقعقةت عللعتعص  بةلض دعن يةثض  ؤة بةندةم

  .»يعلدع دئ،بةردعم
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ذخارع  ام ب ك ،ظعم ع مالع ةس ظعبن ذ  ظةن ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن
ةيغةمبةر ظةلةيهةظ ة ص ذزةر بعزض ع ب أزلةص بئرةتت ةنلعكعنع س داق دئض االمنعث مذن دة «: عسس ةن مةآكع م
 ظاندعن جعبرعظعل حىشىص    . مةن ياتقان ظأينث ظأضزعسع ظئحعلدع،) ظعدعمياتقانظىممذ هانعظةنعث ظأيعدة    (

 وشقذزذلغان  ظاندعن هئكمةت ؤة ظعمانغا لعق ت   يذغاندعن آئعن،منع يئرعص ظذنع زةمزةم سىيع بعلةن  ىآأآس
ر ظالت  د   بع ئلعص قاحع ئلعص آ احعنع ظ اننع  (عكع ذن ق ةن ظعم ةت بعل يعن   ىآأآس) هئكم دع، آئ ة قذي مض

   .»تعؤةتتعظئمنع ىآأآس
ئلعص حعقتع  ذص بعرعنحع ظاسمانغا ظ ذمنع تذت دعن قول بعرعنحع ظاسمانغا آةلضةندة جعبرعظعل  .ظان

دعغان صةرعشت   ة قاراي ماننعث ظعشعكعض ةعظاس اح «: ض عكنع ظ دع»ظعش تة. دئ م؟ب«:  صةرعش دع»ذ آع  . دئ
ة «: لعظع جعر. دئدع »سةن بعلةن بعرسع بارمذ؟ «:  صةرعشتة. دئدع »مةن جعبرعظعل«: جعبرعظعل  هةظ

ار  ةد ظةلةيهعسساالم ب ةن مذهةمم ةن بعل دع»م ذ؟ «:  صةرعشتة. دئ ئلعص حعقعلدعم ةد ظاسمانغا ظ  »مذهةمم
ة «:  جعبرعظعل .دئدع   بعز بعرعنحع ظاسماننعث    صةرعشتة ظعشعكنع ظئحعص بةرضةندعن آئيعن     . دئدع »هةظ

عدة بعرمذنحة آعشعلةر ظوث ؤة ) بعرعنحع ظاسماندا(ظعحعضة آعردذق،  ةنسول تةرعص ر ،بعل ذرغان بع  ظولت
ةتتع، سول    أدعكع آعشعلةرضة قارعسا آ     تةرعصعظذ آعشع ظوث    . آعشعنع ظذحراتتذق  دعكع آعشعلةرضة  تةرعصع ل

العمعز    «: قارعسا يعغاليتتع، ظاندعن ظذ آعشع        ةيغةمبةر  ذمياخشع ظوغل  قارشع ظ  مةن  . دئدع » ؤة ياخشع ص
ا م؟«: جعبرعظعلغ ذ آع دعم»ب ل. دئ االم«:  جعبرعظع ادةم ظةلةيهعسس ذ ظ ول دذر،ب وث ؤة س ذنعث ظ  ظ

ع العالر   تةرعص دعغان ب تعدعن بولع ذنعث صذش علةر ظ وث دذردعكع آعش ع، ظ دعغانالر،  تةرعص ة آعرع دعكع جةننةتك
عسول  دعغانالر تةرعص ا آعرع وث  دذردعكع دوزاخق ذ ظ ذثا ظ ع، ش ا آ تةرعص ة قارعس دذ، سول  ىدعكع آعشعلةرض لع
   . دئدع»دعكع آعشعلةرضة قارعسا يعغاليدذتةرعصع

ع  ئلعص حعقت مانغا ظ ع ظاس ع ظعككعنح ل مئن دعن جعبرعظع االم  (.ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
ةن آأر ةيغةمبةر بعل ر ص ماندا بع ةربعر ظاس التعنىشىه دذ، حص ظ مانغا حعقع راهعم ع ظاس ةردة ظعب ذ ي ب

أز   االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص االمنع ظذحرعتع دذ  عظةلةيهعسس داق دةي ةردعن داؤام قعلعص مذن ذ ي  ،)نع ب
ةيغةمبةر        ،قارشع ظالعمعز «: م، ظذ ىظاندعن ظعبراهعمنعث قئشعدعن ظأتت     . دئدع » ياخشع ظوغذل ؤة ياخشع ص

   . دئدع»دذرالمابراهعم ظةلةيهعسسبذ ظع«:  جعبرعظعل. دئدعم»بذ آعم؟«: جعبرعظعلغا: مةن
رع ةيغةمبةر  ،زأه ارعالردعن ص ةتعل ظةنس ذما ؤة ظةبذهةبب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض أتىر «: ظةلةيهعسساالمنعث مذن كة آ ذقعرع تةرةص ةن ي ةتتا ىلىم اهللا (ص ه
  . »غذدةك يةرضعحة ظئلعص حعقعلدعمعزعنع ظاثلعيالرنعث ظاؤاةقةلةمل) تاظاالنعث هأآىملعرعنع يئزعؤاتقان

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ك رةزعيةلالهذظةنه ع مالع ةس ظعبن ةزمع ؤة ظةن ع ه ظعبن
ةرز قعلدع     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ةللعك ؤاخ نامازنع ص  مةن ظذنع ظئلعص    .اهللا تاظاال ظىممعتعمضة ظ

ايتعص ح ا ىشىق تة مذس أتت ظةلةيهعس ش االمنعث قئشعدعن ظ ذ.مىس ةرز   «:  ظ ع ص ة نئمعن اال ظىممعتعثض اهللا تاظ
دع؟  دع »قعل ةن . دئ دع  50«:  م ةرز قعل نع ص از ظوقذش دعم » ؤاخ نام االم . دئ ا ظةلةيهعسس :  مذس

ارعث« دعن ظىممعتع نعثصةرؤةردعض عغا حعقعص ظذنعث ورعغعن   قئش عللعتعص بئرعشنع س ة يةثض ع، ،ثض  حىنك
   . دئدع»زنع هةرضعز ظوقذيالمايدذظىممعتعث ظةللعك ؤاخ ناما
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دعن ةنظان عغا  ( م ث قئش ث يئرعم   ) اهللا تاظاالنع اال نامازنع ةن اهللا تاظ ذنعث بعل تعم، ش ع عحعق ن
ةردع  عللعتعص ب ىص    )1(.يةثض ايتعص حىش عغا ق االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس ةن مذس دعن م ذنعثغا، ظان اهللا «:  ظ

ةردع     عللعتعص ب ع يةثض ث يئرعمعن اال نامازنع دع»تاظ االم .م دئ ا ظةلةيهعسس ارعث «:  مذس  نعثصةرؤةردعض
ص  عغا حعقع ة  ،قئش دعن ظىممعتعثض ة  ظذنعث ورعغعن  يةن نع س عللعتعص بئرعش ذ   .يةثض ث ب ع، ظىممعتع  حىنك

دذ  عز ظوقذيالماي ذ هةرض دع»نامازالرنعم دعن . دئ ة  ظان تعم يةن عغا حعق ث قئش ذث،اهللا تاظاالنع اال ا ش  اهللا تاظ
عللعتعص  ع يةثض ةردعنامازنعث يئرعمعن ىص    . ب ايتعص حىش االمنعث قئشعغا ق ا ظةلةيهعسس ةن مذس دعن م  ظان

ذنعثغا ةردع    «: ظ عللعتعص ب ع يةثض ث يئرعمعن اال نامازنع دعم»اهللا تاظ االم . دئ ا ظةلةيهعسس :  مذس
عللعتعص بئرعشنع سورعغعن ، قئشعغا حعقعصنعثصةرؤةردعضارعث«  حىنكع، . ظذنعثدعن ظىممعتعثضة يةثض

ث بذنامازالرنع دذ ظىممعتع عز ظوقذيالماي ذ هةرض دع»م دعن. دئ ةن ظان عغا  : م ث قئش صاهللا تاظاالنع  اهللا ، حعقع
عللعتعص بئرعش  االدعن يةثض ورعتاظ اال.معدعنع س ا   «:  اهللا تاظ ةللعك ؤاخ نامازغ از، ظ ةش ؤاخ نام ذ ب ا ب مان

   . دئدع»م ظأزضةرمةيدذىباراؤةردذر، مئنعث سأز
عغا      االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس ةن مذس دعن م تىم ظان ايتعص حىش االم .ق ا ظةلةيهعسس :  مذس

ارعث« عغا حعقعص نعثصةرؤةردعض ة ، قئش دعن ظىممعتعثض ة ظذنعث عللعتعص بئرعش  يةن ورعغعنع يةثض  »نع س
دع االمغا   .دئ ا ظةلةيهعسس ةن مذس ارعمدعن  «:  م ةن صةرؤةردعض نع     م عللعتعص بئرعش ةك يةثض ذ ب بذنعثدعنم

ها دئضةن  ةمذنترعظعل مئنع ظئلعص مئثعص سعدرةتذل         ب ظاندعن آئيعن جع    . دئدعم »سوراشتعن هايا قعلعمةن  
ةر قاصالص آةتتع، ظذنعث نئم            .آةلدع  دةرةخنعث قئشعغا ظئلعص     ظعكةنلعكعنع  ة ظذ دةرةخنع خعلمذخعل رةثل

ىزىلد  بعلم ة آعرض دعن جةننةتك دعم، ظان ة ىع ة م الغان ؤايعتالرم، جةننةتت ةن،  البذردعن ياس ار ظعك كعالر ب ص
   .»كةن ظععنجةننةتنعث توصعسع ظعصارد

ةد ام ظةهم دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةقعقنعث مذن ع ش دذلاله ظعبن ةن:  ظاب ة م  :ظةبذزةرض
دعن س     ةم ظذنعث االمنع آأرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ةر م دع  وظةض ار ظع وظالعم ب ر س دعم،رايدعغان بع  . دئ

ذزةر االمدعن : ظةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عص ورايتتعث نئمعن دع؟ س ة. دئ ةن م ةيغةمبةر  :  ظةبذزةرض ةن ص م
:  ظةبذزةر . دئدعم  ،ظةلةيهعسساالمدعن ظذنعث صةرؤةردعضارعنع آأرضةنلعكع ياآع آأرمعضةنلعكعنع سورايتتعم        

ةيغةمب ةن ص ذ ظعش توغرم دغانعروق سذلذةر ظةلةيهعسساالمدعن ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.عم ظع ةن «:  ص م
االنع قاند أردعم، اهللا تاظ ذرنع آ ر ن ةقةت بع ذاقص ةنم دع)2(» آأرةلةيم لعممذ .  دئ ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب

   .رعؤايةت قعلغان
جابعر ظعبنع ظابدذلالدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             ،ظعمام ظةهمةد 

 مةن   ،يشلعكلةر ظعشةنمةي تذرؤاتقان حاغدا       ظئلعص بئرعلغعنعمغا قذرة   عضةنعث ظةقسا مةسحعت  ئم«: قعلعدذ
ةردع، شذنعث        ) دعلعمغا (تعمنعث قئشعدا تذردذم، اهللا تاظاال مئنعث          هة ظةقسا مةسحعتعنع ظوحذقالشتذرذص ب

كة         ؤعرلةص بئرعش دةك تةس أرىص تذرغان ذنع آ ةن ظ ذددع م دعن خ ذنعث ظاالمةتلعرع ذالرغا ظ ةن ظ ةن م بعل
  .  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان»باشلعدعم

                                                 
ان ق              ) 1( ةش ؤاختعن دةص باي تعن، ب ةش ؤاخ دة ب ون ؤاختعن ؤة       بذ هةدعسلةردة نامازنعث يةثضعللعتعص بئرعلضةن ظعشع بةزع تعن، ظ ون ؤاخ دة ظ ا بةزع علعنس

دع  نعص آةل ان قعلع ع دةص باي ث يئرعم دة نامازنع ةن  . بةزع عللعتعلعص بئرعلض تعن يةثض ةش ؤاخ تعن، ب ةش ؤاخ از ب االمغا نام لعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسس . ظةس
تع       ع قئ ةن، بعرعنح ص بةرض ان قعلع تعم باي ة قئ ر نةحح نع بع ذ هةدعس االم ب ةش     صةيغةمبةرظةلةعهعسس تعن، ب ةش ؤاخ ث ب ةندة نامازنع ص بةرض ان قعلع م باي

ث     دة نامازنع ة، بةزع ون ؤاخ دئس دة ظ ال بةزع ذنع قعسقارتعص تعمالردا ظ ان قئ ةن، قالغ ص بةرض ان قعلع علعي باي ةنلعكعنع تةصس عللعتعلعص بئرعلض تعن يةثض ؤاخ
  . يئرعمع دةص سأزلةص بةرضةن

  ةردعسع توسذؤالغان تذرسا، ظذنع قانداقمذ آأرةلةيمةن؟يةنع اهللا تاظاالنع ظذنعث نذردعن بولغان ص) 2(
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 ظعبنع شعهابدعن ظةبذسةلةمة ظعبنع ظابدذرراهماننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت               ،عظعمام بةيهةق 
دذ ئلعص    : قعلع عغا آ ةآرعنعث قئش لعكلةر ظةبذب ىم قذرةيش ر تىرآ ذنعثغا،بع ةمراهعث  :  ظ ةن ه ةنع (س ي

ن  ظذ بعر آئحعنعث ظعحعدة مةآكعدع     ؟توغرعسعدا قانداق قارايسةن   ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دئمةآحع   
 شذنداق، :  ظذالر . دئدع ظذ شذنداق دئدعمذ؟    : ظةبذبةآرع .  دئدع  ؟ظةقسا مةسحعتعضة بئرعص آةلدعم دةيدعغذ     

 مةن ظذنعث راست ظئيتقانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعمةن،         ،مذبادا ظذ شذنداق دئضةن بولسا         :  ظةبذبةآرع  .دئدع
دع ذالر . دئ امغا   : ظ عمع ش ذ ظاخش ة   (ظ ا مةسحعتعض ةنع ظةقس ثعص  )ي اث ظئت  مئ ة    ت ذرذن مةآكعض تعن ب عش

ة ظذنعثغا ظعشعنةمسةن؟        ة : ظةبذبةآرع .  دئدع قايتعص آةلدعم دةؤاتسا، سةن يةن ظذنعثدعنمذ   تئخع ظذ   ،هةظ
ات ظعشالرنع قعلسعمذ     ) سعلةرنعث ظةقلعثلةر قوبذل قعاللمايدعغان     (بةك    ظذنعثغا ظعشعنعمةن، مةن       مةن  ،ي

ذن  ذنعثغا ظ ةن خةؤةر  ظ ئلعص آةلض ماندعن ظ دع  لعرعدععث ظاس عنعمةن، دئ ذ ظعش ةآرع   . م ةن ظةبذب ذنعث بعل ش
  .  يةنع ظعشةنضىحع دةص ظاتالدع“سددعق”

ةد   ام ظةهم دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن
رعلعص      ئلعص بئ ة ظ ا مةسحعتعض االم ظةقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان    (ص ئلعص حعقعلغ مانغا ظ ةردعن ظاس ذ ي ) ظ

ردع  آئ ة آع ع جةننةتك ر   . حعس ةتنعث بع ذ جةنن عدةظ دع   تةرعص اؤازنع ظاثلع ر ظ ةس بع ةيغةمبةر .  ص ص
ع جعبرعظعل«: ظةلةيهعسساالم اؤازع! ظ ذ آعمنعث ظ دع» ؟ب ةززعن بعاللنعث«: جعبرعظعل. دئ دع» مذظ . دئ

ايتعص آةلضةندة  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعنعث قئشعغا ق الل،زآعسعشةك شىبهع«: ص ات  بع  نعج
تذ، مةن ظ ةيغةمبةر . دئدع» مى مذنداق مذنداق ظعشالرنع آأرد هةققعدةنعثذتئصعص مذسا ظةلةيهعسساالم ص

عص  ةن ظذحرعش االم بعل ئلعص  ،ظةلةيهعسس ع ظ االمنع قارش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان  «:  ص عز بولغ ساؤاتس
ذل مذسا ظةلةيه«:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .دئدع» صةيغةمبةرنع قارشع ظالعمعز   عقع عسساالم ظذزذن حئحع ق

 ظع جعبرعظعل  «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.دئدع» ضعحة حىشكةن بعر آعشع ظعكةن   ياآع قذلعقعنعث ظىستع  
  . دئدع» بذ مذسادذر«: جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم. دئدع» بذ آعم؟

 ،ع ظذحراص  ياشانغان بعر آعش  ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظازراق ماثغاندعن آئيعن ظذنعثغا سىرلىك   
صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ساالم      .  ساالم قعلدع  )ظذنعثغا(ظذنع قارشع ظئلعص    

ذ داداث ب «: جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم  . دئدع»  بذ آعم؟ظع جعبرعظعل «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . قعالتتع
االمدذر  راهعم ظةلةيهعسس دع» ظعب اال . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص ا قارع ىم   . م دوزاخق ر تىرآ دا بع ظذنعث

. دئدع » ظع جعبرعظعل بذالر آعملةر؟      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . آعشعلةرنعث تاص يةؤاتقانلعقعنع آأردع   
االم ل ظةلةيهعسس لعرعنع  «: جعبرعظع علةرنعث ضأش ذالر آعش دعغان ب ة(يةي ةنع غ دعغاني ) يؤةت قعلع

  . دئدع» آعشعلةردذر
ةيغةمبةر ظةلةيهعس ايعتع قعزعل ؤة ) رةثضع(االم سص أرىص ناه ر آعشعنع آ ايعتع آأك بع أزع ناه : آ

) ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنع  سالعه  (بذ  «: جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم  . دئدع » ؟ظع جعبرعظعل بذ آعم      «
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةقسا مةسحعتعضة آةلضةن ؤاقتعدا صةيغةمبةرلةرضة     . دئدع» بوغذزلعغان آعشعدذر 

دعغا   . مام بولذص ناماز ظوقذص بةردع  ظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن ظذنعث ظال
دة      دع، قاحعنعث بعرع ا آةلتىرىل ة قاح ذص ظعككع دان عدعن بول رع سول تةرعص ة بع عدعن يةن وث تةرعص رع ظ بع

ىت ئلع        ،س ىتنع ظ االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ار ظع ةل ب دة هةس ة بعرع ىص     يةن احعنع تىت ع، ق ص ظعحت
   .دئدع» ظعسالمنعث نعشاننع تاللعدعث«: تذرغعنع

ةد   ام ظةهم دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن
رعلعص      ئلعص بئ ة ظ ا مةسحعتعض االم ظةقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع   ،ص ايتعص آةل ع ق ذ آئحعس دعن . ش  ظان
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ةيغةمبةر ظةلةيهعس حعت     ص ا مةس انلعقعنع، ظةقس ة بارغ ذ يةرض ث ظ االم ظأزعنع ذ  عس ةتلعرعنع ؤة ظ نعث ظاالم
ةردع      أزلةص ب ة س علةرنع قذرةيشلعكلةرض ةردعكع تأض علةر    . ي ىم آعش ر تىرآ دعن بع ذالرنعث ظعحع ز : ظ بع

ايتتع       ذرلذققا ق ةنمةيمعز، دةص آذص ة ظعش ة ضةصلعرعض ذ هةقت ةدنعث ب ذالرنع   . مذهةمم اال ظ دعن اهللا تاظ ظان
ةن قوشذص   ةهل بعل ذلمانالرنعث (ظةبذج ع مذس ةدرع آىن ةن قعلعحب رع بعل ةردع) لع ةدعبعنع ب ةهل. ظ : ظةبذج

دذ ةن قورقذتام ع بعل ذم دةرعخ ع زةقق ةد بعزن ذم )1(؟مذهةمم ئلعص زةقق ئلعص آ ىزمة ظ ةن س ا بعل  خورم
  . دئدعمئؤعسع قعلعص يةثالر،) دةرعخعنعث(

ةيغة ع  ص النع حىش االم دةجج أردع  دةمبةر ظةلةيهعسس دا آ ةس ظوثع ا   .  ظةم ا ؤة مذس ةم ظعس ه
ةيغةمبةر              . ظةلةيهعسساالمالرنع آأردع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن دةججال توغرعسعدا سوظال سورالدع، ص ص

االم ةن«: ظةلةيهعسس ذددع     ثجالنعدةج م أزع خ ر آ ىك، بع اق يىزل اؤذل، ظ ذز  ق ذق يذلت ذلتعيعص نذرل دةك ص
مةن  . نعث شاخلعرعغا ظوخشاص قالغان آعشع ظعكةنلعكعنع آأردىم       حعقعص قالغان، حاحلعرع خذددع دةرةخ    

ىد  ، )قعزعل(ظاقذش  ) رةثضع(ظعسا ظةلةيهعسساالمنع    ازراق ب ذرا بوي بعر   ةرحئحع ظ أتكىر، ظوتت ، آأزع ظ
ان  خعنع ث بذغداي ظأثلىك، حئحع قويذق، ظذستع مذسا ظةلةيهعسساالمنع. ياش ظعكةنلعكعنع آأردىم   بعر  قاتق

اراص خذددع            . عنع آأردىم آعشع ظعكةنلعك  ةزالعرعغا ق ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعمذ آأردىم، ظذنعث هةر بعر ظ
ذ سعلةرنعث هةمراهعثال        دذم، هةتتا ظ ةزالعرعمغا قارعغاندةك بول أز ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   (غا رظ ةنع ص ي

ةآحع أزعنع دئم ايدعكةن) ظ ا. ظوخش ل ماث ل «: جعبئرع االم قع ا س دع» داداثغ ذ. دئ ةن ظ االم م نعثغا س
  .  بذ هةدعسنع نةسةظع ظةبذزةيد سابعتتعن رعؤايةت قعلدع.دةص جاؤاب بةردع» قعلدعم

ةقع االمنعث ،بةيه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ا «:  ظعبن ةن ظةقس م
، خذددع  مةسحعتعضة ظئلعص بئرعلغان آئحعسع ظعمران ظوغلع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظئضعز بوي، ظورذق             

دعكع( ةنذظة قةبعلعس ) يةمةن أردىم      عش ةنلعكعنع آ ع ظعك ر آعش دعغان بع اص آئتع ة ظوخش . نعث ظادةملعرعض
) بعر ياش  ( بولغان ةظاقذش قعزعل، حئحع ظازراق بىدر) رةثضع(ظعسا ظةلةيهعسساالمنع بولسا ظوتتذرا بوي    

ة )اهللا تاظاال (.  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  »ظعكةنلعكعنع آأردىم  ةر    ص يغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مأجعزعل
  .بعلةن بعللة ظذنعثغا يةنة جةهةننةمضة مةسظذل صةرعشتعلةر ؤة دةججال آأرسعتعلدع

 ةؤراتنع   (شىبهسعزآع، بعز مذساغا آعتاب          - شةك ةنع ت ا قعلدذق   ) ي سةن  !) ظع مذهةممةد   . (ظات
دة ( ةت آىنع ا قعيام عدة، ي راج آئحعس تعن شة) مع ذالقات بولذش اغا م ةؤراتنع مذس ز ت عن، بع آلةنمعض

ةتنعث مةنعسع هةققعدة      قةتادة   ))2ظعسراظعل ظةؤالدعغا يئتةآحع قعلدذق    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    : بذ ظاي ص
دع،     ةآحع قعل ةؤالدعغا يئت راظعل ظ االمنع ظعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تع، ص االمغا ظذحراش ا ظةلةيهعسس مذس

  . يةت قعلدعبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤا. دئدع
ةد   ام ظةهم دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن

دا مةآكعضة            ) ظةقسا مةسحعتعضة   (مةن   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ظئلعص بئرعلغان آئحعسع تاث ظاتقان
ة ظعشةنمةيدعغانلعقعن    .قايتعص آئلعص بولدذم   ةتتعم ؤة قورقتذم    مةن آعشعلةرنعث ماثا بذ هةقت » ع تذنذص ي

اهللا تاظاالنعث دىشمعنع   . شذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزع يالغذز غةمكعن هالدا ظولتذردع    . دئدع
ؤئتعص  أتىص آئتع ةردعن ظ ذ ي ةهل ش أرىص(ظةبذج االمنع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ،)ص  ص

ا ذردع ؤة   ظةلةيهعسس ئلعص ظولت عغا آ ةيغةمب المنعث قئش ص     ص دةك قعلع ازاق قعلغان االمنع م : ةر ظةلةيهعسس
ذ؟   ق بارم دع يئثعلع االم  .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ار «: ص دع » ب ذ . دئ ذ  : ظ داق ي ظ ق ئقان دع ثعلع . ؟ دئ

                                                 
 . دةرةختذر) دوزاختعكع(بذ، ظاححعق، سةت بذراق حعقعدعغان ؤة مئؤعسعنع دذزاخقا آعرضةن آعشع يةيدعغان ) 1(
 .  ـ ظايةت23سىرة سةجدة ) 2(
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االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم   «: ص ئلعص مئثعل دة ظ ةن آئحع دع» م ذ. دئ ة: ظ دعقةيةرض ةيغةمبةر .  دئ ص
 . دئدع  آئلعص بولدذثمذ؟  قئشعمعزغاقايتعص    ظاتقذحة تاث: ذظ. دئدع» ظةقسا مةسحعتعضة «: ظةلةيهعسساالم

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص دع» هةظ عغا  . دئ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤمعنع ص ةهل ق ظةبذج
دا االمنع      ،حاقعرغان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص ص عدعن قورق أزلعرعدعن تئنعؤئلعش ةن س راق دئض ذنعث هئلعقع  ظ

لعرعثنع  مةن قةؤمعثنع حاقعرسام ماثا سأزلةص بةرضةن     : عنكار قعلماي ظذنعثغاشذؤاقعتنعث ظأزعدعال ظ   ضةص
ظع آةظب ظعبنع لذظةي     :  ظذ .دئدع » شذنداق قعالي «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .سأزلةص بئرةمسةن؟ دئدع  

ذرذهع  ةتعنعث ض رع        ! جةم عغا بئ ذنعث قئش ذرذص ظ دعن ت انال ظورنع ذ هام قانالر ش ردع، ظولتذرذش ص دةص ؤاقع
  . ظولتذرذشتع

، سأزلةص بةرضعن  قةؤمعثضة  ماثا سأزلةص بةرضةن سأزلةرنع    : ظةبذجةهل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  
دع االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم  «: ص ئلعص مئثعل دعن ظ ةن آئحع دع» م ذالر. دئ ة: ظ دعقةيةرض . ؟ دئ

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص ا مةسحعتعض دع» ظةقس ذالر. دئ اث: ظ ة ظاتقذت ايتعص   قئشعمعزغاح ئلعص ق آ
ذ؟ دعبولدذثم االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«:  ص دع» هةظ ان   . دئ االمنعث يالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةن          وللعرع بعل ةزعلعرع ق ةتتع ؤة ب عص آ اؤاك حئلعش ةزعلعرع ح علةرنعث ب ان آعش ةيران قالغ ا ه ظئيتقعنعغ
ذتتع  لعرعنع ت ذالر. باش حعت  : ظ ا مةس ة ظةقس ةتعبعزض ةنئلةص بنع سىص دع؟رةلةمس دة  .  دئ ذالرنعث ظعحع ظ

ار ظعدع         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق    . صةلةستعنضة بارغان ؤة ظةقسا مةسحعتعنع آأرضةن آعشعلةرمذ ب ص
ةتل  عمةن ظةقسا مةسحعت     بعلةن   شذنعث  «: دةيدذ ةتلعرع     تذردذم،  ةص بةرضعلع   نع سىص ةزع سىص ماثا ظذنعث ب

دع  اي قال ةن . ظئنعق بولم ةلتىرىلىص  شذنعث بعل دعمغا آ أز ظال ا مةسحعتع آ اآع ظعقالنعث  ،ظةقس ةيل ي  ظذق
ةردعم         تةرعصعقورذسعنعث تأؤةن    ةتلةص ب اراص تذرذص سىص شذنداق  . ضة قويذلدع، ظاندعن مةن ظذنع ظذنعثغا ق

ادا ظ عبولس ةن ي ة م دع ئمذ يةن ار ظع ةتلةر ب ان سىص ةم  : آعشعلةر. »لعؤالمعغ ةن قةس امع بعل اهللا تاظاالنعث ن
  . بذ هةدعسنع نةسةظع ؤة بةيهةقعمذ رعؤايةت قعلغان.  دئدع ظذ توغرا سىصةتلةص بةردع،،زآعقعلعمع

ةقع ةآرع بةيه افعز ظةبذب دذ  ،ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس دذلاله ظعبن :  ظاب
االم  « ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلعص   ص ة ظ ا مةسحعتعض ع  بئرعظةقس ان آئحعس ع لغ عدرةتذلمذنتةهانعث قئش غا س

دع ئلعص توختع ذ . آ عدرةتذلمذنتةها(ب تعنقع   )س ذص، ظاس تذرذلغان دةرةخ بول مانغا ظورذنالش التعنحع ظاس ، ظ
ايتتع   ئلعص توخت ة آ اآع ظىستىنكع ظاسماندعن حىشكةن نةرسعلةرنع شذ يةرض اهللا . ظاسماندعن ظأرلعضةن ي

ان قعل      ةنلعكعنع باي ع آأرض ذ دةرةخن االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص دع  تاظ داق دئ ص مذن ذ(: ع ) ظ
ةرنعث صةرؤةردعضارعنعث نذرع(سعدرةتذلمذنتةهانع  دا ) ظالةمل لعغان حاغ ذن )1()آأردع(قاص ذ ظالت ةنع ظ  ي

أردع  يو النغاندا آ ةن قاص ذق بعل ةردة . (ص ذ ي دع    ) ب ةرز قعلعن از ص ةش ؤاخ نام االمغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
 تاظاالغا هئح نةرسعنع شئرعك قعلمعغان آعشعنعث حوث        سىرة بةقةرنعث ظاخعرعدعكع ظعككع ظايةت ؤة اهللا       

  . »ضذناهلعرعنعث آةحىرىلعدعغانلعقعدعن ظعبارةت نئمةتلةر بئرعلدع
ةردة              : ظعمام ظةهمةد مذنداق رعؤايةت قعلعدذ       ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ جابعية دئضةن ي

ةص ب    دة ض انلعقع هةققع ةتهع قعلغ تعننع ص ذنعث صةلةس دع، ظ دذظع عناندعن   . ولع ةلةمة ظةبذس ة ظةبذس ذ هةقت ب
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظادةمنع دة ظعبن ةتتاب : ظذبةي ع خ ةر ظعبن ذ  ظأم ذ ظةنه  رةزعيةلاله

ئنعث: ةآةظعبك ةن س دع     حة م والر؟ دئ ام ب از ظوقذس اراص نام كة ق ع تةرةص ذ. قايس ذقاي   : ظ دةك ظ ةر مةن ظةض
ةنئد ةث، م ازنعس نعث آةين نام دة  تاش ذنداقع ذدذم، ش دع تةرع ظوق حعتع ظال ا مةس اث ظةقس عثدة  قعلس ص

دذ، دعبولع ةتتاب رةزعيةلال.  دئ ع خ ةر ظعبن ذظأم ذ ظةنه عص : ه ذدعيالرغا ظوخشعش ةن يةه ةن س ةن، م قالعس
                                                 

 .  ـ ظايةت16سىرة نةجم ) 1(
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ة            ازنع قعبل دع ـ دة، نام ةن دئ ةردة ظوقذيم ذغان ي االم ظوق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ازنع ص رعص  تةرعصعنام ة بئ ض
  . ن ظةخلةتلةرنع تونعغا يعغدع، آعشعلةرمذ سىصىردعظوقذدع، ظاندع

ذدعيالرنعث    ذ يةه ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذغالص    ظأم نع ظذل ةتكةن تاش ةظب آأرس ان آ العمع بولغ ذنع ، ظ  ظ
ظالدعدا قعلعص تذرذص ناماز ظوقذمعدع، آةظب بولسا تاشنع ظذلذغالص ظذنع ظأزلعرعنعث قعبلعسع قعلعؤالغان         

شذثا ظذ   .  ظذنع توغرا يولغا باشلعغان ظعدع،اظاال ظذنعثغا ظعسالم نئمعتعنع بئرعص   آعشعلةردعن ظعدع، اهللا ت   
ةتتابقا    ع خ ةر ظعبن ذنعث(ظأم از ظوقذش   )ظ ص نام دا قعلع نع ظالدع دا ع تاش ةتكةن ؤاقتع ةر ،نع آأرس  ظأم

ذ  ذ ظةنه ذنعثغارةزعيةلاله ذدعيالرغا ظ:  ظ ةن، اوخشيةه دعص قالعس ةر . دئ ذ ظةقس ظأم ذ ظةنه ا رةزعيةلاله
ةرنع    ،مةسحعتعنع ظذنعث يةهذدعيالرنعث قعبلعسع بولغانلعقع ظىحىنال       ا قعل ـ ظةخلةت     ظذ ي غان  عؤالحاؤاخان

  .  ظذ ظذنعثدعكع ظةخلةت حاؤاالرنع تونع بعلةن سىصىرىص تازعلعدع،بةلكع. خرعستعظانالردةك هاقارةتلعمعدع
ةي       ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم    غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن «: دئض ة   (م ا مةسحعتعض ان آ  ) ظةقس ئلعص مئثعلغ ع ئظ ا  حعس  مذس
االم( ذددع       ) ظةلةيهعسس ةس، خ ىدرة ظةم ع ب ورذق، حئح ذ ظ تعم، ظ ةن ظذحراش دعكع(بعل ةنذظة ) يةمةن ش

ايدذ   ة ظوخش عنعث ظادةملعرعض ا  . قةبعلعس ةن ظعس االم(م وي،    بع) ظةلةيهعسس ذرا ب ذ ظوتت تعم، ظ ةن ظذحراش ل
أثع ظاق قعزعل ظعكةن ) هازعر(خذددع مذنحعدعن   راهعم . حعققاندةك ظ بعلةنمذ ) ظةلةيهعسساالم(مةن ظعب

ايدعكةنمةن      ةك ظوخش ذنعثغا ب ةن ظ دة م ث ظعحع ذنعث بالعلعرعنع تعم، ظ دعمغا بعر .ظذحراش ىت ؤة  ظال دة س ع
دة  اراقبعرع ا آ ه ار ظعككع قاح الغعن،   ما، تىرىلىصةل ب ذ ظعككعسعدعن قايسعسعنع خالعساث شذنع ظ ا ب ث
ئلعص ظعحتعم مةن سىتنع. دئيعلدع  ا ظ ةر سةن ظعسالمنعث نعشانعسعنع تاللعدعث «: ، ماث ، بعلضعنكع ظةض

  . دئيعلدع»هاراقنع ظالغان بولساث ظىممعتعث ظئزعص آئتةتتع
لعم ام مذس ةيغةمبةر ظةلةيه،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله داق  ظةب االمنعث مذن عسس

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أردى م«: دئض عدا آ ةتعمنعث قئش أزةمنع ه ث  ةن ظ دعن مئنع لةر مةن م، قذرةيش
ظئلعص بئرعلغانلعقعم توغرذلذق سورايتتع، ظذالر مةندعن ظةقسا مةسحعتع توغرذلذق            ) ظةقسا مةسحعتعضة (

دعم، مةن بذندعن       لظوسا  آأرؤالمعغان نةرسعلةردعن سوظال سورعدع، مةن       ظوبدانمةن    ظةهؤالغا حىشىص قال
دعمغا ظةقسا مةسحعتعنع     ظوسالبذرذن ظذنداق    ظةهؤالغا حىشىص باقمعغان ظعدعم، ظاندعن اهللا تاظاال آأز ظال

ذق سوظال سور  ر نةرسة توغرذل داق بع ذالر قان ةردع، ظ ةلتىرىص ب ةردعم،ساعآ ذنعثغا جاؤاب ب ةن ظ ةن .  م م
ةيغةمبةرلةر     نذظة ؤاتقان ظعكةن، ظذ خذددع شة    ذنعث ظعحعدة آأردىم، مذسا نامازدا تذر     ظأزةمنع بعر ضذرذه ص

ؤاتقان ظعكةن، آعشعلةرنعث   ذ مةريةمنعث ظذغلع ظعسا نامازدا تذر .رذق ظعكةن قةبعلعسعنعث ظادةملعرعدةك ظو  
ذر         ازدا ت ذ نام ايدذ، ظعبراهعمم ةقةفع ظوخش ظذد س ع مةس ذرؤة ظعبن ذنعثغا ظ دعن ظ ةن، ذظعحع ؤاتقان ظعك

أزعنع دئمةآحع     (ةرنعث ظعحعدعن ظذنعثغا سعلةرنعث هةمراهعثالر      آعشعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةنع ص ) ي
دعن    . ظوخشايدذ ذص بولغان ازنع ظوق ةردعم، نام ذص ب ام بول ذالرغا ظعم ةن ظ دع، م ع بول دعن نامازنعث ؤاقت ظان

 مةن  .دئدع » م قعلغعن جةهةننةمضة مةسظذل صةرعشتعدذر، ظذنعثغا ساال     بذ   !ظع مذهةممةد «: آئيعن، بعرع 
  .  ظذ ماثا ساالم قعلدع،ظذنعثغا قارعسام

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةقع ظاظعش ةيغةمبةر  : بةيه ص
دع     ان ظع ئلعص بئرعلغ ة ظ ا مةسحعتعض االم ظةقس ذ . ظةلةيهعسس علةر مذش عدعغان  آعش عدعال سأزلعش  توغرعس

دع ا .بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرنعث       ص ان آعش عنعص بولغ ذنعثغا ظعش ان ؤة ظ ةلتىرىص بولغ ان آ المغا ظعم
ةزع آعشعلةر ظعمانعدعن يئنعؤئلعص         ةآرعنعث قئشعغا آئلعص      ،ظعحعدعن ب سةن هةمراهعث   :  ظذنعثغا ، ظةبذب

ةآحع( االمنع دئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ةن) ي داق قارايس عدا قان دة ؟توغرعس ث ظعحع ر آئحعنع ذ بع  ظ
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دعن( ذ )مةآكع ةنلعكعنع دةيدعغ رعص آةلض ا مةسحعتعضة بئ دع ظةقس ةآرع. ؟ دئ ذ: ظةبذب ذظ ذنداق دئدعم  ؟ ش
: ظذالر . مذبادا ظذ شذنداق دئضةن بولسا، ظذ راست ظئيتعصتذ، دئدع   :  ظةبذبةآرع. دئدعشذنداق،:  ظذالر .دئدع

ذ ظاخشع ا مةسحعتعضةظ ةنلعكع  مئثعص مع ظةقس ايتعص آةلض ذرذن مةآكعضة ق اث ظئتعشتعن ب ا ت نع دةؤةتس
ةن    ذنعثغا ظعشعنةمس ة ظ ةن يةن دع؟س ةآرع.  دئ ع  : ظةبذب ةن تئخ ة م ذ هةظ ةك   ظ ذ ب علةرنعث (ظذنعثدعنم س
دعغان   ذل قعاللماي ةر قوب عمذ  ) ظةقلعثل الرنع قعلس ات ظعش ةن   ،ي عنعمةن، م ذنعثغا ظعش ذنعثغا( ظ ذنعث )ظ  ظ

ة ظاسماندعن ظئلعص آةلضةن خةؤةر        ظةتعضةن يا آةح   شذنعث بعلةن ظةبذبةآرع    . دئدع لعرعدعمذ ظعشعنعمةن،    ت
   . دئضةن نام بعلةن ظاتالدع“ظعشةنضىحع” يةنع “سددعق”

تةن ؤة روه  بةلكع عشنعث ؤاقتع، ظذنعث حىشعدة ظةمةسظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص بئرعلغان ظ
  بعلةن ظويغاق هالعتعدة بولغانلعقع توغرعسعدا 

ة ع ظذقب ة ،مذسا ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ زأهرعنعث مذن ر  : ت قعلع رةتتعن بع ةلعك هعج ذ ؤةق ب
ة سذددع    . رؤةمذ شذنداق دئدع  بذ هةقتة ظذ  . دذريعل بذرذن بولغان   ةلعك هعجرةتتعن    :بذ هةقت  ظاي  16 بذ ؤةق

  .  بولغاندذر، دئدعرذنذب
ةلكع، ظويغاق                 ،توغرعسع  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعدعن ظةقسا مةسحعتعضة حىشعدة ظةمةس ب

دة  ذالغنع ،هالعتع ت ظ دع عث ظىس كعنعث    . دة آةلتىرىل حعتعنعث ظعش ا مةس االم ظةقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةندة  دعغا آةلض ردع،         ،ظال ة آع حعتعنعث ظعحعض ا مةس ذص ظةقس اغالص قوي عغا ب عكنعث قئش ذالغنع ظعش  ظ

ث    االم ظأزعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعغان   (ص دا يىزلعنع از ظوقذغان اراص  ) نام ة ق ةت   ،قعبلعسعض ع رةآظ  ظعكك
حع ذدعمةس امعزعنع ظوق ةققع ن ذت.ت ه دعن ش عغا  ع ظان عنعث قئش ر نةرس تاقلعق بع ايدعغان صةش غا ظوخش
ةيغةمبةر                 .آةلدع  ظذنعث بعلةن بعرعنحع ظاسمانغا ظاندعن قالغان ظاسمانالرغا حعقتع، هةر بعر ظاسماندا ص

عرع ؤة دةرعجعلعرع  ظةلةيهعسساالمنع ظذنع ظاسماننعث هأرمةتلعك زاتلعرع آىتىؤالدع ؤة ظأزلعرعنعث ظورذنل   
  . بعلةن ظاسمانالردعن ظورذن ظالغان صةيغةمبةرلةرضة ساالم قعلدع

ةتتعنحع   دعن ؤة ي االمنعث يئنع ا ظةلةيهعسس كةن مذس ةن سأزلةش اال بعل ماندا اهللا تاظ التعنحع ظاس ظ
أتتع    دعن ظ االمنعث يئنع راهعم ظةلةيهعسس ماندا ظعب ةيغةمبةر ؤة  . ظاس ع ص ذ ظعكك ةيغةمبةرلة ظ قا ص رنعث باش

أ عدعن ظ ةمنعث    قئش دعغان قةل علةرنع يازع دعغان نةرس ارلعق بولع اآع ب ان (تىص ت ةت يازغ اؤازع ) خ ظ
هانع آأردع، ظذنع اهللا تاظاالنعث خالعشع بعلةن       سعدرةتذلمذنتة .كةنضة قةدةر ماثدع  ظاثلعنعدعغان يةرضة يةت  

لعغان ظع  خعل رةثال عر ظعش، يةنع ظالتذندعن بولغان يوصذق ؤة خعلمذ   بولغان آاتتا ب   دع ؤة صةرعشتعلةر  ر قاص
  . شعؤالغان ظعدعبولسا ظذنع قور

ىز    ة ي ذنعث ظالت أردع، ظ ةن آ أز سىرعتع بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع ظ ص
ةردعنع آأردع، بةيتذلمةظمذرنع        ذسث هةممة يئرعنع تو   قانعتع بار ظعدع، ظةتراصنع    ص تذرعدعغان بعر يئشعل ص

ألعنعص ظولتذراتتع    عندعكع آةبعنع قذرغذحع ظعبراه    آأردع، زئم  حىنكع،  . عم ظةلةيهعسساالم بةيتذلمةظمذرغا ي
ذص  ماننعث آةبعسع بول ذر ظاس ع  ،بةيتذلمةظم ةر آىن ذنعثغا ه ادةت   70 ظ دا ظعب رعص ظذنعث تة آع  معث صةرعش

 صةرعشتة قعيامةت   ظذنعثغا بعر قئتعم آعرضةن    ) آعدعنغا آعرعدعغان صةرعشتعلةرنعث آأصلىظذنعث(قعالتتع،  
ةردة    . ، جةننةت ؤة دوزاخنع آأردع  تتعآىنعضة قةدةر قايتا آعرمةي    اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ ي

ةردع                ا يةثضعللعتعص ب  ، بذ .ظةللعك ؤاخ نامازنع صةرز قعلدع، ظاندعن بةندعلعرعضة رةهمةت قعلعص بةش ؤاخق
  . ل بألضةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذنامازنعث ظذلذغ ؤة آاتتعلعقعغا قاتتعق آأثى
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ةيغةمبةرلةرمذ      ة ص ةن بعلل ذنعث بعل تع، ظ ة حىش ا مةسحعتعض االم ظةقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
دا ظذالرغا           ةردع     )نامازنع (حىشتع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازنعث ؤاقتع بولغان  . ظعمام بولذص ظوقذص ب

امعزع بولذش   دات ن از شذ آىننعث بام ذ نام العمالر.ع مذمكعنب ةزع ظ ذالرغا  : ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ  ص
دذ  ةن، دةي ذص بةرض ام بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةقسا مةسحعتعدة  . ظاسماندا ظعم ةر ص هةممة رعؤايةتل

اتاليدذ ةنلعكعنع ظعسص ذص بةرض ام بول االم .ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدة ص ةرنعث بةزعس ذ رعؤايةتل ئكعن، ب  ل
ان قعلعنغاندذر   ،)ظعمام بولذص بةرضةن  (بارغان ؤاقتعدا   ) مةآكعدعن(سحعتعضة  ظةقسا مة   ،توغرعسع .  دةص باي

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص ص مانغا حعقع ةندذر   ظاس ذص بةرض ام بول دا ظعم ايتعش ؤاقتع ةيغةمبةر  . ق ع، ص  حىنك
االم  ماندا (ظةلةيهعسس ذالرن    ) ظاس دا ظ ةن ؤاقتع علعرعدعن ظأتك ةيغةمبةرلةرنعث قئش ل  ص ع جعبرعظع

االمغا         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االممذ ص ل ظةلةيهعسس دع، جعبرعظع وراص ماث ةص س ر بعرل االمدعن بع ظةلةيهعسس
ا ظذالرنع تونذشتذرذص ماثدع، ظةسلعدة توغرعسع       ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث       مان  بذ، حىنكع، ص

عغا  أز  (قئش ث ظ ة  اهللا تاظاالنع ع بويعح ةيغةمبةر ظةلظعرادعس ة  ص ذنعث ظىممةتلعرعض االم ؤة ظ ةيهعسس
  . حعقعشع الزعمدذر) بةلضعلعضةن صةرزلةرنع تاصشذرذؤئلعش ظىحىن

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس مانغا  نعثص ئلعص حعقعظاس دعن  شلعظ ذرذنلعنعص بولغان ةت ظ عدعكع مةقس
هللا تاظاال مذهةممةد   ظاندعن ا . آئيعن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة باشقا قئرعنداشلعرع بعر يةرضة توصالندع          

ةتلعك ؤة       ذ هأرم ذالردعن تئخعم ذنعث ظ ارقعلعق، ظ ام قعلعش ظ ة ظعم قا صةيغةمبةرلةرض االمنع باش ظةلةيهعسس
ةزعلةتلعك ظعكةنلعكعنع ظاشكارعلعدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظعشارةت  . ص ص

ةيغةمبةر  . قعلعشع بعلةن ظعمام بولغان ظعدع    ذقعغا      ظاندعن ص  ظةلةيهعسساالم ظةقسا مةسحعتعدعن حعقعص ظذل
  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر.  تىن قاراثغذسعدا مةآكعضة آةلدعضةن هالدامعن

ةمما ار         ،ظ ع ب ذالرنعث هةممعس اآع مذش ذ ي ىت ؤة س اآع س اراق ي ىت ؤة ه اآع س ةل ي ىت ؤة هةس  س
دعغا ظةآةلض   االمنعث ظال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس احعالرنع ص ةردة(ةن ظعش ق ةزع رعؤايةتل حعتعدة ) ب ا مةس ظةقس

ظاسماندا بولغان دةص آةلدع، بذ هةر ظعككع يةردة بولغان بولذشع        ) بةزع رعؤايةتلةردة (بولغان دةص آةلسة،    
ذمكعن دعغا . م ىحعنعث ظال ذالر آةلض ع، ب دا  حىنك ث ظورنع ان قعلغاننع ذنع مئهم دعغان ىآةلتىر ظ لع

ا   تعنع اهللا تاظ علةردذر، راس ىحعدذرنةرس ةس   .ال بعلض عدا ظةم االم ظذيقذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق ، ص  ظويغ
ةن     ع بعل ع ؤة روه دة، تئن ة  (هالعتع ا مةسحعتعض دعن ظةقس ةندذر ) مةآكع ئلعص آئلعنض ث . ظ اهللا تاظاالنع
دذر ذنعث دةلعلع ايعتع ب دعكع ظ ة نذقساندعن(اهللا  .تأؤةن ذ ) بارح اآتذر، ظ ةد ظةلةيهعسساالمغا(ص ) مذهةمم

ذدرعتع عنع     ق ىن، بةندعس عتعش ظىح ع آأرس االمنع   (معزنعث دةلعللعرعن ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ر  ) ي بع
دع     ئلعص آةل ة ظ ا مةسحعتعض ان ظةقس ةتلعك قعلغ عنع بةرعك دعن ظةتراص حعتع هةرام دة مةس اهللا  ))1آئحع

حوث ظعش   بعر  تاظاالنع صاآالش حوث ظعشالر يىز بةرضةندة بولعدذ، ظةضةر بذ ؤةقة حىشعدة بولغان بولسا، بذ           
ع  ان بوالتت ةيغةمبةر      . بولمعغ ان ؤة ص ار قعلمعغ االمنع ظعنك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرلعرعمذ ص نعث آاص قذرةيش

ةن      .ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتعص بولغانالرمذ ظعمانعدعن يئنعؤالمعغان بوالتتع    هةمدة بةندة دئضةن سأز ت
ة   . علضةن ظاتالغذدذر   بعلةن روهنعث بعرعكمعسعدعن هاسعل بولغان ضةؤدعضة بئر            مذنداق  اهللا تاظاال بذ هةقت

دع اندعن (اهللا : دئ ة نذقس ذ  ) بارح اآتذر، ظ االمغا (ص ةد ظةلةيهعسس ع  ) مذهةمم ذدرعتعمعزنعث دةلعللعرعن ق
عنع   ىن، بةندعس عتعش ظىح االمنع (آأرس ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم دعن   ) ي حعتع هةرام دة مةس ر آئحع بع
 ـمعراج آئحعسع ظاسمان     (بعز ساثا  ))2قسا مةسحعتعضة ظئلعص آةلدعظةتراصعنع بةرعكةتلعك قعلغان ظة

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة ظعسرا ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1عسرا سىرة ظ) 2(
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دا   (آأرسةتكةن آأرىنىشنع، قذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرةخنع       ) زئمعندعكع ظاجايعصالردعن   ةنع قذرظان ي
ع    ذم دةرعخعن ان زةقق رع قعلعنغ دذق    ) زعك عناق قعل ىن س علةر ظىح ةقةت آعش ع   . ))1ص ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

دة ظ دذ   هةققع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع ظعبن ام ب ذ : عم ب
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  (ص ا مةسحعتعض دعن ظةقس ذنعثغا    ) مةآكع ع ظ ةن آئحعس ئلعص آئلعنض ظ

  .  زةققذم دةرعخعدذرةن نةرسعلةردذر، ظذ دةرةخآأرسعتعلض
)آأزلةنضةن نةرسعدعن (بذرالمعدع، )  سولغا -ظوث  (أزع  آنعث   )صةيغةمبةر (  ظأتىص آةتمعدع)2( 
ةننعث ظةزاسعدذر       آأز دئضة  ارقعراص تذرعدعغان ظاق         .ن روهنعث ظةمةس ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ص  هةمدة ص

دع ةن ظةمةس. ظذالغقا معندىرىل نعش روه بعل ذر،ظذالغقا مع ةن ظورذنلعنعدعغان هةرعكةتت ةن بعل حىنكع، .  ت
  . هةقعقعتعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. عشع ظىحىن ظذالغقا ظئهتعياجع حىشمةيدذروهنعث هةرعكةتلعن

  ةت توغرعسعداةظ آاتتا بعر مةنص،حعرايلعق
اآعت ـ ظعسصاتلعرع    «هافعز ظةبذنةظعم ظةسبعهانع  ةيغةمبةرلعكنعث ص  دئضةن آعتابعدا مذهةممةد    »ص

دعنعث مذ  ةر ؤاقع ع ظأم دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا  :ن ةد  ماث ذرعجال مذهةمم ع ظةب مالعك ظعبن
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذرةزعنعث مذن ةظب ق ع آ ع   : ظعبن ة ظعبن االم دةهي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  .خةلعصةنع هعرةقلعضة ظةلحع قعلعص ظةؤةتتع، ظذنعث هعرةقلعنعث قئشعغا آةلضةنلعكع بايان قعلعندع
ان   ان قعلعنغ ة باي ذ رعؤايةتت ةزع ظع( ب داب الرغا قارعغان ادةم  ) ش ةقعللعق ظ ر ظ ث بع هعرةقلعنع

دذ  ص تذرع ةنلعكع حعقع ان   . ظعك ارةت قعلعؤاتق امدا تعج ل ش ةآكعلعك(هعرةق دذ،  ) م علةرنع حاقعرتع آعش
شذنعث بعلةن ظةبذسذفيان ؤة ظذنعث هةمراهلعرع حاقعرتعلعص آةلتىرىلعدذ، هعرةقل بذالردعن نذرغذنلعغان        

ورايدذ علعلةرنع س ذ م. مةس دع  ب ةت قعل لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب علعلةرنع ظعم ا . ةس اال خالعس اهللا تاظ
  . ظالدعمعزدا بذ هةقتة يةنة توختعلعمعز

الرنع هعرةقل    ة ظاظعت ظعش االمنعث صةيغةمبةرلعكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذفيان ص دا  ظةبذس ث ظالدع عنع
كة ظذ  أؤةن آأرسعتعش اقتع ت ذص ب د    . رذن داق دئ ذفيان مذن ة ظةبذس ذ هةقت ةم    : عب ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

دعن     ث نةزعرع ذنع هعرةقلعنع ال ظ نع قعلعص ز ضةص ر ظئغع تعدعن بع ةدنعث ظىس ةن مذهةمم ةنكع، م قعلعم
دا يالغان ضةص قعلعص قويذص               ةقةت هعرةقلعنعث ظالدع  ظذ مئنع شذ يالغان ضةص بعلةن        ،حىشىرؤئتعشتعن، ص

ظاندعن مةن   . ةص ظةندعشة قعلعشعمال توسذص قالدع      د ،تذتذؤئلعص ظعككعنحع ماثا ظعشةنمةس بولذص قاالرمذ     
ظئلعص آئلعنضةن آئحعسعدعكع سأزعنع هعرةقلعضة سأزلةص      ) مةآكعدعن ظةقسا مةسحعتعضة  (مذهةممةدنعث  

 اليدعغان ال ظأزلعرعمذ بعر ظاثالصال بعلعؤا     مةن سعلعضة ظذنعث يالغانحعلعقعنع    !ظع صادعشاه : بةرمةآحع بولذص 
نع دةص بئ  ر ظعش دعمذ؟ةيمربع ل.  دئ ذ نئم : هعرةق ش؟ةظ دع ظع ةن.  دئ ةرةم    : م ث ه ث بعزنع ذ ظأزعنع ظ

 يةنة شذ آئحعدة تاث    ،زئمعنعمعزدعن بعر آئحعنعث ظعحعدة سعلةرنعث ظةلعيادعكع بذ مةسحعتعثالرغا آئلعص        
  . دذ، دئدعم هةرةمضة قايتقانلعقعنع دةص يىرعظئتعشتعن بذرذن

ةلعيانعث شةيخع  ذرغان ظ ة آةلضةن(مةن : هعرةقلعنعث قئشعدا ت ذ يةرض ذ ب  شذ آئحعنع بعلعمةن،) ظ
دع ل . دئ اراص هعرةق ذنعثغا ق ةن :ظ ةن؟   س داق بعلعس ذنع قان دعظ ذ.  دئ حعتنعث    : ظ ذ مةس ر آئحعم ةن بع م

شذ آئحعسع مةن هةممة ظعشعكالرنع تاقاص بعر ظعشعكنع قانحة             مايتتعم،  عخلذظ يةمعؤةتظعشعكلعرعنع تاق 
دعم اممذ تاقعيالمع ذنعث ب. قعلس ة   ش لةرنع ياردةمض ار آعش ةردة ب ذ ي ةتكارلعرعمنع ؤة ش ةن خعزم ةن م عل

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60سىرة ظعسرا ) 1(
 . ـ ظايةت17سىرة نةجم ) 2(
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تقاندةك ظذنع معدعرلعتعشقعمذ   يالمعدذق، بعز خذددع بعر تاغ بعلةن هةصعلعشعؤا       عبعز يةنعال تاق . حاقعردعم
ئقعص            . معز يةتمعدع آىحع اراص ب بذ ظعشعككة ظذنعث    : آئيعن مةن ياغاححعالرنع حاقعردعم، ظذالر ظعشعككة ق
تذلةمصع علعص قاص ع بئس اث ظات،س ذ ت دعرالتقعلع بولمعغ ذنع مع ة ب دا(دةك، معغعح اث ظاتقان ث ) ت حاتاقنع

ةردة ظعكةنلعكع ايلع،ضةقةي اراص باق دع ق اث  . دئ دعم، ت ايتعص آةل ةن ظعشعكنع ظوحذق قويذص ق  شذنعث بعل
دا بئرعص قارعسام مةسحعتنعث ب   غ باغلعغاننعث  ظذنعثدا ظذال .عر بذرجعكعدعكع تاش تأشىك تذرعدذ   ظاتقان

ةن   دذ، م ذ تذرع ة  :لعرعمغاهمراةه: ظعزعم ىن آئح رةر   تىنىض عك بع ذ ظعش علماي    ب ىن يئص ةيغةمبةر ظىح ص
   . دئدع صةيغةمبةر شذ آئحعسع بعزنعث مةسحعتعمعزدة ناماز ظوقذدع،.مؤالغان ظعكةن، دئدعىتذر

  :مةنصةظةت توغرعسعدايةنة بعر 
ة   ع دةهي ةر ظعبن ذخعتاب ظأم افعز ظةب نعص  ريو«ه راق قعلع ذحع حع ةيغةمبةرنعث(ذتق ةن ص ) ظةؤةتعلض

ذش  عنع يذرذت ذلغان آئحعس دا  »تذغ ةن آعتابع ا   ( دئض دعن ظةقس االمنعث مةآكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةلعكعنع  ئلعص آئلعنضةن ؤةق ذدعن   ) مةسحعتعضة ظ ةس رةزعيةلالهذ ظةنه ان قعلعص آةلضةن هةدعسنع ظةن باي

  . تلةرنع يةتكىزدعظةدا توختعلعص ناهايعتع ياخشع مةنصةرعؤايةت قعلعص، بذ ؤةقةلعك توغرعسع
ذتالعب، ظعبنع              ةلع ظعبنع ظةب ةر ظأمةر ظعبنع خةتتاب، ظ ان قعلعص آةلضةن رعؤايةتل بذ ؤةقةلعكنع باي
ذما،   ذهىرةيرة، ظةبذسةظعد، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ذزةر، مالعك ظعبنع سةظسةظة، ظةب مةسظذد، ظةب

ار ة،      لعقالردعن عظةنس ذرةزع، ظةبذهذبب ع ق دذرةهمان ظعبن ةظب، ظاب ع آ ةي ظعبن ةؤس، ظذب ع ظ ةدداد ظعبن ش
ةي، ظةبذظذمامة، سةمةرة            ة، بذرةيدة، ظةبذظذب ةمرع، جابعر، هذزةيف ارلعقالر، ظابدذلاله ظعبنع ظ ةيال قات ظةبذل

ظعشة ؤة ظاسما   ممذهانعظة، ظةبذبةآرعنعث قعزلعرع بولغان ظا  ندذب، ظةبذهامرا، سذهةيب رذمع، ظذ    ظعبنع جذ 
دع، ا  ةت قعلعن ارلعقالردعن رعؤاي ذن قات ذالردعن رازع بولس اال ب لع  !هللا تاظ نع ظةس ع هةدعس ذالرنعث بةزعس  ب

 بذالرنعث ظعحعدة بةزعلعرعنعث قعلغان رعؤايعتعدة   . بةزعلعرع قعسقارتعص بايان قعلدع    بويعحة بايان قعلدع ؤة   
ةلعكنعث    ،معسعمذهةدعسنعث توغرذلذق دةرعجعسعضة يئتعش شةرتع تئصعل       لئكعن، بارلعق مذسذلمانالر بذ ؤةق
عكعردعدذر، بذن ردةك ص ةنلعكعدة بع ىز بةرض أرىهةقعقع ي ىز ظ ةقةت دعنسعزالرال ي الع عثدعن ص ذالرنعث ه دع، ب

اال ذرعنع  : اهللا تاظ ث ن ذالر اهللا نع ةرعظعتعنع  (ظ ذق ش ع ؤة نذرل ث دعنعن ةنع اهللا نع ةن  ) ي رع بعل ظئغعزلع
ولعدذ، آاصعرالر يامان آأرضةن تةقدعردعمذ، اهللا ظأزعنعث نذرعنع مذآةممةل قعلغذحعدذر                ظأحىرعؤةتمةآحع ب 

  .  دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعنغاندةآتذر)1()يةنع ظأزعنعث دعنعنع ظاشكارعلعغذحعدذر(
 * * * * * * *  

 $ sΨ ÷ s?#u uρ  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9 $# çµ≈ sΨ ù= yè y_uρ “ Y‰ èδ û É_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏ üó  Î) ω r& (#ρä‹ Ï‚−G s? ÏΒ ’ÏΤρßŠ Wξ‹ Å2uρ 

∩⊄∪ sπ §ƒÍh‘ èŒ ôtΒ $ sΨ ù= yϑ xm yì tΒ ?yθçΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ% x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© ∩⊂∪  
ظاتا قعلدذق، آعتابنع ظعسراظعل ظةؤالدعغا يئتةآحع قعلدذق، ) يةنع تةؤراتنع (مذساغا آعتابنع 

اثالر قعلعؤا) يةنع صةرؤةردعضار (مةندعن غةيرعينع هامعي «) ظذالرغا( دذق (» !لم وه . 2)دئ ظع بعز ن
ظةجدادعثالرنع غةرق بولذص آئتعشتعن قذتقذزدذق، اهللا ! (بعلةن بعللة آئمعضة حىشىرضةنلةرنعث ظةؤالدلعرع

  .3نذه هةقعقةتةن آأص شىآىر قعلغذحع بةندة ظعدع) نعث نئمعتعضة شىآىر قعلعثالر

                                                 
 .  ـ ظايةت8سىرة سةف ) 1(
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  ث بئرعلضةنلعكع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعثغا تةؤراتنع
ث بة   دا ظأزعنع اال يذقعرع االمنع   اهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم ة    ندعس ا مةسحعتعض دعن ظةقس مةآكع

أزع بعؤاس   ةيغةمبعرع ؤة ظ ذنعث ظارقعسعدعنال بةندعسع، ص دع، ظ ان قعلغان ظع ئلعص آةلضةنلعكعنع باي عتة ظ
ع    ةن آعشعس عنع با  سأزلعض االمنعث قعسسعس ا ظةلةيهعسس لعدع  مذس قا باش ان قعلعش اال  . ي ع، اهللا تاظ حىنك

آأصلعضةن ظورذنالردا مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنع ؤة تةؤرات بعلةن          
ةر      انعنع بعر ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةآكعدعن ظةقسا     (شذثا اهللا تاظاال   . دة آةلتىرعدذ قذرظاننعث باي ص

ابنع :  مذنداق دئدع   )ةن ؤةقةلعكنع بايان قعلعص بولغاندعن آئيعن        مةسحعتعضة ظئلعص آةلض   مذساغا آعت
ةآحع قعلدذق، ) يةنع تةؤراتنع ( ةؤالدعغا يئت ابنع ظعسراظعل ظ ذالرغا (ظاتا قعلدذق، آعت دعن «) ظ مةن

 يةنع ظذالرغا تةؤراتنع شذنداق قعلعص       )دئدذق(» !قعلعؤالماثالر) يةنع صةرؤةردعضار (غةيرعينع هامعي 
اردةمحع ؤة ظعاله قعلعؤالماسلعقع ظىحىندذر         دعكع سةؤةب ىشىرىشعمعزح .  ظذالرنعث مةندعن باشقعنع ظعضة، ي

وق   ئرعكع ي ة ش ارلعق صةيغةمبةرلعرعض ةن ب اال ظةؤةتك ادةت  ،حىنكع، اهللا تاظ ة ظعب ان ظأزعض ذز زات بولغ  يالغ
  .قعلعش ؤةزعصعسعنع تاصشذردع

 ةن ة آئمعضة حىشىرض ةن بعلل وه بعل ةؤالدلعرع ظع بعز ن ذص ! (لةرنعث ظ ظةجدادعثالرنع غةرق بول
دة  )آئتعشتعن قذتقذزدذق، اهللا نعث نئمعتعضة شىآىر قعلعثالر  نذه هةقعقةتةن آأص شىآىر قعلغذحع بةن

دع ع          ظع ةنع ظ اردذر، ي أتىش ب لعتعص ظ ةتنع ظةس ان نئم ذالرغا قعلعنغ ة ظ ذ ظايةتت ةنع ب ذغا ( ي س
ذزذصتعنحأآتىرىؤئتعش ةن ) قذتق ذه بعل ةؤالدلعرع  ن ةنلةرنعث ظ ة حىشىرض علةرمذ ظ!  آئمعض اثالردةك س ات

ة      شىآىر قعلعثالر ؤة مئنعث     ةيغةمبةر قعلعص ظ ؤةتعص بئرعش بعلةن    سعلةرضة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ص
  .  نئمعتعمنع ظةسلةثالرسعلةرضة بةرضةن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسس   ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةد ظةن ام ظةهم داق ظعم االمنعث مذن
ةت قعلعدذ   اآع سذ  ، اهللا تاظاال ،عشىبهسعزآـ شةك     «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ذص اهللا  تاماق يةص ي  ظعحعص بول

دع  ا هةم دذ تاظاالغ دعن رازع بولع ان بةندع ةظع    . » ظئيتق زع ؤة نةس لعم، تعرمع ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب
  . قاتارلعقالرمذ شذنداق رعؤايةت قعلدع

ع ظةس  د ظعبن ك، زةي ا هةمدع :لةمنعثمالع ةر ؤاقعتت ا ه دذ، اهللا تاظاالغ تعلعص تذرع ةنلعكعنع  ظئي  دئض
  . رعؤايةت قعلدع

داق          االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذخارع ظةب ام ب ةردة ظعم ذ ي ب
دذ ةت قعلع ادةم بالعسعنعث آاتتعسعدذرمةن «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ةن ظ دة م ذ » قعيامةت آىنع ذزذن ب ر ظ بع

ةدعس  دع،    ه داق دةص آةل دا مذن نعث ظاخعرع ذص هةدعس ئلعص    «بول عغا آ ذهنعث قئش علةر ن دعن آعش ظان
ذنعثغا ة ظةؤةتع  : ظ ةن يةريىزعض ذه س ع ن ةن لظ أص    ض اال آ ئنع اهللا تاظ ةن، س ةيغةمبةرلةرنعث تذنجعسعدذرس ص

اظةت سوراص    شىآىر قعلغذحع بةندة، دةص ظاتعدع، شذنداق بولغان ظعكةن سةن صةرؤةدعضارعث           دعن بعزضة شاص
  .»بةرسةث، دةيدذ

 * * * * * * *  
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ا  ةؤالدعغا آعتابت راظعل ظ ةؤراتتا(ظعس ةنع ت تعم «): ي ع قئ ذم ظعكك دا حوق تعن زئمعنع صةلةس

ذ  ةن تولعم ش بعل الرنع قعلع ةن ظعش ةن، اهللا حةآلعض ش بعل ذم قعلع علةر ؤة زذل ذنحعلعق قعلعس بذزغ
) جازاسع(رعنحع قئتعملعق بذزغذنحعلعقنعث بع .4دةص ؤةهعي قعلدذق» هةددعثالردعن ظئشعص آئتعسعلةر
سعلةرضة آىحلىك بةندعلعرعمعزنع ظةؤةتتذق، ) سعلةرنع جازاالش ظىحىن(ؤةدة قعلعنغان ؤاقعت آةلضةندة، 

االث قعلعش ظىحىن -ظذالر سعلةرنع ظألتىرىش، بذالث ( ذردع )  ت ةرنع ظاخت ة دىشمةننع . (ظأيل سعلةرض
آئيعن ) يةنع تةؤبة قعلغعنعثالردعن(ظاندعن  .5غان ؤةدة ظعدعحوقذم ظعشقا ظاشعدع) مذسةللةت قعلعش

يةنع دىشمعنعثالرنع هاالك قعلدذق، سعلةرنع (سعلةرنعث ظذالردعن ظىستىنلىآىثالرنع ظةسلعضة آةلتىردذق 
ا قعلدذق، سانعثالرنع آأص )ظذنعث ظىستعدعن غالعب قعلدذق  ةؤالدالر ظات ، سعلةرضة نذرغذن مال ؤة ظ

ةؤالدع (. 6قعلدذق دذر، !) ظع ظسراظعل ظ أزةثالر ظىحىن ةر ياخشعلعق قعلساثالر، ياخشعلعقعثالر ظ ظةض
ذنحعلعق  ق بذزغ ع قئتعملع دذر، ظعككعنح أزةثالر ظىحىن اثالرمذ ظ انلعق قعلس عنعث (يام ؤةدة ) جازاس

ةندة،  ع آةلض ان ؤاقت ةن (قعلعنغ ع بعل ار قعلعش مةنلةرنعث خ ةتلعرع ) دىش ذنعث ظاالم ىزىثالردا قايغ ي
رعص  ةندةك آع دا آعرض كع قئتعم كة دةسلةص ذالرنعث بةيتذلمذقةددةس ىن، ظ اراب (آأرىلىشع ظىح ذنع خ ظ

ظةضةر ( .7)ظذالرنع بعز ظةؤةتتذق(ظىحىن، ظعشغال قعلغانلعكع يةرنع ؤةيران قعلعشع ظىحىن ) قعلعشع
اثالر ة قعلس دذر، ) تةؤب ةق يئقعن م قعلعشع مذهةقق ة رةهع ارعثالرنعث سعلةرض علةر صةرؤةردعض ةر س  ظةض

). يةنع بعز سعلةرنع قايتا جازااليمعز(، بعز قايتعمعز )يةنع قايتا بذزغذنحعلعق قعلساثالر (قايتساثالر 
  .8جةهةننةمنع آاصعرالر ظىحىن زعندان قعلدذق

لعق ظئلعص بارعدعغانلعقعنعث بايان عتةؤراتتا يةهذدعيالرنعث ظعككع قئتعم بذزغذنح
  قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

تعم   اهللا ع قئ دا ظعكك ذالرنعث زئمعن دا ظ ةن آعتابع ةؤالدعغا حىشىرض راظعل ظ ث ظعس اال ظأزعنع  تاظ
ذالرغا   دعغانلعقعنع ظ عزلعق قعلع ق ؤة هةقس ة حوثحعلع دعغانلعقعنع، آعشعلةرض ئلعص بارع ذنحعلعق ظ بذزغ

  . خةؤةر بةرضةنلعكعدعن ؤة بعلدىرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ
لعق بذزغذنحعلعق ظئلعص بئرعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جازا يةهذدعيالرنعث بعرعنحع قئتعم

  توغرعسعدا
 ذنحعلعقنعث ق بذزغ ع قئتعملع ع(بعرعنح ةندة، ) جازاس ت آةلض ان ؤاقع علةرنع (ؤةدة قعلعنغ س

 تاالث -ظذالر سعلةرنع ظألتىرىش، بذالث (سعلةرضة آىحلىك بةندعلعرعمعزنع ظةؤةتتذق، ) جازاالش ظىحىن
حوقذم ظعشقا ظاشعدعغان ؤةدة ) سعلةرضة دىشمةننع مذسةللةت قعلعش. (ةرنع ظاختذردعظأيل) قعلعش ظىحىن
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دع ذق ظةسكةرلةرنع ظةؤةتتذق ظع ةييارلعقع تول دعلعرعمعزدعن آىحلىك ؤة ت ة بةن ةنع بعز سعلةرض ذالر .  ي ظ
عد   ئح آعش تة ه رعص آئلعش ذردع ؤة بئ أيلعرعثالرنع ظاخت دع، ظ ة بول ةهةرلعرعثالرغا ظعض علةرنعث ش عن س

  . حوقذم ظعشقا ظاشعدعغان ؤةدة ظعدعقورقمايدعغان هالةتكة آةلدع، بذ، 
العمالر، يةهذدعيالرغا ظةؤةتعلضةن بذ ظةسكةرلةرنعث           لةردعن بولغان تةصسعرشذناس ظ سةلةص ؤة خةلةص

دع  عص قال تعالص قعلعش عدا ظعخ ةنلعكع توغرعس م ظعك ذنلعغان  . آع ذ نذرغ ة يةهذدعيالردعنم ذ هةقت دة ب هةم
ةرل دعم،       ظةس ق آأرمع نع اليع عرنع ظذزارتعؤئتعش ةن تةصس ان قعلعش بعل ةرلةرنع باي ذ ظةس ةن ب دع، م ةر آةل

ةزعلعرع      ذنعث ب دذر، ظ عدعن توقذلغان عزلعرع تةرعص ذدعيالرنعث دعنس ةزعلعرع يةه ةرلةرنعث ب ذ ظةس ع، ب حىنك
  ! ةمدذساناالر بولسذناهللا تاظاالغا ه. توغرا بولذشعمذ مذمكعن، بعز ظذالرنعث ظةسةرلعرعدعن بعهاجةتمعز

ةن        ابالردا آةلض قا آعت دعن باش ع قذرظان علةر بعزن ةن قعسس ص بةرض ان قعلع دا باي اال قذرظان اهللا تاظ
ص           ةتلعك قعلع ذدعيالرغا هاج ع يةه ةيغةمبعرع بعزن ذنعث ص اال ؤة ظ دذ، اهللا تاظ ةت قعلع علةردعن بعهاج قعسس

اال  دع، اهللا تاظ كةرلةرنع ظةؤةت(قويمع ذدعيالرغا ظةس ةنلعكعنعيةه ص  ) ك ان قعلع ة باي دة قعسس ذالر هةققع ظ
دا ؤة هةددعدعن ظاشقاندا       بذزغذنح ) زئمعندا (يةنع ظذالر   . دعآةلتىر  اهللا تاظاال ظذالرنعث تولذق    ،علعق قعلغان

دع       ص قوي أآىمران قعلع مةنلعرعنع ه ذالرنعث دذش ذالرغا ظ ىن ظ رعش ظىح عنع بئ ذالر   . جازاس ةن ظ ذنعث بعل ش
دة  ذدعيالرنعث ظعحع اردع يةه ئلعص ب ق ظ ذردع. قعرغعنحعلع أيلعرعنع ظاخت ةزدع ،ظ دع ؤة ظ ذالرنع خارلع  . ظ

دعن ظاشتع،    أزلعرع هةددع ذدعيالرنعث ظ ذم قعلغذحع ظةمةستذر، حىنكع، يةه ة زذل صةرؤةردعضارعث بةندعلةرض
  . صةيغةمبةرلةر ؤة ظالعمالردعن نذرغذنلعغان ظادةملةرنع ظألتىرىؤةتتع

ةرعر ع ج ع ، ظعبن ةهيا ظعبن دذ   ي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظعدنعث مذن ع  :  س ةظعد ظعبن ةن س م
ةييةبنعث اهع بذخت : مذس ث صادعش امغا بابعلنع ئلعص عش ةر آ دع ؤة  نةسس ران قعل حعتعنع ؤةي ا مةس ظةقس

عقق    دعن دةمةش ألتىردع، ظان ذدعيالرنع ظ ث              ةيةه دة قاننع ث ظعحع ةت ـ حاؤانع عقتة ظةخل ذ، دةمةش دع، ظ  آةل
ص  دذقالص حعقع أرىصبذل ذرغانلعقعنع آ ذدعيالردعن،ت ورعدع :  يةه ان؟ دةص س ة ق ذ نئم ذدعيالر. ب ز (: يةه بع

ارتعص شذنداق ظعكةن   وظاتا ـ ب ) بعلمةيمعز ةردع  ؤعلعرعمعزدعن ت قاحانعكع قاننعث ظىستعضة    . ، دةص جاؤاب ب
ان ظىحىن    شبذختذنةسسةر. )1(ظةخلةت تأآىلسة تأآىلضةن ظةخلةتنعث ظىستعدة يةنة قان آأرىنىص تذراتتع     ذ ق

ذص   قعالردعن بول ذدعيالر ؤة باش ألتىر 70يةه ادةمنع ظ ث ظ ةن  . ؤةتتعى مع ذنعث بعل ع(ش ث حعقعش ) قاننع
ة     .  بذ سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن قعلعنغان رعؤايةتتذر           . دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم  توختعدع، هةم بذ، بذ هةقت

  . آةلضةن مةشهذر رعؤايةتتذر
ةتنةسسةرعبذخت ذدعيالرنعث هأرم ألتىر يةه العملعرعنع ظ ادا  ؤىلعكلعرعنع ؤة ظ ةؤراتنع ي ةتتا ت ةتتع، ه

دع  ظال عمذ قالمع رةر آعش ان بع دع  . غ عر ظال ةرنع ظةس ذنلعغان ظادةمل ذالردعن نذرغ ث  . ظ عر ظئلعنغانالرنع ظةس
انع تولعمذ ظذزذن نذرغذنلعغان ظعشالر ؤة      ) بذالردعن باشقا. (ظعحعدة صةيغةمبةرنعث بالعلعرعمذ بار ظعدع    باي

ازعمعز ؤة           . قةلعكلةر يىزبةردع ؤة ا ي ئقعن رعؤايةتلةرنع تاصساق ظذنع آعتابق ظةضةر بعز توغرا ياآع توغرعغا ي
  . توغرعسعنع بعلضعحعدذراهللا تاظاال . بايان قعلعمعز
)ظةضةر ياخشعلعق قعلساثالر، ياخشعلعقعثالر ظأزةثالر ظىحىندذر، يامانلعق !) ظع ظسراظعل ظةؤالدع

أزةث دذرقعلساثالرمذ ظ ة الر ظىحىن ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ةن،  :  مذن آعمكع ياخشع ظعش قعلعدعك
  .))2ؤة يامان ظعش قعلعدعكةن زةرةرعمذ ظأزعضعدذر، صايدعسع ظأزعضعدذر

                                                 
  . رعؤايةتلةردة آئلعشحة، بذ يةهذدعيالرنعث صادعشاهع تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن يةهيا ظةلةيهعسساالمنعث قئنعدذر) 1(
 . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية46سىرة فذسسعلةت ) 2(
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  ظذالرنعث ظعككعنحع قئتعملعق بذزغذنحعلعقع توغرعسعدا 
 دىشمةنلةرنعث (آةلضةندة، ؤةدة قعلعنغان ؤاقتع ) جازاسعنعث(ظعككعنحع قئتعملعق بذزغذنحعلعق

ذالرنعث بةيتذلمذقةددةسكة ) خار قعلعشع بعلةن  يىزىثالردا قايغذنعث ظاالمةتلعرع آأرىلىشع ظىحىن، ظ
ظىحىن، ظعشغال قعلغانلعكع يةرنع ؤةيران ) ظذنع خاراب قعلعشع(دةسلةصكع قئتعمدا آعرضةندةك آعرعص 

دا    يةنع سعلةر ظ   )ظذالرنع بعز ظةؤةتتذق (قعلعشع ظىحىن  ، سعلةرنع  عككعنحع قئتعم بذزغذنحلعق قعلغان
ة قعلعص           ظىحىنزعش  خارالش ؤة ظئ   لغا  وق( ظةقسا مةسحعتعضة دةسلةصكع قئتعمدا آعرضةندةك آعرعش، غةلعب

  . ؤةيران ؤة خاراب قعلعش ظىحىن دىشمةنلعرعثالر آةلدع) ظالغان يةرلةرنع
 )دذر صةرؤةردعضارعثالرنعث سعلةرضة) ظةضةر تةؤبة قعلساثالر   رةهعم قعلعشع مذهةققةق يئقعن

  . ؤئتعدذذاهللا تاظاال ظذالرنع سعلةردعن قايتذر) ظةضةر سعلةر تةؤبة قعلساثالر(يةنع 
 يةنع بعز سعلةرنع (، بعز قايتعمعز )يةنع قايتا بذزغذنحعلعق قعلساثالر(ظةضةر سعلةر قايتساثالر

 بعزمذ سعلةرنع دذنيادا جازاالشقا ،شقا قايتساثالر يةنع سعلةر قاحان بذزغذنحعلعق قعلع)قايتا جازااليمعز
  . بذنعثدعن سعرت بعز سعلةر ظىحىن ظاخعرةتتة ظازابالرنع ساقالص قويعمعز. قايتعمعز

دع    داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ دذق : ش دان قعل ىن زعن عرالر ظىح ةمنع آاص ةتادة. جةهةنن ةنع : ق ب
دع  ان ظع قا قايتق ذنحعلعق قعلعش راظعل بذزغ ذنعث  ا. ظعس االم ؤة ظ ةد ظةلةيهعسس ذالرغا مذهةمم اال ظ هللا تاظ

دع  أآىمران قعلعص قوي اهابعلعرعنع ه ذنذص  . س ذالرغا بويس ذدعيالر ظ ةن يةه ة  ،شذنعث بعل دا جعزعي ار هال  خ
  . تألعدع

 * * * * * * *  
 ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# uö à) ø9$# “ Ï‰÷κ u‰  ÉL ¯= Ï9 }‘Ïδ ãΠuθø% r& ã Åe³u; ãƒuρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÏ%©! $# tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝ çλm; 

# Xô_ r& #[ Î6x. ∩∪ ¨β r&uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ Ïο u ½z Fψ $$Î/ $ tΡô‰ tG ôã r& öΝçλ m; $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊃∪  

بذ قذرظان هةقعقةتةن ظةث توغرا يولغا باشاليدذ، ياخشع ظعشالرنع قعلعدعغان مأمعنلةرضة ظذالرنعث 
) يةنة مأمعنلةرضة خذش خةؤةر بئرعدذآع(. 9قا ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذحوث مذآاصات

  .10ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالرغا قاتتعق ظازاب تةييارلعدذق
  قذرظاننع مةدهعيعلةش توغرعسعدا
ةن      االمغا حىشىرض ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ابعنع  اهللا تاظ ذرظاننع(آعت ةص   مةدهعيع)ق ل

بذ قذرظان هةقعقةتةن ظةث توغرا يولغا باشاليدذ، ياخشع ظعشالرنع قعلعدعغان مأمعنلةرضة : مذنداق دئدع
  . حوث مذآاصاتقا ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذيةنع قعيامةت آىنع  ظذالرنعث
) دذآع ةؤةر بئرع ذش خ ة خ ة مأمعنلةرض اتت ) يةن ةنمةيدعغانالرغا ق ة ظعش ازاب ظاخعرةتك عق ظ

دذق ازاب  تةييارلع اتتعق ظ ع ق ةت آىن ىن قعيام ذالر ظىح ةنمةيدعغانالرغا ظ ة ظعش ذرظان ظاخعرةتك ةنع ق  ي
دذ    ةؤةر بئرع ذش خ ةييارلعغانلعقعمعزدعن خ ة  . ت ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ازاب   :  مذن اتتعق ظ ذالرغا ق ظ

  . ))1بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن
 * * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةت24سىرة ظعنشعقاق ) 1(
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بةتدذظا ) ظاححعقع آةلضةندة(خةيرعلعك دذظا قعلغاندةك، )  حاقعلعرعغا-ظأزعضة ؤة باال (ظعنسان 

  .11قعلعدذ، ظعنسان ظالدعراثغذدذر
 العدعغانلعقع توغرعسعداظعنساننعث ظالدعراثغذ ظعكةنلعكع ؤة ظأزعضة بةتدذظا قعلعص ق

ىم آئلعش              اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ةزع حاغالردا ظىل  ، ظعنساننعث ظالدعراثغذ ظعكةنلعكعدعن ؤة ظذنعث ب
ا ،ولذشهاالك ب  ران بولذش ي اال ـ حاقعلعرعغا ؤة        لةنةت ظئ آع ؤةي اآع ب ةر بعلةن ظأزعضة ي يتعشتةك تعلةآل

 ظةضةر اهللا تاظاال ظذنعث تعلةآلعرعنع ظعجابةت   .خةؤةر بةردعظا قعلعدعغانلعقعدعن ياآع مال ـ مىلكعضة بةتدذ  
ة    .  ظةلؤةتتة ظذ هاالك بوالتتع      ،قعلسا ظةضةر اهللا آعشعلةر تةلةص قعلغان     :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت

يامانلعقنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذالر تةلةص قعلغان ياخشعلعقنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظالدعرعغاندةك ظالدعرعسا               
ع    ظ ةن بوالتت ذم يةتك ةجعلع حوق ذالرنعث ظ دع، ظ ع (ع االك بوالتت ةنع ه ع  . )1()ي ةتنعث مةنعس ذقعرعقع ظاي ي

  . هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد ؤة قةتادة قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع
دع    داق آةل تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ع«: ظعم ا ؤة م س ال ـ           لةر ظأزلعرعثالرغ

ا ثالىمىلك وغرا  رغ ا ت دعغان ؤاقتعغ ةت قعلع االرنع ظعجاب ث دذظ ا اهللا تاظاالنع ةر دذظ اثالر، ظةض دذظا قعلم بةت
   .»)يةنع دذظادا تعلعضعنعثالردةك قعلعؤئتعدذ ( اهللا تاظاال ظذنع ظعجابةت قعلعؤئتعدذ،آئلعص قالسا

ذنعث ظةندعشة قعلعشلعرع  االرنع قعلعشقا ظ دذ،  ،ظعنساننع شذنداق دذظ ئلعص بارع ذلعقع ظ ظالدعراثغ
  . ظعنسان ظالدعراثغذدذر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

ادةم ظةلةيهعسساالمنعث        ةردة ظ اهللا تاظاال  (سالمان فارسع ؤة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر بذ ي
دا ةن حاغ ان آعرضىزض لةص ج ذنعثغا دةس ذتع)ظ ع ص ان تئخ دعن ت ج ة ظورنع رعص بولغذح ذرماقحع غا بئ

دذ   ان قعلع عنع باي عدعكع قعسسعس انلعقع توغرعس داق . بولغ عالتع مذن ذنعث تةصس االمغا  : ب ادةم ظةلةيهعسس ظ
دذ     عدعن بولع اش تةرعص ذنعث ب ع ظ ث صىؤلعنعش كىرىص    . جاننع ذ حىش ةندة ظ ا آةلض ذنعث دعمعغعغ ان ظ : ج

دذ ذ،همةت قعلعد   صةرؤةردعضارعث ساثا رة     !ظع ظادةم : دةيدذ، اهللا تاظاال  » هةمدذ لعلاله ظةل«   جان ظذنعث  . دةي
دا ظذ تةنلعرعضة قاراشقا     .  ظذ آأزعنع ظاحعدذ ،آأزعضة آةلضةندة  جان ظذنعث ظةزالعرعغا ؤة تةنلعرعضة ماثغان

ةيران  قاؤة ه الصقعلعش ئلعص بولغذ    باش ذتعغا آ ان ص ةتتا ج دذ   ، ه ذرماقحع بولع دعن ت ة ظورنع دعن . ح ظورنع
  .  دةيدذ!زىص بولساثحذىجاننع آعرض آئحة آعرعشتعن بذرذن ،بولذصرةك زئ ت!ظع صةرؤةردعضارعم: تذرالماي

 * * * * * * *  
 $ uΖ ù= yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ̈]9 $#uρ È ÷ tG tƒ# u ( !$tΡ öθ ysyϑ sù sπ tƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$uΖ ù= yè y_uρ sπ tƒ# u Í‘$pκ̈]9 $# Zο u ÅÇö7 ãΒ (#θäó tG ö;tG Ïj9 WξôÒ sù 

ÏiΒ óΟä3În/ §‘ (#θßϑ n= ÷è tG Ï9 uρ yŠy‰ tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡ Ït ù:$# uρ 4 ¨≅ ä.uρ & ó x« çµ≈ sΨ ù= ¢Ásù WξŠ ÅÁ ø s? ∩⊇⊄∪   

ظعككع ظاالمةت قعلدذق، آئحعنعث ) آامالع قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان(آئحة بعلةن آىندىزنع 
ارعثال  ذق، صةرؤةردعض االمعتعنع آأتىرىؤةتت عثالر رظ ةص قعلعش ةزلعنع تةل ذش (نعث ص ةنع تذرم ي

ةتلعكلعرعنع  ذثالر الزعم ة بولذش ةظيع هةرعكةتت دا س عش يولع ىن، ) تئص دىزنعث (ظىح ةن آىن ة بعل آئح
ث  ةرنعث، ظايالرنع ارقعلعق آىنل ع ظ ىن، ) ظالمعشعش عثالر ظىح ابعنع بعلعش انعنع ؤة هئس ث س يعلالرنع

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة يذنذس ) 1(
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ان تةصسعلع ظعشالرنعث هةممعسعنع ) دعنعي ؤة دذنياؤع(آىندىزنعث ظاالمعتعنع يورذقلذق قعلدذق،   باي
  .12قعلدذق

آئحة بعلةن آىندىزنعث اهللا تاظاالنعث آاتتا قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةردعن 
   ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ث   ة ظأزعنع اال بةندعلعرعض عتعدعغان(اهللا تاظ ذدرعتعنع آأرس ا   ) ق ةت ظات ةن نئم ةتلعرع بعل ا ظاالم آاتت
دذ دة دةم  . قعلع ث آئحع دعن اهللا تاظاالنع ةرنعث ظعحع ذ ظاالمةتل ةر  ش ك، هأن دذزدة تعرعكحعلع ئلعش، آىن ظ

ةرنع ت       لةش  أقعلعش، ظعشلةش ؤة سةصةر قعلعش، آىنلةر، هةصتعلةر، ظايالر، يعلالرنعث سانعنع بعلعش، قةرزل
 آئحة  ،تلعرعنع بعلعش ظىحىن   عؤاقتعنع، ظعبادةتلةرنعث ؤاقتعنع، ظعجارة ؤة ظذنعثدعن باشقا ظعشالرنعث ؤاق          

ة         بع رع ـ بعرعض دىزنع بع ةن آىن عدذر ل ص ظايرعش عمايدعغان قعلع دع.ظوخش داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ :  ش
يةنع تذرمذش الزعمةتلعكلعرعنع تئصعش يولعدا سةظيع (نعث صةزلعنع تةلةص قعلعشعثالر رصةرؤةردعضارعثال

) آئحة بعلةن آىندىزنعث ظالمعشعشع ظارقعلعق آىنلةرنعث، ظايالرنعث(ظىحىن، ) هةرعكةتتة بولذشذثالر
االمعتعنع يورذقلذق قعلدذق يعلالرن ظةضةر   عث سانعنع ؤة هئسابعنع بعلعشعثالر ظىحىن، آىندىزنعث ظ

  . التتعو بذ ظعشالر تونذلمعغان ب،جاهان ظوخشاش بعر رةث ؤة ظوخشاش بعر شةآعلدة بولغان بولسا
قعيامةت  ظةضةراهللا آئحعنع سعلةر ظىحىن     ! ظئيتعص بئقعثالرحذ «:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

دذ،        ئلعص آئلةلةي ذق ظ ة يورذقل اله سعلةرض ةك قايسع ظع ن بأل ا، اهللا دع وزعدعغان بولس ذزذن س عحة ظ آىنعض
علةر؟ علةر ظاثلعمامس عن» س ةت   «، دئض ىن قعيام علةر ظىح دىزنع س ةر اهللا آىن ذ؟ ظةض تعص بئقعثالرح ظئي

 ظئلعشعثالر ظىحىن آئحعنع ظئلعص    آىنعضعحة سوزعدعغان بولسا، اهللا دعن بألةك قايسع ظعاله سعلةرضة ظارام       
دىزدة    ، دئضعن » آئلةلةيدذ؟ سعلةر آأرمةمسعلةر؟   ارام ظالسذن، آىن دا  (سعلةرنع آئحعدة ظ اتلعق يولع هاي

ةتلعنعص ةص قعلسذن ؤة  ) هةرعك ةزلعنع تةل علةر  ) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(اهللا نعث ص ىآىر قعلسذن دةص، س ش
  . ))1 نعث رةهمعتعدعندذرظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع يارعتعشع اهللا

 ان اهللا نعث     ) يةنع آىننع  (رنع، يئنعص تذرعدعغان حعراقنع     ظاسماندا بذرذجال اينع ياراتق ؤة نذرلذق ظ
ذر ةرعكعتع بىيىآت ذدرعتعنع( اهللا ،ب اآع  ) ظأزعنعث ق انالر ي لعمةآحع بولغ ة(ظةس ىآىر ) ظأزعنعث نئمعتعض ش

دىز    ةن آىن ة بعل ىن آئح انالر ظىح اقحع بولغ ةردع  قعلم ص ب دعغان قعلع عص تذرع ة )2( نع ظالمعش  -آئح
علةر؟    عدعدذر، حىشةنمةمس ث باشقذرذش ع اهللا نع عرعص تذرذش دىزنعث ظأزض مانالرنع ؤة )3( آىن اهللا ظاس

اراتتع ىزعدذ، اهللا  . زئمعننع هةق ظاساسعدا ي دىزنع آئحعضة آعرض ىزعدذ ؤة آىن ة آعرض اهللا آئحعنع آىندىزض
اينع  ةن ظ ىن بعل ةبةندعل(آ ةن ) ةرنعث مةنصةظةتعض رع مذظةيي ةر بع ذالرنعث ه ةردع، ظ ذندذرذص ب بويس

أز ظعشعدا  (سةير قعلعدذ، بعلعثالرآع، ظذ    ) حة ظأز ظوقعدا  عيةنع قعيامةتك (ؤاقعتقعحة   . غالعبتذر ) يةنع اهللا ظ
دذر( عرةت قعلغذحع ذ مةغص ذناهلعرعنع تولعم دعلعرعنعث ض ىبهعنع )4( بةن ذدعن(اهللا س رعص ) قاراثغ يئ
دذر قارعغذحع دذر (حع اثنع يورذتقذحع ةنع ت ع )ي ىن (، اهللا آئحعن علةر ظىح اراتتع،  ) س ص ي تعراهةت قعلع ظعس
اراتتع            ) سعلةرنعث( اينع ي اهللا نعث قذدرعتعنع   (ظذالرغا   ))5ؤاقعت هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش بعلةن ظ

عتعدعغان اير     ) آأرس دىزنع ظ دعن آىن ارةتكع، ظذنعث دعن ظعب ةت آئحع ر ظاالم ةنع ( دة -عؤئتعمعز بع ي
                                                 

 .  ـ ظايةتلةر73 ـــــ 71سىرة قةسةس ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر62 ـ 61سىرة فذرقان ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع80سىرة مأظمعنذن ) 3(
 . ـ ظايةت5سىرة زذمةر ) 4(
 . ظايةت ـ 96سىرة ظةنظام ) 5(
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ؤئتعمعز   وق قعلع ذرعنع ي دىزنعث ن دذ ) دة-آىن ذدا قالع اهان قاراثغ ذالر ناض ا  ،، ظ ةن جايعغ ىن بةلضعلةنض  آ
دعنظاال بةلضعلعضةن ظعشعدذر               ةنع اهللا  ))1قاراص سةير قعلعدذ، بذ، غالعب، هةممعنع بعلضىحع اهللا نعث ظال  ي

ىن  ع ظىح ث تذتذلعش اال آئحعنع ةتنتاظ ر ظاالم ذ؛ بع دع، ظ ث (ع قعل ث ) جاهاننع ع ؤة ظاينع قاراثغذلعشعش
ذ؛   ظاشكارا بولذص حعقعشعدذر، آىندذز ظىحىن تذنذلعد      لذقنعث  يورذق) جاهاننع  (عغان بعر ظاالمةتنع قعلدع، ظ

  . قاصلعشع ؤة آىننعث حعقعشعدذر
اال  ةنلعكعنع     اهللا تاظ ىن ظعك عنعث آ اي ؤة قايسعس عنعث ظ ذنقايسعس ةن آى بعلس اي بعل ث  دةص، ظ ننع

ةرقلعق قعلدع     ة      . نذرعنع ص اينع نذرلذق      :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت اهللا قذياشنع نذر حاحقذحع ؤة ظ
انعنع ؤة     ث س اراتتع، يعلالرنع ص ي ث(قعلع ةرنع     ) ؤاقعتالرنع ا مةنزعلل ىن، ظايغ عثالر ظىح ابعنع بعلعش هئس

ايدعلعق   ( يوق   اهللا ظذالرنع بعكار ياراتقعنع   . تةيعن قعلدع ) يةنع بذرذجالرنع ( بةلكع بىيىك هئكمةت ؤة زور ص
اراتتع ىن ي ةتلعرعنع )ظىح ع(، اهللا ظاي ذدرعتع ظعالهعين دعغان ) ق عكعر (بعلع ع ص ذنعث هئكمعتعن ؤة ظ

دعغان ىن ) قعلع ةؤم ظىح علعق دذتةصس ان قعلع عدا، اهللا   ،  باي عص تذرذش دىزنعث نأؤةتلعش ةن آىن ة بعل آئح
ةيظعل    ان ش دا ياراتق ماندا ؤة زئمعن ن(ةردة ظاس ةن،    ) اهللا دع ىن، هةقعقةت ةؤم ظىح دعغان ق ث (قورقع اهللا نع

عتعدعغان    ع آأرس ارلعقعنع ؤة بعرلعكعن ار  ) ب ةر ب ذن ظاالمةتل ةد )2( )نذرغ ع مذهةمم ةندعن!) ظ ع  س  يئث
اي  ان ظ ث آ(حعقق ةنع ظاينع دعغانلعقع  عي دعن آئحعكلةي دعغانلعقع، ظان ص حوثعيع ك حعقع ذق ) حع توغرذل
عدذ،  ذالر(سورعش ع، ) غاظ علةرنعث  «ظئيتقعنك ذ آعش ودا (ظ ك، س ة، روزا  -تعرعكحعلع عنعق، مذظامعل  س

  .)3(»ظعشالرنعث ؤة هةجنعث ؤاقعتلعرعنع هئسابلعشع ظىحىندذر) تذتذش، ظئغعز ظئحعش قاتارلعق
 عثالر ةص قعلعش ةزلعنع تةل ارعثالنعث ص ذق، صةرؤةردعض االمعتعنع آأتىرىؤةتت ث ظ ةنع (آئحعنع ي

آئحة بعلةن آىندىزنعث (ظىحىن، ) عكلعرعنع تئصعش يولعدا سةظيع هةرعكةتتة بولذشذثالرتذرمذش الزعمةتل
ث  ةرنعث، ظايالرنع ارقعلعق آىنل ع ظ ىن، ) ظالمعشعش عثالر ظىح ابعنع بعلعش انعنع ؤة هئس ث س يعلالرنع

  . آىندىزنعث ظاالمعتعنع يورذقلذق قعلدذق
زنعث آئحة بعلةن آىندى   : (عبنع آةسعرنعث   ظبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جذرةيج ظابدذلاله         

ا االمعتع بولس ذلعقع ؤة آىن) ظ ث قاراثغ عدذردذزنعث يوآئحعنع دعرذش ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ع .  دئض ظعبن
آئحعنعث  :، اهللا تاظاالنعث   آىن آىندذزنعث ظاالمعتعدذر، ظاي آئحعنعث ظاالمعتعدذر        : جذرةيج مذجاهعدنعث 

ظايدعكع قاراثغذلذقنع آأتىرىؤةتتذق دئضةنلعكتذر، : ن ظايعتعنعث مةنعسع دئضةظاالمعتعنع آأتىرىؤةتتذق
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،ياراتقانقعلعص راق  تاظاال ظاينع قاراثغذظةسلعدة اهللا
 دىزنع ةن آىن ة بعل عتعدعغان (آئح ذدرعتعمعزنع آأرس الع ق دذق ) آام ةت قعل ع ظاالم ذ  ظعكك ب

دة ظعبن   ةتنعث مةنعسع هةققع ذمانعث  ظاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ه ظعبن ةن  : ع ظةبذنذجةي ة بعل ةنع آئح ي
  . اهللا تاظاال ظذ ظعككعسعنع ظاشذنداق ياراتتع دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعآىندىزنع قعلدع، 

 * * * * * * *  
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 .  ـ ظايةتلةر38ـ 37سىرة ياسعن ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر6 ـــ 5سىرة يذنذس ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع189سىرة بةقةر ) 3(
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يةنع ظعنساننعث قعلغان هةرقانداق (هةر بعر ظعنساننعث ظةمةلعنع ظذنعث بوينعغا ظئسعص قويعمعز 
ن هةرضعز ظايرعلمايدذ، شذنعثغا يارعشا ظةمةلع خذددع بويذنحاق بويذندعن ظايرعلمعغعنعدةك ظذنعثدع 

دذ  ة )جازا بئرعلع ذنعث نام ع ظ دذ-، قعيامةت آىن ذنع ظوحذق آأرع ذ ظ ةمالعنع آأرسعتعمعز، ظ  .13 ظ
ذغعن -نامة «) ظذنعثغا( ىن ظأزةثضة !  ظةمالعثنع ظوق ذ قعلمعشلعرعثغا (بىض ةنع ب أزةث ضذؤاه ) ي ظ

  .14دئيعلعدذ» بولذشذث آذصاية 
ان بعلةن ظذنعث قعلمعشلعرع يئزعلغان دةصتةرنعث بعللة بولعدعغانلعقع هةر بعر ظعنس

  توغرعسعدا
دعن          ص بولغان ان قعلع لعرعنع باي دعغان ظعش تالردا قعلع ذ ؤاقع اننعث ش ع ؤة ظعنس اال ؤاقعتالرن اهللا تاظ

ث يةنع ظعنساننع(هةر بعر ظعنساننعث ظةمةلعنع ظذنعث بوينعغا ظئسعص قويعمعز : آئيعن مذنداق دئدع  
دةك ظذنعثدعن هةرضعز ظايرعلمايدذ، عنع ظايرعلمعغندعن بويذحاققعلغان هةرقانداق ظةمةلع خذددع بويذن

دذ  ازا بئرعلع ا ج ذنعثغا يارعش ذما،     )ش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي  ب
دع  داق دئ قعالر مذن د ؤة باش ر ظعنساننعث : (مذجاهع ةر بع ان ياخشع ؤة )ه ذنعث   قعلغ ان ظعشلعرعنع ظ يام

  . بوينعغا ظئسعص قويعمعز ؤة شذنعثغا قارعتا مذآاصات ياآع جازا بعرعمعز
اتعنع      :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة    آعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث مذآاص

دذ دذ  ، آأرع عنع تارتع ذنعث جازاس ةن، ظ ش قعلعدعك ان ظع ك يام ع زةررعحعلع وث ظع)1( آعمك اننعث ظ نس
ار،          هةرعكعتع   ـ  ظعنساننعث سأز  (تةرعصعدة ؤة سول تةرعصعدة ظولتذرذص خاتعرعلةيدعغان ظعككع صةرعشتة ب

دا هامان صةرعشتة هازعر بولذص،           ) خاتعرعلعنعؤاتقان ؤاقعتتا، ظذ قانداق بعر سأزنع قعلمعسذن، ظذنعث ظالدع
ار   آ ةرنع  هالبذآع سعلةرنعث ظىستىثالردا سعل       )2( أزعتعص تذرعدذ آ ظذالر  ، أزعتعص تذرغذحع صةرعشتعلةر ب
اهعدا ( ث دةرض ذص،   ) اهللا نع تعلةر بول ةتلعك صةرعش ةللعرعثالر  (هأرم أزلعرعثالرنع ؤة ظةم علةرنعث س ع  )س ن

دذ  زعص تذرع دذ   ، يئ ص تذرع لعرعثالرنع بعلع ذالر قعلمعش ةك  ، ظ ةر ش دذ  -مأمعنل ة بولع عز جةننةتت ،  شىبهس
ا بولعدذ    شىبهسعز دوزاخ  -آاصعرالر شةك    ةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةر        )3( ت  ))4سعلةر ص

دىز، ظةتتعضةن ـ ظاخشام             ةيلع آأص بولسذن آئحة ـ آىن از م ةيلع ظ ةنع ظعنساننعث قعلغان ظعشلعرع م ي
  .يئزعلعص، ظذنعث ظىحىن ساقالص قويذلعدذ

 آأرعدذ ظةمالعنع آأرسعتعمعز، ظذ ظذنع ظوحذق -قعيامةت آىنع ظذنعث نامة  يةنع ظذنعث بارلعق
لعرعنع  عدعن       (ظعش ول تةرعص ا س عز بولس عدعن بةختس وث تةرعص ا ظ ةختلعك بولس ذ ب ع ظ ةت آىن قعيام

ويع    ) دعغانلعبئرع الص ق ة توص ر دةصتةرض دذ،        . معزبع تةرنع ظوقذي قعالر دةص ذ ؤة باش ذص، ظ ذق بول تةر ظوح دةص
اهللا . غعحة قعلغان هةممة ظعشلعرع يئزعلغاندذر       دةصتةردة ظذنعث آعحعك ؤاقتعدعن باشالص هاياتعنعث ظاخعر         

)  توغرعسعدا لعقعقعيامةت آىنع ظعنسانالرغا قعلغان ظعشلعرعنعث هةممعسعدعن خةؤةر بئرعلعدعغان        (تاظاال  
دع داق دئ انغا  : مذن دة ظعنس ذ آىن ذن، (ب وث بولس انلعق   عآ ح ذن، يام علعق بولس ذن، ياخش ك بولس حع

ةلكع ظعنسان ظأزعضة       ،  ظةمةللعرع ظذقتذرذلعدذ  ظاخعرع قعلغان    -ظعلضعرع  ) بولسذن ةنع قعلغان يامان    (ب ي

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر8 ـ 7سىرة زةلزةلة ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر18 ـ 17سىرة قاف ) 2(
 . ـ ظايةتكعحة14 ـ 10سىر ظعنفعتار ) 3(
  . ث بعر قعسمع ـ ظايةتنع7سىرة تةهرعم ) 4(
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ان تةقدعردعمذ         ، ظأزع ضذؤاهتذر  ) ظعشلعرعغا  أزرة ظئيتق اقالش ظىحىن قانحة ظ أزعنع ظ ظأزرعسع قوبذل   (ظذ ظ
  .)1()قعلعنمايدذ

 )أزةث ) يةنع بذ قعلمعشلعرعثغا (بىضىن ظأزةثضة !  ظةمالعثنع ظوقذغعن -نامة «) ظذنعثغا  ظ
اية  ذث آذص ذؤاه بولذش دذ» ض انلعقع  دئيعلع ذم قعلعنمعغ ث زذل ةن ظأزةثنع ةنع س ان ني ةقةت قعلغ ع، ص

انلعقعنع    عنعث يئزعلمعغ لعرعثدعن باشقعس دانظعش ةن ظوب ة   .  بعلعس ان هةمم أزةث قعلغ ةن ظ ع، س حىنك
ذص قال     عنعمذ ظذنت لعرعدعن بعرةرس ان قعلمعش أزع قعلغ ع ظ ر آعش لعدعث، بع لعرعثنع ظةس دذ، قعلمعش ماي

تةرنع ظوقذيااليدذ    ) لةنضةن عظعشلعرع خاتعر  ( هةممة آعشع      ، بولسذن  عزعساؤاتلعقع بولسذن ؤة ساؤاتس     دةص
  . ؤة ظوقذيدذ

  ويعمعز عص ق ا ظئس ذنعث بوينعغ ةلعنع ظ اننعث ظةم ر ظعنس ةر بع ان (ه اننعث قعلغ ةنع ظعنس ي
عن هةرضعز ظايرعلمايدذ، شذنعثغا هةرقانداق ظةمةلع خذددع بويذنحاق بويذندعن ظايرعلمعغعنعدةك ظذنعثد

دذ  ازا بئرعلع ا ج اال  )يارعش ةنع اهللا تاظ اننعث قع ي لعرعنع ظعنس ان ظعش ذنعث بوينلغ عص   ظ ا ظئس عغ
ةزادذر،       نساننعث ظةزالعرعنعث ظعحعدة ظوخشع   ن دئضةن ظع  ذحىنكع، بوي .  دئدع قويعدعغانلعقعنع شع يوق بعر ظ

ا ظذنعثدعن قذ   ا ظالس ر نةرسعنع بوينعغ دذآعمكع بع ة . تذاللماي ذنعث نام ع ظ ةت آىن ةمالعنع -قعيام  ظ
  . آأرسعتعمعز، ظذ ظذنع ظوحذق آأرعدذ

اال   رعنعث اهللا تاظ ةر هةسةنبةس ذرذص      : مذظةمم عدة ظولت ول تةرعص عدة ؤة س وث تةرعص اننعث ظ ظعنس
ار  تة ب ع صةرعش دعغان ظعكك اي))2خاتعرعلةي ةن ظ ذصع دئض دة  ،تعنع ظوق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ع  :ب ظ

تعر!ظعنسان احتعمثنع ع مةن سئنعث دةص وث ةتلعك ظعككع صةرعشتة هأرم ، ساثاظ ة تةرعصعبعرع ظ ثضة يةن
قعلغان ياخشع ظعشلعرعثنع يازعدذ،     ) صةرعشتة (ثدعكع تةرعصعظوث . ثضة ؤةآعل قعلعندع  تةرعصعبعرع سول   

ول  عس تة(ثدعكع تةرعص دذ، ) صةرعش لعرعثنع يازع ان ظعش ان يام ذم آ(قعلغ اثا ظأل ةس ) ئلعص بولغذح
ةيتكعن،  خالعغعنعثنع قعل، قعلمعشلعرعثنع   اآع آأص ازايتقعن ي دا ظ ئغعص ،سةن ظألضةن حاغ تعرعثنع ي  دةص

ذص       ةت بول ةن، قعيام ة قعلعم ةن بعلل ةن بعل دة س عص قةبرعث ا ظئس دعن(بوينعثغ دا  ) قةبرعث ان حئغعث حعقق
تعرعثنع عتعم دةص ةن، ةنآأرس ذق آأر س ذنع ظوح ةنى ظ ةنس دلعك دئض ثذ ؤة  بولع ذنعثغا(: اهللا تاظاالنع ) ظ

ظأزةث ضذؤاه بولذشذث آذصاية ) يةنع بذ قعلمعشلعرعثغا(بىضىن ظأزةثضة !  ظةمالعثنع ظوقذغعن-نامة «
دذ»  دة   دئيعلع ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع ةنكع    دئض ةم قعلم ةن قةس امع بعل ث ن ع  (،اهللا تاظاالنع ظ

أزةثنع ضذؤاهح     ) !ظعنسان ادعللعق قعلدع،    اهللا تاظاال ظأزةثضة ظ  دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ع قعلعص هةقعقةتةن ظ
   !ضة رةهمةت قعلسذن اهللا تاظاال هةسةنبةسرع.قعلدع

 * * * * * * *  
 Ç ¨Β 3“ y‰ tF÷δ $# $yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰ tG ÷κu‰  ÏµÅ¡ øuΖ Ï9 (  tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ u ÷z é& 3 
$ tΒ uρ $̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4 ®L xm y]yè ö6tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪  

ذنعث  ع ظ قانلعقعنعث صايدعس ةت تاص عدعكةن، هعداي ةت تاص ع هعداي دذرآعمك أزع ظىحىن ع  .ظ آعمك
 بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث ضذناهعنع ظىستعضة ،ظازغانلعقنعث زعيعنع ظذنعث ظأزع ظىحىندذر، زعدعكةناظ

   .15جازالعغعنعمعز يوق) هئح ظادةمنع(ذرذص صةيغةمبةر ظةؤةتمةي ت. ظالمايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر15 ـ 14 ـ 13سىرة قعيامةت ) 1(
 .  ـ ظايةت17سىرة قاف ) 2(
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  بعرع يةنة بعرعنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظالمايدعغانلعقع توغرعسعدا
اال ا،   ،اهللا تاظ ةت تاصس ع هعداي ة  آعمك عص     هةقك ا ظةضعش ش ظعزلعرعغ ةيغةمبةرنعث ظع ة ؤة ص ظةضةشس

دذر     أزع ظىحىن اقعؤعتع ظ ع ظ ذنعث ياخش ا، ب وغرا يول  . ماثس ةق ؤة ت ع ه ة آعمك ئغعص آةتس ة ،دعن ظ  ظأزعض
ذص         ص بول ان قعلع دذر، دةص باي أزع ظىحىن اقعؤعتع ظ ان ظ ذنعث يام دذ ؤة ب ان بولع ةت يىآلعؤالغ ةجعناي  ، يةن

بعرع يةنة بعرعنعث ضذناهعنع  بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظالمايدذ: مذنداق دئدع
ة      . جعنايةتحعضعال خاستذر   جاؤابكارلعق  . ضة ظئلعص آأتةرمةيدذ  عظأز ظىست  :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت
    ئقعن تذغقعنع     ئضذناهع ظئغعر بعر ظادةم باشقا بعراؤنع ظأز ضذناهعنع ظىستعضة ظ لعؤئلعشقا حاقعرسا، ظذ ي

ذن   ذنعث ض ذ، ظ ان تةقدعردعم ة ظ بولغ عنع ظىستعض ازراق نةرس دذئاهعدعن ظ ةن  ))1لعؤااللماي ةت بعل ذ ظاي  ب
ظذالر ظأزلعرعنعث يىآلعرعنع ؤة    ذر،  ت عدا هئح قانداق قارمذ قارشعلعق يوق         ايةتلةرنعث ظارعس  تأؤةندعكع ظ 

ةرنع   قا يىآل ذص باش ذنعثغا قوش ذناهلعرعنع  (ظ ث ض ذناهلعرعنع ؤة ظازدذرغانلعرعنع ث ض ةنع ظأزلعرعنع ) ي
دذ  ة ظالع ار بول     )2( ظىستعض ذق جاؤابك ذناهلعرعغا تول ث ض ع ظأزلعرعنع ةت آىن ذالر قعيام لعرع ؤة ظ ذش

أزلعرع جاؤابكار بولذشلعرع    أزلعرع تةرعصعدعن بعلمةستعن ظازدذرذلغانالرنعث بعر قعسعم ضذناهلعرعغا ظ ظ
ىن  دع (ظىح أزلةرنع قعل ان س ذقعرعقع بوهت ث  )3()ي ذحعالر ظأزلعرعنع ا حاقعرغ ان يولالرغ ع، يام  حىنك

حع بولغانلعقع  ة سةؤةب عض عص آئتعش ظذالرنعث ظئز   ( آعشعلةرنعث ضذناهلعرعنع      ةتكةنضذناهعنع ؤة ظازدذرذؤ  
ىن ئكعن  )ظىح دذ، ل ة ظالع أز ظىستعلعرعض ةن ( ظ ش بعل داق قعلع ة ) بذن زعص آةتكىحعلةرض زعص (ظئ ظئ

ىن ةنلعكع ظىح ذناهلعرع ) آةتك ان ض دذبئرعشكة تئضعشلعك بولغ يعص آةتمةي ث  .  آئمع ذ اهللا تاظاالنع ا ب مان
   .بةندعلعرعضة ظادعللعق قعلعشع ؤة رةهمةت قعلعشعدذر

  بعر ظادةمنعث ظازابالنمايدعغانلعقع توغرعسعداهئح صةيغةمبةر ظةؤةتعلمةي تذرذص 
 ذرذص ةيغةمبةر ظةؤةتمةي ت ادةمنع (ص وق ) هئح ظ ةنع جازالعغعنعمعز ي ة،   ي  اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ذرذص   ظأزعنعث  ذزماي ت اآعت تذرغ ارقعلعق ص ةؤةتعش ظ ةيغةمبةرنع ظ ذنعثغا ص دعن هئح آعشعنع ظ ظادعللعقع
دعغانلعقعن دذ ظازابلعماي ان قعلع ة   .ع باي ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ارحعلعنعص  :  مذن تعن ص  دوزاخ غةزةص
ا مذظةآكةل صةرعشتعلةر             . آئتعشكة تاس قالعدذ   ادةم تاشالنغان حاغدا، دوزاخق دوزاخقا هةر قاحان بعر توص ظ

ذالردعن اهالندذرغذحع «: ظ ة ظاض ةيغةمبةر(سعلةرض ةنع ص ةنم) ي ورايدذ» عدع؟آةلمعض ذالر، دةص س : ظ
اهالندذرغذحع آةلضةن، بعز  « ةن ظاض ة هةقعقةت داق ظةمةس، بعزض ذنع(ظذن ز ) ظ ار قعلدذق هةمدة بع : ظعنك
دعن  (اهللا ‹ ة ؤةهعي ئح ظادةمض ذقتا      ) ه ذر ظازغذنل ةقةت حوثق علةر ص وق، س ع ي ل قعلغعن ة نازع رةر نةرس › بع

دذق دذ» دئ وص )4( دةي ة ت عرالر جةهةننةمض وص -آاص تعص    ت ة يئ ذالر جةهةننةمض دذ، ظ ذص هةيدعلع بول
ذالرغا       تعلةر ظ قذرغذحع صةرعش ةمنع باش دذ، جةهةنن رع ظئحعلع ةمنعث دةرؤازعلع ةندة، جةهةنن : آةلض

ىنكع  « دعغان، بىض ذص بئرع ة ظوق ةتلعرعنع سعلةرض ارعثالرنعث ظاي ة صةرؤةردعض اراثالردعن سعلةرض ظ
ةي  اهالندذرعدعغان ص دعن ظاض نعث بارلعقع ةنمذ؟ظذحرعشعش دذ» غةمبةرلةر آةلمعض ذالر. دةي ذنداق «: ظ ش

اهالندذرغان   ( ع ظاض ةن، بعزن ةيغةمبةرلةر آةلض أآمع     )ص ذش ه ار بول ا دذح ئكعن ظازابق ذفرع ؤة  (، ل آ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة فاتعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة ظةنكةبذت ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة نةهل ) 3(
 .  ـ ظايةتلةر9 ـ 8سىرة مذلك ) 4(
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ةيلعدعن دع) قعلمعشلعرع تىص عرالرغا تئضعشلعك بول دذ» آاص ا)1( دةي ذالر دوزاخت ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظ
ةث    ع حعقعرعؤةتس ادعكع  (بعزن ا دذني اق   ) ؤاقعتت ةرنع قعلس قا ظةمةلل ةللعرعمعزدعن باش ان ظةم دةص » قعلغ

ادةم    -سعلةرضة ظأمرىثالرنع ظذزذن قعلعص، ؤةز     «) اهللا ظئيتعدذ . (يالؤذرذص توؤاليدذ   نةسعهةت ظالعدعغان ظ
اهالندذرغذحع  -ؤةز  ة ظاض ذ؟ سعلةرض ةيغةمبةر( نةسعهةت ظااللعغذدةك ؤاقعت بةرمعدعمم ةنع ص ذ، ) ي آةلدعغ
ةر   ))2»دع ظازابنع تئتعثالر، زالعمالرغا هئحقانداق ياردةم بةرضىحع يوق      ظةم  باشقا اهللا تاظاال   دعنبذ ظايةتل

دعغان     ادعلةص بئرع ذزمةيدعغانلعقعنع ظعص ا آعرض ذرذص دوزاخق ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم ذنعثغا ص ادةمنع ظ هئح ظ
  .نذرغذنلعغان ظايةتلةر باردذريةنة 

   هأآمع توغرعسعداحعك بالعالرنعثظألىص آةتكةن آع
ةن آ  ألىص آةتك عرالنعث ظ عرعكع ؤة   ع آاص دعغانلعقع، ظعلض داق بولع حعك بالعلعرعنعث هأآمعنعث قان

العمالر ظعختعالص قعلعشعص قالغان مةسعلعدذر، شذنعثدةك ظئلعشعص قالغانالرنعث، ضاسالرنعث،          هازعرقع ظ
ةيغةمبةر دةؤع    عنعث ؤة ص ان آعش تعص قالغ دعن آئ رعلعقتعن ظةقلع ةن   قئ ألىص آةتك ا ظ ةن ظارعلعقت ع يةتمعض ت

داق بولعدعغانلعق تعالص قعلعشعص  آعشعنعث هأآمعنعث قان ذ ظوخشاشال ظعخ انعم علعلةردعندذرقعلعنغ .  مةس
ع         ذق بئرعش اردعمع ؤة ظذتذقل ث ي ذالرنع اهللا تاظاالنع ةن ب دع، م لةر آةل ذنلعغان هةدعس دة نذرغ ذالر هةققع ب

   .بعلةن بعر ـ بعرلةص بايان قعلعمةن
ةدعس  ع ه ةد : بعرعنح ام ظةهم داق      ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرعظدعن ص ع س ؤةد ظعبن  ظةس

دذ   ادةم  هئح نةرسة ظاثلعيالمايدعغان ضاس،   «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع دا ظةمةس ظ ةقلع هذشع جايع ،  ظ
اقالص   (ظارعلعقتا ظألىص آةتكةن آعشع بولذص قعيامةت آىنع )  يةتمعضةن دةؤةت(قئرع ظادةم ؤة     أزلعرعنع ظ ) ظ

اردذر، ضاس          ئكعن (صةرؤةردعضارعم ظعسالم هةقعقةتةن آةلدع،        : صاآعت آةلتىرعدعغان تأت تىرلىك آعشع ب ) ل
دعم،     ة ظاثلعيالمع ئح نةرس دعن ه ةن ظذنعث دذم ةس   .  دةي دا ظةم ع جايع ةقلع هذش عظ ارعم :  آعش صةرؤةردعض

تئزةآلةرنع  ) ةقلع هذشذم جايعدا ظةمةسلعكعدعن   ظ(بالعالر ماثا آعحعك ) ظةمما (ظعسالم هةقعقةتةن آةلدع،  
اتتع، دذظئتعش ع.  دةي رع آعش دع،: قئ ةن آةل الم هةقعقةت ارعم ظعس ئكعن (صةرؤةردعض ة ) ل ئح نةرس ةن ه م

ع دذنةلمةيتتعم،حىش ع   .  دةي ان آعش ألىص قالغ ا ظ ارعم : ظارعلعقت ئنعث  صةرؤةردعض ا س عماث ئح تةرعص ثدعن ه
دع، ةيغةمبةر آةلمع دذص دعن . دةي ذالردعظان اال ظ ا بويسذنذ اهللا تاظ ذالرنعث اهللا تاظاالغ ةر  ن ظ ىن ؤةدعل شع ظىح

ا آعرضىزىثالر دةص صةرعشتعلةرنع ظةؤةتعدذ     . لعدذاظئلعؤ اهللا نعث نامع بعلةن    . ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنع ظوتق
ةملع    ذالرغا سالقعن ؤة خاتعرج وت ظ ة ظ ا آعرسة، ظةلؤةتت ذالر ظوتق ةر ظ ةنكع، ظةض دعغان قةسةم قعلعم ك بئرع

  . »بولذص بئرعدذ
ئكعن    دع، ل ةت قعل ذنداق رعؤاي ذدعن ش ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذ ظةب نع قةتادةعم ذ هةدعس ب

آعمكع ظوتقا آعرسة، ظوت ظذنعثغا سالقعن ؤة     «: ظةبذهىرةيرة هةدعسنعث ظاخعرعنع مذنداق رعؤايةت قعلدع     
دذ   ذص بئرع دعغان بول ةملعك بئرع ذنعثغا آع . خاتعرج ع ظ ىز  آعمك أرةص آعرض ذنعثغا س ة ظ ذ . »لعدذىرمعس ب

ة    ع راهعي هاق ظعبن نع ظعس دع،     ،هةدعس ةت قعل ذنداق رعؤاي امدعن ش ع هعش ذظاز ظعبن ذ   م ع جةرعرم ذ ظعبن ب
ةت قعلدع  ذدعن شذنداق رعؤاي ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنه ذهىرةير. هةدعسنع ظةب دعن ظةب خالعساثالر اهللا : ظان

ايعتعنع ظوقذثالر،     جازالعغعنعمعز يوق ) هئح ظادةمنع (رذص صةيغةمبةر ظةؤةتمةي تذ  تاظاالنعث دئضةن ظ
  . بذ هةدعسنع مذظةممةرمذ ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان. دئدع

                                                 
  . ـ ظايةت71سىرة زذمةر ) 1(
 .  ـ ظايةت37سىرة فاتعر ) 2(
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ةدعس ع ه لعم : ظعككعنح ذخارع ؤة مذس ام ب ةيغةمبةر  ،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب
ةنلعكع داق دئض االمنعث مذن دذظةلةيهعسس ةت قعلع ذ«: نع رعؤاي ع  خ ع يئث ايؤان بالعس داق ه ةر قان ددع ه

) باشقا بعر ظاث بولمعغان   ( هةر قاندان باال غعنعدةكتذغذلغاندا، ظةزالعرع ساق ـ ساالمةت، ظةيعبسعز تذغذل 
دذ   ذلغان بولع ةن تذغ ةبعظعتع بعل ع تونذش ت ذدعي        . هةق دعنن ا يةه العنع ي ذ ب ا ـ ظانعسع ظ ذ بالعنعث ظات ظ

  .»قعلعدذ) ظوت صةرةس( ياآع خرعستعظان قعلعدذ ؤة ياآع مةجذسع .قعلعدذ
اهابعلةر   ة س ر رعؤايةتت ة بع ع  : يةن ةيغةمبعرع ظ ث ص ألىص  ! (اهللا تاظاالنع ذرذص ظ ةي ت ة يةتم باالغةتك

ظةضةر ظذالر   (اهللا تاظاال  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدع بالعالر هةققعدة خةؤةر بةرضعن،   آعحعك  ) آةتكةن
   .ةص جاؤاب بةردعد» نئمة ظعشالرنع قعلعدعغانلعقعنع بعلضىحعدذر) لساحوث بو

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       ظعمام ظةهمةد ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ  ةت قعلع ذلمانالر«: رعؤاي ك نعث مذس راهعم    آعحع ذالرغا ظعب دذ، ظ ة بولع العلعرع جةننةتت االم ب ظةلةيهعسس

   .»ل بولعدذآئصع
لعم  ام مذس داق     ،ظعم عدا مذن ةدعس قذددعس االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اددعن ص ع هامم از ظعبن  ظعي

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دع «: دئض داق دئ اال مذن ص   : اهللا تاظ دارع قعلع ةق تةرةص دعلعرعمنع ه ةن بةن م
  . عدةص آةلد» )ياراتتعم (مذسذلمان قعلعص«:  يةنة بعر رعؤايةتتة.»ياراتتعم

ةدع ع ه دع: سظىحعنح ذرعجا ظةتارع ةنلعكعنع   ،ظةب داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةمةرة رةزعيةلاله  ظةبذس
دذ ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:رعؤاي ةن «:  ص ةبعظعتع بعل العالر ظعسالمنع تونذش ت ارلعق ب  تذغذلغان ب

ةيغةمبعرع  ظع  : ساهابعلةر  .ئضةن ظعدع  د» تذغذلعدذ  اال ـ حاقعلعرعحذ؟     مذشرعكالرنعث  ! اهللا نعث ص .  دئدع ب
  . دئدع» )شذنداق تذغذلعدذ(مذشرعكالرنعث باال ـ حاقعلعرعمذ «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

ةبرانع دذ    ،ت ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةمةرة رةزعيةلاله ةيغةمبةر  :  س ز ص بع
اال ـ حاقعلعرع توغرذلذق سوظال س       ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظةلةيهعسساالمدعن مذشرعكالرنعث ب : ورعدذق، ص

  . دئدع» ظذالر جةننةتتعكع آعشعلةرنعث خعزمةتحعلعرع بولعدذ«
ةدعس  أتعنحع ه ةد : ت ام ظةهم داق      ،ظعم عنعث مذن ذنعث تاغعس نادعن ظ زع هةس ةنعث قع  مذظاؤعي

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن : دئض عم ةيغةمبعرع ظ ث ص دذ؟  !  اهللا نع ة بولع م جةننةتت دعمآع ةيغ.  دئ ةمبةر ص
االم  ئهعت،   «: ظةلةيهعسس ةيغةمبةر، ش ك  ص دذ     آعحع ة بولع زالر جةننةتت ةن قع ك آأمىؤئتعلض اال ؤة تعرع » ب

  .دئدع
  بذ مةسعلة توغرعسعدا ضةص قعلعشنعث ياخشع ظةمةسلعكع توغرعسعدا

علةر                ةزع آعش ا، ب اجلعق بولغاحق اآعتالرغا ظئهتعي ل ـ ص وغرا دةلع ش ت ةص قعلع علعدة ض ذ مةس ذ ب ب
شذثا، آأص   . قذرظان ياآع هةدعستعن هئحقانداق صاآعتع يوق ضةص قعلعص قويذشع مذمكعن  ققعدة  مةسعلة هة 

ع       نع ياخش ةص قعلعش علعدة ض ذ مةس العمالر ب عم ظ ةس قعس ا،    ظةم دعغانالر بولس داق قاراي دذ، بذن دةص قاراي
ة ؤ  ع هةنةفعي ةد ظعبن ةد، مذهةمم ع مذهةمم عم ظعبن ذما، قاس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب قا ظعبن ة باش

  . ظالعمالردذر
دعنعث      ذرعجا ظةتارع دعن ظةب ع هازعم ةرعر ظعبن ان ج ع هابب ذ    : ظعبن اس رةزعيةلاله ع ظابب ةن ظعبن م

ازايع ـ     آعحعك  بذ ظىممةتنعث ظعشع    «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم :ظةنهذمانعث مذنبةردة تذرذص العالر ؤة ق ب
أز قعلمعسعال   دة س ةدةر هةققع ة     (ق رع ـ بعرعض ئقعن بو) بع دذي دذ  (لع تعالص بولماي دا ظعخ ةنع ظارعلعقع » )ي
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دذ    ان . دئضةن ظعدع، دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقعنع رعؤايةت قعلع العالر بولسا آعحعك ظذ  («: ظعبنع هابب ) ب
  . دةيدذ» بالعلعرعدذرآعحعك مذشرعكالرنعث 

دع  ةت قعل ذنداق رعؤاي دعن ش ع هازعم ةرعر ظعبن ذ ج نع ظةبذبةآرعم ذ هةدعس ا. ب ىم ظ ر تىرآ لعمالر بع
  . ظةبذرعجادعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

 * * * * * * *  
 !# sŒÎ) uρ !$ tΡôŠ u‘ r& β r& y7 Ï= ÷κ ›Ξ ºπ tƒö s% $tΡ ö tΒ r& $pκ Ïùu øIãΒ (#θà) |¡x sù $pκ Ïù ¨, y⇔sù $ pκö n= tæ ãΑ öθs) ø9$# $ yγ≈ tΡö ¨Β y‰ sù # [ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪  

بعزضة (نع هاالك قعلماقحع بولساق، ظذنعثدعكع دألةتمةن ظادةملةرنع  )ظاهالعسع(شةهةر بعرةر 
 دة، ظذالرغا ظازابعمعز - صاسات قعلعدذ -بذيرذيمعز، ظذالر ظعتاظةت قعلماي، صعسقع ) ظعتاظةت قعلعشقا

  .16تئضعشلعك بولعدذ، شذنعث بعلةن ظذالرنع قورقذنحلعق رةؤعشتة هاالك قعلعمعز
ذ ظاي  دة  ب ع هةققع ةر    تةصسعرشذناسةتنعث مةنعس دع، بةزعل عص قال تعالص قعلعش ةتنعث  الر ظعخ ذ ظاي ب

ذيرذيمعز،    :مةنعسع هةققعدة  بعز ظذنعثدعكع دذلةتمةن ظادةملةرنع قةدةردة شذنداق صعتنة ـ صاسات قعلعشقا ب
ةنلعكتذر ل         . دئض اتالرنع قع عتنة ـ صاس اال ص ع، اهللا تاظ دذ، د! حىنك ذيرذق بةرمةي دعدةص ب ةر . ئ ذ بةزعل ب

ةتنعث مةنعسع هةققعدة    عتنة ـ     :ظاي  شذنعث  ،دذ ـ دة   صاساتالرنع قعلعشقا ظأضعتعص قويع     اهللا تاظاال ظذالرنع ص
دع    دذ، دئ ا تئضعشلعك بولع ذالر ظازابغ ةن ظ ذمانعث   . بعل ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرعر ظعبن ع ج ذ :ظعبن  ب

ع  ةتنعث مةنعس الرنع قع  ،ظاي ع ظعش ذالرنع ياخش ز ظ اتالرنع           بع عتنة ـ صاس ذالر ص دعن ظ ذيرذيمعز، ظان قا ب لش
  .  جازاغا تئضعشلعك بولعدذ دئضةنلعكتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،دةـ قعلعدذ 

ةلع ظعبنع ظةبذتةلهة   . بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذبةيرعمذ شذنداق دئدع         ظعبنع  ،ظ
ذمانعث ةتنع:ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ذ ظاي ذ ،ث مةنعسع ب ذنعث ظةسكعلعرعنع هأآىمران بعز ظ ة ظ  شةهةرض

اال       ان اهللا تاظ ان هام ذالر شذ ظعشالرنع قعلغ دذ، ظ ان ظعشالرنع قعلع ةهةرلةردة يام ذالر ش دذق، ظ قعلعص قوي
   . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، دئضةنلعكتذرظذالرنع ظازاب بعلةن هاالك قعلعدذ

ة     مةآكعدة قذرةيشنعث   ( معكعر ظعشلعتعشلعرع ظىحىن     -هعيلة    : مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت
زدةك     ذناهكار قعلغعنعمع اش ض ع ب دذق،      )حوثلعرعن ذناهكار قعل اش ض ع ب ةهةرنعث حوثلعرعن ر ش ةر بع ، ه

ة  لةتكةن هعيل ذالرنعث ظعش دذ -ظ ة يانع رع ظأزلعرعض ة ( معكعرلع ذ هعيل ذالر ش ةنع ظ ةرنعث -ي  معكعرل
  . )1(سةزمةيدذ) ذنعب(، ظذالر )ؤابالعغا قالعدذ

ة، مذجاهعد ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس قاتارلعقالرمذ              يذقعرعدعكع ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعي
دع ةؤفعي. شذنداق دئ ذمانعث ،ظ اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب ةتنعث مةنعسع،:  ظعبن ذ ظاي ز  ظ ان ظعش يا(بع م

دعغانالرنعث  ذق،  ) قعلع انعنع ظاؤذتت ةن س ةنلعكتذر دئض دع   دئض ةت قعل ع   .لعكعنع رعؤاي ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ظ
  .هةققعدة ظعكرعمة، هةسةن، زةههاك، قةتادة ؤة زأهرعالرمذ شذنداق دئدع

 * * * * * * *  
 öΝ x. uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& š∅ÏΒ Èβρã à) ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ 8yθçΡ 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/u Î/ É>θçΡ ä‹ Î/ Ïν ÏŠ$t6Ïã # MÎ7 yz #[ ÅÁt/ ∩⊇∠∪  

يعن  ذهتعن آئ ان(ن ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك دذق، ) ص االك قعل ةرنع ه ذن ظىممةتل نذرغ
  .17صةرؤةردعضارعث بةندعلعرعنعث ضذناهلعرعنع تولذق بعلعص تذرذشتا، آأرىص تذرذشتا يئتةرلعكتذر

                                                 
 .  ـ ظايةت123سىرة ظةنظام ) 1(
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  قذرةيشلعكلةر ظىحىن قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا 
ةيغةمب    يعن ص االمدعن آئ ذه ظةلةيهعسس ث ن اال ظأزعنع ذنلعغان   اهللا تاظ ان نذرغ ار قعلغ ةرلةرنع ظعنك

ان قعلعش    انلعقعنع باي االك قعلغ ةرنع ه ارقعلعققةؤمل ار   ظ االمنع ظعنك ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص
ادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن نذه ظةلةيهعسساالمنعث                قعلغان قذرةيش آاصعرلعرعغا تةهدعت سالدع، بذ ظايةت ظ

  .  ظعسالمدا ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذنعثظارعلعقعدعكع ظىممةتلةرنعث هةممعسع
دع       داق دئ ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ذ هةقت ادةم : ب االمظ ذه   ظةلةيهعسس ةن ن بعل

دع    دا ظع الم دعنع ع ظعس علةرنعث هةممعس عردة آعش ون ظةس دعكع ظ االمنعث ظارعلعقع ةتنعث .ظةلةيهعسس  ظاي
ع ذحعالر   : مةنعس ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ع ص ع! ظ عرعكع  س ا ظعلض ار  (لةر اهللا تاظاالغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ص

ذحعالردعن ةث     ) قعلغ ذقاتالرنعث ظ علعنع ؤة مةخل ةث ظئس ةيغةمبةرلةرنعث ظ علةر ص ةس، س ةتلعك ظةم هأرم
  . هأرمةتلعكعنع ظعنكار قعلدعثالر، شذثا سعلةر جازالعنعشقا ظةث اليعق ؤة ظةث هةقلعقتذرسعلةر

 ضذناهلعرعنع تولذق بعلعص تذرذشتا، آأرىص تذرذشتا يئتةرلعكتذرصةرؤةردعضارعث بةندعلعرعنعث 
ا   ةرنعث قعلغان ياخشع ؤة يامان ظعشلعرعنعث هةممعسعنع بعلضىحعدذر، اهللا تاظاالغ اال بةندعل ةنع اهللا تاظ ي

  . ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرعدعن مةخصعي بولعدعغعنع يوقتذر
 * * * * * * *  
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ة  انع آأزلعض ز دذني ة بع ان ظادةمض دعن خالعغ ةس (نلةر ظعحع العغعنعنع ظةم ذنعث خ ث ) ظ بعزنع

ذنع  دعن ظ ز، ظان العغعنعمعزنع بئرعمع ة(خ ذ ) ظاخعرةتت ة ظ ازااليمعز، جةهةننةمض ةن ج ةم بعل جةهةنن
آعمكع ظاخعرةتنع آأزلةيدعكةن ؤة مأمعن  .18 آعرعدذقوغالنغان هالدا ) اهللا نعث رةهمعتعدعن(خارالنغان، 
) اهللا نعث دةرضاهعدا(خعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدعكةن، مذنداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع بولذص ظا

  .19قوبذل بولعدذ
  دذنيانعال آأزلعضةن آعشعنعث جازاسع ؤة ظاخعرةتنع آأزلعضةن آعشعنعث مذآاصاتع توغرعسعدا 

ة، ذ ظايةتت اال ب ذالرنع اهللا تاظ ةر ظ ادعكع نازذنئمةتل ا ؤة دذني ارزذ قعل دذني ان ؤة ظ ان غ ةص قعلغ تةل
ةردع   دذ  . آعشعلةرضة آئلعدذ، دةص خةؤةر ب داردا بئرع ذالردعن خالعغان آعشعضة خالعغان معق اال ب ذ اهللا تاظ  ب

ةت  ةن ظاي دا آةلض ذ مةزمذن اال  مذش ةر اهللا تاظ دعكع نئمةتل ا ؤة ظذنعث عنع دذني ةرنعث مةنعس قا ظايةتل باش
ذالردعن اهللا تاظ دذ، دةص خاسالشتذرعدذ خالعغان آعشعضة ؤة ظ العغعنع آئلع ذ حىنكع، . االنعث خ اال ب اهللا تاظ

) ظذنعث خالعغعنعنع ظةمةس(بعز دذنيانع آأزلعضةنلةر ظعحعدعن خالعغان ظادةمضة :  مذنداق دئدعظايةتتة
  . بعزنعث خالعغعنعمعزنع بئرعمعز

دعن ذنع  ظان ة(ظ ةن جازااليمعز) ظاخعرةتت ةم بعل ذ ،جةهةنن ة ظ انجةهةننةمض ث ( خارالنغ اهللا نع
دعن دا ) رةهمعتع ان هال دذقوغالنغ ذ،   آعرع ةنع ظ وقعلعصي دعغان    ي ى قالع انع مةثض دعغان دذني  آئتع
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ث        ةن، اهللا تاظاالنع ىن ظةيعبلةنض انلعقع ظىح ص قويغ ش قعلع ان ظع ث يام ص، ظأزعنع ةال بعلع اخعرةتتعن ظ ظ
  . رعدذ آع خارالنغان هالةتتة جةهةننةمضةرةهمعتعدعن يعراق قعلعنغان ؤة

آعمكع ظاخعرةتنع آأزلةيدعكةن ؤة مأمعن بولذص ظاخعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدعكةن  يةنع
دعغانلعقعغا حعن    ،نئمةتلةرنع آأزلةيدعكةن ـ  آعمكع ظاخعرةتنع ؤة ظذنعثدعكع نازذ  ساؤاب ؤة مذآاصات بئرع

ذنعث ي       ةن، ظ ةن ظعزلةيدعك ع بعل أز يول ذنع ظ ذرذص ظ عنعص ت دعن ظعش االمغا   دعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ول
  .ذقوبذل بولعد) اهللا نعث دةرضاهعدا(نداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع مذظةضعشعش يولعدذر، 

 * * * * * * *  
 yξ ä. ‘‰ Ïϑ œΡ Ï Iω àσ̄≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ uρ ôÏΒ Ï !$sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â!$ sÜtã y7 În/ u‘ #·‘θÝàøt xΧ ∩⊄⊃∪ ö ÝàΡ $# y# ø‹ x. 

$ sΨù= Ò sù öΝ åκ |Õ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷è t/ 4 äο u½z Eζ s9 uρ ã y9 ò2r& ;M≈ y_u‘ yŠ ã y9 ø.r& uρ Wξ‹ ÅÒø s? ∩⊄⊇∪  
ز  دعن بئرعمع ا قعلغعنع ارعثنعث ظات ة صةرؤةردعض ةر ظعككعسعض ذالرنعث ه ذالرنعث ؤة ظ . ب

ةزعسعدعن ظذالرنعث بةزعسعنع ب .20مةنظع قعلعنمايدذ) هئح ظادةمدعن(صةرؤةردعضارعثنعث ظاتا قعلغعنع 
ظةلؤةتتة تئخعمذ حوثدذر ؤة ) صةرق(قانداق ظىستىن قعلغانلعقعمعزغا قارعغعن، ظاخعرةت دةرعجعلعرعدعكع 

  .21زعيادة حوثدذر) جةهةتتعكع صةرق(ظىستىنلىك 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ارعث     اهللا تاظ ة صةرؤةردعض ةر ظعككعسعض ةنلةرنعث ه اخعرةتنع آأزلعض انع ؤة ظ  دذني

ةن نة عدعن بعبةرض ةردع رس ةؤةر ب ز، دةص خ اي    .رعمع ذم قعلم ذحع، زذل العغعنعنع قعلغ ا خ ار بولس  صةرؤةردعض
ةختلعك ؤة  بولغان   هةقلعق   ظىحىن شذثا، هةر ظعككع ضذرذهقا ظذ ظعككع ضذرذه       . هأآىم قعلغذحع زاتتذر   ب

ىحعدذر  عزلعكنع بةرض دذ    . بةختس ع قايتذرالماي ئح آعش أآمعنع ه ث ه ث بة. اهللا تاظاالنع ة اهللا تاظاالنع رضعنعض
ئح آعشع ظار ةرتةلمةيدذ  عه ئح آعشع ظأزض العغعنعنع ه ذنعث خ المايدذ ؤة ظ داق  . لعش اال مذن ذثا، اهللا تاظ ش

دع ع : دئ ا قعلغعن ارعثنعث ظات دعن(صةرؤةردعض ئح ظادةم دذ) ه ةنظع قعلعنماي ع   م ئح آعش ةنع ه ي
ةتنعث مةنعسع     :قةتادة. ؤئتةلمةيدذذتوسذؤااللمايدذ ؤة قايتذر   )  بةرضةن نةرسعسع  ردعضارعثنعث صةرؤة( بذ ظاي

  .دئضةنلعكتذر، دئدع آةم بولمايدذ
 ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن قانداق ظىستىن قعلغانلعقعمعزغا قارعغعن شذنداق ( يةنع دذنيادا

ارعغعن ا ق ئقعالرمذ،  ). قعلغانلعقعمعزغ ذ، ص دة بايالرم ذالرنعث ظعحع ذثا ظ ا(ش ذ، )بايلعقت ذرا هالالرم  ظوتت
ظألىص آئتعدعغانالرمذ، قئرعغعحة ياشاص        آعحعك    ظوتتذرا هالالرمذ،      )حعرايعدا (رمذ، سةتلةرمذ،    حعرايلعقال

  .ظألىص آئتعدعغانالرمذ، ظوتتذرا ياشتا ظألىص آئتعدعغانالرمذ باردذر
  جةهةتتعكع صةرق(ظةلؤةتتة تئخعمذ حوثدذر ؤة ظىستىنلىك ) صةرق(ظاخعرةت دةرعجعلعرعدعكع (

ةن  زعيادة حوثدذر  ةرقعدعن           ي ادا بولغان ص ع ظاخعرةتتة ظذالرنعث ظارعلعقعدا بولعدعغان صةرق ظذالرنعث دذني
ةهةننةمنعث تأؤةن قاتلعرعدا، ظذنعث زةنجعر ـ ظعسكةنجعلعرعدة    حىنكع، ظذالرنعث ظعحعدة ج. حوثدذرتولعمذ 

ذ،  ةتنعث بولعدعغانالرم دة بولعدع    جةنن ذنعث نازذنئمةتلعرع ةردة، ظ تىن دةرعجعل ةث ظىس اردذر،  ظ ذ ب غانالرم
اردذر       ارا     . جةهةننةمضة آعرضةنلةرنعث ظارعسعدعمذ ظأزظارا صةرق ب جةننةتكة آعرضةنلةرنعث ظارعسعدعمذ ظأزظ

اردذر ةرق ب ةر ظعككع دةرعجعنعث ظارعسع ظاسمان ـ زئمعننعث       . ص اردذر، ه ىز دةرعجة ب ة ي حىنكع، جةننةتت
ةيغةمبةر ذخارع ؤة مذسلعم ص ام ب اردذر، ظم ةت ظارعسعدةك ب  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

دذ ذقعرع          «: قعلع دعن ي علةر ظأزلعرع ان آعش علعرع بولغ ث ظعض ذقعرع دةرعجعنع عزآع، ي ةك ـ شىبهعس ش
   .»ثالردةك آأرعدذىدةرعجعدعكع آعشعلةرنع خذددع سعلةر ظاسماننعث ظةتراصعدعكع يذلتذزالرنع آأرضىن
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ا : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع       دعكع ظ ةرق (خعرةت دةرعجعلعرع ذ حوثدذر ؤة ) ص ة تئخعم ظةلؤةتت
   .زعيادة حوثدذر) جةهةتتعكع صةرق(ظىستىنلىك 

 * * * * * * *  
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ظةيعبلةنضةن، ) ةرضاهعداظذنداق قعلساث اهللا نعث د (قعلمعغعن، ) شئرعك(اهللا غا باشقا مةبذدنع 
  .22قالعسةن) دوزاختا هةمعشة( مةهرذم بولغان هالدا ) اهللا نعث ياردعمعدعن(

 قعلمعغعن) شئرعك(اهللا غا باشقا مةبذدنع يةنع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةسلعككة بذيرذلغان 
ا  علةر بولس ةقل(آعش تعش، ظ ة يئ تةك شةرتلةرع ـ       باالغةتك دا بولذش ع جايع ذصض هذش ة ) ة توش ظعبادةتك

علةردذر ذيرذلغان آعش ةنع. ب ع ،ي ذيرذلغان آعش ة ب ع ظعبادةتك دة  ! ظ ان ظعبادةتلعرعث ةن قعلغ  س
اهللا نعث (ظةيعبلةنضةن، ) ظذنداق قعلساث اهللا نعث دةرضاهعدا (صةرؤةردعضارعثغا شئرعك آةلتىرمعضعن،    

دا ) ياردعمعدعن ا هةمعشة ( مةهرذم بولغان هال ذنداق قعلساث، صةرؤةردعضار ساثا      بقالعسةن ) دوزاخت
ظذ نةرسة ساثا زعيان ؤة    . دذبادةت قعلغان نةرسعضة تاشالص قويع ظةآسعحة سئنع سةن ظع.ياردةم بةرمةستعن 

  . حىنكع، زعيان ؤة صايدعنعث ظعضعسع شئرعكع يوق اهللا تاظاالدذر. صايدا يةتكىزىشكة ظعضة ظةمةستذر
ا ةدظعم ظذدت،م ظةهم ع مةس دذلاله ظعبن ةنلعكعنع   ظاب داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن ص

دذ  ةت قعلع ذص ق     «: رعؤاي ةن بول ة هاجةتم رةر نةرسعض ع بع ث ئآعمك عنع (لعص هاجعتعنع ) راؤا بولذش
د قعلسا دذ، آعمكع هاجعتعنعث ،آعشعلةردعن ظىمع ذنعث هاجعتع راؤا بولماي ةقةت اهللا ) راؤا بولذشعنع( ظ ص

اآع تئزال      ا بعهاجةتلعكنع بئرعدذ، بذنع     اظاال ظذنعثغ   تاظاالدعن ظىمعد قعلسا اهللا ت        بعر مذددةتتعن آئيعن ي
  . بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان. »بئرعدذ

 * * * * * * *  
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ذنعث ظأ  ةقةت ظ ا صةرؤةردعضارعث ص ادةت قعلعشعثالرنع ؤة ظات ا ياخشعلعق -زعضعال ظعب  ظاناثالرغ

ذص ياشعنعص  قعلعشعثالرنع تةؤسعية قعلدع، ظذالرنعث بعرع، يا ظعككعلعسع سئنعث قول ظاستعثدا بول
، ظذالرنع )يةنع ماالللعقنع بعلدىرعدعغان شذنحعلعك سأزنعمذ قعلمعغعن(قالسا، ظذالرغا ظوهوي دئمعضعن 

ظذالرغا آامالع مئهرعبانلعقتعن ناهايعتع . 23ظذالرغا هىرمةت بعلةن يذمشاق سأز قعلغعندىشكةلعمعضعن، 
ولغعن ؤة  دة ب ةر مذظامعلع ذالر مئنع آ ! ظع صةرؤةردعضارعم «: آةمت دة تةربعيعلعضعنعدةك عظ حعكلعكعم

  .24دئضعن» ظذالرغا مةرهةمةت قعلغعن
  علعق قعلعش توغرعسعدااهللا تاظاالنع بعردةص بعلعش ؤة ظاتا ـ ظانعغا ياخش

اال ا ياخشعلعق قعلعشقا       ،اهللا تاظ ا ـ ظانعغ ادةت قعلعشقا ؤة ظات االغعال ظعب ر اهللا تاظ وق بع  شئرعكع ي
 ظاناثالرغا -صةرؤةردعضارعث صةقةت ظذنعث ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشعثالرنع ؤة ظاتا : بذيرذص مذنداق دئدع

ة     اهللا ت  ياخشعلعق قعلعشعثالرنع تةؤسعية قعلدع  ماثا ؤة  !) ظع ظعنسان  (:  مذنداق دئدع   اظاال بذ هةقت
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ا  اهعمدذر        -ظات ث دةرض اي مئنع دعغان ج اخعر قايتع ن، ظ ىآىر قعلغع ا ش ا )1( ظاناثغ رع، ي ذالرنعث بع ظ
ةنع ماالللعقنع (ظعككعلعسع سئنعث قول ظاستعثدا بولذص ياشعنعص قالسا، ظذالرغا ظوهوي دئمعضعن  ي

أزنعم  ذنحعلعك س دعغان ش نبعلدىرع ةتتا     )ذ قعلمعغع ا، ه ةص قعلم اتتعق ض ة ق ذ ظعككعسعض ةن ظ ةنع س ي
  . قاتتعق ضةصكة آعرعدعغان سأزلةرنعث ظةث ظاددعيسع بولغان ظوهوي دئضةن سأزنعمذ قعلمعغعن

 ظذالرنع دىشكةلعمعضعن               ا يعر قوصال هةرعكةتمذ بولذص قالمعسذن بذ  . يةنع سةندعن ظذالرغا قارعت
دة   ع هةققع ةتنعث مةنعس اه ظاي ع رةب ةتا ظعبن ة  : ظ ذ ظعككعسعض ةن ظ ر  س ةندةك بع ذثنع سعلكعض قول

اتتعق ضةص قعلعشتعن ؤة يامان ظعش قعلعص             . هةرعكةتنعمذ قعلما دئدع    ا ـ ظانعغا ق دا ظات اهللا تاظاال يذقعرع
ذيرذص مذنداق  ظاندعن . قويذشتعن توستع ذالرغا ياخشع ضةص قعلعشقا ؤة ياخشعلعق قعلعشقا ب ةردة ظ ذ ي ب

ةن يذمشاق سأز قعلغعن : دئدع ذالرغا هىرمةت بعل ةدةب بعلةن يذمشاق ؤة        ظ ةنع سةن هأرمةت ؤة ظ ي
  . حعرايلعق ضةص قعلغعن

ظذالرغا آامالع مئهرعبانلعقتعن ناهايعتع آةمتةر مذظامعلعدة بولغعن  يةنع سةن آةمتةرلعكعثنع
ذالر مئنع آ ! ظع صةرؤةردعضارعم «: ؤة. ظةمةلعيعتعثدة آأرسةتكعن   دة تةربعيعلعضعنعدةك حععظ كلعكعم
دا ؤة ؤاصات بولذص آةتكةندة ظذالرغا             دئضعن» ظذالرغا مةرهةمةت قعلغعن  ةنع ظذالر ياشتا حوث بولغان ي

  . مةرهةمةت قعلغعن
اال : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع   ةتتعن آئيعن اهللا تاظ ة ؤة : بذ ظاي صةيغةمبةرض

ذم بولغاندعن آئيعن، مذشرعكالر ظذالرنعث             مأمعنلةرضة مذشرعكالرنعث ظ    ةهلع دوزاخ ظعكةنلعكع ظئنعق مةل
ايعتعنع نازعل     ))2تذغقعنع بولغان تةقدعردعمذ، ظذالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشع دذرذس ظةمةس         دئضةن ظ

  قعلدع
  . بعز تأؤةندة ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذص آةلضةن هةدعسلةرنع بايان قعلعمعز

دع     ظةن  داق دئ قعالر مذن ذ ؤة باش ذ ظةنه ص    : ةس رةزعيةلاله ة حعقع االم مذنبةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دعن   ذص ظان امعن  «: بول امعن، ظ امعن، ظ دع » ظ االمغا . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  : ص ث ظ اهللا تاظاالنع

ةيغةمبعرع  امعن  ! ص ة ظ ةن نئمعض ةندة ؟ دةيس االم  ، دئيعلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلع  «:  ص ل آ ع : صجعبرعظع ظ
.  ظامعن دئضعن، دئدع   ، دةصدذرذت ظئيتمعغان آعشع خار بولسذن       قئشعدا ظعسمعث حعقعص ساثا      ! مذهةممةد

ةدةر ضذناهع                  : جعبرعظعل.  دئدعم »ظامعن«: مةن رامعزان ظئيع آعرعص ظاندعن ظذ ظاي حعقعص آةتكةنضة ق
دع       عن، دئ امعن دئض ذن دةص ظ ار بولس ع خ ان آعش اي قالغ عرةت قعلعنم ةن. مةغص امعن« :م دعم»ظ .  دئ

ل  ا ـ ظانعس           : جعبرعظع ع آأرة  عنعث ظعككعس عظات اآع بعرعن ة      علنع ي ذنع جةننةتك ذالر ظ دعن ظ ةن ظان ض
  . دئدع»دئدعم» ظامعن«: مةن.  دئدع ظامعن دئضعن،، آعشع خار بولسذن دةص)3(آعرضىزةلمعضةن

ةد  ام ظةهم االمن   ،ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله داق  ظةب عث مذن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أرىص            «: دئض انلعقعنع آ عنعث قئرعغ اآع ظعككعس ث ي عنعث بعرعنع ا ـ ظانعس ظات
ةن آعشع   ة آعرةلمعض ذن   جةننةتك ار بولس ذن، خ ار بولس ذن، خ ار بولس لعممذ   . »خ ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب

  . رعؤايةت قعلغان
ةد ام ظةهم ةن ،ظعم داق دئض ةنعث مذن ع جاهعم ة ظعبن دذ مذظاؤعي ةت قعلع ةن : لعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر م ص

ةيغةمبعرع    ظع  : ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص   مةن ظذرذشقا حعقعش ظىحىن مةسلعهةت        ! اهللا تاظاالنعث ص

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة لذقمان ) 1(
 .  ـ ظايةت113سىرة تةؤبة ) 2(
  .لسذنتاشلعؤةتكةن، ضذناهع سةؤةبعدعن جةننةتكة آعرةلمعضةن آعشع خار بو) ظذالرنع(ظاتا ـ ظانعسعنعث ياخشع خعزمعتعنع قعلماي ) 3(
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دعم، دعسالغعلع قئشعثغا آةل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.م دئ ذ«:  ص اث بارم دع» ؟ظان ةن. دئ ار: م ة ب ، هةظ
دع االم. مدئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ولغعن «: ص دة ب ث خعزمعتع ةت .ظاناثنع ع، جةنن ث ظاناث حىنك ةدعمع نع ق

 باشقا ظذرذشالرغا حعقماقحع بولذص ظعككعنحع ؤة ظىحعنحع قئتعم آةلضةندعمذ   ظاندعن مةن . دئدع» ظاستعدا
  . مذ رعؤايةت قعلدعةبذ هةدعسنع نةسةظع ؤة ظعبنع ماج. مشذنداق جاؤابنع ظالدع

دام ظعبنع مةظد   ،ظعمام ظةهمةد   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       معق ةدعن ص ع آةرذب
دذ  ةت قعلع عثالر     «: رعؤاي علعق قعلعش ا ياخش ة دادعلعرعثالرغ اال سعلةرض عزآع، اهللا تاظ عية  نعشىبهعس  تةؤس

دذ عثالر    . قعلع علعق قعلعش ا ياخش ة ظانعلعرعثالرغ اال سعلةرض عزآع، اهللا تاظ دذ نعشىبهعس عية قعلع .  تةؤس
 ،شىبهعسعزآع .  تةؤسعية قعلعدذ    نع اهللا تاظاال سعلةرضة ظانعلعرعثالرغا ياخشعلعق قعلعشعثالر      شىبهعسعزآع،

ا   ة ظانعلعرعثالرغ اال سعلةرض عثالرغا (اهللا تاظ علعق قعلعش دذ ) ياخش عية قعلع اال  . تةؤس عزآع اهللا تاظ شىبهعس
اثالردعن قالسا    (سعلةرضة   ا ـ ظان ذالردعن آئيع ) ظات ئقعن تذغقانلعرعثالرغا، ب ذغقانلعرعثالرغا ي ئقعن ت نكع ي

  . مذ رعؤايةت قعلدعبذ هةدعسنع ظعبنع ماجة. » تةؤسعية قعلعدذنعياخشعلعق قعلعشعثالر
ةد  ام ظةهم دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ر ظادةمنع دعن بع ذظ جةمةتع ةن  : يةرب  م

دعم    ةن ظع عغا آةلض االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  . ص ذنعث آعشعلةرض ةن ظ أزلةؤئتعصم ىحع «:  س بةرض
ذثنع ا، هةمشعرؤؤةلا ظقول ا، داداثغ ة،ة ظاناثغ عثغاثض ذغقانلعرعثالرغا،   ظ، قئرعندعش ئقعن ت دعن ي ان

   .دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم» )ظاحعسةن(الردعن آئيعنكع يئقعن تذغقانلعرعثالرغا بذ
 * * * * * * *  

 ö/ ä3š/§‘ ÞΟ n= ÷ær& $ yϑ Î/ ’ Îû ö/ ä3Å™θàçΡ 4 βÎ) (#θçΡθä3s? tÅs Ï=≈ |¹ … çµ̄Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 šÎ/¨̈ρF| Ï9 # Y‘θà xî ∩⊄∈∪  
 -يةنع ظاتا (صةرؤةردعضارعثالر دعلعثالردعكعنع ظوبدان بعلضىحعدذر، ظةضةر سعلةر ياخشع بولساثالر 

دذ  العقعثالرنع آةحىرع ة ). ظاناثالرنع قاخشاتقذحع بولمعساثالر، اهللا سعلةرنعث خات ةن تةؤب اهللا هةقعقةت
  .25ذحعالرنع مةغصعرةت قعلغذحعدذرقعلعص تذرغ

 اهللا تاظاالغا تةؤبة (ظذنعث) نعث هةققعدة ظأتكىزىص سالغان خاتالعقعبالعنعث ظاتا ـ ظانعسع
  قعلعشع بعلةن آةحىرىلىص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

ةتتعكع :سةظعد ظعبنع جذبةير  دان بعلضىحعدذ   ظاي  دئضةن  رصةرؤةردعضارعثالر دعلعثالردعكعنع ظوب
اس   آ ة بولم ر نئم دا بع دة ؤة دعلع أزدة          ،عشعدعن نعيعتع ان آعشع آ اححعغالص قالغ عغا ظ ا ـ ظانعس  دةص ظات

ة بعر رعؤايةتتة ظذ   .  دئدع تذتذلعدذ،  ا ـ ظانعسعغا      (:يةن ةص شذنداق قعلعص سالغان    ) ظات ياخشعلعقنع آأزل
   . دئدعآعشع آأزدة تذتذلعدذ،

يةنع ظاتا (لضىحعدذر، ظةضةر سعلةر ياخشع بولساثالر صةرؤةردعضارعثالر دعلعثالردعكعنع ظوبدان بع
  . ) ظاناثالرنع قاخشاتقذحع بولمعساثالر، اهللا سعلةرنعث خاتالعقعثالرنع آةحىرعدذ-

 اهللا هةقعقةتةن تةؤبة قعلعص تذرغذحعالرنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر ةتنعث مةنعسع    : قةتادة بذ ظاي
شةظبع يةهيا ظعبنع سةظعددعن سةظعد ظعبنع     . ، دئدع سذنغذحعالردذربذالر ناماز ظوقذيدعغانالرغا بوي   هةققعدة  

ة قعلعدعغان   قعلعصظذالر ضذناه:  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة   مذسةييةبنعث ة  ،  تةؤب ة  ضذناه قعلعص   يةن يةن
ةتا .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع      ،تةؤبة قعلعدعغان آعشعلةردذر    ةير ؤة      ،ظ  ظعبنع ياسعر، سةظعد ظعبنع جذب

  .  دئدع،ظذالر ياخشعلعققا قايتقان آعشعلةردذر: اهعدالرمذج
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د ةيرةنعث،مذجاهع ع ظذم د ظعبن ةردة آأرسعتعل:  ظذبةي عي ي ذناهلعرع مةخص ذ، ض االدعنظ ة اهللا تاظ  س
 مذجاهعدمذ بذ قاراشقا    . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع    تعلةيدعغان آعشعدذر،   شعنعىلىحىرةضذناهلعرعنعث آ 

   .قوشذلدع
ان ؤة            غا ظذ، ضذناهع   :ظعبنع جةرعر  ة قعلغان، يامان ظعش قعلعشتعن ياخشع ظعش قعلعشقا قايتق  تةؤب

ان   قا قايتق دعغان ظعش دعغان ؤة رازع بولع ع آأرع اال ياخش تعن اهللا تاظ دعغان ظعش ان آأرع اال يام اهللا تاظ
   . دئدع،ردذر، دئضةن آعشعنعث آأز قارعشع بذ قاراشالرنعث ظةث توغرعسعدذرآعشعلة

 * * * * * * *  
 ÏN# u uρ #sŒ 4’ n1ö à) ø9$# … çµ¤) xm tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? #·ƒÉ‹ ö7 s? ∩⊄∉∪ ¨β Î) tÍ‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (# ûθçΡ% x. 

tβ üθ÷z Î) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ% x.uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $#  ÏµÎn/ uÏ9 #Y‘θàx. ∩⊄∠∪ $̈Β Î) uρ £|Ê Í ÷èè? ãΝ åκ÷] tã u!$ tóÏG ö/ $# 7π uΗ ÷qu‘ ÏiΒ y7 În/ §‘ 

$ yδθã_ö s? ≅ à) sù öΝçλ°; Zωöθ s% # Y‘θÝ¡øŠ¨Β ∩⊄∇∪  
بن  ة، ظع ذغقانغا، معسكعنض ةيرع ( سةبعلضة ـت عن، )  ساخاؤةتتعن-خ ةققعنع بةرض ذل (ه  -ص

ا  اتوغرا يولالرغ ع ن ن ) مئلعثن راص قعلمعغع ةيتانالرنعث  .26ظعس ةن ش ذحعالر هةقعقةت راص قعلغ ظعس
ةيتان  لعرعدذر، ش دع قئرعنداش ان ظع ةت قعلغ ذفرانع نئم ذ آ ارعغا تولعم ةن . 27صةرؤةردعض ةر س ظةض

ذالرغا خةيرع  دعن ظ يعن ظان  ساخاؤةت -صةرؤةردعضارعثدعن آىتىؤاتقان مةرهةمةت نازعل بولغاندعن آئ
اث  اقحع بولس ا (قعلم ة بولمعس ر نةرس دعغان بع ذالرغا بئرع دا ظ ةنع قولذث ةص )ي ق ض ذالرغا حعرايلع ، ظ

  . 28قعلغعن
 ؤة مال ـ مىلىآنع ظورذنسعز يةرضة ظعسراص شذرذق ـ تذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذظ

   توغرعسعداذشقعلعشتعن توس
ا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذص          دا ظات ةردة ظذرذق ـ     ظأتكةندعن آئيعن،  اهللا تاظاال يذقعرع  بذ ي

ع             ذغقانلعق مذناس ذرذق ـ ت قا ؤة ظ علعق قعلعش ذغقانالرغا ياخش دع ت قا بذيرع ة   . ؤعتعنع ظورنعتعش ذ هةقت ب
ذثنع و ق )بةرضىحع(«: هةدعستة مذنداق آةلدع   اؤؤةل ل  ، قئرعندعشعثغا ثضة، ةثغا، هةمشعر ظاتا ظاناثغا،   ظ

ذغقانلعرعثالرغا    ئقعن ت دعن آئيعنكع ي ذغقانلعرعثالرغا، ظان ئقعن ت دعن ي ام مذسلعم . »)ظاحعسةن(ظان ظعم
داق دةص    تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ دعرعؤاي ثآعمكع رعزقع«: آةل ةث ؤة ظأمرعنع ث آ ذزذن بولذش ثنع نع ع ظ

  . » ظذرذق ـ تذغقانلعرعغا ياخشعلعق قعلسذن،ياخشع آأرسة
) ظعسراص قعلمعغعن)  مئلعثنع ناتوغرا يولالرغا-صذل  اهللا تاظاال يذقعرعدا ظاتا ـ ظانعغا، ظذرذق ـ

ذالرتذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا ؤة صذل ـ ماللعرعنع          ةردة    غا ظ خةجلةص بئرعشكة بذيرعغان ظعدع، بذ ي
دع       قا بذيرع ال بولذش ذرا ه تع ؤة ظوتت تعن توس دعن ظاشذرذؤئتعش تا هةددع ذنداق قعلعش ذ   .مذش اال ب اهللا تاظ

ة دع هةقت داق دئ ذالر :  مذن ةر  (ظ دعغان بةندعل ع آأرع ةنع اهللا ياخش حعلعقمذ  ) ي ةت قعلغاندا،ظعسراص خعراج
  . ))1يدذ، ظوتتذراهال خعراجةت قعلعدذقعلمايدذ، بئخعللعقمذ قعلما

دع        داق دئ ةندىرىص مذن تعن يعرض راص قعلعش تعن ؤة ظعس دعن ظاشذرذؤئتعش اال هةددع دعن اهللا تاظ : ظان
ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شةيتانالرنعث قئرعنداشلعرعدذر ظعبنع . يةنع شةيتاننعث ظوخشاشلعرعدذر

                                                 
 . ـ ظايةت67سىرة فذرقان ) 1(
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ا يةرلةرضة خةجلعضةنلةر آأزدة تذتذلعدذ،           ) ردعنبذ ظايةتتعكع ظعسراص قعلغذحعال     : (مةسظذد  ماللعرعنع خات
  . بذ هةقتة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمامذ شذندق دئدع. دئدع

ا ظعشلةتكةن بولسا   : مذجاهعد اللعرعنع هةق يولغ ارلعق م ذلغان (ظعنسان ب أزدة تذت ة آ ذ ظايةتت ) ب
خور  دذ الردعنظعسراص ةر آعحعككعن  . بولماي ع ةظةض ان      نةرس راص قعلغ ا ظعس لةتكةن بولس ا ظعش ا يولغ نع خات

دعبولعدذ، ةتادة.  دئ انع     : ق ان  مال ـ دذني ة ؤة يام ا، ظورذنسعز يةرلةرض ان يولالرغ اال حةآلعضةن يام اهللا تاظ
  .  دئدعظعشالرغا ظعشلعتعش ظعسراصخورلذقتذر،

تةمعم جةمةتعدعن بعر    :  مالعك ظعبنع ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ،ظعمام ظةهمةد 
ةيغةمبعرع  ظع  : آعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص  مةن مال ـ دذنياسع جعق،      ! اهللا نعث ص

خوتذن، باال ـ حاقعلعرعم ؤة ظذرذق ـ تذغقانلعرعم آأص ظادةممةن، ماثا ماللعرعمنع قانداق ظعشلعتعشعمنع         
ةيغةمبةر ظةلةيه .  دئدعبعلدىرىص قويغان بولساث،  .بةرضةيسةن  زاآعتعنع  نعث عثلعرمال ـ دذنيا  «: عسساالم ص

اآاليدعغان   دئضةن حىنكع، زاآات اآعزلعغذحعدذر  سئنع ص ظذرذق ـ تذغقانلعرعثغا ياخشعلعق قعلغايسةن،      .  ص
دا          ( ال ـ دذنيالعرعث ارلعقعنع              ) م ةققع ب كعنلةرنعث ه نعالرنعث ؤة معس ذم ـ قذش ةرنعث، قول تعلةمحعل
ةنذظ دع» نذتمعغايس ذ.دئ ع  : ظ ةيغةمبعرع ظ ث ص ا ! اهللا تاظاالنع ص (ماث از قعلع أزلةص  )ظ امالص س  ظعخح

خةيرع ( سةبعلضة -تذغقانغا، معسكعنضة، ظعبن : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث.  دئدعبةرسةث،
اخاؤةتتعن- عن، )  س ةققعنع بةرض ذل (ه ا -ص اتوغرا يولالرغ ع ن ن)  مئلعثن راص قعلمعغع ةن  ظعس دئض

ايعتعنع ةردع ظ ذص ب ذ .  ظوق ع : ظ ةيغةمبعرع ظ ث ص ةن   ! اهللا تاظاالنع اتنع س ةن زاآ ىن  (م ش ظىح ات يعغع ) زاآ
ادا              ظةؤةتكةن ظادةملةرضة بةرسةم، مةن زاآاتنع اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع رازع بولعدعغان يول بعلةن ظ

ؤةتكةن ظادةملةرضة   ةنع مةن ظ  زاآات . شذنداق  ،هةظة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدع قعلغان بوالمدعمةن؟ 
اتن اداعبةرسةث زاآ ان ظ اثا  قعلغ ذنعث ساؤابع س دذ  بولعسةن، ظ ذناهع بولع ا  ( ؤة ض اتنع هةقسعز يولغ زاآ

  . دئدع» ؤةتكةن ظادةمضة بولعدذذظالماشتذر) ظعشلعتعص ظذ ظعشلعتعلعدعغان ظورذننع
 ظعسراص قعلغذحعالر هةقعقةتةن شةيتانالرنعث قئرعنداشلعرعدذر  ةنع شةيتاننعث قئرعنداشلعرع     ي

 .ظعسراصخور، ظةخمةق آئلعدذ، اهللا تاظاالغا بويسذنذشنع تاشاليدذ ؤة اهللا تاظاال حةآلعضةن ظعشالرنع قعلعدذ         
هللا  حىنكع، اشةيتان صةرؤةردعضارعغا تولعمذ آذفرانع نئمةت قعلغان ظعدع: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

دعن ةن نئمةتلعرع ث بةرض دعتاظاالنع ةن  . تان اال حةآلعض عحة اهللا تاظ تعن ظةآس ا بويسذنماس ذ، اهللا تاظاالغ  ظ
  . ظعشالرنع قعلعشقا ؤة اهللا تاظاالغا قارشع تذرذشقا يىزلةندع

 ذالرغا دعن ظ يعن ظان دعن آئ ان مةرهةمةت نازعل بولغان ظةضةر سةن صةرؤةردعضارعثدعن آىتىؤاتق
ذالرغا )ا ظذالرغا بئرعدعغان بعر نةرسة بولمعسا يةنع قولذثد ( ساخاؤةت قعلماقحع بولساث -خةيرع  ، ظ

ةنع ظذرذق ـ تذغقانلعرعث ؤة بعز سئنع صذل ـ ماللعرعثنع خةجلةص بئرعشكة             نحعرايلعق ضةص قعلغع   ي
ك نةرسة بولماي ظذالردعن    بذيرعغان آعشعلةر سةندعن بعر نةرسة سوراص آةلسة، قئشعثدا ظذالرغا بةرضعدة       

ىز ظأرى  اردةم       ظة،مةآحع بولساث ي اال خالعسا ي ا صذل بئرعص قالسا مةن سعلةرضة اهللا تاظ ةر اهللا تاظاال ماث ض
  .  ظذالرغا حعرايلعق ؤةدة بةرضعن،قعلعمةن دةص
ةص قعلغعن ذالرغا حعرايلعق ض ةتادة ؤة  ظ ةير، هةسةن، ق ة، سةظعد ظعبنع جذب د، ظعكرعم  مذجاهع
  . ، دئدع ؤةدة قعلعش آأزدة تذتذلعدذظايةتتعكع حعرايلعق ضةصتعن ظذالرغا حعرايلعق: باشقعالر

 * * * * * * *  
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قولذثنع تولعمذ ظئحعصمذ ظةتمعضعن ) يةنع بئخعللعق قعلمعغعن(قولذثنع بوينذثغا باغلعؤالمعغعن 

ن( راص قعلمعغع ةنع ظعس اث صذلس(، )ي داق قعلس ئلعصعزظذن ةن)  ق ايمانغا قالعس ة، صذش . 29ماالمةتك
آةث قعلعدذ، خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع شىبهسعزآع، سئنعث صةرؤةردعضارعث خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع 

دعلعرعنعث  ةن بةن دذ، اهللا هةقعقةت ار قعلع ةظعتعنع(ت ةهؤالعنع، مةنص أرىص ) ظ دذر، آ ص تذرغذحع بعلع
  .30تذرغذحعدذر

  تذرمذشتا ظوتتذرا هال بولذش توغرعسعدا
ذص       خورلذتتعن توس ةص، ظعسراص ع ظةيعبل اال بئخعللعقن ا   ؤة اهللا تاظ ذرا ه تا ظوتت قا تذرمذش ل بولذش

يةنع هئح آعمضة  )يةنع بئخعللعق قعلمعغعن(قولذثنع بوينذثغا باغلعؤالمعغعن : بذيرذص مذنداق دئدع
ؤالمعغعن،    ذ بولع دعغان بئخعلم ة بةرمةي ر نةرس عن بع مذ ظةتمعض ذ ظئحعص ذثنع تولعم راص (قول ةنع ظعس ي

دعغان ؤة آعرعمعثدعن   )قعلمعغعن  ةنع تئصعشعثدعن آأص بئرع ذص لعق خةججي خورمذ بول دعغان ظعسراص ةي
   .آةتمعضعن
) ماالمةتكة، صذشايمانغا قالعسةن)  قئلعصصذلسعزظذنداق قعلساث  يةنع ظةضةر بئخعللعق قعلساث

ذثنع     . آعشعلةر ساثا ماالمةت قعلعدذ، سئنع ظةيعبلةيدذ ؤة سةندعن يىز ظأرىيدذ       ظةضةر سةن قاحانعكع، قول
قعنعثدعن ظارتذق خةجلعسةث   ي (آىحىثدعن ظارتذق ظئحعؤةتسةث  ظأز ـ    قولذثدا خةجلعضعلع هئح    ،)ةنع تاص

تذرالمعغان ظذالغ       ع داؤامالش اجعزلعقتعن يولعن ذددع ظ ئلعص، خ ذص ق وق بول ة ي ذ(دةك نئم ثنع تذرمذش
  .  قالعسةن)داؤامالشتذرالماي

قعالر        د ؤة باش ع زةي ذرةيج، ظعبن ع ج ةتادة، ظعبن ةن، ق ذما، هةس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ : ظعبن ب
ة ظعمام    . دئدعظايةتتة حةآلعنعص آةلضةن ظعشالر، بئخعللعق قعلعش بعلةن ظعسراصحعلعق قعلعشتذر،   بذ هةقت

 ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       ،بذخارع ؤة مذسلعم  
يضةن  عغا آةلضىدةك تأمىر آعيعم آع     ن ضئل  بئخعل بعلةن سئخعنعث معسالع مةيدعسعدع         «: رعؤايةت قعلعدذ  

ة    (سئخع . ظعككع آعشعنعث معسالعغا ظوخشاشتذر  ظعشلةتكةنسعرع ) مال ـ مىلكعنع تئضعشلعك يةرلةرض
ةمما بئخعل   . حىرضعدةك بولعدذ  لعرعنع يأضعضعدةك ؤة ظعزلعرعنع ظأ  راص هةتتا بارماق  عآعيعمع ظذز ـ مال   (ظ

ة  دعن تئضعشلعك يةرلةرض ذ ظعآع) مىلكع ر  ئشلعتعشنع خالعمعغانسحعككعنعم ةر بع أمىر آعيعمعنعث ه رع ت
ذ     ةآحع بولعدعي ع آئثةيتم ذ، آعيعمعن دذ، ظ عص تذرع دا حاصلعش أز جايع ع ظ ئكعن (،هالقعس ذ ،)ل  ظ

   .»آئثةيمةيدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق            ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم     ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ةت ق دذدئضةنلعكعنع رعؤاي ةرنعث قئشعغا ظاسماندعن ظعككع صةرعشتة حىش «: علع ةر آىنع بةندعل  عدذ ؤةه
رع ذالرنعث بع ع اهللا: ظ ة      ! (ظ ع تئضعشلعك يةرلةرض ال ـ مىلكعن ة ) م ال ـ مىلكعنعث     (ظعشلةتكىحعلةرض ) م

دذ   ة بعرع  . ظورنعنع تولدذرذص بةرسةث، دةي ظعشلةتمعضةنلةرضة  ) مال ـ مىلكعنع تئضعشلعك يةرلةرضة     : (يةن
   .»يوقذلذشنع بةرسةث، دةيدذ) مئلعغا(

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس ةدعقة : ظعم س
ظعشلةتكةن  ) مال ـ مىلكعنع تئضعشلعك يةرلةرضة    (اهللا تاظاال . مال ـ دذنيا آئمعيعص آةتمةيدذقعلعش بعلةن 
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دذ   ةزعز قعلع دعنع ظ ع اهللا تا . بةن ذنع     آعمك اال ظ ا، اهللا تاظ ةرلعك قعلس ىن آةمت اال ظىح ةك  ظ ع يىآس ث ظورنعن
   .قعلعدذ

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ دذلاله ظعبن تعن : ظةبذآةسعر ظاب علةر بئخعللعق س
رنع  سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةرنع هاالك قعلدع، بئخعللعق ظذال             حىنكع، بئخعللعق . قلعنعثالرسا

ذيرذدع ؤ  بئخعل قا ب ق قعلعش ذالرةلع دع  ظ ق قعل ذالرنع  .  بئخعللع ق ظ قا         (بئخعللع ذغقان ؤة باش ذرذق ـ ت ظ
ةن مذناسعؤةتنع ذيرذدع ) آعشعلةر بعل ان   ةؤظىزىشكة ب ذالرنع يام ىزدع، بئخعللعق ظ ذالر مذناسعؤةتنع ظ ظ
  .  ظذالر يامان ظعشالرنع قعلدع ؤةظعشالرنع قعلعشقا بذيرذدع

 صةرؤةردعضارعث خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ، خالعغان ظادةمنعث شىبهسعزآع، سئنعث
دذ  ار قعلع ع ت ةنع رعزقعن ة،  ي ذ ظايةتت اال ب ث رعزاهللا تاظ ىحع، رعز ع ظأزعنع ار عق بةرض ع ت اآع قن ةث ي آ

 خالعغان آعشعنع باي ؤة      بعلةن قعلغذحع، مةخلذقاتلعرع ظعحعدة خالعغعنع بعلةن ظعش آأرضىحع، هئكمةت          
  . عغان آعشعنع نامرات قعلغذحع زات ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةردعخال

ةن ةت بعل عنع هئكم اال آعش دعاهللا تاظ داق دئ ىن مذن انلعقع ظىح امرات قعلغ اآع ن اي ي اهللا :  ب
 يةنع اهللا بعلعص تذرغذحعدذر، آأرىص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعنع، مةنصةظعتعنع(هةقعقةتةن بةندعلعرعنعث 

ث بايلعق  اال آعمنع ا     تاظ ث نامراتلعقق دعغانلعقعنع ؤة آعمنع ق بولع ا اليع دانق دذظوب ةزع  .  بعلع ايلعق ب ب
ةزع آعشعلةر   (آعشعلةر ظىحىن ظذالرنع ظاستا ـ ظاستا ضذمراهلعققا باشالص قويذشع مذمكعن، نامراتلعقمذ      ب

  . عزبعز اهللا تاظاالغا سئغعنعص بذنعث هةر ظعككعسعدعن صاناه تعلةيم. جازا بولذشع مذمكعن) ظىحىن
 * * * * * * *  
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ذالرنعث ؤة سعلةرنعث رعزقعثالرنع بعز . آةمبةغةللعكتعن قورقذص بالعلعرعثالرنع ظألتىرمةثالر  ظ

  . 31ع ظألتىرىش هةقعقةتةن حوث ضذناهتذربئرعمعز، ظذالرن
   توغرعسعداذشبالعالرنع ظألتىرىشتعن توس

ان     ةك مئهرعب ذ ب ان بولغاندعنم عغا مئهرعب ا بالعس ة ظات ث بةندعلعرعض ةت اهللا تاظاالنع ذ ظاي ب
دذ  عتعص بئرع ةنلعكعنع آأرس ا    . ظعك تع ؤة بالعلعرعغ تعن توس العالرنع ظألتىرىؤئتعش اال ب ع، اهللا تاظ حىنك

علعدع  ا تاص نع ظاتعالرغ راس بئرعش راس    . مع ا مع علةر قعزلعرعغ دة آعش ذرذنقع دةؤرع تعن ب الم آئلعش ظعس
اهللا تاظاال ظذالرنع   . ؤئتةتتع ى قورقذص ظألتىر عث بةزعلعرع صئقعرلعقتعن قعزلعرعنع بةرمةيتتع، ظةآسعحة ظذالرن  

دع   داق دئ ةص مذن تعن حةآل ذ ظعش العلعرعثال : ب ذص ب ةللعكتعن قورق ةثالرآةمبةغ ةنع رنع ظألتىرم  ي
ة،   ظألتىرمةثالر، شذثا   ظذالرنع آةلضىسعدة صئقعر بولذص قئلعشعثالردعن قورقذص        ظذالرغا  اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ألىص     عرعز ذالرنعث ؤة سعلةرنعث رعزقعثالرنع بعز بئرعمعز  ق بئرعشكة آأثىل ب  ظذالرنع باشتا   ،دةص ظ
  . آةلتىرىص بايان قعلدع
ةمما اهللا تاظاال دعكع ظ ىرة ظةنظام ةثالر : نعث س االثالرنع ظألتىرم ذص ب امراتلعقتعن قورق ةن  ن دئض

ؤةتمةثالر دئضةنلعك بولعدذ، شذثا   ىهازعر سعلةردة آأرعلعؤاتقان صئقعرلعقتعن قورقذص ظألتىر سعلةر  ظايعتعدة  
ة     العالردعن بذ  ))1زظذالرغا رعزعق بئرعمع    ؤة بعز سعلةرضة  اهللا تاظاال ظذ ظايةتت انعالرنع      دةص ب ا ـ ظ رذن ظات

  . آةلتىردع
                                                 

  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 151سىرة ظةنظام ) 1(
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ظذالرنع ظألتىرىش هةقعقةتةن حوث ضذناهتذر ظابدذلاله ظعبنع ،بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم 
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظىدنعث مذن االمدعن،مةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ث : م ع اهللا نع  ظ

ةيغةمبعرع ورعدعم ! ص وث؟ دةص س ةث ح ذناه ظ ع ض االم. قايس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان اهللا ئس«: ص نع ياراتق
ا تاظاال ةنلعكعثغ ةردع»  شئرعك آةلتىرض دعم: مةن. دةص جاؤاب ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ظاندعنحذ؟ دئ : ص

عدعن      « اق يئيعش ة تام ةن بعلل ةن بعل ث س ذ      (باالثنع ئقعر بول ةن ص ع بعل اق يئيعش ذنعث تام ةنع ظ ص ي
عثدعن ذنع ظألتى ) قئلعش ذص ظ عثقورق دع» رىؤئتعش ةن. دئ دعم  : م عحذ؟ دئ دعن قالس ةيغةمبةر . ظان ص
  . دئدع» قوشناثنعث ظايالع بعلةن زعنا قعلعشعث«: ظةلةيهعسساالم

 * * * * * * *  
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  . 32امان يولدذراغا يئقعنالشماثالر، حىنكع، ظذ قةبعه ظعشتذر، يزعن
   توغرعسعداشزعنا ؤة ظذنعث سةؤةبلعرعدعن يعراق تذرذشقا بذيرذ

ة       ذنعث سةؤةبلعرعض تعن ؤة ظ ذنعثغا يئقعنلعشعش تعن، ظ ا قعلعش دعلعرعنع زعن اال بةن اهللا تاظ
دع عظار داق دئ تذر : لعشعشتعن توسذص مذن ه ظعش ذ قةبع ع، ظ ماثالر، حىنك ا يئقعنالش ةنع حوث  زعناغ ي

   .يامان يولدذر ضذناهدذر
ةد  ام ظةهم دذ    ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمامعنعث مذن ةيغةمبةر   :  ظةبذظ اش ص ر ي بع

ئلعص   عغا آ االمنعث قئش ع : ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ظ ث ص ةت    ! اهللا تاظاالنع عمغا رذخس ا قعلعش ث زعن مئنع
. دئيعشتع ! ل، بولدع قعل   بولدع قع :صتوسذ) ضةص قعلعشتعن (آعشعلةر ظذنع   شذنعث بعلةن   .  دئدع قعلساث،

ئقعن آةل   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا     ئقعن آةلدع،          . دئدع » ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ي ظذ، ص
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذر«: ص دع» !ظولت ذردع. دئ ذ ظولت االم. ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص انع س زعن

عدا      ،ن قةسةم قعلعمةنكع    اهللا نامع بعلة   : ظذ.  دئدع »ظاناثغا راؤا آأرةمسةن؟    اهللا تاظاال مئنع سةن ظىحىن ص
ذن ةن !قعلس دع،راؤا آأرمةيم االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرمذ  «: ص قا آعش ا راؤا  باش انع ظانعلعرعغ زعن

دذ،  ةن آأرمةي ا راؤا آأرةمسةن؟ س انع قعزعثغ دع»زعن ذ.  دئ ةيغةمبعرع : ظ ع اهللا نعث ص ةن ! ظ امع بعل اهللا ن
ةنكع  ةم قعلعم ذن    ، اهللا تاقةس عدا قعلس ىن ص ةن ظىح ع س اال مئن ةن،! ظ دعراؤا آأرمةيم ةيغةمبةر .  دئ ص

االم علةرمذ  «: ظةلةيهعسس قا آعش دذ،  باش ا راؤا آأرمةي انع قعزلعرعغ ةن زعن ة راؤا  س انع هةمشعرةثض زعن
عدا قع     اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع اهللا تا        : ظذ.  دئدع »آأرةمسةن؟ ! لسذن ظاال مئنع سةن ظىحىن ص

ةن، دعراؤا آأرمةيم االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرمذ  «: ص قا آعش ة راؤا  باش انع هةمشعرعلعرعض زعن
دذ دع» آأرمةي االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص ةن؟ س ة راؤا آأرةمس انع داداثنعث هةمشعرعسعض  »زعن

ةيغةمبعرع : ظذ . دئدع  ةنكع،   ! ظع اهللا نعث ص امع بعلةن قةسةم قعلعم  اهللا تاظاال مئنع سةن ظىحىن   اهللا نعث ن
عدا قعلسذن  دعراؤا آأرمةيمةن، ! ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئ زعنانع ظاتعلعرعنعث  باشقا آعشعلةرمذ  «:  ص

زعنانع ظاناثنعث هةمشعرعسعضة     سةن  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع» هةمشعرعلعرعضة راؤا آأرمةيدذ  
دع»راؤا آأرةمسةن؟ ذ.  دئ ع اهللا تاظاال: ظ ةيغةمبعرعظ ةنكع، اهللا  ! نعث ص ةم قعلعم ةن قةس امع بعل اهللا نعث ن

ذن  عدا قعلس ىن ص ةن ظىح ع س اال مئن ةن،! تاظ دعراؤا آأرمةيم االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قا «:  ص باش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      . دئدع » زعنانع ظانعلعرعنعث هةمشعرعلعرعضة راؤا آأرمةيدذ      آعشعلةرمذ   ظاندعن ص

ةؤرعتعنع           ظع  «: دولعسعغا قويذص قولعنع ظذنعث    اهللا بذنعث ضذناهعنع آةحىرسةث، دعلعنع صاك قعلساث ؤة ظ
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ا قعلدع، شذنعثدعن آئيعن ظ         » ساقلعساث) زعنادعن(  ةآئحعككعن ) زعناغا مذناسعؤةتلعك  (ذ ياش  دةص دذظ
  .  قارعمايدعغان بولدععمذنةرسعض

 * * * * * * *  
 Ÿω uρ (#θè= çFø) s? }§ø ¨Ζ9$#  ÉL©9 $# tΠ§ xm ª! $# ω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ 3 tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $YΒθè= øà tΒ ô‰ s)sù $uΖ ù= yè y_ ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ 
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ةثالرآع، اهللا  ادةم ظألتىرم ةق ظ نع (ناه ادةم ظألتىرىش ةق ظ ةق ) ناه ع ناه دع، آعمك ارام قعل ه

ةن،  ش قا(ظألتىرىلعدعك ةحىرىم قعلع ا آ ئلعش، ي ةت ظ ا دعي ئلعش، ي اس ظ دعن قعس ذقعنع ) تعل هوق
دا قعلدذق، ظعضعسع قعساس ظئلعشتا حةآتعن حعقعص آةتمعسذن  ظألتىرىلضىحعنعث ظعضعسعنعث قولع

قاتعلدعن غةيرعينع ظألتىرىش، يا ظذنعث ظةزالعرعنع آئسعش، بعر ظادةم ظىحىن ظعككع ظادةمنع ظألتىرىش (
  .33ظعضعسعضة اهللا هةقعقةتةن مةدةتكاردذر) ناهةق ظألتىرىلضىحعنعث(، )رنع قعلمعسذنقاتارلعق ظعشال

   توغرعسعدا ذشناهةق ظادةم ظألتىرىشتعن توس
.  شةرعظةتنعث قانذنعدا ظألتىرسة بولمايدعغان ظادةملةرنع ظألتىرىشتعن توستع         اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

ةيغةمبة ذخارع ؤة مذسلعم ص ام ب ة ظعم ذ هةقت دذب ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : ر ظةلةيهعسساالمنعث مذن
ث  « ر ظعالهنع قا بع االدعن باش ذقاهللا تاظ ة  يوقل ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعمض ث ص ث اهللا تاظاالنع عغا ؤة مئنع

ان  ذؤاهلعق ظئيتق دةض أآىش     الر ظعحع ع ت ذلماننعث قئنعن ر مذس قا بع ىك آعشعدعن باش ىح تىرل دعكع ظ  تأؤةن
ادةم ظألتىرضةن   . ظىح تىرلىك آعشع  ظذ. هاالل بولمايدذ   تذرمذشقا حعقعص بولذص زعنا قعلغان آعشع، ناهةق ظ

   .»آعشع ؤة ظعسالم دعنعنع تاشالص مذسذلمانالرنعث سئصعدعن حعقعص آةتكةن آعشعدذر
دذ  ةت قعلع داق هةدعس رعؤاي ارلعقالر مذن دا «: تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قات اال ظالدع اهللا تاظ

   .»وقعتعؤئتعش بعر مذسذلماننع ظألتىرىؤئتعشتعن ظاددعي هئسابلعنعدذردذنيانع ي
 ،قاتعلدعن قعساس ظئلعش، يا دعيةت ظئلعش، يا آةحىرىم قعلعش(آعمكع ناهةق ظألتىرىلعدعكةن (

دذق  دا قعل عنعث قولع ىحعنعث ظعضعس ذقعنع ظألتىرىلض ا  هوق ع خالعس ىحعنعث ظعضعس ةنع ظألتىرىلض  ي
ة  خال. دعيةت ظالعدذ ) قعساس ظئلعشتعن ؤاز آئحعص  (خالعسا . ظالعدذ ظألتىرضىحعدعن قعساس   عسا بعر نئم

ان قعلعندع    . ؤئتعدذتةلةص قعلماي آةحىرى   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ      . بذ هأآىملةر هةدعستة باي
عدعن   ذمعي مةنعس ةتنعث ظوم عنع (ظاي ذنعث قعساس ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ذقع  ) ظوس ش هوق ةص قعلع تةل

دا م ةنعث قولع أآىمنعذظاؤعي دعكع ه اردعهةققع دذ .  حعق ة بوالالي ذققا ظعض ذ هوق ة ب ذ . مذظاؤعي ع، ظ حىنك
ذنعث ؤةلعيسعدذر اخعرع ظعبنع  . ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنه دع، ظ ذ ناهةق ظألتىرىل ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنه

نع دئضةندةك ظعش ؤة قعساس    ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما هأآىم حعقارغاندةك هةم شذنداق بولعدعغانلعقع         
  . بذنداق هأآىم حعقعرعش هةيران قاالرلعق بعر ظعشتذر. تةلةص قعلعش هوقذقع مذظاؤعيةنعث قولعغا ظأتتع

 ذنعث (ظعضعسع قعساس ظئلعشتا حةآتعن حعقعص آةتمعسذن قاتعلدعن غةيرعينع ظألتىرىش، يا ظ
ناهةق ( )ىش قاتارلعق ظعشالرنع قعلمعسذنظةزالعرعنع آئسعش، بعر ظادةم ظىحىن ظعككع ظادةمنع ظألتىر

ىحعنعث ةدةتكاردذر ) ظألتىرىلض ةن م ة اهللا هةقعقةت تعدعن   ظعضعسعض ىحعنعث ظىس ع ظألتىرض ةنع ظعضعس  ي
  . ظورنع تةرعصعدعنمذ ياردةمضة ظئرعشعدذ) آعشعلةر ظارعسعدعكع(شةرعظةتتعنمذ ؤة 

 * * * * * * *  
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ظةث صايدعلعق ظذسذلدا تةسةررذص ) يئتعمضة(عنع تاآع ظذ باالغةتكة يةتكةنضة قةدةر يئتعمنعث مئل

ثالر،  ا قعلع ثالر، ظةهدعضة ؤاص ا قعلغان (ظةهدة ظىستعدة ) قعيامةت آىنع (قعلع ةنع ظةهدعضة ؤاص  -ي
تعدة انلعق ظىس وظال ) قعلمعغ ة س علةر-ظةلؤةتت وراق قعلعنعس علةر . 34 س لعق (س قعالرغا ظاش باش

داق قعلعش ) ارلعقالرنعقات رعثالر، بذن ظألحةص بةرضةندة، تولذق ظألحةثالر ؤة توغرا تارازعدا تارتعص بئ
  . 35ياخشعدذر، ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن تئخعمذ ظوبداندذر) سعلةرضة دذنيادا(

  يئتعمالرنعث ماللعرعدا ياخشع يولنع تذتذش، ظألحةم ؤة تارازعدا ظادعل بولذش توغرعسعدا
ظةث صايدعلعق ظذسذلدا تةسةررذص ) يئتعمضة(ث مئلعنع تاآع ظذ باالغةتكة يةتكةنضة قةدةر يئتعمنع
ثالر ة  قعلع ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذرذثالر،    :  مذن عناص ت ةدةر س ة ق ة يةتكةنض ةرنع باالغةتك يئتعمل

ق    اللعرعنع باش ذالردا م ال    ذظ ذالرغا م اثالر، ظ ةتنع بايقعس ع  -رااليدعغان هال رعثالر  مىلكعن ذرذص بئ  ،تاصش
يئتعمضة ؤةسع   ( .ؤالماثالرةحئحعص ي   - مىلكعنع بذزذص   -ظذالرنعث حوث بولذص قئلعشعدعن قورقذص مال        

مىلكعنع يئيعشتعن    - يئتعمنعث مال   )ؤةسع بولغانلعق هةققع ظىحىن     ( آعمكع باي ظعكةن    )بولغانالردعن
أزعنع ساقلعسذن،  علةردعن(ظ ذ  ) س ةن، ظ أز(آعمكع يوقسذل ظعك ىن ظ ةققع ظىح عكعنعث ه عق )  ظةمض مذؤاص

  . ))1رةؤعشتة يئسذن
داق   لعم مذن ام مذس ر ظعم دع نعهةدعسبع ةت قعل ة :  رعؤاي االم ظةبذزةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع «: ص ظ

ذزةر  ا    ! ظةب ث مئلعغ ولمعغعن ؤة يئتعمنع اش ب عمذ ب ع آعشعض ةن ظعكك ةن، س اجعز آأرعم ئنع ظ ةن س م
  .  دئدع»ظعضعدارحعلعق قعلمعغعن

ثالر ظة ا قعلع ة ؤاص ئتعقتا           هدعض ودا ـ س ة ؤة س قان ؤةدعلةرض ةن قعلعش علةر بعل علةر آعش ةنع س ي
ثالر    ا قعلع ة ؤاص كةن آئلعشعملةرض علةر     . تىزىش كةن آعش عم تىزىش قان ؤة آئلعش ع، ؤةدة قعلعش حىنك

ا قعلغانلعق(ظأزلعرعنعث ؤةدعلعرعضة ؤة آئلعشعملعرعضة  انلعقعؤاص اآع قعلمعغ . رعلعدذتوغرعسعدا سو) ع ي
دع     داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ع (: ش ةت آىن تعدة ) قعيام دة ظىس ة (ظةه ةنع ظةهدعض ا ي ان ؤاص  - قعلغ

  . سوراق قعلعنعسعلةر-ظةلؤةتتة سوظال ) قعلمعغانلعق ظىستعدة
 علةر ارلعقالرنع (س لعق قات قعالرغا ظاش ةثالر ) باش ذق ظألح ةندة، تول ةص بةرض ةنع  ظألح ي

  .نع آةم بةرمةثالرعآعشعلةرضة نةرسعلعرثالر، آئمةيتعؤةتمةستعن ظألحة
ؤة توغرا تارازعدا تارتعص بئرعثالر  يةنع مايماق تذرمايدعغان، ظأزضعرعص آةتمةيدعغان ؤة ظئضعز ـ

  . صةس بولذص آةتمةيدعغان تارازعدا تارتعص بئرعثالر
 ش داق قعلع ادا(بذن ة دذني عدذر) سعلةرض العقعثالر ياخش ةنع دذني ا  ؤة ظاخعرةتي لعكعثالرغ
  . ظاخعرةتلعكعثالر ظىحىن تئخعمذ ظوبداندذر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. ياخشعدذر
 دذر ) سعلةرضة دذنيادا (بذنداق قعلعش ذ ظوبدان اخعرةتلعكعثالر ظىحىن تئخعم  بذ  ياخشعدذر، ظ

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادةنعث مذن ةظعد ق دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ش ب: (ظاي داق قعلع ) ذن
اقعؤةت تةرةصتعن ياخشعدذر        ارازعنع   (ظع   :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما        .ساؤاص ؤة ظ ) ظألحةم بعلةن ت

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة نعسا ) 1(
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ذرذهع ذحعالر ض ان   سعلةر !تذتق ةرنع هاالك قعلغ ةن ظىممةتل ةم سعلةردعن ظعلضعرع ظأتك دعن  تارازؤةظألح ع
   .ذراتتع دةص تظعبارةت شذ ظعككع نةرسعنع قولذثالرغا ظالدعثالر،

 * * * * * * *  
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يةنع بعلمعضةننع بعلدعم، آأرمعضةننع آأردذم، ظاثلعمعغاننع (بعلمةيدعغان نةرسةثضة ظةضةشمة 
نعث قعلمعشلعرع  )يةنع سةزضى ظةزالعرع(قذالق، آأز، دعل ) ظعنسان قعيامةت آىنع(، )ظاثلعدعم دئمة

  . 36 سوراق قعلعنعدذ-ظىستعدة هةقعقةتةن سوظال 
  بعلمعضةن نةرسة هةققعدة سأزلعمةسلعك توغرعسعدا

ةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث        ةتنعث مةنعسع   :ظ عغان بعلمةيد (، بذ ظاي
  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، دئضةنلعكتذردئمة )ةثنعنةرس

لعما         بذ ظايةتنعث مةنعسع  : ظةؤفعي ارا حاص مذهةممةد  .  دئدع ، دئضةنلعكتذر  بعلمةي تذرذص بعرسعضة ق
ة ع هةنةفعي دذ،   : ظعبن أزدة تذتذلع لعك آ ذؤاهلعق بةرمةس ان ض ةتتعن يالغ ذ ظاي دعب ةتنعث  . دئ ذ ظاي ةتادة ب  ق
ة : عدةمةنعسع هةقق ذرذص بعلدعم دئم ذرذص ظاثلعدعم، بعلمةي ت اي ت ذرذص آأردذم، ظاثلعم  .سةن آأرمةي ت

اال مذشذالرنعث هةممعسعنع سةندعن سورعغذحعدذر، حىنكع،  دعاهللا تاظ ذرذص  . دئ اال بعلمةي ت ةنع اهللا تاظ  ي
  .  ضذمان بعلةن سأزلةشتعن توستعياآعسأزلةشتعن 

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ةر:  مذن ع مأمعنل اقلعنعثالر ! ظ ذمانالردعن س ذن ض ةنع (نذرغ ي
ةزع ضذمانالر هةقعقةتةن ضذناهتذر    )ظاظعلعدعكعلعرعثالرغا ؤة آعشعلةرضة ضذمانخورلذق قعلماثالر      بذ  ))1، ب

  .»دذر سأز ظةث يالغان حىنكع، ضذمان.سعلةر ضذماندعن ساقلعنعثالر«هةقتة هةدعستة مذنداق آةلدع، 
ان قعلعندع           ظةبذداؤذد رعؤاية  بعر آعشعنعث باشقعالرنعث ظاساسع       «: ت قعلغان هةدعستة مذنداق باي

   .»!بولمعغان سأزلعرعنع آأتىرىص يىرىشع نئمة دئضةن يامان
دع      داق دةص آةل تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ ذخارع رعؤاي ام ب ان  «: ظعم وث بوهت ةث ح اظ ر  بولس  بع

  . »ذرتعشعنع آأرسعتعأزع آأرمعضةن نةرس ظذنعث آأزعضةآ نعثظادةم
دع   ة بعر هةدعستة مذنداق دةص آةل ةت قعلغان يةن ذخارع رعؤاي  نع حىش آأرمعضةنآعمكع«: ظعمام ب

ةن بول عز      ،ؤالغان بولساذآأرض ذنع هةرض ذ ظ دذ، ظ قا بذيرذلع ع باغالش ة تئرعقن ذ ظعككع دان ع ظ ةت آىن قعيام
نعث قعلمعشلعرع  )ظةزالعرعيةنع سةزضى (قذالق، آأز، دعل ) ظعنسان قعيامةت آىنع ( »باغلعيالمايدذ

  . ذ سوراق قعلعنعد-ظىستعدة هةقعقةتةن سوظال 
 * * * * * * *  
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ةن (ندا مةغرذرانة يىرمعضعن، سةن زئمع  ذقتعن ظايعغعث بعل ةرنع تئشعؤئتةلمةيسةن، ) هاآاؤذرل ي
ةن( ا تةثلعشةلمةيسةن) هةرقانحة ضعدةيضعنعث بعل ذقعرعقع . 37ظئضعزلعكتة تاغالرغ الرنعث  )ظعش(ي

  .38هةممعسع قةبعه بولذص، اهللا نعث دةرضاهعدا ياماندذر
  سعداهاآاؤذرالرحة مئثعشنع ظةيعبلةش توغرع

دع      داق دئ ذص مذن تعن توس ة مئثعش دا هاآاؤذرالرح دعلعرعنع ماثغان اال بةن دا  :اهللا تاظ ةن زئمعن س
ذقتعن ظايعغعث (.  هاآاؤذرالرحة ماثمعغعن    ،يةنع زالعمالردةك آئرعلعص     مةغرذرانة يىرمعضعن  هاآاؤذرل

بذ،  . رحعلعؤئتةلمةيسةن يةنع سةن شذنداق مئثعشعث بعلةن زئمعننع صا         يةرنع تئشعؤئتةلمةيسةن ) بعلةن 
  .ظعبنع جةرعرنعث آأز قارعشعدذر

) ظئضعزلعكتة تاغالرغا تةثلعشةلمةيسةن ) هةرقانحة ضعدةيضعنعث بعلةن     ،يةنع سةن آئرعلعشعث
بةلكع  ظئضعزلعكتة تاغالرغا تةثلعشةلمةيسةن هاآاؤذرلذق قعلعشعث ؤة ظأزةثدعن مةغرذرلعنعشعث بعلةن

  . ةن نعشانعنعث ظةآسعحة جازالعنعدذمذنداق قعلغان آعشع آأزلعض
دع ةت قعلعن داق رعؤاي تة مذن ة هةدعس ذ هةقت رع«: ب علةردعن بع ةن آعش عرع ظأتك علةردعن ظعلض  س

يعص  دة(ظعككع توننع آع ذنعث ظعحع اتتع، تو هاآاؤذر)ظ ة مئثعص آئتعؤات ذص الرح ذنع زئمعن يذت ساتتعن ظ
   .»دذعسذقذلذص يىرـ رذلذص ظذامةت آىنعضعحة زئمعننعث ظعحعدة آةتتع، ظذ، تاآع قعي
ارلعق ز      : اهللا تاظاال قارذندعن خةؤةر بئرعص       ،شذنعثدةك دعغا ب ةؤمعنعث ظال أز ق ارذن ظ ننعتع بعلةن   ئق

ع  دا حعقت ةمةتلعك هال ذنع  هةش اال ظ عزآع، اهللا تاظ ةك شىبهعس ة  ، ش ذص يةرض ةن قوش أيع بعل ذنعث ظ ظ
  .عؤةتتع، دئدعيذتقذز
 قةبعه بولذص، اهللا نعث دةرضاهعدا ياماندذرالرنعث هةممعسع )ظعش(يذقعرعقع  ظعككع نعثبذ ظايةت 

ذش   ل ظوقذل ار خع ذصب ةت    ،بول ة ظاي ع بويعح ل ظوقذلذش ر خع عن بع ذص : عث مةنعس ةللعكتعن قورق آةمبةغ
ةثالر العلعرعثالرنع ظألتىرم اال ارتعص ةتتعن تدئضةن ظاي ب ةص آةلضةن ظعشالرنعث هةممعسع  اهللا تاظ حةآل

  . اهللا تاظاال ياخشع آأرمةيدعغان ؤة رازع بولمايدعغان يامان ظعشالردذر، دئضةنلعكتذر،عدعغانجازاغا تارتعل
ع     ةتنعث مةنعس ة ظاي ل ظوقذلذشع بويعح ر خع ة بع ث : يةن ذنعث  اهللا تاظاالنع ةقةت ظ ارعث ص صةرؤةردعض

ا ياخشعلعق قعلعشعثالرنع تةؤسعية    -ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشعثالرنع ؤة ظاتا     دئضةن  ))1 قعلدع  ظاناثالرغ
ةرنعث   ةن هأآىمل نعص آةلض ان قعلع الص باي دعن باش لعقع ظايعتع را قعلعنماس ث ظعج اهاهللا تاظاالنع عدا دةرض

دعغان  الردذر ياقتذرذلماي ان ظعش ةنلعكتذريام ةرقنع      .  دئض ذ ص دعكع ب نعث ظارعلعقع ل ظوقذلذش ع خع ذ ظعكك ب
  . ظعبنع جةرعر شذنداق بايان قعلغان

 * * * * * * *  
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ذدنع  ا باشقا مةب ر قعسمعدذر، اهللا غ ةرنعث بع بذالر صةرؤةردعضارعث ساثا ؤةهعي قعلغان هئكمةتل

دا جةهةننةمضة ) اهللا نعث رةهمعتعدعن (عسا ماالمةت قعلعنغان، شئرعك قعلمعغعن، بولم  قوغالنغان هال
  .39تاشلعنعسةن
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  يذقعرعقعالرنعث هةممعسعنعث ؤةهعي ؤة هئكمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ةتلةر بولسا، آعشعلةرنع      !ظع مذهةممةد   ذ ياخشع ظةخالقالر ؤة توسقان ناحار سىص  سئنع بذيرذغان ب
  . حىن ساثا ؤةهعي قعلغان ظعشالرنعث قاتارعدعندذرقعلعشقا بذيرذشذث ظى

 ،اهللا نعث رةهمعتعدعن (اهللا غا باشقا مةبذدنع شئرعك قعلمعغعن، بولمعسا ماالمةت قعلعنغان (
يةنع سةن ظأزةثضة ظأزةث، اهللا تاظاال ؤة مةخلذقاتالر ماالمةت    قوغالنغان هالدا جةهةننةمضة تاشلعنعسةن 

علع  ارلعق ياخش ان ؤة ب دا  قعلغ ان هال ةهرذم قعلعنغ ةنقتعن م ة تاشلعنعس ذيرذقتعن . جةهةننةمض ذ ب ب
دذ  أزدة تذتذلع ع آ االمنعث ظىممعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا  . ص االم اهللا تاظاالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص حىنك

  .شئرعك آةلتىرىشكة ظوخشاش ضذناهالرنع قعلعص سئلعشتعن صاآتذر
 * * * * * * *  
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ذ؟  رع قعلعؤالغانم ث قعزلع تعلةرنع ظأزعنع ص، صةرعش اس قعلع ذلالرنع خ ة ظوغ ةبا اهللا سعلةرض ظةج

  .40هةقعقةتةن سعلةر حوث سأزنع قعلعؤاتعسعلةر
   دةص ضذمان قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا“نعث قعزلعرعدذرصةرعشتعلةر اهللا تاظاال”

ان،   ةردة صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع دةص ضذمان قعلغ ذ ي اال ب ةتنع(اهللا تاظ ار ) هةقعق ظعنك
ال دةص     تعلةرنع ظاي ان صةرعش دعلعرع بولغ ث بةن ذالر اهللا تاظاالنع دذ، ظ ة بئرع رعكالرغا رةددعي ان مذش قعلغ

دع      رع دةص دةؤا قعل ث قعزلع تعلةرنع اهللا تاظاالنع ذالر صةرعش دعن ظ دع، ظان ة   . قارع ذالر صةرعشتلةرض دعن ظ ظان
دع  ادةت قعل أتكىزدع     . ظعب العق ظ وث خات عدة ح نعث هةممعس ىح ظعش ذ ظ ذالر مذش ذ   . ظ ذالرنعث ب اال ظ اهللا تاظ

ذلالر  :قعلمعشلعرعنع تةنقعدلةص مذنداق دئدع      ة ظوغ نع خاس قعلعص، صةرعشتعلةرنع ظةجةبا اهللا سعلةرض
  يةنع ضذمانعثالرحة ظأزعضة قعزنع تاللعغانمعدذ؟  ظأزعنعث قعزلعرع قعلعؤالغانمذ؟

دع   داق دئ ة بئرعص مذن اتتعق رةددعي ذ ق ذالرغا تئخعم اال ظ دعن اهللا تاظ وث : ظان علةر ح ةن س هةقعقةت
رنعث بولذص   ظاندعن ظأزةثال. ر دةيسعلةراهللا تاظاالنعث بالعسع باضذمانعثالرحة  يةنع سأزنع قعلعؤاتعسعلةر

علةر،         ع دةص قارايس ث بالعس ع اهللا تاظاالنع دعغان قعزالرن ك آأمىؤئتع ةتتا تعرع دعغان ه عدعن قاحع قئلعش
  . ظذنداقتا بذ ظادالةتسعز تةقسعماتتذر

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر:  مذن ار«: ظ ع ب ث بالعس تع» اهللا نع ةك ، دئيعش علةر ش  -س
ه بعر سأزنع قعلدعثالرشىبه ذ سأزنعث ، سعز قةبع ةر ) يامانلعقعدعن(ب ةتكعلع، ي ارحعلعنعص آ ظاسمانالر ص

بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اهللا نعث بالعسع       ،  يئرعلعص آةتكعلع، تاغالر ضذمران بولذص آةتكعلع تاس قالدع        
دع ار دةص دةؤا قعل ا اليعق ظةمةستذر ، ب ذش اهللا غ مانالردا ؤ،بالعسع بول ذص   ظاس دة بول ا بةن دا اهللا غ ة زئمعن

ذر    ذق يوقت ئح مةخل ذنمايدعغان ه ةك ، بويس انعنع     -ش ةللعدع ؤة س ذق ظعض ذالرنع تول عزآع، اهللا ظ  شىبهس
  . ))1قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع اهللا نعث دةرضاهعغا تةنها آئلعدذ، مذآةممةل بعلدع

 * * * * * * *  
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بذنعث (قذرظاندا تىرلىك شةآعلدة بايان قعلدذق، )  نةسعهةتنع-ؤةز (ظذالرنع ظعبرةت ظالسذن دةص 
  .41راقالشماقتاعتئخعمذ ي) هةقعقةتةتتعن(ظذالر ) بعلةن

ةت          دعكع هأجج ذالرنع قذرظان اآعتالر ؤة ؤةز        ـظ عهةتـ ص ئلعص نةس رةت ظ ا ،لةردعن ظعب  اهللا تاظاالغ
ةلتىر ز ق ىآ ذن، دةص بع دعن قايتس دعن ؤة بوهتانلعرع ان زذلذملعرع ئرعكلعرعدعن، قعلعؤاتق دا ؤاتقان ش ذرظان

  . راقالشماقتاعتئخعمذ ي) هةقعقةتةتتعن(ظذالر ) بذنعث بعلةن(. رنع بايان قعلدذقتةهدعتلة
 * * * * * * *  
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اهللا ( ظةرش ظعضعسع ة،مذشرعكالر ظئيتقاندةك، اهللا بعلةن بعرضة يةنة باشقا ظعالهالر بولغان تةقدعرد

ة) ظىستعدعن  عغةلعب ول ظعزدعضةن بوالتت ة ي ىن ظةلؤةتت ان  .42 قعلعش ظىح ذالرنعث بوهت اآتذر، ظ اهللا ص
  . 43ظالعيدذر دةرعجعدة سأزلعرعدعن يىآسةك

ار، دةص ضذمان قعلغ         ! ظع مذهةممةد  أزلعرعنع  اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتلعرع ظعحعدعن شئرعكع ب ان ؤة ظ
ا يع تذرعدذ، دةص اهللا تاظاالغ اهللا تاظاالغ تقعن    قعنالش رعكالرغا ظئي ان مذش ادةت قعلغ عغا ظعب ذص باشقعس . ا قوش

تذرعدعغان ؤة اهللا    ا يئقعنالش ثالردةك اهللا تاظاالغ ةرةز قعلغعنع ا ؤة ص ةندةك بولس علةر دئض ش س ةر ظع ظةض
دعغان  اظةت قعالالي دا شاص ث ظالدع ا،   ،تاظاالنع الر بولس دعغان ظعاله ادةت قعلعنع ة ظعب ةن بعلل اال بعل  اهللا تاظ

عظةلؤةتت ادةت قعالتت ا ظعب ذ ظعالهالر اهللا تاظاالغ ا يئقعنلعشاتتع ؤة اهللا تاظاال. ة ظ ااهللا تاظاالغ يئقعنحعلعق  (غ
ىن ش ظىح ول ؤة ؤاس) قعلع ةيتتععي ادةت  . تعالرنع ظعزل علةر ظعب ذددع س علةر خ ةن، س ان ظعك داق بولغ ظذن

ادةتنع اهللا تا   دةك ظعب ادةت قعلغان ا ظعب الر اهللا تاظاالغ ان ظعاله ةن اهللا  قعلغ أزةثالر بعل ثالر، ظ االغعال قعلع ظ
دا ظعالهع  وق ؤاسعتةتاظاالنعث ظارعلعقع اجعتع ي داق ه داق .  قعلعشعثالرنعث هئحقان اال ظذن حىنكع، اهللا تاظ

دذ  دذ ؤة رازع بولماي عثالرنع ياقتذرماي ذل   . قعلعش دذ ؤة قوب ان آأرع عثالرنع يام داق قعلعش اال ظذن اهللا تاظ
  . )1(قعلمايدذ

ا دعلعرعنع اهللا تاظ ارقعلعق    ال بةن ع ظ ةيغةمبةرلعرعنعث دةؤعت ارلعق ص تعن  ب داق قعلعش تعبذن . توس
دع     داق دئ اآالص مذن أزعنع ص اال ظ دعن اهللا تاظ ةك : ظان أزلعرعدعن يىآس ان س ذالرنعث بوهت اآتذر، ظ اهللا ص

دذر دة ظالعي ار دةص ضذمان قعلغان  دةرعجع ةن باشقا ظعالهالر ب اال، اهللا بعل ةنع اهللا تاظ ضذمانعدا هةقسعز  ي
تىندذر    دذر ؤة ظىس اآتذر، آاتتع دعن ص لعغان بوهتانلعرع رعكالرنعث حاص ذ مذش ان ظ ا. بولغ اال بولس  اهللا تاظ

ردذر ة ، بع ذنعثهةمم ذ ظةمةس ، هتاجدذروغا مظ ةس، تذغذلغانم قانمذ ظةم اال تاص ئح، اهللا ب ذقاته ر مةخل   بع
  . ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ

 * * * * * * *  

                                                 
ال) 1( عدذ  تةصسعرشذناس ة بئرعش ل مةن ع خع ة ظعكك ذ ظايةتك ة    . ر ب تعدعن غةلعب اال ظىس ث اهللا تاظ دةك ظعالهالرنع ان قعلعنغان عدة باي ةتنعث تةرجعمعس رع، ظاي بع

عدذر       ول ظعزدعش ا يئقعنلعشعش ظى               . قعلعش ظىحىن ي زدةك ظعالهالرنعث اهللا تاظاالغ ان قعلغعنعمع عرعدة باي ةتنعث تةصس ذ ظاي ز ب ل مةنعسع بع ر خع ة بع حىن  يةن
ىك                     . يول ظعزدعشعدعغانلعقعدذر  عنع آىحل ل مةنعس العمالر ظعككعنحع خع ةزع ظ ا، ب ىك دةص قارعس عنع آىحل ل مةنعس ةتنعث بعرعنحع خع ذ ظاي العمالر ب بةزع ظ

 .دةص، قارايدذ
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مان   ة ظاس دذ، -يةتت اك دةص بعلع ع ص ذقاتالر اهللا ن ذالردعكع مةخل ن ؤة ظ اتتعكعآا( زئمع ) ظعن

، لئكعن )يةنع اهللا نعث ظذلذغلعقعنع سأزلةيدذ(قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، اهللا نع صاك دةص مةدهعيلةيدذ 
ةن ) لعثالر ظوخشاش بولمعغانلعقع ظىحىن عت(سعلةر  ظذالرنعث مةدهعيسعنع سةزمةيسعلةر، اهللا هةقعقةت

ة( دذر ) بةندعلعرعض انالرنع جازاال (هةلعم عيلعق قعلغ ةنع ظاس دذ ي دعراص آةتمةي قا ظال ة (، )ش تةؤب
  .44مةغصعرةت قعلغذحعدذر) قعلغذحعالرنع

  هةممة نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا 
مان   ة ظاس االنع  -يةتت ذقاتالر اهللا تاظ ذالردعكع مةخل ن ؤة ظ أزلعرعدعن  زئمع ةن س رعكالرنعث دئض   مذش

ا دذ،ك ص د دةص بعلع ذنع ظذلذغالي ر       ظ عتعدة بع ق سىص ارلعق ؤة ظعالهلع ذنعث صةرؤةردعض دذ ؤة ظ ذ، آاتتعالي
  : بذ هةقتة مذنداق يعر بئيت بار. ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ

  هةر نةرسعدة باردذر ظذنعث ظاالمعتع، 
  .بعر ظعالهلعق ظذلذغ سىصةت آارامعتع

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذ سأزنعث :  مذن دعن(ب ةتكعلع، ظا) يامانلعقع ارحعلعنعص آ سمانالر ص
دع     اس قال ةتكعلع ت ذص آ ذمران بول اغالر ض ةتكعلع، ت رعلعص آ ةر يئ ث   ، ي ذالر اهللا نع ع، ظ ذ شذنعث ظىحىنك ب

  . ))1بالعسع بار دةص دةؤا قعلدع
) اتتعكع اك دةص مةدهعي ) آاظعن داقلعكع نةرسة بولمعسذن، اهللا نع ص دذ عقان ةنع اهللا نعث (لةي ي

أزلة ذغلعقعنع س بعه     )يدذظذل ا تةس ةن اهللا تاظاالغ ةش بعل االنع مةدهعيعل ذقاتالر اهللا تاظ ة مةخل ةنع هةمم ي
  . ظئيتعدذ
 ظذالرنعث مةدهعيسعنع سةزمةيسعلةر ) تئلعثالر ظوخشاش بولمعغانلعقع ظىحىن (لئكعن سعلةر 

انالر  ع ظعنس علةر ظ ةنع س بعهلع  ! ي ان تةس ذالرنعث ظئيتق ىن ظ انلعقع ظىح قا بولغ ثالر باش رعنع تعلع
ىملىآلةر    عزالر ؤة ظأس انلعقالر، جانس ة ج ذالرنعث ظعحعض علةر، ب دذحىشةنمةيس ذ  . آعرع ا ب أز بولس ذ س ب

  . ظايةتكة بئرعلضةن ظعككع خعل آأزقاراشنعث مةشهذررعراقعدذر
دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس ذخارع ظعبن ام ب ة ظعم ذ هةقت يعلعص  : ب ز يئ بع

  .ث تةسبعه ظئيتقانلعقعنع ظاثلعغان ظعدذقتذرذؤاتقان تاماقنع
ةد  ام ظةهم دذ      ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ع ظةن ذظاز ظعبن :  م

سعلةر  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالغلعرعنعث قئشعدا تذرغان بعر تىرآىم آعشعلةرنعث قئشعغا آئلعص         
ة ذالر ساق بولغان هالةتت ولالردا ؤة  ظذالغالرغا ظ ذثالر، ي ة قوي ذالر ساق بولغان هالةتت ذالرنع ظ  مئنعثالر، ظ

ة صاراثلعشعشعثالر ظىحىن ظذالرنع ظورذندذق    ) ظىستعلعرعدة ظولتذرذص (بازارالردا   آأصلعضةن  . ك قعلعؤالماثالر ت
   .دئدع» معنعلعدعغان ظذالغالر معنضىحع آعشعدعن ياخشعدذر ؤة اهللا تاظاالنع آأص زعكرع قعلغذحعدذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    : نةسةظع ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ص
   .صاقعنع ظألتىرىؤئتعشتعن توستع

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر91 ــــ 90سىرة مةريةم ) 1(
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 ةن ة(اهللا هةقعقةت دذر ) بةندعلعرعض دعراص (هةلعم قا ظال انالرنع جازاالش عيلعق قعلغ ةنع ظاس ي
دذ ذحعالرنع (، )آةتمةي ة قعلغ عرةت قعلغذح )تةؤب دذرمةغص انالرنع   ع عيلعق قعلغ اال ظاس ةنع اهللا تاظ  ي

دذ  ةت بئرع ذالرغا مأهل ةلكع ظ ةي، ب دعراص آةتم قا ظال العقعدا . جازاالش عرلعقعدا ؤة تةرس ذ آاص ةر ظ ظةض
  . تذتعدذ غالعب، قذدرةتلعك هالةتتة نعظذداؤاملعشعؤةرسة، اهللا تاظاال 

ة مذنداق بعر هةدعس رعؤا         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم بذ هةقت : يةت قعلعدذ، ص
ةك        « عزآعـ ش دذ    ،شىبهعس ةت بئرع ا مأهل اال زالعمغ ذ     . اهللا تاظ ذنع قوي ا ظ ذنع تذتس اال ظ اؤادا اهللا تاظ ص ن

دذ ذدع، دةص»بةرمةي ةتلعرعنع ظوق دعكع ظاي ث تأؤةن دعن اهللا تاظاالنع ذرتالر :  ظان م ي ارعث زالع صةرؤةردعض
 )1(ةنة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث ظازابع هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر          نع هاالك قعلسا، ظ   ) ظاهالعسع(
   ةردعم ةت ب ةن مأهل ذالرغا م ذق، ظ العلعرع زالعم تذرذقل ذن شةهةر ظاه ةغرذر  (نذرغ ة م ذ مأهلةتك ذالر ب ظ

ةتتع  ذص آ دعن )بول يعن   (، ظان عنعمدعن آئ ةت بةرض ذددةت مأهل ذزاق م ذالرغا ظ ةنع ظ دعم ) ي ذالرنع جازالع ، ظ
اهعمدذر  دعغان جاي مئنعث دةرض اخعر قايتع دذ (ظ ا آئلع اخعر هةممعسع ماث ةنع ظ نذرغذن شةهةر 2( ()ي

املعرع        ) شةهةرنعث ظأيلعرعنعث  (ظاهالعلعرع زالعم بولغانلعقلعرع ظىحىن      أرىلىص، ظىستعضة ت ظأضزعلعرع ظ
ةر     عز ظعمارةتل ذدذقالر ؤة ظئض الندذق ق ذن تاش ان نذرغ عز(يعقعلغ انقا) ظاهالعس ث  ))3لغ ع ظأزعنع  آعمك

 اهللا تاظاال تةرةصكة قايتسا، اهللا تاظاال ظذنعث      ،)تةؤبة قعلعص(آاصعرلعقعدعن ياآع ظاسعيلعقعدعن قول ظىزىص    
ة    . تةؤبعسعنع قوبذل قعلغذحعدذر     اآع ظأزعضة      :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت آعمكع بعرةر يامانلعق ي

دعن اهللا     ذص، ظان ص قوي ذم قعلع رةر زذل ذحع،        بع عرةت قعلغ ث مةغص ذ اهللا نع ا، ظ ةص قعلس عرةت تةل ن مةغص  دع
دذ    ةنلعكعنع آأرع ان ظعك ايعتع مئهرعب ة،  ))4ناه ذ ظايةتت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةن :  مذن اهللا هةقعقةت

ة( دذر ) بةندعلعرعض دذ (هةلعم دعراص آةتمةي قا ظال انالرنع جازاالش عيلعق قعلغ ةنع ظاس ة (، )ي تةؤب
  . صعرةت قعلغذحعدذرمةغ) قعلغذحعالرنع

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ع :  مذن مانالرنع ؤة زئمعنن ةن ظاس ىزةل (اهللا هةقعقةت ذدرعتع ؤة ض ق
ظةضةر ظذالر حىشىص آةتسة، ظذالرنع هئح ظةهةدع            . حىشىص آئتعشتعن توختعتعص تذرعدذ       ) هئكمعتع بعلةن 

دذ  وختعتعص تذرالماي دذر  . ت ةن هةلعم ذف (اهللا هةقعقةت ةنع آ ذالرنع   ي عمذ، ظ لعك بولس ا تئضعش فارالر ظازابق
ةنع  (ظذالر ظأزلعرعضة ظاضاهالندذرغذحع       ر،  ، ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذ     )جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ   ي

اتتعق           ) صةيغةمبةر آةلسة، هةر قانداق ظىممةتكة قارعغاندا ظةث هعدايةت تاصقذحع بولعدعغانلعقلعرع بعلةن ق
ةتتعن (رغا ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن حاغدا      ظذال. قةسةم ظعحعشتع  بذنداق  (،  تئخعمذ يعراق بولذشتع     ) هعداي

هعيلة  . معكعر ظعشلةتكةنلعكلعرعدعندذر -ظذالرنعث زئمعندا تةآةببذرلذق قعلغانلعقلعرع ؤة هعيلة     ) بولذشع
ةقةت         - معكعرنعث ؤابالع صةقةت هعيلة      - ظعلضعرعكع   معكعر ظعشلةتكةن ظادةمنعث ظأزعضة بولعدذ، ظذالر ص

ان  ة قوللعنعلغ ارةت  (ظىممةتلةرض تعن ظعب االك قعلعش ؤة جازاالش ذالرنع ه ث ظ دذ، اهللا  ) اهللا نع ولعنعال آىتع ي
ذقاتالر ظىستعدة قولالنغان(نعث  دا  ) مةخل داق ظأزضعرعشنع آأرمةيسةن، اهللا يولع دا هةرضعزمذ هئحقان يولع

عز يأتك نعمذ عهةرض لعك (لعش ا تئضعش ث ظازابق ةنع ظازابنع ة  ي قعالرنعث ظىستعض تعدعن باش انالر ظىس  بولغ
عنع ةن) يأتكئلعش عرعكعلةر  ، آأرمةيس ذالردعن ظعلض ص، ظ ةير قعلع دا س ذالر زئمعن ان (ظ االك بولغ ةنع ه ي

ةر   (نعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آأرمعدعمذ؟ ظذالر     )ظىممةتلةر ةنع ظأتكةنكع ظىممةتل بذالردعن  ) ي
دع  ىك ظع ذ آىحل مانال. تئخعم دذ   ظاس عز قالدذرالماي ع ظعالجس ة اهللا ن ئح نةرس دعكع ه اهللا . ردعكع ؤة زئمعن

                                                 
 .  ـ ظايةت102سىرة هذد ) 1(
 .  ـ ظايةت48سىرة هةج ) 2(
 .  ـ ظايةت45ج سىرة هة) 3(
  . ـ ظايةت110سىرة نعسا )  4(
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ادعردذر ة ق ىحعدذر، هةممعض ةممعنع بعلض ةن ه لعرع ، هةقعقةت ذالرنعث قعلمعش انالرنع ظ ةر اهللا ظعنس ظةض
ئكعن اهللا       ع ؤة ل ان بوالتت عنع قويمعغ ان ظعضعس ر ج دة هئحبع ةر يىزع ا، ي دعغان بولس ةيلعدعن جازاالي تىص

نعث ؤاقتع    )دعن هئساب ظئلعش   (نع مذظةييةن ؤاقعتقعحة تةخعر قعلعدذ، ظذالر           )دعن هئساب ظئلعش  (ظذالر
ةندة   تعص آةلض دذ  (يئ ازا بئرع اراص ج ة ق ذالرنعث ظةمةللعرعض أرىص  )ظ دعلعرعنع آ ةن بةن ، اهللا هةقعقةت

  .))1تذرغذحعدذر
 * * * * * * *  
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قذرظاننع ظوقذغان حئغعثدا ظذالر ) مذشرعكالرغا(سةن ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغان !) ظع مذهةممةد( 

 قذرظاننع حىشةنمعسذن دةص ظذالرنعث دعللعرعنع .45بعلةن سئنعث ظاراثدا يوشذرذن صةردة صةيدا قعلدذق
دعضارعثنع تعلغا ظالساث، ظذالر صةردعلعدذق، ظذالرنعث قذالقلعرعنع ظئغعر قعلدذق، قذرظاندا يالغذز صةرؤةر

  .46ظىرآىص قئحعص آئتعدذ
  مذشرعكالرنعث دعللعرعنعث صةردعلةنضةنلعكع توغرعسعدا

االمغا  ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةد :اهللا تاظ ع مذهةمم ذرظاننع  ! ظ رعكالرغا ق ةن مذش س
ةنظو ذص بةرض ةي   ق ةردة ص ذرذن ص دا يوش ئنعث ظاراث ةن س ذالر بعل دا ظ دذق حئغعث دذدا قعل ذ . ، دةي اال ب اهللا تاظ

بعزنعث دعللعرعمعز سةن بعزنع دةؤةت قعلغان نةرسعلةردعن       «): صةيغةمبةرضة(ظذالر  :  مذنداق دئدع  هةقتة
ةردة     ارعمعزدا ص ث ظ ةن بعزنع ةن بعل ر، س ذالقلعرعمعز ظئغع ةن، ق ة  (صةردعلةنض ي جةهةتت ةنع دعنع ي

أز ظعشعمعزنع قعاليلع     بار، سةن ظأز ظعشعثنع قعل، بعز   ) ظوخشعماسلعق أز    (مذ هةقعقةتةن ظ ةنع سةنمذ ظ ي
  .)2(دةيدذ» )دعنعث بعلةن بول، بعزمذ ظأز دعنعمعز بعلةن بواليلع

ةظال مةؤسعلع افعز ظةبذي ةنلعكعنع  ،ه داق دئض ذمانعث مذن ةآرع رةزعيةلالهذ ظةنه  ظةسما بعنتع ظةبذب
دذ  !  ساثا ؤاي:معل قولعدا تاش آأتةرضعنعحة  تةببةت سىرعسع حىشكةندة ظالغاي ظذممذ جة   : رعؤايةت قعلع

راص( دذق،  )دةص ؤاقع عيلعق قعل ذيرذقعغا ظاس لعدذق، ب ع تاش دذق، دعنعن عغا آةل ىحعنعث قئش  ظةيعبلةنض
دع  ةح آةل دع  . دئض ذرغان ظع االم ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر   . ص ذ ص ذ ظةنهذم ةآرع رةزعيةلاله ظةبذب

ذرغان ظع  دا ظولت االمنعث يئنع ذ . دعظةلةيهعسس ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ذنعث   : ظةبذب ةن ظ دع، م ذن آةل ذ خوت ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدعسئنع آأرىص قئلعشعدعن قورقعمةن،   » زمذ آأرةلمةيدذ ظذ، مئنع هةرضع   «:  ص

  . دةص، بعر نةححة ظايةتلةرنع ظوقذص شذ ظايةتلةر بعلةن ظأزعنع ساقلعدع
ث    رع اهللا تاظاالنع ةرنعث بع ذ ظايةتل ةد ( :ب ع مذهةمم ةنمةيدعغان !) ظ ة ظعش ةن ظاخعرةتك س

 قذرظاننع ظوقذغان حئغعثدا ظذالر بعلةن سئنعث ظاراثدا يوشذرذن صةردة صةيدا قعلدذق ) مذشرعكالرغا(
. ظذ خوتذن ظةبذبةآرعنعث قئشعغا آئلعص توختعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع آأرمعدع         . دئضةن ظايعتعدذر 

تعمعش،  ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع دئمةآحع   عيةن(ث  هعمراةه! عظع ظةبذبوآر : ظةبذبةآرعضة  مئنع سأآىص
                                                 

 .  ـ ظايةتكعحة45 ـــــ 41سىرة فاتعر ) 1(
 .  ـ ظايةت5سىرة فذسسعلةت ) 2(
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دع ذ  . دئ ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ث   : ظةبذب ذ ظأينع اق، ب ةن(ي ةبعنعثعي ةم   )  آ ةن قةس ارع بعل صةرؤةردعض
ةنكع أآمعدع  ،قعلعم ئنع س ذ س دع ظ ذن  . ، دئ ذ خوت ةن ظ ذنعث بعل نعث   : ش ث قذرةيش لعكلةر مئنع قذرةيش

  .  قايتعص آةتتعةحكةنلعكعمنع ظةلؤةتتة بعلعدذ، دئضعنعقعزع ظعآاتتعسعنعث 
 ةردعلعدذق ع ص ذالرنعث دعللعرعن ذن دةص ظ ذرظاننع حىشةنمعس ر ، ق ذالقلعرعنع ظئغع ذالرنعث ق ظ
عغان دةرعجعدة  بذ، ظذالرنع قذرظاننع ظذالرغا صايدا يةتكىزعدعغان ؤة شذنعث بعلةن توغرا يول تاصعد    قعلدذق

  . يعدعغان ظئغعرلعقتذرص قوتعثشاشتعن توسذ
 اث ا ظالس ارعثنع تعلغ ذز صةرؤةردعض دا يالغ دا اهللا     قذرظان ذغان ؤاقتعث ذرظاننع ظوق ةن ق ةنع س ي

وق   ئرعكع ي ث ش ةنع     ،تاظاالنع أزنع ي عتعدعغان س ةنلعكعنع آأرس ذز زات ظعك ةلاله ” يالغ ة ظعلل ع “الظعاله  ن
   .ظذالر ظىرآىص قئحعص آئتعدذتعلغا ظالساث، 

ة  اهللا ت ذ هةقت اال ب دع اظ داق دئ ةنمةيدعغانالرنعث    :  مذن ة ظعش ا، ظاخعرةتك ا ظئلعنس ذز اهللا تعلغ يالغ
  . ))1اهللا دعن باشقا مةبذدالر تعلغا ظئلعنسا، ظذالر خذش بولذص آئتعدذ. دعللعرع سعقعلعص آئتعدذ

 دذ ئحعص آئتع ذالر ظىرآىص ق ةتنعث  بذ ظ  قذرظاندا يالغذز صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ظالساث، ظ اي
 دئضةن سأزنع تعلغا ظالغان ظعدع، مذشرعكالر بذ        “الظعالهة ظعللةلاله ” مذسذلمانالر: مةنعسع هةققعدة قةتادة  
ار قعلدع ذرذش  . سأزنع ظعنك ذنعث ظةسكةرلعرع ظ بلعس ؤة ظ ة ظع ذ سأزض دع، ب ذ، مذسذلمانالرغا ظئغعرآةل ب

ضة ياردةم بةردع ؤة بذ سأزنع ظذنعثغا قارشع        اهللا تاظاال بذ سأزنع ظىستىن قعلدع، بذ سأز       ) لئكعن. (ظاحتع
ادةم   مذنازعرعلشةآسعز بذ، بذنعث تةرةصدارع بولذص     . تذرغان ظادةمنعث ظىستعدعن غةلعبة قعلدذردع     ةشكةن ظ

ادةم ياردةمضة ظئرعشعدعغان             غةلعبة قعلعدعغان، بذ سأز بولسا ظذنع ظىستىن قعلعش ظىحىن ظذرذش قعلغان ظ
ةقةت ظذالغ. سأزدذر  ذ، ص ةرةب يئرعم   ب أتىص بولعدعغان ظ لعق بعر آعشع بعر نةححة آىنال ماثسا آئسعص ظ

عنةلةيدعغان      ال حىش ر ظاثالص ذلمانالر يع دعكع مذس ع زامانال   ،ظارعلع ذالغلعق آعش ذ ظ ة آئ  ش زعص رغعح
  . )2(نةلمةيدعغان ؤة ظعقرار قعلمايدعغان سأزدذر، زئمعن ظةهلع يعر ظاثالشتعال حىشعبواللمايدعغان

* * * * * * *   
 ß øt ªΥ ÞΟ n= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθãè Ïϑ tFó¡o„ ÿÏµÎ/ øŒÎ) tβθãèÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9 Î) øŒÎ) uρ öΝ èδ #“ uθøgwΥ øŒ Î) ãΑθà) tƒ tβθçΗÍ>≈ ©à9 $# β Î) 

tβθãèÎ6 −G s? ωÎ) Wξã_ u‘ # ·‘θßs ó¡¨Β ∩⊆∠∪ ö ÝàΡ$# y# ø‹ x. (#θç/u ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{$# (#θ= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜtG ó¡ o„ Wξ‹ Î7 y™ ∩⊆∇∪  
دان ) يةنع مةسخعرة ظىحىن (تعالؤعتعثضة ظذالرنعث نئمة ظىحىن  قذالق سالعدعغانلعقعنع بعز ظوب

دا  ذالر قعراظعتعثنع تعثشعغان حاغلعرع دا (بعلعمعز، ظ ا ) سعنعث توغراث ةينع ؤاقعتت صعحعرلعشعدذ، ظ
ظذالرنعث . 47دذدةي» سعلةر صةقةت سئهعرلةنضةن ظادةمضعال ظةضعشعؤاتعسعلةر«): مأمعنلةرضة(زالعمالر 

ذن دئضةندةك (سئنعث توغراثدا  نذرغذن معسالالرنع ) بعردةم سئهعرضةر، بعردةم شاظعر ؤة بعردةم مةجن
يول ) هعدايةتكة ( ظازدع، ظذالر) مذشذنداق بوهتانالرنع حاصالش بعلةن (آةلتىرضةنلعكعضة قارعغعن، ظذالر 

  .48تاصالمايدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت45سىرة زذمةر ) 1(
  . ىحىندذربذ سأزنع ظةرةبلةرنعث تئز حىشعنةلعشعدعكع سةؤةب، سأزنعث قورذلمعسعنعث شذ مةنعنع بعؤاسعتة ظذقتذرذص بئرعدعغانلعقع ظ) 2(
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  ولذص ظأزظارا صعحعرلعشعدعغانلعقع توغرعسعداقذرةيشلعكلةرنعث قذرظاننع ظاثالص ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع          ةردة صةيغةمبعرعضة قذرةيشنعث حوثلعرعدعن بةزعسعنعث ص اهللا تاظاال بذ ي

 بةزعسعنعث شاظعر، بةزعسعنعث داخان، بةزعسعنعث جعن حاصلعشعؤالغان ؤة بةزعسعنعث       ،سئهعرلةنضةن آعشع 
ذرذص  ةر دةص ت ةيغةمبةر ،سئهعرض ذ    ص دعن يوش ذرظانعنع قةؤمع ذغان ق االمنعث ظوق اثلعغعلع ظةلةيهعسس رذن ظ

ةندة  دذ    آةلض ةؤةر بئرع اراثلعرعدعن خ قان ص عي قعلعش ارا مةخص االمنع   . ظأزظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ
دا : هةرخعل نامالر بعلةن ظاتعغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع             ذالرنعث سئنعث توغراث ردةم (ظ بع

نذرغذن معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعضة قارعغعن، ) ةر، بعردةم شاظعر ؤة بعردةم مةجنذن دئضةندةكسئهعرض
يةنع ظذالر هةقكة  يول تاصالمايدذ) هعدايةتكة(ظازدع، ظذالر) مذشذنداق بوهتانالرنع حاصالش بعلةن(ظذالر 

  . يئتةلمةيدذ ؤة ظذنعثغا يول تاصالمايدذ
هاق   ع ظعس ةد ظعبن ث ،مذهةمم دذ   زأهرعنع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع  :  مذن ر آئحعس بع

ارلعقالر ظةبذجةهلظةبذسذفيان،  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظةخنةس ظعبنع شةرق قات دة(  ص دة )آئحع  ظأيع
دا از ظوقذغان ذنعث،نام ذرظانعنع تعثشاش ظىحىن ظوغرعلعق  ظ ذغان ق ة ظوق ئلعح ةر (ص  آ ر ي رع بع ةر بع  )ةده

ئكعن. ذردعظولت ذ ظىح،ل ثع ب رنع ة  ع بع ةنلعكع يةن ث آةلض ةيتتع نعبعرعنع ة    . بعلم اث ظاتقذح اآع ت ذالر ت ظ
تاث ظاتقاندا ظأيلعرعضة قايتعش ظىحىن ماثغاندا، يولدا ظذحرعشعص قئلعص، بعر ـ بعرعضة    . قذرظان تعثشعدع

ة قعلعشتع      ا ـ تةن ا آةلمةيلع،        ظاندعن ظذالر  . تاص ا   بعز بذ ية  ( ظةضةر   بعرع ـ بعرعضة بذ يةرضة قايت رضة قايت
ةك ةنلعكعمعزنع  )آةلس ث آةلض ذالرنعث      بعزنع ا، ظ أرىص قالس ةر آ ع ظةخمةقل ا (ظعحعمعزدعك دعللعرعغ

ظذالر مذهةممةدآة ظةضعشعص    شذنعث بعلةن   (بعر نةرسة سئلعص قويغذدةآمعز   ) مذهةممةدنعث دعنع هةققعدة  
   .قايتعص آةتتع) ظأيلعرعضة( دةص ،)ئتعدذآ

ذالر ع ظ ع آئحعس ع آىن رعنعظعككعنح ةر بع ة ث ه ئلعص آئحعح ا آ ذرذنقع ظورنعغ ةيغةمبةر ( ب ص
ذرظانعنع   ذغان ق االمنعث ظوق ع ) ظةلةيهعسس اص حعقت دا ( .تعثش اث ظاتقان ة   )ت دا يةن ايتعش يولع ذالر ق  ظ

  . بعرعنحع آىنع دئيعشكةن ضةصلعرعنع دئيعشعص قايتعص آئتعشتعبعرعضة ـ  بعر ،ظذحرعشعص قئلعص
ذرذنقع ظورنعغا آئلعص آئحعحة          ة يةن ظىحعنحع آىنع آئحعسع ظذالر    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   ( ب ص

دا ظذالر    . تعثشاص حعقتع  ) ظوقذغان قذرظانعنع  ة  تاث ظاتقان بعز بذ    : بعرع ـ بعرعضة   ،ظذحرعشعص قئلعص  يةن
ةردعن قايتمايمعز        آةلمةسلعككة ؤةد  )هةرضعز( يةرضة قايتا  ا    ( دئيعشعص  ،ة قعلعشمعغذحة بذ ي بذ يةرضة قايت

   .ؤةدة قعلعشتع) لعككةآةلمةس
ظع  : ظذ . ةس ظعبنع شةرق هاسعسعغا تايعنعص ظةبذسذفياننعث ظأيعضة آةلدع        نعضةندة ظةخ ظةتعسع ظةت 

ذفيان داق  !ظةبذس دة قان ة هةققع ان نةرس ةدتعن ظاثلعغ دة مذهةمم ىن ظعحع ة آ ر نةحح ذ بع ةن ب  س
دع  ا سأزلةص بةرضعن دئ دعغانلعقعث توغرعسعدا ماث ع: ظةبذسذفيان. قاراي ةسظ ةن !  ظةخن امع بعل اهللا نعث ن

نةلةيدعغان عقةسةمكع، مةن ظذنعثدعن مةن بعلعدعغان ؤة ظذنعثدعن نئمعنعث مةقسةت قعلعنغانلعقعنع حىش            
ذ       ةت قعلعنغانلعقعنعم ث مةقس دعغان ؤة نئمعنع ةن بعلةلمةي ذنداقال م علةرنع، ش ة نةرس ر مذنح بع

مةندعمذ سةن قةسةم ظعحعص دئضةن       : ظةخنةس . ع دئد  ،ةلمةيدعغان بعر مذنحة نةرسعلةرنع ظاثلعدعم       حىشعن
  .  دئدع،سأزلةردعكع ظةهؤال يىز بةردع

ذ دعن ظ ذنعثغا  ،ظان دع ؤة ظ ة آةل ةهلنعث ظأيعض ص، ظةبذج عدعن حعقع ذفياننعث قئش ع :  ظةبذس ظ
ةهل داق         ! ظةبذج تعدة قان علعرعث ظىس ان نةرس ةدتعن ظاثلعغ دة مذهةمم ىن ظعحع ة آ ر نةحح ةن بع س

ارا     . نئمعنع ظاثاليتتعم: ظةبذجةهل.  دئدع، دةص بةرسةث  قارايدعغانلعقعثنع بعز ؤة ظابدذمةناف جةمةتع ظأزظ
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اتتذق  ابرذي تالعش ة   . ظ ام بةرس ة تاظ ذالر آعشعلةرض ةردذق ،ظ ذ ب ذالر جة .  بعزم ذ   ثظ ا، بعزم ة ظاتالنس ض
ذالر آعشعلةرضة بعر نةرسة بةرسة  . ظاتالندذق  ةردذق،ظ ىن بعر ـ     عشعش ظىح مذنازعرعل هةتتا بعز  . بعزمذ ب

ع ي   ذ قارش ة قارم ذددع ض ىن ىآىبعرعمعزض ذرغعنعمعزدا خ اش   ىرأص ظولت ا ظوخش ع ظاتق ذلغان ظعكك ة قوي ض
ةيغةمبةر آئلعدذ       :ظذالر. بوالتتذق بذنع  .  بعزنعث ظعحعمعزدعن ظاسماندعن ظذنعثغا ؤةهعي حىشعدعغان بعر ص

ةن قةسةمكع، بعز هةرضع  . دةيتتع،قاحانمذ آأرةرمعز  ايمعز ؤة  اهللا نعث نامع بعل ان ظئيتم ذنعثغا ظعم زمذ ظ
  .شذنعث بعلةن ظةخنةس ظذنع تاشالص حعقعص آةتتع.  دئدع،ظذنعثغا ظعشةنمةيمعز

 * * * * * * *  
 (# ûθä9$s% uρ #sŒÏ r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sù â‘ uρ $̄Ρ Ï r& tβθèOθãèö7 yϑ s9 $ Z)ù= yz #Y‰ƒÏ‰ y` ∩⊆∪ * ö≅ è% (#θçΡθä. ¸ο u‘$yf Ïm ÷ρ r& 

# ´‰ƒÏ‰tn ∩∈⊃∪ ÷ρr& $Z) ù= yz $ £ϑ ÏiΒ ãã9 ò6tƒ ’ Îû ö/ ä.Í‘ρß‰ß¹ 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù  tΒ $tΡ ß‰‹Ïè ãƒ ( È≅è% “ Ï% ©!$# öΝ ä. u sÜ sù tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ 4 
tβθàÒÉó ÷Ζã |¡ sù y7 ø‹ s9 Î) öΝåκ yρâ â‘ šχθä9θà)tƒ uρ 4 tL tΒ uθ èδ ( ö≅è% # |¤ tã βr& šχθä3 tƒ $Y6ƒÍ s% ∩∈⊇∪ tΠöθ tƒ öΝä.θãã ô‰ tƒ 

šχθç7‹ ÅftG ó¡ tFsù Ïν Ï‰ôϑ ut ¿2 tβθ‘Ζ Ýà s?uρ β Î) óΟ çFø[Î6 ©9 ωÎ) Wξ‹ Ï= s% ∩∈⊄∪  
رعلعص «: مذشرعكالر ا تع بعز قذرذق سأثةك ؤة حعرعص توصا بولذص آةتكةندعن آئين حوقذم قايت

سعلةر تاش ياآع تأمىر ياآع هاياتلعقنع تةسةؤؤذر قعلعش . 49 دئيعشعدذ»؟يئثعدعن ظادةم بوالمدذق 
بعزنع آعم «: ظذالر) اهللا سعلةرنع تعرعلدىرعدذ ( نةرسة بولذص آةتسةثالرمذ تئخعمذ قئيعن بولغان بعر 

 دئضعن، ظذالر ساثا باشلعرعنع »ذسعلةرنع دةسلةصتة ياراتقان اهللا تعرعلدىرعد« دةيدذ، »تعرعلدىرعدذ؟
شذ . 50-51 دئضعن»ظىمعدآع، ظذ يئقعندا بولعدذ«) سةن( دئيعشعدذ، »ظذ قاحان بولعدذ؟«: لعثشعتعص

ةقةت ) دذنيادا(ىندة اهللا سعلةرنع حاقعرعدذ، سعلةر ظذنعثغا هةمدع ظئيتعص ظعجابةت قعلعسعلةر ؤة آ ص
  .52ظازغعنا تذرغاندةك ظوياليسعلةر

  ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة ظعشةنمعضةنلةرضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا
ذنع ظع     ان ؤة ظ راق دةص قارعغ عنع يع ةتنعث بولذش اال قعيام ةن    اهللا تاظ عرالرنعث دئض ان آاص ار قعلغ نك

   .بعز قذرذق سأثةك ؤة حعرعص توصا بولذص آةتكةندعن آئين«: سأزلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع
ةتنعث مةنعسع      ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دةظ ز :  هةققع بع

ذ أثةك ؤة ق اث        رذق س رعص ح ذزاثـ حع د ت ذص آةتكةن ةت     بول ةنلعكعنع رعؤاي ةنلعكتذر، دئض يعن دئض عن آئ
  . قعلدع
 دذق ادةم بوالم دعن ظ رعلعص يئثع ا تع ذم قايت دعغان      »؟حوق ا ظئلعنماي رعص تعلغ ز حع ةنع بع ي

ادةم بوالمدذق؟     ( قعيامةت آىنع    ،نةرسعدةك يوق بولذص آةتكةندعن آئيعن      ا تعرعلعص يئثعدعن ظ  اهللا ).قايت
ذالر توغرعسعدا باشقا  اال ب دعتاظ ةردة مذنداق دئ دذ: ظايةتل ذالر ظئيتع ا «: ظ اؤالقع هالعمعزغ راستال بعز ظ

دذق؟  دذق؟(قايتذرذالم يعن تعرعلةم ةندعن آئ ةنع ظألض ان  ، )ي ذص قالغ أثةك بول ةن س ث حعرعض ذ بعزنع ظ
ةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش    (ظذنداق بولعدعغان بولسا، بذ         «: ظذالر ظئيتتع   ،  »ؤاقتعمعز ظةمةسمذ؟  ) ي

ان تذر زعي انلعقعمعز    (لعق قايتعش ةهلع بولغ اق، دوزاخ ظ دعغان بولس يعن تعرعلع ةندعن آئ ز ظألض ةنع بع ي
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ذحعالرمعز ان تارتق ة 1( (»)ظىحىن زعي ذ بعزض راق ساناص، حعرعضةن  (ظ ا تعرعلعشعنع يع ظعنساننعث قايت
حعرعص آةتكةن    «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظذ         . معسال قعلعص آأرسةتتع  ) سأثةآلةرنع

ان زات تعرعلدىرعدذ،           «ظئيتقعنكع،   ،  دئدع » سأثةآلةرنع آعم تعرعلدىرةلةيدذ؟     تة ياراتق ظذنع ظةث دةسلةص
  . ))2»ظذ هةر بعر مةخلذقنع بعلضىحعدذر

اؤابنع بئرعشكة بذيرعدع  ذ ج ذالرغا ب ةيغةمبعرعنع ظ اال ص أمىر :اهللا تاظ اآع ت اش ي علةر ت ةنع س  ي
ع ق   علةر يارعتعلعش ان    رذذس ةس بولغ أثةآلةردعنمذ ت ةن س رعص آةتك اش    ،ص حع ة ظوخش اآع تأمىرض اش ي  ت

  ). اهللا سعلةرنع تعرعلدىرعدذ(نةرسة بولساثالرمذ 
 ذص آةتسةثالرمذ ر نةرسة بول يعن بولغان بع اهللا (ياآع هاياتلعقنع تةسةؤؤذر قعلعش تئخعمذ قئ

 ظعبنع ظةبذنذجةيهدعن مذجاهعدنعث ،هاق بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظعس)سعلةرنع تعرعلدىرعدذ
ةتنعث مةنعسعنع            : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     مةن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن بذ ظاي

ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظأل : سورعدعم، ظعبن ذ نةرس دذرىظ اال    (م ةثالرمذ اهللا تاظ ألىص آةتس ةنع ظ ي
  . دئدع) سعلةرنع تعرعلدىرعدذ

أل :  هةققعدة ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بذ ظايةتنعث مةنعسع       ،ظةتعية  ك بولذص ىظةضةر سعلةر ظ
  .  دئضةنلعكتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعرعلدذرعمةنع ظةلؤةتتة مةن سعلةرنع ت،ثالرمذةسآةت

ةتادة، ز         ةن، ق العه، هةس ةير، ظةبذس ع جذب ةظعد ظعبن دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اك ؤة ب ةهه
دع   ذنداق دئ قعالرمذ ش ايلعنعص        . باش ة ظ ان ظألىمض ع بولغ ث قارشعس علةر هاياتلعقنع ةر س ةنع ظةض ي

ا  اال خالعس ذ، اهللا تاظ ان تةقدعردعم ةرةز قعلعنغ ة تع سعلةرنع ظةل،آةتكةنلعكعثالر ص دذؤةتت حىنكع، . رعلدىرع
  .  بواللمايدذ ظذنعثغا هئح نةرسة توسالغذ،اهللا تاظاال بعر ظعشنع قعلماقحع بولسا

اغالر بولذص آةتسةثالر        : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد     ةنع سعلةر ظاسمان، زئمعن ؤة ت ، مذي
ا تعرعلدذرعدذ،      بولذص آةتسةثالر  ةر خالعغان بعر نئم    ظأزةثال )يةنة بعر رعؤايةتتة  ( مذ اهللا تاظاال سعلةرنع قايت

  .دئدع
ذالر دذ؟ «: ظ م تعرعلدىرع ع آع دذ»بعزن ة  دةي أمىر   ي اآع ت اش ي ز ت اآع ؤة نع بع اتلعقنع ي هاي

  بعزنع آعم تعرعلدىرعدذ؟  ، باشقا بعر نةرسة بولذص آةتسةكتةسةؤؤذر قعلعش تئخعمذ قئيعن بولغان
» دئضعن»سعلةرنع دةسلةصتة ياراتقان اهللا تعرعلدىرعدذ       يةنع ظةسلعدة تعلغا ظالغذدةك نةرسة

شذ هالةتكة   ) حعرعص (علعدعغان ظادةم قعلغان اهللا تاظاال سعلةر        تار) زئمعنغا (،بولمعغان سعلةرنع يارعتعص  
  . يةتسةثلةرمذ سعلةرنع قايتا تعرعلدىرىشكة يةنة قادعردذر

ة    تة   :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقت وقتعن(مةخلذقاتنع دةسلةص ار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع    ) ي ب
ة شذدذر،       ) ظألضةندعن آئيعن ( ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (ظذ   تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ا  ) ي ظذنع  (اهللا غ

  . )3(ظوثايدذر) دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا
 عتعص لعرعنع لعثش اثا باش ذالر س ذ       ظ اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

دع  داق دئ ةتادة مذن ذما ؤة ق ذالر: ظةنه ازاق قعلظ لعرعنع لع  م عدعن باش عتعصعش يىزعس ان « :ثش ذ قاح ظ
  . يةنع بذ، ظذالرنعث قايتا تعرعلعشنع يعراق آأرضةنلعكعدذر  دئيعشعدذ»بولعدذ؟

                                                 
 .  ـ ظايةتكعحة12 ـــــ 10سىرة نازعظات ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر79 ـ 78سىرة ياسععن ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 3(
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ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر:  مذن قا «: ظ ان ظعش ذ ؤةدة قاح اثالر، ب تحعل بولس ةر راس ظةض
  .)2(قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغانالر ظذنعث بولذشعنع ظالدعرعتعدذ ))1دةيدذ» ظاشعدذ؟
)دئضعن»ظىمعدآع، ظذ يئقعندا بولعدذ«) سةن  حىنكع، . يةنع سعلةر ظذنعثدعن سةضةك تذرذثالر

دذ    ة آئلع عز سعلةرض ذ شةآس عؤاتعدذ، ظ ة يئقعنلعش تعص،   . سعلةرض اخعرع يئ ة ظ داق نةرس ان هةرقان آئلعؤاتق
  . آئلعدذ
 دذ دة اهللا سعلةرنع حاقعرع ة    شذ آىن قةبرعلةردة  (ظاندعن اهللا  : ع مذنداق دئد  اهللا تاظاال بذ هةقت

ان أمىلىص ياتق علةر ) آ ال حعقعس ا، دةره تعدعن حاقعرس ةر ظاس علةرنع ي علةرنع  ))3س اال س ةنع اهللا تاظ  ي
ا   قا بذيرذس دعن حعقعش علةر (قةبرع ال حعقعس علةر دةره علعق   ). س داق قارش ئح قان اال ه ع، اهللا تاظ حىنك

  . آأرسعتعلمةيدعغان زاتتذر
ةقةت    ) بعرةر شةيظعنع ياراتماقحع بولساق    (:  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ةمرعمعز ص بعزنعث ظ

بعز بعرةر شةيظعنع ؤذجذتقا    4( ()ظورذنلعنعدذ(آأزنع يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقعدا    ) ظذ (بعر سأزدذر،   
ذنعثغا   اق، ظ ةآحع بولس ةل «: آةلتىرم ذتقا آ ز » ؤذج دذ  -دةيمع ذتقا آئلع ذ ؤذج ةيهة  )5(  دة، ظ ر س بع

ع  ( ذر حئلعش علنعث س ةنع ظعسراص ذالر  ) ي ةنال ظ االيعق (بعل ع خ ةنع جعم تعدعن ) (ي ةر ظاس ث ) ي زئمعننع
ارلعق             ))6ظىستعضة حعقعص قالعدذ    ةقةت مئثعشقا بئرعلعدعغان بعر بذيرذقدذر، شذنعث بعلةن ب ةنع ظذ، ص  ي

  . ضة حعقعدذعننعث ظاستعدعن ظذنعث ظىستعمئآعشعلةر ز
 ةت قعلعسعلةر شذ آىندة اهللا سعلةرنع حاق تعص ظعجاب ذنعثغا هةمدع ظئي ةنع  عرعدذ، سعلةر ظ  ي

ة       ذنغان هالةتت عغا بويس ذنعث خالعش ذيرذقعغا ؤة ظ ث ب ةممعثالر اهللا تاظاالنع ةبرعلعرعثالردعن(ه ) ق
  . تذرعسعلةر
 ادا(ؤة علةر ) دذني دةك ظوياليس ا تذرغان ةقةت ظازغعن دا    ص ذرغان ؤاقتع ةبرعلعرعثالردعن ت ةنع ق  ي
  . صةقةت ظاز مذددةت تذرغاندةك ضذمان قعلعسعلةردذنيادا 

ادا (ظذالر قعيامةتنع آأرضةن آىندة، ضويا ظأزلعرعنع :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة    ةقةت  ) دذني ص
لعنعدعغان آىندذر، بذ آىندة     ئبذ سذر ح  7( ()ضذمان قعلعدذ (بعر آةحقذرذن ياآع بعر ظةتعضةن تذرغاندةك       

قعيامةتنعث دةهشعتعنع آأرىص    (، ضذناهكارالرنع يعغعمعز) قارا يىزلىك(أك آأزلىك آ) شةآلع ظأزضةرضةن (
ادا («) ظذالر ) ( ؤاقتع قعسقا بعلعنضةنلعكتعن    ندذنيادا تذرغا  ةقةت ظون آىن تذردذثالر       ) دذني دئيعشعص  » ص
عدذ و    ، صعحعرلعش ةث ت ذالرنعث ظ دا ظ ةينع زامان ز، ظ دان بعلعمع ز ظوب دعغانلعرعنع بع ذالرنعث دةي غرا ظ
دذ » سعلةر صةقةت بعر آىن تذردذثالر      «: سأزلةيدعغعنع ايعم بولغان آىندة مذشرعكالر       )8( دةي قعيامةت ق

ادا( ذنداق         ) دذني ذ مذش ادعكع حاغلعرعدعم ذالر دذني دذ، ظ ةم قعلع ذرغانلعقعغا قةس ت ت ا ؤاقع ةقةت ظازغعن ص
ع  انحعلعق قعالتت ذالرغا(اهللا  ))9يالغ ذرد   «): ظ ل ت ة يع دا قانح دذ» ذثالر؟زئمعن ذالر، دةي ىن  «: ظ ر آ بع

دذ  » هئسابلعغذحع صةرعشتة دعن سورعغعن   )  آىنلةرنع -ظاي  (ياآع بعر آىندعنمذ ظاز تذردذق،       ظذالر  (دةي

                                                 
 .  ـ ظايةت48سىرة ياسعن ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة شذرا ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة رذم ) 3(
 . ظايةت ـ 50سىرة قةمةر ) 4(
 .  ـ ظايةت40سىرة نةهل ) 5(
 .  ـ ظايةتلةر14 ـ 13سىرة نازعظات ) 6(
 . ـ ظايةت46سىرة نازعظات ) 7(
 . ـ ظايةتكعحة104 ـ 102سىرة تاها ) 8(
 . ـ ظايةت55سىرة رذم ) 9(
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ةيلعدعن، زئمعندا قانحعلعك تذرغانلعقلعرعنع ظذنتذيدذ            ظةضةر سعلةر   «اهللا ، )دوزاختا حئكعؤاتقان ظازاب تىص
  . )1(دةيدذ»  تذردذثالرصةقةت ظازغعنا) دذنيادا(بعلسةثالر 

 * * * * * * *  
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يتان ظذالرنعث ظارعسعدا بةندعلعرعمضة ظئيتقعنكع، ظذالر ياخشع سأزلةرنع قعلسذن، شىبهسعزآع، شة

  .53صعتنة قوزغايدذ، شةيتان ظعنسانغا هةقعقةتةن ظاشكارا دىشمةندذر
  سأز قعلغاندا ياخشع سأزلةرنع قعلعشع ؤة ظةدةب بعلةن سأزلةش آئرةآلعكع توغرعسعدا

ةيغةمب  ع ؤة ص اال بةندعس دعلعرعنع   عاهللا تاظ أمعن بةن ث م االمنع اهللا تاظاالنع ةد ظةلةيهعسس  رع مذهةمم
دع     قا بذيرع لةرنع قعلعش ق ؤة ياخشع ضةص دة حعرايلع لعرعدة ؤة مذنازعرعلعرع قان ضةص ارا قعلعش ةر . ظأزظ ظةض

ا   ذنداق قعلمعس ذالر ش العدذ    ،ظ عتنة س عغا ص ذالرنعث ظارعس ةيتان ظ دذ ؤة   .  ش قا ظايالندذرع اراثنع ظذرذشذش ص
ادةم ظةلةيهعسسا   . ظارعغا يامانلعق، دذشمةنلعك سالعدذ اال ـ حاقعلعرعغا      حىنكع، شةيتان ظ المغا ؤة ظذنعث ب

دعن ب     اش تارتقان تعن ب ةجدة قعلعش االمغا س ادةم ظةلةيهعسس ذ، ظ ةنلعكع  ظ مةندذر ؤة ظأحم الص دذش اش
أمىرنع       ظو ذلمانغا ت ر مذس ة بع ذلمان يةن ر مذس ذثا بع ذر، ش ذلدع حىقت تعن توس ةيتان   . تةثلةش ع، ش  حىنك

  . رةت قعلغذحع تأمىرنع ظئتعص سئلعشع مذمكعنظذنعث قولعغا صعتنة سالعدذ، بةزع ؤاقعتالردا ظعشا
داق         االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد ظةب ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

دذ   ورال ربعرعثال «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ةنع بعسلعق نةرسعلةر   ( قئرعندعشعغا ق بعلةن ظعشارةت  ) ي
 نعث دوزاخ شذ سةؤةب بعلةن ظأزعنعث   ،نعث قولعغا صعتنة سئلعص قويذصحىنكع ظذ، شةيتاننعث ظذ   . قعلمعسذن
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمالرمذ رعؤايةت قعلدع. »غا حىشىص آئتعشعنع بعلمةيدذظازضعلع
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ةرنع ظازاباليدذ، سئنع اهللا سعلةرنع ظوبدان بعلعدذ، خالعسا سعلةرضة رةهعم قعلعدذ، خالعسا سعل 

صةرؤةردعضارعث ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع . 54غا هامعي قعلعص ظةؤةتكعنعمعز يوق )يةنع آاصعرالر(ظذالر 
دعلعرعنعث  ةهؤالعنع(بةن عنع ) ظ ةيغةمبةرلةرنعث بةزعس ةن ص ز هةقعقةت دذ، بع دان بعلع دعن ظوب هةممع

  .55دذقبةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق داؤذتقا زةبذرنع ظاتا قعل
دذ دان بعلع علةرنع ظوب انالر اهللا س ع ظعنس ةنع ظ ة ! ي ث هعدايةتك ثالردعن آعمنع اال ظعحع اهللا تاظ

   .هةقلعق بولعدعغانلعقعنع ؤة آعمنعث بولمايدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدذ

                                                 
 . ـ ظايةتكعحة114 ــــ 112سىرة مأظمعنذن ) 1(
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خالعسا سعلةرضة رةهعم قعلعدذ  ظعبادةتلعرعضة ـ  يةنع اهللا تاظاال خالعسا سعلةرضة ظأزعنعث ظةمةل 
  . سعلةرضة رةهعم قعلعدذةؤبة قعلعشقا ظذتذق بئرعش بعلةن ؤة ت

 غا هامعي قعلعص ظةؤةتكعنعمعز يوق )يةنع آاصعرالر(خالعسا سعلةرنع ظازاباليدذ، سئنع ظذالر 
ةنع  ةد ي ع مذهةمم ذق    ! ظ ص ظةؤةتت اهالندذرغذحع قعلع ةقةت ظاض ئنع ص ز س ا   . بع اثا بويسذنس ع، س آعمك

  . ساثا بويسذنمعسا دوزاخقا آعرعدذجةننةتكة آعرعدذ، آعمكع 
 هةممعدعن ظوبدان بعلعدذ) ظةهؤالعنع(صةرؤةردعضارعث ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع بةندعلعرعنعث 

   . بعلعدذظوبدانيةنع ظذالرنعث بويسذنذشتا ؤة بويسذنماسلعقتا بولغان دةرعجعلعرعنع 
  عسعدابةزع صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعدعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغر

 دذق تىن قعل عدعن ظىس ةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعنع بةزعس ةن ص ز هةقعقةت ة بع ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
دع داق دئ ذالرنعث بةزعسع     : مذن دذق؛ اهللا ظ عنع بةزعسعدعن ظىستىن قعل ةيغةمبةرلةرنعث بةزعس ة شذ ص ظةن

االم ( ا ظةلةيهعسس ةنع مذس عنعث  ) ي تع ؤة بةزعس ةن سأزلةش ةد ظة(بعل ةنع مذهةمم االمنعثي ) لةيهعسس
أتىردع  ذقعرع آ عنع ي ان   ))1دةرعجعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب ةر ظعم ذ ظايةتل ةيغةمبةر ( ب ص

ةثالر «: )ظةلةيهعسساالمنعث ةيغةمبةرلةرنع بةزعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن بعلم ة » ص ةن سأزعض ذ دئض قارم
  . قارشع ظةمةستذر

ةيدا قعلغان     ،صاآعتسعزهةدعستة آةلضةن بذ ظعش هئح قانداق دةلعل ـ    ان بئسعصال ص  صةقةت بعرسعضة ي
ذالرنعث بعرةرسعنعث ظىستىن ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعسا، دةلعل ـ                 . ظىستىنلىآتذر  اآعت ظ ظةضةر دةلعل ـ ص

دذر   عش الزعم اآعتقا ظةضعش ةيغةمبةرلةر . ص ةن ص اب بئرعلض ةيغةمبةرلةردعن  نعثآعت ةن ص اب بئرعلمعض  آعت
  . الر ظارعسعدا هئح قانداق ظعختعالص يوقتذرظىستىن ظعكةنلعكعدة ظالعم

ةيغةمبةرلةردعن ظىستىندذر   ة ص ةيغةمبةر هةمم ةش ص ا ظعرادعلعك ب ذ آاتت ةيغةمبةرلةرنعث ظعحعدعنم . ص
ك   ا ظعرادعلع ذ آاتت ث تأ  ظ ةيغةمبةر اهللا تاظاالنع ةش ص ةن     ب عملعرع آةلض دة ظعس دعكع ظايةتلعرع ؤةن

ةيغةمبةرلةردذر ةيغ: ص ز ص دا بع أز ؤاقتع دعن، ظ ذهتعن، ظعبراهعم ةندعن، ن دذق، س دة ظال ةمبةرلةردعن ظةه
دذق   دة ظال ةم ظةه ادعن مةهك ع ظعس ةم ظوغل ادعن، مةري ع(اهللا ، مذس ةت آىن تحعلالردعن ) قعيام راس

ورايدذ   ذق س تحعللعقع توغرذل ورايدذ   (راس ةنلعكعنع س ةيغةمبةرلعكعنع يةتكىزض ةيغةمبةرلةردعن ص ةنع ص ، )ي
  . ))2ظازاب تةييارلعدعاهللا آاصعرالرغا قاتتعق 

  ذهقا تةؤسعية قعلغان نةرسعنع، ساثا دعن ن ة دعن ةد ظةلةيهعسساالمغا(اهللا سعلةرض ةنع مذهةمم ) ي
ان قعلدع                . بعز ؤةهعي قعلغان نةرسعنع، ظعبراهعمغا، مذساغا ؤة ظعساغا بعز تةؤسعية قعلغان نةرسعنع باي

رعقعحعلعك قعل    دا تةص ثالر، دعن ا قعلع ع بةرص علةر دعنن اثالرس ذالرنعث   ))3م االمنعث ظ ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم
تىن ظعكةنلعك  عدعن ظىس د هةممعس ا       ع االمدعن قالس ةد ظةلةيهعسس ذر، مذهةمم تعالص يوقت داق ظعخ ئح قان ة ه

ة           هذر رعؤايةتك ا مةش دعن قالس االم ؤة ظذنعث ا ظةلةيهعسس ا مذس دعن قالس االم، ظذنعث راهعم ظةلةيهعسس ظعب
ان           . ظىستىندذر ظاساسةن ظعسا ظةلةيهعسساالم    اآعتلعرع بعلةن باي ةردة دةلعل ـ ص بعز بذ مةسعلعنع باشقا ي

  . اهللا تاظاال ظذتذق بةرضىحعدذر. قعلدذق

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع253سىرة بةقةر ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر8 ـ 7رة ظةهزاب سى) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة شذرا ) 3(



  
  
  

  

 

 572                                                                                                          ظعسرا ـ سىرة 17
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 دذق ا قعل ذرنع ظات ا زةب ة داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ظىستىن ؤة هأرمةتلعك      داؤذتق ةنع بذ ظايةتت ي
  . صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ظعشارةت باردذر

ةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    ظعمام بذخارع ظةبذهىر  
دذ  ةت قعلع ذرظان داؤذد«: رعؤاي اق دع ق نعص بئرعل عل قعلع ذالغ     . يةثض ذيرذيتتع، ظ قا ب ذغعنع توقذش ذ، ظذل ظ

  . »توقذلذص بولذشتعن بذرذن قذرظاننع ظوقذص بوالتتع
 * * * * * * *  

 È≅ è% (#θãã ôŠ$# tÏ%©! $# Ο çFôϑ tã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Ï= ôϑ tƒ y# ô±x. Îh ‘Ø9$# öΝä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒÈθ øt rB ∩∈∉∪ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tG ö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟÎγ În/ u‘ s' s#‹Å™ uθø9 $# öΝ åκš‰ r& Ü> u ø% r& tβθã_ö tƒ uρ … çµtG yϑ ôm u‘ šχθèù$sƒ s† uρ 

ÿ… çµt/#x‹ tã 4 ¨βÎ) z>#x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹ øt xΧ ∩∈∠∪  
ذالرنعث قولعدعن سعلةردعن . دةص ظويلعغانلعرعثالرنع حاقعرعثالر ) خذدا(سعلةر اهللا نع قويذص  ظ

اهللا نع قويذص ظعاله (ظذالر  .56يأتكةص قويذشمذ آةلمةيدذ) باشقعالرغا(باالنع آأتىرىؤئتعشمذ ؤة ظذنع 
دذ، ) عقظأزلعرع ظعبادةت ظارقعل (ظعبادةت قعلعدعغانالرنعث ) دةص صةرؤةردعضارعغا يئقعن بولذشنع تعلةي

هةم ظعبادةت ظارقعلعق اهللا غا يئقعن بولذشنع (يئقعنراق بولغعنع ) صةرؤةردعضارعغا(ظذالرنعث ظارعسعدا 
ظازابعدعن قورقعدذ، صةرؤةردعضارعثنعث ) ظذنعث(، صةرؤةردعضارعنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعص، )تعلةيدذ

  .57قا تئضعشلعكتذرظازابع هةقعقةتةن ساقلعنعش
مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث صايدا ـ زعيان آةلتىرةلمةيدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالغا 

   تةلةص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا ؤاسعتةيئقعنلعشعشتا 
االم   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ان    نعاهللا تاظ ادةت قعلغ عغا ظعب االدعن باشقعس  اهللا تاظ

رعكالرغ دذ  مذش كة بذيرذي داق دئيعش ذص ، ا مذن ع قوي علةر اهللا ن ذدا(س انلعرعثالرنع ) خ دةص ظويلعغ
  . يةنع سعلةر بذتلعرعثالرنع حاقعرعثالر حاقعرعثالر
 ذنع مذ ؤة ظ االنع آأتىرىؤئتعش علةردعن ب دعن س ذالرنعث قولع قعالرغا(ظ مذ ) باش ةص قويذش يأتك
دذ ادعر بول آةلمةي قا ق داق قعلعش ةنع بذن ةقةتال دعغعع ي ارعتعش ؤة نع ص ذيرذق ي ش ب أز قعلع ذدرعتع ظ ق
  .  يالغذز اهللا تاظاالدذر،ة بولغان شئرعكع يوقظعلكعد
 دةص ظويلعغانلعرعثالرنع حاقعرعثالر) خذدا(سعلةر اهللا نع قويذص بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 
ةؤفعي ةنلعكعنع رعؤاي      ،ظ داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ  ظعبن ز  : ةت قعلع رعكالر بع مذش

ذزةيرة  ا ؤة ظ ة، ظعس زصةرعشتعلةرض ادةت قعلعمع االمالرغا ظعب ع،ظةلةيهعسس ا .  دةيتت دعغانالر بولس حاقعرعلع
  . صةرعشتعلةر، ظعسا ؤة ظأزةيرة ظةلةيهعسساالمالردذر

 ذالر اله دةص (ظ ذص ظع ع قوي دعغانالرنعث ) اهللا ن ادةت قعلع ارقعلعق (ظعب ادةت ظ أزلعرع ظعب ) ظ
هةم (يئقعنراق بولغعنع ) صةرؤةردعضارعغا(صةرؤةردعضارعغا يئقعن بولذشنع تعلةيدذ، ظذالرنعث ظارعسعدا 

دذ  نع تعلةي ئقعن بولذش ا ي ارقعلعق اهللا غ ادةت ظ ذخارع   )ظعب ام ب دة ظعم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
دذلالهنعث نال: ظاب ىم جع ر تىرآ عدعن(ر بع قعالر تةرعص ادةت )باش اتتع،  ظعب نالر ظعسالمغا  قعلعن ذ جع دعن ظ ظان
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ة بعر رعؤايةتتة       ادةت قعالتتع، جعنالر مذسذلمان               : آعردع، يةن بعر تىرآىم آعشعلةر بعر ضذرذه جعنالرغا ظعب
  . رعؤايةت قعلعدذ دئضةنلعكعنع ظذ آعشعلةر ظأزلعرعنعث دعنعدا قئلعص قالدع،) ظةمما(بولدع، 
 ،ظازابعدعن قورقعدذ) ظذنعث(صةرؤةردعضارعنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلعص  يةنع ظعبادةت قورقذش

 قورقذش بعلةن يامان ظعشالردعن يانعدذ، ظىمعد قعلعش بعلةن ياخشع           .ة ظىمعد قعلعش بعلةن تولذقلعنعدذ    ؤ
  . ظةمةللةرنع آأص قعلعدذ

 صةرؤةردعضارعثنعث ظازابع هةقعقةتةن ساقلعنعشقا تئضعشلعكتذر       ةنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن  ي
اقلعنع عس ث حىشعش دذرش ؤة ظازابنع ذش الزعم اناه   . دعن قورق ازابتعن ص ذ ظ ئغعنعص ظ ا س ز اهللا تاظاالغ بع
  .تعلةيمعز

 * * * * * * *  
 β Î) uρ ÏiΒ >πtƒ ös% ωÎ) ßøt wΥ $yδθà6Ï= ôγ ãΒ Ÿ≅ö6 s% ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ÷ρ r& $ yδθç/Éj‹ yè ãΒ $\/#x‹ tã # Y‰ƒÏ‰x© 4 tβ% x. y7 Ï9 s̈Œ 

’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# #Y‘θäÜó¡ tΒ ∩∈∇∪  
قانداق بعر شةهةر بولمعسذن، ظذنع بعز قعيامةت آىنعدعن بذرذن هاالك ) اهللا غا ظاسعيلعق قعلغان(

  .58 دذر)هأآىم(قعلعمعز، ياآع ظذنع قاتتعق ظازاباليمعز، بذ لةؤهذلمةهصذزدا صىتىلىص آةتكةن 
انلعقع ياآع آاصعرالرنعث شةهةرلعرعنعث قعيامةت بولذشتعن بذرذن هاالك قعلعنعدعغ

  ظازابلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 ظذنع  ،لةنضةن تاختعدا قانداق شةهةر بولمعسذن    ع ظأزعنعث هةممة ظعشالر خاتعر   اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

اآع ظألتىرضىزىؤئتعش بعلةن                    ياآع ظذنعث ظادةملعرعنع صةقةت يوقعتعؤئتعش بعلةن هاالك قعلعدعغانلعقعنع ي
ةقةت   . ال بئرعش بعلةن ظازاباليدعغانلعقعنع صىتىؤةتكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ   ياآع ظأزع خالعغان بعر با     بذ ص

  . ظذالرنعث ضذناهلعرعنعث ؤة خاتالعقلعرعنعث سةؤةبع بعلةن بولغاندذر
ة    ذ هةقت اال ب دع      اهللا تاظ داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةردعن خ عرعكع ظىممةتل ذم   :  ظعلض ذالرغا زذل ز ظ بع

ذالر ظأزلع    ئكعن ظ دذق، ل دع   قعلمع ذم قعل أزلعرع زذل ة ظ ارعثنعث  . رعض ش  (صةرؤةردعض االك قعلع ذالرنع ه ) ظ
ذدلعرع هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع، ظذالرغا          صةرمانع آةلضةندة، ظذالرنعث اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان مةب

الدع   ان س ةقةت زعي ةيغةمبعرعنعث      )1( ص ذنعث ص ارعنعث ؤة ظ العلعرع صةرؤةردعض ةهةرنعث ظاه ذن ش نذرغ
دذق    ظةمر اتتعق جازالع ذالرنع ق دذق ؤة ظ اب ظال اتتعق هئس ذالردعن ق ارتتع، ظ اش ت دعن ب ذالر ، ع ظ

  .))2قعلمعشلعرعنعث ؤابالعنع تئتعدع، ظذالرنعث قعلمعشلعرعنعث ظاقعؤعتع زعيان تارتعشتعن ظعبارةت بولدع
 * * * * * * *  

 $ tΒ uρ !$ sΨ yèuΖ tΒ β r& Ÿ≅Å™ ö œΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ HωÎ) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 $sΨ ÷ s?# uuρ yŠθßϑ rO sπ s%$̈Ζ9 $# Zο u ÅÇ ö7ãΒ 

(#θßϑ n= sà sù $pκ Í5 4 $ tΒ uρ ã≅ Å™ö çΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ ω Î) $ ZƒÈθøƒ rB ∩∈∪  

                                                 
 .  ـ ظايةت101سىرة هذد ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر9 ـ 8سىرة تاالق ) 2(
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مأجعزعلةرنع مةيدانغا آةلتىرمةسلعكعمعز صةقةت بذرذنقعالر ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةلةص قعلغان( 
رنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىندذر، بعز سةمذدقا حعشع مأجعزعلة) يةنع ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنعث(

ةن  عنع روش أجعزة(تأض دع ) م ار قعل ذنع ظعنك ذالر ظ ةردذق، ظ ص ب ةقةت . قعلع ةرنع ص ز مأجعزعل بع
  .59قورقذتذش ظىحىنال ظةؤةتعمعز) بةندعلةرنع(

  مأجعزعلةرنع ظةؤةتمةسلعكنعث سةؤةبع توغرعسعدا
د   داق دئ ةييةب مذن ع مذس ةظعد ظعبن ةد :عس ع مذهةمم رعكالر ظ ةن!  مذش ةن  ،س عرع ظأتك  ظعلض

دعغان     ةرنع تعرعلدىرع ة ظألىآل دع ؤة بةزعسعض ذندذرذلذص بئرعل امال بويس ة ش ةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعض ص
دع ذدرةت بئرعل ان آةلتىرىشعمعز ؤة ساثا ظعشعنعشعمعز سئنع   .  دةص قارايسةن،ق ةر بعزنعث ساثا ظعم ظةض

ا،ذخ ش بولس دعغان ظع ةن قعلع نرس ا قعلغع ارعثغا دذظ ذنغا  .  صةرؤةردعض ع ظالت ا تئغعن ة ساص ذ بعزض ظ
ذن،   دذرذص بةرس دعظايالن االمغا   .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةن اهللا تاظ ذنعث بعل اثا  : ش ذالرنعث س ةن ظ م

ةر خالعساث ظذالرنعث دئضةنلعرعنع قعلعص بئرعمعز        ة(ظةضةر ظذالر   . دئضةن سأزلعرعنع ظاثلعدعم، ظةض ) يةن
ان  عدذ  ظعم ازاب حىش ذالرغا ظ ا ظ دذ    . ظئيتمعس ذنازعرة بولماي يعن م دعن آئ ىص بولغان أجعزة حىش ع، م . حىنك

ةيغةمبةر  . ظةضةر قةؤمعثضة مأهلةت بئرعشعمعزنع خالعساث ظذالرغا مأهلةت بئرعمةن، دةص ؤةهعي قعلدع            ص
ةتاد     . دئدع »  ظذالرغا مأهلةت بةرضعن     !ظع صةرؤةردعضارعم «: ظةلةيهعسساالم ة ق ة، ظعبنع جذرةير ؤة   بذ هةقت

  . باشقعالرمذ شذنداق دئدع
ةد   ام ظةهم دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن

ةر  دذرذص بئرعش    مةآكعلعكل ذنغا ظايالن ع ظالت ا تئغعن االمدعن ساص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت عص نع ؤة زعراظ
ىن  ةآكعنعث قئشعدعكع(تئرعشلعرع ظىح ة يأتكعؤئتعش )م قا يةرض اغالرنع باش دعع ت ةص قعل دعن .نع تةل  ظان

االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةص         : ص ذالرغا تةل اث ظ ةر خالعس ز، ظةض ةت بئرعمع ذالرغا مأهل اث ظ ةر خالعس ظةض
ذالر . قعلغانلعرعنع قعلعص بئرعمعز  ةر ظ ة (ظةض ذص يةن ةص قعلغانلعرعغا ظئرعشعص بول ان ظئيتمعسا ) تةل ظعم

ذددع   ذالر خ دذ،     ظ االك قعلعنع دةك ه االك قعلعنغان ةر ه عرعكع ظىممةتل ذالردعن ظعلض دعظ ةيغةمبةر .  دئيعل ص
  . دئدع» ياق، سةن ظذالرغا مأهلةت بةرسةث«: ظةلةيهعسساالم

ةص قعلغان ( :ظاندعن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع   ةرنع ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةل مأجعزعل
مأجعزعلةرنع يالغانغا ) يةنع ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنعث(ت بذرذنقعالر مةيدانغا آةلتىرمةسلعكعمعز صةقة

  .بذنع نةسةظعمذ ظعبنع جةرعرنعث هةدعسعدعن رعؤايةت قعلدع حعقارغانلعقع ظىحىندذر
ةد   ام ظةهم دذ،        ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

ةيغةمبةر ظةلةيهع  لعكلةر ص االمغاقذرةيش ن  : سس ا قعلغع ارعثغا دذظ ع    . صةرؤةردعض ا تئغعن ة ساص ذ، بعزض ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .بعز ساثا ظعمان ظئيتعمعز، دئدع    . ظالتذنغا ظايالندذرذص بةرسذن  راست ظعمان   « : ص

دع» ظئيتامسعلةر؟ ذالر. دئ ة: ظ دعهةظ دع، جعبرعظعل  . ، دئ ا قعل ا دذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالغ ص
ئلعص    عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم ص دع،   «: ظةلةيهعسس االم دئ اثا س ارعث س صةرؤةردعض

اثا  ارعث س ذالرنعث      : صةرؤةردعض يعن ظ ةن، آئ دذرذص بئرعم ذنغا ظايالن ع ظالت ا تئغعن اث ساص ةر خالعس ظةض
ا   ان ظئيتمعس م ظعم دعن آع ةهلع جا ظعحع ةنكع، ظ ةن ظازاباليم ازاب بعل ر ظ ذنداق بع ذنع ش ئح ظ دعن ه هان

ة          آعشعنع مذنداق ظازابلعمايمةن      ،رعمةن ؤة رةهمةت ظعشعكلعرعنع ظئحعص بئ   ، ظةضةر خالعساث ظذالرغا تةؤب
دذ دع»دةي االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن(«: ص عكلعرعنع ظ  ) م ةت ظعش ة ؤة رةهم نع حعص ئتةؤب بئرعش

  .  دئدع»خااليمةن
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 ةقةت ةرنع ص ز مأجعزعل ةرنع(بع ذش ظى) بةندعل ةؤةتعمعز قورقذت ىنال ظ ع   ح ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ةتادة   ظةسلعسذن ؤة  ) اهللا تاظاالنع (شىبهسعزآع، اهللا تاظاال آعشعلةرنع ظعبرةت ظالسذن،      ـ شةك   : هةققعدة ق

كة  ( اال تةرةص ان  ) اهللا تاظ ذن، دةص خالعغ علةرنع قورقع  قايتس ةن آعش أجعزعلعرع بعل دذ م ع  (. تع ة ظعبن بعزض
اتت ة ق دا آذف ظذدنعث زامانع دامةس ةن ؤاقتع ر تعترعض ظذدنعث)عق بع ع مةس االيعق:  ظعبن ع خ ! ظ

ارعثالرنع رازع       علةر صةرؤةردعض ذثا س دذ، ش ةص قعلع عثالرنع تةل علةرنعث رازع قعلعش ارعثالر س صةرؤةردعض
   . دئدعقعلعثالر، دئضةنلعكع بايان قعلعندع،

ذنعثدةك دا مةدعنعدعم    ،ش ذنعث زامانع ةتتاب رةزعيةلالهذظةنه ع خ ةر ظعبن ةر    ظأم تعم ي ة قئ ذ نةحح
ةيدا قعلدعثالر، اهللا نعث نامع        : تةؤرعضةنلعكع، ظاندعن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث    سعلةر يوق ظعشالرنع ص

بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةضةر يةر يةنة تةؤرعسة ظةلؤةتتة مةن ماؤذ، ماؤذ ظعشالرنع قعلعمةن، دئضةنلعكع           
  . رعؤايةت قعلعندع

ذنعثدةك ةي   ، ش ة ص ذ هةقت دع   ب داق دئ االممذ مذن اي اهللا    «: غةمبةر ظةلةيهعسس ىن ؤة ظ ةن آ هةقعقةت
ع ظاالمةت   دعن ظعكك ث ظاالمةتلعرع ا     تتاظاالنع اآع هاياتق ة ي عنعث ظألضةنلعكعض ر آعش ذالر بع ذر، ظ

لئكعن، اهللا تاظاال ظذالر بعلةن بةندعلعرعنع قورقذتعدذ، ظةضةر سعلةر ظذالرنعث           . ظئرعشكةنلعكعضة تذتذلمايدذ 
ذ عرةت    تذت دعن مةغص ثالر ؤة ظذنعث ا قعلع ذنعثغا دذظ ثالر، ظ اد ظئتع االنع ي ةثلةر اهللا تاظ لغانلعقعنع آأرس

اآع         ! ظع مذهةممةدنعث ظىممعتع   . تعلةثالر ذلعنعث ي اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، اهللا تاظاالنعث ق
ذنعث حأرعسعنعث  ةر      (ظ ةنع اهللا تاظاالنعث ظ دعلعرعنعثـ ي ال بةن االدعن زع) ظاي ا قعلعص قئلعشعغا اهللا تاظ ن

ذر   ع يوقت دعغان بعرس لعك قعلع ةك آىندةش ع . ب ةدنعث ظىممعت ع مذهةمم ةم   ! ظ ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
   .»لىص آأص يعغاليتتعثالرةر مةن بعلضةننع بعلسةثلةر ظاز آىقعلعمةنكع، ظةضةر سعل

 * * * * * * *  
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علةرنعث  ةن آعش ارعثنعث هةقعقةت اثا صةرؤةردعض ز س دا بع أز ؤاقتع ةهؤالع (ظ ذق )ظ ع تول ن

آأرسةتكةن )  زئمعندعكع ظاجايعصالردعن-معراج آئحعسع ظاسمان (بعلعدعغانلعقعنع ظئيتتذق، بعز ساثا 
ذم دةرعخعنع (آأرىنىشنع، قذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرةخنع  ) يةنع قذرظاندا زعكرع قعلعنغان زةقق

ذالرنع  ز ظ دذق، بع عناق قعل ىن س علةر ظىح ةقةت آعش ةنع م(ص رعكالرنعي ذتعمعز) ذش ث . قورق بعزنع
  . 60قورقذتذشعمعز ظذالرنعث يولسعزلعقعنع تئخعمذ آىحةيتعدذ

اهللا تاظاالنعث آعشعلةرنعث ظةهؤالعنع بعلعص تذرعدعغانلعقع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
  آأرسةتكةن نةرسعلةرنع ظذالر ظىحىن سعناق قعلغانلعقع توغرعسعدا

ة   ذ ظايةتت اال ب ذنع      ،اهللا تاظ دذ ؤة ظ كة رعغبةتلةندىرع عنع يةتكىزىش ث ؤةزعصعس ةيغةمبعرعنع ظأزعنع  ص
ذنعثغا   علةرنعث ظ عدعن (آعش انلعق يةتكىزىش دذ ) يام ةؤةر بئرع اقاليدعغانلعقعدعن خ اال  . س ع، اهللا تاظ حىنك

ا   ذالرغا قارعت قا(ظ العغعنعنع قعلعش ادعردذر) خ ث. ق علعدا، اهللا تاظاالنع ث حاثض ذالر اهللا تاظاالنع  ظ
  . هأآىمرانلعقع ؤة آىحع ظاستعدعدذر
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 علةرنعث ةن آعش ارعثنعث هةقعقةت اثا صةرؤةردعض ز س دا بع أز ؤاقتع ةهؤالع(ظ ذق  )ظ ع تول ن
ذق  دعغانلعقعنع ظئيتت قعالر     بعلع ةتادة ؤة باش ةن، ق ةير، هةس ع زذب أرؤة ظعبن د، ظ ةتنعث مذجاهع ذ ظاي ب

  .  دئضةنلعكتذر دئدعع، اهللا تاظاال سئنع آعشعلةردعن ساقلعد:مةنعسع هةققعدة
 اثا ز س مان (بع ع ظاس راج آئحعس الردعن -مع دعكع ظاجايعص نع )  زئمعن ةتكةن آأرىنىش  ،آأرس

صةقةت آعشعلةر ) يةنع قذرظاندا زعكرع قعلعنغان زةققذم دةرعخعنع(قذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرةخنع 
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام بذخارع ظىحىن سعناق قعلدذق

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ) اهللا تاظاال آأرسةتكةن آأرىنىش بولسا        (: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ص
علةردذر،         ةن نةرس االمغا آأرسعتعلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ةن آئحعس ئلعص آئلعنض ة ظ ا مةسحعتعض ظةقس

بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظابدذرازاق ؤة        . دذرزةققذم دةرعخع   ) ولسا  ب قذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرةخ     (
دع  ةت قعل قعالرمذ رعؤاي ةت      . باش ذنداق رعؤاي ذمادعن ش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ، ظعبن ة ظةؤفعيم ذ هةقت ب

  . قعلدع
ةتادة، ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ؤة             ةير، هةسةن، مةسرذق، ظعبراهعم، ق مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب

ئلعص آئلعنضةن آئحعسع بولغان   : اشقعالرمذب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةقسا مةسحعتعضة ظ ةتتعن ص ذ ظاي ب
   . دئدعظعشالر آأزدة تذتذلعدذ،

عدا        ىرعنعث بئش لةر س عدعكع هةدعس ذ توغرعس ذن، ب اناالر بولس ا هةمدذس علعاهللا تاظاالغ ان تةصس  باي
دعغانلعقلعرع     بعر تىرآىم آعشعلةرنعث دعللعرع  . قعلعنعص ظأتىلدع  ةقعللعرع بذ ظعشنع قوبذل قعاللماي  ، ؤة ظ

ىن   ةنلعكع ظىح يعن        حىشةنمةآأتىرةلمعض دعن آئ رعص بولغان ا آع ةق دعنغ ص ه ار قعلع ذنع ظعنك تعن ظ س
ر ب     ة بع نع يةن ذ ظعش اال ب انلعقع، اهللا تاظ دعن يئنعؤالغ ذالرنع   أدعنلعرع ىن ظ علةر ظىح ةك آعش ل

اتتعق ظعشعنعشكة  ان قعلعندع مذستةهكةملعككة ؤة ق دا باي . ظئرعشتىرعدعغان نةرسة قعلغانلعقعمذ يذقعرع
دع    داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ اثا : ش ز س مان (بع ع ظاس راج آئحعس الردعن -مع دعكع ظاجايعص )  زئمعن

ذم (آأرسةتكةن آأرىنىشنع، قذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرةخنع  يةنع قذرظاندا زعكرع قعلعنغان زةقق
   .يةنع بذ ظعش اهللا تاظاالنعث سعنعقعدذر شعلةر ظىحىن سعناق قعلدذقصةقةت آع) دةرعخعنع

ان دةرة  ةت قعلعنغ دعكع لةن اقذرظان ذم دةرعخعخ بولس ة  .دذر زةقق االم آعشعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دع،            ار قعل ذ ظعنك ذالر بذنعم ةندة، ظ ةؤةر بةرض ةنلعكعدعن خ ع آأرض ذم دةرعخعن ع ؤة زةقق ةتنع، دوزاخن جةنن

ةتتا ظ ةت قعلسذن ـ           ه ذنعثغا لةن اال ظ ةهلنعث ـ اهللا تاظ ثالر خ :ةبذج ئلعص آئلع ىزمة ظ ةن س ا بعل دةص ( ورم
ئقعص   ـ ظاندعن ظذنعثدعن       مئؤعسع قعلعثالر، بعز بذنعثدعن     ) دةرعخعنعث (، بذنع زةققذم   )بذنعثدعن يةص ب

ةيمعز   ذمنع بعلم قا زةقق دع  ،باش ةت قعلعن ةنلعكع رعؤاي اس رةزعي  .  دئض ع ظابب ذنع ظعبن ذما،  ب ذ ظةنه ةلاله
  .مةسرذق، ظةبذمالعك، هةسةنبةسرع ؤة باشقعالر رعؤايةت قعلدع

بذ ظايةتتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص آئلعنضةن آئحعسع بولغان ظعشالر                   
   .دئدع دذر، زةققذم دةرعخعخ بولساقذرظاندعكع لةنةت قعلعنغان دةرة :آأزدة تذتذلعدذ، دئضةن بارلعق ظالعمالر

 ذالرنع ز ظ رعكالرنع(بع ةنع مذش ذتعمعز) ي ةن  قورق ازاب بعل دعت ؤة ظ ذالرنع تةه ز ظ ةنع بع  ي
  . قورقذتعمعز
بعزنعث قورقذتذشعمعز ظذالرنعث يولسعزلعقعنع تئخعمذ آىحةيتعدذ بعزنعث قورقذتذشعمعز( يةنع (

هللا تاظاالنعث ظذالرنع مات قعلعشعدعن     بذ، ا.ظذالرنعث آاصعرلعقعنع ؤة ظازغذنلذقعنع تئخعمذ حوثقذرالشتذردع  
  . بولغاندذر

 * * * * * * *  
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دئدذق، ظعبلعستعن باشقا هةممعسع » ! ظادةمضة سةجدة قعلعثالر«: ظأز ؤاقتعدا بعز صةرعشتعلةرضة 

دع بلعس. سةجدة قعل ةن؟«: ظع ا سةجدة قعالمدعم دعن ياراتقانغ دع» سةن الي بلعس .61دئ ا «: ظع ماث
تع ا ظئي ان ظ تىن قعلغ دعن ظىس ةن مةن عنة، س ا قعيامةتك ص بةرض ةر ماث ذمذ؟ ظةض ةت عدةم مذش ة مأهل ح

عنع  عدعن باشقعس ةؤالدعنعث ظازغعنعس ذنعث ظ اث، ظ دعغان بولس ازدذرذص(بئرع دعن ) ظ ىص يعلتعزع ت
  .62دئدع» )يةنع ظذالرنع خالعغانحة يئتعلةيمةن(قذرذتذؤئتعمةن 

  سنعث قعسسعسع توغرعسعداظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلع
اال ـ                  ادةم ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظذنعث ب اهللا تاظاال ظعبلعسنعث ـ اهللا تاظاال ظذنعثغا لةنةت قعلسذن ـ ظ
ةيدا بولغان                  ادةم ظةلةيهعسساالم يارعتعلغاندعن باشالصال ص اداؤعتعنع ؤة بذ ظاداؤةتنعث ظ حاقعلعرعغا تذتقان ظ

ان قعل      ادةم ظةلةيهعسساالمغا سةجدة       . عدذ آونا ظاداؤةت ظعكةنلعكعنع باي حىنكع، اهللا تاظاال صةرعشتعلةرنع ظ
دع     ةجدة قعل االمغا س ادةم ظةلةيهعسس ع ظ قا هةممعس تعن باش ذيرذدع، ظعبلعس قا ب ادةم  .قعلعش بلعس ظ  ظع

ارتتع،   ،ظةلةيهعسساالمنع آةمسعتعص اش ت ادةم ظةلةيهعسساالمغا سةجدة قعلعشتعن حوثلذق قعلدع ؤة ب  ظ
سةن اليدعن ياراتقانغا سةجدة «: ظعبلعس:  ظعبلعسنعث دئضةنلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دئدعاهللا تاظاال

ةن؟ دع» قعالمدعم دذ   . دئ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب بلعس: اهللا تاظ ع   «: ظع ذق، مئن دعن ظارت ةن ظذنعث م
  . ))1دئدع» ظوتتعن ياراتتعث، ظذنع اليدعن ياراتتعث

ماثا ظئيتعص «: ظعبلعس:  ؤة آاصعرلعق قعلعص مذنداق دةيدذزلعك صةرؤةردعضارغا ظةدةبسع  ظعبلعس
ا  دعن ظىستىن قعلغان ظ ا قعيامةتك بةرضعنة، سةن مةن ةر ماث دعغان عدةم مذشذمذ؟ ظةض حة مأهلةت بئرع

يةنع (تىص يعلتعزعدعن قذرذتذؤئتعمةن ) ظازدذرذص(بولساث، ظذنعث ظةؤالدعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعنع 
 صةرؤةردعضار ظذنع ظازابالشقا ظالدعرعمايدذ ؤة ظذنعثغا مأهلةت        دئدع» )حة يئتعلةيمةن ظذالرنع خالعغان 

  .بئرعدذ
ةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق                   بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظ

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عدعن با : دئض دعن ظازغعنعس ادةم بالعلعرع ث ظ بلعس ظأزعنع ة ظع عغا ظعض شقعس
دذ            . بولعدعغانلعقعنع ظئيتتع  ادةم    : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع زةيد مذنداق دةي ظعبلعس ظأزعنعث ظ

  . بالعلعرعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعنع ظازدذرعدعغانلعقعنع ظئيتتع
ةنع ظعبلعس      مةنعلةر بعرع بعرعضة يئ     بذ تلعك  هأرمة ماثا ظئيتعص بةرضعنة، سةن مةندعن         : قعندذر، ي

ذنعث       ؤة  اث، ظ دعغان بولس ةت بئرع ا مأهل ةر ماث ذمذ؟ ظةض ادةم مذش ان ظ تىن قعلغ ث ظىس  بالعلعرعنع
  . مةن، دئدععظازدذر ظازغعنعسعدعن باشقعسعنع

 * * * * * * *  
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دعن (، ظذالردعن )ساثا مأهلةت بةردعم (بارغعن «: ظئيتتع) ظعبلعسقا(اهللا  ) يةنع ظادةم بالعلعرع
 ظذالرنعث ظعحعدعن .63بئرعلضةن تولذق جازادذر) جةهةننةم ساثا ؤة ظذالرغا(آعمكع ساثا ظةضعشعدعكةن، 

قوزغاتقعن، ظاتلعق ؤة ) قعرعشعث بعلةنيةنع ضذناهقا حا(قوزغعتااليدعغانلعكع ظادعمعثنع ظاؤازعث بعلةن 
صعيادة قوشذنعث بعلةن ظذالرغا هذجذم قعلغعن، ظذالرنعث ماللعرعغا ؤة بالعلعرعغا شئرعك بولغعن، ظذالرغا 

شىبهسعزآع،  .64 شةيتاننعث ظذالرغا بةرضةن ؤةدعسع صةقةت ظالدامحعلعقتذر-ؤةدعلةرنع بةرضعن ) يالغان(
ةن . رعم ظىستعدعن سةن هأآىمرانلعق قعاللمايسةن بةندعلع) ظعخالسمةن(مئنعث  صةرؤةردعضارعث هةقعقةت

  .65»هامعي بولذشقا يئتةرلعكتذر
 اهللا تاظاال ظذنعثغا مأهلةت بئرعص مذنداق      ،ظعبلعس اهللا تاظاالدعن مأهلةت بئرعشنع سورعغان ظعدع        

ة   اهللا ت  )ساثا مأهلةت بةردعم (بارغعن «: ظئيتتع) ظعبلعسقا(اهللا : دئدع :  مذنداق دئدع  اظاال بذ هةقت
دذ   «: اهللا ةت بئرعلع ة مأهل ذم ؤاقعتقعح اثا مةل ةن س دع» جةزم قا ؤة  ))1دئ اال ظعبلعس دعن اهللا تاظ  ظان

دع       داق دئ ص مذن ةن ؤةدة قعلع دعغانلعقع بعل ةمنع بئرع ا جةهةنن ث بالعلعرعغ كةن ظادةمنع ذنعثغا ظةضةش : ظ
 بئرعلضةن ) جةهةننةم ساثا ؤة ظذالرغا(ثا ظةضعشعدعكةن، آعمكع سا) يةنع ظادةم بالعلعرعدعن(ظذالردعن

ةتادة   . تولذق جازادذر    )بئرعلضةن ( قعلمعشلعرعثالر ظىحىن     نعثيةنع سعلةر  تولذق جازادذر  ةتنعث    ق بذ ظاي
دة   ع هةققع ةم( :مةنعس ة  ) جةهةنن ازادذر  سعلةرض ذق ج ةن تول دعن آعبئرعلض ة  ، ظذنعث ذ نةرس حعككعنعم

  . لعكتذر دئدعآئمعيعص آةتمةيدذ، دئضةن
 ذناهقا حاقعرعشعث (ظذالرنعث ظعحعدعن قوزغعتااليدعغانلعكع ظادعمعثنع ظاؤازعث بعلةن ةنع ض ي
العمالر قوزغاتقعن) بعلةن اؤازدعن ناخشا    :  بةزع ظ دذ ،مذزعكا آأزدة تذتذلعدذ   ـ ظ اؤازدعن  :مذجاهعد .  دةي  ظ

ا                 ظو ا ؤة ناخش ذن ـ تاماش دذ،  ـ ي أزدة تذتذلع ذزعكا آ دع م ةن .  دئ ةن     ي الر بعل ذ ظعش ذالرنع مذش ةن ظ ع س
  . قوزغاتقعن

ارلعق        ) ظاؤازدعن(: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعشقا حاقعرعدعغان ب
  . بذنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص قارعدع.  بذ هةقتة قةتادةعمذ شذندق دئدع. دئدعنةرسعلةر آأزدة تذتذلعدذ،

وشذنعث بعلةن ظذالرغا هذجذم قعلغعنظاتلعق ؤة صعيادة ق  يةنع سةن قولذثدعن آئلعدعغان بارلعق
ل،تعلةرنع ظعشقا سئلعصعؤاس أآىمرانلعق قع ذالرغا ه ىتىلىص  .  ظ دعن ص ةيتاننعث شذنداق قعلعشع بذرذن ش

ة      آةتكةن ظعشتذر،     عرالرغا ظةؤةتكةنلعكعمعز    :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقت نع بعزنعث شةيتانالرنع آاص
انلعقعمعزنع  ( ةللةت قعلغ ةنع مذس ذالرنع   ) ي ةيتانالر ظ ةن؟ ش ذناهالرغا(بعلمةمس دذ) ض ةنع ))2قعزعقتذرع  ي

  . ظعتتعرعدذهةيدةيدذ ؤة شةيتانالر ظذالرنع ضذناهالرغا 
 ظاتلعق ؤة صعيادة قوشذنعث بعلةن ظذالرغا هذجذم قعلغعن   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة

د  أزدة  ) دعنبذنعث: (مذجاهع عيادعلعكلةر آ ذالغلعقالر ؤة ص ارلعق ظ ان ب عيلعق قعلعؤاتق ا ظاس اهللا تاظاالغ
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دذ  دع ،تذتذلع ةتادة    . دئ دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةيتاننعث :  ب ذنعدعغان   ش ذنعثغا بويس دعن ؤة  ظ جعن
  .  دئدعردذر،قذشذنلعرع با ةظعنساندعن ظاتلعق ؤة صعياد

 ا ؤة بالعلعرعغ ذالرنعث ماللعرعغ ولغعن ظ ئرعك ب ذما ؤة    ا ش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
د ةيتان: (مذجاهع ذنع   نعثش ئرعك بولغ ا ش انالرنعث ماللعرعغ ان    ) ظعنس اللعرعنع يام ذالرنع م ةيتاننعث ظ  ش

دذر،   كة بذيرذغانلعقع الرغا ظعشلعتعش ذناه ظعش ة ؤة ض دعيةرلةرض ذ   .  دئ اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي ظعبن ظ
العالر    شةيتان  (:  زةههاآالرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظةنهذما، مذجاهعد ؤة  شئرعك بولغان ب

ا العالردذر) بولس علغان ب دعن تئص ة. هارام ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعث  ،ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيتان: (مذن انل   نش ئرعك بولغ ا ش انالرنعث بالعلعرعغ ) عقععث ظعنس

   .ىشعدذربالعلعرعنع ظألتىر قعلعص هاماقةتلعك ؤة نادانلعقظعنسانالرنعث 
رعنعث ةتادة هةسةنبةس ةنكع  : ق ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن انالرنعث ،اهللا تاظاالنع ةيتان ظعنس  ش

دع،    ئرعك بول ا ش ا ؤة بالعلعرعغ ذنع(ماللعرعغ العلعرعنع ش انالر ب ةن ظعنس ذدعي،  ظو) ث بعل ةرةس، يةه تص
وللعرع (ان ؤة دعنسعز قعلعص تةربعيلةص حعقتع ؤة ماللعرعنعث بعر قعسمعنع شةيتاننعث          خرعستعظ ظىحىن  ) ي
  .بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة شذنداق دئدعقةتادةمذ  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعظايرعدع،

ولغعن : اهللا تاظاال :  ظعبنع جةرعر  ا شئرعك ب ا ؤة بالعلعرعغ ذالرنعث ماللعرعغ تعدة عدئضةن ظاي ظ
 تعنشذثا، اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلعش    . شئرعكحعلعكنعث مةنعسعنع مذظةييةن بعر مةنعضة قارعتعؤالمعدع    

اال ؤة صذل ـ مالغا مذناسعؤةتلعك هةر قانداق ظعش         ،آئلعص حعققان ياآع شةيتاننعث دئضعنع ظورذندالغان  ب
   . دئدعبولسا، شذ ظعشتا شةيتاننعث شئرعكلعكع بار هئسابلعنعدذ،

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث        ة   ظعمام مذسلعم ظعياز ظعبنع هعماردعن ص مذنداق دئضةنلعكعنع   بذ هةقت
اراتتعم،            «: اهللا تاظاال هةدعس قذددعسعدا    : رعؤايةت قعلعدذ  هةقعقةتةن مةن بةندعلعرعمنع مذسذلمان قعلعص ي

ازدذر            أز دعنلعرعدعن ظ ا هاالل قعلعص بةرضةن نةرسعنع        مةن ظذالرغ   . ؤةتتعذظاندعن شةيتان آئلعص ظذالرنع ظ
ع   انايدعغان قعلعؤةتت ارام س دذ» ه داق     . دةي االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
دذ ةت قعلع اقحع بولسا،  «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ة بولم ةن بعلل الع بعل ذآعمكع ظاي ةن : ظ اهللا نعث ظعسمع بعل

ق قعلغعن، شةيتاننع بعزضة بةرضةن نئمعتعثدعن يعراق قعلغعن ـ       بعزنع شةيتاندعن يعرا! باشاليمةن، ظع اهللا
  . »دئسة، شذ قئتعمقع بعللة بولذشتعن اهللا صةرزةنت ظاتا قعلعص قالسا، شةيتان ظذ بالعغا زعيان سااللمايدذ

 شةيتاننعث ظذالرغا بةرضةن ؤةدعسع صةقةت ظالدامحعلعقتذر-ؤةدعلةرنع بةرضعن ) يالغان(ظذالرغا  
: ظاال قعيامةت آىنع هةق ظايدعثالشقاندا شةيتاننعث دةيدعغان سأزعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع               اهللا تا 
 ىتكةندة ةص، جةنن(ظعش ص ةنع هئساب تىض دا عي ايرعلعص بولغان الر ظ ةن دوزعخع ةر بعل ةيتان)تعل اهللا «: ، ش

اتالش، ظاسعيلعق قعلغذحعنع جازاال         (هةقعقةتةن سعلةرضة    ارةت   ظعتاظةت قعلغذحعنع مذآاص راست  ) شتعن ظعب
ا قعلدع    (ؤةدعنع قعلغان ظعدع،     ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش، ساؤاب، جازا      (مةن سعلةرضة   ). ؤةدعسعضة ؤاص

ان   وق، دةص يالغ ةنلةر ي دعم، ) دئض ان ظع ة(ؤةدة قعلغ ث  ) ؤةدةمض ة مئنع دعم، سعلةرض لعق قعل خعالص
ذدةك   ( ذناهقا زورلعغ ذفرعغا، ض وق،  ) آ ع ي أآىمرانلعقعم بولغعن ةقةت   ه علةرنع ص ةن س ذمراهلعققعال( م ) ض

علةر  دعم، س ع (دةؤةت قعل أزةثالرنع  ) دةؤعتعمن ةثالر، ظ ع ظةيعبلعم ىن مئن ذنعث ظىح دعثالر، ش ذل قعل قوب
ع             رعص مئن اردةم بئ ا ي علةرمذ ماث ةن، س علةرنع قذتقذزالمايم رعص س اردةم بئ ة ي ةن سعلةرض ةثالر، م ظةيعبل

  . )1()دةيدذ(قذتقذزالمايسعلةر
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بةندعلعرعم ظىستعدعن سةن هأآىمرانلعق قعاللمايسةن) ظعخالسمةن(سعزآع، مئنعث شىبه  بذ، اهللا
اردةم بئرعدعغانلعقعدعن، ظذالرنع قوغالندع شةيتاندعن ساقاليدعغانلعقعدعن              تاظاالنعث مأمعن بةندعلعرعضة ي

عدذر   ةؤةر بئرعش دعن خ دع   . ؤة قوغدايدعغانلعقع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ةن صةرؤ: ش ارعث هةقعقةت ةردعض
  .يةنع ساقلعغذحع ؤة ياردةم بةرضىحع بولذشقا يئتةرلعكتذر »هامعي بولذشقا يئتةرلعكتذر

 * * * * * * *   
 ãΝä3š/§‘ “Ï% ©!$#  Åe÷“ ãƒ ãΝà6s9 y7 ù=àø9 $# ’ Îû Íós t7ø9 $# (#θäótG ö; tG Ï9  ÏΒ ÿ Ï&Í# ôÒ sù 4 … çµ̄Ρ Î) šχ%x. öΝä3 Î/ $ VϑŠÏmu‘ ∩∉∉∪   

ةص قعلسذن دةص، ) يةنع صةزلعدعن بولغان رعزقعثالرنع (ثالر، سعلةرنع صةزلعنع صةرؤةردعضارع تةل
  .66آئمعلةرنع سعلةر ظىحىن دئثعزدا ماثدذرذص بئرعدذ، ظذ هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر

  آئمعنعث اهللا تاظاالنعث رةهمعتعنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ة، اهللا تاظاال بذ ظاي    ذرتقا              ةتت  بةندعلعرعضة آئمعنع دئثعزدا ماثدذرذص بئرعشع ؤة ظذالرنعث يذرتتعن ي

ظاتالص تعجارةت قعلعص اهللا تاظاالنعث رعزقنع تةلةص قعلعش ظىحىن آئمعنع ظذالرنعث صايدعسعغا آأندىرىص                  
ةردع        ةؤةر ب دعن خ دعن ؤة رةهمعتع ان مئهرعبانلعقع ذالرغا قعلغ ةن ظ ع بعل ذثا اهللا تاظ . بئرعش داق  ش اال مذن

يةنع اهللا تاظاال صةقةت سعلةرضة مةرهةمةت قعلعص     ظذ هةقعقةتةن سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر  :دئدع
  . ؤة رةهمةت قعلعص آئمعنع ماثدذرذص بةردع

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ • ‘Ø9$# ’ Îû Í óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰s? HωÎ) çν$§ƒ Î) ( $−Η s>sù ö/ä39 ¯gwΥ ’ n< Î) Îh y9 ø9$# ÷Λä ôÊz ÷ä r& 4 tβ% x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# #·‘θàx. ∩∉∠∪  
ذدالر   ذؤاتقان مةب ثالردا، ظئسعثالرغا سعلةر حوقذن ذققان حئغع سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاصةتكة يول

دذ (آةلمةي، صةقةت اهللا ال آئلعدذ  دا اهللا دعن باشقعغا ظعلتعجا قعلماي داق حاغ ةنع ظعنسان مذن ، اهللا )ي
يةنع (قذرذقلذققا حعقارغاندا يىز ظأرىيسعلةر )  ظئسةن-ظامان (قذتقذزذص، ) غةرق بولذشتعن (سعلةرنع

يةنع اهللا نعث (ظعنسان آذفرعلعق قعلغذحعدذر ). ظعخالسعثالر تىضةص ظاؤالقع هالعتعثالرغا قايتعؤالعسعلةر
  .67)نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر

  تعدعغانلعقع توغرعسعداةقةت ظاصةتكة يذلذققاندعال ياد ظئظاالنع صآاصعرالرنعث اهللا تا
ة قعلغان ؤة       ا تةؤب دة اهللا تاظاالغ ةت يةتكةن االيع ـ ظاص ذالرغا ب ةردة آعشعلةرنعث ظ ذ ي  اهللا اهللا تاظاال ب

 شذثا اهللا  . صةقةت اهللا تاظاالنعال ياد ظئتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ     ، هالدا ادةتنع خالعس قعلغان   ظعب تاظاالغا
سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاصةتكة يولذققان حئغعثالردا، ظئسعثالرغا سعلةر حوقذنذؤاتقان  :تاظاال مذنداق دئدع

 )يةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اهللا دعن باشقعغا ظعلتعجا قعلمايدذ(مةبذدالر آةلمةي، صةقةت اهللا ال آئلعدذ 
   .هلعرعثالرنعث هةممعسع دعللعرعثالردعن يوقعلعدذيةنع اهللا تاظاالدعن باشقا ظعبادةت قعلغان ظعال

 علةرنع تعن (اهللا س ةرق بولذش ذزذص، ) غ ان (قذتق ةن-ظام ىز )  ظئس دا ي ذققا حعقارغان قذرذقل
يةنع سعلةر دئثعزدا تونذص  )يةنع ظعخالسعثالر تىضةص ظاؤالقع هالعتعثالرغا قايتعؤالعسعلةر(ظأرىيسعلةر 

ةن ان  ،يةتك ا بولغ ذز        اهللا تاظاالغ تعن ي ا قعلعش ا دذظ وق اهللا تاظاالغ ئرعكع ي ذدذثالر، ش عثالرنع ظذنت ظعخالس
  . ظأرعدعثالر
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 دذر ذفرعلعق قعلغذحع ان آ اننعث (ظعنس ش ظعنس ار قعلع ةتلعرعنع ظعنك ث نئم ةنع اهللا نع ي
دذر علةردعن       )تةبعظعتع ان آعش اقالص قالغ اال س دذر، اهللا تاظ اننعث تةبعظعتع ش ظعنس داق قعلع ةنع بذن ي

  . قعسع نئمةتلةرنع ظذنتذيدذ ؤة ظذنع ظعنكار قعلعدذباش
 * * * * * * *  

 óΟçFΨ ÏΒr' sùr& β r& y#Å¡øƒs† öΝä3 Î/ |=ÏΡ%y` Îh y9 ø9 $# ÷ρr& Ÿ≅ Å™ öãƒ öΝà6ø‹ n=tæ $Y6 Ï¹%tn ¢Ο èO Ÿω (#ρß‰ ÅgrB ö/ ä3s9 ¸ξ‹Å2uρ ∩∉∇∪  

 يةرضة يذتقذزذؤئتعشعدعن، اهللا نعث سعلةرنع) دئثعزدا غةرق بولذص آئتعشتعن قذتذلغعنعثالر بعلةن(
علةرنع  دعن س عدعن، ظان االك قعلعش دذرذص ه اش ياغ ماندعن ت ة ظاس اآع سعلةرض دعن (ي ث ظازابع اهللا نع

  .68هئح هامعي تاصالماسلعقعثالردعن قورقمامسعلةر؟) ساقاليدعغان
ع   ةتنعث مةنعس ذ ظاي قعالر ب د ؤة باش دةمذجاهع اق              :  هةققع ذققا س علةر قذرذقل االمةت ـ س س

ةن قعثعلناقعؤالغحع ذزذؤئتالر بعل ة يذتق اش عصاهللا نعث سعلةرنع يةرض ة ظاسماندعن ت اآع سعلةرض ارعالش  ي ظ
 ، دئضةنلعكتذر  دةص ظويالمسعلةر؟ ؤة ظازابلعشعدعن خاتعرجةم بولدذق ظعنتعقام ظئلعشعدعن ياغدذرذصيامغذر  
   .دئدع

دعغانلع  ةن ظازابالي ازابالر بعل ذ ظ عرالرنع مذش اال آاص دعاهللا تاظ داق دئ عدا مذن ز : قع توغرعس بع
ةؤةلعرع بذنعث سعرتعدعدذر         )هاالك قعلدذق   (هةقعقةتةن ظذالرنع تاش ياغدذرذص       ذتنعث ت ةقةت ل ظذالرنع  . ، ص

دذردذق ةهةردة قذتذل عدعن س ز يىزعس ذالرنعث ظىست)1( نئمعتعمع ة عؤة ظ ذردةك(ض اش ) يامغ ال ت ساص
دذردذق ذففارالر )2( )ياغ ع آ ماندعكع ز!) ظ ة    ظاس علةرنع يةرض دا س ةن حاغ ةر تةؤرعض ث ي اتنع

اآع ظاسماندعكع زاتنعث سعلةرضة تاش ياغدذرذشعدعن قورقمامسعلةر؟          يذتقذزذؤئتعشعدعن قورقمامسعلةر؟  ي
دا ( ةن حاغ ازابنع آأرض علةر ظ ةنلعكعنع  ) س داق ظعك ذمنعث قان ث ظاضاهالندذرذش ةق (مئنع ةنع ه ي

  . )3(بعلعسعلةر) ظعكةنلعكعنع
 علة دعن س اقاليدعغان (رنع ظان دعن س ث ظازابع لعقعثالردعن ) اهللا نع امعي تاصالماس ئح ه ه

اردةمحعنع  يةنع سعلةرنع شذ ظازابالردعن قذغداص قالعدعغان ؤة قذت       قورقمامسعلةر؟ قذزذص قالعدعغان هئح ي
   قورقمامسعلةر؟تاصالماسلعقعثالردعن 

 * * * * * * *  
 ôΘ r& óΟçGΖ ÏΒ r& β r& öΝ ä.y‰‹Ïè ãƒ ÏµŠ Ïù ¸ο u‘$ s? 3“ u ÷z é& Ÿ≅ Å™ öã sù öΝ ä3ø‹ n= tæ $ ZÏ¹$s% zÏiΒ ËxƒÍh9 $# Ν ä3s% Í øóã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ änö x x.   

§Ν èO Ÿω (#ρß‰ ÅgrB öΝ ä3s9 $ uΖ ø‹n= tã ÏµÎ/ $ Yè‹ Î; s? ∩∉∪   

قارا بوران حعقعرعص، ) دئثعزدعكع حئغعثالردا(ياآع اهللا نعث سعلةرنع دئثعزدا قايتا قاتناتقذزذص 
عقعثالر تىصةيلعدعن سعلةرنع غةرق قعلعؤئتعشعدعن، ظاندعن سعلةرضة بعزدعن ظأح ظئلعص آذفرعلعق قعلغانل

  . 69بئرعدعغان هئح ظةهةدع تاصالماسلعقعثالردعن قورقمامسعلةر؟

                                                 
 . ـ ظايةت34سىرة قةمةر ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع74سىرة هعجر ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر17 ـ 16سىرة مذلك ) 3(
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  ظةضةر اهللا تاظاال خالعسا ظذالرنع دئثعزغا قايتا قايتذرعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب ة ظع اهللا تاظ زدا بعزض ع      دئثع ةن ظ ىز ظأرعض زدعن ي ص بع ذققا حعقع خالس قعلعص قذرذقل

االيعقالر علةرنع ! خ ذر آذث س انلعقعثالر  قذلص أرى   قعلغ ىز ظ زدعن ي ىن   ؤة بع زدا ةنلعكعثالر ظىح ا دئثع  قايت
ذزذص  ثالردا(قاتناتق ع حئغع رعص) دئثعزدعك وران حعقع ارا ب دعق أآتىرعؤئتعمعز دئ اس .  ح ع ظابب ظعبن

ذما ؤة ذ ظةنه عحة رةزعيةلاله ةت قعلعش قعالرنعث رعؤاي ذغا  ،بذ:  باش الص س احاقالص تاش ةرنع ص آئمعل
  . راندذرىؤاتعدعغان بوحأآتىر
دعغان هئح ظةهةدع سعلةرنع ئلعص بئرع أح ظ  غةرق قعلعؤئتعشعدعن، ظاندعن سعلةرضة بعزدعن ظ

اردةمحع  : عشعحة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث رعؤايةت قعل    تاصالماسلعقعثالردعن قورقمامسعلةر  ي
  . تاصالماسلعقتعن قورقمامسعلةر؟ دئضةنلعك بولعدذ

عحة  ةت قعلعش دنعث رعؤاي ئح : مذجاهع دعغان ه ئلعص بئرع أح ظ عظ لعقعثالردعن  بعرعن  تاصالماس
دعغان : قةتادة اهللا تاظاالنعث  .  دئضةنلعك بولعدذ  قورقمامسعلةر؟ ئلعص بئرع ظاندعن سعلةرضة بعزدعن ظأح ظ

سعلةرنعث دئثعزدا   (بعز  :  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع    ماسلعقعثالردعن قورقمامسعلةر؟ هئح ظةهةدع تاصال 
  . ، دئضةنلعكتذر دئدععن قورقمايمعزتبعرسعنعث سىرىشتة قعلش) ثالرنعكععلنةحأآىص آةتك

 * * * * * * *  
 * ô‰s) s9 uρ $ sΨ øΒ § x. û É_ t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ sΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh y9 ø9$# Í óst7 ø9 $#uρ Ν ßγ≈ sΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖ ù= Òsùuρ 4’ n?tã 

9ÏV Ÿ2 ô £ϑ ÏiΒ $ sΨø) n= yz WξŠ ÅÒø s? ∩∠⊃∪  
) ظذالغالرغا( شىبهسعزآع، بعز ظادةم بالعلعرعنع هأرمةتلعك قعلدذق، ظذالرنع قذرذقلذقتا -شةك 

رعزعقالندذردذق، ظذالرنع حعقاردذق، ظذالرنع شئرعن يئمةآلعكلةر بعلةن ) آئمعلةرضة(معندىردذق، دئثعزدا 
  .70مةخلذقاتلعرعمعزنعث نذرغذنعدعن ظىستىن قعلدذق

  ظعنسانالرنعث شةرةصلعك ؤة هأرمةتلعك قعلعنغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا
ارعتعص، ظذالرنع شةرةصلعك ؤة             اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،     ظعنسانالرنع حعرايلعق ؤة مذآةممةل شةآعلدة ي

د  ةتلعك قعلغانلعقع دذ هأرم ةؤةر بئرع ة  . عن خ ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةك   :  مذن اننع ش ز ظعنس  -بع
ذق  ةآعلدة ياراتت ق ش ةث حعرايلع عز ظ ةن  ))1شىبهس ذتع بعل ع ص ذرذص ظعكك أرة ت ا ظ ان بولس ةنع ظعنس  ي

دذ عنع. (ماثع دذ       ) نةرس ةن ماثع ذت بعل أت ص ا ت ايؤانالر بولس قا ه انالردعن باش دذ، ظعنس ذص يةي دا تذت . قولع
اهللا تاظاال نةرسعلةرنع حىشةنسذن، ظذالردعن صايدعالنسذن، نةرسعلةرنعث     . ظئغعزعدا تذتذص يةيدذ  ) ةرسعنعن(

يدا ـ زعيعنعنع ؤة خذسذسعيةتلعرعنع ظايرعسذن ؤة تونذسذن      اظأزلعرعنعث دعن ؤة دذنيالعق ظعشلعرعدعكع ص    
  . دةص ظعنسانالرغا قذالق، آأز ؤة دعل بةردع

 معندىردذق) ذالغالرغاظ(ظذالرنع قذرذقلذقتا يةنع تأضة، ظات ؤة قئحعرالغا معندىردذق . دئثعزدا
  . آئمعلةرضة حعقاردذقآعحعك يةنع حوث ؤة  حعقاردذق) آئمعلةرضة(

 ظذالرنع شئرعن يئمةآلعكلةر بعلةن رعزعقالندذردذق          ةنع ظذالرنع مئؤة، ضأش، سىت، ظذنعثدعن ي
اآع باشقا     باشقا خعلمذ خعل، رةثضا ـ رةث تاماقالر   أزلعرع تعككةن ي بعلةن، حعرايلعق مةنزعرعلةر بعلةن، ظ

                                                 
 . ـ ظايةت4سىرة تعن ) 1(
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رع ـ بعرعضة ظوخشاشمايدعغان ظئسعل          ةآعللعرع بع رع ؤة ش رع، رةثلع ئلعص آئلعنضةن تىرلع ةردعن ظ يةرل
   .آعيعملةر بعلةن مةنصةظةتلةندىردذق

 دذق تىن قعل دعن ظىس ذقاتلعرعمعزنعث نذرغذنع ذالرنع مةخل ايؤ  ظ ذالرنع ه ةنع ظ قا انالر ؤة باشي
دذق  تىن قعل ذقاتالردعن ظىس ةتنع      .مةخل ذ ظاي العمالر ب دعغان ظ تىن دةي عدعن ظىس تة تعص ع صةرعش ان تعص  ظعنس

   .ظأزلعرعنعث آأز ـ قارشعغا دةلعل ـ صاآعت قعلعص آةلتىردع
 * * * * * * *   

 tΠ öθtƒ (#θãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ôyϑ sù z’ ÏAρé& …çµ t7≈tF Å2 ÏµÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβρâ uø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 

Ÿω uρ tβθßϑ n=øà ãƒ Wξ‹ ÏF sù ∩∠⊇∪ tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿ Ïν É‹≈yδ 4‘yϑ ôã r& uθ ßγ sù ’ Îû Ïο u ½z Fψ$# 4‘ yϑ ôã r& ‘≅ |Ê r&uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩∠⊄∪  
 ، نامة)ظئسعثدا تذتقعن( ظةمالع بعلةن حاقعرعدعغان آىننع -بعز هةممة ظادةمنع ظذالرنعث نامة 

ة - ث نام ةنلةر ظأزلعرعنع دعن بئرعلض وث قولع ةمالع ظ ذم - ظ ة زذل ذالرغا قعلح دذ، ظ ةمالعنع ظوقذي  ظ
  . 72آور بولغان ظادةم ظاخعرةتتعمذ آور ؤة تئخعمذ ضذمراه بولعدذ) دعلع(بذ دذنيادا  .71قعلعنمايدذ

لعدعغانلعقع هةر بعر ظعنسان قعيامةت آىنع ظأزعنعث يول باشالمحعسع بعلةن بعرضة حاقعرع
  توغرعسعدا

ة،   ذ ظايةتت اال ب ول        اهللا تاظ ث ي ةت ظأزعنع ةر ظىمم دة ه ذ آىن رعص، ظ ةؤةر بئ دعن خ ةت آىنع  قعيام
دع    دذ، دئ اب ظئلعنع ةن هئس ع بعل عدا     . باشالمحعس ةنلعكع توغرعس ة ظعك المحعنعث نئم ول باش ذ ي العمالر ب ظ

  . ظعختعالص قعلعشعص قالدع
ةيغةمبعرع بذ، هةر ظىممة   : مذجاهعد ؤة قةتادة   العملعرع     . دئدع تنعث ص ةزع سةلةص ظ :  شذنعث بعلةن ب

ىن      ذغذلالنغذحعالر ظىح ةن ش ةدعس بعل أز ه ذ س تذر ب ا شةرةص ع    . آاتت ول باشالمحعس ذالرنعث ي ع، ظ حىنك
  .  دئدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدذر،

د ع زةي ةتنعث  : ظعبن ر ظىمم ةر بع ذ، ه ةتنعث شةرعظع ب ذ ظىمم أآمعصةيغةمبعرعضة ظ ئلعص تعنعث ه نع ظ
ذر، كةن آعتابت دعحىش دع .  دئ وغرا دةص قارع ةرعر ت ع ج نع ظعبن ذ قاراش ع  . ب ة ظعبن ةرعر يةن ع ج ظعبن

  . ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعظذ، هةر بعر ظىممةتنعث آعتابلعرعدذر: ظةبذنذجةيهتعن مذجاهعدنعث
ئل     أآمعنع ظ ةرعظعتعنعث ه ةتنعث ش ر ظىمم ةر بع ارقعلعق ه أزع ظ ذ س ةرعر ب ع ج كةن ظعبن عص حىش

ان        ذمادعن قعلغ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي ظعبن اآع ظ ذمكعن، ي عمذ م ةن بولذش ابعنع آأزلعض آعت
 ، دةص بايان قعلغان    )يةنع دةصتةردذر (بتذر  لعضةن آعتا ع هةر ظعنساننعث قعلمعشلعرعنع خاتعر    ،بذ: رعؤايعتعدة
  . آأزدة تذتقان بولذشعمذ مذمكعندةصتةرنع  لةيدعغانع ظعنسانالرنعث قعلمعشلعرعنع خاتعربارلعق

ذمانعث ذ، هةر ظعنساننعث قعلمعشلعرعنع خاتعر: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه  ذرتلعضةن آعتابعب
تةردذر ( ةنع دةص دة ظةث توغرعسعدذر   )ي دعكع ظايةتكة بئرعلضةن مةناالرنعث ظعحع ذ . ، دئضةن سأزع يذقعرع ب

  . ؤة زةههاك قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدعظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةبذظالعية، هةسةن 
وغرا ظعك   ةث ت أزنعث ظ ذ س ذ آىحالندى ب دعكع ظايةتلةرم دذ ةنلعكعنع تأؤةن ذالرنعث . رع ادا(ظ ) دذني

ان  ع (قعلغ ان-ياخش ةن     )  يام ةيظعنع روش ة ش ويعمعز، هةمم ةص ق لعرعنع خاتعرعل ةللعرعنع ؤة ظعش ظةم
تةردة  ذزدا (دةص ةنع لةؤهذلمةهص ذق خاتعرعل ) ي انمعز تول ة  )1( ةص قويغ علةرنعث نام ةمالع  -آعش  ظ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة ياسعن ) 1(
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ذالر    ةن، ظ انلعقعنع آأرعس ةردعن قورقق دعكع خاتعرعل ذناهكارالرنعث ظذنعث دذ، ض ذرعغا قويذلع ؤاي «: ظوتت
 ـذ، ظذالر قعلغان    دةيد » ضذناهنعث هةممعسع خاتعرعلعنعصتعغذ؟   آعحعك    ـ  ظةمالغا حوث -بذ نامة ! بعزضة

 ظةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ، صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة       -امة  ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث ن  
دا آأرعسةن، هةر ظىممةت      ) قورقذنحنعث قاتتعقلعقعدعن   (هةر ظىممةتنع     ))1زذلذم قعلمايدذ  تعزالنغان هال
ةمالعغا حاقعرعلعدذ، -ظأزعنعث نامة ذالرغا(ظ اتقا ظئرعشعسعلة«) ظ ر بىضىن قعلمعشعثالرغا يارعشا مذآاص

ابعمعز     ،  )دئيعلعدذ(» ياآع جازاغا ظذحرايسعلةر   ةنع نامة  (بذ بعزنعث آعت ةمال -ي سعلةرضة هةق بعلةن    ) ظ
دذق    ذرغان ظع ازدذرذص ت عثالرنع ي ز قعلمعش أزلةيدذ، بع زعص  (س ةللعرعثالرنع يئ تعلةرنع ظةم ةنع صةرعش ي

  . )2()تذرذشقا بذيرذيتتذق
دا ظذالرنعث      بذ هةرضعزمذ اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا  المنعث ظىممعتع ظارعسعدا هأآىم حعقارغان

دذ ت آةلمةي ة زع ارةت ظةمةلعيةتك دعن ظعب عغا آئلعدعغانلعقع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، . ص حىنك
دذ    ذص بةرمعسة بولماي ذؤاهحع بول ان ظعشلعرعغا ض أز ظىممعتعنعث قعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةمما . ص ظ

ةتتعن   دعكع ظاي لعرعنع   يذقعرع ان قعلمعش اننعث قعلغ ر ظعنس ةر بع تةر  خاتعرعله ةن دةص ةنع (عض ة        ي  ـنام
  . آأزدة تذتذلعدذ) ظةمالع
 نامة )ظئسعثدا تذتقعن( ظةمالع بعلةن حاقعرعدعغان آىننع -بعز هةممة ظادةمنع ظذالرنعث نامة ،

ة - ث نام ةنلةر ظأزلعرعنع دعن بئرعلض وث قولع ةمالع ظ دذـ ظ ةمالعنع ظوقذي ةن  ظ لعرع ي ع قعلمعش
ةل                خاتعرعل ع ظةم ذنعث ياخش تعرعدة ظ ةنلةر دةص عدعن بئرعض وث تةرعص تةرلعرع ظ ةن دةص ادةتلعرع  ـ ةنض ظعب
  . ةنضةنلعكع ظىحىن خذشاللعقعدعن ظذنع ظوقذيدذ ؤة ظوقذشنع ياخشع آأرعدذخاتعرعل

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ة     :  مذن ادةم  ـنام ا بئرعلضةن ظ وث قولعغ ةمالع ظ ): ذشاللعقتعنخ( ظ
ة        « ث نام ذ مئنع ذالق ـب اباتعمغا م ةن هئس ثالر، م ذص بئقع ئلعص ظوق ةمالعمنع ظ دعغانلعقعمغا ا ظ ت بولع

دعم    ةن ظع ةررةر ظعشةنض دذ » مذق دذ   .دةي تا بولع أثىللىك تذرمذش ذ آ دذ   .  ظ ة بولع عل جةننةتت ذنعث . ظئس ظ
ؤعلعرع   ع سوز     (مئ ذ قولعن ذ، ياتقاندعم ذ، ظولتذرغاندعم أرة تذرغاندعم دة   ظ دعغان دةرعجع ال ظاالالي ئقعن ) ذص ي

دذ ذالرغا(. بولع ةردة  «) ظ ةنكع آىنل اغالردا (ظأتك ادعكع ح ةنع دذني انلعقعثالر  ) ي ةرنع قعلغ ياخشع ظةمةلل
ال  ىن، خذش ثالر -ظىح ةثالر، ظعحع ذرام ي دذ» خ ة         . دئيعلع ادةم  ـنام ةن ظ ا بئرعلض ول قولعغ ةمالع س  ظ

دذآع،  ة         «ظئيتع ا نام ةمالعم بئرعلمع ـماث عحذ  ظ ةن بولس ةم     !ض انلعقعنع بعلمعس ة بولغ ابعمنعث نئم هئس
  . ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ)3( !ظعدعم

ظئسعثدا ( ظةمالع بعلةن حاقعرعدعغان آىننع -بعز هةممة ظادةمنع ظذالرنعث نامة : اهللا تاظاالنعث
 دئضةن ظايعتعنعث العنع ظوقذيدذ ظةمـ ظةمالع ظوث قولعدعن بئرعلضةنلةر ظأزلعرعنعث نامة ـ، نامة )تذتقعن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث        ،زارةنعسع هةققعدة هافعز ظةبذبةآرع بةز    م  ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ان«: مذن ر ظعنس لعرع بع ذنعثغا قعلمعش ةلتىرىلىص ظ ةن خاتعرعل آ عض

تةر  ذنعث بو  دةص دذ، ظ دعن بئرعلع وث قولع ع ظئظ دعغان      ي ارقعراص تذرع عغا ص دذ، بئش اق قعلعنع ىزع ظ عز، ي ض
راقتعن    ذنع يع دذ، هةمراهلعرع ظ ذ هةمراهلعرعنعث قئشعغا ماثع دعن ظ دذ، ظان اج آعيدىرعلع ةرؤايعتتعن ت م

ع اهللا  أرىص ظ ذنعثدا     ! آ ة مذش ةث ؤة بعزض ذنعثدةك بةرس عمذ مذش دذ   بعزض اث، دةي ا قعلس ةت ظات ذ. بةرعك  ظ
ةمراهلعرعنعث قئش  ئلعصه ذالرغاعغا آ ذش : ، ظ قا    خ ذنعثغا ظوخشاش ةربعرعثالر مذش ثالر، ه ارةت ظئلع بئش

                                                 
 .  ـ ظايةت49سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر29 ـ 28سىرة جاسعية ) 2(
 . ـ ظايةتكعحة26ـ  19سىرة هاققة ) 3(
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بعز  :  ظذنع هةمراهلعرع آأرىص   .بويع ظذزذن قعلعنعدذ    ظةمما آاصعر بولسا يىزع قارا،      . ظئرعشعسعلةر، دةيدذ 
ةيمعز  اناه تعل دعن ص ذنعث يامانلعقع اآع ب دعن ي ئغعنعص بذنعث ا س ع اهللا.اهللا تاظاالغ ذنع ق!  ظ عمعزغا ب ئش

دذ ذ. آةلتىرمعسةث، دةي دذ ظ عغا آئلع ذالرنعث قئش ذالر.  ظ ع اهللا: ظ دذ  ! ظ اث، دةي ؤا قعلس ذنع رةس ذ. ب  اهللا :ظ
  .»يعراق قعلسذن، هةربعرعثالر مذشذنعثغا ظوخشاشقا ظئرعشعسعلةر، دةيدذ) رةهمعتعدعن(تاظاال سعلةرنع 
 تئخعمذ ضذمراه بولعدذآور بولغان ظادةم ظاخعرةتتعمذ آور ؤة ) دعلع(بذ دذنيادا ظعبنع ظابباس 

ةتنعث مةنعسع     ذ ظاي ارلعقالر ب د قات ع زةي ةتادة ؤة ظعبن د، ق ذما، مذجاهع ذ ظةنه دةرةزعيةلاله آعمكع :  هةققع
ادا  دعن آور بولسا      مذشذ دذني اآعتلعرع ؤة مأجعزعلعرع ذ اهللا تاظاالنعث آةلتىرضةن هأججةت ـ ص ظاخعرةتتعم

  . بعز اهللا تاظاالغا سئغعنعص بذنعثدعن صاناه تعلةيمعز.  دئضةنلعكتذر دئدع،تئخعمذ ضذمراه بولعدذ آور ؤة
 * * * * * * *  
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ةيرعينع  دعن غ ة قذرظان دذرذص، بعزض لعق قعل ذرظانغا خعالص ظذالر سئنع بعز ساثا ؤةهعي قعلغان ق

) ظأزلعرعضة(ظةلؤةتتة ظذالر سئنع ) ظذالرنعث آأثلعدعكعدةك قعلغعنعثدا(س قالدع، ظعصتعرا قعلدذرذشقا تا
 ظذالرغا مايعل بولذص ،مذستةهكةم قعلمعغان بولساق) هةقتة تذرذشتا(بعز  سئنع .73دوست قعلعؤاالتتع

ذنيا ؤة  ظةضةر شذنداق قعلعدعغان بولساث، ظةلؤةتتة ساثا د.74آةتكعلع هةقعقةتةن تاس قالغان ظعدعث
ادةم   ظاخعرةتتة هةسسعلةص ظازاب بةرضةن بوالتتذق، ظاندعن سةن بعزضة قارشع ياردةم بئرعدعغان هئح ظ

  .75تاصالمايتتعث
ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آاصعرالرنعث بةزع ؤةهعينع ظأزضةرتعشكة قويغان تةلعصعضة 

ثغا قاتتعق ظازابنعث بولعدعغانلعقع  ظذنع، ظذالرغا ظازراق مايعل بولذص قالغعنعدا،ماقذل بولذص
  توغرعسعدا 

اردةم قعلغانلعقعدعن، ظذنع       اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ي ة  ( ظأزعنعث ص هةقعقةتت
تا ث يامانلعق   ) تذرذش ذنع يامانالرنع دعن ؤة ظ تةهكةم قعلغانلعقع ة ـ             مذس كعلةرنعث هعيل دعن ؤة ظةس ع

اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعشعغا ؤة ظذنعثغا   . عن خةؤةر بئرعدذ  ردعن ساقالص قالغانلعقعد  معك
عنعث        رةر آعش دعن بع االمنع مةخلذقاتلعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةم ص دذر، ه ة بولغذحع كة ظعض اردةم بئرعش ي
ذنعثغا            اقلعغذحع، ظ ذنع س ذحع، ظ ة بولغ أزع ظعض ذنعثغا ظ ةلكع ظ تعن، ب الص قويماس عغا تاش ة بولذش ظعض

اآع غةربعدة بولسذن             ي  ،اردةم بةرضىحع ؤة ظذنعث ظئلعص آةلضةن دعنعنع مةيلع زئمعننعث شةرقعدة بولسذن ي
دذر       ة قعلدذرغذحع تعدعن غةلعب ث ظىس علعق قعلغانالرنع مةنلعك ؤة قارش ذنعثغا دذش ةيغةمبةر . ظ ص

  ! ظةلةيهعسساالمغا قعيامةت آىنعضعحة اهللا تاظاالنعث مةغصعرعتع ؤة رةهمعتع بولسذن
 * * * * * * *  
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ذدعيالر( ئنع ) يةه ة(س ةم ) مةدعن ئنع خاتعرج ةردة س ذ ي ىن، ظ ؤئتعش ظىح دعن حعقعرع زئمعنع

ا ؤاقعت  ذالر ظازغعن يعن، ظ دعن آئ تذرغذزماسلعققا تاس قالدع، شذنداق بولغاندا، سةن حعقعص آةتكةن
يعن هاالك بوالتتع (تذرااليتتع  ذ (. 76)يةنع ظازغعنة ؤاقعتتعن آئ سةندعن ظعلضعرع بعز ظةؤةتكةن ) ب

يةنع صةيغةمبةرلعرعنع ظارعسعدعن هةيدةص حعقارغان هةرقانداق ( تذتقان يولعدذر صةيغةمبةرلعرعمعزنعث
، تذتقان يولعمعزدا ظأزضعرعش )ظىممةتنع هاالك قعلعش اهللا نعث صةيغةمبةرلعرع هةققعدة تذتقان يولعدذر

  .77تاصالمايسةن
  بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا

ل قع  دة نازع لةر هةققع ةت قذرةيش ذ ظاي دعب عدعن  . لعن االمنع ظارعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ
دا اهللا تاظاال ظذالرغا بذ ظايةت بعلةن تةهدعت سالدع         عحعقعر ةيغةمبةر     . ؤةتمةآحع بولغان ةنع ظةضةر ظذالر ص ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظارعسعدعن حعقعص آةتكةندعن آئيعن             ،ؤةتسةعظةلةيهعسساالمنع حعقعر   ، ص
ةيغةمبةر     . كعدة ظذزذن تذرالمايدعغانلعقع بعلةن تةهدعت سالدع     ظذالرنعث مةآ  ظةمةلعيةتمذ شذنداق بولدع، ص

دعغان ظةز  عرالردعن آئلع االمغا آاص ذص  عظةلةيهعسس اتتعق بول ايعتع ق ةت ناه االم  ،ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ةقةت بعر يئرعم يع         ا ص ل ظأتتع ـ دة، اهللا   ظذالرنع تاشالص هعجرةت قعلعص حعقعص آةتكةندعن آئيعن ظارعلعقت

تعن        عم تىزمةس قا آئلعش ذرذش قعلعشعش ارا ظ دة ظأزظ ذالرنع بةدرع االمنع ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص تاظ
ةردع، ظذنع ظذالرغا هأآىم            . ظذحراشتذردع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذالردعن ظأحعنع ظئلعص ب اهللا تاظاال ص

  . ياردةم ظاتا قعلدع )ظذالرغا قارشع(حع قعلدع ؤة ظذنعثغا قارعغذحع
ذالرنعث        ألتىردع ؤة ظ ةتلعكلعرعنع ظ ذالرنعث هأرم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل ش

دع   ة ظال العلعرعنع ظةسعرض دع   . ب داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ ( :ش ةن ) ب ز ظةؤةتك عرع بع ةندعن ظعلض س
عن هةيدةص حعقارغان هةرقانداق يةنع صةيغةمبةرلعرعنع ظارعسعد(صةيغةمبةرلعرعمعزنعث تذتقان يولعدذر 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظةضةر )ظىممةتنع هاالك قعلعش اهللا نعث صةيغةمبةرلعرع هةققعدة تذتقان يولعدذر
ازابالر            ادا هئح آعمضة آئلعص باقمعغان ظ ة ظذالرغا دذني رةهمةت صةيغةمبعرع بولمعغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتت

ةتتع د  . آئل اال مذن ذثا اهللا تاظ دعش دا     : اق دئ ذرغان حئغعث دة ت ذالرنعث ظعحع ةن ظ ةش  (س عنع هأرمةتل س
  . )1(اهللا ظذالرغا ظازاب قعلمايدذ) يىزعسعدعن

 * * * * * * * 
 ÉΟ Ï% r& nο 4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9à$ Ï! Ä§ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡xî È≅ ø‹©9 $# tβ# u öè% uρ Í ôf xø9 $# ( ¨βÎ) tβ# u ö è% Í ôfx ø9 $# šχ% x. 

# YŠθåκ ô¶tΒ ∩∠∇∪ zÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰ ¤f yγtFsù Ïµ Î/ Z's# Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã βr& y7 sW yèö7 tƒ y7 š/u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt ¤Χ ∩∠∪  
بامدات . آىن قايرعلغان ؤاقعتتعن تارتعص قاراثغذ حىشكةن ؤاقعتقا قةدةر ناماز ظوقذغعن!) ظع مذهةممةد( 

 .78حوقذم بامدات نامعزعدا هازعر بولعدذ) آىندىزنعث ؤة آئحعنعث صةرعشتعلعرع(نامعزعنعمذ ظوقذغعن، 

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33سىرة ظةنفال ) 1(
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) ناماز ظوقذشقا، قذرظان ظوقذشقا(بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بعر قعسمعدا ) ظعبادةت(ساثا نةصلة 
يةنع بىيىك شاصاظةت (صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظورذنغا !)  ظع مذهةممةد(ظويغانغعن، 

  .79تذرغذزذشع مذهةققةتتذر) ماقامعغا
   توغرعسعداشنامازالرنع ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلعشقا بذيرذ

داق        ذيرذص مذن قا ب ادا قعلعش دا ظ أز ؤاقتع ازالرنع ظ ةرز نام االمنع ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص اهللا تاظ
. آىن قايرعلغان ؤاقعتتعن تارتعص قاراثغذ حىشكةن ؤاقعتقا قةدةر ناماز ظوقذغعن!) ظع مذهةممةد(: دئدع

: بذ ظايةت بةش ؤاخ نامازنعث ؤاقعتلعرعنع ظأز ظعحعضة ظالدع، اهللا تاظاالنعث       عنعمذ ظوقذغعن بامدات نامعز 
)آىن قايرعلغان ؤاقعتتعن تارتعص قاراثغذ حىشكةن ؤاقعتقا قةدةر ناماز ظوقذغعن!) ظع مذهةممةد  دئضةن

دع، اهللا      رع ظئلعن ث ؤاقعتلع تةن نامازلعرعنع ام ؤة خذص عر، ش عن، ظةس دعن صعش ثظايعتع دات :  تاظاالنع  بام
  .  دئضةن ظايعتعدعن بامدات نامعزعنعث ؤاقتع ظئلعندعنامعزعنعمذ ظوقذغعن

ع      ث ؤاقعتلعرعن ارقعلعق نامازالرنع أزع ظ ةلعيتع ؤة س ث ظةم االم ظأزعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذنك  ذلمانالر بذض ذص آئ مذس عحة ظوق دع   ع آىنض ان قعل علعي باي دةك تةصس ذنع آئيعنك. لعؤاتقعنع ةر ب عل

  . ظعلضعرعكعلةردعن ؤة بعر ظةؤالد يةنة بعر ظةؤالدتعن شذنداق قوبذل قعلعص آةلدع
  صةرعشتعلةرنعث بامدات بعلةن ظةسعر نامعزعدا توصلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

) دذ ) آىندىزنعث ؤة آئحعنعث صةرعشتعلعرع دا هازعر بولع ذم بامدات نامعزع ةتنعث     حوق بذ ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق   مةنعسع هةققعدة ظعبنع م  ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص ةسظذد ظةب

  .نامعزعغا آئلعدذآئحة ؤة آىندىزنعث صةرعشتعلعرع بامدات : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ظعمام بذخارع ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      

ةت ق دذ رعؤاي ذغان   «: علع ةن ظوق ةت بعل ة       جاماظ ةش دةرعج عرمة ب ازدعن يعض ذغان نام ذز ظوق از يالغ نام
ذر،  دات   ظارتذقت تعلعرع بام دىزنعث صةرعش ة ؤة آىن دذ  آئح ة آئلع ر يةرض دا بع ذهىرةيرة .»نامعزع  ظةب

ذ ذ ظةنه ث :رةزعيةلاله اثالر اهللا تاظاالنع ةر خالعس ذغعن، :  ظةض ذ ظوق دات نامعزعنعم دىزنع(بام ث ؤة آىن
  . دئضةن ظايتعنع ظوقذثالر، دئدع حوقذم بامدات نامعزعدا هازعر بولعدذ) آئحعنعث صةرعشتعلعرع

ذدعن     ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنه ع مةسظذد ؤة ظةب ةد، ظعبن ام ظةهم دة ظعم ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ندىزنعث صةرعشتعلعرع   آئحة ؤة آى «: ص

  .  بذ هةدعسنع تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدع.»نامعزعغا آئلعدذبامدات 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ثالردا آ«: دئض علةرنعث ظعحع تعلعرع ظالمعشعص  س دىزنعث صةرعش ث ؤة آىن ئحعنع
دا بعر يةرضة توصلعشعدذ، ظاندعن آئحعدة سعلةر بعلةن                    تذرعدذ، ظذالر بامدات نامعزع بعلةن ظةسعر نامعزع

علةرنعث      ار س دذ، صةرؤةردعض أتىرىلىص آئتع تعلةر آ ان صةرعش ة بولغ ةهؤالعثالرنع(بعلل دان) ظ عمذ ظوب  بعلس
بعز ظذالرنعث قئشعغا    : نداق هالدا تاشالص قويذص حعقتعثالر؟ دةص سورايدذ، ظذالر       بةندعلعرعمنع قا  :ظذالردعن

بارغاندا ظذالر ناماز ظوقذؤاتقان ظعكةن، ظذالرنع تاشالص قويذص قايتعص حعققاندعمذ ناماز ظوقذص قالدع، دةص       
دا بعر يةرضة    ذحع صةرعشتعلةر بامدات نامعزع بعلةن ظةسعر نامع  غعغدقو:  ظعبنع مةسظذد .»جاؤاب بئرعدذ  زع

عدذ،توص تذرعدذ،  لعش ورذن ظالماش ازالردا ظ ذ نام ذالر مذش دع ظ راهعم   .  دئ دة ظعب ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
  . نةخةظع، مذجاهعد، قةتادة ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع
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   توغرعسعداشآئحعدة قوصذص ناماز ظوقذشقا بذيرذ
 ناماز ظوقذشقا، قذرظان ظوقذشقا(سمعدا بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بعر قع) ظعبادةت(ساثا نةصلة (

انغعن ةنعظويغ قا  ي ازدعن باش ةرز نام االمنع ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص از ،اهللا تاظ ذص نام دة قوص  آئحع
ذيرذدع قا ب ةنلعكعنع     . ظوقذش داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس ة ظعم ذ هةقت ب
دذ ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهع: رعؤاي يعن قايسع نامازنعث  ص ازدعن آئ ةرز نام ذق ) ساؤابع(سساالمدعن ص ظارت

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؟دةص سورالدع  ذغان  قوصذص آئحعدة«:  ص ةردع » ناماز  ظوق شذثا اهللا . دةص جاؤاب ب
ذيرذيتتع       ،تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع صةرز نامازدعن باشقا       ظعبنع ظابباس   .  آئحعدة ناماز ظوقذشقا ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آئحعدة ظذخالص قوصذص                  رة زعيةلالهذ ظةنهذما، ظاظعشة ؤة باشقا ساهابعالردعن ص
  ! اهللا تاظاالغا شىآىرلةر بولسذن. ناماز ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلعندع

تةن نامعزعدعن آئيعن                : هةسةنبةسرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقذشقا بذيرذلغان ناماز بولسا خوص
ازدذر،ظوقذل دعغان نام دعع دة  . دئ االمنعث آئحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص أزعمذ يةن ذ س رعنعث ب  هةسةنبةس

  . ظذخالص قوصذص ظوقذغان نامعزعغا قارعتعلعدذ
د ةيغةمبةر      : مذجاهع امعزع ص ذغان ن ذص ظوق ذخالص قوص دة ظ االمنعث آئحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةقةت   ىن ص االم ظىح لةظةلةيهعسس ع  نةص ادةت بولذش االمنعث  . دذر ظىحىنظعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص حىنك
ةحىرى    ذناهلعرع آ ع ض عرعكع ؤة آئيعنك االمنعث    ظعلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمما ص دذر، ظ لىص آةتكةن

ذناهلعرعنع     ذنعث ض ع ظ از ظوقذش ذص نام دة قوص ث آئحع دعدذ،يذيعظىممعتعنع ة  . دئ ة ظةبذظةمام ذ هةقت  ب
  . ئدعباهعلعية رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ شذنداق د

) دعغان ظورذنغا !)    ظع مذهةممةد اظةت (صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنع ىك شاص ةنع بىي ي
ا ذر) ماقامعغ ع مذهةققةتت ئنع   تذرغذزذش ز س ع بع ةت آىن ةنع قعيام ا ي دعغان ظورذنغ مةدهعيعلعنع
ذحىنتذرغذزذشع ذيرذغان ظعشالرنع قعلغعن  س،معز ظ ةن ب ذالرنعث .ةن م ارلعق آعشعلةر ؤة ظ ياراتقذحعسع  ب

  .بولغان اهللا تاظاال ظذ ظورذندا ساثا مةدهعيعلةر ظوقذيدذ
دع   داق دئ ةرعر مذن ع ج العملعرع : ظعبن ةظؤعل ظ ةن ت و : آأصلعض ذ ظ ا(رذن ظ ع اهللا  )بولس ةت آىن  قعيام

ث تاظاال دعن راهةتلةندىرىشنع ث ظئغعرلعقلعرع ذ آىننع علةرنع ش ىنع آعش االم ، ظىح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
  . دةيدذ شاصاظةت قعلعش ظىحىن تذرعدعغان ظورذندذر،آعشعلةرضة 

دذ   ةت قعلعنع داق رعؤاي ذدعن مذن ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ذحع  : هذزةيف ذالرنع حاقعرغ علةر ظ ارلعق آعش ب
يارعتعلغان ؤاقتعدعكعدةك   ) دةسلةص ( خذددع ظذالر     ،ظاثلعتااليدعغان ؤة قارعغذحع آأرةلةيدعغان   ) ظاؤازعنع(

اق االث ظاي لعنعص تذرعشعدذ   آعيعمسعز ه،ي دانغا توص ر مةي تىز بع ة تىص ر  . الةتت اهللا تاظاالنعث ظعزنعسعز بع
حاقعرعقعثغا  «: دةص حاقعرعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال . ظادةممذ ضةص قعلمايدذ  

ق    دعن رازعلع ن دعلعم ةن آئحع ذص ظ    بعل اثا مةنس انلعق س دا، يام ئنعث قولذث علعق س ةن، ياخش ةس، لعم ةم
تذ،          دا تذرذص دةث ظالدعث عدذر، بةن ان آعش ةت قعلغ ةن هعداي ع س قان آعش ول تاص وغرا ي الر (ت ارلعق ظعش ) ب

ا ؤة       ةن آاتت تعدذر، س ةن تةرةص ةقةت س ع ص اناهلعنعش ظورن ذش ؤة ص دذ، قذتذل اثا قايتع ةندعندذر ؤة س س
ةبعنعث صةرؤةردعضارع  ع آ اك دةص ! ظىستىندذرسةن، ظ ةمحعلعكتعن ص ة آ ئنع هةمم ذيمعزس دذ» تون ذ . دةي  ب

  . دذرمةدهعيعلعنعدعغان ظورذن ،بولسا اهللا تاظاال بايان قعلغان
ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ورذن : ظعبن دعغان ظ دذر،  مةدهعيعلعنع ش ظورنع اظةت قعلع ا شاص   بولس

دع دذ    . دئ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذنداق دئض ذ ش ه مذجاهعدنعثم ع ظةبذنذجةي ذند . ظعبن رعمذ ش اق هةسةنبةس
  . دئدع
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ةنع قةبرعدعن   (صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعيامةت آىنع زئمعن تذنجع يئرعلعص بئرعدعغان            : قةتادة ي
اؤؤةل ذرظ دعغان آعشعدذر،  ) لعدعغانذ قذص اظةت قعلع تة شاص ةث دةسلةص دعؤة ظ العمالر. دئ ذ، :  ظ االظ : اهللا تاظ
)يةنع بىيىك شاصاظةت ماقامعغا(رذنغا صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظو!)  ظع مذهةممةد (

  .  دةص قارايدذدذر،مةدهعيعلعنعدعغان ظورذن ، دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغانتذرغذزذشع مذهةققةتتذر
داق       دعغان ؤة هئحقان ئرعك بولماي ادةم ش داق ظ ع هئحقان ةت آىن االمغا قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

اردذر  ظادةم ظذنعثدا بعللة بولمايدعغان نذرغذنلعغ      اتالر ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زئمعن تذنجع     . ان ظعلتعص ص
دعغان   رعلعص بئرعلع دعن  (يئ ةنع قةبرع اؤؤةلي ذرلعدعغانظ عدذر)  قذص االم  . آعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

تعدا            ث ظاس ذ بايراقنع علةر ظ ذص، آعش ايرعقع بول ارا ب ذنعث ق دذ، ظ ةن بارع ذالغ بعل دانعغا ظ لعنعش مةي توص
ظذنعثغا مةخلذقاتالرنعث   . غان ظادةم ظةث آأص بولعدعغان آأل ظذنعثغا شذ ظورذندا بئرعلعدذ          آئلعدع. بولعدذ

  . رضاهعدعكع آاتتا شاصاظةت قعلعش ظعمتعيازع بئرعلعدذ حعقعرعش ظىحىن اهللا تاظاالنعث دةظعحعدة هأآىم
علةر  ص (آعش ةص قعلع نع تةل اظةت قعلعش عدة شاص راهعم،  ) دةسلعص ذه، ظعب دعن ن ادةم، ظان ا، ظ مذس
دةص » مةن ظذنداق قعاللمايمةن    «:  ظذالرنعث هةر بعرع      ،لةيهعسساالمالرنعث قئشعغا آئلعدذ  ظاندعن ظعسا ظة  
دذ  اؤاب بئرع ةد  . ج ذالر مذهةمم دا ظ دذ  ظاخعرع عغا آئلع االمنعث قئش االم  . ظةلةيهعسس ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم

ذالرغا ذنداق  «: ظ ةن ش ةن م ذنداق قعلعم ةن ش ةن، م اؤاب بئ» قعلعم دذدةص ج ة (. رع ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
  .  ظأز ظورنعدا تةصسعلعي توختعلعمعز)خالعسا

اظة              ا هأآىم قعلعنغان بعر تىرآىم آعشعلةرضة شاص ت قعلعص ظذالرنع   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دوزاخق
تعن قايتذرذ  دذ دوزاخ دعغان       . ؤالع أآىم حعقعرع ذص ه ع بول دة بعرعنح ةتلعرع ظعحع ةيغةمبةرلةردعن ظىمم ذ ص ظ

ةي  ةن آأؤرىآتعن ظأتىش رذخسعتع ظةث باشتا         . غةمبةردذرص ةيغةمبةرلةرنعث ظعحعدة ظذنعثغا ظىممعتع بعل ص
دذ لعمنعث ق. بئرعلع ام مذس ة آع ظعم ذ جةننةتك دة، ظ ان رعؤايعتع دعغانالرنعث  علغ اظةت قعلع كة شاص رعش

  . قعسعدذرظاؤؤةل
دع  ان قعلعن داق باي تة مذن ةن هةدعس دة آةلض ذر هةققع ارلعق مأمعن: س ةيغةمبةر ب ة ص ةر جةننةتك ل

ظذنعث  . ؤؤعلعدذر ا ظذ جةننةتكة آئرعدعغانالرنعث ظةث ظ         .آعرعدذظةلةيهعسساالمنعث شاصاظةت قعلعشع بعلةن     
ة    ذرذن جةننةتك ةردعن ب قا ظىممةتل ع باش دذظىممعت ةل       . آعرع ىش  ـ ياخشع ظةم ع آىتىرىل ادةتلعرع تئخ ظعب

ةيغةمبةر     . علعرعنع آأتىرعدذ  دةرعجعسعضة يةتمعضةن بعر ضذرذه آعشعلةرنعث دةرعج   ةقةت ص ظذ، جةننةتتعكع ص
دعغان ق بولع االمغعال اليع عدذر،ظةلةيهعسس علةنعث ظعضعس ان ؤةس ةرتعؤة بولغ ا م ةث آاتت اال .  ظ اهللا تاظ

ذ   ةيغةمبةرلةر ؤة مأمعنلةرم تعلةر، ص دا، صةرعش ةن ؤاقتع عتعنع بةرض ش رذخس اظةت قعلع ذناهكارالرغا شاص ض
دذ  اظةت قعلع ةيغة. شاص ذنلعغان     ص دعغان نذرغ ع بعلمةي االدعن باشقعس انعنع اهللا تاظ االم س مبةر ظةلةيهعسس

  . آعشعلةرضة شاصاظةت قعلعدذ، شاصاظةت قعلعشتا هئحكعم ظذنعثغا تةث آئلةلمةيدذ
ةرجعمعهالع   ”مةن بذ مةسعلعنع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ت  دئضةن آعتابعمنعث ظاخعرعسعدعكع    “ص

  ! اهللا تاظاالغا هةمدذساناالر بولسذن.  بايان قعلدعمتةصسعلعابتا  دئضةن ب“خذسذسعيةتلةر”
ان قعلعمعز     مةدهعيعلعنعدعغان ظورذن هازعر بعز   اهللا تاظاالنعث شذ   .  هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنع باي

  ! ياردعمع بعزلةرضة بولسذن
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم ذخارع ظعبن ام ب ع : ظعم ةت آىن ارلعق قعيام  ب

دا ظولتذرذص قالعدذ، هةر بعر ظىممةت صةيغةمبعرعضة ظةضعشعدذ             !  ظذالر، ظع صاالنع   .آعشعلةر تعزالنغان هال
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   . شاصاظةت قعلغعن، دةيدذ! شاصاظةت قعلغعن، ظع صاالنع    ظاخعرع شاصاظةت قعلعش ص

  .غا تذرغذزعدعغان آىندذرمةدهعيعلعنعدعغان ظورذن مانا بذ، اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع. آئلعدذ
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ةرعر  ع ج ذ  ، ظعبن ةر رةزعيةلاله ع ظأم ذ ظعبن داق    ظةنه االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص
هةتتا تةرلةردعن هاسعل    . قذياش ناهايعتع يئقعن قعلعندذ   ) قعيامةت آىنع («: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ادةم   ظ . بولغان سذ قذالقالرغعحة يئتعدذ   ذرذص ظ ة ت اردةم سورايدذ ذالر شذ هالةتت ادةم .ظةلةيهعسساالمدعن ي  ظ
االم ادةم ظةمةسمةن،  : ظةلةيهعسس دعغان ظ اردةمنع قعالالي ذ ي ةن ب دذم دعن .  دةي ذالر(ظان ادعن ) ظ اردةم مذس ي

اردةم سورايدذ، مذهةم    ) ظذالر(ظاندعن  . سورايدذ، مذسامذ شذنداق دةيدذ    مةد  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ي
دذ، شذ آىنع اهللا تاظاال   ةننةتنعث ظعشعكعنعث هالقعسنع تذتع   ظةلةيهعسساالم شاصاظةت تعلةش ظىحىن بئرعص ج     

ذنع  دعغان ظورذنظ دذمةدهعيعلعنع ا تذرغذزع ا .»غ نع ظعم ذ هةدعس دع  ب ةت قعل ذنداق رعؤاي ذ ش  .م بذخارعم
ئكعن ذنع  «: ل اال ظ ع اهللا تاظ دعغان ظورذنشذ آىن ا تذرغذزعمةدهعيعلعنع ة  غ ةردعكع هةمم ذنعثغا شذ ي دذ، ظ

  .  سأزنع قوشذص قويدعدئضةن» آعشعلةر مةدهعية ظئيتعدذ
اظةت      ظاندعن :  ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ،ظةبذداؤذد تايالعسع   اهللا تاظاال شاص

دعن   دذ، ظان ىن (قعلعشقا رذخسةت بئرع اظةت قعلعش ظىح دذ ) شاص االم تذرع دعن . جعبرعظعل ظةلةيهعسس ظارقع
ذزةظرا       دذ، ظةب االم تذرع ا ظةلةيهعسس اآع مذس ا ي دعن ظعس دذ، ظارقع االم تذرع راهعم ظةلةيهعسس ذ  : ظعب ةن ظ م

ةيغةمبعرعثالر تذرذص        . ، دئدع نعث تذرعدعغانلعقعنع بعلةلمعدعم  سعظعككعسنعث قايسع  ظاندعن تأتعنحعسعدة ص
اظةت قعلمايدذ    شاصاظةت قعلعدذ، ظذنعثدعن آئيعن هئحكعم ظذ شاصاظةت قعلغان        : بذ، اهللا تاظاال  . دةك آأص شاص

)يةنع بىيىك شاصاظةت ماقامعغا(صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظورذنغا !)  ظع مذهةممةد (
  .دذرمةدهعيعلعنعدعغان ظورذن ، دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغانتذرغذزذشع مذهةققةتتذر

ةد  ام ظةهم ذ ظ ،ظعم ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذظةب ةنلعكعنع ةنه داق دئض ةت قعلعنعث مذن ز ( :دذرعؤاي بع
دذق    ة ظع ةتتة بعلل ان زعياص ةآلعص قعلغ ةن ت االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االمنعث ،)ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

دعغا ث ظال دع( قوينع ع)ظال دع قول ث  .  آةلتىرىل االم قوينع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع(ص ول )ظال عنع ق  ضأش
قعيامةت   «:يغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر حعشلةم يئضةندعن آئيعن مذنداق دئدع       صة .يئيعشكة ظامراق ظعدع  

ع انعيةتنعث يولباشحعس ةن ظعنس ع، م ةنآىن دعغانلعقامعشئ، ن بولعم ذنداق بولع علةر؟ اهللا ق ش عنع بعلةمس
دذ ؤة ظاثلع .رذنغا يعغعدذو ياشعغان بارلعق ظعنسانالرنع بعر ظبذرذن ؤة آئيعن    .يااليدذ  ظذالر ظأزظارا آأرةلةي

ئقعن   ذق ايعتع ي انغا ناه دذياش ظعنس انقعلعنع قانلعقتعن   نع ، ظعنس ةم باس اتتعق غ ة       ق ر ـ بعرعض ةن : بع س
ث  ا ظأزةثنع ةن؟ قايسع هالغ ا قارعمامس ىص قالغانلعقعثغ دعغان     حىش اظةت قعلع اثا شاص دا س ث ظالدع  اهللا نع

ةزع آعشعلةر    .بعرةر آعشعنع تاصمامسةن؟ دئيعشعص آئتعدذ         اد   :  ب قئشعغا  ) ظةلةيهعسساالمنعث (ةم سعلةر ظ
ادةم ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص          ظذالر   شذنعث بعلةن  .بئرعثالر، دةيدذ  اظةت تةلةص قعلعص ظ سةن  :  شاص

ان،       ةن ياراتق ع بعل أز قول ئنع ظ ع، اهللا س انالرنعث ظاتعس اث ظعنس ةن ؤة    بولس ان آعرضىزض أزع ج اثا ظ  س
ذثا س   دذرغان، ش ةجدة قعل اثا س تعلةرنع س ةص  صةرعش اظةت تةل ة شاص دا بعزض ارعثنعث ظالدع ةن صةرؤةردعض

ن ع آأر . قعلغع ةن ظئغعرحعلعقن ة آةلض دذبعزض ةن؟ دةي االم. مةيؤاتامس ادةم ظةلةيهعسس ةن : ظ هةقعقةت
اهللا مئنع  . صةرؤةردعضارعم بىضىن بذنعثدعن ظعلضعرع ؤة آئيعنمذ ظاححعقالنمايدعغان دةرعجعدة ظاححعقالندع            

ظذنعثغا  ) ظذنعث مئؤعسعنع يةص   (مةن  . يئيعشتعن توسقان ظعدع  ) مئؤعسعنع(نعث  بعر دةرةخ ) جةننةتتعكع(
سعلةر نذهنعث قئشعغا     ،)دئضةن ضةصنع ظىح قئتعم دةص        (مةنمذ ظأزةمنعث هالع بعلةن      . ظاسعيلعق قعلدعم 
  . بئرعثالر، دةيدذ

ئلعص  دعغا آ ذهنعث ظال ذالر ن ذه: ظ ع ن ةيغةمبةرلةرنعث ت ! ظ ةن ص ا ظةؤةتعلض ةن زئمعنغ ع، س ذنجعس
ئنع   ةن اهللا س دة  ”هةقعقةت ذحع بةن ىآرع قعلغ دع“ش اظةت   .  دةص ظاتع ة شاص دا بعزض ارعثنعث ظالدع صةرؤةردعض

دذ ةص قعلغعن، بعزنعث هالعمعزنع آأرمعدعثمذ؟ دةي ةن صةرؤةردعضارعم بىضىن بذنعثدعن : نذه. تةل هةقعقةت
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ايعم      مئ. ظعلضعرع ؤة آئيعنمذ ظاححعقالنمايدعغان دةرعجعدة ظاححعقالندع        نعث ظعجابةت قعلعنعدعغان بعر دذظ
دع ار ظع دذم . ب ا قعلعص بول ةؤمعمنعث يوقعلعشعغا دذظ ةن ق ا بعل ذ دذظ ةن ظ ةن . م الع بعل ذ ظأزةمنعث ه مةنم

  .  سعلةر ظعبراهعمنعث قئشعغا بئرعثالر، دةيدذ)ئضةن ضةصنع ظىح قئتعم دةص(
 سةن بولساث اهللا  !عث ظةلحعسع ظعبراهعم ظع اهللا ن  : ص ظالدعغا آئلع  نعثظذالر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم  

اظةت تةلةص قعلغعن         دوستع،    صةيغةمبعرع ؤة  نعث  بعزنعث هالعمعزنع   ،صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعدا بعزضة شاص
دذ   ذ؟ دةي االم  ظع. آأرمعدعثم راهعم ظةلةيهعسس عرع ؤة      : ب دعن ظعلض ىن بذنعث ارعم بىض ةن صةرؤةردعض هةقعقةت

دعغان دةرعج  ذ ظاححعقالنماي دع  آئيعنم دة ظاححعقالن ث  دة(ع دعن ظأزعنع أ  ص ظان ان س ز يالغ ىح ظئغع ز ظ
ا ان قعلعص نلعقعلغ تعم دةص   ، قعنع باي ىح قئ نع ظ ةن ضةص ةن دئض الع بعل ذ ظأزةمنعث ه ا  ، )مةنم علةر مذس س

   . دةيدذ،ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا بئرعثالر
ئلع  دعغا آ االمنعث ظال ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ع مذ : صظ ث ظةلحعس ع اهللا نع اظ اث اهللا !س ةن بولس  س

اظةت  سةن، بةر ؤة تةؤرات نازعل قعلعنغان صةيغةم   قعلغان  سأز ؤاسعتةبع صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعدا بعزضة شاص
دذ   ذ؟ دةي العمعزنع آأرمعدعثم ن، بعزنعث ه ةص قعلغع االم .تةل ا ظةلةيهعسس ارعم : مذس ةن صةرؤةردعض هةقعقةت

 تعن ناهةق  ، ظوقذشماسلعق  ايدعغان دةرعجعدة ظاححعقالندع     بىضىن بذنعثدعن ظعلضعرع ؤة آئيعنمذ ظاححعقالنم      
ألتىر  ادةم ظ اتتعق خعجعلمةن قص قويغانلعىظ ةن،  . عم ظىحىن، صةرؤةردعضارعمدعن ق مةنمذ ظأزةمنعث هالع بعل

   . دةيدذ،نعث ظالدعغا بئرعثالر ظةلةيهعسساالمساي سعلةر ظع،)دئضةن ضةصنع ظىح قئتعم دةص(
 سةن بولساث اهللا نعث    !ظع اهللا نعث ظةلحعسع ظعيسا     : صعث ظالدعغا آئلع  ظذالر ظعيسا ظةلةيهعسساالمن  

ةزرعتع  لعغانمةريةمضه ةن آةلعمعسعدذرة تاش ث   (س عز، اهللا نع ةنع ظاتعنعث ؤاسعتعسعس ةل ”ي ذدقا آ “ ؤذج
أزعدعن يارعتعلغاندذر  ةن س ةندئض ر روهتذر  )س ةن بع عدعن آةلض ةن،، اهللا تةرعص دا   س وؤاق حئغعث ىآتة ب بأش

ةص قعلغعن  صةيغةمبةرسأزلعضةن اظةت تةل ة شاص دا بعزض ارعثنعث ظالدع العمعزنع ،سةن، صةرؤةردعض  بعزنعث ه
دذ ذ؟ دةي االم .آأرمعدعثم ا ظةلةيهعسس عرع ؤة : ظعيس دعن ظعلض ىن بذنعث ارعم بىض ةن صةرؤةردعض هةقعقةت

ذص(آئيعنمذ ظاححعقالنمايدعغان دةرعجعدة ظاححعقالندع     اي،   نعث سةؤةنلعكلعرعنع ع ظأز،دةص بول تعلغا ظالم
دعغا     ،)مةنمذ ظأزةمنعث هالع بعلةن دئضةن ضةصنع ظىح قئتعم دةص          سعلةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظال

   .دةيدذ، بئرعثالر
ةيغةمبعرع ظع  : صشذنعث بعلةن ظذالر مئنعث ظالدعمغا آئلع      ةيغةمبة   !اهللا نعث ص نعث لةر سةن بولساث ص

 صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعدا بعزضة     رعثنع اهللا آةحىرضةن بةندة،   عسع، ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ضذناهلع    حنضةتى
ةص قعلغعن اظةت تةل دذ ،شاص ذ؟ دةي العمعزنع آأرمعدعثم ةن . بعزنعث ه ةن شذنعث بعل  ظةرشعنعث ظاستعغا م

ةن  ا اهللا تاظاال .بارعم ةردة   (غ ذ ي ةن )ش ةجدة قعلعم ا . س ةن   اهللا ماث ة بعلدىرمعض اناالرنع  هةمد هئحكعمض ذس
دذ ةن   . (بعلدىرع ذالر بعل ةن ش ةن  م انا ظئيتعم ا هةمدذس ةجدعدة اهللا خال، )اهللا غ ان حاعس ةن غغ ة تذرعم  .قعح
ةن: ظاندعن اهللا اظعتعثنع ق،بئشعثنع آأتىرضعن، سورعغعنعثنع بئرعم ذل قعلعمةنو شاص دذ، ب بئشعمنع . دةي

ةجد ةنعس دعن.دعن آأتىرعم ع : ظان ارعمظ ع.ممعتعمىظ!  صةرؤةردعض ارعم ظ ع .تعمممعىظ!  صةرؤةردعض  ظ
سوراق    ـ ظالوسنعث ظعحعدعن ممعتعثى سةن ظ!ظع مذهةممةد :هللا تاظاال ا. دةيمةن،ممعتعمىظ ! صةرؤةردعضارعم
دعغان ةقعلعنماي ع الرنع جةننةتك تعكع ظعش وث تةرةص عنآعرضتعن ك ظ عكلةر ىزض ان ظعش كة، قالغ  دعن آعرعش
دذ ا ظىممةتلةرمذ شئرعك بولعدذ،  باشقظىممعتعثضة   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دعظةث ظاخعر. دةي نعم : ا، ص جئ

عكعنعث       ع ظعش ةتنعث ظعكك ةمكع، جةنن ةن قةس ان اهللا بعل دة بولغ ةن   ظعلكع ة بعل ارعلعقع، مةآك ظ
دعكع( ةرنعث   ) بةهرةيعن ةن ي ةر دئض ة   .دةكععقظارعلهةج ر رعؤايةتت ة بع ةن  : يةن ة بعل ىرعيةدعكع(مةآك ) س

  . دئدع»دذرآةثبذسرا دئضةن يةرنعث ظارعلعقعدةك 
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ظوثذشلذق حعقارغعن، ) قةبرةمدعن(شلذق آعرضىزضعن، ظوثذ) قةبرةمضة(مئنع ! صةرؤةردعضارعم«

) يةنع ظعسالم(هةقعقةت  «.80دئضعن» ياردةم بئرعدعغان قذؤؤةت ظاتا قعلغعنهةقكة ماثا دةرضاهعثدعن 
  .81دئضعن» باتعل هةقعقةتةن ظوثاي يوقعلعدذ. يوقالدع) يةنع آذفرع(آةلدع، باتعل 

   توغرعسعداشهعجرةت قعلعشقا بذيرذ
ام دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد ظعبن :  ظةهم

ةتنع حىشىردع                 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعدة ظعدع، اهللا تاظاال ظذنع هعجرةت قعلعشقا بذيرذص بذ ظاي
»ياردةم قكة هةظوثذشلذق حعقارغعن، ماثا دةرضاهعثدعن ، مئنع ظوثذشلذق آعرضىزضعن! صةرؤةردعضارعم

  .دئضعن» بئرعدعغان قذؤؤةت ظاتا قعلغعن
رع   دع    هةسةنبةس داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي عرلعرع   : ب ةآكعنعث آاص ةيغةمبةر م ص

عالن         ىن ص ذش ظىح اغالص قوي ذنع ب اآع ظ رعش ي وغالص حعقع ذنع ق اآع ظ ألتىرىش ي االمنع ظ ظةلةيهعسس
كةندة ةآح ،تىزىش ذالرنع ظألتىرم اال ظ ص    اهللا تاظ ة حعقع االمنع مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص ص ع بول

ةتنع حىشىردع     ،آئتعشكة بذيرذص  عن، ظوثذشلذق ! صةرؤةردعضارعم «:  بذ ظاي مئنع ظوثذشلذق آعرضىزض
  .دئضعن» ياردةم بئرعدعغان قذؤؤةت ظاتا قعلغعنهةقكة حعقارغعن، ماثا دةرضاهعثدعن 

 دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع   نع ظوثذشلذق آعرضىزضعن مئ! صةرؤةردعضارعم« : اهللا تاظاالنعث  قةتادة
دة عن  : هةققع ة آعرضىزض ةنع مةدعنعض ذنعث. ي ارغعن : ؤة ظ لذق حعق عن (ظوثذش ث   )دئض ةن ظايعتعنع دئض
دةمةنعسع ارغعن:  هةققع دعن حعق دذ.مةآكع ةن بولع دع، دئض ع   .  دئ د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ة ظاب ذ هةقت ب

  . ظةسلةممذ شذنداق دئدع
 دئضعن» ياردةم بئرعدعغان قذؤؤةت ظاتا قعلغعنهةقكة دةرضاهعثدعن ماثا  بذ ظايةتنعث مةنعسع

رع  دة هةسةنبةس اال : هةققع ة (اهللا تاظ ذ ظايةتت العقعنع ؤة    ) ب نعث صادعش االمغا صارعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
 ظذنعث ظعززعتعنع   ظذنعث ظعززعتعنع ظئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعشكة، رذمنعث صادعشالعقعنع ؤة    

  .  دئدعظئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعشكة ؤةدة قعلدع،
ةتادة  دة  ق ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ورذنالش   : ب ذيرذقنع ظ ذرذلغان ب االم تاصش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ث  ىن اهللا تاظاالنع اهظىح ا دةرض دعغان بولس ذؤؤةت بولماي دعغان ق ذؤؤةتن ،عدعن بئرع ةرلعك ق دة يئت عث  ظأزع
ةرزلعرعنع ؤة       يوقلذق عنع بعلضةندعن آئيعن اهللا تاظاالدعن قذرظاننع، اهللا تاظاالنعث بةلضعلعمعلعرعنع، ظذنعث ص

ذنعث دعنعنع تذرغذزذش ظىحىن  ذؤؤةتهةقكة ظ دعغان ق اردةم بئرع ذؤؤةت .  بئرعشنع سورايدذي ذ ق حىنكع، ب
ثاهللا تاظاال اؤاد نع دذر، ن ان رةهمعتع عدا قعلغ دعلعرع ظارعس ة   بةن دع، ظةلؤةتت ا ظع ذؤؤةت بولمعس ذ ق ا مذش

  .  دئدعم قعالتتع ؤة آىحلىآلةر ظاجعزالرنع يةص آةتكةن بوالتتع،ذبةزعلةر بةزعلةرضة هذج
ة   ان آعشعلةرض ع حعقق ان ؤة قارش مةنلعك قعلغ ذنعثغا دذش ة ظ ةن يةن ةت بعل ذ  قذؤؤةتهةقعق تعنم

ةيغةمبةرلعرعمعزنع    : نداق دئدع  ظعشلعتعدعغان ظادةم بولذش الزعمدذر، شذثا اهللا تاظاال مذ   بعز هةقعقةتةن ص
ابنع،          ا قعلسذن دةص، آعت ةتنع بةرص روشةن مأجعزعلةر بعلةن ظةؤةتتذق ؤة ظذالر بعلةن بعللة، ظعنسانالر ظادال
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ىردذق ذننع حىش ذق. قان أمىرنع ياراتت ىن  ()1(ت علعدعغانلعقع ظىح وراللعرع ياس ذرذش ق أمىردعن ظ أمىر ) ت ت
أز  ـآىح     ار، اهللا نع آأرمةي            قذؤؤةتنع ظ ةظةتلةر ب  ظعحعضة ظالغان، تأمىردة ظعنسانالر ظىحىن نذرغذن مةنص

ذرذص  لعتعص (ت ع ظعش ش     ) قورالالرن ةنلةرنع بعلع اردةم بةرض ة ي ا ؤة صةيغةمبةرلعرعض ش (اهللا غ ذم قعلع ) مةل
  . )2(، اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، غالعبتذر)تأمىرنع ياراتتع(ظىحىن 

  رعغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسعداقذرةيشنعث آاصعرلع
» ةت الم(هةقعق ةنع ظعس ل ) ي دع، باتع ذفرع(آةل ةنع آ دع) ي اي . يوقال ةن ظوث ل هةقعقةت باتع
دذ عن» يوقعلع ذر   دئض ان تةهدعتت عرلعرعغا قعلعنغ ذ، قذرةيشنعث آاص ةنع ب اال  . ي ذالرغا اهللا تاظ ع، ظ حىنك

ارةت شةك          تةرعصعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةؤةتعلضة     ن قذرظان، ظعمان ؤة صايدعلعق ظعلعمدعن ظعب
ع، هةقسعزلعك      دع، حىنك دع، هةقسعزلعك يوقال ةت آةل ان هةقعق ئلعص باقمعغ ذرذن آ ذالرغا ب ان ؤة ظ بولمعغ

ارقعلعق باتعلغا    :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة. هةقعقةتنعث قئشعدا صذت تعرةص تذرالمايدذ   بعز هةق ظ
  . ))3هةق باتعلنع يوقعتعدذ، باتعل ناضاهان يوقعلعدذهذجذم قعلعمعز، 

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس ذخارع ظعبن ام ب االم : ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق       360مةآكعضة آعرضةندة آةبعنعث ظعحعدة         ار ظعدع، ص ة بذت ب لعدعكع تاياق   و دان

باتعل هةقعقةتةن    . يوقالدع ) يةنع آذفرع  (آةلدع، باتعل   ) يةنع ظعسالم (هةقعقةت  «: الصعبعلةن ظذالرنع نذق  
دذ اي يوقعلع ل ، ظوث ذقنع(باتع رةر مةخل دذ، ) بع ةيدا قعاللماي ذقنع (ص رةر مةخل ان بع ة ) يوقالغ ظةسلعض

  .  دئدع»آةلتىرةلمةيدذ
 * * * * * * *  
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شعصا ؤة رةهمةت بولعدعغان قذرظان ظايةتلعرعنع نازعل ) يةنع ظذالرنعث دعللعرعغا(بعز مأمعنلةرضة 

دذ  ادة قعلماي قعنع زعي دعن باش عرالرغا زعيان ذرظان آاص ز، ق تعق (قعلعمع ذرظاننع تةس ذالر ق ةنع ظ ي
  . 82)عغانلعقتعن، ظذالرنعث آذفرع تئخعمذ ظاشعدذقعلم

  قذرظاننعث شعصا ؤة رةهمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
اال  عدعنمذ   اهللا تاظ ذ، ظارقعس عدعن  ( ظالدعدعنم ع تةرعص ةنع هئحقايس د  ) ي ل يىزلةنمةي ذ عغانباتع ، ظ

عدعن     ق اهللا تةرعص ة اليع ذحع، مةدهعيعض ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ةن، هئكم ارةت قذرظا( حىشىرىلض دعن ظعب  )ن
رعص       ةؤةر بئ دعن خ ةن آعتابع االمغا حىشىرض ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ة   ،ص ذ مأمعنلةرض عز ظ  شةآس

دعغان قذرظان  ةت بولع ا ؤة رةهم دعشعص ئرعك  . دذر، دئ عقلعق، ش ةك، مذناص دعكع ش ذالرنعث دعللعرع ةنع ظ ي
ذرظان     اقايتعدذ، ق ةللةرنع س ارةت آئس ذقتعن ظعب ةلتىرىش ؤة ظازغذنل ة  آ ةللةرنعث هةممعسعض ذ آئس مذش

ار بولغان            .شعصادذر ظذ يةنة ظعحعدة ظعمان، هئكمةت، ياخشعلعقنع ظعزلعتعش ؤة ظذنعثغا رعغبةتلةندىرىشع ب
ذر ةت ؤة       . رةهمةتت ىنال رةهم علةر ظىح كةن آعش ةن ؤة ظةضةش ان، ظعشةنض ان ظئيتق ة ظعم ةقةت ظأزعض ذرظان ص ق
تئخعمذ  ) قذرظاندعن (رع ظذالر  ئالر بولسا قذرظاننع تعثشعغانس   ظةمما ظأزعضة ظذؤال قعلغان آاصعر   . شعصادذر

                                                 
ىردع       ) 1( ذ حىش ىن تأمىرلةرنعم داش ظىح ةن قوغ ىح بعل ذالرنع آ ة ظ ةن بعلل ةر بعل ةت ؤة مأجعزعل اال هةقعق ةنع اهللا تاظ ذنداق   . ي ا ش أمىر بولمعس دا ت قذلع

 . ذنع دةؤا قعلص ظاقتذرغعلع بولمايدذصاآعت ـ ظعسصاتلعق، توغرعلعقع قذياشتةك روشةن هةقعقةت بولسعمذ ظ
 .  ـ ظايةت25سىرة هةدعد ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة ظةنبعيا ) 3(
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عرلعقعدعن        ةؤةبع آاص عنعث س ذنداق بولذش عرنعث مذش اتعدذ، آاص ذ ص عرلعقعغا تئخعم عدذ ؤة آاص يعراقلعش
  . هةرضعز قذرظاندعن ظةمةستذر. حعققاندذر

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذر  :  مذن ة هعدايةتت ان آةلتىرضةنلةرض ذ ظعم  -دعلالردعكع شةك (ؤة ظ
ة ذالقلعرع    ) شىبهعض دعغانالرنعث ق ان ظئيتماي ادذر، ظعم تعن (شعص ذرظاننع ظاثالش ردذر ) ق ةنع  (ظئغع ي

ردذر  ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض ذرظاننعث دةؤعتعضة قذالق سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن ي ، )ق
ذالرنعث  ذرظان ظ ا(ق ذر ) دعللعرعغ ذالر (آورلذقت ةنع ظ دذ ي ذرعنع آأرمةي ةت ن راقتعن  )هعداي ذالر يع ة ش ، ظةن

دا قعلعنغذحعالردذر  عنعث  (نع ان، مذساص راقتعن حاقعرعلغ ا يع ذالر هةقنع قوبذل قعلماسلعقتا ظعمانغ ةنع ظ ي
ايدذ  ة ظوخش ان آعشعلةرض اقعرعقنع ظاثلعمعغ دعن ح دعن1( )()يعراقلعقع ل  ) قذرظان ىرة نازع رةر س بع

ذالر  ا، ظ ةنع مذناص(قعلعنس عدا ) عقالري ث ظارعس عدعن(نع ش يىزعس خعرة قعلع ذ «): مةس ىرة(ب ةنع س ) ي
هةر سىرعدة يئثع    (دةيدعغانالر بار، مأمعنلةرضة آئلعدعغان بولساق،     » قايسعثالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع  

انلعقع ظىحىن-دةلعل  اتالر بولغ ذ )  ظعسص ةنع سىرة(ب ذالر ) ي ةيتتع، ظ انعنع آىح ذالرنعث ظعم سىرعنعث (ظ
ارالر       ،  خذشال بولعدذ ) ل بولذشعدعن نازع دا آئسةل ب عقالر   (دعللعرع ةنع مذناص ا آئلعدعغان بولساق، بذ       ) ي غ

ىرة( تع   ) س ذفرع قوش ذفرعغا آ ذالرنعث آ ذ     (ظ دع، تئخعم ذ ظةزؤةيلع عقلعقتا تئخعم ذالر مذناص ةنع ظ ي
  . أصتذربذ هةقتة آةلضةن ظايةتلةر ناهايعتع آ. )2(، ظذالر آاصعر صئتع ظألدع)ضذمراهالشتع
 شعصا ؤة رةهمةت بولعدعغان قذرظان ظايةتلعرعنع نازعل ) يةنع ظذالرنعث دعللعرعغا(بعز مأمعنلةرضة

دذ  ادة قعلماي قعنع زعي دعن باش عرالرغا زعيان ذرظان آاص ز، ق تعق (قعلعمع ذرظاننع تةس ذالر ق ةنع ظ ي
عدذ ذ ظاش ذفرع تئخعم ذالرنعث آ انلعقتعن، ظ ةتادة  )قعلمعغ ةتنعث مةق ذ ظاي دةب ع هةققع أمعن : نعس م

ايدعلعنعدذ    دعن ص ا ظذنعث ذرظاننع ظاثلعس ذنع    .ق دذ ؤة ظ ادا ظالع ذنع ي عن ظ ذرظاننع   .عدذحىش عر ق ةمما آاص  ظ
ادا ظال ماينظاثلعسا ظذنعثدعن صايدعال  حىنكع، اهللا تاظاال بذ قذرظاننع     . دذمةينةدذ ؤة ظذنع حىش  ماي دذ، ظذنع ي
  .  دئدععلعص بةردع، قشعصا ؤة رةهمةتصةقةت مأمعنلةر ظىحىنال 
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انغا  ةرنعتىر( ظعنس ىك نئمةتل ةك ) ل دعن(بةرس ارعنعث ظعبادعتع دذ، ) صةرؤةردعض ىز ظأرىي ي

رةر آأثىلس ) حوثحعلعق قعلعص ( ذنعثغا بع اهللا نعث (لعك يةتسة، عزصةرؤةردعضارعدعن يعراقلعشعدذ، ظ
ع بويعحة ظعش ) هعدايةت ؤة ضذمراهلعقتا ( هةر ظادةم .83مةيىسلعنعص آئتعدذ ) رةهمعتعدعن  أز يول ظ
  .84ةرؤةردعضارعثالر آعمنعث توغرا يولدا ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذقعلعدذ، ص

  ظعنساننعث خذشاللعق ؤة آأثىلسعزلعكتعكع معجةز ظادعتع توغرعسعدا 
 ظأزع ساقالص قالغان ظادةمدعن باشقا ظعنسانالرنعث خذشاللعق ؤة آأثىلسعزلعك      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

دعغان آةمحعلعكع   دا آأرعلع دذ ؤاقعتلعرع ةؤةر بئرع ا،              . دعن خ ال ـ دذني ذنعثغا م اال ظ ع، اهللا تاظ حىنك
ةهةرلةرنع  تعاله قعلعش سالمةتلعك، ش ان    ظعس ارزذ قعلغ قا ظ دعن باش رعش ؤة ظذن اردةم بئ رعش، ي زق بئ ، رع

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة فذسسعلةت ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر125 ـ 124سىرة تةؤبة ) 2(
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ادةت قعلعشتعن     ذنعثغا ظعب ا بويسذنذشتعن ؤة ظ ذ اهللا تاظاالغ ةرنع بةرسة، ظ نةرسعلعرعنع بئرعشتةك نئمةتل
  . صةرؤةردعضارعدعن يعراقلعشعدذ) حوثحعلعق قعلعص( ؤة ذ ظأرىيديىز

 زةخمةت يةتسة، ياتسعدذ، ظولتذرسعدذ،    -ظعنسانغا بعرةر زعيان :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة   
عدذ،  ةص(تذرس عمعزنع تعل ظع قعلعش ذنع دةص ان ) ظ ةن زعي ذالرغا يةتك دذ؛ ظ ا قعلع ة دذظ ةتنع -بعزض  زةخم

ذ  ويا ظ ةك، ض ة      آأتىرؤةتس عنع يةن ان ظعش دةك، يام ا قعلمعغان ة دذظ ةص بعزض عمعزنع تعل نع آأتىرىؤئتعش
دا   )  ظئسةن  -ظامان   (قذتقذزذص،   ) غةرق بولذشتعن (اهللا سعلةرنع    ))1داؤامالشتذرعدذ قذرذقلذققا حعقارغان

  . )2()يةنع ظعخالسعثالر تىضةص ظاؤالقع هالعتعثالرغا قايتعؤالعسعلةر(يىز ظأرىيسعلةر 
مةيىسلعنعص آئتعدذ) اهللا نعث رةهمعتعدعن ( بعرةر آأثىلسةنلعك يةتسة، ظذنعثغا  يةنع ظذنعثغا

ىدةك    علعق آةلمعض يعن ياخش دعن آئ ا بذنعث ذ ماث ة، ظ لعك آةلس عبةت ؤة آئلعشمةس رةر مذس  دةص ،بع
  . مةيىسلعنعص آئتعدذ

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ انغا رةهمعتعمعزن    :  مذن رةر ظعنس ز بع ةر بع اق ظةض ةنع (ع تئتعتس ي
ةك ع بةرس ذم )نئمعتعمعزن ذ حوق اق، ظ دعن تارتعؤالس ذنع ظذنعث دعن ظ دعن(، ظان ث رةهمعتع ) اهللا نع

دذ  ةت قعلع ذفرانع نئم دذ، آ عزلعنعص آئتع ز ظة، ظىمعدس ةر بع اتتعقحعلعق ئص(ض ةللعك، ق قعرلعق، آئس
ارلعق ع ت     ) قات ذنعثغا نئمعتعمعزن يعن، ظ دعن آئ تعال قعلغان ا مذص ذم  باالالرغ ذ حوق اق، ظ دعن «: ئتعتس مةن

،  شىبهسعز خذشاللعنعص، مةغرذرلعنعص آئتعدذ    -دةص شةك  » )ظةمدع آةلمةيدذ(باالالر آأتىرىلىص آةتتع    
ةقةت  دا (ص ا ظذحرعغان ةؤرقعلغان، ) باالغ دا (س ة يولذققان علةر   ) نئمةتك ان آعش الرنع قعلغ ع ظش ياخش

  . )3(حوث مذآاصاتقا ظئرعشعدذ) ظاخعرةتتة( ظذالر ظذالرنعث ضذناهع مةغصعرةت قعلعنعدذ،). ياخشعالردذر(
 ظأز يولع بويعحة ظعش قعلعدذ) هعدايةت ؤة ضذمراهلعقتا (هةر ظادةم   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 

ةتنعث مةنعسع هةققعدة    ذ ظاي ادةم  : ظةنهذما ب ةت ؤة ضذمراهلعقتا (هةر ظ أز)هعداي بويعحة ظعش  خاهعشع   ظ
دذ دعقعلع ادةم : مذجاهعد.  دئضةنلعكتذر، دئ ةر ظ ةت ؤة ضذمراهلعقتا(ه أز ) هعداي ةبعظعتع ظ بويعحة ظعش ت
أز ) هعدايةت ؤة ضذمراهلعقتا (هةر ظادةم  : قةتادة.  دئضةنلعكتذر، دئدع  قعلعدذ   بويعحة ظعش قعلعدذ    نعيعتع ظ

دع  ةنلعكتذر، دئ د . دئض ع زةي ادةم  : ظعبن ةر ظ ذمراهلعقتا (ه ةت ؤة ض أز) هعداي عظ ش قعلع   دعن ة ظع  دذ بويعح
بذ ظايةت   . ر مةزمذن جةهةتتعن بعرع ـ بعرعضة يئقعندذر علةبذ ظايةتكة بئرعلضةن بذ مةن. دئضةنلعكتذر، دئدع

  . حعدذرظاال بعلضىراستعنع اهللا تا. مذشرعكالرغا قعلعنغان تةهدعتتذر
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ع،  :  مذن دعغانالرغا ظئيتقعنك ان ظئيتماي ذثالر «ظعم أز يول علةر ظ  س

اقعؤعتعنع  (سعلةر ، بويعحة هةرعكةت قعلعثالر، بعزمذ ظأز يولعمعز بويعحة هةرعكةت قعاليلع       ) ظعشعثالرنعث ظ
  . )4(»آىتعمعز) شذنع(آىتىثالر، بعزمذ ظةلؤةتتة 

 ظأز يولع بويعحة ظعش قعلعدذ، صةرؤةردعضارعثالر آعمنعث ) هعدايةت ؤة ضذمراهلعقتا (هةر ظادةم
دا ظةمةسلعك      نع ظوبدان بعلعدذتوغرا يولدا ظعكةنلعكع اآع سعلةرنعثمذ توغرا يول نع عثالريةنع بعزنعث ي

دذ  ازا بئرع اآع ج ات ي ا مذآاص لعرعغا قارعت ان قعلمعش ذنعث قعلغ ة ظ ر آعشعض ةر بع دذ ؤة ه دان بعلع . ظوب
  . شذرذن بولمايدذوحىنكع، اهللا تاظاالغا هئح نةرسة ي

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة يذنذس ) 1(
 . عث بعر قعسمع ـ ظايةتن67سىرة ظعسرا ) 2(
 . ـ ظايةتكعحة11 ـ 9سىرة هذد ) 3(
 .  ـ ظايةتلةر122 ــــــ 121سىرة هذد ) 4(
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عدذ  دة سورعش اهعيتع هةققع ث م ةندعن روهنع ذالر س ارعم «. ظ اهعيعتعنع صةرؤةردعض ث م روهنع

  .85لعم بئرعلضةنع دئضعن، سعلةرضة صةقةت ظازغعنا ظ»بعلعدذ
  روه توغرعسعدا

ةنعسع هةققعدة ظعمام بذخارع ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق                بذ ظايةتنعث م  
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اتتعم،  : دئض ة آئتعؤات ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ةن زعراظةتلعكت م

دع      ان ظع ا تايعنعؤالغ ث قوؤزعقعغ االم خورمعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعيالر    . ص ذرذه يةه ر ض عمعزدعن  بع قئش
ة    ع بةزعسعض ؤئتعص، بةزعس أتىص آئتع دع    : ظ وراثالر، دئ وظال س دة س دعن روه هةققع ع. ظذنعث ذ : بةزعس ب

دع  ار؟ دئ ة زأرىرعيعتع ب ذ: بةزعسع. سوظالنع سوراشنعث نئم اؤابنع ظ دعغان ج ان آأرع ة سعلةر يام  سعلةرض
دع  دذ، دئ ةنعال. بةرمةي ع ي تع،  : بةزعس وراثالر دعيعش وظال س دعن س ةيغةمبةر ظذنعث ذالر ص ةن ظ ذنعث بعل ش

ورعدع    وظال س دة س االمدعن روه هةققع داق    . ظةلةيهعسس ئح قان ذالرغا ه االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اؤاب  ص  ج
انلعقعنع بعلدعم، مةنمذ ظورنذمدا               .بةرمةي جعم تذردع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤةهعي قعلعنعؤاتق  مةن ص

ذرعؤةردعم  م ت دعن آئ  . جع ىص بولغان ي حىش ذدع  ؤةهع ةتنع ظوق االم بذظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر : يعن ص ظ
 دئضعن، »روهنعث ماهعيعتعنع صةرؤةردعضارعم بعلعدذ«. سةندعن روهنعث ماهعيتع هةققعدة سورعشعدذ

  . سعلةرضة صةقةت ظازغعنا ظةلعم بئرعلضةن
ذ ظ  ان ب ذ باي تعال ب ر قاراش عمذ بع كةن بولس دة حىش ع مةآكع ىرعنعث هةممعس ذ س ةرحة ب ةتنعث ض اي
وظال س       عدا س االمدعن روه توغرعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعيالر ص كةنلعكعنع ؤة يةه دة حىش ورعغاندا مةدعنع

 بذنعثغا بئرعلعدعغان جاؤاب شذآع، بذ ظايةت خذددع مةآكعدة حىشكعنعدةك،                .حىشكةنلعكعنع آأرسعتعدذ 
ذمكعن     عمذ م كةن بولذش دة حىش تعم مةدعنع ع قئ اآع . ظعككعنح ةيغةمبةر (ي ذدعيالر  ص االمغا يةه ظةلةيهعسس

ي     كةن ؤةهع ورعغاندا حىش وظال س دة س دعن روه هةققع ذدعيالرنعث   ) ظذنعث االمنع يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذرذن    وظاللعرعغا ب ذ س ورعغان ش دة(س كةن ) مةآكع دة حىش اهعيتع هةققع ث م ةندعن روهنع ذالر س ظ

ارعم «. سورعشعدذ اهعيعتعنع صةرؤةردعض ث م دذ روهنع ع»بعلع ةلعم  دئض ا ظ ةقةت ظازغعن ة ص ن، سعلةرض
  . دئضةن ظايةت بعلةن جاؤاب بئرعشكة بذيرذص حىشكةن ؤةهعي بولذشعمذ مذمكعنبئرعلضةن

ةرعر  ع ج دذ   ،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةنلةر  :  ظعكرعم اب بئرعلض ةيغةمبةر آعت ص
ذالر سةندعن روهنعث ماهعيتع : ظاال  ظاندعن اهللا تا    .ظةلةيهعسساالمدعن روه توغرعسعدا سوظال سورعدع        ظ

دذ «. هةققعدة سورعشعدذ  ا »روهنعث ماهعيعتعنع صةرؤةردعضارعم بعلع ةقةت ظازغعن ة ص  دئضعن، سعلةرض
ةن  ةلعم بئرعلض ىردع دئض ظ ايعتعنع حىش ذدعيالر.ةن ظ دع دةص     :  يةه م بئرعل ا ظعلع ة ظازغعن ةن بعزض س

ةؤرات   ة ت ةن؟ بعزض ةن ظويالمس ةؤرات دئض دع، ت ذربئرعل أص    . هئكمةتت ذنعثغا آ ة، ظ ةت بئرعلس ة هئكم  آعمض
دع  دذ، دئ ةن بولع علعق بئرعلض اال. ياخش دعن اهللا تاظ ةم   : ظان ع قةل ةرنعث هةممعس دعكع دةرةخل ةر يىزع ي

ة دئثعز       ) سعيا(بولغان، دئثعز    ة يةتت قوشذلغان تةقدعردعمذ اهللا نعث    ) نعث سعياسع  (بولغان، ظذنعثغا يةن
أزلعرعنع  زعص(س ةت) يئ دذتىض االم))1كعلع بولماي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىردع ؤة ص ايعتعنع حىش ةن ظ :  دئض

ظعلعم ناهايعتع آأص ؤة    سعلةرضة بئرعلضةن، سعلةرنع دوزاختعن قذتقذزعدعغان)سةؤةبع بعلةن (اهللا تاظاال   «
  . دئدع» ياخشع بولسعمذ، ظذ ظعلعم اهللا تاظاالنعث ظعلمعضة قارعغاندا ظازدذر

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة لذقمان ) 1(
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ةؤفعي ع ظاب،ظ دذ    ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ذدعيالر : ب يةه
 سةن بعزضة روهتعن ؤة تةندعكع روهنعث قانداق ظازابلعنعدعغانلعقعدعن خةؤةر           ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا    بولذص ظعلمعدعكع ظعش  روه بولسا اهللا تاظاالنعث    . دئدعبةرضعن،   روه هةققعدة  ، ص
دع     اؤاب قايتذرمع ذالرغا ج االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص دع، ش ةن ظع ي حىشمعض ل  . ؤةهع دعن جعبرعظع ظان

ث    االمغا اهللا تاظاالنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم ص دة : ظةلةيهعسس اهعيتع هةققع ث م ةندعن روهنع ذالر س ظ
عدذ دذ ‹‹. سورعش ارعم بعلع اهعيعتعنع صةرؤةردعض ث م عن،›› روهنع ةلعم دئض ا ظ ةقةت ظازغعن ة ص  سعلةرض
ةن ئلعص حىشتع  بئرعلض ايعتعنع ظ ةردع،   . دئضةن ظ ذص ب ةتنع ظىق ذ ظاي ذالرغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ص

ذالر ئلعص  : ظ م ظ ذنع آع اثا ب دع؟س دع آةل االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ل  «: ص ذنع جعبرعظع ا ب ماث
 ،اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةمكع  : يةهذدعيالر.  دئدع»ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظئلعص آةلدع     

جعبرعظعلغا دىشمةن   « ظئيتقعنكع، : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال  .  دئدع ساثا بذنع بعزنعث دىشمعنعمعز دةصتذ،    
ادةم  ان ظ مةندذر(بولغ ا دىش ذ )اهللا غ ع، ظ ل(، حىنك ةنع جعبرعظع دعن ) ي ةن ظأزع ةمرع بعل ث ظ اهللا نع
عرعكعنع  ةن(ظعلض ابالرنع ي اماؤع آعت ة      ) ع س ةتكىحع، مأمعنلةرض ول آأرس وغرا ي ذحع، ت تعق قعلغ تةس

  .))1بئشارةت بةرضىحع قذرظاننع سئنعث قةلبعثضة نازعل قعلدع
  روه بعلةن جاننعث بايانع توغرعسعدا

ةردة،    اآع روه باشقا، جان باشقا       روه جاننعث ظأزعمذ    :  ظالعمالرنعث ظارعسعدا بولغان      سذهةيلع بذ ي  ي
ان قعلعص       بعر   ا ظوخشاش   ظذ م  :  روه توغرعسعدا مذنداق دئدع   ،نةرسعمذ دئضةن ظعختعالصعنع باي ةيعن هاؤاغ

عدذر ذ. نةرس د  ظ دا ماثغان ث يعلتعزلعرع ذ دةرةخنع ذددع س دة خ دذ تةن تة .ةك ماثع ك  صةرعش ا آعحع بالعغ
ةننعث قعلغان    روه ظأزع مةؤجذد بولذص تذرغ    .ضة آعرضةن هامان جان هئسابلعنعدذ    صىؤدةيدعغان روه تةن   ان ت

ةنع    ةتلعنعدذ، ي ةن سىص ةت بعل ان سىص اآع يام ع ي اراص ياخش لعرعغا ق انقعلمعش قذحع ج ارام تاص اآع ظ  ي
عتئ( دذ) نعن ان دةص ظاتعلع ا بذيرذغذحع ج دةك،  . يامانلعقق ةن بولغعنع اتلعقع سذ بعل خذددع دةرةخنعث هاي

قا ظع     اي باش ذ دةص ظاتالم ة س يعن يةن ةندعن آئ ة سعثض ذ دةرةخض ع  س دذ، مةس ةن ظاتعلع عمالر بعل : لةنس
هةرضعزمذ  .  ياآع هاراق دةص ظاتعلعدذ قعلغذحع سذ قعلغاندعن آئيعن مةست    ظىزىمضة يةتكةن سذ، ظىزىم سع    

أز  ) هاراق بذ حاغدا   ( دئضةن تةقدعردة،   .هاراقنع سذ دةص ظاتالدع     (ظةضةر   . بذ حاغدا سذ دةص ظاتالمايدذ        ظ
ة     عم بعل ة ظعس ةس، آأحم ةن ظةم مع بعل دذ ظعس ان بولع ذنعثدةك . ن ظاتالغ دعكع(ش ةن  ) تةن اننع روه دئض ج

ولعمعز          ان ب ةن ظاتعغ عم بعل ة ظعس اننع آأحم زدا ج ان ؤاقتعمع ةن ظاتعغ عم بعل رعص  . ظعس ة آع روه تةنض
روه جاننعث ظةسلعسع ؤة   : يذقعرعدا دئيعلضةن سأزلةرنعث خذالسعسع     . بولغاندعن آئيعن جان دةص ظاتعلعدذ    

ذنعث ماددعسعدذر ا. ظ ةرآعصن روهتعن ج قاندذرؤة روهنعث تةنضة آعرعشعدعن ت تعن .  تاص ة تةرةص جان هةمم
   .بذ، روه هةققعدة دئيعلضةن ياخشع مةنعدذر. ظةمةس، صةقةت بعر تةرةصتعنال روه دةص ظاتعلعدذ

ابالر     دع ؤة آعت ان قعل عكعر باي العمالر ص دة آأصلعضةن ظ ةهكامع هةققع ذنعث ظ اهعيعتع ؤة ظ روهنعث م
تع، دةه         يئزعش ع مةن افعز ظعبن ذحع ه زعص قالدذرغ اب يئ ع آعت ةث ياخش علعدة ظ ذ مةس دة ب ذالرنعث ظعحع  ب

  . دئضةن آعشعدذر
 * * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةت97سىرة بةقةر ) 1(
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ة  ذرظاننع ظةلؤةتت ان ق ي قعلغ اثا ؤةهع اق س ز خالعس ةر بع ن ؤة (ظةض دعلالردع

داق هامعي )مذسهةصلةردعن ة قارشع هئحقان آأتىرىؤئتةتتذق، ظاندعن ظذنع ظةسلعضة آةلتىرىشكة بعزض
المايتتعث ةقةت صةرؤةردع .86تاص دع ص ذنع آأتىرىؤةتمع عدعن ظ ش يىزعس ةت قعلع ارعث رةهم ث . ض اهللا نع

دع  وث بول ةن ح اثا هةقعقةت ةمعتع س ع،  .87مةره ذرظاننعث «ظئيتقعنك ذ ق نالر ب انالر، جع ةر ظعنس ظةض
ر  ىن يعغعلعص بع ةلتىرىش ظىح دانغا آ ذـظوخشعشعنع مةي ة ياردةملةشكةن تةقدعردعم ذنعث ،  بعرعض ظ

خعل  ظىحىن تىرلىك مةسةللةرنع خعلمذبذ قذرظاندا ظعنسانالر .88»ىرةلمةيدذظوخشعشعنع مةيدانغا آةلت
دذق،  ان قعل ةآعلدة باي اي (ش عغا قارعم اآعتالرنعث بولذش ةن ص ةقةت ) روش ع ص انالرنعث تولعس ظعنس

  .89ظعنكار قعلعدذ) هةقعقةتنع(
  عدعغانلعقع توغرعسعدا آأتىرىؤئتظةضةر اهللا تاظاال خالعسا قذرظاننع 

ة،اهللا ذ ظايةتت اال ب االمغا  تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعنمذ  ص ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم ةنع (ظ ي
عدعن هئحقا ع تةرعص د ) يس ل يىزلةنمةي ق اهللا      .عغانباتع ة اليع ذحع، مةدهعيعض ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ذ هئكم  ظ

عدعن ع ؤة صةيغةمبعرعض     تةرعص ارقعلعق بةندعس ش ظ ي قعلع ذرظاننع ؤةهع ذغ ق ةن ظذل ان  حىشىرىلض ة قعلغ
  . نئمعتعنع ؤة آاتتا مةرهةمعتعنع ظةسلعتعدذ
ذ تعن آةلضةن ق : ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه دا آعشعلةرنع شام تةرةص ان بولغان اخعر زام زعل عظ

 دةص ظاندعن  شامال ظذرعدذ ـ دة، بعر ظادةمنعث قذرظانعدا ياآع ظذنعث دعلعدا بعرمذ ظايةت قئلعص قالمايدذ،      
ث ة : اهللا تاظاالنع ذرظاننع ظةلؤةتت ان ق ي قعلغ اثا ؤةهع اق س ز خالعس ةر بع ن ؤة (ظةض دعلالردع
داق هامعي ، آأتىرىؤئتةتتذق)مذسهةصلةردعن ة قارشع هئحقان ظاندعن ظذنع ظةسلعضة آةلتىرىشكة بعزض
  . دئضةن ظايعتعنع ظوقذدع تاصالمايتتعث

   توغرعسعداعالن قعلغانلعققذرظان بعلةن جةث ظئ
ةر   ذ ي اال ب ارتعص     ،دةاهللا تاظ ةتنع ت ة دعقق ذرظاننعث هأرمعتعض ا ق ذ آاتت نالر    ، ب انالر، جع ةر ظعنس  ظةض

ةن      االمغا حىشىرىلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعنعص ص ة توص ر يةرض ع بع عنع  هةممعس ذرظاننعث ظوخشعش ذ ق ب
ىن    ةلتىرىش ظىح دانغا آ ةن  مةي ة آةلض ذبعرلعكك دذ  ، تةقدعردعم دانغا آةلتىرةلمةي عنع مةي ذنعث ظوخشعش . ظ

ذال ذ       ظ دذ، قانداقم ذمكعن بولماي ةلتىرىش م عنع آ ذرظاننعث ظوخشعش ذ ق كةن تةقدعردعم ارا ياردةملةش ر ظأزظ
وق اهللا تاظاالنع  ذقاتالرنعث سأزع ظوخشعشع ؤة تةثدعشع ي زعضة ظوخشعسذن؟ دئضةن مةقسةتنع  ث سأمةخل

  . حىشةندىرعدذ
 علدة بايان قعلدذق خعل شةآ-بذ قذرظاندا ظعنسانالر ظىحىن تىرلىك مةسةللةرنع خعلمذ   ةنع ي

ةتنع حىشةندىرىص            ةردذق ؤة ظذالرغا هةقعق ان قعلعص ب اآعتالرنع باي بعز ظذالرغا آةسكعن هأججةتلةرنع ؤة ص
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ةردذق ةردذق ؤة روشةنلةشتىرىص ب اي(، ب عغا قارعم اآعتالرنعث بولذش ظعنسانالرنعث تولعسع ) روشةن ص
  .  تانغذحع ؤة توغرعسعنع قايتذرغذحعدذرعنتيةنع هةقعقةت ظعنكار قعلعدذ) هةقعقةتنع(صةقةت 

 * * * * * * *  
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تاآع سةن بعزضة يةر ظاستعدعن بعر بذالقنع ظئتعلدذرذص حعقارمعغعحة ساثا هةرضعز «: ظذالر ظئيتتع

ر .90ظعشةنمةيمعز دعغان بع  ياآع سئنعث خورمعلعق، تاللعق ؤة ظوتتذرعسعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرع
 صارحة قعلعص حىشىرضعن، ياآع -دةك ظىستعمعزضة ظاسماننع صارحة ياآع سةن ظئيتقان. 91بئغعث بولسذن

 ياآع سئنعث .92ضذؤاهحع قعلعص اهللا نع ؤة صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا آةلتىرضعن) صةيغةمبةرلعكعثضة(
اهللا تةرعصعدعن سئنعث ظذنعث (ظاسمانغا حعققعن، تاآع ) شوتا بعلةن(ظالتذندعن ظأيىث بولسذن، ياآع سةن 

ئلعص حىشمعضعحة )  ؤة صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعث يئزعلغان بةندعسع ابنع ظ ر آعت بعز ظوقذيااليدعغان بع
ةد . (»سئنعث ظاسمانغا حعققانلعقعثغا هةرضعز ظعشةنمةيمعز  ذالرغا ! ظع مذهةمم اهللا «ظئيتقعنكع، ) ظ

انمةن  ةيغةمبةر ظعنس ر ص ةقةت بع ةن ص اآتذر، م رةر م (ص ادةم بع ئح ظ ا ه ع بولمعس ث ظعزن أجعزة اهللا نع
  .93»)آةلتىرةلمةيدذ

قذرةيشلةرنعث مذظةييةن مأجعزعلةرنع تةلةص قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية 
  توغرعسعدا

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةرعر ظبن ع ج دعن  : ظعبن ةنعث ظوغذللعرع رةبعيظ
د  ةيبة، ظةبذسذفيان، ظاب ة ؤة ش ر آعظذتب دعن بع ةللعب،  شع، ظةبذبذذددار جةمةتع ع مذت ةرع، ظةسؤةد ظعبن خت

ةص،      زةمظة ظعبنع ظةسةد، ؤةلعد ظعبنع مذغعرة، ظةبذجةهل، ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظذمةيية، ظذمةيية ظعبنع خةل
ةر آىن ظولتذرغاندعن آئيعن آةبعنعث                 ظاس ظعبنع ؤاظعل، هاججاجنعث ظوغذللعرعدعن نةبعهة ؤة مذنةببةهةل

ص   ة يعغعلع ذقعرع تةرعصعض ة ي ع بةزعسعض ة      : ، بةزععس ذ بعزض اآع ظ ةؤةتعثالر، ت ادةم ظ ة ظ علةر مذهةممةدآ س
شذنعث بعلةن ظذالر    . عشعثالر، دئدع  مذنازعرعلظأزرة ظئيتقذحعلعك ظذنعثغا ضةص قعلعثالر ؤة ظذنعث بعلةن              

الندع، دةص          ة توص ر يةرض ىن بع ش ظىح ةص قعلع اثا ض اتتعلعرع س ةؤمعثنعث آ االمغا ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةؤةتتع      ادةم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالر توغرا يولغا ماثماقحع بولغان ظوخشايدذ،            . خةؤةر بئرعشكة ظ ص

دع    دعراص آةل عغا ظال ذالرنعث قئش ذالرنعث   . دةص ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنع (ص ان ظئيتعش ذ ) ظعم بةآم
عث توغرا يول تاصماسلعقع ظذنعثغا    ظىمعد قعالتتع، ظذالرنعث توغرا يول تئصعشعنع ياخشع آأرةتتع ؤة ظذالرن   

  . ظئغعر آئلةتتع
أزرة    !ظع مذهةممةد : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آئلعص ظذالرنعث قئشعدا ظولتذردع، ظذالر        سةن بعزضة ظ

اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، سةن ظأز قةؤمعثضة ظئلعص        . ساثا ظادةم ظةؤةتتذق  ظئيتعشعث ظىحىن   
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أز قةؤمعضة ظئلعص آعرضةنلعكعنع بعلمةيمعز         آعرضةن نةرسعنع بعز ظ    . ةرةبلةرنعث ظعحعدعن بعر ظادةمنعث ظ
دعث، دعنعمعزنع سأآت  دعث،  ىسةن ظةجدادالرنع تعللع ث، ظعالهالرنع تعللع ة حعقاردع ث، سةن بعزنع ظةخمةقق

لعرعث ب . بعرلعكنع بذزدذث، سةن يامان ظعشال بولسا ظارعمعزدا صةيدا قعلدعث      علةن مال   ظةضةر سةن مذشذ ضةص
ع         ص بعرةيل ش قعلع اللعرعمعزدعن يعغع ز م اثا بع اث، س ةآحع بولس نع آأزلعم ا توصالش ةن . ـ دذني س

ولغعن، ظةضةر سةن              لعرعث بعلةن   (ظعحعمعزدعكع مال ـ دذنياسع ظةث آأص آعشع ب ظعحعمعزدة  ) مذشذ ضةص
لعرعث   ( سةن  سئنع ظأزعمعزضة باشلعق قعاليلع، ظةضةر بعز هأرمةتلعك ظادةم بولذشنع آأزلعسةث،      مذشذ ضةص

سئنع ظأزعمعزضة صادعشاه قعاليلع، ظةضةر بذ ساثا حاصلعشعؤالغان       بعز  صادعشاه بولذشنع آأزلعسةث،    ) بعلةن
ذر                   جعننعث تةسعرعدعن بولغان ظعش بولسا ـ شذنداق بولذشع مذمكعن ـ بعز صذل ـ مال حعقعرعص دذخت

  . دئدعبعز ساثا ظأزرة ظئيتارمعز،) قايتالمايسا(سةن ساقعيعص قاالرسةن ياآع . حاقعرتعص داؤالعتايلع
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن سعلة «: ص وق، م ش ي ةن ظع علةر دئض دة س ذ  رمةن ةن ب ئلعص آةلض ة ظ ض

اآع سعلةرضة        هةقعقةتنع ادةم بولذشنع ؤة ي  سعلةرنعث مال ـ دذنيالعرعثالرنع ياآع ظعحعثالردا هأرمةتلعك ظ
د    ئلعص آةلمع ةص ظ نع آأزل اه بولذش ةؤةتتع    . عمصادعش ص ظ ةيغةمبةر قعلع ة ص ع سعلةرض اال مئن ا . اهللا تاظ ماث

اهالندذرغذحع بولذش         ة خذش ـ بئشارةتحع ؤة ظاض ع سعلةرض ىردع ؤة مئن ابنع حىش ةن ذآعت ذيرذدع، م مغا ب
ة نةسعهةت قعلعمةن   اثا تاصشذرغان ؤةزعصعسعنع يةتكىزع  سعلةرضة صةرؤةردعضارعمنعث م   ةر . مةن، سعلةرض ظةض

ةن سعل  علةر م اخعرةتتعكع       س ا ؤة ظ علةرنعث دذني ذ س اثالر، ب ذل قعلس ةتنع قوب ةن هةقعق ئلعص آةلض ة ظ ةرض
اراثالردا         علةرنعث ظ ةن س ةن بعل اال م اآع اهللا تاظ اثالر، ت ذل قعلمعس ذنع قوب علةر ظ ةر س عؤةثالردذر، ظةض نئس

  . دئدع»  مةن اهللا تاظاالنعث بذيرذقعغا سةؤر قعلعمةنةحقارعغذهأآىم حع
ذالر   دعن ظ ةد  :ظان ع مذهةمم ةن      !ظ اث، س ذل قعلمعس لعرعمعزنع قوب ان تةلةص اثا قويغ ةن س ةر س ظةض

از ؤة    ينعلعص  تذرمذشتا ظةث قع  بعلعسةن، بعز آعشعلةرنعث ظعحعدة شةهعرع ظةث تار، مال ـ دذنياسع ظةث ظ
ةن     ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ةن ص ةت بعل ذ هةقعق ئنع مذش ةن س ذثا س علةرمعز، ش ايدعغان آعش ياش

ا ذن،     صةرؤةردعض ئلعص آةتس ة ظ قا يةرض اغالرنع باش ذ ت ذرغان ب تاص ت ع قعس اث، بعزن ا قعلس رعثغا دذظ
ص            ةيدا قعلع االرنع ص دةك دةري ث دةريالعرع ام ؤة ظعراقنع ةهةردة ش ذن، ش ص بةرس ةثرع قعلع ةهرعمعزنع آ ش

ألىص آةتكةن ظةجدادلعرعمعزنع ت ة ظ دة قذعبةرسذن، بعزض سةي رعلدىرىص بةرسذن ؤة تعرعلضةنلةرنعث ظعحع
ذ بولسذن  ع آعالبم دع  . ظعبن وؤاي ظع تحعل ب ذ راس ع، ظ ةق    . حىنك اآع ه ةق ي لعرعثنعث ه ذالردعن ضةص ز ظ بع

اقعمعز، ظةضةر سةن بعز دئضةن ظعشنع قعلساث، ظذالر ساثا ظعشةنسة بعزمذ ساثا               ظةمةسلعكعنع سوراص ب
ئنع   ةن س ذنعث بعل عنعمعز، ش ذ ظعش دعكع ظورن ث ظالدع أزةثث اهللا تاظاالنع ث  ثنع ؤة ظ ةندةك اهللا تاظاالنع  دئض

مةن  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا   .  دئدع سئنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعمعز،     
ة    ةن سعلةرض دعم، م ىن ظةؤةتعلمع ش ظىح داق قعلع ص   بذن ةيغةمبةر قعلع ع ص ذ مئن عدعن ظ اال تةرعص اهللا تاظ

عنع   ةن ؤةزعص ىنال (ظةؤةتك ةتكىزىش ظىح دعم) ي ةمنع    . آةل ان ؤةزعص ةآحع بولغ ة يةتكىزم ةن سعلةرض م
ةر   اخعرةتتعكع نئسعؤةثالر، ظةض ا ؤة ظ ذ سعلةرنعث دذني ةر سعلةر ظذنع قوبذل قعلساثالر، ظ ةتكىزدذم، ظةض ي

 مةن اهللا  ذحة قارعغسعلةر ظذنع قوبذل قعلمعساثالر تاآع اهللا تاظاال مةن بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردا هأآىم حع         
   .دئدع» قعغا سةؤر قعلعمةنتاظاالنعث بذيرذ

ذالر ذ قعلمعساث: ظ ةر سةن بذنعم ا قعلغعن، سةن  ظةض ذ مةيلع، سةن صةرؤةردعضارعثغا دذظ  بذنعثغعم
عشعدعغان صةرعشتة ظةؤةتسذن،    مذنازعرعلدئضةن ضةصلةردة ساثا ظعشعنعدعغان ؤة سةن توغرذلذق بعز بعلةن            

اغالرنع ساثا   سئنع ظذ نةرسعلةر    .  قعلعص بةرسذن  وث سارايالرنع ح ، خةزعنعلةرنع ؤة ظالتذن ـ آىمىشتعن      ب
ذن     ةت قعلس دعن بعهاج ازعرقع هالعتعث ان ه ةندة آأرىؤاتق ز س ةن بع ازارالردا   . بعل ز ب ذددع بع ع، خ حىنك
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أزةث        ةن ظ ةر س ةن، ظةض ع قعلعؤاتعس ك يولعن ةنمذ تعرعكحعلع دةك س ع قعلعؤاتقان ك قعلعش يولعن تعرعكحعلع
ةيغةمبةر بو دةك ص ذمان قعلغعنعث أرمعتعثنع ض ئنعث ه دعكع س ارعثنعث ظالدع اث صةرؤةردعض دعغان بولس لع

دع ةيلع، دئ ذالرغا.بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ة«:  ظاندعن ص ذنع قعاللمايم ةن صةرؤةردعضارعدعن ن مةن ب م
ع  ورايدعغان آعش ذالرنع س دعم   لةردعنب ىن ظةؤةتعلمع ذنعث ظىح ة ب ةن سعلةرض ةس، م اال  .  ظةم ةلكع، اهللا تاظ ب

ةؤةتتع   مئنع س ظةضةر سعلةر مةن سعلةرضة ظئلعص      . علةرضة خذش ـ بئشارةتحع ؤة ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظ
ا ؤة ظاخعرةتتعكع نئسعؤةثالر، ظةضةرظذنع قوبذل              ةتنع قوبذل قعلساثالر، ظذ، سعلةرنعث دذني آةلضةن هةقعق

أآىم حع    اراثالردا ه علةرنعث ظ ةن س ةن بعل اال م اآع اهللا تاظ اثالر، ت ث ةح غذقارقعلمعس ةن اهللا تاظاالنع  م
   .دئدع» بذيرذقعغا سةؤر قعلعمةن

ذالر  دعن ظ ماننع    : ظان ة ظاس ا بعزض دعغان بولس اننع قعلع ارعث خالعغ دةك صةرؤةردعض ةن ظويلعغان  س
ارحة قعلعص     ( ارحة ـ ص ايمعز،          ) ص  حىشىرضعن، ظةضةر سةن بذنع قعلمعساث بعز ساثا هةرضعزمذ ظعمان ظئيتم

دع ا . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرغاص ذ، «: الم ظ ذنع     ب ا ب اال خالعس ش، اهللا تاظ دعكع ظع ث ظعلكع اهللا تاظاالنع
دذ   ص بئرع ة قعلع دع » سعلةرض ذالر  .دئ دعن ظ ةد  :  ظان ع مذهةمم ةن      !ظ ةن بعل ث س ارعث بعزنع صةرؤةردعض

ازعر سةندعن سورعغان سوظالالرنع سةندعن سورايدعغانلعقعمعزنع ؤة ساثا    ز ه دعغانلعقعمعزنع، بع ظولتذرع
ةن      قويغ ز بعل اثا بع ئلعص س عثغا آ ذ قئش دذ؟ ظ لعرعمعزنع بعلمةم أزلةرنع  مذنازعرعلان تةلةص عدعغان س عش

ا بعزضة قانداق  ظأضعتعص قويسا، ظةضةر بعز سةن بعزضة ظئلعص آةلضةن هةقعقةتنع قوبذل قعلمعغان ؤاقتعمعزد        
ع رةهمان ظعسعملعك بعر    ثنع بعلدىرىص قويسا بولمامدذ؟ بعز بذالرنع ساثا يةمامعدعك          مذظامعلعدة بولذشذ 

اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، بعز هةرضعزمذ ظذ            . ظادةمنعث ظأضعتعص قويعدعغانلعقعنع ظاثلعدذق   
أزرة ظئيتعمعز    ! ع مذهةممةد  ظ .عزرةهمانغا ظعشةنمةيم   اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم       ، بعلضعنكع  .ساثا ظ

ذ ظعشعثنع  ،قعلعمعزآع ز سئنع ؤة سئنعث ب ةيمعز بع وش قذيذؤةتم عزمذ ب ا بعز سئن. هةرض وقعتعمعز، ي ع ي
ع يوقع اآع سةن بعزن دعتعسةن،ي ذالرنعث بةزعسع. دئ ة  :  ظ ان صةرعشتعلةرض ز اهللا تاظاالنعث قعزلعرع بولغ بع
دعمعزغا آةلتىر       تاآع سةن   : بةزعسع. ظعبادةت قعلعمعز، دئدع   معضعحة بعز ساثا     اهللا نع ؤة صةرعشتعلةرنع ظال

  . ةنمةيمعز، دئدعهةرضعزمذ ظعش
دا  ان حاغ أزنع قعلغ ذ س ذالر ب ةتتع ،ظ ذرذص آ عدعن ت ذالرنعث قئش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس .  ص

ة          ذ بعلل ع ظةبذظذمةييةم دذلاله ظعبن ع ظاب عنعث ظوغل ا ظاحعس ذنعث هامم ةن ظ االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
لعرعنع قوب        قةؤمعثسةن   !ظع مذهةممةد : تذرذص ذل قعلمعدعث، آئيعن ظذالر سئنعث         نعث تةلةص قعلغان تةلةص

ذ   ا ظذنعم ةص قعلس الرنع تةل ل ظعش ة خع ر نةحح ىن بع ش ظىح ع بعلع دعكع ظورنعثن ث ظالدع اهللا تاظاالنع
قعلمعدعث، ظاندعن آئيعن ظذالر سةندعن سةن داؤاملعق ظذالرنع قورقذتعدعغان ظازابنعث تئزرةك آئلعشعنع                   

اراص تذرعمةن     ، اهللا )ظذنعمذ قوبذل قعلمعدعث  (تةلةص قعلدع،     تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ق
اآع  ةنت مانغاس وتا ظاس ذنعث   ش ذص ظ مانغا حعق  قوي ةن ظاس صبعل عدعنع ئلعص   :، اهللا تةرعص ابنع ظ ر آعت  بع

ضة ضذؤاهحع بولعدعغان تأت    صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعث سئنعث ظذنعث)ضذمان قعلغعنعثدةك ( ؤة   حىشمعضعحة
اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم   .  بعللة حىشمعضعحة مةن هةرضعزمذ ساثا ظعشةنمةيمةن      صةرعشتة سةن بعلةن  

ةنمةيمةن، دةص            اثا ظعش ةن س ة م ةنكع يةن ةن ظوياليم اثمذ، م ذالرنع قعلس ةن مذش ةر س ةنكع، ظةض قعلعم
ةتتع  ايتعص آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدعن ق ذنع حاقع . ص ةؤمع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق ان ص رتق

عص          دعن يعراقلعش ةؤمعنعث ظأزع دعن ؤة ق ا حعققانلعقع عنعث يوقق ةن ظارزذس ذالردعن آىتك دا ظ ؤاقتع
  . آةتكةنلعكعدعن آأثلع يئرعم بولغان ؤة ظذالرغا ظئحعنغان هالدا ظأيضة قايتعص آةلدع
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  مذشرعكالرنعث تةلةصلعرعنع رةت قعلعشنعث سةؤةبلعرع توغرعسعدا
ةيغةمبةر   رعكالر ص ةر مذش ةتنع   ظةض تا هةقعق ذ يئغعلعش ةن ش ة آةلض ر يةرض ةن بع االم بعل  ظةلةيهعسس

ذالر سورعغان سوظاللعرعنعث جاؤابعغا          ة ظ ةن شذ سوظالالرنع سورعغان بولسا، ظةلؤةتت تونذش مةقسعتع بعل
ع كةن بوالتت ورعدع   . ظئرعش عدعن س ش يىزعس العق قعلع عرلعق ؤة تةرس وظالالرنع آاص ذ س ذالر ظ ئكعن، ظ . ل

ةيغةمبةر ظ علعرعنع       ص ان نةرس ةص قعلغ ذالرنعث تةل اث ظ ةر خالعس عدعن ظةض اال تةرعص االمغا اهللا تاظ ةلةيهعسس
ازاب بعلةن ظازاباليمةنكع،        بعرةيلع، ظةضةر ظذالر ظذنعثدعن آئيعن يةنة ظعمان ظئيتمعسا          ظذنع شذنداق بعر ظ

ة ؤة رةهمةت ظعشعكعنع     ، ظةضةر خالعساث ظذالرغا تة    ظةهلع جاهاندعن هئح آعشعنع مذنداق ظازابلعمايمةن      ؤب
دع   رةي، دئيعل ئحعص بع االم . ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرغا «: ص ئحعص    ظ عكعثنع ظ ةت ظعش ة ؤة رةهم تةؤب

  .دئدع» بةرضعن
ة     دانغا    ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةلةص قعلغان       (:  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت مأجعزعلةرنع مةي

ذرذنقعالر   ةقةت ب لعكعمعز ص ةنع ظع(آةلتىرمةس ةرنعثي عرعكع ظىممةتل ا  ) لض ةرنع يالغانغ مأجعزعل
ةردذق، ظذالر ظذنع ظعنكار         ) مأجعزة (حعقارغانلعقع ظىحىندذر، بعز سةمذدقا حعشع تأضعنع روشةن         قعلعص ب

ةقةت  . قعلدع  ةؤةتعمعز ) بةندعلةرنع (بعز مأجعزعلةرنع ص ةد (مذشرعكالر   ))1قورقذتذش ظىحىنال ظ مذهةمم
ازارالردا «: ظئيتتع ) علعصظةلةيهعسساالمنع مةسخعرة ق  دعغان، ) بعز تاماق يئضةندةك (ب بعز (تاماق يةي

ةيغةمبةر؟ ظذنعث بعلةن بعللة ظاضاهالندذرغذحع بولذش ظىحىن               ) ماثغاندةك مئثعص يىرعدعغان بذ قانداق ص
ا ظذنعثغا مئؤعلع     ،  اهللا ظذنعثغا نئمعشقا بعر صةرعشتة ظةؤةتمعدع      رعنع  يا ظذنعثغا بعر خةزعنة بئرعلمعدع، ي

دع؟   اغ بئرعلمع ر ب دعغان بع الر » يةي عرالر (زالعم ةنع آاص ة    «): ي ر ظادةمض ةن بع ةقةت سئهعرلةنض علةر ص س
دع» ظةضعشعؤاتعسعلةر ارعغعن،   ، دئ ة ق ذن معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعض ىن نذرغ مذشرعكالرنعث سئنعث ظىح

ازدع،  ذالر ظ المايدذ  ظ ول تاص وغرا ي ذرآع، ظةض ، ت ةرعكعتع بىيىآت ث ب ذالرنعث  اهللا نع اثا ظ ا س ذ خالعس ةر ظ
ا قعالتتع         ، ظئيتقانلعرعدعنمذ ياخشع، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان باغالرنع ؤة حوث سارايالرنع ظات

  . ))2ياق، ظذالر قعيامةتنع ظعنكار قعلدع، قعيامةتنع ظعنكار قعلغانالرغا بعز دوزاخنع تةييارلعدذق
 ةر «: ظذالر ظئيتتع ة ي دذرذص حعقارمعغعحة ساثا تاآع سةن بعزض ذالقنع ظئتعل ر ب ظاستعدعن بع

عز ظعشةنمةيمعز  ةر          هةرض دا ظذ ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن زئمعنلعرع ةنع ظذالر ص ةردة سىيع    ـ ي بذ يةرل
تاتلعق بذالقنع ظاقتذرذص بئرعشنع تةلةص قعلدع، ظةضةر اهللا تاظاال قعلعص بئرعشنع خالعغان بولسا ظعدع،                   

داق قعلعص ب دع ؤة  بذن ذ ظاسان ظع ا بةآم رعش اهللا تاظاالغ دعن  (ئ لعرع ظورذندانغان ذالر مذشذ تةلةص ةر ظ ظةض
لعرعنع ظورذنداص بئرةتتع      ) آئيعن ظعمان ظئيتسا ظعدع     اال  . اهللا تاظاال ظذالرنعث هةممة تةلةص ئكعن، اهللا تاظ ل

مايدعغانلعقعنع    ظذالرنعث) ظذالرغا ظذالرنعث تةلةصلعرعنع ظورذنداص بةرضةن تةقدعردعمذ يةنعال      (  توغرا يول تاص
  . بعلدع

شىبهسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر        :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ازابنع آأرمعضعحة            ،  ظعمان ظئيتمايدذ   اتتعق ظ ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، ق ظعمان  (ظذالرغا ص

دذ ذالرغا 3( ()ظئيتماي ةنع(بعزظ ذففارالرغاي ةن  )  آ ذالر بعل ةرنع ظ ةن، ظألىآل تعلةرنع حىشىرض صةرعش
ةن       ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ز هةمم ةن، بع ذقعرعقع   (سأزلةشتىرض ذالرنعث ي ةنع ظ ي

                                                 
 .  ـ ظايةت59سىرة ظعسرا ) 1(
 . ـ ظايةتكعجة11 ـ 7سىرة فذرقان ) 2(
 . ـ ظايةتلةر97 ـ 96سىرة يذنذس ) 3(
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ان  لعرعنع ظورذنلعغ ع      ) تةلةص ذالرنعث تولعس ئكعن ظ دذ، ل ان ظئيتماي ذالر ظعم ة ظ ذ، اهللا خالعمعغعح تةقدعردعم
  .)1(دذظذقماي) بذنع(

صارحة قعلعص حىشىرضعنـندةك ظىستعمعزضة ظاسماننع صارحة ياآع سةن ظئيتقا   يةنع سةن قعيامةت
بولغاندا ظاسمان يئرعلعدذ ؤة ظذنعث ظةتراصع حىشىص آئتعدذ، دةص ؤةدعلةرنع قعلعسةن، سةن شذنع بعزضة                  

عن      ص حىشىرض ارحة قعلع ارحة ص ماننع ص ةتكعن ؤة ظاس ازعر آأرس ذالرنعث م. ه لةرنع  ظ ذنداق تةلةص ذش
ةنع قذرظان  (ظةضةر بذ   «: ظأز ؤاقتعدا ظذالر  : دعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق دئدع عقوي سئنعث  ) ي

اآع    دذرغعن، ي اش ياغ ة ت ماندعن ظىستعمعزض ا، ظاس دعغان بولس ةت بولع ان هةقعق ل بولغ عثدعن نازع تةرعص
  .))2دئدع» !بعزنع قاتتعق ظازاب بعلةن جازالعغعن

نع    ش  ذنداق تةلةص االمغا مذش ذظةيب ظةلةيهعسس ذ ش االمنعث قةؤمعم ذظةيب ظةلةيهعسس ذنعثدةك ش
ان دع  . قويغ داق دئ ص مذن ان قعلع عنع باي ان تةلعص ذالرنعث قويغ اال ظ ةر : اهللا تاظ أزىثدة(ظةض ) س

ازاب حىشىرضعن ة ظاسماندعن ظ ذالرنع))3»راستحعلالردعن بولساث، بعزض اال ظ ةن اهللا تاظ ساية   شذنعث بعل
ىتكىل ظالةمضة رةهمةت     .آىننعث ظازابع ظعدع  آاتتا ظذ هةقعقةتةن.  بعلةن جازالعدع آىنعنعث ظازابع  ةمما ص  ظ

قعلعنعص ظةؤةتعلضةن رةهمةت ؤة تةؤبة صةيغةمبعرع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث ظذالرنعث       
ارزذ قعلعص  صذشتعدعن اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةي ظعبادةت قعلعد       ظذالرغا  ،عغان آعشعلةرنع حعقعرعشنع ظ

دا ظعسعملعرع آةلضةن     . ظةمةلعيةتتعمذ شذنداق بولدع     . مأهلةت بئرعشنع اهللا تاظاالدعن تةلةص قعلدع       يذقعرع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    . آاصعرالرنعث ظعحعدعن آئيعنحة ياخشع مذسذلمان بولغانالرمذ بولدع         هةتتا ص

دعن ت   دا ظورنع ذنعثغاظالدع ذ ـ مذش           : ذرذص ظ ةن مذش ةر س ةنكع، ظةض ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن  ذاهللا نع
ا          ان هامم أزنع قعلغ ةن س ةنمةيمةن، دئض اثا ظعش ةن س ة م ةنكع، يةن ةن ظوياليم اثمذ، م الرنع قعلس ظعش

  . ظاحعسعنعث ظوغلع ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظذمةييةمذ اهللا تاظاالغا تةؤبة قعلعص آامعل مذسذلمان بولدع
 ظاسمانغا حعققعن ) شوتا بعلةن (ياآع سةن ، ياآع سئنعث ظالتذندعن ظأيىث بولسذن    ةنع بعز ي

ةن ظاسمانغا حعققعن  ذرعمعز سةن شوتا بعل اراص ت اآع . ق ذنعث بةندعسع ؤة (ت ئنعث ظ عدعن س اهللا تةرعص
نعث ظاسمانغا بعز ظوقذيااليدعغان بعر آعتابنع ظئلعص حىشمعضعحة سئ) صةيغةمبعرع ظعكةنلعكعث يئزعلغان

ةنمةيمعز  عز ظعش ا هةرض د  »حعققانلعقعثغ دة مذجاهع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دذب داق دةي ذالر :  مذن ظ
ة    االنعنعث بالعسع صاالنعض ذ ص ة ب ان ؤة   هةربعرعض دذر، دةص يئزعلغ ةن آعتاب عدعن حىشىرىلض اال تةرعص اهللا تاظ

اب     ) هةر بعرعنعث   (تاثنعث ظئتعشع بعلةن      ذلغان آعت  ظاسمانغا   حىشمعضعحة سئنعث   (نع ظئلعص    بئشعغا قوي
   .ضةنلعكتذر دئدئدع،) حعققانلعقعثغا هةرضعز ظعشةنمةيمعز

)اهللا نعث (اهللا صاآتذر، مةن صةقةت بعر صةيغةمبةر ظعنسانمةن «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد
تاظاالنعث هأآىمرانلعقع  يةنع ظعنساننعث اهللا »)ظعزنع بولمعسا هئح ظادةم بعرةر مأجعزة آةلتىرةلمةيدذ

الر   تعدعكع ظعش عدارحعلعقع ظاس عدعن    ؤة ظعض ةدةم قويذش قا ق عنع قعلعش دذر ؤة  نعث بعرةرس اال آاتتع اهللا تاظ
 اهللا تاظاال خالعغعنعنع قعلغذحعدذر، ظةضةر خالعسا تةلةصلعرعثضة جاؤاب بئرعدذ، ظةضةر خالعسا             ،ظىستىندذر

ةقةت سعلةرضة صةرؤة     ةن، اصشذرغان ظذلذغ ؤةزعصعسنع يةتكىزع  ردعضارعمنعث ماثا ت  جاؤاب بةرمةيدذ، مةن ص م
دعم ذنداق قعل ةم ش ةن ه عهةت قعلعم ة نةس رعش اهللا . سعلةرض اؤاب بئ لعرعثالرغا ج علةرنعث تةلةص ةمما س ظ

  . تاظاالنعث ظعشعدذر

                                                 
 . ـ ظايةت111سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةت32سىرة ظةنفال ) 2(
 .  ـ ظايةت187سىرة شذظةرا  )3(
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دا آةلضةن ح ) يةنع صةيغةمبةر بعلةن قذرظان(نعث ظأزلعرعضة هعدايةت )يةنع مذشرعكالر (ظذالر  اغ

ظع  (.94دئضةنلعكلعرع ظىحىندذر» اهللا ظعنساننع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتةمدذ؟«ظعمان ظئيتماسلعقلعرع 
ةد  ذالرغا ! مذهةمم ع، ) ظ دا «ظئيتقعنك ذبادا زئمعن دةك (م ن ظةهلع ةنع زئمع دعغان، ) ي ثعص يىرىي مئ

ماندعن صةرعش  ذالرغا ظاس ة ظ دع، ظةلؤةتت ا ظع تعلةر بولس قان صةرعش ص ظولتذراقالش ةيغةمبةر قعلع تعنع ص
  .95»حىشىرةتتذق

مذشرعكالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعنسانالرنعث ظعحعدعن بولغانلعقع ظىحىنال 
  ظعمان ظئيتمعغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 

 ضةن حاغدا آةل) يةنع صةيغةمبةر بعلةن قذرظان(نعث ظأزلعرعضة هعدايةت  )يةنع مذشرعكالر(ظذالر
دذر  دئضةنلعكلعرع  »ظةؤةتةمدذ؟ اهللا ظعنساننع صةيغةمبةر قعلعص «ظعمان ظئيتماسلعقلعرع  اهللا  ظىحىن

ة   ذ هةقت اال ب دع تاظ داق دئ ة  :  مذن انالرنعث بعرعض االمغا  (ظعنس ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم انالر ): ي ظعنس
عرالر  ( ةنع آاص ع ) ي دعن  (ن ث ظازابع اهالندذرغعن، مأمعن) اهللا نع اهعدا   ظاض ارعنعث دةرض ة صةرؤةردعض لةرض
ىن ( ةللعرع ظىح ان ياخشع ظةم عن، دةص    ) قعلغ ةؤةر بةرض ةن خذش خ ا ظئرعشعدعغانلعقع بعل ذقعرع ظورذنغ ي

ةيغةمبةرلعرع روشةن       )1( ؤةهع قعلغانلعقعمعزدعن ظذالر ظةجةبلعنةمدذ؟   بذ شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالرغا ص
ذالر دع، ظ ةن ظع ةن آةلض ةر بعل دذ؟ظ«: مأجعزعل ةت قعالالم ع هعداي ان بعزن دع» عنس ةيغةمبةرنع. (دئ ) ص

ىز ظأرىدع   ) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع،    ) مةخلذقاتتعن ( ظةمةستذر، اهللا     موهتاج ) ظذالرنعث ظعمانعغا   (اهللا  . ي
  . ))2بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر

ان قعلعص ذنعث ظادةملعرعنعث دئضةن سأزلعرعنع باي عرظةؤن ؤة ظ اال ص دعاهللا تاظ ذالر:  مذنداق دئ : ظ
ةؤمع بعزنعث    « ذالرنعث ق ذآع، ظ دذق، هالب ان ظئيتام اددع ظعنسانغا ظعم ة ظوخشاش ظعككع ظ ذلغا (بعزض ق

  . )3(دئيعشتع» خعزمةتحعلعرعمعزدذر) ظوخشاش
ة     ذ صةيغةمبةرلعرعض عرعكع ظىممةتلةرم دع  ظعلض ةن ظع ذنداق دئض أزلعرعنع   .ش ذالرنعث س اال ظ  اهللا تاظ

ا        «: ظذالر: نداق دئدعبايان قعلعص مذ ةقةت بعزضة ظوخشاشال ظعنسان، ظات ادةت   ـسعلةر ص وؤعلعرعمعز ظعب  ب
بعزضة  ) راستلعقعثالر ظىحىن  (غا ظعبادةت قعلعشعمعزدعن توسماقحع بولعسعلةر،    ) بذتالر(قعلعص آئلعؤاتقان   

  . ذر مذشذ مةزمذندا آةلضةن ظايةتلةر ناهايعتع آأصت))4دئدع» ظئنعق صاآعت آأرسعتعثالر
ةن سأزلعشةلعسىن ؤة ظذنعثدعن سوظال   ةيغةمبةر بعل دعلعرعنعث ظةؤةتعلضةن ص اال بةن دعن اهللا تاظ ظان

وراص  ع(س ذن ؤة ) دعنن ذنحىشةنس ةؤةتع ،بعلس عدعن ظ ذالرنعث تعص ةيغةمبةرنع ظ ارقعلعق دةص ص  ش ظ
لعتعدذ    انلعقعنع ظةس ع ؤة مئهرعب ان رةهمعت ة قعلغ ةي  . بةندعلعرعض اال ص ةر اهللا تاظ تعدعن ظةض غةمبةرنع صةرعش

  . ظةؤةتكةن بولسا، ظذالر ظذنعثغا ضةص قعاللمايتتع ؤة ظذنعثدعن صايدعلعنالمايتتع
                                                 

 .  ـ ظايتنعث بعر قعسمع2سىرة يذنذس ) 1(
 . ـ ظايةت6سىرة تةغابذن ) 2(
 .  ـ ظايةت47سىرة مأظمعنذن ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة ظعبراهعم ) 4(
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ة  ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ دعغان،    ا:  مذن الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ث ظاي ة اهللا نع هللا مأمعنلةرض
ذالرنع  ذناهالردعن (ظ ةتنع   ) ض ابنع ؤة هئكم ذالرغا آعت دعغان، ظ اك قعلع ىننةتنع ي(ص ةن س ذرظان بعل ) ةنع ق

ذالر      ذآع، ظ دع؛ هالب ذالرغا حوث ظئهسان قعل ةؤةتعص، ظ ةيغةمبةر ظ ر ص ان بع دعن بولغ عتعدعغان، ظأزلعرع ظأض
ةيغةمبةر          !) ظع ظعنسانالر   )1( )بذرذن ظوحذق ضذمراهلعقتا ظعدع     اراثالردعن ص أز ظ شىبهسعزآع، سعلةرضة ظ

ذ سعلةرنعث   سعلةرنعث آىلصةت حئكعشعثالر ظذنعث  . آةلدع  ةت تئصعشعثالرغا(غا ظئغعر تذيذلعدذ؛ ظ ) هعداي
دذر  ايعتع آأيىمحان ذر، ناه ة ظامراقت تذر، مأمعنلةرض ذنعثدةك )2( هئرعس ةن (ش ة بةرض ةنع سعلةرض ي

ةتلعرعمعزنع تعالؤةت قعلعص             ) نئمعتعمنع آامالةتكة يةتكىزضعنعمدةك   ظأز ظعحعثالردعن سعلةرضة بعزنعث ظاي
ةنع قذرظاننع   (صاك قعلعدعغان، سعلةرضة آعتابنع         ) مذشرعكلعك ؤة ضذناهدعن     (بئرعدعغان، سعلةرنع  ؤة ) ي

ةتنع  ةهكامالرنع (هئكم ي ظ ةنع دعنع ر    )ي دعغان بع ةنلعرعثالرنع بعلدىرع ة بعلمعض عتعدعغان، سعلةرض ظأض
ذق ةيغةمبةر ظةؤةتت ع ص ةت(، مئن ةن - تاظ ادةت بعل ثالر، )  ظعب ادا ظئتع ةثالر(ي ادا ظةتس ع ي ذ مةن) معن م

ماثا شىآىر قعلعثالر، ناشىآىرلىك   . يادا ظئتعمةن ) ساؤاب بئرعش بعلةن، مةغصعرةت قعلعش بعلةن     (سعلةرنع  
  . ))3قعلماثالر

ذالرغا ! ظع مذهةممةد (:  شذثا اهللا تاظاال بذ يةردة مذنداق دئدع       دا «ظئيتقعنكع، ) ظ ذبادا زئمعن م
شقان صةرعشتعلةر بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرغا مئثعص يىرىيدعغان، ظولتذراقال) يةنع زئمعن ظةهلعدةك(

ىرةتتذق  ص حىش ةيغةمبةر قعلع تعنع ص ماندعن صةرعش عدعن      »ظاس أز تعص ذالرنعث ظ ةيغةمبةرنع ظ ةنع ص ي
ا    ان بولغاحق علةر ظعنس ىرةتتذق، س ةيغةمبةرنع     ،حىش ص ص انلعق قعلع ةت ؤة مئهرعب ة رةهم ز سعلةرض  بع
  . ةتتذقسعلةرنعث تعصعثالر بولغان ظادةمدعن ظةؤ

 * * * * * * *  
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اهللا مةن بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردا مئنعث راستلعقعمغا ضذؤاه «ظئيتقعنكع، !  (   مذهةممةد ظع( 

ذر  قا يئتةرلعكت دعل ،بولذش ةن بةن ةهؤالعنع(عرعنعث  اهللا هةقعقةت أرىص ) ظ دذر، آ ص تذرغذحع بعلع
  .96»تذرغذحعدذر

ث  ا ة ظأزعنع اال صةيغةمبعرعض ةنلعكع       هللا تاظ تحعل ظعك ة راس ةن هةقعقةتت ئلعص آةلض ة ظ  قةؤمعض
اآعت تذر  ذالرغا ص عدا ظ عتعص، توغرعس نع آأرس ذنعغذزذش ذ،   : ظ ذؤاهحعدذر، ظ ة ض ا ؤة سعلةرض اال ماث  اهللا تاظ

ئلعص آ ة ظ ةن سعلةرض ان   م ان ظئيتق دعن يالغ ةن اهللا تاظاالنعث نامع ةر م ةتنع بعلضىحعدذر، ظةض ةلضةن هةقعق
  .دئيعشكة بذيرذدع ال مةندعن قاتتعق ظأحعنع ظاالتتع اهللا تاظا، ظةلؤةتتة،بولسام

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ا     :  مذن دعغان بولس اننع توقذي امعمعزدعن يالغ ث ن ذ بعزنع ةر ظ ، ظةض
ذنع ق   ة ظ ذق  ظةلؤةتت ةن جازااليتت عص      ، ذدرعتعمعز بعل ذرعنع آئس ل توم ي قعزع ذنعث ظاساس دعن ظ ظان

  . ))4تاشاليتتذق
 بعلعص تذرغذحعدذر، آأرىص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعنع(اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنعث«  يةنع اهللا

دعن آعمنعث ياخشعلعققا ؤة هعدايةتكة ؤة آعمنعث ظازغذنلذق ؤة ضذم  ذالرنعث ظعحع اال ظ راهلعققا اليعق تاظ
  . بولعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدذ

                                                 
  .ـ ظايةت 164ـسىرة ظال ظعمران  )1(
 .  ـ ظايةت128سىرة تةؤبة ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر152 ـ 151سىرة بةقةر ) 3(
 .  ـ ظايةتكعحة46 ـ 44سىرة هاققا ) 4(
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 ظذ هعدايةت تاصقذحعدذر، اهللا ضذمراه قعلغان ظادةمضة اهللا دعن ،آعمكع اهللا هعدايةت قعلغان ظعكةن

هئح ياردةمحعلةرنع تاصالمايسةن، قعيامةت آىنع ظذالرنع دىم ياتقذزذص ) ظازابتعن قذتذلدذرعدعغان(باشقا 
ظوتع ) جةهةننةمنعث(آور، ضاحا، ضاس هالدا يعغعمعز، ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ، ) سأرةلضةن(

  .97تئخعمذ يالقذنجعتعمعز) ظوتنع(صةسلةص قالسا، ظذالرغا 
  ؤئتعشنعث اهللا تاظاالنعث قولعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا ا باشالش ؤة ظازدذرذتوغرا يولغ

ذقاتلعرع ظعحع   ث مةخل اال ظأزعنع أآىمعنع   اهللا تاظ ذالرغا ه لعرعدعن، ظ دعغان ظعش دة قعلع
داق    رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ع تذرالمايدعغانلعقع عنعث قارش ئح آعش ة ه ىزعدعغانلعقعدعن ؤة هأآىمعض يىرض

 ظذ هعدايةت تاصقذحعدذر، اهللا ضذمراه قعلغان ظادةمضة اهللا دعن ،آعمكع اهللا هعدايةت قعلغان ظعكةن :دئدع
قا  ازابتعن قذتذلدذرع (باش ةن ) دعغانظ ةرنع تاصالمايس ئح ياردةمحعل ا      ه وغرا يولغ ذالرنع ت ةنع ظ ي

  . هئح ياردةمحعلةرنع تاصالمايسةنباشاليدعغان 
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذ    :  مذن ةن، ظ ةت قعلعدعك ع اهللا هعداي ةقعقعي(آعمك ةت ) ه هعداي

قذحعدذر، آعمنعكع   ةيلعدعن  (تاص ول آأرسةتكىحع  اهللا ظازدذ) قعلغان يامان ظةمةلع تىص رعدعكةن، ظذنعثغا ي
  . ))1دوستنع هةرضعز تاصالمايسةن

  ظازغذنلذقتعكع آعشعلةرنعث جازاسع توغرعسعدا
 آور، ضاحا، ضاس هالدا يعغعمعز) سأرةلضةن(قعيامةت آىنع ظذالرنع دىم ياتقذزذصظعمام ظةهمةد ، 

ةيغ : ظةنةس ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظع اهللا نعث   : ةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ص
ةيغةمبعرع ع ! (ص ةت آىن علةر) قعيام ذدىم ياتقذزذ آعش داق ص ل ورالدع يعغعقان دذ؟ دةص س ةيغةمبةر . لع ص

االم دذرغان زات «: ظةلةيهعسس ذتلعرعحة ماث ذالرنع ص ذالرنع دىم ،ظ ذزذص ظ ادعردذر ياتق قعمذ ق »  ماثدذرذش
  . عممذ رعؤايةت قعلدعبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسل .دئدع

ذالرنعث  ع (ظ ةت آىن دا آةلتىرىلى  ) قعيام اس هال احا، ض ور، ض ةتنع   آ ادا هةقعق ذالر دذني ع، ظ ش
ضاس بولغانلعقع ظىحىن ظذالرغا بئرعلضةن        ) ظذنع ظاثالشتعن (ضاحا،  ) ظذنع سأزلةشتعن (آور،  ) آأرىشتعن(

دا       النغان مةيدان علةر توص ة آعش ذالر هةمم ازادذر، ظ ة،(ج ا آأزلعرعض ذالقلعرعغا ؤة تعللعرعغ ةث )  ق ظ
  . ظئهتعياجلعق بولغان ؤاقعتتا مذشذ جازا بعلةن جازا بئرعلدع

 ،ظوتع صةسلةص قالسا) جةهةننةمنعث(ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ  ظابباس رةزعيةلالهذ ظعبنع
ذما ع آأيى: ظةنه اش اص قالس دعتوخت د. ، دئ اىحأظ: مذجاهع دعص قالس ذالرغا  .، دئ عظوت(ظ ذ ) ن تئخعم

ذنجعتعمعز  ة    .يالق ةقةت  ! تئتعثالر «) ظذالرغا ظئيتعمعزآع  (:  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقت سعلةرضة ص
  . ))2»ة قعلعمعزظازابنعال زعياد

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة آةهف ) 1(
 .  ـ ظايةت30سىرة نةبة ) 2(
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رعضةن سأثةك ؤة توصعغا ظايالنغعنعمعزدعن عح«زنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ؤة ظذالرنعث ظايةتلعرعمع

دئضةنلعكلعرع ظىحىن، ظذالرغا بئرعلضةن » رعلعص يئثعدعن ظادةم بوالمدذق؟ عآئيعن راستال قايتعدعن ت 
ذدذر  ة ش ازا ظةن انالرنع  .98ج اش ظعنس ذالرغا ظوخش ث ظ ات اهللا نع ع ياراتق مانالرنع، زئمعنن ظاس

 شىبهسعز -شةك ) ظألىشع ؤة تعرعلعشع ظىحىن (يدعغانلعقعنع ظذالر بعلمةمدذ؟ اهللا ظذالرنعث يارعتاال
  .99مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدع، آاصعرالر صةقةت آذفرعغعال ظذنايدذ

ا، ظذالر اليعق                      يةنع بعزنعث ظذالرنع ضاس، ضاحا، آور قعلعص قويذشتةك ظذالرغا بةرضةن جازايعمعزغ
دع ذص قالغان ظع اآعت     . بول ذالر بعزنعث هأججةت ـ ص ا تعحىنكع، ظ دع، قايت ار قعل  عرعلعشنلعرعمعزنع ظعنك

رعلعص يئثعدعن عرعضةن سأثةك ؤة توصعغا ظايالنغعنعمعزدعن آئيعن راستال قايتعدعن تعح«: يعراق ساناص
ايلعنعص   يةنع بعز حع»ظادةم بوالمدذق؟ وقعلعص  ،رعص، تعتما ـ تعتما بولذص توصعغا ظ عن آئيعن   آةتكةند ي

  . رعلةمدعكةنمعز؟ دئدعظعككعنحع قئتعم قايتا تع
اآعت آةلتىردع        ان قذدرعتع بع     . ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرغا ص لةن ظذالرنع   ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتق

ا تع ا تعرعلدىرقايت ذالرنع قايت دعغانلعقعنع ؤة ظ ان  ع تعن ظاس ع يارعتعش مانالرنع ؤة زئمعنن دىرىش ظاس رعل
  . ع ظةسكةرتتعظعكةنلعكعن

ة  ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ انالرنع   :  مذن ة ظعنس ارعتعش ظةلؤةتت ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس
دذر  أص قعيعن ذالر )1( يارعتعشتعن آ ذففارالر   (ظ ذحع آ ار قعلغ يعن تعرعلعشنع ظعنك ةندعن آئ ةنع ظألض ) ي

ذالرنع يارعتعش  ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دذآع، ظاس ةرنع بعلمةم ان اهللا ظألىآل اص قالمعغ تا حارح
ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع  )2( تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ دذرذس، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر       

ادعر، اهللا ماهعر ياراتقذحعدذر            .ياراتقان زات ظذالرنعث ظوخشعشعنع يارعتعشقا قادعر ظةمةسمذ؟ ظذ بذنعثغا ق
دذ    » ؤذجذتقا آةل  «ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا    ) يارعتعشنع ( بعرةر شةيظعنع اهللا. هةممعنع بعلضىحعدذر  ـدةي

ظألضةندعن   (.قع ظذنعث قولعدعدذر  ذاهللا صاآتذرآع، هةر بعر نةرسعنعث ظعضعلعك هوق    . دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ   
  . )3(ظذنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر) آئيعن

دع    داق دئ ةردة مذن ذ ي اال ب مانال: اهللا تاظ اش ظاس ذالرغا ظوخش ث ظ ات اهللا نع ع ياراتق رنع، زئمعنن
دذ؟  ذالر بعلمةم دعغانلعقعنع ظ انالرنع يارعتاالي ةنع ظعنس ةنلعرعنع    ي ذالرنعث ت ع ظ ةت آىن قعيام

   قايتذرااليدعغانلعقعنع ؤة ظذالرنع بذرذن ياراتقاندةك قايتا يارعتااليدعغانلعقعنع بعلمةمدذ؟
 شىبهسعز مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدعـشةك )  ظىحىنظألىشع ؤة تعرعلعشع(اهللا ظذالرنعث  يةنع 

دعن حعقعرعشع ظىحىن  ارعتعص قةبرعلعرع ا ي ذالرنع قايت اال ظ دعغان ،اهللا تاظ ةن ؤاقعت  ظأتمعسة بولماي مذظةيي

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع57سىرة مأمعن ) 1(
  .  ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 2(
 .  ـ ظايةتكعحة83 ـ 81رة ياسعن سى) 3(
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ةنع قعيام   (ظذنع   :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقتة   . بةلضعلعدع حة  عبعز مذظةييةن مذددةتك  ) ةت آىنعنع  ي
  . ))1لعمعزتةخعر قع
 دذ ذفرعغعال ظذناي ةقةت آ عرالر ص دعن   آاص اآعتالر آأرسعتعلعص بولغان عرالر ظأزلعرعضة ص ةنع آاص ي

  .آئيعنمذ صةقةت ظأزلعرعنعث ضذمراهلعقعدا ؤة ظازغذنلذقعدا حوثقذرلعشعشقعال ظذنايدذ
 * * * * * * *  

 ≅è% öθ©9 öΝçFΡ r& tβθä3 Ï=ôϑs? t É !# u“ yz Ïπyϑômu‘ þ’Ïn1 u‘ # ]Œ Î) ÷Λ ä õ3|¡øΒ `{ sπ u‹ô±yz É−$ xΡM} $# 4 tβ%x. uρ ß≈|¡Ρ M}$# # Y‘θçG s% ∩⊇⊃⊃∪  
ذثالردا بولسا، حعقعمدعن « ةنع (ظةضةر صةرؤةردعضارعمنعث رةهمةت خةزعنعلعرع سعلةرنعث قول ي

  .100دئضعن» قورقذص، حوقذم بئخعللعق قعالتتعثالر، ظعنسان بئخعل آئلعدذ) تىضةص آئتعشعدعن
  ش ظعنساننعث تةبعظعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدابئخعللعق قعلع

دذ    كة بذيرذي داق دئيعش ة مذن ةيغةمبعرعنع آعشعلةرض اال ص ارعمنعث «: اهللا تاظ ةر صةرؤةردعض ظةض
قورقذص، حوقذم ) يةنع تىضةص آئتعشعدعن(رةهمةت خةزعنعلعرع سعلةرنعث قولذثالردا بولسا، حعقعمدعن 

ىمةيدعغان تذرسعمذ سعلةر ظذنعث تىضةص آئتعشعدعن قورقذص        يةنع ظذ مةثضى تىض    بئخعللعق قعالتتعثالر 
ثالر( داق   ). بئخعللعق قعالتتع اال مذن ةبعظعتعثالردذر، شذثا اهللا تاظ حىنكع، بئخعللعق قعلعش سعلةرنعث ت

  .»ظعنسان بئخعل آئلعدذ: دئدع
اآع ظذالرنعث صادعشاهلعقتعن نئسعؤعسع بارم     :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة    هئحقانداق  (ذ؟ ي

وق  ع ي ا  ) نئسعؤعس دعغان بولس ةر بولع تعن (ظةض ادة بئخعللعق ة  )زعي ك نةرس ة قعلحعلع ذالر آعشعلةرض ظ
ة ظذالر     ))2بةرمةيدذ  يةنع ظةضةر ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث صادعشاهلعقعدا نئسعؤعسع بولعدعغان بولسا، ظةلؤةتت

دعن  ( اتتعق بئخعللعقع ة بة    ) ق ذ نةرس ة قعلحعلعكم ئح آعشعض ةيتتع ه انلعق   . رم اننع ظعنس اال ظعنس اهللا تاظ
ةتلعرعدذر         زارلحىنكع، بئخعللعق،   . تةرعصعدعن سىصةتلةيدذ  . عنعش ؤة حعدامسعزلعقالر بولسا ظعنساننعث سىص

  . لئكعن، اهللا تاظاال ظذتذقلذق بةرضةن ؤة توغرا يولغا باشلعغان آعشع ظذنداق بولمايدذ
يوقسذزلذق،  (ظذنعثغا   ،   يارعتعلدع عزسان هةقعقةتةن حعدامس  ظعن:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

ةك    ا قورقذنحت ةللعك، ي اآع آئس رةر آأثىلس ) ي دذر  عزبع دا زارالنغذحع ةن حاغ علعق  ، لعك يةتك رةر ياخش بع
دذر    ق قعلغذحع دا، بئخعللع ةن حاغ ةقةت ، يةتك دعن (ص ةر بذنعث نا) تأؤةندعكعل ا  : مذستةس ذالر نامازغ ظ

ة قعلغذحعال    ار       ))3...ردذرهةمعشة رعظاي ةر ب دا مذشذنعثغا ظوخشاص آئتعدعغان نذرغذنلعغان ظايةتل .  قذرظان
  . بذ، اهللا تاظاالنعث سئخع ؤة آأص ياخشعلعق قعلغذحع زات ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ

االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ة  ظعم ذ هةقت ةت   ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض مذن
 ظازايتالمايدذ،  عربةرضةن نةرسعلع  ) مةخلذقاتلعرعغا  (ذر، ظذنع تتذشذق ) لعق( تاظاالنعث قولع اهللا«: قعلعدذ

اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان ؤاقتعدعن  . ماي بةرضىحعدذرآئحة ـ آىندىز توختع ) اهللا تاظاال(
ث         ةتتا اهللا تاظاالنع ذ ه ثالر، ظ اراص بئقع ة ق ةن نةرسعلعرعض الص بةرض عنعمذ   باش دعكع نةرس وث قولع ظ

   .»ظازايتالمعدع
 * * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةت104سىرة هذد ) 1(
 .  ـ ظايةت53سىرة نعسا ) 2(
 .  ـ ظايةتكعحة22 ـ 19سىرة مةظارعج ) 3(
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بعز مذساغا هةقعقةتةن توققذز روشةن مأجعزة ظاتا قعلدذق، مذسا صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤمعضة 

). دئدذق(» سورعغعن) قويذؤئتعشنع(ظعسراظعل ظةؤالدعنع ) ظذالردعن(«): بعز مذساغا( آةلضةن حاغدا 
ظع («: مذسا .101دئدع» سئنع مةن حوقذم جادذ قعلعنغان دةص ظوياليمةن! ظع مذسا«: ن ظذنعثغاصعرظةؤ
ذز مأجعزة (بذالر !) صعرظةؤن ةقةت ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارع  )يةنع توقق نعث ئم(نع ص

ظعقرار قعلمعساثمذ ضةرحة تعلعثدا (دةلعل قعلعص نازعل قعلغانلعقعنع سةن ) راستلعقعمنع ظعسصاتاليدعغان
»  هةقعقةتةن، هاالك بولعدذ دةص ظوياليمةن!نع، ظع صعرظةؤنئظوبدان بعلعسةن، مةن س) دعلعثدا ظةلؤةتتة

زئمعنعدعن حعقعرعؤةتمةآحع بولدع، بعز صعرظةؤننع ؤة ظذنعث بعلةن ) معسعر( صعرظةن ظذالرنع .102دئدع
دعن .103لعؤةتتذقغا غةرق قع  )دئثعز( هةممعسعنع -بعللة بولغانالرنع   صعرظةؤننع غةرق قعلعؤةتكةن

ةؤالدعغا  اخعرةت ؤةدعسع ) معسعر («: آئيعن، بعز ظعسراظعل ظ ذرذثالر، ظ دا ت ةنع قعيامةت (زئمعنع ) ي
اهقا (آةلضةن حاغدا سعلةرنع  ةبرةثالردعن مةهشةرض ةرنع ) (ق ةن مأمعنل عرالر بعل ئلعص ) آاص ارعالش ظ ظ

  . 104دئدذق» آئلعمعز
  عسساالمغا بئرعلضةن توققذز مأجعزة توغرعسعدا مذسا ظةلةيه

ةر مذسا     . اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا توققذز مأجعزة بةرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ         ظذ مأجعزعل
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن زات                 ظةلةيهعسساالمنعث هةقعقعي صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع ؤة ظذنعث صعرظةؤنضة ص

  . رعدة راستحعل ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدعغان آةسكعن صاآعتالردذرتوغرعسعدا بةرضةن خةؤةرلع
ةر  ة بولسا ققذز مأجعز وت: ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما   لعنعص ظةؤةتعلضةن  قعروشةن مأجعزعل

دا قولعنعث ظاق بولذص حعقعشع            (قول  سا،  ها ، )يةنع مذسا ظةلةيهعسساالم قولعنع قوينعغا سئلعص حعقارغان
  . دئدع»  ظاصةتلعرعدذر قان ؤة حئكةتكة، صعت، صاقا، سذ ظاصعتع،)يئرعلعشع(عك، دئثعزنعث قةهةتحعل

ةظب ع آ ةد ظعبن ذز مأجعزعلةر:  مذهةمم ا تذقق ا (بولس االمنعثمذس ا،) ظةلةيهعسس ع، هاس ذ قول  س
ان  اقا، ق عت، ص ة، ص عتع، حئكةتك ةتلعرع، ظاص ىرعتعنعث( ظاص ذدعيالرنعث س ع ؤة) يةه ةرتعلعص آئتعش  ظأزض
  .  دئدعتاشتعن سذنعث حعقعشع قاتارلعقالردذر،

ارلعقالر        ةتادة قات ةظبع ؤة ق ة، ش د، ظعكرعم ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذز : ظعبن تذقق
ا مأجعزعلةر ا  (بولس االمنعثمذس ةتحعلعك،   قو) ظةلةيهعسس ا، قةه ع، هاس ذلعنع ل ث هوس ث مئؤعلعرعنع

  . دئدع»  ظاصةتلعرعدذر، صاقا، قان سذ ظاصعتع، حئكةتكة، صعتآئمعيعص آئتعشع،
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)   ةؤم بولدع        ) اهللا غا ظعمان ظئيتعشقا  ))1ظذالرنعث ضةدةنكةشلعكع يول قويمعدع، ظذالر ضذناهكار ق
يةنع صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظادةملعرع مذشذ مأجعزعلةرنع آأرىص تذرذصمذ حوثلذق قعلعش يىزىسعدعن ظعمان            

  . ظئيتمعدع
ئكعن ظذالر ظذنع              : ئدع مذنداق د  اهللا تاظاال بذ هةقتة    ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظئتعراص قعلدع، ل

دع  ار قعل عدعن ظعنك ش يىزعس ذق قعلع ذم ؤة تةآةببذرل داق . زذل ث قان ذنحعالرنعث ظاقعؤعتعنع بذزغ
ارعغعن دعغانلعقعغا ق دع  ))2بولع عر قعلمع ذالرغا تةس ةر ظ ذ مأجعزعل ةنع ظ لةرنعث .  ي ذنعثدةك قذرةيش ش

ةص قع  ةندعن تةل ة        س ئنعث دةؤعتعثض ة س ذالر يةن ةثمذ ظ ةلتىرىص بةرس علعرعنع آ ان نةرس اال  (لغ اهللا تاظ
ع  دعن باشقعس دذ   )خالعغانلعرع ان ظئيتماي اثا ظعم دذ ؤة س اؤاب قايتذرماي االم  .  ج ا ظةلةيهعسس عرظةؤن مذس ص

ذم جادذ ! ظع مذسا «: آةلتىرضةن مأجعزعلةرنع آأرىص بولغاندعن آئيعن مذنداق دئدع             سئنع مةن حوق
  . »قعلعنغان دةص ظوياليمةن

 ا قعلدذق ةتتعكع مأجعزعلةردعن     بعز مذساغا هةقعقةتةن توققذز روشةن مأجعزة ظات ةنع بذ ظاي  ي
  . ظالعمالر يذقعرعدا بايان قعلغان توققذز مأجعزة آأزدة تذتذلعدذ

ذ     دعكع ظايةتلعرعدعم ث تأؤةن أجعزة اهللا تاظاالنع ذز م ذ توقق ان قعلعنب دذرباي اثنع هاس«: غان
لعغعن  عغا       » !تاش ةندة، ظارقعس ةتلعنعؤاتقانلعقعنع آأرض ز هةرعك دعهادةك تئ ويا ظةج عنعث ض ا هاسعس مذس

دع  ذص حئكعن ة .بذرذل دعهاغا  ( آةينعض دعن ظةج ةنع قورققعنع دع) ي ع. (قارعيالمع ا «) اهللا ظئتت ع مذس  !ظ
دذ   ة قورقماي ةيغةمبةرلةر ظةلؤةتت دا ص ورقمعغعن، مئنعث هذزذرذم ئكعن آعمكع. ق ة (ل ا، ) ظأزعض ذم قعلس زذل

ةن      ة، م ة ظأزضةرتس ع ظةمةلض ةللعرعنع ياخش ان ظةم دعن يام ذنعثغا(ظان عرةت  ) ظ ايعتع مةغص ناه
ةن دذر .قعلغذحعدذرم ايعتع مئهرعبان ظاق      ،  ناه عز ظاص داق ظعللةتس ذ هئحقان الغعن، ظ ذثغا س ذثنع قوين قول
دذ ذص حعقع ذ (.بول ئلعص بئر  ) ب ة ظ ذنعث قةؤمعض عرظةؤن ؤة ظ ث ص ذز  مئنع ةن توقق ىن بةرض عث ظىح عش

  . ))3مأجعزةمنعث ظعحعدعدذر، ظذالر هةقعقةتةن صاسعق قةؤم ظعدع
ان قعلدع        ولعنعال باي ةظرافتا      . اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة هاسا بعلةن ق ةر بولسا سىرة ظ قالغان مأجعزعل

ةر       . تةصسعلعي بايان قعلعندع   ة مأجعزعل بذالر بولسعمذ   . بئرعلدع مذسا ظةلةيهعسساالمغا بذالردعن باشقا يةن
د     نع ظذرغان ةن تاش ع بعل االم هاسعس ا ظةلةيهعسس ع،  مذس تعلعص حعقعش ذنعث ظئ دعن س ذت ا ظذنعث الرنعث بذل

ايعؤةن قعلع ع،ص بنعس ةن بأدىنعنع ئرعلعش ةرةنجعبعن بعل ىرىث ت قا  ص بلى حىش ذالردعن باش ع ؤة ظ ئرعلعش
ةردذر  ظعسراظعل ظةؤالدع معسعردعن ظايرعلعص حعققاندعن آئيعن بئ    ان     . رعلضةن مأجعزعل ةردة باي ئكعن، بذ ي ل

ةنلعرعدذر         ةؤمع آأرض ان ق عرلعقتعن بولغ ذنعث معس عرظةؤن ؤة ظ ا ص ذزع بولس ان توقق ذ   . قعلعنغ اال ب اهللا تاظ
دع     ةتكةن ظع عدا آأرس اآعت ظاساس ذالرغا ص ةرنع ظ ةتتع،    . مأجعزعل علعق آأرس ة قارش ذالر مأجعزعلةرض ظ

  . تةرسالعق قعلدع) ظعمان ظئيتعشتعن( يىزعسعدعن آاصعرلعق قعلدع ؤة ظعنكار قعلعش
دع     داق دئ ة مذن االم صعرظةؤنض ا ظةلةيهعسس ذثا مذس عرظةؤن (« : ش ع ص ذالر !) ظ ذز (ب ةنع توقق ي

دةلعل ) نعث راستلعقعمنع ظعسصاتاليدعغانئم(نع صةقةت ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارع  )مأجعزة
ظوبدان بعلعسةن، ) ةرحة تعلعثدا ظعقرار قعلمعساثمذ دعلعثدا ظةلؤةتتةض(قعلعص نازعل قعلغانلعقعنع سةن 

  . » هةقعقةتةن، هاالك بولعدذ دةص ظوياليمةن!نع، ظع صعرظةؤنئمةن س

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع133سىرة ظةظراف ) 1(
 .  ـ ظايةت14سىرة نةملع ) 2(
 . ـ ظايةتكعحة12 ـ 10سىرة نةملة ) 3(
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  صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا
 ذالرنع عرظةن ظ عر(ص دع ) معس ةآحع بول دعن حعقعرعؤةتم ذ زئمعنع عرظةؤن ظ ةنع ص عر  ي الرنع معس

ة بولغانالرنع . زئمعنعدعن يوقاتماقحع بولغان ظعدع   هةممعسعنع -بعز صعرظةؤننع ؤة ظذنعث بعلةن بعلل
ز( ذق )دئثع ةرق قعلعؤةتت ا غ ةؤالدعغا ، غ راظعل ظ ز ظعس يعن، بع دعن آئ ةرق قعلعؤةتكةن عرظةؤننع غ : ص

رذن مةآكعدة حىشكةن بولسعمذ،        يةنع بذ سىرة هعجرةتتعن بذ        )دئدذق (زئمعنعدا تذرذثالر، ) معسعر(«
ارةت   دعغانلعقعغا بئش نعص بئرعلع ةتهع قعلع ةآكعنعث ص االمغا م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ ظايةتت ئكعن ب ل

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةآكعدعن      . ظةمةلعيةتتعمذ شذنداق بولدع  . باردذر حىنكع، مةآكعلعك آاصعرالر ص
  . ؤةتمةآحع بولغان ظعدععحعقعر

ؤئتعش ظىحىن،      ) مةدعنة (سئنع   ) يةهذدعيالر (:  مذنداق دئدع    بذ هةقتة  اهللا تاظاال  زئمعنعدعن حعقعرع
ظذ يةردة سئنع خاتعرجةم تذرغذزماسلعققا تاس قالدع، شذنداق بولغاندا، سةن حعقعص آةتكةندعن آئيعن،           

ندعن ظعلضعرع بعز    سة) بذ( .)يةنع ظازغعنة ؤاقعتتعن آئيعن هاالك بوالتتع     (ظذالر ظازغعنا ؤاقعت تذرااليتتع     
دذر   ذتقان يولع ةيغةمبةرلعرعمعزنعث ت ةن ص ان   (ظةؤةتك دةص حعقارغ عدعن هةي ةيغةمبةرلعرعنع ظارعس ةنع ص ي

دذر     ذتقان يولع دة ت ةيغةمبةرلعرع هةققع ث ص االك قعلعش اهللا نع ةتنع ه داق ظىمم ولعمعزدا  )هةرقان ذتقان ي ، ت
ةن عرعش تاصالمايس ة ))1ظأزض اال ص ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح خو يغةمبةر ش ة معراس االمنع مةآكعض ر  ظةلةيهعسس

دع رعص   . قعل ةن آع ىح بعل ة آ ةن مةآكعض ة ظاساس ر رعؤايةتك االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص  ،ش
ذندذرذص    ةن بويس ىح بعل ةرنع آ ر           ،مةآكعلعكل دعن ظئغع ش    ـ  ظان اقلعق قعلع ةث قورس عقلعق ؤة آ بئس

  . يىزعسعدعن ظذالرنع قويعؤةتكةن
ذنعثدةك اال  اهللا تا،ش راظعل ظ ان ظعس وزةك قعلعنغ ان ب دعن بولغ ةرق   ظةؤالدع ث ش ةؤمنع زئمعننع  ق

ا، . ر قعلدع معراسخوتةرةصلعرعضة ؤة غةرب تةرةصلعرعضة عرظةؤننعث شةهعرعضة، ماللعرعغ هةمدة ظذالرنع ص
خ     ة معراس ة ؤة خةزعنعلعرعض ة، مئؤعلعرعض دع وزعراظةتلعرعض ة   . ر قعل ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن

ذنداق قعلعص ظذالرنع بةنع ظعسراظعلغا معراس قعلعص بةردذقش)2( .  
زئمعنعدا تذرذثالر، ) معسعر(«: صعرظةؤننع غةرق قعلعؤةتكةندعن آئيعن، بعز ظعسراظعل ظةؤالدعغا

آاصعرالر بعلةن ) (قةبرةثالردعن مةهشةرضاهقا(آةلضةن حاغدا سعلةرنع ) يةنع قعيامةت(ظاخعرةت ؤةدعسع 
.  يةنع سعلةرنع ؤة دىشمعنعثالرنع بعللة ظئلعص آئلعمعز     دئدذق» ظارعالش ظئلعص آئلعمعز ) مأمعنلةرنع

ةتنعث مةنعسع        ارلعقالر بذ ظاي :  هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، قةتادة ؤة زةههاك قات
   . دئدع، دئضةنلعكتذرظئلعص آئلعمعزهةممعثالرنع 

 * * * * * * *  
 Èd, ut ù: $$Î/ uρ çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& Èd,ut ù: $$ Î/uρ tΑ u“ tΡ 3 !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) #[ Åe³u; ãΒ #XƒÉ‹tΡ uρ ∩⊇⊃∈∪ $ZΡ# uö è% uρ çµ≈ sΨ ø% u sù … çν r&u ø) tG Ï9 ’ n?tã 

Ä¨$̈Ζ9$# 4’ n? tã ;]õ3ãΒ çµ≈ sΨ ø9̈“ tΡuρ WξƒÍ”∴s? ∩⊇⊃∉∪  
دا قذرظاننع بعز هةقعقةت ظاساسعدا نازعل قعلدذق، قذرظانمذ هةقعقةتنع ظأز  ظعحعضة ظالغان هال

 قذرظاننع .105نازعل بولدع، سئنع بعز صةقةت خذش خةؤةر بةرضىحع، ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق

                                                 
 . ايةتلةر ـ ظ77 ـ 76سىرة ظعسرا ) 1(
 .  ـ ظايةت59سىرة شذظةرا ) 2(
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 بألىص نازعل قعلدذق، ظذنع تةدرعجع نازعل - دانة ظوقذص بئرعشعث ظىحىن ظذنع بألىص -آعشعلةرضة دانة 
  .106قعلدذق

  ن هالدا بألىنىص ـ بألىنىص حىشكةنلعكع توغرعسعدا قذرظاننعث هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغا
رعص  ةؤةر بئ دعن خ ابع قذرظان ذغ آعت اال ظذل دا  ،اهللا تاظ ان هال ة ظالغ أز ظعحعض ةتنع ظ ذنعث هةقعق  ظ

دذ  ان قعلع ةنلعكعنع باي ة . حىشىرىلض ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ئنعث  (:  مذن اراالر س ذدعيالر ؤة ناس يةه
ارقعلعق       ) عق بةرمعسة ضذناهع ظأزعضة     صةيغةمبةرلعكعثضة ضذؤاهل   ئكعن اهللا ساثا نازعل قعلغان قذرظان ظ ل

ظعلمع بعلةن    ) باشقعالر بعلمةيدعغان ظأزعضة خاس       (ضذؤاهلعق بئرعدذ، اهللا قذرظاننع      ) صةيغةمبةرلعكعثضة(
ذيرذقلعرع ؤة ))1نازعل قعلدع اال ساثا بعلدىرمةآحع بولغان هأآىملعرع، ب ذرظان اهللا تاظ ةنع ق توسقان  ي

  . حةآلعمعلعرعدعن ظعبارةت اهللا تاظاالنعث ظعلمعنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا حىشتع
 دع ةنع ظع مذهةممةد    قذرظانمذ هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا نازعل بول قذرظان ساثا   ! ي

دا             ادة بولمعغان هال . حىشىرىلدع ياخشع قوغدالغانلعقتعن ساختا نةرسة ظارعلعشعص قالمعغان ؤة آةم ـ زعي
دع تعص آةل ذرظان هةق ظاساستا ساثا يئ ةنع ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا . ي ذرظاننع ص ىكحىنكع، ق ، آىحل

ةنحلعك ةرتعؤعلعك، ظعش تعلةر م ةت قعل،صةرعش ذنعثغا ظعتاظ تة  ظ دعغان صةرعش ل (ع ةنع جعبرعظع ي
  . ظئلعص حىشتع) ظةلةيهعسساالم

يةنع  رضىحع، ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذقنع بعز صةقةت خذش خةؤةر بةئس! ظع مذهةممةد
اهالندذرغذحع      عرالرنع ظاض ان آاص عيلعق قعلغ اثا ظاس ة خذش بئشارةتحع ؤة س ذنغان مأمعنلةرض اثا بويس س

  . قعلعص ظةؤةتتذق
 بألىص نازعل قعلدذق، - دانة ظوقذص بئرعشعث ظىحىن ظذنع بألىص -قذرظاننع آعشعلةرضة دانة 

ذ ظايةتتة ظعككع خعل قعراظةت بولذص، بعرعنحع خعل قعراظةتكة ظاساسةن      ب قعلدذقظذنع تةدرعجع نازعل 
ةتنعث مةنعسع هةققعدة  ذرظاننع هةممة نةرسعلةر  :بذ ظاي ا خاتعرعل بعز ق ذز(ةنضةن تاخت دعن ) لةؤهذلمةهف

ص،  ايرعص حعقع ماندعكع  ظ ذنع بعرعنحع ظاس ذل”ظ ىردذق “ ظعززةبةيت ة حىش ةن ظأيض ذرظان . دئض دعن ق ذ ظان ظ
ةردعن الرنعث ج ي ةن ظعش ىز بةرض ألىنىص            ة ي ألىنىص ـ ب ا ب ةيغةمبةر 23ريانعغا قارعت دة ص ل ظعحع  يع

ةن   تع دئض االمغا حىش دذلعكظةلةيهعسس ةن .  بولع ذ م ذمادعن     عب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن نع ظعكرعم
  . رعؤايةت قعلدع

ةن     ة ظاساس ل قعراظةتك ع خع دة   ظعككعنح ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة   :ب ذرظاننع آعشعلةرض  ق
ألىص          ؤة  ثىيةتكىزىش ذنع ب ىن ظ عث ظىح ذص بئرعش ألىصـظوق ص    ، ب ةت قعلع ذ ظاي ذق، ظايةتم ع ظوح  مةنعس
ارحة قعلعص    ( بعرعنع بعرعنعث آةينعدعن  ظذنع.حىشىردذق ارحة ـ ص بذمةنعمذ  . حىشىردذق، دئضةن بولعدذ   ) ص

  . ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعندع
 * * * * * * *  
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ةت، (قذرظانغا ظعشعنعثالر ياآع ظعشةنمةثالر «  ذنعثغا آامال مةيلع، حىنكع، ظعشعنعشعثالر ظ

شىبهسعزآع، قذرظان نازعل بولذشتعن . دئضعن» )ظعشةنمةسلعكعثالر ظذنعثغا نوقسان ظئلعص آةلمةيدذ
 .107دةرهال سةجدعضة بارعدذ) تةسعرلعنعص(نلةر قذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرعدا ظعلضعرع آعتاب بئرعلضة

 ظذالر .108دةيدذ» صةرؤةردعضارعمعز صاآتذر، صةرؤةردعضارعمعزنعث ؤةدعسع حوقذم ظورذنلعنعدذ «: ظذالر
دذ  قا يعقعلع ةجدة قعلعش دا س ان هال ا (يعغلعغ ذالر اهللا غ ةن ظ اثالش بعل ذرظاننع ظ ةزة ) ق ذ ت ررذ تئخعم

  .109قعلعدذ
ظعلضعرعكع ظىممةتلةردعن بولغان ظعلعملعك آعشعلةرنعث قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكعنع 

  ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
االمنع   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ثاهللا تاظ ةن   ظأزعنع ئلعص آةلض ذرظاننع ظ ا ق ذ آاتت  مذش

اآع ظعشةنمةثالر : ، دةص بذيرذدع  يعشكةآاصعرالرغا مذنداق دئ   ذرظانغا ظعشعنعثالر ي مةيلع، حىنكع، (ق
 يةنع دئضعن» )ظعشعنعشعثالر ظذنعثغا آامالةت، ظعشةنمةسلعكعثالر ظذنعثغا نوقسان ظئلعص آةلمةيدذ

ذ    ةرعبعر، ظ اثالر ب اآع ظئيتم ثالر ي ان ظئيتع ذرظانغا ظعم علةر ق معنع  ،س ذنعث ظعس ةن ؤة ظ اال حىشىرض  اهللا تاظ
دع  ذرذنقع زامان ةن       ب تذرذص آةلض دا تونذش ةن آعتابلعرع ة حىشىرض عرعكع صةيغةمبةرلعرعض الص ظعلض ن باش

  . هةقعقةتتذر
 شىبهسعزآع، قذرظان نازعل بولذشتعن ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةنلةر قذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرعدا

دذ ) تةسعرلعنعص( ةنع ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةنلةرنعث ظعحعدعن آعت           دةرهال سةجدعضة بارع ابلعرعنع  ي
ث     ذتقانالرغا، آعتابعنع ث ت أآىملعرعنع (حع ةل    ) ه تعن ظةم تعن ؤة ظأزضةرتعؤةتمةس ظالماشتذرؤةتمةس

ةيغةمبةرنع     أزلعرعضة  اهللا تاظاالنعث ظ ظذالر  قعلغانالرغا بذ قذرظان ظوقذص بئرعلسة،      مذشذ قذرظان حىشكةن ص
  .  بارعدذة قعلعشقاسةجد تاظاالغا  اهللادةرهالآأرىش نئمعتعنع بةرضةنلعكعضة شىآىر قعلعش يىزعسعدعن 

» صةرؤةردعضارعمعز صاآتذر          يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث آامالةتكة يةتكةن قذدرعتعنع ؤة ظعلضعرعكع 
ةن     كة بةرض ص ظةؤةتعش ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ارقعلعق مذهةمم ع ظ ةيغةمبةرلةرنعث تعل ص

دذ  (ة هأرمةتلةص  ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمعغانلعقعنع ظذلذغالص ؤ     دذ    ). شذنداق دةي : شذثا ظذالر مذنداق دةي
صةرؤةردعضارعمعز صاآتذر، صةرؤةردعضارعمعزنعث ؤةدعسع حوقذم ظورذنلعنعدذ« .  

  دذ قا يعقعلع ةجدة قعلعش دا س ان هال ذالر يعغلعغ ذنعث     ظ ان، ظ ا يالؤذرغ ذالر اهللا تاظاالغ ةنع ظ ي
  . )سةجدة قعلعشقا يعقعلعدذ( ظعشةنضةن هالدا آعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعضة ظعمان ظئيتقان ؤة

) ا دذ ) قذرظاننع ظاثالش بعلةن ظذالر اهللا غ ةزةررذ قعلع ذ ت ةنع   تئخعم قذرظاننع ظاثالش بعلةن    (ي
ذالر انعثظ ع  )  اهللا غ انع ؤة بويسذنذش ان ظعم ذ بولغ عدذتئخعم ة . ظاش ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن
عمذ هعدايةت قعلعدذ، ظذالرغا تةقؤادارلعقنعث مذآاصاتعنع بئرعدذهعدايةت تاصقانالرنع اهللا تئخ)1( .  
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هةممعسع (اتعساثالر اهللا دةص ظاتعساثالرمذ بولعدذ، رةهمان دةص ظاتعساثالرمذ بولعدذ، قايسعنع ظ«

عدذر ار ). ياخش عملعرع ب ىزةل ظعس ذن ض ث نذرغ ع، اهللا نع دا » حىنك عن، نامعزعث ةتنع(دئض ) قعراظ
ذمعغعن، ) مذشرعكالر ظاثالص قئلعص ساثا ظةزعيةت يةتكىزمةسلعكع ظىحىن ( ذ ظوق اؤاز بعلةنم ذقعرع ظ ي
ن، ظذالرنعث ظارعسعدا ظوتتذرا يول صةس ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغع) مأمعنلةر ظاثلعماي قالماسلعقع ظىحىن(

ذتقعن ع، .110ت ئرعكع « ظئيتقعنك ةلتةنعتعدة ش ان، س اك بولغ تعن ص ع بولذش انا بالعس ع هةمدذس جعم
يةنع خار بولمعغان، ياردةمحعضة موهتاج (بولمعغان، خارلعقتعن قذتذلذش ظىحىن دوستقا موهتاج بولمعغان 

  .111»ل رةؤعشتة ظذلذغلعغعناهللا نع مذآةممة! اهللا غا خاستذر) بولمعغان
  اهللا تاظاالنعث ضىزةل ظعسعملعرع بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ارلعقع        عتعنعث ب ظعنكار قعلغان ؤة اهللا تاظاالنع    نع اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع اهللا تاظاالنعث رةهمةت سىص
ان” ذيرذ        “راهم كة ب داق دئيعش عرالرغا مذن ةن آاص نع حةآلعض ةن ظاتاش عم بعل ةن ظعس اهللا دةص «: دع دئض

دذ، قايسعنع ظاتعساثالر  ). هةممعسع ياخشعدذر (ظاتعساثالرمذ بولعدذ، رةهمان دةص ظاتعساثالرمذ بولع
ار ىزةل ظعسعملعرع ب ذن ض ةن  دئضعن» حىنكع، اهللا نعث نذرغ االنع اهللا دئضةن ظعسعم بعل ةنع اهللا تاظ ي

دذ اثالرمذ بولع اثالر. ظاتعس ةن ظاتعس عم بعل ةن ظعس ان دئض دذرةهم ق . مذ بولع اال حعرايلع ع، اهللا تاظ حىنك
  . ظعسعملعرع بار زاتتذر

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ ذد :  مذنداق دئ ذ يوشذرذننع، ) بةرهةق(اهللا دعن باشقا هئح مةب ذر، ظ يوقت
ىحعدذر  كارعنع بعلض دذر    .ظاش ايعتع مئهرعبان قةتلعكتذر، ناه ايعتع شةص ذ ناه ة ( ظ ا ؤة ظاخعرةتت ةنع دذني ) ي

ذد          ،  ةت ظعضعسعدذر  آةث رةهم  ةنع  (صادعشاهتذر  ) مذتلةق ( ظذ    .يوقتذر ) بةرهةق (اهللا دعن باشقا هئح مةب ي
دذر  ذقاتنعث مالعكع ىتىن مةخل اآتذر )ص اآتذر  (، ص اندعن ص ة نذقس ةنع هةمم ة(، )ي االمةتلعك ) مأمعنلةرض س

لعغذحعدذر،  ازابتعن (بئغعش ذنحتعن، ظ تالرنع قورق دذر ) دوس ةمعن قعلغذحع ةممعنع .ظ تعص عأزآ ه
عدذر،     ذق ظعضعس دذر، ظذلذغل ةهر قعلغذحع ذر، ق دذر، غالعبت رعكالرنعث (تذرغذحع ةن ) مذش ئرعك آةلتىرض ش

ةيدا قعلغذحعدذر  ) يوقلذقتعن (ياراتقذحعدذر،   ) هةممعنع (اهللا  ،  نةرسعلعرعدعن صاآتذر  ) هةممة نةرسعضة   (.ص
ىرةت  ةآعل(س عدذر، ظاس    ) ش عمالرغا ظعض ق ظعس ةث حعرايلع لعغذحعدذر، ظ دعكع بئغعش مانالردعكع ؤة زئمعن

  .))1 ظذ غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر.نةرسعلةر ظذنعثغا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ
دذ    ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذل مذن االمنعث     : مةآه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ر آعش رعكالردعن بع مذش

ذرذص   ةجدعدة ت ان «س ع رةهم م !ظ ع رةهع انلعقعنع  » ! ظ ةك تعلعؤاتق اثالصدةص تعل ع  : ظ ع زاتن ذ ظعكك ب
ذرذص اقعرعص ت ع ح ر زاتن ةنبع دذ، حاقعرعم ذمان قعلع دع دةص ض اال .  دئ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل اهللا دةص : ش

دذ، قايسعنع ظاتعساثالر  ). هةممعسع ياخشعدذر (ظاتعساثالرمذ بولعدذ، رةهمان دةص ظاتعساثالرمذ بولع
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ار  عملعرع ب ىزةل ظعس ذن ض ث نذرغ ع، اهللا نع ع» حىنك ايعتعنع حىشىردع ندئض اس . دئضةن ظ ع ظابب ظعبن
ة رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعنمذ  ذ هةقت دعب ةت قعلعن ةت . شذنداق رعؤاي ةتنع ظعبنع جةرعر رعؤاي ذ ظعككع رعؤاي ب

  . قعلدع
   توغرعسعدا عقعراظةت قعلغاندا ظوتتذرا ظاؤاز بعلةن قعلعشقا بذيرذغانلعق

 يذقعرع ) ئلعص ساثا ظةزعيةت يةتكىزمةسلعكع ظىحىنمذشرعكالر ظاثالص ق) (قعراظةتنع(نامعزعثدا
ذمعغعن ) مأمعنلةر ظاثلعماي قالماسلعقع ظىحىن (ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغعن،  ذ ظوق اؤاز بعلةنم  صةس ظ

ةد  ام ظةهم دذ      ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةت  :  ظعبن ذ ظاي ب
االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع  ص دا حىشكةن ظع ذرغان ؤاقتع ذرذنذص ت دة يوش االم . ةآكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

اثالص   ذرظاننع ظ رعكالر ق ذيتتع، مذش اؤازدا ظوق ذقعرع ظ ذرظاننع ي ةندة ق ذص بةرض از ظوق اهابعلعرعغا نام س
تاظاال  شذنعث بعلةن اهللا  . قالسا، قذرظاننع، ظذنع حىشىرضةن زاتنع ؤة ظذنع ظئلعص آةلضةن آعشعنع تعلاليتتع 

دع  داق دئ ة مذن دا : صةيغةمبعرعض ةتنع(نامعزعث ةت ) (قعراظ اثا ظةزعي ئلعص س اثالص ق رعكالر ظ مذش
صةس ) مأمعنلةر ظاثلعماي قالماسلعقع ظىحىن(يذقعرع ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغعن، ) يةتكىزمةسلعكع ظىحىن

ذتقعن  ول ت ذرا ي عدا ظوتت ذالرنعث ظارعس ذمعغعن، ظ ذ ظوق اؤاز بعلةنم ذ هة.ظ ذخارع ؤة    ب ام ب نع ظعم دعس
  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع

بذ هةقتة زةههاآمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع ؤة           
دع،          دعن قالدذرذل أآىم ظةمةل ذ ه يعن ب دعن آئ ص بارغان رةت قعلع ة هعج االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . اظةتنع خالعغانحة ظوقذيدعغان بولدع، دئضةن سأزنع قوشذص قويدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعر
هاق   ع ظعس ةد ظعبن ةت       ،مذهةمم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

دذ ا    : قعلع اؤازلعق ظوقذس ذرظاننع ظ ذرذص ق ازدا ت االم نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر  ،ص عرالر ص  آاص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعراظعتعنع ظاثالشقا ظذنعمايتتع      ظةلةيهعسساالمنعث ق   .ئشعدعن آئتعشةتتع ؤة ص

اقحع بولسا   ذرظانعنع ظاثلعم ذغان ق ذرذص ظوق ازدا ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نام ر آعشع ص ذالردعن ،بع  ظ
انلعقعنع آأرىص   ظةضةر ظذ آعشع ظذالرنعث ظأزعنعث قذرظان ظاثالؤات      . يوشذرذن آئلعص ظوغرعلعقحة ظاثاليتتع    ق

االتتع،    ) قذرظاننع(قالغانلعقعنع بعلعص قالسا، ظذالرنعث يامانلعق قعلعشعدعن قورقذص     تعثشعماي آئتعص ق
ع      االمنعث قعراظعتعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ةس قعلعؤالس اؤازعنع ص االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر ص ظةض

االشذنعث بعلةن . تعثشعماقحع بولغانالر ظاثلعيالماي قاالتتع    ةتنع(نامعزعثدا  : اهللا تاظ ذقعرع ) قعراظ ي
 .قئشعثدعن آئتعص قالمعسذن مذشرعكالر ظاثالص قئلعص )ظذنداق قعلساث(يةنع  ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغعن

صةس ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغعن  ظوغرعلعقحة تعثشعماقحع ظذالردعن قعراظعتعثنع  )ظذنداق قعلساث(يةنع
اؤاز بعلةن ظوقذمعغانلعقعث       . (لمعسذن بولغانالر ظاثلعيالماي قا    ةزع  ،ظذالرنعث قذرظاننع تعثشاص   ) صةس ظ  ب

  . ظذالرنعث ظارعسعدا ظوتتذرا يول تذتقعن.  ظذنعثدعن يئنعشع مذمكعن،ضذناهلعرعغا صذشايمان قعلعص
دع  ة ؤة هةسةنبةسرعمذ شذنداق دئ ة ظعكرعم ذ هةقت ةتادة. ب ذ: ق دعغان  ب دا قعلع از ظوقذغان ةت نام  ظاي

دئضةن  صةس ظاؤاز بعلةنمذ ظوقذمعغعن: ظعبنع مةسظذد اهللا تاظاالنعث.  دئدعراظةت توغرعسعدا حىشكةن،قع
ع ث مةنعس عدعن : ظايعتعنع ان آعش عماقحع بولغ ذمعغعن (تعثش ذ ظوق اؤاز بعلةنم ةس ظ ذرظاننع ص ) ق
  . دئضةنلعكتذر، دئدع
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  اهللا تاظاالنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث بايانع توغرعسعدا
ةردة   ذ ي دع، ب ان قعلعص ظأتكةن ظع ارلعقعنع باي دا ظأزعنعث حعرايلعق ظعسعملعرع ب اال يذقعرع اهللا تاظ

جعمع هةمدذسانا بالعسع بولذشتعن «ظئيتقعنكع، : ظأزعنع هةممة آةمحعلعكلةردعن صاآالص مذنداق دئدع
ظذ اهللا  : اال مذنداق زاتتذر   بةلكع اهللا تاظ  )اهللا غا خاستذر  (صاك بولغان، سةلتةنعتعدة شئرعكع بولمعغان 

ردذر ا  ،بع ة اهللا غ ةس   ، دذرموهتاج هةمم ذ ظةم ةس، تذغذلغانم قانمذ ظةم اال تاص ذنعثغا   ، اهللا ب ع ظ ئح آعش ه
  . تةثداش بواللمايدذ

)يةنع خار بولمعغان، ( خارلعقتعن قذتذلذش ظىحىن دوستقا موهتاج بولمعغان )جعمع هةمدذسانا
 يةنع اهللا تاظاال دوستقا ياآع ؤةزعرضة ياآع مةسلعهةتحعضة  غا خاستذراهللا) ياردةمحعضة موهتاج بولمعغان
دعغان   ىص قالع اجع حىش ةنظعهتعي تذرهاجةتم عز   .  ظةمةس علةرنع شئرعكس ة نةرس اال هةمم عحة اهللا تاظ  ،ظةآس

تذرغان ؤة شئرعكسعز   ذالرنع ظورذنالش ان، ظ ذزال ياراتق أزع يالغ دع  ،ظ ةنال تةق ذز خاهعشع بعل ر  ظأزعنعث يالغ
ذر   ةن زاتت ص بئكعتك ع   . قعلع ةتنعث مةنعس ذ ظاي د ب دةمذجاهع دة     :  هةققع ةن ظةه ع بعل ئح آعش اال ه اهللا تاظ

   . دئدع، دئضةنلعكتذرتىزىشمعدع ؤة هئح آعشعنعث ياردعمعنعمذ تةلةص قعلمعدع
 اهللا نع مذآةممةل رةؤعشتة ظذلذغلعغعن«        يةنع ظأزلعرعضة ظذؤال قعلغذحعالر ؤة هةقتعن هالقعص

  .  ؤة آاتتا بعلضعنمذآةممةل رةؤعشتة ظذلذغلعغعنكىحعلةرنعث دئضةن سأزلعرعدعن اهللا تاظاالنع آةت
ةرعر  ع ج دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ ،ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذرةزعنعث مذن :  ق

ةر . يةهذدعي ؤة خرعستعظانالر اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دةيتتع    دعلعمدعن رازعلعق   حاقعرعقعثغا حعن  : ظةرةبل
ع اهللا  ةن، ظ ةن آعلعم عدارحعلعق   ! بعل ة ظعض عدارحعلعقعدعكع نةرسعض ذنعث ظعض ذنعثغا ؤة ظ ةن ظ ئنعث س س

ع     وق دةيتت ئرعكعث ي قا ش ئرعكعثدعن باش ر ش دعغان بع ة،صةرعشتعلةر. قعلع ذحعالر ض ذزالرغا حوقذنغ  ؤة  يذلت
لةر ان بول  : ظوتصةرةس تلعرع بولمعغ ث دوس ةر اهللا تاظاالنع ع    ظةض ع، دةيتت ار بوالتت اال خ ة اهللا تاظ ا، ظةلؤةتت . س

اك بولغان، سةلتةنعتعدة «ظئيتقعنكع، : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال    جعمع هةمدذسانا بالعسع بولذشتعن ص
يةنع خار بولمعغان، ياردةمحعضة (شئرعكع بولمعغان، خارلعقتعن قذتذلذش ظىحىن دوستقا موهتاج بولمعغان 

   . دئضةن ظايعتعنع حىشىردع»اهللا نع مذآةممةل رةؤعشتة ظذلذغلعغعن! غا خاستذراهللا ) موهتاج بولمعغان
  . ضعدعىسىرة ظعسرانعث تةصسعرع ت! اهللا تاظاالغا معثالرحة شىآرعلةر بولسذن
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سىرة آةهفنعث صةزعلعتع، ظذنعث بئشعدعكع ظون ظايةت، ظايعغعدعكع ظون ظايةتنعث صةزعلعتع ؤة 
   ساقاليدعغانلعقع توغرعسعدابذ سىرعنعث دةججالدعن

  
ةد  ام ظةهم دذ  ة ب،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةهفنع   : راظعنعث مذن ىرة آ ع س ر آعش بع

دا  قذؤاتاتتع، وظ ذت    .آىشكة باشلعدع رظذالغ ظىعكع ظذنعث قورذسعد   ظذ حاغ  ظذ آعشع قارعغذدةك بولسا بذل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ظذ آعشع بذ ظعشنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسسا    .صتذاؤعظأزعنع ظور  المغا دةص بةرضةندة، ص
ذنعثغا  ع«: ظ االنعظ ذرظاننع (! ص عقذوظ) ق اث بوالتت ةن بولس ذرظان .ؤةرض ا ق ذت بولس ذ بذل ع، ظ  حىنك

 بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت      .دئدع» هذزذرع خاتعرجةملعكتذر دعغان  عظوقذلغاندا حىش 
  .قعلدع

عنعث  ذغان آعش ذرظان ظوق ةزعردذر   ق ع ه ةيد ظعبن مع ظذس ادةم   . ظعس ذ ظ عنعث ش ذغان آعش ذرظان ظوق  ق
  . نعث تةصسعرعدة بايان قعلعندعةظعكةنلعكع سىرة بةقةر

ةد  ام ظةهم دذ     ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذداردادعن ص :  ظةب
بذ   .»ساقلعنعص قالعدذ) صعتنعسعدعن(لنعث   ظالسا دةججا  اآةهفنعث بئشعدعن ظون ظايةت ياد    آعمكع سىرة   «

نع ذداؤذد، نةس  هةدعس لعم، ظةب ام مذس دع  ة ظعم ةت قعل ذ رعؤاي دة . ظع ؤة تعرمعزعلةرم ث رعؤايعتع : تعرمعزعنع
  . آةلدع دةص » ظالسااآةهفنعث بئشعدعن ظىح ظايةت يادآعمكع سىرة «

ةد( ام ظةهم ذداردادعن ،ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةب داقنعث ص دذ مذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي :  دئض
بذ   .»ساقلعنعص قالعدذ  ) صعتنعسعدعن (قذسا دةججالنعث   وآةهفنعث ظايعغعدعن ظون ظايةت ظآعمكع سىرة  «

  ). ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلدعهةدعسنع
اآعم ةظعد،ه ذ  ظةبذس ذ ظةنه االمدعن رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعكعنع نعث ص داق دئض مذن
د  ةت قعلع ىرة  «: ذرعؤاي ع س ع ظ  آعمك ة آىن ةهفنع جىم ذ وآ ا، ظ ىرةقذس ة    س ع بولغعح ة آىن ر جىم ة بع   يةن

ا  ىن  ظارعلعقت ع ظىح ذ آعش دذ ظ ذر بولع نع  .» ن ذ هةدعس ذنداق     ب دعن ش ذ هاآعم ةآرع بةيهةقعم عز ظةبذب  هاص
دع  ةت قعل ةقع  . رعؤاي ام بةيه االم ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ   نعث ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

ةرتعؤ(آةهفنع آعمكع سىرة  « ذ حىشكةندعكعدةك ظ ) يةتمةظأزض ذ آعشع قعيامةت آىنعقذسا، وخذددع ظ  ظ
  . »ذر بولعدذنظىحىن 

ijk  
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 ظايةت  110                          آةهف سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

تذرآع،  ا خاس انا اهللا غ ع هةمدذس انالرنع(جعم ازابتعن ) اهللا ظعنس اتتعق ظ ان ق عدعن بولغ أز تةرعص ظ
بئرعدعغانلعقع ) يةنع جةننةت( ظوبدان مذآاصات ظاضاهالندذرذش، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان مأمعنلةرضة

ذش  ةن خ ع  بعل ىن، بةندعس رعش ظىح ةؤةر بئ ةد (خ ةيغةمبعرع مذهةمم ةنع ص داق ) ي وغرا، هئحقان ة ت ض
ةت(قعثغعرلعق  تعالص، زعددعي ةنع ظعخ دع) ي ل قعل ذرظاننع نازع ان ق ذالر . 2 ـ1بولمعغ ةنع ياخشع (ظ ي

ةر ان مأمعنل ةرنع قعلغ ة ) ظةمةلل دذجةننةتت ى قالع ىحعلةرنع  .3مةثض ار دئض ع ب ث بالعس اهللا نع
اهالندذرعدذ ا  .4ظاض ذالرنعث ظات ذالر ؤة ظ ذماتقا ظعضة -ظ داق مةل دا هئحقان ذ بوهتانلعرع وؤعلعرع ب  ب

  . 5ظذالر صةقةت يالغاننعال ظئيتعدذ! ظةمةس، ظذالرنعث ظئغعزلعرعدعن حعققان سأز نئمعدعضةن حوث
  ع ؤة ظاضاهالندذرغذحع قعلعنعص حىشىرىلضةنلعكع توغرعسعداقذرظاننعث خذش بئشارةتح

دا اهللا تاظاال ثيذقعرع الرنعنع دا ث ظعش عدا ؤة ظايعغع ث بئش انا   ظأزعنع ا هةمدذس ذغ زاتعغ  ظذل
نعص ظأتئظ ان قعلع دعغانلعقع باي دىيتع ا مةدهع.عل ة ؤاقعتت اال هةمم ا ؤة يع اهللا تاظ ىحعدذر، دذني لةنض

ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا        ظاخعرةتتعكع هةمدذساناالر ا   هللا تاظاالغا خاستذر، شذثا اهللا تاظاال ص
ابع بولغان  ذغ آعت ذرظاننع(ظذل ةن) ق ا هةمدذسانا ظلعكع ظىحىنحىشىرض أز زاتعغ عئ ظ ذرظان .يتت  حىنكع، ق

ةر وث ن   ي ةن ح اال بةرض ة اهللا تاظ دعكع آعشعلةرض ذرئيىزع علةرنع  .مةتت ذرظان آعش ع، ق ذفرعنعث( حىنك ) آ
دعن  ث(قاراثغذلذقلعرع ا حعق ) ظعماننع داق قعثغعرلعق   .اردعيورذقلعقعغ ذرظاننع هئحقان اال ق  ؤة ع اهللا تاظ

ايلعق    عظةضر وقع ـ توق دع، ي اب قعل وغرا آعت ة خذش . ت عرالرنع ظاضاهالندذرغذحع ؤة مأمعنلةرض ذرظان آاص  ق
  . شةن يولغا باشاليدذو ر،بئشارةت بةرضىحع بولغان هالدا ناهايعتع توغرا

أزعنع ظعنكار قعلغان ؤة ظعشةنمعضةنلةرنع، ظذالرغا                اهللا تاظاال قذرظاننع ظأزعضة قارشعلعق قعلغان، ظ
دعغان ة آئلع ا ؤة ظاخعرةتت أزع ،دذني ئحكعم ظ دةك جازا ه أزع لمااعيلجازالعغان دعغان ؤة ظ دةك ي باغلعغان

دعغانباغل أزع ،عيالماي عدعن بول ظ دعتةرعص اهال   غانع ازابتعن ظاض اتتعق ظ ان   ندذرذش،ق ذرظانغان ظعم ذ ق  مذش
انعنع   تعص، ظعم ع ظئي ةر ياخش اتلعغان ظةمةلل ةن ظعسص ة  بعل ث   مأمعنلةرض اهظأزعنع دا (عدعكع دةرض  )ظذنعث

دعغان   ذرذش مةثضى بولع ةتت ارةت جةنن ةن خذش تعن ظعب دعغانلعقع بعل ات بئرع دان مذآاص رعش  ظوب ةؤةر بئ خ
ار     ،بار آعتاب قعلماستعن ـ توقايلعق  ع ظذنعثدا قعثغعرلعق ؤة ظةضر،نظىحى  بةلكع هعدايةت ؤة توغرا يول ب

ان قعلعص مذنداق دئدع      ا خاستذرآع، : آعتاب قعلعص حىشىرضةنلعكعنع باي اهللا (جعمع هةمدذسانا اهللا غ
انالرنع ان ) ظعنس ةرنع قعلغ ع ظةمةلل اهالندذرذش، ياخش ازابتعن ظاض اتتعق ظ ان ق عدعن بولغ أز تةرعص ظ

خةؤةر بئرعش ظىحىن، بةندعسع  بئرعدعغانلعقع بعلةن خذش) يةنع جةننةت(ات مأمعنلةرضة ظوبدان مذآاص
بولمعغان ) يةنع ظعختعالص، زعددعيةت(ضة توغرا، هئحقانداق قعثغعرلعق ) يةنع صةيغةمبعرع مذهةممةد(

  .قذرظاننع نازعل قعلدع
 اهللا نعث بالعسع بار دئضىحعلةرنع ظاضاهالندذرعدذ بذالر : نداق دئدعمذهةممةد ظعبنع ظعسهاق مذ
ا ظة رعكالردذر بولس دعكع مذش ةرنعث ظعحع ذالر.رةبل ز : ظ ة   بع ان صةرعشتةلةرض رع بولغ ث قعزلع اهللا تاظاالنع

  .  دةيتتع،ظعبادةت قعلعمعز
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 بوؤعلعرع بذ بوهتانلعرعدا هئحقانداق مةلذماتقا ظعضة ظةمةس-ظذالر ؤة ظذالرنعث ظاتا    ةنع ي
دا هئحقانداق    بذالر ؤة بذالرنعث ظاتا ـ بوؤعل  ذماتقا ظعضة ظةمةس   عرع توقذغان بذ بوهتانلعرع اهللا تاظاال  . مةل

ذالرنعث ب  انلعرعنع ظةيعبل ذظ دع      ة بوهت داق دئ ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ان ظعك وث بوهت ذنعث ح : ص ؤة ظ
ظذالرنعث ظئغعزلعرعدعن حعققان سأز نئمعدعضةن حوث!« يةنع بذ هئحقانداق ظاساسقا ظعضة ظةمةستذر، 
انب ةقةت يالغ دعن ظعبارةت ذ ص دع .ذرتؤة بوهتان داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ اننعال :  ش ةقةت يالغ ذالر ص ظ

  . ظئيتعدذ
  بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا

هاق  ع ظعس ةد ظعبن عدا مذهةمم ةؤةبع توغرعس ىش س ىرعنعث حىش ذ س ذ ،ب اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
ةز   : ةت قعلعدذ  ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي      ة ظعبنع       عرقذرةيشلعكلةر ن ظعبنع هارعس بعلةن ظذقب

 سعلةر بئرعص  :  ظذالرغا ، مةدعنعدعكع يةهذدعيالرنعث ظالعملعرعنعث قئشعغا ظةؤةتمةآحع بولذص    نععيتبذمذظةظ
ةتلعرعنع ظذالرغا دةص بئرعثالر ؤة     .هةممةد توغرعسعدا سوظال سوراثالر   مذظذ ظالعمالردعن     مذهةممةدنعث سىص

لعرعنع ظ ةن ضةص ذالرغاذنعث دئض رعثالر  ظ أزلةص بئ علةردذر   . س ةن آعش اب بئرعلض ذالر آعت ع، ظ  . حىنك
  .  دئدع،لعدذعرنع ظذالر بةصةيغةمبةرلةر توغرعسعدا بعز بعلمعضةن بعلعمل

ذ ظعككعسع مةدعنعضة آئلعص يةه      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  يدذشذنعث بعلةن ظ دعن ص الرنعث ظالعملعرع
وظا  عدا س ورتوغرعس ةزع       .دععلالر س ةن ب ةتلعرعنع ؤة دئض ةزع سىص االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرغا ص  ظ

رعص أزلةص بئ أزلعرعنع س ذالرغا،س ةن آعشعلةر:  ظ ةؤرات بئرعلض علةر ت علةرس ة ،س علةرنعث بعزض  س
ةمراهعمعز  ةآحع  (ه االمنع دئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ىن   ) ي عثالر ظىح ة دئيعش ر نةرس عدا بع توغرعس

  .  دئدع،غا آةلدذقرثالقئشع
ذدعيالر دعن  : يةه علةر ظذنعث دعكع س ىح ظعش تأؤةن ةنعظ دا  نع ي ذرذنقع زامان ا( ب ةن  ) غارغ آةتك

ارلعق سأز  عاثالر؟ حىنكع، ظذالر توغرعسعدا ق     يعضعتلةرنعث ظعشعنعث ظاخعرع قانداق بولغانلعقعنع سور         زعق
ةر اردذرحأحةآل ةر  . ب ةرق ؤة غ ث ش عحة بار زئمعننع داق   ب تةرةصلعرعض ةؤعرعنعث قان عنعث خ ان آعش غ
 يظةضةر ظذ سعلةرضة ظذالرنع بايان قعلعص بئرةلعسة، ظذ، هةقعقع           روه توغرعسعدا سوراثالر؟   نع ؤة بولغانلعقع

ةيغةمبةردذر عثالر ص ذنعثغا ظةضعش ذ،   .، ظ ة، ظ ان قعلعص بئرةلمعس ةر باي دعن ( ظةض ث نامع ةص ) اهللا تاظاالنع ض
  .، دئدعسةثلةر شذنداق قعلساثالر بولعدذئ قانداق قعالي دتوقذغان آعشع بولعدذ، ظاندعن ظذنع

ايتعص آئلعص        ظعبنع ظةبذمذظعيت    بعلةن ظذقبة  نةزعر ظعبنع هارعس     ظع :  قذرةيشلعكلةرنعث قئشعغا ق
شعثالر ظىحىن    آةسكعن هأآىم حعقعرع   هةققعدة  مذهةممةد  نعث بعز سعلةرضة سعلةر     !قذرةيشلعكلةر ضذرذهع 

دعغان  ل بولع علةدةلع دذقنةرس ئلعص آةل اؤذ  .رنع ظ اؤذ، م دعن م ة ظذنعث العملعرع بعزض ذدعيالرنعث ظ  يةه
العملعرع  (ظذالرغا   ، دةص   ظعشالردعن سورذشعمعزغا بذيرذدع     دةص بةرضةن ظعشالردعن خةؤةر    ) يةهذدعيالرنعث ظ

ةردع ئلعص .ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آ ةن قذرةيشلعكلةر ص ةد:  شذنعث بعل ة !ظع مذهةمم  بعزض
الردعن ( اؤذ ظعش اؤذ، م عن ) م ةؤةر بةرض العملعرع    دةص ،خ ذدعيالرنعث ظ االمدعن يةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

علةر   ذيرذغان نةرس قا ب ور نعسوراش ذالرغا  .دعع س االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ   «:  ص علةرنعث ب س
رةي    اؤاب بع ة ج وظاللعرعثالرغا ظةت دع» س ا  ظ ،دئ اال خالعس دع،ةمما اهللا تاظ لع  . دئمع ايتعص  قذرةيش كلةر ق

   .آةلدع
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اقلعدع 15ص ىن س اال ؤةه.آ ي اهللا تاظ ل  ع ىرمعدع ؤة جعبرعظع  حىش

ؤةدة قعلدع، بذ   ) رةي دةصئ جاؤاب ب (زضة ظةتة   مذهةممةد بع :  هةتتا مةآكعلعكالر  . آةلمعدع مذظةلةيهعسساالم
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اتقعلع تذردع    دةصعدع، رمنعث بعرسعضعمذ جاؤاب قايتذ  عرعمعزضىن ظون بةش آىن توشتع، سوظالل       . ضةص تارق
مةآكعلعكلةرنعث دئضةن    .  ظةندعشعضة سالدع     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع  ضةنلعكع بولسا نعث حىشمع يؤةهع

دع ر آةل االمغا ظئغع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزلعرع ص ث .س االم اهللا تاظاالنع ل ظةلةيهعسس دعن جعبرعظع  ظان
ةر  االمنعث مةآكعلعكل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر  ص انلعقعنع ؤة ظ ة آايعغ ذرذص آةتكةنلعكعض ىن قايغ ظىح

أز     )  تةرةصلعرعضعحة غةرب  ؤة شةرق زئمعننعث  (سورعغان يعضعتلةرنعث ؤة      بارغان آعشعنعث خةؤةرلعرعنع ظ
ث     ةهفنع ؤة اهللا تاظاالنع ىرة آ ان س ة ظالغ عدذ     : ظعحعض دة سورعش اهعيتع هةققع ث م ةندعن روهنع ذالر س . ظ

اهعيعتعنع صة« ث م دذروهنع ارعم بعلع ةن»رؤةردعض م بئرعلض ا ظعلع ةقةت ظازغعن ة ص عن، سعلةرض  ))1 دئض
   .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئلعص حىشتع دئضةن ظايعتعنع

 * * * * * * *  
 y7 ¯= yè n= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø ¯Ρ #’ n?tã öΝ ÏδÍ≈ rO# u βÎ) óΟ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ # x‹≈yγ Î/ Ï]ƒÏ‰ y⇔ø9 $# $ ¸ y™r& ∩∉∪ $̄Ρ Î) $ sΨ ù= yèy_ $tΒ 

’ n?tã ÇÚ ö‘ F{$# ZπsΨƒÎ— $ oλ°; óΟ èδ uθè= ö7 sΨ Ï9 öΝ åκš‰ r& ß |¡ôm r& Wξ yϑ tã ∩∠∪ $ ¯ΡÎ) uρ tβθè= Ïè≈ yf s9 $ tΒ $pκ ö n= tæ # Y‰‹Ïè|¹ #·— ã ã_ ∩∇∪  
يىز ظأرىضةنلعكعدعن ) ظعماندعن(ظةضةر ظذالر قذرظانغا ظعمان ظئيتمعسا، ظةصسذسلعنعص، ظذالرنعث  

ظعنسانالرنعث قايسلعرعنث ظةمةلع ظةث ياخشع ظعكةنلعكعنع . 6نظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكع 
. 7سعناش ظىحىن، بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدعكع شةيظعلةرنعث هةممعسعنع يةر يىزعنعث زعننعتع قعلدذق

نةرسعلةرنعث هةممعسعنع يوق قعلعص، )  دةرةخ، تاغ ؤة بعنا قاتارلعق-دةل (بعز حوقذم يةر يىزعدعكع 
  . 8ىصتىز باياؤانغا ظايالندذرعمعزيةر يىزعنع ت

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذشرعكالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعغا قارعتا ظةصسذسالنماسلعققا 
  لغانلعقع توغرعسعداذبذير

ان ظ   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذشرعكالرنعث ظعم ةردة ص ذ ي اال ب ذالرنعث ئاهللا تاظ انلعقع ؤة ظ يتمعغ
ة   . عص آةتكةنلعكع ظىحىن قايغذرذص آةتكةنلعكعضة تةسةللع بئرعدذ          راقلعش عظعماندعن ي   اهللا تاظاال بذ هةقت

دع  داق دئ دذ      :مذن ذمراه قعلع عنع ض ان آعش ةن خالعغ دذ   (اهللا هةقعقةت ةت قعلع عنع هعداي ان آعش  ).خالعغ
ؤا  ) يةنع ظعمان ظئيتمعغانلعقلعرع ظىحىن(شذثا سةن ظذالر ظىحىن       ))2لمعغعنقايغذرذص ظأزةثنع هاالك قعلع

) ةد ع مذهةممم ذالرنعث   !) ظ ةن ظ دعن (س ان ظئيتمعغانلعقع ذرمعغعن ) ظعم ةد  )3( )قايغ ع مذهةمم !) ظ
ذمكعن    االك قعلعؤئتعشعث م أزةثنع ه دعن ظ ان ظئيتمعغانلعقع ذالرنعث ظعم ذالرنعث  ))4ظ ةن ظ ةنع س ان  ي ظعم

  . ظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن،قعغا قايغذرذصظئيتمعغانلع
يىز ظأرىضةنلعكعدعن ) ظعماندعن(ر ظذالر قذرظانغا ظعمان ظئيتمعسا، ظةصسذسلعنعص، ظذالرنعث ظةضة

سةن ظذالرنعث :  هةققعدة مذنداق دئدعقةتادة بذ ظايةتنعث مةنعسع ظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن
ىز ظأرىضةنلعك( دعن ي ةظعمان ذرذص) عض اححعغالص ؤة قايغ عث،ظ االك قعلعؤئتعش أزةثنع ه ذمكعن ظ   م

ةنلعكتذر ع   .دئض ةتنعث مةنعس ذ ظاي د ب دع مذجاهع داق دئ دة مذن ذالرنعث  :  هةققع ةن ظ ىز  (س دعن ي ظعمان
بذ ظعككع خعل    .  دئدع ، دئضةنلعكتذر ظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن بعظارام بولذص   ) عضةظأرىضةنلعك

                                                 
  .  ـ ظايةت85سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة فاتعر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع80سىرة نةملة ) 3(
  .  ـ ظايةت3سىرة شذظةرا ) 4(
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ادعلةص بئرعدعغان مةزمذنع        ارا آأز ـ قاراشنعث ظعص ةنع  . يئقعندذر  ظأزظ ةلكع      ي سةن ظذالغا قايغذرماستعن ب
ث   ذالرغا اهللا تاظاالنع اثا(ظ ا    ) س ع تاصس وغرا يولن ع ت عن، آعمك عنع يةتكىزض ذرغان ؤةزعصعس ث ،تاصش  ظأزعنع

دذصايدعسع ظىحىن ة،، آعمكع ظئزعص آةتسة تايعنع ذنعث زعيعنع ظأزعض دذ ظ ىن   . بولع ذالر ظىح شذثا سةن ظ
   . ظأزةثنع هاالك قعلعؤالمعغعن،غذرذصقاي) يةنع ظعمان ظئيتمعغانلعقلعرع ظىحىن(

  بذ دذنيانعث سعناق مةيدانع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ث دذن  اال ظأزعنع اي ؤة ت  اهللا تاظ دعغان ج وقعلعص آئتع انع ي ةيدعغان زعنىي ةن زعننض ةن نةت بعل ةتلةنض

ىلىك انع مةثض اال دذني ةنع اهللا تاظ دذ، ي ةؤةر بئرع دعن خ ورذن قعلغانلعقع ذرذشظ ع قعل ت ةقةت  ظورن اي ص م
دع     داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ع قعلغانلعقع عناق ظورن ةث : س ةلع ظ علعرعنث ظةم انالرنعث قايس ظعنس

ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن، بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدعكع شةيظعلةرنعث هةممعسعنع يةر يىزعنعث 
  . زعننعتع قعلدذق

ةيغةمبةر ظةلة ة ظةبذمذسلعمة ظةبذسةظعددعن ص ذ هةقت ةت ب داق دئضةنلعكعنع رعؤاي يهعسساالمنعث مذن
ا ش   ـ شةك  «: قعلعدذ شىبهعسعزآع، اهللا تاظاال سعلةرنع    ـ  شةك   .رةثدذر  رةثضا ؤة رعن ئشىبهعسعزآع، دذني

اراص تذرغذحعدذر؟ شذثا سعلةر     غامة ظعش قعلعشعثالر  ئ سعلةرنعث ظذنعثدا ن  .ظذنعثدا ظورذن باسار قعلدع     ق
رعلعص آ  ةك بئ ا ب تعئدذنياغ ذثالر تعش االدعن قورق عدا اهللا تاظ الالر توغرعس اقلعنعثالر ؤة ظاي ع، .ن س  حىنك

  . » ظعحعدة بعرعنحع بولذص يىزبةرضةن صعتنة ظايالالر توغرعسعدا ظعدع ظةؤالدعظعسراظعل
 خاراب بولذص   )تىضةص(تعدعغانلعقعدعن ؤة ظذنعث مةثضى قالماي ئظاندعن اهللا تاظاال دذنيانعث يوقاص آ  

دعكع : دعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع    آئتعدعغانلعقع  ةر يىزع ذم ي ا ـدةل (بعز حوق اغ ؤة بعن  دةرةخ، ت
يةنع بعز  نةرسعلةرنعث هةممعسعنع يوق قعلعص، يةر يىزعنع تىصتىز باياؤانغا ظايالندذرعمعز) قاتارلعق

ذنداق رةث  ع مذش ةر يىزعن دذرعمعز دارلعقتعني ا ظايالن ا ؤة ؤةيرانلعقق ذنعث ظ. خارابعلعقق ت ظ ة عىس دعكع هةمم
وقعتعص   علةرنع ي دعغان    ،نةرس ايدعالنغعلع بولماي دعغان ؤة ص ة ظىنمةي ذنع نةرس ا   ظ تىز باياؤانغ تىص

  . ظايالندذرعمعز
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع         ،بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةؤفعي    

  .دذعلعقوةر يزئمعننعث ظىستعدعكع هةممة نةرسعل: رعؤايةت قعلعدذ
 * * * * * * *  

 ôΘ r& |Mö6 Å¡xm ¨βr& |=≈ ysô¹ r& É# ôγs3ø9 $# ÉΟŠ Ï% §9 $#uρ (#θçΡ%x. ôÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $·6 pgxå ∩∪ øŒÎ) “ uρ r& èπ u‹ ÷FÏ ø9$# ’ n< Î) 

É# ôγs3ø9 $# (#θä9$s) sù !$ uΖ −/u‘ $uΖ Ï?#u ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ uΗ÷q u‘ ø⋅ Ähyδ uρ $ sΨ s9 ôÏΒ $ tΡÍ øΒ r& # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊃∪ $sΨ ö/ u |Øsù #’ n?tã öΝ ÎγÏΡ# sŒ#u ’ Îû 

É# ôγs3ø9 $# šÏΖ Å™ # YŠy‰ tã ∩⊇⊇∪ ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ÷V yèt/ zΟ n= ÷è uΖÏ9 ‘“ r& È ÷ t/÷“ Ït ù: $# 4 |Âôm r& $ yϑ Ï9 (# ûθèW Î6s9 #Y‰ tΒ r& ∩⊇⊄∪  
ا (ظةسهابذلكةهفنع ؤة رةقعم  ةنع ظةسهابذلكةهفنعث ظعسعملعرع يئزعلغان تاخت بعزنعث (نع ) ي

ذ؟ ) سعتعص بئرعدعغان قذدرعتعمعزنع آأر  دعكع ظةث قعزعقع دةص قارعدعثم ةتلعرعمعز ظعحع أز  .9ظاالم ظ
ذالر  دع، ظ اي قعلعؤال اناه ج ارنع ص عت غ ة يعض ر قانح دا بع ارعمعز«: ؤاقتع ةت ! صةرؤةردعض ة رةهم بعزض

» خةزعنعلعرعثدعن ظاتا قعلغعن، بعزنعث ظعشلعرعمعزنع تىزةص، بعزنع هعدايةت تاصقذحعالردعن قعلغعن 
دعد دذق .10ئ ذخلعتعص قوي الر ظ ذزذن يعل اردا ظ ز غ ذالرنع بع ذرذه .11 ظ ع ض دعن ظعكك ةنع ( ظان ي

تعن ) ظةسهابذلكةهف ظعحعدعكع قانحعلعك ظذخلعغانلعقلعرع هةققعدة ظعختعالص قعلعشقان ظعككع ضذرذه
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 ظىحىن ظذالرنع قايسعسعنعث غاردا قانحعلعك ظذزذن تذرذشقانلعرعنع ظعنحعكة هئساباليدعغانلعقعنع سعناش
  .12ظويغاتتذق

  ظأثكىرضة آعرعؤالغانالرنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
عنع دةسلةص  ث قعسسعس ة آعرعؤالغانالرنع اال ظأثكىرض صح يئغعنتةاهللا تاظ ان قعلع قا باي  ،اق ؤة قعس

دذ   ان قعلع علعي باي دعن تةصس دع    .ظان داق دئ ص مذن ان قعلع عنع باي ذالرنعث قعسسعس اال ظ :  اهللا تاظ
هاب م ظةس ا (ذلكةهفنع ؤة رةقع ان تاخت عملعرع يئزعلغ هابذلكةهفنعث ظعس ةنع ظةس ع ) ي ث (ن بعزنع

دعغان  ذدرعتعمعزنع آأرسعتعص بئرع ذ؟) ق ع دةص قارعدعثم ةث قعزعق دعكع ظ ةتلعرعمعز ظعحع ةنع ظاالم  ي
دا ه ا قارعغان ة ؤة هأآىمرانلعقعمعزغ ذالرنعث ظعشع بعزنعث قذدرعتعمعزض االرلعق ظةمةسةظ نكع،  حى.يران ق

مانالرنع ؤة زئمعنال اي ؤة  ظاس ذياش، ظ ارعتعش، ق دعغانلعقعنع ي عص تذرع دىزنعث ظالمعش ة ؤة آىن ع، آعح رن
ادعر             يذلتذزالرنع ظايالندذرذش، بذالردعن باشقا اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع، ظذنعث هةممة نةرسعنع يارعتعشقا ق

ارعتعش ظأثكىرضة   رأرسعتعدعغان نةرسعلةظعكةنلعكعنع ؤة ظذنع هئحنةرسة ظاجعز قعاللمايدعغانلعقعنع آ    نع ي
  .يران قاالرلعقتذرةآعرعؤالغانالرنعث خةؤةرلعرعدعنمذ ه

ةتنعث مةنعسع هةققعدة        مذجاهعدنعث    ،ظعبنع جةرعر   )قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان   (بعزنعث  :بذ ظاي
ةظا اردذرتلعرعمعزنعث ظالم االرلعقع ب ةيران ق لعرعدعن ه ذالرنعث ظعش دة ب ةنلعكعحع ةنلعكعنع ،تذر دئض  دئض

  . رعؤايةت قعلدع
ةؤفعي ذمانعث  ،ظ اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب دة  ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةن   :ب ةن ساثا بةرض م

ذ، هةدعسظعلعم دعن ؤة  ؤة ق ة آعرعؤالغانالرنعث خةؤةرلعرع ذالرنعث(رظان ظأثكىرض ظعسعملعرع يئزعلغان  )ظ
  . عنع رعؤايةت قعلعدذ دئضةنلعك، دئضةنلعكتذرذرتعدعن ظارتذقتاخت

ةتنعث مةنعسع هةققعدة       مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق      ـ   هأججةت مةن بةندعلعرعمضة آأرسةتكةن     :بذ ظاي
  .  دئدع، دئضةنلعك بولعدذ ظأثكىرضة آعرعؤالغانالرنعث خةؤةرلعرعدعن هةيران قاالرلعقتذرصاآعتلعرعم

أثكىردذر،   دعكع ظ ان تاغ عتلةر آعرعؤالغ ع يعض ا هئلعق ةهف بولس ةنلعكع ع رةقعمآ ة ظعك ث نئم نع
عدا  دع   توغرعس عص قال تعالص قعلعش العمالر ظعخ ةؤفعي .ظ داق    ،ظ ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

ةردعكع  ظذ ظةيلةضة يئقعن  : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ة ظةتعية      .ظعسمعدذر علغعنعث   ج  ي ةؤفعيع   ، بذ هةقت  ظ
ةتادة دع قاتارلعقالمذؤة ق اكزةه.  شذنداق دئ دعكع: ه ةمما (، ظأثكىرنعث ظعسمعدذرآةهف بولسا حعلغع ) ظ

م  معدذر جرةقع ث ظعس دع،علغعنع د.  دئ ذ، : مذجاهع ة آعر(ظ ث ظأثكىعؤظأثكىرض ث ظةتررالغانالرنع عغانع ) اص
  .  دئدع،علغعنعث ظعسمعدذرج بار ع ظأثكىرظذ، ظذالرنعث:  بةزع ظالعمالر. دئدع،نعث ظعسمعدذرعمئتغان الس

آةظب ظذنع بعر آةنتعنعث ظعسمع دةص      :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ،ذرازاقبذ هةقتة ظابد  
دذ  ذمان قعلع دع  ،ض ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ةرعر .  دئض ع ج ذمانعث  ،ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ :  ظعبن ظ

ث ظعسمعدذر   ار تاغنع أثكىر ب ا ظ دع ،بولس ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ةييةب .  دئض ع مذس ةظعد ظعبن ا ظ: س ذ بولس
ة آعر زعلعص  ؤالغانالعظأثكىرض ع يئ ث قعسسعس ث ظعش ،رنع دا قع ظأثكىرنع اش  وص قذيوكع ظالدع ذلغان ت ي

  .  دئدع،تاختعدذر
ذالر ز ظأ دع، ظ اناه جاي قعلعؤال ة ! صةرؤةردعضارعمعز «: ؤاقتعدا بعر قانحة يعضعت غارنع ص بعزض

ى  قذحعالردعن رةهمةت خةزعنعلعرعثدعن ظاتا قعلغعن، بعزنعث ظعشلعرعمعزنع ت ةت تاص زةص، بعزنع هعداي
ن دع» قعلغع اال دئ ةنع اهللا تاظ دعن ظازدذر،ي أزلعرعنع دعن ةؤمعنعث ظ ساقالش ( دعنعنع ،صتمعسذن دةةؤذ ق
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ؤالغان يعضعتلةردعن   عص تذرذش ظىحىن تاغنعث ظأثكىرعضة آعر ذرنذشوظذالردعن قئحعص ؤة ظذالردعن ي   ) ظىحىن
  .خةؤةر بئرعدذ

االدعن ذالر اهللا تاظ ور ظ ةمعتعنع س ع ؤة مةره ذنعث رةهمعتعن دعع ظ داق دئ : غاندا مذن
»بعزضة رةهمةت خةزعنعلعرعثدعن ظاتا قعلغعن! صةرؤةردعضارعمعزبعلةن يةنع سةن بعزضة ظأز رةهمعتعث  

   .رةهمةت قعلساث ؤة بعزنع قةؤمعمعزدعن ساقلعساث
 قذحعالردعن قعلغع ةت تاص ع هعداي ىزةص، بعزن لعرعمعزنع ت ث ظعش ةن  »نبعزنع ةنع س بعزنعث ي

 مذنداق  ة ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان هةدعست  ،بذ هةقتة. لعك قعلساث هعدايةت تعنععث ظاقعؤ ظعشلعرعمعزنع
  . »تعنع هعدايةتلعك قعلساثعكعتكةن ظعشعثنعث ظاقعؤئبعزضة ب«: آةلدع
 ظذالرنع بعز غاردا ظذزذن يعلالر ظذخلعتعص قويدذق ذدة ظذالرغا ظذيق  يةنع ظذالر ظأثكىرضة آعرضةن 

دع      الر ظذخلع ذزذن يعل ذالر ظ ةن ظ ذنعث بعل ةردذق، ش ذالرنع ظذيق  . ب اال ظ دعن اهللا تاظ اتتع ذظان دعن ظويغ . لعرع
ة بذ .  حعقتع  سعرتقا  بعرع تاماق ظئلعص آعرعشكة    )ظعحعدعن ظذالرنعث  (يعشلعرع ظىحىن    ئظذالرنعث ي    هةقت

ان قعلعن   علعي باي دة تةصس اال . دذعتأؤةن ذثا اهللا تاظ دع ش داق دئ ذرذه :  مذن ع ض دعن ظعكك ةنع (ظان ي
تعن ) ظةسهابذلكةهف ظعحعدعكع قانحعلعك ظذخلعغانلعقلعرع هةققعدة ظعختعالص قعلعشقان ظعككع ضذرذه

قايسعسعنعث غاردا قانحعلعك ظذزذن تذرذشقانلعرعنع ظعنحعكة هئساباليدعغانلعقعنع سعناش ظىحىن ظذالرنع 
  .ظويغاتتذق

 * * * * * * *  
 ßøt ªΥ È à)tΡ y7 ø‹ n= tã Ν èδr' t7 tΡ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 öΝåκ ®ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖ tΒ# u óΟÎγ În/ uÎ/ óΟßγ≈ tΡ ôŠÎ— uρ “ Y‰ èδ ∩⊇⊂∪ $sΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’n? tã 

óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒÎ) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $ uΖ š/u‘ > u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ s9 (# uθãã ô‰̄Ρ ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ $ Yγ≈ s9 Î) ( ô‰ s)©9 !$ sΨ ù=è% #]ŒÎ) 

$̧Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪ Ï Iω àσ̄≈ yδ $ sΨ ãΒ öθs% (#ρä‹ sƒ ªB$# ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ Zπ yγ Ï9#u ( Ÿω öθ©9 šχθè? ù' tƒ ΟÎγ øŠn= tæ ¤≈ sÜù= Ý¡ Î0 & Îi t/ ( ôyϑ sù ãΝ n= øß r& 

Ç£ϑ ÏΒ 3“ u yIøù$# ’n? tã «! $# $ \/ É‹x. ∩⊇∈∪ ÏŒÎ) uρ öΝ èδθßϑ çG ø9 u”yI ôã$# $tΒ uρ šχρß‰ ç6 ÷ètƒ ω Î) ©! $# (# ÿ…ãρ ù' sù ’ n< Î) É#ôγ s3ø9 $# ö à³⊥ tƒ 

öΝ ä3s9 Ν ä3š/ u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm §‘ ø⋅ Ähyγ ãƒ uρ / ä3s9 ô ÏiΒ / ä. ÍøΒ r& $ Z) sùöÏiΒ ∩⊇∉∪   

 بعز ساثا ظذالرنعث هئكايعسعنع راستع بعلةن ظئيتعص بئرعمعز، ظذالر هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعغا 
) يةنع ظعرادعسعنع(ظذالرنعث دعللعرعنع . 13ظعمان ظئيتقان، بعز هعدايةتنع زعيادة قعلغان يعضعتلةردذر

بعزنعث «: دةس تذرذص ظئيتتع) ظعمانسعز زالعم صادعشاه ظالدعدا(مذستةهكةم قعلدذق، ظأز ؤاقتعدا ظذالر 
نعث صةرؤةردعضارعدذر، بعز ظذنع قويذص هةرضعزمذ باشقا ظعالهقا نصةرؤةردعضارعمعز ظاسمانالرنعث ؤة زئمع

دةيدعغان بولساق، بذ حاغدا هةقعقةتتعن تولعمذ ) اهللا نعث شئرعكع بار  (ظعبادةت قعلمايمعز، ظةضةر بعز 
ظعاله قعلعؤالدع، ظذالر ظأزلعرعنعث ) بذتالرنع( بعزنعث قةؤمعمعز اهللا نع قويذص .14يعراقالشقان بولعمعز

يالغاننع ظعالهالرغا ظعبادةت قعلعشقا تئضعشلعك ظعكةنلعكعضة نئمعشقا ظئنعق دةلعل آةلتىرمةيدذ، اهللا غا 
سعلةر ظذالردعن ؤة ظذالرنعث اهللا دعن باشقا !) ظع يعضعتلةر (.15»حاصلعغان ظادةمدعنمذ زالعم آعم بار؟

ثالر، صةرؤةردعضارعثالر  اناه جاي قعلع ظعبادةت قعلعدعغان بذتلعرعدعن ظايرعلغان ظعكةنسعلةر، غارنع ص
  . 16ظاسانالشتذرذص بئرعدذسعلةرضة آةث رةخمةت قعلعدذ، اهللا سعلةرنعث ظعشلعرعثالرنع 
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ظذالرنعث اهللا تاظاالغا ظعمان ظئيتقانلعقع ؤة قةؤمعدعن ظايرعلعص حعقعص آةتكةنلعكع 
  توغرعسعدا

قا      ان قعلعش علعي باي عنع تةصس ث قعسسعس ة آعرعؤالغانالرنع الص ظأثكىرض ةردعن باش ذ ي اال ب اهللا تاظ
ا دعنغا ح :باشالص  ذالر خات وغرا يولغا ماثغان  هةقكة عدعن آىص آةتكةن قئرعالرنعث ظعح أ ظ يىزلةنضةن ؤة ت

عتلةردذر دع،يئض ذثا .  دئ ذ(ش لعكلةرنعث ظعحعدعنم ان  ) قذرةيش ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ اهللا تاظاالغ
مع ي ئظ أص قعس ث آ دع عيتقانالرنع عتلةر بول معدعن    .ض از قعس ث ظ لعكلةرنعث قئرعلعرعنع ةمما قذرةيش  ظ

المغا آعرم   عنعث هةممعسع ظعس دا  ةيباشقعس ث دعنلعرع دع ظأزلعرعنع ة   . قال ذ ظأثكىرض ذ يةردعم اال ب اهللا تاظ
  .  ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةردعلةرضعتعلغانالرنعث ياش يآعرعؤا

 ظاندعن اهللا  .آةن دةص ظاثلعغان ظعدعم    ظذالرنعث قذالقلعرعدا مذنحاق بار     مةن :مذجاهعد مذنداق دئدع  
ذالرنعث   اال ظ ا(تاظ ةت ) دعللعرعغ رهعداي ذبئ ةقؤالعق عص ظ ا قعل الرغا ت ذالر اهللا   .دعظات ةن ظ ذنعث بعل  ش

االدعن باشقا ظعالهنعث  ارلعقعنع ظئتعراص قعلعص ؤة اهللا تاظ ذقتاظاالنعث بعر ؤة ب غا ضذؤاهلعق بئرعص عيوقل
  . يتتعئظعمان ظ
ظذالر هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعغا ظعمان ظئيتقان، بعز هعدايةتنع زعيادة قعلغان يعضعتلةردذرم  ظعما

ةتنع ؤة بذنعثدعن باشقا مذشذ مةزمذندعكع ظايةتلةرنع ظعماننعث آةم ؤة                 العمالر بذ ظاي بذخارع ؤة باشقا ظ
اآعت قعلعص آةلت    ظارتذق بولعدعغان ةتنع :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع     .ردعىلعقعغا دةلعل ـ ص بعز هعداي

  . زعيادة قعلغان يعضعتلةردذر
ة  ذ هةقت اال ب د اهللا تاظ داق دئ ذالرغا    : ع مذن دذ، ظ ةت قعلع ذ هعداي قانالرنع اهللا تئخعم ةت تاص هعداي

دذ  اتعنع بئرع ةقؤادارلعقنعث مذآاص اق،   )1( ت دعغان بولس ة آئلع ل         (مأمعنلةرض ع دةلع ىرعدة يئث ةر س  ـه
ىن    انلعقع ظىح اتالر بولغ ذ  ) ظعسص ىرة (ب ةنع س ذالر     ) ي ةيتتع، ظ انعنع آىح ذالرنعث ظعم ل  (ظ ىرعنعث نازع س

مأمعنلةرنعث ظعمانعغا ظعمان قوشذلذشع ظىحىن، اهللا ظذالرنعث دعللعرعغا       2( (ذشال بولعدذ خ) بولذشعدعن
  . ر بذ مةزمذن توغرعسعدا بذالردعن باشقا ظايةتلةرمذ باردذ))3تةمكعنلعكنع حىشىردع

 . راستعنع اهللا تاظاال بعلضذحعدذر      . دةص رعؤايةت قعلعندع     ،ظذالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث دعنعدا ظعدع      
ةيغةمبةر بولذص آ    بذ يةردة ظئنعق بولغعنع     لئكعن   لعشتعن بذرذن   ئظذالرنعث ؤةقةلعكع ظعسا ظةلةيهعسساالم ص

دذر دا .بولغان ذالر خرعستعظان دعنع ةر ظ دا ( حىنكع، ظةض ا ظةلةيهعسساالمنعث دعنع ةنع ظعس ا ) ي ان بولس بولغ
العملعرع    ،لعقع ظىحىن   يةهذدعيالر بعلةن خرعستعظانالرنعث ظارعسعدا ظعختعالص بولغان         ،ظعدع  يةهذدعيالرنعث ظ

  . مةيتتعةرثىل بأآهةرضعز  ؤة ظذالرنعث ظعشلعرعغا ظالمايتتع اظذالرنعث خةؤةرلعرعنع ياد
ذما  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دا ظعبن دة يذقعرع لعكلةرنعث رعؤايعتع ةيغةمبةر نعثقذرةيش  ص

عدعكع يةهذدعيالرنعث ظالعملعرعنعث قئشعغا       ظةلةيهعسساالمدعن سورايدعغان بعر نةرسة تةلةص قعلعص مةدعن        
ظادةم ظةؤةتكةنلعكع، يةهذدعيالرنعث ظالعملعرعنعث ظذالرنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاشذ يعضعتلةرنعث          

ةؤةرلعرع،  ث (خ ةرقزئمعننع ةرب ؤة ش عحةغ عدا   )  تةرةصلعرعض ةؤعرع ؤة روه توغرعس عنعث خ ان آعش بارغ
ذيرذغانلعقع رع قا ب وظال سوراش ةت قعلعس دعؤاي ذدعيالرنعث . ن ةؤةرلعرعنعث يةه ذالرنعث خ ةت ب ذ رعؤاي ب

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة مةهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124سىرة تةؤبة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4ه عسىرة صةت) 3(
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انلعقعنع           ذرذن بولغ تعن ب ع آئلعش تعظان دعن ةلعكعنعث خرعس ذالرنعث ؤةق ارلعقعنع ؤة ب دا ب آعتابلعرع
  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر.آأرسعتعص بئرعدذ

 ظعمانسعز زالعم (ظأز ؤاقتعدا ظذالر مذستةهكةم قعلدذق، ) يةنع ظعرادعسعنع(ظذالرنعث دعللعرعنع
دا  اه ظالدع ع ) صادعش ذرذص ظئيتت ث «: دةس ت مانالرنعث ؤة زئمعنع ارعمعز ظاس ث صةرؤةردعض بعزنع
يةنع بعز ظذالرغا قةؤملعرعدعن، شةهةرلعرعدعن ؤة ظأزلعرع ياشاؤاتقان باياشات، بةخت ـ     صةرؤةردعضارعدذر

   .ظاتا قعلدذقر ايرعلعص ياشاشقا سةؤ تذرمذشتعن ؤة نازذنئمةتلةردعن ظلعكساظادةت
ةص تةصسع  ةلةص ؤة خةل ةن س دذ  رآأصلعض ان قعلع داق باي العملعرع مذن ذناس ظ ث  : ش ذالر رذمنع ظ

 ظذالر بعر آىنع قةؤمعنعث بايراملعرعنعث   .لعرع ظعدع لعصادعشاهلعرعنعث ؤة آاتتا دألةتمةن آعشعلعرعنعث با     
ار ظعدع         ظذالرنعث شةهةر  .بعرعضة قاتنعشعش ظىحىن حعقتع    دانع ب لعنعدعغان مةي  .نعث سعرتعدا هةر يعلع توص

ذالر  دا(ظ ذ مةيدان اتتع) ش الالرنع بوغذزلعش اص م ذتالرغا ظات ع ؤة ب ادةت قعالتت ذتالرغا ظعب ذالرنعث .ب  ظ
ذ صادعشاه آعشعلةرنع   ةقيانذس ظعسعملعك زالعم ت ةد ذص، ب ار بول ر صادعشاسع ب ا بع ادةت (رس ذتالرغا ظعب ب

ذالر  قا ؤة ظ قا  قعلعش الالرنع بوغذزالش اص م ع )غا ظات ذيرذيتتع ؤة دةؤةت قعالتت ع  . ب علةرنعث هةممعس  آعش
ةؤمعنعث ن . ظذ يعضعتلةر دادعلعرع بعلةن مةيدانغا آةلدع   ، حعقعص بولغاندعن آئيعن   غامةيدان مة  ئ يعضعتلةر ق
ة ظذالرغا ظاتاص   ان ؤؤاتقذ ظذالرنعث بذتالرغا باش ظذر     ،صى آأر  بعلةن آأزلعرع ظأز    قعلعؤاتقانلعرعنع الرنعظعش

ذزال الالرنع بوغ لعرعم ذ ظعش ق  نعثؤاتقان ب االغعال اليع ان اهللا تاظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ةقةت ظاس  ص
ةؤملعرعنعث ظعحعدعن بعر       ،تعصئ بولعدعغان ظعشالر ظعكةنلعكعنع تونذص ي      ،لذص حعقعص ذبعرلةص سذغذر  ـ  ق

كةبع دعر تةرةص دعن قةؤمع. ظايرعل ئلعص  حرعنعدعن ب يعضعتلةرنعث ظعحع رع آ ان بع ايرعلعص حعقق ذص ظ ع بول
ذردع     تعدا ظولت ع ظاس ث سايعس ر دةرةخنع دعن ظعككعن.بع ئلعص     ح ظان تعغا آ ع ظاس ث سايعس عمذ دةرةخنع عس

 ،عسع حةشعنب ، تأتعنحعسع . ظاندعن ظذالرنعث قئشعغا ظىحعنحعسع آئلعص ظولتذردع  .ظذنعث قئشعدا ظولتذردع  
مة ظىحىن بذ يةرضة آئلعص      ئبعر ـ بعرعنعث ن   ( يعضعتلةر  .آئلعص ظولتذردععسع حيةتتعن ظاندعن عسعحظالتعن

لعغان نةرسعال           .بعلمةيتتع) ظولتذرغانلعقعنع ةقةت ظذالرنعث دعللعرعنع ظعمانغا توص بذ يةرضة    ، يعضعتلةرنع ص
  . توصلعغان ظعدع

االمنع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ذ ظ ة رةزعيةلاله ذخارع ظاظعش ام ب ة ظعم ذ هةقت داق ب ث مذن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دع            «: دئض ةن ظع ىرع بعل ىر ـ ت ادا ت ي دذني الر، روهع دا   . روه ذ حاغ ذالرنعث ش ظ

روهالردعن شذ حاغدا حعقعشمعغانلعرع      . تونذشقانلعرع بذ دذنيادعمذ ظذلصةتلعشعص، حعقعشعص بعللة ظأتعدذ        
  . عؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ ر .»بذ دذنيادعمذ قارشعلعشعص ظأتعدذ

ة علةرن: آعشعلةرما مظ ةن حعقعشعص       عثآعش رع بعل ر ـ بع ة توصلعشعص ياش  بع ر يةرض نعث عالعشيبع
رعقتعن بولذش دذعسةؤةبع بعر ظع ئكعن ظةمةلعيةت بولسا هةدعست. ( دةص قاراي ذرةل ان قعلعنغعنعدةآت ).  باي

ةنلعك       اش ظعك ة ظوخش عدعكعنعثمذ ظأزعض رع قئش ةر بع عتلةرنعث ه ةنع يعض ةي عنع بعلي دعن همراةه(م ع
ذص ذردع ؤ )قورق رع ة  ظأزعنعث مةقسعتعنع يوش دعن بع عتلةرنعث ظعحع اخعردا يعض ع : ظ عتلةرظ  اهللا نعث !يعض

ةنكع   ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ايرعص    ،ن عال ظ ر نةرس ةقةت بع ةؤمعثالردعن ص علةرنع ق ع  س ئلعص حعقت ةر  ظ ، ه
دعيلع، الع شذ نةرسعنع ظاشكارمعزبعرع ا آةلسةك: ن بعرع يعضعتلةردع.دئ ةن  ،ماث امع بعل اهللا تاظاالنعث ن

ةنكع أر ،قةسةم قعلعم ان ظعشلعرعنع آ ةؤمعمنعث قعلعؤاتق ةن ق ةنلعكعنع تون ىص م ا ظعك ذ ظعشنعث خات ذص  ب
ةتتعم ئرعك       ،ي اال ش ان اهللا تاظ علةرنع ياراتق ارلعق نةرس ذالردعكع ب ع ؤة ظ مانالرنع، زئمعنن لعدة ظاس  ظةس

ادةت قعل ةي ظعب دعآةلتىرىلم ق ظع قا اليع دع،عنعش رع.  دئ ة بع ةم : يةن ةن قةس امع بعل ث ن اهللا تاظاالنع
ة بعرسعمذ شذنداق دئدع    .  دئدع  ن ظعدعم،   مةنمذ شذنداق تونذص يةتكة       ،قعلعمةنكع دا ظذالرنعث  ع ظاخعر. يةن
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ضة   ظأزلعرع.حعل قئرعنداشالرغا ظايالندع  ت شذنعث بعلةن ظذالر راس.هةممعسعنعث مةقسعتع بعر يةردعن حعقتع 
ا ت ىن ظعبادةتخان ش ظىح ادةت قعلع ا ظعب دعةاهللا تاظاالغ ئلعص .ييارلع ص ق ةؤمع بعلع عتلةرنعث ق ذنع يعض  ، ب

ةتكىزدعيعضعتلةرنعث ظعشلعرعنع صادعشاهعغا دعغا حاقعرتعص. ي ذالر، صادعشاه يعضعتلةرنع ظال ة ئ ننعث ظ م
 صادعشاهنعمذ اهللا تاظاالغا ظعمان      ،ص يعضعتلةر صادعشاهقا راستنع ظئيتع       .دعع سور نعظعشالرنع قعلعؤاتقانلعقع 

   .يتعشقا حاقعردعئظ
) يةنع ظعرادعسعنع(ظذالرنعث دعللعرعنع : شذثا اهللا تاظاال يعضعتلةردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع

بعزنعث «: دةس تذرذص ظئيتتع) ظعمانسعز زالعم صادعشاه ظالدعدا(مذستةهكةم قعلدذق، ظأز ؤاقتعدا ظذالر 
نعث صةرؤةردعضارعدذر، بعز ظذنع قويذص هةرضعزمذ باشقا ظعالهقا نمعئ ظاسمانالرنعث ؤة زرؤةردعضارعمعزصة

ايمعز  ادةت قعلم ولعمعز     ظعب قان ب دا خاتاالش ذ حاغ اق، ظ ذنداق قعلس ز ش ةر بع ةنع ظةض اال  .  ي ذثا اهللا تاظ ش
ز : مذنداق دئدع  ةر بع ار(ظةض ةتت) اهللا نعث شئرعكع ب دا هةقعق ذ حاغ دعغان بولساق، ب ذ دةي عن تولعم

  . يعراقالشقان بولعمعز
 ظعاله قعلعؤالدع، ظذالر ظأزلعرعنعث ظعالهالرغا ظعبادةت ) بذتالرنع(بعزنعث قةؤمعمعز اهللا نع قويذص

لعغان  اننع حاص ا يالغ دذ، اهللا غ ل آةلتىرمةي ق دةلع قا ظئنع ة نئمعش لعك ظعكةنلعكعض قا تئضعش قعلعش
ار؟  م ب م آع ذ زالع ةلكع ب  »ظادةمدعنم ةنع ب انحعالردذر  ي الردذر ؤة يالغ ةت قعل.ذالر زالعم : ةحنعشع رعؤاي

ماي يعضعتلةرضة  ع صادعشاه بذنعثغا ظذن ،يتعشقا حاقعرغان ؤاقتعدائيعضعتلةر صادعشاهنع اهللا تاظاالغا ظعمان ظ  
العدذ  دعت س ع سالدذر .تةه تعدعكع آعيعملعرعن ذالرنعث ظىس ذالرذ بكةؤئتعشذ ظ دذ ؤة ظ دعن نعيرذي  دعنلعرع

ايتعص ق دذ ،ةص داالرق ةت بئرع ىن مأهل ة آ ر نةحح دذر . بع ان مةرهةمعتع ذالرغا قعلغ ث ظ ذ اهللا تاظاالنع  . ب
.  آئتعؤالعدذ حىنكع، ظذالر مأهلةت بئرعلضةن بذ مذددةت ظعحعدة دعنلعرعنع صعتنعدعن ساقالش ظىحىن حعقعص      

ىز    عتنة ي دة ص علةر ظعحع رعصآعش ذلمان بئ عن مذس ع ساقلعآعش لعقتعن قوعيا دعنعن دا لماس ان ؤاقتع  ،رقق
   .دذرذس ظعشتذر حعقعص آئتعشع ظذالرنعث ظعحعدعن قئحعص

 .نعث ظةث ياخشع مئلع قوي بولذص قئلعشع مذمكعن         ربعرعثال«:  مذنداق آةلدع    ةبذ هةقتة هةدعست  
ار يةرلةرضة     قعقو تاغالرنعث ح دعنعنع صعتنعلةردعن ظئلعص قئحعص قويالرنع هةيدةص      آعشع   ظذ لعرعغا ؤة سذ ب
  .  رعؤايةت قعلدعال قاتارلعقالرذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظةبذداؤذد، نةسةظع، ظةهمةد ؤة ظةبذيةظ ب.»تعدذئآ

دعال    ةن حاغ ىز بةرض عتنة ي عدا ص علةر ظارعس دذ  .آعش ش دذرذس بولع ايرعلعص حعقع ذالردعن ظ ةمما . ظ  ظ
ارحعالش    وظ حعقعص آئتعش    بذنعثدعن باشقا حاغالردا   ظىحىن  عدعغانلعقع   بولمذمدعن ظايرعلعش ؤة بعرلعكنع ص

لغان  آةتمةآحع بو ) باشقا يةرلةرضة( يعضعتلةر قةؤمعدعن قئحعص حعقعص    . دذرذس بولمايدذ  )نداق قعلعش ظذ(
   .تاللعدعنع ع اهللا تاظاالمذ ظذالرنعث شذنداق قعلعش.ظعدع
) دعن !) ظع يعضعتلةر دعغان بذتلعرع ادةت قعلع قا ظعب ذالرنعث اهللا دعن باش ذالردعن ؤة ظ سعلةر ظ

علةر ظاي ان ظعكةنس ذالرنعث     رعلغ ةن ظ ع بعل ث دعن علةر ظأزلعرعثالرنع ةنع س ادةت    ي قا ظعب ن باش اهللا دع
ايرعلعص،        قعلعدعغان بذتلعرعدعن ظايرعلغان ظعكةنسعلةر    ةنلعرعثالر بعلةن ظ ة ت اناه ، ظذالردعن يةن ارنع ص غ

ظاال سعلةرضة رةهمعتعنع آةث يةنع اهللا تا جاي قعلعثالر، صةرؤةردعضارعثالر سعلةرضة آةث رةخمةت قعلعدذ
   . سعلةرنع قةؤمعثالردعن ساقالص قالعدذ،يئيعص
 دذ ةنع ظذالر اهللا تاظاال ظذالرغا ظعشلعرعنع           اهللا سعلةرنعث ظعشلعرعثالرنع ظاسانالشتذرذص بئرع ي

دا   ةن ؤاقتع تذرذص بةرض ة    ،ظاسانالش ص ظأثكىرض ئحعص حعقع دعن ق ةؤمعنعث ظعحع دع ق ةؤمع . آعرعؤال   ق
عتلةر دع  يعض انلعقعنع بعل دعن يوقالغ ث ظعحع دع .نعث ظأزلعرعنع ذالرنع ظعزلع اه ظ ة . صادعش  رعؤايةتلةرض

 اهللا تاظاال  . اهللا تاظاال صادعشاهقا ظذالرنعث خةؤةرلعرعنع بعلدىرمعضةن       .قارعغاندا صادعشاه ظذالرنع تاصالمعغان   



  
  
  

  

 

 627                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

االم ؤة ه    ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم عددع   عهمراةص ةآرع س ان ظةبذب ة  بولغ ةؤر ظأثكىرعض قالر س
ذ  اال(آعرعؤالغاندعم ةؤعرعنع )اهللا تاظ ذالرنعث خ ذالرنع (ب رعكلعرعغا  )ب نعث مذش ةن قذرةيش وغالص آةلض  ق
ةن رعك .بعلدىرمعض ذثا مذش ةؤر ظأثكىر ش ث عالر س عنعنع تعم ظايال ظةتراص ة قئ ان قانح ار  نغ ذالر ب عمذ ب  بولس

المعدع  ةرنع تاص رعكال (.ي ث ر ظأثكىرمذش عنعنع دا   ظةتراص ةن ؤاقتع ايلعنعص يىرض ة  ) ظ ةآرع ظةندعش ظةبذب
ة         !اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع  ظع  : قعلعص اراص قالسا ظةلؤةتت  ظذالردعن بعرع ناؤادا دةسسةص تذرغان يعرعضة ق

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةآرعضة      . دئدع  ،ص قالعدذ ىبعزنع آأر  ظذالرنعث  اهللا تاظاال     !ظع ظةبذبةآرع   «: ص
   .دئدع» ان ظعككع آعشعضة قارعتا قانداق قارايسةن؟ظىحعنحعسع بولغ

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اردةم قعلمعساثالر  :  مذن ةر سعلةر اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ي اهللا (ظةض
دذ  اردةم قعلع دع    )ي ان ظع اردةم قعلغ ذنعثغا ي ةن ظ ذنع    . ، اهللا هةقعقةت عرالر ظ دا آاص أز ؤاقتع دعن(ظ  )مةآكع

ةنع ظةبذبةآرع سعددعق   (ظذنعثغا صةقةت بعر آعشع    .دعهةيدةص حعقارغان ظع   دا   . هةمرا ظعدع  ) ي ةينع زامان ظ
اردا ظعدع ذ ظعككعسع غ ة«: هةمراهعغا) هرةسذلذلال. (ظ ةن بعلل ةن بعز بعل ةم قعلمعغعن، اهللا هةقعقةت » غ

)  بولغان صةرعشتعلةردعن (خاتعرجةملعك بئغعشلعدع، ظذنعثغا       ) يةنع صةيغةمبعرعضة (دةيتتع، اهللا ظذنعثغا    
أزعنع          عرالرنعث س دعثالر، آاص علةر آأرمع ذالرنع س ةردع، ظ ةدةت ب ةن م ذنالر بعل ئرعك  (قوش ةنع ش ي

ةنع آةلعمة تةؤهعد   (صةس قعلدع، اهللا نعث سأزع      )آةلعمعسعنع ظىستىندذر، اهللا غالعبتذر،هئكمةت بعلةن    ) ي
دذر   ش قعلغذحع ة آعر  ))1ظع االمنعث ظأثكىرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انع ص دعكع   علعقؤالغ ع هةققع قعسسعس

  . ذرتظأثكىرضة آعرعؤالغانالرنعث قعسسعسعدعن آاتتا، شةرةصلعك ؤة هةيران قاالرلعق
 * * * * * * *  
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دا  اتقان حاغ ىن ص ةنلعكعنع، آ أتىص آةتك ة ظ وث تةرعصعض ذالرنعث غارنعث ظ دا ظ ان حاغ ىن حعقق آ

يةنع غارنعث ظعشعكع شعمال تةرةصتة (ىص آةتكةنلعكعنع آأرعسةن ظذالرنعث غارنعث شعمال تةرعصعضة ظأت
بولغانلعقتعن آىننعث نذرع غارنعث ظعككع تةرعصعضة حىشىص تذرعدذ، اهللا ظذالرنع هأرمةتلعضةنلعكتعن، 

مةيدذ  ة حىش ذالرنعث ظىستعض ذرع ظ ذنعث ن اتقاندعمذ ظ ذ، ص ىن حعققاندعم ث )آ ا غارنع ذالر بولس ، ظ
ظاالمةتلةردعندذر، آعمكع ) قذدرعتعنع آأرسعتعص بئرعدعغان(ذقتعدذر، بذ اهللا نعث بوشل) ظوتتذرعسعدعكع(

) قعلغان يامان ظةمةلع تىصةيلعدعن(هعدايةت تاصقذحعدذر، آعمنعكع ) هةقعقعي(اهللا هعدايةت قعلعدعكةن، ظذ 
  . 17اهللا ظازدذرعدعكةن، ظذنعثغا يول آأرسةتكىحع دوستنع هةرضعز تاصالمايسةن

  ث ظورنع توغرعسعدا ظأثكىرنع
اردذر       اآعت ب  حىنكع، اهللا  .بذ ظايةتتة ظأثكىرنعث ظعشعكعنعث شعمال تةرةصتة ظعكةنلعكعضة دةلعل ـ ص

ىن : تاظاال مذنداق دئدع  أتىص آةتكةنلعكعنع، آ ذالرنعث غارنعث ظوث تةرعصعضة ظ دا ظ ان حاغ آىن حعقق
يةنع آىن حعقعص ظئضعزضة  نلعكعنع آأرعسةنصاتقان حاغدا ظذالرنعث غارنعث شعمال تةرعصعضة ظأتىص آةتكة

                                                 
  .  ـ ظايةت40سىرة تةؤبة ) 1(
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أتىص آئتعدذونعث نذرع يعغعلعص ظأثكىرنعث ظنآى رعئلضةنس ىرىتأآ دا ة ه.ث تةرعصعضة ظ تتا حىش بولغان
تة بولذص آىن ظأثكىرنعث ظعحعضة           .ظأثكىردة آىننعث هئح نذرع قالمايدذ      آىن صاتقاندا ظأثكىر شةرق تةرةص

 بعز يذقعرعدا ظأثكىرنعث ظعشعكع   ، بذ، بذنداق بولغان ظعكةن .ن آعرعدذ ظذنعث ظعشعكعنعث شعمال تةرعصعدع   
   .شعمال تةرةصتة دئضةن سأزعمعزنعث توغرا ظعكةنلعضة صاآعتتذر

ايلعنعش         عملعرعنعث ظ مان جعس قا ظاس ذزالر ؤة باش اي، يذلت ذياش، ظ ةنلعكع ق وغرا ظعك نعث ت ذ ضةص ب
دا بعلعم    ذ توغرع دعغان ؤة ب لعرعنع بعلع ار آععظعش دذر   ب ايعتع ظايدعث ىن ناه علةر ظىح ةر  .ش ةنع ظةض  ي

ث ظعش  ذنعثغا آ   عظأثكىرنع ا، ظ دعغان بولس تة بولع ةرق تةرةص ةيتتع  ىكع ش دا آعرم ىن ظولتذرغان ذرع آ  .ن ن
ث ظعش  ةر ظأثكىرنع ذبكععظةض ىن       جةن دا ؤة آ ىن حعققان ذرع آ ىن ن ذنعثغا آ ا، ظ دعغان بولس تة بولع  تةرةص

 ظةضةر ظأثكىرنعث ظعشعكع    .ضعلمةيتتع ئ سايعسع ظوث ؤة سول تةرةصكة ظ  نعثظولتذرغاندا آعرمةيتتع ؤة آىن   
دا ظةمةس       ىغةرب تةرةصتة بولعدعغان بولسا، ظذنعثغا آ      ةلكع آىن ظ   ،ن نذرع آىن حعققان ضعلضةندة آعرعص   ئ ب

ة ظ    . داؤاملعشاتتع عالآىن آعرعص آةتكىح   دا دئضةن      ة ظةمةلعيةتت هؤال بذنداق بولمعغاندعكعن بعزنعث يذقعرع
  . اهللا تاظاالغا هةمدذساناالر بولسذن. عمعزنعث توغرا ظعكةنلعكع ظعسصاتلعنعدذضئص

 صةقةت مذشذ ظعشالرنعال خةؤةر بةردع، بذ ظأثكىرنعث   ، اهللا تاظاال بعزنع حىشةنسذن ؤة ظويالنسذن دةص    
دع     ةؤةر بةرمع ةنلعكعنع خ ةهةردة ظعك ع ش ث قايس ةهةردة     .ظورنعنع ع ش ث قايس ذنعث ظورنعنع ع، ب  حىنك

ة  ظع ش بعزض ةنلعكعنع بعلع داق ك ةظةت  هئحقان ي مةنص دذ  دعنع ئلعص آةلمةي دا   .ظ ش دعن ذنع بعلع اؤادا ب  ن
 .ظعش بولعدعغان بولسا، اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ظةلؤةتتة بذنع بعزلةرضة بعلدىرةتتع     ر  بامةنصةظةتع  

دع داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة يئقعنالش«: ص علةرنع جةننةتك ةن س تعن م تذرعدعغان ؤة دوزاخ
   .»ظأضةتتعم حذقذم سعلةرضة  ظذنع،سعنع قويماي آعحعككعنعمذ نةرنراقالشتذرعدعغاعي

ةي      ةنلعكعنع بعلدىرم ةردة ظعك دىرىص، قةي ةنلعكعنع بعل داق ظعك ث قان ة ظأثكىرنع اال بعزلةرض اهللا تاظ
أتىص آ : مذنداق دئدع  اتقان آىن حعققان حاغدا ظذالرنعث غارنعث ظوث تةرعصعضة ظ ىن ص ةتكةنلعكعنع، آ

ةن  ةنلعكعنع آأرعس أتىص آةتك ة ظ عمال تةرعصعض ث ش ذالرنعث غارنع دا ظ ث ،حاغ ا غارنع ذالر بولس  ظ
  . بوشلذقتعدذر) ظوتتذرعسعدعكع(

ذما  دعظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه داق دئ ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذن ذ ظاي ذالر ظأثكىرنعث : ب ظ
ذرع حىشمةيدعغا  ىن ن دعكع آ لذقتعدذرظعحع ا .ن بوش ذالرغا حىشىص قالس ذرع ظ ىن ن ةر آ ىن ، ظةض ة آ  ظةلؤةتت

   . قعزعتعص آأيدىرؤةتكةن بوالتتععيعملعرعنعث آنذرع ظذالرنع ؤة ظذالرنع
ةردة      ذ ي ذالرنع ظ الص ظ ة باش ذ ظأثكىرض ذالرنع مذش ث ظ ل (اهللا تاظاالنع ىز يع ة ي ك ) نةحح تعرع

ةنلعرعنعث ساق ـ س        ذالرنعث ت اقلعغانلعقع، ظ ىن  س ىن آ ذرع االمةت تذرذشع ظىح ذالرنعث ن امالنعث ظ ؤة ش
ا  ألعرعدعن ظعقئش انلعقع بولس دعغان قعلغ ثاهللا تاظاال(تىص تذرع دعغان  نع عتعص بئرع ذدرعتعنع آأرس  ق

دذر  دع   ). ظاالمةتلةردعن داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ث : ش ذ اهللا نع دعغان (ب عتعص بئرع ذدرعتعنع آأرس ) ق
  . ظاالمةتلةردعندذر

قعلغان يامان (هعدايةت تاصقذحعدذر، آعمنعكع ) هةقعقعي(مكع اهللا هعدايةت قعلعدعكةن، ظذ آع
 يةنع اهللا اهللا ظازدذرعدعكةن، ظذنعثغا يول آأرسةتكىحع دوستنع هةرضعز تاصالمايسةن) ظةمةلع تىصةيلعدعن

 اهللا تاظاال هعدايةتكة  ع نعك  حىنكع، آعم .تاظاال ظاشذ يعضعتلةرنع قةؤمعلعرع ظعحعدعن هعدايةتكة باشلعدع          
ة ةن،ظعض ذ  قعلعدعك ةقعقعي( ظ ذنع    ) ه ةن، ظ ع اهللا ظازدذرعدعك قذحعدذر، آعمنعك ةت تاص ة  هعداي  هعدايةتك

   .باشلعغذحع بولمايدذ
 * * * * * * *  
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ظذالرنع ) مذبادا ظذالرنع آأرعدعغان بولساث، آأزلعرعنعث ظوحذقلذقع ؤة ظأرىلىص تذرعدعغانلعقتعن(

. ذالر ظذيقعدعدذر، ظذالرنع بعز ظوث ؤة سول تةرةصكة ظأرىص تذرعمعزظويغاق دةص ظوياليسةن، هالبذآع، ظ
نعث بوسذغعسعغا ظعككع صذتعنع سوزذص ياتعدذ، ظةضةر ظذالرنع آأرعدعغان بولساث،  )غار(ظذالرنعث ظعتع 

  . 18ظةلؤةتتة ظذالردعن قاتتعق قورقذص، يىز ظأرىص حوقذم قاحقان بوالتتعث
   ياتقانلعقع توغرعسعدايعضعتلةرنعث ظأثكىردة ظذيقعدا

ىحىن   ظع، تعزال حعرعص آةتمةسلعك   الغاندااهللا تاظاال ظذالرنعث قذالقلعرعغا ظذيقذنع س    : بةزع ظالعمالر 
 .ص تذرسا، آأز حعرعص آةتمةي ساق ساقلعنعص قالعدذ  ىتىشأ آأزلعرع يذمذلماي هاؤا ظ   .آأزلعرع يذمذلمعدع 

ع آأرعدعغان بولساث، آأزلعرعنعث ظوحذقلذقع ؤة ظأرىلىص مذبادا ظذالرن( :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع
لكعنعث بعر ىتبعر ظةسةردة  هالبذآع، ظذالر ظذيقعدعدذر، ظذالرنع ظويغاق دةص ظوياليسةن) تذرعدعغانلعقتعن

أزعنع   ذق آ ذرذص يذمذقل ذخالص ت دعن ظ دعغانلعقع، ظان ئحعص ظذخالي أزعنع ظ ر آ ذص، بع أزعنع يذم آ
  . بايان قعلعنغان مذدعغانلعقعععق آأزعنع يذمظاحعدعغانلعقع، ظئحعقل

 ظذالرنع بعز ظوث ؤة سول تةرةصكة ظأرىص تذرعمعز       ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس بذ ظاي
 ظذالرنعث  ىلىص تورمعسا، زئمعن   ظأر)وث ؤة سول تةرةصكة  ظ(ظةضةر ظذالر   : رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع   

  . تتعةتكةن بوالسئسعتعؤيةرضة بئسعص ياتقان تةرعصعنع 
 ار (ظذالرنعث ظعتع دذ )غ ذتعنع سوزذص ياتع ةنع ظذالرنعث ظعتعمذ     نعث بوسذغعسعغا ظعككع ص ي

  . تاتتعنعث بوسذغعسعغا ظعككع صذتعنع سوزذص يا )غار(دةتتة ظعتالر ياتعدعغاندةك اظ
 خذددع ظذالرنع     عث نظعت.  دئدع  ،رةتتع ئظعشعكعنع ساقالص ب   ) ظأثكىرنعث(ظعت ظذالرغا   : ظعبنع جةرعر 

 ظعتنعث تذرغان   .بعظعتعدذر ةئتعشع ظعتنعث ت    غارنعث بوسذغعسعغا ظعككع صذتعنع سوزذص ي          ساقالؤاتقاندةك  
دع     عدا ظع عكعنعث تئش ث ظعش ع ظأثكىرنع ت .ظورن ع، هةدعس دةك ة حىنك ان قعلعنغان ت ، باي ت،  ع صةرعش لةر ظع

ذ ىرةت، جذن عرب آعشعس دذ  آعشع ؤة آاص ة آعرمةي ار ظأيض ذالر.  ب ةتتع عنعث بةرظ ا ي ذ ظعتق ذ نع ظعت.كعتعم م
تع   ذيقا باس قان ظ ذالرنع باس دع  .ظ ةن ظذخلع العتع بعل ذ ه ذ ش ة ه . ظعتم ع آعشعلةرض ذ ياخش ا ب  همراة مان

ان قعلعنعص آةلدع               .عدذرخاسعيعت بولغانلعقنعث   انالر باي  ظعت ظذ   . حىنكع، ظعت توغرعسعدعمذ خةؤةر ؤة باي
ار      .ؤ ظعتع ظعدع  ويعضعتلةرنعث بعرعنعث ظ زعنعث ظعتع بولذص،   عشص انعث ظعصادعشاه . دئضةن آأز ـ قاراشمذ ب

عتلةرنعث دعنع  ظا ةزمذ يعض اشص ان     غ عص ماثغ ذنعثغا ظةضعش ذ ظ ةن ظعتعم ذنعث بعل ةن، ش ةن  آعرض أز  دئض آ
  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. قاراشمذ بار
ذص، يىز ظأرىص حوقذم قاحقان ظةضةر ظذالرنع آأرعدعغان بولساث، ظةلؤةتتة ظذالردعن قاتتعق قورق
ث ذالرنعث    بوالتتع اآع ظ ةنع ت ذددعتع  (ي ذرذش م أثكىردة ت ةدةر  عتىض) ظ ة ق ةنع ضةنض ذالرغا  ي اال ظ اهللا تاظ

ان ظذيق  ةدةر ذخالعغ قانغا ق رةر ق، ظاياغالش ذالرغا     و بع ع ظ رةر آعش ذن ؤة بع ذص سالمعس ذالرنع تذت ع ظ لن
بذنداق  . قعلدع ؤةتنع رغا قارعغان آعشع قورققذدةك دةرعجعدة هةي ظذالردا ظذال  اهللا تاظاال  ،يئقعنالشمعسذن دةص 

  .قعلعشتا اهللا تاظاالنعث حوث هئكعمعتع ؤة آةث رةهمعتع باردذر
 * * * * * * *  
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ظألىمضة (ظارا سوراشسذن دةص ظأز) رعنععغاردا قانحعلعك تذرغانلعقل(ظذالرنع ظذخالتقعنعمعزدةك، 
» قانحة ظذزذن تذردذثالر؟) بذ غاردا(«  ظذالرنعث بعرعظذالرنع ظويغاتتذق،) ظوخشاش ظذزاق ظذيقذدعن

قانحة «دئدعكع، ) بةزعسع(ظذالرنعث . دئيعشتع» بعر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظاز تذردذق«: ظذالر. دئدع
بذنع سىرىشتىرىشنعث صايدعسع يوق، بعز هازعر (ظذزاق تذرغانلعقعثالرنع صةرؤةردعضارعثالر ظوبدان بعلعدذ 

نع بذيرذثالر، بذ تةثضعلةرنع شةهةرضة ظئلعص بئرعص، آعمنعث تامعقع ظةث صاآعز بولسا، ، بعرعثالر)ظاح
ظئهتعيات ) شةهةرضة آعرعشتة ؤة تاماق سئتعؤئلعشتا(ظذنعثدعن سعلةرضة سئتعؤئلعص ظئلعص آةلسذن، ظذ 

ةر شةهةردعكع آعشعلةر سعلةرنع تذتذؤالس .19 سعلةرنع هئح آعشعضة تذيدذرمعسذن ،قعلسذن  ا،  ظةض
دذ،  ا آعرعشكة مةجبذرالي اآع سعلةرنع ظأزلعرعنعث دعنعغ دذ، ي سعلةرنع حالما آئسةك قعلعص ظألتىرع

  .20»مذنداقتا هةرضعزمذ مةقسعتعثالرغا ظئرعشةلمةيسعلةر
  يعضعتلةرنعث ظويغانغانلعقع ؤة تاماق سئتعؤئلعش ظىحىن بعرعنع ظةؤةتكةنلعكع توغرعسعدا

ةنع بعز يعضعتلةرنع     ةنلعرع، تىآلعرع ؤة تعرعلعرع ساق ـ ساالمةت         ،كعمعزدةظذخالتقعن ي ظذالرنع ت
 هالعتعدعن   ظةسلعدعكع يعن ظويغعنعصمذ ظأزلعرعنعث  ئ  يعضعتلةر ظىح يىز تذققذز يعلدعن آ     .هالدا ظويغاتتذق 

ةردة      شذثا ظذالر .  ظأزضةرمعضةن ظعدعؤة شةآلعدعن ظازراقمذ  عقانحعلعك تذرغانلعقلعرعن   بعر ـ بعرعدعن بذ ي
   .راشتعسو

) غاردا قانحعلعك تذرغانلعقلعرعنع(ظذالرنع ظذخالتقعنعمعزدةك، :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة
بذ («ظذالرنعث بعرع، ظذالرنع ظويغاتتذق) ظألىمضة ظوخشاش ظذزاق ظذيقذدعن( ظارا سوراشسذن دةص -ظأز 
 آعرضةن ؤاقتع حىشتعن بذرذن بولذص   نعث ظأثكىرضةرحىنكع، ظذال  دئدع» قانحة ظذزذن تذردذثالر؟ ) غاردا

   .ظويغانغان ؤاقتع حىشتعن آئيعن ظعدع
ظذالرنعث ،دئيعشتع» بعر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظاز تذردذق«: ظذالر: شذثا ظذالر مذنداق دئدع

ع( دعكع، ) بةزعس دذ «دئ دان بعلع ارعثالر ظوب ذرغانلعقعثالرنع صةرؤةردعض ذزاق ت ة ظ ذنع (، قانح ب
ةنع سعلةرنعث ظعشعثالرنع اهللا تاظاال         )صايدعسع يوق سىرىشتىرىشنعث  عق  ج يعضعتلةر  . بعلعدذ ظوبدان ي

ذخل ذخل (غانلعقتعن عظ ك ظ ة دئيعش عقانحعلع ر نةرس ةيدا   دا ذالرظ) تعنغانلعقعغا بع نعش ص از ظعككعلع ر ظ بع
   . دئدع، صةرؤةردعضارعثالر ظوبدان بعلعدذ)غانلعقعثالرنععلعك ظذخلقانح( شذثا بذالر .بولدع

أتتع       ة ظ ذهعم مةسعلعض ةث م دعكع ظ ذ حاغ ذالر ش دعن ظ دعغان   .ظان دعغان ؤة ظعحع ذالرنعث يةي ذ ظ  ظ
ذص،      ان بول علةر ظئلعؤالغ دعن تةثض ة ظأيلعرع ةن بعلل أزلعرع بعل ذالر ظ دع، ظ اجع ظع ان ظعهتعي ة بولغ نةرسعض

علةر معنع   بدعنتةثض ر قعس ان  ع ةدعقة قعلغ ر ق   ، س از بع ئلعص عمعسظ دع  نع ظ ان ظع ذ    ظ . قالغ ع ش ذالر بعرعن
ةتةثضع ئلعص آ ىتىرأ آض اق ظ كة، تائص تام دا صاآعزملعش قا  عاقنع ظالغان الالص ظئلعش عنع ت ص  ،س  حعقع

ةندة ؤة تا قا ب    قامآعرض ات قعلعش ةك ظئهتعي ئتعؤالغاندا ب دع ذ س داق دئ اح (: يرذص مذن ازعر ظ ز ه ، )بع
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ث  رعص، آعمنع ئلعص بئ ة ظ علةرنع شةهةرض ذ تةثض ذيرذثالر، ب ع ب ا، بعرعثالرن اآعز بولس ةث ص امعقع ظ ت
ظئهتعيات ) شةهةرضة آعرعشتة ؤة تاماق سئتعؤئلعشتا(ظذنعثدعن سعلةرضة سئتعؤئلعص ظئلعص آةلسذن، ظذ 

  .  سعلةرنع هئح آعشعضة تذيدذرمعسذن،قعلسذن
ظةضةر شةهةردعكع آعشعلةر سعلةرنع تذتذؤالسا ،يةنع ظذالر سعلةرنعث ظورنعثالرنع بعلعص قالسا 
 حالما آئسةك قعلعص ظألتىرعدذ، ياآع سعلةرنع ظأزلعرعنعث دعنعغا آعرعشكة مةجبذراليدذسعلةرنع  يةنع

ادةملعرعنع د ذ آعشعلةردعن دةقيانذسنعث ظ ذالرنعث.مةآحعدذرئيعضعتلةر ب ذرغان   ظأزلعرعنعث يعضعتلةر ظ ت
ع  عدعن قورق يئرعن ص قئلعش ذالر  .تعاتبعلع ةر ظ ص قال ( ظةض ع بعلع عتلةرنعث ظورنعن ايعض عتلةرنع ) س يعض

أل   اآع ظ ةدةر ي ذرغانغا ق ا قايت ث دعنعغ ازاباليتتع ةتكةص تىضتىرىظأزلعرعنع ةدةر ظ ة ق عتلةر . نض ةر يعض ظةض
:  شذثا ظذالر مذنداق دئدع   .تتعظذالرنعث دعنعغا قايتعشقا قذشذلسا ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة نعجات تاصالماي       

لةرمذنداقتا هةرضعزمذ مةقسعتعثالرغا ظئرعشةلمةيسع« .  
 * * * * * * *  

 y7 Ï9 ẍ‹ Ÿ2 uρ $ tΡ ö nYôã r& öΝ Îκ ö n= tã (#ûθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 χ r& y‰ ôã uρ «! $# A,xm ¨βr& uρ sπtã$¡¡9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ !$ yγŠ Ïù øŒÎ) 

tβθãã u“≈ sΨ oKtƒ öΝæη uΖ÷ t/ öΝ èδ uøΒ r& ( (#θä9$ s)sù (#θãΖö/ $# ΝÎκ ö n= tã $ YΖ≈ u‹÷Ζ ç/ ( öΝ ßγš/ §‘ ãΜ n= ôã r& óΟ ÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θç7 n= yñ #’ n?tã 

öΝ ÏδÍ øΒ r& χ x‹ Ï‚−G sΨ s9 Ν Îκ ö n= tã #Y‰ Åf ó¡¨Β ∩⊄⊇∪  
ة اهللا نعث  ا تعرعلدىرىش توغرعسعدعكع (ظذالرنع ظذخلعتعص ظويغاتقعنعمعزدةك، آعشعلةرض ) قايت

دا شةك  ةتنعث بولعدعغانلعقع ةقلعقعنع ؤة قعيام دىرىش -ؤةدعسعنعث ه وق ظعكةنلعكعنع بعل  شىبهة ي
ظةسهابذلكةهف قةبزع روه (ظأز ؤاقتعدا ظذالر . علةرنع ظذالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةردار قعلدذقظىحىن، آعش

ظذالرنعث («: ظةسهابذلكةهفنعث ظعشع ظىستعدة دةتاالش قعلعشتع، بةزع آعشعلةر) قعلعنغاندعن آئيعن
بعر ) كعضةيةنع غارنعث ظعشع(ظةسهابذلكةهفنعث ظةتراصعغا ) يئنعغا هئح آعشعنعث آعرمةسلعكع ظىحىن

ثالر ام ظئتع دعغان » ت ع ظأتع دذ، ضئص دان بعلع دعن ظوب ةهؤالعنع هةممع هابذلكةهفنعث ظ دع، اهللا ظةس دئ
) يةنع غارنعث ظعشعكع ظالدعغا(غارنعث ظةتراصعغا «): يةنع صادعشاه ؤة شةهةر آاتتعباشلعرع(باشلعقالر 

  . 21دئدع»ظةلؤةتتة بعر مةسحعت سااليلع
رنع تاصقانلعقع ؤة ظةسلعمة يىزعسعدعن ظأثكىرنعث ظالدعغا بعر شةهةر آعشعلعرعنعث ظذال

  نةرسة سالغانلعقع توغرعسعدا
 قايتا تعرعلدىرىش توغرعسعدعكع (ظذالرنع ظذخلعتعص ظويغاتقعنعمعزدةك، آعشعلةرضة اهللا نعث (

دا شةك  ةتنعث بولعدعغانلعقع ةقلعقعنع ؤة قعيام دىرى-ؤةدعسعنعث ه وق ظعكةنلعكعنع بعل ش  شىبهة ي
ىن، آعش  دذق عظىح ةؤةردار قعل دعن خ ذالرنعث ظةهؤالع ةن  لةرنع ظ ذناسآأصلعض العمالرتةصسعرش ذ :  ظ ش

ا تعر دزاماننعث ظادةملعرع   ا لعش ؤة عة قايت ةيدا بولغان     ظقعيامةتنعث ق عم بولذش ظعشلعرعدا شةك قعلعش ص
   . دةيدذ،ظعدع

ة دذظعكرعم داق دةي علةر «:  مذن ذرذه آعش ر ض دعن بع علةر ظعحع دذ،  : آعش ا تذرغذزعلع الر قايت روه
ةمما( دذ)ظ ا تعرعلدىرىلمةي ةر قايت ع، تةنل اال . دةيتت ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ا ( ش ةرنع قايت تةنل
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ة آعرعؤالغانالرنع     ) تعرعلدىرىلعدعغانلعقعغا  اآعت ؤة هأججةت قعلعص ظأثكىرض ىزبعر نةححة(دةلعل ـ ص   ي
  . قايتا تذرغذزدع) عتعصسعدعن ظويغعيعلدعن آئيعن ظذيق

دذ داق دةي العمالر مذن رع  : ظ دعن بع ذالرنعث ظعحع يعي(ظ ىنئ اق )ش ظىح ئتعؤالماقحع تام ذص س  بول
 ة تاآع دةقسذس ظعسعملعك شةهةرضة آعرضىح        . شةآلعنع ظأزضةرتتع  ، يولغا حعققاندا   آعرعش ظىحىن  شةهةرضة
مع دع  يرةس دا ماثمع وث يول ذ . ح أزعنع ظ ع تونذي ، ظ ةهةرنع ياخش ةن، ش ع م ئك. دةص ظوياليتت علةر   ل عن آعش

ةن دؤالةظـ تعن        دؤالةظ ع ظأزضةرض علةرنعث هةممعس ةهةردعكع آعش ةهةر ؤة ش ةن، ش ذص ظأزضةرض ذ،  بول ، ظ
ةهةرنعث  ذرذن(ش دعن بعر) ب دعغان يةرلعرع المعغعلععتونذي ذ تاص ذردنعم دعن .ع ت ةهةرنعث ظادةملعرع  ش

دع   ذنع تونذمع ع ظ ر آعش دع  . هئحبع عنع تونذمع ر آعش ذ هئحبع ةيران  . ظذم ذ، ه دة ظ ئلعص ظعحع ةن : ق م
ماثا بعر   : ظاندعن .  دئدع؟ؤاتامدعمةنعرألعشعؤالدعمذ ؤة ياآع مةن حىش آصظئلعشعص قالدعممذ ياآع جعن حا 

ضىن آةح بذ شةهةردة بولغان ؤاقتعمدا بذ شةهةر بذنداق ظةمةس ظعدع،         ىمةن تئخع تىن. ظعش بولغعنع يوق 
ةردعن تئم ذ ي دعلعدذآةتكعنعم ياخشعدةك قعقعص زراق حعئنعث ب نعث سع تاماق ساتعدعغان بعر، دة ـ     دئ

 تاماق ساتعدعغان   .دعععدعكع تةثضعنع ظذنعثغا تةثلةص تاماق سئتعص بئرعشنع سور        نئيقئشعغا بئرعص    
  .  تةثضة ظعكةنلعكعنع بعلةلمعدعلغانذسذق) قايسع ؤاقعتتا(آعشع تةثضعنع آأرىص ظذنع ؤة ظذنعث 

ةر    ة ب عدعكع آعشعض عنع قئش ذ، تةثض دعن ظ عنع ق .دعظان علةر تةثض دعن قو آعش ا ظئلعشعص ول ذ : لغ ب
ع  ة تئصعؤآعش تذاخةزعن تع  دئ،ص ذالر   .يعش ةن ظ ذنعث بعل عؤالغان،     ش ة تئص رةر خةزعن ذنعث بع ظ

ذمانل عؤالمعغانلعقعدعن ض ذنعث ننعص عتئص دعن ظ دعغانلعقع ئظذنعث ش قعلع ة ظع ذنعثغا  ،م عنعث ظ ذ تةثض  ب
   .دععسورةققعدة هقةيةردعن آةلضةنلعكع ؤة ظأزعنعث آعملعكع 

ذ ةن:ظ ةهةرلعك  م ذ ش ةهةرنع   ، مذش ذ ش ةن ب اآع م امغعحة بعل ىتىنت ىن ظاخش ةهةردة  ةض ذ ش تتعم، ب
 شذ يةرضة مةسظذل آعشعنعث قئشعغا     ، آعشعلةر ظذنع ساراث بولذص قئلعصتذ دةص      . دئدع ،دةقيانذس بارظعدع 

اردع  ئلعص ب ور    .ظ ةهؤالعنع س ع ؤة ظ ذنعث آعملعكعن دعن ظ ظذل ظذنعث ة  .دعع مةس ذ، آعشعلةرض ارلعق ظ  ب
ةردع رظعشال أزلةص ب ذنعث سةر .نع س ذنعثغا ؤة ظ ظذل ظ دع عىزةشتض مةس ةيران قال ة ه ة  .لعرعض ذ آعشعلةرض  ظ

ةر ظذنعث         ) عكع تتعشذ ؤاق  ( بعلدىرضةندعن آئيعن    نعهؤالعةظأزعنعث بارلعق ظ   شةهةرنعث صادعشاهع ؤة خةلقل
دع اراص ماث ة ق ة ظأثكىرض ةن بعلل ة.بعل ذالر ظأثكىرض ة ظ ذ آعشعلةرض دا، ظ تعص بارغان ذ:  يئ علةر ت  صرذس

  . آعرعص آةتتع، دة ـ دئدعلعرعمغا خةؤةر قعلعؤااليهمراة مةن سعلةردعن ظعلضعرع آعرعص هر،تذرذثال
 قالغان، اهللا تاظاال   مةي تعص قالغانلعقعنع بعلةل  ئ آعشعلةر ظذنعث قانداق آ     : تةبةزع رعؤايةت قعلعنغان  

ةؤةرل  عتلةرنعث خ ة يعض ةن دةصآعشعلةرض دذ،عرعنع بعلدىرمعض ان قعلعنع ة .  باي ر رعؤايةتت ة بع علةر : يةن آعش
يعضعتلةرنعث قئشعغا آعرعص ظذالرنع آأرضةن، صادعشاه ظذالرغا ساالم قعلغان ؤة ظذالرنع ظأزعنعث باغرعغا             

، ظذنعث ظعسمع يةندذسعس ظعدع، شذنعث بعلةن يعضعتلةر صادعشاهتعن               بولذص باسقان، صادعشاه مذسذلمان     
رعص   ذاتتعق خق االم بئ ذنعثغا س دعن ظ ذرغان، ظان عص ظولت ةن سأزلعش ذنعث بعل ان ؤة ظ ةن بولغ رس

ئلعص ظولتذر     ايتعص آ ا ق ث ظورذنلعرعغ يعن ظأزلعرعنع قاندعن آئ اال ذخوشالش قان ؤة اهللا تاظ ذالرنعثش   ظ
  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر.  دةص بايان قعلعنعدذ،جانلعرعنع ظالغان

 قايتا تعرعلدىرىش توغرعسعدعكع (لعتعص ظويغاتقعنعمعزدةك، آعشعلةرضة اهللا نعث ظذالرنع ظذخ (
دا شةك  ةتنعث بولعدعغانلعقع ةقلعقعنع ؤة قعيام دىرىش -ؤةدعسعنعث ه وق ظعكةنلعكعنع بعل  شىبهة ي

 ظةسهابذلكةهف قةبزع روه(ظأز ؤاقتعدا ظذالر . ظىحىن، آعشعلةرنع ظذالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةردار قعلدذق
يةنع قعيامةت آىنع توغرعسعدا  ظةسهابذلكةهفنعث ظعشع ظىستعدة دةتاالش قعلعشتع) قعلعنغاندعن آئيعن

 آعشعلةرنعث ظعحعدة قعيامةتنع بولعدذ دةيدعغانالرمذ، بولمايدذ دةيدعغانالرمذ      .تتع قعلعشا تارتعش ـ  تاالش
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ة آعرعؤالغانالرنع   ة ظأثكىرض اال آعشعلةرض دعن اهللا تاظ دع، ظان ار ظع انلعقعنع ةث ظب ةؤةردار قعلغ دعن خ  ،هؤالع
  . آعشعلةر ظىحىن قعيامةتنعث بولدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاآعت قعلدع

 ا هئح آعشعنعث آعرمةسلعكع ظىحىن («: بةزع آعشعلةر ذالرنعث يئنعغ ظةسهابذلكةهفنعث ) ظ
عغا  ة (ظةتراص ث ظعشعكعض ةنع غارنع ثالر ) ي ام ظئتع ر ت هابذلكةهفنعث ظ » بع دع، اهللا ظةس ةهؤالعنع دئ

دذ  دان بعلع دعن ظوب ذالرنعث   هةممع ةنع ظ عغا بعر (ي ىن  ةرقئش لعكع ظىح عنعث آعرةلمةس ث ) س ظأثكىرنع
  . يذثالرويذص قوتعؤئتعثالر ؤة ظذالرنع ظأز هالع بعلةن قئظ) صذقوتام س(كعنععظعش

 ةنع ي(غارنعث ظةتراصعغا «): يةنع صادعشاه ؤة شةهةر آاتتعباشلعرع(ضئصع ظأتعدعغان باشلعقالر
دعغا  عكع ظال ث ظعش االيلع ) غارنع حعت س ر مةس ة بع دع»ظةلؤةتت ىن     دئ لعرع ظىح ذ قعلمعش ذالرنع ب ب

ةيغةمبةر   . آةسكعن بعر نةرسة دئضعلع بولمايدذ      ،ضعشلعكمذ ياآع ظذنداق ظةمةسمذ     ئماختاشقا ت   حىنكع، ص
ةيغةمبةرلعرعنعث ؤة ياخشع   ؤة خرعستعظانالرغا لةنةت قعلسذن، ظذالر ص         ياهللا تاظاال يةهذدع  «: ظةلةيهعسساالم

  .  دةص ظذالرنعث قعلمعشلعرعدعن ظاضاهالندذراتتع»آعشعلعرعنعث قةبرعلعرعنع مةسحعت قعلعؤالدع
ذ        ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن لعقع ظأم ةرنعث باش أز مأمعنل ذ  ا د زامانع  ظ ال  ظ ا دانعي  ظعراقت

االم  ة بعلظةلةيهعسس ذنع آعشعلةرض قاندا، ظ عنع تاص ع دىنعث قةبرعس ةي مةخص ةن يرم ال بعل قا، دانعي  تذتذش
عؤالغان قعسس   ة تئص ذن ةبعلل ان ت   ؤة ش علةر يئزعلغ قا نةرس عنعمذ آأمىؤئتعش  ةرععثدةك باش  كة صارحعس

  . )1(بذيرذغانلعقع رعؤايةت قعلعنعدذ
 * * * * * * *  
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) يةنع ظةسهابذلكةهف(ظذالر «): مبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعكع ناساراالريةنع صةيغة(ظذالر 

ظذالر بةش بولذص، ظالتعنحعسع ظذالرنعث «: دةيدذ، بةزعلةر» ظىح بولذص، تأتعنحعسع ظذالرنعث ظعتعدذر
تة ظذالر يةت«: ، يةنة بةزعلةر)ظئيتعلغان سأزدذر(دةيدذ، بذ صىتىنلةي ظاساسسعز، قارعسعغا » ظعتعدذر

دذر  ذالرنعث ظعتع دذ، ظئيعتقعنكع، » بولذص، سةآكعزعنحعسع ظ ذالرنعث سانعنع صةرؤةردعضارعم «دةي ظ
دذ  ذالر توغرعسعدا .»ظوبدان بعلعدذ، ظذندعن باشقا ظازغعنا آعشعلةر بعلع ةن ( ظ ةقةت ) ناساراالر بعل ص

مايدعغان، يالغانغعمذ يةنع بذ هةقتة مذنازعرعلةشكىحعلةرنع تةستعقمذ قعل (يىزةآعنة مذنازعرعلةشكعن 
كعن دة مذنازعرعلةش دعغان دةرعجع عنع ). حعقارماي هابذلكةهف قعسسعس دعن ظةس ذالرنعث هئحبعرع ظ

  . 22سورعمعغعن
  يعضعتلةرنعث سانع توغرعسعدا

اهللا تاظاال بذ ظايعتعدة آعشعلةرنعث ظأثكىرضة آعرعؤالغانالرنعث سانع توغرعسعدا ظعختعالص قعلعشعص      
ة  ؤةر بئرعص قالغانلعقعدعن خة  أتعنحع خعل قاراشنعث    ، ظىح خعل قاراشتا ظعكةنلعكعنع    آعشعلةر بذ هةقت  ت

  . عنع آأرسعتعدذيوقلذق

                                                 
  . رنع قعلعص قئلعشعدعن قورققانلعقعدعندذرظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بذ ظعشالرنع قعلعشع آعشعلةرنع قةبرعضة بئرعص شئرعك ظعشال) 1(
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 دئضةن ظايعتع بعلةن )ظئيتعلغان سأزدذر(بذ صىتىنلةي ظاساسسعز، قارعسعغا  :اهللا تاظاال ظأزعنعث
ل ع حع ؤة ظعككعنحبعرعن اردع   خع قا حعق اجعز قاراش نع ظ دعن ظىح. قاراش ص    ظان ان قعلع نع باي ع قاراش عنح

دذر : ظأزعنعث ذالرنعث ظعتع دذ » سةآكعزعنحعسع ظ  بذ  ، بذ .)1(دعع  آةلضةندة توخت   ضة  دئضةن ظايعتع   دةي
  . ذرت ظةمةلعيةتتعمذ ظعش شذنداق.قاراشنعث توغرا ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذ

 ،ع دذ «ظئيعتقعنك دان بعلع ارعم ظوب انعنع صةرؤةردعض ذالرنعث س ايعتع  اهللا تاظاالنع ظ ذ ظ ث ب
ة      ث بعلعمعض نع اهللا تاظاالنع ذ ظعش دا ب ذنداق ظورذن اليدذ   تاصشمذش ة باش ع ظعكةنلعكعض نعث ياخش  .ذرذش

عز مةسعل ذنعثدةك ظاساسس ع، مذش ة حعلةحىنك داقعشىآأرض ع نعث هئحقان ذر زأرىرعيعت اال . يوقت اهللا تاظ
ر مةسعلعنع بعلد ة بع احعمعز، ىبعزلةرض ذ توغرعسعدا سأز ظ ا، ظ ةن بولس ةر بعلدرض ذ ى ظةض ا، ظ رمعضةن بولس

   .توغرعسعدا سأز ظاحمايمعز
 ،ظذالرنعث سانعنع صةرؤةردعضارعم ظوبدان بعلعدذ، ظذندعن باشقا ظازغعنا آعشعلةر «ظئيعتقعنكع
ةتادة         »بعلعدذ ةتنعث مةنعسع هةققعدة ق : اهللا تاظاال مةن  :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      ،بذ ظاي
 دذ ظذندعن باشقا ظ ان قعلغان، ظذالرنعث سانع     ازغعنا آعشعلةر بعلع ا  ظاشذ   بعلعدعغان  نعدةص باي ظازغعن

   . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، يةتتعدذر سانعرآعشعلةرنعث قاتارعدعندذرمةن، يعضعتلة
ذ ظ  ع جذرةيجم دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ةب اس رةزعيةلاله ع ظابب انعدعن ظعبن تاظع خذراس

 نعدةص بايان قعلغان، ظذالرنعث سانع ظذندعن باشقا ظازغعنا آعشعلةر بعلعدذاهللا تاظاال مةن : ثظةنهذمانع
عتلةر     ةن، يعض علةرنعث قاتارعدعندذرم ا آعش دعغان ظازغعن دذر  نعثبعلع انع يةتتع ةنلعكعنع د ، س ةت  ئض رعؤاي

دذ اس رةزعيةلاله        .قعلع ع ظابب ذ ظعبن ع جةرعرم دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنداق  ب ذمانعث ش ذ ظةنه
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

ة        انعنع يةتت ذالرنعث س ذمانعث ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع ظعبن ةرنعث هةممعس ذ رعؤايةتل ب
عتعدذ  ةنلعكعنع آأرس ع ظابب .دئض ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه أزع بعز  اس رةزعيةلاله ذ س ثب ةن  نع دا دئض  يذقعرع

  . سأزعمعزضعمذ ظذيغذن آئلعدذ
 ذالر عدا ظ ةن (توغرعس اراالر بعل كعن ) ناس ة مذنازعرعلةش ةقةت يىزةآعن ة (ص ذ هةقت ةنع ب ي

 )مذنازعرعلةشكىحعلةرنع تةستعقمذ قعلمايدعغان، يالغانغعمذ حعقارمايدعغان دةرعجعدة مذنازعرعلةشكعن
تع عنعث هئحبعر ظةهمعيع  حىنكع، ظذالرنعث سانعنعث قانحة ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن قعلعشقان مذنازعر          

  . يوقتذر
ظذالرنعث هئحبعرعدعن ظةسهابذلكةهف قعسسعسعنع سورعمعغعن حىنكع، خرعستعظانالردا ظأثكىرضة 

م  داق بعلع ذق هئحقان انالر توغرذل ذر آعرعؤالغ تعنال  .يوقت قا تايانماس داق ظاساس ة هئحقان ذ هةقت ذالر ب  ظ
 بذ  .ؤة شىبهع يوق هةقعقةتنع بةردعهئح شةك ساثا   اهللا تاظاال    ! ظع مذهةممةد  .ظعحعدعن حعقعرعص سأزلةيدذ  

ابالردعن ؤة د  كةن آعت ذرذن حىش ةت ب دا ق ئهةقعق دعنقع ظورذن أزلةردعن ظال ةن س ذالرنعث ويعلض دذ ؤة ظ يذلع
  . قعلعدذلعق ظىستعدعن هأآىمران

 * * * * * * *  

                                                 
ث حع ؤة ظعككعنحبعرعن) 1( ةردة، اهللا تاظاالنع ةن ظايةتل ص آةلض ان قعلع نع باي ل قاراش دذر: ع خع ذالرنعث ظعتع ع ظ دذ» تأتعنحعس ع  ؤة دةي ظالتعنحعس

ةر ظا           دئضةن   دةيدذ» ظذالرنعث ظعتعدذر  ةن ظايةتل عرعدة آةلض ذنعث ظعلض ةن ظ دا   ظايةتلعرع بعل اال ظى  ت  يوق“ؤة”رعلعقع ةمما اهللا تاظ ل قاراشنع   ح نحعذر، ظ ع خع
دذ » سةآكعزعنحعسع ظذالرنعث ظعتعدذر : بايان قعلعص آةلضةن   دا         دةي ةتنعث ظارعلعقع ةن ظاي عرعدة آةلض ذنعث ظعلض ةن ظ ايعتع بعل ةن ظ اردذر " ؤة" دئض  ،ب

  .  آةلدع دئضةنلعكتذر“ؤة”دع دئضةنلعك شذ عتوخت
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اقحع بولساث،  رةر ظعشنع قعلم ذم قعلعمةن «سةن بع ذ ظعشنع حوق ة ظ ذدا « .23دئمةي » ظةت خ

ةنع خذدا خالعسا قعلعمةن دئضعن (دئضةن سأزنع قوشذص دئضعن » خالعسا لعسا دئضةن خذدا خا (، )ي
نع ظئسعثغا آةلضةندة » خذدا خالعسا«يةنع (ظذنتذص قالساث، صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ظالغعن ) سأزنع
نعم، (صةرؤةردعضارعمنعث مئنع بذنعثدعنمذ يئقعن توغرا يولغا باشلعشعنع «: هةمدة) ظئيتقعن يةنع دع

  . 24دئضعن» عمةنظىمعد قعل) دذنيايعمدا مئنع ظةث تىزىك ظعشالرغا مذؤةصصةق قعلعشعنع
   دئضةن سأزنع قوشذص قويذش توغرعسعدا“اهللا تاظاال خالعسا”بعرةر ظعشنع قعلماقحع بولغاندا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب عتعص اهللا تاظ ةدةب ظأض ة ظ ذنع   ، صةيغةمبعرعض دا، ظ اقحع بولغان نع قعلم رةر ظعش  بع
ذرذن بولغ  نعث ب دعغعنعنع، ب   عظعش دعغعنعنع، بولماي عدة بولع ع، آةلضىس دعغانلعقعنع   نعن داق بولع ا قان ولس

   . دئيعشكة بذيرذدع“اهللا تاظاال خالعسا”بعلعدعغان اهللا تاظاالنعث خالعشعغا تاصشذرذص 
لعم   ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ذه ،ب دذ ى ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  :رةيرعنعث مذن

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذاليمان داؤذد «: ص ع س االمنعث ظوغل االمظةلةيهعسس ة  : ظةلةيهعسس ةن آئحعح  م
ال بعلةن بعللة بولعمةنكع        ىز ظاي  بذالرنعث هةر بعرع    ،يةتمعش، بعر رعؤايةتتة توقسان، يةنة بعر رعؤايةتتة ي

 اهللا تاظاال خالسا   : ظذنعثغا صةرعشتة   . دئدع  ،دذع اهللا تاظاالنعث يولعدا ظذرذش قعلعدعغان بعردعن يعضعت تذغ          
عن دع،دئض ذاليمان ظةلةيهع. دئ دع   س داق دئمع االم ظذن دعن.سس االم  ظان ذاليمان ظةلةيهعسس ع ( س ) آئحعس
الل دع   عرعظاي ةردة بول ر ي ةن بع عال    . بعل ةقةت بعرس ذغماي ص ع ت ذالرنعث هئحقايسعس ا ب ع   ناآ دعن بعرن  بالع
   . دئدع»تذغدع

م اهللا نعث نامع بعلةن قةسة    ظذنعث ظعلكعدة بولغان زات        جئنعم   « :ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  
ةنكع ةر سذال،قعلعم ا ظةض اال خالعس ةن  بولسا،نة دئضيمان اهللا تاظ ذرادعغا يةتك ؤة مةقسعتعضة ظئرعشكةن  م

العالر اهللا تاظاالنعث يولعدا باتذرال      ) غذلغانتذ(«: يةنة بعر رعؤايةتتة  » بوالتتع رحة ظذرذش قعلغان    هةممة ب
   . دئدع»بوالتتع

دا ز يذقعرع ةؤةبعنع ب،بع ىش س ىرعنعث حىش ذ س زدا ب ان ؤاقعتعمع ان قعلغ لعكلةرنعث ،اي  قذرةيش
ور  دة س ع هةققع ث قعسسعس ة آعرعؤالغانالرنع االمدعن ظأثكىرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر عص غاندا، ص

ة جاؤاب بعرةي«: ظةلةيهعسساالمنعث  اال خالعسا دئمعضةنلعكع ظىحىن(دةص » ظةت ون ) اهللا تاظ ؤةهيعنعث ظ
  . بذنع بذ يةردة قايتا سأزلةص ظولتذرمايمعزشذثا . لةص ظأتكةن ظعدذقحعكعص قالغانلعقعنع سأزئبةش آىن آ
) الغعن ) خذدا خالعسا دئضةن سأزنع ةنع (ظذنتذص قالساث، صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ظ خذدا «ي
هذشةيم ظةظمةشتعن، ظةظمةش مذجاهعددعن، مذجاهعد ظعبنع     )نع ظئسعثغا آةلضةندة ظئيتقعن » خالعسا

اهللا تاظاال  ظةضةر قةسةم ظعحكةن ؤاقتعدا   (: ظةنهذمانعث قةسةم ظعحكةن آعشع توغرعسعداظابباس رةزعيةلالهذ   
نع ظ  ا دئيعش ذص قذخالعس انت عمذ    ) الس يعن بولس دعن آئ ر يعل ا دئيعش  بع اال خالعس دذرعاهللا تاظ  دةص ، الزعم

ةردعضارعثنع ظذنتذص قالساث، صةرؤ ) خذدا خالعسا دئضةن سأزنع (: اهللا تاظاالنعث بذنعثغا صاآعت قعلعص    
الغعن  ا ظ ةنع (تعلغ ا«ي ذدا خالعس تقعن» خ ةندة ظئي عثغا آةلض ع ظئس اي )ن ةن ظ تعنع عدئض

  .  رعؤايةت قعلدعقذيدعغانلعقعنعوظ
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ةيس      : ظةظمةش  ،غاندا ظاثلعغانمذ؟ دةص سورال     است عن سةن بذنع مذجاهعددعن ر      تظةظمةش ماثا بذنع ل
   . دئدع،ذ شذنداق قارايدعكةن زةهةب آعساظعم،ظعبنع ظةبذسذلةيم دةص بةرضةن ظعدع

ذمانعث  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب عمذ  : ظعبن يعن بولس دعن آئ ر يعل ا دئيعشبع اال خالعس  عاهللا تاظ
اآع بعرةر ظعشنع قعلماقحع بولغان آعشع اهللا تاظاال          : دئضةن سأزعنعث مةنعسع   ،الزعمدذر قةسةم ظعحكةن ي

ل ظ    ر يع ذنع بع ئلعص ظ ذص ق أزنع ظذنت ةن س ا دئض ذ   خالس عمذ، ظ ان بولس ة ظالغ يعن ظئسعض دعن آئ أتكةن
ىننةتتذر     ع س ا دئيعش اال خالس عنعث اهللا تاظ ةن      .آعش عمعنع بذزذؤةتك ع قةس ةن آعش ةم ظعحك ةر قةس  ظةض

اال خالعسا دئيعشع سىننةتتذر ،بولسعمذ ذنعث اهللا تاظ ة ظ دذلعك دئضةن، يةن اقحع  (. بولع رةر ظعشنع قعلم بع
ث    ةن ظادةمنع ةم ظعحك ان ؤة قةس أزنع ظ    بولغ ةن س ا دئض اال خالعس دة اهللا تاظ ةم ظعحكةن ئلعص ذ قةس ذص ق  ،نت

اال خالعسا دئيعشع  دا اهللا تاظ ذنع ظئسعضة ظالغان ؤاقتع دعن ظ دعن نععذؤةتكةنلعكقةسعمعنع بذز) ظان  ظةمةل
دذر  تعدعكع ذشقال دعغانمعقةس( ؤة ظىس ىن تىلةي ذزغانلعقع ظىح ار قعل) عنع ب ارةتنع بعك ىن آاصص ش ظىح ع

تعن  ىننعتع         ،بولماس يعش س ا دئ اال خالعس دا اهللا تاظ اقحع بولغان نع قعلم رةر ظعش ةلكع بع ش   نع ب ادا قعلع  ظ
   .ظىحىندذر

ع ظابب  ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه ةن ؤة       اس رةزعيةلاله ةرعر بةرض ع ج اتنع ظعبن ذ ظعزاه ةن ب ة بئرعلض سأزعض
دذر ؤة ظعبنع ظابباس   بذ سأزع توغرا سأز  ظعبنع جةرعرنعث    . قعلعص يئزعص قالدذرغان   تكعسئظأزعمذ شذنع ت  

   .سأزعضة بئرعلضةن ظةث مذناسعص ظعزاهاتتذرعث رةزعيةلالهذ ظةنهذمان
ةبرانع ث،ت ذمانعث اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اقحع :  ظعبن نع قعلم رةر ظعش ةن بع س

ةنع ي(دئضةن سأزنع قوشذص دئضعن » خذدا خالعسا«، دئمةي» ظةتة ظذ ظعشنع حوقذم قعلعمةن«بولساث، 
ظذنتذص قالساث، صةرؤةردعضارعثنع تعلغا ) خذدا خالعسا دئضةن سأزنع (، )خذدا خالعسا قعلعمةن دئضعن 

ظئسعثغا : (دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع )نع ظئسعثغا آةلضةندة ظئيتقعن» خذدا خالعسا«يةنع (ظالغعن 
ةندة ا ) آةلض اال خالعس ةننعاهللا تاظ عن دئض ث ؤة  دئض دة اهللا تاظاالنع ع ص«: هةم ارعمنعث مئن ةرؤةردعض

يةنع دعنعم، دذنيايعمدا مئنع ظةث تىزىك ظعشالرغا مذؤةصصةق (بذنعثدعنمذ يئقعن توغرا يولغا باشلعشعنع 
  هةققعدة سةن بعلمةيدعغان بعرةر نةرسة: دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع  دئضعن» ظىمعد قعلعمةن ) قعلعشعنع

قنع تئصعشقا  نع شذ نةرسعدة توغرعسعنع ؤة هة    ئاالنعث س   اهللا تاظ.غعنعسورالساث، ظذنع اهللا تاظاالدعن سور    
ا قعلعش     ا قعلعش بعلةن يىزلةنضعن دئضةنلعكتذر             ،اعغظذتذقلذق ظات  دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ، اهللا تاظاالغا دذظ

  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. قعلدع
 * * * * * * *  

 (#θ èWÎ6 s9 uρ ’Îû óΟ ÎγÏ ôγx. y]≈n= rO 7π s($ÏΒ š ÏΖ Å™ (#ρ ßŠ#yŠø— $#uρ $Yè ó¡Ï@ ∩⊄∈∪ È≅ è% ª!$# ãΝn= ÷ær& $yϑ Î/ (#θèV Î6 s9 ( …çµ s9 Ü=ø‹ xî 

ÏN¨uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ ( öÅÇö/r& Ïµ Î/ ôìÏϑ ó™r& uρ 4 $tΒ Ο ßγs9  ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ 5c’ Í<uρ Ÿωuρ à8Îô³ç„ ’ Îû ÿ ÏµÏϑ õ3 ãm #Y‰xm r& ∩⊄∉∪  
ظذالرنعث تذرغان ؤاقتعنع اهللا ظوبدان «ظئيعتقعنكع،  .25ظذالر ظأز غارعدا ظىحيىز توققذز يعل تذردع

ةيبنع  دعكع غ مانالردعكع، زئمعن دذ، ظاس ش(بعلع تذر ) بعلع ا خاس ةن . اهللا غ ع نئمعدئض ث آأرىش اهللا نع
ةل ةل ! مذآةمم ةن مذآةمم ع نئمعدئض ث ظاثلعش اردةمحع ! اهللا نع داق ي ةك هئحقان ن بأل ذالرغا اهللا دع ظ

   .26» هئح آعشعنع شئرعك قعلمايدذبولمايدذ، اهللا ظأز هأآمعدة
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  رغان ؤاقتع توغرعسعداعضعتلةرنعث ظأثكىردة تذي
أثكىردة   اال ظ ذالرنع اهللا تاظ ث ظ ة آعرعؤالغانالرنع ة ظأثكىرض دة صةيغةمبعرعض ذ ظايعتع اال ب اهللا تاظ

ةد      ةظويغاتقانغا ؤة ظذالرنعث ظ    ص قويغاندعن باشالص    عتعظذخل ةر ظأثكىردة   هؤالعنع آعشعلةرضة بعلدىرضةنضة ق
ذرغان دعن ت رعص  ؤاقتع ةؤةر بئ ة      :خ ع بويعح ة يعل ع قةمةرعي ذرغان ؤاقت أثكىردة ت ذالرنعث ظ دذر309 ظ  ، يعل
دذ عية ي .دةي ذ، شةمس ة  ع ب ع بويعح ارا 300ل ا ب دذ ةرؤ يعلغ عية    . آئلع ةن شةمس ع بعل ة يعل ع، قةمةرعي حىنك

ار  100يعلعنعث ظارعلعقعدا هةر     دا :  تاظاال مذنداق دئدع    شذثا اهللا . يعلدا ظىح يعل صةرق ب أز غارع ذالر ظ ظ
  . ظىحيىز توققذز يعل تذردع

 ،ع دذ «ظئيعتقعنك دان بعلع ع اهللا ظوب ذرغان ؤاقتعن ذالرنعث ت أثكىردة   ظ ذالرنعث ظ ةنع سةندة ظ ي
ة ساثا آأرس                دا، سةن   ةتمعسع  قانحعلعك تذرغانلعقع توغرعسعدا مةلذمات ؤة اهللا تاظاالنعث بذ هةقت بولمعغان

نعث ظأثكىردة قانحعلعك تذرغانلعقعدعن سورالساث، بذنعثغا هئحقانداق جاؤاب قايتذرماستعن مذنداق             ظذالر
اهللا ) بعلعش(ظذالرنعث تذرغان ؤاقتعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ، ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع غةيبنع «: دئضعن

ذن  ؤة مةخلذقاتلعرع ظعحعدعن نعث ظأزعيةنع بذنع اهللا تاظاال    غا خاستذر   بذ  . بعلدىرضةن آعشعال بعلعدذ   ع ب
ظايةتلةرنعث مةنعسعنعث مذشذنداق بولعدعغانلعقعنع مذجاهعد ؤة باشقعالرغا ظوخشاش آأصلعضةن سةلةص ؤة      

  . خةلةص تةصسعرشذناس ظالعملعرع بايان قعلدع
ذردع : قةتادة اهللا تاظاالنعث   ىز يعل ت دا ظىحي أز غارع  :دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة     ظذالر ظ

ذ، « ذدع(ب تعظانالردةكييةه ةنلةرنعث)  ؤة خرعس اب بئرعلض ةن آعت ذ دئض أزع بول ذالرغا س اال ظ ص، اهللا تاظ
ع،  :ظأزعنعث دذ «ظئيعتقعنك دان بعلع ع اهللا ظوب ذرغان ؤاقتعن ذالرنعث ت ة  ظ ةن رةددعي ايعتع بعل دئضةن ظ
   .بةرضةن

 دئضةن مةنعنع   ، دةيدذ يعل تذردع 309ظذالر ظأز غارعدا    ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد بذ ظايةتنع آعشعلةر       
ةررةص ظعبنع ظابدذلالهمذ           بئرعدعغان قعراظةت بعلةن ظوقذغان ؤة       ة مذت  ،بذ سأزنع آعشعلةر دئضةن    (بذ هةقت

دذ دع )1()دةي ذ سأزع . دئ ةن ب ةتادةنعث دئض ذق دذ ق توغرذل وغرا آئلع زدعنعص بئقعشقا ت ةر .  ظع ع، ظةض حىنك
ذز ابالردالعدعكع آعتوآعتاب بئرعلضةنلةرنعث ق ايتوقق دا  ، يعلع بولم أز غارع ذالر ظ ذردع309ظ ئيعلضةن  د ت

ا عية بولس دعن شةمس ذالر بذنعث دذر  يعلع، ظ أزدة تذتقان ع آ أزلعرعنع   .ن ةن س ذالرنعث دئض اال ظ ةر اهللا تاظ  ظةض
ا،  ئه ةن بولس ة قعلص آةلتىرض ذالرنع (كاي ةنلةر ظ اب بئرعلض ذردع300آعت اب . يعل ت ا، آعت  دئضةن بولغاحق
وققذز يعلنع قوشذص    ت)  دةصال آةلتىرةتتع، هةرضعزمذ ظذنعثغا    , دئدع  يعل تذردع  300رعلضةنلةر ظذالرنع   بئ

ة قعلعش   ئتوغرعسع، اهللا تاظاالنعث آعتاب بئرعلضةنلةرنعث دئضةن سأزلعرعنع ه        . قويمايتتع  بولماستعن،   عكاي
ةؤةر بئرعشعدذر   دعن خ ذرغان ؤاقتع أثكىردة ت ذالرنعث ظ ةلكع ظ ع جةر. ب عنعث  ظعبن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذ ب عرم

  . راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر.  توغرا دةص قارعدعنعشذنداق بولعدعغانلعقع
اهللا نعث ظاثلعشع نئمعدئضةن مذآةممةل! اهللا نعث آأرىشع نئمعدئضةن مذآةممةل!  يةنع اهللا تاظاال

ذالرنعث  لعرعنع(ظ ذالرنعث   ) قعلمعش دذر ؤة ظ أرىص تذرغذحع أزلعرعنع(آ ا) س دذرثظ ع . الص تذغذرحع ظعبن
لةش مةنعسعدعدذر، بذ ظايةت خذددع اهللا تاظاال   يع دةرعجعدة مةدهع   يىآسةك اهللا تاظاالنع ظةث  بذ ظايةت   : جةرعر
 بارلعق مةؤجذداتالرنع    نعثيةنع اهللا تاظاال  . دئضةن ظاثلعغذحع دئضةن مةنعدعدذر   عدئضةن آأرضىحع ؤة نئم   عنئم

                                                 
ةن          يةنع بذ سأزنع  ) 1( ة قعلعص آةلض دذ دةص هعكاي ذنداق دةي علةر مذش اال آعش ذنع اهللا تاظ أز بولذص،ظ عنعث    . ظةسلعدة آعشعلةر دئضةن س ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

   .رعدذىدةنحلىعمذ آعتقذغان قعراظودعغانلعقعنع ظابدذ لاله ظعبنع مةسظذدنعث بذ ظايةتنع ظعشذنداق بول
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ع نئم ةل ؤة  عآأرىش ةن مذآةمم علةرنع ظاثلعشع نئم  دئض دعغان نةرس ارلعق ظاثلعنعلع ةئدعب ةل، نض  مذآةمم
   .، دئضةنلعكتذر يىشذرذن ظةمةسغاعمذ اهللا تاظاالة نةرسعنكبذالردعن آعحعك

ةتادة  دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ئح: ب ر  ه ةك  بع ىحع ؤة ب ةك آأرض االدعن ب ع اهللا تاظ آعش
  .  دئدع،ظاثلعغذحع ظةمةس

 دة هئح آعشعنع شئرعك ظذالرغا اهللا دعن ب أز هأآمع ألةك هئحقانداق ياردةمحع بولمايدذ، اهللا ظ
 .راستعنال اهللا نعث ظعلكعدعدذر   ) يةنع آاظعناتنع تةسةررذص قعلعش    ( بذيرذش يارعتعش ؤة يةنع   »قعلمايدذ

ة هئح   ان هأآمعض ث حعقارغ راهللا تاظاالنع ذر  بع ذحع يوقت ع تذرغ رع، ياردةمحع . قارش ث ؤةزع ع،  اهللا تاظاالنع س
   . اهللا تاظاال آاتتعدذر ؤة صاآتذر.شئرعكع ؤة مةسلعهةتحعسع يوقتذر

 * * * * * * *  
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$WÛ ãèù ∩⊄∇∪  
رؤةردعضارعثنعث آعتابعدعن ساثا ؤةهيع قعلعنغاننع ظوقذغعن، اهللا نعث سةن صة!) ظع مذهةممةد( 

 سةن .24سأزلعرعنع هئح آعشع ظأزضةرتةلمةيدذ، سةن هةرضعزمذ اهللا دعن بألةك ظعلتعجاضاه تاصالمايسةن
يةنع ظاجعز، ( ظاخشامدا ظذنعثغا ظعبادةت قعلعدعغانالر -صةرؤةردعضارعثنعث رازعلعقعنع تعلةص، ظةتعضةن 

بعلةن سةؤرحان بولغان هالدا بعللة بولغعن، هاياتعي دذنيانعث زعبذ زعننعتعنع ) آةمبةغةل مذسذلمانالر
ةنع مذشرعكالرنعث حوثلعرعنعث سأهبعتعنع( ع ) ي ز دعلعن المعغعن، بع اي ق ة ظعلم ذالرنع آأزض دةص، ظ

دذرغان، نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكةن، ظعشع  لةتتة قال زدعن غةص دعن ظازعكرعمع قان ظادةمنعث  هةددع ش
  .28ضة ظةضةشمعضعن )سأزع(

قذرظاننع ظوقذشقا ؤة مأمعنلةر بعلةن سةؤرحان هالدا بعللة بولذشقا قعلعنغان بذيرذق 
  توغرعسعدا

ابعنع ظ ظأزعنعث اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع   قذشقا ؤة ظذنع آعشعلةرضة يةتكىزىشكة بذيرذص      وظذلذغ آعت
رؤةردعضارعثنعث آعتابعدعن ساثا ؤةهيع قعلعنغاننع ظوقذغعن، سةن صة!) ظع مذهةممةد( :مذنداق دئدع

ةرتةلمةيدذ  ع ظأزض ئح آعش أزلعرعنع ه ث س ع   اهللا نع ئح آعش أزلعرعنع ه ث س ةنع اهللا تاظاالنع ي
  . يدذةلمةتئؤذظالماشتذر) مذناسعص آةلمةيدعغان باشقا مةنعضة( ؤة يدذةلمةتئظأزضةرتعؤ
 اه تاصالمايسةن سةن هةرضعزمذ اهللا دعن بألةك ظعلتعجاض  ةتادة ةتنعث مةنعسع هةققعدة      ق  :بذ ظاي

ئقعن  ة ظعض )اهللا تاظاالدعن باشقا ساثا   (سةن ظعبنع  . دعدئ  ،رذلعكت دئضةن  تاصالمايسةن  بعرعنع  بولغذحع ؤة ي
 قعلعنغان صةرؤةردعضارعثنعث   يةر سةن ساثا ؤةهع    ظةض !ظع مذهةممةد :بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة  جةرعر  

   . دئدع، دئضةنلعكتذرمعساث، اهللا تاظاالدعن ظأزةثضة صاناهضاه تاصالمايسةنبعنع ظوقذاآعت
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صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان      !ظع صةيغةمبةر :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة   
عن، عنع يةتكىزض ث هةممعس ةهكامالر نع ادا  ظ عنع ظ ذرغان ؤةزعص ةث، اهللا تاصش ذق يةتكىزمعس ةر تول ظةض

ةنع ظذنع    (ساثا قذرظاننع      ))1اهللا سعئنع آعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ        . معغان بولعسةن قعل ي
ة قايتعدعغان يةرضة     ) تةبلعغ قعلعشنع ؤة ظذنعث ظةهكامعغا ظةمةل قعلعشنع  صةرز قعلغان زات سئنع ظةلؤةتت

  . عدعن ظةلؤةتتة سورايدذ يةنع ساثا يةتكىزىشنع صةرعز قعلغان ؤةزعص)2(قايتذرعدذ) يةنع مةآكعضة(
 ظاخشامدا ظذنعثغا ظعبادةت قعلعدعغانالر -سةن صةرؤةردعضارعثنعث رازعلعقعنع تعلةص، ظةتعضةن 

ولغعن ) يةنع ظاجعز، آةمبةغةل مذسذلمانالر ( ة ب دا بعلل ةنع مةيلع ظذالر     بعلةن سةؤرحان بولغان هال ي
اآع ك ىآىحل  باي بولسذن،  ياآع صئقعر بولسذن،   اجعز بو ي  “ال ظعالهة ظعللةلاله  ” اهللا تاظاالنعث   سةن ،لسذن  ظ

ة اهللا تاظاالدعن تئلةآلعرعنع تعلةص ت       ذسانار، هةمدعدةص زعك رعدعغان  ذ، تةسبعه ظئيتعص ؤة ظةتعضةن ـ آةحت
  ! بةندعلعرع بعلةن بعللة بولغعن

حة  ةت قعلعنعش كةن     ،رعؤاي عدا حىش وثلعرع توغرعس نعث ح ةت قذرةيش ذ ظاي ةيغةمبةر  . ب ذالر ص  ظ
ذ االمدعن ظ ايرعم ظولتذرظةلةيهعسس ةن ظ أزلعرع بعل دا،  ذنعث ظ ذرغان ؤاقتع ة ظولت ةن بعلل ذالر بعل عنع، ظ ش

ذهةيل، خ   ار، س الل، ظامم ورذنلعرعغا بع ذالرنعث س اهابعلةرنعث  ةظ ظذدالردةك س ع مةس بباب ؤة ظعبن
. تةلةص قعلغان ظعدع    بئرعشعنع سورذن تىزىص ظاجعزلعرعنع قوشماسلعقنع ؤة بذ ظاجعز ساهابعلةرضة ظايرعم  

ةيغةمبةر ظ  اال ص داق قعلع اهللا تاظ االمنع بذن ذصوعن تتشةلةيهعسس ةندة، : س ع دةص ظةتعض ث رازعلعقعن  اهللا نع
  .  دئدع)3(قوغلعؤةتمعضعن) يئنعثدعن(ظاخشامدا صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعدعغانالرنع 

ةؤرحانلعق     االمنع س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةن اهللا تاظ ذبعل ذيرذص    ظ قا ب ة بولذش ةن بعلل الر بعل
دع ةص، ظةتعضةن  :مذنداق دئ ع تعل ارعثنعث رازعلعقعن ادةت -سةن صةرؤةردعض ذنعثغا ظعب  ظاخشامدا ظ
  .بعلةن سةؤرحان بولغان هالدا بعللة بولغعن) يةنع ظاجعز، آةمبةغةل مذسذلمانالر(قعلعدعغانالر 

لعم  ام مذس ةن   ،ظعم داق دئض نعث مذن ع ؤاققاس ةظد ظعبن دذ  س ةت قعلع ع   : لعكعنع رعؤاي ةن، ظعبن ز م بع
ادةم    ع ظ الل ؤة ظعكك ع، بع ر آعش عدعن بع ذزةيل قةبعلعس ظذد، ه ذالرنعثمةس ذص ظ ذص   بول معنع ظذنت  ظعس

تعمةن، دذق قئلعص االمنعث قئشعدا ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا . ص ةن : مذشرعكالر ص  س
عثدعن قوغل ذالرنع قئش ذالر عب ةث، ب ة ؤةتس ة آةلمعس ار يةرض ز ب دع،بع ةيغةمبةر  .  دئ ةن ص ذنعث بعل ش
ص ظعحعدة ظويال  ) مذشذنداق قعلعشنع  ( اهللا تاظاال خالعغان نةرسعلةر آةحتع ؤة         ضةظةلةيهعسساالمنعث آأثلع 

اي دع بولغ اال،قال ةندة،:  اهللا تاظ ع دةص ظةتعض ث رازعلعقعن ادةت  اهللا نع ارعغا ظعب امدا صةرؤةردعض ظاخش
   . دئضةن ظايعتعنع حىشىردع)4(قوغلعؤةتمعضعن) يئنعثدعن (قعلعدعغانالرنع
 دةص، ظذالرنع ) يةنع مذشرعكالرنعث حوثلعرعنعث سأهبعتعنع(هاياتعي دذنيانعث زعبذ زعننعتعنع

 : مذنداق دئدع  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة  ما ظةنهذظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ   آأزضة ظعلماي قالمعغعن 
ذالرنع   ةن ظ الصتس عن   اش ذص آةتمعض ةن بول ع بعل ةباشقعس ة   . نلعكتذر دئض ا هأرمةتك ذالرنعث ظورنعغ ةنع ظ ي

  . سازاؤةر ؤة باي آعشعلةرنع ظعزدعمعضعن
 دعن دذرغان، نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكةن، ظعشع هةددع بعز دعلعنع زعكرعمعزدعن غةصلةتتة قال

ث  قان ظادةمنع أزع(ظاش عن )س ة ظةضةشمعض ةن بو  ض ا بعل ةن دذني ةنع س ذص آي دعن ؤة ئل تعص دعن
ذ    تعن بعخ ادةت قعلعش ارعغا ظعب لعرع  تصةرؤةردعض ان قعلمعش ةن، قعلغ ةقلعقخ ظةدا يىرض صم دعن  هةد قعلع دع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع85سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ظةنظام ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ظةنظام ) 4(
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عز   قان ؤة صايدعس ذنمعغعن ظاش ة بويس ع  .ظادةملةرض ذتقان يوللعرعن ذالرنعث ت ا ظ ظ ذالرنعث  ا ظعتعبارغ ا ؤة ظ لم
  ! اباياشات هالعغا آأز قعرعثنع سالم

اال ب  ةاهللا تاظ دع ذ هةقت داق دئ ز :  مذن ذففارالردعن(بع ان    ) آ ةن قعلغ ةنع بةهرعم ىك جاماظ تىرل
عنايمعز،     ذالرنع س ةن ظ ذنعث بعل المعغعن، ب أز س ة آ ذ زعننةتلعرعض ةتلعرع ؤة زعب ث نئم دذنيانع

   .)1(ياخشعدذر ؤة ظةث باقعدذر) يةنع ساؤابع بذ صانعي نئمةتتعن(صةرؤةردعضارعثنعث رعزقع 
 * * * * * * *  

 È≅ è% uρ ‘,ys ø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/§‘ ( yϑ sù u !$ x© ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅tΒ uρ u !$ x© ö à õ3u‹ù= sù 4 !$ ¯Ρ Î) $tΡ ô‰ tG ôã r& tÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 # ·‘$tΡ 

xÞ% tnr& öΝÎκ Í5 $ yγè% ÏŠ# u ß  4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótG ó¡ o„ (#θèO$tó ãƒ &!$ yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. “ Èθô± o„ oνθã_ âθø9 $# 4 š[ ø♥ Î/ Ü># u ¤³9 $# ôN u!$ y™uρ 

$̧) x s? öãΒ ∩⊄∪  
 ظادةم نصةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن نازعل بولعدذ، خالعغا) قذرظان(هةق ) بذ(«!) ظع مذهةممةد(

دئضعن، بعز هةقعقةتةن آاصعرالر ظىحىن تىتىن صةردعلعرع » ظعمان ظئيعتسذن، خالعغان ظادةم آاصعر بولسذن
ذالر  دذق، ظ ع تةييارلع دعغان ظوتن ذالرنع ظورعؤالع نالعقتعن(ظ ةدةن ) تةش ذالرغا م ا، ظ ةص قعلس ذ تةل س
سذ بئرعلعدذ، بذ نئمعدئضةن يامان ) ناهايتع قعزعق(ظئرعتمعسعضة ظوخشاش، يىزلةرنع آأيدىرىؤئتعدعغان 

   .29!جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي! شاراب
نعث جازاسع هةق قذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن حىشىرىلضةنلعكع ؤة ظذنعثغا ظعشةنمعضةنلةر

  توغرعسعدا
االم    ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ة آعشعلةرنعثاهللا تاظ ارعثالر   :ض ة صةرؤةردعض ةن سعلةرض  م

ةك ـ شىبهع         ا، ش ذرظان بولس ذ ق ةن ب ئلعص آةلض عدعن ظ عتةرعص ان هةق س وق بولغ ذيرذص  ،ذرت ي عنع ب  دئيعش
  . عن نازعل بولعدذصةرؤةردعضارعثالر تةرعصعد) قذرظان(هةق ) بذ(« :مذنداق دئدع
 ذن عر بولس ادةم آاص ان ظ ذن، خالعغ ان ظئيعتس ادةم ظعم ا ظ اتتعق  »خالعغ ث ق ذ اهللا تاظاالنع ب

دذر دع  . تةهدعتع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ىن  :ش عرالر ظىح ةن آاص ز هةقعقةت ذنعث   بع اال، ظ ةنع اهللا تاظ ي
دعغان  صةيغةمبةرلعرعضة ؤة ظذنعث آعتابلعرعغا ظعشةنمعضةنلةر ظىحىن      ذالرنع ظورعؤالع ةردعلعرع ظ تىتىن ص

ةتنعث مةنعسع هةققعدة     ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ،ظعبنع جذرةيج  ظوتنع تةييارلعدذق   بذ ظاي
  .  دئضةنلعكتذر ظذالرنع ظورعؤالغان ظوتنع تةييارلعدذقلعرعتىتىن :مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 ذالر نالعقتعن(ظ ذ ) تةش ةرنع س اش، يىزل ة ظوخش ةدةن ظئرعتمعسعض ذالرغا م ا، ظ ةص قعلس تةل
دعغان  ق(آأيدىرىؤئتع ايتع قعزع دذ) ناه ذ بئرعلع ع.س ذما  ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ةتنعث   ظابب ذ ظاي ب

دة  ع هةققع دع مةنعس داق دئ ذالرغا : مذن عظ ا ماي  رةثض ث لئيعغ دعغان   نع ةرنع آأيدىرىؤئتع اش، يىزل  ظوخش
ةتنعث مةنعسع هةققعدة    مذجاهعد . دئضةنلعكتذر، بئرعلعدذيذقلذقسذق ذيو قناهايتع قعزعق   ظذالرغا  :بذ ظاي

ا  ان ؤة يعرعثالرغ ةرنع آأيدىر ق اش، يىزل دعغانى ظوخش ذ  ،ؤئتع ق س ايتع قعزع دذيذقلذق ناه   بئرعلع
ذقعرع        : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة      . دئضةنلعكتذر ان قق  حعغاظذالرغا قعززعقلعق دةرعجعسع ظةث ي
  .  دئدع،سذ بئرعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت131سىرة تاها ) 1(



  
  
  

  

 

 641                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

قعالر ظذد ؤة باش ع مةس دةظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذالرغا:  ب أمىر ؤة ظالتظ اش ذ ت نغا ظوخش
علةردعن ةعل ظئرعتنةرس قنض ذيذقلذق قعززع دذ س دع، بئرعلع اك .  دئ دة  زةهه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
. ؤة ظذنعثغا آعرضةن ظادةملةرمذ قارعدذر     جةهةننةممذ قارعدذر  . قارعدذر يعىجةهةننةمنعث س : مذنداق دئدع 

حىنكع، ظذالرغا بئرعلعدعغان سذيذقلذق     . قارشع آةلمةيدذ   بذ ظايةتكة بئرعلضةن بذ مةنعلةر بعرع ـ بعرعضة  
ارا، سئس  ةرنع  ذيوق، قعق دعغانق ؤة يىزل دة قعز آأيدىرىؤئتع ذنع ظع  . ذرتعق دةرعجع عر ظ ةنع آاص ةآحع  حي م

ص يذلذوتتا يىزعنعث تعرعسع س   ةدذ، ه ؤاتعتعرضةندة، ظذ، ظذنعث يىزعنع حاؤا   يئقعن ظئلعص آةل    ظاغزعغا بولذص
  . دذعققا حىشسذيذقلذ

ةير   ع جذب ةظعد ظعبن ةنلةر قو : س ا آعرض دا، ي ردوزاخق اقلعرع ظاحقان دذ   ئس ةص قعلع ة تةل ىدةك نةرس  .ض
سويذلذص   تئرعلعرع   يىزلعرعنعث ، دة ـ  ظذالر ظذنعثدعن يةيدذ.بئرعلعدذ) مئؤعسع(ظذالرغا زةققذم دةرعخعنعث 

   .حىشعدذ
دعغان بعرةرسع   اؤادا ظذالرنع تونذي ا ن ذالرنعث يئنعدعن ظدوزاخت ذالرنعث يىزلعرعنعث  تىص قالسا،أظ ظ

 ظاندعن  .كعدةك نةرسة تةلةص قعلعدذ    ح ظذالر ظع . يئتعدذ  ظاندعن ظذالرغا ظذسسذزلذق  .نذؤالعدذو ت نعتئرعلعرع
ذالرغا  ذقعرعقعزظ ان سذ بئرعلعدذحع غاعقلعق دةرعجعسع ظةث ي ئقعن .قق ذالر سذنع ظعحةي دةص ظاغزعغا ي  ظ

ةن  ئلعص آةلض ذنعث قعزدة،ظ ىص آ  س دعن تئرعسع حىش ان  ،تعصئعقلعقع دة قالغ ذصأش ض يىزع دذقورذل  ، آئتع
  . دئدع

دعغا  ذالرغا بئرعلع اال ظ يعن   نشذثا اهللا تاظ دعن آئ ةتلةص بولغان ةن سىص ةتلةر بعل ذنداق سىص  سذنع ش
ة      ! نئمعدئضةن يامان شاراب بذ: مذنداق دئدع  ةقؤادارالر  (:  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقت ) مذنداق ت

ذغعرعلعص        ةن س ذ بعل دعغان، قايناقس ى قالع ا مةثض دعن (دوزاخت ارة   ) قعزعقلعقع ةيلعرع ص ارة  -ظىح ص
 دوزاخ  ظذالر 2( (قايناص تذرغان بذالقتعن سذغعرعلعدذ       ) سذلعرع )1( )قعلعنعدعغانالر بعلةن ظوخشاشمذ؟   

رعص     عدا بئ ذ ظارعس ةن قايناقس دذ  -بعل ئلعص تذرع ةن       ( آ ذ بعل اهعدا قايناقس ةن، ض وت بعل اهعدا ظ ةنع ض ي
  .))3ظازابلعنعدذ
 ةم نئمعدئضةن يامان جاي ةنع  !جةهةنن ارار ضاه  ضةن يامان ظورذن ؤة    ئدوزاخ نئمعد ي اهللا !  ـ هة  ق

  .))4»ان قارارضاهتذر، يامان جايدذرجةهةننةم هةقعقةتةن يام:  مذنداق دئدعتاظاال بذ هةقتة
 * * * * * * *  

 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# $ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ u ô_ r& ôtΒ z |¡ôm r& ¸ξ yϑ tã ∩⊂⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ çλm; 

àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “ Íøg rB ÏΒ ãΝ ÎκÉJ øt rB ã≈ pκ ÷ΞF{$# tβ öθ̄= ut ä† $ pκÏù ôÏΒ u‘ Íρ$y™ r& ÏΒ 5= yδ sŒ tβθÝ¡t6 ù= tƒ uρ $¹/$ u‹ÏO #[ ôØ äz ÏiΒ 

< ß̈‰Ζ ß™ 5−u ö9 tG ó™Î) uρ tÏ↔ Å3 −G –Β $ pκÏù ’n? tã Å7 Í←!# u‘ F{$# 4 zΝ÷è ÏΡ Ü>#uθ ¨W9$# ôM sΨ Ý¡xm uρ $Z) x s?ö ãΒ ∩⊂⊇∪  
ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرغا آئلعدعغان بولساق، بعز ظذالرنعث قعلغان ياخشع 

ظةنة شذالر ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص  .30نعث ساؤابعنع هةقعقةتةن يوققا حعقعرعؤةتمةيمعزظةمةللعرع
تذرعدعغان، ظذالر داظعم تذرعدعغان جةننةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ، جةننةتتة ظذالر ظالتذن بعلةيزىآلةرنع 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة غاشعية ) 2(
  .  ـ ظايةت44سىرة رةهمان ) 3(
  .  ـ ظايةت66سىرة فذرقان ) 4(
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تذن ؤة ظئسعل رةختلةر ظال. (سالعدذ، نئصعز ؤة قئلعن يعصةآتعن ظعشلةنضةن يئشعل آعيعملةرنع آعيعدذ
جةننةت نئمعدئضةن ضىزةل ! بذ نئمعدئضةن ياخشع مذآاصات. تةختلةرضة يألعنعص ظولتذرعدذ) بعلةن قاصالنغان

  .31!جاي
   ظعبادةت قعلغانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا ـظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل

ة دا ب اال يذقعرع ان قعلعصةلتبةخد اهللا تاظ ةهؤالعنع باي دع ظرنعث ظ ذ أتكةنع ال ب ذنعثغا ظةضةشتىرىص ، ظ
ةن هةقعقةت    ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ان، ص ان ظئيتق ا ظعم ةردة اهللا تاظاالغ ذالر بوير كي ةن ؤة ظ ان ذة ظعشةنض غ

دع            ان قعل ةهؤالعنع باي علةرنعث ظ اظادةتلعك آعش ةخت ـ س ان ب ةرنع قعلغ ةل ظعبادةتل ذالرغا .ياخشع ظةم  ظ
ظةنة شذالر ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان، : علعص مذنداق دئدعييارالنغان مذآاصاتنع بايان قةت

دذ  ةن بولع ةردعن بةهرعم دعغان جةننةتل م تذرع ذالر داظع تعدعن   ظ ث ظاس ذرغان ظأيلعرعنع ذالر ت ةنع ظ ي
  ). ظذالر داظعم تذرعدعغان جةننةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ( ظئقعص تذرعدعغان، رظأستةثلة
 ذالر ظا ة ظ العدذ جةننةتت ةرنع س ذن بعلةيزىآل ة  لت ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذالر :  مذن ظ

ظذالرنعث آعيعمع يعصةآتعن     ،  يذملعرع قعلعدذ وجةننةتلةردة ظالتذن بعلةيزىآلةرنع ؤة مةرؤايعتالرنع زعننةت ب      
ان ق             ))1بولعدذ علعص مذنداق    اهللا تاظاال بذ يعصةآنعث قانداق يعصةك ظعكةنلعكعنع بذ ظايعتعدة تةصسعلعي باي
  .ؤة قئلعن يعصةآتعن ظعشلةنضةن يئشعل آعيعملةرنع آعيعدذ نئصعز: دئدع
)تةختلةرضة يألعنعص ظولتذرعدذ) ظالتذن ؤة ظئسعل رةختلةر بعلةن قاصالنغان مةنعسع بذ ظايةتنعث 

 .ذرتزقاراش  دئضةن آأ ،ص ظولتذرعدذ عنعيأل) ظذالر تةختلةرضة: (قاراش بولذص، بعرع هةققعدة ظعككع خعل آأز  
  . ذرت دئضةن آأز ـ قاراش،رذص ظولتذرعدذذشقان قادةب) ظذالر تةختلةردة: (يةنة بعرع
جةننةت نئمعدئضةن ضىزةل جاي! بذ نئمعدئضةن ياخشع مذآاصات!  يةنع جةننةت ظذالرنعث قعلغان

ادةتلعرع ظىحىن بئرعلضةن نئمعدعضةن ياخشع مذآاصات      ـ ياخشع ظةمةل        ظورذن ؤة  نئمعدعضةن ياخشع  ! ظعب
ا آعرضةنلةر   ! ياخشع جاي   ان        نعثاهللا تاظاال دوزاخق ةييارالنغان جازانع باي ان قعلغاندا، ظذالرغا ت  هالعنع باي

ـ  ياخشع ظةمةل    ، دئضعنعدةك ))2!جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي    ! بذ نئمعدئضةن يامان شاراب : قعلعص
يعن     دعن آئ ةهؤالعنعث بايانع ث ظ ةرنع قعلغانالرنع ةييارال ظعبادةتل ذالرغا ت ان ق ن، ظ اتنع باي ص عغان مذآاص لع

ىزةل جاي ! بذ نئمعدئضةن ياخشع مذآاصات : مذنداق دئدع  ة بعر    . !جةننةت نئمعدئضةن ض اهللا تاظاال يةن
دع   داق دئ دا مذشذنداق سئلعشتذرما قعلعص مذن ةتنعث ظارعلعقع ةن جةنن ذ دوزاخ بعل ةم : ظورذندعم جةهةنن

ة شذالر   :  ظاندعن جةننةت توغرعسعدا مذنداق دئدع    ))3»ر، يامان جايدذر  هةقعقةتةن يامان قارارضاهتذ   ظةن
ة    ذالر جةننةتت اتلعنعدذ، ظ ةن مذآاص ةت بعل ىن جةنن انلعقع ظىح ةؤرلعك بولغ عدعن (س تعلةر تةرعص صةرعش

ل ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعدذ، جةننةت نئمعدئضةن ضىزة      ،  لعنعدذئدذظا ؤة ساالم بعلةن قارشع ظ     ) قعلعنغان
  .))4!نئمعدئضةن ضىزةل جاي! قارارضاه

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة هةج ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة آةهف ) 2(
  .  ـ ظايةت66سىرة فذرقان ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر76 ـــ ـ75سىرة فذرقان ) 4(
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 * ñUÎ ôÑ$# uρ Μçλ m; Wξ sẄΒ È ÷n= ã_ §‘ $ uΖù= yèy_ $ yϑ ÏδÏ‰ tn{ È ÷tF ¨Ζ y_ ôÏΒ 5=≈uΖ ôã r& % m„ à…≈sΨ ø x xmuρ 5≅ ÷‚ uΖÎ/ 

$ uΖù= yè y_ uρ $yϑ åκ s] ÷ t/ % Yæö‘ y— ∩⊂⊄∪ $ tG ù= Ï. È ÷ tF̈Ζ yf ø9$# ôM s?# u $yγ n= ä. é& óΟ s9 uρ Ο Ï= øà s? çµ÷Ζ ÏiΒ $ Z↔ ø‹ x© 4 $ tΡö ¤f sùuρ $ yϑ ßγn=≈ n= ½z # X pκ tΞ ∩⊂⊂∪ 

šχ% x. uρ … çµs9 Ö yϑ rO tΑ$s) sù  ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθ èδ uρ ÿ…çν â‘Íρ$ ut ä† O$ tΡr& ã nYø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ –“ tã r&uρ # X xtΡ ∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yz yŠuρ … çµ tG ¨Ψ y_ 

uθ èδ uρ ÖΝÏ9$sß Ïµ Å¡ø uΖÏj9 tΑ$s% !$ tΒ àß r& βr& y‰ŠÎ6s? ÿÏν É‹≈ yδ # Y‰t/ r& ∩⊂∈∪ !$ tΒ uρ àß r& sπtã$¡¡9$# Zπyϑ Í← !$s%  È⌡s9 uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n< Î) 

’ Ïn1 u‘ ¨βy‰ É`{ #[ ö yz $ yγ÷Ψ ÏiΒ $Y6 n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪  
عرالر (ظذالر  داق )يةنع آةمبةغةللةرنع يئنعثدعن قوغلعؤئتعشنع تةلةص قعلغان آاص ا مذن بعرع (غ
) يةنع آاصعرغا(ظذالرنعث بعرعضة : لعص آةلتىرضعن معسال قعظعككع ظادةمنع) عرع آاصعر بولغانمأمعن، ب

ا ) ظعككع باغنعث (بعز ظةتراصع خورمعزارلعق،  ظوتتذرعسع ظئكعنزارلعق بولغان تاللعق ظعككع باغ ظات
 آىتعسعز، تولذق مئؤة بئرعدعغان باغالر بولذص، ظذالرنعث ظارعسعدعن - هةر ظعككعلعسع آةم .32قعلدذق

 مىلىآكة ظعضة -نذرغذن مال ) يةنع باغ ظعضعسع ( ظذ .33 بةرصا قعلدذق ظئقعص تذرعدعغان ظأستةثنع 
يةنع خعزمةتحعلعرعم، بالعلعرعم، (مةن سةندعن باي، ظادةملعرعم «: ظعدع، ظذ بذرادعرعضة صةخعرلعنعص

اردةمحعلعرعم أص ) ي ئنعثكعدعن آ دع» س ذ  .34دئ ةص (ظ ذرادعرعنع يئتعل أمعن ب رعص ) م ا آع بئغعغ
ش ( ذفرعلعق قعلع ةنآ ع )  بعل دا ظئيعتت ان هال ذم قعلغ ة زذل دذ دةص «: ظأزعض ى يوقالماي اغ مةثض ذ ب ب

 شذنعثدةك قعيامةت بولمايدذ دةص ظوياليمةن، ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعمغا قايتذرذلغاندعمذ .35ظوياليمةن
  .36»ظةلؤةتتة بذ باغدعن ياخشعراق جاينع تاصعمةن) يةنع قعيامةت بولغاندعمذ(

  لةن صئقعر مذسذلماننعث معسالع توغرعسعداباي آاصعر بع
ان،   ذق قعلغ تعن حوثل ة ظولتذرذش ةن بعلل ئقعرلعرع بعل اجعزلعرع ؤة ص ذلمانالرنعث ظ اال مذس اهللا تاظ

ان قعلعص     عظذالرغا ظأزلعرعنعث مال ـ مىلك   ؤة نةسةبلعرع بعلةن صةخعرلةنضةن مذشرعكالرنعث ظةهؤالعنع باي
ةنع آاصعر  (بعرعضة  شرعكالرغا  مذاهللا تاظاال   بولغاندعن آئيعن،     ظعككع باغنعث   ظةتراصع خورمعزارلعق،  ) غاي

ةر   ) باغالردعكع(، ظوتتذرعسع ظئكعنزارلعق بولغان   ؤة   ظةتراصع  - آةم  هةر بعر تىص مئؤة دةرعخع ؤة زعراظةتل
 صىرىعص بةرضةن ظعككع آعشعنعث معسالعنع آةلت    تاللعق ظعككع باغ قعل،آىتعسعز، تولذق مئؤة بئرعدعغان   

  . بةردع
ةر ؤة دةرعخع ؤة زعراظةتل اغالردعكع هةر بعر تىص مئ ةم ب دعغان- آ ؤة بئرع  لعقع آىتعسعز، تولذق مئ

 آىتعسعز، تولذق مئؤة بئرعدعغان باغالر بولذص، -هةر ظعككعلعسع آةم : اهللا تاظاال مذنداق دئدعهةققعدة 
نع باغالرنعث ظارعسعدا ظأستةثلةر ظذ ية ظذالرنعث ظارعسعدعن ظئقعص تذرعدعغان ظأستةثنع بةرصا قعلدذق 

  .  بذ يةرضة ظئقعص تذرعدذ ـيةر
 مىلىآكة ظعضة ظعدع ـنذرغذن مال) يةنع باغ ظعضعسع(ظذ   بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعككع

ة  . باغ ظعضعسع نذرغذنلعغان مال ـ مىلىآكة ظعضة ظعدع دئضةن قاراشتذر        : خعل آأزقاراش بولذص، بعرع يةن
رع اغ : بع تذرب ةن قاراش دع دئض ة ظع ة ظعض ذنلعغان مئؤعلةرض ع نذرغ اراش . ظعضعس ع ق ةردة ظعككعنح ذ ي ب

  . دذعرىندةتعمذ آىحلع بذ ظايةتنعث يةنة بعر خعل قعراظبذ قاراشنع هةم. رةآتذآىحلىآر
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 ظذ بذرادعرعضة صةخعرلعنعص    عشعص، صةخعرلعنعص مذنازعرعللعشعص،  جئدةل يةنع ظذ بذرادعرع بعلةن
أزعنع اؤة ظ ابالصئ هي ب ادةملعرعم «: س اي، ظ ةندعن ب ةن س العلعرعم، (م ةتحعلعرعم، ب ةنع خعزم ي

دع » سئنعثكعدعن آأص ) ياردةمحعلعرعم ةتادة  دئ ع ؤة ظادةملعرعنعث  لذش وسعنعث آأص ب  مال ـ دذنيا  : ق
   . دئدع،عق بولذشع آاصعرالرنعث ظارزذسعدذرج

 ظأزعضة زذلذم قعلغان ) علعق قعلعش بعلةنآذفر(بئغعغا آعرعص ) مأمعن بذرادعرعنع يئتعلةص(ظذ
ع  دا ظئيعتت ةنع هال ذي عرلعق،  ظ عمحعلعق  آاص أز بئس ةت آىنععلع، حوثحظ عق ؤة قعيام ش  ن ار قعلع  ظعنك
ع  عصوزعتسعيةس ةن ظئيتت ةن«: بعل دذ دةص ظوياليم ى يوقالماي اغ مةثض ذ ب اغالردعكع  ب ذ ب ةنع ظ ي

رنعث ظعحعدة ظذياق ـ بذياققا ظئقعؤاتقان ظأستةثلةرنع آأرىص    زعراظةتلةرنع، مئؤعلةرنع، دةرةخلةرنع ؤة باغال
ةتكة ظذحرعمايدذ       ،تعصئص آ عنعللوض اغالرنع يوقالمايدذ، قذرذقدعلعنعص قالمايدذ ؤة بعرةر ظاص  دةص ضذمان  ، ب

دع ةقلعنعث آ.قعل ذنعث ظ ذ ظ ا ؤة  كملعة ب دعن، دذنياغ ان ظعشةنحعسعنعث ظاجعزلعقع ا بولغ دعن، اهللا تاظاالغ ع
  .  آةتكةنلعكعدعن ؤة ظاخعرةتكة ظعشةنمعضةنلعكعدعن بولغاندذروللعنعصةتلعرعضة ضنث ساختا زعنظذنع

شذنعثدةك قعيامةت بولمايدذ دةص ظوياليمةن، ظةضةر مةن صةرؤةردعضارعمغا : شذثا ظذ مذنداق دئدع
يةنع ظةضةر  »مةنظةلؤةتتة بذ باغدعن ياخشعراق جاينع تاصع) يةنع قعيامةت بولغاندعمذ(قايتذرذلغاندعمذ 

ا ةت ق ث يقعيام دذ ؤة اهللا تاظاالنع اهعم بولع دذدةرض ايتعش بولع ةردة   عغا ق ذ ي ة ظ ذ، يةن ةن تةقدعردعم دئض
ذ ن   ا ب دا ماث ارعمنعث يئنع عراق ن ئصةرؤةردعض عؤعدعن ياخش عؤئس دا    ةس ث ظالدع ةن اهللا تاظاالنع اردذر، م  ب

   .، دئدعرنع بةرمةيتتعالذهأرمةتلعك بولمايدعغان بولسام، اهللا تاظاال ماثا ب
اال مذش  دعغان س  اهللا تاظ علةرنعث دةي دعكع آعش داق     أذ خعل ص مذن ان قعلع ةردة باي ر ي قا بع زعنع باش

مةن صةرؤةردعضارعمغا قايتذرذلغاندعمذ ظذنعث دةرضاهعدا حوقذم جةننةتكة      ) قعيامةت بولذص (مذبادا  : دئدع
دذ» ظئرعشعمةن ار )1( دةي ةتلعرعمعزنع ظعنك ا بعزنعث ظاي ان ؤة ماث ة( قعلغ ال ) ظاخعرةتت ة م  -ظةلؤةتت

ذ؟  ادةمنع آأردىثم دذ دئضةن ظ ةؤالد بئرعلع ىك، ظ ة ))2مىل اال ظاخعرةتت ةنع اهللا تاظ ة ي اظةلؤةتت ال  ماث  - م
دذ  ةؤالد بئرع ىك، ظ ذرغان مىل ث ت ذ دةص حع ادةمنع آأردىثم عدا   ظ ل توغرعس ع ؤاظع اس ظعبن ةت ظ ذ ظاي ؟ ب

كةن عالتع اهللا . حىش ذنعث تةصس دذ  ب دة آئلع ىرة مةريةم ا س اال خالعس ةنح  .  تاظ ث ظعش اال بعزنع اهللا تاظ
   .باغاليدعغان ؤة هةممة ظعشلعرعمعزدا يألعنعدعغان ظعضعمعزدذر

 * * * * * * *  
 tΑ$s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çν â‘Íρ$ ut ä† |Nö xx.r& “ Ï%©!$$ Î/ y7s)n= yz ÏΒ 5># u è? §ΝèO  ÏΒ 7πxôÜ œΡ §ΝèO y71 §θy™ Wξã_ u‘ 
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«!$$ Î/ 4 βÎ) Èβu s? O$ tΡ r& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ # V$s! uρuρ ∩⊂∪ 4 |¤yèsù þ’Ïn1 u‘ β r& È yÏ? ÷σãƒ # [ ö yz  ÏiΒ y7ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ö ãƒ uρ $ pκö n=tæ 

$ ZΡ$t7ó¡ãm z ÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# yx Î6 óÁçF sù # Y‰‹Ïè|¹ $ ¸)s9 y— ∩⊆⊃∪ ÷ρ r& yxÎ6 óÁ ãƒ $yδäτ !$tΒ #Y‘ öθxî n= sù yì‹ ÏÜtG ó¡n@ … çµs9 $ Y6n= sÛ ∩⊆⊇∪  
تذصراقتعن، ظاندعن ) ظةسلعدة(سئنع «: بذرادعرع مذنازعرعلةشكةن هالدا ظئيتتع) مأمعن(ظذنعثغا 

لئكعن مةن  .37عن يارعتعص، ظاندعن سئنع راؤذرذس ظعنسان قعلغان زاتنع ظعنكار قعالمسةن؟ ظابعمةنعد
ع  ذ اهللا ن ان ظ ارعم بولغ ةن(صةرؤةردعض راص قعلعم ئرعك )ظئت ةدعنع ش ئح ظةه ارعمغا ه ، صةرؤةردعض
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع50سىرة فذسسعلةت ) 1(
  .  ـ ظايةت77سىرة مةريةم ) 2(
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ع بولمعسا اهللا نعث خالعغعنع بولعدذ، اهللا نعث ياردعم:  سةن بئغعثغا آعرضةن حئغعثدا.38آةلتىرمةيمةن
سئنعث قارعشعثحة، مئنعث مئلعم ؤة ظةؤالدعم سئنعثكعدعن ظاز !  دئسةثحذ؛قولذمدعن هئح ظعش آةلمةيدذ

 بئغعثغا اي،عثدعن ياخشعراق نةرسة ظاتا قعلغظىمعدآع، صةرؤةردعضارعم ماثا سئنعث بئغ .39بولسعمذ
ياآع ظذنعث  .40 ظايلعنعص قالغايظاسماندعن بعر ظاصةت يىزلةندىرىش بعلةن بئغعث تىصتىز قاقاس يةرضة

   .41»سئنعث قولذثدعن آةلمةيدذ) يةنع ظةسلعضة آةلتىرىش(سىيع سعثعص آئتعص ظذنع ظعزدةش 
  صئقعر مذسذلماننعث جاؤابع توغرعسعدا

ذنع اهللا        ان ؤة ظ عهةت قعلغ ذنعثغا نةس ذلماننعث ظ ئقعر مذس ان ص ةمراهع بولغ عرنعث ه اال آاص اهللا تاظ
ا ظعشةن ا ض تاظاالغ ةنلعكعدعن ؤة دذنياغ ةن   عنعللومعض عرغا بةرض تا آاص قان ظاساس دعن توس ص آةتكةنلعكع

ارعتعص، ) ظةسلعدة (سئنع « :جاؤابعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع        دعن ظابعمةنعدعن ي راقتعن، ظان تذص
ةنع بذ مأمعننعث    ظاندعن سئنع راؤذرذس ظعنسان قعلغان زاتنع ظعنكار قعالمسةن؟  أزع  ،ي عرنعث ظ نع  آاص

 ظاندعن ظذنعث نةسلعنع ظابعمةنعدعن     ،ظنعسانالرنعث ظاتعسع بولغان ظادةم ظةلةيهعسساالمنع اليدعن يارعتعص  
  . ياراتقان صةرؤةردعضارعغا قعلغان ظعنكارعنع قاتتعق تةنقعد قعلعشعدذر

ة  ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ دعثالر،  :  مذن ار قعلعسعلةرآع، جانسعز ظع ذ ظعنك ع قانداقم  اهللا اهللا ن
ةردع  ان ب ة ج دعثالر (سعلةرض ةنع ظع دا ظابعم ث قارنع تعدا، ظاناثالرنع ث صذش ةنع ظاتاثالرنع يعن )ي ، آئ

قاندا ( ةجعلعثالر توش دذ    ) ظ يعن تعرعلدىرع دعن آئ دذ، ظان ع ظالع علةر  ))1اهللا جئنعثالرن ةنع س  ي
ارعثال ة آأر    صةرؤةردعض ارلعقعنع سعلةرض ذنعث ب علةر؟ ظ ار قعلعس ذ ظعنك دعغان  رنع قانداقم عتعص تذرع س

 هةر بعر ظعنسان آأثلعدة هةر بعر مةخلذقاتنعث ظةسلعدة يوق ظعكةنلعكعنع      .ذرتظاالمةتلةر ناهايعتع ظوحذق  
ا    ـ ظاندعن ظذنعث بارلعققا آةلتىرىلضةنلعكعنع، ظذنعث ظأزع   ةيدا قعلمعغانلعقعنع ي أزعنع ص  ظذنع ظأزعضة   آعظ

ان    ةيدا قعلمعغ ع ص ذقاتالرنعث بعرةرس اش مةخل دذ ولعقعنع ظظوخش دان بعلع ذ  . ب ةن ظ ان ظعك ذنداق بولغ  ش
، ظأزعنع ؤة بارلعق نةرسعلةرنع ياراتقذحع بولغان اهللا تاظاال  زاتبولغان  دعن باشقا ظعاله يوق     ظذنعثنعث  ظأزع

  . تعدذئتةرعصعدعن بارلعققا آةلتىرىلضةنلعكعنع بعلعص ي
يةنع  )ظئتراص قعلعمةن(ذ اهللا نع لئكعن مةن صةرؤةردعضارعم بولغان ظ :شذثا مأمعن مذنداق دئدع

ار      ث ب ةن اهللا تاظاالنع ةن، م ةندةك دئمةيم ةن دئض ةن س ع ؤة م ةنلعكعنع   ، بعرلعكعن ار ظعك ذنعث صةرؤةردعض ظ
ةن راص قعلعم ةن. ظئتع ئرعك آةلتىرمةيم ةدعنع ش ئح ظةه ارعمغا ه ئرعك  صةرؤةردعض ا ش ذ بولس ةنع ظ ي

  . دذرآةلتىرىلمةي ظعبادةت قعلعنعدعغان اهللا تاظاال
لمعسا قولذمدعن اهللا نعث خالعغعنع بولعدذ، اهللا نعث ياردعمع بو: سةن بئغعثغا آعرضةن حئغعثدا

 سئنعث قارعشعثحة، مئنعث مئلعم ؤة ظةؤالدعم سئنعثكعدعن ظاز بولسعمذ!  دئسةثحذ؛هئح ظعش آةلمةيدذ
ةنع سةن بئغعثغا آعرضة    .ذرتشكة رعغبةتلةندىرىش  ئييةنع بذ ظذنع شذنداق د      دا ظذ     ي ن ؤة ظذنعثغا قارعغان

داىرأساثا يئقعملعق آ ان ن ،نضةن ؤاقتع ا قعلغ قا بعرسعضة  ئ اهللا تاظاالنعث ساثا ظات ة، ساثا باش مةتلعرعض
ا ؤة       ال ـ دذني ابةرمعضةن م دلعؤاقعب ذنعثغا هةم اردعمع ؤة ! يتساثحذئ ظعالرنع بةرضةنلعكعضة ظ اهللا نعث ي

دذ  دعن هئح ظعش آةلمةي العملعرع ! ةثحذ دئس،بولمعسا قولذم ةزع سةلةص ظ ذثا ب الع  : ش ة ظأزعنعث ه آعمض
اقعلعرع             اال ـ ح اآع ب ال ـ مىلكع ؤة ي اآع م ذنعىرىنأ آاخشعي ي اع ق خذرسةنص ظ ذ،لدذرس ث ”:  ظ اهللا نع
سةن بئغعثغا آعرضةن  :بذ اهللا تاظاالنعث     . دئدع ، دئسذن “ياردعمع بولمعسا قولذمدعن هئح ظعش آةلمةيدذ     

                                                 
  . ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 28سىرة بةقةر ) 1(
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 !دئسةثحذ. خالعغعنع بولعدذ، اهللا نعث ياردعمع بولمعسا قولذمدعن هئح ظعش آةلمةيدذاهللا نعث : حئغعثدا
  . دئضةن ظايعتعدعن حعقعرعلغان هأآىمدذر

لعم   ذخارع ؤة مذس ام ب دذ    ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض انعث مذن ةيغةمبةر ، ظةبذمذس  ص
 مذ؟ ايبعر خةزعنعضة باشالص قوي   ـ بعرعضة عر  نع جةننةتنعث خةزعنعلعرعدعن بئمةن س«: ماثاظةلةيهعسساالم 

عمذ ( ذ بولس ش    ) ظ ئح ظع دعن ه ا قولذم اردعمع بولمعس ث ي ة  اهللا نع ئح نةرس دذ ؤة ه تذر( .آةلمةي  »)دئيعش
  .)1(دئدع
ظىمعدآع، صةرؤةردعضارعم ماثا سئنعث بئغعثدعن ياخشعراق نةرسة ظاتا قعلغاي  يةنع ظاخعرةتتة

دعن ياخش   ا بئغعث ارعم ماث اي  صةرؤةردعض ا قعلغ ة ظات دذ دةص    !عراق نةرس ذص آةتمةي وق بول ى ي ةن مةثض  س
ة  ظويلعغان دذنيادعكع  تىز قاقاس يةرض ةن بئغعث تىص دىرىش بعل ةت يىزلةن بئغعثغا ظاسماندعن بعر ظاص
اي  ايلعنعص قالغ ةتاد      ظ اك، ق ذما، زةهه ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة  ب

ارلعقالر ةت قعلعش  ؤة قات ث رعؤاي رعمالعكنع ةن  : عحة زأه دىرىش بعل ازابنع يىزلةن ر ظ ماندعن بع دع،ظاس .  دئ
ع كعنع ب،توغرعس ماندعن حىش اتتعق  غا ظاس اليدعغان ق ذص تاش ع يذل ع ؤة دةرةخلعرعن ث مئؤعلعرعن نع
  . يامغذردذر

ايلعنعص قالغاي : شذثا ظذ مذنداق دئدع     ة ظ تىز قاقاس يةرض ةنع ظادةمنعث ظ   بئغعث تىص عزعمذ  ي
علعق مةيدعغان س تىز ،حىش راقلعق تىص اس تذص اي  قاق ايلعنعص قالغ ة ظ ذ  .  يةرض اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ايلعنعص قالغاي  ضعياهسعز زئمعنغا   مة ظىندىرمةيدعغان     ئ ظذ هئحن   :بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة   ظةنهذما     ظ
  .  دئدع،دئضةنلعكتذر
 سئنعث قولذثدعن ) ع ظةسلعضة آةلتىرىشيةن(ياآع ظذنعث سىيع سعثعص آئتعص ظذنع ظعزدةش
ا حعقعر   ئ يةنع ظذنعث سىيع زئمعنغا سعثعص آ      »آةلمةيدذ اهللا . قولذثدعن آةلمةيدذ  ؤئلعش ع تعص ظذنع قايت

سعثعص آةتسة،    ) ثالر يةر ظاستعغا  ىسىي(ظئيتعص بئقعثالرحذ؟   «) الرغاظذ( : مذنداق دئدع  تاظاال بذ هةقتة  
  .))2دئضعن» ئرعدذسعلةرضة آعم ظئقعن سذ آةلتىرىص ب

 * * * * * * *  
 xÝ‹ Ïmé& uρ Ïν Í yϑ sW Î/ yx t7ô¹ r'sù Ü= Ïk= s) ãƒ ÏµøŠ ¤x. 4’ n?tã !$tΒ t, xΡr& $ pκÏù }‘Ïδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ pκÅ−ρã ãã ãΑθà) tƒ uρ 
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ققا سةرص غث بعدعشلعرع يةرضة يعقعلدع، ظذ بؤةيران بولدع، تئلعنع) يةنع بئغع(ظذنعث مئؤعلعرع 
ا  ان حعقعملعرعغ ئكعص (قعلغ رةت ح القعنعنع ) هةس ع ظ ذ ظعكك دة ظ ذردع هةم ذؤذلعغعلع ت ةن «: ظ م

ةدعنع شئرعك آةلتىرمعسةمحذ دع» صةرؤةردعضارعمغا هئح ظةه اردةم .42دئ قا ي ذنعثغا اهللا دعن باش  ظ
اردةم ) يةنع ظذنعثدعن بذ باالنع دةصظع قعلدعغان (قعلعدعغان  أزع ي ة بولمعدع، ظأزعضعمذ ظ هئح جاماظ
مةدةتكار بولذش ) يةنع مذنداق هالةتتة( بذ يةردة .43)معدعيةنع باالنع ظأزعدعن دةصظع قعالل(قعاللمعدع 

ياخشع مذآاصات ) ظأزعضة ظعمان ظئيعتقذحعالرغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة(صةقةت بةرهةق اهللا غا خاستذر، اهللا 
  .44ظاقعؤعتععنع ياخشع قعلغذحعدذر) ظذنعثغا يألةنضةن ؤة ظذنع ظىمعد قعلغانالرنعث(بةرضىحعدذر، 

                                                 
  . ئيعشتذر نع د“ال هةؤلة ؤةال قذؤؤةتة ظعلال بعلالهع”: يةنع) 1(
  .  ـ ظايةت30سىرة مىلك ) 2(
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  تع توغرعسعداث يامان ظاقعؤعآاصعرلعقنع
 دع ) يةنع بئغع (ظذنعث مئؤعلعرع ران بول ة بعر رعؤايةتكة          ؤةي ةنع ظذنعث مال ـ دذنياسع، يةن ي

ؤعلعرع   ذنعث مئ ةن ظ دع(ظاساس ران بول ولل ). ؤةي أزعنع ض عرنعث ظ ةنع آاص االنع تعي نذشتعن وغان ؤة اهللا تاظ
ذتقان ؤة ظأزعمذ دعع ظةنسعرتوسقان بئغعغا مأمعن هةمراهع قورق ازاب آةل  بعدعشلعرع تئلعنعث. ضةن ظ

ذؤذلعغعلع ) هةسرةت حئكعص(قا سةرص قعلغان حعقعملعرعغا غيةرضة يعقعلدع، ظذ با  القعنعنع ظ ظعككع ظ
  .دئدع» مةن صةرؤةردعضارعمغا هئح ظةهةدعنع شئرعك آةلتىرمعسةمحذ«: تذردع هةمدة ظذ

 هئح جاماظة ) نع ظذنعثدعن بذ باالنع دةصظع قعلدعغانية(ظذنعثغا اهللا دعن باشقا ياردةم قعلعدعغان
دع دع ،بولمع اردةم قعاللمع أزع ي عمذ ظ دع ( ظأزعض ظع قعاللمع دعن دةص االنع ظأزع ةنع ب ذ   )ي ةنع ظ ي

  . بولمعدع صةخعرلةنضةندعكعدةك ظذنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرع ؤة باال ـ حاقعلعرع
 ا خاستذر مةدةتكار بولذش ) يةنع مذنداق هالةتتة (بذ يةردة ةقةت بةرهةق اهللا غ ة   ص  بذ ظايةتت

ذص،   ةت بول ة ظاساسةن  حبعرعنظعككع خعل قعراظ ةتنعث مةنعسع ع خعل قعراظةتك ذ ظاي ة : ب داق هالةتت مذن
ازاب آةلضةندة مأمعن         . دئضةن بولعدذ   ،عش اهللا تاظاالغا خاستذر   شيئقعنلع ةنع ظ اآع  ي  هةر  ،، آاصعر بولسذن  ي

  . ضعدذئ يئقعنلعشعدذ ؤة ظذنعثغا باش ظغا ظذنعث، قايتعدذبعر آعشع اهللا تاظاال تةرعصعضة
ة  ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ دا   :  مذن ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ ذالر بعزنع ا  «: ظ ر اهللا غ ز بع بع

ذرذن   ز ب ذق، بع ان ظئيتت ا(ظعم دذق  ) اهللا غ ار قعل ذتالرنع ظعنك ان ب ئرعك قعلغ دع» ش اال ))1دئ  اهللا تاظ
ةؤةر ب  عرظةؤندعن خ دع  ص داق دئ رعص مذن ا   : ئ دعغان ؤاقعتت ةرق بولع عرظةؤن غ ع،   «: ص ان ظئيتتعمك ظعم

ذلمانالردعنمةن   ةن مذس ذر، م اله يوقت ةيرعي ظع تعن غ ان ظعاله ان ظئيتق ةؤالدع ظعم راظعل ظ دع» ظعس ، دئ
دعكع ( ذنعثغا دئيعل عنعثدة  (« )ظ د ظىزض اتتعن ظىمع دع ) هاي ةن؟ (ظةم ان ظئيتامس ا  ) ظعم عرع اهللا غ ظعلض

  . ))2ق قعلغان ؤة بذزغذنحعالردعن بولغان ظعدعثظاسعيلع
ةن حظعككعن ة ظاساس ل قعراظةتك دةع خع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي أآىم :ب ة ه ذنداق هالةتت  مذش

  .  دئضةن بولعدذ،حعقعرعش، مةدةتكار بولذش بةرهةق اهللا تاظاالغا خاستذر
 ظذنعثغا ( مذآاصات بةرضىحعدذر، ياخشع) ظأزعضة ظعمان ظئيعتقذحعالرغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة(اهللا

ث د قعلغانالرنع ذنع ظىمع دذر) يألةنضةن ؤة ظ اقعؤعتععنع ياخشع قعلغذحع ةت. ظ ذ ظاي دا ب ةرةب تعلع نع ظ
ةهلعل قعلعش ظذسذلع        كعظعككع خعل ضعرامات    ظاساسةن ضعراماتعكعلعق ظذسذلغا   بعر خعل   بولذص،  علعق ت

ةتنعث دا، ظاي عر قعلعنغان عتةصس اتع  اهللا تاظا:  مةنعس الرنعث مذآاص ان ظعش ىن بولغ ع ظىح ث رازعلعق النع
   . بولعدذ دئضةنلعكلةنضىحعدذر ؤة ياخشعدذريع ظاقعؤعتع مةدهع،ياخشعدذر

 * * * * * * *  
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  .  ـ ظايةت84سىرة مأمعن ) 1(
  . ظايةتلةر ـ 91 ـــ ـ90سىرة يذنذس ) 2(
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ةد ( ع مذهةمم ذالرغا !) ظ ة(ظ ةنع آعشعلةرض النع ) ي داق معس دة مذن ا تعرعكحعلعكع هةققع دذني
ةن زئمعننعث ) ظذ شذنعثغا : (آةلتىرضعن ظوخشايدذآع، بعز ظاسماندعن يامغذر ياغدذردذق، شذ سذ بعل

ذنع -ظأسىملىآلعرع بعر  دع، شامالالر ظ ذرذص تأآىل ذ ق يعن ظ ذق ظأستع، آئ  بعرعضة حعرمعشعص بول
ةرةص( كة-ت ذرذ)  تةرةص ادعردذر ظذح ة ق ةر نةرسعض ةتتع، اهللا ه ا . 45ص آ العالر دذني الالر ؤة ب م

تعرعكحعلعكعنعث زعننعتعدذر، باقع قالعدعغان ياخشع ظةمةللةرنعث ساؤابع صةرؤةردعضارعثنعث نةزعرعدة 
   .46ظىمعد تئخعمذ حوثدذر. تئخعمذ ياخشعدذر

  بذ دذنيانعث معسالع توغرعسعدا
ةيغةمبعرع مذهة اال ص ةلتىرىص بئرعشكة  اهللا تاظ ا معسال آ ة دذنياغ ةد ظةلةيهعسساالمنع آعشعلةرض مم

دذنيا تعرعكحعلعكع هةققعدة مذنداق ) يةنع آعشعلةرضة(ظذالرغا !) ظع مذهةممةد(: بذيرذص مذنداق دئدع
ظوخشايدذآع، بعز ظاسماندعن يامغذر ) شذنعثغا( تعشتة ؤة تىضةشتةئظذ يوقاص آ .معسالنع آةلتىرضعن

ر ياغدذردذ ذق ظأستع -ق، شذ سذ بعلةن زئمعننعث ظأسىملىآلعرع بع ةنع    بعرعضة حعرمعشعص بول ي
ىملأزئمعننعث ظ ىملعكلةرنع ح آلعرع ىس ةرئحعرايلعق ظأستع، ظذس ةتتع  حةآل الص آ . ؤة يئشعلحعلعقالر قاص

 ذنع دع، شامالالر ظ ذرذص تأآىل ذ ق ةرةص (آئيعن ظ كة - ت ةتتع، اهللا هةر نةرسعض )  تةرةص ة ظذحذرذص آ
ادعردذر اال آ   ق ةنع اهللا تاظ ذنع قذركآةرتعش أي ادعردذر كتذؤئتعش ذعمذ ؤة ظ ا   . عمذ ق أص ه اال آ دا راللاهللا تاظ

   .دذنياغا مذشذ معسالنع آةلتىرعدذ
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اتعي دذنيانعث معسالع :  مذن ةتلعرعنعث (هاي تئز ظأزضعرعشعدة، نئم

سىيعضة  ) يامغذر (بعز ظاسماندعن حىشىرضةن    ) بعلةن مةغرذر بولذشعدا  باقاسعزلعقعدا، آعشعلةرنعث ظذنعث    
ىملىآلعرع        ىك ظأس دعغان تىرل ايؤانالر يةي انالر، ه ث ظعنس ةن زئمعننع ذنعث بعل ايدذآع، ظ ىص (ظوخش ظىن

بعرع بعلةن ضعرةلعشعص آةتكةن، هةتتا زئمعن ضىزةل تىسكة آعرضةن، حعرايلعق ياسانغان،       -بعرع) حعقعص
عر  ن ظعلض اآع       زئمع ع ي اهان آئحعس دا، ناض ذرغان حاغ ص ت ةزمع قعلع قا ج ذل ظئلعش ول هوس دعن م ع ظذنعث

ةتتع    آىندىزع ظذنعثغا قازايعمعز   ةن (ضىن   ىتىن) زعراظةتلةرنع ( دة،   - ي ىتىنلةي (يوقتةك،  ) ع ظعلضعرع ي ) ص
وق قعلدذق (رذص تاشالنغاندةك قعلعؤةتتذق وظ ص، ي ذت قعلع ةنع ناب ةؤم )ي ىزعدعغان ق عكعر يىرض ىن ، ص ظىح

  .))1ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلعي بايان قعلعمعز
   ةيدا       . سةن بعلمةمسةنكع، اهللا بذلذتتعن يامغذر ياغدذرعدذ ظاندعن ظذنع يةرضة سعثدىرىص بذالقنع ص
دذ دذ  . قعلع ةرنع ظىندىرع ذخعل زعراظةتل ةن رةثضع خعلم ذنعث بعل دعن اهللا ظ ذنعث  . ظان دذ، ظ ذ قذرذي دعن ظ ظان

ةن  ارغعيعص آةتك ةنس اخ  . لعكعنع آأرعس ذنع ش دعن اهللا ظ ةن    -ظان دا هةقعقةت دذ، ظذنعث ذمبعغا ظايالندذرع ش
ىن   علعرع ظىح ةقعل ظعض عتعدعغان (ظ ذدرعتعنع آأرس ث ق ار) اهللا نع رةت ب ا )2( ظعب ع، دذني بعلعثالرآ
دعن،   ع ظويذن دعغان   (تعرعكحعلعك لةتتة قالدذرع ة غةص عنع ظاخعرةتت ةتتعن، ) آعش غذالتتعن، زعبذزعنن  مةش

ذل  تعن، ص ارا صةخعرلعنعش ذر، -ظأزظ تعن ظعبارةتت ةيتعص صةخعرلعنعش ةرزةنت آأص ال، ص ئغعش ( م رةر ي بع
ةن ةن ظأستىرض ذ ظأسىملىك    ) بعل دعن ظ ايدذ، ظان ذرغا ظوخش ان يامغ ةن قعلغ انالرنع خذرس ظأسىملىآع دئهق

ةن حأص  ذ يةنحعلض دعن ظ ةن، ظان انلعقعنع آأرعس ارغعيعص قالغ ذنعث س دذ، ظ ذرذص قالع دذق . كة ظايلعنع

                                                 
  .  ـ ظايةت24سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةت21سىرة زىمةر ) 2(
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اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعلعقع   ) ياخشع بةندعلةر ظىحىن  (قاتتعق ظازاب بار،    ) آذففارالر ظىحىن (ظاخعرةتتة  
  )1(ظالدعنعدعغان بةهرعمةن بولذشتذر) غاصعل ظادةم(بار، دذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ة بذ هةقتة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان هةدعست          ا  «: االم مذنداق دئدع  ص دذني
  . »رةثضا ـ رةثدذرؤة رعن ئش

اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشنعث مال ـ دذنيا توصلعغاندعن ؤة باال ـ حاقعلعرعدعن ياخشع 
  ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 دذر ث زعننعتع ا تعرعكحعلعكعنع العالر دذني الالر ؤة ب ة   م ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن
ارةت         ى آ -الر،ظالتذن  ظايالالر،ظوغذل مىشتعن توصالنغان آأص مالالر،ظارغعماقالر، حارؤعالر ؤة ظئكعنلةردعن ظعب

عتعلدع       ق آأرس انالرغا حعرايلع ةببعتع ظعنس علةرنعث مذه دعغان نةرس أثىل تارتع ا  .آ ذالر دذني ظ
ةظةتلعنعدعغان    دة مةنص وق  (تعرعكحعلعكع ع ي ا قا    ) باقاس اهعدا بولس ث دةرض ةيظعلةردذر؛ اهللا نع دعغان  ش يتع

اي  ىزةل ج ةت(ض ةنع جةنن اردذر ) ي رةك (ب زعقعش آئ ة قع ةس، جةننةتك قعغا ظةم ىن باش ذنعث ظىح  ))2ش
    بعر تىرلىك سعناقتذر، اهللا نعث دةرضاهعدا       ) سعلةرضة اهللا تةرعصعدعن  (سعلةرنعث ماللعرعثالر، بالعلعرعثالر

ار اؤاب ب ا س عثال ))3آاتت ا يىزلعنعش علةرنعث اهللا تاظاالغ ةنع س ذنع ي عثالرثر ؤة ظ ادةت قعلعش  ،غا ظعب
ذق آ            ابالعؤاق دعن ظارت ذالرغا هةددع الش ؤة ظ ا توص ال ـ دذني ذالرغا م ةن، ظ عثالردعن ئص آىنىيأثالر بعل تعش

عدذر دع .ياخش داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ اؤابع :  ش ةرنعث س ع ظةمةلل دعغان ياخش اقع قالع ب
   .عد تئخعمذ حوثدذرظىم. صةرؤةردعضارعثنعث نةزعرعدة تئخعمذ ياخشعدذر

العملعرع         ةلةص ظ ةن س ةير ؤة آأصلعض ع جذب ةظعد ظعبن ذما، س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اقع : ظعبن ب
  .  دئدع،دعن بةش ؤاخ ناماز آأزدة تذتذلعدذقالعدعغان ياخشع ظةمةللةر

ذمانعث    ،تاةظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةير ظعبن ع جذب ةظعد ظعبن ة ؤة س ع ظةبذرعباه ا:  ظعبن قع ب
ةر ع ظةمةلل دعغان ياخش أزدة قالع ةر آ ذ ظةآب اله، ظةلاله ة ظعلالل دذلعلاله، ال ظعاله ذبهانةلاله، ظةلهةم دعن س

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،تذتذلعدذ
اقع قالعدعغان ياخشع     :ان رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن    ةففمأمعنلةرنعث باشلعقع بولغان ظوسمان ظعبنع ظ          ب

ةر      : ظذ  ،ةص سورالغاندا  د ؟ قايسع ظةمةللةر  ظةمةللةر اقع قالعدعغان ياخشع ظةمةلل ال ظعالهة ظعللة   ” ، بولسا ب
دذلعلاله، ظ  ذبهانةلاله، ظةلهةم ذ، س ةلعييعل     الاله ل ظ ال بعلالهع ة ظعل ة ؤة ال قذؤؤةت ةر، ال هةؤل ذ ظةآب لاله

  . بذنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعلغان. ضةن دةص جاؤاب بةر، لةردذر“ظةزعم
ةد ام ظةهم ة،ظعم االم ظ ص ةتةزات قعلعؤايغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر  ك عدعن ص ر آعش ن بع

دذ ةت قعلع دعغان«: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ظولتذرع دا ظةث ظئغع ة ” تارازع ال ظعاله
ذ، ظ ة لاله دذلعلاله اظعلل ذبهانةلاله، ظةلهةم ةر، س ذ ظةآب دعن   ؤة ياخشع بالعسع  لاله دة ظذنعث ألىص آةتكةن ظ

اخعرةت آىنعضة،    !  سةؤردعن ظعبارةت بةش ظعش نئمعدئضةن ياخشع هةقعلعنغانتىص  جعر آى ظة ا، ظ اهللا تاظاالغ
جةننةت ؤة دوزاخنعث بارلعقعغا، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنعث هةق ظعكةنلعكعضة ؤة هئسابنعث بارلعقعغا              

دا   ةن هال دعن ظعشةنض ن قةلعبع تعص(حع ألىص آئ ةن ظذحرا )ظ اال بعل دعغان  ، اهللا تاظ ع آعرع قان آعش ش
  . »!ظعشالر نئمعدئضةن ياخشع ـ هة) يذقعرعدعكع(

                                                 
  . ةت ـ ظاي20سىرة هةدعد ) 1(
  .  ـ ظايةت14سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .  ـ ظايةت15سىرة تةغابذن ) 3(
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ة ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ث ،ظ ذمانعث اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دعغان :  ظعبن اقع قالع ب
ةر ذ، ظ    ياخشع ظةمةلل ة لاله ة ظعلل ش، ال ظعاله االنع زعكرع قعلع دعن اهللا تاظ ةن ظايعتع ةر، ادئض ذ ظةآب لاله

ة ظعلال بعلاله، ظةستةغ         سذب ة ؤة ال قذؤؤةت  ،دئيعش عرذلاله، فهانةلاله، ظةلهةمدذلعلاله، تةبارةآةلالهذ، ال هةؤل
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذت ظوقذش، روزا تذتذش، ناماز ظوقذش، هةج قعلعش، سةدعقة بئرعش، قذل                 

ازا ذغقان         دظ ذرذق ـ ت ش، ظ ذرذش قعلع دا ظ ث يولع ش، اهللا تاظاالنع عؤحعلعق م قعلع ورنعتعذناس ش ؤة عتع ظ
ةر    بذالر بولسا   . بذالردعن باشقا بارلعق ياخشع ظعشالر آأزدة تذتذلعدذ      اقع قالعدعغان ياخشع ظةمةلل  ،دذرآعب
اقع    ة ب  دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ، ساقلعنعص تذرعدذ  قعلعنعص  يظاسمان ـ زئمعنال بولعدعكةن ظعضعسعضة جةننةتت

  . قعلدع
ةؤفعي اس رةز،ظ ع ظابب ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه اقع: عيةلاله ةر يب دعغان ياخشع ظةمةلل ا ياخشع   قالع  بولس

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،سأزدذر
دعن بارلعق ياخشع ظةمةل    قالعدعغان ياخشع ظةمةللةر   يباقع: ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةمة    

  . بذ قاراشنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص قارعدع.  دئدع،آأزدة تذتذلعدذ
* * * * * * *   
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بعز تاغالرنع يوق قعلعمعز، زئمعننع ظوحذق، تىصتىز آأرعسةن ) يةنع قعيامةت آىنعدة (ظذ آىندة 

دذ ( االر بولماي اغ، دةرةخ، بعن دعغان ت ذص تذرع ذنع توس ةنع ظ ذالرنع )ي انالرنع (، ظ ةنع ظعنس ) ي
) ةنع جعمع خااليعقي( ظذالر .47يعغعمعز، ظذالردعن بعر آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز) مةهشةرضاهقا(

سعلةر بعزنعث ظالدعمعزغا سعلةرنع «) آاصعرالرغا( سةص بولذشذص صةرؤةردعضارعثغا توغرعلعنعدذ، -سةص 
آةلدعثالر، بةلكع سعلةر، ) مالسعز، بالعسعز، يالعثاح(دةسلةصتة قانداق ياراتقان بولساق، شذ هالةتتة 

دذ، دةص ظويلعغ  اغنع بئكعتمةي ة ؤةدة قعلعنغان ح رعلعش، (انسعلةر سعلةرض يعن تع ةنع ظألضةندعن آئ ي
 ظةمالع -آعشعلةرنعث نامة . 48دةيمعز» )هئساص بئرعش، جازاغا تارتعلعش يوق دةص ظويلعغانسعلةر

ذالر  ؤاي «: ظوتتذرعغا قويذلعدذ، ضذناهكارالرنعث ظذنعثدعكع خاتعرعلةردعن قورققانلعقعنع آأرعسةن، ظ
دةيدذ، ظذالر قعلغان » ك ضذناهنعث هةممعسع خاتعرعلعنعصتعغذ؟ آعحع- ظةمالغا حوث-بذ نامة ! بعزضة

دذ، صةرؤةردعضارعث هئح - ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث نامة - ةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرع  ظ
  .49ظادةمضة زذلذم قعلمايدذ

  قعيامةت بولغاندا يىز بئرعدعغان قورقذنحلذق حوث ظعشالر توغرعسعدا
ذ ظايةت اال ب ة،اهللا تاظ ا دالذق ظعشلعرعدعن ؤة قعيامةت بولغانحتنعث قورقذن قعيامةت  بولعدعغان آاتت
ةردع ةؤةر ب ة .ظعشالردعن خ ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ دذ :  مذن اتتعق تةؤرةي دة ظاسمان ق ذ آىن اغالر ، ظ ت
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أز   يةنع تاغالر )1()يةنع زئمعننعث ظىستعدعن توزذص يوقعلعص آئتعدذ     (قاتتعق سةير قعلعدذ     ظورنلعرعدعن  ظ
  . زذص يوقعتعلعدذوتعلعدذ ؤة تئباشقا تةرةصكة ظئلعص آ

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر  :  مذن ذآع، ظ ةن، هالب ذمان قعلعس ة ض ذن هالةتت اغالرنع تذرغ ت
دذ  علةص تذرع ةك حأض دذ)2( بذلذتت ذص آئتع دةك بول ان يذث اغالر ظئتعلغ اغالر )3( ت ةندعن ت ذالر س ظ

ذق  ةنع(توغرذل ذق    ي دعغانلعقع توغرذل داق بولع ث قان ث ظاقعؤعتعنع ع،  )  تاغنع ورايدذ، ظئيتقعنك س
ص     « ان قعلع ذم تالق ذالرنع آذآ ارعم ظ ور    (صةرؤةردعض ذنع س ةؤةتعص ظ امالنع ظ دعن ش ذالرنع ، )يدذاظان ظ

دذ ة ظايالندذرع عزلعكنع آأرمةيسةن  ، تىزلةثلعكك ة ظئض ذقنع، ن ة حوثقذرل ةردة ن ذ يةرل ا))4ظ ةنع اهللا تاظ ال  ي
صتةآشع بولعدعغانلعقعدعن ؤة    ةيىزعنعث ت ) زئمعننعث(تعدعغانلعقعدعن،  عتعص يوق ئظأزعنعث تاغالرنع ظئلعص آ   

تعدة   ث ظىس ذرل زئمعننع ة حوثق اجتعكع قعن عزلعك علغ ة ظئض تىز  ، ن اي تىص اغ قالم دعن تعكع ت  بولعدعغانلعقع
  . خةؤةر بئرعدذ
 ذرعدعغان تاغ، دةرةخ، بعناالر بولمايدذيةنع ظذنع توسذص ت(زئمعننع ظوحذق، تىصتىز آأرعسةن( 

دا   ،آعشعنع توسذؤالعدعغان بعرةر يةر بولمعغان   هئح آعشعضة نعشان بولمعغان ؤة     نعيةنع زئمعن   ظوحذق هال
 ظذالرنعث ظعحعدة اهللا      .دذع بارلعق مةخلذقاتالر صةرؤةردعضارعغا ظوصظذحذق هالدا آأرىن     ) ظذ آىندة (. آأرعسةن

ذ  ذرذن بول ا يوش ذر تاظاالغ دعغعنع يوقت د ؤة ق   . ص قالع دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي داق ةتادةب  مذن
دع دا : دئ تعن (زئمعن علةرنع آأرىش الغذ بول) آعش الغذ ؤة  ذتوس دعغان توس علةرنع (ؤالع ) آعش

دذذشذروي ةتادة.ؤالعدعغان نةرسة قالماي ةتنعث مةنعسع هةققعدة ق ذ ظاي دا :  ب آعشعلةرنع آأرىشتعن (زئمعن
   . دئدع،بعنا ؤة دةل ـ دةرةخلةرمذ قالمايدذ) بولغذدةكتوسالغذ 
 ذالرنع انالرنع (ظ ةنع ظعنس اهقا) (ي دذرذص ) مةهشةرض عنعمذ قال ر آعش ذالردعن بع ز، ظ يعغعمع

ايمعز عر قويم ةنع ظعلض وث عي ةيلع ح ذالردعن م اليمعز، ظ ة توص ر يةرض ةرنع بع اآعكعلةرنع ؤة آئيعنكعل  ي
ذن   ك بولس عنعمذ قال   ،آعحع ر آعش ايمعز بع ة   . دذرذص قويم ذ هةقت اال ب دع  اهللا تاظ داق دئ ع، :  مذن ظئيتقعنك

دا  « ةن ؤاقتع ذم آىننعث مذظةيي ةر مةل ة(ظعلضعرعكعلةر ؤة آئيعنكعل ةنع قعيامةتت لعنعدذ) ي ة )5( توص ظةن
االيعق   ىتىن خ ىن ص ذ آ ىن (ش رعش ظىح اب بئ ازعر    ) هئس ة ه ىن هةمم ذ آ ة ش دذر، ظةن دعغان آىن يعغعلع

  . ))6دذربولعدعغان آىن
 سةص بولذشذص صةرؤةردعضارعثغا توغرعلعنعدذ-سةص ) يةنع جعمع خااليعق(ظذالر  بذ ظايةتنعث 

ار         اراش ب دا بعر      : ظذنعث بعرع  . مةنعسع هةققعدة ظعككع خعل آأز ـ ق ارلعق آعشعلةر اهللا تاظاالنعث ظالدع ب
دذ  ذص تورع ةن آأزقاراش،سةص بول ة  .ذرت دئض ذ هةقت اال ب داقاهللا تاظ دع مذن جعبرعظعل ؤة صةرعشتعلةر  : دئ

ة   (سةص بولذص تذرذص آئتعدعغان آىندة       ةنع قعيامةتت ان اهللا نعث ظعزنعضة      ) نعث ظارعسعدا   (، ظذالر  )ي مئهرعب
  . ))7ظئرعشكةن ؤة توغرا سأزنع قعلغانالردعن باشقا هئح ظةهةدعنعث سأز قعلعشعغا بولمايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر10 ـ 9سىرة تذر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة نةملة ) 2(
  .  ـ ظايةت5سىرة قارعظة ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة107 ـ 105سىرة تاها ) 4(
  .  ـ ظايةتلةر50 ـ 49سىرة ؤاقعظة ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع103د سىرة هذ) 6(
  .  ـ ظايةت38سىرة نةبة ) 7(
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ة بعرع بولسا    دا سةص ـ سةص بولذص ت     ظالدآعشعلةر اهللا تاظاالنعث   : يةن ذر، تقاراش ز دئضةن آأ ،رعدذ ذع
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ارعث آةلضةن ؤة صةرعشتعلةر سةص       :  مذن ةن  ـصةرؤةردعض ذص آةلض  سةص بول

  .))1حاغدا
)عرالرغا ان بولساق، شذ «) آاص داق ياراتق تة قان دعمعزغا سعلةرنع دةسلةص سعلةر بعزنعث ظال
نعنع ظعنكار قعلغانالرغا ىيةنع بذ، قعيامةت آ )دةيمعز (آةلدعثالر) عز، يالعثاحمالسعز، بالعس(هالةتتة 

  . ذرت ظذالرنع ضذؤاهحعالرنعث قئشعدا مات قعلعش.ذردتقعلعنغان قاتتعق تةنقع
بةلكع سعلةر، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان حاغنع بئكعتمةيدذ، : شذثا اهللا تاظاال ظذالرغا مذنداق دئدع

وق دةص  (دةص ظويلعغانسعلةر ارتعلعش ي ا ت رعش، جازاغ رعلعش، هئساص بئ يعن تع ةنع ظألضةندعن آئ ي
  . يتتعثالرعيةنع سعلةر قعيامةت يىز بئرعدذ ؤة ظذ حوقذم بولعدذ دةص ظويلعمعغان بولغ »)ظويلعغانسعلةر
 ة دذ-آعشعلةرنعث نام ذرعغا قويذلع ةمالع ظوتت ا   ظ ةنع آعشعلةرنعث آاتت اآعي اددعي ي اآع ظ  ي
ضذناهكارالرنعث . ةنضةن دةصتةر ظوتتذرعغا قويذلعدذخاتعرعل بولسذن، حوث بولسذن هةممة ظعشلعرع آعحعك

ضذناه نضةن ضذناهكارالرنعث ظذنعثدعكع خاتعرعلةيةنع  ظذنعثدعكع خاتعرعلةردعن قورققانلعقعنع آأرعسةن
ان قعلمعشلعرعدعن  انلعقعنع آأرعسةن(ظعشلعرعدعن ؤة يام ذال). قورقق ا(ر ظ اهاياتع) دادذني اراصغ  ، سةل ق

دذ    كعضةنلعكةتةبعهذدة ظأتكىزىؤ  ة «:  هةسرةتلعنعص مذنداق دةي ذ نامة ! ؤاي بعزض ةمالغا حوث -ب  - ظ
  . دةيدذ» آعحعك ضذناهنعث هةممعسع خاتعرعلعنعصتعغذ؟

 ظةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ- ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث نامة ـظذالر قعلغان   يةنع
اآعياخشع  ) رظذال ( تةردة آأرعدذ    ي ة قعلمعشلعرعنع دةص ة  .  يامان بولسذن، هةمم ذ هةقت  مذنداق اهللا تاظاال ب

هةر ظادةمنعث قعلغان ياخشع ظعشلعرع يامان ظعشلعرع ظأزعنعث    ) يةنع قعيامةت آىنعدة  (ظذ آىندة   : دئدع
 يامان ظعشلعرعنعث ظارعسعدا    ظأزع بعلةن   ،)ظذالر يامان ظعشلعرعنع آأرمةسلعكنع       (ظالدعدا ظايان بولعدذ،    

ارزذ قعلعدذ     )مةشرعق بعلةن مةغرعبنعث ظارعسعدةك    ( ة بولذشعنع ظ بذ آىندة ظعنسانغا   )2( ظذزذن مذساص
ذن    ( انلعق بولس ذن، يام علعق بولس ذن، ياخش ذن،آعحعك بولس وث بولس عرع ) ح ان  -ظعلض اخعرع قعلغ  ظ

دذ ةللعرع ظذقتذرذلع دعغان )3( ظةم كارا قعلعنع عرالر ظاش دة س ة( آىن ةنع قعيامةتت ةت ))4ي ةنع قعيام  ي
  . شذرذن سعرالر ؤة مةخصعيةتلعكالرنعث هةممعسع ظاشكارا بولعدذونعدة يىآ

ةد   ام ظةهم ةنلعكعنع     ،ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن
دذ  ةت قعلع ر  «: رعؤاي ةر بع ع    ه ةت آىن ىن قعيام ةتحع ظىح ذنعث (خعيان نعص   ظ ةنلعكع بئلع ةتحع ظعك خعيان
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.» بايراق تعكلعنعدذ)تذرذشع ظىحىن

داق    ة مذن ر رعؤايةتت ة بع دع دةصيةن ان      «:  آةل انالرنعث قعلغ ان ظعنس ةت قعلغ ع خعيان ةت آىن قعيام
االنع       ذ ص نعص، ب ايراق تعكلع ر ب عغا بع اراص ساغرعس ة ق دذر،   خعيانعتعض االنعنعث خعيانعتع ع ص نعث ظوغل

  »دئيعلعدذ
 صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة زذلذم قعلمايدذ  يةنع اهللا تاظاال بةندعلعرع ظعحعدة ظذالرنعث بارلعق

دذ    ذؤال قعلماي عمذ ظ ذالردعن بعرةرسعض دذ، ظ أآىم حعقعرع لعرعغا ه عحة. قعلمعش ذالرنع  ظةآس اال ظ  اهللا تاظ
ادعللعقع بعلةن ظازاباليدذ   ئخالعغان آعشعنع قذدرعتع، ه   .آةحىرعدذ ؤة رةهعم قعلعدذ     دوزاخنع .كمعتع ؤة ظ

قذزعدذ   ةن توش ذناهكارالر بعل عرالر ؤة ض ذناهكارالرنع ق .آاص تعن ض دعن دوزاخ ص  ذ ظان دذرذص حعقع ا تذل دوزاخت
                                                 

  .  ـ ظايةت22سىرة فةجر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30ـسىرة ظال ظعمران  )2(
  .  ـ ظايةت13سىرة قعيامةت ) 3(
  . ـ ظايةت9سىرة تارعق ) 4(
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ةقةت  عرالرنع مةثضى قويص دذذآاص اال هئح.ص قويع دعغان هأآىم حع ؤالذآعشعضة ظ  اهللا تاظ ذقارقعلماي حع عغ
  . زاتتذر

ظةضةر آعشعنعث زةررعحة    . اهللا هةقعقةتةن زةررعحة زذلذم قعلمايدذ:  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة   
أز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر             ةنع جةننةت  (ياخشعلعقع بولسا، اهللا ظذنع هةسسعلةص زعيادة قعلعدذ، ظ ا  ) ي ظات

ةر تارتعلعدعغ  (قعيامةت آىنع بعز     ))1قعلعدذ  ةت تارازعسعنع ظورنعتعمعز، هئح ظادةمضة      ) انظةمةلل ظادال
دذ   ذؤال قعلعنماي ة ظ علعقع آئمةيت (قعلح ث ياخش ع ظادةمنع ةنع ياخش ث  عي ان ظادةمنع دذ، يام ؤئتعلمةي

ذرذؤئتعلمةيدذ انلعقع ظاش ز،   ) يام ازعر قعلعمع ذنع ه عمذ، ظ ةلع بولس اغلعق ظةم ا ح ذنعث قعح ةر ظ ظةض
دعن( ةرنعث ظةمةللعرع ةرلعكمعزهئساب ) بةندعل ةر))2ظئلعشقا بعز يئت ة آةلضةن ظايةتل ذ هةقت ايعتع ب   ناه

  . آأصتذر
دعن جابعر ظعبنع ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          ع ظابدذلاله ظعبنع ظذقةيل   ،ظعمام ظةهمةد 

دذ ةتتع : قعلع ةؤعرع ي عنعث خ ر آعش ان بع ةدعس ظاثلعغ االمدعن ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ذ . (ماث ةن ظ م
بعر تأضة سئتعؤئلعص ظذنعثغا     ) عدعن شذ هةدعسنع ظاثلعماقحع بولذص، ظذنعث قئشعغا بئرعش ظىحىن       آعش

ةنع   بعر ظايحة يول يىرضةندعن آئيعن شامغا.منع ظارتعص سةصةرضة حعقتعمتاقعلعرعيىك ـ   ظذنعث قئشعغا   ، ي
دعم ةن   .آةل ةيس ظعك ع ظذن دذلاله ظعبن ا ظاب ذ آعشع بولس ا . ظ ةن ظعشعك باقارغ ذ:  م ابعر ظعشعك  ظ نعثغا ج

دع دئضعن  دا قال دعم،ظالدع ذ.  دئ ذرذص : (ظ دة ت ذ؟ ) ظأي ع ظابدذلالهم ابعر ظعبن دعج ةن. دئ ة:  م دعم،هةظ .  دئ
عنعنع سأرعض   ذ حاص ةن ظ ذنعث بعل دعاقلحقذع نئحة حعقعص معنعش ذ. ع ذنع قذمةنم دعماح ظ ز  . (قلع ةنع بع ي

ةن. )ذقشتىآأرقذحاقلعشعص  ا س: م ةيغةمبةر ظةلةينعث ئماث دةهعسساالمدعن قعساس ص  بعر هةدعس هةققع
ا س         اآع   ئلىص آأنعث ظ ئظاثلعغانلعقعثنعث خةؤعرع يةتتع، مةن ظذ هةدعسنع ظاثالشتعن بذرذن ي تعشعثدعن ي

ث ظ ئم دعم  ئلىص آأنع ان ظع عمدعن قورقق دعم،تعش االمنعث   . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذ م اال «:  ظ اهللا تاظ
دا بعر يةرضة     بعرضة تنعسعز ؤة ظذالر بعلةن اح، خةثعلقعيامةت آىنع آعشعلةرنع يا    هئح نةرسة بولمعغان هال

اؤاز بعلةن           ع ظاندعن ظذالرنع ي   .توصاليدذ ادةم ظاثلعغاندةك ظاثاليدعغان ظ راقتعكع ظادةممذ خذددع يئقعندعكع ظ
 دوزعخع بولغان   ساب ظالغذحعدذرمةن، جةننعتع بولغان بعر آعشعدة     ئ مةن ه  ،مةن صادعشاهدذرمةن : حاقعرعص
 مةن جةننعتع بولغان آعشعدعن ظذنعث      بولسا،هةققع بار حعلعك بعر آاحات سالغان  ظاددعيسع   نعثبعر آعشع 

جةننعتع بولغان    دوزعخع بولغان بعر آعشعدة   .  ظذ دوزاخقا آعرعص آةتمةيدذ    ،حةعهةققعنع ظئلعص بةرمعض  شذ  
ار  نحعلعك بعر آاحات سالغا  نعث ظاددعيسع بعر آعشع   عخع بولغان آعشعدعن ظذنعث     مةن دوز  بولسا،  هةققع ب

 ظع اهللا  :بعز .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم ، ظذ جةننةتكة آعرعص آةتمةيدذ دةيدذ    ،حةع هةققعنع ظئلعص بةرمعض   شذ
أزلعرعمعز بعلةن هئح     ثعلاهللا تاظاالنعث ظالدعغا يابعز   ،ظذ حاغدا ! تاظاالنعث صةيغةمبعرع  اح، خةتنعسعز ؤة ظ

دا آنة ان هال دعغان تذئرسة بولمعغ دذ؟       رساق، لع ئلعص بئرع ةققعنع قايسع ظذسذلدا ظ ر ـ بعرعمعزنعث ه بع
يىآلةص   ةمةلعنع يامان ظ  ظئلعص بئرعش ياآع   عنعياخشع ظةمةل بعرعنعث  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدذق

  . )3(دئدع»  ظئلعص بئرعدذقويذش ظارقعلعق
ةيغةمبةر ظةلةي ،ظبةأش ذدعن ص ذ ظةنه ةففان رةزعيةلاله ع ظ مان ظعبن داق  ظوس االمنعث مذن هعسس

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع م«: دئض ةت آىن ا مىثقعيام وق هايؤانالرغ ىزع ي ايؤانالردعن ىثض ار ه ىزع ب ض
  .  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةدنعث بالعسع ظابدذلالهمذ رعؤايةت قعلغان.»قعساس ظئلعنعص بئرعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت40سىرة نعسا ) 1(
  .  ـ ظايةت47 سىرة ظةنبعيا سسـ )2(
ةنع ) 3( ةل    ي ع ظةم ةللعرع   ـ ياخش ع ظةم ذنعث ياخش ةر ظ دذ، ظةض ئلعص بئرع ة ظ ار آعشعض ةققع ب دعن ه ع ظةمةللعرع ذنعث ياخش علةردعن ظ ار آعش ادةتلعرع ب ظعب

  . بولمعسا هةققع بار آعشعنعث ضذناهلعرعنع ظذنعث ظىستىضة ظارتعص قويعدذ



  
  
  

  

 

 654                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰ yf|¡ sù HωÎ) }§ŠÏ= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÅfø9 $# t,|¡x sù ô tã Í øΒ r& ÿÏµ În/u‘ 3 

… çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ…çµ tF§ƒ Íh‘ èŒuρ u!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ÏΒ ’ÏΤρßŠ öΝ èδ uρ öΝ ä3s9 Bρ ß‰ tã 4 }§ ø♥ Î/ tÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 Zωy‰ t/ ∩∈⊃∪  
دئدذق، ظعبلعستعن باشقا هةممعسع » ثالرظادةمضة سةجدة قعلع«: ظأز ؤاقتعدا بعز صةرعشتعلةرضة

ذ صةرؤةردعضارعنعث ظعتاظعتعدعن حعقتع . سةجدة قعلدع، ظعبلعس جعنالردعن ظعدع  ذص . شذثا ظ مئنع قوي
بلعس  ة دىشمةندذر، ظع ذالر سعلةرض ذآع، ظ ةؤالدعنع دوست قعلعؤاالمسعلةر؟ هالب ذنعث ظ ظعبلعسنع ؤة ظ

ا شةيتانغا حوقذنذش ! (زالعمالر ظىحىن نئمعدئضةن يامان بةدةل  يةنع اهللا غا ظعبادةت قعلعشنعث ظورنعغ
  .50)يامان! نئمعدئضةن

  ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
ادةم     ع ظ ذالرنعث دادعس ذرذن ظ مةنلعكعنع ؤة ب ان دىش انالرغا بولغ نعث ظعنس اال ظعبلعس اهللا تاظ

الرغا ظةسكةرتعص، ظعنسانالرنعث ظعحعدعن ظعبلعسقا ظةضةشكةن،          ظةلةيهعسساالمغا بولغان دىشمةنلعكعنع ظذ   
ان، م  ةيدا قعلعص ياراتق ةردعن ص انلعقعهرئيوق ي زذقلذق بةرضةن ياراتقذحعسع ؤة وق ؤة ظع رعز يىزعسعدعنب

ص   علعق قعلع ا قارش ان اهللا تاظاالغ ع بولغ ةن د ،ظعضعس بلعس بعل ةن   و ظع اال بعل ان ؤة اهللا تاظ ت بولغ س
دعتعشعنع تةنقعدىشمةنلةشكةن آ ةص مذنداق دئ ة: ل ز صةرعشتعلةرض دا بع أز ؤاقتع دةمضة سةجدة ظا«: ظ

ثالر  دذق» قعلع دةك    دئ ان قعلعنغان ةردة باي ىرة بةق ةنع س ةجد (ي االمغا س ادةم ظةلةيهعسس قا ةظ  قعلعش
ادةم ظةلةيهعسساالمنع هأرمةتلةش ؤة ظذ           .هةممة صةرعشتعلةرضة آةلضةندذر  ) قآةلضةن بذيرذ  نع  بذ سةجدة ظ

  . غان سةجدة ظعدععنحوث بعلعش ظىحىن قعل
قا ب      ةجدة قعلعش االمغا س ادةم ظةلةيهعسس تعلةرنع ظ اال صةرعش ص  ذاهللا تاظ ان قعلع يرعغانلعقعنع باي

ارا اليدعن ياسعلعص        «: صةرؤةردعضارعث ظأز ؤاقتعدا صةرعشتعلةرضة ظئيتتع     : مذنداق دئدع  مةن هةقعقةتةن ق
دعغانحةآسة جعرع(شةآعلضة آعرضىزىلضةن  دعن ظعنسان ) ثالي ذرذق الي ادةم ظةلةيهعسساالم(ق ةنع ظ ع ) ي ن

ةن ذنع  ، يارعتعم ةن ظ ذقم ان تول ذق ؤة    ( ياراتق ةزالعرع تول ىزىص، ظ ىرةتكة آعرض ارعتعص س ذنع ي ةنع ظ ي
ةن  ة آةلتىرض ان هالعتعض ةل ظعنس ةجدة    ) مذآةمم ذنعثغا س علةر ظ دا، س ةن حئغعم ان آعرضىزض ذنعثغا ج ؤة ظ

  .)1()قعلعثالر
 دع نالردعن ظع بلعس جع دع، ظع قا هةممعسع سةجدة قعل ذنعث  ظعبلعستعن باش ةنع ظعبلعسنع ظ ي

دذردع    ةت قعل ع خعيان لع ماددعس ذ  .ظةس ع، ظ دعن يار  حىنك ث يالقذنع ان ظوتنع تعلةرنع .دع ظععتعلغ ث  صةرعش
  . دذرظةسلع يارعتعلعش ماددعسع نذر

ام   ة ظعم ذ هةقت ةنهادعن   ،ب ذ ظ ة رةزعيةلاله لعم ظاظعش داق    مذس االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دذ ةت قعلع ذردعن يارعتعلدع« :دئضةنلعكعنع رعؤاي بلعس .صةرعشتعلةر ن دعن ظع دع ؤة ظوتنعث يالقذنع  يارعتعل

   .»ظادةم سعلةرضة سىصةتلةص بئرعلضةن نةرسعدعن يارعتعلدع
ةبعظعتعنع ظاشكارعاليدذ   أز ت ة ظ ة نةرس ةيتتة هةمم القعلعق ص دا  .ه القعلعق حاغ ذنعث ه نعمذ ظ ظعبلعس

دذردع   اظعنلعق قعل ةبعظعتع خ مذ . ت لعدة ظعبلعس تعلةرنعث ظةس ةل صةرعش ذالرغا  ظةم ص، ظ لعرعنع قعلع
ا عشعظوخش ادةت       ص، اهللا تاظاالغ ةت ـ ظعب دعتاظ ان ظع ذ صةرعش. قعلغ ذثا ظذم ادةم تع ش ة ظ ةن بعلل لةر بعل

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر29 ـ 28سىرة هعجر ) 1(
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دع   قا بذيرذل ةجدة قعلعش االمغا س ئكعن.ظةلةيهعسس علعق آأ ، ل ذ قارش ع  ظ ةن ظاس عتعش بعل دعيرس  .لعق قعل
ذنعث        ةنع ظ ةنلعكعنع ي دعن ظعك ذنعث جعن اال ظ دعن اهللا تاظ دعن ظان ث يالقذنع انلعقعنع ظوتنع  يارعتعلغ

مةن  «: ظعبلعس: ذنداق دئدعمدئضةن سأزعنع بايان قعلعص     بذ هةقتة   ظعبلعسنعث  اهللا تاظاال    .)1(ظةسكةرتتع
  . ))2دئدع» ذنع اليدعن ياراتتعثظذنعثدعن ظارتذق، مئنع ظوتتعن ياراتتعث، ظ

ادةم              : هةسةنبةسرع ظةلةيهعسساالم  ظعبلعس ظازغعنا ؤاقعتمذ صةرعشتعلةردعن بولغان ظةمةس، خذددع ظ
  . بذنع ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلدع.  دئدع،نعدةك ظعبلعسمذ جعنالرنعث ظةسلعدذرعظعنسانالرنعث ظةسلع بولغ

 حعقتعشذثا ظذ صةرؤةردعضارعنعث ظعتاظعتعدعن . ظاندعن اهللا تاظاال ظعبلعسقا ظةضةشكةن ؤة ظذنعثغا
ةؤالدعنع دوست : بويسذنغان آعشعلةرنع تةنقعد قعلعص مذنداق دئدع   ذنعث ظ مئنع قويذص ظعبلعسنع ؤة ظ

مةندذر  ة دىش ذالر سعلةرض ذآع، ظ علةر؟ هالب ذنعثغا    قعلعؤاالمس ا ظ نعث ظورنعغ ا بويسذنذش ةنع ماث ي
   ؟بويسذنامسعلةر
بل ةدةل ظع ان ب ةن يام ىن نئمعدئض الر ظىح ا ! (عس زالعم نعث ظورنعغ ادةت قعلعش ا ظعب ةنع اهللا غ ي

ا قعيامةت آىنع بولعدعغان  بذ، خذددع اهللا تاظاالنعث سىرة ياسعند)يامان! شةيتانغا حوقذنذش نئمعدئضةن
دعغان     حقورقذن ذرذهنعث بارع ع ض ارةت ظعكك ةردعن ظعب ةخت ؤة بةتبةخعل ةهؤالالرنع، ب ذق ظ ان  ل ايعنع باي ج

بعر  (بىضىن  ! ظع ضذناهكارالر  «) ضذناهكارالرغا (:  مذنداق دئضعنعضة ظوخشايدذ     آئيعن قعلعص بولغاندعن 
كة ايرعلعثالر) تةرةص دذ(» ظ ة ، )دئيعلع ارقعلعق(سعلةرض ةيغةمبةرلعرعم ظ العلعرع«): ص ادةم ب ع ظ ! ظ

مةندذر،     كارا دىش ة ظاش ةن سعلةرض ذ هةقعقةت ذنماثالر، ظ ةيتانغا حوق وغرا    ش ذ ت ثالر، ب ادةت قعلع اثعال ظعب  م
دذر ذ  » يول عية قعلمعدعمم ازدذردع،       ؟دةص تةؤس علةرنع ظ ذن آعش علةردعن نذرغ ةيتان س عزآع، ش شىبهعس

  . )3(حىشةنمةمسعلةر؟) بذنع(
 * * * * * * *  

 * !$ ¨Β öΝ åκ –E‰ uηô© r& t,ù= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Îκ Å¦ àΡr& $ tΒ uρ àMΖä. x‹ Ï‚−G ãΒ t,Íj# ÅÒßϑ ø9 $# 

# Y‰àÒ tã ∩∈⊇∪  
ذالر   ةيتانالر(ظ ةنع ش ث )ي ذالرنعث ظأزلعرعنع عنعمذ، ظ ث يارعتعلعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ا ظاس غ

يةنع مةزآذرالرنع خةلق ظةتكةن حئغعمدا ظذالرنع هازعر قعلغعنعم (يارعتعلعشعنعمذ آأرسةتكعنعم يوق 
  .51حع قعلعؤالغعنعممذ يوقظازدذرغذحعالرنع ياردةم) آعشعلةرنع(، )يوق

زلعرعنعث نعث يارعتعلغانلعقعنع ؤة هةتتا ظأمذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث بعرةر نةرسع
  يارعتعلغانلعقعنعمذ آأرمعضةنلعكع توغرعسعدا

دذ    ست تذتقان ظعالهلعرعثالر بولسا، ظذالرمذ سعلةرضة       ويذص د ونع ق ئسعلةر م : اهللا تاظاال مذنداق دةي
ئح نةرسعض   اش ه ذقاتالردذر  ظوخش ةس مةخل ة ظةم مانالرنعث ؤة زئمعنال  .ة ظعض ذالرغا ظاس ةن ظ ث  م رنع

ةتمعدعم انلعقعنع آأرس دع  .يارعتعلغ وق ظع دا ي ذ ؤاقتع ذالر ظ ع، ظ ة  . حىنك ذز هةمم ام يالغ ةن بولس  م

                                                 
  .  ظةسكةرتتعقعنعا بولغاحقا، تةبعظعتعنعث ظذنع خاظعنلعق قعلدذرغانلعيةنع ظذنعث تةبعظعتع باشق) 1(
  .  ـ ظايةت76سىرة ساد ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة62 ـــــ ـ59سىرة ياسعن ) 3(
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دعغ    قذرذص تذرع ذالرنع باش ان، ظ علةرنع ياراتق علعرعنع (ان ؤة نةرس ذالرنعث ؤةزعص تذرغان وظ) ظ رذنالش
  . يوقتذرم تةثتذشذزعرعم ياآع مةسلعهةتحعم ؤة ياآعةنعث شئرعكعم، ياآع ؤئ بذ ظعشالردا م.زاتتذرمةن

ارعغعنعثالرنع      «ظئيتقعنكع،   :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة     ذد دةص ق سعلةر اهللا نع قويذص مةب
دذ،      ة بواللماي ة ظعض اغلعق نةرسعض دا زةررة ح مانالردا ؤة زئمعن ذالر ظاس اقعرعثالر، ظ مان  ح ذالرنعث ظاس  -ظ

ث  ا (زئمعننع عدا اهللا غ ع ؤة باشقذرذلذش ا   ) يارعتعلعش دة اهللا غ ذالرنعث ظعحع وق، ظ ع ي ئح شئرعكحعلعض ه
مان ( عدعغان  -ظاس تا ياردةملعش دارة قعلعش ع ظع وق )  زئمعنن ذ ي ئح ياردةمحعم ةن  ، »ه ع بةرض اهللا ظعزن

د    ةيدا بةرمةي اظةت ص اهعدا شاص ث دةرض قعغا اهللا نع دعن باش ذثا ))1ذظادةم ة،  ش ذ ظايةتت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
   .ظازدذرغذحعالرنع ياردةمحع قعلعؤالغعنعممذ يوق: دئدع

 * * * * * * *  
 tΠ öθtƒ uρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“ Ï !$ Ÿ2u à° tÏ% ©!$# öΝ çG ôϑ tã y— öΝ èδöθ tã y‰ sù óΟ n= sù (#θç7ŠÅf tFó¡o„ öΝ çλm; $ uΖ ù= yèy_ uρ Ν æη uΖ÷ t/ 

$Z) Î/ öθ̈Β ∩∈⊄∪ # u u‘ uρ tβθãΒ Íôf ãΚ ø9 $# u‘$̈Ζ9 $# (#ûθ ‘Ζ sà sù Ν åκ®Ξ r& $ yδθãèÏ%# uθ –Β öΝ s9uρ (#ρß‰Åg s† $ pκ÷] tã $ ]ùÎ óÇ tΒ ∩∈⊂∪  
دة اهللا  ذ آىن ذالرغا( ش دذ) ظ ع «: ظئيتع ئرعكلعرعم دةص ظويلعغعنعثالرن ث ش علةر مئنع س

عز ظذالرنعث ظارعسعدا ظعجابةت قعلمايدذ، ب) نعث شئرعكلعرع(ظذالر حاقعرعدذ، لئكعن ظذالر . »حاقعرعثالر
دعغان( ذالر ظأتةلمةي دذق) ظ ةيدا قعل اينع ص ةتلعك ج ذنعثغا . 52هاالآ أرىص، ظ ع آ ذناهكارالر دوزاخن ض

  .53آعرعدعغانلعقعغا جةزعم قعلعدذ، دوزاختعن قاحعدعغان جاي تاصالمايدذ
وزاخقا اهللا تاظاالنعث شئرعكلعرعنعث جاؤاب قايتذرالمايدعغانلعقع ؤة ضذناهكارالرنعث د

  لعدعغانلعقع توغرعسعداىآةلتىر
عدعن          ش يىزعس ات قعلع د ؤة م رعكالرنع تةنقع عدا مذش ذؤاهحعالرنعث بئش ع ض ةت آىن اال قعيام اهللا تاظ

ةنع سعلةر   »سعلةر مئنعث شئرعكلعرعم دةص ظويلعغعنعثالرنع حاقعرعثالر«: ظذالرغا مذنداق دةيدذ    ي
ادا  ث دذني ئرعكلعرع دةص ظويلاهللا تاظاالنع عش ىنى بعغعنعثالرن اقعرعثالض ذالر. ر ح دعن  ظ ذ هال علةرنع ب  س

  . قذتقذزسذن
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اق  :  مذن ةن بولس ةلق ظةتك داق خ علةرنع قان تة س ز دةسلةص بع

اثالردا                ا قعلغان نةرسعلةرنع ظارق ادا  (دةرضاهعمعزغا شذنداق تةنها آةلدعثالر، سعلةرضة بعز ظات ةنع دذني ) ي
ذص آةل تا (دعثالر، قوي لعك بولذش قا تئضعش ادةت قعلعنعش ان  ) ظعب ذمان قعلغ ئرعكلعرع دةص ض ث ش اهللا نع

عؤةت          اراثالردعكع مذناس علةرنعث ظ ةن س ذالر بعل ذ؟ ظ ة آأرمةيمعزغ ةن بعلل علةر بعل اظةتحعثالرنع س شاص
علةر    دع، س ةن ظىزىل دذ (هةقعقةت اظةت قعلع دع    ) شاص ةربات بول ذتالر ب ان ب ذمان قعلغ ذالر )2( دةص ض ظ

ذالر  ئكعن ظ دذ، ل ئرعكلعرع (حاقعرع ث ش دذ ) نع ةت قعلماي ة   ظعجاب ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن
ذالرغا اقعرعثالر «: ظ ذدلعرعثالرنع ح ةن مةب ةن  » شئرعك آةلتىرض ذالر شئرعك آةلتىرض ان، ظ دئيعلضةن هام

ازابنع آأرضةن  ذالر ظ دذ، ظ ذالردعن جاؤاب آةلمةي دذ، ظ ذدلعرعنع حاقعرع دا، مةب ا ( حاغ عر بولغانلعقلعرعغ آاص
  . )3(هعدايةت تاصقان بولذشلعرعنع ظارزذ قعلعدذ) دذنيادعكع ؤاقتعدا) (نادامةت قعلعص

                                                 
  .  ـ ظايةت23 ــــ ـ22سىرة سةبة ) 1(
  .  ـ ظايةت94سىرة ظةنظام ) 2(
  .  ـ ظايةت64سىرة قةسةس ) 3(
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      دعغان ذتالرغا حوقذنع دعغان ب ادعر بواللماي قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي اهللا ن
ع      ذالرنعث دذظاس ذتالر ظ ذ؟ ب ادةم بارم ذمراه ظ ذ ض علدذرظادةمدعنم ع (، دعن غاص ةت آىن انالر ) قعيام ظعنس

ىن ( رعش ظىح اب بئ ذالرغا   ) هئس ذتالر ظ دا، ب النغان حاغ ة (توص ةنع بذتصةرةسلةرض ذالر  ) ي دذ، ظ مةن بولع دىش
دذ  ار قعلع انلعقعنع ظعنك ادةت قعلعنغ عدعن ظعب ذالر )1( تةرعص رعكالر(ظ ةنع مذش عش ) ي ة ظئرعش ظعززةتك

اظعتع    (ظىحىن   ذتلعرعنعث شاص ةنع ب دا ظعززةتلعك بولذشلعرع ظىحىن      ي ، اهللا نع قويذص   ) بعلةن اهللا نعث ظالدع
ذتلعرع ظذالرنعث اهللا    (ظعش ظذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس   ،  غا حوقذندع  )يةنع بذتالر (ظعالهالر   ةنع ب ي

ةنع مذشرعكالرنعث   (، ظذالرنعث    )ظالدعدا ظعززةت تئصعشلعرعنعث سةؤةبع بواللمايدذ        كار  نع ظعن عحوقذنذش ) ي
  . )2(نعث دىشمعنعضة ظايلعنعدذ)يةنع مذشرعكالر(قعلعدذ، ظذالر 
 عدا ذالرنعث ظارعس ز ظ دعغان (بع ذالر ظأتةلمةي دذق ) ظ ةيدا قعل اينع ص ةتلعك ج ذ   هاالآ ةنع ظ ي

المايدذ ؤة ظذالرنعث                  ادا ظعالهلعرعمعزدةص ظويلعغان ظعالهلعرعنعث قئشعغا بئرعشقا يول تاص مذشرعكالر دذني
عغا بار دذقئش رعكال .الماي اال مذش دذ   ر اهللا تاظ عنع ظايرعؤئتع ث ظارعس ذالرنعث ظعالهلعرعنع ةن ظ رع . بعل  بع

عغا ي  ث قئش دذئبعرعنع ذن     .تةلمةي اتتعق قورق اي، ق ةتلعك ج عدا هاالآ عنعث ظارعس ش  ح ظعككعس ا ظع  ؤة آاتت
  . باردذر

ه ظعبنع ظةمرع دئضةندةك      دئضةن ظايعتعدعن ظابدذلال   بعز ظذالرنعث ظارعسعدا : ظةمما اهللا تاظاالنعث  
عرال   ةن آاص ةر بعل ا،  مأمعنل أزدة تذتذلس ع   (ر آ ةتنعث مةنعس ذ ظاي دا ب ذ حاغ ةن   ) ظ ةر بعل اال مأمعنل اهللا تاظ

  .  دئضةن بولعدذ،آاصعرالرنعث ظارعسعنع ظايرعؤئتعدذ
ةر بعلةن آاصعرالر   (قعيامةت قايعم بولغان آىندة  :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة   -بعر ) مأمعنل

دذ  دعن ظايرعلع ىن      )3( بعرع دعغان آ ذرغعلع بولماي ع ت دعغان، قارش عدعن آئلع ةت (اهللا تةرعص ةنع قعيام ) ي
ظذالرنعث بعر صعرقعسع جةننةتكة، بعر صعرقعسع       (آئلعشتعن ظعلضعرع توغرا دعنغا يىزلةنضعن، بذ آىندة              

ة دذ) جةهةننةمض ذناهكارالرغا)4( )ظايرعلع ذناهكارالر«) ض ع ض ىن! ظ كة (بىض ر تةرةص ايرعلعثالر) بع » ظ
دذ( ىن 5 (()دئيعلع ذ آ ع(ش ةت آىن ةنع قعيام عرالرنع(دة ) ي ةرنع، آاص ز، ) مأمعنل عنع يعغعمع هةممعس

رعكالرغا  دعن مذش علةر «: ظان ةن  (س ئرعك آةلتىرض ا ش ة، ظورن  ) اهللا غ ةن بعلل ذتلعرعثالر بعل ثالردا ذب
ذرذثالر  دعرلعماي ت عنع ظ  » مع ذالرنعث ظارعس ز، ظ ذتلعرع   دةيمع ةن ب ئرعك آةلتىرض ذالرنعث ش ايرعيمعز، ظ

دذ دعثالر    «: ظئيتع ان ظع ادةت قعلمعغ ة ظعب علةر بعزض ان    (س ادةت قعلغ لعرعثالرغا ظعب ع خاهعش ةلكع نةصس ب
سعلةر بعلةن بعزنعث ظارعمعزدا ضذؤاه بولذشقا اهللا آذصايعكع،سعلةرنعث بعزضة حوقذنذشذثالردعن    ،  )ظعدعثالر

دذق    عل ظع ز غاص ةنع (بع دذق    ي عز ظع دعغان جانس ئس قعلماي دعغان، ه دعغان، ظاثلعماي ز آأرمةي ذ ، »)بع ب
عنعلعدذ         تعدة س ةللعرع ظىس ان ظةم عرع قعلغ ادةم ظعلض ةر ظ دا ه ذنعث    (حاغ ذ، ظ عمذ يامانم ةنع ياخش ي

اظةت قعلعدذ          )نةتعجعسعنع آأرعدذ ، ظذالر هةقعقع ظعضعسع ـ اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذ، ظذالرنعث شاص
  . ))6دةؤا قعلغان بذتلعرع ظذالردعن ظأزلعرعنع حةتكة ظالعدذدةص 
ضذناهكارالر دوزاخنع آأرىص، ظذنعثغا آعرعدعغانلعقعغا جةزعم قعلعدذ  معث 70يةنع جةهةننةم 

دعغا ظئلعص آئلعنضةندة    معث صةرعشتة تذتذص سأرعضةن هالدا ظذالرنعث ظ    70ظارغامحعسعنعث هةر بعرعنع      ال

                                                 
  . لةر ـ ظايةت6 ـ 5سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر82 ـ 81سىرة مةريةم ) 2(
  .  ـ ظايةت14سىرة رذم ) 3(
 .  ـ ظايةت43سىرة رذم ) 4(
  .  ـ ظايةت59سىرة ياسعن ) 5(
  .  ـ ظايةتكعحة30 ـ 28سىرة يذنذس ) 6(



  
  
  

  

 

 658                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 جةزم   آعرعدعغانلعقعنع ظأزلعرعنعث جةهةننةمضة  ضذناهكارالر    آأزلعرع بعلةن آأرضةندة،        ظأز  ظذالر ظذنع  ؤة
 . اهللا تاظاالنعث ظذالرغا جةهةننةمنع آأرسعتعشع ظذالرنع غةم ـ قايغذغا بالدذرراق سئلعش ظىحىندذر   .قعلعدذ

  .  ظازابدذرنعث ظأزعمذشعنع آىتىش ؤة ظذنعثدعن قورقذشعحىنكع، ظازابنعث حىش
ختعن قاحعدعغان جاي تاصالمايدذدوزا يوقتذر  دعغان يول رعلع ذتذلدذيةنع ظذالرغا جةهةننةمدعن ق. 

  . مدذرذظذالرنعث جةهةننةمضة آعرعشع حوق
 * * * * * * *  

 ô‰s) s9 uρ $sΨ øù§ |À ’Îû # x‹≈yδ Èβ# uö à)ø9$# Ä¨$̈Ζ=Ï9  ÏΒ Èe≅ à2 5≅ sWtΒ 4 tβ%x. uρ ß≈|¡Ρ M}$# u nYò2 r& &ó x« Zωy‰ y` ∩∈⊆∪  
 يةنع آأص(ظعنسان آأص دةتاالش قعلعدذ . ذ قذرظاندا ظعنسانالرغا تىرلىك معسالالرنع بايان قعلدذقب
  .54)لعشعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذرجئدةل

  قذرظاندا تىرلىك معسالالرنعث بايان قعلعنغانلعقع توغرعسعدا
دذ   داق دةي اال مذن ةق : اهللا تاظ علةرنعث ه لعكع ؤة ت  تآعش زعص آةتمةس ةص  عن ظئ دعن حةتن وغرا يول

ةرنع   ق هأآىمل ذالرغا الزعملع الالرنع ؤة ظ ىك معس دا تىرل ذ قذرظان ة ب ز آعشعلةرض ىن بع لعكع ظىح آةتمةس
ةردذق  ان قعلعص ب ع   .تةصسعلعي باي اتلعق يولعن ا باشلعغان ؤة نعج وغرا يولغ اال ت  شذنداق تذرسعمذ اهللا تاظ

أص    ة آ قعلعرع يةن علةردعن باش ةتكةن آعش ع جئدةلآأرس دذ ؤة   ن. دذلعش ع حعقع ة قارش ةقنع دةص هةقك اه
   .ةؤالعشعدذد) ناهةق تةرةصتة تذرذص(

ةد  دذ  ،ظعمام ظةهم ةت قعلع ذتالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةلع ظعبنع ظةب :  ظ
ئقعص  عكنع ق دة ظعش االم آئحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع ئمص ع ؤة قع ةنع فن ويغاتعم از «: عتعصظ نام

ةيغةمبعرع    ظع   : مةن . دئدع » علةر؟قذمامسوظ لعدا، اهللا تاظاال   و بعزنعث جئنعمعز اهللا تاظاالنعث ق     !اهللا نعث ص
دا ظةظ نع خالعغان دذةؤؤةتعش دعم،)1(ةتع االم   . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ان ؤاقتعم نع قعلغ ذ ضةص ةن ش  م

ةتتع  ايتعص آ دع  .ق ا آةلمع يعن قايت ايتع   . آئ االمنعث ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ؤئتعص ئص آ م عغا عتيوتع س
 )لعشعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر جئدةليةنع آأص(ظعنسان آأص دةتاالش قعلعدذ :  اهللا تاظاالنعثحرغاذظ

  . قذغانلعقعنع ظاثلعدعموتعنع ظعدئضةن ظاي
 * * * * * * *  

 $ tΒ uρ yì uΖtΒ }¨$̈Ζ9$# β r& (# ûθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒÎ) ãΜ èδ u!% y` 3“ y‰ ßγ ø9$# (#ρã Ï øótG ó¡o„ uρ öΝ ßγ−/ u‘ Hω Î) βr& öΝ åκu Ï? ù' s? èπ̈Ζ ß™ t,Ï!¨ρ F{$# 

÷ρ r& ãΝåκ u Ï? ù' tƒ Ü># x‹yè ø9$# Wξç6 è% ∩∈∈∪ $ tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ tÏ= y™ö ßϑ ø9$# ω Î) tÎ Åe³u; ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ 4 ãΑÏ‰≈ pgä† uρ tÏ% ©!$# (#ρã xŸ2 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θàÒ Ïmô‰ ã‹Ï9 Ïµ Î/ ¨,ut ù: $# ( (# ÿρä‹ sƒ ªB$# uρ  ÉL≈ tƒ# u !$tΒ uρ (#ρâ‘ É‹Ρ é& # Yρâ“ èδ ∩∈∉∪  
ارعدعن   لعقلعرع ؤة صةرؤةردعض ان ظئيتماس ذالرنعث ظعم دا، ظ ةن حاغ ةت آةلض انالرغا هعداي ظعنس

ذتقان يولعنع ) اهللا نعث(مةغصعرةت تةلةص قعلماسلعقلعرع صةقةت  ذرذنقعالرغا ت ةنع هاالك قعلعشنع (ب ي
دعغانلعقلعرع (ابنع آأزلعرع بعلةن آأرىشنع ياآع ظأزلعرعضة آئلعدعغان ظاز ) آىتعدعغانلعقلعرع ) آىتع

دذر  ةقةت .55ظىحىن ةيغةمبةرلةرنع ص ان ظئ( بعز ص ذحعالرغا يتظعم ةؤةر بةرض ) ق ظاسعيلعق (حع، ىخذش خ
                                                 

ع ظ  ) 1( ة جئنعمعزن دا بعزض ان ؤاقتع اال خالعغ ةنع اهللا تاظ دذةي ويغ ،ؤةتع ز ظ دا بع ذ حاغ ازوص قعنع ش ذص نام ذيمعزو ظص دذرق دا  .، دئمةآحع وخالص قالغان ادةم ظ  ظ
  . لعدا بولعدذوظذنعث جئنع اهللا تاظاالنعث ق
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هةقعقةتنع ) صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن(آاصعرالر . ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتعمعز) قعلغذحعالرنع
 سأزلةرنع قعلعص مذنازعرعلعشعدذ، ظذالر مئنعث ظايةتلعرعمنع ؤة ظذالرغا يوققا حعقعرعش ظىحىن بعهذدة 

  . 56قعلعؤالدع) يةنع ظويذنحذق(بئرعلضةن ظاضاهالندذرذشالرنع مةسخعرة 
  آاصعرالرنعث هةددعدعن ظاشقانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا

ة، ذ ظايةتت اال ب دعن ظاشقاهللا تاظ عرالرنعث هةددع ذالرنعث روشةن  بذرذنمذ ؤة هازعرمذ آاص انلعقعدعن، ظ
أرىص ت ةرنع آ اآعتالرنع ؤة مأجعزعل دعن ؤة  وص ار قعلغانلعقع ةتنع ظعنك ذق هةقعق مذ ظوح ذالرنعثرذص ذ ظ  ش

لعكلعرع  ة ظةضةشمةس ة  نعثهةقعقةتك انظأزلعرعض نع   ؤةدة قعلعنغ ةن آأرىش أزلعرع بعل ازابنع آ ةص  ظ  تةل
  . قعلعشلعرع ظىحىن ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بةردع

ة ظ اهللا ت عرالرنعث ظأزلعرعض اال آاص رعص    ةاظ ةؤةر بئ أزلعرعدعن خ ةن س ة دئض ةن صةيغةمبعرعض ؤةتعلض
دع  داق دئ ةر : مذن أزىثدة (ظةض عن ) س ازاب حىشىرض ماندعن ظ ة ظاس اث، بعزض تحعلالردعن بولس  ))1»راس

 اؤابع ةؤمعنعث ج ذنعث ق ازابعنع آةلتىر  «: ظ ة اهللا نعث ظ ةر سةن راستحعلالردعن بولساث، بعزض عنظةض » ض
ان قعلعص مذنداق دئدع               ))2دئيعشتعنال ظعبارةت بولدع   : اهللا تاظاال قذرةيشلعكلةرنعث دئضةن سأزلعرعنع باي

  ذالر دا ظ أز ؤاقتع ذ  «: ظ ةر ب ذرظان (ظةض ةنع ق دعغان     ) ي ةت بولع ان هةقعق ل بولغ عثدعن نازع ئنعث تةرعص س
اتتعق       اآع بعزنع ق ازاب بعلةن جازالعغعن   بولسا، ظاسماندعن ظىستعمعزضة تاش ياغدذرغعن، ي  ))3دئدع » !ظ

ع ذالر ظئيتت ادةم «: ظ ان ظ ل قعلعنغ ذرظان نازع ع ق ةن! ظ ةن مةجنذنس ةن هةقعقةت ةن ، س ةر س ةن (ظةض م
ذلذلال أزىثدةهرةس ةن س اث، )  دئض تحعلالردعن بولس دعغان (راس ذؤاهلعق بئرع ة ض ةيغةمبةر لعكعثض ) ص

دعمعزغا ظئلعص آةلسةثحذ     ة ن     بذ  ))4؟»صةرعشتعلةرنع ظال ة بذنعثدعن باشقا يةن ةر   ذهةقت رغذنلعغان ظايةتل
  . بار

 ارعدعن لعقلعرع ؤة صةرؤةردعض ان ظئيتماس ذالرنعث ظعم دا، ظ ةن حاغ ةت آةلض انالرغا هعداي ظعنس
ذتقان يولعنع ) اهللا نعث(مةغصعرةت تةلةص قعلماسلعقلعرع صةقةت  ذرذنقعالرغا ت ةنع هاالك قعلعشنع (ب ي

دعغانلعقلعرع (لعرعضة آئلعدعغان ظازابنع آأزلعرع بعلةن آأرىشنع ياآع ظأز ) آىتعدعغانلعقلعرع ) آىتع
   .ظىحىندذر
 ةقةت ةيغةمبةرلةرنع ص ز ص ان ظئي(بع ذحعالرغاتظعم ىحع، ) ق ةؤةر بةرض ذش خ عيلعق (خ ظاس

ذحعالرنع ةؤةتعمعز) قعلغ اهالندذرغذحع قعلعص ظ ذرذن   ظاض ازاب آئلعشتعن ب ةيغةمبةرلةرنع ظ ةنع بعز ص ي
ة ذش   ظأزلعرعض ا خ ان ظئيتقانالرغ ةن ؤة ظعم ة       ظعشةنض ان ؤة ظأزلعرعض ار قعلغ أزلعرعنع ظعنك ارةتحع، ظ بئش

  . قارشعلعق قعلغذحعالرنع ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتعمعز
دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ عرالرنعث مذنازعرعلعشعدعغانلعقعدعن خ اال آاص دعن اهللا تاظ عرالر : ظان آاص

ة ( ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ص ) نص أزلةرنع قعلع ذدة س ىن بعه رعش ظىح ا حعقع ةتنع يوقق هةقعق
عدذ ذالر  مذنازعرعلعش ةنع ظ ةتنع  ي ةن هةقعق ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ عتعدة  ص تذرذش مةقس  ظاجعزالش
  . ظذالر بذ مةقسعتعضة ظئرعشةلمةيدذ) لئكعن(، مذنازعرعلعشعدذ

يةنع ظويذنحذق(رذشالرنع مةسخعرة ظذالر مئنعث ظايةتلعرعمنع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن ظاضاهالندذ (
دع أجعزعلعرعنع،                   قعلعؤال اآعتلعرعنع، م ةت ـ ص ةن هأجج ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةرنعث ظ ذالر ص ةنع ظ ي

                                                 
  .  ـ ظايةت187سىرة شذظىرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة ظةنكةبذت ) 2(
  .  ـ ظايةت32سىرة ظةنفال ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر7 ـ 6سىرة هعجر ) 4(
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لعشتع،  عئلعشعدعن قورقذتذشلعرعنع مازاق ق   صةيغةمبةرلةرنعث ظذالرنع ظاضاهالندذرذشلعرعنع ؤة ظازابنعث آ    
  . ر قعلغانلعقعدذربذ، ظذالرنعث صةيغةمبةرلةرنع قاتتعق ظعنكا

 * * * * * * *  
 ô tΒ uρ ÞΟn= øß r& £ϑ ÏΒ u Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ uÚ u ôã r' sù $ pκ÷] tã z Å¤ tΡ uρ $ tΒ ôM tΒ £‰ s% çν# y‰tƒ 4 $̄Ρ Î) $sΨ ù= yè y_ 4’ n? tã 

öΝ ÎγÎ/θè= è% ºπ ¨ΖÅ2 r& β r& çνθßγ s)ø tƒ þ’ Îûuρ öΝÎκ ÏΞ# sŒ#u # X ø% uρ ( βÎ) uρ óΟ ßγ ããô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ ßγ ø9$# n= sù (# ÿρ ß‰tF÷κ u‰ #·ŒÎ) # Y‰t/ r& ∩∈∠∪ 

y7 š/ u‘ uρ â‘θà tóø9 $# ρèŒ Ïπyϑ ôm §9$# ( öθ s9 Ν èδ ä‹½z# xσãƒ $ yϑ Î/ (#θç7 |¡Ÿ2 Ÿ≅ ¤f yès9 ãΝ ßγs9 z>#x‹ yèø9 $# 4 ≅ t/ Οßγ©9 Ó‰Ïã öθ̈Β ©9 

(#ρß‰ Ågs† ÏΒ ÏµÏΡρßŠ WξÍ← öθtΒ ∩∈∇∪ y7 ù= Ï? uρ #” u à)ø9 $# öΝ ßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r& $£ϑ s9 (#θçΗ s> sß $uΖ ù= yè y_uρ Ν ÎγÅ3 Ï= ôγyϑ Ï9 # Y‰Ïã öθ̈Β ∩∈∪  
ىز ظأرىضةن ؤة -صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعلةن صةند  ةردعن ي ذ ظايةتل  نةسعهةت قعلعنغان، ظ

ذالرنعث  ذغان آعشعدعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ شىبهعسعزآع، بعز ظ ظأزعنعث قعلغان ضذناهلعرعنع ظذنت
 قعلعدعغان صةردعلةرنع تارتتذق، قذالقلعرعنع ظئغعر قعلدذق، دعللعرعغا قذرظاننع حىشعنعشكة توسقذنلذق

يةنع ظذالرنع ظعمانغا، قذرظانغا (ظةضةر ظذالرنع هعدايةتكة دةؤةت قعلساث، ظذالر هةرضعز هعدايةت تاصمايدذ 
دذ  ذل قعلماي عز قوب ع هةرض ذالر دةؤعتعثن اث، ظ عرةت .57)دةؤةت قعلس ايعتع مةغص ارعث ناه  صةرؤةردعض

ة . ر ؤة رةهعم قعلغذحعدذر قعلغذحعدذ دعغان بولسا، ظةلؤةتت ظةضةر اهللا ظذالرنع قعلمعشعغا قاراص جازاالي
ظذ ؤاقعت (ظذالرغا قعلعنعدعغان ظازابنع تئزلةتكةن بوالتتع، لئكعن ظذالرغا بةلضعلةنضةن بعر ؤاقعت بار، 

ةنع هذد، (عث ظاهالعلعرع شذ شةهةرلةرن. 58ظذالر اهللا دعن بألةك هئح صاناضاه تاصالمايدذ ) آةلضةندة ي
زذلذم قعلغانلعقلعرع ) سالعه، لذت، شذظةيب صةيغةمبةرلةرنعث قةؤملعرعضة ظوخشاش ظأتكةنكع ظىممةتلةر

  .59ظىحىن، ظذالرنع هاالك قعلدذق، ظذالرنعث هاالك بولذشعغا مذظةييةن ؤاقعتنع بةلضعلعدذق
ضةن يعنمذ ظذنعثدعن يىز ظأرىئاهللا تاظاالنعث ظايةتلعرع بعلةن نةسعهةت قعلعنغاندعن آ

  آعشعنعث ظأزعضة ظأزع قاتتعق ظذؤال قعلغان آعشع بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
، ظاندعن ظذنعثدعن يىز ظأرعضةن،  قعلعنغاناهللا تاظاال، اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرع بعلةن صةند ـ نةسعهةت  

ةر  ،تقان آعشعنعث ذن ذشلعرعنع ظثىل قويمعغان ؤة ظأزعنعث يامان قعلمع أظذنعثغا قذالق سالمعغان، آ     بةندعل
دذ    داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ع ظعك ان آعش ذؤال قعلغ اتتعق ظ أزع ق ة ظ دة ظأزعض : ظعحع

 نةسعهةت قعلعنغان، ظذ ظايةتلةردعن يىز ظأرىضةن ؤة ظأزعنعث -صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعلةن صةند 
ا قعلغان ضذناهلعرعنع ظذنتذغان آعشعدعنمذ زالعم  ذالرنعث دعللعرعغ  آعشع بارمذ؟ شىبهعسعزآع، بعز ظ

ذالقلعرعنع ظئغعر قعلدذق  ذق، ق ةنع   قذرظاننع حىشعنعشكة توسقذنلذق قعلعدعغان صةردعلةرنع تارتت ي
ذالرنع هعدايةتكة دةؤةت .  مةنعؤع ظئغعرلعقنع قعلدذق     عيالمايدعغانقذالقلعرعدا هةقعقةتنع تعثش   ةر ظ ظةض
عز ه  ذالر هةرض اث، ظ مايدذ قعلس ةت تاص ذالر (عداي اث، ظ ذرظانغا دةؤةت قعلس ا، ق ذالرنع ظعمانغ ةنع ظ ي

  .)دةؤعتعثنع هةرضعز قوبذل قعلمايدذ
 دذر م قعلغذحع دذر ؤة رةهع عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ارعث ناه ةد صةرؤةردعض ع مذهةمم ةنع ظ  !ي

   .صةرؤةردعضارعث ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر ؤة آاتتا رةهمةت قعلغذحعدذر
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 ظةضةر اهللا ظذالرنع قعلمعشعغا قاراص جازااليدعغان بولسا، ظةلؤةتتة ظذالرغا قعلعنعدعغان ظازابنع
ع  ةن بوالتت ة  تئزلةتك ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ لعرع   :  مذن ذالرنعث قعلمعش انالرنع ظ ةر اهللا ظعنس ظةض

صةرؤةردعضارعث  )1( يمعغان بوالتتع  تىصةيلعدعن جازااليدعغان بولسا، يةر يىزعدة هئحبعر جان ظعضعسعنع قو    
دذ  عرةت قعلع ذالرنع مةغص ةن ظ ارعث . هةقعقةت انالرنع (صةرؤةردعض ة قعلمعغ أمىص تةؤب ذناهالرغا ح  -شةك ) ض

  . ))2شىبهعسعز قاتتعق جازااليدذ
ةر       ة آةلضةن ظايةتل تذر   ناهايعتع  بذ هةقت دعراص  ) ضذناهكارالرنع (ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنعث      .  آأص ظال

دعن، ظا ذناهالرنع(زابلعمايدعغانلعقع دعن ) ثض ذرذن قالعدعغانلعقلعرع ةؤةر ىؤة آةحىريوش دعن خ دعغانلعقع
 ظذالرنعث ظعحعدعن   . اهللا تاظاال آاصعرالرنعث بةزعسعنع ضذمراهلعقتعن توغرا يولغا باشلعشع مذمكعن             .بةردع

عنع    ذ جازاس ة، ظ دا داؤاملعشعؤةرس ع ظازغذنلعقع دعن(آعمك ةك ظئغعرلعقع اقعرعص  ) ب ع ظ ث حئح بالعالرنع
دعغان ؤة  اجراص آئت    آئتع دعن ظ ث بويع دار ظايالنع ر هامعل ةر بع دة  ه دعغان آىن دة  (ع ةت آىنع ةنع قعيام ) ي

دذ دع   . تارتع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ار،  :ش ت ب ر ؤاقع ةن بع ذالرغا بةلضعلةنض ئكعن ظ ت (ل ذ ؤاقع ظ
  . دعغان يةر تاصالمايدذنعيةنع باشقا صاناهلع ايدذظذالر اهللا دعن بألةك هئح صاناضاه تاصالم) آةلضةندة
 ةيغةمبةرلةرنعث قةؤملعرعضة (شذ شةهةرلةرنعث ظاهالعلعرع يةنع هذد، سالعه، لذت، شذظةيب ص

ذالرنع هاالك قعلدذق ) ظوخشاش ظأتكةنكع ظىممةتلةر  ذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظ ةنع ظعلضعر  زذل  ع ي
عرلعق قعلعش    (ممةتلةر ؤة شةهةر آعشعلعرع   ىظأتكةن ظ  أزلعرع ظذؤال    )  بعلةن عاهللا تاظاالغا آاص ظأزلعرعضة ظ

  .هاالك قعلدذقظذالرنع  آاصعر بولغانلعقع ؤة تةرسالعق قعلغانلعقع ظىحىن ث بعز ظذالرنع.غان ظعدعقعل
  ظذالرنعث هاالك بولذشعغا مذظةييةن ؤاقعتنع بةلضعلعدذق       ةنع بعز ظذالرنعث هاالك بول شعغا  ذ ي

ذ ظع يع  ظازراقم اآع آئ دعغان ي مذ قالماي ةن نلضعرع بولذص ذم ؤة مذظةيي دعغان مةل ذص قالماي ر بول ع  بع  ؤاقعتن
ظذالرغا آةلضةن ظازابنعث سعلةرضعمذ آئلعص قئلعشعدعن            سعلةرمذ    !ظع قذرةيش مذشرعكلعرع   .بةلضعلعدذق
اقلعنعثالر ةث ه . س علةر ظ ع، س ار ق  حىنك ةيغةمبةرنع ظعنك ا ص ةث آاتت ةتلعك ؤة ظ علةرلعؤاتعأرم علةر .عس  س

ةتعؤار     قعلعنعص بعزضة ظعلضعرع هاالك       ظذنداق بولغان ظعكةن    . ظةمةسسعلةر لعقراق آةتكةن ظذممةتلةردعن ظ
   .ظازابعمدعن ؤة ظاضاهالندذرذشعمدعن قورقذثالر

 * * * * * * *  
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  . قعسمع ـ ظايةتنعث بعر 45سىرة فاتعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة رظعد ) 2(
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ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان «): يةنع يذشةظ ظعبعن نذنغا ( ظأز ؤاقتعدا مذسا ياش خادعمعغا 
» عحة مئثعؤئرعمةن ظذزاقق) شذ جايغا يةتكةنضة قةدةر (جايعغا يةتمعضعحة مئثعشعمنع توختاتمايمةن، 

 ظذالر ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان جايعغا يئتعص بارغاندا، بئلعقعنع ظذنتذص قالدع، بئلعق .60دئدع
ةتتع  ذالر . 61دةرياغا يول ظئلعص آ دة مذسا ياش ) ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان جايعدعن (ظ ظأتكةن

» عرعمعزدة هةقعقةتةن حارحاص آةتتذق ظةتعضةنلعك تامعقعمعزنع ظئلعص آةلضعن، بذ سةص «: خادعمعغا
يىز بةرضةن ظعشتعن يةنع صعشذرذلغان (بعز حوث تاش ظاستعدا ظارام ظئلعؤاتقاندا «: ياش خادعم .62دئدع

) بئلعقنعث تعرعلعص، سئؤةتتعن سةآرةص حعقعص دةرياغا آعرعص آةتكةنلعكعدعن ظعبارةت قعزعق ظعشتعن
نع ساثا ظئيتعشنع صةقةت )ظاجايعص ؤةقةسع(بئلعقنعث . نتذصتعمةنخةؤعرعث بارمذ؟ مةن راستال بئلعقنع ظذ

ول ظالغان ظعدع  دع » شةيتان ماثا ظذنتذلدذرذصتذ، بئلعق دةرياغا ظاجايعص ي بعزنعث «: مذسا . 63دئ
ظذ . 64 دة، ظعككعسع آةلضةن ظعزع بويعحة آةينعضة يئنعشتع-دئدع » ظعزدةيدعغعنعمعز دةل مذشذ ظعدع

دا بئلعق(ظعككعسع  ذغان حوث تاشنعث يئنع ة ) نع ظذنت دعلعرعمعزدعن حوث مةرهةمعتعمعزض بعزنعث بةن
دعنع ) يةنع ظعلمعي غةيبنع(ظئرعشكةن ؤة بعزنعث ظأزعمعزضة خاس ظعلمعمعزنع  بعز بعلدىرضةن بعر بةن

  .65ظذحراتتع) يةنع خعزعر ظةلةيهعسساالمنع(
  قعسسعسع توغرعسعدا  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن خعزعر ظةلةيهعسساالمنعث 

ذ سأزنع قعلعش ظأزعنعث مذسا ظةلةيهعسساالمنعث  ذنغا ب اش خادعمع يىشة ظعبنع ن  :نعث سةؤةبععي
االم ا ظةلةيهعسس ذلعدعغان مذس ث قوش ع دةريانع ا  ظعكك دعن مذس ث بةندعلعرع دة اهللا تاظاالنع  يئرع

  .خةؤةرنع ظاثلعدع ظعكةن، دئضةن بعر  بارة بعر بةند بئرعلضةنظةلةيهعسساالمدا يوق ظعلعم
أز :  مذنداق دئدع  غا  شذنعث بعلةن مذسا ظةلةيهعسساالم شذ يةرضة بارماقحع بولذص ياش خادعمع             ظ

ا  اش خادعمعغ ا ي دا مذس ذنغا(ؤاقتع بعن ن ةظ ظع ةنع يذش ا «): ي ذلعدعغان جايعغ ظعككع دةريانعث قوش
  .يةتمعضعحة مئثعشعمنع توختاتمايمةن

) ةدةر ةلع  »اققعحة مئثعؤئرعمةن ظذز) شذ جايغا يةتكةنضة ق ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس         ظ
ذمانعث   ذ ظةنه دة   رةزعيةلاله ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةدةر   ( :ب ة ق ا يةتكةنض ذ جايغ اي)ش   توختعم

دع، دئضةنلعكتذرمئثعؤئرعمةن ةت قعل ةتادة ؤة ظعبنع  .  دئضةنلعكعنع رعؤاي دة ق ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
  . زةيدمذ شذنداق دئدع

ظذالر ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان جايعغا يئتعص بارغاندا، بئلعقعنع ظذنتذص قالدع يةنع مذسا 
ق    ذزالنغان بئلع االم ت دع  ؤئلعئلعظظةلةيهعسس ذيرذلغان ظع قا ب وقعتعص   .ش ةردة ي ع قةي ةن بئلعقن ذنعثغا س   ظ

 ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث    مذسا ثاشذ .  ظعدع دئيعلضةن،ساث، سةن ظعزدعضةن ظادةمنع شذ يةردة تاصعسةن    قوي
ةردة   .آةلضةنضة قةدةر ماثدع يئتعص رعضةئ يدةريانعث قوشذلعدعغان ياش خادعمع    ات بذلذقع  ” شذ ي  دةص “هاي
دعغان  ر ظاتعلع دع يع ار ظع ذالق ب دع  .ب ةردة ظذخلع ذ ي ذالر ش ئؤعتعدة     . ظ ول س ذننعث ق ع ن ة ظعبن ق يىش بئلع

ا       بئلعقتع ـ دة،  آةتبذالقتعن حعققان سذ بئلعققا حاحعراص. ظعدع أزعنع سئؤةتتعن دئثعزغ  بعر سلعكعنعصال ظ
اتتع دع.ظ دا .  يىشة ظةلةيهعسساالممذ ظويغان ذ حاغ ئكعن ب تعص بول ل رعص آئ ان بئلعق سذنعث ظعحعضة آع غ
   .ظىزضةن ظعزع قالدع بئلعقنعث نضعنعحة ظذلىأظعككع تةرعصعضة ب بعر ـ بعرعضة قوشذلماي سذ. ظعدع

ةتتع  :اق دئدع شذثا اهللا تاظاال مذند    ئلعص آ ول ظ ةتنعث مةنعسع هةققعدة       بئلعق دةرياغا ي بذ ظاي
ذمانعث    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرعر ظعبن ع ج ذ : ظعبن ث س عرعدعكع بئلعقنع اش  ظةس ذغا ت ذددع س  خ

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،حىشكةندةك آاؤاك قالدع
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بةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةقتة سأز قعلعص      ظعبنع ظعسهاق ظذبةي ظعبنع آةظبدعن صةيغةم      ،مذهةممةد
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض علةر«: مذن عحة  آعش ذ آىنعض اآع ش ارعتعلعص ت ذ بئلعق  ي ذ ش  تعن س

رعلعص ب  عغا يئ دع علرئباشقعس ةن ظع ذ   .معض ةر ش كةن ي ق حىش ذدا بئلع ئتع س دع ص ا  . قال ذ بئلعقق  س
ايتعص آئلعص ظذنعث حىشىص آةتكةن يئرعنع            مذسا ظةلةيهعسساالم    .ك ظئحعلعص بةردع  عدةهاؤادانح آأرىص   ق

   .»بعزنعث ظعزدةيدعغعنعمعز دةل مذشذ ظعدع« :مذنداق دئدع
 ظأتكةندة) ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان جايعدعن (ظذالر      ةردعن يةنع ظذالر بئلعقنع ظذنذتقان ي

ئلعص ظةتع«: مذسا ياش خادعمعغابعرةر حاقعرعم يول يىرىص بولغاندعن آئيعن،        امعقعمعزنع ظ ضةنلعك ت
بعز حوث تاش ظاستعدا ظارام «: ياش خادعم. دئدع» آةلضعن، بذ سةصعرعمعزدة هةقعقةتةن حارحاص آةتتذق

يىز بةرضةن ظعشتعن يةنع صعشذرذلغان بئلعقنعث تعرعلعص، سئؤةتتعن سةآرةص حعقعص دةرياغا (ظئلعؤاتقاندا 
ارةت قعزعق ظعشتعن  تعمةن خ ) آعرعص آةتكةنلعكعدعن ظعب . ةؤعرعث بارمذ؟ مةن راستال بئلعقنع ظذنتذص

  . )دئدع (نع ساثا ظئيتعشنع صةقةت شةيتان ماثا ظذنتذلدذرذصتذ )ظاجايعص ؤةقةسع(بئلعقنعث 
دع    داق دئ ذ مذن ذثا ظ دع : ش ان ظع ول ظالغ ايعص ي ا ظاج ق دةرياغ ا  »بئلع ث «: مذس بعزنع

يةنع  ع آةلضةن ظعزع بويعحة آةينعضة يئنعشتع دة، ظعككعس-دئدع » ظعزدةيدعغعنعمعز دةل مذشذ ظعدع
  . آةلضةن ظعزعنع بويالص آةينعضة قايتعشتع

 ع ذ ظعككعس دا (ظ نعث يئنع وث تاش ذغان ح ع ظذنت وث ) بئلعقن دعلعرعمعزدعن ح ث بةن بعزنع
بعز بعلدىرضةن ) يةنع ظعلمعي غةيبنع(مةرهةمعتعمعزضة ظئرعشكةن ؤة بعزنعث ظأزعمعزضة خاس ظعلمعمعزنع 

ر دعنع بع االمنع ( بةن ر ظةلةيهعسس ةنع خعزع ذحراتتع) ي عظ ظ دع   ذ آعش االم ظع ر ظةلةيهعسس ذ . خعزع ظ
  . ذرلعنغاندع بايان قلةردعمذهةدعسآعشعنعث خعزعر ظةلةيهعسساالم ظعكةنلعكع 

ةيرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ظعبنع ظابباس   ،مةن : ظعمام بذخارع سةظعد ظعبنع جذب
 بةنع ظعسراظعلغا   ،حراشقان مذسانع  ذظةلةيهعسساالم بعلةن ظ  نةؤفةل بذآالي خعزعر       : اغظةنهذمارةزعيةلالهذ  

ةس     االم ظةم ا ظةلةيهعسس ةن مذس ذص آةلض ةيغةمبةر بول ةن ،ص ذمان قعلعدعك دعم، دةص ض اس  . دئ ع ظابب  ظعبن
 بعزضة  .ان سأزلةصتذ   يالغ  نةؤفةل بذآالي   اهللا تاظاالنعث دىشمعنع بولغان       : رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع   

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع سأزلةص بةرضةن                ذظ بةي ظعبنع آةظب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ص
دع ا «: ظع راظعل مذس ع ظعس ر آىن االم بع ةؤالدعظةلةيهعسس ةبلعغغا  ظ دعت دعن. قعل علةرنعث :  ظذنعث آعش

دة آعم ظةث بعلعملعك؟ ةردع،مةن: ا ظةلةيهعسساالممذس.  سورالدع دئضةن بعر سوظالظعحع  . دةص جاؤاب ب
ذنعث  ةنلعكعنع    (ظ ك ظعك ةث بعلعملع م ظ دة آع علةرنعث ظعحع دذ  ) آعش أزع بعلع اال ظ ةنلعكع ئ د،اهللا تاظ معض

ةآ   ئ يئرعدة م ظعككع دةريانعث قوشذلعدعغان     ظذنعثغا ظىحىن اهللا تاظاال ظذنعثغا آايعص،      رةكنعث سةندعن ب
 !ظع صةرؤةردعضارعم  :  ظةلةيهعسساالم  مذسا . قعلدعي دةص ؤةهع،عغا بارغعنبعلعملعك بةندةم بار، ظذنعث قئش  

ةن ذنعم دع ظ االيمةن؟ دئ داق تاص اال. قان ر : اهللا تاظ ة بع ةن بعرض أزةث بعل ع ظ ول بئلعقن  سئلعص ؤعتعضةئس  ق
   . دئدع، ظذ شذ يةردة،ساث قوي بئلعقنع قةيةردة يوقعتعص،لعؤالغعنئظ

اال  ا ظةلةيهعسس ةن مذس ذنعث بعل ع ش عؤةتكةم بئلعقن دع س ةن ظئلعؤال أزع بعل ئلعص ظ ا . س  مذس
اآع ق  االم ت ذن ظةلةيهعسس ع ن ة ظعبن ادعمع يىش اش خ ذنعث ي االم ؤة ظ ا وظةلةيهعسس نعث يئنعغ رام تاش

ىردع عآةلض ول ي ذالر ق.حعلعك ي لعرعنع ق و ظ ئلعص باش عغا آ نعث قئش ةتتع ذيورام تاش ذغا آ ال ظذيق ق .ص  بئلع
ر سعلكعنؤةتتعنسئ ول ظ القعص حععص بع ا ي ةتتعئدةرياغ ة.لعص آ اال بئلعق حىشكةن ي  ىيعنع سرنعث اهللا تاظ

 هةمراهع يىشة   . ظذالر ظويغاندع  . سذ يئصعشماي ظعككع تةرعصعضة بألىنىصال تذردع        .يئصعشتذرماي قالدذردع 



  
  
  

  

 

 664                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةؤةر بئرعشنع ظ  ذن ظةلةيهعسساالم مذسا ظةلةيهعسساالمغا بئلعقنعث ظعشعدعن خ ذدعذظعبنع ن ذ  ش، دة ـ    نت
   .حة يىردعئآىننعث قالغعنعنع ؤة بعر آ

ا   اش خادعمعغ االم ي ا ظةلةيهعسس ذ «: ظةتعسع مذس عن، ب ئلعص آةلض امعقعمعزنع ظ ةنلعك ت ظةتعض
ةن حارحاص آةتتذق  عرعمعزدة هةقعقةت دع» سةص ةن  (مذسا ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال ظذنع    دئ خعزعر بعل

  . قةدةر حارحعمعغان ظعدعتىص آةتكةنضة أبذيرذغان يةردعن ظ) شقاعشعحرذظ
يىز بةرضةن ظعشتعن يةنع صعشذرذلغان (بعز حوث تاش ظاستعدا ظارام ظئلعؤاتقاندا «: ياش خادعم

) بئلعقنعث تعرعلعص، سئؤةتتعن سةآرةص حعقعص دةرياغا آعرعص آةتكةنلعكعدعن ظعبارةت قعزعق ظعشتعن
نع ساثا ظئيتعشنع صةقةت  )ظاجايعص ؤةقةسع (بئلعقنعث. خةؤعرعث بارمذ؟ مةن راستال بئلعقنع ظذنتذصتعمةن

ظالغان بئلعق دةرياغا يول  دئدع» شةيتان ماثا ظذنتذلدذرذصتذ، بئلعق دةرياغا ظاجايعص يول ظالغان ظعدع
   . هةيران بولدع مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث ياش خادعمع ظذنعثدعن.ظعدع
دة، ظعككعسع آةلضةن ظعزع بويعحة -دئدع » بعزنعث ظعزدةيدعغعنعمعز دةل مذشذ ظعدع«: مذسا 

ايتعص ق                آةينعضة يئنعشتع  ةنع ظذالر آةلضةن ظعزعنع بويالص آةينعضة ق  بذ  .رام تاشنعث يئنعغا آةلدع    وي
ةردة آعيعم ةي دع ؤالغانعنع يأرضض ار ظع ر آعشع ب دع . بع االم قعل ذنعثغا س االم ظ ا ظةلةيهعسس ر. مذس :  خعزع

ذ نعث ئس داب ةدة زئمعنعث االم ن ار  س دع ؟قعلعشعش ب االم .دئ ا ظةلةيهعسس ادذرمةن :  مذس ةن مذس دع،م  . دئ
ة، مةن   :  مذسا ظةلةيهعسساالم    . مذساسعمذ؟ دئدع   ظةؤالدعنعث ظعسراظعل: خعزعر ظةلةيهعسساالم  اهللا ساثا  هةظ

   . دئدع، قئشعثغا آةلدعم ظىحىنعص قويذشذثبعلدىرضةن توغرا ظعلعمنع ماثا ظأضعت
ذ ظئيعتع ة بولذشقا سةؤرسةن مةن بعل«: ظ ةت قعلعص تذرالمايسةن-ةن بعلل ةنع ))1 تاق ذ ظع  ي ظ
ا دعغان  !مذس ةن بعلمةي ةن س ا ، م اال م اثا     ثعال  اهللا تاظ اال س ةن اهللا تاظ ةن، س ع بعلعم ةن بعلعمن بعلدىرض

اهللا خالعسا مئنع سةؤرقعلغذحع     «:مذسا ظئيعتتع    . دئدع  ،بعلدىرضةن مةن بعلمةيدعغان بعلعمنع بعلعسةن     
ة ةن    آأرعس لعق قعلمايم ذثغا خعالص ئنعث بذيرذق ع   »ن، س ر ظئيعتت ةث،     « :خعزع ا ظةضةشس ةن ماث ةر س ظةض

عدا ( ش توغرعس ذققان ظع ورعما     ) يول دعن س عحة ظذنعث أزلةص بةرض اثا س ذنع س ةن ظ أزلةص   (م أزةم س ةنع ظ ي
  . )2(»)بةرمعضعحة قعلغان ظعشلعرعمدعن سورعما

 .ة ظذالرنعث يئنعدعن ظأتتع    بعر آئم  .اثدع مدا ع ويدئثعزنعث ب شذنعث بعلةن ظذ ظعككعسع بعرلعكتة       
ة  ذالر آئمعدعكعل أزلعرعنعردعنظ ة ظ ورعدعنععلعؤئلعشئ ظ آئمعض االم  . س ر ظةلةيهعسس ةر خعزع نع آئمعدعكعل

عز ظ وت ذالرنع هةقس ذص ظ دعئن ذالر .لعؤال ة حعقعش  ظ ر   آئمعض االم خعزع ا ظةلةيهعسس ةنال مذس ع بعل
االمظةلةيه ال  عسس ر ت ث بع الت نعث آئمعنع ئلعنع ص ةن قذمذرا ش دع ذ بعل عغا دذح آةل ا .ؤئتعش  مذس

آئمعدعكعلةرنع غةرق بولذص آةتسذن    لعؤالغان تذرسا، سةن    ئبذالر بعزنع هةقسعز ظ   : ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا 
ع ت ىن آ ئدةص آئمعن عش ظىح ة حعققائش دعثنمعض ةن  مع ةن هةقعقةت ذق(؟ س نع  ) قورقذنحل ر ظعش وث بع ح

   . دئدع،قعلدعث
)تاقةت قعلعص تذرالمايسةن دئمعدعممذ؟  ـ  ةن هةقعقةتةن مةن بعلةن بعللة بولذشتا سةؤرس) خعزعر «

ظةهدعنع ظذنتذص قالغانلعقعمغا مئنع ظةيعبلعمة، سةن بعلةن بعللة بولذشتا مئنع          «: مذسا ظئيعتتع ،  دئدع
شع  ذص قئلعظذنت بعرعنحع قئتعم    سأزعنع  نعث مذسا ظةلةيهعسساالم   بذ ))3»قعيعن هالغا حىشىرىص قويما   

اآع ظعككع قئتعم سذ ح   ،نذصوقاح آئلعص آئمعنعث بعر تةرعصعضة ق  ش  بعر قذ.ظعدع  ص ذقو دئثعزدعن بعر ي

                                                 
  .  ـ ظايةت67سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر70 ـــــ 69سىرة آةهف ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر73 ـــــ 72سىرة آةهف ) 3(



  
  
  

  

 

 665                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

دع االمغا  .ظال ا ظةلةيهعسس االم مذس ر ظةلةيهعسس م ؤة س ئم:  خعزع ث بعلعمع ث  ئنع ث اهللا تاظاالنع نعث بعلعمع
  . علعمدذر، دئدعحعلعكال بعنعث معقدار سذ شذبعلعمع ظالدعدا مذشذ دئثعزدعن ظالغان

اتتع، خعزعر   ئئثعص آ م عدا دئثعزنعث بوي ظذ ظعككعسع بعرلعكتة   .شتعىظاندعن ظذالر آئمعدعن ح    تعؤات
العنع آأردع       االر بعلةن ظوين   عظةلةيهعسساالم بال  ان بعر ب خعزعر ظةلةيهعسساالم بالعنعث بئشعنع تذتذص       .ؤاتق

ةن وق ع بعل ىزىص ل دعظ ألتىرىص قوي العنع ظ ا .ب ذنعثغا ظةلةيهعمذس اننع « :سساالم ظ ر بعضذناه ج سةن بع
ساثا مةن هةقعقةتةن   «: ظئيتتع) خعزعر( . دئدع»ناهةق ظألتىردىث، سةن هةقعقةتةن ياؤذز ظعشنع قعلدعث   

 )مذسا ظةلةيهعسساالمنعث  (. ))1» تاقةت قعلعص تذرالمايسةن دئمعدعممذ؟   -مةن بعلةن بعللة بولذشقا سةؤر    
   .عن قاتتعقراق ظعدعتعرازع بذرذنقعدئبذ قئتعمقع ظ
 ع ا ظئيتت ام     «: مذس ذق سورعس رةر ظعش توغرذل ةندعن بع ة س يعن يةن دعن آئ ان  (بذنعث ةنع قعلغ ي

ةم  راز بعلدىرس عثغا ظئت ن،  )ظعش ةمراه قعلمعغع ة ه ع ظأزةثض تعم  (، مئن ىح قئ ة ظ ةن ؤةدةمض اثا بةرض س
لعق قع ىنلخعالص انلعقعم ظىح دا ) غ ةمراه بولماسلعقت(مئنعث ظالدعم ا ه ذ ظعككعسع ، »مةزذرسةن) اماث ظ

دع، شةهةر ظاهالعسعدعن تاماق سورعدع، شةهةر ظاهالعسع     تعص آةل ة يئ ر شةهةرض ة مئثعص بع ة بعلل يةن
امنع         ر ت ان بع ةي دةص قالغ أرىلىص حىش ةهةردة ظ ذ ش ذالر ب ارتتع، ظ اش ت تعن ب ان قعلعش ذالرنع مئمه ظ

  . )2(تىزلةص قويدع) خعزعر قولع بعلةن سعالص(ظذحراتتع، ظذنع 
ذنعثغا  االم ظ ا ظةلةيهعسس ز :مذس ع    نئي بع دعغان ؤة بعزن اق بةرمةي ة تام ةن آعشعلةر بعزض ا آةلض عغ

ةن  ئم ان ظعك علةر بولغ دعغان آعش ان قعلماي ةققع     «: هم ة ظعش ه ىن ظةلؤةتت ذ ظعش ظىح اث ب ةر خالعس ظةض
ث ان بوالتتع دع))3»ظالغ ر( . دئ ع) خعزع ايرعلعش   «: ظئيتت ةن مئنعث ظ ةن بعل ذ، س ز(ب ةن )ؤاقتعمع ، س

ةؤر ذرالمعغان   -س ص ت ةت قعلع نعث  ( تاق ىح ظعش ذقعرعقع ظ رةي   ) ي ةندىرىص بئ اثا حىش ةقعقعتعنع س  ))4ه
دع    داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ا  «: ظان كع مذس ا، ه  آاش ان بولس ةؤر قعلغ اال ةس تتا اهللا تاظ

   .»رةتتعئبايان قعلعص ب آأصرةك  خةؤةرلعرعنعبعزضة ظذ ظعككعسعنعث
ان     .ظعمام بذخارع بذ هةدعسضة ظوخشاش يةنة بعر هةدعس رعؤايةت قعلدع        بذ هةدعستة مذنداق دةص باي

ئلعص      : دذع قعلعن أزلعرع بعلةن بئلعق ظ ةن ظذنعث ياش خادعمع يىشة ظعبنع نذن ظ مذسا ظةلةيهعسساالم بعل
ذالر ق  ع، ظ ا حعقت ذردع  ذيولغ ذنعث قئشعدا ظولت ئلعص ظ تعص آ االم .رام تاشنعث قئشعغا يئ ا ظةلةيهعسس  مذس

عغان بذالق بولذص، ظذنعث سىيع     دةص ظاتعلعد“هايات”ضعدة ئ قورام تاشنعث ت .خالص قالدع ذيذصال ظ وبئشعنع ق 
ة ضتة رعلعصكةنلعكع نةرس عراتتعتع ا بئلعق. ياش ذالقنعث س ق ذ ب احعراص يعدعنى ش ةتتع ح ةن  .آ ذنعث بعل  ش

ق هةر  ئلعص   عبئلع ة آ عؤئتعدعن  كةتك ول س اق ر  دئثعزغ ةتتع عص آع ويغعنعص   . آ االم ظ ا ظةلةيهعسس  مذس
 تةكقعرعدعكع هةدعس  و هةدعسنعث داؤامعنع ي  .دئدع ظةتعضةنلعك تامعقعمعزنع ظئلعص آةلضعن : خادعمعغا

دع  ان قعل قاح .باي ر تةر  قذش ث بع ئلعص آئمعنع ة قع آ ذص تذمش وصعض ا ح عن ر .ردعىآأقعنع دئثعزغ  خعزع
ارلعق آعشعلةرنعث بعلعمع    ئث بعلعمعم، س  نع ئم: ظةلةيهعسساالم مذسا ظةلةيهعسساالمغا    نعث بعلعمعث ؤة ب

دا  ع ظالدع ث بعلعم ذ  ،اهللا تاظاالنع ةقةت مذش قاح  ص زدعن(قذش ذ  عتذمش) دئثع ان س ةن ظالغ نعث قع بعل
  . دعكع هةدعسكة ظوخشايدذعرعقذ هةدعسنعث داؤامع ي. دئدعمعقدارعحعلعك،

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر75 ـــــ 74سىرة آةهف ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر77 ــــــ 76سىرة آةهف ) 2(
  . عث بعر قعسمع ـ ظايةتن77سىرة آةهف ) 3(
  .  ـ ظايةت78سىرة آةهف ) 4(
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اهللا ساثا بعلدىرضةن توغرا ظعلعمنع ماثا ظأضعتعشعث ظىحىن ساثا ظةضعشةيمذ؟ «: مذسا ظذنعثغا

ة بولذشقا سةؤر «:  ظذ ظئيعتع .66دئدع» يةنع سأهبعتعثدة بواليمذ؟ ( ةت - سةن مةن بعلةن بعلل  تاق
يةنع قارعماققا يامان، ظةمما ماهعيعتعنع سةن ( سةن حوثقذر تونذص يةتمعضةن .67علعص تذرالمايسةن ق

اهللا خالعسا مئنع «:  مذسا ظئيعتتع.68» تاقةت قعلعص تذرااليسةن؟-ظعشقا قانداقمذ سةؤر) حىشةنمعضةن
ظةضةر سةن «: ظئيعتتع) خعزعر(. 69»سةؤرقعلغذحع آأرعسةن، سئنعث بذيرذقذثغا خعالصلعق قعلمايمةن

يةنع (مةن ظذنع ساثا سأزلةص بةرضعحة ظذنعثدعن سورعما ) يولذققان ظعش توغرعسعدا(ماثا ظةضةشسةث، 
  .70»)ظأزةم سأزلةص بةرمعضعحة قعلغان ظعشلعرعمدعن سورعما

حرعشعشع ؤة ظذنعثغا هةمراه بولذص االم بعلةن ظذمذسا ظةلةيهعسساالمنعث خعزعر ظةلةيهعسس
  ع توغرعسعدامئثعش

ا ظةلةيهعسساالمغا بةرض   ع مذس ر ظةلةيهعسساالمغا بةرمعضةن بعلعمن اال خعزع دةك، عنعخذددع اهللا تاظ
االمغا ب  ا ظةلةيهعسس م ب علرئمذس ةن بعلع ع  علرئمعض العم آعش ةن ظ ا    ض االمغا مذس ر ظةلةيهعسس خعزع

دذ      داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزلعرعدعن خ ةن س االمنعث دئض ذن : ظةلةيهعسس ا ظ اثا «: عثغامذس اهللا س
ا ظأضعتعشعث ظىحىن ساثا ظةضعشةيمذ؟  ذ؟ (بعلدىرضةن توغرا ظعلعمنع ماث ةنع سأهبعتعثدة بواليم » ي

دع ذ  دئ ةنع ب ان     ي ةن قويغ ةت بعل االمغا هأرم ر ظةلةيهعسس االمنعث خعزع ا ظةلةيهعسس ذص مذس ةلعؤع بول  ت
ذرل   قا مةجب ذنداق قعلعش االمنع ش ر ظةلةيهعسس عزمذ خعزع تازدعن .ذرتظةمةس عغانلعقهةرض عرت ظذس  شاض

ور وظال س م  عس وراش الزع ةن س ةت بعل ذنداق هأرم ةن. غاندا مذش ةنع م اص  ئ يي عزلعكلعرعمنع ظوثش تةرس
ايدعلعق بعلعم ؤة ياخشع ظةمةل      ، ظىحىنتولذقلعؤئلعشعم ظعبادةتلةرنع ماثا   ـ  اهللا تاظاال ساثا بعلدىرضةن ص

  مراه بواليمذ؟ ةظأضعتعص قويذشذث ظىحىن ساثا ه
 - سةن مةن بعلةن بعللة بولذشقا سةؤر«: بذ حاغدا خعزعر ظةلةيهعسساالم مذسا ظةلةيهعسساالمغا

يةنع مةن اهللا تاظاال ساثا بعلدىرمعضةن بعلعمنع بعلعدعغان، سةنمذ اهللا     . دئدع تاقةت قعلعص تذرالمايسةن 
ايرعم ظعشالرغا       عةرتاظاال ماثا بعلدىرمعضةن بعلعمنع بعلعدعغان، هةر بعرعمعز اهللا تاظاال ت   ايرعم ـ ظ صعدعن ظ

ةن م   ا، س ذيرذلغان بولغاحق ثب الر   ئنع دعغان ظعش وغرا آةلمةي ة ت انلعقعمنع  شةرعظعتعثض ةن، نع قعلغ آأرعس
  . شذثا سةن ماثا هةمراه بولذص يىرىشكة ؤة مةن بعلةن بعللة بولذشقا سةؤرـ تاقةت قعاللمايسةن

 ا (سةن حوثقذر تونذص يةتمعضةن ةنع قارعماقق ةمما ماهعيعتعنع سةن حىشةنمعضةن ي )  يامان، ظ
ةؤر  ذ س قا قانداقم ةن؟ -ظعش ص تذرااليس ةت قعلع ةن ظ   » تاق ةن س ةن بعلعم ةنع م راز بعلدىرىش ئي ث ىتع

ان ظعشالرغا ظ  ةنئظأزرعلعك بولغ راز بعلدىرعس ئكعن.تع ةن ه ، ل ةن بعلض ذ ظعشالرنعث م ع ؤة ئ سةن ظ كمعتعن
  . هةقعقعتعنع بعلمةيسةن
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اهللا خالعسا مئنع سةؤرقعلغذحع آأرعسةن«: عمذسا ظئيعتتدعغان لعنع سةندعن آأرعئ يةنع سةن م
لعق قعلمايمةن  سةن ىقعلغذحع آأر   ظعشالرغا سةؤر  ذثغا خعالص ةنع مةن ساثا بعرةر       »سئنعث بذيرذق ي

  . ظعشتا قارشعلعق آأرسةتمةيمةن
ةرتنع قو     ذ ش االمغا ب ا ظةلةيهعسس االم مذس ر ظةلةيهعسس دا خعزع ذ حاغ دعب ا «: ي ةن ماث ةر س ظةض

يةنع ظأزةم (مةن ظذنع ساثا سأزلةص بةرضعحة ظذنعثدعن سورعما ) يولذققان ظعش توغرعسعدا(ظةضةشسةث، 
   .»)سأزلةص بةرمعضعحة قعلغان ظعشلعرعمدعن سورعما

 * * * * * * *  
 $ s) n= sÜΡ$$ sù # ®L xm # sŒÎ) $ t6Ï. u‘ ’ Îû ÏπuΖŠ Ï ¡¡9$# $ yγs% uyz ( tΑ$s% $pκ yJø% u yz r& s−Í øóçFÏ9 $ yγ n= ÷δr& ô‰s) s9 |M ÷∞ Å_ $ ¸↔ ø‹ x© # XøΒ Î) 

∩∠⊇∪ tΑ$s% óΟ s9 r& ö≅ è% r& y7 ¯Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtG ó¡ n@ z Éë tΒ #[ ö9 |¹ ∩∠⊄∪ tΑ$ s% Ÿω ’ÏΤ õ‹ ½z#xσ è? $ yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ Ÿωuρ  É_ø) Ïδ ö è? ô ÏΒ 

“ Í øΒ r& # [ ô£ãã ∩∠⊂∪  
ر آئمع  ة مئثعص آئلعص بع ر (ضة حعقعشتع، شذنعث بعلةن ظذ ظعككعسع بعرلعكت آئمعنع ) خعزع

آئمعدعكعلةرنع غةرق « ):ظذنعثغا(، مذسا )يةنع آئمعنعث بعر تاختعسعنع سذغذرذؤةتتع(تئشعؤةتتع 
ةن  تعثمذ؟ سةن هةقعقةت ع تةش ذص آةتسذن دةص آئمعن ذق(بول دعث) قورقذنحل ر ظعشنع قعل » حوث بع

دع ر( .71دئ ة ) خعزع تا س ة بولذش ةن بعلل ةن بعل ةن م ةن هةقعقةت ةن -ؤرتا س ص تذرالمايس ةت قعلع  ق
ةن «: مذسا ظئيعتتع . 72دئدع» دئمعدعممذ؟ ظةهدعنع ظذنتذص قالغانلعقعمغا مئنع ظةيعبلعمة، سةن بعل

  . 73»بعللة بولذشتا مئنع قعيعن هالغا حىشىرىص قويما
  شعؤةتكةنلعكنعث بايانع توغرعسعداآئمعنع تئ

ا  ةردة مذس ذ ي اال ب ةناهللا تاظ ةمراهع خع بعل ارا   ه االم ظأزظ ر ظةلةيهعسس دةك زع ىص يذقعرعقع صىتىش
دعن آئ  ةقعقعتعنع     يبولغان نعث ه أزع ظعش اآع ظ االمغا ت ا ظةلةيهعسس االم مذس ر ظةلةيهعسس عن ؤة خعزع

عنع سور       ةن نةرسعس ذنعث بعلمعض عحة ظ ص بةرمعض ان قعلع ةندىرىص باي لعق عحىش دعن  عماس ةرت قعلغان نع ش
يعن ة  ،آئ ا حعقعص آئمعض ة يولغ دذ  بعرلعكت ةؤةر بئرع دعن خ تة  .حعققانلعقع ةن هةدعس دا آةلتىرض ز يذقعرع  بع

ذص،  االمنع تون ر ظةلةيهعسس ةرنعث خعزع انآئمعدعل ذنعثغا بولغ أرمظ عز عتع ه ذالرنع هةقس عدعن ظ  يىزعس
دع   ان قعلعن انلعقع باي ع   (.ظئلعؤالغ ة حعقت ذالر آئمعض ة    ةآئم) ظ ذق يئرعض ثعص دولقذنل ئلعص مئ ذالرنع ظ  ظ

ةرنع ظوثشاص    عصذص آئمعنعث بعر تال تاختعسعنع حعقعر    و ظةلةيهعسساالم ق  بارغاندا خعزعر  ؤئتعص ظاندعن ظذ ي
دع أزعنع  .قوي االم ظ ا ظةلةيهعسس ذؤااللماي  مذس ع   تذت داق دةؤةتت ةص مذن ذنع ظةيعبل ةرنع «: ظ آئمعدعكعل

   .»لدعثحوث بعر ظعشنع قع) قورقذنحلذق(غةرق بولذص آةتسذن دةص آئمعنع تةشتعثمذ؟ سةن هةقعقةتةن 
د  دة   مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةن ظادةم :ب ةقلع  س ث ظ ذلنع نع   قوب ر ظعش دعغان بع  قعاللماي

ةتادة . دئدع  ذ دئضةنلعك بولعد ،قعلدعث  ةتنعث مةنعسع هةققعدة  ق االرلعق    :بذ ظاي ةن هةيران ق سةن هةقعقةت
  .  دئضةنلعك بولعدذ دئدع،بعر ظعشنع قعلدعث

ر  دا خعزع ذ ؤاقتع لعتعص   االم ظةلةيهعسسب ةرتعنع ظةس ان ش االمغا قويغ ا ظةلةيهعسس عرع مذس  ظعلض
دع داق دئ ةؤ : مذن تا س ة بولذش ةن بعلل ةن بعل ةن م ةن هةقعقةت ةن ر ـ س ص تذرالمايس ةت قعلع تاق
تعراز بعلدىرمةسلعككة شةرت ئنعث ماثا ظئنعث قةستةن قعلعؤاتقان بذ ظعشعنعث، س  ئيةنع س  »دئمعدعممذ؟
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الرنعث قاتار  ان ظعش دذرقويغ ةن        .عدعن تا س ذ ظعش ةن، ب ةقعقعتعنع بعلمةيس نعث ه ذ ظعش ةن ب ع، س  حىنك
  . دذريدا باراص بعلمةيدعغان
ظةهدعنع ظذنتذص قالغانلعقعمغا مئنع ظةيعبلعمة، سةن بعلةن بعللة بولذشتا مئنع «: مذسا ظئيعتتع

ةيغةمبةر ظة ةشذثا يذقعرعدا آةلتىرىلضةن هةدعست   »قعيعن هالغا حىشىرىص قويما  لةيهعسساالم مذنداق    ص
   .»نتذص قئلعص يىز بةرضةندذرذ ظعملعقع مذساع قئتحبعرعن«: دئدع

 * * * * * * *  
 $ s) n= sÜΡ$$ sù # ®L xm #sŒÎ) $ u‹ É)s9 $ Vϑ≈ n= äñ … ã&s# tG s) sù tΑ$ s% |M ù= tG s% r& $T¡ø tΡ Oπ§‹ Ï. y— Î ötó Î/ <§ø tΡ ô‰ s) ©9 |M ÷∞Å_ $ Z↔ ø‹x© 

# Xõ3œΡ ∩∠⊆∪ * tΑ$s% óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¯Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ z Éë tΒ #[ ö9 |¹ ∩∠∈∪ tΑ$ s% β Î) y7 çG ø9 r' y™ tã ¥ ó x« $ yδ y‰ ÷èt/ 

Ÿξ sù  É_ö6 Ås≈ |Áè? ( ô‰s% |M øón= t/ ÏΒ ’ ÏoΤ ß‰©9 # Y‘ õ‹ãã ∩∠∉∪  
. ظذنع ظألتىرىص قويدع) خعزعر(ظذ ظعككعسع يةنع بعرلعكتة ماثدع، ظذالر بعر بالعنع ظذحراتتع، 

. 74 دئدع» ضذناه جاننع ناهةق ظألتىردىث، سةن هةقعقةتةن ياؤذز ظعشنع قعلدعثسةن بعر بع«: مذسا
ةت قعلعص تذرالمايسةن -ساثا مةن هةقعقةتةن مةن بعلةن بعللة بولذشقا سةؤر «: ظئيتتع) خعزعر(  تاق

يةنع (بذنعثدعن آئيعن يةنة سةندعن بعرةر ظعش توغرذلذق سورعسام «:  مذسا ظئيتتع.75»دئمعدعممذ؟
ىح (، مئنع ظأزةثضة هةمراه قعلمعغعن، )علغان ظعشعثغا ظئتراز بعلدىرسةم ق ساثا بةرضةن ؤةدةمضة ظ

   .76»مةزذرسةن) ماثا هةمراه بولماسلعقتا(مئنعث ظالدعمدا ) قئتعم خعالصلعق قعغانلعقعم ظىحىن
  بالعنع ظألتىرؤئتعشنعث بايانع توغرعسعدا

ظذنع ظألتىرىص قويدع) خعزعر(بعر بالعنع ظذحراتتع،  بعرلعكتة ماثدع، ظذالر ةظذ ظعككعسع يةن 
 ظذ بالعالرنعث ظعحعدعكع  . بايان قعلعندع يذقعرعدا ظذ بالعنعث شةهةردة آعحعك بالعالر بعلةن ظويناؤاتقانلعقع       

ع ؤة  ةث حعرايلعق ذقع  ظ ةث نذرل ع ظ دع حعراي الالص      . ظع ذنع ت دعن ش ث ظعحع االم بالعالرنع ر ظةلةيهعسس  خعزع
   .عتتةؤىظألتىر

ر «: ص مذنداق دئدع  ةكعدعنمذ قاتتعقراق ظةيعبل  عبذنع آأرضةن مذسا ظةلةيهعسساالم ظعلضعر     سةن بع
يةنع سةن تئخع هئح يامان ؤة ضذناه ظعش قعلمعغان آعحعك بعر بالعنع  بعضذناه جاننع ناهةق ظألتىردىث

  .»سةن هةقعقةتةن ياؤذز ظعشنع قعلدعث ناهةق ظألتىردىث،
)ر ع) خعزع ةؤر  «:ظئيتت قا س ة بولذش ةن بعلل ةن بعل ةن م ةن هةقعقةت اثا م ص -س ةت قعلع  تاق

ذ؟  ةن دئمعدعمم ةرت   »تذرالمايس ان ش عرع قويغ االم ظعلض ر ظةلةيهعسس ةنع خعزع تعم  ع ي ر قئ ة بع نع يةن
  .لعدعتتةآع

  يةنع قعلغان (بذنعثدعن آئيعن يةنة سةندعن بعرةر ظعش توغرذلذق سورعسام «: مذسا ظئيتتع
تعم (، مئنع ظأزةثضة هةمراه قعلمعغعن، )راز بعلدىرسةم ظعشعثغا ظئت  ىح قئ ساثا بةرضةن ؤةدةمضة ظ

نع ئ مةن يةنع س»مةزذرسةن) ماثا هةمراه بولماسلعقتا(مئنعث ظالدعمدا ) خعالصلعق قعغانلعقعم ظىحىن
  . قا هةقلعقسةنهةمراه قعلماسلعق
ةرعر ذما ،ظعبنع ج اس رةزعيةلالهذ ظةنه ةي د ظعبنع ظابب ةنلعكعنع  عن ظذب داق دئض ةظبنعث مذن ع آ ظعبن

دذ ةت قعلع انع  : رعؤاي دا، دذظ اقحع بولغان ا قعلم ذنعثغا دذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعرةرسعنع ظةسلةص ظ ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع            .ظأزعدعن باشاليتتع  اهللا تاظاالنعث رةهمعتع بعزضة ؤة      «:  بعر آىنع ص
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جايعب ظعشالرنع آأرضةن  اع بعلةن تذرغان بولسا، ظةلؤةتتة ظ   همراةقعلعص ه  ظةضةر ظذ، سةؤر  . مذساغا بولسذن 
ذق سورعسام «:  لئكعن ظذ  .بوالتتع رةر ظعش توغرذل ة سةندعن بع يعن يةن ةنع قعلغان (بذنعثدعن آئ ي

تعم (، مئنع ظأزةثضة هةمراه قعلمعغعن، )ظعشعثغا ظئتراز بعلدىرسةم  ىح قئ ساثا بةرضةن ؤةدةمضة ظ
   .»دئدع »مةزذرسةن) ماثا هةمراه بولماسلعقتا(مئنعث ظالدعمدا ) انلعقعم ظىحىنخعالصلعق قعغ

 * * * * * * *  
 $ s) n= sÜΡ$$ sù # ®L xm !# sŒÎ) !$ u‹ s?r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö s% !$ yϑ yèôÜ tG ó™ $# $yγ n= ÷δ r& (#öθ t/r' sù βr& $ yϑ èδθà Íh‹ŸÒ ãƒ #y‰ y ùθ sù $pκ Ïù # Y‘#y‰ É` 

ß‰ƒÍ ãƒ βr& Ùs)Ζ tƒ … çµ tΒ$s% r' sù ( tΑ$ s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚ −G s9 Ïµø‹ n= tã # X ô_r& ∩∠∠∪ tΑ$s% # x‹≈yδ ä−# u Ïù  É_øŠ t/ y7 ÏΖ÷ t/ uρ 4 
y7 ã⁄Îm; tΡ é'y™ È≅ƒÍρù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ tG ó¡n@ Ïµ øŠn= ¨æ # ¶ ö9 |¹ ∩∠∇∪  

ظذ ظعككعسع يةنة بعللة مئثعص بعر شةهةرضة يئتعص آةلدع، شةهةر ظاهالعسعدعن تاماق سورعدع، 
ان قعلعشتعن باش تارتتع، ظذالر بذ شةهةردة ظأرىلىص حىشةي دةص قالغان مظاهالعسع ظذالرنع مئهشةهةر 

ظةضةر خالعساث بذ «: مذسا ظئيتتع. تىزلةص قويدع) خعزعر قولع بعلةن سعالص(بعر تامنع ظذحراتتع، ظذنع 
ر  (.77»ظعش ظىحىن ظةلؤةتتة ظعش هةققع ظالغان بوالتتعث  ذ، سة «: ظئيتتع ) خعزع ةن مئنعث ب ن بعل

هةقعقعتعنع ساثا ) يذقعرعقع ظىح ظعشنعث( تاقةت قعلعص تذرالمعغان - ، سةن سةؤر)ؤاقتعمعز(ظايرعلعش 
  . 78يحىشةندىرىص بئرة

  تامنع تىزةص قويذشنعث بايانع توغرعسعدا 
راز    تعم ظعتع ع قئ االمغا ظعكك ر ظةلةيهعسس االم خعزع ا ظةلةيهعسس عنعث مذس ذ ظعككعس اال ظ اهللا تاظ

ة : بعلدىرىص بولغاندعن آئيعنمذ يةنة بعللة ماثغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع            ذ ظعككعسع يةن ظ
دع  تعص آةل ة يئ ر شةهةرض ثعص بع ة مئ ذ شةهةر بولسا : ظعبنع جةرعر ظعبنع سعرعننعث بعلل ة”ظ  “ظةيل

ادةملعرع عظذ ظعككعس  «: هةدعستة مذنداق دةص آةلدع    .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   ،رعدذرعشةه بئخعل    ظ
   .»بعر شةهةرضة يئتعص آةلدع

 ان قعلعشتعن باش تارتتع، مهرعدع، شةهةر ظاهالعسع ظذالرنع مئشةهةر ظاهالعسعدعن تاماق سو
) خعزعر قولع بعلةن سعالص(ظذالر بذ شةهةردة ظأرىلىص حىشةي دةص قالغان بعر تامنع ظذحراتتع، ظذنع 

دع  ةص قوي ذرذنقع هال   تىزل ذنع ب ةنع ظ ر       ي تة خعزع ةن هةدعس دا ظأتك دع، يذقعرع ةلتىرىص قوي ة آ عتعض
امنع ق    ان قعلعندع، بذ، بعر مأجعزة خاراآت             ألع بعلةن ي    وظةلةيهعسساالم ت ىزةص قويغانلعقع باي  عك رلئلةص ت

  . ظعشتذر
ذ ظعش «: ا مذسا ظةلةيهعسساالم خعزعر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع تتعبذ ؤاق  ظةضةر خالعساث ب
ةنع ظذالر بعزنع م       »تتة ظعش هةققع ظالغان بوالتتعث ظىحىن ظةلؤة   ظذالرغا   آئيعن همان قعلمعغاندعن   ئ ي

  . بعكاردعن ظعشلةص بئرعشعث اليعق بولمايدذ
)ايرعلعش «: ظئيتتع) خعزعر ةن مئنعث ظ ةنع خعزعر ظةلةيهعسساالم    )ؤاقتعمعز (بذ، سةن بعل  ي

العنع ظألتى:مذسا ظةلةيهعسساالمغا ةن ب دا، رؤةتكةن سةن م يعن ؤاقتعم رةر ،بذنعثدعن آئ ة سةندعن بع  يةن
ذق سورعسام  راز بعلدىرسةم(ظعش توغرذل ةنع قعلغان ظعشعثغا ظئت  قعلمعغعن ، مئنع ظأزةثضة هةمراه)ي

ذ ندئضةن شةرت  ا ب ايرعلعش ع قويغان ظعدعث، مان ةن مئنعث ظ ةت -سةن سةؤر، )ؤاقتعمعز(سةن بعل  تاق
   .دئدع هةقعقعتعنع ساثا حىشةندىرىص بئرةي) عشنعثيذقعرعقع ظىح ظ(قعلعص تذرالمعغان 
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 * * * * * * *  
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يدعغان بعرقانحة نةصةر آةمبةغةلنعث آئمعسع ظعدع، مةن ظذنع آئمعضة آةلسةك، ظذ دئثعزدا ظعشلة 

هةرقانداق ) يةنع بارعدعغان يوللعرعدا(ظذالرنعث ظالدعدا ) حىنكع،(ظةيعبناك قعلماقحع بولدذم، ) تئشعص(
  .79 تارتعؤالعدعغان بعر صادعشاه بار ظعدع) زورلذق بعلةن(ساق آئمعنع ظعضعسعدعن 

  ع توغرعسعدانعث سةؤةبعشتئشعؤةتآئمعنع 
ئكعن مذسا      ئضعدعكع ه  ئظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاال ظذنعثغا ت        بذ، خعزعر  كمةتلةرنع بعلدىرضةن، ل

قع    ان ؤة تاش ةي قالغ االم بعلةلم ان     ىنىرأآ ظةلةيهعسس ةقعقعتعنع باي الرنعث ه ةن ظعش اراص ظةيعبلعض ة ق شعض
ان قعلعص مذنداق د        . ذردقعلعشع ةيعبلعك قعلعشعم     : ئدع خعزعر ظةلةيهعسساالم بذ ظعشنع باي مةن آئمعنع ظ

عؤةتتعم ذنع تئش ىن ظ ذال .ظىح ع، ظ ةررحىنك ةن    ه ذق بعل عدعن زورل ع ظعضعس اق آئمعن داق س قان
ةيعبلعك ظعكةنلعكعنع آأرىص      ع تأنعث قئشعدعن ظ  بعر صادعشاه  زالعم تارتعؤالعدعغان دذ، صادعشاه آئمعنعث ظ

ايدعلعنعدعغان     قا ص دعن باش ا، آئمع ذنع تارتعؤالمعس دعن    ظ كعنلةر ظذنعث وق معس ع ي ق  نةرسعس داؤاملع
ذن دةص دعم  ،صايدعالنس ةيعبلعك قعل ذنع ظ ةز.  ظ علعرع ي  ب ث ظعض ة، آئمعنع دع ئع رعؤايةتت العالر ظع  ،تعم ب

  . دئيعلضةن
 * * * * * * *  
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ةن( ا ) ظألتىرىلض ذنعث ظات ةك، ظ ا آةلس دع-بالعغ أمعن ظع ع م عر . ( ظانعس لعدة آاص ذ ظةس ظ

دا  ا ) يارعتعلغانلعقتعن، حوث بولغان ذفرعنع ظات ةن آ ذمراهلعق بعل ذنعث ض غا تئثعشعدعن  ظانعسع-ظ
شذنعث ظىحىن بعز ظذالرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظذالرغا ظذ بالعغا قارعغاندا صاك ؤة آأيىملىك . 80قورقتذق

  .81صةرزةنت ظاتا قعلعشعنع ظعرادة قعلدذق
  سةؤةبع توغرعسعدا ئتعشعنعث ؤىبالعنع ظألتىر
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةيغةمبة  ،ظعبن دعن ص ع آةظب ةي ظعبن داق   ظذب االمنعث مذن ر ظةلةيهعسس

صىتىلضةن آىنعدعال آاصعر    ) ظذنعث قعلمعشلعرع( باال  ؤةتكةنىىرخعزعر ظألت «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
شذثا خعزعر   . عن رعؤايةت قعلدع  دبذ هةدعسنع ظعبنع جةرعرمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما      . صىتىلضةن

ظذ ظةسلعدة آاصعر يارعتعلغانلعقتعن، . ( ظانعسع مأمعن ظعدع-تا ظذنعث ظا: ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع
ا ـ      ظانعسعغا تئثعشعدعن قورقتذق-ظذنعث ضذمراهلعق بعلةن آذفرعنع ظاتا ) حوث بولغاندا ةنع ظات ي

عؤ  عنظانعس عرلعقتا داؤاملعش ذنعث آاص امراقلعقع ظ ان ظ ذنعثغا بولغ ذص ئعث ظ ةؤةبحع بول رعدعغانلعقعغا س
  . قتذققئلعشعدعن قور
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ةتادة ذ: ق االظ ةك خ         ب ع ب ا ـ ظانعس دا ظات ذلغان ؤاقتع ةك    ذ تذغ ةندة ب دع، ظألتىرىلض ان ظع ال بولغ ش
ا ـ ظانعسعنعث هاالك بولذشع     .قايغذرذص آةتتع  ظذ بالعنعث سةؤةبع     مذبادا ظذ باال هايات قالغان بولسا، ظات

 حىنكع، اهللا تاظاالنعث مأمعن    . الزعمدذرعبعلةن بوالتتع، شذثا هةرقانداق ظعنسان اهللا تاظاالنعث رازع بولذش   
ان هأآ      دعغان نةرسعدة حعقارغ دعغان بعرةر نةرسعدة حعقارغان هأآىمع ظذ ياقتذرع معدعن ىآعشع ياقتذرماي

  .  دئدع،ظذنعثغا صايدعلعق بولذشع مذمكعندذر
دع         داق دةص آةل تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ ةد رعؤاي ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ث مأ«: ب ة  اهللا تاظاالنع معنض

ة    . »دذرعمع ظذنعث ظىحىن ياخشعلعق     ىحعقارغان هةر قانداق هأآ    سعلةر  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
  .))1بعرةر نةرسعنع ياقتذرماسلعقعثالر مذمكعن، ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر

 اك ؤة دا ص ا قارعغان ذ بالعغ ذالرغا ظ ذالرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظ أيىملىك شذنعث ظىحىن بعز ظ آ
رادة قعلدذق  ا قعلعشعنع ظع ةتنعث مةنعسع هةققعدة     ظعبنع جةرعر     صةرزةنت ظات ظذالرغا ظذالر ظذ     :بذ ظاي

ةك آأيىنعدعغانبالعغا  ا ب ذ بالعغ دا ب اكقارعغان ا قعلعش ، ص ةرزةنت ظات دذقص رادة قعل  ، دئضةنلعكتذرنع ظع
  . دئدع

 * * * * * * *  
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) هةققع بولغان(تامغا آةلسةك، ظذ شةهةردعكع ظعككع يئتعم بالعنعث ظعدع، تام ظاستعدا ظذالرنعث 
، )تام ظأرىلىص آةتسة، خةزعنعسع ظئحعلعص قئلعص آعشعلةر ظذنع ظئلعص آئتةتتع(خةزعنعسع بار ظعدع 

ام ظاستعدعكع صةرؤةردع.  ظانعسع ياخشع ظادةم ظعدع -ظذالرنعث ظاتا  دا ت ذالرنعث حوث بولغان ضارعث ظ
رةهمعتعدذر، ظذنع ) ظذالرغا قعلغان(خةزعنعسعنع حعقعرعؤئلعشعنع ظعرادة قعلدع، بذ صةرؤةردعضارعثنعث 

بةلكع ظذنع اهللا نعث ظةمرع ؤة (مةن ظأز خاهعشعم بويعحة قعلغعنعم يوق ) يةنع يذقعرعدعكع ظىح ظعشنع(
  . 82» تاقةت قعلعص تذرالمعغان نةرسعلةرنعث هةقعقعتع ظةنة شذ- سةؤر، سةن)ظعلهامع بعلةن قعلدعم

  نعث سةؤةبع توغرعسعداذشتامنع هةقسعز تىزةص قوي
ام ظاستعدا     تئمعظذ شةهةردعكع ظعككع يئتعم بالعنعث  حىنكع،   .مةن بذ تامنع تىزةص قويدذم      ظعدع، ت

ةتادة ؤة باشقعالر  . ظذالرنعث خةزعنعسع بار ظعدع ام ظاستعدا ظذالرنعث    : ظعكرعمة، ق غان مال ـ   ذلمىص قوي أآ ت
ةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر     .  دئدع ،بار ظعدع دذنياسع   اراش ظاي جةرعر اهللا تاظاال ظذنعثغا      بذنع ظعبنع  .بذ ق

  . توغرا دةص قارعدع !رةهمةت قعلسذن
 ا ذالرنعث ظات دع -ظ ادةم ظع ع ظ ع ياخش ا     ظانعس علةرنعث قعلغ ع آعش ة ياخش ذ ظايةتت ةنع ب ن  ي

ةر   اال ـ حاقعلعرعغعمذ ي      عظعبادعتعنعث ب ار       ئكعتع ظذالرنعث ب اآعت ب  شذنعث بعلةن   .تعدعغانلعقعغا دةلعل ـ ص
اظةت                ذالرغا شاص ع ظ ة دادعس دذ، ظاخعرةتت اقلعنعص قالع ةردعن س ادا خةتةرل اقعلعرع دذني اال ـ ح ذالرنعث ب ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع216سىرة بةقةر ) 1(
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ذن   ةن بولس ع خذرس دذ ؤة دادعلعرعن رع ،قعالالي ذالرنعث دةرعجعلع الع   دةص ظ ةث ظ ة ظ ة ي جةننةتت  دةرعجعض
  . ر باردذرة ظايةت ؤة هةدعسل آةلضةنبذ هةقتة. لعدذىتىرأآ

ةير  ،سةظعد  تعمنعث مال ـ    ئظعككع ي (اهللا تاظاال  :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ، ظعبنع جذب
ع دع     ) مىلكعن اقالص قال ةؤةبعدعن س علعقع س عنعث ياخش عنعث دادعس ذ ظعككعس ع، اهللا ت.ظ ذ   حىنك اال ظ اظ

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،ظعككعسعنع ياخشع دةص بايان قعلمعدع
 رادة ام ظاستعدعكع خةزعنعسعنع حعقعرعؤئلعشعنع ظع دا ت ذالرنعث حوث بولغان صةرؤةردعضارعث ظ
ـألتىر      قعلدع ا قعلعشعنع     ”ؤةتكةندة  ىيةنع خعزعر ظةلةيهعسساالم بالعنع ظ ةرزةنت ظات ؤة  “ظعرادة قعلدذق    ص

ةمما بذ   . دةص ظعرادعنع ظأزعضة نعسبةت بةرضةن ظعدع     “قعلماقحع بولدذم  ةيعبناكظ”شعؤةتكةندة  ئمعنع ت آئ  ظ
ةردة   ةردع     “ظعرادة قعلدع   صةرؤةردعضارعث ”ي العالرنع   . دةص ظعرادة قعلعشنع اهللا تاظاالغا نعسبةت ب  حىنكع، ب

  . ىحعدذرراستعنع اهللا تاظاال بعلض. اهللا تاظاالدعن باشقعسع حوث قعاللمايدذ
  خعزعرنعث صةيغةمبةر ياآع ظةمةسلعكع توغرعسعدا
صةرؤةردعضارعثنعث  بذ: اهللا تاظاالنعث خعزعر ظةلةيهعسساالمنعث دئضةن سأزعنع بايان قعلعص آةلضةن

مةن ظأز خاهعشعم بويعحة قعلغعنعم ) يذقعرعدعكع ظىح ظعشنع يةنع(رةهمعتعدذر، ظذنع ) ظذالرغا قعلغان(
ذرالمعغان -، سةن سةؤر )هللا نعث ظةمرع ؤة ظعلهامع بعلةن قعلدعم بةلكع ظذنع ا (يوق  ةت قعلعص ت  تاق

بئلعقنع ظذنتذغان حوث      (ظذ ظعككعسع     :  دئضةن ظايعتعدة ؤة ظذنعث       »نةرسعلةرنعث هةقعقعتع ظةنة شذ 
دا اس    ) تاشنعث يئنع ة خ ث ظأزعمعزض ة ظئرعشكةن ؤة بعزنع وث مةرهةمعتعمعزض دعلعرعمعزدعن ح ث بةن بعزنع

ع ظعل ةيبنع (معمعزن ي غ ةنع ظعلمع دعنع  ) ي ر بةن ةن بع ز بعلدىرض االمنع (بع ر ظةلةيهعسس ةنع خعزع ) ي
  .  دئضةن ظايعتعدة ظذنع صةيغةمبةر دةيدعغان آعشعلةر ظىحىن دةلعل ـ صاآعت باردذر))1ظذحراتتع

  دةص ظاتعلعشعنعث سةؤةبع توغرعسعدا ( يةنع يئشعل)خعزعر ظةلةيهعسساالمنعث خعزعر 
ام ظ ةدظعم داق   ى ظةبذه،ةهم عدا مذن ر توغرعس االمنعث خعزع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رةيرع

دذ ةت قعلع ر«: دئضةنلعكعنع رعؤاي دع)2(“يئشعل” خعزع وت      . دةص ظاتال ذرذق ظ ذ ق نعث لةرحأصـ  حىنكع، ظ
 بذ . »يئشعل بولذص ظىنىص حعقعشقا باشلعدع     ـ   صاحأصلةر ظذنعث ظاستعدعن ي ـ ، ظوت  غاندادة ظولتذرعظىست

  . هةدعسنع ظابدذرازاقمذ رعؤايةت قعلدع
داق    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ذ ظةب ام بذخارعم ظعم

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ر «: دئض عل”خعزع دع “يئش وت          .دةص ظاتال ذرذق ظ ذ ق ع، ظ نعث لةرحأصـ  حىنك
تعدة ظولتذر داظىس وتغان تعدعن  ـ     ، ظ ذنعث ظاس لةر ظ لعدع   صا ي حأص قا باش ىص حعقعش ذص ظىن . »يئشعل بول

  .  دةيدعغان آأزقاراشمذ بار،صراقتا ظولتذردعذت) نعث ظىستعدة ظةمةسةرحأصلـ قذرذق ظوت (خعزعرنع 
ةؤر ةن س ذ-س ة ش ةقعقعتع ظةن علةرنعث ه ذرالمعغان نةرس ص ت ةت قعلع ةن  » تاق ذ م ا ب مان

  .  ظعشالرنعث بايانعدذرماي تعت ـ تعت بولذص آةتكةنحة سةؤر قعاللع خةؤةر بئرعص بولغ ساثاهةقعقعتعدعن
عنعث     ع قعسس ث ضئص اش خادعمنع ةن ي ة آةلض ةن بعلل االم بعل ا ظةلةيهعسس عدا مذس عنعث بئش قعسس

ان قعلعنعشعدعكع      : يوق بولذص آةتكةنلعكع هةققعدة سوظالنعث جاؤابع مذنداق         ظايعغعدا   بذ قعسسعنعث باي
 مذسا  .شالردذر علعقعدا بولغان ظ عخعزعر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذالرنعث ظار  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن     ،مةقسةت

                                                 
  .  ـ ظايةت65سىرة آةهف ) 1(
 . خعزعر ظةرةب تعلعدعكع لةؤزع بويعحة يئشعل دئضةننع بعلدىرعدذ) 2(
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مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة       ) ضئصع حعقمعسعمذ    (نعث ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة آةلضةن ياش خادعم         
اردذر  ل. ب االمدعن     ةردةهةدعس ا ظةلةيهعسس ذنعث مذس ةنلعكع ؤة ظ ذن ظعك ع ن ة ظعبن معنعث يىش ذنعث ظعس  ظ
  . قعلعنعدذ ظعشعغا مةسظذل بولغانلعقع بايان ل ظةؤالدعنعثظعسراظعآئيعن 

 * * * * * * *  
 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ uρ tã “ ÏŒ È ÷tΡ ö s)ø9 $# ( ö≅ è% (#θè= ø?r' y™ Ν ä3øŠn= tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #· ò2ÏŒ ∩∇⊂∪ $ ¯ΡÎ) $̈Ψ ©3tΒ …çµ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

çµ≈ sΨ ÷ s?# uuρ ÏΒ Èe≅ ä. &ó x« $Y7 t6 y™ ∩∇⊆∪  
ذالر  ةن(ظ ذدعيالري عدذ ) ع يةه ذق سورعش ةين توغرذل ةندعن زذلقةرن ذنعث «. س ةن ظ ة م سعلةرض
 -ظذنعثغا بعز زئمعندا هةقعقةتةن آىح .  83دئضعن» بايان قعلعمةن ) ؤةهيع ظاساسعدا (قعسسعسعنع 

  ..84قذدرةت ظاتا قعلدذق، ظذنعثغا ظأز مةقسعتعضة يئتعشنعث صىتىن يوللعرعنع ظاسانالشتذرذص بةردذق
  لقةرنةيننعث قعسسعسع توغرعسعدا زذ

ةنع يةهذدعيالر (ظذالر : اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة مذنداق دةيدذ     ذق ) ي ةين توغرذل سةندعن زذلقةرن
  .دئضعن» بايان قعلعمةن) ؤةهيع ظاساسعدا(سعلةرضة مةن ظذنعث قعسسعسعنع «. سورعشعدذ

ذالردع  ذدعيالرغا ظ عرلعرعنعث يةه ةآكعنعث آاص دا م ز يذقعرع االمدعن بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص
ئزعص يىرضةن    آظذنعثدعن زئمعننع  سعلةر:سورايدعغان نةرسة سوراص ظادةم ظةؤةتكةنلعكعنع، يةهذدعيالرنعث    

وراثالر     دعن س عتلةردعن ؤة روه ةن يعض لعرع بعلعنمعض عدعن، قعلمعش ةن   ،آعش ذنعث بعل ةنلعكعنع ؤة ش  دئض
   .تذقسىرة آةهفنعث حىشكةنلعكعنع بايان قئلعص ظأت

  زذلقةرنةيننعث آاتتا صادعشاه ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 ةن آىح دا هةقعقةت ا قعلدذق -ظذنعثغا بعز زئمعن ذدرةت ظات ةنع بعز ظذنعثغا صادعشاهالدا       ق ي

ايمانلعرع ت اش س ذرذش ؤة قورش كةر، ظ ذدرةت، ظةس دعغان ق ا وبولع اهلعقنع ظات ا صادعش ان آاتت ذق بولغ ل
 . ظذنعثغا بارلعق شةهةرلةر بويسذندع  .ةرق ؤة غةربلعرعضعحة صادعشاه بولدع    زئمعننعث ش   ظذ شذثا. قعلدذق

دع  اش ظةض ة صادعشاهالر ب ذنعث    .هةمم ةت بولسذن هةممعسع ظ ر معلل قا بع اآع باش ةرةب بولسذن ي ةيلع ظ  م
 حىنكع، ظذ   .دةص ظاتالدع ) ىزلىكضيةنع ظعككع مىث ( زذلقةرنةين   ظذ:  شذثا بةزع ظالعمالر   .خعزمعتعدة بولدع 

  .  دئدع،ىزع بولغان شةرق بعلةن غةربكة بارغانضقذياشنعث ظعككع مىث
 ةردذق ىتىن يوللعرعنع ظاسانالشتذرذص ب أز مةقسعتعضة يئتعشنعث ص ظعبنع ظابباس     ظذنعثغا ظ

قعالر       اك ؤةباش ةتادة، زةهه ذددع، ق ة، س ةير، ظعكرعم ع جذب ةظعد ظعبن د، س ذما، مذجاهع ذ ظةنه ذ رةزعيةلاله ب
ع ةتنعث مةنعس دةظاي ة يئتع  (: هةققع أز مةقسعتعض ذنعثغا ظ ة عشظ ىتىنض الرداص ةردذق)  ظعش م ب  بعلع

ةنلعكتذر دع،دئض ةتادة .  دئ دة   ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنعثغا :ب ذنعث   ظ ع ؤة ظ ث يوللعرعن  زئمعننع
   .ذر دئدعت دئضةنلعكرعنع بةردذقلعبةلضع

هةممة  ) ة ؤة سةلتةنةتعضة آئرةآلعك  ظأزعض (ظذنعثغا   : اهللا تاظاال بعلقعس توغرعسعدا مذنداق دئدع      
ةن   ةن ظعك ة بئرعلض اهالرغا آ  ))1نةرس ذنعثغا صادعش ةنع ظ ةن     ئ ي علةر بئرعلض ة نةرس ان هةمم ك بولغ رةآلع

ةن اال زذلقةرنةين. ظعك ع، يضشذنعثدةك اهللا تاظ ع  ـ  زائعمذ ظعقلعمالرن قعشالقالرنع، شةهةرلةرنع ؤة زئمعنالرن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة نةملة ) 1(



  
  
  

  

 

 674                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةؤةب   ع ؤة س قا يولالرن ةتهع قعلعش ةردع ص تذرذص ب مةنلةرنعث.لةرنع ظاسانالش عنع دىش ذندذردع هةيؤعس  . س
ذندذردع     رعكالرنع بويس دىردع ؤة مذش اش ظةض اهالرنع ب نعث    .صادعش ة يئتعش أز مةقسعتعض ذنعثغا ظ  ،ظ

   .راستعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. ئرعلدعصىتىن يوللعرع ظاسانالشتذرذص بصادعشاهالرغا آئرةآلعك بولغان 
* * * * * * *   

 yì t7ø? r' sù $·7 t6y™ ∩∇∈∪ # ®L xm #sŒ Î) xn= t/ z> Í øó tΒ Ä§ôϑ ¤±9 $# $yδ y‰ y ùρ Ü> ãøó s? ’ Îû B ÷tã 7π t⁄Ïϑ xm y‰ y ùρ uρ 
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 ظذ آىنصئتعش تةرةصكة يئتعص .85ثدعيولغا ما) اهللا ظذنعثغا ظاسانالشتذرذص بةرضةن(زذلقةرنةين 
ظذ بذالقنعث يئنعدا بعر تىرلىك . بارغاندا، آىننعث قارا اليلعق بذالققا صئتعص آئتعؤاتقانلعقعنع هئس قعلدع

ذحراتتع  ةين «: بعز . قةؤمنع ظ دة ! ظع زذلقةرن ذالرغا ياخشع مذظامعلع اآع ظ ذالرنع جازالعغعن ي سةن ظ
آعمكع زذلذم قعلغان بولسا، بعز ظذنع جازااليمعز، ظاندعن ظذ «: ظئيتتع زذلقةرنةين .86دئدذق» بولغعن

 آعمكع ظعمان ظئيتسا .87صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذ، صةرؤةردعضارع ظذنع قاتتعق جازااليدذ
  .88»ؤة ياخشع ظةمةل قعلسا، ظذنعثغا ظةث ياخشع مذآاصات بئرعلعدذ، ظذنع قوالي ظعشقا بذيرذيمعز

  كة بارغانلعقع توغرعسعداغةربذلقةرنةيننعث ز
 يولغا ماثدع ) اهللا ظذنعثغا ظاسانالشتذرذص بةرضةن (زذلقةرنةين   بذ ظايةتنعث مةنعسع    مذجاهعد
ةتادة      .  دئدع  ،نعث ظارعسعدعكع يولدا ماثدع   غةربظذ شةرق بعلةن    : هةققعدة ةتنعث مةنعسع هةققعدة ق : بذ ظاي

  . دئدع،نعشانلعرعدا ماثدععدا ؤة ظذنعث ظذ زئمعننعث يوللعر
 ظذ آىنصئتعش تةرةصكة يئتعص بارغاندا         ىرىص ت  غةرب  يةنع ظذ يول ي راق ع  زئمعننعث ظةث ي  ة تةرةص

اردع  عحة ب دذر  .يةرلعرعض ث غةربع عمذ زئمعننع ذ بولس ةك    . ظ ة يةتم ث غةربعض تعن آىننع مان تةرةص ةمما ظاس  ظ
ذمكعن ظةمةس   عحعلةر .ذرتم دا بع   : قعسس ةين زئمعن ث     زذلقةرن يعن آىننع دعن آئ عل ماثغان رعصر مةزض   آع

دذ  ئآ ان قعلع ان دةص باي ذنعث ظارقعسعدا قالغ ع ظ أزدذر .تعش ظورن وق س ذ ظاساسع ي ذنعث آىص. ب نحعسع ع ب
  .دذر ظويدذرمعلعرعقذص حعققانو، خعرعسعتعيانالر ؤة ظذالرنعث ظعحعدعكع يالغانحعلعرعنعث تييةهذدع
 ئتعص آئ ذالققا ص ارا اليلعق ب انلعقعنع هئس قعلدع آىننعث ق ةنع ظذ قذياشنع دئثعز        تعؤاتق ـ  ي

 خذددع  ث دئثعزنعث بويلعرعغا بارغان هةر قانداق آعشع قذياشنع        . آةتكةنلعكعنع آأردع     آعرعص غاآيانوظ
ا رعصدئثعزغ دذدةك آةتكةن آع أتعن . آأرع ذياش ظأزعنعث ت ة بولسا ق  وربعتعسعدعنع مئثعش ظح ظةمةلعيةتت

  . ظايرعلمايدذ
 نعث يئنعدا بعر تىرلىك قةؤمنع ظذحراتتع ظذ بذالق        ا ةؤم ظعنسانالرنعث ظعحعدعكع آاتت ةنع بذ ق ي

  . بعر قةؤم ظعدع دةص بايان قعلعنعدذ
ز ةين«: بع ع زذلقةرن ولغعن ! ظ دة ب ذالرغا ياخشع مذظامعلع اآع ظ ازالعغعن ي ذالرنع ج » سةن ظ
دذق  دع دئ أآىمران قعل ذالرغا ه ةيننع ظ اال زذلقةرن ةنع اهللا تاظ أآىم حعقعر.ي عدا ه ذالر توغرعس دعغان ع ظ
ة  ظذالرغا قارشع ظذنعثغا    .قعلدع  ةردع غةلعب اال ـ      ، اهللا تاظاال ظذنعثغا ظةضةر خالعسا    . ب ألتىرىص ب  ظذالرنع ظ
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اآع فعدعية   ئرعش، قعلعش يىزعسعدعن ظذالرنع قويذص ب  خالعسا ياخشعلعق  ياآع  لعش  ئحاقعلعرعنع ظةسعر ظ    ي
   .عنع بةردعش ظعختعيارظئلعص قويذص بئرع

آعمكع زذلذم « :نع قئلعص مذنداق دئدع   عرعدعغان سأز ذع ؤة ظادعللعقع حعقعص ت    كنعث مأمعنلع أزعظ
ذنع جازااليمعز يةنع آعمكع آاصعرلعقعدا ؤة شئرعكلعكعدة داؤام قعلسا،  قعلغان بولسا ةتادة  بعز ظ بذ   ق

ةتنعث مةنعسع هةققعدة ألتىرعمعز: ظاي ةنع بعز ظذنع ظ دعي اهعغا ظان.  دئ ارعنعث دةرض ذ صةرؤةردعض دعن ظ
ةردة     قايتذرذلعدذ، صةرؤةردعضارع ظذنع قاتتعق جازااليدذ   بذ ظايةتتة قعيامةتنعث بولعدعغانلعقعغا ؤة ظذ ي
  . مذآاصات ؤة جازانعث بارلعقعغا دةلعل ـ صاآعت باردذر

آعمكع ظعمان ظئيتسا ؤة ياخشع ظةمةل قعلسا عر اهللا تاظاالغا  شئرعكع يوق بنعثيةنع آعمكع بعز
ا ظةضةشسة،  ارةت بولغان حاقعرعقعمعزغ ادةتتعن ظعب دذظعب ات بئرعلع ةث ياخشع مذآاص ذنعثغا ظ ةنع  ظ ي

ة اهللا تاظاالن ذنعثغا ظاخعرةتت اعظ دذ (عدا هث دةرض ات بئرعلع ع مذآاص ةث ياخش قا ). ظ والي ظعش ذنع ق ظ
  .  دئدع، دئضةنلعكتذربذيرذيمعز ع ظعشقاظذنع ياخش: ع هةققعدة مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعس»بذيرذيمعز

 * * * * * * *  
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 زذلقةرنةين آىنحعقعش .89يولغا ماثدع) اهللا ظذنعثغا قواليلعق قعلعص بةرضةن(اندعن زذلقةرنةين ظ

تةرةصكة بارغاندا، آىننعث شذنداق بعر قةؤمنعث ظذستعضة حىشىؤاتقانلعقعنع آأردعكع، ظذ قةؤمضة بعز 
دعن( اقلعنعدعغان ) آىننعث هارارعتع ارلعق(س ارةت قات يعم، ظعم دذقنةرسعلةرنع ظا) آع ا قعلمع . 90ت

دع  ةهؤال شذنداق بول تعكع (ظ ئتعش تةرةص عمذ آىنص تعكع آعشعلةرض ىنحعقعش تةرةص ةين آ ةنع زذلقةرن ي
  . 91بعز ظذنعث قولعدعكع نةرسعلةردعن تولذق خةؤةردار ظعدذق). آعشعلةرضة قعلغان مذظامعلعنع قعلدع

   تةرةصكة بارغانلعقع توغرعسعداشةرقزذلقةرنةيننعث 
ذ آى ةنع ظ قاي ول نصئتعشتعن آىنحعقعش دع ي ذالرنع   .ظال ة، ظ ةؤمنعث قئشعدعن ظأتس داق ق ذ هةرقان  ظ

ذب قعل صمةغل ذندذردع ،ع ة بويس ان ظ  ظأزعض ا ظعم ذالرنع اهللا تاظاالغ اقعردع ئ ؤة ظ قا ح ذالر  .يتعش ةر ظ  ظةض
أز  ذنعثغا ظ ةن  ظ ارلعقع بعل ذندع  ظعختعي ا بويس ا . بويسذنس داق قعلمعس ةر ظذن ذالرنع  ،ظةض ةن ح بعىآظ ل
 ظذالرنعث مال ـ دذنياسعنع ظالدع ؤة هةر قةؤمدعن قوشنا ظعقلعمدعكعلةر بعلةن بولعدعغان              .بويسذندذردع 

دع   علةرنع ظال دعغان آعش عص بئرع ة ياردةملعش تا ظةسكةرلعرعض ىن .ظذرذش ث آ ذ زئمعننع ة ئحعقعش ي ظ رعض
   .عدعغان هئح نةرسعسع يوق قةؤمنع آأربارغاندا آىندعن ساقلعنعد

ة ة زذلقةرن ةؤمنعث ظذستعض ر ق ذنداق بع ث ش دا، آىننع كة بارغان ىنحعقعش تةرةص ين آ
ارةت (ساقلعنعدعغان ) آىننعث هارارعتعدعن (حىشىؤاتقانلعقعنع آأردعكع، ظذ قةؤمضة بعز  يعم، ظعم آع

ارلعق  دذق ) قات ا قعلمع علةرنع ظات ث   نةرس أزلعرعنع آىننع ذالرنعث ظ ةنع ظ اقاليدعغان  هارارعت ي دعن س ع
ر هئح  ظذال رعؤايةت قعلعنعشحة  : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدةقةتادة . خع يوقتذرعاآع دةل ـ دةر بعناسع ؤة ي

ةر ظاستعغا آعر          . يةردة ياشايدعغان ظادةملةرمعش   ةيدعغانمنةرسة ظىن  ان حاغدا ي  .ؤالعدعكةن ع ظذالر آىن حعقق
ىن ظ يعن آعر ئآ ةندعن آئ ان يةرلععضعلض ا ؤة ت ؤالغ ص ظئتعزلعقلعرعغ دعن حعقع ا  ذرع ذش يوللعرعغ رم

  . دئدع ،ماثعدعكةن
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 دع ذنداق بول ةهؤال ش ئتعش (ظ عمذ آىنص تعكع آعشعلةرض ىنحعقعش تةرةص ةين آ ةنع زذلقةرن ي
بعز ظذنعث قولعدعكع نةرسعلةردعن تولذق خةؤةردار ). تةرةصتعكع آعشعلةرضة قعلغان مذظامعلعنع قعلدع

دذق ذددعالر  ظع د ؤة س دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ارلعق   :ب كةرلعرعنعث ب ذنعث ؤة ظةس ز ظ بع
ذرعمعز  ةهؤاللعرعنع بعلعص ت ة ب       .ظ قا يةرلةرض قا ـ باش ةؤملعرع باش ذالرنعث ق عمذ ؤة أ ظ ةن بولس لىنىص آةتك

 حىنكع،  .ذالرنعث ظةهؤالعدعن هئح نةرسة يوشذرذن ظةمةس        ضة ظ   بعز بولسعمذ،    يةر يئرعلعدعغان ظذالر بعلةن   
اال ما: اهللا تاظ ةس     شىبهعسعزآع،ظاس عي ظةم ا مةخص ة اهللا غ ئح نةرس دعكع ه ذر ))1ن ؤة زئمعن ان زاتت   بولغ

   . دئدع،دئضةنلعكتذر
 * * * * * * *  

 §Ν èO yì t6ø? r& $ ·7t6 y™ ∩⊄∪ # ®Lxm # sŒÎ) xn= t/ t ÷t/ È ø £‰¡¡9 $# y‰ y` uρ ∅ ÏΒ $ yϑ ÎγÏΡρßŠ $ YΒ öθs% ω tβρßŠ% s3tƒ tβθßγ s)ø tƒ 

Zωöθ s% ∩⊂∪ (#θä9$s% #x‹≈ tƒ È ÷ tΡ ös) ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ ù'tƒ ylθã_ù' tΒ uρ tβρß‰Å¡ø ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ö≅ yγ sù ã≅ yèøgwΥ y7 s9 % ¹ ö̀ yz #’ n?tã 

βr& Ÿ≅ yèøg rB $sΨ uΖ ÷ t/ öΝßγ sΨ ÷ t/ uρ # t‰ y™ ∩⊆∪ tΑ$s% $tΒ  Éi_©3tΒ ÏµŠ Ïù ’ Ïn1 u‘ Ö ö yz ’ ÏΤθãΨ‹ Ïã r'sù >ο §θà) Î/ ö≅ yèô_ r& öΝ ä3sΨ ÷ t/ öΝ æη uΖ÷ t/ uρ 

$·Β ôŠ u‘ ∩∈∪ ’ ÏΤθè?#u u t/ã— Ï‰ƒÏ‰ ut ù: $# ( # ®Lxm #sŒÎ) 3“ uρ$y™ t ÷t/ È ÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$ s% (#θã‚àΡ$# ( # ®Lxm # sŒÎ) …ã& s# yèy_ #Y‘$tΡ 

tΑ$ s% þ’ ÏΤθè?#u ùø Í øùé& Ïµ ø‹n= tã #X ôÜ Ï% ∩∉∪  
ذ  دعن ظ ةن(ظان ذنعثغا قواليلعق قعلعص بةرض دع) اهللا ظ ا ماث اغ   .92 يولغ ةين ظعككع ت زذلقةرن

يةنع ظأزعنعث تعلعدعن (رعسعغا يئتعص بارغاندا، ظعككع تاغ ظالدعدا هئحقانداق سأزنع حىشةنمةيدعغان ظا
يةجذج بعلةن مةجذج يةر ! ظع زذلقةرنةين«: ظذالر. 93بعر قةؤمنع ظذحراتتع) غةيرع تعلنع بعلمةيدعغان

غا بعر توسما سئلعص بئرعشعث عيىزعدة هةقعقةتةن بذرغذنحعلعق قعلغذحعالردذر، بعز بعلةن ظذالرنعث ظارعس
ر قعسعم مئلعمعزنع  ا ظوخشاش (ظىحىن، ساثا بع دع» تألعسةك بوالمدذ؟ ) باجغ ةين   .94دئ زذلقةرن

ع ةن نةرسعلعرع «: ظئيتت ا بةرض ىح (اهللا نعث ماث ةنع آ ا -ي ذؤؤةت ؤة صادعشاهلعق سعلةرنعث ماث  ق
ةم قعلعثالر، ظذالر بعلةن سعلةرنعث ظاراثالرغا ظارتذقتذر، ماثا ظادةم آىحع يارد) بئرعدعغان مئلعثالردعن

تأمىر صارحعلعرع (ماثا تأمىر صارحعلعرعنع ظئلعص آئلعثالر، . 95مذستةهكةم بعر توسما سئلعص بئرةي
) قعزعص(تأمىر صارحعلعرع . »ظعككع تاغنعث ظارعسع تةآشع بولغاندا، آأيىآلةرنع بئسعثالر) دأؤعلعنعص

  . 96دئدع» بئرعثالر، ظىستعضة تأآةي) ظئرعتعلضةن معسنع(ا ماث«: ظوتتةك بولغاندا، ظذ
زذلقةرنةيننعث يةجذج ـ مةجذجالرنعث زئمعنعغا بارغانلعقع ؤة ظذ يةردة توسما سالغانلعقع 

  توغرعسعدا
دذ        ذ : اهللا تاظاال زذلقةرنةيندعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي دعن ظ ذنعثغا قواليلعق قعلعص (ظان اهللا ظ

ةن ا ) بةرض دعيولغ دعن   ماث ةنع ظان ةرقي ص  ش ا حعقع تعص   تعن يولغ عغا يئ اغ ظارعس ع ت دعظعكك ذ . آةل  ب
نعث ظار ذق  داقعععلظعككعس ةنع يوح اراح ي ازراق ظ ار ظ دذر   ب ع تاغ ذ   . ظعكك عدعكع ش اغ ظارعس ع ت ظعكك

ذج ـ مةج         اراحتعنظ دذ    جالر تىرذ يةج ئلعص بارع ذنحعلعق ظ ةردة بذزغ ذ ي ص، ظ ا حعقع ةرنعث زئمعنعغ  .آل
                                                 

  .  ـ ظايةت5سىرة ظال ظعمران  )1(
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ران قعلعؤ     زعراظةت انع ـ ؤةي ةرنع خ دذ ؤة ئل دعغا ظ(تع ةص ذظال ايؤانالرنع ي عتعصحرعغان ه هايؤانالرنعث ) تىض
   .دذؤئتعذتذنةسلعنع قور

لعدعندذر             ادةم نةس ذ ظ ذج ـ مةجذجالرم ةيغةمبةر   .يةج لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت  ب
ادةم  :)قعيامةت آىنع  ( اهللا تاظاال «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      دذ ! ظع ظ  . دةي

ادةم ظةلةيهعسساالم خوش صةرؤةردعضارعم دذ،ظ اال. دةي ا ظ:  ظاندعن اهللا تاظ دعغان لعتعةؤةباللعرعثدعن دوزاخق
ر بىلىآ ا عبع ع دوزاخق ةن دذظ ادةم ظةلةيهعسساالم.ؤةتكعن دةي ارعم: ظ ع صةرؤةردعض ا ظ!  ظ دعغان ؤةتعلةدوزاخق ع

دارع قان ةرنعث معق كعحظادةمل دذ ؟لع ال.دةي ةر: اهللا تاظ عدعن  1000 ا ه دذع  999آعش ا ظةؤةتعلع  ،دوزاخق
اجراص آئتعدذ      نعث هةر بعر هامعلدار ظايال     بذنع ظاثالص    .دةيدذ  ظاندعن  . ؤة ياشالر قئرعص آئتعدذ    بويعدعن ظ

ارةت ظعككع معللةت بعلةن بعللة ب             ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سعلةر يةجذج ـ مةجذجدعن ظعب  بذ  .رلذسعلة وص
  .)1(»دئدعص آئتعدذ،  آأصعيع سانع بةك تةرةصنعثظعككع معللةت قئتعلغان

 ةيرع تعلنع (ظعككع تاغ ظالدعدا هئحقانداق سأزنع حىشةنمةيدعغان ةنع ظأزعنعث تعلعدعن غ ي
دعغان  ذحراتتع ) بعلمةي ةؤمنع ظ ر ق ذالرنعث   بع لعقع، ظ علع بولماس أزلعرعنع حىشةنض ذالرنعث س ةنع ظ ي
  . ات بولغانلعقع ؤة آعشعلةردعن يعراق ياشعغانلعقع ظىحىندذرسأزلعرعنعث ي
يةجذج بعلةن مةجذج يةر يىزعدة هةقعقةتةن بذرغذنحعلعق قعلغذحعالردذر، ! ظع زذلقةرنةين«: ظذالر

باجغا (بعز بعلةن ظذالرنعث ظارعسغا بعر توسما سئلعص بئرعشعث ظىحىن، ساثا بعر قعسعم مئلعمعزنع 
بذ  ظعبنع جذرةيج ظاتاظعدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    دئدع» مدذ؟تألعسةك بوال ) ظوخشاش

دة ةتنعث مةنعسع هةققع ذالر :ظاي ز ظ ع  بع ر قعسعم مئلعمعزن دذ؟ هةققعثضة ساثا بع دع تألعسةك بوالم  ،دئ
أزلعرع بعلةن             . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   ةيننعث ظ ةنع ظذالر ماللعرعنع توصالص زذلقةرن  مةجذج  ـ  يةجذج ي
   . ظذنعثغا بئرعشمةآحع بولدعظىحىنبئرعشع ظارعسغا بعر توسما سئلعص 

ةتلعك   ةين ظعصص ةمما زذلقةرن ةتلعكعلعكظ ذقلعقع،عكلع، دعيان دعغانلعقع   ظوثل علعقنع آأزلةي  ؤة ياخش
 قذؤؤةت ؤة صادعشاهلعق سعلةرنعث ـيةنع آىح (اهللا نعث ماثا بةرضةن نةرسعلعرع «: بعلةن مذنداق دئدع

   .ظارتذقتذر) اثا بئرعدعغان مئلعثالردعنم
ة      .سذاليمان ظةلةيهعسساالممذ شذنداق دئضةن    ةلحع سذاليماننعث   :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت ظ

دعغا يئتعص آةلضةندة، سذاليمان ظئيتتع      ا        «: ظال اردةم قعلماقحعمذ؟ اهللا نعث ماث سعلةر ماثا مال بعلةن ي
ةنلع  علةرنعث بةرض ةنلعرع س و  بةرض علةر س ةلكع س عدذر، ب ةص  ؤرعثالردعن ياخش ةن آأرةثل غاثالر بعل

ةين  ))2آئتعسعلةر  ةنع زذلقةرن اهللا تاظاال ماثا بةرضةن صادعشاهلعق ؤة آىح ـ قذدرةت سعلةر بةرمةآحع            : ي
  .  دئدع، ماثا ياردةملعشعثالر سعلةر.بولغان مال ـ دذنيادعن ياخشعدذر

الر بعلةن سعلةرنعث ظاراثالرغا مذستةهكةم بعر توسما سئلعص ماثا ظادةم آىحع ياردةم قعلعثالر، ظذ
رةي ثالر ، بئ ئلعص آئلع ارحعلعرعنع ظ أمىر ص ا ت ةنع تأمىر ماث ةري ر صارحعسع ل ةر بع ةآتةك نعث ه  آئس
  . آئلعدذ
) ظعككع تاغنعث ظارعسع تةآشع بولغاندا ) تأمىر صارحعلعرع دأؤعلعنعص عن باشالص يةنع تعضعد

ث ظ        ع ـ بعرعنع ذص ظذزذنلةضعىستبعرعن ث ذ قوي ع تاغنع ع ظعكك عقع ؤة توغرعلعق ةن تةآشحوققعس  ع بعل
ارحعلعرع . »آأيىآلةرنع بئسعثالر ، بولغاندا دا ) قعزعص (تأمىر ص ةنع ظذ تأمىرنعث       ظوتتةك بولغان  ي

                                                 
ةنع) 1( ا د ي ق بولغاحق ةك جع انع ب ةتنعث س ع معلل ذ ظعكك ر  و ب ةر بع دعغان ه ا آعرع ن  1000زاخق ر   ع999دع دعغان بع ة آعرع ةللةيدذ، جةننةتك ذالر ظعض  ظ

  . ، دئضةنلعكتذرصعرسةنت بعلةن سعلةر جةننةتكة آعرعسعلةر
  .  ـ ظايةت36سىرة نةملة ) 2(
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ذيا ظوت    عظىست أمىر ض اقتع، ت وت ي ة ظ دا ض ةك قعزعغان ذ، ت ا «: ظ نع (ماث ةن معس رعثالر، ) ظئرعتعلض بئ
  . دئدع» تأآةيظىستعضة 

 * * * * * * *  
 $ yϑ sù (#ûθ ãè≈ sÜ ó™$# β r& çνρã yγ øàtƒ $tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™ $# …çµ s9 $ Y6ø) tΡ ∩∠∪ tΑ$s% # x‹≈yδ ×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’Ïn1 §‘ ( # sŒÎ* sù u !% y` 

ß‰ ôã uρ ’ Ïn1u‘ … ã&s# yè y_ u !% ª. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ Ïn1u‘ $ y)xm ∩∇∪ * $ uΖ ø.u s? uρ öΝ åκ|Õ ÷èt/ 7‹Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡ ÏçΡ uρ ’ Îû 

Í‘θÁ9 $# öΝ ßγ≈ uΖ÷è yϑ pgm $Yè ÷Η sd ∩∪  
 .97ظذنعث ظىستعضة حعقعشقعمذ، ظذنع تئشعشكعمذ قادعر بواللمعدع)  مةجذج ـيةنع يةجذج(ظذالر 

ع  ةين ظئيتت ذ «: زذلقةرن ع (ب ا قعلعنعش معنعث بةرص ةنع توس دذر، ) ي ارعمنعث نئمعتع صةرؤةردعض
دذ، صةرؤةردعضارعمنعث ؤةدعسع صةرؤةرد تىز قعلعؤئتع ذنع تىص ذ ظ قاندا، ظ قا ظاش عضارعمنعث ؤةدعسع ظعش
ذر دة  .98»هةقت ذ آىن ةت (ظ ةنع قعيام تاثحعلعق  ي دة، قعس ر ) تعنآىنع علةرنع بع ةـآعش   بعرعض

  .99يعغعمعز) هئساب ظىحىن(ضعرةلةشتىرىؤئتعمعز، سذر حئلعنعدذ، ظذالرنع 
 الرنعث حعقعشعنع توسعدعغانلعقع ؤة ظذنعث قعيامةتكة يئقعنذج مةج ـيةجذجتوسمعنعث 

  لعنعص آئتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا قعتىصتىز
اال ية معنعث ظىست        اهللا تاظ ذجالرنعث توس ذج ـ مةج دعغانلعقع  عج ارتعلعص حعقالماي ة ظ ذنعث  ض اآع ظ  ي

تعنع ت دع  ئظاس داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةلمةيدعغانلعقعدعن خ ذالر : ش ذ(ظ ةنع يةج ذجـج ي ذنعث )  مةج ظ
دع  ادعر بواللمع كعمذ ق ذنع تئشعش قعمذ، ظ ة حعقعش معنع  ظىستعض ذالرنعث توس ة ظ ذ ظايةتت شعشتةك ئ تب

  . ظعشالرنع قعاللمايدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاآعت باردذر
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع زةينةب بعنتع جةهشعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع          ،ظعمام ظةهمةد 

ويغعنعص     ) بعر آىنع  (لعدذ  رعؤايةت قع  دا ظ ىزع قعصقعزعل هال ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذيقذسعدعن ي ال «: ص
ة ؤاي   انلعقتعن ظةرةبك ان يام عص آئلعؤاتق ذ، يئقعنلعش ة ظعللةلاله ىن ى ب!ظعاله ذج         ض ذجـيةج الرنعث  مةج

عدعن مذش  دعذتوسمعس ارمعقعنع ه   » نحعلعك ظئحعل ةتكىح ب ةن آأرس ارمعقع بعل وث ب ا ادةص ح ةآعلدة لق ش
ةتتع  ئلعص آأرس ةن.ق ع :  م ةيغةمبعرع ظ ث ص زد!اهللا تاظاالنع عم ة ظعحعمع علةر بولس ةممعمعز  ياخشع آعش ذ ه

آةتسة، شذنداق   عيعص ص أظةضةر يامانلعق آ  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دعم دئ ؟دذقتةمئلعنعص آ عهاالك ق 
  .انبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغ. دئدع» بولعدذ

دع     داق دئ ذص مذن ئلعص بول معنع س ةين توس ذ «: زذلقةرن ع (ب ا قعلعنعش معنعث بةرص ةنع توس ) ي
دذر  ةنع ظذالر بعلةن يةجذج ـ مةجذجالرنعث ظارعسعدا يةجذج ـ مةجذجالرنعث             صةرؤةردعضارعمنعث نئمعتع ي

ا قعلعنعشع   رعدعغان  ذص تذس وا بذزغذنحعلعق ظئلعص بئرعشعدعن ت    زئمعند رؤةردعضارعمنعث  صة توسمعنعث بةرص
  . نئمعتعدذرظذالرغا بولغان 
 صةرؤةردعضارعمنعث ؤةدعسع ظعشقا ظاشقاندا   ع يئقعنالشقاندا،   ؤةدعس   هةق صةرؤةردعضارعمنعثيةنع 
 ظذ ظذنع تىصتىز قعلعؤئتعدذ   دا  يةنع اهللا تاظاال ظذنع زئمعن بعلةن تىز قعلعؤئتعدذ    تةث بولعدعغان هال  .تىص
هةقتذرصةرؤةردعضارعمنعث ؤةدعسع « ظذ شةآسعز شذنداق بولغذحعدذر.  
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 دة ذ آىن تاثحعلعقعتعن (ظ دة، قعس ةت آىنع ةنع قعيام ر ) ي علةرنع بع ة -آعش  بعرعض
تىرىؤئتعمعز دذ               ضعرةلةش ذنداق بولع دا ش عغا حعققان علةرنعث ظارعس ذجالر آعش ذج ـ مةج ذ، يةج ةنع ب . ي

ص  ال حعقع ذرذن ؤة دةجج تعن ب ةت بولذش ع قعيام ذالرنعث هةممعس دذب يعن بولع دعن آئ ذنعث .  بولغان ب
  . ـ ظايةتلعرعنعث تةصسعرعدة آئلعدذ97 ـ 96تةصسعالتع اهللا تاظاال خالعسا سىرة ظةنبعيانعث 

 دذ ذر حئلعنع را  س ذ ظعس ةنع ب ةن    في ة آأصلعض ذ هةقت ذردذر، ب دعغان س االم حالع عل ظةلةيهعسس
دع  ان قعلعن لةر باي ذما    .هةدعس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةظعدظعبن ارلعقؤة ظةبذس ةيغةمبةر الر  قات ص

 سذرنعث ظعضعسع   .مةن قانداقمذ خذشاللعنعمةن «:  رعؤايةت قعلعدذ ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع  
ذ ئلعص بولغان، ب دعغانلعقعنع آسذرنع ظئغعزعغا ظ قعنع علوتىص بئشعنع ظعضعص ؤة قأيرذقنعث قاحان آئلع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دئدع ؟مة دةيمعز ئبعز ن: علةرساهاب.  دئدع»غان تذرساتذردعث تذتذص    بعزضة «: ص
 ،اهللا تاظاالغا تاصشذردذق   ) ظأزلعرعمعزنع ( بعز    ! آئصعل نئمعدئضةن ياخشع  اهللا تاظاال    ،تةرلعكتذرئاهللا تاظاال ي  

  .  دئدع»دةثالر
 ذالرنع ىن(ظ اب ظىح ز) هئس ة  يعغعمع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ع:  مذن ، ظئيتقعنك

لعنعدذ ) يةنع قعيامةتتة(ظعلضعرعكعلةر ؤة آئيعنكعلةر مةلذم آىننعث مذظةييةن ؤاقتعدا        « ظذالرنع  )1( توص
  . )2(يعغعمعز، ظذالردعن بعر آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز) مةهشةرضاهقا) (يةنع ظعنسانالرنع(

 * * * * * * *  
 $ sΨ ôÊu tã uρ tΛ © yγy_ 7‹Í× tΒ öθ tƒ tÍ Ï≈ s3ù= Ïj9 $ ·Êö tã ∩⊇⊃⊃∪ tÏ%©! $# ôM tΡ% x. öΝ åκß] ã‹ ôã r& ’ Îû > !$sÜ Ïî  tã “ Í ø. ÏŒ (#θçΡ% x.uρ 

Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ ·èøÿ xœ ∩⊇⊃⊇∪ |= Å¡ys sùr& tÏ% ©!$# (# ÿρã x x. β r& (#ρä‹ Ï‚−G tƒ “ ÏŠ$t6 Ïã ∅ÏΒ þ’ ÏΤρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 !$ ¯Ρ Î) 

$ tΡô‰ tG ôã r& tΛ © yγy_ tÍ Ï≈s3 ù=Ï9 Zωâ“ çΡ ∩⊇⊃⊄∪  
دا (ظذالرنعث  .100زندة آاصعرالرغا جةهةننةمنع ظاشكارا آأرسعتعمع ظذ آى  ادعكع حاغلعرع بذ دذني
ظذالرنعث دعللعرعنع زذلمةت باسقانلعقع (آأزلعرع مئنع ياد قعلعشتعن صةردعلةنضةن ظعدع، ) دعللعرعنعث

ذلالنع  ىن آاالم دع ) ظىح ةس ظع ادعر ظةم قا ق دعلع .101ظاثالش ذص بةن ع قوي عرالر مئن ذد  آاص رعمنع مةب
ص  اه قعلع ةن مةنزعلض عرالرغا هةقعقةت ةمنع آاص ز جةهةنن دذ؟ بع دذ دةص ظويالم ا بولع قعلعؤئلعشس

  . 102تةييارلعدذق
  قعيامةت آىنع آاصعرالرغا جةهةننةمنعث ظاشكارا آأرسعتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ازاب ؤة ق    رذن، ظذنع  ذرعشتعن ب عجةهةننةمضة آ  نعث آاصعرالر اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    يعن ع ث ظعحعدعكع ظ
ىن دةص           ة حىشس ةم ـ ظةندعشعض دذرراق غ أرىص، بال تاقالرنع آ ذالرغا   ،ـ قعس ةمنع ظ ع جةهةنن ةت آىن  قعيام

  . ظاشكارا آأرسعتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع
ةت         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظذددعن ص ع مةس لعم ظعبن ام مذس ظعم

 معث صةرعشتة تذتقان    70 معث ظارغامحعسعنعث هةر بعرعنع     70ظذنعث  نع جةهةننةم ىةت آ قعيام«: قعلعدذ
  .»هالدا سأرةص ظئلعص آئلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر50 ـ 49سىرة ؤاقعظة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47 سىرة آةهف) 2(
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 آأزلعرع مئنع ياد قعلعشتعن صةردعلةنضةن ظعدع) بذ دذنيادعكع حاغلعرعدا دعللعرعنعث(ظذالرنعث 
ةتنع ق   ذالر هعداي ةنع ظ تعن ؤة هةق وي ذل قعلعش تعن بع عقةتب ة ظةضعشعش ذك دعو ؤة آتخ ذ  . ر ظع اال ب اهللا تاظ

ة دع هةقت داق دئ اد ظئتعشتعن   :  مذن ع ي ان اهللا ن دعن (آعمكع مئهرعب ةنع قذرظان ز  ) ي ةن، بع ىز ظأرىيدعك ي
، شةيتان ظذنعثغا هةمعشة هةمراه        )شةيتان ظذنع ؤةسؤةسة قعلعدذ   (ظذنعثغا شةيتاننع مذسةللةت قعلعمعز     

  . ))1بولعدذ
)ظاثالشقا قادعر ظةمةس ظعدع) ةت باسقانلعقع ظىحىن آاالمذلالنعظذالرنعث دعللعرعنع زذلم  يةنع

  . ةلمةيدذحىشعنظذالر اهللا تاظاالنعث بذيرذغان ؤة توسقان ظعشلعرعنع 
 دذ؟ دذ دةص ظويالم ا بولع ذد قعلعؤئلعشس دعلعرعمنع مةب ذص بةن ع قوي عرالر مئن ذالر  آاص ةنع ظ ي

قا ظةرزع   ذنداق قعلعش ةرنع ش ذاليبةندعل دذاردعن صدذ ؤة ظ دذ،يدا آئلع ذمان   .  دةص ظويالي ذالرنعث ض ش ظ ظع
ةس  دةك ظةم دذ (قعلغعنع ةؤةبع بواللماي لعرعنعث س ززةت تئصعش دا ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذتلعرع ظ ةنع ب ، )ي

ذال رعكالرنعث  (رنعث ظ ةنع مذش ذالر     عحوقذن) ي دذ، ظ ار قعلع نع ظعنك رعكالر  (ش ةنع مذش ة   )ي ث دىشمعنعض نع
بعز جةهةننةمنع آاصعرالرغا هةقعقةتةن مةنزعلضاه قعلعص :  اهللا تاظاال مذنداق دئدعشذثا. ))2ظايلعنعدذ

   .تةييارلعدذق
 * * * * * * *  

 ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ tÎ y£÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκ ß ÷èy™ ’Îû Ïο 4θuŠut ù: $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øt s† 

öΝ åκ®Ξr& tβθãΖ Å¡øt ä† $ ·è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# (#ρã xx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγ În/ u‘ ÏµÍ← !$s) Ï9 uρ ôM sÜÎ7 ut m öΝ ßγè=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛÉ) çΡ öΝ çλm; 

tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪ y7 Ï9 s̈Œ ôΜèδ äτ !# u“ y_ ãΛ ©yγ y_ $yϑ Î/ (#ρã x x. (# ÿρä‹ sƒ ªB$# uρ  ÉL≈ tƒ# u ’ Ì?ß™â‘ uρ # ·ρâ“ èδ ∩⊇⊃∉∪  
ذ؟  اتعي .103سعلةرضة ظةمةللعرع جةهةتتعن ظةث زعيان تارتقذحعالرنع ظئيتعص بئرةيلعم ذالر هاي  ظ

ان  دذق دةص ظويلعغ ش قعل دان ظع أزلعرع ظوب ةمما ظ ان ظ ا حعقق ةللعرع يوقق ان ظةم ادا قعلغ دذني
ذشنع ظعنكار قعلغان، ظةنة شذالر صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرعنع ؤة ظذنعثغا مذالقات بول. 104ظادةملةردذر

ذالرنع  داق (نةتعجعدة قعلغان ظةمةللعرع بعكار بولذص آةتكةن آعشعلةردذر، قعيامةت آىنع ظ ةنع مذن ي
علةرنع ايمع) آعش ا ظالم ة ظئتعبارغ ةتلعرعمنع ؤة .105زقعلح ث ظاي انلعقلعرع، مئنع عر بولغ  آاص

  .106رسع جةهةننةمدذصةيغةمبةرلعرعمنع مةسخعرة قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالرنعث جازا
   ؤة ظذالرنعث جازاسعنعث بايانع توغرعسعداظةمةللعرع جةهةتتعن ظةث زعيان تارتقذحعالر

ذخارع ظةمرع ام ب ظةبنعث ظعم دذ دعن مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن: مذن ع : م ةظد ظعبن س
ث  دعن اهللا تاظاالنع ان تارت : ظةبذؤاققاس ةث زعي ةتتعن ظ ةللعرع جةه ة ظةم تعص سعلةرض ذحعالرنع ظئي ق

ان    تعدة ع دئضةن ظاي   بئرةيلعمذ؟ ةر يع هةرذرع  زعيان تارتقذحعالردعن    قعلعنغان  باي  آأزدة تذتذالمدذ؟ دةص     )3(ل
ور ذؤاققاس .معدعس ع ظةب ةظد ظعبن تعظانالردذر  :  س ذدعيالر ؤة خرعس ذالر يةه اق، ظ ذدعيالر.ي ةد   يةه مذهةمم

ان ظظةلةيهعسساال دعئمغا ظعم ةمما خرعستعظا.يتمع ا ظعشةنمعدع ظ ةتنعث بارلعقعغ ة .نالر جةنن ذالر جةننةتت  ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت36سىرة زذخرذف ) 1(
  .  ـ ظايةت82سىرة مةريةم ) 2(
 . بذالر خاؤارعجعالرنعث بعر فعرقعسعدذر) 3(
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وق   اراب ي اق ؤة ش دع ،تام عنع        عهةرذرعي.  دئ يعن ؤةدعس دعن آئ رعص بولغان ا ؤةدة بئ ا اهللا تاظاالغ ةر بولس ل
 .  دئدع،ظذالرنع صاسعق دةص ظاتايتتعرةزعيةلالهذ ظةنهذ  سةظد .زدعذب

ان قعلعنغان آعشعلةردعن    بذ  : (ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب، زةههاك ؤة باشقعالر      ة باي ةر  عهةرذرعي) ظايةتت ل
  .  دئدع،تذلعدذوآأزدة ت

 بذ ظايةت خذددع يةهذدعي ؤة     : شذآع نع عمةآحع بولغ ئ د رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث  ظةلع ظعبنع ظةبذتالعب  
ةقةت      .ظعحعضة ظالعدذ  ظأزمذ  لةرنععخرعستعظانالرنع ظأزظعحعضة ظالغاندةك هةرذرعي    ا ص ؤة يةهذدعي    بذ ظايةت ي

اآع هةرذرعي خرعستعظانالرغعال ة خاس حىشكةن ظةمةس عخاس ي ذ.لةرض ةت  ب ةث  ظاي ةتتعن ظ ةللعرع جةه ظةم
ر  حىنكع، بذ ظايةت قذرظان يةهذدعي ؤة خرعستعظانال          .دذرعيآعشعلةرنعث هةممعسعضة ظومذم   زعيان تارتقذحع 

دانغا حعقعشتع      بذرذن ؤة خاؤارعجالرظىستعدة توختعلعشتعن  ةيدا بولذص مةي  .حىشكةندذر  ن بذرذن مةآكعدة  ص
ادعتع ق       دا ؤة قعلغان     ”لعنمعغان بولسعمذ   عبذل ق وبذ ظايةت ظأزع خاتا يولدا ؤة قعلغان ظعب أزعنع توغرا يول ظ

ادعتعنع ق دعوظعب ذل قعلعن ادةت  “ ب ا ظعب ةن اهللا تاظاالغ ولالر بعل دعغان ي اال رازع بولماي ويالص اهللا تاظ دةص ظ
  . عضة ظالعدذقعلغان هةممة آعشعلةرنع ظأزظعح

ادا ضذناه    ، بذ آىندة نذرغذن ظادةملةر خار بولغذحعدذر :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة    ظذالر دذني
ذحعالردذر،  ة (قعلغ ذحعالردذر ) ظاخعرةتت ا تارتق دذ    ، جاص ا آعرع اتتعق دوزاخق ارارعتع ق ذالر ه ز  )1( ظ بع

ذ        ص، ظ ةرةص قعلع ر ت ةللعرعنع بع ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ ؤئتعمعز،    ظ دةك قعلع ةن توزان ذص يىرض نع ظذح
ز    ( ا حعقعرعمع ةللعرعنع يوقق ان ياخشع ظةم انلعقتعن، قعلغ ذالر ظعمانسععز بولغ ةنع ظ عرالرنعث 2( ()ي آاص
ان  ( ةل دةص ظويلعغ ع ظةم ذ دةص       ) ياخش ذنع س ادةم ظ نا ظ ايدذ، تةش ةرابقا ظوخش دعكع س ةللعرع باياؤان ظةم

ة ا آةلس ذنعث يئنعغ دذ، ظ ذمان قعلع دذ ض ة آأرىنمةي ئح نةرس دذ( ه ذ آأرمةي ةنع س أز )ي ث ظ ذ اهللا نع ، ظ
ةلعنعث( دا ) ظةم ازا ) آأزعتعص تذرغذحع(يئنع ذنعث قعلمعشعغا تئضعشلعك ج دذ، اهللا ظ ظعكةنلعكعنع بايقاي

  . ))3بئرعدذ، اهللا تئز هئساب ظالغذحعدذر
ة، ذ ظايةتت اال ب دعاهللا تاظ ةتتعن:  مذنداق دئ ةللعرع جةه ة ظةم ذحعالرنع سعلةرض ان تارتق ةث زعي  ظ

ذ؟ تعص بئرةيلعم ئلعص   ظئي ان ق علعي باي ةنلعكعنع تةصس علةر ظعك داق آعش علةرنعث قان ذ آعش دعن ب ظان
يةنع ظذالر خاتا ظعشالرنع قعلغان  ظذالر هاياتعي دذنيادا قعلغان ظةمةللعرع يوققا حعققان: مذنداق دئدع

دان ، رازع بولمايدعغان يولالر بعلةن قعلغانؤة ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع خاتا ؤة اهللا تاظاال   ظةمما ظأزلعرع ظوب
قعلغان ظةمةل ـ    (يةنع ظذالر ظأزلعرعنع توغرا يول ظىستعدة ؤة     ظعش قعلدذق دةص ظويلعغان ظادةملةردذر

  . ياخشع آأرعدذ دةص ظوياليدعغان ظادةملةردذر) اهللا تاظاال بعزنع( ؤة علعنعدذقوبذل ق) ظعبادةتلعرعمعز
ة شذالر صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرعنع ؤة ظذنعثغا مذالقات بولذشنع ظعنكار قعلغانظةن  يةنع ظذالر

ار         ةتلعرعنع، اهللا تاظاالنعث ب ةيغةمبةرلعرعنعث راس     ؤةدذنيادا اهللا تاظاالنعث ظاي حعل ت بعرلعكعنع ؤة ظذنعث ص
ا           ان ؤة ظ ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك اآعت ـ هأجج دعغان ص ةنلعكعنع بعلدىرع ةن، ظعك ة ظعشةنمعض  خعرةت آىنعض

نةتعجعدة قعلغان ظةمةللعرع بعكار بولذص آةتكةن آعشعلةردذر.  
 قعلحة ظئتعبارغا ظالمايمعز) يةنع مذنداق آعشعلةرنع(قعيامةت آىنع ظذالرنع  يةنع بعز ظذالرنعث

  . رذقتذرذ حىنكع، ظذالرنعث تارازعلعرع ياخشعلعقتعن ق.تارازعلعرعنع ظئغعر قعلمايمعز

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة4 ـ 2سىرة غاشعية ) 1(
  .  ـ ظايةت23سىرة فذرقان ) 2(
  .  ـ ظايةت39سىرة نذر ) 3(
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ةت قعلعدذ      ظ ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ،عمام بذخارع ظةب  ص
االم ةت آ«: ظةلةيهعسس دذ  ىقعيام ادةم آئلع ر ظ عمعز بع اؤذل، س ع ق عنعث نعث اهللا تاظاال، دة ـ     ن دا صاش  ظالدع

دذ علعقانعتعح ا ظولتذرماي ذ ظئغعرلعقت اثالر » كم ثخالعس ذالرنع قعيا: اهللا تاظاالنع ع ظ ةت آىن ةنع (م ي
علةرنع داق آعش ايمعز ) مذن ا ظالم ة ظئتعبارغ ذثالر  قعلح ايعتعنع ظوق ةن ظ دع دئض ام  .دئ ذ هةدعسنع ظعم  ب

  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع
 ،آاصعر بولغانلعقلعرع، مئنعث ظايةتلعرعمنع ؤة صةيغةمبةرلعرعمنع مةسخعرة قعلغانلعقلعرع ظىحىن

دذ  ع جةهةننةم ذالرنعث جازاس عر    رظ ذالرنعث آاص ازانع بئرعشعمعز، ظ ذنداق ج ذالرغا مذش ث ظ ةنع بعزنع  ي
دذر   انلعقع ظىحىن ةيغةمبةرلعرعنع مةسخعرة قعلغ ذنعث ص ةتلعرعنع ؤة ظ انلعقع، اهللا تاظاالنعث ظاي ةنع . بولغ ي

اتتعق       ةث ق ذالرنع ظ دع ؤة ظ خعرة قعل ةيغةمبةرلعرعنع مةس ذنعث ص ةتلعرعنع ؤة ظ ث ظاي ذالر اهللا تاظاالنع  ظ
  . رةؤعشتة ظعنكار قعلدع

 * * * * * * *  
 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλm; àM≈̈Ζ y_ Ä ÷̈ρ yŠö Ïø9 $# »ω â“ çΡ ∩⊇⊃∠∪ tÏ$ Í#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω 
tβθäóö7 tƒ $ pκ÷] tã Zω uθÏm ∩⊇⊃∇∪  

ث م  ةرنع قعلغانالرنع ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق عزآع، ظعم ردةؤس شىبهعس اهع فع ةنزعلض
  ظذالر فعردةؤس جةننةتلعرعدة مةثضى قالعدذ، ظذنعثدعن يأتكعلعشنع خالعمايدذ.107 جةننةتلعرع بولعدذ

108.  
  ياخشع مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا 

ة،  ذ ظايةتت اال ب ة  اهللا تاظ ان ؤة ص ان ظئيتق ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ئلعص  اهللا تاظاالغ يغةمبةرلةر ظ
  . ضة فعردةؤس جةننعتعنعث بارلعقعدعن خةؤةر بئرعدذعرععشعل آكلع بةخت،ة ظعشةنضةنكةلضةن هةقعقةتآ

ة ةتنعث: ظةبذظذمام ةننعتع جةنن ردةؤس ج عفع دع،دذر ظالعيس ةتادة.  دئ ةننعتع : ق ردةؤس ج فع
   . دئدع،سعدذري، ظذنعث ظئسعلع ؤة ظالع ياخشعسعجةننةتنعث

ةيغةمبةر    ةمذرةدعن ص ةرعر س ع ج دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن : ظةلةيهعسس
ة ق   . »سعدذر يفعردةؤس جةننعتع جةننةتنعث ياخشعسع، ظذنعث ظئسعلع ؤة ظالع    « تادعدعن  ةظعبنع جةرعر يةن

  . ظةنةس ظعبنع مالعكنعثمذ شذنداق دئضةنكلعكعنع رعؤايةت قعلدع
ةنل     داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب دذ  ظعم ةت قعلع علةر اهللا «: عكعنع رعؤاي س

 حىنكع، فعردةؤس جةننعتع جةننةتنعث ظةث        . فعردةؤس جةننعتعنع سوراثالر    ،ساثالرعتاظاالدعن جةننةت سور  
  . »سعدذر ؤة ظةث ظئسعلعدذر، جةننةتلةرنعث ظأستةثلعرع فعردةؤس جةننعتعدعن ظئتعلعص حعقعدذيظالع

 ى قالع دة مةثض ردةؤس جةننةتلعرع ذالر فع دذظ دعن يأتكعلعشنع خالعماي ذالر دذ، ظذنعث ةنع ظ  ي
ة آ  قا يةرض ةردعن باش ذ ي دذ، ظ ى قالع دة مةثض ردةؤس جةننعتع دعن أفع ردةؤس جةننعتع دذ، فع حىص آةتمةي

  . باشقعسعنع تاللعمايدذ ؤة خالعمايدذ
دةص رعؤةرضةن آعشعنع، ظذ آعشع ظذ يةردعن زئرعكعص قالغان بولذشع مذمكعن        وبعر يةردة داؤاملعق ت   

 بارلعقعغا ؤة ظذالرنعث    ظعشتعياقعنعث   بذ ظايةتتة فعردةؤس جةننعتعضة ظذالرنعث      الغاندعمذ ق قعلعنعصضذمان  
اردذر  دعغانلعقعغا ظعشارةت ب ذنع ياخشع آأرع ذالر  .ظ اال ظ ذثا اهللا تاظ دة( ش ردةؤس جةننعتع ذنداق ) فع مذش



  
  
  

  

 

 683                                                                                                          آةهف ـ سىرة 18
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ة يأ   قا يةرض دعن باش ردةؤس جةننعتع ذالر فع ة ظ شنع ؤة ظالمعشعشنع ىحأشنع، آعلعتكمةثضى تذرذقلذق يةن
  .  دةص خةؤةر بةردع،خالعمايدذ

 * * * * * * *  
 ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7ø9 $# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Ï= s3Ïj9 ’ Ïn1u‘ y‰Ï uΖ s9 ã óst6 ø9$# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰xΖ s? àM≈ yϑ Ï= x. ’ Ïn1 u‘ öθ s9 uρ $uΖ ÷∞Å_ 
Ï& Í#÷W Ïϑ Î/ #YŠ y‰tΒ ∩⊇⊃∪  

ةر دئثعز صةرؤةردعضارعمن«ظئيتقعنكع،  ذص ) سىيع (عث سأزلعرعنع يئزعش ظىحىن، ظةض سعيا بول
ع، ) سىيع(صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرع تىضعمةي تذرذص، دئثعز  آةتسةع،  حوقذم تىضةص آةتكةن بوالتت

  . 109»آةلتىرسةآمذ) سىيعنع(مذبادا يةنة شذنحعلعك دئثعز 
  اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنعث تىضعمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

ةد : تاظاال صةيغةمبعرعضة اهللا  ظئيتقعنكع، ظةضةر دئثعز سىيع اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع،   ! ظع مذهةمم
 بارلعقعنع بعلدىرعدعغان ظاالمةتلعرعنع يازعدعغان قةلةمضة سعياه بولذص          ؤة كمةتلعرعنع ؤة ظأزعنعث بعر   ئه

ة شذنحعلعك دئثعز     .عتت سىيع حوقذم تىضةص آةتكةن بوال      دئثعز بذالر يئزعلعص بولماي تذرذص     بةرسة،  يةن
ةنع   آةلتىردعن بعر نةححعسع   سىيع   بذالرنع يازعدعغان قةلةمضة سعياه بولذص بةرضةن       الىلضةن تةقدعردعمذ ي

   .تتعمةيعدئثعزنعث سىيع تىضةص آئتعص، اهللا تاظاالنعث سأزلعرع تىض
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةرنعث هةممعس    :  مذن دعكع دةرةخل ةر يىزع ةر ي ان،  ظةض ةم بولغ ع قةل

ز   عيا(دئثع ز  ) س ة دئثع ة يةتت ذنعثغا يةن ان، ظ ع (بولغ ث سعياس ث  ) نع ذ اهللا نع ذلغان تةقدعردعم قوش
  .)1(تىضةتكعلع بولمايدذ، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) يئزعص(سأزلعرعنع 

دا   بارلعق بةندعلةرنعث بعلعمع  : رةبعيظ ظعبنع ظةنةس مذنداق دئدع     خذددع   اهللا تاظاالنعث بعلعمع ظالدع
دا      صىتىن ايعتعنع حىشىردع    .غعال ظوخشايدذ ذ بعر تامحة س   تذرغان  دئثعزالرنعث سىيع ظالدع :  اهللا تاظاال بذ ظ
 ،سعيا بولذص آةتسة، ) سىيع(صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرعنع يئزعش ظىحىن، ظةضةر دئثعز «ظئيتقعنكع

حوقذم تىضةص آةتكةن بوالتتع، مذبادا يةنة ) سىيع(ي تذرذص، دئثعز صةرؤةردعضارعمنعث سأزلعرع تىضعمة
 يةنع مذبادا اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع يئزعش ظىحىن بارلعق »آةلتىرسةآمذ) سىيعنع(شذنحعلعك دئثعز 

ةم بولسا،           ةر قةل ارلعق دةل ـ دةرةخل ) اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع يئزعص بواللماي    (دئثعز سىيع سعياه ؤة ب
دذ     قةل ةص آئتع ىيع تىض ز س ذنذص ؤة دئثع ةر س أزلعرع تىض   .ةمل ث س ة اهللا تاظاالنع دذ ع يةن ئلعص قالع  .مةي ق

ة أزلعرعنع هئحنةرس ذنعث س زعصظ ةدرعنع .تةلمةيدذع تىض يئ ث ق ئحكعم اهللا تاظاالنع ع، ه  حىنك
دذ أزع مةدهع .مألحةرلعيةلمةي أزعنع ظ اال ظ اآع اهللا تاظ االنع يع ت ئحكعم اهللا تاظ ذنعثغا اليعق لعمعضعحة، ه  ظ
أزعنع   (شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعمعز   ـ  شةك   .لةلمةيدذ يعرةؤعشتة مةدهع ذر ؤة تسىصةتلعضةندةآ ) ظأزع ـ ظ

تىندذر   ةتلعرعمعزدعن ظىس ةن سىص ث سىصةتلعض ث ن. بعزنع ارلعق   ئظاخعرةتنع ث ب دا دذنيانع ةتلعرعنعث ظالدع م
   .رشتذ ظوخشاغا قئحعبعر تالحىشىص آةتكةن   خذددع يةرضةمةتلعرعنعث معسالع،ئن

 * * * * * * *  
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ع مذ( ةدظ ع،!(  هةمم ع « ظئيتقعنك ا ؤةهي انمةن، ماث ر ظعنس اش بع ة ظوخش ةقةت سعلةرض ةن ص م

قعلعنعدذآع، سعلةرنعث ظعالهعثالر يالغذز بعر ظعالهتذر، آعمكع، صةرؤةردعضارعغا مذالقات بولذشنع ظىمعد 
                                                 

  .  ـ ظايةت27سىرة لذقمان ) 1(
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ضارعغا صةرؤةردع. ، ياخشع ظعش قعلسذن)يةنع ساؤابعنع ظىمعد قعلعص ظازابعدعن قورقعدعكةن(قعلعدعكةن 
   .110»قعلعدعغان ظعبادةتكة هئحكعمنع شئرعك آةلتىرمعسذن

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظعنسان ؤة صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث، اهللا تاظاالنعث يالغذز بعر 
  ظعاله ظعكةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا 

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةن ناهللا تاظ ئلعص آةلض عث ظ
 ظئيتقعنكع،) ! ظع مذهةممةد(: دذذييرذ ظعنكار قعلغان مذشرعكالرغا مذنداق دئيعشكة بضةظذلذغ ؤةزعصعسع

نع يالغانحع دةص ضذمان قعلعدعكةن، ظذ ئ يةنع آعمكع م»مةن صةقةت سعلةرضة ظوخشاش بعر ظعنسانمةن«
ذن  ةلتىرىص باقس عنع آ عنعث ظوخشعش ةن نةرس ئلعص آةلض ةن ظ ةن  .م ا بعلدىرمعض اال ماث ع، اهللا تاظ  حىنك

دعن سور    علةر مةن ةن، س ةؤةر بةرض ة خ ةن سعلةرض ا، م ة آعر عبولس ان، ظأثكىرض ان عغان، ظأتمىشتة بولغ ؤالغ
دا       ذن هال ة ظذيغ عنع ظةمةلعيةتك ةيننعث قعسسعس عنع ؤة زذلقةرن عتلةرنعث قعسسعس نع  يعض ان قعلعش   باي

ماثا ؤةهيع قعلعنعدذآع، سعلةرنعث ظعالهعثالر : ر بئرعمةن مةن سعلةرضة مذنداق دةص خةؤة . بعلمةيتتعم
ذر  ر ظعالهت ذز بع ادةت    يالغ علةرنع ظعب ةن س ةنع م قا ي ر     قعلعش وق بع ئرعكع ي ا ش اله بولس ان ظع  حاقعرغ

  .ظعالهتذر
 ةن د قعلعدعك نع ظىمع ذالقات بولذش ارعغا م ع، صةرؤةردعض ص (آعمك د قعلع اؤابعنع ظىمع ةنع س ي

ة دعن قورقعدعك ذن)نظازابع ش قعلس ع ظع دعغان  ، ياخش ذن آئلع ة ظذيغ ث شةرعظعتعض ةنع اهللا تاظاالنع ي
  . ظعشالرنع قعلسذن

 ذن ئرعك آةلتىرمعس ع ش ة هئحكعمن دعغان ظعبادةتك ارعغا قعلع ذنداق  »صةرؤةردعض ةنع مذش ي
 اهللا تاظاالغعال  مانا بذ ظعبادةتنعث .  اهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظعزلةنضةن بولعدذ    يالغذز  شئرعكع يوق  قعلغاندعال

ش         ع ظع ارةت ظعكك عدعن ظعب ذن بولذش ة ظذيغ االمنعث شةرعظعتعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ؤة ص العس بولذش خ
  . ذرتبذل قئلعنعشع ظىحىن ظعككع ظاساسو ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنعث ققعلعنغانبولسا، 

ةد  ام ظةهم دذ     ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ع لذبةي ذد ظعبن ة، مةهم يغةمبةر  ص
: ساهابعلةر . دئدع » ذرت آعحعك شئرعك ، ظةنسعرةيدعغان ظعش ر توغرعسعدا ظةث  مةن سعلة «: ظةلةيهعسساالم

ع  ةيغةمبعرعظ ةن  !اهللا تاظاالنعث ص ة؟نئ آعحعك شئرعك دئض دعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ آعحعك («:  ص
ا ئرعك بولس ادذر) ش ةت آ ،رعي اال قعيام علةرنعث ىاهللا تاظ ة آعش ع هةمم ات       ن ة مذآاص ةل ـ ظعبادةتلعرعض  ظةم

دا  ةن ؤاقتع ا  (؛بةرض ا قعلغانالرغ ا ق   ) رعي ةللعرعثالرنع رعي ادا ظةم علةر دذني ص عس ةتكةن (لع ة آأرس ) آأزعض
رعثال عغا بئ علةرنعث قئش ذالرنعث قئشآعش ة بةرض(لعرعدا عر، ظ ارمعك) دةكعسعلةرض ات ب اراص عمذآاص ن ق

  . دئدع»  دةيدذ،بئقعثالر
ةد  ام ظةهم ار ظة،ظعم ةيغةمبةر     عنس ذدعن ص ذ ظةنه ذزةال رةزعيةلاله ع ظةبذص ةظعد ظعبن لعق ظةبذس

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ىن   «: ظةلةيهعسس ان آ وق بولغ ةك ي اال ش ةت ،اهللا تاظ  قعيام
 ـ   آعمكع اهللا تاظاال ظىحىن قعلغان ظةمةل : نع توصلعغان حاغدا، بعرع ؤة آئيعنكعلةرنعظعلضعرعكعلةرنعضة ىآ

عدعن سور       ث باشقعس اتعنع اهللا تاظاالنع ذ، مذآاص ا، ظ ان بولس ئرعك قعلغ عنع ش دة باشقعس ذنعظعبادةتلعرع  .س
ذر   ئرعكحعلعكتعن بعهاجةتت اال ش ع، اهللا تاظ دذ،حىنك ع   .» دةص ؤاقعراي زع ؤة ظعبن نع تعرمع ذ هةدعس  ب

  . غانماجةلةرمذ رعؤايةت قعل
ةن  ذنعث بعل عرعش ةهفنعث تةصس ىرة آ عدعس انا اهللا. تىض ة هةمدذس ا معثالرح ىآىرلةر تاظاالغ   ؤة ش

   !بولسذن
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 سىرة تةؤبة
  1........................................................................................................................................................................................................نعث يئزعلمعغانلعقع توغرعسعدا     » بعسمعلالهعر رةهمانعر رةهعم      «بذ سىرعنعث بئشعدا   

  2..................................................................................................................................................................................................................................................................عقعنع ظئالن قعلعش توغرعسعدا       مذشرعكالرغا ظادا ـ جذدا بولغانل   
  4.............................................................................................ظةهدة تىزىص ظذنعثغا خعالصلعق قعلمعغان آعشعنعث ظةهدعسنعث مذددعتع تىضعضعحة آىحكة ظعضة بولعدعغانلعقع توغرعسعدا                       

  5.....................................................................................................................................................................................................................................................سعدا مذشرعكالرنع ظذحراتقان يةردة ظألتىرىشكة بذيرذغانلعق توغرع          
  6.........................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالر ظامانلعق تعلعسة ظذالرغا ظامانلعق بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا         

  7......................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولغانلعقنع تةآعتلةش توغرعسعدا          
  10...............................................................................................................................................................................................................................منعث ظئتعبارسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا         آذصذر آاتتعباشلعرع قعلغان قةسة     

  11....................................................................................................................................................مذشرعكالرغا قارشع ظذرذش قعلعشقا قعزعقتذرذش ؤة ظذنعث بةزع صايدعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا                  
  12....................................................................................................................................................................................عكع توغرعسعدا   ظذرذش قعلعشتعكع هئكمةتنعث مذسذلمانالرنع سعناشتعن ظعبارةت ظعكةنل              

  13..................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث مةسحعتلعرعنع ظاؤاتالشتذرالمايدعغانلعقع توغرعسعدا          
  14.................................................................................................................................................................................................................................................................مةسحعتلةرنع مأمعنلةرنعث ظاؤاتالشتذرعدعغانلعقع توغرعسعدا           

  15............................سذ بعلةن تةمعنلةش، مةسجعدع هةرامنع ظاؤاتالشتذرذشنعث ظعمان ظئيتعش ؤة جعهاد قعلعش بعلةن باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا                       هاجعالرنع   
  17..................................................................................................................مذشرعكالر ظةضةر ظذالرنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرع بولغان تةقدعردعمذ ظذالرنع دوست تذتماسلعققا بذيرذش توغرعسعدا                    

  19...........................................................................................................................................................................................................................................................................غةلعبعنعث غايعب ياردةمضة باغلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا           
  19........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هىنةين غازعتع ؤةقةسع توغرعسعدا      

  23.............................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنع هةرةم مةسحعتعضة آعرعشتعن توسذش توغرعسعدا             
  24..........................................................................................................................................................ظةهلع آعتاب جعزية تألعضةنضة قةدةر ظذالرغا قارشع ظذرذش قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا                  

  25....................................................................................................................................................................................................................................جعزية تألةش خارلعق ؤة آذصذرلذقنعث ظاالمعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا            
  27...................................ارشع ظذرذش قعلعشنعث سةؤةبع ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةنلعكع ؤة آذصذرلذق قعلغانلعقع ظعكةنلعكع توغرعسعدا                       يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرغا ق    

  28.........................................................................................................................................................................................................................................ظةهلع آعتابنعث ظعسالم نذرعنع ظأحىرىشكة ظذرذنغانلعقع توغرعسعدا             
  29............................................................................................................................................................................................................................ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا      ظعسالم دعنعنعث بارلعق دعنالر      

  30......................................................................................................................................يامان ظعشالرنع قعلعدعغان ظألعماالردعن ؤة ظازغذنلذق ظعحعدعكع ظابعدعلةردعن هةزةر ظةيلةش توغرعسعدا                  
  31..........................................................................................................................................................................................................................................ع توغرعسعدا  ظالتذن ـ آىمىش يعغقانالرنعث ظازابقا دذحار بولعدعغانلعق        

  33....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ظاي ظعكةنلعكع توغرعسعدا    12بعر يعلنعث   
  35........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظذرذش هارام قعلعنغان ظايالر توغرعسعدا       

  36...................................................................................................................................................................................................................................................ظذرذش قعلعش هارام قعلعنغان ظايالردا ظذرذش قعلعش توغرعسعدا            
  38................................................................................................................................................................................................................شةرعظةت ظعشلعرعدا ظأز قارعشعغا تايعنعص ظعش تذتذشنع ظةيعبلةش توغرعسعدا            

  39............................................................................................................................................ظأز يذرتعدعن ظايرعلغذسع آةلمةي جعهادقا حعقمعغانالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع قورقذتذش توغرعسعدا                    
  41.........................................................................................................................................................................اظاالنعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرضىحع ظعكةنعلعكع توغرعسعدا                 اهللا ت

  42.....................................................................................................................................................................................................................................هةرقانداق ظةهؤال ظاستعدا جعهاد قعلعشنعث صةرز ظعكةنلعكع توغرعسعدا            
  44............................................................................................................................... ؤة ظذالرنعث هعيلة ـ معكعرلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا          مذناصعقالرنعث ظذرذشقا حعقمعغانلعقعنعث سةؤةبع        

  45.....................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنعث حعقماسلعقعغا رذخسةت قعلغانلعقع ظىحىن تةنعضة ظذحرعغانلعقع توغرعسعدا                    
  47...............................................................................................................................................................................................................................................................ظئحعص تاشالش توغرعسعدا     مذناصعقالرنعث ظةصتع ـ بةشعرسعنع       

  52................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث قورقذنح ظعحعدة ياشايدعغانلعقعنع بايان قعلعش توغرعسعدا            
  53...........................................................................................................................سةدعقعلةرنعث تةقسعم قعلعنعشع، مذناصعقالرنعث ظةيعبلعنعشع ؤة ظذالرنعث ظذنعثدعن تةمة قعلعشع توغرعسعدا                     

  54...............................................................................................................................................................................................................................................................................................زاآات بئرعلعدعغان آعشعلةرنعث بايانع توغرعسعدا      
  56.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذل ظازاد قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا      
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  58.....................................................................................................................................................عكةنلعكع توغرعسعدا   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةزعيةت يةتكىزىش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظ          
  59.............................................................................................................يالغان قةسةم قعلعص آعشعلةرنع قاناظةتلةندىرىشكة ظذرذنذش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا                 

  60...............................................................................................................................................عرع ظعكةنلعكع توغرعسعدا     سعرالرنعث صاش بولذص قئلعشعدعن قورقذش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ب         
  61................................................................................................................................................هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعش ؤة يالغان ظأزرة تعلةش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا              

  62.........................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث بةزع سىصةتلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا        
  64........................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرغا ظعلضعرع ظأتكةنلةردعن ظعبرةت ظئلعشقا نةسعهةت قعلعش توغرعسعدا             

  65............................................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث مةدهعيعلةشكة تئضعشلعك سىصةتلعرع توغرعسعدا          
  66.......................................................................................................................................................................................................بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا    مأمعنلةرضة مةثضىلىك نازذ ـ نئمةت بعلةن خذش خةؤةر           

  68...............................................................................................................................................آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعهاد قعلعشقا ؤة ظذالرغا قاتتعق قوللذق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا               
  68..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا      

  69..................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرىشنع قةستلعشع توغرعسعدا              
  72...............................................................................................صذل ـ مال تةلةص قعلعش، ظاندعن سةدعقة بئرعشكة بئخعللعق قعلعش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا               

  73.......................................................عقة قعلغذحعالرنع ظةيعبلةش، ظاز سةدعقة قعلغذحعالرنع مةسخعرة قعلعش مذناصعقالرنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا                         آأص سةد
  74......................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشنع توسذش توغرعسعدا          

  75.............................................................................................................................................................................................................قماي قالغانلعقع ظىحىن خذشالالنغانلعقع توغرعسعدا       مذناصعقالرنعث جعهادقا حع    
  77.............................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث ظذرذشقا حعقعشعغا رذخسةت قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا          

  78.................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث جعنازا نامعزعنع ظوقذشنع حةآلةش توغرعسعدا             
  79..........................................................................................................................................................................................................................................................................................جعهادقا حعقماي قالغانالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا        

  81.....................................................................................................................................................................................جعهادقا قاتناشماسلعقنعث شةرعظةتتة بةلضعلةنضةن ظأزرعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا               
  84..............................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث هعيلة ـ معكرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا        

  85....................................................................................................................................................................................................................ظةظرابعالرنعث آذصذرع ؤة مذناصعقلعقعنعث تئخعمذ زعيادة ظعكةنلعكع توغرعسعدا               
  86...............................................................................................................مذهاجعرالرنعث، ظةنسارعالرنعث ؤة ياخشعلعق قعلعش بعلةن ظذالرغا ظةضةشكةنلةرنعث ظارتذقحعلعقلعرع توغرعسعدا                     

  87................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةظرابعيالر ؤة مةدعنة ظةهلعنعث مذناصعقلعرع توغرعسعدا           
  89..................................................................................................................................................................................................................................................................جعهادقا سةل قاراص ظذنعثغا حعقمعغان مأمعنلةر توغرعسعدا          

  90........................................................................................................................................................................................................................................زاآات ظئلعشقا بذيرذش ؤة ظذنعث صايدعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا         
  92......................................................................................................................................................................................................................................................................ضذناهكارالرغا بئرعلضةن قاتتعق ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا          

  92...........................................................................................................................................................................................................جعهادقا حعقمعغان ظىح ظادةمنعث ظعشع اهللا تاظاالغا قالدذرذلغانلعقع توغرعسعدا           
  94................................................................................................................................................غان مةسحعت بعلةن تةقؤالعق ظاساسعدا سئلعنغان مةسحعت توغرعسعدا          زعيان يةتكىزىش ظاساسعدا سئلعن  

  95................................................................................................................................................................................................................................................................قذبا مةسحعتع ؤة ظذنعثدا ناماز ظوقذشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا           
  97.............................................................................................................................................................................................................................................................................مةزآذر ظعككع مةسحعتنعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا           

  98..................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث مذجاهعدالردعن جانلعرعنع ؤة ماللعرعنع جةننةت بعلةن سئتعؤالغانلعقع توغرعسعدا              
  100..................................................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرغا دذظا قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا        

  102.........................................................................................................................................................................................................................معغانلعقع توغرعسعدا   دةلعل ـ صاآعت آأرسعتعلمةي تذرذص جازاالشنعث بول        
  103....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تةبذك غازعتعنعث بايانع توغرعسعدا      

  105.........................................................................................................................................................................................................................................................................جعهادقا حعقمعغان ظىح آعشعنعث قعسسعسع توغرعسعدا         
  110.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................راست سأزلةشكة بذيرذش توغرعسعدا    

  111............................................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ غازاتقا حعققانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا      
  114....................................................................................................................................................................................جعهاد قعلعشنع يئقعندعكع آاصعرالرغا قارشع تذرذشتعن باشالشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا               
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  117............................................ مذناصعقالرنعث شةك ـ شىبهعلعرعنعث قةدةممذ قةدةم ظاشعدعغانلعقع توغرعسعدا               مأمعننعث ظعمانعنعث آىحعيعص ؤة ظاجعزالص تذرعدعغانلعقع،          
  118..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث سعنعلعدعغانلعقع توغرعسعدا      

  119.................................................................................................................................ع ظعكةنلعكع توغرعسعدا     مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشنعث، اهللا تاظاالنعث ياخشعلعق             

  سىرة يذنذس 
  123..............................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاال صةيغةمبةرلةرنع صةقةت ظعنسانالر ظعحعدعنال تالاليدعغانلعقع توغرعسعدا         
  125.................................................................................حة تةسةررذص قعلغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا        اهللا تاظاالنعث آاظعناتنعث ياراتقذحعسع، ظذنعث صةرؤةردعضارع ؤة ظذنعثدا خالغان          

  126..................................................................................................................................................................................................صىتكىل مةخلذقاتنعث بارعدعغان جايع اهللا تاظاالنعث دةرضاهع ظعكةنلعكع توغرعسعدا          
  127.....................................................................................................................................................................................................................ا هةممة شةيظعلةرنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعضة ضذؤاه بولعدعغانلعقع توغرعسعد           

  129................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث جايع دوزاخ بولعدعغانلعقع توغرعسعدا              
  130......................................................................................................................................................................................................ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا مذآاصات بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا           

  131................................................................................................................................................................اظاالنعث بةتدذظانع، ياخشع دذظانع ظعجابةت قعلغاندةك ظعجابةت قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا          اهللا ت
  132.....................................................................ظعنسانالرنعث بئشعغا مذسعبةت آةلسة اهللا نع ياد ظئتعدعغانلعقع ؤة ياخشع آىنلةرضة ظئرعشكةندة اهللا نع ظذنتذيدعغانلعقع توغرعسعدا                  

  133....................................................................................................................................................................................................................................................بذرذن هاالك قعلعنغان ظىممةتلةردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا            
  134................................................................................................................................................................................................................................................................قذرةيش آاتتعؤاشلعرعنعث بويذنتاؤلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا          

  135....................................................................................................................................................................................................................................................قذرظان آةرعمنعث هةقعقةت ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا            
  138.................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرع هةققعدة قعلغان ظئتعقادلعرع توغرعسعدا            

  138......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................شئرعكنعث صةيدا بولذشع توغرعسعدا    
  139..............................................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع توغرعسعدا        

  141.........................................................................................................................................ظعنساننعث بئشعدعن مىسعبةت آأتىرىلىص رةهمةت قعلعنسا، ظذنعث ظأزضعرعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا                 
  144...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دذنيا هاياتعنعث معسالع توغرعسعدا    

  145.......................................................................................................................................................................................................................................................................عدا مةثضى يوقالمايدعغان نئمةتلةرضة قعزعقتذرذش توغرعس         
  146........................................................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع ظةمةل قعلغذحعالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا        

  147....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ضذناهكارالرنعث جازاسع توغرعسعدا     
  149...........................................................................................................................................................عغانلعقع توغرعسعدا   قعيامةت آىنعدة مذشرعكالرنعث باتعل ظعالهلعرعنعث ظذالردعن ظادا ـ جذدا بولعد            

  151.........................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هةممعنع ظأزع يالغذز صةرؤعش قعلعدعغانلعقعنع مذشرعكلةرنعث ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا              
  155...........................................................................................................................................................................................................عسعدا قذرظاننعث اهللا تاظاالنعث هةق سأزع ؤة ظذنعث مأجعزعسع ظعكةنلعكع توغر          

  158............................................................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولذش توغرعسعدا       
  159........................................................................................................................................................................قعيامةت مةيدانعغا توصالنغان حاغدا دذنيا هاياتعنعث قعسقا هئس قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا            

  161..........................................................................................................................ارالردعن مةيلع دذنيادا ياآع ظاخعرةتتة بولسذن حوقذم ظعنتعقام ظالعدعغانلعقع توغرعسعدا                  اهللا تاظاالنعث ضذناهك
  162...............................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظازابقا ظالدعرعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا               

  164........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ظعكةنلعكع توغرعسعدا    قعيامةتنعث هةق   
  165.........................................................................................................................................................................قذرظان آةرعمنعث ؤةز ـ نةسعهةت، دعلالرغا شعصا، رةهمةت ؤة هعدايةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا              

  166.............................................................................................................................................................................عدا اهللا تاظاالدعن باشقعسعنعث هئحقانداق نةرسعنع هاالل ؤة هارام قعاللمايدعغانلعقع توغرعس          
  167...............................................................................................................................................................................بارلعق حوث ـ آعحعك نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالنعث بعلعش داظعرعسعدة ظعكةنلعكع توغرعسعدا              

  169...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث يئقعن بةندعلعرع توغرعسعدا    
  169....................................................................................................................................................................................................................ت حىش آأزدة تذتذلعدعغانلعقع توغرعسعدا       دذنيادعكع خذش خةؤةردعن راس    

  171..............................................................................................................................................................بارلعق آىح ـ قذؤؤةتنعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا تاظاالغعال مةنسذب ظعكةنلعكع توغرعسعدا             
  172............................................................................................................................................................................................................................................عسعدا اهللا تاظاالنعث ظايالع ؤة بالعسع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكع توغر     
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  173............................................................................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا         
  174...........................................................................................................................................................................................................................................ظعسالم دعنعنعث صىتىن صةيغةمبةرلةرنعث دعنع ظعكةنلعكع توغرعسدا            

  175.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................عدا ضذناهالرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعس      
  177............................................................................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا         

  178...........................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن سئهعرضةرلةر ظارعسعدا يىز بةرضةن ظعشالر توغرعسعدا             
  179......................................................................................................عرظةؤننعث قةؤمعدعن صةقةت ظازغعنا بعر تىرآىم ياشالرنعث ظعمان آةلتىرضةنلعكع توغرعسعدا               مذسا ظةلةيهعسساالمغا ص  

  180........................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم قةؤمعنع اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلعشقا رعغبةتلةندىرضةنلعكع توغرعسعدا            
  181............................................................................................................................................................................................................................................................................ة ناماز ظوقذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا      ظذالرنع ظأيلعرعد   

  182..........................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة بةتدذظا قعلغانلعقع توغرعسعدا            
  183..............................................................................................................................................................انلعقع توغرعسعدا   ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قذتذلغانلعقع، صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةسعنعث غةرق بولغ            

  186................................................ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ياخشع ظورذنغا ظورذنالشتذرذدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث صاك ـ شئرعن نةرسعلةر بعلةن رعزعقالندذرذلغانلعقع توغرعسعدا                      
  188.....................................................................................................................................................................تابالردعمذ دةلعللةرنعث بارلعقع توغرعسعدا       قذرظان آةرعمنعث راستلعقع هةققعدة ظعلضعرعكع آع            

  189.............................................................................................ظازاب آئلعؤاتقان حاغدا ظئيتقان ظعماننعث صةقةت يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضعال مةنصةظةت قعلغانلعقع توغرععسدا                   
  190......................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هئكمعتعدعن ظةمةسلعكع توغرعسعدا       آعشعلةرنع ظعمان ظئيتعشقا مةجبذرالشنعث          

  192...............................................................................................................................................................................................ظاسمان ـ زئمعننعث يارعتعلعشع هةققعدة تةصةآكذر قعلعشقا بذيرذلغانلعق توغرعسعدا             
  193....................................................................................................................................................................................................... لعش توغرعسعدا  يالغذز بعرال اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعش ؤة ظذنعثغعال تةؤةآكىل قع       

  سىرة هذد 
  197..........................................................................................................................................سىرة هذدنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حئحعنع ظاقارتعؤةتكةن سىرعلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا                     

  198............................................................................................................................................................................................................................قذرظان آةرعم ؤة ظذنعث يالغذز اهللا تةرعصعضعال حاقعرعدعغانلعقع توغرعسعدا          
  199.........................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هةممة نةرسعدعن خةؤةردار ظعكةنلعكع توغرعسعدا        

  200.................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظعنسانالردعن باشقا مةخلذقاتالرغعمذ رعزعق بئرعشكة آئصعل ظعكةنلعكع توغرعسعدا             
  201................................................................................................................................................................................................................................اظاالنعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة آىندة ياراتقانلعقع توغرعسعدا         اهللا ت

  202....................................................................................مذشرعكالرنعث ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشع هةققعدعكع مذنازعرعسع ؤة ظذالرنعث ظازابنعث تئز آئلعشعنع تعلعشع توغرعسعدا                   
  203.............................................................................................................................................................................................................ةثرعحعلعك ؤة قعينحعلعق هالةتتعكع ظأزضعرعشحانلعقع توغرعسعدا            ظعنساننعث آ   

  205....................................................................................مذشرعكالرنعث سأزلعرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دعلعنعث سعقعلغانلعقع ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن تةسةللع توغرعسعدا                  
  205..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................كةنلعكع توغرعسعدا   قذرظاننعث مأجعزة ظع     

  206...................................................................................................................................................................................دذنيا تعرعكحعلعكعنع آأزلعضةن آعشعضة ظاخعرةتتة هئح نعسعؤعنعث يوقلذقع توغرعسعدا                  
  207....................................................................................................................غرعسعدا صةرةؤردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن روشةن دةلعلضة ظاساسالنغان ظادةمنعث قذرظانغا ظعشعنعدعغانلعقع تو                 

  209....................................................................................................................................................................................................................................................هةر بعر هةدعسنعث مةزمذنع قذرظاندا تئصعلعدعغانلعقع توغرعسعدا          
  210.......................................................................................اهللا تاظاالغا يالغاننع حاصلعغذحعالر ؤة اهللا تاظاالنعث يولعدعن توسقذحعالرنعث ظةث زعيان تارتقذحعالر ظعكةنلعكع توغرعسعدا              

  212.................................................................................................................................................................................................................................................................ظعمان ظئيتقان آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا         
  213.................................................................................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةر بعلةن آاصعرالرنعث معسالع توغرعسعدا        

  214.....................................................................................................................................................................رغان سأهبعتع توغرعسعدا     نذه ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعث قةؤمع بعلةن ظئلعص با         
  216..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالمنعث جاؤابع توغرعسعدا      

  218...........................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم قةؤمعنعث ظازابنع تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا             
  218......................................................................................................................................ظةلةيهعسساالمنعث راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث بايانعنع قعستذرذص ظأتكةنلعكع توغرعسعدا                 مذهةممةد    

  219.....................................................نذه ظةلةيهعسساالمغا قةؤمعنعث هاالك بولعدعغانلعقع هةققعدة ؤةهعي قعلعنغانلعقع ؤة ظذنع تةييارلعق قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا                      
  220............................................................................................................توصان باالسعنعث باشلعنعشع، نذه ظةلةيهعسساالمنعث آئمعضة هةرخعل هايؤاندعن بعر جىبتعن سئلعشع توغرعسعدا                  
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  222.......................................................................................................................................................................................................................آئمعضة حعقعش ؤة آئمعنعث تاغدةك دولقذنالر ظعحعدة مئثعشع توغرعسعدا                 
  223........................................................................................................................................................................................................................ه ظةلةيهعسساالمنث آاصعر ظوغلعنعث غةرق بولذش قعسسعسع توغرعسعدا             نذ

  223..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................توصان باالسعنعث ظاخعرلعشعشع توغرعسعدا     
  225......علعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا جاؤاب بئرعشع توغرعسعدا     نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعنعث قعسسعسعغا قايتعص، ظذنعث ظوغلع هةققعدة اهللا تاظاالغا دذظا ق              

  225...............................................................................................................................................................................................................................ظامانلعق ؤة بةرعكةت بعلةن آئمعدعن حىشىشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدا          
  226....................................................................................هعي قعلغانلعقعنعث صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا         بذ قعسسعلةرنع بايان قعلعش اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة       

  227................................................................................................................................................................................................................................................نعث قعسسعسع توغرعسعدا    ( ظاد)هذد ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمع      
  228............................................................................................................................................................................................................................ظاد قةؤمع بعلةن هذد ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا            

  230...........................................................................................................................................................................ظاد قةؤمعنعث هاالك قعلعنعشع ؤة ظذالردعن ظعمان ظئيتقانالرنعث نعجات تئصعشع توغرعسعدا              
  231...............................................................................................................................................................................................................................................ساله ظةلةيهعسساالم بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا         

  231........................................................................................................................................................................................................................... سةمذد ظارعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا       سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمع    
  233........................صةرعشتعلةرنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعشع ؤة ظذالرنعث ظذنعثغا ظعسهاق ؤة يةظقذب بعلةن خذش خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا                          

  236.............................................................................................................................................................لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع هةققعدة مذنازعرعلةشكةنلعكع توغرعسعدا            ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم     
صةرعشتعلةرنعث لذت ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعشع، ظذنعث يىرعكعنعث سعقعلعشع ؤة ظـذنعث بعلـةن قـةؤمعنعث ظارعسـعدا ظـئلعص بئرعلغـان مـذنازعرة                    

  237......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا 
لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظاجعزلعق هئس قعلعشع، ظأزعنعـث آىحلـىك بولذشـعنع ظـارزذ قعلعشـع ؤة صةرعشـتعلةرنعث هـةقعقعي ظـةهؤالنع ظـذنعثغا خـةؤةر                        

  240..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعشع توغرعسعدا   
  241....................................................................................................................................................نعث هاالك قعلعنعشع توغرعسعدا      لذت ظةلةيهعسساالم قةؤمعنعث يذرتعنعث دىم آأمتىرىلعشع ؤة ظذالر          

  242.................................................................................................................................................................................................مةديةن ظاهالعسعنعث قعسسعسع ؤة شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتع توغرعسعدا              
  243.......................................................................................................................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث جاؤابع توغرعسعدا         

  244....................................................................................................................................................................................................................................................يب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة رةددعية بئرعشع توغرعسعدا           شذظة 
  246...............................................................................................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا            

  246........................................................................................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة رةددعية بةرضةنلعكع توغرعسعدا             
  247........................................................................................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة تةهدعت سالغانلعقع توغرعسعدا          

  248...........................................................................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا         
  250..............................................................................................................................................................................................................................................................................هاالك قعلعنغان يذرتالردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا         

  251.........................................................................................................................................................................يذرتالرنعث هاالك قعلعنعشع قعيامةتنعث قايعم بولعدعغانلعقعغا صاآعت ظعكةنلعكع توغرعسعدا               
  252.........................................................................................................................................................................................................................................................بةتبةختلةرنعث هالع ؤة ظذالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا        

  254................................................................................................................................................................................................................................................... ؤة ظذالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا     ساظادةتمةنلةرنعث هالع   
  255......................................................................................................................................................................................................................................................شئرعك آةلتىرىشنعث شةآسعز ضذمراهلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا           

  256................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرا يولدا بولذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا     
  257.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ش توغرعسعدا  ناماز ظوقذشقا بذيرذ   

  258..........................................................................................................................................................................................................................................................................ياخشلعقالرنعث يامانلعقنع ظأحىرعدعغانلعقع توغرعسعدا        
  259...............................................................................................................................................................................................................................قةبعه ظعشالردعن توسعدعغان بعر جاماظةتنعث حوقذم بولذشع توغرعسعدا            

  260.....................................................................................................................................................................عث هةممعسعنع ظعمان ظئيتعشقا نئسعص قعلمعغانلعقع توغرعسعدا           اهللا تاظاالنعث زئمعن ظةهلعن   
  261.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................خاتعمة 

  سىرة يىسىف
  265.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث سىصةتلعرع توغرعسعدا     
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  266......................................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا      
  266.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث حىشع توغرعسعدا        

  267................................بذ حىشنع مةخصعي تذتذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا         ( شةيتاننعث هعيلة ـ معكرعدعن ساقلعنعشع ظىحىن        )يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظاتعسعنعث       
  268................................................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث حىشكة تةبعر بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا          

  268..............................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعثدعكع ظعبرةتلةر توغرعسعدا            
  270.................................................................................................................................................ت سورعغانلعقع توغرعسعدا   قئرعنداشلعرعنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنع سعرتقا ظئلعص حعقعشقا رذخسة            

  270..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظاتعسعنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا      
  271.................................................................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قذدذققا تاشالنغانلعقع توغرعسعدا         

  272................................................................................................................................................................تعسعغا آأرسةتكةن هعيلة ـ معكعرسع توغرعسعدا       يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث ظا        
  273................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قذدذقتعن حعقعرعلغانلعقع ؤة ظذنعث سئتعلغانلعقع توغرعسعدا                 

  275................................................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث معسعردعكع آةحىرمعشلعرع توغرعسعدا              
  276.....................................................................ظةزعزنعث ظايالعنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمغا ظاشعق بولذص قئلعشع ؤة ظذ ظايالنعث ظذنعثغا ظعشلةتكةن هعيلة ـ معكرع توغرعسعدا                   

  280.................................................................................................ة ـ معكعر قعلعشع توغرعسعدا     بذ خةؤةرنعث شةهةر ظاياللعرعغا يئتعص بئرعشع ؤة ظذالرنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمغا هعيل            
  282.................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنع زعندانغا تاشالش قارارعنعث ظئلعنلغانلعقع ؤة ظذنعث ظعجرا قعلعنغانلعقع توغرعسعدا                 

  283............................................................................................................ف ظةلةيهعسساالمدعن سورعغانلعقع توغرعسعدا      زعندانغا تاشالنغان ظعككع آعشعنعث ظأز حىشلعرعنعث تةبعرعنع يىسى          
  284............................يىسىف ظةلةيهعسساالم حىشكة تةبعر بئرعشتعن ظعلعضعرع بذ ظعككع آعشعنع اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع تونذشقا دةؤةت قعلغانلعقع توغرعسعدا                      

  285......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا  حىشنعث تةبعرع    
  286..............................................................................................................................................دئضةنلعكع توغرعسعدا    “ مئنع صادعشاهنعث قئشعدا ظةسلةص قويغعن      ”يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ساقعيغا      

  287..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................معسعر صادعشاهعنعث حىشع توغرعسعدا      
  288...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... تةبعرع توغرعسعدا   صادعشاه آأرضةن حىشنعث    

  289.................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالم بعلةن ؤةزعرنعث خوتذنع ؤة باشقا معسعر ظاياللعرع ظارعسعدا يىز بةرضةن ظعشالرنعث ظئنعقلعنعشع توغرعسعدا                     
  291............................................................................................................................................................................................................................عسع توغرعسعدا   يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث صادعشاهنعث نةزعرعدعكع مةرتعؤ        

  292......................................................................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث معسعردعكع هأآىمرانلعقع توغرعسعدا           
 ظـئلعص آئلعشـكة   يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعنعث معسعرغا آئلعشع، ظذالرنعث ظاشلعق ظئلعص قايتعشع ؤة ظذالرنعث ظةث آعحعـك قئرعندعشـعنع    

  293..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ؤةدة قعلعشع توغرعسعدا    
( ظـذالرغا بةرضـةن  )ظذالرنعث يةظقذب ظةلةيهعسساالمدعن بذنيامعننعث ظأزلعرع بعلةن بعللة بئرعشعنع تةلـةص قعلغـانلعقع ؤة يةظقـذب ظةلةيهعسسـاالمنعث          

  295.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................جاؤابع توغرعسعدا  
  296.......................................................................................................................................................................................................................................يىك ـ تاقالرنعث ظعحعدعن مال ـ مىلىآلةرنعث حعققانلعقع توغرعسعدا           

  297.....................................................................................يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث ظوغذللعرعنع معسعر شةهعرعنعث باشقا ـ باشقا دةرؤازعلعرعدعن آعرعشكة بذيرذغانلعقع توغرعسعدا                     
  298.....................................................................................................................................................................................................................................عسساالمنعث بذنيامعنغا تةسةللع بةرضةنلعكع توغرعسعدا        يىسىف ظةلةيه   

  299..........................................................................صادعشاهنعث قةدةهعنع قئرعندعشعنعث يىك ـ تاقعنعث ظعحعضة سئلعص قويذشع ؤة ظذنع بذ هعيلة بعلةن تذتذص قئلعشع توغرعسعدا                         
  301...........................................................................................................................................................ئرعنداشلعرعنعث ظذنعثغا ظوغرعلعق بعلةن تأهمةت قعلعشع توغرعسعدا          يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ق     

  302..................................................قئرعنداشالرنعث بذنيامعننعث ظورنعغا ظأزلعرعدعن بعرةيلةننع ظئلعص قعلعشقا تةآلعص بئرعشع ؤة بذ تةآلعصنعث رةت قعلعنعشع توغرعسعدا                       
  303............................................................................................................................................................رعنداشالرنعث ظأزظارا مةسلعهةت قعلعشع ؤة ظذالرنعث حوثعنعث بةرضةن مةسلعهةتع توغرعسعدا                   قئ
  304.................يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن جاؤابع ؤة ظذنعث بذ ظئحعنعشلعق خةؤةرنع ظاثلعغاندعن آئيعنكع ظةهؤالع توغرعسعدا                        ( اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع )

  306...............................................................................................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنع ؤة ظذنعث قئرعندعشعنع ظعزدةشكة بذيرذش توغرعسعدا               
  307..............................................................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلعرعغا تونذشلذق بئرعشع ؤة ظذنعث ظذالرنع ظةصذ قعلعشع توغرعسعدا                 
  308..............................................................................................................................................يةظقذب ظةلةيهعسساالمنعث يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث آأثلعكعدعن ظذنعث هعدعنع صذرعشع توغرعسعدا                  
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  309...........................................................................................................................................................................................................................يةهذزانعث آأثلةآنع ظئلعص خذش خةؤةر بعلةن آةلضةنلعكع توغرعسعدا             
  309...................................................................................................................................................................................................................رعنعث صذشايمان قعلغانلعقع توغرعسعدا     يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئرعنداشلع      

  310...............................................................................................................يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث ظاتعسعنع قارشع ظالغانلعقع ؤة ظذنعث حىشعنعث ظةمةلعيةتكة ظايالنغانلعقع توغرعسعدا                   
  312...............................................................................................................................................................................................................................................وغرعسعدا  ظأمرعنعث ظعسالم ظىستعدة ظاخعرلعشعشعغا دذظا قعلعش ت        

  312...............................................................................................................................................................................................يذقعرعدا بايان قعلعنغان قعسسعلةرنعث اهللا تاظاالنعث ؤةهعيسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا          
  314..........................................................................................................................................................................................ظعنسانالرنعث آأز ظالدعدعكع ظاالمةتلةر هةققعدة صعكعر يىرضىزمةيدعغانلعقع توغرعسعدا             

  316......................................................................................................................................................................................................................................................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث يولع توغرعسعدا         
  317..........................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن شذنداقال ظةرلةردعن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا             

  317..........................................................................................................................................................................................نلعكع توغرعسعدا   صةيغةمبةرلةرنعث صةرعشتعلةردعن ظةمةس بةلكع ظعنسانالردعن ظعكة           
  318........................................................................................................................................................................................................................................................ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظاقعؤعتعدعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا          

  319.............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرضة ظةث ظئهتعياجلعق ؤاقعتالردا ياردةم بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا              
  319........................................................................................................................................................................................................................................................................ظالعدعغان آعشعضة ظعبرةتنعث بارلعقع توغرعسعدا        ظعبرةت  

  سىرة رةظد 
  321..............................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظان اهللا تاظاالنعث سأزع ظعكةنلعكع توغرعسعدا      

  322............................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث آامالع قذدرعتعنع بايان قعلعش توغرعسعدا        
  322...........................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظةرش ظىستعدة قارار ظالغانلعقع توغرعسعدا      

  323....................................................................................................................................................................................................................آىن بعلةن ظاينعث بويسذندذرذلذشع ؤة ظذالرنعث سةيرع قعلعشع توغرعسعدا             
  324................................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث زئمعندعكع دةلعل ـ صاآعتلعرع توغرعسعدا       

  325.....................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعنكار قعلعشنعث ظةجةبلعنعشكة تئضعشلعك ظعش ظعكةنلعكع توغرعسعدا                    
  326...............................................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ظازابنعث تئز آئلعشعنع تعلعضةنلعكع توغرعسعدا           

  328..............................................................................................................................................................................................................زة تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا           مذشرعكالرنعث مأجع   
  329............................................................................................................................................................................................................................................................صةقةت اهللا تاظاالنعثال غةيعبنع بعلضىحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا          

  331................................................................................................................................................دعغانلعقع توغرعسعدا   اهللا تاظاال نعث ظعلمعنعث ظاشكارا ؤة يوشذرذن نةرسعلةرنعث هةممعسنع ظوراص تذرع           
  332...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قوغدعغذحع صةرعشتعلةر توغرعسعدا      

  333........................................................................................................بذلذت، حاقماق ؤة ضىلدىرماما قاتارلعقالرنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرعستعدعغان نةرسعلةر ظعكةنلعكع توغرعسدا               
  334.............................................................................................................................................................................................................................................................................ضىلدىرماما ضىلدىرلعضةن حاغدا دذظا قعلعش توغرعسعدا        

  336......................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدعغانلعقعغا آةلتىرىلضةن معسالالر توغرعسعدا               
  337..........................................................................................................................................................................................................................................................انلعقع توغرعسعدا  هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغ      

  338.....................................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا     
  339...............................................................................................................................................................هةقنعث قالعدعغانلعقع ؤة باتعلنعث يوقعلعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن ظعككع معسال توغرعسعدا               

  340........................................................................................................................................................................................قذرظان بعلةن هةدعسلةردة سذ بعلةن ظوتنعث معساللعرع بايان قعلعنغانلعقع توغرعسدا             
  342...................................................................................................................................................بةختلعك آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاصات بعلةن بةختسعز آعشعلةرضة بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدا               

  343.................................................................................................................................................................................................................................................................. باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا    مأمعن بعلةن آاصعرنعث   
  344.......................................................................................................................................................................................................................................................جةننةتكة آعرعدعغان ساظادةتمةنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا         

  346...............................................................................................................................................لةنةتكة ظذحرايدعغان ؤة ظاخعرةتلعكع يامان بولعدعغان بةختسعز آعشعلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا             
  347..........................................................................................................................................................................................................................رعزعقنعث آةث ياآع تار بولذشع اهللا تاظاالنعث قولعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا          

  348.............................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا             
  349..........................................................................................................................................................................................................ئتعش بعلةن مأمعننعث دعلعنعث ظارام تاصعدعغانلعقع توغرعسعدا          اهللا تاظاالنع ياد ظ
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  349............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................خذشاللعقنعث بايانع توغرعسعدا    
  350................ؤةت قعلعش ظعكةنلعكع توغرعسعدا     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظةؤةتعشتعكع مةقسةت ظأزعضة ؤةهعي قعلعنغان قذرظاننع ظوقذص بئرعش ؤة ظذنعثغا دة                      

  351............................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث صةزعلعتع ؤة آاصعرالرنعث ظذنع ظعنكار قعلعشع توغرعسعدا            
  353.............................................................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعش توغرعسعدا       

  354......................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث ظارعسدا هئحقانداق شئرعكحعلعكنعث يوقلذقع توغرعسعدا               اهللا بعلةن 
  356.............................................................................................................................................................................آاصعرالرغا بئرعلعدعغان جازانعث ؤة تةقؤادارالرغا بئرعلعدعغان مذآاصاتنعث بايانع توغرعسعدا          

  358.....................................................ولغان آعشعلةرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان قذرظاندعن خذشاللعنعدعغانلعقع توغرعسعدا               ظةهلع آعتابتعن راستحعل ب      
  360......................................................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا        

  360.............................................................................................................................................................................مبةرنعث مأجعزة آةلتىرةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا          اهللا تاظاالنعث ظعزنعسعز هةرقانداق صةيغة    
  361.................................................................................................................................................................................................قذرظاندعكع هأآىملةرنع ظةمةلدعن قالدذرذش ياآع ظأزصئتع قالدذرذش توغرعسعدا              

  362..........................................................................تاظاالنعث هئساب ظالغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا      صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسظذلعيعتع صةقةت يةتكىزىش ظعكةنلعكع، اهللا             
  363..............................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث هعيلة ـ معكعرع ؤة مأمعنلةرنعث نعجاتلعققا ظئرعشعشع توغرعسعدا            

  364...........علعدعغان آعشعلةرنعث ضذؤاهلعقعنعث يئتةرلعك ظعكةنلعكع توغرعسعدا            نع ب ( تةؤرات ؤة ظعنجعل  )صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة آعتاب          

  سىرة ظعبراهعم
  365........................................................................................................................قذرظاننع ؤة قذرظاننعث مةقسعتعنع تونذتذش ؤة ظذنعثغا قارشعلعق قعلغان آعشعضة بولعدعغان ظازاب توغرعسعدا                  

  366..................................................................................................ازغذنلذقنع ظوحذق بايان قعلعص بئرعش ظىحىن صةيغةمبةرلةرنع شذ معللةتتعن ظةؤةتكةنلعكع توغرعسعدا                      هعدايةت ؤة ظ 
  367........................................................................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا         

  370...................................................................................................................................................... حعقعرعشع ؤة ظذالر ظوتتذرعسعدعكع ظعشالر توغرعسعدا         ظىممةتلةرنعث ظأز صةيغةمبةرلعرعنع يالغانغا      
  372....................................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةر بعلةن آاصعرالر ظوتتذرعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا           

  372..............................................................................................................عراص قعلمعغانلعقع توغرعسعدا     صةيغةمبةرلةر ظعنسانالرنعث ظعحعدعن تالالنغانلعقع ظىحىن آاصعرالرنعث ظذالرنع ظئت              
  373.....................................................................ظىممةتلةرنعث ظأز صةيغةمبةرلعرعضة تةهدعت سالغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث شذ صةيغةمبةرضة خذش بئشارةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا                  

  378......................................................................................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ظةمةللعرعنعث معسالع توغرعسعدا       
  379................................................................................................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنعث صاآعتلعرع توغرعسعدا       

  380..........................................................................................................................................................................................دوزاخ ظةهلعدعن ظةضةشكىحعلةر بعلةن ظةضةشتىرضىحعلةرنعث مذنازعرعسع توغرعسعدا                   
  382...........................................................................................................................رعضة سأز قعلعدعغانلعقع ؤة ظذالرغا ظأزرة ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا         ظعبلعسنعث قعيامةت آىنع ظةضةشكىحعلع         

  385...............................................................................................................................................................................................................................................ظعسالم آةلعمعسع بعلةن آذفرع آةلعمعسعنعث معسالع توغرعسعدا            
  386.........................................................................................................................كةم تذرغذزعدعغانلعقع توغرعسعدا     مأمعننع ظعمان دذنيا ؤة ظاخعرةتتة آةلعمعسعدعن ظعبارةت هةق سأزدة مةه             

  390...........................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بةرضةن نئمةتلعرعضة آذصذرلذق قعلغانالرنعث بارعدعغان جايع توغرعسعدا           
  392..........................................................................................................................................................................................................................................................................................ناماز ظوقذش ؤة زاآات بئرعشكة بذيرذش توغرعسعدا       

  393....................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعنعث آأص ظعكةنلعكعنع بايان قعلعش توغرعسعدا         
  394.....................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنع مةآكعضة ظورذنالشتذرغاندا قعلغان دذظاسع توغرعسعدا                       

  398.................................................................................................................................عرالرنعث قعلمعشعدعن بعخةؤةر، ظةمةسلعكع بةلكع ظذالرغا مأهلةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا                 اهللا تاظاالنعث آاص
  399...............................................................................................................................................................................................................................................................................ظازاب آةلضةندة مأهلةت بئرعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا       

  402...............................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدعغانلعقع توغرعسدا     
  404..............................................................................................................................................................................................................................................................................................ضذناهكارالرنعث قعيامةتتعكع ظةهؤالع توغرعسعدا         

  سىرة هعجعر
  407...............................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث قعيامةتتة آاشكع مذسذلمان بولساقحذ، دةص ظارمان قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا             
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  408........................................................................................................................................................................ان شةهةرلةرنعث هةممعسعضة مذظةييةن ؤاقعتنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا              هاالك قعلعنعدعغ  
  409..........................................................................................صةيغةمبةرضة ساراث دةص تأهمةت قعلغان ؤة صةرعشعتلةرنعث حىشىشعنع تةلةص قعلغانالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا                   

  410................................................................................................................................................. مذشرعكلعرعنعث ظأزلعرعضة آةلضةن صةيغةمبةرلةرنع مةسخعرة قعلغانلعقع توغرعسعدا                 هةر بعر ظىممةت   
  410.........................................................................هةقكة بوي ظةضمعضةن آاصعرالرنعث مةيلع قانداق بعر مأجعزعنع آأرضةن تةقدعردعمذ يةنعال ظعمان ظئيتمايدعغانلعقع توغرعسعدا                        

  411..........................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظاسمان ـ زئمعندعكع قذدرعتع ؤة ظاالمةتلعرع توغرعسعدا         
  413............................................................................................................................................................................................................................................بارلعق خةزعنعلةرنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا         

  413............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................شامالالرنعث صايدعسع توغرعسعدا  
  414.............................................................................................................................................................................................................................تاتلعق سذنعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن آةلضةن نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا       

  414......................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتالرنع يارعتعشقا ؤة قايتا تعرعلدىرىشكة هازعر ظعكةنلعكع توغرعسدا        
  415................................................................................................................................................................................................................................................................................عتعلغان ماددعسع توغرعسعدا    ظعنسان ؤة جعنالرنعث يار    

  416.......................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالمنع يارعتعص صةرعشتعلةرنع ظذنعثغا سةجدة قعلعشقا بذيرذغاندا ظعبلعسنعث باش تارتقانلعقع توغرعسعدا                    
  417....................................................................................................................................................................حة مأهلةت بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا      ظعبلعسنعث جةننةتتعن قوغلعنعشع ؤة ظذنعثغا قعيامةتكع           

  418.....................................................................ظعبلعسنعث ضذناهقا قذتراتقذلذق قعلعدعغانلعقعنع ظئالن قعلعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع دوزاخ بعلةن ظاضاهالندذرغانلعقع توغرعسعدا                     
  419............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دا دوزاخنعث يةتتة دةرؤازعسع توغرعسع     

  420...............................................................................................................................................................................................................................................................................................جةننةت ظةهلع ؤة ظذالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا         
  421..........................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث مئهمانلعرع ؤة ظذالرنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا بعر ظوغذل باال بعلةن خذش خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا                        

  422.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................صةرعشتعلةرنعث آئلعش سةؤةبع توغرعسعدا       
  423.................................................................................................................................................................................................................................صةرعشتعلةرنعث لذت ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةنلعكع توغرعسعدا          

  423...................................................................................................................................................................ش توغرعسعدا  لذت ظةلةيهعسساالمنع ظاظعلعسعدعكعلةرنع ظئلعص آئحعدة حعقعص آئتعشكة بذيرذ               
  424...............................................................................................................................................شةهةر ظةهلعنعث صةرعشعتعلةرنعث قئشعغا ظذالرنع ظةرلةر دةص ضذمان قعلعص آةلضةنلعكع توغرعسعدا                    

  425................................................................................................................................................................................................................................................لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا          
  425...................................................................................................................................................................................................................................................سةدذمنعث يول ظىستعضة قذرذلغان شةهةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا             

  426...................................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بولغان ظةيكةلعكلةرنعث هاالك قعلعنعشع توغرعسعدا               
  427...............................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا  سةمذد قةؤمع بولغان هعجعرلعقالرنعث هاالك قعلعنعشع           

  428...........................................................................................................................................................دذنيانعث مةنصةظةتلعنعش ظىحىن يارعتعلغانلعقع ؤة قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقع توغرعسعدا                  
  429......................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننع نازعل قعلعش ؤة ظذنعثغا دةؤةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا           

  431...............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا             
  صارحعلعؤةتكىحعلةرضة    431............................................................................................................................................................................................................................................................. دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا  

  433.....................................................................................................................................................................................................................................غرعسعدا هةقعقةتنع ظاشكارا ظوتتذرعغا قويذص ظعجرا قعلعشقا بذيرذش تو           
  433.......................................................................................................مذشرعكالردعن يىز ظأرىشكة بذيرذش ؤة مةسخعرة قعلغذحعالرغا اهللا تاظاالنعث ظأزع تاقابعل تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا                 

  435.............................................................................شتا مذستةهكةم تذرذشقا بذيرذش توغرعسعدا        مذشةققةتلةرضة حعداشقا ظىندةش، تةسبعه ظئيتعشقا، تاآع ظألضىحة ظعبادةت قعلع               

  سىرة نةهل
  437.........................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث يئقعنالشقانلعقع بعلةن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا            

  438.......................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاال خالعغان آعشعنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعشقا ظةؤةتعدعغانلعقع توغرعسعدا          
  439..................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظعنساننع ياراتقانلعقع توغرعسعدا          

  440..........................................................................................................................................................................حارؤا ـ مالالرنعث اهللا تاظاالنعث بعزضة يارعتعص بةرضةن نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا           
  442.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نعي يولالرنعث بايانع توغرعسعدا     دع

  443...............................................................................................................................يامغذر ؤة ظذنعث صايدعلعرعنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا                 
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ــةن ظاينعــث بويسذندذرذلذشــعدا    ــدىزنعث، آــىن بعل ؤة زئمعنــدعن حعقعرعلغــان نةرســعلةردة اهللا تاظاالنعــث قــذدرعتعنع آأرســعتعدعغان   آئحــة بعلــةن آىن
  444..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دةلعللةرنعث بارلعقع توغرعسعدا     

  446..........................................................................................اهللا تاظاالنعث دئثعزالر، تاغالر، دةريا ـ ظأستةثالر، يولالر ؤة يذلتذزالردعكع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةر توغرعسعدا                    
  447.....................................................................................................................................................................................................................................................ظعبادةت قعلعنعشنعث اهللا تاظاالغعال مةنسذص ظعكةنلعكع توغرعسدا         

  448................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث ياراتقذحع ظةمةس بةلكع يارعتعلغذحع ظعكةنلعكع توغرعسدا                  
  448...................................................................................................................................................................................................................................................................ت اهللا تاظاالنعثال اليعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا     ظعبادةتكة صةقة  

  449.........................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ؤةهعيدعن يىز ظأرعضةنلعكع ؤة ظذالرغا ظازابنعث هةسسعلةص بولعدعغانلعقع توغرعسعدا             
  451.....................................................................................................................................................................................................بنعث بايانع توغرعسعدا   ظعلضعرعكعلةرنعث قعلمعشلعرع ؤة ظذالرغا حىشىرىلضةن ظازا          

  452........................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث سةآراتتعكع ؤة ظألضةندعن آئيعنكع ظةهؤالع توغرعسعدا           
  453................................آئيعنكع ظةهؤالع توغرعسعدا      تةقؤادارالرنعث ؤةهعي توغرعسعدعكع سأزلعرع، ظذالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات، ظذالرنعث سةآراتتعكع ؤة ظألضةندعن               
  455..............................................................................................................آاصعرالرنعث ظعمان ظئيتعشنع آئحعكتىرىشع ظذالرنعث ظازابنع آىتكةنلعكعدذر دئضةن سأزعنعث مةنعسع توغرعسعدا                       

  456.....................................................................عص آأرسةتكةنلعكع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا          مذشرعكالر ظأزلعرعنعث شئرعك آةلتىرضةنلعكعضة تةقدعرنع دةلعل قعل            
  459.................................ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنعث هةق ظعكةنلعكع ؤة ظذنعثدا اهللا تاظاالنعث هئكمعتع بارلعقع هةم بذنعث اهللا تاظاالغا ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا                   

  460..................................................................................................................................................................................................................................................................هعجرةت قعلغذحعالرنعث ظئرعشعدعغان مذآاصاتع توغرعسعدا         
  461..................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةلةرنع صةقةت ظعنسانالر ظعحعدعن ظةؤةتعدعغانلعقع توغرعسعدا           

  463.........................................................................................................................................................................................................................................................................ضذناهكارالرنعث خاتعرجةم بواللمايدعغانلعقع توغرعسعدا       
  465.........................................................................................................................................................................................................................................................هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا        

  466...........................................................................................................................................................................................................................................ظعبادةت قعلعنعشقا يالغذز اهللا تاظاالنعثال اليعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا        
  467........................................................................ةرسعلةرنع بذتالرغا ظاتاص نةزعر قعلعشنعث مذشرعكالرنعث قعلمعشلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا             اهللا تاظاال رعزعق قعلعص بةرضةن ن   

  468...........................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث قعز صةرزةنتنع يامان آأرعدعغانلعقع توغرعسعدا          
  469.............................................................................................................................................................................................................................................................................غرعسعدا ضذناهكارالرنعث دةرهال جازاالنمايدعغانلعقع تو      

  470..........................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظأزلعرع يامان آأرضةن نةرسعنع اهللا تاظاالغا نعسبةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا              
  471................................................................................................................................................................................................................................................ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةر ظارقعلعق تةسةللع بئرعش توغرعسعدا           

  471...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................اننع حىشىرىشتعكع مةقسةت توغرعسعدا        قذرظ 
  472................................................................................................................................................................................................................................................................حاهارصايالر، خورما ؤة ظىزىمدعكع نئمةت ظعبرةت توغرعسعدا        

  473................................................................................................................................................................................................................هةسةل هةرعسع ؤة ظذنعث هةسعلعدة نئمةت ؤة ظعبرةتنعث بارلعقع توغرعسعدا             
  475.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث ظأزعدعكع ظعبرةت توغرعسعدا      

  476...................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث تعرعكحعلعكعدة ظاالمةت ؤة نئمةتلةرنعث بارلعقع توغرعسعدا           
  477...............................................................................................................................................................................................................ظايال، باال ؤة نةؤرعلةرنعثمذ اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا        
  478.............................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالدعن باشقعسعغا قعلعنغان ظعبادةتنعث رةت قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا          

  478..........................................................................................................................................................مأمعن بعلةن آاصعر ظىحىن ياآع اهللا تاظاال بعلةن بذتالر ظىحىن آةلتىرىلضةن معسالالر توغرعسعدا             
  479...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يةنة بعر معسال توغرعسعدا    

  480................................................................................................................................................غةيبنع ؤة قعيامةتنعث قاحان، قانداق بولعدعغانلعقعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا             
  480........................................................................................................................................................................................عن ظعكةنلعكع توغرعسعدا     قذالق، آأز ؤة يىرةك قاتارلعقالرنعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعد      

  481..........................................................................................................................................................................................................ظذحار قذشالرنعث هاؤادا ظذحذشقا بويسذندذرذلغانلعقعدعكع ظاالمةتلةر توغرعسعدا            
  482..........................................................................................................................................عسعدا ظأيلةر، ظأي سةرةمجانلعرع ؤة آعيعم ـ آئحةآلةرنعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغر              

  483.............................................................................................................................................................سايعلةر، تاغالر، آعيعم ـ آئحةآلةر ؤة تأمىرلةرنعثمذ اهللا تاظاالنعث نئمعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا                 
  483...............................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسع صةقةتال يةتكىزىص قويذش ظعكةنلعكع توغرعسدا          
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  484.......................................................................................................................................................................................................................................................................................هئساب آىنعدعكع مذشرعكالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا       
  485.............................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث مذشرعكالر ظذالرغا ظةث ظئهتعياجلعق بولغان حاغدا ظذالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا                     

  486.........................................................................................................................................................................................................................ممة آعشعنعث اهللا تاظاالغا باش ظئضعدعغانلعقع توغرعسعدا        قعيامةت آىنع هة   
  486.........................................................................................................................................................بذزغذنحعلعق ظئلعص بارغذحع آاصعرالرغا بئرعلعدعغان ظازابنعث قاتمذقات بولعدعغانلعقع توغرعسعدا              

  487................................................................................................................................................................................................ ضذؤاهحع بولعدعغانلعقع توغرعسعدا      قعيامةت آىنع هةر بعر صةيغةمبةرنعث ظىممعتعضة          
  487..........................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاندا هةممة نةرسعنعث بايانعنعث بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا          

  488..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظادعللعق ؤة ياخشعلعق قعلعش توغرعسعدا     
  489..............ؤةتنع حعثعتعشقا بذيرذش، ظةخالقسعز سأز ـ هةرعكةتلةردعن، يامان ظعشالردعن ؤة زذلذم قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا                      ظذرذق ـ تذغقانحعلعق مذناسع     

  490.......................................................................................................................................................................................................................................................................ظوسمان ظعبنع مةزظذنغا ظاالقعدار بعر ؤةقةلعك توغرعسعدا         
  491..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةهدعضة ؤاصا قعلعش توغرعسعدا    

  494.........................................................................................................................................................................................مذبادا اهللا تاظاال خالعغان بولسا بارلعق آعشعلةرنع بعر دعندا قعالاليدعغانلعقع توغرعسعدا        
  494.........................................................................................................................................................................................................................................................آأز بويامحعلعق قعلعش ظىحىن قةسةم ظعحمةسلعك توغرعسعدا           

  494................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ظةهدعنع بذزماسلعق توغرعسعدا      دذنيانع آأزلةص 
  495..............................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع ظةمةللةر ؤة ظذنعثغا بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا       

  496................................................................................................................................................................قذرظاننع ظوقذماقحع بولغاندا اهللا تاظاالغا سئغعنعص شةيتاندعن صاناه تعلةشكة بذيرذش توغرعسعدا             
بةزع ظايةتلةرنعث هأآمعنعـث ظةمةلـدعن قالـدذرذلغانلعقع سـةؤةبع بعلـةن مذشـرعكالرنعث صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالمنع يالغانحعغـا حعقارغـانلعقع ؤة                    

  497...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا       
  498........................................................................................................نسان ظأضعتعص قويدع دةيدعغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا              مذشرعكالرنعث قذرظاننع مذهةممةدآة ظع          

  500..........................................................................................................مةجبذرالنغان آعشعدعن باشقا آذصرذلذققا قايتقان آعشعضة بولعدعغان غةزعصع توغرعسعدا             ( آذصرذلذققا )اهللا تاظاالنعث 
  501....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا      بذ ظايةتنع 

  503.....................................آذصرذلذققا مةجبذرالنغذحع مةجبذرالنغاندعن آئيعن ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع قعلسا ضذناهعنعث آةحىرىلىص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا                          
  504......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مةآكة ظىحىن آةلتىرىلضةن بعر معسال        

  506..............................................................................................................................................هاالل رعزعقتعن يئيعشكة ؤة ظذنعثغا شىآىر ظئيتعشقا بذيرذش ؤة هارام نةرسعلةرنعث بايانع توغرعسعدا               
  507................................................................................................................................................................................................................بعزضة هاالل بةزع نةرسعلةرنعث يةهذدعيالرغعال هارام قعلعنغانلعقع توغرعسعدا              

  508..................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا          
  511............................................................................................................................................................................................دةؤةتنع هئكمةت ؤة ياخشع ؤةز ـ نةسعهةت بعلةن ظئلعص بئرعشقا بذيرذش توغرعسعدا            

  512................................................................................................................................................................................................قويماستعن باراؤةر ظئلعش توغرعسعدا      قعساس ظالغاندا ظاشذرذؤةتمةستعن ياآع آةم       

  سىرة ظعسرا 
  515...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة ظعسرانعث صةزعلعتع توغرعسعدا     

  515....................................عث بايانع توغرعسعدا   اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظأز قذدرعتع بعلةن هةرةم مةسحعتعدعن ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص آةلضةنلعكعن                       
  516..........................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص آئلعنضةنلعكعنع بايان قعلعص آةلضةن هةدعسلةر توغرعسعدا                       

  529.......................................لكع تةن ؤة روه بعلةن ظويغاق هالعتعدة بولغانلعقع توغرعسعدا         ظةقسا مةسحعتعضة ظئلعص بئرعلغان ظعشنعث ؤاقتع، ظذنعث حىشعدة ظةمةس بة              
  531....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................حعرايلعق، آاتتا بعر مةنصةظةت توغرعسعدا      

  533....................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعثغا تةؤراتنعث بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا           
  534...................................................................................................................................تةؤراتتا يةهذدعيالرنعث ظعككع قئتعم بذزغذنحعلعق ظئلعص بارعدعغانلعقعنعث بايان قعلعنغانلعقع توغرعسعدا                   

  534........................................................................................................................................................يةهذدعيالرنعث بعرعنحع قئتعملعق بذزغذنحعلعق ظئلعص بئرعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جازا توغرعسعدا                   
  536.............................................................................................................................................................................................................................................................................ظذالرنعث ظعككعنحع قئتعملعق بذزغذنحعلعقع توغرعسعدا            

  536......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننع مةدهعيعلةش توغرعسعدا        
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  537.............................................................................................................................................................................................ظعنساننعث ظالدعراثغذ ظعكةنلعكع ؤة ظأزعضة بةتدذظا قعلعص قالعدعغانلعقع توغرعسعدا           
  538....................................................................................................................................آئحة بعلةن آىندىزنعث اهللا تاظاالنعث آاتتا قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا                 

  540...............................................................................................................................................................هةر بعر ظعنسان بعلةن ظذنعث قعلمعشلعرع يئزعلغان دةصتةرنعث بعللة بولعدعغانلعقع توغرعسعدا               
  542................................................................................................................................................................................................................................................بعرع يةنة بعرعنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظالمايدعغانلعقع توغرعسعدا           

  542........................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةؤةتعلمةي تذرذص هئح بعر ظادةمنعث ظازابالنمايدعغانلعقع توغرعسعدا             
  543................................................................................................................................................................................................................................................................................هأآمع توغرعسعدا   ظألىص آةتكةن آعحعك بالعالرنعث     

  544..........................................................................................................................................................................................................................................بذ مةسعلة توغرعسعدا ضةص قعلعشنعث ياخشع ظةمةسلعكع توغرعسعدا           
  546.......................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرةيشلعكلةر ظىحىن قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا         

  546.................................................................................................................................................................ؤة ظاخعرةتنع آأزلعضةن آعشعنعث مذآاصاتع توغرعسعدا           دذنيانعال آأزلعضةن آعشعنعث جازاسع       
  548..................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنع بعردةص بعلعش ؤة ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعش توغرعسعدا      

  550............................. تاظاالغا تةؤبة قعلعشع بعلةن آةحىرىلىص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا         اهللا( ظذنعث )بالعنعث ظاتا ـ ظانعسع هةققعدة ظأتكىزىص سالغان خاتالعقعنعث      
  551...........................................................................................ظذرذق ـ تذغقانالرغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذش ؤة مال ـ مىلىآنع ظورذنسعز يةرضة ظعسراص قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا                     

  553.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هال بولذش توغرعسعدا    تذرمذشتا ظوتتذرا    
  554..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................بالعالرنع ظألتىرىشتعن توسذش توغرعسعدا      

  555.......................................................................................................................................................................................................................................................زعنا ؤة ظذنعث سةؤةبلعرعدعن يعراق تذرذشقا بذيرذش توغرعسعدا        
  556....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ا ناهةق ظادةم ظألتىرىشتعن توسذش توغرعسعد       

  557...................................................................................................................................................................................يئتعمالرنعث ماللعرعدا ياخشع يولنع تذتذش، ظألحةم ؤة تارازعدا ظادعل بولذش توغرعسعدا           
  558....................................................................................................................................................................................................................................................................................بعلمعضةن نةرسة هةققعدة سأزلعمةسلعك توغرعسعدا        

  559......................................................................................................................................................................................................................................................................................................بلةش توغرعسعدا   هاآاؤذرالرحة مئثعشنع ظةيع       
  560.................................................................................................................................................................................................................................يذقعرعقعالرنعث هةممعسعنعث ؤةهعي ؤة هئكمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا            

  560......................................................................................................................................................................دةص ضذمان قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا           “ صةرعشتعلةر اهللا تاظاالنعث قعزلعرعدذر   ”
  562..............................................................................................................................................................................................................................................هةممة نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا         

  564..............................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث دعللعرعنعث صةردعلةنضةنلعكع توغرعسعدا         
  566.......................................................................................................................................................................................................قع توغرعسعدا   قذرةيشلعكلةرنعث قذرظاننع ظاثالص بولذص ظأزظارا صعحعرلعشعدعغانلع          

  567...............................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة ظعشةنمعضةنلةرضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا              
  570...............................................................................................................................................................................سأز قعلغاندا ياخشع سأزلةرنع قعلعشع ؤة ظةدةب بعلةن سأزلةش آئرةآلعكع توغرعسعدا            

  571...........................................................................................................................................................................................................................................بةزع صةيغةمبةرلةرنعث بةزعسعدعن ظارتذق قعلعنغانلعقع توغرعسعدا          
  572.................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث صايدا ـ زعيان آةلتىرةلمةيدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالغا يئقعنلعشعشتا ؤاسعتة تةلةص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا                  

  573..............................................................................................................آاصعرالرنعث شةهةرلعرعنعث قعيامةت بولذشتعن بذرذن هاالك قعلعنعدعغانلعقع ياآع ظازابلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا                   
  574.......................................................................................................................................................................................................................................................................................مأجعزعلةرنع ظةؤةتمةسلعكنعث سةؤةبع توغرعسعدا         

 ظةهؤالعنع بعلعص تذرعدعغانلعقع ؤة صـةيغةمبةر ظةلةيهعسسـاالمغا آأرسـةتكةن نةرسـعلةرنع ظـذالر ظىحـىن سـعناق قعلغـانلعقع                     اهللا تاظاالنعث آعشعلةرنعث  
  575......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا 

  577...........................................................................................................................................................................................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعدا          
  580..........................................................................................................................................................................................................................اظاالنعث رةهمعتعنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا         آئمعنعث اهللا ت  

  580.......................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث اهللا تاظاالنع صةقةت ظاصةتكة يذلذققاندعال ياد ظئتعدعغانلعقع توغرعسعدا        
  582...........................................................................................................................................................................................................................رعدعغانلعقع توغرعسعدا   ظةضةر اهللا تاظاال خالعسا ظذالرنع دئثعزغا قايتا قايتذ        

  582.......................................................................................................................................................................................................................ظعنسانالرنعث شةرةصلعك ؤة هأرمةتلعك قعلعنغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا           
  583.................................................................................................................................................هةر بعر ظعنسان قعيامةت آىنع ظأزعنعث يول باشالمحعسع بعلةن بعرضة حاقعرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا                  
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ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آاصعرالرنعث بةزع ؤةهعينع ظأزضةرتعشكة قويغان تةلعصعضة ماقذل بولذص، ظذالرغا ظازراق مايعل بولذص قالغعنعدا، ظـذنعثغا             
  585..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قاتتعق ظازابنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا     

  586...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ىشىش سةؤةبع توغرعسعدا     بذ ظايةتنعث ح  
  587.................................................................................................................................................................................................................................................................................نامازالرنع ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا      

  587............................................................................................................................................................................................................................صةرعشتعلةرنعث بامدات بعلةن ظةسعر نامعزعدا توصلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا         
  588..................................................................................................................................................................................................................................................................................................ذص ناماز ظوقذشقا بذيرذش توغرعسعدا      آئحعدة قوص   

  592...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هعجرةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا      
  593.................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرةيشنعث آاصعرلعرعغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا        

  593...........................................................................................................................................................................................................................................................................................سعدا قذرظاننعث شعصا ؤة رةهمةت ظعكةنلعكع توغرع       
  594.......................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث خذشاللعق ؤة آأثىلسعزلعكتعكع معجةز ظادعتع توغرعسعدا           

  596..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................روه توغرعسعدا  
  597..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................روه بعلةن جاننعث بايانع توغرعسعدا     

  598.................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاال خالعسا قذرظاننع آأتىرىؤئتعدعغانلعقع توغرعسعدا      ظةضةر   
  598.............................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظان بعلةن جةث ظئالن قعلغانلعقع توغرعسعدا        

  599........................................................................................................................................................داقذرةيشلةرنعث مذظةييةن مأجعزعلةرنع تةلةص قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسع                   
  602................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث تةلةصلعرعنع رةت قعلعشنعث سةؤةبلعرع توغرعسعدا           

  604.......... توغرعسعدا مذشرعكالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعنسانالرنعث ظعحعدعن بولغانلعقع ظىحىنال ظعمان ظئيتمعغانلعقع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية                        
  606..................................................................................................................................................................................................توغرا يولغا باشالش ؤة ظازدذرذؤئتعشنعث اهللا تاظاالنعث قولعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا         

  606.................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظازغذنلذقتعكع آعشعلةرنعث جازاسع توغرعسعدا         
  608..............................................................................................................................................................................................................................................................نعث تةبعظعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا        بئخعللعق قعلعش ظعنسان    

  609...................................................................................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن توققذز مأجعزة توغرعسعدا         
  611...............................................................................................................................................................................................................................................................صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا          

  612...........................................................................................................................................................................قعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا بألىنىص ـ بألىنىص حىشكةنلعكع توغرعسعدا         قذرظاننعث هة   
  613.........................................................................................ظعلضعرعكع ظىممةتلةردعن بولغان ظعلعملعك آعشعلةرنعث قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا                        

  614.........................................................................................................................................................................................................................................................................النعث ضىزةل ظعسعملعرع بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا       اهللا تاظا
  615........................................................................................................................................................................................................................................قعراظةت قعلغاندا ظوتتذرا ظاؤاز بعلةن قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا          

  616....................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسعنعث بايانع توغرعسعدا        

  سىرة آةهف
  617....................سىرة آةهفنعث صةزعلعتع، ظذنعث بئشعدعكع ظون ظايةت، ظايعغعدعكع ظون ظايةتنعث صةزعلعتع ؤة بذ سىرعنعث دةججالدعن ساقاليدعغانلعقع توغرعسعدا                      

  618....................................................................................................................................................................................كع توغرعسعدا   قذرظاننعث خذش بئشارةتحع ؤة ظاضاهالندذرغذحع قعلعنعص حىشىرىلضةنلع               
  619.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا       

  620...........................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذشرعكالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعغا قارعتا ظةصسذسالنماسلعققا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا                 
  621.............................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ دذنيانعث سعناق مةيدانع ظعكةنلعكع توغرعسعدا        
  622............................................................................................................................................................................................................................................................................................ظأثكىرضة آعرعؤالغانالرنعث قعسسعسع توغرعسعدا        

  624...............................................................................................................................................................ظذالرنعث اهللا تاظاالغا ظعمان ظئيتقانلعقع ؤة قةؤمعدعن ظايرعلعص حعقعص آةتكةنلعكع توغرعسعدا             
  627...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظأثكىرنعث ظورنع توغرعسعدا     

  629...................................................................................................................................................................................................................................................................................يعضعتلةرنعث ظأثكىردة ظذيقعدا ياتقانلعقع توغرعسعدا         
  630..............................................................................................................................................................................يعضعتلةرنعث ظويغانغانلعقع ؤة تاماق سئتعؤئلعش ظىحىن بعرعنع ظةؤةتكةنلعكع توغرعسعدا                 
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  631...................................................................................................شةهةر آعشعلعرعنعث ظذالرنع تاصقانلعقع ؤة ظةسلعمة يىزعسعدعن ظأثكىرنعث ظالدعغا بعر نةرسة سالغانلعقع توغرعسعدا               
  633.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يعضعتلةرنعث سانع توغرعسعدا     

  635............................................................................................................................................................................دئضةن سأزنع قوشذص قويذش توغرعسعدا       “ اهللا تاظاال خالعسا”ولغاندا بعرةر ظعشنع قعلماقحع ب     
  637..............................................................................................................................................................................................................................................................................................يعضعتلةرنعث ظأثكىردة تذرغان ؤاقتع توغرعسعدا          

  638.............................................................................................................................................................غرعسعدا  قذرظاننع ظوقذشقا ؤة مأمعنلةر بعلةن سةؤرحان هالدا بعللة بولذشقا قعلعنغان بذيرذق تو              
  640......................................................................................................................................هةق قذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن حىشىرىلضةنلعكع ؤة ظذنعثغا ظعشةنمعضةنلةرنعث جازاسع توغرعسعدا               

  642..............................................................................................................................................................................................................ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةت قعلغانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا           
  643...........................................................................................................................................................................................................................................................................باي آاصعر بعلةن صئقعر مذسذلماننعث معسالع توغرعسعدا       

  645...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................صئقعر مذسذلماننعث جاؤابع توغرعسعدا     
  647.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................آاصعرلعقنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا       

  648..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ث معسالع توغرعسعدا  بذ دذنيانع 
  649..............................................................................................................................اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشنعث مال ـ دذنيا توصلعغاندعن ؤة باال ـ حاقعلعرعدعن ياخشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا          

  650...........................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت بولغاندا يىز بئرعدعغان قورقذنحلذق حوث ظعشالر توغرعسعدا          
  654...........................................................................................................................................................................................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعدا          

  655..................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث بعرةر نةرسعنعث يارعتعلغانلعقعنع ؤة هةتتا ظأزلعرعنعث يارعتعلغانلعقعنعمذ آأرمعضةنلعكع توغرعسعدا                         
  656...........................................................................................................اهللا تاظاالنعث شئرعكلعرعنعث جاؤاب قايتذرالمايدعغانلعقع ؤة ضذناهكارالرنعث دوزاخقا آةلتىرىلعدعغانلعقع توغرعسعدا            

  658................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاندا تىرلىك معسالالرنعث بايان قعلعنغانلعقع توغرعسعدا        
  659.........................................................................................................................................................................................................................................................................رالرنعث هةددعدعن ظاشقانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا        آاصع

اهللا تاظاالنعــث ظايــةتلعرع بعلــةن نةســعهةت قعلعنغانــدعن آئيعنمــذ ظذنعثــدعن يــىز ظأرىضــةن آعشــعنعث ظأزعضــة ظــأزع قــاتتعق ظــذؤال قعلغــان آعشــع     
  660.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بولعدعغانلعقع توغرعسعدا   

  662.....................................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن خعزعر ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا           
  666...................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث خعزعر ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذحرعشعشع ؤة ظذنعثغا هةمراه بولذص مئثعشع توغرعسعدا                   

  667........................................................................................................................................................................................................................................................................................................كةنلعكنعث بايانع توغرعسعدا    آئمعنع تئشعؤةت    
  668.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بالعنع ظألتىرؤئتعشنعث بايانع توغرعسعدا      
  669...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تامنع تىزةص قويذشنعث بايانع توغرعسعدا       

  670...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................آئمعنع تئشعؤةتعشنعث سةؤةبع توغرعسعدا        
  670.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................بالعنع ظألتىرىؤئتعشعنعث سةؤةبع توغرعسعدا       

  671.........................................................................................................................................................................................................................................................................................تامنع هةقسعز تىزةص قويذشنعث سةؤةبع توغرعسعدا         
  672..........................................................................................................................................................................................................................................................................................خعزعرنعث صةيغةمبةر ياآع ظةمةسلعكع توغرعسعدا         

  672...........................................................................................................................................................................................دةص ظاتعلعشعنعث سةؤةبع توغرعسعدا      ( يةنع يئشعل   )عر ظةلةيهعسساالمنعث خعزعر      خعز
  673..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................زذلقةرنةيننعث قعسسعسع توغرعسعدا      

  673......................................................................................................................................................................................................................................................................................زذلقةرنةيننعث آاتتا صادعشاه ظعكةنلعكع توغرعسعدا        
  674.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................لقةرنةيننعث غةربكة بارغانلعقع توغرعسعدا         زذ

  675...................................................................................................................................................................................................................................................................................زذلقةرنةيننعث شةرق تةرةصكة بارغانلعقع توغرعسعدا          
  676.............................................................................................................................................زذلقةرنةيننعث يةجذج ـ مةجذجالرنعث زئمعنعغا بارغانلعقع ؤة ظذ يةردة توسما سالغانلعقع توغرعسعدا                  

  678......................................................توسمعنعث يةجذج ـ مةجذجالرنعث حعقعشعنع توسعدعغانلعقع ؤة ظذنعث قعيامةتكة يئقعن تىصتىز قعلعنعص آئتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا                         
  679.......................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع آاصعرالرغا جةهةننةمنعث ظاشكارا آأرسعتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا               

  680................................................................................................................................................................................ظةمةللعرع جةهةتتعن ظةث زعيان تارتقذحعالر ؤة ظذالرنعث جازاسعنعث بايانع توغرعسعدا              
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  682................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا       
  683.............................................................................................................................................................................................................................................................................ع توغرعسعدا  اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنعث تىضعمةيدعغانلعق    

  684....................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظعنسان ؤة صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنعث، اهللا تاظاالنعث يالغذز بعر ظعاله ظعكةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا                     
  




