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هاق ت ع ظعس ةد ظعبن ةلعمةمذهةمم دا ظذممذس ةل،ارعخ آعتابع ع هةنب ةد ظعبن ظ، ظةهم ع مةس  دذ ظعبن

ذ  ذ ظةنه ذلمانالرنعث(دعن رةزعيةلاله دعن هةبةش) مذس عمةآكع ةوفظظئف (تانس ا) عي ا  غ رةت قعلغانلعقعغ  هعج
ذتالعب    ع ظةب ةر ظعبن عدة جةظف ت قعسسعس ع نعثظاظع ىرعنعث بئش ذ س ةر  ب ذنعث نع ندعكع ظايةتل ع ؤة ظ ةجاش

  . عدذنلعكعنع رعؤايةت قعلةيئنعدعكع ظادةملعرعضة ظوقذص بةرض

ijk  

 üÈ ÿè‹γ!2 ∩⊇∪ ãø. ÏŒ ÏMuΗ ÷qu‘ y7În/ u‘ …çνy‰ ö7tã !$ §ƒ Í Ÿ2y— ∩⊄∪ øŒ Î) 2”yŠ$ tΡ … çµ −/ u‘ ¹!# y‰ÏΡ $ wŠ Ïyz ∩⊂∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÏoΤÎ) 

zyδ uρ ãΝ øàyè ø9$# Éi_ ÏΒ Ÿ≅yètG ô© $#uρ â ù̈& §9$# $ Y6 øŠx© öΝ s9uρ .à2r& y7 Í←!% tæ ß‰Î/ Éb>u‘ $ wŠ É)x© ∩⊆∪ ’ÏoΤ Î) uρ àM ø½z z’ Í< üθ yϑ ø9$# ÏΒ “ Ï!#u‘ uρ 

ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ÏAr& u øΒ$# #X Ï%% tæ ó= yγsù ’ Í< ÏΒ y7Ρ à$©! $ wŠ Ï9uρ ∩∈∪  É_èO Í tƒ ß Í̂ tƒ uρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θ à)÷è tƒ ( ã& ù# yè ô_$# uρ Éb> u‘ $ w‹ÅÊu‘ ∩∉∪  
ةرعياغا قعلغان مةرهةمعتعنعث ب . 1ظةين، ساد آاف، ها، يا،  ذ، صةرؤةردعضارعثنعث بةندعسع زةآ

! صةرؤةردعضارعم«: ظذ ظئيتتع. 3ظذ ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعغا صةس ظاؤازدا مذناجات قعلدع. 2بايانعدذر
ساثا دذظا قعلعص ظىمعدسعز ! صةرؤةردعضارعم. قذؤؤعتعمدعن آةتتعم، حئحعم ظاقاردع-مةن هةقعقةتةن آىح

ةنع دعننع (مةن تاغعلعرعمنعث بالعلعرعنعث ظورنذمنع باسالماسلعقلعرعدعن . 4ذص قالغعنعم يوق بول ي
ماثا ) صةزلعثدعن(هةقعقةتةن ظةنسعرةيمةن، مئنعث ظايالعم تذغماستذر، ) قولدعن بئرعص قويذشلعرعدعن

ا قعلغعن ) ياخشع(بعر  ةؤالدعغ . 5صةرزةنت ظات ذب ظ ا ؤارعس بولغاي ؤة يةظق ذ ماث ا ؤارعس بولغاي، ظ
  . 6»ظذنع سئنعث رازعلعقعثغا ظئرعشعدعغان قعلغعن! صةرؤةردعضارعم

  زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعث باال تةلةص قعلغان دذظاسع توغرعسعدا
عدعكع  ىرعلةرنعث بئش بة  س دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ل ظ دة  عرع هةرص ةر هةققع ىرة بةق عدا ةس نعث بئش

  . ن ظعدعسأزلعنعص بولغا
 دذر ةمعتعنعث بايانع ان مةره ةرعياغا قعلغ ع زةآ ارعثنعث بةندعس ذ، صةرؤةردعض ةرعيا  ب زةآ

ةيغةمبةردذر      ر ص ا بع دعكع آاتت ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع ةن ص ةؤالدعغا ظةؤةتعلض راظعل ظ االم ظعس . ظةلةيهعسس
ظذ ياغاححعلعق   . حع ظعدع  ياغاح زةآةرعيا ظةلةيهعسساالم   «: سةهعه بذخارعدا مذنداق دةص رعؤايةت قعلعنعدذ     

  . »بعلةن تذرمذش آةحىرةتتعقعلعص تاصقان صذلع 
 ظذ ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعغا صةس ظاؤازدا مذناجات قعلدع صةس  ) دذظانع( ظذ مذناجاتنع يةنع

ا      . ظاؤازدا قعلدع  ةتادة بذ ظايةت   .  آأرعدذ ناهايعتع ياخشع   اهللا تاظاال   نعحىنكع، صةس ظاؤازدا قعلعنغان دذظ  ق
  . دعغان دعلنع بعلعدذ ؤة صةس ظاؤازنع ظاثاليدذعقورقشةآسعز  اهللا تاظاال: مذنداق دئدعهةققعدة 
  اردع  - مةن هةقعقةتةن آىح ! صةرؤةردعضارعم«: ظذ ظئيتتع  قذؤؤعتعمدعن آةتتعم، حئحعم ظاق

ا   ث ب دعن، قئرعلعقنع رعص قالغانلعقع عص، قئ ث ظاجعزلعش ذ ظأزعنع ةت ظ تعكع مةقس داق دئيعش رلعق بذن

 ظايةت  98                           مةريةم سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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الغعنعم ! صةرؤةردعضارعم . دذرعظاالمةتلعرعدعن خةؤةر بةرضةنلعك     ذص ق ا قعلعص ظىمعدسعز بول ساثا دذظ
  . نع صةقةت قذرذق قول قايتذرمعدعثنعث تعلعضةن تعلةآلعرعمئ سةن م يةنعيوق

 لعقلعرعدعن ذمنع باسالماس رعص (مةن تاغعلعرعمنعث بالعلعرعنعث ظورن دعن بئ ع قول ةنع دعنن ي
عرةيمةن ) لعرعدعنقويذش ةن ظةنس ةنعهةقعقةت ةرعيا  ي ذ زةآ اغعلعرع ؤة ظ دعن  الر ت ث ظأزع نعث بالعلعرعنع

يعن  علةرآئ ش ق آعش ان ظع عدا يام صعنعث ظارعس عرةص قويذشلع اال ،عدعن ظةنس ةآعشعلةر دعناهللا تاظ  ض
ةيغ دع ص اال تعلع ر ب دعغان بع دعن .ةمبةر بولع اال( ظان ةت ق ) اهللا تاظ ع ظعجاب ذنعث تعلعكعن دعظ ةرعيا (. عل زةآ

اال تعلعشع  دعناهللا تاظاال ظةلةيهعسساالمنعث   اغعلعرع ؤة ظذ  )  ب  مىلكعضة   ـ  نعث بالعلعرعنعث ظذنعث مال   الرت
  . تذرعشعدعن قورققانلعقعدعن ظةمةس بولذؤئلمعراس

ذالرنعث معراسخور بول  ( ذنعث ظ ذص تعلعمعضةنلعكع عظ دعن) ؤئلعشعدعن قورق ةيغةمبةرنعث  بعرعنحع ص
ذ أرىص  ـرذق     ظأزعنعث ظ ان آ عنع يام ذغقانلعرعنعث ظأزعضة معراسخور بولذش ىنال  ، ت ذش ظىح  معراسخور بول

اال( ال        ) دعناهللا تاظ دة م ىدةك دةرعجع اال تعلعض ق    ـب عز اليع ذنعثغا هةرض عرةص آئتعشع ظ دعن ظةنس  مىلكع
  . ظةمةس

ان قعلع      : ظعككعنحعدعن اآع ظةمةسلعضعمذ باي أز   .نمعدع ظذنعث باي آعشع ي ةلكع ظذ ظ عدعن ك ظةمضع  ب
ذش آةحىر   عص تذرم ذل تئص دعغانص دع  ع اححع ظع ر ياغ دع ، بع ان قعلعن دةك .  دةص باي علةربذنعث  آعش

ع   ( خور بولذؤئلعش ة معراس قعالرنعث ظأزعض ذدةكدعنباش ال        )  قورقق ىك يعغ ـم ص آةت مىل دذةمع مذ  . ي بذلذص
  . دذرآعشعلةرحكةن آة ؤاز مىلىك يعغعشتعنـمال   ظذالر بذ دذنياداحىنكع، .صةيغةمبةرلةر شذنداق

 رعؤايةت   نع بذخارع ؤة مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع         ظعمام: عدعنظىحعنح
ايمعز  «: ذدعقعل ةيغةمبةرلةر معراسخور قعلعنم ز ص ذرذق       (بع ةيغةمبةرلةرنعث ظ ةنع ص اال ـ      ـي ذغقان ؤة ب  ت

دذر  ب. )كلعرعضة معراسخور بواللمايدذ    مىلـحاقعلعرع ظذنعث مال         مىلىك سةدعقة   ـص آةتكةن مال      ذعز قال
  . »بولعدذ

دع   ةت قعلعن داق دةص رعؤاي دة مذن ث رعؤايعتع خور   «: تعرمعزعنع ذرذهع معراس ةيغةمبةرلةر ض ز ص بع
  . ») تذغقان، باال ـ حاقعلعرعمعز بعزضة معراسخور بواللمايدذـيةنع بعزنعث ظذرذق (قعلعنمايمعز 

ر ) صةزلعثدعن(: االمنعثبذنعثغا ظاساسةن زةآةرعيا ظةلةيهعسس    ا بع ا ) ياخشع (ماث ةرزةنت ظات ص
ن اي . قعلغع س بولغ ا ؤارع ذ ماث ع    ظ خورلذق بولذش ة معراس ذنعث صةيغةمبةرلعكعض أزعدعن ظ ةن س نع  دئض

  . دذع مةقسةت قعلعنتعلعضةنلعكع
! عمؤة يةظقذب ظةؤالدعغا ؤارعس بولغاي، صةرؤةردعضار:  مذنداق دئدعزةآةرعيا ظةلةيهعسساالمشذثا 

ن  عدعغان قعلغع ا ظئرعش ئنعث رازعلعقعثغ ذنع س اال. »ظ دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذاليمان  :  ب س
  . )1(داؤذدقا ؤارعسلعق قعلدع) صةيغةمبةرلعكتة، ظعلعمدة، صادعشاهلعقتا ظاتعسع(

ال         ةر م ا   ـ ظةض ذتقان بولس أزدة ت خورلذقنع آ ع معراس ع  ، مىلىآتعك االم بالعس ةرعيا ظةلةيهعسس   زةآ
خورلذققا      دعن معراس لعرع ظعحع ذنعث قئرعنداش ةهيانع ظ ةيتتعةيعتي خور  نلعم ذنعث معراس  ؤة ظ

ةهمعيعت قعلعشنعثبولعدعغانلعقعنع خةؤةر  ايتتععظ دا بالعنعث دادعغا ؤارعسلعق حىنكع،.  بولم ة دعن  هةمم
ةررةردذر  ع  . قعلعشع مذق خورلذق خذسذس ذ معراس ةر ظ خورلذق يظةض ذنعث صةيغةم ( معراس ةنع ظ ة ي بةرلعكعض

  .  ظذ معراسخورلذق توغرعسعدا خةؤةر بئرعلمةيتتع،بولمايدعغان بولسا) بولعدعغان معراسخورلذق

                                                 
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 16ل م سىرة نة)1(



  
  
  
  

 

 3                                                                                                    سىرة مةريةم ـ 19
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دذرذص  «: ص ايمعز، بعز قال ذرذهع معراسخور قعلعنم ةيغةمبةرلةر ض بعز ص
ال        ةن م ةدعقةدذرـآةتك ةر س خورلذقنعث  » مىلىآل ةن سأزع معراس ال( دئض ذنعث م ةس   ـ     ظ ة ظةم  مىلكعض

  . صةيغةمبةرلعكعضة ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ) بةلكع
 ةؤالدعغا ؤارعس بولغاي ذب ظ ا ؤارعس بولغاي ؤة يةظق ذ ماث ذ سأزع نعاهللا تاظاال ظ  هةققعدةث ب

زةآةرعيا ظةلةيهعسساالم،    . بعلعمعضة قارعتعلغاندذر   ) ظذنعث(ظذنعث معراسخورلعقع   : مذجاهعد مذنداق دئدع  
  . ندذرظةؤالدعدعـ لةيهعسساالمنعث ظذرذق يةظقذب ظة
دعهذش داق دئ ز: ةيم مذن ع بع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دة  ب د، هةققع ع ظةبذخالع ماظعل ظعبن ظعس

ةنلعك  داق دئض العهنعث مذن دذق نعظةبذس ا        : ظاثلع ذنعث ظات االم ظ ةهيا ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ـي وؤعلعرع ص  ب
  . بولغعنعدةك صةيغةمبةر بولعدذ

ارعم ن ظ! صةرؤةردعض عدعغان قعلغع ا ظئرعش ئنعث رازعلعقعثغ ةنع »ذنع س ذنع ياخشع   ي ةن ظ س
  . لعرعثنع ياخشع آأرعدعغان قعلغعنتنعث مةخلذقائ ؤة ظذنع دعندا ؤة ظةخالقعدا سعدعغانآأر

* * * * * * *   
 !$ §ƒÍ Ÿ2 u“≈ tƒ $ ¯ΡÎ) x8ã Åe³u; çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ … çµßϑ ó™$# 4 zøt s† öΝ s9 ≅ yè øgwΥ … ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s% $ wŠÏϑ y™ ∩∠∪    

يةهيا ظعسعملعك بعر ) صةرعشتعلةر ظارقعلعق(بعز هةقعقةتةن ساثا ! ظع زةآةرعيا« )ظئيتتعكعاهللا (
  . 7»ظوغذل بعلةن خذش خةؤةر بئرعمعز، ظعلضعرع هئح ظادةمنع ظذنعثغا ظعسعمداش قعلمعدذق
  زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسعنعث ظعجابةت بولغانلعقع توغرعسعدا

ع دع    دذظاس داق دئيعل ذنعثغا مذن يعن ظ دعن آئ ةت قعلعنغان ةر ظعجاب ةن تعلةآل ع «: دا تعلةنض ظ
يةهيا ظعسعملعك بعر ظوغذل بعلةن خذش خةؤةر ) صةرعشتعلةر ظارقعلعق(بعز هةقعقةتةن ساثا ! زةآةرعيا
  . بئرعمعز

اال دعاهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ا :  ب ذ ؤاقعتت ارامعتعنع آأرض(ش ةمنعث آ ةنع مةري داي  )ةن حاغ
ا قعلعص       ةرزةنت       ! ظع صةرؤةردعضارعم  «: زةآةرعيا صةرؤةردعضارعغا دذظ أز دةرضاهعثدعن بعر ياخشع ص ماثا ظ

دا صةرعشتعلةر      .  دئدع »ظاتا قعلغعن، هةقعقةتةن دذظانع ظعشعتكىحعسةن    ظذ ظعبادةتضاهعدا ناماز ظوقذؤاتقان
ذنعثغا ع «: ظ ث آةلعمعس اثا اهللا نع ا(س ةنع ظعس تعق ) ي ع تةس ةييعد،ن ذحع، س ةرهعزآار ؤة  قعلغ ص

  . ))1 دةص نعدا قعلدع»ياخشعالردعن بولغان يةهيا ظعسعملعك بعر صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ
 ظعلضعرع هئح ظادةمنع ظذنعثغا ظعسعمداش قعلمعدذق«     ةتادة،  هةققعدة  بذ ظايةتنعث مةنعسع ق

ةهيا دئضةن      تئخع ظذنعثدعن ظعلضعرع  : عالر مذنداق دئد   قاتارلعقظعبنع جذرةيج ؤة ظعبنع زةيد      بعر آعشع ي
  .  تةآعتلعدعظعكةنلعكعنع توغرا ثظعبنع جةرعر بذ سأزنع.  ظعدعغانعلعص باقمعظعسعم بعلةن ظات

* * * * * * *   
  tΑ$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& Üχθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÏAr&u øΒ $# #X Ï%% tæ ô‰ s% uρ àMøó n= t/ zÏΒ Î y9 Å6ø9 $# $ w‹ ÏFÏã ∩∇∪ 
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  .ظايةتلةرـ  39 – 38  سىرة ظال ظعمران)1(
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ع ةرعيا ظئيتت ث «: زةآ ام، مئنع ةن تذرس ىآحعيعص آةتك رعص م ةن قئ ا، م ذغماس تذرس العم ت ظاي
ةنة شذنداقتذر، صةرؤةردعضارعث ظعش ظ«: ظئيتتع) نعدا قعلغان صةرعشتة(. 8»قانداقمذ ظوغلذم بولسذن؟

وق ظعدعث : ظئيتتع ذرذن ي ةنع سئنع (بذ مةن ظىحىن ظاساندذر، سئنع مةن ياراتتعم، هالبذآع سةن ب ي
  . 9»)يوقتعن بار قعلغاندةك، يةهيانع ظعككعثالردعن تأرةلدىرىشكة قادعرمةن

عقعغا هةيران دذظاسعنعث ظعجابةت بولغانلقعلغان ظأزعنعث زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث 
   قالغانلعقع توغرعسعدا

ذ ةن        ،ب ةرزةنت بعل ذنعثغا ص ان ؤة ظ ةت قعلعنغ ع ظعجاب ةن دذظاس االمنعث تعلعض ةرعيا ظةلةيهعسس  زةآ
 ظايالعنعث ظأمىر بويع تذغمعغان       ، هةيران قعلعص ؤة قاتتعق خذشاللعنعص     ،خذش بئشارةت بئرعلضةن ؤاقتعدا   

 بعر  ،لعص قالغان ئناسعؤةتتعن ق  ذنلعرع ظاجعزالص ؤة جعنسعي م بعر تذغماس ظايال تذرذقلذق ؤة ظأزعنعث تة      
ذق ع تذرذقل انغان آعش داق ق،ياش ذنعث قان دعغانلعقع  ع ظ ةرزةنتلعك بوالالي ص ص دةلع وظال  هةققع س

  . ردذغانلعقعسورع
 ذغماس تذرسا، مةن قئرعص مىآحعيعص آةتكةن تذرسام، مئنعث «: زةآةرعيا ظئيتتع ظايالعم ت

ة شذنداقتذر، «: ظذنعثغا صةرعشتة جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع           »ولسذن؟قانداقمذ ظوغلذم ب  ظعش ظةن
  . بذ مةن ظىحىن ظاساندذر: صةرؤةردعضارعث ظئيتتع

دعن  االظان دع  اهللا تاظ داق دئ ان قعلعص مذن االرلعق نةرسعنع باي ةيران ق ذ ه ذنعثغا تئخعم ئنع :  ظ س
دعث  وق ظع ذرذن ي ةن ب ذآع س اراتتعم، هالب ةن ي ةنع (م ةهيانع ي دةك، ي ار قعلغان وقتعن ب ئنع ي س

  . »)ظعككعثالردعن تأرةلدىرىشكة قادعرمةن
اال دع   اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ان :  ب عقعدا (ظعنس ث قورس ذ    ) ظانعنع أتكىزدع، ظ ذددةتنع ظ ر م بع

  . )1(تعلغا ظئلعنعدعغان نةرسة بولمعدع) ظةرزعمعضةنلعكتعن(
* * * * * * *   
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ماثا بعر ظاالمةت قعلعص ) عغاظايالعمنعث هامعلدار بولغانلعق! (صةرؤةردعضارعم«: زةآةرعيا ظئيتتع

ضة سأز آعشعلةر آىندىز -ساق تذرذص ظىح آئحة ) شذآع(سئنعث ظاالمعتعث «: ظئيتتعاهللا . »بةرسةث
ذالرنع ظةتعضةن . 10»قعاللمايسةن دعغا حعقعص، ظ ةؤمعنعث ظال  ظاخشامدا -زةآةرعيا نامازضاهعدعن ق

  . 11تةسبعه ظئيتعشقا ظعشارةت قعلدع
  انلعقعنعث ظاالمعتع توغرعسعداهامعلدار بولغ

ةردع      ) بذ ظايةتتة  (اهللا تاظاال  ةرعيا : زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع خةؤةر ب زةآ
بذ  »ماثا بعر ظاالمةت قعلعص بةرسةث) ظايالعمنعث هامعلدار بولغانلعقعغا! (صةرؤةردعضارعم«: ظئيتتع

ةتادة  ذهذما، مذجاهعد، ظعكرعمة، ؤةهب، س     عيةلالهذ ظةنظعبنع ظابباس رةز  هةققعدة  ظايةتنعث مةنعسع    ددع، ق

                                                 
  . ظايةت– 1 سىرة ظعنسان )1(
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دع  داق دئ قعالر مذن ذالردعن باش ع  : ؤة ظ ذنعث تعل مذ ظ اي تذرذص ةل بولم ةرعيا آئس تعن(زةآ ةص قعلعش ) ض
  . توختاص قالدع

د ع زةي دذراهمان ظعبن عظاب دع ظعبن داق دئ لةم مذن ذيااليتتع، :  ظةس ذ ظوق بعه اهللا تاظاالظ ا تةس غ
  .  ظادةملعرعضة صةقةت ظعشارةت بعلةنال سأز قعالتتع،لئكعن .تتعظئيتاالي
 ة ىح آئح دىز -ظ أز قعاللمايسةنآعشعلةر آىن ة س ةتنعث مةنعسع  »ض ذ ظاي دة ب ةؤفعي، هةققع ظ

ةنع  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       ظىح  تولذق  آعشعلةرضة ي
  . قعاللمايسةن آىندىز سأز ـآئحة 

اال دع اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ذ:  ب ارعم«: ظ ا !  صةرؤةردعض دار  (ماث ث هامعل ظايالعمنع
ا ن  ) بولغانلعقعغ ا قعلغع انة ظات ر نعش دع»بع عحة   «: اهللا.  دئ ىح آىنض انة شذآع، ظ دعغان نعش اثا بولع س

ةن   آعشعلةر أز قعاللمايس ة س ة ت     (ض قا سأزض تعن باش بعه ظئيتعش رع تةس ةنع زعك دذ ي ث آةلمةي ةقةت  . )علع ص
ةن،   ارةتال قعلعس عدعن  (ظعش ش يىزعس ىآىر قعلع ة ش ة،  )نئمعتعمض ةت، آةحت اد ظ أص ي ارعثنع آ  صةرؤةردعض

دع» ظةتعضةندة تةسبعه ظئيت ىح آئحة      ))1دئ ذنعث مذشذ ظ ذ ظ دة ـ ب دىز ظعحع ة ظعشارةت آعشعلةر آىن ض
  . قعلغاندعن باشقا سأز قعلمعغانلعقعنعث صاآعتعدذر

ةرعيا ةن زةآ ذالرنع ظةتعض ص، ظ دعغا حعقع ةؤمعنعث ظال اهعدعن ق بعه - نامازض امدا تةس  ظاخش
دع  ارةت قعل قا ظعش ةتنعث مةنعسع   ظئيتعش ذ ظاي دة ب دع هةققع داق دئ د مذن ذ : مذجاهع ةنع ظ ذالرغا(ي ) ظ

  . ؤةهب ؤة قةتادة قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدعهةققعدة  بذ ظايةتنعث مةنعسع .ظعشارةت قعلدع
* * * * ** *    
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ذنعثغا ( دا ظ وث بولغان ذص ح ةهيا تذغذل ةهيا «) ي ع ي ابنع ! ظ ةؤراتنع (آعت ةنع ت عص ) ي تعرعش
ذغعن دذق( »ظوق ةقعل . )دئ دعال ظ العلعق حئغع ذنعثغا ب دذق-ظ ا قعل ذنعثغا . 12 صاراسةت ظات ز ظ بع

ةهيا )شذنداق قعلدذق (صاك قعلعش يىزعسعدعن ) ناحار خعسلةتلةردعن(مةرهةمةت قعلعش ؤة ظذنع  ، ي
 ظانعسعنع -يةنع ظاتا (، ظذ مذتةآةببعر )قعلدذق( ظانعسعغا آأيىمحان -ظذنع ظاتا . 13ةقؤادار ظعدعت

ظذ تذغذلغان آىنعدة، ؤاصات بولغان . 14بولمعدع ظاسعيلعق قعلغذحع) صةرؤةردعضارعغا(، )قاخشاتقذحع
رعلعص  دة، تع دعن(آىنع ذزذلغان آىن) قةبرع عدعن (دة عتذرغ اال تةرعص اناهللا تاظ ا ) بولغ ظامانلعقق

  . 15ظئرعشعدذ
  شع ؤة ظذنعث سىصةتلعرع توغرعسعدابالعنعث تذغذلذ

دع    ةهيا ظةلةيهعسساالم ظع ذ بولسعمذ ي احتع، ظ أز ظ ا آ اال دذنياغ ذ ب اهللا . خذش بئشارةت بئرعلضةن ب
اال عنعؤاتقان ؤة تاظ عدا ظأض أز ظارعس ذدعيالر ظ ذنعثغا يةه ةاهللا تاظاال( ظ ث هأآمعض ذن) نع غان بويس

ةؤراتنع    زاهعتلعرع ؤة ظألىمالعرع يةهذدعيالر ظارعسعدا هأآىم           ) يةهذدعيالرنعث(صةيغةمبةرلةر،   قعلعدعغان ت

                                                 
   ظايةت- 41 سىرة ظال ظعمران)1(
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ذنعثغا  اهللا تاظاال شذثا  . ظذحاغدا ظذ تئخع آعحعك ظعدع    . دىردعبعل  ا      ظ  ظانعسعغا بئرعلضةن  ـ ؤة ظذنعث ظات
ذنعثغا يةهيا تذغذلذص حوث بو (: ظعنظامنع بايان قعلعص مذنداق دئدع     دا ظ ةهيا «) لغان ابنع ! ظع ي آعت

  . )دئدذق( »تعرعشعص ظوقذغعن) يةنع تةؤراتنع(
 صاراسةت ظاتا قعلدذق-ظذنعثغا بالعلعق حئغعدعال ظةقعل   يةنع بعز ظذنعثغا بالعلعق حئغعدعال

  . ش ؤة تعرعشحانلعقنع ظاتا قعلدذقعنعزلحىشةنحة، بعلعم، ظعرادة، ياخشعلعققا يى
 شذنداق (صاك قعلعش يىزعسعدعن ) ناحار خعسلةتلةردعن(مةرهةمةت قعلعش ؤة ظذنع بعز ظذنعثغا
دذق ةتنعث مةنعسع   )قعل ذ ظاي دة ب ذمانعث   هةققع اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنع، : مذن ز ظ ا       (بع ذنعث ظات عغاـ ظ عمعزدعن ب) ظانعس ر بعزنعث تةرعص ع
ةت  دذقرةهم اك . قعل ةتادة ؤة زةهه ة، ق ذ قاتارلعقالرظعكرعم دع  م ذنداق دئ اك يذقعر. ش ةعزةهه : دعكع سأزض

  .  دئضةن سأزنع قوشذص قويدع،بعزدعن باشقا بعرسع قادعر بواللمايدعغان
ةتادة  اال : ق ةرعي  اهللا تاظ ةن زةآ ةت بعل ذ رةهم ذن اغا ظ ةت قعلس دع  ، رةهم ذص قوي أزنع قوش ةن س .  دئض

د دعمذجاهع داق دئ ذنع(:  مذن ز ظ عدع) بع انلعق قعلعش يىزصةرؤةردعضارع تةرعص ذنعثغا مئهرعب سعدعن عن ظ
  .  دئضةن سأزنع قوشذص قويدع،شذنداق قعلدذق

اش       ةتنعث ب دعغان مةنعسعـظاي دعن حعقع ةت  :نعثاهللا تاظاال ذآع ش، ظايعغع ذنعثغا مةرهةم ز ظ بع
: ع ظذنعثظايعتدئضةن  )شذنداق قعلدذق(يىزعسعدعن صاك قعلعش ) ناحار خعسلةتلةردعن(قعلعش ؤة ظذنع 

 يةهيا تةقؤادار ظعدع   ةتنعث مةنعسع مذنداق بولعدذ        (. ضة مذناسعؤةتلعكتذر ظايعتع دئضةن ) ظذ حاغدا ظاي
دذق      ا قعل م ظات ةنحة ؤة بعلع دعال حىش العلعق حئغع ذنعثغا ب ز ظ ةنع بع ذنداقال. ي ذنع ش اق ( ظ ع يذمش ) دعل

  . مئهرعبان قعلدذق
مذنداق دئضةنلعكعنع   ظةؤفعي، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       هةققعدة  ايةتنعث مةنعسع   بذ ظ 

  . )قعلدذق(بةرعكةتلعك ) بعز ظذنع(يةنع : رعؤايةت قعلعدذ
يةهيا تةقؤادار ظعدع صاك، تةقؤادار ظعدع،يةنع ظذ بعر ضذناه قعلعشنع ظويلعمايدعغان  .  
 ا ذنع ظات ان -ظ عغا آأيىمح دذق( ظانعس ةببعر )قعل ذ مذتةآ ا (، ظ ةنع ظات عنع -ي  ظانعس

ةهيانعث ظأز     اهللا تاظاال   بولمعدع  ظاسعيلعق قعلغذحع ) صةرؤةردعضارعغا(، )قاخشاتقذحع دا ي نعث  ع يذقعرع
ةردة   .  بايان قعلغان ظعدع ظعكةنلعكعنعدعغانلعقعنع ؤة ظذنعث مئهرعبان ؤة صاك       عصةرؤةردعضارعغا بويسذن  بذ ي

ا          ذنعث ظات ة ظ ذن  ـيةن عغا بويس ة    عظانعس اآع هةرعكةتت أز ي دعغان، س علعق قعلع ذالرنعث(دعغان، ياخش ) ظ
عدا   قان ظعش اآع توس ع ي ذيرذغان ظعش ص   ،ب اقلعنعدعغان قعلع تعن س عيلعق قعلعش ة ظاس ذ ظعككعسعض  ظ
  . ظأستىرضةنلعكعنع بايان قعلعص آةلتىردع

ذثا  االش دع اهللا تاظ داق دئ ارعغا(:  مذن عيلعق قعل) صةرؤةردعض ذحعظاس دع غ اال بولمع  اهللا تاظ
ذ يا  دعكع ب يعن    خظذنعث دعن آئ ص بولغان ان قعلع ذقالرنع باي ع خذل دعغان ،ش ذنعثغا بئرعلع اتال  ظ  رمذآاص

تذرغذزذلغان ) قةبرعدعن(ظذ تذغذلغان آىنعدة، ؤاصات بولغان آىنعدة، تعرعلعص :  مذنداق دئدعهةققعدة
ان (دة عآىن عدعن بولغ اال تةرعص عدذ ظامانلعق) اهللا تاظ ا ظئرعش دا    ق ىح ظةهؤال ذ ظ ذنعثغا مذش ةنع ظ ي

  . خاتعرجةملعك بار
ذ ع ظذفس دع نةيييان ظعبن داق دئ ةك قورق   : ة مذن تعن ب ىح ظعش داق ظ ان مذن ع. دذعظعنس : بعرعنح

ذرذنقع ظورنعدعن باشقا بعر دذنياغا آئلعص قالغانلعقعنع آأر              ث ظذ ظأزعنع  تذغذلغان آىنع  . عدذ ندة قورقضع  ب
قةبرعدعن تعرعلعص   : نحع عظىح. عدذضةندة قورقنع آأرآعشعلةر آىنع ظذ بذرذن آأرمعضةن  ظألضةن: ظعككعنحع
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ع  ذرغان آىن تا آأر    ،ت ر يعغعلعش ا بع أزعنع آاتت ذ ظ ةندة قورق ظ دذض اال. ع ةهيااهللا تاظ دا   غا ي ىح ظورذن ذ ظ  ب
  . بةردع بئشارةت عغا خذشخاتعرجةم قعلعدعغانلعق) بذ ظورذنالردا(مةرهةمةت قعلعص ظذنع 

** * * * * *    
 ö ä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ tƒö tΒ ÏŒÎ) ôN x‹ t7oKΡ $# ô ÏΒ $ yγÏ= ÷δ r& $ ZΡ%s3 tΒ $ wŠÏ% ö Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹ sƒ ªB$$ sù ÏΒ öΝÎγ ÏΡρßŠ $\/$pgÉo 

!$ sΨù= y™ö‘ r' sù $ yγøŠ s9Î) $ sΨ xmρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $ yγs9 # [|³ o0 $ wƒÈθ y™ ∩⊇∠∪ ôM s9$s% þ’ ÏoΤÎ) èŒθãã r& Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ y7ΖÏΒ β Î) |MΖä. $w‹ É) s? ∩⊇∇∪ 

tΑ$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθß™u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n= äñ $ w‹Å2 y— ∩⊇∪ ôM s9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî öΝ s9 uρ  É_ó¡ |¡ôϑ tƒ 

Ö |³o0 öΝ s9 uρ à8r& $w‹ Éót/ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% Å7 Ï9 ẍ‹ x. tΑ$s% Å7 š/u‘ uθèδ ¥’ n?tã × Îiyδ ( ÿ…ã& s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ZπuΗ ÷qu‘ uρ $ ¨Ψ ÏiΒ 4 

šχ% x. uρ # X øΒ r& $w‹ ÅÒø) ¨Β ∩⊄⊇∪  
نع بايان قعلغعن، ظةينع زاماندا ظذ ظاظعلعسعدعن ظايرعلعص  )قعسسعسع(قذرظاندا مةريةم ) ظذالرغا(

اردع  ر جايغا ب تعكع بع ارتعص . 16شةرق تةرةص ةردة ت ذ ص ذنعثغا بعزنعث آعشعلةر ظ دعن يوشذرذندع، ظ
ع  االمنع (روهعمعزن ل ظةلةيهعسس ةنع جعبرعظع ىرعتعدة ) ي ادةم س رعم ظ ة بعجع ذ مةريةمض ذق، ظ ظةؤةتت

غا سئغعنعص سئنعث حئقعلعشعثدعن اهللا مةن هةقعقةتةن مةرهةمةتلعك «: مةريةم ظئيتتع . 17آأرىندع
ساثا مةن «: جعبرعظعل ظئيتتع. 18 »)ماثا حئقعلمعغعن(صاناه تعلةيمةن، ظةضةر سةن تةقؤادار بولساث 

ماثا «: مةريةم ظئيتتع. 19»بعر صاك ظوغذل بئرعش ظىحىن ظةؤةتعلضةن صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعسعمةن
. 20»آعشع يئقعنالشمعغان تذرسا، مةن صاهعشة قعلمعغان تذرسام، قانداقمذ مئنعث ظوغذل باالم بولسذن؟

. ظذ ماثا ظاساندذر: ث ظئيتتعلئكعن صةرؤةردعضارع(ظةمةلعيةت سةن دئضةندةآتذر، «: جعبرعظعل ظئيتتع
ذ ) ضة قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان آعشعلةرظذنع  دةلعل ؤة بعز تةرةصتعن بولغان مةرهةمةت قعلدذق، ب

  . 21»تةقدعر قعلعنعص بولغان ظعشتذر
  مةريةم ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعداهةزرعتع 

اال دعك (اهللا تاظ ةردةيذقعرع ةرعي) ع ظايةتل ذ  زةآ عنع ؤة ظ االمنعث قعسسعس عنعص نعث ا ظةلةيهعسس ياش
ان  عمذ   قالغ دة بولس ذغماس هالعتع الع ت اآعز  ، ظاي دعن ص العنع   ة ظذنعث ر ب ةتلعك بع ا( ؤة بةرعك ) دذنياغ

ةمنعث بالعسع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع           ،آةلتىرضةنلعكعنع بايان قعلعص    ظذنعثغا ظةضةشتىرىصال هةزرعتع مةري
ا ان قعلدعظذنعثدعن دادعسعز ياراتق ذ ظعككع قعسسعدة ،سةؤةببذنداق قعلعشتعكع . نلعقعنع باي ارا ب  ظأزظ

ةردة      بذ ظعككع قعسسعنع ظال ظعمران اهللا تاظاالشذثا  . مذناسعؤةت ؤة ظوخشاشلعق باردذر    سىرعسعدة ؤة بذ ي
دع  ان قعل اال. باي ان ظع     اهللا تاظ اتتعلعقعنع ؤة خالعغ ث آ ذدرعتعنع، آىحعنع ث ق ة ظأزعنع نع  بةندعلعرعض ش

ىن   ذش ظىح دىرىص قوي دعغانلعقعنع بعل ئقعن     ،قعالالي ارا ي ة ظأزظ ذن جةهةتت ة مةزم ع قعسس ذ ظعكك ةم ب  ه
  .  بايان قعلعص آةلتىردعقئتعميةنة بعر ظةنبعيا سىرعسعدة  بذ ظعككع قعسسعنع ،بولغانلعقع ظىحىن

اال( ص  اهللا تاظ ان قعلع ةردة باي ذ ي عنع ب ذ قعسس دع)  ب داق دئ ذالرغا(: مذن ةم قذر) ظ دا مةري ظان
ن )قعسسعسع( ان قعلغع ع باي زع    ن ان ظعمراننعث قع ذ بولسا داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث نةسلعدعن بولغ ظ

اهللا .  صاك بولغان بعر ظاظعلعدة دذنياغا آةلدع      جةهةتتعنظذ ظعسراظعل ظةؤالدع ظعحعدعكع هةممة      . مةريةمدذر
اال ةمنعث  تاظ ت قعس  مةري ذغقانلعقعغا ظاظع ذنع ت عنعث ظ ران  ظانعس ال ظعم عنع ظ ان    س ان قعلغ عدة باي سىرعس
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ةزعر قعلغان ظعدع                  . ظعدع ةمنع بةيتذل مذقةددةسنعث خعزمعتع ظىحىن ن ةمنعث ظانعسع مةري ظذالر بذ   . مةري
  . لعشعشنعال ظعستعضةن ظعدعيئقعن) غااهللا تاظاال(ةن ظعشع بعل

ا  . مةريةم ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ظعحعدة ناهايعتع ظئسعل حوث بولدع            لعق بعلةن   تزاهع دةت ؤةظذ ظعب
دع ذلغان ظايالالرنعث بعرع ظع ذالرنعث دعنع . تون ةيغةمبعرع ؤة ظ ةؤالدعنعث ص ذ شذ حاغدعكع ظعسراظعل ظ  يظ

ار    (نعنعث عقغ بعر تذ   ،ظعشالردعكع آاتتعسع بولغان    ظئرع بولغان زةآةرعيا    ) هامما ظاحعسع دئضىحعلةرمذ ب
دذرعدعغان حوث   ساالم ظذنعثدا آعشعنع هةيران قال   لةيهعسزةآةرعيا ظة. ظعدعهعمايعسعدة  ظةلةيهعسساالمنعث  
  . آارامةتلةرنع آأردع

ان قعلعص مذنداق دئدع     اهللا تاظاال   ظذنع  ظذنع صةرؤةردعضارع حعرايلعقحة قوبذل قعلدع،     :  بذنع باي
. )يةنع ظذنعث خعزمعتعنع قعلعشقا زةآةرعيانع قويدع    (ظوبدان ظأستىردع،ظذنعثغا زةآةرعيانع آئصعل قعلدع      

تعم     ةر قئ ةرعيا ه ذنعث(زةآ ةآلعك       )ظ رةر يئم دا بع ذنعث يئنع ة ظ علع آعرس ذنع آأرض اهعغا ظ ظعبادةتض
ةردعن آةلدع؟   ! ظع مةريةم «: ظذ. ظذحرعتاتتع ةم  »بذ ساثا قةي  »بذ اهللا تةرعصعدعن آةلدع   «:  دةيتتع، مةري

ةن خالعغان. دةيتتع ا مذشةققةتسعزال( ظادةمضة اهللا هةقعقةت دذسابسعز رعئه) جاص ال. ))1زق بئرع  سىرة ظ
د ص ظأ ظعمران ان قعلع عنعا باي تا     تىلض نعث، قعش ازدا قعش عدا ي ةمنعث قئش االم مةري ةرعيا ظةلةيهعسس دةك زةآ
  . ؤعسع تذرغانلعقعنع آأرةتتعئيازنعث م

ةيغةمبةرنعث         مةريةم دعن  سةؤةبع نعث   هئكمةت  بعر  اهللا تاظاال  ا بةش ص دعن بةندعسع ؤة ظعرادعلعك آاتت
ان   رع بولغ عنع    بع ا آئلعش االمنعث دذنياغ ا ظةلةيهعسس دا،   ظعس رادة قعلغان ةزرعتع ظع راظعل   ه ةم ظعس  مةري

ايرعلعص حعقعصعرعظةؤالدل عدعبةيتذلمذقةددةس ،دعن ظ ر ظورذنغا بئرعص نعث شةرق تةرعص ةردة(كع بع  )شذ ي
  . ردعذت

 اردع ر جايغا ب تعكع بع ايرعلعص شةرق تةرةص ذ ظاظعلعسعدعن ظ دا ظ نع ظابباس   ظعب ظةينع زامان
رق تةرةصنع  ةخرعستعظانالرنعث نئمة ظىحىن ش  : رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع 

ةن ياخشع بعلعمةن) ظأزلعرعنعث( دا مةن هةقعقةت ذالر . قعبلعسع قعلعؤالغانلعقعنع باشقعالرغا قارعغان اهللا ظ
ثتاظاال ايرعلعص : نع عدعن ظ ذ ظاظعلعس دا ظ ةينع زامان اردع ظ ا ب ر جايغ تعكع بع ةرق تةرةص ةن ش  دئض

ذلغان يئرعنع ظأزلعرعنعث  . ظايعتعنعث سةؤةبعدعن شذنداق قعلدع ذالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث تذغ ةنع ظ ي
  . قعبلعسع قعلعؤالدع

 ارتعص ةردة ت ذ ص علةر ظ ع آعش ث روهعمعزن ذنعثغا بعزنع ذرذندع، ظ ل (دعن يوش ةنع جعبرعظع ي
دع ظةؤةتتذق) ظةلةيهعسساالمنع ادةم سىرعتعدة آأرىن رعم ظ ذ مةريةمضة بعجع ةتنعث مةنعسع    ، ظ  بذ ظاي

ةتادة، ظعبنع جذرةيج، ؤةهب ظعبنع مذنةببةه ؤة              هةققعدة   ارلعق سذددع مذجاهعد، زةههاك، ق الر مذنداق   قات
  . هةزرعتع مةريةمنعث قئشعغا ظةؤةتعلضعنع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمدذر: دئدع

ةم  ةزرعتع مةري أزعه ذ ظ ا   يالغ ة ظايالنغ ادةم سىرعتعض دا ظ ر ظورذن االمنع  نز بع ل ظةلةيهعسس  جعبرعظع
ةندة ار ظوخشايدذ،آأرض ر يامان نعيعتع ب ذنعث بع دع، ظ ذص مذنداق دئ :  دةص ضذمان قعلعص ظذنعثدعن قورق

» غا سئغعنعص سئنعث حئقعلعشعثدعن صاناه تعلةيمةن، ظةضةر سةن اهللا مةن هةقعقةتةن مةرهةمةتلعك
  . »)ماثا حئقعلمعغعن(لساث تةقؤادار بو

ةرعر، ظاس   ع ج دذ  نعث معظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمنعث   : مذن ةزرعتع مةري ذؤاظعل، ه ظةب
ص  ان قعلع عنع باي ةم ،قعسسعس ةتلعك «: مةري ةن مةرهةم ةن هةقعقةت ئنعث اهللا م ئغعنعص س ا س غ

                                                 
  . ظايةت– 37 سىرة ظال ظعمران)1(
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دئسة تةقؤادار آعشع  »)ئقعلمعغعنماثا ح(حئقعلعشعثدعن صاناه تعلةيمةن، ظةضةر سةن تةقؤادار بولساث 
   .، دئدع تئصعؤالعدذ دةص بعلدععنعهذشـ ظةقعل 
 مةن ساثا بعر صاك ظوغذل بئرعش ظىحىن ظةؤةتعلضةن صةرؤةردعضارعثنعث «: جعبرعظعل ظئيتتع

عمةن ل ظة  »ظةلحعس ةنع جعبرعظع ذنعثغا  ي االم ظ ذنعث آأثل(لةيهعسس أتىرىؤئتعش  عظ ذنحنع آ دعكع قورق
ىن ة: )ظىح ان ةنن سم ذمان قعلغ ان ( ض علةريام مةن) دعنآعش ةلكع،ظةمةس ةن،  ب ث ساهللا تاظاال م  اثانع

  .  دئدع،ظةؤةتكةن ظةلحعسعدذرمةن
ةم  ةن مةرهةمةتلعك ” هةزرعتع مةري ا سئغعنعصاهللا تاظاالهةقعقةت اال دةص “غ  تعلغا ظالغان نعاهللا تاظ

ايتتع ؤة ) ظةسلع(تعص ظأزعنعث  ئجعبرعظعل ظةلةيهعسساالم تعترةص آ  تعدا، ؤاق مةن ساثا «: شةآلعضة ق
اك ظوغذل بئرعش ظىحىن ظةؤةتعلضةن صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعسعمةن  ان  ،آةتتع دةص  »بعر ص  دةص باي

  . قعلعندع
ةم ظئيتتع : ظاندعن هةزرعتع مةريةم بذ ظعشتعن هةيران قعلعص مذنداق دئدع       ا آعشع «: مةري ماث

  . »معغان تذرسام، قانداقمذ مئنعث ظوغذل باالم بولسذن؟يئقعنالشمعغان تذرسا، مةن صاهعشة قعل
 ئكعن صةرؤةردعضارعث ظئيتتع (ظةمةلعيةت سةن دئضةندةآتذر، «: جعبرعظعل ظئيتتع ا : ل ذ ماث ظ
ذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان آعشعلةرظذنع . ظاساندذر تعن بولغان مةرهةمةت ) ضة ق دةلعل ؤة بعز تةرةص

ظئرعث   سئنعث  : مذنداق دئدع   اهللا تاظاال يةنع هةقعقةتةن    »ان ظعشتذر قعلدذق، بذ تةقدعر قعلعنعص بولغ 
سةندعن  ) شةآسعز  اهللا تاظاال  ،ضة ظوخشاش يامان ظعش آأرىلمعضةن بولسعمذ  عبولمعسعمذ ؤة سةندعن صاهعش 

ذ العنع ؤذج ر ب دذتبع دذر. قا آةلتىرع ذدرعتع يةتكىحع قا ق اننع قعلعش ذ خالعغ ةن ظ ذنع . هةقعقةت ز ظ بع
ةآعشعلةر ز   ض ل قعلعمع ةت ؤة دةلع عتعدعغان ظاالم ذدرعتعنع آأرس عنعث ق ذالرنعث ياراتقذحعس اال.  ظ  اهللا تاظ

اراتتع ؤة        ةردعنال ي عز ظ اؤانع ظايالس اراتتع، ه عز ي ةر ؤة ظايالس االمنع ظ ادةم ظةلةيهعسس ذالرنعث دادعسع ظ ظ
قا  ادعن باش ث(ظعس العلعرع ) ظادةمنع ان ب ةنع (قالغ علةري ةن ظاي) نعآعش ةر بعل اراتتعظ دعن ي ا . ال ظعس

ةن  ذنعث بعل اراتتع، ش دعنال ي عز ظايال االمنع ظةرس االظةلةيهعسس اتتعلعقعنع اهللا تاظ ذدرعتعنعث آ  ق
دع آأرسعتع ارعتعش تولذقالن أت خعل ي ار   . دعغان ت ر زات ؤة صةرؤةردعض ة اليعق بع قا ظعبادةتك ظذنعثدعن باش

ةنع  .  رةهمةت قعلعمعز   تةرعصعدعن بولغان بعر     اهللا تاظاال  بعز ظذ بالعنع    . يوق ادةت قعلعشقا    اهللا تاظاالي ا ظعب غ
  . ع بعر دةص بعلعدعغان ظةقعدعضة حاقعرعدعغان صةيغةمبةر قعلعمعزنؤة ظذ

اال  ة  اهللا تاظ ذ هةقت دع   ب داق دئ ع  :  مذن تعلةر ظئيتت دا صةرعش ةم  «: ظأزؤاقتع ع مةري اثا ! ظ اهللا س
 بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذآع،  ) أرةلضةن بعر بوؤاقدعن ت(اهللا نعث بعر آةلعمعسع  ) ظاتعنعث ؤاسعتعسعسعز (

ع ظعس  ةم ظوغل عه مةري مع مةس ذنعث ظعس ة ظابرظ ا ؤة ظاخعرةتت ذق ؤةذادذر،ظذ دذني نالردعن  يل ا يئقع اهللا غ
ةيغةمبةرلةرنعث  (ظوتتذرا ياش بولغاندعمذ آعشعلةرضة    ،)يةنع بوؤاقلعق حئغعدعمذ  (ظذ بأشىآتعمذ   . بولعدذ ص
  . )1(»ياخشع ظادةملةردعن بولعدذ) تةقؤادارلعقتا آامعل(سأزلةيدذ ؤة ) سأزعنع
بذ تةقدعر قعلعنعص بولغان ظعشتذر«  بذ جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث هةزرعتع مةريةمضة قعلغان

عدذر  أزعنعث ظاخعرعس ذنعثغا ب  . س ل ظ دة ب اهللا تاظاالذنعث جعبرعظع ث تةقدعرع ا ئنع تعلعص بولغ ش نكع  ظع
د  ندعظعكةنلعكع  ةؤةر بئرع ةتنعث . ذ خ ذ ظاي ع  ب دة   مةنعس دع   هةققع داق دئ هاق مذن ع ظعس ةد ظعبن : مذهةمم
  . مدذرحوقذ يارعتعشنع ظعرادة قعلدع، ظذنعث يارعتعلعشع  شذنداق ظذنعاهللا تاظاالهةقعقةتةن 

* * * * * * *   

                                                 
  .ظايةتلةرـ  46 – 45 سىرة ظال ظعمران)1(
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تولغاقنعث قاتتعقلعقع ظذنع . 22يعراق بعر جايغا آةتتع) ظاظعلعسعدعن(مةريةم هامعلدار بولدع، 

ىن( ألعنعؤئلعش ظىح ا آئلعؤئلعش ) ي ث يئنعغ ا دةرعخعنع ر خورم دعبع ذر قعل عم. قا مةجب ةم ظئيتت : ةري
ألىص آةتكةن بولسامحذ « ذص آةتكةن آعشعلةر ! آاشكع مةن بذنعثدعن ظعلضعرع ظ عدعن ظذنتذل  تةرعص
  . 23»!نةرسعضة ظايلعنعص آةتسةمحذ) ظةرزعمةس(

   ظاندعن تذغقانلعقع توغرعسعدا،هةزرعتع مةريةمنعث هامعلدار بولذص
ة،  ذ ظايةتت اال ب االماهللا تاظ ل ظةلةيهعسس ة   نعث جعبرعظع ةزرعتع مةريةمض ةن  اهللا تاظااله ث دئض نع
دا    ةن ؤاقتع أزلعرعنع يةتكىزض ذنعث  ،س ةردع   اهللا تاظاال ظ ةؤةر ب ذنغانلعقعنع خ عغا بويس ث ظورذنالشتذرذش . نع

دع   ان قعل داق دةص باي العملعرع مذن ةلةص ظ ةن س ذنعث   : آأصلعض االم ظ ل ظةلةيهعسس دا جعبرعظع ذ ؤاقعتع ظ
اال ياتقذسعغا آعردع،    لضةن روهنةلندعن صىؤ عدع، ظالؤى صياقعسعدعن نعث  آأثلعكع ذنعث ب شذنعث  حىشىص ظ
  . نعث ظعزنع بعلةن هامعلدار بولدعاهللا تاظاال ظذ بعلةن

دع  داق دئ ع ظعسهاق مذن ةد ظعبن دا: مذهةمم ذ هامعل دع رظ اص قال ةيز توخت دا ظذنعثدعن ه  ؤة  بولغان
الالردا بول       . دعغان بولذص قالدع  عسقذ ة هامعلدار ظاي أزعنع عدعغان ظاالمةتلةرضة ظوخشاش   ظذ ظادةتت  هارغعن   ظ

.  يئرعلعص آةتتع  ع هةتتا تعل  ظأزضعرعص  يعروهةمدة رةثضع  . ؤة سئزعك بولذص قالدع بولدع  هئس قعلعدعغان   
ةرعيانعث ظاظعلعسعض ةةزةآ ر ظاظعلعض قا بع ش باش ذ ظع ةن ب دع آ آةلض ان ظع راظعل . ئلعص باقمعغ ظعس

، حئرآاؤدا ظذ آعشعدعن باشقا بعرسع  نعث حاتعقع بار  دئضةن آعشع  ف يىسى بعلةن ظذنعث   :ظةؤالدعنعث ظعحعدة 
ارتعص آعش  .  سأزلةر تاراص آةتتع ضةص ـ تذرمعغان دئضةنبعللة ظذنعث بعلةن   ،دعيوشذرذن لةردعن عظذ صةردة ت

  . هئحكعم ظذنع آأرمعدع، ظذمذ هئحكعمنع آأرمعدع
 ا آئلعؤئلعشقا بعر خورم ) يألعنعؤئلعش ظىحىن (تولغاقنعث قاتتعقلعقع ظذنع ا دةرعخعنعث يئنعغ

ةردعكع بعر خورما     يوشذرذن لةردعن عتولغاقنعث قاتتعقلعقع ظذنع ظذ آعش   يةنع  مةجبذر قعلدع  ذص تذرغان ي
 ظعختعالص   هةققعدة قةيةردة ظعكةنلعكع ظالعمالر ظذ ظورذننعث  . دةرعخعنعث يئنعغا آئلعؤئلعشقا مةجبذر قعلدع    

  . قعلعشعص قالدع
ورذن : سذددع ذ ظ تظ ذل مذقةددةس ةرق  عكعبةيت ةرنعث ش دعغان ي از ظوقذي ع نام دعتةرعص دع،دة ظع .  دئ

 قئحعص ماثغان ظعدع، ظذ شام بعلةن معسعرنعث ظارعلعقعدعكع بعر يةرضة        ظةسلعدة ظذ: ؤةهب ظعبنع مذنةببة  
ذتتع ذنع تولغاق ت دا ظ دع،آةلضةن ؤاقتع ة.  دئ ر رعؤايةتت ة بع ورذن بةيتذل مذقةددةستع: ؤةهب يةن ذ ظ  8 نظ

  .  دئدع،تة ظعدعآةنتلةهمع دةيدعغان بعر ليعراقلعقتعكع بةيتذ معل
ان            ةت قعلغ عدا رعؤاي را توغرعس تعن ظعس ع ظةؤس ادداد ظعبن ةقع ش تعن ؤة بةيه ةظعنعث، ظةنةس نةس

ةن    ةهمع دئض ذ ظورذننعث بةيتذل لعرعدة ظ ةآةنت(هةدعس ةنلع) ت ةت قعلعكظعك انع رعؤاي ةردة  . نغ ذ ي ذنعث ش ب
ةنلع دعن         لةرنعث عع آعشكظعك ر ـ بعرع ع  يع اآعتنعث بعرس هذر ص ةن مةش ص آةلض ذل قعلع ةتتا . دذر قوب ه

  . هةدعسمذ باردذرآةلضةن بذ هةقتة . خرعستعظانالرمذ بذ ظورذننعث شذ يةردة ظعكةنلعكعدة شةك قعلمايدذ
تةرعصعدعن آعشعلةر! آاشكع مةن بذنعثدعن ظعلضعرع ظألىص آةتكةن بولسامحذ«: مةريةم ظئيتتع 

ايلعنعص آةتسةمحذ ) ظةرزعمةس (ذلذص آةتكةن ظذنت عتنة      »!نةرسعضة ظ ة ص  صاساتقا حىشىص   ـبذ ظايةتت
دا اردذر     ،قالغان اآعت ب ة ص نعث دذرذس ظعكةنلعكعض ارزذ قعلعش ألىمنع ظ علةر.  ظ وغرا  آعش نع ت نعث ظعش
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أز ـ   لعقع،حىشةنمةيدعغان  أزع  ظ اقالص  ظ ظأزعنعث   ؤةلعقع ظعشةنمةيدعغان نعث   هئحكعم دئضةن سأزلعرعضة  نع ظ
نعث نةزعرعدة  آعشعلةر ظذ .  يةتتعتونذصتذغذلذش ظالدعدا تذرغان بذ باال بعلةن سعنعلعدعغانلعقعنع شةآسعز       

ال دةص ت  ةقؤادار ظاي ذحع ت ادةت قعلغ انوظعب ذص بولغ دع ،دع ظعنذل ش  ظةم ان ظع ذمانعحة يام ذالرنعث ض  ظ
  . ظايالغا ظايلعنعص قالعدعغان بولدعة قعلعدعغان صاهعش

ع ذما ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ةتنعث ظابب ذ ظاي ع ب دة  مةنعس دعهةققع داق دئ ةن : مذن ةنع م ي
   !بعر نةرسعمذ بولمعغان بولسامحذ ظاددعي  ؤة ظةثنيارعتعلمعغا

 تةرعصعدعن تذنذلمايدعغان ؤة     آعشعلةر  يةنع مةن  : قةتادة مذنداق دئدع  هةققعدة  بذ ظايةتنعث مةنعسع    
ان  نعص باقمعغ ا ظئلع ر ظئغعزغ امحذ  بع ذص قالس ة بول ث ؤة! نةرس عآعملعكعم مئنع ئحكعمن ةن  ه  بعلمعض

   !بولسعحذ
* * * * * * *   

 $ yγ1yŠ$sΨ sù ÏΒ !$pκ ÉJøt rB ω r& ’ ÏΤ u“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒÎ |  ∩⊄⊆∪ ü“ Íh“ èδ uρ Å7 ø‹s9 Î) Æí õ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚ ¨Ζ9$# 

ñÝ É)≈|¡è@ Å7 ø‹ n= tæ $Y7 sÛâ‘ $ wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Ì?ä3 sù ’ Ï1u õ° $# uρ “ Íh s% uρ $YΖ øŠtã ( $ ¨Β Î* sù ¨ Éu s? zÏΒ Î |³u; ø9$# # Y‰tn r& þ’ Í<θà) sù ’ ÏoΤ Î) 
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دا قعلدع  ةم قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعث «: جعبرعظعل ظذنعثغا خورما دةرعخعنعث ظاستعدعن نع غ

خورما دةرعخعنع ظأز تةرعصعثضة . 24بعر ظئرعقنع صةيدا قعلدع) ظئقعص تذرعدعغان (دعن سئنعث ظاستعث 
بذ تاتلعق (يئضعن، ) بذ شئرعن خورمعدعن(. 25ظعرغعتقعن، ظالدعثغا صعشقان يئثع خورمعالر تأآىلعدذ

ذدعن  ةث )س ادةمنع آأرس رةر ظ ولغعن، بع ةن ب ن ؤة خذرس ا (ظعحكع ذق سورعس اال توغرذل ذ ب ةن: )ظ  م
  . 26» دئضعن،غا ؤةدة بةردعم، بىضىن هئح ظادةمضة سأز قعلمايمةناهللا هةقعقةتةن مةرهةمةتلعك 

  باال تذغذلذص بولغاندعن آئيعن هةزرعتع مةريةمضة دئيعلضةن سأز توغرعسعدا
 دع دا قعل تعدعن نع ث ظاس ا دةرعخعنع ذنعثغا خورم ل ظ ا تةصسعرشذناس جعبرعظع العمالر خورم  ظ

تع ث ظاس دع  دةرعخعنع عص قال تعالص قعلعش عدا ظعخ ع توغرعس عنعث آعملعك ان آعش ةؤفعي ؤة . دعن حاقعرغ ظ
ذمانعث  اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب قعالر ظعبن ذ آعشع (:ظذنعثدعن باش دع،جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم) ظ   ظع

ةدةر   ة ق ئلعص آةلضةنض اآع ظادةملعرعنعث قئشعغا ظ ةم ظعسانع ت ان ، ظعسامةري ةص قعلمعغ داق ض  ، هئح قان
ةير، زةههاك، ظةمرع ظعبنع       شذنعثدةك سةظعد ظعبنع ج   . عدذدئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    ؤة سذددع ، مةيمذن ذب

ةتادة ذقاتارلعقال ق ذ آعشع(: رم ان ظ تعنقع  . دذرجعبرعظعل ظةلةيهعسساالم) حاقعرغ ذنع جعلغعنعث ظاس ذ ظ ظ
  .  دئدع،تةرعصعدعن حاقعردع

د   ع(مذجاهع ان آعش ع  ) حاقعرغ ةمنعث ظوغل امةري دع،ظعس داق  .  دئ ةيرنعث مذن ع جذب ةظعد ظعبن س
ةنع حاقعرغان ظذ آعشع    (شةآسعز ظذ   : دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع    اهللا سةن  . )ظعسادذر (ظذنعث ظوغلع   ) ي

ظعبنع زةيد ؤة ظعبنع جةرعر      .  دئضةنلعكعنع ظاثلعمعدعثمذ؟ دئدع   ))1مةريةم بوؤاقنع آأرسةتتع  : نعثتاظاال
  . عدعبذنع توغرا صعكعر دةص قار

                                                 
 .يةتنعث بعر قعسمع ـ ظا29 سىرة مةريةم )1(
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» دعغان (غةم قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعث سئنعث ظاستعثدعن ئقعص تذرع ةيدا ) ظ ر ظئرعقنع ص بع
دع ةظعب   قعل ةؤرع ؤة ش ذفيان س ارلعقالرس ع     ع قات ةتنعث مةنعس ذ ظاي ث ب ع ظازعبنع دة ظعبن داق  هةققع مذن

دذ ةت قعلع ةيدا قئصةرؤةردعضارعث س: دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ظئرعقنع ص دعنعث ظاستعثدعن بع ةلع ظعبنع . عل ظ
  .  شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعمذظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث

ع م   ةمرع ظعبن ة ظ ذ هةقت دع ذيمةب داق دئ ةيدا     : ن مذن ع ص ر ظئرعقن دعغان بع ذ ظعحع ىن س ةم ظىح مةري
  . مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع جذبةيرعلةرمذ شذنداق دئدع. قعلدع

د قعالر مذن دعباش اال: اق دئ ق    اهللا تاظ ادةتتعكع ظئرع ق ظ ان ظئرع ةيدا قعلغ تعغا ص ةمنعث ظاس  مةري
 ظعبنع  رةبعيظ بذنداق دئضىحعلةر، هةسةن،      .  دئدع  ، بةلكع ظعسا ظةلةيهعسساالم آأزدة تذتذلغاندذر         ،ظةمةس

لة   ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ةتادة ؤة ظاب ةر، ق ع جةظف اد ظعبن ع ظوبب ةد ظعبن ةس، مذهةمم  مظةن
  . دذرقاتارلعقالر

اال ادةتتعكع ظئرعق    اهللا تاظ ق ظ ان ظئرع ةيدا قعلغ تعغا ص ةمنعث ظاس ةزرعتع مةري ذر ه أز  ت ةن س  دئض
ذثا   ذر، ش االآىحلىآت ذاهللا تاظ ةت ظ دع   ظاي داق دئ دعن مذن ة : نعث آةينع أز تةرعصعثض ع ظ ا دةرعخعن خورم

دذ  ذ شئرع (. ظعرغعتقعن، ظالدعثغا صعشقان يئثع خورمعالر تأآىلع اتلعق (يئضعن، ) ن خورمعدعن ب ذ ت ب
ذدعن  ولغعن )س ةن ب ن ؤة خذرس ع م ظعحكع ةمرع ظعبن ذثا ظ ا يئثع ص صنع: نذيمة ش قان عاسدار ظايالالرغ ش

  . خورمعدعن صايدعلعق نةرسة يوق، دةص بذ ظايةتنع ظوقذدع
 ةدة غا ؤاهللا مةن هةقعقةتةن مةرهةمةتلعك : )ظذ باال توغرذلذق سورعسا(بعرةر ظادةمنع آأرسةث

ةتتعكع    » دئضعن ،بةردعم، بىضىن هئح ظادةمضة سأز قعلمايمةن  ةنع بذ ظاي  دئضعن  “سأز قعلمايمةن  ”: ي
  . )1(آأزدة تذتذلغاندذر ظعشارةت قعلعش صةقةت  سأزعدعندئضةن

ك   ع مالع ةس ظعبن ع  ظةن ةتنعث مةنعس ذ ظاي دةب دع  هةققع داق دئ ةنع : مذن ةن  (ي ةن هةقعقةت م
ةتنعث مةنعسع    . )ؤةدة بةردعم (سأز قعلماي جعم تذرذشقا      )غااهللا تاظاال مةرهةمةتلعك   ظعبنع  هةققعدة  بذ ظاي

ظذالرنعث شةرعظعتعدة روزا   . الرمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدع        قاتارلعق ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة زةههاك       
  . تذتقانالرغا تاماق يئيعش ؤة سذ ظعحعش هارامدذر
دع داق دئ د مذن ع زةي دذراهمان ظعبن ا : ظاب عظعس االم ظانعس ة ظةلةيهعسس ةزرعتع مةريةمض ةم : ه غ

عشلةيدعغان حأرة بولمعسام، سةن   نعث قولعدا ظآعشعلةرمةن يا :  مةريةم مذنداق دئدع  دئضةندة، قعلمعغعن
ةن  ئم ا م ةن؟ م نعث قئشعمدا بولغاحق اي تذرااليم ةم قعلم داق غ رعم بولسا  ئقان العنع آعشعلةرنعث ظئ ذ ب  ب

دع دعن تذغ ع دةي،ظئرع ةن ي. تت ام   آعشعلةراآع م ان بولس أرة بولغ دا ظعشلةيدعغان ح ذ آعشعلةرنعث قولع  ب
دع  دعن تذغ العنع ظأزعنعث خوجايعنع ع دةي،ب د. تت اي س   ةمةن ذ بولم ذ ظعككع ظعشنعث بعرعم ذئب قاحقا غنع ت

ةن  ةن؟ م اي تذرااليم ةم قعلم ة آعشعلةرقانداقمذ غ ذ ظعشنع(ض ةن «قانداق حىشةندىرعمةن؟ ) ب آاشكع م
د امحذ بذنعث ةن بولس ألىص آةتك عرع ظ علةر! عن ظعلض ةن آعش ذص آةتك عدعن ظذنتذل ةس( تةرعص ) ظةرزعم

  . »!نةرسعضة ظايلعنعص آةتسةمحذ
 )ظذالرغا ( مةن  ،ضة نئمة دةص جاؤاب بئرعشنع ماثا قويغعن      آعشعلةر: ظعسا ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا   

: )ظذ باال توغرذلذق سورعسا ( آأرسةث بعرةر ظادةمنع : ظانعسعغا ،ثدا جاؤاب بئرعمةن دةص   ذظورنسئنعث  
.  دئدع»دئضعن، غا ؤةدة بةردعم، بىضىن هئح ظادةمضة سأز قعلمايمةناهللا مةن هةقعقةتةن مةرهةمةتلعك 

                                                 
ةتلعك       :يةنع ظذ حاغدا ظايةتنعث مةنعسع     )1( ةن مةرهةم ةردعم  اهللا تاظاال مةن هةقعقةت ا ؤةدة ب ةن     ،غ أز قعلمايم ة س ئح ظادةمض ىن ه ن  ، بىض ارةت قعلغع  ! دةص ظعش

 .دئضةنلعك بولعدذ
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ا       ةلكع ظعس ةس ب االم ظةم ل ظةلةيهعسس ة جعبرعظع ةزرعتع مةريةمض أزلةرنع ه ذ س د ب ع زةي دذراهمان ظعبن ظاب
  . ة ؤةهبمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدعبذ هةقت.  دئدع،ظةلةيهعسساالم قعلغان

* * * * * * *   
  ôMs? r' sù ÏµÎ/ $ yγ tΒ öθs% …ã& é#Ïϑ øt rB ( (#θä9$s% ÞΟ tƒ öyϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM ÷∞Å_ $ Z↔ ø‹ x© $ wƒÍ sù ∩⊄∠∪ |M ÷z é' ¯≈ tƒ tβρã≈ yδ $ tΒ tβ%x. 

Ï8θç/r& r& uøΒ $# &öθ y™ $ tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 –Β é& $w‹ Éót/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x© r' sù Ïµ ø‹ s9Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ ôγyϑ ø9 $# 

$wŠ Î6|¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ ÏoΤÎ) ß‰ö7 tã «!$# z É_9 s?#u |=≈ tG Å3ø9 $#  É_ n= yèy_ uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪  É_ n= yè y_uρ % ¹. u‘$ t7ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖ à2 

 É_≈ |¹ ÷ρ r&uρ Ïο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θ Ÿ2̈“9 $# uρ $ tΒ àM øΒßŠ $ w‹ xm ∩⊂⊇∪ #C t/ uρ ’ ÏAt$ Ï! üθ Î/ öΝ s9 uρ  É_ ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $w‹ É) x© ∩⊂⊄∪ 

ãΝ≈ n= ¡¡9$# uρ ¥’ n? tã tΠ öθtƒ ‘N$Ï!ãρ tΠöθtƒ uρ ÝVθãΒ r& tΠöθ tƒuρ ß]yèö/ é& $ w‹xm ∩⊂⊂∪  
: آأتىرىص قةؤمعنعث ظالدعغا آةلدع، ظذالر ظئيتتع) يةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع(مةريةم بوؤاقنع 

سئنعث ظاتاث يامان ! ظع هارذننعث هةمشعرعسع. 27سةن هةقعقةتةن غةلعتة ظعش قعلدعث! ظع مةريةم«
:  آأرسةتتع، ظذالرمةريةم بوؤاقنع. 28»ظادةم ظةمةس ظعدع، ظاناثمذ يولدعن حعققان خوتذن ظةمةس ظعدع

أزلةيمعز « داق س ا قان ىآتعكع بوؤاقق دع» بأش ع. 29دئ وؤاق ظئيتت ةن «: ب ةن هةقعقةت ث اهللا م نع
. 30)يةنع قعلعدذ(ؤة مئنع صةيغةمبةر قعلدع ) يةنع ظعنجعلنع بئرعدذ(بةندعسعمةن، ماثا آعتابنع بةردع 

ة  اتال بولعدعكةنم ادا قعلعشنع قةيةردة بوالي مئنع بةرعكةتلعك قعلدع، هاي اتنع ظ ا نامازنع، زاآ ن، ماث
مةن تذغذلغان . 32مئنع ظانامغا آأيىمحان قعلدع، مئنع مذتةآةببعر، شةقع قعلمعدع. 31تةؤسعية قعلدع

ذزذلغان آىنىمدة  رعلععص قةبرةمدعن تذرغ ات بولغان آىنىمدة، تع عدعن اهللا (آىنىمدة، ؤاص اال تةرعص تاظ
  . 33»ظامانلعققا ظئرعشعمةن) بولغان

 نعث ظالدعغا آأتىرىص آةلضةندة ظذالرنعثآعشعلةرهةزرعتع مةريةم ظعسا ظةلةيهعسساالمنع 
   ظةيعبلعضةنلعكع ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا رةددعية بةرضةنلعكع توغرعسعداظذنع

ةتادة،   د، ق ذددع مذجاهع دع س داق دئ قعالر مذن ة، :  ؤة باش ذ ظايةتت اال ب ة اهللا تاظ ةزرعتع مةري منعث  ه
ةردع        هئح ةؤةر ب دعن خ دعكع ظةهؤالع ذيرذلغان ؤاقتع قا ب م تذرذش اي جع أز قعلم ة س ر آعشعض اال. بع  اهللا تاظ
شعغا  ذ بذيرذقعغا ؤة ظورذنالشتذر نعث اهللا تاظاالظذ  . )ظأزعنعث آذصاية قعلعدعغانلعقعنع دئدع( ظعشعغا  ثظذنع

ذ بالعسعنع آأتىرىص . بويسذندع  دع، ظذالآعشعلةر ظ اال آأتىرىص آةلضةنلعكعنع  نعث قئشعغا آةل ر ظذنعث ب
ذنعث قعلمعشعنع ،آأرىص ذغقانلعقعنع( ظ ذرذص ت ةنع ظةرسعز ت اتتعق ظةيعبلةص) ي ةم«: ق ع مةري سةن ! ظ

  .  دئدعهةقعقةتةن غةلعتة ظعش قعلدعث
ةم  ع ظةبذهات ةؤ ،ظعبن ذ فن دذ  نعث عآالب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمنع عآعش: مذن لةر مةري

زدةص حعقت  دع   ،عظع دعن ظع لعك ظاظعلع ةيغةمبةر ؤة شةرةص ذ ص دعن هئح .  ظ ذالر ظذنعث عنع   ظ ر نةرس داق بع قان
دع  ةن ظع دعن      . سةزمعض ذحراص ظذنعث ادعحعغا ظ ر ص دعغان بع اال باقع ذالر آ دعن ظ داق  : ظان داق، مذن مذن

ورعدع   ذ؟ دةص س ع آأردىثم ر قعزن ةتلعك بع ذ. سىص اق: ظ ةن آ ،ي ئكعن م ذر  ئ ل دعن ب الص آاالم دعن باش ذن حع
ةردع    ،صةقةت آأرىص باقمعغان بعر ظعشنع آأردىم           : ظذ . نئمعنع آأردىث؟ دةص سورعدع   : ظذالر .  دةص جاؤاب ب

  .  دئدع،حعدعن باشالص آاالمنعث مذشذ جعلغا تةرةصكة قاراص سةجدة قعلعؤاتقانلعقعنع آأردىمئمةن آ
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دذلاله دعظاب داق دئ ذزعياد مذن ع ظةب ادعحعنعث :  ظعبن دعغان ص اال باقع ةن آ ذرنع م ر ن ةن بع ظأرلعض
 ظاندعن ظذالر ظذ دئضةن آاال سةجدة   ـ  ظعدعمعغان دئضةنلعكعنع ساييار دئضةن آعشعدعن ظاثل،آأرضةن ظعدعم

دع   اراص ماث كة ق ذر ظأرلعضةن تةرةص اآع ن دا(. قعلغان ي أرىص  ) يول ذالرنع آ ذ ظ دع، ظ ذالرغا ظذحرع ةم ظ مةري
دابالعسعنع  ذردعقذحعقع ذص ظولت ذال.  تذت دعن ظ عغا(ر ظان ذنعث قئش ئلعص) ظ عدا تذرذشذص  ،آ ذنعث ظةتراص  ظ

  . سةن هةقعقةتةن غةلعتة ظعش قعلدعث! ظع مةريةم«: مذنداق دئدع
 ظع هارذننعث هةمشعرعسع!        ةم (يةنع ظع ظعبادةت قعلعشتا هارذنغا ظوخشعشعص آةتكىحع : )مةري
 ذ ان خوت دعن حعقق ةنع سةن   »ن ظةمةس ظعدع سئنعث ظاتاث يامان ظادةم ظةمةس ظعدع، ظاناثمذ يول  ي

اث    دعن تذرس ذلغان ظاظعلع ةن تون ق بعل ادةت ؤة زاهعتلع ةقؤادارلعق، ظعب ةندعن   ،ت ذص س داق بول ذ ظعش قان  ب
  !سادعر بولدع؟
ث هةمشعرعسع ع هارذننع ة!ظ ة ؤة لع  ظ ع ظةبذتةله دعسذددعظعبن داق دئ ا  :  مذن ارذن، مذس ذ ه ب

  . مةريةم ظذنعث نةسلعدعن ظعدع. دذر) ساالمهارذن ظةلةيهعس(ظةلةيهعسساالمنعث قئرعندعشع 
ارذن  ةس     (ه االم ظةم ارذن ظةلةيهعسس ع ه االمنعث قئرعندعش ا ظةلةيهعسس ةلكع )مذس ذالرنعث  ، ب  ظ

ذنعثغا ظوخشعشعص       ةقؤادارلعقتا ظ ادةت قعلعش ؤة ت ةم ظعب مع، مةري عنعث ظعس ر آعش ةقؤادار بع دعكع ت ظعحع
ةتتع،  ة   (آئت ذ آعشعض ةم ظ ذثا مةري بةت ب) ش رعلعصنعس اقعردع   : ئ ع دةص ح ث هةمشعرعس ع هارذننع  ،ظ

  . دئيعلضةن آأز قاراشالرمذ بار
دئدع» بأشىآتعكع بوؤاققا قانداق سأزلةيمعز«: مةريةم بوؤاقنع آأرسةتتع، ظذالر  يةنع ظذالر

ذص يذقعر  ،ظذنعث ظعشعدا شةآلعنعص   لعماقحع بول ان حاص  دةل شذ ،قعدةك سأزلةرنع دئضةندة  ع ظذنعثغا بوهت
أ      حكعمضة سأز قعلماسلعققا ؤةدة بةرضةن آىنع بولغاح    ئ ظذنعث ه آىنع ا ظذ ضةص قعلعشنع ظعساغا ظ  ،تىنىصق

  . ظذالرنع ظذنعثغا ضةص قعلعشقا ظعشارةت قعلدع
ذالر  دعن ظ ةم:ظان خعرة  مةري ع مةس ص   بعزن ذمان قعلع دذ دةص ض ص ظويناؤاتع دع ، قعلع داق دئ :  مذن

»بأشىآتعكع بوؤاققا قانداق سأزلةيمعز« .  
 مةريةم بوؤاقنع آأرسةتتع         ةم ظذالرغا    :  مةيمذن ظعبنع مةهران مذنداق دئدع ةنع مةري  ظذنعثغا  :ي

شىآتعكع بوؤاق بالعغا سأزلةشكة     أبذ ظةقعللعقلعقعدعن بعزنع ب: ظذالر.  دةص ظعشارةت قعلدع،ضةص قعلعثالر 
  .  دئدع،بذيرذدع

 ظذنعث بعزنع   : ظذالر ظاححعقلعنعص  ،اندا ضةص قعلعشقا ظعشارةت قعلغ    ظذ ظذالرغا :  مذنداق دئدع  سذددع
ذيرذغانلعقع    قا ب ةص قعلعش ا ض ذ بوؤاقق ص ب ازاق قعلع ذنعث صاهعش ،م ذ ة ظ ة  قعلغانلعقعدعنم ربعزض  ظئغع

  . ؟ دئدعزلعيةلةيدذشىآتعكع بذ بوؤاق قانداق سأأب. دذلعذتذي
نعث بةندعسعمةناهللا مةن هةقعقةتةن «: بوؤاق ظئيتتع  بولذص سأزلعضةن نعث بعرعنحع ظعسايةنع
أزع، ارعنع س ةيعب ( صةرؤةردعض ة ظ ذنعث ،هةمم اندعن ؤة ظ اك دةص بعل )  نذقس ارلعقعنع ص ع ب شبالعس  ؤة ع

  . شتعن ظعبارةت بولدعظأزعنعث صةرؤةردعضارعنعث بةندعسع ظعكةنلعكعنع ظعسصاتال
 يةنع قعلعدذ(ؤة مئنع صةيغةمبةر قعلدع ) يةنع ظعنجعلنع بئرعدذ(ماثا آعتابنع بةردع( ظذ  يةنع

  . عن ظاقلعدعدعبوهتانظذالرنعث ظانعسعنع 
دع   فنةؤ داق دئ ع مذن ةن آعش ذآالع دئض اش     : ب ة ظوخش ة يذقعرعدعكعض ع مةريةمض ذنعث ظانعس ذالر ظ ظ

ص عنعلأؤئتعص سول تةرعصعضة ي  عحةآنع حعقعرظاغزعدعن ظةمظذ تتع، امعؤاتئضةصلةرنع قعلغاندا ظذ ظانعسعنع ظ  
ةن مةن ه «: تذرذص مذنداق دئدع    ةردع اهللا ةقعقةت ابنع ب ا آعت ةنع ظعنجعلنع (نعث بةندعسعمةن، ماث ي
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ةيغةمبةر قعلدع ) بئرعدذ دذ (ؤة مئنع ص ةنع قعلع اتال . )ي والي مئنع بةرعكةتلعك قعلدع، هاي ةردة ب قةي
  . بولعدعكةنمةن، ماثا نامازنع، زاآاتنع ظادا قعلعشنع تةؤسعية قعلدع

ةت  ذ ظاي دة ب ةمرع ظعهةققع د، ظ ةؤرع مذجاهع ةيعس ؤة س ع ق ارلعقبن دع قات داق دئ اال: الر مذن  اهللا تاظ
ع ياخشلعقنع ظ دعأمئن ةتكىحع قعل دع . ض داق دئ ة مذن ر رعؤايةتت ة بع د يةن ع ئم: مذجاهع ةث آعشعلةرن ة ظ ض

  . آأص صايدا يةتكىزعدعغان آعشع قعلدع
رةدعنعث مذنداق     ظعبنع ؤة   ؤةهب  ظازاتضةردعسع ظعبنع جةرعر، مةخزذم جةمةتعنعث ظازات قعلعؤةتكةن        

ةت قعل  ةنلعكعنع رعؤاي دذ دئض د : ع العم بعلعم ر ظ عص    ةبع ا ظذحرعش ر ظالعمغ ة بع ذقعرع يةن دعن ي  ظذنعث
نعث ظارعسعدا تارالدع؟ دةص   آعشعلةر ن قعلغان قايسع ظعش     ة م ! ساثا رةهمةت قعلسذن   اهللا تاظاال : ظذنعثدعن
ةردع  قن ظعشالردعن توس    رغا بذيرذص، ياما    ياخشع ظعشال   : بعلعمدا يذقعرع ظالعم  . سورعدع . عنعث دةص جاؤاب ب
ةك عزشىبهع  ـ            ش ذيرذش ،آعس علعققا ب ذش ، ياخش انلعقتعن تذس ثاهللا تاظاال  يام ةيغةمبةرلعرعنع نع  ص

ر مةقس    وث بع تعكع ح ة ظةؤةتعش العملعرع ف. ذرعدتعبةندعلعرعض ع ظ االم  :عقه ا ظةلةيهعسس ةرظعس كعتع عنعث ب
ةر    :غان سوظالغا نئمة؟ دةص سورال   ةردة بولسذن ياخشعلعققا بذيرذص،         كعع ظذنعث ب تع ظعسا ظةلةيهعسساالم قةي

  . نعث توغرعلعقعغا بعرلعككة آةلدعجاؤاببئرعلضةن  دةص ،يامانلعقتعن توسقانلعقعدذر
هاياتال بولعدعكةنمةن، ماثا نامازنع، زاآاتنع ظادا قعلعشنع تةؤسعية قعلدع بذ هةقتة اهللا تاظاال 

ادةت   ) يةنع ظةجعلعث يةتكةنضة(ألىم آةلضةنضة   سةن ظأزةثضة ظ  : مذنداق دةيدذ  قةدةر صةرؤةردعضارعثغا ظعب
  . ))1قعلغعن
 مئنع ظانامغا آأيىمحان قعلدع   ادةت قعلعشنعث آةينعدعنال آةلتىرىلدع     اهللا تاظاال بذ سأز ا ظعب . غ
ادةت قعلعشقا بذير     آأص هالال  اهللا تاظاال  حىنكع،  ا   ذردا ظأزعضة ظعب  بويسذنذش نعغا   ظا ـ  غان سأزع بعلةن ظات

  . توغرعسعدعكع تةؤسعيةسعنع بعر يةردة آةلتىرعدذ
ادةت قعلعشعثالرنع ؤة    :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   اهللا تاظاال  صةرؤةردعضارعث صةقةت ظذنعث ظأزعضعال ظعب

ا  ا ياخشعلعق قعلعشعثالرنع تةؤسعية قعلدع -ظات ان )2(  ظاناثالرغ دا لوقم أز ؤاقتع ةآعم(ظ ا ) ه ظوغلعغ
عهةت صنةس ذلحعقعم،  «:  قعلع ع ظوغ ةن زور     اهللا ظ ةلتىرىش هةقعقةت ئرعك آ عن، ش ئرعك آةلتىرمعض ا ش غ
  . ))3 ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدذقـ ظعنساننع ظاتا . دئدع» ضذناهتذر
 اهللا (مةن تذغذلغان آىنىمدة، ؤاصات بولغان آىنىمدة، تعرعلععص قةبرةمدعن تذرغذزذلغان آىنىمدة

اال تةرعص  انتاظ عمةن ) عدعن بولغ ا ظئرعش ث   »ظامانلعقق ذنعث ظأزعنع ذ ظ ةنع ب ع  اهللا تاظاال ي ث بةندعس نع
ةنلعكعنع اش،ظعك قعالرغا ظوخش ةنع باش دعن  ي انلعقع ؤة قةبرع دعغانلعقع، ظألىدعغ  تعرعل

اتلعغانلعقعدذر  دعغانلعقعنع ظعسص ئكعن. تذرغذزذلع ةرقل ،ل قعالردعن ص ذنعث باش ة  عنع ظ رع هةمم دعغان يئ
ةردة  بةندعل ذ هالةتل دعغان ب ةس بولع ةث ت ة ظ ذش  (ةرض دعن تذرغذزذل ألىش ؤة قةبرع رعلعش، ظ ةنع تع ي

دة ذنعثغا) هالةتلعرع دذظ ةملعك بولع انلعق ؤة خاتعرج ذنعثغا اهللا تاظاال ( ظام االمع ظ ع ؤة س ث رةهمعت نع
   !)بولسذن

* * * * * * *   

                                                 
  . ـ ظايةت99 هعجعر  سىرة)1(
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 23 سىرة ظعسرا )2(
  .لةرظايةت ـ 14ـ ـــ 13ن  سىرة لوقما)3(
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ÔÞ üÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡–Β ∩⊂∉∪ y# n= tG ÷z $$ sù Ü>#u“ ôm F{$# .ÏΒ öΝ Îη ÏΖ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒ uθsù tÏ%©# Ïj9 (#ρã x x. ÏΒ Ï‰ pκ ô¶̈Β BΘöθtƒ ?ΛÏà tã ∩⊂∠∪  
ظعسا ظذالر دةتاالش قعلعؤاتقان ظأزعنعث ظعشعنعث . )قعسسعسعدذر(ظةنة شذ ظعسا ظعبعن مةريةمنعث 

ةقعقعتع( دع ) ه نع قعل تعدة هةق ضةص ةس، اهللا «. 34ظىس ذش اليعق ظةم ة بالعسع بول ث شةنعض اهللا نع
 -قا آةل، دةيدذبعرةر ظعش قعلعشنع ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا، ؤذجذتاهللا صاآتذر، ) بالعدعن، شئرعكتعن(

هةقعقةتةن مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر، سعلةرنعثمذ صةرؤةردعضارعثالردذر، اهللا . 35دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ
يةنع (ظعسانعث ظعشع توغرعسعدا ظذالر . 36»شذنعث ظىحىن ظذنعثغا ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر

آةلضةن حاغدا، ) يةنع قعيامةت آىنع(ع، بىيىك آىن ظارعسعدعكع صعرقعلةر ظعختعالص قعلعشت) ظةهلع آعتاب
  . 37!آاصعرالرغا ؤاي

  نعث بةندعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالظعسا ظةلةيهعسساالمنعث 
ظةنة شذ ظعسا ظعبعن مةريةمنعث : يهعسساالمغا مذنداق دئدع  ظةلة ع مذهةممةد  صةيغةمبةر اهللا تاظاال 

عدذر( اال )قعسسعس دايذقع (اهللا تاظ ص     ) رع دة قعلع ر بةن دعغان بع ةيغةمبةر بولع االمنع ص ا ظةلةيهعسس ظعس
ان قعلغان بولسا انلعقعنع باي ةردةياراتق ذ ي ةنلع، ب ذغ زات ظعك ذقتعكع ،عنعك ظأزعنعث ظذل  آعشعلةر ظازغذنل

ةردعن(دئضةن  ة آةمحعلعكل دع  ) هةمم داق دئ ان قعلعص مذن ةنلعكعنع باي اك ظعك االش : ص ذالر دةت ا ظ ظعس
  . ظىستعدة هةق ضةصنع قعلدع) هةقعقعتع(تقان ظأزعنعث ظعشعنعث قعلعؤا

اال  ة  اهللا تاظ ذ هةقت عدا       ( ب دعغانلعقع توغرعس ذدقا آئلع ة ؤذج ةل دئس ذدقا آ نع ؤذج ر ظعش ةنع بع ) ي
دع داق دئ الع  : مذن انعث معس دة ظعس ث نةزعرع عزآع، اهللا نع انلعقتعن (شىبهعس عز يارعتعلغ ذ ظاتعس ظ

ث ) ادةم (ظادةمنع ةنع ظ االمنعثي ايدذ )  ظةلةيهعسس العغا ظوخش ادةمنع اهللا . معس ا(ظ عز - ظات ) ظانعس
اراتتع،  راقتعن ي ذنعثغاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  تذص دعن ظ ةل «: ظان ذتقا آ دع »ؤذج دع    دة،- دئ ذتقا آةل انعث ظعشع  (ظذؤذج ظعس

ةس  ةرلعك ظةم عدعن ظةجةبلعن ث ظعش أز(. )ظادةمنع دعكع بذس ا هةققع ان اهللا) ظعس ل بولغ عدعن نازع  تةرعص
  . ))1هةقعقةتتذر، سةن شةك قعلغذحعالردعن بولمعغعن

نعث ظذنعثدعن آعشعلةر ، ظةقعدعسعضة بذيرذغانلعقعتونذش بعر دةص نعاهللا تاظاالظعسانعث 
  آئيعن ظعختعالص قعلعشعص قالغانلعقع توغرعسعدا

 علةرنعثمذ صةرؤةرد اهللا ارعمدذر، س ث صةرؤةردعض ةن مئنع ىن هةقعقةت ذنعث ظىح ارعثالردذر، ش عض
ةنع ظعسا بىشىآتعكع حاغدا ظأزعنعث ظادةملعرعضة             »ظذنعثغا ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر  اهللا ي

ارع     تاظاال ذالرنعث صةرؤةردعض ذنعث ؤة ظ عز ظ ث شةآس ةنلعكنع رعص  ظعك ةؤةر بئ عدا خ ذالرنع  ، ع توغرعس اهللا ظ
  . غا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذيدذتاظاال
ظارعسعدعكع صعرقعلةر ظعختعالص قعلعشتع) يةنع ظةهلع آعتاب(نعث ظعشع توغرعسعدا ظذالر ظعسا 

ةيغةمبعرع   اهللا تاظاال يةنع ظعسانعث    ؤذجذدقا  (نعث مةريةمضة تاشلعغان    اهللا تاظاال نعثظذ  ،نعث بةندعسع ؤة ص
                                                 

  . ظايةتلةر60 – 59  سىرة ظال ظعمران)1(
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ع كةن بعر روه ظعكةنلع   تةرعصعدعن آةلض  اهللا تاظاال دعن ظاتعسعز ؤذجذدقا آةلضةنلعكع ؤة      عدئضةن سأز ) آةل
يعن وظ دعن آئ ذص بولغان ذق بول ابالر ،ح ةهلع آعت ا  ظ دةظعس دع هةققع عص قال تعالص قعلعش ذالرنعث . ظعخ ظ

ان دعن يةهذدعيالردعن بولغ ذرذه       آأص ساننع ظعضةللعضىحعظعحع ر ض ذالرغا ـ بع ةتلعرع اهللا تاظاال ظ نعث لةن
لةرضة سأزلعضةنلعكع   عشىآتة تذرذص آعش  أ ظذنعث ب ، دئضةن قاراشتا بولدع  هارامدعن بولغان ظعساـبولسذن   

  . بولسا سئهعردذر دئدع
نعث  اهللا تاظاالبةلكع ظذ  : بعر ضذرذه.  دئدع،دذراهللا تاظاال ،سأزلعضعنع ظعسا ظةمةس  : باشقا بعر ضذرذه  

ارةت   ، ظعس  اهللا تاظاال (ظذ  : بعر ضذرذه .  دئدع ،ظوغلعدذر ةرآع عن تظىح ) ا، مةريةمدعن ظعب قان ظعال بت هنعث   تاص
عظىحعنح دع،عس ذرذه .  دئ ر ض ذ  : بع ةلكع ظ ذ     اهللا تاظاالب عدذر، ظ ذنعث ظةلحعس ع ؤة ظ ث بةندعس االنع  اهللا تاظ

دع ةتادة، . مأمعنلةرضة ظةؤةتكةن هةق سأزنع سأزلعضىحعدذر، دئ ةمرع ظعبنع مةيمذن، ظعبنع جذرةيج، ق ظ
  . يةت قعلعندعدعن يذقعرعدعكع سأزلةر رعؤاعرع ظالعملسةلةص ؤة خةلةصنذرغذنلعغان 
 ىن ىك آ ع (بىي ةت آىن ةنع قعيام عرالرغا ؤاي ) ي دا، آاص ةن حاغ ذ  !آةلض ا باهللا تاظاالب ان وغ هت

ان آعش    ذمان قعلغ ار دةص ض ذنعث بالعسع ب لعغان ؤة ظ ذر عحاص ر تةهدعتت اتتعق بع ىن ق ئكعن. لةر ظىح اهللا  ،ل
اال ذالرنع ظازابالش تاظ ذالر    ظ ذرذص، ظ تعص ت ذدرعتع يئ ةت آىن نع جازاالشنعقا ق ىردع ع قعيام ة آعحعكت اهللا . ض
  . مايدذعظالدعر) ظازابالشقا(ظأزعضة ظاسعيلعق قعلغان آعشعنع هةقعقةتةن  تاظاال

ة ذ هةقت ذخارع ؤة مذسلعمب ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعم ةن «: نعث ص االهةقعقةت  زالعمنع اهللا تاظ
قا( دذ، عظالدعر) ظازابالش االماي ذنع  اهللا تاظ ازابالش ظ( ظ ىنظ دذ   ) ىح دعن قذتذاللماي دا ظذنعث ذتقان ؤاقتع  »ت

دعندةص، ذرتالر :  ظان دذ،  ) ظاهالعسع(صةرؤةردعضارعث زالعم ي ة شذنداق هاالك قعلع ع هاالك قعلسا، ظةن ن
  . عنع رعؤايةت قعلعدذقلع ظايةتنع ظوقذغان دئضةن))1اهللا نعث ظازابع هةقعقةتةن تولعمذ قاتتعقتذر

لعمنعث  ذخارع ؤة مذس ام ب ةنلعكع  دةعهةدعس ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص  يةن
دذ رؤدةك سة اهللا تاظاال ان ظةزعيةتلةرضة   غ ظاثلع هئحكعم«: رعؤايةت قعلعندع   بةندعلعرعضة  اهللا تاظاال .  قعاللماي

ع ساغالم قعلعص تذرعؤاتسعمذ  قعرعز ذالرنعث تئنعن رعص ؤة ظ ذالر، بئ ا :  ظ ع دةص اهللا تاظاالظعس اهللا نعث ظوغل
  . » نعسبةت بئرعدذغا باالتاظاال

اال عاهللا تاظ دع    ظازاب زالعمالرن داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس قا ظالدعرماي ةهةر  : الش ذن ش نذرغ
ةردعم     ةت ب ةن مأهل ذالرغا م ذق، ظ م تذرذقل العلعرع زالع ةتتع   (ظاه ذص آ ةغرذر بول ة م ذ مأهلةتك ذالر ب ، )ظ

ظذالرنع جازالعدعم، ظاخعر قايتعدعغان     ) لةت بةرضعنعمدعن آئيعن     يةنع ظذالرغا ظذزاق مذددةت مأه      (ظاندعن  
ةنع ظاخعر هةممعسع ماثا آئلعدذ       (جاي مئنعث دةرضاهعمدذر       زالعمالرنعث قعلمعشلعرعدعن اهللا نع    2( ()ي

ةر حةآحعيعص قالعدعغان    ) شذ آىننعث دةهشعتعدعن (بعخةؤةر دةص ظويلعمعغعن، اهللا ظذالرنع جازاالشنع       آأزل
  . )3(آئحعكتىرعدذ) يةنع قعيامةت آىنعضعحة (آىنضعحة

آعمكع شئرعكع يوق   «: هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع   
نعث  اهللا تاظاالغا، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث   يوقلذقع  باشقا ظعبادةتكة اليعق بعر ظعالهنعث        دعناهللا تاظاال 

ةيغةمبرع ظعك ع ؤة ص االمنعث  بةندعس ا ظةلةيهعسس ة، ظعس ذنعث  اهللا تاظاالةنلعكعض ةيغةمبعرع ؤة ظ ث ص نع
لعغان  ة تاش ةزرعتع مةريةمض ةن(ه ةل دئض ذدقا آ أز) ؤذج ع   عس ر بةندعس ةن بع ذدقا آةلض ارقعلعق ؤذج ظ

ذنعث   ة، ظ االظعكةنلعكعض عز     اهللا تاظ ث شةآس ةت ؤة دوزاخنع ة جةنن ر روه ظعكةنلعكعض ان بع عدعن بولغ  تةرعص

                                                 
  . ظايةت– 102د ذ سىرة ه)1(
  . ظايةت– 48 سىرة هةج )2(
  . ظايةت– 42 سىرة ظعبراهعم )3(
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ةق ظعكة ة،  ه ذؤاهلعق بةرس ة ض االنلعكعض ة           اهللا تاظ اراص جةننةتك ة ق ةل ـ ظعبادعتعض ان ظةم ذنع قعلغ  ظ
  . ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع هةم »آعرضىزعدذ

* * * * * * *   
  ôìÏÿôœ r& öΝ ÎκÍ5 ö ÅÇö/ r&uρ tΠöθ tƒ $ sΨ tΡθè? ù' tƒ ( ÇÅ3≈ s9 tβθßϑ Ï=≈ ©à9$# tΠöθ u‹ ø9$# ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7 –Β ∩⊂∇∪ óΟ èδö‘ É‹Ρ r&uρ tΠöθ tƒ 
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tβθãèy_ ö ãƒ ∩⊆⊃∪  
دعغان ق) يةنع قعيامةت آىنعدة (ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزغا آةلضةن آىندة  ازا ظاثالي  ،ذالقلعرع ت

ادا (آأزلعرع تازا آأرعدعغان بولعدذ، لئكعن زالعمالر بىضىن  . 38روشةن ضذمراهلعقتعدذر ) يةنع بذ دذني
دعن ظاضاهالندذرغعن، ظذ حاغدا هةممة ظعش )يةنع قعيامةت آىنع(هةسرةت آىنع ) يةنع خااليعقنع(ظذالرنع 

زئمعنغا . 39ظعنكار قعلماقتعدذر) قعيامةتنع(الر غةصلةتتعدذر، هالبذآع، ظذ. بعر تةرةص قعلعنغان بولعدذ
بعزنعث ) هئساب بئرعش ظىحىن (ظذالر . ؤة زئمعن ظىستعدعكع بارحعضة حوقذم بعز ؤارعسلععق قعلعمعز 

  . 40دةرضاهعمعزغا قايتذرذلعدذ
   توغرعسعداقورقذتذشآاصعرالرنع هةسرةتلعك آىن بولغان قعيامةت آىنعدعن 

دذ       االاهللا تاظ  ذالر  :  آاصعرالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي شةآسعز ظ
  . قعيامةت آىنع بةك ظاثاليدعغان ؤة بةك آأرعدعغان بولعدذ

اال دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت اهعدا    :  ب ارعنعث دةرض ذناهكارالرنعث صةرؤةردعض ةن ض ةر س  ظةض
ذرغانلعقع  علعتعص ت لعرعنع ساثض اث باش دعغان بولس ةن  (نع آأرع ةتنع آأرض ذق هال ة قورقذنحل ظةلؤةتت

بعزنع ياخشع    . آأردذق، ظاثلعدذق   ) ظعشنعث هةقعقعتعنع   ! (صةرؤةردعضارعمعز «: ، ظذالر ظئيتعدذ  )بوالتتعث
ىن    ش ظىح ةل قعلع ا(ظةم ذرغعن ) دذنياغ أزنع هئح   ))1قايت ذ س ذالر ب ةنع ظ ايدا     ي ذالرغا ص ة ظ داق نةرس قان

ازابنع آأرىشتعن بذرذن دئضةن بولسا             . ان حاغدا دةيدذ  يةتكىزةلمةيدعغ ة ظذ   ،ظةضةر ظذالر بذ سأزنع ظ  ظةلؤةتت
  . نعث ظازابعدعن قذتذلدذرغان بوالتتعاهللا تاظاالكىزضةن ؤة تسأز ظذالرغا صايدا ية

 قذالقلعرع تازا ظاثاليدعغان) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزغا آةلضةن آىندة، 
يةنع  روشةن ضذمراهلعقتعدذر) يةنع بذ دذنيادا(لعرع تازا آأرعدعغان بولعدذ، لئكعن زالعمالر بىضىن آأز

ذالر دذ ؤة ظويل    ظ دذ، آأرةلمةي ادا ظاثلعيالماي ذ دذني دذعب ذالر. يالماي ا آ نعثظ وغرا يولغ ةص عشعرع ت  تةل
دا دع ،قعلعنغان ا آعرمع وغرا يولغ ذالر ت ة هئح.  ظ ذالر ظأزلعرعض داق نةظ دعغان  قان ايدا يةتكىزةلمةي ة ص رس

  . غا بويسذنعدعغان بولذص قالعدذاهللا تاظاالقعيامةت آىندة 
 دا )يةنع قعيامةت آىنع(هةسرةت آىنع ) يةنع خااليعقنع(ظذالرنع ذ حاغ دعن ظاضاهالندذرغعن، ظ

 ماقتعدذرظعنكار قعل) قعيامةتنع(هالبذآع، ظذالر غةصلةتتعدذر، . هةممة ظعش بعر تةرةص قعلعنغان بولعدذ
االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةظعددعن ص ةد، ظةبذس ام ظةهم دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

ألىم  « دا ظ ان ؤاقتع رعص بولغ ا آع دعغانالر دوزاخق ا آعرع ة، دوزاخق دعغانالر جةننةتك ة آعرع جةننةتك
ظاندعن ظذ جةننةت بعلةن    . شايدذ قارا ظارعالش بولغان قوشقارغا ظوخـظاق  ) رةثضع(، ظذ خذددع آةلتىرىلعدذ

                                                 
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 12 سىرة سةجدة )1(
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ئلعص آدوزاخنعث  ة ظ ةنلةردعن. عدذقويذلص تذرغذزذص نعلعئظارعلعقعدعكع يةرض دعن جةننةتكة آعرض ع : ظان ظ
ةنلةر  ة آعرض ذنع ! جةننةتك علةرب ورعلتونذمس ذالر ب. دذع؟ دةص س وزذص  وظ ذنلعرعنع س ذنعثغا(ي اراص ) ظ : ق

ة ذيمعز (،هةظ ذ ،)تون ا  ب ألىمبولس ا،ظ دذ دةص ج ةنلةردعن . ؤاب بئرع ا آعرض دعن دوزاخق ا  : ظان ع دوزاخق ظ
ذن  ؟ دةص سورعلعدذ، ظاندعن ظذالر    تونذمسعلةربذنع  ! آعرضةنلةر اراص ) ظذنعثغا (لعرعنع سوزذص     بوي ة : ق  ،هةظ
ذيمعز ألىم ،تون ذ ظ دذ ، ب اؤاب بئرع ذنع  .  دةص ج دعن ظ قا(ظان نعص ب ) بذغذزالش ذيرذق قعلع دذوب . غذزلعنع

ة( ةنلةر: )جةننةتتعكعلةرض ة! (ظع جةننةتكة آعرض يعن(مةثضى قالعسعلةر ) سعلةر جةننةتت ) بذنعثدعن آئ
ا  ! (ظع دوزاخقا آعرضةنلةر : )دوزاختعكعلةرضة(. ظألىش يوقتذر  بذنعثدعن  (مةثضى قالعسعلةر   ) سعلةر دوزاخت

ظذالرنع : دعظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظايةتنع ظوقذ     . » دةص جاآارلعنعدذ  ،ظألىش يوقتذر ) آئيعن
دعن ظاضاهالندذرغعن، ظذ حاغدا هةممة ظعش بعر  )يةنع قعيامةت آىنع(هةسرةت آىنع ) يةنع خااليعقنع(

لع بعلةن وؤة ق ظعنكار قعلماقتعدذر) قعيامةتنع(هالبذآع، ظذالر غةصلةتتعدذر، . تةرةص قعلعنغان بولعدذ
  .  دئدع» دذنيانعث غةصلعتعدذرآعشعلةردذنيادعكع «: ظعشارةت قعلعص

ان ق    بع   رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ظعبنع مةسظذد  ظابدذلاله  قعيامةت  : لعؤئتعص مذنداق دئدع   عر قعسسعنع باي
ع     ر آعش داق بع ةر قان ع ه ث  آىن ع      ظأزعنع دعن دوزاختعك دذ، ظان ا قاراي ع ظورنعغ ةتتعكع ؤة دوزاختعك جةنن

علةر ا   آعش ان بولس ان ظئيتق ةر ظعم اال ، ظةض عدعن اهللا تاظ ذالرغا ت  تةرعص ةتتعكع (غان ذلةييارالص قوي ظ ) جةنن
ان ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلغان بولساثالر سعلةر                 . ظورنعنع آأرعدذ  ظاندعن ظذالرغا ظةضةر سعلةر ظعمان ظئيتق

دذ   ع، دئيعلع علةرنعث بوالتت ورذن س ذ ظ ةتتعكع ب ةن جةنن دذ  . آأرض رةتلعنعص آئتع ذالر هةس ةن ظ . شذنعث بعل
دعن  ة  ظان ةت ظةهلعض ةر  : جةنن اال اهللا ظةض ة  تاظ ةتنع ( سعلةرض ا   ) جةنن ةن بولس ةن   (بةرمعض علةر آأرض س

  . دذع دئيعل،)دوزاختعكع ظورذنغا آعرتتعثالر
 ذالر . زئمعنغا ؤة زئمعن ظىستعدعكع بارحعضة حوقذم بعز ؤارعسلععق قعلعمعز هئساب بئرعش (ظ
مذنداق زعم قةتعظعنعث ظعبنع ظةبذهاتةم، هةزعم ظعبنع ظةبذهة بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلعدذ) ظىحىن

ةزعز آذ    : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  عنعث مةسظذلع بولغان ظابدذل هةمعد ظعبنع      فظأمةر ظعبنع ظابدعل ظ
ازدع    ةت ي داق دةص خ دذراهمانغا مذن ا هةمدذاهللا تاظاال(: ظاب االمغا دذرذت   غ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انا، ص س

يعن  دعن آئ تعص بولغان اال) ظئي ةن  اهللا تاظ ألىمنع  هةقعقةت ذالرغا ظ دعال ظ ان ؤاقتع ذقاتالرنع ياراتق مةخل
ىتىؤةتكةن  اال . ص دع      اهللا تاظ اهع قعل ث دةرض ع ظأزعنع ايتعش ظورنعن اخعرقع ق ةث ظ ذالرنعث ظ ث  .  ظ ذ ظأزعنع ظ

 آعتاب بولغان   راستحعل  ضذؤاهلعق بةرضةن نوقسانسعزلعقعغاساقلعغان ؤة صةرعشتعلةر ظذنعث   بعلةن بعلعمع
 ، ظأزعنعث ؤارعسلعق قعلعدعغانلعقعنع   حوقذم  بارلعق نةرسعلةرضة  ظىستعدعكع ؤة زئمعن  زئمعنغا )قذرظاندا(

  .  دئدع،غا قايتذرذلعدعغانلعقعنعظذنعث دةرضاهع) ئساب بئرعش ظىحىنه(ظذالر 
* * * * * * *   

  öä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# tΛÏδ ü ö/ Î) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;̄Ρ ∩⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷è s? $tΒ Ÿω 
ßìyϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ãÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ  É_øó ãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© ∩⊆⊄∪ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) ô‰ s% ’ ÏΤ u !% y` š∅ ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $tΒ öΝ s9 y7 Ï?ù' tƒ û É_÷è Î7̈? $$ sù 

x8Ï‰ ÷δ r& $WÛ üÅÀ $ wƒÈθ y™ ∩⊆⊂∪ ÏM t/r' ¯≈ tƒ Ÿω Ï‰ ç7 ÷ès? z≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( ¨β Î) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 $ wŠÅÁtã ∩⊆⊆∪ ÏM t/r' ¯≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) 

ß∃% s{ r& β r& y7 ¡¡ yϑ tƒ Ò>#x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# tβθä3tG sù Ç≈ sÜ øŠ¤±= Ï9 $ wŠÏ9uρ ∩⊆∈∪  
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نع بايان قعلغعن، ظذ هةقعقةتةن ) قعسسعسع( ظعبراهعم) يةنع قذرظاندا(آعتابتا !) ظع مذهةممةد(
دع  ةيغةمبةر ظع ذ راستحعل ص ع . 41تولعم راهعم ظاتعسعغا ظئيتت دا ظعب أز ؤاقتع ا «: ظ نئمعشقا ! ظع ظات

ة حوقذ  ظع . 42نعسةن ظاثلعمايدعغان، آأرمةيدعغان ؤة ساثا هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدعغان نةرسعلةرض
ظع . 43ماثا سةن بعلمةيدعغان ظعلعملةر نازعل بولدع، ماثا ظةضةشكعن، سئنع توغرا يولغا باشاليمةن! ظاتا
ةن ظاسعيلعق قعلدع اهللا شةيتانغا حوقذنمعغعن، شةيتان مةرهةمةتلعك ! ظاتا ا هةقعقةت ا . 44غ ! ظع ظات

ايلعنعص قئلعشعثدعن نعث ظازابعغا قئلعشعثدعن، شة اهللا سئنعث مةرهةمةتلعك  يتاننعث هةمراهعغا ظ
  . 45»قورقعمةن

   هعتع توغرعسعداعظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث دادعسعغا قعلغان نةس
اال دع اهللا تاظ داق دئ االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم راهعم :  ص ةن ظعب س

دا دةص دةؤ   ذنعث دعنع أزلعرعنع ظ ان ؤة ظ لعدعن بولغ االمنعث نةس دعظةلةيهعسس غان ا قعلع
ذتالرغا ح  ة ب ع عقذنوظادةملعرعثض علةردعغان هئلعق عن آعش ةهؤالعنع دةص بةرض ذالرغا  نعث ظ اهللا  ؤة ظ

تع،  تاظاال ث دوس تحعلنع ةن    راس ع بعل االمنعث دادعس راهعم ظةلةيهعسس ان ظعب ةيغةمبةر بولغ  ص
ذتقا  ذنع ب عنع ؤة ظ ان مذنازعرعس أزلةص بةحوقذنذشبولغ قانلعقعنع س داق توس عنتعن قان ذ . رض ظ

ذتقا  ( عنع ب دع ) صذتعن توسحوقذنذشدادعس داق دئ ا : مذن ع ظات ذنمعغعن ! ظ ةيتانغا حوق ةيتان ،ش  ش
  . غا هةقعقةتةن ظاسعيلعق قعلدعاهللا مةرهةمةتلعك 

اال  ة اهللا تاظ ذ هةقت عدا ( ب لعق توغرعس ادةت قعلماس ةيتانغا ظعب ةنع ش دع) ي داق دئ : مذن
 ة ارقعلعق (سعلةرض ةيغةمبةرلعرعم ظ العلعرع « :)ص ادةم ب ع ظ ذ   ! ظ ذنماثالر، ظ ةيتانغا حوق ش

دذر        وغرا يول ذ ت ثالر، ب ادةت قعلع اثعال ظعب مةندذر، م كارا دىش ة ظاش ةن سعلةرض دةص » هةقعقةت
ذ؟  عية قعلمعدعمم ذالر  )1( تةؤس رعكالر (ظ ةنع مذش ةقةت   ) ي ذص، ص ع قوي أزلعرع (اهللا ن ع  ) ظ حعش

ان ( ةن ظاتعؤالغ امالر بعل ادةت ) ن ذتالرغا ظعب ان   ب اش تارتق دعن ب ث ظعبادعتع ةقةت اهللا نع دذ، ص قعلع
  . ))2شةيتانغا ظعبادةت قعلعدذ

ا ع ظات ةتلعك ! ظ ئنعث مةرهةم ةمراهعغا اهللا س ةيتاننعث ه عثدعن، ش ا قئلعش ث ظازابعغ نع
ةن  عثدعن قورقعم ايلعنعص قئلعش ةيتا »ظ ةقةت ش ةنع ص ئنعث الني ث  س ةمراهعث ؤة ياردةمحع ه

دذ ش  هئح. بولع داق ظع ةيتاننعث قان اآعش ةلكع   ي ةس، ب دا ظةم عنعث ظعختعيارع دعن باشقعس   ظذنعث
ئنعث  ئنعثس كةنلعكعث س ذنعثغا ظةضةش ا ق ظازابظ ةؤةبثغا علعشئق دذس اال. حع بولع ذ اهللا تاظ  ب
ة   دعغانلعقع    (هةقت ا قالع اتتعق ظازابق عنعث ق كةن آعش ةيتانغا ظةضةش ةنع ش دةي داق ) هةققع مذن
دع ةد(: دئ ع مذهةمم اماهللا !) ظ ة  ن ةن ظىممةتلةرض عرع ظأتك ةندعن ظعلض ةمكع، س ةن قةس ع بعل

ةن  ةيغةمبةرلةر(هةقعقةت ق  ) ص ة حعرايلع ةللعرعنع ظأزلعرعض ذالرنعث ظةم ةيتان ظ ذق، ش ظةؤةتت
عدذر    ذالرنعث ياردةمحعس ىن ظ ةيتان بىض ةتتع، ش ار    . آأرس ا دذح اتتعق ظازابق ة ق ذالر ظاخعرةتت ظ

  . ))3بولعدذ
* * * * * **  

                                                 
  .ةت ظاي– 60 سىرة ياسعن )1(
  . ظةيةت– 117 سىرة نعسا - 2)(
  . ظايةت– 63 سىرة نةهل )3(
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سةن مئنعث ظعالهلعرعمدعن يىز ظأرىمةآحعمذسةن، ظةضةر ! ظع ظعبراهعم«: ظئيتتع) يةنع ظازةر(ظذ 

ذم سئنع تاش ) مذنداق قعلعشتعن (سةن  ذزاق زامان -يانمعساث، حوق ةن، ظ  آئسةك قعلعص ظألتىرعم
ذرغعن  راق ت راهعم ظئيتتع . 46»مةندعن يع انلعق بولسذن، صةرؤةردعضارعمدعن «: ظعب ساثا ساثا ظام

نع قويذص حوقذنذؤاتقان اهللا سعلةردعن ؤة سعلةر . 47ماثا هةقعقةتةن مئهرعباندذراهللا مةغصعرةت تعلةيمةن، 
نةرسعلةردعن يعراق بولعمةن، صةرؤةردعضارعمغا ظعبادةت قعلعمةن، صةرؤةردعضارعمنعث ظعبادعتعدعن مةهرذم 

  . 48»بولذص قالماسلعقنع ظىمعد قعلعمةن
  عسعنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعداظاتعسساالمنعث ظعبراهعم ظةلةيه

اال االمنعث  اهللا تاظ راهعم ظةلةيهعسس عنعث ظات ظعب ع  عس أز ظوغل ة   ظ ةن ضةصلعرعض ث دئض ظعبراهعمنع
ةنلعكعدعن   اؤاب بةرض داق دةص ج ةردع مذن ةؤةر ب راهعم «:  خ ع ظعب ىز ! ظ دعن ي ث ظعالهلعرعم ةن مئنع س

ةن  ذنعثغا  ظأرىمةآحعمذس ةن ظ ةر س ةنع ظةض تعن ؤة     ي ذنع تعلالش اث ظ نع خالعمعس ادةت قعلعش  ظعب
  . ظةيعبلةشتعن يانغعن

 آئسةك قعلعص ظألتىرعمةن-يانمعساث، حوقذم سئنع تاش ) مذنداق قعلعشتعن(ظةضةر سةن   بذ
ةتنعث مةنعسع  اس، سذددع، ظعبنع جبظعهةققعدة ظاي داق ذنع ظابب ذالردعن باشقعالر مذن رةيج، زةههاك ؤة ظ

 مةن سةندعن   ،ظةضةر سةن ظذنع تعلالشتعن يانمعساث      : منعث دادعسع ظذنعثغا مذنداق دئدع         ظعبراهع: دئدع
  . تعلاليمةن ؤة ظةيعبلةيمةن سئنع قعساس ظئلعص
 ظذزاق زامان مةندعن يعراق تذرغعن«    مذجاهعد، ظعكرعمة، سةظعد  هةققعدة بذ ظايةتنعث مةنعسع

يعراق  (بعر مةزضعل   ) سةن مةندعن  (: ر مذنداق دئدع  ال قاتارلعقظعبنع جذبةير ؤة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق    
  . مةثضذ يعراق تذرغعن) سةن مةندعن(: هةسةن بةسرع مذنداق دئدع. )تذرغعن

ةؤفعي  ة ؤة ظ ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذمانعث  ،ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةنلعكعنع  ظعبن داق دئض مذن
أز مةيلعمضة    مئنع  عن بذرذن سةن    عمد جازالعش  مئنعث سئنع  : رعؤايةت قعلعدذ  ة زةههاك،    .  قويغعن ظ بذ هةقت

ذالردعن باشقعالرمذ   ةدةلع، مالعك ؤة ظ ة ج ةتادة، ظةتعي دعيذقعرعدعكق ذنع .عضة ظوخشاش دئ  ظعبنع جةرعر ب
  . توغرا دةص قارعدع

  سعغا بةرضةن جاؤابع توغرعسعداظاتعظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث 
االمغا دادعسع  ( راهعم ظةلةيهعسس دعكظعب أزلةرنعع يذقعرع داق  ) س عغا مذن ذ دادعس دا ظ ان ؤاقتع قعلغ
  . ساثا ظامانلعق بولسذن«: دئدع

اال  ة اهللا تاظ ذ هةقت عدا ( ب ةنلعكع توغرعس أزع ظعك دعغان س ا دةي عالرنعث نادانالرغ ذ ياخش ةنع ب ) ي
دع   داق دئ ان قعلعص مذن ةتلعرعنع باي ةرنعث سىص ذالر: مأمعنل ةيمعز «: ظ انلعق تعل ة ظام دذ » سعلةرض دةي
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ىز ظأرىص            1 (()يةنع ضذناه بولمايدعغان سأزلةرنع قعلعدذ    ( دا ظذنعثدعن ي ظذالر بعهذدة سأزلةرنع ظاثلعغان
الماي( ذالق س ةنع ق أزةثالر  «: )ي ذ ظ علةرنعث ظةمةللعرعثالرم ىن، س أزعمعز ظىح ةللعرعمعز ظ ث ظةم بعزنع

  . ))2  دةيدذ»ظىحىن، سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، بعز نادانالردعن دوستلذق تعلعمةيمعز
 عرةت تعلةيمةن ةنع  صةرؤةردعضارعمدعن ساثا مةغص ا      ي ىن مةندعن  بالعلعقنعث هأرمعتع ظىح   ـ ظات

اثا هئح ةن    س دذ ؤة م انلعق آةلمةي ر يام داق بع االقان نع ؤة ئ سدعناهللا تاظ ا باشالش وغرا يولغ ئنعث نع ت  س
  . ضذناهعثنع آةحىرىؤئتعشعنع تعلةيمةن

 باندذرماثا هةقعقةتةن مئهرعاهللا  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما هةققعدة بذ ظايةتنعث مةنعسع
دع  داق دئ قعالر مذن دعن باش اال: ؤة ظذنعث ة   اهللا تاظ ع ظأزعض ذ مئن ةنع ظ دذر، ي ا مئهرعبان ةن ماث  هةقعقةت

  . تةآلعدعئبادةت قعلعش ؤة ظعخالس قعلعشقا يظع
ةتنعث مةنعسع      سذددع  .  دئدع ،ا آأثىل بألضىحع دئضةن بولعدذ    ظعشعمغ  مئنعث    ظذ :  هةققعدة  ظذ ظاي

ةرةمنعث مةس         اآع ه ارتعص ت ةندعن ت ص آةلض رةت قعلع امغا هعج االم ش راهعم ظةلةيهعسس ةبعنععتعحظعب   آ
ان  علعص بولغ ذزذن       ،س ذ ظ دعن آئيعنم ذص بولغان االمالر تذغذل هاق ظةلةيهعسس ماظعل ؤة ظعس ر ب ظعس ع

  . ع تعلعدعمةزضعلضعحة دادعسعنعث ضذناهعنعث آةحىرىم بولذشعن
دع   داق دئ ةص مذن عنع تعل ذناهعنعث آةحىرىلىش راهعم دادعسعنعث ض ارعمعز: ظعب اب ! صةرؤةردعض هئس

  . )3(» ظانامغا ؤة مأمعنلةرضة مةغصعرةت قعلغعنـظاتا  ماثا، )يةنع قعيامةت آىنعدة(ظالعدعغان آىندة
 تذغقان،  ـمذشرعك ظذرذق     مذسذلمانالر بذ ظعشتا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعص ظأزلعرعنعث       

ظعبراهعم ؤة ظذنعث بعللة     : نعثاهللا تاظاال  تاآع ضذناهلعرعنعث آةحىرىلىشعنع    حاقعلعرعنعث - باال،  خذتذن
أز ؤاقتعدا ظذالر قةؤمعضة             ) مأمعنلةر(بولغان   هةقعقةتةن بعز   «: سعلةرضة هةقعقةتةن ظوبدان نةمذنعدذر، ظ

علةر   علةردعن ؤة س ادةت اهللا س ذص ظعب ع قوي ادا  ن ذتلعرعثالردعن ظ ان ب ث - قعلعؤاتق ذدامعز، بعزنع  ج
ر    ذز بع علةر يالغ اآع س ةنلعك ت اداؤةت ؤة ظأحم ارعمعزدعكع ظ ةدعي   اهللا ظ ةدةر ظةب ا ق ان ظئيتقعنعثالرغ ا ظعم غ

اهللا ظةلؤةتتة ساثا مةغصعرةت تعلةيمةن،     «صةقةت ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا ظئيتقان     . دئدع» ساقلعنعص قالعدذ 
ة قعلعشعثالرغا         » عن هئح نةرسعنع سةندعن دةصظع قعاللمايمةن     نعث ظازابعد  دئضةن سأزعنع سعلةرنعث نةمذن
دذ دع   ))4بولماي كعحة تعلع ايعتع حىش ةن ظ ان   . دئض عغا ظئيتق االمنعث دادعس راهعم ظةلةيهعسس ةنع ظعب : ي

 »ص قااللمايمةن نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع سةندعن توسذ  اهللا تاظاالعلةيمةن، تظةلؤةتتة ساثا مةغصعرةت    «
ذرذق      (دئضةن مذشذ سأزعضعال ظةضةشمةثالر   ةنع سعلة مذشرعك ظ ذن      ـي ذغقان، خذت االـ ت نعث  حاقعلعرع ب
ةثالر  االظاندعن  . )ضذناهعنعث آةحىرىلعشعنع تعلعم راهعم ظةلةيهعسساالمنعث بذنداق تعلةشتعن  اهللا تاظ  ظعب

دع     داق دئ ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي ة ؤة: يانغ ةهلع دوزاخ   صةيغةمبةرض رعكالرنعث ظ ة مذش  مأمعنلةرض
ذالرغا            ذ، ظ ان تةقدعردعم ذغقعنع بولغ ذالرنعث ت رعكالر ظ يعن، مذش دعن آئ ذم بولغان ق مةل ةنلعكع ظئنع ظعك

ةس   ع دذرذس ظةم ةص قعلعش عرةت تةل ذنعثغا     . مةغص ع ظ ةص قعلعش عرةت تةل عغا مةغص ث ظاتعس ظعبراهعمنع
ىن ظ     ورذنالش ظىح عنع ظ ان ؤةدعس عرع قعلغ دع ظعلض ةنلعكع      . ع معنع ظعك ث دىش عنعث اهللا نع ذنعثغا ظاتعس ظ

اه      . جذدا بولدع  -ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئيعن، ظذ ظاتعسع بعلةن ظادا       ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأص ظ
اهللا سعلةردعن ؤة سعلةر 5( (حعداملعق ظعدع) يةتكةن ظةزعيةتلةرضة (،  )يةنع آأثلع يذمشاق  (حةآكىحع  

                                                 
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 63 سىرة فذرقان )1(
  . ظايةت– 55 قةسةس سىرة - 2)(
 . ـ ظايةت41 سىرة ظعبراهعم )3(
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 4 سىرة مذمتةهعنة )4(
  . ظايةتلةر114 – 113 سىرة تةؤبة )5(
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ذؤا  ذص حوقذن ع قوي ةن، ن ادةت قعلعم ارعمغا ظعب ةن، صةرؤةردعض راق بولعم علةردعن يع تقان نةرس
  . »صةرؤةردعضارعمنعث ظعبادعتعدعن مةهرذم بولذص قالماسلعقنع ظىمعد قعلعمةن

 * * * * * * *  
 $ £ϑ n= sù öΝ çλm; u” yIôã $# $ tΒ uρ tβρß‰ç7 ÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ sΨö7 yδ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θà)÷è tƒuρ ( yξä. uρ $ uΖ ù= yèy_ $wŠÎ; tΡ ∩⊆∪ 
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ذالرنعث  ذالردعن ؤة ظ ذص اهللا ظذ ظ ذؤاتقان نةرسعلعرعدعن يعراقالشتع  نع قوي ذنعثغا ، حوقذن بعز  ظ

ةيغةمبةر قعلدذق ظعسهاق بعلةن يةظقذبنع ظاتا قعلدذق، ظذ ظعككعسعنعث هةر بعرسعنع  ذالرغا . 49ص ظ
  . 50قلةن ؤة يذقعرع قعلدذةظذالرنعث نامعنع ب بعزنعث رةهمعتعمعزنع ظاتا قعلدذق،

نعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعسهاق ؤة يةظقذب ظةلةيهعسساالمالرنع ظاتا اهللا تاظاال
  قعلغانلعقع توغرعسعدا

ة،   ذ ظايةتت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ االم  االاهللا تاظ:  مذن راهعم ظةلةيهعسس نعث اهللا تاظاالنعث دوستع ظعب
دع       ان ظع ايرعلعص حعقق دعن ظ ع ؤة قةؤمع ث دادعس دا ظأزعنع اال. يولع ذالردعن   اهللا تاظ ا ظ ذالرنعث ظورنعغ  ظ

  . ظذنعثغا ظوغلع ظعسهاق ؤة ظعسهاقنعث ظوغلع يةظقذبنع ظاتا قعلدع. لةرنع بةردععياخشعراق آعش
اال ة مذاهللا تاظ ذ هةقت دع ب داق دئ ذنعثغا : ن ز ظ ا(بع ةنع ظعبراهعمغ ةردذق، ) ي هاقنع ب ذ (ظعس ظ

عمذ  ارعدعن سورعمعس ةردذق   ) صةرؤةردعض ذق ب ذبنع ظوش ص    (يةظق ةؤرة قعلع االمنع ن ذب ظةلةيهعسس ةنع يةظق ي
ةردذق    ادة قعلعص ب دعن زعي االمنعث تةلعؤع راهعم ظةلةيهعسس اآع ظعب ذنعثغا 1 (()ي ز ظ ة (بع ةنع سارةض ) ي

اتلعق نةؤرعسع   (بعلةن ؤة ظعسهاقتعن آئيعن آئلعدعغان يةظقذب       اتلعق بالعسع بولعدعغانلعقع ظ(ظعسهاق   ظ
  . )2(بعلةن خذش خةؤةر بةردذق) بولعدعغانلعقع

ة      .  ظعختعالص يوق    قانداق ظعسهاقنعث يةظقذبنعث دادعسع ظعكةنلعكعدة هئح      مذنداق   اهللا تاظاال بذ هةقت
مةن  «: ا سعلةر يئنعدا بارمعدعثالر؟ شذ حاغدا يةظقذب ظوغذللعرعدعن        يةظقذب جان ظىزىؤاتقان ؤاقتعد   : دئدع

ادةت قعلعسعلةر؟  يعن سعلةر آعمضة ظعب ذالر. دةص سورعدع»ظألضةندعن آئ ا«: ظ -سئنعث ظعالهعث ؤة ظات
ادةت قعلعمعز، بعز ظذنعثغا               ا ظعب بوؤعلعرعث ظعبراهعم، ظعسماظعل، ظعسهاقالرنعث ظعالهع بولغان بعر اهللا غ

ة اال شذثا ))3دئدع »ت قعلغذحعمعزظعتاظ ةلتىردع اهللا تاظ ةردة آ ذبنع بعر ي ةن يةظق ةردة ظعسهاق بعل ذ ي  . ب
دذق     ةيغةمبةر قعل ارتعص ص دعن ت ذبنع ظةجدادع ز يةظق ةنع بع اال. ي ةيغةمبةر  اهللا تاظ ذبنعث ص  يةظق

:  مذنداق دئدع   تاظاالاهللاكعتؤةتكةن، شذثا ئبولعدعغانلعقعنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث هايات ؤاقتعدعال ب    
  . ظذ ظعككعسعنعث هةر بعرسعنع صةيغةمبةر قعلدذق: ظذ ظعككعسعنعث هةر بعرسعنع صةيغةمبةر قعلدذق

ةيغةمبةرلعككة    دعال ص ات ؤاقتع االمنعث هاي راهعم ظةلةيهعسس االم ظعب ذب ظةلةيهعسس ةر يةظق ظةض
ا   ةن بولس ذ    ،تةيعنلةنمعض مع ب ىفنعث ظعس ع يىس ذنعث ظوغل ذنعث ؤة ظ ةيتتع ظ ةردة آةلتىرىلم ةن .  ي هةقعقةت
  .  صةيغةمبةردذرمذيىسىص ظةلةيهعسساالم

                                                 
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 72 سىرة ظةنبعيا )1(
  .قعسمع ظايةتنعث بعر– 71 سىرة هود )2(
  . ظايةت– 133 سىرة بةقةرة )3(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم     بذ هةقتة    ةر  آعشعلةر  ظةث ياخشع   نعث ص نعث آعمل
دعن  دذ   ظعكةنلعكع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ورالغاندا مذن ةتلعك «: س ةن هأرم راهعم هةقعقةت  ظعب

عالمنعث ظةلةيهعسسا ةتلعك ظةلةيهعسساالم،ظعسهاق ظوغل ع ظعسهاق ظةلةيهعسساالم هأرم ذب  نعث ظوغل يةظق
  . » ظوغلع هأرمةتلعك يىسىف ظةلةيهعسساالمدذرنعثظةلةيهعسساالميةظقذب ظةلةيهعسساالم، هأرمةتلعك 

 ذالرغا ا قعلدذق ظ ذقعرع قعلدذق  ،بعزنعث رةهمعتعمعزنع ظات ةن ؤة ي امعنع بةل ذالرنعث ن ذ ب  ظ
ظةلع ظعبنع تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع          هةققعدة  ظايةتنعث مةنعسع   

دذ  ةت قعلع دذق    : رعؤاي ق قعل ىزةل، حعرايلع امعنع ض ذالرنعث ن ز ظ ذددع. بع ذ   س مذ ب ع ظةنةس ك ظعبن  ؤة مالع
  . هةقتة شذنعثغا ظوخشاش دئدع

امعنع ضىزةل، حعرايلعق قعلدذق          : هةقعقةتةن اهللا تاظاال .  ظعبنع جةرعر مذنداق دئدع     ،بعز ظذالرنعث ن
دع ع،. دئ دعكع  حىنك ة دعن تعظان  ( هةمم ذدعي ؤة خرعس الم، يةه دعكع ) ظعس علةردعنع ع  آعش ذالرنعث ياخش  ظ

  . ضةصلعرعنع قعلعدذ ؤة ظذالرنع ماختايدذ
 * * * * * * *  

 ö ä. øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# # y›θãΒ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $w‹ Î;̄Ρ ∩∈⊇∪ çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9 $# 
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دعضة خاس ظعبادعتعاهللا نع بايان قعلغعن، شىبهعسعزآع، ظذ )قعسعسع(مذسا) يةنع قذرظاندا(آعتابتا 
 ظذنعثغا بعز تذر تئغعنعث ظوث تةرعصعدعن. 51، هةم صةيغةمبةر ظعدع)يةنع ظةلحع (قعلغان هةم رةسذل 

ظذنعثغا بعز مةرهةمةت . 52يئقعنالشتذردذق) دةرضاهعمعزغا(نعدا قعلدذق، ظذنع بعز مذناجات ظىحىن 
  . 53قعلعص قئرعندعشع هارذننع صةيغةمبةر قعلعص بةردذق

  هارذن ظةلةيهعسساالمالرنعث قعسسعسع توغرعسعدامذسا ؤة 
اال اص        اهللا تاظ ذنع ماخت ص ؤة ظ ان قعلع ةؤعرعنع باي االمنعث خ راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب دا دوس  يذقعرع

ذص دعنال ،بول اال ظارقع نع   اهللا تاظ ان قعلعش عنع باي االمنعث قعسسعس ا ظةلةيهعسس كةن مذس ةن سأزلةش  بعل
اهللا نع بايان قعلغعن، شىبهعسعزآع، ظذ  )قعسعسع(مذسا) ةنع قذرظانداي(آعتابتا : باشالص مذنداق دئدع

  . ظعبادعتعدعضة خاس قعلغان
ذبابعنعث     فزعز ظعبنع رة   ةظلذسةؤرع، ظابد  ظعسا  (: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       عظعدعن ظةبذل
اردةمحعلعرع) ظةلةيهعسساالمنعث  ةنع ظع ظعسا ! (ظع اهللا تةرعصعدعن بولغان روه : ي ة قانداق  !) ي سةن بعزض

عنعث  عن  اهللا تاظاالآعش ةنلعكعنع دةص بةرض مةن آعشع ظعك ا ظعخالس ورعدع! غ ذ. دةص س مةن آعشع : ظ  ظعخالس
ادةت قعلعدعغان اهللا تاظاال بولسا،  ا ظعب أزعنع ماختعشعنع ياخشع آأ  آعشعلةر ،غ دعغان آعشعدذررنعث ظ  ،مةي

  .  دئدع»صةيغةمبةرلعككة تالالنغان آعشعلةردذرظعخالسمةن آعشع بولسا، «: بةزعلةر. دةص جاؤاب بةردع
) زامانعثدعكع (مةن هةقعقةتةن سئنع       !ظع مذسا   «: اهللا ظئيتتع  :  بذ هةقتة مذنداق دئدع      اهللا تاظاال 

  . )1(سأزلعشعشكة تاللعدعم) ؤاسعتةبع(آعشعلةر ظارعسعدعن صةيغةمبةرلعككة ؤة مةن بعلةن 
 ذل ةم رةس ةلحع (ه ةنع ظ ةيغةمبةر)ي ةم ص دع، ه ةنع   ظع االي ةلحع ؤة اهللا تاظ دا ظ  ظذنعث

نذه، ظعبراهعم، مذسا، ظعسا        :  ظعككع سىصةت ظعضعلعرع     ظذ. صةيغةمبةردعن ظعبارةت ظعككع سىصةتنع قعلدع    

                                                 
  . ظايةتنعث بعرقعسمع– 144 سىرة ظةظراص )1(
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ةيغةمبةرلةردذر      ا ص ك آاتت ارةت ظعرادعلع االمالردعن ظعب ةد ظةلةيهعسس ع ؤة  اهللا تاظاال. ؤة مذهةمم ث رةهمعت نع
  ! صةيغةمبةرلةرضة بولسذنسالعمع ظذالرغا ؤة باشقا

عدعن وث تةرعص ث ظ ذر تئغعنع ز ت ذنعثغا بع ىن  ظ ذناجات ظىح ز م ذنع بع دذق، ظ دا قعل نع
اهعمعزغا( تذردذق) دةرض ع يئقعنالش ةن ظوتن علعلداص آأرىنض راقتعن ص االم يع ا ظةلةيهعسس ةنع مذس  ي

ةندة    ا آةلض ىن تاغنعث باغرعغ ئلعش ظىح ئلعص آ ة ظ وث ،ظاظعلعسعض ذر تئغعنعث ظ ةرب   ت ةنع غ عدعن ي  تةرعص
 ظذنعثغا سأز قعلعص، ظأزع تةرةصكة يئقعنالشتذردع ؤة       اهللا تاظاالشذنعث بعلةن . تةرعصعدعن بعر ظاؤاز آةلدع  

 ... سأزلةشتع
  ظذنعثغا بعز مةرهةمةت قعلعص قئرعندعشع هارذننع صةيغةمبةر قعلعص بةردذق يةنع بعز ظذنعث: 
ةيغةمبةر        ! قعلعص بةرضعن   قئرعندعشعم هارذننع صةيغةمبةر  مئنعث   دئضةن تعلعضعنع ظعجابةت قعلعص ظذنع ص
  . قعلدذق

اال دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ةن     :  ب ذنع م دذر، ظ دعن راؤان ع مئنعث ث تعل عم هارذننع قئرعندعش
ةن  ةيغةمبةرلعكعمنع(بعل ع     ) ص ذالرنعث مئن ةن ظ ةن هةقعقةت ةؤةتكعن، م اردةمحع قعلعص ظ تعقاليدعغان ي تةس

ار   ةن ظعنك عدعن قورقعم ع )1( »قعلعش ا «: اهللا ظئيتت ع مذس اثا   ! ظ علعرعث س ورعغان نةرس ئنعث س س
دع اثا  اهللا )2 (بئرعل عنع، س ان نةرس عية قعلغ ذهقا تةؤس دعن ن ة دعن ةد (سعلةرض ةنع مذهةمم ي

االمغا ان          ) ظةلةيهعسس عية قعلغ ز تةؤس اغا بع اغا ؤة ظعس ا، مذس عنع، ظعبراهعمغ ان نةرس ع قعلغ ز ؤةهي بع
دع نةرس ان قعل علةر دعن. عنع باي رعق    س دا تةص ثالر، دعن ا قعلع ع بةرص ةن   ن رعكالرغا س اثالر، مذش حعلعك قعلم

ةنع تةؤهعد(ظذالرنع دةؤةت قعلغان نةرسة   دع،  ) ي دذ، اهللا ظئغعر آةل ادةمنع تالالي ة خالعغان ظ اهللا تةؤهعدآ
ث  ة(نع اليدذ  ) تاظعتعض ة باش ادةمنع تةؤهعدآ دعغان ظ ا (. قايتع ذدعي، ناس ارلعقالريةه م  ) را قات ذالرغا ظعلع ظ

يعن  يعن (آةلضةندعن آئ ةيغةمبةرلعكعنع بعلضةندعن آئ ذالر رةسذلذلالنعث هةق ص ةنع ظ ارا )ي دعن ظأزظ ، ظان
قعيامةتكعحة تةخعر   ) ظذالرنع جازاالشنع  (ظةضةر صةرؤةردعضارعثنعث   . هةسةت قعلعشعص صعرقعلةرضة بألىندع   

دع، ظ  ا ظع ارةت سأزع بولمعس ع   قعلعشتعن ظعب ان بوالتت رعلعص بولغ أآىم حعقع ة ه ذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتت
ةنع ظذالر تئز هاالك قعلعنغان بوالتتع    ( ا ؤارعسلعق قعلغانالر    . )ي ةنع رةسذلذلال  (ظذالردعن آئيعن آعتابق ي

اتتعق دةرضذماندعدذر   ) هةققعدة   آعتاب   ) (بعلةن زامانداش بولغان ظةهلع آعتاب       ةزع سةلةص    . ))3ق شذثا ب
العمل دع ظ داق دئ ةيغةمبةر        : عرع مذن ث ص ع هارذننع االم قئرعندعش ا ظةلةيهعسس ادا مذس ع دذني ر آعش بع

  . بولذشعغا شاصاظةت قعلغاندعن آاتتعراق شاصاظةت قعلعص باقمعدع
 * * * * * * *  

 ö ä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθ ø9 $# tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ w‹Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ tβ% x.uρ ã ãΒ ù'tƒ … ã&s# ÷δ r& 

Ïο 4θ n= ¢Á9 $$Î/ Ïο 4θ x.̈“9 $# uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã Ïµ În/u‘ $wŠÅÊ ö tΒ ∩∈∈∪   
ةد ( ع مذهةمم ا !) ظ دا (آعتابت ةنع قذرظان ماظعل ) ي ع (ظعس ث قعسعس ن، ) نع ان قعلغع ع باي ن

ةيغةمبةرظعدع  ذ ظاظعلعسعدع . 54ظذهةقعقةتةن ؤةدعسعدة راستحعل، هةم رةسذل، هةم ص كعلةرنع ناماز ظ
  . 55ظوقذشقا، زاآات بئرعشكة بذيرذيتتع، صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ظذنعث رازعلعقعغا ظئرعشكةن ظعدع

                                                 
   ظايةت- 34 قةسةس سىرة )1(
   ظايةت- 36 سىرة تاها )2(
   ظايةتلةر14 – 13 سىرة شذرا )3(



  
  
  
  

 

 26                                                                                                    سىرة مةريةم ـ 19
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ثاهللا تاظاال تحعل : نع عدة راس ةن ؤةدعس ذ هةقعقةت دعظ أز ، ظع ةن س ث  اهللا تاظاال ع دئض ث ظأزعنع نع
تع ظعبراهع ث ظوغل دوس االمنع ماخ منع ماظعل ظةلةيهعسس دذرع ظعس ةرنعث  . تعغانلعقع تاندعكع ظةرةبل ظةرةبعس

  . ل ظةلةيهعسساالمدعن باشالنغاندذرظةسلع نةسلع ظعسماظع
ىك    ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم : يج مذنداق دئدع ةظعبنع جذر    صةرؤةردعضارعغا قعلغان بعر نةححة تىرل

دع   عنع ظورذنلع عنعث هةممعس ةنع. ؤةدعس ادةتن  ي ر ظعب ذ بع ا،    ظ ان بولس قا ؤةدة قعلغ ادةتنع  ع قعلعش ذ ظعب ظ
  . تولذق ظادا قعلدع

ظذ   حىنكع، دةص ظاتالدع،   ظذهةقعقةتةن ؤةدعسعدة راستحعل يةنع ظذ : بةزع ظالعمالر مذنداق دئدع 
ع  االمغا دادعس راهعم ظةلةيهعسس ةن ظعب داق دئض ا  :  مذن ذدا خالعس ذنعثغا(خ ذحع  ) ظ ةؤر قعلغ ع س مئن

ةنع ظذ بذ سأزدة دئضةندةك قعلدع          ))1»عسةنتاص ةتلةردعن بولسا      .ي  ، ؤةدعضة خعالصلعق قعلعش ناحاز سىص
دذر دؤةدع ةتلةرنعث قاتارعدعن ذرذش ياخشع سىص اال. ة ت دع اهللا تاظ داق دئ ةص مذن ةتلةرنع ظةيعبل ار سىص :  ناح
 ةر ع مأمعنل علةر؟       ! ظ ز دةيس نع قعلعمع دعغان ظعش ىن قعلماي ة ظىح علةر نئم ة(س علةر  ي دة س نع ظةمةل

سعلةرنعث قعلمايدعغان ظعشنع     . )قعلمايدعغان ياخشع ظعشالرنع نئمة ظىحىن ظاغزعثالردا قعلعمعز دةيسعلةر؟       
  . )2()آأرىلعدعغان نةرسعدذر(نعث دةرضاهعدا ظةث ظأح اهللا دئيعشعثالر ) قعلعمعز(

دع   داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىح  «: ص االمعتع ظ عقالرنعث ظ دذ مذناص ىك بولع ة .تىرل  سأزلعس
ةت    دذ ؤة ظامان لعق قعلع ا خعالص أزلةيدذ، ؤةدة قعلس ان س دذ قويذليالغ ةت قعلع ا خعيان ذثا .»س اال ش  اهللا تاظ

 دةص ماختعدع، شذنعثدةك  راستحعلبةندعسع ؤة صةيغةمبعرع ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنع قعلغان ؤةدعسعدة       
االممذ قعل   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ةم ص عدة  ه ان ؤةدعس تحعلغ ش    راس ر ظع ة بع ذ بعرسعض دع، ظ  ظع

ا  ة ؤاص ا ؤةدعض ذق ؤةدة قعلس ع توغرذل ذ. قعالتت ع ظةب ة رةبعيظظاس ظعبن زع زةين ث قع رع ظأزعبعنع ث ظئ  نع
ا قعالتتع  قعلسا سأزلعسة راست سأزلةيتتع، ؤةدة    :  مذنداق دئدع    صانع ماخت  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  ؤاص
دا ظةبذبةآرع مذنداق دئدع         صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     ةيغةمبةر  هةر قانداق بعر آعشعنعث      : ؤاصات بولغان  ص

ةن  ر(ظةلةيهعسساالم بعل ذق قعلعش ةربع اآع ) انق ظعش توغرذل ذ آعشع م، بولساظئلعشعؤةدعسع ي نعث ئ ظ
ذن  عمغا آةلس ةن . قئش ذنع ظورذناليم ةن ظ دعن . م عغا (ظان ذنعث قئش ع  ) ظ ابعر ظعبن دذلالهج ئلعصظاب  ، آ

ةيغةم االمص ابةر ظةلةيهعسس ة«:  ماث ال آةلس دعغان م دعن آئلع ةر بةهرةين اثا ،ظةض ةن س دعن( م ) ظذنعث
ةن    ذنحعلعك بئرعم ذنحعلعك ؤة م ذنحعلعك، م ةن  (م قذدةك بئرعم ذث توش ةنع ظذحذم ةن»)ي  ، دةص ؤةدة بةرض

دع قا   . دئ دعن ظذحذمالش ابعرنع مال ةآرع ج ةندة ظةبذب ال آةلض دعغان م دعكع آئلع دعن بةهرةين ذيرذدع، ظان ب
ذنع   دعن ظ وي ظان قا ب دعن     ساناش ع، ظان ةم حعقت ىز دةره ةش ي ذ ب ةآرعرذدع، ظ ةن   ظةبذب ذنعث بعل ذنعثغا ظ  ظ

  . ) دةرهةم بةردع1500يةنع ظذنعثغا ( ظعككع هةسسة مال بةردع يةنةقوشذص 
هةم رةسذل، هةم صةيغةمبةرظعدعقئرعندعشع نعث بذ ظايةت ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث هأرمعتع 

االمدعن ظ هاق ظةلةيهعسس دذعس ةنلعكعنع بعلدىرع ذقعرع ظعك ع،. ي هاقحىنك االم ظعس ةقةت  ظةلةيهعسس  ص
ةلحع دئضةن ظعككع      .  دئضةن سىصةت بعلةنال سىصةتلةندع    صةيغةمبةر ةيغةمبةر ؤة ظ ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم ص

  . خعل سىصةت بعلةن سىصةتلةندع

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 102 سةففات سىرة )1(
  .  ـ ظايةتلةر3 ــــ 2 سىرة سةف )2(
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اهللا هةقعقةتةن   «: اق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    نعث مذند صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعمام مذسلعم   
 دئيعلضةن   بذ هةدعس يذقعرعدا » ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث بالعلعرع ظعحعدعن ظعسماظعلنع تاللعدع      تاظاال

  . آىحلةندىرعدذرعلعقعنع سأزنعث توغ
 دةرضاهعدا ظذ ظاظعلعسعدعكعلةرنع ناماز ظوقذشقا، زاآات بئرعشكة بذيرذيتتع، صةرؤةردعضارعنعث

 اهللا تاظاال.  بذمذ هةم ظذنعث ضىزةل سىصةت ؤة ظئسعل ظةخالقلعرعدعندذرظذنعث رازعلعقعغا ظئرعشكةن ظعدع
صةيغةمبعرع مذهةممةد   هةققعدة عة زاآات بئرعشكة بذيرذش ناماز ظوقذشقا ؤ ـ حاقعلعرعنع بعر آعشعنعث باال

دع  داق دئ االمغا مذن ةد(: ظةلةيهعسس ع مذهةمم ةرنع ظاظعلة!) ظ ع(ثدعكعل ا ) ؤة ظىممعتعثن نامازغ
ولغعن       داملعق ب قا حع ادا قعلعش ذنع ظ ذ ظ ذيرذغعن، ظأزةثم ةر )1( ب ع مأمعنل اال ! ظ أزةثالرنع ؤة ب -ظ

اتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل                  حاقاثالرنع ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولعدعغان، رةهعم قعلمايدعغان ق
نعث بذيرذقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا          اهللا  علةر  بولغان دوزاختعن ساقالثالر، ظذ صةرعشت       

  . ))2قعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ذيرذش توغرعسعدا مذنداق دئدع  بعرر ـ     بعص حعسع ئآ«: عنع ياخشعلعققا ب

العنع   وق ذغان ؤة ظاي از ظوق ذص نام ىن  (ص ذش ظىح از ظوق ان) نام ا  ،ظويغاتق انغعلع ظذنذمعس ذ ظويغ ةر ظ  ، ظةض
ذ ان ظةرض   ظ ذ حاحق ة س االة نعث يىزض ذن اهللا تاظ ةت قعلس ع     ئ آ! رةهم ذغان ؤة ظئرعن از ظوق ذص نام ع قوص حعس
ان ظايالغا        ، ظةضةر ظذ ظويغانغعلع ظذنذمعسا      ،ظويغاتقان) ناماز ظوقذش ظىحىن  ( اهللا  ظذنعث يىزعضة سذ حاحق

  . ايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤ. »!رةهمةت قعلسذن
* * * * * * *  

 ö ä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tG Å3 ø9$# }§ƒÍ‘ ôŠÎ) 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ Z)ƒÏd‰ Ï¹ $w‹ Î; ¯Ρ ∩∈∉∪  çµ≈ sΨ ÷è sùu‘ uρ $ ¸Ρ% s3tΒ $ †‹Ï= tæ ∩∈∠∪   

نع بايان قعلغعن، ظذ هةقعقةتةن راستحعل صةيغةمبةر )قعسعسع(ظعدرعس ) يةنع قذرظاندا(آعتابتا 
  . 57ظورذنغا آأتىردذقظذنع بعز يذقعرع . 56ظعدع

  ظعدرعس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ةيغةمبةر ظعدع نعسع ظعدرعس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسع   اهللا تاظاال  ذنع . ظذ هةقعقةتةن راستحعل ص ظ

أتىردذق ا آ ذقعرع ظورذنغ ز ي ذنع ماختاش ،دةص بع ةن باشلعدع ظ دةحعسع ئظعسرا آ. بعل آةلضةن  هةققع
.  قئشعدعن ظأتكةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان        ثسساالمنعث تأتعنحع ظاسماندا ظذنع     بةر ظةلةيهع هةدعستة صةيغةم 

دنعث   ذردعن مذجاهع ذفيان، مةنس دذ  س ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا : مذن ذقعرع ظورذنغ ز ي ذنع بع ظ
ةتنعث مةنعسع       . ذق يةنع تأتعنحع ظاسماندا قعلد    آأتىردذق اشقعالر  دعن بهةسةن ؤة ظذنعث    هةققعدة بذ ظاي

  .  ظذنع جةننةتتة قعلدعاهللا تاظااليةنع : مذنداق دئدع
* * * * * * *  

                                                 
  يةتنعث بعرقعسمع ظا– 132 سىرة تاها )1(
   ظايةت- 6 سىرة تةهرعم )2(
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 y7Í× ¯≈s9 'ρé& zƒ Ï% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª! $# ΝÎκö n= tã z ÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ Ïπ§ƒ Íh‘èŒ tΠ yŠ# u ô£ϑ ÏΒuρ $sΨ ù= yϑxm yì tΒ 8yθçΡ ÏΒ uρ Ïπ§ƒ Íh‘èŒ 
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نعث نةسلعدعندذر، بعز )ظةلةيهعسساالم(نعث نئمعتعضة ظئرعشكةن ظةنة شذ صةيغةمبةرلةر ظادةم اهللا 

يةنع يةظقذب (لعدعندذر، ظعسراظعل  بعلةن بعللة آئمعضة سالغانالرنعث نةسلعدعندذر، ظعبراهعمنعث نةسنذه
تاللعغانالردعندذر، ) صةيغةمبةرلعككة(هعدايةت قعلغان، ) ظعمانغا(نعث نةسلعدعندذر، بعز ) ظةلةيهعسساالم

دا اهللا ظذالرغا مةرهةمةتلعك  دا سةجدة قعلغان ؤة يعغلعغان هال الؤةت قعلعنغان حاغ ةتلعرع تع نعث ظاي
  . 58يعقعلعدذ) زئمعنغا(

   توغرعسعداالر صةيغةمبةرلعككة تالالنغانعث ظعحعدعنآعشعلةرن
 نعث نةسلعدعندذر )ظةلةيهعسساالم(نعث نئمعتعضة ظئرعشكةن ظةنة شذ صةيغةمبةرلةر ظادةم اهللا بذ 

أزدة     ةيغةمبةرلةر آ ىتىن ص ةلكع ص ذلماي، ب أزدة تذت ةيغةمبةرلةرال آ ان ص ان قعلعنغ دا باي ةتتعن يذقعرع ظاي
دذر  ذددع ؤة. تذتذلغان ةرعر س ع ج ارلعق ظعبن ةالر قات ذ هةقت دع  ب داق دئ االمنعث :  مذن ادةم ظةلةيهعسس ظ

درعس ظ   ةيغةمبةردعن ظع لعدعكع ص االم،  نةس ذه ةلةيهعسس ة آ  ن ةن بعلل لعدعكع    ئ بعل الغانالرنعث نةس ة س معض
راهعم   ةيغةمبةردعن ظعب ةيغةمبةردعن ظعسهاق، ظةلةيهعسساالمص راهعم ظةلةيهعسساالمنعث نةسلعدعكع ص ، ظعب

االمي ماظعل ظةلةيهعسس ذب ؤة ظعس ارلعقةظق ارذن،  قات ا، ه ةيغةمبةردعن مذس لعدعكع ص راظعل نةس الر ؤة ظعس
  . دذعالر مةقسةت قعلعن قاتارلعقزةآةرعيا، يةهيا ؤة مةريةمنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالم

دع    داق دئ ةرعر مذن ع ج عنعث  : ظعبن ذالرنعث هةممعس اتعلعرعظ ادةم ظ االم  ظ عمظةلةيهعسس اهللا  ،ذبولس
ةلةيهعسساالم بعلةن بعللة      ه ظ ذظذالرنعث ظعحعدة ن      حىنكع، . نعث نةسعللعرعنع ظايرعص آةلتىردع     ظذالر تاظاال

ار آعش  ئآ دة ب عللعرعدعن عمع انلةرنعث نةس عمذ  بولمعغ ذ بولس ار، ظ ةيغةمبةرمذ ب درعس ، ص  ظع
 نذه  ثنععس ظةلةيهعسساالم  بذنعثدعن ظعدر    ظةلةيهعسساالمنعث حوث دادعسعدذر،        نذه ظذ  . ظةلةيهعسساالمدذر

دذ  أرىؤالغعلع بولع ةنلعكعنع آ ع ظعك لعنعث ظاساس االمنعث نةس ةتتعن . ظةلةيهعسس ذ ظاي دا (ب يذقعرع
ةس  ةيغةمبةرلةرال ظةم ان ص ان قعلعنغ علعرع باي ارلعق ) قعسس ةلكع ب ةيغةمبةرب ةت ثنعلةرص  مةقس

  .  آىحلةندىرعدذمذةتنعث مةزمذنعقعلعندعغانلعقعنع تأؤةندعكع ظاي
االا دذ  هللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةن     :  ب ا بةرض ىن ظعبراهعمغ رعش ظىح ة بئ ة رةددعي أز قةؤمعض ظ

ةن   ارعث هةقعقةت أتىرعمعز، صةرؤةردعض ة آ ة دةرعج ر قانح عمعزنع بع ان آعش ذدذر، خالعغ ة ش ز ظةن دةلعلعمع
ىحعدذر     ةممعنع بعلض دذر، ه ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذ   . هئكم هاقنع، يةظق ا ظعس ز ظعبراهعمغ ا بع بنع ظات

دذق دذق  . قعل ةت قعل ع هعداي ةر بعرعن ذالرنعث ه دعن(. ظ دذق،   ) ظعبراهعم ةت قعل ذهنع هعداي عرع ن ظعلض
دذق، ياخشع     ةت قعل ارذنالرنع هعداي ا، ه ذب، يىسىف، مذس دعن داؤذد، سذاليمان، ظةيي ظعبراهعمنعث ظةؤالدع

اتاليمعز    ذنداق مذآاص ذحعالرنع مذش ش قعلغ ا ؤة  . ظع ةهيا، ظعس ةرعيا، ي دذق،   زةآ ةت قعل الرنع هعداي  ظعلياس
عالردعندذر   ع ياخش ذالرنعث هةممعس ة،. ظ ذالرنع     ي ظعسماظعل،ظعليةس دذق، ظ ةت قعل ذتالرنع هعداي ذس ؤة ل ذن

دعكع ( أز زامانع دذق    ) ظ تىن قعل دعن ظىس ان ظةهلع امع جاه ا  . تام ذالرنعث ظات دعن، -ظ  بوؤعلعرع
ةت ق   ةزعلعرعنع هعداي لعرعدعن ب دعن، قئرعنداش ا    ظةؤالتلعرع وغرا يولغ ذالرنع ت دذق، ظ ذالرنع تاللع دذق، ظ عل

ة شذدذر، اهللا بةندعلعرعدعن خالعغان آعشعلةرنع شذ يولغا                 . يئتةآلعدذق . باشاليدذ  اهللا نعث توغرا يولع ظةن
ذالر  ةر ظ ةيغةمبةرلةر (ظةض ذ ص ةنع ش ةللعرع،    ) ي ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ دع، ظ ة ظع ئرعك آةلتىرس ش

ذص آ ار بول ة، بعك ةتتعظةلؤةتت ذ  . ئت ةر ب دذق، ظةض ا قعل ةيغةمبةرلعكنع ظات ةتنع ؤة ص ابنع، هئكم ذالرغا آعت ظ
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ظعنكار قعلسا، ظذالرنع ظعنكار قعلمايدعغان    ) يةنع آعتاب، هئكمةت ؤة صةيغةمبةرلعكنع    (مذشرعكالر ظذالرنع   
ةيغةمبةرلةر (ظةنة شذالر   . باشقا بعر قةؤمضة تاصشذرعمعز    ان آعشعلةردذر،  اهللا هعدايةت قعلغ  ) يةنع مةزآذر ص
ا ظةضةشكعن،   ذالرنعث يولعغ ةد(ظ ع مذهةمم ة! ظ ا  «ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثض ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ذرظاننع ت ق

ىن ؤةز      ةهلع ظىح ان ظ ىتىن جاه ةقةت ص ذرظان ص ةن، ق ةص قعلمايم ةق تةل داق ه ئح قان علةردعن ه  -س
عهةتتذر ةيغةمبةرلةر   )1( »نةس ذن ص ةن نذرغ ز هةقعقةت عرع بع ةندعن ظعلض ذالرنعث  س ذق، ظ نع ظةؤةتت

داق           ار، هئحقان ةنلعرعمعزمذ ب ص بةرمعض ان قعلع ةنلعرعمعزمذ، باي ص بةرض ان قعلع اثا باي عدعن س ظارعس
  . ))2نعث ظعزنعسعز بعرةر مأجعزة آةلتىرةلمةيدذاهللا صةيغةمبةر 

ذخارع ام ب دع ظعم داق دةص آةل دة مذن ذم   :نعث رعؤايعتع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب د ظعبن  دعنامذجاهع
ورعدع     ذ؟ دةص س ايعتع بارم ةجدة ظ عدة س اد سىرعس ذ. س ة: ظ ذدع   ،هةظ ةتنع ظوق ذ ظاي رعص ب اؤاب بئ :  دةص ج

  ذالر ة ش ةيغةمبةرلةر  (ظةن ذر ص ةنع مةزآ ا    ) ي ذالرنعث يولعغ علةردذر، ظ ان آعش ةت قعلغ اهللا هعداي
كعن ةيغةمبعرعثالر   ))3ظةضةش علةرنعث ص االم (س ةد ظةلةيهعسس ذالرغا ظةضع) مذهةمم ذيرذلغان  ظ كة ب شعش
داؤذد : نعث اهللا تاظااليةنع ساد سىرعسعدعكع    ( قاتارعدعندذر   رنعثظذالداؤذد ظةلةيهعسساالم   . دعندذرآعشعلةر

اردع      . بعزنعث ظذنع سعنعغانلعقعمعزنع بعلدع       اهللا (. صةرؤةردعضارعدعن مةغصعرةت تةلةص قعلدع، سةجدعضة ب
  . دععنبايان قعلظةلةيهعسساالمنعث سةجدة قعلغانلعقع ة داؤذد عدتعبذ ظاي دئضةن )4(تةؤبة قعلدع) غا

ظأزعدعن ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعشكة   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   يذقعرعدعكع ظايةتتة   
 سةجدة قعلغان     داؤذد ظةلةيهعسساالم   ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعص    . بذيرذلدع

  . ت سةجدة ظايعتعضة ظايلعنعص قالدعشذنعث بعلةن بذ ظاية. يةردة سةجدة قعلدع
 نعث ظايةتلعرع تعالؤةت قعلعنغان حاغدا سةجدة قعلغان ؤة يعغلعغان اهللا ظذالرغا مةرهةمةتلعك
 سةجدة قعلعشنعث ظذالرغا ظةضعشعش ظىحىن بذ يةردعمذ:  شذنعث ظىحىن ظالعمالريعقعلعدذ) زئمعنغا(هالدا 

  . ك صعكعرضة آةلدعدةالزعملعقعغا بعر
* * * * * * *  

 * y# n= sƒ m .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θãã$|Ê r& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ ÏN üθ pκ¤¶9 $# ( t∃öθ |¡sù tβöθ s)ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈∪ ω Î) 

tΒ z>$s? z tΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[s Ï=≈ |¹ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβθè= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pgù: $# Ÿω uρ tβθßϑ n= øà ãƒ $ Z↔ ø‹x© ∩∉⊃∪  
ظورنعنع باسقان ظورذنباسارالر نامازنع تةرك ظةتتع، نةصسع ) ظذالرنعث(ظذالر آةتكةندعن آئيعن 
، ظعمان نتةؤبة قعلغا. 59ضذمراهلعقنعث جازاسعنع تارتعدذ ) قعيامةتتة(خاهعشلعرعغا ظةضةشتع، ظذالر 

ال جةننةتكة آعرعدذ، ظذالرنعث ظئيتقان، ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنا، ظةنة شذالر
  . 60هئح نةرسة آئمةيتعلمةيدذ) ظةمةللعرعنعث ساؤابعدعن(

  توغرعسعدا آعشعلةرـ يامان ياخشع آةلضةن  دعن آئيعنظذالر
اال كةن  اهللا تاظ ذالرغا ظةضةش ةيغةمبةرلةر ؤة ظ ةردة ص دعكع ظايةتل ذيرذقلعرعنع  اهللا تاظاال ، يذقعرع ث ب نع

ان،  ان اهللا تاظاالظورذنلعغ ادا قعلغ ةرزلعرعنع ظ ث ص قا،نع ذنعث توس ارةت ن ظ انالردعن ظعب لعرعدعن يانغ  ظعش
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع90  ـــــ83 سىرة ظةنظام )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 78 سىرة غافعر )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع90 سىرة ظةنظام )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24 سىرة ساد )4(



  
  
  
  

 

 30                                                                                                    سىرة مةريةم ـ 19
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ا      ( ثـدذني ةختع      )  ظاخعرةتنع ة ظئرعـ ب ذص  شساظادعتعض ان قعلعص بول ةهؤالعنع باي ذرذهنعث ظ ر ض  ،كةن بع
ةيش                ث ظ دعغان، دذنيانع ادا قعلماي ةرزلةرنع ظ قا ص ازدعن باش از ؤة نام دعنال نام ةـآةينع   ظعشرةتلعرعض

 ،ع بعلةن بةهرعمةن بولذشقا رازع بولذص ؤة ظذنعث بعلةن خذرسةن بولغان               ك بئرعلعص، دذنيانعث تعرعكحعلع  
ان قعلعشنع باشالص مذنداق       آعشعلةرآىنع زعيان تارتعدعغان بعر ضذرذهظاندعن قعيامةت    نعث ظةهؤالعنع باي

 نامازنع الر نامازنع تةرك ظةتتعظورنعنع باسقان ظورذنباسار) ظذالرنعث(ظذالر آةتكةندعن آئيعن : دئدع
  .  ظاساسعدذر ناماز ظعسالم دعنعنعثحىنكع،، ظوقذمعغان يةردة ظذنعثدعن باشقا صةرزلةرنع ظةلؤةتتة قعلمايدذ

ع  ةتنعث مةنعس ذ ظاي دة ب ةيمعرةنعث  هةققع ع مذخ عم ظعبن ذاليماندعن قاس ع س ا ظعبن ةؤزاظع، مذس ظ
ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذمذن ةنع : ع ذالر ي ازنع  (ظ ةلكع نام ةس ب دع ظةم ةقةت ظوقذمع ازنع ص نام

ئكعن  ذدع ؤةل ا     ) ظوق ذمعغان بولس ةقةتال ظوق ازنع ص ذالر نام ةر ظ دع، ظةض دا ظوقذمع أز ؤاقتع ذ آذص ،ظ ذرلذق  ب
  . هئسابلعنعدذ

شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر      قذرظاندا نعثاهللا تاظاال  :رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعبنع مةسظذد 
ة قعلغذحعالردذر         )1( بعلةن ظوقذيدذ   صلةتع غة نامازن ا هةمعشة رعظاي ظذالر نامازلعرعنع    )2( ظذالر نامازغ

دذ ادا قعلع دا تولذق ظ أز ؤاقتع ا ظاظعت سأزنع))3ظ ان قعل دةص نامازغ . سورالدع هةققعدةغانلعقع  آأص باي
. دذع امازنعث ؤاقتعلعرع مةقسةت قعلعن   ن) بذ ظايةتلةرنعث هةممعسعدعن    (:  رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعبنع مةسظذد 

ر قعسعم  ( ةنع بع ر قعسعم   آعشعلةري عل، بع دعن غاص ا آعشعلةر نامازلعرعنعث ؤاقتعلعرع  نامازنعث ؤاقتعغ
 دةص ،)ادا قعلغذحعدذر دئضةنلعك بولعدذ   هةمعشة رعظاية قعلغذحعدذر ؤة ظذالر نامازنع ظأز ؤاقتعدا تولذق ظ         

ةقةت ظوقذماسلعقن          :ظذالر مذنداق دئدع   . جاؤاب بةردع  .  دةص قارايتتذق  ،ع آأزدة تذتعدذ    بعز بذنع نامازنع ص
ذظ ةقةت ظوقذماسلعق آذ: عبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه ذرلذق هئسابلعنعدذنامازنع ص دع،ص : مةسرذق.  دئ

علالرنعث قاتارعدعن يئزعلعدذ، بةش ؤاخ نامازنع        عش ؤاخ نامازنع ظأز ؤاقتعدا ظوقذم    بعر آعشع بة   سا ظذ غاص
  .  دئدع،قذماسلعق هاالآةتكة ظعلعص بارعدذظأز ؤاقتعدا ظو
ةؤزا ةت قعل    ظظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ع يةزع راهعم ظعبن دذع، ظعب ةر: ع دعل  ظأم ع ظاب  ظعبن

ظورنعنع باسقان ظورذنباسارالر نامازنع تةرك ظةتتع، نةصسع ) ظذالرنعث(ظذالر آةتكةندعن آئيعن  زعزةظ
ذالر خاهعشلعرعغا ظةضةشتع،  ة ( ظ دذ ) قعيامةتت ةتنع ظوقذ  دئضةن   ضذمراهلعقنعث جازاسعنع تارتع  صظاي

  .  لئكعن ظذنع ظأز ؤاقتعدا ظوقذمعدع،ظذالر نامازنع صةقةت تاشلعؤةتمعدع: مذنداق دئدع
 ذالر ة (ظ دذ ) قعيامةتت ة بذ   ضذمراهلعقنعث جازاسعنع تارتع ة، ظعبنع     هةقت ةلع ظعبنع ظةبذتةله  ظ

ذ  اس رةزعيةلاله ذمانعث  ظابب ةت قعل    ظةنه ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذ مذن ذالر قعيامةت : ع ة ظ ذم ت هلعقنعث را ض
سذفيان  .  قالعدذ  عضة تع يامان ظاقعؤ   نعثظذالر قعيامةتتة ضذمراهلعقع  : قةتادة مذنداق دئدع  . زعيعنعنع تارتعدذ 

ةؤرع،  دذلالهس ظذد  ظاب ع مةس ذ ظعبن ذ ظةنه داق د رةزعيةلاله ةت قع نعث مذن ةنلعكعنع رعؤاي دذلئض ذالر : ع ظ
  . ضع حوثقذر، سئسعق صذراقلعق بعر ظأثكىرضة تاشلعنعدذئقعيامةتتة جةهةننةمدعكع ت

ان     : عدذ مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل عن ظةبذظعيازعنعث ت زعياد،ظةظمةش  ـظذالر جةهةننةمدعكع ق
  . شذص آةتكةن بعر ظأثكىرضة تاشلعنعدذو تن بعلةثرععي

ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنان، ظعمان ظئيتقانتةؤبة قعلغا  نامازنع ظأز 
ة قعلعص يانغانالرنعث تةؤ    لعقتعن ؤة نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضعشعشتعن تةؤب دا ظوقذماس عنع ؤاقتع اهللا بعس

                                                 
   ظايةت- 5 سىرة ماظذن )1(
  يةتنعث بعرقعسمع ظا– 23 سىرة ماظارعج )2(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 92 سىرة ظةنظام )3(
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. عرعدعغانالرنعث قاتارعدعن قعلعدذ      ظذنع جةننةتكة آ   ،ظذنعث ظاقعؤئتعنع ياخشع قعلعص   .  قوبذل قعلعدذ  تاظاال
هئح ) ظةمةللعرعنعث ساؤابعدعن(ظةنة شذالرال جةننةتكة آعرعدذ، ظذالرنعث :  مذنداق دئدعاهللا تاظاالشذثا 

دذ  ة تةؤبعدعن ظعلضعرع بولغان     دعكع سةؤةب قعلعنغان  ظذنداق بولذشع   نةرسة آئمةيتعلمةي ضذناه  ( تةؤب
عنع   الرنعث هةممعس ان ظعش دذ ) يام ذص تازعالي داق دةص رعؤ . يذي تة مذن دذ هةدعس ةت قعلعنع ذناه«: اي عن عدض

  .  بذنع ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان»تةؤبة قعلغان آعشع ضذناه قعلمعغان آعشعضة ظوخشاشتذر
* * * * * * *  

 ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰ tã  ÉL ©9 $# y‰ tãuρ ß≈ uΗ ÷q§9 $# …çν yŠ$t7 Ïã É= ø‹ tóø9 $$Î/ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. …çν ß‰ ôã uρ $w‹ Ï? ù'tΒ ∩∉⊇∪ ω tβθãè yϑ ó¡o„ 

$ pκÏù # ³θøó s9 ωÎ) $ Vϑ≈ n= y™ ( öΝçλ m; uρ öΝ ßγè% ø— Í‘ $ pκ Ïù Zο u õ3ç/ $w‹ Ï±tã uρ ∩∉⊄∪ y7 ù= Ï? èπ̈Ζ pgù: $#  ÉL©9 $# ß^ Í‘θçΡ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6Ïã tΒ tβ% x. 

$w‹ É) s? ∩∉⊂∪  
ذرذص اهللا ظذ داظعمعي تذرالغذ بولغان، مةرهةمةتلعك  ذالر آأرمةي ت بةندعلعرعضة ؤةدة قعلغان، ظ

ذم ؤةدعسع ) جةننةت بعلةن قعلغان(نعث اهللا دذر، جةننةتلةر) ظعشةنضةن( ذالر . 61 ظعشقا ظاشعدذ حوق ظ
ذالرغا بةرضةن (جةننةتتة بعهذدة سأز ظاثلعمايدذ، صةقةت  ذالر ) صةرعشتعلةرنعث ظ دذ، ظ ساالمعنعال ظاثالي

ةن  ة ظةتعض امدا -جةننةتت ةك ( ظاخش ان يئم أثلع تارتق ةردعن  -آ ذص ) ظعحمةآل ة بول ا ظعض رعزعقق
  . 63بةندعلعرعمعز ظعحعدعكع تةقؤادارالرغا بعز معراس قعلعص بئرعدعغان جةننةت ظةنة شذ. 62رعدذتذ

  تع توغرعسعداالرغا بئرعلعدعغان جةننةتنعث سىصعهةقعقعي تةؤبة قعلغذحع
ة قعلغان آ  اهللا تاظاال  ةتلةص مذنداق دئدع   ع ضذناهلعرعدعن تةؤب : شعلةر آعرعدعغان جةننةتلةرنع سىص

ذ داظ ةتلعك ظ ان، مةرهةم ذ بولغ ي تذرالغ ذرذص اهللا عمع ةي ت ذالر آأرم ان، ظ ة ؤةدة قعلغ بةندعلعرعض
ظذالرنعث (بذ   ظعشقا ظاشعدذحوقذمؤةدعسع ) جةننةت بعلةن قعلغان(نعث اهللا جةننةتلةردذر، ) ظعشةنضةن(

ة ذ آىحلةندىر ) جةننةتك دعغانلعقعنع تئخعم اال. ذرتشىآعرع ةن قعل اهللا تاظ ان هةقعقةت لعق  غ ة خعالص ؤةدعسعض
دذ  اال . قعلماي دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت عدذ    اهللا :  ب ة ظاش ذم ظةمةلض ع حوق ث ؤةدعس ع،(نع اهللا  حىنك

  . )1()ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ
 ةقةت دذ، ص أز ظاثلعماي ذدة س ة بعه ذالر جةننةتت ةن(ظ ذالرغا بةرض ساالمعنعال ) صةرعشتعلةرنعث ظ
دذ ةنع جةننةتظاثالي ة دذنيادعكعضة ظوخشاش بعهذدة ضةص      ي ذر ـت اال. سأز يوقت ة مذنداق اهللا تاظ ذ هةقت  ب
دذ ةقةت     : دةي دذ، ص أزلةرنع ظاثلعماي ان س ذدة ؤة يالغ ة بعه ذالر جةننةتت االم«ظ االم! س أزعنعال » !س س

  . ))2ظاثاليدذ
 ةردعن  -آأثلع تارتقان يئمةك ( ظاخشامدا -ظذالر جةننةتتة ظةتعضةن ا ظعضة رع) ظعحمةآل زعقق

ار  آىندىز ـ بذ ظايةتتعن جةننةتتعمذ بذ دذنيادعكعضة ظوخشاش آئحة  بولذص تذرعدذ  حعقمايدذ،   دئضةنلعك  ب
ةقةت نعث ظأتكةنلعكعنع  عتجةننةتكة آعرضةنلةر ؤاق . ) آىندىز دةيدعغان ظعش يوقـظذ يةردة آئحة  (  نذرالر   ص

  . بعلعدذظارقعلعقال 
ةد، ظةبذ ام ظةهم ذرةيظعم ذة رةزعيةره ذ ظةنه االمنعث لاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  دعن ص ذ هةقت داق ب مذن
 تالذق قنذرلذ سىرةتلعرع   آعشعلةرنعث نجع بولذص آعرعدعغان      ذجةننةتكة ت   «: عدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل   

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18 مذزةممعل  سىرة)1(
  ظايةتلةرـ  26 – 25 سىرة ؤاقعظة )2(
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ذددع  ىك  14خ ذنآىنل ايدذتول ا ظوخش ذالر .  ظايغ ة(ظ دعغان) جةننةتت ةت ،تىآىرع قعرعدعغان ؤة هاج  معش
دعغان ظعشال دذقعلع ذن        . رنع قعلماي اقلعرع ظالت احعلعرع ؤة تاغ ذالرنعث ق ذالرنعث  ـظ دذ، ظ تعن بولع  آىمىش

ذراق حعسعظعسرعق قاحع ذرعقع علعرعدعغان نةرسعرعش ظىحىن سعلعنقعغا ص ةززعلعك ص ذرم .  بولغان ياغاحت
ةر    . ظذالردعن حعققان تةر ظعصاردذر    ال بئر   ظذالرنعث ظعحعدعكع هةر بعر ظ ظذ  . )1(علعدذ  آعشعضة ظعككعدعن ظاي

احعقعنقلع حعرايلعنعثظايالالر ذالرنعث ص دعن ظ أرعنعصدعن ععث يعلعكع ضأشنعث ظىستقع ذالرنعث آ دذ، ظ  تذرع
اداؤةتـ رعسعدا ظأح     اظ دذظ ذالرنعث دعللعرع بعرآعشعنعث .  ؤة دىشمةنلعك بولماي ذالر ظ دعلعدةك بولعدذ، ظ
  . »غا تةسبعه ظئيتعدذاهللا تاظاال ظاخشعمع  ـتعضعنعظة

االمنعث     ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم داق عم مذن
ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض ةشئهعتلةر« :ع دة   ض ىمبةز ظعحع دعكع يئشعل ض رع ظالدع ةتنعث دةرؤازعلع  جةنن

دذ   تةث بولع دعغان ظأس ئقعص تذرع ةتتعن ح   . ظ ةردة جةنن ةن ؤة آةحل رع ظةتعض ذالرنعث رعزعقلع رعلعص ظ عقع
   .»لعدذذتذر

بةندعلعرعمعز ظعحعدعكع تةقؤادارالرغا بعز معراس قعلعص بئرعدعغان جةننةت ظةنة شذ يةنع بعز 
ذ   ذ ؤة قعيعنحعلعقتعم ةت آةثحعلعكتعم ةن جةنن ةن سىصةتلعض ةتلةر بعل ا سىص ذ آاتت ا اهللا تاظاالمذش غ

ذتالعغان ؤة     ة ي اححعقلعرعنع ظعحعض ذنغان، ظ علةربويس ةقؤادار  العقنعث خاتآعش ةن ت لعرعنع آةحىرض
ة عرعبةندعل ذر ض دعغان جةننةتت ص بئرع راس قعلع اال. مع ةقؤادار بةندعلع اهللا تاظ أمعن، ت ةتنع م ة رع جةنن ض

شذنداق  (. مأمعنلةر هةقعقةتةن بةختكة ظئرعشتع     : معراس قعلعص بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع     
ةرآع دا  ) مأمعنل ذالر نامازلعرع ث اهللا (ظ ةنلعكتعن  نع عص آةتك ىر بئس دعن س ةيمعنعص ) ظذلذغلذقع ظ
ذحعالردذر ذالر  ... تذرغ ة ش ةتنعث     (ظةن ةتلعك جةنن ةر نازذنئم ة مأمعنل ة ظعض ذقعرعقع سىصةتلةرض ةنع ي ) ي
لعرعدذر ذالر . ؤارعس ةت  (ظ ك جةنن ذقعرع دةرعجعلع ى     ) ي تة مةثض دذ، فعردةؤس لعق قعل كة ؤارعس فعردةؤس

  . ))2قالعدذ
* * * * * * *  
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∩∉∈∪  
حىشعمعز، بعزنعث ظالدعمعزدعكع، ظارقعمعزدعكع ؤة  صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرع بعلةن) دذنياغا(بعز 

بةندعلعرعنعث ( آةينعمعز ظارعسعدعكع ظعشالرنعث هةممعسع ظالالنعث ظعلكعدعدذر، صةرؤةردعضارعث -ظالدع 
عنع ئح نةرس دعن ه دذ) ظةمةللعرع ذال . 64ظذنتذماي ن ؤة ظ مانالرنعث، زئمع ذ ظاس عدعكع ظ رنعث ظارعس

ظعبادعتعدعضة حعداملعق بولغعن، سةن  نعثاهللا شةيظعلةرنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثغا ظعبادةت قعلغعن، 
  . 65بعلةمسةن؟ ظذنعث شئرعكع بارلعقعنع

                                                 
 .  بذ ظايالالر دذنيادا ياشاص جةننةتكة آعرضةن ظايالالردعندذر)1(
  . ظايةتكعحة ـ 11 ــــ 1 سىرة مذظمعنذن )2(
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  دعغانلعقع توغرعسعدانعث بذيرذقع بعلةن حىشعاهللا تاظاالصةرعشتعلةرنعث 
اس رةزعيةلاله      ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم ذمانعث  ظعم دذ   ذ ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

 ةكتعن بعزنع هازعرقعدعنمذ آأصر   سةؤةبسةن نئمة «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمغا   
حىشعمعز، بعزنعث  صةرؤةردعضارعثنعث ظةمرع بعلةن) دذنياغا(بعز  ظاندعن. دئدع »زعيارةت قعلمايسةن؟

ارقعم  دعمعزدعكع، ظ دع ظال ث -عزدعكع ؤة ظال ع ظالالنع الرنعث هةممعس عدعكع ظعش ةينعمعز ظارعس  آ
دعن هئح نةرسعنع (ظعلكعدعدذر، صةرؤةردعضارعث  دعلعرعنعث ظةمةللعرع دذ ) بةن دئضةن ظايةت     ظذنتذماي

  . حىشتع
ذمانعث    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن دذ  ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ل : مذن جعبرعظع

ةيغةمبةر  ظةلةي ةن ص دع، شذنعث بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعشتعن توختاص قال هعسساالم ص
ئلعص      عغا آ ذنعث قئش االم ظ ل ظةلةيهعسس دعن جعبرعظع دع، ظان ةمكعن بول االم غ ذنعثغا(ظةلةيهعسس ع : )ظ ظ

  . يذقعرعدعكع ظايةتنع ظوقذدعدةص ! مذهةممةد
 آةينعمعز ظارعسعدعكع ظعشالرنعث هةممعسع -ؤة ظالدع بعزنعث ظالدعمعزدعكع، ظارقعمعزدعكع 

 ،بةيرذ ظعبنع جظالعية، ظعكرعمة، مذجاهعد، سةظعدظةبذهةققعدة بذ ظايةتنعث مةنعسع  ظالالنعث ظعلكعدعدذر
ةتاد ذددع ؤة ة، ق يظس ةس رةبع ع ظةن ارلعقالر  ظعبن دع  قات داق دئ ا      : مذن ع س ـ دذني اخعرةت ؤة ظعكك رنعث ذظ

دعكع ظعش ع ظارعلعقع دذر اهللا تاظاالالرنعث هةممعس ث ظعلكعدع ع  . نع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دةب داق  هةققع مذن
 ظأتىص آةتكةن بذ دذنيانعث ؤة ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدعكع      ،ظالدعمعزدا آئلعدعغان ظاخعرةتنعث  : دئيعلدع

  . نعث ظعلكعدعدذراهللا تاظاالظعشالرنعث هةممعسع 
 عد ظعبنع جذبةير، زةههاك، قةتادة، ظعبنع جذرةيج ؤة سةؤرع      ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، سةظ    

  . ظعبنع جةرعر بذنع توغرا دةص قارعدع. الردعنمذ مذشذنعثغا ظوخشاش سأزلةر رعؤايةت قعلعندعقاتارلعق
 ظذنتذمايدذ) بةندعلعرعنعث ظةمةللعرعدعن هئح نةرسعنع(صةرؤةردعضارعثبذ ظايةتنعث : مذجاهعد 
  .  دئدع، دئضةنلعكتذرنع ظذنتذص قالمعدعئردعضارعث سنعث صةرؤةئس ،مةنعسع
 ذنعثغا ارعدذر، ظ ةيظعلةرنعث صةرؤةردعض عدعكع ش ذالرنعث ظارعس ن ؤة ظ مانالرنعث، زئمع ذ ظاس ظ

بذ  ظعبادعتعدعضة حعداملعق بولغعن، سةن ظذنعث شئرعكع بارلعقعنع بعلةمسةن؟ نعثاهللا ظعبادةت قعلغعن، 
ع  ةتنعث مةنعس دةظاي ةل هةققع ذمانعث  ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله داق ع ظعبن مذن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ارعثغا ظوخش  : دئض ةن صةرؤةردعض ع ايدعغان س ر زاتن ةن؟ بع ةتنعث  بعلةمس ذ ظاي  ب
ع  دةمةنعس ةظعد ظ هةققع د، س ع ج  مذجاهع ةتادة، ظعبن ةير، ق ع جذب ذنثعغا  ؤة ذرةيجعبن قعالردعنمذ ش باش

  . ر رعؤايةت قعلعندعظوخشاش سأزلة
اهللا بعر آعشع   : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعكرعمة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   

  .  بولمايدذ)حاقعرسا (سعنع ظاتعسانعث ظعسمع بعلةن باشقا بعرتاظاال
* * * * * * *  
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∩∠⊃∪  
مةن ظألضةندعن آئيعن «: )قعلمايدعغان آاصعر يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشعضة ظئتقاد(ظعنسان 

دعم ؟  ذم تعرعلةم دذ» حوق انلعقعمعزنع . 66دةي ار قعلغ وقتعن ب عرع ي ذنع ظعلض ز ظ ان بع ظعنس
تانالر بعلةن شةي) ظذالرنع ظازدذرغان(صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع، ظذالرنع ظةلؤةتتة . 67ظةسلعمةمدذ؟

تعزالندذرذص ظولتذرغذزغان هالدا ظةلؤةتتة هازعر  قوشذص يعغعمعز، ظاندعن ظذالرنع جةهةننةمنعث حأرعسعدة
غا ظةث ظاسعي بولغانلعرعنع تارتعص اهللا هنعث ظعحعدعن مةرهةمةتلعك ذرذظاندعن هةربعر ض. 68قعلعمعز

  . 70ولغانالرنع ظةلؤةتتة ظوبدان بعلعمعزظاندعن بعز دوزاخ ظازابعغا ظةث اليعق ب. 69حعقعرعمعز
  ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة هةيران قالغانالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

 ظألضةندعن آئيعن تعرعلعدعغانلعقعغا هةيران قالغانلعقع ؤة ظذنع        الرنعث ظعنسان اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
ةردع  تعرعلدىرىش مىمكعن ظةمةس دةص قارعغانلعقعدعن خةؤ        ة مذنداق دئدع    اهللا تاظاال . ةر ب ظع  (:  بذ هةقت

ةد ةر !) مذهةمم عدعن (ظةض رةر نةرس ذالرنعث  ) بع اث، ظ دعغان بولس ذففارالرنعث (ظةجةبلعنع ةنع آ ز «: )ي بع
ألىص( دذق؟   ) ظ ا تعرعلةم يعن قايت دعن آئ ذص آةتكةن ا بول ذر  » توص أزع ظةجةبلعنعشكة اليعقت ةن س  ))1دئض
   ةن ظذنع ظابعمةنعدعن ياراتتذق  ظعنسان بعلمةمدذآع، بعز ظاشكارا ) صةرؤةردعضارعغا(ظةمدع ظذ  . هةقعقةت

) 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؟آ دع» عم تعرعلدىرةلةي ر   «ظئيتقعنكع، . دئ ةر بع ذ ه دذ، ظ ان زات تعرعلدىرع تة ياراتق ةث دةسلةص ذنع ظ ظ
  . ))2»مةخلذقنع بعلضىحعدذر

 عر (ظعنسان دعغان آاص اد قعلماي مةن ظألضةندعن «: )يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشعضة ظئتق
دعم؟  ذم تعرعلةم يعن حوق دذ» آئ ع . دةي ذنع ظعلض ز ظ ان بع انلعقعمعزنع ظعنس ار قعلغ وقتعن ب رع ي

لعمةمدذ؟  ة،    ظةس ذ ظايةتت اال ب ادعر     اهللا تاظ كة ق ا تعرعلدذرىش يعن قايت ةندعن آئ انالرنع ظألض  ظعنس
اآعت قعلعص آةلتىرىص شىبهعسعز              ،ظعكةنلعكعنع انلعقعنع ص ةردعن ياراتق  ظأزعنعث ظذ ظعنساننع بذرذن يوق ي

ارعتعلعص ظذنعثغا ظذست    اهللا تاظاالظذنع ياراتقان . ع ظعنساننع يوق يةردعن ياراتتاهللا تاظاال   خان ؤة صةي ع ظذ ي
  . دئدع  قايتا يارعتعشقا آىحع يةتمةمدذ؟بولغاندعن آئيعن ظذنع قوراشتذرذلذص ضأشلةر ـ

ة مذنداق دئدع   اهللا تاظاال  تة   :  بذ هةقت وقتعن(مةخلذقاتنع دةسلةص ار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع    ) ي ب
ة شذدذر، ظذ         تعر) ظألضةندعن آئيعن ( ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (علعدىرعدعغان اهللا ظةن ا  ) ي ظذنع  (اهللا غ

  . )3(ظوثايدذر) دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا
ادةم بالعسع  : ذ مذنداق دةيد  اهللا تاظاال «:  قذددعسعدا مذنداق دةص آةلدع      هةدعس  مئنع يالغانحعغا   ظ

اردع ع يالغانحعغ. حعق ذنعث مئن ذنعثغا اليعق ظةمةس ا حعقعظ دعرعشع ظ ادةم ظع ةت ، ظ ا ظةزعي  بالعسع ماث
ةس     ق ظةم ذنعثغا اليع ع ظ ةت بئرعش ا ظةزعي ذنعث ماث ةردع، ظ دعب ا   .  ظع ع يالغانحعغ ذنعث مئن ةمما ظ ظ

ةردعن ياراتقان       اهللا تاظاال :  ظذنعث ،حعقعرعشع ظألضةندعن آئيعن ظعككعنحع     (غا ظوخشاش      مئنع بذرذن يوق ي
                                                 

  .  ظايةتنعث بعر قعسمع ـ5رةظد  سىرة )1(
  ظايةتكعحة ـ 79 ــــ 77 سىرة ياسعن )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27رذم  سىرة )3(
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تعم عز تعر) قئ دذهةرض أزعدذر دئض،علدىرةلمةي ذنع . ةن س ةردعن(ظ وق ي ارعذت) ي تعم ي ذنع نجع قئ تعش ظ
يعن ظعككعن  ةندعن آئ ت حظألض تعم يارعتعش ةس ع قئ اي ظةم ذنع ظعككعن . عن ظوث ا ظ تعم حماث ارعتعشع قئ  ي

سع  نعث بالع اهللا تاظاال:  ظذنعث ،ظةمما ظذنعث ماثا ظةزعيةت بةرضةنلعكع     . ع قئتعم ياراتقاندعن ظوثاي   حبعرعن
ار ا ب، ب عدذردةص ماث بةت بئرعش ةن. العنع نعس ةن م ا يالغذزدذرم ع ماث ةن . ذردموهتاج، هةممعس اال م ب

  . »)بعر زاتتذرمةن( هئح آعشع ماثا تةثداش بواللمايدعغان مةن. مةنتاصقانمذ ؤة تذغذلغانمذ ظةمةس
 نالر بعلةن قوشذص شةيتا) ظذالرنع ظازدذرغان(صةرؤةردعضارعث بعلةن قةسةمكع، ظذالرنع ظةلؤةتتة

عدة ةمنعث حأرعس ذالرنع جةهةنن دعن ظ ز، ظان ازعر  يعغعمع ة ه دا ظةلؤةتت ذزغان هال دذرذص ظولتذرغ تعزالن
ز ع   قعلعمع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دةب ذمانعث    هةققع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن داق ظ مذن

ةت قعلعدذ   ةمنعث ح ظاندعن (: دئضةنلعكعنع رعؤاي دذرذص ظولتذرغذزغان ) ةأرعسعد بعز ظذالرنع جةهةنن تعزالن
  . معزعهالةتتة آةلتذر

ة ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ ةتنع : مذنداق دةي ذنحنعث قاتتعقلعقعدعن(هةر ظىمم دا ) قورق تعزالنغان هال
ةن دع ))1آأرعس داق دئ ذددع مذن دعن (:  س عد  ظان ةمنعث حأرعس ذالرنع جةهةنن ز ظ أ) ةبع ذزغان ظ رة تذرغ
  . عنمذ بذنعثغا ظوخشاش سأز رعؤايةت قعلعندعتعر قئتعم ظعبنع مةسظذدب. تىرعمعزةلآهالةتتة 
 ةربعر ض دعن ه ةتلعك ذرذظان دعن مةرهةم ارتعص اهللا هنعث ظعحع انلعرعنع ت عي بولغ ةث ظاس ا ظ غ

  .  دئدع، تارتعص حعقعرعمعز دئضةنلعكتذرهةر بعر ظىممةتتعن:  مذجاهعدحعقعرعمعز
ةلع ظعبنع ظةقمةردعن ظعبنع م،ةؤرعس  ةت قعلعدذةسظذدنعث  ظ بعرعنحع : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

تعكعلةر آئلعص بولغعحة توختعتعلعص        آةينع  ـ  ظذالرنعث ظالدع    ،تذرذلعدذ سةصتة ماثغانالر آةينعدعكع سةص
دا  ذق يعغعلعص بولغان ذالرنعث هةممعسع تول ئلعص ظ ذالرنعث هةم،آ راقال معس ظ ة(ع بع ئلعص ) جةهةننةمض ظ

  . دذعنع جعنايةتلعرع ظةث ظئغعرلعرعدعن باشلشىلىةهةننةمضة آعرضىزظاندعن ج. دذنعآئلع
ئكعن سعلةر       «: اهللا:  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   اهللا تاظاال  ازاب بئرعلعدذ، ل هةممعضة ظعككع هةسسة ظ

علةر( عتعنع بعلمةيس ث دةهش دذ» ظازابنع ة. دةي عرعكعلةر آئيعنكعلةرض عدعكع ظعلض ذالرنعث ظارعس : ظ
ا تئضعشلعك بولذشتا          ( هئحقانداق ظارتذقحعلعقعثالر يوق        سعلةرنعث بعزدعن « ةنع ضذمراهلعقتا ؤة ظازابق ي

  . )2(دةيدذ» ، قعلمعشلعرعثالر تىصةيلعدعن ظازابنع تئتعثالر) بعرعمعزضة ظوخشاشمعز-بعر 
 ز دان بعلعمع ة ظوب انالرنع ظةلؤةتت ق بولغ ةث اليع ا ظ ز دوزاخ ظازابعغ دعن بع اال ظان  اهللا تاظ
هةممعضة ظعككع   «: اهللا: مذنداق دئدع   هةققعدة  بعلعدعغانلعقع   ظعكةنلعكعنعضة آعمنعث اليعق    جةهةننةم

  . ))3دةيدذ» ظازابنعث دةهشعتعنع بعلمةيسعلةر(هةسسة ظازاب بئرعلعدذ، لئكعن سعلةر 
* * * * * * *  
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ذ عمذ قالمايدذ،ب رةر آعش دعغان بع ا بارماي ثالردعن دوزاخق علةرنعث ظعحع ارعثنعث س  صةرؤةردعض

ة قذتقذزعمعز، زالعمالرنع جةهةننةمد) جةهةننةمدعن(ظاندعن ظةث تةقؤادارالرنع . 71معدذرظأزضةرمةس هأآ
  . 72تعزلعنعص ظولتذرغان هالدا قويعمعز

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسع– 28 سىرة جاسعية )1(
   ظايةت- 39 ظايةتنعث بعرقعسمع ؤة – 38 سىرة ظةظراص )2(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 38 سىرة ظةظراص )3(
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 ظاندعن تةقؤادارالرنعث ،هةر بعر ظعنساننعث جةهةننةمنعث قئشعغا بعر قئتعم آئلعدعغانلعقع
   قالعدعغانلعقع توغرعسعداظذنعثدعن قوتذلذص

 دذ عمذ قالماي رةر آعش دعغان بع ا بارماي ثالردعن دوزاخق علةرنعث ظعحع ةتنعث مةنعسع  س ذ ظاي  ب
د ةرعر  ةهةققع ع ج دذلالهظعبن دذ نعث ظاب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمنعث : مذن تعدعكعجةهةنن  ظىس
عدة، ظعككعنحع ضذرذه    ك تئزلعسعغا ظوخشاشتذر، ظذنعثدعن بعرعنحع ضذرذه حاقماق          عقعلعحنعث ب آأؤرىك  

أتعنحع ضذرذه كع ضذرذه ظارغعماقنعث تئزلعظىحعنحشامالنعث تئزلعضعدةك،  ا(عدة ؤة ت قتعن باشقا ظارغعم
ثهايؤان عدةك ظأت ) الرنع ز يىضىرىش ةث تئ ذالر ظأتعظ تعلةر ىدذ، ظ دا صةرعش ذرذص(ؤاتقان دا ت ع اهللا«: )يول ! ظ

   . دةص تعلةص تذرعدذ»خاتعرجةملعك ظاتا قعلساث) ظذالرغا (!خاتعرجةملعك ظاتا قعلساث) ظذالرغا(
د    ة زةي ةد يةن ام ظةهم الع  ظعم ةنعث ظاي ع هارعس عرنعثبةظذممذظعبن ةت   ش ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض مذن

دذ االم هة : قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص فص دة ت عنعث ظأيع ةد«: س عغا ؤة هىعرب ةدعكع د ظذرذش ةيبعي
سعلةرنعث ظعحعثالردعن دوزاخقا  اهللا تاظاال  :سةفهة.  دئدع »توختامغا قاتناشقان آعشع دوزاخقا آعرمةيدذ    

دذ  رةر آعشعمذ قالماي دعغان بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئدع ؟ دئمعدعمذ بارماي اال«: ظاندعن ص : اهللا تاظ
 قذتقذزعمعز، زالعمالرنع جةهةننةمدة تعزلعنعص ظولتذرغان هالدا ) جةهةننةمدعن(ظاندعن ظةث تةقؤادارالرنع

  .  دئدع» دئدعقويعمعز
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن    ة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن    رهذرةيظةبذ ،ؤة مذسلعم ظعمام بذخارع    مذنداق  عث  ص

) دوزاخنعث  (،نعث ظىح بالعسع ظألىص قالغان بولسا     عمذسذلمان بعر آعش    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
  . )1(»ظوتع ظذ آعشعنع صةقةت قةسعمعنع بذزغانحعلعك مذددةت آأيدىرعدذ

 دذ عمذ قالماي رةر آعش دعغان بع ا بارماي ثالردعن دوزاخق علةرنعث ظعحع ةتنعث مةنعسع   س ذ ظاي ب
دع  دة هةققع  داق دئ لةم مذن ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ذلمانالرنعث : ظاب ا(مذس انلعقع ) دوزاخق بارغ

ذنعث  ة قعظىستظ رعكالرنعث   وض دذر، مذش أؤرىآتعن ظأتكةنلعكع ذلغان آ ا(ي ذنعثغا  ) دوزاخق انلعقع ظ بارغ
  . آعرضةنلعكعدذر
 ةقؤادارالرنع ةث ت دعن ظ دعن(ظان ذزعمعز) جةهةننةم علةر قذتق ث  نعثآعش ع دوزاخنع  هةممعس
اهللا  ذدع تئ ظذنعثغا حىشىص آ  آعشعلةر ظاسعيلعق قعلغان   غااهللا تاظاال دعن ظأتكةن ؤاقتعدا آاصعرالر ؤة      ظىستع
ظذالرنعث آأؤرىآتعن   . ظةمةللعرعضة قاراص قذتقذزعؤالعدذنع ظذالرنعث قعلغان آعشعلةر مأمعن، تةقؤادار    تاظاال
ز  تا (تئ اآع ظاس ذالر ) ي ع ظ ان ظةمنعث دذنيظأتىش دذ ةادا قعلغ ئقعص بولع ة ب ةرنعث  . لعض دعن مأمعنل ظان

ص  ةت قعلع وث جعناي دعن ح ان(ظعحع رعص قالغ ا آع دذآعشعلةر) دوزاخق اظةت قعلعن ة شاص ذالرغا (.ض ) ظ
اظةت قعلعدذ  نعث ظعزنع بعلةن  اهللا تاظاالمأمعنلةرنعث هةممعسع ) باشقا(صةرعشتعلةر، صةيغةمبةرلةر ؤة   . شاص

وت  دعن ظ ةقةت سظان عدعن  ص ث داظعرعس ان ظورذننع دىرىص  ةجدة قعلغ عنع آأي ةزالعرعنعث هةممعس قا ظ باش
ذنلعغان   لعغان نذرغ علةرتاش تعن (آعش دذ) دوزاخ دا   . حعقعرعلع دا دعلع ع قئتعم ةبعرعنح ار  دعنارح انع ب  ظعم

دا         تعن دعلع ةتتا دوزاخ ازراقع ه دعن ظ دعن ظذنعث ازراقع، ظان دعن ظ دعن ظذنعث دذ، ظان علةر حعقعرعلع آعش
ار   رةرز انع ب از ظعم ة ظ ة هةسس دعن نةحح علةرع دذآعش اال .مذ حعقع عمذ   اهللا تاظ علعق قعلمعس دا ياخش ظاخعرع

تعم  هاياتع ر قئ ةلال ”دا بع ة ظعلل ةن د“الظعاله دذ  ئض تعن حعقعرع عنع دوزاخ ةقةت  .  آعش ا ص ا(دوزاخت ) دوزاخت

                                                 
ا     يةنع بعر آعشع سذ ظعحمةي     )1( ان بولس ةن دةص قةسةم قعلغ ذص            ،م ان قةسعمع بذزذل ذم ظعحعشع هام ر يذت عرعص بع ا ظاص ذنع ظاغزعغ ذ آعشع س دةك،   ظ آةتكةن

 . ظذ آعشعمذ دوزاختا شذنداق ظاز مذددةت قالعدذ دئمةآحع
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ةن     ىتىلىص آةتك ذرذش ص ىلىك ت علةرمةثض دذآعش ة  . ال قالع ذ هةقت ةيغةمبةر ظب ةت  ص االمدعن رعؤاي ةلةيهعسس
  . علعنغان هةدعسمذ بارق

* * * * * * *  
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ة  عرالر مأمعنلةرض دا، آاص الؤةت قعلعنغان حاغ ةتلعرعمعز تع ظعككع «: ظذالرغا بعزنعث روشةن ظاي

ىزةل؟  ورذنع ض ع، س ع ياخش عنعث ظورن ذرذهتعن قايسعس دع» ض ذرذن . 73دئ ذالردعن ب ث (ظ بعزنع
ان  ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ذن ظىممةت) ظاي ال نذرغ ةيلع م ذالر م دذق، ب االك قعل ةرنع ه ىك -ل  مىل

  . 74جةهةتتعن بولسذن، مةيلع تاشقع آأرىنىش جةهةتتعن بولسذن، ظذالردعن ظارتذق ظعدع
   ع توغرعسعداعنعشغانلعقعدعن صةخعرلنعث ياخشع بولع دذنيالعقنعثآاصعرالر

 ع ة ظذالرغا بعزنعث روشةن ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنغان حاغدا، آاص ظعككع «: رالر مأمعنلةرض
ةنع   دئدع» ضذرذهتعن قايسعسعنعث ظورنع ياخشع، سورذنع ضىزةل؟  ة،   ي عرالرغا  اهللا تاظاال بذ ظايةتت  آاص

اآعتع ظ ان  وص ذق بولغ دا  ح ةن ؤاقتع ذص بئرعلض ةتلعرع ظوق أرىص    ،ظاي ىز ظ ةتظعي ي ةتتعن ق ذ ظاي ذالر ظ  ، ظ
ذنلعرعنعث  ؤة ماث(نعث ع ظأزلعرعنعث خاتا دعنصةخعرلعنعص تذرذص  قعنع  علعتوغر) غان خاتا يول ؤة ناهةق قان

اتالش  ىنظعسص ص   ظىح ا ؤة يعغعلع العرعمعز آاتت ورولعرعمعز، بعن ق، ق أيلعرعمعز حعرايلع ة ظ  مأمعنلةرض
دعغان سورذن ةرةققعياتنعث ظىستمعز هةشةمةتلعك، رعلع ؤة زالظولتذرع ذرذص بعزنعث عبعز مذشذنداق ت دة ت

  . خةؤةر بةردععغانلعقعدعن اتا بولسذن؟ دةيدتذتقان يولعمعز قانداقمذ خ
اال عرالر ظأزلعرعن (اهللا تاظ انلعقع ؤة    عآاص دا قالغ ذلمانالرنعث ظارقع انلعقع ؤة مذس ةرةققع قعلغ ث ت

ا             آعشعلةر ظعسالم دعنعغا ظةضةشكةن       اجعز ظعكةنلعكع بعلةن ظأزلعرعنعث تذتقان خات نعث هةممة تةرةصتعن ظ
ث ةيوللعرعنع وغرا ظعكةنلعكعض اآعت آةلتىر ت عداع ص دع) دعغانلعقع توغرعس داق دئ عرالر : مذن آاص
ة ةر «: مأمعنلةرض ع  (ظةض الم دعن ةن ظعس ذرظان بعل ذالر    ) ق دع، ظ ا ظع دعغان بولس اجعز  (ياخشع بولع ةنع ظ ي
  . )1(دئدع» ظذنعثغا بعزدعن بذرذن ظعشةنمعضةن بوالتتع) مذسذلمانالر
ساثا  !) ظع نذه  («: ظذالر : عسساالمغا مذنداق دئدع    ظةلةيهنذه ظةلةيهعسساالمنعث ظادةملعرع  نذه

دذق؟    ان ظئيتام ز ظعم اثا بع ا، س كةن تذرس ةر ظةضةش دعكع ظادةمل أؤةن تةبعقع دع» ت اال ؤة ))2دئ  اهللا تاظ
دع داق دئ ذالرنعث: مذن ارعمعزدعن «: ظ ةن (اهللا ظ ش بعل ةت قعلع علةر  ) هعداي ان آعش ام قعلغ ظعنظ

ذ» مذشذالرمذ؟ ةن مذشذنداق سعنعدذق  بعرع-بعر  الرنعدئيعشلعرع ظىحىن، ظ ةنع ص( بعل اجعز ئي قعر، ظ
اهللا شىآىر قعلغذحعالرنع ظوبدان      . )حوث آعشعلةرنع سعنعدذق     -آعشعلةرنع ظعمان ظئيتقذزذش بعلةن، باي        

  . )3()يةنع شىآىر قعلغذحعالرنع اهللا هعدايةت قعلعدذ(بعلعدذ ظةمةسمذ؟ 
االشذثا  ذمانعغا اهللا تاظ ذ ض ذالرنعث ب دع  ظ داق دئ رعص مذن ة بئ ذرذن :  رةددعي ذالردعن ب ث (ظ بعزنع

نعث اهللا تاظاالبذ ظايةتنعث مةنعسع  نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق) ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغان
دا     ان ؤاقتع ة قعلغ دا هعكاي ةهؤاللعرعنع قذرظان ذالرنعث ظ دا ؤة ظ االك قعلغان ادةملعرعنع ه عرظةؤعننعث ظ ص

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 11 ظةهقاف سىرة )1(
  .  ـ ظايةت111 شىظةرا  سىرة)2(
  .  ـ ظايةت53 ظةنظام  سىرة)3(
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أز   ذ س ةن ب تذر دئض ة ظوخشاش ذالر : عنعث مةنعسعض ذص (ظ ةرق بول ذالقالرنع،   ) غ اغالرنع، ب ذن ب نذرغ
  . ))1زعراظةتلةرنع، حعرايلعق جايالرنع قالدذردع

* * * * * * *  
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ظذنعثغا مأهلةت اهللا آعمكع ضذمراهلعقتا بولعدعكةن، مةرهةمةتلعك «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(

لةرنع آأرضةندة ظاندعن ظذالرغا ؤةدة قعلغان نةرسعاهللا  قعيامةتتعن ظعبارةت  ياآعبئرعدذ، تاآع ظذالر ظازاب
  . 75»آعمنعث ظورنع يامان ؤة آعمنعث لةشكعرع ظاجعز ظعكةنلعكعنع بعلعدذ

دعغانلعقع نعلعلعدعغانلعقع ؤة ظذالردعن هئساب ظئضة مأهلةت بئرعآعشعلةرظازغذنلذقتعكع 
  توغرعسعدا

اال دع  اهللا تاظ داق دئ االمغا مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد :  ص ع مذهةمم ةن ظأزلعر! ظ ث س عنع
ا يولنعث ظىست   عرضةن، ظأزلعرعنع هةقعقةتنعث ظىست  صةرؤةردعضارعغا شئرعك آةلتى   دة دةص عدة ؤة سعلةرنع خات

عن  داق دئض رعكالرغا مذن ان مذش ةد(: دةؤا قعلغ ع مذهةمم ع، !) ظ ذمراهلعقتا «ظئيتقعنك ع ض آعمك
اهللا  قعيامةتتعن ظعبارةت ع ياآظذنعثغا مأهلةت بئرعدذ، تاآع ظذالر ظازاباهللا بولعدعكةن، مةرهةمةتلعك 

اجعز  دعن آعمنعث ظورنع يامان ؤة آعمنعث لةشكعرع ظ ةندة ظان ظذالرغا ؤةدة قعلغان نةرسعلةرنع آأرض
دذ ةنلعكعنع بعلع رعكالرغا  »ظعك ان مذش ذمان قعلغ دا دةص ض وغرا يول أزلعرعنع ت ذ ظ ثاهللا تاظاال( ب ) نع
تذر ةنعتعنع تعلةش ذنعثدةك .ل اال ش ةيغةمبةاهللا تاظ ذدعيالرغا  ص االمنعث يةه ث اهللا تاظاال(ر ظةلةيهعسس نع

ةنعتعنعث دع    ) ل داق دئ ان قعلعص مذن انلعقعنع باي ةص قعلغ عنع تةل ةد (: حىشىش ع مذهةمم ع، !)ظ ظئيتقعنك
ذدعيالر« ع يةه أزةثالرنعال ! ظ ةقةت ظ ةس، ص قعالرنع ظةم علةر باش ةر س تلعرع دةص دةؤا اهللا ظةض ث دوس نع

ظألىمنع ظارزذ قعلعص بئقعثالر، ظةضةر     )رةتنعث راهعتعضة تئزرةك يئتعش ظىحىن    ظاخع(قعلعدعغان بولساثالر،   
  . )2(»راستحعل بولساثالر) بذ دةؤايعثالردا(

ةت         ةن لةن تعظانالر بعل االمنعث خرعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارتتع ؤة ص اش ت تعن ب داق قعلعش ذالر ظذن ظ
دع ان قعل دة باي ذ ظايعتع ث ب قانلعقعنع ظأزعنع ةن : ظئيتعش ة س ذماتقا ظعض ةقعقعي مةل ذق ه ا توغرذل ظعس

ذالرغا    ةن ظ ةن مذنازعرعلةشسة، س ةن بعل ةرآع س يعن، آعمل ذللعرعمعزنع «: بولغعنعثدعن آئ ثالر، ظوغ آئلع
ذللعرعثالرنع، ث     ؤةظوغ ص، اهللا نع أزلعرعثالرنع يعغع أزلعرعمعزنع ؤة ظ اللعرعثالرنع، ظ اللعرعمعزنع ؤة ظاي ظاي

ا بولسذن ةنعتع يالغانحعالرغ عل ا قعاليل الؤذرذص دذظ ا ي ةنع  ))3 دئضعن»، دةص اهللا غ ارتتع ي اش ت ذ ب بذالرم
  . )دئضةنلعكتذر(

* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر26 ــــ 25 دذخان  سىرة)1(
  .  ظايةت– 6 سىرة جذمة )2(
   ظايةت- 61 سىرة ظال ظعمران)3(
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∩∠∉∪  
ةر ساؤاب هعدايةت تاصقذحعالرن اهللا  دعغان ياخشع ظةمةلل اقع قالع عث هعدايعتعنع زعيادة قعلعدذ، ب

  . 76جةهةتتعن ؤة ظاقعؤةت جةهةتتعن صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا ظارتذقتذر
   توغرا يولدا ماثغانالرغا هعدايعتعنع تئخعمذ ظارتذق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدانعثاهللا تاظاال

نلعقعنع انع تئخعمذ ضذمراهلعققا باشاليدعغ    آعشعلةر ضذمراهلعقتعكع   دة يذقعرعدعكع ظايةتلةر  اهللا تاظاال 
ان قعلغان بولسا   دا ماثغانالرنعث هعدايعتعنع تئخعمذ ظارتذق قعلعدعغانلعقعدعن      ،باي ة توغرا يول  بذ ظايةتت

ة مذنداق دئدع        اهللا تاظاال  . خةؤةر بةردع  ةنع ي (بعرةر سىرة نازعل قعلعنسا، ظذالر       ) قذرظاندعن (:  بذ هةقت
عقالر عدا  ) مذناص ث ظارعس عدعن  (نع ش يىزعس خعرة قعلع ذ «: )مةس ىرة (ب ةنع س انعنع  ) ي عثالرنعث ظعم قايس
ةيتتع اق،     » آىح دعغان بولس ة آئلع ار، مأمعنلةرض دعغانالر ب ل    (دةي ع دةلع ىرعدة يئث ةر س اتالر -ه  ظعسص

ىن انلعقع ظىح ذ ) بولغ ةنع سىرة(ب ذالر  ) ي ةيتتع، ظ انعنع آىح ذالرنعث ظعم ) عنعث نازعل بولذشعدعنسىر(ظ
دذ ارالر . خذشال بولع دا آئسةل ب عقالر(دعللعرع ةنع مذناص ذ ) ي دعغان بولساق، ب ا آئلع ذالرنعث ) سىرة(غ ظ

عقلعقتا تئخعمذ ظةزؤةيلعدع، تئخعمذ ضذمراهالشتع       (آذفرعغا آذفرع قوشتع    ةنع ظذالر مذناص ، ظذالر آاصعر   )ي
  . ))1صئتع ظألدع
 دعغان ياخشع ظةم اقع قالع ةتتعن ب ةر ساؤاب جةه اقعؤةت جةهةتتعن صةرؤةردعضارعثنعث  ةلل ؤة ظ

ذر  اهعدا ظارتذقت لةر ؤة  دةرض عؤةتلعك هةدعس ة مذناس ةتنعث مةنعسعض ذ ظاي انالرب ىرة آة باي دة عفهس
  . سأزلةنضةن ظعدع

* * * * * * *  
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ا  ان ؤة ماث ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ة(بعزنعث ظاي ال ظةلؤةت) ظاخعرةتت ة م ةؤالد -ت ىك، ظ  مىل

اآع مةرهةمةتلعك . 77بئرعلعدذ دئضةن ظادةمنع آأردىثمذ؟  نعث ظةهدعضة اهللا ظذ غةيعبنع بعلضةنمذ؟ ي
ذنعثغا . 78ظئرعشكةنمذ؟ ويعمعز، ظ ذنعث دئضةنلعرعنع خاتعرعلةص ق هةرضعز ظذنداق بولغان ظةمةس، ظ

باشقعالرغا معراس ) يةنع مئلعنع ؤة ظةؤالدعنع(ع ظذنعث دئضةنلعرعن. 79بئرعدعغان ظازابنع آىحةيتعمعز
  . 80قعلعص قالدذرعمعز، ظذ ظالدعمعزغا تةنها آئلعدذ

                                                 
   ظايةت- 125 سىرة تةؤبة )1(
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الرغا بئرعلضةن رةددعية  آاصعر مىلىك ؤة باال بئرعلعدذ دةص ضذمان قعلغان ـظاخعرةتتة بعزضة مال
  توغرعسعدا

مةن تأمىرحع ظعدعم،      : عدذ ايةت قعل لعكعنع رعؤ ةنرعتنعث مذنداق دئض  عبباب ظعبنع ظ  خةظعمام ظةهمةد،   
ار ظعدع    ظئلعشعم مئنعث ظاس ظعبنع ؤاظعلدعن ظالعدعغان       ةرز س       .  ب دعم، ظذ   ىيلةصمةن ظذنعث قئشعغا ق  آةل

ثنع ظئلعشع نعث ئمةن س  ة ح نع ظعنكار قعلمعغذ  هةتتا سةن مذهةممةد    ،نعث نامع بعلةن قةسةمكع     ماثا اهللا 
اق، اهللا : ةن ظذنعثغا   بعلةن م    شذنعث .  دئدع ،قايتذرذص بةرمةيمةن  نعث نامع بعلةن قةسةمكع هةتتا سةن        ي

ىح دعن تعرعلمعض ألىص ظان ةدةظ ةن مذهةمم ةنتعن م دعم، تانمايم ذ.  دئ دعن  : ظ ألىص ظان ةن ظ ةن هةقعقةت م
االم بولعدذ  ى مىلك ـ مئنعث مال    ،تعرعلضةن ؤاقتعمدا  ظاندعن  ،مئنعث قئشعمغا آةلضعن   ) شذ حاغدا   (.م ؤة ب

  . يذقعرعقع ظايةتلةرنع نازعل قعلدع اهللا تاظاالظاندعن . دئدع ،تةيئنع بئرعؤظئلعشعث
دع      ان قعلعن داق دةص باي دة مذن ذخارعنعث رعؤايعتع ام ب دعغان     : ظعم ك قعلع دة تأمىرحعلع ةن مةآكع م

دعمآعشع ةن .  ظع ر م ا بع ع ؤاظعلغ رعصقعلعحظاس ظعبن ذلنعث قعلعح ظذنعثدعن ، سوقذص بئ الغعلع ص عنع ظ
  . )عث قالغان يئرع يذقعرعدا بايان قعلعنغاندةكؤةقةلعكن(باردعم 
 ظذ غةيعبنع بعلضةنمذ؟  دعكع سأزنع قعلغذحعنع تئخعمذ ظةيعبلةشتذر    عرع بذ يذق . هةرضعز ظذنداق

 يةنع بولغان ظةمةس، ظذنعث دئضةنلعرعنع خاتعرعلةص قويعمعز، ظذنعثغا بئرعدعغان ظازابنع آىحةيتعمعز
ازابنع   ئنلعقع ظىحىن ظاخعرةتتة ظذنعثغا ب    تانغا دعناهللا تاظاالة  هئلعقع سأزع ؤ  ظئيتقان   دادذنيا رعلعدعغان ظ

  . حةيتعمعزىآ
 باشقعالرغا معراس قعلعص قالدذرعمعز) يةنع مئلعنع ؤة ظةؤالدعنع (ظذنعث دئضةنلعرعنع شذنداقال 

ادعكع     ذنعث دذني ذنع ظ ة ظ ىتىن ظاخعرةتت ايرعؤئتعمعز  ص علعرعدعن ظ ذ  ( نةرس ةنها  نعاهللا تاظاالظ دعغا ت ث ظال
  . ظذ ظالدعمعزغا تةنها آئلعدذ:  مذنداق دئدعاهللا تاظاالشذثا ) آئلعدذ

* * * * * * *  
 (#ρä‹ sƒ ªB $# uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Zπyγ Ï9#u (#θçΡθä3u‹ Ïj9 öΝ çλm; #x“ Ïã ∩∇⊇∪ ξx. 4 tβρã à õ3u‹ y™ öΝÎκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tβθçΡθä3 tƒuρ 

öΝ Îκö n= tã #ƒ‰ ÅÊ ∩∇⊄∪ óΟ s9r& u s? !$ ¯Ρr& $ uΖù= y™ ö‘ r& tÏÜ≈ uŠ¤±9 $# ’n? tã zƒÍ Ï≈s3ø9 $# öΝèδ –— àσ s? #x— r& ∩∇⊂∪ Ÿξ sù ö≅ yf ÷ès? öΝ Îγø‹ n= tæ ( 

$ yϑ ¯ΡÎ) ‘‰ãè tΡ öΝ ßγ s9 # t‰tã ∩∇⊆∪  
نعث اهللا يةنع بذتلعرعنعث شاصاظعتع بعلةن (ظعززةتكة ظئرعشعش ظىحىن ) يةنع مذشرعكالر (ظذالر 

دا ظعززةتلعك بولذشلعرع ظىحىن  ذص ظعالهالر اهللا ، )ظالدع ع قوي ذتالر(ن ةنع ب دع  )ي ا حوقذن ظعش . 81غ
ظالدعدا ظعززةت تئصعشلعرعنعث سةؤةبع اهللا يةنع بذتلعرع ظذالرنعث (ظذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس 

نعث )يةنع مذشرعكالر(نع ظعنكار قعلعدذ، ظذالر عحوقذنذش) يةنع مذشرعكالرنعث(، ظذالرنعث )بواللمايدذ
دذ دىشمعنع ة ظايلعنع ةنلعكعمعزنع . 82ض عرالرغا ظةؤةتك ةيتانالرنع آاص ث ش ةللةت (بعزنع ةنع مذس ي

ظذالرنعث هاالك بولذشعغا . 83قعزعقتذرعدذ) ضذناهالرغا(بعلمةمسةن؟ شةيتانالر ظذالرنع ) قعلغانلعقعمعزنع
  . 84ظذنع بعز ساناص تذرعمعز) ظذالرنعث آىنع ظاز قالغان بولذص(ظالدعراص آةتمعضعن، 
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عدعغانلعقع ظعنكار قعل لعقعغاقعلعنغانظعبادةت قذنغان بذتلعرعنعث ظأزلعرعضة مذشرعكالرنعث حو
   توغرعسعدا

 نعث اهللا يةنع بذتلعرعنعث شاصاظعتع بعلةن (ظعززةتكة ظئرعشعش ظىحىن ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر
اهللا تاظاال يةنع  غا حوقذندع ) بذتالريةنع(نع قويذص ظعالهالر اهللا ، )ظالدعدا ظعززةتلعك بولذشلعرع ظىحىن

ة، ذ ظايةتت ارعب عرالرنعث دعن  صةرؤةردعض ان آاص ةن (تانغ اظعتع بعل ذتلعرعنعث شاص دا اهللا تاظاالب ث ظالدع نع
ةص قعلعش  اردةم تةل دعن ي ع ؤة ظذنعث ك بولذش ىنعظعززةتلع اال ) ظىح اله ونع قاهللا تاظ ذتالرنع ظع ذص ب ي

ذتقانلعقعن  ان قعل عت ةن باي ش بعل ة ع ة ، بعرض ذ  ظةمةلعيةتت دةك ؤة ظ ذمان قعلغان ذالر ض نعث ظ ارزذ ال ظعش ر ظ
ذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس : قعلغاندةك بولمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع      ظعش ظ

ذالرنعث ( ذتلعرع ظ ةنع ب دذ اهللا ي ةؤةبع بواللماي لعرعنعث س ززةت تئصعش دا ظع ذالرنعث )ظالدع ةنع (، ظ ي
  . نعث دىشمعنعضة ظايلعنعدذ)يةنع مذشرعكالر(نع ظعنكار قعلعدذ، ظذالر عحوقذنذش) عثمذشرعكالرن

اال دع   اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ادعر      اهللا :  ب قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي ن
علدذر بواللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث دذظاس       . عدعن غاص

ةنع بذتصةرةسلةرضة  (توصالنغان حاغدا، بذتالر ظذالرغا ) هئساب بئرعش ظىحىن (ظعنسانالر  ) قعيامةت آىنع ( ) ي
  . ))1دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن ظعبادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ

 ةس دةك ظةم ذمان قعلغعنع ذالرنعث ض ش ظ ذالرنعث (ظع ذتلعرع ظ ةنع ب ززةت ظالداهللا ي دا ظع ع
دذ عحوقذنذش) يةنع مذشرعكالرنعث (، ظذالرنعث )تئصعشلعرعنعث سةؤةبع بواللمايدذ   بذ   نع ظعنكار قعلع

دة    ع هةققع ةتنعث مةنعس ذددعظاي داق دس دذ مذن ث (ةنع ي: ةي عرالر ظأزلعرنع ذتالرغا ظعب ) آاص ادةت ب
  . قعلغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ

 ذالر رعكالر (ظ ةنع مذش ة  )ي ث دىشمعنعض دذنع ةنع ظايلعنع ذالرنعث ( ي ذتالر ظ اتتعق ) ب ق
  . ظاداؤةتحعسعضة ظايلعنعص قالعدذ
  ا  شةيتانالرنعث هأآىمدار ظعكةنلعكع توغرعسعداآاصعرالرغ

 ةنلعكعمعزنع عرالرغا ظةؤةتك ةيتانالرنع آاص ث ش انلعقعمعزنع(بعزنع ةللةت قعلغ ةنع مذس ) ي
ذالرنع  ةيتانالر ظ ةن؟ ش ذناهالرغا(بعلمةمس دذقعزعقت) ض ةتنعذرع ذ ظاي دة  مةنعسع ث ب ع هةققع ةلع ظعبن ظ

ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن دذ ظةبذتةله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيتانالر(: مذن ) ش
  . آاصعرالرنع قاتتعق ظازدذرعدذ

ذمانعث     ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيتانال: مذن ر ش
دذ    ةد ؤة ظذنعث ساهابعلعرعغا قارشع حعقعشقا قعزعقتذرع ةتادة مذنداق دئدع . ظذالرنع مذهةمم شةيتانالر : ق

  . دذعزعقتذرع ضذناه دةص آأرسةتكةن ظعشالرنع قعلعشقا قاهللا تاظاالظذالرنع 
د   ع زةي دذراهمان ظعبن ع   : ظاب ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة    اهللا تاظاالب ث مةنعسعض دعكع ظايتعنع ث تأؤةن نع

ىز ظأرىيدعكةن، بعز ظذنعثغا     ) يةنع قذرظاندعن(نع ياد ظئتعشتعن اهللا آعمكع مئهرعبان :  دئدع وخشايدذظ ي
ز    ةللةت قعلعمع ةيتاننع مذس دذ (ش ة قعلع ذنع ؤةسؤةس ةيتان ظ ةمراه  )ش ة ه ذنعثغا هةمعش ةيتان ظ ، ش

  . ))2بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5ظةهقاف  سىرة )1(
  .  ـ ظايةت36زذخرذق  سىرة )2(
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 عن دعراص آةتمعض عغا ظال االك بولذش ذالرنعث ه ةد  ظ ع مذهةمم ةنع ظ ث    !  ي ذالرغا ظازابنع ةن ظ س
ذص (حىشىشعضة ظالدعراص آةتمعضعن     از قالغان بول ذرعمعز ) ظذالرنعث آىنع ظ ذنع بعز ساناص ت ةنع  ظ  ي

ذالرغا   ازابنع(هةقعقةتةن بعز ظ ذالر عقلعق بعر مذددةتكعحعلعك آعحعكتىرسانا) آئلعدعغان ظ ذممعز، ظ  حوق
  . نعث ظازابعنع تئتعيدذاهللا تاظاال

اال  ذ ه اهللا تاظ دع    ب داق دئ ة مذن ةؤةر دةص     : ةقت ع بعخ لعرعدعن اهللا ن ث قعلمعش زالعمالرنع
ويلعمعغعن ةد)1( )ظ ع مذهةمم ةت  !) ظ ازراق مأهل ذالرغا ظ دعرعمعغعن، ظ عرالرنعث هاالك بولذشعغا ظال آاص

ؤة (ظذالرغا مأهلةت بئرعشعمعز     ))2ظذزاققا قالماي ظذالرغا قانداق قعلعدعغانلعقعمنع آأرعسةن      (بةرضعن  
عمعز ةجعلعنع آئحعكتىرىش دذر  ) ظ ذناهعنعث آأصعيعشع ظىحىن ذالرنعث ض ةقةت ظ ذالرنع )3( ص ادعن(ظ ) دذني

ا  ذددةت(ظازغعن ازابنع     ) م اتتعق ظ ذالرنع ق دعن ظ ز، ظان ةن قعلعمع قا(بةهرعم ذراليمعز) تئتعش  ))4مةجب
دذثالر، شىبهعسعزآع، سعلةر       ) دذنيانعث نئمةتلعرعدعن  («: ظذالرغا نعث بارعدعغان جايعثالر     بةهرعمةن بول

  . ))5دئضعن» دوزاختذر
) ذص از قالغان بول ذرعمعز ) ظذالرنعث آىنع ظ ذنع بعز ساناص ت ةتنعث مةنعسع هةققعدة     ظ  بذ ظاي

  . ساناص تذرعمعزص  ؤة ساظةتلةص، آىنلةص، ظايالصهةقعقةتةن يعلالبعز يةنع : سذددع مذنداق دئدع
* * * * * * *  

 tΠ öθtƒ ã à³øt wΥ tÉ)−G ßϑ ø9 $# ’ n< Î) Ç≈ uΗ ÷q§9 $# #Y‰ øùuρ ∩∇∈∪ ä−θÝ¡ nΣ uρ tÏΒ Í ôfßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ© yγ y_ #YŠ ö‘Íρ ∩∇∉∪ ω 
tβθä3Ï= ôϑ tƒ sπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ ÷q§9 $# # Y‰ôγ tã ∩∇∠∪  

 ظعززةت تةقؤادارالرنع مةرهةمةتلعك صةرؤةدعضارعنعث دةرضاهعغا) يةنع قعيامةت آىنعدة(شذ آىندة 
ز - ةن يعغعمع رام بعل دةيمعز ذض. 85 ظعك ة هةي دا جةهةننةمض ان هال ذالر حاثقعغ . 86ناهكارالرنع ظ

  . 87نعث ظةهدعضة ظئرعشكةنلةردعن باشقعالر شاصاظةت قعلعشقا قادعر بواللمايدذاهللا مةرهةمةتلعك 
  عدعكع ظةهؤالع توغرعسعداضذناهكارالرنعث قعيامةت آىنتةقؤادارالر ؤة 

تةقؤادارالرنع مةرهةمةتلعك صةرؤةدعضارعنعث دةرضاهعغا ظعززةت ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ذ آىندة ش
دةيمعز ذض.  ظعكرام بعلةن يعغعمعز - ةتنعث   ناهكارالرنع ظذالر حاثقعغان هالدا جةهةننةمضة هةي  بذ ظاي

ةتا      ظةتاهةققعدة  مةنعسع   دة ؤة ظذالردعن باشقعالر   ، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، هةسةن، ق
ة    (اهللا تاظاال  : مذنداق دئدع   ان، ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظةضةشكةن،           ،)بذ ظايةتت ادا ظأزعدعن قورقق  بذ دذني
ضة ظعشةنضةن، ظذالر بذيرذغان ظعشالردا ظذالرغا بويسذنغان            لعرع ظذالرغا يةتكىزضةن خةؤةر    نعثصةيغةمبةرلةر

ة     ان ت الردعن يانغ قان ظعش ذالر توس ة    ؤة ظ ع جةننةتك ةت آىن دعلعرعنعث قعيام ذس(قؤادار بةن ذ) مةخس  الرش
ذرنعظىحىن ت ا بعر ن ذرذص دة ع ظىستثةييارالنغان ظةث آاتت ة ،آئلعدعغانلعقعدعنظولت ةمما صةيغةمبةرلةرض  ظ

ان      علعق قعلغ ذالرغا قارش ةن ؤة ظ ذناهكار ظعشةنمعض ا     ض دا دوزاخق ةن هال اص آةتك اص حاثق ا ظذسس الر بولس

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 42سىرة ظعبراهعم  )1(
   ظايةت- 17 سىرة تارعق )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع178 سىرة ظال ظعمران )3(
  . ـ ظايةت24سىرة لوقمان  )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30 سىرة ظعبراهعم )5(
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ةردع    مةجبذرعي هةي  : آاصعرالر مأمعنلةرضة  : بذ حاغدا ظذالرغا مذنداق دئيعلدذ      . دعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر ب
  . ))1دئدع» ظعككع ضذرذهتعن قايسعسعنعث ظورنع ياخشع، سورذنع ضىزةل؟«

 تةقؤادارالرنع مةرهةمةتلعك صةرؤةدعضارعنعث دةرضاهعغا ظعززةت ) يةنع قعيامةت آىنعدة(شذ آىندة
ةن - ز ظعكرام بعل ةتنعث مةنعسع  يعغعمع ذ ظاي ةم، ظعبنع هةققعدة  ب مذنداق قعنعث ذرزمةظعبنع ظةبذهات

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أمعن : دئض دا  م ان ؤاقتع عدعن حعقق عتئقةبرعس بذي ن ايعتع   خذش ذرايدعغان، ناه ص
ر   ق بع دذ حعرايلع عنع آأرع أمعن  . آعش دعن م ذنعثغاظان اراصظ م بول :  ق ةن آع دذ عس ةن؟ دةي ذ. س ع مئ: ظ ن

ئكعن      : مأمعن . تذنذمعدعثمذ؟ دةيدذ  ةن   هةق اهللا تاظاال  ياق ؤة ل  حعرايعثنع ضىزةل    ،ثنع خذشبذي  عقعصذر عقةت
ادا قعلغان ياخشع ظةمةللعر     نعثئمةن س : ظذ.  دةيدذ ،قعلعصتذ ادا مذشذنعثدة    دذني ك ضىزةل ؤة  عث، سةن دذني

ادا س       ةن دذني دعث، م ان ظع الرنع قعلغ ع ظعش ةن ئياخش ة معنض دع   نعث ظىستىثض دعم، ظةم ةن   ظع ث س مئنع
عن ة معنض دذ،ظىستىمض نعص مة  .  دةي ذنعثغا مع أمعن ظ ةن م ذنعث بعل ارعنعث ش ةتلعك صةرؤةردعض رهةم

  . عغا بارعدذهدةرضا
مذنداق  ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث         هةققعدة  بذ ظايةتنعث مةنعسع    

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ز (: دئض ةنع بع ةتلعك    ي ةقؤادارالرنع مةرهةم دة ت ةت آىنع ث اهللا تاظاال قعيام نع
  . معندىرىص ظئلعص بارعمعز) ضةعدةرضاهعغا بعر نةرسعنعث ظىست

دةيمعزذض ة هةي دا جةهةننةمض ان هال ذالر حاثقعغ ذناهكارالرنع ناهكارالرنع ظ ز ض ةنع بع  ي
دةيمعز  دة هةي ان هالعتع ة حاثقعغ ة بةزـ  مأمعننعث بةزعسع      .جةهةننةمض ةن  اهللا تاظاالعسعض ع بعل نعث ظعزن

دذ اظةت قعلع د. شاص ذناهكارالرنعث ظعحع ئكعن ض اظةةل ذالرغا شاص دذ  ظ ذ آعشع حعقماي دعغان بعرم اهللا . ت قعلع
اال داق  تاظ ة مذن ذ هةقت دذد ب وق  : ةي ذحعالر ي اظةت قعلغ ة شاص ىن بعزض ذنعث ظىح تعمذ   ش ئقعن دوس ؤة ي
  . ))2يوق

 ة ظئرعشكةنلةردعن باشقعالر شاصاظةت قعلعشقا قادعر بواللمايدذنعث ظةهدعضاهللا مةرهةمةتلعك  بذ
نعث ظةهدعسع توغرعسعدا ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       اهللا تاظاال  عكعةتتظاي

ةتتعكع   : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      دعناالاهللا تاظ نعث ظةهدعسع دئضةن سأزدعن     اهللا تاظاالبذ ظاي
 قذؤؤةت ظعضعسع دةص   ـ ضذؤاهلعق بئرعش، آىح     غايوقلذقع قانداق ظعبادةتكة اليعق بعر ظعالهنعث باشقا هئح

ةقةت  )  ظئسعلعش غعالاهللا تاظاال ( جذدا بولذص   ـقارعغان باشقا هةر قانداق نةرسعدعن ظادا   نال دعاهللا تاظاال ؤة ص
  . )ال شاصاظةت قعلعشقا قادعر بوالاليدذآعشعلةريةنع مذشذنداق قعلغان (دذ ع قعلعش مةقسةت قعلعنظىمعد

* * * * * * *  
 (#θä9$s% uρ x‹ sƒ ªB$# ß≈ uΗ ÷q§9$# # V$ s!uρ ∩∇∇∪ ô‰ s) ©9 ÷Λä ÷∞Å_ $̧↔ ø‹ x© # tŠÎ) ∩∇∪ ßŠ% x6s? ßN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# tβö ©Ü xtG tƒ çµ÷Ζ ÏΒ 

‘,t±Ψ s? uρ ÞÚö‘ F{$# ” Ïƒ rB uρ ãΑ$t6Ågù: $# # ƒ‰yδ ∩⊃∪ βr& (# öθ tã yŠ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 # V$ s!uρ ∩⊇∪ $ tΒ uρ  Èö t7 .⊥ tƒ Ç≈ uΗ÷q §=Ï9 βr& x‹Ï‚ −G tƒ 

# µ$ s!uρ ∩⊄∪ β Î) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÏA# u Ç≈ uΗ ÷q§9$# # Y‰ö7 tã ∩⊂∪ ô‰ s)©9 ÷Λ àι9|Á ômr& 

öΝ èδ£‰ tã uρ # t‰ tã ∩⊆∪ öΝßγ = ä.uρ Ïµ‹ Ï?# u tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# #·Šö sù ∩∈∪  
                                                 

  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 73 سىرة مةريةم )1(
  .  ـ ظايةتلةر101 ــــ 100 سىرة شذظةرا )2(
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ذالر  اراهللا «: ظ ع ب ث بالعس تع» نع ةك . 88دئيعش علةر ش أزنع -س ر س ه بع عز قةبع  شىبهعس
صارحعلعنعص آةتكعلع، يةر يئرعلعص آةتكعلع، تاغالر  ظاسمانالر) يامانلعقعدعن(بذ سأزنعث . 89قعلدعثالر

دع  اس قال ةتكعلع ت ذص آ ذمران بول ذنعث ظى . 90ض ذ ش ع،ب ذالر حىنك ار دةص دةؤ اهللا  ظ ع ب ث بالعس ا نع
دع ذش . 91قعل ع بول تذر اهللا بالعس ق ظةمةس ا اليع دا . 92غ مانالردا ؤة زئمعن ذص اهللا ظاس دة بول ا بةن غ

ظذالرنع تذلذق ظعضةللعدع ؤة سانعنع اهللا  شىبهعسعزآع، -شةك . 93بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذر
  . 95هعغا تةنها آئلعدذنعث دةرضااهللا قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع . 94مذآةممةل بعلدع

    توغرعسعداغا باال نعسبةت بةرضةنلةرنعث قاتتعق ظةيعبلةنضةنلعكعاهللا تاظاال
اال ىر اهللا تاظ ذ س االمنعث    ب ا ظةلةيهعسس عدا ظعس تعظان(عنعث بئش اآع   خرعس اله ي ةندةك ظع اهللا الر دئض

ع ظةمةس تاظاال ةلكعنعث ظوغل ةنلعكعنع ظعسص اهللا تاظاال ،ب دعن عغاناتلنعث بةندعسع ظعك ذنعث مةريةم  ؤة ظ
ار  اهللا تاظاال بذ يةردة  ،دادعسعز يارعتعلغانلعقعنع بايان قعلغان بولسا     دةص ضذمان قعلغانالرنع    ،نعث بالعسع ب

 شىبهعسعز قةبعه بعر -سعلةر شةك . دئيعشتع» نعث بالعسع باراهللا «: ظذالر: ظةيعبلةص مذنداق دئدع
  . سأزنع قعلدعثالر

 أزن ر س ه بع دعثالرقةبع ك     ع قعل ةتادة ؤة مالع د، ق ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
ار دئيعش بعلةن    نعث با اهللا تاظاال(يةنع سعلةر : الر مذنداق دئدع  قاتارلعق اتتعق ا ضذناهع ناه  )لعسع ب  يعتع ق

  . قعلدعثالربعر ظعشنع 
نعث بالعسع بار دةص دةؤا قعلدعاهللا  ظذالر حىنكع،بذ شذنعث ظى هةققعدة  ذ ظايةتنعث مةنعسع   ب

دذ  ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث     ظعنسان ؤة ، : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع
اغالر  ـظاسمان   جعنالردعن باشقا  ا آةلتىرىلضةن  اهللا تاظاال( هةممة مةخلذقاتالر    ؤة زئمعن، ت شئرعكتعن  بذ  ) غ

 سةؤةبع بعلةن   شئرعكنعث ) ظذنعثغا آةلتىرىلضةن   (،نع ظذلذغالص  تاظاال اهللاظذالر  . قورقذص آةتتع هةقعقةتةن  
ضة ظذالرنعث قعلغان    آعشعلةرغا شئرعك آةلتىرضةن  اهللا تاظاال . ص آةتكعلع تاسال قالدع   علعظورذنلعرعدعن قوزغ 

ارق   “الظعالهة ظعللةلال  ”نعث  اهللا تاظاالبعز ياخشعلعقلعرع مةنصةظةت قعلمايدذ،      علعقدئضةن سأزنع دئيعش ظ
  . نع ظارزذ قعلعمعزعبعر دةص ظئتراص قعلغان مأمعنلةرنعث ضذناهلعرنع آةحىرىؤئتعشنع اهللا تاظاال

دا تذرغان         «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع    سعلةر ظأزةثلةرنعث ظعحعثالردعكع ظألىش ظالدع
أل      دئضةن سأزنع سئلعص بئرعثالر، آعمك      “الظعالهة ظعللةلال ”نعث ظاغزعغا   آعشعلةر دا ع ظذ سأزنع ظ  ىش ظالدع

ذ  ة، ظ ب بول  دئس رعش ؤاجع ة آع دذنعثغا جةننةتك دعن »ع اه ظان ةيغةمبةابعالرس االمدعن ص ذ : ر ظةلةيهعسس ظ
أ عحذس ةن آعشعض دا دئض اق ؤاقتع ورعدعزنع س االم. ؟ دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ «: ص اق (ب أزنع س س

دا دئ  ةندعن  يعشؤاقتع دا دئض ةل ؤاقتع ةآر )  آئس ة( ةكب نعجةننةتك دذ )  آعرعش ب قعلع دعن  »ؤاجع  ظان
 بعلةن  نعث نامع  اهللا جئنعم ظذنعث ظعلكعدة بولغان زات      مئنعث   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع   

دعكع     ث ظعحع نالر، زئمعنالرنع مانالر، زئمع ةر ظاس ةمكع، ظةض ذنعث ت  ،قةس عدعكع ؤة ظ ذنعث ظارعس عدعكع ئ ظ ض
ة        “الظعالهة ظعللةلال   ” ؤة   ةرعصعضة قويسا عنعث بعر ت   تاراز نةرسعلةرنعث هةممعسعنع  دئضةن سأزنع ظذنعث يةن

  . »عدذتئ بئسعص آنعث ظئغعرلعقع تارازعنع بذ سأز، ظةلؤةتتة،بعر تةرعصعضة قويسا
االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادعن ص ةد، ظةبذمذس ام ظةهم دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

اال« دذةتكة سةؤرظةزعيظاثلعغان عسع دعن باشقاهللا تاظ ذ، .  قعاللماي ا قعلعص، ة ضآعشعلةرظ ساالمةتلعك ظات
ذالردعن  االالرنع(ظ ل ب ةر خع ذالرغا رعز) ه ذرذص ؤة ظ عمذ قعقايت رعص تذرس ذالر( بئ ئرعك ) ظ ذنعثغا ش ظ

  . »آةلتىرعدذ ؤة ظذنعث بالعسع بار دةيدذ
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 ذش ع بول تذر اهللا بالعس ق ظةمةس ا اليع ةنع  غ ذقاتلعرعنعث ظعحي ةث  مةخل ذنعثغا ت دعن ظ ع
وق،  دعغعنع ي ع،آئلع عدذر هةمحىنك ذنعث بةندعس ذقاتالر ظ ة مةخل ذثا . م االش دعاهللا تاظ داق دئ :  مذن

 شىبهعسعزآع، -شةك . غا بةندة بولذص بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذراهللا ظاسمانالردا ؤة زئمعندا 
نعث اهللا قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع  .ظذالرنع تذلذق ظعضةللعدع ؤة سانعنع مذآةممةل بعلدعاهللا 

  . دةرضاهعغا تةنها آئلعدذ
* * * * * * *  

 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yèôf u‹ y™ ãΝßγ s9 ß≈ uΗ ÷q §9$# #tŠãρ ∩∉∪ $ yϑ̄Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö¡¡ o„ 

y7 ÏΡ$|¡Ï= Î/ u Ïe±t6 çFÏ9 ÏµÎ/ šÉ) −G ßϑ ø9 $# u‘ É‹Ζ è? uρ Ïµ Î/ $YΒ öθ s% #t‰ —9 ∩∠∪ öΝ x. uρ $ sΨ õ3n= ÷δ r& Ο ßγn= ö6 s% ÏiΒ Aβ ös% ö≅ yδ §Ït éB 

Ν åκ÷] ÏΒ ôÏiΒ >‰tn r& ÷ρr& ßì yϑ ó¡n@ öΝ ßγ s9 #K“ ø. Í‘ ∩∇∪  
ىن  انالر ظىح ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ةن اهللا ظعم دا (هةقعقةت ذالرنعث دعللعرع ) ظ

ةؤمنع !) ظع مذهةممةد(. 96مذهةببةت صةيدا قعلعدذ  تةقؤادارالرغا خذش خةؤةر بئرعشعث ؤة سةرآةش ق
. 97ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، بعز قذرظاننع سئنعث تعلعث بعلةن حىشعنعشلعك قعلعص نازعل قعلدذق 

اآع  رةر ظةهةدعنع آأرةلةمسةن؟ ي ذالردعن بع ظذالردعن ظعلضعرع نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق، ظ
ذالردعن (ثلعياالمسةن؟ ظذالردعن بعرةر صةس ظاؤاز ظا  يةنع ظذالر شذنداق تةلتأآىس هاالك قعلعندعكع، ظ

  . 98)آأرضعلع ؤة ظاؤازعنع ظاثلعغعلع هئح ظةهةدع قالمعدع
سالعدعغانلعقع تةقؤادار آعشعلةرنع ياخشع آأرىشنع نعث دعللعرعغا آعشعلةرنعث اهللا تاظاال

  توغرعسعدا
 بةندعلعرعنع  )ياخشع ( ياخشع ظعشالرنع قعلغان       ،زع قعلعدعغان  را نعاهللا تاظاال  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   

ةقؤادار  قا ت نع باش ع آأرىش العدعغانلعقع،ياخش ا س دعلعرعنعث دعللعرعغ ع بةن ةردعدع ياخش ةؤةر ب . ن خ
  . رمدذحوقذمذشذنداق بولذشع 

 )دعن ظعحع بذ هةدعسلةرنعث  (. مدعن نذرغذنلعغان هةدعسلةر آةلدع   بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال   
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      هذرةي، ظةبذ ظعمام ظةهمةد  اهللا «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      رعدعن ص

اال ا    تاظ أرىص قالس ع آ دعنع ياخش ر بةن اقعرعص ، بع ع ح ل :  جعبرعظعلن ع جعبرعظع ةن ص ! ظ ع  ام النعنع ياخش
 :ضة ظذ ظاسماندعكعلةر . شع آأرعدذ  دعن جعبرعظعل ظذنع ياخ نظا.  دةيدذ، ظذنع ياخشع آأرضعن   مذ سةن ،آأردىم

اال دذ ا صاهللا تاظ ع آأرع أرىثالر   ،النعنع ياخش ع آ ذنع ياخش علةرمذ ظ دذر دةص جاآا، س ةن . الي ذنعث بعل  ش
دذظاسماندعكع ذنع ياخشع آأرع ا تاشلعنعدذ  . لةرمذ ظ أرىش زئمعنغ ذنع(ياخشع آ ةر ظ ذل ) زئمعندعكعل قوب

ظع  : لسا جعبرعظعلنع حاقعرعص    بعر بةندعنع يامان آأرىص قا   اهللا تاظاال . )ذ آعشعنع ياخشع آأرعدذ   ظ(قعلعص  
ل ةن ! جعبرعظع ام ةن ص ان آأرعم عن  ،النعنع يام ان آأرض ةنمذ يام دذ، س ان     ظا. دةي ذنع يام ل ظ دعن جعبرعظع ن

 دةص ، سعلةرمذ ظذنع يامان آأرىثالر   ،النعنع يامان آأرعدذ ا ص اهللا تاظاال  :ضة  ظاندعن ظاسماندعكعلةر .آأرعدذ 
شذنعث  (امان آأرىش زئمعنغا تاشلعنعدذ،     ي. ظاسماندعكعلةر ظذنع يامان آأرعدذ    شذنعث بعلةن    .ذيدجاآارال

  . »)مذ ظذنع يامان آأرعدذآعشعلةربعلةن زئمعندعكع 
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ةم، ظةبذ ع ظةبذهات ةت هذرةيظعبن ةنلكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رع
دع اال«: قعل دعنع ياخشع اهللا تاظ ر بةن ة بع اقعرعص، آأرس ع ح ذنعثغا (: جعبرعظعلن ةن ) ظ االنهةقعقةت عنع ص

أردىم ع آ ةن،ياخش ذنمذ س ع آأرع ظ عن ياخش دذ ،ض دذ،   . دةي ئالن قعلع ة ظ ذ ظاسماندعكعلةرض دعن ظ ظان
دذ  ( ع آأرع ذنع ياخش ماندعكعلةر ظ دعكع    . )ظاس أرىش زئمعن ع آ دعن ياخش ىر آعشعلةرظان ة حىش لعدذ، ىض
ذالردعن : نعث بذ سأزعنعث مةنعسعدذر   اهللا تاظاال  ،بذ. )ذنع ياخشع آأرعدذ   ظ آعشعلةرظاندعن زئمعندعكع   ( ظ

ظعلضعرع نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالردعن بعرةر ظةهةدعنع آأرةلةمسةن؟ ياآع ظذالردعن بعرةر 
اؤاز ظاثلعياالمسةن؟  علع ؤة (صةس ظ ذالردعن آأرض دعكع، ظ ةلتأآىس هاالك قعلعن ذالر شذنداق ت ةنع ظ  ي

  . »)ظاؤازعنع ظاثلعغعلع هئح ظةهةدع قالمعدع
 توغرعسعدا ىرىلضةنلعكع  قذرظاننعث خذش بئشارةت ؤة ظاضاهالندذرذش ظىحىن حىش ظاخعرعدا  اهللا تاظاال 
دع  داق دئ ةدعنع : مذن رةر ظةه ذالردعن بع دذق، ظ االك قعل ةرنع ه ذن ظىممةتل عرع نذرغ ذالردعن ظعلض ظ

اؤاز ظاثلعياالمسةن؟ آأرةلةمسةن؟ ياآع ظذالردعن بعرةر ص  ةلتأآىس هاالك (ةس ظ ذالر شذنداق ت ةنع ظ ي
  . )قعلعندعكع، ظذالردعن آأرضعلع ؤة ظاؤازعنع ظاثلعغعلع هئح ظةهةدع قالمعدع

ىتىن هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع      . شذنعث بعلةن سىرة مةريةمنعث تةصسعرع تىضعدع        اهللا ص
  ! غا خاستذرتاظاال
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
صةقةت . 2قذرظاننع ساثا سئنع جاصاغا سئلعش ظىحىن ظةمةس. 1!)يةنع ظع مذهةممةد(اها ت

) آةث(ظذ زئمعننع ؤة . 3 نةسعهةت قعلعش ظىحىن نازعل قعلدذق-قورقعدعغانالرغا ؤةز ) اهللا دعن(
عدعن نازعل قعلعنغان ظئضعز ظاسمانالرنع يا  مةرهةمةتلعك اهللا ظةرش ظىستعدة . 4راتقان زات تةرعص

ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع، ظذالرنعث ظارعسعدعكع ؤة يةر . 5قارار ظالدع) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة(
 يةنع اهللا نعث مىلكعدذر، اهللا نعث مةخلذقاتعدذر، اهللا(ظاستعدعكع شةيظعلةرنعث هةممعسع اهللا نعثدذر 

ياآع يوشذرذن سأزلعسةث، اهللا نعث (ظةضةر سةن ظاشكارا سأزلعسةث . 6)نعث تةسةررذصع ظاستعدعدذر
اهللا . 7، حىنكع، ظذ سعرنع ؤة ظذنعثدعنمذ مةخصعيرةك ظعشالرنع بعلعص تذرعدذ)نةزعرعدة ظوخشاشتذر

  . 8يوقتذر، اهللا نعث ضىزةل ظعسعملعرع بار) بةرهةق(دعن باشقا هئح مةبذد 
  رظان آةرعمنعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن ؤةز ـ نةسعهةت ظىحىن حىشىرىلضةنلعكع توغرعسعدا قذ

ةر ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرصلعرع هةققعدة سىرة  ئشعدا آئلعدعغان سىرعنعث ب  نعث بئشعدا  ةبةق
  . بذ يةردة قايتا توختالمايمعز. ظأتكةن ظعدذقسأزلةص 
 ظىحىن ظةمةسقذرظاننع ساثا سئنع جاصاغا سئلعش    بذ ظايةت هةققعدة جذؤةيبعر، زةههاآنعث

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةندة  : مذن ة حىشىرض ذرظاننع صةيغةمبعرعض اال ق ذنعث  ،اهللا تاظ ذ ؤة ظ  ظ
ذنعث  اهابعلعرع ظ أآىملعرنع(س ىزدع) ه رعكالر.يىرض لعك مذش دعن قذرةيش ةد:  ظان ذرظان مذهةمم ذ ق نع ب

يةنع (اها ت:  اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع    شذنعثدعن آئيعن . ، دئدع ذتجاصاغا سئلعش ظىحىن حىشىص   
قورقعدعغانالرغا ) اهللا دعن(صةقةت . قذرظاننع ساثا سئنع جاصاغا سئلعش ظىحىن ظةمةس. !)ظع مذهةممةد

دذق -ؤةز  ل قعل ىن نازع عهةت قعلعش ظىح ذمان    نةس ع آعشعلةر ض ذمراهلعقتعكع هئلعق ةنع ظعش ض  ي
 ياخشعلعقنع  آأص دةك ظةمةس، بةلكع اهللا تاظاال بعر آعشعضة بعلعم ظاتا قعلسا شةآسعز ظذ ظذنعثغا             قعلغان

   .ظاتا قعلغان بولعدذ

 ظايةت  135                             تاها سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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دع  داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ة ياخشعلعقنع  «: ب اال آعمض ا،اهللا تاظ رادة قعلس  ظع
سلعم مذظاؤعية رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت       بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذ  »ظذنع دعنعدا ظالعم قعلعدذ   

  . قعلغان
 اغا سئلعش ظىحىن ظةمةس اهللا تاظاال بذ   : مذجاهعد مذنداق دئدع    قذرظاننع ساثا سئنع جاص
ة دذ هةقت داق دةي دعن   :  مذن ىن ظذنعث ذنعث ظىح دعن  (ش ذد نامعزع ةنع تةهةجج اننع  ) ي والي بولغ ق
ذثالر ا ))1ظوق اهابعالر نام ذس أص ظوق دعن يعزنع آ ىن ص حارحعغانلعقع لعكع ظىح ا ،قعلعص حىشمةس  ظارغامح

اغالص    أتكىزىص ب دعن ظ ع قولتذقع ةن ظعكك ذراتتع ،بعل أرة ت ةص     .  ظ نع حةآل داق قعلعش ةت بذن ذ ظاي دعن ب ظان
  . نازعل بولدع
 قذرظاننع ساثا سئنع جاصاغا سئلعش ظىحىن ظةمةس مذنداق دئدع  بذ ظايةت هةققعدة     قةتادة :

 ظذنع رةهمةت، نذر ؤة جةننةتكة     بةلكع، .قعلعص حىشىرمعدعلعق   اهللا تاظاال ظذنع جاصا    ،مةس ظة قظذندايةنع  
  . يول باشلعغذحع قعلعص حىشىردع

 نةسعهةت قعلعش ظىحىن نازعل قعلدذق-قورقعدعغانالرغا ؤةز ) اهللا دعن(صةقةت آع، شىبهعسعز 
اب  ث آعت ع  عنعاهللا تاظاالنع ةيغةمبعرعنع ظةؤةتعش ع ؤة ص ةر حىشىرىش دعن ؤةز        نعث بةندعل عهةت ـ  ظذنعث نةس

ان قعلعص    ـ  اهللا تاظاال ظذنعثدا هاالل      آةرعم بولسا، قذرظان.  ظىحىندذرع ؤة صايدعلعنعشعظئلعش هارامنع باي
  .  نةسعهةتتذرـحىشىرضةن ؤةز 
 ظئضعز ظاسمانالرنع ياراتقان زات تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان) آةث(ظذ زئمعننع ؤةظع ، يةنع 
ةدمذهةم ةن      ! م اثا حىشىرىلض عدعن س ارع تةرعص عنعث صةرؤةردعض ة نةرس ارعث ؤة هةمم ئنعث صةرؤةردعض ذ س ب

  . قذرظان آةرعمدذر
 قارار ظالدع) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة (مةرهةمةتلعك اهللا ظةرش ظىستعدة  بذ ظايةتنعث مةنعسع

ةظرا دعتا فسىرة ظ ان قعلعن ايمعز . باي ا توختالم ةردة قايت ذ ي ذ . شذثا ب دة سةلةص ب ةتنعث مةنعسع هةققع ظاي
   .ظالعملعرعنعث دئضةن سأزع ؤة ظذالرنعث تذتقان يولع ظةث توغرعدذر

 ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع، ظذالرنعث ظارعسعدعكع ؤة يةر ظاستعدعكع شةيظعلةرنعث هةممعسع
بذ  )ظاستعدعدذريةنع اهللا نعث مىلكعدذر، اهللا نعث مةخلذقاتعدذر، اهللا نعث تةسةررذصع (اهللا نعثدذر 

ةتتعنحع قات زئمعننعث ت     : مذهةممةد ظعبنع آةظب مذنداق دئدع     ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة     ةنع ي ضعدعكع  ئي
  . نةرسعمذ اهللا تاظاالنعث بعلعشعدعن خالعي ظةمةس

 ياآع يوشذرذن سأزلعسةث، اهللا نعث نةزعرعدة ظوخشاشتذر(ظةضةر سةن ظاشكارا سأزلعسةث( ،
 ،يةنع بذ قذرظاننع حىشىرضةن  ظذنعثدعنمذ مةخصعيرةك ظعشالرنع بعلعص تذرعدذحىنكع، ظذ سعرنع ؤة

ات زئمعننع ؤة آةث ظ ة ق ان زات سعرئضعزيةتت عالرنع ظاسماننع ياراتق رةك ظعشالرنع ي ؤة ظذنعثدعنمذ مةخص
  . بعلعص تذرعدذ

دعكع سعرنع بعلعص   ظذنع ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن   «ئيتقعنكع،  ظ: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع     
دذر،    عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةن ناه دع، اهللا هةقعقةت ل قعل دعغان اهللا نازع ة(تذرع ايعتع ) بةندعلةرض ناه

   .))2»مئهرعباندذر
حىنكع، ظذ سعرنع ؤة ظذنعثدعنمذ مةخصعيرةك ظعشالرنع بعلعص تذرعدذ بذ ظايةتنعث مةنعسع 

دة  اس هةققع ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةت  ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه  رةزعيةلاله

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 20 سىرة مذزةممعل )1(
   ظايةت- 6 سىرة فذرقان )2(
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دذ دة ي  :قعلع ث آأثلع ان ظأزعنع ةن ظعنس عر دئض ذرغان نةرسعوس عش ع.دذرس قعالردعن ي مةخص ةن باش  دئض
ذت ذرذن ت اقحع بولغقان، قعليوش ذرغانم ع يوش تذرعنعن ذرغان . ظعش دة يوش أز آأثلع ان ظ اال ظعنس  ، اهللا تاظ

ذرذنقع        .ن ظعشالرنعث هةممعسعنع بعلعص تذرغذحعدذر      باشقعالردعن يوشذرذن تذتقا    اهللا تاظاال ظأتىص آةتكةن ب
دذ ع بظوخشاشالظعشالرنع ة بولعدعغان  ؤة آةلضىسعدظعشالرنع   ذقاتالر . لعص تذرع اهللا بعلعش،  نعهةممة مةخل

دا  ةهؤالعنع تاظاالنعث بعلعمع ظالدع ر آعشعنعث ظ دذظاددع آالةدبعلضةنخذددع بع ذ (،ري ذ ظ ةنع ظ ر ي الرنع بع
  . )آعشعنع بعلضةندةك بعلعدذ

دع    داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب انالر (: اهللا تاظ ع ظعنس علةرنعث !) ظ تة(س عثالر، ) دةسلةص يارعتعلعش
تعرعلدىرىلىشعثالر صةقةت بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع، بعر ظادةمنعث تعرعلدىرىلىشعضة        ) ظألضةندعن آئيعن (

  . ))1ظوخشاشتذر
 ار ) بةرهةق (مةبذد اهللا دعن باشقا هئح ذر، اهللا نعث ضىزةل ظعسعملعرع ب ةنع ساثا   يوقت  ي

  . سىصةتلةرضة ظعضة زات يوقتذرـ قذرظانع آةرعمنع حىشىرىص بةرضةن بعر اهللا تاظاالدعن باشقا ضىزةل ظعسعم 
* * * * * * *  

 ö≅ yδ uρ y79 s? r& ß]ƒÏ‰xm # y›θãΒ ∩∪ øŒÎ) # u u‘ #Y‘$tΡ tΑ$s) sù Ï&Í# ÷δ{ (# ûθèW ä3øΒ $# þ’ ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ# u # Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 

/ ä3‹Ï?# u $ pκ ÷]ÏiΒ C§t6 s) Î/ ÷ρ r& ß‰É` r& ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# “ Y‰ èδ ∩⊇⊃∪  
ظوتنعث يورذقعنع ) بعر جايدا(ظأز ؤاقتعدا مذسا . 9مذسانعث قعسسعسعدعن خةؤعرعث بارمذ؟

) بئرعص (ردىم، مةن تذرذص تذرذثالر، مةن ظوتنعث يورذقعنع آأ «: ظذ ظاظعلعسعدعكعلةرضة . آأردع
ظذنعثدعن بعرةر صارحة حوغ ظئلعص آئلعشعم ياآع ظوت بار يةردة بعرةر يول باشلعغذحعنع ظذحرعتعشعم 

  . 10دئدع» مذمكعن
  مذسا ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن ظذلذغ ؤةزعصعضة داظعر قعسسة توغرعسعدا 

عنع  االمنعث قعسسعس ا ظةلةيهعسس اال مذس الص اهللا تاظ ةردعن باش ذ ي داق ب ث قان ذنعثغا ؤةهيعنع ، ظ
 بذالرنعث هةممعسع  .باشالنغانلعقعنع ؤة ظأزعنعث ظذنعثغا قانداق سأزلعضةنلعكعنع بايان قعلعشقا باشلعدع      

االم ق  ا ظةلةيهعسس االم (يناتعسع ئمذس ذظةيب ظةلةيهعسس رعص   ) ش ئقعص بئ ع ب ث قويعن ة  (نع ذنعث بةدعلعض ظ
ا       ل ي ةآكعز يع ان س اقحع بولغ ع ظالم ذنعث قعزعن ل ظ ون يع يعن    ) آع ظ دعن آئ قذزذص بولغان ذددةتنع توش م

العنع           . بولغان ظعشالردذر  ايرعلعص آةتكةندعن آئيعن ظاي ظذ معسعرنعث زئمعنعدعن ظون يعلدعن ظارتذقراق ظ
اتتعق   . ، ظذ قعشنعث بعر آئحعسع ظعدع     ةتتع ظذ يولدعن ظئزعص آ .ظئلعص معسعرغا قاراص ماثغان ظعدع     ظذ ق

  ؤةحعدة جعلغا بعلةن تاغنعث ظارعلعقعدعكع بعر يةرضة آئلعص حىشتع     ئاثغذ بعر آ  وغذق، بذلذتلذق ؤة قار   س
ظذنعثدعن ظوت حعقمعدع،    بعراق   .قعشقا باشلعدع  ئظادعتع بويعحة ظوت قاالش ظىحىن قولعدعكع حاقمعقعنع ي         

ذ ع ش ةيتتة تاسادعص ث ي  ي ص عدعكع تاغنع وث تةرعص وت آأرى ئ ظ دا ظ ذ ظةم(دع ننع ةس اهللا  ةظ وت ظةم ة ظ  لعيةتت
دع ذرع ظع ث ن دع        )تاظاالنع داق دئ رعص مذن ارةت بئ ذش بئش ا خ اال ـ حاقعلعرعغ دعن ب ذرذص «: ، ظان ت

ظذنعثدعن بعرةر صارحة حوغ ظئلعص آئلعشعم ) بئرعص(تذرذثالر، مةن ظوتنعث يورذقعنع آأردىم، مةن 
  .»ياآع ظوت بار يةردة بعرةر يول باشلعغذحعنع ظذحرعتعشعم مذمكعن

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 28 سىرة لذقمان )1(
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ارحة حوغ        : دةص آةلدع  مذنداق   يةنة بعر ظايةتتة   يا سعلةرنعث ظعسسعنعشعثالر ظىحىن ظوتتعن بعر ص
  . ))1ظئلعص آئلةي

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سةؤرع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع          
دذ  ةت قعلع دع  : (رعؤاي داق دئ االم مذن ا ظةلةيهعسس ول    ): مذس ر ي ةردة بع ار ي وت ب ةن ظ لم غذحعنع عباش

  . آئلعشعم مذمكعنثالر ظىحىن بعر صارحة حوغ ظئلعص ذاشتذرذش ياآع ظوت تذتظذحرعتعشعم
* * * * * * *  
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دا قعلعندعكع،  ا آةلضةندة نع ع مذسا «مذسا ظوتنعث يئنعغ ةن سئنعث . 11!ظ مةن هةقعقةت
مةن . 12صةرؤةردعضارعثدذرمةن، آةشعثنع سالغعن، سةن هةقعقةتةن مذقةددةس ؤادع بولغان تذؤادا سةن

ةن . 13تاللعدعم، سةن ؤةهيعضة قذالق سالغعن ) صةيغةمبةرلعككة(سئنع  ة ظعبادةتك (مةن هةقعقةت
ماثا ظعبادةت قعلغعن، مئنع ) يالغذز(يوق، ) بةرهةق(اهللا دذرمةن، مةندعن باشقا هئح مةبذد ) اليعق

ذغعن  از ظوق ادةم ظأزعنعث . 14زعكرع قعلعش ظىحىن نام ذر، هةر ظ قعيامةتنعث بولذشع مذهةققةقت
 .15 تذتتذميمةخصع) يةنع ظذنعث قاحان بولذشعنع(ظةمةلعضة يارعشا مذآاصاتلعنعشع ظىحىن، ظذنع 

يةنع قعيامةتكة (قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغان ؤة نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةن ظادةم سئنع ظذنعثدعن 
تعن  ذنع تةستعق قعلعش ةييارلعق قعلعشتعن ؤة ظ ةن ) ت االك بولعس أزةث ه داقتا ظ توسمعسذن، ظذن

  . 16)حىنكع، ظاخعرةتتعن غاصعل بولذش، هاالآةتكة ظئلعص بارعدذ(
  ةيهعسساالمغا تذنجع قئتعم آةلضةن ؤةهعي توغرعسعدا مذسا ظةل

 ،دعكع دا قعلعن ا آةلضةندة نع ة   !ظع مذسا «مذسا ظوتنعث يئنعغ داقباشقا بعر ظايةتت  مذن
دع ذبارةك  : آةل وغرا آئلعدعغان م عنعث ضعرؤعكعضة ت ا آةلضةندة ؤادعنعث ظوث تةرعص مذسا ظوتنعث يئنعغ

ان   (ظع مذسا، «: دا ظاثالندعنع) مذنداق(جايدعكع دةرةخ تةرةصتعن     ةن،   ) ساثا سأز قعلعؤاتق مةن، هةقعقةت
  . ))2ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا دذرمةن

 مةن هةقعقةتةن سئنعث صةرؤةردعضارعثدذرمةن نعث ئ س ،ةنع مةن هةقعقةتةن ساثا سأزلعضةن     ي
ذتالعب،     آةشعثنع سالغعن  ،صةرؤةردعضارعث بولعمةن   ةلع ظعبنع ظةب ةردة ظ  ظةبذزةر، ظةبذظةييذب ؤة    بذ ي

ايعغع   ظذنعث   : ظذالردعن باشقا سةلةص ظالعملعرع مذنداق دئدع      أز ظ شةآنعث تئرعسعدعن   ئ ظألىص قالغان ظ  عظ
  . ظايعغعنع سئلعشقا بذيرذدع نعسعدعن ظذعؤاتقان ظورذننع هأرمةتلةش يىزذتذرشذثالشقا، . تعكعلضةن ظعدع
 ذؤادا ان ت ةددةس ؤادع بولغ ةن مذق اس  ظ  سةنسةن هةقعقةت ع ظابب ة، ظعبن ةلع ظعبنع ظةبذتةله

اهللا  .دئضةن بعر جعلغعنعث ظعسمعدذر   ) ؤاذت: (رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
                                                 

  مع ظايةتنعث بعرقعس– 29 سىرة قةسةس )1(
  .  ظايةت– 30 سىرة قةسةس )2(
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دذ       دا             : تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي املعق مذقةددةس ؤادع ذؤا ن أز ؤاقتعدا ظذنع صةرؤةردعضارع ت مذنداق  (ظ
  . )1(حاقعردع) دةص

 سةن ؤةهيعضة قذالق سالغعن ،  تاللعدعم) صةيغةمبةرلعككة(مةن سئنع        ة اهللا تاظاال بذ هةقت
ةيغةمبةرلعككة      ) زامانعثدعكع (مةن هةقعقةتةن سئنع        !ظع مذسا «: مذنداق دةيدذ  آعشعلةر ظارعسعدعن ص
   .)2(سأزلعشعشكة تاللعدعم) ؤاسعتةبع(ؤة مةن بعلةن 

دا  اال اهللا تاظئيتعلعشالرغا قارعغان ة ظىحىن! ظع مذسا): مذسادعن(ظ نع آعشعلةرنعث ئ سمئنعث نئم
ةردع ،ياق: ظذ. ظارعسعدعن مةن بعلةن سأزلعشعشكة تاللعغانلعقعمنع بعلةمسةن؟ دةص سورعدع   .  دةص جاؤاب ب

دع  داق دئ اال مذن ع، : اهللا تاظ ان    هئححىنك ةرلعك قعلمعغ دةك آةمت ةرلعك قعلغان ةن آةمت ا س ر آعشع ماث بع
  . ظعدع
يوق) بةرهةق(اهللا دذرمةن، مةندعن باشقا هئح مةبذد ) ظعبادةتكة اليعق( هةقعقةتةن مةن 

اد قعلعش     االدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق ظعاله يوق دةص ظئتعق ةنع شئرعكع يوق اهللا تاظ اقحع ي ان ظئيتم ظعم
  . ذرضة قويذلعدعغان ظالدعنقع شةرتتآعشعلةربولغان 
)ادةت قعلغعن ) يالغذز ا ظعب ادةتنع ماثعال قعلغعن       ،ماثا شئرعك آةلتىرمةستعن     ةنع  ي  ماث  ظعب
 ذغعن از ظوق ةتنعث مةنعسع      مئنع زعكرع قعلعش ظىحىن نام ) ظةسلةش (مئنع زعكرع قعلعش    :  بذ ظاي

ذغعن از ظوق دذلعك دئضةن،ظىحىن نام دع،  بولع ر مةنعسع. دئيعل ة بع ذنعث يةن  مئنع ظةسلعضةن ؤاقتعثدا :ظ
   .دعلدئيع، لعدذبولعك ناماز ظوقذغعن دئضةن

ةد      ام ظةهم عنع ظعم ع مةنعس ةتنعث ظعككعنح ذ ظاي ةسنعثب ذدعن   ظةن ذ ظةنه ةيغةمبةر  رةزعيةلاله  ص
سعلةرنعث بعرعثالر   «: ندىرعدذ ةقعلغان بذ هةدعسع آىحل  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت ظةلةيهعسساالمنعث  

از  ذماي(نام ان بولسا) ظوق ذخالص قالغ ذنع ،ظ اآع ظ ان بو ي ذص قالغ ا ظذنت ذنع ظلس دا  ئظ ان ؤاقتع سعضة ظالغ
  . »مئنع زعكرع قعلعش ظىحىن ناماز ظوقذغعن: حىنكع، اهللا تاظاال مذنداق دئدع. ظوقذسا بولعدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن     ظةنةس ،ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم     ص
ةت قعلعدذ   از«: دئضةنلعكعنع رعؤاي اآع ظذنع ظوقذشنع ظذنتذص   عدا ظذخالص  ؤاقتآعمكع نام  قالغان بولسا ي

العقعنع يذيذدعغان ظعش ظذنع           ،قالغان بولسا   بذنعثدعن باشقا   . ظوقذشتذر ظئسعضة آةلضةندة دةرهال    بذ خات
  . »بذ خاتالعقنع يذيذدعغان نةرسة يوقتذر

لعنعشع ظىحىن، قعيامةتنعث بولذشع مذهةققةقتذر، هةر ظادةم ظأزعنعث ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات
ذنع  عنع (ظ ان بولذش ذنعث قاح ةنع ظ ع) ي ذميمةخص دة     تذتت ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ع  ب ةلع ظعبن ظ

مةن قعيامةتنعث    : عبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             ظ ،ظةبذتةلهة
   .ا بعلدىرمةيمةنعسعغباشقظأزةمدعن قاحان بولعدعغانلعقعنع 

دع  اهللا داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ث  :  تاظ مانالرنعث ؤة زئمعننع ةت ظاس ة(قعيام ر ) ظةهلعض ظئغع
  . )3(»ظذ سعلةرضة تذيذقسعز آئلعدذ). ؤةقةدذر(

 ذنع ىن، ظ ا مذآاصاتلعنعشع ظىح ة يارعش ث ظةمةلعض ادةم ظأزعنع ةر ظ ان (ه ذنعث قاح ةنع ظ ي
لعضة يارعشا مذآاصاتلعنعدعغانلعقع ةث ظأزعنعث ظةمهةممة ظادةمنع(اهللا تاظاال   تذتتذميمةخصع) بولذشعنع
عدا دع  ) توغرعس داق دئ دذ        : مذن اتعنع آأرع ذنعث مذآاص ةن، ظ ش قعلعدعك ع ظع ك ياخش ع زةررعحعلع . آعمك

                                                 
   ظايةت- 16 سىرة نارعظات )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 144 سىرة ظةظراف )2(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 187 سىرة ظةظراف )3(
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ةقةت قعلمعشعثالرنعث    )1( آعمكع زةررعحعلعك يامان ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث جازاسعنع تارتعدذ           سعلةر ص
  . ))2جازاسعنع تارتعسعلةر

يةنع (عيامةتكة ظعشةنمةيدعغان ؤة نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةن ظادةم سئنع ظذنعثدعن ق
أزةث هاالك ) قعيامةتكة تةييارلعق قعلعشتعن ؤة ظذنع تةستعق قعلعشتعن  داقتا ظ توسمعسذن، ظذن

  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق)حىنكع، ظاخعرةتتعن غاصعل بولذش، هاالآةتكة ظئلعص بارعدذ(بولعسةن 
  . )3(تاشالنغان حاغدا، ظذنعث مئلع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ) دوزاخقا(ظذ : دةيدذ

* * * * * * *  
 $ tΒ uρ y7 ù= Ï? y7 ÏΨŠ Ïϑ uŠÎ/ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘ Ïδ y“$ |Átã (# àσ2 uθs? r& $ pκ ö n= tæ ·èδ r&uρ $pκ Í5 4’ n?tã ‘Ïϑ uΖ xî 

z’ Í< uρ $pκ Ïù Ü> Í‘$ t↔ tΒ 3“ u ÷z é& ∩⊇∇∪ tΑ$s% $yγ É)ø9 r& 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∪ $ yγ8 s)ø9 r' sù # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π ¨Šxm 4 të ó¡n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% $ yδ õ‹ è{ 

Ÿω uρ ô# y‚s? ( $ yδß‰‹ ÏèãΨ y™ $ yγ s?u Å™ 4’ n<ρW{$# ∩⊄⊇∪  
ا ع مذس ذ؟ ! ظ ة ظ دعكع نئم وث قولذث ع. 17»ظ ا ظئيتت ذنعثغا «: مذس ام، ظ ث هاس ذ مئنع ظ

ئق  ازاث ق ة باشقا ظئهتعياجلعرعممذ تايعنعمةن، ظذنعث بعلةن قويلعرعمغا غ ةن، مئنعث يةن عص بئرعم
مذسا ظذنع تاشلعؤعدع، ظذ ناضاهان  .19دئدع» تاشلعغعن) يةرضة (ظذنع ! ظع مذسا«: اهللا. 18»بار

ظذنع تذتذؤالغعن، قورقمعغعن، ظذنع دةسلةصكع «: اهللا ظئيتتع. 20مئثعؤاتقان بعر يعالنغا ظايالندع
  . 21يتذرعمعزهالعتعضة قا) يةنع هاسعلعق(

  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث هاسعسعنعث يعالنغا ظأزضةرضةنلعكع توغرعسعدا 
ا مأجعز     اآعتع ؤة آاتت ةن ص االمغا بةرض ا ظةلةيهعسس ث مذس ذ اهللا تاظاالنع ث  عب عدذر، اهللا تاظاالنع س

ةنلعكعنع          ةيغةمبةر ظعك عنعث ص ةن آعش أجعزعنع آةلتىرض ذ م ةنلعكعنع ؤة ب عز ظعك ذدرعتعنعث حةآس ق
  . »ظوث قولذثدعكع نئمة ظذ؟! ظع مذسا. علدىرعدعغان ظادةتتعن تاشقعرع بعر صاآعتتذرب

ظذ مئنعث هاسام، ظذنعثغا تايعنعمةن، ظذنعث بعلةن قويلعرعمغا غازاث قئقعص «: مذسا ظئيتتع
ةنع ظذنعث بعلةن قويلعرعمغا غازاث ظ     »بئرعمةن، مئنعث يةنة باشقا ظئهتعياجلعرعممذ بار  رغعتعص ع  ي

اهان . دئدع» تاشلعغعن) يةرضة(ظذنع ! ظع مذسا «: اهللابئرعمةن   ذ ناض ذنع تاشلعؤعدع، ظ مذسا ظ
دع  ا ظايالن ر يعالنغ ان بع ا ظوخشاش   مئثعؤاتق دعغان جعنغ ز هةرعكةت قعلع ايعتع تئ ا ناه ذ هاس ةنع ظ  ي

ذنع دةسلةصكع «: اهللا ظئيتتع . يعالنغا ظايالندع  ةنع (ظذنع تذتذؤالغعن، قورقمعغعن، ظ )  هاسعلعق ي
  . هالعتعضة قايتذرعمعز

* * * * * * *  
 öΝ ßϑ ôÊ$# uρ x8y‰ tƒ 4’ n< Î) y7 Ïm$uΖ y_ ólã øƒ rB u !$ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Î öxî > ûθß™ ºπtƒ# u 3“ u ÷z é& ∩⊄⊄∪ y7 tƒ Îß∴Ï9 ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ# u 

“ u ö9 ä3ø9 $# ∩⊄⊂∪ ó= yδ øŒ$# 4’ n< Î) tβöθ tã ö Ïù … çµ̄Ρ Î) 4 xösÛ ∩⊄⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ ÷yu õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ö Åc£o„ uρ þ’ Í< “ ÍøΒ r& 

                                                 
  .  ظايةتلةر8 – 7 سىرة زعلزةلة )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7 سىرة تةهرعم )2(
  .  ـ ظايةت11 سىرة لةيل )3(
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∩⊂⊃∪ ôŠß‰ ô© $# ÿÏµÎ/ “ Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµø. Îõ° r& uρ þ’ Îû “ Í øΒ r& ∩⊂⊄∪ ó’ s1 y7 ys Îm7|¡èΣ #[ ÏVx. ∩⊂⊂∪ x8 uä. õ‹ tΡ uρ # ¶ÏW x. ∩⊂⊆∪ y7 ¯Ρ Î) 

|MΖ ä. $ uΖ Î/ # [ÅÁ t/ ∩⊂∈∪  
الغعن  تعغا س ذثنعث ظاس ذثنع قولتذق ارغعن(قول دعن حعق ةيعب )ظان داق ظ ذ هئحقان  -، ظ

ظاق  ذص (نذقسانسعز هالدا ظاص ذق بول دذ، ) نذرل ذ (حعقع دذر ) ب ساثا حوث . 22ظعككعنحع مأجعزع
عتعمعز عنع آأرس أجعزعلعرعمعزدعن بةزعس دعن . 23م ةن هةددع ذ هةقعقةت ارغعن، ظ ة ب صعرظةؤنض

يةنع ظعمان بعلةن ؤة (مئنعث قةلبعمنع آةث قعلغعن، ! صةرؤةردعضارعم«: ا ظئيتتعمذس. 24»ظاشتع
تعلعمدعن آئكةحلعكنع  .26مئنعث ظعشعمنع ظاسانالشتذرغعن. 25)صةيغةمبةرلعك بعلةن نذرالندذرغعن

أتىرؤةتكعن  ذالر مئنعث سأزىمنع حىشةنسذن . 27آ ارذننع . 28ظ ا ظاظعلةمدعن قئرعندعشعم ه ماث
ذنع . 31  ـ  30ظذنعث بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعن. 29ةمحع قعلعص بةرضعنيارد مئنعث ظعشعمغا ظ

ن ئرعك قعلغع ايمعز . 32ش بعه ظئيتق أص تةس اثا آ ز س ةن بع ذنعث بعل رع . 33ب أص زعك اثا آ س
  . 35»سةن هةقعقةتةن بعزنع آأرىص تذرغذحعسةن. 34ظئيتقايمعز

قسانسعز ظاصظاق نذرلذق بولذص  ظأزعنعث قولتذقعدعن نذمذسا ظةلةيهعسساالمنعث قولعنعث
  حعققانلعقع توغرعسعدا 

 اهللا تاظاالنعث ظذنع    ، بولسا  مأجعزة ذ  ظ  .مأجعزعدذر بذ مذسا ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن ظعككعنحع         
ذقعغا   ع قولت ث قولعن قاظأزعنع عسئلعش ظاق ، بذيرذش تعدعن ظاص ذقعنعث ظاس ث قولت ذص قولعنع ذق بول   نذرل

  . شعدذرحعقع
 ذثنعث ظاستعغا سالغعن ذثنع قولتذق ارغعن (قول دعن حعق اال باشقا  )ظان ة اهللا تاظ بعر ظايةتت

ارالص    (قولذثنع قوينذثغا سالغعن، ظذ هئحقانداق ظعللةتسعز  : مذنداق دئدع  ارحة ظايدةك ص ظاق  ) بعر ص ظاص
ؤالغعن    ذثنع يعغع ظع قعلعش ظىحىن، قول ةنع (بولذص حعقعدذ، قورقذنحنع دةص ذ )قوينذثغا سئلعؤالغعني ، ب

  . )1(حوثلعرعغا صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن صاآعتتذر) ؤة ظذنعث قةؤمعنعث(ظعككعسع صعرظةؤنضة 
 ارغعن (قولذثنع قولتذقذثنعث ظاستعغا سالغعن ةتنعث مةنعسع هةققعدة       )ظاندعن حعق  بذ ظاي

دع داق دئ د مذن تعغا س:مذجاهع ذثنعث ظاس القعنعثنع قولتذق الغةن ظ قا  س داق قعلعش ذنعث ظذن عن، ظ
ظايدةك  قول هةقعقةتةن    ظذ    ،لعص حعقارسا  ئقعنعث ظعحعضة س    ذ مذسا ظةلةيهعسساالم قولعنع قولت    ،شعذبذيرذل

  . هالعتعدة حعقاتتعنذرلذق 
 ظاق -ظذ هئحقانداق ظةيعب دا ظاص ذص ( نذقسانسعز هال ذق بول ةتنعث     حعقعدذ ) نذرل  بذ ظاي

ا  ع ظابب دة ظعبن ع هةققع قعالر   مةنعس ذددع ؤة باش اك، س ةتادة، زةهه د، ق ذما، مذجاهع ذ ظةنه س رةزعيةلاله
اآع باشقا    ذا ظةلةيهعسساالمنعث قولعنعث قولتيةنع مذس: مذنداق دئدع  قعدعن ظاصظاق حعقعشع ظاق آئسةل ي

   .تذربعر آئسةللعكتعن ظةمةس
دع  داق دئ ا قولعن  : هةسةنبةسرع مذن ةمكع، مذس ةن قةس امع بعل ذددع اهللا تاظاالنعث ن دعن خ ع قوينع

اردع،   ة حعق ذرغان هالةتت ذر حعحعص ت ةنحعراغدةك ن ا ظةلةيهعسساالم شذنعث بعل ةن  مذس ظأزعنعث هةقعقةت
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع– 32س  سىرة قةسة)1(
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ساثا حوث مأجعزعلعرعمعزدعن : صةرؤةردعضارعغا ظذحراشقانلعقعنع بعلدع، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع       
   .بةزعسعنع آأرسعتعمعز

نع دعنغا حاقعرعش ظىحىن ظذنعث قئشعغا بئرعشقا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤن
  بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا 

صعرظةؤنضة بارغعن، ظذ هةقعقةتةن هةددعدعن ظاشتع ـ يةنع سةن، ظأزةث قئحعص حعققان شةهةر  
االغعال  همعسعرنعث صادعشا ارغعن، سةن ظذنع شئرعكع يوق يالغذز اهللا تاظ عرظةؤننعث قئشعغا ب ع بولغان ص

ادةت  ذنع ظعب اقعرغعن، ظ قا ح ةؤالدعغاقعلعش راظعل ظ لعققا  ظعس ذالرنع قعينعماس قا ؤة ظ علعق قعلعش  ياخش
ذيرذغعن، هةقعقةتةن ظذ هةددعدعن ظئشعص      ذتتع ؤة   )  قعلدع سع خذدالعق دةؤا (آةتتع ؤة  ب دذنيانع دوست ت

   .صةرؤةردعضارعنع ظذنتذدعظذلذغ 
  آلعرع توغرعسعدا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالدعن تعلعضةن تعلة

 ع ن، ! صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتت ةلبعمنع آةث قعلغع ةن ؤة (مئنعث ق ان بعل ةنع ظعم ي
بذ مذسا ظةلةيهعسساالمنعث       مئنعث ظعشعمنع ظاسانالشتذرغعن  )صةيغةمبةرلعك بعلةن نذرالندذرغعن 

حىنكع،  . شعنع سورعشعدذرذرذرالندذنبعلةن  نذرع  ظأزعنعث صةرؤةردعضارعدعن دعلعنع ظعمان ؤة صةيغةمبةرلعك       
ذيرذدع    قا ب ر ظعش وث بع ايعتع ح ظذليعتع ناه ذنع مةس اال ظ اال .اهللا تاظ ذنع اهللا تاظ اال ظ ار  اهللا تاظ نع ظعنك

تا  دعن         قعلعش ذزذن ؤة هةددع ةث ظ أمرع ظ اهلعقعنعث ظ أص، صادعش ةث آ كعرع ظ ان، ظةس ذححعغا حعقق ةث ظ ظ
دعغانلعقعنع ؤة خةلقلعرعضة ظأزعدعن باشقا بعر ظعالهنعث     ظئشعص ظأزعنعث هةقعقةتةن اهللا تاظاالنع تونذماي     

ذقع ةنيوقل ة يةتك دعغان دةرعجعض دعكع نع دةؤا قعلع ذ زامان اه  ، ش وث صادعش ةث ح دعكع ظ ةر يىزع ي
عرظةؤننعث( ةؤةتتع) ص عغا ظ االم.قئش ا ظةلةيهعسس دا   مذس ك ؤاقتع عدعكع آعحع عرظةؤننعث تةربعيعس ، ص

ألتىرىص قويدع، شذنعث        . تذرغان ظعدع صعرظةؤننعث ظادةملعرعنعث قئشعدا   ظذ ظذالرنعث ظعحعدعن بعرسعنع ظ
ىردع           بعلةن ظذالرنعث ظأزعنع ظألتىرىؤئتعشعدعن قورقذص      .ظون يعلدعن ظارتذقراق مذددةت ظذالردعن قئحعص ي

اه ذالرغا ظاض ذنع ظ اال ظ ق اهللا تاظ ادةت قعلعش ا ظعب رال اهللا تاظاالغ وق بع ئرعكع ي ذالرنع ش ا الندذرغذحع ؤة ظ
االم     ا ظةلةيهعسس ذثا مذس ةؤةتتع، ش ص ظ ذحع قعلع دع حاقعرغ دةك دئ ةنع . يذقعرعقعدعكع ةر مي ث ئظةض نع

   . مةن بذ ظعشنع ظورذنلعيالمايمةن،سةث ؤة سةن ماثا ياردةمدة بولمعساثمعظعشعمغا سةن ياردةم بةر
ظذالر مئنعث سأزىمنع حىشةنسذن. تعلعمدعن آئكةحلعكنع آأتىرؤةتكعن آعحعك  يةنع ظذنعث
 آئكةح  ، سةؤةبع بعلةن ظذ   عيذلغان ؤاقتعدا حوغنع ظاغزعغا سالغانلعق    وظالدعغا خورما بعلةن حوغ ق    ؤاقتعدا  

ةلكع  . دعمعئتعشنع سورع  وقعتعؤنعث هةممعسعنع ي لعكع ظذ اهللا تاظاالدعن آئكةح    .بولذص قالغان ظعدع   ةقةت  ب ص
ع   ذنعث مةقس علةر ظ أزلعيةلةيدعغان هالةتك  عنع تآعش عدةك س ورعدع حىشةنض عنعال س ذ اهللا  . ة آئلعش ةر ظ ظةض

عنع ي   ذنعث هةممعس االدعن ظ ا  وقعتعتاظ ةن بولس نع تعلعض عنع    ،ؤئتعش ذنعث هةممعس اال ظ ة اهللا تاظ  ظةلؤةتت
ةيغةمبةرلةر   يوقعتع ئكعن ص ةتتع ؤة ل عنع   (ؤئت داق نةرس ةر قان االدعن ه ةدة ) اهللا تاظ ة ظ عدعن عىزي بتعلعس س

ازراق  )  آةتمةي يوقعلعصصةقةت ( شذثا ظذنعث آئكةحلعكع .علةيدذصةقةت ظأزلعرعنعث هاجعتعضة حذشلذق ت   ظ
  . قئلعص قالدع
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ةلكع  : دئضةن سأزعنع خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع     ) ظادةملعرعضة(اهللا تاظاال بذ هةقتة صعرظةؤننعث       ب
   .)1(»ياخشعمةن) يةنع مذسا ظةلةيهعسساالمدعن(مةن ظوحذق ضةص قعاللمايدعغان بذ ظةرزعمةس ظادةمدعن 

ماثا ظاظعلةمدعن قئرعندعشعم هارذننع ياردةمحع قعلعص بةرضعنمذسا ظةلةيهعسساالمنعث  بذ 
االدعن( قا   ظأزع) اهللا تاظ عدعن باش عي ظعش ث خذسذس ةنلعكعدذر نع عنع تعلعض ر نةرس ر  . بع عمذ بع ذ بولس ظ
ذ ث عقغت لعرعدا    (نع هارذننع ةتكىزىش ظعش ع ي ث دعنعن ة اهللا تاظاالنع ذنعثغا يا) آعشعلةرض عص ظ ردةملعش

   .دذرنع سورعشعبئرعشع
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤرع، ظعبن ا : س مذس

دعال ةيغةمبةرلعك بئرعلضةن ساظةتنعث ظأزع ةيغةمبةرلعك ،ظةلةيهعسسساالمغا ص ارذن ظةلةيهعسساالمغعمذ ص  ه
   .بئرعلدع

ةت قع    داق دةص رعؤاي ةم مذن ع ظةبذهات دعظعبن ثعص     : ل ىن مئ ش ظىح ةج قعلع أمرة ه ة ظ ةزع ،ظاظعش  ب
 :)باشقا آعشعلةردعن  ( ظاندعن ظذ بعر آعشعنعث     .غا آئلعص حىشتع  جايسةهرالعق آعشعلةر ظولتذراقالشقان 

ر   ع بع ادا قايس داشدذني ر  قئرعن ث بع عغا ظأزعنع ايدا ية قئرعندعش ةك ص ورعغانلعقعنع  ت ب ةن؟ دةص س كىزض
 مةن  ،اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع   :  ظذ آعشع  . دةص جاؤاب بةردع   ، بعلمةيمعز بعز: ظذنعثغا ظذالر . ظاثلعدع

دا انغلةنمةي قةسةم قعلغكظاندعن مةن آأثلىمدة ظذ ظعك : ظاظعشة مذنداق دئدع  . بعلعمةن دئدع   ظذ  ،ا قارعغان
ايدا يةتكىزضةنلعكعنع بع   قئرعندعشعغا ظأزعنعث قئرعنداشنعث هةقعقةتةن دذنيادا قايسع بعر       ،لعدعكةن بةك ص

دعم ع. دةص ظويلع ذ آعش االدعن : ظ االم اهللا تاظ ا ظةلةيهعسس عمذس االمنع (قئرعندعش ارذن ظةلةيهعسس ) ه
ايدا يةتكىزضةن    هارذنغا  صةيغةمبةر قعلعص بئرعشنع تعلعضةن ؤاقتعدا      اهللا : ظاندعن مةن  .  ظعدع، دئدع  بةك ص

   .، دئدعم ظذ آعشع راست ظئيتتع،ن قةسةمكعةتاظاالنعث نامع بعل
مذسا اهللا نعث دةرضاهعدا     : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع ماختاص مذنداق دئدع          

  .))2يلذق ظعدعذظابر
  ظذنعث بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعن بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دئدع  :

  .  بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعنقئرعندعشعم هارذن
ساثا . بذنعث بعلةن بعز ساثا آأص تةسبعه ظئيتقايمعز. ا ظذنع شئرعك قعلغعنمئنعث ظعشعمغ

ايمعز  رع ظئيتق أص زعك داق آ د مذن دع مذجاهع ذرغان ؤة     :  دئ ذرغان، ظولت أرة ت االنع ظ دة اهللا تاظ ر بةن بع
  . لمايدذ ظذ، اهللا تاظاالنع آأص زعكرع قعلغذحعالرنعث قاتارعدعن بوالةيئنعحة ياتقان ؤاقتعدا زعكرع قعلمعغذح

 ةن أرىص تذرغذحعس ع آ ةن بعزن ةن هةقعقةت ة   »س ةيغةمبةرلعكنع بعزض ئنعث ص ز س ةنع بع  ي
  . كعثضة ساثا هةمدذساناالر ظئيتعمعزبةرضةنلعكعثضة ؤة بعزنع دىشمعنعمعز صعرظةؤنضة ظةؤةتكةنلع

* * * * * * *  
 tΑ$s% ô‰ s% |MŠÏ?ρé& y7 s9÷σ ß™ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪ ô‰ s)s9 uρ $ ¨Ψ uΖ tΒ y7 ø‹n= tã ¸ο § tΒ #“ u ÷z é& ∩⊂∠∪ øŒÎ) !$ uΖ øŠxm÷ρ r& #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& 

$ tΒ # yrθãƒ ∩⊂∇∪  Èβr& ÏµŠ ÏùÉ‹ ø% $# ’ Îû ÏNθç/$−G9 $# Ïµ‹ ÏùÉ‹ø% $$ sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9$# ÏµÉ) ù= ã‹ ù= sù Ο u‹ø9 $# È≅ Ïm$¡¡9$$ Î/ çν õ‹è{ù' tƒ Aρ ß‰ tã ’ Ík< 
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   ظايةت- 52 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع69 سىرة ظةهزاب )2(
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4’ n?tã tΒ … ã&é# àõ3 tƒ ( y7≈ uΖ ÷èy_ u sù #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& ó’ s1 § s) s? $pκ ß] ø‹tã Ÿω uρ tβu“ øt rB 4 |M ù= tG s% uρ $ T¡øtΡ y7≈ uΖ øŠ¤fuΖ sù zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 

y7≈ ¨Ψ tG sùuρ $ZΡθçFèù 4  

) بذنعثدعن باشقا(. 36سئنعث سورعغان نةرسعلعرعث ساثا بئرعلدع! ظع مذسا«: اهللا ظئيتتع
ظأز ؤاقتعدا ظاناثنعث آأثلعضة صةقةت ؤةهيع ظارقعلعق  .37ساثا يةنة بعر قئتعم ظعنظام قعلغان ظعدذق

العنع (ظذنع «) ظئيتتذقكع(. 38»دعغان نةرسعلةرنع سالدذق عبعلعن ةنع ب الغعن، ساندذققا س ) ي
ذنع مئنعث ) ساندذق بعلةن (ظاندعن ظذنع  ا تاشلعسذن، ظ ذنع قعرغاقق ا ظ دةرياغا تاشلعغعن، دةري

مئنعث قوغدعشعم ظاستعدا . »)باقسذن (ظئلعص ) صعرظةؤن(دىشمعنعم ؤة ظذنعث دىشمعنع بولغان 
أز ؤاقتعد . 39لعنعشعث ظىحىن، ساثا مةن تةرةصتعن بولغان مذهةببةتنع سالدعم عتةربعي ا سئنعث ظ

سعلةرضة ظذنع باقعدعغان بعر آعشعنع آأرسعتعص «: بئرعص) صعرظةؤننعث ظاظعلعسعضة(هةمشعرةث 
ذرذص . دئدع» قويايمذ؟ ذنعثغا قايت بعز سئنعث ظاناثنع خذش بولسذن، قايغذرمعسذن دةص سئنع ظ

ىك باالالر بةردذق، سةن بعر ظادةمنع ظألتىرىص قويدذث، سئنع بعز غةمدعن خاالس قعلدذق، سئنع تىرل
  . بعلةن سعنعدذق

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث تعلعضةن تعلةآلعرعنعث قوبذل بولغانلعقعغا خذش بئشارةت 
  ةنلعكع توغرعسعداىلضص ظأتلع ظةسلعتعثبئرعلضةنلعكع ؤة بذرذنقع ظعنظامالرنع

سع ظذنع    ظانع. مذسا ظةلةيهعسساالمنعث تعلعضةن تعلةآلعرعنع اهللا تاظاالنعث ظعجابةت قعلعشعدذر       ،بذ
انئظ د     ،معتؤاتق ذرغان ؤاقتع ذص ت عدعن قورق ذنع ظألتىرىؤئتعش ث ظ ذنعث ظادةملعرعنع عرظةؤن ؤة ظ  اهللا ا ص

تذر    ةتلعرعنع ظةسلعتعش ان نئم ذنعثغا قعلغ ث ظ ع  .تاظاالنع عنعث قورقذش ذ   ظانعس ذآع، ظ ةؤةب ش دعكع س
راظعل ظةؤالدع  العالرنع ظألتىر  دعن ظعس ك ب ذلغان آعحع الردا ت ىتذغ ان يعل ذلؤاتق ذنعث  .دعغان ظعذغ دعن ظ  ظان

ذنع ظ   عدع، ظ ع ياس اندذقتعن بعرن ئلعص ئظانعسع س اندذققا س ذص س تعص بول اندذقنع ظا،مع ةن ر س ا بعل غامح
عغا ق  ل دةرياس اغالص نع ع وب ذص بئرةتت ذحع ظأي ر ظا،ي ر ظ ث بع اغالص ق  عغامحعنع ة ب ر يئرعض ث بع ذق ونع يذقل

العنع ظ(ظعدع   دا ساندذقنع ظائب ارتعص آئلعص ظذنع ظ غارمعتعدعغان ؤاقتع ة ئمحا بعلةن ت ذص يةن معتعص بول
دا ظا ) ساندذقنع(بعر قئتعم ظذ  . )يذص بئرةتتع ودةرياغا ق  غامحا ظذنعث قولعدعن حعقعص     رباغالي دةص تذرغان

  . ظةنسعرةشكة باشلعدعظذ شذنعث بعلةن  .آئتعص دةريا ظذنع ظئقعتعص آةتتع
ذنعث  اال ظ ةنلعكعاهللا تاظ دة ظةنسعرعض دع مذنهةققع ع : داق دئ انعث ظانعس انعث (مذس مذس

عرظةؤ اثالصص انلعقعنع ظ ىص قالغ ا حىش ةس        ) ننعث قولعغ اتتع، ذهـ ظ عنع يوق العنع (ش ث ب ذنعث اهللا نع ظ
ظعشةنضىحعلةردعن بولذشع ظىحىن، ظذنعث آأثلعنع خاتعرجةم قعلمعغان بولساق، ظذ        ) قايتذرذش ؤةدعسعضة 

   .))1دعبالعنع ظاشكارعالص قويغعلع تاس قالغان ظع
عرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر ظذنع     (دةريا ظذنع ظئقعتعص ظاصعرعص صعرظةؤننعث هويلعسعغا تاشلعدع          ص

ة مذنداق دئدع         ) دةريادعن سىزىؤالدع  اقعؤةت        : اهللا تاظاال بذ هةقت عرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر مذسانع ظ ص
علعق       ةنع   )2(سىزىؤالدع ) ةرياسعدعن نعل د (قعلعش ظىحىن    ) نعث مةنبةسع   (ظأزلعرعضة دىشمةن، ؤة خاص ي

راظعل      ذص ظعس عدعن قورق ص قئلعش انعث حعقع ذالر مذس ث   عرعظةؤالدلظ ك بالعالرنع ذلغان آعحع دعن تذغ
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع– 10 سىرة قةسةس )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8 سىرة قةسةس )2(
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ا   ان ؤاقعتت عنع ظألتىرىؤاتق اال،هةممعس ىح         ( اهللا تاظ ة آ ذنعث  ـ هةمم ذدرةت ظ عرظةؤن ؤة )دذرععدكلظعق ، ص
ةن مذس      ع بعل ع آأرىش انع ياخش ث مذس ذنعث ظايالعنع ةص    ظ امعقعنع ي ذنعث ت عدة ظ عرظةؤننعث ظاظعلعس  ،ا ص

ىتىؤةتتع     عسعدة بولذش عسىيعنع ظعحعص ظذالرنعث تةربعي    :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    .نع تةقدعر قعلعص ص
 مئنعث قوغدعشعم . »)باقسذن(ظئلعص ) صعرظةؤن(ظذنع مئنعث دىشمعنعم ؤة ظذنعث دىشمعنع بولغان

  . ، ساثا مةن تةرةصتعن بولغان مذهةببةتنع سالدعملعنعشعث ظىحىنعظاستعدا تةربعي
 ساثا مةن تةرةصتعن بولغان مذهةببةتنع سالدعمسةلةمة ظعبنع    بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 

   .نع بةندعلعرعمضة ياخشع آأرسةتتعمئيةنع مةن س: آذهةيعل مذنداق دئدع
 لعنعشعث ظىحىن عمئنعث قوغدعشعم ظاستعدا تةربعيمةنعسع هةققعدة ظةبذظعمران    بذ ظايةتنعث 

نع بةندعلعرعمضة  ئمةن س  لعنعشعث ظىحىن  عيةنع سةن اهللا تاظاالنعث آأز ظالدعدا تةربعي: جذنع مذنداق دئدع  
ادعن سىزىص ظالغاندعن آئيعن ظذنع ظ            .ياخشع آأرسةتتعم  معتعش  ئ صعرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر ظذنع دةري

ذنلعغان ظ ىن نذرغ اقعرئظىح انعالرنع ح ك ظ عمذنع علع ظذن ،عص آةلس عنعمذ ظةمض ذالرنعث بعرس ذ ظ دع ع ظ مع
   .)شع ظعدعذلعيةتتة بذ اهللا تاظاالنعث بعر ظورذنالشتذرةظةم(

أز ظانعسع آئلعشتعن   (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع     ظعلضعرع مذسانع سىت ظةمضىزضىحع     ) ظ
 ظأزعنعث ظذنع     ،الرنعث قئشعغا بئرعص    ظاندعن ظذنعث هةمشعرعسع ظذ    ))1ظايالالرنعث ظئمعتعشعدعن توستذق  

  . دعغانلعقعنع ظئيتتععيو قعتعصباقعدعغان بعر آعشعنع ظذالرغا آأرس
ة مذنداق دئدع         سعلةرضة مذسانع باقعدعغان ظوبدان        «: نعث هةمشعرعسع  مذسا : اهللا تاظاال بذ هةقت

ةنع مةن سعلةرنع صذل      ))2دئدع» بعر ظاظعلعنع آأرسعتعص قويايمذ؟ ظذالر مذسانع ظعخالس بعلةن باقعدذ          ي
ظاندعن ظذ ظذالر بعلةن مذسانع        . ؟ دئدع  ايمذ ن بعر آعشعنعث قئشعغا باشالص بار         معتعص بئرعدعغا  ئظئلعص ظ 

اردع  ئلعص ب ذ ظةمحةآنع ظاغزعغا ، ظذنعث ظانعسعنعث قئشعغا ظ ةمحعكعنع تةثلعؤعدع ظ ذنعثغا ظ ظانعسع ظ
معتعص  ئ ظذالر مذسانع ظ . خذش بولذشتعناهايعتع دعنععغا سالغانلعق ز ظذالر مذسانعث ظةمحةآنع ظاغ    .سالدع

ةخت        ادا ب ةن مذسانعث ظانعسع دذني ةن صىتىشتع، شذنعث بعل ذنعث بعل دعغانغا ظ العـ بئرع  يساظادةت ؤة ظ
تع ة ظئرعش ا ظةجرعض ة آاتت قا ؤة ظاخعرةتت نع .تذرمذش ذ ظعش اال ب االمغا ( اهللا تاظ ا ظةلةيهعسس ان مذس باي

بعز سئنعث ظاناثنع خذش بولسذن، قايغذرمعسذن دةص سئنع ظذنعثغا : عمذنداق دئد) قعلعص بئرعص
   .قايتذرذص بةردذق

 سةن بعر ظادةمنع ظألتىرىص قويدذث، سئنع بعز غةمدعن خاالس قعلدذق   عرظةؤننعث ةنع ص  ي
ةنلعكع       ع ظألتىرؤةتك عرلعقتعن بعرن ذنعث معس انلعقع ظ ذص قالغ ةآحع بول ذنع ظألتىرم ث ظ ظادةملعرعنع

لعقع ياخشع   ئظاندعن ظذ ظذالردعن قئحعص مةديةندعكع بعر بذالقنعث قئشعغا آةلدع، ظذنعثغا ه               . ذرظىحىند
ع  االم  (آعش ذظةيعب ظةلةيهعسس ةنع ش دع ) ي داق دئ ذظةيب: مذن دعن   «:  ش م قةؤم ورقمعغعن، زالع ق
   .))3دئدع» قذتذلدذث

* * * * * * *  

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 12 سىرة قةسةس )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 12 سىرة قةسةس )2(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 25 قةسةس  سىرة)3(
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) بذ يةرضة(تةقدعر بعلةن ! ةديةنلعكلةر ظارعسعدا آأص يعلالر تذردذث، ظاندعن، ظع مذساسةن م

ةيغةمبةر قعلعص ؤةهيع نازعل قعلعشعمغا (سئنع مةن مئنعث مذهةببعتعمضة . 40آةلدعث ةنع ص ) ي
ئلعص ) هارذن (سةن ؤة سئنعث قئرعندعشعث !) ظع مذسا (. 41تاللعدعم مئنعث مأجعزعلعرعمنع ظ
صعرظةؤننعث يئنعغا بئرعثالر، ظذ هةقعقةتةن . 42ر، مئنعث زعكرعمضة سذسلذق قعلعص قالماثالربئرعثال

اآع -ظذنعثغا يذمشاق سأز قعلعثالر، ظذ ؤةز . 43هةددعدعن ظاشتع   نةسعهةتنع قوبذل قعلعشع، ي
  . 44قورقذشع مذمكعن) هةددعدعن ظاشقانلعقعنعث ظاقعؤعتعدعن(

 ،يغةمبةرلعككة تالالنغانلعقع ؤة ظذنعث صعرظةؤننعث قئشعغا بئرعصمذسا ظةلةيهعسساالمنعث صة
   دعنغا حاقعرعشقا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا ،ظذنعثغا يذمشاق سأزلةرنع قعلعص

ةن سعنعدذق، سةن : اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع      االالر بعل ىك ب سئنع تىرل
 بذ آةلدعث) بذ يةرضة(تةقدعر بعلةن ! ذث، ظاندعن، ظع مذسامةديةنلعكلةر ظارعسعدا آأص يعلالر تذرد

ةنع  : مذجاهعد مذنداق دئدع  ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة     بذ يةرضة   (ؤةدة بعلةن  !) ظاندعن سةن ظع مذسا    (ي
ةتادعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت              .)آةلدعث  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذرازاق مذظةممةردعن ق
  . ثغا تةقدعر قعلعنغان ؤاقتعدا آةلدعثذبذ يةرضة صةيغةمبةر بولذش! مذسا ظع: قعلعدذ
 تاللعدعم) يةنع صةيغةمبةر قعلعص ؤةهيع نازعل قعلعشعمغا(سئنع مةن مئنعث مذهةببعتعمضة 

دة ظةبذ      ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذخارع ب ام ب داق    هذرةيظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رع
ةنلعكعنع رعؤ دذدئض ةت قعلع تع«: اي االم ظذحراش ا ظةلةيهعسس ةن مذس االم بعل ادةم ظةلةيهعسس ا .ظ  مذس

االم  االمغا (ظةلةيهعسس ادةم ظةلةيهعسس ةتتعن      :)ظ ذالرنع جةنن ان ؤة ظ عز قعلغ علةرنع بةختس ىتىن آعش  ص
دع   ةن دئ ان آعشعس االم  . حعقارغ ادةم ظةلةيهعسس االمغا (ظ ا ظةلةيهعسس ةن، اهللا تاظاال:)مذس ا س نع ئ سغ

ارةت ( ةيغةمبةرلعكتعن ظعب ة ؤة ؤةهع  ) ص ذغ ؤةزعصعسعض ث ظذل ةن    يظأزعنع ةؤراتنع، حىشىرض ان ت ة تاللعغ سعض
دع ع بوالمآعش ةن؟ دئ االم . س ا ظةلةيهعسس ة:مذس ةردع ، هةظ اؤاب ب ا   . دةص ج االم مذس ادةم ظةلةيهعسس  ظ

ئزعلعص آةتكةنلعكعنع   مئنع يارعتعشتعن ظعلضعرع بذ ظعشنعث ماثا ي       ) اهللا تاظاال ( سةن   :ظةلةيهعسساالمغا
ةؤراتتعن( ةن) ت دع،بعلضةنس االم .  دئ ا ظةلةيهعسس ة:مذس دع،  هةظ االم    . دئ ادةم ظةلةيهعسس ةن ظ ذنعث بعل ش

  . »مذسا ظةلةيهعسساالمنع صاآعتتا يئثعؤالدع
)مئنعث مأجعزعلعرعمنع ظئلعص بئرعثالر، ) هارذن(سةن ؤة سئنعث قئرعندعشعث !) ظع مذسا

 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع  قعلعص قالماثالرمئنعث زعكرعمضة سذسلذق
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله علةر : ظابب نع مئس رع قعلعش ع زعك ن

  . حعكتىرمةثلةرئآ
داق دئض    ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن د يةن دة مذجاهع ةت هةققع ذ ظاي ةنلعكعنع ب

 ظذ ظعككعسعنعث   :تعكع مةقسةت  بذ ظايةت  .ص قالماثالر عشعنع زعكرع قعلعشتا بوش   ئسعلةر م : رعؤايةت قعلعدذ 
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لعق  ةل قارعماس لعكع ؤة س اص آةتمةس تا بوش رع قعلعش االنع زعك دذراهللا تاظ رع .ع ظىحىن االنع زعك  اهللا تاظ
عرظةؤننعث نعثقعلعش اردةم ؤة ص ذ ظعككعسعضة ي ذقعنع يةرض( ظ ىن عظذر) ةحوثل ىح بولذشع ظىح دعغان بعرآ

  .  الزعمدذرعصعرظةؤن بعلةن آأرىشكةن ؤاقتعدعمذ ظذ ظعككعسعنعث اهللا تاظاالنع زعكرع قعلعش
ظذنعثغا يذمشاق سأز قعلعثالر، . صعرظةؤننعث يئنعغا بئرعثالر، ظذ هةقعقةتةن هةددعدعن ظاشتع
ذ ؤةز  اآع -ظ ع، ي ذل قعلعش عهةتنع قوب دعن ظاش ( نةس دعنهةددع ع ) قانلعقعنعث ظاقعؤعتع قورقذش
ذمكعن اردذر      م رةت ب ا ظعب ايعتع آاتت ة ناه ذ ظايةتت رةت  . ب ذ ظعب ةن ب  ، ب عرظةؤن هةقعقةت ذق  ص  ؤة ويذنتاؤل

دذر  ذحعغا حعققان ةث ظ تا ظ ذق قعلعش ث .حوثل االم اهللا تاظاالنع ا ظةلةيهعسس دعكع  مذس ذ ؤاقتع ش
ةل       ظةث ظعلغار آع   نمةخلذقاتلعرعنعث ظعحعدعن تالالنغا   بعلعك عشعدذر، شذنداق تذرذص قعلعنغان دةؤةتنعث غ

   . مذاليعم ؤة يذمشاق سأزلةر بعلةن دةؤةت قعلعشقا بذيرذدعضةبولذشع ظىحىن اهللا تاظاال ظذنع صعرظةؤن
لذ      ع ظذس أزلةر ؤة ياخش اق س ع يذمش اال دةؤةتن دع    باهللا تاظ داق دئ عدا مذن ش توغرعس ةن قعلع :  بعل

  ا ارعثنعث يولعغ ة(صةرؤةردعض ا ي الم دعنعغ لذبتا ياخشع ؤةز  ) نع ظعس ةتلعك ظذس ةن  -هئكم عهةت بعل  نةس
  .)1(بعلةن حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلةشكعن) يةنع مذخالعصةتحعلعك قعلغذحعالر(دةؤةت قعلغعن، ظذالر 

* * * * * * *  
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بعز هةقعقةتةن ظذنعث بعزنع ظالدعراص جازالعشعدعن ياآع تئخعمذ ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر

ةن «:  اهللا ظئيتتع .45دئيعشتع» هةددعدعن ظئشعشعدعن قورقعمعز  سعلةر قورقماثالر، مةن هةقعقةت
ة  ةن بعلل علةر بعل اؤابعنع (س ةن ج ة بةرض ذنعث سعلةرض ةن، ) ظ اثالص تذرعم ة (ظ ذنعث سعلةرض ظ

دعغانلعرعنع قعل ةن) ع أرىص تذرعم رعص،.46آ ا بئ عرظةؤننعث يئنعغ علةر ص ز ” س ز ظعككعمع بع
صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعسع بولعمعز، ظعسراظعل ظةؤالدعنع قويذؤةتكعن، بعز بعلةن آةتسذن، ظذالرنع 

ا . قعينعمعغعن وغرا يولغ دذق، ت ئلعص آةل ةن صةرؤةردعضارعثنعث مأجعزعسعنع ظ ساثا بعز هةقعقةت
 شىبهعسعز ؤةهيع قعلعندعكع، - بعزضة شةك .47ظامان قالعدذ) اهللا نعث ظازابعدعن(ضةشكةن ظادةم ظة
ظازابقا دذحار ) قاتتعق(ضةن ظادةم ىيىز ظأر) ظعماندعن(ظعنكار قعلغان، ) غةمبةرلعرعنعياهللا نعث صة(

  . 48» دةثالر“بولعدذ
 تاظاالنعث ظذنع خاتعرجةم قعلغانلعقع اهللاؤة مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤندعن قورققانلعقع 

  توغرعسعدا 
ة، ذ ظايةتت اال ب ارذن ظةاهللا تاظ ا ؤة ه اال مذس االمالرنعث اهللا تاظ عنع دعنلةيهعسس أزلعرعنع ساقلعش  ظ

ةردع     ةؤةر ب ةنلعكعنع خ داق دئض ص مذن عكايةت قعلع ذنعثغا ش ص ؤة ظ ةص قعلع ذالر: تةل : ظ
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع125 سىرة نةهل )1(
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ذنعث ! صةرؤةردعضارعمعز« دعن بعز هةقعقةتةن ظ اآع تئخعمذ هةددع دعراص جازالعشعدعن ي  بعزنع ظال
  .دئيعشتع» ظئشعشعدعن قورقعمعز

 ظذنعث سعلةرضة بةرضةن (سعلةر قورقماثالر، مةن هةقعقةتةن سعلةر بعلةن بعللة «: اهللا ظئيتتع
سع بذ ظايةتنعث مةنع آأرىص تذرعمةن) ظذنعث سعلةرضة قعلعدعغانلعرعنع(ظاثالص تذرعمةن، ) جاؤابعنع
ةنع ماثا   : زةههاك، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       هةققعدة   ي

نعث  ئعنعث مزضعن تعسعلةرنعث ظعشلعرعثالردعن آعحعككعنعمذ بعر نةرسة يوشذرذن بولمايدذ، سعلةر ظذنعث             
دذ   ذذيرذقنعث رذخسعتعمسعز ؤة ب  ئ ظذ م   .ثالرظذنتذص قالما لذمدا ظعكةنلعكعنع   وق  نةصةس  ،مسعز سأز قعاللماي

  . عدذرنعث ياردعمعم سعلةر بعلةن بعللئناش ظىحىن سعلةرنع تذتالمايدذ، مظااللمايدذ ؤة قعي
  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤنضة قعلغان نةسعهعتع توغرعسعدا 

كةن ساثا بعز هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثنعث مأجعزعسعنع ظئلعص آةلدذق، توغرا يولغا ظةضةش
ادةم  دذ ) اهللا نعث ظازابعدعن (ظ ةر سةن  ظامان قالع ةنع ظةض سةن، ع توغرا يولغا ظةضةشسةث ظامان بول     ي

ة      ع هعرةقلعض ث آاتتعس االمنعث رذمنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ذنعث ظىح ةنش داق  ظةؤةتك دة مذن  خئتع
ان ال   «: يئزعلغ ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا تاظاالنع قةتلعك ؤة مئهرعب ايعتع شةص ةت  (.يمةنناه ذ خ اهللا ) ب

 توغرا يولغا ظةضةشكةن آعشع ظامان      .عن رذمنعث آاتتعسع هعرةقلعضعدذر   تتاظاالنعث صةيغةمبعرع مذهةممةد  
سةن، اهللا تاظاال   عنع ظعسالمغا حاقعرعمةن، مذسذلمان بولغعن ظامان بول     ئ مةقسةت مةن هةقعقةتةن س  .بولعدذ

  . »ساثا ظةجرعثنع قوش بئرعدذ
ةردة مذ  ذ ي ذثا ب االمالر صعرظةؤن ش ارذن ظةلةيهعسس ا ؤة ه ةس دع ض داق دئ ز :  مذن ز ظعككعمع بع

صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعسع بولعمعز، ظعسراظعل ظةؤالدعنع قويذؤةتكعن، بعز بعلةن آةتسذن، ظذالرنع 
ا . قعينعمعغعن وغرا يولغ دذق، ت ئلعص آةل ةن صةرؤةردعضارعثنعث مأجعزعسعنع ظ ساثا بعز هةقعقةت

اهللا ( شىبهعسعز ؤةهيع قعلعندعكع، -بعزضة شةك . ظامان قالعدذ) اهللا نعث ظازابعدعن (ظةضةشكةن ظادةم
دعن (نكار قعلغان، ظع) غةمبةرلعرعنعينعث صة  ىز ظأر ) ظعمان ادةم ىي اتتعق (ضةن ظ ا دذحار ) ق ظازابق
  .بولعدذ

دع   داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ع :  اهللا تاظ ذناهتا(آعمك دا، ض عدعكةن) آذفرع دعن ظاش ا  .حئكع دذني
ع   اخعرةتتعن(تعرعكحعلعكعن ةن ) ظ ذق آأرعدعك دذ  . ظارت ةم بولع ةن جةهةنن ايع هةقعقةت ذنعث ج  ))1ظ

      ةقةت     . سعلةرنع الؤذلداص تذرغان ظوتتعن ظاضاهالندذردذم ) ظعماندعن (ظعنكار قعلغان،   ) هةقنع (ظذنعثغا ص
دذ  ادةمال آعرع ىز ظأرىضةن ظ ذرظانغا)2( )ي عر ق از ظو )آاص ذ . قذمعدعظعشةنمعدع، نام ئكعن ظ ذرظاننع(ل ) ق

  .)3(يىز ظأرىدع) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع ؤة 
* * * * * * *  
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   ـ ظايةتكعحة39 ــــ 37 سىرة نازعظات )1(
   ـ ظايةتكعحة16 ـــــ 14 سىرة لةيل )2(
   ـ ظايةتلةر32 – 31 سىرة قعيامةت )3(
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ةندعن ( عدعن ؤةهيع قعلعنغان نةرسعلةرنع يةتكىزض اال تةرعص ظذالر صعرظةؤنضة آئلعص اهللا تاظ
يعن  عرظةؤن ) آئ م؟ «: ص ارعثالر آع علةرنعث صةرؤةردعض ا، س ع مذس دع » ظ ع .49دئ ا ظئيتت :  مذس

ا قعلدع، ) ظأزعضة مذناسعب (رآع، هةممة نةرسعضة صةرؤةردعضارعمعز شذنداق زاتتذ « شةآعل ظات
:  صعرظةؤن ظئيتتع.50»آأرسةتتع) ظاندعن ظذالرغا ياشاش يوللعرعنع، صايدعلعنعدعغان نةرسعلعرعنع(

ظذالر «:  مذسا ظئيتتع.51»)يةنع قانداق بولغان؟(ظأتىص آةتكةن ظىممةتلةرنعث هالع قانداق؟ «
ذمات صة عدعكع مةل ذزدا توغرعس اهعدا لةؤهذلمةهص ارعمنعث دةرض ذر(رؤةردعض ، )خاتعرعلةآلعكت

  .52صةرؤةردعضارعم هةم خاتاالشمايدذ هةم ظذنتذمايدذ
  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث ظأزظارا قعلعشقان مذنازعرعسع توغرعسعدا 

ع بو       ارع ؤة ظعضعس ع، صةرؤةردعض عنعث ظعاله ة نةرس عرظةؤننعث هةمم اال ص ث  اهللا تاظ ان اهللا تاظاالنع لغ
ذالر (: خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع  دئضةن سأزلعرعدعن  مذسا ظةلةيهعسساالمغا   ،ظعنكار قعلعص  نعبارلعقع ظ

: صعرظةؤن) صعرظةؤنضة آئلعص اهللا تاظاال تةرعصعدعن ؤةهيع قعلعنغان نةرسعلةرنع يةتكىزضةندعن آئيعن
م؟ « ارعثالر آع علةرنعث صةرؤةردعض ا، س ع مذس دع» ظ ةنع  دئ دع(ي داق دئ عرظةؤن مذن علةرنع ): ص س
ا( ةن ) (ماث ص ظةؤةتك ةلحع قعلع ةن ؤة    ) ظ ذنع تونذمايدعكةنم ةن ظ ةن م م؟ هةقعقةت ارعثالر آع صةرؤةردعض

  . سعلةرنعث مةندعن باشقا ظعالهعثالرنعث بارلعقعنع بعلمةيدعكةنمةن
 ضة مذناسعب ظأزع(صةرؤةردعضارعمعز شذنداق زاتتذرآع، هةممة نةرسعضة «: مذسا ظئيتتع (

 »آأرسةتتع) ظاندعن ظذالرغا ياشاش يوللعرعنع، صايدعلعنعدعغان نةرسعلعرعنع(شةآعل ظاتا قعلدع، 
داق     ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

  . اراتتعيةنع هةممة نةرسعضة ظذنعث جىصتعنع ي: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ظعنساننع  : زةههاك يةنة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         

  .  قوينع قوي قعلدعةشةك ؤئشةآنع ظئظعنسان، ظ
ةيس دذ    ل ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ذلةيم مذجاهع ع ظةبذس عنع  :  ظعبن ة نةرس هةمم

، مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      ظةبذنةجعيه ظعبنع   . تكة آعرضىزدع  ظذنعثغا مذناسعص آئلعدعغان سىرة   
  . ياراتتع) ضة مذناسعص آئلعدعغان شةآعلدةعظأز(ؤارنع عهةممة جان: رعؤايةت قعلعدذ

دع   داق دئ ةير مذن ع جذب ةظعد ظعبن دعغان   : س عص آئلع ذنعثغا مذناس ذقاتالرغا ظ ة مةخل ةن تهةمم
ذال   انغا ظ ةردع، ظعنس ذش ب ذالر،الرنعثغقذرذل ث  غ ظ ا قوينع ث ؤة ظعتق ةالرغا ظعتنع ةآلعنعشذن قذرذلت   ش

ةردع ؤة نةرسعلةرنع شذنعثغا   بةرمعدع  ذقاتالرغا ظأزلعرعضة اليعق نةسعللعنعش يوللعرعنع ب ة مةخل ، هةمم
ارعتعلعش، رعز     . ردعىظورذنالشت قعلعص   مذناسعص آئلعدعغان     ق تئصعص يئيعش   ع مةخلذقاتالرنعث بعرسعنعث ي

   .مايدذعظوخشبعر ـ بعرعضة  ظعشلعرع ؤة نةسعللعنعش
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب الرنع   : اهللا تاظ ايدعلعق ظعش ذقاتقا ص ذالرغا   (مةخل دع، ظ دعر قعل تةق

) ظذالرنعث (نئمة ظعش قعلعشعنع   ) مةخلذقاتالرنعثبارلعق (يةنع ظذ ) 1(آأرسةتتع) صايدعلعنعش يوللعرعنع
ةللعرعنع ؤة رعز دعر قعل عظةج ع تةق ىتىؤةتتع قلعرعن ص ص ارلعق  .ع دذ  ب ة ماثغذحع ذ بويعح ذقاتالر ش  .رمةخل

  . تعشكة قادعر بواللمايدذئبعرسعمذ ظذنعثدعن حعقعص آ
يةنع قانداق بولغان؟(ظأتىص آةتكةن ظىممةتلةرنعث هالع قانداق؟ «: صعرظةؤن ظئيتتع(« 

ان،              أزعنع ظةؤةتكةن زاتنعث هةممة نةرسعنع ياراتق رعزق بةرضةن ؤة   ) ظذالرغا  (يةنع مذسا ظةلةيهعسساالم ظ
                                                 

  .  ظايةت– 3 سىرة ظةظعال )1(
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عرظةؤن        ) هةممة نةرسعنع ( تةقدعر قعلعص يازغان صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكعنع صعرظةؤنضة خةؤةر بةرضةندة، ص
ا         ةن مذس دعغانلعقع بعل داق بولع ث قان ةرنعث هالعنع ةن ظىممةتل أتىص آةتك اي ظ ادةت قعلم ا ظعب اهللا تاظاالغ

لعدع   كة باش اآعت آةلتىرىش االمغا ص ا س    ظةلةيهعسس دعغان بولس ةندةك بولع ةن دئض ش س ةنع ظع نعث ئ، ي
علةرنعث        ةن آعش ألىص آةتك ادةت قعلعص ظ عغا ظعب ذنعث باشقعس ةلكع ظ اي ب ادةت قعلم ارعثغا ظعب صةرؤةردعض

االم   ا ظةلةيهعسس دذ؟ مذس داق بولع ةهؤالع قان عرظةؤننعث ظ وظالص ذ س دععب داق دئ رعص مذن اؤاب بئ : غا ج
»خاتعرعلةآلعكتذر(ةرؤةردعضارعمنعث دةرضاهعدا لةؤهذلمةهصذزدا ظذالر توغرعسعدعكع مةلذمات ص( ،

   .صةرؤةردعضارعم هةم خاتاالشمايدذ هةم ظذنتذمايدذ
* * * * * * *  
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ةردع،  ئحعص ب ةردع، سعلةر ظىحىن نذرغذن يولالرنع ظ ة بعسات قعلعص ب ذ زئمعننع سعلةرض ظ

ةردع  ةن نذرغذن ظأسىملىآلةرنع ظأستىرىص ب  .53»بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةردع، ظذنعث بعل
ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ) ظذالردعن( اهللا نعث (يةثالر ؤة مال حارؤعلعرعثالرنع بئقعثالر، ظذنعثدا ظ
 سعلةرنع زئمعندعن خةلق ظةتتذق، .54نذرغذن دةلعللةر بار ) ارلعقع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان ب
هئساب (، سعلةرنع )توصعغا ظايلعنعسعلةر(سعلةرنع يةنة زئمعنغا قايتذرعمعز ) الردعن آئيعنعنعثظألض(

غا بعزنعث هةممة  شىبهعسعزآع، ظذنعث-شةك .55يةنة بعر قئتعم زئمعندعن حعقعرعمعز) ظئلعش ظىحىن
  .56باش تارتتع) ظعمان ظئيتعشتعن(ظذ ظعنكار قعلدع ؤة . مأجعزعلعرعمعزنع آأرسةتتذق

  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤنضة بةرضةن جاؤابعنعث داؤامع توغرعسعدا 
االمدعن يذقعر   ا ظةلةيهعسس عرظةؤن مذس ث     عص ذنعثغا ظأزعنع دا ظ ورعغان ؤاقتع وظالنع س دعكع س

دعصةرؤةدعضارعن  ةتلةص بئرعص مذنداق دئ ة نةرسعضة  «: ع سىص ذرآع، هةمم صةرؤةردعضارعمعز شذنداق زاتت
عب ( ة مذناس دع،   ) ظأزعض ا قعل ةآعل ظات ايدعلعنعدعغان     (ش ع، ص اش يوللعرعن ذالرغا ياش دعن ظ ظان

  . )1(»آأرسةتتع) نةرسعلعرعنع
 ةردع ص ب ات قعلع ة بعس ع سعلةرض ذ زئمعنن ذنعث ظ علةر ظ ةنع س تع ي ةي دة ت ظىس ةؤرعنعص آةتم

   . ظذخاليسعلةر ؤة سةصةر قعلعسعلةر،سعلةرعتذر
 ةردع ئحعص ب ع ظ ذن يولالرن ىن نذرغ علةر ظىح دع س داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنع :  اهللا تاظ ظ

  .)2(آأزلعضةن مةقسةتلعرعضة يئتعؤالسذن دةص، تاغالردا آةث يولالرنع ياراتتذق) سةصةردة(
 ردع، ظذنعث بعلةن نذرغذن ظأسىملىآلةرنع ظأستىرىص بةردع بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بة .

ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ) ظذالردعن( اهللا نعث (يةثالر ؤة مال حارؤعلعرعثالرنع بئقعثالر، ظذنعثدا ظ
                                                 

   ظايةت- 50 سىرة تاها )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 31 سىرة ظةنبعيا )2(
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عتعدعغان  ع آأرس ارلعقع ؤة بعرلعكعن ار ) ب ةر ب ذن دةلعلل علة.نذرغ ذق، س ةلق ظةتت دعن خ رنع زئمعن
هئساب (، سعلةرنع )توصعغا ظايلعنعسعلةر(رنع يةنة زئمعنغا قايتذرعمعز سعلة) ثالردعن آئيعنعنعظألض(

ىن  ئلعش ظىح ز ) ظ دعن حعقعرعمع تعم زئمعن ر قئ ة بع دذر    يةن عثالر زئمعن علةرنعث باشلعنعش ةنع س  .ي
ا  عص ودعن يارعتعلغان، سعلةر ظألضةن ؤاقتعدا سعلةرنع ت     عصو داداثالر ظادةم ظةلةيهعسساالم ت    سعلةرنعث غا قايت

  . ظذنعثدعن يةنة قايتا بعر قئتعم حعقعرعمعز) لعش ظىحىنئهئساب ظ(زعمعز ؤة ىآعرض
دع      داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب دع       : اهللا تاظ ذنعثغا هةم علةر ظ دذ، س علةرنع حاقعرع دة اهللا س ذ آىن ش

ةر يىزعد  «: ظئيتتع1( (صةقةت ظازغعنا تذرغاندةك ظوياليسعلةر) دذنيادا(ظئيتعص ظعجابةت قعلعسعلةر ؤة     ة ي
   .)2(»يةنة يةر ظاستعدعن حعقعرعلعسعلةر) قعيامةت آىنع(ياشايسعلةر، يةر يىزعدة ظألىسعلةر، 

 بولسعمذ ظذنعث ظعمان آةلتىرمعضةنلعكع ،اهللا تاظاال صعرظةؤنضة صىتىن صاآعتالرنع آأرسةتكةن
  توغرعسعدا 

ظعنكار قعلدع ظذ .  شىبهعسعزآع، ظذنعثغا بعزنعث هةممة مأجعزعلعرعمعزنع آأرسةتتذق-شةك
تعن (ؤة  ان ظئيتعش ارتتع ) ظعم اش ت اال ب ار    ( اهللا تاظ أجعزعلعرعنع ظعنك ث م عرالرنعث ظأزعنع آاص

ئكعن ظذالر ظذنع          : توغرعسعدا مذنداق دئدع  ) قعلعدعغانلعقع ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظئتعراص قعلدع، ل
دع  ار قعل عدعن ظعنك ش يىزعس ذق قعلع ذم ؤة تةآةببذرل ذنحع. زذل داق بذزغ ث قان الرنعث ظاقعؤعتعنع

  .))3بولعدعغانلعقعغا قارعغعن
* * * * * * *  

 tΑ$s% $ uΖ oK÷∞Å_ r& $ sΨ y_Í ÷‚ çG Ï9 ôÏΒ $ uΖÅÊ ö‘ r& x8Í ós Å¡Î0 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩∈∠∪ y7 ¨Ζ t Ï? ù' uΖn= sù 9ós Å¡Î0 Ï& Í#÷VÏiΒ ö≅ yèô_ $$ sù 

$ uΖ sΨ÷ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ # Y‰Ïã öθ tΒ ω … çµà Ï= øƒ éΥ ßøt wΥ Iω uρ |MΡ r& $ ZΡ%s3 tΒ “ Yθß™ ∩∈∇∪ tΑ$s% öΝ ä.ß‰ Ïã öθtΒ ãΠöθ tƒ Ïπ uΖƒÍh“9$# β r&uρ 

u |³øt ä† â¨$̈Ζ9$#  Y∏àÊ ∩∈∪  
دعن حعقعرعؤئتعش ) معسعر(سئهعرعث بعلةن بعزنع زئمعنعمعز ! ظع مذسا«: صعر ظةؤن ظئيتتع

ضة ظأز ساثا بعز شذنعثغا ظوخشاش سئهعر بعلةن تاقابعل تذرعمعز، سةن بعز. 57ظىحىن آةلدعثمذ؟
ظارا يعغعلعدعغان ؤاقعتنع ؤة مذظةييةن جاينع بةلضعلةص بةرضعن، سةنمذ، بعزمذ ظذنعثغا خعالصلعق 

سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان حاغ بايرام آىنع بولذص، آعشعلةر حاشكا «: مذسا ظئيتتع .58»قعلمايلع
  .59»ؤاقتعدا يعغعلسذن

علعرعنع سئهعر دةؤئلعشع ؤة ظذنعثغا صعرظةؤننعث مذسا ظةلةيهعسساالمنعث آةلتىرضةن مأجعز
  قارشعلعق قعلعشقا بعرلعشعشع توغرعسعدا

ر    ايعتع حوث بع ذنع ناه دا هاسعنع تاشالص ظ عرظةؤننعث ظالدع اال، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ص اهللا تاظ
ا ظاي  ع قولتيعالنغ دعن ؤة قولعن صذالندذرغانلعقع ظاق ،قعغا تعقع ذنع ظاص دا  ظ ذق هال دعننذرل  حعقارغانلعقع

                                                 
   ظايةت- 52 سىرة ظعسرا )1(
  .ـ ظايةت25 سىرة ظةظراق )2(
  .ـ ظايةت14 سىرة نةملة )3(
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دا   ةتكةن ؤاقتع أجعزعنع آأرس ر م ارةت حوث بع ذ س ،ظعب االمغا ب ا ظةلةيهعسس عرظةؤننعث مذس ع ئ ص نعث بعزن
ئه  تىرىص   عس ة ظةضةش علةرنع ظأزةثض ذص ،رلةش، آعش انعثنع ظاؤذت زدعن غالع    ، س ةن بع ذالر بعل ئلعش ب ظ  آ

رعمعز عثكعدةك سئه نعئبولمايدذ، بعزنعثمذ س ) غاندةكعسةن ظويل(ثدذر، بذ ظعش عرعظىحىن آةلتىرضةن سئه 
أز : ةيدذن خةؤةر بئرعص مذنداق د   دع دئضةنلعكع ،رعثغا بةك ظعشعنعص آةتمة   عبار، سةن سئه   سةن بعزضة ظ

ظارا يعغعلعدعغان ؤاقعتنع ؤة مذظةييةن جاينع بةلضعلةص بةرضعن، سةنمذ، بعزمذ ظذنعثغا خعالصلعق 
  . »قعلمايلع
 رام آىنع بولذص، آعشعلةر حاشكا ؤاقتعدا سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان حاغ باي «: مذسا ظئيتتع

مذسا  .  ظأزلعرعنعث ظعشلعرعدعن بعكار بولعدعغان آىندذر          نعث يةنع ظذ آىن هةممة آعشعلةر     »يعغعلسذن
دعغانلعقعنع،  عنعظةلةيهعسساالمنعث ظذ آىننع تاللعشع هةممة آعشعلةر بعلةن اهللا تاظاالنعث خالعغ           نع قعالالي

بعلدىرضةن  ) مذسا ظةلةيهعسساالمغا   (ضةرلعرعنعث  رعسئه) صعرظةؤننعث(ع ؤة   صةيغةمبةرلةرنعث مأجعزعلعرعن 
   .آأرىشع ظىحىندذرظأز آأزلعرع بعلةن نعث خاتا ظعكةنلعكعنع عقارشعلعق
آعشعلةر حاشكا ؤاقتعدا يعغعلسذنؤاتقان ظعشنع ذلو ظذنعث حاشضا ؤاقتعنع تاللعشع آعشعلةر ب

ايعتع ظ ةنلعكع ظىحىن  ئناه ىن دئض ق آأرس ذنعثدةك   . دذرنع ق ش لعرع داؤاملع ة ظعش ةيغةمبةرلةرنعث هةمم ص
 ، آىندىزع حاشكاه ؤاقتعدا يعغعلسذن     ،آئحعسع يعغعلسذن دئمةي     ) آعشعلةرنع ( شذثا ظذ    .اشكارا بولعدذ ظ

  . دئدع
دع  داق دئ ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع : ظعبن قان آىن قا ؤةدة قعلعش ذالرنعث يعغعلعش ظ

ةتادة ؤة ظعبنع زةيد    . عنحع آىنعدذر  هةررةم ظئيعنعث ظون  ذم ارلعق سذددع، ق ذالر ؤةدة : الر مذنداق دئدع   قات ظ
  .  ظعدعقعلعشقان آىن ظذالرنعث بايرام آىنع

ازار آىنعدذر     : سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دئدع     لةرنعث ظارعلعقعدا هئح   بذ سأز  . ظذ آىن ظذالرنعث ب
عرظةؤن ؤة ظذنعث      مذشذ آىننعث ظأز  ، هةدعستة .لعق يوقتذرتقانداق زع  نعل  (كةرلعرعنع ظةس عدة اهللا تاظاال ص
   .غانلعقع آةلدعهاالك قعل) دةرياسعدا

* * * * * * *  
4’ ¯< uθ tG sù ãβöθ tã öÏù yìyϑ yf sù … çν y‰ø‹ Ÿ2 §ΝèO 4’ sAr& ∩∉⊃∪ tΑ$s% Ο ßγs9 4 y›θ–Β öΝ ä3n= ÷ƒ uρ Ÿω (#ρã yIø s? ’ n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 

/ ä3tG Åsó¡ ãŠsù 5># x‹ yèÎ/ ( ô‰ s% uρ z>% s{ ÇtΒ 3“ u yIøù$# ∩∉⊇∪ (#ûθ ããu“≈ sΨ tG sù Ν èδ uøΒ r& óΟ ßγsΨ ÷ t/ (#ρ• |  r&uρ 3“ uθ ôf̈Ζ9 $# ∩∉⊄∪ (#ûθ ä9$s% 

÷βÎ) Èβ ẍ‹≈ yδ Èβ ü Ås≈ |¡ s9 Èβ# y‰ƒÍ ãƒ βr& Ο ä.% y Í̀ øƒ ä† ôÏiΒ Ν ä3ÅÊö‘ r& $ yϑ Ïδ Í ósÅ¡Î0 $ t7 yδ õ‹tƒ uρ ãΝ ä3ÏG s)ƒÍ sÜÎ/ 4’ n?÷W ßϑ ø9$# ∩∉⊂∪ 

(#θãèÏΗ ød r' sù öΝä. y‰ ø‹Ÿ2 §Ν èO (#θçGø $# $y |¹ 4 ô‰s% uρ yx n= øùr& tΠ öθu‹ ø9 $# ÇtΒ 4’ n?÷è tG ó™$# ∩∉⊆∪  
ة  تعص هعيل ايتعص آئ عرظةؤن ق ةنع سئهعرعضةرلةرنع( معكرعنع -ص لعدع) ي ذ . توص دعن ظ ظان

ا ( ئلعص ؤةدعلةشكةن ؤاقعتت دع ) سئهعرضةرلةرنع ؤة سئهرعدة ظعشلعنعدعغان نةرسعلةرنع ظ   .60آةل
ذالرغا ظئيتتع  ة ؤاي «: مذسا ظ لعماثالر ! سعلةرض ا يالغاننع حاص ارقعلعق (اهللا غ ةنع سئهرعثالر ظ ي

، اهللا سعلةرنع قاتتعق ظازاب بعلةن هاالك قعلعدذ، اهللا )أجعزعلعرعمضة تاقابعل تذرذشنع دةؤا قعلماثالرم
) يةنع مذسا ؤة هارذننعث ظعشع(ظذالر ظأز ظعشع  .61»غا بوهتان حاصلعغان ظادةم مةغلذب بولعدذ

بذ ظعككعسع راستال  «:ظذالر ظئيتتع .62ظىستعدة دةتاالش قعلعشتع، قعلغان دةتاالشنع يوشذرذشتع
ع  وغرا دعنعثالرن ةآحع ؤة ت ثالردعن حعقعرعؤةتم علةرنع زئمعنع ةن س ئهعر بعل ذص، س ةر بول سئهرعض
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 تةدبعرلعرعثالرنع -يةنع صىتىن حارة (هعيلةثالرنعث هةممعسعنع جةملةثالر  .63يوقاتماقحع بولعدذ
غذحعالرغا هةيؤةتلعك آأرىنىش ظىحىن قارع(، ظاندعن )غعص بعر ياقعدعن باش حعقعرعثالرعبعر نذقتعغا ي

  .64»سةص تارتعص آئلعثالر، بىضىن ظىستىنلىك قازانغان ظادةم راستال مةقسةتكة ظئرعشعدذ) مةيدانغا
ظعككع تةرةصنعث يعغعلعشع، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتع ؤة سئهعرضةرلةرنعث ظةهؤالع 

  توغرعسعدا
ة،  ذ ظايةتت اال ب عرظةؤناهللا تاظ ةن ؤاقعت ؤة  ، مذسنعث ص ةن مذظةيي االم بعل ر ا ظةلةيهعسس ةن بع   مذظةيي

دا آأرىش يعن  ىظورذن كةندعن آئ كة ؤةدعلةش دا      ،ش ذ زامان ةهةرلعرعدعن ش ع ش ث هةرقايس ث دألعتعنع  ظأزعنع
دذ  ةردعدعنغعشقا باشلعغانلعقع عقارالغان آعشعلةرنعث هةممعسعنع ي   دةص ،سئهعرضةرلعكنع بعلع .  خةؤةر ب

عرظةؤن .  ظعدعآأصةر ناهايعتع   سئهعرضةرل ذ زاماندا ظ ارلعق ظذستا سئهعرضةرلةرنع      «: ص دعمغا ب مئنعث ظال
   .))1دئدع» ظئلعص آئلعثالر

دة يعغعل     ذ آىن علةر ش دعن آعش عرظةؤن تةخ.دعظان ةت     ص ذردع، دأل ص ظولت ة حعقع لعرعمذ آاتتعباشتك
عدا  ذنعث قئش وث         ،ظ ذنعث ظ ةر ظ تع   ـ خةلقل عص تذرذش عدة تعزعلعش ول تةرعص ر   مذس. س االم بع ا ظةلةيهعسس

ذ عرظةؤننعث    عقغت ةرلةرنعث هةممعسع ص دع، سئهعرض ايعنعص آةل عغا ت ةن هاسس االم بعل ارذن ظةلةيهعسس نع ه
ةص  ار س دا قات ذصظالدع ذردع  بول زعلعص ت ازا    .  تع ةرلعرعنع ت ث هىن ذالرنع ظأزلعرعنع عرظةؤن ظ ع ص ذ آىن ظ

ذرد  ةر  .عآأرسعتعشكة قعزعقت ذالر ظةض ع غةل ( ظ ذ آىن ة قعلعظ عنع  ب أزلعرعنع مذآاصاتلعش عرظةؤننعث ظ ا ص ) س
  . عردة ؤةدة بغاعنع ظورذناليدعغانلعقعص تةلعنعث صعرظةؤن ظذالر.عتةلةص قعلد

دع    داق دئ ص مذن ة قعلع نع هعكاي ذ ظعش اال ب تعص  : اهللا تاظ عغا يئ عرظةؤننعث قئش ةرلةر ص سئهعرض
عرظةؤن . دئدع » ذآاصات بئرعلةمدذ؟  ظةضةر غةلعبة قعلساق بعزضة حوقذم م   «: آةلضةندة، ظذالر صعرظةؤنضة   : ص

دا   « ذ حاغ ة، ظ ة   (هةظ ذنعث ظىستعض دذ، ظ ات بئرعلع ة مذآاص ئقعن    ) سعلةرض ث ي ذم مئنع علةر حوق س
  .)) 2دئدع» ظادةملعرعمدعن بولذص قالعسعلةر

يةنع سئهرعثالر ظارقعلعق (اهللا غا يالغاننع حاصلعماثالر ! سعلةرضة ؤاي«: مذسا ظذالرغا ظئيتتع
، اهللا سعلةرنع قاتتعق ظازاب بعلةن هاالك قعلعدذ، اهللا )رعمضة تاقابعل تذرذشنع دةؤا قعلماثالرمأجعزعلع

أز ظعشع  .»غا بوهتان حاصلعغان ظادةم مةغلذب بولعدذ  ذالر ظ ةنع مذسا ؤة هارذننعث ظعشع (ظ ) ي
تع االش قعلعش تعدة دةت دةظىس ذالرنعث ظعحع ةنع ظ عز  : ي ةس، شةآس أزع ظةم ةرنعث س ذ سئهعرض ذ  ب ظ

ةنلةرمذ   أزع دئض ةيغةمبةرنعث س ةس   (،ص أزع ظةم ةيغةمبةرنعث س ذ ص أزع   ) ب ةرنعث س ةلكع سئهعرض ب
  . دئضةنلةرمذ بولدع

قعلغان دةتاالشنع يوشذرذشتع يةنع ظأزظارا صعحعرالشتع. بذ ظعككعسع راستال «: ظذالر ظئيتتع
ةآحع عسئه ثالردعن حعقعرعؤةتم علةرنع زئمعنع ةن س ئهعر بعل ذص، س ةر بول ع رض وغرا دعنعثالرن  ؤة ت

 يةنع ظذالر مذشذ سئهعرنعث سةؤةبع بعلةن هوقذققا ؤة مال ـ دذنياغا ظئرعشمةآحع،       يوقاتماقحع بولعدذ
  .  دئيعشتع،تعؤالماقحعرسعلةردعن هوقذقنع تا

عن ظابدذراهمان ظعبنع زةيد بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظذالر سعلةر ظعشلةتكةن يول بعلةن سعلةرد           
  .  دئيعشتع، دئدعرنع تارتعؤالماقحعثالهوقذقذ

                                                 
  .  ظايةت- 79 سىرة يذنذس )1(
   ظايةتلةر42 – 41 سىرة شذظةرا )2(
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 ىتىن حارة (هعيلةثالرنعث هةممعسعنع جةملةثالر ذقتعغا -يةنع ص ةدبعرلعرعثالرنع بعر ن  ت
) قارعغذحعالرغا هةيؤةتلعك آأرىنىش ظىحىن مةيدانغا(، ظاندعن )غعص بعر ياقعدعن باش حعقعرعثالرعي

ذ     سةص تارتعص آئلعثالر  ة     . غعلعثالر عص ي يةنع هةممعثالر بعر سةص بول مذسا ؤة هارذن ظىستعدعن غةلعب
  ! قعلعش، ظذالرنعث آأزلعرعنع باغالش ظىحىن قولذثالردعكع نةرسعلةرنع بعرال ؤاقعتتا تاشالثالر

 ةتكة ظئرعشعدذ تال مةقس ادةم راس ان ظ تىنلىك قازانغ ىن ظىس تىنلى »بىض ز ظىس ةنع بع آكة  ي
ةمما مذسا بعلةن هارذن ظىستىنلى     .لدع  بعزضة مال ـ مىلىك بئرعشنع ؤةدة قع     ،ظئرعشسةك آكة ظئرعشعص   ظ

  . قالسا، صادعشاهلعققا ظئرعشعدذ
* * * * * * *  

 (#θä9$s% # y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& z’ Å+ù= è? !$̈Β Î) uρ β r& tβθä3¯Ρ tΑ ¨ρr& ôtΒ 4’ s+ø9 r& ∩∉∈∪ tΑ$s% ö≅ t/ (#θà)ø9 r& ( #sŒ Î* sù öΝ çλé;$t7Ïm 

öΝ ßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅ §‹ sƒ ä† Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÷Λ ¿εÍ ósÅ™ $ pκ®Ξ r& 4 të ó¡n@ ∩∉∉∪ }§ y_÷ρ r' sù ’ Îû  ÏµÅ¡ø tΡ Zπx‹½z 4 y›θ–Β ∩∉∠∪ $uΖ ù= è% Ÿω 
ô# y‚ s? y7 ¯ΡÎ) |MΡ r& 4’ n?ôã F{$# ∩∉∇∪ È,ø9 r&uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠ Ïϑ tƒ ô# s)ù= s? $tΒ (#ûθ ãèuΖ |¹ ( $ yϑ ¯Ρ Î) (#θãèsΨ |¹ ß‰ ø‹x. 9Ås≈ y™ ( Ÿωuρ 

ßx Ï= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ xm 4’ sAr& ∩∉∪ z’ Å+ø9 é' sù äο u ys ¡¡9$# #Y‰ ¯gà (# ûθä9$s% $ ¨Ζ tΒ# u Éb> u Î/ tβρã≈ yδ 4 y›θãΒ uρ ∩∠⊃∪  
ع  ذالر ظئيتت ا «: ظ ع مذس اثنع ! (ظ اآع ) هاس ةن؟ ي اؤال تاشالمس ةن ظ ا (س  -ظارغامح

ظذالر . (دئدع» !بةلكع سعلةر ظاؤال تاشالثالر«:  مذسا.65»بعز ظاؤال تاشالمدذق؟) هاسعلعرعمعزنع
يةنع سئهعرنعث (ناضاهان ظذالرنعث ظارغامحعلعرع، هاسعلعرع ظذالرنعث سئهرعدعن ) تاشلعغان ظعدع

مذسا ظأزعدة قورقذنح ) بذنعثدعن (.66ظذنعثغا هةرعكةتلعنعص مئثعؤاتقاندةك تذيذلدع) رعدعنتةسع
 .68قورقمعغعن، سةن حوقذم ظىستىنلىك قازعنعسةن«ظئيتتذقكع، ) ظذنعثغا(بعز  .67هئس قعلدع

ذال  رنعث قولذثدعكعنع تاشلعغعن، ظذ ظذالرنعث آأرسةتكةن سئهعرلعرعنع دةم تارتعص يذتذؤئتعدذ، ظ
ةرلةرنعث ه  ةتكعنع سئهعرض ةقعيةت عيآأرس ا مذؤةصص ة بارس ةرلةر قةيةرض عدذر، سئهعرض لعس

ارتعص ( .69»قازعنالمايدذ مذسا هاسعسعنع تاشلعؤعدع، ظذالرنعث آأرسةتكةن سئهعرلعرعنع دةم ت
هارذن بعلةن مذسانعث «): سةجدة قعلغان هالدا يعقعلعص(شذنعث بعلةن سئهعرضةرلةر ) يىتىؤةتتع

  .70دئيعشتع» ةرؤةردعضارعغا ظعمان ظئيتتذقص
  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظذتقانلعقع ؤة سئهعرضةرلةرنعث ظعمان آةلتىرضةنلعكع توغرعسعدا 

اال اهللا  ةن آئلعش    تاظ االم بعل ا ظةلةيهعسس ةرلةر مذس ة  كةندعنسئهعرض يعن، سئهعرض نعث لةررآئ
ذالر ظئيتتع : نداق دئدع  خةؤةر بئرعص مذ  سأزعدعن   مذسا ظةلةيهعسساالمغا دئضةن   ع مذسا «: ظ ! ظ

. »بعز ظاؤال تاشالمدذق؟)  هاسعلعرعمعزنع-ظارغامحا (سةن ظاؤال تاشالمسةن؟ ياآع ) هاساثنع(
ا الثالر «: مذس اؤال تاش علةر ظ ةلكع س دع» !ب دع . (دئ لعغان ظع ذالر تاش ذالرنعث ) ظ اهان ظ ناض

ئهرعدعن  ذالرنعث س علعرع ظ امحعلعرع، هاس ئهعر(ظارغ ةنع س عرعدعني ذنعثغا ) نعث تةس ظ
  .هةرعكةتلعنعص مئثعؤاتقاندةك تذيذلدع
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ةنلعكع  داق دئض دا مذن لعغان ؤاقتع عنع تاش ذالر هاس ة ظ ر ظايةتت ة بع دعيةن ان قعلعن ذالر:  باي : ظ
ةن قةسةمكع، بعز شةك « اتتعلعقع بعل عرظةؤننعث آ ز ـ    ص ة قعلعمع دع»  شىبهعسعز غةلعب اال ))1دئ  اهللا تاظ

ر ظايةتت ة بع ان قعلعص (ة يةن ةتنع باي ا ؤة هاسعالرنع تاشلعغاندا بولغان هال دعكع ظارغامح ذالر قوللعرع ) ظ
دع داق دئ ذالرنع   : مذن دع، ظ أزلعرعنع باغلع علةرنعث آ الص آعش امحعالرنع تاش ا، ظارغ ذالر هاس ةنع (ظ ي

علةرنع  ذالر    ) آعش أحىتىؤةتتع، ظ اتتعق ح ة (ق علةرنعث آأزلعرعض وث  ) آعش دعغان ىآأر(ح نع هعرئس) نع
  . ))2آأرسةتتع
)مذسا ظأزعدة قورقذنح هئس قعلدع ) بذنعثدعن   يةنع ظذ قولعدعكع هاسعنع تاشالشتعن بذرذن 

ة ض   ةن سئهعرلعرعض ةرلةرنعث آةلتىرض علةرنعث سئهعرض زعص آ،وللعنعصآعش عئ ظئ عدعن قورقت ذ . تعش ش
ذيرذ           عؤاق قولذثدعكعنع : مذنداق دئدع   صتنعث ظأزعدعال اهللا تاظاال ظذنعثغا قولعدعكع هاسعنع تاشالشقا ب

ارتعص يذتذؤئتعدذ  مذسا  ( ظذنداق بولذشع   تاشلعغعن، ظذ ظذالرنعث آأرسةتكةن سئهعرلعرعنع دةم ت
أت ) ظةلةيهعسساالمنعث  ةن ت ذتلذقهاسسعسع هةقعقةت ذزذنبوينع ، ص ان  ،ظ  ،ؤة مةرضةن حعشلعقبئشع يوغ
ان  ايعتع يوغ دعناه ا ظايالن ر هايؤانغ ذ .بع دعن ظ ةرلةرنعثسئهع( ظان ا ؤة هاسعلعرعنع ) رض ع ظارغامح هئلعق

) غعلغان عظذ يةرضة ي  (تتع، سئهعرضةرلةر ؤة  ئةؤذت ذ ظذالرنعث بعرعنعمذ قويماي هةممعسعنع ي       ،قوغالص يىرىص 
ىص        ذ ظعشالرنع آ دىزدةـ آعشعلةر ب أزآىن ةن ظ ظ أزلعرع بعل أجعزة ؤة  .حذق آأرىشتعو آ ةن م  شذنعث بعل
   . هةق ظعكةنلعكع ؤة سئهعرضةرلةرنعث يالغانحعلعقع ظاشكارعالندعصاآعتالر ظعسصاتلعنعص، هةقنعث

 ةرلةرنعث ه ةتكعنع سئهعرض ذالرنعث آأرس ا عيظ ة بارس ةرلةر قةيةرض عدذر، سئهعرض لعس
 شذثا ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة ظذبةيدة ظعبنع ظذمةير مذنداق        مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ 

   .الرغا ظايالندعت آةحقذرذندا شئهع،دة سئهعر قعلعدعغان آعشعلةر ظعدععضةنظةت سئهعرضةرلةر: دئدع
  سئهعرضةرلةرنعث سانع توغرعسعدا

دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم، ظعبن ع ظةبذهات : ظعبن
  . رغا ظايالندعالت آةحقذرذنع شئهع، آعشع ظعدع، ظذالر ظةتعضعنع سئهعرضةر ظعدع70سئهعرضةرلةر 

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةؤزاظعنعث مذن ةم، ظ ع ظةبذهات ان : ظعبن ةرلةر سةجدة قعلغ سئهعرض
   .ظأز آأزلعرع بعلةن آأردع) جةننةتنع(هةتتا ظذالر آأرسعتعلدع، جةننةت ظذالرغا قعلغاندا عهالعتعدة ي

ةن : نع رعؤايةت قعلعدذ  ظعبنع ظةبذهاتةم، سةظعد ظعبنع جذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكع      شذنعث بعل
دا يعقعلعص (سئهعرضةرلةر  ان «): سةجدة قعلغان هال ةن مذسانعث صةرؤةردعضارعغا ظعم هارذن بعل

ظورذنلعرعنع ) ظاخعرةتتعكع( يةنع ظذالر سةجدة قعلغان هالعتعدة تذرذص ظأزلعرعنعث دئيعشتع» ظئيتتذق
   .الرمذ شذنداق دئدع قاتارلعقرةهبذ هةقتة ظعكرعمة ؤة قاسعم ظعبنع ظةبذبةز. آأردع

* * * * * * *  
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  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 44 سىرة شذظةرا )1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 116 سىرة ظةظراق)2(



  
  
  
  

 

 68                                                                                                    تاها سىرة  ـ 20
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

Ïν É‹≈ yδ nο 4θuŠ ut ù: $# !$ u‹÷Ρ ‘$! $# ∩∠⊄∪ !$̄Ρ Î) $̈Ζ tΒ# u $ uΖ În/u Î/ u Ïøó u‹Ï9 $ uΖ s9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$ tΒ uρ $ sΨ tG ÷δ u ø.r& Ïµø‹ n= tã zÏΒ Í ósÅb¡9 $# 3 ª! $#uρ Ö öyz 

#’ s+ ö/r& uρ ∩∠⊂∪  
ع  عرظةؤن ظئيتت ثالر، «: ص ان ظئيتتع ذنعثغا ظعم ذرذن ظ تعن ب ةت بئرعش ةن رذخس ة م سعلةرض

علةرنعث  ذم س ةن حوق ةن، م ذثالر ظعك ةتكةن حوث ئهعرنع ظأض ة س ذم سعلةرض ذ حوق عزآع، ظ شىبهعس
يةنع ظوث قول بعلةن سول صذتنع، ظوث صذت بعلةن ( حةص قعلعص -قوللعرعثالرنع، صذتلعرعثالرنع ظوث 

آئسعص تاشاليمةن، سعلةرنع حوقذم خورما دةرةخلعرعضة ظاسعمةن، سعلةر قايسعمعزنعث ) عسول قولن
ظازابعنعث ظةث قاتتعق ؤة ظةث ظذزذن ظعكةنلعكعنع ) يةنع مئنعث ياآع مذسانعث صةرؤةردعضارعنعث(

ظعختعيار قعلعص، بعزضة ) يةنع ساثا ظةضعشعشنع (سئنع «: ظذالر ظئيتتع . 71»حوقذم بعلعسعلةر 
روشةن دةلعللةرنع ؤة بعزنع خةلق ظةتكةن اهللا نع ) مذسانعث راستلعقعنع آأرسعتعدعغان (ضةن آةل

نئمعنع هأآىم قعلساث، شذنع هأآىم قعلغعن، سئنعث ) بعزنعث هةققعمعزدة. (هةرضعز تاشلعمايمعز
سعدا لعرعمعزنع، سئنعث مةجبذرلعشعث ظارقعقبعزنعث خاتالع .72هأآمعث صةقةت بذ دذنيادعال ظأتعدذ

بعزنعث سئهعر آأرسةتكةنلعكعمعزدعن ظعبارةت ضذناهعمعزنع مةغصعرةت قعلسذن دةص بعز هةقعقةتةن 
اتعثدعن (صةرؤةردعضارعمعزغا ظعمان ظئيتتذق، اهللا نعث  ذر؛ اهللا نعث )ساؤابع سئنعث مذآاص ظارتذقت

  .73»داظعمعيدذر) ظازابع سئنعث جازايعثدعن(
 ظذالرغا تةهدعت سئلعشع ؤة ،ق بعلدىرىصصعرظةؤننعث سئهعرضةرلةرضة قارشعلع

  سئهعرضةرلةرنعث صعرظةؤنضة قايتذرغان جاؤابع توغرعسعدا
ة، ذ ظايةتت اال ب عرظةؤننعث  اهللا تاظ ا مأجعزص دعغان ظ،عنعآاتت ارلعقعنع بعلدىرع حذق و اهللا تاظاالنعث ب

ةرلةرنعث        ةن سئهعرض ئلعص آةلض ىن ظ ةص قعلعش ظىح اردةم تةل أزع ي اآعتالرنع ؤة ظ ةص داخن ة ، مةيدان  هةمم
دا      ةن ؤاقتع ةنلعكعنع آأرض ان آةلتىرض دعال ظعم علةرنعث ظالدع اال(آعش ص ) نعاهللا تاظ ار قعلع دعن ظعنك  هةددع

ىز ظأر ةتتعن ي ةنلعكعدعنىظاشقانلعقع ؤة حوثلذق قعلعص هةقعق ة آعشعنعث ظالدع (،ض ذص ) داهةمم مات بول
دعن ظ  ذ هةددع ة ظأئتئخعم قا ؤة سئهعرضةرلةرض ثشعش ذقزعنع الصع هوق كة باش ذالرغا،نع ظعشلعتعش :  ظ

» ذم ذ حوق ان ظئيتتعثالر، شىبهعسعزآع، ظ ذنعثغا ظعم ذرذن ظ سعلةرضة مةن رذخسةت بئرعشتعن ب
يةنع . انلعقعدعن خةؤةر بئرعدذالغ دئيعش بعلةن تةهدعت سسعلةرضة سئهعرنع ظأضةتكةن حوثذثالر ظعكةن
قا      هذر قعلعش انع مةش ةن مذس ذنعث بعل علةر ظ ث    م،س ا ؤة مئنع ة اث ع حع قةؤمعمض ذالرنع   قارش قا ؤة ظ قعش

  . ؤاتقان يذرتعدعن حعقعرعشقا بعرلةشتعثالرذظأزلعرعنعث تذر
دع داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذم سعلةرنعث شةهةر : اهللا تاظ ذ حوق ةنع معسعر(ب دعكع حئغعثالردا ) ي

عالنلعغان هعيلةثالردذر    ظالد ) مذسا بعلةن بعرلعشعص     (ظاهالعنع شةهةردعن هةيدةص حعقعرعش ظىحىن           ،عن ص
  . )1(ظذزاققا قالماي بعلعسعلةر) سعلةرنع قانداق جازااليدعغانلعقعمنع(

ذم سعلةرنعث : ظاندعن صعرظةؤن سئهعرضةرلةرضة تةهدعت سئلعشقا باشالص مذنداق دئدع          مةن حوق
ظوث صذت بعلةن يةنع ظوث قول بعلةن سول صذتنع، ( حةص قعلعص -قوللعرعثالرنع، صذتلعرعثالرنع ظوث 

آئسعص تاشاليمةن، سعلةرنع حوقذم خورما دةرةخلعرعضة ظاسعمةن، سعلةر قايسعمعزنعث ) سول قولنع

                                                 
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 123ظراف  سىرة ظة)1(



  
  
  
  

 

 69                                                                                                    تاها سىرة  ـ 20
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ظازابعنعث ظةث قاتتعق ؤة ظةث ظذزذن ظعكةنلعكعنع ) يةنع مئنعث ياآع مذسانعث صةرؤةردعضارعنعث(
   .»حوقذم بعلعسعلةر

ادةم قعينعغان      ص : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع       ازاب بعلةن ظ عرظةؤن مذشذنداق ظ
  . بعرعنحع آعشعدذر

ةرلةر ةردع   سئهعرض اؤاب ب داق دةص ج ة مذن ع :  صعرظةؤنض ذالر ظئيتت ئنع «: ظ اثا (س ةنع س ي
نع ةن ) ظةضعشعش ة آةلض ص، بعزض ار قعلع عتعدعغان (ظعختعي تلعقعنع آأرس انعث راس ةن ) مذس روش

نئمعنع هأآىم ) بعزنعث هةققعمعزدة. (نع هةرضعز تاشلعمايمعزدةلعللةرنع ؤة بعزنع خةلق ظةتكةن اهللا 
لعرعمعزنع، بعزنعث خاتالعق. قعلساث، شذنع هأآىم قعلغعن، سئنعث هأآمعث صةقةت بذ دذنيادعال ظأتعدذ

ئنعث مةج ذناهعمعزنع س ارةت ض ةتكةنلعكعمعزدعن ظعب ئهعر آأرس ث س عدا بعزنع عث ظارقعس بذرلعش
ساؤابع سئنعث (عقةتةن صةرؤةردعضارعمعزغا ظعمان ظئيتتذق، اهللا نعث مةغصعرةت قعلسذن دةص بعز هةق

  . »داظعمعيدذر) ظازابع سئنعث جازايعثدعن(ظارتذقتذر؛ اهللا نعث  )مذآاصاتعثدعن
ةنع  : ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ي

عدع، ظذالرغا فةراما دئضةن يةردة سئهعر ظأضعتعشنع      تالل بالعنع   40عث ظعحعدعن   صعرظةؤن ظعسراظعل ظةؤالدعن  
  . بذ بالعالرغا يةر يىزعدة هئحكعم بعلمةيدعغان سئهعرنع ظأضعتعثالر: بذيرذص مذنداق دئدع

دع    داق دئ اس مذن ع ظابب ة ظ: ظعبن ان      ةن ان ظئيتق اغا ظعم اال مذس ق ب ذ قعرع ث ش  بعزنع
بذرلعشعث ظارقعسعدا بعزنعث سئهعر آأرسةتكةنلعكعمعزدعن ظعبارةت ةجخاتالعقلعرعمعزنع، سئنعث م

ذق  ان ظئيتت ارعمعزغا ظعم ةن صةرؤةردعض ز هةقعقةت عرةت قعلسذن دةص بع ذناهعمعزنع مةغص  دئضةن ض
  . سئهعرضةرلةردذر

 ظازابع سئنعث جازايعثدعن (ظارتذقتذر؛ اهللا نعث )ساؤابع سئنعث مذآاصاتعثدعن (اهللا نعث (
ظذنعث بئرعدعغان مذآاصاتع سةن بعزضة    .  يةنع بعزضة نعسبةتةن اهللا تاظاال سةندعن ياخشعدذر       »رداظعمعيدذ

ذر علعرعثدعن داظعمعيلعقت ان نةرس عرظةؤن. ؤةدة قعلغ ةنعثص أزع دئضر سئهعرض ةن ةلةرنع ظ ذل بعل ن ظذس
ذر  ايعتع ظئنعقت انلعقع ناه ذالرنع. جازالعغ ذنداق جازالعثظ ثشع اهللا تاظاالنع ش ذال نع ر  رغا ظ ان بع ا قعلغ ظات

درةهم العملعرع   . ذرعتع ةلةص ظ قا س اس ؤة باش ع ظابب ذثا ظعبن دع،   : ش ةر ظع عنع سئهعرض ةرلةر ظةتعض سئهعرض
  . آةحتة شئهعتلةردعن بولدع، دئدع
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 ظذ دوزاخقا آعرعدذ، دوزاختا ظذ ظألمةيدذ ؤة آعمكع ضذناهكار هالدا اهللا غا مذالقات بولعدعكةن،

ا مذالقات .74ياشعمايدذ) ظوبدان( دا اهللا غ ةرنع قعلغان هال ذص، ياخشع ظةمةلل  آعمكع مأمعن بول
اهعدا (بولعدعكةن، ظذ  ة ظئرعشعدذ ) اهللا نعث دةرض ذقعرع دةرعجعلةرض ذ .75ي ةر ( ظ داظعمع ) دةرعجعل

الرنعث ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدذ، ظذ يةرلةردة ظذ مةثضى تذرالغذ بولغان جةننةتلةر بولذص، ظذ
  .76صاك بولغان ظادةمضة بئرعلعدعغان مذآاصاتتذر) آذفرعدعن ؤة ضذناهالردعن(قالعدذ، ظةنة شذ 
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  سئهعرضةرلةرنعث صعرظةؤننعث ظالدعدا تذرذص قعلغان نةسعهعتع توغرعسعدا 
عرظةؤن ةرلةر ص ث مة نعسئهعرض ىاهللا تاظاالنع اهالندذرذلىكثض دعن ظاض ة ش ظازابع  ؤة جةننعتعض

ذرذش ذنعثغا   قعزعقت ىن ظ عه ظىح ان نةس دع  عقعلعؤاتق داق دئ تذرذص مذن ذناهكار : تعنع داؤامالش ع ض آعمك
  . ياشعمايدذ) ظوبدان(هالدا اهللا غا مذالقات بولعدعكةن، ظذ دوزاخقا آعرعدذ، دوزاختا ظذ ظألمةيدذ ؤة 

ارام  (آاصعرالر دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذ، ظذالرنعث ظألىص       : داق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة مذن    ظ
ىن  لعقع ظىح عص قالماس دعن     ) تئص دا هةددع دذ، آذفرع ذ يئنعكلعتعلمةي ذالردعن ظازابم دذ، ظ انلعرع ظئلعنماي ج

ا  ظ .  نةسعهةتتعن قاحعدذ  -ظةث شةقع ظادةم ؤةز     )1( ظاشقان هةر ظعنساننع ظةنة شذنداق جازااليمعز      ذ آاتت
ا  ا (ظوتق ةنع دوزاخق دذ) ي دذ ؤة   . آعرع ا ظألمةي ذ ظوتت دعن ظ دان(ظان عمايدذ) ظوب ذالر )2 (ياش ةنع (ظ ي

ا مذظةآكةل صةرعشتعضة) (آذففارالر  ألىم هأآىم قعلسذن! ظع مالعك «): دوزاخق ة ظ » صةرؤةردعضارعث بعزض
  .))3دةيدذ» سعلةر ظازابتا حوقذم قالعسعلةر«: مالعك. دةص توؤاليدذ

ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ةظعد خذدرع ةد، ظةبذس ام ظةهم ظعم
ا  لىكمةثضى)  مذناصعقالردعن ظعبارةتةآاصعر ؤ («: قعلعدذ ازابتعن  ( دوزعخع بولذص آةتكةن آعشعلةر دوزاخت ظ

ىن ذش ظىح ألىص آ) قذتذل اآع ئظ دذ، ي ايدعلعق(تةلمةي ذالرغا ص ر هايا) ظ قا بع ةمما  باش ةلمةيدذ، ظ ا ظئرعش تق
بةزع بعر ضذناهالر بعلةن دوزاخقا آعرعص قالغان آعشعلةر، ضذناهعغا حذشلذق ظازابلعنعص بولغاندعن آئيعن         

ارا آ ذالر ق دذ، ظ دة تذرع داىمأبعر مذددةت ظألىآنعث هالعتع ة ظايالنغان ؤاقتع اظةت قعلعشقا ،رض ذالرغا شاص  ظ
 ضذرذه هالعتعدة آةلتىرىلىص جةننةتنعث     ـضذرذه   ) تعن حعقعرعلعص دوزاخ (رذخسةت بئرعلعدذ، ظاندعن ظذالر   

) ظأستةثلةردعكع سذدعن  (ة ض عظأستةثلعرعضة تارقعتعلعدذ، جةننةتتعكع آعشعلةرضة سعلةر ظذالرنعث ظىست         
اجعز   ( ظأستةثلةرنعث قعرغعقعدا ظأسكةن مايسعدةك     ـ ظاندعن ظذال رظئرعق     . دئيعلعدذ ،قذيذثالر ناهايعتع ظ

ئرعقـ ؤة ساص       دذ) س ة تعرعلع اهابعال .»هالةتت دع  س داق دئ ر آعشع مذن دعن بع ةيغةمبةر : (رنعث ظعحع ص
ذ سأزنع ذ سةهرادا ) ظةلةيهعسساالم ب دعخذددع ظ دةآال قعل ام . تئرعقحعلعق قعلعص باققان ذ هةدعسنع ظعم ب
  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

  غا مذالقات بولعدعكةن آعمكع مأمعن بولذص، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان هالدا اهللا  ظعمام 
امعت ع س ذبادة ظعبن ةد، ظ دذتظةهم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : عن ص

ارعلعقع ظاسمان       جةننةتتة يىز دةرعجة باردذر، هةر       «  . زئمعننعث ظارعلعقعدةك آئلعدذ    ـ  ظعككع دةرعجعنعث ظ
عردةؤس ةننعتع ص دعكع دة  ج ةرنعث ظعحع ذر   جةننةتل ان جةننةتت ذقعرع بولغ ةث ي ع ظ ةرنعث  (.رعجعس جةننةتل

دة  ت        ) ظعحع ذنعث ظىس عمذ ظ دذ، ظةرش تعن حعقع تةث صعردةؤس أت ظأس دعغان ت االدعن   .دةعظاقع علةر اهللا تاظ  س
  . بذنع تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان. »تعلعضةن ؤاقتعثالردا صعردةؤس دئضةن جةننةتنع تعلةثالر) جةننةتنع(

ذخارع ؤة م  ام ب لعم ظعم االم ذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق دئنعثص دع  مذن ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي : ض
ةنلة   « ة آعرض انلعقتعن جةننةتك اش بولمعغ ع ظوخش ت ردةرعجعس ث ظىس ذددع  ع ظأزلعرعنع علةرنع خ دعكع آعش

راق ي  ةث يع دعكع ظ دذثالعنزنع آأرضذلتذسعلةر ظاسماننعث قةهرع ع اهللا: ساهابعالر. »ردةك آأرةلةي نعث  ظ
ةيغةمب ع ! عرعص ةيغةمبةرلةرنعث ظورن ذ ص دعب االم.  ظةمةسمذ؟ دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعم «: ص ذنداق، جئ ش
ذنعث  ان ظ دة بولغ ذ   زات ظعلكع ةمكع ظ ةن قةس امع بعل ث ن ةم(اهللا تاظاالنع ةن ؤة ) ه ا ظعشةنض اهللا تاظاالغ

  .  دئدع»)ظورنعدذر(صةيغةمبةرلةرضة ظةضةشكةن آعشعلةرنعثمذ 
                                                 

  .  ظايةت– 36 سىرة فاتعر )1(
   ظايةتكعحة13 ـــــ 11 سىرة ظةظال )2(
   ظايةت- 77 سىرة زذخرذف )3(
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ة مذ ر رعؤايةتت ة بع دعيةن داق آةل ذالرنعث قاتارعدعن «: ن عز ظ ةر شةآس ةآرع ؤة ظأم ذ . دذرظةبذب ظ
  . »ظعككعسع ظذنعثغا هةقلعقتذر

 آذفرعدعن ؤة ضذناهالردعن(ظةنة شذ . يذقعرع دةرعجعلةرضة ظئرعشعدذ) اهللا نعث دةرضاهعدا(ظذ (
اتتذر  دعغان مذآاص ة بئرعلع ان ظادةمض اك بولغ ئرعكتعن ؤة ض ص دعن، ش ة شذ آذفرع اك  ظةن ذناهالردعن ص

ا      وغرا يولغ ةن ت ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ان ؤة ص ادةت قعلغ ا ظعب ر اهللا تاظاالغ وق بع ئرعكع ي ان، ش بولغ
   .ظةضةشكةن آعشعلةرضة بئرعلضةن مذآاصاتتذر

* * * * * * *  
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ةك  ز ش دذقكع، -بع ع قعل اغا ؤةهي عز مذس دعلعرعمن « شىبهعس ث بةن ةن مئنع دة س ع آئحع

دئثعزغا ظذرذص ظذالرغا بعر قذرذق يول ظئحعص ) هاساثنع(ظئلعص حعقعص آةت، سةن ) معسعردعن(
عن،  وغالص (بةرض دعن ق عرظةؤننعث ظارقاث ورقمعغعن، ) ص عدعن ق ذص (يئتعؤئلعش ةرق بول زدا غ دئثع

ةؤن بعلةن يةنع صعرظ(صعرظةؤن لةشكةرلعرع بعلةن قوغلعدع، ظذالرنع  .77»قورقمعغعن) آئتعشتعنمذ
دع ) ظذنعث لةشكعرعنع  ةت ظورعؤال دع (دئثعزدا دةهشةتلعك هال زدا غةرق بول ذالر دئثع ةنع ظ  .78ي

  .79توغرا يولغا باشلعمعدع) ظذالرنع(صعرظةؤن ظأز قةؤمعنع ظازدذردع، 
  ظعسراظعل ظةؤالدعنعث معسعردعن حعقعص آئتعشع توغرعسعدا 

ة،   ذ ظايةتت اال ب راظع اهللا تاظ عرظةؤن ظعس كة     ص ة آئتعش ةن بعلل االم بعل ا ظةلةيهعسس ةؤالدعنع مذس ل ظ
ةن ؤاقعتت  ذص بةرمعض دة    قوي دذرذص آئحع عرظةؤندعن قذتذل ذالرنع ص االمنع، ظ ا ظةلةيهعسس اال مذس ا اهللا تاظ

دعن بعر  ع رلع مذسا ظةلةيهعسساالم ظعسراظعل ظةؤالد  .تعشكة بذيرذغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ ئآقعص  ظئلعص حع 
اي ئلعص حعقآعشعنعمذ قويم ةتتع صع هةممعسعنع ظ اتتعق .آ ايعتع ق عرظةؤن ناه ذ ظعشتعن ص لةندع ب ، غةزةص

ةهةر  عرنعث ش ىتىن معس اص كةر ت ؤة يئزعلعرعغ ةؤةتتعو ظةس ةر ظ ىن ظادةمل الش ظىح راظعل .ص عرظةؤن ظعس  ص
ةؤالد دة لعرعظ دعهةققع داق دئ ةردذر  «:  مذن ذم ظادةمل ر ظوح ةن بع علةر هةقعقةت ذ آعش ذالر هةقعقة. ب ةن ظ ت

   .))1بعزنعث ظاححعقعمعزنع آةلتىرىص قويدع
يعن دعن آئ لعنعص بولغان كةر توص زدةص   ،ظةس ةؤالدعنع ظع راظعل ظ ةن ظعس كةرلعرع بعل عرظةؤن ظةس ص

دع وغالص ماث عدعن ق ذالرنعث ظارقعس نع .ظ ذ ظعش اال ب ص  اهللا تاظ ان قعلع دعباي داق دئ ذالر : مذن ةنع (ظ ي
عرظةؤن توصع    (ظعككع توص   .ع آىن حعققان حاغدا قوغالص حعقتع  ظذالرن) صعرظةؤن بعلةن ظذنعث قوشذنع    ةنع ص ي

ع  االمنعث توص ا ظةلةيهعسس ةن مذس ر ) بعل ادةملعرع -بع انعث ظ دا، مذس قان حاغ أرىص تذرذش ع آ :  بعرعن
ذالر« ذنع   : (ظ ةن قوش عرظةؤن بعل ةنع ص دع   ) ي عؤالعدعغان بول ذم يئتعش ة حوق دع» بعزض ع . دئ ا ظئيتت : مذس
دذ « داق بولماي ةلمةيدذ (ظذن عز يئتعش ةنع هةرض ع   ) ي ة، مئن ةن بعلل ةن بعل ةن م ارعم هةقعقةت صةرؤةردعض
   .)2(باشاليدذ) قذتذلذش يولعغا(

                                                 
   ظايةتلةر55 – 54 سىرة شذظةرا )1(
   ظاةتكعحة62 ــــ 60 سىرة شذظةرا )2(
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اتتع  ةآعلعص توخت ة ظ ر يةرض ةؤالدعنع بع ز.مذسا ظةلةيهعسساالم ظعسراظعل ظ دا دئثع ذالرنعث ظالدع  ، ظ
ار ظعدع عرظةؤن ب دا اهللا.آةينعدة ص ذرغان ؤاقتع دة ت ذالر شذ هالعتع اال مذسا ظةلةيهعسساالمغا مذنداق  ظ  تاظ

سةن مئنعث بةندعلعرعمنع « شىبهعسعز مذساغا ؤةهيع قعلدذقكع، -بعز شةك : دةص ؤةهعي قعلدع  
دئثعزغا ظذرذص ظذالرغا بعر قذرذق يول ) هاساثنع(ظئلعص حعقعص آةت، سةن ) معسعردعن(آئحعدة 

دئثعزدا غةرق بولذص (ئلعشعدعن قورقمعغعن، يئتعؤ) صعرظةؤننعث ظارقاثدعن قوغالص(ظئحعص بةرضعن، 
تعنمذ ورقمعغعن) آئتعش ذرذص   »ق ا ظ ةن دئثعزغ ع بعل االم هاسعس ا ظةلةيهعسس ث ” : مذس اهللا تاظاالنع

  . دئثعز يئرعلدع.  دئدع“ يئرعلغعن بعلةنبذيرذقع
ذ  اال ب ة اهللا تاظ دعهةقت داق دئ ز مذساغا:  مذن ذرغعن «: بع ا ظ ةن دةرياغ ع دةص ؤة» هاساث بعل هي

دذق،  دع  (قعل ةن ظذرذؤئ ع بعل ا هاسعس دع،  ) مذس ا يئرعل ان (دةري ر يئرعلغ ةر بع دةك  ) ه وث تاغ مع ح قعس
دع  ذص قال ع         ))1بول ةرنع قعزعتت ذ ي ةؤةتتع ؤة ظ امال ظ ة ش ان يئرعض ث يئرعلغ اال دئثعزنع دعن اهللا تاظ .  ظان

  . شذنعث بعلةن ظذ يةر خذددع زئمعندعكع قذرذق هالةتكة آةلدع
 ذالرنع صعرظةؤن لةش ةن قوغلعدع، ظ ذنعث لةشكعرعنع (كةرلعرع بعل ةن ظ عرظةؤن بعل ةنع ص ) ي

دع  ةت ظورعؤال زدا دةهشةتلعك هال دع (دئثع زدا غةرق بول ذالر دئثع ةنع ظ ةؤمعنع  .ي أز ق عرظةؤن ظ ص
ادا توغرا يولغا باشلعماي     توغرا يولغا باشلعمعدع ) ظذالرنع(ظازدذردع،   صعرظةؤن ظادةملعرعنع بذ دذني

ة مذنداق                ، ظوخشاش ؤةتكعنعضةذظازدذر  قعيامةت آىنعمذ ظذالرنع دوزاخقا باشالص آعرعدذ، اهللا تاظاال بذ هةقت
دع اي       : دئ ذ ج دذ، ظ الص آعرع ا باش ةؤمعنع دوزاخق أز ق ةن ظ المحعلعق بعل ع باش ةت آىن عرظةؤن قعيام ص

  .))2!نئمعدئضةن يامان
* * * * * * *  
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£yϑ ø9 $# 3“ uθù= ¡¡9 $# uρ ∩∇⊃∪ (#θè=ä. ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝä3≈ sΨ ø% y— u‘ Ÿω uρ (#öθ tóôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Ås u‹ sù ö/ ä3ø‹n= tæ  É<ŸÒ xî (  tΒ uρ ö≅ Ï= øt s† 

Ïµø‹ n= tã  É<ŸÒ xî ô‰ s) sù 3“ uθ yδ ∩∇⊇∪ ’ ÏoΤÎ) uρ Ö‘$¤ tós9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [sÏ=≈ |¹ §Ν èO 3“ y‰ tF÷δ $# ∩∇⊄∪  
مذناجات ظىحىن ؤة (سعلةرنع هةقعقةتةن دىشمعنعثالردعن قذتقذزدذق، ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع

نعث ظوث تةرعصعنع ؤةدة قعلدذق، سعلةرضة ) تذرسعنا(سعلةرضة ) مذساغا تةؤراتنع نازعل قعلعش ظىحىن
 -صاك بعز رعزعق قعلعص بةرضةن «) ظئيتتذقكع(. 80تةرةنجعبعن بعلةن بأدىنعنع حىشىرىص بةردذق

سعلةرضة غةزعصعم نازعل ) ظذنداق قعلساثالر(هاالل نةرسعلةردعن يةثالر، بذ هةقتة حةآتعن ظاشماثالر، 
 تةؤبة قعلغان، ظعمان .81بولعدذ، آعمضة مئنعث غةزعصعم نازعل بولعدعكةن، ظذ حوقذم هاالك بولعدذ

ة ناهايعتع ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، ظاندعن توغرا يولدا ماثغان ظادة  منع مةن ظةلؤةتت
  .82»مةغصعرةت قعلغذحعمةن

  اهللا تاظاالنعث ظعسراظعل ظةؤالدعغا بةرضةن نئمةتلعرعنع ظةسلةتكةنلعكع توغرعسعدا
ا نئمةتلعرعنع ظةسلعتعدذ، اهللا تاظاال          ع ظأز اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    نعث ظعسراظعل ظةؤالدعغا بةرضةن آاتت

عرظةؤندعن ق    دذردع ظذالرنع دىشمعنع ص عرظةؤن ؤة ظذنعث ظةس    .ذتذل نعمذ قويماي  عةرلعرعنعث بعرك اهللا تاظاال ص
                                                 

   ظايةت- 63 سىرة شذظةرا )1(
   ظايةت- 98 سىرة هذد )2(
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ة مذنداق دئدع     .  ظذالرنع خاتعرجةم قعلدع ،ظذالرنعث آأز ظالدعدا سذغا غةرق قعلعؤئتعص  : اهللا تاظاال بذ هةقت
صعرظةؤن ضذرذهعنع آأز ظالدعثالردا غةرق قعلدذق)1(.  

اس رةزعيةل   ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه : اله
 يةهذدعيالرنعث مذهةررةم ظئيعنعث ظونعنحع     ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص آةلضةندة       

ع روزا تذت  أردعؤاتقانذآىن ذالردعن  ؤةلعقعنع آ ذدعغانلعقعنع   ( ظ دة روزا تذت ذ آىن ىن ب ة ظىح رعدع، وس) نئم
ذ اهللا  ذالر ب دذر ظ ان آىن دذرذص قالغ عرظةؤندعن قذتذل انع ص اال مذس ةردع،تاظ اؤاب ب ةيغةمبةر .  دةص ج ص

دع داق دئ االم مذن دة روزا   «: ظةلةيهعسس ذ آىن علةرمذ ب علةردذرمعز، س ئقعن آعش ةث ي اغا ظ ز مذس بع
  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. »تذتذثالر

دع  وقعتعصاهللا تاظاال صعرظةؤننع ي    ةؤالدعغا ظذالر      ،ن آئيعن   بولغان  مذسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظعسراظعل ظ
عدة ظذحر وث تةرعص ث ظ ذر تئغعنع ةن ت ةردععشعبعل قا ؤةدة ب ذ.ش االمغا ، ب ا ظةلةيهعسس اال مذس  اهللا تاظ

سأزلعضةن، مذسا ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنع آأرىشنع تةلةص قعلغان ؤة اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا            
ا ظعسراظعل           .بةرضةن ظورذندذر تةؤراتنع    مذسا ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال بعلةن سأزلةشكعلع آةتكةن ظارعلعقت

   . قعسسة تأؤةندة بايان قعلعنعدذهةقتعكعبذ . ظةؤالدع موزايغا ظعبادةت قعلدع
  ةردذق أدىنعنع حىشىرىص ب ةن ب لعش   اهللا تاظاال ظذالرغا رةهمةت قع       سعلةرضة تةرةنجعبعن بعل

ذالرغا يظاسماندعن عن سعدعيىز ذالر ئظ ع، ظ ةرنع حىشىرىص بئرةتت ذ مةآلعكل اي ب ةردعن آأص ظالم يئمةآلعكل
  . ظةتعسعضة يةتكىدةك ظئلعؤاالتتع

)هاالل نةرسعلةردعن يةثالر، بذ هةقتة حةآتعن -بعز رعزعق قعلعص بةرضةن صاك «) ظئيتتذقكع 
 يةنع سعلةر مةن سعلةرضة ظاتا قعلعص بولعدذسعلةرضة غةزعصعم نازعل ) ظذنداق قعلساثالر(ظاشماثالر، 
شعص هةددعدعن ظارتذق ظئلعؤالماثالر، ظذنداق قعلساثالر      ئزعقالردعن يةثالر، بذ هةقتة حةآتعن ظ     عبةرضةن بذ ر  

  . ذدعسعلةر، ظاندعن سعلةرضة غةزعصعم حىشعمئنعث بذيرذقذمغا قارشع حعققان بول
 ذ ةن، ظ ل بولعدعك عم نازع ث غةزعص دذآعمضة مئنع االك بولع ذم ه ةتنعث مةنعسع حوق ذ ظاي  ب

دة  ةت   هةققع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ظ
   .بةختسعز بولعدذ)  ظاخعرةتتةـكةن آعشع دذنيا شاهللا تاظاالنعث غةزعصع حى: (قعلعدذ
ع قعلغان، ظاندعن توغرا يولدا ماثغان ظادةمنع تةؤبة قعلغان، ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرن

ةن  عرةت قعلغذحعم ايعتع مةغص ة ناه ةن ظةلؤةتت دعن    »م ةؤالدعنعث ظعحع راظعل ظ اال ظعس ةتتا اهللا تاظ  ه
  . موزايغا ظعبادةت قعلغانالرنعثمذ تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع

 دئضةن وغرا يولدا ماثغانظاندعن تظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث 
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ةنع : ظاي ان،    ي ان ظئيتق ان، ظعم ة قعلغ تةؤب

  . الردذر ظاندعن شةك قعلمعغان،ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان
. رغانذحة ظعسالم دعنعدا حعث ت    ذتاآع ؤاصات بولغ: مذنداق دئدعبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة    قةتادة  

ذ ؤاق اب دذعتت داق بولع ةتنعث مةنعسع مذن ةرن :  ظاي ان، ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ان، ظعم ة قعلغ ان تةؤب ع قعلغ
   .غانحة دعنعدا حعث تذرذظاندعن تاآع ؤاصات بولغ

* * * * * * *  

                                                 
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 50ر  سىرة بةقة)1(
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ا« ع مذس دعراص ! ظ عناغا(ظال ع ) تذرس عرع آئلعش دعن ظعلض ة؟قةؤمعث ةؤةبع نئم » ثنعث س
سئنع رازع بولسذن ! ظذالر ظعزعمنع قوغلعشعص آئلعؤاتعدذ، صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتتع. 83دئدذق

آئيعن قةؤمعثنع ) يةنع سةن آةتكةندعن(سةندعن «: اهللا ظئيتتع .84»دةص بذ يةرضة ظالدعراص آةلدعم
 قةؤمعضة غةزةصلةنضةن هالدا خاصا قايتتع، مذسا .85»هةقعقةتةن سعنعدذق، ظذالرنع سامعرع ظازدذردع

) سعلةر ظةهدعنع ظذنتذغذدةك(سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر حعرايلعق ؤةدة قعلمعغانمعدع؟ «: ظذ ظئيتتع
ؤاقعت شذنحة ظذزذن بولذص آةتتعمذ؟ ياآع سعلةر ظأزةثالرغا صةرؤةردعضارعثالرنعث غةزعصع حىشىشعنع 

 .86»علةرنعث ماثا بةرضةن ؤةدةثالرغا خعالصلعق قعلدعثالرمذ؟ظعرادة قعلدعثالرمذ؟ شذنعث ظىحىن س
) صعرظةؤن(ساثا بةرضةن ؤةدعضة ظأزلعكعمعزدعن خعالصلعق قعلغعنعمعز يوق، لئكعن بعز «: ظذالر ظئيتتع

ان ظعدذق،  ئلعص حعقق ذيرذقع بويعحة (قةؤمعنعث زعننةتلعرعدعن نذرغذن ظ ذالرنع ) سامعرعنعث ب ظ
سامعرع  .87»تاشلعدع ) ظأزع ظئلعص حعققان زعبذ زعننةتلعرعنع (امعرعمذ تاشلعدذق، س ) ظوتقا(
ظذالر ظىحىن بعر موزاي هةيكةل ياسعدع، ظذنعثدعن موزاينعث ) ظئرعتعلضةن زعبذ زعننةتلةردعن (

بذ سعلةرنعث «: ظئيتتع) يةنع سامعرع ؤة ظذنعث تةؤةلعرع(ظاؤازعغا ظوخشاش ظاؤاز حعقاتتع، ظذالر 
ةردة ( ؤة مذسانعث ظعالهعدذر، مذسا ظعالهعثالردذر ذ ي ئلعص ) ظعالهعنع ب زدةص (ظذنتذص ق ذنع ظع ظ

 ـ بئرةلمةيدعغانلعقعنع، ظذالرغا صايدا جاؤاب ظذ موزاينعث ظذالرنعث سأزعضة .88»)تذرسعناغا آةتتع
  .89زعيان يةتكىزةلمةيدعغانلعقعنع ظذالر ظذقمامدذ؟

دة بةرضةن يةرضة آئتعشع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث مذسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالغا ؤة
  موزايغا ظعبادةت قعلغانلعقع توغرعسعدا 

 مذسا ظةلةيهعسساالم ظعسراظعل ظةؤالدعنع ظئلعص         ،آئيعنحأآتىرىلىص يوقعتعلغاندعن   صعرظةؤن سذغا   
ؤئتعصئآ ر   ،تع ذؤاتقان بع ذتقا حوقذن ذم  ب دعن ظأ ظذح ةرنعث يئنع دذ  ظادةمل ةؤالد .تع راظعل ظ ا   ظعس ع مذس

   . دةص تةلةص قعلعدذ، بعزضعمذ ظذالرنعث بذتلعرعدةك بذت ياساص بةرضعن:ظةلةيهعسساالمدعن
دئثعزعدعن  ) قذلزذم (ظعسراظعل ظةؤالدعنع بعز    : لعص مذنداق دئدع   عاهللا تاظاال بذ قعسسعنع بايان ق  

دة       دعن ظأتكةن ةؤمنعث يئنع ر ق ذؤاتقان بع ذتلعرعغا حوقذن ذالر ب ذق، ظ ا «: ظأتكىزىؤةتت ع مذس عمذ ! ظ بعزض
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عن  ورنعتعص بةرض ذت ظ اش ب ذتلعرعغا ظوخش ذالرنعث ب دع» ظ ا. دئ ةؤم  «: مذس ادان ق ةن ن علةر هةقعقةت س
علةر دع» ظعكةنس ذالرنعث . دئ عدذر، ظ ذمران بولغذس رع ض ل دعنلع علةرنعث باتع ذ آعش عزآع، ظاش شىبهعس

ةردع، ظاندعن ظذنعثغا     30 اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا      ))1قعلغان ظةمةللعرع بعكاردذر    آىننع ؤةدة ب
ةردع  10 ذص ب ع قوش ةن  . آىنن ذنعث بعل ةردة روزا      40 ش ذ آىنل االم ب ا ظةلةيهعسس تع، مذس ذق توش ىن تول  آ

مةسظذل بولذص تذرذشع     غا آىن توشقاندعن آئيعن قالغان ظعسراظعل ظةؤالدع 40 مذسا ظةلةيهعسساالم تذتتع،  
أز ىن ظ ارذن ظة ظىح ع ه ا قئرعندعش االمنع ق ظورنعغ ذصولةيهعسس ا  ،ي ذر تئغعغ أزع ت ةن ( ظ اال بعل اهللا تاظ

  . ظالدعراص ماثدع) ش ظىحىن ظادةملعرعدعن بذرذنعشعظذحر
دع  داق دئ ذنعثغا مذن اال ظ ذثا اهللا تاظ ا«: ش ع مذس دعراص ! ظ عناغا(ظال دعن ) تذرس قةؤمعث

قوغلعشعص آئلعؤاتعدذ، ظذالر ظعزعمنع «: مذسا ظئيتتع. دئدذق» ظعلضعرع آئلعشعثنعث سةؤةبع نئمة؟
  . »سئنع رازع بولسذن دةص بذ يةرضة ظالدعراص آةلدعم! صةرؤةردعضارعم

آئيعن قةؤمعثنع هةقعقةتةن سعنعدذق، ظذالرنع ) يةنع سةن آةتكةندعن(سةندعن «: اهللا ظئيتتع
ازدذردع  امعرع ظ االم       »س ا ظةلةيهعسس االمغا مذس ا ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذس اال ص ةنع اهللا تاظ وق  ي  ي

ةن   ىز بةرض دة ي ةؤالدع ظعحع راظعل ظ علدة ظعس ادةت  ،مةزض ذتقا ظعب ةن ب اص بةرض امعرع ياس ذالرنعث س  ظ
ةردع     أز               . قعلغانلعقعدةك ظعشعدعن خةؤةر ب ةؤراتنع ظ اهللا تاظاال بذ مذددةت ظعحعدة مذسا ظةلةيهعسساالمغا ت

  .  بةردعحىشىرىصظعحعضة ظالغان بعر تاختعنع 
ة م      ةؤرات (بعز ظذنعث ظىحىن      : ذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت ظعسراظعل ظةؤالدع   (تاختعلعرعغا  ) ت

ان  اج بولغ دا موهت عهةت، -ؤةز ) دعنع ي(نةس ازدذق ) دعنع علعي ي عنع تةصس ةهكامالرنعث هةممعس ع . (ظ ظ
مةهكةم تذتقعن هةمدة قةؤمعثنع ظذنعثدعكع ظةث ضىزةل ظةهكامالرغا ظةمةل        ) يةنع تةؤراتنع (ظذنع  ) مذسا

  . )2(نعث دعيارعنع آأرسعتعمةن) يةنع صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمع(ا بذيرذغعن، سعلةرضة صاسعقالر قعلعشق
دعن    ةؤالدعنعث قئشعدعن آةتكةن اال مذسا ظةلةيهعسساالمغا مذسا ظةلةيهعسساالم ظعسراظعل ظ اهللا تاظ

 مذسا ظةلةيهعسساالم   آئيعن سامعرع ياساص بةرضةن موزايغا ظذالرنعث ظعبادةت قعلغانلعقعنع خةؤةر بئرعدذ،    
بذنع ظاثالص ظأزعنعث ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ظعشلعرعغا آأثىل بألىص، ظذالرنعث شةرعصع بولغان ؤة شةرعظةت           

دة  ةؤراتنع تاصشذرؤالغعلع آةتكةن أز ظعحعضة ظالغان ت ةهكاملعرعنع ظ ر ،ظ االدعن باشقا بع ذالرنعث اهللا تاظ  ظ
اهللا تاظاال  . تتعق غةزةصلعنعص ظذالرنعث قئشعغا قايتعص آئلعدذ      نةرسعضة ظعبادةت قعلغانلعقعدعن ناهايعتع قا    

  . مذسا قةؤمعضة غةزةصلةنضةن هالدا خاصا قايتتع: بذ هةقتة مذنداق دئدع
غةزةصلةنضةن  ) مذسا ظادةملعرعنعث قئشعغا     : (ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع     د بذ   مذجاهع

ةم  دا غ ايتتعكعنهال ذددع  .  ق ةن س ةتادة بعل دع  بق داق دئ دة مذن ةت هةققع االم  : ذ ظاي ا ظةلةيهعسس مذس
   . غةمكعن هالةتتة قايتتع،ظادةملعرعنعث موزايغا ظعبادةت قعلغانلعقعغا خاصا

سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالر حعرايلعق ؤةدة قعلمعغانمعدع؟«: ظذ ظئيتتع يةنع صةرؤةردعضارعثالر 
ا               ة دذني ارقعلعق سعلةرض ةن ظ ة  ـ م اخعرةتتعكع هةمم ع   ظ عنعث ياخش الرنع ؤة آةلضىس ع ظعش ياخش

ت  مةنلعرعثالر ظىس ذنعث دىش علةرمذ ظ ةم س دع؟ ه دعغانلعقعنع ؤةدة قعلمعغانمع اردةم عبولع ة ي دعن سعلةرض
   ؟ذمثالرعدمعقعلغانلعقعنع ؤة ظذنعثدعن باشقا ظذنعث نذرغذنلعغان نئمةتلعرعنع ظأز آأزىثالر بعلةن آأر

)شذنحة ظذزذن بولذص آةتتعمذ؟ ياآع سعلةر ظأزةثالرغا ؤاقعت) سعلةر ظةهدعنع ظذنتذغذدةك 
صةرؤةردعضارعثالرنعث غةزعصع حىشىشعنع ظعرادة قعلدعثالرمذ؟ شذنعث ظىحىن سعلةرنعث ماثا بةرضةن 

                                                 
  .  ظايةتلةر139 – 138 سىرة ظةظراف )1(
  .  ظايةت– 145 سىرة ظةظراف )2(
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أز ظعختعيارع بعلةن بولمعغانلعقعنع،            »ؤةدةثالرغا خعالصلعق قعلدعثالرمذ؟  ظاندعن ظذالر بذ ظعشنعث ظ
ايتعص ح   عردعن ق ذالر معس دا ظ دعكع عققان ةرنع    قوللعرع ان زعبذزعننةتل ئلعص حعقق ة ظ عرلعقتعن ظارعيةتك معس
ةي ة   ،ظعشلعتعشنع راؤا آأرم ر يةرض ذالرنعث هةممعسع بع ىن ظ رعتعش ظىح لعغانلعقعدعن ظئ ذ ظعشنعث توص  ب

تع  داق دئيعش عص مذن ة قعلعش انلعقعنع باهان ئلعص حعقق ع: آ ذالر ظئيتت ة «: ظ ةن ؤةدعض اثا بةرض س
قةؤمعنعث زعننةتلعرعدعن نذرغذن ) صعرظةؤن(زدعن خعالصلعق قعلغعنعمعز يوق، لئكعن بعز ظأزلعكعمع

ظأزع (تاشلعدذق، سامعرعمذ ) ظوتقا(ظذالرنع ) سامعرعنعث بذيرذقع بويعحة(ظئلعص حعققان ظعدذق، 
   .»تاشلعدع) زعننةتلعرعنع ظئلعص حعققان زعبذ

: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظةنهذما  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ      تعنسذددع ظةبذمالعك 
ارذن ظةلةيهعسساالم ةر :ه ذ زعبذزعننةتل دة ب ر نةرسة دئسذن هةققع ئلعص بع ايتعص آ ا ق ذالرنعث ، مذس  دةص ظ

ر  عنع بع ةصهةممعس نع آأزل ذن قعلعش ةك ظالت ارحة آئس ذالرنع،ص دع  ظ ان ظع ة يعغق ر ظورةآك دعن . بع ظان
ذنعثغا جعبرعظ   ئلعص ظ امعرع آ ر ظ    س ان بع دعن ظئلعؤالغ االمنعث ظعزع ل ظةلةيهعسس احتععصوم تذحذع  .نع ح

امعرع  االمدعن س ارذن ظةلةيهعسس نع    ه ةت قعلعش عنع ظعجاب ان دذظاس ةص قعلغ ث تةل ث ظأزعنع اهللا تاظاالنع
  . ظأتىنىص اهللا تاظاالغا دذظا قعلعص بئرعشنع سورعدع

امعر   االم س ارذن ظةلةيهعسس ةؤاتقانلعقعنع عه ة آأزل عنع    نعث نئم ذنعث دذظاس االدعن ظ ةيال اهللا تاظ  بعلم
اهللا تاظاال ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلماقحع بولدع، شذ ؤاقتعدا سامعرع مةن         . ظعجابةت قعلعشنع تعلعدع  

اهللا تاظاال ظذالرنع سعناش ظىحىن     .  دئدع ،اهللا تاظاالدعن بذ زعبذزعننةتلةرنعث موزايغا ظايلعنعشعنع تعلةيمةن   
  . ظاؤازلعق بعر موزايغا ظايالندذرذص بةردعزعبذزعننةتلةرنع 

. »تاشلعدع) ظأزع ظئلعص حعققان زعبذ زعننةتلعرعنع(سامعرعمذ : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع
ةردعن (سامعرع  ذ زعننةتل وزاي هةيكةل ياسعدع، ظذنعثدعن ) ظئرعتعلضةن زعب ر م ذالر ظىحىن بع ظ

  . موزاينعث ظاؤازعغا ظوخشاش ظاؤاز حعقاتتع
 بذ سعلةرنعث ظعالهعثالردذر ؤة مذسانعث «: ظئيتتع) يةنع سامعرع ؤة ظذنعث تةؤةلعرع(ظذالر

 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ظعالهعدذر
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةؤالد : مذن راظعل ظ ا  لعرعظعس ةك  موزايغ ايعتع ب ذنع    ناه دع ؤة ظ حوقذن

   .آأردععشع يوق دةرعجعدة ياخشع تةثد
 ظذنع ظعزدةص تذرسعناغا آةتتع(ظذنتذص قئلعص ) ظعالهعنع بذ يةردة(مذسا(« يةنع سامعرع 

  . ظأزعنعث دعنعنع ظذنتذدع
ان قعلعص      ئ ظةسكعلعكلعرعنع ظ    ،اهللا تاظاال ظذالرغا رةددعية بئرعص     حعص ؤة ظةقعلسعز ظعكةنلعكعنع باي

ايدا جاؤاب ظذ موزاينعث ظذالرنعث سأزعضة : اق دئدع مذند ذالرغا ص دعغانلعقعنع، ظ ان ـ بئرةلمةي  زعي
ذالر ظذقمامدذ؟  دعغانلعقعنع ظ ذ مويةتكىزةلمةي ذالر ظ ةنع ظ دا ؤة ظذنعثدعن سوظال   ي زايغا ضةص قعلغان

ذال   ة ظ ا ؤة ظاخعرةتت دعغانلعقعنع، دذني اؤاب بئرةلمةي ذالرغا ج ث ظ ورعغاندا موزاينع ايدا         س ان ـ زعرغا ص ي
   آةلتىرةلمةيدعغانلعقعنع ظذقمامدذ؟

دا    ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دعقظعبن ث    :  دئ ةمكع موزاينع ةن قةس امع بعل ث ن اهللا تاظاالنع
وزايالردا ب  ادةتتعكع م اؤازع ظ اؤاز ظةمةس علوظ ةبعظع ظ ةلكع  ،دعغان ت ذنعث قب امالنعث  وظ ةن ش دعن آعرض ثع

  . ثالنغان ظاؤازعدذرظاغزعدعن حعققاندا ظا
ث       ذ موزاينع تة ب ان هةدعس ةت قعلعنغ رعدعن رعؤاي ةهموت ”هةسةنبةس ةن    “ب عم بعل ةن ظعس دئض

 ظذالر معسعرلعقالردعن   .بذ ظةخمةقلةرنعث آأرسةتكةن باهانعسعنعث خذالسعسع      . ظاتالغانلعقع بايان قعلعندع  
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 موزاي  ، تاقعماي  ظذالرنع  ،آأرمةي قذل   ما دةص تذرذص ظئلعؤالغان زعبذزعننةتلعرعنع ظعشلعتعشنع       ،ؤاقعتلعق
دع ادةت قعل ا ظعب اص، موزايغ ك . ياس ذالر آعحع ةنع ظ اقلعنعمعز دةص ي تعن س ذناه قعلعش ةت ض وث جعناي ح

  . ظأتكىزدع
ةر دا ظعبنع ظأم ذمادعن مذشذ مةزمذن ةت قعلعندع رةزعيةلالهذ ظةنه ر : بعر هةدعس رعؤاي ظعراقلعق بع

ة ي  ع آعيعمض عنعث قئن ذص ذآعشع صاش اق ذغ ،قالس از ظوق دة نام ذ آعيعم دذ؟ دةص  ع ظ اآع بولمام دذ ي لع بوالم
ورايدذ   ةردعن س ع ظأم ةر . ظعبن ع ظأم االمنعث   : ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص اراثالر، ب ا ق اؤذ ظعراقلعقق م

ةيننع   ع هىس ةيال(نةؤرعس دع ىظألتىر) ظعككعلةنم ةن ظع ة ي  ظ. ؤةتك ئلعص آعيعمض ة آ ان  ذةمدعلعكت ذص قالغ ق
   . دئدعصةتعؤا سوراؤاتعدذ، صاشعنعث قئنع توغرعسعدا آعحعككعنة

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ tΑ$s% öΝçλ m; ãβρã≈ yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÏΘöθ s)≈ tƒ $yϑ ¯Ρ Î) Ο çF⊥ ÏFèù ÏµÎ/ ( ¨βÎ) uρ ãΝ ä3−/ u‘ ß≈ uΗ ÷q§9 $# ‘ÏΡθãè Î7̈? $$ sù 

(# ûθãè‹ ÏÛr& uρ “ Í øΒ r& ∩⊃∪ (#θä9$s% s9 yy uö9 ¯Ρ Ïµø‹ n= tã tÏ Å3≈ tã 4 ®Lxm yìÅ_ ötƒ $uΖ ø‹ s9 Î) 4 y›θãΒ ∩⊇∪  
سعلةر ! ظع قةؤمعم«: بذرذن) مذسا قايتعص آئلعشتعن ( شىبهعسعزآع، هارذن ظذالرغا -شةك 

وي  ا ب ةتلعك اهللا دذر، ماث ارعثالر مةرهةم علةرنعث صةرؤةردعض دذثالر، س ةن قايمذقتذرذل وزاي بعل م
: ظذالر .90دئدع» !مغا ظعتاظةت قعلعثالرذذيرذقب) ةنموزايغا حوقذنذشنع تةرك ظئتعش بعل(سذنذثالر، 

  .91دئيعشتع» مذسا قايتعص آةلضةنضة قةدةر ظذنعثغا حوقذنعؤئرعمعز«
هارذن ظةلةيهعسساالمنعث ظعسراظعل ظةؤالدعنع موزايغا ظعبادةت قعلعشتعن توسقانلعقع ؤة 

  ظذالرنعث ظعبادةت قعلمعز دةص حعث تذرذؤالغانلعقع توغرعسعدا
: ذص، ظذالرغا  هارذن ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنع موزايغا ظعبادةت قعلعشتعن توس      اال بذ ظايةتتة،  اهللا تاظ 

ايعتع      ذنع ناه ارعتعص ظ عنع ي ة نةرس ارعثالر هةمم علةرنعث صةرؤةردعض تذر ؤة س علةرنع قايمذقتذرذش ذ س ب
ن دعدئضةنلعكع  ،تتذر خالعغاننع قعلعدعغان زا    ؤة   آاتتا ظةرشنعث ظعضعسع بولغان       ،ظعنحعكة ظورذنالشتذرغان 

  . خةؤةر بةردع
 ،مغا ظعتاظةت قعلعثالرذبذيرذق) ذنذشنع تةرك ظئتعش بعلةنموزايغا حوق(ماثا بوي سذنذثالر! 

لعمايمعز،       ادةت قعلعشنع تاش ذنعثغا ظعب ة ظ أزعنع ظاثلعمعغعح االمنعث س ا ظةلةيهعسس ة مذس ذ هةقت ةنع ب ي
   .ؤةتكعلع تاسال قالدعى ظذنع ظألتىرهةتتا. لةشتعجئدةلة  ؤهارذن ظةلةيهعسساالم بعلةن قارشعالشتع. دئدع

* * * * * * *  
 tΑ$s% ãβρã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ øŒÎ) öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ (# ûθ= |Ê ∩⊄∪ ωr& Ç∅ yèÎ7 ®Ks? ( |M øŠ|Á yèsù r& “ ÍøΒ r& ∩⊂∪ tΑ$s% ¨Πàσ uΖ ö6tƒ 

Ÿω õ‹ è{ù' s?  ÉL u‹ ósÏ= Î/ Ÿωuρ û Å›ù& uÎ/ ( ’ ÏoΤÎ) àMŠÏ±yz β r& tΑθà) s? |M ø% § sù t ÷t/ û É_t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó™Î) öΝ s9 uρ ó= è% ö s? ’ Í< öθs% ∩⊆∪    

ع  ا ظئيتت ارذن «: مذس ع ه دا ! ظ ةن حئغعث انلعقعنع آأرض ذالرنعث ظازغ ىن (ظ ذدالعق ظىح خ
تة  ث بذيرذق ) غةزةصلعنعش دع؟ مئنع الغذ بول ة توس اثا نئم تعن س ا ظةضعشعش لعق ذماث مغا خعالص

مئنعث ساقعلعمنع ؤة حئحعمنع تارتمعغعن، ! ظع قئرعندعشعم«:  ظئيتتع هارذن.93 ـ 92»قعلدعثمذ؟
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مةن هةقعقةتةن سئنعث، ظعسراظعل ظةؤالدعنع بألىؤئتعصسةن، سأزىمضة دعققةت قعلماصسةن، دئيعشعثدعن 
  . 94»قورقتذم

تقاندعن آئيعن ظذنعث بعلةن هارذن ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدعكع مذسا ظةلةيهعسساالم قاي
  عرة توغرعسعدا مذناز

 ظذنعث بعلةن هارذن   ،قايتعص آةلضةندعن آئيعنتذر تئغعدعن  اهللا تاظاال بذ يةردة مذسا ظةلةيهعسساالم       
ظادةملعرعنعث قئشعغا    ظةلةيهعسساالم  مذسا  :  خةؤةر بةردع  تعنظةلةيهعسساالمنعث ظارعلعقعدعكع بولغان ظعش   

ةيدا بولغان            ظعشنع آأرىص ناهايعتع ظاححعقالندع،     سلعنارلعق ظةصسذقايتعص آةلدع، ظذ ظذالرنعث ظعحعدة ص
لعؤةتتع       اختعنع تاش ار ت ةؤرات ب ةن ت عدعن بئرعلض اال تةرعص دعكع اهللا تاظ دعن  ؤة قولع عنعث حئحع قئرعندعش

ظذالرنعث ظازغانلعقعنع آأرضةن ! ظع هارذن«: قاتتعق تارتعص تذرذص ظذنعثغا غةزةص بعلةن مذنداق دئدع
دع؟ مئنعث ) ةزةصلعنعشتةخذدالعق ظىحىن غ (حئغعثدا  ة توسالغذ بول ماثا ظةضعشعشتعن ساثا نئم

  . »بذيرذقعمغا خعالصلعق قعلدعثمذ؟
 ماؤذ سأزعدة بةرضةن  نعثمذسا ظةلةيهعسساالمنعث هارذن ظةلةيهعسساالمغا قعلغان بذيرذقع اهللا تاظاال       

دذر ا : بذيرذقع ع هارذنغ ا قئرعندعش ةدةر  («: مذس ة ق ايتعص آةلضةنض ةن ق ث  قةؤ) م ة مئنع معمض
ذرغعن،  ذص ت ارعم بول عنع(ظورذنباس ذالرنعث ظعش دا  ) ظ ذحعالرنعث يولع ذزذقحعلعق قعلغ عن، ب تىزعض

   .))1دئدع» ماثمعغعن
ث    االمغا ظأزعنع ا ظةلةيهعسس االم مذس ارذن ظةلةيهعسس ار قعلعش يىز ه انلعقعنع ظعزه عدعن عمئهرعب س

نع  عم(ضةص ع قئرعندعش الص!) ظ ارقعلعق باش يعش ظ ادةت   ظأزع،دئ ا ظعب ةؤالدعنعث موزايغ راظعل ظ ث ظعس نع
دا ةن ؤاقتع انلعقعنع آأرض ث  ،قعلعؤاتق ةؤةر قعلمعغانلعقعنع رعص خ عغا بئ االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس  مذس
مئنعث ساقعلعمنع ؤة حئحعمنع تارتمعغعن، ! ظع قئرعندعشعم«: سةؤةبعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع

نع بألىؤئتعصسةن، سأزىمضة دعققةت قعلماصسةن، دئيعشعثدعن مةن هةقعقةتةن سئنعث، ظعسراظعل ظةؤالدع
ذم ةم    »قورقت ىن سئنعث قئشعثغا آةتس رعش ظىح ةؤةر بئ ذ ظعشتعن خ ةن ب ةنع م قا  ،ي ا نئمعش  سةن ماث

دعث ذص آةل الص قوي ذالرنع تاش ذالرنع ،ظ قا ظ ث؟ نئمعش ص بألىؤةتتع ظذل قعلع ذالرغا مةس ةن ظ ئنع م  س
ظعبنع ظابباس   .  دئيعشعثدعن قورقتذم  ؟ذق سأزىمنع نئمعشقا ظاثلعمعدعث   قالدذرغعنعمدا ساثا دئضةن بذير     

دع   داق دئ ذما مذن ذ ظةنه االم  : رةزعيةلاله ارذن ظةلةيهعسس االمنعث ض (ه ا ظةلةيهعسس ص  ئمذس عدعن حعقع ص
   .اتتعظذنعثغا بويسذناتتع ؤة قورق) تعشتعنئآ

ةظرافنعث    ىرة ظ عنع س ذ قعسس ز ب ل           151 ـ            150بع دة تةصس ص ؤة   ـ ظايةتلعرع ان قعلع عي باي
  . دئضةن هةدعسنع آةلتىردذق» ظاثلعغاندعن آأرضةن ظةال«

* * * * * * *  
 tΑ$s% $ yϑ sù y7 ç7ôÜ yz ‘“ Í Ïϑ≈ |¡≈ tƒ ∩∈∪ tΑ$s% ßN öÝÇ o0 $yϑ Î/ öΝ s9 (#ρã ÝÇö7 tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6 s) sù ZπŸÒö6 s% ôÏiΒ Í rO r& 

ÉΑθß™ §9$# $ yγè? õ‹t7 sΨ sù y7 Ï9 ẍ‹ Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í<  Å¤ øtΡ ∩∉∪ tΑ$s% ó= yδ øŒ$$sù χ Î* sù y7 s9 ’ Îû Ïο 4θ uŠys ø9 $# β r& tΑθà)s? 

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 142 سىرة ظةظراف )1(
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Ÿω }¨$|¡ÏΒ ( ¨βÎ) uρ y7 s9 #Y‰ Ïã öθtΒ ©9 … çµ xn= øƒ éB ( ö ÝàΡ$# uρ #’ n< Î) y7 Îγ≈ s9 Î) “ Ï% ©!$# |M ù= sß Ïµ ø‹n= tã $Z Ï.% tæ ( … çµ̈Ψ s% Íh ysãΖ ©9 ¢Ο èO 

… çµ̈Ψ x Å¡Ψ uΖs9 ’ Îû ÉdΟ uŠø9$# $̧ ó¡nΣ ∩∠∪ !$ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä3 ßγ≈ s9 Î) ª! $# “ Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 yìÅ™ uρ ¨≅ à2 > ó x« $Vϑ ù= Ïã ∩∇∪  
يةنع مذنداق يامان ظعشنع قعلعشعثدعن (سةن نئمة بولدذث؟ ! ظع سامعرع «: مذسا ظئيتتع 

) يةنع جعبرعظعل(مةن ظذالر آأرمعضةننع آأردىم، ظةلحع «:  سامعرع ظئيتتع.95»)غةرعزعث نئمة؟
شذنعث بعلةن ظذنعثدعن (حاحتعم، ) موزايغا( دة، ظذنع ـنعث ظعزعدعن بعر حاثضال توصعنع ظالدعم 

ع مو اؤاز حعقت اش ظ ا ظوخش ث ظاؤازعغ ذنعثدةك )زاينع ذنع(، ش ق ) ب عم حعرايلع ا نةصس ماث
) آأرضةنال آعشعضة(سةن ظأمىرؤايةت ! سةن بارغعن«: ظئيتتع) سامعرعغا( مذسا .96»آأرسةتتع

ماثالر  ا يئقعنالش ةن ! ماث اثا (دئضةيس عنعث س لعقعث، آعش ة يئقعنالشماس ئنعث آعشعض ةنع س ي
دعغان (، شىبهعسعزآع )ذ دذنيادا ساثا بئرعلضةن جازادذر يئقعنالشماسلعقع ب  ة جازالعنع ) ظاخعرةتت

دذ، سةن هامان حوقذنذص  لعق قعلماي مذظةييةن بعر ؤاقتعث بار، اهللا ساثا قعلغان بذ ؤةدعضة خعالص
ذم  ذنع حوق ارعغعن، بعز ظ ا (آئلعؤاتقان ظعالهعثغا ق ذنعث ) ظوتت دعن ظ دىرعمعز، ظان ) آىلعنع (آأي

) بةرهةق( سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر اهللا دذر، ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد .97»ئحعؤئتعمعزدئثعزغا ح
  .98يوقتذر، ظذ هةر نةرسعنع تولذق بعلضىحعدذر

  سامعرعنعث موزاينع قانداق ياساص حعققانلعقع توغرعسعدا
امعر  االم س ا ظةلةيهعسس ةؤة   :غاعمذس ة س قا نئم نع قعلعش ذ ظعش اثا ب دع؟ ؤة ب س قايسع ظعش  حع بول

دع  دعث؟ دئ نع قعل ذ ظعش ذص ب ة بول اثا تىرتك ذ  . س اس رةزعيةلاله ع ظابب هاق، ظعبن ع ظعس ةد ظعبن مذهةمم
ادةم ظعدع، ظذ بذرذن            عسام : ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ةرلعك ظ رع باجارما دئضةن ي

نعث ظ     ا حوقذنذش دا آالعغ ذنعث دعلع دع، ظ دعغان آعشع ظع ا حوقذنع دع  آالعغ ار ظع ة ب تعياقع تئخعح ذ . عش ظ
ظذنعث ظعسمع   . دعنغا آعرضةن ظعدع   ) م ظئلعص آةلضةن    مذسا ظةلةيهعسساال  (ظعسراظعل ظةؤالدع بعلةن بعللة     

  .  دئدع،ظعدعآعشع ظذ سامعرا دئضةن آةنتلعك :  قةتادة. ظعدعةرفمذسا ظعبنع زذ
مةن ظذالر آأرمعضةننع آأردىم: سامعرع ظئيتتععل ظةلةيهعسساالم صعرظةؤننع  يةنع مةن جعبرعظ

نعث ظعزعدعن بعر حاثضال توصعنع ) يةنع جعبرعظعل(ظةلحع ؤة  آأردىم نعةلضةندة ظذآ ظىحىن وقعتعشي
شذنعث بعلةن ظذنعثدعن موزاينعث ظاؤازعغا ظوخشاش ظاؤاز (حاحتعم، ) موزايغا( دة، ظذنع  ـظالدعم
شذناس ظالعمالرنعث   غانلعقع آأص ساندعكع تةصسعر     يةنع بعر حاثضال توصعنع ظاتنعث ظعزعدعن ظال       )حعقتع

  . آأز قارعشعدذر
د  دع مذجاهع داق دئ ة مذن ذ هةقت ة   : ب ر ظورةآك ةؤالدع بع راظعل ظ عنع ظعس دعكع توص امعرع قولع س

لعدع   ة تاش ةتلعرعنعث ظىستعض لعغان زعبذزعنن ذن. توص ذددع مو  ش علةردعن خ ذ نةرس ةن ظ ث عث بعل زاينع
  . موزاينعث هةيكعلع ياسالدعمأرعشعدةك ظاؤاز حعقعرعدعغان 

 ذنعثدةك ذنع(ش ةتتع ) ب ق آأرس عم حعرايلع ا نةصس ذنعثغا   »ماث ع ظ ع خاهعش ةنع نةصس  ي
  . شذنعث بعلةن ظذ شذنداق قعلدع. شذنداق قعلعشنع حعرايلعق آأرسةتتع

  سامعرعغا بئرعلضةن جازا ؤة موزاينعث آأيدىرىؤئتعلضةنلعكع توغرعسعدا
امعرع   االم س ا ظةلةيهعسس دع مذس داق دئ ارغعن «: غا مذن ةن ب ةت ! س ةن ظأمىرؤاي ةنال (س آأرض

يةنع سئنعث آعشعضة يئقعنالشماسلعقعث، آعشعنعث ساثا (دئضةيسةن ! ماثا يئقعنالشماثالر) آعشعضة
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دعغان (، شىبهعسعزآع )يئقعنالشماسلعقع بذ دذنيادا ساثا بئرعلضةن جازادذر  ة جازالعنع ) ظاخعرةتت
دذ، سةن هامان حوقذنذص مذظةييةن بعر ؤاقتعث بار،  لعق قعلماي اهللا ساثا قعلغان بذ ؤةدعضة خعالص

ذم  ذنع حوق ارعغعن، بعز ظ ا (آئلعؤاتقان ظعالهعثغا ق ذنعث ) ظوتت دعن ظ دىرعمعز، ظان ) آىلعنع (آأي
  . »دئثعزغا حئحعؤئتعمعز

 ظذنعثدعن سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر اهللا دذر،: ظاندعن مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دئدع
ذد  ئح مةب قا ه ةق(باش ىحعدذر ) بةره ذق بعلض عنع تول ةر نةرس ذ ه ذر، ظ علةرنعث  يوقت ذ س ةنع ب  ي
ادةت  . سعلةرنعث ظعالهعثالر بولسا، ظأزعدعن باشقا ظعاله بولمعغان يالغذز اهللا دذر        . ظعالهعثالر ظةمةستذر  ظعب

تذر،     ذنعثغعال خاس ةقةت ظ ش ص ذنعثغا   قعلع ة ظ ة نةرس ذنغذحعدذر  دذر ؤموهتاجهةمم ذنعثغا بويس ذ ة ظ ظ
  . هةممة نةرسعنع تولذق بعلضىحعدذر

دع  داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ىم(: اهللا تاظ ذنع بعلدىرىش ة ب ادعر ) سعلةرض ة ق ث هةممعض اهللا نع
اهللا ظذالرنعث  )1( ظعكةنلعكعنع ؤة اهللا نعث هةممة نةرسعنع تولذق بعلعدعغانلعقعنع بعلعشعثالر ظىحىندذر    

أز  ىحعدذر   هةرعك-س ذق ظعضةللعض انعنع تول ةيظعنعث س ةر ش ىحعدذر، ه ذق بعلض  )(2»ةتلعرعنع تول
    تذر راق ظةمةس ن يع ة اهللا دع اغلعق نةرس دعكع زةررة ح مانالردعكع ؤة زئمعن ذقتعكع،)3( ظاس  قذرذقل

دذ،  عنع اهللا بعلع علةرنعث هةممعس ع نةرس تعن(دئثعزدعك دعغان ) دةرةخ راقتعن اهللا بعلمةي ةن ياص تأآىلض
اآع قذرذق نةرسة           ب عرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ يةر ظاستعدعكع بعرةر دانة ظذرذق بولسذن، مةيلع هأل ي

ع   ذن، هةممعس ذص  (بولس ذم بول ا مةل ذر ) اهللا غ ذزدا يئزعقلعقت ث   )4( لةؤهذلمةهص دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي
ذرار جايعنع ؤة    ظىستعضة ظالغان،   ) مةرهةمةت يىزعسعدعن  (هةممعسعضة رعزعق بئرعشنع اهللا   اهللا ظذالرنعث ت

يعن ( ةندعن آئ ا   ) ظألض ةن آعتابق ع روش ذالرنعث هةممعس دذ، ظ ايعنع بعلع دعغان ج ةنع (آأمىلع ي
  .  آةلضةن ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر بذ هةقتة)5( يئزعلغاندذر) لةؤهذلمةهصذزغا

 * * * * * * *  
 y7 Ï9 ẍ‹ x. È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ôÏΒ Ï !$ t7 /Ρr& $ tΒ ô‰s% t, t7y™ 4 ô‰s% uρ y7≈ sΨ÷ s?# u  ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! # X ò2ÏŒ ∩∪ ô̈Β uÚu ôã r& 

çµ÷Ζ tã … çµ̄Ρ Î* sù ã≅ Ïϑ øt s† tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# # ·‘ ø— Íρ ∩⊇⊃⊃∪ tÏ$ Í#≈ yz ÏµŠ Ïù ( u !$ y™uρ öΝ çλm; tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Wξ÷Η ¿q ∩⊇⊃⊇∪  
ع بايان قعلعمعز، ساثا ظأز شذنعثدةك، ساثا ظأتكةنلةرنعث بةزع خةؤةرلعرعن!) ظع مذهةممةد(

 آعمكع قذرظاندعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذنعثغا قعيامةت آىنع .99تةرعصعمعزدعن قذرظاننع ظاتا قعلدذق
ازابنع مةثضى تارتعدذ .100حوث ضذناهتعن ظئغعر يىك يىآلعنعدذ  )  ظذ ضذناهع ظىحىن بئرعلضةن ظ

  .101!انقعيامةت آىنع ظذالرغا يىآلةنضةن بذ يىك نئمعدئضةن يام

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12 سىرة تاالق )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 28 سىرة جعن )2(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 3 سىرة سةبةظ )3(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 59 ظةنظام  سىرة)4(
  .  ظايةت-6 سىرة هذد )5(
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ضةن آعشعنعث ىآعتابع ظعكةنلعكع ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرمذآةممةل قذرظان اهللا تاظاالنعث 
  جازاسع توغرعسعدا

ةد (: اهللا تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذندق دئدع          شذنعثدةك، !) ظع مذهةمم
ا مذسانعث خةؤةرلعرعنع، ظذنعث     يةنع بعز ساثساثا ظأتكةنلةرنعث بةزع خةؤةرلعرعنع بايان قعلعمعز 

 ،نعق قعسسة قعلعص بةرضعنعمعزدةك    ئ ناهايعتع ظ ظعشلعرعنع بولغان  صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرع بعلةن     
   .يادة قعلماي قعسسة قعلعص سأزلةص بئرعمعزع زةم ـبذرذن ظأتىص آةتكةن خةؤةرلةرنع آ

 دذق ا قعل ذرظاننع ظات عمعزدعن ق أز تةرعص اثا ظ االس ةتلةر  اهللا تاظ ذ سىص ذرظاننع ب ةن ق  بعل
ةتلعدع عدعنمذ   : سىص ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم عدعن  (ظ ع تةرعص ةنع هئحقايس ذ   ) ي دذ، ظ ل يىزلةنمةي باتع

دذر  ل قعلعنغان عدعن نازع ق اهللا تةرعص ة اليع ذحع، مةدهعيعض ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ةيغةمبةر ))1هئكم  ص
دعمعزدا آئلعدعغان ظعشالرنعث            ظةلةيهعسساالمدعن باشقا هئحبعر صةيغةمبةرضة، بذ       رذن ظأتىص آةتكةن ؤة ظال

ل، آةسكعن هأ  أز ظعحعضة ظالغان ؤة آعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادع ذق ظ دعغانآىمخةؤةرلعرعنع تول  ، حعقعرع
  . قذرظانغا ظوخشاش هةممة تةرةصتعن مذآةممةل بعر آعتاب بئرعلمعدع

اال أرىص ،شذثا اهللا تاظ ىز ظ ذرظانغا ظةضعشعشعتعن ي اب  ت، ق ر آعت قا بع ع ظذنعثدعن باش عن توغرا يولن
دع       داق دئ ئلعص مذن دعت س ة تةه ان آعشعض ةآحع بولغ ةن، : ظعزدعم ىز ظأرىيدعك دعن ي ع قذرظان آعمك

  . ظذنعثغا قعيامةت آىنع حوث ضذناهتعن ظئغعر يىك يىآلعنعدذ
كار قعلعدعكةن، جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعن) آذففار(: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع

 قذرظان  ، ظةرةب ياآع ظةرةبتعن باشقا معللةت بولسذن   ، بذ ظايةت  ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاي دوزاختذر 
ةتن   ةن، هةقعق ذنعثغا ظةضةشمعض تعص ظ عنعث     عيئ ان آعش ةآحع بولغ ابتعن ظعزدعم ر آعت قا بع دعن باش  ظذنعث

ار ى خ ادا مةثض ايدعغانلعقعدعن،دذني عز ياش ة ظ، بةختس دعن  ظاخعرةتت ث دوزاخ بولعدعغانلعقع ذنعث جايعنع
دذ ةؤةر بئرع ةرعم. خ ذرظان آ اال ق ةنلعكع نعاهللا تاظ ىن حىشىرض اهالندذرذش ظىح انالرنع ظاض ىتىن ظعنس  ص

دع  داق دئ عدا مذن علةرنع ؤة   : توغرعس ا س ذرظان ماث ذ ق ة(ب علةرنع  ) قعيامةتكعح ةن آعش ذرظان يةتك ق
  . ))2ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهعي قعلعندع

آعمكع قذرظاندعن يىز : ظذالرنعث جايعنعث دوزاخ بولعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق دئدع
دذ  ىك يىآلعنع ر ي ذناهتعن ظئغع ع حوث ض ةت آىن ذنعثغا قعيام ةن، ظ ىن . ظأرىيدعك ذناهع ظىح ذ ض ظ

  . !يامانقعيامةت آىنع ظذالرغا يىآلةنضةن بذ يىك نئمعدئضةن ) بئرعلضةن ظازابنع مةثضى تارتعدذ
* * * * * * *  

 tΠ öθtƒ ã‡ xΖãƒ ’Îû Í‘θÁ9 $# 4 ã à³øt wΥ uρ tÏΒ Íôf ßϑ ø9$# 7‹ Í× tΒ öθtƒ $]% ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪ šχθçG x≈y‚ tG tƒ öΝ æη uΖ÷ t/ βÎ) öΝ çFø[ Î6©9 ω Î) 

# [ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ßøt ªΥ ãΝ n= ÷æ r& $yϑ Î/ tβθä9θà) tƒ øŒÎ) ãΑθà) tƒ öΝ ßγè= sW øΒ r& ºπ s)ƒÍ sÛ βÎ) óΟ çFø[Î6 ©9 ω Î) $ YΒ öθtƒ ∩⊇⊃⊆∪  
دة  ذ آىن دذر، ب ىك (آأك آأزلىك ) شةآلع ظأزضةرضةن (بذ سذر حعلعنعدعغان آىن ارا يىزل ) ق

ز  ذناهكارالرنع يعغعمع ذرغا  (.102ض ادا ت أرىص دذني عتعنع آ ةتنعث دةهش قا نقعيام ع قعس  ؤاقت
ذردذثالر ) دذنيادا(«) ظذالر) (بعلعنضةنلعكتعن ون آىن ت ةقةت ظ  .103دئيعشعص صعحعرلعشعدذ » ص

                                                 
  .  ظايةت– 42 سىرة فذسسعلةت )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ظةنظام )2(



  
  
  
  

 

 82                                                                                                    تاها سىرة  ـ 20
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

وغرا سأزلةيدعغعنع  : ظذالرنعث دةيدعغانلعرعنع بعز ظوبدان بعلعمعز، ظةينع زاماندا ظذالرنعث ظةث ت
  .104دةيدذ» سعلةر صةقةت بعر آىن تذردذثالر«

  سذرنعث حئلعنعشع ؤة قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالالر توغرعسعدا
صةيغةمبةر : ستة مذنداق دةص آةلدعهةدع .بذ سذر حعلعنعدعغان آىندذر :اهللا تاظاال مذنداق دئدع

االمدعن س  ورالدع  ذظةلةيهعسس وظال س عدا س ةنلعكع توغرعس ة ظعك ذ. رنعث نئم ةنذس(«: ظ ) ر دئض
  .  دةص جاؤاب بةردع»رذثضىزدأصذؤلعنعدعغان م

ظذ ناهايعتع حوث    : ر توغرعسعدا مذنداق دةص آةلدع     ذس ظةبذهذرةيرعدعن رعؤايةت قعلعنغان هةدعستة      
ر م  ىزدذرأبع مان        . ثض ةثلعكع ظاس ث آ ذنعث ظعحعنع اـ ظ دةك ب ث ظارعلعقع را. دذررزئمعننع ذنع ظعس عل فظ

   .ظةلةيهعسساالم حالعدذ
دع داق دةص آةل تة مذن ر هةدعس ة بع ذ «: يةن ةن قانداقم ةن       م ذرام يىرةلةيم ال ـ خ ذآع ؟ خذش هالب

ةنع ظعسرا(رنعث ظعضعسع ذس ئلعحئلعش ظىحىن رنع ذس) عل ظةلةيهعسساالمفي اراص صظاغزعغا ظ ، صةسكة ق
دذ   أتىص تذرعؤاتع نعال آ ةت بئرعلعش دع»رذخس اهابعالر .  دئ دعن س ةيغةمبعرع : ظان ث ص ع اهللا نع ة  ! ظ ز نئم بع

ورعدع  ز؟ دةص س االم . دةيمع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة    «: ص ةن ياخشع ظعض ذ نئمعدئض ذر، ظ ة يئتةرلعكت اهللا بعزض
  .  دةص جاؤاب بةردع»ردةثال  هةممة ظعشعمعزنع تاصشذردذق، تاظاالغابعز اهللا. بولغذحع
 دة ذ آىن ةن(ب ةآلع ظأزضةرض أزلىك ) ش أك آ ىك(آ ارا يىزل ز) ق ذناهكارالرنع يعغعمع  ض

  . قعيامةتنعث دةهشعتعنعث قورقذنحعسعدعن ظذالرنعث آأزلعرع آأآعرعص آئتعدذ
)ذرغا ادا ت أرىص دذني ةتنعث دةهشعتعنع آ قا بعلعنضةنلعكتعننقعيام ع قعس ذالر) ( ؤاقت ) ظ

اداد(« ذردذثالر) ذني ىن ت ون آ ةقةت ظ ذرغان دئيعشعص صعحعرلعشعدذ» ص ادا ت ةنع سعلةرنعث دذني  ي
  .  آىن ياآع شذ ظةتراصقا توغرا آئلةتتع10ؤاقعتعثالر قعسقا بولذص، 

ظذالرنعث دةيدعغانلعرعنع بعز ظوبدان بعلعمعز، ظةينع زاماندا ظذالرنعث : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
 قعيامةت آىنع ظذالر آأثىللعرعدة دةيدذ» سعلةر صةقةت بعر آىن تذردذثالر«: يدعغعنعظةث توغرا سأزلة

قاند  ئس قعلعش ةنلعكعنع ه قا ظعك ايعتع قعس ذددعتعنعث ناه ث م ار ا،دذنيانع ذددةتنع بعك قا م ذ قعس  ش
عدذ    ظأتكى أزنع دئيعش ذ س عص ب ايمان قعلعش ة صذش ا . زعؤةتكةنلعكعض ع، دذني دعكع  حىنك تعلةرنعث ظعحع  هةص

ا ـ ظا                      عص ظارق اظةتلةر نأؤةتلعش دىز ؤة س ة ـ آىن تالر، آئح دعكع ؤاقع ةرنعث ظعحع ةر، آىنل دعن رآىنل قع
ذ خذددع بعر آىنضعال ظوخشاشتذر،آةلسعمذ عرال.  ظ  قعيامةت آىنع دذنيانعث ناهايعتع رشذنعث ظىحىن آاص

عدذ   ةنلعكعنع بعلعش قا ظعك ذالرنعث بذن .قعس عتع  ظ تعكع مةقس ذ داق دئيعش ادا ت ث رغان ؤاقعت دذني لعرعنع
ا   قعلعقعنع باهان صقعس اآعتالرنع      قعلع ذزذلغان ص عغا تذرغ ث قارشعس ع ظأزلعرعنع ةت آىن ا  قعيام يوقق

  . حعقعرعشتذر
دذ    ايعم بولغان آىندة مذشرعكالر      : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ادا (قعيامةت ق ا   ) دذني ةقةت ظازغعن ص

ا     ذالر دذني ظعلمع .دعكع حاغلعرعدعمذ مذشذنداق يالغانحعلعق قعالتتع  ؤاقعت تذرغانلعقعغا قةسةم قعلعدذ، ظ
ع    ةر ظئيتت ار ظادةمل انع ب ار، ظعم ة   «: ب دعرع بويعح ث تةق علةر اهللا نع ةردة (س ادا ؤة قةبرعل ةت ) دذني قعيام

ةنع قعيامةتنعث هةقلعقعغا    (آىنعضعحة قالدعثالر، مانا بذ قعيامةت آىنعدذر، لئكعن سعلةر بعلمةيتتعثالر            ي
ةنمةيتت ا1 ((»)عثالرظعش ذالر دوزاخت ارعمعز«: ظ ع حعقعرعؤةتسةث ! صةرؤةردعض ا(بعزن ادعكع ؤاقعتت ) دذني

ةرنع قعلساق دذ» قعلغان ظةمةللعرعمعزدعن باشقا ظةمةلل الؤذرذص توؤالي ة «) اهللا ظئيتعدذ. (دةص ي سعلةرض
                                                 

   ـ ظايةتلةر56 – 55 سىرة رذم )1(
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ص، ؤةز     ذزذن قعلع أمرىثالرنع ظ ادةم ؤةز   -ظ دعغان ظ عهةت ظالع عهةت ظااللعغ  - نةس ت  نةس ذدةك ؤاقع
اهالندذرغذحع  ة ظاض ذ؟ سعلةرض ةيغةمبةر(بةرمعدعمم ةنع ص ا  ) ي ثالر، زالعمالرغ ازابنع تئتع دع ظ ذ، ظةم آةلدعغ

اردةم بةرضىحع يوق   دا قانحة يعل تذردذثالر؟  «): ظذالرغا (اهللا  ))1»هئحقانداق ي دذ» زئمعن ذالر. دةي : ظ
» دعن سورعغعن  ) صةرعشتة (هئسابلعغذحع ) نع آىنلةر-ظاي (بعر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظاز تذردذق،   «

دذ  دذ  (دةي ذرغانلعقلعرعنع ظذنتذي دا قانحعلعك ت ةيلعدعن، زئمعن ازاب تىص ان ظ ا حئكعؤاتق ذالر دوزاخت اهللا  .)ظ
ةثالر  « علةر بعلس ةر س ادا(ظةض ذردذثالر ) دذني ا ت ةقةت ظازغعن دذ» ص ا    ))2دةي ادا ظازغعن علةر دذني ةنع س ي

ةر  ذردذثالر، ظةض ذنع(سعلةر ؤاقعت ت اخعرةتنع،  ،بعلضةن بولساثالر) ب ان ظ ع بولغ  مةثضىلىك ياشاش ظورن
وقعلعصدا عظاخعر أرةتتعثالر ي ةال آ ادعن ظ ةيدعغان دذني علةر  ! تىض دعثالر، س داق قعلمع علةر ظذن ئكعن س  ل

  !رثال بعلدع ساظادةت ظورنع بولغان ظاخعرةتتعن ظةالـ بةخت لىكظالدعثالردعكع تأت آىنلىك دذنيانع مةثضى
* * * * * * *  

 y7 tΡθè= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågù: $# ö≅ à) sù $yγ à Å¡Ψ tƒ ’ Ïn1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ $ yδâ‘ x‹ uŠsù % Yæ$s% $Z |Áø |¹ ∩⊇⊃∉∪ ω 3“ u s? 

$ pκÏù % [` uθÏã Iω uρ $ [FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪ 7‹Í× tΒ öθ tƒ šχθãèÎ7−F tƒ z Ïç#¤$! $# Ÿω yl uθÏã … ã&s! ( ÏM yèt± yz uρ ßN# uθô¹ F{$# Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ÿξsù 

ßìyϑ ó¡ n@ ωÎ) $ T¡ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪  
) يةنع تاغنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرذلذق(ظذالر سةندعن تاغالر توغرذلذق 

ظاندعن شامالنع ظةؤةتعص ظذنع (صةرؤةردعضارعم ظذالرنع آذآذم تالقان قعلعص «سورايدذ، ظئيتقعنكع، 
 ظذ يةرلةردة نة حوثقذرلذقنع، نة ظئضعزلعكنع .106رعدذ ظذالرنع تىزلةثلعككة ظايالندذ.105 )سورذيدذ

دة .107»آأرمةيسةن ذ آىن اهقا ( ب دةؤةت قعلغذحعسعغا ظةضعشعدذ، ) آعشعلةر اهللا نعث مةهشةرض
اؤازالر  ارلعق ظ ذص، ب دعن قورق ذقع ؤة هةيؤعتع ث ظذلذغل ةتلعك اهللا نع دذ، مةرهةم ر آةتمةي قعثغع

  .108 ظاثلعمايسةنبئسعقعدذ، صعحعرالشقاندعن باشقعنع
تاغالرنعث آذآذم تالقان بولعدعغانلعقع ؤة زئمعننعث تىصتىز بعر تىزلةثلعككة ظايلعنعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا 
ذق : اهللا تاظاال مذنداق دئدع    ةنع تاغنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق (ظذالر سةندعن تاغالر توغرذل ي

أز صئتع قئلعص قاالمدذ      قعيامةت آىن يةنع ظذالر سةندعن  سورايدذ) بولعدعغانلعقع توغرذلذق  اغالر ظ  ع ت
  . ياآع يوقعلعص آئتةمدذ؟ دةص سورايدذ

 ،ظاندعن شامالنع ظةؤةتعص ظذنع (صةرؤةردعضارعم ظذالرنع آذآذم تالقان قعلعص «ظئيتقعنكع
دذ . )سورذيدذ ذالرنع تىزلةثلعككة ظايالندذرع اغالرنع   ظ ةنع ت ان قعلعص توزذتذص،       ي  زئمعن آذآذم ـ تالق

   .بعلةن قوشذص تةآشع تىزلةثلعككة ظايالندذرعدذ
 ة ظئضعزلعكنع آأرمةيسةن ذقنع، ن ة حوثقذرل ةتنعث مةنعسع هةققعدة     »ظذ يةرلةردة ن  بذ ظاي

ةتادة ؤة ظذالردعن باشقا                ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، ظعكرعمة، مذجاهعد، هةسةنبةسرع، زةههاك، ق

                                                 
   ظايةت- 37 سىرة فاتعر )1(
   ـــ ظايةتكعحة114 ــــ 112 سىرة مذظمعنذن )2(
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ة ظويمان، ظ  ئ زئمعندا نة جعلغا، نة ظنعسةن ظذ آى: عمالر مذنداق دئدعظال ةرنع   ـضعز   ئضعز دأث، ن  صةس يةرل
   .آأرمةيسةن

  آعشعلةرنعث بعر يةرضة يعغعلعش ظىحىن حاقعرغذحعغا ظةضعشعص ماثعدعغانلعقع توغرعسعدا
 دة ذ آىن اهقا(ب ث مةهشةرض علةر اهللا نع ر ) آعش عدذ، قعثغع عغا ظةضعش دةؤةت قعلغذحعس

دذ ذالر م آةتمةي ةنع ظ ذيرذلغان        ي عص، ب ز ظةضعش ذحعغا تئ ةندة حاقعرغ ةهؤالنع آأرض ذنحلعق ظ ذ قورق ذش
ادا هةق يولغا، حاقعرغذحعغا ظةضةشكةن              . ظعشالرنعث هةممعسعنع ظورذنالشقا ظالدعرعشعدذ    ظةضةر ظذالر دذني

ا دع، بولس ايدعلعق     ظع ايعتع ص ىن ناه ذالر ظىح ذ ظ ع ب ان بوالتت ذحعغ ل. بولغ ذالرنعث حاقعرغ ازعر ظ ا ئكعن ه
  . صايدا ظئلعص آةلمةيدذقانداق ظةضةشكةنلعكع ظذالرغا هئح
عرال اال، آاص ع رنعثاهللا تاظ ةت آىن ذحعنعث   قورقذنح قعيام دا حاقعرغ ةن ؤاقتع ةهؤالالرنع آأرض ذق ظ ل

ذ ظاؤازعغ العدعغانلعقع ؤة ظ ذالق س دع  نعثغاا ق داق دئ عدا مذن عدعغانلعقع توغرعس زال ظةضعش ذالر  : تئ ظ
اهعمعزغا دة بعزنعث دةرض دة( آةلضةن آىن ةت آىنع ةنع قعيام دعغان) ي ازا ظاثالي ذالقلعرع ت ازا ،ق أزلعرع ت  آ

  . )2(ظذالر حاقعرغذحعنعث ظالدعغا بويذنلعرعنع سوزغان هالدا يىضرةيدذ ))1آأرعدعغان بولعدذ
 اؤازالر بئسعقعدذ ارلعق ظ ذص، ب ذقع ؤة هةيؤعتعدعن قورق ذ  مةرهةمةتلعك اهللا نعث ظذلذغل ب
  . ث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة سذددعالرمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدعظايةتنع
 صعحعرالشقاندعن باشقعنع ظاثلعمايسةن       ،ةير ةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذب  بذ ظاي

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةن : ظعبن ةنع س اغي  ظاي
   . باشقعنع ظاثلعمايسةنشلعرعدعنعئؤت

ع       ةتادة، ظعبن ةس، ق ع ظةن يظ ظعبن اك، رةبع د، زةهه ة، مذجاهع دة ظعكرعم ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
ة،      . زةيد ؤة ظذالردعن باشقعالرمذ شذنعثغا ظوخشاش دئدع       بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتةله

ذمانعث    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ  ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اؤازدعن  : مذن قان ظ صعحعرالش
  .بذمذ ظعكرعمة ؤة زةههاآتعن قعلعنغان بعر رعؤايةتتذر. باشقعنع ظاثلعمايسةن

دع         داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةير ب ع جذب ةظعد ظعبن قان ؤة   : س ةن صعحعرالش س
  .ةن ظاؤازعدعن باشقعنع ظاثلعمايسقةدةملةرنعث شعصعرلعغان

 * * * * * * *  
 7‹ Í× tΒ öθtƒ ω ßì xΖs? èπyè≈ x¤±9 $# ωÎ) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß≈ uΗ ÷q§9$# z ÅÌ u‘ uρ … çµs9 Zωöθ s% ∩⊇⊃∪ ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÎκ‰Ï‰ ÷ƒr& 

$ tΒ uρ öΝ ßγx ù= yz Ÿωuρ šχθäÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪ * ÏM uΖ tã uρ çνθã_ âθø9 $# Äc y∏ ù= Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9$# ( ô‰s% uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗ xq 

$Vϑ ù= àß ∩⊇⊇⊇∪  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξsù ß∃$sƒ s† $YΗ ø>àß Ÿωuρ $Vϑ ôÒ yδ ∩⊇⊇⊄∪  
بذ آىندة مةرهةمةتلعك اهللا ظعزنع بةرضةن ؤة سأزعدعن اهللا رازع بولغان ظادةمنعث شاصاظعتعدعن 

اهللا ظذالرنعث ظالدعدعكعنع ؤة آةينعدعكعنع بعلعدذ،  .109باشقا هئحقانداق شاصاظةت صايدا بةرمةيدذ
هايات اهللا ) مةثضى( ضذناهكارالر مةخلذقاتنع ظعدارة قعلعص تذرغذحع .110ظذالر بولسا ظذنع بعلمةيدذ

دذ  ان تارتع عز زعي ةنلةر شةآس ئرعك آةلتىرض ا ش علعدذ، اهللا غ ا ظئض ع .111غ ذرذص ياخش أمعن ت  م
                                                 

  . ةتنعث بعرقعسمع ظاي– 38 سىرة مةريةم )1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 8 سىرة قةمةر )2(
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لعقلعرعنعث ظئشعص آئتعشعدعن ؤة ياخشعلعقلعرعنعث آئمعيعص آئتعشعدعن ظةمةللةرنع قعلغانالر يامان
  . 112قورقمايدذ

  شاصاظةت ؤة مذآاصات توغرعسعدا 
  بذ آىندة مةرهةمةتلعك اهللا ظعزنع بةرضةن ؤة سأزعدعن اهللا رازع بولغان ظادةمنعث شاصاظعتعدعن

دذ  ايدا بةرمةي اظةت ص داق شاص قا هئحقان اال ظأزباش اظةت     اهللا تاظ ث شاص عز هئحكعمنع ث رذخسعتعس عنع
دع   داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس اظةت    : قعاللماي دا شاص ث ظالدع ذ اهللا نع عز آعمم ث رذخسعتعس اهللا نع

قاتمايدذ،     )1( قعاللعسذن ة ظةس ئح نةرسعض اظعتع ه ذالرنعث شاص ذص، ظ تعلةر بول ذن صةرعش مانالردا نذرغ ظاس
أزع خالعغان ؤة رازع بو  ةقةت اهللا ظ اظةت قعلعشقا رذخسةت قعلسعال ص ذالرنعث ) ظاندعن(لغان ظادةمضة شاص ظ

اهللا ظذالرنعث قعلغانلعرعنع ؤة قعلماقحع بولغانلعرعنع بعلعص تذرعدذ، ظذالر اهللا            )2( شاصاظعتع ظةسقاتعدذ 
ادةمدعن  اهللا ظعزنع بةرضةن ظ  )3( رازع بولغانالرغعال شاصاظةت قعلعدذ، اهللا نعث هةيؤعسعدعن تعترةص تذرعدذ    

دذ    ايدا بةرمةي اظةت ص اهعدا شاص ث دةرض قعغا اهللا نع ذرذص   )4( باش ذص ت ةص بول تعلةر س ل ؤة صةرعش جعبرعظع
ان اهللا نعث ظعزنعضة ظئرعشكةن ؤة توغرا      ) نعث ظارعسعدا(، ظذالر)يةنع قعيامةتتة(آئتعدعغان آىندة    مئهرعب

  . ))5ايدذسأزنع قعلغانالردعن باشقا هئح ظةهةدعنعث سأز قعلعشعغا بولم
العلعرع   االمنعث ب ادةم ظةلةيهعسس دعنظ دا  ظعحع ث ظالدع ان     اهللا تاظاالنع ةتلعكع بولغ ةث هأرم ظ

ةت قعلعن   داق دةص رعؤاي االمدعن مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعمعز مذهةمم دذص ةن «: ع ع (م ةت آىن ) قعيام
ا سةجدة قعلغان ص ئلعص، اهللا تاظاالغ ة(تع ئظةرشنعث ظاستعغا آ ة) يةرض دا(ن، يعقعلعم ذ حاغ ا ) ظ ظئغعزعمغ

هازعر مةن ظذنع    ) مةن ظذالر بعلةن اهللا تاظاالغا هةمدذسانا ظئيتعمةن       (.عدذلنذرغذنلعغان هةمدذساناالر آئ  
اال م  ةن، اهللا تاظ ع ئساناص بواللمايم ةجدعدة(ن ر مذددةت ) س ان بع أزع خالعغ ةظ دذ كعح دعن. تذرغذزع ع :ظان  ظ

اظعتعث قوبذل    عظعجابةت قعل ،  ثضعن، تعلعضع ةرتأ بئشعثنع آ  !مذهةممةد نعدذ، شاصاظةت قعلغعن، قعلغان شاص
ذم سانغعحة حةك قويذص     ةم) آعشعلةرنع جةننةتكة آعرضىزىشىم ظىحىن   (ظاندعن ماثا   . ، دئيعلعدذ دذعقعلعن ل

ا تعلةيمةن      . مةنعمةن ظذالرنع جةننةتكة آعرضىز    . بئرعلعدذ ة اهللا تاظاالدعن قايت ةيغةمبةر   »ظاندعن مةن يةن ص
ان قعلدع   ظةلةي بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع     . هعسساالم ظأزعنعث قايتا ـ قايتا تأت قئتعم تعلةيدعغانلعقعنع باي

  . ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
ة  ةدعسيةن ر ه دع قذددعسعدابع داق دةص آةل ة«:  مذن اال صةرعشتعلةرض ر دانحعلعك : اهللا تاظ دا بع دعلع

رعثالر تعن حعقع علةرنع دوزاخ ار آعش انع ب دذ ،ظعم ذيرذق قعلع ذالر جع. دةص ب دعن ظ علةرنع ظان ق آعش
ة صةرعشتعلةرضة    .حعقعرعدذ) دوزاختعن( دعلعدا داندعن آعحعك زةررعدةك ؤة زةررعدعن      :  ظاندعن اهللا تاظاال يةن

ار آعشعلةرنع دوزاختعن حعقعرعثالر دةص بذيرذيدذ              بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت        . »آعحعك ظعمانع ب
  . قعلغان
دذ اهللا ظ دعكعنع بعلع دعكعنع ؤة آةينع دذ    ذالرنعث ظالدع ذقاتالرنع بعلع ىتىن مةخل ةنع اهللا ص . ي
ظذالر بولسا، ظذنع بعلمةيدذ اهللا تاظاال ظذالرنعث اهللا تاظاالنع بعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع :

                                                 
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 255 سىرة بةقةرة )1(
   ظايةت- 26 سىرة نةجم )2(
   ظايةت- 28 سىرة ظةنبعيا )3(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 23 سىرة سةبةظ )4(
   ظايةت- 38 سىرة نةبة )5(
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   دعن ث مةلذماتع ذالر اهللا نع علةردع   ) اهللا(ظ ان نةرس نع خالعغ ذالرغا بعلدىرىش ةيغةمبةرلةرنعث  (ن ظ ةنع ص ي
   . )1(باشقا هئح نةرسعنع بعلمةيدذ) تعلع ظارقعلعق بعلدىرضةن نةرسعلةردعن

 ذحع دارة قعلعص تذرغ ذقاتنع ظع ذناهكارالر مةخل ى(ض علعدذ ) مةثض ا ظئض ات اهللا غ ذ هاي  ب
ىتىن خااليعقالر   :الر مذنداق دئدع  عشق باظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة            ص

ا ب      ان اهللا غ ات بولغ ى هاي دعغان ؤة مةثض ذخالص قالماي ذنعدذوظ ص     . يس دارة قعلع عنع ظع ة نةرس ذ هةمم ظ
قذرغذحعدذر اقلعغذحعدذرباش ذر  . ؤة س اجع يوقت ة ظئهتعي ذنعث هئحنةرسعض ذنعثغا   .  ظ ة ظ ة نةرس هةمم

  . ظذنعثسعز هئحقانداق نةرسة مةؤجذت بولذص تذرالمايدذ. دذرجهتاوم
اهللا غا شئرعك آةلتىرضةنلةر شةآسعز زعيان تارتعدذ قعيامةت آىنع اهللا تاظاال هةممة هةقنع ظأز 

  . دذلعع بار قويدعن قعساس ظئلعص بئرعمأثضىزع يوق قويغا مأثضىزظعضعسعضة قايتذرعدذ، هةتتا 
ةدعس عداه دع  قذددعس داق دةص آةل دذ  « : مذن داق دةي اال مذن اتتع م: اهللا تاظ ث آ لعقع ؤة ةن ظأزةمنع

ةنذقذظذلذغل ةم قعلعم ةن قةس ذ كعم بعل ة زذلمعم ان آعحعككعن ث قعلغ ر زالعمنع دعن بع ىن مةن ، بىض
  . »ظأتىص آةتمةيدذ) هئسابسعز(

داق     تة مذن ر هةدعس ة بع دعيةن ع،     «: آةل اقلعنعثالر، حىنك تعن س ذم قعلعش علةر زذل ادا (س دذني
   .»ظئلعص آئلعدذرنع ظازابالبعر زذلذم قعيامةت آىنع نذرغذنلعغان ) قعلعنغان

دذ  ان تارتع اتتعق زعي ادةم قعيامةت آىنع ق ةن ظ ا شئرعك آةلتىرض  حىنكع، شئرعك دئضةن .اهللا تاظاالغ
  . ))2شئرعك آةلتىرىش هةقعقةتةن زور ضذناهتذر: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع. حوث ضذناهتذر

دا زالعمالرنع ؤة ظذالرغا قعلعنغان ت   ذنعث آةينعدعن  اهللا تاظاال يذقعرع ان قعلعص بولذصال ظ ةهدعتنع باي
دع      داق دئ ص مذن ان قعلع أآىملعرنع باي ذالرنعث ه علةرنع ؤة ظ ع آعش ع : ياخش ذرذص ياخش أمعن ت م

ظةمةللةرنع قعلغانالر يامانلعقلعرعنعث ظئشعص آئتعشعدعن ؤة ياخشعلعقلعرعنعث آئمعيعص آئتعشعدعن 
بنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، زةههاك، هةسةن،    بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظع     قورقمايدذ

ةقؤادار آعشعلةرنعث يامانلعقلعرعغا هئحبعر يامانلعق قوشذص         ،ياخشع : الر مذنداق دئدع  ع باشق ةقةتادة ؤ   ت
   .بعر نةرسة آئمةيتعلمةيدذهئحيذلمايدذ ياآع ظذالرنعث ياخشعلعقلعرعدعن وق

* * * * * * *  
 y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& $̧Ρ# uö è% $w‹ Î/u tã $ sΨ øù§ |Àuρ Ïµ‹ Ïù zÏΒ Ï‰‹Ïã uθ ø9$# öΝ ßγ̄= yè s9 tβθà) −G tƒ ÷ρr& ß^Ï‰ øt ä† öΝ çλm; #X ø. ÏŒ 

∩⊇⊇⊂∪ ’ n?≈ yètG sù ª! $# à7Ï= yϑ ø9 $# ‘, ysø9 $# 3 Ÿω uρ ö≅ yf ÷ès? Èβ# uö à) ø9$$ Î/ ÏΒ È≅ ö6s% β r& # |Óø)ãƒ y7 ø‹s9 Î) …çµ ã‹ôm uρ ( ≅ è% uρ Éb> §‘ 

’ ÏΤ ôŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪  
 نةسعهةتكة ظعضة قعلعش ظىحىن، ساثا  ـظذالرنعث تةقؤادار بولذشلعرع ظىحىن ياآع ظذالرنع ؤةز

زاتع، ( اهللا .113ظةرةبحة قذرظاننع نازعل قعلدذق ؤة ظذنعثدا تىرلىك ظاضاهالندذرذشالرنع بايان قعلدذق
ذقاتتعن  ىتىن مةخل ة ص عتع جةهةتت اهتذر، ) سىص ةق صادعش تىندذر، ه ة (ظىس ع مذهةمم اثا !) دظ س

ةنع جعبرعظعل ساثا (قذرظاننعث ؤةهيعسع تاماملعنعشتعن بذرذن ظوقذشقا ظالدعراص آةتمعضعن،  ي
قذرظاننع ظوقذص بئرعؤاتقاندا، بعللة ظوقذشقا ظالدعراص آةتمةي، ظذ تعالؤعتعدعن فارعغ بولغذحة تعثشاص 

  .114دئضعن» !ظعلمعمنع زعيادة قعلغعن! ظع صةرؤةردعضارعم«). تذرغعن
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع– 255 سىرة بةقةرة )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 13 سىرة لذقمان )2(
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ذرظاننعث آعشعلةرنعث تةقؤادار بولذشع ؤة ؤةز ـ نةسعهةت قوبذل قعلعشع ظىحىن نازعل ق
  قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

 نةسعهةتكة ظعضة قعلعش ظىحىن، ساثا ـظذالرنعث تةقؤادار بولذشلعرع ظىحىن ياآع ظذالرنع ؤةز 
دذق  ل قعل ذرظاننع نازع ة ق ع   ظةرةبح ةتنعث بولذش ةنع قعيام دة ياخش  ( ي ذ آىن انالرنع ظ ش قعلغ ) ع ظع

بعز قذرظاننع   ) شذنعث ظىحىن    (.جازاالش شةآسعز بعر هةقعقةتتذر       ) يامان ظعش قعلغانالرنع    (،مذآاصاتالش
ص   اهالندذرغذحع قعلع ارةتحع ؤة ظاض ذش بئش لذبع  خ ان قعلعش ظذس ادعلةش ؤة باي ان   ظعص ذقعرع بولغ ةث ي  ظ

   .نازعل قعلدذقظةرةب تعلع بعلةن 
ضاهالندذرذشالرنع بايان قعلدذقؤة ظذنعثدا تىرلىك ظاان  يةنع آعشعلةرنعث ضذناه، هارام ؤة يام

ع   تعن ساقلعنعش الرنع قعلعش دا        ظعش ىن ظذنعث ع ظىح الرنع قعلعش ع ظعش ع ؤة ياخش ا بويسذنذش اآع اهللا غ  ي
  . تىرلىك ظاضاهالندذرذشالرنع بايان قعلدذق

 هةق صادعشاهتذرظىستىندذر) زاتع، سىصعتع جةهةتتة صىتىن مةخلذقاتتعن(اهللا ،  يةنع هةق
اآتذر    انالردعن ص ةيعب نوقس ة ظ ان اهللا هةمم ذنعث . بولغ ذر ظ ع هةقت ذر،  ،ؤةدعس ذ هةقت  تةهدعتعم

ةت        ذر، جةنن ةيغةمبةرلعرعمذ هةقت ذر   ـص ة ظعشالر هةقت ان هةمم عدعن بولغ ذنعث تةرعص ذر، ظ اهللا .  دوزاخ هةقت
ةيغةمبة   اهالندذرماي ؤة ص ةن ظاض ادعللعقع بعل اال ظ دذ  تاظ عنع ظازابلعماي ر آعش ذرذص بع ةي ت ذ .ر ظةؤةتم  ظ

ع  ةت آىن دعلعرعنعث قعيام ز ظذ،بةن ا ق بع تعكةنمعز دةص بان ةؤةب         ماص ذنه ـ س ذالرنع ، آأرسةتمعس  دةص ظ
   . ظاضاهالندذرعدذظالدعنظاال

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظان حىشكةن ؤاقتعدا ظذنع ظوقذشقا ظالدعراص آةتمةي 
  انلعقع توغرعسعداتعثشاشقا بذيرذلغ

ساثا قذرظاننعث ؤةهيعسع !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع
عن،  دعراص آةتمعض قا ظال ذرذن ظوقذش تعن ب ذص (تاماملعنعش ذرظاننع ظوق اثا ق ل س ةنع جعبرعظع ي

   .)ولغذحة تعثشاص تذرغعنبئرعؤاتقاندا، بعللة ظوقذشقا ظالدعراص آةتمةي، ظذ تعالؤعتعدعن فارعغ ب
ة    ذ هةقت اال ب ر   اهللا تاظ ة بع ة  يةن دع  ظايةتت داق دئ ل     (:  مذن ع نازع ارقعلعق ؤةه ل ظ اثا جعبرعظع س

ىن    ؤئلعش ظىح عثغا ظئلع ذنع ظئس دا، ظ دعرالتما  ) بولذؤاتقان ع مع دعراص تعلعثن ذص   . ظال الش ؤة ظوق ذنع توص ظ
ظولعيتعمعزدذر   ث مةس رعش بعزنع ذص بةر . بئ ذنع ظوق اثا ظ عنعمعزدة  س ذص  (ض اثا ظوق ل س ةنع جعبرعظع ي

  . )1(ظاندعن ظذنع حىشةندىرىص بئرعش بعزنعث مةسظولعيتعمعزدذر. ظذنعث ظوقذشعغا ظةضةشكعن) بةرضةندة
ذخارع  ام ب ذماظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ع هةقعقةت اتتعق  ؤةهعين قا ق ادا ظئلعؤعلعش ذ . اتتعتعرعشي ادا ةؤ(ظ ع ي هعين
ىن  ؤئلعش ظىح دعرلعتاتتع ) ظئلع ع مع دع    .تعلعن ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب دعن اهللا تاظ ل  . ظان ةنع جعبرعظع  ي

ظةلةيهعسساالم بعر   ، جعبرعظعل  ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤةهعينع ظئلعص حىشكةن ؤاقتعدا  
 ظاندعن اهللا تاظاال ظذنع   .ظذنعث بعلةن بعللة شذ ظايةتنع ظوقذيتتعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ   ظايةت ظوقذسا 

   .يذقعرعدعكعدةك دئدع ظاسان ؤة يةثضعل يولغا باشالص ،قعينعلعص قالمعسذن دةص

                                                 
   ظايةتكعحة19 ـــــــــــ 16 سىرة قعيامةت )1(
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) ةد ع مذهةمم دعراص !) ظ قا ظال ذرذن ظوقذش تعن ب ع تاماملعنعش ذرظاننعث ؤةهيعس اثا ق س
عبرعظعل ساثا قذرظاننع ظوقذص بئرعؤاتقاندا، بعللة ظوقذشقا ظالدعراص آةتمةي، ظذ يةنع ج(آةتمعضعن، 

ذرغعن ارعغ بولغذحة تعثشاص ت دعن ف ذرغعن،  )تعالؤعتع دعراص آةتمةي تعثشاص شىك ت ةنع سةن ظال ي
  .  ظاندعن ظذنع ظوقذغعن،صةرعشتة ظئلعص حىشكةن ؤةهعينع ساثا ظوقذص بولغاندعن آئيعن

» دئضعن » !ظعلمعمنع زعيادة قعلغعن ! رعمظع صةرؤةردعضا   اهللا : ةينة مذنداق دئدع     ي ظعبنع ظذ
آىندعن  (تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ؤاصات قعلدذرغانغا قةدةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعلعمع        

   .زعيادة بولذص تذردع)  آىنضةـ
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ !$ tΡô‰ Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% z Å¤ sΨ sù öΝs9 uρ ô‰ÅgwΥ … çµ s9 $ YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ øŒ Î)uρ $sΨ ù= è% Ïπx6Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 

(#ρß‰ ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρ ß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÏ= ö/Î) 4’ n1 r& ∩⊇⊇∉∪ $ uΖ ù=à) sù ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ¨βÎ) # x‹≈ yδ Aρß‰ tã y7 ©9 y7 Å_ ÷ρu“ Ï9 uρ Ÿξsù 

% m„ äl ¨Ψ y_Í ÷‚ ãƒ z ÏΒ Ïπ̈Ψ yf ø9 $# #’ s+ô±tF sù ∩⊇⊇∠∪ ¨βÎ) y7 s9 ω r& tíθègrB $pκ Ïù Ÿω uρ 3“ u÷è s? ∩⊇⊇∇∪ y7 ¯Ρ r&uρ Ÿω (# àσyϑ øà s? $ pκÏù Ÿωuρ 

4 ys ôÒs? ∩⊇⊇∪ }¨ uθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠr& 4’ n?tã Ïο u yf x© Ï$ ù# èƒ ù: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 4’ n?ö7 tƒ ∩⊇⊄⊃∪ 

ŸξŸ2 r' sù $ pκ÷] ÏΒ ôN y‰ t7sù $yϑ çλ m; $yϑ ßγè? ü öθ y™ $ s)Ï sÛuρ Èβ$x ÅÁøƒ s† $ yϑ Îκ ö n= tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ̈Ψ pgù: $# 4 # |Â tãuρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 

3“ uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çµ≈ t6 tG ô_ $# … çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“ y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪  
ة  عرع ظادةمض ز ظعلض لعكنع(بع عنع يئمةس ث مئؤعس ذ ) دةرةخنع دذق، ظ عية قعل ذ (تةؤس ب

رادة آأرمعدذق يادعدعن ) تةؤسعيعنع دا بعز  .115حعقاردع، ظذنعثدا هئحقانداق حعث ظع أز ؤاقتع ظ
دذق، ظعبلعستعن » سةجدة قعلعثالر ) يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالمغا (ظادةمضة «: صةرعشتعلةرضة دئ

ذ  ارتتع ) سةجدة قعلعشتعن (باشقعسع سةجدة قعلدع، ظ ادةم «: بعز دئدذق . 116باش ت ذ ! ظع ظ ب
ةتتعن هةقعقةتةن سئنعث دىش  ذ سعلةر ظعككعثالرنعث جةنن معنعثدذر، خوتذنعثنعث دىشمعنعدذر، ظ

 .117سعلةر جاصا مذشةققةتتة قالعسعلةر) ظذ حاغدا(حعقعص آئتعشعثالرغا سةؤةبحع بولذص قالمعسذن، 
اح قالمايسةن ؤة يالعثاح قالمايسةن  ةن ظ ةن .118جةننةتتة سةن هةقعقةت  هةمدة ظذنعثدا هةقعقةت

ساثا ! ظع ظادةم«:  شةيتان ظذنعثغا ؤةسؤةسة قعلعص.119»ةيسةن، ظعسسعص آةتمةيسةنظذسساص آةتم
ذ؟ ) يئضةن ظادةم (مةن  » ظألمةيدعغان دةرةخنع ؤة زاؤال تاصماس صادعشاهلعقنع آأرسعتعص قويايم
 ظذالر ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع يئدع، شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظةؤرةتلعرع ظئحعلعص قالدع، .120دئدع

ةت ظ ث(ذالر جةنن ادةم ) دةرةخلعرعنع تع، ظ قا آعرعش ةؤرةت قعلعش ةترع ظ ةن س ذرماقلعرع بعل يوص
 ظاندعن صةرؤةردعضارع ظذنع .121نعث بعلةن ظذ ظازدعذخعالصلعق قعلدع، ش) ظةمرعضة(نعث صةرؤةردعضارع

  .122تاللعدع، ظذنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع ؤة ظذنع هعدايةت قعلدع
  توغرعسعدااالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع ظادةم ظةلةيهعسس

 ة عرع ظادةمض ز ظعلض لعكنع (بع عنع يئمةس ث مئؤعس ذ ) دةرةخنع دذق، ظ عية قعل ذ (تةؤس ب
 ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع يادعدعن حعقاردع، ظذنعثدا هئحقانداق حعث ظعرادة آأرمعدذق) تةؤسعيعنع
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ةنلعكعنع رعؤ    داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله دذ ظابب ةت قعلع ان :اي ة  ظعنس ان ظأزعض قعلعنغ
ةنع ظذنتذغاق  (ظذنتذص قالغانلعقع ظىحىن ظعنسان      تةؤسعيةنع   ةلع ظعبنع ظةبذتةلهةدعنمذ    .  دةص ظاتالدع )ي ظ

  . مذشذنعثغا ظوخشاش سأز رعؤايةت قعلعندع
سةجدة قعلعثالر) يةنع ظادةم ظةلةيهعسساالمغا(ظادةمضة «: ظأز ؤاقتعدا بعز صةرعشتعلةرضة «
دذق ة، دئ ذ ظايةتت اال ب ادةم ظةلةيهعسساهللا تاظ ذنعث ظذلذغل ظ ذنع قعنع ؤة ذاالمنعث هأرمعتعنع، ظ ة ظ هةمم

ةرة،   بذ قعسسعضة ظاظعت سأزلةر    . مةخلذقاتالردعن ظىستىن قعلغانلعقعنع بايان قعلعدذ     ةظراف بةق جر ؤة  ع، هظ
  . ن قعلعنعدذسىرة سادتا يةنة بايا ظالدعمعزدا .بايان قعلعندع سىرعلعرعدة آةهف

 ظذنع ظذلذغالص صةرعشتعلةرنع ظذنعثغا سةجدة     ،اهللا ظذ سىرعدة ظادةم ظةلةيهعسساالمنع ياراتقانلعقعنع   
ذيرذغانلعقعنع  قا ب ان     ،قعلعش مةنلعكعنع باي نعث دىش ا ظعبلعس ذنعث بالعلعرعغ االم ؤة ظ ادةم ظةلةيهعسس  ظ

ذ ظعبلعستعن باشقعسع: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع . قعلعدذ ) سةجدة قعلعشتعن ( سةجدة قعلدع، ظ
ظةضةر سةن .  يةنع سةن شةيتاننعث سئنع جةننةتتعن حعقعرعؤئتعشكة ظذرذنعشعدعن ساقالنغعنباش تارتتع

اث   تعص قالس ص آئ ةتتعن حعق ا ـ            ،جةنن دا، جاص ش يولع ةص قعلع ق تةل ىن رعزع داش ظىح عثنع قام  تذرمذش
  . اهةت ـ صاراغةتلعك تذرمذشتا ياشاؤاتعسةنسةن بذ يةردة ناهايعتع ر. مذشةققةتكة قالعسةن

بذ هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثدذر، خوتذنعثنعث دىشمعنعدذر، ظذ ! ظع ظادةم«: بعز دئدذق
سعلةر ) ظذ حاغدا(سعلةر ظعككعثالرنعث جةننةتتعن حعقعص آئتعشعثالرغا سةؤةبحع بولذص قالمعسذن، 

هةمدة . قةتةن ظاح قالمايسةن ؤة يالعثاح قالمايسةنجةننةتتة سةن هةقع جاصا مذشةققةتتة قالعسعلةر
ةن ظذسساص آةتمةيسةن، ظعسسعص آةتمةيسةن  ة،  هةقعقةتةن  اهللا تاظاال   »ظذنعثدا هةقعقةت  بذ ظايةتت

ةردة آةلتىردع         .نعث ظاالمعتعدذر   حىنكع، ظاحلعق دئضةن ظعحكع خارلعق    .ظاحلعق بعلةن يالعثاحلعقنع بعر ي
تعشنع بعر    ئ آ عسسعص ظذسسذزلذق بعلةن ظ     شذنعثدةك.  خارلعقنعث ظاالمعتعدذر  ظاشكارايالعثاحلعق دئضةن   

تئشع  تعش دئضةن    ئ ظعسسعص آ  . شنعث ظاالمعتعدذر    قعزع عحىنكع، ظذسسذزلذق دئضةن ظعح      . يةردة آةلتىردع 
  . عص آئتعشنعث ظاالمعتعدذرقعز

ةيدعغان دةرةخنع ظألم) يئضةن ظادةم(ساثا مةن ! ظع ظادةم«: شةيتان ظذنعثغا ؤةسؤةسة قعلعص
ظذالر ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع يئدع، . دئدع» ؤة زاؤال تاصماس صادعشاهلعقنع آأرسعتعص قويايمذ؟ 

يوصذرماقلعرع ) دةرةخلعرعنعث(شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظةؤرةتلعرع ظئحعلعص قالدع، ظذالر جةننةت 
خعالصلعق قعلدع، شذ نعث ) ةظةمرعض(بعلةن سةترع ظةؤرةت قعلعشقا آعرعشتع، ظادةم صةرؤةردعضارعنعث 

  .  ظالدامحعلعق يوللعرع بعلةن ظذالرنع ضوللعدع، شةيتان ظذالرغا قةسةم ظعحعصبعلةن ظذ ظازدع
دع  داق دئ ة مذن ذ هةقت ذالرغا: اهللا ب ادعقمةن «: شذنعثدةك ظ ة س ذم سعلةرض ةن حوق ةم » م دةص قةس

ةردع   ص ب ذالرنع    . ظعحع ارقعلعق ظ ذللعرع ظ دامحعلعق ظذس ذقع (ظال ة  ي أؤةن مةرتعؤعض دعن ت ) رع مةرتعؤع
  . ))1حىشىردع

ةردعن                    ارلعق مئؤعل ادةم ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ظايالعغا جةننةتتعكع ب بعز يذقعرعدا اهللا تاظاالنعث ظ
ذ           ةيتاننعث ظ انلعقعنع، ش عية قعلغ لعككة تةؤس ا آةلمةس ث يئنعغ ىص دةرةخنع ر ت ذم بع كة ؤة مةل يئيعش

 آعشع  يئضةن لعكعنع ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع   يئضةن دةرةخنعث مئؤعسعدعن    ظعككعسعنع ظازدذرذشع بعلةن ظذ   
  . مةثضى هايات تذرعدعغان بعر دةرةخ ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص ظوتتذق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21 ـــــ 20 سىرة ظةظراف )1(
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ع ظةبذ  ذداؤذد تةيالعس عدا ظةب ذ دةرةخ توغرعس داق  هذرةيب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رع
ىز يعل ماثغان    غ معنعص ظذال.دةرةخ بارىص ر تجةننةتتة بع «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظذنعث  آعشع   ي

   .» ظادةم مةثضى ظألمةيدعغان دةرةختذريئضةنمئؤعسعنع ظذ بولسعمذ . ظأتىص بواللمايدذسعص ئآعن سايعسعد
ظذالر ظذ دةرةخنعث مئؤعسعنع يئدع، شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظةؤرةتلعرع ظئحعلعص قالدع ظعبنع 

ةي ظ ةم، ظذب ع آةظبظةبذهات دذ  ععبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : دعن ص
اراتتع     ،يذقو قحاحلعرعاهللا تاظاال هةقعقةتةن ظادةم ظةلةيهعسساالمنع     « ظذنعث حئحع   . بويع ظئضعز قعلعص ي
ةرنعث خورما     ذسةه يذق هةم جعقلعقعدعن خذددع   وق ننةتتعكع  جة( ظذ  .ئتةتتع زارلعقعغا ظوخشاص آ  ق دئضةن ي

ةؤرةت     .سئلعنعص آةتتع ظذحعسعدعن دةرةخنع تئتعشع هامانال ظذنعث آعيعمع   ) حةآلةنضةن بعرعنحع بولذص ظ
دع  ئحعلعص قال ايع ظ ذق . ج ةؤرعتعنعث ظوح ذ ظ أرىص ظ انلعقعنع آ ىن ( قالغ ئلعش ظىح دعغا ظ أزعنع دال ) ظ

دة يىضىر ةتنعث ظعحع لعغانداجةنن كة باش ةر ظةش احلعرعنع دةرةخل ذنعث ح دع، ع، ظ احلعرعنع لعؤال ذ ح ظ
  بذ  ظذ اهللا تاظاالنعث  . مةندعن قاحامسةن؟ دةص حاقعردع !ظادةمظع  :ظاندعن اهللا تاظاال ظذنع . دةرةختعن تارتتع 
اثالص  أزعنع ظ ةس :س داق ظةم ارعم  ظذن ئكعن ،صةرؤةردعض تعن ( ل اح تذرذش دا يالعث ص  ) ظالدعث ا قعلع هاي

ةن( ةردع ،)قئحعؤاتعم اؤاب ب ذ   دةص ج ة ظ ة :  ؤة يةن ةر م ة ق  نظةض ذناهعمغا تةؤب ةن ض ص،  ظأتكىزض  علع
 ،اهللا تاظاال شذنداق قعلعمةن   . ام مئنع جةننةتكة قايتعدعن آعرضىزةمسةن؟ دةص سورعدع     يانس خاتالعقعمدعن  

  . »دةص جاؤاب بةردع
ذ ا ب دعكع  اهللا تاظاالنعث ،مان دذتأؤةن ر قانحة سأز   .رسأزعنعث مةزمذنع ادةم صةرؤةردعضارعدعن بع ظ

ةلعم ظ دع  ت ارقعلعق         (ال ام ظ ذنعثغا ظعله ا ظ دعغان دذظ ىن ظوقذي ع ظىح ذناهعنعث آةحىرىلىش ةنع ض ي
دع دع  )بعلدىرىل ذل قعل عنع قوب ذنعث تةؤبعس دذر   . ، اهللا ظ ذل قعلغذحع ذ قوب ةؤبعنع بةآم ةن ت اهللا هةقعقةت

   .)1(ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(
 لةن سةترع ظةؤرةت قعلعشقا آعرعشتع يوصذرماقلعرع بع) دةرةخلعرعنعث(ظذالر جةننةت  بذ 

د    دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذددع ،ظاي ةتادة ؤة س ارلعق ق دع  قات داق دئ االم  : الر مذن ادةم ظةلةيهعسس ظ
ةؤؤا   ةن ه ذرماقلعرع  (بعل ث يذص ةتنعث دةرةخلعرعنع ةنجةنن ة آعيعم)  بعل ر  ض اش بع ة    ظوخش ةنحة نةرس يأض
  . شعص آةتتععقعلعشقا آعر
ادةم صةرؤة ارعن ظ ة(عث ردعض ذ ) ظةمرعض دع، ش لعق قعل ازدع خعالص ذ ظ ةن ظ دعن . نعث بعل ظان

 ظعمام بذخارع، صةرؤةردعضارع ظذنع تاللعدع، ظذنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع ؤة ظذنع هعدايةت قعلدع
دذ     هذرةيظةبذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ا «: رع مذس

االم ب ذنعثغا     ظةلةيهعسس االم ظ ا ظةلةيهعسس دع، مذس عص قال االم مذنازعلعش ادةم ظةلةيهعسس ةن ظ ةن : عل س
العق ظأتكىزىص ق   ةتتعن حعقعرعص   وخات ادةم .  دئدع ، بةختسعز قعلغان آعشعدذرسةن  ،يذص آعشعلةرنع جةنن ظ

االمغا ا ظةلةيهعسس االم مذس ة  ةنس :ظةلةيهعسس أزع بعل ة ؤة ظ ذغ ؤةزعصعسعض ث ظذل اال ظأزعنع ن  اهللا تاظ
ىتىؤةتكةن بعر ظعش ظىحىن       ا،   تذرذص سأزلعشعشكة تاللعغان آعشع   هللا تاظاال مئنع يارعتعشتعن بذرذن ماثا ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ماثا ماالمةت قعالمسةن؟ دئدع     ادةم ظةلةيهعسساالم مذسا ظةلةيهعسساالمنع     «: ص ظ
  . دئدع»دة ظذتذؤالدع عمذنازعر

* * * * * * *  

                                                 
   ظايةت- 37 سىرة بةقةرة )1(
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 tΑ$s% $sÜ Î7÷δ $# $ yγ ÷ΨÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( $ ¨Β Î* sù Ν à6¨Ζ tÏ? ù' tƒ  Éi_ÏiΒ “ Y‰ èδ Çyϑ sù yìt7 ¨?$# 

y“# y‰èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ôtΒ uρ uÚ u ôã r&  tã “ Í ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ãà± øt wΥuρ uΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ zΟ Ï9 û É_ s? ö|³ xm 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. #[ ÅÁt/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7 Ï9 ẍ‹ x. y7 ÷G s? r& $ uΖ çF≈ tƒ# u 
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تعن بةزعثالر بةزعثالرغا دىشمةن سعلةر هةممعثالر جةننةت«: ظئيتتع) ظادةم بعلةن هةؤؤاغا(اهللا 

ث  ع مئنع ة، آعمك ةت آةلس عمدعن هعداي ث تةرعص ة مئنع ةر سعلةرض ىثالر، ظةض دا حىش ان هال بولغ
ن يىز  آعمكع مئنعث زعكرعمدع.123هعدايعتعمضة ظةضةشسة، ظذ ظازمايدذ ؤة ظاخعرةتتة شةقع بولمايدذ

ار  اتع ت ذنعث هاي ةن، ظ عز (ظأرىيدعك ةنع خاتعرجةمس ور ) ي ز آ ذنع بع ع ظ ةت آىن دذ، قعيام بولع
دذنيادعكع (ؤاهالةنكع،  نئمعشقا مئنع آور قوصذردذث،! ظع صةرؤةردعضارعم«:  ظذ.124»قوصذرعمعز

 ظايةتلعرعمعز )روشةن(شذنعثدةك ساثا «:  اهللا ظئيتعدذ.125دةيدذ» مئنعث آأزىم آأرةتتعغذ؟) حاغدا
  .126»آةلدع، سةن ظذالرنع تةرك ظةتتعث، سةن بىضىن شذنعثغا ظوخشاش تةرك ظئتعلعسةن

ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث زئمعنغا حىشىرىلضةنلعكع، توغرا يولدا ماثغان آعشعنعث 
  مذآاصاتلعنعش، يامان يولدا ماثغان آعشعنعث جازالعنعشعغا ؤةدة قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

ادة ااهللا ت  ةتتعن زئمعنغا حىش     : هةؤؤا ؤة ظعبلعسقا  م،ظاال ظ  مذنداق  ،ةصثالر دى سعلةر هةممعثالر جةنن
ةن هةؤؤاغا (اهللا : دئدع ةزعثالرغا «: ظئيتتع ) ظادةم بعل ةزعثالر ب ةتتتعن ب سعلةر هةممعثالر جةنن

عث ظةؤالدلعرع بعر يةنع ظادةم ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرع بعلةن ظعبلعس ؤة ظذن دىشمةن بولغان هالدا حىشىثالر
دا حىشىثالر      ـ بعرعثالرغا ظأزظارا دىش    ةرةدة تةصسعلع      .مةن بولغان هال ان قعلعنغان    يبذ قعسسة سىرة بةق باي

  . ظعدع
 ظةضةر سعلةرضة مئنعث تةرعصعمدعن هعدايةت آةلسة  ةيغةمبةر ؤة        : ظةبذظالعية ةتتعن ص  بذ هعداي

دذ   وظ دذ ؤة آعمكع مئن .  دئدع ،حذق حىشةنحة مةقسةت قعلعنع ذ ظازماي عث هعدايعتعمضة ظةضةشسة، ظ
 ظازمايدذ، ظاخعرةتتة ادذنياد:  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدعظاخعرةتتة شةقع بولمايدذ

   .دوزاخقا آعرعدعغانالردعن بولمايدذ
 بولعدذ) يةنع خاتعرجةمسعز(آعمكع مئنعث زعكرعمدعن يىز ظأرىيدعكةن، ظذنعث هاياتع تار 

لعق    ا خعالص ةن دعنغ ة حىشىرض ذمغا ؤة صةيغةمبةرلعرعمض ةنع آعمكع مئنعث بذيرذق صقعي ىز ،لع  ظذنعثدعن ي
أرىص  ة،ظ ةردعن ظعزدعس ر ي قا بع ع باش وغرا يولن ادا، ت اللعق  ظ دذني ةملعك ؤة خذش ةقةت خاتعرج ذنعثغا ص

دذ ذ  . بولماي ةرحة ظ اننع  ىنىآأرض تة خالعغ ان يا  يعصئآش ةص ؤة خالعغ اننع ي ةردة  ، خالعغ ع ظأيل خش
عمذ  دةك قعلس اتع     ،ظولتذرغان ذنعث هاي ىنال ظ انلعقع ظىح دا بولمعغ وغرا يول ذش،  ت ال  قايمذق أثلع خذش آ

  . دذعبولماسلعق ؤة ظعحع سعقعلعش بعلةنال ظأت
 قعيامةت آىنع ظذنع بعز آور قوصذرعمعز«  ه بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد، ظةبذسالع 

اقالش ظىحىن   (: اق دئدعالر مذند قاتارلعق ؤة سذددع  أزعنع ظ المايدذ   )قعيامةت آىنع ظ اآعت تاص .  هئحقانداق ص
ةنع ظذنعث   (عن باشقعسع آأرىنمةيدذ      دظذنعث آأزعضة جةهةننةم   : بذ ظايةت هةققعدة ظعكرعمة مذنداق دئدع      ي
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دذ  ةم بولع ع جةهةنن دع  ). ظورن داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذز  : اهللا تاظ ذالرنع دىم ياتق ع ظ ةت آىن ذص قعيام
   .)1(آور، ضاحا، ضاس هالدا يعغعمعز) سأرةلضةن(

دذ  داق دةي ور مذن ذ آ ذثا ظ ذ: ش ارعم«: ظ ع صةرؤةردعض ذردذث، ! ظ ور قوص ع آ قا مئن  نئمعش
اهللا ظذنعثغا جاؤاب بئرعص مذنداق  دةيدذ» مئنعث آأزىم آأرةتتعغذ؟) دذنيادعكع حاغدا(ؤاهالةنكع، 

ظايةتلعرعمعز آةلدع، سةن ظذالرنع تةرك ظةتتعث، ) وشةنر(شذنعثدةك ساثا «: اهللا ظئيتعدذ: دئدع
ةن  ةرك ظئتعلعس اش ت ذنعثغا ظوخش ىن ش ةن بىض ىز   »س دعن ي ث ظايةتلعرع ةن اهللا تاظاالنع ةنع س  ي

ةنىظأر ذنعثغا لعكعث،ض ان آعش   ظ ذص قالغ ذنع ظذنت ذددع ظ ذنع ظئ خ ص، ظ عنع قعلع عثدعن عنعث مذظامعلعس س
ا   (اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظذنتذلذص تاشلعؤئتعلعسةن        ةنمذ، بىضىن س  حعقعرعص تاشلعؤةتكعنعثدةك  ةنع دوزاخت ي

  ). قالعسةن
ظذالرنعث بىضىنكع آىنضة مذالقات بولذشنع ظذنتذغانلعقلعرع ؤة       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع  

ذيمعز     ذالرنع ظذنت ىن ظ ز بىض ا ظوخشاش، بع ار قعلغانلعقلعرعغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ةنع (بعزنعث ظاي ذالرنع ي ظ
أز تعصعدعن بولعدذ      .)2()دوزاختا قالدذرعمعز  قذرظاننع  .  حىنكع، بئرعلعدعغان جازا قعلغان ضذناه ظعشنعث ظ

يادا ظئلعص، ظذنع ظذنتذص قالماسلعقتعن توسذص ؤة ظذنتذص قالغان ظادةمضة قاتتعق جازا بئرعلعدعغانلعقعنع         
ا          ئكعن ظذنعث مةنعسع          ظاضاهالندذرغان هةدعسلةر آةلضةن بولسعمذ، قذرظاننعث ظ ئلعص، ل  نعيعتعنع ظذنتذص ق

ان قعلعنغان          ظذنتذص قالمعغان ؤة شذ ظايةتنعث آأرسةتمعسعضة ظةمةل قعلغان آعشع يذقعرعدعكع ظايةتتة باي
  . تةهدعتنعث ظعحعضة آعرمةيدذ

* * * * * * *  
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هةددعدعن ظاشقان ؤة صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرعضة ظعمان ظئيتمعغانالرغا شذنعثغا ظوخشاش جازا 
  .127بئرعمعز، ظاخعرةتنعث ظازابع تئخعمذ قاتتعقتذر، تئخعمذ باقعيدذر

  سعداهةددعدعن ظاشقانالرغا قاتتعق ظازابنعث بولعدعغانلعقع توغرع
 ظعبادةتلةرنع  ـاهللا تاظاال هةددعدعن ظئشعص ظأزعنعث ظايةتلعرعضة ظعمان آةلتىرمعضةن، ياخشع ظةمةل   

هةددعدعن ظاشقان ؤة : قعلعشتعن باش تارتقانالرغا قاتتعق ظازاب بولعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع        
ش جازا بئرعمعز، ظاخعرةتنعث صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرعضة ظعمان ظئيتمعغانالرغا شذنعثغا ظوخشا

   .ظازابع تئخعمذ قاتتعقتذر، تئخعمذ باقعيدذر
اتتعق      ايعتع ق ث ناه ث ظازابعنع اال ظاخعرةتنع دعغانلعقع اهللا تاظ عدعغانلعقع  بولع ى داؤاملعش ؤة مةثض

دة دع هةققع داق دئ ادا (:  مذن ذ دذني تعلةر ظ ة   «) صةرعش ىن سعلةرض ذتقانلعقعثالر ظىح ت ت ةؤرنع دوس س
   .))3دةيدذ» !ظاخعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن ظوبدان! عق بولسذنظامانل
 ذر، تئخعمذ باقعيدذر ازابع دذنيانع    ظاخعرةتنعث ظازابع تئخعمذ قاتتعقت ةنع ظاخعرةتنعث ظ ث  ي

شذنعث  . ذ ظازابتا مةثضى قالغذحعالردذر  شظذ ظازابقا حىشىص قالغانالر   . آتذرظازابعدعن قاتتعقتذر ؤة مةثضىلى   
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ةر     بعر جىص   لةنةت ظئيتعشقان   بعر ـ بعرعضة       ظىحىن ص : تذنغا مذنداق دئدع   وخـ ظ

   .»دذردذنيانعث ظازابع هةقعقةتةن ظاخعرةتنعث ظازابعغا قارعغاندا بةك يةثضعل«
                                                 

   ظايةتنعث بعرقعسمع– 97 سىرة ظعسرا )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 1 سىرة ظةظراف)2(
  . يةت ـ ظا24 سىرة رةظد )3(
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ذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن  ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان (ظ ةرنع هاالك ) ص نذرغذن ظىممةتل

انلعق ةقعل عقعلغ دذ، ظ ثعص يىرع دا مئ ةرنعث ماآانلعرع ذ ظىممةتل ذالر ش دذ؟ ظ ذالر ظذقمام معزنع ظ
نع ظازاب( ظةضةر صةرؤةردعضارعثنعث .128ظعضعلعرع ظىحىن ظذنعثدا هةقعقةتةن نذرغذن ظعبرةتلةر بار

قعلعؤةتكةن هأآمع ؤة ظالدعنظاال بةلضعلةص قويغان ؤاقتع بولمعسا ظعدع، ظذ ) حعكتىرىشكةآئظذالردعن 
ذم ظعدع ) ظذالرنعث هاالك بولذشع (حاغدا  ذالرنعث سأزلعرعضة سةؤر قعلغعن، مةمنذن .129حوق  ظ

ؤة آىندىزنعث بولذشذث ظىحىن، آىن حعقعشتعن ظعلضعرع، آىن صئتعشتعن بذرذن، آئحة ؤاقعتلعرعدا 
ؤة هةمدة ) يةنع ناماز ظوقذغعن(دةسلةصكع ؤة ظاخعرقع ؤاقعتلعرعدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئيتقعن 

  . 130ظئيتقعن
اهللا تاظاالنعث بذرذنقع ظىممةتلةرنع هاالك قعلعص يوقعتعؤئتعشعدة ؤةز ـ نةسعهةت قوبذل 

  وغرعسعداقعلعدعغان آعشعلةر ظىحىن بعر ظعبرةتنعث بار ظعكةنلعكع ت
ةتنع ظعنكار قعلغانالر توغرعسعدا مذنداق                  اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن هةقعق

ةرنع هاالك ) صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان (ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن : دئدع نذرغذن ظىممةتل
دا عقعلغانلعق ةرنعث ماآانلعرع دذ معزنع ظذالر ظذقمامدذ؟ ظذالر شذ ظىممةتل ةنع  مئثعص يىرع  ظع  ،ي

ةتنع     ! ممةدمذهة ةيغةمبةرلةرنع           سةن ظئلعص آةلضةن هةقعق  ظعنكار قعلغان بذ آاصعرالر ظذالردعن ظعلضعرع ص
ذ           ةن ب ذنعث بعل دذ؟ ش انلعقعمعزنع ظذقمام االك قعلغ ث ه ةرنع بعزنع ذنلعغان ظىممةتل ان نذرغ ار قعلغ ظعنك

ئلعص قالغان جايالردا ياشاص   ذالردعن ق ةردعن هئحقانداق آاصعرالر ظ ذ ظىممةتل ذرذص، آأرىؤاتقانلعرعدةك ظ ت
  . ظعز آأرىص قالمعدع

ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظذنعثدا هةقعقةتةن نذرغذن ظعبرةتلةر بار  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق
ةنع سةير قعلعص   (ظذالر زئمعندا سةير قعلمعدعمذ؟ شذنعث بعلةن ظذالر           : دئدع ا،   ) ي حىشعنعدعغان دعلالرغ

ةردعكع        ئكعن آأآرةآل دذ، ل ور بولماي ةرال آ ةن آأزل ذ؟ هةقعقةت ة بولمعدعم ذالقالرغا ظعض دعغان ق اآع ظاثالي ي
دذ    ور بولع ةر آ ادةم         (قةلبل ور ظ دذر، آ ث آورلذقع ةس، دعلنع ذقع ظةم ث آورل ذق آأزنع ةقعقعي آورل ةنع ه ي

ةنمةيدذ  دذ ؤة حىش رةت ظالماي ةن قانحعلعغ  1( ()ظعب عرع ظأتك ذالردعن ظعلض االك  ظ ةرنع ه ان ظىممةتل
ةر   (قعلغانلعقعمعزنع ظذالر بعلمةمدذ؟ ظذالر       ةنع مةآكعلعكل ةنع هاالك بولغانالر     (ظذالر   ) ي نعث يذرتعدعن   )ي

  . ))2ظأتىص تذرعدذ

                                                 
  .  ظايةت– 46 سىرة هةج )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 26 سىرة سةجدة )2(
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) حعكتىرىشكةئظازابنع ظذالردعن آ(ظةضةر صةرؤةردعضارعثنعث : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع 
ظذالرنعث هاالك ( بةلضعلةص قويغان ؤاقتع بولمعسا ظعدع، ظذ حاغدا قعلعؤةتكةن هأآمع ؤة ظالدعنظاال

ع دع ) بولذش ذم ظع يعن     حوق دعن آئ ذزذص بولغان اآعت تذرغ ذنعثغا ص ر آعشعنع ظ ث بع ةنع اهللا تاظاالنع  ي
ة    معظازاباليمةن دئضةن هأآمع ؤة ظعنكار قعلغذحعالرغا بةلضعلةص بةرضةن بعر مذددعتع بول        سا ظعدع، ظةلؤةتت

  . ظذالرغا تذيذقسعز آئلةتتعظازاب 
  سةؤر قعلعشقا ؤة بةش ؤاخ نامازنع ظوقذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا

ةتنع ظعنكار قعلعص            ظذنعثغا هةرخعل سأز    ،آاصعرالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن هةقعق
ىن  انلعقع ظىح ةللع   ،قعلغ االمغا تةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص داق ي اهللا تاظ رعص مذن دع بئ ذالرنعث :  دئ ظ

سأزلعرعضة سةؤر قعلغعن، مةمنذن بولذشذث ظىحىن، آىن حعقعشتعن ظعلضعرع، آىن صئتعشتعن بذرذن، 
آئحة ؤاقعتلعرعدا ؤة آىندىزنعث دةسلةصكع ؤة ظاخعرقع ؤاقعتلعرعدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئيتقعن 

   .نع ظوقذغعنيةنع بامدات نامعزع بعلةن ظةسعر نامعزع )يةنع ناماز ظوقذغعن(
ة  ذ هةقت لعمب ذخارع ؤة مذس ام ب دذلاله ،ظعم ع ظاب ةرعر ظعبن ةت ج ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظون   .بعز بعر آئحعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا ظولتذراتتذق : قعلعدذ
أت ععت ذق تنحع آئحعس دع     و تول داق دئ اراص مذن ا ق ان ظايغ ذص حعقق دا  «: ش علةر يئقعن ةت  (س ةنع قعيام ي

دة عز آأر ) آىنع ةندةك شةآس اينع آأرض ذ ظ ارعثالرنع مذش تعصةرؤةردعض ذنع آأرىش علةر، ظ داق  ةس هئحقان
علةر الغذغا ظذحرعمايس علةر،توس ةآلعنعص قالمايس ىن  . ح علةر آ ةر س ذرذن  ظةض تعن ب از ظولتذرذش ةنع (نام ي

   .بذ ظايةتنع ظوقذدعدةص  » ناماز ظوقذثالر،لعساثالرظوقذشقا قادعر بوال) بامدات بعلةن ظةسعر نامعزعنع
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ع رذؤةيب ةممار ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ةيغةمبةر  : ظعم ةن ص م

االمنعث از   «: ظةلةيهعسس ذرذن نام تعن ب رعص آئتعش تعن ؤة آع ىن حعقعش عر  (آ ةن ظةس دات بعل ةنع بام ي
امعزعنع عز د  ) ن ع هةرض ذغان آعش دذ ظوق ا آعرمةي دعم »وزاخق ةنلعكعنع ظاثلع ام   .  دئض نع ظعم ذ هةدعس ب

  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع
 آئحة ؤاقعتلعرعدا ؤة آىندىزنعث دةسلةصكع ؤة ظاخعرقع ؤاقعتلعرعدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه

تقعن  ذغعن (ظئي از ظوق ةنع نام ام   )ي ةنع سةن آئحعدة تةهةججذد ن ذغعنعنعزع ي العمالر ! ظوق ةزع ظ ذ  ب: ب
  .  دئدعآأزدة تذتذلغاندذر،عن شام نامعزع بعلةن خذصتةن نامعزع تظايةت

شذ آئحة   (: اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مةمنذن قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع        
ع     الرنعث هةممعس ان ظعش دعر قعلعنغ ةن      ) تةق ز هةقعقةت تذر، بع ان ظعش اهعمعزدعن بولغ ث دةرض بعزنع

  . )1(ظةؤةتكىحع بولدذق) ا صةيغةمبةرلةرنعظعنسانالرغ(
دع  داق دةص آةل تة مذن اال «: هةدعس ةنلةرنع(اهللا تاظ ة آعرض ع ) جةننةتك ةرظ  دةص !جةننةتتعكعل

دذ ذالر.حاقعرع ذيرذق: ظ ةييار عثغا ب ز ت دذ ! بع اؤاب بئرع اال .  دةص ج ذالردعن اهللا تاظ ذ   (ظ ةن ب ة بةرض سعلةرض
ةردعن ذ؟  ) نئمةتل ةن بولدذثالرم ورايدذخذرس ذالر. دةص س ع : ظ ارعمظ ة   ! عزصةرؤةردعض ئح آعشعض ة ه بعزض

ظاندعن  .  دةص جاؤاب بئرعدذ   ،دةآمعزذ بعز نئمة دةص خذرسةن بولمعغ        ،بةرمعضةن نئمةتلةرنع بةرضةن تذرساث   
اال  ذالرغا (اهللا تاظ ةن      :)ظ عنع بئرعم ر نةرس عراق بع ذ ياخش ة بذنعثدعنم ةن سعلةرض دذ  د، م ذالر اهللا  . ةي ظ
ظذ بولسعمذ مئنعث     (:)ظذالرغا(اهللا تاظاال .  بذنعثدعن ياخشعراق قانداق نةرسة ظذ؟ دةص سورايدذ   :تاظاالدعن
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دذر عرازعلعقعم) رازعلعقعم ة بئرعن ةن، سعلةرض عم آ (م علةردعن غةزعص دذأس ة ) تىرىلىص آئتع ةن سعلةرض م
   .» دةيدذ،بذنعثدعن آئيعن هةرضعز غةزةص قعلمايمةن

ة بعر هةدعستة مذنداق دةص     دعيةن ةنلةر ظع   :)اهللا تاظاال جةننةتتعكعلةرضة  («:  آةل ! جةننةتكة آعرض
ازعر ظورذ   ع ه ان ؤةدةمن ة قعلغ ةن سعلةرض اقحعنم دذ،لعم ذالر .  دةي دعن ظ اق  :ظان ع ظ اال يىزلعرعمعزن  اهللا تاظ

ارازا   ) جةننةتكة آعرضةنلةردعن قعلدع   (قعلدع  لعص ئمعزانلعرعمعزنع ظئغعر قعلدع، دوزاختعن ساقالص ق      ـ ت
ةردة آ ) اشذ ؤاقتعد  . ( ظذنعثدعن باشقا ظةمدع قايسع ؤةدعدذر؟ دئيعشعدذ    ،ةننةتكة آعرضىزدع ج تىرىلعدذ،  أص

ذالر اهللا تاظاالنع دذظ العنع آأرع ةمكع . ث جام ةن قةس امع بعل ث ن أزعنع  ،اهللا تاظاالنع ذالرغا ظ اال ظ  اهللا تاظ
   .»لةرضة قوشذص بئرعلضةن نئمةتتذرظذ يذقعرعدعكع نئمةت. آأرؤئلعشتعن ياخشعراق بعر نئمةتنع بةرمعدع

* * * * * * *  
 Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿ ÏµÎ/ % [` üρ ø— r& öΝ åκ÷] ÏiΒ nο u ÷δ y— Ïο 4θ uŠut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s] ÏG øuΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ 

y7 În/ u‘ Öö yz 4’ s+ ö/r& uρ ∩⊇⊂⊇∪ ö ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο 4θ n= ¢Á9 $$Î/ öÉ9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡nΣ $]% ø— Í‘ ( ß øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 èπ t6É)≈ yèø9 $# uρ 

3“ uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪  
ز  ذففارالردعن(بع ذ ) آ ةتلعرع ؤة زعب ث نئم ان دذنيانع ةن قعلغ ةنع بةهرعم ىك جاماظ تىرل

يةنع ساؤابع  (زعننةتلعرعضة آأز سالمعغعن، بذنعث بعلةن ظذالرنع سعنايمعز، صةرؤةردعضارعثنعث رعزقع
ةتتعن  انعي نئم ذ ص دذر ) ب ةث باقع عدذر ؤة ظ ةد  (.131ياخش ع مذهةمم ةرنع !) ظ ؤة (ظاظعلةثدعكعل

نامازغا بذيرذغعن، ظأزةثمذ ظذنع ظادا قعلعشقا حعداملعق بولغعن، سةندعن بعز رعزعق ) ظىممعتعثنع
  .132ارالرغا خاستذرساثا بعز رعزعق بئرعمعز، ياخشع ظاقعؤةت صةقةت تةقؤاد. تةلةص قعلمايمعز
ؤاتقان نئمةتلةرضة آأز سالماسلعققا ؤة اهللا هعسساالمنعث بايالر بةهرعمةن بولذمذهةممةد ظةلةي

تاظاالغا ظعبادةت قعلعش جةريانعدا آةلضةن جاصا ـ مذشةققةتلةرضة سةؤر قعلعشقا 
  بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع   اهللا تاظاال   ا بايالرص بئرعلضةن نئمةتلةرضة آأز ـ       سعناش ظىحىن   الرنع ظذ  غ
ةنع بةهرعمةن قعلغان ) آذففارالردعن(بعز : قعرعنع سالماسلعققا بذيرذص مذنداق دئدع    تىرلىك جاماظ

 حىنكع، دذنيانعث نئمةتلعرع ؤة زعبذ زعننةتلعرعضة آأز سالمعغعن، بذنعث بعلةن ظذالرنع سعنايمعز
  . نةرسعنع بةردعبولغان ياخشع آأص ن نةرسعدعن اهللا تاظاال ساثا بذالرغا بةرضة

ة مذنداق دئدع ذ هةقت اال ب ازدا(: اهللا تاظ دعغان يةت) نام ةآرارلعنعص تذرع ةتنع تت ةنع سىرة (ة ظاي ي
ةنع دذق     ) فاتعه ا قعل اثا ظات ةن س ذرظاننع هةقعقةت ذغ ق ز بةهرعم   . ؤة ظذل عرالرنعث بع ةزع آاص ان  ةب ن قعلغ

المعغعن، ظ   أز س ة آ دعن (ذالر نةرسعلعرعض ان ظئيتمعغانلعقع ث ظعم ةر  ) نع ة آةمت ذرمعغعن، مأمعنلةرض قايغ
  . ))1بولغعن

 . حئضرعسع يوقتذر  ـصةيغةمبعرعضة تةييارالص قويغان نةرسعنعث حةك   ظاخعرةتتة شذنعثدةك اهللا تاظاال 
د    ة مذن ذ هةقت اال ب دع ااهللا تاظ اثا  ص :ق دئ ارعث س ا   (ةرؤةردعض ةت ؤة شاص اؤاب، هأرم ة س ظةت ظاخعرةتت

                                                 
  .  ظايةتلةر88 – 87 سىرة هعجر )1(



  
  
  
  

 

 96                                                                                                    تاها سىرة  ـ 20
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ارلعقالرنع  ةن ) قات ذن بولعس ةن مةمن دذ، س ا قعلع دع))1ظات داق دئ اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح :  ش
 ردذيياخشعدذر ؤة ظةث باقع) يةنع ساؤابع بذ صانعي نئمةتتعن(صةرؤةردعضارعثنعث رعزقع .  

دذ  ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذخارع مذن ام ب ةي  : ظعم ذ ص ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن غةمبةر ظأم
ان       يئضةنظةلةيهعسساالمنعث هةسةل    ضة ظاالقعدار ظعش ظىحىن ظاياللعرعنعث         جئدةللعكع سةؤةبع بعلةن حعقق

ايرعلعص تذرغان ظعش           ةيغةمبةر  عقئشعغا بعر ظاي بارماسلعققا قةسةم ظعحعص، ظاياللعرعدعن ظ  توغرذلذق ص
االمنع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص ة آعرض االمنعث ظأيعض اق    ظثظةلةيهعسس ث يذمش ا دةرعخعنع ة خورم عحعض

أردع         انلعقعنع آ تعدة ياتق ث ظىس ارحة بورعنع ر ص ذص، بع عغا قوي تذقنع بئش ر ياس ان بع وؤزاقلعرع تعقعلغ . ق
دع   ( ةن ظع ئتعص آةتك ة ص ذبارةك بةدةنلعرعض االمنعث م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورا ص دة ). ب رة (ظأينعث ظعحع تع

ظذحذم آةلضىدةك بعر خعل ظأسىملىك ؤة تامغا ظئسعقلعق بعر       ظاشالشتا دورا ظورنعدا ظعشلعتعلعدعغان بعر  
دع  ار ظع رعال ب ارحة تع دع   . ص اش تأآىل ارامالص ي دعن ت ذنعث آأزلعرع ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله أرىص ظأم ذالرنع آ . ب

ذغا     ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله االم ظأم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر «: ص ع ظأم ةن؟ !ظ ة يعغاليس دع»  نئمعض ةر  . دئ ظأم
سةن اهللا  . آعسرا بعلةن قةيسةر باياشات تذرمذشتا ياشاؤاتعدذ           ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : ظةنهذرةزعيةلالهذ  

. نعث مةخلذقاتلعرعنعث ظعحعدعكع ظةث هأرمةتلعك آعشع تذرذقلذق مذشذنداق تذرمذشتا ياشامسةن؟ دئدع        
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر«: ص ع ظأم ا ! ظ ذالر بولس ةن؟ ظ ةن شةآلعنعؤاتامس ات ،س ةقةت حعلعقلعرعباياش  ص

ادعال مذشذ ةيغةمبةر .دئدع »آعشعلةردذر بئرعلعدعغان دذني ا ظةلةيهعسساالم ص  دئسعال، ظئرعشةي دذنياغ
ةلةيدعغان ذرذص، ظئرعش ادعكع ت علةر دذني دة آعش انع ظعحع ةث دذني أيمةيدعغان ظ ع س دع آعش ةر .ظع  ظةض

ألىص  بعلةن  قوللذق  آةث  رغاباشقعال  آةلسة مىلىك ـ مال قولعغا، ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر  ،بئرعص  ب
   .قالمايتتع ظئلعص هئحنئمة ظىحىن ظةتعسع ظأزعنعث

ةت    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةظعدتعن ص ةم، ظةبذس ع ظةبذهات ظعبن
دذ علةرنع«: قعلع ع س عثالردعن مئن زعص آئتعش ةث قورقذث ظئ ةتع ظ ة ،دعغان نةرس ث سعلةرض  اهللا تاظاالنع

دذر    دعغان زعبذزعننةتلعرع ئحعص بئرع ةيغةمبعرع    . »ظ ث ص ع اهللا نع اهابعالر ظ ة؟    ! س ةتلعرع نئم ذ زعبذزعنن ظ
  . دةص جاؤاب بةردع» زئمعننعث بةرعكةتلعرعدذر«:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،دئضةندة
)نامازغا بذيرذغعن، ظأزةثمذ ظذنع ظادا) ؤة ظىممعتعثنع(ظاظعلةثدعكعلةرنع !) ظع مذهةممةد 

ولغعن داملعق ب قا حع دعن   قعلعش ث ظازابع ارقعلعق اهللا تاظاالنع ذش ظ از ظوقذت ذالرنع نام ةن ظ ةنع س  ي
الغعن دذرذص ق ةرنع ظأزعنعث خ.قذتذل اال ظةرل ذنو اهللا تاظ اال، ت دذرذ ب ذيرذص ص قئلعشقاـ حاقعلعرعنع قذتذل  ب

ؤة تاشالر يئقعلغذ بولعدعغان، رةهعم  حاقاثالرنع ظعنسان   ـ ظأزةثالرنع ؤة باال! ظع مأمعنلةر: مذنداق دئدع
  .))2قعلمايدعغان قاتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل بولغان دوزاختعن ساقالثالر

د ظعبنع ظةسلةمة ةم، زةي دذنعثظعبنع ظةبذهات ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةن :  دادعسعنعث مذن م
ةزع آئحعسع   وع قآئحعسبةزع نذص قاالتتعم، ظذ وظأمةرنعث قئشعدا قبةزع آئحعلعرع    صذص ناماز ظوقذيتتع، ب

ذرذنقع ظادعتعضة ظوخشاش قوصماصتذ        قوصمعغان آئحعلعرع بعز ظذنع     . قوصمايتتع  ظذ ظذيقذسعدعن    . دةيتتذق  ، ب
ويغ            ذ ظ اال ـ حاقعلعرعنعم دا ب ان ؤاقتع ذيتتع   عتعصظويغانغ ةتنع ظوق ذ ظاي دعن ب ةد (:  ظان ع مذهةمم !) ظ

ةرنع  ع(ظاظعلةثدعكعل داملعق ن) ؤة ظىممعتعثن قا حع ادا قعلعش ذنع ظ ذ ظ ذيرذغعن، ظأزةثم ا ب امازغ
  . بولغعن
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 ساثا بعز رعزعق بئرعمعز . سةندعن بعز رعزعق تةلةص قعلمايمعز     ةنع سةن ناماز ظوقذساث  ،ي
  . بئرعمعزق عردعن ساثا رعزةمعغان يعظويل

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر :  مذن دا، ظ قان حاغ ددعتع توش ذالرنعث ظع ة ظ ةن حعرايلعقح بعل
ثالر،       عص آئتع ة ظىزلعش ةن حعرايلعقح ذالر بعل اآع ظ عثالر ي ثالردا  (يئنعش قان حئغع قان، ظاجراش ) يئنعش

ىن      ذدالعق ظىح ثالر، خ ذؤاه قعلع ذؤاهحعنع ض ل ض ع ظادع اراثالردعن ظعكك وغرا(ظ ذنعث  ) ت ذثالر، ب ذؤاه بول ض
 نةسعهةت قعلعنعدذ،   ـظعمان ظئيتقان آعشعضة ؤةز   اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ) يةنع بذ هأآىم بعلةن(بعلةن 

دذ      ع بئرع ش يول ذنعثغا حعقع ةن، اهللا ظ ن قورقعدعك ع اهللا دع ق   . آعمك ةردعن رعزع ان ي ذنعثغا ظويلعمعغ اهللا ظ
دذ اراتتعم    )1( بئرع ىنال ي ادةت قعلعش ظىح ا ظعب ةقةت ماث انالرنع ص ع، ظعنس ق  . جعنالرن ةن رعزع ذالردعن م ظ

ذالر ةنتعلعمةيمةن ؤة ظ ىحعدذر، .نعث مئنع ظوزذقالندذرذشعنع تعلعمةيم ةن هةممعضة رعزعق بةرض اهللا هةقعقةت
  .)2(قذؤؤعتع ظارتذقتذر) اهللا نعث(قذدرةتلعكتذر، 

ساثا بعز رعزعق . سةندعن بعز رعزعق تةلةص قعلمايمعز:  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع
هةدعس قذددعسعدا   غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  يرعدعن صةذرةيه تعرمعزع بعلةن ظعبنع ماجةلةر ظةبذ     بئرعمعز

دذ ةت قعلع دذ«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي داق دةي اال مذن ع : اهللا تاظ ادةم بالعسعظ ادةت ! ظ ا ظعب سةن ماث
ولغعن،    ةن ب ش بعل ةن   قعلع ةتحان قعلعم ئنع قاناظ ةن س ةن  . م اجعثنع م ةنظئهتعي داق  قاندذرعم ةر ظذن ، ظةض

اثقعلم ارزذ               دعلعثن،عس ا،  ع ظ اجعثنع بولس العمةن، ظئهتعي ا س عش آويعغ ة ظئرعش ـ ظعستةآلةرض
  . »قاندذرمايمةن

ة  ع ماج ابعت   ،ظعبن ع س د ظعبن ةت     تعنزةي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دذ انع   «: قعلع عنعث نعش ر آعش ةر دذنيابع ا،    ظةض ذص قالس عش بول ا ظئرعش عنع   غ ذنعث ظعش اال ظ اهللا تاظ

ئقعرلعق ئر ص، ص دا  عتعمسعز قعلع أز ظالدع ذنعث آ أرعنعصنع ظ دذ آ دعغان قعلعص قويع ذ  .  تذرع ةن ظ شذنعث بعل
ىتىلىص آةتكهةرقانحة تئرعشسعمذ  ادعن ظةسلعدة ص ذنعثغا دذني دذعنعظ ر . دعن باشقعسع بئرعلمةي ةمما بع ظ

انع  عنعث نعش اخعرةت آعش ا ظ عنع ر   ، بولس ذنعث ظعش اال ظ دذ ئ اهللا تاظ ك قعلع ع  .تعملع ةتحانلعق   دعلعن قاناظ
   .»آئتعدذص تأآىلىعث خالعمعغعنعغا قارعماي  دذنيا ظذنعثغا ظذن.ذتولدذرعدبعلةن 
 ياخشع ظاقعؤةت صةقةت تةقؤادارالرغا خاستذر      اقعؤعتع بولغان يةنع دذنيا ظاخعرةتنعث ياخشع ظ

ةيغةمبة  . جةننةت تةقؤادارالرغا خاستذر   ان قعلعن     ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق   ر  هةدعستة ص : ذدع  دئضةنلعكع باي
د « ةن آئحع ر م داق بع تعمةن  ة مذن ىش آأرىص ىمدة( ح ز را) حىش ةنعث هويل  فبع ع ظذقب ث ظوغل عدا ععظعنع س

ةنمعز أل خورم   ،ظعك ث ه ع تابنع ة ظعبن دعن آةلتىرع بعزض تذ، ىلىلعرع ارةت     ص تة ظعش ذ حىش ة ب ةن بعزض م
ةن، بعزن     اقعؤعتع بئرعلعدعك ع ظ ث ياخش دةك ظاخعرةتنع ذق     قعلعنغان أآىملعرع تول ث ه ث دعنعمعزنع ع

  .  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان.» تةبعر بةردعم،ظورذنلعنعصتذ دةص
* * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ Ÿωöθ s9 $ sΨ Ï?ù' tƒ 7π tƒ$t↔ Î/ ÏiΒ ÿÏµÎn/ §‘ 4 öΝ s9 uρr& Ν ÎκÌEù' s? èπ uΖ Éi t/ $ tΒ ’ Îû É# ßs Á9 $# 4’ n<ρW{$# ∩⊇⊂⊂∪ öθs9 uρ !$ ¯Ρr& 

Ν ßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r& 5># x‹ yèÎ/ ÏiΒ Ï& Í#ö7 s% (#θä9$s) s9 $ uΖ−/ u‘ Iω öθs9 |M ù= y™ ö‘ r& $ uΖ ø‹ s9Î) Zωθß™ u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u ÏΒ È≅ ö7 s% βr& 

                                                 
   ظايةتلةرنعث بعرقعسمع3 – 2 سىرة تاالق )1(
   ظايةتكعحة58~  56 سىرة زارعيات )2(
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3“ y‰ tF÷δ $# ∩⊇⊂∈∪  

ذالر  رعكالر(ظ ةنع مذش ةد(«): ي رةر ) مذهةمم ة بع عدعن بعزض ارع تةرعص صةرؤةردعض
أز ظئحعضة  دةيدذ، » !مأجعزة آةلتىرسعحذ  ذرذنقع ظىممةتلةرنعث خةؤةرلعرعنع ظ ذالرغا ب ظ

يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع (ظةضةر بعز ظذالرنع ظذنعثدعن  .133ظالغان قذرظان آةلمعدعمذ؟
ذم ظعلضع) ظةؤةتعشتعن ذالر حوق ةيغةمبةر «: رع هاالك قعلغان بولساق، ظ رةر ص نئمعشقا بعزضة بع

 .134دةيتتع» ظةؤةتمعدعث؟ بعز خار ؤة رةسؤا بولذشتعن ظعلضعرع سئنعث ظايةتلعرعثضة ظةضشةتتذق
سعلةرمذ آىتىثالر، . آىتمةآتة) سعلةرنعث ؤة بعزنعث ظعشلعرعمعزنعث ظاقعؤعتعنع(ظئيتقعنكع، هةممة 

) ظذزاققا قالماي(ث توغرا يول ظعضعلعرع ظعكةنلعكعنع ؤة آعملةرنعث هعدايةت تاصقانلعقعنع آعملةرنع
  .135»بعلعسعلةر 

قذرظان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة دااللةت قعلغان ظوحذق ظاالمةت 
 مذشرعكالرنعث يةنة ظذنعث راستحعل صةيغةمبةرلعكعضة دااللةت قعلعدعغان ،بولسعمذ

  ظاالمةتلةرنع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعدا 
اال ةن  ،اهللا تاظ عدعن ظةؤةتعلض اال تةرعص ذنعث اهللا تاظ االمدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرالرنعث ص  آاص

اآعت آةلتىرىشعنع تةلةص قعلغانلعقع             خةؤةر بئرعص     دعنهةقعقعي صةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدعغان ص
دذمذنداق د ذالر : ةي ةنع مذ(ظ ةد(«): شرعكالري رةر ) مذهةمم ة بع عدعن بعزض صةرؤةردعضارع تةرعص

  . دةيدذ» !مأجعزة آةلتىرسعحذ
حعضة ظالغان ع ظىممةتلةرنعث خةؤةرلعرعنع ظأز ظظذالرغا بذرذنقع: اهللا تاظاال ظذالرغا مذنداق دئدع

ذ؟  ذرظان آةلمعدعم ةرنعث ه   ق ان خةؤةرل ان قعلعنغ ابالردا باي ذرذنقع آعت ذرظان ب ة  ةممع ق أز ظعحعض عنع ظ س
ث توغرا   ظذ آعتابالرنع   بولذص، زةتحعأمةتلةرنعث آعتابلعرع ظىحىن بعر آ   قذرظان بذرذنقع ظىم   .ظئلعص آةلدع 

  .قةستةن ظأزضةرتعؤئتعلضةن يةرلعرعنع آأرسعتعص بئرعدذ ،يةرلعرعنع ظئتراص قعلعدذ
ة مذنداق دئدع          ةر نازعل    نئمعشقا ظذنعثغا صةرؤةردع   «: ظذالر : اهللا تاظاال بذ هةقت ضارعدعن مأجعزعل

دذ  دع » قعلعنماي ع،  . دئ اهعدعد   «ظئيتقعنك ث دةرض ةن اهللا نع ةر هةقعقةت دا   (ذرمأجعزعل ث قولذم مئنع
تذر اهالندذرغذحعمةن  )ظةمةس كارا ظاض ر ظاش ةقةت بع ةن ص نعص   . »، م الؤةت قعلع ذالرغا تع اثا ظ ث س بعزنع

ا ظعمان         ) ولذشقا مأجعزة ب  (تذرعدعغان آعتابنع نازعل قعلغانلعقعمعز ظذالرغا          اية قعلمعدعمذ؟ بذ آعتابت آذص
  .))1 نةسعهةت بار ـ شىبهعسعز رةهمةت ؤة ؤةزـظئيتقان قةؤم ظىحىن شةك 

 ضة هةر قانداق بعر صةيغةمبةر  «: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
دع، م ةردعن بئرعل دعغان مأجعزعل ان ظئيتع ذنعثغا ظعم علةر ظ ا آعش اال ماث أجعزة اهللا تاظ ةن م ا بئرعلض اث

دع  ذرظان بول ان ق ي قعلغ ع   .ؤةهع ةت آىن عن قعيام كةن آعش ا ظةضةش ةن ماث ارزذ   عم عنع ظ أص بولذش ةث آ ث ظ
ةن ةث  . »قعلعم دعكع ظ ةرنعث ظعحع ةن مأجعزعل ة بئرعلض تة ظأزعض ذ هةدعس االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

                                                 
  .  ظايةتلةر51 – 50 سىرة ظةنكةبذت )1(
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دع      ان قعل ةرعمنعال باي ذرظان آ ان ق ع بولغ ة   .آاتتعس الي دئس ان قع ةر باي االمغا  ، ظةض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
  . ساناقسعز مأجعزعلةر بئرعلضةن ظعدع ـ قذرظاندعن باشقا سان

 ظعلضعرع هاالك ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظةؤةتعشتعن(ظةضةر بعز ظذالرنع ظذنعثدعن
ةتمعدعث؟ بعز خار ؤة رةسؤا نئمعشقا بعزضة بعرةر صةيغةمبةر ظةؤ «: قعلغان بولساق، ظذالر حوقذم 

 اهللا تاظاال بذ يالغانحعالرنع ظأزعنعث    دةيتتع» بولذشتعن ظعلضعرع سئنعث ظايةتلعرعثضة ظةضشةتتذق 
دع       داق دئ ص مذن ان قعلع مةيدعغانلعقعنع باي ذالرغا ظةضةش عمذ ظ ةتلعرع آةلس ةيغةمبعرع ؤة ظاي ذالرغا : ص ظ

هاالك بولغان   (. )ظعمان ظئيتمايدذ (ق ظازابنع آأرمعضعحة    صىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، قاتتع   
دة  العلعرع ظعحع ةهةرلةر ظاه عغا   ) ش دعن باشقعس ذس قةؤمع أرىص  (يذن االمعتعنع آ ث ظ ان ) ظازابنع ظئيتق

ازابنع         ظعمانعنعث صايدعسع بولغعنع يوق، يذنذس قةؤمع ظعمان ظئيتقاندا، دذنيا هاياتعدا رةسؤا قعلعدعغان ظ
تعد  ذالرنعث ظىس ة   ظ ذم ؤاقعتقعح ذالرنع مةل ذق، ظ ادعكع    (عن آأتىرىؤةتت ةدةر دذني ة ق ةجعلع يةتكةنض ةنع ظ ي

  .)1(بةهرعمةن قعلدذق) شةيظعلةردعن
دع   داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ان   : اهللا تاظ ل قعلغ ز نازع ذ بع ذرظان(ب ث  ) ق ذر، اهللا نع ذبارةك آعتابت م

ذنعثغا ظ    ىن، ظ ذش ظىح ذحعالردعن بول د قعلغ ع ظىمع عثالر، رةهمعتعن ةتحعلعك  (ةضعش ذنعثغا مذخالعص ظ
ةقةت بعزدعن ظعلضعرعكع ظعككع      ) مئنعث قذرظان نازعل قعلعشعم    ( .ساقلعنعثالر ) قعلعشتعن سعلةرنعث، ص

عال  اراالرغعال (تاظعصعض ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه دعن    ) ي ذغان آعتابلعرع ذالرنعث ظوق ان، ظ ل قعلعنغ اب نازع آعت
وق، دئم    ةؤعرعمعز ي ال خ ث زادع دذر بعزنع لعكعثالر ظىحىن ةر  . ةس علةرنعث، ظةض اآع س ل    ي اب نازع ة آعت بعزض

دذر    لعكعثالر ظىحىن ذق، دئمةس قان بوالتت ةت تاص ذق هعداي ذالردعن ظارت ة ظ ز ظةلؤةتت ا، بع ان بولس . قعلعنغ
ث        دع، اهللا نع ل بول ةت نازع ةت ؤة رةهم اآعت، هعداي ةن ص عدعن هةقعقةت ارعثالر تةرعص ة صةرؤةردعض سعلةرض

ةتلعرعن ث       ظاي ذ؟ بعزنع ادةم بارم م ظ عدعنمذ زالع ةن آعش ىز ظأرىض ذالردعن ي ان ؤة ظ ار قعلغ ع ظعنك
ةن         ازاب بعل اتتعق ظ ىن ق ةنلعكلعرع ظىح ىز ظأرىض ذالرنعث ي ةنلةرنع ظ ىز ظأرىض ةتلعرعمعزدعن ي ظاي

ازااليمعز اهالندذرغذحع   )2( ج ة ظاض ذالر ظأزلعرعض ةيغةمبةر (ظ ةنع ص ة   ) ي داق ظىممةتك ةر قان ة، ه آةلس
تع     قا ةم ظعحعش اتتعق قةس ةن ق دعغانلعقلعرع بعل قذحع بولع ةت تاص ةث هعداي دا ظ ذالرغا . رعغان ظ

ةتتعن (ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن حاغدا       ظةضةر ظذالرغا بعرةر مأجعزة      3( (تئخعمذ يعراق بولذشتع     ) هعداي
اتتعق    ) بعلدىرىص(آةلسة، ظذنعثغا حوقذم ظعشعنعدعغانلعقلعرعنع      . قةسةم ظعحعشعدذ  اهللا نعث نامع بعلةن ق

ةد ( ع مذهةمم ةر  !) ظ ةس (مأجعزعل ث ظةم عن   )مئنع ش، دئض اهعدعكع ظع ث دةرض ةر . (، اهللا نع ع مأمعنل !) ظ
ذمكعن        لعكلعرع م ذنعثغا ظعشةنمةس ال، ظ ذالر ظئهتعم ة ظ ةر آةلس علةر؟ مأجعزعل ع بعلعس علةر نئمعن . س

ةق     أزلعرعنع ه ع، آ ذالرنعث دعللعرعن أرىش  (ظ عنعش ؤة آ ع حىش ذرع ) ن ن ب تة  تع ذالر دةسلةص ؤئتعمعز، ظ
عنعدةك    ة ظعشةنمعض ةنمةيدذ (مأجعزعلةرض ة ظعش ذمراهلعقلعرعدا تئث )يةن ذالرنع ض كة  ع، ظ اص يىرىش رق

  .))4قويذؤئتعمعز
ظعشةنمعضةن ؤة  ظذنعثغا   ،ظاندعن اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع، ظذنعثغا قارشعلعق قعلغان   

سعلةرنعث ؤة (ظئيتقعنكع، هةممة : مذنداق دئيعشعضة بذيرذدع  غا  آذصذرلذقعدا داؤاملعشعؤةرضةن آاصعرال  
سعلةرمذ آىتىثالر، آعملةرنعث توغرا يول ظعضعلعرع . آىتمةآتة) بعزنعث ظعشلعرعمعزنعث ظاقعؤعتعنع

 اهللا تاظاال بذ هةقتة »بعلعسعلةر) ظذزاققا قالماي(ظعكةنلعكعنع ؤة آعملةرنعث هعدايةت تاصقانلعقعنع 
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر97 ــــ 96 سىرة يذنذس )1(
  . ـ ظايةتكعحة157 ـــــ 155 سىرة ظةنظام )2(
  .  ظايةت– 42 سىرة فاتعر )3(
  . ظايةتلةر110 ـــــ 109سىرة ظةنظام ) 4(
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دع داق دئ ذالر   : مذن ةنلعكعنع ظ ا ظعك ةث خات ث ظ ث يولعنع ة(آعمنع دا  ) ظاخعرةتت ةن حاغ ازابنع آأرض ظ
   .)2(آعمنعث يالغانحع، مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ) يةنع ظاخعرةتتة(ظذالر ظةتة  ))1بعلعدذ

  !اهللا تاظاالغا شىآىرلةر بولسذن. شذنعث بعلةن سىرة تاهانعث تةصسعرع تىضعدع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث يعر قعسمع42سىرة فذرقان ) 1(
  . ـ ظايةت26ر سىرة قةمة) 2(



  
  
  
  

 

 101                                                                                                  ظةنبعياسىرة  ـ 21
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

  
  
  

  عث صةزعلعتع توغرعسعدابذ سىرعن
  

نعث مذنداق    رةزعيةلالهذ ظةنهذ    عن ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد      تذراهمان ظعبنع يةزعد    دظعمام بذخارع، ظاب  
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ىرعلعرع      : دئض ةنبعيا س ا ؤة ظ ةم، تاه ةهف، مةري را، آ دعنقع  ظعس ذقتا ظال ظذلذغل

  . ةردذرقاتاردا تذرعدعغان، مةن ظةث ظاؤال ظأضةنضةن سىرعل
ijk  

 z> u yI ø%$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ ç/$|¡Ïm öΝ èδ uρ ’Îû 7' s# øxî tβθàÊ Í÷è –Β ∩⊇∪ $ tΒ Ν ÎγŠ Ï? ù' tƒ ÏiΒ 9 ò2ÏŒ ÏiΒ ΝÎγ În/§‘ B^y‰ øt ’Χ 

ωÎ) çνθãè yϑ tG ó™$# öΝèδ uρ tβθç7 yèù= tƒ ∩⊄∪ Zπ uŠÏδ Ÿω öΝßγ ç/θè= è% 3 (#ρ• |  r&uρ “ uθ ôf̈Ζ9 $# tÏ% ©!$# (#θçΗ s>sß ö≅ yδ !#x‹≈ yδ ω Î) Ö t±o0 

öΝ à6è= ÷VÏiΒ ( šχθè? ù' tFsùr& u ós Åb¡9 $# óΟçFΡ r& uρ šχρãÅÇ ö7è? ∩⊂∪ tΑ$s% ’ Ïn1u‘ ãΝ n= ÷è tƒ tΑ öθs) ø9 $# ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( 

uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊆∪ ö≅ t/ (# ûθä9$s% ß]≈ tó ôÊr& ¤Ο≈n= ôm r& È≅ t/ çµ1 uyI øù$# ö≅ t/ uθèδ Ö Ïã$ x© $ uΖÏ? ù' uŠù= sù 7π tƒ$t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 

Ÿ≅ Å™ö‘ é& tβθä9 ¨ρF{$# ∩∈∪ !$ tΒ ôM uΖ tΒ#u Νßγ n= ö6s% ÏiΒ >π tƒö s% !$yγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r& ( öΝ ßγsùr& šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪  
  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةنع قعيامةت (هئساب ظئلعنعدعغان ؤاقعت ) ظةمةللعرعدعن(آعشعلةرضة ظذالرنعث  يئقعنالشتع، ) ي
لةتتعدذر،  ذالر غةص ذآع، ظ تعن (هالب ذق ظويلعنعش ةت توغرذل دذر ) قعيام ىز ظأرىمةآتع ذالرغا .1ي  ظ

 نةسعهةت نازعل بولسعال، ظذالر ظذنعثغا مةسخعرة قعلغان -يئثع ؤةز ) قذرظاندا(عن صةرؤةردعضارع تةرعصعد
بذ «: غةصلةتتعدذر، آاصعرالر ظأز ظارا) اهللا نعث آاالمعدعن( ظذالرنعث دعللعرع .2هالدا قذالق سئلعشعدذ

عرنع آأرىص بعر ظعنسان، سعلةر سئه) ظاددع(صةقةت سعلةرضة ظوخشاش ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(
صةرؤةردعضارعم «: ظئيتتع) صةيغةمبةر(. 3دةص يوشذرذن سأزلعشعدذ» تذرذص ظذنع قوبذل قعالمسعلةر؟

دذ، اهللا  ص تذرع أزلةرنع بعلع ان س دا ظئيتعلغ مان، زئمعن أزلعرعثالرنع (ظاس دذر، ) س اثالص تذرغذحع ظ
ذرظان سئهعردذر  (.4»بعلعص تذرغذحعدذر ) ظةهؤالعثالرنع( عرالر ق ال قالماستعن آاص ذ «) دةص ةلكع ظ ب
قااليمعقان حىشلعرعدذر، بةلكع ظذنع ظأزع ظويدذرذص حعقارغاندذر، بةلكع ظذ شاظعردذر، ) مذهةممةدنعث(

 ظذالردعن ظعلضعرع، .5دئيعشتع» ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة ظوخشاش بعزضة بعرةر مأجعزة آةلتىرسذن
ةهةرلةردعن  ان ش االك قعلغ ز ه ع(بع ةنع ظاهالعس ا، ) دعني ان تذرس ان ظئيتمعغ ع ظعم هئحقايسعس

  .6ظذالر ظعمان ظئيتامدذ؟) مأجعزعلةرنع آأرسةتسةك(

 ظايةت  112                  ظةنبعيا         سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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د  لئكعن آعشعلةرنعث ظذنعثدعن بعخذ،قعيامةتنعث ناهايعتع يئقعنلعشعص قالغانلعقع
  ؤاتقانلعقع توغرعسعدايىرى

  ظىحىن شعلةرنعث ظذنعث عآن  لئكع قعيامةت آىنعنعث ناهايعتع يئقعنلعشعص قالغانلعقعنع،       ،اهللا تاظاال 
عز تةييارلعق ذد س دع دعؤاتقانلعقع ى يىربعخ داق دئ اهالندذرذص مذن ذالرنعث : ن ظاض ة ظ آعشعلةرض

يئقعنالشتع، هالبذآع، ظذالر غةصلةتتعدذر، ) يةنع قعيامةت(هئساب ظئلعنعدعغان ؤاقعت ) ظةمةللعرعدعن(
  . يىز ظأرىمةآتعدذر) قعيامةت توغرذلذق ظويلعنعشتعن(

 دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع يىز ظأرىمةآتعدذر) قعيامةت توغرذلذق ظويلعنعشتعن(:  تاظاالنعثاهللا
ةظعد  ةظع، ظةبذس دة نةس دذ  تهةققع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : عن ص

ة  هةم ظ. يىرضىحعلةردذر بعخذدظذالر بذ دذنيادا قعيامةت آىنعضة تةييارلعق قعلعشتعن  « ظويلعنعشتعن  ذ هةقت
   .»حعلةردذريىز ظأرىضى

دعغانلعقع    ذم بولع ةتنعث حوق اال قعيام دةاهللا تاظ دع هةققع داق دئ ةرمانع  :  مذن ث ص ةنع (اهللا نع ي
دعراص آةتمةثالر   ) قعيامةت قذرةيش  ( .قعيامةت يئقعنالشتع، ظاي يئرعلدع     ))1حوقذم آئلعدذ، ظذنعثغا ظال

ذففارلعرع أجعزعنع آأر) آ رةر م عال بع دعن(س ذ ) ظعمان أرىص، ب ىز ظ ئهعردذر«ي قذحع س » داؤامالش
   .))2دئيعشعدذ

اال  ةن ؤةهعيسعضة  ظاندعن اهللا تاظ ة حىشىرض عرالرنعث اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةرض ذرةيش ؤة باشقا آاص ق
عدع : يةنع قذرظانغا قذالق سالمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع        ذالرغا صةرؤةردعضارع تةرعص ن ظ

.  نةسعهةت نازعل بولسعال، ظذالر ظذنعثغا مةسخعرة قعلغان هالدا قذالق سئلعشعدذ-يئثع ؤةز ) قذرظاندا(
   .غةصلةتتعدذر) اهللا نعث آاالمعدعن(ظذالرنعث دعللعرع 

أز ظعحعضة ظالغان بعر آعتاب ظعكةنلعكع توغرعسعدا ظعبنع          ـ قذرظاننعث يئثع ؤةز       نةسعهةتلةرنع ظ
ادة قعلعنعص  آعتابالر آةم ـ ظةهلع آعتابالرنعث قوللعرعدعكع : ذ ظةنهذما مذنداق دئدعظابباس رةزعيةلاله  ، زعي

ابعثالر قذرظان يئثع ؤةز      هأآىم سورايسعلةر؟تذرسا، سعلةر نئمعشقاظأزضةرتعلعص آةتكةن   ـ سعلةرنعث آعت
أز ظعحعضة ظالغان د،نةسعهةتلةرنع ظ ابلعرع ظعحع دا  ة اهللا تاظاالنعث آعت ةث يئقعن  .ذرت آعتابضةنحىشىرىلظ

بذنع ظعمام بذخارعمذ شذنعثغا      .هالعتعدة ظوقذيسعلةر هئح قانداق ظأزضةرتعش آعرضىزىلمعضةن  سعلةر ظذنع   
  . ظوخشاش رعؤايةت قعلدع

بعر ) ظاددع(صةقةت سعلةرضة ظوخشاش ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(بذ «: آاصعرالر ظأز ظارا
 صةيغةمبةر دةص يوشذرذن سأزلعشعدذ» رذص ظذنع قوبذل قعالمسعلةر؟ظعنسان، سعلةر سئهعرنع آأرىص تذ

 بعزضة آةلمعضةن ؤةهعي قانداق بولذص      : ظذالر ،ظةلةيهعسساالم ظأزلعرعضة ظوخشاش ظادةم بولغانلعقع ظىحىن      
دع   ئلعص قال ذنعثغا آ ةك     ،ب ة ش ةيغةمبةر ظعكةنلعكعض ةقعقعي ص االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  دةص ص

ذرذص : ص مذنداق دئدع  ظذالر بذنع بعر سئهعرضةرلعك دةص ظويال    قعلعشتع، شذثا  أرىص ت سعلةر سئهعرنع آ
علةر؟ ذل قعالمس ذنع قوب ذنعثغا ظةضعشةمسعلةر ظ ةنع سعلةر ظ ةن ظوخشاش ؟ي  سئهعر قعلغان آعشع بعل

  بوالمسعلةر؟ 
مان، زئمعندا صةرؤةردعضارعم ظاس«: ظئيتتع) صةيغةمبةر(: ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب مذنداق بولدع

دذ  ص تذرع أزلةرنع بعلع ان س دعغان زات اهللا       ظئيتعلغ ذرذن بولماي ذنعثغا يوش ة ظ داق نةرس ةنع هئحقان ي

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 1 سىرة نةهل)1(
   ظايةتلةر2 – 1 سىرة قةمةر )2(
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دذ     ص تذرع أزنع بعلع داق س ةر قان دعكع ه مان زئمعن أز   . ظاس ةؤةرلعرعنع ظ ةرنعث خ ذرذنقع ؤة آئيعنكعل اهللا ب
ىردع   ذرظاننع حىش ذ ق ان ب ة ظالغ ذ  . ظعحعض قا بعرسع ب ن باش دذ  اهللا دع ذرظاننعث ظوخشعشعنع آةلتىرةلمةي  ق

 بعلعص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعثالرنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) سأزلعرعثالرنع(اهللا«  بذ ظذالرغا سئلعنغان
   .قاتتعق بعر تةهدعتتذر

آاصعرالرنعث قذرظان ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا دئضةنلعرع، ظذالرنعث 
  ة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا مأجعزعلةرنع تةلةص قعلعشع ؤ

ان   ةدنعث قااليمعق اهع مذهةمم ئظعر، ض اهع ش ئهعر، ض اهع س ذرظاننع ض عرالرنعث ق اال آاص اهللا تاظ
عدعن ت  ذنعث تةرعص اهع ظ لعرع، ض اب دةص وحىش ر آعت ان بع ذص حعقعرعلغ ذص،  ،ق ة قايمذق ذ هةقت ذنعثغا ب  ظ

عص قالغانلعق    تعالص قعلعش دا ظعخ ةن باهالعرع دعنبةرض العقعدعن ع ذالرنعث تةرس داق    ؤة ظ رعص مذن ةؤةر بئ  خ
دذد تعن (: ةي ال قالماس ئهعردذر دةص ذرظان س عرالر ق ذ «) آاص ةلكع ظ ةدنعث(ب ان ) مذهةمم قااليمعق

   .حىشلعرعدذر، بةلكع ظذنع ظأزع ظويدذرذص حعقارغاندذر، بةلكع ظذ شاظعردذر
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنعث ص اال ظ ص  دة هةققعاهللا تاظ ان قعلع انلعقعنع باي أزلةرنع قعلغ ذ س  ب

دع  داق دئ دا  : مذن ئنعث توغراث ذالرنعث س ذن    (ظ ردةم مةجن اظعر ؤة بع ردةم ش ةر، بع ردةم سئهعرض بع
ارعغعن، ظذالر        ) دئضةندةك ) مذشذنداق بوهتانالرنع حاصالش بعلةن      (نذرغذن معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعضة ق

   .)1(المايدذيول تاص) هعدايةتكة ( ظازدع ، ظذالر
االمالرنع       ا ظةلةيهعسس ا ؤة ظعس العه، مذس االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص دعن ظ ث ظان

أجعز   ر م اش بع ة ظوخش دع  ع آةلتىرىشةمأجعزعلعرعض داق دئ ص مذن ةص قعلع عرعكع : نع تةل ظعلض
   .صةيغةمبةرلةرضة ظوخشاش بعزضة بعرةر مأجعزة آةلتىرسذن

ةص قع  ذالرنعث تةل اال ظ أجعزعلعرع اهللا تاظ ان م ةننعلغ ص  لع آةلتىرمعض ان قعلع ةؤةبعنع باي كعنعث س
ةقةت     ) قذرةيش مذشرعكلعرع تةلةص قعلغان      (: مذنداق دئدع   دانغا آةلتىرمةسلعكعمعز ص مأجعزعلةرنع مةي

   .)2(مأجعزعلةرنع يالغانغا حعقارغانلعقع ظىحىندذر) يةنع ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنعث(بذرذنقعالر 
ذرذنقعال  ذ ب ان   بذالرم ةص قعلغ أجعزعنع تةل اش م ة  ،رغا ظوخش ةلتىرىص بةرس ذنع آ ان  ، ظ ذنعثغا ظعم  ظ

ذالردعن ظعلضعرع، بعز هاالك قعلغان شةهةرلةردعن : ظئيتمايدعغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع   ظ
ان ) مأجعزعلةرنع آأرسةتسةك (هئحقايسعسع ظعمان ظئيتمعغان تذرسا، ) يةنع ظاهالعسعدعن ( ذالر ظعم ظ
دذ؟ظئ ةيغةمبةرلعرع       يتام ذالرنعث ص ة ظ رةر شةهةرض ةهةرلةردعن بع ةن ش ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتك ز ص ةنع بع ي

شذنعث بعلةن   .  ظذالر ظذ مأجعزعضة ظعشةنمةستعن ظذنع ظعنكار قعلدع            ،ظارقعلعق بعرةر مأجعزعنع بةرسةك   
دذق     االك قعل ذالرنع ه ىن ظ انلعقع ظىح ذنداق قعلغ ذالرنعث مذش ز ظ ان . بع ذالر ظعم ذالر  ظ ةردة ب ان ي  ظئيتمعغ

دذ     ان ظئيتماي عز ظعم ذ هةرض ةن تةقدعردعم ةرنع آأرض ةرنع    . مأجعزعل ىتىن مأجعزعل ذالرغا ص ةن ظ ةلكع س ب
   . هةرضعز ظعمان ظئيتمايدذ ظذالرةعضعحآأرسةتكةن تةقدعردعمذ قاتتعق ظازابنع آأرم

نعتعضة تئضعشلعك بولغانالر    شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لة: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع   
ازابنع آأرمعضعحة     . ظعمان ظئيتمايدذ   اتتعق ظ ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، ق ذالرغا ص ان (ظ ظعم

دذ ةن ؤة   )3()ظئيتماي ذق، روش ا، ظوح ةردعن آاتت ةن مأجعزل ة بئرعلض ذرذنقع صةيغةمبةرلةرض ذالر ب ةنع ظ  ي
                                                 

  ظايةت -  48 سىرة ظعسرا )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 59 سىرة ظعسراظعل )2(
   ظايةتلةر97 – 96 سىرة يذنذس )3(



  
  
  
  

 

 104                                                                                                  ظةنبعياسىرة  ـ 21
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال       ازابنع آأرمعضعح         آةسكعن مأجعزعلةرنع ص  ةمنث قولعدا آأرضةن تةقدعردعمذ هةتتا ظ
  . ظعمان ظئيتمايدذ

* * * * * * *  
 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& y7 n= ö6s% ωÎ) Zω% y Í̀‘ û ÇrθœΡ öΝÎκ ö s9 Î) ( (#ûθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Í ò2Ïe%! $# βÎ) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩∠∪ 

$ tΒ uρ öΝßγ≈ sΨù= yèy_ #Y‰ |¡y_ ω tβθè= à2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tÏ$ Í#≈ yz ∩∇∪ §Ν èO ÞΟßγ≈ sΨ ø% y‰|¹ y‰ ôãuθ ø9 $# öΝßγ≈ uΖøŠ pgΥr' sù 

tΒ uρ â!$ t±°Σ $ uΖò6 n=÷δ r& uρ tÏù Îô£ßϑ ø9 $# ∩∪  
صةقةت ظعنسانالرنعال صةيغةمبةر قعلعص ) صةرعشتعلةرنع ظةمةس(سةندعن ظعلضعرع !) ظع مذهةممةد(

دعغانالردعن (، ظةهلع ظعلعمدعن بعلمعسةثالر) بذنع(ظةؤةتتذق، ظةضةر  ةؤرات، ظعنجعلالرنع بعلع ) يةنع ت
يةنع ظذالر بارلعق آعشعلةرضة ( صةيغةمبةرلةرنع تاماق يئمةيدعغان جةسةت قعلغعنعمعز يوق .7سوراثالر

يةنع ظذالرمذ (مةثضى قالعدعغان بولغعنع يوق ) دذنيادا ظألمةي(هةمدة ظذالر ) ظوخشاش يةيدذ، ظعحعدذ
ظذالرغا ياردةم بئرعش، ظذالرنع ظعنكار ( ظاندعن ظذالرغا .8)عشعلةرضة ظوخشاش ؤاصات بولعدذ بارلعق آ 

ذالرنع ؤة بعز خالعغانالرنع )قعلغانالرنع هاالك قعلعشتعن ظعبارةت  ةردذق، ظ  ؤةدعمعزنع راست قعلعص ب
  .9هةددعدعن ظاشقذحعالرنع هاالك قعلدذق) آذفرعدا ؤة ضذمراهلعقتا(قذتقذزدذرق، 

  صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ةيغةمبةرلةرنعث   اال، ص دعن ظة  اهللا تاظ العلعرع ظعحع ادةم ب ا   ظ ار قعلغانالرغ دعغانلعقعنع ظعنك ؤةتعلع

دع   داق دئ رعص مذن ة بئ ةرنع     : رةددعي ان ظةرل عدعن بولغ ةهةر ظاهالعس ةقةت ش عرع ص ةندعن ظعلض ز س بع
ذالرغا ؤةهي ةيغةمبةر قعلعص، ظ دع ))1ع قعلدذقص ة مذنداق دئ ذ توغرعسعدا يةن اال ب ظئيتقعنكع،  : اهللا تاظ

   .)2(تذنجع صةيغةمبةر ظةمةسمةن) اهللا ظعنسانالرنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتكةن(مةن «
ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقعدعن           تاهللا تاظاال ظعلضعرعكع ظىممة    لةرنعثمذ ظعنسانالردعن آةلضةن ص

   .))3دئدع» ظعنسان بعزنع هعدايةت قعالالمدذ؟«: ظذالر: ر بئرعص مذنداق دئدعخةؤة

 ةر ذنع(ظةض دعن ) ب ةهلع ظعلعم ةثالر، ظ دعغانالردعن (بعلمعس ع بعلع ةؤرات، ظعنجعلالرن ةنع ت ) ي
وراثالر ةردعن        س ك ظادةمل دعكع بعلعملع علةرنعث ظعحع قا تاظعص تعظان ؤة باش ذدعي، خرعس علةر يةه ةنع س  ي

ةيغة وراثالر  ص ةنمذ؟ دةص س دعن ظةؤةتلعض اآع صةرعشتعلةر ظعحع ةنمذ ي دعن ظةؤةتعلض  .مبةرلةر ظعنسانالر ظعحع
انالردعندذر ةيغةمبةرلةر ظعنس ة ص ث  . ظةمةلعيةتت ع اهللا تاظاالنع انالردعن بولذش ةيغةمبةرلةرنعث ظعنس ص

ة ب دذر ةربةندعلعرعض ر نئمعتع ةن بع عدعن بولغ  . ض ث تعص علةر ظأزلعرعنع ع، آعش ةيغةمبةرلةردعن حىنك ان ص
  . مةسعلعلةرنع سوراص، هأآىملةرنع ظئلعش ظعمكانعيعتعضة ظئرعشةلةيدذ

 وق دعغان جةسةت قعلغعنعمعز ي ةيغةمبةرلةرنع تاماق يئمةي ة (ص ارلعق آعشعلةرض ذالر ب ةنع ظ ي
دذ  دذ، ظعحع اش يةي ةص                 )ظوخش اش ي انالرغا ظوخش قا ظعنس ةيغةمبةرلةرنعثمذ باش اال ص  ـ اهللا تاظ

بعز سةندعن    : الرغا آعرعص بعر نةرسة سئتعؤالعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع             رغانلعقع، بازا ظعحعدع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109 يىسىق  سىرة)1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 9 سىرة ظةهقاف )2(
  ظايةتنعث بعرقعسمع–6سىرة تاغابذن  )3(
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ع       ثعص يىرةتت ازارالردا مئ ةيتتع، ب اق ي ة تام عال ظةلؤةتت ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ةن ص عرع ظةؤةتك  ))1ظعلض
ةص ـ ظعحعشع      ةيغةمبةرلةرنعث ي ازارالردا «هللا تاظاالنعث ا ،ص دعغان، ) ةندةكبعز تاماق يئض(ب تاماق يةي

ةن بعللة ظاضاهالندذرغذحع بولذش       ) بعز ماثغاندةك  ( ةيغةمبةر؟ ظذنعث بعل مئثعص يىرعدعغان بذ قانداق ص
دع     تة ظةؤةتمع ر صةرعش قا بع ذنعثغا نئمعش ىن اهللا ظ ذنعثغا      . ظىح ا ظ دع، ي ة بئرعلمع ر خةزعن ذنعثغا بع ا ظ ي

ةنع آاصعرالر   (ر  زالعمال » مئؤعلعرعنع يةيدعغان بعر باغ بئرعلمعدع؟      ةقةت سئهعرلةنضةن بعر       «): ي سعلةر ص
علةر  ة ظةضعشعؤاتعس عرالرنعث    ))2»ظادةمض دعكع آاص ةن ظايعتع ة   دئض دةك صةيغةمبةرلةرض ذمان قعلغعنع ض

  . هئحقانداق بعر دةخلعسع بولمايدذ
 ةرضة يةنع ظذالرمذ بارلعق آعشعل(مةثضى قالعدعغان بولغعنع يوق ) دذنيادا ظألمةي(هةمدة ظذالر

دذ  ات بولع اش ؤاص دع  )ظوخش داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(:  اهللا تاظ ع مذهةمم عرع !) ظ ةندعن ظعلض س
انالردعن ( وق  ) ظعنس اتقعنعمعز ي ى ياش عنع مةثض ئح آعش ةن   ))3ه عرع آةلض ةندعن ظعلض ةنع س  ي

ةقةت صةرعشتعلةرنعث اهللا تا       . صةيغةمبةرلةرنع مةثضى ياشاتقعنعمعز يوق    ظاال تةرعصعدعن   ظذالرنعث ؤةزعصعسع ص
ة  ص       ظأزلعرعض أآىم قعلع عدا ه علةر ظارعس ةن آعش أآىم بعل كةن ه ئلعص حىش قا    ،ظ ع ظعش علةرنع ياخش  آعش

   .بذيرذص، يامان ظعشتعن توسذشتعن ظعبارةتتذر
 ارةت (ظاندعن ظذالرغا ظذالرغا ياردةم بئرعش، ظذالرنع ظعنكار قعلغانالرنع هاالك قعلعشتعن ظعب

ص ب  ت قعلع ع راس دع   ةردذقؤةدعمعزن داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ انالرنع : ش ز خالعغ ذالرنع ؤة بع ظ
ذزدذرق ذزدذق    قذتق ةرنع قذتق كةن مأمعنل ة ظةضةش ةنع صةيغةمبةرلةرض ذمراهلعقتا (. ي دا ؤة ض ) آذفرع

 يةنع صةيغةمبةر ظئلعص آةلضةن هةقنع ظعنكار قعلغذحعالرنع هاالك هةددعدعن ظاشقذحعالرنع هاالك قعلدذق
  . ققعلدذ

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 !$uΖ ø9 u“Ρ r& öΝ ä3ø‹ s9Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝä. ã ø.ÏŒ ( Ÿξ sùr& šχθè= É)÷è s? ∩⊇⊃∪ öΝ x.uρ $ sΨ ôϑ |Ás%  ÏΒ 7πtƒ ö s% ôM tΡ% x. 

Zπ yϑ Ï9$sß $tΡ ù' t±Σ r&uρ $ yδ y‰÷è t/ $ ·Β öθs% šÍ yz# u ∩⊇⊇∪ !$ £ϑ n= sù (#θ¡ xm r& !$ uΖ y™ù' t/ #sŒÎ) Ν èδ $ pκ÷] ÏiΒ tβθàÒä. ö tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿω 
(#θàÒä. ö s? (# ûθãè Å_ö‘ $# uρ 4’ n< Î) !$ tΒ ÷Λä øùÍ ø?é& Ïµ‹ Ïù öΝä3ÏΖ Å3≈ |¡tΒ uρ öΝ ä3¯= yès9 tβθè= t↔ ó¡è? ∩⊇⊂∪ (#θä9$s% !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. tÏϑ Ï=≈ sß 

∩⊇⊆∪ $yϑ sù M s9# y— y7 ù= Ïo? öΝ ßγ1uθôã yŠ 4 ®Lxm öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_ #́‰‹ÅÁ xm tÏ‰ Ïϑ≈ yz ∩⊇∈∪  
سعلةرضة هةقعقةتةن ) يةنع قذرظاننع( شةرعصعثالرنع ظأز ظعحعضة ظالغان آعتابنع -سعلةرنعث شان 
آذففار بولغان نذرغذن شةهةرلةرنع ) ظاهالعسع(  بعز .10حىشةنمةمسعلةر؟) بذنع. (نازعل قعلعص بةردذق

بعمعزنعث  ظذالر بعزنعث ظازا.11باشقا قةؤمنع صةيدا قعلدذق) ظورنعغا(ظذالردعن آئيعن . هاالك قعلدذق
دذ ) آةلضةنلعكعنع( دا ظذشتذمتذت قاحع ذالرغا مةسخعرة قعلعص  (.12هئس قعلغان حاغ صةرعشتعلةر ظ

مذهعم ظعشالردا (قاحماثالر، باياشات تذرمذشذثالرغا، تذرالغذ جايعثالرغا قايتعثالر، سعلةردعن «) ظئيتتع
لعهةت ذمكعن ) مةس ع م ذالر.13»سورعلعش عت«:  ظ ةن ! ؤاي ظعس تذق هةقعقةت م بولذص ز زالع » بع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20قذرفان  سىرة )1(
  .  ــ ظايةتنعث بعر قعسمع8 ــــ 7 سىرة فذرقان )2(
  . مع ظايةتنعث بعرقعس– 34ةنبعيا ظ سىرة )3(
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 ظذالرنع ظورذلغان زعراظةتتةك هاالك قعلعص، جانلعرعنع ظالغعنعمعزغا قةدةر، ظذالر يذقعرعقع .14دئيعشتع
  .15صةريادعنع تةآرارالص تذردع

  قذرظاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا
اب ظعكةنلعكعض  ر آعت لعك بع ذرظاننعث شةرةص اال ق ص ظةاهللا تاظ ارةت قعلع ذنعث قعش ةدرعنع  ؤة ظ

كة حىش دىرىص  عنعش دع  رعغبةتلةن داق دئ ان :  مذن علةرنعث ش ان -س ة ظالغ أز ظعحعض عثالرنع ظ  شةرعص
 بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع سعلةرضة هةقعقةتةن نازعل قعلعص بةردذق) يةنع قذرظاننع(آعتابنع 

  . ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمامذ يذقعرعقعغا ظوخشاش دئدع
)ذنع علةر؟حىشةنمة) ب ةتنع  مس ذ نئم ةنع ب عنعصي علةر؟ حىش ذل قعلمامس ذنع قوب اال  ظ اهللا تاظ

داق    عدا مذن ةنلعكع توغرعس ةرةص ظعك ىن ش ع ظىح ذنعث ظىممعت االم ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرظاننعث ص ق
دع ة    : دئ ة ظةلؤةتت ئنعث قةؤمعثض اثا ؤة س ذرظان س ذغ(ق عدة  ) ظذل علةر آةلضىس تذر، س ةت  (شةرةص ذ نئم ب

  .)1(سورعلعسعلةر) ظىستعدة
  زالعمالرنعث قانداق هاالك قعلعنعص يوقعتعلغانلعقع توغرعسعدا

ذن    علع ظ ان آةلتىرض ذرذن ظعم اال ب ص   عاهللا تاظ االك قعلع ةرنع ه ذنلعغان ظاهالعل معغان نذرغ
آذففار بولغان نذرغذن شةهةرلةرنع ) ظاهالعسع(بعز : خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع   وقعتعؤةتكةنلعكعدعن  ي

االك دذقه يعن    قعل ذهتعن آئ ان (ن ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك االك  ) ص ةرنع ه ذن ظىممةتل نذرغ
ظأضزعلعرع  ) شةهةرنعث ظأيلعرعنعث  (نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم بولغانلعقلعرع ظىحىن     ))2قعلدذق

ةر     عز ظعمارةتل ذدذقالر ؤة ظئض الندذق ق ذن تاش ان نذرغ املعرع يعقعلغ ة ت أرىلىص، ظىستعض عزظ(ظ ) اهالعس
   .))3قالغان
 ةيدا قعلدذق ) ظورنعغا(ظذالردعن آئيعن ةيغةمبةرلةر ظذالرغا ؤةدة        باشقا قةؤمنع ص ةنع ظذالر ص  ي

  .  ظذالرغا ظازابنعث حوقذم آئلعدعغانلعقعنع تونذص يةتكةن ؤاقتعدا ظذشتذمتذت قاحعدذ،قعلغعنعدةك
) اثال «) صةرعشتعلةر ظذالرغا مةسخعرة قعلعص ظئيتتع ر، باياشات تذرمذشذثالرغا، تذرالغذ قاحم

ايتعثالر ا ق ص جايعثالرغ خعرة قعلع ذالرنع مةس ةنع ظ عدعن، ي عتعش يىزعس ذالرغا، آةمس ث : ظ  ظازابنع
اثالر  عدعن قاحم ات ! حىشعش ذرذنقع باياش علةر ب ذ س أثىللىك تذرمذش ذ ، آ عل تذرالغ ثالرغا ؤة ظئس
  .  دئيعلعدذ،جايلعرعثالرغا قايتعثالر

 سورعلعشع مذمكعن) عم ظعشالردا مةسلعهةتمذه(سعلةردعن« يةنع سعلةر بئرعلضةن نئمةتلةرضة 
  . شىآىر قعلغان ـ قعلمعغانلعقعثالردعن سورعلعشعثالر مذمكعن

تذق ! ؤاي ظعسعت «: ظذالر ةنع ظذالر ظأزلعرعضة هئح        ي  دئيعشتع » هةقعقةتةن بعز زالعم بولذص
دعغان ؤاق    ئلعص آئلةلمةي ايدا ظ ة ص ا نةرس ذناهلعرعنع ت  ظأزلعتت ث ض تع،  وعرعنع ان نذش ذالرنع ظورذلغ ظ

 زعراظةتتةك هاالك قعلعص، جانلعرعنع ظالغعنعمعزغا قةدةر، ظذالر يذقعرعقع صةريادعنع تةآرارالص تذردع 
اؤازلعرع       هةتتا بعز ظذالرنع ظورذص ياتقذزذ     يةنع ؤئتعلضةن زعراظةتتةك هاالك قعلعص، ظذالرنعث هةرعكةت ؤة ظ

                                                 
  . ـ ظايةت44 سىرة زذخرذق )1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 17 سىرة ظعسرا )2(
  .  ظايةت– 45 سىرة هةج )3(
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ةدة  ا ق ةآرارالص       توختعغانغ ةريادعنع ت دعكع ص قان يذقعرع راص قعلعش ذناهلعرعنع ظئتع ث ض ذالر ظأزلعرعنع ر، ظ
  . تذردع

* * * * * * *  
 $ tΒ uρ $ sΨ ø) n= yz u!$ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ tÎ7 Ïè≈ s9 ∩⊇∉∪ öθs9 !$ tΡôŠ u‘ r& βr& x‹ Ï‚−G ¯Ρ #Yθ øλm; çµ≈ tΡ õ‹ sƒ ªB̂ω ÏΒ 
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وق  اراتقعنعمعز ي ةنع (بعز ظاسماننع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظويناص ي ي

 ظةضةر بعز ظعح صذشذقع .16)ظذالرنع بعكار ياراتماستعن، قذدرعتعمعزنعث ظاالمةتلعرع سىصعتعدة ياراتتذق
ةر  ذق، ظةض ةن قعالتت اقحع بولساق، قئشعمعزدعكع نةرسعلةر بعل راد ) شذنع (قعلم ة قعلغان بولساق ظع

رادة قعلمعدذق ( داق قعلعشنع ظع ا مذهال بولغانلعقتعن ظذن  بعز هةق .17)لئكعن بذ ظذلذغ زاتعمعزغ
دذ،  اهان يوقعلع دذ، باتعل ناض اتعلنع يوقعتع ز، هةق ب ذففارالر (ظارقعلعق باتعلغا هذجذم قعلعمع ظع آ

ع ار دةص ! جاماظةس ذنع ب ار، خوت ع ب ع بالعس ةن س ) اهللا ن ة ؤايسىصةتلعض  .18!أزىثالردعن سعلةرض
اهعدعكعلةر  دذر، اهللا نعث دةرض ةرنعث هةممعسع اهللا نعث ظعلكعدع ةنع (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكعل ي

  ظذالر آئحة.19اهللا نعث ظعبادعتعدعن تةآةببذرلذق قعلعص باش تارتمايدذ ؤة هئرعصمذ قالمايدذ) صةرعشتعلةر
  . 20ذ آىندىز تةسبعه ظئيتعدذ، بوشاشمايدـ

  دذنيانعث بعر هئكمةت ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا
 زئمعننع يامان ظعشالرنع قعلغانالرنع جازاالش ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلغانالرنع         ـاهللا تاظاال ظاسمان     

اردعن     ذنع بعك انلعقعنع، ظ ىن ياراتق اتالش ظىح داق     ،مذآاص ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي عز ياراتمعغ  مةقسةتس
وق بع :دئدع ةنع (ز ظاسماننع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظويناص ياراتقعنعمعز ي ي

   .)ظذالرنع بعكار ياراتماستعن، قذدرعتعمعزنعث ظاالمةتلعرع سىصعتعدة ياراتتذق
ظاسماننع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

عرالرغا دوزاختعن    ) يةنع ظذالرنع بعكار يارعتعلغان دةص قاراش (اتمعدذق، ظذ   يار آاصعرالرنعث ضذمانعدذر، آاص
  . ))1!ؤاي

 ةر ذق، ظةض ةن قعالتت اقحع بولساق، قئشعمعزدعكع نةرسعلةر بعل ح صذشذقع قعلم ز ظع ةر بع ظةض
لعقتعن ظذنداق قعلعشنع ظعرادة لئكعن بذ ظذلذغ زاتعمعزغا مذهال بولغان(ظعرادة قعلغان بولساق ) شذنع(

دذق دة ظةبذ  )قعلمع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي هب ةت  نةجعي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن ، مذجاهع
جةننةت، دوزاخ،  ) ظةضةر ظعح صذشذقع قعلماقحع بولساق قئشعمعزدعكع نةرسعلةر بعلةن قعالتتذق       : (قعلعدذ

  . ساب ظئلعش دئضةن نةرسعلةرنع ياراتمعغان بوالتتذق هئساب مةيدانعغا يعغعلعش ؤة هئ،تعرعلعشظألىش، 

                                                 
  .  ظايةت– 27 سىرة ساد )1(
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 لئكعن بذ ظذلذغ زاتعمعزغا مذهال بولغانلعقتعن ظذنداق (ظعرادة قعلغان بولساق ) شذنع(ظةضةر
رة ي ؤة مذغعي بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة، سذددع، ظعبراهعم نةخةظع)قعلعشنع ظعرادة قعلمعدذق

   .بعز ظذنداق قعلمعدذق:  مذنداق دئدعالر قاتارلعقظعبنع مذقسعم
 بعز هةق ظارقعلعق باتعلغا هذجذم قعلعمعز    ان ق ةنع هةقنع ظوحذق باي علعمعز، شذنعث بعلةن     ي

بعز هةق ظارقعلعق باتعلغا هذجذم قعلعمعز، : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. عدعن يوقعلعدذناهةق ظأزلعك
اهللا نع بالعسع بار، خوتذنع ! ظع آذففارالر جاماظةسع(. وقعلعدذهةق باتعلنع يوقعتعدذ، باتعل ناضاهان ي

  . !سىصةتلعضةن سأزىثالردعن سعلةرضة ؤاي) بار دةص
اال دعن اهللا تاظ ة ـ             ،ظان ذالرنعث آئح دعن، ظ ع ظعكةنلعكع ث بةندعس تعلةرنعث اهللا تاظاالنع  صةرعش

ش بعل    ادةت قعلع ال ظعب ةقةت اهللا غع دا ص ة ؤاقعتلعرع دىزنعث هةمم رعص آىن ةؤةر بئ دعن خ ةنال بولعدعغانلعقع
ا بةندة بولذشتعن هةرضعز باش تارتمايدذ،               ) اهللا غا (مةسعهمذ،  : مذنداق دةيدذ  يئقعن صةرعشتعلةرمذ اهللا غ

ةن،       ةص آئتعدعك ةن ؤة آأرةثل اش تارتعدعك تعن ب دعحعلعك قعلعش ا بةن ةرآع اهللا غ ذنكع(آعمل اهللا ) بعلس
  . )1(ظأز دةرضاهعغا توصاليدذ) هئساب ظئلعش ؤة جازاالش ظىحىنقعيامةت آىنع (ظذالرنعث هةممعسعنع 

هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالنعث ظعضعدارحعلعقعدا ظعكةنلعكع ؤة اهللا تاظاالغعال ظعبادةت 
  قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

 اهعدعكعلةر دذر، اهللا نعث دةرض ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكعلةرنعث هةممعسع اهللا نعث ظعلكعدع
ة ( دذ ) نع صةرعشتعلةر ي مذ قالماي دذ ؤة هئرعص اش تارتماي ذق قعلعص ب دعن تةآةببذرل  اهللا نعث ظعبادعتع

: صةرعشتعلةرنعث اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشتعن باش تارتمايدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق دئدع            
 ذالر آئحة دذ، بوشاشمايدذ ـظ دىز تةسبعه ظئيتع ةنع ظذالر آئحة        آىن ادةت    ـ ي  آىندىز اهللا تاظاالغا ظعب

دذ،   ةن بولع ش بعل ذنعثغا  قعلع الردا ظ ارلعق ظعش ذنعدذوبب دع .يس داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذ :  اهللا تاظ ظ
  .))2صةرعشتعلةر اهللا نعث بذيرذقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا قعلعدذ

* * * * * * *  
 ÏΘ r& (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# Zπyγ Ï9#u zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# öΝèδ tβρã Å³Ψãƒ ∩⊄⊇∪ öθs9 tβ% x. !$yϑ Îκ Ïù îπoλ Î;#u ωÎ) ª! $# $ s? y‰|¡x s9 4 

z≈ ys ö6Ý¡ sù «!$# Éb> u‘ Ä ö̧ yèø9 $# $ £ϑ tã tβθàÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $ −Η xå ã≅ yèø tƒ öΝ èδ uρ šχθè= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪  
ذالر  ةنع مذشرعكالر(ظ ذالر ) ي دع، ظ دعكع نةرسعلةرنع ظعاله قعلعؤال ذ نةرسعلةر(زئمعن ةنع ب ) ي

دذ؟  ةرنع تعرعلدىرةلةم مان .21ظألىآل ةر ظاس دع،  ـ  ظةض ا ظع الر بولس قا ظعاله ن باش دا اهللا دع  زئمعن
ع( ث تةرتعص ةن ) آاظعناتنع ذالرنعث سىصةتلعض ارع اهللا ظ نعث صةرؤةردعض ذزذالتتع، ظةرعش ة ب ظةلؤةتت

 سوراق ـراق قعلعنمايدذ، ظذالردعن سوظال  سو ـ اهللا نعث قعلغانلعرعدعن سوظال.22نةرسعلعرعدعن صاآتذر
  .23قعلعنعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت172سىرة نعسا ) 1(
   ظايةتنعث بعرقعسعمع– 6عم ر سىرة تةه)2(
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  يالغان ظعالهالرغا رةددعية بئرعش توغرعسعدا
دع        داق دئ ةص مذن انالرنع ظةيعبل اله قعلعؤالغ علةرنع ظع ر نةرس قا بع دعن باش اال ظأزع ذالر : اهللا تاظ ظ

ةنع مذشرعكالر( ذالر ) ي دع، ظ اله قعلعؤال دعكع نةرسعلةرنع ظع ةنع ب(زئمعن ةرنع ) ذ نةرسعلةري ظألىآل
 ظذالر ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة هةرضعز قادعر ظةمةس، ظذنداق بولسا ظذالر قانداقالرحة           تعرعلدىرةلةمدذ؟

ادةت قعلعشعدذ؟ ظاندعن اهللا تاظاال         ،ظذ نةرسعلةرنع اهللا تاظاالغا ظوخشاش ظعاله قعلعص           ظةضةر  ، ظذنعثغا ظعب
ق   االدعن باش ا اهللا تاظ ىتىن آاظعناتت ا ص دعغان بولس اله بولع مان       ،ا ظع ذص ـ ظاس ع بذزذل ةرنعث تةرتعص  ، زئمعنل

دا اهللا ـظةضةر ظاسمان : صىتىن آاظعنات ؤةيران بولذص آئتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع  زئمعن
  . ظةلؤةتتة بذزذالتتع) آاظعناتنعث تةرتعصع(دعن باشقا ظعالهالر بولسا ظعدع، 

اراؤةر باشقا بعر ظعالهمذ يوق،          : مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة      اهللا نعث بالعسع يوق، ظذنعثغا ب
ان مةخلذقنع يالغذز ظعضةللةيتتع، بةزعسع                   أزع ياراتق ـ ظةضةر بذنداق بولسا ظعدع، ظذ حاغدا هةر ظعاله ظ

   .))1بةزعسعدعن غالعب آئلةتتع، اهللا ظذالرنعث اهللا غا نعسبةت بةرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر
شنعث صةرؤةردعضارع اهللا ظذالرنعث سىصةتلعضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذرظةر نعث ظعضعسع يةنع ظةرش

لعغان بوهتانلعرعدعن             ار دةص اهللا تاظاالغا حاص ار ؤة شئرعكع ب بولغان اهللا تاظاال، ظذالرنعث اهللا نعث بالعسع ب
  . صاآتذر
 سوراق قعلعنعدذـردعن سوظال  سوراق قعلعنمايدذ، ظذالـاهللا نعث قعلغانلعرعدعن سوظال  يةنع اهللا 

زات بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث هأآمعضة       مئهرعبان ،، ظادعل  ظعضعسع مةتتاظاال آاتتا، ظذلذغ، بعلعملعك، هئك    
دذ هئحبعر آعشع دذ ؤة بويسذنماي قالماي اهللا ظعنسانالرنعث قعلغان ظعشعلعرعدعن هئساب . قارشع تذرالماي

  . ظالغذحعدذر
ةنع خااليعق  (صةرؤةردعضارعثنعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذالر    : بذ هةقتة مذنداق دئدع   اهللا تاظاال    ) ي

هةممة شةيظعنعث    «ظئيتقعنكع،   2( (قعلغان ظعشلعرعنع حوقذم سورايمعز      ) بذ دذنيادا (نعث هةممعسعنعث   
دا؟   ث قولع ا (صادعشاهلعقع آعمنع ا قعلغانالرغ ذنعثغا قارش ) ظعلتعج دعغان ؤة ظ اناه بوالالي ة  ص ئح نةرس ع ه

  .)3(»)ماثا بذنع ظئيتعص بئرعثالر( صاناه بواللمايدعغان آعم؟ ظةضةر سعلةر بعلسةثالر 
* * * * * * *  

 ÏΘ r& (#ρä‹ sƒ ªB $# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ Zπ oλÎ;# u ( ö≅ è% (#θè?$ yδ ö/ä3 uΖ≈yδ ö ç/ ( #x‹≈ yδ ã ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã ø. ÏŒuρ tΒ ‘Ï= ö7 s% 3 ö≅ t/ 

óΟ èδ ãnY ø.r& Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ ¨,ut ù: $# ( Νßγ sù tβθàÊÍ ÷è–Β ∩⊄⊆∪ !$tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö7s% ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û ÇrθçΡ Ïµø‹ s9Î) …çµ ¯Ρ r& 

Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρß‰ç7 ôã $$sù ∩⊄∈∪  
دةلعلعثالرنع ) بذنعثغا(«: ظذالر اهللا نع قويذص، باشقا مةبذدالرنع ظعاله قعلعؤالدعمذ؟ ظئيتقعنكع

عت ابع آأرس ث آعت ة بولغانالرنع ةن بعلل ةن بعل ذ م ا ب ذرظان(عثالر، مان ةنع ق دعن  )ي دذر ؤة مةن
ارلعق (ظعلضعرعكعلةرنعث  ذالر ) تةؤرات، ظعنجعل قات دذ، ظ ذالرنعث تولعسع هةقنع ظذقماي دذر، ظ آعتابع

د( ىحعلةردذ) تةؤهع ىز ظأرىض ن ي ةد (.24»رتع ع مذهةمم ةن !) ظ عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض س
                                                 

   ظايةت-  91 سىرة مذظمعنذن )1(
   ظايةتلةر93 – 92جر ع سىرة ه)2(
  . ـ ظايةت88مأظمعنذن سىرة  )3(
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» يوقتذر، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر) بةرهةق(مةندعن باشقا هئح مةبذد «: ةرلةرنعث هةممعسعضةصةيغةمب
  .25دةص ؤةهيع قعلدذق

ظذالر اهللا نع قويذص، باشقا مةبذدالرنع ظعاله قعلعؤالدعمذ؟ اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع 
ذنعثغا («: ظئيتقعنكع: بذيرذدعمذنداق دئيعشكة    ةن دةلع) ب ذ مةن بعل ا ب لعثالرنع آأرسعتعثالر، مان

) تةؤرات، ظعنجعل قاتارلعق(دذر ؤة مةندعن ظعلضعرعكعلةرنعث  )يةنع قذرظان(بعللة بولغانالرنعث آعتابع 
 يةنع قذرظان، »رتعن يىز ظأرىضىحعلةردذ) تةؤهعد(آعتابعدذر، ظذالرنعث تولعسع هةقنع ظذقمايدذ، ظذالر 

 بذ آعتابالرنعث هةممعسع اهللا تاظاالدعن باشقا       .ث دئضةن سأزىمنع آىحلةندىرعدذ      ئنعتةؤرات ؤة ظعنجعلالر م   
اتلعغذحعدذر ؤة شذنع تةشؤعق قعلغذحعدذر              ئكعن .بعر ظعالهنعث يوقلذقعنع ظعسص سعلةر   ! مذشرعكالر ظع  ، ل

  .  شذثا ظذنعثدعن يىز ظأرىيسعلةر،هةقعقةتنع بعلمةيسعلةر
 ؤةهعي قعلغان سأزع اهللا تاظاالدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق ظعاله       اهللا تاظاالنعث هةممة صةيغةمبةرلةرضة   

دع         داق دئ ةردة مذن ذ ي ىن ب انلعقع ظىح ارةت بولغ أزدعن ظعب ةن س وق دئض ةد (: ي ع مذهةمم ةندعن !) ظ س
ذد «: ظعلضعرع ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة  دعن باشقا هئح مةب ذر، ) بةرهةق (مةن يوقت

   .دةص ؤةهيع قعلدذق» الرماثعال ظعبادةت قعلعث
دع     داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب وراص    : اهللا تاظ ةيغةمبةرلعرعمعزدعن س ةن ص ز ظةؤةتك ذرذن بع ةندعن ب س

علعدذقمذ؟    ع بةلض دعغان ظعالهالرن ادةت قعلعنع قا ظعب ن باش ان اهللا دع اققعنكع، مئهرعب ةيغةمبةرلةرنعث (ب ص
قا دةؤةت ق ادةت قعلعش ة ظعب ن غةيرعيض دة اهللا دع ذ؟ظعحع ع بارم ر 1( ()علغعن ةر بع ةن ه ز هةقعقةت بع

ة ةيتاندعن  «: ظىممةتك ثالر، ش ادةت قعلع ا ظعب اش  (اهللا غ ا ظوخش ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ةنع ش ي
تعن   ادةت قعلعش ذدقا ظعب داق مةب ذثالر ) هةرقان راق بول ذق » يع ةيغةمبةر ظةؤةتت اال  ))2دةص ص ةنع اهللا تاظ  ي

ةيغةمبةر شئرعكع يوق      صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن هة    ادةت قعلعشقا      ،يالغذز  ،ر بعر ص بعرال اهللا تاظاالغا ظعب
عدذر   ذنعث ضذؤاهحعس ةم ش ذ ه اننعث تةبعظعتعم دذ، ظعنس ئح  . حاقعرع أزلعرعدة ه ةن س رعكالرنعث دئض مذش

دذ، ظذالرغ           اآعتع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قوبذل قعلعنماي ا اهللا قانداق صاآعت يوقتذر، ظذالرنعث آةلتىرضةن ص
   .تاظاالنعث غةزعصع ؤة قاتتعق ظازابع باردذر

* * * * * * *  
 (#θä9$s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ uΗ ÷q§9$# # V$ s!uρ 3 … çµ sΨ≈ys ö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6Ïã šχθãΒ u õ3–Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµ tΡθà)Î7 ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Νèδuρ 

Ïν Í øΒ r' Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄∠∪ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿωuρ šχθãèx ô±o„ ω Î) Ç yϑÏ9 4 |Ós? ö‘ $# Ν èδ uρ 

ôÏiΒ Ïµ ÏG uŠô±yz tβθà) Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ * tΒ uρ ö≅ à)tƒ öΝåκ ÷] ÏΒ þ’ ÏoΤÎ) ×µ≈ s9 Î) ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ y7 Ï9 ẍ‹ sù ÏµƒÍ“ øgwΥ zΟ ¨Ψ yγ y_ 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. 

“ Í“ øgwΥ tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊄∪  
اهللا . دئيعشتع، ظذنداق ظةمةس» بالعسع بار) تعلةردعنصةرعش(اهللا نعث «): يةنع مذشرعكالر(ظذالر 

 ظذالر اهللا غا ظالدع بعلةن سأز .26هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر) صةرعشتعلةر اهللا نعث(صاآتذر، ) بذنعثدعن(
دذ  ةمرع بويعحة ظعش قعلع ذالر اهللا نعث ظ ئتعنالمايدذ، ظ انلعرعنع ؤة .27قعلعشقا ص ذالرنعث قعلغ  اهللا ظ

لغانلعرعنع بعلعص تذرعدذ، ظذالر اهللا رازع بولغانالرغعال شاصاظةت قعلعدذ، اهللا نعث هةيؤعسعدعن قعلماقحع بو
                                                 

   ظايةت-  45 سىرة زذخرذف )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 36 سىرة نةهل )2(
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دذ  رةص تذرع ةن .28تعت ذنع دوزاخ بعل ةن، ظ ةن، دةيدعك قا ظعالهم ن باش ةن اهللا دع ع، م ذالردعن آعمك  ظ
  .29جازااليمعز، زالعمالرنع شذنداق جازااليمعز

قعزلعرع دةص ضذمان قعلغانالرغا رةددعية بئرعش ؤة صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث 
  صةرعشتةرلةرنعث ؤةزعصعلعرعنع ؤة دةرعجعلعرعنع بايان قعلعش توغرعسعدا

ان  اك بولغ تعن ص اال تذتذش ار دةص ب ع ب تعلةردعن بالعس ث صةرعش اال، اهللا تاظاالنع ان  اهللا تاظ  بوهت
لعغان داق د  حاص رعص مذن ة بئ رعكالرغا رةددعي دذ مذش د: ةي ةسظذن دعن(اهللا . اق ظةم اآتذر، ) بذنعث ص

   .هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر) صةرعشتعلةر اهللا نعث(
اهللا .ظذالر اهللا غا ظالدع بعلةن سأز قعلعشقا صئتعنالمايدذ، ظذالر اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظعش قعلعدذ

دذ  ص تذرع انلعرعنع بعلع اقحع بولغ انلعرعنع ؤة قعلم ذالرنعث قعلغ ةنع  ظ تعلةر ي ث صةرعش اهللا تاظاالنع
هةرعكةتلعرعدة  ـ سأز ؤة ظعش     هةرقانداق   ظذالر  .هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر   ،دةرضاهعدا مةرتعبعسع يذقعرع   

ئتعنالمايدذ، اهللا تاظاالنعث              . اهللا تاظاالغا بويسذنعدذ   اهللا تاظاالنعث ظالدعدا سأز ياآع بعرةر ظعشنع قعلعشقا ص
 اهللا تاظاال ظذالرنعث هةممة   .ةلكع بذيرذقنع ظأز ؤاقتعدا ظورذناليدذ ، ب ال قالماستعن غا خعالصلعق قعلماي  عبذيرذق
  .  هةرعكةتلعرعنع بعلعص تذرغذحعدذر، ظذالرنعث بعرسعمذ اهللا تاظاالدعن ظأزعنع يوشذرالمايدذـظعش 
 دذ رةص تذرع اهللا تاظاال    ظذالر اهللا رازع بولغانالرغعال شاصاظةت قعلعدذ، اهللا نعث هةيؤعسعدعن تعت
اظ دع   شاص داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس عال بولع دعغان آعشعلةرض أزع رازع بولع ث : ةتنعث ظ اهللا نع

اهللا ظعزنع بةرضةن ظادةمدعن باشقعغا اهللا نعث    )1( رذخسعتعسعز آعممذ اهللا نعث ظالدعدا شاصاظةت قعاللعسذن 
   .))2دةرضاهعدا شاصاظةت صايدا بةرمةيدذ

اشقا ظعالهمةن، دةيدعكةنظذالردعن آعمكع، مةن اهللا دعن ب  يةنع شذنع داؤا قعلعدعكةن ظذنع دوزاخ
ازااليمعز  ذنداق ج ع ش ازااليمعز، زالعمالرن ةن ج ذنداق  بعل ةنلةرنعث هةممعسعنع ش ةنع مذشذنداق دئض  ي

  . جازااليمعز
* * * * * * *  

 óΟ s9 uρ r& u tƒ tÏ% ©!$# (# ÿρ ãx x. ¨β r& ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $tF tΡ%Ÿ2 $ Z)ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ sΨ ø) tFx sù ( $sΨ ù= yè y_uρ z ÏΒ Ï !$yϑ ø9 $# 

¨≅ ä. >ó x« @c yr ( Ÿξsù r& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $ uΖ ù= yèy_ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# z Å› üρ u‘ βr& y‰ŠÏϑ s? öΝÎγ Î/ $uΖ ù= yè y_uρ $ pκÏù % [`$y∨Ïù 

Wξç7 ß™ öΝßγ ¯= yè©9 tβρß‰ tG ÷κ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖ ù= yè y_uρ u !$yϑ ¡¡9 $# $ Zø) y™ $Wßθà øt ¤Χ ( öΝèδ uρ ôtã $ pκ ÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Í÷è ãΒ ∩⊂⊄∪ uθ èδuρ 

“ Ï% ©!$# t,n= yz Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ }§ôϑ ¤±9 $#uρ u yϑ s) ø9$# uρ ( @≅ ä. ’ Îû 77 n= sù tβθßst7 ó¡o„ ∩⊂⊂∪   

ر  ذق، ع بـآاصعرالر بعلمةمدذآع، ظاسمانالربعلةن زئمعن بع ذالرنع ظايرعؤةتت ذتاش ظعدع، ظ رعضة ت
 يةر تةؤرةص .30ظعشةنمةمدذ؟) اهللا نعث قذدرعتعضة(هةممة جانلعق مةؤجذداتنع سذدعن ياراتتذق، ظذالر 

آأزلعضةن ) سةصةردة(رنع ظذالرنعث خاتعرجةمسعز بولماسلعقع ظىحىن، بعز زئمعندا تاغالرنع ياراتتذق، ظذال
 ظاسماننع بعز بعخةتةر ظأضزة قعلدذق، .31مةقسةتلعرعضة يئتعؤالسذن دةص، تاغالردا آةث يولالرنع ياراتتذق

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسع– 255 سىرة بةقةرة )1(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 23 سىرة سةبةظ )2(
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آىن، ظاي، يذلتذزالرغا ظوخشاش اهللا نعث بارلعقعنع ؤة (ظاسماندعكع ) يةنع مذشرعكالر(هالبذآع، ظذالر 
 اهللا آئحعنع ؤة آىندىزنع، آىننع هةم .32لةردعن غةصلةتتعدذرظاالمةت) ظذنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان

  .33صةلةآتة سةير قعلعدذ) ظأزعضة خاس(ظذالرنعث هةر بعرع . ظاينع ياراتتع
ظاسمان ـ زئمعن ؤة آئحة ـ آىندىزنعث اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة دااللةت قعلعدعغان 

  ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ارعتعص   اهللا ت اتنع ي ىتىن آاظعن اال ص تذرذص   ،اظ ة ظورذنالش ايعتع ظعنحعك ذالرنع ناه ذالرنع ظأ، ظ ة ز ظ عض

ةنلعكعنع  ذيسذندذروب ة ظعك ة ظعض ا قذدرةتك دعىرىدبعلؤاتقان آاتت داق دئ دذآع، : ص مذن عرالر بعلمةم آاص
ر  ذالرنع ظايرعؤةتتذق ع بـظاسمانالربعلةن زئمعن بع ذتاش ظعدع، ظ ةنع اهللا   رعضة ت تاظاالنعث ظعالهلعق   ي

عتع ار قعلغانسىص ارلعق نةرسعلةرنع اهللا  نع ظعنك عرالر ب ادةت قعلغان آاص ذنعثغا قوشذص باشقعسعغا ظعب ، ظ
ذ   انلعقعنع ؤة ظ ذز ياراتق أزع يالغ ذرذ تاظاالنعث ظ قذرذص ت علةرنع ظأزعنعث باش دذ؟ نةرس ؤاتقانلعقعنع بعلمةم

ا ظذنداق بولغان ظعكةن اهللا تاظاال    ظذالر آأرمةمدذ؟ ظاسمان ـ       . ىرىش قانداقمذ اليعق بولسذن    شئرعك آةلت  غ
ذتاش ظعدع      ر ـ بعرعضة ت ايرعص، . زئمعن ظةسلعدة بع ذنع ظ اال ظ ة ـظاسمان     اهللا تاظ ةؤةتتعن زئمعننع يةتت  ق

  . زئمعننع يامغذر بعلةن آأآةرتتع. صةيدا قعلدع نعهاؤادا قعلدع، ظاسمان بعلةن زئمعننعث ظارعلعقع
ظعشةنمةمدذ؟) اهللا نعث قذدرعتعضة(ةؤجذداتنع سذدعن ياراتتذق، ظذالر هةممة جانلعق م بذالرنعث 

  . هةممعسع خالعغاننع قعلعدعغان بعر ياراتقذحعنعث بارلعقعغا آةسكعن صاآعتتذر
  هةر بعر شةيظعدة باردذر ظذنعث ظاالمعتع، 

  .بعر ظعالهلعق ظذلذغ سىصةت آارامعتع
ةنعث    عدعن ظعكرعم ةؤرع دادعس ذفيان س دذ   س ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اس  :  مذن ع ظابب ظعبن

 بعرعضة  ر ـ  زئمعن بع  ـظاسمان   : ظذ . ؟ دةص سورالدع مذ آئحة بذرذنمعدع ياآع آىندىزدعنرةزعيةلالهذ ظةنهذما
تذتاش ؤاقتعدا ظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا قاراثغذدعن باشقا بعر نةرسعنعث يوقلذقعنع بعلمةمسعلةر؟ بذ                    

   . دةص جاؤاب بةردع،دعن بذرذن ظعكةنلعكعنع حىشةندىرىص بئرعدذآئحعنعث آىندىز
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم ةم، ظعبن ع ظةبذهات ع : ظعبن ع ظعبن ر آعش بع

 رعضة تذتاش ظعدع، ظذالرنع ظايرعؤةتتذقع بـظاسمانالربعلةن زئمعن بعر : ظأمةرنعث قئشعغا اهللا تاظاالنعث
ةن  ثظايعتعدئض ع تونع دذ  مةنعس وراص آئلع ذق س ة  .غرذل ذ آعشعض ةر ظ ع ظأم ع  : ظعبن اؤؤال ظعبن ةن ظ  س

 ، ظاندعن ظذنعث ساثا بةرضةن جاؤابعنع ماثا يةتكىزضعن        ،ظابباسنعث قئشعغا بئرعص بذ توغرذلذق سورعغعن     
باس   ظعبنع ظاب .سوظالنع سورعدع  ظذ  نعث قئشعغا بئرعص   رةزعيةلالهذ ظةنهذما ظذ آعشع ظعبنع ظابباس     . دئدع

 بعرعضة تذتاش بولذص ظاسماندعن يامغذر ياغمايتتع، زئمعندعن         ـ  زئمعن بعر  ـشذنداق، ظاسمان    : ظذنعثغا 
وت          ت  ـظ ث ظىس اال زئمعننع ةيتتع، اهللا تاظ لةر ظىنم دا   ع حأص ان ؤاقتع ذقاتالرنع ياراتق ايدعغان مةخل دة ياش

ايرعؤةتتع   ـ  ردعغان قعلعص بع ع حأص ظىنـظاسماننع يامغذر ياغعدعغان، زئمعننع ظوت    دةص جاؤاب  ،بعرعدعن ظ
ةردع ئلعص  .ب ةرنعث قئشعغا آ ع ظأم ع آعشع ظعبن ذمانعث  ، هئلعق ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذنعثغا ظعبن  ظ

ظعلعم ظعضعسع    ظعبنع ظأمةر مةن ظعبنع ظابباسنعث قذرظان توغرعسعدا هةقعقعي      .بةرضةن جاؤابعنع يةتكىزدع  
ة .  دئدع، بذرذن شذنداق ظعدع) زئمعنـظاسمان  (علدعم، ظذ راست دةصتذ ظعكةنلعكعنع ب بذرذن ظعبنع   : ظذ يةن

 ، هازعر ظذنعث قذرظان  ماثا بةك ياقمايتتع  ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث قذرظانغا قورقماي مةنة ظئيتعشع        
   .توغرعسعدا هةقعقعي بعلعم ظعضعسع ظعكةنلعكعضة ظعشةندعم، دئدع
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دع    داق دئ ةير مذن ع جذب ةظعد ظعبن مان ظا: س ر  ـ س ن بع مان   ـ  زئمع دع، ظاس ذتاش ظع ة ت  بعرعض
   .ذرت اهللا تاظاال قذرظاندا دئضةن ظايرعؤئلعش، مانا بذ.ندة زئمعن ظذنعثدعن ظايرعؤئلعندعآأتىرىلضة

 بعرعضة تذتاش ظعدع، ظاندعن اهللا تاظاال    ـ ظاسمان بعلةن زئمعن بعر: هةسةن بعلة قةتادة مذنداق دئدع
  . ع هاؤا بعلةن ظايرعدعظذ ظعككعسعنعث ظارعلعقعن

 ذالر ذق، ظ ذداتنع سذدعن ياراتت انلعق مةؤج ة ج ةر  ظعشةنمةمدذ؟) اهللا نعث قذدرعتعضة(هةمم ي
) سةصةردة(تةؤرةص ظذالرنعث خاتعرجةمسعز بولماسلعقع ظىحىن، بعز زئمعندا تاغالرنع ياراتتذق، ظذالرنع 

صىتىن جانلعق نةرسعنعث  يةنع الرنع ياراتتذقآأزلعضةن مةقسةتلعرعضة يئتعؤالسذن دةص، تاغالردا آةث يول
  . آئلعش مةنبةسع سذدذر

ةد، ظةبذ  ام ظةهم ذرةيظعم دذ  ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن: رعنعث مذن ةيغةمبةر  م ص
االمغا ع اهللا: ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع  ظ ث ص ةن   ! نع دا هةقعقةت ةن ؤاقتعم ئنع آأرض ةن س ذص خذش م ايراص بول ي

ا هة ةن، سةن ماث ةؤةر بة آئتعم ئلعش مةنبةسعدعن خ ة نةرسعنعث آ دعم د،سةثرمم ذ. ئ ة نةرسة «: ظ هةمم
دع ةردع»سذدعن يارعتعل ةن . دةص جاؤاب ب ةم ةن : يةن ةؤةر  م ر ظعشتعن خ دعغان بع  قعلسام جةننةتكة آعرع

ةث دعم د،بةرس ذ. ئ تذرغعن،  «: ظ االمنع ظومذمالش اجعز(س ئقعرالرغاـ ظ ذرذق           )  ص عن، ظ اق بةرض  ـتام
ذغقانلعرع عنثغا ت دارحعلعقنع يةتكىزض ةن ق !تذغقان دا س ذخالؤاتقان ؤاقتع علةر ظ دة آعش از و آئحع ذص نام ص
  .  دةص جاؤاب بةردع» ظاندعن جةننةتكة ساالمةت آعرةلةيسةن!ظوقذغعن
 اغالرنع ياراتتذق دا ت ةنع   يةر تةؤرةص ظذالرنعث خاتعرجةمسعز بولماسلعقع ظىحىن، بعز زئمعن ي

ات        مع س زئمعننعث تأتتعن ظىح قعس    ةؤرةص ظذنعث ظىستعدة هاي ذ بعلةن ظورعلعص تذرغانلعقع ظىحىن، زئمعن ت
اغالرنع          آةحىرىش ظعمكانعيعتع بولماي قالماسلعقع،         زئمعننعث مةخلذقاتالرنع تةؤرعتعؤةتمةسلعكع ظىحىن ت

ظعحعدعكع  اهللا تاظاال بةندعلعرعنع اهللا تاظاالنعث ظاسمان ؤة ظذنعث        . زئمعننع تذتذص تذرغذحع قوزذق قعلدع       
دذرذلغان قذرذغلذق                  مأجعزاتلعرعنع آأرىشع ظىحىن زئمعننعث تأتتعن بعرعنع آىن نذرع ؤة هاؤا بعلةن تول

  . قعلدع
 آأزلعضةن مةقسةتلعرعضة يئتعؤالسذن دةص، تاغالردا آةث يولالرنع ياراتتذق) سةصةردة(ظذالرنع 

ةنع  ة بع      ي ةدعن يةن ر قعتظ ة، بع ر شةهةرض ة بع ةهةردعن يةن ر ش ول   بع اغالردا ي ىن ت أتىش ظىح ة ظ  الرر قعتظةض
د  ةهةرلةرنعث ظارعلعق اغالر ش دع، ت ةردعن   عكعقعلعن ر ي اال آعشعلةرنعث بع دعن اهللا تاظ الغذدذر، ظان ر توس  بع

  . شع ظىحىن تاغالردا يولالرنع قعلعص بةردععلعكت يةرضة يأيةنة بعر
ظاسماننع بعز بعخةتةر ظأضزة قعلدذقبولغان شةآلع ضىمبةزضة ظوخشاش  زئمعننعث  ـ يةنع ظاسمان

  . ظأضزعسعدذر
انلعقع   ا قعلغ ماننع بةرص اال ظاس دةاهللا تاظ دعهةققع داق دئ ا  :  مذن ةن بةرص ذدرةت بعل ماننع ق ظاس

ا قعلغان زات بعلةن قةسةمكع       )1( قعلدذق، بعز هةقعقةتةن قذدرةتلعكمعز       ))2ظاسمان بعلةن ؤة ظذنع بعن
  داق ماننع قان ذالر ظاس عزتىؤرىآ(ظ ذنع  ) س ا، ظ ا قعلغانلعقعمعزغ ةن(بةرص ذزالر بعل ) يذلت

دذ؟  ذقعغا قارعمام ذق يوقل داق يوح دا هئحقان ة، ظذنعث ةردعكع ))3بئزعضةنلعكعمعزض ذ ظايةتل ا ” ب صةرص
  . لعكتذر دئضةن،دةك قعلعص تعكلعدذقز دئضةن سأز ظاسماننع ضىمبة“قعلدذق

                                                 
  .  ظايةت– 47 سىرة زارعيات )1(
  .  ظايةت– 5 س سىرة شةم)2(
  .  ظايةت– 6 سىرة قاف )3(
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ظاسماننع بعز بعخةتةر ظأضزة قعلدذق بعز : مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دئدع بذ ظايةتنعث
  . ظاسماننع ظئضعز ظأضزة قعلدذق

 ذالر ذآع، ظ رعكالر (هالب ةنع مذش ماندعكع ) ي ث (ظاس اش اهللا نع ذزالرغا ظوخش اي، يذلت ىن، ظ آ
 اهللا تاظاال، مذشرعكالرنعث بذ ظاالمةتلةردعن غةصلةتتعدذر) بارلعقعنع ؤة ظذنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان

ذلغان      بعصا اهللا  ،تذرعدعغان جعم   ،يان زئمعن، بذ ظئضعزلعكتعكع ظاسمان ؤة ظذنعث ظعحعضة ظورذنالشتذرذص قوي
ايلعنع              ىتىن آاظعناتنع ظ ص تاظاالدعن باشقعسع بعلمةيدعغان، تئز سىرظةتتة مئثعص بعر آئحة ـ آىندىزدة ص

عدا   ايلعنعص تذرعدعغان      حعقااليدعغان آىننعث ظةتراص مايدعغانلعقع  نالي ظوهةققعدة ذزالر يذلت  آئحة ـ آىندىز ظ
دع     داق دئ عدا مذن ةنلعكع توغرعس لةتتة ظعك دعن غةص دا  : ؤة ظذنعث مانالردا ؤة زئمعن ث (ظاس اهللا نع

  . )1(نذرغذن ظاالمةتلعرع بارآع، ظذالر ظذنعث يئنعدعن دعققةت قعلماستعن ظأتىص آئتعدذ) قذدرعتعنعث
عتعدعغا  ذدرعتعنع آأرس اال ظأزعنعث ق ةرنع اهللا تاظ ةزع ظاالمةتل صن ب ان قعلع دعباي داق دئ اهللا :  مذن

اراتتع  اينع ي ةم ظ ع ه دىزنع، آىنن ع ؤة آىن ذق ؤة ت  آئحعن ع قاراثغذل ةنع آئحعن دىزنع  ئ ي ق، آىن نحلع
 قعسقعلعقتا ظالمعشعص تذرعدذ، هةر بعرسعنعث      ـآئحة بعلةن آىندىز ظذزذن    .  قعلدعآأثىللىكيورذقلذق ؤة 

دعغا ظورب أز ظال اردذر تعسعئظ ع ب ةن ؤاقت وختعتعلعص بئرعلض رع .  ؤة ت ةر بع ذالرنعث ه اس(ظ ة خ ) ظأزعض
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما     . تعسعدا ظايلعنعدذئ ظذالرنعث هةر بعرع ظأز ظورب  صةلةآتة سةير قعلعدذ 

   .تذرعدذآعدةك حأرضعلةص ةؤاتقان مولعضرظذالر يعص حاقعدا حأ: مذنداق دئدع
اثنع   (يئرعص حعقارغذحعدذر   ) قاراثغذدعن (اهللا سىبهعنع    : قتة مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هة    ةنع ت ي

دذر ع )يورذتقذحع ىن (، اهللا آئحعن علةر ظىح اراتتع،   ) س ص ي تعراهةت قعلع علةرنعث(ظعس ت ) س ؤاقع
  . ))2هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش بعلةن ظاينع ياراتتع

* * * * * * *  
 $ tΒ uρ $uΖ ù= yè y_ 9 |³t6 Ï9 ÏiΒ y7 Ï= ö7 s% t$ ù# ã‚ø9 $# (  'Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγsù tβρà$ Í#≈ sƒ ù: $# ∩⊂⊆∪ ‘≅ ä. <§ø tΡ èπs) Í←!# sŒ ÏN öθ yϑ ø9$# 3 

Ν ä.θè= ö7tΡ uρ Îh ¤³9 $$Î/ Î ösƒ ù:$# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ( $ uΖ øŠs9 Î) uρ tβθãèy_ ö è? ∩⊂∈∪  
وق، سةن هئح آعشعنع مةثضى ياشاتقعنعمعز ي) ظعنسانالردعن(سةندعن ظعلضعرع !) ظع مذهةممةد(

امدذ؟  ى ياش ذالر مةثض ذالرنعث (ظألسةث، ظ دذ، ظ ةر بولماي ذالرغا مذيةسس عزمذ ظ ذش هةرض داق بول بذن
تعال .  هةر بعر جان ظألىمنعث تةمعنع تئتعغذحعدذر .34)هةممعسع ظألعدذ  سعلةرنع بعز يامانلعققا مذص

ظةمةلعثالرغا ( قايتعسعلةر  سعلةر بعزنعث دةرضاهعمعزغا.قعلعش، ياخشعلعق بئرعش ظارقعلعق سعنايمعز
  .35)يارعشا جازااليمعز

  دذنيادا مةثضى ياشعمايدعغانلعقع توغرعسعداهئحبعر آعشعنعث 
) وق ) ظعنسانالردعن(سةندعن ظعلضعرع !) ظع مذهةممةد  هئح آعشعنع مةثضى ياشاتقعنعمعز ي

عنعث ي  قا هةممعس دعن باش ادا ظأزع اال دذني ذدرةتلعك اهللا تاظ دعق دع غانلعقوقعلع داق دئ عدا مذن : ع توغرعس
 دذ ة يوقعلع تعدعكع هةمم ث ظىس ى   . زئمعننع ع مةثض ارعثنعث زات ةرةملعك صةرؤةردعض ةتلعك ؤة آ ظةزعم

   .))3قالعدذ
                                                 

  .  ظايةت– 105 يىسىص  سىرة)1(
  .  ـ ظايةت96 سىرة ظةنظام )2(
  ظايةتلةرـ  27 – 26 سىرة راهمان )3(
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 دذ، (سةن ظألسةث، ظذالر مةثضى ياشامدذ؟ ذالرغا مذيةسسةر بولماي عزمذ ظ بذنداق بولذش هةرض
ةمعنع : ال مذنداق دئدع     شذنعث ظىحىن اهللا تاظا    )ظذالرنعث هةممعسع ظألعدذ  ر جان ظألىمنعث ت هةر بع

  . تئتعغذحعدذر
 ارقعلعق سعنايمعز تعال قعلعش، ياخشعلعق بئرعش ظ ا مذص  ظاندعن بعز   سعلةرنع بعز يامانلعقق

علعققا ش ث ياخش ث ظذنعثىآعمنع دعغانلعقعغا، آعمنع دعغدآرع ظئيتع ةؤر اا تانع ث س نلعقعغا، آعمنع
   .قعغا قارايمعزع بولعدعغانلعدناظىمقعلعدعغانلعقعغا ؤة آعمنعث 

 ظةمةلعثالرغا يارعشا جازااليمعز(سعلةر بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعسعلةر(  بذ ظايةتنعث مةنعسع
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ هةققع

اتتعق     : قعلعدذ ئقعرلعق، هاالل ؤة        لعق ؤة آة   حعبعز سعلةرنع ق ايلعق ؤة ص ثحعلعك، ساقلعق ؤة آئسةللعك، ب
ولالر بعلةن سعنايمعز         ا ي  ظاندعن سعلةرنع قعلغان    .هارام، بويسذنذش ؤة بويسذنماسلعق، توغرا يول ؤة خات

   .ظعشعثالرغا قاراص مذآاصاتاليمعز ياآع جازااليمعز
* * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ x8# u u‘ tÏ%©! $# (# ÿρã x Ÿ2 χ Î) y7 tΡρä‹ Ï‚−G tƒ ω Î) #·ρ â“ èδ # x‹≈yδ r& ”Ï% ©!$# ã à2õ‹ tƒ öΝä3 tG yγ Ï9#u 

Ν èδ uρ Í ò2É‹ Î/ Ç≈ uΗ ÷q§9 $# öΝ èδ šχρã Ï≈ Ÿ2 ∩⊂∉∪ t, Ï= äz ß≈ |¡Ρ M} $# ôÏΒ 5≅ yftã 4 öΝ ä3ƒÍ‘ 'ρ é'y™  ÉL≈ tƒ# u Ÿξ sù 

Âχθè= Åf ÷ètG ó¡ n@ ∩⊂∠∪  
دا  ذدلعرعثالرنع ظ «: آاصعرالر سئنع آأرضةن حاغ ادةم مذشذمذ؟ سعلةرنعث مةب دعغان ظ » ةيعبلةي

ان ) دئيعشعص( ل بولغ عدعن نازع ةتلعك اهللا تةرعص ذالر مةرهةم ذآع، ظ عدذ، هالب ئنع مةسخعرة قعلعش س
ة ظاالمةتلعرعمنع .36قذرظاننع ظعنكار قعلعشعدذ  ا ( ظعنسان ظالدعراثغذ يارعتعلغان، سعلةرض ةنع ماث ي

ذرذن . (أرسعتعمةنآ) ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاليااليدعغانلعقعمنع  مئنع ) ظذنعث ؤاقتع ساظعتعدعن ب
  .37ظالدعرعتعص آةتمةثالر

  مذشرعكالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلغانلعقع توغرعسعدا
دع    داق دئ االمغا مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص دا : اهللا تاظ ةن حاغ ئنع آأرض عرالر س ةنع آاص  ي

لعرع بول  ذنعث تةثتذش ةهعل ؤة ظ دا   ظةبذج ةن حاغ ئنع آأرض عرلعرع س نعث آاص ان قذرةيش علةرنعث «غ س
يةنع سعلةرنعث  سئنع مةسخعرة قعلعشعدذ) دئيعشعص(» مةبذدلعرعثالرنع ظةيعبلةيدعغان ظادةم مذشذمذ؟

عدذر،                    ذ آعش ع ب اباليدعغان آعش ادانالردعن دةص هئس ع ن ا ـ بوؤاثالرن دعغان ؤة ظات ع تعلالي ظعالهعثالرن
 يةنع ، ظذالر مةرهةمةتلعك اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان قذرظاننع ظعنكار قعلعشعدذهالبذآع. دئيعشعدذ

   . تذرذصمذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلعشعدذنداقشذظذالر اهللا تاظاالغا ظعشةنمعضىحعلةردذر، 
ةيغةمبةر اهللا«: ظذالر سئنع آأرسة صةقةت مةسخعرة قعلعؤئلعص : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع     ص

اق     ث تذرمعس زدا حع ةر دعنعمع ذمذ؟ ظةض ةن مذش ص ظةؤةتك ةد(قعلع زدعن  ) مذهةمم ع ظعالهلعرعمع بعزن
االتتع اس ق ازدذرذؤةتكعلع ت دع(» ظ ذالر  ). دئ ةنلعكعنع ظ ا ظعك ةث خات ث ظ ث يولعنع ة(آعمنع ) ظاخعرةتت
   .))1ظازابنع آأرضةن حاغدا بعلعدذ

                                                 
  .  ظايةتلةر42 – 41 سىرة فذرقان )1(
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ظعنسان ظالدعراثغذ يارعتعلغانتاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع اهللا  :ظعنسان ظالدعراثغذدذر)1( بذ 
ذل   انالرنعث ظالدعراثغ ةردة ظعنس ةت   عي تعكع هئكم ان قعلعش ذآع، قعنع باي ةيغةمبةر   ش دا ص اال يذقعرع اهللا تاظ

 ساهابعالرنعث آأثىللعرعضة ظذالردعن تئزال ظأح    ،ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلغان آاصعرالرنع بايان قعلغاندا     
ةردة ظعنساننعث      .ئتعشكةن ظعدعؤة ظذالر بذنعثغا ظالدعراص آ   ظعستعكع آةلضةن   ظئلعش    شذثا اهللا تاظاال بذ ي

دع   ان قعل ذلعقعنع باي اي    . ظالدعراثغ زال جازالعم ع تئ اال زالعمالرن ع، اهللا تاظ ذالرغا حىنك ة   ظ ر مذددةتكعح  بع
اتتعق  دةرهال   آةلضةن هامان ظذالرنع    ؤاقتع . حعكتذرعدذ ئؤاقتع آةلضىحة آ  جازااليدعغان  ،  عصصذرسةت بئر  ق

ع        .دذعتذت عز ؤاقت ذالرنع هةرض اظـ ظ دع   تتعدعن ظأع س داق دئ اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح دذ، ش : كىزىؤةتمةي
 ةتلعرعمنع ة ظاالم دعغانلعقعمنع(سعلةرض انالرنع جازالياالي ا ظاسعيلعق قعلغ ةنع ماث عتعمةن) ي . آأرس
   .ع ظالدعرعتعص آةتمةثالرمئن) ظذنعث ؤاقتع ساظعتعدعن بذرذن(

* * * * * * *  
 šχθä9θà) tƒuρ 4 tLtΒ # x‹≈ yδ ß‰ ôã uθø9 $# β Î) óΟ çFΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ öθs9 ãΝn= ÷è tƒ tÏ% ©!$# (#ρãx x. tÏm Ÿω 
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ذ ؤةدة ) سأزىثالردا(«: ظذالر ىز (راستحعل بولساثالر، ب ة ؤةدة قعلعنغان ظازابنعث ي ةنع بعزض ي

 ظةضةر آاصعرالر ظذ حاغدا يىزلعرعدعن، دىمبعلعرعدعن ظازابنع .38دئيعشعدذ» قاحان؟) بئرعدعغان ؤاقتع
ظازابنعث (صظع قعاللمايدعغانلعقلعرعنع ؤة هئحقانداق ياردةمضة ظئرعشةلمةيدعغانلعقلعرعنع بعلسة ظعدع دة

ايتتع  ةص قعلم دذ .39)بالدذر يىز بئرعشعنع تةل ذالرغا تذيذقسعز آئلع ئكعن قعيامةت ظ ذالرنع - ل  دة، ظ
تةؤبة قعلعؤئلعش ؤة ظأزرة بايان (هةيرةتتة قالدذرعدذ، ظذالر قعيامةتكة قارشعلعق آأرسعتةلمةيدذ، ظذالرغا 

  .40لمةيدذعمأهلةتمذ بئر) قعلعش ظىحىن
  مذشرعكالرنعث ظازابنعث حىشىشعضة ظالدعراص آةتكةنلعكع توغرعسعدا 

ار قعلعص    اال مذشرعكالرنعث ظازابنعث آئلعشعنع ظعنك ويالص اهللا تاظ دذ دةص ظ ذنع آةلمةي ةر  ،ؤة ظ ظةض
 ظازابنعث تئز آئلعشعنع تةلةص قعلعشقانلعقعدعن خةؤةر بئرعص    ، دةص ظازاب آةلمةآحع بولسا آئلعص باقسذن    

يةنع بعزضة ؤةدة قعلعنغان ظازابنعث (راستحعل بولساثالر، بذ ؤةدة ) سأزىثالردا(«: ظذالر: مذنداق دئدع
  . دئيعشعدذ» قاحان؟) يىز بئرعدعغان ؤاقتع

ذ حاغد : اهللا تاظاال ظذالرغا مذنداق دئدع    عرالر ظ ةر آاص ازابنع ظةض دعن ظ دعن، دىمبعلعرع ا يىزلعرع
ظازابنعث (دةصظع قعاللمايدعغانلعقلعرعنع ؤة هئحقانداق ياردةمضة ظئرعشةلمةيدعغانلعقلعرعنع بعلسة ظعدع 

دعن قورشايدعغانلعقع  عظازابنعث ظذالرنع ظاستعدعن ؤة ظىست   اهللا  )بالدذر يىز بئرعشعنع تةلةص قعلمايتتع 
 ))2رنع ظىستعدعنمذ قاتمذقات ظوت، ظاستعدعنمذ قاتمذقات ظوت ظورعؤالعدذ          ظذال : توغرعسعدا مذنداق دئدع   

     وتتعن ذ ظ عنعدعغان يوتقعنعم ة يئص وتتعن، ظىستعض عمذ ظ العدعغان آأرصعس تعغا س ذالرنعث ظاس ا ظ دوزاخت

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 16 سىرة زذمةر )2(
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دذ دذ   )1( بولع ع ظورعؤالع ذالرنعث يىزلعرعن وت ظ دذ، ظ دعن بولع أثلعكع قاراماي ذالرنعث آ ة اهللا  ))2ظ يةن
داق ي   ئح قان ذالرغا ه دع  اظ داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس دعن  : ردةم آةلمةي ث ظازابع ذالرنع اهللا نع ظ

   .))3ساقلعغذحع بولمايدذ
 دذ عز آئلع ذالرغا تذيذقس ةت ظ ئكعن قعيام دذ -ل ة قالدذرع ذالرنع هةيرةتت ذالرغا   دة، ظ ةنع ظ  ي

ذنعثغا تئث         ذالر ظ دذ ـ دة، ظ عز آئلع ع تذيذقس ث ظوت اصعردوزاخنع صق ةيال  ، قعلع لعرعنع بعلةلم ة قعلعش  نئم
  . قالعدذ ؤة ظذنعثغا بويسذنعدذ

ظذالر قعيامةتكة قارشعلعق آأرسعتةلمةيدذ يةنع ظذالرنعث دوزاخنعث ظوتعنع ظأزلعرعدعن قايتذرذش 
ذر ةدبعرلعرع يوقت ىن ت ذالرغا . ظىح ىن (ظ ش ظىح ان قعلع أزرة باي ؤئلعش ؤة ظ ة قعلع ذ ) تةؤب مأهلةتم

   .حعكتىرىلمةيدذئمذ آع ظازاب ظذالردعن آعحعككعن يةنعةيدذلمعبئر
* * * * * * *  

 Ï‰ s) s9 uρ x— Í“ ÷κçJ ó™$# 5≅ ß™ ã Î/ ÏiΒ y7 Ï= ö6s% s−$y⇔ sù šÏ% ©!$$Î/ (#ρãÏ‚ y™ Ν åκ÷] ÏΒ $̈Β (#θçΡ% x. Ïµ Î/ šχρâ Í“ ÷κyJ ó¡o„ 
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خعرة  ذالرنع مةس دع، ظ خعرة قعلعن ةيغةمبةرلةر مةس ذن ص ةن نذرغ عرع هةقعقةت ةندعن ظعلض س

مةسخعرة ! ظع مذهةممةد(. 41نعث جازاسع بولغان ظازاب نازعل بولدععالرغا مةسخعرة قعلغانلعققعلغذحع
 .دئضعن» سعلةرنع آئحعدة ؤة آىندىزدة مةرهةمةتلعك اهللا نعث ظازابعدعن آعم ساقاليدذ؟«) قعلغذحعالرغا

ىز ظأرىضىحعلةردذر  ذالر صةرؤةردعضارعنعث آاالمعدعن ي ذال .42بةلكع ظ أزلعرعنع  بعز نعثر ظ دعن باشقا ظ
ذالرنعث ؟مةبذدلعرع بارمذ ) قوغدايدعغان( ذؤاتقان ( ظ ادعر ) حوقذن أزلعرعنع قوغداشقعمذ ق ذدلعرع ظ مةب

  .43بواللمايدذ، بعزنعث ياردعمعمعزضعمذ ظئرعشةلمةيدذ
   تئصعش توغرعسعدارلةردعن ظعبرةت ظئلعش ؤة تةسةللعظعلضعرع مازاق قعلعنغان صةيغةمبة

اال ص ازاق قعلعش ؤة ظعشةنمةسلعكعدعن آةلضةن  اهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذشرعكالرنعث م
سةندعن ظعلضعرع هةقعقةتةن نذرغذن صةيغةمبةرلةر مةسخعرة : ظةزعيعتعضة تةسةللع بئرعص مذنداق دئدع 

 لدعنعث جازاسع بولغان ظازاب نازعل بوعقعلعندع، ظذالرنع مةسخعرة قعلغذحعالرغا مةسخعرة قعلغانلعق
  . يةنع حىشىشنع يعراق دةص سانعغان ظازاب ظذالرغا حىشتع

ة    ذ هةقت ة اهللا تاظاال ب ةيغةمبةرلةرمذ ظعنكار قعلعندع،    : مذنداق دئدع يةن ذرذن ظأتكةن ص سةندعن ب
ث           ذالر بعزنع اخعر ظ دع، ظ ةؤر قعل ة س ةن ظةزعيةتلةرض ة يةتك ا ؤة ظأزلعرعض ار قعلعنغانلعقعغ ذالر ظعنك ظ

ة ظ عزآع،     يارعدعمعمعزض ةرتةلمةيدذ، شىبهعس ادةم ظأزض داق ظ أزلعرعنع هةرقان ث س تع، اهللا نع ئرعش
   .))4صةيغةمبةرلةرنعث قعسسعلعرع ساثا نازعل بولدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41 سىرة ظةظراق )1(
  .  ـ ظايةت50اهعم  سىرة ظعبر)2(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 34 سىرة رةظعد )3(
   ظايةت- 34 سىرة ظةنظام )4(
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ع      ذ نئمعتعن اقالؤاتقان ب دىزع س ع ؤة آىن ذالرنع آئحعس ث ظ ة ظأزعنع اال بةندعلعرعض دعن اهللا تاظ ظان
ةد (: ظةسلعتعص مذنداق دئدع     دىزدة «) لغذحعالرغا مةسخعرة قع ! ظع مذهةمم دة ؤة آىن سعلةرنع آئحع

دئضعن بةلكع ظذالر صةرؤةردعضارعنعث آاالمعدعن يىز » مةرهةمةتلعك اهللا نعث ظازابعدعن آعم ساقاليدذ؟ 
ىحعلةردذر ة  (ظأرىض ع مذهةمم ة! ظ ةتلعك اهللا   «) آعشعلةرض دىزدة مةرهةم دة ؤة آىن علةرنع آئحع  س

عن     اقاليدذ؟ دئض م س قا آع االدعن باش ذالر .تاظ ةلكع ظ ةت ؤة    ، ب ان نئم ة قعلغ ث ظأزلعرعض  اهللا تاظاالنع
علعقلعرعنع ت ذمايوياخش ىحعدذر   ،ن ىز ظأرىض دعن ي دعن ؤة نئمةتلعرع ذنعث ظايةتلعرع ذالر.  ظ زدعن نعثظ  بع
ذدلعرع بارمذ ) قوغدايدعغان(باشقا ظأزلعرعنع  ةنع بعزدعن باشقا ظذالرنع ساقاليدعغان ظعالهلعرع            مةب  ي

   بارمذ؟
ش ظ دع ظع داق دئ اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ةس، ش دةك ظةم دةك ؤة ظويلعغان ذمان قعلغان : ذالر ض

 مةبذدلعرع ظأزلعرعنع قوغداشقعمذ قادعر بواللمايدذ ) حوقذنذؤاتقان(ظذالرنعث . ظةؤفعي، ظعبنع ظابباس
عمذ ظئرعشةلمةيدذ رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ةتنعث مةنعس   بعزنعث ياردعمعمعزض : ع توغرعسعدا  دئضةن ظاي

   . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، بواللمايدذهظذالر بعزضة هةمرا
* * * * * * *  
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ن ةبةهرعم )  مىلكعدعنـدذنيانعث مال (ؤة ظذالرنعث ظةجداتلعرعنع ) يةنع مذشرعكالرنع(بذالرنع 

ةتتا  دذق، ه دة (قعل ةت ظعحع ذ نئم دع ) ش ذزذن بول أمرع ظ ذالرنعث ظ عنع . ظ ث ظةتراص ذالرنعث زئمعننع ظ
رمذ بعلمةمدذ؟  قةدةم تارايتعص بئرعؤاتقانلعقعمعزنع ظذالـقةدةممذ ) مذسذلمانالرغا ظعضةللعتعش بعلةن(
!) ظع مذهةممةد (.44)مةغلذص هئسابلعنامدذ؟(ظذالر غالعب هئسابلعنامدذ؟ ) ظةهؤال مذشذنداق ظعكةن(

ضاسالر ظاضاهالندذرذلغان حاغدا دةؤةتنع . دئضعن» مةن سعلةرنع صةقةت ؤةهيع ظارقعلعق ظاضاهالندذرعمةن«
تتعقلعقعدعن خذددع ضاسقا ظوخشاش دةؤةتنع سعلةر سةرآةشلعكعثالرنعث قا! ظع مذشرعكالر(ظاثلعمايدذ 

 ظةضةر ظذالر صةرؤةردعضارعثدعن ظازغعنا ظازاب .45) نةسعهةتنع قوبذل قعلمايسعلةر-ظاثلعمايسعلةر، ؤةز 
) ظأزعمعزضة(هةقعقةتةن ) اهللا نعث صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلعص! (ؤاي ظعسعت«: يةتسعال، ظذالر حوقذم

ظادالةت تارازعسعنع ظورنعتعمعز، ) ظةمةللةر تارتعلعدعغان( قعيامةت آىنع بعز .46دةيدذ» زذلذم قعلعصتذق
دذ، يامان عيةنع ياخشع ظادةمنعث ياخشعلعقع آئمةيت (هئح ظادةمضة قعلحة ظذؤال قعلعنمايدذ  ؤئتعلمةي
علعمعز، ظةضةر ظذنعث قعحا حاغلعق ظةمةلع بولسعمذ، ظذنع هازعر ق) ظادةمنعث يامانلعقع ظاشذرذؤئتعلمةيدذ

  .47هئساب ظئلعشقا بعز يئتةرلعكمعز) بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن(
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 دذنيادعن ظذزذن ؤاقعت بةهرعمةن بولغانلعقع ظىحىن ضوللعنعص آةتكةنلعكع ؤة نعثمذشرعكالر
  ظذالرغا هةقعقةتنع بايان قعلعص قويذش توغرعسعدا

اال ئتعص آمذ ؛اهللا تاظ ذققا ص ذال،تعشعضةئشرعكالرنعث ظازغذنل ازذ       ظ دعن ـرنعث دذنيانعث ن  نئمةتلعرع
أزلعرعنع هةقنعث ظىست     ـ ظذ نازذ   ؤةبةهرعمةن بولذشع دة دةص ع نئمةتلةرنعث ظعحعدة ظذزذن مذددةت ياشاص ظ
ع ذمان قعلعش دع ،نعثض داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ولالص آةتكةنلعكع ذالرنع ض ذالرنع :  ظ ةنع (ب ي
شذ (ن قعلدذق، هةتتا ةبةهرعم)  مىلكعدعنـدذنيانعث مال (ؤة ظذالرنعث ظةجداتلعرعنع ) مذشرعكالرنع
  . ظذالرنعث ظأمرع ظذزذن بولدع) نئمةت ظعحعدة

دع    داق دئ ص مذن عهةت قعلع ذالرغا نةس اال ظ دعن اهللا تاظ عنع : ظان ث ظةتراص ذالرنعث زئمعننع ظ
  ظذالرمذ بعلمةمدذ؟ قةدةم تارايتعص بئرعؤاتقانلعقعمعزنعـقةدةممذ ) مذسذلمانالرغا ظعضةللعتعش بعلةن(

دع  داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ة ظاهالعسع (: اهللا تاظ ع مةآك عثالردعكع  !) ظ ةن سعلةرنعث ظةتراص ز هةقعقةت بع
  . )1(يانسذن دةص ظايةتلةرنع تةآرار بايان قعلدذق) آذفرعدعن(شةهةرلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالرنع 

ة قعلعدعغانلعقع آأزدة تذتذلعدذ    عدعن غةلعبذ ظايةتتعن ظعسالم دعنعنعث آذصذر ظىست    : هةسةنبةسرع  ،ب
ا   عدعن غةلع ظأزعنعث يئقعن بةندعلعرعضة ظأزعنعث دىشمةنلعرع ظىست نعثيةنع آاصعرالر اهللا تاظاال   . دئدع ة ظات ب

ص       االك قعلع ةهةرلةرنع ه م ش ادةملعرع زالع ةرنع ؤة ظ ةن ظىممةتل ذرذنقع ظعشةنمعض انلعقع، ب أمعن ،قعلغ  م
   ؟ص قالغانلعقعدعن ظعبرةت ظالمامدذبةندعلعرعنع قذتذلدذرذ

ظذالر غالعب هئسابلعنامدذ؟ ) ظةهؤال مذشذنداق ظعكةن (: شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع     
  . غذحعالردذرعحرذبةلكع ظذالر ظةث زعيان تارتقان ؤة قاتتعق مةغلذبعيةتكة ظ )مةغلذص هئسابلعنامدذ؟(

)ةد ع مذهةمم ةقةت ؤةهي «!) ظ علةرنع ص ةن س اهالندذرعمةنم ارقعلعق ظاض عن» ع ظ ةنع دئض  ي
 اهللا تاظاالنعث  ، بذ .رنع ظازابتعن ظاضاهالندذرغذحعمةن سعلة ،هةقعقةتةن مةن اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن     

ذل ع اهللا تاظاال آأز  ، لئكعن. ظارقعلعق بولعدذ  عماثا ؤةهعي قعلعش   حةتلعؤةتكةن آعشعضة  ئنع ص  ع ؤة دعلعقع، ق
اهالندذر  ذ ظاض داقذش هئحب دذ قان ايدا بةرمةي دع    . ص داق دئ اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح الر :  ش ضاس

سعلةر سةرآةشلعكعثالرنعث قاتتعقلعقعدعن ! ظع مذشرعكالر(ظاضاهالندذرذلغان حاغدا دةؤةتنع ظاثلعمايدذ 
   .) نةسعهةتنع قوبذل قعلمايسعلةر-خذددع ضاسقا ظوخشاش دةؤةتنع ظاثلعمايسعلةر، ؤةز 

 ذم ظةضةر ذالر حوق اهللا نعث ! (ؤاي ظعسعت «: ظذالر صةرؤةردعضارعثدعن ظازغعنا ظازاب يةتسعال، ظ
ةن ) صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلعص  ة (هةقعقةت تذق ) ظأزعمعزض ذم قعلعص دذ » زذل ةنع شذ ظعنكار       دةي  ي

ة ،قعلغذحعالرغا اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن آعحعككعنة بعر ظازاب يةتسة  عرعنعث ظأتكىزضةن    ظذالر ظأزل ، ظةلؤةتت
  . ؤال قعلغانلعقلعرعنع تونذص يئتعدذذضذناهلعرعنع ؤة دذنيادا ظأزلعرعضة ظأزلعرعنعث ظ

 ظادالةت تارازعسعنع ظورنعتعمعز، هئح ظادةمضة قعلحة ) ظةمةللةر تارتعلعدعغان(قعيامةت آىنع بعز
دذ، عياخشع ظادةمنعث ياخشعلعقع آئمةيت يةنع (ظذؤال قعلعنمايدذ  انلعقع ؤئتعلمةي يامان ظادةمنعث يام
ز، ) ظاشذرذؤئتعلمةيدذ ذنع هازعر قعلعمع ةرنعث (ظةضةر ظذنعث قعحا حاغلعق ظةمةلع بولسعمذ، ظ بةندعل

ةرلعكمعز ) ظةمةللعرعدعن ة مذنداق دئدع     .هئساب ظئلعشقا بعز يئت صةرؤةردعضارعث  :  اهللا تاظاال بذ هةقت
دذ  ذم قعلماي ة زذل ئح ظادةمض ة)2( ه دذ اهللا هةقعقةت ذم قعلماي ة زذل ة  . ن زةررعح عنعث زةررعح ةر آعش ظةض

أز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر             ةنع جةننةت  (ياخشعلعقع بولسا، اهللا ظذنع هةسسعلةص زعيادة قعلعدذ، ظ ا  ) ي ظات

                                                 
  .  ـ ظايةت27 سىرة ظةهقاف )1(
  .  ظايةتنعث بعرقعسعمع– 49 سىرة آةهف )2(
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قعلمعشعث قعحا حاغلعق    ! ظع ظوغذلحعقعم«) لوقمان ظئيتتع(: قمان بالعسعغا مذنداق دئدع  و ل ))1قعلعدذ
اآع زئمعننعث   ) يةنع ظةث مةخصعي جايدا(يذل تاشنعث ظعحعدة    نةرسة بولذص، ظذ ظذ    يا ظاسمانالرنعث قئتعدا ي

دذ     ازعر قعلع ذنع ه عمذ، اهللا ظ تعدا بولس ابعنع ظا (ظاس ذنعث هئس دذظ ة  ). لع ةن ظعنحعك اهللا هةقعقةت
   .))2زةتكىحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذرأآ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      دعن  ظةنهذ ة رةزعيةلالهذ    رهذرةيظةبذ ،ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم    ص
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ارازا       «: دئض ةمما ت عل، ظ ا يةثض ا س ـتعلغ ر، اهللا تاظاالغ دا ظئغع ك ىيىملأ معزان

  . »دذر )3(“نةلالهع ؤةبعهةمدعهع سذبهانةلالهعل ظةزعيمسذبعها”:  ظذ بولسعمذ.ظعككع سأز بار
ة  ةد، ظاظعش ام ظةهم ةنها رةزعيةلالهظعم دذ ذ ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : نعث مذن ص

دا ظولتذرذص          نعث   ظع اهللا  : ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعدعن بعر آعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدع
ةيغةمبعرع ةن     ! ص ةن م ذنعث بعل دذ، ش عيلعق قعلع ةت ؤة ظاس عزلعق، خعيان ا ؤاصاس ذللعرعم ماث ةن ق هةقعقةت
ذر ذالرنع ظ ةنـ ذص         ظ دذ؟ تعلاليم داق بولع أآمع قان ذنعث ه ورعدع، ب االم .  دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

عثنعث  نعث ظذالرنع جازالعغانلعر ئظذالرنعث ساثا خعيانةت، ظاسعيلعق ؤة ؤاصاسعزلعق قعلغانلعقعدعن، س        «
 ،شلذق بولسا   ظةضةر سئنعث ظذالرغا بةرضةن جازايعث ظذالرنعث ضذناهعغا حذ     .هةممعسعدعن هئساب ظئلعنعدذ  

اثا     ذص س ةث بول ذ ت دذ   تةثم انلعق بولماي اآع يام علعق ي ذالرنعث     .ياخش ث ظ ةن جازايع ذالرغا بةرض ةر ظ  ظةض
 ظةضةر ظذالرغا بةرضةن جازايعث     . بولعدذ لعقعش  بذ سةن ظىحىن بعر ياخ    ،ضذناهعغا قارعغاندا يةثضعل بولسا   

ا    ر بولس دا ظئغع ذناهعغا قارعغان ذالرنعث ض اس يىز،ظ عدعنع قعس ئلعص   س ذالرغا ظ علعقلعرعث ظ ئنعث ياخش  س
دذ ةردع»بئرعلع قا   .  دةص جاؤاب ب داص يعغالش ذرذص بذقذل دا ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدع ذ آعشع ص ظ
ظادالةت ) ظةمةللةر تارتعلعدعغان(قعيامةت آىنع بعز  قذرظاندعكع«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. باشلعدع

ورنعتعمعز، هئح ظادة  دذ تارازعسعنع ظ ذؤال قعلعنماي ةنع ياخشع ظادةمنعث ياخشعلعقع (مضة قعلحة ظ ي
ظةضةر ظذنعث قعحا حاغلعق ظةمةلع ) ؤئتعلمةيدذ، يامان ظادةمنعث يامانلعقع ظاشذرذؤئتعلمةيدذ عآئمةيت

دئضةن  هئساب ظئلعشقا بعز يئتةرلعكمعز) بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن(بولسعمذ، ظذنع هازعر قعلعمعز، 
ةيغةمبعرع   ظع اهللا :  ظاندعن هئلعقع آعشع   . دئدع »ظوقذمايدذ؟ئمعشقا  ظايةتنع ظذ ن   منع عرعماثا قذلل   ! نعث ص

 ث ظذالرنعث هةممعسعنع  شةك ـ شىبهعسعزآع،    قعلعؤئتعشتعن باشقا بعر ياخشع يول يوق ظوخشايدذ،        دظازا
   .لعمةن، دئدع بولغانلعقعغا سئنع ضذؤاهحع قعدظازا

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ÷ s?# u 4 y›θãΒ tβρã≈ yδ uρ tβ$s% ö àø9 $# [ !$ u‹ÅÊ uρ # Xø. ÏŒuρ šÉ) −FãΚ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒ s† Νæη −/ u‘ 

É= ø‹ tóø9 $$Î/ Ν èδ uρ š∅ ÏiΒ Ïπtã$¡¡9 $# šχθà) Ï ô±ãΒ ∩⊆∪ # x‹≈yδ uρ Ö ø. ÏŒ î8u‘$t6–Β çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& 4 ÷ΛäΡ r'sù r& …çµ s9 tβρã Å3Ζ ãΒ ∩∈⊃∪  
يةنع هةق بعلةن باتعلنع، هاالل بعلةن هارامنع، (لةن هارذنغا فذرقاننع بعز هةقعقةتةن مذسا بع 

ةؤراتنع  ذحع ت ذمراهلعقنع ظايرعغ ةن ض ةت بعل ةقؤادارالرغا )هعداي ذرنع، ت ايدعلعنعدعغان(، ن  -ؤةز ) ص
ةردذق  ذالر .48نةسعهةتنع ب دة ظ دذ هةم ذرذص، ظذنعثدعن قورقع ةقؤادارالر صةرؤةردعضارعنع آأرمةي ت  ت

نازعل قعلغان مذبارةك ) سعلةرنعث تعلعثالردا( بذ بعز .49تعترعضىحعلةردذر) دةهشعتعدعن(تنعث قعيامة
  .50سعلةر ظذنع ظعنكار قعالمسعلةر؟) ظذ شذنحة روشةن تذرسعمذ! ظع ظةرةب جاماظةسع. (قذرظاندذر

                                                 
  .  ـ ظايةت40نعسا  سىرة )1(
  .  ظايةت– 16 سىرة لوقمان )2(
  .  بعلعمعز ؤة ظذنعثغا هةمدذسانا ظئيتعمعز، بعز آاتتا اهللا تاظاالنع صاك دةص ظذلذغاليمعز بعز اهللا تاظاالنع بارلعق آةمحعلعكتعن صاك دةص)3(
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  تةؤرات ؤة قذرظاننعث نازعل قعلعنغانلعقع توغرعسعدا 
ةندةك  دا دئيعلض اال آأص  اهللا ،يذقعرع ةد    عتاظ ةن مذهةمم االم بعل ا ظةلةيهعسس ا مذس نحة ؤاقعتت

ةلتىرىص     ذنداق آ ذ ش ذ يةردعم دذ، ب ةردة آةلتىرع ر ي ذرظاننع بع ةن ق ةؤرات بعل االمنع، ت داق ،ظةلةيهعسس  مذن
يةنع هةق بعلةن باتعلنع، هاالل بعلةن هارامنع، (بعز هةقعقةتةن مذسا بعلةن هارذنغا فذرقاننع : دئدع

ةت ب ةؤراتنع هعداي ذحع ت ذمراهلعقنع ظايرعغ ةن ض ةقؤادارالرغا )عل ذرنع، ت ايدعلعنعدعغان(، ن  ـؤةز ) ص
بعز هةقعقةتةن مذسا بعلةن     : ( بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دئدع     نةسعهةتنع بةردذق 

  . آعتابنع بةردذق) هارذنغا
هاالل بعلةن هارامنع، هةق بعلةن      : دعقةتادة مذنداق دئ. تةؤراتنع بةردذق: ظةبذسالعه مذنداق دئدع 

دا يذقعرعقع سأزلةرنع يعغعنحا    . دعغان تةؤراتنع بةردذق  يناهةقنع ظايرع   نازعل قعلعنغان    ظاسماندعن    ،قلعغان
ا، هاالل بعلةن هارامنع                    ا يول، توغرا بعلةن خات هةممة آعتابالر هةق بعلةن ناهةق، توغرا يول بعلةن خات

دذرذص  ع نذرالن ايرعص، دعلالرن الص ،ظ ا باش وغرا يولغ اهالندذرغذحعدذر ، ت دعن ظاض ا يول ةقؤادار  خات  ؤة ت
  . آعشعلةرضة ؤةز ـ نةسعهةتتذر

دع      داق دئ ةتلةص مذن ةقؤادارالرنع سىص اال ت دعن اهللا تاظ ةي : ظان ارعنع آأرم ةقؤادارالر صةرؤةردعض ت
ةتنعث  ذالر قعيام دة ظ دذ هةم دعن قورقع ذرذص، ظذنعث عتعدعن(ت ىحعلةر) دةهش اال دذرتعترعض  ،اهللا تاظ

دعن قورق     ذرذص ظذنعث ةي ت االنع آأرم ةقؤادارالرنعث اهللا تاظ دةدعغانلعقع ع ت دع  هةققع داق دئ ع  :  مذن آعمك
ة   ةن آةلس ةلب بعل ذحع ق ة قعلغ ا ؤة تةؤب دعن قورقس ذرذص، ظذنعث ةي ت ع آأرم ان اهللا ن ذالرغا(مئهرعب ) ظ

ئلعش آىن  « ى ق ذ مةثض رعثالر، ب ةن آع انلعق بعل ة ظام دذرجةننةتك دذ(» ع ارعدعن 1( ()دئيعلع صةرؤةردعض
   .))2آأرمةي تذرذص قورققانالر مةغصعرةتكة ؤة آاتتا ساؤابقا ظئرعشعدذ

دع  داق دئ ان قعلعص مذن ذرظاننع باي اال ق دعن اهللا تاظ ز : ظان ذ بع ثالردا(ب علةرنعث تعلع ل ) س نازع
دا   ـ  ظذنعث ظالدع  ، ظذقعلغان مذبارةك قذرظاندذر . عغان قذرظاندذر ق ناهةق يىزلةنمةيد  آةينعدعن هئح قان

دذر          ل قعلعنغان عدعن نازع ق اهللا تةرعص ة اليع ذحع، مةدهعيعض ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ذ، هئكم ةرةب ( ظ ع ظ ظ
   سعلةر ظذنع ظعنكار قعالمسعلةر؟) ظذ شذنحة روشةن تذرسعمذ! جاماظةسع

* * * * * * *  
 * ô‰ s) s9uρ !$sΨ ÷ s?#u tΛÏδ ü ö/Î) …çν y‰ô© â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% $̈Ζ ä. uρ ÏµÎ/ tÏϑ Ï=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% ÏµŠ Î/{ ÏµÏΒ öθ s% uρ $ tΒ 

Ïν É‹≈ yδ ã≅Š ÏO$yϑ −G9$# û ÉL ©9$# óΟ çFΡ r& $ oλm; tβθà Å3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$ tΡ ô‰y ùρ $ tΡ u!$ t/#u $ oλm; šÏ‰ Î7≈tã ∩∈⊂∪ tΑ$s% ô‰ s) s9 

óΟ çFΖ ä. óΟ çFΡ r& öΝà2 äτ !$t/# u uρ ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7–Β ∩∈⊆∪ (# ûθä9$s% $ uΖ oK÷∞Å_ r& Èd,ut ù: $$ Î/ ôΘr& |MΡ r& zÏΒ tÎ7 Ïè≈ ¯=9 $# ∩∈∈∪ tΑ$s% ≅ t/ 

ö/ ä3š/§‘ > u‘ ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ “ Ï% ©!$#  ∅èδ u sÜ sù O$ tΡr& uρ 4’ n?tã / ä3Ï9 s̈Œ zÏiΒ šÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈∉∪  
دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياخشعلعق يوللعرعنع (بعز ظعبراهعمغا هةقعقةتةن ) مذسا، هارذنالردعن بذرذن(

ظعكةنلعكعنع ) صةيغةمبةرلعكنعث ظةهلع(هعدايةت ظاتا قعلغان ظعدذق، بعز ظذنعث ) آأرسعتعص بئرعدعغان
: ظاتعسعغا ؤة قةؤمعضة) مةيآذففارالر حوقذنذؤاتقان بذتالرنع مةنسعت( ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم .51بعلةتتذق

                                                 
  . ظايةتلةرـ  34 – 33 سىرة قاف )1(
  .  ظايةت– 12 سىرة مىلىك )2(
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دع » )يةنع نئمة ظىحىن بذ بذتالرغا حوقذنعسعلةر؟ (سعلةر حوقذنذؤاتقان بذ بذتالر نئمة؟  ذالر .52دئ :  ظ
ز ـظاتا« انلعقعنع بعلعمع ص آئلعؤاتق ادةت قعلع ذالرغا ظعب ث ظ ا ( بوؤعلعرعمعزنع ذالرغا ظات ةنع ظ  ـي

  ـصايدا( بوؤاثالرمذ ـ ظاتا ،سعلةرمذ«:  ظعبراهعم.53دئدع» )بوؤعلعرعمعزغا تةقلعد قعلعص حوقذنعمعز
ةن روشةن ) زعيان يةتكىزةلمةيدعغان، ظاثلعمايدعغان جانسعز بذتالرغا حوقذنغانلعقعثالر ظىحىن  هةقعقةت

علةر  ذمراهلعقتا س دع» ض ذالر.54دئ اق قعل «:  ظ اآع حاقح ةن؟ ي ةن راست دةؤاتامس ةن؟عس » ؤاتامس
دع ع.55دئ راهعم ظئيتت علةرنعث «:  ظعب ةس، س داق ظةم ق (ظذن عثالرغا اليع ادةت قعلعش ) ظعب

قةتظع (صةرؤةردعضارعثالر ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذالرنع ظذ ياراتقان، مةنمذ ظذنعثغا 
  .56ضذؤاهلعق قعلغذحعالردعنمةن) دةلعللةر بعلةن

  وغرعسعدا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع ت
االمغا هةق     راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب اال دوس ةت اهللا تاظ ذرذن عق ذنعثغا    ال نع ب ةنع ظ ذتقانلعقعنع ي تون

اآعتالرنع بةرضةنلعكعدعن   ـعشعشع ظىحىن هأججةت      مذنازعرعل بعلةن  قةؤمع عدعن باشالص ظأزعنعث    كآعحع  ص
دذنيا ؤة ظاخعرةتتة (ا هةقعقةتةن بعز ظعبراهعمغ) مذسا، هارذنالردعن بذرذن(: خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع

   .هعدايةت ظاتا قعلغان ظعدذق) ياخشعلعق يوللعرعنع آأرسعتعص بئرعدعغان
داق   ة مذن ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ةن     :  دةي ا بةرض ىن ظعبراهعمغ رعش ظىح ة بئ ة رةددعي أز قةؤمعض ظ

   .))1دةلعلعمعز ظةنة شذدذر
 عنع بعلةتتذقظعكةنلعك) صةيغةمبةرلعكنعث ظةهلع(بعز ظذنعث صاآعتالرغاـ ظعبراهعم بذ هأججةت  

  .  اليعق ظعدعظئرعشعشكة
 راهعم ذتالرنع مةنسعتمةي (ظأز ؤاقتعدا ظعب ذؤاتقان ب ذففارالر حوقذن : ظاتعسعغا ؤة قةؤمعضة ) آ

دع » )يةنع نئمة ظىحىن بذ بذتالرغا حوقذنعسعلةر؟ (سعلةر حوقذنذؤاتقان بذ بذتالر نئمة؟   ظعبراهعم  دئ
عدعن  ك ظعنكار قعلعشع ظذنعثغا آعحع   قةؤمعنععسساالمنعث اهللا تاظاالنع قويذص بذتقا ظعبادةت قعلغان     ظةلةيه

   .نذتذلغان هةقتذروباشالص ت
يةنع ظذالرغا ( بوؤعلعرعمعزنعث ظذالرغا ظعبادةت قعلعص آئلعؤاتقانلعقعنع بعلعمعز ـظاتا «: ظذالر

ا  ذنعمعز ـظات ا تةقلعد قعلعص حوق دع ») بوؤعلعرعمعزغ ا        دئ ةنع ظذالر ظأزلعرعنعث ظات  بوؤعلعرعنعث  ـ ي
ا           داق بان ئح قان قا ه دعن باش ةؤةـحوقذنغانلعقع االم ب س راهعم ظةلةيهعسس ذثا ظعب عتةلمعدع، ش :  آأرس

»ا ،سعلةرمذ ذ ـ ظات ايدا ( بوؤاثالرم ذتالرغا ـص دعغان جانسعز ب دعغان، ظاثلعماي ان يةتكىزةلمةي  زعي
   .دئدع» عقةتةن روشةن ضذمراهلعقتا سعلةرهةق) حوقذنغانلعقعثالر ظىحىن

ا           ذالرنعث ظات االم ظ راهعم ظةلةيهعسس رعص  ـظعب ة حعقع ع ظةخمةقق ع  ، بوؤعلعرعن ذالرنعث ظعالهلعرعن  ظ
» ؤاتامسةن؟ عسةن راست دةؤاتامسةن؟ ياآع حاقحاق قعل «: ظذالر: هاقارةتلعضةندة ظذالر مذنداق دئدع   

اآع راست دةؤاتامسةن   ؟ دةؤاتامسةنيةنع سةن بذ سأزنع حاقحاق قعلعص   دئدع بعز سئنعثدعن   حىنكع،  .  ي
  . بعر آعشعدعن بذنداق سأزنع ظاثالص باقمعغانهئح بذرذن 

دع داق دئ راهعم ظةلةيهعسساالم مذن علةرنعث «: ظعب ةس، س داق ظةم ادةت قعلعشعثالرغا (ظذن ظعب
 ظذالرنع ظذ ياراتقان، مةنمذ ظذنعثغا صةرؤةردعضارعثالر ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارعدذر،) اليعق

ةن ( ةر بعل ةتظع دةلعلل ةن ) ق ذؤاهلعق قعلغذحعالردعنم اله ؤة      ض قا ظع دعن باش ذ ظذنعث ةنع مةنم  ي
   .غا ضذؤاهلعق بئرعمةنيوقلذقعصةرؤةردعضارنعث 

                                                 
  .  ظايةتنعث بعرقعسمع– 83 سىرة ظةنظام )1(
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* * * * * * *  
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$ sΨ÷è Ïϑ y™  \Lsù öΝ èδã ä. õ‹ tƒ ãΑ$s)ãƒ ÿ… ã& s! ãΛÏδ ü ö/ Î) ∩∉⊃∪  (#θä9$s% (#θè? ù' sù ÏµÎ/ #’ n? tã È ãôã r& Ä¨$̈Ζ9$# öΝ ßγ̄= yè s9 šχρß‰ yγ ô±o„ 

∩∉⊇∪ (#ûθ ä9$s% |MΡ r&u |M ù= yèsù # x‹≈ yδ $ uΖÏG oλ Î;$t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ üö/ Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$s% ö≅ t/ …ã& s#yè sù öΝ èδã Î7Ÿ2 # x‹≈yδ öΝ èδθè= t↔ ó¡sù β Î) 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪  

ذتلعرعثالرنع  ذم ب يعن حوق دعن آئ ايتعص آةتكةن ) حئقعؤئتعشنعث (اهللا بعلةن قةسةمكع، سعلةر ق
ايتعص آئلعص ـ ظعبراهعم بذتالرنع حئقعص صارحة .57»ظامالعنع قعلعمةن  صارحة قعلعؤةتتع، ظذالرنعث ق

ذتنع ) بذتالرنع آعمنعث حاققانلعقعنع سورعشع ظىحىن ( ةقةت حوث ب دذردع ) حاقماي (ص ذالر  (.58قال ظ
داق قعلغان «) عث حئقعؤئتعلضةنلعكعنع آأرىص نبايرعمعدعن قايتعص آئلعص بذتلعرع  بذتلعرعمعزنع مذن

ظعبراهعم ظاتلعق بعر يعضعتنعث ظذالرنع ) ظذالرنعث بةزعسع (.59دئدع» آعم؟ ظذ هةقعقةتةن زالعم ظعكةن
دذق  ةنع شذ قعلغان بولذشع مذمك(ظةيعبلعضةنلعكعنع ظاثلعغان ظع دع» )عني ذالر  .60دئ ةنع (ظ ي

وثلعرع  ةؤمعنعث ح ذنعث ق ةمرذد ؤة ظ ئلعص «): ن دعغا ظ علةرنعث ظال ع آعش ظعبراهعمن
. 61دئدع» ظذالر ضذؤاهلعق بةرسذن) ظعبراهعمنعث بذتالرنع ظةيعبلعضةنلعكعضة(آئلعثالر، 

را ( .62دئدع » بذتلعرعمعزنع مذشذنداق قعلغان سةنمذ؟ ! ظع ظعبراهعم «: ظذالر : هعمظعب
آعمنعث (بةلكع ظذالرنعث مذنذ حوثع شذنداق قعلدع، ظةضةر ظذالر سأزلعيةلعسة، ) ياق(«

  .63دئدع» !ظذالرنعث ظأزلعرعدعن سوراص بئقعثالر) حاققانلعقعنع
  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث بذتالرنع حئقعؤةتكةنلعكع توغرعسعدا 

ذتلعرعنع ح  ذالرنعث ب االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ذصقعؤةتمئظعب دع ،ةآحع بول داق دئ ةم ظعحعص مذن :  قةس
 ظامالعنع ) حئقعؤئتعشنعث(اهللا بعلةن قةسةمكع، سعلةر قايتعص آةتكةندعن آئيعن حوقذم بذتلعرعثالرنع

ةن  االم    »قعلعم راهعم ظةلةيهعسس ةنع ظعب ا     ي ث بايرعمعغ ةؤمع ظأزلعرعنع يعن  ق دعن آئ ذالرنعث ،آةتكةن  ظ
  . نع ظاثالص قالدعع ظذالرنعث بةزعسع ظذنعث قةسعم قةسةم ظعحتع،كةبذتلعرعنع حعقعؤئتعش

هاق، ظةبذ دذ    ةهؤظةظةبذظعس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن تعن ظاب راهعم : س ظعب
! هةي ظعبراهعم   :  ظذنعثغا  ، ظعبراهعمنعث قئشعدعن ظأتىص     ،ثعشقاندائبايرامغا م  قةؤمع   نعثظةلةيهعسساالم

 شذثالشقا بارالمايمةن،   ،مةن آئسةل بولذص قالدعم      : ظعبراهعم. ةن؟ دئدع بعز بعلةن بعللة بايرامغا بارمامس    
اهللا بعلةن قةسةمكع، سعلةر قايتعص آةتكةندعن آئيعن حوقذم بذتلعرعثالرنع : دةص مذنداق قةسةم ظعحتع

  . ظذنعث قةسعمعنع ظذالرنعث بةزعلعرع ظاثالص قالدع»ظامالعنع قعلعمةن) حئقعؤئتعشنعث(
بذتالرنع آعمنعث ( صارحة قعلعؤةتتع، ظذالرنعث قايتعص آئلعص ـرنع حئقعص صارحة ظعبراهعم بذتال

 اهللا تاظاال ظعبراهعمنعث بذتالرنع  قالدذردع) حاقماي(صةقةت حوث بذتنع ) حاققانلعقعنع سورعشع ظىحىن 
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دع  داق دئ عدا مذن انلعقع توغرعس ذرذص صاحاقال  : حاقق ةن ظ ع بعل وث قول ىزلعنعص ظ ذالرغا ي دعن ظ قا ظان ش
   .))1آعرعشتع

االمنعث   راهعم ظةلةيهعسس العمالر، ظعب ةؤمظ اش   ق ة ظوخش ذتالرنعث ظأزعض ك ب ذت آعحع وث ب عنعث ح
زغعنعص  عغا قع ادةت قعلعنعش ذالرنع،ظعب ةنقعؤئ ح ظ ايدذ دةص ةتك ويالص ظوخش ىنئ قظ ع ظىح ذتالرنع ،لعش  ب

ان قعل   انلعقعنع باي ذزذص قويغ ا تذتق ذتنعث قولعغ التعنع حوث ب ان ص دذحاقق ةؤمع. ع ذنعث ق ايرامظ ان  ب  قعلغ
دعن ايتعصجاي االهع   ، ق ق س ةقعقعي ظعالهلع ذتلعرعنعث ه ذنعثغا    يع ب ةنلعكعنع ؤة ظ ة ظعك ر نةرس وق بع تع ي

ةنلعكعنع آأرساح عز ظعك ذحعالرنعث ظةقعلس ان بئرععتعصققذنغ ةت قعلغ نع مةقس راهعم ش  ظعب
ان  ذتالرغا قعلغ االمنعث ب ذظةلةيهعسس أرىص  ب انعتعنع آ دع مذ، ظاه داق دئ ايتعص (: ن دعن ق ذالر بايرعمع ظ

بذتلعرعمعزنع مذنداق قعلغان آعم؟ ظذ هةقعقةتةن زالعم «) آئلعص بذتلعرععث حئقعؤئتعلضةنلعكعنع آأرىص
اثالص قالغانالر     مةن بذتالرنع حاقعمةن، دةص ظ       : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث  »ظعكةن  :عحكةن قةسعمعنع ظ
)يةنع (تلعق بعر يعضعتنعث ظذالرنع ظةيعبلعضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدذق ظعبراهعم ظا) ظذالرنعث بةزعسع

  . دئدع» )شذ قعلغان بولذشع مذمكعن
 ظعبراهعمنع آعشعلةرنعث ظالدعغا ظئلعص «): يةنع نةمرذد ؤة ظذنعث قةؤمعنعث حوثلعرع(ظذالر

 مانا بذ ظعبراهعم دئدع» ظذالر ضذؤاهلعق بةرسذن) ظعبراهعمنعث بذتالرنع ظةيعبلعضةنلعكعضة(آئلعثالر، 
ع      ذنعث مةقس ةتتذر، ظ ر مةقس وث بع ةن ح االم آأزلعض دا    تظةلةيهعسس علةرنعث ظالدع ذ آعش ان ش ع يعغعلغ

ايدا        ذنغانل      ـظأزلعرعضة هئح ص ايدا تةلةص قعلعص ظذنعثغا حوق دعغان بذتالردعن ص نعث عقع زعيان آةلتىرةلمةي
   .شتذرىرىد ظعكةنلعكعنع بعللعق ظةخمةقلعق ؤةنةقةدةر ظةقعلسعز

ياق(«: ظعبراهعم( .دئدع» بذتلعرعمعزنع مذشذنداق قعلغان سةنمذ؟! ظع ظعبراهعم«: ظذالر (
ظذالرنعث ) آعمنعث حاققانلعقعنع(بةلكع ظذالرنعث مذنذ حوثع شذنداق قعلدع، ظةضةر ظذالر سأزلعيةلعسة، 

ثالر وراص بئقع دعن س دع» !ظأزلعرع االم ظدئ راهعم ظةلةيهعسس ةن ظعب ذتالرنعث  هةقعقةت ذالرنعث ب
دعغانلعقعنع ت           ذتالر جانسعز بولغانلعقع ظىحىن ظعشنع ظذالرنعث قعاللماي نذص  وسأزلعيةلمةيدعغانلعقعنع ؤة ب

  .  دئضةننع آأزدة تذتذص بذ سأزنع قعلدععن،تةرمعكئي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق   دعن ة رةزعيةلالهذ ظةنهذ  رهذرةي ظةبذظعمام بذخارع ؤة مذسلعم     ص

دذ د ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي االم  «: ئض راهعم ظةلةيهعسس ةقةت ظعب دة ص تعم ظأمرع ىح قئ انالظ أزلةص  يالغ  س
ان ظعدع   ، ظذ ظعككعسع بولسا    بولغان ظعدع ظعككعسع اهللا تاظاال ظىحىن  ظذ ظىح قئتعملعق يالغاننعث    . باقق
اق («: ظعبراهعمنعث ذ حوثع شذنداق قعلدع ) ي ذالرنعث مذن ةلكع ظ مةن هةقعقةتةن   «: ظاندعن  ؤة   ب

ةن  ذص قالعم ةل بول دع» آئس ارةنعث  ))2دئ ا س ع بولس أزعدذر ؤة بعرس ةن س ان  دئض دة قعلغ هةققع
دذر ر       .يالغانحعلعقع ؤئتعص بع دا آئتع اهنعث زئمعنع م صادعش ر زالع ةن بع ارة بعل االم س راهعم ظةلةيهعسس  ظعب

ئلعص  ع زالعمنعث قئشعغا بعرآعشع آ ئلعص حىشتع، هئلعق ة آ ذنعث ،يةرض سئنعث زئمعنعث تةؤةسعدة : غاظ
ار بعر آعشع آئلعص حىشتع       ناهايعتع  بولغان صاالنع يةرضة قئشعدا       ال ب  .خةؤةر قعلدع   دةص ،حعرايلعق ظاي

 سةن بعلةن   : ظذنعثدعن حاقعرتعص آئلعص،   ظذنع  ،زالعم صادعشاه ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظادةم ظةؤةتعص    
ال سئنعث نئمةث بولعدذ؟ د            دةص  ظذ مئنعث قئرعندعشعم بولعدذ،      :ظعبراهعم . ةص سورعدع  بعللة آةلضةن ظاي

  . دئدعةتكعن،  بئرعص ظذنع قئشعمغا ظةؤةتعؤن سة:جاؤاب بةردع، زالعم صادعشاه

                                                 
  . يةتا ظ– 93 سىرة سةففات )1(
  .  ـ ظايةت89 سىرة سةففات )2(
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 مةن  ، بذ زالعم مةندعن سئنع سورعدع     : ظذنعثغا ،ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم سارةنعث قئشعغا بئرعص   
ئنع مئنعث قئرعندعشعم  ذنعثغا س دعم،ظ ةن مئ.  دئ ةن   س ةن هةقعقةت ا، س انحع قعلم دا يالغ ذنعث ظالدع ع ظ ن

وق     ذلمان ي ذ مذس قا بعرم ةندعن باش ةن ؤة س ةردة م ذ ي عم، ب ي قئرعندعش ث دعنع ئلعص ،مئنع ذنع ظ  دةص ظ
ناماز ظوقذص قالدع، سارة زالعمنعث       ) سعرتتا (ةيهعسساالم   ظعبراهعم ظةل   ،ظذ يةرضة يئتعص بارغاندا   . ماثدع

ر ذنع.دعقئشعغا آع دع  زالعم ظ ول ظذزارتعؤئ ذص ق ذتماقحع بول ذنع ت ال ظ دع، آأرىص تعص قال ع قئ  . زالعم. قول
ا      : سارةضة ا      .  دئدع  ، مةن ساثا حئقعلماي      ،قعلغعن  سةن اهللا تاظاالغا مةن ظىحىن دذظ سارة ظذنعث ظىحىن دذظ

ذزا              .ظوثشالدعنعث قولع   قعلدع، ظذ  ة قول ظ نقعدةك  تتع، قولع بذرذ ر ظاندعن زالعم ظذنع تذتماقحع بولذص يةن
ا قعلساث     :ظاندعن ظذ سارةضة   ( قئتعص قالدع    ةكياآع ظذنعثدعن بةآر   الؤذردع ، ماثا دذظ  سارة ظذنعث   . دةص ي
دع  ا قعل ىن دذظ ذ،ظىح ة  ظ ع يةن الدعنعث قول نع   )  ظوثش ذ ظعش م ب دعن زالع عظان ذ   ظىحعنح دع، ب تعم قعل  قئ

ا     ا ظوخش ع قئتعمغ ذرذنقع ظعكك ذ ب دع، ظ تعص قال ع قئ ذنعث قول ذ ظ ا قئتعمدعم ا دذظ ة اهللا تاظاالغ ش سارةض
ا قعلدع    ة سار . دةص يالؤذردع، مةن ساثا حئقعلماي   ،قعلساث  ظوثشالدع، ظذ   نعث قولع ظذ .  ظذنعث ظىحىن دذظ

 هةقعقةتةن سةن ماثا ظعنسان ظةمةس، شةيتان ظئلعص آئلعصسةن، ظذنع       :يئنعدعكع خعزمةتكارعنع حاقعرعص  
 زالعمنعث  ، سارة هاجةرنع ظئلعص   . دئدع ،ظذنعثغا بةرضعن ؤةت، خعزمعتع ظىحىن هاجةرنع     عقئشعمدعن حعقعر 

ذنعث    راهعم ظ دع، ظعب از ظوقذشتعن  آقئشعدعن حعقعص ظعبراهعمنعث قئشعغا آةل ةنلعكعنع سئزعص نام ةلض
ةهؤالعث قانداق    :توختاص ظذنعثدعن  عرنعث         :ظذ .  دةص سورعدع   ؟ ظ قةستعدعن مئنع   عيذس اهللا تاظاال بذزذق آاص

رة هذرةي  ظةبذ: مذهةممةد ظعبنع سعرعن .» دةص جاؤاب بةردع، هاجةرنع ظاتا قعلدعساقلعدع ؤة خعزمعتعمضة  
  . دئدع، سعلةرنعث ظاناثالر دةيتتعبذهاجةر!  ظةرةبلةرظع: لةص بةرضةن ؤاقتعدازبذ هةدعسنع سأ

* * * * * * *  
 (# ûθãè y_ usù #’ n< Î) óΟ Îγ Å¡àΡr& (# ûθä9$ s)sù öΝ ä3¯ΡÎ) ÞΟ çFΡ r& tβθßϑ Ï=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §Ν èO (#θÝ¡Å3çΡ 4’ n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰ s)s9 

|M ôϑ Ï= tã $ tΒ ÏIω àσ̄≈ yδ šχθà) ÏÜΖ tƒ ∩∉∈∪ tΑ$s% šχρß‰ ç7 ÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝà6ãè xΖ tƒ $Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ 

öΝ ä.• ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 7e∃ é& ö/ä3©9 $ yϑÏ9 uρ šχρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪  
 .64دئدع» هةقعقةتةن زالعمسعلةر) سعلةر بذتالرغا حوقذنذشتا(«: نع ظةيعبلةص بعرعـظذالر بعر 

ظذالرنعث ضةص قعاللمايدعغانلعقعنع سةن «: باشلعرعنع تأؤةن سئلعص) خعجالةتحعلعكتعن(ظاندعن ظذالر 
ةنغذ؟ دان بعلعس دع» ظوب ع.65دئ راهعم ظئيتت ايدا «:  ظعب ئح ص ة ه ذص سعلةرض ع قوي علةر اهللا ن س

 سعلةرضة ؤة اهللا نع قويذص .66ةلمةيدعغان ؤة زعيان يةتكىزةلمةيدعغان نةرسعلةرضة حوقذنامسعلةر؟يةتكىز
  .67»سعلةر حىشةنمةمسعلةر؟! سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالرغا تىفع

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بذتتعن ظعبارةت ظأزلعرعنعث ظعالهلعرعنعث 
ع ؤة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت ظاجعزلعقعنع ظئتعراص قعلغانلعق

  قعلغانلعقع توغرعسعدا
راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظ  اال ظعب د أز قةؤمعضة اهللا تاظ دعكع سأزنع قعلغان ؤاقتع دة  ،ايذقعرع قةؤمع

ر : خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع   صةيدا بولغان هالةتتعن  ذالر بع ذتالر («:  بعرعنع ظةيعبلةص ـظ غا سعلةر ب
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تا  علةر) حوقذنذش ةن زالعمس دع» هةقعقةت ر         دئ ذالر بع ص ـ ظ ةت قعلع ة ماالم ذتالرنع : بعرعض علةر ب  س
  .  دئدع،ثالردا هةقعقةتةن زالعمسعلةرذ ظذنع تاشالص قويذش،ساقاليدعغان ظادةملةرنع ظورذنالشتذرماي

 لمايدعغانلعقعنع ظذالرنعث ضةص قعال«: باشلعرعنع تأؤةن سئلعص) خعجالةتحعلعكتعن(ظاندعن ظذالر
دان بعلعسةنغذ؟ دع» سةن ظوب دعدئ داق دئ ةتادة مذن ةؤمعظعبراهعمنعث :  ق ان ق ةيران بولغ ايعتع ه  ناه

دان بعلعسةنغذ؟ «: هالدا مذنداق دةؤةتتع    دعغانلعقعنع سةن ظوب ذالرنعث ضةص قعاللماي ةنع   »ظ سةن  ي
ذرذص   ص ت أزلعيةلمةيدعغانلعقعنع بعلع ذالرنعث س ة ،ظ ئنعث بعزض ة    ظ: س ذالر سأزلعيةلعس ةر ظ ث (ةض آعمنع

  !  سوراص بئقعثالر دئضعنعث نئمعسع؟ظذالرنعث ظأزلعرعدعن) حاققانلعقعنع
دعغان ؤة «: ظعبراهعم ظئيتتع  تتابذ ؤاقع  ايدا يةتكىزةلمةي ة هئح ص ذص سعلةرض سعلةر اهللا نع قوي

ة حوقذنامسعلةر؟  دعغان نةرسعلةرض ة ؤة اهللا نع قوي  زعيان يةتكىزةلمةي ذؤاتقان سعلةرض ذص سعلةر حوقذن
ع ذتالرغا تىف علةر؟! ب علةر حىشةنمةمس ث »س علةر ظأزلعرعثالرنع ةنع س قان ي دعن ظاش ا،هةددع  ، تةرس

  قتا ظعكةنلعكعثالرنع ظويالص باقمامسعلةر؟ ذشعدعغان ظازغذنلع يارزالعمالرغعال
اآعت آأرس        ارقعل     ،تعصظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرغا ص اآعت ظ  شذنعث ظىحىن   .دععق يةث  ظذالرنع ص

ة شذدذر،             : اهللا تاظاال مذنداق دئدع    ظأز قةؤمعضة رةددعية بئرعش ظىحىن ظعبراهعمغا بةرضةن دةلعلعمعز ظةن
ش           ةن ظع ةت بعل ةن هئكم ارعث هةقعقةت أتىرعمعز، صةرؤةردعض ة آ ة دةرعج ر قانح عمعزنع بع ان آعش خالعغ

   .))1قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذر
* * * * * * *  

 (#θä9$s% çνθè% Íh xm (# ÿρã ÝÇΡ$# uρ öΝä3 tG yγÏ9#u β Î) ÷ΛäΖ à2 šÏ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ $ uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθä. #YŠö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™uρ #’ n? tã 

zΟŠ Ïδ ü ö/Î) ∩∉∪ (#ρßŠ# u‘ r& uρ Ïµ Î/ # Y‰øŠx. ãΝ ßγ≈ sΨù= yè yf sù šÎy£ ÷z F{$# ∩∠⊃∪  
غا ياردةم بئرعثالر، ظةضةر ظذالرغا هةقعقعي ظعبراهعمنع آأيدىرىثالر، ظعالهلعرعثالر«: ظذالر ظئيتتع

اثالر  ةآحع بولس اردةم بةرم ا.68»ي ز ظوتق وت«:  بع ع ظ انلعق ! ظ القعن ؤة ظام ا س ةخش (ظعبراهعمغ ب
ذالرنع .69دئدذق» بولذص بةرضعن ) ظئتعدعغان  ظذالر ظعبراهعمغا زعيانكةشلعك قعلماقحع بولدع، بعز ظ

  .70ظةث زعيان تارتقذحع قعلدذق
براهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظوتقا تاشالنغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث آأرسةتكةن مأجعزعسع ظع

  توغرعسعدا
ةؤم ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث   اتلعنعص   ظأزلعرععق اتعللعقع ظعسص اآعتلعرعنعث ب  ،نعث آةلتىرضةن ص

اجعزلعقع ةت وقعلعص، باتعل ي، ظاشكارعلعنعصظ دا هةقعق ة قعلغان ةن ظعبراهعمنع آ ،غةلعب  يئثعشكةىح بعل
دع   داق دئ أتىص مذن ذالرغا «: ظ ةر ظ رعثالر، ظةض اردةم بئ ا ي دىرىثالر، ظعالهلعرعثالرغ ع آأي ظعبراهعمن

  .  ظذالر ناهايعتع جعق ظوتذن يعغدع»هةقعقعي ياردةم بةرمةآحع بولساثالر
ال ظةضةر ساقايسا ظعبراهعمنع آأيدى             : سذددع مذنداق دئدع   رىش ظىحىن  هةتتا آئسةل ياتقان بعر ظاي

اقتع، ظوتذن           . ظوتذن يعغعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلدع    ظذالر ظوتذننع حوث بعر خةندةآكة يعغعص ظذنعثغا ظوت ي
أيىص وت ،آ انمعسلع ظ أرىلىص باقمعغ دة  آ دعغان  دةرعجع داص تذرع ا  الؤذل وت دئثعزعغ ر ظ ايعتع حوث بع ناه

                                                 
   ظايةت- 83ظةنظام  سىرة )1(
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دا ول   ،ظايالنغان ر آعشعنعث ي ان بع دعن بولغ ورد معللعتع االمنع  آأرسعت آ راهعم ظةلةيهعسس ةن ظعب عشع بعل
  . ققا سالدعنحةنامة

ة     بايع  ذشذظةيب ج   اهللا تاظاال ظذ آعشعنع    ن ظعدع،   ظذ آعشعنعث ظعسمع هعزة       : مذنداق دئدع   بذ هةقت
ذز   ة يذتق عح   .ؤةتتععيةرض ةت آىنعض ع قعيام ذ آعش علعص قالغ    ة ظ تعدا ظئس ةرنعث ظاس ة ظ ي ذص ذان هالةتت رذل
وقذلذص يىرع ذالر ظع. دذس لعغانداظ ا تاش االمنع ظوتق راهعم ظةلةيهعسس ذ،ب اال ” : ظ قا اهللا تاظ ع ساقالش مئن

  . دئدع )1(“تةرلعك، اهللا تاظاال نئمة دئضةن ياخشع ساقلعغذحعئي
ذمانعث     ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب النغان    :ظعم ا تاش االم ظوتق راهعم ظةلةيهعسس  ظعب

دا،  ذغان ظ ؤاقتع انع ظوق ذقعرعقع دذظ دعي عرالر . ع االمغاآاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دارع (: ص مذشرعكالر تةرةص
ةر ظذالرغا   ) بولغان ةنع قذرةيشلةر   ( شىبهعسعزآع، آعشعلةر      -شةك   «: ظادةمل سعلةرضة قارشع قوشذن      ) ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    دئضةن ؤاقعتعدا   ))2»توصلعدع، ظذالردعن قورقذثالر     بعزضة اهللا  « ساهابعلةر ؤة  ص
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذدئدع،  ))3»!ة، اهللا نئمعدئضةن ياخشع هامعيآذصاي

دع     داق دئ ةير مذن ع جذب ةظعد ظعبن ذمانعث    : س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب داق  ظعبن ة مذن يةن
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي راهعم : دئض االم ظعب ظذل ظةلةيهعسس ذرغا مةس دا يامغ النغان ؤاقتع ا تاش ظوتق

دع،تعنعث ظأزعدعال يامغذر ظةؤةتعمةن  عاحانعكع يامغذر ياغدذرذشقا بذيرذلسام شذ ؤاق   صةرعشتة، مةن ق  .  دئ
ذص ز بول دعن تئ ذنعث بذيرذقع ذيرذقع ظ ث ب ئكعن اهللا تاظاالنع ةردع،ل ذيرذق ب داق ب ا مذن اال ظوتق :  اهللا تاظ

» انلعق ! ظع ظوت دعغان (ظعبراهعمغا سالقعن ؤة ظام ذص بةرضعن ) بةخش ظئتع ةنع   »بول ةر يىزعدة  ي ي
  .حىص آةتتعأ هةممعسع ظ،آعحعككعنعمذ ظوت قالماي

دع      داق دئ ة مذن ةن ظةبذظالعي ذما بعل ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اال  : ظعبن ةر اهللا تاظ انلعق ظةض ظام
حوقذم توثلعتعص    ظوت ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع    ، دئمعضةن بولسا   بولذص بةرضعن ) بةخش ظئتعدعغان (

  . قويغان بوالتتع
ة دعتادة مق داق دئ اتم: ذن ةن ص ع آةلض ذ آىن راهعم عش انعؤار ظعب ر ج ةر بع قا ه حذقتعن باش

أحىردع  أتنع ظ االمدعن ظ دع أز. ظةلةيهعسس داق دئ رع مذن اتم : ه االم ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس حذقنع عص
  .  دةص ظاتعدعظةسكعسعظةث ) هايؤانالرنعث(ظألتىرىشكة بذيرذدع ؤة ظذنع 

 ذحع قعلدذق ظذالر ظعبراهعمغا زعيانكةشل ان تارتق ذالرنع ظةث زعي دع، بعز ظ اقحع بول  عك قعلم
دع  اقحع بول لعك قعلم ة زعيانكةش ث صةيغةمبعرعض ذالر اهللا تاظاالنع ع، ظ ان . حىنك ذالرنع زعي اال ظ اهللا تاظ
   .تا ظذالر يئثعلدعبتارتقذزذص ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع ظوتتعن قذتذلدذرذص قالدع، ظاخعرقع هئسا

* * * * * **   
 çµ≈ sΨ ø‹̄g wΥuρ $ »Ûθä9 uρ ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{$#  ÉL©9 $# $ uΖ ø.u≈ t/ $ pκ Ïù šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 ∩∠⊇∪ $ uΖ ö6yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 

Z' s#Ïù$tΡ ( yξä. uρ $uΖ ù= yè y_ tÅsÏ=≈ |¹ ∩∠⊄∪ öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρß‰ ÷κu‰ $ tΡÍ øΒ r' Î/ !$ uΖ øŠxm ÷ρr&uρ öΝ Îγø‹ s9 Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN üö y‚ ø9 $# 

uΘ$s% Î) uρ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# u !$ tFƒÎ) uρ Ïο 4θŸ2 ¨“9 $# ( (#θçΡ% x. uρ $ sΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã ∩∠⊂∪ $ »Ûθä9 uρ çµ≈ sΨ ÷ s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ çµ≈ sΨ ø‹̄g wΥuρ 

                                                 
  . هةسبعيةلالهذ ؤة نعظمةلؤةآعيل )1(
 . ـ ظايةت173سىرة ظال ظعمران  )2(
 . ـ ظايةت173سىرة ظال ظعمران  )3(
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š∅ÏΒ Ïπ tƒö s) ø9$#  ÉL©9 $# M tΡ% x. ã≅ yϑ ÷è̈? y]Í× ¯≈ t6y‚ ø9 $# 3 óΟ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ% x. uΘ öθs% &öθ y™ tÉ)Å¡≈ sù ∩∠⊆∪ çµ≈ sΨ ù= yz ôŠr&uρ ’ Îû !$uΖ ÏF uΗ ÷qu‘ 

( … çµ̄Ρ Î) z ÏΒ šÅs Ï=≈¢Á9 $# ∩∠∈∪  
ةهلع جاهان ظىحىن بةرعكةتلعك قعلغان  ذالرنع بعز ظ ذزدذق، ظ ذتنع قذتق ةن ل راهعم بعل بعز ظعب

أحىردذق ا آ ذنعثغا .71زئمعنغ ز ظ ا( بع ةنع ظعبراهعمغ ةردذق، ) ي هاقنع ب ارعدعن (ظعس ذ صةرؤةردعض ظ
راهعم (بنع ظوشذق بةردذق يةظقذ) سورعمعسعمذ اآع ظعب ةؤرة قعلعص ي ذب ظةلةيهعسساالمنع ن يةنع يةظق

 .72، ظذالرنعث هةممعسعنع ياخشع ظادةملةر قعلدذق)ظةلةيهعسساالمنعث تةلعؤعدعن زعيادة قعلعص بةردذق
ةمرعمعز بويعحة  ذالرنع بعزنعث ظ ا(ظ دعغان صئشعؤاالر ) آعشعلةرنع بعزنعث دعنعمعزغ ةنع(يئتةآلةي  ي

قعلدذق، ظذالرغا بعز ياخشع ظعشالرنع قعلعشنع، ناماز ظوقذشنع، زاآات بئرعشنع ؤةهيع ) صةيغةمبةرلةر
لذت ( لذتقا صةيغةمبةرلعكنع ؤة ظعلعمنع ظاتا قعلدذق .73س ظعبادةت قعالتتع عقعلدذق، ظذالر بعزضة خال 

ةن هع  ذنعث بعل ذنع )جرةت قعلغان ظعدع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقان، ظةضةشكةن ؤة ظ ، ظ
ارلعق ( ذزدذق، ) ظاهالعسع بةححعؤازلعق، قاراقحعلعق قات دعغان شةهةردعن قذتق ع قعلع يامان قعلعقالرن

ان  ذالر يام ةن ظ دع ،هةقعقةت ةؤم ظع عق ق ذ .74 صاس ىزدىق، ظ ة آعرض ز داظعرعسعض ذنع رةهمعتعمع ز ظ  بع
  .75هةقعقةتةن ياخشعالردعن ظعدع

 ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظأزع بعلةن بعللة لذت ظةلةيهعسساالمنع ظئلعص اهللا تاظاالنعث دوستع
  شامغا آأحىص آةلضةنلعكع توغرعسعدا

قذتذلدذرذص قالغانلعقعنع ؤة ظذنع      ياققان ظوتتعن    عظذنعث قةؤم اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع     
ةؤم ص عنعث ق ئلعص حعقع دعن ظ ن ب   ،ظعحع اك زئمع دعن ص ة ظان ام شةهعرعض ان ش ة(ولغ ) صةلةستعنض

دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةنلعكعدعن خ ز : آأحىرض ذالرنع بع ذزدذق، ظ ذتنع قذتق ةن ل راهعم بعل ز ظعب بع
   .ظةهلع جاهان ظىحىن بةرعكةتلعك قعلغان زئمعنغا آأحىردذق

 يةظقذبنع ) ظذ صةرؤةردعضارعدعن سورعمعسعمذ(ظعسهاقنع بةردذق، ) يةنع ظعبراهعمغا(بعز ظذنعثغا
يةنع يةظقذب ظةلةيهعسساالمنع نةؤرة قعلعص ياآع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث تةلعؤعدعن (شذق بةردذق ظو

بعز ظعبراهعمغا : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع ظةتا بعلةن مذجاهعد )زعيادة قعلعص بةردذق 
  . ظارتذق بةردذق) عدعنكظأزعنعث تعلع( بةردذق، يةظقذبنع ظعسهاقنع

ةتادة ؤة هةآةم ظعبنع ظذيةينة مذنداق دئدع                ظعبنع ظعبراهعمغا   بعز :  ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، ق
  . ظعسهاقنع بةردذق، يةظقذبنع نةؤرة قعلعص بةردذق

دع     داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذنعثغا  : اهللا تاظ ز ظ ة (بع ةنع سارةض هاق ) ي ع  (ظعس اتلعق بالعس ظ
دعغانلعقع يعن )بولع ةن ؤة ظعسهاقتعن آئ ذب بعل دعغان يةظق دعغانلعقع( آئلع اتلعق نةؤرعسع بولع ةن ) ظ بعل

  . ))1خذش خةؤةر بةردذق
د    ع زةي دذراهمان ظعبن ع ظاب دع  ظعبن داق دئ لةم مذن االدعن  : ظةس االم اهللا تاظ راهعم ظةلةيهعسس : ظعب

ارعم ن   ! صةرؤةردعض ا قعلغع ةرزةنت ظات ر ياخشع ص ا بع دع  ))2»ماث ةن ظع اال تعلعض ر ب اال اهللا تا.  دةص بع ظ
   .ع ظارتذق بةردعضعنعدعنظذنعثغا ظعسهاقنع بةردع ؤة يةظقذبنع تعل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71 سىرة هذد )1(
   ظايةت-  100 سىرة ساففان )2(
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 آعشعلةرنع ( ظذالرنع بعزنعث ظةمرعمعز بويعحة .ظذالرنعث هةممعسعنع ياخشع ظادةملةر قعلدذق
دعغان صئشعؤاالر ) بعزنعث دعنعمعزغا  ةيغةمبةرلةر (يئتةآلةي ةنع ص  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال    قعلدذق ) ي

ظذالرغا بعز ياخشع ظعشالرنع قعلعشنع، ناماز ظوقذشنع، زاآات بئرعشنع ؤةهيع قعلدذق، : عمذنداق دئد
ال  ة خ ذالر بعزض ادةت قعالتتع عظ ذالر باشقعالرنع قعلعشقا بذيرذغان شذ ظعشالرنع ظأزلعرعمذ       س ظعب ةنع ظ  ي

   .قعالتتع
  لذت ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

 ظذنعثغا ظةضةشتىرىصال لذت    ،عسسعسعنع بايان قعلعص بولذص  اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ق    
دع    ان قعل عنع باي االمنعث قعسسعس ذت ظاز . ظةلةيهعسس ع   ةل ث ظوغل ان رنع دذر  اهاربولغ ث ظوغلع ذ . ننع ظ

ةلتىر    ان آ االمغا ظعم راهعم ظةلةيهعسس ةن    ىصظعب ذنعث بعل تع ؤة ظ ذنعثغا ظةضةش دعن  (، ظ امغا ظان ش
  . بعللة آأحتع) صةلةستعنضة
مةن حوقذم   «: ظعبراهعم ظئيتتع  . لذت ظعبراهعمغا ظعمان ظئيتتع   :  تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع    اهللا

ةنع اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدةش يىزعسعدعن ؤةتعنعمنع تةرك        (صةرؤةردعضارعم تةرعصعضة هعجرةت قعلعمةن    ي
  . )1()ظئتعص، اهللا ظةمر قعلغان جايغا هعجرةت قعلعص بارعمةن

ا : ذنعث قعسسعسعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع     اهللا تاظاال ظ   ةيغةمبةرلعكنع ؤة ظعلعمنع ظات لذتقا ص
ةن هعجرةت قعلغان (قعلدذق  ذنعث بعل لذت ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقان، ظةضةشكةن ؤة ظ

ةؤ              )ظعدع ةيغةمبةر قعلعص ظ ةردعكع  ظذ تتع، ة اهللا تاظاال ظذنع سةدذم ؤة ظذنعث تةؤةلعكعدعكع يةرلةرضة ص  ي
ذنعثغا وق  آعشعلةر ظ اي ي ذالرنعث بعرعنعمذ قويم اال ظ دعن اهللا تاظ ، عتعص قارشعلعق قعلعص ظعشةنمعدع، ظان

دذردع    ذالردعن قذتذل االمنع ظ ذت ظةلةيهعسس ة  . ل ذ هةقت اال ب داق داهللا تاظ دذ مذن ذنع : ةي ع (ظ ظاهالعس
 شةهةردعن قذتقذزدذق، هةقعقةتةن ظذالر يامان قعلعقالرنع قعلعدعغان) بةححعؤازلعق، قاراقحعلعق قاتارلعق

ةن ياخشعالردعن .  صاسعق قةؤم ظعدع ،يامان ذ هةقعقةت ىزدىق، ظ بعز ظذنع رةهمعتعمعز داظعرعسعضة آعرض
  . ظعدع

* * * * * * *  
 % ·nθçΡ uρ øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ ÏΒ ã≅ ö7s% $uΖ ö6yf tG ó™ $$sù …çµ s9 çµ≈ uΖ ø‹ ¤fuΖ sù …ã& s# ÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ö x6ø9 $# ÉΟŠÏà yè ø9$# ∩∠∉∪ 

çµ≈ tΡ ö |Ç tΡ uρ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# šÏ% ©!$# (#θç/¤‹ x. !$sΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 4 öΝ åκ®ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tΠöθ s% & öθ y™ öΝ ßγ≈ sΨ ø% u øî r' sù tÏèuΗ ød r& ∩∠∠∪  
قةؤمعضة، (بذرذن ) مةزآذر صةيغةمبةرلةردعن(ظأز ؤاقتعدا ظذ ). قعسسعسعنع بايان قعلغعن(نذهنعث 

د ةر يىزع ارعم ي دع صةرؤةردعض ان ظع دذظا قعلغ ويمعغعن، دةص بةت ذ ق ذففارالردعن بعرنعم ذنعث )ة آ ، بعزظ
عدعكعلةرنع  ذنعث ظاظعلعس ذنع ؤة ظ دذق، ظ ةت قعل عنع ظعجاب ان (دذظاس ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل ؤة ظ

يةنع نذهنع قةؤمعنعث (قذتقذزدذق ) يةنع توصان باالسعدا غةرق بولذشتعن(بىيىك باالدعن ) مأمعنلةرنع
 بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغان قةؤمضة قارشع .76)قذتقذزذص، ظذالرنع هاالك قعلدذقشةررعدعن 

ذالرنعث . ظذنعثغا ياردةم بةردذق، ظذالر هةقعقةتةن يامان قةؤم ظعدع  ذ قويماي عبعر(ظ هةممعسعنع ) نعم
  .77غةرق قعلدذق

                                                 
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 26 سىرة ظةنكةبذت )1(
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  نذه ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
االمنعث     اهللا ذه ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ن ع ؤة ص اال بةندعس ةؤمع  تاظ انلعقع    ق ان ظئيتمعغ ذنعثغا ظعم  ظ

اردةم قعلغعن         «: الرغا ظذ ،ظىحىن ةر يىزعدة      «)1( »هةقعقةتةن مةن بوزةك قعلعندعم، ي صةرؤةردعضارعم ي
نع ظازدذرعدذ، ظذالرنعث   ظةضةر ظذالرنع قويساث، شىبهعسعزآع، بةندعلعرعث . آاصعرالرنعث بعرعنعمذ قويمعغعن  

 ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت    ،دذظا قعلغان ؤاقتعدا  ت  دةص بة ))2تاصقان بالعلعرعمذ صةقةت فاجعر، آاصعر بولعدذ      
دع   داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ذهنعث : قعلغانلعقع ن (ن ان قعلغع عنع باي ذ ). قعسسعس دا ظ أز ؤاقتع ظ

ردعضارعم يةر يىزعدة آذففارالردعن بعرنعمذ قويمعغعن، قةؤمعضة، صةرؤة(بذرذن ) مةزآذر صةيغةمبةرلةردعن(
، بعزظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلدذق، ظذنع ؤة ظذنعث ظاظعلعسعدعكعلةرنع )دةص بةتدذظا قعلغان ظعدع

ةرنع ( االدعن ) ؤة ظذنعث بعلةن بعللة بولغان مأمعنل ىك ب ان باالسعدا غةرق بولذشتعن (بىي ةنع توص ) ي
  . )قةؤمعنعث شةررعدعن قذتقذزذص، ظذالرنع هاالك قعلدذقيةنع نذهنع (قذتقذزدذق 

اال ذه ظةلةيهعسساالماهللا تاظ ان  ن ان ظئيتق ر قعسعم غا ظعم ا آعشعلةردعن باشقعسعنع هاالك بع ظازغعن
ةر    ) توصان باالسع توغرعسعدعكع  (: قعلعؤةتكةنلعكع هةققعدة مذنداق دةيدذ    بذيرعقعمعز يئتعص آةلضةن ؤة ي

تعل  ذ ظئ دعن س دايىزع ان حاغ اتالردعن  «: عص حعقق ة هايؤان ذص (آئمعض ع بول ةك حعش تعن  ) ظةرآ ر جىص بع
الع     (ظئلعؤالغعن، ظاظعلةثدعكعلةر بعلةن هاالك بولذشع هأآىم قعلعنغانالر           ةنع نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ي

انالر بعلةن آئمعضة حعققعن     ) ؤاظعلة بعلةن ظوغلع آةنظان ذق، ظذنعث  دئد » بذنعث سعرتعدا ـ ؤة ظعمان ظئيتق
  . ))3بعلةن صةقةت ظازغعنا آعشعلةر ظعمان ظئيتتع

ةؤمعنع    االم ق ذه ظةلةيهعسس قا   ن ان ظئيتعش ا ظعم دعن    950اهللا تاظاالغ ذالرنعث ظعحع اقعردع، ظ ل ح  يع
اال ـ حاقعلعرعغا     ظذالر  .ظعمان آةلتىردع ظذنعثغا صةقةت ظازال بعرقعسمع  ظةسعرمذ ظةسعر، ظةؤالدمذ ظةؤالد     ب

  . غا ظةزعيةت بئرعشكة ؤة قارشع حعقعشقا ؤةسعيةت قعلعشاتتععسساالملذت ظةلةيه
 بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغان قةؤمضة قارشع ظذنعثغا ياردةم بةردذق، ظذالر هةقعقةتةن

نذه ظةلةيهعسساالم دذظادا  يةنع هةممعسعنع غةرق قعلدذق) بعرنعمذ قويماي(ظذالرنعث . يامان قةؤم ظعدع
   .بعر آعشعمذ هايات قالمعدعظذالردعن ةك يةر يىزعدة تعلعضةند

* * * * * * *  
 yŠ… ãρ# yŠ uρ z≈ yϑ øŠ n= ß™uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6øt s† ’ Îû Ï^ö ut ù: $# øŒÎ) ôM t±x tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ sΨ xî ÏΘöθ s)ø9 $# $ ¨Ζ à2uρ öΝÎγÏϑ õ3 çt Î: 
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  .  بعرقعسمع ظايةتنعث– 10 سىرة قةمةرة )1(
  .  ظايةتلةر27 – 26ه ذ سىرة ن)2(
  .  ـ ظايةت40سىرة هذد  )3(
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$̈Ζ à2 uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« tÏϑ Ï=≈ tã ∩∇⊇∪ š∅ÏΒ uρ ÈÏÜ≈u‹ ¤±9 $# tΒ šχθß¹θäótƒ …çµ s9 šχθè= yϑ ÷ètƒ uρ Wξ yϑ tã tβρßŠ 

y7 Ï9 s̈Œ ( $̈Ζ ä. uρ öΝ ßγs9 šÏàÏ≈ xm ∩∇⊄∪  
نعث قويع آئحعسع مظأز ؤاقتعدا بعر قةؤ). ان قعلغعنقعسسعسعنع باي(داؤذت بعلةن سذاليماننعث 

ةص  ةتنع ي دة(زعراظ دع )بذزذؤةتكةن ان ظع أآىم حعقارغ عدا ه ةت توغرعس ذ ظعككعسع زعراظ ذالرنعث . ، ظ ظ
نعث هةربعرعضة  قانداق هأآىم قعلعشنع بعز سذاليمانغا بعلدىردذق، ظذالر.78هأآمعضة بعز شاهعد ظعدذق

هئكمةتنع ؤة ظعلعمنع ظاتا قعلدذق، تاغالرنع، قذشالرنع داؤذد بعلةن تةسبعه ظئيتعشقا مذسةخخةر قعلدذق، 
ساقالش مةقسعتعدة، ) يارعدار بولذشتعن( جةثلةردة سعلةرنع .79بعز قادعر ظعدذق) شذنداق قعلعشقا(

يةنع شىآىر (شىآىر قعالمسعلةر؟ ) نعثغابذ(داؤذدقا سعلةر ظىحىن ساؤذت ياساشنع ظأضةتتذق، سعلةر 
 سذاليمانغا قاتتعق حعقعدعغان شامالنع مذسةخخةر قعلعص .80)قعلعثالر ؤة نئمةتنعث قةدرعنع بعلعثالر

باراتتع، بعز ) يةنع شامغا(بةردذق، شامال سذاليماننعث ظةمرع بويعحة، بعز بةرعكةتلعك قعلغان زئمعنغا 
ذالر  سذال.81هةممعنع بعلضىحعمعز  ةردذق، ظ ر قعسعم شةيتانالرنع مذسةخخةر قعلعص ب ة بع يمانغا يةن

شةهةرلةرنع، (، ظذالر يةنة )ضأهةرلةرنع سىزىص حعقاتتع( مارجان ـآىص ظذنعثغا ظىنحة أح دئثعزالرغا
تةك  ارايالرنع سئلعش عز س ذالرنع ) ظئض ز ظ ع، بع الرنعمذ قعالتت قا ظعش دعن (باش ذاليماننعث ظعتاظعتع س

  .82اقاليتتذقس) حعقعشتعن
داؤذد ظةلةيهعسساالم بعلةن سذاليمان ظةلةيهعسساالمالرغا بئرعلضةن ظاالمةتلةر ؤة آئحعسع 

  زعراظةتنع يةص قويغان قوينعث قعسسعسع توغرعسعدا 
 نعث قويع آئحعسع ظأز ؤاقتعدا بعر قةؤم). ن قعلغعنقعسسعسعنع بايا(داؤذت بعلةن سذاليماننعث

ةص  ةتنع ي دةبذزذؤةتك(زعراظ دع )ةن ان ظع أآىم حعقارغ عدا ه ةت توغرعس ذ ظعككعسع زعراظ ذالرنعث . ، ظ ظ
دعن هأآمعضة بعز شاهعد ظعدذق  ةت     ظةبذظعسهاق، مذررع  ظعبنع مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

  . ذنداق دئدعش مذبذ هةقتة شذرةيه. ساصاقلعرع تازا توشقان ظىزىملىك باغ ظعدع ظذ زعراظةت: قعلعدذ
ةر  ع ج ظذد ظعبن ع مةس ذن عر، ظعبن ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذ : عث مذن ظ

دع   اغ ظع ىك ب قان ظىزىمل اقلعرعغا توش ع  . ساص ذ ظىزىملىآن وي ظ ةص ق ع، داؤذد  حةيل ران قعلعؤةتت ؤةي
ةردعآلىظةلةيهعسساالم قوينع ظىزىم ذيرذص ب ع :  سذاليمان ظةلةيهعسساالم.نعث ظعضعسعضة ب نعث اهللا تاظاالظ

ةيغةمبعرع ذ دةص ! ص ث ب قعحعرظأزعنع ة باش دىردعةكمةسلعض دعغانلعقعنع بعل االم . قاراي  داؤذد ظةلةيهعسس
االمغا  ذاليمان ظةلةيهعسس عثنع دةص باقع قار:س ةن؟امش دعمس ذاليمان .  دئ االم س دع ظةلةيهعسس داق دئ : مذن

د        ذنع بذرذنقع ع ظ ث ظعضعس دذ، قوينع ة بئرعلع ث ظعضعسعض اغ قوينع ىك ب وي   ظىزىمل دذ، ق اص بئرع ةك ظوثش
دذ ىك باغنعث ظعضعسعضة بئرعلع ىك باغ.ظىزىمل اغ ظىزىمل ىك ب دةك نعث ظعضعسع ظىزىمل ة  بذرذنقع ظةسلعض

ئلعص  دعن  ةبولغعحآ ذ قوي دذظ ايدعلعنعص تذرع ذ .ص ىك باغم يعن ظىزىمل ة  ، آئ أز ظعضعلعرعض ذ ظ  قويم
 دئضةن ظايعتعنعث بعز سذاليمانغا بعلدىردذققانداق هأآىم قعلعشنع مانا بذ اهللا تاظاالنعث . تذرذلعدذقاي

ذقعرع       . مةزمذنعدذر  ظوخشاش دئضةنلعكعنع   اغقعبذ هةقتة ظةؤفعي، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثمذ ي
  . رعؤايةت قعلدع

ةت قعل  داق رعؤاي ةم مذن ع ظةبذهات دذظعبن ة : ع ع مذظاؤعي اس ظعبن ةص  نعثظعي ذص بئرعشع تةل ازع بول  ق
:  ظذ هةسةننع آأرىص يعغالص آئتعدذ، هةسةن ظذنعثدعن       . آئلعدذ بةسرع نعث قئشعغا هةسةن  ظذ ،قعلعنغاندا
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ورايدذ  ةن؟ دةص س ذ. نئمعضة يعغاليس ةظعدنعث دادعسع : ظ ةي س ةن! (ه ةنع هةس انالردعن ةنم) ي ازع بولغ ، ق
دا خاهعشعغا ظةض               عشعص  توغرا هأآىم حعقعرعش ظىحىن تعرعشعص خاتا آةتكةن آعشعنعث ؤة هأآىم حعقارغان

دعغانلعقع   ا بولع عنعث دوزاخت ةن آعش أآىم     نع،آةتك وغرا ه ةم ت قان ه ىن تعرعش رعش ظىح أآىم حعقع وغرا ه  ت
 دةص ،)مةن شذنعث ظىحىن يعغالؤاتعمةن     (.ظاثلعغان ظعدعم   نعحعقارغان آعشعنعثال جةننةتتة بولعدعغانلعقع  

ةيغةمبةرلةرنعث   هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث داؤذ: ظاندعن هةسةن ظذنعثغا. جاؤاب بةردع  د، سذاليمان ؤة باشقا ص
ان قعلغان قعسسعلعرع بذ سأزنعث توغرا ظةمةسلع        عهأآىم حعقارغانلعق   عتعصعنع آأرس ك توغرعسعدعكع باي

  . بئرعدذ
ةؤمعنعث ). قعسسعسعنع بايان قعلغعن (داؤذت بعلةن سذاليماننعث  :اهللا تاظاال  ر ق دا بع أز ؤاقتع ظ

. ، ظذ ظعككعسع زعراظةت توغرعسعدا هأآىم حعقارغان ظعدع)ذؤةتكةندةبذز(قويع آئحعسع زعراظةتنع يةص 
اال، سذاليمان ظةلةيهعسساالمنع توغرا هأآىم             . دئدع  ظذالرنعث هأآمعضة بعز شاهعد ظعدذق  ةنع اهللا تاظ ي

. حعقارغانلعقع ظىحىن ماختعدع، داؤذد ظةلةيهعسساالم هأآىمدة خاتا آةتسعمذ ظذنع هئحقانداق ظةيعبلعمعدع           
دعغانالرغا  هة أآىم حعقعرع عدا ه اال آعشعلةر ظارعس ةن اهللا تاظ ذالر ،قعقةت ةيلع  ظ قا  م اآع باش ازع بولسذن ي ق

ذن ع بولس لعك ؤة   ،بعرس عص آةتمةس عغا ظةضعش لعك، خاهعش ئتعلعص آةتمةس ذلغا س دا ص أآىم حعقارغان  ه
ن مذشذ توغرعسعدا   دعن  ظا،بعرسعدعن قورقماسلعقتعن ظعبارةت ظىح ظعشنعث تئصعلعشعنع شةرت قعلدع دةص             

ةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق، آعشعلةرنعث             ! ظع داؤذد : آةلضةن بذ ظايةتلةرنع ظوقذدع    سئنع بعز هةقعقةتةن ي
ارغعن، نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع، ظذ سئنع اهللا نعث يولعدعن         ةن هأآىم حعق ادعللعق بعل ظارعسعدا ظ

دذ العرع  )1( )ظازدذرع ذدعيالرنعث ظألعم ع يةه ع!) ظ ذثالر  آعش دعن قورق اثالر، مةن ث . لةردعن قورقم مئنع
ةنع صذل   (ظايةتلعرعمنع ظاز صذلغا تئضةشمةثالر    ةتلعرعمنعث هأآمعنع       -ي ارا ظىحىن ظاي  مال، مةنسةص ؤة ص

  . )2()ظأزضةرتعؤةتمةثالر
اس   ع ظ ةمرع ظعبن ذ ظ ذ ظةنه االمرةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت  ص ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

بعللة  ظذالر بعلةن  يعنعدا بعردعن بالعسع هةر بعرعنعث ؤاتاتتع، ظذالرنعث  ذظعككع ظايال بعللة تذر   «: ذقعلعد
دع ةتتع     .ظع ئلعص آ عنع ظ ث بعرس ع بالعنع ذ ظعكك ئلعص ظ أرة آ ر ب اتتعن بع ال   . تذس ع ظاي ذ ظعكك دعن ظ  ظان

ؤذد ظةلةيهعسساالم قالغان ظذ    دا. ؤالعشعص داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلدع   ةقالغان باال توغرعسعدا د   
ال حعقعص آ     دا ئبالعنع حوث ظايالغا بذيرذص بةردع، ظذ ظعككع ظاي ظذالرنع  سذاليمان ظةلةيهعسساالم    ،تعؤاتقان

ارحعدعن          : صعحاق ظعلعص آئلعصال    توختعتعص قولعغا  ا بعر ص ارحة قعلعص ظعككعثالرغ العنع ظعككع ص  مةن ظذ ب
ةن ألىص بئرعم دع،ب ةن .  دئ الآعشذنعث بعل اال ساثا رةه: حعك ظاي ارحة !م قعلسذنعاهللا تاظ ذنع ظعككع ص  ظ

ذ ظايالنعث بالعسع!قعلمعغعن ذ ب دع ، ظ ةقعقعي ظانعسع( سذاليمان ظةلةيهعسساالم .دئ ذ بالعنعث ه  حوث ثب
العنع آعحعك ظايالغا بذيرذص ب     )  بعلعصع آعحعك ظايال ظعكةنلعكعن، بةلكع بذ ظايال ظةمةس   بذ  »ةردعظذ ب
   .عمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانهةدعسنع ظ
 ،بعز ) شذنداق قعلعشقا (تاغالرنع، قذشالرنع داؤذد بعلةن تةسبعه ظئيتعشقا مذسةخخةر قعلدذق

اؤازدا ظوقذغانلعقع ظىحىن شذنداق         ، بذ قادعر ظعدذق  ، قعلعنغان  داؤذد ظةلةيهعسساالم زةبذرنع حعرايلعق ظ
ظذحذص يىرضةن قذشالر مةهلعيا بولذص بعرضة        هاؤادا    اذق ظوقذغان ؤاقتعد  داؤذد ظةلةيهعسساالم زةبذرنع مذثل   

اتتع اغالر ظ.تةسبعه ظئيت ذراتتعـ آس     ة ت ذ  عيشذنعث ظىحىن ظةبذمذسا ظةشظةر. سادا قايت رةزعيةلالهذ ظةنه
أتىص آئتع   ذنعث قئشعدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ر آئحعسع ص ذؤاتقان بع ذرظان ظوق ؤئتعص، حعرايلعق ق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة ساد  )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44 سىرة ماظعدة )2(
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ذغانظ ذرظانعنع ذنعث ظوق ذرذص  ق اص ت االمنعث   «: تعثش ذنعثغا داؤذد ظةلةيهعسس ةن ب ق هةقعقةت يئقعملع
 عمنع تعنعث قعراظئظةضةر مةن س ! نعث صةيغةمبعرع  ظع اهللا : ظةبذمذسا ظةشظةرع .  دئدع »ظاؤازعدعن بئرعلعصتذ 

  .  دئدع،ص بئرةتتعم ظةلؤةتتة ساثا تئخعمذ حعرايلعق قعلعص ظوقذ،عثشعغانلعقعثنع بعلضةن بولسامت
 علةرنع ةردة س تعن (جةثل دار بولذش اؤذت ) يارع ىن س علةر ظىح ا س عتعدة، داؤذدق اقالش مةقس س

ةتتذق  نع ظأض دع  ياساش داق دئ ةتادة مذن ةن داؤذد:  ق االمدعن هةقعقةت عرع  ظةلةيهعسس ةردة  ظعلض جةثل
لعتعدعغان  اؤذظعش دع تس ة ظع عز هالةتت االم  داؤذد . هالقعس ع  بعرعنحظةلةيهعسس اؤذتنع تةآش ذص س ع بول

  . هالقعلعق قعلعص ياسعغان آعشعدذر
دع  داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ةزل  : اهللا تاظ ةن ص اهعمعزدعن هةقعقةت ا دةرض ز داؤذدق ةنع (بع ي

اؤذت        ع، س ذص بئرعش اق بول ث يذمش ع، تأمىرنع الرنعث بويسذنذش ث ؤة قذش ذر، تاغالرنع ةيغةمبةرلعك، زةب ص
اغالر  «. لدذقظاتا قع ) ياساشنع بعلدىرىشلةر  » داؤذت بعلةن بعرلعكتة تةسبعه ظئيتعثالر        ! ظع قذشالر   ! ظع ت

دذق( ةردذق    ). دئ ص ب اق قعلع ا يذمش أمىرنع داؤذدق ذق  (.ت ذنعثغا ظئيتت ز ظ اؤذتالرنع   «) بع ةل س مذآةمم
  .)1(تةآشع قعلغعن) بعرعضة -هالقعلعرعنع بعر(ياسعغعن، ساؤذتالرنع ياساشتا 

  ثداشسعز صادعشاهلعقع توغرعسعدا سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث تة
 سذاليمانغا قاتتعق حعقعدعغان شامالنع مذسةخخةر قعلعص بةردذق، شامال سذاليماننعث ظةمرع

ا  ز بةرعكةتلعك قعلغان زئمعنغ ةنع شامغا (بويعحة، بع ز هةممعنع بعلضىحعمعز ) ي اراتتع، بع ةنع ب  ي
ار ظعدع، ظذنعث ظىست   سئلعنحعسع  ياسالغان   دعنسذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث حوث بعر تاختع   اتالر،   عب ضة ظ

علةر ق  عتأض ة نةرس ان هةمم اجلعق بولغ لعرعدا ظئهتعي ةت ظعش كةرلةر ؤة دأل دعرالر، ظةس ذالتتعولةر، حئ  .ي
امال   ذيرذيتتع، ش امالنع ب ذاليمان ش دعن س ئلعنحعنعظان ذ س ذرذص ب ذ  ظذح عراتتع،  ظ ة ظاص ان يةرض خالعغ

  .  ماثاتتع تاشالصةدعن ساقالش ظىحىن ظذحار قذشالر سايرع نذسذاليمان ظةلةيهعسساالمنع آىن
دع     داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذال : اهللا تاظ ز س ةردذق  بع ذندذرذص ب امالنع بويس امال . يمانغا ش ش

ذال  اتتع   س ةرزان ماث كة ل ان تةرةص ذ خالعغ ة ظ ذيرذقع بويعح ذال)2( يماننعث ب امالنع س يمانغا ش
ةردذق( تع)بويسذندذرذص ب ايلعق   ، شامال حىش ر ظ يعن بع عنع، حىشتعن آئ ايلعق مذساص ر ظ ن ظعلضعرع بع

  . ))3مذساصعنع باساتتع
 ا ذالر دئثعزالرغ ةردذق، ظ آىص أح  سذاليمانغا يةنة بعر قعسعم شةيتانالرنع مذسةخخةر قعلعص ب

ة )ضأهةرلةرنع سىزىص حعقاتتع( مارجان ـظذنعثغا ظىنحة  ذالر يةن شةهةرلةرنع، ظئضعز سارايالرنع (، ظ
تةكس ع ) ئلعش الرنعمذ قعالتت قا ظعش دع   باش داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذنعثغا  :  اهللا تاظ دة ظ ا (هةم آاتت

االاليدعغان  االرنع س ذحع ؤة ) بعن ا(قذرغ ةأح دئثعزالرغ دعغان  -آىص ظىنح ئلعص حعقاالي انالرنع ظ ) مارج
ةردذق ةؤؤاس شةيتانالرنع بويسذندذرذص ب ة نذرغذن شةيتانالرغا ظعشكةل سئلع . غ ةنع اهللا ))4نغاندذريةن  ي

اقاليدذ       عدعن س ةتكىزىص قويذش ان ي ةيتانالرنعث زعي االمنع ش ذاليمان ظةلةيهعسس اال س ةيتانالر  .تاظ ة ش  هةمم
تعدا    ول ظاس ذنعث ق ذص، ظ ذالردعن    بول االمغا ح   ظ ذاليمان ظةلةيهعسس عمذ س ئتعنالمايدذ ئبعرس قا ص . قعلعش

أزع خالظةآسعحة سذاليمان ظةلةيهعسساالم  ذالرنع ظ ة باشقذرعدذظ دعن  .عغانح ذالرنعث ظعحع ا ظ ةر خالعس  ظةض

                                                 
  . ظايةتلةرـ  11 – 10 سىرة سةبةظ )1(
  .  ظايةت– 36 سىرة ساد )2(
   ظايةتنعث بعرقعسمع– 12 سىرة سةبةظ )3(
   ظايةتلةر38 – 37ىرة ساد  س)4(
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ة نذرغذن   :  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع     .ويعدذيذص بئرعص، خالعغاننع باغالص ق    وخالعغاننع ق   يةن
   .))1شةيتانالرغا ظعشكةل سئلعنغاندذر

* * * * * * *  
 * šUθ•ƒr& uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÏoΤr& z É_ ¡¡tΒ • ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝxm ö‘ r& tÏΗ ¿q §̈9 $# ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6yf tG ó™$$ sù …çµ s9 
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ذ صةرؤةردعضارع ). ظةييذبنعث قسسسعنع بايان قعلغعن ( دا ظ اال «: غاظأز ؤاقتع ةن مئنع ب هةقعقةت

 ظذنعث دذظاسعنع .83دةص دذظا قعلدع» ظورعؤالدع، سةن ظةث مةرهةمةتلعكسةن) يةنع قاتتعق آئسةل(
ظعجابةت قعلدذق، ظذنعث بئشعغا آةلضةن باالنع آأتىرىؤةتتذق، ظذنعثغا رةهعم قعلغانلعقعمعز، ظعبادةت 

اراؤةرنع قعلغذحعالرغا ظعبرةت قعلغانلعقعمعز ظىحىن، ظذنعثغ  ر ب ا ظاظعلعسعنع ؤة ظذنعثغا ظوخشاش بع
يةنع ظذنعث ظألضةن بالعلعرعنعث ؤة يوقالغان ماللعرعنعث ظورنعغا بعر هةسسة آأص (زعيادة ظاتا قعلدذق 

  .84)باال، بعر هةسسة آأص مال بةردذق
  ظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا

) اال «: ز ؤاقتعدا ظذ صةرؤةردعضارعغا ظأ). ظةييذبنعث قسسسعنع بايان قعلغعن هةقعقةتةن مئنع ب
 اهللا تاظاال بذ ظايةتتة، دةص دذظا قعلدع» ظورعؤالدع، سةن ظةث مةرهةمةتلعكسةن) يةنع قاتتعق آئسةل(

ان قعل    ع مىلكعضة، باال ـ حاقعلعرعغا ؤة ظأز  ـظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث مال    .عدذ ضة آةلضةن سعناقالرنع باي
ات، تأضة ؤة زعراظةت بولذص نذرغذنلعغان مال           ظةييذب ظةلةي  مىلكع ؤة ظئسعل   ـهعسساالمنعث قوي، آاال، ظ

دع  ار ظع رع ب أي زئمعنلع ذ       .ظ اال ـ حاقعلعرعم أص ب دعآ عد  . ظع ذالرنعث هةممعس االم ب ذب ظةلةيهعسس عن  ظةيي
ايرعلعص   . ظاخعرع سعناق ظذنعث بةدعنعدة باشالندع    . سعنالدع ظايرعؤئتعلعص  يةرضة  ت بعر حة   ظذ شةهةردعن ظ

: رعؤايةتلةردة  .دعغان بعر آعشعمذ قالمعدع   ع ظذنعثغا آأثىل بأل  ظايالعدعن باشقا   آةتتع، آعشعلةر ظعحعدة    
  . ذدع دئيعل،آعشعلةرضة خعزمةتكار بولذص ظعشلعدعظىحىن ظايالع ظةييذب ظةلةيهعسساالمنع بئقعش 

دع داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ظ«: ص علةرنعث ظعحع عنعلعدعغانالر آعش اتتعق س ةث ق
دعن ةيغةمبةرلةردذر، ظان ا،ص ةقؤادا قالس العه ت دعن.ر آعشعلةردذر س ا ظان دعن . ياخشع آعشعلةردذر قالس  ظان

  . » تذرعدعغان ياخشع آعشعلةردذررةكظذنعثدعن تأؤةنقالسا 
اراص سع   ظعمابعر آعشع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعستة مذنداق دئدع       نعلعدذ، نعغا ق

كعضة يةتكةن   ئظةث ح قعلعشتا   ظةييذب ظةلةيهعسساالم سةؤر        » سعناق حوث بولعدذ    ، آىحلىك بولسا  ظعمانع
   .قعلعندعمعسال غذحعالر ظىحىن  ظذ سةؤر قعلعشذثا. ظعدع

اال    : يةزعد ظعبنع مةيسةرة مذنداق دئدع    ـ ؤة مال    ـ حاقعلعرع  اهللا تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث ب
 ظةييذب ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنع     ،عرنعمذ قويماي هةممعسعنع ظئلعص آئتعص سعنعغان ؤاقتعدا      مىلكعدعن ب 

أص  ايعتع آ اد ظناه ع :تعصئي انالر ظ ارعظعنس اثا هةمدذ!نعث صةرؤةردعض ةن س انا م ةنس ا ، ظئيتعم ةن ماث  س
ال            ةردعث، م ةرنع ب ع نئمةتل اال ـ ياخش ىك ؤة ب اقعالرنع        مىل ةردعث،   ـ ح علةر  ب ذ نةرس ةبنعث ظ عتع بمذه

ةلبعمنعث آ  ايعق ة ي،حعككعنعمذ يئرعنع قويم ذنعث بعرعنعمذ . ئرعضة ظورنعشعص آةتكةن ظعدع هةمم سةن ظ
ا ؤة خوتذن     ـمال    (ظئلعص آئتعص دعلعمنع     قويماي   ، قعلعص قويدذث  وشب ) نعث مئهرعدعن  علعرعم بالـ دذني

                                                 
  .ظايةتـ 38 سىرة ساد )1(



  
  
  
  

 

 135                                                                                                  ظةنبعياسىرة  ـ 21
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

الغذ     ئح توس دا ه ةن مئنعث ظارعلعقعم ئنعث بعل ازعر س ةن ه دعشذنعث بعل ان  . قالمع معنعم بولغ ةر دىش  ظةض
شذنعث بعلةن   . غان بوالتتع، دئدع    قعلتنعث ماثا قعلغان بذ ظعشعثنع بعلسة ماثا حوقذم هةسة   ئظعبلعس س 

ىتىن مال    نعثظعبلعس ظةييذب ظةلةيهعسساالم   ايرعلعص  ـ ص ادةت قعلعش بعلةنال     ، مىلكعدعن ظ  اهللا تاظاالغا ظعب
   .بعظارام بولدع ناهايعتع ،بولذؤاتقانلعقعنع بعلعص

هةقعقةتةن سةن   ! ظع صةرؤةردعضارعم:  ظةييذب ظةلةيهعسساالم،يةنة مذنداق دئدع يةزعد ظعبنع مةيسةرة  
 :كعم ظالدعغا بعرةر آعشع آئلعص عمئنعث ظعشتا هازعرغعحة بةردعث،  ـ حاقعالرنع  باال  مىلىك ؤةـماثا مال  

وق اققعنع ي ذم قعلغان دةص ب ا مذنداق زذل ورذن  سةن .سةن ماث اتقعلع ظ ا ي بذالرنع ياخعشع بعلعسةن، ماث
ة ةييارالص بئرعلس اليت،ت ذنع تاش ةتعم ـ دة،          ظ ةي :ظأزةمض ذب ه ى  ! ظةيي تعش ظىح دا يئ ذ ظورذن ةن ب ن س

ةقةت سئنعث رازعل    ،رذننع تاشالص  ومئنعث ظ . يارعتعلمعغان دةيتتعم   قعثنع ظعزدةش   ع ظذنعثدا ياتماسلعقعم ص
   . دئدع ظعدع،ظىحىن

ع ظةبذ ةم، ظةبذظعبن ةت     هذرةيهات ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص رع
لةرنع  عكةتكئتعدا ظذنعثغا ظالتذندعن بولغان ح      اهللا تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالمنع ساقايتقان ؤاق     «: قعلعدذ

ةردع  ىرىص ب ة  عكةتكئ حذ ظ .حىش ث ظعحعض ةرنع آعيعملعرعنع ذنعثغا  سل لعدع، ظ قا باش ع: ئلعش ذب ظ  !ظةيي
  . دئدعويعدذ، سئنعث رةهمعتعثضة آعممذ ت! صةرؤةردعضارعم ظع :تويمعدعثمذ؟ دئيعلدع، ظذ

 ذنعثغا ظذنعثغا رةهعم قعلغانلعقعمعز، ظعبادةت قعلغذحعالرغا ظعبرةت قعلغانلعقعمعز ظىحىن، ظ
 بالعلعرعنعث ؤة يةنع ظذنعث ظألضةن(ظاظعلعسعنع ؤة ظذنعثغا ظوخشاش بعر باراؤةرنع زعيادة ظاتا قعلدذق 

 بذ ظايةت توغرعسعدا )يوقالغان ماللعرعنعث ظورنعغا بعر هةسسة آأص باال، بعر هةسسة آأص مال بةردذق
اال    : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع     ظةييذب ظةلةيهعسساالمغا ب

دع  ذص بئرعل أزع قايتذرذل ذ . ـ حاقعلعرعنعث ظ ذمانعث شذنداق  ظةؤفعيم ع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ةم ظعبن ه
   .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

ةتادة قاتارلعقالرن    ةن ؤة ق د، هةس ظذد، مذجاهع ع مةس ذ     عثظبن اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ذ هةقت ذ ب م
  .  ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندعغاظةنهذما

ة بعر رعؤايعتعدة مذنداق دئدع   اال     !  ظةييذب ظع:  ظةلةيهعسساالمغاظةييذب : مذجاهعد يةن ـ سئنعث ب
ذالرنع    اث ظ ز، خالعس ذرذص بئرعمع اثا قايت ذالرنع س ز ظ اث بع ةر خالعس ة، ظةض ازعر جةننةتت ث ه حاقعلعرع

ظةييذب  .  دئيعلدع ،شعنع بئرعمعز  ع ظذالرنعث ظورنعغا ساثا ظذالرنعث ظوخش    .معزويعجةننةتتة ساثا ساقالص ق   
االم ا : ظةلةيهعسس ذالرنع ماث دع       ظ ويغعن دئ اقالص ق ىن س ةن ظىح ة م ةي جةننةتت ذرذص بةرم اال  .  قايت اهللا تاظ

ذص   ة قوي ىن جةننةتت االم ظىح ذب ظةلةيهعسس ذالرنع ظةيي ذالرنعث ظوخش ،ظ ادا ظ ا دذني ذالرنعث ظورنعغ عنع ع ظ ش
   .بةردع

ش يىز    ةت قعلع االمغا رةهم ذب ظةلةيهعسس ذالرنع ظةيي اال ب عدعنعاهللا تاظ ذنداقال ،س ث  اهللا تاظاش النع
لةرنعث سةؤر قعلعشعدا ظذنع ظأزعضة       بةندعيئتعدعغان بةتلةر  عال ظورذنالشتذرذلغان مذس    اخاهعشعحة ظالدعنظ 

 بعزنع خار آأرضةنلعكع ظىحىن    ثبذ مذسعبةتلةرنعث بعزضة يئتعشع اهللا تاظاالنع     : ظىلضة قعلعشع ؤة ظذالرنعث   
ذب ظةلةيهعسس    ىن ظةيي لعقع ظىح ايدذ، دةص قالماس ةن ظوخش دع بئرعلض ذنداق قعل ث اهللا تاظاال. االمنع ش نع

   .بذنداق قعلعشعدا حوث بعر هئكمةت باردذر
* * * * * * *  
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 Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ }§ƒÍ‘ ôŠÎ) uρ # sŒuρ È≅ ø Å3ø9$# ( @≅ à2 zÏiΒ tÎÉ9≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ öΝ ßγ≈ sΨ ù= s{ ôŠr&uρ ’ Îû !$ uΖÏF uΗ ÷qu‘ ( Νßγ ¯Ρ Î) 

š∅ÏiΒ šÅsÏ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∉∪  
هةممعسع سةؤرلعك ) ظذالرنعث). (قعسسعسعنع بايان قعلغعن(ة زذلكعفلالرنعث ظعسماظعل، ظعدرعس ؤ

ذؤاالتتع (ظعدع  أزلعرعنع تذت دا ظ ذناهالر ظالدع  .85)يةنع اهللا غا ظعبادةت قعلعشتا حعداملعق ظعدع ؤة ض
  .86ظذالرنع رةهمعتعمعز داظعرعسعضة آعرضىزدذق، ظذالر هةقعقةتةن ياخشعالردعن ظعدع

  عدرعس ؤة زذلكعفلالرنعث قعسسعسع توغرعسعداظعسماظعل، ظ
عدذر      االمنعث بالعس راهعم ظةلةيهعسس ا ظعب االم بولس ماظعل ظةلةيهعسس ىرة  ب. ظعس ع س ذنعث قعسسعس

ةمما   لعنعصص بولدع، شذنعثدةك ظعدرعس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعمذ سأز         عنعمةريةمدة سأزل    بولدع، ظ
ر فزذلكع ةن بع ةيغةمبةرلةر بعل ةيغةمبةرلعكع حعقعص لنعث باشقا ص ذنعث ص دا ب ةردة آةلضةنلعكعضة قارعغان ي
  .  دئدع،ياخشع، تةقؤادار ؤة ظادعل بعر صادعشاه ظعدع) صةيغةمبةر ظةمةس(ل فزذلكع:  بةزع ظالعمالر.تذرعدذ

* * * * * * *  
 # sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $ Y6ÅÒ≈ tóãΒ £ sà sù β r&  ©9 u‘ Ï‰ø) ¯Ρ Ïµø‹ n= tã 3“ yŠ$sΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# β r& Hω tµ≈ s9 Î) Hω Î) 

|MΡ r& y7 sΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÏoΤ Î) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩∇∠∪ $ uΖ ö6yf tG ó™$$ sù …çµ s9 çµ≈ sΨ ø‹ ¯gwΥuρ z ÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 y7 Ï9 ẍ‹ x.uρ  Å√G çΡ 

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩∇∇∪  
ا ) عنقةؤمعنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعد (ظأز ؤاقتعدا ظذ ) قعسسعنع بايان قعلغعن (يذنذسنعث  خاص

ظأزعنع قعسمايدذ دةص ظويلعدع، ) بئلعقنعث قارنعدا(ظذ بعزنع . حعقعص آةتكةن ظعدع) شةهعرعدعن(بولذص 
ذد ) صةرؤةردعضارعم(«): يةنع بئلعقنعث قارنعدا (ظذ قاراثغذلذقتا  ةك هئح مةب ) بةرهةق (سةندعن بأل

زذلذم قعلغذحعالردعن )  نةصسعمضةظأز(صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن ) جعمع آةمحعلعكلةردعن(يوقتذر، سةن 
غةمدعن ) بئلعق يذتقان حاغدعكع( ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلدذق، ظذنع .87دةص نعدا قعلدع» بولدذم

  .88خاالس تاصقذزعمعز) ظئغعرحعلعقالردعن(خاالس قعلدذق، شذنعثدةك مأمعنلةرنع 
  يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا 

) ظئراقنعث (ةححة سىرعلةردة سأزلةنضةن بولذص، اهللا تاظاال يذنذس ظةلةيهعسساالمنع        بذ قعسسة بعر ن   
ةؤةتتع      عد آةنت “نعنؤا” ةرنعث دئضةن ي  “لسذذم”  يذنذس ظةلةيهعسساالم   .عكع آعشعلةرضة صةيغةمبةر قعلعص ظ

قعدا ععنعث آذصذرل  قعغا ظذنذماي ظأزلعر عظذالر ظذنعث حاقعر. ظذالرنع اهللا تاظاالغا ظعمان آةلتىرىشكة حاقعردع    
ا بولذص ظذالرنعث ظارعسعدعن          ظذ شذنعث بعلةن   . داؤاملعشعؤةردع  ظىح آىندعن آئيعن    ،ةتكىحة  آحعقعص  خاص

دعغانلعقعنع        ان ظئيتماي ةيغةمبةرنعث يالغ ذالر ص ع، ظ دعغانلعقعنع ظئيتت ث آئلع ر ظازابنع ذالرغا بع ظ
دعغانلع    ذم آئلع ة حوق ث ظأزلعرعض ذ ظازابنع ىن ظ ةنلعكع ظىح ةتتع ـ          قعنع بعلض ذص ي ث تون دة، ظأزلعرعنع

أحك  وي ؤة ظ العلعرعنع، ق ة ؤة آ العلعرعنع تأض أل        عب ئلعص ح ةن ـلعرعنع ظ انعالر بعل ص ظ ا حعقع  باياؤانغ
ايرعؤئتعص  عنع ظ ث ظارعس دع  ،بالعالرنع ا يئلعن ص اهللا تاظاالغ ا قعلع ة. دذظ ث   تأض ذ ظأزلعرعنع اال ؤة قويالرم ، آ
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اقالنلع وتعب وزايلعرع ؤة ص أرةص        الق، م ةن م ةتتع ـ رع بعل عص آ ذالردعن    .مةرعش اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل  ش
  . ؤةتتعىظازابنع آأتىر

يذنذس قةؤمعدعن   ) هاالك بولغان شةهةرلةر ظاهالعلعرع ظعحعدة (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع     
يذنذس قةؤمع ظعمان      ظئيتقان ظعمانعنعث صايدعسع بولغعنع يوق،        ) ظازابنعث ظاالمعتعنع آأرىص  (باشقعسعغا  

ذم            ذالرنع مةل ذق، ظ تعدعن آأتىرىؤةتت ذالرنعث ظىس ازابنع ظ دعغان ظ ؤا قعلع دا رةس ا هاياتع دا، دذني ظئيتقان
   .)1(بةهرعمةن قعلدذق) يةنع ظةجعلع يةتكةنضة قةدةر دذنيادعكع شةيظعلةردعن(ؤاقعتقعحة 

 بئرعص بعر تىرآىم    ،دعن آئيعن آةتكةن حعقعص  ظةمما يذنذس ظةلةيهعسساالم ظادةملعرعنعث ظعحعدعن         
 تعنص آئتعشع  حأآى  ظذالر دئثعزغا. تةؤرعتعشكة باشاليدذع آئمة ظذالرن،دة ـ  ذدحعقع آعشعلةر بعلةن آئمعضة

ان   ،ظىحىن حةك تاشالص   يةثضعللعتعش   عنععمعنعث يىآ ئ آ ،قورقذص ا تاشلعماقحع     حةك حعقق آعشعنع دئثعزغ
دهعك يذنذس ظةلةية ح.ولعدذب ذالر يذنذس ظةلةي،ذسساالمغا حعقع ا (عسساالمنهع ظ  كةتاشلعؤئتعش) دئثعزغ

اي  تعم              ،رازع بولم ة قئ ر نةحح ا بع ا ـ قايت ةآنع قايت عمذ ح ةكتاشلعس د ح ةر قئتعم ذس ا ه  يذن
  .  حعقعدذعالظةلةيهعسساالمغ

آئمعدعكعلةر حةك حعققان ظادةمنع دئثعزغا تاشالص آئمعنعث  :اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع   
ة (حةك تاشالشتع، يذنذس ) نع يئنعكلعتعش ظىحىن يىآع ذص ) حةآت ا (مةغلذب بولغانالردعن بول دئثعزغ

  .ظأزعنع دئثعزغا تاشاليدذآعيعملعرعنع سئلعص  شذنعث بعلةن يذنذس ظةلةيهعسساالم تاشالندع
دة     ان رعؤايتع ظذدنعث قعلغ ع مةس دع ظعبن داق دةص آةل ر      : مذن وث بع زدعن ح عل دئثع اال يئش اهللا تاظ

ا   يذنذس ظةلةيهعسساالم ظأزع   يئرعص ظىزىص يئتعص آئلعدذ ـ دة،     لعق دئثعزنع ئب. تعدذةؤةلعقنع ظئب دئثعزغ
ل ان ان عغتاش دذ هام ذنع يذتذؤالع ذ .ظ اال ظ ائب  اهللا تاظ عنع ي « :لعقق نعث ضأش ةئيذنذس ذنعث س ، م كعنع عثأظ

   . دةيدذ»رذتذرمعدبعر  رسعقعث ظذنعث ظىحىن صةقةتالو ق،نعث رعزقعث ظةمةسئ يذنذس س،ؤةتمةذسذندذر
 خاصا ) قةؤمعنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن(ظأز ؤاقتعدا ظذ ) قعسسعنع بايان قعلغعن(يذنذسنعث
يذنذس  : (دعئبذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دههاك ةز حعقعص آةتكةن ظعدع ) شةهعرعدعن(بولذص 

أز  االم ظ دا  ؤظةلةيهعسس ةؤمعاقتع ان ظق انلعقع ئنعث ظعم ىنيتمعغ ا ب ) ظىح ذالردعن خاص ذص وظ ذالرنعث (ل ظ
دع  ةن ظع ص آةتك دعن حعقع ع ) ظعحع ذ بعزن دا(ظ ث قارنع دع) بئلعقنع مايدذ دةص ظويلع أزعنع قعس  ظ

د،    اس، مذجاهع ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس اك ةز بذظاي ذق  ةؤهه قعالردعنمذ ي اش و ظعرعغاباش خش
   .رعؤايةت قعلعندع

ذ  ةرعر ب ع ج ةث ت  ظعبن ةنعنع ظ دعوم ذقتا  .غرا دةص قارع ذ قاراثغذل دا (ظ ث قارنع ةنع بئلعقنع ): ي
ارعم(« ذد ) صةرؤةردعض ئح مةب ةك ه ةندعن بأل ةق(س ةن ) بةره ذر، س ةردعن (يوقت ع آةمحعلعكل ) جعم

دذم ) ظأز نةصسعمضة (صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن  دا قعلدع » زذلذم قعلغذحعالردعن بول ظعبنع   .دةص نع
، دذررع قلعذحعنعث قاراثغذل  ئآؤة  ، دئثعزنعث    ظعحعنعث رسعقعنعثولسا بئلعقنعث ق  ومةسظذد بذ قاراثغذلذق ب   

   .دئدع
ةير، مذهةممةد ظعبنع آةظب، زةههاك، هةسةن               ظةمرع مةيمذن، سةظعد      ظعبنع ظابباس،  ؤة ظعبنع جذب

ةتنعث مةنعسع هةققعدة    .قةتادةلةردعنمذ ظعبنع مةسظذدنعث رعؤايعتعدةك رعؤايةت بايان قعلعندع       سالعم  بذظاي
داق د  د مذن ع ظةبذجةظ ث    : دعئظعبن دعكع بئلعقنع ذقعنعث ظعحع ث قاراثغذل ا دئثعزنع ذق بولس ظذقاراثغذل

   .قعنعث قاراثغذلذقعدذرعرسوقعدعكع يةنة بعر بئلعقنعث قعرسوق

                                                 
  .  ظايةت– 98 سىرة يذنذس )1(
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لعق يذنذس ظةلةيهعسساالمنع دئثعزنعث     ئب: باشقعالر مذنداق دئدع   ؤة ظبنع مةسظذد، ظعبنع ظابباس    
ةث ت ئل ئظ ة ظ دذعص بارضعض ث ت ع ذ دئثعزنع عدئ، ظ الرنعث  عكع ظذششض ئغعل تاش ا(اق ش بعه ) اهللا غ تةس

ةك هئح ) صةرؤةردعضارعم(«: دعال مذنداق دةيدذعزأ شذيةرنعث ظ،دةدذ ـ  يتقانلعقعنع ظاثاليئظ سةندعن بأل
 )ظأز نةصسعمضة(صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن ) جعمع آةمحعلعكلةردعن (يوقتذر، سةن ) بةرهةق(مةبذد 

  . »زذلذم قعلغذحعالردعن بولدذم
ة ةظرابعؤفعيظ دذ ي ظ داق دةي االم ظ  :  مذن ذس ظةلةيهعسس ث قعزأيذن دعقعرسونع بئلعقنع  دةص م،ىدا ظأل
دذ دذ  . ظويالي دعرلعتعص باقع ذتلعرعنع مع تا ص دعن ظاس دا   . ظان يعن ظورنع دعن آئ ذتع معدعرلعغان ال اهللا ص تذرذص
ا  ذرذصتاظاالغ ع صةر: سةجدة قعلعص ت ارعمةردؤظ ر آعشع !عض ةردة ساثا   هئح بع ر ي دعغان بع ئلعص باقماي آ

  . سةجةد قعلدعم، دةيدذ
 ذتقان حاغدعكع (ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلدذق، ظذنع  غةمدعن خاالس قعلدذق ) بئلعق ي

   .ة هئلعقع قاراثغذلذقالردعن قذتذلدذردذقؤرسعقعدعن وبعز ظذنع بئلعقنعث ق :يةنع
 خاالس تاصقذزعمعز) ئغعرحعلعقالردعنظ(شذنعثدةك مأمعنلةرنعيةنع ظذالرغا مذسعبةت آةلضةندة ، 

ذد ) صةرؤةردعضارعم ، بولذصمذ بة قعلعص بعزضة دذظا قعلسا    ؤضذناهلعرعغا تة ظذالر   ةك هئح مةب سةندعن بأل
ذم ) ظأز نةصسعمضة (صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن ) جعمع آةمحعلعكلةردعن (يوقتذر، سةن ) بةرهةق( زذل

   ). آةلضةن مذسعبةتتعن قذتذلدذرذمعزنع ظذالرغابعز ظذالر( دذظا قعلسا ةصد عالردعن بولدذمقعلغذح
ا     ذ دذظ دا مذش ا قعلغان االم دذظ ةد ظةلةيهعسس ذلغان مذهةمم ةيغةمبةرلةرنعث آاتتعسع ب قا نعص  قعلعش

   .ةتتعرعغبةتلةندذر
: ق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ نعث مذندا ققاس رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ؤاظعبنع ظةبذ  سةظعد،  ظعمام ظةهمةد 

ذظو أتىص آرغان ظعكةن،سمان رةزعيةلالهذظةنهذ مةسحعتتة ظولت ذنعث قئشعدعن ظ ةن ظ ذنعثغا ،ئتعصؤتعئ م  ظ
مةر  أ شذنعث بعلةن مةن ظ   .ةمما سالعمعمنع قايتذرمعدع  ، ظ  قارعدع زةن سئلعص    سمان ماثا   أظ .ساالم قعلدعم 

ع خ ع م :لعص ظذنعثدعنئتتابنعث قئشعغا آةظعبن ةرنعث باشلعقعأظ رئ ظعسالمدا ي!معنل يدا ةظعش ص ثع بع
، لمعدع و بقذهئح ظعش  :  مةن .لدع؟ دئدع   ومة ظعش ب    ئ ن ،ياق : مةر أم، ظ عدعلدعمذ؟ دةص ظعككع قئتعم سور      وب

سمان ماثا   وظ م،سا ئتعص ظذنعثغا ساالم قعل  ؤتع ئسماننعث قئشعدعن ظأتىص آ    ألئكعن بايا مةن مةسحعتتة ظ      
  .  دئدعم،ظةمما سالعمعمنع قايتذرمعدع. قارعدع زةن سئلعصبدان بعر وظ

قئرعندعشعثنعث سالعمعنع   سئنعث بذ     : ظذنعثدعن ،آئلعصسماننع حاقعرتعص   وتتاب ظ ةظعبنع خ  مةرأظ
رعم ئ ةن ظذنعث سالعمعنع قايتذرمعغان ي   م : سمان و ظ.دعع؟ دةص سور  بولدع سالغذومة ت ئ ن عثغاقايتذرماسلعق

سعضة  ئسمان ظعشنع ظ  و آئيعن ظ   .م ظعحعشتذق  ة هةتتا بعز قةس      .دئدعم  م،شذنداق قعلدع   :  مةن  . دئدع  ،قوي
ة  ؤتةؤة اهللا تاظاالغا  نع تعلةيمةن عشىرى مةن اهللا تاظاالدعن ضذناهعمنع آةح .ندذ بةلكع شذنداق بولغا   ،ظئلعص ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان       مةن  سةن بايام قئشعمدعن ظأتكةندة     . قعلعمةن نع بعر سأز  مذنداق   ص

لعص ئسعمضة ظ  ئ ظ تولذق يالصوظذ سأزنع ظ   ، مةن   نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع   اهللا نعث  .ويالص ظولتذراتتعم ظ
سأزنع مةن ساثا     ظذ  .لذص قالدع  ونذماس بوت) بعرآعشعنع(آأرمةس، دعلعم ) معنعئبعر ن(م  ىزأبولغذحة آ 

رةي  أزلةص بع االم :س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عىبعرآ(  ص ذن ) ن ة ت ا هةقجبعزض أزلةص ب ع دذظ دة س اتتععؤارئقع  ،ت
ةرةب آ   ر ظ ق بع االمنعئيئزعلع ة  ثلعص صةيغةمبةرظةلةيهسس دع سأهبعتعض عال قعل ةيغةمبةر  .آاش يعن ص  آئ

ث آةينعدعن ماثدعم، مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا        ظذنع  مذ  مةن .ماثدع ) ضة أيعظ( صذص وظةلةيهعسساالم ق 
عئي ذنعث ظأيعالغؤتعش تع عحة ظ رعص آئ ة آع عدعنص قئلعض ذتذمش ذص ص ة نع  قورق ذردذميةرض اتتعق ظ ، ق

اراص  ا ق االم ماث ة«صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذآعم؟ ه عمذ،ب هاقنعث دادعس ةظعد(»  ظعس ةنع س ع  ي ظعبن
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مذ؟ؤاظةبذ دع،) ققاس ةن دئ ة: م ةيغةمبعرع ،ه ث ص ع اهللا نع دعم! ظ االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس د«: ص ع، بول
ا هةققعدة سأزلةص      بعةنن قةسةم قعلعمةنكع س  اهللا نعث نامع بعلة    :مةن.  دئدع »ماثماي قال  زضة تذنجع دذظ

دععؤارئب ان ظع ةرة ث،تق ذ ظ ق ب ةلعص سئ آب يئزعلع دعئنعث سأزلعشعثض عال قعل دعم، ، آاش  دئ
االم ة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ،هةظ ث ق   ظ االم بئلعقنع ذس ظةلةيهعسس ا يذن ا بولس ان قعداعرسودذظ : قعلغ

ارعم ئ) صةرؤةردعض ةك ه ةندعن بأل ذد س ةق(ح مةب ةن ) بةره ذر، س ةردعن(يوقت ع آةمحعلعكل ) جعم
قانداق هةر . دئضةن دذظادذر )1(زذلذم قعلغذحعالردعن بولدذم) ظأز نةصسعمضة(صاآتذرسةن، مةن هةقعقةتةن 

ذ   ا بعلةن بعر   بعر مذسذلمان ب ا قعلسا    ةردذظ ا دذظ اال ظذنعث دذظاسعنع  ، ظعش توغرعسعدا اهللا تاظاالغ  اهللا تاظ
   .دئدع» قعلعدذظعجابةت 

ةظعددعن   ةم س ع ظةبذهات االمصةظعبن دذ يغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن
  . »ذعدلوع ظعجابةت بسدذظا بعلةن دذظا قعلسا دذظابذ آعمكع يذنذس ظةلةيهعسساالم قعلغان «

دذ ظةبذ داق دةي ةظعد مذن ذ : س االم ب ةن اهللا تاظاالأس صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث زع بعل ذنعثدةك نع ش
   . دئضةن ظايعتعنع آأزدة تذتقاندذرخاالس تاصقذزعمعز) ظئغعرحعلعقالردعن(مأمعنلةرنع 
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بالعسعز، (مئنع ! ظع صةرؤةردعضارعم «: ظأز ؤاقتعدا ظذ). قعسسعنع بايان قعلغعن (زةآةرعيانعث 
اقعي (ث ياخشع ؤارعستذرسةن يالغذز قويمعساث، سةن ظة ) ؤارعسسعز يةنع هةممة ظادةم ظألعدذ، سةنال ب
بعز ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلدذق، ظذنعثغا يةهيانع ظاتا قعلدذق، . 89دةص نعدا قعلدع» )قالعسةن

يذقعرعقع صةيغةمبةرلةرنعث ). (يةنع تذغعدعغان قعلعص بةردذق (ظذنعثغا خوتذنعنع ظأزضةرتعص بةردذق 
دعرايتتع، ) بةت قعلعشعمعز دذظاسعنع ظعجا  ذالر ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظال شذنعث ظىحىن ظعدعكع، ظ

ةن ) ظازابعمعزدعن(ظىمعد قعلعص، ) رةهمعتعمعزنع( ةرلعك بعل ة آةمت ع، بعزض قورقذص بعزضة دذظا قعالتت
  . 90ظعبادةت قعالتتع

   توغرعسعدا يةهيا ظةلةيهعسساالمالرنعث قعسسعلعرعؤة يا رعزةآة
ةرع االمزةآ ةمنعث بئشعدا ى قعسسعسع سنعثيا ظةلةيهعسس علع ى سؤةرة مةري دا تةصس ال ظعمران  يرة ظ

دع  ان قعلعن ذ. باي ىرعدة  ب ا، س اال بةندعس بولس االدعن  عاهللا تاظ االمنعث اهللا تاظ ةرعيا ظةلةيهعسس ة  زةآ ظأزعض
: قعلعص مذنداق دئدع  قعسقعال بايان قعسسعسعنع  هةققعدعكع عبعر بالعنع تعلعضةنلعك  ؤارعسلعق قعلعدعغان   

 ةرعيانعث ن (زةآ ان قعلغع عنع باي ذ ). قعسس دا ظ أز ؤاقتع ارعم «: ظ ع صةرؤةردعض ع ! ظ عز، (مئن بالعس
ةنع آعشعلةرضة م     يالغذز قويمعساث ) ؤارعسسعز تعن مئنع  ارعس ؤدعغان  ع لذص تذر  ورذنباسارعم ب  ونعث ظ  ئ ي

  . قذرذق قويمعساث

                                                 
 . الظعالهة ظعلال ظةنتة سذبهانةآة ظعننع آذنتذ معنةززالعمعين )1(
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 اقعي قالعسةن يةنع هةممة ظاد(سةن ظةث ياخشع ؤارعستذرسةن دا » )ةم ظألعدذ، سةنال ب دةص نع
اال    ارعس   ؤدعكع  ع رعيذق) زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث   ( بذ مةدهعية    قعلدع تعلعضةن دذظاسعغا   بولعدعغان ب

  . بةك مذناسعص آةلضةن مةدهعيةدذر
 ذنعنع ذنعثغا خوت دذق، ظ ا قعل ةهيانع ظات ذنعثغا ي دذق، ظ ةت قعل ذنعث دذظاسعنع ظعجاب ز ظ بع
ة ةردذقظأزض د     ذ  برتعص ب اس، مذجاهع ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ةظعدؤةظاي ةير    س ع جذب ظعبن

   .دعغان بولدعع تذغ،ظايالع تذغماس ظعدع) زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث: (مذنداق دئدع
)شذنعث ظىحىن ظعدعكع، ظذالر ياخشع ) يذقعرعقع صةيغةمبةرلةرنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعشعمعز
دعرايتتع ظعشالر ازابعمعزدعن (ظىمعد قعلعص، ) رةهمعتعمعزنع (، نع قعلعشقا ظال ا ) ظ ة دذظ قورقذص بعزض

ع  ة  قعالتت دة   رع ؤس ع هةققع ةتنعث مةنعس دع   بذظاي داق دئ زعقعص    : مذن ة قع ةيغةمبةرلةر رةهمعتعمعزض ؤة ص
  . ظازابعمعزدعن قورقذص بعزضة دذظا قعلعدذ

 ع ادةت قعالتت ةن ظعب ةرلعك بعل ة آةمت ة   بعزض ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة  ظ ةتنعث مةنعسع هةققع بذظاي
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةن  : ظعبن ث حىشىرض ةيغةمبةرلةر اهللا تاظاالنع ص

  . آعتابلعرعغا ظعشعنةتتع
د  دع   مذجاهع داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ةقعقع : بذظاي ةيغةمبةرلةر ه دع أ ميص ةر ظع . معنل
ة مذن  دعظةبذظالعي االدعن ق : داق دئ ةيغةمبةرلةر اهللا تاظ دع  . تتعارقوص داق دئ عنان مذن ذالرنعث : ظةبذس ظ
   .يتتعقالماظايرعلعص هئح  قورقذش تاظاالدعندعللعرعدعن اهللا 
ةتادة ؤة   .صةيغةمبةرلةر آةمتةر ظعدع  : بذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع    مذجاهعد    هةسةن، ق

ارلعقالر بولسازةههاك  ة:  قات دا  ص أزلعرعنع اهللا تاظاالنعث ظالدع أؤةنيغةمبةرلةر ظ ذتاتتعناهايعتع ت . دئدع ، ت
  . يئقعندذر جةهةتتة يعر ـ بعرعضة ـ قاراشالر مةزمذن يعلضةن سأز ؤة آأزئهةققعدة دمةنعسع بذظايةتنعث 

 * * * * * * *  
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ث  اقلعغان ظايالنع عنع س ن (نذمذس ان قعلغع عنع باي ةمنعث قعسس ةنع مةري ذنعثغا ). ي ةنع (ظ ي
ىؤلعدذق ) آعيعمنعث ظعحعضة  عمعزدعن بولغان روهنع ص ذنعث ظعحعضة (بعزنعث تةرعص صىؤلةنضةن روه ظ

ظةهلع جاهان ظىحىن ) يةنع ظعسا بعلةن مةريةمنع(ع ؤة ظوغلعنع ، ظذن)آعرعص، ظذ ظعساغا هامعلدار بولدع
  . 91دةلعل قعلدذق) بعزنعث قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان(
غلع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنعث بايانع وظظذنعث   ؤةمةريةمظايال هةزرعتع استحعل ر

  توغرعسعدا 
ةم ؤة ظعسا ظةلةيهعسساالمالرنعث قع     ةردة آةلتىرضةندةك،     سسعسعنع اهللا تاظاال مةري ذ خذددع باشقا ي ب

ةردة آةلت     ويةردعمذ زةآةرعيا ؤة ظ      اهللا تاظاال بذ  .ردعىغلع يةهيا ظةلةيهعسساالمالرنعث قعسسعسع بعلةن بعر ي
ةتنعث دع   ظاي ان قعل عنع باي االمنعث قعسسعس ةرعيا ظةلةيهعسس عدا زةآ ةمنعث  . بئش ةزرعتع مةري دعن ه  آةينع

ة بعرعضة   ع حىنكع، بذظعككع قعسسعنعث بعر     . عقعسسعسعنع بايان قعلد    ة ناهايعتع    يةن مذناسعؤةت جةهةتت
ذص،  ئقعن بول ةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعدة (ي اال زةآ اش  ) اهللا تاظ ةن ي ادةم بعل ر ظ ياشعنعص قالغان بع

ذغمعغان ؤ دا ت ذغماس(اقتع ر م)ت رع بع دذ عماينعث ظارو قئ ان قعلع انلعقعنع باي اال ياراتق دعن ب دعن  .لعقع ظان
  . آئيعن هةزرعتع مةريةمنعث قعسسعسعنع بايان قعلعدذ
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االمنعث قعسسع  ةرعيا ظةلةيهعسس ع زةآ ةمنعث قعسسعس ةزرعتع مةري عه ةيران قاالرلعقمذدعنس ، ذرت ه
ذ قعسسعدة اال ب ان   حىنكع، اهللا تاظ ذلغانلعقعنع باي دعن تذغ ة تةضمعضةن ظايال ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ظةرض

   .بعر يةردة آةلدعظورذندا لذص ظىح وسىرعدة ب مةريةم ؤة بذ ل ظعمران،اعسسة ظبذظعككع ق. قعلعدذ
ذ اال ب دع   اهللا تاظ داق دئ ص مذن ان قعلع عنع باي ةمنعث قعسسعس ةزرعتع مةري ةردة ه عنع : ي نذمذس
) يةنع آعيعمنعث ظعحعضة(ظذنعثغا ). عنع بايان قعلغعنسسعسيةنع مةريةمنعث قع(ساقلعغان ظايالنعث 

ىؤلعدذق بعزنعث تة ع ص ان روهن عمعزدعن بولغ اغا (رعص ذ ظعس رعص، ظ ذنعث ظعحعضة آع ةن روه ظ صىؤلةنض
ان قعل  دتةهرعم سىرة قعسسعنع    اهللا تاظاال بذ   هامعلدار بولدع  هةمدة ظعمراننعث قعزع    : عدذ ة مذنداق باي

لغان روهنع   مةريةمنع معسال قعلعص آأرسةتتع، ظذ نذمذسعنع ساقلعدع، ظذنعثغا بعزنعث تةرعصعمعزدعن بو         
   .))1دةم ظذنعث ظعحعضة آعرعص، ظعساغا هامعلدار بولدع(صىؤلعدذق 
 ةمنع (ظذنع ؤة ظوغلعنع ةن مةري ةهلع جاهان ظىحىن ) يةنع ظعسا بعل ذدرعتعمعزنع (ظ بعزنعث ق

تعشع ع اهللا تاظاال نعث ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظةرضة تةضمعضةن ظايالدعن ياردةلعل قعلدذق) آأرسعتعدعغان
ذدرعتعنعث   عزأظ ة ق ة نةرسعض ث هةمم دعغانلعقع نع ا  ( ؤةيئتع اقحع بولس ة ياراتم ذنعثغا ) بعرنةرس ظ

ة « ذتقا آ يعشد »لؤذج اآعت قعلعش ظ   ئ دعغانلعقعغا ص العغعنعنع يارعتع ةن خ دذرى بعل ة اهللا . حىن بذهةقت
   .)2(دةلعل قعلدذق) لةرضة قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغانعظذنع آعش: تاظاال مذنداق دئدع

* * * * * * *  
 ¨β Î) ÿ Ïν É‹≈yδ öΝä3çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm üρ O$ tΡr& uρ öΝ à6š/u‘ Âχρß‰ ç7 ôã $$sù ∩⊄∪ (# ûθãè ©Üs) s? uρ Ν èδ uøΒ r& öΝ ßγsΨ ÷ t/ ( 
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$̄Ρ Î) uρ … çµ s9 šχθç6ÏF≈ Ÿ2 ∩⊆∪  
انالر ( ع ظعنس دذر!) ظ ر دعن ةن بع ثالر هةقعقةت علةرنعث دعنع علةرنعث . س ةن س م

ثالر  ادةت قعلع اثعال ظعب ارعثالردذرمةن، م ذالر . 92صةرؤةردعض عص (ظ تعالص قعلعش دا ظعخ عرقة ) دعن  ـص
ذص . 93صعرقعلةرضة بألىنىص آةتتع، هةممعسع بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتقذحعالردذر  آعمكع مأمعن بول

  ـيةنع نامة(ظذنعث ظةمةلعنع . زايا آةتمةيدذ) ساؤابع(شع ظةمةللةرنع قعلعدعكةن، ظذنعث ظةمةلعنعث ياخ
  . 94لةص قويعمعزعحوقذم خاتعر) ظةمالعنع

   ممةت ظعكةنلعكع توغرعسعداى بعر ظنعثهةممة ظعنسانالر
دذر سعلةرنعث دعنعثالر هةقعقةتةن بعر!) ظع ظعنسانالر :اهللا تاظاال مذنداق دئدع   ةتنعث   دعن  بذظاي

ةتادة           ةير، ق  ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع      ؤة مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، سةظعدظعبنع جذب
   .رسعلةرنعث دعنعثالر بعردذ : مذنداق دئدع قاتارلعقالرظةسلةم

رع  دع  هةسةنبةس داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ة (: بذظاي اال بذظايةتت انال)اهللا تاظ رغا  ظعس
ةيغةمبةرلةر !يةنع ظع ظعنسانالر  (.غانلعقعنع بايان قعلعص بةردعمايدعمعنع قعل ئ ن عص،معنع قعل ئظذالرنعث ن    ص

معغان  ة ظوخشاش ئلعص سعلةرض أآىملعرعنع ظ ةرعظةت ه عمذش ئكعن،آةلس ث  ، ل ةرعظةت هأآىملعرعنع ذ ش ب
   .)قعلعشتذراهللا غعال بعر رعكع يوق ئ ظعبادةتنع هئح شعمذ ظذ بولس. بعردذرعتعمةقس

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21 سىرة تةهرعم )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة مةريةم  )2(
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ة مذنداق دئدع    ةيغةمبةرلةر   :اهللا تاظاال بذهةقت ةرنع    ! ظع ص ةثالر، ياخشع ظةمةلل هاالل نةرسلةرنع ي
ةن         دان بعلعم ةللعرعثالرنع ظوب ان ظةم علةرنعث قعلغ ةن س ةن هةقعقةت ثالر، م ةيغةمبةرلةر   (قعلع ع ص ظ

مئنعث  (صةرؤةردعضارعثالردذرمةن،   سعلةرنعث دعنعثالر هةقعقةتةن بعر دعندذر، مةن سعلةرنعث           !) جاماظةسع
دعن ذثالر) ظازابعم دع    ))1قورق داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةرلةرنعث  «: ص ز ص ذرذهعبع  ض

انع قالعرعظ قا باش رمعز باش ان، بع ث  بولغ ردذر  ظاتعنع ز بع ث دعنعمع دذرمعز، بعزنع ز » بالعلعرع ةنع بع ي
ةن     ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ أآىمل ص ةرعظةت ه قا           عرش عمذ ـ ع باش قا بولس ئكعن  ،باش ذ  ،ل ةرعظةت  ظ ش

  .  بعردذرتعنعث ظةسلع مةقسعهأآىملعرع
ةيغةمبةرنعث ظئلعص آةلضةن       باشقا ظعكةنلعكع هةققعدة    ـ لعرعنعث باشقا    شةرعظةت هأآىم هةر بعر ص

ةر  (: اهللا تاظاال مذنداق دئدع    يول  سعلةرنعث هةر بعرعثالرغا بعر خعل شةرعظةت ؤة ظوحذق       !) ظع ظىممةتل
   .))2تةيعن قعلدذق
 ذالر تعالص قعلعشعص (ظ دا ظعخ عرقة ) دعن ةتتع ـص ألىنىص آ ة ب ةنع ظىم صعرقعلةرض ةم ي نعث رةتل

ذتقان ص ة ت دعتزعذصةيغةمبةرلعرعض اش بولمع ع ظوخش ة ،سعيةس دعن صةيغةمبةرلعرعض ذالرنعث ظعحع  ظ
ةنلةرمذ دع ،ظعشةنض ةنلةرمذ بول ع  .  ظعشةنمعض ةت آىن ع بعزنقعيام اهعمعزغا هةممعس ث دةرض ع
اراص مذآاصات      قايتقذحعالردذر اآع يامانلعقعغا ق  ظاندعن اهللا تاظاال هةر بعرعنعث قعلغان ظعشعنعث ياخشع ي

اتعنع   ؤمةيتعئ ظذنعثدعن آعحعككعنعمذ آ   ،ظةضةر قعلغان ظعشع ياخشع بولسا    . بئرعدذياآع جازا    ةتمةي مذآاص
  . تولذق بعرعدذ

ذنعث  :اهللا تاظاال بذهةقتة مذنداق دئدع       ةرنع قعلعدعكةن، ظ ذص ياخشع ظةمةلل آعمكع مأمعن بول
ةلعنعث  اؤابع (ظةم دذ ) س ا آةتمةي دع      زاي داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ع    : اهللا تاظ ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

اؤابعنع    ةللعرعنعث س ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ ز ظ اق، بع دعغان بولس ا آئلع ةرنع قعلغانالرغ ظةمةلل
  . ))3رعؤةتمةيمعزهةقعقةتةن يوققا حعقع

دع  داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ةلعنع : ش ذنعث ظةم ة (ظ ةنع نام ةمالعنعـي ذم خاتعر)  ظ ةص عحوق ل
   .قاص آةتمةيدذو ظذنعثدعن آعحعككعنعمذ ي.ممة ظعشلعرع يئزعلعدذة هن يةنع ظذنعث قعلغاقويعمعز

* * * * * * *  
 îΠ ü xmuρ 4’ n?tã >π tƒö s% !$ yγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r& öΝ ßγ̄Ρ r& Ÿω šχθãèÅ_ ö tƒ ∩∈∪ # ®L xm # sŒÎ) ôM ysÏG èù ßlθã_ù' tƒ ßlθã_ ù'tΒ uρ 
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مةجذج ـ يةجذج . 95نعث دذنياغا قايتعشع مذمكعن ظةمةس) ظاهالعسع(بعز هاالك قعلغان شةهةر 

دذ ) توسمعسع( دعراص حعقعص آئلع علعكلعرعدعن ظال ر تأص . 96ظئحعؤئتعلضةندة، ظذالر زئمعننعث هةر بع
أزلعرع حةآح ) يةنع قعيامةتنعث ؤاقتع (راست ؤةدة  دذ، يئقعنالشتع، ظذ آىندة آاصعرالرنعث آ عيعص قالع

تذق ! ؤاي ظعسعت «) ظذالر( ذم قعلعص ة زذل ةلكع بعز ظأزعمعزض تذق، ب لةتتة قئلعص » بذنعثدعن بعز غةص
  . 97)دئيعشعدذ(

                                                 
  . ةتلةر ـ ظاي52 ـــــ 51 سىرة غافعر )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48 سىرة ماظعدة )2(
  .  ـ ظايةت30 سىرة آةهف )3(



  
  
  
  

 

 143                                                                                                  ظةنبعياسىرة  ـ 21
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

  هةرضعز قايتذرذلمايدعغانلعقع توغرعسعدا بعز هاالك قعلغان شةهةر ظاهالعسعنعث دذنياغا 
 ةهةر ان ش االك قعلغ ز ه ع(بع ا قايتعشع م ) ظاهالعس ث دذنياغ ةسنع ةتنعث ذمكعن ظةم  بذظاي

دع  داق دئ ع ظابباس مذن دة ظعبن ةت باه: مةنعسع هةققع ان آعشعلةرنعث قعيام ذرذن عدعلذشوالك قعلعنغ ن ب
ىتىلىص آةتتع دعغانلعقع ص ا قايتماي ةتنعث مةنعسعنع ظةبذجة. دذنياغ ةتادة ؤة باشقعالرمذ ظفبذظاي اقعر، ق ةر ب

   .ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش بايان قعلدع
   وغرعسعدات مةجذج ـيةجذج 

 ظئحعؤئتعلضةندة) توسمعسع(يةجذج ـ مةجذجنعث ادةم  عرعدابعز يذق  يةجذج ؤة مةجذجالرنعثمذ ظ
آلةرنعث ظاتعسع   عكع تىرغذللعرعنعث ظعحعد  وظةلةيهعسساالمنعث نةسلعدعن، بةلكع نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظ  

ان يا ةنلعك  فبولغ لعدعن ظعك نعث نةس كةندة عنعةس ذالرنعث ظعس علنعث    ؤة ظ الغان سئص ةين س ر زذلقةرن
  . غان ظعدذق بايان قعلنعظارقعسعدا قئلعص قالغانلعقع

ذ، اهللا تاظاالنعث  (ظعسكةندةر  ذص ب علنع سئلعص بول دذر دئضةن  بةندعلشذ سئص ان نئمعتع ة قعلغ عرعض
ذ «: زذلقةرنةين ظئيتتع :  اهللا تاظاال  )نععزأس ا قعلعنعشع (ب ةنع توسمعنعث بةرص نعث عمصةرؤةردعضار ) ي

عمنعث ؤةدعسع ظعشقا ظاشقاندا، ظذ ظذنع تىصتىز قعلعؤئتعدذ، صةرؤةردعضارعمنعث صةرؤةردعضارنئمعتعدذر، 
ذر دة  »ؤةدعسع هةقت ذ آىن تاثحعلعقعتعن (ظ دة، قعس ةت آىنع ةنع قعيام ر ) ي ة ـآعشعلةرنع بع  بعرعض

ذالرنع  دذ، ظ ذر حئلعنع تىرىؤئتعمعز، س ىن (ضعرةلةش اب ظىح ز ) هئس ةن  يعغعمع ة    دئض دة هعكاي ظايعتع
  . كةن ظعدذققعلغانلعقعنع بايان قعلعص ظأت

ةردة يةجذج ؤة مةجذجالرنعث   اال بذي عؤاهللا تاظ اظ ـ    اقت داق  ع س دعن قان علنعث ظعحع ةندة سئص تع آةلض
دع  داق دئ ان قعلعص مذن دعغانلعقعنع باي ذج : حعقع ذج ـيةج ذالر ) توسمعسع( مةج ةندة، ظ ظئحعؤئتعلض

 بذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس، كلعرعدعن ظالدعراص حعقعص آئلعدذزئمعننعث هةر بعر تأصعلع
ة، العم، ظعكرعم ة ظةبذس دع ؤس داق دئ قعالر مذن دا بذزغئيةجذج ـ مةجذج ز     : رع ؤة باش ئلعص ذمعن نحعلعق ظ

   .آئلعدذشعص عدعرلكلةردعن ظاأصعلع هةممة ت،شعصعرعشقا ظالدعرئب
ةتلعرعدذر اقتعؤبذ ظذالرنعث سئصعلدعن حعققان    ةنع (ساثاهةممعدعن خةؤةردار زاتتةك  .دعكع سىص ي

شذرذن وبذ ظأزعدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق بعرع يوق، ظاسمان ـ زئمعندعكع ي ظئيتعص بئرةلمةيدذ) اهللا دةك
الرنع بعلض ث ىظعش الردعن حع زات اهللا تاظاالنع ان ظعش ذرذن بولغ ة ب الردعن خ ان ظعش اقحع بولغ ةر ؤ ؤة بولم

   .ررعشعدذئب
ظعبنع ظابباس   : زعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ةظعبنع جةرعر ظذبةيدذلاله ظعبنع ظةبذي  

ث  عآعحعك بال ة بعرعنع رع يةن ث بع ارتعلعص ظوينظىستالرنع انلعقعنع آاؤاعدعن ظ ذج       ،صىرأتق ذج ـ مةج  يةج
   . دئدع،مذشذ شةآعلدة حعقعدذ
   : بايان قعلعنعص آةلدععمذةردةندعكع هةدعسلؤنعث حعقعشع تأعيةجذج ـ مةجذج

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذدرعنعث مذن ةظعد خ ةد ظةبذس ام ظةهم ةيغةمبة : ظعم ةن ص  رم
دعم  ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض عل(ـ مةجذج  يةجذج«: ظةلةيهعسساالمنعث مذن دا) سئص اال ،ظئحعلغان  اهللا تاظ

دذ ظذالر زئمعننعث هةر بعر تأصعلعكلعرعدعن ظال بذظايعتعدة   دةك سئصعلدعن  عنع دئض دعراص حعقعص آئلع
علةرنع قورش   ص آعش ئلعص  .العدذعؤحعقع اللعرعنع ظ ذلمانالر م ة   ، مذس عللعرعنعث ظعحعلعرعض ةهةر ؤة سئص  ش

ظأستةثدعن ظأتكةندة  بعر بةزعسع ظذالردعن  يةجذج ـ مةجذج زئمعننعث سذلعرعنع ظعحعدذ، هةتتا  .العدذؤآعرع
ذنعث س  تةثنع ق ىيعنعظ ص ظأس دذذذر ظعحع دعن   . تعؤئتع ذالرنعث آةينع دعن ظ ذ     ظان ع ب ر توص ة بع ةن يةن آةلض
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ةر يىزعدة  . (ئيعشعدذ د،ظأتكةندة بعر حاغالردا بذ ظأستةثدة سذ بار ظعدع يةردعن   اآع سئصعلنعث    ) ي شةهةر ي
ةر           عؤظعحعضة آعر  دا يةجذج ـ مةجذجالر ي نعث زعدعكع آعشعلةر  ىي الغان آعشعلةردعن باشقا بعرسع قالمعغان

دذ  ، ظةمدع ظاسماندعكعلةر قالدع    ،عسعدعن خاالس بولدذق  هةمم  شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظعحعدعن بعرع        . دةي
مانغا  عنع ظاس ارعتعصنةيزعس دذ ق ذالرنعث سعنع. ظاتع ةيزة ظا لع ظ ىن ن ع ظىح ماندعنش ا بس ان و قانغ يالغ
ايتعص ح دة ق اال . دذعشىهالعتع علدة اهللا تاظ ذرغان بعر مةزض ذالر شذنداق ت ذالرنعثظ نعث عكةتكئح بوينعغا ظ

ذرتنع عشىضةدعنعضة ح ةك ق دذظةؤةتدعغان قذرتت ذالر ، دة ـ    ع ةن ظ ر شذنعث بعل ئح بع دذ شةصعسعزال ظ ه . ألع
ذلمانالر  دعن مذس زدعن  :ظان ع ظظعحعمع ر آعش ز ظىحعزأبع ص، ن ىنع بع عدا قعلع مةنلةرنعث نص ذ دىش  ةمئب

ا ؤعلعق ر اتقانلعقلعرعغ اراص بابع عدذئ دن،ذقسق ذالر.يعش رع ظ  ظ دعن بع ال  زعنع ظألأنعث ظعحع ة ظاتاص ىمض
عرتقا   ( علدعن س اآع سئص ةهةردعن ي دذ           ) ش ةنلعكعنع آ  ،دةـ حعقع عنعث ظألض ذالرنعث هةممعس  .دذع رأ ظ

ذلمانالر  ع         مذس ر ـ بعرعن ذلمانالر  :بع ع مذس ذرذهعظ ارةت بولس ئش بذ خ! ض اال  !نذش ذدرةتلعك اهللا تاظ  ق
علةرنع د ةن س مىهةقعقةت اقةش تذنلعرعثالردعن س دذ،الص قئلعص ةهةر ؤة . دةص حاقعرع ذالر ش دعن ظ  ظان

علالر دذ ؤة دعنسئص ارؤا ـ        حعقع اللعرعنعح ايالقالردا( م دذ) ي دعن    .باقع ةقةت ماللعرع لعرع ص ذالرنعث ظعش  ظ
ة ال بؤخ اللعرع ظ  .دذعلوةر ظئلعش ذالرنعث م ةن ظ ذنعث بعل كة ظ        و ش كئت ـ حأص ايعتع رعش ةنلعكعدعن ناه

  . سةمعرعص آئتعدذ
ام  ذ  ظعم ةد ن ةمظا ظةهم ع س دذ    ننعثؤاس ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمب : مذن ةر ص

ث ض   عنع دةججالنع ر ظةتعض االم بع ص ئظةلةيهعسس عنع قعلع ةؤدعلةندىرىص   ،ص ر ض ةص ؤة بع ر هاقارةتل ذنع بع  ، ظ
تعمعكعن دةص ضذمان قعلدذق ؤة ظذ      ا  بعز دةججالنع خورم  . ظذنعث سىصعتعنع بايان قعلعص بةردع      يةرضة  زارلعق

اردذق ئلعص   . ب ص ق االم بعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقعمعزنع ص ة بارغ ذ يةرض ث ظ ة « :بعزنع نئم
علةر؟ ورعدع» قعلعؤاتعس ز. دةص س ةيغةمبعرع: بع ث ص ع اهللا نع عنع ! ظ ر ظةتعض ةنبع ث س ة دةججالنع  بعزض

ان قعل ،صعنع قعلعص ظذنع بعر هاقارةتلةص بعر ضةؤدعلةندىرىص   ئض عتعنع باي ذنعث سىص ، ثع ظعدعص بةرضةن ظ
ةردذق     ا  بعز ظذنع خورم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . زارلعقتعمعكعن دةص ضذمان قعلدذق، دةص جاؤاب ب مةن  «: ص

عتنعنعث ي    قا ص عدعن باش ث صعتنعس ة دةججالنع ةن  ئتعص قئسعلةرض ةك قورقعم عدعن ب ال  .لعش ةر دةجج  ظةض
أزةم تئ           ،حعققاندا تعيمةن، ظةضةر ظعحعثالردا بولمعسام هةممة       مةن سعلةرنعث ظعحعثالردا بولسام ظذنعثغا ظ

اهللا تاظاال مئنعث ظورنذمدا هةممة مذسذلمانالرنع دةججالنعث صعتنعسعدعن       . ظأزعنع قوغدعسذنـ آعشع ظأزع  
ولتذقيودةججال ق. ساقاليدذ أزع تئشعغا ص ىدىر حاحلعق، آ ر يعضعتتذرعيع ب ذ شام .ص حعقعص قالغان بع  ظ
ةردة صاساتحعلعق       ـؤة ظوث   .  بعر يولدعن حعقعدذ  لعقعدعكععراقنعث ظارعبعلةن ظ ةرةص بولذص هةممة ي  سول ت
ةيغةمبعرع      : بعز . دئدع » ظعمانعثالردا مةهكةم تذرذثالر   !  اهللا نعث بةندعلعرع   ظع. تئرعيدذ ظذ  ! ظع اهللا نعث ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . معندا قانحة ظذزذن تذرعدذ؟ دئدذق      ئز آىننعث  قعرعق آىن تذرعدذ، ظذ قعرعق      «: ص
تعدةك، قالغان آىنلعرع سعلةرنعث         ،بعر آىنع بعر يعلدةك، بعر آىنع بعر ظايدةك            ة بعر آىنع بعر هةص  يةن

ىثال دع» دذعردةك بولمذشذ آىن ةيغةمبعرع: بعز. دئ ع اهللا نعث ص دةك بول! ظ ر يعل ع بع ذزذن عهئلعق دعغان ظ
ر آىنل   دة بع ورعدذق    ىآىن دذ؟ دةص س اق بوالم امعزعنع ظوقذس ث ن ة . آنع االم ص اق، «: يغةمبةر ظةلةيهعسس ي

امعزعثالرنع ظوقذثالر    ) بعر آىنضة توغرعالص     (سعلةر ظذ آىننع ظألحةص      ظع اهللا   :بعز . دئدع » بعر آىنلىك ن
ةيغةمبعرع ث ص داق بول! نع ىرظعتع قان ثعش س ذنعث مئ ورعدذقعظ االم. دذ؟ دةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ظذ بعر آعشعلةرنعث قئشعغا آئلعدذآع، ظذالرنع         . دذع ولظذنعث سىرظعتع شامال ظعتتةرضةن آةلكىندةك ب        «
ة ظعشعن دذ عظأزعض كة حاقعرع ذنعدذ  .ش عنعص بويس ذنعثغا ظعش ذالر ظ ذر   . ظ ماننع يامغ ذ ظاس دعن ظ  ظان

دذ دذ، ظاسماندعن يامغذر ياغع دذ، زئمعندعن ظأسىملىآلةر ظىن. ياغدذرذشقا بذيرذي ذ . دذعزئمعننع بذيرذي ظ
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ع آةتعآعش ئمعز، يلةرنعث ظوتلعغعل ة س ارؤعلعرع آةحت ةن ح دعن ئك ان، توقلعقع ىتكة تولغ رع س لعنلع
  . بئقعنلعرع حعقعص آةتكةن هالدا قايتعص آئلعدذ

 ظذالرنع ظأزعضة ظعشعنعشكة حاقعرعدذآع، ظذالر          ،ظاندعن ظذ باشقا بعر آعشعلةرنعث قئشعغا آئلعص         
دذ أزعنع رةت قعلع ةنمةي س ذنعثغا ظعش ايت(. ظ عدعن ق ذالرنعث قئش ذ ظ دذظ ذالرنعث  ).عص آئتع ذنعثغا ظ ظ

ةنع . (ماللعرعمذ ظةضعشعص آئتعدذ   دا هئح   شذنعث بعلةن ظذالرنعث   ). دذ ظذالرغا قةهةتحعلعك آئلع    ي  قوللعرع
دذـقانداق مال      ذنعثغا.  مىلكع قالماي أتىص ظ ذ بعر خارابعلعقتعن ظ ارغعن : ظ ايلعقالرنع حعق ظعحعثدعكع ب

ا حعقعشقا باشاليدذ      ظذنعث ظعحعدعكع بايلعقالر هةسةل   . دةيدذ .  هةرعسع ظذؤعسعدعن حعققاندةك ظارقعمذ ظارق
 بعلةن ظذرذص ظعككع    قعلعح ظذنع ،لعصعرامعغا يةتكةن بعر آعشعنع حاقعرعص ظةآ ذظاندعن ظذ تازا ياشلعق ق    

ارحة ق دذ    ئص ا حاقعرع عنع قايت ذ آعش ؤئتعص، ظ دعغا       .لع ذنعث ظال ةتتة ظ ةن قعياص ال آىلض رعلعص خذش ذ تع  ظ
  . مةريةمنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظةؤةتعدذهةزرعتع  صةيتنعث ظأزعدة اهللا تاظاال شذ. آئلعدذ

يالغان ظعككع آعيعم آةيضةن،     وصعدعكع ظاق مذنارغا، ب  عمةشعقنعث شةرق تةرةظعسا ظةلةيهعسساالم د 
ع   ع قولعن ع ظعكك دة حىش   ظعكك ان هالعتع ا قويغ تعنعث قاناتلعرعغ ا ظةلةيه . دذعصةرعش دعن ظعس االم ظان عسس

ئقعن بعر شةهةر    ،دةججالنع ظعزدةص   تئصعص نعث شةرق تةرعصعدعكع ظعشعكنعث قئشعدا     ظذنع صةلةستعنضة ي
دذ االمغا  . ظألتىرع ا ظةلةيهعسس اال ظعس اتتعن اهللا تاظ دا توس ذ حاغ ع  : ش ر آعش ةن هئحبع ةن م هةقعقةت

اردعم             النعث صعتنعسعدعن ساقالص     مةن دةجج   .سوقذشذشقا آىحع يةتمةيدعغان بعر تىرآىم بةندعلعرعمنع حعق
مةجذجنع   ـ  اهللا تاظاال يةجذج.  دةص ؤةهعي قعلعدذ!تذر تئغعغا ظئلعص حعقعص آةت قالغان بةندعلعرعمنع سةن

  . ظةؤةتعدذ
ة اهللا تاظاال بذ      دذ  هةقت دعراص حعقعص :  مذنداق دةي علعكلعرعدعن ظال ر تأص ذالر زئمعننعث هةر بع ظ

ظعحعص  هةممة سىيعنع    ظذنعث    ،لعنعث يئنعدعن ظأتىص     أرع تةبةرسة آ   ظذالرنعث ظالدعدا آةلضةنلع  ( آئلعدذ
دة . دذعبول اخعرقعلعرع ظأتكةن ذالرنعث ظ دع   : ظ ار ظع ذ ب اغالردا س ر ح دة بع ذ آأل عدذ،ب ث .  دئيعش اهللا نع

ةمرا  ذنعث ه االم ؤة ظ ا ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ظعس دا (لعرع هص ذر تئغ دذ) ت اؤدا قالع ذالرنعث .قورش ةتتا ظ  ه
ىز تعلالدعن ظةال بولذص قالعدذ                بعرسع ظىح  . )ىن آالعنعث بعر تال بئشع سعلةرنعث بىضىنكع آىنىثالردعكع ي

ا قعلعدذ   هظعسا ظةلةيهعسساالم ؤة ظذالرنعث هةمرا     مةجذجلةرنعث  ـ  اهللا تاظاال يةجذج     .لعرع اهللا تاظاالغا دذظ
ظاندعن ظعسا ظةلةيهعسساالم     . دذع تالرنع ظةؤةتعش بعلةن ظذالر بعر آعشع ظألضةندةك تةثال ظأل            ضةدعنعضة قذر 

ةمرا  ذنعث ه دعن (لعرع هؤة ظ ذر تئغع ا حىش) ت ذالر زئمعن . دذعزئمعنغ اي  ظ أي قالم ذ ظ ذج        دا بعرم  ـيةج
ظعسا ظةلةيهعسساالم    .  توشذص آةتكةنلعكعنع آأرعدذ      رع بعلةن  سئسعق صذراقلع   جةسةتلعرعنعث  نعث  عمةجذج

ةمرا ذنعث ه دذهؤة ظ ا قعلع ا دذظ الرنع .لعرع اهللا تاظاالغ اش قذش ا ظوخش علةرنعث بوينعغ اال تأض  اهللا تاظ
  . ظذ قذشالر ظذالرنعث جةسةتلعرعنع آأتىرىص اهللا خالعغان يةرلةرضة ظاصعرعص تاشاليدذ. ظةؤةتعدذ

ا  ،ظعبنع جابعر   ةزعتتعن آةبعنعث      ظات  قذشالر ظذالرنعث جةسةتلعرعنع ظئلعص بئرعص شةرققة       :ظعبنع ي
يامغذر بعرةر ظأي ؤة     آىن يامغذر ياغدذرعدذ،      40اهللا تاظاال   «. يةت قعلعدذ تاشلعؤئتعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤا  

شذنعثدعن  . دذع  ظةينةآتةك قعلعص قوي  ،دعرنعمذ قويماي هةممعسعنع تازعالص، زئمعننع يذيذص     ئياآع بعرةر ح  
ا  يعن زئمعنغ تىرى  : آئ ع ظأس ذرذنقع بةر صمئؤعلعرعثن ذر  ع، ب ةتلعرعثنع قايت دذ !ك ةردة   .  دئيعلع ذ آىنل ش

ايعدعلعنعدذ   آ ةن س ةآلعرع بعل ذنعث شىص ةص ظ ارنع ي رعلعص .عشعلةر ظان ةت بئ ة بةرعك ر ، سىتلةرض ةتتا بع  ه
تأضعنعث سىتع نذرغذن آعشعلةرضة، بعر آالعنعث سىتع بعر قةبعلة آعشعلعرعضة، بعر قوينعث سىتع بعر            

دذ  ة يئتع ةت آعشعلعرعض ع  . جةم اال تذيذقس دا اهللا تاظ اؤاتقان حاغ ذنداق ياش ذالر ش امالنع  ظ ر ش ةيعن بع زال م
دذ اي   .ظةؤةتع ذ قويم أمعن ؤة مذسذلمانالرنعث بعرعنعم أتىص م ذقلعرعنعث ظاستعدعن ظ ذالرنعث قولت  شامال ظ
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دذ  ع ظالع يعن . هةممعسعنعث جئنعن ذالردعن آئ دة(ظ ةر يىزع ع ئظ) ي كارا جعنس عؤةت يشةآلةردةك ظاش  مذناس
ةر قالعدذ دعغان ظةث ظةسكع ظادةمل ذالرغا قعيامةت بول شذنعث بعل.ظأتكىزع ذ هةدعسنع . دئدع» دذعةن ظ ب

  . رعؤايةت قعلدع ، ظةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذسلعمظعمام 
ةيغةمبةر  :  ظعبنع هةرمةلةنعث هامماحعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ،ظعمام ظةهمةد  ص

بارمعقعنع تئثعص قويغان هالعتعدة سأز قعلعص مذنداق       لعقتعن  لغانؤاحايان حئقع ظةلةيهعسساالم بعر قئتعم    
ةن « :دئدع   ظذرذش قعلعصسعلةر ظأزلعرعمعزنعث دىشمةنلعرع يوق دةيسعلةر، سعلةر دىشمةنلعرعثالر بعل

حئحعنعث رةثضع ساغذح   ، آأزلعرع آعحعك،  ع قالقاندةك آةثر  ،اقتعثالردا يىزلعرع تىصتىز قعلعنغان   ؤتذرغان  
  . »الدعراش حىشىص آئلعدذصعلعكلةردعن ظأـ مةجذجالر هةممة ت يةجذج بولغان

ان قعلعن    هةزرعتع  هةدعستة   ةمنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث هةج قعلعدعغانلعقع باي : ذدعمةري
ةد    ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ةظعد،ب ةت     ت ظةبذس ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن ص

دذ ذج       «: قعلع ذج ـ مةج دة يةج ذ ظأي ذ ب دعن آئيعنم ص بولغان دة( الر حعقع ةنع هةرةم أمر) ي ةج ؤة ظ  ةه
   .»قعلعنعدذ
 يئقعنالشتع) يةنع قعيامةتنعث ؤاقتع(راست ؤةدة  ؤة يةرلةرنعث  ظةهؤالالرمذشذ قورقذنحلذقيةنع 

دا آاصعرالر     . نعث يئقعنالشقانلعقعدذر علذشوب  قعيامةت ،رعنعشلعرع بولسا ؤتة اتتعق     :مذشذ ظعشالر بولغان  بذ ق
  . يعشعدذئ د،ن بولدعىبعر آ
 ،بذنعثدعن بعز غةصلةتتة ! ؤاي ظعسعت«) ظذالر(ظذ آىندة آاصعرالرنعث آأزلعرع حةآحعيعص قالعدذ

تذق ذم قعلعص ة زذل ز ظأزعمعزض ةلكع بع تذق، ب ذالر)دئيعشعدذ(» قئلعص ةنع ظ ر  ي دعغان بع ايدا بةرمةي  ص
   .تعشعدذئنذص يوكةنلعكعنع ت ظأزلعرعنعث ظازغذنلذق ظعحعدة ظأتعتتااقؤ

* * * * * * *  
 öΝ à6¯Ρ Î) $tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Á xm zΟ̈Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρßŠÍ‘ üρ ∩∇∪ öθs9 

šχ% x. ÏIω àσ ¯≈ yδ Zπyγ Ï9#u $̈Β $ yδρßŠ u‘ uρ ( @≅ à2 uρ $pκ Ïù tβρà$ Í#≈ yz ∩∪ öΝßγ s9 $yγŠ Ïù Ö Ïùy— öΝèδ uρ $yγŠ Ïù Ÿω 
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هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسةثالر بعلةن دوزاخقا يئقعلغذ !) ظع مذشرعكالر(

دعغان . 98بولعسعلةر، سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر  ذتالر ظعالهالر بولع ان ب ادةت قعلعؤاتق ظةضةر سعلةر ظعب
هةممعسع دوزاختا ) ذحعالرنعثظعبادةت قعلغذحع ؤة ظعبادةت قعلعنغ (بولسا، دوزاخقا آعرمعضةن بوالتتع 

ظذالر دوزاختا هئح ) ظازابنعث قاتتعقلعقعدعن(ظذالر دوزاختا هةمعشة صةرياد حئكعدذ، . 99مةثضى قالعدذ
 ـيةنع تاظةت ( ساظادةتكة تئضعشلعك بولغانالر ـبعز تةرةصتعن بئرعلضةن بةخت . 100نةرسعنع ظاثلعمايدذ

د وغرا يول رعلعص ت عق بئ ة تةؤص ةرظعبادةتك اظادةتمةن بةندعل ان س ادةت قعلغ راق ) ا ظعب تعن يع دوزاخ
دذعق ى . 101لعنع دة مةثض ةر ظعحع ازذ نئمةتل ان ن أثلع تارتق دذ، آ ذالر دوزاخنعث شةصعسعنع ظاثلعماي ظ
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اهللا «: ظذالرنع قايغذغا سالمايدذ، صةرعشتعلةر) يةنع قعيامةتنعث دةهشعتع(حوث قورقذنح . 102قالعدذ
  . 103قارشع ظالعدذ) جةننةتنعث دةرؤازعلعرع ظالدعدا(، ظذالرنع )دةص(» غان آىن مذشذسعلةرضة ؤةدة قعل

مذشرعكالر ؤة ظذالرنعث حوقذنغان نةرسعلعرعنعث جةهةننةمنعث ظوتذنع بولعدعغانلعقع 
   توغرعسعدا

ق اهللا تاظاال مةآكعلعك قذرةيشنعث مذشرعكلعرعضة هةمدة شذالرنعث دعنعدعكع بذتصةرةسلةرضة مذندا        
ا !) ظع مذشرعكالر (: دئدع ةن دوزاخق ادةت قعلغان نةرسةثالر بعل ذص ظعب ةن سعلةر اهللا نع قوي هةقعقةت

علةر  ذ بولعس اس   يئقعلغ ع ظابب ذظعبن ةتنعث م ب دع   ةظاي داق دئ دة مذن ع هةققع ةمنعث  : نعس ةنع جةهةنن ي
دذ        .لذسعلةرويئقعلغذسع ب  ة مذنداق دةي ةر  :  اهللا تاظاال بذ هةقت أز ! ظع مأمعنل اال ظ حاقاثالرنع  -ةثالرنع ؤة ب

ان             ةل بولغ تعلةر مذظةآك ول صةرعش اتتعق ق دعغان ق م قعلماي دعغان، رةهع ذ بولع الر يئقعلغ ان ؤة تاش ظعنس
   .))1دوزاختعن ساقالثالر

ةتنعث  .»تذنع بولعدذ  و جةهةننةمنعث ظظذالر«: يةنة بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظابباس مذنداق دئدع       بذظاي
ارلعقالر د، ظعكرعمة ؤة قةتادةنعسع هةققعدة مذجاهع ةم تذنلعرع  وظذالر جةهةننةمنعث ظ  «:  مذنداق دئدع   قات

  . »بولعدذ
قعالر  اك ؤة باش ة  زةهه ذ هةقت دع  ب داق دئ ذالر «: مذن ىن  (ظ العنعش ظىح ا ق ذنعثغا ) دوزاخت ظ

   .سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر »تاشلعنعدعغان نةرسعلةر بولعدذ
 ذتالر ظعالهالر بولعدعغان بولسا، دوزاخقا آعرمعضةن بوالتتع ظةضةر سعلةر ظعبادةت قعلعؤاتقان ب 

ذتالر       ويةنع سعلةر اهللا تاظاالنع ق      ادةت قعلغان ب  ، هةرضعز دعغان بولسا ع لو ظعاله ب ي ؤة هةقعقع توغرا يذص ظعب
   .التتعودوزاخقا آعرمعضةن ب

)ظذالر دوزاختا ،عدذهةممعسع دوزاختا مةثضى قال) ظعبادةت قعلغذحع ؤة ظعبادةت قعلعنغذحعالرنعث 
دذ ) ظازابنعث قاتتعقلعقعدعن (هةمعشة صةرياد حئكعدذ،  ا هئح نةرسعنع ظاثلعماي ذالر دوزاخت ا  ظ  دوزاخق

ة ـ ص       ةنلةرنعث نال دع ئرياد حةآعرض داق دئ اال مذن دة اهللا تاظ دعغانلعقع هةققع ةك،  :كع ة آةلس بةتبةختلةرض
   )2(توؤالص نالة ـ صةرياد حئكعدذ) غاندةكظئشةك هاثرع(ظذالر دوزاخقا آعرعدذ، ظذالر دوزاختا 

   ظعمان ظئيتعش ظارقعلعق بةخت ـ ساظادةتكة ظعرعشكةنلةرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا 
اال يذق ا ش عرعاهللا تاظ ذالرنعث اهللا تاظاالغ دعغان آعشعلةرنع ؤة ظ ا آعرع ةنلعكع ىرعك آةلتئدا دوزاخق رض

ذالرغا ب  ىن ظ ان قعل علوظىح ازابنع باي ان ظدعغان ظ دعغ ذنعث   .ع ا ؤة ظ عدعنال اهللا تاظاالغ ذنعث ظارقعس  ظ
ةر أ بةخت ـ ساظادةتكة ظعرعشكةن م    ،صةيغةمبعرعضة ظعشعنعص انعنع آةلت  نعثمعنل ردع، بذالر بولسا اهللا   ى باي

عدعن ب اال تةرعص ةن،تاظ اظادةتكة ت     ئرعلض ةخت ـ س ان   ئ ب ادا ياخشع ظعشالرنع قعلغ ان ؤة دذني ضعشلعك بولغ
  . آعشعلةردذر

اد ( اهللا تاظاال  ) رعلعدعغانلعقع هةققعدة  ئا ياخشع ظعش قعلغانالرغا ظاخعرةتتة ياخشع مذآاصات ب      دذني
دع  داق دئ دذ       :مذن ل بولع كة ناظع العنع آأرىش ث جام ة ؤة اهللا نع انالر جةننةتك ش قعلغ ع ظع  ))3ياخش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6 سىرة تةهرعم )1(
  .  ـ ظايةت106 سىرة هذد )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26 سىرة يذنذس )3(
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 عدذ اتقا ظئرعش ع مذآاص ةقةت ياخش ذحع ص ش قعلغ ع ظع ع ظةم ))1ياخش ادا ياخش ذالر دذني ةنع ظ ةل ـ         ي
دةك  ةرنع قعلغعنع ةث ظ  ،ظعبادةتل ذالرنع ظ ة ظ ذ ظاخعرةتت عل ظ ئ اهللا تاظاالم ان رذن وس ةن  بولغ ةت بعل جةنن

   .زاخ ظازابعدعن ساقالص قالعدذورعدذ ؤة دئلعرعنع تولذق بع ظةجر،مذآاصاتاليدذ
ظذالر دوزاخنعث شةصعسعنع ظاثلعمايدذ،لعنعدذعدوزاختعن يعراق ق  رآعرةص ىيةنع ظذالر دوزاخنعث ض

 يةنع آأثلع تارتقان نازذ نئمةتلةر ظعحعدة مةثضى قالعدذ. ازعنع ظاثلعمايدذؤنعث ظاعقذنلياظوت أيضةن آ
اقاليدذ        الردعن س ذق ظعش دعغان ؤة قورقذنحل ذالر ياقتذرماي ةنلةرنع ظ ة آعرض اال جةننةتك ذالر .اهللا تاظ  غا ظ

   . قعلعنعدذتةييار نةرسعلعرع ضةنرأ ؤة ياخشع آخالعغان
ةد جةه ع مذهةمم ةظ،جاج ظعبن دذ   ؤ ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس اهللا : ةر ظبن

ةخت تاظاالنعث  ةت ( ساظادةتكة تئضعشلعك بولغانالر ـبعز تةرةصتعن بئرعلضةن ب ةنع تاظ  ظعبادةتكة ـي
ةر  اظادةتمةن بةندعل ان س ادةت قعلغ دا ظعب وغرا يول رعلعص ت عق بئ ذنعثتةؤص ايعتع ظ ةن ظ ع (  دئض ظ

هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسةثالر بعلةن دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةر، !) مذشرعكالر
ا يئقعلغذ   و ظعبادةت قعلعنعص د   ىصعتعدة دئضةن ظايعتعدة سأزلةنضةن ظعاله س     رسعلةر دوزاخقا آعرعسعلة  زاخق

لةردةك آعشعلةر   عظةلةيهعسساالم ؤة صةرعشت   ذزةيرةدعغان نةرسعلةر نعث قاتارعغا ظعسا ظةلةيهعسساالم، ظ      علوب
دع        عتةر ص آةل ان قعلع دعغانلعقعنع باي علةرنعث آعرمةي ةزع نةرس ان ب ادةت قعلعنغ عدعن ظعب ة   . »ص ذ هةقت ب

   .خشاش بايان قعلدعوظعكرعمة، هةسةن ؤة ظعبنع جذرةيجلةرمذ ظعبنع ظابباسقا ظ
ع ظعسهاق   ةد ظعبن داقمذهةمم دذمذن ةت قعل:  دةي ر آ رعؤاي االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ىعنعشحة ص ن

ةزعر ظعبنع هارعس آعرعص آ        ورة بعلةن ظ يمةسحعتتة ؤةلعد ظعبنع مذغع       ،لعصئلتذردع، ظاندعن مةسحعتكة ن
ذ ظ  ةن ظذظذم دع   والر بعل لعكلةرمذ بارظع قا قذرةيش ة باش حعتتة يةن ذردع، مةس ةيغة.لت االم  ص مبةر ظةلةيهعسس

لع  أزعنع باش ةز ،دعؤئس ذنعثغا ن ة ظ  ظ ع هارعس راز بئعر ظعبن دعتع ان  .ردعىل االم قعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
اآعت آةلت    أس ارقعلعق ظذنع     ىرىزعضة ص ةردع    غا ظذالر جعم قعلعص قويدع ؤة   ش ظ ةتنع ظوقذص ب ظع (:  بذ ظاي

 هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسةثالر بعلةن دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةر،!) مذشرعكالر
ا ،سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر  دعغان بولسا، دوزاخق ذتالر ظعالهالر بولع  ظةضةر سعلةر ظعبادةت قعلعؤاتقان ب

 ،هةممعسع دوزاختا مةثضى قالعدذ ) ظعبادةت قعلغذحع ؤة ظعبادةت قعلعنغذحعالرنعث (آعرمعضةن بوالتتع 
  دوزاختا هئح نةرسعنع ظاثلعمايدذظذالر) ظازابنعث قاتتعقلعقعدعن(ظذالر دوزاختا هةمعشة صةرياد حئكعدذ، 

ةيغةمبةر ظةل دعن ص ذالرنعث سورذنعدعن ق ظان االم ظ دذلاله وةيهعسس ةتتع، سورذنغا ظاب ذص آ ةرع ص ع زةبظ  ظعبن
   .لتذردعولعص ظئآ

ذغع يةلعؤ ع م ة ،رةيد ظعبن ع زةبظةرعض دذلاله ظعبن ةم   : ظاب ةن قةس امع بعل ث ن ةنكع،اهللا نع ام  قعلم  باي
ارعس ظا  ع ه ةزعر ظعبن ةللعبنعث ظن ا وبدذلمذت ةنع (غلعغ االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ) ص داق ج  ؤابهئحقان

ادةت قعلع   ز ظعب ز ؤة بع ةد بع دع، مذهةمم ةي قال ذتال ؤبعرةلم ان ب ث ياتق ع ئرنعث دوزاخنع قعلغذس
عدعغانلعقعنع علوب دع،ظئيتت ةرع   دئ ع زةبظ دذلاله ظعبن ذثالرآع،  :، ظاب ص قوي ةدنع   بعلع ةن مذهةمم ةر م  ظةض

امظذحرا عمةنتس ةن مذنازعرعلعش ذنعث بعل ةدتعن. ظ علةر مذهةمم ع ق: س ان  و اهللا ن ادةت قعلعنغ ذص ظعب ي
اد  علةر ظعب ث يئق نةرس ةن دوزاخنع ع بعل ع بعةت قعلغذحعس اعلولغذس ز ،دعغان بولس ة، عصةرعشت بع لةرض

ذزةير ةر ظ االمغا يةهذدعيل ع ظعساظةلةيهعسس ةمنعث ظوغل تعظانالر مةري االمغا ؤة خرعس ادةت  ظةلةيهعسس  ظعب
دع،بئقعثالردةص سوراص ) المدعكةن؟وظذالرمذ دوزاخنعث يئقعلغذسع ب(. قعلعدذ  د ؤة سورذندعكع يؤةلع.  دئ

ذزعدعن ه       ذ س ةرعنعث ب ع زةبظ دذلاله ظعبن علةر ظاب االم    ةآعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنع ص تع ؤة ظ يران قئلعش
                                                 

  .  ـ ظايةت60 سىرة رةهمان )1(
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ةن  تع مذنازعرعلبعل ةلةيدعكةن دةص قاراش ع زةب .عش دذلاله ظعبن ذ س  ظاب ةرعنعث ب ةيغةمبةر أظ زع ص
أزلةص ب  االمغا س دعؤرعلعئظةلةيهعسس االم ،ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع آع  «: ص ع ق آعمك علةرنعث اهللا ن ذص  وش ي

ادةت قعلعش اعظأزعضة ظعب ذ،نع خالعس ة     ظ ةن بعلل انالر بعل ادةت قعلغ ة ظعب ا(آعشع ظأزعض دذ، )دوزاخت  بولع
دا شايت         ادةت قعلغان ادةت قعلعدذ    حىنكع، ظذالر ظذآعشعضة ظعب  ؤة اهللا تاظاالمذ  عةرد ب ؤابدةص جا   ،انغعمذ ظعب

ةخت : ايةتنع نازعل قعلدعظبذ توغرعلعق تأؤةندعكع  تعن بئرعلضةن ب  ساظادةتكة تئضعشلعك ـبعز تةرةص
ةر (بولغانالر  ادةت قعلغان ساظادةتمةن بةندعل ) يةنع تاظةت ظعبادةتكة تةؤصعق بئرعلعص توغرا يولدا ظعب

ظذالر دوزاخنعث شةصعسعنع ظاثلعمايدذ، آأثلع تارتقان نازذ نئمةتلةر ظعحعدة  ق قئلعنعدذدوزاختعن يعرا
 .دذرظذزةيرة ظةلةيهعسساالمالر    ظعسا،  بولساآعشعلةر دعغان بذلعنععدوزاختعن يعراق ق  يةنع   مةثضى قالعدذ 

أزلعرع اهللا تاظاالنعث ظعبادعتعدة بولغان ياخشع آعشعلةر بولسعمذ ظازغذنل              دعكع آعشعلةر  ع ذق يولضةرحة ظ
ذص   اله تذتذل عدعن ظع ذص   ،تةرعص االنع قوي ان اهللا تاظ ادةت قعلعنغ تعظانالرنعث دعنع  ،ظعب ذدعيالر ؤة خرعس  ي يةه

  . رةهبةرلعرع ؤة ظالعملعرعدذر
ارايمعز     صةرعشتعل بعز   :مذشرعكالرنعث  ،ةرضة ظعبادةت قعلعمعز ؤة ظذالرنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع دةص ق

كةنلعكع ئد االيعش دة اهللا تاظ ىردع هةققع ةتنع حىش ذ ظاي ذالر .  ب رعكالر(ظ ةنع مذش ث «): ي اهللا نع
تعلةردعن( ار) صةرعش ع ب ةس » بالعس داق ظةم تع، ظذن دعن(اهللا . دئيعش اآتذر، ) بذنعث تعلةر اهللا (ص صةرعش

ئتعنالمايدذ، ظذالر اهللا     . هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر ) نعث   نعث ظةمرع  ظذالر اهللا غا ظالدع بعلةن سأز قعلعشقا ص
اهللا ظذالرنعث قعلغانلعرعنع ؤة قعلماقحع بولغانلعرعنع بعلعص تذرعدذ، ظذالر اهللا رازع               . قعلعدذ ظعش بويعحة

ظذالردعن آعمكع، مةن اهللا دعن باشقا      ،  تذرعدذ  تعترةص  بولغانالرغعال شاصاظةت قعلعدذ، اهللا نعث هةيؤعسعدعن       
  . ))1يمعز، زالعمالرنع شذنداق جازااليمعزظعالهمةن، دةيدعكةن، ظذنع دوزاخ بعلةن جازاال

ذلغانلعقعنع د  اله تذت االمنعث ظع ا ظةلةيهعسس رعكالرنعث ظعس ةت  ئمذش ذ ظاي دة ب كةنلعكع هةققع يعش
ةنع ظعسا ظةلةيهعسساالم   (مةريةمنعث ظوغلع  ) قذرظاندا(: شتعىح معسال آةلتىرىلسة، ناضاهان سئنعث     ) ي

ةؤمعث  اللعقتعن(ق عص  ) خذش ىرةن سئلعش دذس ذالر .آئتع اآع   «: ظ عمذ ي ز ياخش ث ظعالهلعرعمع بعزنع
امذ؟ دع» ظعس ذالر      . دئ ةلكع ظ ةلتىردع، ب ىنال آ ذمةت قعلعش ظىح ةقةت خذس النع ص ذ معس ذالر ب دةلظ خور جئ
دذر ذ . قةؤم ا(ظ ةنع ظعس ةس ) (ي ع ظةم ث ظوغل اآع ظعالهنع اله ي دةك ظع ذمان قعلغان اراالر ض ةقةت ) ناس ص

ة ظ ةيغةمبةرلعك نئمعتعمعزض ةؤالدعغا  ص ز ظعسراظعل ظ ذنع بع دذر، ظ ر بةندع ذدرعتعنع (ئرعشكةن بع اهللا نعث ق
ظةضةر بعز خالعساق، ظةلؤةتتة سعلةرضة زئمعندا ظورذنباسار بولعدعغان         .بعر دةلعل قعلدذق  ) آأرسعتعدعغان

ذق  ذتقا آةلتىرةتت ةت  . صةرعشتعلةرنع ؤذج ة قعيام ا ظةلؤةتت قانلعقنعث(ظعس دذر، ) يئقعنالش ذنعثغا ظاالمعتع ظ
مئنعث  (ماثا ظةضعشعثالر، بذ  «) ظذالرغا ظئيتقعنكع! ظع مذهةممةد. (شةك آةلتىرمةثالر ) يةنع قعيامةتكة (

نعم دذر) دةؤةت قعلغع وغرا يول االمنعث ظ ))2ت ا ظةلةيهعسس لعدة ظعس ةرنع تىلأ ظةس دىرىص آل ؤة عرعل
ذص آ ةيغةمبةر بول ةن ص ةر بعل لةردةك مأجعزعل ةللةرنع ساقايتعش عئآئس عص لعش ةتنعث يئقعنلعش  قعيام

دذر  ث ظاالمعتع دع   . قالغانلعقعنع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ : ش ا (ظ ةنع ظعس ةت  ) ي ة قعيام ظةلؤةتت
ظذالرغا  ! ظع مذهةممةد  . (شةك آةلتىرمةثالر   ) يةنع قعيامةتكة  (ظاالمعتعدذر، ظذنعثغا   ) يئقعنالشقانلعقنعث(

  . )3(توغرا يولدذر) قعلغعنعممئنعث دةؤةت (ماثا ظةضعشعثالر، بذ «) ظئيتقعنكع

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة29 ــــ 26 سىرة ظةنبعيا )1(
  .  ـ ظايةت61 ـــ 57 سىرة زذخرذف )2(
  .  ـ ظايةت61 سىرة زذخرذف )3(
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ع زة دذلاله ظعبن ادذر ظاب اتتعق خات ذزع ق ذ س ةرعنعث ب ع،.بظ ذ  حىنك ةت ب الغان  ظاي الردعن ياس تاش
ةآكعلعك مذشرعكالر   ان م ادةت قعلغ ذتالرغا ظعب ىن جانسعز ؤة ظةقعلسعز ب ات قعلعش ظىح ةش ؤة م  نع ظةيعبل

ادةت !) شرعكالرظع مذ (: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    . حىشكةندذر ذص ظعب هةقعقةتةن سعلةر اهللا نع قوي
علةر  ا آعرعس علةر دوزاخق علةر، س ذ بولعس ا يئقعلغ ةن دوزاخق ةثالر بعل ان نةرس ذزةيرة  قعلغ ا ؤة ظ  ظعس

ع   عدةك ياخش ذ ظعككعس االمالر ؤة ب ةل ـ ظعبادةت        ظةلةيهعسس انظةم ةرنع قعلغ ة ،ل قعالرنعث ظأزلعرعض  باش
  لمعغان آعشعلةر قانداقمذ بذ ظايةتنعث مةزمذنعنعث ظعحعضة آعرسذن؟ وظعبادةت قعلعشلعرعغا رازع ب

 ظذالرنع قايغذغا سالمايدذ) يةنع قعيامةتنعث دةهشعتع(حوث قورقذنحياهيا ظعبنع ،ازاقر ظابدذ 
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتاظعنعث مذن ةدعن ظ ةتتعكع   :رةبعظ ذنح  ظاي وث قورق أزدة  أعن ظ تح لىم آ

ةتتعكع  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعبنع ظابباسنعث      ؤة ظةبذسعنان     ةؤفعي ظ  .تذتذلعدذ حوث  ظاي
ذنح دا  (عن تقورق ايعم بولغان ةت ق دعغان س ) قعيام ةذحئلعنع دذتر مةقس ةرعر   . قعلعنع ع ج نع ظعبن  بذقاراش

  . توغرا دةص قارعدع
ةل         ع ظةم دا     ـ ياخش رعلعص حعققان دعن تع انالر قةبرعلعرع ادةت قعلغ تظعب ع  عصةرعش ذالرنع قارش لةر ظ

ىن مذشذ « :صةرعشتعلةر  :بذ توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    ظالعدذ، ة ؤةدة قعلغان آ » اهللا سعلةرض
   .قارشع ظالعدذ) جةننةتنعث دةرؤازعلعرع ظالدعدا(، ظذالرنع )دةص(

 * * * * * * *  
 tΠ öθtƒ “ ÈθôÜ tΡ u !$yϑ ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ Åf Åb¡9$# É= çG à6ù= Ï9 4 $ yϑ x. !$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz …çν ß‰‹ ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$ sΨøŠ n= tã 4 

$̄Ρ Î) $̈Ζ ä. šÏ= Ïè≈ sù ∩⊇⊃⊆∪    

ةيمعز ) صىتىآحع(ظذ آىندة ظاسماننع  ذقاتالرنع . نةرسة يئزعلغان قةغةزنع يأضعضةندةك يأض مةخل
ذرعمعز  ذ . (دةسلةصتة قانداق ياراتقان بولساق، شذ هالعتعدة ظةسلعضة قايت ة ظالغان ب) ب عز ظىستعمعزض

  104حوقذم ظعشقا ظاشذرعمعز) ظذنع(ؤةدعدذر، 
  لعدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنع ظاسماننعث يأضع 

ةأةر ب      ةيدعغانلعقعدعن خ ماننع يأض ع ظاس ةت آىن اال قعيام دع ئ اهللا تاظ داق دئ دة : رعص مذن ذ آىن ظ
:  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة. ضةيمعزنةرسة يئزعلغان قةغةزنع يأضعضةندةك يأ) صىتىآحع(ظاسماننع 

 دع ةقعقعي رةؤعشتة تونذمع ع ه ذالر اهللا ن دذ،   . ظ علعدا بولع ىتىنلةي اهللا نعث حاثض ن ص ع زئمع ةت آىن قعيام
ذالر   دذ، اهللا ظ اتلعنعص تذرع دا ق وث قولع ث ظ مانالر اهللا نع رعكالر(ظاس ةنع مذش ةن )ي ئرعك آةلتىرض ث ش نع

اآتذر ؤة   علعرعدعن ص تىندذرنةرس ذخارع ظع  . ))1ظىس ام ب ة ظعم ع ظببذهةقت ةردعن  أن م
 هةقعقةتةن اهللا تاظاال  قعيامةت آىنع   «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

  . »لعدا بولعدذوزئمعنالرنع حاثضعلعغا ظالعدذ، ظاسمانالر ظذنعث ظوث ق
 بعز ) بذ. (ولساق، شذ هالعتعدة ظةسلعضة قايتذرعمعزمةخلذقاتالرنع دةسلةصتة قانداق ياراتقان ب

دذر،  ان ؤةدع ة ظالغ ذنع(ظىستعمعزض ذرعمعز ) ظ قا ظاش ذم ظعش ذ، حوق ةنع ب اال   ي ذقاتالرنع  اهللا تاظ مةخل
ا ان بولس داق ياراتق تة قان دة،دةسلةص ذ هالعتع دعغان  ش ا يارعتع ذ  قايت دةب ة( آىن ةنع قعيام دةتي )  آىنع

عز  ىحعدذر شةآس ىز بةرض ع، .ي ذ حىنك دذر    ،ب الرنعث قاتارعدعن ان ظعش قا ؤةدة قعلغ اال قعلعش  اهللا . اهللا تاظ

                                                 
  .  ـ ظايةت67 سىرة زىمةر )1(
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دذ ؤة   مذ قالماي ع ظأزضعرعص ث ؤةدعس دعن آؤتاظاالنع دذئاقتع مذ قالماي قا  .حعكعص ذنداق قعلعش اال ش  اهللا تاظ
  . حوقذم ظعشقا ظاشذرعمعز) ظذنع(: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. قادعردذِر

ةد ظ ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس االم ، عبن صةيغةمبةرظةلةيهعسس
دع         داق دئ ص مذن عهةت قعلع ة ؤةز ـ نةس اال(«: بعزض ان  )اهللا تاظ داق ياراتق تة قان ذقاتالرنع دةسلةص مةخل

عشقا  حوقذم ظ  ) ظذنع (بعز ظىستعمعزضة ظالغان ؤةدعدذر،         ) بذ ( .بولساق، شذ هالعتعدة ظةسلعضة قايتذرعمعز    
 خةتنة قعلعنمعغان     آعيعمسعز ؤة  ،قظاياياالثصعضة  رعهةقعقةتةن اهللا تاظاال تة   سعلةر  ) دئضةندةك( .ظاشذرعمعز

  . »ةتتة يعغعلعسعلةرهال
 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ö;tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Íø. Ïe%! $# χ r& uÚö‘ F{$# $yγ èOÍ tƒ y“ ÏŠ$t6 Ïã šχθßs Ï=≈¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪ ¨β Î) 

’ Îû # x‹≈ yδ $Zó≈ n= t7 s9 BΘöθs) Ïj9 šÏ‰ Î7≈ tã ∩⊇⊃∉∪ !$tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ÷q u‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪  
يةنع (زةبذردا زئمعنغا ) داؤذدقا نازعل قعلعنغان(يازغاندعن آئيعن، ) ظةزةلدة(بعز لةؤهذلمةهصذزدا 

) قذرظان(بذ   .105يازدذق صقعلعدذ دة هةقعقةتةن مئنعث ياخشع بةندعلعرعم ؤارعسلعق) جةننةت زئمعنغا
ظع (  .106ظةلؤةتتة يئتةرلعك بار) نةسهةتلةردعنـ خةؤةرلةر، ؤةز (دا اهللا غا ظعبادةت قعلغذحع قةؤم ظىحىن 

  . 107سئنع بعز صىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن صةقةت رةهمةت قعلعصال ظةؤةتتذق !)مذهةممةد
  عقع توغرعسعدا زئمعنغا ياخشع بةندعلةرنعث ؤارعسلعق قعلعدعغانل

ا ـ ظاخعرةتنعث بةخت ـ ساظادعتعنع      بةندعل ياخشع اهللا تاظاال بذ ظايةتتة، دعغانلعقعنع عرعضة دذني   بئرع
ذالرنعثؤة ا        ظ اخعرةت زئمعنعغ ا ـ ظ ىت ؤ دذني دعغانلعقعنع ص ةؤةتكةنلعكارعسلعق قعلع ذ .ةردعبةر ؤعدعن خ  ب

االمنعث قة  ا ظةلةيهعسس اال مذس عدا اهللا تاظ ةؤتوغرعس ةن س معض دعئزعنع هأ دئض داق دئ ص مذن ة قعلع : كاي
    أز قةؤمعضة ىزع هةقعقةتةن اهللا نعث مىلكعدذر،              «: مذسا ظ ةر ي اهللا دعن مةدةت تعلةثالر، سةؤر قعلعثالر،ي
ةقؤادارالرغا      ) اهللا( اقعؤةت ت ع ظ دذ؛ ياخش س قعلع علةرنع ؤارع ان آعش أزع خالعغ دعن ظ ذنعثغا بةندعلعرع ظ

  . ))1عدئد» صذمةنس
  ادا ؤة     ـشةك اتعي دذني ةيغةمبةر   (شىبهعسعزآع، بعز صةيغةمبعرعمعزضة، مأمعنلةرضة هاي صةرعشتة، ص

ة      ) ؤة مأمعنلةردعن بةندعلةرنعث ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولعدعغان       ضذؤاهحعالر هازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتت
ان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعل       )2( ياردةم بئرعمعز  غان آعشعلةرضة، ظذالردعن    اهللا ظعحعثالردعكع ظعمان ظئيتق

ىن          ذالر ظىح عنع، ظ أآىمران قعلعش ذم ه ذ حوق دةك، ظذالرنعم ذمران قعلغان دا هأآ ةرنع زئمعن ذرذن ظأتكةنل ب
دذرذص      ا ظايالن ذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعقق تةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظ ذم مذس ع حوق ان دعنعن تاللعغ

ا   أظ  اهللا تاظاال بذ ظعشنعث ))3بئرعشنع ؤةدة قعلدع   لةؤهذلمةهصذزدا الردا ؤة بزع تةرعصعدعن حىشىرىلضةن آعت
ذنداق ب   ذنعث ش دعن ؤة ب زعلعص آةتكةنلعكع ة علويئ دعن خ دع ئةر بؤدعغانلعقع داق دئ ز : رعص مذن بع

يةنع جةننةت (زةبذردا زئمعنغا ) داؤذدقا نازعل قعلعنغان(يازغاندعن آئيعن، ) ظةزةلدة(لةؤهذلمةهصذزدا 
:  ظةظمةش مذنداق دئدع      ئنعث ياخشع بةندعلعرعم ؤارعسلعق قعلعدذ دةص يازدذق هةقعقةتةن م ) زئمعنغا

ةتنعث مةنعسعنع حىشةندىرىص ق  دعنمةن سةظعد ظعبنع جذبةيرع   ةتنعث سورع يذشنع و بذظاي ةير ظاي دعم، جذب
  .  دئدع،رات، ظعنجعل ؤة قذرظان آأزدة تذتذلعدذؤظايةتتعكع زةبذردعن تة: مةنعسعنع حىشةندىرىص

                                                 
  ـ ظايةت128 سىرة ظةظراف )1(
  .  ـ ظايةت51 سىرة مأمعن )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع55 سىرة نذر )3(
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ابالر     : بذ هةقتة مذنداق دئدع    مذجاهعد ارلعق آعت ظايةتتعكع زةبذردعن اهللا تاظاال تةرعصعدعن حىشكةن ب
)  نةسهةتلةردعنـخةؤةرلةر، ؤةز (دا اهللا غا ظعبادةت قعلغذحع قةؤم ظىحىن ) قذرظان(بذ  لعدذذتذآأزدة ت

ار  ةرلعك ب ة يئت ةيغةمبعرع بولغان   ظةلؤةتت ةنع اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة ص ةد ظةلةيهعسساالمغا  ي مذهةمم
يذص بةرضةن شةرعظعتعنعث    ورىص ؤة رازع بولذص يولغا ق  أزع ياخشع آ  أحىشىرىلضةن بذ قذرظاندا اهللا تاظاال ظ      

أز خاهعشلعرعغا بويسذنذشتعن اهللا تاظاالغا              عيوآأرسةتمعسع ب  حة اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلغان، شةيتان ؤة ظ
ةر، ؤةز   ىن بويسذنذشنع ظةال آأرضةن آعشعلةر ظىح   ايدعلعق نةرسعلةردعن   هةتلةرع نةس ـخةؤةرل ة   ؤة ص ظةلؤةتت

  . يئتةرلعك بار
  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صىتكىل ظالةمضة رةهمةت قعلعنعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا 

)سئنع بعز صىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن صةقةت رةهمةت قعلعصال ظةؤةتتذق!) ظع مذهةممةد اهللا  يةنع
اال ة،تاظ ذ ظايةتت ص     ب ةت قعلع ة رةهم ان ظةهلعض ىتىن جاه االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعمعز مذهةمم  ص

ةؤظة دعن خ دذئةر بؤةتكةنلعكع ةتنع ق.رع ذ رةهم ذ نو شذثا آعمكع ب ذل قعلسا ؤة ب ا، ىمةتكة شئب آرع قعلس
آرع ىمةتكة ش  ئ بذ ن سا ؤةعبذل قعلمو آعمكع بذ رةهمةتنع ق.رعشعدذئدذنيا ـ ظاخعرةتتة بةخت ـ ساظادةتكة ظ 

دذ         عقعلم ان تارتع ة زعي ا ـ ظاخعرةتت ا، دذني دع   .س داق دئ اال مذن عدا اهللا تاظ ذ توغرعس ةن  :  ب ث بةرض اهللا نع
هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرىص قويغانالرنع   ) ظازدذرذش بعلةن(نئمعتعضة آذفرعلعق قعلغان ؤة ظأز قةؤمعنع     

ذ؟ ع( آأرمعدعثم ةت مةؤقةس دذرآع، ظ) هاالآ ان جةهةننةم ةن يام ذ نئمعدئض دذ، ظ ة آعرع ذالر جةهةننةمض
  . ))1!جاي

ذرظاننع سىص دعةق ذر ؤة : تلةص مذنداق دئ ة هعدايةتت ان آةلتىرضةنلةرض ذ ظعم  -دعلالردعكع شةك (ظ
ة ذالقلعرع    ) شىبهعض دعغانالرنعث ق ان ظئيتماي ادذر، ظعم تعن (شعص ذرظاننع ظاثالش ردذر ) ق ةنع  (ظئغع ي

ذرظاننعث دةؤعتعضة قذالق  ردذر ق ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض ، )سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن ي
ذالرنعث  ذرظان ظ ا(ق ذر ) دعللعرعغ دذ  (آورلذقت ذرعنع آأرمةي ةت ن ذالر هعداي ةنع ظ راقتعن  )ي ذالر يع ة ش ، ظةن

دا قعلعنغذحعالردذر  ان، مذس (نع راقتعن حاقعرعلغ ا يع ذالر هةقنع قوبذل قعلماسلعقتا ظعمانغ ةنع ظ عنعث ي اص
  . )2()يعراقلعقعدعن حاقعرعقنع ظاثلعمعغان آعشعلةرضة ظوخشايدذ

ذ لعم ب ام مذس ة ظعم ذرةي ظةبذ،هةقت دذ ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : رعنعث مذن
االمغا ةيغةمبعرع :صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع دذظا قعلمام ! ظ ةص بةت ةت تعل رعكالرغا لةن ةن؟  مذش س

ةندة دئ االم صةيغةمبةرظة،يعلض نعص ظ «: لةيهعسس دعغان قعلع دذظا قعلع ةص بةت ةت تعل ةن لةن دعمةؤةم  .تعلمع
   .دئدع» تعلدعمةؤةبةلكع رةهمةت قعلعنعص ظ

ذرة ع ظةبذق ةمرع ظعبن ةد ظ ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دعنعث مذن ة فهذزةي: آعن
ذراتتع، شةهةرلةردة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمعنعث سأزلعرعنع آعشعلةرضة ظة   ة ف هذزةي )نع ىبعر آ ( سلعتعص ت

دع الماننعث قئشعغا آةل المان هذزةي.س ةف س ع هذزةي:عض ة ظ دة( صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم !ف اححع )بةزع ع قظ
ةبلعغ   لعص قالغان بولسعمذ سأز قعالتتع، مةن بعر قئتعم صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث                ئآ قعلعص مذنداق   ت

اآع لةنةت        قعمدعن قايسع بعر آعشعنع ظاححع        ممعتىمةن ظ  «: ظاثلعغان دئضةنلعكعنع   عمدا تعلالص سالسام ي
امئظ تعص سالس ان،ي ذ ظعنس اححع ئ م، مةنم علةردةك ظ ذ س دذقنعثم اال.عم آئلع ا، اهللا تاظ ارلعق ئ م بولس ع ب ن

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر29 ــــ 28 سىرة ظعبراهعم )1(
  . يةتنعث بعر قعسمع ـ ظا44 سىرة فذسسعلةت )2(
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ةت قعلعص ظ  ة رةهم ان ظةهلعض ةنتةؤةجاه ذثا.ك ع اهللا ، ش ةت آ  ! ظ ةتنع قعيام ذ لةن اآع ظ ع ي ذ تعلن ذ ىظ ع ظ ن
   .»!قعلعص بةرضعندعغان بعر رةهمةت علوآعشعضة ب

ذنعثغا   ةنع (ظ نعص ي ةت قعلع ة رةهم ان ظةهلعض ارلعق جاه االمنعث ب صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةظةؤةتعلعشع عرالرغا  )ض ةن آاص ذنعث ظعشةنمعض ار ظ داق صايدعسع ب ا،وظال قو دةص س؟قان ذ يذلس اهللا نعثغا ب
ال ظةؤةتتذق سئنع بعز صىتىن ظةهلع جاه !) ظع مذهةممةد (: تاظاالنعث ةقةت رةهمةت قعلعص  ان ظىحىن ص

آعمكع اهللا تاظاالغا ؤة   : دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلغان ظعبنع ظابباسنعث        
ةت آ ة ىقعيام ة ظعشةنس زعلعص آةت           ،نعض ةت يئ ذنعثغا رةهم ة ظ ا ـ ظاخعرةتت دذ  دذني ةن بولع ع اهللا  .ك  آعمك

ارلعق جاهان ظةهلعضة    (شةنمةي آاصعر بولسا،   تاظاالغا ؤة صةيغةمبعرعضة ظع   صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ب
ةر  آمةتلةرضة  مظذ آاصعر ظعلضعرعكع آاصعر ظى) لةن بعةبعؤنعث سة عةتعلضةنلعكؤرةهمةت قعلعنعص ظة    ةلضةن ي

  . أزع جاؤاب بولعدذ دئضةن سعدذ،تعشتةك ظعشالردعن ساقلعنعص قالئالآةت قعلعنعص آايذتذش ؤة ه
 * * * * * * * 

 ö≅ è% $yϑ ¯Ρ Î) # yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ¯Ρ r& öΝ à6ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm üρ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθßϑ Ï= ó¡–Β ∩⊇⊃∇∪ β Î* sù (# öθ©9 uθ s? ö≅à) sù 
öΝ à6çGΡsŒ# u 4’ n? tã [!# uθ y™ ( ÷βÎ) uρ ü”Í‘ ôŠ r& ë=ƒÍ s% r& Θr& Ó‰‹ Ïèt/ $̈Β šχρß‰ tãθè? ∩⊇⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΝ n= ÷è tƒ u ôγ yfø9 $# š∅ÏΒ 

ÉΑ öθs) ø9 $# ãΝ n= ÷ètƒ uρ $ tΒ šχθßϑ çF ò6s? ∩⊇⊇⊃∪ ÷β Î) uρ ” Í‘ôŠ r& …ã& ©# yès9 ×πuΖ ÷G Ïù ö/ ä3©9 ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊇⊇⊇∪ Ÿ≅≈s% Éb> u‘ 
/ ä3÷n$# Èd,ut ù: $$ Î/ 3 $ uΖ š/ u‘ uρ ß≈ uΗ ÷q§9$# ãβ$yètG ó¡ ßϑ ø9$# 4’ n?tã $tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇⊇⊄∪  

ةد( ع مذهةمم رعكالرغا ! ظ ثالر «) مذش علةرنعث ظعالهع دعكع، س ع قعلعن ا ؤةهي ماث
ىز ظأرىسة، ظئيتقعنكع، ) ظعسالمدعن (ظةضةر ظذالر . 108دئضعن »بعرظعالهتذر،سعلةربويسذنامسعلةر؟ ي

ظوخشاش ظذقتذردذم، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان ) هةقعقةتنع هئح آعشعنع ظايرعماستعن (مةن سعلةرضة «
ازا( ةن ) بظ ذ؟ ظذقمايم ذ، يعراقم علةرنعث . 109يئقعنم أزنعمذ، س كارا س ةن ظاش اهللا هةقعقةت

) يةنع سعلةرضة بئرعلعدعغان جازانعث آئحعكعشع(سةنكع، ظذ م بعلمة.تذرعدذ يوشذرغانلعرعثالرنعمذبعلعص
ق  عناق ؤة ؤاقعتلع ىن س علةر ظىح ذمكعن  س ع م ايدعلعنعش بولذش ع (. 111»ص ةيغةمبةر ظئيتت ) ص

ارغعن، ) مئنعث بعلةن مةآكة آذففارلعرعنعث ظارعسعدا ! (رؤةردعضارعمصة« ةن هأآىم حعق ادعللعق بعل ظ
بعزنعث صةرؤةردعضارعمعز مةرهةمةتلعك اهللا دذر، سعلةرنعث بوهتان سأزلعرعثالرغا قارشع اهللا دعن ياردةم 

  . 112»تعلةيمةن
  رعش ظعكةنلعكع توغرعسعدا ؤةهيعنعث غايعسعنعث اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشقا حاقع

دذ   داق دئيعشكة بذيرذي رعكالرغا مذن االمنع مذش اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةد (: اهللا تاظ ع مذهةمم ! ظ
» ماثا ؤةهيع قعلعندعكع، سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، سعلةر بويسذنامسعلةر؟«) مذشرعكالرغا

عن علةر  دئض ذنعثغا ظةضئشةمس علةر ظ ةنع س ذنعثغا ي عن ؤة ظ علةر؟ دعض ذالر . بويسذنامس ةر ظ ظةض
ظوخشاش ) هةقعقةتنع هئح آعشعنع ظايرعماستعن(مةن سعلةرضة «يىز ظأرىسة، ظئيتقعنكع، ) ظعسالمدعن(

ذردذم ةث ظ   ظذقت ا ج علةر ماث ذددع س ةنع خ دةكي دةك      ئالن قعلغان ذدا بولغان ادا ـ ج دعن ظ ذ ، ؤة مةن  مةنم
  . ضعنئ د،لماقحع بولغانلعقعمنع ظوقتذردذموظادا ـ جذدا ب ؤة سعلةردعن ئالن قعلماقحعسعلةرضة جةث ظ

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا  : اهللا تاظ انحع قعلعشتا حعث تذرس ذالر سئنع يالغ ةر ظ مئنعث «: ظةض
ادا     دذر، مئنعث ظةمةلعمدعن سعلةر ظ أزةثالر ظىحىن دذر، سعلةرنعث ظةمةلعثالرمذ ظ أزةم ظىحىن  -ظةمةلعم ظ

ادا      جذدا سعلةر، سعلةرنع ذ ظ ةن ـث قعلمعشعثالردعن مةنم ان  ( جذدام ر بعراؤنعث قعلغ ة بع راؤ يةن ةنع بع ي
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ةس ار ظةم ذناهعغا جاؤابك عن» )ض ةن )1( دئض ةن(ظةضةرس دة تىزض ةت ) مذظاهع دعن خعيان قةؤم
ةنع سةن   (رذقلذق بعلةن تاشالص بةرضعن     و ي-سةزسةث، مذظاهعدعسعنع ظذالرغا ظوحذق     ) ظاالمةتلعرعنع( ي

ةن مذظ تعن،       بعل ذم قعلماس عز هذج ذالرغا تذيذقس ة، ظ ع آأرىلس ةت شةصعس دعن خعيان كةن قةؤم دة تىزىش اهع
ويغعن  ذرذص ق ذالرغا ظذقت ةن ظ دع بعل انلعقعنع ظال دعن قالغ اظعنالرنع ). مذظاهعدعنعث ظةمةل ةن خ اهللا هةقعقةت

دذ ت تذتماي ةن .))2دوس ىلهعنعث ي ةن س دعن سع تىزىلض دعن قالدذرذلغانلعقع ذ نعثمذئظةمةل  ؤة ظذالرنعثم
   .ظوخشاش خةؤعرع بولذص قالسذن

 ة «يىز ظأرىسة، ظئيتقعنكع، ) ظعسالمدعن(ظةضةرظذالر ةتنع هئح آعشعنع (مةن سعلةرض هةقعق
تعن ذردذم) ظايرعماس اش ظذقت ذدا ب       ظوخش ادا ـ ج دعن ظ علةرنعث مةن ةن س ةنع م دعغانلعقعثالرنع علو ي
   .دعغانلعقعمنع ظذقتذردذمعلونعثمذ سعلةردعن ظادا ـ جذدا بئبعلضةحكة م

  قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

 ظازاب(سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان (يئقعنمذ، يعراقمذ؟ ظذقمايمةن يةنع )قعيامةت آذنع بولعدعغان (
ةن ظاشكارا . راقمذ بعلمةيمةن ظةمما ظذنعث ؤاقتع يئقعنمذ ياآع يع. يىز بئرعدذ قذم  وظذ ظازاب ح   اهللا هةقعقةت

دذ  ةنع اهللا تاظاال هةقعقةتةن هةممة يوشذرذن      سأزنعمذ، سعلةرنعث يوشذرغانلعرعثالرنعمذ بعلعص تذرع  ي
انلعقعنع  شتة نئمة ظعش   عنىرأ ؤة يوشذرذن قعلغان ظعشلعرعنع، آ     اظعشالرنع، بةندعلةرنعث ظاشكار   ؤة قعلعؤاتق

ياخشع   ،آأص بولسذنظاز ياآع  مةيلع   ظعش   قعلغان. لعؤاتقانلعقعنع ظوبدان بعلعدذ   نئمة ظعش قع   ظاستعرعتتعن
  . رعدذئ يامان بولسا جازاسعنع ب،مذآاصاتعنععال بولس
سعلةر ظىحىن سعناق ؤة ) يةنع سعلةرضة بئرعلعدعغان جازانعث آئحعكعشع(سةنكع، ظذ مبعلمة

مئنعث بعلةن مةآكة ! (صةرؤةردعضارعم«) يتتعصةيغةمبةر ظئ( »ؤاقعتلعق صايدعلعنعش بولذشع مذمكعن
ضىحع  ئغانحع دلنع يائنعث بعلةن مئ يةنع م  ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقارغعن ) آذففارلعرعنعث ظارعسعدا 

  . نعث ظارعسعنع ظادعللعق بعلةن ظايرعغعنقةؤمعم
دع  داق دئ ةتادة مذن عدا ق ذ توغرعس ارلعق : ب ةيغةمبةرلةرب ارعمعز: ص ز ب! صةرؤةردعض ةن بع عل

ارغعن، سةن هأآىم حعقارغذحعالرنعث ظةث ياخشعسعدذرسةن                   ))3»قةؤمعمعزنعث ظارعسعدا هةق هأآىم حعق
   .دعذيرذشكة بئيع اهللا تاظاال صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعمذ شذنداق د.دةيتتع

لةم     ع ظةس د ظعبن ك زةي عدا مالع ذ توغرعس دذ  نب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : عث مذن
ةث م صةيغةمبةرظةلةي االم ج ةندة ةهعسس دانعغا آةلض ارعم« :ي ة ! (صةرؤةردعض ةن مةآك ث بعل مئنع

عدا  ذففارلعرعنعث ظارعس ارغعن ) آ أآىم حعق ةن ه ادعللعق بعل عظ ارعمعز  .» دةيتت ث صةرؤةردعض بعزنع
ةن  اردةم تعلةيم ن ي ع اهللا دع أزلعرعثالرغا قارش ان س علةرنعث بوهت ةتلعك اهللا دذر، س ةنع   »مةرهةم ي

ذسعلةرنعث  ان خعل  خعلم ان بوهت االسأزلعرعثالرغا قارشع ؤة يالغ ةناهللا تاظ اردةم تعلةيم اال .دعن ي  اهللا تاظ
  . ماثا ياردةم بةرضىحعدذر

عدع     عرع تىض ةنبعيانعث تةصس ىرة ظ ةن س ذنعث بعل ث    . ش ةت آىنعنع ث قعيام ةرةملعك اهللا تاظاالنع آ
  ! ظئغعرحعلعقلعرعدعن ساقلعشعنع ظىمعد قعلعمعز

                                                 
  . ـ ظايةت41 سىرة يذنذس )1(
  . ـ ظايةت58 سىرة ظةنفال )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89 سىرة ظةظراف )3(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
قورقذثالر، قعيامةتنعث زعلزعلعسع هةقعقةتةن ) يةنع ظازابعدعن(صةرؤةردعضارعثالردعن ! ظع ظعنسانالر

ال .1حوث ظعشتذر  ان ظاي ر سىت ظئمعتعؤاتق ئلعش ( ظذ آىندة هةر بع اص ق ذنحتعن تئثعرق اتتعق قورق ق
عؤاتقان بوؤعقعنع ظذنتذيدذ، هةر بعر هامعلدار ظايالنعث بويعدعن ظاجراص آئتعدذ، ظعنسانالرنع ظئمعت) بعلةن

 -دئمةك، قعيامةتنعث دةهشعتع ظذالرنع ظةس (مةس ظةمةس ) هةقعقةتتة(مةس آأرعسةن، هالبذآع، ظذالر 
  .2، لئكعن اهللا نعث ظازابع قاتتعقتذر)هوشعدعن آةتكىزىؤةتكةن

   توغرعسعدا ذق ظةهؤالالرولعدعغان قورقذنحلبؤاقتعدا قعيامةت 
دعلعرعنع ظ  اال بةن دذ عزأاهللا تاظ قا بذيرذي ذالردعن قورقذش ةتنعث  ئدا آنعيئق غا ؤة ظ دعغان قعيام لع

ذنحلعق ظ ةؤةر بةقورق دعن خ دذئهؤاللعرع ة. رع ذ هةقت اال ب داق داهللا تاظ اتتعق : ذدةي مذن ن ق زئمع
دعكع(زئمعن  تةؤرعتعلضةندة ع يىآلع) قوينع ةرنع(رعن وتالر، ظألىآل ةر، ظ ةنع مةدةنل دا) ي ظعنسان  حعقارغان

بذ آىندة زئمعن ظأزعنعث خةؤةرلعرعنع           دئضةندة » نئمة بولدع؟ «): يةنع زئمعنغا (ظذنعثغا  ) يةنع آاصعر (
ع    ( ةن ياخش تعدة ظعشلةنض ذنعث ظىس ةنع ظ الرنع -ي ان ظعش دذ )  يام ذم قعلع اغالر  )1( مةل ن ؤة ت زئمع
دعن( أتعرعلعص ) ظورذنلعرع ر(آ ة - بع ذص ) بعرعض ةن (ظذرذل ذؤعلعص آةتك دا) ظ ش    حاغ وث ظع دة ح ذ آىن ب
زئمعن قاتتعق تةؤرعتعلضةن، تاغالر صارحعلعنعص توزاندةك توزذص آةتكةن           2( (يىز بئرعدذ ) يةنع قعيامةت (

ةت  دا، قعيام عنع (حاغ ةن دةرعجعس ىزىش بعل ا آعرض ةرنع دوزاخق ىرعدذ ) بةزعل ةرنع جةننة(حىش ة بةزعل تك
  .)3(آأتىرعدذ) آعرضىزىش بعلةن دةرعجعسعنع

ةر ال   :  بةزعل ذش باش ةت بول عص قعيام أمرع ظاخعرلعش ث ظ ع دذنيانع ذ تةؤرعتعلعش ث ب غان نزئمعننع
  . دئدع، ؤاقتعدا بولعدذ

                                                 
  .كعحة ـ ظايةت4ـ ـــ 1رة زةلزةلة ى س)1(
  . ـ ظايةتلةر15 ـــ ـ14 سىرة هاققة )2(
  .تكعحة ـ ظاية6ـ ـــ 3 سىرة ؤاقعظة )3(

ظايةت  78                      هةج         سىرة          عدة نازعل بولغان  دعنمة



  
  
  
  

 

 156                                                                                                     هةجسىرة  ـ 22
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

 تذر وث ظعش ةن ح ةتنعث زعلزعلعسع هةقعقةت ع جةرعر  قعيام دة  ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ب
داق دئض  ةنعث مذن دذظةلقةم ةت قعلع ع : ةنلعكعنع رعؤاي ذ زعلزعلعس ةتنعث ب ع( قعيام ةت ) تةؤرعنعش قعيام
  .بولذشتعن بذرذن بولعدذ

ةر ذنحلعق ظ  : بةزعل ذ قورق ايعم بولغان  هؤالالةب ةت ق يعنر قعيام دىرىلىص  ،دعن آئ دعن تعرعل  قةبرع
اشنع ظعبنع جةرعر     بذ قار .دئدع ، يعغعلغاندعن آئيعن بولعدذ    غا )هيةنع مةهشةرضا (يدان  ةتوصلعنعدعغان م 

   :صاآعت قعلعص آةلتىردعظذنعثغا  تأؤةندعكع هةدعسالرنع  ؤةتوغرا دةص قارعدع
ةد  ام ظةهم دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيننعث مذن ع هىس ران ظعبن ةردة  :  ظعم ر سةص بع

! ظع ظعنسانالر:  آئتعؤاتاتتع، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالممئثعص) ا صاراثلعشعصربةزعلعرع ظأزظا(ساهابعلةر 
ظذ . قورقذثالر، قعيامةتنعث زعلزعلعسع هةقعقةتةن حوث ظعشتذر ) يةنع ظازابعدعن (صةرؤةردعضارعثالردعن 

ةن (آىندة هةر بعر سىت ظئمعتعؤاتقان ظايال  ئلعش بعل اص ق ذنحتعن تئثعرق اتتعق قورق ان ) ق ظئمعتعؤاتق
راص آئتعدذ، ظعنسانالرنع مةس آأرعسةن، بوؤعقعنع ظذنتذيدذ، هةر بعر هامعلدار ظايالنعث بويعدعن ظاج 

ذالرنع ظةس (مةس ظةمةس ) هةقعقةتتة(هالبذآع، ظذالر   هوشعدعن -دئمةك، قعيامةتنعث دةهشعتع ظ
اهابعلةر س. قذدعوظ  دئضةن ظايةتلةرنع يذقعرع ظاؤازدا، لئكعن اهللا نعث ظازابع قاتتعقتذر)آةتكىزىؤةتكةن

دعغانلعقعنع  سة ةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بعر نةر    زلةتتع ؤة ص  ئبذنع ظاثالص مئثعشعنع ت    ةرةز    دةي قعلعص   ص
ذنعث الندع ظ عغا توص ذالر .  ظةتراص االم ظ ةنلعكعنع   «: غاصةيغةمبةرظةلةيهعسس ىن ظعك ع آ ث قايس ذ آىننع ش

ادةم   ذ ظ علةر؟ ظ االمبعلةمس دعغان عحاقعر ظةلةيهعسس ةت(لع دذر )قعيام ادةم .آىن اال ظ ذغ اهللا تاظ  ظذل
دذ  ظايرعغعن،   تعلمةآحع بولغانالرنع ةؤةزاخقا ظ و د !ظع ظادةم : منع حاقعرتعص ظذنعثغا  ظةلةيهعسساال ادةم   .دةي  ظ

االم ارعم :ظةلةيهعسس ع صةرؤةردعض ادةم  !  ظ ك ظ اودقانحعلع دذ؟ زاخق دذ ظايرعلع ةر . دةي اال ه  1000 اهللا تاظ
اثالص س   . دئدع » دةيدذ،  زاختا ؤة بعرع جةننةتتة بولعدذ    ودع   999آعشعدعن   اهابعلةر جعم بولذشذص   بذنع ظ

 خذش بئشارةت «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذنع آأرىص   . عمذ بارمعدع ك هةتتا ظذالرنعث ظاغزع ضةص    .آةتتع 
،  بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع    ظعلكعدةظئلعثالر ؤة ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعثالر، جئنعم  
يامان  ( ظعحعدعن  )1(رعنعثلع شةيتاننعث بالعبعلةنيهعسساالم سعلةر هةقعقةتةنمذ يةجذج ـ مةجذج ظادةم ظةلة 

ارةت       )  سةؤةبعدعن عظعشالرنع قعلغانلعق  حوث ظعككع ضذرذه بعلةن بعللة         هاالك قعلعنعص آةتكةنلةردعن ظعب
ع نعث سانع بةك  آعشعلةر دا،تعلغانئسعلةر، بذ ظعككع ضذرذه ق    عبول از    . دئدع )2(»يعدذ آأص  ساهابعلةر بعر ظ

ة  .دعل ةظةسلعضة آ  ادةت قعلعثالر ؤة خذش ـ بئشارةت        ـ ياخشع ظةمةل      «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم يةن ظعب
نعم  ةن قةسةم قعلعمةنكعظعلكعدة ظئلعثالر، جئ امع بعل ة ، بولغان زات اهللا نعث ن سعلةر باشقا ظىممةتلةرض

عنعث بئقعن  دا تأض ذتع  عقارعغان ذالغنعث ص اآع ظ عحثتة(كع دعدعكع ي عل )ةض ا ظوخشايس دع» ةر قارعغ ذ . دئ ب
  .هةدعسنع تعرمعزع ؤة نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان

 ظعمران ظعبنع هىسةيننعث    ،ظعمام تعرمعزع : بايانعدا مذنداق دةص آةلدع   بذ هةدعسنعث يةنة بعر خعل      
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث : مذن انالراهللا تاظاالنع ع ظعنس ارعثالردعن ! ظ ةنع (صةرؤةردعض ي

دعن ذثال) ظازابع تذر قورق وث ظعش ةن ح ع هةقعقةت ةتنعث زعلزعلعس ىت .ر، قعيام ر س ةر بع دة ه ذ آىن  ظ
ظئمعتعؤاتقان بوؤعقعنع ظذنتذيدذ، هةر ) قاتتعق قورقذنحتعن تئثعرقاص قئلعش بعلةن(ظئمعتعؤاتقان ظايال 

انالرنع مةس  دذ، ظعنس اجراص آئتع دعن ظ ث بويع دار ظايالنع ر هامعل ذالر تبع ذآع، ظ ةن، هالب  آأرعس
                                                 

ان ظ     ألذشع م  ومةقسةت جعنالر بلعرعدعن ع ظعبلعسنعث بال )1( ة ظوخشاش ظعم ذ بعزض قا ب ئمكعن، حىنكع جعنالرم د يرذلويتعش ان    غان ذ ظعم ذالرنعث ظعحعدعم ذر، ظ
  . يامان ظعشالرنع قعلغانالرمذ بار،يتمايئظعبادةت قعلغانالر ؤة ظعمان ظـ  ياخشع ظةمةل ،يتعصئظ
ةك ذ يةنع بذ ظعككع ض    )2( ا د  آأص رذهنعث سانع ب ا و بولغاحق ةر   زاخق دعغان ه ن   1000 آعرع ع  999دع ةللةيدذ،   ن ذالر ظعض علةر   ظ ر    س دعغان بع ة آعرع جةننةتك

  . ، دئضةنلعك بولذشع ظئهتعمالغا يئقعنآعرعسعلةرصعرسةنتكة 
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، ) هوشعدعن آةتكىزىؤةتكةن-دئمةك، قعيامةتنعث دةهشعتع ظذالرنع ظةس (مةس ظةمةس ) ةتتةهةقعق(
ذر  ازابع قاتتعقت ث ظ ئكعن اهللا نع االمغا ل ايعتع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن ظ تعد  دئض ةر ظىس دا عكع سةص  حاغ

دةص ؟ سعلةر  ظعكةنلعكعنع بعلةم  قايسع آىن  نعثآىن شذ«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ساهابعلةردعن .حىشتع
ور اهابعلةر.دععس دذ: س ةيغةمبعرع بعلع ث ص ةردع،  اهللا ؤة اهللا نع اؤاب ب االم. دةص ج  :صةيغةمبةرظةلةيهعسس

االمغا    « ادةم ظةلةيهعسس دة ظ ذ آىن اال ظ ر آىنكع اهللا تاظ ذنداق بع ذ ش ادةم: ظ ع ظ ا ظو د!ظ ةآحع ةزاخق ؤةتعلم
ادةم    ! صةرؤةردعضارعم ظع   : ظادةم ظةلةيهعسساالم  .دةيدذ ظايرعغعن،   بولغانالرنع ا ودقانحعلعك ظ  ظايرعلعدذ؟   زاخق

د اال. ذدةي ةر:اهللا تاظ عدعن 1000  ه دذ   ودع  999 آعش ة بولع رع جةننةتت ا ؤة بع دذ، زاخت دع»دةي ذنع . دئ  ب
اثالص ساهابعلةر يعغلعشعص آةتتع ذنع آأرىص.ظ ا يئقعنلعشعثالر «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ب اهللا تاظاالغ

ةيغةمبةر بولذص آ      ؤة توغرا يولدا ب    ةيغةمبةر ص لعشتعن بذرذن ظذنعث ظادةملعرعنعث ظعحعدعن      ئولذثالر، بعر ص
ا آ ذقتا ياشعغان نذرغذنلعغان آعشعلةر ظأتكةن، دوزاخق دعغان ظازغذنل ) 999 آعشعدعن 1000هةربعر (عرع

دذ،  ةر آعشع شذالردعن ظئلعنع دذ، سعلةر  ئبذالرمذ يظةض عقالردعن ظئلعنع ةن باشقا تعشمعسة آئمع مذناص بعل
.  دئدع »غا ظوخشاش   عقار) تةنضعحةك (دعكع  ع كع ياآع تأضعنعث بئقعن    دعتعصذ ظذالغنعث   عسالعظىممةتنعث م 

ة آعرعشكة   هةقعقةتةن مةن سعلةرنعث جةننةتك       «: ظاندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سأزعنع داؤامالشتذرذص      
أت   اثالص ساهابعلةر   .ئدع د »ثالرنع ظىمعد قعلعمةن عن بعرع بولذش  تعاليعق بولغانالرنعث ت ذنع ظ ظالالهذ ( ب

ةرظة ةتتع ) آب عص آ ةآبعر ظئيتعش االم.دةص ت دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس علةرنعث  «:  ظان ةن س ةن م هةقعقةت
 شذنعث بعلةن   . دئدع »بعرع بولذشعثالرنع ظىمعد قعلعمةن   تعن ة آعرعشكة اليعق بولغانالرنعث ظىح جةننةتك
ةآبع  )  ظةآبةر ظالالهذ(ر  ساهابعلة هةقعقةتةن  «:  ظاندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  .ر ظئيتعشعص آةتتع    دةص ت

علةرنعث جةننةتك   ةن س ةن      م د قعلعم عثالرنع ظىمع ع بولذش ث يئرعم ق بولغانالرنع كة اليع دع، »ة آعرعش  دئ
ة   اهابعلةر يةن ةر(س ةتتع ) اهللا ظةآب عص آ ةآبعر ظئيتعش ةين .دةص ت ع هىس ران ظعبن ةن: ظعم   م

ة آعرعشكة اليعق بولغانالرنعث ظىحنعث      هةقعقةتةن مةن سعلةرنعث جةننةتك   «: نعثصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم
  . ، دئدع بعلمةيمةندئضةن ياآع دئمعضةنلعكعنع» ظعككعسع بولذشعثالرنع ظىمعد قعلعمةن

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظعدنعث مذن ةردة ظةبذس ذ ي ذخارع ب ام ب : ظعم
االم ع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت آىن اال قعيام ادةماهللا تاظ ع ظ االم ! ظ ادةم ظةلةيهعسس دذ، ظ ش و خ:دةي

ارعم اقعر !صةرؤةردعض ةن ح اؤاز بعل ىك ظ االم ظىنل ادةم ظةلةيهعسس دعن ظ دذ، ظان ئنع : لعصع دةي اال س اهللا تاظ
ر بعبال دعن بع ا ونع دعلىآألعرعث قا زاخق دذوبظايرعش دذئد، يرذي االم.يعلع ادةم ظةلةيهعسس ع : ظ  ظ

ا  دو ع999آعشعدعن   1000 هةر  : اهللا تاظاال .دةيدذ ظايرعلعدذ؟ زاخقاودعلعك ظادةم  قانح! صةرؤةردعضارعم  زاخق
دذ،  دذظايرعلع اثالص .دةي ذنع ظ دار ظايال  ب ر هامعل ةر بع ثه دعن نع دذهامعلعسع  بويع اجراص آئتع الر ، ظ ياش
رعص آ دذ، ئقئ اال (تع الع اهللا تاظ علةرنعث ه انالرنع مةس) آعش ذآع، تظعنس ةن، هالب ذالر  آأرعس ظ

، ) هوشعدعن آةتكىزىؤةتكةنـقعيامةتنعث دةهشعتع ظذالرنع ظةس دئمةك، ( ظةمةس تمةس) هةقعقةتتة(
  . دئدع )ظايعتعدة بايان قعلغاندةك بولذص آئتعدذ دئضةن (لئكعن اهللا نعث ظازابع قاتتعقتذر

ةيغةمبةر  ىرأبذنع آ . آةتتعثىص ساهابعلةرضة بةك ظئغعر آةلدع، هةتتا ظذالرنعث حعرايلعرع ظأ  بذ ص ص
جةننةتكة  (يةجذج ـ مةجذجدعن ؤة     ع  999)  آعشعدعن 1000 هةر  ظايرعلعدعغانزاخقاود(«: ظةلةيهعسساالم

دا ظاق ظأآىزنعث بئقعن      ،   بعرع سعلةردعن بولعدذ   )آعرعدعغان ارا  ع سعلةر باشقا ظىممةتلةرضة قارعغان دعكع ق
ث ب   ارا ظأآىزنع اآع ق ىك ي اق تىآعقعنئت ععضدعكع ظ علةرنعث جةننةتك  . لةرة ظوخشايس ةن س ةن م ة هةقعقةت

أت  رع بولذشتعنآعرعشكة اليعق بولغانالرنعث ت ةنذ بع د قعلعم دع»ثالرنع ظىمع ز. دئ اثالص  بع ذنع ظ اهللا ( ب
ةر ذق  ) ظةآب عص آةتت ةآبعر ظئيتعش االم .دةص ت دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس علةرنعث   «:  ظان ةن س ةن م هةقعقةت
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 شذنعث بعلةن   . دئدع »ثالرنع ظىمعد قعلعمةن    ذبعرع بولذش  تعن  عث ظىح ة آعرعشكة اليعق بولغانالرن   جةننةتك
ز  ةر(بع ذق ) اهللا ظةآب عص آةتت ةآبعر ظئيتعش االم.دةص ت دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن«:  ظان ةن م  هةقعقةت

ة       »ثالرنع ظىمعد قعلعمةن    ذاليعق بولغانالرنعث يئرعمع بولذش    ة آعرعشكة   جةننةتك سعلةرنعث  دئدع، بعز يةن
   .دةص تةآبعر ظئيتعشعص آةتتذق) آبةراهللا ظة(

ذنحلعق ظ   ث قورق ةت آىنعنع ةر  ةقعيام ةدعس ؤة ظةس ةن ه ص آةلض ان قعلع ايعتعهؤاللعرعنع باي   ناه
  .معزعاهللا تاظاال خالعسا بذالرنع باشقا يةرلةردة آةلتىرذر، تآأص

قعيامةتنعث  :دعقعيامةت آىنعنعث ظةهؤاللعرع قورقذنحلعق بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئ        
يةنع (قعيامةتنعث زعلزعلعسع . يةنع بذ آاتتا ؤة ظاجايعب بعر ظعشتذر زعلزعلعسع هةقعقةتةن حوث ظعشتذر

  . رالردذحيدا بولعدعغان قورقذنة صرغابولسا قعيامةت آىنع دعلال) تةؤرعنعشع
ذ ال  ظ ان ظاي ر سىت ظئمعتعؤاتق ةر بع دة ه ئلع(آىن اص ق ذنحتعن تئثعرق اتتعق قورق ةنق ) ش بعل

دذ  ع ظذنتذي ان بوؤعقعن ةنلعكتعن    ظئمعتعؤاتق ذص آةتك ةن بول ذنحع بعل ث قورق ةت آىنعنع ةنع قعيام ر ،ي  بع
ةمحعكعنع سئلعص     ا ظ ةث سأيىملىك بوؤعقعنعث ظاغزعغ ا ظ ان ظان ان آعشع بولغ ةث مئهرعب ىن ظ وؤاق ظىح ب

  .تذرذقلذقمذ ظذنع ظذنتذيدذ
اجرا دعن ظ دار ظايالنعث بويع ر هامعل ةر بع دذه ذالر بةك قورقذص آةتكةنلعكتعن ص آئتع ةنع ظ  ي
) هةقعقةتتة( آأرعسةن، هالبذآع، ظذالر تظعنسانالرنع مةس. ص قويعدذن تذغذذلعشتعن بذرئآ تعق ؤاتذغذش
، لئكعن اهللا نعث ) هوشعدعن آةتكىزىؤةتكةن-دئمةك، قعيامةتنعث دةهشعتع ظذالرنع ظةس ( ظةمةس تمةس

   .ظازابع قاتتعقتذر
* * * * * * *   
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ة هئحقانداق دةلعلسعز مذنازعرعلعشعدذ، ظىستعد) نعث قذدرعتع ؤة سىصةتلعرع(بةزع آعشعلةر اهللا  

ذففارالرنعث آاتتعباشلعرعغا (هةر بعر سةرآةش شةيتانغا   اهللا .3ظةضعشعدذ ) يةنع هةقتعن توسقذحع آ
ةمنعث ظازابعغا  دذ ؤة جةهةنن ذنع ظازدذرع هأآىم قعلعدذآع، آعمكع شةيتانغا ظةضعشعدعكةن، شةيتان ظ

  . 4سأرةيدذ
  ظةيعبلةش توغرعسعداشةيتانغا ظةضةشكىحعلةرنع 

ة،   ذ ظايةتت اال ب أر   اهللا تاظ ىز ظ ةتتعن ي ةن هةقعق ة حىشىرض ش ـ            ى صةيغةمبةرلعرعض أز ؤة ظع ص، س
نالردعن بولغان سةرآةش شةيتانغا ظةضعشعص دة ظعنسان ؤة جع ةرنعث  (،هةرعكةتلعرع قعيامةت آىنع ظألىآل

دعن  ةن ؤة اهللا تاظاالنع   ) قةبرع دعغانلعقعغا ظعشةنمعض ا تعرعلع دعغان   قايت ا تعرعلدىرةلةي ةرنع قايت ث ظألىآل
ا بذ   .  ظعنكار قعلغذحعالرنع قاتتعق ظةيعبلعدع  نعقذدرعتع ا يولغا ماثغا      توغرا مان ىز ظأرىص خات ن،  يولدعن ي

ةنع بعد (ظعسالم دعنعغا دعن نامع بعلةن ظأزضةرتعش آعرضىزضىحعلةرنعث     ةت ي قتعكع ذؤة ظازغذنل ) خورالرنعثظ
ةتنع تاشالص هاؤايع ـ هةؤةس ؤة        نعث اهللا تاظاال بذالر.آعشعلةرنعث هالعدذر  صةيغةمبعرعضة حىشىرضةن هةقعق

لعنعص  عغا ظاساس ث ظاهكام   ،خاهعش ةن دعننع امع بعل ن ن ىزعدعغان    دع ةرتعش آعرض ا ظأزض لعرعغ
ةزع  :آعشعلةر هةققعدة مذنداق دئدع    خعل  شذثا اهللا تاظاال بذ      . شقةدةملعرعنعث سأزلعرعضة ظةضعشعدذ   ئص ب

ر ) نعث قذدرعتع ؤة سىصةتلعرع ( آعشعلةر اهللا  ظىستعدة هئحقانداق دةلعلسعز مذنازعرعلعشعدذ، هةر بع
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ذففارالرنعث آاتتعباشلعرعغا (سةرآةش شةيتانغا  ةنع هةقتعن توسقذحع آ اهللا هأآىم . ظةضعشعدذ ) ي
 رةيدذقعلعدذآع، آعمكع شةيتانغا ظةضعشعدعكةن، شةيتان ظذنع ظازدذرعدذ ؤة جةهةننةمنعث ظازابعغا سأ

ازاب بولغان جةهةننةمنعث ظازابعغا     نادامةت حةآتىرضىحع  ظاخعرةتتة  ،يةنع شةيتان ظذنع دذنيادا ظازدذرذص     ظ
  . باشاليدذ

.  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ،حىشتعهةققعدة   ظعبنع هارعس    عبذ ظايةت نةزر  : سذددع ظةبذمالعكنعث 
  . بذ هةقتة ظعبنع جذرةيجمذ شذنداق دئدع

 * * * * * **  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖ ä. ’Îû 5= ÷ƒu‘ zÏiΒ Ï]÷è t7ø9 $# $̄Ρ Î* sù / ä3≈ sΨ ø) n= yz ÏiΒ 5>#u è? §ΝèO ÏΒ 7π xôÜ œΡ §Ν èO ôÏΒ 

7π s)n= tæ ¢ΟèO ÏΒ 7πtó ôÒ–Β 7πs) ¯= sƒ ’Χ Î ö xî uρ 7π s)̄= sƒ èΧ t Îit7 ãΨ Ïj9 öΝ ä3s9 4 ” É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# $tΒ â !$ t±nΣ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β §Ν èO 

öΝ ä3ã_Í øƒ éΥ Wξ øÏÛ ¢Ο èO (#ûθ äóè= ö7 tFÏ9 öΝ à2£‰ ä© r& ( Ν à6Ζ ÏΒ uρ ̈Β 4’ ¯ûuθ tG ãƒ Ν à6Ζ ÏΒ uρ  ¨Β –Š uãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒö‘ r& Í ßϑ ãèø9 $# 

Ÿξø‹ x6Ï9 zΝ n= ÷ètƒ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 8Ν ù= Ïæ $Z↔ ø‹ x© 4 “ u s?uρ š⇓ö‘ F{$# Zο y‰ ÏΒ$yδ !#sŒÎ* sù $ uΖ ø9 u“Ρr& $ yγøŠ n= tæ u !$yϑ ø9 $# ôN ¨” yI÷δ $# ôM t/ u‘ uρ 

ôM tFt6 /Ρ r&uρ  ÏΒ Èe≅ à2 £l÷ρ y— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ y7 Ï9 s̈Œ ¨β r' Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ut ù: $# …çµ ¯Ρr& uρ Ç‘øt ä† 4’ sAöθ uΚ ø9$# … çµ̄Ρ r&uρ 4’n? tã Èe≅ ä. & ó x« 

ÖƒÏ‰ s% ∩∉∪ ¨β r&uρ sπ tã$¡¡9 $# ×πuŠ Ï?#u ω |= ÷ƒu‘ $pκ Ïù χ r&uρ ©! $# ß]yèö7 tƒ tΒ ’Îû Í‘θç7 à)ø9 $# ∩∠∪  
ا تعرعلعشتعن شةآلةنسةثالر ! ظع ظعنسانالر   ضذمانعثالرنعث تىضعشع ظىحىن (ظةضةر سعلةر قايت

اهللا نعث قذدرعتعنع بايان قعلعش ظىحىن ظاتاثالر (، بعز سعلةرضة )ظةسلعدعكع يارعتعلعشعثالرغا قاراثالر
، ظاندعن لةختة قاندعن، ظابعمةنعدعن) ظالدع بعلةن(تذصراقتعن، ظذنعث ظةؤالدعنع ) ظادةم ظةلةيهعسساالمنع

ذق  تعن ياراتت ارحة ضأش ةن ص ةن ؤة آعرضىزىلمعض ة آعرضىزىلض دعن شةآعلض ادةمنع . ظان ان ظ ز خالعغ بع
علةرنع  دعن س دذرعمعز، ظان ة قال ةن مذددةتكعح دا مذظةيي دعن(بةححعدان ث قارنع ق ) ظاناثالرنع بوؤاقلع

ز  العتعثالردا حعقعرعمع تا (ه علةرنع ظاس دعن س ىح -ظان تا آ دذرعمعز -  ظاس ة تول علةر ) قذؤؤةتك ، س
ذص آئتعسعلةر، ) آامالةت يئشع ( ات بول ةزعلعرعثالر ياشلعقعثالردا ؤاص قعران ؤاقتعثالرغا يئتعسعلةر، ب

بعلضةندعن آئيعن هئح نةرسعنع بعلمةس هالعتعثالرغا قايتذرذلذشعثالر ظىحىن، ) ظعلضعرع(بةزعلعرعثالر، 
ا تعر (رذلعسعلةر، قالدذ) هايات(ناهايعتع قئرعص آةتكىحة  لدىرىشكة عاهللا تاظاالنعث ظألضةنلةرنع قايت

سةن زئمعننع قاقاس آأرعسةن، ظذنعثغا بعز ) قادعر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان يةنة بعر دةلعل شذآع
 .5يامغذر ياغدذرساق ظذ جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بئرعدذ

ذ  ةنع اهللا (ب ع ي دةك يارعتعش ىملىآلةرنع يذقعرعقع اننع ؤة ظأس ث ظعنس ةق )تاظاالنع ث ه ، اهللا نع
ة  ةنلعكعنع سعلةرض ادعر ظعك ة ق ةر نةرسعض دعغانلعقعنع ؤة ه ةرنع تعرعلدىرةلةي ةنلعكعنع، ظألىآل ظعك

ك ظألى(شذنداقال قعيامةتنعث شةآسعز بولعدعغانلعقعنع، قةبرعلةردعكع ظألىآلةرنع  .6بعلدىرىش ظىحىندذر
اهللا نعث تعرعلدىرعدعغانلعقعنع بعلدىرىش ) زئمعننع ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىش بعلةن تعرعلدىرضةندةك 

  .7ظىحىندذر
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قتعن بارلعققا آئلعشع قعيامةت آىنع قةبرعدعن قايتا عنسانالر ؤة ظأسىملىآلةرنعث يوقلذ ظ
  تعرعلعص قوصذشنعث هةقلعقعنعث صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ان    قةبرعدعن قايتا تعرعلعص قوصذشقا قارشع       ، يذقعرعدا اهللا تاظاال  ؤة ظذنع ظعنكار قعلعدعغانالرنع    حعقق
ا تعرعلد       ، بذ يةردة  .أتكةن ظعدع بايان قعلعص ظ   دعغانلعقعنع آأرسعتعص   ى قعيامةت آىنع ظألىآلةرنع قايت رةلةي

 سعلةر قايتا تعرعلعشتعن ظةضةر! ظع ظعنسانالر:  صاآعتالرنع بايان قعلعص مذنداق دئدعيسسعئرعدعغان هئب
اهللا (، بعز سعلةرضة )ضذمانعثالرنعث تىضعشع ظىحىن ظةسلعدعكع يارعتعلعشعثالرغا قاراثالر(شةآلةنسةثالر 

ظالدع (تذصراقتعن، ظذنعث ظةؤالدعنع ) نعث قذدرعتعنع بايان قعلعش ظىحىن ظاتاثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنع
ارحة ظابعمةنعدعن، ظاندعن لةختة قاند ) بعلةن دعن شةآعلضة آعرضىزىلضةن ؤة آعرضىزىلمعضةن ص عن، ظان

   .ضأشتعن ياراتتذق
   قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا ؤة بالعنعث بالعياتقذدا تةرةققعظعسصئرمعنعث

ة ظعسص ةردة   ئبعرتامح ذ ي يعن ظ كةندعن آئ ذغا حىش ذ   40رما بالعياتق ذنعثغا مذش دذ، ظ ىن تذرع  آ
كةن ظعسص   دة حىش ذددةت ظعحع ذ ظعسص   وذ قرمعالرمئم دعن ظ دذ، ظان ذلذص تذرع ع  ئش ث خاهعش رما اهللا تاظاالنع

ان     ة ق ل لةخت ذ قعزع دذ، ب ا ظايلعنع ة قانغ ل لةخت ةن قعزع ة  40بعل يعن شةآعلض دعن آئ ىن تذرغان  آ
ارحة ضأش   ر ص ةن بع ذ ض  كةآعرضىزىلمعض دعن ب دذ، ظان ىزىش    أ ظايلعنع ة آعرض تا شةآعلض تا ظاس نع ظاس ش

ةزاالر ص     ويكع قول، آأآرةك، قورساق، ظعككع  ظذنعثدا باش، ظعك   ،باشلعنعص يدا ةتا، ظعككع صذت ؤة باشقا ظ
دذ ذ ض.بولع دة ب دعن   أ بةزع دة شةآعلضة آعرعص بولغان دذ، بةزع ذرذن حىشىص آئتع ش شةآعلضة آعرعشتعن ب

ظاندعن شةآعلضة آعرضىزىلضةن ؤة آعرضىزىلمعضةن  :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. آئيعن حىشىص آئتعدذ
   .رحة ضأشتعن ياراتتذقصا

بعز خالعغان ظادةمنع بةححعداندا مذظةييةن مذددةتكعحة قالدذرعمعز  تذغذلعدعغان (يةنع ظذظادةم
ش أشةآعلضة آعرضذزذلضةن ظذ ض    . بالعياتقذدعن حىشىص آةتمةي تذرعدذ    ) حة عساظعتع آئلعص بولغ  ـ ؤاقتع     

ذنعثغا بعر صةرعشتعنع ظةؤةتعدذ، صةرعشتة ظذنعثغا       اهللا تاظاال ظ  ،بالعياتقذدا قعرعق آىن تذرغاندعن آئيعن      
اآع قعز شةآ       حعرايلعق  لةيدذ، ظذنع اهللا تاظاالنعث خاهعشعحة    ىؤروه ص  اآع سةت، ظوغذل ي ضة آعرضىزعدذ   عل ي

  .  ياآع بةتبةخت بولعدعغانلعقعنع يازعدذ)ياخشع آعشع(لعنع ؤة بةختلعك عؤة ظذنعث رعزقعنع، ظةج
ذخارع ؤة مذسلعم ام ب ذظعم دذ  ب ةت قعلع :  تذغرعسعدا ظعبنع مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

رعص  أزلةص بئ ةدعس س ة ه االم بعزض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىحع ص ت سأزلةنض ىحع ؤة راس ت سأزلعض  :راس
ظانعسنعث قورسعقعدا قعرعق آىن ظعسصئرما      ظذ  : مذنداقتذرهةقعقةتةن سعلةرنعث بعرعثالرنعث يارعتعلعشع     «

ظاندعن قعرعق آىن لةختة قان هالعتعدة تذرعدذ، ظاندعن قعرعق آىن بعر حعشلةم ضأش        . عدذهالعتعدة توصلعن 
اآع           ةختلعك ي ةلعنع ؤة ب ةجعلعنع، ظةم ع، ظ ةؤةتعلعص رعزقعن تة ظ ر صةرعش دعن بع دذ، ظان دة تذرع هالعتع

دذ    قا بذيرذلع أزنع يئزعش أت س ارةت ت دعن ظعب ان آعرض . بةختسعز بولعدعغانلعقع ذنعثغا ج دعن ظ » ىزعدذظان
  . دئدع

   ظأزضعرعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعداتعن قئرعغعحة بالعلعقنعثتئنع ظعنسان
 علةرنع دعن س دعن (ظان ث قارنع ز ) ظاناثالرنع العتعثالردا حعقعرعمع ق ه ذنع  بوؤاقلع ةنع ظ  ي

اثالش، آ   ) ظانعسعنعث قارنعدعن  ( ةدعنع، ظ اجعز    ئرىش، س أب   بولغان زعش، تذتذش ؤة ظويالش ظعقتعدارلعرع ظ
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ازدعن آ    ـ ظ ذنعثغا ظاز اال ظ دعن اهللا تاظ ز، ظان ة حعقعرعمع ذؤ     ىهالةتت عنع       ئةت بؤح ـ ق ا ـ ظانعس دذ ؤة ظات رع
دعن سعلةرنع ظاستا ( :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع       . رعدذئظذنعثغا داؤاملعق آىيىنعدعغان قعلعص ب     ظان

   . ؤاقتعثالرغا يئتعسعلةرقعران) آامالةت يئشع(، سعلةر ) قذؤؤةتكة تولدذرعمعز- ظاستا آىح -
 ،بعلضةندعن آئيعن ) ظعلضعرع(بةزعلعرعثالر ياشلعقعثالردا ؤاصات بولذص آئتعسعلةر، بةزعلعرعثالر

ة  رعص آةتكىح ايعتع قئ ىن، ناه عثالر ظىح ا قايتذرذلذش ةس هالعتعثالرغ عنع بعلم ئح نةرس ات(ه ) هاي
علةر ذؤ              قالدذرذلعس ىح ـ ق رعص آ ةنع قئ ويالش ؤة  عتعثالر، بعرنةرسؤي ذؤئلعش، ظ عنعشة تذت  حىش

اجعزالص آةتك دارعثالر ظ ات قالدذ (ةحعظعقتع علةرعلذرهاي ة). س ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ هللا :  مذن
آىحلىآلىآتعن  ) سعلةرنع (سعلةرنع ظاجعز ياراتتع، ظاندعن سعلةرنع ظاجعزلعقتعن آىحلىك قعلدع، ظاندعن      

دع ؤة   اجعز قعل ة(ظ ة ) سعلةرض ع ي ةممعنع     قئرعلعقن ذ ه دذ، ظ ذنع يارعتع ا ش ع خالعس تكىزدع، اهللا نئمعن
   .))1بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر

 قعيامةت آىنع ظألىآلةرنع قايتا تعرعلدىرةلةيدعغانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن نعثاهللا تاظاال
   ظأسىملىآلةردعن آةلتىرضةن معسالع توغرعسعدا

 ) ر لعالنعث ظألضةنلةرنع قايتا تعر اهللا تاظا ة بع دىرىشكة قادعر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان يةن
بذ خذددع هئح نئمة ظىندىرمةيدعغان زئمعننع اهللا تاظاالنعث  سةن زئمعننع قاقاس آأرعسةن) دةلعل شذآع

دةك ا تعرعلدىرةلةيدعغانلعقع دعغانلعقعنع آأرسعتعص   ،قايت ا تعرعلدىرةلةي ذ قايت ع ظألىآلةرنعم ةت آىن  قعيام
  . ذرتعدعر صاآع بيةنةرعدعغان ئب

 ظذنعثغا بعز يامغذر ياغدذرساق ظذ جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع
ظاندعن ،  يةنع اهللا تاظاال ظذ قاقاس زئمعنغا يامغذر ياغدذرسا زئمعن جانلعنعص ياشعرعدذظىندىرىص بئرعدذ

دعغ   ةآعللعرع ؤة يةتكىزع ذراقلعرع، ش ذش ص ةملعرع، خ رع، ت ةظةتلعرعانرةثلع ان   مةنص اش بولمعغ  ظوخش
دىرىص بئخعلمذ ـ خعل م     ةر ؤة ظأسىملىآلةرنع ظىن ةر، زعراظةتل دذئؤعل دع. رع داق دئ اال مذن : شذثا اهللا تاظ

تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بئرعدذ.   
 نعث هةق ، اهللا)يةنع اهللا تاظاالنعث ظعنساننع ؤة ظأسىملىآلةرنع يذقعرعقعدةك يارعتعشع (بذ 

ة  ةنلعكعنع سعلةرض ادعر ظعك ة ق ةر نةرسعض دعغانلعقعنع ؤة ه ةرنع تعرعلدىرةلةي ةنلعكعنع، ظألىآل ظعك
دذر دىرىش ظىحىن دةك  بعل ان قعلغان دا باي ىملىآلةرنع يوقعرع اننع ؤة ظأس ث ظعنس ةنع اهللا تاظاالنع  ي

ع  ثيارعتعش الغان ؤة خال  ظأزعنع كة س ذنع تةرتعص ان، ظ عنع ياراتق ة نةرس دعغان زات  هةمم اننع قعلع عغ
ىملىآلةرنع     ةرخعل ظأس دعن ه دىرىص ظذنعث ع تعرعل ةن زئمعنن ذزلعقتعن ظألض ةنلعكعنع ؤة ظذسس ظعك

  . ظىندىرضعنعدةك قعيامةت آىنع ظألىآلةرنع قايتا تعرعلدىرعدعغانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىندذر
ة  ذ هةقت ة: ذدةي مذنداق داهللا تاظاال ب ة شىبهعسعزآع، زئمعننع تعرعلدىرض ةرنع ظةلؤةتت ن زات ظألىآل

ادعردذر      ة ق ةر نةرسعض ةن ه ذ هةقعقةت ىحعدذر، ظ ةيظعنع  )2( تعرعلدىرض رةر ش نع(اهللا بع رادة  ) يارعتعش ظع
  .))3 دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ-دةيدذ » ؤذجذتقا آةل«قعلسا، ظذنعثغا 

 ةرنع ةردعكع ظألىآل دعغانلعقعنع، قةبرعل عز بولع ةتنعث شةآس ذنداقال قعيام أ(ش ع ظ لىك زئمعنن
 اهللا نعث تعرعلدىرعدعغانلعقعنع بعلدىرىش ظىحىندذر) ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىش بعلةن تعرعلدىرضةندةك

                                                 
  . ـ ظايةت54 سىرة رذم )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39 سىرة فذسسعلةت )2(
  . ـ ظايةت82 سىرة ياسعن ـ )3(
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رعص تىض  دة حع ةر قةبرعلعرع ةنع ظألىآل كي عمذةش ا تعرعلدىر،ةن بولس ذنع قايت دىرىش ع ظ دعغانلعقعنع بعل
دذر ة . ظىحىن ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ة :  مذن ذ بعزض اناص،  ظعنس(ظ راق س ا تعرعلعشعنع يع اننعث قايت

حعرعص  «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظذ     . معسال قعلعص آأرسةتتع  ) حعرعضةن سأثةآلةرنع 
دذ؟    م تعرعلدىرةلةي أثةآلةرنع آع ةن س دع» آةتك ع،  .دئ ان زات    «ظئيتقعنك تة ياراتق ةث دةسلةص ذنع ظ ظ

ةيدا قعلدع        .»عدذرتعرعلدىرعدذ، ظذ هةر بعر مةخلذقنع بعلضىح      . اهللا سعلةر ظىحىن يئشعل دةرةختعن ظوت ص
   .))1سعلةر ظذنعث بعلةن ظوت ياقعسعلةر

 * * * * * * *  
 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑ Ï‰≈pg ä† ’ Îû «! $# Î ö tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ Ÿωuρ “ Y‰ èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ –Β ∩∇∪ z’ ÏΤ$rO  ÏµÏ ôÜÏã ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 
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لعمسعز، هعدايةتسعز ؤة نذرلذق عهئحقانداق هةقعقعي ظ) توغرا تونذشقا ظئلعص بارعدعغان(بةزعلةر 
عشعشع نوقذل نةصسع خاهعشع ؤة مذنازعرعلظذنعث . (عشعدذمذنازعرعل هالدا اهللا توغرعسعدا آعتابسعز

اهللا نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن مةغرذرانة يىرعدذ، ظذ دذنيادا ) آعشعلةرنع(ظذ . 8)تةرسالعقعدعندذر
): ظذنعثغا (.9عزظازابعنع تئتعتعم) ظوتنعث(خارلعققا دذحار بولعدذ، ظاخعرةتتة ظذنعثغا آأيدىرضىحع 

تىصةيلعدعندذر، اهللا ) يةنع آذفرعث بعلةن ضذمراهلعقعث(سئنعث قعلعمعشلعرعث ) خارلعق بعلةن ظازاب(«
   .10)دئيعلعدذ(» بةندعلعرعضة هةرضعز زذلذم قعلغذحع ظةمةستذر

 آعرضىزضىحعلةرنعث ؤة ظازغذنلذقتعكعلةرنعث ،دعن نامعدعن دعنغا آعرضىزىش
  الع توغرعسعداآاتعتباشلعرعنعث ه

ادان،    دا ن اال يذقعرع العنع ظ  اهللا تاظ ذنالرنعث ه كىحع ظازغ ثأظةضةش علةر اهللا  : زعنع ةزع آعش ث (ب نع
ةتلعرع ذدرعتع ؤة سىص ةيتانغا  ) ق ةرآةش ش ر س ةر بع عدذ، ه عز مذنازعرعلعش داق دةلعلس تعدة هئحقان ظىس

لعرعغا  ( ذففارالرنعث آاتتعباش قذحع آ ةقتعن توس ةنع ه عدذ) ي ص   ))2ظةضعش ان قعلع دة باي ةن ظايعتع  دئض
دعظ ةردة  أتكةنع ذ ي ا    ذظازغذنل ب دعن دعنغ ن نامع ةر ؤة دع دعغان ظازغذنلذقتعكعل قققا حاقعرع  يئثعلع

توغرا تونذشقا (بةزعلةر : هالعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع) يةنع بعدظةتخورالرنعث(آعرضىزضىحعلةرنعث 
، هعدايةتسعز ؤة نذرلذق آعتابسعز هالدا اهللا توغرعسعدا هئحقانداق هةقعقعي ظئلعمسعز) ظئلعص بارعدعغان

   .)عشعشع نوقذل نةصسع خاهعشع ؤة تةرسالعقعدعندذرمذنازعرعلظذنعث . (عشعدذمذنازعرعل
 اهللا نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن مةغرذرانة يىرعدذ) آعشعلةرنع(ظذ  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ

ةتنعث   ذ ظاي قعالر ب ذما ؤة باش دةمةنعسعظةنه ذ:  هةققع ةتنع قظ ا هةقعق ة حاقعرعلس ذل قعلعشقا و هةقعقةتك ب
  . لعكتذر دئدعدئضةن، ق قعلعدذذحوثل

ةتادة ؤة مالعك ارلعقالرمذجاهعد، ق دة زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث  قات ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذ، : ب ظ
ىز         . ةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   دئض دذر،عغان آعشع دىي ظأر هةقعقةتكة حاقعرعلسا حوثلذق قعلعص ظذنعثدعن ي

                                                 
  .كعحةـ ظايةت 80 ـ 78 سىرة ياسعن ـ )1(
  . ـ ظايةت3 سىرة هةج )2(
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أز ؤاقتعدا ظذنع        ) قعسسعسعدعمذ(مذسانعث : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع     ار، ظ بعر تىرلىك ظاالمةت ب
ةن ظةؤةتتذق  ةن  .بعز صعرظةؤنضة روشةن دةلعل بعل أز قوشذنع بعل عرظةؤن ظ دعن(ص ذ) ظعمان دع، ظ ىز ظأرع : ي

   .)1(دئدع» سئهعرضةردذر ياآع مةجنذندذر) مذسا(«
  اهللا نازعل قعلغان آعتاب تةرةصكة ؤة صةيغةمبةر تةرةصكة آئلعثالر       «: غا )يةنع مذناصعقالر (ظذالر «

ةن   ةنلعكعنع آأرعس ىز ظأرىض اتتعق ي ةندعن ق عقالرنعث س ة، مذناص تعص)2( دئيعلس أزرة ظئي ذالرغا ظ : ظ
باشلعرعنع  )  قعلعش يىزعسعدعن مةسخعرة(دئيعلسة، »  سعلةرضة مةغصعرةت تعلةيدذ  لالهآئلعثالر، رةسذلذ «

دا     ان هال ذق قعلغ ذالرنعث تةآةببذرل علكعيدذ، ظ عدعن (س ان نةرس ةنلعكعنع  ) دةؤةت قعلعنغ ىز ظأرىض ي
ةتلعرع    (ظةضةر ظذنعثغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز      ))3آأرعسةن ةنع قذرظان ظاي ظوقذص بئرعلسة، ضويا ظذنع     ) ي

عص قالغا   ذلعقع ظئغعرلعش ع ق دةك، ظعكك دةك ظاثلعمعغان تعن  (ن ذالق سئلعش ة ق ث ظايةتلعرعض ) اهللا نع
   .)4(ش خةؤةر بةرضعنذظذنعثغا قاتتعق ظازاب بعلةن خ!) ظع مذهةممةد(تةآةببذرلذق بعلةن يىز ظأرىيدذ، 

ظذ دذنيادا خارلعققا دذحار بولعدذ ىضةن حوثلذق قعلعص اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعدعن يىزظأر يةنع ظذ
ظذنعث  ) قعلعش دذنيادا حوثحعلعق  (.عققا دذحار قعلعش بعلةن جازالعدع دذنيادعال خارل  اهللا تاظاال ظذنع   ظعدع،

ىتىن نظذنعث ظذ نعشا   ( ؤة نعشانع بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال          مةقسعتع بعردعن بعر      )لةي ظةآسعحة نعث ص
  .ظذنع دذنيادعال خارلعققا دذحار قعلعش بعلةن جازالعدع

 ذنعثغا ( ظازابعنع تئتعتعمعز) ظوتنعث(ظاخعرةتتة ظذنعثغا آأيدىرضىحع ةن («): ظ خارلعق بعل
ةن ضذمراهلعقعث (سئنعث قعلعمعشلعرعث ) ظازاب ةنع آذفرعث بعل ةيلعدعندذر، اهللا بةندعلعرعضة ) ي تىص

 : بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعضة ظوخشايدذ)دئيعلعدذ(» هةرضعز زذلذم قعلغذحع ظةمةستذر
)ا مذظةآك ةدوزاخق رعثالر،    «) ةل صةرعشتعلةرض ئلعص بئ عغا ظ ث ظوتتذرعس أرةص دوزاخنع ذص س ذنع تذت ظ

ازابالثالر       ذص ظ ذ قوي عغا قايناقس ذنعث بئش دعن ظ دذ » ظان ش     ( .دئيعلع خعرة قعلع ارالش ؤة مةس ذنعثغا خ ظ
ازاب (بذ  .تئتعغعن، سةن هةقعقةتةن ظعززةتلعك ظذلذغ زات ظعدعث  ) بذ ظازابنع («) يىزعسعدعن ةن هةقعقةت ) ظ

  .)5(دئيعلعدذ» سعلةر شةآلةنضةن نةرسعدذر) هايات ؤاقتعثالردا(
 * * * * * * *  
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ا شةك ب ةن -ةزعلةر اهللا غ دا ( شىبهة بعل ةنع تذراقسعز هال ذنعثغا ) ي ةر ظ دذ، ظةض ادةت قعلع ظعب

مذنداق ظادةم مذناصعق بولذص، اهللا غا دعلع بعلةن ظةمةس، صةقةت تعلع (ياخشعلعق يةتسة دعنعدا تذرعدذ 

                                                 
  . ـ ظايةتلةر39 ــــ ـ38 سىرة زارعيان )1(
  . ظايةتـ ـ61 سىرة نسا )2(
  . ـ ظايةت5 سىرة مذنافعقذن )3(
  . ـ ظايةت7 سىرة لوقمان )4(
  .كعحة ـ ظايةت50 ــــ ـ47 سىرة دذخان )5(
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 دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ، ظةضةر ظذنعثغا بةختسعزلعك يةتسة دعنعدعن يئنعؤالعدذ، ظذ)بعلةن ظعبادةت قعلعدذ
 زعيان يةتكىزةلمةيدعغان بذتقا حوقذنعدذ، -ظذ اهللا نع قويذص صايدا . 11زعيان تارتعدذ، بذ روشةن زعياندذر

دذ (ظذ . 12بذ حوثقذر ضذمراهلعقتذر  اظةت قعلع ذت قعيامةت آىنع شاص مذشرعكالرنعث قارعشع بويعحة ب
ئقعن ) دئضةندعمذ دذ، ظةلؤةتتة زعيعنع صايدعسعدعن ي ذت ( بولغان نةرسعضة حوقذنع ذ ب راستال يامان ) ظ

  .13مةدةتكاردذر، راستال يامان هةمراهتذر
  تذراقسعز هالدا ظعبادةت قعلعش دئضةن سأزنعث بايانع توغرعسعدا

 ا شةك ةر اهللا غ ةن -بةزعل ىبهة بعل دا( ش عز هال ةنع تذراقس دذ) ي ادةت قعلع ةتنعث  ظعب ذ ظاي ب
بذل قعلعدذ،   وننعث بعر قعسمعنع ق    دع نع قوبذل قعلغاندا  بةزع آعشعلةر دعن   :عمالر ظال مةنعسع هةققعدة بةزع  

دا ظ   ةر دعن دعن        أظةض ا دعن داق بولمعس ةر ظذن دذ، ظةض دا تذرع ة دعن علةرنع آأرس دعغان نةرس ع آأرع زع ياخش
  .، دئدعيئنعؤالعدذ

ذخارع   ام ب ذما    ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذالر : نعثب ظ
ذنافعقالر ( ن  ) م رع  بدع ص آ   ع رةت قعلع ة هعج ةتتع، ظةئمةدعنعض ذل تذ    ل الع ظوغ ذنعث ظاي ةر ظ ع  غض ا، ظئت س

، دئضةنلعكعنع  بذ ياخشع دعن ظعكةن دةيتتع، ظةضةر ظذنداق قعلمعسا بذ يامان دعن ظعكةن دةيتتع         قذلذنلعسا  
   .رعؤايةت قعلدع
مذنداق ظادةم مذناصعق بولذص، اهللا غا دعلع بعلةن (ذ ظةضةر ظذنعثغا ياخشعلعق يةتسة دعنعدا تذرعد

دذ )ظةمةس، صةقةت تعلع بعلةن ظعبادةت قعلعدذ   ، ظةضةر ظذنعثغا بةختسعزلعك يةتسة دعنعدعن يئنعؤالع
ةؤفعي  ذمانعث   ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذالر : ب عبعرةظ ة رس  مةدعنعض

نع ساغالم تذرسا، ظئتع حعرايلعق تايدعن بعرنع        ئ آئيعن ت آةلضةندعن ، مةدعنعضة    لةتتعئهعجرةت قعلعص آ  
 مةن بذ دعنغا آعرضةندعن    :سأيىنىصظايالع ظوغذل تذغسا دعندعن رازع بولعدذ ؤة دعندعن آأثلع          عسا،  لقذلذن

علعقال  ئ ب ذ ياخش تعمةن رنعرع مذش دذ ،  آأرىص ة ي     .دةي رةر آئسةلض يعن بع ةندعن آئ ة آةلض ا، لذو مةدعنعض قس
ذنعثغا آ  ز تذغسا، ظ الع قع دعغان سةدعقة آئحعكسةئظاي ئلعص ،لع ذنعث قئشعغا آ ةيتان ظ  اهللا تاظاالنعث : ش
ةقةت يامانلعق آأر    ئ  سةن بذ دعنغا آعرضةندعن ب         ،نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع     لعؤاتعسةن دةص  ئص آىرع ص

ةتنعث   . عنع رعؤايةت قعلدع   دئضةنلعك )ظذ آعشع دعندعن يئنعؤالعدذ  بعلةن شذنعث (ؤةسؤةسة سالعدذ،    بذ ظاي
  .دئدع، مةنعسع هةققعدة قةتادة، زةههاك، ظعبنع جذرةيج ؤة باشقا سةلةص ظالعملعرعمذ شذنداق

 ظذ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة زعيان تارتعدذ         يةنع ظذ آعشع دذنيالعقتعمذ هئح نةرسعضة ظئرعشةلمعدع . 
ةمما عر  ، ظ ا آاص ذغ اهللا تاظاالغ ا ظذل ة بولس ذ ظاخعرةتت ةخ ظ ةث بةتب ىن ظ انلعقع ظىح دة ت بولغ ار هالعتع  ؤة خ
  . دذعبول

بذ روشةن زعياندذر ؤة روشةن زعياندذر حوثيةنع .   
 ايدا ذص ص ع قوي ذ اهللا ن دذ -ظ ذتقا حوقذنع دعغان ب ان يةتكىزةلمةي ان         زعي ايدا ـ زعي ذ ص ةنع ظ ي
  .بذ حوثقذر ضذمراهلعقتذر. رايدذ ؤة رعزعق تةلةص قعلعدذومةيدعغان بذتالردعن ياردةم سليةتكىزة
  دذ دئضةندعمذ (ظذ اظةت قعلع ة ) مذشرعكالرنعث قارعشع بويعحة بذت قعيامةت آىنع شاص ظةلؤةتت

دذ ة حوقذنع ان نةرسعض ئقعن بولغ عدعن ي ع صايدعس ذتنعث ظاخعرةتتزعيعن ةنع ب دعغان ي ئلعص آئلع  ة ظ
دعن  قازعيعنع ذنعث  ،باش عنع ظ ع صايدعس ادعكع زعيعن ةمماعنث آئلعشعددذني دذر، ظ ة،  يئقعن ذنعث ظاخعرةتت  ظ

   .راستال يامان مةدةتكاردذر، راستال يامان هةمراهتذر) ظذ بذت( .قذمدذروزعيان آةلتىرعدعغانلعقع ح
 * * * * * * *   
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 ¨β Î) ©! $# ã≅½z ô‰ ãƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ;M≈̈Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# 

ã≅ yèø tƒ $ tΒ ß‰ƒÍ ãƒ ∩⊇⊆∪   
شىبهعسعزآع، اهللا ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص  

يةنع خالعغان ظادةمضة ساؤاب (تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، اهللا هةقعقةتةن خالعغعنعنع قعلعدذ 
  .14)دذبئرعدذ، خالعغان ظادةمضة ظازاب قعلع

  ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةت قعلغانالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا
دا ظازغذنل اال يذقعرع ص ظذاهللا تاظ ان قعلع ةهؤالعنع باي ةرنعث ظ دعقتعكعل ةردة  .أتكةنع ذ ي ذنعثغا ب ظ

اد         نظةضةشتىرىصال حع   ان، ظعمانعنعث راستلعقعنع ظةمةل ـ ظعب ان ظئتق ارقعلعق تع دعلعدعن ظعم  الصاتص ظعسع ظ
ذن ةل         نذرغ ع ظةم كة       ـ  ياخش ةهؤالعنع سأزلةش ث ظ الردعن يانغانالرنع ان ظعش ان ؤة يام ةرنع قعلغ ظعبادةتل
ادةتلعرع ظذالرنع جةننةتكة معراسخور قعل      ، باشالص ان قعلدع  ذ، دع ظذالرنعث قعلغان بذ ظةمةل ـ ظعب . دةص باي

دا قعلمعغانلعقعنع ؤة م وغرا يول عرالرنع ت اال آاص ةرنأاهللا تاظ ان قعلعص معنل انلعقعنع باي دا قعلغ وغرا يول ع ت
دع يعن مذنداق دئ دعن آئ دذ  :بولغان العغعنعنع قعلع ةن خ ان ظادةمضة ساؤاب (اهللا هةقعقةت ةنع خالعغ ي

  . )بئرعدذ، خالعغان ظادةمضة ظازاب قعلعدذ
 * * * * * * *  

 tΒ šχ%x. Ýà tƒ βr& ©9 çν u ÝÇΖ tƒ ª! $# ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ïο u ½zFψ $# uρ ôŠ ß‰ ôϑu‹ ù=sù A= t6|¡Î0 ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# §ΝèO ôìsÜ ø)u‹ø9 

ö ÝàΖuŠù= sù ö≅ yδ ¨ tÏδõ‹ ãƒ …çν ß‰ ø‹ x. $tΒ àá‹Éótƒ ∩⊇∈∪ y7Ï9¨x‹Ÿ2 uρ çµ≈sΨ ø9 u“Ρ r& ¤M≈tƒ# u ;M≈sΨ Éit/ ¨βr& uρ ©!$# “Ï‰÷κ u‰ tΒ ß‰ƒÍ ãƒ ∩⊇∉∪  
دذ دةص ضذمان قعلعدعكةن، ظذ آعمكع اهللا صةيغةمبعرعضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هةرضعز ياردةم بةرمةي

يةنع (تةدبعرع غةزعصعنع باساالمدذ؟ ) بذ(تورذسقا ظارغامحا سئلعص بوغذلذص ظالسذن، قارعسذنكع، ظذنعث 
لعص ظألىؤالسذن، عاهللا صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ياردةم بةرمةيدذ دةص ظوياليدعكةن، ظذ ظئس

. 15)ن بولسا، حىنكع، اهللا صةيغةمبعرعضة حوقذم ياردةم بئرعدذظةضةر بذ ظذنعث خاصعلعقعنع باسااليدعغا
مذهةممةد (، قذرظاننع )يةنع ظعلضعرعكع آعتابالرنع نازعل قعلغعنعمعزغا ظوخشاش(شذنعثغا ظوخشاش 
يةنع اهللا (روشةن ظايةتلةر قعلعص نازعل قعلدذق، اهللا خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذ ) ظةلةيهعسساالمغا

  .16)ا هئح هعدايةت قعلغذحع يوق، اهللا خالعغان ظادةمنع توغرا يولغا باشاليدذ دعن باشق
  اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة حوقذم ياردةم قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

 آعمكع اهللا صةيغةمبعرعضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هةرضعز ياردةم بةرمةيدذ دةص ضذمان قعلعدعكةن، ظذ
يةنع  تةدبعرع غةزعصعنع باساالمدذ؟) بذ(وغذلذص ظالسذن، قارعسذنكع، ظذنعث تورذسقا ظارغامحا سئلعص ب

اردةم       ا ي ة ؤة دعنعغ ذرظان آةرعمض ابع ق االمغا، آعت ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ع اهللا تاظ آعمك
دذ  ش بول      ، قعلماي دعغان ظع اححعغع حعقع ةر ظ ا، ظةض ذمان قعلس ا ع دةص ض علعص   ،دعغان بولس رعص ظئس  بئ

ذنلىؤأظ االم ؤة م . الس اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعغانلعقع  أاهللا تاظ اردةم قعلع ة ي دة معنلةرض داق هةققع مذن
ادا ؤة    ـشةك  : دئدع اتعي دذني ةيغةمبةر   ( شىبهعسعزآع، بعز صةيغةمبعرعمعزضة، مأمعنلةرضة هاي صةرعشتة، ص
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ة    ضذؤاهحعالر ه  ) ؤة مأمعنلةردعن بةندعلةرنعث ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولعدعغان       ازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتت
   .))1ياردةم بئرعمعز
 ا ظوخشاش (شذنعثغا ظوخشاش ل قعلغعنعمعزغ ابالرنع نازع عرعكع آعت ةنع ظعلض ذرظاننع )ي ، ق

زع ؤة مةنعسع أيةنع قذرظاننعث س روشةن ظايةتلةر قعلعص نازعل قعلدذق) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(
  .  تةرعصعدعن آةلضةن بعر صاآعتتذرروشةندذر، ظذ آعشعلةرضة اهللا تاظاال

 دذ وق، اهللا (اهللا خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلع ةت قعلغذحع ي ةنع اهللا دعن باشقا هئح هعداي ي
كمةت ظىحىن خالعغان آعشعنع ظازدذرعدذ ئيةنع اهللا تاظاال بعر ه )خالعغان ظادةمنع توغرا يولغا باشاليدذ 

دذ، اهللا تاظاالنعث شذنداق   عبذ ظعشتا اهللا تاظاالنعث خالعغعنع بول  . يدذؤة خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشال     
ر ه ث بع تا اهللا تاظاالنع ذ ظعش ع ش ع ؤة  ئقعلعش قا ظاححعقلعنعش ان ظعش ادعللعقع، يام ع، ظ ع، رةهمعت كمعت

دذر   انلعقع ظىحىن ع بولغ ع ت    . بعلعم ع قارش ئح آعش ة ه ث هأآمعض دذذاهللا تاظاالنع ذ ت.رالماي ابزئ ظ  هئس
اهللا : زعنعث قعلمعشع ظىحىن سذظال قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع       أ اهللا تاظاال ظ   .عدذرظالغذح

  .))2 سوراق قعلعنعدذ ـ سوراق قعلعنمايدذ، ظذالردعن سوظالـنعث قعلغانلعرعدعن سوظال 
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u tÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$ yδ tÏ↔ Î7≈¢Á9 $# uρ 3“ u≈ |Á̈Ψ9 $# uρ }¨θàf yϑ ø9$# uρ tÏ% ©!$# uρ (#ûθ à2u õ° r& ¨βÎ) ©!$# 

ã≅ ÅÁø tƒ óΟ ßγsΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Îκ y− ∩⊇∠∪  
ؤة ) يةنع ظاتةشصةرةسلةر(مأمعنلةر، يةهذدعيالر، يذلتذزالرغا حوقذنغذحعالر، ناساراالر، مةجذسعيلةر 

يةنع اهللا تاظاال مأمعنلةر بعلةن مةزآذر (ن قعيامةت آىنع اهللا هةقعقةتةن هأآىم حعقعرعدذ مذشرعكالر ظىحى
، اهللا )بةش صعرقة ظارعسعدا توغرا هأآىم حعقعرعص، مأمعنلةرنع جةننةتكة، آذففارالرنع دوزاخقا آعرضىزعدذ

  .17هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر
  ع دعنعي ضذرذهالرنعث ظارسعدا هأآىم حعقعرعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث قعيامةت آىن 

ةنع  ة،ي ذ ظايةتت اال ب تاهللا تاظ ةر، صةرعش ةر، يةهذدعيل ذزالذلةر ؤة يع مأمعنل ذحعالغارلت ر،  حوقذنغ
تعظانالر، ظ ةشخرعس رعكال ات لةر ؤة مذش ل دعنع          صةرةس ذ ـ خع ارةت خعلم عدا  يردعن ظعب ذرذهالرنعث ظارعس  ض
زعنعث ظذالرنعث ظعش ـ هةرعكةتلعرعضة ؤة ضةص       أ ظ،زعنعث ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعصأظقعيامةت آىنع 

ذؤاهحع  دعن      ظعكةنلعكع ـ سأزلعرعضة ض ذرذهالرنعث ظعحع ذ ض دعغانلعقع ظىحىن ظ ؤة ظعح ـ سعرلعرعنع بعلع
  . رنع دوزاخقا آعرضىزعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردعآاصعرال، صةقةت مأمعنلةرنعال جةننةتكة

 * * * * * * *  
 óΟ s9 r& u s? χ r& ©! $# ß‰àf ó¡o„ … çµs9 tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ ôϑ ¤±9$# uρ ã yϑ s) ø9$# uρ ãΠθàf ‘Ζ9$# uρ 

ãΑ$t7 Ågù: $# uρ ã yf¤±9 $# uρ > !# uρ¤$! $# uρ Ö ÏVŸ2uρ zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( í ÏWx. uρ ¨, xm Ïµ ø‹n= tã Ü># x‹yè ø9$# 3 tΒ uρ ÇÎκ ç‰ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 

ÏΒ BΘÍ õ3–Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅ yèø tƒ $ tΒ â !$t± o„ ) ∩⊇∇∪  
                                                 

  . ـ ظايةت51 سىرة مذمعن )1(
  . ـ ظايةت23 سىرة مأظمعنذن )2(
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ةنع صةرعشتعلةر (بعلمةمسةنكع، ظاسماندعكعلةر  ةر )ي نالر ؤة (، زئمعندعكعل ةنع ظعنسانالر، جع ي
اتالر )زئمعندا ياشايدعغان بارلعق مةخلذقاتالر  ةر، هايؤان ا ( ، آىن، ظاي، يذلتذزالر، تاغالر، دةرةخل اهللا غ

دذ  ا سةجدة ؤة نذرغذن آع ) بويسذنذص، اهللا نعث تةسةررذص قعلعشع بويعحة هةرعكةت قعلع شعلةر اهللا غ
ظازابقا دذحار بولدع، اهللا نعث خارلعشعغا ظذحرعغان ظادةمضة ) آذفرع سةؤةبلعك(قعلعدذ، نذرغذن آعشعلةر 

يةنع ظازاب قعلعش، رةهعم قعلعش، ظةزعز (هىرمةتلعضعىحع حعقمايدذ، اهللا هةقعقةتةن خالعغعنعنع قعلعدذ 
اهللا نعث خاهعشعدعكع ظعش بولذص، اهللا غا هئح آعشع قعلعش، خار قعلعش، باي قعلعش، آةمبةغةل قعلعش 

  .18)تةظةررذز قعاللمايدذ
  بارلعق نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

اال ةردة   اهللا تاظ ذ ي ثب ادةت ق ئ شظأزعنع ةي ظعب ةؤةر   عرعك آةلتىرىلم دعن خ ق ظعكةنلعكع قا اليع لعنعش
دا سةجدة       حىنكع، اهللا تاظاالنع  .بئرعدذ  اآع ظعختعيارسعز هال ارلعق نةرسعلةر ظعختعيارع ي ث آاتتعلعقعغا ب
  .  هةممة نةرسعلةرنعث سةجدة قعلعش شةآلع شذ نةرسعنعث ظأزعضة اليعق رةؤعشتة بولعدذ.قعلعدذ

دا           :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ان شةيظعلةرنعث سايعلعرعنعث بويسذنغان هال ظذالر اهللا ياراتق
ة ظاسمان   )1(  سولغا مايعل بولذص تذرغانلعقعنع آأرمعدعمذ؟ -ا سةجدة قعلعش يىزعسعدعن ظوث  اهللا غ  يةتت

اتتعكع ( زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر اهللا نع صاك دةص بعلعدذ،             - داقلعكع نةرسة بولمعسذن،    ) آاظعن قان
دذ  اك دةص مةدهعيلةي ذغل(اهللا نع ص ةنع اهللا نعث ظذل ئك)عقعنع سأزلةيدذي لعثالر ظوخشاش عت(عن سعلةر ، ل

   .)2(ظذالرنعث مةدهعيسعنع سةزمةيسعلةر) بولمعغانلعقع ظىحىن
 نالر ؤة (، زئمعندعكعلةر )يةنع صةرعشتعلةر (بعلمةمسةنكع، ظاسماندعكعلةر ةنع ظعنسانالر، جع ي

ةر، هايؤان )زئمعندا ياشايدعغان بارلعق مةخلذقاتالر  ا ( اتالر، آىن، ظاي، يذلتذزالر، تاغالر، دةرةخل اهللا غ
آىن، :  يةنع اهللا تاظاالنعث بذ ظايةتتة)بويسذنذص، اهللا نعث تةسةررذص قعلعشع بويعحة هةرعكةت قعلعدذ

ذزالر اي، يذلت دة آةلتىرىشظ ادةت ،نعث سةؤةبع شذآعع دةص ظاالهع ة ظعب ذ نةرسلةرض االنع قويذص ب  اهللا تاظ
علةرنعثمذ  دعغان نعقعلع ذ نةرس ة ظأزلعرعب ةجدة     ظةمةلعيةتت ا س ان اهللا تاظاالغ ع بولغ ث ياراتقذحعس نع

ث ظورذ  دعغانلعقعنع ؤة اهللا تاظاالنع ش     ذالشتذرنقعلع ان قعلع دعغانلعقعنع باي ةت قعلع ة هةرعك ع بويعح ش
  . ظىحىندذر
ا   ( اال بولغاحق ع اهللا تاظ علةرنعث ياراتقذحعس ذ نةرس ةس   ،ب ة ظةم ذ نةرسعلةرض ةجدعنع ب اال س  ، اهللا تاظ
ةلكع ذ نةرسعلةرنع ب دع ب داق دئ ذيرذص مذن ا قعلعشقا ب ان اهللا تاظاالغ ىن  : ) ياراتق دىز، آ ةن آىن ة بعل آئح

ث   اي اهللا نع ةن ظ عتعدعغان (بعل ذدرعتعنع آأرس ع ؤة ق ةجدة  ) بعرلعكعن قا س دذر، قذياش ظاالمةتلعرعدعن
   .))3قعلماثالر، ظايغعمذ سةجدة قعلماثالر، ظذالرنع ياراتقان اهللا غا سةجدة قعلعثالر

ام ب  لعمظعم دذ      ،ذخارع ؤة مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله :  ظةب
اهللا ؤة ظذنعث   : دئدع، مةن   » تعدعغانلعقعنع بعلةمسةن؟  ئننعث قةيةرضة آ  ىآ«صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ماثا   

دذ ةيغةمبعرع بعلع دعم، ص االم.دئ تعدا«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس نعث ظاس ىن ظةرش ااهللا تا (آ ةجدة )ظاالغ  س
ايتقعن د       .دذعتعدذ، ظاندعن بذيرذق آىت   ئآقعلغعلع    )4(» ظازقالدع عدعغانغا يعلئ آىنضة آةلضةن تةرعصثدعن ق
دع دع  .دئ ةت قعلعن داق رعؤاي ذمادعن مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع :  ظعبن ر آعش بع

                                                 
  . ـ ظايةت48 سىرة نةهل )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44 سىرة ظعسرا )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37 سىرة فذسسلةت )3(
  .قالدع، آىن ظذ تةرةصتعن حعققاندا قعيامةت قايعم بولعدذ  ظازلعدعغانغاتعش تةرةصتعن حعقعشقا بذيرذئ آىن صننعث يةنع آى)4(
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دةرةخنعث ظارقعسعدا ناماز      حىشىمدة بعر      ةح ئ مةن آ  ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع    :صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا
 بذ سةجدةم ظىحىن ماثا بعر      !ظع اهللا : عشمةن، دةرةخمذ مةندةك سةجدعضة بئرعص  رغانم سةجدعضة با  ،ظوقذص

ذناهنع ظىحىر  ر ض دعن بع اث، مةن ةجرع يازس ىن د ةتسةؤعظ ةن ظىح ذنع م اةث، ظ اقالص قهرض يساث ؤة وعثدا س
، معشمةن عغذدةآدئضةنلعكعنع ظاثل ، بذل قعلساث وك قبذل قعلغاندةوعن قتمةندعن ظذنع خذددع بةندةث داؤذد 

دع دع      .دئ ةجدة قعل ذص س ع ظوق دعن بعرن ةجدة ظايعتع االم س ةن ، )1( صةيغةمبةرظةلةيهعسس م
االمنعثمذ  ذرذص (صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةجدعدة ت أزلةص بةرض   ) س ع س ع آعش انع  ةنهئلعق ان دذظ  دةرةخ قعلغ

  . قعلغانلعقعنع ظاثلعدعم
 صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم هايؤانالرنع   :مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذهةققعدة الر  هايؤانظعمام ظةهمةد   

ة قعلعؤئ      ر نةرس ةك بع دعغان ظورذندذقت مةي ظولتذرع تعدعن حىش دع  وعن تتشلعظىس داق دئ ذص مذن : س
ذنلعغان م« ارآع  عنذرغ ايؤانالر ب دعغان ه ذالر  ، نعلع ة ب عدذر ؤة اهللا    ع مظىستعض أص ياخش عدعن آ ةن آعش نض

  . » زعكرع قعلغذحعدذرآأصنع تاظاال
ؤة نذرغذن آعشعلةر اهللا غا سةجدة قعلعدذ  يةنع نذرغذنلعغان آعشعلةر اهللا تاظاالغا بويسذنذش ؤة

   .سعدعن ظأز ظعختعيارلعقع بعلةن سةجدة قعلعدذعظعبادةت قعلعش يىز
 دع ) آذفرع سةؤةبلعك (نذرغذن آعشعلةر ا دذحار بول ةنع اهللا تاظاالغا س    ظازابق ةجدة قعلغعلع  ي

   ).ظازابقا دذحار بولدع(نالر باش تارتقامعغانالر ؤة سةجدة قعلعشتعن عظذن
 ةن خالعغعنعنع خااهللا نعث دذ، اهللا هةقعقةت ذحرعغان ظادةمضة هىرمةتلعضىحع حعقماي رلعشعغا ظ
ش اهللا يةنع ظازاب قعلعش، رةهعم قعلعش، ظةزعز قعلعش، خار قعلعش، باي قعلعش، آةمبةغةل قعلع(قعلعدذ 

   )نعث خاهعشعدعكع ظعش بولذص، اهللا غا هئح آعشع تةظةررذز قعاللمايدذ
لعم ام مذس ذرةي ظةبذ،ظعم داق  ه االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه رة رةزعيةلاله

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ئتع       «: دئض ان ص ةيتان يعغلعغ دا ش ذغان ؤاقتع ايعتعنع ظوق ةجدة ظ ان س ر ظعنس بع
دع، ، ظعنسان سةجدة قعلعشقا بذيرذلدعسعت ئؤاي ظ ،يعراقلعشعص ذنعثغا جةننةت بئرعل دع، ظ سةجدة قعل

   .» دةيدذ، سةجدة قعلمعدعم، ماثا دوزاخخ بئرعلدع،مةن سةجدة قعلعشقا بذيرذلدذم
ةد  ام ظةهم دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظامعرنع ة ظعبن ةن :  ظذقب م

االمغا ع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةيغةمبعرعظ ث ص ايعتع  !اهللا نع ةجدة ظ ع س دة ظعكك ةج، ظعحع ىرة ه  س
ذرظاننعث باشقا سىر دعممذ؟غانلعرعدعن ظارتذق قعلعنعآةلضةنلعكع ظىحىن ق : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . دئ

ة   « اي دئس ةجدة قعلم ةندة س ة آةلض ع ظايةتك ذ ظعكك ع ظ ذنداق، آعمك ة ش ةتنع  ،هةظ ع ظاي ذ ظعكك  ظ
   .دعسنع ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغانبذ هة. دئدع» قذمعسذنوظ

 خالعد ظعبنع مةظداندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت         ،ظعمام ظةبذداؤذد 
ايعتع آةلضةنلعكع ظىحىن قذرظاننعث باشقا سىر                     «: قعلعدذ لعرعدعن عسىرة هةج، ظذنعثدا ظعككع سةجدة ظ

دع  ذق قعلعن ةآرع.»ظارت دذ   ، ظةبذب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةهمعنعث مذن ماظعل ظةبذج ةر :  ظعس ظأم
ايعتعنع ظوقذص         بذ  : سةجدة قعلعص  ،رةزعيةلالهذ ظةنهذ جابعية دئضةن يةردة سىرة هةجدعكع ظعككع سةجدة ظ

  . دئدع، سىرة مذشذ ظعككع سةجدة ظايعتع بعلةن ظارتذق قعلعندع

                                                 
ة  )1( عغذحعغا س ذحع ؤة تعثش ةر  ظوقذغ دعغان ظايةتل م بولع ش الزع اد،     . جدة قعلع ةجدة، س ةمل، س ذرقان، ن ةج، ف ةم، ه را، مةري ةهل، ظعس د، ن ةظراف، رةظ ظ

  فذسسعلةت، نةجم، ظعنشعقاق، ظةلةق قاتارلعق سىرعلةردة بار
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ة  ع ماج ذداؤذد ؤة ظعبن ام ظةب ةمرع ظعب،ظعم دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظاس : ن
ذرظاننعث ظعحعد  مئنعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  ايعتعنع ظوقذ عكع ق ون بةش سةجدة ظ ةرنعث تتع،  ظ ذ ظايةتل ب

  . حعك سىرعلةردة، ظعككعسع سىرة سةجدعدذرعحع آىظ
 * * * * * * *  

 * Èβ# x‹≈ yδ Èβ$yϑ óÁyz (#θßϑ |ÁtG ÷z $# ’ Îû öΝ Îκ Íh5u‘ ( tÏ% ©! $$sù (#ρã xŸ2 ôM yèÏeÜ è% öΝ çλm; Ò>$uŠÏO ÏiΒ 9‘$̄Ρ = |Áãƒ ÏΒ 

É−öθ sù ãΝ Îκ Åρâ â‘ ãΝ‹Ïϑ ut ù: $# ∩⊇∪ ã yγóÁ ãƒ Ïµ Î/ $tΒ ’Îû öΝ ÎκÏΞθäÜç/ ßŠθè= ègù: $# uρ ∩⊄⊃∪ Ν çλm; uρ ßìÏϑ≈ s) ¨Β ôÏΒ 7‰ƒÏ‰ tn ∩⊄⊇∪ 

!$ yϑ ¯= à2 (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã øƒ s† $pκ ÷] ÏΒ ô ÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $pκ Ïù (#θè%ρèŒuρ z># x‹ tã È,ƒÍ ut ù: $# ∩⊄⊄∪  
صةرؤةردعضارع توغرعسعدا مذنازعرعلةشتع ) صعرقة(بذ ظعككع ) مأمعنلةر ؤة آذففارالردعن ظعبارةت(

 مذنازعرة قعلعشعص، مأمعنلةر اهللا نعث - يةنع مأمعنلةر بعلةن آذففارالر اهللا نعث دعنع ظىستعدة بةس(
دع  ذرعنع ظأحىرمةآحع بول ذففارالر اهللا نعث ن دع، آ وتتعن )دعنعغا ياردةم بةرمةآحع بول عرالرغا ظ ، آاص

ظذنعث بعلةن . 19آعيعملةر صعحعلعدذ، ظذالرنعث باشلعرع ظىستعدعن يذقعرع هارارةتلعك قايناقسذ قذيذلعدذ
هةر قاحان . 21ظذالر تأمىر توقماقالر بعلةن ظذرذلعدذ. 20رعلعرع ظئرعتعلعدذع باغرع ؤة ت-ظذالرنعث ظعح 

تتعقلعقعدعن دوزاختعن حعقماقحع بولسا، ظذالر دوزاخقا قايتذرذلعدذ،  قايغذنعث قا-غةم ) يئتعؤاتقان(ظذالر 
  .22)دئيعلعدذ(ظازابعنع تئتعثالر ) دوزاخ(آأيدىرضىحع ) ظذالرغا(

  بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا
ذرذص      ص ت ةم ظعحع ذزةرنعث قةس لعم ظةب ذخارع ؤة مذس ام ب ث:ظعم ةر ؤة (  اهللا تاظاالنع مأمعنل

 دئضةن ظايعتع بةدرع صةرؤةردعضارع توغرعسعدا مذنازعرعلةشتع) صعرقة(بذ ظعككع )  ظعبارةتآذففارالردعن
ع  ح(آىن ةنقعلع ىن  )  بعل عدعن (ظذرذشذش ظىح ذلمانالر تةرعص ذ   ) مذس ةمزة رةزعيةلاله كةن ه دانغا حىش مةي

ة ؤة    ) آاصعرالر تةرعصعدعن  (  بعلةن  ظةنهذ ؤة ظذنعث ظعككع سةصدعشع       دانغا حىشكةن ظأتب ظذنعث ظعككع   مةي
  .سةصدعشع توغرعسعدا حىشكةن دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

ةلع ظعبنع   ذخارع ظ ام ب ذظعم دذ ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن : تالعب رةزعيةلالهذ ظةنه
ع   ةت آىن دا    قعيام ث ظالدع ذص اهللا تاظاالنع ع بول ةن بعرعنح ةن (م عرالر بعل ىن عشعشمذنازعرعل) آاص  ظىح

زلعنعص ظ ةنعولتذرتع دعيقع .م داق دئ ع : س مذن ةدرة آىن تعن  قعلعحب ةن ظئلعشعش ظىحىن ظعككع تةرةص  بعل
) صعرقة(بذ ظعككع ) مأمعنلةر ؤة آذففارالردعن ظعبارةت( :مةيدانغا حىشكةنلةر توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث
تع  عدا مذنازعرعلةش ارع توغرعس تع صةرؤةردعض ايعتع حىش ةن ظ ذالر . دئض ذلمانالر تظ لع، ةعدعن ظةرعص مذس

ة ظعبنع رةبع  ةظ يالر، آاصعرالر تةرعصعدعن شةيبة ظعبنع رةبعمهةمزة ؤة ظذبةيدة رةزعيةلالهذ ظةنهذ     ة ؤة  ي، ظأتب ظ
  .ردذر قاتارلعقالؤةلعد ظعبنع ظأتبة

) ارةت ذففارالردعن ظعب ةر ؤة آ ع ) مأمعنل ذ ظعكك عرقة(ب عدا ) ص ارع توغرعس صةرؤةردعض
: بذ ظايةت هةققعدة مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           عيه  ظعبنع ظةبذنةج  مذنازعرعلةشتع

كة ظوخش     ا تعرعلعش دعن قايت ع قةبرع ةت آىن ةت قعيام ذ ظاي الردا شاب عر مذنازعرعل ظعش كةن آاص  ؤة الرةش
  .  ظأزظعحعضة ظالعدذمذنعلةرمعنأم

ةنع  .ع ظأزظعحعضة ظالعدذ  معن ؤة آاصعرالرنأبذ ظايةت هةممة م   : يةنة مذنداق دئدع  تا  ةمذجاهعد ؤة ظ    ي
ذن     ش بولس قا ظع دعن باش اآع ظذنعث دعكع ي ةدرة آىنع ان    ،ب عدا بولغ عرالر ظارعس ةن آاص ذلمانالر بعل  مذس
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ذنازعر    ش ؤة م ر ظع داق بع دذ عهةرقان ة ظالع ع، م.نع ظأزظعحعض اردةم    أ حىنك ا ي ث دعنعغ ةر اهللا تاظاالنع معنل
عرال ذرعنع ظىحبئرعشنع، آاص ةتنع ياردةمىرىر بولسا ظعماننعث ن ةر خعل وسعز قحعشنع، هةقعق يذشنع ؤة ه

  .ياخشع باها بةردعر  ظعبنع جةرعضةبذ سأز. هةقسعزلعكنعث مةيدانغا حعقعشعنع مةقسةت قعلعدذ
  آاصعرالرنعث جازاسع توغرعسعدا 

 عحعلعدذ ةر ص وتتعن آعيعمل عرالرغا ظ ةير       آاص ع جذب ةظعد ظعبن دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
دع داق دئ ذ: مذن عرالرغا ت عحعلعدذحآاص يعم ص ذ.تعن آع ع، ت اتتعق ح حىنك دا ق ان ؤاقتع ةن قعزعغ  دئض

   .رعدعغان ماددعدذرىآأيد
بعلةن ظذالرنعث ظعح ظذنعث  ،ظذالرنعث باشلعرع ظىستعدعن يذقعرع هارارةتلعك قايناقسذ قذيذلعدذ

اغرع ؤة ت- دذع ب رع ظئرعتعلع ةرعر ظةبذ رعلع ع ج ذ هذرةيظعبن ذدعن رةرةزعيةلاله ظةنه
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذ  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان قايناقس اتتعق قعزعتعلغ ق

لعدذ،  ئساققا آ روآلعرعدعن ظأتىص ق ةثأظاندعن ظذ سذ باشنعث سيذلعدذ، وآاصعرالرنعث باشلعرع ظىستعدعن ق  
ةزاالر        قورساقشذنعث بعلةن    ىتىن ظ  ظاندعن آاصعر   .رعتعص تاشاليدذ ئ نع ظتعن باشالص ظعككع صذتقعحة بولغان ص

  .  بذ هةدعسنع تعرمعزع ؤة ظعبنع ظةبذهاتةممذ رعؤايةت قعلغان.»لعدذذقايتعدعن ظةسلعضة قايتذر
عرعن    ع س دذلاله ظعبن ةم ظاب ع ظةبذهات دذ  نظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض تة: عث مذن ر صةرعش  بع

ذنعقاح ذنعث  ا قايناقس ةك ظ ع ق قعزعقب دعن ظعكك قلعقع ةن آ حذعس عغا آ أ بعل عرنعث قئش دذئتىرىص آاص  .لع
ة       ئقعن ظةآةلس ة ي عرنعث يىزعض احعنع آاص تة ق دذ     ، صةرعش ةندةك قعلع ان آأرض ذنع يام عر ظ دعن  .آاص  ظان

ت دعكع ت عنعثصةرعش ع     أ يئنع عغا بعرن عرنعث بئش ةن آاص اق بعل ةن مىر توقم ع بعل ذنعث مسئلعش ع  ئ ظ ثعس
احراص حع ص ح دذقع تة ق .آئتع دعن صةرعش عدعن قذ     ظان اش تةرعص ذنعث ب ذنع ظ اق س ذنعث  يعاين ذ ظ دذ، س

دذئغعحة آعقعسورق ث انا م.لع ذ اهللا تاظاالنع ح :  ب ذالرنعث ظع ةن ظ ذنعث بعل اغرع ؤة تـظ رع عع ب رعلع
  . مةزمذنعدذرنعث دئضةن ظايعتعظئرعتعلعدذ
 ظذالر تأمىر توقماقالر بعلةن ظذرذلعدذ           ا ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابب س رةزعيةلالهذ  بذ ظاي

دع   داق دئ ذما مذن ة ظ        : ظةنه ذالرنعث هةمم اق ظ دذ، توقم ةن ظذرذلع اقالر بعل أمىر توقم عرالر ت زالعرعغا ةآاص
  .منع تعلعضعلع تذرعدذىظذالر ظألبعلةن دذ، شذنعث ع حىشعتةآش
 قايغذنعث قاتتعقلعقعدعن دوزاختعن حعقماقحع بولسا، ظذالر -غةم ) يئتعؤاتقان(هةر قاحان ظذالر 

دذ ا قايتذرذلع دعن س  دوزاخق ةش ظةبذزابيان ذدذر، د ود: لماننعثةظةظم ةك قاراثغ ا ب ث عظوت زاخوزاخ بولس نع
ذنلعرع ؤ ذنعثغا يحة يالق لعيالمايدذ ووغلعرع ظ ذق تاش تا   (،دةص رذقل ةن ظاساس أزعنع دةلعللعض ) س

  . ذدعرعؤايةت قعل يذقعرعدعكع ظايةتنع ظوقذغانلعقعنع
)ذالرغا ىحع ) ظ ثالر ) زاخدو(آأيدىرض ازابعنع تئتع دذ(ظ اال، )دئيعلع ذ اهللا تاظ داق ة هةقتب  مذن
دذ ذالرغا: دةي ثالر   «: ظ ازابعنع تئتع ث ظ ان دوزاخنع ار قعلغ علةر ظعنك دذ» س عرالرغا  ))1دئيعلع ةنع آاص  ي
  . رعلعدذئي ظازاب بع ؤة روهانعيجعسم

 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20 سىرة سةجدة )1(
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 χ Î) ©! $# ã≅ ½z ô‰ãƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “ Í øgrB ÏΒ $ yγÏF øt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# 
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ÉΑ öθs) ø9 $# (#ÿρ ß‰èδ uρ 4’ n< Î) ÅÞ ü ÅÀ Ï‰‹Ïϑ ut ù: $# ∩⊄⊆∪  
ة  ئقعص اهللا هةقعقةت تةثالر ظ تعدعن ظأس انالرنع ظاس ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ةرنع ؤة ياخش ن مأمعنل

ةرنع ؤة مةرؤايعتالرنع زعننةت  تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة ظالتذن بعلةيزىآل
) عدآةيةنع آةلعمة تةؤه(ظذالر ياخشع سأزضة . 23بذيذملعرع قعلعدذ، ظذالرنعث آعيعمع يعصةآتعن بولعدذ

  .24اهللا نعث يولعغا هعدايةت قعلعندع. هعدايةت قعلعندع
  مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا

ازاب      غااهللا تاظاال يذقعرعدا دوزاخقا آعرعدعغانالرنعث هالعدعن، ظذالر        ا بولعدعغان هةر تىرلىك ظ  دوزاخت
ةييارالص ق عتتوؤة ظ ةؤةر ب  ون ت ةردعن خ ذلغان آعيعمل دع رعص ظئ ي ةن ظع ذالردةك   اهللا. أتك ذ ظ اال بعزنعثم  تاظ

: رعص مذنداق دئدع  ئ بذيةردة جةننةتكة آعرعدعغانالرنعث هالعدعن خةؤةر ب    ! بولذص قئلعشعمعزدعن ساقلعسذن  
 دعغان ئقعص تذرع اهللا هةقعقةتةن مأمعنلةرنع ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع ظاستعدعن ظأستةثالر ظ

ىزعدذ  ة آعرض تةثال   جةننةتلةرض ذ ظأس ةنع ظ ذلعرعري ة يةرلعرع نعث س ةتنعث هةمم ة جةنن ذث  ، ض ةتتا بول ه
ئقعص تذر      تعلعرعدعن ظ عرلعرعنعث ظاس رع ؤة قةس ةتنعث دةرةخلع دذ، جةنن ئقعص بارع قاقلعرعغعحة ظ دذ، صذش ع

  .  خالعغان يةرلعرعضة باشالص بارااليدذ ظأزلعرعلعرعنعذجةننةتتعكعلةر ظأستةثنعث س
ةرنع ؤة مةرؤايعتالرنع زعننةت بذيذملعرع قعلعدذظذالر جةننةتلةردة ظالتذن بعلةيزىآل  يةنع ظذالر

   .بذ زعننةت بذيذملعرعنع ظأزلعرعنعث قوللعرعغا تاقايدذ
دع  داق دئ ة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذن ذ هةقت ع(«: ب ةت آىن دعغان عنعث زمعنظمأ) قعيام ننةتلعنع

   .»لعرعدذرتاهارةت سىيع يةتكةن يةر) دذنيادا تاهارةت ظالغاندا(يةرلعرع 
دذ آعيعمع  ظذالرنعث ةآتعن بولع ةنع ظ     يعص دةل ظةآسعحة  خعالرنعث  عتتعن آعيعم صعحعلضةن دوز    وي

رع يذ ةرنعث آعيعملع ئلعن يصجةننعتعكعل ةآلةردعن بولعقا ؤة ق ة. دذعص ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ :  مذن
عدا يذ ذالرنعث ظذحعس ةكقا صظ ةآتعن يعص ئلعن يعص ةييارالنغان( ؤة ق دذ،  ) ت ةر بولع ذالر(يئشعل آعيعمل ) ظ

ذغعرعدذ        ةن س اراب بعل اك ش ذالرنع ص ارع ظ دذ، صةرؤةردعض ةرنع تاقاي ىش ظىزىآل ذ   .آىم عزآع، ب شىبهعس
   .))1سعلةرضة بئرعلضةن مذآاصاتتذر، سعلةرنعث مئهنعتعثالر قوبذل بولدع

ادا    «: عدذ ظعمام مذسلعم صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل         سعلةر دذني
   .»ةلمةيدذييضةن آعشع ظاخعرةتتة آعع حىنكع، دذنيادا ظذنع آ.يمةثالرعيعصةآنع ؤة تاؤارنع آ

ةير ع زذب دذلاله ظعبن ةآ: ظاب ة آعيعص دعينع ظاخعرةتت ة آعرةلمع ةنلعك جةننةتك دع دئض  ةلمع
  . ذدةيد، ع دئدظذالرنعث آعيعمع يعصةآتعن بولعدذ : حىنكع، اهللا تاظاال.دئضةنلعكتذر
 ةت قعلعندع . عدايةت قعلعندعه ظذالر ياخشع سأزضة ا هعداي ة    اهللا نعث يولعغ  اهللا تاظاال بذ هةقت

ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر، صةرؤةردعضارعنعث ظعزنع بعلةن، ظاستعدعن         : مذنداق دةيدذ 
ة    ذ جةننةتل دذ، ظ ة آعرع دعغان جةننةتلةرض ئقعص تذرع تةثالر ظ دذ، ظأس ى قالع ذالرنع  (ردة مةثض تعلةر ظ صةرعش

                                                 
  . ـ ظايةتلةر22 ـ 21 سىرة ظعنسان )1(
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مذبارةآلةش ظىحىن   (صةرعشتعلةر ظذالرنع     )1(سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، دةص ساالم بئرعدذ     ) هأرمةتلةص
ةتنعث دذ ) جةنن عدعن آعرع ةربعر دةرؤازعس ادا ( ه ذ دذني تعلةر ظ ذتقانلعقعثالر  «) صةرعش ت ت ةؤرنع دوس س

دذ » !خعرةتلعكنعث ياخشع بولذشع نئمعدئضةن ظوبدان  ظا! ظىحىن سعلةرضة ظامانلعق بولسذن    ظذالر  )2( دةي
ةقةت  دذ، ص ذدة ؤة يالغان سأزلةرنع ظاثلعماي ة بعه دذ» !ساالم! ساالم«جةننةتت ة )3( سأزعنعال ظاثالي ظةن

ة                 اتلعنعدذ، ظذالر جةننةتت صةرعشتعلةر تةرعصعدعن   (شذالر سةؤرلعك بولغانلعقع ظىحىن جةننةت بعلةن مذآاص
ان قع دذ   ) لعنغ ع ظئلعنع ةن قارش االم بعل ا ؤة س ةنع  ))4دذظ ةر  ي ةرتخاددع دوزذخ جةننةتتعكعل  :عكعل
 ىحع ثالر) دوزاخ(آأيدىرض ازابعنع تئتع ةنعؤئ دظ ازاب ؤة مةسخعيعلعص م ار بولغعرعضي ظ دةك عة دذح نع

  . ةرضة باشلعنعدذبةلكع ياخشع سأز ؤة ساالمالرنع ظاثاليدعغان يةرل، ي ظازابقا دذحار بولماستعنعمةنعؤ
 ةت قعلعندع ا قعلغانلعقع ؤة            اهللا نعث يولعغا هعداي ةنع صةرؤةردعضارع ظذالرغا ياخشع جاي ظات ي

ىن  ةنلعكع ظىح ةرنع بةرض انا ظ،ياخشع نئمةتل ارعغا هةمدذس دعغان ظئ صةرؤةردعض ة باشالص ويتع رذن جةننةتك
  . ذدعقوي

االمنعث   لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ام مذس ة ظعم ذ هةقت دذ ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن
ع ظىحىن    نةصةس ظئلعش     ظذالرنعث  يتعش خذددع   ئثىللعرعضة تةسبعه ؤة هةمدذسانا ظ     أرنعث آ تعكعلةةتجةنن«
   .»ظاتا قعلعنغاندةك ظاتا قعلعنعدذق نعتئ

دع ةت قعلعن ة هعداي ذالر ياخشع سأزض ةتتعكع اهللا تاظاالنعثظ العمالر ظاي ةزع تةصسعرشذناس ظ :  ب
اخشع سأزضة ي  ةتتعن  . دةيدذ، قذرظان آةرعم آأزدة تذتذلعدذ  ةتتعن  دئضةن ظاي ) الظعالهة ظعللةلالهذ  (بذ ظاي

أزد  د آةلعمعسع آ ةن تةؤهع ار دئض مذ ب ةن آأزقاراش دذ دئض ا ق ،ة تذتذلع دا يولغ اال و ظعسالم دعنع ذلغان دذظ ر ي
  . دئضةن آأزقاراشمذ بار .آأزدة تذتذلعدذ
 قعلعندعاهللا نعث يولعغا هعدايةت   العمالر ةزع ظ ةتنعث مةنعسع   : ب ادا توغرا يولغا     ، بذ ظاي  بذ دذني

دع  ةت قعلعن ةنلعك بول هعداي دذ، دذعدئض ة ب . دةي ذ ظايةتلةرض ة ئب ةن مةنعل داعظاررنعث رعلض داق  لعقع هئحقان
  . راستعنع بعلضىحعدذراهللا  .لعق يوقتذرزعت

 * * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã x x. tβρ‘‰ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹ Î6y™ «! $# Ï‰Åf ó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ#u ys ø9$# “ Ï% ©! $# çµ≈ uΖ ù= yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 
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عرالرغا،  علةرنع(آاص قذحعالرغا، ) آعش دعن توس ث يولع ذ ظولتذ-اهللا نع اآع  ظ لذق بولسذن ي رذش

يةنع ( بعز آعشعلةرضة ظعبادةتضاه قعلغان مةسحعتع هةرامدعن توسقذحعالرغا ـ سعرتتعن آةلضةن بولسذن 
قاتتعق ظازابنع ) (هةج صةرزعنع ظادا قعلعش ظىحىن مةسحعتع هةرامغا آةلضةن مأمعنلةرنع توسقذحعالرغا

 قعلماقحع بولعدعكةن، ظذنعثغا قاتتعق ظازابنع لذم بعلةن ضذناهذ، آعمكع مةسحعتع هةرامدا ز)تئتعتعمعز
  .25تئتعتعمعز

                                                 
  .ظايةت ـ 23 سىرة ظعبراهعم )1(
  . ـ ظايةت24 ـ ظايةتنعث بعر قعسمع ؤة 23 سىرة رةظعد )2(
  .  ـ ظايةتلةر26 ـ 25 سىرة ؤاقعظة )3(
  . ـ ظايةت75 سىرة فذرقان )4(
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  آعشعلةرنع اهللا نعث يولعدعن ؤة هةرةم مةسحعتدعن توسقانالرغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا
ة، ذ ظايةتت اال ب ةراهللا تاظ ةرنع ه حعتعدعن مة مأمعنل ذصوت مةس ةردة ظ، س ذ ي ةج ذالرظ لعرعنعث ه
ت  ادا قعلعش اظالعيةتلعرعنع ظ ةصص ةر ، عن حةآل أزلعرعنع ه حعتعنعثظ علعرع دةص دةم مةس ان ة ظعض ؤا قعلعؤالغ

دا بذ سىرعنعث مةدعنعدة حىشكةنلعك ظ    . لعدعبآاصعرالرنع ظةيع  ةتنعث مةزمذنعغا قارعغان هتعمالعمذ ئبذ ظاي
   .ظعضعلعرع ظةمةستذرةم مةسحعتعنعث هةرظذالر  ظةمةلعيةتتة بولسا .)1(بار

مةسحعتع هةرامغا آعرعشعنع توسذؤاتسا،     ) باشقعالرنعث (ظذالر  : داق دئدع  مذن اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ازاب قعلمعسذن؟ ظذالر مةسحعتع هةرامنعث ظعضعلعرع ظةمةس، مةسحعتع هةرامنعث                    اهللا ظذالرغا نئمعشقا ظ

  .)2(ظذالرنعث تولعسع بعلمةيدذ) بذنع(ظعضعلعرع تةقؤادارالردعن باشقعالر ظةمةستذر، لئكعن 
اآع -اهللا نعث يولعدعن توسقذحعالرغا، ) آعشعلةرنع(ا، آاصعرالرغ ذ ظولتذرذشلذق بولسذن ي  ظ

يةنع (  بعز آعشعلةرضة ظعبادةتضاه قعلغان مةسحعتع هةرامدعن توسقذحعالرغا ـسعرتتعن آةلضةن بولسذن 
ابنع قاتتعق ظاز) (هةج صةرزعنع ظادا قعلعش ظىحىن مةسحعتع هةرامغا آةلضةن مأمعنلةرنع توسقذحعالرغا

ز  عر بولغان    )تئتعتعمع عرالر آاص ةنع آاص ة   لعقي ة ظةمةلعيةتت ث ظىستعض ةر  نع ة ه ق   ةم مةسحعتعض ةث اليع  ظ
   .آعرعشتعن توسعدذ ةم مةسحعتعضةهةربولغان مأمعنلةرنع 

  مةآكعنعث ظأيلعرعنع ظعجارعضة قويذش مةسعلعسع توغرعسعدا
 ،اآع - اهللا نعث يولعدعن توسقذحعالرغا، ) آعشعلةرنع(آاصعرالرغا ذ ظولتذرذشلذق بولسذن ي  ظ

يةنع (  بعز آعشعلةرضة ظعبادةتضاه قعلغان مةسحعتع هةرامدعن توسقذحعالرغا ـسعرتتعن آةلضةن بولسذن 
قاتتعق ظازابنع ) (هةج صةرزعنع ظادا قعلعش ظىحىن مةسحعتع هةرامغا آةلضةن مأمعنلةرنع توسقذحعالرغا

ز ةنع)تئتعتعمع ذالر مةآ  ي ةيلع ظ اآع سعرتتعن آةلضةن بولسذن آعشعلةر م دة ظولتذرذشلذق ي ةر ،كع ةم ه
ةقلعق   مةسحعتعدة ةث ه تا ت ادةت قعلعش دةك ظعب ذش   بولغعنع أي تذت دا ظولتذراقلعشعش ؤة ظ ة زئمعنع  مةآك

   .قتذرذقلوقذظعشعدعمذ تةث ه
ةتنعث          دعكع ظاي ذمانعث يذقعرع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ة ظ ذ هةقت ب

ةن مة ة ظاساس ةيلع : (نعسعض علةر م ةآكع) آعش ذن   م ةن بولس عرتتعن آةلض اآع س ذن ي ةر،لعك بولس ةم  ه
حعتع ةلةيدذ مةس عدا يةرلعش ةت ق ظةتراص ةنلعكعنع رعؤاي دعدئض ةتنعث مةنعسع .ذلع ذ ظاي ةب ةن ض  ظاساس
اآع سعرتتعن آةلضةن     : مذجاهعد عدا ظأي ت     ، بولسذن لةرمةآكعلعك ي ذتذص   آعشعلةر هةرةم مةسحعتع ظةتراص

   .دئدع ،قتذرذقلوقذهشتا تةث عشعلرذنوظ
العه  لةم ظةبذس ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ابعت ؤة ظاب ع س دذراهمان ظعبن ة ، ظاب ذ هةقت  ب

ةتادةنعث   . ذ شذنداق دئدع قاتارلعقالرم  ةت   ظابدذرازاق مذظةممةردعن ق ة شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذ هةقت ب
   .قعلعدذ

ها   افعظعي ؤة ظعس ام ش ذ ظعم ر     ب ان بع ذرذص تالعشعص قالغ حعتعدة ظولت ف مةس ة خئي ع راهعؤعي ق ظعبن
ار ظعدع        .مةسعلعدذر  :بذ تاالش ـ تارتعشتا ظعمام شافعظعي      .  بذ تاالش ـ تارتعشتا ظةهمةد ظعبنع هةنبةلمذ ب

ذن  ( ةت قعلس ذنعثغا رةهم علةر (!)اهللا ظ أيلعرعنع   ) آعش ةآكعنعث ظ ول    (م ةق ي اش ه ئتعؤالغانغا ظوخش س
                                                 

ةر    )1( ةرنع ه ةت مأمعنل ذ ظاي ع ب حعتعدعن  حىنك ةر      ةم مةس ةرنع ه عرالرنعث مأمعنل دع، آاص ةص آةل عرالرنع ظةيعبل قان آاص حعتعدعنتوس ع ةم مةس  توسذش
ص آصة رةت قعلع ة هعج االم مةدعنعض دعن آئيغةمبةرظةلةيهعسس انئلعص بولغان تذريعن بولغ د ظعش االم مةدعنع ىرة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ س ىز ، ب دا ي عكع حئغع

  .بعر ظعش توغرعسعدا حىشكةنبةرضةن 
  . ـ ظايةت34 سىرة ظةنفال ) 2(
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ةن دذى مىليسعشةخ) بعل دذ ؤة ظعجارعضة ق،ك قعالالي دذو معراس قعلعص قالدذراالي قا ، ياالي دئضةن آأزقاراش
  .  قعلعص آةلتىردع دةلعلنعهةدعس رعؤايةت قعلغان تأؤةندعكع  ظذسامة ظعبنع زةيداشقابذ آأزقار ؤة آةلدع

دذ     ةت قعلع داق رعؤاي د مذن ع زةي امة ظعبن االمغا : ظذس ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع:م ث  ظ  اهللا نع
ةيغةمبعرع دعكع ظ !ص ة مةآكع ةن ظةت ة حىيأ س دعمةشىثض ةن؟ دئ االم.مس ل ةيقذظ«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ة رةربعزض أي قوي   بع ذصذظ ذ « دةص )1(»؟ قويدعم عر مذس خ  آاص عرغا معراس ذلمان آاص ر ولمانغا، مذس
  . ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغانعبذخار  بذ هةدعسنع ظعمام.دئدع» اللمايدذوب

ام  افعظعي آأزقارظعم دع،  عش ةن دةلعللع ع بعل دعكع ظعش ةتتابنعث تأؤةن ع خ ةر ظعبن ة ظأم عنع يةن ش
دعن بعر ظأينع   ع رعؤايةت قعلعنعشحة ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ مةآكعدة سافؤان ظعبنع ظذمةيي      

ث أت مع كةت ةم آىمىش ئتعؤئلعص ت دةره انةرمى س ذثا .  قعلغ ذش ع دعنارم ةمرع ظعبن اؤذس ؤة ظ ذ ت  مذش
   .آأزقاراشقا آةلدع

ة م    ع راهعؤعي هاق ظعبن ةمما ظعس ة    ةظ دذ ؤة ظعجارعض ص قالدذرذلماي راس قعلع أيلعرع مع آكعنعث ظ
ة مذجاهعد    . م سةلةص ظالعملعرعنعث قارشعدذر   ىرآ ىبذ بعر ت  . دئضةن آأزقاراشقا آةلدع   ،  يذلمايدذوق بذ هةقت

ةدعن        غاشععأزقار آ  ظأزعنعث ظعسهاق ظعبنع راهعؤعية  . تا شذنداق دئدع  ةؤة ظ   ظعبنع ماجة ظةلقةمة ظعبنع نةزل
   .نع دةلعل قعلعص آةلتىردع هةدعس تأؤةندعكعرعؤايةت قعلغان

دذ     ةت قعلع داق دةص رعؤاي ة مذن ع نةزل ة ظعبن ةر   : ظةلقةم ةآرع ؤة ظأم االم، ظةبذب صةيغةمبةرظةلةيهعسس
أيلعرع       ةآكعنعث ظ اغالردا م ةن ح ذص آةتك ات بول ذالر ؤاص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله عز ظأيل ار  ظعضعس  .التتععدةص ق

لتذراتتع، ظئهتعياجع بولمعسا باشقعالرغا       ظوظأيضة ظئهتعياجع بولسا آعرعص       ) لعدا بعرةر ظأي بار آعشع    وق(
  .رةتتعئبعكارالص ب

ةمرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              أيلعرعنع    : ظابدذرازاق ظابدذلاله ظعبنع ظ مةآكعنعث ظ
ذالرنع ظعج  ئتعش ؤة ظ ةس رعشارعض ةس  بئ االل ظةم ةرعر  .  ه ع ج دذرازاق ظعبن ةنلعكعنع  نعثظاب داق دئض  مذن

دذ ةت قعلع ارة ةظ: رعؤاي دة ظعج ذ   . ستعوت بئرعشتعن تا هةرةم ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن عمحة ظأم ظاثلعش
ة     ذ ظأيلةرض ىن ظ ع ظىح ا حىشىش ةرنعث قورولعرعغ دعكع ظأيل ث مةآكع ةن هاجعالرنع عرتتعن آةلض ذ س ظةنه

ةث ذتع، قورسوكعتعؤئلعشتعن تعك بظعشع اؤؤالسعغا ظ ةمرع  ظ ع ظ ان آعشع سذهةيل ظعبن  ظعشعك ظورناتق
دع ذ ظعش  .بول ذ ب ةر رةزعيةلالهذ ظةنه ةن ظأم دة شذنعث بعل ع  هةققع ةؤةتتع، سذهةيل ظعبن ادةم ظ ذنعثغا ظ  ظ

اث، ان ظويالص باقس  بد ونعث ظةهؤالعمنع ظ  ئ م!ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع   : غاظةمرع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ    
اتتعم  ى ظأيال، مةن ماللعرعمنع ساقالش ظىحىن    ظادةممةن مةن تعجارةت قعلعدعغان   ، مضة ظعككع ظعشعك ظورن

   .دئدع مةيلع،  ظذنداق بولسا: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذنعثغا.دئدع
دذرازاق مذجاهع ذدتظاب ةت  مذنداق دئضةنلعكعننعثعن ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنه ع رعؤاي

ةر  : قعلعدذ  سعرتتعن هةجضة آةلضةن آعشعلةرنعث خالعغان ظأيضة حىشىشع ظىحىن سعلةر               !ظع مةآكعلعكل
ظذ ظولتذرذشلذق بولسذن ياآع : تاظعنعث اهللا تاظاالنعثةمذظةممةر ظ. كعتعؤالماثالرئ ظعشعك ب رغاظأيلعرعثال

مةآكعنعث  (جضة سعرتتعن آةلضةنلةر     هة :دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة       سعرتتعن آةلضةن بولسذن 
  . دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ،  حىشةلةيدذحةخالعغان) ضةظأيلعرع

                                                 
ةيغةمبةرةيقذ ظ)1( ان ظ ل ص االمنعث ظعم ذرذق     ئظةلةيهعسس ان ظ ذصغتذ ـيتمعغ دعن بول ةيغةمبةر،قانلعرع الص    ص ةآكعنع تاش ص م رةت قعلع االم هعج  ظةلةيهعسس

دعن آ ةيغةمبةر،يعنئآةتكةن دعكع ظأي   ص االمنعث مةآكع ة بول عظةلةيهعسس ة ظعض ئتعؤةتكةن،  ذض ذنع س ذرذن   ؤئلعص ظ ىن ب ر آ تعن بع ةتهع بولذش امة ص  ظذس
دذ    عرعظةلةيهعسساالمغا يذق  صةيغةمبةر ة  .دعكع سأزنع قعلع االم  يغةمبةر ص ذ؟            ةيق ذظ« :ظةلةيهعسس اتماي تاشالص قويغانم أينع س رةر ظ ة بع اؤابنع   »ل بعزض ةن ج  دئض

  .رعدذئب
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ةمرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       آعمكع مةآكعنعث   : ظعمام دارقذتنع ظابدذلاله ظعبنع ظ
ذل   ذنعث ص ذص ظ ة قوي أيلعرعنع ظعجارعض ةئنع يعظ ع يو ظ،س ةن بوئتن دذض ع   . لع ةد ظعكك ام ظةهم ةمما ظعم ظ

أيلعرع شةخسع      ا ش ظىحىن ظوتتذرىرىتةرةصنعث دةلعل ـ صاآعتلعرعنع بعرلةشت   يهال يول تذتذص مةآكعنعث ظ
  . بعلضىحعدذرتوغرعسعنع اهللا . دئدع، يذلمايدذويذلعدذ، لئكعن ظعجارعضة قوك قعلعنعدذ ؤة معراس قىمىل

  ع بولغان آعشعلةرضة قعلعنغان تةهدعت توغرعسعداهةرةمدة قةستةن ضذناه ظعشالرنع قعلماقح
 ازابنع ذآعمكع مةسحعتع هةرامدا ز اتتعق ظ ذنعثغا ق اقحع بولعدعكةن، ظ ذناه قعلم ةن ض ذم بعل ل

ز ةن   تئتعتعمع اقحع بولعدعك تةن قعلم ع قةس ذناهتعن بعرن وث ض دة ح ع هةرةم ةنع آعمك ذنعثغا اهللا (ي ظ
  .)تاظاالنعث قاتتعق ظازابع بولعدذ

ةن ذز  اهللا تاظاالنعث :ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      لع  ةظ ذم بعل دئضةن   ل
ا ش  ةلتئظايعتعنعث مةنعسع اهللا تاظاالغ ةنلعكتذرىرىرعك آ ةن دئض دذ، ش بعل ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ . دئض ب

دذ     داق بولع ع مذن ةتنعث مةنعس ا ظاي ع: (ؤاقعتت ةر آعمك حعتعدةه ةلتئ شةم مةس ةنىرىرعك آ ذناه ش بعل  ض
   .)قعلماقحع بولعدعكةن، ظذنعثغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز

ةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ       عظايعت دئضةن  بعلةن زذلذم:اهللا تاظاالنعث    نعث مةنعسع هةققعدة ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة مذن ذمانعث يةن ذ: ظةنه شب عنعث   ظع ر آعش ةت بع ة ظةزعي رةر آعشعض  بع

ةن   ذنعث بعل اآع ظ رعش ي االل   لعشعشجئدةلبئ ةن ظعشالرنع ه ارام قعلعص حةآلعض دة ه اال هةرةم تةك اهللا تاظ
اناص اآع ، س ع ي ذم قعلعش ة زذل ان آعشعض ذم قعلمعغ ةن جئدةل زذل ةنلةشمعض ع بعل تةك جئدةل آعش لعشعش

   .كةن بولعدذ آةتعصىتعل قعلسا ظذنعثغا قاتتعق ظازابنع تئتعش ص ظعشالرنع آعمكع شذنداق.قعلمعشالردذر
د  دع مذجاهع داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةت : ب ذ ظاي ان ب ش قعلغ ان ظع دة يام هةرةم

دذرآعشع أزدة تذتقان ذ     نع آ ةرحة ظ ان آعشعنع ض اقحع بولغ ان ظعش قعلم تةن يام دة قةس ةرةمنعث هةرةم ، ه
  .ذرعد بعر ظاالهعدعلعك ظأزعضة خاسقعلمعسعمذ جازالعشعآعشع ظذ ظعشنع 

ذنعث اهللا تاظاالنعث  ةم ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه دا  :ظعبنع ظةبذهات آعمكع مةسحعتع هةرام
دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع   بعلةن ضذناه قعلماقحع بولعدعكةن، ظذنعثغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعززذلذم

ةد ظةضةر بعرةر آعشع ضةرحة ظذ     : هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ةردة   )1( ةن ظةبيةن دئضةن   ظ ي
ةن  ،بولسعمذ اقحع بولعدعك ذناه ظعشنع قعلم ر ض دة قةستةن بع اتتعق  ،  هةرةم ذنعثغا ق اال ظ ة اهللا تاظ ظةلؤةتت

  . بذنع ظعمام ظةهمةدمذ رعؤايةت قعلغان. ظازابنع تئتعتعدذ
ةير مذنداق دئدع   ،علالشت) سعيظةث ظاددع(هةرةمدة ظعشلةيدعغان ظعشحعالرنع  : سةظعد ظعبنع جذب

   .) بعلةن ضذناه قعلغانلعق هئسابلعنعدذزذلذمهةرةمدة ( ظذنعثدعن حوث ظعشالرنع قعلعش ظئغعر بولغاندا
ابعت  ةبعب ظةبذس دة  ه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دعب داق دئ دة ز: مذن ذناه  ذهةرةم ةن ض ذم بعل ل

ع   ان آعش اقحع بولغ ذن   قعلم داي ق لعقالرنع   بذغ ارلعق ظاش ذص  اق قات اقالص قوي ة  عن آئي،س ادا   ح ةت باه قعمم
  . بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة بةزع ظالعمالرمذ شذنداق دئدع. توصلعغان آعشعدذرسئتعش مةقسعتعدة 

ذما     ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دع      ظعبن داق دئ ة مذن دة يةن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي : ب
ر ظ      ذهاجعر ؤة بع ر م نع بع ع ظذنةيس دذلاله ظعبن االم ظاب ارصةيغةمبةرظةلةيهعسس ر   عةنس ةن بع ع بعل لعق آعش

 شذنعث بعلةن   . باشاليدذ  كة ظاندعن ظذالر ظأزظارا ظأزلعرعنعث نةسةبلعرع بعلةن صةخعرلعنعش        .يةرضة ظةؤةتعدذ 
ةيس ظاححع  ع ظذن دذلاله ظعبن دا ظاب ارنظةقع دذئؤىرىلعقنع ظألتعس ؤئلعص    .تع دعن يئنع الم دعنع ذ ظعس دعن ظ  ظان

                                                 
 .  ظذ يةمةندعكع بعر شةهةردذر)1(
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ايعتعنع       شذنعث بعلةن اهللا     .مةآكعضة قئحعص آئتعدذ     آعمكع  :نازعل قعلدع   تاظاال ظذنعث توغرعسعدا بذ ظ
يةنع آعمكع ظعسالمدعن يئنعؤئلعص هةرةمضة   بعلةن ضذناه قعلماقحع بولعدعكةنزذلذممةسحعتع هةرامدا 

   .ظذنعثغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز آعرعؤالسا
دا  ع يذقعرع ةرلةرنعث هةممعس ةن ظةس دا آةلض ايذقعرع ان قعلعنغ الر ن باي ذناه ظعش الرنعث ض  ظعش

أز ظعحعضة ظالعدذ       ، ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص آةلضةن بولسعمذ لئكعن     .بذ ظايةت ظذنعثدعنمذ حوث ظعشالنع ظ
ع  عل ظعض ذثا ص ةبعنع ظأر  ش لةر آ ان هةبةش ةندة ةآتمةؤىلعرع بولغ ذص آةلض اال ،حع بول ذالر اهللا تاظ نعث ظ

   .توص قذشالرنع ظةؤةتتعـ ظىستعضة توص 
ا ةاهللا تاظ ذ هةقت دعال ب داق دئ انلعقعنع  :  مذن داق قعلغ علعرعنع قان ل ظعض ارعثنعث فع صةرؤةردعض

ة    ذالرنعث هعيل ذ ظ ذ؟  -آأرمعدعثمذ؟ظ ةربات قعلمعدعم ع ب وص     معكرعن ة ت ذالرنعث ظىستعض ذ ظ وص -ظ  ت
 ))1تع ظذالرنع حاينعؤئتعلضةن ساماندةك قعلعؤةت        قذشالرظذالرغا ساصال تاشالرنع ظئتعص       .عقذشالرنع ظةؤةتت 

وق     آةبعضة يامانلعق قعلماقحع بولغان هةرقانداق بعر       ،عتعصيةنع اهللا تاظاال ظذالرنع تعتما ـ تعتما قعلعص ي
  . آعشع ظىحىن ظعبرةت قعلدع

دا   وآةبعضة ظذرذش ظاحماقحع بولذص آةلضةن بعر ق       «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع   شذن بةي
  . » زئمعنغا يذتقذزذؤئتعلعدذقالدذرذلمايمذ  بعرعدعن ظذالر،دئضةن يةرضة آةلضةندة

 * * * * * * *  
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šÏ?ù' tƒ ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪  
ماثا هئح «) ظذنعثغا ظئيتتذقكع(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمغا بةيتذلالهنعث ظورنعنع تةيعنلةص بةردذق، 

  قعلغذحعالرغا، قعيام قعلغذحعالرغا، رذآذ قعلغذحعالرغا، سةجدة تاؤاصنةرسعنع شئرعك آةلتىرمعضعن، 
هةجضة حاقعرعص نعدا ) ظذالرنع( آعشعلةرنعث ظارعسعدا .26قعلغذحعالرغا مئنعث ظأيىمنع صاك قعلغعن 

ع بئسعص  راق يولالرن علةر يع ورذق تأض دذ، ظ نعص آئلع ة مع ورذق تأضعلةرض عيادة ؤة ظ ذالر ص ن، ظ قعلغع
   .27آئلعدذ

  سعدا آةبعنعث سئلعنغانلعقع ؤة آعشعلةرنعث هةجضة حاقعرعلغانلعقع توغرع
 ،ماثا «) ظذنعثغا ظئيتتذقكع(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمغا بةيتذلالهنعث ظورنعنع تةيعنلةص بةردذق

 قعلغذحعالرغا، قعيام قعلغذحعالرغا، رذآذ قعلغذحعالرغا، سةجدة تاؤاصهئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمعضعن، 
نع تاظاال ع آىنعدعن باشالصال اهللا   حعن بعراهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    قعلغذحعالرغا مئنعث ظأيىمنع صاك قعلغعن 

ادةت  رعكع يوق بعر اهللا تاظاالغعال     ئدةص بعلعش ظةقعدعسع ؤة ش     بعر ضة قذرذلغان صاك بعر     عقعلعش ظىست ظعب
اال دا اهللا تاظ ادةت قعل دعنزئمعن عغا ظعب ا شص،  باشقعس ةىرعك آةلتئاهللا تاظاالغ دع ؤة نلةرنعرض  ظةيعبلع

راهعم ظ. لعدع تتةنقع ةبعنعث ظورنعنع ) آةبعنع سئلعشع ظىحىن (ةلةيهعسسساالمنعث ظاندعن ظعب ذنعثغا آ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة5 ـــــ 1  سىرة فعل)1(
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ذرذص     عنع تاصش ئلعش ظعش ةبعنع س ذنعثغا آ انلعقعنع ؤة ظ عتعص قويغ ةت   ،آأرس قا رذخس ةبعنع سئلعش  آ
  . دعبةرضةنلعكعنع بايان قعل

 ن بذرذن ، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدع   دذر سالغان آعشع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم      ظاؤؤالآةبعنع ظةث   
العمالر آةبعنع ظةث        ظعدع    سئلعنمعغان آةبة اؤؤال دةيدعغان آأص ساندعكع ظ  سالغان آعشعنعث ظعبراهعم    ظ

  . رعدذىظايةتنع دةلعل قعلعص آةلت يذقعرعدعكع ظةلةيهعسساالم ظعكةنلعكعضة
ذخار  ام ب ذزة عظعم لعم ظةب ذ  ؤة مذس ذ ظةنه ة   نعث ر رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة مذن ذ هةقت ت ب

دذ االمدعن، قعلع ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةيغةمبعرع :م ث ص ع اهللا نع ةث ظ !  ظ حعت ظ ع مةس ل اؤؤاقايس
ئلعنغان؟ دةص س  االم.معدعروس ةرةم« : صةيغةمبةرظةلةيهعسس حعتع ه اؤؤال مةس ئلعنغانظ اؤاب »  س دةص ج

ةردع ةن.ب دعن :  م عظان ئلعنغان؟( قايس حعت س ورعدعم)مةس اال.  دةص س ا «: مصةيغةمبةرظةلةيهعسس ظةقس
حعتع ةردع » مةس اؤاب ب ةن .دةص ج ار؟       : م ت ب ك ؤاقع دا قانحعلع حعتنعث ظارعلعقع ع مةس ذ ظعكك  دةص ظ
ار    40ظعككعسعنعث ظارعلعقعدا     «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم. سورعدعم ةنع (يعل ب   هةرةم مةسحعتع  ظةقسا  ي
   .دةص جاؤاب بةردع» ) يعل آئيعن سئلعنغان40 دعنمةسحعتع

ةر اال ي حعتلةرنعث ظعاهللا تاظ دعكع مةس دح يىزع ةرةم ع حعتعة ه ةث نعثمةس اؤؤال ظ ئلعظ غانلعقع ن س
ةنع بةيتذلاله  (تذنجع سئلعنغان ظأي       ) ظعبادةت ظىحىن (هةقعقةتةن ظعنسانالرغا   :  مذنداق دئدع  هةققعدة ) ي

ذر  ة هعدايةتت ان ظةهلعض ذر، جاه دذر، مذبارةآت ارآع، م  .مةآكعدع ةر ب ذق ظاالمةتل دا ظوح قامع ةظذنعث
دذ    ةمعن بولع ادةم ظ ةن ظ ذلالهغا آعرض رع، بةيت ذالرنعث بع راهعم ش علةرنعث اهللا  . ظعب ان آعش ادعر بواللعغ ق

دع       ةرز قعلعن ذالرغا ص ع ظ ارةت قعلعش ةبعنع زعي ىن آ ةن   . ظىح ار قعلعدعك ع ظعنك ةرك   (آعمك ةجنع ت ةنع ه ي
ة  ع ظأزعض ةن، زعيعن دعن  )ظئتعدعك ةهلع جاهان عزآع، اهللا ظ ذالرن(، شىبهعس ةنع ظ دعني ) عث ظعبادعتع

ذر راهعم )1( بعهاجةتت أيىمنع ظعب ماظعلغا ظ ةن ظعس ةمنع(بعل ةنع آةب تا ) ي ذحعالر، ظئتعكاص اؤاص قعلغ ت
   .))2غذحعالر، رذآذ قعلغذحعالر، سةجدة قعلغذحعالر ظىحىن صاك تذتذشنع بذيرذدذقرظولتذ
 ،ماثا «) نعثغا ظئيتتذقكعظذ(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمغا بةيتذلالهنعث ظورنعنع تةيعنلةص بةردذق

  . مئنعث نامعمغعال قذرغعن) ظع ظعبراهعم( يةنع سةن آةبعنع هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمعضعن
 مئنعث ظأيىمنع صاك قعلغعن   أي مئنعث :  هةققعدة  قةتادة ؤة مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسع منع ى ظ

  . دئدع،  دئضةنلعكتذررعكتعن صاك قعلغعنشئ
اؤاص ذحعالرغا،ت ث  قعلغ ذحعالرغا مئنع ةجدة قعلغ ذحعالرغا، س ذ قعلغ ذحعالرغا، رذآ ام قعلغ  قعي

ن  اك قعلغع أيىمنع ص ةن م  ظ ةنع س ث ئي أيىمنع دعغان    ئنع شظ ادةت قعلع ال ظعب ر اهللا غع وق بع رعكع ي
اك قعلغعنئعال شضآعشعلةر اؤاص بولسا هةممعضة. رعكتةك نةرسعلةردعن ص انت ذم بولغ ذر مةل  . بعر ظعبادةتت

ذ ةنعب ذر          ظع، ي ر ظعبادةتت دعغان بع ع بولماي ةردة قعلغعل قا ي عدعن باش ةبعنعث قئش دة آ ةرنعث ظعحع  .بادةتل
حعالر آأزدة تذتذلعدذ، شذثا اهللا    ذدئضةن سأزدعن نامازنعث قعيامعدا تذرغ قعيام قعلغذحعالرغاظايةتتعكع  

  .  قعلدعدةص بايان رذآذ قعلغذحعالرغا، سةجدة قعلغذحعالرغا: تاظاال ظذنعث آةينعدعنال
ة،    اؤاص قعلعش بعلةن ناماز ظ    اهللا تاظاال بذ ظايةتت ةردة آةلت    و ت  حىنكع، بذ ظعككع   .ردعىقذشنع بعر ي

ادا ةن باغلعنعشلعقتذرةنعشع آةبعقعل ظعبادةتنعث ظ اؤا. بعل ةنع ت ادا  ص ي ةردة ظ قا ي ةبعنعث قئشعدعن باش  آ
اآع   وةنلعكعنع بعلةلمعضةن حاغدا ظ آةلسةك قعبلعنعث قايسع تةرةصتة ظعكغاقعلعنمايدذ، ظةمما ناماز   قذغان ي

ةردة آ    اآع سةص ازالرنع ؤة ي ذغان نام دا ظوق ان حاغ ذرذش قعلعؤاتق ازالرنع   ئظ لة نام ذغان نةص ؤئتعص ظوق تع

                                                 
  . ـ ظايةتلةر97 ـ 96 سىرة ظال ظعمران )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع125 سىرة بةقةر )2(
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ائه دابس دا ح)1(قا ظالمعغان از ظوقذغان دذرو نام ذرذش الزعم ة يىزآةلت ذم قعبلعض دا .ق از ظوقذغان ةر نام  ظةض
  .  قعلعنغان بولمايدذاز ظاداقعبلعضة يىز آةلتذرذلمعسة نام

 عدا علةرنعث ظارعس ذالرنع(آعش ن ) ظ دا قعلغع اقعرعص نع ة ح ةنعهةجض ةن  ي ئنع م قا س  سئلعش
ذير قا ذب ةج قعلعش ةبعنع ه ذ آ علةرنعغان ب ذيرذص آعش عدا  ، ب ذالرنعث ظارعس ارغعن، ظ ئلعص ب اقعرعق ظ ح

االم راهعم ظةلةيهعسس حة ظعب ةت قعلعنعش ارعم: رعؤاي ع صةرؤةردعض ة !ظ ة يةتمعس ة آعشعلةرض اؤازعم هةمم  ظ
ة داق يةتكىز  آعشعلةرض اقعرعقعمنع قان ذ ح ةن؟عب اال.دذ دةيم اقعرغعن : اهللا تاظ ةن ح ةتكىزىش ، س ذنع ي ظ

ث ظىست ةعبعزنع دذ، معزض ال   .دةي دا تذرذص االم ظورنع راهعم ظةلةيهعسس انالر :  ظعب ع ظعنس ارعثالر  ةصةرؤ !ظ ردعض
ةن  ىن (هةقعقةت ادةت ظىح أي  ) ظعب ر ظ ةج قعل    بع أينع ه ذ ظ علةر ظ الدذردع، س ىن س ش ظىح ثالر ئ آع دةص ، لع

اؤازع زئمعننعث هةممة      . شذنعث بعلةن تاغالر صةسلعتعلعص بئرعلدع     .توؤلعدع  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظ
ةر  أت هةتتا ظانعلعرعنعث قورسعقعدعكع تئخع تذغذلمعغان   .آةتتعتةرةصلعرعضة ياثراص    لعرعنعث  ظاتعؤة رةلمعل

تعدع اصذش اؤازنع  لعرعمذلعنعث نةسنكع ظعنس ذ ظ دع ب اقعرعقعنع    .ظاثلع ذ ح االمنعث ب راهعم ظةلةيهعسس  ظعب
ارلعق   اغالر،  ظاثلعغان ب ةر ؤة اهللا تاظاال      و ت،سئغعز لةر، سةآ ئتاشالر، حالما ـ آ      ت عالر، دةل ـ دةرةخل   هةجص

عحة يئزعؤ قعلع ةت آىنعض ةن تةدذ دةص قعيام علةرنعث هةممعسع ك ةيك لةببةيكةلال”: آعش ة لةبب  دةص )2(“هذمم
ذردع  اؤاب قايت ةير ؤة       . ج ع جذب ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ، ظعبن ب

   .باشقا سةلةص ظالعمالردعن مذشذ توغرعسعدا قعلعنغان رعؤايةتلةرنعث مةزمذنعدذر
ظذالر صعيادة ؤة ظورذق تأضعلةرضة معنعص آئلعدذ يدعغان آعشع بوالالقادعر  :نظالعمالرنعث ظعحعدع

ةندعن ياخشع    نعص آةلض ذالغقا مع ئلعش ظ عيادة آ ة ص ىن هةجض دعغانظىح ذ   دةص قاراي العمالر ظأزلعرعنعث ب  ظ
عيادة آةلضىحعنع ظورذق         .شعغا بذ ظايةتنع دةلعل قعلعص آةلتىردع     عقار ة هةجضة ص  حىنكع، اهللا تاظاال ظايةتت

ةلتى     ذرذن آ ىحعدعن ب نعص آةلض ة مع ةنلعكعنع     .ردعتأضعلةرض ع ظعك نعث ياخش عيادة بئرعش ة ص ذ هةجض  ب
  . دةيدذ، رعدذئآأرسعتعص ب

ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ا   : ظةبذهةلهةل رعص قعلمعغعنعمغ ثعص بئ ةجنع مئ ةن ه م
 ، دئدعآئلعدذ ظذالر صعيادة:  حىنكع، اهللا تاظاال.سعضة صذشايمان قعلمعدعمرنةةر صذشايمان قعلغاندةك بعر

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي العمالر.دئض اندعكع ظ أص س ئكعن آ عش :  ل االمغا ظةضعش صةيغةمبةرظةلةيهعسس
نعص آ  ذالغقا مع ة ظ عدعن هةجض عدذرئيىزعس عيادة .لعش ياخش ة ص االم هةجض ع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس  حىنك

  . دةيدذ، قمذ ظذالغقا معنعص آةلضةنذتذرذقلر شكة قادععلئآ
راق ي علةر يع ورذق تأض دذظ ع بئسعص آئلع راهعم  ولالرن ةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث ظعب ذ ظاي ب

تذر      ة ظوخشاش ث مةنعسعض ذ ظايعتعنع ةن ب ةؤةر بةرض عدعن خ ةن دذظاس االمنعث تعلعض : ظةلةيهعسس
ارعمعز ن ! صةرؤةردعض ل قعلغع ذالرغا مايع ع ظ علةرنعث دعللعرعن عم آعش ر قعس ر ))3بع ةر بع ذثا ه  ش

                                                 
دا       قعبلع )1( دعن آ   ، ياخشع  نعث قايسع تةرةصتة ظعكةنلعكعنع بعلةلمعضةن حاغ ذمانع  ئ  ظويالنغان ةرةص    حةيعن ض ذ ت ة ب ةرزع  دةص  قعبل ان  حل ىآص كة  ىك بولغ تةرةص

از ظ   اراص نام ا  وق عمذ     (قذس ةرةص بولمعس ذ ت ة ظ ةرحة قعبل دذ    و ظ)ض ادا بولع امعزع ظ ذغان ن ا د      . ق از ظذقذس اراص نام كة ق ة تةرةص تا قعبل تعن   شمةن ىظذرذش ا تةرةص  ظارق
ة            ئؤعلعص قعر ئآ ةت شةآعللةنس دعغان هال علع بولماي ىز آةلتىرض كة ي ة تةرةص ةنلعكتعن قعبل زعص آةتك ةيلع تعدعغان ؤة ياآع جةث تازا قع ذ   ، م كة  ظ  قايسع تةرةص

اآع ذن ي ان بولس ثعص آقارعغ ذ مئ ذنئ ظ ان بولس اآعتعؤاتق ذالغقا معن، ي ةن ظ اض اآع تانك ذن ؤة ي عالنالذ ظاير، بولس تص ذن دةعرنعث ظىس ذغانال بولس از ظوق ، نام
ا،  دذبولس ادا بولع امعزع ظ ذغان ن ةر ظ. ظذق تىسةص ارؤا، ظ ئدة آعس ةيلع ه ذ م ع ظ ر آعش ان بع تئتعؤاتق عنعث ظىس ةك ؤة ماش ذنعش ةيلع ظاير،دة بولس عالذ م ا ندص

اي دةص     ذغاح ماث از ظذق لة نام لة(بولسذن نةص از ظ )نةص ا، آ و نام ذغان بولس ان يولنع ئق وغر  علىنعث يتعؤاتق كة ت ة تةرةص ع قعبل اراص  انعش كة ق قا تةرةص ةي باش  آةلم
  . قذغان نامعزع دذرذس بولعدذوقذغان بولسعمذ ظوناماز ظ

  ! بذيرذقعثغا هازعردذرمعز!  ظع اهللا)2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37 سىرة ظعبراهعم )3(
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ر ظ أر مذسذلماننعث بعردعنبع ةبعنع آ ذثا آةب ىارزذسع آ اؤاص قعلعشتذر ؤة ش عنع ت ذنعث ظةتراص ة عش ؤة ظ ض
   .لعشعدذئلعرعدعن آجايآعشعلةر دذنيانعث هةممة 

 * * * * * * *   
 (#ρß‰ yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈sΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã à2õ‹ tƒ uρ zΝ ó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$§ƒ r& BM≈ tΒθè= ÷è̈Β 4’ n? tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ( (#θè=ä3 sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr& uρ }§Í← !$t6 ø9$# u É) xø9 $# ∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝ ßγsW x s? (#θèùθã‹ ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ 

ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,Š ÏF yèø9 $# ∩⊄∪  
ةن مةنصةظةتلةرنع آأرسذن، بةلضعلةنض) دعنعي ؤة دذنياؤع(آعشعلةر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان 

يةنع تأضة، قوي، (اهللا ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤا مالالرنع ) يةنع قذربانلعق آىنلعرعدة(آىنلةردة 
ىآىر قعلعش يىزعسعدعن ةرنع اهللا نعث نئمةتلعرعضة ش ذربانلعق ) ظأحكعل تعص ق اهللا نعث ظعسمعنع ظئي

ةثالر، . »قعلسذن عدعن ي ذربانلعقالرنعث ضأش علةر ق ئقعرغاموهتاجس ا، ص رعثالرق ذالر . 28  بئ دعن ظ ظان
ع تازعلعسذن  اقلعرعنع ظالسذن (آعرلعرعن احلعرعنع، تعرن يعن ح دعن آئ دعن حعققان ةنع ظئهرام أز )ي ، ظ

  .29نع تاؤاص قعلسذن)يةنع بةيتذلاله(ظىستعضة ظالغان ظعبادةتلعرعنع ظادا قعلسذن، قةدعمعي بةيت 

   توغرعسعدا مةنصةظةتلعرعنعث بارلعقع ؤة ظاخعرةتهةجدة دذنيا
 مةنصةظةتلةرنع آأرسذن ) دعنعي ؤة دذنياؤع(آعشعلةر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان    بذ ظايةت
دة دع    هةققع داق دئ ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ا ؤة ظاخعرةت : ظعبن ةظةتلةردعن دذني ذ مةنص ث ب نع

أزدة تذتذلعدذ  ةظةت .مةنصةظةتلعرع آ  اهللا تاظاالنعث )غان آعشعنعثهةج قعل  (،ع بولسالعر ظاخعرةتنعث مةنص
هاجعالرنعث هةرةمدة قذربانلعق قعلعنغان      ،بولسار، ظةمما دذنيانعث مةنصةظةتلعرع ذعدرعشعشئرازعلعقعغا ظ 

اال ؤة ق ة، آ ث وتأض لعرعدعن ضأيالرنع لعرعدذر يئيعشش ذل تئصعش ص ص ارةت قعلع د ؤة . لعرع ؤة تعج مذجاهع
  . دئدع، اخعرةتنعث مةنصةظةتلعرع آأزدة تذتذلعدذظذ مةنصةظةتلةردعن دذنيا ؤة ظ: باشقعالرمذ

ارةت  دة تعج عنعث هةرةم ان آعش ع بارغ ةج قعلغعل ة ه اال هةرةمض ا،اهللا تاظ ةت قعلس عنع نعي  قعلعش
دعغانلعقع    ذناه بولماي ئح ض ذنعثغا ه دةظ دع  هةققع داق دئ ارعثالردعن :  مذن ةج مةؤس (صةرؤةردعض معدة ىه

  .)1(ق تةلةص قعلساثالر، سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذععزر )تعجارةت ؤة باشقا ظوقةت ظارقعلعق
  ذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤا ) يةنع قذربانلعق آىنلعرعدة (بةلضعلةنضةن آىنلةردة اهللا ظ

الالرنع  عدعن (م ىآىر قعلعش يىزعس ة ش ث نئمةتلعرعض ةرنع اهللا نع وي، ظأحكعل ة، ق ةنع تأض ث ) ي اهللا نع
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق ،شعما ه ؤةشةظبع » قعلسذنظعسمعنع ظئيتعص قذربانلعق

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةر : دئض ةن آىنل ابةلضعلةنض ةجع (  بولس ثظزذله دذر اؤؤاظ) ئيعنع ون آىنع  .لقع ظ
ذخار   ام ب ةنلعكعنع ظعم ةر ظعك ذ آىنل ةرنعث ش ةن آىنل تىردععبةلضعلةنض ا  .  جةزملةش ة ظةبذمذس ذ هةقت ب

ظة ةتادة، ظ عرظةش د، ق ة ة، مذجاهع ع جذب ةظعد ظعبن ان  تا، س ةتا خذراس اك، ظ ةن، زةهه راهعم ير، هةس  ؤة ظعب
  . الردعنمذ شذنعثدةك رعؤايةت قعلعندعي قاتارلعقنةخةظع

ذخار ام ب دذ عظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن
االم  قا آىن«صةيغةمبةرظةلةيهعسس انلباش ةل ـ ظعبادةت        ةردة قعلغ ةل ـ           ظةم ان ظةم ةردة قعلغ ذ آىنل ةر ب ل

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع198 سىرة بةقةر )1(
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دذ   ذق تذرالماي ةردعن ظارت دع» ظعبادةتل اهابعلةر .دئ ذق    : س ذ ظارت ان جعهادم دا قعلغ ث يولع اهللا تاظاالنع
د دع؟ذتذرالمام االم. دئ دذ   «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذق تذرالماي ذ ظارت ان جعهادم دا قعلغ ث يولع  .اهللا تاظاالنع

ئكع أزع شئهع ن ل ا حعقعص ظ ذ ظألتتجعهادق ان، ظئتعم دا  ىرى قعلعنغ اد يولع ة نةرسعسعنع جعه لضةن ؤة هةمم
   .دئدع» )ظذ آىنلةردة قعلغان ظةمةل ـ ظعبادةتلةردعن ظارتذق تذرعدذ(قاتقان آعشعنعث قعلغان جعهادع وي

مذنداق دئضةنلعكعنع   رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث       ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظأمةر    
دذ  ةرنعث ظعحعدة «: رعؤايةت قعلع اةاهللا تاظاالنعث د آىنل ةرعدا ظةمةل ـ ظعبادةت     هرض دعغان  ظارتذقل ؤة  تذرع

الظعالهة ظعللةلالهذ، ظةلالهذ    ”عدعغان آىنلةر يوق، شذثا ظذ آىنلةردة       نرعأآ ياخشع  باشقا دعن آىن  ظون مذشذ
  . »ثالر الرنع آأص دة“ظةآبةر ؤة ظةلهةمدذ لعلالهع

ذخار  ام ب دذ عظعم ةت قعلع داق رعؤاي ث  : ( مذن ةج ظئيعنع اؤؤالزذله ةر   ) قعظ ع ظأم دة ظعبن ون آىنلعرع ظ
ةن ظةبذ  ذرةيبعل ذ ظةنه  رةه ص  ذمارةزعيةلاله ا حعقع ةر ” بازارغ ذ ظةآب ةآبعر ظ “ظةلاله اتتئ دةص ت قا .عيت  باش

  . يتعشاتتعئضة ظةضعشعص تةآبعر ظعشعلةرمذ ظذ ظعككعسعنعث تةآبعرعآ
ذ ة ب ث ظعحعض ون آىننع ةرةفات ظ دذ، ظ ذ آعرع ةرةفات آىنعم لعم ظ ام مذس عدا ظعم ع توغرعس  آىن

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادةنعث مذن االمدعن  :ظةبذق ةرةفاتصةيغةمبةرظةلةيهعسس دة روزا  ظ  آىنع
أآمع توغ  نعث ه ذقتذتذش االم رذل ورالغاندا، صةيغةمبةرظةلةيهعسس اال«:  س ذ (حعنعث ذ روزا تذتقاهللا تاظ ظ

ىن  ذتقانلعقع ظىح دة روزا ت ث ؤة آ  ) آىن ر يعلعنع ةن بع أتىص آةتك دعغان ئظ ة لع ث  يةن ر يعلعنع ك عآ(بع حع
ذناهلعرعنع  ةن آةحىرؤئت) ض دذ دةص ظوياليم دع » ع ع      . دئ وث آىن ةث ح ةجنعث ظ ة ه ث ظعحعض ون آىننع ذ ظ ظ

ذ آىن توغرعسعدا ه  .تنعث بعرعنحع آىنعمذ آعرعدذ   يهئسابلعنعدعغان هئ  ان قعلعندع  ةتدعسة ب :  مذنداق باي
  .نعث دةرضاهعدعكع ظةث ظذلذغ آىندذرع آىنع اهللا حتنعث بعرعنيهئ

 ،ا، صئقعرغا بئرعثالرغموهتاجسعلةر قذربانلعقالرنعث ضأشعدعن يةثالر بذ هةقتة هةدعستة مذنداق 
دع  ان قعلعن ىن   : باي ش ظىح ذربانلعق قعلع االم ق ة(صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن ) هةجض ئلعص آةلض ع ع مئلظ ن

ارحعدعن ض    ،رضةن حاغدا ىظألت يرذيتتع، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  ذشذرذشقا ب  عش صأ هةر بعر تأضعدعن بعرةر ص
  .تتع ؤة شورصعسعدعن ظعحةتتعيظذ ضأشتعن ية

دئضةن   سعلةر قذربانلعقالرنعث ضأشعدعن يةثالر : سةيندعن مذجاهعدنعث اهللا تاظاالنعث   ىهذشةيم ه 
دعكع  ةثالرظايعتع ذيرذقدئض ي ثعةن ب ذددع اهللا تاظاالنع ان ح  خ دعن حعقق عكار ئظعهرام ثالردا ش غع

دا       ؤة ))1قعلساثالر بولعدذ  ولغعنعثالردعن آئيعن        (ناماز ظوقذلذص بولغان ارعغ ب ةنع نامازدعن ص زئمعنغا  ) ي
ارعلعص ةردعكع ))2ت ةن ظايةتل دذ  دئض اثالر بولع عكار قعلس تذر ش ذيرذقالرغا ظوخشاش ةن ب  )3( دةص آةلض

  . قارعدعبذ رعؤايةتنع توغرا دةصظعبنع جةرعر  .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
ا، صئقعرغا بئرعثالر غموهتاج   ئقعرلعقع  : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة مذنداق دئدع ظذ ص

ةتنعث مةنعسع هةققعدة    .قعردذرئدذر ؤة ظعصصةتلعك ص  عآعش دعغان هاجةتمةن    ع ص تذر ىلىرأآ مذجاهعد  :  بذ ظاي
  . لعنع تةثلعمةيدعغان آعشعدذروق) بعر نةرسة تعلةص بولسعمذقعر ئصحة رضة(ظذ : ذنداق دئدعم

 يةنع ظئهرامدعن حعققاندعن آئيعن حاحلعرعنع، تعرناقلعرعنع (ظاندعن ظذالر آعرلعرعنع تازعلعسذن
ذن ةلع )ظالس ةنلعكع      ظ داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةت ظعبن نع رعؤاي

                                                 
  .يةتنعث بعر قعسمع ـ ظا2 سىرة ماظعدة )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10 سىرة جىمة )2(
دة ب )3( لعدعكع قاظع عتعدذ   عيوـ ظةس ع آأرس نعث الزعملعقعن نع قعلعش ذيرذلغان ظعش ذيرذق ب ة ب نع    . ح ر ظعش ةن بع ة ظاساس ةزع قاظعدعلةرض ذيرذق ب دة ب بةزع

ةس ع ظةم نعث الزعملعقعن وق ،قعلعش ذناه ي ئح ض ا ه نع قعلس ذ ظعش ةلكع ب ذ،  ب نع قعلعش رب ةت مةنعذ ظعش ذرذص آسخس دذ، يذقئع ظوقت دعكعلع ىح عرع  ظ
  .نا مذشذ خعلدعكع بذيرذقالردعندذراظايةتتة آةلضةن بذيرذقالر م
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دذ ازعالش  :قعلع ع ت اآعرلعرعن يعش،      بولس ع آع دذرذش، آعيعملعرعن ع ظال ش، حئحئن دعن حعقع  ظعهرام
ئلعش ؤة  اقلعرعنع ظ ةتعر حئحعشتعرن دذرةك ظعشالرتظ ة ظ . دعن ظعبارةت ذ هةقت د، ظعكرةب ة ؤة عتا، مذجاهع م
   .الرمذ شذنداق دئدع قاتارلعقمذهةممةد ظعبنع آةظب

ن ظعبادةتلعرعنع ظادا قعلسذنظأز ظىستعضة ظالغا ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ،ظعبنع ظةبذتةلهة ظةلع 
ذمانعث ذ ظايةت: ظةنه ةب ذحع  ت ة بارغ ذربانلعق قعلع  هةجض عدعنق ىنع  ش يىزعس ان تأض قا ظاتعغ ةزعر قعلعش   ن

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، دذلعىش آأزدة تذتعرىظألت
 تاؤاص قعلسذننع  )يةنع بةيتذلاله(قةدعمعي بةيت دع مذ داق دئ د مذن تعن : جاهع ذ تاؤاص ب

يعن هئيت آىنع( دعن آئ تعص بولغان اش ظئ أزدة  )  شةيتانغا ت اؤاص آ ةرز ت دعغان ص دة قعلعنع هئيت آىنلعرع
  . تذتعلعدذ

دذ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةم ظةبذهةمزةنعث مذن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ :  ظعبنع ظةبذهات
ةيت : قامسةن؟ اهللا تاظاال بذ سىرعدة        ون سىرة هةجنع ظ   سة: ظةنهذما ماثا  ةدعمعي ب ذلاله (ق ةنع بةيت نع )ي

اؤاص قعلعشتذر           . دئدع تاؤاص قعلسذن  دا قعلعنعدعغعنع آةبعنع ت ،  شذثا هةج صاظالعيةتلعرعنعث ظةث ظاخعرع
دع  ةن.دئ االم    : م ان، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذنداق قعلغ االممذ ش ةرةفا( صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعنتظ )  تئغع

ايتعص آةلضةندة   ا ق ا تئغعغ اظالعيعتعنع (هئيت آىنع معن ةجنعث ص دعغان ه ةردة قعلع ذ ي اش ) ظ شةيتانغا ت
ة   ةيتانغا يةتت الص، ش ةظئتعشتعن باش ذزالص    دان ذربانلعقعنع بذغ دعن ق اتتع، ظان اش ظ ىر حئحع ت ع حىش ع، دن

  . دئدعم، ظاندعن هةرةمضة قايتعص حىشىص آةبعنع تاؤاص قعلدع
ا ذخارعم ظعم ةت ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب لعم ظعبن  ؤة مذس

اؤاص            «: قعلعدذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع ظذالرنعث هةج صاظالعيةتلعرعنعث ظةث ظاخعرع آةبعنع ت
ةردع        .تتعذنع بذير عقعلعش بولذش  دا    آةب )1(» لئكعن ظذ هةيزدار ظايالالرغا يةثضعللعتعص ب اؤاص قعلغان عنع ت

اؤاص    ذلغانصذر وضعزلعكتة قئتعر ظئ بعرةر مدةص ظاتعلعدعغان) هةتعم (دعكععآةبعنعث بئقعن   تامنعمذ بعللة ت
ار ظعدع،              .قعلعش الزعمدذر   حىنكع، ظذ تامنعث ظعحعمذ ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم سالغان آةبعنعث ظعحعدة ب

ةردة قذرة ( ع دةؤرعل ا   يآئيعنك ا س ةبعنع قايت لةر آ ذلع    ) لغانداش قا ص ةبعنع سئلعش ذالرنعث آ ظ
ةنلعكتعنئي ارعلعق،تعشمعض ان ظ ة بولغ دعن تامغعح دعن حعقعرع آةبع ذثا عنع آةبع الغان، ش ؤئتعص س

ص   اؤاص قعلع عدعن ت ث تئش ذ تامنع دا ش اؤاص قعلغان ةبعنع ت االممذ آ دعن « :صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ تام ب
ةبعنعث ظعحع  ذ آ ان ظارعلعقم عحة بولغ ارتعص آةبعض دذت ة آعرع ةن»ض اال. دئض ام  صةيغةمبةرظةلةيهعسس م ش

ع ق  ةبعنعث ظعكك تعكع آ االمنعث    عتةرةص راهعم ظةلةيهعسس ر ظعب ع قع ذ ظعكك ع، ظ علعمعدع، حىنك ع س رعن
  . )2(قاظعدعسع بويعحة سئلعنمعغان ظعدع

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادة هةسةنبةسرعنعث مذن دع : (ق ةيت دةص ظاتال ةدعمع ب ة ق ) آةب
دذر   ذنحع سئلعنغان ظأي ادةت قعلعشع ظىحىن ت ذ آعشعلةرنعث ظعب ع .حىنكع، ظ دذراهمان ظعبن ة ظاب ذ هةقت  ب

  . زةيد ظعبنع ظةسلةممذ شذنداق دئدع
ةعظعكر ان        ةآةب: م ان تذص دا بولغ االمنعث زامانع ذه ظةلةيهعسس ذ ن ع، ظ دع، حىنك ذنداق دةص ظاتال  ش

   .دئدع، باالسعدعن قذتذلذص قالغان

                                                 
  . مذ بولعدذتسعآةبعنع تاؤاص قعلماي آة لعرعدعن ظايرعلعص قالعدعغان هالةت شةآعللةنسة، بذ حاغداهمراهة  ظاخعرالشقعحةظذالر هةيزع  يةنع)1(
االم                  ععربعنعث شام تةرةصتعكع ظعككع ق    آة) 2( راهعم ظةلةيهعسس ةر ظةسلع ظعب دعكع ي ةبعنعث ظارعلعقع ةن آ ام بعل ذص، ت تة بول ام تةرةص ذرذلغان ت ع قوص  ظادةم بوي

  .شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ يةرنع سعلعمعغان. سالغان آةبعنعث ظعحعدعن حعقعرعؤئتعلضةن
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ة  ظىستعدعن ظذنعث معضةروبة شذنداق دةص ظاتالدع، حىنكع، هئحبعر ز  آة: فخذسةي ،  قعاللمعغان غةلعب
  .دئدع

 * * * * * * *  
 y7 Ï9 s̈Œ tΒ uρ öΝÏjà yè ãƒ ÏM≈ tΒ ã ãm «! $# uθßγ sù Ö ö yz … ã&©! y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ 3 ôM ¯= Ïmé& uρ ãΝ à6s9 ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# ωÎ) $ tΒ 4‘ n=÷F ãƒ 

öΝ à6ø‹n= tæ ( (#θç6 Ï⊥ tFô_ $$sù }§ô_ Íh9$# zÏΒ Ç≈ rO÷ρ F{$# (#θç6Ï⊥ tF ô_$# uρ tΑ öθ s% Í‘ρ–“9 $# ∩⊂⊃∪ u !$x uΖ ãm ¬! u ö xî tÏ. Îô³ãΒ Ïµ Î/ 4 

tΒ uρ õ8Î ô³ç„ «! $$Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3sù §yz š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# çµà sÜ ÷‚tF sù ã ö ©Ü9$# ÷ρ r& “ Èθ ôγs? Ïµ Î/ ßw† Íh9$# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪  
ادعتع ( ة) هةج ظعب ةهكاملعرعنع ظذلذغلعسا ظةن ةنع هةج ( شذدذر، آعمكع اهللا نعث دعنعنعث ظ ي

ة  لعرعدعن حةآلةنس ان ظعش ةنظع قعلغ ةلتىرىص، م ةجا آ ذيرذغانلعرعنع ب ث ب دا اهللا نع ذ، )جةريانع ، ب
ظىحىن ياخشعدذر، سعلةرضة حاهارصايالردعن ) دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكع(صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ظذنعث 

دا  اراملعقع(قذرظان دع) ه االل قعلعن قعلعرع ه دعن باش ان قعلعنغانلعرع ارةت . باي ذتالردعن ظعب سعلةر ب
اهللا غا خالعس ظعبادةت قعلعثالر،  (.30نعجعستعن ساقلعنعثالر، يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتعن ساقلعنعثالر

عن تاشلعنعص، قذشالر ظذنعثغا شئرعك آةلتىرمةثالر، آعمكع اهللا غا شئرعك آةلتىرعدعكةن، ظذ ضويا ظاسماند
  .31ظذنع ظئلعص قاحقاندةك، ياآع بوران ظذنع ظئلعص بئرعص يعراق جايغا تاشلعؤةتكةندةك بولذص قالعدذ

   توغرعسعدانغانالر ظىحىن بئرعلعدعغان ظةجريامان ظعشالردعن ساقال
)ادعتع ة شذدذر) هةج ظعب ةنع ظةن ا ما ي ذ هةج ص ا ب ادا قعلعش ظىحىن قظان علعشقا لعيةتلعرعنع ظ

  . دذررلةرعرعلعدعغان آاتتا ظةجئبذيرذغان ظعشالر ؤة ظذنعثغا ب
 آعمكع اهللا نعث دعنعنعث ظةهكاملعرعنع ظذلذغلعسا   بولعدعغان،  ييةنع آعمكع اهللا تاظاالغا ظاسع 

ا       تعن ساقالنس الرنع قعلعش دعغان ظعش ذناه بولع ا ض ةن ؤة قعلس نع حةآلعض اال قعلعش ذ، اهللا تاظ ب
ةنع ظذ آعشعنعث شذ      ظىحىن ياخشعدذر ) دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكع (ث دةرضاهعدا ظذنعث صةرؤةردعضارعنع ي

ار  ياخشلعق ؤة آأص ظةجر    آأصظعشالرنع قعلعشتعن ساقالنغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا       خذددع ياخشع ظةمةل    .  ب
انلعقـ  ةرنع قعلغ ىنعظعبادةتل أص ظىح ةج آ اؤاب ؤة ظ دةكر ع س ان ؤة حةآلةن،بولغعنع ارام قعلعنغ ةن  ه ض

  .ر بولعدذع ساؤاب ؤة ظةج آأص ظىحىنمذعظعشالرنع قعلمعغانلعق
 سعلةرضة حاهارصايالردعن أزلعرع هارام قعلعؤالغان          بذالر ظأز  مةيلع ةر ظأزلعرعضة ظ ؤاقتعدا ظةرةبل

ةهعرة ؤة  ذ        (ب ةرةبلعرع ب ةت ظ ذص، جاهعلعي ة بول ذغقان تأض ةك ت عنع ظةرآ ذغقان، بةشعنحعس ةآكعزنع ت س
ذلع  عنعث ق رعص تأض ذص  قعنع يئ ايتتع  قوي ىك ظارتم ةيتتع، ي ع، معنم ذص بئرةتت ة قوي أز مةيلعض اظعبة )ظ ، س

ةتتع        ( عرالرغعال بئرعل ىتع مذساص ايتتع، س ةيتتع، قعرقعلم ذص، معنعلم ة بول ذغقان تأض ع ت عدعن ظونن ، )حعش
ذنالر ظىحىن ظأزمةيلعضة قوي (ؤةسعلة  ذغقان، ب ةؤئتعلضةن تأعبعرعنحعنع ؤة ظعككعنحعنع حعشع ت ام )ض ، ه

ذص   ( أز مةيلعضة قوي ة ظ ةي، يئمةك ظعحمةآت ذنع معنم ذالر ظ ذص، ظ ة بول ذغرا تأض ا بولغان ب ون تأضعضة ظات ظ
ع ا اهللا ) بئرةتت دةك قعلعشنع(الرغ وق) يذقعرعقع ذيرذغعنع ي ةن   ))1ب نعص آةلض ان قعلع ة باي ةن ظايةتت  دئض

   .عرعدعن باشقعلعرع هاالل قعلعندعبايان قعلعنغانل) هاراملعقع(قذرظاندا حاهار صايالر بولسذن، 
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ان قعلع  اراملعقع باي دا ه ايؤانالرنع  قذرظان ذتلذق ه أت ص ان ت دعكع نغ اال تأؤةن ان    اهللا تاظ دة باي ظايعتع
دذر ةيرعينعث   :قعلغان ن غ ع، اهللا دع قا ضأش ان، حوش ايؤان، ق ان ه ألىص قالغ أزع ظ ة ظ ةنع (سعلةرض ي
ذتالرنعث ذزالنغا   ) ب نعص بوغ ا ظئلع امع تعلغ ةن     ن ذرذص ظألتىرىلض ايؤان، ظ ةن ه ذص ظألتىرىلض ايؤان، بوغ ن ه
ظألتىرىلضةن هايؤان، يعرتقذح    ) تةرعصعدعن ظىسىص (يعقعلعص ظألضةن هايؤان، هايؤانالر     ) ظئضعزدعن(هايؤان،  

ايؤان   ةن ه ألتىرىص يئض رعص ظ ايؤانالر يئ يعش(ه عنع يئ ث ضأش دع) نع ارام قعلعن ع  ))1ه ة ظعبن ذ هةقت ب
  .نعثمذ شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعع دئدع ؤة قةتادجةرعرمذ شذنداق

لعقع بذيرذغاناهللا تاظاالنعث بةندعلةرنع شئرعك آةلتىرىش ؤة يالغان سأزلةشتعن يعراق بولذشقا 
  توغرعسعدا

سعلةر بذتالردعن ظعبارةت نعجعستعن ساقلعنعثالر، يالغان ضذؤاهلعق بئرعشتعن ساقلعنعثالر  اهللا
رعشنع بعر   ئ بعلةن يالغان ضذؤاهلعق ب   )بذت (رعك آةلتىرىلعدعغان نةرسة  ئ اهللا تاظاالغا شةتتة،تاظاال بذ ظاي  

ةردة آةلتىرضةن          ) ظذالرغا ! ظع مذهةممةد  : يةردة آةلتىردع، بذ ظعككعسعنع تأؤةندعكع بذ ظايعتعدعمذ بعر ي
ع،  عنع،     «ظئيتقعنك الرنعث هةممعس ان ظعش ذرذن يام كارا ؤة يوش ارعم ظاش ذناهالرنع، صةرؤةردعض ض

ة( نع، ) آعشعلةرض ةق حئقعلعش قا(ناه ئرعكع بولذش ث ش ةن ) اهللا نع ل حىشىرمعض داق دةلع اهللا هئحقان
ان      دعن قااليمعق علةرنع اهللا نامع دعغان نةرس أزةثالر بعلمةي نع، ظ ئرعك آةلتىرىش ا ش علةرنع اهللا غ نةرس

   .))2»سأزلةشنع هارام قعلدع
ث دعن قااليم: اهللا تاظاالنع دعاهللا نامع ارام قعل نع ه ان سأزلةش ان »عق دعن يالغ ةن ظايعتع  دئض

ذؤاهلعق ب دذئض أزدة تذتذلع ذخار . رعش آ ام ب ذؤاهلعق توغرعسعدا ظعم نعث عآرة ؤة مذسلعم ظةبذبعيالغان ض
ذث  «صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مةن سعلةرضة ظةث حوث     !الرظاضاه بول

ةؤةر ذناهالردعن خ ذ؟بئرةي ض دع» م ز.دئ ث : بع ع اهللا نع ةيغةمبعرع ظ ذنداق قعل!ص ن ش دذقغع  . دئ
االم ا  («: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذناهالر بولس وث ض ذ ح ا ) ظ ئرعكاهللا تاظاالغ ا        ش ا ـ ظانعغ ةلتىرىش ؤة ظات  آ

. دع ظع غان ظولتذر يألعنعصصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سأزلةرنع قعلعؤاتقاندا    . ئدعد» لعق قعلعشتذر يظاسع
 ،ثالرآعويذ رعش، بعلعص ق ئ  يالغان ضذؤاهلعق ب     ،ثالرآعويذ بعلعص ق  « : ظولتذرذص  عنعص رذسل آئيعن بعردعنال 

ان ذؤاهلعق بيالغ دع، » رعشئ ض أزنع تةآرارال دئ ذ س االم ب ةنلعكتعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ز ؤةرض ةتتابع  :ه
  . ذقدةص آةتت، دعن توختاص قالسا ظعكةنعزأآاشكع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم س

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةدعنعث مذن اتعك ظةس ع ص ذرةيم ظعبن ةد خ ام ظةهم : ظعم
االم  ع(صةيغةمبةرظةلةيهعسس ر آىن ذص ) بع ذص بول امعزعنع ظوق دات ن ذصو ق،بام ذؤاهلعق «: ص ان ض يالغ

ذناهع(نعث رعش ئب ا ش )ض ذناهع(نعث لعكنةرض رعك آةلتىئ اهللا تاظاالغ ةن  ) ض ارابعل دع ؤ  د»ردذرؤةب ذ ةئ  ب
ةص  أزعنع دةلعلل تعن  س ذؤاهلعق بئرعش ان ض اقلعنعثالر، يالغ تعن س ارةت نعجعس ذتالردعن ظعب علةر ب س

  . دئضةن ظايةتنع ظوقذدعاهللا غا خالعس ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثغا شئرعك آةلتىرمةثالر، ساقلعنعثالر
 ثالر ادةت قعلع العس ظعب ا خ ةقتعن ي اهللا غ ةنع ناه ةقنععي ان ؤة ه دا اهللا راق بولغ ةن هال  آأزلعض

ظاندعن   ظذنعثغا شئرعك آةلتىرمةثالر  :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. تاظاالغا خالعس ظعبادةت قعلعثالر 
دة ؤة توغرا يولدعن ي    أ ظنعثاهللا تاظاال مذشرعك   تعشعدة قانداق  ئراقالص آع زعنعث ظازغذنلعقعدا، هاالآةتلعكع

ذ : تىرىص مذنداق دئدع  هالةتتة بولعدعغانلعقعغا بعر معسال آةل     ا شئرعك آةلتىرعدعكةن، ظ آعمكع اهللا غ
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ضويا ظاسماندعن تاشلعنعص، قذشالر ظذنع ظئلعص قاحقاندةك، ياآع بوران ظذنع ظئلعص بئرعص يعراق جايغا 
   .تاشلعؤةتكةندةك بولذص قالعدذ

دعةشذثا ب داق دئ ئلعص : را مذن ع ظ عرنعث جئنعن م ،صةرعشتعلةر آاص ع ظاس ذنعث روهعن ئلعص  ظ انغا ظ
 ظذنعث روهع   )شذنعث بعلةن  (ذ، ئرعلمةيد ظذنعث روهع ظىحىن ظاسماننعث ظعشعكلعرع ظئحعلعص ب    ،  حعققاندا

ماندعن   لعؤئتعلعدذ ظاس دع ؤة تاش أزعنع دةلع ، دئ ذ س ةتنع    ل ب دعكع ظاي ةص يذقعرع ذدع ل ذنعثغا .ظوق  ب
  . نعص ظأتىلدع ـ ظايعتعنعث تةصسعرعدة سأزلع27مذناسعؤةتلعك هةدعس سىرة ظعبراهعمنعث 

ايدا         ) ظذالرغا !ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال مذشرعكالر ظىحىن ـ ظئيتقعنكع، بعز اهللا نع قويذص بعزضة ص
ة      ع اهللا هعداي دذق؟ بعزن ادةت قعالم ذتالرغا ظعب دعغان ب ان يةتكىزةلمةي ا   زعي يعن، ظارقعمعزغ دعن آئ ت قعلغان

: بعر ظادةمضة  ) نداق قعلعدعغان بولساق، مذنداق مذبادا بعز شذ ) (يةنع مذرتةد بوالمدذق؟  (كعنةمدذق؟  ئح
دة ظذ  (شةيتانالر ظذنع بعر حألضة باشالص بارغان،     تئثعرقاص قالغان، دوستلعرع ظذنع بئرع آةل دةص       ) حأل

ان،    ا حاقعرعؤاتق وغرا يولغ ة     (ت ان ظادةمض االك بولغ اخعر ه اي، ظ ذل قعلم اقعرعقنع قوب ذ ح اص ) ظ ظوخش
  . دعععر معسال آةلتىرضةن ظة ب دئضةن ظايعتعد))1قالعمعز

 * * * * * * *  
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ذربانلعقالرنع (ظعش مانا شذنداق، آعمكع دعنعي ظعشالرنع  ) جىملعدعن هةجنعث ظةمةللعرعنع ق
دذر ث تةقؤادارلعقعدعن ذ، دعلالرنع ةن، ب ة  .32ظذلذغاليدعك ةن مذددةتكعح دعغان (مذظةيي ةنع بوغذزالي ي

ذنع ) سئغعص، نةسعللةندىرىص، معنعص(قذربانلعق ماللعرعدعن ) ؤاقعتقعحة دعن ظ صايدعلعنعسعلةر، ظان
  .33)يةنع هةرةمدذر(ذلالهنعث يئنعدذر بذغذزالشقا تئضعشلعك جاي بةيت

  قذربانلعقنعث بايانع توغرعسعدا 
 ذربانلعقالرنع (ظعش مانا شذنداق، آعمكع دعنعي ظعشالرنع ) جىملعدعن هةجنعث ظةمةللعرعنع ق

   .بذ، دعلالرنعث تةقؤادارلعقعدعندذر) ظذلذغاليدعكةن(يةنع اهللا تاظاالنعث بذيرذقلعرعنع  ظذلذغاليدعكةن
ذيرذقلعرعنع      قذ علةرنع ظذلذغالشمذ اهللا تاظاالنعث ب اال ؤة تأض وي ـ آ ان ق ربانلعق قعلعش ظىحىن باقق
ة مذقةسسةمدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق        هةآةم  . نعث قاتارعدعندذر شظذلذغال بذ هةقت

ةت قعلعدذ   ذر: (دئضةنلعكعنع رعؤاي ذغ ) بانلعق قعلعش ظىحىن مالالرنع ق  ظذ مالالرنع ياخشع  ،بولساالش ظذل
ةم تذرعرس ق بئقعش ةهل .تعش ؤة حعرايلع ع س ة ظعبن ة ظةبذظذمام ذ هةقت دع ب داق دئ دة :  مذن ز مةدعنع بع

ذربانلعق قعلعش   ةم  ق الالرنع س ان م ىن باقق ذقتعرظىح ةنع(، عص يةيتت ذلمانالر) ي ذربانلعق قعلعش  ( مذس ق
  . مام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع ظع.معز باقاتتعئس) ظىحىن باققان مالالرنع

ذرافعظ  ة ظةب ع ماج دذ  عظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض وث،  : نعث مذن االم ح صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ىزمعز، ئس  ع ظ  مأثض ك ظعكك ئقعش رةثلع ل ظ ا مايع دع ئلىك، قارعغ ذربانلعق قعل ع ق ذنعثدةك .رعكن  ش

ةنلعكعنع رع داق دئض ث مذن ة جابعرنع ع ماج ذداؤذد ؤة ظعبن دظةب ةت قعلع االم : ذؤاي صةيغةمبةرظةلةيهعسس
   .رعكنع قذربانلعق قعلدعئلىك، قارعغا مايعل ظئقعش رةثلعك ظعككع ظمأثضىز
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ذ ةظ ذ ظةنه ع : لع رةزعيةلاله االم بعزن ان مالال (صةيغةمبةرظةلةيهعسس اقحع بولغ ذربانلعق قعلم ) ثنعرق
اراص بئق ذالقلعرعغا ق أز ؤة ق ذ عآ ذالقلعرعنعث ظ دة ق ذنعث تىشعمعزغا، هةم اآع ظ سعؤئتعلضةن ئدعن آؤعحع ي

اآع يذمذالق ت      غاياآع قذلذقع ظذزذنع   شعؤئتعلضةن مالالرنع قذربانلعق قعلماسلعقعمعزغا        ئ تعلعؤئتعلضةن ؤةي
   .دئدع، دعذبذير

قذربانلعق قعلعش دذرذس     «: را صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ةب
دعغان  أتبولماي لت ا خع ار،  م ا (ل ب ذالر بولس ةل، ت ): ظ اي، آئس أزع ظالغ ذر ؤة ىآ تع (آ رةر ظذس ) خعنعبع

الالردذرذس  ةد.»نذق م ام ظةهم ذ هةدعسنع ظعم ذداؤذد ؤة نةسةظع،  ب اتعرمعزع، ظعبنع ماجة، ظةب  لعقالرر قات
  .دعرعؤايةت قعل
  قذربانلعق قعلعشقا ظاتعغان مالالردعن صايدعلعنعشقا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 ة ةن مذددةتكعح ة(مذظةيي دعغان ؤاقعتقعح ةنع بوغذزالي دعن ) ي ذربانلعق ماللعرع ئغعص، (ق س

سعلةر   )عدعغان ؤاقعت آئلعص بولغذحة    قذربانلعق قعل ( يةنع صايدعلعنعسعلةر) نةسعللةندىرىص، معنعص 
دعن   دعن، تعؤعتع ىتعدعن، يذثع ث س ةييارلعغان مالالرنع ىن ت ش ظىح ذربانلعق قعلع عق  ؤة لةر صايدعلعنعس

علةر   ةن صايدعلعنعس نعش بعل ذنعثغا مع ةتنعث     . ظ ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم ظعبن مذقةسس
ع دة مةنعس علةر  :  هةققع دةك          وق (س الالر ) ي ـ آالع ذربانل عنم انال ققا ظاع ق اثالر تعمعغ ذالردعن   ، بولس ظ

   .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،  دئضةنلعكتىرصايدعلعنعااليسعلةر
ا  ذ م عمذ   ظ ان بولس اص بولغ ذربانلعققا ظات ا     ،لالرنع ق ان بولس ىص قالغ اجع حىش ذالرغا ظئهتعي ةر ظ  ظةض

دذ ا بولع ذالردعن صايدعالنس أز، ظ ارتعكعلةرقاراش دئضةن آ ذخار . مذ ب ام ب ع ظعم ذالرنعث دةلعل  ؤة مذسلعم عب
ذ هةدعس ةت قعلغان ب دةص ععر تأضم بصةيغةمبةرظةلةيهعسساال: ذرتظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤاي نع هةي

بذ قذربانلعق قعلعش    : دئدع، ظذ آعشع» ظذنعثغا معنضعن«:  ظذ آعشعضة،مئثعؤاتقان بعر آعشعنع آأرىص   
ان تأض   ىن ظاتالغ دع،  ظىح دعة ظع اآع   .دئ ع ي االم ظعككعنح ع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس داظىحعنح ؤاي «:  قئتعم

ذنعثغا معنضعن!ساثا دع»  ظ ر رعؤايةتت . دئ ام مذسلعم بع ةت  ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة جابعرنعث مذن
 ، ظئهتعياجعث حىشىص قالسا   )كةنعشعم(ر ظذنعثغا  ظةضة« :)ظذ آعشعضة ( صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم: قعلعدذ

  .دئدع» ظذنعثغا ظادةتتة معنضةندةك معنضعن
 يةنع هةرةمدذر(ظاندعن ظذنع بذغذزالشقا تئضعشلعك جاي بةيتذلالهنعث يئنعدذر( ان هةجضة ماثغ

ظذ جاينعث هةرةم     . آعشع قذربانلعق قعلعش ظىحىن ظئلعص ماثغان ماللعرعنع بوغذزاليدعغان جاي هةرةمدذر         
ةنلعكع ذ نعظعك دعكع ظايةتلعرعدعنم ث تأؤةن أر اهللا تاظاالنع دذى آ ة :ؤالغعلع بولع ع مأمعنل علةر ! رظ س

ايؤانالرنع ظ  ان ه ةثالر    ئظوؤلعغ ذرذص ظألتىرم دة ت اآع هةرةم دا ي علة . هرام تةن    س ذنع قةس ع ظ ردعن آعمك
 ظألتىرعدعكةن، ظعشنعث ؤابالعنع تئتعشع ظىحىن، ظذنعث جازاسع ظعككع ظادعل آعشعنعث باهالعشع بويعحة         

ةن ظوؤ   ع ظألتىرىلض دعن بعر   هئلعق أي هايؤانلعرع اش ظ ا ظوخش ذربانلعق     عغ رعص ق ئلعص بئ ة ظ ع آةبعض ن
علةر )1( قعلعشتذر دع، س عر بول ذالر آاص أز   مةسحعتع هةرامنعظ ذربانلعقنعث ظ ذرذلغان ق ذص ت دعن ؤة تذت

  .))2جايعغا يئتعشعدعن توستع
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع95 سىرة ماظعدة )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25 سىرة فةتعه )2(
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ذربانلعق شىآىر قعلعش يىزعسعدعن (هةر ظىممةت اهللا ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حارؤعالرنع   ق

اهللا نعث ظعسمعنع ظئيتسذن دةص، ظذالرغا قذربانلعقنع بةلضعلعدذق، سعلةرنعث ظعالهعثالر ) قعلغانلعرعدا
ظذالر شذنداق آعشعلةرآع  .34بعر ظعالهتذر، ظذنعثغا بويسذنذثالر، ظعتاظةتمةنلةرضة خذش خةؤةر بةرضعن

 ظأزلعرعضة يةتكةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلعدذ، ،)تعترةيدذ(اهللا ياد ظئتعلسة، ظذالرنعث دعللعرع قورقذص 
  .35بئرعدذ) ياخشعلعق يوللعرعغا(ناماز ظأتةيدذ، ظذالرغا بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن 

  قذربانلعق قعلعشنعث بارلعق قةؤملةردة يولغا قويذلغان ظعش ظعكةنلعكع توغرعسعدا
شىآىر قعلعش يىزعسعدعن قذربانلعق (رؤعالرنع هةر ظىممةت اهللا ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن حا

 اهللا تاظاال بذ ظايةتتة، اهللا نعث ظعسمعنع ظئيتسذن دةص، ظذالرغا قذربانلعقنع بةلضعلعدذق) قعلغانلعرعدا
ةؤمنعث ظعحعدة يولغا                 دا ؤة مال ظألتىرضةندة اهللا تاظاالنعث ظعسمعنع ظاتاشنعث هةممة ق قذربانلعق قعلغان

  . عدعن خةؤةر بةردعيذلذص آةلضةنلعكوق
ة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثةظ  ذربانلعقنع  اهللا تاظاالنعث :لع ظعبنع ظةبذتةله ذالرغا ق ظ

علعدذق ع  بةلض ث مةنعس ةن ظايعتعنع ذالرغا( ، دئض ع بة ) ظ ايرام آىنعن علعدذقلب ةنلعكتذر ض ، دئض
  .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

ع  عظعكر ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة ب دة هةققم ذالر(: ع قا  ظ ذربانلعق قعلعش ان نعث ق ئلعص بارغ اللعرعنع ظ  م
 حىنكع، اهللا تاظاال هئحبعر قةؤمضة مةآكعدعن           .دئضةنلعكتذر ) بةلضعلعدذق (مةآكعنع   ) ظألتىرىشع ظىحىن  
  . دئدع، جاي قعلمعدع) قذربانلعق قعلعش ظىحىن ظئلعص بئرعلغان مالنع ظألتىرعدعغان(باشقا بعر يةرنع 

الالرنع ظألت ذخار   م ام ب عدا ظعم دعغانلعقع توغرعس اص ظألتىرع معنع ظات ةندة اهللا تاظاالنعث ظعس  ؤة عىرض
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله لعم ظةن االم : مذس صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ةآ       ،لعصئلىك ظعككع قوينع ظئلعص آ       مأثضىزقارعغا مايعل ؤة     اص، ت يتعص  ئبعر ظ اهللا تاظاالنعث ظعسمعنع ظات
  ). ردعىظألت(يذص وينعث بعر تةرعصدة قوؤة صذتعنع ق
سعلةرنعث ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، ظذنعثغا بويسذنذثالر  يةنع هةممعثالرنعث ظعبادةت قعلعدعغان

ةيغةمبةرلةرنعث ظئلعص آةلضةن شةرعظةتلعرع باشقا ـ باشقا بولسعمذ ؤة           ارلعق ص  شذنداقال  ظعالهع بعردذر، ب
ةزع ةيب دعن        ص أآمعنع ظةمةل ةرعظعتعنعث ه عنعثكعنعث ش ةرعظعتع بةزعس ةن ش ئلعص آةلض غةمبةرلةرنعث ظ

اهللا . رعكع يوق بعر اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشقا حاقعرعدذ  ئ ظذ صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسع ش   ،قالدذرسعمذ
ة   ذ هةقت اال ب دع  تاظ داق دئ ةد  (:  مذن ع مذهةمم ةيغة    !) ظ ةن ص عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض مبةرلةرنعث س

ة ذد  «: هةممعسعض ئح مةب قا ه دعن باش ةق(مةن ثالر ) بةره ادةت قعلع اثعال ظعب ذر، م ع » يوقت دةص ؤةهي
  . ))1قعلدذق
ظذنعثغا بويسذنذثالر يةنع ظعخالسمةنلعك قعلعثالر ؤة ظذنعث هأآمعضة بويسذنذثالر .  

                                                 
  . ـ ظايةت25 سىرة ظةنبيا )1(
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 ظعتاظةتمةنلةرضة خذش خةؤةر بةرضعن        ةتنعث مةنعسع هةققعدة سةؤ اهللا : رع مذنداق دئدع  بذ ظاي
ة       ذنغان ظعتاظةتمةنلةرض ذنعثغا بويس ان ؤة ظ ة رازع بولغ ث هأآمعض عن  (تاظاالنع ارةت بةرض ذش بئش  اهللا .)خ

داق آعشع   ةرنعث قان ذ ظعتاظةتمةنل اال ظ ةنلعك لةرتاظ ان قعلعص عنع ظعك دعباي داق دئ ذنداق : مذن ذالر ش ظ
، ظأزلعرعضة يةتكةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر )تعترةيدذ(قذص آعشعلةرآع اهللا ياد ظئتعلسة، ظذالرنعث دعللعرع قور

 بئرعدذ) ياخشعلعق يوللعرعغا(ظذالرغا بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن ، قعلعدذ، ناماز ظأتةيدذ
رذق ـ  ذرعغا، ظ  عرعدعن ظأزلعرعنعث خوتذن ـ بالعؤاقعل    عق قعلعص بةرضةن هاالل ماللعيةنع ظذالر اهللا تاظاال رعز

ة قعلعش         ئعر ؤة ظئهتعياجلعق آعشعلةرضة ب      ئقرعغا، ص تذغقانلع رعدذ ؤة اهللا تاظاالنعث بةلضعلعمعلعرعضة رعظاي
ةمما . بعلةن بعرضة هةممة مةخلذقاتالرغا ياخشعلعق قعلعدذ     ةتلعرع مذنداق ظةمةستذر،      ظ عقالرنعث سىص مذناص

  .  بايان قعلعص ظأتتذق سىرة تةؤبعدةبعز مذناصعقالرنعث سىصةتلعرعنع
* * * * * * *   
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دعغان( ئلعص بئرعلع ة ظ ث ) آةبعض عنع اهللا نع ثعدعن(تأض دعن ) نع ةجنعث (ظاالمةتلعرع ةنع ه ي

ار قعلعص تذرغذزذص ) ظةهكاملعرعدعن ذالرنع قات ار، ظ ايدا ب ةنع (قعلدذق، ظذالردا سعلةرضة نذرغذن ص ي
ذزلعغعنعثالردا  ث ظعسمعنع اهللا نع ) ظذالرنعث ظالدع سول صذتعنع باغالص، ظىح صذت بعلةن تذرغذزذص بوغ

، ظذالر بوغذزلعنعص جئنع حعققاندا، ظذالرنع يةثالر، قاناظةتحان )يةنع بعسعمعلال دةثالر(تعلغا ظئلعثالر 
موهتاجالرغا ؤة ساظعلالرغا بئرعثالر، سعلةرنع شىآىر قعلسذن دةص ظذ تأضعلةرنع سعلةرضةبويسذندذرذص 

  .36بةردذق
  بذيرذش توغرعسعداقذربانلعق ظىحىن ظاتعغان تأضعنع بوغذزالشقا 

) دعغان ئلعص بئرعلع ة ظ ث ) آةبعض عنع اهللا نع ثعدعن(تأض دعن ) نع ةجنعث (ظاالمةتلعرع ةنع ه ي
دعن دذق) ظةهكاملعرع ة،  قعل ذ ظايةتت اال ب عنع   اهللا تاظ ةت قعلعص تأض ىن نئم ذربانلعق ظىح ة ق  بةندعلعرعض

ا    دعن قعلغ ث ظاالمةتلعرع ث دعنعنع ذنع ظأزعنع ةنلعكعنع، ظ ارعتعص بةرض ذنعي ذربانلعقث نلعقعنع ؤة ظ  ق
رعلعدعغان ظةث ياخشع  ئ آةبعضة ظئلعص بنعث ظذةهةمدرعلعدعغانلعقعنع، ئ آةبعضة ظئلعص ب   قعلعنعشع ظىحىن 

ان قعلعدذ       بانلعق ظىحىن  ر مالالرنع قذ  غا ظوخشاش  اهللا تاظاالنعث تأضة ؤة آالع     . قذربانلعق ظعكةنلعكعنع باي
ةر  : غعلع بولعدذ لاىؤرأنلعقعنع تأؤةندعكع ظايةتتعن آ   قعلغا  مالالر آةبعضة ظئلعص بئرعلعدعغان   ! ظع مأمعنل

ةتلعرعنع  ةتنعث بةلضعسع هئسابالنغان ظعشالرنع (اهللا نعث دعنعنعث ظاالم ةنع هةجدة تاظ تعش ) (ي ةرك ظئ ت
ةرذز  -يةنع آةبعضة ظاتالغان قذربانلعققا دةخلع          (نع، هةديعنع   ) داظذرذش قعلعش (شةهرع هةرام   ) بعلةن  ت

ن ةالدة )عقعلعش ا        (، ق ىن هايؤانغ دىرىش ظىح ةنلعكعنع بعل ال ظعك دعغان م ذربانلعق قعلعنع دة ق ةنع هةج ي
ذلغان نةرسة     ةزلعنع ؤة رازعلعقعنع تعلةص بةيتذلاله        ) حئقعلعشنع (لةرضة   ) ظئسعص قوي ا قصةرؤةردعضارعنعث ص

  .)1(هاالل سانعماثالر) حئقعلعشنع(آةلضىحعلةرضة ) هةج ظىحىن ياآع ظأمرة ظىحىن(

                                                 
  .تنعث بعر قعسمع ـ ظاية2 سىرة ماظعدة )1(
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) دعغان ئلعص بئرعلع ة ظ ث ) آةبعض عنع اهللا نع ثعدعن(تأض دعن ) نع ةجنعث (ظاالمةتلعرع ةنع ه ي
دعن دذق) ظةهكاملعرع دالرةظ قعل : تا، ظعبنع ظأمةر، سةظعد ظعبنع مذسةييةب، هةسةنبةسرع ؤة مذجاهع

  .دئدع، عرعدذآالعمذ آ) قذربانلعق ظىحىن آةبعضة ظئلعص بئرعلعدعغان تأضة ؤة قويدةك مالالرنعث ظعحعضة(
أز ر آالع آأصلعضةن ظالعمالرنعث آ اقارشعحة بع ة آعشع غ دذشلةشئرعك يةتت و توغرعسعدا . سة بولع ب

ةت قعلع  ةنلعكع رعؤاي داق دئض قعالرنعث مذن دذلاله ؤة باش ع ظاب ابعر ظعبن االم صةيغةمبةرظةل: دذنعج ةيهعسس
   .لعشعمعزضة بذيرذيتتعرعكئعث شا يةتتة آعشعنغرعنعث ظعحعدعن تأضة ؤة آالعبعزنع قذربانلعق مالال

 ظذالردا سعلةرضة نذرغذن صايدا بار       ار ار قعلعص . يةنع ظاخعرةتتة نذرغذن ساؤابالر ب ذالرنع قات ظ
اهللا ) يةنع ظذالرنعث ظالدع سول صذتعنع باغالص، ظىح صذت بعلةن تذرغذزذص بوغذزلعغعنعثالردا(تذرغذزذص 

ثالر  ا ظئلع معنع تعلغ ث ظعس عم (نع ةنع بعس الري ع    )علال دةث دذلاله ظعبن ع ظاب ةللعب ظعبن ة مذت ذ هةقت  ب
ةب دذ   ،هةنت ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ع ظاب ابعر ظعبن ع  :  ج ت آىن ذربان هئي ةن ق م

از ظ ة نام ةن بعلل االم بعل ذدذموصةيغةمبةرظةلةيهعسس ر  .ق ايتعص بع ازدعن ق االم نام  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ئلعص آ  قارنع ظ ع اهللا  «: لعصئقوش ةر، ظ ذ ظةآب معلالهع، ؤالاله دعن   ب!بعس ث ظعحع ةن ؤة ظىممعتعمنع ذ م

ذداؤذد ؤة      .غذزلعدعودةص ظذ قوشقارنع ب   » دذرقذربانلعق قعاللمعغانالر ظىحىن    بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد، ظةب
  .  رعؤايةت قعلغان قاتارلعقالرتعرمعزع

هاق  ع ظعس ةد ظعبن ذنعث  ،مذهةمم ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله دذ  ج ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن
دع قار بوغذزلع ع قوش ع ظعكك ت آىن االم هئي ع .صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظعكك االم ظ  صةيغةمبةرظةلةيهعسس

دا  قارنع ياتقذزغان مانال   «: قوش ذص، ظاس ا بذرذل ةق دعنغ نالردعن ه ل دع ةن باتع ةن هةقعقةت ع رنع، م زئمعنن
ةن مذشرعكالر  دعم، م ا يىزلةن ان زاتق ادا قعلغان  ، دعن ظةمةسمةنياراتق ذربانلعقعم، دذني امعزعم ، ق مئنعث ن

ادةتلعرعم ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا ظىحىندذر    ـ ياخشعلعقلعرعم ؤة تاظةت      اهللا تاظاالنعث شئرعكع   .ظعب
ادةت قعلعشقا     (يوقتذر، مةن مذشذنعثغا      ةنع يالغذز اهللا غعالخالعس ظعب دذم، مةن مذسذلمانالرنعث    ) ي بذيرذل

سةن تةرةصتعن بئرعلدع، بذ مذهةممةد ؤة ظذنعث ظىممعتع ظىحىن         ) بذ نئمةت بعزضة    (!، ظع اهللا ؤؤعلعمةن اظ
  .غذزلعدعو مالنع ب،دةص بعسمعلالهع، ؤالالهذ ظةآبةر : دئدع، ظاندعن»)ساثا قعلعنغان قذربانلعقتذر(

دذ علع ظةظ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذرافعظنعث مذن غةمبةرظةلةيهعسساالم صةي: بنع هذسةين ظةب
ع س ت آىن ىزمعز، ئهئي ت   مأثض ئتعؤالدع، هئي قارنع س ع قوش ةن ظعكك ئقعش آةلض ل ظ ا مايع لىك، قارعغ

امعزعنع ظ ذدع ؤة ون يعن ظ(ق ازدعن آئ دعغانونام ذص ب) قذي ذتبعنع ظوق از  وخ ع نام قارنعث بعرعن ذص قوش ل
ان ؤة ئدةص تونذص ساثا ضذؤاهلعق ظ   سئنع بعر  ،  بذ !ظع اهللا «: غذزلعدع، ؤة وظوقذغان مةيداندعال ظأزع ب    يتق

ذؤاهلعق ظ ئم ة ض ةمنع يةتكىزضةنلعكعمض أز ؤةزعص ث ظ ةتلعرعمئنع ارلعق ظىمم ان ب دذريتق دع»  ظىحىن ، دئ
ئلعص آ     ع ظ ة بعرن دعن يةن أزع ب ،لعصئظان ذ ظ ذزالصو ظذنعم اال ـ            « :غ ذن، ب ذنعث خوت ةد ؤة ظ ذ، مةهةمم ب

ئقعر   أةلةيهعسساالم ظذ ظعككع قوشقارنعث ض        دئدع، ظاندعن صةيغةمبةرظ    » حاقعلعرع ظىحىندذر    ـ  شلعرعدعن ص
اال ـ حاقعلعرع بعلةن ي     معسكعنلةرضعمذ بةردع ؤة ظأزعمذ بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت      . دعئ  خوتذن، ب

  . قعلغان
 ار قعلعص تذرغذزذص ذالرنع قات ةن (ظ ذت بعل ىح ص اغالص، ظ ذتعنع ب دع سول ص ذالرنعث ظال ةنع ظ ي

 بذ هةقتة ظعمام )يةنع بعسعمعلال دةثالر(اهللا نعث ظعسمعنع تعلغا ظئلعثالر ) عغعنعثالرداتذرغذزذص بوغذزل
دذ     ةت قعلع داق دةص رعؤاي لعم مذن ذخارع ؤة مذس أآت     : ب عنع ح ذ تأضعس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ص ىرىظعبن

ذص بوق ذزلعماقحع بوي ر آعشعنعث قئشعغا آ ذلوغ االمن :لعصئؤاتقان بع ة صةيغةمبةرظةلةيهعسس عث سىننعتعض
  . دئدع) رضعنتىظأل(ظةمةل قعلعص ظذنعث بعر صذتعنع باغالص، ظذح صذت بعلةن تذرغذزذص 
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 ظذالر بوغذزلعنعص جئنع حعققاندا        مذجاهعدنعث   نةجعيه بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظةبذ 
دذ   دا ظذالر بوغذزلعنعص : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع نع ظابباس رةزعيةلالهذ   بذ ظعب . يةرضة يعقعلغان

  . تذرقعلعنغان بعر آأزقاراشرعؤايةت ظةنهذمادعن 
ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذراهمان ظعبنع       . بذ هةقتة مذتاتعل ظعبنع هاييانمذ شذنداق دئدع        بذ ظاي

دا     : زةيد ظعبنع ظةسلةم مذنداق دئدع     ة ظعبنع     ئ بذ ظايةتكة ب  .ظذالر بوغذزلعنعص جئنع حعققان رعلضةن بذ مةن
ذنعث     .لاليدعغان مةنعدذر وابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة مذجاهعدالر ق    ظ  حىنكع، تأضة بوغذزلعنعص هةتتا ظ

ع ذتذنلةي توخت  جئن ةتتعن ص ص هةرعك ة عغعمع حعقع ذنع ،ح يعش ظ ةسيئ ت.  دذرذس ظةم داق دةص  ةهةدعس  مذن
دع علةر «: آةل ث(س ةر  ) مالالرنع دعراص آةتمةثل ة ظال ص بولغذح ع حعقع ذ هةدعس » جئن ةر عةؤرنع سب  ظأم

دع    ةت قعل ةتتابتعن رعؤاي ع خ ان         . ظعبن ةت قعلغ تعن رعؤاي ع ظةؤس ادداد ظعبن لعم ش ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب
ةدعس آ أت دعكع ه دذةلىحؤةن اال «: ندذرع ازدع،      اهللا تاظ نع ي علعق قعلعش ة ياخش ة نةرسعض ةن هةمم هةقعقةت

ةر سعلةر  ر(ظةض ألتررسةثالىظألت) ةر مالبع ر نةرسة بوغذزلعساثال،رثالىرى، حعرايلعق ظ ةر سعلةر بع  ر ظةض
نعماي  يعلعسذن ؤة مالنع ق  عآعشع صعحعقعنع ياخشع ب   ) مال ظألتذرمةآحع بولغان   (،  رحعرايلعق بوغذزالثال  

   .»ظألتىرسذن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ع صةيغةمبةرظةلةيهعسس دع لةيس ك «: ظةبذؤاقع تعرع

 بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد،   »ألىك هئسابلعنعدذظذستعخان ظارحة ضأش ياآع  بعرةر ص ؤالغانسعئآهايؤاندعن  
  . رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالرظةبذداؤذد ؤة تعرمعزع

 ظذالرنع يةثالر، قاناظةتحان موهتاجالرغا ؤة ساظعلالرغا بئرعثالر  بذ ظايةتتة آةلضةن  : يةثالر ؤة
ذيرذقالر آةسكعن بذيرذق بولماست          بئرعثالر ةلكع  ،عن دئضةن ب  شذنداق قعلعشنعث دذرذس ظعكةنلعكعنع      ب

  . آأرسعتعص آةلضةن بذيرذقالردذر
قذربانلعق  بعر قعسمعنع   ،  لىنىصأ ظىح قعسعمغا ب      قذربانلعق ضأش   : بذ ظايةتنع ظالعمالرنعث ظعحعدعن   

دذ   ئقعرالرغا بئرع معنع ص ر قعس دذ ؤة بع ا قويع معنع مئهمانالرغ ر قعس دذ، بع أزع يةي ذحع ظ دعغاند قعلغ  ةي
أ  ث آ العمالر ظأزلعرعنع ةلتى  ز ظ ص آ ل قعلع لعرعغا دةلع اال  .دعرقاراش ع، اهللا تاظ ةثالر،  :حىنك ذالرنع ي ظ

رعثالر  اظعلالرغا بئ ا ؤة س ةتحان موهتاجالرغ دعقاناظ ت.  دئ االمنعث ةؤة هةدعس  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ان قعلعندع   ضة مذنداق دئضةنلعكع    عرعساهابعل شعنع ظىح   أربانلعقنعث ضهةقعقةتةن مةن سعلةرنع قذ     «: باي

ذنعث ض       علةر ظ دع س دعم، ظةم قان ظع تعن توس ذق ساقالش دعن ظارت ةثالر ؤة  أآىن عدعن ي اقلش غعنعثالرحة عس
  .»ساقالثالر

شعدعن يةثالر، ساقالثالر ؤة سةدعقة       أظذنعث ض «: بعر رعؤايةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع    
ثالر داق د » قعلع ة مذن ر رعؤايةتت ة بع ذنعث ض«: عدئيةن ةثالر، أظ عدعن ي قعالرغا(ش ىزىثالئي) باش  ؤة رض

   .»سةدعقة قعلعثالر
ةتادة ظعبنع نذظماندعن مذنداق         عظةمما قذربانلعقنعث ت    نعدعس ة ه بعر رعسع توغرذلذق ظعمام ظةهمةد ق

دع  ةت قعل ثالر   «: رعؤاي ةدعقة قعلع ةثالر، س عدعن ي ذنعث ضأش ئكعن  ذ ؤة ظظ ايدعنعثالر، ل عدعن ص نعث تئرعس
  .)1(»تماثالرسا

ام  ذخارعظعم ةنلعكعنع  ة ؤة مذسلعم بب داق دئض دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذن ع ظازعب را ظعبن
دذ  ةت قعلع ثبعز«: رعؤاي ع بعرعن نع ذ آىن ذص ح ب دعغعنعمعز ع بول امعزعنع ظوقذ ئهقعلع ت ن تذري دعن .ش  ظان

ازدعن( ث      ) نام ا بعزنع ذنداق قعلس ع مذش ز، آعمك ذربانلعق قعلعمع ايتعص ق ىننعتعمعزنعق ان   س ادا قعلغ   ظ
                                                 

   . قذربانلعقنعث تئرعسعنع ساتماي ظأزع ظأيدة صايدعالنسا بولعدذ)1(
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امعزعنع ظ  دذ، آعمكع هئيت ن توبولع ذربانلعق هئسابالنماستعن  عقذش ذ ق ةن ظ ذربانلعق قعلعدعك ذرذن ق  ،ن ب
   .»سابلعنعدذئضأش ه ضةنعلرئبيىص  سوبةلكع خوتذن، باال ـ حاقعلعرعغا

) مذسذلمانالرنعث  (لةر قذربانلعقلعرعثالرنع  عس :  آةلدع  دةص ظعمان مذسلعم قعلغان رعؤايةتتة مذنداق    
  .  ظألتىرمةثالرةباشلعقع قذربانلعقعنع ظألتىرمعضىح
ذربانلعقالر هئيتنعث بعرعن ع ؤة ظىنعثدعن آئيعنحق دذ كعع آىن ة بولع دة ظألتىرىلس ىن ظعحع ىح آ .  ظ

ان           ةت قعلغ ةم رعؤاي ع مةنظ ةير ظعبن اآعتع جذب ل ـ ص ذنعث دةلع دعكع  ب االمنعث تأؤةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
 ظىح  )ينكع ئ آدعنهئيت آىنع  (« :عث دةلعلع بولذص، ظذنع جذبةير ظعبنع مةنظةم رعؤايةت قعلغان  سأزع ظذن 

ةردذر    ان       »آىننعث هةممعسع قذربانلعق قعلعنسا بولعدعغان آىنل  بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة ظعبنع هابب
  . رعؤايةت قعلغان
 ة ةنع ظذ تأضعلةرنع     ردذقسعلةرنع شىآىر قعلسذن دةص ظذ تأضعلةرنع سعلةرضةبويسذندذرذص ب ي

ة بويسذن ذنعثغا معن  عسعلةرض ةر سعلةر خالعساثالر ظ ةردذق، ظةض ذنع عسعلةردعغان قعلعص ب ، خالعساثالر ظ
  . ةيسعلةرثالر ظذنع ظألتىرىص ياخالعس ؤةعحعسعلةر سئغعص ظ

ولعمعز  ) قذدرةت (ظذالر بعلمةمدذآع، ظذالر ظىحىن هايؤانالرنع          :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقتة    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 ايدعلعنعدذ ؤة   ، ظ ايؤانالردعن ص ذ ه ذالر ش ظ
ذالر  دذ، ظ ذ نئمةتلعرع(سىتلعرعنع ظعحع ارعنعث ب دذ؟) ضةصةرؤةردعض ةردة ))1شىآىر قعلمام ذ ي اال ب  اهللا تاظ

  .سعلةرنع شىآىر قعلسذن دةص ظذ تأضعلةرنع سعلةرضةبويسذندذرذص بةردذق :مذنداق دئدع
 * * * * * * *  
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علةرنعث  ةقةت س دعغعنع ص ا يئتع دذ، اهللا غ تعص بارماي انلعرع يئ لعرع ؤة ق ذالرنعث ضأش ا ظ اهللا غ
تةقؤادارلعقعثالردذر، اهللا نعث سعلةرنع ظأزعنعث ظةهكاملعرعغا يئتةآلعضةنلعكعنع ظذلذغلعشعثالر ظىحىن، 

ةردع  ة ظاشذنداق بويسذندذرذص ب ذالرنع سعلةرض ة بةختكة (ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا . اهللا ظ ظاخعرةتت
  .37خذش خةؤةر بةرضعن) ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن

اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قذربانلعقتعن مةقسةت قعلعنعدعغعنع بةندعنعث ظعخالس ؤة تةقؤادارلعق 
  قعلعشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ةقةت سعلةرنعث اهللا دعغعنع ص ا يئتع دذ، اهللا غ تعص بارماي انلعرع يئ ذالرنعث ضأشلعرع ؤة ق ا ظ  غ
ة،    يةنع   تةقؤادارلعقعثالردذر اد ظ    ى سعلةر مالالرنع ظألت     اهللا تاظاال بذ ظايةتت تعشعثالر  ئرضةندة اهللا تاظاالنع ي

ىن دة ظألتىرىش ،ظىح ذربانلعق قعلعش كة  هةج الالرنع ظأ قاؤة ق ةييارلعغان م ذص    ت ا قوي ىثالرنع يولغ لتىرىش
ةردع  دذ ، ب  . حىنكع، اهللا تاظاال هةممة نةرسعلةرنع ياراتقذحعدذر ؤة هةممة نةرسعضة رعزق بةرضذحعدذر       .دةي

 حىنكع،  .يدذ امئتعص بارنةرسة ير حعككعنعمذ بعع ؤة قانلعرعدعن آ  دعنظذنعثغا ظذ قذربانلعقالرنعث ضأشلعرع   
علةردعن بعهاج   ارلعق نةرس اال ب الم آ  اهللا تاظ ةر ظعس ذر، ظةرةبل ث    ئةتت دا ظأزلعرعنع ذرذنقع زامان تعن ب لعش

                                                 
  كعحة ـ ظايةت73ـــ  ــ71 سىرة ياسعن )1(
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ع      ث قئش ا، ظعالهلعرعنع ذربانلعق قعلس اص ق ا ظات لعرعدعن قوي   غاظعالهلعرعغ ذربانلعقالرنعث ضأش ذ ق ص ذ ظ
  . قوياتتع ؤة ظذالرنعث ظىستعضة قذربانلعقالرنعث قانلعرعدعن حاحاتتع

ظعسالم آئلعشتعن بذرذن    : ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع ظةبذهاتةم ظعبنع جذرةيجنعث مذنداق دئ    
ا  (آعشعلةر آةبعضة    انلعرعنع حاحاتتع ؤة    )  بوغذزلعغانصظعالهلعرعغا ظات  ) قئشعداظذنعث (تأضعلعرعنعث ق

لعرع ذص قضأش اتتع، ودعن قوي يعن  (ي ةندعن آئ الم آةلض اهابعلةر) ظعس ع  (: س ذربانلعقنعث قئنعن ة ق ) آةبعض
ذرمع   ز هةقلعقت قا بع دع ، زحئحعش ىردع     . دئ ةتنع حىش ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ذالرنعث : ش ا ظ اهللا غ

يةنع اهللا  ضأشلعرع ؤة قانلعرع يئتعص بارمايدذ، اهللا غا يئتعدعغعنع صةقةت سعلةرنعث تةقؤادارلعقعثالردذر
ذن  دذ ؤة ظ ذل قعلع ةقؤالعقعثالرنع قوب اال سعلةرنعث ت دذعتاظ ات بئرع ذ يهعسساالم صةيغةمبةرظةلة .ثغا مذآاص ب

ة مذنداق دئدع    عتعثالر   اهللا تاظاال  «: هةقت . يعثالرغا قارعمايدذ  و ؤة رةثضع ـ ر   غاهةقعقةتةن سعلةرنعث قعياص
   .» سعلةرنعث دعللعرعثالرغا ؤة ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعثالرغا قارايدذبةلكع
اهللا ظذالرنع اهللا نعث سعلةرنع ظأزعنعث ظةهكاملعرعغا يئتةآلعضةنلعكعنع ظذلذغلعشعثالر ظىحىن ،

ةردع  ةنع اهللا تاظاال سعلةرنع ظأزعنعث دعنعغا ي      سعلةرضة ظاشذنداق بويسذندذرذص ب ، نعتةآلعضةنلعكع ئ ي
أزع    علةرنع ظ ةنلعكعنع، س ذص بةرض ا قوي الرنع يولغ دعغان ظعش دعغان ؤة رازع بولع أزع ياقتذرع ة ظ سعلةرض

نع ظذلذغلعشعثالر ظىحىن، سعلةرضة قوي ـ آاال       ياقتذرمايدعغان ؤة رازع بولمايدعغان ظعشالردعن توسقانلعقع  
  . ؤة تأضعلةرنع بويسذندذرذص بةردع

 خذش خةؤةر بةرضعن) ظاخعرةتتة بةختكة ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن(ياخشع ظعش قعلغذحعالرغا ظع 
ةد ع        !مذهةمم دة ياخش ةل ـ ظعبادةتلعرع ث ظةم ان،  ظأزلعرعن علعمعلعرعدعن حع  بولغ ث بةلض ص اهللا تاظاالنع قع

ةيغة           ا ؤة اهللا غمبةر ظأزلعرعضة يةتكىزضةن ظعشالر   آةتمعضةن، اهللا تاظاال يولغا قويغان ظعشالرغا ظةضةشكةن، ص
  ! ا ظعشةنضةن آعشعلةرضة خذش ـ بئشارةت بةرضعنغظاال تةرعصعدعن ظئلعص آةلضةن دعنتا

وي يئتة ذق ر ق ة بع ة آعشعلةرض دعكع هةمم ر ظاظعلع ىننةتتذر، بع ش س ذررربانلعق قعلع ام . لعكت ظعم
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ع ظأم زع ظعبن االم : تعرمع ل   صةيغةمبةرظةلةيهعسس ون يع ظ

زامانعسعدا بعرع بعر قوينع ظأزعنعث      صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم:  ظةبذظةييذب مذنداق دئدع   .قذربانلعق قعلدع 
ةيتتع ؤة  باال ـ حاقعلعرعنعث نامعدعن قذربانلعق قعلعص، ، نامعدعن ؤة خوتذن أزلعرع ي مئهمانغا    ظذنعثدعن ظ

 ظعش هازعر سةن آأرىص تذرغان      ،مةنمةنحعلعك قعلعشعص  ) اتقذربانلعق قعلعش  (قوياتتع، آئيعن آعشعلةر   
دع  ة آةل دع    .هالةتك ةت قعل ة رعؤاي ع ماج زع ؤة ظعبن نع تعرمع ذ هةدعس أزع ؤة   .  ب ام ظ ع هعش دذلاله ظعبن ظاب

اال ـ حاقعلعرعن        ذن، ب دعن ظعخوت ع   ث نامع ذربانلعق قعالتت ع ق ر قوين اص بع ام   . ات نع ظعم ذ هةدعس ذخارعب  ب
   .غانرعؤايةت قعل

 شع توغرعسعدا ظعمام مذسلعم جابعر   ذ بول  ظةتراصعدا ظةمما قذربانلعق قعلعنعدعغان مالنعث قانحة ياش     
عيعن  تئصعش ق  «: رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           

أ    نةبعر ياشقا آعرض    ) ظةث آعحعك بولغاندا  (بولمعسا   ، ظةث  ظةضةر تئصعش قعيعن بولسا      (لتىرىثالر،  قوينع ظ
   .»مذ بولعدذرسةآكعز ظايلعق بولغان ظأحكعنع ظألتىرسةثال) آعحعك بولغاندا

 * * * * * * *   
 * χ Î) ©! $# ßìÏù ÿ‰ãƒ Çtã tÏ% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ# u 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω = Ït ä† ¨≅ä. 5β# §θ yz A‘θà x. ∩⊂∇∪  

  . 38اهللا مأمعنلةرنع حوقذم قوغدايدذ، اهللا هةر قانداق خعيانةتحع، ناشىآىر بةندعنع دوست تذتمايدذ
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مأمعنلةرضة ظذالرنعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن قوغدعلعدعغانلعقع بعلةن خذش بئشارةت بئرعش 
  توغرعسعدا

 دذ ذم قوغداي ةنع    اهللا مأمعنلةرنع حوق ة،      اي ظأزعضة تاصشذرغان ؤة    ظعشلعرعنع    هللا تاظاال بذ ظايةتت
كع      دعلعرعنع ظةس أمعن بةن ان م كة قايتق أزع تةرةص دعن ؤة   ظادةمظ ةرنعث يامانلعقع ةرنعث  ل ان يولدعكعل يام

اردةم بئرعدعغانلعقعدعن       ع رهعيلة ـ معك    دعن قوغدايدعغانلعقعدعن، ظذالرنع ساقاليدعغانلعقعدعن ؤة ظذالرغا ي
ةردع ةؤةر ب ة. خ ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ة :  مذن االمنع  (اهللا بةندعسعض ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ي

كة     اردةم بئرعش ذنعثغا ي قا ؤة ظ مذ؟ ) قوغداش ةرلعك ظةمةس ا، اهللا    )1( يئت ذل قعلس ا تةؤةآك ع اهللا غ آعمك
ةر ب    ةن ه دذ، اهللا هةقعقةت ة يئتةلةي ةن مةقسعتعض دذ، اهللا هةقعقةت اية قعلع ذنعثغا آذص ىن  ظ ة ظىح ر نةرس ع

   .))2مذظةييةن معقدار، مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدع
 دذ ت تذتماي دعنع دوس ىآىر بةن ةتحع، ناش داق خعيان ةر قان دعلعرع    اهللا ه اال بةن ةنع اهللا تاظ  ي

 ؤةدة ؤة آئلعشعمضة    .ظذنداق آعشعلةرنعث سىصةتلعرعدذر   . آعشعلةرنع ياخشع آأرمةيدذ   نداقظعحعدعن مذشذ 
تعراص  ئ تئنعش ؤة ظذنع ظ دعناهللا تاظاالنعث بةرضةن نئمةتلعرع   ؤة دئضةن ضعصعدة تذرماسلعق،     خعيانةت قعلعش   

  .قعلماسلعق
 * * * * * * *  

 tβ ÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s)ãƒ öΝ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θßϑ Ï= àß 4 ¨βÎ) uρ ©! $# 4’ n?tã óΟÏδ Î óÇ tΡ íƒÏ‰ s) s9 ∩⊂∪ tÏ% ©!$# (#θã_Í ÷z é& ÏΒ 

Ν ÏδÍ≈ tƒ ÏŠ Î ö tóÎ/ @d,xm HωÎ) χ r& (#θä9θà)tƒ $ sΨš/ z’ ª!$# 3 Ÿω öθs9 uρ ßìøùyŠ «! $# }¨$ ¨Ζ9$# Νåκ |Õ÷è t/ <Ù ÷èt7 Î/ ôM tΒ Ïd‰çλ °; ßìÏΒ üθ |¹ 

Óìu‹ Î/ uρ ÔN üθ n= |¹ uρ ß‰ Åf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2õ‹ ãƒ $ pκ Ïù ãΝó™ $# «! $# # [ÏVŸ2 3 χ u ÝÇΖuŠ s9uρ ª! $# tΒ ÿ… çν ãÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©! $# 

:”Èθ s) s9 î“ƒÍ“ tã ∩⊆⊃∪  
ذحرعغانلعقلعرع ظىحىن، هذج رذخسةت ) قارشعلعق آأرسعتعشكة (ذم قعلعنغذحعالرغا، زذلذمغا ظ

ادعر  ة ق كة ظةلؤةتت اردةم بئرعش ذالرغا ي دع، اهللا ظ ذالر(. 39قعلعن ارعمعز اهللا ) ظ ةقةت صةرؤةردعض ص
 بعرعضة -عر دئضةنلعكلعرع ظىحىنال ظأز يذرتلعرعدعن ناهةق هةيدةص حعقعرعلدع، ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع ب

ذدعيالرنعث  اؤالر، يةه انعلعرع، حئرآ ث ظعبادةتخ ا، راهعبالرنع ةن بولس علعق آأرسةتكىزمعض قارش
ظعبادةتخانعلعرع ؤة اهللا نعث نامع آأص يادلعنعدعغان مةسحعتلةر ظةلؤةتتة ؤةيران قعلعناتتع، آعمكع اهللا 

  .40عدذ، اهللا ظةلؤةتتة آىحلىآتذر، غالعبتذرنعث دعنعغا ياردةم بئرعدعكةن، ظةلؤةتتة اهللا ظذنعثغا ياردةم بئر

 ظئلعص حىشكةن ظايةتنعث قا بئرعلضةن رذخسةت ؤة بذ رذخسةت هةققعدةظذرذش قعلعش
  جعهاد هةققعدة حىشكةن ظايةتلةرنعث دةسلةصكعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 ،رذخسةت ) قارشعلعق آأرسعتعشكة (هذجذم قعلعنغذحعالرغا، زذلذمغا ظذحرعغانلعقلعرع ظىحىن
ادعر  ة ق اردةم بئرعشكة ظةلؤةتت ذالرغا ي ةؤفعي قعلعندع، اهللا ظ  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث    ، ظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36 سىرة زذمةر )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3 سىرة تاالق )2(
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ن ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع مةآكعدع    بذ ظايةت مذهةممةد  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
   . هةققعدة حىشكةنؤئتعلضةن ؤاقتعدا ظذالرعحعقعر

ع ظا ع    ظعبن ذقاتعل ظعبن لةم، م ع ظةس د ظعبن ةير، زةي ع زذب أرؤة ظعبن ذما، ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله بب
العمل   ةلةص ظ ةردةك س ان، قةتادةل اك عرعهايي د ؤة زةهه ارلعق، مذجاهع دة    : الر قات اد هةققع ةت جعه ذ ظاي ب

  .دئدع، تذنجع ظايةتتذرحىشكةن 
ةرعر  ع ج داق    ، ظعبن ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي :  دئض

ذ    ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله دا، ظةبذب ان ؤاقتع دعن حعقعرعلغ االم مةآكع ة  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ز ظةلؤةتت بع
عدارحعلعقعدعمعز   ث ظعض دعلعرعمعز  (اهللا نع ث بةن ةنع اهللا نع ايتعمعز   )ي اهعغا ق ث دةرض ذم اهللا نع  ))1»، حوق
ةيغةمبعرعنع حعقعر      ظذالر  دئضةن ظايةتنع ظوقذدع، ظاندعن     شةآسعز هاالك   ةتكةنلعكع ظىحىن   ؤع ظأزلعرعنعث ص

دذ دع، قعلعنع ىردع   . دئ ةتنع حىش ذ ظاي اال ب دعن اهللا تاظ ذمغا : ظان ذحعالرغا، زذل ذم قعلعنغ هذج
اردةم بئرعشكة ) قارشعلعق آأرسعتعشكة (ظذحرعغانلعقلعرع ظىحىن،  ذالرغا ي رذخسةت قعلعندع، اهللا ظ

مةن ظذزاققا قالماي بعر ظذرذشنعث بولعدعغانلعقعنع بعلعص           :بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظةبذ ظةلؤةتتة قادعر 
   .دئدع، يةتتعم

ةد  ام ظةهم ذما  ، ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة   : نعثظعبن اد هةققع ةت جعه ذ ظاي كةن ب ذنجع حىش ت
  .علدع ؤة نةسةظعمذ رعؤايةت قعبذ هةدعسنع تعرمعز. يدعشذص قووقلعكعنع دئضةن، ظايةتتذر
 اهللا ظذالرغا ياردةم بئرعشكة ظةلؤةتتة قادعر  جعهاد )ظذالرنع(يةنع اهللا تاظاال مأمعن بةندعلعرعضة 

ارد   ادعردذر   ئم ب ةقعلدذرماستعن ي ئكعن  .رعشكة ق  اهللا تاظاال بةندعلعرعنعث ظأزعنععث يولعدا تعرعشحانلعق     ،  ل
  . آأرسعتعشعنع خااليدذ

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذففارالرغا  : مذن دا(سعلةر آ ثالردا، ) جةث مةيدانع ظذحراشقان حئغع
رعص   ذالرنع قع علةر ظ ألتىرىثالر، س ذالرنع ظ ذ(ظ عتعدعغان  صمةغل ة قارشعلعق آأرس ذالردا سعلةرض ص، ظ  قعلع

اص    تعن توخت ذالرنع ظألتىرىش دا ظ ان حاغ ىح قالمعغ ان    )آ ذالرنع ظئهس دعن ظ ثالر، ظان عر ظئلع ذالرنع ظةس ، ظ
ر        قعلعش يىزع ث ظئغع ذرذش ظأزعنع اآع ظ رعثالر، ت ذص بئ ئلعص قوي ة ظ اآع فعدعي رعثالر، ي ذص بئ عدعن قوي س

ةدةر  لعغانغا ق ع تاش ةدةر(يىآعن ا ق ذرذش توختعغانغ ةنع ظ ذنداقتذر) ي ا ش ش مان ا . ظع ةر اهللا خالعس ظةض
ة  تعنال  (ظةلؤةتت ةآلعص قعلماس قا ت علةرنع ظذرذش ئكعن اهللا  ) س ع، ل ان بوالتت ذالرنع جازالعغ ةزعثالرنع ظ  ب

ا ظةمعر قعلدع       (بةزعثالر بعلةن سعناش ظىحىن     ةنع ظعمانعثالرنع سعناش ظىحىن جعهادق ، اهللا نعث يولعدا   )ي
ةنلةرنعث  ئهعتلةرنعث(ظألتىرىلض ةنع ش دذ) ي ار قعلعؤةتمةي ةللعرعنع اهللا بعك ةت ، ظةم ذالرنع هعداي اهللا ظ

يةنع جةننةتكة  (رضىزعدذ، اهللا ظىنع ظذالرغا تونذتتع   اهللا ظىالرنع جةننةتكة آع   ،  قعلعدذ ؤة هالعنع ياخشعاليدذ   
ةردعكع جايعنع ظعلضعرع آأرضةندةآال بعلعدذ         ظذالرغا ظذرذش ظئحعثالر،    2( ()آعرضةن ظادةم ظأزعنعث ظذ ي

دذ    ةن جازاالي ذثالر بعل علةرنعث قول ذالرنع س تعدعن     . اهللا ظ ذالر ظىس علةرنع ظ دذ، اهللا س ار قعلع ذالرنع خ اهللا ظ
ةؤمنعث آأثلعضة شعصالعق        ) ظعسالم دعنعنع ظىستىن قعلعص، آاصعرالرنع جازاالص           . (عدذ غالعب قعل  مأمعن ق

ةللعي ( ةنع تةس دذ) ي دذ، بئرع االس قعلع اححعقتعن خ دعكع ظ ذالرنع دعللعرع ةم ظ ادةمنع . ه ان ظ اهللا خالعغ
ةن ظعش قعلغذح. تةؤبعضة مذؤةصصةق قعلعدذ دذر، هئكمةت بعل بعز )3( عدذراهللا هةممعنع بعلعص تذرغذحع

ة  ةن  (سعلةرنع ظةلؤةتت ةآلعص قعلعش بعل ةققةتلعك ظعشالرغا ت ةمعر قعلعش ؤة مذش ا ظ عنايمعز، ) جعهادق س

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع156 سىرة بةقةر )1( 
  . ـ ظايةتلةر6 ـ 5 ـ 4د  سىرة مذهةممة)2(
  . ـ ظايةتلةر15 ـ 14 سىرة تةؤبة )3(
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ثالردعن   علةرنعث ظعحع اآع س دا(ت ث يولع ذحعالرنع ؤة ) اهللا نع اد قعلغ ة(جعه ث مذشةققةتلعرعض ) جعهادنع
ةدةر  حعداشلعق بةرضىحعلةرنع بعلضةنضة، سعرلعرعثالردعن ؤاقعص بولغا     ة     ))1نغا ق  بذالردعن باشقا بذ هةقت

   . ناهايعتع آأصتذرآةلضةن ظايةتلةر
دئضةن ظايعتعنعث هةققعدة ظعبنع  اهللا ظذالرغا ياردةم بئرعشكة ظةلؤةتتة قادعر: شذثا اهللا تاظاالنعث

  . دئدع، اهللا تاظاال هةقعقةتةن شذنداق قعلدع: ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما
 )دعمذسذلمانالر مةدعنعضة هعجرةت قعلعص آةلضةندعن آئيعن يولغا قوي          ( قعلعشنع   اهللا تاظاال جعهاد  

اد  ا قويجعه ا يولغ عص ؤاقعتت ةث مذناس ةن ظ دعكع ح.دعذلهةقعقةت ذلمانالر مةآكع ع، مذس دا عغئ حىنك
ذالردعن ر صعرسةنتعنعمذ   خئلعالمذشرعكلةرنعث سانع ظ ةرنعث سانعنعث ظوننعث بع  آأص ظعدع، مةآكعلعكل

اد قعلعشقا بذيرذلسا         ذر قالغان توققذز صعرسةنتتعن ظارت     مةيدعغان مذسذلمانال علظعضةل ق آاصعرالر بعلةن جعه
ذالر ةنظ ر آغا هةقعقةت ةتتعئ ظئغع انع  .ل ذثا س ن80 ش عدعغان ظا دع ةر ش  مةدعنعلعكل

ةيغةمبعرع :  آئحعسعقعلغانصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا بةيظةت     هذجذم  غاالر معنادعكع آاصعر  !ظع اهللا نعث ص
ص  ذالرنع ظألتىر،قعلع دع ذ؟ئتةيلعمؤى ظ االم  .دئ قا «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس داق قعلعش ع بذن ةن تئخ م

أز  مذشرعكلةر هةددعدعن ظئشعص صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع   . دئدع» بذيرذلمعدعم  .تتع ةؤع ظعحعدعن حعقعر  ظ
اهابعلعرعنع      االمنعث س دع ؤة صةيغةمبةرظةلةيهعسس مةآحع بول ذنع ظألتذرذش ة ب ةبعرنةحح ظ  .تتعةلىؤأ يةرض

ةتتع   ر قعسعملعرع مةدعنعضة آ ةتتع ؤة بع ر قعسعملعرع هةبةشعستانغا آ دعن بع ذالرنعث ظعحع  مةدعنعضة .ظ
ذال   االممذ ظ يعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعن آئ عص بولغان ةردة يةرلعش ذ ي ةر ظ تعص رآةتكةنل عغا يئ نعث قئش

اردع االمنعث ظ.ب اهابعلةر صةيغةمبةرظةلةيهعسس دع ؤة ترة س عغا يئغعل دعاص دة بول ذنعث ياردعمع ذنعث .ظ  ش
أزلعرعنع قوغد  لمانالرغا ظعسالم دألعتع ؤة    ذمذس بعلةن    شذندعن آئيعن  . يدعغان بعر ظورذن هازعرالندع    ياالعظ

اال  عراهللا تاظ دع  آاص داق دئ ذص مذن ا قوي اد قعلعشنع يولغ ةن جعه ذمغا  : بعل ذحعالرغا، زذل ذم قعلعنغ هذج
اردةم بئرعشكة ) قارشعلعق آأرسعتعشكة (حىن، ظذحرعغانلعقلعرع ظى  ذالرغا ي رذخسةت قعلعندع، اهللا ظ

ادعر  ة ق ذالر(، ظةلؤةتت دعن ناهةق ) ظ أز يذرتلعرع ةقةت صةرؤةردعضارعمعز اهللا دئضةنلعكلعرع ظىحىنال ظ ص
  . ظايةتتذر دا حىشكةن تذنجععسعتوغر بذ بذ ظايةت .هةيدةص حعقعرعلدع

ةؤفعي اس رةزعي ،ظ ع ظابب ذمانعث  ظعبن ذ ظةنه دة   : ةلاله ة هةي دعن مةدعنعض ةق مةآكع  صناه
ذنعث   عحعقعر ةد ؤة ظ ا مذهةمم ةنلةر بولس اهابعلعرعدذرؤئتعلض دذ ، س ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أز  .دئض ذالر ظ  ظ
ة هئحقةؤم داق لعرعض ذالرنعث اهللا قان دع ؤة ظ ان ظع عظةسكعلعك قعلمعغ ر دةص تذن ن ئرعكع ع بع دعن ؤة ش غان

ئكعن بذ مذشرعكالرنعث       قانداق غعال ظعبادةت قعلغاندعن باشقا هئح    يوق بعر اهللا تاظاال     ضذناهع يوق ظعدع، ل
ذناه ه ةث حوث ض دا ظ ة. ندعسابالئظالدع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ا :  مذن ذالر صةرؤةردعضارعثالر اهللا غ ظ

   .))2ثالردعن هةيدةص حعقاردععظعمان ظئيتقعنعثالر ظىحىن صةيغةمبةرنع ؤة سعلةرنع يذرت
 بعرعضة قارشعلعق آأرسةتكىزمعضةن بولسا-ظةضةر اهللا ظعنسانالرنع بعر   يةنع ظةضةر اهللا تاظاال

اندا              ة ظعنس انلعقعنع يةن اننعث يام رةر ظعنس ا ؤة بع دعمعغان بولس ةن قوغ ةؤم بعل ر ق ة بع ةؤمنع يةن ر ق بع
ة زئمعن   ،توسمعغان بولسا   بعلةن عرعسةؤةبلبولذشع ك لعياراتقان آىح ـ قذدرةت ؤة ظةقعل ـ صاراسةت    ظةلؤةتت

  . ةتكةن بوالتتعنع يةص آالر ظاجعزلةرتةتتع ؤة آىحلىآئص آذظةسكعلعك بعلةن توش

                                                 
  . ـ ظايةت31 سىرة مذهةممةد )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1 سىرة مذمتةهعنة )2(
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 راهعبالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ة بعر رعؤايةتتة     بذ ساظعبلةرنعث ظعبادةتخانلعرعدذر ؤة      : قةتادة يةن
ادةت ظىحىن   (،بذ : يان مذقاتعل ظعبنع هاي  . دئدع ،  دذرلعرع عتصةرةسلةرنعث ظعبادةتخان وظ و ) ظعب   ظىستعضة لي

   .دئدع، سئلعنغان ظأيلةردذر
اؤالر ذ ظعبادةتخان  حئرآ ةنع ب دعغانال   عي ادةت قعلع دا ظعب ذر، بذنعث انع دعن حوثراقت رنعث س

رةآبذرذنقعسعدعن دعتذر آأص ان،     .، دئ ع هايي ذقاتعل ظعبن ةخرع، م ع س اك، ظعبن ةتادة، زةهه ة، ق ة ظالعي  ظةب
ظعبنع جةرعر مذجاهعد ؤة .  بذمذ خرعستعظانالرنعث ظعبادةتخانعسعدذر،الرنعث قارعشعحةخذسةيص ؤة باشقع

  .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، بذ يةهذدعيالرنعث ظعبادةتخانعسعدذر: بعر قعسعم ظالعمالرنعث
ذدع انعلعرعيةه ةؤفعي يالرنعث ظعبادةتخ ذمانعث ،ظ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ :  ظعبن ب

اؤالردذر دع  ، حعرآ ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي عم ظالعمالر  . دئض ر قعس ة ؤة بع ث ظةبذظالعي اظعبالرنعث  : نع ذ س ب
عدذر دع  ، ظعبادةتخانعس ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ع ظةبذ. دئض هظعبن دنعثنةجعي ةن   :  مذجاهع اب بئرعلض ذ، آعت ب

  . غانعؤايةت قعلدئضةنلعكعنع ر، دة سئلعنغان ظعبادةتخانعالردذرعآعشعلةر ؤة مذسذلمانالر ظىحىن يول ظىست
ؤة اهللا نعث نامع آأص يادلعنعدعغان مةسحعتلةر ظةلؤةتتة ؤةيران قعلعناتتع  يةنع بذ مذسذلمانالر

العمالر مذنداق دئدع. ظىحىندذر  ةزع ظ ذ ظادد: ب ذقعرعغا ظأرلةش ظذسلذبيعب ادةت (دذر، عدعن ي اال ظعب اهللا تاظ
ةييارالنغا ىن ت انعنع ظاددنظىح ةرنعث باي دعن باشالص سع بوعي يةرل ان راهعبالرنعث ظعبادةتخانعلعرع ةث ) لغ ظ

اؤات،  دعغان ظ ادةت قعلع أز قاراشقا ظعضة آعشعلةر ظعب وغرا آ ادةت قعلغذحعالرنعث ؤة ت أص سانع  ظعب ةث آ ظ
   .لعص توختعدعئة آكمةسحعتبولغان 
 دذ، اهللا اردةم بئرع ذنعثغا ي ة اهللا ظ اردةم بئرعدعكةن، ظةلؤةتت ا ي ة آعمكع اهللا نعث دعنعغ  ظةلؤةتت

ذر  ة       آىحلىآتذر، غالعبت دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت ةر    : مذنداق دةي ا      ! ظع مأمعنل ةنع اهللا نعث   (سعلةر اهللا غ ي
ا ة ) دعنعغ ةثالر، اهللا سعلةرض اردةم بةرس ةدعمعثالرنع (ي دذ، ق اردةم بئرع ع ي معنعثالرغا قارش ذرذش (دىش ظ

دا دذ) مةيدانلعرع ةرقارار قعلع االك، ب عرالرنع اهللا ه ذالرنعث آاص دذ، ظ ع( قعلع ار ) ياخش ةللعرعنع بعك ظةم
  .))1قعلعدذ

  ذر ذر، غالعبت ة آىحلىآت دذ، اهللا ظةلؤةتت اردةم بئرع ذنعثغا ي ة اهللا ظ ةنع  ظةلؤةتت ذ ي اال ب اهللا تاظ
اهللا تاظاال ظأزعنعث آىحلىآلىآع بعلةن هةممة نةرسعنع    . سىصةتلعدعدةص  ظأزعنع آىحلىك ؤة غالعب   ظايةتتة،
ا   ب اهللا تاظاال غالع  .كعتتع ئؤة ظذ نةرسعلةرضة ظأزلعرعضة مذناسعب ؤةزعصة ؤة تىزىملةرنع ب      ياراتتع   بولغاحق

ذن  ة ظ ر نةرس ئح بع عنلعيةلمةيدذ ؤة يع تعه دذئزض عحةثةلمةي ة نةرس، ظةآس اش  ة هةمم دا ب ذنعث ظالدع  ظ
ذر ضظة ذنعثغا ظئهتعياجلعقت اال   .كىحعدذر ؤة ظ ان اهللا تاظ ب بولغ ىك ؤة غالع ة آع آىحل اردةم بةرمض ة ي ، س

   .ب بولغذحعدذرذ مةغل بولساظذنعث دذشمعنع، بة قعلغذحعدذرعغةلآعشع ظةلؤةتتة ظذ 
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ أزلعرعمعز    :  مذن دعكع س دعلعرعمعز هةققع ةيغةمبةر بةن ث ص بعزنع

ان دعنظاال ظئيتعلغ قذحعالردذر ، ظال رةت تاص ذم نذس ذالر حوق ذنعمعز حوق، ظ ث قوش ة بعزنع ذم غةلعب
ذحعالردذر  ذزغا (اهللا  ))2قعلغ ز      «): لةؤهذلمةهص ة قعلعمع ذم غةلعب ةيغةمبةرلعرعم حوق ث ص ةن ؤة مئنع » م

   .))3دةص يازدع، اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، غالعبتذر
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر8 ـ 7 سىرة مذهةممةد )1(
  . ـ ظايةتلةر173 ـ ــ171 سىرة سةففات )2(
  . ـ ظايةت21 سىرة مذجادةلة )3(
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شذنداق آعشعلةردذرآع، ظةضةر ظذالرنع يةر ) اهللا نعث ياردعمعضة ظئرعشعشكة هةقلعق بولغانالر( 

رغا بذيرذيدذ، يامان يىزعدة ظىستىنلىآكة ظعضة قعلساق، نامازنع ظادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ، ياخشع ظعشال
عدذ  الردعن توس تذر .ظعش ا مةنسذص اقعؤعتع اهللا غ الرنعث ظ ا (ظعش ة اهللا غ الر ظاخعرةتت ة ظعش ةنع هةمم ي

   .41)قايتعدذ
قانداق  اهللا تاظاالنعث هأآىملعرعنع تذرغذزذش ظعمكانعيعتعضة ظئرعشكةندة نعثمذسذلمانالر

  رةآلعكع توغرعسعدا مةجبذرعيةتلةرنع ظأتعشع آئ
)شذنداق آعشعلةردذرآع، ظةضةر ظذالرنع يةر )هللا نعث ياردعمعضة ظئرعشعشكة هةقلعق بولغانالرا 

يىزعدة ظىستىنلىآكة ظعضة قعلساق، نامازنع ظادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ، ياخشع ظعشالرغا بذيرذيدذ، يامان 
ةففان  ظعبنع ظةبذهاتةم ظوسمان ظعبنع      ظعشالردعن توسعدذ  بذ  : نع رعؤايةت قعلعدذ  نعث مذنداق دئضةنلعكع  ظ

ث  ةت بعزنع ةققعمعزدةظاي زه كةن، بع ةقةت حىش ارعم اهللا دذر«   ص ىنال »صةرؤةردعض ةنلعكعمعز ظىح  دئض
ةردة              يذرتلعرعمعزدعن قوغالص حعقعرعلدذق    ، شذنعث بعلةن باشقا يةرلةرضة بئرعص ظورذنالشتذق، بعز ظذ يةرل

ذيرذدذق ؤة يامان ظع  نامازنع ظادا قعلدذق، زاآات بةردذق، ياخشع ظعشالرغا      شالردعن توستذق، ظعشالرنعث     ب
  .تع اهللا تاظاالغا مةنسذصتذر، بذ ظايةت مةن ؤة باشقا سةبداشلعرعم ظىحىندذرعظاقعؤ

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع آأزدة      ) ظايةتتة بايان قعلعنغان آعشعلةردعن     (: ظةبذظالعية
   .ئدع، تذتذلعدذ

ةتنعث ذ ظاي داق   دة مةنعسع هةققعب ةزعزنعث مذن دذل ظ ع ظاب ةر ظعبن دع ظأم ع سذؤاد آعن اباه ظعبن  س
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عبعلعثال: دئض ذ ظايةت، رآ ش   ب ذيرذلغانالرنع قعلع ة ب ذ ت ةقةت مذس لمانالرنعث ص

تذر  ظذلعيعتع ظةمةس لعقعنعثال مةس ةلكع.باش ىتكىل  ب ذ، ص اقلمانالرنعثمذس ظذلعيعتعدذر ظورت  . مةس
ع ة، بعلعثالرآ داق       م علةرنعث قان ارلعقعنع ؤة س ظذلعيعتع ب داق مةس لعقنعث قان ة باش ن سعلةرض

أزلةص ب  ارلعقعنع س ظذلعيعتعثالرنعث ب ظذلعيعتع ئمةس لعقنعث مةس ةن، باش ارعم علةر بولس أز  س  ظ
تىثال ث هظىس ذقلعرعنع وردعكع اهللا نع اثالر (ق ادا قعلمعس ازاالش، بعرعثال ) ظ علةرنع ج ة  س ث يةن رنع

. تعشعحة توغرا يولغا باشالشتذر    ئنعث ي عرعش ؤة سعلةرنع آىح ئ دعكع هةققعنع ظئلعص ب    عبعرعثالرنعث ظىست 
ظذلعيعتعثالر  علةرنعث مةس ا س تعن ؤبولس تعن، مةجبذرالنماس ث زورالنماس تعن حع عقلعق قعلماس ة مذناص

   .»بويسذنذشتذر بعلةن رثالىآأثل
شذنداق ) رعشعشكة هةقلعق بولغانالراهللا نعث ياردعمعضة ظئ(اهللا تاظاالنعث  :ظةتعية ظةؤفعيدعققةت 

دذ، زاآات  ادا قعلع دة ظىستىنلىآكة ظعضة قعلساق، نامازنع ظ ةر يىزع ذالرنع ي ةر ظ آعشعلةردذرآع، ظةض
يةنع (ظعشالرنعث ظاقعؤعتع اهللا غا مةنسذصتذر .بئرعدذ، ياخشع ظعشالرغا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن توسعدذ

دذ        )يتعدذهةممة ظعشالر ظاخعرةتتة اهللا غا قا  ة مذنداق دةي اهللا ظعحعثالردعكع ظعمان   : اهللا تاظاال بذ هةقت
أآىمران        دا ه ةرنع زئمعن ذرذن ظأتكةنل ذالردعن ب ة، ظ ان آعشعلةرض ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ظئيتق

نع، ظذالر ظىحىن تاللعغان دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص            ظذالرنعمذ حوقذم هأآىمران قعلعش    قعلغاندةك،
ادةت         بئر ا ظعب ذالر ماث دع، ظ نع ؤةدة قعل دذرذص بئرعش ا ظايالن عنع ظامانلعقق ذالرنعث قورقذنحعس نع ؤة ظ عش
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قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدعدعن آئيعن آاصعر بولغانالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن      
   .)1(حعققذحعالردذر
 مة ظعشالر ظاخعرةتتة اهللا غا قايتعدذيةنع هةم(ظعشالرنعث ظاقعؤعتع اهللا غا مةنسذصتذر(  اهللا تاظاال
ةقؤادارالرغا مةنسىص     : مذنداق دةيدذ  بذ هةقتة  اقعؤةت ت :  زةيد ظعبنع ظةسلةم اهللا تاظاالنعث    ))2»ياخشع ظ
 تذر دذ (ظعشالرنعث ظاقعؤعتع اهللا غا مةنسذص ا قايتع ة اهللا غ ة ظعشالر ظاخعرةتت ةنع هةمم ظايعتعنعث   )ي

 دذرع ساؤابع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعد  لعرعنعثظةمةل ـ ظعبادةت آعشعلةرنعث قعلغان ياخشع : ة هةققعدمةنعسع
       . دئدع،دئضةنلعكتذر

 * * * * * * *  
 β Î) uρ x8θç/ Éj‹ s3ãƒ ô‰ s) sù ôM t/ ¤‹Ÿ2 öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ßŠθßϑ rO uρ ∩⊆⊄∪ ãΠöθ s% uρ tΛÏδ ü ö/Î) ãΠöθs% uρ 7Þθä9 ∩⊆⊂∪ 

Ü=≈ ysô¹ r& uρ š tô‰ tΒ ( z> Éj‹ä. uρ 4 y›θãΒ àM ø‹ n= øΒ r'sù tÍ Ï≈x6 ù=Ï9 ¢Ο èO ôΜßγ è?õ‹ s{r& ( y# ø‹ s3sù tβ% Ÿ2 Î Å3tΡ ∩⊆⊆∪ 

 Éi r( s3sù ÏiΒ >πtƒ ös% $yγ≈ sΨõ3 n= ÷δ r& }‘Ïδ uρ ×πyϑ Ï9$sß }‘ Îγsù îπ tƒÍρ% s{ 4’ n? tã $yγ Ï©ρããã 9 ø♣Î/ uρ 7's# ©Üyè –Β 9 óÇs% uρ >‰‹Ï±¨Β ∩⊆∈∪ óΟ n= sùr& 

(#ρã Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tF sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθè=É) ÷è tƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β# sŒ# u tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ Í5 ( $pκ ®ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã≈ |Áö/ F{$# 

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ ÷è s? Ü>θè= à) ø9$#  ÉL ©9$# ’ Îû Í‘ρß‰Á9 $# ∩⊆∉∪  
ةيغةمبةر (سئنع ظعنكار قعلسا ) مةآكة مذشرعكلعرع (ظةضةر  ذنجع ظعنكار قعلعنغذحع ص سةن ت

، ظذالردعن بذرذن نذهنعث )ظةمةسسةن، سةندعن بذرذنقع صةيغةمبةرلةر ظعنكار قعلعنعص سةؤر قعلعشقان 
اد  ةؤمع ظ ةلقع(ق ةمذد )خ ةلقع(، س ع )خ ةن ظاهالعس ةؤمع، مةدي ذتنعث ق ةؤمع، ل ث ق ، ظعبراهعمنع

ظعنكار قعلغان، مذسامذ ظعنكار قعلعنغان، آاصعرالرغا مأهلةت بةردعم، ظاندعن ظذالرنع ) صةيغةمبةرلعرعنع(
نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم  .42 - 44جازايعم قانداق ظعكةن؟) ظذالرغا بةرضةن(جازالعدعم، مئنعث 

ستعضة تاملعرع يعقعلغان نذرغذن ظأضزعلعرع ظأرىلىص، ظى) شةهةرنعث ظأيلعرعنعث(بولغانلعقلعرع ظىحىن 
ظذالر زئمعندا سةير قعلمعدعمذ؟ شذنعث  .45قالغان) ظاهالعسعز(تاشالندذق قذدذقالر ؤة ظئضعز ظعمارةتلةر 

ذ؟ ) يةنع سةير قعلعص(بعلةن ظذالر  حىشعنعدعغان دعلالرغا، ياآع ظاثاليدعغان قذالقالرغا ظعضة بولمعدعم
دذ هةقعقةتةن آأزلةرال آور بولمايدذ  ذق (، لئكعن آأآرةآلةردعكع قةلبلةر آور بولع ةنع هةقعقعي آورل ي

  .46)آأزنعث آورلذقع ظةمةس، دعلنعث آورلذقعدذر، آور ظادةم ظعبرةت ظالمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ
  ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

االمنعث قةؤم ةتكىحعلةر صةيغةم صةيغةمبةرظةلةيهعسس علعق آأرس دعن قارش االملعرع نع بةرظةلةيهعسس
ار ا قعلظعنك ىنغ ةيغةمبةرلةرنعث  ، نلعقع ظىح ةن ص عرع ظأتك االمغا ظعلض اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس اهللا تاظ

ةر  :ظةهؤالعنع بايان قعلعص بئرعش بعلةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا تةسةللعي بئرعص مذنداق دئدع             ظةض
ذنجع ظع (سئنع ظعنكار قعلسا ) مةآكة مذشرعكلعرع ( ةيغةمبةر ظةمةسسةن، سةن ت نكار قعلعنغذحع ص

اد )سةندعن بذرذنقع صةيغةمبةرلةر ظعنكار قعلعنعص سةؤر قعلعشقان  ةؤمع ظ ذهنعث ق ذرذن ن ذالردعن ب ، ظ
                                                 

  .ـ ظايةت 55 سىرة نذر )1(
  . ـ ظايةت125 سىرة ظةظراف )2(
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) صةيغةمبةرلعرعنع(، ظعبراهعمنعث قةؤمع، لذتنعث قةؤمع، مةديةن ظاهالعسع )خةلقع(، سةمذد )خةلقع(
آاصعرالرغا مأهلةت بةردعم، ظاندعن ظذالرنع جازالعدعم، مئنعث ظعنكار قعلغان، مذسامذ ظعنكار قعلعنغان، 

   .جازايعم قانداق ظعكةن؟) ظذالرغا بةرضةن(
ام  ذخارعظعم لعمب دذ   ، ؤة مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض انعث مذن :  ظةبذمذس

منع هاالك قعلغان    اهللا تاظاال زالعمغا مأهلةت بئرعدذ، اهللا تاظاال زالع     هةقعقةتةن   « صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم
صةرؤةردعضارعث  :  ظاندعن اهللا تاظاالنعث  ، دةص»عث هاالك قعلعشعدعن قذتذاللمايدذ    زالعم اهللا تاظاالن  عتتاؤاق

ازابع هةقعقةتةن تولعمذ       ) ظاهالعسع(زالعم يذرتالر    نع هاالك قعلسا، ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث ظ
  . قذدعو دئضةن ظايعتعنع ظ))1قاتتعقتذر
نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم بولغانلعقلعرع ظىحىن  يةنع ظأزلعرعنعث صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار

يةنع ظذ  ظأضزعلعرع ظأرىلىص، ظىستعضة تاملعرع يعقعلغان) شةهةرنعث ظأيلعرعنعث(قعلغانلعقع ظىحىن، 
   .زذلذص آةتتع بذ قذرذلذشعشةهةر آعشعلعرعنعث ظأيلعرع خارابعلعققا ظايالندع ؤة ظذ شةهةر

نذرغذن تاشالندذق قذدذقالر  آعشعلةر قعستا ـ ) سذغا آةلضىحعلةرنعث آأصلعكعدعن(يةنع ظةسلعدة
  .قعستاثدا آئلعص سذ ظالعدعغان ظذ قذدذقالرغا هازعر بعرةر آعشعمذ سذ ظالغعلع آةلمةيدعغان بولدع

  قالغان) ظاهالعسعز(ؤة ظئضعز ظعمارةتلةر ةتنعث     ظعكرعمة  بعلةن  جضة :  هةققعدة  مةنعسع بذ ظاي
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع     . دئدع،  دئضةنلعكتذر) ظعمارةتلةر ظاهالعسعز قالغان  (تعلغان  رظاقا

د، ظ  ذتالعب، مذجاهع ا ةظةب ه ؤة زةهه ةير، ظةبذمةلع ع جذب دع ك قاتارلعقالرتا، سةظعد ظعبن ذ شذنعثدةك دئ . م
ةزع   . دئدع ، دئضةنلعكتذر ) ظاهالعسعز قالغان(ضعز ظعمارةتلةر    ظايةتنعث مةنعسع ظئ   بذ: بةزع ظالعمالر  ة ب يةن

العمالر ع  : ظ ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةر  ب تةهكةم ظعمارةتل ذختا ؤة مذس ايعتع ص ان(ناه عز قالغ ) ظاهالعس
ئقع   مةنا جةهةتتة  بذ قاراشالر    .دئدع،  دئضةنلعكتذر  قانداق  ظارعلعقعدا هئح الرنعث بذ ،ن بولذص بعرع بعرعضة ي

ق ذر زعتعلع ذختعلعقع اهللا        . يوقت تةهكةملعكع ؤة ص عزلعكع، مذس ع، ظئض ةرنعث حعثلعق ذ ظعمارةتل ع، ظ  حىنك
ازابعنع ظأزلعرعنعث ظاهالع    ة   . شعدعن ساقالص قااللمعدع  ىرعضة حىش لعتاظاالنعث ظ  مذنداق اهللا تاظاال بذ هةقت

ةردة بولغان    ظألىم سعلةرنع تاصعدذ، سعلةر مذ ) ظةجةل آةلضةندة (قةيةردة بولماثالر   : دئدع ستةهكةم قةلظةل
   .))2تةقدعردعمذ
 ذ؟ ةير قعلمعدعم دا س ذالر زئمعن ةن    ظ عكعرلعرع بعل ةنلعرع ؤة ص ذالر ت ةنع ظ اياهةت  (ي دا س زئمعن

ذ  ص يىرمعدعم ةندةك  )قعلع ذدذنيا دئض ع ظةب ىددع ظعبن ش خ داق قعلع عهةت        (، بذن علةرنعث ؤةز ـ نةس آعش
  . يئتةرلعكتذر) لعشع ظىحىنئظ

ةزع ه ةئب دعكم داق دئ عكعر   سةن دعلعثنع ؤةز: ت ظعضعلعرع مذن عن، ص ةن تعرعلدىرض ـ نةسعهةت بعل
ةن ىري ىزىش بعل دذرغعن، ض ال ـ           نذرالن ةنم لعك بعل انع سأيمةس ذرغعندذني ةن  حئنعقت ةنح بعل ، ظعش
ادىلأعن، ظضرىندةحلىآ عن،  ئظ منع ي اش ظةضدىرض ةن ب ىن (تعش بعل اال ظىح ةس) اهللا تاظ ذثنع  هوظ ةنع (ش ي

اجعظ       ص   دةثسة  ذنع ظ  ش بعلةن عتعقوي) نعخذدذث اققعن، ظذنعثغا دذنيانعث ص لعرعنع آأرسةتكعن، زاماننعث     ةب
ذنعثغا   اهالندذرغعن، ظ ذنع ظاض عدعن ظ ئلعص قئلعش تىن آ ةظىس العغ هةمعش ان عنع خ عنع يام نع قعلعش
ذرذ ةرنعث خةؤةرلعرعنع بعلدىرضعن، ب  .ظةسلةتكعنآلةرنع ىقعالرغا آةلضةن آةلضىلنآأرسةتكعن، ظأتكةنكعل

ان ظ       ذالردعن قالغ دذرغعن، ظ اياهةت قعل دا س ذالرنعث يذرتلعرع ذنع ظ ا ظ ش ظعزلعرعغ ذنعثغا  ع اراتقعن ؤة ظ  ق
   .»بذرذن ظأتكةن ظعنكارقعلغذحع ظىممةتلةرضة آةلضةن ظازاب ؤة غةزةبلةرنع آأرسةتكعن

                                                 
  . ـ ظايةت102 سىرة هذد )1(
   . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع78سا عسىرة ن )2(
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 غان قذالقالرغا ظعضة حىشعنعدعغان دعلالرغا، ياآع ظاثاليدع) يةنع سةير قعلعص(شذنعث بعلةن ظذالر
يةنع هةقعقعي (بولمعدعمذ؟ هةقعقةتةن آأزلةرال آور بولمايدذ، لئكعن آأآرةآلةردعكع قةلبلةر آور بولعدذ 

يةنع  )آورلذق آأزنعث آورلذقع ظةمةس، دعلنعث آورلذقعدذر، آور ظادةم ظعبرةت ظالمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ
ةقعقعي( ث آ) ه ذق آأزنع ةسذرلوآورل ةلكع،قع ظةم ث آ ب دذر، ذرلو دعلنع ل آ(قع ذصودع ث ) ر بول آأزنع

بذ  . لمايدذ  قوبذل قعال ش قذؤؤعتع هةرقانحة ساغالم بولغان تةقدعردعمذ يةنة ؤةز ـ نةسعهةت ؤة حىشةنحة ىآأر
 ظةندةلذسلعق ظةبذمذهةممةد ظابدذلاله ظعبنع مذهةممةد ظعبنع  بولغان ـ يعلع ؤاصات   517هةقتة هعجرعيةنعث 

  : قذدعوظعرعنع ظئ شزةلضىسارة تأؤةندعكع 
  !ضذمراهلعققا قذالق سئلعص ياشايدعغان ظع ظعنسان

  .قئرعلعقعث، ظاق حاحلعرعث حاقعرعدذ ظألىمنع
  تعثشعمعساث، ظةضةردة سةن صايدعلعق ؤةز ـ نةسعهةت، 

   ؟نة صايدعدذر قذالق بعلةن آأزلعرعثنعث بولغعنع
  آعمنعثكع ضةر آأزلعرع آأرمعسة شذ هةقنع هةم، 

  . ظذنعث هاياتلعقتا خاتا يولنع تذتقعنعشذ دذر 
  ظةبةد،  ضذمراهلعقتا ياشاص ظأتةر ظاشذ آعشع تا

  .  آور ظةمةستذر توغرا يولدا تذرغعنع،ضاس ظةمةستذر
  زامان، دذنيا، صةلةآلةر هةرضعز مةثضى تذرمايدذ، 

  .قذياش بعلةن ظايدةك هةم يورذقلذقالر بةرضعنع
  قماستعن، آئلةر ظألىم هةممعضة خاهعشالرغا با

  . ظأح آأرسعمذ ظألىمدة تاشالشقا ظأز يذرتعنع
* * * * * * *  

 y7 tΡθè= Åf÷è tG ó¡o„uρ É>#x‹ yèø9 $$ Î/ s9 uρ y# Ï= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôã uρ 4 χ Î) uρ $·Β öθ tƒ y‰Ψ Ïã y7 În/u‘ É# ø9 r( x. 7πuΖ y™ $£ϑ ÏiΒ 

šχρ‘‰ ãè s? ∩⊆∠∪  Éir( Ÿ2 uρ ÏiΒ >π tƒö s% àM ø‹ n= øΒ r& $ oλ m; }‘Ïδ uρ ×π yϑ Ï9$sß ¢Ο èO $pκ èEõ‹ s{r& ¥’ n< Î)uρ ã ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊆∇∪  
مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن سةندعن ظازابنعث تئز ) (يةنع مذشرعكالر( ظذالر !) ظع مذهةممةد (

ةن عظازاب حوقذم نازعل بولعدذ، لئكعن ظذنعث نازعل بولذش(شنع تةلةص قعلعدذ عنازعل بولذ  نعث مذظةيي
اهللا بةندعلعرعنع جازاالشقا ظالدعراص (عسعضة هةرضعز خعالصلعق قعلمايدذ ، اهللا ؤةد) ساظعتع بولعدذـؤاقتع 

دذ ث )آةتمةي انايدعغان مع علةر س ىن س ر آ اهعدعكع بع ارعثنعث دةرض ةن صةرؤةردعض ، هةقعقةت
ذ (نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم تذرذقلذق، ظذالرغا مةن مأهلةت بةردعم  (.47يعلحعلعكتذر ذالر ب ظ

يعن (، ظاندعن ) بولذص آةتتع مأهلةتكة مةغرذر  عنعمدعن آئ ) يةنع ظذالرغا ظذزاق مذددةت مأهلةت بةرض
  .48)يةنع ظاخعر هةممعسع ماثا آئلعدذ(ظذالرنع جازالعدعم، ظاخعر قايتعدعغان جاي مئنعث دةرضاهعمدذر 

  آاصعرالرنعث ظازابنعث آئلعشعنع تةلةص قعلعشلعرع توغرعسعدا
دذ      اهللا تاظاال صةيغةمبعرع مذهةمم    ةد (: ةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةي ذالر !) ظع مذهةمم ةنع (ظ ي

ازاب (مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن سةندعن ظازابنعث تئز نازعل بولذشنع تةلةص قعلعدذ ) (مذشرعكالر ظ
ذنعث نازعل بولذش  ئكعن ظ دذ، ل ذم نازعل بولع ةن ؤاقتع عحوق دذ ـنعث مذظةيي ةنع اهللا  ) ساظعتع بولع  ي
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سةندعن ظازابنعث   (بعنع، صةيغةمبعرعنع ؤة قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحع ظاشذ آاصعرالر           تاظاالنع، آعتا 
  . )زرةك آئلعشعنع تةلةص قعلعدذئت

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذالر  :  مذن دا ظ أز ؤاقتع ذ  «: ظ ةر ب ذرظان (ظةض ةنع ق ئنعث ) ي س
ماندع  ا، ظاس دعغان بولس ةت بولع ان هةقعق ل بولغ عثدعن نازع اآع تةرعص دذرغعن، ي اش ياغ ة ت ن ظىستعمعزض

ازالعغعن     ةن ج ازاب بعل اتتعق ظ ع ق دع» !بعزن ذالر )1( دئ ةن   (ظ ع بعل ش يول خعرة قعلع ): مةس
 قعيامةت آىنعدعن   ـنئسعؤعمعزنع بعزضة بالدذرراق  ) سةن بعزضة ظازابتعن ؤةدة قعلغان! (صةرؤةردعضارعمعز«

  .))2دئيعشتع» ظعلضعرع بةرضعن
ة ه دذ اهللا ؤةدعسعض لعق قعلماي عز خعالص ةتنع  ةرض اال قعيام ةنع اهللا تاظ ةلتىرىش ي دانغا آ ،  مةي

هةرضعز خعالصلعق   (لعش ؤة يئقعن بةندعلعرعنع ظعززةتلةشكة قعلغان ؤةدعسعضة      ئدىشمةنلعرعدعن ظعنتعقام ظ  
  .)قعلمايدذ
رهةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدعكع بعر آىن سعلةر سانايدعغان معث يعلحعلعكتذ  يةنع

ادعر  ئاهللا تاظاال ظأزعنعث ظعنتعقام ظ     رسعمذ ؤة مأهلةت بةرسعمذ    ى ظعكةنلعكعنع ؤة هةرقانحة آئحعكت     لعشقا ق
ا ت( لعك بولغانالرئظازابق ثضعش ث تذتنع عدعنذ ظأزعنع ذص آ) ش ةحكةئتقذتذل دعغانلعقعنع بعلض  ،ةلمةي

ل اهللا تاظاال    ث يع ان مع عحة بولغ ذقاتلعرعنعث سانعش ثمةخل اهعنع ر    دةرض بةتةن بع ة نعس ذنعث هأآمعض دا ظ
  . آىندةآتذر
 ةردعم ذ مأهلةتكة (نذرغذن شةهةر ظاهالعلعرع زالعم تذرذقلذق، ظذالرغا مةن مأهلةت ب ذالر ب ظ

ةتتع  ذص آ دعن )مةغرذر بول يعن (، ظان عنعمدعن آئ ذزاق مذددةت مأهلةت بةرض ذالرغا ظ ةنع ظ ذالرنع ) ي ظ
دذ (ةرضاهعمدذر جازالعدعم، ظاخعر قايتعدعغان جاي مئنعث د  ا آئلع ظعبنع   )يةنع ظاخعر هةممعسع ماث

ةم ظةبذ ذرةيظةبذهات ةت    ه ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه رة رةزعيةلاله
  . »رعدذعآبذرذن  )يعل 500 يةنع( نيئرعم آىجةننةتكة قعرلعرع بايلعرعدعن ئمذسذلمانالرنعث ص«: قعلعدذ

ذ ةظد ظةب االمنعث   داؤذد س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص ع ؤاققاس ةتلعرعم   «:  ظعبن ةن ظىمم ةن م هةقعقةت
دعكع  ث(ظعحع ذالرنع ) بايالرنع ث ظ اب(اهللا تاظاالنع ئقعرالردعن هئس ىن ص ئلعش ظىح ىرىص )  ظ آئحعكت

اهعدا    ارعنعث دةرض ةن صةرؤةردعض انلعقع بعل دعن (قويغ ث آىنلعرع ىن  ) ظاخعرةتنع رعم آ ص  (يئ ةؤر قعلع س
يئرعم  : سةظدتعن .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   »ظاجعز آئلعص قالماسلعقعنع ظىمعد قعلعمةن    ) تذرذشتعن

دذ؟ دةص سورالغاندا، سةظد  وغرا آئلع ا ت ةرنعث: (آىن قانحعلعك ؤاقعتق ازعرقع آىنل وغرا 500) ه ا ت  يعلعغ
  . آئلعدذ، دةص جاؤاب بةردع

* * * * * * *  
 ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# !$yϑ ¯Ρ Î) O$tΡ r& öΝ ä3s9 ÖƒÉ‹ tΡ ×Î7–Β ∩⊆∪ šÏ% ©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# Μçλ m; 

×ο u Ï øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÍ x. ∩∈⊃∪ tÏ% ©!$# uρ (#öθ yè y™ þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u tÍ“ Åf≈ yèãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ËΛÅs pgù: $# ∩∈⊇∪  
ظع «ظئيتقعنكع، )  بولذشعنع تةلةص قعلغذحعالرغا اهللا نعث ظازابعنعث تئز نازعل ! ظع مذهةممةد (

انالر اهالندذرغذحعمةن ! ظعنس كارا ظاض ةن ظاش ةن هةقعقةت ة م انالر ؤة ياخشع .49»سعلةرض ان ظئيتق  ظعم

                                                 
  . ـ ظايةت32 سىرة ظةنفال )1(
  .  ـ ظايةت16 سىرة ساد )2(
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 بعزنع ظاجعز بعلعص .50ظئرعشعدذ) يةنع جةننةتكة(ظةمةللةرنع قعلغانالر مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل رعزعققا 
  . 51 ظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذرـعقعرعش ظىحىن تعرعشقذحعالر ظايةتلعرعمعزنع يوققا ح

  ياخشع آعشعلةرنعث مذآاصاتع ؤة يامان آعشعلةرنعث جازاسع توغرعسعدا
ز حىشىشعنع تةلةص     ئ سعدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن ظازابنعث ت      عآاصعرالر مةسخعرة قعلعش يىز     

ظع «ظئيتقعنكع، )  نازعل بولذشعنع تةلةص قعلغذحعالرغااهللا نعث ظازابعنعث تئز! ظع مذهةممةد(قعلغاندا 
قاتتعق سعلةرضة نع ئيةنع اهللا تاظاال م »سعلةرضة مةن هةقعقةتةن ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةن! ظعنسانالر

ا هئح بعر    ةؤةتتع، سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن ماث دعكع ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظ بعر ظازابنعث ظالدع
ظذلعيةت  دذ يمةس ذرذلغاندذر .ىآلةنمةي ا تاصش لعرعثالر اهللا تاظاالغ ة  . ظعش ا سعلةرض اال خالعس ةر اهللا تاظ  ظةض

ىر  ذرذنال حىش ازابنع ب ا آئحعكتىر ،ذدعظ ذل   ، ذدعخالعس عنع قوب عنعث تةؤبعس ان آعش ة قعلغ ا تةؤب خالعس
دذ ا، قعلع ةخ خالعس عنع ظازدذر  تبةتب ةن آعش زعلعص آةتك دذلعك يئ اننع قعل .ذؤئتع ذ خالعغ ذر  ظ دعغان زاتت  ع

دذر ( ذنعثغا هئح آعشع قارشع حعقالماي ة .)ظ ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اهللا نعث هأآمعضة هئح :  مذن
   .))1اهللا تئز هئساب ظالغذحعدذر. آعشع قارشع تذرالمايدذ

 ظعمان ظئيتقانالر ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر    ةنع ان ؤة ياخشع         حعن دعل  ي عدعن ظعمان ظئيتق
ا ظعبادةت قعلعش ظارقعلعق ظعمانعنعث راستلعقعنع ظعسصاتلعغانالر ـ ل  ظةمة عرةتكة ؤة ظئسعل رعزعقق مةغص

از  ،  يةنع ظعلضعرع قعلغان ضذناهلعرع ظىحىن مةغصعرةتكة      ظئرعشعدذ) يةنع جةننةتكة (  ولسعمذ قعلغان  بظ
   .ظىحىن مذآاصاتقا ظئرعشعدذع ظةمةلـ   ظعشياخشع
عرعمعزنع يوققا حعقعرعش ظىحىن تعرعشقذحعالربعزنع ظاجعز بعلعص ظايةتل  مذجاهعد بذ ظايةتنعث
ةتلعرعمعزنع سالغذ بولذص    و ت ةعضآعشعلةرنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعش  :  هةققعدة مةنعسع ظاي

قذحعالر  ىن تعرعش رعش ظىح ا حعقع ةنلعكتذريوقق دع، د دئض دة ( .ئ ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دذلاله )ب  ظاب
  . بةيرعمذ شذنداق دئدعظعبنع زذ
 ذر ةهلع دوزاخت ة شذالر ظ ةنع ظةن ازابع الر ظذ   ي اتتعق بولغان آأيد       ،ظ رضىحع  ى قعيعن ـ قعستعقع ق

ىحعلةردذر ظوت ا آعرض ىن  . ق وتتعن ساقلعس ذ ظ ع ظ اال بعزن اتتعق  !اهللا تاظ عرالرنع ق اال آاص  اهللا تاظ
ا ؤة    آاصعر بولغانالر  : ظازاباليدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع       ةنع  (اهللا نعث يولعدعن     ) آعشعلةرنع (غ ي

دعن ادة        ) دعنع ذص، زعي ازاب قوش ة ظ ازاب ظىستعض ىن ظ ذنحعلعقلعرع ظىح ان بذزغ ذالرنعث قعلغ قانالرغا ظ توس
  .))2ظازاب قعلعمعز

 * * * * * * *  
 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Ï= ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @c É<tΡ Hω Î) # sŒÎ) # ©_yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# þ’Îû ÏµÏG ¨ ÏΖ øΒ é& ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# 

$ tΒ ’ Å+ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6øt ä† ª! $#  ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª!$# uρ íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å3xm ∩∈⊄∪ Ÿ≅ yèôf u‹Ïj9 $ tΒ ’ Å+ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ZπuΖ ÷FÏù 

šÏ% ©# Ïj9 ’Îû ΝÎκ Í5θè=è% ÖÚu ¨Β Ïπ u‹Å™$s) ø9 $#uρ öΝ ßγç/θè= è% 3 χ Î) uρ tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ’ Å∀ s9 ¥−$s)Ï© 7‰‹Ïèt/ ∩∈⊂∪ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 uρ 

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41 سىرة رةظعد )1(
  . ـ ظايةت88 سىرة نةهل )2(
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šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# çµ̄Ρ r& ‘, ys ø9$# ÏΒ y7 În/§‘ (#θãΖÏΒ ÷σ ãŠsù ÏµÎ/ |M Î6÷‚ çG sù …ã& s! öΝ ßγç/θè= è% 3 ¨β Î) uρ ©! $# ÏŠ$yγs9 tÏ% ©!$# 

(# ûθãΖ tΒ# u 4’ n< Î) 7Þ¨uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β ∩∈⊆∪  
اهللا نازعل (بعز سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتكةن قايسعبعر رةسذل، قايسعبعر صةيغةمبةر بولمعسذن، ظذ 

اهللا شةيتاننعث . سالعدذ) شىبهة(ظوقذغان حاغدا، شةيتان هامان ظذنعث قعراظعتعضة ) قعلغان ظايةتلةرنع
اهللا هةممعنع . علعدذسالغان شىبهعسعنع بةربات قعلغاندعن آئيعن ، ظأزعنعث ظايةتلعرعنع مذستةهكةم ق

دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ىحعدذر، هئكم ع( .52بعلض داق قعلعش ث مذن دا ) اهللا تاظاالنع دعللعرع
يةنع ظةبذجةهل، نةزر، ظأتبةضة (ظعللعتع بارالرنع، دعللعرع قةساؤةتلعشعص آةتكةنلةرنع ) مذناصعقلعق(

ذففارالرنع  ةن سعناش شةيتان ) ظوخشاش اهللا نعث زعكرعضة دعلع ظئرعمةس آ نعث سالغان شىبهعسع بعل
الر  دذر، زالعم رعكالر (ظىحىن عقالر، مذش دعكع مذناص ةنع يذقعرع ةن ) ي ذنعث (هةقعقةت ا ؤة ظ اهللا غ

لعم ظةهلعلعرعنعث قذرظاننعث عظ) اهللا تاظاالنعث مذنداق قعلعشع(. 53قاتتعق ظاداؤةتتعدذر) صةيغةمبعرعضة
ظعكةنلعكعنع بعلعشلعرع، شذنعث بعلةن ظعمان ظئيتعشلعرع، صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةت 
  .54اهللا مأمعنلةرنع هةقعقةتةن توغرا يولغا باشلعغذحعدذر. دعللعرعنعث قذرظانغا بويسذنذشع ظىحىندذر
لعشعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع بعكار عتعضة ظارشةيتاننعث صةيغةمبةرلةرنعث قعراظع

  سعداقعلعؤئتعدعغانلعقع توغرع
العمالر ةردة:آأصلعضةن تةصسعر شذناس ظ ذ ي ذتالرنعث ب تانغا هعجرةت س ؤة هةبةشع)1(كايعسعنعئ ه ب

ا        رعكلعرع ظعم نعث مذش مع قذرةيش أص قعس ذلمانالرنعث آ ان مذس ص بارغ ص   قعلع ذمان قعلع ع دةص ض ن ظئيتت
دذ   سهةبةشع ان قعلع ةنلعكعنع باي ايتعص آةلض ئكعن.تاندعن ق الرنعث باتةصسعر،  ل انشذناس اني ذ  قعلغ  ب

  .عضةن بعر باياندعن ظعبارةتتذرق دةرعجعسعضة يةتمعلع توغرعسعكايئه
 اهللا نازعل (بعز سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتكةن قايسعبعر رةسذل، قايسعبعر صةيغةمبةر بولمعسذن، ظذ

ةتنع   سالعدذ ) شىبهة (ظوقذغان حاغدا، شةيتان هامان ظذنعث قعراظعتعضة ) قعلغان ظايةتلةرنع  ث  بذ ظاي
ام  دة ظعم ع هةققع ذخارعمةنعس ةت   ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

دذ ىبهة     : قعلع ة ش ذنعث سأزعض ةيتان ظ ة ش ةيغةمبةر سأزلعس العدذص اال ش  س دعن اهللا تاظ الغانيتانة، ظان   س
   .تعدذئؤعتعقوشىبهعنع ي
 ظأزعنعث ظايةتلعرعنع مذستةهكةم قعلعدذ   ةلع ظعب ذ نع ظةبذتةلهة اهللا تاظاالنعث        ظ اهللا نازعل (ظ

 دئضةن ظايعتعنعث سالعدذ) شىبهة(ظوقذغان حاغدا، شةيتان هامان ظذنعث قعراظعتعضة ) قعلغان ظايةتلةرنع
ةيغةمبةر  : مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ص

ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع       مذجاهعد    .اليدذبهة تاش  ى سأزعضة ش    سأزلعسة شةيتان ظذنعث     : بذ ظاي

                                                 
ىرة             : العمالر يةنع آأصلعضةن تةصسعرشذناس ظ1) ( ذنعثغا س دع، اهللا ظ ذرغان ظع ة ظولت ةن بعلل عرالر بعل ةرةم مةسجعدعدة آاص االم ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص بعر آىن

ث  رعص، اهللا تاظاالنع ذص بئ عرالرغا ظوق ىرعنع آاص ذ س االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىردع، ص ةجمعنع حىش ذ: ن تعص بئقعثالرح ع ! ظئي ذززا ؤة ظىحعنحعس الت، ظ
ان م اتالر بولغ ىح  (ان ةتاظاالدةك آ عمذ؟ -الل ة ظعض ةيتان  ) قذؤؤةتك ةندة، ش ة آةلض ةن ظايعتعض ذل    :  دئض اظةتلعرع قذب اهعدا شاص ث دارض ذالر اهللا تاظاالنع ظ

أزنع          ذ س ة ش ذ سىرعض االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص ئلعص قويع ا س االمنعث تعلعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزنع ص ةن س ذتالردذر، دئض دعغان ب ذص قعلعنع قوش
دذ عرالر. ظوقذي دع  : آاص عنع قعل ع تةرعص ذتلعرعمعزنعث ياخش االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ويالص . ص ذص(دةص ظ ال بول ىرعنعث  )خوش االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ، ص

ذنع                     دذ، ب ة سةجدة قعلع ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرالرمذ ص دا، آاص تاندعكع   ظايعغعدعكع سةجدة ظايعتعنع ظوقذص سةجدة قعلغان ان هةبةشعس  ظاثلعغ
        . مذسذلمانالر آاصعرالرنعث هةممعسع مذسذلمان بولذصتذ، دةص هةبةشعستاندعن قايتعص آةلضةن، دةص بايان قعلعدذ
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ةتنعث مةنعسع هةققعدة بةغةؤع ؤة      بذ ظاي    ).ذديبهة تاشال  ىصعضة ش  ئشةيتان ظذنعث ض  (صةيغةمبةر ضةص قعلسا    
دع    آ داق دئ العمالر مذن ذناس ظ ةن تةصسعرش ةيغةمبةر : أصلعض ة حىشىر(ص ابنع ىظأزعض ةن آعت د) لض ا ظوقذغان

  .  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة زةههاآمذ شذنداق دئدع.غا شىبهة تاشاليدذعقذشوشةيتان ظذنعث ظ
ةرعر   ع ج ذ ظعبن ةتب عظاي دةنعث مةنعس ا   :  هةققع ابعنع ظوقذس ث آعت ةيغةمبةر اهللا تاظاالنع ةيتان (ص ش

ذنعث ض  ال   ئظ ىبهة تاش ة ش دذ   )يدذصعض دذ، دةي ةن بولع الغان شىبه .  دئض ةيتاننعث س ةربات اهللا ش عنع ب عس
يعن دعن آئ ذ      قعلغان اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

   . قعلعدذع يوقشةيتان تاشلعغان شىبهعن اهللا تاظاال: ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 ىحعدذر ةممعنع بعلض ةنع اهللا ه اال آي د  اهللا تاظ عدة بولع ارلعق عغان ةلضىس الرنع ؤة ب ظعش

   .هادعسعلةرنع بعلعدذ، ظذنعثغا هئح نةرسة يوشذرذن بولمايدذ
 دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ث ظورذنالشتذرذش   هئكم اال ظأزعنع ةنع اهللا تاظ ، عدا، يارعتعشلعرعداي

  . بذيرذقلعرعدا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
) داق قعلعشع دا ) اهللا تاظاالنعث مذن عقلعق م(دعللعرع ارالرنع ) ذناص دا    ظعللعتع ب ةنع دعللعرع ي

ارالرنع    عقلعق ب ذرلذق ؤة مذناص ئرعك، آذص ةك، ش ةرنع ش عص آةتكةنل رع قةساؤةتلعش ةنع (دعللع ي
شةيتاننعث سالغان ) ظةبذجةهل، نةزر، ظأتبةضة ظوخشاش اهللا نعث زعكرعضة دعلع ظئرعمةس آذففارالرنع 

   .شىبهعسع بعلةن سعناش ظىحىندذر
دا ) اهللا تاظاالنعث مذنداق قعلعشع (: ث جةرعر اهللا تاظاالنع ظعبنع عقلعق (دعللعرع ظعللعتع ) مذناص

ةزر، (دعللعرع قةساؤةتلعشعص آةتكةنلةرنع ، دئضةن ظايعتعدعن مذناصعقالر  بارالرنع يةنع ظةبذجةهل، ن
ذففارالرنع  ر مذشرعكال ولسا   بدئضةن ظايعتعدعن      )ظأتبةضة ظوخشاش اهللا نعث زعكرعضة دعلع ظئرعمةس آ

  . دةيدذ، آأزدة تذتذلعدذ
 اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة(هةقعقةتةن ) يةنع يذقعرعدعكع مذناصعقالر، مذشرعكالر(زالعمالر (

ةنع    قاتتعق ظاداؤةتتعدذر  اتتعق ضذمراهلعقت   ) زالعمالر (ي ةتتعن  كىحعدذر،  تة، قارشعلعق آأرس    عدذرق هةقعق
  . ظعحعدعدذرةرسالعق ت بولغانؤة توغرعدعن بةك يعراق

)داق قعلعشع عدعن عظ) اهللا تاظاالنعث مذن ذرظاننعث صةرؤةردعضارعث تةرعص ةهلعلعرعنعث ق لعم ظ
ذرظانغا  ان ظئيتعشلعرع، دعللعرعنعث ق ةن ظعم ةت ظعكةنلعكعنع بعلعشلعرع، شذنعث بعل آةلضةن هةقعق

ايدعلعق   ،هةق بعلةن ناهةقنع ظايرعيااليدعغان      بويسذنذشع ظىحىندذر  ، اهللا نعلعم بئرعلضةن آعشعلةر   عظ ص
علةر     ان آعش ان ظئيتق ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض اال ؤة ظ اثا ؤةهع نع، تاظ عمعزنعث  يس ان نةرس  قعلغ

ارعث ةصةرؤ اال  ردعض عدعن حىشىرىلض  اهللا تاظ ةنلعكعنع بعلس   تةرعص ةت ظعك ر هةقعق ةنلعكعمعز  ذةن بع ن دئض
ةن حىشىردع ؤة ظذنع باشقا بعرنةرسعنعث ظذنعثغا          مع بعل   لعظىحىندذر، صةرؤةردعضارعث ظذ هةقعقةتنع ظأز ظ     

  . لعشعص قئلعشعدعن ساقلعدع ؤة قوغدعدععظار
ذ ةلكع ظ ذر،ب ذغ بعر آعتابت دة سىصةتلعضةن ظذل دعكع ظايعتع اال تأؤةن ذ،  . اهللا تاظ ذنعثغا ظالدعدعنم ظ
عدعنمذ  عدعن  (ظارقعس ع تةرعص ةنع هئحقايس ش     ) ي ةن ظع ةت بعل ذ هئكم دذ، ظ ل يىزلةنمةي ذحع،  باتع  قعلغ

   .))1مةدهعيعضة اليعق اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر
اهللا مأمعنلةرنع هةقعقةتةن توغرا يولغا باشلعغذحعدذر  يةنع اهللا تاظاال ظذالرنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة

ادا توغرا يولغا باشلعشع بولسا      .توغرا يولغا باشاليدذ   اال ظذالرنع   اهللا تاظ ، ظةمما اهللا تاظاالنعث ظذالرنع دذني
ا  ا ظذتذق ت ؤة ظذنعثدعن ساقلعنعش    تذرذش   قارشع  حعلعككة ناهةق. ظةضعشعشكة باشاليدذ ة  كةقه  .قعلعدذ  ظات

                                                 
  . ظايةت42 سىرة فذسسعلةت )1(
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 اهللا تاظاال ظذالرنع ظاخعرةتتة جةننةتلةرنعث     ،اهللا تاظاالنعث ظذالرنع ظاخعرةتتة توغرا يولغا باشلعشع بولسا     
ال ازابتعن   عي ظورذنلعرعظ اتتعق ظ دعغان، ق ا يةتكىزع ا   غ دعغان يولالرغ اقالص قالع دعن س ؤة جةهةننةم

   .عغانلعقعدذرباشاليد
 * * * * * * *  

  Ÿω uρ ãΑ#u“ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã xx. ’ Îû 7π tƒó É∆ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 ®L xm ãΝ ßγuŠ Ï?ù' s? èπtã$¡¡9 $# ºπ tFøó t/ ÷ρ r& öΝßγ uŠÏ? ù' tƒ ÛU# x‹ tã BΘöθ tƒ 

AΟŠ É) tã ∩∈∈∪ à7ù= ßϑ ø9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ °! ãΝ à6øt s† öΝ ßγsΨ ÷ t/ 4 šÏ% ©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ’Îû ÏM≈ ¨Ψ y_ 

ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩∈∉∪ tÏ% ©!$# uρ (#ρã xx. (#θç/ ¤‹ Ÿ2uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù öΝßγ s9 Ò># x‹ tã ÑÎγ–Β ∩∈∠∪  
ظازابع يةتكىحة آاصعرالر تاآع ظذالرغا قعيامةت ظذشتذمتذت آةلضىحة ياآع ظذالرغا قعيامةت آىنعنعث 

اهللا غا خاستذر، اهللا بةندعلةر ظارعسعدا ) يالغذز( بذ آىندة صادعشاهلعق .55قذرظاندعن هامان شةآلعنعدذ
نازذ نئمةتلةر بار ) تىرلىك(هأآىم حعقعرعدذ، ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر ) ظادعل(

خار قعلغذحع ) دوزاختا(تلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر آاصعرالر ؤة بعزنعث ظاية  .56جةننةتلةردة بولعدذ 
  .57ظازابقا دذحار بولعدذ

  رنعث داؤاملعق تىردة شةآلعنعش ؤة ظعككعلعنعش ظىستعدة ياشايدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكال
ال   دعن شةآلعنعص عرالرنعث قذرظان اال آاص دعن يىرعاهللا تاظ دع دعغانلعقع داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ  :خ

عرالر ىحة آاص تذمتذت آةلض ةت ظذش ذالرغا قعيام اآع ظ دع    ت داق دئ د مذن ةردة مذجاهع ذ ي اال : ب اهللا تاظ
اآع باياشات ياشاؤاتقاندا                    دا ؤة ي لةتتة قالغان اآع غةص دا ي آعشعلةرنع صةقةت ظذالر سةآراتقا حىشىص قالغان

علةر  ذثا س دذ، ش تذمتذت تذتع ىن (ظذش لعرعثالر ظىح ان قعلمعش ث يام علةر نع ث اهللا تا) س ال ةد(ظاالنع ره
ةقةت دعندعن يعراقلعشعص    ) غا رهال تىتمعغانلعقع ةد( آةتمةثالر، اهللا تاظاالنعث       ظالدعنعص )غاتىتمعغانلعقع ص

   .تعدذئص آعنعآةتكةن آعشعلةرال ضولل
 ةآلعنعدذ ان ش دعن هام ة قذرظان ازابع يةتكىح ث ظ ةت آىنعنع ذالرغا قعيام اآع ظ ةتنعث  ي ذ ظاي ب

د  دة مذجاهع دذ  مةنعسع هةققع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبنعث مذن ع آ ةي ظعبن ازابع : ( ظذب ا ظ ظىالرغ
  . ردذغانبةدرع آىنع آأزدة تذتذلدئضعنعدعن ) لعدعغان آىنئآ

د   ة ؤة مذجاهع دة ظعكرعم ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذ: ب دذ  ظ أزدة تذتذلع ع آ ةت آىن دعن قعيام ،  آىن
  . هةسةنبةسرعمذ شذنداق دئدع بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة زةههاك ؤة.دئدع
 هأآىم حعقعرعدذ) ظادعل(اهللا بةندعلةر ظارعسعدا ، اهللا غا خاستذر) يالغذز(بذ آىندة صادعشاهلعق 

ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي دذر  :  مذن قةتلعك ؤة مئهرعبان ايعتع شةص ث  ، اهللا ناه ةت آىنعنع قعيام
   .)2(يعندذرع غا خاستذر، بذ آىن آاصعرالرغا قعك اهللاصادعشاهلعق بذ آىندة مةرهةمةتل ))1ظعضعسعدذر
 نازذ نئمةتلةر بار جةننةتلةردة بولعدذ) تىرلىك(ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر 
ةنع ان ؤة     علدع نحع ي ةل قعلغ ة ظةم ةن، بعلضعنعض ة ظعشةنض اال ؤة صةيغةمبعرعض تعص اهللا تاظ ان ظئي دعن ظعم
ع ع بع  دعل ةن تعل ةن      بعل دة ظعصادعلةنض انلعقع ظةمةللعرع داق بولغ ان ؤة بذن ىن  ر بولغ علةر ظىح آعش
   .رذ آةتمةيدعغان جةننةتلةر بارداصقونئمةتلعرع مةثضى ؤة يذناز

                                                 
  . ـ ظايةتلةر4 ـــ ـ3 سىرة فاتعهة )1(
  . ـ ظايةت 26 سىرة فذرقان )2(
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 ةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر ا (آاصعرالر ؤة بعزنعث ظاي ا دذحار ) دوزاخت خار قعلغذحع ظازابق
نغان، ظذنع ظعنكار قعلغان، صةيغةمبةرلةرضة        ا ت دعنمغان، ظذنعث يةنع دعللعرع بعلةن هةققة آأز يذ      بولعدذ

ذالرغ   ان ؤة ظ علعق قعلغ ا  قارش ذق قعلغانالرغ تعن حوثل تع   ( ا ظةضعشعش ة ظةضعشعش ذالرنعث هةقعقةتك ن ظ
ذز ظأر        اردذر   (ضةنلعكعنعث جازاسع ظىحىن      ىحوثلذق قعلعص ظذنعثدعن ي ازاب ب اهللا تاظاال بذ   . )خارلعغذحع ظ

دا         : يدذ مذنداق دة  هةقتة شىبهعسعزآع، مئنعث ظعبادعتعمدعن حوثحعلعق قعلعص باش تارتعدعغانالر خار هال
  .))1»جةهةننةمضة آعرعدذ

 * * * * * * *  
 šÏ% ©!$# uρ (#ρã y_$yδ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¢Ο èO (# ûθè= ÏF è% ÷ρr& (#θè?$ tΒ ãΝßγ ¨Ψ s% ã—ö uŠs9 ª! $# $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡xm 4 χ Î) uρ ©! $# uθßγ s9 

ã ö yz šÏ% Î— §̈9 $# ∩∈∇∪ Νßγ ¨Ψ n= ½z ô‰ ãŠs9 Wξ yz ô‰ –Β … çµtΡ öθ |Êö tƒ 3 ¨βÎ) uρ ©! $# íΟŠ Ï= yè s9 ÒΟŠ Ï= xm ∩∈∪ * y7 Ï9 s̈Œ ôtΒ uρ |= s%$tã 

È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ |= Ï%θãã  ÏµÎ/ §Ν èO z Èöç/ Ïµø‹ n= tã çµ̄Ρ uÝÇΨ uŠs9 ª! $# 3 χ Î) ©! $# ;θà yè s9 Ö‘θà xî ∩∉⊃∪  
ا  دعن اهللا نعث يولعدا هعجرةت قعلغانالرغ اد قعلعص (، ظان اآع ) جعه ة ي آئسةل (ظألتىرىلضةنلةرض

دذ ) يةنع جةننةتنعث مةثضىلىك نئمةتلعرعنع(ظألضةنلةرضة اهللا حوقذم ياخشع رعزعق ) بعلةن . ظاتا قعلع
اهللا ظذالرنع ظةلؤةتتة ظذالر مةمنذن . 58رعزعق بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسع هةقعقةتةن يالغذز اهللا دذر

) ظذالرنع مةمنذن قعلعدعغان نةرسعلةرنع(آعرضىزعدذ، اهللا هةقعقةتةن ) يةنع جةننةتكة(غا بولعدعغان جاي
دذر  ىحعدذر، هةلعم دذ (بعلض دعراص آةتمةي قا ظال مةنلعرعنع جازاالش ذالرنعث دىش ةنع ظ ا .59ي  ظعش مان

نة زذلذمغا شذنداق، آعمكع قانحعلعك زذلذمغا ظذحراص شذنحعلعك ظعنتعقامعنع ظالغان بولسا، ظاندعن ية
ايعتع  دذر، ناه ذ قعلغذحع ايعتع ظةص ةن ناه دذ، اهللا هةقعقةت اردةم بئرع ذم ي ذنعثغا حوق ا، اهللا ظ ظذحرعس

  .60مةغصعرةت قعلغذحعدذر
اهللا تاظاالنعث يولعدا هعجرةت قعلعص حعققان آعشع ظىحىن آاتتا ظةجعر بئرعلعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا
 اآع ) جعهاد قعلعص ( ظاندعن يولعدا هعجرةت قعلغانالرغا،  اهللا نعث ة ي آئسةل (ظألتىرىلضةنلةرض
 ظاتا قعلعدذ) يةنع جةننةتنعث مةثضىلىك نئمةتلعرعنع(ظألضةنلةرضة اهللا حوقذم ياخشع رعزعق ) بعلةن
ا ظةج      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   يةنع   ةرنع ظعزدةص اهللا   ع اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ؤة ظذنعث دةرضاهعدعكع آاتت رل
اال ـ حاقعلعرعنع ؤة دوس           تاظاالن ذرادةرلعرعنع تاشالص     تعث يولعدا هعجرةت قعلعص، ؤةتعنعنع، خوتذن، ب  ـ ب

ص، اهللا تاظاال ا حعقع ذنعث صةيغةمبعرع غ ة ، ظ ةه       ض أز ش ىن ظ رعش ظىح اردةم بئ ا ي ذنعث دعنعغ رعدعن ع ؤة ظ
 رضة ؤة عنعث آأص ظةجلىص آةتكةن آعشعلةرأظايرعلعص جعهاد قعلعص ياآع جعهاد قعلماي ظأز ظةجعلع بعلةن ظ   

شالرغا ظئرعشعدعغانلعقعدعن ؤة اهللا تاظاالنعث ظذالرغا ظذالرنع خذرسةن قعلعدعغان جةننةتنعث               ا ماخت ياخشع
  . رعدذئنئمةتلعرعنع بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بذناز

                                                 
  .ر قعسمع ـ ظايةتنعث بع60 غافعر سىرة )1(
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ع آعمكع اهللا يولعدا هعجرةت قعلعدعكةن، ظذ زئمعندا حعقعش يول          :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ةيغةمبةرنعث تةرعصعضة هعجرةت قعلعص حعقسا، ظاندعن              . ؤة آةثحعلعك تاصعدذ   آعمكع ظأيعدعن اهللا نعث ؤة ص

   .))1يولدا ظألسة، ظذنعث ظةجرعنع حوقذم اهللا بئرعدذ
 ذز اهللا دذر ةن يالغ ةث ياخشعسع هةقعقةت ىحعلةرنعث ظ ق بةرض ذالر ، رعزع ة ظ ذالرنع ظةلؤةتت اهللا ظ

ةنع جةننةتكة (غا مةمنذن بولعدعغان جاي  ىزعدذ ) ي ة      آعرض ظةضةر ظذ   :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
ةردعن  ت مذقةررةبل ةت (مئيع ةنع تاظ ذحعالردعن -ي دا قعلغ ةث ظالدع الرنع ظ ع ظعش ادةت ؤة ياخش )  ظعب

ا،   دعغان بولس اتع (بولع ذنعث مذآاص ةت ) ظ ةت    -راه ةتلعك جةنن ق ؤة نازذنئم ع رعزع اراغةت، ياخش  ص
ةتلعرعنع (اهللا حوقذم ياخشع رعزعق  يةنع اهللا تاظاال     ))2بولعدذ ةتنعث مةثضىلىك نئم ةنع جةنن ا ) ي ظات
دذ ةندةك قعلع ةؤةر بةرض دة خ ةن ظايعتع ق ؤة         ،  دئض اراغةت، ياخشع رعزع ةت ـ ص ذالرغا راه ذ ظ ذ ظايعتعدعم ب

  . نازذنئمةتلعك جةننةتنعث بارلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
آعرضىزعدذ، اهللا هةقعقةتةن ) يةنع جةننةتكة(ر مةمنذن بولعدعغان جايغا اهللا ظذالرنع ظةلؤةتتة ظذال

اد قعلغانالرنع ؤة ظذنعثغا آعمنعث          بعلضىحعدذر  ةنع اهللا تاظاال ظأزعنعث يولعدا هعجرةت قعلغان ؤة جعه ي
دذر .  بعلضىحعدذر  ياخشع اليعق ظعكةنلعكعنع   ةنع ظذالرنعث هعجرةت قعلغانلعقع ؤة اهللا تاظا    هةلعم ا   ي الغ

ىن  ذرغانلعقع ظىح أزلعرعنع تاصش ذالرنعث(ظ ةن  ظأتكىظ ذناهلعرعزض ىنض قا ظىح ذالرنع جازاالش )  ظ
دذمعظالدعر ذناهلعرعنع آةحىر اي ذالرنعث ض ان  . دذع، ظ رةت قعلغ ةيلع هعج اآع م ذن  ي ان بولس  اهللا ،قعلمعغ

د ث يولع عتاظاالنع ةن آعش ألىص آةتك ص ظ اد قعلع ابلعنعصا جعه ك هئس اهعدعكع اهللا تاظا ، تعرع ث دةرض النع
  . ردعن بةهرعمةن بولعدذياخشع رعزعقال

اهللا نعث يولعدا شئهعت بولغانالرنع ظألىك دةص ضذمان قعلمعغعن،   :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة 
دذ    ةن قعلعنع زعقتعن بةهرعم اهعدعكع رع ث دةرض ذص، اهللا نع ك بول ذالر تعرع ةلكع ظ ةتنعث (ب ةنع جةنن ي

  .)3() ظاخشامدا مةثضىلىك رعزعقالندذرذص تذرذلعدذ-ةن نئمةتلعرعدعن ظةتعض
ت ة بذ هةقتة آةلضةن هةدعسل    ، بعز يذقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك    مةيلع هعجرةت   . رىر ناهايعتعمذ آأص

ا        ، قعلمعسىن  ياآع قعلسىن  اهللا تاظاالنعث يولعدا ظألىص آةتكةن آعشعضة اهللا تاظاالنعث ياخشع رعزعق ؤة آاتت
  .ذق بايان قعلعص ظأتتتةغانلعقعنع يذقعرعدعكع ظايةتر بئرعدععظةج

بعز  : تعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        عبذ هةقتة ظعبنع ظةبذهاتةم شذرهةبعل ظعبنع سةم       
قئشعمعزدعن سالمان صارعسع    ) بعر آىنع  (تذق،  قورشاص ظذزذن تذرذص آةتئصعلع رذمنعث زئمعنعدعكع بعر س   

ةن صةيغةم  ؤئتعص م أتىص آئتع االمنعثظ ذر «: بةرظةلةيهعسس داص ت را قوغ ةن ذآعمكع حعض ألىص آةتك ؤئتعص ظ
ا ذنعثغا  ، بولس اال ظ ذ   (اهللا تاظ دعن آئيعنم ألىص آةتكةن ذ، ظ ذنداق قعلغانلعق) ظ ع   عش ةجرعنع، ياخش ث ظ نع
ةتكىزىص ت رعزعقال دذ رعدذ ؤة ظ ذرنع ي  اهللا ظةضةر خالعساثالر اهللا تاظاالنعث  .ازدذرغذحعالردعن خاتعرجةم قعلع

دعن  ا، ظان رةت قعلغانالرغ دا هعج ث يولع ص(نع اد قعلع اآع ) جعه ة ي ةن(ظألتىرىلضةنلةرض ةل بعل ) آئس
دذ ) يةنع جةننةتنعث مةثضىلىك نئمةتلعرعنع (ظألضةنلةرضة اهللا حوقذم ياخشع رعزعق  ا قعلع رعزعق . ظات

ة ظذالر مةمنذن بولعدعغان اهللا ظذالرنع ظةلؤةتت، بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسع هةقعقةتةن يالغذز اهللا دذر
ا  ة (جايغ ةنع جةننةتك ةن ) ي ىزعدذ، اهللا هةقعقةت علةرنع (آعرض دعغان نةرس ذن قعلع ذالرنع مةمن ) ظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع100 سىرة نعسا )1(
  .  ـ ظايةت89 ـــ ـ88 سىرة ؤاقعظة )2(
  . ـ ظايةت169 سىرة ظال ظعمران )3(
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ايعتعنع    )يةنع ظذالرنعث دىشمةنلعرعنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ (بعلضىحعدذر، هةلعمدذر   دئضةن ظ
   .دئدع، دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم» ظذقذثالر

ذ هةق دع      ب ةت قعلعن ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذالنعث مذن دةم خ ع جةه دذراهمان ظعبن ة ظاب ة يةن ذزالة :ت  ص
ة    شئهعت بولذص    ضعص ئظئتعلغان نةرسة ت   اناقتعن  حبعرع مةن ظعبنع ظذبةيد بةهرع دئضةن يةردة       آةتكةن، يةن

عغ        عنعث جعنازعس ع آعش ةن ظعكك ألىص آةتك ةن ظ ةجعلع بعل أز ظ رع ظ تعبع ذز  .ا قاتناش دعن ص ع ظان الة ظعبن
 سةن  :ظذنعثغا . ع قةبرعسعنعث قئشعغا بئرعص ظولتذرد    ظذبةيد ظأز ظةجعلع بعلةن ظألىص آةتكةن آعشعنعث      

ذص نوتاشالص ق) قةبرعسعنع(نعث تشئهع ذنعث قةبرعسعنعث قئشعدا ظولتذرعسةن؟ د ئي دئمعشقا ب ذ.عيعلع :  ظ
ا عسعضة ظوخشاش قةبرعدعن     قايسع بعرعنعث قةبر     ظذ ظعككعسعنعث قةبرعسعدعن     ) قعيامةت آىنع  (مةن     قايت

عمغا تذرغذزذ ةنةصلعش اال .رؤا قعلمايم ع، اهللا تاظ دعن :  حىنك ا، ظان رةت قعلغانالرغ دا هعج ث يولع اهللا نع
ذم ياخشع رعزعق ) آئسةل بعلةن(ظألتىرىلضةنلةرضة ياآع ) جعهاد قعلعص ( ةنع (ظألضةنلةرضة اهللا حوق ي

رعزعق بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسع هةقعقةتةن يالغذز . دذظاتا قعلع) جةننةتنعث مةثضىلىك نئمةتلعرعنع
آعرضىزعدذ، اهللا هةقعقةتةن ) يةنع جةننةتكة(اهللا ظذالرنع ظةلؤةتتة ظذالر مةمنذن بولعدعغان جايغا ، اهللا دذر

علةرنع ( دعغان نةرس ذن قعلع ذالرنع مةمن دذر ) ظ ىحعدذر، هةلعم مةنلعرعنع (بعلض ذالرنعث دىش ةنع ظ ي
رذنغا وغان ظعزةث رازع بولعدأ سةن ظ!، ظع اهللا نعث بةندعسع ظةمةسمذ دئدع)دعراص آةتمةيدذجازاالشقا ظال

ة( ةنع جةننةتك ةهرعمان قعلعنساث ) ي زعقتعن ب ة ن،آعرضىزىلسةث ؤة ياخشع رع ث؟  ئ يةن ارزذ قعالتتع ع ظ معن
 ع بعرعنعث  قايس ندعظذ ظعككعسع  ) قعيامةت آىنع  ( مةن   قعلعمةنكع اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم      شذثا  

   . دئدع)1(رؤا قعلمايمةنةصغا حعقعشعمقةبرعسعدعن قايتا 
 ،امعنع ظالغان بولسا ظعش مانا شذنداق، آعمكع قانحعلعك زذلذمغا ظذحراص شذنحعلعك ظعنتعق

دذ  اردةم بئرع ذم ي ذنعثغا حوق ا، اهللا ظ ذمغا ظذحرعس ة زذل دعن يةن ع  ظان ان ؤة ظعبن ع هايي  مذقاتعل ظعبن
ذ ظ: جةرعر  دا  ب ةت ظذرذش حةآلةنضةن ظاي ئقعش ظىحىن حعق  اي  عصمذشرعكلةرنعث خةؤةرلعرعنع تعثتعثالص ب

رعكال ذنعغا يورنعث قمذش اهابعلةر     وش كةن، س عدا حىش اهابعلةر توغرعس ىم س ر تىرآ ان بع ذص قالغ لذق
عكلةر  مذشر .رايدذوتىنىص س أنعث نامع بعلةن ظ    اهللا ظذرذشماسلعقنع   مذشرعكالردعن ظذرذش حةآلةنضةن ظايدا   

ذ ذنب ذرذشمايعنعثغا ظ ىن قعلعش  ظ اهابعالظىح دذ  س ة باستذرذص آئلع اهابعال.رنعث ظىستعض دعن س  رمذ ظان
اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع ظةصذ . رضة ياردةم بئرعدذ آعرعدذ، اهللا تاظاال مذشرعكالرغا قارشع ساهابعال      ظذرذشقا

   .قعلغذحعدذر، ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  

 y7 Ï9 s̈Œ ¨βr' Î/ ©! $# ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# ’ Îû Í‘$yγ ¨Ψ9$# ßk Ï9θãƒ uρ u‘$yγ ¨Ψ9$# ’Îû È≅ øŠ©9 $# ¨β r&uρ ©! $# 7ì‹Ïϑ y™ ÖÅÁ t/ ∩∉⊇∪ y7 Ï9 s̈Œ 

¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘,ys ø9$# χ r& uρ $tΒ šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ uθèδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# χ r&uρ ©! $# uθèδ ’Ì? yèø9 $# ãÎ6 x6ø9$# ∩∉⊄∪  
اهللا آئحعنع آىندىزضة، آىندىزنع آئحعضة ) ذ نةرسة اهللا نعث قذدرعتعنعث ظاالمةتلعرعدعندذرآعش(

ىزعدذ  ةن آئحة (آعرض ذزذن  ـشذنعث بعل دىزنعث ظ  قعسقا بولذشع صةسعللةر بويعحة نأؤةتلعشعص ـ آىن
 بذ .61حعدذرآأرىص تذرغذ) ظةهؤالعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(، اهللا )تذرعدذ

                                                 
ع ن    )1( ث ياخش ةم ؤة اهللا تاظاالنع ة آعرس ةن جةننةتك ةنع م ة ظئ ي ث  شرعئمةتلعرعض ئهعد بولغانالرنع ةيلع ش ةم، م اآعس ةن ظ   ي ةجعلع بعل أز ظ لىص أ ظ

  .رؤا قعلمايمةنة مةن بذنعثغا ص،نعث قاتارعدا تعرعلدىرىلةيآةتكةنلةر
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ذدرةت( ذر، ) ق دذرآع، اهللا هةقت ذنعث ظىحىن رعكالرنعث(ش دعغان ) مذش ادةت قعلع ذص ظعب ع قوي اهللا ن
  .62ظىستىندذر، بىيىآتذر) هةممة نةرسعدعن(باتعلدذر، اهللا ) يةنع بذتلعرع(نةرسعلعرع 

  لعكع توغرعسعدانع قعلعدعغان زات ظعكةنعننيانع ياراتقان ؤة ظذنعثدا خالعغعاهللا تاظاالنعث دذ
ةردة ظأزعنعث مةخلذقاتالرنع ياراتقذحع ؤة ظذالردا ظأزعنعث خالعغعنعنع قعلغذحع زات                   اهللا تاظاال بذ ي
داق    عدا مذن ةنلعكع توغرعس ذنداق زات ظعك ث ش اال ظأزعنع ةردع، اهللا تاظ كةرتعش ب ر ظةس ة بع ظعكةنلعكعض

 خالعغان ظادةمضة صادعشاهلعقنع بئرعسةن،      !صادعشاهلعقنعث ظعضعسع بولغان ظع اهللا       «ظئيتقعنكع،  : دئدع
ادةمنع خار           خالعغان ظادةمدعن صادعشاهلعقنع تارتعص ظالعسةن؛ خالعغان ظادةمنع ظةزعز قعلعسةن، خالعغان ظ

علعق   ة ياخش ةن؛ هةمم ذز (قعلعس ع يالغ ث خةزعنعس دذر) نع ئنعث قولذثدع ة  . س ةن هةممعض ةن هةقعقةت س
ةن ة آعرضىزعس، قادعرس ع آىندىزض ةن، آئحعن ة آعرضىزعس دىزنع آئحعض ة(ةن، آىن ةن آئح ذنعث بعل  - ش

ةنع تعرعك بولغان    (؛ جانلعقنع ) قعسقا بولذشع صةسعللةر بويعحة نأؤةتلعشعص تذرعدذ-آىندىزنعث ظذزذن   ي
ايؤاننع اننع، ه عزدعن ) ظعنس دعن(جانس ان ظابعمةنع عز بولغ ةنع جانس عزنع ) ي ةن، جانس ةنع (حعقعرعس ي

ة   ان ظابعم عز بولغ انلعقتعن ) نع ينعجانس دعن     (ج اندعن، هايؤان ان ظعنس انلعق بولغ ةنع ج ةن؛ ) ي حعقعرعس
أزةث خالعغان آعشعضة هئسابسعز رعزعق بئرعسةن     اال آ ))1»ظ ةنع اهللا تاظ دىزنع  ئ ي ة، آىن حعنع آىندىزض

ا  آئحعنع قعسق   صةسعلعدة  آئحعنع ظذزذن آىندىزنع قعسقا، ياز صةسعلعدةآئحعضة آعرضىزىش ظارقعلعق قعش 
   .آىندىزنع ظذزذن قعلعدذ

 آأرىص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(اهللا  يةنع اهللا
اثالص تذ دعلعرعنعث سأزلعرعنع ظ اال بةن دذررغذتاظ ةهؤالع، .ظذالرنع آأرىص تذرغذحعدذر، حع دعلعرعنعث ظ  بةن

 ياهللا تاظاالدعن مةخصع  هئحقانداق بعر نةرسة    رذشلعرعدعن  هةرعكةتلعرع ؤة هةرعكةتسعز تذ  ـ  ظذالرنعث ظعش
  . ظةمةستذر

 نقاتلعرعدا خالعغاننع قعلعدعغان زات ؤة ظذالر توغرعسعدا حعقارغا    ذ ظأزعنعث مةخليذقعرعدااهللا تاظاال  
ةردة مذنداق دئدع   لغانعدع، هأآعمعضة هئح آعشع قارشع تذرالمايدعغان هاآعم ظعكةنلعكعنع بايان قع         :بذ ي

 شذنعث ظىحىندذرآع، اهللا هةقتذر) قذدرةت(بذ يةنع ظذنعثدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق هةق ظعاله يوقتذر. 
اجلعق ؤة      ذنعثغا ظئهتعي علةر ظ ة نةرس دعغان، هةمم العمعغعنع بولماي دعغان، خ العغعنع بولع ذ، خ ع، ظ حىنك

   .ظذنعثغا بويسذنغذحع بولغان آاتتا هأآىمران ظعضعسع اهللا دذر
)باتعلدذر) يةنع بذتلعرع(اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلعدعغان نةرسعلعرع ) كالرنعثمذشرع  يةنع

االنع       ومذشرعكالرنعث ح علعرع ؤة اهللا تاظ ان نةرس لعرع دةص قارعغ ث ظوخشاش ذتلعرع، اهللا تاظاالنع ذنغان ب ق
عيان آةلتىرىشكة    حىنكع، ظذ نةرسعلةر بعرةر ز     .يذص ظعبادةت قعلغان بارلعق نةرسعلعرع هةق ظةمةستذر       وق

   .ؤة ياآع بعرةر صايدا يةتكىزىشكة ظعضة ظةمةستذر
 عدعن(اهللا ة نةرس ذر ) هةمم تىندذر، بىيىآت ة  ظىس ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ اهللا :  مذن

دذر تىندذر، آاتتع دعن   )2( ظىس ىحعدذر، هةممع عنع بعلض الرنعث هةممعس كارا ظعش عي ؤة ظاش اهللا مةخص
ذر، هةممعدعن ظ ة نةرسعلةر اهللا تاظاالنعث ت))3ىستىندذربىيىآت ةنع هةمم رانلعقع ؤة مزضعنلعشع، هأآىئ ي

تع اتتعلعقع ظاس اله دآ قا ظع دعن باش ذر، عدذر، ظذنعث ار يوقت ذرآع  .صةرؤةردعض ا زاتت ر آاتت ذ بع ع، ظ  حىنك

                                                 
  . ـ ظايةتلةر37 ـــــ ـ36 سىرة ظال ظعمران )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4 سىرة شذرا )2(
  .  ـ ظايةت9 سىرة رةظد )3(



  
  
  
  

 

 209                                                                                                     هةجسىرة  ـ 22
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ذر  ع يوقت دعن آاتتعس الع .ظذنعث ر ظ ذرآعي بع دعن ظالع، زاتت ذرآ  يس ظذنعث وث زاتت ر ح ذر ؤة بع  ،عع يوقت
ذر  ع يوقت دعن حوث اال.ظذنعث لعغان    ، اهللا تاظ ذحعالرنعث حاص ذؤال قعلغ ة ظ عص ظأزلعرعض دعن ظئش  هةددع

  . بوهتانلعرعدعن ناهايعتع صاآتذر
 * * * * * * *  
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علزارلعققا  ع يئش ةن زئمعنن ذنعث بعل دعغانلعقعنع، ش دذرذص بئرع ذر ياغ ذتتعن يامغ ث بذل اهللا نع

 .63ظايالندذرعدعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مئهرعباندذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر 
دعكع شةيظعلةرنعث هةممعسع اهللا نعثدذر  ةنع اهللا نعث (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن دذر، اهللا نعث ي مىلكع

ذر، هةمدذساناغا )مةخلذقاتعدذر، اهللا نعث تةسةررذصع ظاستعدعدذر  ، اهللا هةقعقةتةن هةممعدعن بعهاجةتت
اهللا نعث يةر يىزعدعكع نةرسعلةرنع، ظأزعنعث ظةمرع بويعحة دئثعزدا يىرىؤاتقان آئمعلةرنع . 64اليعقتذر

زئمعنغا حىشىص آةتمةسلعكع ظىحىن،  )ظاسماننعث(ص بةرضةنلعكعنع آأرمعدعثمذ؟ ذسعلةرضة بويسذندذر
حىشىص ) ظاسماننعث قعيامةت بولغان حاغدا(اهللا ظاسماننع توختعتعص تذرعدذ، صةقةت اهللا نعث ظعزنع بعلةن 

نا  دعن مذستةس ع بذنعث ايعتع . آئتعش قةتلعكتذر، ناه ايعتع شةص ةن ناه انالرغا هةقعقةت اهللا ظعنس
هاياتلعق بئرعدذ، ظاندعن سعلةرنعث جئنعثالرنع ظالعدذ، ظاندعن سعلةرنع  اهللا سعلةرضة .65مئهرعباندذر

  .66ناشىآىرلىك قعلغذحعدذر) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(تعرعلدىرعدذ، ظعنسان هةقعقةتةن 
  اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعص بئرعدعغان دةلعللةر توغرعسعدا

 دعغانلع دذرذص بئرع ذر ياغ ذتتعن يامغ ث بذل ذ قعنعاهللا نع ذنعث  ،ب ذدرعتعنع ؤة ظ  اهللا تاظاالنعث ق
اآعتالردعندذر    عتعدعغان ص اتتعلعقعنع آأرس ث آ ةؤةتعص    .هأآىمرانلعقعنع امالالرنع ظ اال ش ع، اهللا تاظ  حىنك

ذتنع ق ذرذق  وبذل ذتنع ق دعن بذل دذ، ظان اس،زغاي دةرةص، قاق ةن حأل ر  ىلىمسأح ظئ ه، آةتك ةن بع ك ظأسمعض
ة   . مغذر ياغدذرعدذ  زئمعننعث ظىستعضة ظاصعرعص يا    سةن زئمعننع قاقاس    :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت

، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع  رآأرعسةن، ظذنعثغا بعز يامغذر ياغدذرساق ظذ جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ       
   .))1ظىندىرىص بئرعدذ

 شذنعث بعلةن زئمعننع يئشعلزارلعققا ظايالندذرعدعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟     يةنع ظذ زئمعن هئح
ة ظىند دعغانىنةرس يعن ي   .رمةي لعقتعن آئ ذرذق قاقاس دذ ـ ص          ا ق عللعققا ظايلعنع ازلعق  . يئش ةزع هعج ب

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5 سىرة هةج )1(
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اهللا  .آئيعنال يئشعلحعلعققا ظايلعنعدذ   دعن زئمعن يامغذر  : ظالعمالرنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ     
  .  بعلضىحعدذرراستعنع
ايعتع مئهر ةن ناه ةؤةرداردذراهللا هةقعقةت دعن خ دذر، هةممع ث  عبان اال زئمعننع ةنع اهللا تاظ ي

لعرعدعكع ؤة ظعحعلعرعدعكع ظةث آ بذرجةآلعرعدعكع، ظةترا  حعك دانحعنعمذ بعلضىحعدذر، ظذنعثدعن هئح   عص
ع   ة مةخص ذدعن      ينةرس ة س ةربعر نةرسعض اال ه ذثا اهللا تاظ تذر، ش ان   ظةمةس ةرلعك ن ئيبولغ عنع ئت سعؤعس

  . ع ياشارتعدذيةتكىزىص بئرعص، ظذن
ثاهللا تاظاال ةؤةردار   نع علةردعن خ ة نةرس ةنلعكعنع  هةمم ان    ظعك عغا قعلغ ةآعمنعث بالعس ان ه لوقم

عه أر    عنةس ذ آ دعكع ظايةتلةردعنم ةت ؤة تأؤةن ذ ظاي ةن ب ان قعلعص آةلض دذعتعنع باي ان (: ؤالغعلع بولع لوقم
ةنع ظةث   (ظذيذل تاشنعث ظعحعدة     قعلمعشعث قعحا حاغلعق نةرسة بولذص، ظذ           ! ظع ظوغذلحعقعم «) ظئيتتع ي

اآع زئمعننعث ظاستعدا بولسعمذ، اهللا ظذنع هازعر قعلعدذ              ) مةخصعي جايدا  ظذنعث  (يا ظاسمانالرنعث قئتعدا ي
دذ  ابعنع ظالع ةؤةرداردذر  ). هئس دعن خ دذر، هةممع ة آىزةتكىحع ةن ظعنحعك ذالر )1( اهللا هةقعقةت ظ

عرال   دعكع س مانالردعكع ؤة زئمعن كاظاس عثالرنع    رنع ظاش كارا ظعش ذرذن ؤة ظاش علةرنعث يوش رعلعغذحع، س
تأآىلضةن ياصراقتعن اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ     ) دةرةختعن)2( )بعلعص تذرغذحع اهللا غا سةجدة قعلمايدذ     

اآع قذرذق نةرسة بولسذن،               ة ظذرذق بولسذن، مةيلع هأل ي ةر ظاستعدعكع بعرةر دان يوق، مةيلع قاراثغذ ي
ذص اهللا غ(هةممعسع  ذم بول ذر ) ا مةل ذزدا يئزعقلعقت مان )3( لةؤهذلمةهص اغلعق  -ظاس دعكع زةررة ح  زئمعن

ة قالمايدذ،             عنةرسة ؤة ظذنعثدعن آ    حعك ياآع حوث نةرسة بولسذن، هئحقايسعسع اهللا نعث بعلعشعدعن حةتت
   .))4لةنضةندذرعظذالرنعث هةممعسع لةؤهذلمةهصذزدا خاتعر

يةنع اهللا نعث مىلكعدذر، اهللا (يظعلةرنعث هةممعسع اهللا نعثدذر ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع شة
، اهللا هةقعقةتةن هةممعدعن بعهاجةتتذر، هةمدذساناغا )نعث مةخلذقاتعدذر، اهللا نعث تةسةررذصع ظاستعدعدذر

ارلعق نةرسعلةر          اليعقتذر يةنع هةممة نةرسة ظذنعث مىلكعدذر، ظذ ظأزعدعن باشقا نةرسعدعن بعهاجةتتذر، ب
  . ذنعثغا ظئهتعياجلعقتذر ؤة ظذنعثغا باش ظةضكىحعدذرظ

 ذ؟ ذسعلةرضة بويسذندذر  اهللا نعث يةر يىزعدعكع نةرسعلةرنع ةنلعكعنع آأرمعدعثم ةنع   ص بةرض ي
  .)نةرسعلةرنع بويسذندذرذص بةرمعدعمذ؟(ؤعلةردعن ظعبارةت هةممة ئجانلعق، جانسعز، زعراظةت ؤة م

ة    ذ هةقت اال ب د اهللا تاظ داق دئ عنع    : ع مذن علةرنعث هةممعس دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن اهللا ظاس
الع( ةردع، بذ    ) آام ذندذرذص ب ة بويس ةزلعدعن سعلةرض ةن  ص دا هةقعقةت ذدرعتع ظعالهع (نعث ع يق ةآكىر  ) ن تةص

   )5(دةلعللةر بار) روشةن) (اهللا نعث قذدرعتع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(قعلعدعغان قةؤم ظىحىن 
ةمرع ث ظ ةنلعكعنع ظأزعنع ذندذرص بةرض ة بويس ةرنع سعلةرض ان آئمعل زدا يىرىؤاتق ة دئثع  بويعح

ذ؟ ث آ  آأرمعدعثم ةنع اهللا تاظاالنع ز ؤة   ئي ذمانلعق دئثع ع ت ذرغان معن ايقعلعص ت دة  ح ذنالرنعث ظعحع  دذلق
تىرىص مةيعن ؤة ظعللعق شامالنعث هةيدعشع بعلةن دئثعزدا       أ آئمة آعشعلةرنع آ  ؤة عبويسذندذرذص بئرعش 

اآع باشقا ظعش ظىحىن بولسذن       ةمعدئ شذنعث بعلةن آعشعلةر آ   .اثعدذ م  ، مةيلع تعجارةت ظىحىن بولسذن ي
ان   أزلعرع خالعغ ة       ،ظ ذ شةهةرض ةهةردعن ظ ذ ش علةرنع ب ان نةرس ايدعلعق بولغ ة     ،  ص ذ دألةتك ةتتعن ظ ذ دأل ب

                                                 
  . ـ ظايةت16 سىرة لذقمان )1(
  . ـ ظايةت25 سىرة نةملع )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59 سىرة ظةنظام )3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع61 سىرة يذنذس )4(
  . ـ ظايةت13 سىرة جاسعية )5( 
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دذ  ذالر   . يأتكةي دعن ظ أزلعرع  ظان اجلعق  ظ ان  ظئهتعي علةرنع ظعك  بولغ ان نةرس ةتتعن  ح كعنؤة خالعغ ع دأل
   .ظأزلعرعنعث دألعتعضة يأتكةص آئلعدذ

)زئمعنغا حىشىص آةتمةسلعكع ظىحىن، اهللا ظاسماننع توختعتعص تذرعدذ، صةقةت اهللا  )ظاسماننعث
 يةنع مذبادا حىشىص آئتعشع بذنعثدعن مذستةسنا) ظاسماننعث قعيامةت بولغان حاغدا(نعث ظعزنع بعلةن 

لةرنع هاالك  نةرسع زئمعندعكع هةممة  ،ضة حىشىص عةت قعلسا، ظاسمان زئمعن ظىست    اهللا تاظاال ظاسمانغا رذخس   
ان، رةه   .تكةن بوالتتع قعلعؤة نعث  عظأز) قعيامةت آىنع بولذص   (قذدرةتلعك اهللا تاظاال    دعل،  مع  لئكعن مئهرعب

ع ب ةن  ئظعزن ع بعل ىص آ (رعش ماننعث حىش ة  ئظاس ع بولغذح دعغان ؤاقت ىص   ) تع ا حىش ماننعث زئمعنغ ظاس
  .  توختعتعص تذرعدذعنعتعشئآ

ئكعن   : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع     اهللا ، ظعنسانالر ظأزلعرعضة ظذؤال قعلعدعغان آعشعلةر بولسعمذ ل
:  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة ظعنسانالرغا هةقعقةتةن ناهايعتع شةصقةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

عمذ، صةرؤةردعض ذم قعلس انالر زذل دذظعنس عرةت قعلع ذالرنع مةغص ةن ظ ارعث . ارعث هةقعقةت صةرؤةردعض
   .)1( شىبهعسعز قاتتعق جازااليدذ-شةك ) ضذناهالرغا حأمىص تةؤبة قعلمعغانالرنع (

 علةرنع دعن س دذ، ظان ع ظالع علةرنعث جئنعثالرن دعن س دذ، ظان اتلعق بئرع ة هاي اهللا سعلةرض
 اهللا تاظاال بذ هةقتة    ناشىآىرلىك قعلغذحعدذر ) ةتلعرعضةاهللا نعث نئم (تعرعلدىرعدذ، ظعنسان هةقعقةتةن 

ةردع                : مذنداق دةيدذ  ةنع  (اهللا نع قانداقمذ ظعنكار قعلعسعلةرآع، جانسعز ظعدعثالر، اهللا سعلةرضة جان ب ي
دعثالر     ةنع ظع دا ظابعم ث قارنع تعدا، ظاناثالرنع ث صذش يعن )ظاتاثالرنع قاندا (، آئ ةجعلعثالر توش اهللا ) ظ

ع اهعغا     جئنعثالرن ث دةرض يعن اهللا نع دعن آئ دذ، ظان يعن تعرعلدىرع دعن آئ دذ، ظان رعش  ( ظالع اب بئ هئس
اهللا سعلةرنع تعرعلدىرةلةيدذ، ظاندعن   «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد2( )(قايتذرذلعسعلةر) ظىحىن

 سعلةرنع يعغعدذ،     شىبهعسعز قعيامةت آىنعدة      -ؤاصات قعلدذرااليدذ، ظاندعن شةك      ) ظةجعلعثالر صىتكةندة (
: ظذالر 3( (»)قايتا تعرعلعشنع ظعنكار قعلدع (بعلمةي ) اهللا نعث قذدرعتعنع(لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع   

رار                ! صةرؤةردعضارعمعز« ألتىرىص، ظعككع قئتعم تعرعلدىردىث، بعز ضذناهعمعزغا ظعق بعزنع ظعككع قئتعم ظ
، ظذالرغا رعزعق بئرعش ؤة ظذالنع باشقذرذش ظعشلعرعنع     يةنع اهللا تاظاال مةخلذقاتالرنع يارعتعش     ))4قعلدذق

أزع يا ةقةت ظ الص ان تذرس ذزال قعلغ ذنعثغا،غ علةر ظ ص س داق قعلع ذش قان دعثالرع تذت تةثت ذ  ؟ؤال قانداقم
ادةت قعلعسعلةر؟ هالبذآع ظذ سعلةرنع يوق           ةردعن ص   ظذنعثغا باشقعسعنع قوشذص ظعب ان   ةي يدا قعلعص ياراتق

   .تذرسا
 ةرنعث جئنعثالرنع ظالعدذ ظاندعن سعل.     قعيامةت آىنع  دذ دعن سعلةرنع تعرعلدىرع ظعنسان  ظان

  .رغذحعدذ يةنع تانناشىآىرلىك قعلغذحعدذر) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(هةقعقةتةن 
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6 سىرة رةظعد )1(
  . ـ ظايةت28 سىرة بةقةر )2(
  . ـ ظايةت26 سىرة جاسعية )3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11 سىرة مأمعن )4(
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دذ، هةر ظىممةت ظىحىن بعر شةرعظةت بئكعتتذق، ظذالر شذ ش  ) مذشرعكالر (ةرعظةتكة ظةمةل قعلع

ةن  ةن بعل عدا س ةرعظةت ظعش ارعثنعث جئدةلش علةرنع صةرؤةردعض ذن، آعش ة(لةشمعس دةؤةت ) ظعبادعتعض
ةن  وغرا يولدعدذرس عز ت ةن شةآس ةن هةقعقةت ن، س ةن .67قعلغع ةن بعل ذالر س ةر ظ ة، جئدةل ظةض لةشس

ع،  دان بع «ظئيتقعنك عثالرنع ظوب علةرنعث قعلمعش دذاهللا س تعالص .68لع علةر ظعخ ع س ةت آىن  اهللا قعيام
  .69»قعلعشقان نةرسعلةر ظىستعدة هأآىم حعقعرعدذ

  هةر بعر ظىممةت ظىحىن بعر شةرعظةتنعث يولغا قويذلذص بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا
 هةر ظىممةت ظىحىن بعر شةرعظةت بئكعتتذق  هةر بعر ظىممةت ظىحىن     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،يةنع 

  .  شةرعظةت قعلعص بةرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذبعر
ع     ةتنعث مةنعس ذ ظاي ر ب ع جرع دة ظعبن ش      :  هةققع ادةت قعلع ة ظعب ةيغةمبةرنعث ظىممعتعض ر ص ةر بع ه

ر ظ دعغان بع دع، رذننع قعلدذق دئضةنلعكتذروظىحىن آئلع ةتنعث مةنعسع .دئ ذ ظاي ذبادا ب ةرعر ( م ظعبنع ج
ةيغةمبةرنعث ظىم     ”) دئضةندةك ادةت قعلعش ظىحىن آئلعدعغان بعر ظورذننع قعلدذق        هةر بعر ص  “معتعضة ظعب
ةن ) مذشرعكالر ( : اهللا تاظاالنعث   ،بولسا دئضةنلعك دئضةن   لةشمعسذن جئدةلشةرعظةت ظعشعدا سةن بعل

دعغان مةن  أزدة تذتذلع دعن آ عدا   : ةظايعتع ش توغرعس ذ ظع ةن ب ةن بعل رعكالر س ذ مذش ذنجئدةلظ ، لةشمعس
دذ  ةنلعك بولع ث ظعب      اهللا.دئض ةيغةمبةرنعث ظىممعتعنع ر ص ةر بع اال ه ث    تاظ ر ظورنعنع دعغان بع ادةت قعلع

ادةت قعل           . ( بئكعتكةندذر شعنع تةقدعردة شذنداق  ذبول ةردة ظعب ، يةنع اهللا تاظاال هةر بعر ظىممةتكة سةن بذ ي
ةرنع آأرسعتعص بةرمةستعن  ر ي ةن بع ذ ظىمم  ،دةص مذظةيي ة ب ةتنعث تةقدعرعض ر ظىمم ةر بع ةلكع ه ر  ب ةت بع

دذ   ادةت قعلع ذص ظعب ع تذت دذرازغادةص ي، ظورذنن ذ.)ن االذخ  ب ةر  :ددع اهللا تاظ ةت(ه ىز  ) ظىمم ث ي نع
ع   دعغان تةرعص ع (آةلتىرع ةنع قعبلعس ار) ي ىز    ))1ب ةتنعث ي ان هةرظىمم ان قعلغ دة باي ةن ظايعتع  دئض

  .  ظوخشاش بعر ظعشتذرضةعنعكتةآةلتىرعدعغان قعبلعسعنع تةقدعردة صىتؤ
يةنع ظذ ظىممةتلةر شذ ظعشنع    ظذالر شذ شةرعظةتكة ظةمةل قعلعدذ : هللا تاظاال مذنداق دئدع   شذثا ا 

عش توغرعسعدا سةن     شذثا مذشرعكالرنعث بذ ظ     .ؤئتعشع ؤة ظعرادعسع بعلةن قعلغذحعدذر        عاهللا تاظاالنعث صىت  
   .ثدعن قايتذرمعسذنذن ؤة سئنع هةق يولذدعلع ساثا تةسعر قعلمعسئبعلةن قعلغان ج
» وغرا ) ظعبادعتعضة(آعشعلةرنع صةرؤةردعضارعثنعث دةؤةت قعلغعن، سةن هةقعقةتةن شةآسعز ت

اهللا تاظاال بذ    .دذرسةن عدعيةنع سةن نعجاتلعققا ظئلعص بارعدعغان روشةن ؤة توغرا يول ظىست           يولدعدذرسةن
ة دذهةقت داق دةي ذ ظاي   : مذن يعن، ظ دعن آئ ل قعلعنغان ةتلعرع نازع ث ظاي اثا اهللا نع ة س ةل (ةتلةرض ظةم
ادةت   (تعن آاصعرالر سئنع توسمعسذن، صةرؤةردعضارعثغا      )قعلعش يةنع ظذنع بعردةص بعلعشكة ؤة ظذنعثغا ظعب

قا ولمعغعن ) قعلعش رعكالردعن ب عزمذ مذش ن، هةرض لعرعغا (دةؤةت قعلغع ع خاهعش ذالرنعث نةصس ةنع ظ ي
   .))2ماسالشمعغعن

                                                 
  . ـ ظايةت148قةر  سىرة بة)1(
  . ـ ظايةت87 سىرة قةسةس )2(
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 اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالرنع ظوبدان بعلعدذ«نكع، لةشسة، ظئيتقعجئدةلظةضةر ظذالر سةن بعلةن 
مئنعث ظةمةلعم   «: ظةضةر ظذالر سئنع يالغانحع قعلعشتا حعث تذرسا            :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

ادا   علةر ظ دعن س ث ظةمةلعم دذر، مئنع أزةثالر ظىحىن ذ ظ علةرنعث ظةمةلعثالرم دذر، س أزةم ظىحىن ذدا -ظ  ج
يةنع بعراؤ يةنة بعر بعراؤنعث قعلغان ضذناهعغا     ( جذدامةن ـمعشعثالردعن مةنمذ ظادا  سعلةر، سعلةرنعث قعل

  . )1(دئضعن» )جاؤابكار ظةمةس
ايعتع     اهللا سعلةرنعث قعلمعشعثالرنع ظوبدان بعلعدذ  :اهللا تاظاال نعث   مذشرعكالر ظىحىن   (دئضةن ظ

انق دعت ؤة ) علعنغ اتتعق تةه تذرق ذ هة .  قورقذتذش اال ب ةاهللا تاظ دذ قت داق دةي ذرظان  :  مذن علةرنعث ق س
قا        ذؤاه بولذش اراثالردا ض علةرنعث ظ ةن س ةن بعل دذ، اهللا م دان بعلع ةتلعرعثالرنع اهللا ظوب عدعكع تأهم توغرعس

   .)2()يةنع مئنعث راستحعللعقعمغا ؤة سعلةرنعث يالغانحعلعقعثالرغا ضذؤاه بولعدذ(يئتةرلعكتذر 
 قعيامةت آىنع سعلةر ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلةر ظىستعدة اهللا :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    

دذ أآىم حعقعرع ة  »ه ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ىن  : مذن ذنعث ظىح تعالص  (ش دا ظعخ ةنع دعن ي
ىن قانلعقع ظىح ةد) (قعلعش ع مذهةمم قا  ! ظ اق بولذش عدا ظعتتعص ن ظاساس وغرا دع انالرنع ت ارلعق ظعنس ) ب

ذيرذلغعنعث ب اقعرغعن، ب ذالر   ح ذرغعن، ظ ث ت دا حع وغرا يول ة ت رعكالر(ويعح ةنع مذش ع          )ي ث نةصس ـ نع
تقعن  عن ؤة ظئي لعرعغا ظةضةشمعض ان  « :خاهعش ل قعلغ ارلعق(اهللا نازع تعم،  ) ب ان ظئيت ا ظعم آعتابالرغ

ارعثالردذر،        علةرنعثمذ صةرةردعض ارعمعزدذر، س ث صةرؤةردعض دذم، اهللا بعزنع قا بذيرذل ل بولذش اراثالردا ظادع ظ
أزلعرعثالر ظىحىندذر، سعلةر بعلةن                بعز نعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ ظ

ارعمعزدا   ث ظ كة جئدةلبعزنع ورذن(لعشعش وق ) ظ كارعدذر (ي ةت ظاش ع، هةقعق ع (، اهللا )حىنك ةت آىن ) قعيام
   .)3(»هعدذريعغعدذ، ظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا نعث دةرضا) هأآىم حعقعرعش ظىحىن(بعزنع 

 * * * * * * *  
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بعلمةمسةنكع، اهللا ظاسمان، زئمعندعكع شةيظعلةرنع بعلعص تذرعدذ، بذ هةقعقةتةن لةؤهذلمةهصذزدا 
   .70هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان) يةنع بعلعش(، بذ )لغانيئزع(

ة،  ذ ظايةتت اال ب ذق ب اهللا تاظ ةهؤالعنع تول ذقاتلعرعنعث ظ ث مةخل دعن ؤة ع ظأزعنع ص تذرعدعغانلعقع لع
دعكع نةر      ةن(سعلةرنع ظاسمان ـ زئمعن دذذقورشاص ت) ظعلعمع بعل ةؤةر بئرع دعن خ  -ظاسمان  .رعدعغانلعقع

اغ دعكع زةررة ح دعن آلعزئمعن ة ؤة ظذنعث ث    عق نةرس ة بولسذن، هئحقايسعسع اهللا نع وث نةرس اآع ح ك ي حع
اهللا تاظاال هةممة نةرسعلةرنع ظذالر بارلعققا آئلعشتعن بذرذن بعلعص بولغاندذر           بعلعشعدعن حةتتة قالمايدذ،    

  . اندذريازغ) زغاىيةنع لةؤهذل مةهص( ساقلعنعدعغان تاختعغا صلعنععؤة ظذالرنع هةممة نةرسعلةر خاتعر
بذ هةقتة ظعمام مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع           

دذ  ةت قعلع عزآع«: رعؤاي اال ،شىبهعس مان ؤة زئمعنال    اهللا تاظ دعرعنع ظاس ذقاتالرنعث تةق ارلعق مةخل ع ب رن
ذرذن ب    ل ب ث يع ةللعك مع تعن ظ ةن، ئيارعتعش دا (كعتعؤةتك ذ حاغ ت  اهللا تا) ظ ذنعث ظىس ع س ث ظةرش دة عظاالنع

  . »ظعدع
ر تى  دا بع ةدعس آعتابلعرع ةنلعكعنع   ره داق دئض االمنعث مذن اهابعلةردعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ىم س آ

از : اهللا تاظاال تىنجع بولذص ياراتقان نةرسة قةلةمدذر، اهللا تاظاال قةلةمضة         : ذدعرعؤايةت قعلعن  ةم .  دئدع ،ي : قةل
                                                 

  . ـ ظايةت41 سىرة يذنذس )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8 سىرة ظةهقاف )2(
  . ـ ظايةت15 سىرة شذرا )3(



  
  
  
  

 

 214                                                                                                     هةجسىرة  ـ 22
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ازغعن    بولماقحع بولغان  )بذنعثدعن آئيعن (: تاظاالاهللا  .  دئدع نئمعنع يازعمةن؟   . دئدع ، بارلعق نةرسعلةرنع ي
ةم تاآع قعيامةت    ازدع       كعشذنعث بعلةن قةل ذ  .حة بولماقحع بولغان نةرسعلةر ؤة ظعشالرنعث هةممعسعنع ي ب

  . هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان) يةنع بعلعش(، بذ )يئزعلغان(هةقعقةتةن لةؤهذلمةهصذزدا 
* * * * * * *   
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اهللا هئحقانداق ) ظعبادةت قعلعشنعث دذرذسلعقعغا(اهللا نع قويذص، ) يةنع قذرةيش آذففارلعرع(ظذالر 

ة  دعغان نةرسعلةرض أزلعرع بعلمةي ة ؤة ظ ةن نةرسعلةرض ل حىشىرمعض ذتالرغا (دةلع ةنع ب دذ، ) ي حوقذنع
وق  ةدةتكار ي داق م ا هئحقان ةتلعرعمعز  .71زالعمالرغ ةن ظاي ث روش عرالرغا بعزنع ة، آاص ذص بئرعلس ظوق

ظعنكار قعلغانلعقعنع آأرعسةن، ظذالرنعث بعزنعث ) قوشذمعسع تىرىلضةنلعكتعن(ظذالرنعث حئهرعلعرعدة 
سعلةرضة «ظايةتلعرعمعزنع ظوقذص بةرضىحعلةرضة هذجذم قعلغعلع تاس قعلغانلعقعنع آأرعسةن، ظئيتقعنكع، 

 اهللا ظذنع آاصعرالرغا ؤةدة قعلدع، ظذالر قايتعص .مةن بذنعثدعنمذ يامانراقعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظذ دوزاختذر
  . 72»!بارعدعغان جاي نئمعدئضةن يامان

 مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالدعن باشقعغا ظعبادةت قعلعشع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع 
  قاتتعق ظعنكار قعلعشع توغرعسعدا

 ذالر ذففارلعرع(ظ ذرةيش آ ةنع ق ذص، ) ي ع قوي لعقعغا ظ(اهللا ن نعث دذرذس ادةت قعلعش اهللا ) عب
ة  دعغان نةرسعلةرض أزلعرع بعلمةي ة ؤة ظ ةن نةرسعلةرض ل حىشىرمعض داق دةلع ذتالرغا (هئحقان ةنع ب ) ي

لذق قعلغانلعقعدعن ؤة  ر مذشرعكالرنعث نادانلعقعدعن، ظذالرنعث آذصذ   اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   يةنع   حوقذنعدذ
عمذ اهللا    اآعت حىشىرمعس داق ص قا  هئحقان ذص باش االنع قوي ةتاظ ادةت قعلغان نةرسعلةرض ةؤةر قععل ظعب دعن خ

   .بئرعدذ
ة      ة     نآعمكع هئحقانداق دةلعلع بولمعغا      : مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت ا قوشذص يةن دا اهللا غ  هال

ةن نعجات   عرالر هةقعقةت دذ، آاص ادةت قعلعدعكةن، صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا هئساب بئرع ذدقا ظعب  بعر مةب
  .))1تاصمايدذ
 ذالر ذففارلعرع(ظ ذرةيش آ ةنع ق ذص، ) ي ع قوي لعقعغا (اهللا ن نعث دذرذس ادةت قعلعش اهللا ) ظعب

ة  دعغان نةرسعلةرض أزلعرع بعلمةي ة ؤة ظ ةن نةرسعلةرض ل حىشىرمعض داق دةلع ذتالرغا (هئحقان ةنع ب ) ي
دذ  ةنع حوقذنع ذال   ي اص ص   وتر ظ ذص ؤة ياس عدا ظ     ةق الر توغرعس ذ ظعش ان ب ر   يدا قعلغ داق بع أزلعرع هئحقان

تذر   ة ظةمةس ة ظعض ث ظا   .بعلعمض ذالر ظأزلعرعنع ةقةت ظ ذ ص دعن ؤة ظوا ـ ب      ت ب ل ـ        ةؤعلعرع دعن دةلع جدادلعرع

                                                 
  . ـ ظايةت117 سىرة مأظمعنذن )1(
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تذرغان ؤة حعرايلعق   قعزعقبذل قعلعص ظالغان ظعشتذر، بذ ظةسلعدة شةيتان ظذالرنع قعلعشقا               وصاآعتسعزال ق 
  . آأرسةتكةن ظعشتذر

ذالرغا مذ  اال ظ ذثا اهللا تاظ الدع ش دعت س داق تةه وق : ن ةدةتكار ي داق م ا هئحقان ةنع زالعمالرغ  ي
ؤالعدعغان  عناشلعرعدعن ظذالرنع قذتقذز  ي اهللا تاظاالنعث ظذالرغا بةرضةن ظازابعدعن ؤة قع        ،ظذالرغا ياردةم بئرعص  

  .هئحقانداق ياردةمحع يوقتذر
آاصعرالرغا بعزنعث روشةن ظايةتلعرعمعز ظوقذص بئرعلسة قذرظاننعث ظايةتلعرع ظوقذص يةنع ظذالرغا 

نع يوقلذقع  بعرلعكعنع، اهللا تاظاالدعن باشقا ظعبادةتكة اليعق بعر ظعالهنعث        ر ؤة بئرعلسة ؤة اهللا تاظاالنعث با    
اآعت ـ             دعغان ص ةنلعكعنع ظوقتذرع تحعل ظعك ةق ؤة راس ةيغةمبةرلعرعنعث ه ةتلعك ص ث هأرم ؤة اهللا تاظاالنع

ظعنكار ) قوشذمعسع تىرىلضةنلعكتعن(ظذالرنعث حئهرعلعرعدة  بئرعلسةظعسصاتالر ظذالرغا بايان قعلعنعص 
ة هذجذم قعلغعلع تاس  قعلغانلعقعنع آأرعسةن، ظذالرنعث بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظوقذص بةرضىحعلةرض

اآعتالرنع    .ظايةتتة بايان قعلعنغاندةك قعلعدذدئضةن  قعلغانلعقعنع آأرعسةن  يةنع ظذالر قذرظاندعن توغرا ص
رضةن آعشعلةرضة هذجذم قعلغعلع ؤة يامانلعق قعلعش ظىحىن قول ؤة تعللعرعنع ظعشقا سالغعلع تاسال            ىتآةل

  .قالعدذ
 ،ذر «ظئيتقعنكع ذ دوزاخت ذ؟ ظ تعص بئرةيم ذنع . سعلةرضة مةن بذنعثدعنمذ يامانراقعنع ظئي اهللا ظ

دع عرالرغا ؤةدة قعل يعن       آاص ازابع ؤة قع ةنع دوزاخنعث ظ ذالـ ي ادا اهللا تاظاالنعث قعستاقلعرع ظ رنعث دذني
دعلعرع   ئقعن بةن ان ي الغان تةهدعتع  بولغ ة س ردذر دعمأمعنلةرض اتتعق ؤة ظئغع ازابع  . ن ق ث ظ ظاخعرةتنع

  . حوثدذر تئخعمذ  مأمعنلةرضة قعلعؤالغان يامانلعقلعرعدعن ضذمانعحةظذالرنعث
ظذالر قايتعص بارعدعغان جاي نئمعدئضةن يامان!«قايتعش يعرع ؤة تذرذش  يةنع ظذالرنعث جايع ،

ان  ةن يام ان دوزاخ نئمعدئض ع بولغ ة ! ظورن ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ان  :  مذن ةن يام ةم هةقعقةت جةهةنن
   .))1قارارضاهتذر، يامان جايدذر

 * * * * * * *  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z>Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãèÏϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã&s! 4 χ Î) šÏ% ©! $# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$#  s9 (#θà) è= øƒ s† 

$\/$t/èŒ Èθ s9uρ (#θãèyϑ tG ô_ $# … çµs9 ( β Î) uρ ãΝåκ ö:è= ó¡ o„ Ü>$t/ —%! $# $ Z↔ ø‹x© ω çνρä‹ É)ΖtFó¡ o„ çµ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9$# Ü>θè=ôÜ yϑ ø9 $# uρ 

∩∠⊂∪ $ tΒ (#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨,xm ÿ Ïν Í‘ ô‰s% 3 ¨βÎ) ©!$# :” Èθs) s9 î“ƒÍ•tã ∩∠⊆∪  
لعثالر، ئبعر معسال آةلتىرىلعدذ، ظذنعثغا قذالق س!) ع مذشرعكالر جاماظةسعيةن!(ظع ظعنسانالر

لغان تةقدعردعمذ بعر حعؤعننع عشىبهعسعزآع، سعلةر اهللا نع قويذص حوقذنذؤاتقان بذتالرنعث هةممععسع يعغ
، حعؤعن )!ظةقلع بار ظادةم قانداقمذ مذشذنداق بذتالرنع مةبذد قعلعؤئلعص ظذالرغا حوقذنعدذ(يارعتالمايدذ 

ر نةرسعنع (ظذالرنعث بةدعنعدعن بعر نةرسعنع  ذراق بع ذلغان خذش ص ذتقا سىرآةص قوي ةنع ب ئلعص ) ي ظ
ذ ؤة  دذ، بذتم ارتعص ظااللماي دعن ت ذنع حعؤعن ا، ظ ذنعثغا(قاحس اجعزدذر) ظ ذ ظ ذالر  .73حوقذنغذحعم ظ

 ظذلذغالشمعدع، شىبهعسعزآع، اهللا نع تئضعشلعك رةؤعشتة) ظةرزعمةس بذتالرنع اهللا غا شئرعك قعلعؤئلعص(
  .74اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتىر، غالعبتذر

                                                 
  . ـ ظايةت66 سىرة فذرقان )1(
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  بذتالرنعث ظاجعزلعقع ؤة ظذالرغا ظعبادةت قعلغذحعالرنعث ظةخمةقلعقع توغرعسعدا 
ان      ةملعكعنع باي ةقلعنعث آ دعغانالرنعث ظ ادةت قعلع ذالرغا ظعب اجعزلعقعنع ؤة ظ ذتالرنعث ظ اال ب اهللا تاظ

يةنع ظع   بعر معسال آةلتىرىلعدذ!) يةنع مذشرعكالر جاماظةسع ( !ظع ظعنسانالر  : مذنداق دئدع  صقعلع
االنع ت ذنعثغا ش  واهللا تاظ انالر ؤة ظ ةنلةرئنعمعغ ىن     !رعك آةلتىرض ذتالر ظىح ان ب ادةت قعلغ علةر ظعب ر ( س بع

   .)معسال آةلتىرىلعدذ
رظذنعثغا قذالق سعلعثال ثالرعنع حىشظوبدان لعثالر ؤة ظذنعئيةنع سعلةر ظذنعثغا قذالق س.   
لغان تةقدعردعمذ بعر عشىبهعسعزآع، سعلةر اهللا نع قويذص حوقذنذؤاتقان بذتالرنعث هةممععسع يعغ

دذ  ع يارعتالماي ذالرغا (حعؤعنن ؤئلعص ظ ذد قعلع ذتالرنع مةب ذنداق ب ذ مذش ادةم قانداقم ار ظ ةقلع ب ظ
دذ ذتالر ؤة اهللا تاظا!)حوقذنع ان ب ادةت قعلغ علةر ظعب ةنع س ث  ي لعرع النع ان تةثتىش قعلعؤالغ

ع  ذ   نةرس النغان تةقدعردعم ة توص ر يةرض ىن بع ارعتعش ظىح ع ي ر حعؤعنن ع بع ذ ، لعرعثالرنعث هةممعس ذالر ظ ظ
  . حعؤعننع يارعتالمايدذ

ةد ظةبذ ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ةتهذرةيب داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذرعنعث مذن اال هةدعس : ( قعلع اهللا تاظ
دذدعقذد داق دةي عدا مذن ذؤال   ) س ة ظ عدعنمذ ظأزعض ان آعش اقحع بولغ ة ياراتم ر نةرس دةك بع ةن ياراتقان م

اآع          ) ظةضةر ظذ بعر نةرسة يارعتااليدعغان بولسا        (؟قعلغذحع بارمذ  اآع حعؤعن ؤة ي مةن ياراتقاندةك زةررة ي
ذن  ارعتعص باقس ام   . دان ي ة ظعم ذ هةقت ذخارعب لعم ظةبذه ب ذدعن  ذ ؤة مذس ذ ظةنه ريرة رةزعيةلاله

دذ    صةيغة ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن عدا («: مبةرظةلةيهعسس ع قذدعس اال ) هةدعس اهللا تاظ
 ؟مذنداق دئدع، مةن ياراتقاندةك بعر نةرسة ياراتماقحع بولغان آعشعدعنمذ ظأزعضة ظذؤال قعلغذحع بارمذ           

  .»نذزةررة ياراتسىن ؤة دان ياراتس) اظةضةر ظذ بعر نةرسة يارعتااليدعغان بولس(
ذتقا سىرآةص (حعؤعن ظذالرنعث بةدعنعدعن بعر نةرسعنع :  ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع     يةنع ب
ذت   ظئلعص قاحسا، ظذنع حعؤعندعن تارتعص ظااللمايدذ ) قويذلغان خذش صذراق بعر نةرسعنع  الر  يةنع ظذ ب

ذ يارعتعش  ة حعؤعننعم ذقا قابعردان ذالر اهللا تاظاالنعث مةخل ةلكع ظ اجعزدذر، ب اجعز ؤة   ظ ةث ظ دة ظ تلعرع ظعحع
ذلغان خذش ـ صذراقالردعن آ    وبولغان حعؤعن ظأزلعرعضة سىرآةص ق     يظةث ظاددع ماقحع  ححعككعنة ظئلعص قا  عي
ا ذرذش ،بولس ع ت ذنعثغا قارش ئلعص قا  ، ظ داش ؤة ظ أزعنع قوغ دعن ظ انح ظذنعث عنع ق دعن  نةرس حعؤعن

  .  ظاجعزدذرقاتارتعؤئلعش
 ذ ؤة ذنعثغا(بذتم اجعزدذرحوقذنغذحع) ظ ذ ظ ةتنعث م ذ ظاي  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ب
دةمةنعسع اجعزدذ :  هةققع ذ ظ ذ ؤة حعؤعنم ةنلعكتذر ربذتم دع،دئض ةن .  دئ ذ م ة بئرعلضةن ب ع عظايةتك نع ظعبن

  .  ظايةتتذرحىنكع، بذ ظايةت حعؤعن بعلةن بذتنعث ؤةقةلعكعنع بايان قعلغان. دةص قارعدع، جةرعر توغرا
 اهللا نع تئضعشلعك رةؤعشتة ظذلذغالشمعدع) ةرزعمةس بذتالرنع اهللا غا شئرعك قعلعؤئلعصظ(ظذالر 

ر حعؤعنضعمذ قارشعلعق آأرسعتةلمةيدعغان    دعن بع ادةتنع ظاجعزلعقع دعغان ظعب ا قعلع ذالر اهللا تاظاالغ ةنع ظ ي
  . نذمعدعو اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع ؤة آاتتعلعقعنع هةقعقعي رةؤعشتة ت،نةرسعلةرضعمذ قعلعص

 ىر ةن آىحلىآت عزآع، اهللا هةقعقةت ة     شىبهعس ذثا هةمم ذر، ش ىك زاتت اال آىحل ةنع اهللا تاظ  ي
اراتتع  ذقاتالرنع ي ة . مةخل ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ تة  :  مذن ذقاتنع دةسلةص وقتعن(مةخل ار ) ي ب

ذنع   دعن ظ دعغان، ظان يعن (قعلع ةندعن آئ ذدذر، ) ظألض ة ش دعغان اهللا ظةن ذ تعرعلعدىرع ذقاتنع  ( ظ ةنع مةخل ي
ا    ) تعرعلدىرىش دا         (اهللا غ ار قعلغانغا قارعغان تة يوقتعن ب صةرؤةردعضارعثنعث  1( (ظوثايدذر ) ظذنع دةسلةص

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27 سىرة رذم )1(
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ذر-جازاسع شةك  االيعقنع(اهللا ،  شىبهعسعز قاتتعقت دذ  ) خ ار قعلع وقتعن ب ةن ي ةندعن (هةقعقةت ةنع ظألض ي
) اهللا نعث (ةن هةممعضة رعزعق بةرضىحعدذر، قذدرةتلعكتذر،      اهللا هةقعقةت   )1(تعرعلدىرعدذ ) آئيعن ظذالرنع 

  .))2قذؤؤعتع ظارتذقتذر
 شىبهعسعزآع، اهللا غالعبتذر نع باش ظةضدىردع، تعزضعنلعدع ؤة بويسذندذردع، عممة نةرسة يةنع ه

علةرنع          ة نةرس ذ هةمم دذ، ظ ع تذرالماي ع قارش ئح آعش ا ه ا ؤة هأآىمرانلعقعغ ذنعث آاتتعلعقعغ ظ
   .عضىحع زاتتذرتعزضعنل

 * * * * * * *  
 ª! $# ’ Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 χ Î) ©! $# 7ì‹ Ïϑ y™ ÖÅÁ t/ ∩∠∈∪ ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ 

t ÷ t/ öΝÎγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγ xù= yz 3 ’ n< Î) uρ «! $# ßìy_ öè? â‘θãΒ W{$# ∩∠∉∪  
شةرعظةتنع ( ، ظعنسانالردعنمذ ) يةتكىزىش ظىحىن صةيغةمبةرلعرعضة ؤةهيع (اهللا صةرعشتعلةردعنمذ 

اثالص ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع( ظةلحعلةرنع تالاليدذ، اهللا هةقعقةتةن ) بةندعلةرضة يةتكىزىش ظىحىن  ظ
دذر،  لعرعنع(تذرغذحع دذر ) قعلمعش أرىص تذرغذحع علةرنع .75آ دعكع نةرس ذالرنعث ظالدع ةنع ( اهللا ظ ي

ةهؤالعنع  ازعرقع ظ ذالرنعث ه لعرعنع ظ عدعكع ظعش دذ، ) ؤة آةلضىس ةرنعث(بعلع لعرعنعث ) بةندعل ظعش
  .76)اهللا ظذالرغا يا مذآاصات، يا جازا بئرعدذ(هةممعسع اهللا غا قايتذرذلعدذ 

  اهللا تاظاالنعث ظةلحعلةرنع صةرعشتعلةردعن ؤة ظعنسانالردعن تاللعغانلعقع توغرعسعدا
 ) شةرعظةتنع (، ظعنسانالردعنمذ)هيع يةتكىزىش ظىحىنصةيغةمبةرلعرعضة ؤة(اهللا صةرعشتعلةردعنمذ

 ظأزعنعث شةرعظعتعنع ؤة  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   يةنع   ظةلحعلةرنع تالاليدذ ) بةندعلةرضة يةتكىزىش ظىحىن 
ىت ىن  (عرعنع كةنلتةؤعص ةتكىزىش ظىح ة ي دعغانلعقع ؤة   ) صةيغةمبةرلةرض ةرنع تالالي تعلةردعن ظةلحعل صةرعش

انالرغا ( ةر  اهللا) ظعنس انالردعن ظةلحعل ىن ظعنس ةتكىزىش ظىح ع ي ث دعنعن ةيغةمبةرلةر( تاظاالنع ةنع ص ع )ي ن
  . ردعبةتالاليدعغانلعقعدعن خةؤةر 

ةن أزلعرعنع ( اهللا هةقعقةت دعلعرعنعث س دذر، ) بةن اثالص تذرغذحع لعرعنع(ظ أرىص ) قعلمعش آ
ص تذرغذحعدذر ؤة  ىرأحعدذر، ظذالرنع آ    يةنع اهللا تاظاال بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع ظاثالص تذرغذ  تذرغذحعدذر

  .رغذحعدذرذظذالرنعث ظعحعدعن آعمنعث ظةلحعلعككة اليعق بولعدعغانلعقعنع بعلعص ت
ة    ذ هةقت اال ب دع  اهللا تاظ داق دئ نع    :  مذن ة ظورنعتعش عنع قةيةرض ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ةنع  (اهللا ص ي

   .)3(ظوبدان بعلعدذ) آعمنعث ظذنعث ظةهلع بولعدعغانلعقعنع
 علةرنع دعكع نةرس ذالرنعث ظالدع عدعكع (اهللا ظ ةهؤالعنع ؤة آةلضىس ازعرقع ظ ذالرنعث ه ةنع ظ ي

اهللا ظذالرغا يا مذآاصات، (ظعشلعرعنعث هةممعسع اهللا غا قايتذرذلعدذ ) بةندعلةرنعث(بعلعدذ، ) ظعشلعرعنع
دذ  ازا بئرع ا ج اال ؤةزعص)ي ةنع اهللا تاظ ةن ظ ة ي ةيغةمبةرلعرعة بعل ةن ص الر قنعثؤةتك داق ظعش  غاان
   .ظوبدان بعلعدذيولذقعدعغانلعقعنع 

لعرعدعن آ  اهللا ذالرنعث ظعش اال ظ ذع تاظ دذ حعككعنعم عز قالماي اال . خةؤةرس ة   اهللا تاظ ث هةمم  ظأزعنع
ص ت  عنع بعلع دع  ذنةرس داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس دعن   : رع ث غةيبع ىحعدذر، ظأزعنع ةيبنع بعلض اهللا غ

                                                 
  . ـ ظايةتلةر13 ـ 12 سىرة بذرذج )1(
  . ـ ظايةت58سىرة زارعيات  )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124 سىرة ظةنظام )3(
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ةؤةردار ق  ادةمنع خ ر ظ دذهئحبع عال    ، علماي ان صةيغةمبعرعض ذن بولغ أزع مةمن ةقةت اهللا ظ ةيبنع  (ص ةزع غ ب
ةنع  (ظذنعث  ) بذ اهللا نعث(، سئلعص قويعدذ ) صةرعشتة(، ظذنعث ظالدعغا ؤة ظارقعسعغا آأزةتحع       )بعلدىرعدذ ي

ةيغةمبةرنعث دذر   ) ص ع ظىحىن ص تذرذش ةنلعكعنع بعلع ةلحعلعكعنع يةتكىزض ث ظ أز  . اهللا نع ذالرنعث س  -اهللا ظ
ةنع اهللا تاظاال    .))1»هةرعكةتلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، هةر شةيظعنعث سانعنع تولذق ظعضةللعضىحعدذر       ي

ت ذالرنعث ظىس ذالرغا دذ تعتعصزأدعن آعظ دذر، ظ ذالرنع          ئرغذحع ذؤاهحعدذر، ظ ة ض ةص ـ سأزلةرض ةن آ يعلض
  . ساقلعغذحعدذر ؤة ظذالرغا ياردةم بةرضىحعدذر

ةيغ   ث ص اال ظأزعنع دع   اهللا تاظ داق دئ عدا مذن اقاليدعغانلعقع توغرعس ةيغةمبةر : ةمبةرلعرعنع س ع ص  !ظ
ذق         ةر تول عن، ظةض عنع يةتكىزض ث هةممعس ةهكامالر نع ان ظ ل قعلعنغ اثا نازع عدعن س ارعث تةرعص صةرؤةردعض

اهللا سئنع آعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن       . يةتكىزمعسةث، اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظادا قعلمعغان بولعسةن       
  . ))2اهللا هةقعقةتةن آاصعر قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ. قاليدذسا

 * * * * * * *  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰àf ó™$# uρ (#ρß‰ ç6ôã $# uρ öΝä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u öy‚ ø9 $# öΝà6¯= yè s9 

šχθßs Ï= ø è? ) ∩∠∠∪ (#ρß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «!$# ¨, xm Ïν ÏŠ$yγÅ_ 4 uθ èδ öΝ ä38 u;tF ô_$# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ô ÏΒ 

8l uxm 4 s' ©#ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ ü ö/Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑ y™ tÏϑ Ï= ó¡ßϑ ø9$# ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Îû uρ # x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§9$# # ´‰‹Îγx© 
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zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n<öθ yϑ ø9 $# zΟ ÷èÏΡ uρ ãÅÁ̈Ζ9 $# ∩∠∇∪  
يةنع تةزةررذ بعلةن (بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن رذآذ قعلعثالر، سةجدة قعلعثالر ! ظع مأمعنلةر

ذثالر از ظوق ذز(، )نام الرنع ) يالغ ثالر، ياخشع ظعش ادةت قعلع ارعثالرغا ظعب ش (صةرؤةردعض ةنع خع  ـي
امعزع رنعث بئشعنع سعالش، آئحعسع تةه ال يئسعرـ رةهعم قعلعش، يئتعم ـظةقرعباالرغا سعلة  ةججذد ن

ارلعق ظعشالرنع  ثالر ) ظأتةش قات دا .77قعلع ذل ( اهللا نعث يولع ةن  ـ ص ةن، جئنعثالر بعل ثالر بعل )  مئلع
سعلةرنع ) دعنغا ياردةم بئرعشكة ظىممةتلةر ظارعسعدعن (تاقعتعثالرنعث يئتعشعحة جعهاد قعلعثالر، اهللا 

دع  ةيغةمبةرنع سع (تاللع ذغ ص ةرعظةت ؤة ظذل ةل ش ةث مذآةمم دع ظ اس قعل ة خ دا ). لةرض ة دعن سعلةرض
ةآلعص (هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع  دعغان ظعشالرنع قعلعشقا ت ةت قعاللماي سعلةرنع سعلةر تاق

دع ذ). (قعلمع دذر ) ب ث دعنع اثالر ظعبراهعمنع ةم (ظات ذنع مةهك ىن، ظ انلعقع ظىح ن بولغ وغرا دع ذ ت ب
ذحالثالر دع(، اهللا سعلةرنع ظعلضعرع )ظ ةنع قذرظان ابالرداي دع) ن ظعلضعرعكع آعت . مذسذلمان دةص ظاتع

صةيغةمبةرنع سعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ؤة سعلةرنع آعشعلةرضة ضذؤاه ) اهللا. (قذرظاندعمذ شذنداق ظاتعدع
، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، اهللا غا يئصعشعثالر، اهللا سعلةرنعث ظعضةثالردذر، اهللا )تاللعدع(بولذشقا 

  .78!نئمعدئضةن ياخشع مةدةتكار! ع ظعضةنئمعدئضةن ياخش

                                                 
  . ـ ظايةتلةر28 ـــ ـ29 سىرة جعن )1(
  . ـ ظايةت67 سىرة ماظعدة )2(
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  ظعبادةت قعلعشقا ؤة جعهاد قعلعشقا بئرعلضةن بذيرذق توغرعسعدا
سىرة هةج   «: ظذقبة ظعبنع ظامعر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

ايعتع بعلةن ظارتذق قعلعندع     ) دة آةلضةن ظعككع  ع يةنع بذ سىرة ظأز ( ، آعمكع ظذ ظعككع سةجدة     سةجدة ظ
  .»قذمعسذنو ظذ ظعككع ظايةتنع ظ، دةيدعكةنمةنظايعتعدة سةجدة قعلماي

 دا ث يولع ذل(اهللا نع ةن -ص ثالر بعل ةن، جئنع ثالر بعل اد )  مئلع عحة جعه ث يئتعش تاقعتعثالرنع
ثالر ا آىحعنعث ي قعلع ةت اهللا تاظاالغ ذ ظاي ذيروتعشعحة بئب ةتتعن شذيسذنذشقا ب دعكأ تجةه ع ظايةتكة ؤةن

   .))1اهللا غا اليعق رةؤعشتة تةقؤادارلعق قعلعثالر! ظع مأمعنلةر: ظوخشاص آئتعدذ
 ظةث مذآةممةل شةرعظةت (سعلةرنع تاللعدع ) دعنغا ياردةم بئرعشكة ظىممةتلةر ظارعسعدعن (اهللا

ة خاس قعلدع  ةنع اهللا تاظاال باشقا ظىممةتلةرنعث ظعح         )ؤة ظذلذغ صةيغةمبةرنع سعلةرض عدعن سعلةرنع   ي
  . تاللعدع، ظةث هأرمةتلعك صةيغةمبةرنع ؤة ظةث مذآةممةل شةرعظةتنع سعلةرضة بةردع

 سعلةرنع سعلةر تاقةت قعاللمايدعغان ظعشالرنع (سعلةرضة دعندا هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع
لعص قالعدعغان بعرةر   مذبادا اهللا تاظاال سعلةرنع سعلةرضة ظئغعر ؤة قعيعن آئ     )قعلعشقا تةآلعص قعلمعدع 

قا ب اذيرذظعش دع   ،س ع قعل ش يولعن ر حعقع ة بع تا سعلةرض ذ ظعش علةن. ظ ا ؤة : مةس از، اهللا تاظاالغ نام
ةلتىرىش يىزعسعدعن ظ  ان آ االمغا ظعم ث   ئصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذؤاهلعقتعن قالسعال ظعسالم دعننع دعغان ض يتع

ةث ح  لعرعنعث ظ ع هوصرعنسعص ابلعنعدذئث ة ح .س از سةصةرض ةر     نام دذ، سةص ةت ظوقذلع أت رةآ دا ت عقمعغان
ت دذ  عظىس ةت ظوقذلع ع رةآ دا ب  (.دة ظعكك ذرذش مةيدانع ص ق   ظ ذم قعلع مةنلةرنعث هذج ذص دىش عدعنئول ) لعش

دا ةزع ظالعمالرنعث آأ،قورقذص تذرغان ةتتا شعحة عقارز ب دذه ةت ظوقذلع ر رةآ ازنع مئثعص .بع دا نام ذ حاغ  ب
اراص   ةقعبل ) مذمكعن بولسا( بئرعص، دة آئتعصعآئتعص بئرعص ياآع ظذالغ ظىست    ظةضةر مذمكعن   ( تةرةصكة ق

ا اراص ظ ) بولمعس كة ق قا تةرةص دذ وباش عمذ بولع ذ    . قذس لة نامازدعم ذغان نةص تعدة ظوق ةر ظىس ذنعثدةك سةص ش
ا   ( ذمكعن بولس ةلتىرىش م ىز آ ة ي ةر قعبلعض ة ي ) ظةض ةلتىرىص ظىقعبلعض دذ، وز آ ة ي (قذي ذبادا قعبلعض ز ىم

أرة     بعآئسةل سةؤة   . باشقا تةرةصكة قاراص ظوقذيدذ    ) ن بولمعسا آةلتىرىش مذمكع   تذرالمعسا   بعلةن نامازدا ظ
أرة دذ ظ عمذ بولع علةن. تذرمعس ازنع ظ  : مةس ع نام ةل آعش ا    و آئس داق قعاللمعس ةر ظذن دذ، ظةض ذرذص ظوقذي لت

لعق  ظاسان ؤةحعقعش يولع   بئرعلضةن   ا ؤة قعيعنحعلعقت ةشذنعثدةك تةسلعكت . يئنعحة يئتعص تذرذص ظوقذيدذ  
  . مذ باردذر ظةمةللعرعدعنعث باشقا صةرز ؤة ؤاجعبعظعسالم دعنبئرعش 

دع  داق دئ دار ؤة يةثضع «: شذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذن ةق تةراص ةن ه ةن  لم ن بعل ان دع  بولغ
نعص ظ  ةيغةمبةر قعلع دعمةص لعق      . »ؤةتعل ة باش انع يةمةنض ةن ظةبذمذس ذظاز بعل االم م صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ةن      قع داق دئض ة مذن ذ ظعككعسعض دا ظ ةن ؤاقتع ص ظةؤةتك ارةت ب «: لع ذش بئش ثالر، ةتم ةؤعرعثالر، قاحذرئخ
  . ر ناهايعتعمذ آأصتذرةبذ هةقتة آةلضةن هةدعسل. »ثالرةؤاتمذتةسلةشتذر، ظاسانالشتذرذثالر

 سعلةرضة دعندا هئحقانداق مىشكىللىآنع قعلمعدع     بذ  شذثا ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما 
  . ، دئدع حعقعش يولع قعلدع)يةنع بعر قعيعنحعلعقتعن:(ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة

)بذ توغرا دعن بولغانلعقع ظىحىن، ظذنع مةهكةم ظذحالثالر(ظاتاثالر ظعبراهعمنعث دعنعدذر ) بذ( 
عرامماتك  ةزع ض ةتنعث ب ذ ظاي ا ظعبنع جةرعر ب دا: (ظاساسةنعلعق رولعغ ذ دعن اال ب ةسلعكنع هئح ت) اهللا تاظ

دئضةن مةنعنع    . ؤة يةثضعل قعلدع لعكع داظعرقعلمعدع، بةلكع بذ دعننع ظاتاثالر ظعبراهعمنعث دعنعدةك آةث  
اثالر ظعبراهعمنعث     :  ظاساسةن لعق رولعغا  يةنة بةزع ضعرامماتكع   .بئرعشعمذ مذمكعن  دعنعنع حعث   سعلةر ظات

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع102 سىرة ظال ظعمران )1(
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ذثالر ذمكعن  تذت عمذ م ةنعنع بئرعش ةن م دع دئض ةر.، دئ ذ ظا ظةض ةنعنع بة  ب ذ م ةت مذش ةي ذ،رس ذ   ظ دا ب  حاغ
ةتنعث مةنعسعضة ظوخشاش  دعكع ظاي ةتنعث مةنعسع تأؤةن دذظاي ةد(:  بولع ع مذهةمم رعكالرغا! ظ ذ مذش ) ب

ذرالغان              «ظئيتقعنكع،   ةنع توغرا دعنغا، باتعل دعنالردعن توغرا دعنغا ب صةرؤةردعضارعم مئنع توغرا يولغا ي
   .))1هعم مذشرعكالردعن ظةمةس ظعدعظعبراهعمنعث دعنعغا باشلعدع، ظعبرا

 عرع علةرنع ظعلض ابالردا (اهللا س عرعكع آعت دعن ظعلض ةنع قذرظان دع) ي ذلمان دةص ظاتع ذ  مذس ب
دع      داق دئ د مذن دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ابالردا،     : ظاي ذرذنقع آعت دعن ب علةرنع قذرظان اال س اهللا تاظ

اتعر  علةر خ ة نةرس اقلعنعدعغان تاخعهةمم دا لعنعص س ذزدا (تع ذل مةهص ةنع لةؤه ذلمان ) ي دا مذس  ،ؤة قذرظان
  .بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة باشقعالرمذ شذنداق دئدع. دةص ظاتعدع

دع  داق دئ اال مذن ةر ظارعسعدعن  (اهللا :  حىنكع، اهللا تاظ اردةم بئرعشكة ظىممةتل ا ي سعلةرنع ) دعنغ
دع  ةيغةمبةرنع س (تاللع ذغ ص ةرعظةت ؤة ظذل ةل ش ةث مذآةمم دعظ اس قعل ة خ دا ). علةرض ة دعن سعلةرض

دع   كىللىآنع قعلمع داق مىش ةآلعص   (هئحقان قا ت الرنع قعلعش دعغان ظعش ةت قعاللماي علةر تاق علةرنع س س
دع ذالرنع  )قعلمع دعن ظ ا ظ : ظان ذ بولس ع دةص     ا ظ االمنعث دعن راهعم ظةلةيهعسس اثالر ظعب ت

  . رعغبةتلةندىردععشكة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذالرغا ظئلعص آةلضةن دعنغا ظةضعش
لعرعغا ظوقذص بئرعلعدعغان    يول باشحع  ي ظالعملعرعغا ؤة دعنع  يظاندعن آعتاب بئرعلضةنلةرنعث دعنع    

دا  ةيغةمبةرلةرنعث آعتابلعرع ذرذنقعص ث     ب االمنعث ظىممعتعنع ارتعص صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعن ت  زامان
انلعقع ذنعث ياخشع ض شأهرعتعنع يايغ دعنئؤة ظ عنع قعلغانلعقع ان ن ص ة قعلغ ذ ظىممةتك ارةت ظ ع ئ ظعب معتعن

مذسذلمان دةص ) يةنع قذرظاندعن ظعلضعرعكع آعتابالردا(اهللا سعلةرنع ظعلضعرع :  مذنداق دئدعصظةسلعتع
  . قذرظاندعمذ شذنداق ظاتعدع. ظاتعدع

ظةرع   ارعس ظةش ةظع ه ام نةس دة ظعم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي االمنعثب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  دعن ص
ام ظاتالغذلعرع    ) بعر آعشعنع(آعمكع «: اق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ مذند ذرذنقع ن ظعسالم آئلعشتعن ب

عدا تعزلعنعص ظولتذرعدعغانالردعن        شةآسعز ظذ دوزاخنعث  ،  بعلةن حاقعرسا  ا آعرعدعغانالردعن  ( ظةتراص ) دوزاخق
دذ دع» بولع ر آعشع. دئ ةيغةمبعرع : بع ع اهللا نعث ص ذ آعشع ر!ظ ةر ظ از ظزا و ظةض عمذ وتذتسعمذ ؤة نام قذس

دعغانالردعنزاخود( ا آعرع دع)؟دذ بوالمق االم.  دئ ة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس از و رهةظ عمذ ؤة نام زا تذتس
علةرن وظ اال س دذ، اهللا تاظ ذنداق بولع عمذ ش دع،قذس أمعن دةص ظاتع ذلمان ؤة م ث  ع مذس ع اهللا تاظاالنع ظ

   .دئدع» هللا تاظاال ظاتعغان شذ نام بعلةن ظاتاثالرا) نع حاقعرماقحع بولساثالرعرةرسعب (!بةندعلعرع
 )تاللعدع(صةيغةمبةرنع سعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ؤة سعلةرنع آعشعلةرضة ضذؤاه بولذشقا ) اهللا( 

ةنع سعلةرنعث قعيامةت آىن  ذؤاهحع بولي ة ض ىن بعز سعلةرنع مذشذنداق  عشذع باشقا ظىممةتلةرض ثالر ظىح
ة  ةتلعك ؤة ظادال دذق   ياخشع، ظادال ةت قعل ر ظىمم ةن بع ذؤاه بةرض ةر ض ة ظىممىتل ع، . تلعكعثالرغا هةمم حىنك

ارلعق ظىممةتلةردعن ظارتذق ؤة هأرمةتلعك ظعكةنلعكعنع                    قعيامةت آىنع هةممة ظىممةتلةر بذ ظىممةتنعث ب
عدذئظ راص قعلعش ذالرنعث  . تع تعدعن ظ ةر ظىس قا ظىممةتل دعكع باش ةت آىنع ةتنعث قعيام ذ ظىمم ذثا ب ش

ةيغةمبة ةتكىزدع    ص ذالرغا ي عنع ظ ةيغةمبةرلعك ؤةزعصس ةن ص ئلعص آةلض عدعن ظ اال تةرعص دةص ، رلعرع اهللا تاظ
ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع بذ               بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ ؤة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنعث ص

  .  قعلعنعدذ توغرعسعدا بذ ظىممةت ظىستعدعن بةرضةن ضذؤاهلعقع قوبذلعظىممةتكة يةتكىزضةنلعك
 رعثالر ةنع سعلةر سعلةرضة بئرعلضةن بذ حوث نئمةت ظىحىن شىآرع                ناماز ظوقذثالر، زاآات بئ  ي

ذيرذقلعرعغا بويسذنذش ؤة توسقان ظعشلعرعدعن        قعلعش يىزعسعدعن اهللا تاظاالنعث صةرزلعرعنع ظادا قعلعش، ب
                                                 

  . ـ ظايةت161 سىرة ظةنظام )1(



  
  
  
  

 

 221                                                                                                     هةجسىرة  ـ 22
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ادا قع      ةققعنع ظ تىثالردعكع ه ث ظىس ارةت اهللا تاظاالنع تعن ظعب ثالريئنعش ةث    . لع دعكع ظ الرنعث ظعحع ذ ظعش ب
اجعز، ؤة يوقسذ                    ئقعر، ظ ادا قعلعش ؤة بايالرنعث يعلدا بعر قئتعم مئلعنعث زاآعتعنع ص  لمذهعمع نامازنع ظ

  .تتذقأ ظعلعص توختيزاآات توغرعسعدا بعز يذقعرعدا تةصسعلع. آعشعلةرضة بئرعشعدذر
 ا يئصعشعثالر أزةثالرنع اهللا تاهللا غ ةنع سعلةر ظ ةن آ ي اال بعل دةحلىاظ اردةم ىرىن ثالر، ظذنعثدعن ي

ذرذثالر     أزةثالرنع تاصش ذنعثغا ظ ثالر ؤة ظ ةص قعلع ةثالردذر   .تةل علةرنعث ظعض اال  اهللا س ةنع اهللا تاظ  ي
اردةم بةرض     ىسعلةرنع ساقلعغذحع ؤة د   اهللا نئمعدئضةن ياخشع . حع زاتتذر ىشمعنعثالرغا قارشع سعلةرضة ي

  . معدئضةن ياخشع ياردةم بةرضىحع زاتتذرئشمةنضة قارشع نى يةنع دمةدةتكارنئمعدئضةن ياخشع ! ظعضة
  ! لةر بولسذنرى معثالرحة شىآغااهللا تاظاال. شذنعث بعلةن سىرة هةجنعث تةصسعرع تىضعدع
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ةن بةختكة ظئرعشتع  ةر هةقعقةت ةرآع(. 1مأمعنل دا ) شذنداق مأمعنل ذالر نامازلعرع ةنعث (ظ الل

ظذالر بعهذدة سأز، بعهذدة ظعشتعن   .2ظةيمعنعص تذرغذحعالردذر) ظذلذغلذقعدعن سىر بئسعص آةتكةنلعكتعن
ذح  راق بولغ ىحعلةردذر . 3عالردذريع ات بةرض ذالر زاآ ةؤرةتلعرعنع . 4ظ ذالر ظ دعن(ظ ) هارام
اقلعغذحعالردذر  ةؤرةتلعرعنع(. 5س ةنع ظ قعالردعن ) ي دعن باش دعن، حأرعلعرع ةقةت خوتذنلعرع ص
جعنسي (بذنعث سعرتعدعن . 6)بذالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغذحعالر ماالمةت قعلعنمايدذ(ساقلعغذحعالردذر 

ظأزلعرعضة ) يةنع مأمعنلةر(ظذالر . 7تةلةص قعلغذحعالر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر) ةصنع قاندذرذشنعتةل
ذحعالردذر  ة قعلغ ةن ظةهدعضة رعظاي ة ؤة بةرض ازلعرعنع . 8تاصشذرذلغان ظامانةتلةرض ذالر نام دا (ظ ؤاقتع

ةر يةنع يذقعرعق (ظةنة شذالر . 9ظادا قعلغذحعالردذر ) تةظدعل ظةرآان بعلةن  ة ظعضة مأمعنل ع سىصةتلةرض
فعردةؤسكة ؤارعسلعق ) يذقعرع دةرعجعلعك جةننةت(ظذالر . 10ؤارعسلعرعدذر) نازذنئمةتلعك جةننةتنعث

  . 11دذ، فعردةؤستة مةثضى قالعدذعقعل

  نعجاتلعقنعث مأمعنلةرضة بولعدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
 بةختكة ظئرعشتع مأمعنلةر هةقعقةتةن يةنع مأمعنلةر هةقعقةتةن نعجاتلعق ؤة بةختكة ظئرعشتع  .

كةنلةر ا ظئرعش علةردذر،  نعجاتلعقق ةن آعش ةن سىصةتلةنض ةتلةر بعل دعكع سىص ا تأؤةن ذنداق ( بولس ش
ةرآع دا ) مأمعنل ذالر نامازلعرع ةنلعكتعن (ظ عص آةتك ىر بئس دعن س ةنعث ظذلذغلذقع ةيمعنعص ) الل ظ
  . تذرغذحعالردذر

ةتنعث مةنعسع    ذ ظاي ة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذظةنهذمانعث ب ةلع ظعبنع ظةبذتةله  هةققعدة مذنداق ظ
دا   : دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ـ  (قورققذحعدذر ؤة ) اهللا تاظاال دعن  (ظذالر نامازلعرع ) عدعر قعلماي س معدعر

 ظايةت  118                 مأظمعنذن         سىرة                عدة نازعل بولغانآكمة
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ةتنعث مةنعسع شذنداق بولعدذ     بذ:رمذ قاتارلعقالمذجاهعد، هةسةن، قةتادة ؤة زأهرع . تذرغذحعدذر شذك  ،ظاي
  . دئدع

ذ   ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةلع ظعبن ةردعكع ق: ظ ذ ي ةن قعتعن دذشقروب ع بعل ذول ذرغانلعق صرق  ت
  . بذ هةقتة ظعبراهعم نةخةظعمذ شذنداق دئدع.  دئدع،آأزدة تذتذلعدذ

ازنا: هةسةنبةسرع دا صم دعغانةدا تذرغان ذنح يدا بولع ذالرنعث دعلل قورق ذصظ دا بول ذالر،عرع ذنعث   ظ ب
ة  ان هالةتت ة قاراتق أزلعرعنع يةرض ةن آ عرع بعل ازدا (،تةس ةن آةمت ) نام ذدع بعل ىتىن ؤذج ةنص  ةرلعك بعل

   . دئدع،تذرعدذ
دا ص    ةندة دعل ا آعرض ازدا ت  ةنامازغ ذنح نام دعغان قورق داذيدا بولع ازغعال   ،رغان ةقةت نام ع ص  دعلعن

بذ  .  بولعدذعالؤذجذدع بعلةن نامازغا يىزلةنضةن آعشعد   صىتىن  غان ؤة   قاراتقان، ظذنعث باشقعسعنع ظويلعمايدع   
  .  ظئلعص آئلعدذ هذزذر راهةتلعكع ؤةآأثىل ناماز ظذ آعشعضة عتتاؤاق

 ظعمام ظةهمةد ؤة نةسةظع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث         هةققعدة ظعكةنلعكع   آأثىل هذزذرع نامازنعث  
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا ص ـ      خذش«: مذن الالر ماث علةر ؤة ظاي نعص  ذراق نةرس أيىملىك قعلع  س

  . »مئنعث شاتلعقعم نامازدعدذر. ئرعلدعب
ظذالر بعهذدة سأز، بعهذدة ظعشتعن يعراق بولغذحعالردذر اهللا تاظاالغا ،ظعشالر بولسا ؤة بعهذدة سأز 

الر    ذناه ظعش نع، ض ئرعك آةلتىرىش أ   ،ش الرنع ظ أز ؤة قعلمعش عز س ة ز صايدعس دذ  ظعحعض ةرنعث .  ظالع مأمعنل
ةنع اهللا ياخشع   (ظذالر  : مذشذنداق ظعشالردعن يعراق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاال مذنداق دئدع           ي

ابلعق بعلةن             ) آأرعدعغان بةندعلةر  اثالص قالغان حاغدا ظالعيجان يالغان ضذؤاهلعق بةرمةيدذ، يامان سأزنع ظ
  . ))1ظـأتىص آئتعدذ
ةتادة ةنكع اهللا تاظاال: ق ةن قةسةم قعلعم امع بعل اال تةر،نعث ن عدعن ع اهللا تاظ ةن(ص ذدة ظعشالر بعل ) بعه

  .  دئدع،آعشعلةرضة ظذالرنع شذ ظعشالردعن قايتذرعدعغان بويرذق آةلدعشذغذللعنعدعغان 
ظذالر زاآات بةرضىحعلةردذر    يعلع   ـ 2زاآات مةدعنعدة هعجرعيةنعث    .  بذ ظايةت مةآكعدة حىشكةن 

بذ ظايةتتعكع زاآاتتعن مال ـ دذنيانعث صةرز زاآعتع آأزدة    :  لئكعن آأصلعضةن ظالعمالر،بولسعمذصةرز بولغان 
دذ دع،تذتعلع ة  .  دئ ذ مةسعلعض انب لع بولغ وغرا( ظةس اراش )ت داق ق ةزر    : مذن دة ص لعدة مةآكع ات ظةس زاآ

ةمما مال ـ مىلك قانحعضة يةتكةندة زاآات بئرعلعدذ؟ قانحعلعك بئرعلعدذ؟           ا   .. .بولغان، ظ دئضةندةك زاآاتق
  اهللا تاظاالنعث  زاآاتنعث ظةسلع مةآكعدة صةرز بولغانلعقعنعمذ  .ظاالقعدار مةسعلعلةر مةدعنعدة صةرز قعلعنغان    

ان آىندة     )نعث هوسذلع   (مئؤة: حىشكةن مةآكعدة ا     (نع يعغق ان ؤاقعتت ةنع يعغق ادا      )ي ،ظذنعث ظأشرعسعنع ظ
  . معزؤااليىرأنمذ آدعتعع دئضةن بذ ظاي))2قعلعثالر

ةتتعكع عيذقعر ات”دعكع ظاي أث   “زاآ أزدعن آ ةن س اآعزالش   ئنع شعلىدئض الردعن ص ان ظعش رعك ؤة يام
أزدة تذتنعثدئضةنلعك ارظئهتعمالذلذش  آ ذ ب ة. عم ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ان :  مذن اك قعلغ روهعنع ص

دذ    ذرادعغا يئتع ذم م ادةم حوق عنع ، ظ قع  (نةصس ذفرع ؤة صعس ةن -آ ذر بعل ذم   آ)  فذج ادةم حوق عتكةن ظ ةمس
  . ))3ناظىمعد بولعدذ
ذقعرع ةتتعكع قي ات”ع ظاي ال ـ مىل         “زاآ أزدعن م ةن س ةرنع    ى دئض رعش ؤة آأثىلل ع بئ ث زاآعتعن آنع

 مالالرنعث زاآعتعنع بئرعش     ،حىنكع. مذ مذمكعن ذلذش آأزدة تذت  ةظعككع خعل مةن   صاآعزالشتعن ظعبارةت هةر  

                                                 
  . ـ ظايةت72 سىرة فذرقان )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع141ىرة ظةنظام  س)2(
  .  ـ ظايةتلةر10 ـ 9 س سىرة شةم)3(
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اهللا . نع قعلعدذ آامعل مأمعن بذ ظعككع ظعشنعث هةر ظعككعلعسع         . آأثىللةرنع صاآعزالشنعث قاتارعدعندذر    
  . بعلضىحعدذرتوغرعسعنع 
 صةقةت خوتذنلعرعدعن، ) يةنع ظةؤرةتلعرعنع(، ساقلعغذحعالردذر) هارامدعن(ظذالر ظةؤرةتلعرعنع

 )عنمايدذبذالر بعلةن يئقعنحعلعق قعلغذحعالر ماالمةت قعل(حأرعلعرعدعن باشقعالردعن ساقلعغذحعالردذر 
اقلعغذحعالردذر   دعن س أزلعرعنع هارام ذالر ظ ةنع ظ ة . ي عؤازلعق ؤة ب قان صاهعش اال توس  حعؤازلعقحاهللا تاظ

ان  ارلعق يام القات دذ ظعش دعن    . رنع قعلماي اآع حأرعلعرع اللعرع ؤة ي ةن ظاي ص بةرض االل قعلع اال ه اهللا تاظ
ع ةنباشقعس دذ   بعل ةردة بولماي ر ي االل  .  بع اال ه ع اهللا تاظ ا   آعمك الرنع قعلس ةن ظعش ص بةرض ئح  ، قعلع ذ ه  ظ

ا ـ تةنعضة قالمايدذ       اال مذنداق دئدع. قانداق تاص ةن يئقعنحعلعق قعلغذحعالر (: شذثا اهللا تاظ ذالر بعل ب
  . )ماالمةت قعلعنمايدذ

 بذنعث سعرتعدعن  يةنع ظاياللعرع ؤة ياآع حأرعلعرعدعن باشقا بعرسع بعلةن) نع عجعنس ي تةلةص
  . تةلةص قعلغذحعالر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر) قاندذرذشنع
 ذالر ةر(ظ ةنع مأمعنل ة ) ي ة رعظاي ةن ظةهدعض ة ؤة بةرض ذرذلغان ظامانةتلةرض ة تاصش ظأزلعرعض

دذ   قعلغذحعالردذر  ذالر ظامانةتلةرضة خعيانةت قعلماي ةنع ظ أز ظعضعلعرعضة تاصشذرعدذ  ظةآسعحة .  ي .  ظذنع ظ
اآع آ  ا ي ة  ئؤةدة قعلعشس عم تىزىشس دذ  لعش ا قعلع ذنعثغا ؤاص ةتلعرع . ظ ذالر سىص ة ظ عزمذ  جةهةتت هةرض

االم ذر «: نعثصةيغةمبةرظةلةيهعسس االمعتع ظىحت عقنعث ظ ان : مذناص ة يالغ ا سأزلعس أزلةيدذ، ؤةدة قعلس س
عدة ت دذ     ذؤةدعس ةت قعلع ا خعيان ةت قذيذلس دذ ؤة ظامان عقالرنعث    » رماي ةن مذناص ةتلةص آةلض دةص سىص

  .ايدذقالم صاسىصةتلعرعضة ظوخش
  ظادا قعلغذحعالردذر) ؤاقتعدا تةظدعل ظةرآان بعلةن (ظذالر نامازلعرعنع يةنع ظذالر نامازلعرعنع 

  . ظأز ؤاقتعدا ظادا قعلعدذ
لعم     ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ظذد ،ب ع مةس ذ  ظعبن ذ ظةنه ةنلعكعنع   رةزعيةلاله داق دئض نعث مذن

ةيغةمبعرع   :صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن مةن  ، رعؤايةت قعلعدذ   اد      ! ظع اهللا نعث ص ةت اهللا  قايسع ظةمةل ـ ظعب
ذلغان «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . عدعم دةص سورعدذ؟نتاظاالغا بةك ياخشع آأرى  دا ظوق أز ؤاقتع ازظ » نام

ةردع  اؤاب ب ةن. دةص ج ع  :م دعن قايس ورعدعم،؟ دةصظان االم.  س ا          «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا ـ ظانعغ  ظات
ش  علعق قعلع ةردع ةصد» ياخش اؤاب ب ةن .  ج عح  :م دعن قالس دعم ؟ذظان االم .  دئ اهللا «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس

  . ةص جاؤاب بةردعد»  يولعدا قعلغان جعهادتاظاال
ازلعرعنع  اهللا تاظاالنعث    :قةتادة ذالر نام ةن (ظ ةرآان بعل دعل ظ دا تةظ ادا قعلغذحعالردذر ) ؤاقتع  ظ

ة قعلغان         ظذالر نامازلعر   :  هةققعدة  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع    أز ؤاقتعدا، رذآذ ؤة سةجدعلعرعضة رعظاي عنع ظ
  .  دئدع،ذ بولعدهالعتعدة ظادا قعلغذحعالردذر دئضةنلعك

ة ظ ث بةختك لعغاند ئاهللا تاظاالنع ةتلعرعنع باش ع سىص ذ ياخش كىحعلةرنعث ب ذالر ارعش ذنداق( ظ  ش
ةرآع  دا ) مأمعنل ذالر نامازلعرع ةنل (ظ عص ةتك ىر بئس دعن س ةنعث ظذلذغلذقع ةيمعنعص ) عكتعنالل ظ

ةن باشالص ، دةصتذرغذحعالردذر  از بعل ة، نام ازلعرعنع كةندعمذ ت تىض ذالر نام ةرآان (ظ دعل ظ دا تةظ ؤاقتع
ادةت ظعكةنلعكعنع     ظذلذغ  نعث  ناماز ظاياقالشتذرغانلعقع ناماز بعلةن     دةص   ظادا قعلغذحعالردذر ) بعلةن  ظعب

  . آأرسعتعص بئرعدذ
ة صةيغةمبةرظةلةيهعسساال    دا مئثعثالر  «: م مذنداق دئدع بذ هةقت دا ماثغاننعث   . توغرا يول توغرا يول
 ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعثالرنعث ظعحعدعكع ظةث ياخشع       ،رآع بعلعثال. قةدرعنع هةرضعزمذ بعلعص بواللمايسعلةر  

  . »صةقةت مأمعن آعشعال داظعم تاهارةت بعلةن يىرعدذ. ظعبادةت نامازدذر
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دعكع ع رعل سىصةتلةر بعلةن سىصةتلعضةندعن آئيعن ؤة ظذالرنع يذق   اهللا تاظاال ظذالرنع مذشذنداق ظئسع    
يعن       دعن آئ ص بولغان ان قعلع دذ دةص باي الرنع قعلع ع ظعش ذ ياخش دع ،ش داق دئ ذالر :  مذن ة ش ةنع (ظةن ي

يذقعرع دةرعجعلعك (ظذالر ، ؤارعسلعرعدذر) يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة مأمعنلةر نازذنئمةتلعك جةننةتنعث
  . ةؤسكة ؤارعسلعق قعلدذ، فعردةؤستة مةثضى قالعدذفعرد) جةننةت

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم
ةت سور« االدعن جةنن علةر اهللا تاظ اثالرعس رد،س ةننسةؤ فع وراثالرعتع ج ع. نع س رد،حىنك س ةؤ فع

ةث ظالع ةرنعث ظ ع ؤة ظيجةننةتل علعدذرئس دذ ؤة  ج. س تعلعص حعقع دعن ظئ تةثلعرع ظذنعث ةرنعث ظأس ةننةتل
  . »دة اهللا تاظاالنعث ظةرشع باردذرعظذنعث ظىست

ةم ظةبذ  ع ظةبذهات ذرةيظعبن داق    ه االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه رة رةزعيةلاله
دذ ةت قعلع ع ؤة دوز «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ظورن ة بع ةر بعرعثالرنعث جةننةتت ع سعلةرنعث ه ر ظورن ا بع اخت

ظورنعغا جةننةتكة آعرضةنلةر      ) جةننةتتعكع ( ظذنعث    ،ظألىص دوزاخقا آعرسة   ) دعن بعرسع الرثظعحع( ،بولذص
ةر (ظةنة شذالر :  اهللا تاظاالنعث،مانا بذ. معراسخورلذق قعلعدذ  ة ظعضة مأمعنل ذقعرعقع سىصةتلةرض يةنع ي

  . »نعث مةزمذنعدذر دئضةن ظايعتعؤارعسلعرعدذر) نازذنئمةتلعك جةننةتنعث
 ؤارعسلعرعدذر) يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة مأمعنلةر نازذنئمةتلعك جةننةتنعث(ظةنة شذالر 

ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر لةيستعن مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              : بذ ظاي
ةر شئرعكع يوق بعر اهللا      ظة. رذنلعرعغا معراسخورلذق قعلعدذ ومأمعنلةر آاصعرالرنعث ظ   ارلعق بةندعل سلعدة ب

دذر     ىن يارعتعلغان ش ظىح ادةت قعلع االغعال ظعب ت  . تاظ ث ظىس ةر ظأزلعرعنع قا تعمأمعنل لعك ئدعكع قعلعش ضعش
ادا قع   ةرنع ظ ان ظعبادةتل صبولغ لعؤ    لع ادةتنع تاش ان ظعب عتع بولغ نعث مةقس عرالرةتكةن، يارعتعلعش نعث  آاص

ذالر لعدة ظ اظةس ذنغان بولس اهللا تاظاالغ ارةت رعشئ ظعال بويس ةتتعن ظعب ع عننئسعؤعسعدعغان جةنن
  . ظعضةللعؤالدع

ذ  ةك يذقعرعقعدعكعدعنم ئلعص آب اللعق ظ تذرئخذش دعكع هةدعس دعغعنع تأؤةن لعم . لع ام مذس ظعم
دعن، ظةبذبذظةبذب اردةذردع ةنلعكعنع   بولس داق دئض االمنعث مذن ع صةيغةمبةرظةلةيهعسس عدعن، دادعس  دادعس

ظاندعن اهللا تاظاال   . قعيامةت آىنع بعر تىرآىم مذسذلمانالر تاغدةك ضذناهالر بعلةن آئلعدذ  «:  قعلعدذ رعؤايةت
  . »رعضة يىآلةص قويعدذعلعي ؤة خرعستعظانالرنعث ظىستعدعن ظئلعص يةهذدعضذناهالرنع ظذالرنعث ظىست

دع داق دئ االم مذن ة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ر رعؤايةتت ة بع ةت آ«: يةن ع اىقعيام ر ن ةر بع اال ه هللا تاظ
ا بذ سئن   (ظاندعن ظذنعثغا     . مذسذلمانغا بعر يةهذدعي ؤة ياآع بعر خرعستعظاننع بئرعدذ        عث ضذناهعثنع  مان

  . » دئيعلعدذعنع دوزاختعن قوتذلدذرذدعغان آعشئس) ثدا دوزاخقا آعرعصذظىستعضة ظئلعص ظورن
ع ظابد  ةر ظعبن ةزعز، ظةبذب ذظأم نع ظة عردعنعث دادعس ذلظ ذ هةدعس ةندة،   ذبذب  ب أزلةص بةرض ردعغا س

ةقعقع  ذ هةدعسنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن ه ةنلعكع  يدادعسعنعث ب اآع دئمعض انلعقعنع دئضةن ي  ظاثلعغ
دة ةم ظعحعش   دعرذ ظةبذبهةققع ةن قةس امع بعل ث ن تعم اهللا تاظاالنع ىح قئ ةص قعلعنعث ظ دع نع تةل ان ظع . غ

نع صةيغةمبةرظةلة (ردع ذظةبذب ذ هةدعس عنعث ب ةقعقعدادعس االمدعن ه اثالييهعسس ذردعغا  ظ دعن ظةبذب  ص ظان
  .  قةسةم ظعحعص بةردعضةلظةزعزذظأمةر ظعبنع ظابد)  هةققعدةسأزلةص بةرضةنلعكع

خور   ة معراس ةرنعث جةننةتلةرض ع مأمعنل دعغانلعقع  ياخش دةبولع دع  هةققع داق دئ اال مذن  : اهللا تاظ
    ة شذ  بةندعلعرعمعز ظعحعدعكع تةقؤادارالرغا بعز معراس قعل جعمع  «: ظذالر )1 (عص بئرعدعغان جةننةت ظةن

ذ   ع ب انا بعزن ةرنع(هةمدذس ع    ) نئمةتل ذنكع، اهللا بعزن ا بولس ةن اهللا غ قا يئتةآلعض عل قعلعش هاس
                                                 

  . ـ ظايةت63 سىرة مةريةم )1(
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ةقنع       ة ه ةيغةمبةرلعرع بعزض ارعمعزنعث ص ذق، صةرؤةردعض معغان بوالتت ول تاص وغرا ي ا، ت ةن بولس يئتةآلعمعض
ا مذشذ       «: دةيدذ، ظذالرغا » ظئلعص آةلدع  دةص » قعلغان ظةمةلعثالر ظىحىن سعلةرضة بئرعلضةن جةننةت مان

  . )1()يةنع صةرعشتعلةر شذنداق دةص نعدا قعلعدذ(نعدا قعلعنعدذ 
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $sΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÏΒ 7's#≈ n= ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù= yèy_ Zπ xôÜ çΡ ’ Îû 9‘# u s% &Å3¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $ uΖ ø)n= yz 

sπ xôÜ ‘Ζ9$# Zπ s) n= tæ $uΖ ø) n= y‚sù sπ s) n= yèø9 $# ZπtóôÒ ãΒ $ uΖ ø)n= y‚ sù sπtó ôÒßϑ ø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑ øt m: ¢ΟèO çµ≈ tΡù' t±Σ r& 

$̧) ù= yz u yz#u 4 x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ôm r& tÉ)Ï=≈ sƒ ù: $# ∩⊇⊆∪ §Ν èO / ä3¯Ρ Î) y‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ tβθçFÍh‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ ä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

šχθèW yè ö7è? ∩⊇∉∪  
يةنع (ظاندعن ظذنع بعر صذختا قارارضاه . 12بعز ظعنساننع هةقعقةتةن الينعث جةؤهعرعدعن ياراتتذق 

ظاندعن ظابعمةنعنع لةختة قانغا ظايالندذردذق، ظاندعن . 13ظابعمةنع قعلدذق) جايالشقان(دا  )بةححعدان
يالندذردذق، ظاندعن سأثةآكة لةختة قاننع صارحة ضأشكة ظايالندذردذق، ظاندعن صارحة ضأشنع سأثةآكة ظا

باشقا مةخلذققا ظايالندذردذق، ظةث ماهعر ياراتقذحع ) جان آعرضىزىص (ضأش قوندذردذق، ظاندعن ظذنع 
ظاندعن سعلةر . 15ظاندعن سعلةر حوقذم ظألىسعلةر. 14ظذلذغدذر) هئكمةت ؤة قذدرةت جةهةتتعن (اللة 

  . 16زذلعسعلةرتذرغذ) قةبرةثالردعن(هةقعقةتةن قعيامةت آىنع 

اهللا تاظاالنعث ظادةم ظةلةيهعسساالمنع تذصراقتعن ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرع بولغان ظعنسانالرنع بعر 
 قعلدذرذص يارعتعشنع ظأزعنعث بارلعقعغا بعر صاآعت ة سذدعن باسقذحمذ باسقذح تةرةققعتامح

  قعلغانلعقع توغرعسعدا
ة،  ذ ظايةتت اال ب اناهللا تاظ داق ياراتق  نع ظعنس الص، قان أز باش دة س انالرنعث دادعسع  عن ظانلعقع هةققع س

ادةم ظةلةيهعسساالمنع ة آعرضىزىلضةن  ظ دعن ياسعلعص شةآعلض ارا الي دعن ق ذرذق الي ان ق انلعقعنع باي  ياراتق
ةتادة .  دئدع ، دةص ظاتالدع  “الي”ظةلةيهعسساالم اليدعن يارعتعلغانلعقع ظىحىن     ظادةم  : ظبنع جةرعر . قعلعدذ  :ق

ادةم ظةلةيه دع ظ علعص حعقعل دعن ياس االم الي دع،عسس عدذر ؤة .  دئ كارا مةنعس ةتنعث ظاش ذ، ظاي ذنداقالب   ش
ادةم ظةلةيهعسساالم  ،حىنكع. رعلضةن مذناسعص مةنعدذرئظايةتنعث باش ـ ظايعغعغا ب  ارا اليدعن ياسعلعص     ظ  ق

  . صراقتذرذالينعث ظةسلع ماددعسع ت.  يارعتعلدعقذرذق اليدعن شةآعلضة آعرضىزىلضةن
ة ا ذ هةقت اال ب دعهللا تاظ داق دئ علةرنعث   :  مذن دعن س انلعقع، ظان راقتعن ياراتق علةرنع تذص اهللا نعث س

ث    ىثالر اهللا نع ارعلعص يىرىش دا ت ذص زئمعن ان بول عتعدعغان (ظعنس ذدرعتعنع آأرس الع ق ) آام
 . ))2رظاالمةتلعرعدعندذ

داق دئ   االمنعث مذن ادعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةد ظةبذمذس ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : ض
ر   ،شىبهعسعزآعشةك « دعن يعغعص ظالغان بع ة يةرلعرع ادةم ظةلةيهعسساالمنع زئمعننعث هةمم اال ظ  اهللا تاظ

عقعم ت اراتتع وس عدعن ي االمنعث ظ  . ص ادةم ظةلةيهعسس ذثا ظ ذالرنعث ت ةش دة ظ ع ظوؤالدعنعث ظعحع ان ئصعس لعنغ
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43 سىرة ظةظراف )1(
  .  ـ ظايةت20 سىرة رذم )2(
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لزئمعنغا قارع ةنلعرعنعث رةثلعرع قعزع ا ت ذالرنعث بعرعسعضة مايعل، ،اق ظ،ت اآع ب ارا ؤة ي ةبعظعتع( ق ) ت
ذداؤذد ؤة تعرمعزعمذ     . »ظةسكع ياآع ياخشع ؤة يا بذ ظعككعسعنعث بعرعنع تارتقان آئلعدذ       بذ هةدعسنع ظةب

  . شذنعثدةك رعؤايةت قعلدع
 اه ذختا قارارض ر ص ذنع بع دعن ظ دان (ظان ةنع بةححع قان(دا  )ي دذق ) جايالش ةنع قعل ذ  ظابعم ب

ةتتعكع  ذنع”ظاي تعن  “ظ اننع آأرسةتمةس ر ظعنس ةن بع اش مذظةيي ةن ظالم ان ، دئض ةلكع ظعنس عنع  ب جعنس
تة  :  ظعنساننع يارعتعشنع اليدعن باشلعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع    اهللا تاظاال . آأرسعتعدذ دةسلةص
ادةم ظةلةيهعسساالمنع (ظعنساننع  ةنع ظعنسانالرنعث ظاتعسع ظ ارات) ي دعن ي لعنع  . تعالي ذنعث نةس دعن ظ ظان

  . دعن ياراتتعي ظذنعث نةسلعنع ظاجعز مةنع يةنع)1(دعن ياراتتع)يةنع مةنع(ظةرزعمةس سذنعث جةؤهعرع 
اال دع اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ذ :  ب دعن ياراتمعدذقم اجعز مةنع ز ظ علةرنع بع ذم  ؟س ز مةل ذنع بع  ظ

ة  ةنع تذغذلغ(ؤاقعتقعح ةعي اه  ) ح ذختا ظارامض ةنع(ص داني دذق) بةححع ز ، دا قعل دعن  (بع ذنع ظابعمةنع ظ
قا ز ) يارعتعش دذق، بع ادعر بول ذ(ق قا ظ ةآعلدة يارعتعش ق ش ةث حعرايلع ادعر ) نع ظ ع ق ةن ياخش نئمعدئض

ذحعمعز ةنع م))2!بولغ ر هالةت ةنعي ي ة بع ةتتعن يةن ر هال ة  ك بع ر شةآعلض ة بع ةآعلدعن يةن ر ش ة ؤة بع
أتكعلعص ان قعلع   ي ر ظعنس تةهكةم بع ان     عنعص بولغ مذس ذنعثغا تاييارالنغ ذنع ظ ز ظ ة بع ث (ح اال  ) ظانعنع ب

  . ياتقذسعدا قعلدذق
 دذردذق ةر ظابعمةنع بولسا ظةر   ظاندعن ظابعمةنعنع لةختة قانغا ظايالن  ؤة  سأثعكع نعث ظذمذرتقا ل

 بذ سذ قعزعل   . ظايالالرنعث آأآسعدعكع سأثةآلعرعنعث ظارعسعدعن آىح بعلةن ظئتعلعص حعقعدعغان سذدذر         
  .  دئدع،قعزعل بعر قانغا ظايلعنعدذ: ظعكرعمة. ضة ظايلعنعدذعبعر لةختة قاننعث شةآل

 ظاندعن لةختة قاننع صارحة ضأشكة ظايالندذردذق     يةنع ظذن هئح قانداق شةآعلضة آعرمعضةن بعر
  . صارحة ضأشكة ظايلعنعدذ

 ظاندعن صارحة ضأشنع سأثةآكة ظايالندذردذق        ،صذت، سأثةك، صةي ؤة      يةنع بعز ظذنع باش، قول 
  . قشةآعلضة آعرضىزدىتومذرلعرع بار 
 ظاندعن سأثةآكة ضأش قوندذردذق         يةنع سأثةك، صةي ؤة تومذرالرنع يئصعش ؤة ظذالنع حعثعتعش 

 باشقا مةخلذققا ظايالندذردذق ) جان آعرضىزىص (ظاندعن ظذنع . ظىحىن ظذ شةآعلضة ضأشنع قوندذردذق    
اثالش،    بعلةن شذنعث. لعدذقؤوهنع صىيةنع ظاندعن بعز ظذنعثغا ر   قعلعش  هةرعكةت رىش، بعلعش ؤة  أآ  ظذ ظ

دع   ذققا ظايالن ر مةخل ار بع دارع ب ة . ظعقتع ذحع الل اهعر ياراتق ةث م ةتتعن (ظ ذدرةت جةه ةت ؤة ق ) هئكم
  . ظذلذغدذر
 باشقا مةخلذققا ظايالندذردذق ) جان آعرضىزىص (ظاندعن ظذنع   هذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلال ظةؤفعي

ة بعر      قةدةراد تذغذلغانصذ بولبعز مةنعنع تاآع ظذ باال: ظةنهذمانعث بذ ظايةتنعث مةنعسع   ةتتعن يةن  بعر هال
ة ي ةيمعزأهالةتض ذ ت ،تك ة       ذ ظ اال هالعتعض ك ب دعن آعحع دذ، ظان دة تذغذلع ذؤاق هالعتع دا ب ةرةققعي  غذلغان  ت
دذ دعن   قعلع دذ، ظان ة يعتع دعن باالغةتك ة آعر ، ظان لعق دةؤرعض دذ، ياش دعنع اش ـ ق        ظان دذذ ي ، رامعغا تولع

دعن   اليدذ، ظان قا باش دعن قئرعش ايعتعظان دذ  ناه ة آعرع ق هالعتعض ةنلعكتذر، قئرعلع ةنلعكعنع ، دئض  دئض
  . رعؤايةت قعلدع

لعم   ذخارع ؤة مذس ام ب ةيغةمبةر     ،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلال ظعبن  ظاب
ع  سعلةرنعث بعرعثالرنعث يارعتعلعش    هةقعقةتةن« :عؤايةت قعلعدذ ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ر   

                                                 
  . ـ ظايةتلةر8 ـــ ـ7 سىرة سةجدة )1(
  . كعحة ـ ظايةت23ـ ــ ـ20 سىرة مذرسةالت )2(
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ذر ذ،  :مذنداقت دذ  عظانعسظ دة تذرغذزعلع عرما هالعتع ىن ظعسص ق آ عقعدا قعرع ىن  . نعث قورس ق آ دعن قعرع ظان
ظاندعن بعر صةرعشتة    . ظاندعن قعرعق آىن بعر حعشلةم ضأش هالعتعدة تذرعدذ         . لةختة قان هالعتعدة تذرعدذ     

ةؤةتعلعص   عز   ظ اآع بةختس ةختلعك ي ةلعنع ؤة ب ةجعلعنع، ظةم ع، ظ ىزعدذ، رعزقعن ان آعرض ذنعثغا ج ظ
دذ      قا بذيرذلع أزنع يئزعش أت س ارةت ت دعن ظعب ان زات اهللا    . بولعدعغانلعقع اله بولمعغ قا ظع دعن باش ظذنعث

ذن        ةتتا ظ ص ه ةلعنع قعلع ةتنعث ظةم ةهلع جةنن رعثالر ظ علةرنعث بع ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن عث تاظاالنع
ث             ةهلع دوزاخنع ئلعص، ظ عرع آ عنع ظعلض ذنعثغا صىتىلض دا، ظ ةز قالغان ر ض ارعلعقع بع ةتنعث ظ ةن جةنن بعل

دذ  ةلعنع قعلع دذ-ظةم ا آعرع ةتتا   .  دة، دوزاخق ص، ه ةلعنع قعلع ةهلع دوزعخعنعث ظةم رعثالر ظ علةرنعث بع س
ذنعثغا صىتىلضعنع ظعلضعرع آئلعص       ةهلع جةنن ،ظذنعثغا بعرضةز قالغاندا، ظ دذ   ظ  -عتعنعث ظةمةلعنع قعلع

  دئدع »دة، جةننةتكة آعرعدذ
  ظذلذغدذر) هئكمةت ؤة قذدرةت جةهةتتعن(ظةث ماهعر ياراتقذحع اللة يةنع اهللا تاظاال ظاجعز بعر 

ة بعر شةآعلضة ظايالندذرذص ظذنعثدعن ب              ،جعرعم ئسذنع بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة، بعر شةآعلدعن يةن
ادة  ر ظ ةل بع ذص مذآةمم ان قعلعص بول انلعقعنع باي دعك ،م ياراتق أزع يذقعرع ةن ظأزعضة ظ أز بعل ة  مةدع س هعي

  . ظوقذدع
 علةر ذم ظألىس علةر حوق دعن س ة        ظان يعن يةن دعن آئ ارعتعلعص تذغذلغان ةردعن ي وق ي ةنع ي ي

ةبرةثالردعن (ظاندعن سعلةر هةقعقةتةن قعيامةت آىنع . ظألىسعلةر ة ب   تذرغذزذلعسعلةر ) ق ةنع يةن  عر ي
  . لعسعلةرى بارلعققا آةلتىرقئتعم

ةيدا قعلعدذ   ) قعيامةتتة(ظاندعن اهللا ظذالرنع :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة  ا ص ةنع بذ   ))1قايت  ي
ارلعق روهالر تةنلعرعضة قايتعدعغان آىن قعيامةت آىنعدة بولعدذ            ةيدا قعلعنعش ب ظذ آىندة هةممة    . قايتا ص

اراص غا، هةر بعر آعشعضة ظذنعث قعلمعشلعرع        ظئلعنعص هئسابسانالردعن  نظع  ظةضةر قعلمعشلعرع ياخشع    ، ق
  .  مذآاصات، يامان بولسا تولذق جازا بئرعلعدذ تولذقبولسا

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ sΨø) n= yz óΟ ä3s% öθ sù yìö7 y™ t, Í←!# u sÛ $ tΒ uρ $̈Ζ ä. Çtã È,ù= sƒ ù: $# t,Í#Ï≈ xî ∩⊇∠∪  

تىثالردا يةتتة قةؤةت ظاسماننع ياراتتذق، بعز مةخلذقاتتعن غاصعل بعز هةقعقةتةن سعلةرنعث ظىس 
  . 17ظةمةسمعز

  اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع ياراتقانلعقع توغرعسعدا
ة    كةن ظعدعنع ياراتقانلعقعنع بايان قعلعص ظأت راهللا تاظاال يذقعرعدا ظعنسانال    ، ظذنعث ظارقعسعدعنال يةتت
ان ق  انلعقعنع باي ماننع ياراتق لعدع ظاس قا باش اال آ. علعش العصأاهللا تاظ ع  الردانحة ه مان ؤة زئمعنن ة ظاس  يةتت

انلعقعنع ةن ظعنسانالرنع ياراتق انلعقع بعل ةردة ياراتق ر ي دذ بع ان قعلع ةلتىرىلىص باي دعكع . آ اال تأؤةن اهللا تاظ
ةلتىردع     ص آ ان قعلع ذنداق باي ذ ش ة ظعنس    : ظايةتتعم ارعتعش ظةلؤةتت ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن انالرنع ظاس

حعلعكع    انالرنعث آأص ئكعن ظعنس دذر ؤة ل أص قعيعن تعن آ ذنع(يارعتعش دذ) ب  ))2ظذقماي
االم دا ظ   نعثصةيغةمبةرظةلةيهعسس دات نامعزع ع بام ة آىن ةر جىم دعغان سىرو ه عقذي ىرة  عس ان س  بولغ

دع   نعص آةل ان قعلع ذنعثدةك باي ةجدعدعمذ ش مان ـ زئمعنال          . س عدا ظاس ىرعنعث بئش ذ س اال ب ع اهللا تاظ رن

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20نكةبذت  سىرة ظة)1(
  . ـ ظايةت57 غافعر سىرة )2(
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انلعقعنع   دعن ياراتق ادةم ظةلةيهعسساالمنع الي انلعقعنع ظاندعن ظعنسانالرنعث دادعسع ظ دذ،ياراتق ان قعلع .  باي
ةهؤال         ة ظذالردعن باشقا قعيامةت آىنعنعث ظ عرع ؤة ظذ آىندة بولعدعغان مذآاصات ـ جازاالر         لبذ سىرعدة يةن

  . بايان قعلعنغاندذر
 تىثالرد علةرنعث ظىس ةن س ز هةقعقةت ذق بع ماننع ياراتت ةؤةت ظاس ة ق ة ا يةتت ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

دع  داق دئ مان  : مذن ة ظاس دذ    -يةتت اك دةص بعلع ةنع ص ذقاتالر الل ذالردعكع مةخل ن ؤة ظ علةر )1(  زئمع س
اراتتع     اللة  )2 (آأرمعدعثالرمعكعن، اللة قانداق قعلعص يةتتة ظاسماننع بعرعنعث ظىستعدة بعرعنع قعلعص ي

ما ة ظاس ذ ظاسمانالرغا ظوخشاش  يةتت اراتتع، زئمعننعم ة قعلعص (ننع ي ةنع يةتت ةمرع  ) ي ةنعث ظ اراتتع، الل ي
دذ،  ذص تذرع ارع بول عدا ج ذالرنعث ظارعس ىم(ظ ذنع بعلدىرىش ة ب ادعر ) سعلةرض ة ق ةنعث هةممعض الل

  . ))3ظعكةنلعكعنع ؤة اللةنعث هةممة نةرسعنع تولذق بعلعدعغانلعقعنع بعلعشعثالر ظىحىندذر
ذ دع   ش ذنداق دئ ذ ش ذ ظايةتتعم ةؤةت  :نعثدةك ب ة ق تىثالردا يةتت علةرنعث ظىس ةن س ز هةقعقةت بع

عل ظةمةسمعز ذقاتتعن غاص ز مةخل ذق، بع دعغان،  ظاسماننع ياراتت اال زئمعنغا آعرعص آئتع ةنع اهللا تاظ ي
رنع بعلعص  آئتعدعغان نةرسعلة   قعص   دعغان ؤة ظاسمانغا ظأرلةص حع      عزئمعندعن حعقعدعغان، ظاسماندعن حىش      

دذر اثالر  . تذرغذحع ةردة بولم علةر قةي ة   ،س ةن بعلل علةر بعل اال س أرىص   .  اهللا تاظ عثالرنع آ اال قعلمعش اهللا تاظ
دذرذت مان   . رغذحع ر ظاس ة بع مان يةن د    ظاس ع دال ر زئمعنن ة بع ن يةن صانع، زئمع االدعن، قعلع أزعنع  اهللا تاظ  ظ

دذ  ذرذص قااللماي ث ح . يوش اال تاغنع عدعكعقعقواهللا تاظ ث تس ص   ئ ؤة دئثعزنع علةرنع بعلع عدعكع نةرس ض
ةردعكع            . رغذحعدذرذت اهللا تاظاال تاغالردعكع، دأثلةردعكع، قذمالردعكع، دئثعزالردعكع، حأللةردعكع ؤة دةرةخل

  . نةرسعلةرنعث سانعنع بعلضىحعدذر
ة   ذ هةقت دعاهللا تاظاال ب ة  :  مذنداق دئ قةتال اهللا غةيبنعث خةزعنعلعرع اهللا نعث دةرضاهعدعدذر، ظذنع ص

راقتعن   ) دةرةختعن (بعلعدذ، قذرذقلذقتعكع،دئثعزدعكع نةرسعلةرنعث هةممعسعنع اهللا بعلعدذ،     تأآىلضةن ياص
ذرذق بولسذن، مةيلع هأل           ة ظ ةر ظاستعدعكع بعرةر دان اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ ي

  . )4( لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر)اهللا غا مةلذم بولذص(ياآع قذرذق نةرسة بولسذن، هةممعسع 
 * * * * * * *  
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بعز بذلذتتعن هاجةتكة قاراص يامغذر ياغدذردذق، ظذنع زئمعندا توختاتتذق، ظذنع قذرذتذؤئتعشقا 

شذ يامغذر بعلةن سعلةرضة خورما باغحعلعرع ؤة ظىزىم باغحعلعرعنع يئتعشتىرىص . 18ظةلؤةتتة قادعرمعز
علةر  ذالردعن يةيس ار، ظ ةر ب ذن مئؤعل اغالردا نذرغ ذ ب ىن ظ علةر ظىح ةردذق، س ةن . 19ب ذر بعل ذ يامغ ش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44 سىرة ظعسرا )1(
  . ـ ظايةت15 سىرة نذه )2(
  . ـ ظايةت12 سىرة تاالق ـ )3(
  . ـ ظايةت59 سىرة ظةنظام )4(
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دذ، يئضىحعلةر )ظأستىرىص بةردذق (دةرعخعنع ) زةيتذن(تذرسعنادعن حعقعدعغان  ، ظذنعثدعن ماي حعقع
ةن ( اي بعل ذ م انلعرعنع ش دذ) ن ذالرنعث . 20مايالي ار، ظ رةت ب ة ظعب ةن سعلةرض ارؤعالردا هةقعقةت ح

علةر  عقعدعكع نةرس ىتلةر(قورس ةنع س ذغعرعمعز، ) ي علةرنع س ةن س ذن بعل ىن نذرغ علةر ظىح ذالردا س ظ
، آئمة )قذرذقلذقتا(بعلةن )يةنع تأضة ؤة ظأآىزلةر(ظذالر . 21مةنصةظةتلةر بار، ظذالرنعث ضأشعنع يةيسعلةر

 . 22يىك توشذيسعلةر) دئثعزدا(بعلةن 
سىملىآلةرنع، دةل ـ دةرةخلةرنع ؤة تأت صذتلذق هايؤانالرنع اهللا تاظاالنعث يامغذرنع، ظأ

  لعقع توغرعسعداياراتقان
بعز بذلذتتعن هاجةتكة قاراص يامغذر ياغدذردذق يةنع اهللا تاظاال بذ ظايعتعدة يامغذرنع ياغدذرذص 

ةن    ة بةرض ارةت بةندعلعرعض ةنلعكعدعن ظعب دعغان ن  ،بةرض ع بولماي اناص بولغعل دذ  ئ س ان قعلع ع باي اهللا . معتعن
ذرنع اال يامغ ان تاظ ذنعثغا بولغ ىردكهاجةت، ظ اراص حىش ةرنع ؤ. عة ق ع ؤة ظأيل ذنع زئمعنالرن ة ةظ يران

اآع زعراظةتلةرضة ؤة م       ئقعلعؤ از حىشىرمعدع    ئؤعلةرضة ي ئتعدعغان دةرعجعدة جعق ي . تعشمةيدعغان دةرعجعدة ظ
ىن       الر ظىح قا ظعش دعن باش ش ؤة ظذنعث ذغذرذش، ظعحع ةرنع س ةن يةرل ذنعث بعل ذرنع ظ اال يامغ اهللا تاظ

نع آأص ظعحعدعغان ؤة   ذك س هةتتا معسعر زئمعنعدة   . ة قاراص حىشىردعهاجةتلعرعضتا، ظذالرنعث   صايدعلعنعش
ئكعن ت رعذل عنع آ  ص ذرنعث يئغعش ة يامغ اال س   تىرةأقع ظىستعض ا اهللا تاظ دعغان زئمعنغ قا ذلمةي نع باش

ةلتىرىص ب داق زئمعن . ةردعشةهةرلةردعن آ دعغان زئمعن”مذن دذ“بعرنةرسة ظىنمةي : مةسعلةن.  دةص ظاتعلع
ا  عر زئمعنعغ اال معس ل دةرياسع ” اهللا تاظ ث “نع ةلتىرىص  نع ىيعنع آ ع ”. ةردع بس ل دةرياس ث“نع ىيع  نع  س

تان عللةردة     ئ آدعنهةبةشعس دعغان صةس ذر ياغع تاندا يامغ ذص، هةبةشعس دعغان بول ع ”لع ل دةرياس ث“نع   نع
ع    ئرعق الين تاندعن س ىيع هةبةشعس تعصس عر   ظئقع ىن معس ع ظىح ةت تئرعش عرلعقالرنعث زعراظ ئلعص معس  آ

اليدذ زئ ا تاش ع . معنعغ ذق  ،حىنك ع تذزل عر زئمعن ذص  معس انلعق    (  بول ة زعي ةتنعث ظىنىشعض دعن زعراظ زئمعن
  .  زئمعندذرعغانتذرعد ظأرلةص ورش) بولغان

ان ؤة ضذناهالرنع آةحىرض            حع زات اهللا تاظاالنع  ىشةصقةتلعك، هةممة نةرسعنع بعلعص تورغذحع، معهرعب
  . زهةممة آةمحعلعكلةردعن صاك دةص تذنذيمع

 دا توختاتتذق ذتتعن آى    ظذنع زئمعن ةنع يامغذر بذل بعز  . كةن هامان ظذنع زئمعندا توختاتتذق     حي
د ذرنع عنزئمعن ذنع ظ ىىمىرس يامغ دعن ظ تىؤئلعص ظان دعغان  عس ةتكىزىص بئرع ة ي دعكع ظىسىملىآلةرض

  . قابعلعيةتنع قعلدذق
ادعرمعز ة ق قا ظةلؤةتت ذنع قذرذتذؤئتعش ز يامغ ظ ذبادا بع ةنع م ان ي لعقنع خالعغ ذر ياغدذرماس
اق  ذق،بولس ذنع قعالتت ة ظ دذرماي .  ظةلؤةتت ة ياغ علةرنعث ظىستىثلةرض ذرنع س ز يامغ ذبادا بع ورل،م  قذ ش
ة اق          يةرلةرض ان بولس نع خالعغ ا ياغدذرذش أل ـ باياؤانالرغ ذق  ، ؤة ح ذنداق قعالتت ة ش ز  .  ظةلؤةتت ذبادا بع م

ذ ذايدعالنغعلع بولمايدعغان ت  يامغذرنع ظعحعش ياآع يةرلةرنع سذغذرذش ظىحىن ص        قعلعؤئتعشنع خالعغان    قزل
ذق ،بولساق ىنداق قعالتت ة ش ايت  .  ظةلؤةتت مانغا ق ا حىشمةي ظاس ذرنعث زئمعنغ ز يامغ ذبادا بع قعص  حععصم

اق عتعشئآ ان بولس ذق ،نع خالعغ ىنداق قعالتت ة ش ذنعث    .  ظةلؤةتت كةندة ظ ا حىش ذر زئمعنغ ز يامغ ذبادا بع م
ة شىنداق    ،نع خالعغان بولساق    عتعشئة صايدا ظااللمايدعغان يةرلةرضة ظئقعص آ     سعلةر بارالمايدعغان ؤ    ظةلؤةتت

ذق ئكعن. قعالتت ى     ،ل اتلعق س ايعتع ت ماندعن ناه ة ظاس ص سعلةرض ةت قعلع ةت ؤة مةرهةم اال رةهم  اهللا تاظ
ذنع يةرل ذ ظ،حىشىرىص ةردع ؤة ظ وختعتعص ب دا ت ة سعثدىرىص ب نع زئمعن دعةالقالرنع صذةرض شذنعث . يدا قعل
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ةر سذغذر   ةر ؤة مئؤعل ذالقالر ؤة ظئرعق ـ     عبعلةن زعراظةتل دعظأستةث لعدعغان ب ا آةل سعلةرمذ ؤة . الر بارلعقق
  .  بعلةن يذيذنعسعلةر ؤة صاآعزلعنعسعلةرذظذ س. دعن ظعحعسعلةرذماللعرعثالرمذ شذ س

  . شىآىرلةر بولسىناهللا تاظاالنعث بعزلةرضة بةرضةن بذ نئمةتلعرع ظىحىن اهللا تاظاالغا معثالرحة 
شذ يامغذر بعلةن سعلةرضة خورما باغحعلعرع ؤة ظىزىم باغحعلعرعنع يئتعشتىرىص بةردذق  يةنع
ماندعن حىشىر رسعلة ة ظاس ق     ىلض ىك حعرايلع ق ؤة ظىزىمل ارقعلعق خورمعلع ذر ظ ةن يامغ تان ،ض  لعق بوس

ةردذق  صقعلع  باغالرنع بةرصا  ىزىم   .  ب ةر ياخشع آأرعدعغ   خورما ؤة  ظ ةر ظعدع   ظةرةبل شذنعثدةك اهللا  . ان مئؤعل
رت آعشعلعرعضعمذ شذآرانعسعنع ظئيتعص بواللمايدعغان دةرعجعدة ظذالر ياخشع آأرعدعغان        ذتاظاال هةر بعر ي   
  . مئؤعلةرنع بةردع

 سعلةر ظىحىن ظذ باغالردا نذرغذن مئؤعلةر بار      ممة  ةيةنع سعلةر ظىحىن ظذ باغالردا مئؤعلةرنعث ه
ار  دعن ب ة اهللا. تىرلعرع ذ هةقت اال ب دع  تاظ داق دئ ةرنع    :  مذن ةن زعراظةتل ذر بعل ذ يامغ ة ش ة سعلةرض الل

  . ))1ظأستىرىص بئرعدذ، زةيتذن، خورما، ظىزىم ؤة تىرلىك مئؤعلةرنع ظأستىرىص بئرعدذ
 ذالردعن يةيسعلةر ةنع سعلةر ظذ باغالرنعث    ظ اراص هذزذرلعنعسعلةر ؤة    آأرآةمي  ؤة حعرايلعقعغا ق

  . رعدعن يةيسعلةرظذنعث مئؤعلع
 ظأستىرىص بةردذق(دةرعخعنع ) زةيتذن(شذ يامغذر بعلةن تذرسعنادعن حعقعدعغان(  تذرسعنا بعر

العمالر. تاغنعث ظعسمعدذر ةزع ظ انلعقع : ب ةر بولغ دا دةرةخل ذ تاغ ذبادا “تذرسعنا”ظىحىن ظ دع، م  دةص ظاتال
اتعالتتع “تاغ” ،ظذنعثدا دةرةخلةر بولمعغان بولسا   تذرسعنا  . راستعنع بعلضىحعدذر  اهللا تاظاال  .  دئدع ، دةصال ظ

ا ت،بولس أز ع ظىس االمغا س ا ظةلةيهعسس اال مذس اندة اهللا تاظ دذر قعلغ لعرعدعكع .  تاغ ذنعث ظةتراص ذ ؤة ظ ظ
  . تاغالردا زةيتذن دةرةخلعرع باردذر

 ىحعلةر دذ، يئض اي حعقع دعن م ةن (ظذنعث اي بعل ذ م انلعرعنع ش دذ) ن دعن  مايالي ةنع ظذنعث  ي
  . يعشع ظىحىن صايدعلعق بولغان ماي ؤة زةيتىنالر حعقعدذئيعضىحعلةر نانلعرعغا قوشذص ي

 مذنداق دئضةنلعكعنع   نعثرةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم    ظابدع ظعبنع هذمةيد ظأمةر   
دذ ةت قعلع انلعرعثالر(سعلةر «: رعؤاي ذن) نعن ةر زةيت ةن يةثل ع بعل اي بةرآ ،حىنكع.  مئي ذ م ر  ظ ةتلعك بع
  .  ؤة ظعبنع ماجعلةرمذ رعؤايةت قعلدععبذ هةدعسنع تعرمعز» دةرةختعن حعقعدذ

 ذالرنعث قورسعقعدعكع نةرسعلةر ار، ظ ةنع سىتلةر (حارؤعالردا هةقعقةتةن سعلةرضة ظعبرةت ب ) ي
، علةربعلةن سعلةرنع سذغعرعمعز، ظذالردا سعلةر ظىحىن نذرغذن مةنصةظةتلةر بار، ظذالرنعث ضأشعنع يةيس

ةنع   يىك توشذيسعلةر) دئثعزدا(، آئمة بعلةن )قذرذقلذقتا(بعلةن )يةنع تأضة ؤة ظأآىزلةر (ظذالر  اهللا ي
ة،  ذ ظايةتت اال ب ع     تاظ ايدعلعنعش يوللعرعن ذنلعغان ص ىن نذرغ دعلعرع ظىح ايؤانالردا بةن ذتلذق ه ذت ص  ت

ايرعلعص   ئ نعث ماياق ـ ت   ظذالر بولسا بةندعلةرنعث ظذ هايؤانالر  . قعلغانلعقعنع بايان قعلعدذ زةك ؤة قاندعن ظ
ان سىتلعرعنع ظعحعشلعرع، ضأشلعرعدعن ي ذلغان ئيعحعقق دعن توق ؤعتلعرع ؤة تىآلعرع ذثلعرع، تع شلعرع، ي

 ظارتعص يعراق ـ يعراق     ظذالرغا معنعشلعرع ؤة يىك ـ تاقلعرعنع  ظذالرنعث ظىستعضةآعيعملةرنع آعيعشلعرع،
  . يةرلةرضة ظئلعص بئرعشلعرعدذر

ة  ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذك :  مذن ذالر ي ا  -ظ علةر جاص اقلعرعثالرنع س ةن - ت ةققةت بعل  مذش
ةن      ة هةقعقةت ارعثالر سعلةرض علةرنعث صةرؤةردعض دذ، س أتىرىص بارع ا آ دعغان جايالرغ تعص باراالي اران يئ ظ

قةتلعكتذر ؤة مئهرعباندذر   ذالر ظىحىن هايؤانالرن    )2( شةص ةن  ) قذدرةت (ع ظذالر بعلمةمدذآع، ظ ولعمعز بعل ق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11 سىرة نةهل )1(
  . ـ ظايةت7 سىرة نةهل ـ )2(
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ةردذق، ظذالر      ،  خةلق ظةتتذق، ظذالر هايؤانالرنع باشقذرذص تذرغذحعالردذر      هايؤانالرنع ظذالرغا بويسذندذرذص ب
دذ     عنع يةي دذ، بةزعس عنع معنع ث بةزعس ذ هايؤانالرنع ىتلعرعنع     ، ظ ايدعلعنعدذ ؤة س ايؤانالردعن ص ذ ه ذالر ش ظ

  . )1(شىآىر قعلمامدذ؟) نئمةتلعرعضةصةرؤةردعضارعنعث بذ (ظعحعدذ، ظذالر 
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ù= y™ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθ s% tΑ$s) sù ÏΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ /ä3 s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν ã ö xî ( Ÿξ sùr& tβθà)−G s? 

∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù (# àσ n= yϑ ø9$# tÏ% ©!$# (#ρã xx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθs% $tΒ !# x‹≈ yδ ωÎ) Ö |³o0 ö/ä3 è=÷W ÏiΒ ß‰ƒÍ ãƒ βr& Ÿ≅Ò x tG tƒ öΝà6ø‹ n= tæ öθs9 uρ 

u !$x© ª! $# tΑ u“Ρ{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n= tΒ $̈Β $uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈ pκ Í5 þ’ Îû $uΖ Í←!$ t/#u t,Ï!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) 7≅ ã_ u‘ Ïµ Î/ ×π̈Ζ Å_ (#θÝÁ −/ uyI sù 

Ïµ Î/ 4 ®Lxm &Ïm ∩⊄∈∪  
يالغذز ! (ظع قةؤمعم«: ة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، نذه ظئيتتعبعز هةقعقةتةن نذهنع قةؤمعض

ذد  ةنعث ظازابعدعن ) بةرهةق (اللة غا ظعبادةت قعلعثالر، سعلةرضة ظذنعثدعن باشقا هئح مةب وق، الل ) ي
بذ صةقةت سعلةرضة ظوخشاش بعر «: ع ظعمانسعز آاتتعالر ظئيتعشتعظذنعث قةؤمعدعك. 23»قورقمامسعلةر؟

ة ظعنساندذر،  ةر الل ذؤالماقحع، ظةض ذ سعلةردعن ظىستىن بول ةيغةمبةر ظةؤةتعشنع (ظ دع، ) ص خالعسا ظع
ا  ذرذنقع ظات أزنع ب داق س ةتتع، بذن تعلةرنع ظةؤةت ة، صةرعش ان -ظةلؤةتت وؤعلعرعمعزدعن ظاثلعغ  ب

  . 25»ظذ صةقةت بعر مةجنذندذر، سعلةر ظذنع بعر مةزضعل آىتىثالر. 24ظةمةسمعز

  ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعداؤة م نذه ظةلةيهعسساال
اال اال ناهللا تاظ ذنعث ذه ظةلةيهعسس ةؤملمنع، ظ ا   ق دعن، اهللا تاظاالغ اتتعق ظازابع ث ق عرعنع اهللا تاظاالنع

ةن، ب دعغان ذشئرعك آةلتىرض ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانالردعن ظالع يرذقعغا قارشعلعق آأرسةتكةن ؤة ص
اهالندذرذش  دعن ظاض رعص       ظعنتعقامع ةؤةر بئ ةهؤالالردعن خ دعكع ظ ةن ؤاقتع ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ىن ص  ظىح

! ظع قةؤمعم«: بعز هةقعقةتةن نذهنع قةؤمعضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق، نذه ظئيتتع: ةيدذمذنداق د
ذد ( ئح مةب قا ه دعن باش ة ظذنعث ثالر، سعلةرض ادةت قعلع ا ظعب ة غ ذز الل ةنعث ) بةرهةق(يالغ وق، الل ي

  يةنع سعلةر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشتعن قورقمامسعلةر؟ »قورقمامسعلةر؟) عنظازابعد
: ظذنعث قةؤمعدعكع ظعمانسعز آاتتعالر ظئيتعشتع :غان ظعدع ظذالرنعث جاؤابع مذنداق بول حاغدابذ

ذؤالماقحع « تىن بول علةردعن ظىس ذ س اندذر، ظ ر ظعنس اش بع ة ظوخش ةقةت سعلةرض ذ ص ذ   ب ةنع ب ي
ةيغةمبة ا بول      ؤاةرلعكنع دص تىن ؤة آاتت علةردعن ظىس ةن س ش بعل ة ظ ،ؤالماقحعذقعلع ذ سعلةرض اش  بذم وخش

  . نذ قانداق بولذص بذنعثغا آةلس،ستعن ؤةهيع سعلةرضة آةلمة،كةنعظادةمدذر، ظذنداق بولغان ظ
 داق ) صةيغةمبةر ظةؤةتعشنع (ظةضةر اللة ةتتع، بذن  خالعسا ظعدع، ظةلؤةتتة، صةرعشتعلةرنع ظةؤةت

ا ذرذنقع ظات ان ظةمةسمعز-سأزنع ب وؤعلعرعمعزدعن ظاثلعغ ذالر  ب ةنع ظ ةيغةمبةر :ي اال ص  مذبادا اهللا تاظ
ةلكع ق    ةي ب اندعن ظةؤةتم ةيغةمبةرنع ظعنس ا ص ةتتع ظةؤةتعشنع خالعس تعلةردعن ظةؤةت عدعكع صةرعش ز .ئش  بع

  .  دةيدذ،ع ظاثلعمعغان ظعدذقنعنعجدادلعرعمعزدعن صةيغةمبةرنعث ظعنسانالردعن بولغةزامانالردعن بعرع ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر73ـ ـــ ـ71ة ياسعن سىر )1(
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ظذ صةقةت بعر مةجنذندذر نع سعلةرضة صةيغةمبةر قعلعص ئ اهللا تاظاال م،لعشعص قالغاحقائيةنع ظذ ظ
  .  دةيدذ، حىشىردعيظةؤةتتع ؤة ماثا ؤةهع

 ىثالر عل آىت ر مةزض ذنع بع علةر ظ علةر   س ةنع س ذنعثي ة يولذق ،ظ ث هادعسلعرعض نع عشع زاماننع
  . ظاخعرع ظىنعثدعن قذتذلعسعلةر. مةزضعلضعحة سةؤر قعلعثالربعر . رىثالآىت

 * * * * * * *  
 tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÏΤ öÝÇΣ $# $ yϑ Î/ Èβθç/¤‹ Ÿ2 ∩⊄∉∪ !$ sΨ øŠxm÷ρ r' sù Ïµø‹ s9 Î) Èβ r& ÆìsΨ ô¹ $# y7 ù= à ø9 $# $ sΨÏ⊥ ãŠôã r' Î/ $ sΨ ÍŠômuρ uρ # sŒÎ* sù 

u !$y_ $ tΡÞ ö∆r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $#   ô7 è= ó™$$ sù $pκ Ïù ÏΒ 5e≅ à2 È ÷y` ÷ρy— È ÷uΖ øO$# y7 n= ÷δ r&uρ ω Î) tΒ t,t7 y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑ öθs) ø9 $# öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ 

( Ÿω uρ  É_ö7 ÏÜ≈sƒ éB ’ Îû tÏ% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß ( Νåκ ®ΞÎ) šχθè% {øó–Β ∩⊄∠∪ # sŒÎ* sù |M ÷ƒuθ tG ó™ $# |MΡ r&  tΒ uρ y7 yè̈Β ’ n?tã Å7 ù= à ø9$# È≅ à) sù 

ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# $sΨ9 ¤f tΡ z ÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# šÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊄∇∪ ≅ è% uρ Éb>§‘  É_ ø9 Í“Ρr& Zωu”∴ãΒ % Z. u‘$t7 –Β |MΡ r&uρ ãö yz 

t,Ï!Í”∴ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ βÎ) uρ $̈Ζ ä. tÏ= tG ö7 ßϑ s9 ∩⊂⊃∪  
ذالر مئنع ! صةرؤةردعضارعم «): ظذالرنعث ظعمان ظئيتعشعدعن ظىمعدعنع ظىزضةندعن آئيعن (نذه  ظ

بعزنعث آأز ظالدعمعزدا «: بعز نذهقا. 26دئدع» يالغانغا حعقارغانلعقلعرع ظىحىن ماثا ياردةم بةرضعن
ان ؤةهيعمعز بويعحة آئمة ياسعغعن، بعزنعث بذيرذقعمعز يئتعص آةلضةن ؤة تونذردعن سذ  ظئتعلعص حعقق

تعن )  حعشع بولذص-ةرآةك ظ(حاغدا، آئمعضة هايؤانالردعن  ذ ظئبعر جىص ؤالغعن، ظاظعلةثدعكعلةرنعم لع
) ظأزلعرعضة. (لعؤالغعن، ظذالرنعث ظعحعدعكع هاالك بولذشقا هأآىم قعلعنغانالر بذنعثدعن مذستةسنا ظئ

صان وت(، ظذالر حوقذم ) شاصاظةت قعلمعغعنيةنع ظذالرغا(زذلذم قعلغانالر توغرعسعدا ماثا سأز ظاحمعغعن 
سةن بعلةن بعللة بولغان مأمعنلةر بعلةن آئمعضة  .27دةص ؤةهيع قعلدذق » غةرق قعلعنعدذ ) باالسعدا

ةغا خاستذر «: حعققان حئغعثدا  ذزغان الل . 28دئضعن » جعمع هةمدذسانا بعزنع زالعم قةؤمدعن قذتق
ظةث ياخشع ) دوستلعرعثنع (ك مةنزعلضة حىشىرضعن، سةن مئنع مذبارة ! ظع صةرؤةردعضارعم «: هةمدة

ةقعل (هةقعقةتةن بذنعثدا . 29دئضعن» ظورذنالشتذرغذحعسةن ذهنعث ظىممعتعنعث ظعشلعرعدا ظ ةنع ن ي
ةن (نذرغذن ظعبرةتلةر بار، بعز بةندعلةرنع ) ظعضعلعرع ظىحىن  ةؤةتعش بعل ةيغةمبةرلةرنع ظ ة ) ص ظةلؤةتت

  . 30سعنايمعز
ةردة   اهللا تاظاال  اردةم بئرعش     اهللا تاظاالدعن    نذه ظةلةيهعسساالمنعث      ، بذ ي نع عقةؤمعضة قارشع ظأزعضة ي

ا قعلغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع           تعلةص   ذه : دذظ دعنع (ن ان ظئيتعشعدعن ظىمع ذالرنعث ظعم ظ
»  ياردةم بةرضعنظذالر مئنع يالغانغا حعقارغانلعقلعرع ظىحىن ماثا! صةرؤةردعضارعم«): ظىزضةندعن آئيعن

دع ة       دئ ر ظايةتت ة بع اال يةن عدا اهللا تاظ انلعقع توغرعس ا قعلغ ة قارشع دذظ االمنعث قةؤمعض ذه ظةلةيهعسس ن
دع  داق دئ ارعغا : مذن ذ صةرؤةردعض ن   «: ظ اردةم قعلغع دعم، ي وزةك قعلعن ةن ب ةن م ا » هةقعقةت دةص دذظ

  . ))1قعلدع
االمنع    ذه ظةلةيهعسس اال ن دا اهللا تاظ ذ حاغ ر آ ايعتع ناهب ذختا بع قا، ظ ئ ص ة ياساش ىملأم آلةردعن، ىس

مئؤعلةردعن ؤة ظذنعثدعن باشقا هةرخعل نةرسعلةردعن ظئلعص آئمعضة سئلعشقا، هةر تعصتعكع هايؤانالر ؤة               

                                                 
  . ـ ظايةت10 سىرة قةمةر )1(
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ةك ـ حعش       ذق الردعن ظةرآ ر عش ذص بع تعن ظةر بول قا، ئ جىص عظاظعلعش اي دعكعلةرلعس ان ظئيتم االك دعن ظعم  ه
ن  أآىم قعلع ع ه ةن عص آةتبولذش ةن ظوغك الع بعل دعنظاي قعلعرعنع ؤة  لع ا  (باش ان ظازغعن ان ظئيتق ظعم

  . راستعنع بعلضىحعدذراهللا . دعذيرذآئمعضة حعقعرعشقا ب) آعشعلةرنع
)صاظةت قعلمعغعنيةنع ظذالرغا شا(زذلذم قعلغانالر توغرعسعدا ماثا سأز ظاحمعغعن ) ظأزلعرعضة( ،

ذم  ذالر حوق عدا وت(ظ ان باالس ةرق قعلعن) ص دذغ ذرنعث      »ع اتتعق يامغ ة ق ذالرنعث ظىستعض ةن ظ ةنع س ي
دذرذيا دا غ ةن ؤاقتعث انلعق ،لغانلعقعنع آأرض قةت ؤة معهرعب ذالرغا شةص ةتكعث ظ ذن  آأرس ئلعص قالمعس .  آ

ارزذ قعلعص يىرمة    ئلعدعغان ظازابنعث آ    ئ ظذالرغا آ   ، دةص نظذالرنع ظعمان ظئيتعص قاالرمعكع       . حعكعشعنعمذ ظ
بذ  . تتعمةآىم قعلعؤ أ دةص ه ، باالسع بعلةن هاالك قعلعنعدذ    ذصرع هالعتعدة س   ذذالر آ  مةن ظذالرغا ظ   ،حىنكع

  . دع بايان قعلعنيقعسسة سىرة هذددا تةصسعلع
 جعمع هةمدذسانا بعزنع «: سةن بعلةن بعللة بولغان مأمعنلةر بعلةن آئمعضة حعققان حئغعثدا

دا اهللا تاظاالنع ظةسلةش        قاتناش    دئضعن » زالعم قةؤمدعن قذتقذزغان اللةغا خاستذر  قذراللعرعغا حعققان
دع  داق دئ اال مذن عدا اهللا تاظ ة   : توغرعس ة ظىستعض اراتتع، سعلةرض ع ي ذقاتالرنعث تىرلعرعن ىتىن مةخل ة ص الل

اراتتع  ارلعقالرنع ي ايؤان قات ىن ه عثالر ظىح ة ؤة معنعش ىن آئم عثالر ظىح ذالرنعث . حعقعش علةر ظ دعن س ظان
انلعرعثالرد  ة حعقق لةص ظىستعض ع ظةس ارعثالرنعث نئمعتعن ةن   «: ا صةرةؤردعض ذندذرذص بةرض ذنع بويس ة ب بعزض
قادعر ظةمةس ظعدذق، بعز هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعمعزنعث دةرضاهعغا       ) معنعشكة(زات صاآتذر، بعز ظذنعثغا     

  . ))1دئضةيسعلةر» قايتقذحعالرمعز
ذ ب   ث ب االم اهللا تاظاالنع ذه ظةلةيهعسس كةن  ظغا بويسذنذصعيرذقذ ن ة ظةضةش داق  ة ظادةملأزعض ة مذن رض

دع دذر  «: دئ مع بعلةن ث ظعس ع اهللا نع ع ؤة توختعش ث مئثعش ثالر، آئمعنع ة حعقع ذه  ))2آئمعض ةنع ن ي
   .  ظئيتتعنعث ظعسمع بعلةن بولعدعغانلعقعنع اهللا تاظاالنعثشععؤة توخت شعلعظةلةيهعسساالم آئمعنعث قوزغ

د   االمنع آئمع ذه ظةلةيهعسس اال ن اد ظ اهللا تاظ االنع ي كةندعمذ اهللا تاظ كة ب ئعن حىش داق ذتعش يرذص مذن
ظةث ) دوستلعرعثنع (مئنع مذبارةك مةنزعلضة حىشىرضعن، سةن ! ظع صةرؤةردعضارعم «: هةمدة: دئدع 

  . دئضعن» ياخشع ظورذنالشتذرغذحعسةن
 ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن (هةقعقةتةن بذنعثدا ذهنعث ظىممعتعنعث ظعشلعرعدا ظ ةنع ن ذ ) ي ن نذرغ

ار  ةر ب ةرنع ق ي ظعبرةتل ث مأمعنل اال   ذةنع اهللا تاظاالنع عدا، اهللا تاظ االك قعلعش عرالرنع ه دذرذص، آاص تذل
ةيغةمبةرلةرنعث ظئلعص آةلضةن ؤةهع   ي ؤةهع تةرعصعدعن حعل ظعكةنلعكعنع، اهللا  تسعدة راس  ي ظئلعص آةلضةن ص
أزعتاظاالنعث دعغانلعقعنع، هةممعضة آىحعنعث ي ظ اننع قعلع دئ خالعغ ارلعق نةرسعلةرنع غانلعقععتع نع ؤة ب
دعغانلعقعنع آأرسعتعص ذبعلعص ت دعغانرع اردذر ،بئرع ةر ب اآعت ؤة هأججةتل ذنلعغان ظوحذق ص ز .  نذرغ بع

  . ظةلؤةتتة سعنايمعز) صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتعش بعلةن(بةندعلةرنع 
 * * * * * * *  
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  .كعحة ـ ظايةت14ـ ــ ـ12 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41 سىرة هذد )2(
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ßøt wΥ tÏOθãèö7 yϑ Î/ ∩⊂∠∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) î≅ã_ u‘ 3“ uyI øù$# ’n? tã «! $# $ \/ É‹ Ÿ2 $ tΒ uρ ßøt wΥ …çµ s9 šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊂∇∪ tΑ$s% 
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öΝ ßγ≈ sΨ ù= yèyf sù [!$ sVäî 4 # Y‰÷èç7 sù ÏΘöθs) ù= Ïj9 tÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊆⊇∪    

ةيدا قعلدذق  ةؤمنع ص ر ق ذالرغا ظأزلعرعنعث . 31ظذالرنع هاالك قعلغاندعن آئيعن باشقا بع بعز ظ
ة ) ظذظئيتتع. (ظةؤةتتذق) يةنع هذدنع (ظعحعدعن بعر صةيغةمبةرنع  ثالر، سعلةرض ادةت قعلع ال ظعب اهللا غع
ظذنعث قةؤمعنعث . 32ر؟قورقمامسعلة) ظازابعدعن( اهللا نعث .يوقتذر) بةرهةق(ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد 

آاصعر بولغان، ظاخعرةت مذالقاتعنع يالغانغا حعقارغان ؤة بذ دذنيادا بعز تةرةصتعن باياشات تذرمذشقا ظعضة 
بذ صةقةت سعلةرضة ظوخشاش بعر ظعنساندذر، ظذ سعلةر يئضةننع يةيدذ، «: قعلعنغان آاتتعلعرع ظئيتتع 
دذ  ةننع ظعحع علةر ظعحك علةر ظأز. 33س ةر س اثالر، ظةض ةت قعلس انغا ظعتاظ ر ظعنس ا ظوخشاش بع ةثالرغ

ظذ سعلةرنع، سعلةر ظألىص توصعغا ؤة . 34شىبهعسعزآع، ظذ حاغدا سعلةر حوقذم زعيان تارتقذحعالرسعلةر
اهالندذرامدذ؟  علةر، دةص ظاض يعن تعرعلعس دعن آئ تعخانغا ظايالنغان ذرذق ظذس ة . 35ق سعلةرض

بعزنعث مذشذ دذنيادعكع هاياتعمعزدعن باشقا هايات يوقتذر، . 36اقتذرظاضاهالندذرذلغان ظعش تولعمذ يعر
، بعز )يةنع بعر تةرةصتعن ظألىص تذرعمعز ؤة بعر تةرةصتعن تذغذلذص تذرعمعز(بعز ظألعمعز ؤة تعرعلعمعز 

ةيمعز ا تعرعلم ذنعثغا . 37قايت ز ظ دذر، بع ذغان ظادةم اننع توق دعن يالغ ة نامع ةقةت الل ذ ص ظ
ا ! صةرؤةردعضارعم«: هذد ظئيتتع . 38»زظعشةنمةيمع ظذالر مئنع يالغانغا حعقارغانلعقلعرع ظىحىن ماث

عن  اردةم بةرض ع . 39»ي ة ظئيتت اي « : الل ذزذنغا قالم ذالر ظ ا (ظ عر بولغانلعقلعرعغ ةت ) آاص نادام
لعؤةتتذق، ظذالرنع بعز ألجة قع. ظذالر هةقلعق رةؤعشتة قاتتعق ظاؤاز بعلةن هاالك بولدع. 40»حئكعدذ

  . 41يعراق بولسذن) زالعم قةؤم اللةنعث رةهمعتعدعن
  ظاد ياآع سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

ةؤمنع ص       ر ق قا بع يعن باش دعن آئ االمنعث قةؤمع ذه ظةلةيهعسس ةردة ن ذ ظايةتل اال ب يدا ةاهللا تاظ
العمالر ظعختعالص قعلعشعص    بذ قةؤمنعث قايسع قةؤم ظعكةنلعكع توغرعسعد      (.قعلغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ   ا ظ

دع العمالر) قال ةزع ظ دذر : ب اد قةؤمع ةؤم ظ ذ ق ع. ب ةؤمعنعث  ،حىنك االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس ةؤمع ن اد ق  ظ
دع،آةينعدعن آةلضةن قةؤمدذر  العمالر .  دئ ةزع ظ ذالر سةمذد قةؤمعدذر : ب ةؤمنعث ،حىنكع. ب ذ ق اال ب  اهللا تاظ

دا ةقلعق رةؤع: قعسسعسعنعث ظايعغع ذالر ه دع ظ االك بول ةن ه اؤاز بعل اتتعق ظ تة ق دع ش ذ . (دئ ةنع ب ي
ازابع   ،قةؤمنعث قاتتعق ظاؤاز بعلةن هاالك قعلعنغانلعقعنع بايان قعلدع     اؤاز ظ اتتعق ظ  بعلةن هاالك بولذص     ق

وران بعلةن هاالك بولغاندذر                  ،آةتكةن قةؤم  اتتعق ب اد قةؤمع ق اد قةؤمع ظةمةستذر، ظ ) سةمذد قةؤمعدذر، ظ
ةؤةتتع     اهللا . دئدع  ةيغةمبةر ظ ةيغةمبةر ظذالرنع شئرعكع يوق بعر اهللا     . تاظاال بذ قةؤملةرضة ص ادةت   ص غعال ظعب

ةيغةمبةر ظأزلعرعضة   ةتتعقعلعص، ظذنعثغا قارشعلعق آأرس    ظذالر صةيغةمبةرنع ظعنكار    . قعلعشقا حاقعردع  ، ص
انلعقع ظىح ادةم بولغ اش ظ ارتظوخش اش ت تعن ب ذنعثغا ظةضعشعش ا ةت آ، قعيامتعىن ظ ع اهللا تاظاالغ ىن
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ا تعرعلعشنع ظعنكار قعلعص مذنداق دئدع              ذظ ألىص : حرعشعشقا ظعشةنمةي ؤة قايت ذ سعلةرنع، سعلةر ظ ظ
اهالندذرامدذ  علةر، دةص ظاض يعن تعرعلعس دعن آئ تعخانغا ظايالنغان ذرذق ظذس عغا ؤة ق ة  ؟توص سعلةرض

هاياتعمعزدعن باشقا هايات يوقتذر، بعز بعزنعث مذشذ دذنيادعكع ، ظاضاهالندذرذلغان ظعش تولعمذ يعراقتذر
، بعز قايتا )يةنع بعر تةرةصتعن ظألىص تذرعمعز ؤة بعر تةرةصتعن تذغذلذص تذرعمعز(ظألعمعز ؤة تعرعلعمعز 

ظذ (يةنع  »ظذ صةقةت اللة نامعدعن يالغاننع توقذغان ظادةمدذر، بعز ظذنعثغا ظعشةنمةيمعز، تعرعلمةيمعز
عدعمةن اهللا تاظاال    ةيغةمبةر، )  ظةؤةتعلضةن نتةرعص ا) مةن سعلةرنع دوزاخنعث ظازابعدعن   (ص مةن عالندذرهظاض

دعن خةؤةر بلؤة قعيامةت آىنعنعث ظةهؤال ذنعثغا (رعمةن دئضةن سأزلعرعدة يالغانحعدذر، ئعرع شذثا بعز ظ
  ). ظعشةنمةيمعز

دا ذ حاغ ا  ،ب ا دذظ ةص اهللا تاظاالغ اردةم تعل ذالرغا قارشع ظأزعضة ي ةيغةمبةر ظ دع ص داق دئ : قعلعص مذن
»ظذالر مئنع يالغانغا حعقارغانلعقلعرع ظىحىن ماثا ياردةم بةرضعن! صةرؤةردعضارعم« .  

داق د      ص مذن ةت قعلع عنع ظعجاب ذنعث تعلعض اال ظ د ةاهللا تاظ اي « : ذي ذزذنغا قالم ذالر ظ عر (ظ آاص
ا دذ ) بولغانلعقلعرعغ ةت حئكع ذالر   »نادام ةنع ظ اي (ي ذزذنغا قالم علع) ظ ة ؤة قارش ق آأرسةتكةنلعكعض

  . ضة ظعشةنمعضةنلعكعضة صذشايمان قعلعدذيرسالعق قعلعص سةن ظئلعص آةلضةن ؤةهعةت
 دع ةن هاالك بول اؤاز بعل اتتعق ظ ةنع بذالر آاصعر بولغانلعقع ظىحىن       ظذالر هةقلعق رةؤعشتة ق ي

ذر قا اليعقت االك قعلعنعش داق ه ةندةك. (مذن العمالر دئض ةزع ظ ةؤمنع ب ذ ق ةر ب ةرظةض ةؤمع دةص ص اد ق ز ة ظ
ا بذ  .  ظاد قةؤمعنع قاتتعق ظاؤاز ؤة قاتتعق بوران بعرلعشعص هاالك قعلغان بولعدذ           ،ذ حاغدا ظ) قعلساق  ،مان

  . ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر
اهللا تاظاال ظاد قةؤمعنعث ظعحعدة ظازاب بار بوران بعلةن هاالك بولذص آةتكةنلعكع توغرعسعدا مذنداق           

دع ذالر ظ: دئ أرىص ظ ذتنع آ ذحع  «: أزلعرعنعث ؤادعسعغا سىرىلىؤاتقان بذل ة يامغذر ياغدذرغ ذ بعزض ا ب مان
ذر تع » بذلذتت ع  . (دئيعش ذد ظئيتت ةص        «) ه عنع تةل قا ظئشعش دذرراق ظعش علةر بال ذ س ةس، ظ داق ظةم ظذن

ار         ازاب ب اتتعق ظ وران بولذص، ظذنعث ظعحعدة ق  ظةمرع  ظذ صةرؤردعضارعنعث بعر   ، قعلغان نةرسعدذر، ظذ بعر ب
، شذنعث بعلةن ظذالرنعث    )يةنع بوران آئلعص ظذالرنع هاالك قعلدع      (» بعلةن هةممة نةرسعنع هاالك قعلعدذ    

ةنع تذرغان ماآانلعرعنعث ظعزعدعن    (جايلعرعنعث   باشقا نةرسة آأرىنمةيدعغان بولذص قالدع، ضذناهكار     ) ي
  . ))1قةؤمنع مذشذنداق جازااليمعز

قظذالرنع بعز ألجة قعلعؤةتتذ رةآسعز ئآ(صىآلعرعدةك أعز ظذالرنع هاالك قعلعص سةلنعث آيةنع ب
  . تتذقةؤذياتقذز) قعلعص
 يعراق بولسذن ) زالعم قةؤم اللةنعث رةهمعتعدعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع ،حىنكع  .

ئكعن ظذالر ظأزل         :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة    ذم قعلمعدذق ؤة ل ذم    ظذالرغا بعز زذل أزلعرع زذل عرعضة ظ
دع ذالر آ ))2قعل ةنع ظ ذرلذق، تذ ي ع حعقعش  ةص ة قارش العق ؤة صةيغةمبةرلةرض ارقعلعق عرس ة ظ  ظأزلعرعض

دع    ذؤال قعل أزلعرع ظ ذ ظ    . ظ ذالرنعث ب ذثا ظ ئلعص      ةش ةيغةمبعرع ظ ع ص ر آعش ةر بع ان ه هؤاللعرعنع ظاثلعغ
  . ساقلعنعشع الزعمدذرؤة ظذنع ظعنكار قعلعشتعن ) قوبذل قعلعشع(آةلضةن هةقعقةتنع 

 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتلةر25 ـ 24 سىرة ظةهقاف )1(
  . ـ ظايةت76 سىرة زذخرذف )2(
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ةيدا قعلدذق  ةرنع ص داق ظىممةت . 42ظذالرنع هاالك قعلغاندعن آئيعن، باشقا بعر قةؤمل هةر قان
ظاندعن . 43ذهاالك بولذش ؤاقتع آةلمةي تذرذص هاالك بولمايدذ، هاالك بولذش ؤاقتعدعن ظأتىصمذ آةتمةيد

بعزنعث صةيغةمبةرلعرعمعزنع ظارقعمذ ظارقا ظةؤةتتذق، هةر ظىممةتكة ظذنعث صةيغةمبعرع آةلضةن حاغدا، 
ة (ظذالر ظذنع ظعنكار قعلغانلعقتعن، ظذالرنع ظارقعمذ ظارقا هاالك قعلدذق، ظذالرنع  ة ) آعشعلةرض هئكاي

   . 44يعراق بولسذن) عمعتعدعنقعلعص قالدذردذق، ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤم اللة نعث رةه
  باشقا ظىممةتلةرنعث بايانع توغرعسعدا

 دذق ةيدا قعل ةرنع ص ر قةؤمل قا بع يعن، باش دعن آئ االك قعلغان ذالرنع ه ر   ظ قا بع ةنع باش ي
  . يدا قعلدذقةممةتلةرنع صىظ

عدعن هةر قانداق ظىممةت هاالك بولذش ؤاقتع آةلمةي تذرذص هاالك بولمايدذ، هاالك بولذش ؤاقت
دذ  مذ آةتمةي ذالر  ظأتىص ةنع ظ علةر   ي ة نةرس ع ظ   خاتعرعلهةمم ذالرنعث قايس ا ؤة ظ ةن آعتابت ةتتعن ىةنض مم

ةت ب  يعن ظىمم ذص آوآئ عردة آ  ئل ع ظةس عنع، قايس ع ظ  ئلعش عنع ؤةقايس يعن ظ ةلعش ذص ةؤالتتعن آئ ؤالت بول
ذص آ  ئآ ذالرهاالك بول دة ظ ث بعلعمع دعغان اهللا تاظاالنع عنع بعلع دذئلعش ذالرغا   د،تع ت ظ ةن ؤاقع ةص صىتىلض

  . تعدذئآةلضةن هامان هاالك بولذص آ
 ذق ا ظةؤةتت ذ ظارق ةيغةمبةرلعرعمعزنع ظارقعم ث ص دعن بعزنع ة   ظان ر ظىممةتك ةر بع اال ه  اهللا تاظ

ادةت   «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة     : صةيغةمبةر ظةؤةتكةنلعكع توغرعسعدا مذنداق دئدع    اللةغا ظعب
ةيت ثالر، ش ادةت    (اندعن قعلع ذدقا ظعب داق مةب اش هةرقان ا ظوخش ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ةنع ش ي

تعن ذثالر ) قعلعش راق بول ذ     » يع ةت قعلغانلعرعم ة هعداي عدا الل ذالرنعث ظارعس ذق، ظ ةيغةمبةر ظةؤةتت دةص ص
   ))1بار، ضذمراهلعققا تئضعشلعك بولغانلعرعمذ بار

 ةيغةمبعرع آةلضةن ذنعث ص ذالرنع هةر ظىممةتكة ظ ذنع ظعنكار قعلغانلعقتعن، ظ ذالر ظ دا، ظ حاغ
دذق االك قعل ا ه ذ ظارق اندعكعلعرع   ظارقعم أص س ةرنعث آ ةن ظىممةتل ةيغةمبةر ظةؤةتعلض ةنع ص ي

دع    ازاق قعل ذنع م دع ؤة ظ ار قعل ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ة  . ص ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةنعث (:  مذن الل
ار قعلغذحع ةتلعرعنع ظعنك ذنع مةسخعرة   بةند) ظاي ةيغةمبةر آةلسعال ظ رةر ص ذالرغا بع ة ظةصسذسكع، ظ علةرض

  . ))2قعلعشتع
ةرنع    ذنلعغان ظىممةتل اال نذرغ ا  اهللا تاظ ذ ظارق دع  ظارقعم داق دئ عدا مذن انلعقع توغرعس االك قعلغ : ه

 صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان(نذهتعن آئيعن (نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق)3( .  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36 سىرة نةهل )1(
  . ـ ظايةت30  سىرة ياسعن)2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17 سىرة ظعسرا )3(
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دذردذق ) آعشعلةرضة(نع ظذالر ة       هئكاية قعلعص قال ة مذنداق      اهللا تاظاال بذ هةقت ة بعر ظايةتت  يةن
دع ز  : دئ ذالرنع بع ة (ظ ع آعشعلةرض دذردذق ) آئيعنك ص قال ةك قعلع عن  . حأح ذالرنع تعرعصعس ظ

  . ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤم اللة نعث رةهعمعتعدعن يعراق بولسذن)1(قعلعؤةتتذق
 * * * * * * *  

 §Ν èO $uΖ ù= y™ ö‘ r& 4 y›θãΒ çν$yz r& uρ tβρã≈ yδ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈ sÜ ù= ß™uρ AÎ7 –Β ∩⊆∈∪ 4’ n< Î) šχ öθ tã öÏù Ïµ'ƒ Z∼ tΒ uρ 

(#ρã y9 õ3tFó™ $$ sù (#θçΡ% x. uρ $·Β öθ s% t,Ï!$ tã ∩⊆∉∪ (# ûθä9$s) sù ßÏΒ ÷σçΡ r& È ø u|³t6 Ï9 $ uΖÏ= ÷W ÏΒ $ yϑ ßγ ãΒöθ s% uρ $ uΖ s9 tβρß‰ Î7≈ tã ∩⊆∠∪  

$ yϑ èδθç/¤‹ s3sù (#θçΡ% s3sù š∅ÏΒ tÅ3n= ôγ ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪ ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ÷ s?#u  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# óΟ ßγ ¯= yès9 tβρß‰ tG ÷κ u‰ ∩⊆∪  
ةن  ظاندعن مذسا ؤة ظذنعث قئرعندعشع هارذننع بعزنعث ظايةتلعرعمعز بعلةن ؤة روشةن صاآعت بعل

ا  ةيغةمبةر قعلعص (صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث قةؤمعنعث حوثلعرعغ ذق قعلعص ) ص ذالر هاآاؤذرل ظةؤةتتذق، ظ
ذالر . 46 ـ   45باش تارتتع، ظذالرمذ تةآةببذر قةؤم ظعدع ) ظعماندعن( ة ظوخشاش «: ظ اددع بعزض ظعككع ظ

» خعزمةتحعلعرعمعزدذر) قذلغا ظوخشاش(ظعنسانغا ظعمان ظئيتامدذق، هالبذآع، ظذالرنعث قةؤمع بعزنعث 
ذالر . ظعنكار قعلعشتع ) يةنع مذسا بعلةن هارذننع(ظذالر ظذ ظعككعسعنع . 47دئيعشتع ةن ظ شذنعث بعل

اصسذن دةص، بعز هةقعقةتةن مذساغا آعتاب نع هعدايةت ت) يةنع ظعسراظعل ظةؤالدع (ظذالر . 48هاالك بولدع
  . 49ظاتا قعلدذق) يةنع تةؤراتنع(

  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا

عرظةؤن ؤة     ةن قئرعندعشع هارذن ظةلةيهعسساالمنع ص ةردة مذساظةلةيهعسساالم بعل ذ ظايةتل اهللا تاظاال ب
ذنعث  اآعتلةر ؤة آة قةؤملظ ذق ص ة ظوح دعن    عرعض ص ظةؤةتكةنلعكع ةيغةمبةر قعلع ةن ص ةر بعل كعن هأججةتل س
ظةلةيهعسساالم   مذسا  تلةرضة ظذخشاشال   ةممىع ظ كعظذنعث قةؤمعمذ خذددع ظعلضعر      ؤة صعرظةؤن. رعدذئخةؤةر ب 

ارذ  ةن ه االمالرنبعل انلعق نعث ظةلةيهعسس انالردعن بولغ تعن ؤة    ع ظعنس ة ظةضعشعش ذ ظعككعسعض ىنال ظ  ظىح
ذيرذقلعرعغا ب ارتتع يسوب اش ت ذق قعلعص ب ةرنعث  . ذنذشتعن حوثل ذ ظعلضعرعكع ظىممةتل ذالرنعث دعللعرعم ب

ا  ا ظوخش ةتتع صدعللعرعغ عرظةؤن .  آ اال ص ذثا اهللا تاظ ث  ش ذنعث ظادةملعرعنع ث  ؤة ظ ر آىننع عنع بع هةممعس
  .  هاالك قعلدعؤئتعصى حأآتىرغاذظعحعدعال س

ةؤ  (علعص بولغاندعن آئيعن ظذنعث ظادةملعرعنع هاالك ق ؤة اهللا تاظاال صعرظةؤن دعغا ؤةز ـ  الظعسراظعل ظ
ار     مذسا ) ن ظىحىنذنةسعهةت بولس   ذيرذقلعرع ؤة حةآلعمعلعرع ب ظةلةيهعسساالمغا ظأزعنعث هأآىملعرع، ب

ةردع   ةؤراتنع حىشىرىص ب ةؤراتنع حىشىرىص بةرضةندعن آئيعن    . بولغان ت اهللا تاظاال مذساظةلةيهعسساالمغا ت
راقال  ةتنع بع ر ظىمم االك قعلعؤبع ان   يةتمةه انلعرعنع ظعم ان ظئيتق دعكع ظعم ةتنعث ظعحع ذ ظىمم ةلكع ظ ب

  . دعذيرذظئيتمعغانلعرع بعلةن ظذرذش قعلعشقا ب
ةؤالدعغا ؤةز ـ نةسعهةت بولس      ةؤراتنع ظعسراظعل ظ اال ت ةنلعكع توغرعسعدا ذاهللا تاظ ن ظىحىن حىشىرض

اد، سة    (شىبهعسعزآع، بعز    : مذنداق دئدع  ارلعق   نذهنعث قةؤمع ظ ذتنعث قةؤمع قات ظعلضعرعكع  ) مذد ؤة ل
علةر      يعن، آعش دعن آئ االك قعلغان ةرنع ه ةنع ظىممةتل ةؤالدع ب راظعل ظ ا  )  ظعس ث دعللعرعغ ةتنع  (نع هةقعق

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة سةبةظ )1(
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 نةسعهةت ظالسذن دةص، مذساغا    ـنذر بئرعص، ظذالرغا هعدايةت ؤة رةهمةت قعلدذق، ظذالر ؤةز          ) آأرعدعغان 
  . )1(بةردذق) يةنع تةؤراتنع(آعتابنع 

 * * * * * * * 
 $ uΖ ù= yèy_ uρ t ø⌠$# zΝ tƒó tΒ ÿ…çµ ¨Β é&uρ Zπ tƒ# u !$yϑ ßγ≈ sΨ÷ƒ uρ# u uρ 4’ n< Î) ;ο uθ ö/u‘ ÏN# sŒ 9‘# u s% &Ïè tΒ uρ ∩∈⊃∪  

ع  ةمنعث ظوغلعن ز مةري انع (بع ةنع ظعس عنع ) ي ذنعث ظانعس ةمنع(ؤة ظ ةنع مةري الع ) (ي آام
  . 50ز، ظئقعن سذلذق بعر ظئضعز جايغا ظورذنالشتذردذقدةلعلع قعلدذق، ظذالرنع تىصتى) قذدرعتعمعزنعث

  ظعسا ؤة ظانعسع مةريةم ظةلةيهعسساالمالر توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ع   اهللا تاظ ةمنعث ظوغل ان مةري ةيغةمبعرع بولغ ع ؤة ص االمنع    بةندعس ا ظةلةيهعسس ظعس

اآعت قعلغانلعقعدعن        صىتىن جاهان آعشعلعرعضة ظأزعنعث خالعغاننع قعالاليدعغانلعقعنع بعلد       ىرعدعغان بعر ص
ةردع ةؤةر ب اراتتع  . خ عز ي االمنع دادعسعز ؤة ظانعس ادةم ظةلةيهعسس اال ظ انعمعزنع ؤاةؤه. اهللا تاظ دعن  ظ ظايال

ةس  عدعن  ،ظةم ر ظةرآعش ةلكع بع االمنعث ق  ( ب ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ عدعنعغوؤذري اراتتع ) س ا . ي ظعس
ةر ظذالردعن باشقا آعشعلةرنع بعر    . اراتتعظةلةيهعسساالمنع بولسا ظةرسعز ظانعدعن ي      بعلةن بعر ظايالنعث     ظ

  . لعقعدعن ياراتتععظار
 ظذالرنع تىصتىز، ظئقعن سذلذق بعر ظئضعز جايغا ظورذنالشتذردذق  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة
اك دذ   زةهه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذالر :  ظعبن ظ

دعغان وظ أص هذسذل بئرع ةر بولسا آ ةر يىز،رذنالشتذرذلغان ي ةردذر ضعزئدعن سةل ظع ي  ،حىنكع. آةلضةن ي
  . يدذعمذنداق يةردة ظىسىملىآلةر بةك ظاين

ة  ذ هةقت ة، سةظعد ظعبنع ج ب ادةذمذجاهعد، ظعكرعم ةير ؤة قات ظعبنع . رمذ شذنداق دئدع قاتارلعقالب
  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةتتة قعلدع،ذ يةر بولسا دةمةشعقتذرظ: ظةبذهاتةم سةظعد ظعبنع مذسةييةبنعث

 بذ هةقتة ظابدذلال ظعبنع ساالم، هةسةن، زةيد ظعبنع ظةسلةم ؤة خالعد ظعبنع مةظدانالردعنمذ شذنداق          
دع ةت قعلعن داق    . رعؤاي ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةدعن ظعبن ةم ظعكرعم ع ظةبذهات ظعبن

  . ظأستةثلعرعدذر دةمةشعقنعث ،ظذ ظئقعن سذلذق بولسا: علعدذدئضةنلعكعنع رعؤايةت ق
ة دئضةن ية    :  لةيس ظعبنع ظةبذسذلةيم مذجاهعدنعث     ،الشتذرذلدع نذرذرلعرعضة ظ ظذالر دةمةشعقنعث غذت

  . دئدع
دذرازاق ظةبذ ذرةيظاب ةر  : رعنعثه تذرذلغان ي ذالر ظورذنالش ذر  ، ظ ر قذملذقت تعندعكع بع  ، صةلةس
  .  قعلدعدئضةنلعكعنع رعؤايةت

اراش بولسا         يعلضةن آأز ئ د هةققعدة “ظئقعن سذلذق ”ظذ    ظبنع  ، قاراشالرنعث ظعحعدة ظةث توغرا آأز ق
نعث ذلذقتعن  : ظابباس ئقعن س ذ ظ ثظ دا     :  اهللا تاظاالنع تعدعن نع ث ظاس ا دةرعخعنع ذنعثغا خورم ل ظ جعبرعظع

دع تعثدعن  «: قعل ئنعث ظاس ارعث س ن، صةرؤةردعض ةم قعلمعغع دع(غ ئقعص تذرع ةيدا ) غانظ ع ص ر ظئرعقن بع
دع ان  ))2قعل ان قعلعنغ دة باي ةن ظايعتع دا ( دئض اق تذتقان االمنع تولغ ةم ظةلةيهعسس تعغا ،مةري ذنعث ظاس  ظ

انةص  دذ)يدا قعلعنغ أزدة تذتذلع ق آ ةن سر، ظئرع ذ. زعدذرأ دئض نعب ذ  آأزقاراش اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

                                                 
  .  ـ ظايةت43 سىرة قةسةس )1(
  . ـ ظايةت24 سىرة مةريةم )2(
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ذما ان   عندظةنه ةت قعلغ ةؤفعي رعؤاي ة  . ظ ذ هةقت اكزةب دع  ة ؤة قهه ذنداق دئ ذ ش ورذن . تادعلةرم ذ ظ ا ظ  بولس
  . صةلةستعندذر

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™”9 $# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# (#θè= uΗ ùå $# uρ $·s Ï=≈ |¹ ( ’ ÏoΤ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×ΛÏ= tæ ∩∈⊇∪ ¨βÎ) uρ ÿÏν É‹≈ yδ 
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لةرنع يةثالر، ياخشع ظةمةللةرنع قعلعثالر، مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث عهاالل نةرس! ظع صةيغةمبةرلةر

ةن دان بعلعم ةللعرعثالرنع ظوب ان ظةم ع(. 51قعلغ ةيغةمبةرلةر جاماظةس ع ص ثالر !) ظ علةرنعث دعنع س
ظذالر . 52قورقذثالر) نمئنعث ظازابعمدع(هةقعقةتةن بعر دعندذر، مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذرمةن، 

. 53شالدذرذدعنعي جةهةتتة نذرغذن صعرقعلةرضة بألىندع، هةر صعرقة ظأز دعنع بعلةن خ) يةنع ظىممةتلةر(
ىك ؤة -بعزنعث ظذالرغا مال ) ظذالر(. 54ظذالرنع ظألضةنلعرعضة قةدةر ضذمراهلعقتا تةرك ظةتكعن   مىل

 ياخشعلعق قعلغانلعق دةص ظويالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، معزنع ظأزلعرعضة تئزعظةؤالتالرنع بةرضةنلعك
  . 56 ـ 55ظذالر ظذقمايدذ

ظعبادةتلةرنع قعلعشقا بذيرذغان بويرذق ـ شكة ؤة ياخشع ظةمةل عهاالل نةرسعلةرنع يئي
  توغرعسعدا

ة، ذ ظايةتت اال ب علةردعن  اهللا تاظ االل نةرس ةيغةمبةرلعرعنع ه ةل ـ ظعب     كة ؤة ياخشع يئيعش ص  ادةتظةم
ذيرذدعقعلعشقا   ذمكع هاالل نةرسعلةر ياخشع  . ب اردةمحع ظةمةل ـ ظعبادةت    بذنعثدعن مةل ةرنع قعلعشقا ي ل
دذ ع  . بولع ةيغةمبةرلةر ياخش ادةت       ص ةل ـ ظعب تة ظ  ظةم ذق رةؤعش نع تول دعو قعلعش داق  . رذنلع ذالر هةرقان ظ

اتالرنع      اهللا بعلةن شذنعث . كعتعنع بعرلةشتىردععياخشع ظعشالردا سأزع بعلةن هةر    تاظاال ظذالرغا آأص مذآاص
  . بةردع

دذ      ةت قعلع داق رعؤاي ةر مذن ع ماجةل ذخارع ؤة ظعبن ام ب االم،ظعم داق«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس  هةرقان
ان   ) رذنذصةيغةمبةر بولذشتعن ب  (بعرصةيغةمبةر ةيغةمبعرع      : ساهابعلةر .  دئدع  ،قوي باقق  !ظع اهللا تاظاالنعث ص

دع ذ؟ دئ ةر«: ةرظةلةيهعسساالمصةيغةمب. سةنمذ باققانم ذ مةآكعلعكل ة، مةنم رعت قارا) قويلعرعنع(نعث هةظ
  . دئدع» دئضةن يةردة باققان ظعدعم

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذخارع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ام ب داؤذد «: ظعم
االم  ةنظةلةيهعسس عكع بعل أز ظةمض ةحىرةتتعذ ت ظ ذش آ زع ؤة ظ. »رم لعم، تعرمع ام مذس ةد ظعم ام ظةهم عم

اهللا تاظاال   !ظع آعشعلةر  « : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم،رعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  هذرةيظةبذ
ةيغةمبةرلةرنع ب    . بذل قعلمايدذ  و باشقعسعنع ق   تعنصاآ،  صاآتذرهةقعقةتةن   غان ذيرذاهللا تاظاال مأمعنلةرنعمذ ص

ذيرذدعظعشقا   ةيغةمبةرنع ب (. ب ةيغةمبةرلةر ) ص مذنداق دئدع يرذذاهللا تاظاال ص لةرنع عهاالل نةرس! ظع ص
 يةثالر، ياخشع ظةمةللةرنع قعلعثالر، مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث قعلغان ظةمةللعرعثالرنع ظوبدان بعلعمةن



  
  
  
  

 

 242                                                                                                مأظمعنذنسىرة  ـ 23
 عقذرظان آةرعم تةصسعر

w
w

w
.m

unber.org

ةر   ) يرذصذمأمعنلةرنع ب  (ؤة   ةثالر، ظة        ! ظع مأمعنل ضةر  بعز سعلةرنع رعزعقالندذرغان هاالل نةرسعلةردعن ي
ال ظعب ا اهللا غع دعغان بولساثالر، اهللا غ ةددع (ادةت قعلع ةنع اهللا نعث ه شىآىر )  هئسابسعز نئمةتلعرعضة-ي
ثالر دع))1قعلع ع، آعيعشع ؤة ي  ، دةص دئ امعقع، ظعحعش دعن ت كةن ؤة   ئ ظان ذص آعرلةش دعن بول ع هارام يعش

ع( دعنحعراي دا ظ  )  تاتارغانلعقع ةن هال ع ظأزضةرض ص قول اقزذرةثض ةر قعلع ة سةص عع يةرلةرض مانغا  ظن اس
ع :تىرىصأآ ار ظ ارعم!عمصةرؤةردعض ع صةردعض دعغان! ظ ا قعلع ئكعن (، دةص دذظ ةت ) ل ع ظعجاب دذظاس

  . قعلعنمايدعغان بعر آعشعنع بايان قعلدع
دة نع بعر دةص بعلعش ظةقعدعسع ظىستعهةممة صةيغةمبةرلةرنعث دعنعنعث صةقةت اهللا تاظاال

  نغان تةهدعد توغرعسعداظعكةنلعكع ؤة بألضىنحعلعك قعلغانالرغا قعلع
)سعلةرنعث دعنعثالر هةقعقةتةن بعر دعندذر!) ظع صةيغةمبةرلةر جاماظةسع يةنع ظع صةيغةمبةرلةر 

ادةت قعلعشقا حاقعرع    عال   غ ظذ بولسعمذ شئرعكع يوق بعر اهللا      .  بعردذر ر سعلةرنعث دعنعثال  !هعذرذض دعغان ظعب
   . دعندعن ظعبارةتتذر

قورقذثالر) مئنعث ظازابعمدعن(عثالردذرمةن، مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضار مةزمذنالر عكعبذ هةقت 
 دعنعي جةهةتتة نذرغذن صعرقعلةرضة بألىندع) يةنع ظىممةتلةر(ظذالر . سىرة ظةنبعيادا سأزلعنعص بولدع

  . صلعضةن صعرقعلةرضة بألىنىص آةتتعآأؤةتعلضةن شذ ظىممةتلةرةيةنع صةيغةمبةرلةر ظ
شالدذرذعلةن خ بهةر صعرقة ظأز دعنع لعرع بعلةن لعقيةنع ظذالرنعث هةر بعرع ظأزلعرعنعث ضذمراه

  .  ظذالر ظأزلعرعنع توغرا يولدا دةص ضذمان قعلعشعدذ،حىنكع. شالدذرذخ
 ةتكعن ةرك ظ ةدةر ضذمراهلعقتا ت منع اهللا تاظاال صةيغةمبةرظةلةيهعسساال     ظذالرنع ظألضةنلعرعضة ق

كة ب ةت بئرعش عرالرغا مأهل دعيذآاص داق دئ ةد(: رذص مذن ع مذهةمم عغا !) ظ االك بولذش عرالرنعث ه آاص
عن    ةت بةرض ازراق مأهل ذالرغا ظ دعرعمعغعن، ظ دعغانلعقعمنع   (ظال داق قعلع ذالرغا قان اي ظ ذزاققا قالم ظ

 - ظعحعص، ظويناص   -قويذؤةت، يةص    ) يةنع آذففارالرنع مةيلعضة  (ظذالرنع  !) ظع مذهةممةد )2( )آأرعسةن
ذ ىص يىرس اي  آىل ذزاققا قالم ذالر ظ ذن، ظ ةن بولعؤةرس ارزذالر بعل ذدة ظ ذالر بعه لعرعنعث (ن، ظ أز قعلمعش ظ
  . )3(بعلعدذ) يامانلعقعنع
)معزنع ظأزلعرعضة تئز ياخشعلعق  مىلىك ؤة ظةؤالتالرنع بةرضةنلعك-بعزنعث ظذالرغا مال ) ظذالر

ص آةتكةن ظذ آعشعلةر   عنعللويةنع ض ذقعلغانلعق دةص ظويالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذالر ظذقمايد 
ةؤال            ا ؤة ظ ال ـ دذني ذالرغا م ث ظ ععمعزنعدبعزنع ةتلعك ؤة أ ظ،الرنع بئرعش دعمعزدا هأرم ث ظال زلعرعنع

ذالر .  ظعش هةرضعزنذ دةص قارامدذ؟ هةرضعز ظذنداق دةص قارعمعس  بئرعلدع ظعززةتلعك بولغانلعقع ظىحىن  ظ
أزلعرعنع ا«: ظ اللعرعمعز ؤة ب ايمعزبعزنعث م أص، بعز ظازابالنم ةث آ دعويلظدةص  ))4»لعلعرعمعز ظ  ةكغان

ا ؤة ظةؤالدالرنع        . شعدا خاتاالشتع  عظأزلعرعنعث بذ قار  ر هةقعقةتةن ظذال  . ظةمةس  بعزنعث ظذالرغا مال ـ دذني
  .  ؤة مأهلةت بئرعش ظىحىندذر حوثقذرالشتذرذش صةقةت ظذالرنع ظاستا ظاستا ضذمراهلعق يولعدا،بئرعشعمعز
دذظ ة ذالر ظذقماي ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذالرنعث مال :  مذن ةؤالدع سئنع -ظ  مىلكع ؤة ظ

ان    ئتع ج عر ص ذالرنعث آاص ةن ظازابالشنع ؤة ظ ادا شذ نةرسعلةر بعل ذ دذني ذالرنع ب ظةجةبلةندىرمعسذن، اهللا ظ

                                                 
  . ـ ظايةت172 سىرة بةقةر )1(
  . ـ ظايةت17 سىرة تارعق )2(
  . ـ ظايةت3 سىرة هعجر )3(
  .ث بعر قعسمع ـ ظايةتنع35 سىرة سةبةظ )4(
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دذ رادة قعلع عنع ظع عمعز )1( ظىزىش ةت بئرعش ذالرغا مأهل ةجعلعنع آئحعك(ظ عمعزؤة ظ ةقةت ) تىرىش ص
ا دذحار بولعدذ         ) ظاخعرةتتة (ظذالر   . ظذالرنعث ضذناهعنعث آأصعيعشع ظىحىندذر    بذ  )2( خار قعلغذحع ظازابق

تا        تعن، ظاس ذالرنع تذيدذرماس ذؤةتكعن، ظ ا قوي انالرنع ماث ار قعلغ ذرظاننع ظعنك ة   - ق تا هاالآةتك ظاس
ةدبعرعم صذختعدذر    ظذالرغا مأهلةت بئرعمةن، شىبهعسعزآع،     ،  يىزلةندىرعمعز !) ظع مذهةممةد  )3( )مئنعث ت

ان آعشعنع  ةنها ياراتق ةنع ؤةلعد ظعبن مذغعرةنع(مةن ت ذؤةت) ي ا قوي ةردعم، ماث ذنعثغا نذرغذن مال ب ، ظ
ذلالرنع   دعغان ظوغ دا تذرع أز ظالدع ذنعثغا آ ةردعم ظ ابر ، ب ذنعث ظ تىردىمذظ أص   ، يعنع ظأس ة آ ذ يةن دعن ظ ظان

دذ   ة قعلع عمنع تةم اق، ، بئرعش دذ   (ي العغعنع بولماي ذنعث خ ةنع ظ ة    )ي ث ظايةتلعرعمعزض ذ بعزنع ع ظ ، حىنك
ان                 )4( قارشع حعقتع   ةقةت ظعمان ظئيتق العلعرعثالر سعلةرنع بعزضة يئقعنالشتذرالمايدذ، ص ماللعرعثالر ؤة ب

ةتن (ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن هةسسعلةص ساؤاب بئرعلعدذ، ظذالر             ) عثجةنن
دة    عل ظأيلعرع عزلعكتعن  (ظئس داق آأثىلس ةر قان دذ   ) ه دا تذرع ان هال ةمعن بولغ ةن   ))5ظ ة آةلض ذ هةقت  ب

  . آأصتذرر ناهايعتع ظايةتلة
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©!$# Νèδ ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz ΝÎκ Íh5u‘ tβθà)Ï ô±–Β ∩∈∠∪ tÏ% ©!$# uρ Ο èδ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Îκ Íh5u‘ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ t Ï%©! $#uρ 

Ο èδ öΝ ÎκÍh5 uÎ/ Ÿω šχθä. Îô³ ç„ ∩∈∪ tÏ% ©! $#uρ tβθè? ÷σãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝåκ æ5θè= è% ¨ρ ì' s#Å_ uρ öΝ åκ®Ξ r& 4’ n< Î) öΝÎκ Íh5u‘ tβθãèÅ_ ü‘ ∩∉⊃∪ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN ü ö sƒ ù: $# öΝ èδ uρ $ oλ m; tβθà)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪  
صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرعضة . 57ورققذحع آعشعلةر هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعنعث هةيؤعسعدعن ق 

سةدعقة بئرعدعغان ظةمما . 59صةرؤةردعضارعغا شئرعك آةلتىرمةيدعغان آعشعلةر. 58ظعشةنضىحع آعشعلةر
اهعغا  ارعنعث دةرض اب(صةرؤةردعض ىنهئس رعش ظىح ذص )  بئ رع قورق دعن دعللع ايتعص بارعدعغانلعقع ق

دعغان آعشعلةر ة. 60تذرع ذحعالردذر، ياخشع ظعشالرنع ظةن قا ظالدعرعغ  شذالر ياخشع ظعشالرنع قعلعش
  . 61ظالدعدا قعلعشقا تعرعشقذحعالردذر) باشقعالرنعث(

  ياخشع آعشعلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
دع   داق دئ ص مذن ان قعلع ةتلعرعنع باي علةرنعث سىص ع آعش اال ياخش ةن : اهللا تاظ هةقعقةت

ظةمةل يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا ظعمان آةلتىرىش، ياخشع  ن قورققذحع آعشعلةرصةرؤةردعضارعنعث هةيؤعسعدع
ادةت  ش   ـ ظعب علعق قعلع ش ؤة ياخش االدعن قورق   قعلع ة اهللا تاظ ةن بعرض أزلعرعنع  عبعل ث ظ دذ ؤة اهللا تاظاالنع

عرةص  ذظازدذر عدعن ظةنس دذ ؤئتعش دع     . تذرع داق دئ رع مذن ةن بةس ة هةس ذ هةقت أم : ب ةم م علعق عن ه   ياخش
  . رعدذىآاصعر هةم يامانلعق قعلعدذ هةم خاتعرجةم ي.  هةم اهللا تاظاالدعن قورقذص تذرعدذقعلعدذ
 علةر ىحع آعش ة ظعشةنض ارعنعث ظايةتلعرعض ات ؤة    صةرؤةردعض ث آاظعن ذالر اهللا تاظاالنع ةنع ظ ي

ةرعظةت ظ ىحعلةردذرةش ة ظعشةنض عدعكع ظايةتلعرعض ة. هكاملعرع توغرعس ذ هةقت اال ب ةم  اهللا تاظ مةري

                                                 
  .  ـ ظايةت55 سىرة تةؤبة )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع178 سىرة ظالع ظعمران )2(
  .  ـ ظايةتلةر45 ـ 44 سىرة قةلةم )3(
  .  ـ ظايةتكعحة16 ـ 11 سىرة مذدةسسعر )4(
  .  ـ ظايةت37 سىرة سةبةظ )5(
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ةمنع معسال قعلعص       : ةؤةر بئرعص مذنداق دئدع    توغرعسعدا خ ظةلةيهعسساالم هةمدة ظعمراننعث قعزع مةري
ىؤلعدذق    عمعزدعن بولغان روهنع ص ذنعثغا بعزنعث تةرعص ذ نذمذسعنع ساقلعدع، ظ ذنعث (آأرسةتتع، ظ دةم ظ

دع      دار بول اغا هامعل رعص، ظعس ة آع أزلعرعن   )ظعحعض ارعنعث س ذ صةرؤةردعض ان (ع ؤة ، ظ ل قعلغ ) نازع
 يةنع مةريةم بولعدعغان ظعشالرنعث     ))1آعتابلعرعنع تةستعق قعلدع ؤة اللةغا ظعتاظةت قعلغذحعالردعن بولدع       

ان ظعش   ذالشتذرنرذذ اهللا تاظاالنعث ظنعثهةممعسع ا قويغ اال يولغ ةر اهللا تاظ دعغانلعقعغا، ظةض ةن بولع شع بعل
رعدعغان ؤة رازع بولعدعغان ظعشالردعن ظعكةنلعكعضة، ظةضةر اهللا      أآ ظذنعث اهللا تاظاال ياخشع    ،يرذق بولسا ذب

ا ةش بولس ش حةآل ان ظع ا قويغ اال يولغ دعغان ،تاظ دعغان ؤة رازع بولماي ان آأرع اال يام ذنعث اهللا تاظ  ظ
ةر  ة، ظةض الردعن ظعكةنلعكعض ش    ظعش ر ظع ع بع ش ياخش ان ظع ا قويغ اال يولغ ا اهللا تاظ ةق  ،بولس ذنعث ه  ظ

  . عشةندعظعكةنلعكعضة ظ
صةرؤةردعضارعغا شئرعك آةلتىرمةيدعغان آعشعلةرشذص باشقا بعرسعضة و يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا ق

تعن  ادةت قعلماس دذ  ،ظعب ادةت قعلع االغعال ظعب ةلكع اهللا تاظ دذ .  ب ر دةص قاراي االنع بع االنع . اهللا تاظ اهللا تاظ
وق   اله ي قا ظع دعن باش ذت   ،ظذنعث اال ت ال ؤة ب ة ظاي ذ، ظأزعض ذنعثغا   ،معغان ظ ذقاتالر ظ ة مةخل اج هةمم  موهت

  .  دةص بعلعدذ، ؤة تةثدعشع بولمعغان بعر زاتتذرظوخشعشعبولغان، ظذنعث 
 اهعغا ارعنعث دةرض ةمما صةرؤةردعض دعغان ظ ةدعقة بئرع ا (س ىن بهئس رعش ظىح ايتعص )  بئ ق

ةنع ظذالر سةدعقة ؤة       بارعدعغانلعقعدعن دعللعرع قورقذص تذرعدعغان آعشعلةر  ماللعرعنعث زاآاتلعرعنع   ي
عمذ،ب نعث ةرس ات بئرعش ةدعقة ؤة زاآ ةمما س ة  ظ ة بةلضعلعمعلعرعض ذق رعظاي ذمععغاندعل قعالتول  دةص زم

. تذرعدذ عدا قوبذل بولماسلعقعدعن قورقذص   هرضاة بةرضةن سةدعقة ؤة زاآاتلعرعنعث اهللا تاظاالنعث د    ،ظةنسعرةص
  . رهتعيات يىزعسعدعن بولغان قورقذشتذئبذ صةقةت ظ

ام  ة ظعم ذ هةقت ةد ب دذ  ظةهم ةت قعلع داق رعؤاي ةنها : مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ع : ظاظعش ث ظ اهللا تاظاالنع
ةيغةمبعرع ث !ص اهعغا  اهللا تاظاالنع ارعنعث دةرض ةمما صةرؤةردعض دعغان ظ ةدعقة بئرع اب(س رعش هئس  بئ

يعتعدة بايان قعلعنغان دئضةن ظا قايتعص بارعدعغانلعقعدعن دعللعرع قورقذص تذرعدعغان آعشعلةر) ظىحىن
ؤة هاراق ظعحعص ظاندعن اهللا تاظاالدعن قورقذص تذرعدعغان     دعغانقعلع زعنا  ياآعق قعلعص علعغرو ظ ،آعشعلةر

علةرمذ؟ دعآعش االم.  دئ زع  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةآرعنعث قع ع ظةبذب عددعقنعث !ظ ع س داق  ! ظ زع ظذن  قع
ةس ذال. ظةم ار ظ ذص، روظز نام ةدعقةوق ذص ؤة س دعغان  زا تذت ذص تذرع االدعن قورق ذرذص اهللا تاظ رعص ت  بئ

  . دئدع» آعشعلةردذر
ز    ام تعرمع نع ظعم ذ هةدعس عب ؤة ظععب ان   ن ةت قعلغ ذ رعؤاي ذالرنعث   . ظةبذهاتةملةرم ةدعس ب ئكعن ه ل

زا تذتعدعغان ؤة  وقذيدعغان، ر وظذالر ناماز ظ  .  ظذنداق ظةمةس  !ظع ظةبذبةآرعنعث قعزع  «: قعلغان رعؤايعتعدة 
. بذل بولماسلعقعدعن قورقذص تذرعدعغان آعشعلةردذر  و لئكعن بذ ظعشالرنعث ظأزلعرعدعن ق   ،ئرعدعغانسةدعقة ب 

) باشقعالرنعث (ظةنة شذالر ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظالدعرعغذحعالردذر، ياخشع ظعشالرنع  ظذالر يةنة 
  . آةلدع شةآعلدة  دئضةن»ظالدعدا قعلعشقا تعرعشقذحعالردذر

 ؤة عسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةز     بذ ظايةتنعث مةنع  
  . رمذ شذنداق دئدع قاتارلعقالهةسةنبةسرع

 * * * * * * *   

                                                 
  . ـ ظايةت12 سىرة تةهرعم )1(
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 Ÿω uρ ß#Ïk= s3çΡ $²¡ø tΡ ωÎ) $ yγ yèó™ ãρ ( $sΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ò=≈ tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,ut ù: $$ Î/ 4 óΟ èδ uρ Ÿω tβθçΗ s>øà ãƒ ∩∉⊄∪ ö≅ t/ öΝåκ æ5θè= è% ’Îû 

;ο u ÷Η wð ôÏiΒ # x‹≈yδ öΝçλ m; uρ ×≅≈uΗ ùå r& ÏiΒ ÈβρßŠ y7 Ï9 s̈Œ öΝ èδ $yγ s9 tβθè= Ïϑ≈ tã ∩∉⊂∪ # ®L xm !#sŒÎ) $tΡ õ‹ s{r& Ν Îκ ÏùuøIãΒ É>#x‹ yèø9 $$Î/ 

# sŒÎ) öΝ èδ šχρãt↔ øg s† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρã t↔ øgrB tΠ öθu‹ ø9$# ( / ä3¯Ρ Î) $ ¨ΖÏiΒ Ÿω tβρã |ÇΖè? ∩∉∈∪ ô‰s% ôM tΡ%x.  ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? öΝ ä3ø‹ n= tæ 

óΟ çFΖ ä3sù #’n? tã öΝ ä3Î7≈s) ôã r& tβθÝÁ Å3Ζ s? ∩∉∉∪ tÎÉ9 õ3tG ó¡ ãΒ Ïµ Î/ #X Ïϑ≈ y™ tβρã àfôγ s? ∩∉∠∪  
قعال تةآلعص قعلعمعز، بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةقنع ) ظعش(بعز ظعنساننع صةقةت تاقعتع يئتعدعغان 

ةمال - يامان ظعشلعرع خاتعرعلةنضةن نامة - عخشيةنع بةندعلةرنعث يا (سأزلةيدعغان آعتاب  ار، )  ظ ب
ظذالر   .62عنمايدذقعلحة زذلذم قعل) ساؤابعنع آئمةيتعؤئتعش ياآع ظازابنع ظاشذرذؤئتعش بعلةن(ظذالرغا 

لةتتعدذر، ظذنعثدعن ) يةنع قذرظاندعن(نعث دعللعرع بذنعثدعن ) يةنع ضذناهكار آذففارالر ( ةنع (غةص ي
ظذالرنعث بايلعرعنع ظازاب بعلةن   .63ظعشالرنع قعلعدذ) يامان(باشقا ظذالر آئلةحةآتة نذرغذن ) آذفرعدعن

دذ ( . 64دذجازالعغان ؤاقتعمعزدا ناضاه ظذالر صةرياد قعلع  ذالرغا ظئيتعلع اثالر، «) ظ ةرياد قعلم ىن ص بىض
ة ظئرعشةلمةيسعلةر  ة ظوقذص   .65»هةقعقةتةن سعلةر بعزنعث ياردعمعمعزض ةتلعرعم سعلةرض مئنعث ظاي

ةتتع،  أرىص(بئرعل ىز ظ تعن ي ذنع ظاثالش ا ح) ظ ؤاالتتعثالرئظارقاثالرغ ةهلع  . 66كعنع ةرةم ظ ذالر ه ظ
يةنع (عرلعنعص ظعماندعن يىز ظأرىيدذ، آةحلعك صاراثلعرعدا يامان سأزلةرنع قعلعدذ، بولغانلعقع بعلةن صةخ

  . 67)قذرظانغا تةنة قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سأآعدذ
  اهللا تاظاالنعث ظادعللعقعنعث بايانع ؤة آاصعرالرنعث قعلمعشلعرع توغرعسعدا

دعن  ةردة ظادعللعقع ذ ظايةتل اال ب ا،اهللا تاظ ةن ه  دذني ذص بةرض ا قوي ة يولغ دة ىآأدا بةندعلعرعض ملعرع
) دذنيادعكع (معغانلعقعدعن ؤة قعيامةت آىنع ظذالرنعث     ذظذالرنع ظذالرنعث آىحع يةتمةيدعغان ظعشالرغا بذير     

دعغان   ذرذص قويماي عنع قاح ر نةرس ذ بع لعرعدعن آعحعككعنعم لعرع  ،قعلمعش ارلعق قعلمعش ةرنعث ب  بةندعل
شذثا اهللا تاظاال مذنداق      . ساب ظالعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ      ئزعلغانلعرعدعنال ه ا يئ تةنضةن آعتاب خاتعرعل
 يامان ظعشلعرع -عشيةنع بةندعلةرنعث ياخ(بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةقنع سأزلةيدعغان آعتاب : دئدع

  . بارةنضةن آعتاب خاتعرعليةنع بةندعلةرنعث ياخشع ـ يامان ظعشلعرع  بار)  ظةمال-خاتعرعلةنضةن نامة
 قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ) ساؤابعنع آئمةيتعؤئتعش ياآع ظازابنع ظاشذرذؤئتعش بعلةن (ظذالرغا 

ع   ذالرنعث ياخش ةنع ظ ةل ـ ظعبادةت           ي ذ آ ظةم دعن آعحعككعنعم دذةمعلتئمةيتعؤئلعرع أمعن  . ي ةمما م ظ
  . لىص آئتعدذىبةندعلةرنعث قعلعص سالغان آأصلعضةن يامان ظعشلعرع آةحىر

ذالر  :هللا تاظاال آاصعرالرنع ؤة قذرةيشنعث مذشرعكلعرعنع تةنقعتلةص مذنداق دئدع       ظاندعن ا  ةنع (ظ ي
يةنع ظذالرنعث دعللعرع اهللا  غةصلةتتعدذر) يةنع قذرظاندعن(نعث دعللعرع بذنعثدعن ) ضذناهكار آذففارالر

   .تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا حىشىرضةن قذرظاندعن غةصلةتتعدذر
 دعن دعن(ظذنعث ةنع آذفرع ذن ) ي ة نذرغ ذالر آئلةحةآت قا ظ ان(باش دذ) يام ذ  ظعشالرنع قعلع ب

ان ظعكرعمةدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق                 ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة هةآةم ظعبنع ظاب
قذم  و ح آةلضىسعدة ،قاقعدعن باش ذشع ؤة آذصذرل   ىظذالرنعث بذ شئرعك آةلتىر      : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

  . نذرغذنلعغان يامان ظعشلعرع باردذرقعلعدعغان 
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داق د  قعالر مذن دة باش ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دع ب ق بول: ئ ا اليع ذالرنعث ظازابق ىن ذظ ع ظىح ش
  . شتعن بذرذن قعلعشع حوقذم بولغان نذرغذنلعغان يامان ظعشالر ظذالرغا صىتىلىص آةتتعىلأظذالرظ

ةتنعث مةنع ذ ظاي ع    ب د ظعبن ع زةي دذرراهمان ظعبن ان، سذددع ؤة ظاب ع هايي ذقاتعل ظعبن دة م سع هةققع
ة بذ ظايةتكة ب     .  شذنداق رعؤايةت قعلعندع    قاتارلعقالردعنمذ ظةسلةم رنعث توغرعسع ؤة  ةل عرعلضةن مةن ئبذ مةن

  . ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر
ةدعس رعؤاي      ر ه داق بع االمدعن مذن ة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ هةقت دعب قا  «: ةت قعلعن دعن باش ظذنعث
ةنن       ةهلع ج رعثالر ظ علةرنعث بع ةمكع، س ةن قةس ان زات بعل اله بولمعغ ص عتعظع ةلعنع قعلع ةتتا ،نعث ظةم  ه

دا           ارعلعقع بعر ضةز قالغان نعث  عخع ظذنعثغا صىتىلضعنع ظعلضعرع آئلعص ظةهلع دوز        ،ظذنعث بعلةن جةننةت ظ
 هةتتا  ،نعث ظةمةلعنع قعلعص   عخعةرنعث بعرعثالر ظةهلع دوز   دة، دوزاخقا آعرعدذ ؤة سعل      -ظةمةلعنع قعلعدذ   

دة، ـ نعث ظةمةلعنع قعلعدذ     عتع ظذنعثغا صىتىلضعنع ظعلضعرع آئلعص ظةهلع جةنن    ،ظذنعثغا بعرضةز قالغاندا
  . ذربذ ظذزذن بعر هةدعسنعث ظاخعرقع قعسمعد. »جةننةتكة آعرعدذ

 ان ؤاقتعم ةن جازالعغ ازاب بعل ايلعرعنع ظ ذالرنعث ب زداظ ات  ع دعكع باياش ذالرنعث ظعحع ةنع ظ ي
ناضاه   آعشعلةرضة اهللا تاظاالنعث ظازابع ؤة ظعنتعقام ظئلعشع آةلضةن ؤاقتعدا       لعكتذرمذشتا ياشاؤاتقان بةخت  

  . صةرياد قعلعدذ) صىظذالر ظازابنع آأر(يةنع  ظذالر صةرياد قعلعدذ
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةد (:  مذن ع مذهةمم ث! ظ ةتلعرعمنعمئنع ذحع  )  ظاي ار قعلغ ظعنك

ذؤةتكعن  ا قوي ةرنع ماث ةن (دألةتمةنل أزةم بئرعم عنع ظ ذالرنعث جازاس ةنع ظ ةت )ي ا مأهل ذالرغا ظازغعن ، ظ
عن اهعمعزدا  ، بةرض ث دةرض عزآع، بعزنع ذالرغا(شىبهعس ر ظعشكةللةر ؤة ) ظ ىحع(ظئغع ار) آأيدىرض ، دوزاخ ب

ارةت ( دعن ظعب ذم، زةرع د) زةقق الدعن ظأتمةي ارض ازاب ب اتتعق ظ اق ؤة ق عرع )1( عغان تام ذالردعن ظعلض ظ
ةيلعدعن ( ذفرع تىص ذالر   ) آ دذق، ظ االك قعل ةرنع ه ذن ظىممةتل ةندة (نذرغ ازابنع آأرض دع،  ) ظ ةرياد قعل ص

  . )2(قاحعدعغان ؤاقعت ظةمةس) بذ(هالبذآع، 
) دذ ذالرغا ظئيتعلع ث ي «) ظ علةر بعزنع ةن س اثالر، هةقعقةت ةرياد قعلم ىن ص ة بىض اردعمعمعزض

ةرياد »ظئرعشةلمةيسعلةر ةيلع ص ةنع سعلةر م اآع  حئكعثالري ةثالر ي ذحةآم . صايدعسعز سعلةر ظىحىن ، ب
ئحكعم ق   دعن ه ةن ظازاب ة آةلض علةرنع سعلةرض دذذس قا   . تذلدذرالماي تعن باش ازابنع تئتعش ذ ظ ة ب سعلةرض

  . بذ سعلةرضة صىتىلىص آةتكةن ظازابدذر. هئحقانداق ظامال يوق
ان قعلعص مذنداق دئدع        كدعن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظأت  ظان ايعتعنع باي مئنعث : ىزضةن ظةث حوث جعن

يةنع  كعنعؤاالتتعثالرئظارقاثالرغا ح) الشتعن يىز ظأرىصظذنع ظاث(ظايةتلعرعم سعلةرضة ظوقذص بئرعلةتتع، 
ةر تةر ذالر شذ ظايةتل ارتتع،صعضة حاقعرعلساعظ ذ شذنعث ظى.  ظذنعثدعن باش ت ةنع ب دذرآع، سعلةر الل حىن

دا   ر دةص بعلعشكة حاقعرعلغان ذنع(بع ة   ) ب ئرعك آةلتىرىلس ةغا ش ةر الل دعثالر، ظةض ار قعل ةنع الت، (ظعنك ي
ةنع ظذالرنعث ظعالهلعقعنع    (ظذنع تةستعق قعلعسعلةر    ) ظذززا قاتارلعق بذتالرغا حوقذنذشقا حاقعرعلساثالر      ي

  . )3(اللةغا خاستذر، هأآىم يىآسةك، بىيىك )ظئتعراص قعلعسعلةر
 اراثلعرعدا دذ، آةحلعك ص ظذالر هةرةم ظةهلع بولغانلعقع بعلةن صةخعرلعنعص ظعماندعن يىز ظأرىي

دذ  أزلةرنع قعلع ان س ذالر آةب يام ةنع ظ علعرع دةص ةي ةبعنعث ظعض أزلعرعنع آ ةخعرلعنعدذ ؤة ظ ةن ص  بعل
  .  ظذالر ظةمةلعيةتتة ظذنداق ظةمةستذر،لئكعن. قارايدذ

                                                 
  . كعحةةت ـ ظاي13ـ ـــ ـ11 سىرة مذزةممعل )1(
  . ـ ظايةت3 سىرة ساد )2(
  . ـ ظايةت12 غافعر سىرة )3(
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يةتنعث مةنعسع هةققعدة نةسةظع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع                بذ ظا 
دذ  ةت حىشكةندعن آئيعن آئحعدة صارا: رعؤايةت قعلع ذ ظاي ذرذشب دعى يامان آأرثلعشعص ظولت . لعدعغان بول
لعكلةر  أزلعرعنعقذرةيش علعرع دةص آةب ظ ةبعنعث ظعض ةخعرلعن ة آ ةن ص ذ. تتعة بعل ذرذص نعث يئنعظ دا ظولت
  . دع ظعكةنتةظاؤاتالشتذرماي تاشلعؤ) ياساص( ظذالر آةبعنع ، ؤة لئكعنلعشاتتعآئحعدة صاراث

 * * * * * * *  
  óΟn= sùr& (#ρã−/ £‰ tƒ tΑ öθs) ø9 $# ôΘr& Ο èδ u!% y` $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u!$ t/#u t,Ï!¨ρ F{$# ∩∉∇∪ ôΘr& óΟs9 (#θèùÍ ÷ètƒ öΝ çλm;θß™u‘ ôΜßγ sù 

… çµs9 tβρãÅ3Ζ ãΒ ∩∉∪ ôΘr& tβθä9θà) tƒ Ïµ Î/ 8π̈Ζ Å_ 4 ö≅ t/ Ν èδ u!% y` Èd,ysø9 $$ Î/ ÷Λèε ã nYò2 r&uρ Èd, ysù= Ï9 tβθèδÍ≈ x. ∩∠⊃∪ Èθ s9uρ yìt7 ¨?$# 

‘,ys ø9 $# öΝ èδ u!# uθ÷δ r& ÏN y‰ |¡x s9 ÝV üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ tΒ uρ  ∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ Νßγ≈ sΨ÷ s? r& öΝ Ïδ Íò2É‹ Î/ óΟßγ sù tã 

Ν ÏδÍ ø. ÏŒ šχθàÊÍ ÷è –Β ∩∠⊇∪ ôΘr& öΝßγ è= t↔ ó¡n@ % [ ö̀ yz ßl# uy‚ sù y7 În/ u‘ Ö ö yz ( uθèδ uρ ã ö yz tÏ% Î— §̈9 $# ∩∠⊄∪ y7 ¯Ρ Î) uρ 

öΝ èδθãã ô‰tG s9 4’ n< Î) 7Þ ü ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡–Β ∩∠⊂∪ ¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïο u ½z Fψ$$ Î/ Ç tã ÅÞ ü Å_Ç9$# tβθç6 Å3≈ uΖ s9 ∩∠⊆∪ * 

öθ s9uρ öΝ ßγ≈ sΨ ÷Η ¿qu‘ $uΖ ø t±x. uρ $tΒ ΝÎγ Î/  ÏiΒ 9h àÑ (#θ’f n= ©9 ’ Îû öΝ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ ÷è tƒ ∩∠∈∪  
ة ) يةنع ظذلذغ قذرظان (آاالم ) هةق(ظذالر  ذالرغا الل اآع ظ ذ؟ ي ظىستعدة حوثقذر صعكعر قعلمعدعم

ذ؟ ) يئثع ( بوؤعلعرعغا آةلمعضةن -تةرعصعدعن ظاتا  ذالر ظأزلعرع . 68نةرسة آةلدعم اآع ظ ضة آةلضةن ي
ياآع ظذالر ظذنع مةجنذن دئيعشةمدذ؟ هةرضعز ظذنداق . 69نذماي ظذنع ظعنكار قعلعؤاتامدذ؟وظةلحعنع ت

دع ئلعص آةل ةتنع ظ ذ هةقعق ذالرغا ظ دذ. ظةمةس، ظ ان آأرع ةتنع يام ذالرنعث تولعسع هةقعق ةر . 70ظ ظةض
 بولسا، ظةلؤةتتة ظاسمانالر، زئمعن ظذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا بويسذنعدعغان) يةنع قذرظان(هةقعقةت 

 نةسعهةتنع ظأز -ؤةز (ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر خاراص بولغان بوالتتع، ظذنداق بولغعنع يوق، ظذالرغا 
ذالر ظأزلعرعضة ) ظعحعضة ظالغان دذق، ظ ا قعل ذرظاننع ظات ىز )  نةسعهةت بولغان-ؤةز (ق دعن ي قذرظان

يةنع ظذالر (هةق تةلةص قعالمسةن؟ ) علعكنع يةتكىزضةنلعكعثضة ظةلح(ياآع سةن ظذالردعن . 71ظأرىيدذ
دذ؟  ذمان قعالم ذنداق ض ارعثنعث ) ش ةن(صةرؤةردعض اثا بةرض ق ) س ة رعزع عدذر، الل ةجرع ياخش ظ

ىحعلةرنعث ياخشعسعدذر ا دةؤةت قعلعسةن . 72بةرض وغرا يولغ ذالرنع ت ة ظ ة . 73سةن ظةلؤةتت ظاخعرةتك
غا رةهعم )يةنع مذشرعكالر(ظةضةر ظذالر . 74 توغرا يولدعن حةتنعضىحعلةردذرظعشةنمةيدعغانالر هةقعقةتةن

اص  ق تئثعرق ذمراهلعقلعرعدا داؤاملع ذم ض ةك، حوق ةتنع آأتىرىؤةتس ةن آىلص ذالرغا آةلض اق، ظ قعلس
  . 75يىرىشةتتع

  ش توغرعسعداةمذشرعكلةرضة بئرعلضةن رةددعية ؤة ظذالرنع ظةيعبل
 ظىستعدة حوثقذر صعكعر قعلمعدعمذ؟ ياآع ظذالرغا اللة ) ع ظذلذغ قذرظان يةن(آاالم ) هةق(ظذالر

 لةر مذشرعكاهللا تاظاال بذ ظايةتتة، يةنع نةرسة آةلدعمذ؟) يئثع( بوؤعلعرعغا آةلمعضةن ـظاتا ) تةرعصعدعن
رذص، ذ مذآةممةل ؤة شةرةصلعك بعر آعتاب حىشىرىلمعضةن ت      دةك هئحبعر صةيغةمبةرضة قذرظانتةرعصعدعناهللا  

الم آ         ةي ظعس ع آأرم اهالندذرغذحعنعث يىزعن اب ؤة ظاض ر آعت داق بع ذالر هئحقان ةتتا ظ ذرذنقع   ئه تعن ب لعش
دادلعرع ظ   ةن ظاج ذص آةتك دة ظأل ذرظان  ئدةؤرع ان ق اب بولغ ةن آعت ذرذص ئ ظغارعشةلمعض ذالرنعث ،رعشكةن ت  ظ
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ىز ظأر قذرظاننع حىشةنمعضةنلعكع، ظذ توغرعسعدا صعكعر يىرضىزمعضةنلعكع ؤة ظذنع   ضةنلعكع  ى تعثشاشتعن ي
ظةسلعدة بذالرنعثمذ خذددع ظأزلعرعنعث ظعحعلعرعدعكع هأرمةتكة سازاؤةر آعشعلةر         . ظىحىن ظذالرغا آايعدع  

ظذنع ظأزلعرعدعن    ظةضةشكةنلعكلعرع ظىحىن    ،ظعسالمنع قوبذل قعلعص، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعص    
دةك ةن قعلغان ة،خذرس اال ظأزلعرعض ذنع     اهللا تاظ ص، ظ ذل قعلع اللعقحة قوب ةتنع خذش ذ نئم ان ب ا قعلغ  ظات

عنعص ىآىر قعلع  علرئ ب،حىش ة ش ذ نئمةتك ةن ب عدعن آض ذر      ئش يىزعس دذز ق ذ ـ آىن اننعث آأرسةتمعسع ظحعم
  .  ظعدعبويعحة ظعش تذتذشع الزعم

دع  داق دئ ةتادة مذن دة ق ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةن قةسةم قعلعم : ب امع بعل  ،ةنكعاهللا تاظاالنعث ن
ظةضةر آعشعلةر قذرظاننع ياخشع حىشةنسة ؤة ظذ توغرعسعدا ياخشع صعكعر يذرضىزسة، ظذالر قذرظاننعث اهللا             

ث  اهعداتاظاالنع قانلعقعنعدةرض الردعن توس دعغان ظعش ان بولع دذ يام ئكعن.  بعلةلةي ذرظاننعث ،ل ذالر ق  ظ
دعكع مةنعسع ظوحذق بولمعغان  ةنع مذت(ظعحع ة ظ) شابعهةي ةن هاالك . ئسعلعؤالعدذظايةتلعرعض شذنعث بعل

  . بولعدذ
دع  ايعص مذنداق دئ عرلعرعغا آ اال قذرةيشنعث آاص ة آةلضةن  :ظاندعن اهللا تاظ ذالر ظأزلعرعض اآع ظ ي

ةنع ظذالر ظأزلعرعنعث    نذماي ظذنع ظعنكار قعلعؤاتامدذ؟ وظةلحعنع ت  لعك ؤة ححعل، ظعشةن ت راس  ظعحعدة ي
ةن  ةتلعرع بعل ةد  نذلذص  و تظعصصةتلعك سىص عرالر مذهةمم ذ آاص ةنع ظ ظأسكةن مذهةممةدنع تذنذمايؤاتامدذ؟ ي

   ظعنكار قعالالمدذ؟نعظةلةيهعسساالمنعث مذشذ سىصةتلعرع
ذ      ذ ظةنه ذتالعب رةزعيةلاله ع ظةب ةر ظعبن ذثا جةظف ا هةبةشعس  ،ش عغا  هتاننعث صادعش ان نةجاش ع بولغ

دع داق دئ ا: مذن ع صادعش عزآع!هظ ةك شىبهعس ة ، ش اال بعزض ةبعنع، راساهللا تاظ حعللعقعنع ؤة ت نةس
  .  بعلعدعغان بعر صةيغةمبةرنع ظةؤةتتع هةممعمعزعلعك ظعكةنلعكعنعحظعشةن

ع ش   ذغعرة ظعبن ةن   أم ادعمع بعل رانعث ظ كةن     عقظبةمذ آعس دانغا حىش ىن مةي ش ظىح ق قعلع لعحؤازلع
دا ةن ،ؤاقتع ذنداق دئض ذنعثغا ش ا.  ظ ث صادعش ان هرذمنع ل ظةبذع بولغ ذهعرةق ذفس نعث يان ؤة ظ

ور  همراةه ةتلعرعدعن س االمنعث سىص دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس داعلعرع ذظةبذ ،غان ؤاقتع يانمذ فس
ذنعث راس     عللعكعنع، ظ عبعنعث ظئس االمنعث نةس ةنلعكعنع  تصةيغةمبةرظةلةيهعسس ةنحلعك ظعك حعل ؤة ظعش

ئكعن ظذنعثدعكع را       فظةبذسذ. ظئيتقان حعللعق ظذنع  تس يان بذ ؤاقتعدا تئخع مذسذلمان بولمعغان بولسعمذ، ل
ةتلعرعدعن   ذ سىص االمنعث ب عنعمذ ي(صةيغةمبةرظةلةيهعسس اي وبعرةرس ذرذص قالم عنع ظ) ش راص ئهةممعس تع

  . مةجبذر قعلغان سأزلةشكة ت راس،قعلعص
ياآع ظذالر ظذنع مةجنذن دئيعشةمدذ؟  يةنع اهللا تاظاالنعث بذ ظايعتع آأص ساندعكع مذشرعكالرنعث

االم تو أز قعلعص صةيغةمبةرظةلةيهعسس عدا س ذ     :غرعس اآع ظ ان ي ذص حعقق دعن توق ث يئنع ذرظاننع ظأزعنع ذ ق  ظ
 دةيدعغانلعقعدعن، ظذالرنعث دعللعرعنعث    ،زعنعث نئمة دئضةنلعكعنع بعلمةيدذ    أ شذثا ظذ ظ  ،ظئلعشعص قالغان 
رعنعث يتعشقا بارمايدعغانلعقعدعن ؤة ظذالرنعث ظأزلعرعمذ قذرظان توغرعسعدعكع بذ سأزلع          ئقذرظانغا ظعمان ظ  

دذ  ةؤةر بئرع دعن خ لعكعنع بعلعدعغانلعقع أز ظةمةس ةق س ع. ه علعق  ،حىنك ةن قارش ذالرغا آةلض ذرظان ظ  ق
ةر     ،حىنكع. آأرسعتعش مذمكعن بولمايدعغان اهللا تاظاالنعث سأزعدذر      ارلعق     قذرظان ظذالردعن ؤة ي يىزعدعكع ب

  هةم  ظذالر ظذنع آةلتىرةلمعدع ؤة ، لئكعن.عدآعشعلةردعن بعر سىرعنعث ظوخشعشعنع آةلتىرىشنع تةلةص قعل  
  . مةثضى آةلتىرةلمةيدذ

دع اال مذنداق دئ دع  :شذثا اهللا تاظ ئلعص آةل ةتنع ظ ذ هةقعق ذالرغا ظ داق ظةمةس، ظ عز ظذن . هةرض
  . ظذالرنعث تولعسع هةقعقةتنع يامان آأرعدذ
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  هةقعقةتنعث هاؤايع هةؤةسلةرضة بويسذنمايدعغانلعقع توغرعسعدا
 ة ) يةنع قذرظان (ظةضةر هةقعقةت ذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا بويسذنعدعغان بولسا، ظةلؤةتت ظ

ع  ان بوالتت اراص بولغ ذقاتالر خ ذالردعكع مةخل ن ؤة ظ مانالر، زئمع دة     ظاس ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ذدد العه ؤة س د، ظةبذس ارلعقالرمذجاهع ةتتعكع : ع قات ةت”ظاي أزدة  د“هةقعق اال آ أزدعن اهللا تاظ ةن س ئض

ارلعق ظ     نةصسع خاهعشلعرعغا بوي    يةنع مذبادا اهللا تاظاال ظذالرنعث         .  دئدع ،ذلعدذتذت هكامالرنع شذ  ةسذنذص ب
ا ق  ة يولغ ذزذ  عيوبويعح لعرع ب ع خاهعش ذالرنعث نةصس ا، ظ ة  قدعغان بولس ة بعرعض ث يةن  ؤةبعرعنع

ذقا ظوخشعمايدعغان بولغانلعقع ظىحىن     تالر خاراص بولغان ظةلؤةتتة ظاسمانالر، زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخل
  . بوالتتع

دعغانلعقع  اال ظعنسانالرنعث خاهعشلعرعنعث ظوخشاش بولماي دةاهللا تاظ دعهةققع داق دئ ذالر:  مذن : ظ
اظعف ظادةملعرعدعن         (بذ قذرظان نئمعشقا ظعككع شةهةر       « ةنع مةآكة بعلةن ت ا ظادةمضة نازعل      ) ي بعر آاتت

   .))1دئيعشتع» قعلعنمعدع؟
صةرةؤردعضارعثنعث رةهمعتعنع ظذالر تةقسعم     :  بئرعص مذنداق دئدعجاؤاب ظذالرغا   ظاندعن اهللا تاظاال  

دذ؟  ص بئرةم ا،       «)2( قعلع ذثالردا بولس علةرنعث قول ةزعنعلعرع س ةت خ ارعمنعث رةهم ةر صةرؤةردعض ظةض
دعن  عدعن  (حعقعم ةص آئتعش ةنع تىض دذ     ) ي ل آئلع ان بئخع ثالر، ظعنس ق قعالتتع ذم بئخعللع ذص، حوق » قورق

ذ؟     )3( عندئض  ع بارم اهلعقتعن نئسعؤعس ذالرنعث صادعش اآع ظ وق  (ي ع ي داق نئسعؤعس ةر ) هئحقان ظةض
  . )4(ظذالر آعشعلةرضة قعلحعلعك نةرسة بةرمةيدذ)زعيادة بئخعللعقتعن( بولعدعغان بولسا 

اجعز   ةرنعث ظ ع بةندعل ةرنعث هةممعس ذ ظايةتل لعرعنعث ؤة   ب ذالرنعث قاراش ةنلعكعنع، ظ ظعك
ةتلعرعدة، سأزلعرعدة،     نعخشاش ظةمةسلعكع وث ظ اهعشلعرعنعخ ارلعق سىص ، ظةمما اهللا تاظاال بولسا ظأزعنعث ب

لعرعد دة، ب اقعلمعش ان هأآىملعرع ا قويغ لعرعد ئ، يولغ ةن ظعش لعرعنع  اكعتك ذقاتالرنعث ظعش  ؤة مةخل
دذ   ذظورذنالشتذر ان قعلع ةنلعكعنع باي ر زات ظعك ةن بع ة يةتك لعرعدا آامالةتك اال ب. ش ارلعق اهللا تاظ

ذالرغا . ردعضار يوقتذر  ةر، ظذنعثدعن باشقا ظعاله ؤة صةرؤ  آةمحعلعكلةردعن صاآتذ  وق، ظ داق بولغعنع ي ظذن
ان-ؤةز ( أز ظعحعضة ظالغ ة )  نةسعهةتنع ظ ذالر ظأزلعرعض دذق، ظ ا قعل ذرظاننع ظات  نةسعهةت -ؤةز (ق

  . قذرظاندعن يىز ظأرىيدذ) بولغان
   توغرا يولغا حاقعرعدعغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةرنعث هةق تةلةص قعلماستعن

 يةنع ظذالر شذنداق (هةق تةلةص قعالمسةن؟ ) ظةلحعلعكنع يةتكىزضةنلعكعثضة(ياآع سةن ظذالردعن
ةجرع ياخشعدذر ) ساثا بةرضةن (صةرؤةردعضارعثنعث ) ضذمان قعالمدذ؟  ةنع سةن ظذالنع توغرا يولغا           ظ ي

ةلكع . ةق تةلةص قعلمايسةن  حاقعرغانلعقعثغا ظذالردعن آعحعككعنعمذ ه    سةن بذنعث ظىحىن اهللا تاظاالنعث     ،ب
  . رضاهعدا ناهايعتع آأص مذآاصاتقا ظئرعشعشنع ظوياليسةنةد

دعغانلعقع   ةص قعلماي ةق تةل ةيغةمبةرنعث ه دة ص دع هةققع داق دئ اال مذن ع، :  اهللا تاظ ظئيتقعنك
ة بول   « ذ سعلةرض وق، ظ نعم ي ةص قعلغع ةق تةل داق ه علةردعن هئحقان ةدعن   س ةقةت الل ةجرعمنع ص ذن؛ ظ س

                                                 
  .  ـ ظايةت31 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع32 سىرة زذخرذف )2(
  .  ـ ظايةت100 سىرة ظعسرا )3(
  . ـ ظايةت53 سىرة نعسا )4(
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ةن دذر  . تعلةيم أزعتعص تذرغذحع عنع آ ة نةرس ة هةمم ع، )1( »الل ةن  («ظئيتقعنك عدعن آةلض ة تةرعص الل
ع ةن  ) ؤةهيعن ةن، م ةص قعلمايم ةق تةل ئح ه علةردعن ه ا س ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ذرظاننع(ت تعرا ) ق ظعص

ذحعالردعن  ذحعالردعن (قعلغ دعن توقذغ ةنع يالغان م) ي ةيغةمبةرلعكنع)2( »)ةنظةمةس ةبلعغ ) ص ت
ت        ع دوس ىن مئن ةققع ظىح ذغقانحعلعق ه ةقةت ت ةن، ص ةص قعلمايم ةق تةل علةردعن ه ا س قعلغانلعقعمغ

ذثالرنع  لعقعثالرنع (تذتذش ة حئقعلماس ع يةتكىزىشىمض ارعمنعث دةؤعتعن ةنع صةرؤةردعض ةن) ي » تعلةيم
ةنع هة(شةهةرنعث يعراق جايعدعن بعر آعشع  ))3دئضعن ةجاري ظع «: يىضىرىص آئلعص ظئيتتع) بعب ن
سعلةردعن هةق   ) ظعمانغا دةؤةت قعلغانلعقعغا   (توغرا يولدا بولغان،     ،  صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعثالر ! قةؤمعم

  . ))4سورعمايدعغان آعشعلةرضة ظةضعشعثالر
تةن توغرا ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالر هةقعقة، سةن ظةلؤةتتة ظذالرنع توغرا يولغا دةؤةت قعلعسةن

ىحعلةردذر  دعن حةتنعض ةنلعكعنع      يول داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد ظعبن ام ظةهم ظعم
،  يئنعغا ظعككع صةرعشتة آئلعص       مذنداق بعر حىش آأرضةن ظذنعث    صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  : رعؤايةت قعلعدذ 

دا  االمنعث ظايعغع رع صةيغةمبةرظةلةيهعسس عدا ظ ،بع رع بئش ة بع دذ يةن تة  . ولتذرع ذرغان صةرعش دا ظولت ظايعغع
ذرغعنعغا  عدا ظولت ذنعث ظ  :بئش ةن ب ذنعث بعل ةن   ى ب ال آةلتىرمةمس ر معس ىن بع ع ظىح دذ؟ممعت عدا .  دةي بئش

دذ   داق دةي ذرذص مذن ال آةلت تة معس ذرغان صةرعش ذنعث ظ : ظولت ةن ب ذنعث بعل ةر  ىب الع سةص ث معس ممعتعنع
ايان آةتكةن بعر حألضة بئرعص          ) قعلعص سةصةر  (ظذالر  . ردعكع بعر قةؤمنعث معسالعغا ظوخشاشتذ    عظىست بعص

دذ ألنع آ . قالع ذ ح ايتعص آ   أسعص ظ ئظ ا ق ةردعن ظارقعغ ذ ي اآع ظ ىن ؤة ي ذالر ئتىش ظىح ىن، ظ نعث لعشع ظىح
ذزذق ةرلعكئ يعظ تذرت ةيتتة يولل    .  ظةمةس ر ص ذرغان بع ذنداق ت ذالر ش تاختصق ذظ يعم  ا رةخ ق آع عن حعرايلع

ؤة ئ  ظةضةر مةن سعلةرنع هةممة م    ،بئقعثالر ظئيتعص  :  ظذالرغا ،رنعث يئنعغا آئلعص   ضةن بعر آعشع ظذال      عيآ
: ظذالر .  دةيدذ؟ا ؤة تاتلعق سىيع بار بعر آألضة باشالص ظاصارسام ماثا ظةضعشةمسعلةر    قتئصعلعدعغان بعر باغ  

دذ  ،ظةضعشعمعز اتلعق سىيع   ا ؤةق ؤة تئصعلعدعغان بعر باغ  ئ هةممة م  ظذ آعشع ظذالرنع         بعلةن  شذنعث .  دةي  ت
ة باشالص   ر آألض ار بع عرعدذب ذالر .  ظاص ةردة (ظ ذ ي ةم       ) ظ ص س ةص ـ ظعحع دذعرعي ذ آعشع  . ص آئتع دعن ظ ظان

ة سعلةر ظاشذ هالعتعثال: ظذالرغا دا ظذحرذ تردامةن سعلةرض علعدعغان  صعشعرغان ؤة تئص ة مئ سعلةرنع هةمم
 سعلةر ماثا   ، دئسةم ؟ ماثا ظةضعشةمسعلةر  سامئلعص بارا ؤة تاتلعق سىيع بار بعر آألضة باشالص ظ     قبعر باغ 

ذ؟  عص آةلمعدعثالرم دذظةضةش ذالر.  دةي ذنداق: ظ دذقش دذ، قعل ع .  دةي ذ آعش ا :ظ داق بولس علةرنعث ، ظذن  س
دعثال ول ئم دارظال ذ م انؤعسع بذنعثدعنم اتلعق   بولغ ذ ت اغ، سىيع بذنعثدعنم ر ب ان بع ار  بولغ أل ب ر آ  ، بع

الص ظ     ( ة باش ذ يةرض علةرنع ش ةن س ارايئلعصم عثالر )  ب ا ظةضعش دذ،ماث ر   .  دةي دعن بع ذالرنعث ظعحع ظ
دذ ،عشعمعز ض ظةلؤةتتة بذنعثغا ظة. بذ راست سأزلةيدذ، اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع :قعسعملعرع ة  .  دةي يةن

  .  دةيدذ، بعز مذشذ يةردة قئلعص قالعمعز. بعز مذشذنعثغا رازع بولدذق:بعر قعسعملعرع
  ان قعلعش توغرعسعداآاصعرالرنعث ظةهؤالعنع باي

 ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالر هةقعقةتةن توغرا يولدعن حةتنعضىحعلةردذر  ذالر ةر ظ ةنع (ظةض ي
غا رةهعم قعلساق، ظذالرغا آةلضةن آىلصةتنع آأتىرىؤةتسةك، حوقذم ضذمراهلعقلعرعدا داؤاملعق )مذشرعكالر

الرنعث، ظةضةر اهللا تاظاال ظذالردعن ظذالرغا آةلضةن          آاصعر اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   يةنع   تئثعرقاص يىرىشةتتع 
                                                 

  .  ـ ظايةت47 سىرة سةبةظ )1(
  . ـ ظايةت86 سىرة ساد )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 23 سىرة شذرا )3(
  .  ـ ظايةتلةر21 ـ 20 سىرة ياسعن )4(
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ةتنع آ ةتةؤىتىرأآىلص ذالرنعث اهللا تاظاال  ك ةنعال ظ ذ ي ةن تةقدعردعم ذرظاننع حىشةندذرض ذالرغا ق ان ؤة ظ  غ
عرلعقلعرعدا، ت   ث آاص ذنمايدعغان، ظأزلعرعنع عؤ  ةبويس دا داؤاملعش العقلعرعدا ؤة ظازغذنلعقلعرع دعغان عرئرس

  . عن خةؤةر بئرعدذعدةنلعكآةتك ظئزعصدةرعجعدة 
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ دع،   :  مذن ة ظع ار دةص بعلس علعق ب رةر ياخش ذالردا بع ةر اهللا ظ ظةض

ذالرغا  ة ظ ةن  ) هةقنع(ظةلؤةتت ىز ظأرىض ة ي ذالر هةقتعن ظةلؤةتت ان تةقدعردعمذ، ظ ذالرغا ظاثالتق اتتع؛ ظ ظاثلعت
اتتع  اش تارت دا ب ذالرن)1( هال ةر ظ دا آأرسةث   ظةض ان حاغ تعدة توختعتعلغ ر (ع دوزاخ ظىس دةهشةتلعك بع

ةتلعرعنع ظنكار       «: ظذالر). هالعنع آأرةتتعث  آاشكع دذنياغا قايتذرذلساق ظعدذق، صةرؤوردعضارعمعزنعث ظاي
ةردعن بوالتتذق      دذ » قعلمايتتذق ؤة مأمعنل ظذنداق ظةمةس، ظذالر نعث ظعلضعرع يوشذرغان ظعشلعرع             ،  دةي

ه قعلمع( عدذ قةبع ارزذ قعلعش ذنداق ظ ةيلعدعن ش لعرع تىص ا  ) ش ذالر دذنياغ دع، ظ كارا بول ذالرغا ظاش ظ
ع   ة قعالتت ة يةن الرنع ظةلؤةتت ان ظعش ةنظع قعلعنغ ذ م ذرذلغان تةقدعردعم ذالر . قايت عزآع، ظ ان (شىبهعس ظعم

عدة   ةن ؤةدعس ذق دئض انحعالردذر) ظئيتاتت ذالر، يالغ ا   «: ظ ادعكع هاي ذ دذني ةقةت مذش اتلعق ص تعمعزدذر، هاي
ةيمعز يعن تعرعلدىرىلم دذ» ظألضةندعن آئ ذ))2دةي ةر بولسا  نعث اهللا تاظاال، ب  تئخع بولمعغان ظعشالر، ظةض

  . سذندا بولعدعغانلعقعنع بعلضةنلعكعدعندذروقانداق ي
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ tΡ õ‹ yz r& É>#x‹ yèø9 $$ Î/ $ yϑ sù (#θçΡ% s3tG ó™ $# öΝ ÎκÍh5 uÏ9 $ tΒ uρ tβθãã § |ØtG tƒ ∩∠∉∪ # ®Lxm #sŒÎ) $ sΨ óstF sù Ν Îκö n= tã 

$\/$t/ # sŒ 5># x‹ tã >‰ƒÏ‰x© # sŒÎ) öΝ èδ ÏµŠ Ïù tβθÝ¡Ï= ö7ãΒ ∩∠∠∪ uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# r' t±Σ r& â/ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# u≈ |Áö/F{ $# uρ nο y‰Ï↔ øùF{$# uρ 4 

Wξ‹ Ï= s% $ ¨Β tβρã ä3ô±n@ ∩∠∇∪ uθ èδuρ “ Ï% ©!$# ö/ ä.r& u‘ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβρã |³øt éB ∩∠∪ uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ç‘øt ä† àM‹ Ïϑ ãƒuρ 

ã& s!uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹©9 $# Í‘$yγ ¨Ζ9$# uρ 4 Ÿξ sùr& šχθè= É) ÷ès? ∩∇⊃∪ ö≅ t/ (#θä9$s% Ÿ≅ ÷VÏΒ $ tΒ tΑ$s% šχθä9̈ρ F{$# ∩∇⊇∪ (# ûθä9$s% #sŒ Ïr& 

$ uΖ÷F ÏΒ $̈Ζ à2 uρ $\/#u è? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $ ¯Ρ Ïr& tβθèOθãèö7 yϑ s9 ∩∇⊄∪ ô‰ s)s9 $tΡ ô‰Ïã ãρ ßøt wΥ $tΡ äτ !$ t/#u uρ #x‹≈ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ÷βÎ) !# x‹≈ yδ 

HωÎ) ãÏÜ≈ y™r& šÏ9̈ρ F{$# ∩∇⊂∪  
ازاب  ةن ظ ز هةقعقةت ذالرنع بع ةتحعلعك (ظ ةنع قةه ارعغا ) ي ذالر صةرؤةردعض دذق، ظ ةن جازالع بعل

اتتعق ظازابنعث دة . 76بويسذنمعدع، ظعلتعجا قعلعص دذظامذ قعلمعدع  ان تاآع ظذالرغا ق رؤازعسعنع ظاحق
اللة سعلةر ظىحىن قذالقالرنع، آأزلةرنع ؤة دعلالرنع  . 77حئغعمعزدا ناضاهان ظذالر ظىمعدسعزلعنعص آئتعدذ
) نةسعللةندىرىش يولع بعلةن(اللة سعلةرنع زئمعندا   .78ياراتتع، سعلةر ناهايعتع ظاز شىآىر قعلعسعلةر

ا ) هئساب بئرعش ظىحىن (ياراتتع،  ذنعث دةرض ة   .79هعغا يعغعلعسعلةر ظ ألىآنع (الل دذ، ) ظ تعرعلدىرع
ث( ة ) تعرعكنع دذ، آئح ع ظالع عدعدذر، -جئنعن ةنعث باشقذرذش ع الل عرعص تذرذش دىزنعث ظأزض  آىن

ذرذنقعالر نئمعدئضةن ) ظذالر اللةنعث قذدرعتعنع ظويالص آأرمعدع (  .80حىشةنمةمسعلةر؟ ذالر ب ةلكع ظ ب
سأثةآكة ظايالنغاندعن ) ظذؤذلذص آةتكةن(بعز ظألىص توصعغا ؤة «:  ظئيعتتعظذالر  .81بولسا شذنع دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةت23 سىرة ظةنفال )1(
  . كعحة ـ ظايةت29 ـــــ ـ27 سىرة ظةنظام )2(
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 بوؤعلعرعمعز ظعلضعرع مذشذنداق -هةقعقةتةن بعز ؤة بعزنعث ظاتا. 82 آئيعن، حوقذم قايتا تعرعلةمدذق؟
  . 83»ظاضاهالندذرذلغان ظعدذق، بذ صةقةت قةدعمكعلةردعن قالغان ظةصسانعلةردذر

 ز هةق ذالرنع بع ازاب ظ ةن ظ ةتحعلعك (عقةت ةنع قةه دذق ) ي ةن جازالع ز  بعل ةنع بع ذالرنع  ي ظ
  . نعدذقعر بعلةن سةمذسعبةتلةر ؤة قةهةتحعلعكل

 دع ذ قعلمع ص دذظام ا قعلع ذنمعدع، ظعلتعج ارعغا بويس ذالر صةرؤةردعض ذالرنع   ظ ذ ظعش ظ ةنع ب  ي
دا ؤة ضذمراهلعقلعرعدا   ذ ظازغذنلظذالر. آاصعرلعقلعرعدعن ؤة قارشعلعق آأرسعتعشلعرعدعن ياندذرالمعدع  قلعرع

  . داؤاملعشعؤةردع
ذمانعث   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم ظعبن ع ظةبذهات دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

 مةن سةندعن اهللا تاظاالنعث نامع        !ظع مذهةممةد   :  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص    يانفذظةبذس
ذرذق         ةن ظ  قانحعلعذغت ـ ؤة ظ أرمعتع بعل ز ،رايوتىنىص س أقعمعزنعث ه ةتحعلعكتعن( بع ةن  ذي) قةه ث بعل

يةنع (ظذالرنع بعز هةقعقةتةن ظازاب : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال بذ ظايةتنع حىشىردع.  دئدع،دذقئقاننعمذ ي
بذ  دعبعلةن جازالعدذق، ظذالر صةرؤةردعضارعغا بويسذنمعدع، ظعلتعجا قعلعص دذظامذ قعلمع) قةهةتحعلعك

  . هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلدع
ةت قعلعش   لعمنعث رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب ةك ،حةعظعم االمغا ب لعكلةر صةيغةمبةرظةلةيهعسس  قذرةيش

ع ا  يظاس ر ؤاقعتت ةن بع ص آةتك ذالرغا ،لعق قعلع االم ظ ةد صةيغةمبةرظةلةيهعسس ص  ب ا قعلع ع اهللا«:  دذظ ! ظ
ع ي  ة يعلعن ذالرنعث يةتت نعث يىسىظ دةك  ص ة يعلع ةن (ةتت ؤئتعش بعل ةتحعلعك قعلع ا  ) قةه ذالرغا قارشع ماث ظ

عن اردةم بةرض ةن» ي ةن ظةبذسذ (. دةص تعلعض ئلعص  فشذنعث بعل االمنعث قئشعغا آ يان صةيغةمبةرظةلةيهعسس
  ).  بايان قعلعنغان سأزلةرنع قعلغانةيذقعرعدعكع هةدعست

 ذالر ظىمعدسعزلعنعص تاآع ظذالرغا قاتتعق ظازابنعث دةرؤازعسعنع ظاحقان حئ اهان ظ زدا ناض غعمع
 تذيذقسعز  )قعيامةت(يرذقع، ذب) ظذالرنع ظازابالشقا بولغان(يةنع ظذالر تاآع ظذالرغا اهللا تاظاالنعث      آئتعدذ

ذالرنع ظ   دا ؤة ظ ةن ؤاقتع ويالصآةلض ة     ذالر ظ دا هةمم ذتقان ؤاقتع ازابع ت ث ظ ان اهللا تاظاالنع  باقمعغ
  . سعلعص آئتعدذئظذالرنعث ظارزذ ـ ظارمانلعرع آ. صاراغةتتعن ظذمعدسعزلعنعدذياخشعلعقالردعن ؤة راهةت ـ 

  اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعنع ؤة آاتتا قذدرعتعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا
 اراتتع ع ي ةرنع ؤة دعلالرن ذالقالرنع، آأزل ىن ق علةر ظىح ة س ةنع الل ة،  ي ذ ظايةتت اال ب  اهللا تاظ

ةر  ذالقالرنع، آأزل ة ق ةن ن   بةندعلعرعض ذالرغا بةرض ةن ظ ةنلعكع بعل ص بةرض ع قعلع ع ئنع ؤة دعلالرن معتعن
لعتعدذ ويالش، حىش   . ظةس علةرنع ظ ا بعرنةرس ذالر بولس نعث قعنعب دذروش ؤة بعلعش ةن اهللا  . راللعرع ذالر بعل ب

ارلعقع، بعرلعكع ؤة ظذنعث خالعغاننع قعلعدعغان زات ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدعغان                اتتعكع ب تاظاالنعث آاظعن
  . أجعزعلةر بعلةن ظعبرةت ظالعدذم

 از شىآىر قعلعسعلةر ةنع اهللا تاظاالنعث سعلةرضة بةرضةن نئمةتلعرع ظىحىن            سعلةر ناهايعتع ظ ي
  ! ؟دئضةن ظازعسعلةرنعث اهللا تاظاالغا شىآرع قعلعشعثالر نئم

 ذ ) هئساب بئرعش ظىحىن (ياراتتع، ) نةسعللةندىرىش يولع بعلةن (اللة سعلةرنع زئمعندا نعث ظ
علة اهعغا يعغعلعس ةنع  ردةرض ة،ي ذ ظايةتت اال ب ارعدا تاهللا تاظ ث يةرش ةتلعرع ى ظأزعنع ع ؤة سىص رع، تعل

ةنلعرع         يعن ظأتك ذرذن ؤة آئ ذالرنعث ب ع ظ ةت آىن دعن قعيام ان، ظان انالرنع ياراتق ان ظعنس اش بولمعغ ظوخش
وث    اآع ح ك ي دعكع آعحع ذالرنعث ظعحع ذن، ظ ال ،بولس اآع ظاي ةر ي ذقعرع ، ظ ةرتعؤعلعك   ي أؤةن م اآع ت ي

ان بولسا شذ هالعتعدة ظةسلعضة قايتذرذص              ،نعمذ قويماي عآعشعلةردعن بعر   ، ظذالرنع دةسلةصتة قانداق ياراتق
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اليدعغان قذدرعتعنعث بارلعقعدعن خةؤةر      رظذالرنعث هةممعسعنع مةلذم بعر آىننعث بعر ؤاقتعدا بعر ية           ضة توص
  . بئرعدذ

ةنع   جئنعنع ظالعدذ) تعرعكنعث(تعرعلدىرعدذ، ) ظألىآنع(اللة : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع   ي
  . تعرعلدىرعدذ ؤة تعرعكلةرنعث جئنعنع ظالعدذ) لىآلةرنعأيةنع ظ(ثةآلةرنع أاهللا تاظاال حعرعص آةتكةن س

 ة عدعدذر -آئح ةنعث باشقذرذش ع الل عرعص تذرذش دىزنعث ظأزض دىز اهللا         آىن ة ـ آىن ةنع آئح ي
دذ    . غا بويسذنعدذيرذقعذتاظاالنعث ب  ة بعرعنع قوغالي ة بعرسع      . ظذالرنعث بعرع يةن ظذالر داؤاملعق بعرسع يةن

  . لعقعغا باشقا بعرسع آعرعؤااللمايدذعظذ ظعككعسعنعث ظار. ن ظالماشتذرذص تذرعدذذروبعلةن ظ
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ع   :  مذن ا يئتعؤئلعش ث ظايغ ذص    (آىننع ةم بول عنعث ج ةنع ظعككعس ي

دىزدعن ظئشعص آئتعشع  )لعشعقئ ع ظئلعشع  (، آئحعنعث آىن دىزنعث ظورنعن ع آةلمةستعن آىن ةنع ؤاقت ) ي
  . ))1مذمكعن ظةمةس، هةر بعرع صةلةآتة ظىزىص تذرعدذ

 حىشةنمةمسعلةر؟   ة نةرسعلةرنع ب ةنع هةمم ة    ذي ة نةرسعدعن ظىستىن ؤة هةمم يسذندذرغان، هةمم
اش ظة ةنىضدنةرسعلةرنع ب ارلعق نةر،رض اال،سعلةرنع بعلضىحع ب ان اهللا تاظ ز بولغ ة ظئزع  سعلةرنع  تةرعصعض

  باشاليدعغان ظةقلعثالر يوقمذ؟
  مذشرعكلةرنعث ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع يعراق دةص قارعغانلعقع توغرعسعدا

رعلعشنع ظأزلعرعدعن ظعلضعرع ظأتكةن آعشعلةر ظعنكار قعلغاندةك            ع ظألضةندعن آئيعن ت    ،اهللا تاظاال 
ويالص آأرمعدع (:قعلغذحعالردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع     ظعنكار   ذدرعتعنع ظ ةنعث ق ذالر الل ةلكع ) ظ ب

) ظذؤذلذص آةتكةن(بعز ظألىص توصعغا ؤة «: ظذالر ظئيعتتع، ظذالر بذرذنقعالر نئمعدئضةن بولسا شذنع دئدع
دذق؟  ا تعرعلةم ذم قايت يعن، حوق دعن آئ أثةآكة ظايالنغان ذالر  س ةنع ظ ة(ي تعص ) علعرتجةس رعص آئ حع

  . رعلعشعنع يعراق دةص قارايدذعبولغاندعن آئيعن ظذنعث قايتا ت
بوؤعلعرعمعز ظعلضعرع مذشذنداق ظاضاهالندذرذلغان ظعدذق، بذ -هةقعقةتةن بعز ؤة بعزنعث ظاتا 

يةنع قايتا تعرعلعش مذمكعن ظةمةس، قايتا تعرعلعش بعلةن  صةقةت قةدعمكعلةردعن قالغان ظةصسانعلةردذر
لعرعنع ظ    معغان قاراش ذالرنعث ظوخشاش ابلعرعنع ؤة ظ ذرذنقعالرنعث آعت ةقةت ب ةؤةر  وص علةرال خ ذغان آعش ق

  . بئرعدذ
ا تعرعلعش ذالرنعث قايت اال ظ دعنعاهللا تاظ داق دئ ص مذن ان قعلع انلعقلعرعنع باي ار قعلغ ذ :  ظعنك ظ

ظذنداق بولعدعغان بولسا،     «: ظذالر ظئيتتع   ،  »بعزنعث حعرعضةن سأثةك بولذص قالغان ؤاقتعمعز ظةمةسمذ؟        
ذ  رعلعش  (ب يعن تع ةندعن آئ ةنع ظألض تذر  ) ي انلعق قايتعش دعغان    (زعي يعن تعرعلع ةندعن آئ ز ظألض ةنع بع ي

علنعث سذر   (بعر سةيهة ، »)بولساق، دوزاخ ظةهلع بولغانلعقعمعز ظىحىن زعيان تارتقذحعالرمعز     يةنع ظعسراص
ع ذالر  ) حئلعش ةنال ظ االيعق  (بعل ع خ ةنع جعم تعدعن () ي ةر ظاس دذ  ) ي ص قالع ة حعقع ث ظىستعض  ))2زئمعننع
    ةن ظذنع ظابعمةنعدعن ياراتتذق ظاشكارا ) صةرؤةردعضارعغا(ظةمدع ظذ  . ظعنسان بعلمةمدذآع، بعز هةقعقةت

) ظعنساننعث قايتا تعرعلعشعنع يعراق ساناص، حعرعضةن سأثةآلةرنع   (ظذ بعزضة ، خذسذمةتحع بولذص قالدع 
ذ. عمعسال قعلعص آأرسةتت حعرعص آةتكةن سأثةآلةرنع «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظ

                                                 
  . ـ ظايةت40 سىرة ياسعن )1(
  . ـ ظايةتكعحة14 ـ 11 سىرة نازعظات )2(
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دذ؟ دع» آعم تعرعلدىرةلةي ر  «ظئيتقعنكع، ، دئ ةر بع ذ ه دذ، ظ ان زات تعرعلدىرع تة ياراتق ةث دةسلةص ذنع ظ ظ
  . ))1»مةخلذقنع بعلضىحعدذر

 * * * * * * *  
 ≅ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚ ö‘F{ $# tΒ uρ !$ yγŠ Ïù βÎ) óΟçFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θà) u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχρã ª. x‹ s? 

∩∇∈∪ ö≅ è%  tΒ > §‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä ö̧ yèø9 $# ËΛÏà yè ø9$# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà)−G s? 

∩∇∠∪ ö≅ è% .tΒ  Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3n= tΒ Èe≅ à2 &ó x« uθèδ uρ ãÅg ä† Ÿω uρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷è s? ∩∇∇∪ 

šχθä9θà)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r' sù šχρã ys ó¡è@ ∩∇∪ ö≅ t/ Ν ßγ≈ sΨ ÷ s? r& Èd,ys ø9 $$Î/ óΟ ßγ̄Ρ Î) uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊃∪  
ةر سعلةر بعلسةثالر «ظئيتقعنكع،  ذقاتالر آعمنعث؟ ظةض ذنع (زئمعن ؤة ظذنعثدعكع مةخل ا ب ماث

. 85 نةسعهةت ظالمامسعلةر؟ -صةند ) بذنعثدعن. (دةيدذ» اللة نعث  «:ظذالر. 84»)ظئيتعص بئرعثالر 
ذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارع آعم؟ «ظئيتقعنكع،  ة ظاسماننعث ؤة ظذل ذالر . 86»يةتت ة «ظ دذ » الل . دةي

هةممة شةيظعنعث صادعشاهلعقع «ظئيتقعنكع، . 87»قورقمامسعلةر؟) ظازابعدعن(ظذنعث «ظئيعتقعنكع، 
دا؟  ث قولع ا (آعمنع ا قعلغانالرغ اناه ) ظعلتعج ة ص ئح نةرس ع ه ذنعثغا قارش دعغان ؤة ظ اناه بوالالي ص

. دةيدذ» اللة«: ظذالر. 88»)ماثا بذنع ظئيتعص بئرعثالر(بواللمايدعغان آعم؟ ظةضةر سعلةر بعلسةثالر 
ظذنداق ظةمةس، ظذالرغا بعز هةق سأزنع ظئلعص . 89»سعلةر قانداقمذ قايمذقتذرذلعسعلةر؟«ظئيتقعنكع، 

  . 90آةلدذق،ظذالر حوقذم يالغانحعالردذر
 شذنداق تذرذقلذق ، ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقعصةرؤةردعضارمذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث 

  رنع اهللا تاظاالنعث ظعالهلعق سىصعتعنع ظئتعراص قعلعشقا قعستعغانلعقع توغرعسعداظذال
قذرذش ؤة          ارعتعش، باش ذقاتالرنع ي ةنلعكعنع ؤة مةخل ر ظعك ث بع ةردة ظأزعنع ذ ي اال ب اهللا تاظ

اتاليدذ يوقلذقع ظعضعدارحعلعق قعلعش ظعشلعرعدا ظذزعنعث هئح قانداق شئرعكع         بذنداق قعلعشع   . نع ظعسص
ةبةن( ر ظعاله ) دعلةرض قا بع دعن باش ثظأزع ذقعنع  يوقنع ث ل عالؤة ظعبادةتنع ق ظأزعض نعث اليع  قعلعنعش

  . ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص قويذش ظىحىندذر
ث صةرؤ  االمنع اهللا تاظاالنع ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ارلعق ةش ردعض

ئرعك آ ة ش ذ سىصعتعض ص ب راص قعلع عتعنع ظئتع قسىص ث ظعالهلع ئكعن اهللا تاظاالنع دعغان، ل  )2(ةلتىرمةي
عنع       ر نةرس ذ بع ث آعحعككعنعم ان ظعالهلعرعنع ان يالغ ادةت قعلغ ةلتىرىص ظعب ئرعك آ ة ش سىصعتعض

ذرذص        ص ت راص قعلع دعغانلعقعنع ظئتع ة بواللماي ة ظعض ر نةرسعض دعغانلعقعنع ؤة بع ذ  ،يارعتالماي ةلكع ظ  ب
أزلعرعنع اهللا تاظاال     ا يئقعنالشتذرعدذ   ظعالهالرنعث ظ  دةص ضذمان قعلص اهللا تاظاالغا باشقا يالغان ظعالهالرنع           ،غ

داق د  وق رعكالرغا مذن ان مذش ادةت قعلغ ذيرذدعشكة ئيشذص ظعب ع، : ب دعكع «ظئيتقعنك ن ؤة ظذنعث زئمع
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة79ـ ــــ 77 سىرة ياسعن )1(
ث ص)2( ارلعق سىص ةةرؤ اهللا تاظاالنع عنعمعزئع دعتردعض مان ـ ز      ،ض ذنعث ظاس عتعدذ     ئ ظ ةنلعكعنع آأرس ذحع ظعك ص تذرغ دارة قعلع ةرنع ظع ثاهللا تاظاال. معنل  نع

ق سىص  عنعمعزئتع دعظعالهلع ذقاتالرنعث ظعباد ،ض ذنعث مةخل عتعدذ  ع ظ ةنلعكعنع آأرس ق ظعك أزعنعثال اليع ة ظ مان ـ      . تعض ث ظاس رعكلةر اهللا تاظاالنع ـ مذش ـــ
ر ش     ئز ئح بع ث ه دا اهللا تاظاالنع ةنلعكعنع ؤة بذنعث ذحع زات ظعك دارة قعلغ ع ظع ع ظئمعنالرن ع ئرعكعنعث يوقلعقعن راص قعالتت ث  . تع ذالر اهللا تاظاالنع ةمما ظ ظ

  . تعشذص ظعبادةت قعالتو باشقا ظعالهالرنع قغا اهللا تاظاال،تعراص قعلعشمايئظعبادةت قعلعنعشقا ظأزعنعثال اليعق زات ظعكةنلعكعنع ظ
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يةنع زئمعننع ؤة ظذنعث  »)ماثا بذنع ظئيتعص بئرعثالر(مةخلذقاتالر آعمنعث؟ ظةضةر سعلةر بعلسةثالر 
تعدعكعظى ايؤانالر، ظس ة  أ ه ذالرغا ظعض ارعتعص ظ ذقاتالرنع ي قا مةخل ذالردعن باش ةر ؤة ظ ىملىآلةر، مئؤعل س
  ؟ ص تذرغذحع آعمذبول

دةيدذ»  نعث اللة«: ظذالر                يةنع ظذالر بذالرنعث هةممعسعنعث ظعضعسعنعث شئرعكع يوق بعر اهللا
  . تاظاال ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعشعدذ

)دعن ةند ) بذنعث علةر؟-ص عهةت ظالمامس ان ظ   نةس داق بولغ ةنع ظذن ة  عي ادةت هةمم ةن ظعب ك
  . زذقالندذرذص تذرغذحع بولغان اهللا تاظاالغعال اليعق بولعدذونةرسعلةرنع ياراتقان ؤة ظذالرنع ظ

 ،ع م؟ «ظئيتقعنك ارع آع نعث صةرؤةردعض ذغ ظةرش ماننعث ؤة ظذل ة ظاس تىن  »يةتت ةنع ظذس ي
ةرنع، ظذنعث ظعحعدعك    ةردة بولسذن ظأزعضة بويسذنغذحع صةرعشتعلةرنع      ظالةمل ذزالرنع ؤة قةي ع نذرلذق يذلت

  ردعضارع آعم؟ةعث صةرؤظةرشنياراتقان زات ؤة آاتتا 
نعث آاتتا ظعكةنلعكعنع ؤة بذ سىرعنعث ظايعغعدا ظذنعث ظذلذغ ظعكةنلعكعنع    اهللا تاظاال بذ يةردة ظةرش  

ةن    ش بعل ان قعلع نباي ةث،  ظةرش عزعث آ د   ؤة حعراظئض ةنلعكعنع بعل ق ظعك ةزع  . ردعىيلع ىن ب ذنعث ظىح ش
اآع آىندىز   حة ئردعضارعمعزنعث قئشعدا آةصةرؤ: ظعبنع مةسظذد.  دئدع،دذرظةرش قعزعل ياقذتتعن  : آعشعلةر ي
  .  دئدع،عث نذرع ظذنعث نذرعدعندذرظةرشن. بولمايدذ
 ذالر ة «ظ دذ » الل ذنعث «ظئيعتقعنكع، . دةي ةنع سعلةر اهللا   »قورقمامسعلةر؟ ) ظازابعدعن (ظ ي

ا  مانالرنعث ؤة آاتت ث ظاس نتاظاالنع اثالر،  ةعث صةرؤظةرش دعغان بولس راص قعلع ةنلعكعنع ظئتع ارع ظعك ردعض
ىن          ةنلعكعثالر ظىح ئرعك آةلتىرض ذنعثغا ش انلعقعثالر ؤة ظ ادةت قعلغ ذص ظعب عنع قوش قا بعرس ذنعثغا باش ظ

  ؟ظذنعث سعلةرنع جازالعشعدعن ؤة ظازابلعشعدعن قورقمامسعلةر
 ،ع دا؟ «ظئيتقعنك ث قولع اهلعقع آعمنع ةيظعنعث صادعش ة ش علةر اهللا   هةمم ة نةرس ةنع هةمم ي

ة     . تاظاالنعث قولعدعدذر   اهللا نعث باشقذرذشعدا بولمعغان بعرمذ مةخلذق      :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
  . دا خالعغاننع قعلغذحعدذرر يةنع اهللا تاظاال مةخلذقاتال))1يوقتذر

ارلعق مة االم     ب ىن صةيغةمبةرظةلةيهعسس انلعقع ظىح دا بولغ ث قولع قذرذش اهللا تاظاالنع ذقاتالرنع باش خل
دا( ةن جاؤابع ذق بةرض ة توغرذل ر نةرس ة بع ع) آعشعلةرض داق دةيتت داق«: مذن اق ظذن نعم ي ةس، جئ  ظةم

م حعث قةسةم   صةيغةمبةرظةلةيهعسساال » ...ظعلكعدة بولغان زات اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع      
رغذحع زات اهللا تاظاالنعث   رنع ظأزضةرتعص تذ ياق ظذنداق ظةمةس، دعلال«: ةيتتعقعلماقحع بولغاندا مذنداق د 

ةنكع  ةن قةسةم قعلعم امع بعل ذحع،  . »...ن ةممعنع ياراتق اال ه ان اهللا تاظ اك بولغ ةردعن ص ارلعق آةمحعلعكل ب
   . قعلغذحع زاتتذرنعهةممعضة ظعضة بولغذحع ؤة خالعغعنع

) دعغان ) ظعلتعجا قعلغانالرغا اناه بواللماي صاناه بوالاليدعغان ؤة ظذنعثغا قارشع هئح نةرسة ص
 عدعن بعرنالرظةرةبلةر ظعحعدعكع خوجايع »)ماثا بذنع ظئيتعص بئرعثالر( آعم؟ ظةضةر سعلةر بعلسةثالر 

ة   اناهلعق بةرس ة ص رةر آعشعض اناهلعقعدعال ق   ،بع ث ص ذ خوجايعننع ع ظ ذ آعش االتتعلعصئ ظ ذ  .  ق ةتتا ظ ه
أز             قا دةك بولذص تعبارغا ظالمعغان ئخوجايعننع ظ  ادةم آئلعص ظذ آعشعنع ظ لماسلعقع ظىحىن ظعككعنعحع بعر ظ

  . صاناهلعقعغا ظااللمايتتع
صاناه بوالاليدعغان ؤة ظذنعثغا قارشع هئح ) ظعلتعجا قعلغانالرغا( :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

ارعتعش ؤة هأآذم حعقعرعش    . جعسعدذر وجعالرنعث خ و يةنع اهللا تاظاال خ   ان آعم؟ نةرسة صاناه بواللمايدعغ  ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56 سىرة هذد )1(
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ذنعث قول دذرعظ ع ت  . دع ع قارش ة هئحكعش ذنعث هأآمعض علعق بعلد ذظ دذ ؤة قارش دذىرالماي ذنعث . رةلمةي ظ
  . خالعمعغعنع بولمايدذ ،خالعغعنع بولعدذ

لعرعدعن س   ث قعلمعش اال ظأزعنع دع رالمايدعغان زات ظعكواهللا تاظ داق دئ عدا مذن : ةنلعكع توغرعس
       دعن سوظال دذ، ظذالردعن سوظال      ـاللةنعث قعلغانلعرع دذ ـ سوراق قعلعنماي ةنع اهللا ))1 سوراق قعلعنع  ي

غذحع، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع ؤة ظادعل          رتاظاال آاتتا، حوث، غالعص، هةممة نةرسعنع تعزضعنلةص تذ         
ىن انلعقع ظىح ة قعل،زات بولغ ث نئم ذظال ـ س         ظأزعنع دعن س دذوغانلعقلعرع ارلعق . راق قعلعنماي ةمما ب ظ

  . راق قعلعنعدذوظال ـ سومةخلذقاتالر بولسا هةممة قعلمعشلعرعدعن س
ة    ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذالر     :  مذن ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ارعثنعث ن ةنع (صةرؤةردعض ي
  . )2(وقذم سورايمعزقعلغان ظعشلعرعنع ح) بذ دذنيادا(نعث هةممعسعنعث ) خااليعق
دةيدذ» اللة«: ظذالر    صاناه بوالاليدعغان ؤة ظذنعثغا قارشع هئح         ظعلتعجا قعلغانالرغا يةنع ظذالر

نعث هئح قانداق بعر شئرعكع بولمعغان اهللا تاظاال ظعكةنلعكعنع      ع آاتتا خوجايعننةرسة صاناه بواللمايدعغان 
  . ظئتعراص قعلعشعدذر

 ،ع علةر قاندا«ظئيتقعنك علةر؟ س ذ قايمذقتذرذلعس ان   »قم راص قعلغ ذنع ظئتع علةر ش ةنع س  ي
 ظذنعثغعال قعلعدعغان ظعبادةتكة   ،عنئيآن  ؤة اهللا تاظاالنعث شذنداق زات ظعكةنلعكعنع بعلضةندع      ةنسعلةر  عكظ

   ؟ قوبذل قعلدع ظةقلعثالر قانداقمذنع قعلعشعثالرصباشقا بعرسعنع قوشذ
 أزن ز هةق س ذالرغا بع ةس، ظ داق ظةم دذقظذن ئلعص آةل ر   ع ظ االدعن باشقا بع ةنع بعز اهللا تاظ ي

ث  ذقعظعالهنع دىرديوقل اآعتالرنع    . قذنع بعل كعن ص ذق ؤة آةس وغرا، ظوح ة ت ذنداق ظعكةنلعكعض ذنعث ش ظ
  . غذزدذقرتذ

انحعالردذر ذم يالغ ذالر حوق ادةت   ظ ة ظعب قا بعرسعض ذص باش ا قوش ذالرنعث اهللا تاظاالغ ةنع ظ ي
  .  هئحقانداق بعر صاآعتع يوقتذرقعلعشلعرعدا ظذالرنعث

ة    ة    نآعمكع هئحقانداق دةلعلع بولمعغا    :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت دا اللةغا قوشذص يةن  هال
ةن نعجات    عرالر هةقعقةت دذ، آاص ادةت قعلعدعكةن، صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا هئساب بئرع ذدقا ظعب بعر مةب

مايدذ اال))3تاص ةنع مذشرعكالر اهللا تاظ ذنلعققا   ي أزلعرعنع شذ ظازغ ادةت قعلعشنع ظ دعن باشقا بعرسعضة ظعب
اي   قا ت ر ظاساس عرعدعغان بع دذ عباشالص ظاص ذرذص قعلماي ةلكع،. نعص ت ث   ب ةقةت ظأزلعرعنع ذ ظعشنع ص ذالر ب  ظ

  . ؤعلعرعغا ظةضعشعصال قعلعدذونادان ظاتا ـ ب
ة  ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ عرع  :  مذن ةندعن ظعلض ذنعثدةك س ة  ش رةر شةهةرض ان بع ةر قاح ه

اهالندذرغذحع  ةيغةمبةر(ظاض ةنع ص ادةملعرع) ي ةن ظ ذنعث دألةتم ةآال، ظ ا«: ظةؤةتس 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

  . ))4دئيعشتع» ظعزلعرعدعن ماثعمعز
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت23 سىرة ظةنبعيا )1(
  .  ـ ظايةتلةر93 ــــ ـ92 سىرة هعجر )2(
  . ـ ظايةت117سىرة مذمعنذن  )3(
  . ـ ظايةت23 سىرة زذخرذف )4(
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عسع يوق، ظذنعثغا باراؤةر باشقا بعر ظعالهمذ يوق، ظةضةر بذنداق بولسا ظعدع، ظذ حاغدا اللةنعث بال

هةر ظعاله ظأزع ياراتقان مةخلذقنع يالغذز ظعضةللةيتتع، بةزعسع بةزعسعدعن غالعب آئلةتتع، اللة ظذالرنعث 
ىحعدذر، مذشرعكالرنعث اللة غةيبنع ؤة ظاشكارعنع بعلض. 91اللةغا نعسبةت بةرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر
  . 92شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن ظىستىندذر

  اهللا تاظاالنعث هئح شئرعكع يوقلذقع توغرعسعدا
اننع    ذالردا خالعغ عدا، ظ عدارحعلعق قعلعش ة ظعض اآع نةرسعلةرض ع ؤة ي ث بالعس اال ظأزعنع اهللا تاظ

عدا ؤة  دعغان (قعلعش ةرنعث قعلع د) بةندعل ث بظعبادةتلعرع ئرعك ة ظأزعنع ر ش اآالص   ذ بولعع أزعنع ص عدعن ظ ش
داق بولسا : مذنداق دئدع  ةر بذن وق، ظةض ذ ي ر ظعالهم اراؤةر باشقا بع ذنعثغا ب اللةنعث بالعسع يوق، ظ

عق ظعاله   جيةنع ظةضةر بعردعن  ظعدع، ظذ حاغدا هةر ظعاله ظأزع ياراتقان مةخلذقنع يالغذز ظعضةللةيتتع 
ةرةز قعلعنسا ار دةص ص ة هة،ب ان نةرسعنع يالغذز ظعضةللعؤالعدذ  ظةلؤةتت أزع ياراتق ر ظعاله ظ دا . ر بع ذ حاغ ب

دذ آاظعنات ذص آئتع ان بول ةرتعؤع قااليمعق ئكعن. نعث ت ازعر آ،ل دعن باشالص عرىلأ ه ؤاتقعنع ظىستىنكع ظالةم
ة بعرع بعلةن ظةث           ضتأؤةنكع ظالةم  عحة بولغان هةممة آاظعناتنعث حعرايلعق رئتعمغا حىشىشع ؤة بعرع يةن

  . ذآةممةل شةآعلدة باغلعنعشعدذرم
اراتتع،           :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ة ظاسماننع بعرعنع بعرعنعث ظىستعدة قعلعص ي اللة يةتت

ةن      ةن، س اننع آأرمةيس ئح نذقس عدا ه ةنعث يارعتعش ان الل مانالرغا(مئهرعب اققعنكع،   ) ظاس اراص ب ةآرار ق ت
  . ))1بعرةر يوحذقنع آأرةمسةن

ذ  دعن ظ ذنعث ظىست ظان ة بعرعنع تعزضعنلةشنع ؤة ظ ةر بعرع يةن العص آعظعالهالرنعث ه لعشنع ئدعن غ
ة بعر ظعالهتعن       ( بذنعثغا صلعرع ظعزدعنعصوسبذ هةقتة ظعسالم صةيال . ظعزلةيتتع أزعنع ظأزع يةن ) هةر ظعاله ظ

  .  دئضةن ظاتالغذنع بةردع“قوغداش دةلعلع”
ا : (بذنعث تةصسعالتع مذنداق   ار    ظةضة ) آاظعناتت اآع ظعككعدعن ظارتذق ظعاله ب ةرةز  ر ظعككع ي دةص ص

ا عمنع    ،قعلعنس رةر جعس رع بع ث بع ذ ظعالهنع ا هةرعكةت ظ نع خالعس عمنع   ،لةندىرىش ذ جعس رع ظ ة بع  يةن
دذهةرعكةت لعكنع خاالي ذ     . لةندىرمةس دا ظ ذ حاغ ا، ب اي قالس انلعرع بولم ذ ظعككع ظعالهنعث خالعغ ذبادا ظ م

د  ان بولع اجعز بولغ ةقعقع. ذظعككعسع ظ اجعز ظةمةستذر يظةسلعدة ه ةن ظ اله دئض ةت.  ظع ةن هةرعك لعنعش بعل
 ظذ ظعككع ظعالهنعث خالعغانلعرع بعرال      ، بعرعضة قارمذ قارشع بولغانلعقع ظىحىن  ـ لةنمةسلعك بعرهةرعكةت

عدة  رال نةرس ا بع تذر  آأرعلعؤاقعتت ذمكعن ظةمةس عمذ م ان    . ش ةلتىرىص حعقارغ عزلعكنع آ ذ مذمكعنس ذثا ب ش
عمذ م   الظع ذق بولعش ردعن ظارت ث بع تذرذهنع العغعنع     . مكعن ظةمةس ث خ ث بعرعنع ع ظعالهنع ذ ظعكك ةر ظ ظةض

ة بعرسع هةقعقع   هئساب  ظعاله  ي هةقعقع ولماي قالسا، بذ حاغدا خالعغعنع  بولذص يةنة بعرعنعث ب     يلعنعص، يةن

                                                 
  . ـ ظايةت3 سىرة مذلك )1(
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ةتلعرعنعث ظعحعدة باشقا بعرسعضة ي         ،حىنكع . النمايدذهئسابظعاله   ثعلعص بئرعش دةيدعغان   ئ  ظعالهنعث سىص
  . سىصةت يوقتذر

وق، :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع     ذ ي ر ظعالهم اللةنعث بالعسع يوق، ظذنعثغا باراؤةر باشقا بع
ذقنع يالغذز ظعضةللةيتتع، بةزعسع  ظةضةر بذنداق بولسا ظعدع، ظذ حاغدا هةر ظعاله ظأزع ياراتقان مةخل

 يةنع اهللا تاظاال نعث اللةغا نعسبةت بةرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذربةزعسعدعن غالعب آئلةتتع، اللة ظذالر
دعن ظا    ذحعالرنعث ؤة هةددع ذؤال قعلغ أزلعرع ظ ة ظ اآع   شظأزلعرعض ع ؤة ي ث بالعس قذحعالرنعث اهللا تاظاالنع

  . لعرعدعن صاآتذربوهتانشئرعكع بار دةص حاصلعغان 
اللة غةيبنع ؤة ظاشكارعنع بعلضىحعدذر آأزعضة آأرىنعدعغان ؤة ال مةخلذقاتلعرعنعث يةنع اهللا تاظا

  .  بعلعدذآأرىنمةيدعغان هةممة نةرسعنع
 مذشرعكالرنعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن ظىستىندذرلعغان    يةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث حاص

  . هتانلعرعدعن صاآتذروب
 * * * * * * *  
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ؤةدة قعلغان ظازابنع آأرسعتعدعغان ) دذنيادا(ظةضةر ماثا ظذالرغا ! صةرؤةردعضارعم«ظئيتقعنكع، 
بعز ظذالرغا ؤةدة قعلغان ظازابنع . 94مئنع زالعم قةؤملةر ظعحعدة قعلمعغعن! صةرؤةردعضارعم. 93بولساث

ادعرمعز  ة ق كة ظةلؤةتت اثا آأرسعتعش ان (. 95س ذالرنعث قعلغ ا ) ظ ةن  (يامانلعقعغ ش بعل ذ قعلع ) ظةص
بعز ) يةنع ظذالرنعث ساثا قعلغان مةسخعرعسعنع(سىصةتلةشلعرعنع ) سئنع(ياخشعلعق قعلغعن، ظذالرنعث 

ساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ؤةسؤةسعلعرعدعن صاناه ! صةرؤةردعضارعم«ظئيتقعنكع، . 96بعلعمعز ظوبدان
  . 98» ماثا هةمرا بولذشعدعن صاناه تعلةيمةنرنعثشةيتانالساثا سئغعنعص ! صةرؤةردعضارعم. 97تعلةيمةن
 ؤة شةيتاندعن صاناه تعلةشكة ع، يامانلعققا ياخشعلعق قعلعشع حىشكةندة دذظا قعلعشظازاب

  بويرذش توغرعسعدا
ازاب آةلضةندة   ةيغةمبعرعنع ظ ذالرغا ! صةرؤةردعضارعم«اهللا تاظاال ص ا ظ ةر ماث ادا(ظةض ؤةدة ) دذني

 دةص دذظا مئنع زالعم قةؤملةر ظعحعدة قعلمعغعن! صةرؤةردعضارعم، سعتعدعغان بولساثقعلغان ظازابنع آأر
  .  قعلمعغعنةنع ظذالرنعث ظعحعدئيةنع ماثا آأرسعتعص ظذالرنع ظازابلعماقحع بولساث، م. بذيرذدعقعلعشقا 

ز  ةد ؤة تعرمع ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ةنلعكعنع رعؤعب داق دئض االمنعث مذن ةت  صةيغةمبةرظةلةيهعسس اي
  . »مئنعث جئنعمنع ظذ باالغا تعقماستعن ظالساث ،ؤةتمةآحع بولساثةسةن بعرةر قةؤمضة باال ظ«: قعلعدذ
بعز ظذالرغا ؤةدة قعلغان ظازابنع ساثا آأرسعتعشكة ظةلؤةتتة قادعرمعز  يةنع ظةضةر بعز خالعساق
ذالر ة آأ    غاظ اثا ظةلؤةتت ع س االنع ؤة قعيعنحعلعقالرن ازابنع، ب كةن ظ عتةتتذق حىش اال  . رس دعن اهللا تاظ ظان

لعدع       ا باش ان يولغ ايدعلعق بولغ ةث ص تا ظ ةن ظارلعشعش علةر بعل االمنع آعش ذ. صةيغةمبةرظةلةيهعسس ولظ   ي
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ارتعش ظىحىن  كة ت أزع تةرةص .  ظةسكعلعك قعلغان آعشعضة ياخشعلعق قعلعشتذر  ظأزعضةبولسعمذ دعلعنع ظ
  . ظايلعنعدذةت مذهةببةتكة نةصر ،لذققاتشذنعث بعلةن ظذنعث دىشمةنلعكع دوس

دع  داق دئ الص مذن ا باش ذ يولغ االمنع ش اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان(: اهللا تاظ ذالرنعث قعلغ ) ظ
  . ياخشعلعق قعلغعن) ظةصذ قعلعش بعلةن(يامانلعقعغا 

تاقابعل تذرغعن،   ) يامان خعسلةتكة (ياخشع خعسلةت ظارقعلعق    :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة    
ذن( اثش ذص         ) داق قعلس تذثدةك بول عرداش دوس ويا س ادةم ض ار ظ اداؤةت ب عدا ظ ث ظارعس ةن ظأزعنع ةن بعل س

دذ عؤة       ، قالع ىك نئس ةقةت بىي لةتكة ص ذ خعس ةلةيدذ، ب ةرال ظئرعش ةؤرحان ظادةمل ةقةت س لةتكة ص ذ خعس ب
ةلةيدذ  عال ظئرعش ةتكة         ))1ظعضعس ذ سىص اآع مذش لةتكة ي ذ خعس اآع مذش ة ي ذ تةؤسعيةض ةنع مذش ةقةت   ي ص

ة سةؤر قعلعص  دعغان   ،آعشعلةرنعث ظةزعيةتلعرعض ة قعلع ا ياخشع مذظامعل ان يامانلعقلعرعغ ذالرنعث قعلغ  ظ
  .  ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذةسعؤئبذالرغا صةقةت دذنيا ـ ظاخعرةتتة آاتتا ن. آعشعلةرال ظئرعشةلةيدذ

 ،عن صاناه تعلةيمةنساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ؤةسؤةسعلعرعد! صةرؤةردعضارعم«ظئيتقعنكع 
كة   اناه تعلةش ةيتانالردعن ص االمنع ش اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةنع اهللا تاظ ذيرذدعي ع. ب ةيتانالرغا ،حىنك  ش

تعن    ( اناه تعلةش ئغعنعص ص ا س دعن اهللا تاظاالغ ذالرنعث يامانلعقع قا حارعل ) ظ اةباش ذالر  رر آ دذ ؤة ظ  قعلماي
دذ  ذل قعلماي علعقنع قوب ز صةيدا عقعرذي. ياخش االمنعثبع ذحع  « :غةمبةرظةلةيهعسس ص تذرغ اثالص، بعلع اهللا ظ

اناه       عدعن ص عدعن ؤة آعبرعس عدعن، ؤةسؤةسعس ت قعلعش ةيتاننعث قةس دع ش ئغعنعص قوغالن ا س تاظاالغ
  . دةص شةيتاندعن صاناه تعلعضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتتذق »تعلةيمةن
ولذشعدعن صاناه تعلةيمةن ساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ماثا هةمرا ب ! صةرؤةردعضارعم«   ةنع ي

ةن       اناه تعلةيم عدعن ص ةمراه بولذش ةيتاننعث ه عمغا ش رةر ظعش ان بع اقحع بولغ ث قعلم ذثا . مئنع ش
أتكىزىش، مال    يصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم شةيتاننع قوغلعؤئتعش ظىحىن يةص ـ ظعحعش، جعنسع   مذناسعؤةت ظ

عدا وب الرنعث بئش قا ظعش ذنعثدةك باش ذزالش ؤة ش ع د“معلالبعس”غ كة بئين دعذيرذش اناه . ل ةيتاندعن ص ش
 مةن بةك   !اهللاظع  « : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ،تعلةش توغرعسعدا ظةبذداؤذد مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ  

رعص آ تعن، ئقئ ام(تعش عؤئلعص ) ت تعنأظ(بئس ى)لىش أآىص غا، س تعنأظ (ح دا ) لىش ةآراتتعكع حاغ ؤة س
  . دةيتتع» ئغعنعص صاناه تعلةيمةن قعلعشعدعن ساثا ستشةيتاننعث قةس

 * * * * * * *  
 # ®L xm # sŒÎ) u !% y` ãΝ èδ y‰tn r& ßN öθyϑ ø9 $# tΑ$s% Éb>u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘ $# ∩∪ þ’Ìj? yès9 ã≅ yϑ ôã r& $[s Ï=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àM ø. u s? 4 Hξx. 4 

$ yγ̄Ρ Î) îπ yϑÏ= x. uθèδ $ yγ è=Í← !$s% (  ÏΒ uρ ΝÎγÍ← !# u‘ uρ î ŷ— ö t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪  
) دذنياغا(مئنع ! صةرؤةردعضارعم«بعرعضة ظألىم آةلسة ظئيتعدذرآع، ) يةنع آاصعرالرنعث(ظذالرنعث 

ظذنعث دذنياغا . (» مىلكىم بعلةن ياخشعلعق قعلعشعم مذمكعن-مةن قويذص آةلضةن مال . 99قايتذرغعن
رعلعرعدعن تذرغذزذلغان آىنضة مذمكعن ظةمةس، ظذ حوقذم شذ سأزنع قعلغذحعدذر، ظذالر قةب ) قايتعشع

  . 100بعر توسما بولعدذ) ظذالرنع دذنياغا قايتعشتعن توسعدعغان(قةدةر ظذالرنعث ظالدعدا 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر35 ـ 34 سىرة فذسسعلةت ـ )1(
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  آاصعرالرنعث سةآراتقا حىشكةن ؤاقتعدا دذنياغا قايتعشنع ظارزذ قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
اال ث ب   ،اهللا تاظ اآع اهللا تاظاالنع عرالرنعث ي ةآراتتعكع   يرذقلعرعغا بذ آاص ذحعالرنعث س ةرؤالعق قعلغ عص

رعص ةؤةر بئ دعن خ لعرعنعث  ،هالع ان قعلمعش ةن يام ذرذن ظأتكىزض دا ب ىص قالغان ةآراتقا حىش ذالرنعث س  ظ
ارقعلعق  ياخشع ظعشالرنع قعلع   (رنعنع  وظ ارزذ قعلعدعغانلعقعنع        ) ش ظ دذرذش ظىحىن دذنياغا قايتعشنع ظ تول

دع    داق دئ ص مذن ان قعلع ذالرنعث : باي عرالرنعث ي (ظ دذرآع، ) ةنع آاص ة ظئيتع ألىم آةلس ة ظ بعرعض
ذرغعن ) دذنياغا(مئنع ! صةرؤةردعضارعم« ذص آةلضةن مال ، قايت ةن ياخشعلعق -مةن قوي  مىلكىم بعل

  . مذمكعن ظةمةس) ظذنعث دذنياغا قايتعشع. (»قعلعشعم مذمكعن
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ئلعص  :  مذن ألىم آ ا ظ ارعم صةرؤ«: بعرعثالرغ ع  ! ةردعض قا مئن نئمعش

دئيعشتعن بذرذن،   » بعر ظاز آئحعكتىرمعدعث، سةدعقة قعلعص ياخشعالردعن بوالر ظعدعم          ) يةنع ظةجعلعمنع (
ثالر     ةدعقة قعلع علةرنع س ةن نةرس ص بئرعلض ق قعلع ا رعزع ةندة    ، ظأزةثالرغ ةجعلع آةلض ادةمنع ظ ئح ظ ة ه الل

عثال     ان ظعش ة قعلعؤاتق دذ، الل عز آئحعكتىرمةي ةؤةرداردذر هةرض ذق خ ةد )1( )ردعن تول ع مذهةمم !) ظ
ذففارالرنع(آعشعلةرنع  ةنع آ ىن  ) ي دعغان آ ازاب آئلع ع (ظ ةت آىن ةنع قعيام اهالندذرغعن، ) ي ن ظاض ذ (دع ب

ةنع دذنياغا قايتذرغعن    (بعزضة قعسقعغعنا ؤاقعت مأهلةت بةرضعن        ! صةرؤةردعضارعمعز«: زالعمالر) آىندة ، )ي
ع ذل قعاليل ة ظةضعشةيلعدةؤعتعثنع قوب دذ» ، صةيغةمبةرلةرض ذالرغا. (دةي عز ) ظ سعلةر ظعلضعرع، بعز هةرض

ايمعز، دةص قةسةم ظعحمعضةنمعدعثالر؟  دذ(يوقالم ذالر 2( ()دئيعلع ذففارالر(ظ ةنع آ ةقةت ) ي ظأزلعرعضة (ص
ث ان ظازابنع ع   ) ؤةدة قعلعنغ ةن آىن ذنعث نةتعجعسع آةلض دذ، ظ ةت آى(نةتعجعسعنعال آىتع ةنع قعيام عي ، )ن

انالر ا ظةمةل قعلمعغ دع  «: ظعلضعرع آعتابق ئلعص آةلضةن ظع ةتنع ظ ةلحعلعرع هةقعق صةرؤةردعضارعمعزنعث ظ
ىن  ( دذق، بىض ان ظئيتمع ذالرغا ظعم ز ظ ذناه   ) بع اآع ض دذ؟ ي اظةتحعلةر بارمع دعغان شاص اظةت قعلع ة شاص بعزض

ا قايتذرذ   ىن دذنياغ ش ظىح ةرنع قعلع ع ظةمةلل ىزىص، ياخش ول ظ تعن ق دذ؟قعلعش عمعزغا بوالمدعغان » لذش
ظةضةر سةن ضذناهكارالرنعث صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا باشلعرعنع ساثضعلعتعص تذرغانلعقعنع      )3( دةيدذ

! صةرؤةردعضارعمعز «: ، ظذالر ظئيتعدذ  )ظةلؤةتتة قورقذنحلذق هالةتنع آأرضةن بوالتتعث  (آأرعدعغان بولساث   
قايتذرغعن، بعز   ) دذنياغا (بعزنع ياخشع ظةمةل قعلعش ظىحىن      . آأردذق، ظاثلعدذق ) ظعشنعث هةقعقعتعنع (
  . )4(»ظعشةنضىحعلةرمعز) سئنعث ؤةدةثنعث هةق ظعكةنلعكعضة(هةقعقةتةن ) ظةمدع(

   دا آأرسةث ).  آأرةتتعثدةهشةتلعك بعر هالعنع(ظةضةر ظذالرنع دوزاخ ظىستعدة توختعتعلغان حاغ
ذالر كع دذنيا«: ظ اق آاش ا قايتذرذلس دذق،غ ذق ؤة  ة صةرؤظع ار قعلمايتت ةتلعرعنع ظنك ارعمعزنعث ظاي ردعض

ذق ةردعن بوالتت دذ» مأمعنل لعرع  ، دةي ذرغان ظعش عرع يوش ث ظعلض ذالر نع ةس، ظ داق ظةم ه (ظذن قةبع
عدذ     ارزذ قعلعش ذنداق ظ ةيلعدعن ش لعرع تىص ذرذلغان      ) قعلمعش ا قايت ذالر دذنياغ دع، ظ كارا بول ذالرغا ظاش ظ

ظعمان ظئيتاتتذق دئضةن    (شىبهعسعزآع، ظذالر   .  ظعشالرنع ظةلؤةتتة يةنة قعالتتع    تةقدعردعمذ مةنظع قعلعنغان  
عدة انحعالردذر) ؤةدعس ذالرنعث   )5( يالغ دا، ظ ةن حاغ ازابنع آأرض الر ظ ا(«زالعم ول  ) دذنياغ قا ي قايتعش
ألتىرىص،    ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر)6( دئضةنلعكعنع آأرعسةن » بارمعدذ؟ ظعككع  بعزنع ظعككع قئتعم ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر11 ـ 10 سىرة مذنافعقذن ـ )1(
  . ـ ظايةت44 سىرة ظعبراهعم ـ )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع53 سىرة ظةظراف )3(
  .  ـ ظايةت12 سىرة سةجدة )4(
  .  ـ ظايةتلةر28 ـ 27 سىرة ظةنظام )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44 سىرة شذرا )6(
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دذ » قئتعم تعرعلدىردىث، بعز ضذناهعمعزغا ظعقرار قعلدذق، ظةمدع حعقعش يولع تئصعالرمذ؟        بذ شذنعث   ، دةي
ظعنكار قعلدعثالر، ظةضةر اللةغا شئرعك   ) بذنع(ظىحىندذرآع، سعلةر اللةنع بعر دةص بعلعشكة حاقعرعلغاندا   

ةنع  (ظذنع تةستعق قعلعسعلةر  ) اقعرعلساثالريةنع الت، ظذززا قاتارلعق بذتالرغا حوقذنذشقا ح      (آةلتىرىلسة   ي
علةر  راص قعلعس ع ظئتع ذالرنعث ظعالهلعقعن ةغا )ظ ىك الل ةك، بىي أآىم يىآس ا)1( ، ه ذالر دوزاخت : ظ

قعلغان ظةمةللعرعمعزدعن باشقا ظةمةللةرنع      ) دذنيادعكع ؤاقعتتا (بعزنع حعقعرعؤةتسةث   ! صةرؤةردعضارعمعز«
 نةسعهةت  -سعلةرضة ظأمرىثالرنع ظذزذن قعلعص، ؤةز     «) اللة ظئيتعدذ . (دةص يالؤذرذص توؤاليدذ  » قعلساق

ادةم ؤةز  دعغان ظ اهالندذرغذحع  -ظالع ة ظاض ذ؟ سعلةرض ت بةرمعدعمم ذدةك ؤاقع عهةت ظااللعغ ةنع ( نةس ي
اردةم بةرضىحع يوق           ) صةيغةمبةر ةنع اهللا  ))2»آةلدعغذ، ظةمدع ظازابنع تئتعثالر، زالعمالرغا هئحقانداق ي  ي

دعن ق    تا دا، قةبرع ىص قالغان ةآراتقا حىش عرالرنعث س ةردة آاص ذ ظايةتل اال ب ذرذلغاوظ ا ص ندا، اهللا تاظاالغ
  . رايدعغانلعقعنع بايان قعلدعو ؤة دوزاخقا تاشالنغاندا دذنياغا قايتعشنع سيىزلةنضةندة
) دذر ) ظذنعث دذنياغا قايتعشع ةنع ظذالرن   مذمكعن ظةمةس، ظذ حوقذم شذ سأزنع قعلغذحع عث ي

ةل   ايتعش ت ا ق دذ عدذنياغ ذل قعلعنماي ةلع  . ؤع قوب ذالرنعث ظةم ذ ظ وقيعتع ب ذرذقي أزعدذر ق ذالر  .  س ةر ظ ظةض
اي    ،دذنياغا قايتذرذلسا  بعز دذنياغا قايتساق ياخشع     ( ظأزلعرعنعث  تتع ؤة بعرةر ياخشع ظعشنع هةرضعز قعلم

  . قانلعقع ظاشكارا بوالتتع ظئيت يالغان ظذالرنعثدئضةن سأزلعرعدة) ظعشالرنع قعلعشعمعز مذمكعن
ظذالر دذنياغا قايتذرذلغان تةقدعردعمذ مةنظع قعلعنغان ظعشالرنع      : مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة   

  . ))3شىبهعسعزآع، ظذالر يالغانحعالردذر. ظةلؤةتتة يةنة قعالتتع
ذق ( آاصعر  ،اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةمكع: قةتادة خذتىن ـ بالعؤاقعلعرعنعث    ) هؤالالرداةقع ظ ععري

ذرذق           اآع ظ ذـ ي عغا آغت ايؤانع   ئقانلعرعنعث قئش ث ه الص ظأزعنع ا توص اآع دذني نع ؤة ي عنع يلعش  نةصس
ةلكع اهللا تاظاالغا ياخشع       ارزذ قعلماستعن، ب لةرنع  ظةمةل ـ ظعبادةت  قاندذرذشنع آأزلةص دذنياغا قايتعشنع ظ

ارزذ قعلدع  ا قايتعشنع ظ ةص دذنياغ ا . قعلعشنع آأزل دا دذنياغ ازابنع آأرضةن حاغ عر دوزاختعكع ظ شذثا آاص
ان   ارزذ قعلغ نع ظ ايتعص قعلعش ةل ـ ظعبادةت       ياخشع ،ق ةرنع ظةم ذلمان   ل ان مذس ص آئلعؤاتق دعنال قعلع ظةزةل
  . دئدع! نذآعشعضة اهللا تاظاال رةهمةت قعلس

  توسما ؤة ظذنعثدعكع ظازاب توغرعسعدا
 ذزذلغان آىنضة دا ظذالر قةبرعلعرعدعن تذرغ ذالرنعث ظالدع ةدةر ظ ا قايتعشتعن ( ق ذالرنع دذنياغ ظ

ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع          مذجاهعد   بعر توسما بولعدذ ) توسعدعغان ا   ظذ : بذ ظاي  توسما دذني
  . لعقعدعدذرعبعلةن ظاخعرةتنعث ظار

ةظب    ع آ ةد ظعبن دع    مذهةمم داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةن  : ب ا بعل ما دذني ذ توس  ظ
دذر،عظاخعرةتنعث ظار اآعلعقعدع علةر  ي ذرغان آعش معدا ت ةص ـ ظعح       توس ةن عشتةي ادعكع آعشعلةر بعل   دذني

  . ذرتظةمةسبعللة ساب بةرضعلع ظاخعرةتتعكع آعشعلةر بعلةن ئذر، ياآع قعلمعشلعرعدعن هت ظةمةسبعللة
ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئدع           ظةبذسةخرع    ةر     : بذ ظاي .  آأزدة تذتذلعدذ  ظذ توسمعدعن قةبرعل
ذالر  ةردة(ظ اخعرةتتعكع  ) قةبرعل اآع ظ ادعكع ي ة  (دذني ر هالةتت عمعغان بع ا ظوخش دذهاياتق ذالر . )تذرع ظ
  .  تذرعدذةحعدة تاآع قعيامةت آىنع بولغرقةبرعلة

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر12 ـــ ـ11 سىرة مأمعن )1(
  .  ـ ظايةت37 سىرة فاتعر )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28 سىرة ظةنظام )3(
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دذ ) ظذالرنع دذنياغا قايتعشتعن توسعدعغان (ظذالرنعث ظالدعدا  :اهللا تاظاالنعث   ر توسما بولع  بع
ايع  ةن ظ ىن    دئض علةر ظىح ان آعش ىص قالغ ةآراتقا حىش أتكىزىص س ذمراهلعقتا ظ اتعنع ض معدا  ،تع هاي ذ توس  ظ

  . ذرتظذالرغا تاييارالنغان ظازابنعث بارلعقع بعلةن ظذالرغا قعلعنغان بعر تةهدعت
ة   ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ةم  :  مذن دا جةهةنن ذالرنع ظالدع دذ(ظ ىص تذرع ذنعثدعن 1( ()آىت ش
  . ))2خعمذ قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذآئيعن تئ

ث ةدةر  :اهللا تاظاالنع ة ق ذزذلغان آىنض دعن تذرغ ذالر قةبرعلعرع ايعتع ظ ةن ظ ذالرغا ،دئض ذ ( ظ ظ
  . بولعدعغان ظازابنعث تاآع قعيامةت آىنعضة قةدةر داؤاملعشعدعغانلعقعنع بعلدىرعدذ) توسمعدا

ةنع قةبرع (ظذ زئمعندا «:  مذنداق آةلدعةبذ هةقتة هةدعست    بولذص   تاآع قعيامةت آىنع   سع ظعحعدة  ي
  . »تذرعدذظازابلعنعص ) حةهئساب بئرعص بولغذ

 * * * * * * *  
 # sŒÎ* sù y‡ Ï çΡ ’ Îû Í‘θÁ9 $# Iξsù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγsΨ ÷ t/ 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ Ÿωuρ šχθä9 u !$ |¡tFtƒ ∩⊇⊃⊇∪ yϑ sù ôM n= à) rO … çµãΖƒÎ— üθ tΒ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ šχθßsÏ= ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµãΖƒÎ— üθ tΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tÏ% ©!$# (# ÿρã Å£yz öΝ ßγ|¡ àΡr& ’Îû zΝ̈Ψ yγ y_ 

tβρà$ Í#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ ßx xù= s? ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝ èδ uρ $pκ Ïù tβθßs Ï=≈ x. ∩⊇⊃⊆∪  
بعرعنعث  -بعر . سذر حعلعنغان آىندة ظذالرنعث ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق مةؤجذت بولماي قالعدذ

يةنع ياخشعلعقلعرع يامانلعقلعرعنع بئسعص (تارازعسع ظئغعر آةلضةنلةر . 101سوراشمايدذ) ظةهؤالعنعمذ(
ةر كىحعلةردذر) آةتكةنل ة ظئرعش ةنلةر . 102بةختك ك آةلض ع يئنع انلعقلعرع (تارازعس ةنع يام ي

ةر  عص آةتكةنل علعقلعرعنع بئس دة مةث ) ياخش ذحعالردذر، جةهةننةم ان تارتق ذحعالردذر زعي ى قالغ . 103ض
ئحعلعص  ذص، حعشلعرع ظ ذآلعرع قورذل دذ، آالص وت آأيدىرع ع ظ ذالرنعث يىزلعرعن ةتحعراي(ظ ذص ) ب بول

 . 104قالعدذ
  سذرنعث حئلعنعشع ؤة قعلمعشالرنعث تارازعدا ظألحعنعشع توغرعسعدا

دا   تذرغذزذش اهللا تاظاال آعشعلةرنع تعرعلدىرىص قةبرعدعن      لعقعدا  ع ظذالرنعث ظار  ظىحىن سذر حئلعنغان
دع            داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ علمايدعغانلعقعدعن خ ذغقانحعلعقنعث تئص ذرذق ـ ت دة : ظ ان آىن ذر حعلعنغ س

 سوراشمايدذ) ظةهؤالعنعمذ( بعرعنعث -بعر . ظذالرنعث ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق مةؤجذت بولماي قالعدذ
  . رالمايدذذة ظذنع آىتىصمذ تمايدذ ؤيةنع ظذ آىندة دادا بالعسعغا معهرعبانلعق قعالل

دوست  ) هةر ظادةم ظأز هالع بعلةن بولذص قالعدعغانلعقع ظىحىن     (:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ذرذص   أرىص ت تعدعن آ ال(دوس ورعمايدذ) ه ال          ))3س دعن ه ذرذص ظذنعث أرىص ت ع آ ع يئقعنعن ةنع يئقعن ـ  ي

ةهؤال س ت. لمايدذعياروظ ث ظىس اىمعضتىرةلأدة آعيئقعنعنع ذناهالر بولس ذ ،دةك ض دا ظ ادعكع ؤاقتع ذ دذني  ظ
عمذ    ع بولس ةتلعك آعش ةث هأرم ىن ظ ع ظىح ذنعث   ،يئقعن دذ ؤة ظ مذ قويماي ذنعثغا قاراص تعدعكع ظ  ظىس

  . شىص بةرمةيدذىتىرأكنعمذ آعلعضذناهالردعن حعؤعننعث قانعتح

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10 سىرة جاسعية )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17 سىرة ظعبراهعم ـ )2(
  .  ـ ظايةتلةر11 ـ 10 سىرة مةظارعج )3(
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د    اال مذن عدا اهللا تاظ دعغانلعقع توغرعس ا قارعماي ئقعن يئقعنغ دة ي ذ آىن دعظ دة آعشع  : اق دئ ذ آىن ظ
دذ    دعن قاحع دعن ؤة بالعلعرع عدعن، خوتذنع عدعن، ظاتعس عدعن، ظانعس ث قئرعندعش ةر  ، ظأزعنع دة ه ذ آىن ظ

  . )1(يار بةرمةيدذ) شذ هالع(ظادةمنعث بعر هالع بولعدذآع، ظذنعث باشقعالرغا قارعشعغا 
دذ داق دةي ظذد مذن ع مةس اال: ظعبن دا اهللا تاظ ع بولغان ةت آىن ذرذنقعالقعيام ةرنع  ب رنع ؤة آئيعنكعل

اليدذ ة توص ر حاقعرغذحع. بعريةرض ئلعص ) باشقا بعرسعدة( آعمنعث ،بعلعثالرآع: ظاندعن بع هةققع بولسا آ
اآع     .  حاقعرعدذ،لعؤالسذن دةصئهةققعنع ظ اآع بالعسعدا ؤة ي شذنعث بعلةن آعحعك بولسعمذ ظاتا ـ ظانعسعدا ي

ذالرنعث : نا بذ اهللا تاظاالنعثام. ولذص آئتعدذش بذ بار آعشعلةر خ  يظايالعدا هةققع  سذر حعلعنغان آىندة ظ
 دئضةن سوراشمايدذ) ظةهؤالعنعمذ( بعرعنعث -بعر . ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق مةؤجذت بولماي قالعدذ

  . غانبذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعل. ظايعتعنعث مةزمذنعدذر
 ةنلةر ر آةلض ع ظئغع ةنع ي (تارازعس ةر ي عص آةتكةنل انلعقلعرعنع بئس علعقلعرع يام ذ   )اخش ب

دع  داق دئ ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس علعقلعرع : ظاي ياخش
  . يامانلعقلعرعنع بعر تال بولسعمذ بئسعص آةتكةنلةر

كىحعلةردذر ة ظئرعش تعن ق بةختك ةنع دوزاخ ةن بةذي رعش بعل ة آع ئلعص جةننةتك ذص ق ة تذل ختك
ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دئدع            . دذرلةرظئرعشكىحع ظذالر  : بذ ظاي

ة ي  ةن نةرسعلعرعض ان ن ؤةتعش ئتعلعض دعن قاحق اقلعنعص ق   يامانلعقع دعن س عنعث يامانلعقع لعش ئةرس
  . حعلةردذرىبةختكة ظئرعشك ظارقعلعق
 ةنلةر ك آةلض ةنع يام(تارازعسع يئنع ةري علعقلعرعنع بئسعص آةتكةنل ان ) انلعقلعرع ياخش زعي

  . ردذرزعيان تارتقان ؤة هاالك بولغذحعاليةنع  تارتقذحعالردذر
 جةهةننةمدة مةثضى قالغذحعالردذر    ذالر باشقا يةرضة يأتكةلمةستعن جةهةننةمدة مةثضى ةنع ظ ي
ظوت ظذالرنعث يىزلعرعنع :  مذنداق دئدعةاهللا تاظاال بذ هةقت ظذالرنعث يىزلعرعنع ظوت آأيدىرعدذ. قالعدذ

دعغانلعقلعرعنع         )2( ظورعؤالعدذ ازابنع دةصظع قعاللماي ظةضةر آاصعرالر ظذ حاغدا يىزلعرعدعن، دىمبعلعرعدعن ظ
دع    ة ظع ةلمةيدعغانلعقلعرعنع بعلس ة ظئرعش داق ياردةمض ةص   (ؤة هئحقان ىز بئرعشعنع تةل دذر ي ث بال ظازابنع

  . )3()قعلمايتتع
بولذص قالعدذ) بةتحعراي(صذآلعرع قورذلذص، حعشلعرع ظئحعلعص آال ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 

  .  دئدع، دئضةنلعكتىرظذالرنعث حعرايلعرع تىرىلىص آئتعدذ:  هةققعدةظةنهذما بذ ظايةتنعث مةنعسع
 * * * * * * *  

 öΝ s9 r& ôä3s?  ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? ö/ ä3ø‹ n= tæ Ο çFΖ ä3sù $ pκÍ5 šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊃∈∪ (#θä9$s% $ uΖ −/u‘ ôM t7n= xî $uΖ øŠn= tã $uΖ è? uθø) Ï© 

$̈Ζ à2 uρ $YΒ öθ s% šÏj9 !$|Ê ∩⊇⊃∉∪ !$ sΨ−/ u‘ $sΨ ô_ Í÷z r& $ pκ÷] ÏΒ ÷β Î* sù $ tΡ ô‰ãã $̄Ρ Î* sù šχθßϑ Ï=≈ sß ∩⊇⊃∠∪  
شذنحة روشةن (مئنعث ظايةتلعرعم ظوقذص بئرعلضةن، سعلةر ظذنع ) دذنيادا(سعلةرضة «) ظذالرغا(

ذق معدعثالر ) تذرذقل ان ظةمةس ار قعلغ دذ» ظعنك د . 105دئيعلع ذالر ظئيتع ارعمعز «: ذظ ! صةرؤةردعض
! صةرؤةردعضارعمعز. 106معز ظىستعمعزدعن غالعب آئلعص ضذمراه قةؤم بولذص قالغان ظعدذقعبةتبةختلعك

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة37 ـ 34 سىرة ظةبةسة )1(
  . ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم50 سىرة ظعبراهعم )2(
  .  ـ ظايةت39 سىرة ظةنبعيا )3(
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ذرغعن (بعزنع دوزاختعن حعقارغعن  ا قايت ةر بعز )ظاندعن دذنياغ يعن (، ظةض ة ) شذنعثدعن آئ ذناه يةن ض
  . 107»قعلساق، بعز هةقعقةتةن زالعم بولذص قالعمعز

 ظأزلعرعنعث بةتبةختلعكلعرعنع ظئتعراص نعثدوزاخقا آعرعص قالغانالرنع تةنقعد قعلعش، ظذالر
  قعلعشع ؤة دوزاختعن حعقعشنع تةلةص قعلعشع توغرعسعدا 

  
أزلعرعنع شذ يةرضة ظئلعص             اهللا تاظاال   بارغان آاصعر بولذش، ضذناه ؤة        دوزاخقا آعرعص قالغانالرنعث ظ

) ظذالرغا(: ص مذنداق دئدعةحةآلةنضةن هارام ظعشالردةك يامان ظعشالرنع قعلغانلعقع ظىحىن ظذالنع ظةيعبل 
ظعنكار ) شذنحة روشةن تذرذقلذق(مئنعث ظايةتلعرعم ظوقذص بئرعلضةن، سعلةر ظذنع ) دذنيادا(سعلةرضة «

ةؤةتتعم       يةن دئيعلعدذ» قعلغان ظةمةسمعدعثالر  ةيغةمبةرلةرنع ظ  ىم آعتابالرنع حىشىرد   ،ع مةن سعلةرضة ص
ظةضةر بعزضة صةيغةمبةر آةلضةن بولسا  (شذثا سعلةرنعث   . شىبهعنع تازعلعدعم ) دعلعثالردعكع(ؤة سعلةرنعث   

 دئضةندةك سأزلةرنع قعلعص آاصعر بولغانلعقعثالر    ،يتاتتذق ئؤة آعتاب حىشىرىلضةن بولسا بعزمذ ظعمان ظ    
  . آأرسعتعدعغان هئحقانداق باناهعثالر قالمعدع) ظىحىن

ة      دا آعشعلةر       :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت ةيغةمبةرلةردعن آئيعن اهللا نعث ظالدع ظةؤةتعلضةن ص
اتتعم ؤة ظعتاظةت قعالتتعم دئضىحعلةر           ( ة   ) يةنع صةيغةمبةر ظةؤةتعلضةن بولسا ظةلؤةتتة ظعمان ظئيت ضة باهان

لعقع ظىح    ذص قالماس ةن   (ىن، بول ةت بعل ذحعالرغا جةنن ةت قعلغ ىحع،    ) ظعتاظ ةؤةر بةرض ذش خ عيلعق (خ ظاس
تعن ةن ظعش   ) قعلغذحعالرنع دوزاخ ةت بعل ذر، هئكم ذق، اهللا غالعبت ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتت اهالندذرغذحع ص ظاض

  . )2(جازالعغعنعمعز يوق) هئح ظادةمنع(صةيغةمبةر ظةؤةتمةي تذرذص  ))1قعلغذحعدذر
 ارحعلعنعص آئتعشكة تاس قالعدذ        دوزاخ غةزةص ادةم تاشالنغان           . تعن ص ا هةر قاحان بعر توص ظ دوزاخق

ذالردعن تعلةر ظ ةل صةرعش ا مذظةآك دا، دوزاخق اهالندذرغذحع «: حاغ ة ظاض ةيغةمبةر(سعلةرض ةنع ص ) ي
ز ظذنداق ظةمةس، بعزضة هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن، بع    «: ظذالر،  دةص سورايدذ » آةلمعضةنمعدع؟

بعرةر نةرسة نازعل قعلغعنع يوق،      ) هئح ظادةمضة ؤةهيعدعن   (اللة  ‹: ظعنكار قعلدذق هةمدة بعز    ) ظذنع (
ذقتا  ذر ظازغذنل ةقةت حوثق علةر ص دذق› س دذ» دئ ذالر،دةي ز «:  ظ ةر بع أزلعرعنع(ظةض ةيغةمبةرنعث س ) ص

دذق   اس ظع دا بولم ةهلع دوزاخ قاتارع اق، ظ ةن بولس اآع حىشةنض ان، ي دذ» ظاثلعغ ذناهعنع ،دةي ذالر ض  ظ
  . ))3!تونذيدذ، ظةهلع دوزاخ اللةنعث رةهمعتعدعن يعراق بولسذن

ةختلعك ! صةرؤةردعضارعمعز «:شذثا آاصعرالر مذنداق دئدع     معز ظىستعمعزدعن غالعب آئلعص عبةتب
ئكعن . يةنع بعزضة دةلعل ـ صاآعتلةر تذرغذزذلدع   ضذمراه قةؤم بولذص قالغان ظعدذق اآعتال   ،ل  رنع بعز ظذ ص

اآعتالرغا    قعلتبةختلعكقوبذل قعلعشتعن ؤة ظذنعثغا ظةضعشعشتعن بة    دذق، شذثا بعز ظئزعص آةتتذق ؤة ظذ ص
  . سعص قعلعنمعدذقئظةضعشعشكة ن

دع    داق دئ ذالر مذن دعن ظ ارعمعز : ظان ارغعن ! صةرؤةردعض تعن حعق ع دوزاخ ا (بعزن دعن دذنياغ ظان
 »اه قعلساق، بعز هةقعقةتةن زالعم بولذص قالعمعزيةنة ضذن) شذنعثدعن آئيعن(، ظةضةر بعز )قايتذرغعن

ة قايتساق، ظذ               حاغدا   يةنع بعزنع دذنياغا قايتذرغعن، ظةضةر بعز بذرذن قعلغان ضذناه ظعشالرنع قعلعشقا يةن
  . نعث جازالعشعثغا هةقلعق بولغان زالعمالردعن بولغان بولعمعزئبعز س

                                                 
  . ـ ظايةت165 سىرة نعسا )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15 سىرة ظعسرا )2(
  .  ـ ظايةتكعحة11 ـ 8 سىرة مذلك )3(
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ةص ق     نع تةل ا قايتعش ذالرنعث دذنياغ اال ظ دع    اهللا تاظ داق دئ ص مذن ان قعلع دعغانلعقعنع باي ز : علع بع
عالرمذ؟     ع تئص ش يول دع حعقع دذق، ظةم رار قعل ذناهعمعزغا ظعق دذ» ض علةر   ، دةي دذرآع، س ذنعث ظىحىن ذ ش ب

ةنع  (ظعنكار قعلدعثالر، ظةضةر اللةغا شئرعك آةلتىرىلسة          ) بذنع (اللةنع بعر دةص بعلعشكة حاقعرعلغاندا       ي
ذتال ارلعق ب ذززا قات اثالرالت، ظ قا حاقعرعلس علةر ) رغا حوقذنذش تعق قعلعس ذنع تةس ذالرنعث (ظ ةنع ظ ي

علةر   راص قعلعس ع ظئتع تذر    )ظعالهلعقعن ةغا خاس ىك الل ةك، بىي أآىم يىآس ا    ))1، ه علةرنعث دذنياغ ةنع س ي
وق    ول ي ة ي ىن سعلةرض عثالر ظىح ع.قايتعش ردةص ت  ، حىنك االنع بع ةر اهللا تاظ علةر  ذنو مأمعنل دا س غان ؤاقتع

  . ثالرىعثغا شئرعك آةلتىردظذن
 * * * * * * *  

 tΑ$s% (#θä↔ |¡÷z $# $ pκÏù Ÿω uρ Èβθßϑ Ïk= s3è? ∩⊇⊃∇∪ … çµ̄Ρ Î) tβ% x. ×,ƒÍ sù ôÏiΒ “ ÏŠ$t6Ïã šχθä9θà) tƒ !$ sΨ −/u‘ $ ¨Ψ tΒ#u ö Ïøî $$ sù 

$ uΖ s9 $uΖ ÷Η xqö‘ $# uρ |MΡr& uρ ã ö yz tÏΗ ¿q §̈9 $# ∩⊇⊃∪ ÷Λ èεθßϑ è?õ‹ sƒ ªB $$sù $‡ƒ Í÷‚ Å™ # ®L xm öΝä. öθ |¡Σ r& “ Í ø. ÏŒ Ο çFΖ ä.uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ 

šχθä3 ysôÒ s? ∩⊇⊇⊃∪ ’ ÏoΤÎ) ãΝ ßγ çF÷ƒu“ y_ tΠöθ u‹ø9 $# $ yϑ Î/ (#ÿρ ã y9 |¹ öΝ ßγ̄Ρ r& ãΝèδ tβρâ“ Í← !$x ø9 $# ∩⊇⊇⊇∪  
ثالر، «: اللة ظئيتعدذ  أتىرىلىص آئتعشع (جةهةننةمدة خار هالدا قئلع ظىستىثالردعن ظازابنعث آ

دة اث ) هةققع أز ظاحم ا س علةر . 108»الرماث ىم آعش ر تىرآ دعن بع عزآع، بةندعلعرعم : شىبهعس
بعز ظعمان ظئيتتذق، بعزضة مةغصعرةت قعلغعن، بعزضة رةهعم قعلغعن، سةن بولساث ! صةرؤةردعضارعمعز«

ةن  م قعلغذحعس ةث رةهع ع» ظ ث . 109دةيتت ة مئنع ذالر سعلةرض ةتتا ظ دعثالر، ه خعرة قعل ذالرنع مةس ظ
ةت قعلعشنع  (زعكرعمنع ظذنتذلدذردع  ا ظعتاظ تعص ماث ذص آئ ةن بول ذالرنع مةسخعرة قعلعش بعل ةنع ظ ي

سةؤر قعلغانلعقلعرع ) سعلةردعن يةتكةن ظةزعيةتلةرضة(. 110، سعلةر ظذالردعن آىلةتتعثالر)ظذنتذدذثالر
  . 111ظىحىن، مةن ظذالرنع بىضىن مذآاصاتلعدعم، ظذالر هةقعقةتةن مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر

   تاظاالنعث آاصعرغا بةرضةن جاؤابع توغرعسعدااهللا
اال دوزاختعن حعقعر داق عاهللا تاظ عرالرغا جاؤاب بئرعص مذن ةص قعلغان آاص ا قايتعشنع تةل لعص دذنياغ

دع ثالر « :دئ دا قئلع ار هال دة خ دة ظ   جةهةننةم علةر جةهةننةم ةنع س دا   ئي ان هال ةن ؤة خارالنغ زعلض
  . قئلعثالر
) اثالر ) ث آأتىرىلىص آئتعشع هةققعدة ظىستىثالردعن ظازابنع ةنع سعلةر بذ    »ماثا سأز ظاحم  ي

  .  جاؤاب يوق سعلةرضة بئرعدعغانغا قارعتا مةندةر بذ سذظالعثال،حىنكع. ماثالرعسورقايتا ظالنع وس
» ،ماثا ) ظىستىثالردعن ظازابنعث آأتىرىلىص آئتعشع هةققعدة(جةهةننةمدة خار هالدا قئلعثالر

اثالر  ةتنعث مةنعسع هةققعدة        »سأز ظاحم ةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق             بذ ظاي ظ
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ: دئض يعن  ب دعن آئ أزلعرعنع دةص بولغان دعغان س ا دةي عرالر اهللا تاظاالغ  اهللا ،، آاص

  . تاظاالنعث ظذالرغا بةرضةن جاؤابعدذر
 بولغانالر  يع زعخود: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع ظةبذهاتةم ظابدذلال ظعبنع ظةمرعنعث      

ا     آئيعن،جاؤاب بةرمةي قعرعق يعل صةرعشتة ظذالرغا.  حاقعرعدذ نععصةرعشت) دوزاخقا ؤةآعل ( سعلةر ظازابت

                                                 
  . لةر ـ ظايةت12 ـــــ 11 سىرة مذمعن )1(
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علةر ذم قالعس اؤابنع))1حوق ةن ج دذ دئض ةنكع .  بئرع ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ذالرنعث ،اهللا تاظاالنع  ظ
  . لعنمايدذئنعث ظالدعدا هئح ظعتعبارغا ظعحاقعرعقع صةرعشت) ص حاقعرغانصةرياد قعلع(

ذالر   دعن ظ ار ظان دذ   صةرؤةردعض داق دةي اقعرعص مذن االنع ح ان اهللا تاظ ارعمعز« :ع بولغ ! صةرؤةردعض
بعزنع ! صةرؤةردعضارعمعز،معز ظىستعمعزدعن غالعب آئلعص ضذمراه قةؤم بولذص قالغان ظعدذقعبةتبةختلعك

يةنة ضذناه قعلساق، ) شذنعثدعن آئيعن(، ظةضةر بعز )ظاندعن دذنياغا قايتذرغعن(ن حعقارغعن دوزاختع
العمعز  ذص ق ةن زالعم بول ا ظأمرعنعث   ظذالرغا   »بعز هةقعقةت هةسسعسعضة توغرا آةلضىدةك    ظعككع  دذني

ثالر، « ؤاقعت ظأتكىحة جاؤاب بئرعلمةي آئيعن       دا قئلع  ظازابنعث ظىستىثالردعن (جةهةننةمدة خار هال
 جاؤاب بئرعلعدذ، اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن    دئضةن »ماثا سأز ظاحماثالر ) آأتىرىلىص آئتعشع هةققعدة 

ةنكع  ةم قعلعم ذالر  ،قةس يعن ظ ذنعثدعن آئ ىن  ( ش ةش ظىح ة تعل ر نةرس االدعن بع اغزعنع )اهللا تاظ ظ
  . كعدذئح يادالر صةلة ناؤالصوغاندةك تعشةك هاثرئظذالر جةهةننةمدة صةقةت ظ. معدعرلعتالمايدذ

ئقعن  ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث دذنيادا ظأتكىزضةن ضذناهلعرعنع، ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث مأمعن ؤ           ة ي
ر  :غانلعقعنع ظذالرغا ظةسلعتعص مذنداق دئدع        بةندعلعرعنع مازاق قعل    شىبهعسعزآع، بةندعلعرعمدعن بع

ىم آعشعلةر ان ظ! صةرؤةردعضارعمعز«: تىرآ ز ظعم م بع ة رةهع ن، بعزض عرةت قعلغع ة مةغص ذق، بعزض ئيتت
ةنع ظذالرنعث    ظذالرنع مةسخعرة قعلدعثالر ، دةيتتع» قعلغعن، سةن بولساث ظةث رةهعم قعلغذحعسةن  ي

  . نعشعنع مازاق قعلدعثالرعنع ؤة ماثا يئلماثا دذظا قعلعشع
 رة قعلعش بعلةن بولذص يةنع ظذالرنع مةسخع(هةتتا ظذالر سعلةرضة مئنعث زعكرعمنع ظذنتذلدذردع

ثالر سعلةرنعث ىشىعلةرنعث ظذ مأمعنلةرنع يامان آأريةنع س )آئتعص ماثا ظعتاظةت قعلعشنع ظذنتذدذثالر
  .  باردعظذنتذص قعلعشعثالرغا ظئلعصنع  قعلعشعظةمةل ـ ظعبادةتماثا بويسذنذص 

 ةتتعثالر ذالردعن آىل علةر ظ لعرعدع    س ادةت قعلعش ا ظعب ذالرنعث ماث ةنع ظ ا ي ن ؤة ماث
  . بويسذنذشلعرعدعن آىلةتتعثالر

ة  ذ هةقت دعاهللا تاظاال ب ةرنع :  مذنداق دئ ةن مأمعنل عرالر هةقعقةت ةتتع) مةسخعرة قعلعص(آاص ، آىل
  . )2(دعدعن ظأتكةندة، ظذالر ظأزظارا آأز قعسعشاتتعظذالرنعث ظال) مأمعنلةر(

ا      دعغان مذآاص ة بئرع ع بةندعلعرعض اال ياخش دعن اهللا تاظ دع   ظان داق دئ ص مذن ان قعلع : تعنع باي
 ة ةن ظةزعيةتلةرض علةردعن يةتك ىن ) س انلعقلعرع ظىح ةؤر قعلغ ذالر  س ةنع ظ علةر آةلغاي ةن ت س ىرض
  . مةن ظذالرنع بىضىن مذآاصاتلعدعمةؤر قعلغانلعقع ظىحىن مازاق قعلعشعثالرغا سة يةتلعرعثالرغا ؤعظةز

ظذالر هةقعقةتةن مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر  يةنع مةن ظذالرنع بةخت ـ ساظادةت، جاتعرجةملعك
  . دعمىل دوزاختعن قذتذلدذرذش بعلةن مةقسةتلعرعضة يةتكىزشذنداقالؤة جةننةتكة ظئرعشتىرىش 

 * * * * * * *  
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 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع77 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةتلةر30 ـ 29 سىرة مذتةففعفعن )2(
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ة  ذالرغا(الل ذردذثالر؟ «): ظ ل ت ة يع دا قانح دذ» زئمعن ذالر. 112دةي ر «: ظ اآع بع ىن ي ر آ بع
ةرنع -ظاي (آىندعنمذ ظاز تذردذق،  دذ » دعن سورعغعن ) صةرعشتة (هئسابلعغذحع )  آىنل ذالر (دةي ظ

ظةضةر «اللة   .113 )دوزاختا حئكعؤاتقان ظازاب تىصةيلعدعن، زئمعندا قانحعلعك تذرغانلعقلعرعنع ظذنتذيدذ
بعزنع سعلةر ظأزةثالرنع ! ظع ظعنسانالر. 114دةيدذ» صةقةت ظازغعنا تذردذثالر) دذنيادا(سعلةر بعلسةثالر 

يةنع سعلةر بعزنع هايؤاناتالرنع ياراتقعنعمعزدةك بعز هئحقانداق ساؤابمذ بةرمةيدعغان، (بعكار ياراتتع 
 نع بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلمايدذ دةص ظويالمسعلةر؟، ظأزةثالر)جازامذ بةرمةيدعغان قعلعص ياراتتع

115 . نعث ذغ ظةرش ة ظذل ذر، الل اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش تىندذر، ظذنعث ة ظىس اه الل ةق صادعش ه
  . 116صةرؤةردعضارعدذر

غعال اهللا تاظاال بذ ظايةتلعرعدة ظذالرنعث دذنيادعكع قعسقعغعنا هاياتعدا شئرعكع يوق بعرال اهللا تاظاال            
ادا سةؤر قعلعص            ةردة ظذالر مذشذ قعسقا دذني ادةت قعلعشنع قولدعن بةرضةنلعكعدعن، ظةض بويسذنذش ؤة ظعب

عرع بةخت ـ ساظادةتكة    بةندعل مذ اهللا تاظاالنعث ياخشع    رظذال) تع بعلةن بولغان بولسا عاهللا تاظاالنعث ظعباد(
ة . ئرعدذ ظئرعشكةندةك بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشعدعغانلعقعدعن خةؤةر ب   ذالرغا (الل دا قانحة «): ظ زئمعن

ذالر  تذردذثالر؟ ؤاقعت   علعكيةنع سعلةر دذنيادا قانح  دةيدذ» يعل تذردذثالر؟  ر «: ظ اآع بع ىن ي ر آ بع
ذردذق،  از ت اي (آىندعنمذ ظ ةرنع -ظ دذ » دعن سورعغعن ) صةرعشتة (هئسابلعغذحع )  آىنل ذالر (دةي ظ

   )زئمعندا قانحعلعك تذرغانلعقلعرعنع ظذنتذيدذدوزاختا حئكعؤاتقان ظازاب تىصةيلعدعن، 
 ذردذثالر ) دذنيادا(ظةضةر سعلةر بعلسةثالر «اللة دذ » صةقةت ظازغعنا ت ةنع ظةضةر سعلةر     دةي ي

ةيتتعثالر،  عصلعقوشذنع بعلضةن بولساثالر، ي ةال بعلم اخعرةتتعن ظ انع مةثضى قالعدعغان ظ دعغان دذني  آئتع
ايتتعثالر، قعسقعغعنا شذ ه       ذلعص آعلعدعغان ب   ظئ ظأزةثالرغا يامان ظاقعؤةت   اتعثالردا   يامان ظعشالرنع قعلم اي

دعغان صعاهللا تاظاالنعث غةزع ايتتعثالر(ضة يولذقذص آئتع ةردةك اهللا )ظعشالرنع قعلم ةر سعلةرمذ مأمعنل ، ظةض
غان بولساثالر،   تاظاالغا بويسذنذش ؤة ظذنعثغا ظعبادةت قعلعشالردا آةلضةن جاصا ـ مذشةققةتلةرضة سةؤر قعل   

  . تتعثالرشكةن بوالظةلؤةتتة ظذالر نعجاتلعققا ظئرعشكةندةك سعلةرمذ نعجاتلعققا ظئرع
ع قذد       االمنعث هةدعس دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس دذ آاالظع ع ظاب ة ظعبن ةم ظةيص ع ظةبذهات عدا ذظعبن س

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةك          «: مذن عزآعـ ش ة  ،شىبهعس اال جةننةتك دعغانالرنع عآ اهللا تاظ رع
ا آ  ة، دوزاخق يعن،     عجةننةتك دعن آئ ىزىص بولغان ا آعرض دعغانالرنع دوزاخق ة (رع ة آعرضةنلةرض ع ) جةننةتك ظ

دذ         !جةننعتعلةر از تذردذق        .  سعلةر زئمعندا قانحة يعل تذردذثالر؟ دةي اآع بعر آىندعنمذ ظ  ،ظذالر بعر آىن ي
دذ  اال. دةي ا قعلغان ظعشلعرعثالر   سعلةرنعث مذشذ بعر آىن ي :ظاندعن اهللا تاظ از ؤاقعتت اآع بعر آىندعنمذ ظ

ع   ةن ياخش ة دئض ىدعن مةثضى     ! نئم دة مةثض ةننعتعم ظعحع م ؤة ج تعم، رازعلعقع ث رةهمع علةر مئنع ةس  ض
ثالر دذ،قئلع اال .  دةي دعن اهللا تاظ ة(ظان ا آعرضةنلةرض الر) دوزاخق ع دوزعخع ل  !ظ ة يع دا قانح علةر زئمعن  س

دذ        ظذالر بع . تذردذثالر؟ دةيدذ   سعلةرنعث مذشذ   :ظاندعن اهللا تاظاال  . ر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظاز تذردذق دةي
سعلةر مئنعث دوزعخعم ؤة    ! بعر آىن ياآع بعر آىندعنمذ ظاز ؤاقعتتا قعلغان ظعشلعرعثالر نئمة دئضةن يامان      

  . » دةيدذ، قئلعثالرضةغةزعبعم ظعحعدة مةثضىدعن مةثضى
  غا ياراتمعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث بةندعلةرنع بعكار

انالر ع ظعنس اراتتع ! ظ ار ي أزةثالرنع بعك علةر ظ ع س اتالرنع (بعزن ع هايؤان علةر بعزن ةنع س ي
، ظأزةثالرنع )ياراتقعنعمعزدةك بعز هئحقانداق ساؤابمذ بةرمةيدعغان، جازامذ بةرمةيدعغان قعلعص ياراتتع

عل  دذ دةص ظويالمس اهعمعزغا قايتذرذلماي ث دةرض أزةثال  ةر؟بعزنع علةر ظ ةنع س ر  ي داق بع ز هئحقان رنع بع
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ةتنعث مةنعسع             ارعتعلعص قالدذق دةص ظويالمسعلةر؟ بذ ظاي  ،مةقسةتسعز، غايعسعز ؤة هئكمةتسعز بعكارغا ي
أز  علةر ظ ات ب لعرعثالرنعس ذددع مذآاص ز خ ذ ب ئ بع دعغان، جازام ايؤانال ئرعلمةي دعغان ه ذن ـ       ردةك ظورعلمةي ي

ا ار ي تاماش ىنال بعك علةر؟  ظىح دذق دةص ظويالمس ةنلارعتعل دذعك دئض ار          ، بولع مذ ب أز ـ قاراش ةن آ .  دئض
يرذقلعرعمنع ظعجرا قعلعشعثالر ظىحىنال     ذ بعز صةقةت سعلةرنع ماثا ظعبادةت قعلعش ؤة مئنعث ب           ،بعلعثالرآع
  رنع ظاخعرةتكة قايتمايتمعز دةص ظويالمسعلةر؟ىثالهةمدة سعلةر ظأز. ياراتتذق

ذ هةق  اال ب ةاهللا تاظ دع ت داق دئ دذ     :  مذن ذص بئرعلع ار قوي أزعنع بعك ان ظ ةرعظةت   (ظعنس ةنع ش ي
  . )1(دةص ظويالمدذ؟) ظعشلعرعغا تةآلعص قعلعنماي، مةيلعضة قويذؤئتعلضةن هايؤانغا ظوخشاش

ةق تىندذر ه ة ظىس اه الل ةنع اهللا  صادعش دا ي ذقاتالرنع هئحقان اال مةخل عز   تاظ ر مةقسةتس ق بع
  . دذرهردعن صاك بولغان هةق ـ صادعشاة ظذ بارلعق آةمحعلعكل،نكعحى. يارعتعشتعن صاآتذر

 ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اللة ظذلذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر ارلعق  ظةرش  بولسا ب
ة،    .  يأضةص تذرعدعغان بعر نةرسعدذر        تةرعصعدعن مةخلذقاتالرنع ظذالرنعث ظىستىن        ظةرش  اهللا تاظاال بذ ظايةتت

  . شع ؤة شةآلع حعرايلعق دةص سىصةتلعدعىنىرأةنع آ ي“ظذلذغ”
 * * * * * * *  
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ادةت قعلعدعكةن، نآعمكع هئحقانداق دةلعلع بولمعغا  ذدقا ظعب ر مةب ة بع  هالدا اللةغا قوشذص يةن

! صةرؤةدعضارعم«. 117صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا هئساب بئرعدذ، آاصعرالر هةقعقةتةن نعجات تاصمايدذ 
  118دئضعن»  ياخشعسعسةنمةغصعرةت قعلغعن، رةهعم قعلغعن، سةن رةهعم قعلغذحعالرنعث

 اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث ظةث ظئغعر ضذناه ظعكةنلعكع ؤة شئرعك آةلتىرضىحعنعث 
  نعجات تاصالمايدعغانلعقع توغرعسعدا

شئرعك آةلتىرضةن، اهللا تاظاالغا باشقا بعرسعنع قوشذص ظعبادةت قعلغان آعشعلةرضة   ظأزعضة  اهللا تاظاال   
ئلعص ؤة اهللا   د س ئرع تةهدع ا ش ةنلةرنعث تاظاالغ ئرعك آةلتىر(ك آةلتىرض عدةىش ع  ) ش داق ظاساس هئحقان

 هالدا اللةغا قوشذص يةنة بعر نآعمكع هئحقانداق دةلعلع بولمعغا :نع بايان قعلعص مذنداق دئدعيوقلذقع
تاظاال سابعنع اهللا ئيةنع بذنعث ه مةبذدقا ظعبادةت قعلعدعكةن، صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا هئساب بئرعدذ

  . ظالعدذ
 مايدذ ات تاص ةن نعج عرالر هةقعقةت عرالرغا ق    آاص ع آاص ةت آىن ةنع قعيام ا  ذتذي ذش ؤة نعجاتلعقق ل

  . ظئرعشعش يولع يوقتذر
»مةغصعرةت قعلغعن، رةهعم قعلغعن، سةن رةهعم قعلغذحعالرنعث ياخشعسعسةن! صةرؤةدعضارعم «
عن  ذ   دئض ةنع ب ث صةيغةمبةرظةلةيهعس ،ي ذناهلعرعنع      اهللا تاظاالنع ث ض االدعن ظأزعنع ذنعث اهللا تاظ االمغا ظ س

دعن   علةرنعث آأزلعرع ذناهالرنع آعش نع، ض نع آةحىرىش عي تذتذش ش     مةخص وغرا ظع أز ؤة ت وغرا س أزعنع ت ، ظ
  . )2( تعلةشكة قعلغان بعر تةؤسعيةسعدذرنععشعا ظذتذقلذق قعلتقعلعش

   .ننعث تةصسعرع تىضعدعمعنذظسىرة مأشذنعث بعلةن  !اهللا تاظاالغا معثالرحة شىآرع

                                                 
   . ـ ظايةت36 سىرة قعيامةت )1(
   .كعنمشع مذعممةتلعرعضة قعلغان اهللا تاظاالنعث تةؤسعيةسع بولىلعيةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظارقعلعق ظذنعث ظة بذ ظةم)2(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةد(   ع مذهةمم ز !) ظ ذنع بع ىرعدذرآع، ظ ر س ذ بع اثا(ب ل ق) س دعكع نازع دذق، ظذنعث عل
 نةسعهةت ظئلعشعثالر ظىحىن، -سعلةرنعث ؤةز !) ظع مأمعنلةر(صةرز قعلعص بئكعتتذق، ) ظةهكامالرنع(

روشةن ظايةتلةرنع ) سعلةرنع ظةمةل قعلسذن دةص شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان(ظذنعثدا 
ث هةر بعرعنع يىز دةررعدعن ظذرذثالر، ظةضةر زعنا قعلغذحع ظايال ؤة زعنا قعلغذحع ظةرنع. 1نازعل قعلدذق

دعغان بولساثالر، اهللا نعث دعنعنعث  ةهكام (سعلةر اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتع نع ظعجرا عظ
ىم آعشع هازعر ) قعلعشتا ر تىرآ ةردعن بع دا مأمعنل ذالرنع جازالعغان حاغ اثالر، ظ ظذالرغا رةهعم قعلم
  .2بولسذن

  عقع توغرعسعدانعث مذهعملعبذ سىر
ةد : نعثتاظاالاهللا   ذنع بعز !) ظع مذهةمم ر سىرعدذرآع، ظ ذ بع  دئضةن  نازعل قعلدذق ) ساثا (ب

  . ظايعتع بذ سىرعنعث مذهعملعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ
 دعكع ةهكامالرنع(ظذنعث ذق ) ظ ص بئكعتت ةرز قعلع ةتادص د ؤة ق ةتنعث مةنعسع ة مذجاهع ذ ظاي   ب
دة االل : هةققع دا ه ز ظذنعث ذيرذق ـ        بع ارامنع، ب ةرنع ؤة  ـ         ه ة ( حةآلعمعل ةجعنايةتلةرض ) نبئكعتعلض

  .  دئدع،بةلضعلعمعلةرنع بايان قعلدذق دئضةنلعكتذر
ةتنعث مةنعسع  ذ ظاي ذخارع ب ام ب دةظعم ة ؤة سعلةردعن  :  هةققع ةهكامالرنع سعلةرض ز ظذنعثدعكع ظ بع
  .  دئدع،دعغانالرمذ بار دئضةن بولعدذ دةي،آئيعن آئلعدعغانالرغا صةرز قعلعص بئكعتتذق

)ةر ع مأمعنل علةرنعث ؤةز !) ظ دا -س ىن، ظذنعث عثالر ظىح عهةت ظئلعش ةل ( نةس علةرنع ظةم س
  .روشةن ظايةتلةرنع نازعل قعلدذق) قعلسذن دةص شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان

  غا بئرعلعدعغان جازانعث بايانعزعنا قعلغذحعالر
نا قعلغذحع ظةرنعث هةر بعرعنع يىز دةررعدعن ظذرذثالرزعنا قعلغذحع ظايال ؤة زع  بذ ظايةتتة زعنا

ا قعلغذحعالرغا بئرعلعدعغان جازا         دعغان جازانعث هأآمع بار،     عقعلغذحعالرغا بئرعل  ةهؤالعغا   (زعن ظذالرنعث ظ

ظايةت  64                 نذر               سىرة                    عدة نازعل بولغاندعنمة
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ا قعلغذحعالر   : نعث تةصسعالتع مذنداق ) قارعتا بولعدذ  ةر  (زعن اآع مةيلع ظ ا  ي لغان ؤة   قعتوي  ) بولسذن ل ظاي
  . بولعدذظادةم زعنا قعلغان  تذرذص ، باالغةتكة يةتكةنهأر ،هذشع جايعداـ ظةقلع غان، معع توي قعلياآ

وي قعلمعغان بولسا ا قعلغذحع تئخع ت ان قعلعنغا،زعن ة باي دعغان جازا ظايةتت ذنعثغا بئرعلع دةك ن ظ
ىز قامح  ة بعر يعل    . ظذرذشتذر اي ىز قامحعغا قوشذص ظذ يةن ذرذلغان ي ذرت اشقا ب ظ العنعدذقاي دعكع أت.  ص ؤةن
ةدعس ذرتقا  ه قا ي العنعدعغانلعق باش ل ص ر يع لعم ظةبذ .دذرنعث دةلعلعع بع ذخارع ؤة مذس ام ب ذرةي ظعم رة ؤة ه

د ج ع خالع د ظعبن دذ ذزةي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن ةهرالعق : هةنعل ةرةب س ع ظ ظعكك
عغا د  االمنعث قئش ص آ ةصةيغةمبةرظةلةيهعسس رع  ؤالعش عنعث بع ذ ظعككعس ع اهللا : ئلعص، ظ ث  تاظاالظ نع

ةيغةمبعرع ا !ص ذنعث قئشعدا نعمك ذم ب دع)ظعشلةمحع ( مئنعث ظوغل ا  . ظع ةن زعن الع بعل ذنعث ظاي ذم ب  ظوغل
ىز قوي ؤة بعر حأر        ، شذنعث بعلةن مةن ظوغلذمنعث ظورنعغا     .قعلعصتذ ةردعم ة بذنعثغا ي  ظاندعن ظعلعملعك   . ب

ة (آعشعلةردعن   ذ هةقت ىز   ،سامعرسو) ب ا ظوغلذمنع ي ذنعث  قامحا ظذرذش ؤة بعر يعل   ظذالر ماث  صاالشنع، ب
جئنعم قولعدا بولغان زات اهللا    «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . دئدع،ظايالعنع حالما ـ آئسةك قعلعشنع ظئيتتع 

بعلةن هأآىم   نعث آعتابع   تاظااللعقعدا اهللا    عنعث ظار ر مةن ظعككعثال  ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع    تاظاال
ةمما  (.، حأرة ؤة قويالر ساثا قايتذرلعدذ        )1(قعلعمةن العنعدذ           ) ظ ىز قامحا ظذرذلعدذ ؤة بعر يعل ص  .ظوغلذث ي
ةيس ضةظةسلةم قةبعلعسعدعن بولغان بعر آعشع   ظاندعن   نعث قئشعغا   سةهةردة بذ آعشعنعث ظايالع  ! ظع ظذن
رعص  دع(بئ ذنعث  نظذنعث انل ظ اآع قعلمعغ انلعقعنع ي ا قعلغ ورزعن ال ) غعنععقعنع س ذ ظاي ةر ظ ا (ظةض زعن

انلعقعنع  را ) قعلغ ا صظئتع ن          ، قعلس ةك قعلغع ا ـ آئس ذنع حالم دع »  ظ ذ   . دئ ةيس ظ ةهةردة ظذن ع س ظةتعس
اآع قعلمعغانلعقعنع سور       زعنا قعلغان   ظذنعثدعن(نعث قئشعغا بئرعص    ظايال ال ظأزعنعث    ) دععي ا  (ظذ ظاي زعن

  . ةيس ظذنع حالما ـ آئسةك قعلدعظاندعن ظذن.  قعلدعصظئتعرا) قعلغانلعقنع
ة بعر يعل   ةن بعرض ذرذش بعل ىز قامحا ظ ا قعلغذحعنع ي ذرذص زعن اي ت ذ هةدعستة توي قعلم ا ب  )2(مان

  .)3(صالعنعدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاآعت باردذر
                                                 

ادةم  )1( رةر ظ االم: بع دا  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ظارعلعقع ةن ظعككعثالرنع أآىم ق  م ةن ه ابع بعل ث آعت ةناهللا تاظاالنع ع دةص» علعم النع هئلعق ا ـ     ظاي   حالم
ة مةقسةت                . آئسةك قعلعشقا بذيرذدع ابتعن زادع نئم ةن آعت تة دئيعلض ذ هةدعس ا، ب ةت بولمعس دة ظاي ا ـ آئسةك قعلعش هةققع دا  حالم اهللا تاظاالنعث آعتابع

  : قعلعنعدذ؟ دةص سورعسا، بعز ظذنعثغا جاؤابةن تأؤةندعكعلةرنع بايان قعلعمعز
   : مةقسةت قعلعنعدذدئضةن سأزعدعن مذنداق ظعككع خعل ظعش» اهللا تاظاالنعث آعتابع بعلةن«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعثهةدعستعكع 

  .  ـ بةندعلةرنعث ظعجرا قعلعشع ظىحىن حىشىرىلضةن اهللا تاظاالنعث هأآىملعرع مةقسةت قعلعنعدذ1
انعث       2 ىرة نعس ث      15 ـ س ان اهللا تاظاالنع ايعتع بولغ ا:  ـ ظ انالرنع ظاي ة قعلغ ىن(للعرعثالردعن صاهعش اتالش ظىح ذؤاهحع  ) ظعسص أت ض اراثالردعن ت ظ

ة    ذؤاهلعق بةرس ذالر ض ةر ظ ةلتىرىثالر؛ ظةض ا   (آ ايعتعنع ظعسصاتلعس ث جعن رعص ظايالنع ذؤاهلعق بئ ذالر ض ةنع ظ اآع اهللا   ) ي ا ي ات بولغانغ اللعرعثالر ؤاص اآع ظاي ت
ذثالر  ظذالرغا بعر حعقعش يولع بةرضةنضة قةدةر ظ  دة تذت ذحعالرنع        ذالرنع ظأي ا قعلغ دذرذص، زعن دعن قال أآمعنع ظةمةل ةن ظايعتعنعث ه قا   100 دئض ا ظذرذش  قامح

االم       كةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت حىش ذر ظاي ذردعكع مةزآ ىرة ن ذيرعغان س ذ   «: ب دعن ب علةر مةن أآىمنع (س ذ   ) ه دعن ب ؤئلعثالر، مةن أآىمنع (ظئلع ) ه
ةردع      ظئلعؤئلعثالر، هةقعقةتةن    ع ب ر حعقعش يول ا بع ا قعلعص           . اهللا تاظاال زعنا قعلعص قالغانالرغ دعن بعرسع زعن ان ظايال وي قعلمعغ ةن ت ةر بعل ان ظ وي قعلمعغ ت

ع   ذالرنعث جازاس ا، ظ تذر 100قالس ل صاالش ر يع ذرذش ؤة بع ا ظ ذالرنعث     .  قامح ا، ظ ص قالس ا قعلع ع زعن دعن بعرس ان ظايال وي قعلغ ةن ت ةر بعل ان ظ وي قعلغ ت
ع جاز تذر      100اس ةك قعلعش ا ـ آئس ةن  حالم ذرذش بعل ا ظ دع»  قامح دعغان    .دئ أزدة تذتذلع دعن آ ث آعتابع ان اهللا تاظاالنع ان ظئلعنغ تة تعلغ ةنع هةدعس  ي

ادعكع  ىرة نعس ث س ا، اهللا تاظاالنع ةت بولس ةدةر  : مةقس ة ق ع بةرضةنض ش يول ر حعقع ذالرغا بع اآع اهللا ظ ان  ي ة ظالغ أز ظعحعض ايعتع ظ ةن ظ  دئض
ذالرنعث جازاسع                    «: يغةمبةرظةلةيهعسساالمنعثصة ا، ظ ا قعلعص قالس دعن بعرسع زعن ان ظايال ا     100توي قعلغان ظةر بعلةن توي قعلغ ةن  حالم ذرذش بعل ا ظ  قامح

تذر ةك قعلعش أزعدذر»ـ آئس ةن س ةتكارنع  .  دئض ان خعزم ا قعلغ ذرذص زعن اي ت وي قعلم االم ت ذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذرذش بع100ش ا ظ ل  قامح ر يع ةن بع ل
 .صاالشقا، توي قعلعص بولذص زعنا قعلغان ظايالنع  حالما ـ آئسةك قعلعشقا بذيرذدع

   . بولعدذ ظعجرا قعلعنسا تاشالش بعلةنمذضةرمعى هازعرقع زاماندا بعر يعل ت،بعر يعل صاالش )2(

امالر        ظعمام   ) 3( اال   : مالعك، شافعظع ؤة ظةهمةد ظعبنع هةنبةل قاتارلعق ظعم ل ص ر يع ا،  بع ذحعالر  ش بولس ا قعلغ دعغان جازانعث  زعن دذ   تىغا بئرعلع دذر، دةي . رعدعن
  .بذالرنعث دةلعل ـ صاآعتع يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعستذر

لع زعن               ذ ظةس ةس، ظ دعن ظةم ث تىرع ان جازانع م بولغ ع الزع ذحعالرغا بئرعلعش ا قعلغ االش زعن ل ص ر يع ا، بع ةر بولس عي مةزهةبعدعكعل ةمما هةنةص ـ ظ ا ــــ
دذ،                    ا بةرمةي دذ، خالعس ا بئرع اآعم خالعس ةر ه ازانع ظةض ذ ج ازادذر، ب ر ج دعغان بع اراص بئرعلع ةهؤالغا ق عرتعدا ظ قعلغذحعالرغا بئرعلعش الزعم بولغان جازانعث س

  . دةيدذ
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ا قعلغان    تذرذص  ، باالغةتكة يةتكةن  هأر  ،ظةقلع هذشع جايعدا    توي قعلغان،    ظةمما زعنا قعلغذحع   زعن
اآ     أ ت. ظذنعث جازاسع حالما ـ آئسةك قعلعشتذر ،بولسا ظادةم  ظعمام  .رتعدذعؤةندعكع هةدعس بذنعث دةلعل ـ ص

دذ  ةت قعلع داق رعؤاي ع : مالعك مذن ةر ظعبن ةتتابظأم ذ خ ة( رةزعيةلالهذ ظةنه عشنع تةشؤعق قعل) آعشعلةرض
 ! ظع خااليعقالر  ،سةتكة آةلسةك  مةق : ظاندعن مذنداق دئدع   .غا هةمدذسانا ظئيتتع  تاظاالاهللا  ) ظاؤؤال (باشالص

عزآع ةك شىبهعس اال اهللا ،ش ةؤةتتع تاظ ص ظ ةيغةمبةر قعلع ةن ص ةت بعل االمنع هةقعق ةد ظةلةيهعسس  . مذهةمم
ىردع ابنع حىش ذنعثغا آعت ا.ظ دة زعن ةرنعث ظعحع ةن ظايةتل ذنعثغا حىشىرىلض ةك          ظ ا ـ آئس ع حالم خورن

قا ب دع  ذقعلعش ار ظع ذ ب دعغان ظايةتم ذ ظا .يرذي ز ظ ةتنع ظ بع دذق  وي ةن ظع عنع حىشةنض ذغان ؤة مةنعس أز .ق  ظ
ذ                دع ؤة بعزم ان ظع ةك قعلغ ا ـ آئس ذحعالرنع حالم ا قعلغ االممذ زعن دا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ؤاقتع

دذق         ا ـ آئسةك قعل ذحعالرنع حالم ا قعلغ يعن زعن االمدعن آئ ةن زاماننعث ظ.صةيغةمبةرظةلةيهعسس تىشع أ م
علةرنعث اهللا   ةن آعش ث تاظاالبعل قا            نع ةك قعلعش ا ـ آئس ذحعالرنع حالم ا قعلغ دا زعن ان قذرظان ابع بولغ آعت

عؤةت  دذق دةص كلعمذناس ةرنع آأرمع ارةت             ، ظايةتل تعن ظعب ةك قعلعش ا ـ آئس ذحعالرنع حالم ا قعلغ  زعن
ةر   ،يذثالرآعو بعلعص ق  .مةنعتعشعدعن قورق ئ ظئزعص آ  ظارقعلعقحىشىرضةن بعر صةرزعنع تاشلعؤئتعش       مةيلع ظ

اآع  ارقعلعق              بولسذن ي اآعت ظ ا قعلغانلعقع دةلعل ـ ص ال بولسذن، بعر آعشعنعث توي قعلعص بولذص زعن  ظاي
اآع  راأ آقورساقي اآع ظئتع ةن ظعسصاتالنساع قعلعشصتىرىش ؤة ي ا ـ آئسةك قعلعش اهللا       ، بعل ذنع حالم  ظ
  . )1(ؤايةت قعلدعبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رع. نعث آعتابعدا بار بولغان بعر هةقعقةتتذرتاظاال

                                                                                                                                          
  : بذالرنعث بذنداق دئيعشعنعث دةلعل ـ صاآعتع تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةتتذر

ع ةت   : بعرعنح داق رعؤاي تة مذن دعهةدعس ث  «: قعلعن ةر حأرعنع ئكعن       ظةض ذن ؤة ل عدعن قامحعلعس ازاالش يىزعس ذنع ج ا، ظ انلعقع ظاشكارعالنس ا قعلغ زعن
ة قعلمعسذن    ئتعص بئرؤةتسذن            . ظذنعثغا تاصا ـ تةن عمذ س ا بولس ال ظارغامحعغ ر ت ذنع بع ا، ظ ا قعلس ة زعن ذ يةن ةر ظ ا        . »ظةض االش زعن ل ص ر يع ذ هةدعستعن بع ا ب مان

دذ             قعلغذحعالرغا بئرع  قا بولع انلعقعنع آأرىؤئلعش ان قعلعنمعغ دا باي دعغان جازانعث قاتارع دعغان جازانعث           . لع ذحعالرغا بئرعلع ا قعلغ االش زعن ل ص ر يع ةر بع ظةض
  . ظعحعدة بولعدعغان بولسا، ظذ بذ يةردة ظةلؤةتتة بايان قعلعنغان بوالتتع
ةت  دذ ظعككعنحع، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤاي دذ،            :  قعلعنع ةقةت قامحعلعنع ذالر ص ا، ظ ا قعلس ذل زعن ز ـ ظوغ ان قع وي قعلمعغ ةر ت ظةض

   . حىنكع، ظذالرنع يعراقالرغا صالعؤئتعش ظذالرنعث تئخعمذ ظئزعص آئتعشعضة سةؤةبحع بولعدذ. لئكعن صاالنمايدذ
ةن     اراق ظعحك ذنعث ه دع    ظىحعنحع، ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ رةبعظة ظعبنع ظذمةييةنع ظ العغان ظع ة ص ذ  . لعكع ظىحىن خةيبةرض ةردة (ظ ا   ) خةيب تعظان دعنعغ خعرعس

  . مةن بذنعثدعن آئيعن هئحكعمنع صالعمايمةن، دئضةن: شذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ. آعرعص هعرةقلعنعث قئشعغا آةتتع
  . هئحكعمنع صالعمايمةن، دئدع: اشقعالرنع صالعمايمةن، دئمةستعنزعنا قعلغذحعالرنع صااليمةن، ب:  ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ سأزعنع قعلغاندا

ان             .  قامحا ظذرذش ظايةتتة بايان قعلعندع100 تأتعنحع، زعنا قعلغذحعالرنع   ةت قعلعنغ ارقعلعق رعؤاي اآع ظعككع آعشع ظ ر ي ا، بع االش بولس ل ص ر يع ةمما بع ظ
ذح         . هةدعستة بايان قعلعندع   ا قعلغ ل صاالشنع زعن ر يع ةر بع ةتنعث           ظةض ذر ظاي اراش مةزآ ذ ق اق، ب دعن دةص قارعس ان جازانعث تىرع م بولغ عالرغا بئرعلعشع الزع

دذ   دذرغان بولع دعن قال أآمعنع ظةمةل دذرذش       . ه دعن قال أآمعنع ظةمةل ةتنعث ه ةن ظاي ةدعس بعل ان ه ةت قعلعنغ ارقعلعق رعؤاي ع ظ ع آعش اآع ظعكك ر ي بع
تذر  عز دذرذس ظةمةس ذرذ  . هةرض ان ت وي قعلمعغ ذثا ت ةقةت   ش ع ص ذحعالرنعث جازاس ا قعلغ تذر 100ص زعن ا ظذرذش ذ     .  قامح ا، ظ االش بولس ل ص ر يع ةمما بع ظ

ازادذر  ر ج ايرعم بع ازادعن ظ ا       . ج را قعلس ذنع ظعجع ا، ظ ةزةردة تذتس دعغانلعقعنع ن ئلعص آئلع ايدا ظ رةر ص ذنعث بع دا، ظ را قعلغان ازانع ظعج ذ ج اآعم ب ةر ه ظةض
 .رةر يامان ظاقعؤةتكة ظئلعص بارعدعغانلعقعنع آأرىص يةتسة، بذ جازانع يىرضىزمعسعمذ بولعدذظةضةر هاآعم ظذ جازانعث بع. بولعدذ

ا                  )1( عدا يولغ االمنعث زامانعس ذلمانالرغا صةيغةمبةرظةلةيهعسس أآمع مذس ش ه ةك قعلع ا ـ آئس ذحعالرنع  حالم ا قعلغ يعن زعن دعن آئ ص بولغان وي قعلع  ت
ةلع رةزعيةلال   اآع ظ دعن باشالص ت ار     قويذلغان عنعث ظعنك ر آعش ئح بع ةدةر ه ة ق ا آةلضةنض ان خاؤارعجالرنعث زامانعغ ذص حعقق ةيدا بول دا ص ذنعث زامانع ذ ظةنه ه

دع ةن ظع نعص آئلعنض را قعلع ذحرعماي ظعج عغا ظ أز  . قعلعش اؤارعجالر ظ ان خ ايرعلعص حعقق عدعن ظ ذلمانالرنعث سئص دا مذس ذنعث زامانع ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ظ
ىز   وي                  ظالدعغا صرعنسعص ت ةن ت علعرع بعل عز سةصسةص وق تذتامس ل ـ ظاساسع ي ر دةلع ة، هئحبع ةن بعرض ةيدا قعلعش بعل ةرنع ص ةزع هأآىمل دعن ب ن نامع ىص دع

  . قعلعص بولغاندعن آئيعن زعنا قعلغان آعشعنع  حالما ـ آئسةك قعلعشتعن ظعبارةت اهللا تاظاالنعث هأآمعنع ظعنكار قعلدع
ذ               اهللا تاظاالغا شىآرع خاؤارعجالر ت اندا ظ دا ـ س ةزةن ظان علةر ب ذ سةصسةص ان ظ ذرعغا حعقارغ ذالر ظوتتت ئكعن ظ عمذ ل ان بولس زع قالمعغ ىضةص ظاساسعي جةهةتتعن ظئ

  . يةر بذ يةرلةردة بئخلعنعص تورعدعغانلعقع ظىحىن بعز ظذالرنعث قاراشلعرعنع بذ يةردة آةلتىرىص ظذالرغا بئرعلضةن رةددعيةلةرنع بايان قعلعص ظأتمةآحعمعز
عغا                    أز قارعش ل آ ىح خع داق ظ ث مذن تا ظأزلعرعنع ار قعلعش أآىمعنع ظعنك ش ه ةك قعلع ا ـ آئس انالرنع  حالم ا قعلغ ذص زعن ص بول وي قعلع اؤارعجالر ت خ

  : ظاساسلعنعدذ
ابلعنعدذ        1 رع هئس ةث ظئغع دعغان جازاالرنعث ظ ذناهكارالرغا بئرعلع داقت .  ـ  حالما ـ آئسةك قعلعش جازاسع ظعسالم دعندا ض ة     ظذن أآمع ظةلؤةتت ذ جازانعث ه ا ب

أآىم دةص                . قذرظان آةرعمدة ظوحذق بايان قعلعنعشع الزعمدذر      ر ه وق بع دا ي ذنع ظعسالم دعنع ة ظ ةن، ظةلؤةتت ان ظعك ان قعلعنمعغ ظةمما ظذ قذرظاندة ظوحذق باي
  . قاراشقا بولعدذ
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ذ :  ـ اهللا تاظاالنعث   2 ا، ظ ة قعلس يعن صاهعش كةندعن آئ ة تةض ذالر ظةرض ةر ظ رةكظةض ع آئ ع بئرعلعش ث يئرعم دعغان جازانع ا بئرعلع أر ظايالالرغ ةن الرغا ه  دئض
  .سىرة نعسانعث ظايعتعدة حأرعضة، ظذنعث زعنا قعلغانلعقع ظىحىن بئرعلعدعغان جازا هأرضة بئرعلعدعغان جازانعث يئرعمع بولعدعغانلعقع ظئنعقتذر

رعم ـ يئر        ا يئ ألتىرىش جازاسع بولس ازادذر        حالما ـ آئسةك قعلعص ظ ر ج دعغان بع علع بولماي ة بألض دعن قعلعص ظعككعض ر       . عم ا ـ آئسةك قعلعص بع ةنع  حالم ي
دذ  ع بولماي ك قويغعل ع تعرع ألتىرىص يئرعمعن ع ظ اننعث يئرعمعن ةس،      . ظعنس ع ظةم ةك قعلعش جازاس ا ـ آئس ازادعن  حالم ةتتعكع ج ذ ظاي ىن ب ذنعث ظىح ش

دذ     ذرذش جازاسع مةقسةت قعلعنع و . قامحا بعلةن ظ ان              ت امحعالش بولغ ا ـ آئسةك قعلعش ظةمةس ق ان حأرعنعث جازاسع  حالم ا قعلغ ذص زعن ي قعلعص بول
  . ظعكةن، توي قعلعص بولذص زعنا قعلغان هأر ظايالنعثمذ جازاسع قامحعالش بولعشع الزعمدذر

انالرنع     3 ا قعلغ ان زعن ان قعلعنغ ذق باي دا ظوح ةيلع ت 100 ـ قذرظان ا، م أآىمع بولس ذرذش ه ا ظ وي   قامح اآع ت ذن ي انالر بولس ا قعلغ ذص زعن ص بول وي قعلع
دذر    ة ظومذمعي ة آعشعلةرض ان هةمم ا قعلغ انالر بولسذن زعن ا قعلغ ذرذص زعن اي ت انالرنع  . قعلم ا قعلغ ذص زعن وي قعلعص بول دعن 100ت ذرذش هأآىمع ا ظ  قامح
   .ظايرعص حعقعرعص  حالما ـ آئسةك قعلعش بولسا قذرظانغا ظةمةل قعلمعغانلعق بولعدذ

  .مانا بذالر خاؤارعجالرنعث ظوتتذرعغا قويغان سةصسةصعلعرعنعث دةلعللعرعدذر
  :  ظذالرغا بئرعلضةن رةددعيةلةر توغرعسعدا

أآىم         1 ر ه ذلمعغان بع ا قوي دا يولغ الم دعنع ث ظعس ذ هأآىمنع عزمذ ب انلعقع، هةرض ان قعلعنمعغ ذق باي دا ظوح ةك قعلعش هأآمعنعث قذرظان ا ـ آئس  ـ  حالم
ان قعلعش                       . نع بعلدىرمةيدذ ظعكةنلعكع لعرعدة باي االم هةدعس ةمما صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان، ظ ان قعلعنمعغ دة ظوحذق باي ذرظان آةرعم دا ق ع، ظعسالم دعنع حىنك

  .حالما ـ آئسةك قعلعش هأآىمعمذ شذ هأآىملةرنعث بعرعدذر.  ظارقعلعق يولغا قويغان نذرغذنلعغان هأآىملةر بار
علةن  اال قذرظ : مةس دع        اهللا تاظ ارام قعل نع ه عرعلةرنع ظئلعش داش هةمش انعالرنع ؤة ظعمعل دا سىت ظ ةن        . ان ذنع ظئمعتك العنع، ظ ز ب ةن قع النع ظةمض ر ظاي ةمما بع ظ

دع                 أآىم آةلمع ر ه دا ظوحذق بع دة قذرظان اراملعقع هةققع اآع ه االل ي ارقعلعق     . شذ ظايالنعث ظئرعنعث ظئلعشعنعث ه االم هةدعسع ظ ةمما صةيغةمبةرظةلةيهعسس ظ
  .  آعشعنعث شذ قعزنع ظئلعشعنعث هاراملعقعنع بايان قعلدعظذ

رعدعكع ظأزعنعث ىرة هةش اال س ةآلعنعثالر : اهللا تاظ عدعن ح ةن نةرس ةيغةمبةر حةآلعض ثالر، ص ةننع ظئلع ة بةرض ةيغةمبةر سعلةرض ارقعلعق  ص ايعتع ظ ةن ظ دئض
ذ قا ؤة ظ لعرعنع قعلعش ان ظعش االمنعث قعلغ ةرنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذيرذدعبعزل قا ب ة بويسذنذش ث . نعث دئضةنلعرعض ا اهللا تاظاالنع االم بولس صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ذر   ر زاتت ان بع ىن تالالنغ ش ظىح را قعلع أآىملعرعنع ظعج دذر . ه ث هأآىمع أآىمع اهللا تاظاالنع ر ه ةر بع ان ه ا قويغ ذنعث يولغ االم . ظ صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ث ان   «: ظأزعنع وي قعلغ ةن ت ةر بعل ان ظ وي قعلغ ع    ت ذالرنعث جازاس ا، ظ ص قالس ا قعلع ع زعن دعن بعرس ةك       100 ظايال ا ـ آئس ةن  حالم ذرذش بعل ا ظ  قامح
تذر  أآىمنع     »قعلعش ذ ه ةن ب ةلعيعتع بعل أزع ؤة ظةم ارقعلعق س ةك قعلعش ظ ا ـ آئس اهابعالرنع  حالم ة س ر نةحح الغان بع ا قعلعص س ةن هةدعسع ؤة زعن  دئض

  . سالم دعنعنعث بعر هأآمع قعلعص بئكعتتعرةسمعي يوسذندا يولغا قويدع ؤة بذنع ظع
دا،                   د قعلغان ةنلعكع ظىحىن تةنقع دذ، دئض ا ـ آئسةك قعلعنع انالر  حالم ا قعلغ ذص زعن وي قعلعص بول ذنعث ت ةزعزنع ظ دذل ظ ع ظاب شذثا خاؤارعجالر ظأمةر ظعبن

ةمما هةدع        ان، ظ ان قعلعنمعغ دا باي دعغا قذرظان ذالرنعث ظال ةزعز ظ دذل ظ ع ظاب ةر ظعبن ث      ظأم انعغا ؤة زاآاتنع ةت س ث رةآظ ان نامازالرنع ان قعلعنغ لةردة باي س
دع      ذؤاقلعغان ظع اغزعنع ت ذالرنعث ظ ةن ظ ذش بعل علعلةرنع قوي اش مةس دارلعرعغا ظوخش ا   . معق ةزعز خاؤارعجالرغ دذل ظ ع ظاب ةر ظعبن ةنع ظأم علةر  : ي ةر س ظةض

ان     تة باي ز، هةدعس ةل قعلعمع عال ظةم ان هأآىمض ان قعلعنغ دا باي رعش     قذرظان ات بئ ذش ؤة زاآ از ظوق ةثالر، نام ايمعز، دئس ةل قعلم ة ظةم ان هأآىمض  قعلعنغ
دع ان قعلعن دا باي ك       . قذرظان دعن قانحعلع دة ظذنعث دارغا يةتكةن ك معق ث قانحعلع ال ـ مىلىآنع ةنلعكع، م ةت ظعك ة رةآظ عنعث قانح ث قايسعس ةمما نامازنع ظ

داق باي   دا هئحقان دة قذرظان دعغانلعقع هةققع ات بئرع دع   زاآ ذظالنع قوي ةن س علةر؟ دئض داق قارايس ذالرغا قان علةر ب دع، س ذالر. ان آةلمع ذالرنع : ظ ب
دع ان قعل ارقعلعق باي لعرع ظ االم هةدعس دع . صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارايمعز، دئ ذنداق ق ا، ش ان بولس ان قعلعنغ داق باي تة قان ز هةدعس دذل . بع ع ظاب ةر ظعبن ظأم

ذص ز  : ظةزعز دع           ظذنداق بولسا توي قعلعص بول دع، دئ ان قعلعن تة باي ذ هةدعس ا ـ آئسةك قعلعش هأآمعم انالرنع  حالم ا قعلغ أزدة     . عن ذالر س ةن ظ ذنعث بعل ش
  .  يئثعلعص ضةص قعاللماي قالدع

ع  :  ـ اهللا تاظاالنعث   2 ع بئرعلعش ث يئرعم دعغان جازانع ا بئرعلع أر ظايالالرغ ذالرغا ه ا، ظ ة قعلس يعن صاهعش كةندعن آئ ة تةض ذالر ظةرض ةر ظ رةكظةض ةن آئ  دئض
ذر       اآعت يوقت ل ـ ص ان دةلع دعغان هئحق ان        . سىرة نعسانعث بذ ظايعتعدة خاؤارعجالرنعث آأز قارعشعنع آىحلةندىرع ا قعلغ ذص زعن وي قعلعص بول ةتنعث ت ذ ظاي ب

ةنلعكع راست                ةت ظعك ر ظاي ةن بع ان قعلعص آةلض ألتىرىص يئر     . حأرعلةرنعث جازاسعنع باي ع ظ اننعث يئرعمعن ر ظعنس راق بع ذمكعن     بع ذش م ع تئرعك قوي عمعن
عدذر             امحعالش جازاس ةلكع ق ةس، ب ا ـ آئسةك قعلعش جازاسع ظةم ا  حالم ازا بولس دعغان ج ازا    . بولمعغانلعقع ظىحىن بذ ظايةتتعن مةقسةت قعلعنع ذ ج ةمما ب ظ

اق قوللع          بةتةن ظورت ا نعس أر ظايالالرغ ةر ؤة ه ان حأرعل ا قعلغ ذص زعن ازا ظةمةستذر    خاؤارعجالر دئضةندةك توي قعلعص بول ذمعي ج دعغان ظوم ارقعلعق   . نع ةقعل ظ ظ
دعغان                           عال بئرعلع ان حأرعض ا قعلغ ذص زعن وي قعلعص بول ةقةت ت ذ جازانعث ص دا، ب ة قارعغان ظايةتلةرنعث ظومذمعي مةنعسعنع خاسالشتذرذش قاظعدعسع بويعح

ذص     ص بول وي قعلع ةقةت ت أآمعنع ص ةتنعث ه عنعؤاالاليمعز ؤة ظاي ةنلعكعنع حىش ازا ظعك تذرعمعز  ج عال خاسالش ان حأرعلةرض ا قعلغ ارقعلعق . زعن ةقعل ظ ظ
علعدذر    ر مةس ان بع ذل قعلعنغ عدا قوب العمالر ظوتتذرعس تذرذش ظ عنع خاسالش ذمعي مةنعس ةرنعث ظوم ارقعلعق  . ظايةتل ةقعل ظ قا ظ دعن باش ة بذنعث دا يةن قذرظان

  . مةنعسع خاسالشتذرذلغان ظايةتلةر بار
دا،     تعن ظالغان ر تةرةص ة بع علمايدذ              يةن ةردة تئص ةرتلةر حأرعل ان ش م بولغ علعش الزع اخورالردا تئص دعغان زعن ا ـ آئسةك قعلعنع املعرع    .   حالم أت مةزهةب ظعم ت

عرع                ان ؤة راستعنال ظعلض ا قعلغ ان، زعن أر بولغ ان، ه دا بولغ ةقلع ـ هذشع جايع ةن، ظ ة يةتك بعر ظعنساننعث  حالما ـ آئسةك قعلعنعشع ظىحىن ظذنعث باالغةتك
  .  قعلعص بولغان بولذشتةك بةش خعل ظعشالرنعث بولذشعنع شةرت قعلدعتوي

دذ            ا ـ آئسةك قعلعنماي ذ  حالم ا، ظ علماي قالس ةرتلةرنعث بعرةرسع تئص ذ ش دة ب ةن شةرت      .  ظذالرنعث بذ شةرتع بويعحة بولغاندا آعم ذش دئض أر بول دة ه حأرع
  . ة قامحا بعلةن ظذرذلعدذبولمعغانلعقع ظىحىن، ظذ  حالما ـ آئسةك قعلعنماستعن ظةآسعح

ذرالرنع    3 ان زعناخ اي             100 ـ خةؤارعجالرنعث قذرظاندا ظوحذق بايان قعلعنغ وي قعلم اآع ت ان بولسذن ي ا قعلغ ذص زعن وي قعلعص بول ةيلع ت ذرذش، م ا ظ  قامح
د                أآىملعرع هةققع ةرعظةت ه ِأزع ش ةن س دذر دئض ا ظومذمعي ا قعلغانالرغ ارلعق زعن ان بولسذن ب ان      تذرذص زعنا قعلغ ئلعص حعقق ةنلعكتعن آ ة بعلمعض ر نةرس ة بع

  . نادان سأزدذر
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  زعنا قعلغذحعالرغا جازا بةرضةن ؤاقتعدا ظذالرغا ظعح ظاغرعتماسلعق توغرعسعدا
 ث ث دعنعنع ةهكام (اهللا نع تا عظ را قعلعش اثالر ) نع ظعج م قعلم ذالرغا رةهع علةر اهللا    ظ ةنع س ي
ةردة   . ملعرعنع ظعجرا قعلعشتا ظذ ظعككعسعضة رةهعمدعللعق قعلماثالر        ىنعث هأآ  تاظاال حةآلةنضعنع بذ   بذ ي

تعن      ق بولماس م دعللع علعدعغان رةهع ةبعظع تئص اندا ت دا ظعنس ىزمةآحع بولغان ازانع يىرض ازانع  ،ج ةلكع ج  ب
ظ قا مةس را قعلعش را           ذظعج أآىمنع ظعج ر ه ان بع ةرز بولغ ش ص را قعلع ازعالرنع ظعج اآعم ـ ق ان ه ل بولغ

ذر دعغان رةهعمدعللعقت ئلعص بارع لعققا ظ ش رةهعم.قعلماس را دعللعق قعلع أآىمنع ظعج عدعن ه  يىزعس
  . قعلماسلعق توغرا ظةمةستذر

هأآىمنع ظعجرا قعلعش مةسعلعسع صادعشاهقا   : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دئدع      
  . نعشع الزعمدذرعيةتكىزىلسا، ظذ هأآىمنعث ظةمةلدعن قالدذرذلماي ظعجرا قعل
ةتا ظعبنع ظةبذ              ةير ؤة ظ . الردعنمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندع     قاتارلعق رعباهبذ هةقتة سةظعد ظعبنع جذب

) رعلعش الزعم بولذص قالغان    ئ بعرةر جعنايةت ظىحىن ب     («: بذ هةقتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع    
ارا آةحىر       أز ـ ظ ةتكىزىلىص قالسا     .ؤئتعشعثالر ىجازا هأآىملعرعنع ظ  ظذنع ظعجرا قعلعش    ، مذبادا ظذ ماثا ي

  . »الزعم بولعدذ

                                                                                                                                          
ار             ةر ب ان هأآىمل ان قعلغ تذرذص باي ذنع خذسذسعيالش ةدعس ظ ةمما ه ةن، ظ دة آةلض ذمي هالعتع دا ظوم دا قذرظان الم دعنع علةن. ظعس ث : مةس : اهللا تاظاالنع

   ازاال عنع ج ث قعلمعش ذحع ظايالنع ق قعلغ ةرنعث ؤةظوغرعلع ذحع ظ ق قعلغ عثالر  ظوغرعلع ع آئس عدعن قوللعرعن ش يىزعس رةت قعلع عدعن ظعب  ص، اهللا تةرعص
ر                . دئضةن سىرة ماظعدةدعكع بذ ظايعتع ظومذمعي بولغان ظايةتتذر        اغلعق بع ة ح ةث ظاددعيسع يئثنعض ذ ظ ةيلع ظ ان آعشع م ق قعلغ ة ظاساسةن ظوغرعلع ذ ظايةتك ب

ذن،       ة ظوغرعلعس ر نةرس وث بع دعن ح اآع ظذنعث ذن ي ة ظوغرعلعس دذ     نةرس م بولع عش الزع ع آئس ذنعث قولعن عال، ظ ان بولس ق قعلغ ئكعن . ظوغرعلع ل
اراؤةر            ة ب عنعث قعممعتعض ون تةثض ةث ظاددعيسع ظ وغرع ظ ةر ظ تذرذص، ظةض عنع خاسالش ذمعي مةنعس ذ ظوم ةتنعث ب ذ ظاي االمنعث هةدعسع ب صةيغةمبةرظةلةيهعسس

  . ظذنعثدعن ظاز بعر نةرسة ظوغرعلعسا، ظذنعث قولعنع آةسمةيدعغانلعقعنع بئكعتتعآةلضىدةك بعر نةرسة ظوغرعلعسا، ظذنعث قولعنع آئسعشنع، ظةضةر 
اخورالرنع         أآمع زعن ا ـ آئسةك قعلعش ه انالرنع  حالم ىرة      100صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث توي قعلعص بولذص زعنا قعلغ ذيرذص حىشكةن س قا ب ا ظذرذش  قامح

ى      ذص، س ان بول ذرذن بولغ دذرذؤةتتع دةص            نذرنعث ظايعتع حىشىشتعن ب دعن قال أآمعنع ظةمةل ا ـ آئسةك قعلعش ه ةت حىشىص  حالم ذر ظاي ذردعكع مةزآ رة ن
  . قارايدعغانالرمذ بولذشع مذمكعن

  . بعز بذ هةقتة ظازراق ظعزدةنسةآال مةسعلعنعث ظذنداق ظةمةسلعكعنع بعلعؤاالاليمعز
الت           100زعناخورالرنع   ةنعث ظ ةت هعجرعي ذيرذغان ظاي قا ب ةؤةبع            قامحا ظذرذش عنعث س ان حاصالش ؤةقةس ةنهاغا بوهت ذ ظ ة رةزعيةلاله ةن ظاظعش ع يىزبةرض عنحع يعل

كةن  ةن حىش ة       . بعل ر نةحح ذص بع ارلعقالر بول ال قات ع ظاي ان هئلعق ا قعلغ ةن زعن ةتكارع بعل ال ؤة ظأزعنعث خعزم دعلعك ظاي اظعز، غامع االم م صةيغةمبةرظةلةيهعسس
  .لةن  حالما ـ آئسةك قعلدعساهابعالرنع زعنا قعلغانلعقع سةؤةبع بع

ذ قاتناشتع             ذ ظةنهذماالرم اس رةزعيةلاله ع ظابب ذهىرةيرة ؤة ظعبن ة ظةب نعث بةزعسعض را قعلعش ازالعرعنع ظعج ذ   . بذ حالما ـ آئسةك قعلعش ج ذهىرةيرة رةزعيةلاله ظةب
ةنعث        ا هعجرعي اس بولس ع ظابب ان، ظعبن ذلمان بولغ ع مذس ةتتعنحع يعل ةنعث ي ا هعجرعي ذ بولس ةن      9ظةنه ةن آةلض ع بعل ة ظانعس ع مةدعنعض ةك .  ـ يعل دئم

ا ـ آئسةك جازاسع          دا  حالم دعن قارعغان قا قاتناشقان ؤاقتع ذ داؤام       100ظذالرنعث يذقعرقع ظعجرا قعلعش ةت حىشكةندعن آئيعنم ذيرذص ظاي قا ب ا ظذرذش  قامح
  . قعلغان

ا ـ آئسةك قعلعش ه       100ظذنداق بولغان ظعكةن،  أآىمع  حالم ذرذش ه دذ    قامحا ظ دذرمعغان بولع دعن قال دعن     . أآمعنع ظةمةل أآىمنع ظةمةل رةر ه ع، بع حىنك
دعن        أآىمع ظةمةل يعن ه دعن آئ ىص بولغان أآىم حىش ذ ه ع ؤة ب يعن حىشىش دعن آئ ذحع هأآىم دعن قالدذرذلغ ث ظةمةل دعغان هأآىمنع قالدذرؤئتع

دذر  لعقع الزعم ةل قعلعنماس ةتظع ظةم ا ق ة قايت دذرذلغان هأآىمض ذ م. قال ةمما ب ش،     ظ ةل قعلع ة ظةم ةك قعلعش هأآمعض ا ـ آئس علعدعن  حالم ا 100ةس  قامح
  .  ظذرذشقا بذيرذص حىشكةن هأآىمدعن آئيعنمذ داؤامالشقانلعقعنع روشةن آأرىؤئلعشقا بولعدذ

دع    داق دئ ة مذن االم يةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ؤة مئنعث اهللا تاظاالنعث    «: ص ر ظعالهنعث يوقلعقعغ قا بع االدعن باش ذؤاهلعق  اهللا تاظ ة ض ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعمض  ص
دذ        االل بولماي أآىش ه ع ت ذص        . ظئيتقانالردعن تأؤةندعكع ظىح تىرلىك آعشعدعن باشقا بعر مذسذلماننعث قئنعن قا حعقعص بول ع، تذرمذش ىك آعش ىح تىرل ذ ظ ظ

ذلمانالرنعث سئص        ع تاشالص مذس عدذر   زعنا قعلغان آعشع، ناهةق ظادةم ظألتىرضةن آعشع ؤة ظعسالم دعنعن ةن آعش ام    .»عدعن حعقعص آةتك ذ هةدعسنع ظعم   ب
  . مانا بذ هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلمعغان هةدعستذر. بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان

ان             را قعلعنغ ذ ظعج عنعث زامانعدعم أت خةلعص يعن ت االمدعن آئ أآىمع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا ـ آئسةك قعلعش ه ةر      . حالم ذ ظةس اآعتع ب ل ـ ص ذنعث دةلع دذر، ب
ذص               ا ـ آئسةك قعلعص بول النع  حالم ر ظاي ان بع ا قعلغ ع زعن ة آىن ر جىم ذ بع ذ ظةنه ةل      :  ظةلع رةزعيةلاله ة ظةم االمنعث هةدعسعض ذنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن ب م

ةن    دعم، دئض ةك قعل ا ـ آئس انلعقعن    . قعلعص  حالم ذص باقمعغ دعن قالدذرذل ث ظةمةل ةك قعلعش هأآمعنع ا ـ آئس ذالر،  حالم ا ب عحة مان ةت آىنعض ع ؤة قعيام
 .ظةمةلدعن قالدذرذلمايدعغانلعقعنع آأرسعتعص بئرعدعغان ظعسصاتالردذر
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دعغان بولساثالر ظ ان ظئيتع اخعرةت آىنعضة ظعم ا ؤة ظ ةر سعلةر اهللا غ ا ؤة    ةض ةنع سعلةر اهللا غ ي
تعص   ان ظئي ة ظعم اخعرةت آىنعض اثالر  ،ظ علةر بولس ةن آعش را   ، ظعشةنض ذحعالرغا ظعج ا قعلغ ةرنع زعن  هأآىمل

نع     ا قعلعش ذالردةك زعن ذالر ؤة ظ ثالر ؤة ظ عصوظقعلع ذريلعش ئلع ذ ت رةت ظ ان  ،صؤاتقانالر ظعب اقحع بولغ  قعلم
ةرلعرعنع سىندذرؤ      ( قاتتعق ظعشلعرعدعن قايتعشع ظىحىن ظذالرنع     ) دةرعجعدة ظةمةس   ذدةككتةظذرذص بعرةر ي

  . قاتتعق ظذرذثالر
دذ  ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه ةد مذن ام ظةهم رع: ظعم دعن بع اهابعالرنعث ظعحع ع اهللا : س ث تاظاالظ نع

ةيغةمبعرع ذزال !ص وي بذغ ةن ق ذنعث م دذ ؤئتعص ظ م تذتع م دعللعقع دع،غا رةهع االم.  دئ : صةيغةمبةرظةلةيهعسس
  . دئدع» ظذنعث ظىحىن ساثا ساؤاب يئزعلعدذ«

 جازا هأآىملعرعنع آعشعلةرنعث ظالدعدا ظعجرا قعلعشنعث الزعملعقع توغرعسعدا
ظذالرنع جازالعغان حاغدا مأمعنلةردعن بعر تىرآىم آعشع هازعر بولسذن ع يةنع زعنا قعلغذحعالرن

ر خعجالةت امحعالش ظذالرنع بع دا ق دعغان ةسال ظوعلعككة تاشاليدعغان ؤة ظحآعشعلةرنعث ظالدع هؤالغا قويع
ايدعلعقدذر                  شذثا هةسةن   . بعر ظعش بولذص، بذ ظعش ظذالرنع شذ يامان قعلمعشتعن ياندذرذش ظىحىن بةك ص

ةنع ظذالرنع قامحعالش   : ( هةققعدة بةسرع بذ ظايةتنعث مةنعسع   ،دئضةنلعكتذر  نذاشكارا بولس  ظـ   قذح وظ )ي
 . دئدع

 * * * * * * *  
 ’ ÏΤ#̈“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρ r& Zπ x.Î ô³ãΒ èπu‹ ÏΡ#̈“9 $#uρ Ÿω !$yγ ßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ 4 tΠ Íhãm uρ y7 Ï9 s̈Œ ’ n?tã 

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊂∪  
رعك ظايالنعال ظالعدذ، زعنا قعلغذحع ظايال زعنا قعلغذحع ظةر صةقةت زعنا قعلغذحع ظايالنع ياآع مذش

   .3مأمعنلةرضة هارام قعلعندع) يةنع زعنا(صةقةت زعنا قعلغذحع ظةرضة ياآع مذشرعككعال تئضعدذ، ظذ 
زعنا قعلغذحع ظةر صةقةت زعنا قعلغذحع ظايالنع ياآع مذشرعك ظايالنعال ظالعدذبذ تاظاالاهللا   يةنع 

ةرنع    ذحع ظ ا قعلغ ة زعن ش  ظايةتت ا قعلع ةث زعن ةقةت ،تةلعصعض ذزذق   ( ص تعلع ب اش ظعس ة ظوخش ا ) ظأزعض زعن
  .  دةص خةؤةر بةردعقوشذلعدذ، قارعمايدعغان مذشرعك ظايالال  دةصقعلعدعغان ظايال ؤة ياآع زعنانع هارام

زعنا قعلغذحع ظايال صةقةت زعنا قعلغذحع ظةرضة ياآع مذشرعككعال تئضعدذ  يةنع شذنعثدةك زعنا
ةقةت  ،عضة ص ظايالنعث زعنا قعلعش تةلع     قعلغذحع ةر    ) ظأزعضة ظوخشاش ظعستعلع بذزذق    ( ص ا قعلعدعغان ظ زعن

  . بولعدذقارعمايدعغان مذشرعك ظةرال ماقذل دةص ؤة ياآع زعنانع هارام 
 مأمعنلةرضة هارام قعلعندع) يةنع زعنا(ظذ ر بعلةن توي يةنع زعنا قعلعش، ظعستعلع بذزذق ظايالال
  . عصصةتلعك ظايالالرنع ظعستعلع بذزذق ظةرلةرضة ياتلعق قعلعشالرنعث هةممعسع هارامدذر ياآع ظقعلعش

الالرنع    رنعث مأمعنلة تاظاال اهللا : قةتادة ؤة مذقاتعل ظعبنع هةييان مذنداق دئدع           ظعستعلع بذزذق ظاي
  . نع هارام قعلدععظئلعش

عن ظئلعشقا قذربع يةتمةيدعغانالر قول    سعلةردعن مأمعن ظايالالرد  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
ذن   ةردعن ظالس أمعن حأرعل تعدعكع م دذ   . ظاس دان بعلع انعثالرنع ظوب عرتقع   (اهللا ظعم ذالرنعث س ةنع ظ ي

ذرذثالر      ا تاصش ةهؤالعنع اهللا غ ع ظ ؤئرعثالر، ظعحك اراص ظئلع ة ق ر ). آأرىنعشعض علةر بع ةن  -س رعثالر بعل  بع
ث قو  ذالرنعث خوجعلعرعنع علةر، ظ ذالرغا  دعنداشس دذ، ظ اثالر بولع ذققا ظالس ذالرنع خوتذنل ةن ظ ع بعل شذلذش

ئكعن  .مةهرعلعرعنع آئمةيتعؤةتمةستعن ؤة آئحعكتىرمةستعن بئرعثالر        ا قعلمايدعغان،        ، ل  ظذالر ظاشكارا زعن
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رةك    لعرع آئ ة بولذش دعغان ظةفعف نا تذتماي ذرذن ظاش ذالردعن )1( يوش ئلعش دذرذس  (ب دعكع ظ ةنع يذقعرع ي
الالردعن  بولمايدعغا دا، ماللعرعثالرنع         ) ن ظاي ولغعنعثالر هال ا دعن ساقلعنعص، ظعصصةتلعك ب باشقعلعرعنع زعن

   .)2(نعكاهالص ظئلعشعثالر هاالل قعلعندع) يةنع مةهرعنع بئرعص(سةرص قعلعص 
: نلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعمام ظةهمةد ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضة    

ار ظعدع       ظعسعملعك  مةهزذل  ممذظذ ال          .زعنا قعلعدعغان بعر ظايال ب  مأمعنلةرنعث ظعحعدعن بعر آعشع بذ ظاي
دع   وي قعلعش توغرعسعدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن رذخسةت سوراص آةل ةن ت ذ   (.بعل ذ آعشع ظ ةر ظ ظةض

ا   وي قعلس ةن ت ال بعل ع آ    ) ظاي عنعث حعقعملعرعن ذ آعش ال ظ ذ ظاي د ،صىتىرأظ ذنع باقع كةنئغا آعغان ظ  لعش
دع  ذثا .ظع ع   ش ذ آعش ئلعش    ظ النع ظ ذ ظاي االمدعن ظ لعق  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت   ظالماس عدا رذخس  توغرعس

زعنا قعلغذحع ظةر صةقةت زعنا قعلغذحع ظايالنع ياآع   صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذنعثغا.دةسوراص آةلضةن
 قعلغذحع ظةرضة ياآع مذشرعككعال تئضعدذ، ظذ مذشرعك ظايالنعال ظالعدذ، زعنا قعلغذحع ظايال صةقةت زعنا

  .دئضةن ظايةتنع ظوقذص بةردع مأمعنلةرضة هارام قعلعندع) يةنع زعنا(
ةم ظةبذ  ع ظةبذهات ذرةيظعبن داق    ه االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه رة رةزعيةلاله

ا     أقامحعالنغان زعناخور ظ    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   بذ  . »خور بعلةن توي قعلعدذ      زعضة ظوخشاش زعن
  . هةدعسنع ظةبذداؤذدمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلدع

 * * * * * * *  
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ان،  ةن قارعلعغ ا بعل الالرنع زعن ةتلعك ظاي ل (ظعصص تلعقعغا ظادع ذنعث راس ذؤاهحعنع ) ب أت ض ت

راؤغا زعنا بعلةن تأهمةت حاصلعغان هةربعر ظادةمنع يةنع بع( دةررة ظذرذثالر 80آةلتىرةلمعضةن آعشعلةرنع 
دعن 80قامحا ؤة شذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةر بعلةن   نع ظذرذثالر،حىنكع ظذالر ظةفعفة ظايالالرغا يالغان

اب  علةرنعث ظ لعغان ؤة آعش ةت حاص ةردذر رذتأهم ةن ظادةمل ذؤاهلعقعنع )يعنع تأآك ذالرنعث ض ذالر (،ظ ظ
ال  دعغانال بولسا يالغانحعلعق ؤة تأهمةت حاص دا حعث تذرع ذالر ) ش مةيدانع اثالر، ظ ذل قعلم عز قوب هةرض

يةنع ظذالر بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع ظىحىن، اهللا نعث (صاسعقالردذر 
ذحعالردذر دعن حعقق ان ؤة  .4 )ظعتاظعتع ة قعلغ يعن تةؤب ةللعرعنع(آئ ةر ) ظةم ة (تىزةتكةنل ةنع ظةفعف ي

ظذالرنع آةحىرىثالر، ضذؤاهلعقعنع قوبذل (بذنعثدعن مذستةسنا ) لالرغا قايتا تأهمةت حاصلعمعغانالرظايا
ثالر دذر )قعلع عرةت قعلغذحع ذنع اهللا (، حىنكع اهللا مةغص أزعنع تىزةتسة، ظ ة قعلعص ظ دة تةؤب ةنع بةن ي

  .5، تولعمذ مئهرعباندذر)مةغصعرةت قعلعدذ
   توغرعسعداالرنعث جازاسعغذحع قعلدع دةص بوهتان حاصلعزعنا

 حعالرنعث جازاسع ذلعغ ع قار قعلعدع دةص ، باالغةتكة يةتكةن، ظعصصةتلعك ظايالالرنع زعنا      هأر بذ ظايةتتة 
انع   ةر قار.قعلعنعدذ باي ال بولماي   ع ظةض ةتلعك  (النغذحع ظاي ةر بولسعمذ  ) هأر، باالغةتكة يةتكةن، ظعصص ظةرل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25 سىرة نعسا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24 سىرة نعسا )2(
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دذ  عقار ةنعال قامحعلعنع ذحع ي ةر قا.لعغ ذحععر ظةض اآعت    ،لعغ ة ص ت ظعكةنلعكعض عنعث راس ةن ضعص  دئض
  . تذرغذزالعسا قامحعالنمايدذ

ةن قارعلعغان، :  مذنداق دئدع  تاظاالشذثا اهللا    ذنعث راستلعقعغا (ظعصصةتلعك ظايالالرنع زعنا بعل ب
أهمةت يةنع بعراؤغا زعنا بعلةن ت( دةررة ظذرذثالر 80تأت ضذؤاهحعنع آةلتىرةلمعضةن آعشعلةرنع ) ظادعل

ةن  ذالر 80حاصلعغان هةربعر ظادةمنع قامحا ؤة شذنعثغا ظوخشاش نةرسعلةر بعل ذرذثالر،حىنكع ظ  نع ظ
،ظذالرنعث )يعنع تأآكةن ظادةملةردذرذمةت حاصلعغان ؤة آعشعلةرنعث ظابرظةفعفة ظايالالرغا يالغاندعن تأه

هةرضعز قوبذل ) ذرعدعغانال بولساظذالر يالغانحعلعق ؤة تأهمةت حاصالش مةيدانعدا حعث ت(ضذؤاهلعقعنع 
ذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع (قعلماثالر، ظذالر صاسعقالردذر  يةنع ظذالر بوهتان حاصالشتعن ظعبارةت حوث ض

ذحعالردذر دعن حعقق ث ظعتاظعتع ىن، اهللا نع ةت )ظىح ذ ظاي ةنع ب ت  ع قار،ي عنعث راس ةن ضعص ذحع دئض لعغ
 تىرلىك هأآىم بعلةن هأآىم      ظذنعثغا ظىح ،اراظعت ظاستعداظعكةنلعكعنع صاآعت بعلةن ظعسصاتلعيالمعغان ش   

دع عح بعرعن.قعل دذ؛عس ا ظذرذلع ةن قامح ع. سةآس دذ؛ ظعككعنحعس ذل قعلعنماي ذ قوب ذؤاهلعقع مةثض  . ض
عظىحعنحع عق؛س ةنع اهللا .دذ دةص قارعلع صاس ل   تاظاال ي دا ظادع علةرنعث ظالدع دا ؤة آعش ث ظالدع نع

  . هئسابالنمايدذ
  غذحعنعث تةؤبعسعنعث بايانع توغرعسعدالع بوهتان حاص

 ان ؤة ة قعلغ يعن تةؤب ةللعرعنع(آئ ةر ) ظةم ةت (تىزةتكةنل ا تأهم ا قايت ة ظايالالرغ ةنع ظةفعف ي
ثالر (بذنعثدعن مذستةسنا ) حاصلعمعغانالر ، حىنكع اهللا )ظذالرنع آةحىرىثالر، ضذؤاهلعقعنع قوبذل قعلع

، تولعمذ )لعص ظأزعنع تىزةتسة، ظذنع اهللا مةغصعرةت قعلعدذيةنع بةندة تةؤبة قع(مةغصعرةت قعلغذحعدذر 
ة قعلعشع بعلةن ظذنعثدعن ظذنعث ضذؤاهلعقعنعث قوبذل قعلعنماسلعقع ؤة                       مئهرعباندذر ةنع ظذنعث تةؤب ي

ذنعث ةنظ عقلعق  غا بئرعلض عتع صاس أتىرىلىص  سىص دذآ ع     . آئتع ا جازاس دعغان قامح ذنعثغا بئرعلع ةمما ظ  ظ
ة قعلسا ظذنعث ضذؤ      . ظذنعثغا ظعجرا قعلعنعدذ      نسذن مةيلع قعلمعسذ     مةيلع ظذ تةؤبة قعل    لعقع اه ظةضةر تةؤب

، )ظادعل دئضةن سىصةت بئرعلعدذ  (تعص ئ آآأتىرىلىص دئضةن سىصةت “صاسعق”قوبذل قعلعنعدذ ؤة ظذنعثدعن   
عملعرعدعن  بعر تىرآىم سةلةص ظال    ةعن ؤ تاسع بولغان سةظعد ظعبنع مذسةييةب     شعؤئنعث ص ربذ هأآىم تابعظعنال  

  . لعندعع ق رعؤايةت
اك  ةظبع ؤة زةهه را    عقار:  ش لعغانلعقعنع ظئتع ارا حاص ث ق ةتتا ظأزعنع ذحع ه ةصلعغ ة ، قعلمعغذح  تةؤب

 ظاندعن  ، ظذ ظأزعنعث قارا حاصلعغانلعقعنع ظئتعراف قعلسا      . ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنمايدذ   ،قعلغان تةقدعردعمذ 
  . بعلضىحعدذرهللا راستعنعا .، دئدعظذنعث ضذؤاهلعقع قوبذل قعلعنعدذ

 * * * * * * *  
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ذؤاهلعق  انالر ض ع بولمعغ قا ضذؤاهحعس دعن باش ان ؤة ظأزلعرع ةن قارعلعغ ا بعل ذنلعرعنع زعن خوت
تعم قةسةم قعلسذن  أت قئ ةن ت امع بعل ىن، اهللا نعث ن ةش ظىح . 6سأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع دةلعلل

ذ . 7دئسذن» ظةضةر يالغانحع بولسام ماثا اهللا نعث لةنعتع بولسذن «: بةشعنحع قئتعمعدا  ن آعشع خوت
تعم قةسةم ظعحسة،جازاغا تارتعلعشتعن  أت قئ ةن ت امع بعل ظئرعنعث يالغانحع ظعكةنلعكعضة اهللا نعث ن

ةنع ظئرعمنعث ضئصع راست (بةشعنحع قئتعمعدا، ظذ ظةضةر راستحعلالردعن بولسا . 8ساقالص قئلعنعدذ  ي
ةضةر سعلةرضة اهللا نعث صةزلع ؤة ظ. 9ماثا اهللا نعث غةزعصع بولسذن دةص قةسةم قعلعدذ) بولعدعغان بولسا

، اهللا تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذر، هئكمةت بعلةن )حوقذم رةسؤا بوالتتعثالر(رةهمعتع بولمعسا ظعدع 
  .10ظعش قعلغذحعدذر

  يتعشعش توغرعسعدائلةنةت ظ
ئكعن ،قارعلعغان  قعلدع، دةص   ظاياللعرعنع زعنا  ،بذ ظايةتتة  اآعت    ئ ض ل تذرغذزذش  صعنعث راستلعقعغا ص

اردذرئ ق ةر ظىحىن حعقعش يولع ب ذ بولسعمذ.يعن آةلضةن ظةرل اال اهللا ، ظ العنع ذ بذيرتاظ ةر ظاي غاندعكعدةك ظ
ا قعلدع دةص          ) مذسذلمانالنعث(  .ؤا ظاحعدذ ةدعن دع ظايالعنعث ظىست   ،مةسظذلعنعث ظالدعغا ظئلعص آئلعص زعن

ظ العنع ق     ذمةس ث ظاي دا ظأزعنع ذؤاهحعنعث ظورنع أت ض ةرنع ت انلعارل ظ أزعدة راس  عغ ةن س حعل ت دئض
ىن اهللا   اتالش ظىح ةنلعكعنع ظعسص دذ    تاظاالظعك ةم قعلدذرع تعم قةس أت قئ ةن ت امع بعل ث ن عنحع  .نع بةش

يةنع ظةر بةشعنحع قئتعمدا  دئسذن» ظةضةر يالغانحع بولسام ماثا اهللا نعث لةنعتع بولسذن «: قئتعمعدا
ان    ةن بولغ الع بعل انال ظاي ةن هام ذنداق دئض دذ مذش ىص آئتع اه ظىزىل ة    . نعك ذ آعشعض ئلعش ظ النع ظ ذ ظاي ظ

دذىمةثض ذص آئتع ارام بول دذ. ه ع بئرع ةر ظايالنعث تويلعقعن ازا  . ظ دعغان ج ا قعلغذحعغا بئرعلع ا زعن  ظايالغ
  .تىرىلمةيدذأ بذ جازا ظايالدعن آ.بئرعلعدذ

ةنلعكعنع ظع        انحع ظعك دا يالغ لعغان بوهتانع ة حاص ةرنعث ظأزعض ال ظ ةمما ظاي ىن ظ اتالش ظىح  اهللا ،سص
ةم ظعحعص   تاظاال تعم قةس أت قئ ةن ت امع بعل ث ن دا ،نع عنحع قئتعم ةن ض : بةش ذ دئض ةر ظ عدة راس ئ ظةض حعل تص

ا  ا اهللا ،بولس ع بولس تاظاال ماث ث غةزعص ة،ن دةصونع ةم ظعحس ازا  ، قةس دعغان ج ذنعثغا بئرعلع دعن ظ  ظذنعث
   . آئتعدذآأتىرىلىص
خوتذن آعشع ظئرعنعث يالغانحع ظعكةنلعكعضة : ص مذنداق دئدع   بذ هأآىمنع بايان قعلع    تاظاالاهللا  

اهللا نعث نامع بعلةن تأت قئتعم قةسةم ظعحسة،جازاغا تارتعلعشتعن ساقالص قئلعنعدذ، بةشعنحع قئتعمعدا، 
دعغان بولسا (ظذ ظةضةر راستحعلالردعن بولسا  ا اهللا نعث غةزعصع ) يةنع ظئرعمنعث ضئصع راست بولع ماث

   .ةسةم قعلعدذبولسذن دةص ق
ظذ ظةضةر راستحعلالردعن بولسا  ،بةشعنحع قئتعمعدا مئنعث بةشعنحعسعدة   ع ظايالنعث قةس  تاظاالاهللا  

دةص  ماثا اهللا نعث غةزعصع بولسذن دةص قةسةم قعلعدذ ) يةنع ظئرعمنعث ضئصع راست بولعدعغان بولسا (
ة ةنحعص أ ظةرآعشع آ  ، حىنكع .ذدعبذيرغةزةص تعلةشكة   ) ظةرآعشعدةك لةنةت ظةمةس  (ظايالنع ظأزعضة      هالةتت

العنع ر ، قالمعساصلذوحعل بولمعسا ؤة شذنداق قعلعشقا مةجبذر ب     ت راس لعشعداعزعنا قعلدع دةص قار    سؤا  ة ظاي
ذنع زعن   نع ؤة ظ دع دةصقعلعش نع ظويل ع قارا قعل دذعالش تحعل   .ماي أزعدة راس ةن س ةرنعث دئض ذ ظ  ظايالم

دانظعكةنلعكعنع   ظةضةر ظةرآعشع راستحعل  (نعث بةشعنحع قئتعملعقع  عث قةسعميالنع  شذثا ظا. بعلعدذ ظوب
نعث غةزعصعضة    تاظاال اهللا   ، ظةسلعدة  .بولدع هةققعدة   نعث غةزعصعنعث ظايالغا بولعدعغانلعقع       تاظاالاهللا  ) بولسا

  . لعقعدذوحةتكة حعقعؤالغان آعشع ي) قةستةن(هةقعقةتنع بعلعص تذرذص ظذنعثدعن 
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دعن اهللا  االظان عتعص        بةندتاظ ع آأرس ش يولعن نحعلعقالردعن حعقع ان قعيع ىص قالغ ذالر حىش ة ظ علعرعض
ة  :يذش ظارقعلعق ظذالرغا قعلغان شةصقعتعنع ؤة مةرهةمعتعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع  وق ةر سعلةرض ظةض

نعث تاظااليةنع ظةضةر سعلةرضة اهللا  )حوقذم رةسؤا بوالتتعثالر(اهللا نعث صةزلع ؤة رةهمعتع بولمعسا ظعدع 
دع ةزلع ؤة رةهمعتع بولمعسا ظع ذنلعغان ظعشالردا قعيعنحعلعق،ص ارتعص نذرغ االتتع ت ذنلعغان ث ق الر ؤة نذرغ

  . ظعشالر سعلةرضة تةسلعشعص قاالتتع
 اهللا تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلغذحعدذر  بةندعلعرع قةسةملةرنع ظعحعشعص بولذص     تاظاال يةنع اهللا 

  . سعنع بةك قوبذل قعلغذحعدذرتةؤبة قعلسعمذ يةنة ظذنعث تةؤبع
 دذر ةنع يولغا قويغان،        هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع  هئكمةت  ؤة توسقان ظعشلعرعدا       بذيرذغان ي

  . بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
اهاب   انلعقعنع، حىشىش سةؤةبعنع ؤة قايسع س ةل قعلعنغ ة ظةم ذ ظايةتك دة ب حىشكةنلعكعنع ة هةققع

  . ر بارآةلضةن آأصلعضةن هةدعسلةبايان قعلعص 
  بذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغرعسعدا

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع ظابباسنعث مذن ةد ظعبن ام ظةهم ةتلعك نعث تاظاالاهللا : ظعم ظعصص
تأت ضذؤاهحعنع آةلتىرةلمعضةن آعشعلةرنع ) بذنعث راستلعقعغا ظادعل(ظايالالرنع زعنا بعلةن قارعلعغان، 

ذرذثالر 80 ةنع بعر( دةررة ظ ا ؤة شذنعثغا ي ادةمنع قامح ةربعر ظ لعغان ه ةن تأهمةت حاص ا بعل ا زعن اؤغ
 نع ظذرذثالر،حىنكع ظذالر ظةفعفة ظايالالرغا يالغاندعن تأهمةت حاصلعغان ؤة 80ظوخشاش نةرسعلةر بعلةن 

ةردذر ذآعشعلةرنعث ظابر  ذؤاهلعقعنع )يعنع تأآكةن ظادةمل ذالرنعث ض ذالر يالغانحعلعق ؤة تأهمةت (،ظ ظ
يةنع ظذالر بوهتان (هةرضعز قوبذل قعلماثالر، ظذالر صاسعقالردذر ) ش مةيدانعدا حعث تذرعدعغانال بولساحاصال

 دئضةن )حاصالشتعن ظعبارةت حوث ضذناهنع ظعشلعضةنلعكلعرع ظىحىن، اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر
ايعتع حىشكةندة ذبادة ع ظةنسار،ظ ان سةظد ظعبنع ظ ع: الرنعث بئشع بولغ ةيغةمبعرع  اهللاظ ةت !نعث ص ذ ظاي  ب

دع   ىرىلدعمذ؟ دئ ذنداق حىش االم .مذش ار «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ظةنس ذ الرنعث عظ  رعثاللعقش ا ب!هعذرض
نعث  تاظاالظع اهللا  : الرع ظةنسار .دئدع » مذ؟ رثالعمة دئضةنلعكعنع ظاثلعدئن) سةظد ظعبنع ظذبادةنعث  (بولغان  

اتتعق آعشعدذر  ، حىنكع.ظةيعبلعمعضعن) نصع ظىحىئظذنعث ظذ ض( ظذنع   !صةيغةمبعرع  . ظذ آىندةشلعكع بةك ق
ةقةت قعزال ظالعدذ   ، ظذ توي قعلسا   ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمعزآع     تاظاالاهللا    ظذنعث آىندةشلعكعنعث   . ص

ئتعنالمايدذ  اشقا بعرع قاتتعقلعقعدعن ظئلعص قويذص بةرضةن ظايالنع ب     : سةظد ظعبنع ظذبادة   .  دئدع ،ظئلعشقا ص
ع ةيغةمبعرع تاظاال اهللا ظ ث ص ةنكع  تاظاال اهللا !نع ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ةق   ،نع ةتنعث ه ذ ظاي ةن ظ  م

ئكعن .صعدعن حىشكةنلعكعنع شةآسعز بعلعمةن ع تةرتاظاالظعكةنلعكعنع ؤة ظذنعث اهللا     ةر بعلةن     ، ل  مةن بعر ظ
ان ظةخم   ا قعلعؤاتق اآع  ةزعن ) لعقعغا ضذؤاهحع بذلذش ظىحىن  ظذالرنعث شذنداق قعلعؤاتقان (قنع تئصعؤالسام ت

معدعرلعتعؤئتعشقعمذ هةققعمنعث   ) ظىستعدعن  ظايالعمنعث (تأت ضذؤاهحعنع ظئلعص آةلمعضعحة مئنعث ظةرنع      
 مةن تأت ضذؤاهحعنع ظئلعص آئلعص      ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع         تاظاالدعن هةيرانمةن، اهللا     يوقلذقع
ة عنع  ،بولغذح ذ ظعش عتعص ظ دذتىض دع، بولع اهابعالر . دئ أآىم بوي ( س ذ ه ةعمذش ذل   ) ح ع قوب اآع تةؤبعس ت

ةدةر بعر مذددةتال            قعلعنغان ظىح آعشعنعث بعرسع بولغان هعالل ظعبنع ظذمةييةنعث ؤةقةسع يىزبةرضةنضة ق
  .ياشعدع

ة    ع ظذمةيي الل ظعبن ع  ( هع ر آىن ة) بع دعن آةحت ايتعص آ عيأظ ( ظئتعزلعقع ة ق ةندة ض ث ) ةلض ظايالعنع
ةرنع   ر ظ عدا بع دذقئش ذالرنع.ظذحرعتع ذ ظ ةن ث ظ ىزع بعل أز آ لعرعنع ظ دذ قعلمعش قان  آأرع  ؤة قعلعش
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 ظذ  . ظذ تاآع تاث ظاتقانغا قةدةر ظذ ظةرضة بعر ظئغعز ضةص قعاللمايدذ     .صاراثلعرعنع ظأز قذلعقع بعلةن ظاثاليدذ    
ةيغةمبعرع  تاظاالظع اهللا   : سةهةردعال صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص    يضة  أن ظاخشام ظ  مة  !نعث ص

أز آ    .حراتتعمذظايالعمنعث قئشعدا بعر ظةرنع ظ  ئلعص  آ  ؤة  آأردىم م بعلةن ىزأ مةن ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ظ
أز قذلعقعم بعلةن ظاثلعدعم       صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم هعالل ظعبنع ظذمةيية    .  دئدع ،قعلعشقان صاراثلعرعنع ظ

 ظةنسارالر .صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظئغعر آةلدع   بذ ظعش   هةم  آةلضةن بذ ظعشنع يامان آأردع ؤة   دةص
عغا   االمنعث ظةتراص عصصةيغةمبةرظةلةيهعسس ة دذح     : توصلعش ةن مةسعلعض ذبادة دئض ع ظ ةظد ظعبن ز س بع

ؤاتعمعزئآ ة        ، لع ذنعث آعشعلةرض دذ ؤة ظ ةنع قامحعالي ع ظذمةيي الل ظعبن االم هع ازعر صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ه
 مةن  ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع   تاظاالاهللا  :  هعالل .يعشتعئ د ،تعدذئلعؤرعشعنع بعكار قع  ئضذؤاهلعق ب 

ص ب تاظاالاهللا  ع قعلع ش يول ر حعقع ا بع ث ماث ةنئنع د قعلعم عنع ظذمع دع،رعش الل.  دئ دعن هع ع اهللا : ظان ظ
بذ ظعشتا    تاظاال اهللا ، آةلضةن بذ ظعش ساثا ظئغعر آةلضةندةك تذرعدذ دةص مةن ساثا !نعث صةيغةمبعرع تاظاال

دذ ة بعلع ةنلعكعمنع ظةلؤةتت تحعل ظعك ث راس دع،مئنع ةنكعتاظاالاهللا .  دئ ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن  ،نع
قا ب   ع قامحعالش االم هعاللن داذصةيغةمبةرظةلةيهعسس اال  ،يراي دةص تذرغان ذنعثغا ؤةهاهللا تاظ ىردععظ  .ي حىش

االمغا ؤةه اهابعالر صةيغةمبةرظةلةيهعسس كةنلعكعنععس ث حىش ث ،ينع ذنعث حعرايعنع عدعن ظ  ظأزضعرعش
ةتتع االمغا ؤةه .بعل اآع صةيغةمبةرظةلةيهعسس اهابعالر ت ىص بولغذحع س اقالص  ي حىش ذرماي س ع ظ ة هعاللن
  . تذردع
 ذؤاهلعق انالر ض قا ضذؤاهحعسع بولمعغ دعن باش ان ؤة ظأزلعرع ةن قارعلعغ ا بعل ذنلعرعنع زعن خوت

 دئضةن اهللا نعث نامع بعلةن تأت قئتعم قةسةم قعلسذنسأزعنعث راست ظعكةنلعكعنع دةلعللةش ظىحىن، 
ةت   االم ظاي كةندة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ،غا حىش اللعنعص  ظ ذش ـ ب          «:  خذش الل خ الغعن ئهع ارةت ظ  .ش

ةردع    تاظاالهةقعقةتةن اهللا    ردعضارعمنعث شذنداق   ةمةن صةرؤ : هعالل . دئدع »  ساثا بعر حعقعش يولع قعلعص ب
ةؤةتعص ظئلعص آ       «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . دئدع ،قعلعشعنع ظارزذ قعالتتعم   ادةم ظ » لعثالر ئظذ ظايالغا ظ

دع دىردع  . دئ ذنع ظةآةل ةؤةتعص ظ ادةم ظ ا ظ اهابعالر ظايالغ ةن  .س الل بعل االم هع دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ظان
ث          ث دذنيانع ث ظازابعنع ة ظاخعرةتنع ذ ظعككعسعض ةردع ؤة ظ ذص ب ةتنع ظوق كةن ظاي ا حىش ذنعث ظايالعغ  ظ

لةتتع    ةنلعكعنع ظةس اتتعق ظعك دعن ق الل . ظازابع ع اهللا : هع ةيغةمبعرع  تاظاالظ ث ص ذنعث   !نع ةن ظ دة   م هةققع
: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  دئدع  ،حاصلعؤاتعدذبوهتان  ظذ ماثا   : ظايالع.  دئدع ، راستحعلمةن قعلغان سأزىمدة 

ةن  (يت ئهعاللغا ضذؤاهلعق ظ   . دئدع» يتعشعثالرئر لةنةت ظ  ظعككعثال«  هعالل اهللا  .يعلدع ئ د)ع قةسةم قعل    ي
 . ظأزعنعث راستحعل ظعكةنلعكعضة تأت قئتعم ضذؤاهلعق ظئيتتع    ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص تذرذص    تاظاال

ةندة   ذؤاهلعققا آةلض ق ض عنحع قئتعملع الل  ،بةش ع هع ذنعثغا ظ اال اهللا ! ظ ورققعنتاظ ازابع  ،دعن ق ث ظ  دذنيانع
علدذر   دعن يةثض ث ظازابع ذؤاهلعق    ،ظاخعرةتنع ق ض ذ قئتعملع تحعل     (ب عثدة راس ةن ضعص ةن دئض ةر س ظةض

ازاب ظئلعص آئلعدعغان ضذؤاهلعقتذر        ) بولمعساث نعث نامع بعلةن قةسةم     تاظاال هعالل اهللا    .يعلدع ئ د ،ساثا ظ
ةنكع اال اهللا ،قعلعم ذددع متاظ دذ ئ خ ع ظازابلعماي دةك مئن ع قامحعالتتذرمعغان دا  ب، دةص)1(ن نحع قئتعم ةش

ةن   ةر م ةن ضظةض ام   ئدئض ان بولس ان ظئيتق عمدة يالغ ىن   تاظاال اهللا ،ص ا بولس ةنعتع ماث ث ل ذؤاهلعق ،نع  دةص ض
ع  ا. ظئيتت دعن ظايالغ انحع دةص   :ظان عدة يالغ ةن ضعص الل دئض ذؤاهلعق ظ هع تعم ض أت قئ ثئت دعئ د،يتع  .يعل

ا اهللا     ذ ظايالغ ذؤاهلعقتا ظ ق ض عنحع قئتعملع االبةش ذثتاظ ذؤاه  ،دعن قورق ق ض ذ قئتعملع ةر(لعق  ب عزظةض   س
عثئدئضةن ض ذؤاهلعقتذرعزضةس) سعثعزدة راستحعل بولمععزص دعغان ض ئلعص آئلع ازاب ظ دع، ظ ال . دئيعل  ظاي

                                                 
ةن ض  )1( ةن دئض ةنع م عمدة راس ئ ي ىن م تص انلعق ظىح ر حعقع     ئحعل بولغ ا بع دذرذص ماث دعن قذتذل ع قامجع اال  ن ةن اهللا تاظ ع بةرض ة راس ،ش يول حعل ت يةن

   .، دئمةآحعبولغاندعكعن ظاخعرةتتعمذ ظازابلعمايدذ
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ايعت     عظازراق توخت  ةنعال اهللا   ،ذعشنع ظويلعدعي    قعل صنع ظئتعرا  عؤالغاندعن آئيعن جعن نعث نامع بعلةن    تاظاال ي
نعث  تاظاال اهللا ،صعدة راستحعل بولسا ئةر ظذ دعضةن ضةضظ ،سؤا قعلمايمةن ة مةن قةؤمعمنع ر   ،قةسةم قعلعمةنكع 

ا بولس ع ماث ذؤاهلعقنع ظ،نذغةزعص ق ض عنحع قئتعملع عةيتعؤئ دةص بةش ةن . تت ذنعث بعل ش
نعث االنعص (رسعقعدعكع بالعنع   و ظايالنعث ق  .تتعةرعؤايلعقعنع ظ عصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعنعث ظار   

العنع هارامدعن بولغان دةصمذ قار     دئضةندةك بعر آعشعضة نعسب   ) بالعسع لعماسلعققا  عةت بةرمةسلعككة، ظذ ب
عنع هار    ذنعث بالعس اآع ظ ة ي اخور دئس النع زعن ذ ظاي ع ظ ة اؤة آعمك ان دئس دعن بولغ ذنعثغا ،م  ظ

ال هعاللنعث تاالق ق      . م قعلدع قارحاصلعغانلعقنعث جازاسع بئرعلعدعغانلعقع بعلةن هأآى     اآع    عظاي لعؤئتعشع ي
ا   ئت بولذص آ  هعاللنعث ؤاصا  ارقعلعق ظ ي أ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذ ظايالغا ظ    حكة،لعص آةتمعضة يرعتعشع ظ

العنع    «رعشنع هعاللغا بذيرعمعدع ؤة   ئرعشنع ؤة ظذنعث خعراجعتعنع ب   ئتذص ب ذت ال ب حئحعنعث (مذبادا ظاي
ل، ساغرعسع آعحعك ؤة  ) رةثضع ارالش قعزع ارا ظ دعن بولغان ب، تذغساةعنحعكظق اال هعالل ذبادا  ب دذ، م ولع

اال  ، تذغسا  حوثسع توم ؤة ساغرعسععتيولعرع حوث،  عخان، ظذست ح حا ةظايال بالعنع بوغداي ظأثلىك، بىدر      ب
ىد     ذظايال بالعنع ب  . دئدع» ان بولعدذ قارا حاصالنغان آعشعدعن بولغ    لعرع عخان، ظذست ح حا  ةرغداي ظأثلىك، ب

وث،  ع عتيوح وم ؤة ساغرعس ع ت وثس دع ح االم صةيغةمبةرظةلة. تذغ ةر «: يهعسس ان (ظةض ذنعث قعلغ ) ب
تعم      ر ظعش قعالت قا بع ا باش ذ ظايالغ ةن ب دع، م ا ظع ان بولس ةملعرع بولمعغ دع» قةس داق  . دئ ة مذن ظعكرعم

دع اال آئيعنحة معسعرغا باشلعق بولغان : دئ ذ ب دعظ ذ . ظع ع ص( ظ دةص ظانعسعغا ) النع ظايالنعث بالعسعاظ
بةت ب بةت ب ،رعلعصئنعس عغا نعس ذن     . ةيتتعرعلمئ دادعس ص ش قعراق قعلع ذ قعس نع ظةبذداؤذدم ذ هةدعس  داقب

  .تذر آأصهةدعس آعتابلعرعدا بذ هةدعسنعث مةزمذنعدا آةلضةن هةدعسالر ناهايعتع. رعؤايةت قعلدع
 * * * * * * *  
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بذ سعلةر ظىحىن يامان . بوهتان حاصلعدع ) ضةظاظعشة(رذه ظادةم ذشىبهعسعزآع، سعلةردعن بعر ض 

ابقا ظئرعشعدعغانلعقعثالر ظىحىن ؤة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها، سةؤر قعلغانلعقعثالر بعلةن ساؤ(ظةمةستذر، 
بةلكع ياخشعدذر، بوهتان حاصلعغذحعالردعن آعمنعث ) سةفؤانالرنعث صاآلعقع ظاشكارا بولعدعغانلعقع ظىحىن

نع تارقاتقان ظادةم عقانحعلعك ضذناهع بولسا، ظذنعثغا شذنحعلعك جازا بئرعلعدذ، بوهتاننعث حوث قعسم
    .11قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) بةيذابدذلاله ظعبن ظيةنع ظ(

  ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا حاصالنغان بوهتان توغرعسعدا
دة  ة   تأؤةن ان ظاظعش ع بولغ ةرنعث ظانعس ع مأمعنل عقالرنعث بةزعس ةت مذناص ون ظاي دعغان ظ  آئلع

ةنهاغا ب ذ ظ انورةزعيةلاله دا، هت ان ؤاقتع ة رةزعيةلاله حاحلعغ كةندذر  ظاظعش عدا حىش ةنها توغرعس  .ذ ظ
لعغاندا  ان حاص ةنهاغا بوهت عقالر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ اال اهللا ،مذناص ىز      تاظ ـ  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ي

ابرذي ةنهانعث ب   ظ ذ ظ ة رةزعيةلاله ىن ظاظعش ئلعش ظىح اقالص ق اتالص   وعنع س ةنلعكعنع ظعسص اك ظعك دعن ص هتان
 عبوهتان حاصلعد) ضةظاظعشة( ظادةم ضذرذهسعزآع، سعلةردعن بعر شىبهع: ص مذنداق دئدعىظايةت حىشىر

ةس    ع ظةم ع آعش اآع ظعكك ر ي ةنع بع ر ض ،ي ةلكع بع ع ذ ب ةنها (رذه آعش ذ ظ ة رةزعيةلاله ان غاظاظعش  بوهت
لعد ار     ،)عحاص ةلذل ب ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن ان ظاب عقالرنعث بئشع بولغ ذ بوهتاننعث بئشعدا مذناص  ب
ةزع مذسذلمانالرنعث    ب  هةتتا  . بوهتانغا داظعر سأزلةرنع ظعزدةص سوراص توصاليتتع       ظذ ، حىنكع .ظعدع ذ ظعش ب
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ة بعر قعسعم مذسذلمانالر بذ         . بذ ظعش توغرعسعدا صاراثلعشعدعغان بولدع         ، قئلعص آعرعصآاللعسعغعمذ    يةن
ةندع  ا ظعش ذرظان    .بوهتانغ اآع ق ش ت ذ ظع ةنلعكعن    ( ب اك ظعك ةنهانعث ص ذ ظ ة رةزعيةلاله اتالص ظاظعش ع ظعسص
  . بعر ظايغا يئقعن داؤامالشتع) حىشكةنضة قةدةر

  .بذنعث تةصسعالتع بايان قعلعنغاندذرتأؤةندعكع هةدعسلةردة 
ةد ز  ام ظةهم دذ    و ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ذرؤة    : هرعنع ةييةب، ظ ع مذس ةظعد ظعن س

ع ظاب   دذلال ظعبن اس ؤة ظذبةي ع ؤاقق ة ظعبن ةير، ظعلقةم ع زذب ارلعقالردذلالهظعبن علغذحعالر   قات ان حاص بوهت
ذ   ة رةزعيةلاله ث ظاظعش أزلعرع ؤة اهللا تاظاالنع ان س لعغاندا ظئيتق ان حاص ةنهاغا بوهت ذ ظ ة رةزعيةلاله ظاظعش
ذ    ة رةزعيةلاله الع ظاظعش االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص اآلعغانلعقع هةققع دعن ص ةنهانع بوهتان ظ

 مةن ظذالرنعث هةر بعرعنعث ظاظعشة رةزعيةلالهذ      .ع ماثا رعؤايةت قعلعص بةردع    ظةنهادعن ظاثلعغان هةدعسلةرن  
ةنها توغرعس ع حىش عدظ عنع ياخش عنعث  .ؤالدعمعنععكع هةدعس ع بةزعس عنعث هةدعس ذالرنعث بةزعس  ظ

اتاليدذ  ع ظعسص ذالر .هةدعسعنعث توغرعلعقعن ة ظ ةت   ظاظعش ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ  رةزعيةلاله
 حةك  .ك تاشاليتتع  ة ظاياللعرعنعث ظارعسعدا ح      ،صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سةصةرضة حعقماقحع بولسا       : ذقعلعد

ا  عغا حعقس اتتع    ،قايسعس ئلعص حعق ة ظ ة بعلل ةن سةصةرض أزع بعل ذنع ظ االم ظ  . صةيغةمبةرظةلةيهعسس
 .ةك ماثا حعقتع   ح . بعزنعث ظارعمعزدا حةك تاشلعدع      ،ةثضة حعقماقحع بولذص  جصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بعر   

ةن  ة(م تعم) سةصةرض ة حعق ةن بعلل االم بعل دا .صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ حاغ الالرنع صةردعلعنعش( ب  كةظاي
ةتغانذيرذب دع )  ظاي اغ ظع ان ح ىص بولغ ذؤانعث.حىش ةن آاج ذثا م ال  )1(  ش دة تذرغذزذص عنعث (ظعحع تأض

ة ةتتعم ؤة ىمعندىر) ظىستعض ذنعث (ل تعدعنظ ىر) ظىس اقحع  صةيغ.لةتتعمىحىش االم قعلم ةمبةرظةلةيهعسس
اراص يولغان حعقعص     بعز مةدعن   .ضةتتع ىبولغان ظذرذشعنعمذ ت   از قالغاندا،    آئلعشكة  مةدعنعضة ة تةرةصكة ق  ظ

ة حىشكىن قعلدذق( ر يةرض ةردعن آ.)بع ذ ي دعال قوزغئ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظ ةردععلعحع ذيرذق ب  .شقا ب
دع  ئ شقا بذيرذق ب   علعمةن قوزغ  ادا قعلعش ظىحىن       (ن آئيعن    رعلعص بولغان ظةسكةرلةر تذرغان    ) هاجعتعمنع ظ

اردعم    ة ب ر يةرض راق بع ةردعن يعراق ئلعص     .ي ذمغا آ ذص قذنذق ص بول ادا قعلع اجعتعمنع ظ ةن ه ام  م قارعس
دعكع الغان مةيدةم دعن ياس ةندةل ياغعحع تذ ذ ب س ىص قئلعص كام حىش رعص   .الص ايتعص بئ ةن ق ةن م  شذنعث بعل

نع ظعحعدة   ئنع ممآعشعلةر آئلعص مئنعث آاجذؤا      ) لعقتاعشذ ظار  (.عكعص قالدعم حئ آ ،ظذنع ظئزدةيمةن دةص  
ار دةص ض ةن مذب ص م عنعث عمان قعلع دعغان تأض ةنع وزغعلعصص ذيو قظىستعض تعص بق تذو آئ دا .لذص  ظذحاغ

اران يةيدعغان نةرسة جاننع   الالر سئمعز ظةمةستع ، بولغانلعقع ظىحىنالساقالص قالغذدةآ ظ  مةن تئخع . ظاي
تىرىص ظالغان آعشعلةر   أآ ) ظىستعضة تأضعنعث  (منع  آاجذؤا   مئنعث  ،شع آعحعك قعز بولغانلعقعم ظىحىن     يئ

ذؤامنع عنعث آاج ة تأض داظىستعض عللعكعدعن ، ظالغان ذنعث يةثض ث ( ظ ذقعمئنع ئس)نعميوقل ايال ه  ، قعلم
تذ  دةص آئتعص عنع هةي ةن ب.تأض كةرلةر  ذ م كامنع ظةس وزغعلعصالص تع ق يعن تاص دعن آئ عص  .م بولغان ذنع تئص  ظ

ةم  ذمغا آةلس ةردة بعر ،قذنذق ذ ي ذ ظ وق م ةن،  . آعشع ي علةر مئنع م يعن   آعش ازدعن آئ ر ظ ذمنع بع ث يوقلذق
ة ظولتذر       .دذمرظولتذ دةص ظويالص ظورنذمدا      ،زعص مئنع ظالغعلع آئلعدذ   ئس ؤاتسام مئنع   ى مةن شذنداق هالةتت

تع ذيقا باس ةن ظذخل،ظ ذنعث بعل ذ. (معدع ش كةرلةرنعث ظذنتذل ان  ظةس ىص قالغ اآع حىش ان ي ص قالغ
علعرعنع تذرذلغان   ) نةرس ىن ظورذنالش ئلعش ظىح ئلعص آ ئغعص ظ ةي دعن   فس ةلعمع ظان ةل س ع مذظةتت ؤان ظعبن

 حعقعص  )2(دا يولغا  ع حعنعث ظاخعر ئ آ ؤان ظعبنع مذظةتتةل  سةف. لعؤاتاتتعئآ زةآؤانع ظةسكةرلةرنعث آةينعدعن  
                                                 

  .  آاجذؤا بولسا، ظايالالرنع  ظعحعضة سئلعص تأضعنعث ظىستعضة ظارتعدعغان، ظةتراصع يئصعقلعق نةرسعدذر)1(
علةر      )2( ان نةرس ذص قالغ ذالر ظونت ةر ظ ةردة، ظةض ان ي كةرلةر قونغ ةنع ظةس ىن       ي رعش ظىح ذرذص بئ ة تاصش ئلعص، ظعضعلعرعض ئلعص آ ئغعص ظ ذالرنع ي ا ظ بولس

تذرعدذ  ةفؤاننع ظورذنالش االم س ورذنلعرع   . صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذالرنعث ظ يعن، ظ دعن آئ تعص بولغان ص آئ ا حعقع ع يولغ كةرلةرنعث هةممعس ةفؤان ظةس س
 . اي دةص قالغاندا ظةسكةرلةر حىشكىن قعلغان يةرنعث ظةث ظايعغعدعن يولغا حعقعدذظاقتذرذص حعقعص، ظذنتذلذص قالغان نةرسعلةر بولسا يعغعص، تاث ظات
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ان ظعكةن       رىص قئشعمغا  أ ظذ ظذخالؤاتقان بعر ظعنساننعث قارعسعنع آ      .مةن تذرغان يةرضة آةلضةندة تاث ظاتق
ظذ مئنع   مةن،   . ظعدع ذ مئنع مةن يىزىمنع ظوراشتعن بذرذن آأرضةن      ظ . صتذ نذوصال ت ى مئنع آأر ،دة ـ   صتذ آة
نعث  تاظاال اهللا .معدع يىزىمنع آعيعمعم بعلةن يأض    ،دة ـ  نذص مئنع سعلكعشع بعلةن ظذيقذمدعن ظويغاندعم  وت

 ظذ ماثا بعر ظئغعزمذ ضةص قعلمعدع ؤة مةن ظذنعثدعن مئنع سعلكعشعدعن            ، قةسةم قعلعمةنكع  نامع بعلةن 
 . مةن تأضعضة معندعم   ، ظالدع صوتعغا دةسسةص تذردع  ،صىرىآتأ ظذ تأضعسعنع ح .مة ظاثلعمعدعم ئباشقا بعر ن  

ةنع تعك    حعث   بعز ظةسكةرلةرنعث آةينعدعن   .ظذ تأضعنع يعتعلةص ماثدع     الر بةك قعزعص  ظذ ( احىش ؤاقتعد  ي
ةنلعكتعن  ةردة  آةتك ان ي كىن قعلغ دذقئي) حىش ذص     .تعص آةل االك بول عدا ه عم توغرعس ث ظعش  مئنع

 .نع تارقاتقان آعشع ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي ظعبنع سةلذل ظعدع        ع بوهتاننعث حوث قعسم   .آةتكةنلةرمذ بولدع 
دذق  عمذ آةل ز مةدعنعض ذص  .بع ةل بول دةك آئس ر ظاي ئلعص بع ة آ ةن مةدعنعض دعم م علةر . قال  آعش

تذ   ذص آئتعص ةنال بول أزع بعل ث س ذ سةزم .بوهتانحعالرنع تعن آعحعككعنعم ذ ظعش ةن ب ت م  .ةنعمةص
االمنعث آ االتتع    ئصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذمانغا س ع ض ع مئن ان مذظامعلعس ة بولغ ةن .سعلعمض تعم ( م ذ قئ ) ب

دا   ذص قالغان ةل بول ذرذن آئس االمدعن ب دعغان مئ،صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعم آأرع انلعقنع آأرمع  .هرعب
اتتع وقدةص ساالم قعلعصال  » ظةهؤالعثعز قانداق؟ «آعرعصصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم صةقةت قئشعمغا    مئنع  .ي

دع    ع ظع ذ مذظامعلعس االمنعث مذش العدعغعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذمانغا س ازراق   . ض اننع ظ ذ بوهت ةن ب م
ذدةك بولغا ادا قعلغعلع حعقق دعمياخشعلعنعص هاجعتعمنع ظ ةدةر ظاثلعمع ا ق  بعر آىنع مةن هاجعتعمنع .نغ

تعم  ةن ماناسعظع دئضةن تىزلةثلعككة حعق ال بعل ادا قعلغعلع ظذممذمعستةهة دئضةن ظاي ةر بعزنعث .ظ ذ ي  ظ
ادا قعلعدعغان يعرعمعز ظعدع      ادا قعلغعلع   رع بعز هاجةتلع  .هاجةت ظ ةقةت آ معزنع ظ  بعز  .حعدعال حعقاتتذق  ئص

 بذ  .هارةت قعلغعلع حعقاتتذق  ةقعلعشتعن بذرذن شذ تىزلةثلعككة ت هارةتخانا ةرضة ت معزضة يئقعن بعر ية   عيأظ
ذق         ارةت قعالتت ة تاه ةردةآال تىزلةثلعكك ذرذنقع ظةرةبل ز ب ع بع دا تئخ ا    .حاغ ث يانلعرعغ ز ظأيلعرعمعزنع  بع

ر ظةز  نع بع ا قعلعش ذق عتاهارةتخان س قعالتت ةت دةص هع ةن ؤة ظذممذ.ي ةتلعرعمعزنع ظ  م تةهة هاج ادا معس
ةللعب ظعبنع ظابدذ ماناصنعث قعزع ظعدع          ،معستةهة بولسا    ظذممذ .قعلغعلع ماثدذق    . ظةبذرةهمع ظعبنع مذت
ذنعث ظانعسع ع ظامعرنعث قعزع ظعدع ظ دع ظذممذ . سةخرة ظعبن ا ظاحعسع ظع ةآرعنعث هامم  .معستةهة ظةبذب

ةللعب ظع   ذبباد ظعبنع مذت ع ظ ذنعث ظوغلع بولسا معستةهة ظعبنع ظذساسة ظعبن ةتلعرعمعزنع .دعظ  بعز هاج
يعن ظ   دعن آئ ص بولغان ادا قعلع دذق عيأظ اراص ماث كة ق ة صذتل ظذممذ .معز تةرةص تةهة آعيعمعض  صعشعمعس

تعص دع  : آئ االك بول تةهة ه دع،معس ذنعثغا . دئ ةن ظ دعث  :  م ةص قعل ان ض ذ يام عغا  عزظةجةبم ةدرع ظذرذش ، ب
ادةمنع تعلالمس  ر ظ دعمعز،قاتناشقان بع ذ. دئ ع:  ظ أدةك قعظ ذ؟ !زعم ض ةنلعرعنع ظاثلعمعدعثعزم ذنعث دئض  ظ

  . دئدعم؟مة دئدعئظذ ن: مةن. دئدع
سعلعم تئخعمذ   ئ شذنعث بعلةن آ    .ظذ ماثا بوهتانحعالرنعث دئضةن ضةصلعرعنعث هةممعسعنع دةص بةردع       

تع عمغا   .ظئغعرالش االم قئش ةندة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ايتعص آةلض ة ق ةن ظأيض رعص م ةهؤالعثعز  «آع ظ
ةردع د» قانداق؟  ا ـ ظانامنعث قئشعغا بئرعشعمغا      اماثا ظ : مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا . ةص ساالم ب ت

ال  ةت قعالم دعم،رذخس عتعم .  دئ ث مةقس ذالردعن ظ مئنع ذ ظعشنع ظ دعنعقئ ب االم .الش ظع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةردع  ا ـ ظانامنعث قئشعغا آئلعص ظانامغا     ا مةن ظ .ماثا رذخسةت ب ا : ت ة ئ آعشعلةر ن!ظع سىيىملىك ظان م

نعث نامع بعلةن قةسةم      تاظاال اهللا   ، ظأزعثعزنع بئسعؤئلعث  !ظع قعزعم : ظانام. يعشعؤاتعدذ؟ دئدعم ئضةصلةرنع د 
ةنكع عدا ،قعلعم لعرع   قئش ارآىندةش ث       ،ب ق ظايالنع ر حعرايلع داق بع دعغان هةرقان ع آأرع رع ياخش  ظع
تعدعن عدعكع ظىس لعرع  قئش عدذ آىندةش ةص تاص ذال ض دع،ت ةن.  دئ ذبهانةلاله: م نعمذ   آ!س ذ ضةص علةر مذش عش

تعمذ دعم؟قعلعشعص ذ آ .  دئ ةن ش تعم     ئم الص حعق ةدةر يعغ ا ق اث ظاتقانغ اآع ت ع ت دع . حععس مذ توختعمع . ياش
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دع ذظذيق ذ آةلمع ال.مم ع يعغ االمغا  .ش داؤام قعالتت عدا  ( صةيغةمبةرظةلةيهعسس ش توغرعس ذ ظع ذ  يعؤةه) ب م
عئآ ةن صةيغةمبةرظةلةيهع .حعكت ذنعث بعل ايرعلعص آ  ش دعن ظ االم مةن لعكـ  تعشئسس عداآةتمةس   توغرعس

ةن ظذسامة ظعبنع زةيدالرنع حاقعرتتع  ةمةسلعهةتلعشعش ظىحىن ظ  ذتالعب بعل  ظذسامة ظعبنع .لع ظعبنع ظةب
زةيد صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا مئنعث بوهتاندعن صاك ظعكةنلعكعم بعلةن ؤة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث             

ةردع        ظاياللعرع توغرذل   انلعق بعلةن مةسلعهةت ب ةمما ظ  .ذق ظأزع بعلعدعغان مئهرعب ذتالعب   ة ظ لع ظعبنع ظةب
ةيغةمبعرع تاظاالظع اهللا   اال اهللا !نعث ص  مذ ظايالالرا ظاظعشةدعن باشق .عدعنعث رعزقعثنع قعسعص قويم ئ ستاظ

ايعتع أص،ناه ةن  آ ةر س نع( ظةض ذ ظعش دعن س) ب نعثعروحأرع اث ظعش ةقعقعتعنعس د ه ذ دةص  دةص بئرع
ةردع  لعهةت ب اقعرتعص   .مةس أرعنع ح عملعك ح ةرعرة ظعس االم ب ةرعرة «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ب عز !ظ  س

ة ذمانغادعنظاظعش عزنع ض الغذدةك س ذ؟ س نع آأردعثعزم رةر ظعش دع»  بع ةرعرة . دئ ب
 ،ةنكعنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعم       تاظاالؤةتكةن زات اهللا     ةنع هةق بعلةن ظ    ئس: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا

 ظذ خئمعر يذغذرذص    ؟عدعم مر ظذنع آأرمةسكة سئلعص يىرة   ،ص قالسامذظةضةر مةن ظذنعثدا بعرةر ظعشنع آأر  
ئلعص  ذخالص ق ذرذص ظ ايؤانال،ظولت ئلعص خئمعرر ه عع آ ذيماي ظذخالؤن عمذ ت ر ئ يةصكةتس ك بع دعغان آعحع رع

  . دئدع،قعزدذر
دعن ظعنتعقام ظئلعص بئرعشنع   ي ظعبنع سةلذل بةذظعبنع ظ لاله  مبةرظةلةيهعسساالم شذ آىنع ظابدذ    صةيغة
ةزيعتع ظايالعمغعحة   !رذهعذ ض رظع مذسذلمانال   «: نبةرضة حعقعص  ذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم م  .تةلةص قعلدع   ظ
 مةن  ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع تاظاال اهللا .ظعنتعقام ظالعدذ، دئدع ظىحىن آعم  دعن مةن يةتكةن آعشع 

انحعالر    .نع آأرمعدعم  عن باشق  ظايالعمدعن ياخشعلعقتع  مةن ظذنع ياخشع دةصال قارايدعغان        ) بوهتاننع ( بوهت
ةقةت   ) آئرمةآحع بولسا (ؤة ظاياللعرعمنعث قئشعغا     . دئدع » رعدعغان بعر آعشعضة حاتتع    عمةن بعلةنال آ  ص

ةيغةمبعرع    : سةظد ظعبنع مذظاز رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظورنعدعن تذرذص         مةن حىن  سةن ظى  ظذ آعشعدعن   !ظع اهللا ص
ظذرعمعز،  )  بعلةن قعلعح ( ظذنعث ضةردعنعضة     ، ظةضةر ظذ آعشع ظةؤس قةبعلعسعدعن بولسا         ظعنتعقام ظالعمةن، 

) سةن ظذنع قانداق قعلعش توغرعسعدا    (ظةضةر ظذ آعشع خةزرةج قةبعلعسعدعكع قئرعنداشلعرعمعزدعن بولسا  
ةن ب  ز س ذيرذق بةرسةث، بع ة ب زذبعزض دةك قعلعمع دع،يرذغان د.  دئ ةظد  ظان ان س ةزرةجنعث بئشع بولغ عن خ

ةقؤادار آعشع ظعدع   ،صذص، ظذ ظةسلعدة ياخشعوظعبنع ظذبادة ق  ئكعن . ت ةبعلعؤازلعق ث ظذنع ، ل  تذتذص سةظد   ع ق
ذظازغا  ع م ةنكع تاظاالاهللا : ظعبن ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن عدعن  (،نع ةزرةج قةبعلعس ع خ ذ آعش ةر ظ ظةض

ا ذ) بولس ألتظ ةن ؤة ظ ةن ظألتىرةلمةيس مذعمعزىرنع س ةن  دةص دع،صئتعنالمايس ذظازنعث .  دئ ع م ةظد ظعبن س
عنعث ظ ذزةير ق   وتاغعس ع ه ةيد ظعبن ان ظذس ع بولغ ة  وغل ع ظذبادةض ةظد ظعبن ذص س ةن : ص ان سأزلةيس  اهللا ،يالغ

ةنكع تاظاال ةن قةسةم قعلعم امع بعل عق ،نعث ن ألتىرىمعز، سةن مذناص ذنع ظ ز ظ ة بع عق شذثا  ، ظةلؤةتت مذناص
عدا  ةنجئدةلتوغرعس دع،لعشعس ة     .  دئ ع قةبعل ةزرةج ظعكك ةؤس ؤة خ ةن ظ ذنعث بعل ث   (ش ة بعرعنع رع يةن بع
ارا ظذرذش قعلماقحعمذ ب           . آةتتع  قوزغعلعص ) قارشعسعغا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   .لذشتع و هةتتا ظذالر ظأزظ

ت ذم ةرنعث ظىس ذالرنع صذدة تعنب ذر  رذص ظ ذيرذص ت قا ب عيعص قعلعش ةيدع  .عدةس ذالر صةس اخعر ظ  . ظ
   .غةمبةرظةلةيهعسساالممذ ضةصتعن توختعدعصةي

ة ياش توختع    . مةن شذ آىنع بعر آىن يعغلعدعم         ة ظذيقذ آةلسذن    ن ام  .سذن ن  عنعث دادام يعغبعلةن   ظان
ام ـ دادام يئنعمدا      مةن يعغال . ظةنسعرةيتتع جئضعرعمنع يةص آئتعشعدعن  مئنعث  ان ظان ةيتتة   .ظعدع ؤاتق  بعر ص
ار عمغا آ عظةنس ال قئش ر ظاي ىنعلعق بع ةترعش ظىح ذنعثغا  .دععرو س رذخس ةن ظ ةت  م ةردعمرذخس ذ .ب  ظذم

دع     ةث يعغلع ةن ت ةن بعل ذرذص م عمدا ظولت دذق  .قئش ة ظع ذ هالةتت ز ش ث  . بع االم بعزنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ان ظعشع حعققاندعن ب     صةيغةمبةرظةلةيه. ظولتذردع ، بعزضة ساالم قعلعص  آعرعصقئشعمعزغا   رع ئ عسساالم بوهت
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ي ع  مئنعث ظعشعم توغرعسعدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا بعر ظايحة ؤةه         .تذرذص باقمعغان ظعدع  قئشعمدا ظول 
معدع ذص اهللا .حىش ولتىرىص بول االم ظ دتاظاال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا هةم ععغ دعن. ظئيتت ةتكة «:  ظان مةقس
 تاظاال  اهللا ،لسعثعز  ظةضةر سعز صاك بو. سعز توغرذلذق ماؤذ ـ ماؤذ سأزلةر يةتتع ماثا!  ظع ظاظعشة،آةلسةك

اتاليدذ  اآلعقعثعزنع ظعسص أتكىزىص سالغان بولسعثعز.سعزنعث ص رةر ضذناه ظ ةر سعز بع اال اهللا ، ظةض دعن تاظ
ة قعلعثىضذناهعثعزنعث آةحىر ذنعثغا تةؤب دة ضذناهعنع ت، حىنكع.لعشعنع تعلةث ؤة ظ ذنعثغا و بةن نذص ظ

ا ة قعلس اال اهللا ،تةؤب ذل قتاظ عنع قوب ذنعث تةؤبعس دذ ظ دع» علع أزعنع . دئ االم س صةيغةمبةرظةلةيهعسس
عتعص ىتىنلةي تا يئشعم بولعشعغتىض دع ص ر ة ه.وختع ةن بع ذ ياشنعث تتا م ةنلعكعنع(تئمعمم س ئه) آةلض
دعم ا .قعلمع دعن دادامغ ث  :  ظان اؤاب بعرع االمغا ج دا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ظورنذم دعم،مئنع اهللا : دادام.  دئ

 ن،يعشعمنع بعلةلمةيؤاتعمة  ئمة د ئ مةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ن   ، قعلعمةنكع نعث نامع بعلةن قةسةم   تاظاال
دع ا. دئ اؤاب ب  : ظانامغ االمغا ج دا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ظورنذم ثئمئنع دعم،رع ام.  دئ ث تاظاالاهللا : ظان نع

ةنكع  ةن قةسةم قعلعم امع بعل االمغا ن،ن ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة دئ م ةئم دعن،يعشعمنع بعلةلمةيؤاتعم .  دئ
نعث  تاظاال يئشع آعحعك بعر قعزمةن، اهللا     تةلمعضةن ئ نةرسة بعلعص آ     جعق   بةك  مةن تئخع قذرظاندعن   : مةن

ةنكع    ةم قعلعم ةن قةس امع بعل أثلىثال     ،ن ذنعثغا آ اثالص ظ أزلةرنع ظ ذ س علةرنعث مذش ةن س  ادر م
اآلعقعمنع بعلعدذ   اهللا مئنعث   ـ  سةم ئ ظةضةر مةن سعلةرضة مةن صاك د.م بعلدعظعشةنضةنلعكعثالرنع سعلةر   ،ص
 مئنعث صاآلعقعمنع بعلعدعغان بعر ظعشنع قعلدعم دةص        تاظاال ظةضةر مةن سعلةرضة اهللا      .ماثا ظعشةنمةيسعلةر 

را ا ظعشعنعسعلةر، قعلسامصظئتع ةنكع تاظاال اهللا . سعلةر ماث ةن قةسةم قعلعم امع بعل ة ،نعث ن ةن سعلةرض  م
علع ي االمنعث ىفسىدئض ع ظةلةيهعسس ذةظ يظاتعس االمنعثبق ة :  ظةلةيهعسس عثالر سعلةرض نع نةصس بذظعش

تذ عتعص قعلغذزذص ق آأرس علةرنعث  . حعرايلع ةن، س ةؤر قعلعم ة س ةقةت حعرايلعقح ةن ص ان(م ذ يالغ ) مذش
المايمةن    ع دئضةن سأز ))1»سأزىثالرنع آأتىرىشىمضة اهللا مةدةتكاردذر   ـ دة  دئدعم ،دعن باشقا بعر سأز تاص

ال آأرصةمضة ظ تعصظأرىلىص ة ظئ ةنكع تاظاالاهللا : أزةمنع يئنعح ةن قةسةم قعلعم امع بعل اك، اهللا ،نعث ن ةن ص  م
اتاليدذ     تاظاال اآلعقعمنع ظعسص ئكعن .  دئدعم  ،مئنعث ص قذلذص  ونع مةن توغرذلذق داؤاملعق ظ   تاظاال  مةن اهللا  ،ل

نعث مئنع داؤاملعق    تاظاال مةن ظأزةمنع آأثلىمدة اهللا       .معغان ظعدعم ع دةص ظويل  ، ظايةت حىشىرعدذ  نتذرعدعغا
ذ ت   وظ عدعن بةآم ا ظئلعش ة تعلغ ر ظايةتت دعغان بع ذص تذرع وياليتتعمأقذل ةن اهللا  .ؤةن ظ ث تاظاال م ث مئنع نع

ارقعلعق آ   اتلعغعنعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بعر حىش ظ اآلعقعمنع ظعسص تعم أص  .رىشعنع ظذمعد قعالت
ةنكع    تاظاالاهللا  ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ع ظ  صةيغة،نع االممذ تئخ دعن مومبةرظةلةيهعسس دعرلعمعغان عرنع

عمذ    ذ بعرس ار ظادةملةردعنم دة ب دع ؤة ظأي دعن(ظع دع ) ظأي ةن ظع ص آةتمعض اال اهللا .حعقع  تاظ
   .ي حىشىردععصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ؤةه

االمدا ؤةه كةندة آعصةيغةمبةرظةلةيهعسس ةر آ أي حىش دعغان ظاالمةتل لعدع أرعلع كة باش ةتت.رىلىش ا  ه
االم كةن ؤةهغاصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ   ع حىش نعث آىنلعرعم دعن قعش ث ظئغعرلعقع دعنينع دةك  ظذنعث  مارجان

ةر ةتتع تأتةرل االمغا ؤةه.آعل يعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعن آئ ىص بولغان ذنعث،ي حىش ذرذص  ظ ىص ت  آىل
اآلعقعثعزنع   تاظاال  اهللا ،، بعلعثكعبئشارةت خذش ـ  !ظع ظاظعشة«: زعأ س ظئغعزعحبعرعنقعلغان   سعزنعث ص

نعث نامع    تاظاالاهللا  : مةن .  دئدع  ا تذرغعن، سةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغ : ظانام ماثا . دئدع» ظعسصاتلعدع
اؤؤال (، مةن    تذرمايمةن مةن ظذنعثغا    ،بعلةن قةسةم قعلعمةنكع   اتلعغان     ) ظ مئنعث صاك ظعكةنلعكعمنع ظعسص

 ضذرذهشىبهعسعزآع، سعلةردعن بعر   مةن توغرذلذقتاظاال اهللا . دئدعم،يتعمةنئغا هةمدذ ـ سانا ظتاظاالاهللا 
ذ سعلةر ظىحىن يامان ظةمةستذر، . بوهتان حاصلعدع ) ضةظاظعشة(ظادةم  ةن (ب انلعقعثالر بعل سةؤر قعلغ
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كارا  اآلعقع ظاش ةفؤانالرنعث ص ةنها، س ذ ظ ة رةزعيةلاله ىن ؤة ظاظعش عدعغانلعقعثالر ظىح اؤابقا ظئرعش س
ذناهع بولسا، ) ىحىنبولعدعغانلعقع ظ  بةلكع ياخشعدذر، بوهتان حاصلعغذحعالردعن آعمنعث قانحعلعك ض

ادةم عزا بئرعلعدذ، بوهتاننعث حوث قعسم ظذنعثغا شذنحعلعك جا  ان ظ دذلاله ظعبن (نع تارقاتق ةنع ظاب ي
ةيذظ دذ ) ب ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ةتنع حىشىردع   ق ون ظاي ةتتعن باشالص ظ ا (.دئضةن ظاي ا بوهت ن ماث

لعغانالرنع انحاص رع بولغ ذ) ث بع ة ت تةهة بعزض ىنغمعس انلعقع ظىح ئقعر بولغ ةنلعكع ؤة ص  ، دادامقان آةلض
اردةم قعالتتع ذنعثغا ي ةآرع ظ ةآرع .ظةبذب ةت حىشكةندة ظةبذب ون ظاي ذ ظ اآلعقعم توغرعسعدعكع ب :  مئنعث ص

ةنكع    تاظاالاهللا  ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن تةهة ظاظعشة،نع ة معس ان  ض ىن  بوهت انلعقع ظىح ذنعثغا  ،قعلغ  ظ
عزمذ آعحعككعن  يعن هةرض ة  ةبذنعثدعن آئ ر نةرس ةن بع اردةم قعلمايم عمذ ي دع،بولس ةن اهللا .  دئ شذنعث بعل

اال ىردع  تاظ ةتنع حىش ذ ظاي ش  : ب انالر خع ةن بولغ ةرةم ؤة دألةتم ةهلع آ اراثالردا ظ ةقرعباالرغا، -ظ  ظ
ظذالرنعث (بةرمةسلعككة قةسةم قعلمعسذن، ) بعر نةرسة (معسكعنلةرضة ؤة دعن يولعدا هعجرةت قعلغانالرغا

ذناهعنع علةر؟ اهللا ) ض عنع ياقتذرمامس عرةت قعلعش ة مةغص ث سعلةرض ذن، اهللا نع ذن، آةحىرس ذ قعلس ظةص
   .ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

ةآرع  ةنكع    تاظاالاهللا : ظةبذب ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ةن،نع عرةت   تاظاال  اهللا م ع مةغص ث مئن نع
ان   دةص معستةهةضة بذرذن قعلع       ،قعلعشعنع ياقتذرعمةن   اردعم  ص آئلعؤاتق ة قعلعشقا باشلعدع ؤة اهللا      ع ي نع يةن

ةنكع   تاظاال ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ةن ظذن،نع وخت    م عزمذ ت اردةمنع هةرض ذ ي دعن ب ةنعتعص عث  ،قويمايم
  . دئدع

ث االم ظاياللعرعنع ان صةيغةمبةرظةلةيهعسس رع بولغ ةب بع عم زةين ث ظعش عدعن مئنع ع جةهش  بعنت
ذ  سعز ظاظعشة    (!بظع زةينة  «:  ظذنعثغا ،توغرذلذق سوراص  اآع  ةمسعز ظعشنع بعل  بعرةر  )ق توغرذل بعرةر   ي

تذ »مذ؟ آأزدعثعزظعشنع   ةيغةمبعرع تاظاالظع اهللا  : زةينةب.  دةص سوراص أز عقعلو مةن ق !نعث ص منع ىمنع ؤة آ
اقاليمةن ةن ظا. (س ةنع م ةزالعرعمغا  ي ذ ظ أردىم دةص ب دعم ؤة آ نع ظاثلع ر ظعش ةن بع ان ؤة آأرمعض ثلعمعغ

لعمايمةن ان حاص ةنكع تاظاال اهللا )بوهت ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ةقةت  ،نع عدا ص ذنعث توغرعس ةن ظ  م
ةن  علعقال بعلعم دع ،ياخش ةب.  دئ ةن     زةين ةن بعل دة م ث ظعحع االمنعث ظاياللعرعنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس

مدا بعرةر يامان    امئنعث توغر  ( ظذنع    تاظاال ظذنعث تةقؤالعقع سةؤةبعدعن اهللا      ، لئكعن . تالعشاتتع ىكظىستىنل
 ظذنعث هةمشعرعسع بولغان هةمنةه بعنتع جةهش ظذنعثغا قارشع حعقعص          .ساقالص قالدع) ضةص قعلعشتعن 

عغا   ث سئص رعصبوهتانحعالرنع ةتتعآع عهاب .  آ ع ش ذ : ظعبن ا ب عد ،مان انحعالر توغرعس ة  بوهت ةن ا بعزض يةتك
شذنعثدةك ظعبنع   . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ زأهرعدعن رعؤايةت قعلدع         .  دئدع ردذر،ةلهةدعس

  . ظعسهاقمذ بذ هةدعسنع زأهرعدعن رعؤايةت قعلدع
 ر علةردعن بع ذرذهشىبهعسعزآع، س ادةم ض لعدع) ةضظاظعشة( ظ ان حاص ةآرعنعث . بوهت ع ظةبذب ظ

عدعكعلةر ذ !ظاظعلعس تذر، ب ان ظةمةس ىن يام علةر ظىح اؤابقا ( س ةن س انلعقعثالر بعل ةؤر قعلغ س
ظئرعشعدعغانلعقعثالر ظىحىن ؤة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها، سةفؤانالرنعث صاآلعقع ظاشكارا بولعدعغانلعقع 

ىن عدذر) ظىح ةلكع ياخش ةنع ب ذي عدذر  ب ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ىن دذني علةر ظىح تحعل  د. س ادا راس ذني
ةنل دذوعكعثالر ظظعك ذرعغا حعقع ا ي،تت ة بولس ةمما ظاخعرةتت ا وقعرع ظذ ظ علةر(رذنغ االاهللا ) ظئرعشعس  تاظ
 عدعنمذ ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم عدعن(ظ ع تةرعص ةنع هئحقايس دذ) ي ل يىزلةنمةي  دةص ))1باتع

اآلعقع توغرعسعدا ظايةتلةرنع حىش        ةنهانعث ص ىرضةنلعكع بعلةن   سىصةتلةنضةن قذرظاندا ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ
دا ظعبنع ظابباس           . عشعسعلةر ئرززةتكة ظ  عسعلةر ظ  ةنها سةآراتقا حىشىص قالغان شذثا ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42 سىرة فذسسعلةت )1(
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عغا      ذنعث قئش ذما ظ ذ ظةنه رعص رةزعيةلاله ذنعثغا آع ذش ـ ب             :  ظ ث  ئخ ارةت ظئلع ع .ش عز ، حىنك  س
ةث ياخشع آ الع، صةيغةمبةرظةأصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظ دعغان ظاي ز  رع قا قع لةيهعسساالم سعزدعن باش

  .  دئدع، حىشتعمذيعظاسماندعن ؤةه) ظعسصاتالص(عثعزنع قظالمعغان ؤة سعزنعث صاآلع
بوهتان حاصلعغذحعالردعن آعمنعث قانحعلعك ضذناهع بولسا، ظذنعثغا شذنحعلعك جازا بئرعلعدذ 

ار  دة ب ذ بوهتاننعث ظعحع ةنع ب ةنعي ةرنعث ظانعبولغان آعشعلةر ي ةنهاغا  مأمعنل سع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ
  .  بولعدذسعسعؤعئبوهتان حاصلعغان هةر بعر آعشعنعث ظازابتعن حوث بعر ن

 ا دذحار ) بةيذيةنع ظابدذلاله ظعبن ظ ( تارقاتقان ظادةم قعسمعنعبوهتاننعث حوث اتتعق ظازابق ق
دذ دذ     بولع ةن بولع لعغان دئض اننع باش ةتنعث مةنعسع بوهت ذ ظاي ةنع ب ةن آ ،ي ار       دئض مذ ب ذ ب. أز ـ قاراش

انالرنع ظ   ع بوهت ةتنعث مةنعس وراص،زدةصعظاي ص، س دذ   ، يعغع ةن بولع ان دئض ذنع تارقاتق أز ـ         ، ظ ةن آ  دئض
ار  مذ ب ةلذلدذر     . قاراش ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن ع ظاب ذ آعش اال اهللا .ظ أز    تاظ ذن ؤة ظ ؤا قعلس ذنع رةس  ظ

  .رةهمعتعدعن يعراق قعلسذن
 * * * * * * *  

 Iω öθ©9 øŒ Î) çνθãΚ çF÷è Ïÿxœ £sß tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ ÎκÅ¦ àΡ r'Î/ # [ ö yz (#θä9$s% uρ !#x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ×Î7–Β ∩⊇⊄∪ Ÿωöθ©9 

ρâ !% y` Ïµø‹ n= tã Ïπ yèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− 4 øŒÎ* sù öΝs9 (#θè? ù' tƒ Ï!# y‰ pκ’¶9 $$Î/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù y‰Ζ Ïã «! $# ãΝèδ tβθç/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊇⊂∪  
 ظايال مأمعنلةر نئمعشقا ظأزلعرعنع ياخشع دةص قاراص، بذ ـبوهتاننع ظاثلعغان حاغلعرعثالردا ظةر 

دع؟ ان دئمع ق بوهت ذؤاهحعالرنع .12ظئنع دع؟ ض ذؤاهحعنع آةلتىرمع ةر ض أت نةص قا ت ذالر نئمعش  ظ
  .13آةلتىرةلمعضةن ظعكةن، ظذالر اهللا نعث نةزعرعدة يالغانحع هئسابلعنعدذ

  نعث بوهتاننع تارقاتقان مأمعنلةرضة آايعغانلعقع توغرعسعداالتاظااهللا 
االاهللا  ال  تاظ ةنهاغا حاص ذ ظ ة رةزعيةلاله ايعص    ن ظاظعش ة آ ان مأمعنلةرض تعلعص قالغ ا حئ غان بوهتانالرغ

 ظايال مأمعنلةر نئمعشقا ظأزلعرعنع ياخشع دةص -بوهتاننع ظاثلعغان حاغلعرعثالردا ظةر : مذنداق دئدع
ةنها         ظئنعق بوهتان دئمعدع؟قاراص، بذ  ةنع ظذالر مأمعنلةرنعث ظانعسع بولغان ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ  غاي

ان     ذ بوهت ةر ب ئقعص، ظةض اننع ظأزلعرعضة سئلعشتذرذص ب ذ بوهت دا، ب ان حاغ اننع ظاثلعغ ذ بوهت النغان ب حاص
ةنهان               ة بذنعثدعن   ظأزلعرعضة اليعق بولمعسا، مأمعنلةرنعث ظانعسع بولغان ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ عث ظةلؤةتت

  ). بذنعث ظوصظوحذق بوهتان ظعكةنلعكعنع نئمة ظىحىن ظئيتعمعدع (تعصئ ظويالص يصاك ظعكةنلعكعنع
الع        عبذ ظايةت ظةنسار   رنعث دئضةن سأزلعرعنع   ظةييذبال ظذممذلعق ظةبذظةييذب خالعد ظعبنع زةيد ؤة ظاي

   . دئضةن آأز ـ قاراشمذ بار،لضة قعلعش توغرعسعدا حىشكةنىظ
دذ  ةت قعلع ةد ظعبنع ظعسهاق مذنداق رعؤاي ام مذهةمم ة ظعم ذ هةقت د عظةنسار: ب لعق ظةبذظةييذب خالع

الع   دقا ظاي ع زةي ذبظذممذظعبن ع: ظةيي ذب ظ علةرنعث   !ظةبذظةيي ةن آعش ةنهانعث  س ذ ظ ة رةزعيةلاله ظاظعش
ة ظاثلعدعم،   : ظةبذظةييذب.  ظاثلعمعدعثمذ؟ دئدعنع قعلعشقان ضةصلعرع  اتوغرعسعد بذ بعر بوهتاندذر، ظع     هةظ

ث ظذممذ نع قعالمتع ذ ظعش ةن مذش ذب س دع،ظةيي ذبظذممذ.  دئ ةم  تاظاالاهللا : ظةيي ةن قةس امع بعل ث ن نع
ةنكع ةن  ،قعلعم عز قعلمايم نع هةرض ذ ظعش ةن ب دع، م ذب.  دئ ةم  تاظاالاهللا : ظةبذظةيي ةن قةس امع بعل ث ن نع
عز ض  ظذ بذ ظعشنع هةر   ،ذنداق بولغان ظعكةن    ظ( ياخشع   قعجاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها سةندعن      ظ ،قعلعمةنكع
لعرع          ة ه تاظاالاهللا  .  دئدع ،)قعلمايدذ سسان ؤة ظذنعث بوهتانغا قئتعلعص قالغان سةصداشلعرعنعث دئضةن ضةص

ذ سعلةر ظىحىن . بوهتان حاصلعدع) ضةظاظعشة( ظادةم ضذرذهشىبهعسعزآع، سعلةردعن بعر توغرعسعدا   ب
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قعثالر بعلةن ساؤابقا ظئرعشعدعغانلعقعثالر ظىحىن ؤة ظاظعشة رةزعيةلالهذ سةؤر قعلغانلع(يامان ظةمةستذر، 
بةلكع ياخشعدذر، بوهتان حاصلعغذحعالردعن ) ظةنها، سةفؤانالرنعث صاآلعقع ظاشكارا بولعدعغانلعقع ظىحىن

ان  تارقاتققعسمعنعقانحعلعك ضذناهع بولسا، ظذنعثغا شذنحعلعك جازا بئرعلعدذ، بوهتاننعث حوث  آعمنعث
ةي (ظادةم  دذلاله ظعبن ظىب ةنع ظاب دذ ) ي ا دذحار بولع اتتعق ظازابق ايعتعنع حىشى     ق   ظعدع، رضةن دئضةن ظ

الع   ذب ؤة ظاي ث د قاتارلعقبذظةييظذممذظةبذظةيي عدا ئالرنع لعرع توغرعس ان  يعشكةن ضةص اننع ظاثلعغ بوهت
 اص، بذ ظئنعق بوهتان دئمعدع؟ ظايال مأمعنلةر نئمعشقا ظأزلعرعنع ياخشع دةص قار-حاغلعرعثالردا ظةر 

   .دئضةن ظايعتعنع حىشىردع
 ان دئمعدع؟ ةنع ظذالر ن     بذ ظئنعق بوهت  بذ، مأمعنلةرنعث ظانعسع ظاظعشة رةزعيةلالهذ           :معشقا ئي
ةنهانعث        و حاصالنغان ظ  غاظةنها ةنع ( حعث  حذق بعر بوهتاندذر دئمعدع؟ هةمدة ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ  ) تعك ي

تة س ع ةفحىش ة م ؤان ظعبن ةلنعث تأضعسعض كةرلة عمذظةتت ارلعق ظةس االم ؤة ب نعث رنعص صةيغةمبةرظةلةيهعسس
كارا آ  عغا ظاش عمذئقئش ىز ب    ،لعش ةنهادعن ي ذ ظ ة رةزعيةلاله نعث ظاظعش ذ ظعش ةك  ئ ب دا ش رعص قالمعغانلعقع

ةر  ئ ظةضةر بذ ظعش ظذالردعن يىز ب      .علدذرمايدذق ئشعغا   ظذالر ظةسكةرلةرنعث ق  ،انس ز قعلعنةرعص قالدع دةص ص
ةلكع يوشذرذن   ،بعللة ؤة ظاشكارا آةلمةستعن  ايرعم   ( ب دا  ـ ظ ايرعم هال ظذالر بعللة ؤة ظاشكارا    . لةتتع ئآ) ظ

ةن  ةن ظعك ان ؤة       ،آةلض ع يالغ لعرعنعث هةممعس ةن ضةص عدا دئض ةنها توغرعس ذ ظ ة رةزعيةلاله ذالرنعث ظاظعش  ب
  . ق بوهتان ظعكةنلعكع ظعسصاتلعنعدذذحوظصوظ

نةصةر ضذؤاهحعنع آةلتىرمعدع؟ ضذؤاهحعالرنع آةلتىرةلمعضةن ظعكةن، ظذالر اهللا ظذالر نئمعشقا تأت 
ابلعنعدذ  انحع هئس دة يالغ ث نةزعرع أت        نع ا ت لعرعنعث توغرعلعقعغ ةن ضةص قا دئض ذالر نئمعش ةنع ظ ي

ئلعص آ ذؤاهحعنع ظ ة اهللا  ئض ذؤاهحعنع آةلتذرةلمعس أت ض ذالر ت ةر ظ دع؟ ظةض اهعدا تاظااللةلمع ث دةرض نع
  . حع هئسابلعنعدذىآةتك نةصتانحع ؤة هةقتعن حةيالغ

 * * * * * * *  
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سعلةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة اهللا نعث صةزلع ؤة مةرهةمعتع بولمعسا ظعدع، بوهتان حاصلعغعنعثالر 

اتتعثالر،  ظأز ؤاقتعدا بوهتاننع تعلعثال.14ظىحىن ظةلؤةتتة حوث ظازابقا دذحار بوالتتعثالر  ةن تارق ر بعل
بعلمةيدعغان نةرسةثالرنع ظئغعزعثالرغا ظالدعثالر، ظذنع سةل حاغلعدعثالر، هالبذآع، اهللا نعث نةزعرعدة، ظذ 

  .15حوث ضذناهتذر
رعش بعلةن ظذالرغا ئتا قعلعص با ظقعلعشقا ظذتذقنعث بوهتان حاصلعغذحعالرنعث تةؤبة تاظاالاهللا 

  قعلغان مةرهةمعتع توغرعسعدا
 ةزلع ؤة مةرهةمعتع بولمعسا ظعدع ةنع ظع ظاظعشة   سعلةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة اهللا نعث ص  ضة ي

لعغذحعالر ان حاص انعثالر  !بوهت ة ظعم ش ؤة ظاخعرةتك ذل قعلع ةرنع قوب ان تةؤبةثل ادا قعلغ علةرنعث دذني  س
علةرنع آةحىر   ىن س انلعقع ظىح ارةت اهللا  ىبولغ تعن ظعب ة قعلغ  تاظاالؤئتعش ث سعلةرض ةمعتع ؤة نع ان مةره
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والتتعثالر  .رةهمعتع بولمعسا ظعدع ار ب ا دذح ة حوث ظازابق ىن ظةلؤةتت لعغعنعثالر ظىح ان حاص ذ بوهت  ب
ةحىر تةهة، ه لىشىآ ان ؤة ةمعس ةبسس ع   زةين ع جةهش ة بعنت عرع هةمن عنعث هةمش ع جةهش   بعنت

ارلعقالر االدةك اهللا قات اننع رعزتاظ ةرنعث   ع ظعم ةن ظادةمل ص بةرض انلعق  بوه(ق قعلع الص قالغ ان حاص لعرع ت
ةنها      . غا تةؤبة قعلغانلعقع ظىحىندذر   تاظاالاهللا  ) ظىحىن  غاظةمما مذناصعقالرنعث ظعحعدعن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ

ا  لعرع بولس ذنعث سةصداش ةلذل ؤة ظ ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن لعغان ظاب ان حاص ة ،بوهت ذ ظايةتت  ب
ةحىر   ذناهلعرع آ ةرنعث قاتارعغ  ىلىض دذص آةتكةنل ع .)1(ا آعرمةي لعغان   ، حىنك عقالرنعث حاص ذ مذناص  ب

ادةت   بوهتانعغا تةث آةلضىدةك ظعمانع ؤة بعرةر ياخشع     شذنعثدةك مذظةييةن بعر    . لعرع يوقتذر ظةمةل ـ ظعب
ة      تتةهدع) ازاب آئلعدذ دةص سئلعنغان    بذ قعلمعشقا مذنداق ظ   (يامان قعلمعشقا    مذ شذ يامان قعلمعشقا تةؤب

ة       قعلماسلعقعغا ؤة يا   اآع ظذنع بئسعص حىش      آع شذ يامان قعلمعشقا ت  بعرةر ياخشع   ،دعغانعث آئلعدعغان ي
   .دذعتا بولععث بولماسلعقعغا قارنظةمةل ـ ظعبادةت
ظأز ؤاقتعدا بوهتاننع تعلعثالر بعلةن تارقاتتعثالر  مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع جىبةير بذ ظايةتنعث
 مةن بذ ضةصنع    :ر بعرسعثال،يةنع.  دئدع، دئضةنلعكتذرثالرىىزد بعر ـ بعرعثالرغا سأز يةتك : هةققعدةمةنعسع

  . دئضةنضة ظوخشاش ،النع مذنداق دةصتعمعشاالنعدعن ظاثلعدعم ؤة صاص
ةتنعث مةنعسع     ذلذص، ظذ ظوقذل  وشع ب ذقذلوبذ ظايةتنعث باشقا بعر خعل بعر ظ          :شعغا ظاساسةن بذ ظاي

   .ثالر دئضةنلعك بولعدذذدسعلةر ظذ بوهتاننع تعللعرعثالر بعلةن داؤامالشتذر
 دعثالر ا ظال ةثالرنع ظئغعزعثالرغ دعغان نةرس ةثلةرنع    بعلمةي دعغان نةرس علةر بعلمةي ةنع س  ي
  . رثالعسأزلعد
ظذنع سةل حاغلعدعثالر، هالبذآع، اهللا نعث نةزعرعدة، ظذ حوث ضذناهتذر  يةنع ظاظعشة رةزعيةلالهذ

انالرنع   عدا بوهت ةنهانعث توغرعس ذدذظ اددعثالرظوق ذنع ظ أردي ؤة ظ ةنها   . ثالرى آ ذ ظ ة رةزعيةلاله ةر ظاظعش ظةض
اددع         نعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ان حاصالش ظ  ظةمةس تذرسا، ظذ    ي ظعش  ظايالع بولمعغان تةقدعردعمذ بوهت

ةد        ةيغةمبةر مذهةمم عز ص ان ساؤاتس ع بولغ ذالرنعث آاتتعس ع ؤة ظ ةيغةمبةرلةرنعث تىضةنحعس ص
اددع  ،غاعظةلةيهعسساالمنعث ظايال  ان حاصالش قانداقمذ ظ  ظةث دةرضاهعدا نعث تاظاال اهللا ي هئسابالنسذن؟  بوهت

ا   ابلعنعدعغان ظعش بولس ذناه هئس ةيغةمبةرنعث ظايالعنعث ،حوث ض تعدعن ص ةص تئصعشتذرظىس ذثا اهللا . ض  ش
اال ا آايعتاظ داق بوهتانالرغ اال اهللا .دذي بذن ةيغةمبةرنعث ظاياتاظ رةر ص ةيغةمبةرلعرعدعن بع داق  ص ا بذن لعغ

ةن نع صىتىؤةتمعض اال اهللا .ظعش دذ تاظ داق قعلماي عز ظذن اال اهللا . هةرض نع  تاظ نع قعلعش ذنداق ظعش  ش
ادةم بال  ئن تذرسا، دذنيا ـ ظاخعرةتتة صةيغةمبةرلةرنعث ظاياللعرعنعث ظةث ظ  عضةتمةصىتىؤ لعرعنعث  عسعلع ؤة ظ
ةنهاد    ئظةث ظ  الع بولغان ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ االشذثا اهللا  ! ذ ظعش قانداقمذ يىزبةرسذن   باسعلعنعث ظاي  تاظ

   ظذنع سةل حاغلعدعثالر، هالبذآع، اهللا نعث نةزعرعدة، ظذ حوث ضذناهتذر :مذنداق دئدع
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم

ةلتىرىص قويع تاظاالبعرآعشع اهللا « اححعغعنع آ ذناهعنعث(دعغان ؤة نعث ظ عحة ي) ض دعغانلعقعنع ئقةيةرض تع
) ثقذرلعقع وح(نعث سةؤةبع بعلةن   ع سأز  شذ  ظذ آعشعنع  تاظاال  قويعدذ، اهللا   قعلعص بعلمةيدعغان بعر سأزنع 

ذ حعمعننعث ظارئظاسمان ـ ز     ان دولعقعدعنم ذر بولغ ا تاوثق ة . »شاليدذزاخق ر رعؤايةتت ة بع لعق ارؤةصبع«يةن
  .دةص آةلدع» ذيعدو سأزلةص ققعلعص

 * * * * * * *   

                                                 
 .  قامحا ظذرذلدع80 هةمدة معستةهة، هةسسان ؤة زةينةب قاتارلعقالر بوهتان حاصلعغانلعقع ظىحىن  )1(
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 Iω öθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ ¯= x6tG ¯Ρ # x‹≈pκ Í5 y7 sΨ≈ ys ö6ß™ # x‹≈ yδ í≈ tG ÷κ æ5 ÒΟŠÏà tã ∩⊇∉∪ 

ãΝ ä3ÝàÏè tƒ ª! $# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ& Í#÷W Ïϑ Ï9 #́‰ t/ r& βÎ) Λ äΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∠∪ ß Îit7 ãƒ uρ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# 4 ª! $# uρ íΟŠ Ï= tæ 

íΟŠ Å3xm ∩⊇∇∪  
ظع اهللا  ظذنع ظاثلعغان حئغعثالردا، نئمعشقا مذنداق سأزلةرنع قعلعش بعزضة مذناسعص ظةمةس،  

اهللا سعلةرضة نةسعهةت قعلعدذآع، ظةضةر مأمعن   .16سةن صاآتذرسةنكع، بذ حوث بوهتاندذر دئمعدعثالر
داق سأزل  ا مذن عز قايت اثالر بولساثالر، هةرض ة  . 17ةرنع قعلم ةهكاملعرعنع ؤة (اهللا سعلةرض شةرعظةت ظ

بةندعلةرضة صايدعلعق (ظايةتلةرنع بايان قعلعدذ، اهللا )  ظةخالقالرنع آأرسعتعص بئرعدعغانـضىزةل ظةدةب 
هئكمةت بعلةن ظعش ) تةدبعر قوللعنعشتا ؤة شةرعظعتعنع بةرصا قعلعشتا(ظوبدان بعلضىحعدذر، ) ظعشالرنع
  .18عدذرقعلغذح

   توغرعسعداغانلعقعآايعبعر قئتعم نعث يةنة تاظاالاهللا 
اال اهللا  دع  تاظ تعم آايع ر قئ ة بع ة يةن ةردة مأمعنلةرض ذ ي ةث ظ. ب ذالر ظ ع  ئ ظ ع آعش عل ؤة ياخش س

دا    اقحع بولغان نع قعلم دعغان ضةص عص آةلمةي ذنعثغا مذناس عدا ظ ذمان  ،توغرعس ع دةص ض أزلعرعنع ياخش  ظ
اآاللعلعر( ؤة عقعلعش لعك ) عغ عنع آةلتىرمةس تعن باشقعس ذمان قعلعش ع دةص ض أزلعرعنع ياخش معظ   الزع
اآع يامان خعيال قعلعش   ظةضةر ظذالرنعث دعللعرعغا شةيتاننعث ؤةسؤةسة قعلعشع       )1(.ظعدع  رةر  ي  بعلةن بع

ا    ان بولس ئلعص قالغ ذمان آ ان ض م  ،يام لعك الزع ذنع سأزلعمةس ع. دع ظع ظ االم،حىنك :  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
اآع ظةم     ئعرعغا آ  لممعتعم دعلى ظ ،شىبهعسعزآعـ شةك  « تعدة  يلعةحعص قالغان يامان ظعشنع سأزلعمعضةن ي
ا قعل انال بولس اال  ،معغ ذالرنعث اهللا تاظ نع دع (ظ ان ظعش ذناهعنع ليام ةن ض ا آةلتىرض دذتئؤىآةحىر) لعرعغ » ع

  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلم رعؤايةت قعلغان. دئدع
ظع اهللا ، ن حئغعثالردا، نئمعشقا مذنداق سأزلةرنع قعلعش بعزضة مذناسعص ظةمةسظذنع ظاثلعغا

 بعزضة بذ سأزلةرنع سأزلةش ؤة     سعلةر نئمعشقا  يةنع سةن صاآتذرسةنكع، بذ حوث بوهتاندذر دئمعدعثالر 
 بذ  نع هةممة آةمحعلعكتعن صاك دةص بعلعمعز،    ئ س! ظع اهللا .بعر آعشعضة بذ سأزلةرنع قعلعش اليعق ظةمةس      

   ؟معدعثالرئ د،يعلعشع حوث بوهتاندذرئستذثنعث ظايالع توغرعسعدا دوسأزنعث صةيغةمبعرعث ؤة د
 أزلةرنع داق س ا مذن عز قايت اثالر، هةرض أمعن بولس ةر م دذآع، ظةض عهةت قعلع ة نةس اهللا سعلةرض
 تعشعدعن تةهدعرعص قئل ئب يىزيةنة   سعلةردعن مذشذنعثدةك ظعشنعث     تاظاالاهللا  سعدة  ىآةلضيةنع   قعلماثال

يةنع ظةضةر سعلةر اهللا      ظةضةر مأمعن بولساثالر  : مذنداق دئدع  تاظاالشذثا اهللا   . دذعسوقعلعص سعلةرنع ت  
ةيغةمبعرعنع هأرمةتلعسةثلةر               تاظاال ةمما  . غا ؤة ظذنعث هأآىملعرعضة ظعمان ظئيتقان بولساثالر ؤة ظذنعث ص ظ

  .لعدذوباشقعحة ب ظذنعث هأآمع ،يتمعغانالر بولسائبذالرغا ظعمان ظ
  دعغان -شةرعظةت ظةهكاملعرعنع ؤة ضىزةل ظةدةب (اهللا سعلةرضة )  ظةخالقالرنع آأرسعتعص بئرع

كمةتلعرعنع بايان قعلعص  ئهكاملعرعنع ؤة هة سعلةرضة شةرعظةت ظتاظااليةنع اهللا   ظايةتلةرنع بايان قعلعدذ 

                                                 
ا   )1( ادةم                   حىنكع ظعنس أزع ظةسكع ظ ةر ظ دذ، ظةض ذمان قعلع ا باشقعالرنعمذ ياخشع دةص ض ادةم بولس أزع ياخشع ظ ةر ظ تذرعدذ، ظةض ة سئلعش ن باشقعالرنع ظأزعض

  .بولسا باشقعالرنعمذ شذنداق دةص قارايدذ
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تةدبعر قوللعنعشتا ؤة شةرعظعتعنع (ضىحعدذر، ظوبدان بعل) بةندعلةرضة صايدعلعق ظعشالرنع(اهللا . بئرعدذ
   هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) بةرصا قعلعشتا

 * * * * * * *  
 χ Î) tÏ% ©!$# tβθ™7Ït ä† β r& yì‹ Ï±n@ èπt± Ås≈ x ø9$# ’ Îû šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝçλ m; ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Ïο u ½z Fψ $#uρ 4 ª! $#uρ ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∪  
مأمعنلةر ظىستعدة يامان سأزلةرنعث تارعلعشعنع ياقتذرعدعغان ظادةملةر، شىبهعسعزآع، دذنيا ؤة 

  .19بعلعص تذرعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر) سعرالرنع ؤة نعيةتلةرنع(ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا قالعدذ، اهللا 

 ش آايعع ياقتذرعدعغان آعشعلةرضةمأمعنلةر توغرعسعدا يامان سأزلةرنعث تارقعلعشعن
  توغرعسعدا

اال اهللا  ذ  ، تاظ ع(ب عدا،   ) ظىحعنح ق آايعش ان،  قئتعملع أزلةرنع ظاثلعغ ان س ذيام عدا   ش أز آاللعس  س
ازراق سأزل     قاتقئلعص قالغان ؤة ظذنع آعشعلةر ظارعسعدا تار          آعشعلةرضة ةص قالغان ماستعن ؤة يايماستعن ظ

دع داق دئ ايعص مذن عنع آ دعغان مأمع: آايعش عنع ياقتذرع أزلةرنعث تارعلعش ان س تعدة يام ةر ظىس نل
دانغا ظاشكارا بولذص حعقعشعنع خااليدعغانالر،        أيةنع م  ظادةملةر معنلةر توغرعسعدا يامان سأزلةرنعث مةي
شىبهعسعزآع، دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا قالعدذحار  ؤة ظاخعرةتتة ظازابقا دذغا يةنع دذنيادا جازا

  . دذبولع
 بعلعص تذرعدذ، سعلةر بعلمةيسعلةر) سعرالرنع ؤة نعيةتلةرنع(اهللا يةنع سعلةر بارلعق ظعشالرنع 

ا تاظاالاهللا  ذرذثالرغ ان ب.تاصش ش قعلغ وغرا ظع اثالر ت ذنداق قعلس علةرو ش ةؤباندعن . لعس ةد س ام ظةهم ظعم
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن عل«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة  تاظاالةر اهللا س ث بةندعلعرعض نع

ةيعبلعرعنع ظعزدعمةثالر   .سأآمةثالر ) قعلغان ظعشلعرعنع  ( ظذالرنعث   .يةت بةرمةثالر  عظةز  ، حىنكع . ظذالنعث ظ
ةي    عنعث ظ ذلمان قئرعندعش ع مذس ةعآعمك اال اهللا ،بعنع ظعزدعس ةي تاظ ذنعث ظ دذع ظ ذنعث ، دة ـ      بعنع ظعزدةي  ظ

  . »تعدذئئحعؤتتا ظذ ظأيعدعكع حاغدا ظةبعنع هعظةي
 * * * * * * *  

 Ÿω öθs9 uρ ã≅ôÒsù «!$# öΝ à6ø‹n= tæ …çµ çG uΗ÷q u‘uρ ¨β r& uρ ©!$# Ô∃ρ â u‘ ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊄⊃∪ * $pκ š‰ r'̄≈tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω 
(#θ ãèÎ6−G s? ÏN üθ äÜäz Ç≈sÜø‹ ¤±9$# 4 tΒ uρ ôì Î7®K tƒ ÏN üθ äÜäz Ç≈sÜø‹ ¤±9$# …çµ ¯ΡÎ* sù Þ ß∆ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ Ís3Ζ ßϑø9$# uρ 4 Ÿω öθs9 uρ 

ã≅ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹ n=tæ …çµ çG uΗ÷qu‘uρ $tΒ 4’ s1y— Ν ä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& # Y‰t/ r& £ Å3≈s9uρ ©!$# ’Åj1u“ ãƒ tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ 

ÒΟŠ Ï=tæ ∩⊄⊇∪  
دع  ا ظع ةمعتع بولمعس ةزلع ؤة مةره ة ص ث سعلةرض ازااليتتع (اهللا نع اتتعق ج علةرنع ق ، اهللا )س

دذرشةص ايعتع مئهرعبان ةر .20قةتلعكتذر، ناه ع مأمعنل ع !  ظ ةثالر، آعمك ة آعرم ةيتاننعث آةينعض ش
ضة، يامان ظعشالرغا بذيرذيدذ، ) هةرعكةتلةر-سأز (شةيتاننعث آةينعضة آعرعدعكةن، شةيتان ظذنع قةبعه 

صاك بولماس ظعدع ؤة اهللا نعث سعلةرضة صةزلع ؤة مةرهةمعتع بولمعسا ظعدع، سعلةردعن هئح ظادةم ظةبةدي 



  
  
  
  

 

 291                                                                                                      رنذ سىرة ـ 24
 عقذرظان آةرعم تةصسعر

w
w

w
.m

unber.org

علةرنعث  دذ، اهللا س اك قعلع عنع ص ان بةندعس ئكعن اهللا خالعغ أزلعرعثالرنع(ل دذر، ) س اثالص تذرغذحع ظ
  .21بعلعص تذرغذحعدذر) نعيةتلعرعثالرنع (

تعشتعن ئ آآعرعصنعث مةرهةمعتعنع ظةسلعتعش ؤة شةيتاننعث آةينعضة تاظاالاهللا 
  ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

 ث دع اهللا نع ا ظع ةمعتع بولمعس ةزلع ؤة مةره ة ص ازااليتتع (سعلةرض اتتعق ج علةرنع ق ، اهللا )س
دذر  ةنع ظةضةر اهللا       شةصقةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعبان نعث مةرهةمعتع ؤة رةهمعتع بولمعسا ظعدع       تاظاال ي

ع   قعحة بوالتت ش باش ئكعن .ظع اال  اهللا ، ل دذر  تاظ قةتلعكتذر ؤة مئهرعبان ة شةص ذثا  . بةندعلعرعض ان   ش بوهت
نعشقا  عحاصالصلعغانلعقعغا تةؤبة قعلغانالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلدع ؤة ظذالرنعث ظعحعدعن جازا ظعجرا قعل   

   .ضعشلعك بولذص جازا بعلةن ظأزلعرعنع صاآلعماقحع بولغانالرنع شذنداق صاآلعدعئت
ةر ع مأمعنل ةثالر ! ظ ة آعرم ةيتاننعث آةينعض ا ؤة   ش ذنعث يوللعرعغ علةر ظ ةنع س ذ ي ذيرذغانظ  ب

اثالر   الرغا ماثم ه . ظعش ذنع قةبع ةيتان ظ ةن، ش ة آعرعدعك ةيتاننعث آةينعض ع ش أز (آعمك  -س
مةنعسع ظةث حوثقذر ؤة تىزعلعشع ظةمما يةنع بذ، ظأزع قعسقا،  ضة، يامان ظعشالرغا بذيرذيدذ)هةرعكةتلةر

  . اضاهالندذرذشتذرظةث حعرايلعق سأز بعلةن مأمعنلةرنع شةيتاننعث يوللعرعغا ظةضعشعشتعن ظ
 اهللا نعث سعلةرضة صةزلع ؤة مةرهةمعتع بولمعسا ظعدع، سعلةردعن هئح ظادةم ظةبةدي صاك بولماس
ة قعلعشعنع ن        تاظااليةنع اهللا    ظعدع رعكتعن، ئسعص قعلمعغان ؤة دعلالرنع ش    ئ خالعغان آعشعضة ظذنعث تةؤب
ار ظ  ذبذزذقل رلعكتعن ؤة ناح ةنعؤع آع اةقتعن، م ة    لعآعزخالقالردعن ص ئح آعشع ظأزعض دع، ه ا ظع معغان بولس

عرعدعن بةندعليةنع  ؤة لئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع صاك قعلعدذ. صاآلعق ؤة ياخشعلعق آةلتىرةلمةيتتع
  .  خالعغاننع ظازدذرعدذ ؤة خالعغاننع ظازغذنلذق هاالآةتلعرعضة ظاصعرعص تاشاليدذ.خالعغاننع صاك قعلعدذ

 دذر ) نعيةتلعرعثالرنع (ظاثالص تذرغذحعدذر، ) رعثالرنعسأزلع(اهللا سعلةرنعث  بعلعص تذرغذحع
ةنع اهللا  االي ة     تاظ ث هعدايةتك دعن آعمنع ذالرنعث ظعحع دذر ؤة ظ اثالص تذرغذحع أزلعرعنع ظ دعلعرعنعث س  ، بةن

  .آعمنعث ظازغذنلذققا هةقلعق ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرغذحعدذر
 * * * * * * *  

 Ÿω uρ È≅ s? ù' tƒ (#θä9'ρ é& È≅ ôÒ xø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ βr& (#ûθ è?÷σ ãƒ ’ Í< 'ρé& 4’ n1 öà) ø9 $# tÅ3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ šÍ Åf≈ yγßϑ ø9 $# uρ 

’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( (#θà ÷è u‹ø9 uρ (# ûθßs x óÁ u‹ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ™7 Ït éB βr& u Ï øótƒ ª! $# öΝ ä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî îΛÏm §‘ ∩⊄⊄∪  
 ظةقرعباالرغا، معسكعنلةرضة ؤة دعن يولعدا -لةتمةن بولغانالر خعش ظاراثالردا ظةهلع آةرةم ؤة دأ 

ظةصذ قعلسذن، ) ظذالرنعث ضذناهعنع(بةرمةسلعككة قةسةم قعلمعسذن، ) بعر نةرسة(هعجرةت قعلغانالرغا 
آةحىرسذن، اهللا نعث سعلةرضة مةغصعرةت قعلعشعنع ياقتذرمامسعلةر؟ اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 

  .22عتع مئهرعباندذرناهاي
   رعغبةتلةندذرذش توغرعسعداكةتعشئؤىرعشكة ؤة آةحىرئ بار آعشعلةرنع سةدعقة بةقول ظعلكعد
 ظةقرعباالرغا، معسكعنلةرضة ؤة دعن يولعدا هعجرةت -ظةهلع آةرةم ؤة دألةتمةن بولغانالر خعش 

ا  ة(قعلغانالرغ ر نةرس ذن) بع ةم قعلمعس لعككة قةس ذرذق ـ       بةرمةس ةنع ظ ذ ي ة غ ت ر نةرس قانالرغا بع
دذر رنعتعشقا مذؤاصعق   قانحعلعق مذناسعؤةتنع ظذ غ تذ  ـ ظذرذق بولسا،  بةرمةسلعككة قةسةم قعلماسلعق  . يول
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ص ىتىلأيةنع ظذالردعن ظ  ظةصذ قعلسذن، آةحىرسذن ) ظذالرنعث ضذناهعنع ( : مذنداق دئدع  تاظاالشذثا اهللا   
العقالرنع ؤة ظةز  ان خات ةرنع آةحىعقالغ ذنةؤىريةتل ذ. تس ان   ،ب ذؤال قعلغ أزلعرع ظ ة ظ ةر ظأزلعرعض  بةندعل

عمذ ذالر  تاظاال اهللا ،بولس ث ظ ةمعتع ؤة      ئ  تنعنع ان مةره ذالرغا قعلغ لعقع ؤة ظ ا تارتماس زال جازاغ
  . مئهرعبانلعقعدذر

دا هةدعستة بايان قعلعص ظأتكةندةك معستةهة ظعبنع ظذساسة ظاظعشة رةزعيةلالهذ    عقعرذبذ ظايةت بعز ي   
ةنهانع تعدعنث ظ يعن        ظىس اآالنغاندعن آئ ةنها ص ذ ظ ة رةزعيةلاله ىن ظاظعش انلعقع  ظىح ص قويغ ةص قعلع  ض

كةن     دا حىش ةن ؤاقتع ةم ظعحك لعققا قةس اردعمئنع قعلماس ان ي ة قعلعؤاتق ةآرع معستةهةض االاهللا . ظةبذب  تاظ
اآلعقعنع ظعسصاتالص ؤةه    ظاظعشة مأمعنلةرنعث ظانعسع    ةنهانعث ص  شذنعث بعلةن   ،صي حىشىرى ع  رةزعيةلالهذ ظ

يعن، اهللا         دعن آئ ىص بولغان ا حىش اللعنعص ظارامعغ أثلع خذش ةرنعث آ ارلعق مأمعنل االب ةرنعث تاظ  مأمعنل
أز ة س ذ هةقت دعن ب ان   ظعحع دعن بوهت ذالرنعث ظعحع ص ؤة ظ ذل قعلع عنع قوب الغانالرنعث تةؤبعس ص س قعلع

لعغانلعقنعث  را قعلعص   جحاص ازا ظعج ا ج ةقلعق بولغانالرغ عغا ه دعنازاس ذص، ظان ث بول ةآرعنع ظأزعنع  ظةبذب
انلعق قعلعشقا رعغبةتلةند    قعنع بولغان معستةهة ظعبنع ظذساسةضة       غيئقعنع ؤة تذ    .شكة باشلعدع  ىرى مئهرعب

ا ظاحعسعنعث بالعسع ظعدع ،حىنكع ةآرعنعث هامم ذ ظةبذب اردةم  .  ظ ةآرع ي ذنعث ظةبذب ذص ظ ذ معسكعن بول ظ
قا           دعن باش ال ـ مذلكع ةن م ص بةرض عنةرقعلع دع سعس وق ظع ذ اهللا . ي ان   تاظاال ظ رةت قعلغ دا هعج ث يولع نع

دع  ذهاجعرالردعن ظع ل .م ان حاص ذ بوهت ة  ظ رعصعغذحعالرنعث سئصعض دع قآع اال اهللا .ال عنع  تاظ ذنعث تةؤبعس  ظ
 ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ    .جرا قعلعندععجازاسعمذ ظ) نعثعبوهتان حاصلعغانلعق( ظذنعثغا   .قوبذل قعلدع 
ئخع ةن تيبولسا س دعذنولعك بعل ادةم ظع ذ      .لغان ظ ذرذق ـ ت ذ، ظ ةك غ ظ ة ب ات آعشعلةرض أصقانلعرعغا ؤة ي   آ
  .ياردةم قعالتتع

 ظةقرعباالرغا، معسكعنلةرضة -ظاراثالردا ظةهلع آةرةم ؤة دألةتمةن بولغانالر خعش : نعثتاظاال اهللا 
) ظذالرنعث ضذناهعنع(قعلمعسذن، بةرمةسلعككة قةسةم ) بعر نةرسة(ؤة دعن يولعدا هعجرةت قعلغانالرغا 

ظةصذ قعلسذن، آةحىرسذن، اهللا نعث سعلةرضة مةغصعرةت قعلعشعنع ياقتذرمامسعلةر؟ اهللا ناهايعتع مةغصعرةت 
دذر ايعتع مئهرعبان دذر، ناه ان ظ  قعلغذحع اتنعث قعلغ ىص، مذآاص ايعتع حىش ةن ظ عدعن عدئض نعث تعص ش

ص سالغان آعشعنع ظةصذ قعلغعنعثدةك  ىساثا خاتالعق ظأتكىز يةنع خذددع سةن     .بولعدعغانلعقع بايان قعلدع  
ة دةص بايان قعلعص ، تعمعزةؤىنع ظةصذ قعلعمعز ؤة آةحىرئعنعثدةك بعزمذ سكتئؤة آةحذرؤ  اهللا نعث سعلةرض

علةر؟  عنع ياقتذرمامس عرةت قعلعش دع مةغص ذ    .دئ ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله دا ظةبذب ذ ؤاقتع ع : ب ظ
ارعمعز ز س!صةرؤةردعض ذرعمعز دةصئ بع عز ياقت عرعتعثنع شةآس ص آ،نعث مةغص ة قعلع ان ئ معستةهةض لعؤاتق

اردعم لعدع ؤة اهللا  عي قا باش ةنكع    تاظاالنع قعلعش ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن اردةمنع   ،نع دعن ي ةن بذنعث  م
وخت  عزمذ ت ةن، عتعهةرض اردةم قعل (ص قويمايم ذنعثغا ي ارقعلعق ب ش ظ ةن اهللا  ع ىن م ع  تاظاال ظىح ث مئن نع

ايدعغا ظئرعشكةنلعكعم ظىحىن       رعمةغص  ارةت ظةث حوث ص ايدا   ظأزةمضة مةن بذنعثدعن  ) ةت قعلعشعدعن ظعب  ص
نع ور يةتكىزىش عز س دع،مايمةنع هةرض ةقعقع .  دئ ةآرع ه ذثا ظةبذب ابالندعيش تحعل هئس اال اهللا . راس  تاظ

  ! عن ؤة ظذنعث قعزعدعن رازع بولسذنظذنعثد
 * * * * * * *  
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يامان ظعشتعن بعخةؤةر ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا قارا حاصاليدعغانالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة حوقذم 

 . 23، ظذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ)يةنع اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنعدذ(لةنةتكة ظذحرايدذ 
ذت ) يةنع قعيامةت آىنعدة (شذ آىندة  وللعرع ؤة ص رع، ق ذالرنعث قعلمعشلعرعدعن ظذالرنعث تعللع لعرع ظ

 شذ آىندة اهللا ظذالرغا تولذق تئضعشلعك جازاسعنع بئرعدذ، ظذالر . 24ظذالرنعث زعيعنعغا ضذؤاهلعق بئرعدذ
   .25اهللا نعث ظاشكارا هةق ظعكةنلعكعنع بعلعدذ

 تدعحاصاليدعغانالرغا قعلعنغان تةهيامان ظعشتعن بعخةؤةر ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا قارا 
  توغرعسعدا

اليدعغانالرغا سالغان      ،نعث يامان ظعشتعن بعخةؤةر   تاظاالبذ، اهللا    ارا حاص  ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا ق
بذ تةهدعدنعث ظعحعضة مأمعنلةرنعث      ) قارا حاصاليدعغانالرغا قعلعنغان   باشقا مأمعن ظايالالرغا   (.تةهدعدعدذر

ع ظةلؤ    اليدعغانالرنعث آعرعش ارا حاص ا ق ذر  ظانعلعرعغ ة هةقلعقت ة     . ةتت ةرنعث حىشىشعض ذ ظايةتل ةن ب خذسذس
ة           ع ظةلؤةتت اليدعغانالرنعث آعرعش لعغان ؤة حاص ارا حاص ةنهاغا ق ذ ظ ة رةزعيةلاله ان ظاظعش ةؤةبحع بولغ س

ذر  يعن . هةقلعقت دعن آئ ىص بولغان ةر حىش ذ ظايةتل العمالر ب ارلعق ظ ذثا ب ةنهانع ،ش ذ ظ ة رةزعيةلاله  ظاظعش
اآع ظذنعثغا     لعغان آعشعنعث آاصعر بولعدعغانلعقع          تعللعغان ي ان حاص  ظذ  ، حىنكع .ا بعرلعككة آةلدع  د بوهت

ابلعنعدذ   ان هئس ذق قعلغ ذرظانغا حوثل ذنداقال  .آعشع ق قا ظاياللعرعغ ش االمنعث باش  اصةيغةمبةرظةلةيهعسس
  .  آاصعر بولعدذمذبوهتان حاصلعغانالر

حاصاليدعغانالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة حوقذم يامان ظعشتعن بعخةؤةر ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا قارا 
اهللا :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة )يةنع اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنعدذ(لةنةتكة ظذحرايدذ 

دعغانالر    ةيغةمبعرعنع رةنجعتع ذنعث ص ع ؤة ظ الرنع    (ن دعغان ظعش ان آأرع ذلذلال يام ةنع اهللا ؤة رةس ي
دعغانالر ع اهللا دذن) قعلع ازابنع  ن ذحع ظ ار قعلغ ذالرغا خ دذ ؤة ظ راق قعلع دعن يع ة رةهمعتع ا ؤة ظاخعرةتت ي
دذ دع ))1تةييارالي دذرراهمان ظعبنع زةيد مذنداق دئ ذ: ظاب ةنهااهللا تاظاالنعث  ،ب  ؤة غاظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ

دذر   دعغان لةنعتع لعغانالرغا بولع ان حاص قا مذسذلمانالرغا بوهت ئكعن.شذنعثدةك باش ذ  ظاظعش، ل ة رةزعيةلاله
  .  بوهتان حاصلعغانالر بذ لةنةتنعث بئشعدعدذرغاظةنها

ةم ظةبذ   ع هات ة ظعبن ذ هةقت ذرةيب ذ ه ذ ظةنه ةنلعكعنع رعؤ رة رةزعيةلاله داق دئض دذ، نعث مذن ةت قعلع  اي
االم  اقلعنعثالر    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذناهالردعن س ل ض ة خع ذحع يةتت االك قعلغ علةر ه دع»س .  دئ

اهابعلةر  ع اهللا: س ةيغةمبعرع ظ ث ص دع  !  نع عالر؟ دئ ذالر قايس االم . ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا «: ص ذالر اهللا غ ظ
ذناه   انالرنع بعض ةن ج نع حةآلعض اال ظألتىرىش ش، اهللا تاظ ةرلعك قعلع ةلتىرىش، سئهرعض ئرعك آ ش

ألتى ال      ةؤئتعش، جازانىرظ يعش، يئتعمالرنعث م ةؤـ يئ ع ي اك، ئ مىلكعن ئحعش، ص دعن ق اد مةيدانع  لعش، جعه

                                                 
  .  ـ ظايةت57 سىرة ظةهزاب )1(
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ا    ةقؤادار ظايالالرغ ةتلعك ت انظعصص تذربوهت دع» حاصالش نع       .  دئ ذ هةدعس لعممذ   ب ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم
  . رعؤايةت قعلدع
 دة ذ آىن دة(ش ةت آىنع ةنع قعيام ذالرنعث ) ي ذتلعرع ظ وللعرع ؤة ص رع، ق ذالرنعث تعللع ظ

دذ  ذؤاهلعق بئرع ا ض ذالرنعث زعيعنعغ لعرعدعن ظ ةم ظقعلمعش ع ظةبذهات داق  ظعبن نعث مذن ع ظابباس عبن
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي رعكال  : دئض علةر مذش ذ آعش ةقة  .ردذرب ة ص ذالر جةننةتك از ظت ظ ذغان و نام ق

) بعز دذنيادعكع قعلمعشلعرعمعزغا   (لعثالر ئ بذ ياققا آبعر ـ بعرعضة ال آعرعؤاتقانلعقعنع آأرىص نعثمأمعنلةر
عتئنعؤاال عدذ ئ ديل دذ  ـ      يعش ذنعث بع . دة تئنعؤالع ةن اهللا   ش اال ل ذالرنعث ظ تاظ ع ص  رعغعزلعئ ظ  .تعدذئحةتلعؤئن

لعرعغا ( ذالرنعث قعلمعش ذالر اهللا  ) ظ دذ ؤة ظ ذؤاهلعق بئرع ذتلعرع ض وللعرع ؤة ص ذالرنعث ق االظ ر تاظ دعن بع
  .شذرذص قااللمايدذوظئغعز سأزنعمذ ي

ةلةيهعسساالمنعث  بعز صةيغةمبةرظ  : ظعبنع ظةبذهاتةم ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
دذق  عدا ظع ةتتا  .قئش االم ه ز صةيغةمبةرظةلةيهعسس لعرع  ظئغع أرعنعص حعش دعى آة قالغذح آ دعن.ل :  ظان

ث ن« علةر مئنع علةر؟ ئس ةنلعكعمنع بعلةمس ة آىلض دع» معض ز. دئ االاهللا : بع ةيغةمبعرع تاظ ذنعث ص  ؤة ظ
دذ دذ،بعلع االم. ق دئ د«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارعةصةرؤة بةن ارعم : غاردعض ع صةرؤةردعض ع  !ظ ةن مئن  س

أزةم    : ةبةند. دةيدذ» ساقالص قالعمةن«: صةرؤةردعضارع. زذلذمدعن ساقالص قالمامسةن؟ دةيدذ   مةن ظأزةمضة ظ
سعلةرنعث  (بىضىن ظأزةثضة ظأزةث ضذؤاه بولذشذث ؤة  «: عصةرؤةردعضار.  دةيدذ،لذشنع خااليمةنوضذؤاهحع ب 

ةرلعك  يئ ضذؤاه بولذشلعرع نعثتعلةرهأرمةتلعك صةرعش ) قعلمعشعثالرنع يازغان  دذ » ت ظاندعن بةندعنعث   . دةي
 .زالعرع بةندعنعث قعلمعشلعرعنع سأزلةيدذ   ة ظ.يعلعدذئ سأزلعضعن د:زالعرعغاةحةتلعؤئتعلعدذ ؤة ظئظئغعزع ص 

دعنعث   دذ سأزلةشكة) حةت ظئلعؤئتعلعص ئظئغعزعدعكع ص (ظاندعن بةن ) زالعرعغاةظ: ( بةندة . رذخسةت قعلعنع
 .دئدع»  دةيدذتعم،غدعغانوق سعلةردعن ظأزةمنع  مةن.ريعراق بولذثال) مةندعن (.رالثذقذلوي

 ةق كارا ه ث ظاش ذالر اهللا نع دذ، ظ عنع بئرع لعك جازاس ذق تئضعش ذالرغا تول دة اهللا ظ ذ آىن ش
دذ  ةنلعكعنع بعلع ذالر اهللا   ظعك ةنع ظ ذم     تاظاالي ئح زذل عدا ه اب ظئلعش دة ؤة هئس عدة، تةهدعدع ث ؤةدعس نع

  .  ظادعل زات ظعكةنلعكعنع بعلعدذ،مايدعغانقعل
 * * * * * * *  
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الالر  ذر، ياخشع ظاي ا اليعقت ةر يامان ظايالالرغ يامان ظايالالر يامان ظةرلةرضة اليعقتذر، يامان ظةرل
لعغان  ذالرنعث حاص ة شذالر ظ ذر، ظةن ا اليعقت ةر ياخشع ظايالالرغ ذر، ياخشع ظةرل ة اليعقت ياخشع ظةرلةرض

ظئسعل رعزعقتعن بةهرعمةن ) جةننةتلةردعكعنازذ نئمةتلعك (بوهتانلعرعدعن صاآتذر، ظذالر مةغصعرةتتعن، 
  .26بولعدذ

ؤالدعنعث ظةث ياخشعسعنعث ظايالع بولغانلعقع ظىحىن ةدةم ظاظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظ
  ظذنعث ياخشع ظايال ظعكةنلعكع توغرعسعدا

اس    ع ظابب دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ة اليعقت  : ب ان ظةرلةرض أز يام ان س ان ظةرل ،رذيام ةر  يام
ذر ة اليعقت ان سأزض ذر  يا،يام ة اليعقت ةر ياخشع سأزض ةن  .خشع ظةرل ةنها بعل ةت ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ ذ ظاي  ب
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انحعالر توغرعسعدا حىشكةندذر دع،بوهت ةتا، سةظعد ظعب .  دئ د، ظ دة مذجاهع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ع ب ن
ع ظ  ةن ظعبن ةظبع، هةس ةير، ش ابع ةجذب ع ظةبذس ةبعب ظعبن ري، ه اكبذهةسةنبةس ذت ؤة زةهه   قاتارلعقالرم

ةنع ظةسكع سأز ظةسلعدة ظةسكع ظادةملةرضة         . بذ مةنعنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص قارعدع         . شذنداق دئدع  ي
ة اليعق .ذرت اليعق ع ظادةملةرض أز ياخش ع س ةنهانعث  .ذرت ياخش ذ ظ ة رةزعيةلاله عقالر ظاظعش تعدعن مذناص  ظىس

ل  ة ظةس قان سأزلةرض أزلعرع اليعقعتاص ا   .ذرتدة ظ ةنها بولس ذ ظ ة رةزعيةلاله ذالردعن ،ظاظعش دذر ظ ذ ؤةخالعي   ظ
   ظةنة شذالر ظذالرنعث حاصلعغان بوهتانلعرعدعن صاآتذر:  مذنداق دئدعتاظاالشذثا اهللا . ذرتصاآلعققا اليعق

الالر يامان   : ع ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذرراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم  يذقعرعدعك يامان ظاي
 يامان ظةرلةر يامان ظايالالرغا اليعقتذر، ياخشع ظايالالر ياخشع ظةرلةرضة اليعقتذر، ياخشع           ،ةرضة اليعقتذر ظةرل

  .  دئدع،ظةرلةر ياخشع ظايالالرغا اليعقتذر
ةنع اهللا  .رعدعغان مةزمذنع بعردذر  ئنعث بعنةدا بئرعلضةن معقعرذ بعلةن يةنة ظايةتكة بئرعلضةن بذ م    ي

ة رةزتاظاال ث ظاظعش ص ب  نع الع قعلع االمنعث ظاي ةنهانع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظ عئعيةلاله ة ،رعش  ظاظعش
انلعق   ال بولغ ع ظاي ةنها ياخش ذ ظ دذرعرةزعيةلاله ع ظ. ظىحىن ةث  ذ حىنك دة ظ عنعث ظعحع ادةم بالعس ، ظ

دذ     عنعث ظايالع ر آعش ان بع ع بولغ عنعث ياخشعس ال     .رياخشعس ان ظاي ةنها يام ذ ظ ة رةزعيةلاله ةر ظاظعش  ظةض
ا الع بوبولغ االمنعث ظاي ذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا، ظ قان بولس ع بلذش ةرعظةت قاظعدعس ق عيو ش ذ اليع حعم

ظةنة شذالر ظذالرنعث :  مذنداق دئدعتاظاالشذثا اهللا . الشتذرمايتتعنرذومذ شذنداق ظتاظاالبولمايتتع ؤة اهللا 
  . حاصلعغان سأزلةردعن يعراقتذرشمةنلةر ىيةنع ظذالر بوهتانحعالر ؤة د حاصلعغان بوهتانلعرعدعن صاآتذر

عرةتتعن ذالر مةغص دذ (ظ ةن بولع ذالرنعث ظىست )بةهرعم ةنع ظ ذلغانلعقع سةؤةودة يالغان تعي بع ق
ةن  ذالر (بعل ثتاظاالاهللا ظ ثنع ةحىر ظأزلعرعنع ذناهلعرعنع آ ةن بةهرعمى ض دذةؤئتعش بعل ازذ ( .)ن بولع ن

دذ ظئسعل رعزعقتعن بةهرعم ) نئمةتلعك جةننةتلةردعكع  ة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث     ةن بولع بذ ظايةتت
  .عنعث جةننةتكة آعرعدعغانلعقعغا ؤةدة بئرعلضةندذرلعرظايال

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θè= äz ô‰ s? $ ·?θã‹ ç/ u ö xî öΝà6Ï?θã‹ç/ 4 ®Lxm (#θÝ¡ÏΣ ù'tG ó¡ n@ (#θßϑ Ïk= |¡è@ uρ #’n? tã $yγÏ= ÷δ r& 4 

öΝ ä3Ï9 s̈Œ Ö ö yz öΝä3©9 öΝä3¯= yè s9 šχρã ª. x‹ s? ∩⊄∠∪ βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB !$ yγŠ Ïù # Y‰xm r& Ÿξsù $ yδθè= äz ô‰ s? 4 ®L xm šχ sŒ÷σ ãƒ 

öΝ ä3s9 ( β Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝä3 s9 (#θãè Å_ö‘ $# (#θãèÅ_ ö‘ $$sù ( uθ èδ 4’ s1 ø— r& öΝä3s9 4 ª! $#uρ $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊄∇∪ }§øŠ©9 ö/ä3 ø‹n= tæ 

îy$sΨ ã_ βr& (#θè= äz ô‰ s? $·?θã‹ ç/ u ö xî 7π tΡθä3ó¡tΒ $ pκ Ïù Óì≈ tF tΒ ö/ ä3©9 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $ tΒ šχρß‰ö6 è? $tΒ uρ šχθßϑ çG õ3s? ∩⊄∪  
ظعجازةت سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة ساالم ) آعرعشكة(باشقعالرنعث ظأيلعرعضة ! ظع مأمعنلةر

ةثالر، ؤةز  عحة آعرم عثالر -بةرمعض عهةت ظئلعش ةخالق ( نةس ىزةل ظ ذ ض ةنع ب ةل -ي ة ظةم  ظةدةبك
رضة سعلة) يةنع ظعجازةت سوراص ؤة ساالم بئرعص آعرعش ظذشتذمتذت آعرعشتعن(ظىحىن بذ ) قعلعشعثالر
عدذر عحة  .27ياخش ازةت بئرعلمعض ة ظعج ا سعلةرض ادةم بولمعس ئح ظ دة ه قعالرنعث ظأيلعرع ةر باش ظةض

ةث  ىن ظ تعش سعلةر ظىح ايتعص آئ ثالر، ق ايتعص آئتع ايتعثالر دئيعلسة ق ة ق ةر سعلةرض ةثالر، ظةض آعرم
سع تذرالغذ بولمعغان شةخ. 28ياخشعدذر، اهللا سعلةرنعث قعلعدعغان ظةمةللعرعثالرنع بعلعص تذرغذحعدذر

ذناه )  سارايالرغا ظوخشاش -يةنع دذآان ( ة هئح ض ة هاجعتعثالر حىشىص آعرسةثالر، سعلةرض ظأيلةرض
  .29يوقتذر اهللا سعلةرنعث ظاشكارعلعغعنعثالرنعمذ، يوشذرغعنعثالرنعمذ بعلعص تذرعدذ
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  راش ؤة ظأيضة آعرعشتعكع قاظعدعلةر توغرعسعداو سرذخسةتظأيضة آعرضةندة 
ة ظ تاظاالذ، اهللا ب أمعن بةندعلعرعض ث م دذر أنع ةرعظةت قاظعدعلعرع ةتكةن ش اال اهللا .ض ذالرنع تاظ  ظ

ةندة   ة آعرض قا ظأيلةرض دعن باش ث ظأيلعرع زن ع آ،ظأزلعرعنع ذرذن ظع قاو سرعشتعن ب يعن  ع آ،راش ةندعن آئ رض
ذيرذدعساالم قعلعشقا  زنع آ.ب زن س عرو سرعشكة ظع ة ظع ىح قئتعمغعح ةر .دذرراش الزعموغاندا ظ ىح ( ظةض ظ
   . ظةضةر ظعزن بةرمعسة قايتعص آئتعدذ.رعدذئرعشكة ظعزن بةرسة آعآ) غعحةعقئتعم ظعزن سور

ذخارع   ام ب دذ     ظعم ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه ة مذن ذ هةقت ا  : ب عغا آ (ظةبذمذس ةرنعث قئش رعش ع ظأم
ىن زن س    ) ظىح ة ظع ىح قئتعمغعح دعن ظ دذ  .رايدذوظذنعث زن بئرعلمةي ذنعثغا ظع ذنعث. ظ ةن ش ا  بعل  ظةبذمذس

  ظعزن  )مذسانعثظةبذيةنع   (مةن ظابدذلاله ظعبنع قةيسنعث    : ظاندعن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ    .قايتعص آئتعدذ 
ور زن ب  عس ذنعثغا ظع ذ؟ ظ اؤازعنع ظاثلعمعدعمم دذ،رعثالرئغان ظ ايتعص  . دةي انعث ق علةر ظةبذمذس  آعش

دذ ةنلعكعنع آأرع ا آئيعن.آةتك ع ظةبذمذس ةندةك تعم آةلض ذنعثغا ، قئ ذ ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةن :  ظأم س
 مةن  .م ظعزنع بئرعلمعدععدعمةن ظىح قئتعم ظعزن سور    : ظذ.  دةيدذ ،معضة قايتعص آةتتعث  ئن) ظأتكةن قئتعم (

ايتعص آةتسذن       ع ظىح قئتعم ظعزن سور    ربعرسعثال« :صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث  »سعمذ ظعزن بئرعلمعسة ق
دعم   ان ظع ةنلعكعنع ظاثلعغ ةتتعم ش (.دئض ايتعص آ دذ،)ذثا ق ذ  .  دةي ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله نع  :ظأم ذ هةدعس  ب

ا ( االمدعن ظاثلعغانلعقعثغ ا س   ) صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن، بولمعس ذؤاهحع ظةآعلعس ةنئض  )1(نع قامحعاليم
دذ ةن . دةي ذنعث بعل ارش ىم ظةنس ر تىرآ ا بع رعصعظةبذمذس عغا بئ ذ ،الرنعث قئش ةر رةزعيةلاله ذالرغا ظأم  ظ

دذ  ظةنهذنعث   لعرعنع دةي ساثا بعزنعث ظعحعمعزدعكع ظةث آعحعك بعرسع ضذؤاهحع     : الرع ظةنسار .دئضةن ضةص
دذذبول دذ،ص بئرع ذدر .  دةي ةظعد خ ذ      عظةبذس ذنعثغا ظ ئلعص ظ عغا آ ةرنعث قئش ة ظأم ةن بعلل ا بعل  ظةبذمذس

نع  ةنلعكعدعن (هةدعس االمنعث دئض دذ ) صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةؤةر بئرع ذ ظ .خ ةر رةزعيةلاله ذ ظأم : ةنه
  .  دةيدذ، دة ـمةهرذم قعلغان ظعكةنبعلعشعمدعم مئنع بذ هةدعسنع دا ـ سئتعقالر وبازارالردعكع س

دذ  ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه عدعن مذن ذنعث باشقعس اآع ظ تعن ي ةد ظةنةس ام ظةهم : ظعم
ذبادةدعن   ع ظ ةظد ظعبن االم س ة (صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذنعث ظأيعض ع سوراص) كةآعرعشظ اال«: ظعزن مذ ظةسس

ذلالهع ة ؤة رةهمةت دع» ظةلةيك ةظد. دئ ذلالهع : س االمذ ؤة رةهمةت دع،ؤة ظةلةيكةسس .  دئ
دع       االم قعل تعم س ىح قئ ةتتا ظ اي ه ذنع ظاثلعم االم ب االم  .صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةظد صةيغةمبةرظةلةيهعسس  س

اؤازدا      دةعمعغيالظاثلع ايتعص   صةيغةمبةرظةلةيبعلةن   شذنعث  .ظىح قئتعم ساالم قايتذردع      ك صةس ظ هعسساالم ق
ةيغةمبعرع   : دعن بئرعص ع  سةظد صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث آةين  .ماثدع  ام ظان ا ـ  ت  ساثا ظا !ظع اهللا نعث ص

عدا بولس   دةك قعلعص ع معغيال ظاثلع سةن مةن ساثا  .نعث هةر بعر قعلغان سالعمعث ماثا ظاثالندع    ئ س!نذص
ةر ئة سنعث ماثا آأص ساالم قعلعشثنع ؤئ مةن س .ساالم قايتذردذم   ،كعتعثنع ظعزدةص شذنداق قعلدعم   عنعث ب

دع  االمنع ظأي .دئ ذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعن ظ الص ع ظان ة باش رعصض ىز ،آع ذرذق ظ دعغا ق دعوم قى ظال  .ي
دعن ي صة االم ظذنعث علةر ي  «: دع ؤةئيغةمبةرظةلةيهعسس ع آعش اقلعرعثالرنع ياخش ذنئتام ت.س لةر ع صةرعش

  .دئدع» نذانالر قئشعثالردا ظعصتار قعلسزا تذتقويتسذن ؤة رئسعلةرضة رةهمةت ظ
زن ورظع ور ع س زن س ذرماي عغذحع ظع دا ت عكنعث ظذدذلع وث تةر ،غاندا ظعش ذنعث ظ ول   ع ظ اآع س عدة ي ص

ذداؤذد . الزعمدذرعصعدة تذرذش عتةر ة ظةب ذ هةقت دذلاله ب ةت ظاب  ظعبنع بذسرةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي
اآع      ، ظالدعغا آةلسة  عنعث ظعشعك صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم آعشعلةر : قعلعدذ ظذدذلعدا تذرماي، ظذنعث ظوث ي

                                                 
اهابعال)1( االم   س مةنلعرعنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسس ن دذش ةعرع هةدعسلنعثر، دع انض ىزىص ق  و ت، يالغ الرنع آعرض ذلما هةدعس عدعن ظويذق ص  ئش ات قعلع هتعي

   . صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم دئضةن هةدعس ظعكةنلعكعضة صاآعت تةلةص قعالتتعةتةن ظذ هةدعسنعث هةقعق،ظاثلعمعغان بعرةر هةدعسنع ظاثلعساظأزلعرع 
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ول تةر ذرذص عس عدة ت االمذ ظةلةيك «: ص االمذ ظةلةيك ذظةسس ع» مذم، ظةسس ع.دةيتت اغالردا  ، حىنك ذ ح  ظ
  . لعرع يوق ظعدعظأيلةرنعث صةردع

ةت قعل  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب دذظعم : ع
ثمذ ساثا هئح   ةتس ةيذؤو آأزعنع ق ،ثضة آأز تاشلعغان ظادةمنعث آأزعضة تاش ظئتعص         ىرذخسعتعثسعز ظأي «

  . »ضذناه بولمايدذ
ارلعقالر  ؤة ظعبنع ماج  عظة، نةس ع مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعز   ،ظعمام بذخارع   جابعرنعث مذنداق   ة قات

ةر   ب ظىستعدعكع مةن دادامنعث   : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ز توغرعسعدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث   عر ق
ئلعص  عغا آ اقتعم ،قئش االم. ظعشعكنع ق م «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ آع دع» ؟ب ةن. دئ ةن : م ذ م دعم،ب .  دئ

  . دئدع»  مةن،مةن«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم خذددع بذ سأزنع يامان آأرضةندةك
اآع  ع ظعسم ظأزعنعث  بأ سأزنع دئضىحع   ،ع حىنك .صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذ سأزنع يامان آأردع     نع ي

ةقعبعنع ظ    هةر بعر آعشع   ، حىنكع . ظذ سأز بعلةن ظذنعث آعملعكع بعلعنمةيدذ      ،حةىمعض ئحذق د ومةشهذر ل
أزعنع  دذعيتادةص ظ“ مةن”ظ ة آةلضةن باشقعالرنعث ظأيلعرعضة ظعز.االي ةن ظايةتت  سورعمعغعحة ن شذنعث بعل

  . تع تئصعلماي قالعدذعآعرمةثالر دئضةن بذيرذقنعث مةقس
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلنعث مذن ع هةنب ةدة ظعبن ةد آةل ام ظةهم ةتهع : ظعم ةآكعنع ص م

ة دا س ان ؤاقتع ع يفقعلغ ة مئن ع ظذمةيي ائؤان ظعبن ع س ىت، غث وغالققان س ةن ظ ةك بعل  ؤة تةرخةم
عغا ظ  االمنعث قئش االمنع.ؤةتتعةصةيغةمبةرظةلةيهعسس انث صةيغةمبةرظةلةيهعسس كىن قعلغ ايع  حىش  ج

دععدةصعستىن تةرىعلغعنعث ظج زن   . ظع االم قعلماستعن ؤة ظع االمنعث قئشعغا س ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس  م
تعن آعسور االم.ردعمئماس االمذ ظةلةيك «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ايتعص، ظةسس ة ق ةم  آعر،مذآةينعثض س

بذ هةدعسنع   . عن آئيعن بولغان ظعش ظعدع     ؤان مذسذلمان بولذص بولغاند      ف سة  ،بذ . دئدع»  دئضعن بوالمدذ؟
  . مذ رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالرظعة ؤة نةسعظةبذداؤذد، تعرمعز

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ع ظةبذرعباه ةتا ظعبن ىرةيج ظ ع ج اس : ظعبن ع ظابب : ظعبن
اردذر  ةت ب ىح ظاي اال اهللا .آعشعلةر ظةمةل قعلعشتعن يعراقلعشعص آةتكةن ظ ةقؤادار : تاظ ةث ت ةن ظ هةقعقةت

ةتلعك   ةث هىرم اهعدا ظ ةنعث دةرض انلعرعثالر الل ر(لعنعسعلةر هئساببولغ ةنع آعشعلةرنعث بع دعن عب ـ     ي رع
ةن بولعدذ ةقؤادارلعق بعل ةن ظةمةس، ت دذ )1()ظارتذق بولذشع نةسةب بعل ةن   بولساآعشعلةر. دةي هةقعقةت

ا بولغانلعرعثالر اللةنعث دةرضا       أيلعرع ظةث آاتت ذالر  ر،لعنعسعلة هئسابرمةتلعك  أ ظةث ه ،هعداظ دذ ؤة ظ  دةي
وراص     زن س ةندة ظع ة آعرض ذيرذغانكة آعرعش ظأيلةرض تعنمذ    ب ةل قعلعش ة ظةم ةرنعث هةممسعض  ظايةتل

ةتتع  عص آ دع،يعراقلعش ةن.  دئ ايدعغان ي       : م دة ياش ر ظأي ةن بع ةن بعل ان م دا قالغ ث ظالدعم تعم ئمئنع
ة : ظعبنع ظابباس  . عمةن؟ دئدعم درامو س عزنلعرعمنعث قئشعغا آعرسةممذ ظ   عهةمشعر ظاندعن مةن   .  دئدع ،هةظ

اردعم     ئرذخسةت ب  ) كةآعرعش ماستعن   عظعزن سور  (ظعبنع ظابباسنعث قئشعغا ماثا        ا ب  ظذ  .رعشع ظىحىن قايت
علع ظذن دع ؤةعرذخسةت بةرض دة آأرعسةن هةمشعر :مع دعىلعرعثنع يالعثاح هالعتع . شنع ياقتذرامسةن؟ دئ

اردعم     .  دئدع ،ضعنرعظذنداق بولسا ظعزن سوراص آ     :ظذ. م دئدع ،ياق: مةن ة ب  .ظاندعن مةن ظذنعث قئشعغا يةن
ة : مةن. مسةن؟ دئدع خاالنذشنع ياخشع   وغا بويس تاظاالاهللا  : ظذ ظذنداق بولسا ظعزن سوراص        : ظذ .  دئدعم  ،هةظ
  .  دئدع،ضعنآعر

ذرةيج ظعبن  ع ج ةنلعكعنع رعؤاي  تع تاؤذسظعبن داق دئض عنعث مذن دذعن دادعس قا  : ةت قعلع ةن باش م
أرىص قئلعشنع    ة آ اح هالةتت الالرنع يالعث ام ؤة هةمشعر(ظاي دة  ) لعرعمدةكعظان اح هالعتع الالرنع يالعث ظاي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13رات ذجذ سىرة ه)1(
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ةن     ان آأرمةيم ةندةك يام ان آأرض نع يام أرىص قئلعش دع،آ تا    .  دئ ذ ظعش ع ب نعث دادعس ع تاؤذس ةنع (ظعبن ي
الالرنع يالعثاح هالعتع ذالرنعث قئشظانعسع ؤة هةمشعرلعرعدةك ظاي لعرعغا عدة آأرىص قالماسلعق ظىحىن ظ

  .بةك حعث تذراتتع)  ظعشعداآعرعشآعرضةندة ظعزن سوراص 
دذ ةت قعلع مةن هذزةيل ظعبنع شذرةهبعلنعث : ظعبنع جذرةيج زأهرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

شعغا آعرضةندعمذ ظعزن   سعلةر ظانعلعرعثالرنعث قئ: دنعثذمةن ظعبنع مةسظ   .مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم  
  .  دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم،سوراص آعرعثالر

ع جذرةيج مذ دذنظعبن ةت قعلع ةتا: داق رعؤاي ةن ظ زن  دعنم  ظةرآعشع ظايالعنعث قئشعغا آعرسعمذ ظع
  .  بةردعجاؤاب دةص ،ياق:  ظةتا. دةص سورعدعمسورامدذ؟

ذ جاؤابع   ةتا ب عنعث ظايالداظ ةندة   ظةرآعش عغا آعرض ث قئش ع سورعنع ع ظعزن ةس  عش ةرز ظةم  ص
قالماسلعقع   آعرعص ؤاتقاندا تذيذقسعز  ذآعشع ظايالع ظأزع ياقتذرمايدعغان بعر هالةتتة تذر   ظةر .دئمةآحعدذر

  .  ياخشعدذرعشذيوص قىرىندعمذ ظأزعنعث آعرضةنلعكعنع بعلد ظايالعنعث قئشعغا آعرضة،ظىحىن
ان    الع بولغ ظذدنعث ظاي ع مةس ةرعر ظعبن ع ج ةبظعبن عنعث ظنزةين دعن وعث قئرعندعش ةبغلع نعث زةين

دعغا آةلضةندة        ذظعبنع مةسظ   : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ايتعص آئلعص ظعشعك ظال  ،د ظعشعدعن ق
ة تذر          قئلعشعدعن ساقلعنعش   آعرعص ؤاتقان حاغدا  ذبعزنعث قئشعمعزغا بعز ظأزع ياقتذرمايدعغان بعر هالةتت

  . تتع ؤة تىآىرةتتعائلعنع قاقضظىحىن 
ظعجازةت سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة ساالم ) آعرعشكة(باشقعالرنعث ظأيلعرعضة ! ظع مأمعنلةر

ةثالر  عحة آعرم دع          بةرمعض داق دئ ةييان مذن ع ه ذقاتعل ظعبن دة م ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي الم  : ب ظعس
ات  ضةنظةتعلعشتعن بذرذنقع زاماندا بعرسع قئرعندعشعغا ظذحرعسا ظذنعثغا ساالم قعلماي،          ئآ  ؤة آةحتة هاي

ذث  ع ،بول اب   . دةيتت العمع هئس ذالرنعث س ذ، ظ ا     .ناتتععل ب ة بارس عنعث ظأيعض ة بعرس ع يةن زن ، بعرس  ظع
ور ردعم  :مايالعس ةن آع ةندةكم ص ق   ، دئض لةرنع قعلع عغان ضةص ذنعثغا ظوخش اآع ش ة ال،صذيو ي رعص ظأيض  آع

ةتتعئآ الم آة (.ت ادعتع ظعس ذ ظ ةرنعث ب ذ داظةرةبل ةندعن آئيعنم قان بوللض ذمكعنذؤامالش ع م ش ) ش ذ ظع ب
ضعسع  ظأي ظع)  ظأيضة آعرضةندةال قويذص، ظأيضة آعرضىحع مةن آعردعم دةص     ،حىنكع (.ظةرلةرضة ظئغعر آةلدع  

ةردة بول ةن بعر ي الع بعل ةن شذنعث.شع مذمكعنذؤاتقان بولذظاي اال اهللا  بعل ادةت بتاظ ةردة نذ ظ ع ناهايعتع ص
ارلعق مةنعؤ   ،رتعصسعللعق بعلةن ظأزضة   ئظعحعدة ؤة ظ  اآعزة ؤة  ـ  آعر ؤة ناحار هالعتعدعن صاك       عي ظذنع ب ص

ظعجازةت ) آعرعشكة (باشقعالرنعث ظأيلعرعضة ! ظع مأمعنلةر: ص مذنداق دئدع  ىظئسعل هالعتعضة آةلتىر  
مذقاتعل ظعبنع هةيياننعث بذ ظايةتنعث . »سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة ساالم بةرمعضعحة آعرمةثالر

ع ه دة مةنعس أزع ةققع ةن س ذردئض ذ ظورذنلذقت ذثا اهللا .بةآم اال ش دعتاظ داق دئ عهةت ـؤةز :  مذن  نةس
يةنع ظعجازةت سوراص ؤة (ظىحىن بذ )  ظةدةبكة ظةمةل قعلعشعثالر-يةنع بذ ضىزةل ظةخالق (ظئلعشعثالر 

ة ياخشعدذر ) ساالم بئرعص آعرعش ظذشتذمتذت آعرعشتعن  ةنع ظعزن سوراص آعرضىحع       سعلةرض مذ ؤة عض ي
  . عمذ ياخشعدذرضظأي ظعضعسع
ظةضةر باشقعالرنعث ظأيلعرعدة هئح ظادةم بولمعسا سعلةرضة ظعجازةت بئرعلمعضعحة آعرمةثالر  يةنع

ازةت ب  قعالرنعث م    ئظعج رعش باش ذرذن آع تعن ب دذِ     ىرعش ةنلعك بولع ش آأرض عز ظع دة رذخسةتس ع .لكع  ، حىنك
  . سا بةرمةيدذمع خالع. بئرعدذظعضعسع خالعسا ظعزن

 ة ايتعثالر دئيعلس ة ق ةر سعلةرض زن  ظةض ةيلع ظع ةنع م ذرذن ئ بي تعن ب اآرعش زني رعص ئ بع ظع
ثالر، ، ةتس ةؤذ ظأي ظعضعلعرع سعلةرنع ظعشعك ظالدعدعن قايتذر         ،بولغاندعن آئيعن بولسذن     ايتعص آئتع ق

عدذ  ةث ياخش ىن ظ علةر ظىح تعش س ايتعص آئ ةللعرعثالرنع ب ،رق دعغان ظةم علةرنعث قعلع ص اهللا س علع
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ة   ظىمرىم بويعحة ن ىتى مةن ص  :بةزع مذهاجعرالر : قةتادة مذنداق دئدع   تذرغذحعدذر لضةن  آأرسعتعبذ ظايةتت
دعم نع ظعزدع ةل قعلعش ة ظةم المعدعم.هأآىمض ئكعن تاص عمذ  . ل ذ بولس ا ب لعرعمنعث ماث ةزع قئرعنداش  :ب

علةرضة قايتعثالر دئيعلسة قايتعص ظةضةر س: نعث تاظاالمةن اهللا  بعلةن  شذنعث. ظعدعيعشعئ د،قايتعص آةت 
آئتعثالر، قايتعص آئتعش سعلةر ظىحىن ظةث ياخشعدذر، اهللا سعلةرنعث قعلعدعغان ظةمةللعرعثالرنع بعلعص 

دذر انلعق   تذرغذحع ةل قعلغ ة ظةم ةن ظايعتعض ذنعث دئض ىن ظ ال  ئ نعم ظىح كةنلعكعمدعن خذش ة ظئرعش معتعض
ىن   عم ظىح ة قايتعش ذالردعن ظأيلعرع،هالةتت ة   ظ ورايمةن  آعرعشض زن س عمذ   (كة ظع ذالرنعث بعرةرس ئكعن ظ ل
ةير   .  دئدع)قايتعص آةت دةص باقمعدع  سعلةر آعشعلةرنعث   : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذب
  .  دئدع،ماثالرلؤاذظعشعكلعرعنعث ظالدعدا تذر

 ة ها )  سارايالرغا ظوخشاش -يةنع دذآان (شةخسع تذرالغذ بولمعغان جعتعثالر حىشىص ظأيلةرض
ذر  ذناه يوقت ة هئح ض  اهللا سعلةرنعث ظاشكارعلعغعنعثالرنعمذ، يوشذرغعنعثالرنعمذ .آعرسةثالر، سعلةرض

دذ ص تذرع أآ  بعلع ةتنعث ه ذ ظاي راقتذرعمع ظعلضعرىب عدعن خاس ذنكع.كعس علةر  ، ح ةت نةرس ذ ظاي  ب
تذرذلغان وق  ،جايالش ع ي ر آعش ةمما بع دةك( ظ ار ؤة دذآان ة ) ظامب عز ظأيلةرض  كةآعرعشظعزنس

دذ دعغانلعقعنع بعلدىرع ذ دشذنعثدةك. بولع لة معهمانخانعغعم زن سوراص آعرسة  ةس ةندة ظع يعن (ص آعرض آئ
  .  بولعدذ)ماي آعرعؤةرسعمذعآعرضةنلةردة ظعزن سور

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ذرةيج ظعبن ع ج ثتاظاالاهللا : ظعبن ع  :نع ظ
ظعجازةت سورعمعغعحة ؤة ظأي ظعضعسعضة ساالم بةرمعضعحة ) آعرعشكة(نعث ظأيلعرعضة باشقعالر! مأمعنلةر
ةنع دذآان (شةخسع تذرالغذ بولمعغان  دئضةن ظايعتعنعث هأآمع ظةمةلدعن قالدذرذلذص     آعرمةثالر  -ي

رنعث ظأيلةرضة هاجعتعثالر حىشىص آعرسةثالر، سعلةرضة هئح ضذناه يوقتذر اهللا سعلة) سارايالرغا ظوخشاش
 قالدذرذلغان دعندئضةن ظايعتع هأآمع ظةمةل ظاشكارعلعغعنعثالرنعمذ، يوشذرغعنعثالرنعمذ بعلعص تذرعدذ 

دعن حعقعر ةرنعث ظعحع دععظايةتل ر . ؤئلعن ةن بةس ة ؤة هةس ةت  ع قاتارلعقالرظعكرعم ذنداق رعؤاي ذ ش دعنم
  . قعلعندع

 * * * * * * *  
 ≅ è% šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäó tƒ ôÏΒ ôΜÏδ Í≈ |Áö/ r& (#θÝà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρã èù 4 y7 Ï9 s̈Œ 4’ s1ø— r& öΝ çλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7 yz 

$ yϑ Î/ tβθãèsΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪  
ةؤرةتلعرعنع عتعك) نا مةهرةملةرضة(مأمعن ظةرلةرضة ظئيتقعنكع،  ادعن (لعص قارعمعسذن، ظ ) زعن

ذالرنعث قعلمعشلعرعدعن تولذق ساقلعسذن، مذنداق قعلعش ظذالر ظىحىن ظةث ياخشعدذر، اهللا هةقعقةتةن ظ
  .30خةؤةردار

  نامةهرةملةرضة قارعماسلعق توغرعسعدا
ةلكع اهللا       تاظاالاهللا   ا مةهرةملةرضة قارعماي، ب  قاراشنع هاالل قعلعص    تاظاال  بذ ظايةتتة مأمعنلةرنع ن

 آأزنع   ،بولسا ظةضةر آأز نامةهرةمضة مةقسةتسعز تاشلعنعص قالغان         . بذيرذدعرعغا قاراشنع   عبةرضةن ظايالل 
دعنةد ال ظذنعث ئره ئلعص ق دذرحعش ظ ع   . الزعم ةرعر ظعبن لعم ج ام مذس ة ظعم ذ هةقت دذلاله ب ةلع ظاب  بةج

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن االمدعن تذيذقسعز  : رةزعيةلالهذ ظةنه ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس م
ظئلعص قعحعشقا   منع ىرهال آأز  ة مئنع د  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم.عم ظعد غانعقاراص قئلعش توغرعسعدا سور   

  . بذيرذدع
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: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم : ظعمام بذخارع ظةبذسةظعد خذدرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          
اقلعنعثالر  « تعن س ولالردا ظولتذرذش علةر ي دع» س اهابعالر. دئ ع اهللا: س ةيغةمبعرع  ظ ث ص ز !نع  بع

دا ظولتذرم  ىن يول عمعز ظىح دذصاراثلعشعش اق بولماي دع،عس االم.  دئ علةر «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةر س ظةض
ادا قعلعص ظولت    ةققعنع ظ اثالر، يولنعث ه لعققا ظذنعمعس دع» رذثالرذظولتذرماس اهابعالر. دئ ث  : س ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ةققع ن!ص ث ه ةئ يولنع دع؟م االم.  دئ ةققع(«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ه أزنع ) يولنع آ
دعن( علعققا ب   عش، ظةزيعغع) نامةهرةم ذرذش، ياخش االمنع قايت لعك، س ةت بةرمةس انلعقتعن ذي يرذش ؤة يام
  . دئدع»  قاتارلعق ظعشالردذرسذشوت

ةؤ ةظ عم بةغ ذ قاس دذ   ة ظيعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ذ ظذمام ةن : ب م
االم  علةر م«: نعثصةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت  اس ة خعيان لعك، ظامانةتض ان سأزلعمةس ا يالغ لعق، ث قعلماس

أزلعرعثالرنع    لعق، آ لعق قعلماس ة خعالص دعن (ؤةدعض ع  ) نامةهرةم ش، قوللعرعثالرن ةت عظةز(يعغع ي
ذثالر، مة  وصعل بئيعغعش ؤة ظةؤرةتلعرعثالرنع ساقالشتعن ظعبارةت ظالتة ظعشنع قعلعشقا آ  ) يةتكىزىشتعن ن ل

عثال   ة آعرعش علةرنعث جةننةتك والي ئ آرغاس عل ب ا » ص ةنلعكعنع ظاثلعغ دعمدئض ةنامةهرةم. ن ظع اراش ض  ق
ا قعلعشعغا تىرتكة بولعدعغان       تاظاال اهللا   .دذرعشعنع آةلتىرىص حعقع  ذ دعلنعث بذزذل  ،بولسا  ظةؤرةتلةرنعث زعن

قا   ةرنع ساقالش ة قاراشتعن آأزل ذيرذ ،دةكبذيرذغاننامةهرةمض قا ب ذ ساقالش دعص ظةؤرةتلةرنعم داق دئ :  مذن
 ة أمعن ظةرلةرض ع، م ا مةهرة(ظئيتقعنك ةن ةؤرةتلعرعنع عتعك) ملةرض ذن، ظ ص قارعمعس ادعن(لع ) زعن

ذن ةن ةرنعظةؤرةتل ساقلعس اقالش دئض اقالش ؤة   س ادعن س ذنع زعن عدعن  لعك ظ ذنعثغا قارعش قعالرنعث ظ باش
ةنلعكتذر اقالش دئض عدا اهللا .س اقالش توغرعس ادعن س ةرنع زعن اال ظةؤرةتل دعتاظ داق دئ ذالر :  مذن ظ

 قاراشتعن ساقالش توغرعسعدا ظعمام ظةهمةد،         ضة رة ظةؤرةتل )1(قلعغذحعالردذرسا ) هارامدعن (ظةؤرةتلعرعنع  
ارلعقالر   ؤة ظعبنع ماجنةسةظعظةبذداؤذد، تعرمعزع،   سةن ظةؤرعتعثنع   : مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ    ة قات
   .»ساقلعغعن) دعنعقاراص قئلعش(رةثدعن باشقعالرنعث ظايالعث ؤةياآع حأ

 ىن ظةث ياخشعدذر مذنداق قعلعش ظذالر ظىح  اآال      يةنع مذندا  دذريق قعلعش ظذالرنعث دعللعرعنع ص
 ،ساقلعسا ) نامةهرةمدعن(آعمكع آأزعنع   : كمةتلعك سأز بار  ئ بذ هةقتة مذنداق ه    .عدذدعنلعرعنع ساصالشتذر 

  .  ظذنعث دعلعغا بعر نذرنع سالعدذتاظاالاهللا 
راهللا هةقعقةتةن ظذالرنعث قعلمعشلعرعدعن تولذق خةؤةردا مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة  : اللة

   . ))2آأزلةرنعث خعيانعتعنع ؤة دعلالردعكع يوشذرذن نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ
رة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      هذرةي ظعمام بذخارع ظةبذ 

دذرعؤايةت  ادعن بول «:  قعلع ذنعث زعن ادةم بالعسعغا ظ  ظذنع قعلماسلعققا ،غان نئسعؤعسع صىتىلضةن بولسا  ظ
دذ  ع بولماي تذر    . حارعس ع قاراش ث زعناس ع آأزنع تذر     . ظعكك أزنع قعلعش ت س ا ظاظع ع زعناغ ث زعناس  .تعلنع

 صذتنعث   ظعككع .قولنعث زعناسع تذتذشتذر ظعككع . ظعككع قذالقنعث زعناسع زعناغا ظاظعت سأزنع ظاثالشتذر      
ا مئثعشتذر  دذ  آ.زعناسع زعناغ ارزذ قعلع انع ظ دذ ؤةأثىل زعن ذدقا   .  خاالي ذ خاهعشنع ؤذج ةزا ب جعنسعي ظ

  »حعقعرعدذ ياآع ظعنكار قعلعدذ
ةر : ظالعملعرعآأصلعضةن سةلةص ذرذتلعرع حعقمعغان      ( آعشعلةرنع  ظ غذل  وآعحعك ظ ) تئخع ساقال ـ ب

  .تتعايسوتقاراشنع  يامان نعيةت بعلةن بالعالرغا

                                                 
  .  ـ ظايةت5عنذن مظ سىرة مأ)1(
  .  ـ ظايةت19 غافعر سىرة )2(
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: دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      رعهذرةيظعبنع ظةبذدذنيا ظةبذ  
ة « تعن(نامةهرةملةرض اقالنغان، اهللا ) قاراش دا ظتاظاالس ث يولع االخلعمعغان ؤة اهللا ذنع ذص تاظ دعن قورق

ةر قعيامةت آىنع        قتا ياش تامحعسع      ثلذ حعلعك حو حعؤعننعث بئشع   ةردعن باشقا هةممة آأزل ظاققذزغان آأزل
  . »عغذحعدذريعغل

 * * * * * * *  
  ≅ è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒøótƒ ôÏΒ £ ÏδÍ≈ |Á ö/r& zøà x øt s† uρ £ßγ y_ρã èù Ÿω uρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— ω Î) $ tΒ 

u yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î ôØu‹ ø9 uρ £Ïδ Í ßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £Îκ Í5θãŠã_ ( Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— ωÎ)  ∅Îγ ÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ÎγÍ← !$t/# u 

÷ρ r& Ï!$ t/#u  ∅Îγ ÏG s9θãèç/ ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ sΨ ö/r& ÷ρ r& Ï !$sΨ ö/ r&  ∅Îγ ÏG s9θãè ç/ ÷ρ r& £Îγ ÏΡ üθ ÷z Î) ÷ρr& û É_ t/  ∅Îγ ÏΡ üθ÷z Î) ÷ρ r& û É_t/ 

£Îγ Ï? üθyz r& ÷ρ r& £Îγ Í←!$ |¡ÏΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& šÏèÎ7≈ −F9 $# Îö xî ’Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘ M} $# zÏΒ ÉΑ% y Í̀h9 $# Íρr& È≅ øÏeÜ9 $# 

šÏ% ©!$# óΟ s9 (#ρãyγ øà tƒ 4’n? tã ÏN ü‘ öθ tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ( Ÿωuρ t ø⌠ Î ôØo„ £Îγ Ï= ã_ ö‘ r'Î/ zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏøƒ ä†  ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (# ûθç/θè? uρ 

’ n< Î) «! $# $·èŠÏΗ sd tµ •ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ö/ä3¯= yès9 šχθßsÏ= ø è? ∩⊂⊇∪  
ة  ا مةهرةملةرض ع، ن ة ظئيتقعنك صمأمعنلةرض قع تعكعلع ةؤرةتلعرعنع ياصسذن، تاش ذن، ظ  قارعمعس

تاشقع (زعننةتلعرعدعن باشقا زعننةتلعرعنع ظاشكارعلعمعسذن، لئحةآلعرع بعلةن آأآرةآلعرعنع ياصسذن، 
عن، يا ظوغذللعرعدعن، زعننةتلعرعنع ظةرلعرعدعن، ظاتعلعرعدعن، يا قئيعن ظاتعلعرعد) زعننةتلعرعدعن باشقا

ا  دعن، ي لعرعنعث ظوغذللعرع ا قئرعنداش لعرعدعن، ي أز قئرعنداش ا ظ دعن، ي ةرلعرعنعث ظوغذللعرع ا ظ ي
هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا دعنداش ظايالالردعن، يا قول ظاستعدعكع حأرعلةردعن، يا خوتذنالرغا 

دىش بولغانل (ظئهتعياجع يوق خعزمةتحعلةر  وقالر يةنع قئرع، دةل ا ) عقتعن جعنسعي شةهؤعتع ي ن، ي دع
ة ) يةنع باالغةتكة يةتمعضةن(ظايالالرنعث ظذياتلعق جايلعرعنع ظذقمايدعغان  بالعالردعن باشقا آعشعلةرض

! آأرسةتمعسذن، زعننةتلعرعنع آعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن ظاياغلعرعنع يةرضة ظذرمعسذن، ظع مأمعنلةر
  .31ثالر اهللا غا تةؤبة قعلعثالربةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن هةممع

  نعشع توغرعسعداظورذظايالالرنعث 
االاهللا  الالرنع ياخشع ساقالص ب   تاظ ذ ظاي ة ظ ان مأمعنلةرض ةرلعرع بولغ أمعن ظايالالرنعث ظ رعش ؤة ئ م

الم آ  ذالرنع ظعس ث س     ئظ رعك ظاياللعرعنع اللعرعنع ؤة مذش ث ظاي ذرذنقع زامانالرنع تعن ب ةتلعرعدعن  ىلعش ص
  . بذيرذدعقع هأآىملةرضة عقعرذذرذش ظىحىن مأمعن ظايالالرنع يظايرعص ت

ار      ةييان ظةنس ع ه ذقاتعل ظعبن عدا م ةؤةبع توغرعس ىش س ةنعث حىش ذ ظاي ع  عب ابعر ظعبن لعق ج
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ماظةظ: ظاب دعكع  س ة جةمةتع عدة هارعس ع مذرش  بعنت

احاقلعرعغا سالغان هالقعالر    ،شعغا ظايالالر ظذنعث قئ  .مةهةللعسعدة بولغان ظعدع    ظعشتان آةيمعضةنلعكتعن ص
لعرع  آأرعنعص  دعغان، آأآسع ؤة باش تةرةص ة ظوحوق تذرع ذ ن: كة باشلعؤعدع، ظاسماظة آعرعش هالةتت ة ئب م

ة : تاظاال شذنعث بعلةن اهللا    .  دئدع ،دئضةن سةتحعلعك  ا مةهرةملةرض ة ظئيتقعنكع، ن  تعكعلعص مأمعنلةرض
ذن، قارعمع ةتلعرعنع ظاشكارعلعمعس قا زعنن دعن باش قع زعننةتلعرع ذن، تاش ةؤرةتلعرعنع ياصس ذن، ظ س
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أآرةآلعرعنع ياصسذن،  ةن آ قا(لئحةآلعرع بعل دعن باش دعن، ) تاشقع زعننةتلعرع ةتلعرعنع ظةرلعرع زعنن
أ  ا ظ دعن، ي ةرلعرعنعث ظوغذللعرع ا ظ دعن، ي ا ظوغذللعرع دعن، ي يعن ظاتعلعرع ا قئ دعن، ي ز ظاتعلعرع

قئرعنداشلعرعدعن، يا قئرعنداشلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرعدعن، يا دعنداش 
يةنع قئرع، (ظايالالردعن، يا قول ظاستعدعكع حأرعلةردعن، يا خوتذنالرغا ظئهتعياجع يوق خعزمةتحعلةر 

لعق جايلعرعنع ظذقمايدعغان دعن، يا ظايالالرنعث ظذيات ) دةلدىش بولغانلعقتعن جعنسعي شةهؤعتع يوقالر 
ةن ( ة يةتمعض ةنع باالغةتك ة ) ي ةتلعرعنع آعشعلةرض ذن، زعنن ة آأرسةتمعس قا آعشعلةرض العالردعن باش ب

بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن هةممعثالر ! بعلدىرىش ظىحىن ظاياغلعرعنع يةرضة ظذرمعسذن، ظع مأمعنلةر
 . دئضةن ظايةتنع حىشىردعاهللا غا تةؤبة قعلعثالر

ثتاظاال اهللا ة : نع ا مةهرةملةرض ع، ن ة ظئيتقعنك صمأمعنلةرض ذنتعكعلع ايعتع  قارعمعس ةن ظ  دئض
  . رعدذرعة قاراشتعن توسقان ظايةتلةرنعث بظايالالرنع ظأزلعرعنعث ظةرلعرعدعن باشقا بعرسعض

العمالر ةزع ظ ةرةز بولمعسا : ب ان غ ة قارعشع دذرذس ،يام قا ظةرلةرض دع،  ظايالالرنعث باش ذال. دئ رنعث ب
ذ هةدعس      ان ب ةت قعلغ ذخارع رعؤاي ام ب اآعتع ظم االم : ذرتص عتيهئصةيغةمبةرظةلةيهعسس حعتتة مة آىن  س

ان هةبعشلةرنعث ظ  اينون ظذنةيزعلعرع بعلةن ظوي  ذنعنع آأردع  وؤاتق  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مأمعنلةرنعث   .ي
أرىص قئلعش      ذالرنعث آ ةنهانع ظ ذ ظ ة رةزعيةلاله ع ظاظعش ذراتتعص ذسو تعدعنظانعس ذ .ت  ظذم

  . نلعرعنع آأردعذيو ظذالرغا قاراص ظذالرنعث ظقانغعحةصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا تذرذص 
 ظةؤرةتلعرعنع ياصسذن      ا قعلعش    : سةظعد ظعبنع جىبةير بذ ظايةتنعث مةنعسع  عدعنظةؤرةتلعرعنع زعن

ةتنعث مةنعسع       .  دئدع  ،ساقلعسذن دئضةنلعكتذر  ةؤرةتلعرعنع باشقا بعرسعنعث       :ققعدة  هة ظةبذظالعية بذ ظاي ظ
  .  دئدع،آأرىص قئلعشتعن ساقلعسذن دئضةنلعكتذر

 تاشقع زعننةتلعرعدعن باشقا زعننةتلعرعنع ظاشكارعلعمعسذن   مذمكعن بولمايدعغان   شيأضة يةنع 
  . زعننةتلعرعدعن باشقا زعننةتلعرعنع ظاشكارعلعمعسذن

ظذد  ع مةس ة: (ظعبن دعغان ز يأض ذمكعن بولماي ا ش م ةت بولس عغان  ) عنن ة ظوخش آأينةآلعرعض
دذر دع،آعيعملعرع علةن .  دئ ةرنع آع    مةس ئلعن آعيعمل ةآعلدعكع ق ةلتذ ش ةلتذ ؤة ص عمذ،  ص ةن بولس ذ ض نعث ظ

 ظذنعثغا هئح ضذناه   ، قالغان بولساآأرعنعصيضةن آأينعكع ؤة شذنعثدةك آعيعملعرع    عآظعحعضة  ظاستعدعن  
  .بولمايدذ
 أآرةآلعرع ةن آ ةآلعرع بعل ذنلئح الم آ  نع ياصس ذالر ظعس ةنع ظ ث  ئي ذرذنقع زاماننع تعن ب لعش

 ، حىنكع .حةآلعرع بعلةن ياصسذن    ئنلعرعنع ل ذي وقالماسلعقع ظىحىن آأآرةآلعرعنع ؤة ب     ظاياللعرعغا ظوخشاص 
ايتتع          ئظعسالم آ  اللعرع ظذنداق قعلم ذرذنقع زاماننعث ظاي ةرنعث ظالدعدعن آأآرةآلعرع         .لعشتعن ب  ظذالر ظةرل
ةزع.رةتتعئؤعتأ ظظوحوق ةتتا ب أرعنعصلعرعنعث ظذحع ؤة مذنجاقلعرع حنلعرع، حاذيولعرعنعث ب ه ذرغان آ  ت

الالرنع    تاظاال  اهللا    بعلةن  شذنعث .هالةتتة ماثاتتع  عتعدة  مأمعنلعك  مأمعن ظاي اهللا  .بذيرذدع   ظورعنعشقا  قعياص
ة  ذ هةقت اال ب دعتاظ داق دئ ةيغةمبةر:  مذن ع ص ا ؤ! ظ ا، قعزلعرعثغ ةرنعثظاياللعرعثغ ا ة مأمعنل  ظاياللعرعغ

ىرآةنج ذالرنعث  ةظئيتقعنكع، ص دا ظ داق قعلغان ةدعنعنع ظورعؤالسذن، بذن ةن ب الالر ظعك( بعل ىر ظاي ) ةنلعكعه
ة اهللا   ))1باشقعالر ظذالرغا حئقعلمايدذ    ،دة ـ   ظةث ظوثاي تونذلعدذ  ة مذنداق دئدع    تاظاال  بذ هةقت  : بذ ظايةتت

 أآرةآلعرعنع ي ةن آ ةآلعرع بعل ذنلئح ةير    .اصس ع جذب ةظعد ظعبن دة س ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي : ب
  . دئدع،حةآلعرع بعلةن ياصسذنئ قالماسلعق ظىحىن لآأرعنعص نعنلعرعذيوآأآرةآلعرع ؤة ب

                                                 
  .   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59 سىرة ظةهزاب )1(
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 دةسلةص  تاظاال اهللا  : ظمام بذخارع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           
 لئحةآلعرع بعلةن آأآرةآلعرعنع ياصسذن: تاظاال اهللا .رغا رةهمةت قعلسذنهعجرةت قعلعص آةلضةن ظايالال  

  . ندعظوراحةك قعلعص ئ ل،تةآلعرعنع يعرتعصئ ظذ ظايالالر ظىشع بعلةندئضةن ظايعتعنع حىشىر
ةت   داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنهانعث مذن عية بعتنع شعبةدعن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ ذخارع سةص ام ب ظعم

ايعتعنع حىشى   لئحةآلعرع بعلةن آأآرةآلعرعنع ياصسذن  تاظاالاهللا  : قعلعدذ الالر  رىشع بعلةن  دئضةن ظ  ظاي
  . ندعظوراحةك قعلعص ئ ل،تةآلعرعنعث ظذزذن يةرلعرعنع يعرتعصئظ

)زعننةتلعرعنع ظةرلعرعدعن، ظاتعلعرعدعن، يا قئيعن ظاتعلعرعدعن، يا ) تاشقع زعننةتلعرعدعن باشقا
ةرل  ا ظ دعن، ي لعرعنعث ظوغذللعرع ا قئرعنداش لعرعدعن، ي أز قئرعنداش ا ظ دعن، ي عرعنعث ظوغذللعرع

يةنع بذالر شذ ظايال  )آعشعلةرضة آأرسةتمعسذن(، ظوغذللعرعدعنباشقا يا هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرعدعن
ال بةك ظاشذر   .ضعشعش هارام قعلعنعص آةتكةن آعشعلةردذر    ئتـ بعلةن ظئلعص       ي ظأزعنعث ةتمةؤذ شذثا ظاي

  .  ظذالرنعث ظالدعدا ظاحسا بولعدذ)1(لعرعنعتةنزعن) نلعرعدةكذيو بحئحع،(
 بذ  تاظاال اهللا : بذ ظايةت توغرعسعدا ظعبنع مذنزعر ظعكرعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

اغعالرنع    تعكع ت ا تةرةص تعكع ؤة ظان دة دادا تةرةص دعغان   (آعشعلةرنعث ظعحع وي قعاللماي ةن ت ال بعل ذالر ظاي ب
عمذ آع علةر بولس دع )ش ان قعلمع ع.باي ث ظ ، حىنك ذالر ظأزلعرعنع ذللعرعغا ظايالو ظ ث زعنالرغ ةتلعرعنع ننع

  .  الزعمدذرعماسلعقحنةتلعك يةرلعرعنع تاغعلعرعنعث ظالدعدا ظان شذثا ظايال ظأزعنعث زع.سىصةتلةص بئرعدذ
ةرلعرعن   رعنعث قئشعدا باشقا آعشع بولمعغان شاراظعتتا ظأزع       ئرعغا ظ ئظةمما ظايال ظ    عنعث حعرايلعق ي
  . ذرترعغا مةنسذصئ ظايالنعث بارلعقع ظذنعث ظ، حىنكع.آأرسةتسة بولعدذ

الالردعن داش ظاي ا دعن ة آأرسةتمعسذن(ي قا آعشعلةرض الالر زع)باش ةنع ظاي ةرلعرعنع ن ي ةتلعك ي ن
ةرلعرعنع    آاصعر ظايالالرنعث مذسذلمان ظايالالرنعث   .مذسذلمان ظايالالرنعث قئشعدا ظاحسا بولعدذ    حعرايلعق ي
ىن لعكع ظىح ةتلةص بةرمةس ة سىص الال،ظةرلعرعض ذلمان ظاي عدا زعنر مذس ث قئش عر ظايالالرنع ةتلعك ن آاص

ةرلعرعنع ظ قاي دذئحعش ث زعن. بولماي قا ظايالالرنع ة باش ةتلةص بن ظةرلعرعض ذلمان ئةتلعرعنع سىص رعش مذس
عمذ  الالردا تئصعلس الالردا ب    ،ظاي عر ظاي ش آاص ذ ظع ئكعن ب ردذر ل دا   .ةك ظئغع ث ظالدع عر ظايالالرنع دة آاص  هةم

ذ ظ  ذالرنع ش وق   عظ ة ي دعغان حةآلعم تعن ياندذرع ا   .ش ال بولس ذلمان ظاي ةمما مذس ث  ، ظ قا ظايالالرنع  باش
   )2(. بذ ظعشنع قعلمايدذ، دة ـرعشنعث هاراملعقعنع بعلعدذئنةتلعك يةرلعرعنع ظةرلعرعضة سىصةتلةص بنزع

ذخارع ؤة  ام ب ة ظعم ذ هةقت داق   ب االمنعث مذن ظذددعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع مةس لعم ظعبن  مذس
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا يال    «: دئض ر ظايالغ ة بع ال يةن ر ظاي اح عبع ذنث ا  .لعنعص بةرمعس داق قعلس  ظذن

  .»ظةر ظذ ظايالنع آأرضةندةك بولعدذشذنعث بعلةن  .رعضة ظذ ظايالنع سىصةتلةص بئرعدذئع ظايال ظحظعككعن
  باشقا آعشعلةرضة آأرسةتمعسذن (ستعدعكع حأرعلةردعن، يا قول ظا( ظةضةر : يةنع ظعبنع جةرعر

عمذ     دعن بولس رعكالرنعث ظاياللعرع ةر مأش ذ حأرعل دذ    ،ظ ة بولع ةرلعرعنع آأرسةتس ةتلعك ي ذنعثغا زعن ذ . ظ  ظ
.  دئدع ،ذ بولعد كة ظىحىنال ظذنعثغا زعنةتلعك يةرلعرعنع آأرسعتعش    ع بولغانلعق ةمذشرعك ظايال بولسعمذ حأر   

  . سةظعد ظعبنع مذسةييةبمذ بذ قاراشقا آةلدع
 يةنع قئرع، دةلدىش بولغانلعقتعن جعنسعي شةهؤعتع (يا خوتذنالرغا ظئهتعياجع يوق خعزمةتحعلةر
وقالر ن، ) ي ذن (دع ة آأرسةتمعس قا آعشعلةرض ع   )باش ذالر جعنس ةنع ب ة  يي ا ش وق نعمك  ؤة رهؤعتع ي

                                                 
ةتلعرع     )1( ان زعنن ا ظئلعنغ ةردة تعلغ ذ ي ةن  ب أز،   دئض ا س احاق ؤة بعلةآ  ذي و، بحح ذالق، ص أآرةك، ق ذ ـ زعن     ت ن، آ ةرنع   ن ةك زعب دعغان يةرل ةت تاقعلع

  .  يئصعش دئضةنلعك مذشذ يةرلعرعنع يئصعشنع آأرسعتعدذ. مذشذ يةرلعرعنع ظئحعشنع آأرسعتعدذنع ظئحعش دئضةنلعكعةتلعرنزعن. آأرسعتعدذ
ال ظ          )2( ذلمان ظاي العمالر مذس ةزع ظ ة باشقعالرنعث زعن    ئ شذثا ب ةت ب  ن رعض ةرلعرعنع سىص ا   ئةتلعك ي ال بولس دعغان ظاي عدا زعن   ،رع ذنعث قئش ةتلعك ن  ظايالالرنعث ظ

  .  دةيدذ،ذ بولمايدع دذرذسحعشئيةرلعرعنع ظ
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علةردذر اش آعش ة ظوخش ذالرنعث .خعزمةتحعلةرض ة ب ذنعث ظىستعض ةقلعظ ةس  ـ           ظ دا ظةم ع جايع  هذش
علةردذر  ذال   .آعش ويالش ؤة ظ الالرنع ظ ذالردا ظاي دعغان ه  ر ظ ئغعنعش دةي ذر ئنع س يات يوقت اس  . س ع ظابب ظعبن

ةرلعكع آ  : ظعكرعمة .  دئدع ، شةهؤعتع يوق دةلدىشلةردذر     يظذالر جعنسع : رةزعيةلالهذ ظةنهذما   كة رةآئبذالر ظ
دعغان  وش آةلمةي علعقق ةردذرجعنس دع، ظادةمل ذ ظعكرعمة.  دئ ةلةص ظالعملعرعم ةن س ة آأصلعض ذ هةقت ةب  ض
  . ظوخشاش دئدع

ةد، ظ لعم، ظةهم ام مذس ذداؤذد ؤة ةظعم ةظعب ارلعقالرنةس داق  قات ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله  ظاظعش
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذص،   : دئض ار بول رع ب علعق بع وش جعنس ا ق ذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس منعث ال ظ

ظذ بعر   ) بعر آىنع  (.هتعياجع يوق دةص قارايتتع   ئظذالر ظذنع ظايالالرغا ظ   . رةتتعئظاياللعرعنعث قئشعغا آعرعؤ  
ةتلةص ب  النع سىص اث    :رعصئظاي تعن قارعس دع تةرةص ا ظال ذ ظايالغ ل ، ظ أت خع تعن قا  ت ةينع تةرةص اث ر، آ عس

الالرنع     «: قئلعص آعرعصاالم   صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةؤاتقاندا د ،سةآكعز خعل  حعقعرعص ماثعدذ     مةن بذنع ظاي
ةنعحىش ذن   .نعدعكةن دةص قاراؤاتعم عز آعرمعس عثالرغا هةرض علةرنعث قئش ذ س دع»  ب ةن  . دئ داظ دئض ذ بةي ظ

   .رةتتععش ظىحىن آئيعمة آىنع تاماق يى هةر ج.يةردة تذراتتع
العالردعن باشقا ) ةنيةنع باالغةتكة يةتمعض (ايالالرنعث ظذياتلعق جايلعرعنع ظذقمايدعغان  ظ يا ب

ةرلعرعن       آعشعلةرضة آأرسةتمعسذن  ةؤرةت ي  آةتمةيدعغان ؤة ظذالرنعث      حىشعنعص  ع آأص  يةنع ظايالالرنعث ظ
مةيدعغان آعحعك   ترذشلعرعكع ظةرآعلةشلعرعنع بعلعص آة   ذش ـ ت   ىرىصذش ؤة ي  وضةص قعلعش، ظولتذرذص ـ ق      

ال  ) ا بولعدذ ةتلعك يةرلعرعنع ظاحس  نظايالالر زعن (الرنعث قئشعدا   عبال الر ظايالالرنعث قئشعغا آعرسة    عؤة شذ ب
العال  .بولعدذ  ةمما ب الغعلع يئ ر باالغةتكة   ظ از قالغان،  تعص ق ارعنع ظايرعيال ـ  ظاق     ظ غذدةك ؤة ظايالالرنعث   عق

  .  بولمايدذكةيات ظايالالرنعث قئشعغا آعرعش  بذالر،ضىدةك بولساعتع بعلةن ظذزعنع بعلةلةس
لع  ذخارع ؤة مذس ام ب دذ ظعم ةت قعلع داق رعؤاي علةر ظايالالرنعث «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم: م مذن س

عغا  اقلعنعثالرآعرعشقئش دع» تعن س اهابعالر. دئ ع اهللا: س ةيغةمبعرع  ظ ث ص لعرع  (!نع ةرنعث قئرعنداش  ،ظ
. دئدع رىص قويغعن،    حىشةندى  عبذالرن ) ؟ظايالعنعث قئشعغا آعرسة بوالمدذ     نعثظذ قئرعندعشع يوق حاغالردا  

االمص لعرع «: ةيغةمبةرظةلةيهعسس ةرنعث قئرعنداش ةلتىرىص   ) عآعرعش(نعث ظ ةرنع آ ان ظاقعؤةتل يام
دذعرحعق دع» ع ةلتىرىص حعقع  (.دئ ةرنع آ ان ظاقعؤةتل ذ يام ةنع ظ ذددع . دذرعي دعن خ علةر ظذنعث ذثا س ش

   ). ظألىمدعن ساقالنغاندةك ساقلعنعثالر
  بلةر توغرعسعداظايالالر يولدا ماثغاندا رعظاية قعلعدعغان ظةدة

زعننةتلعرعنع آعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن ظاياغلعرعنع يةرضة ظذرمعسذن لعشتعن ئيةنع ظعسالم آ
دا    ج زةنعدعغان غان ظاؤازع حعقع ظايالالر صذتلعرعغا شعرعقش   ،بذرذنقع دةؤرعدة  ولالردا ماثغان ةرنع تاقاص ي  ،عرل
   .راتتعذ صذتلعرعنع يةرضة ظيذش ظىحىنوظاؤازعنع ظاثلعتعص ق نعثلعرعظةرلةرضة زةنجعر

ذ اال اهللا ثاش الالرنع  تاظ أمعن ظاي داق قظم تعن توسعذن دعذلعش داق دئ ةتلعرعنع  :ص مذن زعنن
) بعلةيزىك ؤة مذنجاقتةك( شذنعثدةك ظايالالرآعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن ظاياغلعرعنع يةرضة ظذرمعسذن

رع زع دنةتنظعحكع ة بعل عنع ظةرلةرض دعن بعرةرس ذنع موص قىرىلعرع ىن ظ ذش ظىح اؤازلعرعنع عي دعرلعتعص ظ
الالر   . رعدذئسالغان ظعشالرنعث قاتارعغا آ   ومذ ظايةتتة ت  عحعقعرعش ةرنع    هةمدة ظاي حئحعص    ظأيدعن حعققاندا ظةتعرل
دذاقحعقعش ذدعن   .  بولماي ذ ظةنه ا رةزعيةلاله زع ظةبذمذس ا تعرمع ة ظةبذظعس ذ هةقت االمنعث  ب صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ةنلعك   داق دئض دذ  مذن ةت قعلع دذر   «: عنع رعؤاي ا قعلغذحع أز زعن ة آ ذ.هةمم ةرنعث   ظايالم ئعحعص ظةرل ةتعر ح   ظ
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ة  عدعن ظأتس ابلعنعدذ   ،قئش ذحع هئس ا قعلغ ذ زعن ذداؤذد ؤة   . » ظذم نع ظةب ذ هةدعس ةظعب ذ  قاتارلعقنةس الرم
  . رعؤايةت قعلغان

ذنعثدةك دعغانلع  ،ش ئلعقعص قالع ة ح علةرنعث آأزلعرعض ة آعش ىن ظايع ظق هةمم ث ىح ث يولنع الالرنع
ةندذروظ عمذ حةآلةنض عدا مئثعش ار. تتذرعس ذداؤذد ظةنس ة ظةب ذ هةقت ةيدعب داق نعثلعق ظةبذظذس  مذن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةر ظار   : دئض ةن ظةرل الالر بعل دا ظاي عص ت عيول ةن .ؤاتاتتعذرذلعش  م
االمنعث مة حصةيغةمبةرظةلةيهعسس ا تعس اح ظايالالرغ علةر آ«: دعن حعقق رائس ثالرئق محعكعص علةر ،ثع  س

ذنعث    اي ظ عدا ماثم ث ظوتتذرس ةن  يولنع ع بعل ثالرحئت دعم » مئثع ةنلعكعنع ظاثلع يعن  . دئض ذنعثدعن آئ ش
الالر  دةيولنعث(ظاي ام)  حةتلعرع ويالص  نعت دعب دعغان بول ةك   .ماثع ا ب الالر تامغ تالردا ظاي ةزع ؤاقع ةتتا ب  ه

   .لعؤاالتتععحاصلعشعص ماثغانلعقتعن آعيعملعرعنع تام ظ
ةر ع مأمعنل ثالر ! ظ ة قعلع ا تةؤب ةممعثالر اهللا غ ىن ه ة ظئرعشعشعثالر ظىح ةنع سعلةر  بةختك ي

ع ظ    ذب ةتلةرنع ؤة ياخش ق سىص ذ حعرايلع تىرىثال ةيرذلغان مذش ةردة ظأزلةش الم .رخالقالرنع ظأزةثل  ظعس
ار ظ  علةرنعث ناح دعكع آعش ذرذنقع دةؤرع تعن ب الثالرةخآئلعش ةتلعرعنع تاش ع حى.الق ؤة سىص ارلعق ،نك  ب

اتلعق اهللا  االنعج ذي تاظ ةيغةمبعرع ب ذنعث ص ش، اهللا  رذ ؤة ظ الرنع قعلع االغان ظعش ةيغةمبعرع  تاظ ذنعث ص  ؤة ظ
  . دذرتاظاالحع زات اهللا ىمعزضة ياردةم بةرضع هةم.قان ظعشالردعن يئنعش بعلةن بارلعققا آئلعدذستو

 * * * * * * *  
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ÏΒ Ï& Í#ôÒ sù 3 ª! $# uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊂⊄∪ É# Ï ÷ètG ó¡uŠ ø9uρ tÏ%©! $# Ÿω tβρß‰ Ågs† % ·n% s3ÏΡ 4 ®Lxm ãΝåκ u ÏΖ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Í#ôÒ sù 3 

tÏ% ©!$#uρ tβθäó tG ö6tƒ |=≈ tG Å3ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& öΝèδθç7Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑ Ï= tæ öΝ ÎκÏù #[ ö yz ( Ν èδθè?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$̈Β 

«! $# ü“ Ï% ©!$# öΝä38 s?# u 4 Ÿω uρ (#θèδ Í õ3è? öΝä3ÏG≈ uŠ tG sù ’ n?tã Ï!$ tóÎ7 ø9 $# ÷βÎ) tβôŠ u‘ r& $YΨ Á ut rB (#θäó tG ö;tG Ïj9 uÚu tã Ïο 4θ uŠut ù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 4 
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ذل ؤة ياخشع حأرعلعرعثالرنعث بئشعنع ظوثالص ظاراثالردعكع بويتاق ظةر، ظايالالرنعث ؤة ياخشع ق

ظذالرنعث يوقسذزلذقع سعلةرنعث ظذالرنعث بئشعنع ظوثالص (قويذثالر؛ ظةضةر ظذالر يوقسذز بولعدعغان بولسا 
آةثدذر، ) آةرعمع(، اهللا ظذالرنع ظأز آةرعمع بعلةن باي قعلعدذ، اهللا نعث )قويذشذثالرغا توسذق بولمعسذن

ظأيلعنةلمةيدعغانالر اهللا ظذالرنع ظأز آةرعمع بعلةن باي . 32ةنصعةظعتعنع بعلضىحعدذراهللا بةندعلةرنعث م 
يةنع خوجعسعغا (قعلغذحة، ظأزلعرعنع ظعصصةتلعك تذتسذن، قذللعرعثالردعن توختام تىزىشنع تعلةيدعغانالر 

ذل  ةن ص دعغانالر–مذظةيي ازاد قعلعنعشعنع تعلةي ةن ظأزعنعث ظ ةش شةرتع بعل ةر ب)  مال تأل ةن، ظةض عل
ذالرنعث ساداقعتعنع بايقعساثالر،  ة اهللا ظ ىزىثالر، سعلةرض ام ت ا قعلغان مال ظا توخت ر ـت  مىلىآنعث بع

ظذالرغا بئرعثالر، ظةضةر سعلةرنعث حأرعلعرعثالر ) ظأزلعرعنع ظازاد قعلعشقا ياردةم تةرعقعسعدة (قعسمعنع
 دةص ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذرلعماثالر، آعمكع ظعصصةتلعك بولذشنع خالعسا، بذ دذنيانعث ظازغعنا مئلعنع

دذر،  عرةت قعلغذحع ذالرنع مةغص يعن اهللا ظ دعن آئ ةن، مةجبذرالنغان عغا مةجبذراليدعك ذالرنع صاهعش ظ
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ذالرغ ( دذر ) اظ ا (رةهعم قعلغذحع ذالرنع جاؤابكارلعقق ذرالنغانلعقع ظىحىن، اهللا ظ ةنع صاهعشعغا مةجب ي
بعز سعلةرضة روشةن ظايةتلةرنع، !) ظع مأمعنلةر (.33)اتتعق جازااليدذتارتمايدذ، مةجبذرلعغذحعالرنع ق

 ـ نةسعهةتلةرنع شةك ـسعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةردعن معسالالرنع ؤة تةقؤادارالر ظىحىن ؤةز 
  .34شىبهعسعز نازعل قعلدذق

  توغرعسعدا( شىرىغبةتلةندعر)ذش توي قعلعشقا بذير
 :نعث تاظاال اهللا .نعق بولغان بعرنةححة خعل هأآىملةرنع ظأزظعحعضة ظالدع ئظؤة بذ ظايةتلةر آةسكعن   

 وثالص ث بئشعنع ظ ذل ؤة ياخشع حأرعلعرعثالرنع ث ؤة ياخشع ق ةر، ظايالالرنع اق ظ اراثالردعكع بويت ظ
ذثالر كة ب   قوي ايعتع ظأيلعنعش ةن ظ ذر علرئدئض ةن بذيرذقت ع      . ض لعم ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ب
ظ دذ تذدمةس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن الر ض«: عن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ياش  !رذهعذظ

ارال       ) نامةهرةمضة ( توي قعلعش آأزنع    ، حىنكع .ر توي قعلسذن  ظعحعثالردعكع توع قعلعشقا ظعمكانعيعتع ب
 ، حىنكع .ر روزا تذتسذن  توي قعلعشقا ظعمكانعيعتع يوقال   .ساقاليدذ) زعنا قعلعشتعن (قاراتمايدذ ؤة ظةؤرةتنع    
  . »روزا ظذنع تعزضعنلةيدذ

ر هةدعست ة بع دعةصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم يةن داق دئ اال ي«:  مذن ثالر، ب وي قعلع أرىت ثالر ؤة ىزع آ
دذرذثالر  عل قال ةت  .نةس ع قعيام علةرنعث  آ حىنك ةن س ع م ةنلعكعثالرآأص(ىن قا ظ)  بعل ة ىباش ممةتلةرض

  . »صةخعرلعنعمةن
ظذالرنعث يوقسذزلذقع سعلةرنعث ظذالرنعث بئشعنع ظوثالص (وقسذز بولعدعغان بولسا ظةضةر ظذالر ي

دذ )قويذشذثالرغا توسذق بولمعسذن اي قعلع ةن ب ةرعمع بعل أز آ ذالرنع ظ ةتنعث مةنعسع  ، اهللا ظ ذ ظاي ب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ االاهللا : هةققع  تاظ

 بذيرذدع  مةيلع هأر، مةيلع قذل بولسذن ظأيلعنعشكة            تاظاال  اهللا   .ردعىبةندعلةرنع ظأيلعنعشكة رعغبةتلةند    
  .  ظذالرنع باي قعلعدعغانلعقع بعلةن ؤةدة بةردعغاؤة ظذالر

ظةضةر : تاظاال  اهللا ، حىنكع.سعلةر بايلعقنع ظأيلعنعشتعن ظعزدةثالر: ظعبنع جةرعر ظعبنع مةسظذدنعث 
ظذالرنعث يوقسذزلذقع سعلةرنعث ظذالرنعث بئشعنع ظوثالص قويذشذثالرغا (وقسذز بولعدعغان بولسا ظذالر ي

دذ )توسذق بولمعسذن  اي قعلع ةن ب ةرعمع بعل أز آ ذالرنع ظ .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ، دئدع ، اهللا ظ
  .  رعؤايةت قعلدعنعأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن شذنعثدةك سأزعمذ ظبةغةؤ

ةد ةجاالن ظةبذ مذهةمم ع ظ ةنلعكعنع    هذرةي ظعبن داق دئض االمنعث مذن دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس رع
 ظذالر بولسا ظعصصةتنع  . ظالغان ظىح تىرلىك آعشع بار ظىستعضة ياردةم قعلعشنع    تاظاالاهللا  «: رعؤايةت قعلعدذ 

ةص ئآأزلةص توي قعلغذحع، ب  داردا بةرسة هأر بول (رعشنع آأزل ذم معق ةنيخوجاتعشكة ئص آذمةل ) عنع بعل
كةن ق  ذحعالردذر  تاظاالل ؤة اهللا ذصىتىش ذرذش قعلغ دا ظ ث يولع زع،    . »نع ةد، تعرمع ام ظةهم نع ظعم ذ هةدعس ب

  . مذ رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالر ؤة ظعبنع ماجةنةسةظع
وق ؤة تويل      ع ي قا نةرسعس تعنعدعن باش االم ظعش ع ت  ذصةيغةمبةرظةلةيهعسس ىن ظاددعس مىردعن أق ظىح

المعغان بعر آعشعنعىزىآمظقذلغان وس  ئقعر تذرسعمذ ،ذ تاص ذ شذنداق ص  ظذآعشع بعلعدعغان بعر نةححة ، ظ
ىرعلةرنع  عتعصس ا بنع يذشو قظأض دعغان تويلئظايالغ دذ  ذرع ةت قعلعنع انلعقع رعؤاي ةص قويغ . قع قعلعص ظأيل

  .   بعلعدذق بةرضةنلعكعنعع رعزيئتةرلعكنعث تاظاال صئقعر بولسعمذ ظأيلةنضةنلةرضة اهللا  آعشعلةرهةممة
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  توغرعسعدا ذششقا بذيرذظأيلعنةلمةيدعغانالرنع ظعصصةتلعك بول
ظأيلعنةلمةيدعغانالر اهللا ظذالرنع ظأز آةرعمع بعلةن باي قعلغذحة، ظأزلعرعنع ظعصصةتلعك تذتسذن 

االاهللا  قا      تاظ دعن ساقالش أزلعرعنع هارام دعغانالرنع ظ ة ظأيلعنةلمةي ذ ظايةتت ذيرذدع  ب ة  . ب ذ هةقت ب
دع  صةيغ داق دئ االم مذن الر ض  «: ةمبةرظةلةيهعسس ع ياش انعيعتع    !رذهعذظ قا ظعمك وع قعلعش ع ت  ظعحعثالردعك
ةؤرةتنع     ) نامةهرةمضة ( توي قعلعش آأزنع        ، حىنكع .ر توي قعلسذن  بارال ا قعلعشتعن  (قاراتمايدذ ؤة ظ ) زعن

وقال.ساقاليدذ  ذ هةدعسنع . »ضعنلةيدذ روزا ظذنع تعز، حىنكع.ر روزا تذتسذن  توي قعلعشقا ظعمكانعيعتع ي ب
  . ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان

ثتاظاالاهللا  أزلعرعنع  :نع ة، ظ اي قعلغذح ةن ب ةرعمع بعل أز آ ذالرنع ظ دعغانالر اهللا ظ ظأيلعنةلمةي
ذن ةتلعك تذتس أآمع ظ ظعصص ث ه ةن ظايعتعنع ةمما اهللا .دذريمذمعودئض ثتاظاال ظ أمعن : نع علةردعن م س

الالردعن ظ ذربئظاي قا ق دعغانالر لعش وع يةتمةي ةردعن ظالسذن ق أمعن حأرعل تعدعكع م انعثالرنع . ل ظاس اهللا ظعم
دذ   دان بعلع اراص ظ    (ظوب ة ق عرتقع آأرىنعشعض ذالرنعث س ةنع ظ ا     ئي ةهؤالعنع اهللا غ ع ظ ؤئرعثالر، ظعحك لع

الرنع  بعرعثالر بعلةن دعنداشسعلةر، ظذالرنعث خوجعلعرعنعث قوشذلذشع بعلةن ظذ  -سعلةر بعر ). تاصشذرذثالر
رعثالر،    تعن بئ تعن ؤة آئحعكتىرمةس ةهرعلعرعنع آئمةيتعؤةتمةس ذالرغا م دذ، ظ اثالر بولع ذققا ظالس خوتذنل

ظةضةر ظذالر   . لئكعن ظذالر ظاشكارا زعنا قعلمايدعغان، يوشذرذن ظاشنا تذتمايدعغان ظةفعفة بولذشلعرع آئرةك        
ذالرغا هأر ظايالالر  يعن صاهعشة قعلسا، ظ ة تةضكةندعن آئ دعغان جازانعث يئرعمع بئرعلعشع  ظةرض ا بئرعلع غ

ان آعشع        )لعشئيةنع حأرعلةرنع نعكاهالص ظ    (بذ  . آئرةك تعال بولذص قئلعشتعن قورقق اراثالردا زعناغا مذص ، ظ
دذر عدذر    . ظىحىن ىن ياخش علةر ظىح اثالر س ةؤر قعاللعس ايعتع     .س دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص  اهللا ناه

  . ع ظايةتكة قارعغاندا خاسراقتذريذقعرعدعكتع  دئضةن ظايع))1مئهرعباندذر
      عدذر ىن ياخش علةر ظىح اثالر س ةؤر قعاللعس علةر     ))2س المعغعنعثالر س ةرنع ظ أمعن حأرعل ةنع م  ي

  .  ظذنعثدعن تذغذلغان باال قذل بولعدذ، حىنكع.ظىحىن ياخشعدذر
لعرعنع ظعصصةتلعك تذتسذنظأيلعنةلمةيدعغانالر اهللا ظذالرنع ظأز آةرعمع بعلةن باي قعلغذحة، ظأز 

ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة      النع آأرىص   ،بذ : بذ ظاي ا بعر   عدة ظايالغا قار ع زأ ظ،ظاي يغذنعث  ذتـ هئس    ت
انلعقعنع ه   عدذر ئقوزغالغ ان آعش اجعتعنع     .س قعلغ ث ه رعص ظأزعنع ا بئ الع بولس االل ظاي ذنعث ه ةر ظ  ظةض

ذنعث ةنش ذن بعل الع بول  . قاندذرس ذنعث ظاي ةر ظ اآع اهللا   ظةض ا ت االمعس اي قعلغذح  تاظ ذنع ب ذ ة ظ  ظ
   . دئدع،ظاسمانالرنعث، زئمعننعث ظاجايعصلعرعغا قارعسذن

   توختام تىزىش توغرعسعدا بعلةنشنع خااليدعغانالرىقذلالرنعث ظعحعدعن توختام تىز
 دعغانالر ذل (قذللعرعثالردعن توختام تىزىشنع تعلةي ةن ص ةنع خوجعسعغا مذظةيي ةش ـي  مال تأل

بعلةن، ظةضةر ظذالرنعث ساداقعتعنع بايقعساثالر، ) شةرتع بعلةن ظأزعنعث ظازاد قعلعنعشعنع تعلةيدعغانالر
ىزىثالر ام ت اال اهللا توخت ة تاظ ذ ظايةتت ا ب ا  خوج ةص قعلس نع تةل ام تىزىش ذالردعن توخت ذللعرع ظ  ،يعنالرنع ق

اآع آةس ع ظذالرنعث هىن لعشكةن صول ـ مالالرنع ظادا قعلعش ظىحىن   ئقذلالرنعث توختامدا آ ع بولذش  ص رع ؤة ي
  . دعذكة بذيرش قذلالر بعلةن توختام تىزىظاستعداشةرتع 

                                                 
  . ـ ظايةت25 سىرة نعسا )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25 سىرة نعسا )2(
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ةت   :رةيجنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ذؤهتعن ظعبنع ج  ةظعمام بذخارع ر    مةن  :ظعغاامةن ظ
ةرز   : ظذ .  دئدعم ز بوالمدذ؟ ظذنعث بعلةن توختام تىزىشىم صةر،لع بارلعقعنع بعلسةمئمنعث صول ـ م ذقذل مةن ص

  .  دئدع،بولعدذ دةص قارايمةن
د    داق دةي ار مذن ع دعن ةمرع ظعبن ةتا  :ذظ ةن ظ أآ :غام ذ ه ةن ب ةت  ى س عدعن رعؤاي قا بعرس منع باش

ام  تبنع ظةنةس، ظعبنع سعرعننعث ظةنةس     ماثا مذسا ظع  ، لئكعن .ياق: ظةتاظع. قعلعؤاتةمسةن؟ دئدعم  عن توخت
انلعقعنع، ظع ةص قعلغ نع تةل عمذ         تىزىش ادةم بولس ق ظ الع حع ذل ـ م عرعن ص ع س ذنعثغا ،بن نعث ظ  ظةنةس

رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا بارغانلعقعنع، ظأمةر    ، شذنعث بعلةن ظعبنع سعرعننعث ظأمةر    ظذنعمعغانلعقعنع
ام قعلعشقا           ة ظذن      بذيرذغان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظةنةسنع توخت معغانلعقعنع ظاندعن   علعقعنع، ظةنةسنعث يةن

دعغانال : نعثتاظاال اهللا لعغانلعقع رنعث ظذنع قامحعظأمة  ام تىزىشنع تعلةي ذللعرعثالردعن توخت ةنع (ر ق ي
بعلةن، )  مال تألةش شةرتع بعلةن ظأزعنعث ظازاد قعلعنعشعنع تعلةيدعغانالرـخوجعسعغا مذظةييةن صذل 

ىزىثالر  ام ت اثالر، توخت اداقعتعنع بايقعس ذالرنعث س ةر ظ ايعتعنع  ظةض ةن ظ دعن   وظ دئض ذغانلعقعنع، ظان ق
ةؤةر بةر       ةنلعكعدعن خ ام تىزض ةن توخت عرعن بعل ع س نعث ظعبن ةنظةنةس دعض دع، ظع ام   .  دئ ةرنع ظعم ذ ظةس ب

  . مذ شذنداق رعؤايةت قعلدعبذخارع
دذ   ةتاغا مةن قذل :ظابدذررازاقمذ ظعبنع جذرةيجنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع منعث ذمةن ظ

ارلعقعنع بع ئلع ل ـ م ذص ةرز بوالمدذ؟ دئدعم       ،لسةم  ب ام تىزىشىم ص ةرز مةن  : ظذ .  ظذنعث بعلةن توخت  بولعدذ  ص
  .  دئدع،دةص قارايمةن

عن ترعن ظةنةس ئبنع سظع: ظعبنع جةرعر ظةنةس ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
نةسكة سةن ظعبنع سعرعن    ظأمةر ظةشذنعث بعلةن. عدع ظةنةس ظذنعثغا ظذنعم.شنع تةلةص قعلدعىتوختام تىز 

  .  دئدع،سةنزعقذم تىوبعلةن توختامنع ح
 ذالرنعث ساداقعتعنع بايقعساثالر ةر ظ العمالر   ظةض ةزع ظ ةتنعث مةنعسع  :ب ذالرنعث  ، بذ ظاي  ظةضةر ظ

ةر .  دئدع  ذر، بايقعساثالر دئضةنلعكت  خعيانةتحع ظةمةسلعكعنع  ةتنعث مةنعسع   :بةزعل  ظةضةر ظذالرنعث   ، بذ ظاي
دع،رذ بايقعساثالر دئضةنلعكتساداقعتعنع  ة .  دئ ةريةن ةتنعث مةنعسع ،بةزعل ذ ظاي ذالرنعث مال ـ     ، ب ةر ظ  ظةض

  ـ ص ظةضةر ظذالرنعث آةس  ، بةزعلةر بذ ظايةتنعث مةنعسع ؤة دئدع،لكع بارلعقعنع بايقعساثالر دئضةنلعكتذرىم
  .  دئدع،هىنعرع بارلعقعنع بايقعساثالر دئضةنلعكتذر

ة اهللا ظ ا قعاسعلةرض ال ت ان م ر ـلغ ث بع معنع مىلىآنع اردةم  (قعس قا ي ازاد قعلعش أزلعرعنع ظ ظ
عدة رعثالر ) تةرعقعس ذالرغا بئ ةنع اهللا  ظ االي ذالرغا بتاظ نع ئ ظ ةرزرعش ص بص اتتعكع  ئ قعلع ةن زاآ كعتك

عنع بئن ذنعث       . رعثالرئسعؤعس لةم، ظ ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعن ةن، ظاب ذ، هةس ذقاتعل  ظاتعب ع ؤة م س
أز ـ قارشعدذر     قاتارلعقالرةييانظعبنع ه وغرا دةص قارعدع.نعث آ ذ قاراشنع ظعبنع جةرعر ت ةتنعث .  ب ذ ظاي ب

دع      داق دئ ةظع مذن راهعم نةخ دة ظعب ع هةققع االاهللا : مةنعس ذلنعث  تاظ ةيلع ق ا م ذنخوج ةيلع ،يعنع بولس  م
مةنعسع هةققعدة بذرةيدة      بذ ظايةتنعث   . ردعىباشقعسع بولسذن آعشعلةرنع قذلغا ياردةم قعلعشقا رعغبةتلةند      

ةتاد    لةمي ؤة ق ةيب ظةس ع هذس دع  ة قاتارلعقالرظعبن ذنداق دئ ذ ش ع    . م دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
  . بذيرذدع مأمعنلةرنع قذلالرغا ياردةم قعلعشقا تاظاالاهللا : ظابباس مذنداق دئدع

   توغرعسعداذشحأرعلةرنع زعنا قعلعشقا مةجبذرالشتعن توس
 ا مئلعنع دةص ظةضةر سعلةرن ذ دذنيانعث ظازغعن عث حأرعلعرعثالر ظعصصةتلعك بولذشنع خالعسا، ب

ظعسالم آئلعشتعن بذرذنقع دةؤردة حأرعلعرع بار آعشعلةر حأرعلعرعنع      ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذرلعماثالر 
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م دعنع  ظعسال . لعص تذراتتع ئ سئلعقنع هةرؤاقعت ظ    سئلعص،   ظذالرغا سئلعق   .تتعةزعنا قعلعص آةلضعلع ظةؤةت   
  . مأمعن بةندعلةرنع بذ ظعشتعن توستعتاظاالآةلضةندعن آئيعن اهللا 

الر    ةص تةصسعرشذناس ةلةص ؤة خةل ةن س ةلذل      :آأصلعض ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن ةت ظاب ذ ظاي  ب
اال ظ     ، ظذنعث حأرعلعرع بار بولذص    ، حىنكع .توغرعسعدا حىشكةن دةيدذ   لعش ئ ظذ ظذالردعن آعرعم ظىندىرىش، ب

ث  ؤة ظأزع انع عتعص ق خوج ةنلعكعنع آأرس ىنذيويعن ظعك ذالرنع صا ،ش ظىح قا هع ظ عؤازلعق قعلعش ش
  . مةجبذراليتتع

  :دذرمذشذ توغرعسعدا آةلضةن ظةسةرلةرتأؤةندعكعلعرع 
ةآرع  ذنعثغا رةهمةت قعلسذنتاظاالاهللا  ـ     هاصعز ظةبذب ةت ـ  !ظ زأهرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي

ار ظعدع        ظعبنع ظذب   ظابدذلاله: قعلعدذ ا    .ةي ظعبنع سةلذلنعث مذظازة ظعسعملعك حأرعسع ب  ظذ، ظذحأرعنع زعن
ةتلعك : نعث تاظاال اهللا ، ظعسالم دعنع آئلعص  .قعلعشقا مةجبذراليتتع   ةر سعلةرنعث حأرعلعرعثالر ظعصص ظةض

ذرلعماثالر  ذالرنع صاهعشعغا مةجب ايعت   بولذشنع خالعسا، بذ دذنيانعث ظازغعنا مئلعنع دةص ظ ع دئضةن ظ
  .حىشتع

ذ  ةش ظةبذس دذ   فظةظم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن دذلاله: ياندعن جابعرنع ةي  ظاب ع ظذب  ظعبن
ذص ذ،ظعبنع سةلذلنعث مذسةيكة ظعسعملعك حأرعسع بول ذراليتتع  ظ ذ .ظذنع صاهعشعؤازلعق قعلعشقا مةجب  ظ

 شذنعث بعلةن   .مايتتععقا ظذن ش  ظذ صاهعشعؤازلعق قعلع  .دعة ظع يامان ظةمةس حأر  ) حعرايع ؤة تةققة تذرعقع   (
ظةضةر سعلةرنعث حأرعلعرعثالر ظعصصةتلعك بولذشنع خالعسا، بذ دذنيانعث ظازغعنا مئلعنع دةص : تاظاالاهللا 

ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذرلعماثالر، آعمكع ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذراليدعكةن، مةجبذرالنغاندعن آئيعن 
  . مذ شذنداق رعؤايةت قعلدعنةسةظع.  دئدع،ئضةن ظايةتنع حىشىردع داهللا ظذالرنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر

دع  داق دئ ةييان مذن ع ه ذقاتعل ظعبن دعغان   : م قا مةجبذرالي ا قعلعش ردعن حأرعسعنع زعن ةت بع ذ ظاي ب
تع  عدا حىش ع توغرعس ع آعش ذ.ظعكك دع   ظ ةيكة ظع مع مذس ث ظعس ث بعرعنع ار.حأرعنع ذ ظةنس ر ع ظ لعق بع

ةيكةنعث ظانعسع ظذمةيمة ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي ظعبنع سةلذلنعث حأرعسع         مذس .آعشعنعث حأرعسع ظعدع   
 شذنعث بعلةن مذسةيكة ؤة ظانعسع    .رنعدا ظعدع ومذ مذشذالرنعث ظ   ظعسعملعك حأرعلةر   مذظازة ؤة ظةرؤا   .ظعدع

ان قعلعدذ، ظاندعن اهللا   صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظعشنع باي
ا مئلعنع دةص  :تاظاال ظةضةر سعلةرنعث حأرعلعرعثالر ظعصصةتلعك بولذشنع خالعسا، بذ دذنيانعث ظازغعن

  .  دئدع،دئضةن ظايةتنع حىشىردع ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذرلعماثالر
 بذ دذنيانعث ظازغعنا مئلعنع دةص ظذالرنع صاهعشعغا مةجبذرلعماثالر     ةنع ظذالردعن آئلعدعغان ي
رعم،  ذرلعماثالر  ذتويلآع قا مةجب عؤازلعق قعلعش ذالرنع صاهعش العنع دةص ظ دعغان ب ذالردعن تذغذلع  .ق ؤة ظ

االم وصةيغةمبةرظةلةيهعسس دعغان   آ ذص داؤاالي عنعث آعرعمزا قوي ث  عآعش عؤاز ظايالنع ع، صاهعش عدعن ن  صاهعش
ع قان آعرعمعن ا ؤة داخانتاص ةققعنع غ ش ه ةن ظع تعن( بئرعلض قعالرنعث ظعشلعتعش تعت) باش ر .وس ة بع  يةن

ان ظالعدعغان     . نعجعستذر   صاهعشتعن آعرضةن آعرعمع      صاهعشعؤازنعث «: رعؤايةتتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   ق
  .  دئدع»آعشعنعث آعرعمع نعجعستذر ؤة ظعتنعث صذلع نعجعستذر

 عرةت ذالرنع مةغص يعن اهللا ظ دعن آئ ةن، مةجبذرالنغان عغا مةجبذراليدعك ذالرنع صاهعش ع ظ آعمك
دذر، قعلغذح ذالرغا(ع دذر ) ظ م قعلغذحع ذالرنع (رةهع ىن، اهللا ظ ذرالنغانلعقع ظىح عغا مةجب ةنع صاهعش ي

ةنع مةجبذرالنغان ظذ حأرعلةرنع         )جاؤابكارلعققا تارتمايدذ، مةجبذرلعغذحعالرنع قاتتعق جازااليدذ  اهللا ي
: ئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  نع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث مذنداق د ظعب بذ هةقتة.مةغصعرةت قعلعدذ  تاظاال

حعدذر ؤة ى ظذالرنعث ضذناهلعرعنع آةحىرض   تاظاال  اهللا ،شىبهعسعزآع ـ ظةضةر ظذالرنع مةجبذرلعساثالر، شةك        
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ةتنعث   .  ظذالرنعث ضذناهع ظذالرنع شذ ظعشقا مةجبذرلعغان آعشعضة بولعدذ   .ظذالرغا رةهعم قعلغذحعدذر   بذ ظاي
  . مذ شذنداق دئدعة قاتارلعقالراسانع، ظةظمةش ؤة قةتادمةنعسع هةققعدة مذجاهعد، ظةتاظع خذر

االاهللا  ةرنعتاظ ذ هأآىمل ان قعي تةصسعلعداع يذقعر ب ةردة مأمعنلةرضة ر.لدع باي ذ ي ةر، و ب شةن ظايةتل
عر ذالرنعث اهللا  ىكع ظعظعلض علعرع ؤة ظ ةرنعث قعسس انلعقع   تاظاالممةتل علعق قعلغ ذيرذقلعرعغا قارش ث ب نع

ك ذالرغا حىش ىن ظ ةؤةرلعرع ؤة اهللا ظىح ث خ االةن ظازابنع ارام  تاظ ذناه ؤة ه علةرنع ض دعغان آعش دعن قورقع
ار قذرظاننع حىشىرضةنلعكعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق         عس وظعشالرنع قعلعشتعن ت   دعغان ؤةز ـ نةسعهةتلةر ب

ةردع !) ظع مأمعنلةر ( :دئدع ةرنع، سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتل ة روشةن ظايةتل ن بعز سعلةرض
كعلةرنعث عظعلضعر  شىبهعسعز نازعل قعلدذقـ نةسعهةتلةرنع شةك ـالرنع ؤة تةقؤادارالر ظىحىن ؤةز معسال

عدا اهللا     انلعقع توغرعس ان قعلعنغ دا باي ةؤةرلعرعنعث قذرظان االخ دع تاظ داق دئ ز  :  مذن ذالرنع بع ظ
  )1(ت قعلدذقآئيعنكعلةرضة نةمذنة ؤة ظعبرة) آذففارالرنعث ظازابقا تئضعشلعك بولذشعدا(

 * * * * * * *  
 * ª! $# â‘θçΡ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 4 ã≅ sW tΒ Ïν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$t6 óÁÏΒ ( ßy$t6 óÁÏϑ ø9 $# ’ Îû >π y_% y ã̀— ( 

èπ y_% y –̀“9 $# $ pκ®Ξ r( x. Ò= x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θãƒ ÏΒ ;ο u yfx© 7πŸ2 u≈ t6–Β 7π tΡθçG ÷ƒ y— ω 7π§‹ Ï% öŸ° Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ó xî ßŠ% s3 tƒ $ pκ çJ÷ƒ y— 
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Ä¨$̈Ψ= Ï9 3 ª! $# uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊂∈∪  
ذرع خذددع ) ندعسعنعث قةلبعدعكعمأمعن بة(اهللا ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث نذرعدذر، اهللا نعث  ن

تةآحعضة ظوخشايدذ، ظذنعثدا حعراق باردذر، حعراق شعشعنعث ظعحعدعدذر، شعشة ) حعراق قويعدعغان(
يةنع زةيتذن (بعلةن يورذتذلغان، ظذ ) يئغع(ضويا نذرلذق يذلتذزدذر، حعراق مذبارةك زةيتذن دةرعخعنعث 

ع (مذ ظةمةس شةرق تةرةصتعمذ ظةمةس، غةرب تةرةصتع ) دةرعخع ىن بوي ذص، آ سةهرادا ظوحذقحعلعقتا بول
ظةث (، يئغع )ظذنعثغا آىن نذرع حىشىص تذرعدذ، شذنعث بعلةن ظذنعث مئؤعسع صعشعص يئتعلضةن بولعدذ

نذر ) ظوت بعلةن يورذتذلسا(ظوت تةضمعسعمذ يورذص آئتةيال دةص قالعدذ، ) سىزىك بولعدذ، سىزىآلىآعدعن
مذؤةصصةق ) ظةضعشعشكة) (يةنع قذرظانغا( خالعغان آعشعنع ظذنعث نذرعغا ظىستعضة نذر قوشذلعدذ، اهللا

دذ، اهللا  رةت ظالسذن دةص(قعلع ة معسالالرنع ) ظعب ذالرنعث صةمعضة يئقعنالشتذرذص (آعشعلةرض ان ) ظ باي
  .35قعلعدذ، اهللا هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر

  نعث نذرعنعث معسالع توغرعسعداتاظاالاهللا 
رنعث ؤة زئمعننعث نذرعدذراهللا ظاسمانال  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن االاهللا : ظابباس وغرا    تاظ علةرنع ت دعكع آعش مانالر ؤة زئمعن  ظاس
ذر   لعغذحع زاتت ا باش نعث     . يولغ ع ظابباس د ؤة ظعبن ذرةيج مذجاهع ع ج ةتنعث مةنع ظعبن ذ ظاي دة  ب ع هةققع س

لتذز، آىن ؤة ظايدةك نةرسعلةرنع     ذ ظاسمان ـ زئمعندعكع ي   تاظاال اهللا : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 
قذرذص تذ ذررباش ذحع زاتت دع  سذددع . غ داق دئ دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي نالر اهللا       : ب مان ـ زئمع ظاس

                                                 
  .  ـ ظايةت56 سىرة زذخرذف )1(
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ة ظعمام بذخارع     . دذيذرونعث نذرع بعلةن ي تاظاال ؤة مذسلعم ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث      بذ هةقت
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االم آ:مذن دة قئ صةيغةمبةرظةلةيهعسس قانداوحع ع اهللا«: ص ارلعق !ظ  ب

ارلعق  . سةن ظاسمان، زئمعن ؤة ظذنعث ظعحعدعكع آعشعلةرنعث ظعضعسعدذرسةن          .هةمدذسانا ساثا بولسذن    ب
ذنعث ظعحعدعكع آعشعلةرنعث نذرعدذرسةن سةن .هةمدذسانا ساثا بولسذن .  دةيتتع» ظاسمان، زئمعن ؤة ظ

دع  داق دئ ع مةسظذد مذن ارعثالرنعث د: ظعبن اهعدا آةصةرؤةردعض وق ئرض دعغان نةرسة ي دذز دةي اآع آىن ة ي  .ح
  . عث نذرع ظذنعث جامالعنعث نذرعدعندذرظةرشن
 ث دعكع (اهللا نع عنعث قةلبع أمعن بةندعس ذرع) م لعدة ن ةنع ظةس ة ي ذ ظايةتت ذ” ب ر “ظ ةن بع  دئض

ع ح  بعرعن.قا آةلدع قاراش  رنع توغرعسعدا ظعككع خعل آأز   و ظالعمالر بذ ظالماشنعث قايتعش ظ،ظالماش بولذص 
دذ  ،قايتعش ظورنع  غا  تاظاالبذ ظالماش اهللا    : خعل قاراشتعكعلةر  ةتنعث مةنعسع     . دةي دا ظاي اهللا :  ظذنداق بولغان

علعكعنع تذتذص تذرعدعغان       (دعكع نذرع خذددع      نعث مأمعن بةندعسعنعث قةلبع      تاظاال نوآةشكة  ) حعراقنعث ص
  . بذ آأز قاراش ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعندع.  بولعدذلعك، دئضةن،ظوخشايدذ

ل قارا  ع خع تعظعككعنح عتعدذ : كعلةرش دعنع آأرس دذبةن ع . دةي ةتنعث مةنعس دا ظاي داق بولغان :  ظذن
ايغا ظوخشايدذ دئضةن    مأمعن بةندعنعث قةلبعدعكع نذر خذددع ح     ةلبع   . بولعدذ لعك،عراغ ص ةنع مأمعننعث ق   ي

 هعدايةت ؤة تةبعظعتعدعكع هعدايةتكة ظذيغذن آئلعدعغان قذرظاننع قوبذل       نلضةىرىظذنعث تةبعظعتعضة سعثد  
لعقتا  تاقعلعش ةلبع ساص ث ق دا مأمعننع ث   ئ ن،، يعغعص ظئيتقان الغان حعراقنع ةآتعن ياس عز ؤة ظئسعل ظةين ص

علعكعنع ( دعغانص ذص تذرع ايدذ) تذت كة ظوخش ةلب.نوآةش ث ق ةرعظةتتعن ع مأمعننع دعن ؤة ش نعث قذرظان
ع  ةت ظعزدعش اهعداي ان يو ي بولس الص      ذرورذتق ذق تاش ل يذرذقل ر خع وق بع علدةش ي ذؤالعق ؤة لةص دا غ قع

  .  دئضةنلعك بولعدذ،قا ظوخشايدذغ سىزىك ظئسعل يا ـصىتذرعدعغان س
اال اهللا  ة  تاظ ة هعداي عثدىر تةبعظعتعض لع   ىت س عنعث ظاساس ةن آعش ذرظان عنلىص آةتك دعغعنع ق

ةنع قذرظان  (صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن روشةن دةلعل         : بولعدعغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع      ) ي
ادةم   النغان ظ ا ظاساس االم (غ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةن   ) (ي علةر بعل دعغان آعش انع آأزلةي اتعي دذني هاي

مذ؟ ذنعث). ظوخشاش ىحع    ظ ذؤاهلعق بةرض ةن ض عدعن آةلض االم  (غا اهللا تةرعص ل ظةلةيهعسس ةنع جعبرعظع ) ي
   ))1قذرظاننع تعالؤةت قعلعدذ

)تةآحعضة ظوخشايدذ) حعراق قويعدعغان ة ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعد
علعكعنع تذتذص تذرعدعغان   (حعراقنعث  :  ظعبنع آةظب ؤة باشقعالر      ةدمذهةمم .  دئدع ، نوآةشكة ظوخشايدذ  )ص

رذقلذق تاشالص ويةنع ظذنعثدا ي ظذنعثدا حعراق باردذر:  بذظايةتتعن آئيعن مذنداق دئدعتاظاالشذثا اهللا 
اردذر  علعك ب العمالر . تذرعدعغان ص ةزع ظ ذقعرعقع :ب ةتنعث مةنعسعي خذددع حعراق قويعدعغان تةآحعضة  :  ظاي

  . ذرةآتآرىلحع مةنعسع آىيذقعرعدعكن بذ ظايةتنعث  لئكع.، دئدع بولعدذلعك دئضةن،ظوخشايدذ
اظ  تاظاال  اهللا   .رضةن معسالدذر   ىتعضة آةلت ع ظأزعنعث تاظ  تاظاالبذ، اهللا    ة   ،تعنع نذر دةص ع ت  ظاتعدع ؤة يةن

أر آأزدة تذتذلعدذ،    : بةي ظعبنع آةظبذظ. باشقا ظعسعمالر بعلةنمذ ظاتعدع   ظايةتتعكع حعراق دئضةن سأزدعن ن
  .  دئدع،ذ قذرظان ؤة مأمعننعث قةلبعدعكع ظعماندذرظذ نذر بولسعم
 دذر عنعث ظعحعدع راق شعش عل  حع ةنع ص دة ي  ةي ةآنعث ظعحع ىزىك ظةين ذقوك س رعصرذقل   حعقع

دذر دة ظ  . تذرغذحع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي قعالر  ذب ةظب ؤة باش ع آ ةي ظعبن ة   : ب ث قةلبعض ذ مأمعننع ب
  .  دئدع،آةلتىرىلضةن معسالدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17 سىرة هذد )1(
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 ذلغان ) يئغع(رلذق يذلتذزدذر، حعراق مذبارةك زةيتذن دةرعخعنعث شعشة ضويا نذ ةن يورذت  بعل
  .يذلغان ياغ مذبارةك زةيتذن دةرعخعنعث يئغعدذرو ققايةنع حعراق

  ذ ع(ظ ذن دةرعخ ةنع زةيت ةس ) ي تعمذ ظةم ةرب تةرةص ةس، غ تعمذ ظةم ةرق تةرةص ةهرادا (ش س
حىشىص تذرعدذ، شذنعث بعلةن ظذنعث مئؤعسع صعشعص ظوحذقحعلعقتا بولذص، آىن بويع ظذنعثغا آىن نذرع 

دا ؤة آىن         )يئتعلضةن بولعدذ   آةتكةندة آىن حىشمةي قالعدعغان     آعرعص يةنع زةيتذن دةرعخع آىن حعققان
 آىن حىشىص   ة آةتكىح آعرعص  بةلكع آىن حعققاندعن تارتعص تاآع   ، غةرب تةرةص بولماستعن   ياآعيةر شةرق   
دعغان  ةر  (تذرع ةن غ ةرق بعل دعغان يةرد ) نعثبش ذرعغا آئلع دذرظوتت ع     .ع ث يئغ ذ دةرةخنع ىن ظ ذنعث ظىح  ش

  . قعرع بولعدذذسىزىك ؤة آأيدىرىش ظعقتعدارع ي
ةت           ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةم ظعبن ع ظةبذهات دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

دذقع ث   : لع ر دةرةخنع قا بع ذ، باش ع ح   ،ظ ث سايعس اآع ظأثكىرنع ث ي ذنع    تاغنع عدا ظ مةيدعغان ؤة ظةتراص ىش
 . ياخشع بولعدذ  سىصعتع نعث   بذنداق دةرةخنعث يئغع     . سةهرادعكع دةرةختذر    ، تذرغان هئحنةرسة يوق    ظوراص

ةير       تىلضةن  أدا سأزلةص ظ ع قعرذ ي قاتارلعقالرمذ بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع جذب
   .مةنعلةرضة ظوخشاش مةنعلةرنع بايان قعلدع

 ظةث سىزىك بولعدذ، سىزىآلىآعدعن(يئغع (ظوت تةضمعسعمذ يورذص آئتةيال دةص قالعدذ ) ظوت
ةؤ        نذر ظىستعضة نذر قوشذلعدذ ) بعلةن يورذتذلسا  ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظ  ظعبنع ظابباسنعث   فعي بذ ظاي

ادةت  ظةمة بذ ظايةتتعن بةندعنعث ظعمانع ؤة ياخشع  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ لعرع آأزدة  ل ـ ظعب
ةتنعث مةنعسع هةققعدة   سذددع  . لعدذذتذت رذق وظوت بعلةن ياغنعث نذرع بعريةرضة آئلعص ظاندعن ي        : بذ ظاي

دذ  عز ي .بئرع ة بعرعس رع يةن ذقرذقو بع دذئ بل ذرظاننعث .رةلمةي ذرع  ق ذنعثغا   ن ذ ش ث نذرعم ةن ظعماننع بعل
  .  دئدع،تةلمةيدذئلعص آ بذ ظعككعسعنعث بعرع يةنة بئرعدعن ظايرع.ظوخشاشتذر
 مذؤةصصةق قعلعدذ) ظةضعشعشكة) (يةنع قذرظانغا(اهللا خالعغان آعشعنع ظذنعث نذرعغا  يةنع اهللا
اال وغر  تاظ ان آعشعنع ت أزع خالعغ اليدذ ا ظ ا باش ةمرعنعث    .  يولغ ع ظ دذلاله ظعبن ةد ظاب ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

 تاظاال  اهللا ،شذبهعسعزآع ـ شةك  «: ظةلةيهعسساالمنعثمةن صةيغةمبةر: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
دعل ةنعؤعبةن اراتتع يعرعنع م ة ي ذقنعث ظعحعض ذالرنعث   . قاراثغذل ع ظ ذ آىن دعن ش ة ظان ث ظىستعض  ظأزعنع

ا  دعن ح ة اهللا  .تعحنذرع ع آعمض ذ آىن ذرع تاظاال ش ث ن اننع ا حئحعلغ تع ، بولس ةت تاص ذ هعداي ىر  . ظ ة ن  آعمض
ةم نع يازعدعغان   نعث ظعلعمع  تاظاالشذثا مةن اهللا      . عص آةتتع   ظذ ظئز   ،حئحعلمعغان بولسا   )سعياسع (نعث  قةل
  . دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم» قذرذص آةتتع دةيمةن

االاهللا  ةلتىرىص ظ تاظ ذرغا معسال آ دعكع ن ةتنعث بئشعدا مأمعننعث قةلبع دعتأ ظاي ةتنعث .كةن ظع  ظاي
ظذالرنعث (آعشعلةرضة معسالالرنع ) ظعبرةت ظالسذن دةص(اهللا :  ظأز سأزع بعلةن تىضةتتع بولسانععظاخعر

 ظازغذنلذققا اليعق تاظاال يةنع اهللا بايان قعلعدذ، اهللا هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر) صةمعضة يئقعنالشتذرذص
  .  بعلعدذظوبدانبولغانالرنعث ظعحعدعن هعدايةتكة آعمنعث اليعق بولعدعغانلعقعنع 
 * * * * * * *  
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  ـظةتعضةن) مأمعنلةر(عث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان مةسجعدلةردة ظعسمعناهللا نعث ظذلذغلعنعشع ؤة 

ر - ظذالر شذنداق ظةرلةرآع، سودا .36ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ  ذالرنع اهللا نع زعكع  سئتعق ظ
ال  ذالر دعل دذ، ظ لةتتة قالدذرماي تعن غةص ات بئرعش تعن، زاآ از ظأتةش تعن، نام ةر قعلعش ر ؤة آأزل

دذ ) يةنع قعيامةت آىنع (قااليمعقانلعشعص آئتعدعغان آىن   اهللا نع ظأزلعرعنعث قعلغان  .37دعن قورقع
ذن دةص  ذرذص بةرس ةزلعدعن ظاش ث ص ذن ؤة ظأزعنع ات بةرس ة مذآاص ع ظةمةللعرعض ذنداق (ياخش ذالر ش ظ

  .38ق بئرعدذعاهللا خالعغان ظادةمضة هئسابسعز رعز) ظعبادةتلةرنع قعلعدذ
سذنالر ؤة وندا رعظاية قعلعنعدعغان قاظعدة يضةندة، حعققارلةرنعث صةزعلعتع، ظذنعثغا آعتعحمةس

  ظذنعث هأرمعتعنع ساقلعغذحعالرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
سىزىك  ـ ص  ىع ظايةتتة مأمعننعث قةلبعنع ؤة ظذنعثدعكع هعدايةت ؤة بعلعمنع س    يذقعرعدعك تاظاالاهللا 

 تاظاال  اهللا .كةن ظعدع   تأ ظ عشعص رذتذلغان حعراقنعث صعلعكعضة ظوخش      وزىك ياغدعن ي    سى  ،ظةينةآنعث ظعحعدة 
ةردة اهللا  ذ ي دعغان، اهللا تاظاالب ادةت قعلعنع ا ظعب االغ دة اهللا تاظ ةر يىزع دعغان ؤة ي ةث تاظاال ظذلذغلعنع ا ظ غ

ان قعلعص مذنداق   رذننع باي  ولعدعغان ظذيودعن ظعبارةت ظذ حعراق قتعحياخشع آأرعلعدعغان يةر بولغان مةس 
 ـظةتعضةن ) مأمعنلةر(عث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان مةسجعدلةردة ظعسمعناهللا نعث ظذلذغلعنعشع ؤة : دئدع

 صاآعزالشقا، ظذنعثدا صايدعسعز دعنلةرنع آعرلةرتعح مةستاظااليةنع اهللا  ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ
بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع       . ذدذيسأز، قعلعق ؤة ظعشالرنع قعلماسلعققا بذير     

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االاهللا : ظابباسنعث مذن ة مةس تاظ ذ ظايةتت لةردة صايدعسعز ظشالرنع تعح ب
تع تعن توس ةير،  . قعلعش ع جذب ع ظعبن اك، ناص العه، زةهه ة، ظةبذس دة ظعكرعم ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
  . سةين ؤة باشقا تةصسعر شذناسالرمذ شذنداق دئدعىيان ظعبنع هف سذاليمان، سذظةبذبةآرع ظعبنع

غا خذش بذي نةرسعلةرنع حئحعش     ث سئلعش، ظذنع هأرمةتلةش، ظذنع صاآعز تذتذش ؤة ظذنع        تعسحمة
دع  ز  .توغرعسعدا آأصلعضةن هةدعسلةر آةل ان قعلعمع ةردة باي ر ي ايرعم بع ذ هةدعسلةرنع ظ ة . ب ذ هةقت ةن ب  م

اردعمع   تاظاال خالعسا اهللا  تاظاال  اهللا .ر بولسذن غا هةمدذ ـ ساناال تاظاال اهللا .آعتاب يازغان ظعدعمظايرعم  نعث ي
ةردة شذ هةدعسلةرنعث بعر قعسم  ذ ي ان قعلعص ظعبعلةن ب اغاليمعز ؤة تاظاال اهللا .معزعتأنع باي ا ظعشةنحة ب غ

  . معزدا ظذنعثغا تايعنعمعزعبارلعق ظعشلعر
ان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث   ةففسمان ظعبنع ظ  وعم مأمعنلةرنعث باشلعقع بولغان ظ    سلظعمام بذخارع ؤة مذ   

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث : مذن ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع اهللا «: م ث تاظاالآعمك نع
زدةص مةس ع ظع اتعحرازعلعقعن ئلعص قويس اال اهللا ، س أينع تاظ ر ظ ذنعثدةك بع ىن ش ذنعث ظىح ة ظ  جةننةتت

  . دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم» يعدذو قسئلعص
ع خ  ةر ظعبن ة ظأم ع ماج داق  ةظعبن االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه تتاب رةزعيةلاله

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اد تاظاالآعمكع اهللا «: دئض تع ظانعث ظعسمع ي دعغان مةسئ ئلعص تعحلعص تذرع  س
اال اهللا ،يساوق ة  تاظ ىن بعجةننةتت ذنعث ظىح أي سئلعص قظ ذ هةدعسنع شذنعثدةك نةسةظع. »دذعيور ظ مذ ب

  . رعؤايةت قعلدع
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ة آةلضةن هةدعسل  ذ هةقت ذة ب تذرر ناهايعتعم ة . آأص ع ماج ذداؤذد، ظعن ةد، ظةب ام ظةهم ارلعق ظعم ر ال قات
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ز  :ظاظعش الالر (بع ةنع ظاي ة ) ي ظأيلعرعمعزض

جعمة ذش  تس اآعز ؤة خ ذنع ص ئلعص ظ ذي  س قا ب دذقذب تذتذش ذداؤذد  . يرذل ةد ؤة ظةب ام ظةهم ارلعقالرظعم   قات
ذنعث     دعن ش ع جذندذب ةمةر ظعبن اش س دع  غا ظوخش ةت قعل ةدعس رعؤاي ذ    .  ه ةر رةزعيةلاله ذخارع ظأم ام ب ظعم

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن علةر : ظةنه اي ) لةرنعتعحمةس(س ة س غذدةك عل تاشةآعشعلةرض
  . بذيعماثالر رةثدةماسلعق ظىحىن ظذنع قعزعل ياآع سئرعقحققعتعنع حاعشعلةرنعث دع آ.قعلعص سئلعثالر

ع ظابباس  ذداؤذد ظعبن دذت ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن : عن صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةرظةلةيهعسساالمنعث بذ هةدعسنع    ظعبنع ظابباس صةيغةمب  . »يرذلمعدعم ذلةرنع زعنةتلةشكة بتعحمةن مةس «

دع  داق ظعزاهلع ذدع : مذن ةن يةه ةنع م تعيي جعدلةرنع زعن نانالر زعنظ ؤة خرعس ةندةك مةس كة نةتلعض ةتلةش
  . بذيرذلمعدعم

ارلعقالر   ؤة ظعبنع ماجة    نةسةظعظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد،      ظةنةستعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث      قات
ةت قع  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذمذن علةر مةس  «: لع ةتتا آعش لعرتعحه ةن سئلعش  ةحع صةخعرلةنمعضع بعل

  . »قعيامةت قايعم بولمايدذ
آعم  : ةتكةن نةرسعسعنع ظعالن قعلعص دة يىتىص آتعحبعر آعشع مةس  : بذرةيدة مذنداق رعؤايةت قعلعدذ   

دذ؟    عص بئرع ةمنع تئص ةن تأض ىص آةتك ا يىت دعماث االم .  دئ دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةنتاصا«: ظان  !لمعغايس
  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع. دئدع»  ظعبادةت قعلعش ظىحىن سئلعنغاندذرتعحمةس

ةنلعك      داق دئض االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه ةيرة رةزعيةلاله زع ظةبذهىه عنع تعزمع
دذ  ةت قعلع علةر مةس «: رعؤاي ادةمنع آأرس   حعتتةس ئتعؤالغان ظ اآع س اتقان ي ة س االةثالر، اهللا  نةرس  تاظ

ادةمنع    ئنع ظ  عص آةتكةن نةرسعس    ىت ىة ي حعتت سعلةر مةس    . دةثالر  ،تعجارعتعثغا صايدا بةرمعسذن   الن قعلغان ظ
  . » ظذ نةرسةثنع قايتذرذص بةرمعسذن دةثالرتاظاالآأرسةثالر، اهللا 

ة تتعحمةس مةن  : آعندعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظعمام بذخارع ساظعب ظعبنع يةزعد    
بئرعص  :  ماثا  ظعكةن، ظذ  خةتتاب دةك بولسام ظذ، ظأمةر ظعبنع     ذغع مةن قار . ماثا بعرسع تاش ظاتتع    .ظعدعم

ةل اؤذ ظعككعسعنع حاقعرعص آ دع،ظ دعم .  دئ ذ ظعككعسعنع حاقعرعص آةل ةن بئرعص ظ ةر .م ظعككعثالر : ظأم
ةرلعك  اآع ظعككعثالر قةي ع قعلدع(آعم ي ذ سأزنعث بعرعن ذالر. دع؟ دةص سورع)ب لعق: ظ دع،بعز تاظعص .  دئ

ةر اثالر   : ظأم ان بولس ذص قالغ ةرلعك بول ذ ي علةر ب ةر س امحعاليتتعم ،ظةض ع ق  ، ظعككعثالرن
  . تىرةمسعلةر؟ دئدعأة ظاؤازلعرعثالرنع آحعتتصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مةس

دذراهمان ظعب نةسةظعظعمام   ةؤ  ظعبراهعم ظعبنع ظاب ةت قعلعدذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ر فنع ظ : عؤاي
ذ    ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله حعتتةظأم عنعث  مةس ر آعش انرؤا( بع ئلعص  ) قعرغ اثالص ق اؤازعنع ظ ةن  : ظ ذنعثغا س ظ

ةظال مةؤس    .ؤاتقانلعقعثنع بعلةمسةن؟ دئدعذظأزةثنعث قةيةردة تذر  لع ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق    وهاصعز ظةبذي
ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض ذ : ع ةر رةزعيةلالهذ ظةنه ةر جظأم عىه ة آىن ةن  (م ذراق نةرسعلةر بعل  )خذش ص

  .عضة ظعس ساالتتعتعحصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مةس
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم

عنعث  « ةن ظ ) دةتعحمةس (آعش ةت بعل ذغان نامعزع وجاماظ ع ق ث دةرعجعس اآع باز  نع دة ي ذنعث ظأيع دا  ظ عرع
  . »قذغان نامعزعدعن يعضعرمة بةش هةسسة ظارتذقتذروظ

داق بول ارةتنع ت   ذظذن ع تاه ذ آعش ع ظ ذق ظ وش اتعحلعص مةس ئل دعن (،كة ماثس از  ) ظأيع ةقةت نام ص
دذ  ان بولع ىنال حعقق ة     .ظىح ر دةرعج ةن بع ةدعمع بعل ر ق ةر بع الغان ه ذنعث س ةن ظ زعلعص،  شذنعث بعل ر يئ بع
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ا  دذىلىرىحو ظلعقخات دا . ص تذرع ذص جايع ذ نامازنع ظوقذص بول  ظذنع !ظع اهللا: ةرصةرعشتعل ا،سر ظولتذ جعم ظ
ة   . دةص ظذنعثغا مةغصعرةت ؤة رةهمةت تعلةص تذرعدذ   ،مةغصعرةت قعلغعن ؤة ظذنعثغا رةهمةت قعلغعن       ظذ، يةن

  ).ساؤابقا ظئرعشعدذ( خذددع نامازنعث ظعحعدة تذرغاندةك ،بعر نامازنع ساقالص ظولتذرغان بولسا
زظة ذداؤذد ؤة تعزمع دذ عب ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه ذدا مةس:  مذن ةن قاراثغ ا  تعحس ة ماثغانالرغ لةرض

  .  بةرضعنبئشارةت نذر بعلةن خذش ـ لذقوقعيامةت آىنعدعكع ت
رعش ؤة   تعحمةس ةن آع ذت بعل وث ص دا ظ ةن حاغ دعكة آعرض تتأؤةن ذش  ة كع هةدعس انع ظوق ةن دذظ آةلض
لاله ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          ظعمام بذخارع ظابدذ   .ذرتمذستةهةب

ا اهللا   «: كة آعرضةندة تعح صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مةس  ،قعلعدذ  ا، ظذنعث ظذلذغ جامالعغا    تاظاالمةن آاتت غ
اناه تعلةيمةن     وؤة ظذنعث بذرذندعن بار صادعشاهلعقعغا سئغعنعص ق         ضةر  ظة.  دةيتتع )1(»غالندع شةيتاندعن ص

  .  دةيدذ،شعمعدعن ساقلعنعص قالدعذن مئنعث ظازدذرىضىبذ ب:  شةيتان،مذشذ دذظانع ظوقذسا
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ام مذس علةردعن «: ظعم س

رعثالر مةس ةندةكة آعرتعحبع ع اهللا: ض عن  !ظ ئحعص بةرض عكلعرعنع ظ ث ظعش ا رةهمعتعثنع ذن، ماث  )2(. دعس
داحعق) دعنتعحمةس( ع: قان ةن ! اهللاظ ئنعث  م دعن سس ذنئرايمةن دومةرهةمعتعث نع . »)3(س ذ هةدعس ب

  . مذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع
رة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      هذرةي ظةبذنةسةظعظعمام  

ةنع دذرذد  (نعث صةيغةمبعرعضة ساالم قعلسذن     تاظاال  اهللا ،كة آعرضةندة  تعحبعرعثالر مةس «: رعؤايةت قعلعدذ  ي
دا ) دعنتعحمةس . (سذن ئ ماثا رةهمعتعثنعث ظعشعكلعرعنع ظئحعص بةرضعن، د          !ؤة ظع اهللا  ) قذسذنوظ : حعققان

. )4(»نذس ئ دعغعن،غالندع شةيتاندعن ساقعل    و مئنع ق  !نعث صةيغةمبعرعضة ساالم قعلسىن ؤة ظع اهللا      تاظاالاهللا  
  .الرمذ رعؤايةت قعلغان قاتارلعقع ماجة، ظعبنع خذزةيمة ؤة ظعبنع هاببانبذ هةدعسنع ظعبن

 ظاخشامدا تةسبعه ـظةتعضةن ) مأمعنلةر(عث ياد ظئتعلعشع بذيرذلغان مةسجعدلةردة ظعسمعنؤة 
العلعرع   :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة ظئيتعص تذرعدذ ادةم ب اؤاص   (هةر ناماز ؤاقتعدا    ! ظع ظ اآع ت ي

داؤاقت دعغان    ع ص تذرع ةترع قعلع ةؤرعتعثالرنع س راص     ) ظ ثالر، ظعس ةثالر، ظعحع ثالر، ي ع آعيع آعيمعثالرن
دذ     ةن ياقتذرماي ذحعالرنع هةقعقةت راص قعلغ اثالر، اهللا ظعس ةد )5( )قعلم ع مذهةمم ع،  !) ظ ظئيتقعنك

ىزلعنعثالر، اهللا   هةر بعر سةجدة قعلغاندا صىتىنلةي اهللا     . صةرؤةردعضارعم مئنع ظادعل بولذشقا بذيرذدع    « ا ي  غ
ثالر  ادةت قعلع ةن ظعب ا ظعخالس بعل ادةت   )6( غ ة ظعب ةغا قوشذص هئحكعمض تذر، الل ةغا خاس مةسجعدلةر الل

   .))7قعلماثالر
 ذيرذلغان مةسجعدلةردة ظعسمعنؤة ةتنعث مةنعسع     عث ياد ظئتعلعشع ب اهللا :  ظعبنع ظابباس بذ ظاي
دذ ـظةتعضةن ) مأمعنلةر( دةلةرتعحنعث آعتابع ظوقذلعدعغان مةستاظاال   ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعص تذرع

  .  دئدع،دئضةنلعك بولعدذ
 سئتعق ظذالرنع اهللا نع زعكعر قعلعشتعن، ناماز ظأتةشتعن، زاآات -ظذالر شذنداق ظةرلةرآع، سودا 

دذ  لةتتة قالدذرماي تعن غةص ة   بئرعش ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةر :  مذن ع مأمعنل اللعر! ظ عثالر ؤة م
                                                 

  . ظةظذزذ بعلالهعل ظةزعمع ؤة بعؤةجهعهعل آةرعمع ؤة سذلتانعهعل قةدعمع معنةش شةيتانعر رةجعمع)1(
  . ةه لع ظةبؤابة رةهمةتعكة ظةلالهذممة ظعصت)2(
   ظةلال هذممة ظعننع ظةسظةلذآة معن صةزلعكة)3(
  . م معنةش شةيتانعر رةجعمعظذزذ بعلالهع ظة)4(
  .  ـ ظايةت31 سىرة ظةظراف )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29 سىرة ظةظراف )6(
  .  ـ ظايةت18 سىرة جعن )7(
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دعن   ةنعث زعكرع علةرنع الل العلعرعثالر س ةت (ب ةنعث تاظ ةنع الل دعن ـ      ي ذن،  ) ظعبادعتع لةتتة قالدذرمعس غةص
ةر   )1( دعكةن، ظذالر زعيان تارتقذحعالردذر       عآعملةرآع شذنداق قعل   جىمة آىنع جىمة نامعزعغا     !ظع مأمعنل

اد ظئتعشكة    ةنع ي ا، الل ةزان ظئيتعلس نع ظا (ظ ة خذتبعس ةنع جىم قا  ي ادا قعلش امعزعنع ظ ة ن قا ؤة جىم ) ثالش
دعراص بئرعثالر، ظ  ذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر   -لعم عظال ذرذثالر، ظةضةر بعلسةثالر ب  ))2 سئتعمنع قويذص ت

ان ؤة ظذالرغا رعزق     ظة مةنصة يداادا ـ سئتعقنعث ص   و س ،ةتلعرعن ظذنعث زعن ؤةيةنع دذنيا تلعرع ظذالرنع ياراتق
اد ظ    ظذالرنعث  رعنعرعص تذرغذحع صةرؤةردعضا    ئب  اهللا ، ظذالر بعلسذنكع  .قويمعسذن شعدعن توسذص    عص تذرذ تئ  ي

ث دتاظاال اهعدعكعةنع ةرض دعكع نةرس علةردعن قوللعرع ايدعلعقدذر نةرس ع ؤة ص ع. ياخش ذالرنعث ، حىنك  ظ
  . مةيدذعضأ ت نةرسعلةررضاهعدعكعةنعث دتاظاال اهللا لئكعن.  تىضةيدذ نةرسعلةرقوللعرعدعكع

ةرآع، سودا :  مذنداق دئدع  اظاالتشذثا اهللا    ر -ظذالر شذنداق ظةرل ذالرنع اهللا نع زعكع  سئتعق ظ
غا بويسذنذشنع، تاظاال يةنع ظذالر اهللا قعلعشتعن، ناماز ظأتةشتعن، زاآات بئرعشتعن غةصلةتتة قالدذرمايدذ

دعغان ظعش تاظاالاهللا  ع آأرع ذنعث ياخش عتعنع ؤة ظ ث مةقس ةتلعرععنع ث مةقس ع نع ظأزلعرعنع نعث ؤة ياخش
  . دعغان ظعشعنعث ظالدعغا قويعدذىآأر

ازاردا ظعدع   :هةدعس رعؤايةت قعلعدذ  بعر  سالعم مذنداق    ا  ( . ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذما ب نامازغ
كة حعت مةس  ناماز ظوقذش ظىحىن    ،مذسذلمانالرنعث هةممعسع دذآانلعرعنع تاقعؤئتعص   ) وقذلغان ظعدع ظةزان ظ 

تععآ ةر . رعش ع ظأم ذ ظعبن ذ ظةنه عدا اهللا   : رةزعيةلاله ذالر توغرعس ا مذش ث تاظاال مان ذنداق نع ذالر ش ظ
 سئتعق ظذالرنع اهللا نع زعكعر قعلعشتعن، ناماز ظأتةشتعن، زاآات بئرعشتعن غةصلةتتة -ظةرلةرآع، سودا 

دذ كةن  قالدذرماي ايعتع حىش ةن ظ دع، دئض ذ رعؤاي    .  دئ ع جةرعرم ةم ؤة ظعبن ع ظةبذهات ةرنع ظعبن ذ ظةس ةت ب
  . قعلغان
 ودا ةرآع، س ذنداق ظةرل ذالر ش تعن،-ظ ر قعلعش ع زعكع ذالرنع اهللا ن ئتعق ظ لةتتة ( س غةص

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع   ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث       )قالدذرمايدذ
  .ة قالدذرمايدذ نامازالرنع ظوقذشتعن غةصلةتتصةرزسودا ـ سئتعق ظذالرنع : رعؤايةت قعلعدذ

ع ظةنةسمذ    ظ ظعبن ةييان ؤة رةبع ع ه ذقاتعل ظعبن دع  م ذنداق دئ دة ش ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ذ . ب ب
دة سذددع  ةتنعث مةنعسع هةققع ذالرنع      : ظاي ئتعق ظ ودا ـ س ةن ظوقذش ثس ةت بعل ازنع جاماظ عال عغا نام  آاش

  .  دئدع،قعلمايدذ
ا آئلعش ثسودا ـ سئتعق ظذالرنع     : ةبذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعد  مذقاتعل ظعبنع هةييان  ، عضة  نامازغ

ازنع اهللا  االنام ادا قعلعشبذيرذغان تاظ أزقادةك ظ ذنع ظ ص  ، ظ ة قعلع ة رعظاي ذنعث شةرتلعرعض دا ؤة ظ ؤاقتع
  . ، دئدع آاشعال قعلمايدذعغاظوقذش
 ذدعن قورقعد) يةنع قعيامةت آىنع(ظذالر دعلالر ؤة آأزلةر قااليمعقانلعشعص آئتعدعغان آىن  يةنع

اتتعق قورق ذالر ق انلعقتعنظ دعغان  قهؤالنعث ظئغعرلعة ؤة ظق عص آئتع ةر قااليمعقانلعش الر ؤة آأزل دعن دعل ع
ظذالرنع قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرغعن،     :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . قعيامةت آىنعدعن قورقعدذ  

الر    دا دعل ذ حاغ دعن (ظ ذنحنعث قاتتعقلعقع ذزالرغ) قورق ذ   بوغ ذالر قايغ عؤالعدذ، ظ رةتكة -ا قاصلعش  هةس
دذ نع       )3( تولع ذالرنع جازاالش ويلعمعغعن، اهللا ظ ةؤةر دةص ظ ع بعخ لعرعدعن اهللا ن ث قعلمعش ذ (زالعمالرنع ش

عتعدعن  ث دةهش عحة   ) آىننع دعغان آىنض ةآحعيعص قالع ةر ح عحة (آأزل ةت آىنعض ةنع قعيام ) ي

                                                 
  .  ـ ظايةت9 سىرة مذنافعقذن )1(
  . ـ ظايةت9 سىرة جذمة )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18 سىرة مأمعن )3(
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دذ أزع )1( آئحعكتىرع اجظ ذق، معسموهت ة، ي تذرذقل دذ،   ئكعنض ام بئرع ة تاظ ة ؤة ظةسعرض ذالر (تعمض ظ
هئحقانداق  ) بذنعث بةدعلعضة  (سعلةرضة بعز اللةنعث رازعلعقع ظىحىن تاظام بئرعمعز، سعلةردعن   «) ظئيتعدذ

دانغا         عدعن مةي ارعمعز تةرعص ز صةرؤةردعض عزآع، بع ايمعز، شىبهعس ةص قعلم ةآكذر تةل ات ؤة تةش مذآاص
اتتعق    ، اللة ظذالرنع شذ آىننعث شةررعدعن ساقاليدذ، ظذالرنعث          » آىندعن قورقعمعز    آةلتىرىلضةن ظئغعر، ق

ةتا قعلعدذ، ظذالرنعث سةؤر      ) دعللعرعغا (نذر،  ) يىزلعرعضة(  تاقةتلعرع ظىحىن اللة ظذالرنع     -خذشاللعق ظ
   )2(بعلةن مذآاصاتاليدذ) لعباسالر(يعصةك ) ظذ يةردعكع(جةننةت بعلةن ؤة 

 قعلغان ياخشع ظةمةللعرعضة مذآاصات بةرسذن ؤة ظأزعنعث صةزلعدعن ظاشذرذص اهللا نع ظأزلعرعنعث
 ظذالرنعث قعلغان ياخشع تاظاال اهللا ، يةنع ظذالر بولسا)ظذالر شذنداق ظعبادةتلةرنع قعلعدذ (بةرسذن دةص 

لةص ساؤاب بئرع     ـ لعرعنع قوبذل قعلعدعغان، بعر ياخشع ظةمةل       ظةمةل ـ ظعبادةت  ادعتع ظىحىن آأص دعغان ظعب
  . تعدعغان آعشعلةردذرؤئىآةحىر عؤة قعلعص سالغان يامان ظعشلعرعن

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  اظ) ي ت

ا   4( (بعرةر ياخشعلعق قعلغان ظادةم ظون هةسسة ظارتذق ساؤابقا ظعضة بولعدذ          ))3قعلعدذ آعمكع اهللا غ
، اهللا ) مئلعنع خذشاللعق بعلةن سةرص قعلعدعكةن     -يةنع اهللا نعث يولعدا صذل      ( قةرزي هةسةنة بئرعدعكةن    

ىز هةسسعضعحة        (ظذنعثغا نةححة هةسسة     ة ي اهللا خالعغان  5( (ص قايتذرعدذ آأ ) يةنع ظون هةسسعدعن يةتت
دذ   اؤاب بئرع علةص س ة هةسس اال اهللا ))6بةندعسعض دع  تاظ داق دئ ة مذن ذ ظايةتت ة :  ب ان ظادةمض اهللا خالعغ

   ق بئرعدذعهئسابسعز رعز
 * * * * * * *  
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ظةمةللعرع باياؤاندعكع سةرابقا ظوخشايدذ، تةشنا ) ياخشع ظةمةل دةص ظويلعغان (آاصعرالرنعث 

، ظذ )يةنع سذ آأرمةيدذ(ظادةم ظذنع سذ دةص ضذمان قعلعدذ، ظذنعث يئنعغا آةلسة هئح نةرسة آأرىنمةيدذ 
أزعتعص تذرغذحع (يئنعدا ) ظةمةلعنعث(اهللا نعث ظأز  دذ، اهللا ) آ ذنعث قعلمعشعغا ظعكةنلعكعنع بايقاي  ظ

) ياخشع دةص ضذمان قعلغان ( ياآع ظذالرنعث  .39تئضعشلعك جازا بئرعدذ، اهللا تئز هئساب ظالغذحعدذر 
ذنع  ذققا ظوخشايدذ، ظ ةنع دئثعزنع (ظةمةللعرع حوثقذر دئثعزدعكع قاراثغذل ذنالر ؤة ) ي ذقات دولق قاتم

دذ  الص تذرع ذتالر قاص ارا بذل تعدعكع ق ذنالرنعث ظىس ذ . (دولق ا ب ذقالردذر، ) مان ذقات قاراثغذل ذ (قاتم ب
                                                 

  .  ـ ظايةت42 سىرة ظعبراهعم )1(
  .  ـ ظايةتكعحة12 ـــ ـ8 سىرة ظعنسان )2(
  .  ـ ظايةت40 سىرة نعسا )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع160 سىرة ظةنظام )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع245 سىرة بةقةر )5(
  . ظايةتنعث بعر قعسمع ـ 261 سىرة بةقةر )6(
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تا قعلمعسا، آعم اقولعنع ظذزاتسا بارماقلعرعنع آأرةلمةيدذ، اهللا نذر ظ) قاراثغذلذققا ضعرعصتار بولغذحع
  .40)يةنع اهللا هعدايةت قعلمعغان ظادةم هةرضعز هعدايةت تاصمايدذ(بولمعسذن، نذرنع آأرةلمةيدذ 

  لتىرىلضةن ظعككع معسال توغرعسعدا آاصعر ظىحىن آة تىرلىكظعككع
ذددع اهللا  االخ ةر تاظ ىرة بةق عقالرغا ظ ة س د    ودة مذناص ىرة رةظع العنع ؤة س ذرنعث معس ةن يامغ ة دت بعل

 بذ  ،رضةندةك ى آةلتنعت بعلةن يامغذرنعث معسالع      ورذن ظالغان آعشعلةرضة ظ    ودعللعرعدا هعدايةت ؤة بعلعم ظ    
ع ذ ظعكك ىكيةردعم عرغا ظعككع معس  تىرل ةلتىردع آاص عقال. النع آ ز مذناص ةت ؤة  بع دا هعداي ةن دعللعرع ر بعل

ان     كةنعدذق، شذثا   رذن ظالغانالرنعث معساللعرعنع ظأز ظورنعدا بايان قعلعص ظأت        وبعلعم ظ  ا باي ةردة قايت  بذ ي
  . ر بولسذنغا هةمدذ ـ ساناالتاظاال اهللا .قعلعص ظولتذرمايمعز

عرالرغا آةلتىرىلضةن ظذ ظعككع            ةردة آاص ة هئحقانداق   لعيةة ظةم،عسع بولسا  حمعسالنعث بعرعن بذ ي تت
أزلعرعنع ياخشع ظةمة       عصايدعلعق ظعش ظىست    ا ئ ؤة توغرا ظ معزتعالعؤ علةرنع ق  لدة بولمعسعمذ ظ  دةص عمعزدتتعق

 بذ آاصعرالرنعث معسالع    .دعغان آاصعرالرغا آةلتىرضةن معسالدذر   ع باشقعالرنع آاصعرلعقعغا حاقعر   ،ظوياليدعغان
كعلع  ح ظع،دةـ  ظذنع سذ دةص ضذمان قعلعدذ      ، ظذسساص قالغان ظادةم آأرسةظئزعتقذنع. وخشايدذ ظظئزعتقذغا
دذ ا بار .بارع ذنعث يئنعغ ا،  اغ ظ دا بولس ذنع ن ع   .المايدذصات ظ أزعنع ياخش عرمذ ظ ذنعثدةك آاص ةل ـ        ش ظةم
نعث  تاظاال آىنع اهللا   ظذ قعيامةت  .لةرنع قعلدعم ؤة صايدعلعق ظعشالرغا ظئرعشتعم دةص ضذمان قعلعدذ           ظعبادةت

دا  دعغا بارغان اال اهللا ،ظال ور  تاظ لعرعدعن س قاندا ؤة قعلمعش ةن هئسابالش ذنعث بعل ان  ع ظ ث قعلغ غاندا ظأزعنع
دذ  انلعقعنع آأرع ذل بولمعغ ذ قوب لعرعنعث بعرعنعثم ع ظعش نعث .ياخش لعقع ظعخالس ذل بولماس  قوب

  . حىشمعضةنلعكعدعندذرعمعضة نعث ظألحبولمعغانلعقعدعن ياآع قعلغان ظعشلعرعنعث شةرعظةت
ة  ذ هةقت دعاهللا تاظاال ب ةرةص قعلعص، :  مذنداق دئ 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
ا حعقعرعمعز  اال اهللا )1()ظةمةللعرعنع يوقق ذ ظاتاظ ة مذنداق دئدع  ب أز  :يةتت ذ اهللا نعث ظ ةلعنعث(ظ ) ظةم

ظعكةنلعكعنع بايقايدذ، اهللا ظذنعث قعلمعشعغا تئضعشلعك جازا بئرعدذ، اهللا تئز ) آأزعتعص تذرغذحع(يئنعدا 
دذر  اب ظالغذحع قعالرمذ          . هئس ةتادة ؤة باش د، ق اس، مذجاهع ع ظابب ةظب، ظعبن ع آ ةي ظعبن ة ظذب ذ هةقت ب

  . شذنداق دئدع
سعلةر   :الرغايقعيامةت آىنع يةهذدع   : هةدعس رعؤايةت قعلعدذ     بعر    بذخارع ؤة مذسلعم مذنداق       ظعمام

ادةت قعلغان ظعدذق   تاظاالاهللا :  ظذالر .معضة ظعبادةت قعلغان ظعدعثالر؟ دئيعلعدذ    ئن  ،نعث ظوغلع ظذزةيرعضة ظعب
ة  ئ سعلةر ن،ر يالغان ظئيتتعثال، سعلةرتذرسا نعث بالعسع يوق تاظاالاهللا  : ظذالرغا. دةيدذ  قعلعسعلةر؟  صمة تةل

ذالر. دئيعلعدذ  دذ، بعزضة سذ بةرضةن بولساث  ، بعز ظذسساص آةتتذق !ظع صةرؤةردعضارعمعز : ظ ذالرغا.  دةي : ظ
اتلعنعص  صأصع ت أظذالرغا ت ظوت    بعلةن  شذنعث . قارعمامسعلةر؟ دئيعلعدذ    قعلعنعص  دةكذ ظئزعتق  آةتكةن عضة ق

بعرلةص ظوتنعث ظعحعضة   ـ  بعر      ، دة ـ    بارعدذ ) ن قعلعص ظوت تةرةصكة   ضذما دةصظذنع سذ  ( ظذالر  .بئرعلعدذ 
  . دذعحىش

اددع   .  نادان آاصعرغا آةلتىرىلضةن معسالدذر    ، تةرسا ، هةقعقةتكة قارشعلعق قعلغان   مانا بذ،  ةمما ظ  ،يظ
ا   عرالر بولس ادان آاص اش   ،ن ادان، ب ذق، ن ع تذت ذحع  تعل ة   بولغ ر نةرس عدعغان، بع عرالرغا ظةضعش آاص

احعدذر  ظويلعم اس ؤة ض دعغان ض اال . اي دع    اهللا تاظ داق دئ عدا مذن الع توغرعس ذنعث معس ذالرنعث : ظ اآع ظ ي
ان ( ذمان قعلغ ع دةص ض ذنع ) ياخش ايدذ، ظ ذققا ظوخش ع قاراثغذل ذر دئثعزدعك ةللعرع حوثق ةنع (ظةم ي

                                                 
  .  ـ ظايةت23 سىرة فذرقان )1(
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قاتمذقات ) مانا بذ(. قاتمذقات دولقذنالر ؤة دولقذنالرنعث ظىستعدعكع قارا بذلذتالر قاصالص تذرعدذ) دئثعزنع
مانا  قولعنع ظذزاتسا بارماقلعرعنع آأرةلمةيدذ) بذ قاراثغذلذققا ضعرعصتار بولغذحع(قاراثغذلذقالردذر، 

اددع  ذ، ظ اداني،ب الص ماثغ، ن لعغانلعقع    باش ا باش داق يولغ عنعث قان تعدةذحعس اي قارظىس ةع ظويلعم  غذالرح
  . نعث قةلبعنعث معسالعدذرماثعدعغان آاصعرباشلعغان يولغا ظةضعشعدعغان ؤة 

ان قعلعنغاندذر      بذ آاصعرنعث هالع     نةضة ماثدعث؟ دةص   : ظذنعثغا . بذ تةمسعلدة ناهايعتع ظوحذق باي
ة   . سورالسا، ظذ ظذالر بعلةن بعللة ماثدعم، دةص جاؤاب بئرعدذ          قةيةرضة بارعسةن؟ دةص سورالسا،     : ظذنعث يةن

  . بعلمةيمةن، دةيدذ: ظذ
) اراثغذلذقالردذرقاتمذقات ق ) مانا بذ           بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظذبةي ظعبنع آةظب مذنداق

يةنع ظذنعث سأزع ظعش، آعرعشع،   . ظذ تأؤةندعكع بةش خعل قاراثغذلذقنعث ظعحعدة ظايلعنعص يىرعدذ       : دئدع
دذر    ث قاراثغذلذقلعرع دعغان يئرعنعث دوزاخنع ع بارع ةت آىن ذر ؤة قعيام ةتنعث . حعقعشع قاراثغذلذقت ذ ظاي  ب

  . مةنعسع هةققعدة سذددع ؤة رةبعظ ظعبنع ظةنةسلةرمذ شذنداق دئدع
 دذ ااهللا نذر ظ ذرنع آأرةلمةي ادةم (تا قعلمعسا، آعم بولمعسذن، ن ةت قعلمعغان ظ ةنع اهللا هعداي ي

مايدذ  ةت تاص عز هعداي ةنع اهللا  )هةرض اال ي ا،  آعم تاظ ةت قعلمعس ع هعداي ذ  ن االك بولغذحع ظ ادان دذر،ه  ن
دذر  .دذرقالغذحع عراص قالغذحع عر بولضاثض دذرؤة آاص ة. غذحع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اهللا :  مذن

دذ    ذحع بولماي ةت قعلغ عنع هعداي ان آعش االاهللا  ))1ظازدذرغ دع   تاظ داق دئ عدا مذن ةر توغرعس اهللا :  مأمعنل
  .)2(مذؤةصصةق قعلعدذ) ظةضعشعشكة) (يةنع قذرظانغا(خالعغان آعشعنع ظذنعث نذرعغا 

لعرعمعزدا نذر قعلعش       ةدعن دعللعرعمعزد  تاظاالز آاتتا اهللا    بع معزنع رعنع ؤة نذرلع ع، ظوث ؤة سول تةرةص
   ! ظامعن ـرايمعزونع سعرعشئآاتتا قعلعص ب

 * * * * * * *  
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دا اهللا ةن هال اتلعرعنع آةرض ةرنعث ؤة قان مانالردعكع ؤة زئمعندعكعل ا ظاس ان( غ ذص آئتعؤاتق ) ظذح

نعث دذظاسعنع ؤة تةسبعهعنع ) مةخلذق(قعنع سةن بعلمةمسةن؟ اهللا هةر قذشالرنعث تةسبعه ظئيتعدعغانلع
ىحعدذر  ذق بعلض لعرعنع تول دعغان ظعش ذالرنعث قعلع دذ، اهللا ظ ث .41بعلع مانالرنعث ؤة زئمعننع  ظاس

  .42ظاخعر قايتعدعغان جايع اهللا نعث دةرضاهعدذر) خااليعقنعث(صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، 
غا خاس تاظااليتعدعغانلعقع ؤة صادعشاهلعقنعث اهللا ئغا تةسبعه ظتاظاالنعث اهللا بارلعق نةرسعلةر

  ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
االاهللا  ةتتا       تاظ ايؤانالر ه نالر، ه انالر، جع تعلةر، ظعنس دعكع صةرعش مانالر ؤة زئمعن ة ظاس ذ ظايةتت  ب

علةرنعث اهللا  اتاظاالجانسعز نةرس بعه ظغ ةؤةرئ تةس دعن خ ةر يتعدعغانلعقع ة . دعب ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن
دع مان : دئ ة ظاس دذ،  -يةتت اك دةص بعلع ةنع ص ذقاتالر الل ذالردعكع مةخل ن ؤة ظ اتتعكع( زئمع ) آاظعن

ذغل  (قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، اللةنع صاك دةص مةدهعيلةيدذ       ئكعن  )عقعنع سأزلةيدذ يةنع اللةنعث ظذل ، ل
                                                 

 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع186 سىرة ظةظراف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع35 سىرة نذر )2 (
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علةر  انلعقع ظ  عت(س اش بولمعغ ثالر ظوخش ىنلع ةن    ) ىح ة هةقعقةت علةر، الل عنع سةزمةيس ذالرنعث مةدهعيس ظ
ة( دذر ) بةندعلعرعض دذ     (هةلعم دعراص آةتمةي قا ظال انالرنع جازاالش عيلعق قعلغ ةنع ظاس ة (، )ي تةؤب

   )1(مةغصعرةت قعلغذحعدذر) قعلغذحعالرنع
 دا ان ظذحذص (اهللا غا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكعلةرنعث ؤة قاناتلعرعنع آةرضةن هال )  آئتعؤاتق

 صةرؤةردعضارعغا  ئتعصتعؤ ئيةنع قذشالر ظذحذص آ   قذشالرنعث تةسبعه ظئيتعدعغانلعقعنع سةن بعلمةمسةن؟ 
بعه ظ دذ ؤة اهللا ئتةس االيتع ذتاظ بعهل   ظ الغان تةس ا س تعص اهللا ةالرنعث دعللعرعغ ادةت  تاظاالرنع ظئي ا ظعب غ
دذ اال اهللا .قعلع ذالرنعث نتاظ ةئ ظ ع دةؤاتقع م دان وظنعن دذب ذثا اهللا . بعلع االش دع تاظ داق دئ ةر  : مذن اهللا ه

غا ظعبادةت قعلعشتا تاظاال هةر بعرعضة اهللا تاظااليةنع اهللا  نعث دذظاسعنع ؤة تةسبعهعنع بعلعدذ) مةخلذق(
ةتتع     ع آأرس دعغان يولن عب آئلع ذالرغا مذناس دعن اهللا . ظ االظان دعكع   تاظ مان ؤة زئمعن ث ظاس  ظأزعنع

علةرنعث هةممعس  علةردعن بعر   نةرس ذ نةرس ة ش دعن ؤة ظأزعض ص تذرعدعغانلعقع عنعثععنع بعلع ذ مةخص  يم
دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ذق : بولمايدعغانلعقع لعرعنع تول دعغان ظعش ذالرنعث قعلع اهللا ظ

   بعلضىحعدذر
دعن اهللا  االظان أآىم        تاظ ث ه ةنلعكع، ظأزعنع اس ظعك عال خ اهلعقع ظأزعض ث صادعش مان ؤة زئمعننع  ظاس

ادةت قعل ق ذحع، ظعب اننع قعلغ قاععلغذحع، خالعغ ذزنعش أزعال اليعق يالغ ةنلعكع ظ ة  ظعك ان هأآمعض  ؤة قعلغ
دع  داق دئ ةؤةر بئرعص مذن دعن خ دعغان زات ظعكةنلعكع ظاسمانالرنعث ؤة : هئح آعشعنعث قارشع تذرذلماي

 يةنع اهللا نعث دةرضاهعدذرظاخعر قايتعدعغان جايع ) خااليعقنعث(زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، 
ع    ةت آىن ذالرنعث قعيام ايع اهللا  (ظ دعغان ج اهعدذر تاظاالقايتع ث دةرض دعن اهللا )نع اال، ظان دة  تاظ ذ آىن  ظ

ة  . يامانالرنع جازاالش ؤة ياخشعالرنع مذآاصاتالش ظىحىن خالعغعنع بعلةن هأآىم حعقعرعدذ           اهللا تاظاال بذ هةقت
دع  داق دئ ة (: مذن انلعق قع) الل انالر    يام علعق قعلغ دذ، ياخش اراص جازاالي لعرعغا ق انالرنع قعلمعش لغ

 ظاسمانالرنعث ؤة  ، بعلعثالرآع  . ياراتقذحع ؤة صادعشاه زاتتذر       تاظاال  يةنع اهللا    ))2حعرايلعق مذآاصات بئرعدذ  
اهلعقع اهللا  ث صادعش اخعرة تاظاالزئمعنالرنع ا ؤة ظ تذر، دذني ا خاس دذ ـ س         تتغ  اغاهللا تاظاالناالر ةعكع هةم

   !بولسذن
 * * * * * * *  
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دعن ظ  ـ آأرمةمسةنكع، اهللا بذلذتالرنع هةيدةيدذ، ظاندعن ظذالرنع بعر ذالرنع  بعرعضة قوشعدذ، ظان

انلعقعنع آأرعسةن، اهللا ظاسماندعكع تاغدةك  توصاليدذ، شذنعث بعلةن بذلذتنعث ظارعسعدعن يامغذر ياغق
دذ  ة يةتكىزع ان ظادةمض ذنع اهللا خالعغ دذ، ظ دىر ياغدذرع ذتالردعن مأل ان (بذل ةن خالعغ ذنعث بعل ةنع ظ ي

خالعغان ظادةمنع ) زعيعنعدعن(عث ؤة ظذن) ظادةمنعث زعراظعتع، مئؤعسع ؤة حارؤعلعرعغا زعيان يةتكىزعدذ
دذ ) قارعغذحعالرنع (ساقاليدذ، حاقماقنعث يورذقع  ايرعؤةتكعلع تاس قالع دعن ظ  اهللا آئحة  .43آأزلعرع

  .44بعلةن آىندىزنع ظالماشتذرذص تذرعدذ، بذنعثدا ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظةلؤةتتة ظعبرةت بار
                                                 

  .  ـ ظايةت44 سىرة ظعسرا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31 سىرة نةجم )2(
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 علةتكةنلعك ظةسنعسعؤةتلعك ظعشالرنع ياراتقانلعقعنعث بذلذتالرنع ؤة ظذنعثغا مذناتاظاالاهللا 
  توغرعسعدا

ة ظعكةنلعكع،           تاظاالاهللا    قذدرعتع بعلةن بذلذتالرنع هةيدةيدعغانلعقع، ظذ حاغدا ظذالرنعث ظاجعز هالةتت
ة ق                    ر ـ بعرعض ذالرنع بع دعن ظ اليدعغانلعقع  ،دعغانلعقععش وظان ذالرنع توص دعن ظ ذر   ؤة ، ظان يامغ

د دع  ياغدذرعدعغانلعقع داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن  :عن خ دذ، ظان ذتالرنع هةيدةي ةنكع، اهللا بذل آأرمةمس
ذتنعث ظارعسعدعن يامغذر ـبعر ظذالرنع  ةن بذل اليدذ، شذنعث بعل ذالرنع توص دعن ظ  بعرعضة قوشعدذ، ظان

   ياغقانلعقعنع آأرعسةن
 ظذ زئمعننع  ،ؤةتعدذةلنع ظغذحع شاما ع قوزغتاظاال اهللا : ظذبةيدة ظعبنع ظذمةير لةيسع مذنداق دئدع    

ذتالرنع ص  ،يدا قعلغذحع شامالنع ظةؤةتعدذ  ة ظاندعن ص  .سعصاص ماثعدذ    ظاندعن قوشقذحع  .يدا قعلعدذ ة ظذ بذل
دذ امالنع ظةؤةتع ة ق       ،ش ر ـ بعرعض ذتالرنع بع ذ بذل دعن هةيد.دذعشو ظ دذع ظان امالنع ظةؤةتع ذحع ش ذ.ض   ظ
  . بذلذتالرنع هةيدةيدذ

 دذ اهللا ظاسماندعكع تاغدة ذنع اهللا خالعغان ظادةمضة يةتكىزع ك بذلذتالردعن مألدىر ياغدذرعدذ، ظ
ذنعث ) يةنع ظذنعث بعلةن خالعغان ظادةمنعث زعراظعتع، مئؤعسع ؤة حارؤعلعرعغا زعيان يةتكىزعدذ ( ؤة ظ
   :بذ ظايةتنعث ظعككع خعل تةصسعرع باردذر خالعغان ظادةمنع ساقاليدذ) زعيعنعدعن(

عرعحبعرعن االهللا ا: ع تةصس د  تاظ ذر ؤة مأل ماندعن يامغ ة   ى ظاس ان آعشعض ذنع خالعغ دذرذص ظ ر ياغ
ذنعث زعراظع( ارؤعلعرعنع سذغذرظ ع ؤة ح ع، مئؤعس ىنذت ع ظىح ان ) ش دذ ؤة خالعغ ص يةتكىزع ةت قعلع رةهم

  . حعكتىرعدذئ يامغذرنع آضةآعشع
عرع  ع تةصس االاهللا : ظعككعنح د تاظ ذر ؤة مأل ماندعن يامغ ذنع ى ظاس دذرذص ظ ة ر ياغ ان آعشعض  خالعغ

ىن     ( ئلعش ظىح ان س ا زعي ع ؤة حارؤعلعرعغ ع، مئؤعس ذنعث زعراظعت دذ ؤة  ) ظ ص يةتكىزع ازاب قعلع ان  ظ خالعغ
  . ساقاليدذ) زعيعنعدعن(ظادةمنع ظذنعث 
 دذ ) قارعغذحعالرنع (حاقماقنعث يورذقع ايرعؤةتكعلع تاس قالع ةنع حاقماقنعث    آأزلعرعدعن ظ ي
  .قارعغذحعالرنع آأزلعرعدعن ظايرعؤةتكعلع تاس قالعدذغا ظذنعثعدعن كلعآىحلىيورذقع آ
  دذ تذرذص تذرع دىزنع ظالماش ةن آىن ة بعل ةنع اهللا  اهللا آئح االي العغ تاظ عدة خ ذ ظعككعس نع عنع ظ

دذرلقع ارا .غذحع ذ ظعككعسع ب ةتتا ظ دعن ظ ؤة ه ذنعث ظذزذنلعقع ىن ظ ذش ظىح قعلعقعغا ئر بول ذنعث قعس لعص ب
دعن قعسقعسع عوشق ىن ظذنعثدعن ظ ذزذن ؤة ظذزذظدذ، ظان ذش ظىح قا بول ذنعثغا قئنع قعس دذولعص ب  اهللا .يع

  .قع، هأآمع، غالعبلعقع ؤة ظعلمع بعلةن ظعش آأرضىحعدذرذ مذشذنداق قعلعشتا بذيرتاظاال
  ار رةت ب ةقعل ظعضعلعرع ظىحىن           بذنعثدا ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ظةلؤةتتة ظعب ةنع بذنعثدا ظ ي

ة اهللا  ار    تاظاالظةلؤةتت اآعتالر ب عتعدعغان ص اتتعلعقعنع آأرس ث آ ة  . نع ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ :  مذن
              ،شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث يارعتعلعشعدا، آئحة بعلةن آىندىزنعث نأؤةتلعشعص تذرذشعدا

ار         ن آةلضةن  عيئ  ظايةت ؤة بذنعثدعن آ  تأؤةندعكع  ))1ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ، ظةلؤةتتة،روشةن دةلعللةر ب
  .دذر بذ هةقتة آةلضةن ظايةتلةرظايةتلةر

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت190 سىرة ظال ظعمران )1(



  
  
  
  

 

 322                                                                                                      رنذ سىرة ـ 24
 عقذرظان آةرعم تةصسعر

w
w

w
.m

unber.org

 ª! $# uρ t,n= yz ¨≅ ä. 7π−/ !#yŠ ÏiΒ &!$ ¨Β ( Ν åκ÷] Ïϑ sù ̈Β  Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã ÏµÏΖ ôÜ t/ Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β  Å´ ôϑ tƒ 4’ n?tã È ÷,s# ô_Í‘ 

Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β  Å´ ôϑ tƒ #’ n?tã 8ìt/ö‘ r& 4 ß,è= øƒ s† ª!$# $ tΒ â !$ t±o„ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩⊆∈∪   

اهللا هةر بعر جاندارنع سذدعن ياراتتع، ظذالرنعث بةزعسع قورسعقع بعلةن ماثعدذ، بةزعسع ظعككع 
صذت بعلةن ماثعدذ، بةزعسع تأت صذت بعلةن ماثعدذ، اهللا خالعغان مةخلذقاتالرنع يارعتعدذ، اهللا هةقعقةتةن 

  .45هةر نةرسعضة قادعردذر
  الرنع ياراتقانلعقع توغرعسعدالعقنعث جانتاظاالاهللا 

االاهللا  ةآتاظ ر، رةثرعلععل ش ةتع، لع ةتلعرع ؤة هةرعك ايهةرعك م قعلم لعرع  جع  تذرذش
ظوخشاشمايدعغان هةر خعل هايؤانالرنع بعر خعل سذدعن ياراتقان آاتتا قذدرعتعنع ؤة حوث هأآىمرانلعقعنع           

دع داق دئ ةر ب: ظةسلعتعص مذن ةن اهللا ه ذالرنعث بةزعسع قورسعقع بعل اراتتع، ظ ذدعن ي دارنع س ر جان ع
 بةزعسع ظعككع صذت بعلةن ماثعدذ. يعالن ؤة شذنعث تئصعدعكع هايؤانالرغا ظوخشاش  : مةسعلةن ماثعدذ

علةن ان ؤةنظع: مةس الرغاس اش قذش دذ  . ظوخش ةن ماثع ذت بعل أت ص ع ت علةن بةزعس ذتلذق  : مةس أت ص ت
يةنع قذدرعتع   اهللا خالعغان مةخلذقاتالرنع يارعتعدذ : مذنداق دئدع  تاظاالشذثا اهللا   . هايؤانالرغا ظوخشاش 

 تاظاال شذثا اهللا  . نعث خالعغعنع بولعدذ، خالعمعغعنع بولمايدذ    تاظاال اهللا ، حىنكع.بعلةن خالعغاننع يارعتعدذ  
  .اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر :مذنداق دئدع

 * * * * * * *  
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شىبهعسعزآع ، بعز روشةن ظايةتلةرنع نازعل قعلدذق، اهللا ظأزع خالعغان آعشعلةرنع توغرا يولغا 
   .46باشاليدذ

االاهللا  ذنلعغان،     تاظ دا نذرغ ث قذرظان ة ظأزعنع ذ ظايةتت أآىم،   ب ةته ذق  و ظ،هئكم لعك ح  ؤة حىشعنعش
دعغانلعقعنع  ظذالرنع حىشعنعش ؤة بعلعشكة يئ    ؤة ظةقعل ظعضعلعرعنعبايان قعلغانلعقعنعمعسالالرنع    تةآلةي
  .اهللا ظأزع خالعغان آعشعلةرنع توغرا يولغا باشاليدذ:  مذنداق دئدعتاظاالشذثا اهللا . بايان قعلعدذ

* * * * * * *   
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دعن » ظعمان ظئيتتذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة «) مذناصعقالر( دئيعشعدذ، ظان

ة شذنعثدعن  دعن (ظذالردعن بعر جاماظ اننع دةؤا قعلغان ةنع ظعم يعن، ) ي ىز ) شةرعظةت هأآمعدعن (آئ ي
هأآىم حعقعرعش ظىحىن، ) صةيغةمبةر(ظذالرنعث ظارعسعدا . 47مأمعن ظةمةس) هةقعقةتتة(ظأرىيدذ، ظذالر 

ة ) هأآمعضة(ةمبةرنعث ظذالر اهللا نعث ؤة صةيغ  دعغا (حاقعرعلسا، ظذالردعن بعر جاماظ ةيغةمبةرنعث ظال ص
دعغان بولسا .48باش تارتعدذ ) هازعر بولذشتعن  عدة بولع ذالرنعث تةرعص ةت ظ ةر هةقعق ةيغةمبةر ( ظةض ص

 ، صةيغةمبةرضة بويسذنغان)نع بعلعدعغانلعقلعرع ظىحىنعظةلةيهعسساالمنعث هةق هأآىم حعقعرعدعغانلعق
عدذ  دا آئلعش دا . 49هال ذالرنعث دعللعرع عقلعق ( ظ ا ) مذناص ذ؟ ي ع بارم ةد ( ظعللعت مذهةمم

ضذمانلعنامدذ؟ يا اهللا نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظذالرغا ظادعل ) ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعدعن
 .50زالعمدذر) ع ظىحىنرةسذلذلالنعث هأآمعدعن باش تارتقانلعقلعر(بولماسلعقعدعن قورقامدذ؟ ياق، ظذالر 

ةيغةمبةر( ة ) ص ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ذالر اهللا غ ىن، ظ رعش ظىح أآىم حعقع عدا ه ةرنعث ظارعس مأمعنل
 دئيعشلعرع آئرةك، مانا شذنداق آعشعلةر »ظاثلعدذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق «: حاقعرعلغان حاغداظذالر 

ان ؤة  اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةم  .51مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر  ةت قعلغان اهللا دعن قورقق بعرعضة ظعتاظ
  .52ظذنعثغا تةقؤادارلعق قعلغان آعشعلةر بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر

  لعسع ؤة مأمعنلةرنعث هالع توغرعسعداعيمذناصعقالرنعث ه
االاهللا   عنعث آأثلعتاظ عتعدعغادعكع نةرس عنع آأرس دعال اهللا ن قارشعس ا، تاظاال ؤة ظئغعزع غ

ةتلعرعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق                 صةيغةمبةرضة ظعم   عقالرنعث سىص ان ظئيتتذق ؤة بويسذندذق دةيدعغان مذناص
دئيعشعدذ، ظاندعن » اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعمان ظئيتتذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق«) مذناصعقالر(: دئدع

ة شذنعثدعن  دعن (ظذالردعن بعر جاماظ اننع دةؤا قعلغان ةنع ظعم يعن، ) ي ىز ) شةرعظةت هأآمعدعن (آئ ي
 تاظاال شذثا اهللا  .  قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمعز دةيدذ. سأزع بعلةن ظةمةلعيتع بعردةك ظةمةس يةنع ظأرىيدذ

هأآىم حعقعرعش ) صةيغةمبةر(ظذالرنعث ظارعسعدا  .مأمعن ظةمةس) هةقعقةتتة(ظذالر : مذنداق دئدع 
ة  ظ ،حاقعرعلسا) هأآمعضة(ظىحىن، ظذالر اهللا نعث ؤة صةيغةمبةرنعث  ر جاماظ ةيغةمبةرنعث (ذالردعن بع ص

تعن  ازعر بولذش دعغا ه دذ ) ظال اش تارتع ذالر اهللا   ب ةنع ظ االي ةن هةقعقةت تاظ ة حىشىرض ة صةيغةمبعرعض  ك
اكةظةضعشعش ىز ظأر ، حاقعرعلس دعن ي ذق قعلع  ذدىي ظذنعث تعن حوثل ة  . دذ ؤة ظةضعشعش ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

دع  داق دئ ان آعتا : مذن ل قعلعنغ اثا نازع ا س ذرظانغا (بق ةنع ق ان   ) ي ل قعلعنغ ذرذن نازع ةندعن ب ؤة س
ا  ا( آعتابالرغ ةؤراتقا ؤة ظعنجعلغ ةنع ت ةلتىردذق) ي ان آ علةر ،ظعم ان آعش عقالر( دةؤالغ ةنع مذناص ع ) ي ن

دعغا ظ     ةيتاننعث ظال ةرزعنع ش ذالر ظ ذ؟ ظ ةيتاننع    ئآأرمعدعثم ذالر ش ذآع، ظ دذ؛ هالب اقحع بولذؤاتع لعص بارم
عقالر  (ذ، ظذالر  بذيرذلغان، شةيتان ظذالرنع حوثقذر ظازدذرذشنع خااليد   ظعنكار قعلعشقا    ةنع مذناص ا )ي اهللا «: غ

ةيغةمبةر تةرةصكة آئلعثالر         اتتعق     » نازعل قعلغان آعتاب تةرةصكة ؤة ص عقالرنعث سةندعن ق دئيعلسة، مذناص
  . ))1يىز ظأرىضةنلعكعنع آأرعسةن

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر61 ـــ ـ60 سىرة نعسا )1(
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صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةق هأآىم ( بولسا ظةضةر هةقعقةت ظذالرنعث تةرعصعدة بولعدعغان
دا آئلعشعدذ )نع بعلعدعغانلعقلعرع ظىحىن عحعقعرعدعغانلعق ةنع ظةضةر   ، صةيغةمبةرضة بويسذنغان هال  ي

كةن ض  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا بويسذنغان ؤة باش ظة   ، ظذالرهةقعقةت ظذالرنعث تةرعصعدة بولعدعغان بولسا   
ةر ه    دذ، ظةض دا آئلع ا    هال دعغان بولس عدة بولع ع تةرعص ذالرنعث قارش ةت ظ ذالرةقعق  ، ظ

لعرعنع كحاقعرعدذ ؤة ظأزلعرعنعث هةقسعزلع    نعث قارشعسعغا دذ، هةق يىيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن يىز ظأر صة
االم    ىن صةيغةمبةرظةلةيهعسس دذرذش ظىح دذ    دعنراؤاجالن عنع ياقتذرع أآىم قعلعش عنعث ه ةت  . ( باشقعس هةقعق

ع  ذالرنعث تةرعص عغا ظ االمنعث قئش ذالرنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسس دا ظ دا آ) دة بولغان ذنغان هال ع ئبويس لعش
ةلكع شذ هةقعقةت ظأزلعرعنعث هاؤايع ـ       ،حعقعرعلغان هأآىمنع هةق دةص قارعغانلعقع ظىحىن بولماستعن       ب

ؤةسلعرعضة  ةه ظذالر هةقعقةت ظأزلعرعنعث هاؤايع ـ   ، شذثا.ؤةسلعرعضة توغرا آئلعص قالغانلعقع ظىحىندذرةه
ان    ةن هام وغرا آةلمعض ىن  (ت دذرذش ظىح أآىم قعل االم) ه عغا  دعنصةيغةمبةرظةلةيهعسس نعث قئش  باشقعس

  . بارعدذ
ةد (ظعللعتع بارمذ؟ يا ) مذناصعقلعق(ظذالرنعث دعللعرعدا :  مذنداق دئدع  تاظاالشذثا اهللا    مذهةمم

نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظذالرغا ظادعل ضذمانلعنامدذ؟ يا اهللا ) ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعدعن
دذ؟  لعقعدعن قورقام عقلعق آ       بولماس دا مذناص ذالرنعث دعللعرع ع ظ ذنداق قعلعش ذالرنعث ش ةنع ظ علع  ئي س

اآع دعندا شةك ق       بارلعقعدعن ةيغةمبعرعنعث ظذالرغا قارشع             قلعلعدعغانلعع ي اآع اهللا نعث ؤة ظذنعث ص رعدعن ي
 ،دعن بولسذن ع قايسع سةؤةب  مةيلع. ذرت ظةمةس ة باشقا بعر نةرس   قانلعقعدعن قورق عدعنهأآىم حعقعرعص قئلعش  

دذر     عر بولغانلعقعدعن ذالرنعث آاص ةقةت ظ ذ ص االاهللا . ب ذالر تاظ دا ظ ذالرنعث   ئ ننعث دعللعرع ارلعقعنع ؤة ظ ة ب م
  .  قايسعسعنعث سعثعص آةتكةنلعكعنع بعلعدذدعنتةبعظعتعضة مذشذ سىصةتلةر

 دذر ) نعث هأآمعدعن باش تارتقانلعقلعرع ظىحىن رةسذلذلال(ياق، ظذالر ةنع ظةم   زالعم لعيةتتة  ةي
علةردذر     ةن آعش ص آةتك ةقتعن حعقع ان ؤة ه ذؤال قعلغ أزلعرع ظ ة ظ ذالر ظأزلعرعض اال اهللا .ظ ذنعث تاظ  ؤة ظ

ادعل     تاظاالصةيغةمبعرع ظذالرنعث اهللا     ةيغةمبعرع بعزلةرضة ظ االرمعكعن   ؤة ظذنعث ص  نغا  دةص قعللعق قعلماي ق
  . صاآتذرضذمانلعرعدعن 

دعن اهللا  االظان أآىمنع اهللا تاظ د  تاظاال ه ةيغةمبعرعنعث بعل ابع ؤة ص ث آعت دعن  ىرىنع ان يولع ص قويغ
ةتلعرعدعن   عدع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة بويسذنتاظاالباشقعسعدعن ظعزدعمةيدعغان، اهللا   غان مأمعنلةرنعث سىص

ةرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعش ظىحىن، ظذالر اهللا غا مأمعنل) صةيغةمبةر( :خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع
  دئيعشلعرع آئرةك»ظاثلعدذق ؤة ظعتاظةت قعلدذق«: ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة حاقعرعلغان حاغداظذالر

ةتلةص مذنداق دئدع   ، ظذالنع مةقسةتلعرعضة ؤة خاتعرجةملعككة ظئرعشعدذ  تاظاالشذثا اهللا    ا :  دةص سىص مان
  . ةتكة ظئرعشكىحعلةردذرشذنداق آعشعلةر مةقس

)مأمعنلةرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعش ظىحىن، ظذالر اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ) صةيغةمبةر
ةت قعلدذق «: حاقعرعلغان حاغداظذالر  ةتنعث مةنعسع        دئيعشلعرع آئرةك »ظاثلعدذق ؤة ظعتاظ بذ ظاي
د   ةتادة مذن دة ق دعهةققع ار: اق دئ دة صةةم( دعنالرعظةنس ة  يغةمبةرآكع ةن بةيظةتك االمغا بةرض  ظةلةيهعسس

علةرنعث   ان آعش قا تالالنغ امعت      )قاتنعشعش ع س ذبادة ظعبن قان ظ عغا قاتناش ةدرع ظذرذش ان ؤة ب رع بولغ  بع
ثدة قايسع  عمةن ساثا ظىست   : نع ظةبذظذمةييةضة  غلع جذنادة ظبورعندعشعنعث ظ ئسةآراتقا حىشىص قالغاندا ق   

ارلعقعنع دةص ب    نعث قانداق هةقق   ئمةجبذرعيةت ؤة س   شذنداق  : غلع وقئرعندعشعنعث ظ  . يمذ؟ دئدع   ئرةعثنعث ب
هؤالالردا ةنعث مةجبذرعيعتعث بولسا قعيعن، ظاسان، ياقتذرعدعغان ؤة ياقتذرمايدعغان ظ       ئس : ظذ .  دئدع  ،قعل

االاهللا ( ذير تاظ ةيغةمبعرعنعث ب ذنعث ص ذنعثغ ) قلعرعنعذ ؤة ظ ذنعث،ذا بويسذنذشظاثلعشعث، ظ ث  ظ  ظأزةثنع
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ةقنع سأزلعشعث ؤة اهللا   صاي ةال بعلعشعث، ه عدعن ظ ذناهلعقع ظ تاظاالدعس دا ض ث ظالدع ان  ئنع ان يام ق بولغ نع
ذيرعمعغانال   نعث  تاظاال ظةضةر سةن اهللا   .باشلعققا قارشع حعقماسلعقعث الزعمدذر    ) مذسذلمان ( بولسا  ظعشقا ب

نعث آعتابعغا   تاظاالاهللا ) علماي بذ حاغدا ظذ ظعشنع ق        (،يرذلساث ذآعتابعغا قارشع آئلعدعغان بعر ظعشقا ب      
  .  دئدعكعن،ةضةشظ

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذداردانعث مذن ةتادة ظةب الم اهللا : ق ةن   تاظاالظعس ذنذش بعل ا بويس غ
اردذر   .بولعدذ  ةت بولذشتا ياخشعلعق ب ا، ظذنعث صةيغةمبعرعضة،  تاظااللعك اهللا ي سةمعمع . بعرلعشعص جاماظ غ

ارلعق مذسذلمانالرغا بولعدذ       مذسذلمانالرنعث باشلعق  ة ظأمةر ظعبنع        . عغا ؤة ب ةتادة يةن نعث مذنداق  خةتتاب ق
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع اهللا  : دئض المنعث تذتقذس االظعس وق   تاظ اله ي قا ظع ةد (دعن باش ؤة مذهةمم

 تاظاال اهللا رعش ؤة  ئرعش، ناماز ظوقذش، زاآات ب    ئدةص ضذؤاهلعق ب  ) نعث صةيغةمبعرع تاظاالظةلةيهعسساالم اهللا   
ة    ان آعشعض ة قعلغ عغا ظعض ذلمانالرنعث ظعش لعقعغا (مذس ذلمانالرنعث باش ةنع مذس تذر) ي ذ . بويسذنذش ب

  . ظةسةرنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلغان
ةيغةمبعرعنعث آأرسعتعص بةرضةن يوللعرعغا ؤة اهللا تاظاالاهللا  ا بويسذنذشقعال تاظاالنعث آعتابعغا، ص غ
  . ذرتآأص  آةلضةن هةدعس ؤة ظةسةر ناهايعتعص بويسذنذشقا بذيرذغارنعث باشلعقلعرع مذسذلمانالبذيرذغان
 اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلغان اهللا دعن قورققان ؤة ظذنعثغا تةقؤادارلعق قعلغان
علةر ةنع اهللا آعش اال ي ذيرتاظ ةيغةمبعرع ب ذنعث ص انالر ؤة اهللا ذ ؤة ظ الرنع قعلغ االغان ظعش ذنعث تاظ  ؤة ظ

انالر ؤة  تاظاال صةيغةمبعرع توسقان ظعشالردعن قايتقانالر، ظأتكىزىص سالغان ضذناهلعرع ظىحىن اهللا            دعن قورقق
يةنع دذنيا ؤة  بةختكة ظئرعشكىحعلةردذر غا تةقؤادارلعق قعلعدعغانالرتاظاالآةلضىسعدعكع ظعشلعرعدا اهللا 

   . تعن ساقلعنعص قالغذحعالردذرلعقمة يامانظاخعرةتتة بارلعق ياخشعلعققا ظئرعشكىحع ؤة هةم
 * * * * * * *  

 * (#θßϑ |¡ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝÎκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ÷ È⌡ s9 öΝ åκsE ötΒ r& £ã_ ã ÷‚u‹ s9 ( ≅ è% ω (#θßϑ Å¡ø)è? ( ×π tã$sÛ îπ sùρã ÷è̈Β 4 ¨βÎ) ©!$# 

7Î7 yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ∩∈⊂∪ ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™ §9$# ( χ Î* sù (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù Ïµø‹ n= tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq 

Ν à6ø‹n= tæuρ $̈Β óΟ çFù= ÏiΗ äq ( βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜè? (#ρß‰ tG ôγ s? 4 $ tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθß™§9 $# ωÎ) à≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7 ßϑø9 $# ∩∈⊆∪  
عقعغا اهللا حعقعشقا ظةمر قعلساث، حوقذم حعقعدعغانل) جعهادغا(ظةضةر سةن ظذالرنع ) مذناصعقالر(

اثالر، «ظئيتقعنكع، . بعلةن آىحلىك قةسةم قعلعدذ  ةص (قةسةم قعلم قةسعمعثالر يالغان، سعلةردعن تةل
دعغعنع ةن ) قعلعنع علةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن هةقعقةت ةت قعلعشتذر، اهللا س ةن ظعتاظ اداقةتلعك بعل س
بةرضة ظعتاظةت قعلعثالر، ظةضةر ظذالر اهللا غا ظعتاظةت قعلعثالر، صةيغةم«: ظئيتقعنكع، .53»خةؤةرداردذر

ةت قعلعشتعن( ا ظعتاظ ار، ) اهللا غ ةتكىزىش مةسظذلعيعتع ب ةلحعلعكنع ي ةيغةمبةرنعث ظ ا، ص اش تارتس ب
ةت قعلساثالر، ) ظةمرعضة (سعلةرنعث ظعتاظةت قعلعش مةسظذلعيعتعثالر بار، ظةضةر صةيغةمبةرنعث  ظعتاظ

  .54»ىشعنعشلعك قعلعص تةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتع بارهعدايةت تاصعسعلةر، صةيغةمبةرنعث صةقةت ح
االاهللا  ةيغةمبعرعنعتاظ ةر  ص ذظةض ا حعقعشقا ظ ذالرنع جعهادغ ا ظ دعغانلعقعغا اهللا بذيرعس ذم حعقع  ، حوق
عقالرغا مذنداق د      نعث نامع  اثالر، « :بذيرذدع شكة  ئي بعلةن آىحلىك قةسةم قعلعدعغان مذناص قةسةم قعلم

يةنع سعلةر  ساداقةتلعك بعلةن ظعتاظةت قعلعشتذر) ، سعلةردعن تةلةص قعلعنعدعغعنعقةسعمعثالر يالغان(
 سعلةرنعث قعلغان هةر    .دا بويسذنعسعلةرر ظةمةس صةقةت ظئغعزعثال   رداتعثاليلعة سعلةر ظةم  .قةسةم قعلماثالر 

رغا ظئرعشعش ظىحىن،    سعلةرنعث رازعلعقعثال :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . بعر قةسعمعثالر يالغاندذر  
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ايدا بةرمةيدذ    (ظذالر سعلةرضة قةسةم ظعحعص بئرعدذ، سعلةر ظذالردعن رازع بولساثالر   ، حىنكع  )بذ ظذالرغا ص
  .))1اهللا صاسعق قةؤمدعن رازع بولمايدذ

   ،دع ان قعلعؤال ةملعرعنع قالق ان قةس ذالر ظأزلعرعنعث يالغ دعن ) آعشعلةرنع(ظ ةنعث يولع ةنع (الل ي
ةنعث دعن دعنالل ان  ) ع ةن يام لعرع نئمعدئض ذالرنعث قعلمعش تع، ظ ذالرنعث  ))2!توس انحعلعق ظ ةنع يالغ  ي

ة  .  سأزلعرعدعمذ يالغان سأزلةيدذظادةتتعكع هةتتا ظذالر    .تةبعظعتعضة ظايلعنعص آةتكةندذر    اهللا تاظاال بذ هةقت
دع  داق دئ ث  : مذن عقالرنعث ظأزلعرعنع ةيغةمب  (مذناص االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس ار  ) ةرلعكعنعمذهةمم ظعنك

ة  اب بذرادةرلعرعض ةهلع آعت ان ظ ة   «: قعلغ ةن بعلل علةر بعل ذم س ز حوق ةثالر، بع ذثالردعن حعقعرعؤئتعلس يذرت
ة         ايمعز، سعلةرض ةت قعلم ة ظعتاظ قا ظادةمض ابعغا باش ثالر هئس علةرنعث زعيعنع عز س ز، هةرض ص آئتعمع حعقع

ز   اردةم بئرعمع ة ي ذم سعلةرض ا حوق ذرذش ظئحعلس كةن» ظ ذؤاهلعق  دئيعش ة ض ذ؟ الل لعكعنع آأرمعدعثم
عقالر ظذالر بعلةن بعللة                   بئرعدذآع، مذناصعقالر حوقذم يالغانحعالردذر، ظةضةر ظذالر هةيدةص حعقعرعلسا، مذناص
ىز          ذ ي ةن تةقدعردعم دذ، بةرض اردةم بةرمةي ذالرغا ي عقالر ظ ا، مذناص ذرذش ظئحعلس ذالرغا ظ ةر ظ دذ، ظةض حعقماي

   .))3ب ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذظأرىص قاحعدذ، ظةهلع آعتا
اهللا غا ظعتاظةت قعلعثالر، صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر «:ظئيتقعنكع  نعث تاظااليةنع سعلةر اهللا

   .آعتابعغا ؤة صةيغةمبعرعنعث آأرسةتكةن يولعغا ظةضعشعثالر
 ذالر ةت قعلعشتعن (ظةضةر ظ ا ظعتاظ ةيغةم     باش تارتسا ) اهللا غ ةنع ظةضةر سعلةر ص بةر سعلةرضة  ي

ةتكىزىش  ،تارتساثالر ؤة ظذنع تاشلعؤةتسةثالر  لعص آةلضةن هةقتعن باش   ئظ ةلحعلعكنع ي ةيغةمبةرنعث ظ ص
ار  ظذلعيعتع ب ذنعث اهللا  مةس ةنع ظ اال ي عدعن تاظ ةتكىزىش   ة ظتةرعص ةتنع ي عنع ؤة ظامان ةن ؤةزعص ؤةتعلض

اردذر المةسظذلعيعتع  ةت قعلعش مةسظذلعيعتعثال .  ب ار سعلةرنعث ظعتاظ ةنع سعلةرنعث ظذنع قوبذل    ر ب ي
  . رىش مةسظذلعيعتعثالر باردذرأحة ظعش آعيوقعلعش، ظذلذغالش ؤة ظذنعث تةلعؤع ب

 ةت قعلساثالر ) ظةمرعضة(ظةضةر صةيغةمبةرنعث ةت تاصعسعلةر ،  ظعتاظ ةيغةمبةرنعث    هعداي ةنع ص ي
قا باشال   ول تئصعش وغرا ي ذيرذقعغا بويسذنذش ت االاهللا . دذيب ذ تتاظ دع  ظ داق دئ ةتلةص مذن ع سىص : وغرا يولن

)ذ دذر       ) ظ ةنعث يولع ان الل اس بولغ ة خ ع ظأزعض علةرنعث هةممعس دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن . ظاس
   .))4بعلعثالرآع، هةممة ظعش اللةغا قايتعدذ

صةيغةمبةرنعث صةقةت حىشعنعشلعك قعلعص تةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتع بار« اهللا تاظاال بذ هةقتة 
دعمذن تذر  : داق دئ ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس اب  . س ظذلعيعتعمعز هئس ث مةس بعزنع
تذرئظ ةن )5( لعش ذالرغا(س ةقةت -ؤةز ) ظ ةن ص ن، س عهةت قعلغع ذالرغا( نةس عهةت -ؤةز ) ظ  نةس

  .)6(ظةمةسسةن) يةنع ظذالرنع ظعمانغا مةجبذرلعغذحع(قعلغذحعسةن، سةن ظذالرغا مذسةللةت 
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت96 سىرة تةؤبة )1(
  .  ـ ظايةت2 سىرة مذنافعقذن )2(
  .  ـ ظايةتلةر12 ــــ 11 سىرة هةشعر )3(
  .  ـ ظايةت53 سىرة شذرا )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40 سىرة رةظعد )5(
  .  ـ ظايةتلةر22 ــــ 21 سىرة غاشعية )6(
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ذرذن   ذالردعن ب ة، ظ ان آعشعلةرض ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ع ظعم اهللا ظعحعثالردعك

ظأتكةنلةرنع زئمعندا هأآذمران قعلغاندةك، ظذالرنعمذ حوقذم هأآىمران قعلعشنع، ظذالر ظىحىن تاللعغان 
الندذرذص بئرعشنع دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا ظاي

يعن  دعن آئ ؤةدة قعلدع، ظذالر ماثا ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدع
  .55آاصعر بولغانالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر

  لةرنع هأآىمران قعلعشقا بةرضةن ؤةدعسع توغرعسعداعننعث مأمتاظاالاهللا 
ذ، اهللا  ةيغةتاظاالب ث ص أآ ىمبعرعنعث ظنع حع ؤة ه ول باش ة ي ةتلعرعنع آعشعلةرض مران ىمم

ةن ت   ذالر بعل ةهةرلةرنع ب دعغانلعقع، ش ذنعدعغانلعقع ؤة  ةيزىقعلع ذالرغا بويس علةرنعث ب دعغانلعقع، آعش
ذ         ذالرنع ش دعغانلعقع ؤة ب دذرذص بئرع ا ظايالن عنع ظامانلعقق دعغان قورقذنحعس علةردعن آئلع ذالرغا آعش ب

علةرنعث  تعآعش ىزدعنظىس أآىم يىرض ص قع ه دة دعغانلعقععيودعغان قعلع ةن  هةققع ة بةرض صةيغةمبعرعض
 صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   .رذنلعدع و بذ ؤةدعسعنع ظ   تاظاال اهللا   !غا هةمدذساناالر بولسذن  تاظاال اهللا   .ؤةدعسعدذر

اي   ات بولم ع ؤاص ذرذص اهللا  تئخ االت ة    تاظ ةهرةيننع، ظ ةرنع، ب ةآكعنع، خةيب ة م رعم ئيرةب  صةيغةمبعرعض
ةردع              ةتهع قعلعص ب ةرلعرعنع ص  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم هةجةر ؤة شامنعث      .ظارعلعنع ؤة يةمةننعث هةممة ي

، معسعر   رذمنعث صادعشاهع هعرةقل   . ظالدع )يةنع جعزية  (مععلأ باش ت  دعنت صةرةسلةر وبةزع يةرلعرعدعكع ظ  
اهع     ث صادعش ةؤقعس، ظامماننع اهع مذق كةندعرعيةنعث صادعش يعن   ؤة ظعس هةمةدعن آئ تانغا ظةس ؤة هةبةشعس

ان نةجاشع  اه بولغ ارلعقالرصادعش االمغا هةد قات ةؤةتتع عي صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةر ظ االاهللا  .ةل عغا  نةجاشتاظ
   !رةهمةت قعلسذن ؤة ظذلذغلعسذن

أز رةهمعتعضة ظ        ، صةيغةمبعرعضة ظأزعنعث قئشعدعكع ظعززةتنع خاالص         تاظاال اهللا   ئتعص  لعص آئ ظذنع ظ
 ظذنعث مةسظذلعيعتعنع ظذنعث خةلعصعسع ظةبذبةآرع سعددعق        تاصتذرغاندا، ؤاصات   نعةمبةرظةلةيهعسساالمصةيغ

ة دعظىستعض ئلعص      . ظال تعن آ ايرعلعص حعقعش يعن ظ اتعدعن آئ االمنعث ؤاص ةآرع صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ظةبذب
ان حئحعال ة يعغدع ثحعقق ر يةرض ذقنع بع ارعلعنع مذستةهكةملةشت .غذل رعم ظ ةرةب يئ ع  ظ د ظعبن ىردع ؤة خالع

الرنعث شةه     ذنلعرعنع صارس الم قذش حعلعقعدا ظعس ذنعث باش ذ ظةنه د رةزعيةلاله ةؤةتتع عؤةلع ة ظ ذالر .رعض  ظ
ةه  الرنعث ش م عصارس ر قعس ألتىردع    عرعدعن بع ذنلعرعنع ظ ذالردعن نذرغ دع ؤة ظ ةتهع قعل ةآرع .نع ص  ظةبذب

لعقعدا بعر قعسعم ظةسكةرلةرنع شامغا        همراةث ه ظذبةيدة ؤة ظذنعث بعلةن بعللة بولغان قذماندانالرنع           ظةبذ
عرغا    حعلعقعدا معس ذنعث باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظ ةمرع ظعبن كةرلةرنع ظ عم ظةس ر قعس ةؤةتتع ؤة بع ظ

ات ؤاقتعدعال بذسرا، دةمةشعق ؤة            ةؤ شامغا ظ  .ظةؤةتتع ذ ظعككع يةرضة   ب ةتعلضةن ظةسكةرلةر ظةبذبةآرع هاي
  .معسعنع صةتهع قعلدعقاراشلعق بولغان هذراننعث هةم

االاهللا  االصتاظ ع خ عدعكع ظعززةتن ث قئش ة ظأزعنع ذنع  ، ظةبذبةآرعض ة ظظ أز رةهمعتعض لعص ئظ
ةآرع اتنعظةبذب تذرغاندا، ؤاص االاهللا (  تاص ة  )تاظ ذنع خةلعص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ا ظأم ةآرعنعث دعلعغ  ظةبذب
  .علدعتا قامةت ظئيذشنع سئلعش بعلةن مذسذلمانالرغا حوث نوقعلعص ق
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ظذلعيعتعنع ت    أز مةس يعن ظ دعن آئ ذ ظةبذبةآرع ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله دع وظذم ادا قعل ذق ظ ا .ل  دذني
ا    تا ؤة ظادعللعقت تةهكةم تذرذش ة مذس ا  هةقعقةتت ةيغةمبةرلةردعن قالس ذدةآتعن   ص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم

عنعث  نعمئممعسع، معسعر ز  ةه ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث هاياتعدا شام شةهةرلعرعنعث           .نع آأرمعدع عبعر
ع الرنعث زهةممعس دع   عمئ ؤة صارعس ةتهع قعلعن مع ص أص قعس ث آ رانعث.نعنع عنع آعس ذردع  هةيؤعس ة ظ  . يةرض

 قةيسةرنع قوغالص   .كعرلةص آعردع  حضعحة ظع  عظذنعثغا قاتتعق ظاهانةت قعلدع ؤة ظذنعث دألعتعنعث ظعحكعر          
ذنعث قعرعصحعق دععلو شامنع ظ ةتهع قعلع. دعن تارتعؤال اردعشص ةدةر ب ةتتا قذستانتعيعضة ق ذ ظعككع . ه  ظ

االم            عنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ال ـ دذنياس ث م داهأآىمراننع ات ؤاقتع ةندةك ؤة ؤةدة  هاي ةؤةر بةرض  خ
  .  نعث يولعغا ظعشلةتتعتاظاالقعلغاندةك اهللا 
نع بغةر ة  ؤ شةرقزامانعدا ظعسالم دألعتعنعث حعضراسع      رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث    ظوسمانظاندعن    ث تةرةص

اردع ئضعحة ي سععظةث ظعحكعر  انعية،   غةرب  .تعص ب آيانغا  و، قعرؤان ؤة ظ )سعصرذس (قعبرعس   تةرةصتعن ظعسص
ةتهع قعلعندع          عرعياندعشعدعغان سةبتةتة شةه     تةرةصتعن  شةرق . ضعحعلعك بولغان شةهةرلةرنعث هةممعسع ص

و عحعلعك يع شةهنعثجذثض اردعئرلعرعض دع .تعص ب را ظألتىرىل ذنعث. آعس اهلعق   ظ ىتىنلةي  أدصادعش ع ص لعت
دعةب ةه   .ربات بول ةهؤاز ش ان ؤة ظ راق، خذراس دع عرلعرع ظع ةتهع قعلعن ذلمانالر ت . ص ث  معللعتعركى مذس نع

ا صادعشاهع بولغا    .لعص باردع ئعرغعنحعلعك ظ قظعحعدة حوث    ان ن ظذالرنعث ظةث آاتت  هاالك  تاظاال نع اهللا ع خاق
دع ةرق .قعل ةرب ؤة ش ةر مأمعنلأتعن تغ لعقع لةمل ع ظوسمانةرنعث باش ةففان ظعبن دعئغا يعغعص آظ ذ .لعن  ب

ادا ظئلعشع ظىحىن     عضةنضةنلعكأ، ظذنع ظعقذغانلعقوظذنعث قذرظاننع ظ   ؤة قذرظاننع هةممة مذسذلمانالرنعث ي
  .  بعلةن بولغاندذرتوصلعغانلعقعنعث بةرعكعتع) آعتاب قعلعص(

 ماثا  تاظاال اهللا «: ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعمام مذسلعم صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئ    
ةردع   اتالص ب ع ق ذنعث  .زئمعنن ةن ظ ةرق م ةرب ؤة ش أرد غ لعرعنع آ اهلعقع  ى ظ.مى تةرةص ث صادعش ممعتعمنع

  . »تعدذئيئرعضعحة ضةن يعلرئزئمعننعث ماثا قاتلعنعص ب
ةيغةمبعرع   ظاالتا اهللا .دذق ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ؤةدة قعلغان ظعشالرنع آأر  تاظاالبعز اهللا     ؤة ظذنعث ص

ان ؤةدة( عتراس) قعلغ اال اهللا .قا حعقت انعمعزدا تاظ ان ظعم ة بولغ ذنعث صةيغةمبعرعض ة ؤة ظ  دعن ظأزعض
تةهكةم قعلعش ىآرع ظ نععمذس ةن ش ول بعل دعغان ي أزع رازع بولع زدعن ظ قا يئيتعئ ؤة بع عنعش  تةآلعش

   !تعلةيمعز
ان ؤة ياخشع ظ ان ظئيتق ذالردع اهللا ظعحعثالردعكع ظعم ة، ظ ان آعشعلةرض ةرنع قعلغ ذرذن ةمةلل ن ب

نع، ظذالر ظىحىن تاللعغان  ظذالرنعمذ حوقذم هأآىمران قعلعشمران قعلغاندةك،ىظأتكةنلةرنع زئمعندا هأآ
دعنعنع حوقذم مذستةهكةم قعلعص بئرعشنع ؤة ظذالرنعث قورقذنحعسعنع ظامانلعققا ظايالندذرذص بئرعشنع 

يعن ؤةدة قعلدع، ظذالر ماثا ظع  دعن آئ بادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةيدذ، شذ ؤةدع
ةتنعث مةنعسع هةققعدة رةبعظ ظعبنع ظةنةس        آاصعر بولغانالر اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر  بذ ظاي

 10ة   صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعلعرع مةآكعد     :ظالعيةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظةبذ
ئقعن ا ي اال اهللا ،يعلغ كة ؤة شتاظ ر اهللائ تةرةص وق بع الغ رعكع ي عع ادةت قعلعشقا مةخص اقعردعي ظعب ذالر . ح  ظ

ق( ذن) داؤاملع ايتتعحقورق دة ياش قعمذ ب. ظعحع ذرذش قعلعش ذالر ظ دعذ ظ ة .يرذلمعغان ظع يعن مةدعنعض  آئ
نع آاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا     ر ظذال تاظاال مةدعنعضة آةلضةندعن آئيعن اهللا  .هعجرةت قعلعشقا بذيرذلدع  

ذيرذدع ذن  .ب ذ قورق ذالر مةدعنعدعم ايتتع ح ظ دة ياش ذالر. ظعحع ة ظ ع رالو ق هةمعش ئلعص يانلعرعن دا ظ  لعرع
ر.يىرةتتع ذالر شذنداق مةزضعل بع رع. ياشعدع ظ ع اهللا:  ساهابعالردعن بع ةيغةمبعرع ظ ز مةثض!نعث ص  ى بع

.  دئدع ؟ذد آىن آةلمةم   ياشايدعغان سعز رالوعز؟ بعزضة خاتعرجةم ؤة ق   عمد ظعحعدة ياشام   حمذشذنداق قورقذن 
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رعثالر   «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم يعن بع دعن آئ ر ؤاقعت ظأتكةن از بع وق  ىمأت) داعلوق(ظ ذحذقع ي رنعث ص
دا دة  ،هال علةرنعث ظعحع وص آعش ر ت ث   بع ةن تعزلعرعنع ة تعكلةنض ذص ظىستعض ع قوي ازادة، قوللعرعن   ظ

  . دئدع»  زامان آئلعدذظولتذرااليدعغان
ةيغةمبعرعنع ظةرةب يئرعم ظار   تاظاال  ظاندعن اهللا  . بذ ظايةتنع حىشىردع  تاظاالاهللا    ظىستعدعن لعنعث  ع ص

 تاظاال  ظاندعن اهللا  .راللعرعنع تاشلعدع و ؤة ق ظئرعشتع ظذالر خاتعرجةملعككة بعلةن  شذنعث . قعلدذردع غةلعبة
ة ظ أز رةهمعتعض ةيغةمبعرعنع ظ ةتتع لعصئص ذالر  .آ ذمظ ةر رةزعيةلالهذظةنه ةآرع ؤة ظأم ة ظةبذب الرنعث ايةن

دا ؤة  مانزامانع دا     ظوس ةم هال ةدةر خاتعرج ة ق ىز بةرضةنض عتنة ي اآع ص دا ت ذنعث زامانع ذ ظةنه  رةزعيةلاله
توساقالرنع، تةآشىرضىحعلةرنع ؤة    ظذالر    بعلةن   شذنعث  . ظاندعن ظذالرنعث ظعحعضة قورقذنح آعردع        .ياشعدع

ا  انلعق س ادعمالرنعظام ىحعقلعغذحع خ ادعمالرنع  لةرنع تةآشىرض اقلعغذحع خ انلعق س ص ة ص، ظام يدا قعلع
العملعرع   .ظأزضةرتعلدع هةم   آعرضىزدع ؤة ظذالرنعث هالعمذ     ظأزضعرعش ةزع سةلةص ظ ظةبذبةآرع ؤة ظأمةر   :  ب

ةتنع   قعرعقعيذ  ،رةزعيةلالهذ ظةنهذماالرنعث هأآىم سىرضةن ؤاقتع قذرظاندا آأرسعتعلضةندةك هةقتذر دةص            ظاي
  . قذدعوظ

اهللا تاظاال بذ   .  دئدع ،بذ ظايةت بعز قورقذنح ظعحعدة ياشعغان ؤاقتعمعزدا حىشكةن     : ظعبنع ظازعببةرا  
اد ظئتعثالرآع   :  مذنداق دئدع  هةقتة أز ؤاقتعدا سعلةر        ي از سانلعق بولذص، بوزةك       عزئم) مةآكة (، ظ نعدا ظ

ع   دعثالر، آعش ان ظع رعكالر (لةر قعلعنغ ةنع مذش االن         )ي ث ت ىآىر    ـ نع اتتعثالر، ش عدعن قورق اراج قعلعش  ت
اردعمع بعلةن سعلةرنع        ) بةدرع ظذرذشعدا  (يةرلةشتىردع،  ) مةدعنعدة(قعلعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع      أز ي ظ

   .)1(نع رعزعق قعلعص بةردع) يةنع غةنعمةتلةر(سعلةرضة هاالل نةرسعلةر . آىحلةندىردع
ان ظئيت ذرذن اهللا ظعحعثالردعكع ظعم ذالردعن ب ة، ظ ان آعشعلةرض ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ق

 تاظاالاهللا  )نع ؤةدة قعلدع ظذالرنعمذ حوقذم هأآىمران قعلعش(مران قعلغاندةكىئمعندا هأآظأتكةنلةرنع ز
ان  ع توغرعسعدا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة دئضةن سأز         عمران قعلغانلعق ىكعلةرنع هأآ عظعلضعر نع باي

 نعدا عزئم) عسعر م(نعثالرنع هاالك قعلعشع،     عصةرؤةردعضارعثالرنعث دىشم   «: مذسا : ذنداق دئدع  قعلعص م 
ع     دعغانلعقعثالرغا قارش ش قعلع داق ظع علةرنعث قان ع، س علةرنع دةسسعتعش ا س ذالرنعث ظورنعغ ظ

  .))2دئدع» مذهةققةقتذر
 ز عر(بع رادة   زئمعن) معس نع ظع ةت قعلعش ا مةرهةم وزةك قعلعنغانالرغ دا ب زع ذالرنع .قعلعمع  ظ

ذنعث     عرظةؤن ؤة ظ ذالرنع ص نع، ظ حعالردعن قعلعش ةؤمعنيولباش ة(عث ق رادة   ) مىلكعض نع ظع س قعلعش ؤارع
هامانغا  ) ؤةزعرع ( قذؤؤةتكة ظعضة قعلماقحعمعز، بعز صعرظةؤنضة،   –آىح   عدازئمعنقعلعمعز، ظذالرنع معسعر    

ةنع بةنع ظعسراظعلنع    (عن قورقعدعغان نةرسعنع    د) يةنع بوزةك قعلعنغانالر  (ؤة ظذالرنعث قوشذنعغا ظذالر   ي
  .)3(آأرسعتعمعز) معسعرغا هأآىمران قعلعشنع

 ص بئرعشنع تةهكةم قعلع ذم مذس ع حوق ان دعنعن ىن تاللعغ ذالر ظىح دع(ظ ة )ؤةدة قعل ذ هةقت  ب
ذص آةل    ةلحع بول االمنعث قئشعغا ظ ةم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع هات ةدع ظعبن االم ظ ةندة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ض

ذنعثغا  ع«: ظ ةن؟)4(هعرعن دع »  بعلةمس ةدع. دئ دعم : ظ ئكعن ظاثلع ةن ؤة ل دع،بعلمةيم .  دئ
 بذ  تاظاال  اهللا ،بعلةن قةسةم قعلعمةنكع     اهللا نعث نامع     جئنعم قولعدا بولغان زات   «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم

ذنداق   ع ش ةدعنن ال ،آعذدع  يةتكىز صةللعض ةتتا ظاي عنعث ه ،الر ه ر آعش ص  لعقهمراة بع دعن حعقع عز هعرع عس
                                                 

  .  ـ ظايةت26 سىرة ظةنفال )1(
  .  ـ ظايةت129ىرة ظةظراف  س)2(
  .  ـ ظايةت6 ـــ ـ5 سىرة قةسةس )3(
  .  آذصعغا يئقعن بعر يةر)4(
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ايلعقلعرعنع ظاحعسعلةر              ئآةبعنع تاؤاص قعلغعلع آ    » لةلةيدذ ؤة سعلةر شةآسعز آعسرا ظعبنع هذرمذزنعث ب
دع ةن. دئ ذ  : م ع هذرمذزنعثم را ظعبن دعم؟آعس االم.  دئ ة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع  ،هةظ را ظعبن  آعس

ا شذنداق بئرعلع    .هذرمذزنعث ذنع بعر،آعدذ مال ـ دذني دذمذ هةتتا ظ ذل قعلماي ةدع . دئدع»  آعشع قوب ظ
ةم  ع هات ال : ظعبن دعن ظاي عهعرع عنعث ه  آعش ر آعش ع     همراة بع اؤاص قعلغعل ةبعنع ت ص آ عز حعقع لعقعس

ايلعقلعرعنع        ،يدعغان ظعشمذ بولذص بولدع   لةلةئآ  ظعحعدة  قولغا ظالغانالرنعث   مةن آعسرا ظعبنع هذرمذزنعث ب
سعمذ شةآسعز   ظىحعنحع ،نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع       اظاالت جئنعم قولعدا بولغان زات اهللا       .بار ظعدعم 
  .  دئدع، ظذنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم دئضةن، حىنكع.بولعدذ
 دذ  ظعمام ظةهمةد ظةنةستعن     ظذالر ماثا ظعبادةت قعلعدذ، ماثا هئح نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةي

ةيغةمبةر  مةن ظئ : نع رعؤايةت قعلعدذ  ضةنلعكعمذظاز ظعبنع جةبةلال رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئ        شةآكة ص
دعمضعشعؤظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعغا معن ةن صةيغةمبةرظةلةيهع.الغان ظع ةن بعل دا  م سساالمنعث ظارعلعقع

ةر  ةقةت ظئض دع  ص اغعحعال بارظع عدعكع ي االم. نعث ظارقعس ذظاز «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع م دع» !ظ ةن. دئ : م
ةيغةمبعرع ،خوش  از ماثغاندعن آئيعن  .  دئدعم ! ظع اهللا نعث ص  ظع مذظاز«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بعر ظ

ةل   ع جةب دع » !ظعبن ةن . دئ ةيغةمبعرع   : م ث ص ع اهللا نع وش ظ دعم ! خ از   . دئ ر ظ االم بع صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةيغةمبعرع   ،شوخ : مةن . دئدع » ! ظعبنع جةبةل  ظع مذظاز«: ماثغاندعن آئيعن يةنة  . دئدعم !  ظع اهللا نعث ص

اهللا : مةن . دئدع »  هةققعنع بعلةمسةن؟    ظىستعدعكع نعث بةندعلةرنعث    تاظاالاهللا  «: بةرظةلةيهعسساالمصةيغةم
نعث  تاظاالاهللا شةك شذبهعسعزآع،     «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلعدذ، دئدعم      تاظاال

ةرنعث  تعدعكعبةندعل ذالرنعث اهللا  ظىس ةققع، ظ ئر  تاظاال ه عنع ش ئح نةرس ا ه ةي اهللا غ ا تاظاالعك آةلتىرم غ
عدذر ادةت قعلعش دع» ظعب يعن  .دئ دعن آئ از ماثغان ر ظ االم بع ذظاز«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع م ع ظ  ظعبن

ةيغةمبعرع    ،خوش: مةن. دئدع» !جةبةل ةر   «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . دئدعم !  ظع اهللا نعث ص مذبادا بةندعل
ةر تاظاالاهللا  ا، بةندعل ادةت قعلس ذنداق ظعب ا ش ث تاظاالنعث اهللا غ تعدةنع ارلعقعنع  ظىس ةققع ب داق ه  قان

ةن؟ دع» بعلةمس ةن.دئ االاهللا :  م دعم   تاظ دذ، دئ ةيغةمبعرع بعلع ذنعث ص االم.  ؤة ظ : صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةك               « ةرنعث  ـ ش عزآع، بةندعل ث تاظاالاهللا شىبهعس تعدعكعنع ةققع، اهللا ظىس ذالرنع  تاظاال ه ث ظ نع

   .  هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان بذ.دئدع» ظازابلعماسلعقعدذر
 ذحعالردذر دعن حعقق ث ظعتاظعتع انالر اهللا نع عر بولغ يعن آاص دعن آئ ذ ؤةدع ا   ش ةنع آعمكع ماث ي

قعدعن حعقعص آةتكةن بولعدذ ؤة شذنعث بعلةن ظذ        ذ ظذ صةرؤةردعضارعنعث بذير ،بويسذنذشتعن حعقعص آةتسة 
آعشعلةرنعث ظعحعدة   ـ   !ظذالردعن رازع بولسذن   تاظاال اهللا ـ الر  بع ساها . بولعدذ لغان قع حوث ضذناه يئتةرلعك

ةن    تاظاالاهللا  ع بعل ان دعل ذيرذقلعرعنع ج ث ب دعغانالر ؤة اهللا  و ظنع اتاظاالرذنالي ىتىنلةي غ ذنعدعغانالر   ص  بويس
ذال    يعن ظ االمدعن آئ ا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا(نعث ربولغاحق ذ ظأزل ) دعنغ ان ياردعمعم ا  قعلغ ة يارعش عرعض

ةردع    تاظاال  اهللا .لةردة ظىستىن قعلدع     غةرب ؤة   شةرقنعث سأزعنع   تاظاال اهللا   ،بولذص اردةم ب  . ظذالرغعمذ حوث ي
 آعشعلةر  كع ظةمما ظذالردعن آئيعن. ظذالر باشقا آعشعلةرضة ؤة باشقا شةهةرلةرضة هأآىمرانلعق قعلدع     اشذث
ذيرذقلعرعنع ظ تاظاالاهللا  ةزع ب ث ب تا ونع دع،  سرذنالش ان ظع ذالرنعث ةل قارعغ ةظ لعرعمذ  غةلعب  قعلعص حعقعش

ذص   ا بول ة يارعش دعن(ظأزلعرعض ةتتع أت) بذرذنقعالرنعثكع ةص آ االم. (ؤةنل  نعثصةيغةمبةرظةلةيهعسس
وقعلعص  بذ هةرضعز   ،ؤةنلةص آةتكةن بولسعمذ   أ قعلعشلعرع بذرذنقعدعن ت   غةلعبةممةتلعرعنعث  ىظ تعدعغان  ئ آي

دذ ىص قالماي ة حىش داق  ) دةرعجعض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةق     ظىممعتع«: دئض علةر ه ىم آعش ر تىرآ دعن بع تعدةم دذظىس ذالرنع  .  بولع ظ

. »ياردةمسعز قويغانالر ؤة ظذالرغا قارشع تذرغانالر تاآع قعيامةت آىنعضعحة ظذالرغا زعيان يةتكىزةلمةيدذ           



  
  
  
  

 

 331                                                                                                      رنذ سىرة ـ 24
 عقذرظان آةرعم تةصسعر

w
w

w
.m

unber.org

ةبع ثتاظاالاهللا  «:ر رعؤايةتت ذيرذقع آةلضنع دذ ةحع ب ة بولع ذالر شذنداق هالةتت دع»  ظ ةت قعلعن . دةص رعؤاي
ة ر رعؤايةتت ذالر د:بع ةتتا ظ ةن ظ ة ه ال بعل دع» ةرذش قعلغذحذجج ةت قعلعن ة . دةص رعؤاي ر رعؤايةتت ة بع : يةن

ةمنعث ظ« ةتتا مةري ك وه ا حىش ع ظعس دذ ةحعغل ة بولع ب هالةتت ذالر غالع دعد»  ظ ةت قعلعن ذ . ةص رعؤاي ب
  . مذ قارشعلعق يوقتذرع قار مةزمذن جةهةتتة ظأزظارارعؤايةتلةرنعث هةممعسع توغرا ؤة بذالرنعث ظارعسعدا

 * * * * * * *  
 (#θßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™ §9$# öΝà6 ¯= yès9 tβθçΗ xq öè? ∩∈∉∪ Ÿω ¨ t|¡øt rB tÏ%©! $# 

(#ρã x x. šÍ“ Åf÷è ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ãΝ ßγ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( }§ø⁄Î6 s9 uρ ãÅÁ yϑ ø9 $# ∩∈∠∪  
اهللا نعث رةهمعتعضة ظئرعشعشعثالر ظىحىن ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، صةيغةمبةرضة ظعتاظةت 

 دةص ظويلعمعغعن، ظذالرنعث جايع عدا اهللا نعث ظازابعدعن قئحعص قذتذالاليدذزئمعن آاصعرالرنع . 56قعلعثالر
  . 57!دوزاخ بولعدذ، دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي

يرذش، آاصعرالرنعث ظاجعزلعقعنع ذغا بويسذنذشقا بتاظاالرعشكة ؤة اهللا ئناماز ظوقذشقا، زاآات ب
  بايان قعلعش ؤة ظذالرنعث ظاخعرقع جايع توغرعسعدا

اال اهللا  ش  تاظ ةت قعلع ة رةهم ىن   مأمعنلةرض ة ش   ظىح ذ ظايةتت ذالرنع ب ر اهللا   ئظ وق بع ا تاظاالرعكع ي غ
ئقعر       اجعز ؤة ص قا، ظ ادا قعلعش ازنع ظ ان نام ارةت بولغ تعن ظعب ادةت قعلعش ش الرظعب اردةم قعلع ةت غا ي  مةقس

 زاآاتنع بئرعشكة ؤة مذشذ ظعشالردا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث آأرسعتعص بةرضعنعنع قعلعشقا               قعلعنغان
  . بذيرذدعقا ؤة توسقعنعدعن يئنعش

 مذنداق  اهللا تاظاال بذ هةقتة  .قعلعدذ ظذنعثغا شةآسعز ياردةم     تاظاالآعمكع مذشذ ظعشالرنع قعلسا اهللا      
ياخشع ظعشالرنع   ) آعشعلةرنع ( بعرع بعلةن دوستتذر، ظذالر       -مأمعن ظةرلةر، مأمعن ظايالالر بعر      : دئدع

ا ؤة اهللا        ) ولذق ت(قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعشالردعن توسعدذ، نامازنع          ادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ، اهللا غ ظ
  .))1نعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدذ، ظةنة شذالرغا اهللا رةهعم قعلعدذ

 عدا اهللا نعث ظازابعدعن قئحعص قذتذالاليدذ دةص ظويلعمعغعنزئمعنآاصعرالرنع يةنع ظع مذهةممةد! 
ةتكةن ؤة س    علعق آأرس اثا قارش ةن س ار قعلئس انالرنع نع ظعنك ذالر(غ االاهللا ) ظ ة  تاظ اجعز هالةتك نع ظ

اجعز هالةتكة آةلتىرةلمةيدذ    تاظاال  ظذالر اهللا  .آةلتىرةلةيدذ دةص ضذمان قعلمعغعن       تاظاال  اهللا .نع هةرضعزمذ ظ
ادعردذر) خالعغعنعنع قعلعشقا (ظذالرغا   ةن   تاظاال  اهللا .ق ازاب بعل اتتعق ظ  ظذالرنع شذنعثغا ظاساسةن ظةث ق
  :  مذنداق دئدعتاظاال، شذثا اهللا ظازاباليدذ
ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ، دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي! دئضةن عمئيةنع آاصعرالرنعث جايع ن

  !رذنو يامان ظنئمعدئضةن  ظورنع ؤةجاييامان 
 * * * * * * *  

 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ ø↔ tG ó¡uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈yϑ ÷ƒ r& tÏ% ©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè= ö7 tƒ zΝ è= çt ù: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

y]≈ n= rO ;N §̈ tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7 s% Ïο 4θn= |¹ Í ôfx ø9 $# tÏm uρ tβθãè ŸÒs? Νä3 t/$u‹ ÏO zÏiΒ Ïο u Îγ©à9 $# .ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Ïο 4θn= |¹ Ï !$t±Ïè ø9$# 4 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71 سىرة تةؤبة )1(
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ß]≈ n= rO ;N ü‘ öθtã öΝ ä3©9 4 }§øŠ s9 ö/ ä3ø‹ n= tæ Ÿω uρ öΝ ÎγøŠn= tæ 7y$uΖã_ £èδ y‰ ÷èt/ 4 šχθèù §̈θ sÛ /ä3ø‹ n= tæ öΝ à6àÒ÷è t/ 4’ n? tã 

<Ù÷è t/ 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ß Îit7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Ï= tæ ÒΟŠ Å3xm ∩∈∇∪ #sŒÎ) uρ x n= t/ ã≅≈ x ôÛF{$# ãΝ ä3ΖÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# 

(#θçΡ É‹ø↔ tF ó¡u‹ ù= sù $ yϑ Ÿ2 tβ x‹ø↔ tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö6 s% 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ß Îi t7ãƒ ª! $# öΝ ä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠ Ï= tæ 

ÒΟŠ Å6xm ∩∈∪ ß‰Ïã¨uθs) ø9$# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# Ÿω tβθã_ ö tƒ % [n% s3ÏΡ }§øŠn= sù  ∅ ÎγøŠ n= tæ îy$sΨ ã_ βr& š∅÷èŸÒ tƒ 

 ∅ßγ t/$uŠÏO u ö xî ¤M≈ y_ Îh y9 tFãΒ 7π uΖƒÍ“ Î/ ( βr&uρ š∅ øÏ ÷ètF ó¡o„ Öö yz  ∅ßγ ©9 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Ï= tæ ∩∉⊃∪  
سعلةرنعث قذللعرعثالر، حأرعلعرعثالر ؤة ظعحعثالردعكع باالغةتكة يةتمعضةن بالعالر ! ظع مأمعنلةر

آعيعمعثالرنع سالغان حئغعثالردا ؤة خذصتةندعن آئيعن ) ظذخالش ظىحىن(ناماز بامداتتعن بذرذن، حىشتة 
ظىح ؤاقعت سعلةرنعث ) بذ(سعلةردعن ظعجازةت سورعسذن، ) يئنعثالرغا آعرسة(ظىح ؤاقعتتا ) مذشذنداق(

) ظذالر سعلةرضة آعرسة(، بذ ظىح ؤاقعتتعن باشقا ؤاقعتالردا )ظئحعلعص قالعدعغان ؤاقعتتذر(ظةؤرعتعثالر 
ر دذ، سعلةر بع ذناه بولماي ذ هئح ض عمذ، ظذالرغعم رعش ـ سعلةرض ةن بئ رعثالر بعل ئلعش قعلعص  ـ  بع  آ

ةرنع  ة ظايةتل ة (تذرعسعلةر،اهللا سعلةرض ةنع شةرعظةت ظ دذ، اهللا ) هكاملعرعنعي ان قعلع ة شذنداق باي ظةن
دة، . 58 بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر هةممعنع العلعرعثالر باالغةتكة يةتكةن آعحعك ب

ة ؤاقعت (ظعجازةت سورعغاندةك، ) يةنع حوثالر آعرعشتة (ظذالر ظعلضعرعكعلةر  ) ظأيضة آعرعشتة هةمم
 هةممعنعسعلةرضة شذنداق بايان قعلعدذ، اهللا ) دعننعث ظعشلعرعنع(نع ظعجازةت سورعسذن، اهللا ظايةتلعرع

دذر وبعلض ةن ظعش قعلغذحع الالر . 59حعدذر، هئكمةت بعل دعغان ياشانغان ظاي اتلعق بولذشنع خالعماي ي
دا  كارعلعمعغان هال ةتلعرعنع ظاش اش (زعنن دا،نعمحعغا ظوخش ة ) رع ع سئلعؤةتس قع آعيعملعرعن تاش

د( ةرنعث ظالدع ة ظةرل ةن يىرس رع بعل ادةتتعكع آعيعملع ع )ا ظ قع آعيعملعرعن ذر، تاش ذناه يوقت ئح ض ، ه
  . 60 ظاثالص تذرغذحعدذر، بعلعص تذرغذحعدذرهةممعنع اهللا .سئلعؤئتعشتعن ساقالنسا ظذالر ظىحىن ياخشعدذر

   ؤاقعتلعرع توغرعسعداآعرعشكة رذخسةت سورايدعغانقذل، حأرعلةر ؤة نارعسعدعلةرنعث 
ذ ظايةت ةر يئقعنالرب ثل دعن      نع رع ـ بئرع ان قعلعص  ع توغرعسعدعكعشع سوررذخسةت بع أآىمنع باي  ه

دع ز ي.آةل علةرعقعرذ بع ات آعش ةر ي ةن ظايةتل أزلةص ظأتك زن          نعثدا س دعن ظع ر ـ بئرع ع   بع سورعش
ان قعلعص آةلضةن    توغرعسعدعكع   ةرنع تاظاال  اهللا . ظعدع هأآىمنع باي   قذل، حأرعلعرع ؤة باالغةتكة   ث مأمعنل
ةر :  مذنداق دئدع    صظىح ؤاقعتتا ظعزن سوراشقا بذيرذ    مذنداق   نعلعرعع بال ةسعدعيةتمعضةن نار  ! ظع مأمعنل

سعلةرنعث قذللعرعثالر، حأرعلعرعثالر ؤة ظعحعثالردعكع باالغةتكة يةتمعضةن بالعالر ناماز بامداتتعن بذرذن، 
ظىح ؤاقعتتا ) مذشذنداق(ةندعن آئيعن آعيعمعثالرنع سالغان حئغعثالردا ؤة خذصت) ظذخالش ظىحىن(حىشتة 

 قعناماز بامداتتعن بذرذن   : بذ ظىح ؤاقعتنعث بعرع    . سعلةردعن ظعجازةت سورعسذن ) يئنعثالرغا آعرسة (
ذر ع.ؤاقعتت ا ظ ، حىنك ذ ؤاقعتت علةر ب دذ و آعش ذخالؤاتقان بولع دا ظ ة. رذنلعرع رعيةن لىك ظذ:  بع ذدعكعحىش  يق
ذر ع.ؤاقعتت ذ ؤاقعتت  ، حىنك ان ب ئلعؤ  ظعنس ع س ذ   عا آعيعملعرعن ة ت ةن بعلل الع بعل ع ذلوؤاتقان بذرتعص ظاي ش
ذمكعن ع. م ذر   : ظىحعنحعس ع ؤاقعتت تةندعن آئيعنك از خذص ع.نام ذر  ، حىنك دعغان ؤاقعتت ذ ظذخالي ان .  ب ظعنس

اآع شذنعثدةك      ذظايالع بعلةن بعللة تذر    ) ظعككعنحع بعرسعنعث آأرىص قئلعشعنع خالعمايدعغان        (ؤاتقاندا ي
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داظعش قعلعؤ ةر ؤة آعحعك بال ،اتقان ذل، حأرعل ة  ع ق رعصالرنعث تذيذقسعز ظأيض انلعقآع  ع قئلعشعدعن قورقق
  .يرذلدعذكة بآعرعش مذشذ ظىح ؤاقعتالردا ظعزن سوراص )ظذالر( ،ظىحىن

ذ (:  مذنداق دئدع  تاظاال شذثا اهللا    ةؤرعتعثالر ) ب ىح ؤاقعت سعلةرنعث ظ دعغان (ظ ئحعلعص قالع ظ
سعلةرضعمذ، ظذالرغعمذ هئح ضذناه ) ظذالر سعلةرضة آعرسة(قعتتعن باشقا ؤاقعتالردا ، بذ ظىح ؤا)ؤاقعتتذر
دذ ةنع مذشذ ظىح ؤاقعت بولماي تالردا سعلةرنعث ظذالرنع آعرضعلع قتي يغانلعقعثالر ظىحىن وعن باشقا ؤاقع

ا     .سعلةرضعمذ هئح ضذناه بولمايدذ    ةر ظعشنع آأرىص    بعر آعرعص  مذبادا ظذالر مذشذ ؤاقعتالردعن باشقا ؤاقعتت
ا دذ ،قالس ذناه بولماي ئح ض ذ ه ذالر ، حىنكع. ظذالرغعم ارظةسلع ظأيلعرعثال( ظ ورغ زن س ) كةآعرعشماي ع ظع

علةردذر  ان آعش ةت قعلعنغ زمعتعث ، حىنكع.رذخس علةرنعث خع ذالر س قا ظعش   الر ظ اآع باش دذ ي ىن بوالم  ظىح
دذح ظى عثال،ىن بوالم رعص غا ر قئش علةردذ آع دعغان آعش ص تذرع ةن . ر حعقع قعالرغا بئرعلمعض ذالرغا باش ب

  . آةثحعلعك بئرعلضةندذر
ذص       ةت بول دذرذلمعغان ظاي تعن قال ةل قعلعش أآمع ظةم ةت ه ذ ظاي ةل    ،ب ة ظةم ذ ظايةتك علةرنعث ب  آعش

علةرنع       ذ آعش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ا ظعبن از بولغاحق ايعتع ظ ت قعلعشع ناه ذ ظعش ع ا ب د قعالتت .  تةنقع
ع ظابب ذداؤذد ظعبن دذ ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ةن : اس رةزعيةلاله آأصلعض

ة بول   ذ ظايةتك علةرنعث ب انع تغآعش ةس وان ظعم ذق ظةم ع      ،ل ىن ظعزن رعش ظىح عمغا آع أرةمنع قئش ةن ح  م
وراص  ةنذكة بآعرعشس ذداؤذد. يرذيم دعغانلعق : ظةب ذنداق قعلع نعث ش ع ظابباس ذ ظعبن ةت عظةتاظعم نع رعؤاي
  . دئدع ،قعلدع

ةنه  ا ظعبنع ظةبذظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ دذ اسةؤرع مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن : نعث مذن م
ةظب ذ   :عدعنش دعن قالدذرذلدعم أآمع ظةمةل ةتنعث ه ذ ظاي ور ب ةظبع.معدع؟ دةص س اق:  ش دعن  ،ي أآمع ظةمةل  ه

 تاظاال اهللا : شةظبع .  دئدعم،عغذظذنداق بولسا آعشعلةر بذ ظايةتكة ظةمةل قعلمايد     : مةن.  دئدع ،قالدذرذلمعدع
  .  دئدعر،الوياردةمحع ب) اعغظذالرنعث بذ ظايةتكة ظةمةل قعلعش(

 ظعجازةت ) يةنع حوثالر آعرعشتة(آعحعك بالعلعرعثالر باالغةتكة يةتكةندة، ظذالر ظعلضعرعكعلةر
ة ؤاقعت (سورعغاندةك،  ازةت سورعسذن) ظأيضة آعرعشتة هةمم العالر باالغ  ظعج ةنع ب ةتكة يةتمعضةن ي

عال ت ظذ ظىح ؤاقعت   ، بولسا ن ظةضةر باالغةتكة يةتكة   .دا سأزلةنضةن ظىح ؤاقعتتا ظعزنع سورايدذ عقعرذ ي ،بولسا
  .  هةممة ؤاقعتتا ظعزنع سورايدذ بةلكع ظذنعثدعن باشقا،ظةمةس

  يمعسعمذ بولعدعغانلعقع توغرعسعداعقئرع ظايالالرنعث تاشقع آعيعملعرعنع آ
 نع اتلعق بولذش دا ي كارعلعمعغان هال ةتلعرعنع ظاش الالر زعنن انغان ظاي دعغان ياش  خالعماي

ظةرلةرنعث ظالدعدا ظادةتتعكع آعيعملعرع بعلةن (تاشقع آعيعملعرعنع سئلعؤةتسة ) رعدا،نعمحعغا ظوخشاش(
: ر قاتارلعقالسةظعد ظعبنع جذبةير، مذقاتعل ظعبنع هةييان، زةههاك ؤة قةتادة. ، هئح ضذناه يوقتذر)يىرسة
ذ هئ ة    ذز آأريب ان ؤة ظةرض اص قالغ تعن توخت اال تذغذش ةن، ب تعن ظىزىلض تعياقعش الالردذر  ظعش وق ظاي ذ . ي  ب

  .  دئدع،ذرتيذلغان حةآلعمة يوقويعنعشتة باشقا ظايالالرغا قعظايالالرغا آ
نعث   ع ظابباس ذداؤذد ظعبن ث تاظاالاهللا : ظةب ة    : نع ا مةهرةملةرض ع، ن ة ظئيتقعنك ص مأمعنلةرض  تعكعلع

قارعمعسذن، ظةؤرةتلعرعنع ياصسذن، تاشقع زعننةتلعرعدعن باشقا زعننةتلعرعنع ظاشكارعلعمعسذن، لئحةآلعرع           
ذن   أآرةآلعرعنع ياصس ةن آ ث هأآم ))1بعل ةن ظايعتعنع ذنعث  ع دئض دعن ظ ث ظعحع نع : نع اتلعق بولذش ي

تاشقع ) نعمحعغا ظوخشاش رعدا،(خالعمايدعغان ياشانغان ظايالالر زعننةتلعرعنع ظاشكارعلعمعغان هالدا 
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31 سىرة نذر )1(
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 ، هئح ضذناه يوقتذر)ظةرلةرنعث ظالدعدا ظادةتتعكع آعيعملعرع بعلةن يىرسة(آعيعملعرعنع سئلعؤةتسة 
أآمع حعقعر      ث ه دعكع ظايالالرنع ذ خعل ان ب ان قعلعنغ دة باي ةن ظايعتع دععدئض ةت  ،ؤئلعن ةنلعكعنع رعؤاي  دئض

  . قعلعدذ
ةتل نقئرع ظايال زع: سةظعد ظعبنع جذبةير   ةلتذ (عرعنع آأرسعتعش ظىحىن   ن تاشقع آعيعملعرعنع   ) دةكص

  .  دئدع،يدذةتمةسئلعؤ
 تاشقع آعيعملعرعنع سئلعؤئتعشتعن ساقالنسا ظذالر ظىحىن ياخشعدذر     يةنع تاشقع آعيعملعرعنع

عمذ  ئلعؤئتعش دذرذس بولس عدذر  ،س لعق ياخش ذنع سالماس ئكعن ظ ةممعنعاهللا  . ل دذر، ه اثالص تذرغذحع  ظ
  . ذحعدذربعلعص تذرغ

 * * * * * * *  
 }§ øŠ©9 ’ n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ól u xm Ÿωuρ ’ n? tã Æl u ôãF{$# Ólu xm Ÿω uρ ’ n?tã ÇÙƒÍ yϑ ø9 $# Ól u xm Ÿω uρ #’ n?tã 

öΝ à6Å¡àΡr& βr& (#θè= ä.ù' s? .ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 Í←!$ t/#u ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6ÏΡ üθ÷z Î) ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Ï? üθ yz r& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝ à6Ïϑ≈ uΗ ùå r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ −Η xå ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝä3 Ï9 üθ÷z r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ n=≈ yz 

÷ρ r& $ tΒ ΟçF õ3n= tΒ ÿ… çµut ÏB$x ¨Β ÷ρ r& öΝà6É)ƒÏ‰ |¹ 4 }§ øŠs9 öΝà6ø‹ n= tæ îy$sΨ ã_ βr& (#θè= à2 ù's? $ ·èŠÏϑ y_ ÷ρ r& $ Y?$tG ô© r& 4 #sŒ Î* sù 

Ο çFù= yz yŠ $ Y?θã‹ç/ (#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡àΡr& Zπ ¨ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ZπŸ2 u≈ t7ãΒ Zπ t6ÍhŠsÛ 4 y7 Ï9 ẍ‹ Ÿ2 ÚÎi t7ãƒ ª! $# 

ãΝ à6s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6¯= yès9 šχθè= É) ÷ès? ∩∉⊇∪  
ظع . (ظةماغا ضذناه يوقتذر، توآذرغا ضذناه يوقتذر، آئسةلضة ضذناه يوقتذر) جعهادقا حعقالمعسا( 

انالر أيلعرعثالردا !) ظعنس أز ظ علةر ظ دة (س ث ظأيلعرع ةرلعرعثالرنعث، ظاياللعرعثالرنع ةنع ظ ) ي
لعرعثالرنعث ظأيلعرع  دة، قئرعنداش ث ظأيلعرع دة، ظانعلعرعثالرنع ث ظأيلعرع دة، ظاتعلعرعثالرنع

تاثالرنعث هةمشعرعلعرعنعث اتاثالرنعث قئرعنداعشلعرعنعث ظأيلعرعدة، ظاهةمشعرةثالرنعث ظأيلعرعدة، يا ظ
ظأيلعرعدة، يا ظاناثالرنعث قئرعنداشلعرعنعث ظأيلعرعدة، يا ظاناثالرنعث هةمشعرعلعرعنعث ظأيلعرعدة، يا 

أي يةنع ظأي ( سعلةر ظاحقذحلعرعنع باشقذرعدعغانالرنعث ظأيلعرعدة  ظعضعسع سعرتقا حعقعص آئتعص، ظ
) ظعجازةتسعز (، يا دوستلعرعثالرنعث ظأيلعرعدة )بعلةن ظاحقذحنع سعلةرضة تاصشذرغانالرنعث ظأيلعرعدة 

بعرةر نئمة يئسةثالر ضذناه يوقتذر، سعلةر توصلعشعص يئسةثالرمذ، يا يةآكة يئسةثالرمذ ضذناه يوقتذر، 
اهللا بةلضعلعضةن مذبارةك، صاك ) يةنع ظأيدعكع آعشعلةرضة(ثالرغا سعلةر ظأيلةرضة آعرضةن حئغعثالردا ظأزة

 اهللا سعلةرنع حىشةنسذن دةص ظايةتلةرنع مذشذنداق ،)يةنع ظةسساالمذ ظةلةيكذم دةثالر(ساالمنع بئرعثالر 
  .61بايان قعلعدذ
  عداتوغرعس ظعكةنلعكع نعث دذرذسيئيعشمة ئقانالرنعث ظأيلعردة رذخسةتسعز بعر نغظذرذق ـ تذ

عمالر    ةير ؤة مذقس ع جذب ةظعد ظعبن علةر   : س عم آعش ر قعس وربع اقنع ؤة آ ثتام نع  تاماقنع  ياخشعس
ةحكةآأرةلم ذرو، تعض تعخانداآ ع  داس ذرالم ياخش ذنعث،عغاحقاظولت عد ظ ذرغعنعو ظا قئش كة لت ذنعث يئيعش  ظ

 ظىحىن  يدعغانلعقع يئيةلمةآأص  نع يةص بولعدعغانلعقع ؤة آئسةل تاماقنع باشقعالردةك           عقع تام تئضعشلعك بولغان 
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 ظذالر  ، دةصعلعص ظذالرغا ظذؤال قعلعص سالمايل      عؤئ نع حعق ي   عقع تام ة تئضعشلعك بولغان  ظذالرنعث يئيعشعض 
اق   ة تام ةن بعلل أرةتتعيئيعشبعل ان آ دعن اهللا .نع يام اال ظان ة    (تاظ اقنع بعلل ةن تام ذالر بعل ة ظ آعشعلةرض

  .  دئدع،رذخسةت قعلعص بذ ظايةتنع حىشىردع) كةيئيعش
اك  علةر : زةهه ذرذن آعش تعن ب ةيغةمبةرلعك آئلعش االمغا ص ثصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ  ظأزلعرعنع  ش

ة  ا آعشعلةرض قحوث( قارعت ص ق حعلع اقلعنعش ؤة) عندعيذشو قعلع أزلعرعنع س تىن ظ ذالردعن ظىس اغالص  ظ  ح
تعن اق      سئلعش ة تام ةن بعلل ذالر بعل ىن ظ اقلعنعش ظىح أرةتتع نعيئيعش س ان آ د. يام االعن اهللا  ظان ذ تاظ  ب

  .  دئدع،ظايةتنع حىشىردع
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن دذراززاق مذجاهع اآع : ظاب ذر ي ور، توآ علةر آ آعش

ةلنع  عنعثظاتآئس عنعث، عس ا ظاحع  ،قئرعندعش اآع هامم عنعث ي ة   هةمشعرعس ث ظأيلعرعض اق (لعرعنع تام
ىن ئي ىزىش ظىح قعالرنع  ) ض ع باش ذالر بعزن ا، ظ عرعدعكةن دةص ظاصارس الص ظاص ة باش ة  ،ث ظأيلعرعض ذ ظأيلةرض  ظ

بئرعشعنع رذخسةت قعلعص بذ     ) باشالص بئرعلغان ظأيضة   ( ظذالرنعث  شذنعث بعلةن  . بئرعشنع يامان آأرةتتع  
  . دئدع،ظايةت حىشتع
ذددع ع  : س ر آعش عنعثظاتعبع عنعث،س اآع ظ قئرعندعش ث ظأيلو ي ة عغلعنع ذالر ظ(رعض وق  أظ دة ي ي

ةر يوق      ى آعرض ،لعص آةلسةئيدعكع ظايال ظالدعغا تاماق ظ  أ ظ ،آعرسة) ؤاقتعدا حع ظأينعث ظعضعسع بولغان ظ
  .  دئدع، بذ ظايةتنع حىشىردعتاظاال شذنعث اهللا .مةيتتعئدةص تاماقتعن ي
انالر أيلعرعثالردا !) ظعنس أز ظ علةر ظ دة (س ث ظأيلعرع ةرلعرعثالرنعث، ظاياللعرعثالرنع ةنع ظ ) ي

رةر نئ) ظعجازةتسعز (( ذر بع ذناه يوقت ة يئسةثالر ض ةت بال )م ذ ظاي أز ظعحعضة  عب لعرعنعث ظأيلعرعنعمذ ظ
اال اهللا ، حىنكع.ظالعدذ ان قعلمعدععالرنعث ظأيلعرعنعث هأآمع بالتاظ ايرعم باي ر ظعنساننعث .نع ظ  شذثا بع

العمالر وزعنعث مال ـ دذنياسعنعث ظ أبالعسعنعث مال ـ دذنياسع ظ  بذ آأز   عنعث ، ظأزلعررنعدا دةيدعغان بةزع ظ
عغاعـ قار دعك ش ةلتعيذقعرع ص آ ل قعلع ةتنع دةلع ة . ردعى ظاي ع ماج ةد ؤة ظعبن ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ا         «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ث داداثغ ال ـ دذنيايع ةن ؤة م س
  . »تةؤةدذر
 ا رعدة،ظانعلعرعثالرنعث ظأيلعرعدة، قئرعنداشلعرعثالرنعث ظأيلع دة، ي  هةمشعرةثالرنعث ظأيلعرع

دة، ظ اظ ا ظاناثالرنعث اتاثالرنعث قئرعنداعشلعرعنعث ظأيلعرع دة، ي تاثالرنعث هةمشعرعلعرعنعث ظأيلعرع
ة ) ظعجازةتسعز((قئرعنداشلعرعنعث ظأيلعرعدة، يا ظاناثالرنعث هةمشعرعلعرعنعث ظأيلعرعدة،  بعرةر نئم

ةرزدذر     يوقسذل آعشع  )يئسةثالر ضذناه يوقتذر  نعث خعراجعتعنع بئرعش ظذنعث باي تذغقعنعنعث ظىستعضة ص
  . دةيدعغان ظالعمالر ظأزلعرعنعث بذ آأز قارعشعغا يذقعرعقع ظايةتنع دةلعل قعلعص آةلتىردع

بعرةر نئمة يئسةثالر ) ظعجازةتسعز((، )ظأي بعلةن ظاحقذحنع سعلةرضة تاصشذرغانالرنعث ظأيلعرعدة
بذالر بعر آعشعنعث قذل ؤة : نعث مةنعسع هةققعدة سةظعد ظعبنع جذبةير ؤة سذددع    بذ ظايةت  )ضذناه يوقتذر 

دذردبارحعسمظا ذالر.ةك خعزمةتكارلعرع ا  ظ ذالرخوج اقال غا يعنلعرع ظ ةن تام ذص آةتك ال يوردعن نقوي ة ئرم س
  .  دئدع،بولعدذ

ةت قعلع  ةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذرؤةدعن ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ مذسذلمانالر : دذزأهرع ظ
هتعياجعثالر  ئبعز سعلةرنعث ظ : صعللعرعضة بئرعص ئرعنعث ظاحقذحلعرعنع ظأزلعرعنعث آ   ةثضة ماثغاندا ظأيلع  ج

بذالرنعث ظأيلعرعدعن   (بعزنعث  :  ظاندعن ظذالر . دةيتتع ،عثالرغا رذخسةت قعلدذق  يئيعشحىشكةن نةرسعلةرنع   
ة  ر نةرس ة آأ   ئي) بع ذالر بعزض ةس، ظ االل ظةم عمعز ه ةقةت     يعش ز ص دع، بع ةت قعلمع رعص رذخس دعن حعقع ثلع

علعرعنع ( ذالرنعث نةرس علةر  ) ظ دعغان آعش اقالص بئرع ع،س ةن اهللا  . دةيتت ذنعث بعل اال ش ةتنع  تاظ ذ ظاي  ب
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يةنع سعلةر  بعرةر نئمة يئسةثالر ضذناه يوقتذر) ظعجازةتسعز(يا دوستلعرعثالرنعث ظأيلعرعدة : حىشىردع
دعن بعر نةرسة يعثالرنعث ظأيلبداشلعرعةستلعرعثالر ؤة سود دعغانلعقعنع رسةثالئرع ذالرغا ظئغعر آةلمةي ، ظ

ةثلةر      دعغانلعقعنع بعلس ان آأرمةي عثالرنع يام ذنداق قعلعش ذالرنعث ش اق    ، ؤة ظ دعن تام ذالرنعث ظأيلعرع ظ
  . بولعدذر سةثالئي

سعلةر توصلعشعص يئسةثالرمذ، يا يةآكة يئسةثالرمذ ضذناه يوقتذر مةنعسع هةققعدة  بذ ظايةتنعث
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ثتاظاالاهللا : ظ ع  : نع ظ

ةر ر! مأمعنل اللعرعنع  -بع ث م ار    (بعرعثالرنع ذق، قعم ذالش، جازانعخورل ش، ب ةت قعلع ق، خعيان ظوغرعلع
ارلعق  اش قات ةؤالماثالر   ) ظوين ةن ي ول بعل ةق ي ايع ).)1ناه ةن ظ رع ـ         كةندةتع حىش  دئض ذلمانالر بع ، مذس

ةن     ولالر بعل ةق ي اللعرعمعزنع ناه ث م تع يةؤئبعرعمعزنع عمعزدعن توس ةث   ا تام،لعش ث ظ ا مالالرنع قالر بولس
اق   دة تام ث ظأيع ة بعرعمعزنع ز يةن ذثا بعرعمع عدذر، ش ةس دةصيئيعش ياخشعس االل ظةم رع ـ        ،عمعز ه  بع

اق ي   عدا تام ث قئش دع ئبعرعنع دعغان بول االدعن اهللا  ظان .مةي ا (: تاظ ا حعقالمعس ذناه ) جعهادق ةماغا ض ظ
ذر ةتنعيوقت دة   دئضةن ظاي تلعرعثالرنعث ظأيلعرع ا دوس عز(ي ذناه ) ظعجازةتس ةثالر ض ة يئس رةر نئم بع
ذر عحة حىشىردعيوقت ذز   . دئضةن يةرض امعقعنع يالغ دعن آعشعلةر قئشعدا بعرسع بولمعسا ت نع يئيعش ظان

سعلةر : كة رذخسةت قعلعص يئيعش ظذالرغا تامعقعنع يالغذز تاظاال ظاندعن اهللا .لدعضذناه دةص قارايدعغان بو  
  .دئضةن ظايةتنع حىشىردع توصلعشعص يئسةثالرمذ، يا يةآكة يئسةثالرمذ ضذناه يوقتذر

ةتادة ذال  ةآ: ق ذص ب ةنت بول ر آ دة بع ة جةمةتع ذرذنقع دةؤر نان الم آئلعشتعن ب أزع  ر ظعس اقنع ظ دة تام
ذز  اباليتتع يئيعشيالغ ارلعق هئس ة خ اآع    .نع ظأزلعرعض عمذ ت اح بولس رع ظ ذالردعن بع ةتتا ظ عنعث  ه تأض

قعح      ص شور ةص،شعدعن ي أض ادةمنع تاص  . بعر توص تأضعنع هةيدةص يىرةتتع     ةعلعرعدعن ظعحعشعب بةرضعلع بعر ظ
 ذناه يوقتذرسعلةر توصلعشعص يئسةثالرمذ، يا يةآكة يئسةثالرمذ ض  :توغرعسعدا  ظذالر تاظاالظاندعن اهللا   

  . دئدعدئضةن ظايةتنع حىشىردع، 
ذ ةن تاماق ينعثتاظاال اهللا ،ب حعلعك بعل ر آعشعنعث آأص  ،كةتلعك بولسعمذعيعشع ياخشع ؤة بةرئ بع

ذز ي  اقنع يالغ عتعدذر وعمذ بئستام ةن رذخس دعغانلعقعغا بةرض اق  . لع ةن تام حعلعك بعل نعث يئيعشآأص
ام ظة  عدا ظعم ةنلعكع توغرعس ةتلعك ظعك داقبةرآ ةد مذن رهم دذ  بع ةت قعلع ةدعس رعؤاي ع :  ه ر آعش بع

سعلةر  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  دئدع ،يمعز لئكعن تويمايمعز  ةبعز تاماق ي  : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا
نعث  تاظاال بعر يةرضة توصلعشعص ؤة اهللا  دةيئضةن  تاماقةيدعغان ظوخشايسعلةر، سعلةرتاماقالرنع حئحعلعص ي 

م ةنع عظعس ةدةص ي امعقعثالردا بةرعك دذتثالر، ت دع»  بولع ع ماجة . دئ ذداؤذد ؤة ظعبن نع ظةب ذ هةدعس ذب  م
  . رعؤايةت قعلدع

ظعبنع ماجة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت              
دذ اقنع(«: قعلع ة ) تام ر يةرض ةممعثالر بع عصه ةثالرتوصلعش ةثال. ي ئحعلعص آةتم ع.ر ح ة، حىنك  ت بةرعك

  . »بعلةن بولعدذحعلعك آأص
 ا ثالردا ظأزةثالرغ ة آعرضةن حئغع ة (سعلةر ظأيلةرض دعكع آعشعلةرض ةنع ظأي اهللا بةلضعلعضةن ) ي

رعثالر  اك ساالمنع بئ ذبارةك، ص الر(م ذم دةث االمذ ظةلةيك ةنع ظةسس ةير، هةسةن   )ي ع جذب سةظعد ظعبن
رع  ةتادة ؤة زأه رع، ق ارلعقالربةس ع  : قات ةتنعث مةنعس ذ ظاي رعثالر ؛ب ة  بع ذن  يةن االم قعلس ا س بعرعثالرغ

  . دئدع،دئضةنلعكتذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29 سىرة نعسا )1(
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ةيرعنعث  ةرعر ظةبذزذب ع ج دذلالهنعث  : ظعبن ع ظاب ابعر ظعبن ةن ج علةر بالعؤاقعلعرعثال:م عغا   س ث قئش رنع
ذالرغا  ةثالر، ظ رعثالر،  اهللا آعرس االمنع بئ اك س ذبارةك، ص ةن م االمذ ظةلةيك(بةلضعلعض ةنع ظةسس الري  ،)ذم دةث

عنعث قئشعغا آعرضةن آعشعنعث ظذالرغا      علعراقحـ   الهنعث باال  مةن جابعر ظعبنع ظابدذل       . دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم  
 .رعؤايةت قعلدع دئضةنلعكعنع قارايمةن، ، دةصيدعغان ظوخشايدذ دةص قاراصةرزنع آعرعشساالم قعلعص 

ةنلعكع   داق دئض ع تاؤذسنعث مذن اددعن ظعبن ذرةيج زعي ع ج دذظعبن ةت قعلع ة : نع رعؤاي رعثالر ظأيعض بع
  .  ساالم قعلعص آعرسذن،آعرسة

د ةن مةس: مذجاهع ذن دةص حعتكةس االم بولس االمغا س ةث صةيغةمبةرظةلةيهعسس عن آعر، آعرس  .ض
ةث عغا آعرس ث قئش ل ؤة بع ،بالعؤاقاثنع االم قع ذالرغا س ةث ر  ظ ة آعرس وق ظأيض ع ي ة ؤة اهللا ،آعش  بعزض

ع بةندعلع تاظاال ث ياخش ذن دةص آعر  نع االم بولس ة س عنرعض دع،ض ةتادة .  دئ ة    : (ق وق ظأيض ع ي ر آعش بع
دعغانلعقع بعزضة  ع لةرنعث شذنداق دئضىحعضة ساالم قايتذر  ع صةرعشت ،يرذلغانذشكة ب ئيعشذنداق د ) آعرضىحع

  .  دئدع،سأزلةص بئرعلضةن ظعدع
 دذ ان قعلع ةرنع مذشذنداق باي ةنع اهللا اهللا سعلةرنع حىشةنسذن دةص ظايةتل ذ سىرعدة تاظاال  ي  ب

ان قعلعص ظ   عنعرنع ؤة شةرعظةت تىزىملعرعنع حىش عظعسالم دعنعنعث حوث هأآىمل    أتكةن شلعك رةؤعشتة باي
دع ةردة بةندع ظع ذ ي ذالرنعث حىش ، ب ةتلعرعنع ظ ة ظاي ىن  نعنعشع ؤة ظويلععلعرعض ذنداق رمذشع ظىح ةن وش ش

  . بايان قعلعص بئرعدعغانلعقعنع ظةسكةرتتع
 * * * * * * *  
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مذسذلمانالرغا (اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان ظئيتقان آعشعلةر آامعل مأمعنلةردذر، ظذالر 

ايدعلعق تعدة ) ص ر ظعش ظىس ىن(بع دا، ) مةسلعهةتلعشعش ظىح ان حاغلعرع ةم بولغ ةن ج ةيغةمبةر بعل ص
هللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبةردعن ظعجازةت سورعمعغعحة آئتعص قالمايدذ، سةندعن ظعجازةت سورايدعغانالر ا 

صةيغةمبعرعضة ظعمان ظئيتعدعغان آعشعلةردذر، بةزع شةخسعي ظعش ظىحىن ظذالر سةندعن ظعجازةت سورعسا، 
ظذالرنعث ظعحعدعن سةن خالعغان ظادةملةرضة ظعجازةت بةرضعن، ظذالرغا سةن اهللا دعن مةغصعرةت تعلعضعن، 

   .62 مئهرعباندذراهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذ، ناهايعتع
  سوراش توغرعسعدارذخسةت  قايتماقحع بولغاندا  جايدعنرغانذ تتوصلعشعصبعر يةرضة 

ذ، اهللا  ثتاظاالب ة بعلدنع ةدةب ى مأمعنلةرض ةن ظ اال اهللا .قاظعدعسعدذرـ  رض ة   تاظ ذالر ظأيض ذددع ظ ذالرنع خ  ظ
قا  ع سوراش ةندة ظعزن قا بذيرذغانآعرض زن سوراش ذ ظع ذيردةك حعققاندعم ذالر .ذدعب ةن ظ ة، ىج خذسذس ت م هئي

 ،شذنعثدةك ظعشالر ظىحىن بعر يةرضة يعغعلغان حاغالردا        ياآع  مةسلعهةت  بعر يةرضة توصالشقان،   آعيا نامازلعرع
ة بولغان ةن بعلل االم بعل داصةيغةمبةرظةلةيهعسس اقحع بوللعرع زن انالرنع غ قايتم االمدعن ظع صةيغةمبةرظةلةيهعسس

لعهةتع ذنعث مةس وراص ؤة ظ قا ئنع ظس ذيرذدعلعص قايتعش ا.ب ذنداق قعلس ع ش ةردعن ، آعمك ل مأمعنل ذ آامع  ظ
دعن اهللا .هئسابلعنعدذ اال ظان ذالرتاظ ةيغةمبعرعنع ظ  بئرعشكة الرغا خالعسا ظعزنذحعغع ظعحعدعن ظعزن سورنعث ص

  . بذيرذدع
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ة ظعجازة :  مذنداق دئدع    تاظاال شذثا اهللا    ذالرنعث ظعحعدعن سةن خالعغان ظادةملةرض عن، ظ ت بةرض
عن  عرةت تعلعض ن مةغص ةن اهللا دع ذالرغا س ذداؤذد ظةبذ ظ ة ظةب ذ هةقت دعن هذرةيب رع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن رعثالر س  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة وبع االم ،رذنغا آةلس  س
دا.قعلسذن ماقحع بولغان ة ساالم قعلسذن، قوص ذ . »ةستذر ظةم ظارتذقكعسع آئيعنكعسعدعنع ظعلضعر. يةن ب

  . مذ شذنداق رعؤايةت قعلدعنةسةظعهةدعسنع تعرمعزع ؤة 
 * * * * * * *  

 ω (#θè= yè øgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθß™ §9$# öΝ ä3sΨ ÷ t/ Ï !% tæß‰ x. Ν ä3ÅÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ 4 ô‰ s% ãΝ n= ÷ètƒ ª! $# šÏ% ©! $# šχθè= ¯= |¡ tFtƒ 
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ةر (  ر !) ظع مأمعنل ةيغةمبةرنع سعلةر بع دةك حاقعرماثالر، سعلةردعن  ـ ص  بعرعثالرنع حاقعرغان

ةيغةمبةرنعث سأهبعتعدعن ( دذ، ) ص ة بعلع ةرنع اهللا ظةلؤةتت عدة حعقعص آةتكةنل ظاستا سذغذرذلذص غعصص
) ظاخعرةتتة(صعتنعضة يولذقذشتعن، يا ) دذنياداحوث بعر(ةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر صةيغ

  .63قاتتعق بعر ظازابقا دذحار بولذشتعن قورقسذن
   توغرعسعدالةرصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا سأز قعلغاندا رعظاية قعلعدعغان ظةدةب

ةنلعكعنع رعؤا   داق دئض نعث مذن ع ظابباس اك ظعبن دذ زةهه ةت قعلع اها: ي عالر بس
ةد  ع مذهمم االمنع ظ اآع!صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ظةبذل ي عم ظ اقعراتتع!قاس اال اهللا . دةص ح ةيغةمبعرعنع تاظ  ص

ع  ةش يىزعس تعن ت  هأرمةتل ذنداق حاقعرعش ذالرنع ش ذص دعن ظ االمنع ،وس ع اهللا  : صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ظ
  . بذيرذدع دةص حاقعرعشقا !نعث صةيغةمبعرعتاظاال

ةتادة . دعنمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندع       ع قاتارلعقالر ةقتة مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع جذبةير     بذ ه  اهللا : ق
  .  دئدع،بذيرذدعشكة ؤة هأرمةتلةشكة ىصةيغةمبعرعنع ظذلذغالشقا، حوث آأر) ساهابعالرنع (تاظاال

 )بعرعثالرنع حاقعرغاندةك حاقعرماثالر–صةيغةمبةرنع سعلةر بعر !) ظع مأمعنلةر   مذقاتعل بذ
ع ةتنعث مةنعس دةظاي ةد :  هةققع ع مذهةمم ثالردا ظ ان ؤاقتع ذنع حاقعرغ علةر ظ اآع !س دذلالهنعث ي ع ظاب  ظ

  .  دئدع، دةص حاقعرعثالر دئضةنلعكتذر!رمةتلةص ظع اهللا نعث صةيغةمبعرعأ ه،مايع دةص حاقعر!بالعسع
ن دذظاسعنع باشقعالرنعث قعلغان     سعلةر ظذنعث قعلغا  :ة مذنداقتذر نةبذ ظايةتكة بئرعلضةن يةنة بعر م     

اثالر  عغا ظوخشاش دةص قارعم ة     ، حىنكع.دذظاس ذنعث سعلةرض علةر ظ ذر، س ع ظعجابةتت ان دذظاس ذنعث قعلغ  ظ
هاالك بولذص  ) ظةضةر ظذ، سعلةرضة قارشع دذظا قعلعص سالسا (قارشع دذظا قعلعص سئلعشعدعن ساقلعنعثالر،      

علةرئآ ذ م  .تعس ةن ب ة بئرعلض ذ ظايةتك ع ظا نععنة ب ةم ظعبن ع ظةبذهات ة   ظعبن ةن بةسرع ؤة ظةتعي اس، هةس بب
  . بعلضىحعدذرتاظاالراستعنع اهللا . ردعن رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالعفظةؤ

 ةرنع اهللا ) صةيغةمبةرنعث سأهبعتعدعن (سعلةردعن عدة حعقعص آةتكةنل ظاستا سذغذرذلذص غعصص
دذ ة بعلع ذقاتعل   ظةلؤةتت دة م ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دعب داق دئ ةييان مذن ع ه ا : ظعبن ذالر بولس ظ

عقالردذر ذالرغا ج.مذناص ةنعث خذتبعس ى ظ أزلةر ظئغعرآ ئ دعدةم ةن س ةتتعئيعلض ةن .ل ذنعث بعل ذالر ش ةزع  ظ  ب
مة نامعزعنعث   ى ظةسلعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ج     .تةتتع ئدعن حعقعص آ  تعحساهابعالرنع دالدا قعلعص مةس   

دعن آئ    الص بولغان عنع باش ع مةس  ،يعنخذتبعس ر آعش ا تعح بع اقحع بولس  ،دعن حعقم
ع سوراص  االمدعن ظعزن دعن ،صةيغةمبةرظةلةيهعسس مع حعقعشظان دع الزع ا . ظع اقحع بولس ةص ، بعرسع حعقم  ض

وراص حع     ع س االمدعن ظعزن ص صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارةت قعلع ةن ظعش ارمعقع بعل تعن ب ةتتعص آئعققعلماس  .ت
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مة نامعزع   ى ضةص قعلغان آعشعنعث ج   ،عنع باشالص بولغاندعن آئيعن      صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم خذتب  ،حىنكع
  . بعكار بولذص آئتعدذ

ذددع  ر س  : س قان بع عقالر توصالش ا ومذناص ة بولس ةن بعلل االم بعل  ،رذندا صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ذ س        دا قعلعشعص ظ ع دال ر ـ بعرعن ىن بع ايتتعورذندعن يوصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث آأرمةسلعكع ظىح  ،ق

  . دعدئ
   توغرعسعداذشتعشتعن توسعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بذيرذقعغا قارشعلعق آأرس

 صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر  رعنسعصعغا ؤة شةرعظعتعضة   ع يةنع ظذنعث يولعغا، ص
ا دذحار قاتتعق بعر ظازابق) ظاخعرةتتة(صعتنعضة يولذقذشتعن، يا ) دذنياداحوث بعر( قارشعلعق قعلغذحعالر
 بعلةن  لعةبارلعق سأز ؤة ظةمةللةر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث سأزع ؤة ظةم  حىنكع   بولذشتعن قورقسذن 

دذ دذ    . ظألحعنع ذل قعلعنع عنع قوب وغرا آةلض ة ت  .صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعثكعض
عنع  وغرا آةلمعض ة ت م بو صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعثكعض تعن قةتظعيآع دذ لذش ةزةر رةت قعلعنع ة  .ن ذ هةقت  ب

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذخارع ؤة مذس ام ب ع «: ظعم آعمك
  . »بعزنعث ظعشعمعزغا توغرا آةلمةيدعغان ظعشنع قعلعدعكةن، ظذ ظعش قوبذل قعلعنمايدذ

االمغا ي  ةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت   وي علعق آأرس كارا قارش ذرذن ؤة ظاش ع، دكةنش ا  ع آعش لعغ
عقلعق  عرلعق، مذناص اآاص عتنعنعث يآعي ارةت ص ذقتعن ظعب ادا دتعص قئلعشئ بعدظةتخورل اآع ظأزعضة دذني عن ي
ازالعنعش ألتىرىلىش، ج ا ظ ئلعص قئلعشضةرمعى تآعي ة .  ساقالنسذنعدعن تاشلعنعشتةك ظازابنعث آ ذ هةقت ب

ةد ظةبذ   ام ظةهم داق دئض    هذرةيظعم االمنعث مذن دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس دذ رع ةت قعلع : ةنلعكعنع رعؤاي
العثال  « علةرنعث معس ث ؤة س تذر   و، ظرمئنع العغا ظوخشاش عنعث معس ر آعش ان بع عنع ةت ظو ظ.ت قالعغ تراص
ا ظئتعشقا باشاليدذ    وتقا ظأزلعرعنع ظاتعدعغان هاشارةتلةر آئلعص ظأزلعرعنع ظ      ورؤانعلةر ؤة ظ  ةرذتقاندا ص وي  .تق

ا ب و ظصلعئ ظذالر ظذ آعشعدعن ظىستىن آ          ،سذص باقسعمذ   وظذ آعشع هاشارةتلةرنع قانحة ت      .رعدذ عص آىس أتق
ايتعص آ ونع ظ ر مةن سعلة  .رمانا بذ مئنعث معسالعم بعلةن سعلةرنعث معسالعثال            ا  ولعثالر دةص ظ ئتتعن ق تق

ئك ( بعلعثالردعن تذتذؤالعمةن،       ساقالش ظىحىن  عشعثالردعنئتحىشىص آ  سعلةر مةندعن ظىستىن آئلعص       ) عنل
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع. »لةررعسععص آىسأتقا بوظ

 * * * * * * *  
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دذر  علةرنعث هةممعسع اهللا نعث دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن ع، ظاس ث (بعلعثالرآ ةنع اهللا نع ي

تعدعدذر  ع ظاس ث تةسةررذص دذر، اهللا نع ث مةخلذقاتع دذر، اهللا نع ةلعي )مىلكع علةرنعث ظةم ، اهللا س
)  قعيامةت آىنعدةيةنع(ظةهؤالعثالرنع بعلعص تذرعدذ، بةندعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدعغان آىندة 

  .64اهللا ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرعنع ظذالرغا ظئيتعص بئرعدذ، اهللا هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر
  دعغانلعقع توغرعسعداذبعلعص تذر نعع ظةهؤال هةممعمعزنعثنعثتاظاالاهللا 

االاهللا  ةيبنع  تاظ دعن، غ ع ظعكةنلعكع ث ظعضعس مانالرنعث ؤة زئمعننع ث ظاس ة ظأزعنع ذ ظايةتت  ؤة  ب
  .هازعرنع بعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردع
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دذ ةهؤالعثالرنع بعلعص تذرع ةلعي ظ ةنع اهللا  اهللا سعلةرنعث ظةم االي ةهؤالعثالرنع بعلتاظ ص ؤة ع ظ
دذر  أرىص تذرغذحع اال اهللا .آ دذ  تاظ ذرذن بولماي ة يوش اغلعق نةرس ة   .دعن زةررة ح ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن

دع ب، مئ : دئ ايعتع غالع ئنع    ناه عن، اهللا س ا يألةنض ان اهللا غ ا(هرعب دذ،   ) نامازغ أرىص تذرع قعنعثدا آ قوص
عدعكع    ذحعالر ظارعس از ظوقذغ ذرغانلعق    (نام دا ت ذرغانلعق ؤة قعيام ذغا ت انلعق، رذآ ة بارغ ) سةجدعض

عزآع، اهللا    دذ، شىبهعس أرىص تذرع ةرعكعتعثنع آ ةممعنعه دذر،  ه اثالص تذرغذحع ةممعنع ظ ص ه  بعلع
دذر ذمعغعن، سعلةر قايسع    )1( تذرغذحع دعن قايسع نةرسعنع ظوق ولمعغعن، قذرظان ة ب سةن قايسع هالةتت

ذؤاتقان       زعتعص تذرعمعز، ظاسمان   أؤاقتعثالردا هامان بعز سعلةرنع آ     بعر ظعشنع قعلماثالر، ظذنعث بعلةن بول
اآع حوث نةرسة بولسذن، هئحقايسعس        - ع اهللا نعث   زئمعندعكع زةررة حاغلعق نةرسة ؤة ظذنعثدعن آعحعك ي

هةر بعر آعشعنعث      )2( ةنضةندذر خاتعرعلبعلعشعدعن حةتتة قالمايدذ، ظذالرنعث هةممعسع لةؤهذلمةهصذزدا         
ذحع اهللا   أزعتعص تذرغ ةلعنع آ ان ظةم امدذ؟(قعلغ ذتالرغا ظوخش ةنع اهللا )3()ب اال ي دعلعرعتاظ ةيلع بةن   م

ان بولسذن  ان بولسذن اآي ياخشع ظعش قعلغ ان ظعش قعلغ انلعقلعرعنع ئذالرنعث ن ظ،ع يام ة ظعش قعلعؤاتق م
  . تذرغذحعدذرعتعص زأآ

       راستال ظذالر آعيعملعرع بعلةن حىمكعنعؤالغانلعرعدا، اهللا ظذالرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشلعرعنع
ىحعدذر     ع بعلض ةن دعلالردعكعن دذ، اهللا هةقعقةت ص تذرع أز    )4( بعلع ذرذن س ثالردعن يوش علةرنعث ظعحع س

كا ان، ظاش ع  قعلغ ةنلةرنعث هةممعس كارا يىرض دىزع ظاش ذرذنغان، آىن ع يوش ان، آئحعس أز قعلغ اهللا (را س
دا  ىن ظئيتقان تذر ) ظىح ةنع اهللا (ظوخشاش ةممعنعي دذ ه ص تذرع ث   5( () بعلع دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي

ذرار جا     ) مةرهةمةت يىزعسعدعن  (هةممعسعضة رعزعق بئرعشنع اهللا   يعنع ؤة ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث ت
يعن ( ةندعن آئ ا   ) ظألض ةن آعتابق ع روش ذالرنعث هةممعس دذ، ظ ايعنع بعلع دعغان ج ةنع (آأمىلع ي

ةقةتال اهللا بعلعدذ،             6( (يئزعلغاندذر) لةؤهذلمةهصذزغا غةيبنعث خةزعنعلعرع اهللا نعث دةرضاهعدعدذر، ظذنع ص
دذ،     عنع اهللا بعلع علةرنعث هةممعس ذقتعكع،دئثعزدعكع نةرس ت(قذرذقل راقتعن اهللا  ) عندةرةخ ةن ياص تأآىلض

اآع                  ة ظذرذق بولسذن، مةيلع هأل ي بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ يةر ظاستعدعكع بعرةر دان
ذم بولذص   (قذرذق نةرسة بولسذن، هةممعسع       ا مةل  توغرعسعدا   بذ  ؤة)7(لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر  ) اهللا غ

  . صتذرر ناهايعتع آأةآةلضةن ظايةت ؤة هةدعسل
 اهللا ظذالرنعث قعلغان ) يةنع قعيامةت آىنعدة(بةندعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدعغان آىندة

ا، مةيلع          تاظاال يةنع اهللا    ظعشلعرعنع ظذالرغا ظئيتعص بئرعدذ  ادا قعلغان ظعشع مةيلع آاتت  ظذالرنعث دذني
ة   . تعص بئرعدذ هةممعسعنع ظذالرغا ظئي ، آعحعك بولسذن  ياآع ، مةيلع حوث  يظاددع  مذنداق  اهللا تاظاال بذ هةقت
دع انغا  : دئ دة ظعنس ذ آىن ذن    (ب انلعق بولس ذن، يام علعق بولس ذن، ياخش ذن،آعحعك بولس وث بولس ) ح

عرع  دذ  -ظعلض ةللعرع ظذقتذرذلع ان ظةم اخعرع قعلغ ة  )8(  ظ علةرنعث نام ذرعغا  -آعش ةمالع ظوتت  ظ
بذ نامة   ! ؤاي بعزضة «: عن قورققانلعقعنع آأرعسةن، ظذالر قويذلعدذ، ضذناهكارالرنعث ظذنعثدعكع خاتعرعلةرد   

وث - ةمالغا ح تعغذ؟  - ظ ع خاتعرعلعنعص ذناهنعث هةممعس ك ض ان   »  آعحع ذالر قعلغ دذ، ظ  -دةي
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة220 ـــ ـ217 سىرة شذظارا )1(
  .  ـ ظايةت61 يذنذس  سىرة)2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33 سىرة رةظد )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5 سىرة هذد )4(
  .  ـ ظايةت10 سىرة رةظد )5(
  . ـ ظايةت6 سىرة هذد )6(
  .  ـ ظايةت59 سىرة ظةنظام )7(
  .  ـ ظايةت13 سىرة قعيامةت )8(
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 ظةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ، صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة       -ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث نامة    
بةندعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدعغان :  بذ ظايةتتة مذنداق دئدعظاالتا شذثا اهللا ))1زذلذم قعلمايدذ

دة  دة (آىن ةنع قعيامةت آىنع ة ) ي دذ، اهللا هةمم تعص بئرع ذالرغا ظئي ذالرنعث قعلغان ظعشلعرعنع ظ اهللا ظ
  نةرسعنع بعلضىحعدذر

ان اهللا   ارع بولغ ةرنعث صةردعض ذن تاظاالظالةمل اناالر بولس ا هةمدذس ذنعث   !غ ذرنعث ش ىرة ن ةن س بعل
  . تةصسعرع تىضعدع

                                                 
  .  ـ ظايةت49 سىرة آةهف )1(
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# XƒÏ‰ø) s? ∩⊄∪    

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ةنع (ظاضاهالندذرغذحع بولذشع ظىحىن، بةندعسعضة ) اهللا نعث ظازابعدعن(صىتىن جاهان ظةهلعنع  ي
ظاننع نازعل قعلغان اهللا نعث بةرعكعتع هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع قذر) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا

ذر ذر،  .1بىيىآت ع يوقت ث بالعس تذر، اهللا نع ا خاس اهلعقع اهللا غ ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس
ظذنعثغا ) ظأزعنعث خاهعشع بويعحة(صادعشاهلعقتا شئرعكعمذ يوقتذر، اهللا هةممة نةرسعنع ياراتتع، ظاندعن 

   .2مذناسعص ظألحةمنع بةلضعلعدع
   توغرعسعداعلعقعكعتعنعث آاتتعاهللا تاظاالنعث بةر

ة،   ذ ظايةتت اال ب ةنلعك     اهللا تاظ ذرظاننع حىشىرض ا ق ة آاتت ةتلعك صةيغةمبعرعض ث هأرم ىن ظأزعنع  ع ظىح
دذ  دذ ظئيتع ا هةم ذغ زاتعغ ة  .ظذل ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ تذرآع،  :  مذن ةغا خاس انا الل ع هةمدذس جعم

انالرنع ( ة ظعنس أز تة) الل ان     ظ ةرنع قعلغ اهالندذرذش، ياخشع ظةمةلل ازابتعن ظاض اتتعق ظ ان ق عدعن بولغ رعص
خةؤةر بئرعش ظىحىن، بةندعسع      - بئرعدعغانلعقع بعلةن خذش  ) يةنع جةننةت (مأمعنلةرضة ظوبدان مذآاصات    

ةد( ةيغةمبعرع مذهةمم ةنع ص داق قعثغعرلعق  ) ي وغرا، هئحقان ة ت ةت (ض تعالص، زعددعي ةنع ظعخ ان ) ي بولمعغ
  .))1ذرظاننع نازعل قعلدعق

اهالندذرغذحع ) اهللا نعث ظازابعدعن (صىتىن جاهان ظةهلعنع : اهللا تاظاال بذ يةردة مذنداق دئدع      ظاض
هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع قذرظاننع ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(بولذشع ظىحىن، بةندعسعضة 

ذر  ةرعكعتع بىيىآت ث ب ان اهللا نع ل قعلغ ةنع  نازع ث          ي ةن اهللا تاظاالنع ألىص حىشىرض ألىص ـ ب ذرظاننع ب ق
ة دذرب ىر     . رعكعتع آاتتع دعال حىش ر قئتعم راقال بئ ذرظاننع بع اال ق ألىص               ةتمةؤىاهللا تاظ ألىص ـ ب ي، ب

ةر: حىشىرضةنلعكع توغرعسعدا مذنداق دئدع  ذنعثغا ! ظع مأمعنل ا، اهللا نعث صةيغةمبعرعضة ؤة اهللا ظ اهللا غ
ا    ان آعتابق ل قعلغ ذرظانغا (نازع ةنع ق ا    ) ي ان آعتابالرغ ل قعلغ عرع اهللا نازع دعن  (ؤة ظعلض ةنع قذرظان ي

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر2 ـــ ـ1سىرة آةهف  )1 (

 ظايةت  77           فذرقان               سىرة                    عدة نازعل بولغانآكمة
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 قذرظاندعن ظعلضعرع حىشكةن   ، حىنكع)1(ظعمان آةلتىرىثالر) ظعلضعرع نازعل قعلعنغان ساماؤع آعتابالرغا    
كةن    دعال حىش ر قئتعم ع بع ث هةممعس ايرعم     .آعتابالرنع مةي، ظ دعال حىش ر قئتعم ا بع ذرظان بولس ةمما ق  ـ        ظ

دا  ـ سىرة ة ـ هأآىم، سىر مظايرعم، ظايةت ـ ظايةت، هأآى   قذرظان حىشىرىلضةن آعشعضة    ، بذ . حىشكةندذر  هال
  . ذرتلضةنلعكأبةك آأثىل ب

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ عرالر:  مذن ذنعثغا «: آاص قا ظ ذرظان نئمعش ةد (ق ةنع مذهةمم ي
سئنعث دعلعثنع مذستةهكةم قعلعش ظىحىن،      .  دئدع »بعر قئتعمدعال نازعل قعلعنمعدع؟      ) اظةلةيهعسساالمغ

ارحة   ذنع ص ايرعم     -ظ ذنع ظ دذق، ظ ل قعل ارحة نازع دذق،  – ص ل قعل ايرعم نازع ذالر   ظ رعكالر (ظ ةنع مذش ) ي
ر  داق بع ذن،   قان وظالنع تاشلعمعس ا (س ذنعثغا قارعت ىزةل    ) ظ دعن ض اؤابنع ؤة هةممع ةق ج اثا ه ز س بع

دذق ةردة   شذثا))2حىشةندذرذشنع نازعل قعل ذ ي ذرظاننع ب اال ق ذرقان” اهللا تاظ ةنع ظايرعغذحع(“ ف دةص ) ي
دع ث ؤة     ، حىنكع.ظاتع ةن خاتانع وغرا بعل ذقنعث، ت ةن ظازغذنل ةت بعل ةقنعث، هعداي ةن ناه ةق بعل ذرظان ه  ق

  . الل بعلةن هارامنعث ظارعسعنع ظايرعدذاه
 يةنع (شع ظىحىن، بةندعسعضة ظاضاهالندذرغذحع بولذ) اهللا نعث ظازابعدعن(صىتىن جاهان ظةهلعنع

هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع قذرظاننع نازعل قعلغان اهللا نعث بةرعكعتع ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع     ةتتة اهللا تاظاال    دئضةن ظاي  بىيىآتذر ةيغةمبةر   .دةص ظاتعدع  “ بةندعسعضة ”ص  بذ ص

ة ؤة شة    ر مةدهعي ىن بع االم ظىح ع . ذرترةص ظةلةيهعسس اال ،حىنك ة ” اهللا تاظ ةيغةمبةر  “ بةندعسعض دةص ص
ةردع    بةت ب ة نعس دعحعلعكعنع ظأزعض االمنعث بةن ذنع    .ظةلةيهعسس االمنع، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص  اهللا تاظ

ةتلةص     دحعس ئضةن آ  ةل ظئلعص آ   ضة هأرمةتلةص مةآكعدعن ظةقسا مةسحعتع     عمذ مذشذنداق سىصةت بعلةن سىص
دع  داق دئ ة : مذن اندعن (الل ة نذقس ذ  ) بارح اآتذر، ظ االمغا (ص ةد ظةلةيهعسس ذدرعتعمعزنعث ) مذهةمم ق

عنع     ىن، بةندعس عتعش ظىح ع آأرس االمنع  (دةلعللعرعن ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم دة  ) ي ر آئحع ةرةم  بع ه
ا مةسحعتع مةسحعتعدعن ان ظةقس ةتلعك قعلغ عنع بةرعك ة ظةتراص دعض ئلعص آةل ةممعنع  .  ظ ة ه ةن الل هةقعقةت

اثالص ت دذر ظ أرىص تذرغذحع ةممعنع آ دذر، ه ة  ))3ذرغذحع االمنعث ظعبادةتك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص  اهللا تاظ
ةت     ذ سىص االمنع ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ان ؤاقتعدعم ان قعلغ ذرغانلعقعنع باي ةتلةص ت ةن سىص داق  بعل  مذن

دع ع  : دئ ةنعث بةندعس االم  (الل ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ادةت قعل ) ي ةغا ظعب قعالل دا، ش ذرظان (ا تذرغان ق
ىن  اش ظىح نالر ) تعثش عص(جع دذ  ) ظولعش اس قالع قا ت ذنع بئسعؤئلعش ةيغةمبةر   ))4ظ اال ص اهللا تاظ

ةت           ىتىن :  مذنداق دئدع  لةصظةلةيهعسساالمغا قذرظان ؤة صةرعشتة حىشىرضةن ؤاقتعدعمذ ظذنع شذنداق سىص ص
اهالندذرغذحع بولذشع ) اهللا نعث ظازابعدعن (جاهان ظةهلعنع  ةد ( ظىحىن، بةندعسعضة ظاض ةنع مذهةمم ي
  .هةق بعلةن باتعلنع ظايرعغذحع قذرظاننع نازعل قعلغان اهللا نعث بةرعكعتع بىيىآتذر) ظةلةيهعسساالمغا

االمغا   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص عدعنمذ   : اهللا تاظ ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم ع  (ظ ةنع هئحقايس ي
 بعلةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيعضة اليعق اللة تةرعصعدعن نازعل       باتعل يىزلةنمةيدذ، ظذ هئكمةت   ) تةرعصعدعن

دذر ا         ))5قعلعنغان ان آاتت ان قعلغ ذق باي عنع ظوح ة نةرس ارةت هةمم دعن ظعب ةن قذرظان  دةص سىصةتلةنض
ابعنع حىشىر      نعث  اهللا تاظاال  .آعتابعنع حىشىردع   ا آعت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مذنداق آاتت شع ظذنعث   ى ص

                                                 
  .  ـ ظايةت137سىرة نعسا ـ )1(
  .  ـ ظايةتلةر33ـ ـــ 32سىرة فذرقان  )2(
  .  ـ ظايةت1سىرة ظعسرا  )3(
  .  ـ ظايةت19سىرة جعن  )4(
  .  ـ ظايةت42سىرة فذسسعلةت  )5(
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:  بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع       . ظاضاهالندذرغذحع بولذشع ظىحىندذر   رغاصىتكىل ظعنسانال 
  . غانبذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت قعل» زعلغا ؤة قارعغا صةيغةمبةر قعلعنعص ظةؤةتعلدعمعمةن ق«

االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ا مةن «: ظعم ةيغةمبةر  دعنماث ةن ص عرع آةلض لةرنعث  ظعلض
ئح دع   ه ة بئرعل ةش نةرس ةن ب عغا بئرعلمعض ذصدةص» قايس دعن   بول أز قةؤمع«ظان ةيغةمبةرلةر ظ عالص  ض

ةيغةمبةر ق     نعلععصةيغةمبةر ق  ارلعق آعشعلةرضة ص دئضةنلعكعنع  »  ظةؤةتعلدعم عصلعن عص ظةؤةتعلةتتع، مةن ب
  . رعؤايةت قعلعدذ

ة  ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةد :  مذن ع مذهةمم ع، ظئ!) ظ ةن   «يتقعنك ةن هةقعقةت انالر م ع ظعنس ظ
سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا        
ا ؤة اهللا نعث            ا خاستذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهللا تعرعلدىرعدذ ؤة ظألتىرعدذ، ظذنعث اهللا غ غ

ان آةل  ة ظعم عثالر       سأزلعرعض ةت تئصعش ةلتىرىثالر، هعداي ان آ ة ظعم ع صةيغةمبةرض ع ظىمم دعغان ظةلحعس تىرع
عثالر   ذنعثغا ظةضعش ىن ظ ةيغةمبةر ق ))1»ظىح ةنع ص ث    ع ي مانالرنعث ؤة زئمعننع ةؤةتكىحع ظاس ص ظ لع
  بولعدعغان، تعرعلدىرىص ؤة ظألتىرعدعغان زات اهللا     هامانال دئسة، شذ     “ بول ”صادعشاهلعقع، بعرةر نةرسعضة      

أزع   ذ ظ ذ يةردعم اال ب االدذر، اهللا تاظ دع نعتاظ داق دئ ةتلةص مذن ذنداق سىص ث :  ش مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس
ةنع  صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، اهللا نعث بالعسع يوقتذر، صادعشاهلعقتا شئرعكعمذ يوقتذر  اهللا تاظاال   ي

اال  أزعنع ب تعنظ اآلعدع تذتذش تعن ص ئرعك تذتذش دعن اهللا .  ؤة ش علةرنع  ظان ارلعق نةرس ث ب اال ظأزعنع تاظ
دعن : ياراتقانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع      اراتتع، ظان ة نةرسعنع ي ظأزعنعث خاهعشع (اهللا هةمم

ةنع اهللا تاظاالدعن باشقا هةممة نةرسعلةر اهللا تاظاال        ظذنعثغا مذناسعص ظألحةمنع بةلضعلعدع ) بويعحة  ي
دذر ؤة يئتعشت  عدعن يارعتعلغان عدذر،    تةرعص عنعث ياراتقذحعس ة نةرس اال هةمم ةندذر، اهللا تاظ ىرىلض

أندىرىشع  آشع،  ذصةرؤةردعضارعدذر، صادعشاهعدذر ؤة ظعالهعدذر، هةممة نةرسة ظذنعث هأآىمرانلعقع، باشقذر  
  . شع ظاستعدعدذرذؤة ظورذنالشتذر

 * * * * * * *  
 (#ρä‹ sƒ ªB $# uρ ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ Zπyγ Ï9#u ω šχθà) è= øƒ s† $Z↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà) n= øƒ ä† Ÿωuρ šχθä3Ï= ôϑ tƒ öΝ ÎγÅ¡àΡ{ 

# uŸÑ Ÿωuρ $ Yèø tΡ Ÿω uρ tβθä3Ï= ôϑ tƒ $ Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ xm Ÿωuρ # Y‘θà±èΣ ∩⊂∪  
أزلعرع يارعتعلغان ظعالهالر  دعغان ؤة ظ ةنع (مذشرعكالر اهللا نع قويذص هئح نةرسعنع يارعتالماي ي

دذ ) تالريةنع بذ (ظذالر . غا ظعبادةت قعلدع ) بذتالر ظأزلعرعضة . ظأزلعرعدعن بعرةر زعياننع دةصظع قعاللماي
اآع ) باشقعالرغا(جئنعنع ظئلعشقا، ) باشقعالرنعث(بعرةر صايدعنع آةلتىرةلمةيدذ،  ات بئغعشالشقا ي هاي

  .3تعرعلدىرىشكة قادعر بواللمايدذ)ظألىآلةرنع(
  مةقلعقعنعث بايانع توغرعسعداخمذشرعكالرنعث ظة

اال،  دعغان،        اهللا تاظ العغعنع بولع ع، خ عنعث ظعضعس ارلعق نةرس ع، ب عنعث ياراتقذحعس ة نةرس هةمم
لعدة       ةلكع ظةس دعغان، ب ذ يارعتالماي عنعث قانعتعنعم ذص، صاش االنع قوي دعغان زات اهللا تاظ العمعغعنع بولماي خ

دعغان    ظع قعاللماي اننع دةص رةر زعي دعن بع دعغان  ،ظأزلعرع ايدعنع آةلتىرةلمةي رةر ص ة بع انالر  ( ظأزلعرعض ظعنس
 ظذالرغا ظعبادةت قعلغان مذشرعكالرنعث نادانلعقعدعن   ، تعكلعؤئلعص  دةص ياسالغان بذتالرنع ظعاله  ) صعدعنعتةر

                                                 
  .  ـ ظايةت158سىرة ظةظراف  )1(
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دذ   داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزلعرع : خ دعغان ؤة ظ عنع يارعتالماي ئح نةرس ذص ه ع قوي رعكالر اهللا ن مذش
ظأزلعرعدعن بعرةر زعياننع دةصظع ) يةنع بذتالر(الر ظذ. غا ظعبادةت قعلدع) يةنع بذتالر(يارعتعلغان ظعالهالر 

هايات ) باشقعالرغا(جئنعنع ظئلعشقا، ) باشقعالرنعث(ظأزلعرعضة بعرةر صايدعنع آةلتىرةلمةيدذ، . قعاللمايدذ
   .تعرعلدىرىشكة قادعر بواللمايدذ)ظألىآلةرنع(بئغعشالشقا ياآع 
ذتالرنعث ق عمذ آةلمة  وب الرنعث بعرةرس ذ ظعش دعن ب دذلع ع ت .ي ذالرنعث هةممعس دعغان ؤة ع ب رعلدىرع

عر    ع ظعلض ةت آىن دعغان، قعيام اال    عظألتىرع دعغان زات اهللا تاظ ا تعرعلدذرع ةرنع قايت كعلةرنع ؤة آئيعنكعل
  . تةرعصعدعندذر

ةت آ  اال قعيام دع    ىاهللا تاظ داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس ا تعرعلدىرع ع قايت انالر (: ن ع ظعنس !) ظ
علةرنعث  عثالر، ) تةدةسلةص(س يعن(يارعتعلعش ةندعن آئ ث  ) ظألض ر ظادةمنع ةقةت بع عثالر ص تعرعلدىرىلىش

تذر  ة ظوخشاش ث تعرعلدىرىلىشعض ر ظادةمنع ع، بع اق )1 ()يارعتعلعش اقحع بولس ةيظعنع ياراتم رةر ش ) بع
ةقةت بعر سأزدذر،        بعر  2( ()ظورذنلعنعدذ (آأزنع يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقعدا     ) ظذ (بعزنعث ظةمرعمعز ص

ةنع جعمع خااليعق   (بعلةنال ظذالر   ) يةنع ظعسراصعلنعث سذر حئلعشع (سةيهة   ةر ظاستعدعن  ) (ي زئمعننعث  ) ي
دذ   ص قالع ة حعقع اؤازنع  )3( ظىستعض ر ظ ذرعنع   (بع ان س علنعث حالغ ةنع ظعسراص ةنال  ) ي اثالش بعل ظ

اؤاز    4( (عدذقارعشعص تذر ) ظأزلعرعضة نئمة قعلعنعدعغانلعقعغا  (هازعر بولذص   ) مةهشةرضاهقا( صةقةت بعر ظ
ةنع اهللا تاظاال بولسا ظذنعثدعن باشقا ظعاله       ))5بعلةنال ظذالرنعث هةممعسع هذزذرعمعزغا هازعر قعلعنعدذ          ي

ذنعثغعال ق   ادةت ظ وق، ظعب ار ي ذر  عؤة صةرؤةردعض ان زاتت ةقلعق بولغ نعش ه ع.لع العغعنع  ، حىنك اال خ  اهللا تاظ
دعغان  العمعغعنع بولماي دعغان ؤة خ ذربولع ع، ت        . زاتت ا ـ ظانعس ع، ظات ث بالعس ورذن  ةثتذ اهللا تاظاالنع ع، ظ ش

اال.ذرتباسارع ؤة ؤةزعرع يوق ةغا  يالغذز بولغان اهللا تاظ ة الل اج، هةمم اال تاص بولغانموهت ة ب  ، معغان، الل
   . زاتتذركة ظعضةسىصةتعغان ، هئح آعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدمعغانتذغذل

 * * * * * * *  
 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ÿρ ã x x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7 øùÎ) çµ1u yIøù$# … çµtΡ% tæ r&uρ Ïµø‹ n= tã îΠöθ s% šχρã yz#u ( ô‰ s) sù ρ â!% y` $Vϑ ù= àß 

# Y‘ρã— uρ ∩⊆∪ (#ûθ ä9$s% uρ ãÏÜ≈ y™ r& šÏ9̈ρ F{$# $yγ t7 oKtG ò2$# }‘ ÏSsù 4’ n?ôϑ è? Ïµø‹ n= tã Zο uò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r& uρ ∩∈∪ ö≅ è% ã& s!u“Ρ r& 

“ Ï% ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ § Åc£9 $# ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% Ÿ2 #Y‘θàxî $ \ΚŠ Ïm§‘ ∩∉∪  
ذنعثغا ) يةنع مذهةممةد (صةقةت ظذ ) يةنع قذرظان ( بذ «:  آاصعرالر دذر، ظ ذغان يالغان ظأزع توق

ةؤم  ر ق قا بع قا باش ذنع توقذش اب(ظ ةهلع آعت ةنع ظ ةن) ي اردةم بةرض ذالر » ي دذ، ظ ةيغةمبةر (دةي ص
لعدع ) ظةلةيهعسساالمغا بوهتان حاصالش بعلةن ظذنعثغا  ذ .4زذلذم قعلدع ؤة يالغاننع حاص : الر ظئيتتع  ظ

ظذنعثغا ) هعصزع قعلعؤئلعش ظىحىن(بذرذنقعالرنعث ظةصسانعلعرعدذرآع، ظذالرنع ظذ يازدذرذؤالغان، ) بذ(«
ظذنع ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع سعرنع «ظئيتقعنكع، . 5» ظاخشامدا ظوقذص بئرعلعؤاتعدذ–ظةتعضةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة لذقمان  )1(
  .  ـ ظايةت50سىرة قةمةر  )2(
  .  ـ ظايةت14ـ  ـــ13سىرة نازعظات  )3(
  .  ـ ظايةت19سىرة سةففات  )4(
  .  ـ ظايةت53سىرة ياسعن  )5(
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ايع  ةن ناه دع، اهللا هةقعقةت ل قعل دعغان اهللا نازع ص تذرع دذر، بعلع عرةت قعلغذحع ة(تع مةغص ) بةندعلةرض
  .6»ناهايعتع مئهرعباندذر

  توغرعسعداسأزلعرع  دئضةن سعداعتوغرآاصعرالرنعث قذرظان 
: مةق، نادان آاصعرالرنعث قذرظان توغرعسعدا دئضةنلعرعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع          خاهللا تاظاال ظة  

ذنع ) هةممةديةنع مذ (صةقةت ظذ ) يةنع قذرظان ( بذ «: آاصعرالر ذنعثغا ظ دذر، ظ ذغان يالغان ظأزع توق
 يةنع آاصعرالر مذهةممةد قذرظاننع دةيدذ» ياردةم بةرضةن) يةنع ظةهلع آعتاب(توقذشقا باشقا بعر قةؤم 

أزع ت اردةم سور وظ ةردعن ي ذنع توصالشقا باشقا قةؤمل ذغان ؤة ظ دذعق عرالر توغرعسعدا . غان دةي اال آاص اهللا تاظ
ذنعثغا (ذالر ظ: مذنداق دئدع   ةن ظ ان حاصالش بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بوهت دع ؤة ) ص ذم قعل زذل

ةنع يالغاننع توقذغ      يالغاننع حاصلعدع  ةلكع ظذالردذر    عي ان ظعكةنلعكعنع ؤة      .نع ب  ظذالر بذ سأزعنعث بوهت
  .ظأزلعرعنعث يالغانحع ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذ

 ذ (« : ظذالر ظئيتتع ذرذنقعالرنعث ظ ) ب ذ يازدذرذؤالغان، ب ذالرنع ظ هعصزع (ةصسانعلعرعدذرآع، ظ
مةقلعقع، خ بذ سأز ظذالرنعث ظة.» ظاخشامدا ظوقذص بئرعلعؤاتعدذ–ظذنعثغا ظةتعضةن ) قعلعؤئلعش ظىحىن

 .رذنسعز ظعكةنلعكعنع هةممة آعشع بعلعدذ   ويتعلغاحقا، بذ سأزنعث ظئلعقعدعن ظخوريالغانحعلعقع ؤة بوهتان 
ع ةك قعلعش،حىنك ث   ش ةيلع هاياتعنع االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ة قارعغان دعغان خةؤةرلةرض قا بولماي

دا بولسذن خةت يئزعص باقمعغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذغذلغان ؤاقتعدعن        عبئشعدا بولسذن ياآع ظاخعر   
 بعلةن  ردة آاصعرال يعل ظعحع40 بولغان  ؤاقتعغعحةباشالص، تاآع اهللا تاظاال ظذنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن   

دع  اص آةل ة ياش ذ ظار .بعلل عرالر ب ة آ  ع آاص االمنعث نةض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ةدعن علعقت رعص، ن
ذنعث راس دعغانلعقعنع، ظ ةنتحعقع اك، ظعش الردعن ؤة ححعل، ص ان ظعش دعن، يام ةنلعكعنع، يالغان علعك ظعك
راق ت  ةخالقالردعن يع ار ظ دعغانلعقعنع ظذناح دذ ورع دان بعلع ةتتا.ب االمنعث   ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص  ظ

ذص       ةيغةمبةر بول اآع ص الص ت عدعن باش ذنع آعحعض ىن ظ ةنلعكع ظىح ةنلعكعنع بعلض اك ظعك تحعل ؤة ص راس
ان ظارعآةلض ا عحة بولغ ةن”لعقت اتتع“ لعكحظعش ةن . دةص ظاتعش ش بعل ةيغةمبةر قعلع ذنع ص اال ظ اهللا تاظ
دعظعززةت عراللعؤع مةنلعك قعلر، آاص ذنعثغا دىش اك     ظ أزدعن ص ذ س ذنعث ب ذنعثغا ظ الص ؤة ظ قا باش عش

داق ظ ةر قان ةنلعكعنع ه لعدعةظعك أزلةرنع حاص دعغان س ع بعلع اليدعغان .قعللعق آعش ذنعثغا حاص ذالر ظ  ظ
اظعر      اهع ش ة، ض ةر دئس اهع سئهعرض ذنع ض اص قعلعشعص، ظ أزلعرعدة تئثعرق عؤالغان  ،س ن حاصلعش اهع جع  ض

انحع د  اهع يالغ دعدئسة، ض دع  اهللا تاظ.ئ داق دئ ة مذن ذ هةقت ذن  : اال ب ىن نذرغ ئنعث ظىح مذشرعكالرنعث س
  . ))1معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعضة قارعغعن، ظذالر ظازدع،توغرا يول تاصالمايدذ

عرال اال آاص دع راهللا تاظ داق دئ رعص مذن ة بئ ا رةددعي ع، : نعث بوهتانلعرعغ ذنع «ظئيتقعنك ظ
عرنع بعلعص ت  دعكع س دعظاسمانالردعكع ؤة زئمعن ل قعل دعغان اهللا نازع ةنع ظعلضعر ذرع كعلةرنعث ؤة عي

عدعمذ ظةم    ذ ؤة آةلضىس تحعل، بذرذنم ةرنعث راس ة ظةآعيعنكعل دعغان   ولعيةتك ةن ؤة آئلع ذن آةلض يغ
عرال         ةيعبنع ؤة س دعكع غ مانالردعكع ؤة زئمعن ذرظاننع، ظاس ان ق ة ظالغ أز ظعحعض ةؤةرلعرعنع ظ ذددع خ رنع خ

  .دعغاندةك بعلعص تذرعدعغان اهللا تاظاال حىشىرضةندذرظاشكارا ظعشالرنع بعلعص تذرع
 ،ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلةرضة(اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر« يةنع اهللا 

ذالرغا       دذ، ظ قا حاقعرع ة قايتعش اال تةرعصعض قا ؤة اهللا تاظ ة قعلعش ذالرنع تةؤب دة ظ ذ ظايعتع ث ب تاظاالنع
ا ظع  ث آاتت ةنلعرةهمعتعنع ذنع       ككعك ص ظ ذل قعلع عنع قوب عنعث تةؤبعس ان آعش ة قعلغ  ؤة تةؤب

                                                 
  .  ـ ظايةت9سىرة فذرقان  )1(
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دذ ئؤىآةحىر ةؤةر بئرع دعن خ عرلعقعدا، ت .تعدعغانلعقع ذنداق آاص عرالر مذش اال آاص العقعدا، ة اهللا تاظ رس
لعغان               ظةسكعلعكعدة تذرسعمذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة قذرظانغا مذشذنداق يالغان ؤة بوهتانالرنع حاص

 اهللا .ذ يةنة ظذالرنع تةؤبة قعلعشقا آاصعرلعقلعرعدعن ظعسالمغا ؤة هعدايةت يولعغا قايتعشقا حاقعرعدذ    بولسعم
اهللا ظىح ظعالهنعث بعرعدذر، دئضىحعلةر شةآسعز        : تاظاال مذشذنداق قعلغانلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع         

دع   عر بول ذر   . آاص اله يوقت ئح ظع قا ه تعن باش ر ظعاله ذالر ظئي  . بع ةر ظ ا،  ظةض أزلعرعدعن قايتمعس ان س تعؤاتق
انالر  عر بولغ دعكع آاص ذالرنعث ظعحع ة(ظ ا ؤة ظاخعرةتت ة ) دذني ا تةؤب ذالر اهللا غ دذ، ظ ا قالع اتتعق ظازابق ق

ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر،   ) تةؤبة قعلغذحعالرغا(قعلمامدذ؟ اهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلمامدذ؟ اهللا        
  ))1ناهايعتع مئهرعباندذر

أ انالر،  م دعن قايتمعغ يعن آذفرع دعن آئ لعك قعلغان ا زعيانكةش أمعن ظايالالرغ ةر ؤة م معن ظ
ازاب قعلعنعدذ       :  هةسةنبةسرع ))2شىبهعسعزآع، جةهةننةمنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ، ظذالرغا ظوت بعلةن ظ

اراثالر نعثسعلةر اهللا تاظاال   ئقعن بةندعلع    . مذشذ مةرهةمعتعضة ق ةر     اهللا تاظاال ظأزعنعث ي رع بولغان مأمعن ظ
أز رةهمعتع تةرعصعضة          ةنلكةتةؤىؤة مأمعن ظايالالرنع ظألتىر    ة قعلعشقا ؤة ظ رنع قعلمعشلعرعدعن قايتعص تةؤب

  .  دئدع،حاقعرعدذ
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ ÉΑ$tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθß™§9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè©Ü9$#  Å´ ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−# uθ ó™F{$#   Iωöθ s9 tΑ Í“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) Ô7 n= tΒ 
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βÎ) šχθãèÎ6 −G s? ωÎ) Wξã_ u‘ # ·‘θßs ó¡¨Β ∩∇∪ ö ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 (#θç/ uŸÑ y7 s9 Ÿ≅≈ sW øΒ F{$# (#θ= ŸÒsù Ÿξ sù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ 

Wξ‹ Î6 y™ ∩∪ x8u‘$t6 s? ü“ Ï% ©!$# βÎ) u !$ x© Ÿ≅ yè y_ y7 s9 # [ö yz ÏiΒ y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $ yγÏFøt rB ã≈yγ ÷ΡF{$# ≅ yèøg s† uρ 
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رعكالر  االمنع مةسخ (مذش ةد ظةلةيهعسس صمذهةمم ع) عرة قعلع ازارالردا «: ظئيتت اق (ب ز تام بع

مئثعص يىرعدعغان بذ قانداق صةيغةمبةر ؟ ظذنعث بعلةن ) بعز ماثغاندةك(تاماق يةيدعغان، ) يئضةندةك
 يا ظذنعثغا بعر .7بعللة ظاضاهالندذرغذحع بولذش ظىحىن اهللا ظذنعثغا نئمعشقا بعر صةرعشتة ظةؤةتمعدع

): يةنع آاصعرالر(زالعمالر » غا مئؤعلعرعنع يةيدعغان بعر باغ بئرعلمعدع؟ خةزعنة بئرعلمعدع، يا ظذنعث 
مذشرعكالرنعث سئنعث ظىحىن . 8دئدع» سعلةر صةقةت سئهعرلةنضةن بعر ظادةمضة ظةضعشعؤاتعسعلةر «

اهللا نعث بةرعكعتع . 9نذرغذن معسالالرنع آةلتىرضةنلعكعضة قارعغعن، ظذالر ظازدع،توغرا يول تاصالمايدذ
ئقعص ب ذ ياخشع، ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ذالرنعث ظئيتقانلعرعدعنم ىيىآتذرآع، ظةضةر ظذ خالعسا ساثا ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر74 ـــ ـ73سىرة ماظعدة  )1(
  . ـ ظايةت10سىرة بذرذج  )2(
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ياق، ظذالر قعيامةتنع ظعنكار قعلدع، قعيامةتنع . 10تذرعدعغان باغالرنع ؤة حوث سارايالرنع ظاتا قعالتتع
قتعن آأرضةن حاغدا،ظذالر دوزاخنعث دوزاخ ظذالرنع يعرا. 11ظعنكار قعلغانالرغا بعز دوزاخنع تةييارلعدذق

ظذالر زةنجعر بعلةن باغالنغان هالدا . 12هاثرعغان ظاؤازنع ظاثاليدذ) ظئشةآتةك(غةزةصتعن قاينعغان ؤة 
ذالرغا . (13ظألىمعنع تعلةيدذ ) ظأزلعرعنعث(دوزاخنعث تار يئرعضة تاشالنغان حاغدا، بذ يةردة ظذالر  ) ظ

  .14)دئيعلعدذ(س، تاالي ظألىملةرنع تعلةثالر بىضىن سعلةر بعر ظألىمنع ظةمة
آاصعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا دئضةنلعرع، ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية ؤة  

  تع توغرعسعداعظذالرنعث ظاقعؤ
ذقتا تذر  عرالرنعث ظازغذنل ةردة آاص ذ ي اال ب ذالرنعث تذ اهللا تاظ شعدعن رعرسالعق قعلعؤئةؤئلعشعدعن، ظ

   .ئحقانداق صاآعت ـ ظعسصاتسعز هةقعقةتنع ظعنكار قعلعشعدعن خةؤةر بئرعدذؤة ه
عغا ت   ذ قعلمعش ث ب ذالر ظأزلعرعنع عتعدذ  أظ ةؤةبنع آأرس ذ س دعكع ب ازارالردا «: ؤةن اق (ب ز تام بع

بعز ( . ظعكةن لعقهتعياجلعق بولغان نةرسعضة ظعهتعياج      ئيةنع ظذمذ بعز ظ     تاماق يةيدعغان ) يئضةندةك
دةك ةيغةمبةر ؟ ) ماثغان داق ص ذ قان دعغان ب ثعص يىرع عنع     مئ ش ؤة تذرمذش ارةت قعلع ذ تعج ةنع ظذم ي

   .قامداش ظىحىن بازارالرغا بئرعص ـ آئلعص يىرعدعكةن
ظذنعث بعلةن بعللة ظاضاهالندذرغذحع بولذش ظىحىن اهللا ظذنعثغا نئمعشقا بعر صةرعشتة ظةؤةتمعدع 

شعغا، اهللا تاظاال تةرعصعدعن    ذراستحعل ظعكةنلعكعضة ضذؤاهحع بول     ؤا قعلغان نةرسعسعدة، ظذنعث     ةيةنع ظذ د  
 اهللا .صعرظةؤنمذ مذسا ظةلةيهعسساالمغا شذنداق دئضةن ظعدع         . معشقا ظذنعثغا بعر صةرعشتة حىشىرىلمعدع    ئن

دع    داق دئ ص مذن ان قعلع ةنلعرعنع باي ذنعث دئض اال ظ ذنعثغا  : تاظ ىن ظ ة ظىح ماندعن(نئم ذن ) ظاس ظالت
ظذنعث بعلةن بعللة    ) ظذنعث راستلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن     ( تاشالنمعدع؟ ياآع نئمعشقا     بعلةيزىآلةر

  . ))1»صةرعشتعلةر هةمراه بولذص آةلمعدع؟
ة بعرعنعثكعضة ظوخش        عرلعرعمذ مذنداق       حص آةتكة عش عآاصعرالرنعث دعلع بعرعنعث يةن كة قذرةيش آاص

اآع ظذنعثغا خعراجةت قعلعشع ظىحىن بعر خةزعنعنعث     يةنع ي يا ظذنعثغا بعر خةزعنة بئرعلمعدع : دئدع
يةنع ياآع ظذنعثغا  »يا ظذنعثغا مئؤعلعرعنع يةيدعغان بعر باغ بئرعلمعدع؟. بار يعرع دةص بئرعلمعدع

بذ ظعشلعرعنع   ) آاصعرالرنعث دئضةن  (اهللا تاظاالنعث  . ظذ قةيةرضة بارسا بعللة بارعدعغان بعر باغ بئرعلمعدع        
ةيغةمبةر ظةلة اندذر ص ايعتع ظاس ع ناه ص بئرعش االمغا قعلع ئكعن.يهعسس ص ، ل ذالرنع قعلع ث ب  اهللا تاظاالنع

  . كمعتع باردذرئبةرمةسلعكتة بعر ه
 دئدع» سعلةر صةقةت سئهعرلةنضةن بعر ظادةمضة ظةضعشعؤاتعسعلةر«): يةنع آاصعرالر(زالعمالر.  
كعضة قارعغعنمذشرعكالرنعث سئنعث ظىحىن نذرغذن معسالالرنع آةلتىرضةنلع  يةنع ظذالرنعث ساثا

دا سئهعرضةر، سئهعر قعلعنغذحع، جعن حاصلعشعؤالغان، يالغانحع      اث توغر ئنعثبوهتان حاصالش يىزعسعدعن س   
دذر       دذر ؤة بوهتان ع يالغان أزلعرعنعث هةممعس ةن س اظعر دئض ةنلعكعنع     .ؤة ش ذنداق ظعك أزلةرنعث ش ذ س  ب

ازدع  :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. لعدذ بار آعشع بععسعؤة حىشةنح لع   ظةق الظازراق ذالر ظ ةنع ظذالر   ظ  ي
ازدع،  دعن ظ وغرا يول المايدذت ول تاص ازدع،توغرا ي ةن  ، حىنكعظ دعن حعقعص آةتك وغرا يول دعن ؤة ت  هةق

ذن   ة يىزلةنس ة يىزلةنس ع قةيةرض ةرعبعر آعش ذ ب دذرظ ع.ظازغذنلعقتع ردذر ، حىنك ةن بع ةق دئض ذنعث . ه  ظ
  . ص تذرعدذىرى بعر ضةؤدة بولذص، بعرع ـ بعرعنع آىحالندصرعنسعصلعرعمذ

                                                 
  .  ـ ظايةت53سىرة زذخرذف  )1(
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عل         ع ؤة ظئس علةردعنمذ ياخش ةن نةرس عرالر دئض ادا آاص ة دذني ا صةيغةمبعرعض ةر خالعس اال ظةض اهللا تاظ
ذ : نةرسعلةرنع بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع           ةر ظ ذرآع، ظةض ةرعكعتع بىيىآت اهللا نعث ب

 ظئيتقانلعرعدعنمذ ياخشع، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان باغالرنع ؤة حوث خالعسا ساثا ظذالرنعث
ع ا قعالتت ارايالرنع ظات دع  س داق دئ د مذن دة مذجاهع ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةيغةمبةر : ( ب اال ص اهللا تاظ
  .دذنيادا ظاتا قعالتتع) ظةلةيهعسساالمغا بذالرنع

دع ار قعل ةتنع ظعنك ذالر قعيام اق، ظ ئقعش ؤة ي ي اراص ب ة ق أزلةرنع هةقعقةتك ذ س ذالر ب ةنع ظ
دذ        عدعن دةي ش يىزعس العق قعلع ار ؤة تةرس ةلكع ظعنك ةس، ب عدعن ظةم ش يىزعس ةص قعلع ةتنع تةل  .هعداي

أزلةرنع د      دعكع س ار قعلعشع يذقعرع عنع ظعنك ث بولذش ةت آىنعنع ذالرنعث قعيام دع  ئيظ ةؤةبحع بول كة س . ش
 ا بع ار قعلغانالرغ ةتنع ظعنك دذق قعيام ع تةييارلع ارةت   ز دوزاخن دعن ظعب ةمنعث ظوتع ةنع جةهةنن  ي

  .  ظازابنع تةييارلعدذققعزعق ،تقذحععغذسعز ظاغرعحعد
دوزاخ ظذالرنع يعراقتعن آأرضةن حاغدا غان مةيداندعكع حاغدا نيةنع جةهةننةم ظذالرنع ظذالر توصال

اهللا تاظاال بذ   هاثرعغان ظاؤازنع ظاثاليدذ)ظئشةآتةك(ظذالر دوزاخنعث غةزةصتعن قاينعغان ؤة آأرضةندة، 
ة  ا تاشالنغان حاغدا، قايناص تذرغان دوزاخنعث    :  مذنداق دئدع هةقت ذالر دوزاخق ) ظئشةك هاثرعغاندةك (ظ

دذ     اس قالع كة ت ارحعلعنعص آئتعش تعن ص دذ، دوزاخ غةزةص اؤازعنع ظاثالي ةت ظ ا  ))1س ةنع دوزاخ اهللا تاظاالغ  ي
  . آةتكعلع تاسال قالعدذ راصجتعق غةزةبلةنضةنلعكتعن بةزعسع بةزعسعدعن ظاظعشةنمعضةن ظادةمضة قات

ةر ظعبنع جةرعر ظعبنع ظابباسنعث ام ظةبذجةظص دذ: ظعم ئلعص آئلعنع ا ظ   دوزاخ دة ـ    بعر آعشع دوزاخق
ة ي   ) ذصل قورذ( ع بةزعسعض ث بةزعسعس دذ عدوزاخنع ا   .غعلع اال دوزاخق ان اهللا تاظ اثا ن :  معهرعب دع؟   ئس ة بول م

د اناه تعل  : دوزاخ. ذدةي دعن ص ذ آعشع مةن دذةب دذ،ؤاتع اال.  دةي ا : (اهللا تاظ داق بولس دةمنع قوي ) ظذن ص ذبةن
دذ،بئرعثالر ع صةرؤةردعضارعم .  دةي ذ آعشع ظ دذ، ظ ئلعص آئلعنع ا ظ الر ئ س!بعر آعشع دوزاخق داق قع نع مذن
دعم، دةص ظويل ان ظع دذعمعغ اال. دةي داق :  اهللا تاظ انقان دعثظويلعغ د؟ ظع ع . ذ دةي ذ آعش ا  مئ: ظ ع آاتت ن

دذ ،رةهمعتعثنعث ظأز ظعحعضة ظئلعشعنع ظويلعغان ظعدعم    بةندةمنع قويذص   ) ظذنداق بولسا  (اهللا تاظاال  .  دةي
ع    .بعر آعشع دوزاخقا ظئلعص آئلعنعدذ  .  دةيدذ ،بئرعثالر نع يالماص يذتقاندةك    دوزاخ ظذنع خذددع قئحعر ظارص
 دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ، قورقمعغان بعر ظادةممذ قالمايدذ  ذ ظاؤازدعنب. ؤة قاتتعق بعر ظاؤاز حعقعرعدذ    يذتعدذ  
  . قعلعدذ
 ان ؤة تعن قاينعغ ث غةزةص ذالر دوزاخنع ةن حاغدا،ظ راقتعن آأرض ذالرنع يع ةآتةك(دوزاخ ظ ) ظئش

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابدذرازاق ظذبةيد ظعبنع ظذمةيرعنعث مذنداق        هاثرعغان ظاؤازنع ظاثاليدذ 
دذ      : نلعكعنع رعؤايةت قعلعدذدئضة اؤاز حعقعرع اتتعق بعر ظ ئقعن  ) اهللا تاظاالغا ظةث  (دة بعرمذ  ـ جةهةننةم ق ي

ةنع  (،  يةرضة دذم حىشعدذ  تعترعضةن هالدا صىتىن ظةزايع   ) قورققانلعقتعن(صةرعشتة ؤة صةيغةمبةر مذ قالماي       ي
دذ ة بارع االممذ  )سةجدعض راهعم ظةلةيهعسس ةتتا ظعب انلعقتع(، ه ص ) نقورقق زلعنعص قعلع ع ،تع  ظ

  . سورايمةن دةيدذ) تذلدذرذشنعوق( مةن بى ضىن ظأزةمنعال !صةرؤةردعضارعم
 ذالر ةردة ظ ذ ي دا، ب ة تاشالنغان حاغ ار يئرعض دا دوزاخنعث ت ان هال ةن باغالنغ ر بعل ذالر زةنجع ظ

دذ) ظأزلعرعنعث( ألىمعنع تعلةي ةن  ظ نعش ؤة هةسرةت بعل ةنع ظئحع ألىمع(ي دذظأزلعرعنعث ظ  .)نع تعلةي
)دئيعلعدذ(بىضىن سعلةر بعر ظألىمنع ظةمةس، تاالي ظألىملةرنع تعلةثالر ) ظذالرغا(.  

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8 ؤة  ـ ظايةت7سىرة مىلك ـ )1(
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ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغان، ) دوزاخ(شذ «ظذالرغا ظئيتقعنكع،  ا ت ) آعرضةن آعشع (ياخشعمذ ي

جةننةت تةقؤادارالرغا بئرعلضةن مذآاصاتتذر ؤة ظذالرنعث ظاخعرع » مةثضى قالعدعغان جةننةت ياخشعمذ؟
ظذالر جةننةتتة خالعغان نئمةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ، جةننةتتة مةثضى قالعدذ، . 15بارعدعغان جايعدذر

  .16بذ صةرؤةردعضارعثدعن ظعشقا ظاشذرذش تعلعنعدعغان ؤةدعدذر
   توغرعسعداصةرقعجةننةت بعلةن دوزاخنعث 

االمغا      ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم دة ص ذ ظايعتع اال ب ةد  :اهللا تاظ ع مذهةمم اثا سى ! ظ ةتلةص  س ص
تعن         راي، غةزةص ةن حع ذالرنع تىرىلض ةم ظ دعغان، جةهةنن ئلعص آئلعنع ة ظ ة جةهةننةمض ةن يىزلعرعح بةرض

ان ؤة  ةآتةك(قاينعغ ذالر م    ) ظئش دعغان، ظ ةن آىتىؤالع اؤاز بعل ان ظ قا ؤة   عهاثرعغ اردةم سوراش قا، ي دعرالش
اغلعنعص       ار يئرعضة تاشالنغان     ،قذتذلذص حئقعشقعمذ مذمكعن بولمايدعغان هالدا زةنجعر بعلةن ب  دوزاخنعث ت

عمذ   الع ياخش ذ ه ةرنعث مذش ارلعق  ؟بةتبةختل دا ب اآع ظذنعث عرعن ي علةر،    ش دعغان نةرس دعغان ؤة ظعحع  يةي
الع  ئآـ ظئسعل آعيعم     ةر، ظ ة آأز آأر         يحةآل ةر، بذالردعن باشقا ظذنعثدا يةن ص ى جايالر، حعرايلعق مةنزعرل

اثالص باقمعغان، بعرةر        ار        باقمعغان، قذالق ظ  اهللا  بولغان،  آعشعنعث آأثلعضة حىشىص باقمعغان نةرسعلةر ب
تاظاال مأمعنلةرضة ؤةدة قعلغان، ظذالر دذنيادا اهللا تاظاالغا بويسذنغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرغا مذآاصات             

ص ت أتكةقعلع ة ي قا يةرض دعن باش ذالر ظذنعث أتكعلعييارلعغان، ظ تعن ؤة ي نع علعص آةتمةس ص آئتعش
دا ظةبةد خالعما تعن، ظذنعث عمذ    علس ةت ياخش دعغان جةنن ى قالع ةد مةثض دذ؟ظةب ث  .  دةي ذ اهللا تاظاالنع ب

علعقعدذر   دذر ؤة ياخش ان مةرهةمعتع ة قعلغ دع  .مأمعنلةرض داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ :  ش ب
دذر  دعغان ؤةدع قا ظاشذرذش تعلعنع ارعثدعن ظعش ذ صةرؤةردعضارعثدعن بولذشع ح صةرؤةردعض ةنع ب ذم وي ق

  . بولغان ؤةدعدذر
ىرع ذ س ث ب ة  نعثاهللا تاظاالنع دعن جةننةتك ذص ظان ةلتىرىص بول انعنع آ ث باي عدا دوزاخنع  بئش

ففاتتا بعشعدا جةننةتكة آعرضىحعلةرنعث ظةهؤالعنع ؤة      ةآعرضىحعلةرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلعشع، سىرة س       
ازذ ـ ن       ان ن ذالر هوزذرلعنعؤاتق دعن دوز ئظ ان قعلعص ظان ةرنع باي ان  مةتل ةهؤالعنع باي ىحعلةرنعث ظ ا آعرض اخق

عغا ىرة س  قعلعش اال س ايدذ، اهللا تاظ ا   ة ظوخش ةن دوزاخق ةهؤالع بعل ىحعلةرنعث ظ ة آعرض ففاتتا جةننةتك
دع      داق دئ ص مذن ان قعلع ةهؤالعنع باي ىحعلةرنعث ظ ذ  : آعرض ةتلعرع  (ب ةتنعث نئم ةنع جةنن ع  ) ي ياخش

ز    ذمنع بع ذ؟ زةقق ذم دةرعخعم اآع زةقق ةتمذ؟ ي الر زعياص ذمراهالر ( زالعم ةنع ض ىن ) ي ة(ظىح ازاب ) ظاخعرةتت ظ
قعلدذق، شىبهعسعزآع، ظذ جةهةننةمنعث قةظرعدة ظأسعدعغان دةرةختذر، ظذنعث مئؤعسع ضويا شةيتانالرنعث          
دذ،          اقلعرعنع تويغذزع ةن قورس ذنعث بعل دذ، ظ ةردعن يةي ذ مئؤعل عز ش ذالر شىبهعس ايدذ، ظ لعرعغا ظوخش باش

ذنعث  ذالر ظ دعن ظ ةن(ظىستعضة ظان ذالرنعث  ) يعرعث بعل دعن ظ دذ، ظان قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحع
ا     ةن ظات ا   -قايتعدعغان جايع حوقذم دوزاخ بولعدذ، ظذالر هةقعقةت ذالر ظات  - بوؤعلعرعنع ضذمراه بعلدع، ظ

   .))1بوؤعلعرعنعث ظعزلعرعدعن يىضىردع
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة70 ـــ ـ62سىرة سةففات  )1(
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دذ  ذنغان نةرسعلعرعنع يعغع ذص، حوق دعن اهللا ظا.شذ آىندة اهللا ظذالرغا قوشذص، ظذالر اهللا نع قوي ن

» يولدعن ظذالر ظأزلعرع ظازدعمذ؟) توغرا(مئنعث بذ بةندعلعرعمنع سعلةر ظازدذردذثالرمذ؟يا «): ظذالرغا(
سةن صاآتذرسةن، سئنع قويذص باشقعالرنع دوست ! ظع اهللا«: ظئتعدذ) ظعبادةت قعلعنغذحعالر (.17دةيدذ

ة ) يةنع سةندعن باشقعغا حوفذنذش (تذتذش  اليعق ) لذقاتعثدعن هئح ظةهةدعضة ؤة سئنعث مةخ (بعزض
 بوؤعلعرعنع شذ قةدةر نئمةتكة حىمدىردذثكع، ظذالر سئنع –ظةمةس، لئكعن سةن ظذالرنع ؤة ظذالرنعث ظاتا 

دع . ياد ظئتعشعنع ظذنتذدع  ةؤم بول ادةت قعلعنغذحعالر .18»ظذالر هاالك بولغذحع ق  شىبهعسعزآع، ظعب
ذد دئضةن (سعلةرنعث  ذففارالر (رنع ظعنكار قعلدع، سأزىثال ) ظذالرنع مةب أزةثالردعن (سعلةر !) ظع آ ظ
ازابنع قعمذ ؤة ) ظ ظع قعلعش قا (دةص أزةثالرنع قذتذلدذرذش االدعن ظ ذ ب ادعر ) ب كعمذ ق اردةم بئرعش ي

زذلذم قعلعدعكةن، ظذنعثغا بعز ) اهللا غا شئرعك آةلتىرىش بعلةن ظأزعضة(بواللمايسعلةر، سعلةردعن آعمكع 
  .19ق ظازابنع تئتعتعمعزقاتتع) ظاخعرةتتة(

  نع مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعداىمذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث قعيامةت آ
ة     قا نةرسعلةرض ذالردعن باش ة ؤة ظ ذص صةرعشتعلةرض الص قوي االنع تاش عرالرنعث اهللا تاظ اال آاص اهللا تاظ

ادةت قعلغانلعقع ظىحىن قعيامةت آىنع تةنقعد قعلعن     شذ  :عدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع  ظعب
ظذالر ظعبادةت :  مذجاهعدآىندة اهللا ظذالرغا قوشذص، ظذالر اهللا نع قويذص، حوقذنغان نةرسعلعرعنع يعغعدذ

دعن .  دئدع  ،لةردذرع ظعسا ظةلةيهعسساالم، ظذزةيرة ظةلةيهعسساالم ؤة صةرعشت           ،قعلغان نةرسعلةر بولسا     ظان
ذالرغا(اهللا  ذ؟يا «): ظ علةر ظازدذردذثالرم دعلعرعمنع س ذ بةن ث ب وغرا(مئنع أزلعرع ) ت ذالر ظ دعن ظ يول

ذ؟ دذ» ظازدعم ادةت قدةي اال ظعب ةنع اهللا تاظ دعلعرعمنع مع ي ذ بةن ة سعلةر ظ نع تاشالص ئلعنغان نةرسعلةرض
أز       عقويذص ظأزةثلةرضة ظعبادةت قعلعشقا حاقعرد     اآع سعلةر ظذالرنع حاقعرمعساثالرمذ ظ لعرع آئلعص  ثالرمذ ي

   .لدعمذ؟ دةيدذعسعلةرضة ظعبادةت ق
اال ثاهللا تاظ دع   ظأزعنع داق دئ ص مذن ان قعلع ورايدعغانلعقعنع باي ذنداق س دا اهللا :  مذش أز ؤاقتع ظ

ع ا   « : ظئيتت ع ظعس ةم ظوغل ع مةري اله         ! ظ ع ظع امنع ظعكك ةن ظان ةن بعل ذص م ع قوي ة،اهللا ن ةن آعشعلةرض س
ذ؟ ؤئلعثالر، دئدعثم عظعسا ظئيت» قعلع بعم(« : ت اك  !) رةب شةنعثضة اليعق ظةمةس نةرسعلةردعن سئنع ص

ذ       ةن ب ةر م ةن، ظةض ةن ظئيتمايم أزلةرنع م ان س قا تئضعشلعك بولمعغ ا ظئيتعش ةنكع، ماث اد قعلعم دةص ظئتعق
). يةنع مئنعث ظذنداق دئمعضةنلعكعم ساثا مةلذملذق        (سأزنع ظئيتقان بولسام، ظذنع سةن حوقذم بعلعسةن        

ث زات ةم مئنع دان  س ايعتع ظوب ةرنع ناه ةن، غةيبل دعكعنع بعلمةيم ئنعث زاتعث ةن س ةن، م دعكعنع بعلعس عم
ارعم ؤة       ث صةرؤةردعض ةنع مئنع أزنع، ي ذيرذغان س قا ب ع ظئيتعش ةن مئن ةقةت س ذالرغا ص ةن ظ ةن، م بعلعس

دعم   ثالر، دئ ادةت قعلع ا ظعب ان اهللا غ ارعثالر بولغ علةرنعث صةرؤةردعض عدا بو . س ذالرنعث ظارعس ةن ظ ان م لغ
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مذددةتتة، ظذالرنعث ظةمةللعرعنع آأزعتعص تذرغان ظعدعم، مئنع قةبزع روه قعلغعنعثدعن آئيعن، ظذالرنعث           
  .))1ظةمةللعرعنع سةن آأزعتعص تذرغان ظعدعث، سةن هةممة نةرسعدعن خةؤةردارسةن

ان قعلعص   نع بئرعدعغان جاؤابعنع  ىلعنغان شذ نةرسعلةرنعث قعيامةت آعشذثا اهللا تاظاال ظعبادةت ق    باي
سةن صاآتذرسةن، سئنع قويذص باشقعالرنع ! ظع اهللا «: تعدذيظئ) ظعبادةت قعلعنغذحعالر (: مذنداق دئدع 

ة ) ذنذشقيةنع سةندعن باشقعغا حو (دوست تذتذش  ) ؤة سئنعث مةخلذقاتعثدعن هئح ظةهةدعضة (بعزض
ةنع بعز بوال اليعق ظةمةس ذقنعث سةنديلعي ذالر بولسذن هئح مةخل اآع ظ ادةت  ي عن باشقا بعرسعضة ظعب

ع  دذ  دذرذسقعلعش دذق    . بولماي قا حاقعرمع ادةت قعلعش ة ظعب ذالرنع بعزض ز ظ ئكعن. بع ث  ، ل ذالر بعزنع  ظ
أزلعرعبويرذق عز ظ عز ؤة رازعلعقعمعزس ذالرنعث  عمعزس ذالردعن ؤة ظ ز ظ دع، بع ادةت قعل ة ظعب حعال بعزض

  . ظعبادةتلعرعدعن ظادا ـ جذدادذرمعز
هئساب  (نعث هةممعسعنع   )يةنع مذشرعكالر (ظذ آىندة اللة ظذالر     :  مذنداق دئدع  قتةاهللا تاظاال بذ هة   

ىن  ئلعش ظىح ة ) ظ دعن صةرعشتعلةرض دذ، ظان دع؟  «: يعغع ة حوقذنغانمع علةر سعلةرض ذ آعش ذالر  » ب دذ، ظ دةي
دذ ةن   «: ظئيتع ةس، س ذالر ظةم تعمعز ظ ةن، بعزنعث دوس ةن صاآتذرس ذنمايتتع . (س ة حوق ذالر بعزض ةلكع ) ظ ب

   .))2ظذالرنعث تولعسع جعنغا ظعمان آةلتىرةتتع. جعنغا حوقذناتتع
) ذص باشقعالرنع دوست ! ظع اهللا «: تعدذيظئ) ظعبادةت قعلعنغذحعالر سةن صاآتذرسةن، سئنع قوي
ة ) يةنع سةندعن باشقعغا حوقذنذش (تذتذش  اليعق ) ؤة سئنعث مةخلذقاتعثدعن هئح ظةهةدعضة (بعزض
ةتنعث مةنعسع           بذ ظايةتنعث يةن ظةمةس بعر  : ة بعر خعل قعراظعتع بولذص، ظذ قعراظةتكة ظاساسةن بذ ظاي

ق ظةمةس   ع اليع ادةت قعلعش ة ظعب عنعث بعزض ع.ذرتآعش اثا ظ، حىنك ز س عدعغان ئ بع اجع حىش هتعي
كع مةنعسع بعر ـ بعرعضة     عبذ ظايةتنعث بذ مةنعسع بعلةن بذنعث ظعلضعر.  دئضةنلعك بولعدذ،بةندعلةردذرمعز

  . ريئقعندذ
 بوؤعلعرعنع شذ قةدةر نئمةتكة حىمدىردذثكع، ظذالر سئنع –لئكعن سةن ظذالرنع ؤة ظذالرنعث ظاتا 

ذدع نع ظذنت اد ظئتعش أمي ذالرنعث ظ ةنع ظ ذنداقرلعرعى ي ئرعك  ش ئح ش ذالر ه ةتتا ظ دعكع ه ذزذن بول  ظ
ارقعلعق   ع ظ ةيغةمبةرلعرعثنعث تعل ارةت ص تعن ظعب ادةت قعلعش اثا ظعب ةي س ةن آةلتىرىلم ذالرغا حىشىرض ظ

  . نتذدعذدةؤعتعثنع ظ
 ظذالر هاالك بولغذحع قةؤم بولدع«  ةتنعث مةنعسع    الر هةسةنبةسرع ؤة مالعك :  زوهرعنعث بذ ظاي

  .  دئضةنلعكتذر دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،ظذالر ياخشعلعق يوق قةؤم بولدع
 علةرنعث ذحعالر س ادةت قعلعنغ ة(شىبهعسعزآع، ظعب ذد دئض ذالرنع مةب ار ) نظ سأزىثالرنع ظعنك
 يةنع سعلةر اهللا تاظاالنع تاشالص قويذص ظعبادةت قعلغان نةرسعلعرعثالر، سعلةرنعث ظذالرنع بعزنعث        قعلدع

ا يئقعنالشتذرعدذ دئضةن سأزعظ ة. ثالرنع ظعنكار قعلدعىضعلعرعمعز ؤة بعزنع اهللا تاظاالغ ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
دع  داق دئ ع: مذن ذص قعيامة اهللا ن ذتالرغا        قوي دعغان ب ادعر بواللماي قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ تكعح

علدذر،        عدعن غاص ذالرنعث دذظاس ذتالر ظ ذ؟ ب ادةم بارم ذمراه ظ ذ ض دعغان ظادةمدعنم ع (حوقذنع ةت آىن ) قعيام
انالر  ىن(ظعنس رعش ظىح اب بئ ذالرغا  ) هئس ذتالر ظ دا، ب النغان حاغ ة ( توص ةنع بذتصةرةسلةرض مةن ) ي دىش
   .))3ر تةرعصعدعن ظعبادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذبولعدذ، ظذال

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر117 ـــ ـ116سىرة ماظعدة  )1(
  .  ـ ظايةتلةر41 ـــ ـ40 سىرة سةبةظ )2(
  .  ـ ظايةتلةر6 ـــ ـ5 سىرة ظةهقاف )3(
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)ذففارالر ع آ علةر !) ظ ازابنع(س أزةثالردعن ظ قعمذ ؤة ) ظ ظع قعلعش أزةثالرنع (دةص االدعن ظ ذ ب ب
 يةنع آاصعرالر ظأزلعرعدعن ظازابنع قايتذرذشقعمذ ؤة ياردةم بئرعشكعمذ قادعر بواللمايسعلةر) قذتذلدذرذشقا
  .دةم بئرعشكعمذ قادعر بواللمايدذظأزلعرعضة يار
 ةن ظأزعضة (سعلةردعن آعمكع ةلتىرىش بعل ا شئرعك آ ز ) اهللا غ ذنعثغا بع ذم قعلعدعكةن، ظ زذل

  .قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز) ظاخعرةتتة(
 * * * * * * *  

 !$ tΒ uρ $ sΨ ù= y™ ö‘ r& y7 n= ö6s% zÏΒ šÏ= y™ö ßϑ ø9 $# Hω Î) öΝ ßγ ¯ΡÎ) šχθè= ä. ù' u‹s9 tΠ$yè©Ü9$# šχθà±ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−# uθó™F{ $# 3 

$ sΨù= yèy_ uρ öΝà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 ºπuΖ ÷FÏù šχρã É9 óÁs? r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7 š/ u‘ # [ÅÁ t/ ∩⊄⊃∪  
ازارالردا  ةيتتع، ب ة تاماق ي بعز سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعال ظةلؤةتت

عنعدذق،  ةن س ةزعثالر بعل ةزعثالرنع ب ع، ب ثعص يىرةتت علةر؟ مئ ةؤر قعالمس ثالر ( س ةؤر قعلع ةنع س ) ي
آأرذص تذرغذحعدذر بعز سةندعن ظعلضعرع ) سةؤر قعلغذحعالر بعلةن سةؤر قعلمعغذحعالرنع(صةرؤةردعضارعث 

ةزعثالرنع  ع، ب ازارالردا مئثعص يىرةتت ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعال ظةلؤةتتة تاماق يةيتتع، ب
سةؤر قعلغذحعالر (صةرؤةردعضارعث ) يةنع سةؤر قعلعثالر ( قعالمسعلةر؟ بةزعثالر بعلةن سعنعدذق، سةؤر 

  .20آأرذص تذرغذحعدذر) بعلةن سةؤر قعلمعغذحعالرنع
  ظعلضعرع ظأتكةن هةممة صةيغةمبةرلةرنعثمذ ظعنسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 بازارالردا بعز سةندعن ظعلضعرع ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعال ظةلؤةتتة تاماق يةيتتع ،
ع  ثعص يىرةتت ذ ظاي   مئ اال ب ةنع اهللا تاظ اق     عي عنعث تام ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ةن ص عرع ظأتك دة ظعلض تع

ا ظ دعن، آةسئيةيدعغانلعقعدعن، تاماقق ازارالردا مئثعص صهتعياجعنعث بارلعقع ارةت قعلعش ظىحىن ب  ؤة تعج
ذال   عيىر ا ؤة ظ ةيغةمبةرلةرنعث هالعغ ذالرنعث ص دعن، ب ا مذدعغانلعقع ش   نرنعث ظورنعغ دعغان ظع عب آةلمةي اس

ار هةر بعر آعشع        ظةقلع هذشع جايعدا اهللا تاظاال، حىنكع.ظةمةسلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ   ؤة توغرا تذنذشع ب
اال تةر ةيغةمبةرلةرنعث اهللا تاظ ةنلعكعنع  عص تحعل ظعك ذالرنعث راس عدة ظ ةن ؤةزعصعس ئلعص آةلض عدعن ظ ص

ذالردا  ؤرىآأ ىن ظ عئلعشع ظىح ةل      ياخش أزلةرنع، مذآةمم عل س ةتلةرنع، ظئس ق سىص ةرنع، حعرايلع  ظاالمةتل
  . لةرنع ؤة مأجعزعلةرنع قعلدعظةمةل ـ ظعبادةت

عر  اال ظعلض دع    عاهللا تاظ داق دئ عدا مذن ةنلعكع توغرعس اندعن ظعك ةيغةمبةرلةرنعثمذ ظعنس ز : كع ص بع
ةيغةمبة    ةرنع ص ان ظةرل عدعن بولغ ةهةر ظاهالعس ةقةت ش عرع ص ةندعن ظعلض ذالرغا ؤةهس ص، ظ ي عر قعلع

ارلعق آعشعلةرضة        (صةيغةمبةرلةرنع تاماق يئمةيدعغان جةسةت قعلغعنعمعز يوق          ))1قعلدذق ةنع ظذالر ب ي
دذ دذ، ظعحع ذالر ) ظوخشاش يةي ادا ظألمةي(هةمدة ظ وق ) دذني ةنع ظذالرمذ (مةثضى قالعدعغان بولغعنع ي ي

   .)2()بارلعق آعشعلةرضة ظوخشاش ؤاصات بولعدذ
عنعدذق ب ةن س ةزعثالر بعل ذن  ةزعثالرنع ب ث بويس ثالردعن آعمنع ةنع ظعحع دعغانلعقعنع ؤة عي
ع دعغانلعقعيظاس عنعدذق   ع بنعلعق قعلع ةن س ةزعثالر بعل ةزعثالرنع ب ىن ب عمعز ظىح اال  . لعش ذثا اهللا تاظ ش

بعلةن سةؤر سةؤر قعلغذحعالر (صةرؤةردعضارعث ) يةنع سةؤر قعلعثالر(سةؤر قعالمسعلةر؟  :مذنداق دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109 سىرة يىسىف )1(
  . ت ـ ظاية8سىرة ظةنبعيا  )2(
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ذحعالرنع دذر) قعلمعغ أرذص تذرغذحع ث ؤةه آ ارعثالر آعمنع ةنع صةرؤةردعض ةقلعق عي قا ه ي قعلعنعش
دذر أرىص تذرغذحع دعغانلعقعنع آ ة . بولع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع :  مذن اهللا ص

نع  ة ظورنعتعش دعغانلعقعنع  (قةيةرض ةهلع بولع ذنعث ظ ث ظ ةنع آعمنع دذ ) ي دان بعلع اال ))1ظوب  اهللا تاظ
ةقلعق        ث ه ةنلعكعنع ؤة آعمنع ةقلعق ظعك ث ه قا آعمنع ة باشالش ةن هةقعقةتك ةن ظةؤةتك ةيغةمبةرلعرع بعل ص

  .ظةمةسلعكعنع ظوبدان بعلعدذ
بةزعثالرنع بةزعثالر بعلةن سعنعدذق، سةؤر قعالمسعلةر؟  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذهةممةد

هاق  ع ظعس انع       اهللا: ظعبن ذن دةص دذني ع حعقمعس ة قارش دعلعرعم صةيغةمبةرلعرعمض ةر بةن اال ظةض  تاظ
ةيغةمبةرلعرعمنعث  داوق(ص تعمعق) لع ة شذنداق قعالت ئكعن.الي دئضةن بولسام ظةلؤةتت دعلعرعمنع ، ل ةن بةن  م

 تذر،دئضةنلعك صةيغةمبةرلعرعم بعلةن سعناشنع ؤة صةيغةمبةرلعرعمنع بةندعلعرعم بعلةن سعناشنع آأزلعدعم           
  . دئدع

االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اردعن ص ع هعم از ظعبن ام مذسلعم ظعي ة ظعم ذ هةقت اال«: ب شةك : اهللا تاظ
» سةن بعلةن سعنايمةن دئدع ) بةندعلعرعمنع(سعنايمةن، ؤة   ) بةندعلعرعم بعلةن (نع  ئ مةن س  ،شىبهعسعزآع

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ان هةدعس    ةت قعلغ ةد رعؤاي ام ظةهم ذنعث     ظعم االمغا، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص داق دةص آةل تة مذن

ةن ( اص حىشىرىلمعض ةيغةمبةر ) آعت ةم ص ةن   ه ع بعل تة بولذش ةن (صةرعش اص حىشىرىلض ةيغةمبةر ) آعت ةم ص ه
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      ضةندة، ظعختعيارع بئرعل  نع تالالش بةندة بولذش  ةيغةمبةر ) آعتاص حىشىرىلضةن   ( ص  ص

  . تاللعدع بةندة بولذشنع ؤة
 * * * * * * *  

 * tΑ$ s% uρ tÏ%©! $# Ÿω šχθã_ ö tƒ $tΡ u !$s) Ï9 Iω öθs9 tΑ Í“Ρé& $ uΖøŠ n= tã èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& 3“ utΡ $sΨ −/ u‘ 3 Ï‰ s) s9 (#ρã y9 õ3tG ó™ $# 

þ’ Îû öΝÎγ Å¡àΡr& öθtG tã uρ #vθ çG ãã #[ Î7x. ∩⊄⊇∪ tΠöθ tƒ tβ ÷ρu tƒ sπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Ÿω 3“ u ô³ç/ 7‹Í× tΒ öθtƒ tÏΒ Í ôf ßϑù= Ïj9 tβθä9θà) tƒuρ # Xôf Ïm 

# Y‘θàføt ¤Χ ∩⊄⊄∪ !$ uΖøΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θè= Ïϑ tã ôÏΒ 5≅ yϑ tã çµ≈ sΨ ù= yè yfsù [ !$t6 yδ # ·‘θèWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ ¨Ψ yfø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθtƒ Ö ö yz 

# vs) tG ó¡–Β ß|¡ôm r&uρ WξŠ É) tΒ ∩⊄⊆∪  
ة صةرعشتعلةر «): يةنع مذشرعكالر (غانالربعزضة مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلمايدع  نئمعشقا بعزض

اآع  ةيمعز ) بعز نئمعشقا (حىشىرىلمةيدذ، ي ذالر . دئيعشتع » صةرؤةردعضارعمعزنع آأرم شىبهعسعزآع ظ
ذالر . 21ظأزلعرعنع حوث تذتتع ؤة تولعمذ هةددعدعن ظاشتع  ةنع مذشرعكالر (ظ ظأزلعرعنعث جئنعنع ) (ي

علةرنع آأرضةن آىنع ضذناهكارالرغا خذش خةؤةر بولمايدذ، صةرعشتعلةر صةرعشت) ظئلعش ظىحىن حىشكةن 
بعز ظذالرنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع بعر تةرةص . 22دةيدذ» هارامدذر) سعلةرضة جةننةت(«: ظذالرغا

يةنع ظذالر ظعمانسععز بولغانلعقتعن، قعلغان ياخشع (قعلعص، ظذنع ظذحذص يىرضةن توزاندةك قعلعؤئتعمعز، 
ظةهلع جةننةت بذ آىندة ظةث ياخشع جايدا ؤة ظةث ياخشع ظارامضاهتا  .23)ظةمةللعرعنع يوققا حعقعرعمعز

  .24بولعدذ

                                                 
ظام )1( ظةن رة  ظايةت124 سى   .  
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  رسالعقعنعث بايانع توغرعسعداةآاصعرالرنعث ت
عرالرنعث    اال آاص ان ظ(اهللا تاظ تعنئظعم رعص    ) يتعش ةؤةر بئ دعن خ ص تذرؤالغانلعقع العق قعلع تةرس

دع داق دئ دعغانالربعزض: مذن د قعلماي ذالقات بولذشنع ظىمع ةنع مذشرعكالر(ة م ة «): ي قا بعزض نئمعش
ىرىلمةيدذ  تعلةر حىش تع(صةرعش دعن    )دئيعش ةيغةمبعرع ظعكةنلعكع ث ص ةدنعث اهللا تاظاالنع ةنع مذهةمم  ي

دعمعزغا نئمعشقا صةرعشتعلةر حىشىرىلمةيدذ   أز ظال ةؤةر بئرعشع ظىحىن، بعزنعث آ ة خ اال ب ؟بعزض ذ اهللا تاظ
ة  عتعدعغان        هةقت ةنلعكعنع آأرس ةيغةمبةر ظعك ذنعث ص االمدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعكالرنعث ص  مذش

ان ق     ةنلعكعنع باي داق دئض ص مذن ةص قعلع ةرنع تةل دذعمأجعزعل اآع : لع ة(ي ذؤاهحع ) صةيغةمبةرلعكعثض ض
  . ))1قعلعص اللةنع ؤة صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا آةلتىرضعن

 شذثا .دئيعشتع» صةرؤةردعضارعمعزنع آأرمةيمعز) بعز نئمعشقا(ياآع : مذشرعكالر مذنداق دئدع
دعن :  مذنداق دئدعهةققعدةاهللا تاظاال ظذالر   ذ هةددع ذتتع ؤة تولعم أزلعرعنع حوث ت شىبهعسعزآع ظذالر ظ

تع ذالرغا . ظاش ذففارالرغا (بعزظ ةنع آ ةن   ) ي ذالر بعل ةرنع ظ ةن، ظألىآل تعلةرنع حىشىرض صةرعش
ةن      سأزلةشتىر ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ز هةمم ةن، بع ذقعرعقع   (ض 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
  )2(ظذقمايدذ) بذنع(

 صةرعشتعلةرنع آأرضةن )ظأزلعرعنعث جئنعنع ظئلعش ظىحىن حىشكةن ) (يةنع مذشرعكالر (ظذالر 
 دةيدذ» هارامدذر) سعلةرضة جةننةت(«: آىنع ضذناهكارالرغا خذش خةؤةر بولمايدذ، صةرعشتعلةر ظذالرغا

ذش         ذالرغا خ ةلكع ظ تعن، ب دة آأرمةس دعغان آىن ةؤةر بئرعلع ذش خ ذالرغا خ تعلةرنع ظ عرالر صةرعش ةنع آاص ي
  .خةؤةر بئرعلمةيدعغان آىندة آأرعدذ

العمالر   ةزع ظ تعلةرنعث         : ب دعكع صةرعش كةن ؤاقتع ةآراتقا حىش عرالر س عدعن آاص ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
دعن خ  ةزعؤع بارلعقع ث غ ذالرغا دوزاخ ؤة اهللا تاظاالنع دذ ةؤةرظ أزدة تذتذلع لعرع آ دذ، بئرعش ةنع .  دةي ي

ةد (  سةن ! جان  مةينةت  تةندعكع  صاسكعناظع: صةرعشتعلةر آاصعرغا ظذنعث جئنعنع ظالعدعغان ؤاقتعدا     ةننعث ب
ارا تىتىندعن              ) تأشىآلعرعضة آعرعص آئتعدعغان   ادة هارارةتلعك قايناقسذنعث ؤة ق ظاتةشلعك شامالنعث، زعي

دذ ،بولغان سالقعنمذ ظةمةس، آأرآةممذ ظةمةس سايعنعث تةرعصعضة حعققعن        عرنعث جئنع حعقعشقا    .  دةي آاص
  . لع باشاليدذعرغذ آاصعرنع ظ شذنعث بعلةن صةرعشتعلةر.تئنعضة تاراص آئتعدذ) آاصعرنعث(ماي، عنوظ

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ تعلةر :  مذن عدا(صةرعش ةدرع ظذرذش انلعرعنع ) ب عرالرنعث ج آاص
ة قورقذنحلذق   (ظئلعؤاتقاندا، ظذالرنعث يىزلعرعضة ؤة ظارقعلعرعغا ظذرذؤاتقانلعقعنع آأرسةث ظعدعث              ظةلؤةتت

ث  ةن بوالتتع النع آأرض ذالرغا ). (ه تعلةر ظ ثالر   «)صةرعش ازابعنع تئتع ىحع ظ ث آأيدىرض » !دوزاخنع
ع( ةد 3( )()دةيتت ع مذهةمم ةث    !) ظ دا آأرس كةن ؤاقعتلعرع ةآراتقا حىش ع س ة، (زالعمالرن ظةلؤةتت

ازاب صةرعشتعلعرع    (، صةرعشتعلةر   )قورقذنحلذق هالعنع آأرعسةن   ةنع ظذالرنع   قوللعرعنع سوزذص  ) يةنع ظ  ي
ذرذص ر  «: ظ انلعرعثالرنع حعقع علةر ج انلعقعثالر     ! عثالرس أزلةرنع قعلغ عز س عدا هةقس علةر اهللا توغرعس س

ةنلعكعثالر      ( بةت بةرض اال نعس ةنلعكعثالر، ب ئرعك آةلتىرض انلعقعثالر، ش تعرا قعلغ ةنع ظعص ث ) ي ؤة اهللا نع
علةر        ةن جازالعنعس ازاب بعل ذحع ظ ىن خورلعغ ىن، بىض ةنلعكعثالر ظىح ةتلعرعنع مةنسعتمعض دذ » ظاي  ))4دةي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92سىرة ظعسرا  )1(
  .  ـ ظايةت111سىرة ظةنظام  )2(
  .  ـ ظايةت50سىرة ظةنفال  )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع93سىرة ظةنظام  )4(
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ظأزلعرعنعث جئنعنع ظئلعش ظىحىن ) (يةنع مذشرعكالر(ظذالر :  مذنداق دئدعتاظاال بذ ظايةتتة،اهللا شذثا 
  .صةرعشتعلةرنع آأرضةن آىنع ضذناهكارالرغا خذش خةؤةر بولمايدذ) حىشكةن

ا ظوخش   ذالرنعث هالعغ الع ب ةرنعث ه ان مأمعنل ىص قالغ ةآراتقا حىش ة مأمعنلةر.مايدذعس ا ض  بولس
ة   . لعقالرغا ظئرعشعش بعلةن خذش بئشارةت بئرعلعدذ       ياخشعلعق ؤة خذشال   :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت

 ،عزآع ةدذر «شىبهعس ارعمعز الل تعلةر      » صةرؤةردعض ا صةرعش دا بولغانالرغ وغرا يول دعن ت ةنلةر، ظان دئض
ىص ذثالر،     «: حىش ال بول ىن خذش ةت ظىح ان جةنن ة ؤةدة قعلعنغ اثالر، سعلةرض ةم قعلم اثالر، غ ز قورقم بع

ان نةرسعلةرنعث          ة سعلةر ظىحىن آأثلىثالر تارتق ادا، ظاخعرةتتة سعلةرنعث دوستلعرعثالرمعز، جةننةتت دذني
ار،    ع ب ةثالرنعث هةممعس ةن نةرس ع ؤة تعلعض ذالر(هةممعس ايعتع  ) ظ ذحع، ناه عرةت قعلغ ايعتع مةغص ناه

ظعبنع ظازعبدعن    بةرا  عمام مذسلعم    بذ هةقتة ظ   )1(دةيدذ» تةرعصعدعن بئرعلضةن زعياصةتتذر  ) اللة(مئهرعبان  
ظع صاك   : شةك شىبهعسعزآع صةرعشتعلةر مأمعن آعشعنعث جئنعغا   : رعؤايةت قعلغان هةدعستة مذنداق آةلدع    

ةت     عثعزمذ راه تذرغان بولس ةننع ظاؤاتالش ذ ت عز ظ ان، س اك ج دعكع ص ق ؤة  -تةن ع رعزع اراغةت، ياخش  ص
  . يدذ دة،غةزةبلةنمعضةن صةرؤةردعضار تةرعصعضة حعقعث

د،  اكمذجاهع ث زةهه قعالر اهللا تاظاالنع ذالر :  ؤة باش رعكالر (ظ ةنع مذش ع ) (ي ث جئنعن ظأزلعرعنع
تع عدئضةن ظاي صةرعشتعلةرنع آأرضةن آىنع ضذناهكارالرغا خذش خةؤةر بولمايدذ) ظئلعش ظىحىن حىشكةن

عدا  ذش  (توغرعس عرالرغا خ تعلةرنعث آاص لعقع  ـ      صةرعش ةؤةر بولماس ةت آ)  خ دذنىقعيام دذ،ع بولع ذ .  دةي ب
ةنانعث ظار       ةن م عرع بئرعلض ةن ظعلض ةنا بعل ذ م ةن ب ة بئرعلض ذ  عظايةتك ئح قارم دا ه وق  لعقع علعق ي  .قارش

دة    ىدعغان آىنعدعن ؤة قعيامةت آ  ع ظأل) بعرةر ظعنساننعث  ( صةرعشتعلةر  ،حىنكع  ارةت ظعككع آىن نعدعن ظعب
 تاظاالنعث رةهمعتع ؤة رازعلعقع بعلةن خذش       ظذنعثغا اهللا    صةرعشتعلةر  مأمعن بولسا،   ) ظألضىحع  (.عدذحىش

دذ  ارةت بئرع ىحع (.بئش ا، ) ظألض عر بولس تعلةرآاص ذنعثغا نعجات صةرعش ث لعقن ظ ان يوقلذقعع دعن ؤة زعي
  . آاصعر صةرعشتعلةرنع آأرضةن آىنع ضذناهكارالرغا خذش خةؤةر بولمايدذ.تارتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ

 دةيدذ» هارامدذر) ةرضة جةننةتسعل(«: صةرعشتعلةر ظذالرغا   عرالرغا ةنع صةرعشتعلةر آاص  ى ب : ي
  .  دةيدذ،ضىن سعلةرنعث نعجات تئصعشعثالر هارامدذر

ةن،   ة، هةس د، ظعكرعم اكمذجاهع ةيص ؤة  زةهه انع، خذس اظع خذراس ع، ظات ة ظةؤص ةتادة، ظةتعي ، ق
قعالر دذر ىب”: باش عثالر هارام ات تئصعش علةرنعث نعج ىن س أزنع“  ض ةن س دعغانالر دئض عرالرغا دةي  آاص

ةتنعث مةنعسع      . بذ قاراشنع ظعبنع جةرعرمذ توغرا دةص قارعدع            .  دةيدذ ،صةرعشتعلةردذر ظعبنع جةرعر بذ ظاي
ذ سأز : هةققعدة ظعبنع جذرةيجنعث  عرالر ) صةرعشتعلةرنعث سأزع بولماستعن(ب عرالرنعث سأزعدذر، آاص آاص

ع   ةن آىن تعلةرنع آأرض علةرنعث نع ىب: صةرعش ىن س دذر  ض عثالر هارام ات تئصعش ع،ج عرالر  . دةيتت ةنع آاص  ي
ةيتتع    اناه تعل اآع قعيعنحعلعق     ، حىنكع .صةرعشتعلةرنع آأرىشتعن ص رةر مذسعبةت ي ةر ظأزلعرعضة بع  ظةرةبل

ة، ب  دذر  ىآةلس عثالر هارام ات تئصعش علةرنعث نعج ىن س ع ،ض دع )2( دةيتت ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ع .  دئض ظعبن
ةتنعث م  ذ ظاي ذرةيجنعث ب ذ    ج ئكعن ب عمذ، ل لعرع بولس وغرا تةرةص أزعنعث ت ذ س ةن ب دة دئض ع هةققع ةنعس

وغرا بولذشع تولعمذ يعراق    ذ سأزنعث ت دا ب ةتنعث باش ظايعغعدعكع مةزمذنعغا قارعغان  هةمدة آأص .ذرتظاي
  . ق بايان قعلدعذحوساندعكع ظالعمالر بذ سأزنع دئضىحعلةرنعث صةرعشتعلةر ظعكةنلعكعنع ظ

 دةك بعز ظذالرنعث ق ذنع ظذحذص يىرضةن توزان ةرةص قعلعص، ظ ر ت علغان ياخشع ظةمةللعرعنع بع
 يةنع )يةنع ظذالر ظعمانسععز بولغانلعقتعن، قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع يوققا حعقعرعمعز(قعلعؤئتعمعز، 

                                                 
  .  ـ ظايةتكعجة32 ـــ ـ30سىرة فذسسعلةت ـ )1(
  . قا شذ سأزنع قعالتتع دئمةآحع بولذشع مذمكعنحقارعغا دةص  بعر مذسعبةتيةنع آاصعرالر صةرعشتعلةرنع آأرىشنع )2(
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ةت آ  اال قعيام ذ ظعش اهللا تاظ ان قعلمعشلعرعدعن ه      ىب دعلعرعنعث ياخشع ـ يام ع بةن ان ؤاقتع ئن دا ساب ظالغ
 دةص ظويالص قعلغان   ، مذشرعكالرنعث ظأزلعرعنع نعجاتلعققا ظئلعص حعقعدذ  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    يةنع   .بولعدذ

ةردع       ظذالرنعث قعلغان ياخشع   ، حىنكع.ياخشع ظةمةللعرعنعث بعرعضعمذ ظئرعشةلمةيدعغانلعقعدعن خةؤةر ب
ةرنعث قوبذل قعلعنعشع  ظةمةل ـ ظعبادةت    لعنغان عق(ظةمةللعرع   ذلغانل ظعخالس ؤة شةرعظةتكة ) ظىحىن قوي

اتتع   ةرتلعرعنع يوق ارةت ش ذن آئلعشتعن ظعب داق ياخشع  .ظذيغ ةر قان ةل ـ ظعبادةت      ه ةردة ظعخالس ؤة  ظةم ل
ذل ق       ةل قوب ذ ظةم علمايدعكةن، ظ ع تئص ذن آئلعش ةرعظةتكةن ظذيغ ذنعث ش دذ عظ ان بولع عرالرنعث . لعنمعغ آاص

ةث ظاددع   ةللعرع ظ ع ظةم ان ياخش ع يقعلغ دذ    س ان بولع ع يوقاتق ةرتنعث بعرعن ع ش ذ ظعكك ةر  .ب ةزةن ه  ب
شذثا اهللا تاظاال   .  بذ حاغدا ظذ ياخشع ظةمةل قوبذل قعلعنعشتعن تولعمذ يعراق بولعدذ         .تعدذعقوظعككعسعنع ي 
دع داق دئ ةن  :مذن ذص يىرض ذنع ظذح ص، ظ ةرةص قعلع ر ت ةللعرعنع بع ان ياخشع ظةم ذالرنعث قعلغ ز ظ بع

ؤئتعمع  دةك قعلع ا (ز، توزان ةللعرعنع يوقق ع ظةم ان ياخش انلعقتعن، قعلغ ععز بولغ ذالر ظعمانس ةنع ظ ي
  . )حعقعرعمعز

اددع   ةث ظ ذ ساؤابقا ظئرعشةلمةيدعغان ظ ذالر ظازراقم ةللعرع، ظ عرالنعث قعلغان ياخشع ظةم ةنع آاص  يي
دذ ايلعنعص آئتع ة ظ ة .نةرسعلةرض ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ار قعلغانالرنعث صةرؤةردعضارعنع ظعنك:  مذن

ان  ع (قعلغ ايدذ،      ) ياخش ة ظوخش ر دأؤة آىلض ةن بع ذرذص آةتك امال ظذح دة ش ق آىن ةللعرع بورانلع ظةم
عرالر ادا (آاص ذ دذني ذر        )ب ذ حوثق ةلمةيدذ، ب اؤابقا ظئرعش ذ س ىن ظازراقم ةللعرع ظىح ع ظةم ان ياخش قعلغ

دذر(ظئزعشتذر  ةنع حوث زعيان ةر1( ()ي ة آأرسعتعش ظىحىن سةرص مئلعنع آعشعل-صذل! ظع مأمعنل ةرض
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 عتعش -ص قعالرغا آأرس ع باش دعغان مئلعن ةرص قعلع ىن س ذددع  )  ظىح ادةم خ ظ

ا   ة توص يعن     -ظىستعض ذردعن آئ اتتعق يامغ ان، ق ذص قالغ اث قون ذص( ح ان   ) يذيذل ذص قالغ دةك بول بذرذنقع
ايدذ  قا ظوخش علعق تاش ىن   . س ةللعرع ظىح ان ظةم ذالر قعلغ ة(ظ ة  ) ظاخعرةتت اؤابقا ظعض داق س هئحقان

ظةمةللعرع باياؤاندعكع سةرابقا ظوخشايدذ،      ) ظويلعغان   ياخشع ظةمةل دةص      (آاصعرالرنعث    ))2بواللمايدذ
دذ       ة آأرىنمةي ئح نةرس ة ه ا آةلس ذنعث يئنعغ دذ، ظ ذمان قعلع ذ دةص ض ذنع س ادةم ظ نا ظ ذ (تةش ةنع س ي

  . )3()آأرمةيدذ
  ضعشلعك بولغانالرنعث ياخشع ظورذندا بولعدعغانلعقع توغرعسعدائرعشكة تعجةننةتكة آ

  ظةهلع جةننةت بذ آىندة   نعدة ىيةنع قعيامةت آ ظةث ياخشع جايدا ؤة ظةث ياخشع ظارامضاهتا
اراؤةر  ) قعيامةت آىنع  (ظةهلع دوزاخ بعلةن ظةهلع جةننةت     :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة   . بولعدذ ب

كىحعلةردذر     ةتكة ظئرعش ا مةقس ةت بولس ةهلع جةنن دذ، ظ ةنلةر    ))4بولماي ة آعرض ع جةننةتك داق بولذش  ظذن
ةردة    .دةرعجعلةردة، خاتعرجةم ظأيلةردة، مةنزعرعسع حعرايلعق ؤة ظئسعل ظورذنالردا بولعدذ           آاتتا    ظذالر بذ ي

دذ  ى قالع ة  .مةثض ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةن    :  مذن ةت نئمعدئض دذ، جةنن ى قالع ة مةثض ذالر جةننةتت ظ
   .))5!نئمعدئضةن ضىزةل جاي! ضىزةل قارارضاه

                                                 
  .  ـ ظايةت18سىرة ظعبراهعم  )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع264سىرة بةقةر  )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة نذر  )3(
  .  ـ ظايةت20سىرة هةشعر  )4(
  .  ـ ظايةت76سىرة فذرقان  )5(
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ةنلةر  ا آعرض ةمما دوزاخق ةث ت ظ ةمنعث ظ ا جةهةنن دا، تىضأبولس ايمان مةس عؤةن قاتالملعرع صذش
دذ               ةردة بولع ازاب ـ ظوقذبةتل ل ظ ذ خع رةتلةردة ؤة خعلم ةمنع . هةس اال جةهةنن ورذن ثاهللا تاظ داق ظ   قان

ان قعلعص مذنداق دئدع        ظعكةنلعكعنع  ))1»جةهةننةم هةقعقةتةن يامان قارارضاهتذر، يامان جايدذر       :  باي
  .  جةهةتتعنمذ يامان، قارارضاه جةهةتتعنمذ يامان ظورذندذرةم مةنزعريةنع جةهةننة
 دذ اهتا بولع ةث ياخشع ظارامض دا ؤة ظ ةث ياخشع جاي دة ظ ذ آىن ةت ب ةهلع جةنن ذالر  ظ ةنع ظ ي

ا ظئرعشتع   ظةمةل ـ ظعبادةت قوبذل قعلعنعدعغان ) دذنيادا( ا  . لةرنع قعلغانلعقع ظىحىن شذنداق جايالرغ دوزاخق
ةنلةر  داق ظةمةسآعرض ع.ذرتظذن ة آ، حىنك ذالرنعث جةننةتك تعن قعضرعشع ظ ذص قوة ؤة دوزاخ ا عغلعشئتذل

ادعتع يوق      ةل ظعب ع ظةم رةر ياخش دعغان بع ةؤةبحع بولع ة،  . ذرتس ذ ظايةتت اال ب اظادةتكة         اهللا تاظ ةخت ـ س  ب
علةرنعث ظ   كةن آعش ةن بةتبةختعل  ةظئرعش ش بعل ان قعلع ذق باةظ(رنعث ةهؤالعنع باي ان هؤالعنع ظوح ي

  . ظذالرنعث ظةهؤالعغا، ظذالردا ظئغعزغا ظالغذدةك ياخشعلعق يوق دةص ظعشارةت قعلدع) قعلماستعن
ةير  ذرذن بعكار بولذص بولعدذ  ئاهللا تاظاال ه : سةظعد ظعبنع جذب  جةننةتكة .ساب ظئلعشتعن حىشتعن ب

دذ        ا آعرضةنلةرمذ      .آعرعدعغانالر حىشلىك ظذيقذنع جةننةتكة آعرعص ظوخالي آعرعص  ) حىشتعن بذرذن  ( دوزاخق
اال، حىنكع.بولعدذ اهتا :  اهللا تاظ ةث ياخشع ظارامض دا ؤة ظ ةث ياخشع جاي دة ظ ذ آىن ةت ب ةهلع جةنن ظ
   ).يةنع حىشلىك ظوخاليدعغان ظارامضاهلعرعدا بولعدذ. (ئضةند بولعدذ

ة دعغانلعقع  : ظعكرعم ة آعرع ا جةننةتك ع ؤاقعتت ث قايس ةآحع بولغانالرنع ة آعرم ةن جةننةتك نع ؤة م
 بذ ؤاقعت بولسا    .دوزاخقا آعرمةآحع بولغانالرنعث قايسع ؤاقعتتا دوزاخقا آعرعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعمةن         

ازراق قالغان    ؤاقتعغا  حىش ،خلعماقحع بولذص ظأيلعرعضة قايتعشقان   ذدذنيادا آعشعلةر حىشلىك ظذيقذنع ظ    ظ
 ظةمما جةننةتكة آعرعدعغانالر بولسا، ظذالر          .رعدذدوزاخقا آعرعدعغانالرمذ دوزاخقا آع   ) بذ ؤاقعتتا  (.ؤاقعتتذر

ئلعص بئرعلعدذ ة بولعدذ.جةننةتكة ظ ذالرنعث حىشلىك ظذيقذسع جةننةتت ذالر بعر بئلعقنعث . ظ عضعردعن ج ظ
دا ؤة :  مانا بذ اهللا تاظاالنعث    .دذعيو ظذنعثغا هةممعسع ت   .يةيدذ ظةهلع جةننةت بذ آىندة ظةث ياخشع جاي

  .  دئدع،دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذر) )2تا بولعدذظةث ياخشع ظارامضاه
 * * * * * * *  
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ةرنعث نامة  دذ، صةرعشتعلةر بةندعل ة يئرعلع ةن بعرلعكت ةمالعنع –شذ آىندة ظاسمان بذلذت بعل  ظ
ئلعص عدذ ) ظ ا حىش ذ ظارق ىن . 25ظارقعم ذ آ تذر، ب ا خاس ةتلعك اهللا غ دة مةرهةم ذ آىن اهلعق ب صادعش

ةيغةمبةر !ظعسعت«: ظعككع قولعنع حعشلةص )يةنع آاصعر (شذ آىنع زالعم . 26آاصعرالرغا قعيعندذر   ص
ةن  اتلعق(بعل عت ) نعج امحذ، ظعس ع تذتس ا !يولعن ذرظان ماث امحذ؟ ق ذتمعغان بولس ت ت االنعنع دوس  ص

                                                 
  . ـ ظايةت 66سىرة فذرقان  )1(
دذ       :  يةنع ظةسلعدة اهللا تاظاالنعث     )2( اهتا بولع ةث ياخشع ظارامض ةن           ؤة ظ ورذن دئض ةث ياخشع ظ ذغا ظ ةت حىشلىك ظذيق ةن ظايعتعنعث ظةرةبحعسع جةنن  دئض

 . رنع بايان قعلدعشذثا ظالعمالر بذ ظايةتكة ظاساسةن يوقعرعدعكع آأز قاراشال. مةنعنع ظعصادعلةص بئرعدعغان سأز بعلةن بايان قعلعنغاندذر
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دةيدذ، شةيتان » شىبهعسعزآع، ظازدذردع–مئنع قذرظاندعن، شةك ) يةنع صاالنع(يةتكةندعن آئيعن، ظذ 
  .29 ـ 27تاشلعؤئتعدذ) ظازدذرذص بولذص(ظعنساننع 

صذشايمان هؤاللعرع ؤة ظأزلعرعضة ظذؤال قعلغذحعالرنعث ةذنحلعق ظنعنعث قورقىقعيامةت آ
   توغرعسعداقعلعدعغانلعقع

ة،  ذ ظايةتت اال ب ةت آاهللا تاظ ث قورقذنحلى قعيام ا ةق ظذنعنع دعغان آاتت دة بولع ذ آىن دعن ؤة ظ هؤالع
دذ   ةؤةر بئرع الردعن خ اقن    .ظعش ةرنع ح دعن آأزل الرنعث قاتارع ا ظعش ذ آاتت دعغان آعتعص ب ذرنعث   تذرع ا ن اتت

سايعسعنعث سةؤةبع بعلةن ظاسماننعث يئرعلعشع، ظاسمان صةرعشتعلعرعنعث حىشىص توصلعنعش مةيدانعدعكع           
عدذر          ث آئلعش ىن اهللا تاظاالنع ع ظىح أآىم حعقعرعش دعن ه ع، ظان اص تذرذش علةرنع قورش ذ  . آعش د ب مذجاهع

ث   ع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةنعس ذالر  :ظاي نع ت (ظ المغا آعرعش ةنع ظس ةري ث ) ةرك ظةتكةنل ةقةت اهللا نع ص
دة آئلعشعنع، ) قعيامةت آىنع خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعشع ظىحىن ( ارحعلعرع ظعحع ذت ص بذل

خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، بعر ضذرذه جةننةتع، بعر ضذرذه (صةرعشتلةرنعث آئلعشعنع ؤة 
هةممة ظعشع ) بةندعلةرنعث(عث صىتىشعنع آىتةمدذ؟ ظعشعن) دوزعخع بولذص ظايرعلعش بعلةن خااليعقنعث

   . دئدع،ذرتدئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاش اهللا غا قايتذرذلعدذ
 صادعشاهلعق بذ آىندة مةرهةمةتلعك اهللا غا خاستذر  ة بىضىن  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت

   ))1صادعشاهلعق آعمضة خاس؟ غالعب بعر اللةغا خاستذر
ام ت  ظعم ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ان قة ب داق دةص باي دعع مذن ةك «: لعن ش

وث ق   مانالرنع ظ اال ظاس عزآع اهللا تاظ ر ق   وشىبهعس ة بع ع يةن ةن، زئمعنالرن ع بعل ةن   ول اتالص م ةن ق ع بعل ل
ةن ه  اهدذرمةن، م ةردة    ئصادعش اهلعرع قةي ث صادعش ةن، زئمعننع اب ظالغذحعدذرم ةردة؟ ؤة  ؟س الر قةي  زالعم

  . »ق قعلغذحعالر قةيةردة؟ دةيدذعلعحوثح
 بذ آىن آاصعرالرغا قعيعندذر اهللا  .لعدعغان آىندذر  ع ظذ آىن توغرا ؤة ظادعل هأآىم حعقعر     ، حىنكع

ة  ذ هةقت اال ب دعتاظ داق دئ ت  :  مذن ان ؤاقع ذر حئلعنغ ان   –س عرالرغا ظاس دذر، آاص يعن آىن ىن قع ذ آ  ظ
ةمما بذ آىندعكع مأمعنلةرنعث هالع بولسا اهللا       .رنعث هالعدذر  مانا بذ بذ آىندعكع آاصعرال    ))2ظةمةستذر  ظ

ةنع قعيامةتنعث دةهشعتع   (حوث قورقذنح   : تاظاال بذ ظايعتعدة بايان قعلغاندةك بولعدذ      ظذالرنع قايغذغا   ) ي
تعلةر  المايدذ، صةرعش ذ  «: س ىن مذش ان آ ة ؤةدة قعلغ ة سعلةرض ذالرنع )دةص(» الل ةتنعث (، ظ جةنن

   . )3(قارشع ظالعدذ) لدعدادةرؤازعلعرع ظا
 نعجاتلعق(صةيغةمبةر بعلةن ! ظعسعت«: ظعككع قولعنع حعشلةص )يةنع آاصعر(شذ آىنع زالعم (

ةيغةمبةر         )دةيدذ(يولعنع تذتسامحذ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يولعدعن، ص  يةنع اهللا تاظاال بذ ظايعتعدة ص
اال ئلعص آ ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظ عدعن ظ وق ظتةرعص تعص وةلضةن شةك ي ايرعلعص آئ ةتتعن ظ  ،حذق هةقعق

 ظذ  .لعدعغان صذشايمعنعدعن خةؤةر بئرعدذ    ع ظأزلعرعضة ظأزلعرع ظذؤال قعلغذحعالرنعث ق  ،باشقا يولدا مئثعص  
ةت آ ايمان ق   ىقعيام ا صذش ر ؤاقعتت دعغان بع ايدا بةرمةي ايمان ص ارةت صذش دعن ظعب دذعنع رةتلعنعص ؤة .لع  هةس

ع لعنعص ظعكك لةيدذ ظةصسذس ع حعش ىن    . قولعن عدا حىشس ة توغرعس ع ظةبذمذتعظ ة ظعبن ةيلع ظذقب ةت م ذ ظاي  ب

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16سىرة مأمعن  )1(
  .  ـ ظايةتكعحة10 ـــ ـ8سىرة مذددةسسعر  )2(
  .  ـ ظايةت103سىرة ظةنبعيا  )3(
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قا بةتبةختل دعن باش اآع ظذنعث ىنةري عدا حىشس ارلعق  ،  توغرعس ان ب ذؤال قعلغ أزلعرع ظ ة ظ ظأزلعرعض
   .آعشعلةرضة ظومذمعيدذر

اال اهللا ذ تاظ ة ب داق هةقت دع مذن د  :دئ ىص آئتع رع تىرىل ذالرنعث يىزلع ا ظ ذالردوزاخت دة، ظ : عغان آىن
: دةيدذ، ظذالر   » !صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلغان بولساقحذ       ! آاشكع بعز اهللا غا ظعتاظةت قعلغان بولساقحذ        «
بعز هةقعقةتةن باشلعقلعرعمعزغا، آاتتعلعرعمعزغا ظعتاظةت قعلدذق، ظذالر بعزنع توغرا            ! صةرؤةردعضارعمعز«

ارعمعز ازدذردع، صةرؤةردعض دعن ظ ذالرغا ظ! يول ةت  ظ اتتعق لةن ذالرغا ق عن ؤة ظ ة بةرض ع هةسس ازابنع ظعكك
  . ))1دةيدذ» قعلغعن

ةت آ  ذؤال قعلغذحع قعيام ر ظأزعضة ظ ةر بع ةنع ه ايمان قىي اتتعق صذش ع ق دذعن  ظعككع تة هةسرةت.لع
! يولعنع تذتسامحذ، ظعسعت ) نعجاتلعق (صةيغةمبةر بعلةن ! ظعسعت«: قولعنع حعشلةص مذنداق دةيدذ   

مئنع قذرظاندعن، ) يةنع صاالنع( قذرظان ماثا يةتكةندعن آئيعن، ظذ ؟ت تذتمعغان بولسامحذصاالنعنع دوس
ازدذردع–شةك  دذ» شىبهعسعزآع، ظ ة   دةي ةيلع ظذمةيي ا حاقعرغذحعالر م عر، ظازغذنلذق يولعغ ةنع آاص ي

ذ ظعككعسعدعن باشقعسع ب     اآع ظ ةص ي ع خةل ة ظعبن ذنعث قئرعندعشع ظذبةيي ةيلع ظ ةص، م ع خةل ولسذن، ظعبن
ئلعص ح      دعن ظ ةت يولع ذنع هعداي دعن ظ ذالرنعث ظعحع االنعنع د    عظ لعغان ص ا باش ذق يولعغ ص ظازغذنل ت وقع س

  .  دةيدذ،تذتمعغان بولسامحذ؟ ظذ قذرظان ماثا يةتكةندعن آئيعن مئنع قذرظاندعن هةقعقةتةن ظازدذردع
 تاشلعؤئتعدذ) ظازدذرذص بولذص(شةيتان ظعنساننعع هةقعقةتتعن ظازدذرذص، يتان ظعنساننة يةنع ش

  .  ظذنع ناهةق ظعشالرغا ظعشلعتعدذ ؤة ظذنعثغا حاقعرعدذ.هةقعقةتكة يةتكعلع قويمايدذ
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ãΑθß™ §9$# Éb> u≈ tƒ ¨βÎ) ’ÍΓ öθ s% (#ρä‹sƒ ªB $# # x‹≈yδ tβ# u öà) ø9 $# #Y‘θàf ôγtΒ ∩⊂⊃∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ $uΖ ù= yèy_ Èe≅ä3Ï9 @c É< tΡ 

# xρß‰ tã zÏiΒ tÏΒ Í ôfßϑ ø9 $# 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/ uÎ/ $ ZƒÏŠ$yδ # [ÅÁ tΡ uρ ∩⊂⊇∪  
ذرظاننع تاشالندذق ! ظع صةرؤةردعضارعم «: صةيغةمبةر ظئيتتع  ذ ق ةؤمعم ب شىبهعسعزآع، مئنعث ق

دع  دةك (شذنعثدةك . 30»قعلعص قوي ةؤمعثنعث مذشرعكلعرعدعن دىشمةنلةرنع قعلغان ةنع ساثا ق ) ي
ة  ةربعر صةيغةمبةرض ول ه ارعث ي دذق، صةرؤةردعض معنع قعل ذنعث دىش ذناهكارالرنع ظ عم ض ر قعس بع

  .31آأرسةتكىحع ؤة ياردةمحع بولذشقا ساثا يئتةرلعكتذر
لعشع عدعن شعكايةت قعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضة قارشع حعققذحعالرنعث ظىست

  توغرعسعدا
ةد ظة  ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص االمنعث مذاهللا تاظ ةنلعك لةيهعسس داق دئض دذ ن ةؤر بئرع ع «: عدعن خ ظ

ارعم دع ! صةرؤةردعض ذرظاننع تاشالندذق قعلعص قوي ذ ق ةؤمعم ب ةيغةمبةر . »شىبهعسعزآع، مئنعث ق ص
االم عنعثظةلةيهعسس داق دئيعش ةؤةب ظذن ذنع   دعكع س المايتتع ؤة ظ ذالق س ذرظانغان ق رعكالر ق  مذش
عمايتتع ة  .تعثش ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ عرالر:  مذن ذنع    «: آاص الماثالر، ظ ذالق س ذرظانغا ق ذ ق ب

ذمكعن     عثالر م ة قعلعش علةر غةلعب تذرذؤئتعثالر، س دذ» ظئلعش ذص    ))2دةي ذرظان ظوق عرالرغا ق ةنع آاص  ي

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة68 ـــ ـ66 سىرة ظةهزاب )1(
  .  ـ ظايةت26سىرة فذسسعلةت ـ )2(
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عدعكع     ة توغرعس قا نةرس اراثنع ؤة باش ار ص ىن بعك لعق ظىح ذرظاننع ظاثلعماس ذالر ق ةتتا ظ ةندة ه بئرعلض
   .يتمعغانلعقدذرئقذرظاننع تاشالندذق قعلعص قويغانلعق ؤة ظعمان ظ مانا بذ .عق قعالتتعجضةصلةرنع 

قذرظانغا ظعشةنمعضةنلعك، ظذنعث توغرعسعدا صعكعر يىرضىزمعضةنلعك، ظذنع حىشةنمعضةنلعك، ظذنعث           
ذنعث ب      انلعق، ظ ةل قعلمعغ ة ظةم ع بويعح قان   ذآأرسةتمعس ذنعث توس ذنمعغانلعق، ظ يرذقلعرعغا بويس

اآع ناخشعغا                ظعشلعرعدعن يانمعغانلع   اآع ضةص قعلعشعشقا ي اراثغا ي اآع بعكار ص ق، ظذنعثدعن شئظعرضة ي
اآع سأز ـ حأحةآلةرضة بئرعلضةنلعكلةر بولسا قذرظاننع تاشالندذق قعلعص             ياآع صايدعسع يوق ظعشالرغا ي

  . سابلعنعدذئقويغانلعق ه
دعغان  العغعنعنع قعالالي ز خ االدعن بعز  ئ ن،بع ذغ اهللا تاظ ىحع ظذل ةت بةرض دعغان   م ان آأرع أزع يام ع ظ ن

اد         ئلعش، ظذنع حىش   اظعشالردعن يعراق قعلعشعنع، ظذنعث آعتابع بولغان قذرظاننع ي ش ؤة ظأزع ياخشع   عنع ظ
تة    دعغان رةؤعش دعغان ؤة رازع بولع ةنآأرع ة          ظةتعض ةلعؤع بويعح ذرظاننعث ت ة ق ادةت        ـ آةحت ةل ـ ظعب  ظةم

دعغان ظعش   أزع رازع بولع ع ظ ارةت بعزن ةيمعزقعلعشتعن ظعب عزآع اهللا  . الرغا ظعشلعتعشنع تعل ةك شىبهعس ش
  . ظاتاالرنع آأص قعلغذحعدذرتاظاال ظىلذغ ؤة 
 ذنعثدةك دةك(ش مةنلةرنع قعلغان رعكلعرعدعن دىش ةؤمعثنعث مذش اثا ق ةنع س ةربعر ) ي ه

ذنعث دىشمعنع قعلدذق  ذناهكارالرنع ظ ةنع ظع مذهةممةد    صةيغةمبةرضة بعر قعسعم ض نعث ئ خذددع س  ! ي
ةؤ لعؤئتعص  ق ذرظاننع تاش دة ق كةنلةر(معثنعث ظعحع ةن دىشمةنلةش ةن  عبولغ) س عرع ظأتك دةك ظعلض نع

ذ  ةرنعث ظعحعدعم ةن دىشمةنلعشعدعغانالر(ظذممةتل ةيغةمبةرلعرع بعل اال هةربعر ،حىنكع. بولغان) ص  اهللا تاظ
دع    معنع قعل ذنعث دىش ذناهكارالرنع ظ ر قعسعم ض ة بع علةر .صةيغةمبةرض ا آعش ذالر بولس ذققا ؤة عن ظ  ظازغذنل

  . آاصعرلعققا حاقعرعدذ
ة   ذ هةقت ذ مذشرعكالرنع ساثا دىشمةن قعلغاندةك   (شذنعثدةك :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال ب ةنع ب ) ي

ظعنسانالر ؤة جعنالرنعث شةيتانلعرعنع هةر بعر صةيغةمبةرضة دىشمةن قعلدذق، ظذالر ظالداش ظىحىن شئرعن             
ر    ةن بع أزلةر بعل ة -س ة ؤةسؤةس نع       بعرعض ذ ظعش ذالر ب ا، ظ ارعث خالعس ةر صةرؤةردعض دذ، ظةض ةنع ( قعلع ي

ة  ) صةيغةمبةرلعرعضة دىشمةنلعكنع ةن هعيل أزلعرع تىزض ذالرنع ظ ايتتع، ظ ذص  -قعلم ةن قوي رع بعل  معكعرلع
اردةم بئرعدذ   (بةرضعن   ، ظاخعرةتكة ظعمان ظئيتمايدعغانالرنعث دعللعرع ظذالرنعث      )اهللا ساثا ظذالرغا قارشع ي
ئرعن ذ         ش ذناهالرنع بذالرم ان ض ذالر قعلعؤاتق ذن ؤة ظ ةن بولس دعن خذرس ذن، ظذنعث ل بولس ة مايع  سأزلعرعض

   .))1قعلسذن، دةص ؤةسؤةسة قعلعدذ
صةرؤةردعضارعث يول آأرسةتكىحع ؤة ياردةمحع بولذشقا ساثا يئتةرلعكتذر يةنع صةرؤةردعضارعث 

ان ظ    ا ظعم كةن، آعتابعغ ة ظةضةش ان، ظعئصةيغةمبعرعض كةن آ  يتق ذنعثغا ظةضةش ةن ؤة ظ ول  عششةنض ة ي عض
ذر    قا يئتةرلعكت اردةمحع بولذش ةتكىحع ؤة ي ع.آأرس ول    ، حىنك االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص  اهللا تاظ

  .  ظذنعثغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياردةم بةرضىحعدذر.آأرسةتكىحعدذر
 تذرصةرؤةردعضارعث يول آأرسةتكىحع ؤة ياردةمحع بولذشقا ساثا يئتةرلعك  مذشرعكالر  ،حىنكع 

 قذرظان بعلةن هعدايةت تئصعص قالمعسذن ؤة ظأزلعرعنعث يولعنع قذرظاننعث يولعدعن ظىستىن              ر آعشعنع بعرة
ىن دةص آ تعن ت  عآةلس ذرظانغا ظةضعشعش علةرنع ق اتتعوش دع   . س داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذنعثدةك  :ش ش

دةك يةنع ساثا قةؤمعثنعث مذشرعكلعرعدعن دىشمةنلةرنع قع ( ر قعسعم ) لغان ة بع هةربعر صةيغةمبةرض
  .ضذناهكارالرنع ظذنعث دىشمعنع قعلدذق

 * * * * * * *  
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر113 ـــ ـ112سىرة ماظعدة  )1(
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ذنعثغا «: آاصعرالر ةد ظةلةيهعسساالمغا (قذرظان نئمعشقا ظ ةنع مذهةمم ر قئتعمدعال ) ي  نازعل بع
 صارحة نازعل قعلدذق، -سئنعث دعلعثنع مذستةهكةم قعلعش ظىحىن، ظذنع صارحة . دئدع» قعلعنمعدع؟

قانداق بعر سوظالنع تاشلعمعسذن، ) يةنع مذشرعكالر (ظذالر . 32 ظايرعم نازعل قعلدذق –ظذنع ظايرعم 
 ظذالر .33ع نازعل قعلدذقشنىرىبعز ساثا هةق جاؤابنع ؤة هةممعدعن ضىزةل حىشةند) ظذنعثغا قارعتا(

  .34جةهةننةمضة يىزلعرع بعلةن سىرىلعدذ، ظذالرنعث جايع ظةث يامان، يولع ظةث ظازغذندذر
كمةت، آاصعرالرغا بئرعلضةن رةددعية ؤة ظذالرنعث ئقذرظاننع ظايرعم ـ ظايرعم حىشىرىشتعكع ه

  يامان ظاقعؤعتعنعث بايانع توغرعسعدا
ع    ةردة آاص ذ ي اال ب راز بعلدىرئال ظورالرنعث ت اهللا تاظ عدعن ؤة   عتع العق قعلعش دعن، تةرس دعغانلعقع

عز  أزلةرنعظةهمعيةتس أصس دذ  آ ةؤةر بئرع دعن خ ة  . قعلعدعغانلعقع عرالر ظأزلعرعض ان  آاص ةهمعيعتع بولمعغ  ظ
ذنعثغا «: سأزلةرنع قعلعص مذنداق دئدع     ذرظان نئمعشقا ظ ةد ظةلةيهعسساالمغا (ق ةنع مذهةمم ر ) ي بع

ةنع مذهةممةدآة ؤةه  » نازعل قعلعنمعدع؟ قئتعمدعال ي قعلعنغان بذ آعتاب، نئمعشقا ظذنعثغا خذددع       ع  ي
ابالر بعر قئتعمدعال حىشىرىلضةندةك         ذر ؤة باشقا آعت ظذنعثدعن ظعلضعرع حىشىرىلضةن تةؤرات، ظعنجعل، زةب

  . بعر قئتعمدعال حىشىرىلمعدع
ذ      ع ق ةرنعث دعلعن ةن مأمعنل ذنعثغا جاؤاب اال ب ذنع     اهللا تاظ ىن ظ ش ظىح تةهكةم قعلع ةن مذس رظان بعل

ان    ةنلعكعنع باي دا حىشىرض ىح يعل عرمة ظ ا يعض ة قارعت اجلعق هأآىملةرض ة ؤة ظعهتعي ةن ؤةقةلةرض يىزبةرض
ة ظوقذص بئرعشعث ظىحىن ظذنع      -قذرظاننع آعشعلةرضة دانة :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة  . قعلدع  دان
  . ))1ظذنع تةدرعجع نازعل قعلدذق بألىص نازعل قعلدذق، -بألىص 
 صارحة نازعل قعلدذق، ظذنع ظايرعم -سئنعث دعلعثنع مذستةهكةم قعلعش ظىحىن، ظذنع صارحة – 

ةتنعث مةنعسع     ظايرعم نازعل قعلدذق ةتادة بذ ظاي ان قعلدذق دئضةنلعكتذر       : ق ايرعم باي ايرعم ـ ظ  ،ظذنع ظ
ايرعم تةصسعر قعلدذق     : ذ ظايةتنعث مةنعسعظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةمة ب. دئدع ظذنع ظايرعم ـ ظ

  .  دئدع،دئضةنلعكتذر
 قانداق بعر سوظالنع تاشلعمعسذن) يةنع مذشرعكالر (ظذالر      يةنع ظذالر قانداق بعر هأججةت ؤة

شنع ىرىبعز ساثا هةق جاؤابنع ؤة هةممعدعن ضىزةل حىشةند) ظذنعثغا قارعتا(، شىبهعنع تاشلعمعسذن
ل دذقنازع ذالرنعث         قعل ذالرغا ظ ز ظ ة، بع أزنع دئس ر س داق بع ع هةرقان ة قارش ذالر هةقعقةتك ةنع ظ  ي

  . شةن هةقعقةت بعلةن جاؤاب بةردذقودئضةنلعرعدعن ناهايعتع ظوحذق ؤة ر
دذراهمان  ةظعظاب دذ نةس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةدعر :  ظعبن ذرظان ق ق

عئآ دعال ب دةحعس ر قئتعم ىرىلدع ح عرعن بع مانغا حىش ةردعن      .ع ظاس ذ ي دة ظ ل ظعحع عرمة يع دعن يعض  ظان
ذالر :  اهللا تاظاال مذنداق دئدع       ، حىنكع  .حىشىرىلدع ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  ( ةنع مذشرعكالر (ظ ) ي
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ر سوظالنع تاشلعمعسذن،  داق بع ا(قان ذنعثغا قارعت ىزةل ) ظ دعن ض اؤابنع ؤة هةممع ز ساثا هةق ج بع
ألىص       -قذرظاننع آعشعلةرضة دانة    .ع نازعل قعلدذق شنىرىحىشةند ة ظوقذص بئرعشعث ظىحىن ظذنع ب  دان

  . ))1 بألىص نازعل قعلدذق، ظذنع تةدرعجع نازعل قعلدذق-
ةت آ   عرالرنعث قعيام اال آاص دعن اهللا تاظ ذالرنعث    ىظان دعن، ظ ان هالع ةث يام ةندعكع ظ ا تعرعلض ع قايت ن

ة ؤة ظةث سةت شةآع داق ظةث سةت هالةتت ئلعص بئرعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذن لدة جةهةننةمضة ظ
  . ظذالر جةهةننةمضة يىزلعرع بعلةن سىرىلعدذ، ظذالرنعث جايع ظةث يامان، يولع ظةث ظازغذندذر: دئدع

ةيغةمبعرع   ظع اهللا :  بعر آعشع،ظعمام ظةهمةد ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    !نعث ص
لعنعدذ؟ دئدع         ) جةهةننةمضة (ع آاصعر    ن ىقعيامةت آ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . يىزلعرع بعلةن قانداق توص : ص

  . دئدع»نع ظذنع يىزعحة ماثدذرذشقا قادعردذرىظعككع صذتعحة ماثدذرغان زات، قعيامةت آ) آاصعرنع(«
  * * * * * * *  

  ô‰s) s9 uρ $sΨ ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈tF Å6ø9 $# $sΨ ù= yè y_uρ ÿ… çµyè tΒ çν% s{ r& šχρã≈ yδ # XƒÎ— uρ ∩⊂∈∪ $ sΨ ù= à)sù !$t7 yδ øŒ$# ’ n< Î) 

ÏΘöθ s)ø9 $# šÏ%©! $# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ ßγ≈ tΡ ö ¨Β y‰ sù #[ ÏΒ ô‰s? ∩⊂∉∪ tΠöθ s% uρ 8yθçΡ $£ϑ ©9 (#θç/ ¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™”9 $# öΝ ßγ≈ sΨ ø% u øî r& 

öΝ ßγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπtƒ# u ( $ tΡô‰ tG ôã r&uρ šÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 $ ¹/#x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& ∩⊂∠∪ # YŠ% tæ uρ (# yŠθßϑ rO uρ |=≈ ut õ¾ r&uρ Äb §̈9$# 

$OΡρãè% uρ t ÷ t/ y7 Ï9 s̈Œ # [ÏV x. ∩⊂∇∪ yξà2 uρ $uΖ ö/ uŸÑ ã&s! Ÿ≅≈ sW øΒ F{$# ( yξà2 uρ $tΡ ö £9 s? # [Î6 ÷G s? ∩⊂∪ ô‰ s) s9 uρ (# öθ s?r& ’ n?tã 

Ïπ tƒö s)ø9 $# û ÉL ©9$# ôN u ÏÜ øΒ é& u sÜ tΒ Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝ n= sù r& (#θçΡθà6tƒ $ yγ tΡ÷ρ u tƒ 4 ö≅ t/ (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχθã_ ö tƒ #Y‘θà± èΣ ∩⊆⊃∪  
ظاتا قعلدذق هةمدة ظذنعث قئرعندعشع هارذننع ) يةنع تةؤراتنع(شىبهعسعزآع، بعز مذساغا آعتاب 

رعثالر «: ظذالرغا. 35ظذنعثغا ياردةمحع قعلدذق  » بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغان قةؤمضة بئ
ىردة هاالك قعلدذق ) قةؤم آذفرعدا حعث تذرغانلعقتعن ظذ (دئدذق،  ذالرنع دةهشةتلعك ت ذهنعث . 36ظ ن

رةت  ة ظعب قةؤمع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان حاغدا ظذالرنع غةرق قعلدذق هةمدة ظذالرنع آعشعلةرض
ةؤم . 37قاتتعق ظازاب تةييارلعدذق ) ظاخعرةتتة(قعلدذق، زالعمالرغا  ةؤمعنع، سةمذد ق اد ق عنع، رةس ظ

هةربعر قةؤمضة . 38)هاالك قعلدذق (ظاهالعسعنع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نذرغذن ظىممةتلةرنع هةم 
دذق،  ان قعل ىم بةرمعضةنلعكتعن –ؤةز (نذرغذن معسالالرنع باي ةؤمنع هاالك )  نةسعهةت ظىن هةربعر ق

ياغدذرذلغان شةهةردعن ) نع تاشية(يامان يامغذر ) شامغا بئرعص آئلعشتة(ظذالر هةقعقةتةن . 39 قعلدذق
دذ (ياق ) ظعبرةت ظالمامدذ؟ (ظأتعدذ، ظةجةبا ظذالر ظذنع آأرىص  ذالر )يةنع ظعبرةت ظالماي قعيامةت (، ظ

  .40قايتا تعرعلعشنع ظىمعد قعلمايدذ) آىنع
  قذرةيش مذشرعكلعرعنع قورقذتذش توغرعسعدا

اال   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ةردة ص ذ ي اال ب ع  اهللا تاظ ذنعثغا قارش ان ؤة ظ ار قعلغ منع ظعنك
دعن بولغان مذشرعكالرغا تةهدع  ذنعث قةؤمع ان ظ ان  تحعقق ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ذالرنع ص  سالعدذ، ظ

  . ممةتلةرضة حىشىرضةن جازاسعدعن ؤة قاتتعق ظازابعدعن ظاضاهالندذرعدذىظعلضعرآع ظ
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ا    ذالرنع ظاض ئلعص ؤة ظ د س ذالرغا تةهدع اال ظ االمنعث   اهللا تاظ ا ظةلةيهعسس ذالرغا مذس هالندذرذص، ظ
ةؤةتتع         .قعسسعسعنع بايان قعلعشقا باشاليدذ     ةيغةمبةر قعلعص ظ  ظذنعث  . اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع ص

ةؤةتتع      دة ياردةملةشكىحع قعلعص ظ ةيغةمبةر هةم ارذننع ص ذنعث قئرعندعشع ه ة ظ ةن بعلل عرظةؤن ؤة .بعل  ص
اهللا تاظاال  . اهللا تاظاال ظذالرنع هاالك قعلدع    بعلةن   شذنعث  .عنع ظعنكار قعلدع   ظذنعث ظادةملعرع ظذ ظعككعس     

   . )1(آاصعرلعرعمذ شذنداق ظاقعؤةتكة قالعدذ) مةآكة. (اللة ظذالرنع هاالك قعلدع:  مذنداق دئدعبذ هةقتة
ذه ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعل اال ، اهللاغان ظعدعشذنعثدةك نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعمذ ن  تاظ

ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعل. ظذالرنعمذ هاالك قعلدع ة ص ةيغةمبةرنع ظعنكار قعلغان آعشع هةمم رةر ص غان بع
ةيغةمبةرنعث ظارعسعدا هئح، حىنكع.بولعدذ ر ص ة بع ةن يةن ةيغةمبةر بعل ر بعر ص ذربع ةرق يوقت ةر اهللا . ص  ظةض

ةيغةمبةر قعلعص   ةيغةمبةرلةرنع ص ة ص ذالرغا هةمم ةرتاظاالنعث ظ ز قعلعنغان تةقدعردعمذ، ةظةؤةتعدعغانلعقع ص
نذهنعث قةؤمع : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. يةنة ظذالر ظذ صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعنع ظعنكار قعالتتع

دذق  ةرق قعل ذالرنع غ دا ظ ان حاغ ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذه  ص ذالرغا ن ا ظ ة بولس ظةمةلعيةتت
ةيغةمبةر آةلمعدع   ظةلةيهعسساالمدعن باشقا هئح      يعل تذرذص،   950 نذه ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظعحعدة      .ص

اهالندذردع،   دعن ظاض ث ظازابع اقعردع ؤة اهللا تاظاالنع ة ح اال تةرعصعض ذالرنع اهللا تاظ ةقةت ظ ةن ص ذنعث بعل ظ
ع  ان ظئيتت ا آعشعلةر ظعم اي سذغا  ))2ظازغعن ذالردعن بعرعنعمذ قويم اال ظ أآتىرىؤة شذثا اهللا تاظ ةر .تتعح  ي

  . يىزعدة ظادةم ظةؤالدعدعن صةقةت آئمعدعكعلةرال قالدع
 هةمدة ظذالرنع آعشعلةرضة ظعبرةت قعلدذق .     ة شىبهعسعزآع،  :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت

بعز آئمعضة سالدذق،    ) يةنع ظةجدادعثالرنع(حوث سذ يامراص آةتكةن حاغدا، سعلةرنع       ) نذهنعث زامانعدا (
ذنع  ة ظ ذنع تذتذؤئلعشع ظىحىن  سعلةرض دعغان قذالقالرنعث ظ بعز شذنداق (ظعبرةت قعلعش ظىحىن، تذتذؤالع

تقذزذص قالغانلعقتعن، سعلةرنع اهللا تاظاالغا ظعمان       وتعشتعن ق  ئآىص آ أ يةنع سعلةرنع سذغا ح     )3()قعلدذق
ذنعث ب ئظ ان ؤة ظ ارةت ا   ذيتق انلعقتعن ظعب دعن قعلغ علةرنعث ظةؤالدع ةن آعش ث يرذقعغا ظعشةنض هللا تاظاالنع

دا         ئسعلةرضة بةرضةن ن     سعلةرضة آئمة    يىرىشىثالر ظىحىن    معتعنع ظةسلعشعثالر ظىحىن دئثعزنعث دولقذنلعرع
  . قالدذرذص قويدع

 هاالك قعلدذق(ظاد قةؤمعنع، سةمذد قةؤمعنع، رةس ظاهالعسعنع( مع بعلةن سةمذد ؤيةنع ظاد قة
علع    ةظرافتا تةصس ىرة ظ ع س ةؤمعنعث قعسسعس ايق دع باي ةمما رةس ظاهالعسع. ن قعلعن ةظ ع  ض ةك، ظعبن  آةلس

نعث   ع ظابباس ذرةيج ظعبن ا : ج ذالر بولس عدذر   ،ظ ةنتعنعث ظاهالعس ر آ ةمذدنعث بع ةت  ، س ةنلعكعنع رعؤاي  دئض
  . قعلعدذ

ةؤرع ظ ةنعث ةس ةيرةدعن ظعكرعم ث      : بذبذآ ان قودذقنع نة قعلغ ةيغةمبعرعنع دةص ذالر ص ا ظ رةس بولس
  . ايةت قعلعدذ دئضةنلعكعنع رعؤ،ظعسمعدذر

  ةم ةرنع ه ذن ظىممةتل عدعكع نذرغ ذالرنعث ظارعس دذق (ؤة ظ االك قعل ان   )ه دا باي ةنع يذقعرع ي
ان ظ ذن ظ ىقعلعنغ عدعكع نذرغ ةرنعث ظارعس دذق  ىممةتل االك قعل ةم ه ةرنع ه داق  .ممةتل اال مذن ذثا اهللا تاظ  ش

ان      يةنع بعز ظذ هةربعر قةؤمضة نذرغذن معسالالرنع بايان قعلدذق :دئدع اآعتالرنع باي الرغا هأججةت ـ ص
ةرنع ر  دذق ؤة دةلعلل ةردذق وقعل تىرىص ب ع  .شةنلةش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب ذالرنعث  :  ق ز ظ ان (بع ظعم
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لعققائظ ةؤةبحع        ) يتماس ةؤةب آأرسعتعشكة س ا ـ س عنع (بان ىبهعلةرنعث هةممعس دعغان ش ذق ) بولع يوقاتت
  .  دئدع،ذرتدئضةنلعك
) ىم بةر ـؤةز ةؤمنع هاالك قعلدذق ) معضةنلعكتعن  نةسعهةت ظىن ة    هةربعر ق  اهللا تاظاال بذ هةقت

دع داق دئ يعن : مذن ذهتعن آئ ان (ن ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك االك  ) ص ةرنع ه ذن ظىممةتل نذرغ
   .))1قعلدذق
 ةنع تاش (يامان يامغذر ) شامغا بئرعص آئلعشتة (ظذالر هةقعقةتةن دذرذلغان شةهةردعن ) ي ياغ
دذ ةنع  ظأتع ذالر لي دذ وظ ةهرعدعن ظأتع ةؤمعنعث ش اال د .ت ق ا اهللا تاظ ةهةر بولس ذ ش أمتىرؤى ظ تعش ؤة ئم آ

ةردذر           ةؤة بولغان يةرل اهللا . ساصال تاشالرنع ياغدذرذش بعلةن هاالك قعلعؤةتكةن سةدذم شةهرع ؤة ظذنعثغا ت
ة ذ هةقت اال ب دعتاظ داق دئ ذر :  مذن ز يامغ ة بع ذالرنعث ظىستعض اش(ظ ةنع ت دذرد) ي ذق، ياغ

سعلةر ظذالرنعث   !) ظع ظةهلع مةآكة   )2( )!ظاضاهالندذرذلغذحعالرغا ياغدذرذلغان يامغذر نئمعدئضةن يامان 
قذرةيشلةر (ظذ شةهةر    ))3ظاخشامدا ظأتىص تذرعسعلةر، سعلةر حىشةنمةمسعلةر؟    -يةرلعرعدعن ظةتعضةن  

ةيغةمبةرلعكعنع    4( )(يول ظىستعدة هةقعقةتةن هئلعمذ مةؤجذت تذرماقتا        ) شامغا بارعدعغان  شذظةيبنعث ص
ىن   انلعقلعرع ظىح ار قعلغ ذالر  ) ظعنك دذق، ظ االك قعل ذالرنع ه ةهةر  (ظ ع ش ذ ظعكك ةنع ب ةر ) ي ث ه نع

تعدعدذر    ول ظىس كارا ي عزآع، ظاش ع، شىبهعس ع (ظعككعلعس ة ظاهالعس ع مةآك رةت  ! ظ ذالردعن ظعب ظ
  . )5()ظالمامسعلةر؟
 أرىص ذنع آ ذالر ظ ةبا ظ رةت ظالما(ظةج دذ؟ظعب علعرعنعث   )م ةهةر آعش ذ ش لةر ظ ةنع قذرةيش ي

ث ب  انلعقع ؤة اهللا تاظاالنع ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ذالرغا  ذص ةؤةبعدعن ظ انلعقع س ع حعقق يرذقلعرعغا قارش
  حىشكةن ظازابتعن ظعبرةت ظالمامدذ؟ 

 قايتا تعرعلعشنع ظىمعد قعلمايدذ) قعيامةت آىنع(، ظذالر )يةنع ظعبرةت ظالمايدذ(ياق ةنع ظذ ي
دذ     رةت ظالماي دعن ظعب عرالر ظذنعث ةن آاص ةهةردعن ظأتك ع.ش ةت آ ، حىنك ذالر قعيام نع   ى ظ ا تعرعلعش ع قايت ن

  . ظذمعد قعلمايدذ
 * * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ x8÷ρ r&u‘ βÎ) y7 tΡρä‹Ï‚ −G tƒ ωÎ) # ·ρâ“ èδ # x‹≈yδ r& “ Ï% ©!$# y] yèt/ ª! $# »ωθß™ u‘ ∩⊆⊇∪ βÎ) yŠ$Ÿ2 $sΨ = ÅÒã‹ s9 ôtã 

$ uΖÏF yγÏ9# u Iωöθ s9 χ r& $tΡ ö y9 |¹ $ yγøŠ n= tæ 4 t∃ öθy™ uρ tβθßϑ n= ÷ètƒ šÏm tβ÷ρ u tƒ z># x‹yè ø9$# ô tΒ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊄∪ 

|M ÷ƒ uu‘ r& ÇtΒ x‹ sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ |MΡ r'sù r& ãβθä3s? Ïµ ø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& Ü= |¡øt rB ¨β r& öΝèδ u nY ò2r& šχθãè yϑ ó¡o„ 

÷ρ r& šχθè= É)÷è tƒ 4 ÷βÎ) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪  
ظةضةر ؟ اهللا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن مذشذمذ«: ظذالر سئنع آأرسة صةقةت مةسخعرة قعلعؤئلعص

). دئدع(» بعزنع ظعالهلعرعمعزدعن ظازدذرذؤةتكعلع تاس قاالتتع) مذهةممةد(دعنعمعزدا حعث تذرمعساق 

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة ظعسرا  )1(
  .  ـ ظايةت173سىرة شذظارا  )2(
  . ر ـ ظايةتلة138 ـــ ـ137 سىرة سةففات )3(
  .  ـ ظايةت76 سىرة هعجعر )4(
  .  ـ ظايةت79سىرة هعجعر  )5(



  
  
  
  

 

 367                                                                                                   قانذرفسىرة  ـ 25
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ظئيتعص . 41 - 42ظازابنع آأرضةن حاغدا بعلعدذ) ظاخعرةتتة(نعث ظةث خاتا ظعكةنلعكعنع ظذالر آعمنعث يولع
نةصسع خاهعشعغا ظةضعشعشتعن ظذنع ساقالش (باقساثحذ؟ نةصسع خاهعشعنع ظعاله قعلعؤالغان ظادةمضة 

عدعغان ظادةملةر ظاثاليدعغان ياآع حىشعن) ضئصعثنع(ظذالرنعث تولعسعنع . 43هامعي بوالالمسةن) ظىحىن
صةقةت حاهارصايالرغا ظوخشاشتذر، بةلكع ظذالردعنمذ بةتتةر ) حىشةنمةسلعكتة(دةص ضذمان قعالمسةن؟ ظذالر 

  .44ضذمراهتذر
  آاصعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

ةن ؤا    االمنع آأرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعكالرنعث ص اال مذش خعرة   اهللا تاظ ذنع مةس دا ظ قتع
دذ ةؤةر بئرع دعن خ ة .قعلعدعغانلعقع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ دا:  مذن ةن حاغ ئنع آأرض عرالر س : آاص

   .)1(سئنع مةسخعرة قعلعشعدذ) دئيعشعص(» سعلةرنعث مةبذدلعرعثالرنع ظةيعبلةيدعغان ظادةم مذشذمذ؟«
 ؤئلعص ةقةت مةسخعرة قعلع ذالر سئنع آأرسة ص ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن مذشذمذ؟ اهللا ص«: ظ

اهللا تاظاال  ظىحىن شذنعث . يةنع ظذالر بذ سأزلعرعنع آةمسعتعش ؤة مازاق قعلعش يىزعسعدعن دةيدذ  )دئدع(
ذالرنع جازالع  ة  .عدظ ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةيغةمبةرلةر    :  مذن ذن ص ةن نذرغ عرع ظأتك ةندعن ظعلض س

ىردىم، ظاندعن ظذالرنع              آاصعر . هةقعقةتةن مةسخعرة قعلعندع   ازابنع بعر مذددةت آئحعكت الرغا بئرعلعدعغان ظ
   .))2جازالعدعم، ظذالرغا بةرضةن جازايعم قانداق ظعكةن؟

 ةد (ظةضةر دعنعمعزدا حعث تذرمعساق ازدذرذؤةتكعلع تاس ) مذهةمم دعن ظ بعزنع ظعالهلعرعمعزن
االتتع دع(» ق أزلعرع ب    )دئ ةر ظ أزعدعن ظةض ذ س ذالر ب ةنع ظ تةهكةم    ي ث، مذس تا حع ادةت قعلعش ذتقا ظعب

ىز            ادةت قعلعشتعن ي ذتقا ظعب  تذرمايدعغان ؤة داؤامالشمايدعغان بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأزلعرعنع ب
كة ةننع  بذرعؤئتعش االتتع دئض اس ق ذتتع ، ت أزدة ت دع    .  آ داق دئ ص مذن د قعلع ذالرغا تةهدع اال ظ : اهللا تاظ

ظازابنع آأرضةن حاغدا بعلعدذ) ظاخعرةتتة(ةنلعكعنع ظذالر آعمنعث يولعنعث ظةث خاتا ظعك.  
آاصعرالرنعث ظأزلعرعنعث خاهعشلعرعنع ظعاله تذتذؤالغانلعقع ؤة ظذالرنعث تأت صذتلذق 

   ظعكةنلعكع توغرعسعدالعقتاهايؤانالردعنمذ بةك ضذمراه
 آعشعنع اهللا  ق صىتىؤئتعلضةن  بةتبةختلعك ؤة ضذمراهلع   تةرعصعدعن اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة اهللا تاظاال    

لعيالمايدذ      ا باش وغرا يولغ ع ت قا بعرس االدعن باش دع   ،تاظ داق دئ كةرتعص مذن ةننع ظةس تعص :  دئض ظئي
نةصسع خاهعشعغا ظةضعشعشتعن ظذنع ساقالش (باقساثحذ؟ نةصسع خاهعشعنع ظعاله قعلعؤالغان ظادةمضة 

سعنع حعرايلعق سانعسا ؤة حعرايلعق آأرسة،          يةنع ظذ خاهعشعدا قانداق نةر     هامعي بوالالمسةن ) ظىحىن
دذ    ذص قالع ع بول ع ؤة صرعنسعص ذنعث دعن ة ظ ذ نةرس ة . ظ ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ان  :  مذن ث يام ظأزعنع

قان آعشع    (ظةمةلع حعرايلعق آأرسعتعلضةن، شذنعث بعلةن ظذنع حعرايلعق هئسابلعغان آعشع           هعدايةت تاص
مذ؟ ةن ظوخشاش ة هةقعقةت) بعل دذ  الل ذمراه قعلع عنع ض ان آعش ةت (ةن خالعغ عنع هعداي ان آعش خالعغ

  . )3()قعلعدذ
 نةصسع خاهعشعغا ظةضعشعشتعن (ظئيتعص باقساثحذ؟ نةصسع خاهعشعنع ظعاله قعلعؤالغان ظادةمضة

ذرذنقع دةؤرعدة بعر آعشع          ئظعسالم آ  : ظعبنع ظابباس   هامعي بوالالمسةن ) ظذنع ساقالش ظىحىن  لعشتعن ب
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36 سىرة ظةنبعيا )1(
  .  ـ ظايةت32 سىرة رةظعد )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8 سىرة فاتعر )3(
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قا  اق تاش ع ظ ادةت قعالتت ق دةص       . ظعب ة، حعرايلع راق آأرس دعن حعرايلعق عنع ظذنعث قا نةرس دعن باش  ظان
  . ، دئدعتةتتععقارعغانغا ظعبادةت قعلعص بذرذنقعسعنع تاشلعؤ

 ظاثاليدعغان ياآع حىشعنعدعغان ظادةملةر دةص ضذمان قعالمسةن؟ ) ضئصعثنع(ظذالرنعث تولعسعنع
ةر ضذمراهتذر صةقةت حاها ) حىشةنمةسلعكتة(ظذالر  ةنع   رصايالرغا ظوخشاشتذر، بةلكع ظذالردعنمذ بةتت ي

الع ظ   ذالرنعث ه أت ص  وظ ةن ت دذر ذتالص يىرض ذ يامان ع.تلذق هايؤانالرنعثكعدعنم لع   ، حىنك ايؤانالر ظةس ذ ه  ظ
ان ؤةزعصعسعنع ظ دذويارعتعلغ ادةت    .رذنالي ال ظعب ر اهللا غع وق بع ئرعكع ي عرالر بولسا ظةسلع ش ذ آاص ةمما ظ  ظ

اآعتالر ؤة     . باشقعسعغا ظعبادةت قعلدع اي، ظذالر بونداق قعلم.عشقا يارعتعلغان ظعدعقعل  ظذالرغا هأججةت ـ ص
  . صةيغةمبةرلةر آةلضةن تذرذقلذق اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىردع

 * * * * * * *  
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# Y‘θà±èΣ ∩⊆∠∪  
ةضةر خالعسا ظذنع ظةلؤةتتة مذقعم صةرؤةردعضارعثنعث سايعنع قانداق سوزغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ ظ

يةنع آىننعث حعققانلعقعنع سايعنعث بارلعقعغا دةلعل (قعالتتع، ظاندعن قذياشنع سايعضة دةلعل قعلدذق 
بةدعنعثالر ( اهللا سعلةرضة آئحعنع لعباس، ظذيقذنع .46قتذ ظاستا يوقاتـ ظاندعن ظذنع ظاستا .45)قعلدذق
  .47يئيعلعدعغان ؤاقعت قعلدع) تعرعكحعلعك ظىحىن زئمعندا(راهةت قعلدع، آىندىزنع ) ظىحىن

اهللا تاظاالنعث بارلعقعنع ؤة ظذنعث قذدرعتعنعث آاتتعلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ صاآعتالر 
  توغرعسعدا
ارلعقعنع ؤة ظ  نعث خعلمذخعل ؤة بعر ـ بعرعضة قارمذقارشع       أزعاهللا تاظاال بذ يةردعن باشالص ظأزعنعث ب

دعغان ئآ ان قعلعشقا        لع اآعتالرنع باي ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ ص ةل ق ان مذآةمم نةرسعلةرنع ياراتق
ظعبنع ظابباس،  صةرؤةردعضارعثنعث سايعنع قانداق سوزغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ :باشالص مذنداق دئدع

ةظ     ةير، نةخ ع جذب ةظعد ظعبن د، س رذق، مذجاهع ك، مةس ذ مالع ة، ظذب ةر، ظةبذظالعي ع ظأم اكع، ظعبن ، زةهه
  . دئدع،لعقدذرعبذ تاثدعن آئيعن آىن حعققذحة بولغان ظار: هةسةن، قةتادة، سذددع ؤة باشقعالر

 ظةضةر خالعسا ظذنع ظةلؤةتتة مذقعم قعالتتع اهللا . آةتمةي داؤاملعق تذرعدعغان قعالتتع يةنع يوقاص
دع      داق دئ عدا مذن دعغانلعقع توغرعس ذنداق قعالالي ا ش اال خالعس ذ «: تاظ تعص بئقعثالرح ةراهللا ! ظئي ظةض

آئحعنع سعلةر ظىحىن قعيامةت آىنعضعحة ظذزذن سوزعدعغان بولسا، اهللا دعن بألةك قايسع ظعاله سعلةرضة                      
ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ ظةضةر اهللا آىندىزنع     «دئضعن،  » يورذقلذق ظئلعص آئلةلةيدذ، سعلةر ظاثلعمامسعلةر؟    

ارام ظئلعشعثالر   سعلةر ظىحىن قعيامةت آىنعضعحة سوزعدعغان      بولسا، اهللا دعن بألةك قايسع ظعاله سعلةرضة ظ
  . ))1دئضعن» ظىحىن آئحعنع ظئلعص آئلةلةيدذ؟ سعلةر آأرمةمسعلةر؟

 يةنع آىننعث حعققانلعقعنع سايعنعث بارلعقعغا دةلعل (ظاندعن قذياشنع سايعضة دةلعل قعلدذق
دذق اية بع      )قعل دع، س ا ظع ان بولس ذياش حعقمعغ ةنع ق ةيتتعي ع. لعنم ذنعث   ،حىنك ة ظ ةر نةرس  ه

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر72 ـــ ـ71سىرة قةسةس  )1(
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اهللا تاظاال قذياشنع تاآع قذياش سايعنعث    : قةتادة ؤة سذددعالر .  بعلةن ياخشع تذنذلعدذ   قارشعسعدعكع نةرسة 
  .  دئدع،حة، سايعغا ظةضعشعص تذرعدعغان دةلعل قعلدععهةممعسعنعث ظىستعضة حىشىص بولغ

 تا ذنع ظاس دعن ظ تا يوقاتت–ظان ا قذ ظاس ةنع س ذ ). قذظاستا ـ ظاستا يوقاتت     (يعنع ي سذددع ب
اآع دةرةخنعث ظاستعدعكع سايعدعن باشقا          : ظايةتنعث مةنعسع  ظىستعضة قذياش حىشىص تذرغان ظأضزعنعث ي

  .  دئدع، دئضةنلعكتذرذق قالمعسذن دةص سايعنع يوشذرذن يوقاتتةيةر يىزعدة هئح ساي
 قعلدع(اهللا سعلةرضة آئحعنع لعباس(    ةنع ار بولغان   ) حعنع قاراثغذلذقع بعلةن   ئظاال آ  اهللا تا (ي ب

دع   قذحع قعل دعغان ياص عص تذرع علةرنع يئص ة نةرس ة . هةمم ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذقع :  مذن قاراثغذل
   .))1ظالةمنع قـاصـلعغان آئحة بعلةن قةسةمكع

 راهةت قعلدع) بةدعنعثالر ظىحىن(ظذيقذنعهةت ظئلعشع ظىحىن  يةنع اهللا تاظاال ظذيقذنع تةننعث را
داش ظىحىن  م  آىندىزدعكع تذرمذش يولعنع قا     جعسمع  ظعنساننعث    ، حىنكع  .دعغان قعلدع عزأهةرعكةتلةرنع ظ 

حالنسا، هةرعكةتلةرمذ   ناهان تع  جلعص  ئحة آ   ئ آ .زئمعنغا يئيعلعشتا قعلغان آأص هةرعكةتلةردعن حارحايدذ        
دذ دذ    .توختاي ةت ظالع ذ راه اننعث ظةزالعرعم ذنعث بعل  . ظعنس ث      ئةن آ ش ةن ؤة جاننع ةن ت ذ بعل دعكع ظذيق حع

  . ئلعدذراهعتع قولغا آ
 يئيعلعدعغان ؤاقعت قعلدع ) تعرعكحعلعك ظىحىن زئمعندا (آىندىزنع     ةنع اهللا تاظاال آىندىزنع ي

آعشعلةر ظأزلعرعنعث تذرمذش يوللعرعنع قامدعغعلع، آةسعب ؤة تعجارةتلعرع ظىحىن يئيعلعدعغان ؤاقعت    
ا. قعلدع ةاهللا تاظ ذ هةقت دعال ب دىزدة :  مذنداق دئ 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
   .))2ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع يارعتعشع اهللا نعث رةهمعتعدعندذر

 * * * * * * *  
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ياغدذرذش ظالدعدا شامالنع خذش خةؤةر قعلعص ظةؤةتتع، يامغذر ) يةنع يامغذرنع(اهللا رةهمعتعنع 

بعلةن ظألىك زئمعننع تعرعلدىرىش ؤة بعز ياراتقان هايؤانالرنع، نذرغذن ظعنسانالرنع سذ بعلةن تةمعنلةش 
 نةسعهةت ظالسذن دةص، يامغذرنع - ظذالرنع ؤةز .49 ـ   48ذلذتتعن صاك سذنع حىشىرىص بةردذقظىحىن، ب

، ظعنسانالرنعث تولعسع )يةنع ضاه ظذ يةرضة، ضاه بذ يةرضة ياغدذردذق(ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلدذق 
  .50آذفرعلعق قعلعدذ) اهللا غا(

ذدرعتع     ةل ق ث مذآةمم ةم اهللا تاظاالنع ذ ه عتعدعغان    بذالرم أآىمرانلعقعنع آأرس ا ه ذنعث آاتت نع ؤة ظ
اآعتالرنعث قاتارعدعندذر      اال شامالالر.دةلعل ـ ص ذنعث  اهللا تاظ ذتالرنعث آئلعدعغانلعقعنع، ظ  ظارقعسعدعن بذل

  .  خذش بئشارةتحع قعلعص ظةؤةتتعبعلةن
ةن   ة تةيعنلةنض ةرخعل ؤةزعصعض امالالر ه ذالر ش ذص ظ دذبول ىك بولع ةر تىرل امال.ه دة  ش الرنعث ظعحع

ذتنع قوزغاي ذتنع آدعغانبذل امال، بذل دعغأ ش امالتىرع دعغان ش ذتنع هةيدةي امال، بذل ذت ان ش  ، بذل
                                                 

  .  ـ ظايةت1سىرة لةيل  )1(
  . ظايةت ـ 73سىرة قةسةس  )2(
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ةر يىزعنع سعصاص ظ    ان شامالآئلعشتعن بذرذن خذش بئشارةتحع بولذص آئلعدعغ      تىص أ، ظذنعثدعن بذرذن ي
دعغئآ امال تع ةيعن ش عقعد    ان م ذتالرنع س ىن بذل ع ظىح ذرنعث يئغعش ار  ؤة يامغ امالالر ب ذثا اهللا . عغان ش ش

ايؤانالرنع، نذرغذن  :تاظاال مذنداق دئدع   ان ه يامغذر بعلةن ظألىك زئمعننع تعرعلدىرىش ؤة بعز ياراتق
اآعزلعنعدعغان   ظعنسانالرنع سذ بعلةن تةمعنلةش ظىحىن، بذلذتتعن صاك سذنع حىشىرىص بةردذق  يةنع ص

  .سذنع حىشىردع
ةنلع داق دئض ةظعدنعث مذن االمغا ظةبذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص ةت قعلعنع ث :كع رعؤاي ع اهللا نع  ظ

ة قودذقعنعث سىيع بعلةن تاهارةت ظالساق بوالمدذ؟ ظذ سئسعق نةرسعلةر ؤة ظعت                    !صةيغةمبعرع  بعز بذزاظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئيعلدع  ،ذرت شلعرع تاشلعنعدعغان قودذق  أض اآ  ،شةك شىبهعسعزآع  «:  ص  .ذرت سذ ص

ر ن ذنع بع دذ ظ كعنا قعاللماي ة صاس دع» ةرس ذداؤذد،   . دئ ةد، ظةب ام ظةهم عظع، ظعم ام شاص نع ظعم ذ هةدعس ب
  .  رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالرنةسةظعتعرمعزع ؤة 

داق ظ  ئح قان ذرنع ياغدذرذشع ه ذرنع  أاهللا تاظاالنعث يامغ دة يامغ اس هالعتع سىملىآمذ ظأسمةي قاق
اقال  ذظ رع س دعن بئ دىر زذن ع تعرعل دذرؤاتقان زئمعنن ن      .ىش ظىحىن ان، زئمع ان هام ذر ياقق ا يامغ ذ زئمعنغ  ظ

دذ   أحةآلةرنع ؤة ظ ئ ـ رةث ح  ا رةثض ،ياشعرعدذ ؤة خعلمذخعل   اهللا تاظاال بذ   . سىملىآلةرنع ظىندىرىص حعقعرع
ة دع  هةقت داق دئ ةنلعكعنع       (:  مذن ادعر ظعك كة ق ا تعرىلدىرىش ةنلةرنع قايت ث ظألض ة تاظاالنع الل

سةن زئمعننع قاقاس آأرعسةن، ظذنعثغا بعز يامغذر ياغدذرساق ظذ       ) لعل شذآعآأرسعتعدعغان يةنة بعر دة 
  . ))1جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بئرعدذ

أت   ع ت ذرنع ياغدذرذش ث يامغ ةك ظ   اهللا تاظاالنع ذغا ب ث ؤة س ذتلذق هايؤانالرنع ان  ئص اجلعق بولغ هتعي
ة  . شع ظىحىندذرعغذرذالرنعث زعراظةت ؤة مئؤعلعرعنع س    ظعنسانالرنعث ظعحعشع، ظذ    مذنداق  اهللا تاظاال بذ هةقت

دع ذالر : دئ يعن   (ظ ةندعن آئ عدعن ظىمعدسعزلةنض ذرنعث يئغعش دذ،    ) يامغ دذرذص بئرع ذر ياغ ة يامغ الل
ة    دذ، الل ع يايع ةممعنعث(رةهمعتعن ذر  ) ه ة اليعقت عدذر، مةدهعيعض ث  )2( ظعضعس ث رةهمعتعنع اهللا نع

عزآع، اهللا         نةت دذ، شىبهعس داق تعرعلدىرع يعن قان ةندعن آئ ع ظألض ذ زئمعنن ارعغعنكع، ظ ة ق عجعلعرعض
  .))3هةقعقةتةن ظألىآلةرنع تعرعلدىرضىحعدذر، اهللا هةممة نةرسعضة قادعردذر

 يةنع ضاه ظذ ( نةسعهةت ظالسذن دةص، يامغذرنع ظذالرنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلدذق -ظذالرنع ؤةز
اه  ة، ض دذردذق يةرض ة ياغ ذ يةرض ذر     )ب ا يامغ ذ زئمعنغ تعن، ب ذر ياغدذرماس ع يامغ ذ زئمعنن ز ظ ةنع بع  ي

اتلعتعص    عياغدذرعمعز، بعز بذلذتنع بعر زئمعننعث ظىست  دعن ظذنعثغا بعرةر تئمعممذ يامغذر ياغدذرماستعن ظ
عك يامغذر ياغدذرعدذ  تةرلئ دة بذلذت ظذ زئمعنغا ي ـ  زئمعننعث ظىستعضة ظئلعص بارعمعز بعرظأتكىزىص، باشقا

  . كمعتع باردذرئتعدذ، بذنداق قعلعشتا اهللا تاظاالنعث حوث صاآعتع ؤة آاتتا هئلحعلعققا ظايالندذرؤوؤة ظذنع م
ة بعر يعلعد   ايامغذر بعر يعلد   : ظعبنع ظابباس ؤة ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذماالر        جعق  عن يةن

دذ ئكعن.ياغماي أزع خال ، ل ذنع ظ اال ظ دذ اهللا تاظ ة ياغدذرع ص اهللا  ، عغعنعح اآعت قعلع ة ص ةن سأزلعرعض دئض
ذدع  ايعتعنع ظوق ذ ظ ذالرنع ؤةز  :تاظاالنعث ب عدا -ظ ذالرنعث ظارعس ذرنع ظ ذن دةص، يامغ عهةت ظالس  نةس

دذق  عم قعل دذردذق (تةقس ة ياغ ذ يةرض اه ب ة، ض ذ يةرض اه ظ ةنع ض ألىك   )ي ث ظ ذالر اهللا تاظاالنع ةنع ظ  ي
ع ع تعرعلدىرض ادعر    زئمعنالرن ةن سأثةآلةرنع تعرعلدىرىشكة ق رعص آةتك ةرنع ؤة حع ذنعث ظألىآل ةن ظ نع بعل

اي   اآع يامغذر ياغم رةت ظالسذن دةص، ي دعن ظعب ان(ظعكةنلعكع ا قالغ ذرنعث ) قورغاقحعلعقت آعشعلةر، يامغ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة هةج  )1(
  .  ـ ظايةت28سىرة شذرا  )2(
  .  ـ ظايةت50سىرة رذم  )3(
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ئلعص      رةت ظ دعن ظعب ةن بولغانلعقع ةؤةبع بعل ذناهلعرعنعث س الغان ض ص س ث قعلع لعقع ظأزلعرعنع  ،ياغماس
ذن دةص   قع ذناهلعرعنع تاشلعس ان ض ة       (لعؤاتق ذ يةرض دة ب ة، بةزع ذ يةرض دة ظ ذرنع بةزع اال يامغ اهللا تاظ

  ). ياغدذرعدذ
 ا (ظعنسانالرنعث تولعسع دذ ) اهللا غ بذالر بولسا يامغذر بعزضة ماؤذ ـ       : ظعكرعمة  آذفرعلعق قعلع

ذزالرنعث   اؤذ يذلت ع م علةردذر   حىشىش دعغان آعش دع دةي ةن ياغ ةؤةبع بعل دع ،س ذ  . دئ ةن ب ةنعث دئض ظعكرعم
عنع ت مذ آىحل أضئص دعكع هةدعس دذىندةؤةن ةيغةمبةر      .رع دذ، ص ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه لعم مذن ام مذس  ظعم

االم آ ة    عحعسئظةلةيهعسس دة ساهابعلعرعض ر آىن ان بع ذر ياقق ارعثالرنعث ن«:  يامغ ة ئصةرؤةردعض م
ةيغةمبعرع بعلعدذ     اهللا تاظاال   : ساهابعلةر. دئدع» دئضةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟  ةيغةمبةر  .  دئدع ،ؤة ظذنعث ص ص

االم اال«: ظةلةيهعسس دع : اهللا تاظ ةنلةر بول ةنلةر ؤة ظعشةنمعض ا ظعشةنض دة ماث دةمنعث ظعحع ذر .بةن  يامغ
ةنلةر،      دع دئض ةن ياغ ع بعل ةمعتع ؤة رةهمعت ث مةره ة اهللا تاظاالنع ا   بعزض ةنمةي ماث ذزالرغا ظعش  يذلت

 سةؤةبع بعلةن ياغدع دئضةنلةر      حىشىشع  بعزضة ماؤذ ـ ماؤذ يذلتذزالرنعث     ظةمما يامغذر . ظعشةنضةنلةردذر
  . دئدع»  دئدع،، يذلتذزغا ظعشةنضةنلةردذرةيبولسا، ماثا ظعشةنم

 * * * * * * *  
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 . 51ظةؤةتةتتذق) يةنع صةيغةمبةر ( ظةضةر خالعساق ظةلؤةتتة هةر شةهةرضة بعر ظاضاهالندذرغذحع 

ذالرغا قارشع  ارقعلعق ظ ذرظان ظ ذرعغا (شذنعث ظىحىن آاصعرالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ق اآعتالرنع ظوتت ص
انع، ) نقذدرعتع بعلة( اهللا .52بارلعق آىحىث بعلةن آىرةش قعلغعن ) قويذص اتلعق بولغان دةري بعرع ت

ظارلعشعص (قويذؤةتتع، )  بعرعضة تذتعشاثغذ بولغان هالدا –ظذالر بعر (بعرع تذزلذق بولغان دئثعزنع 
ىن لعكع ظىح دع ) آةتمةس ا قعل ما بةرص ةردة، توس عدا ص ذالرنعث ظارعس دعن .53ظ اننع ظابعمةنع  اهللا ظعنس

دعن ظعبارةت ( باجعلعق صةيدا قعلعدعغان ظايال -ظةر ؤة قذداياراتتع، ظذنع بالعالر نعسبةت بئرعلعدعغان 
  .54ياراتتع، صةرؤةردعضارعث هةممعضة قادعردذر) ظعككع خعل قعلعص

 ظعكةنلعكع، صةيغةمبةر يمذمعو ظ هةممعضةصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث
قعلغان ظاتا اظاالنعث ظعنسانالرغا ظةلةيهعسساالمنع ظذنعثدا مذستةهكةم قعلعدعغانلعقع ؤة اهللا ت

  مةتلعرعنع ظةسلعتعش توغرعسعدائن
 ةيغةمبةر (ظةضةر خالعساق ظةلؤةتتة هةر شةهةرضة بعر ظاضاهالندذرغذحع ةنع ص  ظةؤةتةتتذق ) ي

ةنع  ة(ي ةر شةهةرض ة ه اق ظةلؤةتت ةر خالعس ةهةر آ) ظةض دعغان عش ة حاقعرع اال تةرعصعض علعرعنع اهللا تاظ ش
ةيغةمبةر ظةؤة ذقص ئكعن.تةتت ةد  ، ل ع مذهةمم ز ظ ةيغةمبةر     ! بع ة ص علةرنعث هةممعسعض دعكع آعش ةر يىزع  ي

  . دذقعيرذنع ظذالرغا قذرظاننع يةتكىزىشىثضة بئبولذشنع ساثا خاس قعلدذق ؤة س
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ ةد (:  مذنداق دئ ع مذهةمم ةيغةمبةرلعكعمنعث («ظئيتقعنكع، !) ظ مئنعث ص

ىن  تلعقع ظىح ذؤاه؟  قاي) راس وث ض ةث ح ة ظ ع، » سع نةرس اراثالردا   «ظئيتقعنك علةرنعث ظ ةن س ةن بعل اهللا م
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ذؤاهتذر  ايعدذر(ض ذؤاهلعقع آذص ث ض ا اهللا نع علةرنع ؤة ). ماث ا س ذرظان ماث ذ ق ة(ب ذرظان ) قعيامةتكعح ق
دع  ي قعلعن ىن ؤةهع اهالندذرذش ظىح ةن آعشعلةرنع ظاض ار )1( يةتك ذرظاننع ظعنك دعن آعمكع ق  جاماظةلعرع

ذر     اي دوزاخت ان ج ذنعثغا ؤةدة قعلعنغ ةن، ظ ذ  )2( قعلعدعك ذرظان (ب ذنعث   ) ق عنع ؤة ظ ة ظاهالعس مةآك
ان     ل قعلغ ز نازع ىن بع ذث ظىح عدعكعلةرنع ظاضاهالندذرذش ةد )3( )ظةتراص ع مذهةمم ع، !) ظ ع «ظئيتقعنك ظ

  . ))4عمةنظعنسانالر مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلح
ةت   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ب

ظذ ظعككعسع   . »زعل رةثلعك ؤة قارا رةثلعك آعشعلةرضة صةيغةمبةر قعلعنعص ظةؤةتعلدعم          عمةن ق «: قعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع      ةيغةمبةر ظأزعنعث   هةر بعر   «: رعؤايةت قعلغان يةنة بعر هةدعستة ص ص

عالقةؤمع ةتتعض نعص ظةؤةتعل ةيغةمبةر قعلع ةن . ص انالرغا م ىتكىل ظعنس نعص ص ةيغةمبةر قعلع ة ص  آعشعلةرض
دعم دع . »ظةؤةتعل داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذرظان : ش ن، ق ةت قعلمعغع عرالرغا ظعتاظ ىن آاص ذنعث ظىح ش

  .بارلعق آىحىث بعلةن آىرةش قعلغعن) ا قويذصصاآعتالرنع ظوتتذرعغ(ظارقعلعق ظذالرغا قارشع 
ارلعق آىحع بعلةن آىرةش قعلعشقا بذيرذص               اهللا تاظاال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع آاصعرالر بعلةن ب

ةيغةمبةر     : مذنداق دئدع  اد قعلغعن، ظذالرغا           ! ظع ص عقالرغا قارشع جعه عرالرغا ؤة مذناص قارشع غازات   (آاص
  . )5(عق مذظامعلة قعلغعنتقات) علةنقعلعش ؤة قورقذنح سئلعش ب

 ظذالر بعر (بعرع تاتلعق بولغان دةريانع، بعرع تذزلذق بولغان دئثعزنع ) قذدرعتع بعلةن(اهللا– 
دا  ذؤةتتع ) بعرعضة تذتعشاثغذ بولغان هال ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جذرةيج            قوي اهللا تاظاال   : بذ ظاي

ارا          اتلعق سذ بولسا دةرياالرنعث، بذالقالرنعث ؤة قذدذقالرنعث           .تتعتاتلعق ؤة تذزلذق ظعككع خعل سذنع ي  ت
ادذر   .لعرعدذرذس ان دةري ىزىك بولغ اتلعق س ىيع ت ذ س ا ب دع، مان ع   .  دئ ةنعنع ظعبن ذ م ةن ب ة بئرعلض ظايةتك

  . جةرعر توغرا دةص قارعدع
دا شةك يوق  ةتنعث مةنعسعنعث شذنداق بولعدعغانلعقع دا ت، حىنكع.بذ ظاي دعغان ؤة تذرنح ع جاهان ع

ذر  ز يوقت اتلعق دئثع ىآرع ظ .سىيع ت دعلعرعنع ش اال بةن ةن ن ئ اهللا تاظ ذالرغا بئرعلض ةرنع ئيتسذن دةص ظ مةتل
ةردع               ار بولغان ظشالردعن خةؤةر ب ة ب دا ظةمةلعيةتت اتلعق دئثعز بولسا    .ظةسكةرتعش ظىحىن ظذالرغا جاهان  ت

ذالردذر   ةن س ئقعص يىرض عدا ظ علةرنعث ظارعس اال.آعش ع  اهللا تاظ ذنع آعش ذالرنعثؤةلةرنعث  ظ ث  ظ  زئمعنلعرعنع
  . رياالر ؤة بذالقالر قعلعص ظذالرنعث ظارعسعغا بألدعةيئتةرلعك سذغا بولغان ظعهتعياجعغا قارعتا د

 قويذؤةتتع)  بعرعضة تذتعشاثغذ بولغان هالدا–ظذالر بعر (بعرع تذزلذق بولغان دئثعزنع  يةنع
دة   دعغان دةرعجع ع بولماي ىيع ظعحكعل زدذر س ذق دئثع ةرق ؤة  . تذزل ا ش ذ بولس زالر  غةرب ب ان دئثع ة يئيعلغ ت

ذص زع،      بول ارعس دئثع زع، ص را دئثع زع، بذس ةن دئثع زع، يةم ةلزذم دئثع اقلعرع، ق ذنعث تارم ةي  ظ بذخ
اي     ذنعثدةك ظاقم ةن ؤة ش ذص آةلض زع دةص تذنذل ةزةرة دئثع زع ؤة خ زع، رذم دئثع دع دئثع زع، هعن دئثع

دعغانئت ئكع.نعح تذرع زالردذر    ،ن ل دعغان دئثع دا دولقذنالي امال حعققان اتتعق ش ش ؤة ق ذ  .  قع زالردا س دئثع
ىز ب   ئت ش ي ذ يعغعلع عش ؤة س دذئش ذنعث     .رع عدا س ث بئش ةر ظاينع زالردا ه ة( دئثع عص)قعرغاقالرغعح   تئش

ىز ب دذئحعقعشع ي ا آةلضةندةخعر ظاينعث ظا.رع  سذ يعغعلعشقا باشالص هةتتا ظةسلعدعكع هالعتعضة  ،لعرعغ
دذ  ئلعص قالع رعص   .آ اي آع ع ظ ىن 14 يعث اؤذص   ة بولغذح آ ذ ظ ة ( س ث قعرغاقلعرعغعح قا  ) دئثعزنع حعقعش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ظةنظام )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة هذد  )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92سىرة ظةنظام  )3(
  .  قعسمع ـ ظايةتنعث بعر158سىرة ظةظراف  )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع73سىرة تةؤبة  )5(
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اليدذ  ث .باش دذ    ـ آىنع         14 ظاينع اراص ماثع قا ق ة يعغعلعش ذ يةن يعن س اال .دعن آئ ذدرةتلعك اهللا تاظ  ق
  . شةآعللةندذردعت بعلةن داؤام ظئتعشعنع مذشذ ظادةنعثدئثعزالر

ا  رعص،ئشع يىز ب  عنعرنعث سةؤةبع بعلةن هاؤانعث بولغ     اهللا تاظاال دئثعزال   ارلعق نةرسعلةر     دذني دعكع ب
ةر يىزعدة بولغذنذش    ع بعلةن لعش ئهاالك بولمعسذن ؤة دئثعزالرنعث ظعحعدعكع هايؤانالرنعث ظألىص ق   ةيدا   ي ص

اي ت   ارلعق ظاقم ذن دةص ب اراتتع      ئبولمعس ص ي ذق قعلع ىيعنع تذزل ث س ذ دئثعزالرنع دعغان مذش  .نح تذرع
ا      ع س ذنعث هاؤاس ا ظ ذق بولس ىيع تذزل ث س دذ   صدئثعزنع اآعز بولع ايؤان ص ةن ه دا ظألض ذثا .، ظذنعث  ش

ذ    ورالغاندا، ظ دذ؟ دةص س اق بوالم ارةت ظالس ةن تاه ىيع بعل ث س االمدعن دئثعزنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
دذر أ ظ  .دئثعزنعث سىيع صاآعزدذر  « ، يظعفعمالعك، شا  بذ هةدعسنع ظعمام    . دةص جاؤاب بةرضةن  » لىآع هاالل

  .  ؤة ظعبنع ماجةلةر رعؤايةت قعلغاننةسةظعظةهمةد ظعبنع هةنبةل، ظةبذداؤذد، تعرمعزع، 
)ظذالرنعث ظارعسعدا صةردة، توسما بةرصا قعلدع) ظارلعشعص آةتمةسلعكع ظىحىن سذيةنع تاتلعق  

ذق  ةن تذزل ذبعل ذرذق ز    س عدا ق ذالرنعث ظارعس ذن دةص ظ عص آةتمعس دعنئ ظارلعش ما ص  معن ارةت توس يدا ة ظعب
اتلعق، بعرع ظاححعق    (ظذ ظعككع دئثعزنع    :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقتة   . قعلدع ظاققذزدع،  ) بعرع ت

ر      ذص، بع ما بول عدا توس ذالرنعث ظارعس عدذ، ظ ذالر ظذحرعش ذ -ظ ة قوش دذ، لذبعرعض انالر (ص آةتمةي ع ظعنس ! ظ
نالر ةتلعرعنع   !) جع ع نئم ارعثالرنعث قايس علةر؟ صةرؤةردعض ار قعلعس ع )1( ظعنك انالرغا ؤة (زئمعنن ظعنس

ا ذنعث ظىستعدة  ) هايؤانالرغ ذزغان، ظ االرنع ظاقق لعرعدة دةري ىك تةرةص ذنعث تىرل ان، ظ ةؤرةص (تذرالغذ قعلغ ت
ىن ز ظارعسعدا  ) آةتمةسلعكع ظىح ان، ظعككع دئثع اغالرنع ظورناتق ةن شورلذق سذ  (ت اتلعق سذ بعل ةنع ت ي

باشقا (توساقالرنع قعلغان آعم؟ اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ ) ةتمةسلعكع ظىحىنظارعسعدا ظارعلعشعص آ
  . )2(نعث تولعسع بعلمةيدذ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر ) ظعاله يوق
 اهللا ظعنساننع ظابعمةنعدعن ياراتتع         ،اراتتع اجعز بعر تامحة سذدعن ي يةنع اهللا تاظاال ظعنساننع ظ

ةزالعرع ت      بويعحةعنع خالعغنعثظاندعن ظذنع ظأزع  ال قعلعص، هةممة ظ اآع ظاي   بولغان لذق مذآةممةل  و ظةر ي
  . لدععظعنسان ق
 دعن ظعبارةت ( باجعلعق صةيدا قعلعدعغان ظايال -ظذنع بالعالر نعسبةت بئرعلعدعغان ظةر ؤة قذدا

ةقةت  يةنع ظعنسان آعحعك ؤاقتعداياراتتع) ظعككع خعل قعلعص  اال  ص توي  ) ذصحوث بول   (. دةص ظاتعلعدذ  ب
اجعلعق، ق          دعنقعلغان  ذدا ـ ب دا ق يعن، ظذنعث ا، ق ئ آئ ا، قئينظات ا ـ        ئينظان ذقئينينظاآ ذرذق ـ        آاظ  ؤة ظ

اددع   .يدا بولعدذ ةتذققانحعلعقالر ص   شذثا اهللا تاظاال   .يدا بولغاندذر ة بعر سذدعن ص   ي مانا بذالرنعث هةممعسع ظ
  .صةرؤةردعضارعث هةممعضة قادعردذر: مذنداق دئدع

* * * * * * *   
 tβρß‰ ç6÷è tƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ ßγãè xΖtƒ Ÿωuρ öΝ èδ •ÛØ o„ 3 tβ% x.uρ ãÏù% s3ø9 $# 4’ n? tã ÏµÎn/ u‘ # [Îγ sß ∩∈∈∪ !$ tΒ uρ 

y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) #[ Åe³u; ãΒ # XƒÉ‹ tΡ uρ ∩∈∉∪ ö≅ è% !$ tΒ öΝ à6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ @ô_ r& ωÎ)  tΒ u !$x© βr& x‹ Ï‚ −G tƒ 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ 

Wξ‹ Î6 y™ ∩∈∠∪ ö≅ 2uθ s? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ ôxÎm7 y™ uρ Ïν Ï‰ ôϑ ut ¿2 4 4‘x Ÿ2uρ  ÏµÎ/ É>θçΡä‹ Î/ Ïν ÏŠ$t6Ïã 

# ¶Î7 yz ∩∈∇∪ “ Ï% ©!$# t, n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $tΒ uρ $yϑ ßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$§ƒ r& ¢Ο èO 3“ uθtG ó™ $# ’ n?tã Ä ö̧ yèø9 $# 4 

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة21 ـــ ـ19سىرة راهمان  )1(
  .  ـ ظايةت61سىرة نةملة  )2(
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ß≈ yϑ ôm §9$# ö≅ t↔ ó¡ sù ÏµÎ/ #[ Î6yz ∩∈∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 (#θä9$s% $ tΒ uρ ß≈ uΗ ÷q§9 $# ß‰ àfó¡nΣ r& $ yϑ Ï9 

$ tΡã ãΒ ù' s? öΝèδ yŠ# y— uρ # Y‘θà çΡ ) ∩∉⊃∪  
كىزةلمةيدعغان اهللا نع قويذص ظذالرغا صايدعمذ يةتكىزةلمةيدعغان، زعيانمذ يةت) يةنع مذشرعكالر(ظذالر 

 .55ياردةم بةرضىحعدذر) شةيتانغا(نةرسعلةرضة حوقذنعدذ، آاصعر صةرؤةردعضارعغا ظاسعيلعق قعلعش بعلةن 
 .56ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق) دوزاختعن(خذش خةؤةر بةرضىحع، ) جةننةت بعلةن(سئنع صةقةت 
ةن، تةبلعغ قعلغانلعقعم ) اهللا نعث ظةمرعنع (مةن «ظئيتقعنكع،  ةص قعلمايم غا سعلةردعن هئح هةق تةل

ةقةت  ةن (ص ا ظةضعشعش بعل دعغعنعم شذآع، مئنعث دعنعمغ ول ) مئنعث تعلةي كة ي ارع تةرةص صةرؤةردعض
دعغانالر  ول ظالسذن(ظئلعشنع خاالي ة ظعشعثدا( .57»)ي ا ) هةمم ات اهللا غ ى هاي دعغان مةثض ظألمةي

 صاك دةص ظئتعقاد قعلغعن، ظذ بةندعلةرنعث ضذناهلعرعنع يألةنضعن، ظذنعثغا هةمدذ ظئيتعش بعلةن اهللا نع
ة .58تولذق بعلعشتة يئتةرلعكتذر  ذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظالت  اهللا ظاسمانالرنع زئمعننع ؤة ظ

تعدة  ةرش ظىس دعن ظ اراتتع، ظان دة ي تة (آىن ق رةؤعش ة اليع ايعتع ) ظأزعض دع، اهللا ناه ارار ظال ق
دعغان ظادةمدعن سورعغعن ) ةنع اهللا نعث بىيىآلىآعنع ي(مةرهةمةتلعكتذر، بذنع  ساثا اهللا نعث (بعلع

) يةنع مةرهةمةتلعك اهللا غا(رةهمانغا«): يةنع مذشرعكالرغا( ظذالرغا .59)سىصةتلعرعنع ظئيتعص بئرعدذ
ثالر ذالر» !سةجدة قعلع ة سةجدة «: دئيعلسة، ظ ذيرذغان نةرسعض ع ب ة؟ سةن بعزن ان دئضةن نئم رةهم

  .60تئخعمذ يعراقالشتذرعدذ) ظعماندعن(بذ سأز ظذالرنع . دةيدذ» دذق؟قعالم
  امذشرعكالرنعث نادانلعقع توغرعسعد

ةلكع        اآعتقا ؤة هأججةتكة تايانماستعن، ب داق دةلعل ـ ص ةردة مذشرعكالرنعث هئحقان ذ ي اال ب اهللا تاظ
ذص    االنع قوي ال اهللا تاظ ة ظةضعشعص ع هةؤعسعض ع ؤة نةصس ث خاهعش ان  ،ظأزلعرعنع اآع زعي ايدا ي  ص

دذ       ةؤةر بئرع دعن خ دعكع نادانلعقع ادةت قعلغانلعقع ذتالرغا ظعب دعغان ب ذتالرغا   .آةلتىرىلمةي رعكالر ب  مذش
ا، ظذنعث صةيغةمبعرعضة ؤة     بذتالرنع دةص   ظذالر . ظذالرنعث يولعدا ظذرذش قعلعدذ    .يئقعنلعق قعلعدذ   اهللا تاظاالغ

آاصعر صةرؤةردعضارعغا ظاسعيلعق قعلعش : اظاال مذنداق دئدع شذثا اهللا ت.مأمعنلةرضة دىشمةنلعك قعلعدذ 
رذهلعرعغا قارشع   ذيةنع آاصعر شةيتاننعث يولعدا اهللا تاظاالنعث ض            ياردةم بةرضىحعدذر ) شةيتانغا(بعلةن 

   .رذهلعرعغا بولعدذذبة اهللا تاظاالنعث ضع غةل.ياردةمحع بولغذحعدذر
ر ياردةمضة ظئرعشعشنع ظىمعد قعلعص، اللةنع قويذص باشقا            ظذال:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

دذ  اردةم بئرةلمةي ذالرغا ي ذدالر ظ ذ مةب دع، ظ اله قعلعؤال ذدالرنع ظع ىن . مةب ذدالر ظىح ذ مةب ذالر ش ةنع (ب ي
 يةنع ظذالرنعث اهللا تاظاالنع تاشالص ظعاله تذتذؤالغان      )1(هازعرالنغان قوشذندذر) ظذالرنعث خعزمعتع ظىحىن 

ذتلع  دذب اردةم بئرةلمةي ذالرغا ي ذالرنع ؤة .رع ظ ان، ظ ىن هازعرالنغ ذتالر ظىح ا ب رعكالر بولس ادان مذش ذ ن  ظ
ئكعن  .ظذالرنعث حعضراسعنع قوغداص ظذرذش قعلعدعغان قوشذندذر           ا ؤة ظاخعرةتتة    ، ل اقعؤةت   ظاخعرقع  دذني  ظ

ا، ظذنعث صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة بولعدذ     غةلعبةؤة    بعزلةرضة شذ   !رةهمعتع آةث اهللا  ظع  . ( اهللا تاظاالغ
  )!يسةنبعنع ظاتا قعلغاعغةل

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر75 ـــ ـ74 سىرة ياسعن )1(
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ث  د اهللا تاظاالنع ةن : مذجاهع ش بعل عيلعق قعلع ارعغا ظاس عر صةرؤةردعض ةيتانغا(آاص اردةم ) ش ي
ىحعدذر دة  بةرض ا ظاسع: دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققع عر اهللا تاظاالغ اردةم يآاص ةيتانغا ي لعق قعلعص ش
  .  دئدع،بةرضىحعدذر
   ةيغةمبةر نعث خذش بئشارةتحع ؤة ظاضاهالندذرغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعداص

دذ داق دةي اال صةيغةمبعرعضة مذن ةقةت : اهللا تاظ ةن(سئنع ص ةت بعل ىحع، ) جةنن ةؤةر بةرض خذش خ
نع مأمعنلةرضة خذش بئشارةتحع، آاصعرالرنع ئ يةنع بعز سظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق) دوزاختعن(

رغذحع، اهللا تاظاالغا بويسذنغان آعشعضة جةننةت بعلةن خذش بئشارةت بةرضىحع ؤة اهللا تاظاالنعث       ظاضاهالندذ
  . يرذقعغا قارشع حعققذحعغا، ظالدعدا قاتتعق ظازابنعث بارلعقع بعلةن ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذقذب

 ،ع ةن «ظئيتقعنك ةمرعنع (م ث ظ ئح ) اهللا نع علةردعن ه ا س ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ةص ت ةق تةل  ه
ةن ةن  قعلمايم ةنع م ث ب ( ي ة ذاهللا تاظاالنع ذنعث ) يرذقلعرعنع يةتكىزضةنلعكعمض دعن (ؤة ظ ) ظازابع

ةقةت    .ظاضاهالندذرغانلعقعمغا سعلةرنعث مال ـ دذنيايعثالردعن آعحعككعنعمذ تةلةص قعلمايمةن   مةن بذالرنع ص
زدةص،    ع ظع ث رازعلعقعن اراثالردعن  اهللا تاظاالنع علةرنعث ظ عدا د(س ن بارعس نع ) ع راؤذرذس بولذش

  . يةتكىزعمةن) )1خااليدعغانالرغا

 صةرؤةردعضارع تةرةصكة يول ) مئنعث تعلةيدعغعنعم شذآع، مئنعث دعنعمغا ظةضعشعش بعلةن(صةقةت
دعغانالر  ول ظالسذن(ظئلعشنع خاالي ئلعص آةلضةن هةقعقةتكة ظةضعشعدعغان يولنع ؤة »)ي ةنع مةن ظ  ي

  .صرعنسعصنع ظالسذن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالغا يىلىنىشكة بذيرذلغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث بةزع 

   بايانع توغرعسعداثسىصةتلعرعنع
) ظألمةيدعغان مةثضى هايات اهللا غا يألةنضعن ) هةممة ظعشعثدا      ارلعق ظعشلعرعثدا ةنع سةن ب ي

دعغان ا يأ،ظألمةي دعغان اهللا تاظاالغ ات بولع ى هاي عن مةثض ذر. لةنض داق زاتت اال مذن ذ اهللا تاظ ةنعث  :ظ الل
ذر،    ع يوقت ذر، ظعنتعهاس ة(ظعصتعداسع يوقت كارعدذر ) الل ةتكىحع دةلع (ظاش ذقعنع آأرس ةنع مةؤجذتل ةر لي ل

كارعدذ   ة ظاش ةن ظةقعللةرض عيدذر )ربعل ث      (، مةخص ذنعث زاتعنع دذ، ظ علع بولماي ةن آأرض أز بعل ذنع آ ةنع ظ ي
قا ظةقع اهعيعتعنع تونذش ةلمةيدذم ةر ظئرعش ىحعدذر )لل عنع بعلض ة نةرس ة هةمم اال  ))2، الل ةنع اهللا تاظ  ي

دذر    ى قالغذحع ة مةثض ةدتعن ظةبةدآ ة ت.ظةب ذرع هةمعش دذر   .رعكت ص تذرغذحع دارة قعلع ةممعنع ظع ة . ه  هةمم
ان      .نةرسعنعث صةرؤةردعضارعدذر ؤة ظعضعسعدذر    دا  ظذ هةممة ظعشالر   . قعلعؤالغعن  ح سةن ظذنع يألةنحىك ؤة تاي

ذرلعلعنعأي ع.دعغان زاتت ذ حىنك اثا ي، ظ ىحعدذر  .ذرتتةرلعكئ س اردةم بةرض اثا ي ا   . س ذؤؤةت ظات اثا ق  س
دذر ؤة س  ة ظئرعشتذرض  عنع غةلئقعلغذحع ة   . حعدذرىبعض ذ هةقت اال ب دع  اهللا تاظ داق دئ ةيغةمبةر   :  مذن ع ص ظ

عنع ي  ! ةهكامالرنعث هةممعس ان ظ ل قعلعنغ اثا نازع عدعن س ارعث تةرعص ذق صةرؤةردعض ةر تول ةتكىزضعن،ظةض
اهللا سعئنع آعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن  . يةتكىزمعسةث، اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظادا قعلمعغان بولعسةن     

   .))3ساقاليدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت28سىرة تةآؤعر  )1(
  .  ـ ظايةت3سىرة هةدعد  )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67سىرة ماظعدة  )3(
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 ن اد قعلغع اك دةص ظئتعق ع ص ةن اهللا ن تعش بعل دذ ظئي ذنعثغا هةم د  ظ ذنعثغا هةم ةنع سةن ظ  ةي
عن ئظ اك دةص بعلض ذنع ص ة ظ ةن بعرض تعش بعل بعه ظ (.ي ذنعثغا تةس ةنع ظ تقعنئي ةيغةمبةر )ي ذثا ص ، ش

 ةنع صاك دةص بعلعمةن ؤة ساثا هةمد        ئ س !صةرؤةردعضارعمعز بولغان ظع اهللا   «: ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيتتع  
ادةتنع اهللا تاظاالغعال قعلغعن ؤة   .)1(»يتعمةن ئظ ةنع سةن ظعب . ظذنعثغعال يألةنضعن ) هةممة ظعشلعرعثدا ( ي

ظذ مةشرعقنعث ؤة مةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح           :  مذنداق دئدع   هةقتة اهللا تاظاال بذ  
هةممة ظعش اهللا   2( ()يةنع هةممة ظعشعثنع ظذنعثغا تاصشذرغعن    (ظعاله يوقتذر، ظذنع هامعي قعلعؤالغعن      

ن     ةؤةآكىل قعلغع ا ت ن ؤة اهللا غ ادةت قعلغع ا ظعب دذ، اهللا غ ا قايتذرذلع ة  (غ ةنع هةمم ا  ي عثنع اهللا غ ظعش
ذرغعن ع، 3( ()تاصش ذنعثغا   «ظئيتقعنك ذق ؤة ظ ان ظئيتت ذنعثغا ظعم ةدذر، ظ ان الل ايعتع مئهرعب ذ ناه ظ

  . ))4تةؤةآكىل قعلدذق
 ظذ بةندعلةرنعث ضذناهلعرعنع تولذق بعلعشتة يئتةرلعكتذر    يةنع اهللا تاظاال هئح نةرسة يوشذرذن

دعغان ؤة زةرر اغلعق نةرسة حةتةقالماي دعغان ح ة قالماي ةن  ،ت ة يةتكةن بعلعمع بعل ةرنعث ( آامالةتك بةندعل
  ). لعشتة يئتةرلعكتذرعضذناهلعرعنع تولذق ب

 اراتتع دة ي ة آىن علةرنع ظالت عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ع ؤة ظ مانالرنع زئمعنن ةنع  اهللا ظاس  ي
ة نةرسعلةرنع   اال هةمم ات اهللا تاظ دعغان مةثضى هاي ارعدذر ؤة  . ياراتقذحعسعدذرثظألمةي ذالرنعث صةرؤةردعض ظ

ة ظاسماننع،   علعلعك ؤة آةثر ظئضعز  اهللا تاظاال ظأزعنعث قذدرعتع بعلةن مذشذ          .ظذنعث ظعضعسعدذر  كتعكع يةتت
اراتتع               ة آىندة ي ةرش ظىستعدة . مذشذ حوثقذرلذقتعكع ؤة قئلعنلعقتعكع يةتتة قات زئمعننع ظالت دعن ظ ظان

 هةق هأآىم قعلعدذ ؤة اهللا .يةنع اهللا تاظاال ظعشالرنع ظورذنالشتذرعدذ قارار ظالدع) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة(
  . تاظاال هأآىم قعلغذحعالرنعث ياخشعسعدذر

 قارار ظالدع، اهللا ناهايعتع مةرهةمةتلعكتذر، بذنع ) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة(ظاندعن ظةرش ظىستعدة
ع ( ةنع اهللا نعث بىيىآلىآعن دعغان ظادةمدعن سورعغعن ) ي تعص (بعلع ةتلعرعنع ظئي ساثا اهللا نعث سىص

دذ دعغان         )بئرع ع بعلع االنع ياخش ةؤةردار ؤة اهللا تاظ االدعن خ عدا اهللا تاظ اال توغرعس ةن اهللا تاظ ةنع س ي
ةممةد  هذم اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع بولغان  .ةشكعنض سةن شذ آعشعضة ظة   .غعنعآعشعدعن سور 

ا   قا اهللا تاظ االمدعن باش ذر    ظةلةيهعسس ع يوقت ةؤةردار بعرس االدعن خ دعغان ؤة اهللا تاظ ع بعلع  .النع ياخش
عدذر               ةؤالدعنعث آاتتعس االمنعث ظ ادةم ظةلةيهعسس ة ظ ا ـ ظاخعرةتت االم دذني ةد ظةلةيهعسس ذ .مذهةمم أز  ظ   ظ

أزلعمةيدذ   عدعن س ةلكع،. خاهعش ةقةت ؤةه ب أزلةيدذ ع ص نعال س ةنلعرع هةق .ي ذنعث دئض ةؤةر  .ذرت ظ ذنعث خ  ظ
ةنلعر تذربةرض ةر .ع راس رةر  ظةض علةر بع علعدة  آعش ارتعش       مةس االش ـ ت اقعلعص ت ذقالس أآىم  ، ظ ذنعث ه  ظ
ع  ىن حعقعرش حعدذر    ظىح ول باش ةن ي قا تةيعنلةنض أآىم حعقعرعش ا   . ه ة ؤة قعلغانلعرعغ ذنعث دئضةنلعرعض  ظ

عنع هةق ذن آةلض ال   .ذرتظذيغ أز ؤة ظعش ةن س ذن آةلمعض ا ظذيغ ة ؤة قعلغانلعرعغ ذنعث دئضةنلعرعض نعث ر ظ
:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة  .ذشعغا قارعماستعن بعردةك رةت قعلعنعدذ     آعم بول  قعلغذحعسعنعث مةيلع 

               ا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت دا اهللا غ ظةضةر سعلةر بعر شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرع
ثالر علةر )5( قعلع قا  (س دعن باش تعدة ؤة ظذنعث ن ظىس ةر) دع تعالص   ه تعدة ظعخ ة ظىس داق نةرس  قان

                                                 
  . دئيشنع آأرسىتعدذسىبهانةآةلالهذممة رةببةنا ؤة بعهةمدعكة )1(
  .  ـ ظايةت9سىرة مذزةممعل  )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة هذد  )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة مىلك  )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة نعسا  )5(
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دذ   أآىم حعقعرع ة ه ذنعثغا الل ماثالر، ظ ايعتع   )1( قعلعش تذر، ناه ايعتع راس أزع ناه ارعثنعث س صةرؤةردعض
 قعلغان بذيرذقلعرع ؤة    . يةنع صةرؤةردعضارعثنعث سأزع بةرضةن خةؤةرلعرعدة ناهايعتع راستذر         ))2توغرعدذر

ايعتع توغر   دة ناه ان حةآلعمعلعرع دذرقويغ دع   . ع داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ذنع : ش ث (ب ةنع اهللا نع ي
  .)ساثا اهللا نعث سىصةتلعرعنع ظئيتعص بئرعدذ(بعلعدعغان ظادةمدعن سورعغعن ) بىيىآلىآعنع 

   توغرعسعدا قعلغانلعقمذشرعكالرنع تةنقعد
ث   ذتالرغا ؤة اهللا تاظاالنع ذص ب الص قوي االنع تاش اال اهللا تاظ لعرتةثاهللا تاظ ان تىش ع دةص قارعغ

دع     داق دئ ةص مذن عرالرنع تةنقعدل ان آاص ةجدة قعلغ ة س ذالرغا : نةرسعلعرعض رعكالرغا (ظ ةنع مذش ): ي
رةهمان دئضةن نئمة؟ سةن «: دئيعلسة، ظذالر» !سةجدة قعلعثالر) يةنع مةرهةمةتلعك اهللا غا(رةهمانغا«

قةت ظعسعملعك اهللا    (ننع  يةنع بعز رةهما    دةيدذ» بعزنع بذيرذغان نةرسعضة سةجدة قعالمدذق؟  ةنع شةص ي
االنع ذمايمعز) تاظ دذ،تون ةن ظات . دةي مع بعل قةتلعك ظعس ذنعث شةص االنع، ظ عرالر اهللا تاظ ار ا آاص نع ظعنك ش
   .قعالتتع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آاتعب     ان اهللا نعث     «: اعغ هذدةيبعية آىنعمذ ص قةتلعك ؤة مئهرعب ناهايعتع شةص
ةن باشاليمةن دةص ي  عرالر» ازغعنظعسمع بعل ع  : دئضةندة، آاص ان اهللا ن قةتلعك ؤة مئهرعب ايعتع شةص بعز ناه

ازغعن  !نعث ظعسمعث بعلةن باشاليمةن ظع اهللا        ئس: تونذمايمعز، سةن خذددع بذرذنقعدةآال    شذثا  .  دئدع ، دةص ي
ايعتعنع حىشىردع     أاهللا تاظاال ت   ساثالرمذ  اللة دةص ظاتعساثالرمذ بولعدذ، رةهمان دةص ظاتع         «: ؤةندعكع بذ ظ

اثالر    عنع ظاتعس دذ، قايس عدذر (بولع ع ياخش ار     ). هةممعس عملعرع ب ىزةل ظعس ذن ض ةنعث نذرغ ع الل » حىنك
  .  ظذ ناهايعتع شةصقةتلعك زاتتذر. يةنع ظذ اهللا تاظاالدذر))3دئضعن
 ذالرغا رعكالرغا (ظ ةنع مذش ا«): ي ا (رةهمانغ ةتلعك اهللا غ ةنع مةرهةم ثالر ) ي ةجدة قعلع » !س

. تعراصمذ قعلمايمعزئيةنع بعز ظذنع تونذمايمعز ؤة ظذنع ظ )دةيدذ(رةهمان دئضةن نئمة؟«: الردئيعلسة، ظذ
 ذيرذغان نةرسعضة سةجدة قعالمدذق؟ ع ب دذ» سةن بعزن ةنع س  دةي ذيرذئي ةنال قنعث ب سةجدة (عث بعل

  .تئخعمذ يعراقالشتذرعدذ) ظعماندعن(بذ سأز ظذالرنع  .دةيدذ) قعالمدذق
اي  ةر ناه دذ  مأمعنل ادةت قعلع ا ظعب عملعك اهللا تاظاالغ ان ظعس قةتلعك ؤة مئهرعب ا .عتع شةص  اهللا تاظاالغ

   .قعلغان ظعبادةتلعرعدة ظذنعثغا هئح نةرسعنع شئرعك قعلمايدذ ؤة اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدذ
ا              ةت بولس ذ ظاي ار ب ةجدة ب ذ سىرعدعكع س ةت قعلسذن ـ ب ذالرغا رةهم اال ظ العمالر ـ اهللا تاظ ة ظ  هةمم

ة    دعن ظعكةنلعكعض ةرنعث قاتارع دعغان ظايةتل ب بولع ش ؤاجع ةجدة قعلع ة س ان آعشعض ذغان ؤة ظاثلعغ ظوق
  . توغرعسعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. علعندع بايان قيبذ مةسعلة ظأز ظورنعدا تةصسعلع. بعرلعككة آةلدع

 * * * * * * *  
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  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة شذرا  )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع115رة ظةنظام سى )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع110سىرة ظعسرا  )3(
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ؤة نذرلذق ظاينع ياراتقان اهللا نعث ) يةنع آىننع(ظاسماندا بذرذجلةرنع، يئنعص تذرعدعغان حعراقنع 
ذدرعتعنع (اهللا .  61 بىيىآتذر بةرعكعتع اآع ) ظأزعنعث ق ) ظأزعنعث نئمعتعضة (ظةسلعمةآحع بولغانالر ي

  .62شىآىر قعلماقحع بولغانالر ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع ظالمعشعص تذرعدعغان قعلعص بةردع
  اهللا تاظاالنعث آاتتعلعقعنعث ؤة ظذنعث قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدا

حة اهللا تاظاال بذ   عش عنعث قار ة قاتارلعقالر نع جةبةير، ظةبذسالعه، هةسةن ؤة قاتاد     مذجاهعد، سةظعد ظعب  
دذ          دذ ؤة آاتتعالي ع ظذلذغالي أز زاتعن ا ظ ذزالرنع ياراتقانلعقعغ ا يذلت ق آاتت ماندا حعرايلع دة ظاس  اهللا .ظايعتع

انلعقع توغرعسعدا مذنداق دئدع         ا  (: تاظاال ظاسمانالردا يذلتذزالرنع ياراتق ظةث  ) رلعق ظاسمانالردعن بعزضة ب
صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع   (بعلةن بئزعدذق ؤة ظذالرنع      ) يةنع يورذق يذلتذزالر    (يئقعن ظاسماننع حعراقالر    

ذرذنغان   قا ظ ة تعثشاش دذق    ) ظوغرعلعقح ة قعل دعغان نةرس ةيتانالرنع ظاتع ذزالردعن   (ش ةيتانالر يذلت ةنع ش ي
  . )1()حعققان شوال بعلةن ظئتعلعدذ

ةنع آىننع (ا بذرذجلةرنع، يئنعص تذرعدعغان حعراقنع ظاسماند ةرعكعتع ) (ي ان اهللا نعث ب ياراتق
ذر  ة    )بىيىآت ةنع آىننع (يئنعص تذرغان حعراقنع   ) سعلةر ظىحىن  (:  مذنداق دئدع اهللا تاظاال بذ هةقت ) ي
  . ))2ياراتتذق
 ذر  ؤة نذرلذق ظاينع ةرعكعتع بىيىآت ةنع باشقا بعر    ياراتقان اهللا نعث ب عالنعتنعث نذرع بعلةن    ي  ص

اينع وي دعغان ظ ذر(رذص تذرع ةرعكعتع بىيىآت ان اهللا نعث ب ة). ياراتق ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ اهللا :  مذن
اراتتع     ص ي ذق قعلع اينع نذرل ذحع ؤة ظ ذر حاحق نع ن ة   ))3قذياش االمنعث قةؤمعض ذه ظةلةيهعسس اال ن  اهللا تاظ

دع     داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةنلعرعدعن خ ة        :دئض ص يةتت داق قعلع ة قان دعثالرمعكعن، الل علةر آأرمع س
ةنع دذنيانعث ظاسمعنعدا    (ظاسماننع بعرعنعث ظىستعدة بعرعنع قعلعص ياراتتع، ظاينع ظذالردا          نذر قعلدع،   ) ي

  . )4(حعراق قعلدع) نذر حاحقذحع(آىننع 
 اقحع )ظأزعنعث نئمعتعضة (ظةسلعمةآحع بولغانالر ياآع ) ظأزعنعث قذدرعتعنع (اهللا  شىآىر قعلم

ةردع  دعغان قعلعص ب ةنع آ  بولغانالر ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع ظالمعشعص تذرع ر ىحة بعلةن آىند   ئي
   . بذ آةلسة، ظذ آئتعدذ.لعدذئ بذ آةتسة، ظذ آ.لعص تذرعدذئماي بعرع ـ بعرعنعث ظارقعسعدعن آعتوخت

ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ ةن آىنن:  مذنداق دئ اي بعل ة ظ دعغان سعلةرض لعك دةؤر قعلعص تذرع ع تةرتعص
ةردع      ذندذرذص ب دىزنع بويس ةن آىن ة بعل ة آئح ةردع، سعلةرض ذندذرذص ب ةن  )5( قعلعص بويس ة بعل اهللا آئح

ةنع  (آىندىزنع ياصعدذ، آئحة بعلةن آىندىز بعر بعرعنع قوغلعشعدذ           ) يةنع آئحعنعث قاراثغذلذقع بعلةن   ( ي
دذ ورذن ظالمعشعص تذرع ذزالرنع اهللا نعث ظةمرعضة بويسذندذرذلغذحع  ؛ اهللا)داؤاملعق ظ اي ؤة يذلت ذياش، ظ  ق

اراتتع ص ي ع  )6( قعلع ا يئتعؤئلعش ث ظايغ ع (آىننع ذص قعلعش ةم بول عنعث ج ةنع ظعككعس ث )ي ، آئحعنع
ةنع ؤاقتع آةلمةستعن آىندىزنعث ظورنعنع ظئلعشع       (آىندىزدعن ظئشعص آئتعشع     مذمكعن ظةمةس، هةر    ) ي

  .))7تذرعدذبعرع صةلةآتة ظىزىص 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة مىلك  )1(
  .  ـ ظايةت13سىرة نةبة  )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة يذنذس  )3(
  .  ـ ظايةتلةر16 ـــ ـ15سىرة نذه  )4(
  .  ـ ظايةت33 سىرة ظعبراهعم )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف  )6(
  .  ـ ظايةت40سىرة ياسعن  )7(
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اهللا تاظاال بةندعلعرعضة ظعبادةت ؤاقتعنع آأرسعتعص قويذش ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع ظالمعشعص          
ةردع   ص ب دعغان قعلع ع آ. تذرع ادةتلر         ئآعمك ةل ـ ظعب ث ظةم اي قعالعنعحعنع دىزدة    لم ذنع آىن ذ ظ ا، ظ  قالس

دذ  ا بولع ادةتلعرع        .قعلعؤالس ةل ـ ظعب دىزنعث ظةم ع آىن ا قعالنع آعمك ذنع آ يلم ا، ظ ا  ئ قالس دة قعلعؤالس حع
دذ  ت     . بولع ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس دع  ةظعم داق دةص آةل عزآع  «:  مذن ةك شىبهعس اال ،ش  اهللا تاظ

حعدة ضذناه قعلغان آعشع     ئ آ.حعدة ظاحعدذئن دةص قولعنع آ   عؤالسذآىندىزدة ضذناه قعلغان آعشع تةؤبة قعل     
  . »حعدذ دةص قولعنع آىندىردة ظاعؤالسذنتةؤبة قعل
 اقحع ) ظأزعنعث نئمعتعضة (ظةسلعمةآحع بولغانالر ياآع ) ظأزعنعث قذدرعتعنع (اهللا شىآىر قعلم

ةردع  ص ب دعغان قعلع دىزنع ظالمعشعص تذرع ةن آىن ة بعل ىن آئح انالر ظىح ذ   بولغ ةتادة ب د ؤة ق مذجاهع
ةتنعث مةنعسع   ذدرعتعنع (اهللا : ( ظاي اآع   ) ظأزعنعث ق شىآىر ) زعنعث نئمعتعضة  ظأ(ظةسلعمةآحع بولغانالر ي

ـ ر     بع ،رذق قعلعص و بعرعنع ي  ،بعرعنع قاراثغذ قعلعص   ) قعلماقحع بولغانالر ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع      
  .  دئدع،دئضةنلعكتذرياراتتع بعرعضة ظوخشعمايدعغان قعلعص 

  * * * * * * *  
 ßŠ$t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§9$# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{$# $ ZΡ öθyδ # sŒÎ) uρ ãΝ ßγt6 sÛ% s{ šχθè= Îγ≈ yf ø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ 

∩∉⊂∪ zƒÏ% ©! $#uρ šχθçG‹ Î6 tƒ óΟ ÎγÎn/ u Ï9 #Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠÏ% uρ ∩∉⊆∪ šÏ% ©!$# uρ tβθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ô∃Î ñÀ$# $̈Ψ tã z># x‹tã tΛ © yγy_ 

( χ Î) $yγ t/#x‹ tã tβ% x. $·Β# u xî ∩∉∈∪ $ yγ̄Ρ Î) ôN u !$y™ # v s)tG ó¡ ãΒ $YΒ$s)ãΒ uρ ∩∉∉∪ tÏ% ©!$# uρ !# sŒÎ) (#θà) xΡr& öΝs9 (#θèùÍ ó¡ç„ öΝ s9 uρ 

(#ρã äIø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š÷t/ y7 Ï9 s̈Œ $YΒ# uθ s% ∩∉∠∪  
بةندعلعرع زئمعندا ظأزلعرعنع تأؤةن تذتذص تةمكعنلعك ) ياخشع آأرعدعغان(مةرهةمةتلعك اهللا نعث 

ةيمعز «:  ظذالر سأز قعلسا، ) ياقتذرمايدعغان(بعلةن ماثعدذ، نادانالر ظذالرغا  » سعلةرضة ظامانلعق تعل
 ظذالر آئحعلةرنع صةرؤةردعضارعغا سةجدة قعلعش ؤة .63)يةنع ضذناه بولمايدعغان سأزلةرنع قعلعدذ(دةيدذ 

ةن (قعيامدا تذرذش بعلةن  دذ ) يةنع ناماز ظوقذش بعل ذالر .64ظأتكىزع دعغان ( ظ ةنع اهللا ياخشع آأرع ي
بعزدعن جةهةننةم ظازابعنع دةصظع قعلغعن، جةهةننةمنعث ظازابع ! ارعمعزصةرؤةردعض«: ظئيتعدذ) بةندعلةر

 جةهةننةم هةقعقةتةن يامان قارارضاهتذر، يامان .65ظايرعلمايدذ) سئنعث دىشمةنلعرعثدعن (هةقعقةتةن 
 خعراجةت قعلغاندا،ظعسراصحعلعقمذ قعلمايدذ،) يةنع اهللا ياخشع آأرعدعغان بةندعلةر( ظذالر .66»جايدذر

  .67بئخعللعقمذ قعلمايدذ، ظوتتذراهال خعراجةت قعلعدذ
  ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

ةتلعرع          مةرهةمةتلعك اهللا  :كعدةآتذر تأؤةندعناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث سىص
 اهللا تاظاال عرعنع تأؤةن تذتذص تةمكعنلعك بعلةن ماثعدذبةندعلعرع زئمعندا ظأزل) ياخشع آأرعدعغان(نعث 

تعن ت  ة مئثعش دع  ومةغرذران داق دئ ذص مذن عن،    : س ة يىرمعض دا مةغرذران ةن زئمعن ذقتعن  (س هاآاؤذرل
   .)1(يةرنع تئشعؤئتةلمةيسةن) ظايعغعث بعلةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37 سىرة ظعسرا )1(
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ذق،     دا حوثل ا زئمعن دعلعرع بولس ث بةن قةتلعك اهللا تاظاالنع ايعتع شةص ةمما ناه ذقمةغرذرظ  ؤة ل
ا قعلعص آ   لمعلعق   بذنداق دئضةنلعك ظذالر زئمعندا ياسا       .دذعيىر تةآةببذرلذق قعلماستعن  سةللةردةك  ئؤة رعي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ يول            ، حىنكع  .ذرت دئضةنلعك ظةمةس  ،دذعيىر ةؤالدعنعث آاتتعسع بولغان ص ادةم ظ  ظ
ذددع ظ  ةندة خ ذددع  ئيىرض ىؤاتقاندةك ؤة خ ةردعن حىش عز ي اتلعنعص ب ض ذنعثغا ق ن ظ دةك زئمع  ئرعلعؤاتقان

  . ماثاتتع
ةنلعك  داق دئض ولالردا آ(ظذن ةسئي ةنلعك ظةم ىرىث دئض ةللةردةك ي ةمكعنلعك ؤة ) س ةلكع ت ب

ا  «:  بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع  . دئضةنلعكتذر ،سالماقلعق بعلةن يىرىث   سعلةر نامازغ
ا ظا  ثالردا، نامازغ ةن ؤاقتع ةثالر آةلض ة آةلم دعرعغان هالةتت ثالر  .ل ةن آئلع ةمكعنلعك بعل ا ت علةر نامازغ  . س

ازدعن ي ذثالر، يعنعثالرنعضعتعشةلئنام عنعثالئ ظوق يعن     (رنعتعشةلمعض دعن آئ رعص بولغان االم بئ ام س ) ظعم
  . »ؤئلعثالرعتذلذقل
 ذالر ) ياقتذرمايدعغان(نادانالر ظذالرغا ة «: سأز قعلسا، ظ انلعق تعل ة ظام دذ » يمعزسعلةرض دةي

يةنع نادانالر ظذالرغا يامان سأزلةرنع قعلعش بعلةن ظذؤال         )يةنع ضذناه بولمايدعغان سأزلةرنع قعلعدذ (
ةلكع  تعن ب أز قعلماس ان س ا يام ذالر نادانالرغ ا، ظ ذقعلس أزلةرنع   ظ ع س ذالرغا ياخش دذ ؤة ظ الرنع آةحىرع

  . قعلعدذ
ة ـ  نادان بعرةر  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ  ة قعلعشقا ظةزؤةيلعضةنسئرع    تاص ظذ تئخعمذ ظئغعر ـ      تةن

ع  عق بوالتت ة  . بئس ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ىز     :  مذن دعن ي دا ظذنعث أزلةرنع ظاثلعغان ذدة س ذالر بعه ظ
أرىص  الماي  (ظ ذالق س ةنع ق ذ     «): ي علةرنعث ظةمةللعرعثالرم ىن، س أزعمعز ظىح ةللعرعمعز ظ ث ظةم بعزنع

   . ))1دةيدذ» ظامانلعق بولسذن، بعز نادانالردعن دوستلذق تعلعمةيمعزظأزةثالر ظىحىن، سعلةرضة 
ةيغةمبةر  ،ظعمام ظةهمةد نذظمان ظعبنع مذقرعنعل مذزةنعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ص

ر آ  عدا بع االمنعث قئش دع  عظةلةيهعسس عنع تعللع ر آعش ة بع ع يةن ذحع .ش ذحعغاعتعلل( تعلالنغ اثا ) غ س
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدع!سذنظامانلعق بول   ظعككعثالرنعث ظارعسعدا   ،بعلعص قويذثالرآع  «:  ظاندعن ص

ذ    ذص، ظ تة بول ر صةرعش تةبع ذحع (نع ئ س صةرعش ع تعلالنغ دع،   ) ظ ذرغان ظع داص ت ذقوغ تعم   نعئ سب ةر قئ ه
ذنعثغا   تة ظ دا، صةرعش ةن     : تعللعغان ةن هةقلعقس ذنعثغا س ذنداق، ظ ةن ش ةلكع س ذراتتع،ب ةن   . دةص ت س

 ساثا بولسذن     ظذنعثغا ظةمةس  ظامانلعق ياق،: ساثا ظامانلعق بولسذن دئضةن ؤاقتعثدا، صةرعشتة     : ظذنعثغا
  .دئدع» ؤة سةن ظذنعثغا هةقلعقسةن دئدع

ان قعلعص مذنداق دئدع     آئحعسع ظةث ياخشع    ئظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث آ      ذالر : حعدذر دةص باي ظ
ةجدة  ارعغا س ةرنع صةرؤةردعض ةن آئحعل ذرذش بعل دا ت ش ؤة قعيام ةن (قعلع ذش بعل از ظوق ةنع نام ) ي

  . حعنع اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعش بعلةن ظأتكىزعدذئيةنع ظذالر آ ظأتكىزعدذ
ة ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذخاليتتع:  مذن از ظ ع ظ ذالر آئحعس ةهةرلةردة ،ظ ذالر س  ظ

ةيتتع) صةرؤةردعضارعدعن( عرةت تعل ذالرن)2( مةغص ورذن ظ انلعرع ظ راق بولعدذ -عث ي عدعن يع ةنع ( آأرص ي
از ظذخاليدذ           ادةت قعلعص ظ ) رةهمعتعنع (قورقذص،  ) ظازابعدعن (، ظذالر صةرؤةردعضارعنعث   )ظذالر آئحعسع ظعب

علةردعن   ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ز رعزع ذالرغا بع دذ، ظ ا قعلع ذنعثغا دذظ ص ظ د قعلع علعق (ظىمع ياخش
ا دذ) يوللعرعغ ادةم ياخشعمذ؟ )3( )سةرص قعلع ةن ظ ةغا شئرعك آةلتىرض اخعرةت ) الل اآع ظ دعن(ي ) ظازابع

                                                 
  .  ـ ظايةت55 سىرة قةسةس )1(
  .  ـ ظايةتلةر18 ـــ ـ17سىرة زارعيات  )2(
  .  ـ ظايةت16سىرة سةجدة  )3(
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دا           ان ؤة قعيام ةجدة قعلغ اظةتلعرعنع س ث س ص آئحعنع د قعلع ع ظىمع ارعنعث رةهمعتعن ذص، صةرؤةردعض قورق
ادةم             ادةت قعلعص ظأتكىزضةن ظ دا ظعب ذالر :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    )1(»)ياخشعمذ؟ (تذرغان هال ظ

بعزدعن جةهةننةم ظازابعنع دةصظع ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظئيتعدذ) ع اهللا ياخشع آأرعدعغان بةندعلةريةن(
  .ظايرعلمايدذ) سئنعث دىشمةنلعرعثدعن(قعلغعن، جةهةننةمنعث ظازابع هةقعقةتةن 

 جةهةننةم هةقعقةتةن يامان قارارضاهتذر، يامان جايدذر«     نعشع  ى يةنع جةهةننةم هةقعقةتةن آأر
  .  يامان جايدذر ؤةن قارارضاهتذرياما

 ذالر ةر (ظ دعغان بةندعل ع آأرع ةنع اهللا ياخش دذ، ) ي حعلعقمذ قعلماي ةت قعلغاندا،ظعسراص خعراج
ذلنع خعراجةت      دا يةنع ظذالر خعراجةت قعلغانبئخعللعقمذ قعلمايدذ  بذزذص ـ حئحعص، هاجعتعدعن يذقعرع ص

دذ ث ي.قعلماي ص بالعؤاقعلعرعنع ق قعلع دذتئ بئخعللع مذ قويماي ةقلعرعنع قعسعص ةلكع.ةرلعك ه ذالر ، ب  ظ
ع تذت  ذراهال ياخشع يولن لةص      .دذعظوتت ذ صةس ةي ؤة بةآم ذ ظئشعص آةتم ع، بةآم ةث ياخشعس الرنعث ظ  ظعش

   .نعدذرعآةتمةي ظوتتذراهال بولغ
دذ ةت قعلع ذراهال خعراج ة ظوتت ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ذثغا :  مذن ذثنع بوين قول
، )يةنع ظعسراص قعلمعغعن  (قولذثنع تولعمذ ظئحعصمذ ظةتمعضعن  ) يةنع بئخعللعق قعلمعغعن  (عغعن  باغلعؤالم

  . )2(ماالمةتكة، صذشايمانغا قالعسةن) ظذنداق قعلساث صذلسعز قعلعص(
 * * * * * * *  
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ألتىرىش  ظذالر اهللا غا ظعككعنحع بعر مةبذدنع شئرعك قعلمايدذ، اهللا هارام قعلغان ناهةق ظادةم ظ

ع دذ، آعمك ا قعلماي دذ، زعن عنع قعلماي ذ ظعش ذناهالر( ب ةن، )ض ع قعلعدعك ة(ن ا ) ظاخعرةتت ذ جازاغ ظ
دة خارالنغان .68ظذحرايدذ ازاب ظعحع  قعيامةت آىنع ظذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدذ، ظذ مةثضى ظ

تةؤبة قعلغان، ظعمان ظئيتقان ؤة ) بذ دذنيادعكع حئغعدا ) (ظذالرنعث ظعحعدعن ( صةقةت .69هالدا قالعدذ 
علغانالرال بذ هالدا قالمايدذ، اهللا ظذالرنعث ضذناهلعرعنع ياخشعلعققا ظالماشتذرعدذ، اهللا ياخشع ظةمةللةرنع ق

تةؤبة قعلعدعكةن ؤة ) ضذناهلعرعغا( آعمكع .70تولعمذ مةغصعرةت قعلغذحعدذر ؤة مةرهةمةت قعلغذحعدذر
 قوبذل قعلعص، ظذنعثدعن يةنع اهللا ظذ نعث تةؤبعسعنع(ظةمةلعنع تىزةيدعكةن، ظذ اهللا غا يىزلةنضةن بولعدذ 

  .71)رازع بولعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة زذمةر  )1(
  .  ـ ظايةت29سرا سىرة ظع )2(
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 ؤة زعنا قعلعشتعن ساقلعنعش ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا ىشتعنشئرعكتعن، ناهةق ظادةم ظألتىر
  تاظاالنعث بةندعلعرعنعث سىصةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس دذلاله ظعبن ةد ظاب ام ظةهم ةيغةمبةر  ،ظعم ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .سورالدع دةص  ظةلةيهعسساالمدعن قايسع ضذناه ظةث حوث؟        ان اهللا  ئس «:  ص نع ياراتق

عث ئرعك آةلتىرىش ا ش ةردع» تاظاالغ اؤاب ب ورالدع.دةص ج عحذ؟ دةص س دعن قالس ةيغةمبةر . ظان  ص
اال   ئباالثنعث سةن بعلةن بعللة تاماق ي       «: ظةلةيهعسساالم  دةص )1(»ثنع ظألتىرؤئتعشعث يعشعدعن قورقذص ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ظاندعن قالسعحذ؟ دةص سورالدع   .جاؤاب بةردع  ا     «:  ص الع بعلةن زعن قوشناثنعث ظاي
عث ةردع » قعلعش اؤاب ب ظذد  .دةص ج ع مةس دذلاله ظعبن ذنع تةس  :  ظاب اال ب ا : عقالصتاهللا تاظ ذالر اهللا غ ظ

 هارام قعلغان ناهةق ظادةم ظألتىرىش ظعشعنع قعلمايدذ، زعنا ظعككعنحع بعر مةبذدنع شئرعك قعلمايدذ، اهللا
ذ  ع ب دذ، آعمك ذناهالر(قعلماي ةن، )ض ع قعلعدعك ة(ن دذ ) ظاخعرةتت ا ظذحراي ذ جازاغ ايظ ةن ظ تعنع ع دئض

ذ هةدعسنع  .  دئدع ،حىشىردع  ذخارع ؤة    .مذ مذشذنداق رعؤايةت قعلدع نةسةظع ب  بذ هةدعسنع هةمدة ظعمام ب
  .  قعلدعمذسلعممذ رعؤايةت

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةير ظعبنع ظابباسنعث مذن ال ومذشرعكالردعن ت: سةظعد ظعبنع جذب
ا قعلغان بعر تى     و ؤة ت   رضةن ظادةم ظألتى  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص      رال زعن : آىم آعشعلةر ص

ةن       ع ظعك ايعتع ياخش أز ناه ان س ةن ؤة حاقعرغ ةن دئض ع ،س ة دةص بةرض ان   بعزض ث قعلغ ن، بعزنع
ذناهلعرعمعزنع يىي ذ عض رةر ظعش بارم دع،دعغان بع ث ت .  دئ ةن اهللا تاظاالنع ذنعث بعل ةتلعرع  أش دعكع ظاي ؤةن

ظذالر اهللا غا ظعككعنحع بعر مةبذدنع شئرعك قعلمايدذ، اهللا هارام قعلغان ناهةق ظادةم ظألتىرىش : حىشتع
   . ظعشعنع قعلمايدذ، زعنا قعلمايدذ

) ع مذهةمم دعن ! ةدظ ث تعلعم ع، ) مئنع ؤئرعص («ظئيتقعنك ذناهالرنع قعلع ةت  ) ض ة جعناي ظأزلعرعض
جعمع  ) خالعغان ظادةمنعث  (اللة هةقعقةتةن   . اللةنعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلةنمةثالر   ! قعلغان بةندعلعرعم  

ايعتع        دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ة ناه عزآع، الل دذ، شىبهعس عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ض
  . ))2هرعباندذرمئ

 دا دة خارالنغان هال ازاب ظعحع قعيامةت آىنع ظذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدذ، ظذ مةثضى ظ
دا ) (ظذالرنعث ظعحعدعن(صةقةت  .قالعدذ ادعكع حئغع ان ؤة ياخشع ) بذ دذني ان ظئيتق ة قعلغان، ظعم تةؤب

 لعقنعثتىلضةن يامان ظعشالرنع قعلغانأظ يةنع يذقعرعدا سأزلةص ظةمةللةرنع قعلغانالرال بذ هالدا قالمايدذ
ازاب بولعدذ      ىجازاسع قعيامةت آ   ئكعن  .نعدة هةسسعلةص بئرعلعدعغان ظ ان شذ     ، ل  بذالرنعث ظعحعدعن قعلعؤاتق

اال تةر   ص اهللا تاظ ة قعلع عدعن تةؤب ذناهلعرعنعث هةممعس ذ    عض اال ظ ا، اهللا تاظ علةر بولس ان آعش ة قايتق صعض
  . لعدذآعشعلةرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قع

ألتىر    ادةم ظ ةق ظ ة ناه ذ ظايةتت ان ب اآعت    ىص قويغ دعغانلعقعغا ص ذل بولع عنعث قوب عنعث تةؤبعس آعش
آعمكع بعر مأمعننع قةستةن ظألتىرعدعكةن، ظذنعث     :  بذ ظايةت بعلةن اهللا تاظاالنعث سىرة نعسادعكع       .باردذر

دذ، اهللا نعث غةز  ذ جةهةننةمدة مةثضى قالع ةم بولعدذ، ظ دذجازاسع جةهةنن ار بولع . عصعضة ؤة لةنعتعضة دذح
ازاب تةيياراليدذ   ) ظاخعرةتتة (اهللا ظذنعثغا   اتتعق ظ سعدا هئح قانداق قارمذ ـ        رعدئضةن ظايعتعنعث ظا   ))3ق

                                                 
  .  دئمةآتذر،تعشعثعيةنع صئقعرلعقتعن قورقذص ظألتىرؤ )1(
  .  ـ ظايةت53سىرة زذمةر  )2(
  ـ ظايةت93سىرة نعسا  )3(
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ة       ، حىنكع .قارشعلعق يوقتذر  ئكعن بذ ظايةتت قةستةن  ( سىرة نعسانعث ظايعتع مةدعنعدة حىشكةن بولسعمذ، ل
ادةم ظألتى ةنظ ة ق)  آعشعنعثرض ذرتةؤب انع يوقت ة .علغانلعقعنعث باي ذقعرعقع ظايةتت ادةم ظألتىر( ي  ةتكةنؤىظ
عنعث اردذر   ) آعش انع ب ث باي ة قعلغانلعقعنع ازاب،       .تةؤب ان ظ ان قعلعنغ ة باي ادعكع ظايةتت ىرة نعس ذثا س  ش

   .ذرتتةؤبة قعلماي ظألضةن آعشعضة بئرعلعدعغان ظازاب) تعصعؤىظادةم ظألتىر(
داق د   اال مذن دة اهللا تاظ دع هةم عنع    : ئ ئرعك آةلتىرىلىش عنعث ش رةر نةرس ة بع ةنع (اهللا ظأزعض ي

رع ذناهعنعكمذش قعنع   ) لعك ض دعن باش دذ، بذنعث عرةت قعلماي ة مةغص أزع(ظةلؤةتت ة  ) اهللا ظ ان ظادةمض خالعغ
دذ  عرةت قعلع ةن ؤة    ())1مةغص ادةم ظألتىرؤةتك قا ظ ئرعكتعن باش اال ش ةنع اهللا تاظ الغاندةك   ي ا قعلعص س زعن

ذناهالر دعن آض ان ظادةم دذئؤىحىرةنع خالعغ ادةم ظألتىر). تع ذل ضظ عنعث قوب علةرنعث تةؤبعس ةن آعش
دعغانلعقع  دةقعلعنع ةت ق    هةققع لةر رعؤاي ذنلعغان هةدعس االمدعن نذرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعع ص ذ .لعن  ب

علةن  رع مةس لةرنعث بع ألتىر : هةدعس عنع ظ ىز آعش عنع  ئؤىي اال تةؤبعس ص، اهللا تاظ ة قعلع ذل تعص تةؤب قوب
  . ذرتقعلغان آعشعنعث قعسسعسعنع بايان قعلغان هةدعس

 دذر ؤة عرةت قعلغذحع ذ مةغص تذرعدذ، اهللا تولعم علعققا ظالماش ذناهلعرعنع ياخش ذالرنعث ض اهللا ظ
دذر  ةت قعلغذحع ةت      مةرهةم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ةد ظةب ام ظةهم ظعم

دذ ةيغةمبةر ظةلةيه،قعلع االم ص اخعردا   «: عسس ةث ظ ة ظ ص، جةننةتك اخعردا حعقع ةث ظ تعن ظ ةن دوزاخ م
ادةم     .آعرعدعغان آعشعنع ظةلؤةتتة تونذيمةن    ظذ ظادةمنعث حوث ضذناهلعرعنع      :  اهللا تاظاال   .آةلتىرىلعدذ  بعر ظ

دذ ،قويذص، ظذنعث آعحعك ضذناهلعرعدعن سوراثالر      الدذرذص  ق اال    :  ظذ ظادةمضة  . دةي االنع، ص االنع، ص نع سةن ص
دعث      ذناهالرنع قعل اؤذ ض اؤذ، م ع م االنع آىن االنع، ص االنع، ص دعث، سةن ص ذناهالرنع قعل اؤذ ض اؤذ، م ع م آىن

دذ ذ  .دئيعلع ادةمظ دذ: ظ ئتعنالمايدذ  .شذنداق دةي قا ص ار قعلعش ذ ظعنك ذناهالردعن بعرعنعم ذ ض ذ، ظ دعن . ظ  ظان
ادةم    . دئيعلعدذ ،ق بئرعلدع  هةربعرعنعث ظورنعغا بعر ياخشعلع    نعثمذشذ ضذناهلعرعث : ظذنعثغا :  ظاندعن ظذ ظ

ارعم  ع صةرؤةردعض دعم    ! ظ ان ظع ذناهالرنع قعلغ ذنلعغان ض ةن نذرغ ذ    ،م ةردة آأرمةيمةنغ ذ ي ئح ب ذالرنع ه  ، ظ
 آأرعنعص  حعشلعرع    ظئغعز   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ هةدعسنع بايان قعلعص بولذص هةتتا           .دئدع» دةيدذ

  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع. آةتكىدةك دةرعجعدة آىلىص آةتتع
: دعن مةآهذلنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           رةزعيةلالهذ ظةنهذ  ظعبنع ظةبذهاتةم ظةبذجابعر  

عقع ظعككع آأزعضة حىشىص          ظع اهللا نعث   : لعصئ ناهايعتع قئرع بعر آعشع آ         قالغان  قئرعلعقتعن ظعككع قاص
ةيغةمبعرع ةتحع ؤة ظةسك  حوث ـ آعحعك ظعشنعث      !ص ان، خعيان اي هةممعسعنع قعلغ   ظعشعبعرعنعمذ قويم

تعدعغان بعر   ئلعنسا، ظذالرنع هاالك قعلعؤ   عقعلغذحع، ظةضةر خاتالعقلعرع جاهاندعكع آعشعلةرضة تةقسعم ق       
ة بارمذ؟ دئدع       ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا     . ظادةمضة تةؤب ادةم  . دئدع » يتامسةن؟ ئظعمان ظ «: ص : ظذ ظ

هةممةد ظذنعث بةندعسع ؤة    ذ مةن شئرعكع يوق يالغذز اهللا تاظاالدعن باشقا ظعاله يوق، م          ،ثالرآعذبعلعص قوي 
ذؤاهلعق ظ  ةيغةمبعرع دةص ض ةنئص دع،يتعم االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عزآع «: ص ةك شىبهعس اال ،ش  اهللا تاظ

دذ، سئس ذناهلعرعثنع آةحىرع دةك ض علعققائنعث يذقعرعقع انلعقلعرعثنع ياخش تذرذص نعث يام  ظالماش
دذ دع» بئرع ادةم . دئ ذ ظ ةيغةمبعرع  : ظ ث ص ع اهللا نع كعلعكلعرعممذ؟   ئ م!ظ ةتلعرعم ؤة ظةس ث خعيان نع

دذ  ( تذرذلذص بئرعلةم علعققا ظالماش ةحىرىلىص، ياخش دع؟آ االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعث ئس«: ص
ةتلعرعث ؤة ظةسكعلعكلعرعثمذ  دذ(خعيان دع» )شذنداق قعلعنع ادةم . دئ ذ ظ ةلاله، ظةلالهذ ال ”ظ ة ظعلل ظعاله

  . دئضةن هالدا آةينعضة قايتعص آةتتع“ ظةآبةر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة نعسا  )1(
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 ظأتكىزضةن  كع اهللا تاظاال رةهمعتعنعث هةممة بةندعسعضة ظومذمعي ظعكةنلعكعدعن، بةندعلعرعدعن آعم         
اددع              اآع ظ ا بولسذن، ي  بولسذن، مةيلع حوث بولسذن،      يضذناهلعرعدعن تةؤبة قعلسا، مةيلع ضذناهلعرع آاتت

اآ ذل ق ي ذنعث تةؤبعسعنع قوب دع عع آعحعك بولسذن، ظأزعنعث ظ داق دئ ةؤةر بئرعص مذن دعن خ : لعدعغانلعقع
 يةنع اهللا (تةؤبة قعلعدعكةن ؤة ظةمةلعنع تىزةيدعكةن، ظذ اهللا غا يىزلةنضةن بولعدذ ) ضذناهلعرعغا(آعمكع

  . )ظذ نعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعص، ظذنعثدعن رازع بولعدذ
ذم قعلعص قويذص،       :  مذنداق دئدع  ذ هةقتة اهللا تاظاال ب   آعمكع بعرةر يامانلعق ياآع ظأزعضة بعرةر زذل

ان ظعكةنلعكعنع          ظاندعن اهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلسا، ظذ اهللا نعث مةغصعرةت قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعب
دذ ذالر )1( آأرع ذحعالر  (ظ ة قعلغ ةنع تةؤب عنع    ) ي دعلعرعنعث تةؤبعس أز بةن ث ظ ذل اهللا نع قوب

دعغانلعقعنع،  علةرنعث(قعلع ةتلعك آعش العس نعي ث ) خ دعغانلعقعنع ؤة اهللا نع ذل قعلع عنع قوب سةدعقعس
ان ظعكةنلعكعنع بعلمةمدذ؟         ! ظع مذهةممةد  )2( )تةؤبعنع بةآمذ قوبذل قعلعدعغانلعقعنع، ناهايعتع مئهرعب

اللةنعث  ! ايةت قعلغان بةندعلعرعم  ظأزلعرعضة جعن ) ضذناهالرنع قعلعؤئرعص («ظئيتقعنكع،  ) مئنعث تعلعمدعن 
عزلةنمةثالر  دعن ظىمعدس ةن  . رةهمعتع ة هةقعقةت ث (الل ان ظادةمنع عرةت   ) خالعغ ذناهلعرعنع مةغص ع ض جعم

   .))3قعلعدذ، شىبهعسعزآع، اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
 * * * * * * *  
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اثالص ) يةنع اهللا ياخشع آأرعدعغان بةندعلةر (ظذالر  دذ، يامان سأزنع ظ ذؤاهلعق بةرمةي يالغان ض

 -ظذالرغا صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعلةن ؤةز  .72قالغان حاغدا ظالعيجانابلعق بعلةن ظـأتىص آئتعدذ
ظع «: ظذالر .73)نع ظذنع بئرعلعص ظعخالس بعلةن ظاثاليدذية(نةسعهةت قعلعنسا، ضاس، آور بولذؤالمايدذ 

يةنع بعزضة (بعزضة ظاياللعرعمعز ؤة ظةؤالتلعرعمعز ظارقعلعق شادلعق بئغعشلعشعثنع ! صةرؤةردعضارعمعز
عثنع  ا قعلعش ةرزةنت ظات ةن ص اثا ظعتاظةتم ع ) س ةقؤادارالرنعث صئشعؤاس ع ت ةيمعز، بعزن ةنع (تعل ي

  .74دةيدذ» قعلغعن) سع، ياخشعلعققا دةؤةت قعلغذحعتةقؤادارالرنعث نةمذنع
  ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث بةزع سىصةتلعرع توغرعسعدا

ةتلعرعدعندذر              قةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث سىص ةنع ظذالر يالغان     .بذالرمذ هةم ناهايعتع شةص  ي
عرلعققا، بعكار        ،يتمايدذئظ ا، آاص ظةمرع  . ؤة ناهةق ظعشقا داظعر سأزلةرنع ؤة ظعشالرنع قعلمايدذ          يامانلعقق

.  دئدع ، دئضةنلعك آأزدة تذتذلعدذ   ،ظذالر يامان آعشعلةرنعث سورذنعغا بارمايدذ     : ظعبنع قةيس بذ ظايةتتعن   
ة  .  دئضةنلعك آأزدة تذتذلعدذ دئضةن آأز قاراشمذ بار     ،ظذالر يالغان ضذؤاهلعق بةرمةيدذ   : بذ ظايةتتعن  بذ هةقت

لعم ظةبذب   ذخارع ؤة مذس ام ب ذ آرةةظعم ذ ظةنه دذ،    رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ؟    «: ص ةؤةر بةرمةيم دعن خ ةث حوثلعرع ذناهالرنعث ظ ة ض ةن سعلةرض ىح » م دةص ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت110 سىرة نعسا )1(
  .  ـ ظايةت104سىرة تةؤبة  )2(
  . ـ ظايةت53سىرة زذمةر  )3(
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دع  تعم دئ ز. قئ ع اهللا  : بع عال ظ ذنداق قعلس ةيغةمبعرع  ش ث ص دذق!نع ةيغةمبةر ظةلة.  دئ االمص : يهعسس
ا   (« وثلعرع بولس ةث ح ذناهالرنعث ظ ع              ) ض ا ظاس ا ـ ظانعغ ةلتىرىش ؤة ظات ئرعك آ ا ش لعق ياهللا تاظاالغ

دع» قعلعشتذر دا  . دئ أزنع قعلغان االم شذ س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ألعنعصص ذري دع، غان ظولت ردعنال  ظع ذ بع ظ
لذنذص   ذرذص رذس ص قوي «: ظولت ذؤاهلعق ب  ،ثالرآعذبعلع ان ض تذر،ئ يالغ ص قوي  رعش ان ذ بعلع ثالرآع يالغ
ذؤاهلعق ب تذرئض ةآراالرؤةردع              » رعش ا ت ا ـ قايت أزنع قايت ذ س ةيغةمبةر    .دةص ب كع ص ز آاش ةتتا بع  ه

تعكةن    ةتنعث باش ـ ظايعغعدعكع مةزمذنغا        .  دةص آةتتذق ،ظةلةيهعسساالم توختاص قالسا بولذص ئكعن بذ ظاي ل
ار     داقارعغان أز ب ان س ذالر يام ع ظ ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ ، ب ة بارماي دذ ، يةرض ةن بولع اال  . دئض ذثا اهللا تاظ  ش

ظذالر ظأتىص   يةنعيامان سأزنع ظاثالص قالغان حاغدا ظالعيجانابلعق بعلةن ظـأتىص آئتعدذ: مذنداق دئدع
  . ، ظالعيجانابلعق بعلةن ظـأتىص آئتعدذ يئقعن يولعمايتعص بئرعص يامان سأزنع ظاثالص قالسا، ظذنعثغائآ

 ةن ؤةز ظذالرغا صةرؤ دذ -ةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعل ور بولذؤالماي  نةسعهةت قعلعنسا، ضاس، آ
دذ ( ةن ظاثالي الس بعل رعلعص ظعخ ذنع بئ ةنع ظ ةتلعرعدعندذر )ي ةرنعث سىص ةم مأمعنل ذ ه اال . ب  اهللا تاظ

دا قورقذنح ص      : مأمعنلةرنعث سىصةتلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع        اد ظئتعلسة دعللعرع ةقةت اهللا ي ةيدا ص
ةؤةآكىل        ارعغا ت دعغان، صةرؤةردعض انع آىحعيع ا ظعم الؤةت قعلعنس ةتلعرع تع ث ظاي دعغان، اهللا نع بولع

  . )1(مأمعنلةردذر) آامعل(قعلعدعغان آعشعلةرال 
داق ظةمةس  عر ظذن ةمما آاص ذ  ، حىنكع.ذرتظ ا، ظ أزعنع ظاثلعس عر اهللا تاظاالنعث س أز آاص عرغا  س ، آاص

عتةلمةيدذ  عر آأرس عر.تةس دعن     آاص عرلعقعدا، هةددع ةلكع آاص تعن، ب عدعن ظأزضةرمةس ذرذنقع قعلمعش  ب
ة    .ظئشعشعدا، نادانلعقعدا ؤة ضذمراهلعقعدا قعلعص قالعدذ         ) قذرظاندعن (:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت

عقالر  (بعرةر سىرة نازعل قعلعنسا، ظذالر     ةنع مذناص بذ  «): مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن   (نعث ظارعسعدا   ) ي
ار، مأمعنلةرضة آئلعدعغان بولساق،         » قايسعثالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع  ) يةنع سىرة ( هةر  (دةيدعغانالر ب

ظذالرنعث ظعمانعنع آىحةيتتع، ظذالر     ) يةنع سىرة (بذ )  ظعسصاتالر بولغانلعقع ظىحىن-سىرعدة يئثع دةلعل  
ارالر ) سىرعنعث نازعل بولذشعدعن( دا آئسةل ب دذ، دعللعرع عقالري(خذشال بولع دعغان ) ةنع مذناص ا آئلع غ

ذ  اق، ب ىرة(بولس تع ) س ذفرع قوش ذفرعغا آ ذالرنعث آ دع، (ظ ذ ظةزؤةيلع عقلعقتا تئخعم ذالر مذناص ةنع ظ ي
  . )2(، ظذالر آاصعر صئتع ظألدع)تئخعمذ ضذمراهالشتع

 ةن ؤةز دذ -ظذالرغا صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعل ور بولذؤالماي  نةسعهةت قعلعنسا، ضاس، آ
دذ ( ةن ظاثالي الس بعل رعلعص ظعخ ذنع بئ ةنع ظ دذ )ي داق قعلماي عر ظذن ةنع آاص ث .ي عر اهللا تاظاالنع  آاص

دذ       عر قعلماي ذنعثغا تةس ةر ظ ا، ظايةتل ةتلعرعنع ظاثلعس اس     .ظاي ان ض ذددع ظاثلعمعغ ةرنع خ ذ ظايةتل ،  ظ
  . ردةك ظأز هالعتعدة قعلعص قالعدذو آظاثلعمعغان ضاس، آأرمعضةن

ذالر ع صة«: ظ ارعمعزظ ادلعق ! رؤةردعض ارقعلعق ش ةؤالتلعرعمعز ظ اللعرعمعز ؤة ظ ة ظاي بعزض
 يةنع ظذالر )دةيدذ(تعلةيمعز،) يةنع بعزضة ساثا ظعتاظةتمةن صةرزةنت ظاتا قعلعشعثنع(بئغعشلعشعثنع 

االدعن أزاهللا تاظ تعدعن ظ ان صىش ذن    بولغ ا بويس وق اهللا تاظاالغ ئرعكع ي دعن ش ذنعثغا ع ظةؤالدع دعغان ؤة ظ
ادةت ق دذ   عظعب نع تعلةي رعص بئرعش العالرنع حعقع دعغان ب اس     . لع ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

دع  داق دئ ادةت                      : مذن ةل ـ ظعب ا ظةم ىن اهللا تاظاالغ ع ظىح ادلعق بئغعشلعنعش ة ش ا ـ ظاخعرةتت ذالر دذني ظ
   .ذقعلعدعغان صةرزةنت بئرعشنع تعلةيد

                                                 
  .  ـ ظايةت2ة ظةنفال سىر )1(
  .  ـ ظايةتلةر125 ـــ ـ124سىرة تةؤبة  )2(
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داد     ظعمام ظةهمةد جذبةير ظعبنع نذصةيرعنع  ث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، بعز بعر آىنع معق
دا ظولتذر   ؤةدنعث يئنع ع ظةس ذقظعبن ع ظ    .اتت ر آعش عدعن بع ذنعث قئش رعص، ئتىص آأ ظ ذنعثغا(تعص بئ ): ظ

ة ياخشعلعق بولسذن   ذ ظعككع آأزض ةن ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع آأرض ةن نةرسعنع  ،ص ذ سةن آأرض  بعزم
ةيغةمبةر ظةلة( ةنع ص ارزذ قعالتتذقىآأر) يهعسساالمنعي دع،شنع ظ ذ ض. ( دئ ذنعث دئضةن ب داد ) صعضةئظ معق

ةتتع اححعغالص آ ةن بذنعثدعن ه .ظ دعمة م دع ، حىنكع.يران قال ان ظع ةص قعلغ ذ آعشع ياخشع ض دعن . ظ  ظان
اراص     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ئبذ آعشعضة اهللا تاظاال ظذنعثغا ن         : معقداد ظذ آعشعضة ق نعث سعص قعلمعغان ص

ور قا ن  ئنعغا آذس ارزذ قعلعش نع ظ دذ  ئلعش ةؤةبحع بولذؤاتع ة س االمنعث    ؟م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ةر ظ  ظةض
 ،تعشعنع بعلمةيدذ؟ اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع    ئنعغا آةلضةن بولسا، قانداق بولذص آ ذسور

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سور ةيغةمبةر ظةلةيهذص ان ظنعغا قاتنعشعص، ص انلعقع ؤة ئعسساالمغا ظعم يتمعغ
ة د   ة جةهةننةمض اال يىزعح ىن اهللا تاظ ةنلعكع ظىح ذنعثغا ظشةنمعض دعغان م آأمتىرىظ ةر ع ذنلعغان قةؤمل نذرغ

ار ا هةمد. ب علةر اهللا تاظاالغ انا ظةس علةر؟ حىنكعئس عقعدعن  ،يتمامس علةرنع ظاناثالرنعث قورس اال س  اهللا تاظ
ارعثالرنع ت ذغان ؤةوصةرؤةردعض العتعثال     ن عنعدعغان ه ة ظعش ةن هةقعقةتض ئلعص آةلض ةيغةمبعرعثالر ظ  ادر ص

اردع دعثالر     .حعق ذص قال االنع توس دعغان ب قعالرغا آئلع علةر باش االمنع   . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص  اهللا تاظ
ع دةص    تعن ياخش ادةت قعلعش ذتقا ظعب ع ب ر دعنن داق بع علةر هةرقان اش آعش ة ظوخش قا صةيغةمبةرلةرض باش

ةؤةتتع    اايدعغان، ضذمراهلعق قاصالص آةتكةن بعر ؤ     قارعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .قعتتا صةيغةمبةر قعلعص ظ  ص
ةتنع ظئلعص آةلدع       اهةق بعلةن ناهةقنعث، ظاتا ـ ظان  شذنعث   (. بعلةن بالعنعث ظارعسعنع ظايرعدعغان هةقعق

ةن اال د) بعل ا ظئحعؤعاهللا تاظ ةتةلعنع ظعمانغ ا ـ ظانعسعنعث    ك ا قئرعندعشعنعث ن آعشع ظات ا بالعسعنعث ي  ي
ا آعرعدعغانلعقعنع     ظةضةر شذ يئقعن آعشعلعرع    آاصعرلعقعنع آأرسة، ظذ آعشع    ؤة  شذ هالعتعدة ظألسة دوزاخق

ذ آعش     ةحكة، ظ دعغانلعقعنع بعلض ى قالع ا مةثض ادلععدوزاخت دعنالمايدعغان  ش ث  .بول ذ اهللا تاظاالنع ا ب :  مان
ظاياللعرعمعز ؤة ظةؤالتلعرعمعز ظارقعلعق شادلعق بئغعشلعشعثنع بعزضة! ظع صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر 
عثنع ( ا قعلعش ةرزةنت ظات ةن ص اثا ظعتاظةتم ة س ةنع بعزض ةيمعز ) ي دذ(تعل ث  )دةي ةن ظايعتعنع دئض

  .  دئدع،مةزمذنعدذر
 يةنع تةقؤادارالرنعث نةمذنعسع، ياخشعلعققا دةؤةت قعلغذحع(بعزنع تةقؤادارالرنعث صئشعؤاسع (

ةتادة ؤة رةبعظ ظعبنع ظةنةس            دةيدذ» غعنقعل ارلعقالر  ظعبنع ظابباس، هةسةن، سذددع، ق ةتنعث    قات  بذ ظاي
  .  دئدع،بعزنع ياخشعلعقتا آعشعلةرضة نةمذنة قعلغعن دئضةنلعك بولعدذ: مةنعسع

ع ةتنعث مةنعس ذ ظاي قعالر ب علعققا  : باش لعغذحع ؤة ياخش ا باش وغرا يولغ دا، ت وغرا يول ع ت بعزن
ذ دذحاقعرغ ةنلعك بولع ن دئض دع،حع قعلغع ث  .  دئ ث بالعؤاقعلعرعنع ث ظعبادةتلعرعنع ذالر ظأزلعرعنع ةنع ظ ي

ئلعص  ذ بول)1(ظعبادةتلعرعضة باغالنغذحع ايدا ظ دا ظعكةنلعكع باشقعالرغعمذ ص وغرا يول شعنع ؤة ظأزلعرعنعث ت
  . شعدذرتع ياخع ظاقعؤ.ذرت بذنداق بولذشنعث ساؤابع آأص، حىنكع.لعشعنع ظارزذ قعلدعئآ

لعم ظةبذ   ام مذس ذثا ظعم االم    هذرةيش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ان هةدعس ةت قعلغ دعن رعؤاي ر «: رع بع
ص ت    ا قعلع ذنعثغا دذظ ة، ظ ان ظألس عدعن  ذظعنس ع بالعس دعغان ياخش ايدعلعق    ،رع ةن ص ذص آةتك اآع قوي  ي

 باشقا ظذنعث قعلغان   ص تذرعدعغان سةدعقعسعدعنلعظىزىلمةي بئرع) ساؤابع(بعلعمعدعن ياآع قعلعص قويغان  
  . دئدع» زىلىص قالعدذىظ) ساؤابع(بارلعق ظةمةللعرعنعث 

 * * * * * * *  

                                                 
  . شعنع ظارزذ قعلدعذيةنع ظأزعمذ اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعدعغان ظادةم، بالعؤاقعلعرعمذ اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعدعغان ظادةم بول )1(
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صةرعشتعلةر (ظةنة شذالر سةؤرلعك بولغانلعقع ظىحىن جةننةت بعلةن مذآاصاتلعنعدذ، ظذالر جةننةتتة 

تة مةثضى قالعدذ، جةننةت ظذالر جةننةت .75دذظا ؤة ساالم بعلةن قارشع ظئلعنعدذ ) تةرعصعدعن قعلعنغان 
ىزةل قارارضاه  ىزةل جاي ! نئمعدئضةن ض ايعثالر «ظئيتقعنكع،  .76!نئمعدئضةن ض ةر سعلةرنعث دذظ ظةض

دذ،  ةرؤا قعلماي ة ص عرالر (بولمعسا، صةرؤةردعضارعم سعلةرض ةيغةمبةر نع ! ظع آاص دعثالر، ) ص ظعنكار قعل
  .77»ولذسعلةرسعلةر قذتذاللمايدعغان ظازابقا دذحار ب) ظاخعرةتتة(

ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث مذآاصاتع ؤة مةآكعلعكلةرضة قعلعنغان تةهدعد 
  توغرعسعدا

ةتلعرعنع، ياخشع   دعلعرعنعث ياخشع سىص قةتلعك اهللا تاظاالنعث بةن دا ناهايعتع شةص اال يذقعرع اهللا تاظ
ص ظأت     ان قعلع ةللعرعنع باي ع ظةم أزلعرعنع ؤة ياخش ةنس دعك دع    ظع داق دئ ةردة مذن ذ ي ذالر  :، ب ة ش ظةن

ة  ذالر جةننةتت اتلعنعدذ، ظ ةن مذآاص ةت بعل ىن جةنن انلعقع ظىح ةؤرلعك بولغ عدعن (س تعلةر تةرعص صةرعش
 آعشعلةر ضةنع سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةنيذقعرعدعكيةنع  دذظا ؤة ساالم بعلةن قارشع ظئلعنعدذ) قعلعنغان

ىن قعي  انلعقع ظىح ةؤرلعك بولغ ةت آس اتلعنعدذ ىام ةن مذآاص ةت بعل ع جةنن االم  .ن ا ؤة س ة دذظ ذالر جةننةتت  ظ
دذ  ع ظئلعنع ةن قارش دذ   .بعل االم ياغع تعن س ةر تةرةص ذالرغا ه ع. ظ عغا   ، حىنك ذالرنعث قئش تعلةر ظ  صةرعش

عدعن آ   ةربعر دةرؤازعس ةتنعث ه ةن              : (رعصعجةنن دا آةلض ةرنعث يولع ةل ـ ظعبادةتل ان ظةم ادا قعلغ دذني
 ياخشع بولذشع   عثالرنعثظاخعرةتلعك! سةؤر قعلغانلعقعثالر ظىحىن سعلةرضة ساالم بولسذن     ) قالرغاقعيعنحعلع

  .دةيدذ! نئمعدئضةن ظوبدان
 ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعدذ          ةتتعن باشقا يةرضة أتكعلعص  يةنع ظذالر جةنن أل   ي ص ى آةتمةستعن، ظ

ا    قا ياقق تعن ؤة باش تعن جة يأتكعلعشقالماس ارزذ قعلماس دذ  نع ظ ى قالع ة مةثض ة  . ننةتت ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
دع داق دئ دذ : مذن ة آعرع ذالر جةننةتك ةك، ظ ة آةلس ةتنعث (،ساظادةتمةنلةرض ع        ) جةنن مان ـ زئمعن ظاس

دذ         ق تذرعؤئرع ة داؤاملع ان زامانغعح ارعث خالعغ ة صةرؤةردعض ذالر جةننةتت ا، ظ ايال تذرس ذالرغا  (يوقالم ذ ظ ب
ىزةل ! جةننةت نئمعدئضةن ضىزةل قارارضاه 1( (ن ظعنظامدذر ظىزىلىص قالمايدعغا ) قعلعنغان نئمعدئضةن ض

   .!جاي
 ،ظةضةر سعلةرنعث دذظايعثالر بولمعسا، صةرؤةردعضارعم سعلةرضة صةرؤا قعلمايدذ«ظئيتقعنكع يةنع 

ة    ظةتعضةن لعشكة ؤة ظذنعثغا   عمةخلذقاتالر هةممعسع اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا، ظذنع بعر دةص ب    ـ آةحت
ثالر، اهللا تاظاال سعلةرضة  ايتعشقا يارعتعلغانلعقع ظىحىن مذبادا سعلةر اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلمعس       ئتةسبعه ظ 

  . ث سانعثالرنعث آأص بولذشعنع ظئتعبارغا ظالمايدذصةرؤا قعلمايدذ ؤة سعلةرنع
)لمايدعغان ظازابقا دذحار سعلةر قذتذال) ظاخعرةتتة(ظعنكار قعلدعثالر، ) صةيغةمبةرنع! ظع آاصعرالر

علةر عرالر »بولذس ع آاص انلعقعثالر ظ ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك علةرنعث ص ةنع س ة        !  ي ا ـ ظاخعرةتت دذني
                                                 

  .  ـ ظايةت108سىرة هذد  )1(
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بةي ظعبنع آةظب، مذهةممةد ظعبنع        ذظابدذلاله ظعبنع مةسظذد، ظ    . لعدذئسعلةرضة ظازاب ؤة هاالآةت ظئلعص آ     
د،   ذرةزع، مذجاهع اكق ذددع ؤة باش  زةهه ةتادة، س ةنلعكعمذ،     :قعالر، ق عرالرنعث ظألتىرىلض ع آاص ةدرع آىن ب

  . دئدعالردعندذر، آاصعرالرغا بولعدعغان ظازاب
ة د: هةسةنبةسرع ذ ظايةتت ازابئب ةن ظ ةت آتيعلض أزدة   ىعن قعيام ازاب آ دعغان ظ عرالرغا بئرعلع ع آاص ن

  . شعلعق يوقتذرهةقعقةتتة بذ ظعككع قاراشنعث ظارعسعدا هئحقانداق قارمذ ـ قار.  دئدع،تذتذلعدذ
د    ة هةم ا معثلةرح ذن،          ةاهللا تاظاالغ انالةر بولس ةن  ـ س ذنعث بعل عرع    ش ذرقاننعث تةصس ىرة ف  س

   .خعرالشتعظا
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   .غانجامعظة دةص ظاتعلعدعغانلعقع بايان قعلعن مالعكنعث تةصسعرعدة بذ سىرعنعث سىرة
  

ijk  
  

 $Ο û¡Û ∩⊇∪ y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9 $# ÈÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ y7 ¯= yès9 Óì Ï‚≈ t/ y7 |¡ø ¯Ρ ωr& (#θçΡθä3tƒ tÏΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊂∪ βÎ) 

ù' t±°Σ öΑÍi” t∴çΡ ΝÎκ ö n= tã zÏiΒ Ï!$ uΚ ¡¡9 $# Zπ tƒ# u ôM ¯= sà sù öΝ ßγà)≈ sΨ ôã r& $oλ m; tÏè ÅÒ≈ yz ∩⊆∪ $ tΒ uρ Ν ÎκÏ? ù' tƒ ÏiΒ 9ø. ÏŒ zÏiΒ 

Ç≈ uΗ ÷q§9 $# B^y‰ øt èΧ ωÎ) (#θçΡ% x. çµ÷Ζ tã tÅÊÍ ÷è ãΒ ∩∈∪ ô‰ s)sù (#θç/ ¤‹ x. öΝÎκ Ï? ù'u‹ |¡sù (# àσ ¯≈ t6/Ρ r& $tΒ (#θçΡ% x.  ÏµÎ/ tβρâÍ“ ÷κ yJ ó¡o„ 

∩∉∪ öΝs9 uρ r& (#÷ρ u tƒ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ö/x. $ sΨ÷G u; /Ρ r& $pκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 8l ÷ρy— AΟƒÍ x. ∩∠∪ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ ( $tΒ uρ tβ% x. Ν èδã nYø. r& 

tÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩∇∪ ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ uθ ßγs9 â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÏm§9 $# ∩∪   

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ظذالرنعث !) ظع مذهةممةد (.2ظايةتلعرعدذر) يةنع قذرظان(بذ، روشةن آعتاب  .1سعم، معمطا،  

ذمكعن  عث م االك قعلعؤئتعش أزةثنع ه دعن ظ ان ظئيتمعغانلعقع ذالرنع  .3ظعم ز ظ ةر بع ان (ث ظةض ظعم
دعغان (خااليدعغان بولساق، ظذالرغا ظاسماندعن ) ظئيتعشعنع ذالرنع ظعمانغا مةجبذرالي ةتنع ) ظ ر ظاي بع

ظذالرغا مةرهةمةتلعك اهللا تةرعصعدعن  .4نازعل قعالتتذقتة، ظذنعثغا ظذالر باش ظةضكةن بوالتتع) ظاالمةتنع(
) قذرظاننع(ظذالر راستال  .5ثدعن يىز ظأرىيدذ قذرظاندعن يئثعدعن بعرنةرسة نازعل بولسعال، ظذالر ظذنع 

ظذالر زئمعننع  .6ظذالرغا آئلعدذ) يةنع ظاقعؤعتع(ظعنكار قعلدع، مةسخعرة قعلغان نةرسعنعث خةؤةرلعرع 
 .7آىزةتمعدعمذ؟ زئمعندا تىرلىك صايدعلعق ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق) يةنع زئمعننعث ظاجايعباتلعرعنع(

ذحع ) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان (بذنعثدا ظةلؤةتتة  ان ظئيتق ظاالمةت بار، ظذالرنعث تولعسع ظعم
  .9سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر .8بولمعدع

قذرظان، آاصعرالرنعث قذرظاندعن يىز ظأرعضةنلعكع، اهللا تاظاال خالعسا ظعدع ظذالرنع ظعمان 
  عغانلعقع توغرعسعداظئيتعشقا زوراليد

انعمعز سىرة   لعرع توغرعسعدعكع باي بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع سىرعلةرنعث بئشعدا آةلضةن ظ
  . بةقةرةنعث بئشعدا بايان قعلعندع

 ظايةت  227           شذظةرا              سىرة                    عدة نازعل بولغانآكمة
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 اب ةن آعت ذ، روش ذرظان (ب ةنع ق دذر) ي عنع،       ظايةتلعرع ةقنعث ظارعس ةن ناه ةق بعل ذ ه ةنع ب ي
  .  ظايرعدعغان ظوحذق روشةن قذرظاننعث ظايةتلعرعدذرضذمراهلعق بعلةن هعدايةتنعث ظارعسعنع

)ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن ظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن!) ظع مذهةممةديةنع سةن  
دعن   ان ظئيتمعغانلعقع ذالرنعث ظعم ع، دةص   ظ ا بوالتت ان ظئيتس ذالرنع ظعم ذرذص ؤة ظ االك    قايغ أزةثنع ه  ظ

ذمكعن  عث م ذ قعلعؤئتعش ان   ، ب االمغا ظعم دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس عرالرنعث ظعحع ث آاص اهللا تاظاالنع
ث  يعن (ظئيتمعغانلعرعنع دعن آئ ا  ) بذنعث ان ظئيتمعس لعقعغا  (ظعم ارام بولماس ذنعثغا بعظ ) ظ

عدذر   ةن تةسةللعس االمغا بةرض ة  . صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةن  :  مذن ة هةقعقةت الل
ةنع ظعمان  (شذثا سةن ظذالر ظىحىن ). خالعغان آعشعنع هعدايةت قعلعدذ ( ضذمراه قعلعدذ    خالعغان آعشعنع   ي

ىن  انلعقلعرع ظىح ؤالمعغعن  )ظئيتمعغ االك قعلع أزةثنع ه ذرذص ظ ان   )1(  قايغ ذرظانغا ظعم ذالر ق ةر ظ ظةض
ذالرنعث  لعنعص، ظ ا، ظةصسذس دعن(ظئيتمعس االك قعلعؤئت) ظعمان أزةثنع ه ةنلعكعدعن ظ ىز ظأرىض عث ي عش

  . ))2مذمكعن
ةد (: مذجاهعد، ظعكرعمة، قةتادة، ظةتعية، زةههاك، هةسةن ؤة باشقعالر اهللا تاظاالنعث            !) ظع مذهةمم

ظع (:  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن ظأزةثنع هاالك قعلعؤئتعشعث مذمكعن
  .  دئضةنلعكتذر، دئدع مذمكعن ظألتىرؤئلعشعث ظأزةثنع)ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن(!) مذهةممةد
 ظذالرنع ظعمانغا (خااليدعغان بولساق، ظذالرغا ظاسماندعن ) ظعمان ظئيتعشعنع(ظةضةر بعز ظذالرنعث

 يةنع نازعل قعالتتذقتة، ظذنعثغا ظذالر باش ظةضكةن بوالتتع) ظاالمةتنع(بعر ظايةتنع ) مةجبذراليدعغان
ةتنع حىشىرةتتذق      ظةضةر بعز خالعساق، ظذالرغ      ئكعن، بعز ظذنداق    . ا مةجبذرعي ظعمان ظئيتعدعغان بعر ظاي ل

ة     . حىنكع، بعز بةندعلةرنعث ظأز ظعختعيارع بعلةن ظعمان ظئيتعشعنع خااليمعز           . قعلمايمعز  اهللا تاظاال بذ هةقت
ةر يىزعدعكع آعشعلةرنعث هةممع        : مذنداق دئدع  سع ظعمان   ظةضةر صةرؤةردعضارعث خالعسا ظعدع، ظةلؤةتتة،ي

اتتع، سةن آعشعلةرنع مذسذلمان بولذشقا مةجبذرالمسةن؟    ظةضةر صةرؤةردعضارعث خالعسا ظعدع،   )3( ظئيت
ةت      ر ظىمم ة بع ةرنع ظةلؤةتت ىتىن ظادةمل دا  (ص ر دعن ةنع بع ذالر  ) ي ع، ظ عدا (قعالتت ن توغرعس ق  ) دع داؤاملع

ارعثنعث رةهمعتعضة ظ  ةقةت صةرؤةردعض تعالص قعلعشقذحعالردذر، ص نا ظعخ اهللا . ئرعشكةنلةر بذنعثدعن مذستةس
ىتىن جعنالر ؤة        «: صةرؤةردعضارعثنعث . ياراتتع) يةنع ظعختعالص ظىحىن  (ظذالرنع شذنعث ظىحىن     مةن حوقذم ص

دعنظاال      ))4دئضةن سأزع ظئنعق بةلضعلةندع     » ظعنسانالر بعلةن دوزاخنع توشقذزعمةن    ةنع اهللا تاظاالنعث ظال  ي
ت قا ظاش تذرغعنع ظعش دع. عظورذنالش ع ظورذنالن ث هئكمعت ة . اهللا تاظاالنع اال بةندعلعرعض اهللا تاظ

  . صةيغةمبةرلعرعنع ظةؤةتعش ؤة آعتابلعرعنع حىشىرىش بعلةن ظأزعنعث آاتتا صاآعتعنع ظذالرغا تذرغذزدع
 ظذالرغا مةرهةمةتلعك اهللا تةرعصعدعن قذرظاندعن يئثعدعن بعرنةرسة نازعل بولسعال، ظذالر ظذنعثدعن
ىز    دذعريىز ظأ   يةنع آعشعلةرضة هةر زامان ظاسماندعن آعتاب حىشىرىلسة، ظذنعثدعن آأصلعضةن آعشعلةر ي
سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعمان ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ       :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . ظأرىيدذ

ئكعن( دذ   ) ل ان ظئيتماي ع ظعم ذالرنعث تولعس ار  )5( )ظ ةتلعرعنع ظعنك ةنعث ظاي ذحعالل ة  )  قعلغ بةندعلةرض
تع  خعرة قعلعش ذنع مةس عال ظ ةيغةمبةر آةلس رةر ص ذالرغا بع كع، ظ ث )6( ظةصسذس دعن بعزنع ظان

                                                 
  . ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم8 سىرة فاتعر )1(
  .  ـ ظايةت6ـ سىرة آةهف )2(
  .  ـ ظايةت99 سىرة يذنذس )3(
  .  ـ ظايةتلةر119 ـــ ـ118 سىرة هذد )4(
  .  ـ ظايةت103 سىرة يذسذف )5(
  .  ـ ظايةت30 سىرة ياسعن )6(
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صةيغةمبةرلعرعمعزنع ظارقعمذ ظارقا ظةؤةتتذق، هةر ظىممةتكة ظذنعث صةيغةمبعرع آةلضةن حاغدا، ظذالر ظذنع      
دذق       االك قعل ا ه ذ ظارق ذالرنع ظارقعم انلعقتعن، ظ ار قعلغ ذالرنع ظعنك ة (، ظ ص  ) آعشعلةرض ة قعلع هئكاي

  .)1(يعراق بولسذن) قالدذردذق، ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤم اللة نعث رةهمعتعدعن
ظعنكار قعلدع، مةسخعرة قعلغان ) قذرظاننع(ظذالر راستال : شذثا اهللا تاظاال بذ يةردة مذنداق دئدع

ع ظذالر ظأزلعرعضة آةلضةن هةقعقةتنع ظعنكار   يةنظذالرغا آئلعدذ) يةنع ظاقعؤعتع(نةرسعنعث خةؤةرلعرع 
ةؤعرعنع   ذ قعلمعشعنعث خ ذالر ب دع، ظ اقعؤعتعنع(قعل ةنع ظ دذ) ي يعن بعلع علدعن آئ ر مةزض ذ . بع اال ب اهللا تاظ

  . ))2زذلذم قعلغذحعالر ظذزاققا قالماي قايسع جايغا قايتعدعغانلعقعنع بعلعدذ:  مذنداق دئدعهةقتة
اال صةيغ دعن اهللا تاظ ئتعنغان ظان قا ص ار قعلعش ابعنع ظعنك كة ؤة آعت علعق آأرسعتعش ة قارش ةمبعرعض

كةرتتع     ةنلعكعنع ظةس ا ظعك عدة آاتت ازع ؤة مةرتعؤعس أآىمرانلعق ظعمتعي ث ه عرالرغا ظأزعنع اال . آاص اهللا تاظ
ةرتىرلىك  ارةت ه ايؤانالردعن ظعب ةر ؤة ه ةر، مئؤعل دعن زعراظةتل ان، ظذنعث ع ياراتق ا زئمعنن ايدعلع بولس ق ص

ذر   ان زاتت ةيدا قعلغ علةرنع ص ةرنع. (نةرس دذر ) بةندعل عنلةص تذرغذحع ا ؤة . تعزض ة(آاتت ادعر ) هةممعض ق
  . زاتتذر

ظعنسانالر زئمعننعث   : سذفيان سةؤرع بعر ظادةمدعن شةظبعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         
ىملأظ ذ  .عندذرعدآلعرىس ة، ظ ة آعرس ع جةننةتك ذر آعمك ع.  هأرمةتلعكت ةت   آعمك ذ ماالم ة، ظ ا آعرس  دوزاخق

  . قعلعنغذحعدذر
 ة دا ظةلؤةتت عتعدعغان (بذنعث ذدرعتعنع آأرس ث ق ار) اهللا نع ةت ب ان  ظظاالم ذالرنعث تولعسع ظعم

ذحع بولمعدع  ةنع   ظئيتق هةممة نةرسعلةرنع  ) زئمعندعن هةرتىرلىك ظىسىملىآلةرنع ظأستىرضةنلعكعدة   (ي
ماننعث  ان ؤة ظاس ع يايغ ان، زئمعنن ذدرعتعنع  ياراتق ث ق ان اهللا تاظاالنع تىن قعلغ عنع ظىس  قذرذلذش

ة آأصلعضةن آعشعلةر ظعمان ظئيتماستعن ظةآسعحة اهللا             . آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةر بار   شذنداق تذرسعمذ يةن
دع     ار قعل ابلعرعنع ظعنك ةيغةمبةرلعرعنع ؤة آعت ذنعث ص االنع، ظ ع ؤة    . تاظ ع حعقت ذيرذقعغا قارش ذنعث ب ظ

  .  قعلدعحةآلعضةن ظعشالرنع
 ذر ةن غالعبت ةنع هةممة نةرسعدعن ظىستىن آةلضىحعدذر      سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةت ظذنع  .  ي

ذر دذر. تعزضعنلعضىحعدذر ؤة غالعبت ايعتع مئهرعبان دذر  ناه ذقاتلعرعغا مئهرعبان ةنع مةخل عيلعق . ي ظاس
اننع  قا(قعلغ ذنع   ) ظازابالش عحة ظ تعن، ظةآس نع(ظالدعرعماس ةت   آعحعك) ظازابالش ذنعثغا مأهل دذ ؤة ظ تىرع
دذ ذنع  . بئرع ذ، ظ دعن ظ ة (ظان ع داؤاملعشعؤةرس يعلعق قعلعش الع   ) ظاس ذدرةتلعك ه ب ؤة ق ث غالع ظأزعنع

  .بعلةن هاالك قعلعدذ) سىصعتع(
ارلعقالر      ظةبذ هاق قات ع ظعس ةس، ظعبن ع ظةن ظ ظعبن ةتادة، رةبع ة، ق ع   : ظالعي ذيرذقعغا قارش اال ب اهللا تاظ

قا بعرس  ان ؤة باش ذر،      حعقق تا غالعبت ام ظئلعش عدعن ظعنتعق ان آعش ادةت قعلغ ة ظعب دععض ع  .  دئ ةظعد ظعبن س
   . دئدعاهللا تاظاال تةؤبة قعلغان آعشعضة ناهايعتع مئهرعباندذر،: جذبةير

 * * * * * * *  
 øŒÎ) uρ 3“ yŠ$tΡ y7š/ u‘ # y›θãΒ Èβr& ÏM ø$# tΠ öθs) ø9 $# tÏϑ Ï=≈©à9 $# ∩⊇⊃∪ tΠöθ s% tβ öθtã ö Ïù 4 Ÿω r& tβθà)−G tƒ ∩⊇⊇∪ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÏoΤÎ) 

ß∃% s{ r& β r& Èβθç/Éj‹ s3ãƒ ∩⊇⊄∪ ß,‹ ÅÒ tƒuρ “ Í‘ ô‰ |¹ Ÿωuρ ß,Ï= sÜΖ tƒ ’ ÏΤ$|¡Ï9 ö≅ Å™ö‘ r' sù 4’ n< Î) tβρã≈ yδ ∩⊇⊂∪ öΝ çλm; uρ ¥’ n?tã Ò= /Ρ sŒ 

                                                 
  .  ـ ظايةت44معنذن ظ سىرة مأ)7(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع227 سىرة شذظةرا )2(
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ß∃% s{ r' sù βr& Èβθè=çF ø)tƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% ξ x. ( $t6 yδ øŒ$$ sù !$ sΨÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ( $ ¯ΡÎ) Ν ä3yètΒ tβθãèÏϑ tG ó¡–Β ∩⊇∈∪ $ u‹ Ï?ù' sù šχ öθ tãö Ïù Iωθà) sù 

$̄Ρ Î) ãΑθß™u‘ Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ ÷βr& ö≅ Å™ö‘ r& $ uΖ yètΒ û É_ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) ∩⊇∠∪ tΑ$s% óΟs9 r& y7 În/ u çΡ $ uΖŠÏù # Y‰‹Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9uρ 

$ uΖŠÏù ôÏΒ x8 ÍçΗ éå tÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù= yè sùuρ y7 tG n= ÷èsù  ÉL©9 $# |M ù= yèsù |MΡ r&uρ š∅ÏΒ šÍÏ≈ s3ø9 $# ∩⊇∪ tΑ$s% !$ yγçF ù= yèsù #]ŒÎ) 

O$ tΡr& uρ zÏΒ t,Ïk!!$Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßNö‘ u x sù öΝ ä3ΖÏΒ $ £ϑ s9 öΝ ä3çFø ½z |= yδ uθ sù ’Í< ’ Ïn1u‘ $ Vϑ õ3ãm  É_ n= yè y_uρ zÏΒ tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊄⊇∪ 

y7 ù= Ï? uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $ pκ ‘] ßϑ s? ¥’ n?tã ÷β r& £N‰ ¬7tã û É_t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) ∩⊄⊄∪  
دع  دا قعل اغا نع ارعث مذس دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع ارغعن «: ظ ة ب م قةؤمض ةن زالع ذالر( .10س ) ظ

! صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتتع .11»قورقمامدذ؟) اهللا نعث جازالعشعدعن(صعرظةؤننعث قةؤمعدذر، ظذالر 
)  ظعنكار قعلعشعدعن ظذالرنعث مئنع  (.12مةن هةقعقةتةن ظذالرنعث مئنع ظعنكار قعلعشعدعن قورقعمةن 

قعلعص ) صةيغةمبةر(هارذننع ) ماثا ياردةمدة بولذش ظىحىن (يىرعكعم سعقعلعدذ، تعلعم آئكةح، شذثا 
ظذالرنعث ظالدعدا مئنعث ضذناهعم بار، ظذالرنعث مئنع ظألتىرىشعدعن ) ظذالرنعث دةؤاسعحة( .13ظةؤةتكعن
، سعلةر )يةنع سئنع ظذالر هةرضعز ظألتىرةلمةيدذ(هةرضعز ظذنداق ظةمةس «: اهللا ظئيتتع .14»قورقعمةن

ة  ةن بعلل ةن سعلةر بعل اثالص ) مذنازعرةثالرنع (مئنعث مأجعزعلعرعمنع ظئلعص بئرعثالر، بعز هةقعقةت ظ
ةرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظةلحعسعمعز : سعلةر صعرظةؤنضة بئرعص . 15تذرعمعز . 16بعز هةقعقةتةن ظالةمل

ظذالر (. 17»آةتسذن دةثالر ) شامغا(بوشاتقعن، ظذالر بعز بعلةن ) قذثدعنقذللذ(ظعسراظعل ظةؤالدعنع 
ةتكىزدع  ةلحعلعكنع ي ئلعص ظ ة آ عرظةؤن ) صعرظةؤنض اغا(ص ع) مذس ز «: ظئيتت ئنع بع أيىمس عزدة ظ

سةن هئلعقع قعلغان . 18آعحعكعثدعن تةربعيلةص حوث قعلمعدذقمذ؟ ظارعمعزدا آأص يعلالر تذرمعدعثمذ؟
ذ؟ (عدعثمذ؟ ظعشعثنع قعلم  ةنع قعبتعنع ظألتىرمعدعثم :  مذسا ظئيتتع .19»سةن تذزآورالردعنسةن ) ي

دعم « ادانالردعن ظع دا ن ان حئغعم نع قعلغ ذ ظعش ةن ظ احتعم،  .20م علةردعن ق ذص، س علةردعن قورق س
ةيغةمبةر قعلدع  ةؤالدعنع قذل  .21صةرؤةردعضارعم ماثا هئكمةت ظاتا قعلدع، مئنع ص سةن ظعسراظعل ظ

  22»لدعث، سئنعث ماثا معننةت قعلغان نئمعتعث ظةنة شذدذرقع

  مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث ظارعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدا
ةيغةمبعرع ؤة بع  ع، ص اال بةندعس عتةاهللا تاظ ران    ؤاس ع ظعم ا ظعبن ان مذس ع بولغ ةن آعشعس  سأزلعض

ةيغةمبةر        حاقعرتذر تئغعنعث ظوث تةرعصعدعن    ظةلةيهعسساالمنع   غاندا، ظذنعث بعلةن صعحعرالشقاندا، ظذنع ص
قا       عغا بئرعش ث قئش ذنعث ظادةملعرعنع عرظةؤن ؤة ظ دا، ص ةيغةمبةرلعككة تاللعغان دا ؤة ص قعلغان

دا قعلدع  :بذيرذغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ    سةن «: ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث مذساغا نع
مذسا ، »قورقمامدذ؟) اهللا نعث جازالعشعدعن(عرظةؤننعث قةؤمعدذر، ظذالر ص) ظذالر(، زالعم قةؤمضة بارغعن

ظذالرنعث مئنع (، مةن هةقعقةتةن ظذالرنعث مئنع ظعنكار قعلعشعدعن قورقعمةن! صةرؤةردعضارعم«: ظئيتتع
هارذننع ) ماثا ياردةمدة بولذش ظىحىن(يىرعكعم سعقعلعدذ، تعلعم آئكةح، شذثا ) ظعنكار قعلعشعدعن 

ذالرنعث ) ظذالرنعث دةؤاسعحة (، قعلعص ظةؤةتكعن ) ةمبةرصةيغ( ظذالرنعث ظالدعدا مئنعث ضذناهعم بار، ظ
ةن  عدعن قورقعم ع ظألتىرىش االدعن     »مئن ذص اهللا تاظ أزرعلعرع بول االمنعث ظ ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ةنع ب ي

دع   عنع تعلع دعن يوقعتعؤئتعش ذالرنع ظأزع ة . ب ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ع م:  مذن ا ظئيتت : ذس
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ارعم« ن،    ! صةرؤةردعض ةث قعلغع ةلبعمنع آ ث ق ةن     (مئنع ةيغةمبةرلعك بعل ةن ؤة ص ان بعل ةنع ظعم ي
دذرغعن تذرغعن، )نذرالن عمنع ظاسانالش ث ظعش أتىرؤةتكعن، مئنع ةحلعكنع آ دعن آئك ث ، تعلعم ذالر مئنع ظ

ظذنعث بعلةن مئنع   ، ضعنماثا ظاظعلةمدعن قئرعندعشعم هارذننع ياردةمحع قعلعص بةر   ،  سأزىمنع حىشةنسذن 
ةيتكعن   ذ آىح ن    ، تئخعم ئرعك قعلغع ذنع ش عمغا ظ ث ظعش بعه     ، مئنع أص تةس اثا آ ز س ةن بع ذنعث بعل ب

ظع  «: اهللا ظئيتتع ، »سةن هةقعقةتةن بعزنع آأرىص تذرغذحعسةن  ، ساثا آأص زعكرع ظئيتقايمعز،  ظئيتقايمعز
  .))1سئنعث سورعغان نةرسعلعرعث ساثا بئرعلدع! مذسا
)ذالر عدعن ) نعث دةؤاسعحةظ ع ظألتىرىش ذالرنعث مئن ار، ظ ذناهعم ب دا مئنعث ض ذالرنعث ظالدع ظ

ةن ةن     »قورقعم ةؤةبع بعل ةنلعكعمنعث س عرلعقنع ظألتىرؤةتك ع معس ةن هئلعق ةنع م ذالرنعث ( ي ع ظ مئن
ذنعث معسعردعن حعقعص  )ظألتىرىشعدعن قورقعمةن ، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث معسعرلعقنع ظألتىرؤئتعشع ظ

  . ئتعشعضة سةؤةبحع بولغانعدعآ
 داق ظةمةس «: اهللا ظئيتتع دذ (هةرضعز ظذن عز ظألتىرةلمةي ذالر هةرض ةنع سئنع ظ ةنع )ي سةن    ي

ة     .  قورقمعغعن  بذالردعن ظازراقمذ ارقعلعق    «: اهللا ظئيتتع  :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقت قئرعندعشعث ظ
ز، ش    ب قعلعمع ع غالع ةيتعمعز، ظعككعثالرن ئنع آىح لعك   س ا زعيانكةش ذالر ظعككعثالرغ ىن ظ ذنعث ظىح

ة         ارقعلعق غةلعب ةتلعرعمعز ظ ث ظاي كةنلةر بعزنع ا ظةضةش ثالرؤة ظعككعثالرغ علةر ظعككع دذ، س قعاللماي
  .))2»قعلعسعلةر
 ة ةن بعلل علةر بعل ةن س ز هةقعقةت رعثالر، بع ئلعص بئ أجعزعلعرعمنع ظ ث م علةر مئنع س

سعلةر قورقماثالر،   «: اهللا ظئيتتع :  مذنداق دئدع  هللا تاظاال بذ هةقتة   ا ظاثالص تذرعمعز ) مذنازعرةثالرنع(
اثالص تذرعمةن،   ) ظذنعث سعلةرضة بةرضةن جاؤابعنع    (مةن هةقعقةتةن سعلةر بعلةن بعللة     ظذنعث سعلةرضة   (ظ

دعغانلعرعنع  ةن ) قعلع أرىص تذرعم رعش ؤة     ))3آ اردةم بئ داش، ي علةرنع قوغ ةن س ةن م ةنع هةقعقةت  ي
  . رىش ظارقعلعق سعلةر بعلةن بعللة بولعمةنآىحلةندى
دةثالر (بعز هةقعقةتةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظةلحعسعمعز: سعلةر صعرظةؤنضة بئرعص(  اهللا

ة  ذ هةقت اال ب دع تاظ داق دئ رعص،   :  مذن ا بئ عرظةؤننعث يئنعغ علةر ص ارعثنعث  ”س ز صةرؤةردعض ز ظعككعمع بع
  .نع بعزنعث هةر بعرعمعز ساثا ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةردذرمعز ية)4()دةثالر (ظةلحعسع بولعمعز

  آةتسذن دةثالر ) شامغا (بوشاتقعن، ظذالر بعز بعلةن ) قذللذقذثدعن(ظعسراظعل ظةؤالدعنع« 
عثدعن ؤة       تعغا ظئلعش عم ظاس عثدعن، بئس ث تذتذؤئلعش عثدعن، حع ذالرنع ظعشكةنلعش ةن ظ ةنع س ي

ذؤةتكعن ذرذهلعرعدذرحىنكع،. ظازابلعشعثدعن قوي دعلعرع ؤة ظعخالسمةن ض ذالر اهللا تاظاالنعث مأمعن بةن .  ظ
اؤاتعدذ   دة ياش ذالر قئشعثدا خارلعغذحع ظازابنعث ظعحع ةن  . ظ ة دئض ذالرنع صعرظةؤنض االم ب ا ظةلةيهعسس مذس

عتعش         ةش ؤة آةمس االمغا هاقارةتل ا ظةلةيهعسس ص مذس عنع رةت قعلع ذالرنعث هةممعس عرظةؤةن ب دا، ص ؤاقتع
ذ؟ ظأيىمسئنع بعز «: ع بعلةن قاراص مذنداق دئدع    نةزعر عزدة آعحعكعثدعن تةربعيلةص حوث قعلمعدذقم

عزدة تذرغذزذص ؤة ظأيىم يةنع بعلعص قويغعنكع سئنع بعز ظعحعمعزدة، ظارعمعزدا آأص يعلالر تذرمعدعثمذ؟
دذق     وث قعل ةص ح ذزذص تةربعيل علعرعمعزدة ياتق ةرد     . آأرص اق ب ل تام ة يع ر نةحح اثا بع قا س ذق ؤة باش

آئيعن سةن قعلغان مذشذ نئمةتلعرعمعزنعث ظورنعغا بعزنعث ظعحعمعزدعن            . نئمةتلةردعنمذ هذزذرالندذردذق  

                                                 
  . ظايةتكعحة ـ 36 ـــ ـ25 سىرة تاها )1(
  .  ـ ظايةت35 سىرة قةسةس )2(
  .  ـ ظايةت46 سىرة تاها )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47 سىرة تاها )4(
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عرظةؤن مذنداق    . بعر آعشعنع ظألتىرؤةتتعث ؤة بعزنعث قعلغان ياخشعلعقعمعزغا تذزآورلذق قعلدعث           شذثا ص
  .»سةن تذزآورالردعنسةن: دئدع
 دعم مةن ظذ ظعشن «: مذسا ظئيتتع ادانالردعن ظع ةنع مةن بذالرنع قعلغان      ع قعلغان حئغعمدا ن ي

  . ؤاقتعمدا، اهللا تاظاال ماثا تئخع ؤةهعي قعلمعغان ؤة صةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع بةرمعضةن ظعدع
 سعلةردعن قورقذص، سعلةردعن قاحتعم، صةرؤةردعضارعم ماثا هئكمةت ظاتا قعلدع، مئنع صةيغةمبةر
ةؤةتتع       . عمدعكع ظعش بذرذنقعغا ظوخشعمايدذ   يةنع بذ قئت   قعلدع ةيغةمبةر قعلعص ظ . اهللا تاظاال مئنع ساثا ص

ظةضةر اهللا تاظاالغا قارشع    . قوتذلذص قالعمةن  ) اهللا تاظاالنعث غةزعؤعدعن   (ظةضةر مةن اهللا تاظاالغا بويسذنسام       
  . حعقسام هاالك بولعمةن

سةن ظعسراظعل ظةؤالدعنع قذل قعلدعث، : ئدعظاندعن مذسا ظةلةيهعسساالم صعرظةؤنضة يةنة مذنداق د
ذدذر  ة ش ث ظةن ان نئمعتع ةت قعلغ ا معنن ئنعث ماث ع   »س ان ياخشعلعقعث ؤة مئن ا قعلغ ةن ماث ةنع س  ي

ا،     ث ظورنعغ وث قعلغانلعقعثنع ةص ح ةؤالدع تةربعيل راظعل ظ دعث ظعس كعلعك قعل ذالرنع  . غا ظةس ظ
ذل   العدعغان ق لعرعثغا س يعن ظعش ة ؤة قع دعث خعزمةتلعرعثض ةتكارالر قعل ةؤالد .  ؤة خعزم راظعل ظ عنعث ظعس

ىتىن    ةؤالدعظعحعدعن بعر ظادةمضة قعلغان ياخشعلعقعث ص غا قعلغان ظةسكعلعكعثنعث ظورنعنع ظعسراظعل ظ
ة          ة نةرس دا هئحقانح ث ظالدع ان يامانلعقعثنع ذالرغا قعلغ علعقعث ظ ان ياخش ا قعلغ ئنعث ماث االمدذ؟ س باس

  . ظةمةس
 * * * * * * *  

 tΑ$s% ãβöθ tãö Ïù $ tΒ uρ > u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% > u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ sΨøŠ t/ ( βÎ) ΛäΖ ä. 

tÏΖ Ï%θ–Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô yϑ Ï9 ÿ… çµs9 öθ xm Ÿωr& tβθãèÉΚ tG ó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ ä3š/ u‘ > u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/#u tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) 

ãΝ ä3s9θß™ u‘ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ ä3ø‹ s9 Î) ×βθãΖôf yϑ s9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É−Î ô³yϑ ø9 $# É>Í øó yϑ ø9$# uρ $tΒ uρ !$ yϑ åκ s]øŠt/ ( β Î) ÷ΛäΖ ä. 

tβθè= É)÷è s? ∩⊄∇∪  
ع عرظةؤن ظئيتت ة؟ «: ص ةن نئم ارع دئض ةرنعث صةرؤةردعض ع.23»ظالةمل ا ظئيتت ذ «:  مذس ظ

ظةضةر سعلةر . صىتىن مةخلذقاتالرنعث صةرؤةردعضارعدذرظاسمانالرنعث، زئمعننعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع 
اثالر  عنعدعغان بولس ةقعقعي ظعش ة .24»ه عرظةؤن حأرعسعدعكعلةرض اؤابعنع («:  ص ذنعث ج ) ظ

 -سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر ؤة سعلةرنعث ظاتا ) ظذ(«:  مذسا ظيتتع.25دئدع» ظاثالؤاتامسعلةر؟
ارعدذر ث صةرؤةردعض ع  .26»بوؤاثالرنع عرظةؤن ظئيتت ةن «: ص ة ظةؤةتعلض ذ(سعلةرض ة ) ب ةلحع ظةلؤةتت ظ

مةشرعقنعث، مةغرعبنعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع مةخلذقاتنعث ) ظذ(«:  مذسا ظئيتتع.27»مةجنذندذر
   .28»ظةضةر سعلةر حىشعنعدعغان بولساثالر. صةرؤةردعضارعدذر

دعن     ةك هةددع عرلعقعدعن، ب عرظةؤننعث آاص اال ص ار   اهللا تاظ دعن ؤة ظعنك عص آةتكةنلعكع ظئش
دذ    داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ لعرعدعن خ ع : قعلعش عرظةؤن ظئيتت ةن «: ص ارع دئض ةرنعث صةرؤةردعض ظالةمل

:  صعرظةؤننعث مذنداق دئيعشعدعكع سةؤةب بذرذن ظذ قةؤمعضةن مذنداق دةيدعغانلعقع ظىحىندذر            »نئمة؟
ع عرظةؤن ظئيتت اتتعالر«: ص ع آ دعن باش ! ظ ةن ظأزةم ةن  م ارلعقعنع بعلمةيم ث ب ر ظعالهنع ة بع  ))1قا يةن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38 سىرة قةسةس )1(
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   دع ةت قعل ذنعثغا ظعتاظ ةؤمع ظ وللعغانلعقتعن، ق ةؤمعنع ض عرظةؤن ق ار  ))1ص االنع ظعنك ذالر اهللا تاظ ةنع ظ  ي
ع      وق دةص ظوياليتت ارع ي قا صةرؤةردعض عرظةؤندعن باش ث ص ع ؤة ظأزلعرعنع االم  . قعالتت ا ظةلةيهعسس مذس

ة ة : صعرظةؤنض ةن هةقعقةت ةيغةمبةرمةن  م ةن ص ارع ظةؤةتك ةرنعث صةرؤةردعض دا،  ))2ن ظالةمل ةن ؤاقتع  دئض
  . دةص ظويلعغان ظذ آعشعث آعم؟ دئدعظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعمةندعن باشقا ظأزعنع : صعرظةؤن ظذنعثغا

دع  ان قعل العملعرع باي ةص ظ ةلةص ؤة خةل دعغانلعقعنع س ذنداق بولع عنعث مذش ةتنعث مةنعس ذ ظاي . ب
ظذالر صعرظةؤنضة آئلعص اهللا تاظاال تةرعصعدعن ؤةهيع            (: بذ ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث     : ددعهةتتا سذ 

عرظةؤن ) قعلعنغان نةرسعلةرنع يةتكىزضةندعن آئيعن   » ظع مذسا، سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر آعم؟  «: ص
شةآعل  ) ة مذناسعب  ظأزعض (صةرؤةردعضارعمعز شذنداق زاتتذرآع، هةممة نةرسعضة           «: مذسا ظئيتتع  ،  دئدع

دع،  ا قعل علعرعنع  (ظات ايدعلعنعدعغان نةرس ع، ص ذالرغا ياشاش يوللعرعن دعن ظ ةتتع) ظان ةن ))3»آأرس  دئض
  .  دئدعظايعتعنعث مةنعسع بعلةن ظوخشاشتذر،

وظالع      ذ س ورعغان ب عرظةؤننعث س العمالردعن آعمكع ص ان ظ دعن بولغ م ظةهلع قا ظعلع اآع باش مةنتعقشذناش ي
ارعن قان       صةرؤةردعض عز خاتاالش ذ شةآس ا، ظ وظالعدذر، دةص قارعس ورعغان س دعن س داق زات ظعكةنلعكع عث قان

دذ عرظةؤن . بولع ع، ص ع(حىنك تعن، ظةآسعحة   ) ظاسمان ؤة زئمعنن ا ظعشةنمةس ر زاتنعث بارلعقعغ ان بع ياراتق
ار ؤة بعرلعكع              ث ب ذق اهللا تاظاالنع ةن تذرذقل اتالر آةلتىرىلض اآعت ـ ظعسص ارلعق ص ذنعثغا ب ىتىنلةي  ظ ع ص ن

ذظال         دة س ةنلعكع هةققع داق زات ظعك ارعنعث زادع قان ذ صةرؤةردعض ة قانداقم ذ يةن ا، ظ ان تذرس ار قعلغ ظعنك
  سورايدذ؟

االمدعن   ا ظةلةيهعسس عرظةؤن مذس ارع ص ةرنعث صةرؤةردعض دا، ظالةمل ورعغان ؤاقتع ذظال س دة س  هةققع
ذ ظاسمانالرن «: مذسا ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا مذنداق دئدع         ذالرنعث ظارعسعدعكع ظ عث، زئمعننعث ؤة ظ

ةنع ظةضةر   »ظةضةر سعلةر هةقعقعي ظعشعنعدعغان بولساثالر ، صىتىن مةخلذقاتالرنعث صةرؤةردعضارعدذر   ي
نع            ذالرنعث هةممعس ذ ب ا، ظ دعغان بولس اث بولع ىحع ظ ل ؤة حىشةنض ىحع دع ةقعقعي ظعشةنض علةردة ه س

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظعالهعنعث    . غعنعنع قعلغذحع زاتتذر  ياراتقذحع، بذالرنعث ظعضعسع ؤة بذالردا خالع        
اآع هةرعكةتلعنعدعغان             . هئح شئرعكع يوقتذر   ظذ بارلعق نةرسعلةرنع، ظاسمان ؤة ظذنعثدعكع هةرعكةتسعز ي

ةر،                        ا، دةل ـ دةرةخل اغ ـ دةري اؤانالر، ت أل ـ باي ز، ح دعكع دئثع ع ؤة ظذنعث ذزالرنع، زئمعنن ذق يولت نذرل
أسىملىآلةر ؤة مئؤعلةرنع، ظاسمان ـ زئمعننعث ظارعسعدعكع هاؤا، ظذحار قوشالرنع ؤة بذنعثدعن    هايؤانالر، ظ

اراتتع    علةرنع ي قا نةرس اش        . باش ذنعثغا ب ذنغذحع ؤة ظ ذيرذقعغا بويس ث ب ع اهللا تاظاالنع ذالرنعث هةممعس ب
  . ظةضكىحع نةرسعلةردذر

، مذسا ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلغان،       بذ ؤاقتعدا صعرظةؤن قئشعدعكع دألةتمةن آعشعلعرعضة قاراص      
دع      داق دئ تا مذن ان ظاساس ار قعلغ ذنع ظعنك ان ؤة ظ خعرة قعلغ اؤابعنع («: مةس ذنعث ج ) ظ

علةر؟ ةيران     »ظاثالؤاتامس عدعن ه ار دئضةن ضعص اله ب ر ظع قا بع دعن باش ة مةن ذنعث سعلةرض ةنع سعلةر ب ي
ذ («: ئدع قالمعدعثالرمذ؟ مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق د         سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر ؤة ) ظ

عرظةؤن ؤة ظذنعث زامانعسعدعن           » بوؤاثالرنعث صةرؤةردعضارعدذر -سعلةرنعث ظاتا  ةنع ظذ سعلةرنع، ص ي
  . بذرذن ظأتكةن ظاتا ـ بوؤاثالرنع ياراتقان زاتتذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع104 سىرة ظةظراف )2(
  .  ـ ظايةتلةر50 ـــ ـ49 سىرة تاها )3(
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 »تة مةجنذندذرظةلحع ظةلؤةت) بذ(سعلةرضة ظةؤةتعلضةن «: صعرظةؤن ظادةملعرعضة مذنداق دئدع
  .يةنع ظذ ظأزعنعث مةن صعرظةؤندعن باشقا بعر ظعالهنعث بارلعقعنع دةؤا قعلغان دةؤاسعدا ظةقعلسعزدذر

داق       ة مذن ذرذلغان آعشعلةرض ىبهعلةندىرىلىص قايمذقت عدعن ش عرظةؤن تةرعص االم ص ا ظةلةيهعسس مذس
ظةضةر . قاتنعث صةرؤةردعضارعدذرمةشرعقنعث، مةغرعبنعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع مةخلذ) ظذ(«: دئدع

اثالر  عنعدعغان بولس علةر حىش اآع   »س ذن ي ذزالر بولس دعغان يذلت ةيلع هةرعكةتلةنمةي ذ، م ةنع ظ  ي
تعش          رعص آئ ةغرعبنع آع ع، م ش ظورن ذزالرنعث حعقع رعقنع يذلت ذن، مةش ذزالر بولس دعغان يذلت هةرعكةتلعنع

ةردع   اهللا تاظاال مذشذ قانذنعيةت بعلةن يذل . ظورنع قعلدع  أزعنع   . تذزالرنع بئكعتتع ؤة بويسذندذرذص ب ظةضةر ظ
ذ   ذ دةؤاسعدا راستحعل بولسا، ب سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر ؤة ظعالهعثالر دةص ظويلعغان آعشع قعلغان ب
ذالرنعث حعقعش     ةغرعبنع ظ ع، م تعش ظورن رعص آئ ذزالرنعث آع ظعشالرنع تةتىرعسعضة قعلعص مةشرعقنع يذلت

 . ظورنع قعلعص باقسذن
دع      داق دئ ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ذنداق دئض االمنعثمذ ش راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب : اهللا تاظ

  ةن راهعم بعل عدا ظعب ارع توغرعس ذنع  مذنازعرعلصةرؤةردعض اهلعقع ظ ان صادعش ا قعلغ ث ظات كةن، اهللا نع ةش
ةن  راهعم بعل ادةم مذنازعرعلظعب ئلعص آةلضةن ظ ةمرذد(عشعشكة ظ ةنع ن دا نع آأرمعدعثم) ي ةينع زامان ذ؟ ظ

راهعم  عتعص (ظعب ا دةلعل آأرس ارعم « ): اهللا نعث بارلعقعغ ألىآنع(مئنعث صةرؤةردعض دذ، ) ظ تعرعلدىرةلةي
دذ) تعرعكنع( دع» ظألتىرةلةي ذ. دئ ذ «: ظ ألىآنع(مةنم ةن، ) ظ ةن) تعرعكنع(تعرعلدىرةلةيم » ظألتىرةلةيم

دع  ا      (دئ ادةمنع ح ع ظ ان ظعكك أآىم قعلعنغ ة ه ةمرذد ظألىمض ع    ن ألتىردع، بعرعن ع ظ ئلعص بعرعن قعرتعص آ
ةردع   راهعم ). قويذص ب ةتلعكعنع آأرىص   (ظعب ةمرذدنعث بذنداق هاماق ةن آىننع  «): ن تعن شةرقاهللا هةقعقةت
اققعن  غةربسةن ظذنع   ) خذدالعق دةؤاسع قعلعدعغان بولساث   (حعقعرااليدذ،   بذنداق  . (دئدع » تعن حعقعرعص ب

دا  اآعت ظالدع ز ظاحال ) ص عر ظئغع دع آاص اي قال دذ  . م ةت قعلماي ةؤمنع هعداي م ق عرظةؤن  ))1اهللا زالع ذثا ص  ش
ع ؤة       ابرذينع، آىحعن ىز ظ ث ي دا ظأزعنع ةي قالغان اآعت آةلتىرةلم داق ص ذص هئحقان ذب بول مةغل
االمغا         ا ظةلةيهعسس دذ ؤة مذس ايدا بئرع ا ص عم ماث داق قعلعش ذص، بذن كة بذرذل أآىمرانلعقعنع ظعشلعتعش ه

  :اهللا تاظاال صعرظةؤننعث بذ قعلمعشعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع. يلعدعتةسعر قعلعدذ دةص ظو
 * * * * * * *  

 tΑ$s% È Í. s! |N õ‹ sƒ ªB$# $ ·γ≈ s9 Î) “ Î ö xî y7 ¨Ζ n= yèô_{ z ÏΒ šÏΡθàfó¡yϑ ø9 $# ∩⊄∪ tΑ$s% öθs9 uρ r& y7 çG ø⁄Å_ & ó y´ Î/ 

&Î7 –Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏN ù' sù ÿ ÏµÎ/ β Î) |MΨ à2 š∅ÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ø9 r' sù çν$|Á tã # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$t7÷èèO ×Î7–Β ∩⊂⊄∪ 

tí u“ tΡ uρ … çν y‰ tƒ # sŒÎ* sù }‘ Ïδ â !$ ŸÒø‹ t/ tÍÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ tΑ$s% Z∼ yϑ ù= Ï9 ÿ… çµs9 öθ xm ¨β Î) # x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒÍãƒ βr& 

Ν ä3y_Í øƒ ä† ôÏiΒ Ν à6ÅÊö‘ r& Ïν Í ós Å¡Î0 # sŒ$ yϑ sù šχρã ãΒ ù' s? ∩⊂∈∪ (# ûθä9$s% ÷µ Å_ö‘ r& çν% s{r&uρ ô]yè ö/$# uρ ’ Îû È É !#y‰ yϑ ø9 $# 

tÎÅ³≈ xm ∩⊂∉∪ x8θè? ù' tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$−s y™ 5ΟŠ Ï= tæ ∩⊂∠∪  
دانغا «: صعرظةؤن ظئيتتع  ذم زعن دعغان بولساث، سئنع حوق ظةضةر مةندعن غةيرعنع ظعاله قعلعؤالع

روشةن دةلعل ) بةر ظعكةنلعكعمنع ظعسصاتاليدعغانمئنعث راست صةيغةم(«:  مذسا ظئيتتع.29»تاشاليمةن

                                                 
  .  ـ ظايةت258 سىرة بةقةر )1(
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ةممذ  ةن؟(آةلتىرس دانغا تاشالمس ع.30»)زعن عرظةؤن ظئيتت ةن «:  ص ا روش أزىث راست بولس ةر س ظةض
 .32 مذسا هاسعسعنع تاشلعؤعدع، ناضاهان ظوصظوحذق ظةجدعهاغا ظايالندع .31»دةلعلعثنع آةلتىرضعن 

ظاصظاق بولذص ) نذر حاقناص تذرعدعغان (، ناضاهان ظذ قارعغذحعالرغا قولعنع حعقعرعؤعدع) قوينعدعن(سا مذ
ةر «: حوثلعرعغا ظئيتتع ) قةؤمنعث(صعرظةؤن حأرعسعدعكع  .33آأرىندع ةن ظذستا سئهعرض ذ هةقعقةت ب
نئمة مةسلعهةت ) بذ هةقتة(ظذ سئهعر ظارقعلعق سعلةرنع زئمعنعثالردعن هةيدةص حعقارماقحع،  .34ظعكةن

علة  ع.35»ر؟بئرعس ذالر ظئيتت عنع(«:  ظ ذالرنعث ظعش ة ) ظ ن، شةهةرلةرض ةخعر قعلغع ت
ةرلةرنع ( ةؤةتكعن )سئهعرض علةرنع ظ ذحع آعش تا  .36يعقق ايعتع ظذس ا ناه ئنعث هوزذرذثغ ذالر س ظ

  .37»سئهعرضةرلةرنعث هةممعسعنع ظئلعص آةلسذن
يع      ةندعن آئ اجعز آةلض دا ظ اآعتنعث ظالدع ةقلعي ص ل ؤة ظ عرظةؤن دةلع االمنع  ص ا ظةلةيهعسس ن مذس

ارقعلعق        ش ظ ذنداق قعلع أتىص ؤة مذش قا ظ ةن بئسعقتذرذش ذقع بعل ع ؤة هوق ث آىح ا (ظأزعنع مذس
دعغان « :جعمعقتذرماقحع بولذص مذنداق دئدع   ) ظةلةيهعسساالمنع ةيرعنع ظعاله قعلعؤالع ظةضةر مةندعن غ

مئنعث («: ةيهعسساالم مذنداق دئدعبذ ؤاقتعدا مذسا ظةل »بولساث، سئنع حوقذم زعندانغا تاشاليمةن 
 »)زعندانغا تاشالمسةن؟(روشةن دةلعل آةلتىرسةممذ ) راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمنع ظعسصاتاليدعغان

ع عرظةؤن ظئيتت عن «: ص ع آةلتىرض ا روشةن دةلعلعثن أزىث راست بولس ةر س عنع ، »ظةض ا هاسعس مذس
يةنع ناهايعتع روشةن بولغان، صذتلعرع، حوث ظئغعزع  تاشلعؤعدع، ناضاهان ظوصظوحذق ظةجدعهاغا ظايالندع

   .لذق بعر يعالنغا ظايالندعقورقذنحبار ؤة 
 ذ قارعغذحعالرغا ) قوينعدعن(مذسا اهان ظ دع، ناض دعغان (قولعنع حعقعرعؤع ذر حاقناص تذرع ) ن

دع ذص آأرىن ظاق بول ول خذددع ظاينعث صارحعسعدةك ظاص ةنع ق دعغا ي اص تذرع ذر حاقن ظا( نن ذص ظاص ق بول
صعرظةؤن بةتبةختلعكع بعلةن ظعنكار ؤة تةرسالعق قعلعشقا يىزلعنعص ظةتراصعدعكع ظادةملعرعنعث          ). آأرىندع

ةر ظعكةن «: آاتتعباشلعرعغا مذنداق دئدع   ةن ظذستا سئهعرض عرظةؤن   بذ هةقعقةت ةنع ص مذسا سئهعر   :  ي
  . هعر قعلعص، آأرسةتتعآأرسعتعشتة ماهعر ظعكةن، دةص ظذالرغا بذ ظعشنع مأجعزة ظةمةس، سئ

ظاندعن صعرظةؤن ظذالرنع مذسا ظةلةيهعسساالمغا قارشع تذرذشقا ؤة ظذنع ظعنكار قعلعشقا قعزعقتذرذص      
دةص حعقارماقحع،  :مذنداق دئدع  ارقعلعق سعلةرنع زئمعنعثالردعن هةي ذ سئهعر ظ ة (ظ ذ هةقت ة ) ب نئم

لةرنعث دعللعرعنع ظأزعضة تارتعص، قئشعغا يةنع ظذ مذشذ ظعشع ظارقعلعق آعشع »مةسلعهةت بئرعسعلةر؟
الص    كىحعلةرنع توص ةر ؤة ظةضةش ةن ياردةمحعل ثالر  : آأصلعض تعدعندألعتع علةردعن   ظىس ص، س ة قعلع  غةلعب

اقحع  ع تارتعؤالم علعهةت        . دألعتعثالرن عمغا مةس ش قعلعش داق ظع عدا قان ذنعث توغرعس ا ظ علةر ماث ذثا س ش
  .بئرعسعلةر؟ دئدع

 ع ذالر ظئيتت ذ («: ظ ة ) الرنعث ظعشعنعظ ن، شةهةرلةرض ةخعر قعلغع ةرلةرنع(ت ذحع )سئهعرض يعقق
ئلعص ، آعشعلةرنع ظةؤةتكعن  ةرلةرنعث هةممعسعنع ظ ظذالر سئنعث هوزذرذثغا ناهايعتع ظذستا سئهعرض

ذن ة  »آةلس ذالر صعرظةؤنض ةنع ظ ةتتا      :  ي عنع ه عنعث ظعش ذنعث قئرعندعش االم ؤة ظ ا ظةلةيهعسس ةن مذس س
ةهةر  ث ش ان     دألعتعثنع ذ قعلغ دعغان ؤة ظ ع تذراالي ذنعثغا قارش دعن ظ ع رايونلعرع لعرعدعن ؤة هةرقايس

ةدةر آئحعكتىرضعن    ناهايعتع ظذستا سئهعرضةرلةر  سئهعرنع قعالاليدعغان    سئهعرضةرلةر  . ( يعغلعص بولغانغا ق
ة دع     ) آةلس دذ، دئ ذص بولع اثا مةنس ة س ةن ؤة غةلعب ة قعلعس ةن غةلعب ذالرنعث مةسلعهةت . س عرظةؤن ب ة ص عض

  . قوشذلدع
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اآعتلعرع           دانغا توصلعنعشع ؤة اهللا تاظاالنعث مأجعزعلعرع، هأججةت ـ ص بارلعق آعشعلةرنعث بعر مةي
ة              ذالرنعث آأثلعض اال ظ ىن اهللا تاظ ع ظىح دانغا حعقعش ذص مةي كارا بول دىزدة ظاش ىص ـ آىن ة آ آعشعلةرض

  . مذشذنداق مةسلعهةت بئرعشنع سالدع
 * * * * * * *  

 yì Ïϑ àfsù äο u ys ¡¡9 $# ÏM≈ s)‹Ïϑ Ï9 5Θöθ tƒ 5Θθè= ÷è ¨Β ∩⊂∇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅ yδ ΛäΡ r& tβθãè Ïϑ tG øg’Χ ∩⊂∪ $ uΖ̄= yè s9 ßìÎ7 ®KtΡ 

nο u ys ¡¡9 $# βÎ) (#θçΡ% x. ãΝ èδ tÎ7 Ï=≈ tóø9 $# ∩⊆⊃∪ $£ϑ n= sù u !% y` äο u ys ¡¡9$# (#θä9$s% tβ öθtã ö ÏÏ9 ¨ É r& $ uΖs9 # ·ô_{ βÎ) $ ¨Ζä. ßøt wΥ 

tÎ7 Ï=≈ tóø9 $# ∩⊆⊇∪ tΑ$ s% öΝ yè tΡ öΝ ä3¯ΡÎ) uρ # ]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÎ/§ s) ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ tΑ$ s% Μ çλm; # y›θ–Β (#θà) ø9 r& !$ tΒ ΛäΡ r& tβθà)ù= –Β ∩⊆⊂∪ 

(# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$ t7Ïm öΝ ßγ§‹ ÅÁÏã uρ (#θä9$ s% uρ Ïο ¨“ ÏèÎ/ tβ öθtã ö Ïù $ ¯Ρ Î) ßós uΖ s9 tβθç7 Ï=≈ tóø9 $# ∩⊆⊆∪ 4’ s+ ø9r' sù 4 y›θãΒ çν$|Á tã # sŒÎ* sù }‘ Ïδ 

ß# s)ù= s? $tΒ tβθä3Ïùù' tƒ ∩⊆∈∪ z’ Å+ ø9 é' sù äο u ys¡¡9 $# tÏ‰Åf≈ y™ ∩⊆∉∪ (#ûθ ä9$s% $ ¨Ζ tΒ#u Éb> uÎ/ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb> u‘ 4 y›θãΒ 

tβρã≈ yδ uρ ∩⊆∇∪   
سعلةر يعغعلعص «: آعشعلةرضة .38مذظةييةن آىندعكع بةلضعلةنضةن ؤاقعتتا سئهعرضةرلةر توصالندع

ذ؟بولدذثال ذمكعن  رم عمعز م ذالرغا بويسذنذش ا ظ ب حعقس ةرلةر غالع ةر سئهعرض د» ظةض  .40 ـ      39عدئيعل
ذالر صعرظةؤنضة  ة «: سئهعرضةرلةر صعرظةؤننعث قئشعغا يئتعص آةلضةندة، ظ ة قعلساق بعزض ةر غةلعب ظةض

دذ، ظذنعث سعلةرضة مذآاصات بئرعلع(هةظة، ظذ حاغدا «:  صعرظةؤن.41دئدع» حوقذم مذآاصات بئرعلةمدذ؟
ذص قالعسعلةر ) ظىستعضة دعن بول ئقعن ظادةملعرعم ذم مئنعث ي دع» سعلةر حوق ذالرغا.42دئ ا ظ :  مذس

: ظذالر. ظذالر ظارغامحعلعرعنع، هاسسعلعرعنع تاشلعدع .43دئدع» !تاشاليدعغان نةرسةثالرنع تاشالثالر«
ةن قةسةمكع، بعز شةك « اتتعلعقع بعل عرظةؤننعث آ دع » ة قعلعمعز  شىبهعسعز غةلعب  ـ ص مذسا  .44دئ

لعدع،  عنع تاش ايلعنعص(هاسعس دعهاغا ظ ذ ظةج ع ) ظ علعرعنع يىتىؤةتت دذرما نةرس ذالرنعث ظوي  .45ظ
اردع سئ ة ب ةرلةر سةجدعض ذالر.46هعرض ارعغا «:  ظ ةرنعث صةرؤةردعض ث -ظالةمل ا ؤة هارذننع  مذس

  .48 ـ 47دئدع»  ظعمان ظئيتتذق-صةرؤةردعضارعغا 
  عسساالم بعلةن سئهعرضةرلةرنعث ظوتتذرعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدامذسا ظةلةيه

ذنازعرعنع   ةرلةرنعث ظوتتذرعسعدا بولغان م ةن معسعرلعق سئهعرض اال مذسا ظةلةيهعسساالم بعل اهللا تاظ
ان قعلدع     ةنع  (اهللا نعث نذرعنع   بذنداق قعلعشع معسعرلعقالر    . ظةظراف، تاها سىرعلعرعدة ؤة بذ سىرعدة باي ي

انلعرع  ؤع يا-يةنع يالغان (ظئغعزلعرع ) سالم دعنعنع ظع  آاصعرالر  غاندا، بعلةن ظأحىرمةآحع بول  ) داق بوهت
أز   نعث  اهللا،  يامان آأرضةن تةقدعردعمذ    ) بذنع( عرلعق     .غانلعقع ظىحىندذر  نذرعنع ظىستىن قعل      ظ ا بذ آاص مان

ةن ظعماننعث ظعشعدذر ىز      . بعل ذ ـ ي انكع يىزم ان قاح ةن ظعم عرلعق بعل ان  آاص ان هام ذرذص ظىحراشسا ظعم  ت
دذ  ة قعلع ة . غةلعب ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةق     :  مذن ز، ه ذم قعلعمع ا هذج ارقعلعق باتعلغ ةق ظ ز ه بع

دذ،   اهان يوقعلع دذ، باتعل ناض اتعلنع يوقعتع ذففارالر جاماظةسع (ب ع آ ار  ! ظ ذنع ب ار، خوت ةنع بالعسع ب الل
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ة ؤا  ) دةص أزىثالردعن سعلةرض ةن س ةت «)1( !يسىصةتلعض الم (هةقعق ةنع ظعس ل  ) ي دع، باتع ةنع (آةل ي
  . )2(دئضعن» باتعل هةقعقةتةن ظوثاي يوقعلعدذ. يوقالدع) آذفرع

دع    ئلعص يعغعل دعن آ ةهةر رايونلعرع ةر قايسع ش عرنعث ه ةرلةرمذ معس ث  . سئهعرض ذ زاماننع ذالر ش ظ
دع     ةرلعرع ظع اهعر سئهعرض تا ؤة م ةث ظذس انع ناهايعتعم  . ظ ذالرنعث س دع ظ أص ظع انعنعث  . ذ آ ذالرنعث س ظ

دانغا (آعشعلةرمذ شذ آىنع   . قانحعلعك ظعكةنلعكعنع اهللا تاظاال ظأزع بعلعدذ      توصلعنعشقا ظعنتعلدع ؤة   ) مةي
يةنع آعشعلةر هةق  »ظةضةر سئهعرضةرلةر غالعب حعقسا ظذالرغا بويسذنذشعمعز مذمكعن: مذنداق دئدع

اآع        تة بولسذن بعز هةقكة بويسذنذشعمعز         مةيلع سئهعرضةرلةر تةرةصتة بولسذن ي مذسا ظةلةيهعسساالم تةرةص
  . خةلق دئضةن صادعشاهعنعث دعنعدا بولعدذ) حىنكع. (مذمكعن، دئمعدع

سئهعرضةرلةر صعرظةؤننعث قئشعغا يئتعص آةلضةندةظذ .  يةنع صعرظةؤنضة حئدعر تعكعلعص بئرعلدع
ةمعر ـ ؤة                          ذغقانلعرعنع، ظ ذرذق ـ ت ةتحعلعرعنع، ظ لعرعنع ؤة   خعزم ةتنعث آاتتعباش ع، دأل زعرلعرعن

أزلعرع بذ   . ظةسكةرلعرعنعث هةممعسعنع يعغقان ظعدع    سئهعرضةرلةر ظذنعث ظالدعغا آعلعص ظذنعثدعن ظةضةر ظ
ئقعن آعشعلعرعدعن قعلعشنع   أزلعرعنع ظأزعنعث ي ات بئرعشنع ؤة ظ ة قعلسا، ظأزلعرعضة مذآاص ظعشتا غةلعب

ات بئرعلةمدذ؟ ظةض «: تةلةص قعلعص مذنداق دئدع     ذم مذآاص ة حوق ة قعلساق بعزض عرظةؤن   »ةر غةلعب  ص
دا «: ظذالرغا بذ جاؤابنع بةردع    ذنعث ظىستعضة (هةظة، ظذ حاغ دذ، ظ ات بئرعلع ة مذآاص سعلةر ) سعلةرض

يةنع سعلةر مئنعث ظةث يئقعن ظادةملعرعمدعن ؤة  »حوقذم مئنعث يئقعن ظادةملعرعمدعن بولذص قالعسعلةر
  . شذنعث بعلةن ظذالر ماهارةت آأرسعتعش مةيدانعغا آعردع. اشلعرعمدعن بولذص قالعسعلةرمئنعث سأهبةتد

ع ذالر ظئيتت ا«: ظ ع مذس اثنع! (ظ اآع  ) هاس ةن؟ ي اؤال تاشالمس ةن ظ ا (س  -ظارغامح
اؤال تاشالثالر     «: مذسا ،  »بعز ظاؤال تاشالمدذق؟   ) هاسعلعرعمعزنع ةلكع سعلةر ظ ان   ))3دئدع » !ب  بذ باي

  ). قعسقارتعؤئتعلدع(قعسقارتعلعصال ظئلعندع بذ يةردة 
دع   داق دئ ذالرغا مذن االم ظ ا ظةلةيهعسس الثالر «: مذس ةثالرنع تاش اليدعغان نةرس ذالر  »!تاش ظ

صعرظةؤننعث آاتتعلعقع بعلةن قةسةمكع، بعز شةك «: ظذالر. ظارغامحعلعرعنع، هاسسعلعرعنع تاشلعدع 
ز ة قعلعمع عز غةلعب دع» شىبهعس ةنع سئهدئ دعكع  ي علةرنعث ظعحع ع آعش ذ ضئص ةن ب ةرلةرنعث دئض عرض

ث  ش ص  ”: نادانالرنع ذ ظع دذ     اب اآع بولع دع ي ذنداق بول ةن ش أرمعتع بعل عنعث ه ة  “النع آعش ةن سأزعض  دئض
  . ظوخشاشتذر

دع        داق دئ ص مذن ان قعلع ةظرافتا باي ىرة ظ عنع س ذ قعسس اال ب امحعالرنع   : اهللا تاظ ا، ظارغ ذالر هاس ظ
أ علةرنعث آ الص آعش ذالرنع تاش دع، ظ علةرنع(زلعرعنع باغلع ةنع آعش ذالر  ) ي أحىتىؤةتتع، ظ اتتعق ح ق

ة ( علةرنعث آأزلعرعض وث ) آعش دعغان(ح ةتتعئس) آأرعنع ان   ))4هعرنع آأرس داق باي ادا مذن ىرة تاه  ؤة س
ةنع  (ناضاهان ظذالرنعث ظارغامحعلعرع، هاسعلعرع ظذالرنعث سئهرعدعن       ) ظذالر تاشلعغان ظعدع (: قعلدع ي
ئهع عرعدعنس دع   ) رنعث تةس دةك تذيذل ةتلعنعص مئثعؤاتقان ذنعثغا هةرعك دعن(، ظ دة  ) بذنعث ا ظأزع مذس

دع   ئس قعل ذنح ه ز  ، قورق ذنعثغا (بع ذقكع، ) ظ ةن     «ظئيتت تىنلىك قازعنعس ذم ظىس ةن حوق ورقمعغعن، س ، ق
ذالرنع       دذ، ظ ارتعص يذتذؤئتع ئهعرلعرعنع دةم ت ةتكةن س ذالرنعث آأرس ذ ظ لعغعن، ظ دعكعنع تاش ث قولذث

  . ))5»آأرسةتكعنع سئهعرضةرلةرنعث هئلعسعدذر، سئهعرضةرلةر قةيةرضة بارسا مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ
                                                 

  .  ـ ظايةت18 سىرة ظةنبعيا )1(
  .  ـ ظايةت81 سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع66 ـ ظايةت ؤة 65 سىرة تاها ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116ـ سىرة ظةظراف ) 4(
  .  ـ ظايةتكعحة69 ـــ ـ66 سىرة تاها ) 5(
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دع     داق دئ ىرعدة مذن ذ س اال ب لعدع، : اهللا تاظ عنع تاش ا هاسعس ايلعنعص (مذس دعهاغا ظ ذ ظةج ) ظ
ةنع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث هاسعسع          ظذالرنعث ظويدذرما نةرسعلعرعنع يىتىؤةتتع  معسعر زئمعنعنعث     ي

ةن    ئلعص آئلعنض ص ظ لعرعدعن يعغع ة تةرةص ةرلةرنعث(هةمم ذ  ) سئهعرض علعرعنعث بعرعنعم لعغان نةرس تاش
  . قويماي صىتىنلةي يذتذؤةتتع

ةربات بولدع    : اهللا تاظاال مذنداق دئدع  ، هةقعقةت ظاشكارا بولدع، ظذالرنعث آأرسةتكةن سئهعرلعرع ب
ذالر     ةردة ظ ذ ي عرظةؤن بعل   (ب ةنع ص ةؤمعي دا      ) ةن ق ان هال ار بولغ دع، خ ذص بول ة (مةغل ايتتع) شةهةرض ، ق

اردع  ة ب ةرلةر سةجدعض دع، سئهعرض ذالر دئ ذق «: ظ ان ظئيتت ارعغا ظعم ةرنعث صةرؤةردعض ا ؤة ، ظالةمل مذس
 دئضةن ظىمعد بعلةن ماهارةت     “غةلعبة قعلعدذ ” صعرظةؤن )1()»ظعمان ظئيتتذق(هارذننعث صةرؤةردعضارعغا  

دانعغان ي ةؤةب                  مةي ا ـ س داق بان ا، هئحقان ع بولس ذب بولذش ةرلةرنعث مةغل ةن سئهعرض ص ظةآةلض عغع
دع        ةت بول ىك هأجج اآعت ؤة آىحل ش، ص ر ظع ا بع دعغان آاتت ورذن قويماي كة ظ ةرلةر . آأرسعتعش سئهعرض

ذندع          ذنعثغا بويس ع ؤة ظ ان ظئيتت اغا ظعم ةيتتة مذس ر ص ذح بع ةل قعلغ ذنداق ه ارذن   . مذش ا ؤة ه مذس
اال ا     ظةلةيهعسس ان اهللا تاظاالغ ارع بولغ ةرنعث صةرؤةردعض ةن ظالةمل ةن ظةؤةتك أجعزة بعل ةت ؤة م مالرنع هةقعق
  . صعرظةؤن بولسا هئحكعم قالمعغان سةت رةسؤاحعلعققا حىشىص قالدع. سةجدة قعلدع

ذن     ةنعتع بولس علةرنعث ل ة آعش تعلةرنعث ؤة هةمم ث، صةرعش ة اهللا تاظاالنع عرظةؤن . صعرظةؤنض ص
أتىص ظذالرغا تةهدعد قعلعشقا     يئثعلضةندعن   آئيعن حوثلذق، تةرسالعق تأهمةت ؤة تذزآورلذق قعلعشقا ظ

مةن حوقذم    ،شىبهعسعزآع، ظذ حوقذم سعلةرضة سئهعرنع ظأضةتكةن حوثذثالر ظعكةن         : باشالص مذنداق دئدع  
، ظوث صذت   يةنع ظوث قول بعلةن سول صذتنع     ( حةص قعلعص    -سعلةرنعث قوللعرعثالرنع، صذتلعرعثالرنع ظوث     

آئسعص تاشاليمةن، سعلةرنع حوقذم خورما دةرةخلعرعضة ظاسعمةن، سعلةر قايسعمعزنعث           ) بعلةن سول قولنع  
اتتعق ؤة ظةث ظذزذن ظعكةنلعكعنع حوقذم           ) يةنع مئنعث ياآع مذسانعث صةرؤةردعضارعنعث    ( ظازابعنعث ظةث ق

علةر ةهةر )2( »بعلعس علةرنعث ش ذم س ذ حوق عر(ب ةنع معس ع ح) ي ةهةردعن دعك العنع ش ثالردا ظاه ئغع
ىن    رعش ظىح دةص حعقع عص  (هةي ةن بعرلعش ا بعل ةثالردذر   ) مذس عالنلعغان هعيل دعن ص داق  (ظال علةرنع قان س

  . )3(ظذزاققا قالماي بعلعسعلةر) جازااليدعغانلعقعمنع
 * * * * * * *  

 tΑ$s% óΟ çGΨ tΒ# u …çµ s9 Ÿ≅ ö6s% ÷βr& tβsŒ# u öΝä3 s9 ( … çµ̄Ρ Î) ãΝ ä.ã Î6s3 s9 “ Ï% ©!$# ãΝ ä3yϑ ¯= tæ u ósÅb¡9 $# t∃öθ |¡n= sù tβθçΗ s> ÷ès? 4 

£yè ÏeÜs% _{ ôΜä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& /ä3 n= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈n= ½z öΝä3¨Ψ t7 Ïk= |¹ _{uρ šÏèuΗ ød r& ∩⊆∪ (#θä9$s% Ÿω u ö |Ê ( !$ ¯Ρ Î) 4’ n< Î) $ uΖÎn/ u‘ 

tβθç7 Ï= s)ΖãΒ ∩∈⊃∪ $̄Ρ Î) ßìyϑ ôÜ tΡ β r& u Ï øótƒ $ uΖs9 $sΨ š/ z’ !$ uΖ≈ u‹≈sÜ yz βr& !$̈Ψ ä. tΑ ¨ρ r& tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪  
ة «: صعرظةؤن ذم سعلةرض ذ حوق ان ظئيتتعثالر، ظ ذرذص سعلةر مذساغا ظعم مةن رذخسةت قعلماي ت

ئهعرنع ظ  ةن، أس لعقعثالر ظعك ةتكةن باش دعغانلعقعمنع (ض داق جازاالي علةرنع قان اي ) س ذزذنغا قالم ظ
يةنع ظوث قولذثالر بعلةن سول صذتذثالرنع ( حةص قعلعص ـم ظوث بعلعسعلةر، قولذثالرنع، صذتذثالرنع حوقذ

ا ظاسعمةن ) ياآع سول قولذثالر بعلةن ظوث صذتذثالرنع  دع » آئسعمةن، هةممعثالرنع حوقذم دارغ  .49دئ
ةرلةر  ة («: سئهعرض ذ بعزض اهعغا ) بذنعثدعم ة صةرؤةردعضارعمعزنعث دةرض وق، بعز ظةلؤةتت ان ي هئح زعي

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة122 ـــ ـ118راف  سىرة ظةظ) 1(
  .  ـ ظايةت71 سىرة تاها ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123 سىرة ظةظراف ) 3(
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ذحعالرمعز ىن،  ب.قايتق انلعقعمعز ظىح ذحعالر بولغ ان ظئيتق ذرذن ظعم دعن ب اغا هةممع ز مذس ع
  .51 ـ 50دئدع» صةرؤةردعضارعمعزنعث خاتالعقلعرعمعزنع مةغصعرةت قعلعشعنع ظةلؤةتتة ظىمعد قعلعمعز

  صعرظةؤن بعلةن سئهعرضةرلةرنعث ظارعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدا
الدع د س ة تةهدع عرظةؤن سئهعرضةرلةرض ئلعص  س. ص ايدا ظ داق ص ذنعثغا هئحقان دع ظ الغان تةهدع

دع ذالرنعث     . آةلمع عرع ظ د سالغانس ذالرغا تةهدع عرظةؤن ظ ان (ص ا بولغ ع   ) اهللا تاظاالغ انع ؤة بويسذنذش ظعم
دع  ذ آىحةي دع      . تئخعم ةن ظع أتىرىلىص آةتك ع آ ذرلذقنعث صةردعس دعن آذص ذالرنعث دعللعرع ةؤةبع ظ ذالر . س ظ

ا ظةلة   ةن، مذس ةؤمع بعلمعض ةن ؤة        ق اردةم بةرض اال ي ةقةت اهللا تاظ عنع ص ةن نةرس ئلعص آةلض االم ظ يهعسس
ىن            اتالش ظىح ةنلعكعنع ظعسص تحعل ظعك ث راس ة ظأزعنع ةن هةقعقةتت ئلعص آةلض عدعن ظ ارع تةرعص صةرؤةردعض
ةنلعكعنع،                  ةت ظعك ر هةقعق دعغان بع دانغا حعقعراالي عنعثال مةي ةن آعش ص بةرض اآعت قعلع ةت ـ ص هأجج

  .هعرضةرلعككة داظعر بعلعملعرع ظارقعلعق حىشعنعص يةتكةن ظعدعظأزلعرعنعث سئ
دع    داق دئ ذالرغا مذن عرظةؤن ظ ذثا ص ان «:  ش اغا ظعم علةر مذس ذرذص س اي ت ةت قعلم ةن رذخس م

ثالر دع    ظئيتتع م ظع دعن رذخسةت سورذشذثالر الزع دا مةن اقحع بولغان ان ظئيتم ذنعثغا ظعم ةنع سعلةر ظ . ي
مةن سعلةرضة رذخسةت قعلسام ظاندعن ظعمان    . تعن ظعمان ظئيتساثالر بولمايتتعمئنعث مةسلعهةتعمنع ظالماس 

دع  رةك ظع ةن . ظئيتعشعثالر، بولمعسا ظئيتماسلعقعثالر آئ ا(حىنكع، م ارلعق آعشع ماث بويسذنعدعغان ) ب
  . هاآعممةن
 ،ةن لعقعثالر ظعك ةتكةن باش ئهعرنع ظىض ة س ذم سعلةرض ذ حوق داق (ظ علةرنع قان س

دعغان علةر ) لعقعمنعجازاالي اي بعلعس ذزذنغا قالم ة آعشع     ظ ةنلعكعنع هةمم عز ظعك ذنعث ظورذنس ةنع ظ ي
حىنكع، سئهعرضةرلةر ظذ آىندعن بذرذن مذسا ظةلةيهعسساالم    . بعلعدعغان صعرظةؤننعث قعلغان حوثحعلعقعدذر   

ذالرغا سئهع    داق قعلعص ظ ا ظةلةيهعسساالم قان ا، مذس ان تذرس ئلعص باقمعغ ة آ ر يةرض ةن بع ةتكةن بعل ر ظأض
  . سئهعرضةرلةرنعث باشلعقع بولسذن؟ ظازراق ظةقلع بار آعشع بذ ضةصنع هةرضعزمذ دئمةيدذ

ا       عؤئتعدعغانلعقع ؤة دارغ ذتلعرعنع آئس ع ؤة ص ذالرنعث قوللعرعن ذالرغا ظ عرظةؤن ظ دعن ص ظان
ذثالرنع، صذتذثالرنع حوقذم ظوث     : ظاسعدعغانلعقع بعلةن تةهدعد سئلعص مذنداق دئدع      حةص قعلعص   –قول

ذتذثالرنع       ( وث ص ةن ظ ذثالر بعل ول قول اآع س ذتذثالرنع ي ول ص ةن س ذثالر بعل وث قول ةنع ظ عمةن، ) ي آئس
  . »هةممعثالرنع حوقذم دارغا ظاسعمةن

ة (« :سئهعرضةرلةر مذنداق دئدع   وق ) بذنعثدعمذ بعزض ان ي ةنع بذ بعزضة هئحقانداق زعيان      هئح زعي  ي
   .ا قعلمايمعزبعز بذنعثغا صةرؤ. آةلتىرةلمةيدذ
بعز ظةلؤةتتة صةرؤةردعضارعمعزنعث دةرضاهعغا قايتقذحعالرمعز  يةنع ظاخعر قايتعدعغان جاي بولسا

ا حعقارمايدذ          . اهللا تاظاال تةرعصعدذر    ظذنعثغا سئنعث   . اهللا تاظاال آعشعنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع يوقق
  .ظارعدا بعزضة تولذق ظةجعر بئرعدذظذ صات . بعزضة قعلغان قعلمعشلعرعثمذ مةخصعي قالمايدذ

بعز مذساغا هةممعدعن بذرذن ظعمان ظئيتقذحعالر بولغانلعقعمعز ظىحىن، : شذثا ظذالر مذنداق دئدع
يةنع بعز قعبتع  »صةرؤةردعضارعمعزنعث خاتالعقلعرعمعزنع مةغصعرةت قعلعشعنع ظةلؤةتتة ظىمعد قعلعمعز

بولغانلعقعمعز ظذحىن اهللا تاظاالنعث بعزنعث بذندعن بذرذن قعلعص      قةؤمع ظعحعدة بذرذن ظعمان ظئيتقانالردعن   
ذناهلعرعمعزنع ؤة   الغان ض عدا   س عث ظارقعس ع مةجببذرلعش ئنعث بعزن ةتكةنلعكعمعز  س ئهعر آأرس  نعس

  . شذنعث بعلةن صعرظةؤن ظذالرنعث هةممعسعنع ظألتىرىؤةتتع).  قعلعشنع ظةلؤةتتة ظىمعد قعلعمعزمةغصعرةت(
* * * * * * *   
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 * !$uΖ ø‹ xm÷ρ r&uρ 4’ n< Î) # y›θãΒ ÷β r& Î ó r& ü“ ÏŠ$t6 ÏèÎ/ /ä3¯Ρ Î) tβθãèt7 −F–Β ∩∈⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘ r' sù ãβ öθtã ö Ïù ’ Îû È É !#y‰ yϑ ø9$# 

tÎÅ³≈ xm ∩∈⊂∪ ¨βÎ) ÏIω àσ̄≈ yδ ×πtΒ ÏŒö Å³s9 tβθè=‹ Ï= s% ∩∈⊆∪ öΝåκ ®ΞÎ) uρ $ uΖ s9 tβθÝà Í←!$ tós9 ∩∈∈∪ $ ¯Ρ Î) uρ ìì‹ Ïϑ pgm: tβρâ‘ É‹≈ xm ∩∈∉∪ 

Ν ßγ≈ sΨ ô_ u÷z r'sù ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθãŠãã uρ ∩∈∠∪ :—θãΖ ä. uρ 5Θ$s) tΒ uρ 5ΟƒÍ x. ∩∈∇∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. $yγ≈ sΨ øOu‘ ÷ρ r&uρ û É_ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) ∩∈∪  
سعلةر ظةلؤةتتة . ظئلعص ظاتالنغعن) يةنع ظعسراظعل ظةؤالدعنع(آئحعدة بةندعلعرعمنع «: بعز مذساغا

دذ يةنع صعرظةؤن ظأز قة (قوغلعنعسعلةر،  وغالص حعقع . 52دةص ؤةهيع قعلدذق » )ؤمع بعلةن سعلةرنع ق
ع ة رص كةر(ظةؤن شةهةرلةرض ةؤةتتع ) ظةس لعغذحعالرنع ظ ع  (.53توص عرظةؤن ظئيتتعك علةر «) ص ذ آعش ب

بعز  .55 ظذالر هةقعقةتةن بعزنعث ظاححعقعمعزنع آةلتىرىص قويدع.54هةقعقةتةن بعر ظوحذم ظادةملةردذر
باغالردعن، ) يةنع صعرظةؤن بعلةن ظذنعث قةؤمعنع(الرنع ذ بعز ظ.56»اتحان جاماظةمعزهةقعقةتةن ظئهتعي

 شذنداق قعلعص ظذالرنع ظعسراظعل .58 ـ 57ق ؤة ظئسعل تذرالغذدعن ظايرعؤةتتذخةزعنعلةردعن ،بذالقالردعن
  .59ظةؤالدعغا معراس قعلعص بةردذق

  غرعسعداظعسراظعل ظةؤالدعنعث معسعردعن حعقعص آئتعشع تو
ذردع  ر مةزضعلضعحة ت ذزذن بع مذسا ظةلةيهعسساالم معسعردا . مذسا ظةلةيهعسساالم معسعردا خئلع ظ

اآعتلعرعنع آةلتىردع     ظذالر  . تذرغان شذ ؤاقعتالردا صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظادةملعرعضة اهللا تاظاالنعث هأججةت ـ ص
ازاب ؤة    ) شذثا . (عق قعلدع يةنعال حوثلذق ؤة تةرسال) شذ هأججةت ـ صاآعتالرنعث ظالدعدعمذ ( ةقةت ظ ظذالر ص

شذثا اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظعسراظعل ظةؤالدعنع ظئلعص آئحعدة معسعردعن        . جازاغا اليعق بولدع  
حعقعص آئتعشكة ؤة ظأزع تةرةصتعن قةيةرضة ظئلعص بئرعشقا بذيرذلسا، ظذالرنع شذ يةرضة ظئلعص بئرعشقا                

ذيرذدع اال. ب ا ظةلةيهعسس دع مذس نع قعل ذيرذغان ظعش ارع ب عرظةؤننعث  . م صةرؤةردعض ةؤالدع ص راظعل ظ ظعس
قةؤمعدعن نذرغذنلعغان زعبذ ـ زعننةتلةرنع ظارعيةتكة ظئلعص بولغاندعن آئيعن مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرنع    

  . ظئلعص حعقعص آةتتع
ظئلعص  ) معسعردعن (آأصلعضةن تةصسعرشذناس ظالعمالر مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظعسراظعل ظةؤالدعنع        

دذ      ةمما مذجاهعد  . حعقعص آةتكةن ؤاقعت ظاي تذغقان ؤاقعت ظعدع، دةي ظذ آئحعسع ظاي تذتذلذص قالغان      : ظ
  .  توغرعسعنع بعلضىحع اهللا تاظاالدذر. دةيدذظعدع،

ورعغاندا،        ةنلعكعنع س ةردة ظعك عنعث قةي االمنعث قةبرعس ذف ظةلةيهعسس االم يذس ا ظةلةيهعسس مذس
ةردع           ظعسراظعل ظةؤال  ةبرعنعث ظورنعنع آأرسعتعص ب ال ظذنعثغا ق مذسا  . دع قةؤمعدعن بولغان بعر قئرع ظاي

أتىردع ة آ ةن بعلل ةؤالدع بعل راظعل ظ اؤذتنع ظعس االم ت ا . ظةلةيهعسس ذتنع مذس ة تاب ةزع رعؤايةتت ب
دع   ان قعلعن ةن دةص باي أزعال آأتىرض االم ظ ذرذن ظةض  . ظةلةيهعسس اتعدعن ب االم ؤاص ىف ظةلةيهعسس ةر يىس

ص     ئلعص حعقع ة ظ ةن بعلل أزلعرع بعل اؤذتعنع ظ ث ت ة، ظأزعنع ص آةتس عردعن حعقع ةؤالدع معس راظعل ظ ظعس
بعرمذ ظادةمنعث    ) شةهةردة ظعسراظعل ظةؤالدعدعن   (ظةتعسع تاث ظاتقاندا    . آئتعشكة ؤةسعيةت قعلغان ظعكةن   

دع   ايعتع ظاحعققالن عرظةؤن ناه ةن ص انلعقع آأرض عرظة. قالمعغ ارةت  اهللا تاظاالنعث ص االك قعلعشتعن ظعب ؤننع ه
الص   اتتعق غةزعصع ظذنع ظةسكةر توص ةؤالدعغا بولغان ق عرظةؤننعث ظعسراظعل ظ هأآمع بولغانلعقع ظىحىن، ص
ذالرنعث   دع ؤة ظ ة ظةؤةتعشكة سةؤةبحع بول ارمةنلعرعنع تعزال شةهةرض ارلعق ظاتارمةن حاص آئلعش ظىحىن ب

دع   الن قعل ذالرنع ظع دة مذن علة«: ظعحع ذ آعش ةردذر ب ذم ظادةمل ر ظوح ةن بع ا ر هةقعقةت ةنع ظازغعن  ي
  .آعشعلةردذر
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ظذالر هةقعقةتةن بعزنعث ظاححعقعمعزنع آةلتىرىص قويدع يةنع ظذالر داظعم بعزنعث ظاححعقعمعزنع 
دذ ةلتىرىص قويع ةمعز . آ ان جاماظ ةن ظئهتعياتح ز هةقعقةت ذالرنعث   »بع دا ظ داق حاغ ةر قان ز ه ةنع بع  ي
  . ظعهتعيات قعلعص تذرذشعمعز الزعمدذريامانلعقلعرعدعن

ةتنعث مةنعسع         ذ ظاي ذص ب ةن ظوق ةت بعل ل قعراظ ر خع قا بع ةتنع باش ذ ظاي العملعرع ب ةلةص ظ ىم س ر تىرآ  بع
دة عرظةؤن: هةققع علةردذرمعز  : ص ان آعش ز قورالالنغ اي                 . بع لعنع قويم لع ـ ؤةس ذالرنعث ظةس ةن ظ م

دع   ةن ظع ةن، دئض ئكعن. (يوقاتماقحعم راظعل) ل أزع ؤة      ظعس ةن ظ ازا بعل ان ج ىزمةآحع بولغ ةؤالدعغا يىرض  ظ
  .  دةيدذظةسكةرلعرع جازاالندع دئضةنلعك بولعدذ،

 ةؤمعنع (الرنع ذبعز ظ ذنعث ق ةن ظ عرظةؤن بعل ةنع ص ةردعن ؤة ) ي ذالقالردعن، خةزعنعل اغالردعن، ب ب
ايرعلعص جةهةنن    ظئسعل تذرالغذدعن ظايرعؤةتتذق  ظذالر شذ   . ةمضة آعردع   يةنع ظذالر مذشذ نئمةتلةردعن ظ

ا      ظئسعل تذرالغذالرنع، باغذ ـ بوستانالرنع، دةرياالرنع، مال ـ دذنياالرنع، رعزعقالرنع، صادعشاهلعقنع ؤة آاتت
  .شان ـ شأهرةتلعرعنع دذنيادا قالدذرذص آةتتع

شذنداق قعلعص ظذالرنع ظعسراظعل ظةؤالدعغا معراس قعلعص بةردذق مذنداقاهللا تاظاال بذ هةقتة  
ةنع ظعسراظعل ظةؤالدعنع     (بوزةك قعلعنغان قةؤمنع       : دئدع نعث  عزئمعن) شام (بعز بةرعكةتلعك قعلغان       ) ي

ةنع هةممةتةرةصكة   (شةرق تةرةصلعرعضة ؤة غةرب تةرةصلعرعضة         ظعسراظعل ظةؤالدع سةؤر    . ؤارعس قعلدذق   ) ي
عرظةؤن      قعلغانلعقلعرع ظىحىن، صةرؤةردعضارعثنعث 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
رع  دذق   ) ظئكعنزارلعقلع ران قعل ع ؤةي ز  )1( ن عر (بع ةت    ) معس ا مةرهةم وزةك قعلعنغانالرغ دا ب زئمعنع

نع، ظ  حعالردعن قعلعش ذالرنع يولباش ز، ظ رادة قعلعمع نع ظع ةؤمعنعث قعلعش ذنعث ق عرظةؤن ؤة ظ ذالرنع ص
 قذؤؤةتكة ظعضة قعلماقحعمعز،     –آىح   ظذالرنع معسعر زئمعنعدا  ،  ؤارعس قعلعشنع ظعرادة قعلعمعز   ) مىلكعضة(

دعن قورقعدعغان  ) يةنع بوزةك قعلعنغانالر  (هامانغا ؤة ظذالرنعث قوشذنعغا ظذالر      ) ؤةزعرع(بعز صعرظةؤنضة،   
  .)2(آأرسعتعمعز) دعنع معسعرغا هأآىمران قعلعشنعيةنع ظعسراظعل ظةؤال(نةرسعنع 

 * * * * * * *  
 Ν èδθãè t6ø? r' sù šÏ% Î ô³–Β ∩∉⊃∪ $£ϑ n= sù # u ü s? Èβ$yèôϑ yfø9 $# tΑ$s% Ü=≈ ys ô¹ r& # y›θãΒ $̄Ρ Î) tβθä. u‘ ô‰ ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% 

Hξ x. ( ¨βÎ) z Éë tΒ ’ Ïn1u‘ ÈÏ‰ ÷κ u y™ ∩∉⊄∪ !$ sΨ øŠxm ÷ρr' sù 4’ n< Î) # y›θãΒ Èβ r& > Î ôÑ$# x8$|Áyè În/ u óst7 ø9 $# ( t,n= xΡ $$sù tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5−ö Ïù 

ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∉⊂∪ $ sΨ ø s9ø— r& uρ §ΝrO tÍ yz Fψ $# ∩∉⊆∪ $ uΖøŠ pgΥr&uρ 4 y›θãΒ tΒ uρ ÿ… çµ yè̈Β tÏèuΗ ød r& ∩∉∈∪ ¢ΟèO $sΨ ø% u øî r& 

tÍ yz Fψ$# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Ν èδã nYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩∉∠∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθ çλm; â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Ïm §9$# ∩∉∇∪  
 ظعككع .60ظذالرنع آىن حعققان حاغدا قوغالص حعقتع) يةنع صعرظةؤن بعلةن ظذنعث قوشذنع(ظذالر 

غدا،  بعرعنع آأرىص تذرذشقان حا-بعر ) يةنع صعرظةؤن توصع بعلةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث توصع(توص 
دع ) يةنع صعرظةؤن بعلةن قوشذنع : (ظذالر«: مذسانعث ظادةملعرع  » بعزضة حوقذم يئتعشعؤالعدعغان بول

صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةن ) يةنع هةرضعز يئتعشةلمةيدذ(ظذنداق بولمايدذ «: مذسا ظئيتتع .61دئدع
ذرغعن هاس«:  بعز مذساغا.62»باشاليدذ) قذتذلذش يولعغا(بعلةن بعللة، مئنع  » اث بعلةن دةرياغا ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت137 سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر6 ـــ ـ5 سىرة قةسةس )2(
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قعسمع حوث ) هةر بعر يئرعلغان(دةريا يئرعلدع، ) مذسا هاسعسع بعلةن ظذرذؤئدع(دةص ؤةهيع قعلدذق، 
دع ذص قال دةك بول ر .63تاغ ع بع ذرذه ظعككعنح تذردذق ض ة يئقعنالش ذ يةرض ةن (نع ب عرظةؤن بعل ةنع ص ي

مذسا بعلةن ظذنعث هةمراهلعرعنع  .64)ضىزدذققوشذنعنع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث ظارقعسعدعن دةرياغا آعر
 .66غةرق قعلدذق) يةنع صعرظةؤن بعلةن قةؤمعنع(نع ضذرذه ظاندعن ظعككعنحع .65صىتىنلةي قذتقذزدذق

ظعبرةت بار، ظذالرنعث ) حوث(ظةلؤةتتة ) يةنع صعرظةؤن بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث غةرق بولذشعدا(بذنعثدا 
ذحع بول  ان ظئيتق ع ظعم دعتولعس ايعتع  .67مع ذر، ناه ةن غالعبت ارعث هةقعقةت ئنعث صةرؤةردعض س

  .68مئهرعباندذر
صعرظةؤننعث ظعسراظعل ظةؤالدعنعث آةينعدعن قوغلعشع، صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث سذغا 

  حأآتىرىلىشع توغرعسعدا
الر  ذنلعغان تةصسعرشذناس قةدةملةر   : نذرغ اتتعالر، صئش ةر، آ لعقالر، ؤةزعرل عرظةؤن باش  ؤة ص

قان،    ةرآعص تاص ذقعرع تةبعقعدعكع آعشعلةردعن ت ارةت شذ حاغدعكع معسعر دألعتعنعث ي ظةسكةرلةردعن ظعب
  . زور آألةمدعكع ناهايتع حوث قوشذننعث ظعحعدة ظذالرنع قوغالص حعقتع، دةيدذ

 ذنعث قوشذنع (ظذالر ةن ظ وغالص حعقتع ) يةنع صعرظةؤن بعل دا ق ان حاغ ىن حعقق ذالرنع آ ةنع  ظ  ي
  . ظةؤن ظادةملعرع بعلةن ظذالرغا آىن حعققاندا يئتعشعؤالدعصعر

 ر ) يةنع صعرظةؤن توصع بعلةن مذسا ظةلةيهعسساالمنعث توصع (ظعككع توص أرىص -بع  بعرعنع آ
ادةملعرع  انعث ظ دا، مذس قان حاغ ذالر«: تذرذش ذنع : (ظ ةن قوش عرظةؤن بعل ةنع ص ذم ) ي ة حوق بعزض

ىرىص قذلزذم دئثعزعنعث                ظذالر دئدع» يئتعشعؤالعدعغان بولدع  نعث بذنداق دئيعشعدعكع سةؤةب، ظذالر ي
عرظةؤن ظةسكةرلعرع بعلةن    ) ظارقعسعدعن (ظذالرنعث ظالدعدا دئثعز بولذص   . قعرغعقعغا بئرعص قالغان ظعدع   ص

بعزضة حوقذم ) يةنع صعرظةؤن بعلةن قوشذنع: (ظذالر: شذثا ظذالر مذنداق دئدع. يئتعشعؤااليال دئضةن ظعدع
  .»شعؤالعدعغان بولدعيئتع

 صةرؤةردعضارعم هةقعقةتةن مةن ) يةنع هةرضعز يئتعشةلمةيدذ(ظذنداق بولمايدذ «: مذسا ظئيتتع
 يةنع سعلةر ظةندعشة قعلغان نةرسعدعن آعحعككعنعمذ »باشاليدذ) قذتذلذش يولعغا(بعلةن بعللة، مئنع 

ةردعن ظئلعص مئثع   . يىز بةرمةيدذ  االدذر   حىنكع، ماثا سعلةرنع مذشذ ي اهللا تاظاال  . شقا بذيرذغان زات اهللا تاظ
مذسا  . هارذن ظةلةيهعسساالم بعلةن يذشةظ ظعبنع نذن توصنعث بئشعدا ظعدع                . ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ   

ة ت    عرظةؤننعث ظاظعل ةن ص االم بعل دع      اؤابعظظةلةيهعسس عدا ظع نعث ظارقعس ع توص ان آعش ان ظئيتق دعن ظعم . اتع
ة قعلعشلعرعنع بعلةلمةي ضاثضعراص قئلعشتع : سالرنذرغذنلعغان تةصسعرشذنا ذالر نئم ذن . ظ يىشةظ ظعبنع ن

االمغا         ا ظةلةيهعسس ع مذس ان آعش ان ظئيتق عدعن ظعم ة تةؤةس عرظةؤننعث ظاظعل اآع ص ث   : ي ع اهللا نع ظ
ةيغةمبعرع دع    ! ص ذ؟ دئ عثغا بذيرذغانم ةردعن مئثعش ذ ي ئنع مذش ارعث س االم . صةرؤةردعض ا ظةلةيهعسس : مذس

ة، د  دعهةظ اتتع  . ئ عص آئلعؤات ة يئقعنلعش ذالرغا بارغانح ةن ظ كةرلعرع بعل عرظةؤن ظةس ةقةت . ص ا ص ظارعلعقت
دع  ان ظع ة قالغ ا مذساص ةن   . ظازغعن االمنع هاسعسع بعل ا ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذس اال ص دا اهللا تاظ ذ ؤاقتع ب

قا  ع ظذرذش ذيرذدعدئثعزن ذردع ؤة . ب ةن ظ ع هاسعسع بعل ا ظةلةيهعسساالم دئثعزن ع مذس  اهللا تاظاالنعث ظعزن
  . بعلةن يئرعلغعن، دئدع

ذرغعن «: بعز مذساغا : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع      ا ظ ةن دةرياغ دةص ؤةهيع » هاساث بعل
قعسمع حوث تاغدةك ) هةر بعر يئرعلغان (دةريا يئرعلدع، ) مذسا هاسعسع بعلةن ظذرذؤئدع (قعلدذق، 

د ذص قال اسعبول ع ظابب ز :  ظعبن ةؤالدعنعثظعس(دئثع ذص   ) راظعل ظ دعن بول ر يول ة بع ر قةبعلعسعض ةر بع ه
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دع   دع، دئ ا بألىن ع يولغ ون ظعكك ةمع ظ ة . ج ذ سأزعض نعث ب ع ظابباس ذددع ظعبن ة : س ث ظىستعض دئثعزنع
سذ توختعغان يئرعدة   . ظئحعلغان بذ يولدا ظذالرنعث بعر ـ بعرعنع آأرىص مئثعشع ظىحىن دةرعزعلةر ظئحعلدع 

   . دئضةنلةرنع قوشذص قويدعص تذردعخذددع تامدةآال بولذ
ةؤةتتع ـ دة، شامال دئثعزنعث يىزعنع سعصاص ظأتىص آةتتع           . اهللا تاظاال دئثعزنعث يىزعضة شامالنع ظ

ة  . شذنعث بعلةن دئثعزنعث يىزع يةر يىزعدةك قذرذق هالةتكة آةلدع         بعز  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
دذق-شةك  دة «كع،  شىبهعسعز مذساغا ؤةهيع قعل دعلعرعمنع آئحع ئلعص ) معسعردعن(سةن مئنعث بةن ظ

ةن    ةت، س ص آ اثنع(حعقع عن،       ) هاس ئحعص بةرض ول ظ ذرذق ي ر ق ذالرغا بع ذرذص ظ ا ظ عرظةؤننعث (دئثعزغ ص
  . )1(»قورقمعغعن) دئثعزدا غةرق بولذص آئتعشتعنمذ(يئتعؤئلعشعدعن قورقمعغعن، ) ظارقاثدعن قوغالص

 ةن قوشذنعنع ظعسراظعل (يةرضة يئقعنالشتذردذق نع بذ ضذرذهظعككعنحع بعر عرظةؤن بعل ةنع ص ي
، مذسا بعلةن ظذنعث هةمراهلعرعنع صىتىنلةي قذتقذزدذق، )ظةؤالدعنعث ظارقعسعدعن دةرياغا آعرضىزدذق

ع  دعن ظعككعنح ذرذه ظان ةؤمعنع (نع ض ةن ق عرظةؤن بعل ةنع ص دذق ) ي ةرق قعل ا    غ ز مذس ةنع بع  ي
ةؤالدع ؤة ظذالرنعث دعنعغا ظةضةشكةن آعشعلةرنعث ظعحعدعن بعرسعنعمذ سذدا        ظةلةيهعسساالم، ظعسراظعل ظ   

ذدا        اي س ذ قويم ا بعرعنعم كةرلعرعنع بولس ذنعث ظةس عرظةؤن ؤة ظ ةمما ص دذردذق، ظ ةي قوتذل االك قعلعؤةتم ه
  . هاالك قعلدذق
 ت بارظعبرة) حوث(ظةلؤةتتة ) يةنع صعرظةؤن بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث غةرق بولذشعدا(بذنعثدا 

يةنع مذشذ قعسسعدا، ظذنعثدا يىزبةرضةن ظاجايعب ظعشالردا ؤة اهللا تاظاالنعث مأمعن بةندعلعرعضة قعلغان                  
دة،   ة      (ياردةملعرع ةيغةمبةر ظعكةنلعكعض االمنعث ص ا ظةلةيهعسس ا ؤة مذس ث بارلعقعغ ة  ) اهللا تاظاالنع ظةلؤةتت

  . آةسكعن دةلعل ـ ظعسصاتالر ؤة آاتتا هئكمةتلةر باردذر
سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن غالعبتذر، ناهايعتع ، ذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدعظ

  .  بذ ظايةتنعث تةصسعرع بذ سىرعنعث بئشعدا بايان قعلعنعص ظأتىلدعمئهرعباندذر
 * * * * * * *  

 ã≅ ø? $# uρ öΝ ÎγøŠ n= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ ü ö/ Î) ∩∉∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{  ÏµÏΒ öθ s% uρ $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠⊃∪ (#θä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ $YΒ$ uΖô¹ r& 

‘≅ sà sΨ sù $oλ m; tÏ Å3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$s% ö≅ yδ ö/ ä3tΡθãè yϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝ ä3tΡθãè xΖtƒ ÷ρ r& tβρ• ÛØ o„ ∩∠⊂∪ (#θä9$ s% ö≅ t/ 

!$ tΡô‰ y ùρ $ tΡ u !$t/#u y7 Ï9 ẍ‹x. tβθè= yèø tƒ ∩∠⊆∪ tΑ$s% Ο çF÷ƒ u u sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪ óΟçFΡ r& ãΝ à2äτ !$ t/#u uρ 

tβθãΒ y‰ ø% F{$# ∩∠∉∪ öΝåκ ®ΞÎ* sù Aρ ß‰ tã þ’ Ík< ω Î) ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪  
عن  ذص بةرض عنع ظوق ث قعسسعس ذالرغا ظعبراهعمنع ة  .69ظ عغا ؤة قةؤمعض ذ ظاتعس دا ظ أز ؤاقتع : ظ

علةر؟« ادةت قعلعس ة ظعب دع» نئمعض ذالر .70دئ ذتال«: ظ ادةتنع ب ذ ظعب ز، ب ادةت قعلعمع رغا ظعب
تذرعمعز تع» داؤاالش ع .71دئيعش راهعم ظئيتت ذالر «: ظعب ثالردا ظ ان حئغع ا قعلغ ايعثالرنع (دذظ دذظ

ظذنداق «: ظذالر ظئيتتع .73»يا سعلةرضة صايدا يةتكىزةلةمدذ؟ يا زعيان يةتكىزةلةمدذ؟ .72)ظاثالمدذ؟
راهعم ظئيتتع .74»ق قعلغانلعقعنع بايقعدذق  بوؤعلعرعمعزنعث شذندا -ظةمةس، ظاتا  تعص «:  ظعب ظئي
ذ ة؟ ! بئقعثالرح ثالر نئم ادةت قعلغعنع علةرنعث ظعب دادلعرعثالرنعث .75س ةدعمكع ظةج ةث ق علةرنعث ظ  س

                                                 
  .  ـ ظايةت77 سىرة تاها )1(



  
  
  
  

 

 406                                                                                                   شذظةراسىرة  ـ 26
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

مئنعث دىشمعنعمدذر، صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع ) يةنع بذتالر(ظذالر  .76ظعبادةت قعلغعنع نئمة؟
  .77)دعضارعمدذرمئنعث صةرؤةر(

اهللا تاظاالنعث دوستع بولغان ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث شئرعكنع تاشالشقا قعلغان ؤةز ـ 
  نةسعهعتع توغرعسعدا

بذ، اهللا تاظاالنعث ظأزعنعث بةندعسع، صةيغةمبعرع، دوستع ؤة هةق تةرةصدارلعرعنعث يول باشالمحعسع         
عدا بةرض  االم توغرعس راهعم ظةلةيهعسس ان ظعب دذربولغ ةد . ةن خةؤعرع ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص اهللا تاظ

ا تاصشذرذشع، شئرعكع   ة ظعشعنع اهللا تاظاالغ ذنعث ظىممعتعنعث ظعخالس قعلعشع، هةمم ظةلةيهعسساالمنع ظ
لعرعدا              ذش ظعش ذدا بول ادا ـ ج رعكالردعن ظ ئرعكتعن ؤة مذش ع، ش ادةت قعلعش ا ظعب ر اهللا تاظاالغ وق بع ي

أزلعرعضة ظىلضة قعلعشلعرع ظىحىن، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث بذ خةؤعرعنع   ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنع ظ 
حىنكع، اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا آعحعك ؤاقتعدعن باشالص            . ظذالرغا سأزلةص بئرعشكة بذيرذدع   

ذص بذتالرنع  هعدايةت ظاتا قعلغان بولذص، ظأسمىرلىك حئغعدعال ؤاقتعدعن تارتعص قةؤمعنعث اهللا تاظاالغا قوش     
ةيتتع   عنع ظةيعبل ادةت قعلعش داق     . ظعب ص مذن ان قعلع ةؤعرعنع باي االمنعث خ راهعم ظةلةيهعسس اال ظعب اهللا تاظ

دع » نئمعضة ظعبادةت قعلعسعلةر؟«: ظأز ؤاقتعدا ظذ ظاتعسعغا ؤة قةؤمعضة : دئدع ةنع  دئ  نعثسعلةر  ي
  ؟ نئمة نةرسةثلةر زادعؤاتقان بذذحوقذن
دئيعشتع» بادةت قعلعمعز، بذ ظعبادةتنع داؤاالشتذرعمعزبذتالرغا ظع «: ظذالر   يةنع بعز بذتالرغا 

  . ظعبادةت قعلعمعز ؤة ظذالرغا دذظا قعلعص تذرعمعز
 يا سعلةرضة صايدا ، )دذظايعثالرنع ظاثالمدذ؟ (دذظا قعلغان حئغعثالردا ظذالر «: ظعبراهعم ظئيتتع

ذالر ظئ ،»يةتكىزةلةمدذ؟ يا زعيان يةتكىزةلةمدذ؟  ا «: يتتع  ظ داق ظةمةس، ظات  بوؤعلعرعمعزنعث -ظذن
ةقةت          »شذنداق قعلغانلعقعنع بايقعدذق  دعغانلعقعنع، ظذالر ص ذتلعرعنعث هئح ظعش قعاللماي ةنع ظذالر ب  ي

ظاتا ـ بوؤعلعرعنعث شذنداق قعلغانلعقعنع آأرضةنلعكع ظىحىنال ظأزلعرعنعث ظذالرنعث ظعزلعرعدعن صاالقشعص      
تعص «: بذ ؤاقتعدا ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرغا مذنداق دئدع     . اص قعلعشتع ماثعدعغانلعقعنع ظئتعر  ظئي

سعلةرنعث ظةث قةدعمكع ظةجدادلعرعثالرنعث ظعبادةت  سعلةرنعث ظعبادةت قعلغعنعثالر نئمة؟! بئقعثالرحذ
ذتالر (ظذالر  ؟قعلغعنع نئمة  ةنع ب ةرنعث صةرؤةردعضارع ) ي ةقةت ظالةمل ئنعث م(مئنعث دىشمعنعمدذر، ص

حىنكع،  .  يةنع ظةضةر بذ بذتالرنعث قولعدعن بعر ظعش آةلسة، ماثا يامانلعق قعلسذن                )صةرؤةردعضارعمدذر
  . مةن ظذالرنعث دىشمعنع، مةن ظذالرغا صةرؤا قعلمايمةن ؤة ظذالر توغرععسعدا ظويالصمذ قويمايمةن

دذ  اهللا تاظاال نذه ظةلةيهعسساالمنعثمذ شذنداق دئضةنلعكعدعن خةؤةر بئرع        مةن اهللا : ص مذنداق دةي
دعم   ذل قعل ا تةؤةآك ةن   (غ ةرؤا قعلمايم ة ص دعم، سعلةرض ا يألةن ةنع اهللا غ ةن  ). ي ذتلعرعثالر بعل علةر ب س

ة  تلةيدعغان(بعرلعكت ع قةس ذص  ) مئن ذق بول ة تذت عثالر سعلةرض ؤئرعثالر، ظعش ارار قعلع عثالرنع ق ظعش
، ظاندعن مئنع بعردةممذ آئحعكتىرمةي،     )ا بولسذن يةنع مئنع قةستلةيدعغان ظعشعثالر ظاشكار     (قالمعسذن  

  . )1(ظعجرا قعلعؤئرعثالر) خالعغعنعثالرنع(مئنعث هةققعمدة 
دع      داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةنلعرعدعن خ االمنعث دئض ذد ظةلةيهعسس اال ه ئنع   : اهللا تاظ ةقةت س ز ص بع

ةن اهللا نع ضذؤاه قعلعمةن،       مةن هةقع  «: هذد ظئيتتع   » بةزع ظعالهلعرعمعز ساراث قعلعص قويذصتذ دةيمعز      قةت
ادا      ذتلعرعثالردعن ظ ةن ب ئرعك آةلتىرض ذص ش ع قوي علةرنعث اهللا ن ةن س ذثالرآع، م ذؤاه بول علةرمذ ض  -س

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71 سىرة يذنذس )1(
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ةثالر  ةت بةرم ا مأهل ثالر، ماث ت قعلع ا سذيعقةس ةممعثالر ماث ةن، ه ث ، جذدام عزآع، مئنع شىبهعس
 غا مةن تةؤةآكىل قعلدعم، اهللا نعث باشقذرذشعدا    صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر بولغان اهللا     

دذر   وغرا يولدع ةن ت ارعم هةقعقةت ذر؛ صةرؤةردعض ذق يوقت ذ مةخل ان بعرم ئح (بولمعغ ذص ه ل بول ةنع ظادع ي
  . )1()آعشعضة قعلحة زذلذم قعلمايدذ

انلعقعنع جاآ                ذدا بولغ ادا ـ ج دعن ظ ةؤمعنعث ظعالهلعرع ذالردةك ق االم ش راهعم ظةلةيهعسس ارالص ظعب
دع داق دئ ذتالرنع   : مذن داق دةلعل حىشىرمعضةن ب ة هئحقان دة اهللا سعلةرض اهللا نعث شئرعكع بولذش هةققع

اهللا غا شئرعك آةلتىرىشتعن قورقمايؤاتساثالر، سعلةرنعث شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعثالردعن مةن قانداقمذ               
أز       سع) مأمعنلةر(ظعبراهعم ؤة ظذنعث بعللة بولغان       ))2!قورقاتتعم لةرضة هةقعقةتةن ظوبدان نةمذنعدذر، ظ

ة   ذالر قةؤمعض دا ظ ان       «: ؤاقتع ادةت قعلعؤاتق ذص ظعب ةنع قوي علةر الل علةردعن ؤة س ز س ةن بع هةقعقةت
ادا   ذتلعرعثالردعن ظ ر         -ب ذز بع علةر يالغ اآع س ةنلعك ت اداؤةت ؤة ظأحم ارعمعزدعكع ظ ث ظ ذدامعز، بعزنع  ج

  . ))3دئدع» ةدعي ساقلعنعص قالعدذاللةغا ظعمان ظئيتقعنعثالرغا قةدةر ظةب
         سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالردعن مةن راستال          «: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظاتعسعغا ؤة قةؤمعضة ظئيتتع

ادا       ة مئنع  ، جذدامةنـ ظ ان الل ةقةت مئنع ياراتق وغرا يولغا (ص ة تةؤهعدنع ، »باشاليدذ) ت راهعم آةلعم ظعب
دعن  ةنلةر (ظةؤالدع ئرعك آةلتىرض ةتتع    ظعما) ش دذرذص آ دة قال ةؤالدع ظعحع ذن دةص ظ ا قايتس ةنع ))4نغ  ي

  .  نع قالدذرذص آةتتع»الظعالهة ظعللةلالهذ«
 * * * * * * *  
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دذ، ظذسسذلذق . 78ظذ مئنع ياراتقان، ظذ مئنع هعدايةت قعلعدذ   ظذ مئنع تاماق بعلةن تةمعنلةي

ه قعلعدذ، آئيعن يةنة ظذ مئنع قةبزع رو  .80ظاغرعص قالسام ظذ مئنع ساقايتعدذ  .79بعلةن تةمعنلةيدذ 
  .82قعيامةت آىنع ظذنعث مئنعث خاتالعقلعرعمنع مةغصعرةت قعلعشعنع ظىمعد قعلعمةن .81تعرعلدىرعدذ

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتعنع ؤة مئهرعبانلعقعنع بايان قعلعشع 
  توغرعسعدا
  : ت قعلعمةنيةنع مةن تأؤةندعكع ظعشالرنع قعلغان زاتقا ظعبادة

ظذ مئنع ياراتقان، ظذ مئنع هعدايةت قعلعدذ ياراتقان، ظورذنالشتذرغان ) هةممة نةرسعنع( يةنع ظذ
هةممة نةرسعلةر اهللا تاظاالنعث ظورذنالشتذرغعنع بويعحة      . ؤة مةخلذقاتالرنع ظأزع تةرةصكة باشلعغان زاتتذر    

  . خالعغان آعشعنع ظازدذرؤئتعدذ. يدذاهللا تاظاال خالعغان آعشعنع توغرا يولغا باشال. ماثعدذ
 دذ ةن تةمعنلةي ذلذق بعل دذ، ظذسس ةن تةمعنلةي اق بعل ع تام ذ مئن ان،   ظ ع ياراتق ذ مئن ةنع ظ  ي

ذر   ةن زاتت ا رعزعق بةرض ةن ماث رعش بعل اال . ظاسماننعث ؤة زئمعننعث سةؤةبلعرعنع بويسذندذرذص بئ اهللا تاظ
ذتنع ) سذغا ظئهتعياجلعق بولغان يةرلةرضة  (  سىرىص، سذ حىشىرىص، شذ سذ بعلةن زئمعننع ياشارتتع،         بذل

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة56 ـــ ـ54 سىرة هذد )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع81 سىرة ظةنظام )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4 سىرة مذمتةهعنة )3(
  .  ـ ظايةتكعحة28 ـــ ـ26 سىرة زذخرذف )4(
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اردع       ةردعن رعزعق حعق ان نذرغذنلعغان ظعنسانالرنع     . شذ سذ بعلةن بةندعلعرعضة هةر خعل مئؤعل ظأزع ياراتق
  . هايؤانالرنع ؤة سذغعرعش ظىحىن تاتلعق سذ حىشىردع

اغرعص قالسام ظذ مئنع ساقايتعدذ ظ   ةنع ظاغرعص قئلعش اهللا تاظا النعث ظورذنالشتذرذشع، ظذنعث     ي
ةدةب يىزعسعدعن   راهعم ظةلةيهعسساالم ظ ةن بولسعمذ، ظعب ذنعث يارعتعشع بعل ع (هأآمع ؤة ظ اال مئن اهللا تاظ

ا دةص  اغرعتعص قويس تعن،   ) ظ بةت بةرمةس ا نعس نع اهللا تاظاالغ اغرعتعص قويذش ام «ظ اغرعص قالس دةص » ظ
  . ظاغرعص قئلعشنع ظأزعضة نعسبةت بةردع

ة  اهللا ت ذ هةقت اال ب ذيرذدع   اظ كة ب داق دئيش عنع مذن ذغان آعش از ظوق ا  :  نام وغرا يولغ ع ت بعزن
لعغعن ا       ، باش ث يولعغ ام قعلغانالرنع ةن ظعنظ ا ظةمةس،س ث يولعغ ذققانالرنعث ؤة ظازغانالرنع ة يول  غةزعصعثض

ام قعلعشالر اهللا تاظاالغا                )1()!باشلعغعن( ة توغرا يولغا باشالش ؤة ظعنظ .  نعسبةت بئرعلدع   يةنع بذ ظايةتت
دع    ان قعلعنمع انلعقع باي ةزةص قعلغ ث غ ة آعمنع عدعن ظايةتت ةدةب يىزعس ا  . ظ ش بولس ذق قعلع ظازغذنل

  . بةندعلةرضة نعسبةت بئرعلدع
دع     ان قعل ةنلعكعنع باي داق دئض ث مذن ة جعنالرنع ذ هةقت اال ب ز : اهللا تاظ ع (بع نالر جاماظةس ) جع

رادة قعلعندع   انلعق ظع ة يام ذ؟      زئمعندعكعلةرض رادة قعلدعم علعق ظع ذالرغا ياخش ارع ظ اآع صةرؤةردعض ذ ي م
ةيمعز ةنع  ))2بعلم دع       (ي ا ظئلعنمع ذق تعلغ ذحع ظوح رادة قعلغ انلعقنع ظع ا، يام ة يامانلعقت ةمما  . ظايةتت ظ

ذ؟ ”ياخشعلعقتا  رادة قعلدعم ذالرغا ياخشعلعق ظع اآع صةرؤةردعضارع ظ ا “ي ارنع ظوحذق تعلغ  دةص صةرؤةردعض
 يةنع ظاغرعص قالسام ظذ مئنع ساقايتعدذ  :دةك ظعبراهعم ظةلةيهعسساالممذ مذنداق دئدع    شذنعث). ظالدع

اقايتالمايدذ       ع س ع مئن قا بعرس االدعن باش ام، اهللا تاظ اغرعص قالس ةن ظ تذرغان،    . م أزع ظورذنالش ع ظ ذ مئن ظ
  . ساقايتعدعغان سةؤةبلةر بعلةن ساقايتعدذ

 رعلدىرعدذظذ مئنع قةبزع روه قعلعدذ، آئيعن يةنة تع        ظذنداق قعلعشقا ظذنعثدعن باشقا بعرسع
دذ ادعر بواللماي ذ  . ق عنع (حىنكع ظ ة نةرس دذ   ) هةمم ار قعلع وقتعن ب ةن ي يعن  (هةقعقةت ةندعن آئ ةنع ظألض ي

  .تعرعلدىرعدذ) ظذالرنع
قعيامةت آىنع ظذنعث مئنعث خاتالعقلعرعمنع مةغصعرةت قعلعشعنع ظىمعد قعلعمةن   يةنع دذنيا ـ
دذ ظاخعرةت ادعر بواللماي كة ق ع آةحىرىش دعن باشقعس ذناهالرنع ظذنعث ة ض االال . ت ةقةت اهللا تاظ ذناهالرنع ص ض

  . آةحىرعدذ، ظذ خالعغاننع قعلغذحعدذر
 * * * * * * *  

 Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< $ Vϑ ò6ãm  É_ø) Ås ø9r& uρ šÅs Ï=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩∇⊂∪ ≅ yèô_ $# uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰ Ï¹ ’Îû tÍ ½z Fψ$# 

∩∇⊆∪  É_ ù= yèô_ $#uρ ÏΒ Ïπ rOu‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$# ∩∇∈∪ ö Ïøî $# uρ þ’ Ï1{ … çµ̄Ρ Î) tβ% x. zÏΒ t,Ïk!!$ Ò9 $# ∩∇∉∪ Ÿωuρ ’ ÏΤ Í“ øƒ éB tΠöθ tƒ 

tβθèW yèö7 ãƒ ∩∇∠∪ tΠöθtƒ Ÿω ßì xΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô tΒ ’ sAr& ©! $# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠ Ï= y™ ∩∇∪  
ا قعلغعن، مئنع ياخشعالرغا قوشقعن ماثا ظعلعم هئكم ! صةرؤةردعضارعم  ةر  .83ةت ظات آئيعنكعل

ةتنعث ؤارعسلعرعدعن قعلغعن .84ظارعسعدا ياخشع نامعمنع قالدذرغعن  ةتلعك جةنن ازذ نئم  .85 مئنع ن
دع  ةن ضذمراهالردعن بول ذ هةقعقةت ذالر .86ظاتامغا مةغصعرةت قعلغعن، ظ ةنع خااليعقالر ( ظ هئساب ) (ي

ذ آىنع  .87علدىرعلعدعغان آىندة مئنع رةسؤا قعلمعغعن تعر) بئرعش ظىحىن  مال ؤة ) هئح آعشعضة (ظ
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر7 ـــ ـ6 سىرة فاتعهة )1(
  .  ـ ظايةت10 سىرة جعن )2(
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غا صاك قةلب بعلةن آةلضةن ظادةمضعال صايدا ) اهللا نعث دةرضاهع( صةقةت .88ظوغذلالر صايدا يةتكىزةلمةيدذ
  .89»يةتكىزىلعدذ

  عداظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضة ؤة دادعسعغا قعلغان دذظاسع توغرعس
دع     داق دئ ةص قعلعص مذن ةت بئرعشنع تةل ة هئكم ارعدعن ظأزعض االم صةرؤةردعض راهعم ظةلةيهعسس : ظعب

ارعم ن ! صةرؤةردعض ا قعلغع ةت ظات م هئكم ا ظعلع اس ماث ع ظابب االمنعث ظ: ظعبن راهعم ظةلةيهعسس عب
  . دئدعتعلعضعنع بعلعمدذر،

 قعن عالرغا قوش ع ياخش ة ي          مئن ا ـ ظاخعرةتت ع دذني ةنع مئن ن ي ة قعلغع ةن بعلل عالر بعل . اخش
دا  ع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سةآراتقا حىشىص قالغان ةن  ظ دعكع آعشعلةر بعل ذقعرع دةرعجع ع ي اهللا مئن

  .  دئضةن سأزنع ظىح قئتعم دئضةن»قعلغعن
 دذرغعن امعمنع قال ة قعلعنعشعم ظىحىن           آئيعنكعلةر ظارعسعدا ياخشع ن ةنع ياخشعلعقتا نةمذن ي

ع   ث ياخش دذرغعن مئنع امعمنع قال ة  .  ن ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ذنعثغا   :  مذن دة ظ ةر ظعحع آئيعنكعل
دذردذق  ام قال ع ن ذن ، ياخش االم بولس ا س ذنداق    !ظعبراهعمغ ذحعالرنع مذش ش قعلغ ع ظع ز ياخش بع

  . ))1مذآاصاتاليمعز
 مئنع نازذ نئمةتلعك جةننةتنعث ؤارعسلعرعدعن قعلغعن     امعمنع   يةنع سةن ماثا دذنيادا ياخشع ن

  .عش بعلةن مذآاصاتلعغعننازذنئمةتلعك جةننةتنعث ؤارعسلعرعدعن قعلقالدذرذش بعلةن ؤة ظاخعرةتتة مئنع 
عرةت قعلغعن ا مةغص عرةت      ظاتامغ ا ـ ظانعسعغا مةغص راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظات اال ظعب  اهللا تاظ

دع    داق دئ عدا مذن ةنلعكع توغرعس ارعمعز: تعلعض اب! صةرؤةردعض دة هئس دعغان آىن ةت  ( ظالع ةنع قعيام ي
  . )2(» ظانامغا ؤة مأمعنلةرضة مةغصعرةت قعلغعن–ماثا،ظاتا )آىنعدة

ان       تعن يانغ عرةت تعلةش عغا مةغص علدة دادعس ع مةزض االم آئيعنك راهعم ظةلةيهعسس ذ  . ظعب اال ب اهللا تاظ
ة دع هةقت داق دئ ذنعثغا ظ    :  مذن ع ظ ةص قعلعش عرةت تةل عغا مةغص ث ظاتعس ان  ظعبراهعمنع عرع قعلغ علض

دع ىن ظع ورذنالش ظىح عنع ظ ذم  . ؤةدعس ق مةل ةنلعكع ظئنع معنع ظعك ث دىش عنعث اهللا نع ذنعثغا ظاتعس ظ
ادا   ةن ظ ذ ظاتعسع بعل يعن، ظ دعن آئ دع-بولغان ذدا بول ةآكىحع  . ج اه ح ةن آأص ظ راهعم بولسا هةقعقةت ظعب

اق ( أثلع يذمش ةنع آ ة(، )ي ةن ظةزعيةتلةرض دع ) يةتك داملعق ظع راهعم   اهللا))3حع اال ظعب  تاظ
  . ظةلةيهعسساالمنعث دادعسعغا مةغصعرةت تعلةشنع توختاتقذزدع

ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ان    :  مذن ة بولغ ذنعث بعلل راهعم ؤة ظ ةر(ظعب ة  ) مأمعنل سعلةرض
ة    ذالر قةؤمعض دا ظ أز ؤاقتع دذر، ظ دان نةمذنع ةن ظوب ةنع   «: هةقعقةت علةر الل علةردعن ؤة س ز س ةن بع هةقعقةت

ادا    ذتلعرعثالردعن ظ ان ب ادةت قعلعؤاتق ذص ظعب ةنلعك   -قوي اداؤةت ؤة ظأحم ارعمعزدعكع ظ ذدامعز، بعزنعث ظ  ج
دذ           اقلعنعص قالع ةدعي س ةدةر ظةب ا ق ان ظئيتقعنعثالرغ ةغا ظعم ر الل ذز بع علةر يالغ اآع س دع » ت ةقةت  . دئ ص

ان   عغا ظئيتق ة  «ظعبراهعمنعث ظاتعس ةن، الل عرةت تعلةيم اثا مةغص ة س عنع  ظةلؤةتت ئح نةرس دعن ه نعث ظازابع
  ))4دئضةن سأزعنع سعلةرنعث نةمذنة قعلعشعثالرغا بولمايدذ» سةندعن دةصظع قعاللمايمةن

 تعرعلدىرعلعدعغان آىندة مئنع رةسؤا قعلمعغعن) هئساب بئرعش ظىحىن) (يةنع خااليعقالر(ظذالر 
ة مئنعث رةسؤا بولذص قئلعشعمدعن     يةنع ظعلضعرع ؤة آعيعنكع هةممة آعشع يعغعلعدعغان قعيامةت آىنعد          

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة110 ـــ ـ108 سىرة سةففات )1(
  .  ـ ظايةت41 سىرة ظعبراهعم )2(
  .  ـ ظايةت114 سىرة تةؤبة )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4ـ سىرة مذمتةهعنة )4(
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اقلعغعن عرعدة ظةبذ   . س ةتنعث تةصس ذ ظاي ذخارع ب ام ب داق   هذرةيظعم االمنعث مذن دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس رع
 باسقان ؤة  توزاث -حاث قعيامةت آىنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم دادعسعنع     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ةن   داص آةتك دذ  قارع دة آأرع ام . » هالعتع ة ظةبذ    ظعم ر رعؤايةتت ة بع ذخارع يةن دعن  هذرةي ب رع
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن راهعم «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس عغا ظعب االم دادعس ظةلةيهعسس

دذ   ! ظع صةرؤةردعضارعم : يولذقذص . سةن مئنع قعيامةت آىنع رةسؤا قعلماسلعقعثغا ؤةدة بةرضةن ظعدعثغذ، دةي
  .»مةن جةننةتنع آاصعرالرغا هارام قعلدعم، دةيدذهةقعقةتةن : اهللا تاظاال

االمنعث     تة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان هةدعس ان قعلغ علعرعنع باي ةيغةمبةرلةرنعث قعسس ذخارع ص ام ب ظعم
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض راهعم «: مذن ع ظعب ةت آىن ةن قعيام ازةر بعل ع ظ االم دادعس ظةلةيهعسس

ىزع  . ظذحرعشعدذ : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا   .  بولعدذ قارعداص آةتكةن   ؤة توزاث  -  حاث  ظازةرنعث ي
دذ ا ظاسعيلعق قعلمعغعن دئمعضةنمعدعم، دةي ذنعثغا. مةن ساثا ماث ازةر ظ بىضىن مةن ساثا ظاسعيلعق : ظ

دعغانلعقعث      ! ظع صةرؤةردعضارعم : ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم . قعلمايمةن دةيدذ  قعيامةت آىنع مئنع مات قعلماي
. يعراق بولغان دادامنعث مات بولذشعدعن     ) نعجات تئصعشتعن   (غرعسعدا ماثا ؤةدة بةرضةن ظةمةسمعدعث؟        تو

عرالرغا هارام قعلدعم،              . بةآرةك مات بولذش بارمذ؟ دةيدذ     اهللا تاظاال شةك شىبهعسعزآع، مةن جةننةتنع آاص
دذ االمغا . دةي راهعم ظةلةيهعسس دعن ظعب راهعم : ظان ع ظعب تعغ ! ظ ذتذثنعث ظاس دذ ص ارا دئيعلع راهعم . (ا ق ظعب

ا  ذدةك بولس تعغا قارعغ ذتعنعث ظاس االم ص الن  ) ظةلةيهعسس ر قاص ذلغانغان بع ة ب اآع تئزعكعض ا ي قئنعغ
ا تاشلعنعدذ        . تذرغانلعقعنع آأرعدذ   ذتلعرعدعن سأرعلعص دوزاخق بذ هةدعسنع    )1(»شذ حاغدا ظذ قاصالننعث ص

  . ظابدذراهمان نةسةظعمذ رعؤايةت قعلدع
مال ؤة ظوغذلالر صايدا يةتكىزةلمةيدذ) هئح آعشعضة (ظذ آىنع يةر  يةنع قعيامةت آىنعدة ظعنسان

دعغان   ر آئلع ة بع عمذ    يىزعض ة بةرس ذن فعدعي عمذ،       ظالت ة بةرس علةرنع فعدعي ارلعق آعش دعكع ب ةر يىزع  ؤة ي
ة دذ  فعدعي اقالص قااللماي دعن س ث ظازابع ذنع اهللا تاظاالنع ادةملعرع ظ ذنع ؤة ظ ةن ظالت ع . بةرض ةت آىن قعيام

ذدا                   ادا ـ ج رعكالردعن ظ ئرعك ؤة مذش ع، ش انع ؤة ظعخالس ان ظعم ا بولغ ةقةت اهللا تاظاالغ انغا ص ظعنس
  . بولغانلعقلعرعال ظةسقاتعدذ

 دذ ) اهللا نعث دةرضاهع (صةقةت ايدا يةتكىزىلع ةن آةلضةن ظادةمضعال ص ةلب بعل اك ق ةنع   »غا ص ي
صاك قةلب  : ظعبنع سعرعن.  آةلضةن ظادةمضعال صايدا يةتكىزىلعدذ    البعلةنضذناهالردعن ؤة شئرعكتعن صاك قةلب      

دانغا آئلعدعغانلعقعنع ؤة اهللا تاظاالنعث              بولسا، اهللا تاظاالنعث هةق ظعكةنلعكعنع، قعيامةتنعث شةآسعز مةي
  .  دئدعقةبرعدعكع آعشعلةرنع شةآسعز قايتا تئرعلدىرعدعغانلعقعنع بعلعدعغان قةلبعدذر،

ع مذ  ةظعد ظعبن ةييةبس ةلب  : س اك ق ةنعؤع(ص ةللئ آ)م دذر، س العي قةلب دععكتعن خ عمذ  . دئ ذ بولس  ظ
ةلبلعرع آئسةلدذر. مأمعننعث قةلبعدذر عقالرنعث ق عرالر ؤة مذناص ة. حىنكع، آاص ذ هةقت اال ب داق اهللا تاظ  مذن

  . )2(بار) يةنع مذناصعقلعق ؤة شةآلعنعش(ظذالرنعث دعللعرعدا آئسةل : دئدع
اظةبذ الع    : بذرعظوسمان نعس تعن خ ق آعرضىزىش دعن يئثعلع ن نامع ا دع ا، دعنغ ةلب بولس اك ق ؤة ( يص

   . دئدعآأرسعتعص بةرضةن يولعغا رازع بولذص تذرعدعغان قةلبدذر،) صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث
 * * * * * * *  

                                                 
ذنعثغا             )1( دا، ظ دعغا بارغان ث ظال ةص اهللا تاظاالنع اظةت تعل االدعن شاص ىن اهللا تاظ ع ظىح ذناهعنعث آةحىرىلىش ث ض ع ظازةرنع االم دادعس راهعم ظةلةيهعسس  ظعب

ر                       مذشرعكالرغا   االمغا ظئغع راهعم ظةلةيهعسس ا، ظعبع ا تاشلعس انلعق شةآلعدة دوزاخق ازةرنع ظعنس يعن، ظ دعن آئ ان قعلغان انلعقعنع باي ارام قعلعنغ ةتنعث ه جةنن
ال      ا تاش ةآعلدة دوزاخق الننعث ش ةنع قاص ايؤان ي ذح ه عنع يعرتق ةن دادعس ص آةتك دعن حعقع انلعق تةبعظعتع دة ظعنس ىن ظةمةلع لعقع ظىح ئلعص قالماس ش آ

  . ظارقعلعق ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث آأثىلعنع ظارام تاصقذزعدذ
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10 سىرة بةقةرنعث )2(
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tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∇∪ !$tΒ uρ !$ uΖ̄= |Ê r& ω Î) tβθãΒ Íôf ãΚ ø9 $# ∩∪ $yϑ sù $uΖ s9 ÏΒ tÏè Ï≈x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8ΛÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ öθn= sù ¨β r& 

$ uΖ s9 Zο § x. tβθä3uΖ sù zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Ν èδ ã nYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ –Β ∩⊇⊃⊂∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθ çλm; 

â“ƒÍ– yê ø9 $# ÞΟ‹Ïm §9$# ∩⊇⊃⊆∪  
: ظذالرغا .91 دوزاخ ضذمراهالرغا ظوحذق آأرسعتعلعدذ .90تذرذلعدذتةقؤادارالرغا يئقعنالش  جةننةت

ذالر سع « ةردة؟ ظ ذنغان نةرسةثالر قةي ذص حوق ا سعلةر ظعلضعرع اهللا نع قوي اردةم بئرةلةمدذ؟ ي ة ي لةرض
دذ؟  اردةم بئرةلةم ة ي دذ » ظأزلعرعض ذنلعرعنعث  .93 ـ       92دئيعلع نعث قوش ذمراهالر ؤة ظعبلعس ذتالر، ض ب

دذ . 95 ـ  94 ظىستعلةص تاشلعنعدذ -هةممعسع دوزاخقا ظىستع  ا جئدةللعشعص ظئيتع ذالر دوزاخت اهللا «: ظ
دذ  ذمراهلعقتا ظع ظوحذق ض ةن قةسةمكع، بعز ظوص دا بعز سعلةرنع  .97 ـ     96قبعل أز ؤاقتع ة(ظ ) ظعبادةتت

ذق  دا قوياتت اش ظورذن ةن ظوخش ارع بعل ةرنعث صةرؤةردعض ذناهكارالرال  .98ظالةمل ةقةت ض ع ص بعزن
وق  .99ظازدذردع وق  .100شذنعث ظىحىن بعزضة شاصاظةت قعلغذحعالر ي ئقعن دوستعمذ ي ةر  .101ؤة ي ظةض

يةنع ( شىبهعسعزآع، بذنعثدا .102»سا ظعدع، بعز مأمعنلةردعن بوالتتذققايتعشقا بول) دذنياغا(بعزضة 
ة ) ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ) (ظعبراهعم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسعدة  ار، ) حوث (ظةلؤةتت رةت ب ظعب
ذر،  .103ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدع  سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبت

  .104ع مئهرعباندذرناهايعت
تةقؤادارالرنعث ؤة ضذمراه بولغذحعالرنعث قعيامةت آىنعدعكع هالع، ضذمراه بولغذحعالرنعث 

 جئدعلع ؤة ظذالرنعث هةسرعتع توغرعسعدا
ةقؤادارالرغا يئقعنالش ةت ت ان تذرذلعدذجةنن لعك بولغ كة تئضعش ذنعثغا آعرعش ةت ظ ةنع جةنن  ي

ةن ؤة زعنةتلة ة نةقعشلةنض تذرذلعدذآعشعلةرض دا يئقعنالش ةن هال دعال  . نض ادعكع حاغلعرع ا دذني ذالر بولس ظ
  .جةننةتكة قعزعققان ؤة ظذنعث ظىحىن ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع قعلغان تةقؤادارالردذر

 دوزاخ ضذمراهالرغا ظوحذق آأرسعتعلعدذيةنع جةهةننةم ضذناهكارالرغا ظوصظوحذق آأرسعتعلدع  .
ذنالر   ةريا    ) ظئشةك هاثرعغاندةك   (آأرعنعص جةهةننةمدعن بوي ة ـ ص ) قورققذنحتعن (د قعلعدذ ـ دة   توؤالص نال

ة ؤة رةسؤا قعلعش      . يىرةآلةر بذغذزالرغا تعقعلعص قالعدذ ا ـ تةن جةهةننةمضة آعرعشكة اليعق بولغانالرغا تاص
داق دئيعلعدذ ذال «: يىزعسعدعن مذن ةردة؟ ظ ذنغان نةرسةثالر قةي ذص حوق ع قوي ر سعلةر ظعلضعرع اهللا ن

 يةنع اهللا تاظاالنع قويذص ظعبادةت قعلغان »سعلةرضة ياردةم بئرةلةمدذ؟ يا ظأزلعرعضة ياردةم بئرةلةمدذ؟ 
ذتلعرعثالر ؤة  ث(ب ايدا ـ          ) اهللا تاظاالنع ئح ص ة ه ىن سعلةرض علعرعثالر، بىض ان نةرس لعرع دةص قارعغ تةثتذش

اص قاال      عنع توس ئح نةرس ذ ه دذ ؤة ظأزلعرعدعنم ان آةلتىرةلمةي دذزعي ذالر   . لماي علةر ؤة ظ ىن س ع، بىض  حىنك
  . آعرعسعلةر جةهةننةمضة سعلةر.سعلةرذيئقعلغذ بولجةهةننةمضة 
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 تع ا ظىس ع دوزاخق ذنلعرعنعث هةممعس نعث قوش ذمراهالر ؤة ظعبلعس ذتالر، ض تعلةص -ب  ظىس
لعنعدذ انالر ؤة ظعبل   تاش كة حاقعرغ ئرعك آةلتىرىش ا ش ذالرنع اهللا تاظاالغ عرالر، ظ ةنع آاص نعث ي عس

  .  ظىستعلةص تاشلعنعدذ-دوزاخقا ظىستع ظةسكةرلعرعنعث هةممعسع 
اهللا بعلةن قةسةمكع، بعز ظوصظوحذق ضذمراهلعقتا ظعدذق«: ظذالر دوزاختا جئدةللعشعص ظئيتعدذ ،

 يةنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بعلةن ظوخشاش ظورذندا قوياتتذق) ظعبادةتتة(ظأز ؤاقتعدا بعز سعلةرنع 
ز آع ذيرذقعغا   بع ارعنعث ب ةرنعث صةرؤةردعض ذددع ظالةمل ذيرذقعثالرغا بويسذنذشنع خ شعلةرنعث سعلةرنعث ب

ان    ادةت قعلغ ة ظعب ارعغا قوشذص سعلةرض ةرنعث صةرؤةردعض دذق ؤة ظالةمل ةن ظع بويسذنذلعنعدعغعنعدةك آأرض
  . ظعدذق
بعزنع صةقةت ضذناهكارالرال ظازدذردع شذنداق قعلعشقا حاقعردع يةنع صةقةت ضذناهكارالرال بعزنع .  
 وق دعغانلعقعنع      شذنعث ظىحىن بعزضة شاصاظةت قعلغذحعالر ي اهللا تاظاال آاصعرالرنعث شذنداق دةي

ذ : باشقا بعر ظورذندا بايان قعلعص مذنداق دئدع         ةنع آذففارالر  (الر ظ ةقةت  ) ي ظأزلعرعضة ؤةدة قعلعنغان   (ص
ةنع قعيامةت آىنع     (ع آةلضةن آىنع     نةتعجعسعنعال آىتعدذ، ظذنعث نةتعجعس   ) ظازابنعث ا   )ي ، ظعلضعرع آعتابق

بعز ظذالرغا ظعمان    (صةرؤةردعضارعمعزنعث ظةلحعلعرع هةقعقةتنع ظئلعص آةلضةن ظعدع       «: ظةمةل قعلمعغانالر 
ىزىص،              ) ظئيتمعدذق، بىضىن  بعزضة شاصاظةت قعلعدعغان شاصاظةتحعلةر بارمعدذ؟ ياآع ضذناه قعلعشتعن قول ظ
  ))1دةيدذ» نع قعلعش ظىحىن دذنياغا قايتذرذلذشعمعزغا بوالمدعغاندذ؟ياخشع ظةمةللةر

دذنياغا(ظةضةر بعزضة . ؤة يئقعن دوستعمذ يوق، شذنعث ظىحىن بعزضة شاصاظةت قعلغذحعالر يوق (
ذق  ةردعن بوالتت ز مأمعنل دع، بع ا ظع قا بولس ةؤةبع،     »قايتعش عنعث س داق دئيعش ذالرنعث مذن ةنع ظ  ي

ا قايتذرذلذشعنع ظىمعد قعلعدذظذالرنعث ضذمانعحة  دة بولذش ظىحىن دذنياغ اهللا .  صةرؤةردعضارعنعث ظعبادعتع
ة قعالتتع     حةآلةنضةن  ظذالر دذنياغا قايتذرذلغان تةقدعردعمذ      تاظاال بعلعدذآع، ظةضةر     ة يةن . ظعشالرنع ظةلؤةتت
ذالر عزآع، ظ ذ         (شىبهعس ةرنع قعالتت ةل ـ ظعبادةتل ع ظةم اق ياخش ا قايتس ز دذنياغ أزعدة ) قبع ةن س دئض

  . يالغانحعالردذر
دا         رعص ظاخعرع ةؤةر بئ عدعغانلعقعدعن خ ةنلةرنعث جئدةللعش ا آعرض ادتا دوزاخق ىرة س اال س اهللا تاظ

  . ))2ظةهلع دوزاخنعث بذ رةؤعشتة ظأز ظارا جاثجاللعشع حوقذمدذر: مذنداق دئدع
 ةؤمعنعث قعسسعسع (شىبهعسعزآع، بذنعثدا ذنعث ق ةقعل ظعضعلعرع ) (دةيةنع ظعبراهعم ؤة ظ ظ
ىن ة ) ظىح وث(ظةلؤةتت ار) ح رةت ب ان    ظعب ةن قعلغ ةؤمع بعل االمنعث ق راهعم ظةلةيهعسس ةنع ظعب ي

ة اهللا تاظاالدعن                ار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان هأججةتلةردة ظةلؤةتت مذنازعرسعدة، ظذالرغا اهللا تاظاالنعث ب
ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع . آعتالر باردذرباشقا بعر ظعالهنعث يوق ظعكةنلعكعضة ظوحذق، روشةن صا

  . رسئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذ، بولمعدع
 * * * * * * *  

 ôM t/ ¤‹ x. ãΠöθs% ?yθçΡ tÏ= y™ ößϑ ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; óΟèδθäz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊃∉∪ ’ÏoΤ Î) öΝ ä3s9 îΑθß™ u‘ 

×ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ !$tΒ uρ öΝ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Í ô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# 

∩⊇⊃∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊇⊇⊃∪  
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع53سىرة ظةظراف  )1(
  .  ـ ظايةت64 سىرة ساد )2(
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ذه ظئيتتع  ظأز ؤاقتعدا ظذال .105نذهنعث قةؤمع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع  : رغا قئرعندعشع ن
 سعلةر .107 مةن هةقعقةتةن سعلةرضة سادعق بعر صةيغةمبةرمةن.106قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن(سعلةر «

 تةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئحقانداق هةق تةلةص .108اهللا دعن قورقذثالر، ماثا ظعتاظةت قعلعثالر
ةت  .109ؤةردعضارعدعن تعلةيمةنقعلمايمةن، ظذنع صةقةت ظالةملةرنعث صةر  ا ظعتاظ اهللا دعن قورقذثالر، ماث

  .110»قعلعثالر
نذه ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع، ظذنعث قةؤمعضة قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع ؤة قةؤمعنعث 

  ظذنعثغا بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا
عدا ب      االم توغرعس ذه ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ن ع ؤة ص ث بةندعس ذ اهللا تاظاالنع دذر ب ةن خةؤعرع ذه . ةرض ن

ذتالرغا ؤة  دعكع آعشعلةر ب ةر يىزع ة ) اهللا تاظاالنعث(ظةلةيهعسساالم ي تةثتذشلعرع دةص قارعغان نةرسعلةرض
ةيغةمبةردذر                    اهللا تاظاال  . ظعبادةت قعلعشنع باشلعغاندعن آئيعن اهللا تاظاال ظذ آعشعلةرضة ظةؤةتكةن تىنجع ص

ذتالرغا    ذالرنعث ب االمنع ظ ذه ظةلةيهعسس دعن     ن ان ظاقعؤعتع ذنعث يام قذحع ؤة ب لعرعدعن توس ادةت قعلعش  ظعب
ةؤةتتع   ذتالرغا      . ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظ ا قوشذص ب ظذالر نذه ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلعص اهللا تاظاالغ

تذرعؤةردع     لعرعنع داؤامالش ه قعلمعش ارةت قةبع تعن ظعب ادةت قعلعش ذه   . ظعب ذالرنعث ن اال ظ اهللا تاظ
  .منع ظعنكار قعلغانلعقلعرعنع هةممة صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعق دةص قارعدعظةلةيهعسساال

ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا ، نذهنعث قةؤمع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع:  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع
ا بعرسعضة    يةنع سعلةر اهللا تاظاالدعن باشق      قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن (سعلةر «: قئرعندعشع نذه ظئيتتع 

  ظعبادةت قعلعشقا اهللا تاظاالدعن قورقمامسعلةر؟ 
 ةيغةمبةرمةن ر ص ة سادعق بع ةنع مةن هةقعقةتةن اهللا تاظاال تةرعصعدعن          مةن هةقعقةتةن سعلةرض  ي

ةيغةمبةردذرمةن   ةن ص ة ظةؤةتعلض عدة      . سعلةرض ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ةن ص ع ظةؤةتك اال مئن ةن اهللا تاظ م
ةنحلعكتذرمةن ةن س. ظعش ادة             م ةم ـ زعي عنع آ ذغ ؤةزعصعس ذرغان ظذل ا تاصش ارعمنعث ماث ة صةرؤةردعض علةرض

  . قعلماستعن يةتكىزعمةن
   ثالر ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ن قورق علةر اهللا دع داق   ، س علةردعن هئحقان ا س ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ت

ةن   ارعدعن تعلةيم ةرنعث صةرؤةردعض ةقةت ظالةمل ذنع ص ةن، ظ ةص قعلمايم ةنعهةق تةل ة ؤةز ـ       ي ةن سعلةرض  م
ةن    ةص قعلمايم ةق تةل داق ه علةردعن هئحقان ىن س انلعقعم ظىح عهةت قعلغ ةقةت  . نةس اؤابعنعث ص ذنعث س ب

  .صةرؤةردعضارعمنعث قئشعدا ساقلعنعص قعلعشعنع ظىمعد قعلعمةن
 ثالر ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ن قورق ص    »اهللا دع ةيغةمبةر قعلع ع ص ث مئن ةنع اهللا تاظاالنع  ي
تحعللعقعم،      ظةؤةتك ث راس دة مئنع ذرغان ظامانعتع ا تاصش دة ؤة ماث ة  (ةنلعكع ةن سعلةرض ذالر بعل ؤةز ـ       ) ش

  . نةسعهةت قعلعدعغانلعقعم ؤة ظعشةنحعلعكلعكعم سعلةرضة ظاشكارا ؤة روشةن بولدع
 * * * * * * *  

 * (# ûθä9$ s% ßÏΒ ÷σ çΡ r& y7 s9 y7 yè t7̈? $# uρ tβθä9sŒ ö‘F{ $# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$ s% $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) 

öΝ åκæ5$|¡Ïm ω Î) 4’ n?tã ’ Ïn1 u‘ ( öθs9 tβρã ãèô± n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$tΡ r& ÏŠÍ‘$sÜ Î/ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡ r& ω Î) ÖƒÉ‹ tΡ ×Î7 –Β ∩⊇⊇∈∪    

ذالر  ذه («: ظ ع ن اثا بع !) ظ ا، س كةن تذرس ةر ظةضةش دعكع ظادةمل أؤةن تةبعقع اثا ت ان س ز ظعم
دذق؟ دع» ظئيتام ع  .111دئ ذه ظئيتت ةن «: ن انلعقعنع ظذقمايم ة قعلغ ذالرنعث نئم ةن ظ ةر  .112م ظةض
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ان  ة ظالغ ارعم ظىستعض ةقةت صةرؤةردعض نع ص اب ظئلعش ذالردعن هئس ةثالر ظ ةرنع  .113بعلس ةن مأمعنل م
  . 115» ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةنـمةن صةقةت ظوحذق . 114قوغلعؤةتمةيمةن

ذنعثغا   ةؤمع ظ االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس اثا      : ن زدعن س ز ظعحعمع ايمعز، بع ان ظئيتم اثا ظعم ز س بع
 اهللا تاظاال  . دئدع ظةضةشكةن ؤة ظعشةنضةن ظةث تأؤةن تةبعقعدعكع آعشعلةر بعلةن بعللة ساثا ظةضةشمةيمعز،         

أؤةن تةبعقعدعكع ظادةملةر ساثا ت!) ظع نذه(«: ظذالر :ظذالرنعث دئضةنلعرعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع
مةن ظذالرنعث نئمة قعلغانلعقعنع «: نذه ظئيتتع، دئدع» ظةضةشكةن تذرسا، ساثا بعز ظعمان ظئيتامدذق؟

ةن ان بوال   ظذقمايم رةر زعي ا بع ا ظةضةشكةنلعكعدعن ماث ةرنعث ماث أؤةن تةبعقعدعكعل ةنع ت ةر ري دع؟ ظةض مع
مئنعث ظذالرنع سىرىشتة قعلعص      . ظعش شذ بويعحة بولعدذ       ظذالر هةقعقةتنع ظعزدةص ماثا ظةضةشكةن بولسا،       

ةمما  . مةن صةقةت ظذالرنعث ماثا بولغان ظعشةنحعسعنعال قوبذل قعلعمةن  . تةآشىرىص بئقعشعم الزعم ظةمةس  ظ
  . ظذالرنعث هةقعقعي ظةهؤالعنع اهللا تاظاالغا تاصشذرعمةن

 ا ةقةت صةرؤةردعض نع ص اب ظئلعش ذالردعن هئس ةثالر ظ ةر بعلس انظةض ة ظالغ ةن ، رعم ظىستعض م
ةن ةرنع قوغلعؤةتمةيم ذق ، مأمعنل ةقةت ظوح ةن ص اهالندذرغذحعمةن–م كارا ظاض ةن  » ظاش ةنع م ي

دعم  نعص ظةؤةتعل اهالندذرغذحع قعلع عنعدعكةن،    . ظاض ا ظعش عدعكةن ؤة ماث ذنعدعكةن، ظةضعش ا بويس م ماث آع
وق          ابرذيع ي ىز ظ اآع ي ذن، ي ع بولس ذق آعش ىز ظابرذيل ذ ي ةيلع ظ اآع    م ذن، ي ع بولس ادةتتعكع آعش ظ

مةرتعؤعلعك آعشع بولسذن، ياآع تأؤةن تةبعقعدعكع آعشع بولسذن، ظذ مئنعث قاتارعمدعكع ؤة مةن ظذنعث                 
  . قاتارعدعكع ظادةم هئسابلعنعمعز

 * * * * * * *  
 (#θä9$s%  È⌡s9 óΟ ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθãΖ≈tƒ ¨ sðθä3tG s9 z ÏΒ šÏΒθã_ö yϑ ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ¨βÎ) ’ ÍΓ öθs% Èβθç/ ¤‹ x. ∩⊇⊇∠∪ 
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 ـيانمعساث، سةن حوقذم تاش ) صةيغةمبةرلعك دةؤةتعثدعن (ظةضةر سةن ! ظع نذه«: ظذالر ظئيتتع

نعص ظألتىرىلضىحعلةردعن بولعسةن  ذه ظئيتتع .116»آئسةك قعلع ة ! صةرؤةردعضارعم «:  ن ؤمعم مئنع ق
مةن بعلةن ظذالرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقارغعن، مئنع ؤة مةن بعلةن بعللة  .117هةقعقةتةن ظعنكار قعلدع

لعق تولغان آئمعدة ظذنعث )ظادةملةر،هايؤانالر بعلةن( بعز ظذنع ؤة .118»بولغان مأمعنلةرنع قذتقذزغعن
ذزدذق  انالرنع قذتق ة بولغ ةن بعلل ذالرنع قذت( .119بعل دعنظ ةرق ) قذزغان انالرنع غ دعن قالغ يعن ظان آئ

) يةنع آعشعلةر(ظعبرةت بار، ظذالر ) حوث(ظةلؤةتتة ) تةصةآكذر قعلغذحعالر ظىحىن(بذنعثدا  .120قعلدذق
 سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبتذر، ناهايعتع .121نعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدع

  .122مئهرعباندذر
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ه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث نذه ظةلةيهعسساالمغا تةهدعد سالغانلعقع، نذه نذ
ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا قارشع دذظا قعلغانلعقع ؤة ظذالرنعث هاالك بولذص آةتكةنلعكع 

  توغرعسعدا
ة ـ                ة آئح اال تةرعصعض ذالرنع اهللا تاظ ذرذص، ظ ذددةت ت ذزذن م دة ظ ذالرنعث ظعحع االم ظ ذه ظةلةيهعسس ن

نذه ظةلةيهعسساالم ظذالرنع قاحانعكع اهللا تاظاال تةرعصعضة حاقعرسا،        . دىز، ظاشكارا ـ يوشذرذن حاقعردع آىن
دع       داق دئ اخعردا مذن ذردع ؤة ظ ث ت لعقتا حع ذل قعلماس اقعرعقنع قوب عرلعقتا ؤة ح ذالر آاص ذه «: ظ ع ن ! ظ

ذم تاش  ساث، يةنع ظةضةر سةن بعزنع دعنعثغا حاقعرعشعثدعن يانمع      ظةضةر سةن يانمعساث   –سةن حوق
  .  يةنع ظةلؤةتتة بعز سئنع حالما ـ آئسةك قعلعمعز»آئسةك قعلعنعص ظألتىرىلضىحعلةردعن بولعسةن

داق    ةت قعلغان دذظاسعنع قعلعص مذن اال ظعجاب ذالرغا قارشع اهللا تاظ ذه ظةلةيهعسساالم ظ دا ن ذ ؤاقتع ب
مةن بعلةن ظذالرنعث ظارعسعدا هأآىم ، قعلدعقةؤمعم مئنع هةقعقةتةن ظعنكار ! صةرؤةردعضارعم« :دئدع

  . »حعقارغعن، مئنع ؤة مةن بعلةن بعللة بولغان مأمعنلةرنع قذتقذزغعن
اردةم          «: ظذ صةرؤةردعضارعغا   :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال بذ هةقتة    هةقعقةتةن مةن بوزةك قعلعندعم، ي

ن دع » قعلغع ا قعل ذص ي  ، دةص دذظ ع قذيذل ماننعث دةرؤازعلعرعن ذق  ظاس ةن ظئحعؤةتت ذر بعل ذحع يامغ ، اغق
اردذق،    دذرذص حعق ذالقالرنع ظئتعل دعن ب ش     (زئمعن االك قعلع ص ه ةرق قعلع ذالرنع غ ان ظ دعر قعلغ ة تةق ) الل

ا ؤة معخالر بعلةن     ،بعرعضة قوشذلدع  -بعر (ظعشعغا بعناظةن، يامغذر سىيع بعلةن بذالق سىيع     نذهنع تاخت
ايعمعز ظاستعدا ماثاتتع، ظعنكار قعلعنغاننع        آئمة بعزنعث ه   ،  ياسالغان آئمعضة سالدذق   ةنع نذهنع  (عم ) ي

  .)1()نذهنعث قةؤمعنع غةرق قعلدذق(مذآاصاتالش ظىحىن 
 ذنع ؤة ز ظ ةن(بع ةر،هايؤانالر بعل انالرنع )ظادةمل ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل دة ظ ان آئمع لعق تولغ

ذزدذق دعن (، قذتق ذالرنع قذتقذزغان ة ) ظ انالرنع غ دعن قالغ يعن ظان دذقآئ ذه   رق قعل ز ن ةنع بع  ي
ذزدذق   علةرنع قذتق ارلعق آعش كةن ب ذنعثغا ظةضةش االمنع ؤة ظ ان ؤة  . ظةلةيهعسس ان ظئيتمعغ ذنعثغا ظعم ظ
  . ظذنعث بذيرذقعغا قارشع حعققان هةممة آعشعلةرنع سذغا حأآتىرىؤةتتذق

 نعث )  آعشعلةريةنع(ظعبرةت بار، ظذالر ) حوث(ظةلؤةتتة ) تةصةآكذر قعلغذحعالر ظىحىن(بذنعثدا
دع  ذحع بولمع ان ظئيتق ع ظعم ايعتع ، تولعس ذر، ناه ايعتع غالعبت ةن ناه ارعث هةقعقةت ئنعث صةرؤةردعض س

  .مئهرعباندذر
 * * * * * * *  

 ôM t/ ¤‹ x. îŠ% tæ tÏ= y™ ößϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäz r& îŠθèδ Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ ’ÏoΤ Î) öΝä3 s9 îΑθß™ u‘ ×ÏΒ r& 

∩⊇⊄∈∪ (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ @ ô_r& ( ÷βÎ) y“ Íô_ r& ωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ 

tβθãΖ ö6s? r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒÍ‘ Zπtƒ# u tβθèW t6÷ès? ∩⊇⊄∇∪ tβρä‹ Ï‚−G s?uρ yìÏΡ$|Á tΒ öΝ ä3¯= yès9 tβρà$ é#øƒ rB ∩⊇⊄∪ # sŒÎ) uρ Ο çG ô±sÜ t/ óΟ çFô± sÜt/ 

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة14 ـــ ـ10 سىرة قةمةر )1(
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tÍ‘$¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θà) ¨? $#uρ ü“ Ï% ©!$# / ä.£‰ tΒ r& $ yϑ Î/ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ / ä. £‰tΒ r& 5Ο≈ yè÷Ρ r' Î/ tÏΖ t/ uρ 

∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζ y_uρ AβθãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{r& öΝä3ø‹ n= tæ šU# x‹ tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∈∪  
ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع ) خةلقع( ظاد ذالرغا قئرعندعشع هذد ظئيتتع  .123ص دا ظ أز ؤاقتع : ظ

 سعلةر اهللا .125 مةن هةقعقةتةن سعلةرضة سادعق صةيغةمبةرمةن.124قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن(سعلةر «
ثالر  داق ه  .126دعن قورقذثالر، ماثا ظعتاظةت قعلع ةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئحقان ةص ت ةق تةل

 ـسعلةر هةر بعر ظئضعز جايغا ظويذن  .127قعلمايمةن، ظذنع صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدعن تعلةيمةن
دذنيادا ) ضويا سعلةر ظألمةيدعغاندةك( .128ساالمسعلةر) يةنع ظئضعز بعنا (آىلكة ظىحىن بعر ظاالمةت 

علةر  ارايالرنع ساالمس ذختا س ص ص د قعلع نع ظىمع ى قئلعش ةر . 129مةثض ع(ظةض اثالر، ) بعراؤن جازالعس
ثالر  .130زالعمالردةك جازااليسعلةر  ةت قعلع ا ظعتاظ ة سعلةر . 131سعلةر اهللا دعن قورقذثالر، ماث سعلةرض

 ظذ سعلةرضة حارؤعالرنع، ظوغذلالرنع، باغالرنع، .132بعلعدعغان نئمةتلةرنع ظاتا قعلغان اهللا دعن قورقذثالر
ا ق  ذالقالرنع ظات دعب عثالردعن .134 ـ      133عل ا قئلعش ث ظازابعغ ىك آىننع علةرنعث بىي ةن س ةن هةقعقةت  م

  .135»قورقعمةن
  هذد ظةلةيهعسساالمنعث ظأز قةؤمع ظادقا قعلغان ؤةز ـ نةسعهةتع توغرعسعدا

. بذ اهللا تاظاالنعث ظأزعنعث بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع هذد ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا بةرضةن خةؤعرعدذر         
اقعردع    ظ ة ح اال تةرعصعض ادنع اهللا تاظ ةؤمع ظ عرداش،      . ذ ق ةن حئض ةهةرلعرع بعل ةن ش ةؤمع يةم ذنعث ق ظ

دع    كةن ظع اغ يةرلةش ذق ت ئقعن قذمل ة ي االمنعث   . هةزرةمةؤتك ذه ظةلةيهعسس عغان دةؤرع ن ذالرنعث ياش ظ
  . قةؤمعدعن آئيعن ظعدع

ة  ذ هةقت ةؤ :  مذنداق دئدع اهللا تاظاال ب ذهنعث ق دا ن أز ؤاقتع يعن، اهللا نعث ظ دعن آئ مع هاالك بولغان
اد         انلعقعنع ي تلعك قعلغ ةتلعك، بةس ذدذثالرنع قام انلعقعنع، ؤذج ارلعرع قعلغ ذالرنعث ظورذنباس علةرنع ظ س

  . ))1ظئتعثالر، سعلةر بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن اهللا نعث نئمةتلعرعنع ياد ظئتعثالر
ةن قذرذلذشع، آ   ةؤمعنعث ت ذد ظةلةيهعسساالمنعث ق ةث       ه ذؤؤةتلعك ؤة بويعنعث ظئضعزلعكع ظ ىح ـ ق

اال ـ حاقعلعرع، زعراظةت ؤة مئؤعلعرع                . ؤايعغا يةتكةن ظعدع    ظذالرنعث رعزعقلعرع مول، مال ـ دذنياسع، ب
ظذالر مذشذنداق نئمةتلةر ظعحعدة تذرذصمذ   . باغذ ـ بوستان ؤة دةرياالر بعلةن ظاؤات ظعدع ) زئمعنلعرع(آأص، 

ا ق   ة اهللا تاظاالغ ع   يةن ادةت قعالتت عغا ظعب ذص باشقعس ذد     . وش دعن ه ذالرنعث ظعحع اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ش
ةؤةتتع      الالص ظ ص ت اهالندذرغذحع قعلع ارةتحع ؤة ظاض ذش بئش ةيغةمبةر، خ ذالرغا ص االمنع ظ ذد . ظةلةيهعسس ه

لغانلعقع ظىحىن   ظذ ظذالرنع قارشعلعق قع   . ظةلةيهعسساالم ظذالرنع يالغذز بعر اهللا تاظاال تةرعصعضة حاقعردع         
  . آئلعدعغان اهللا تاظاالنعث غةزعصعدعن، ظازابعدعن ؤة اهللا تاظاالنعث قاتتعق تذتذشعدعن ظاضاهالندذردع

داق        اخعردا مذن ذه ظةلةيهعسساالمدةك ؤةز ـ نةسعهةت قعلعص ظ ذالرغا خذددع ن هذد ظةلةيهعسساالم ظ
 ساالمسعلةر) يةنع ظئضعز بعنا( ظاالمةت  آىلكة ظىحىن بعرـسعلةر هةر بعر ظئضعز جايغا ظويذن : دئدع

ذنعثغا    ذنع ظ علةر ب علةر؟ س االرنع ساالمس ا بعن ذختا، آاتت ايعتع ص ة ناه ولالر ظىستعض علةر ي ةنع س ي
التعس     ظئهتعياجعثالر بولغانلعقتعن ظةمةس، بةلكع صةقةت ظويذن ـ تاماشا قعلعش ؤة آىح ـ قذؤؤعتعثالرنعث ق

ى   عثالر ظىح ةنلعكعنع آأرسعتعش علةرظعك عنع     . نال سالعس ذ قعلمعش ذالرنعث ب االم ظ ذد ظةلةيهعسس ذثا ه ش

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع69 سىرة ظةظراف )1(
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دع ةن        . ظةيعبلع ش بعل الرنع قعلع عز ظعش ةنلعرعنع مةنصةظةتس ةنلعك، ت ذدة ظأتكىزض ع بعه ذ ؤاقعتن ع، ب حىنك
  . حارحاتقانلعق ؤة دذنيا ـ ظاخعرةتتة صايدا ظئلعص آةلمةيدعغان ظعشالرنع قعلغانلعقتذر

ادا مةثضى قئلعشنع ) ضويا سعلةر ظألمةيدعغاندةك(: م مذنداق دئدعشذثا هذد ظةلةيهعسساال  دذني
علةر  ارايالرنع ساالمس ذختا س ص ص د قعلع ىن       ظىمع ذرذش ظىح ى ت دا مةثض علةر ظذنعث ةنع س ذنداق  ( ي ش

علةر؟  ارايالرنع ساالمس دذ ) س عص بولماي ة نئس ذرذش سعلةرض ى ت ع . مةثض ر آىن ان بع علةرمذ هام ذ نةرس ب
  . سعلةردعن ظعلضعرعكع آعشعلةردعن يوقالغان نةرسعلةردةآال يوقعلعدذسعلةردعن خذددع 

 الردةك جازااليسعلةر ) بعراؤنع(ظةضةر ةنع هذد ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ناهايعتع        جازالعساثالر، زالعم  ي
  . آىحلىك، رةهعمسعز ظعكةنلعكع بعلةن سىصةتلةيدذ

 ثالر ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ن قورق علةر اهللا دع ادةت     س ارعثالرغا ظعب علةر صةرؤةردعض ةنع س ي
ذنذثالر   ةيغةمبعرعثالرغا بويس ثالر ؤة ص ةن        .قعلع ذالرغا بةرض ث ظ االم اهللا تاظاالنع ذد ظةلةيهعسس دعن ه ظان

سعلةرضة سعلةر بعلعدعغان نئمةتلةرنع ظاتا قعلغان اهللا : نئمةتلعرعنع ظةسلعتعشكة باشالص مذنداق دئدع
ا قعلدع ظذ سعلةرض ، دعن قورقذثالر  ذالقالرنع ظات اغالرنع، ب ةن ، ة حارؤعالرنع، ظوغذلالرنع، ب مةن هةقعقةت

ةن  عثالردعن قورقعم ا قئلعش ث ظازابعغ ىك آىننع علةرنعث بىي اثالر ؤة  »س ار قعلس علةر ظعنك ةنع س  ي
  ).مةن سعلةرنعث بىيىك آىننعث ظازابعغا قئلعشعثالردعن قورقعمةن. (قارشعلعق آأرسةتسةثالر

ذد ظةلةيهع ذالرنع  ه االم ظ ة(سس دىرىش ؤة ) جةننةتك دعن(رعغبةتلةن ث ظازابع ذش ) دوزاخنع قورقذت
  . بذ ظذالرغا هئح صايدا بةرمعدع. بعلةن اهللا تاظاال تةرعصعضة حاقعردع

 * * * * * * *  
 (#θä9$s% í !# uθy™ !$ sΨ ø‹ n= tã |M øà tã uρ r& ôΘr& óΟ s9 ä3 s? zÏiΒ šÏà Ïã üθ ø9$# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !# x‹≈yδ ωÎ) ß,è= äz tÏ9 ¨ρF{$# 

∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß øt wΥ tÎ/¤‹ yèßϑ Î/ ∩⊇⊂∇∪ çνθç/¤‹ s3sù öΝßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r' sù 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Οèδ ã nYø. r& tÏΖÏΒ ÷σ –Β 

∩⊇⊂∪ ¨β Î) uρ y7 −/ u‘ uθçλ m; â“ƒÍ– yêø9 $# ãΛÏm ¡9$# ∩⊇⊆⊃∪  
يةنع بذتالرغا (بذ  .136ةرعبعر بعزضة ظوخشاشنةسعهةت قعالمسةن، قعلمامسةن، ب«: ظذالر ظئيتتع

يةنع (ظذالر ظذنع  .138»بعز هةرضعز جازاالنمايمعز .137صةقةت بذرذنقعالردعن قالغان ظادةت) حوقذنذش
ة ) هذدنع ذالرنع بعز هاالك قعلدذق، بذنعثدا ظةلؤةتت ذالرنعث ) حوث (ظعنكار قعلدع، ظ ار، ظ رةت ب ظعب

ذر، ناهايعتع . 139لمعدعتولعسع ظعمان ظئيتقذحع بو  سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبت
  . 140مئهرعباندذر

  هذد ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع ؤة ظذالرغا آةلضةن ظازاب توغرعسعدا
ةن،       ة رعغبةتلةندىرض اهالندذرغان، نئمعض دعن ظاض ذالرنع نئمع االمنعث ظ ذد ظةلةيهعسس اال ه   اهللا تاظ

ذد       ذالرنعث ه يعن، ظ دعن آئ ص بولغان ان قعلع ذق باي ذالرغا ظوح ذتقانلعقعنع ظ دعن قورق ث ظازابع نئمعنع
دذ          ذالر ظئيتتع : ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن جاؤابعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي نةسعهةت قعالمسةن، «: ظ

  . يةنع بعز هازعرقع يولعمعزدعن يانمايمعز قعلمامسةن، بةرعبعر بعزضة ظوخشاش
 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
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ة( ةنمةيمعز) صةيغةمبةرلعكعثض ذنداقتذر))1ظعش ذ ش دع.  ظةمةلعيةتم داق دئ اال مذن ع، اهللا تاظ  :حىنك
      دذ ان ظئيتماي ذالر ظعم ةرعبعر، ظ ةن، ب ةن، ظاضاهالندذرمامس عرالرنع ظاضاهالندذرامس عزآع، آاص  ))2شىبهعس
    دذ ان ظئيتماي انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض ىتىن  ، شىبهعس ذالرغا ص ظ

  . )3()ايدذظعمان ظئيتم(مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، قاتتعق ظازابنع آأرمعضعحة 
 صةقةت بذرذنقعالردعن قالغان ظادةت) يةنع بذتالرغا حوقذنذش(بذ بذ ظايةتتة ظعككع خعل قعراظةت 
  .باردذر

ة ؤة         اس، ظعلقةم ع ظابب دذلاله ظعبن ةؤفع، ظاب ظذد، ظ ع مةس ةن ظعبن ة ظاساس ل قعراظةتك ع خع  بعرعنح
وقذص  لضةن بذ نةرسة صةقةت بذرذنقعالرنعث تسةن بعزضة ظئلعص آة   : مذجاهعد قاتارلعقالر بذ ظايةتنعث مةنعسع    

علعرعدذر،  ان نةرس دذ حعقق ةنلعك بولع دع ، دئض االمغا  . دئ رعكلعرعمذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس نعث مذش  قذرةيش
  . شذنداق دئضةن

ان قعلعص مذنداق دئدع             « : ظذالر ظئيتتع  : اهللا تاظاال قذرةيشنعث مذشرعكلعرعنعث دئضةنلعرعنع باي
ذ( ذرذنقعالرنعث ) ب ان،  ب ذ يازدذرذؤالغ ذالرنع ظ ىن(ظةصسانعلعرعدذرآع، ظ ؤئلعش ظىح زع قعلع ذنعثغا ) هعص ظ

ةن  دذ  –ظةتعض ذص بئرعلعؤاتع امدا ظوق عرالر)4( » ظاخش ذ «: آاص ذرظان ( ب ةنع ق ذ  ) ي ةقةت ظ ةنع (ص ي
ةؤم             ) مذهةممةد ةنع ظةهلع آعتاب   (ظأزع توقذغان يالغاندذر، ظذنعثغا ظذنع توقذشقا باشقا بعر ق ا ) ي ردةم ي
ةن ذالر » بةرض دذ، ظ ذنعثغا(دةي ةن ظ الش بعل ان حاص االمغا بوهت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ؤة ) ص ذم قعل زذل

لعدع  اننع حاص ع ، يالغ ذالر ظئيتت ذ(« : ظ ان،   ) ب ذ يازدذرذؤالغ ذالرنع ظ انعلعرعدذرآع، ظ ذرذنقعالرنعث ظةصس ب
ىن  ( ؤئلعش ظىح زع قعلع ةن  ) هعص ذنعثغا ظةتعض ذص بئرعل –ظ امدا ظوق دذ ظاخش ذالرغا )5( »عؤاتع ةنع (ظ ي

رعكالرغا ارعثالر «): مذش ة(صةرؤةردعض دع؟  ) صةيغةمبعرعض ل قعل ةرنع نازع ذالر  » نئمعل ة، ظ دئيعلس
  . )6(دئيعشعدذ» )نازعل قعلدع(قةدعمكعلةرنعث ظةصسانعلعرعنع «): مةسخعرةقعلعص(

ع      ةتنعث مةنعس ذ ظاي العمالر ب قا ظ ةن باش ة ظاساس ل قعراظةتك ع خع ص  ب: ظعككعنح ةل قعلع ز ظةم ع
ارةت ظعلضعرعكعلةرنعث دعنعدذر         ا ـ بوؤعلعرعمعزدعن ظعب بعز ظذالرغا ظةضةشكىحعلةر    . آئلعؤاتقان بذ دعن ظات

. ظذالر قانداق ياشعغان بولسا، بعزمذ شذنداق ياشايمعز    . ؤة ظذالرنعث آةينعدعن ماثعدعغان آعشعلةردذرمعز   
 قايتا تعرعلعش ؤة قعيامةت دئضةنلةر يوق نةرسعدذر،        . زظذالر قانداق ظألضةن بولسا، بعزمذ شذنداق ظألعمع      

  .  دئدع»بعز هةرضعز جازاالنمايمعز: شذثا ظذالر. دئضةنلعك بولعدذ
 ذنع ذالر ظ ذدنع(ظ ةنع ه دذق ) ي االك قعل ز ه ذالرنع بع دع، ظ ار قعل ذد   ظعنك ذالر ه ةنع ظ ي

لعرعدا       ع تذرذش ذنعثغا قارش لعرعدا، ظ ار قعلعش االمنع ظعنك لعرعدا  ظةلةيهعسس العق قعلعش  ؤة تةرس
عؤةردع دع   . داؤاملعش االك قعل ذالرنع ه اال ظ ذثا اهللا تاظ دة   . ش ذنلعغان يةرلعرع ذرظاننعث نذرغ اال ق اهللا تاظ

وران     ظذالرنع،  اتتعق ؤة سوغذق ب ادة ق ةؤةتعص هةددعدعن زعي ان قعلعدذ    هاالك قعل  ظ ذالرنعث . غانلعقعنع باي ظ
ةتلعرع     حىنكع، ظذالر ظةث آىح ـ قذؤؤةتكة تولغان          . نعث تعصعدعن بولدع  هاالك قعلعنعشعمذ، ظذالرنعث سىص

  . دع هاالك قعلنع ظةؤةتعش بعلةنقاتتعق ؤة سوغذق بوراناهللا تاظاالمذ ظذالرنع ناهايعتع . آعشعلةر ظعدع

                                                 
  .  ـ ظايةت53 سىرة هذد )1(
  .  ـ ظايةت6 سىرة بةقةر )2(
  .  ـ ظايةتلةر97 ـــ ـ96 سىرة يذنذس )3(
  .  ـ ظايةت5 سىرة فذرقان )4(
  .  ـ ظايةتلةر5 ـــ ـ4 سىرة فذرقان )5(
  .  ـ ظايةت24 سىرة نةهل )6(
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ة  ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ اد  :  مذن ارعثنعث ظ داق   –صةرؤةردعض ع قان ىك ظعرةمن  آىحل
انلعقعنع آأرمع ذ؟جازالعغ دذر ))1دعثم اد قةؤمع ةدعمكع ظ ذ ق االك  .  ب ةؤمعنع ه اد ق ةدعمكع ظ اال ق اهللا تاظ

ادنع هاالك قعلدع      ) يةنع اللة (ظذ  : قعلغانلعقع هةققعدة مذنداق دئدع    اد بولسا،     ))2قةدعمكع ظ  قةدعمكع ظ
لعدعندذر    ث نةس ان ظعرةمنع رع بولغ دعن بع امنعث ظوغذللعرع ع س االمنعث ظوغل ذه ظةلةيهعسس ذال. ن ر ب

ةلكع  )ظادةمنعث ظعسمع ظةمةس     ( دئضةن ظاتالغذ  “ظعرةم”آعمكع  . حئدعرالردا ياشايتتع   شةهةرنعث ظعسمع      ب
بذ  .  ظويالص قالسا، ظذ بذ مةلذماتنع آةظعب ؤة ؤةهب ديئلعدعغان يةهذدعيالرنعث سأزلعرعدعن ظالغاندذر       دةص

  . مةلذماتنعث هئحقانداق ظاساسع يوقتذر
داق دئ  اال مذن دع : دعشذثا اهللا تاظ ان ظع قا شةهةرلةردة يارعتعلمعغ ةر باش داق ظادةمل ةنع ))3بذن  ي

ةر   دعكع ظادةمل ة ظىستىن تذرذشتا مذشذ قةبعلع اللعقتا ؤة آىحت ة، رةهعمسعزلعكتة قوص باشقا (آىحلىآلىآت
دع   ان ظع ةهةردة يارعتعلمعغ ذبادا ). ش رةم”م ذدعن  “ظع ةن ظاتالغ ذلماي   ( دئض أزدة تذت مع آ ث ظعس ) ظادةمنع

ةهةر  ة    ش اال ظةلؤةتت ا، اهللا تاظ دعغان بولس أزدة تذتذلع مع آ داق  نعث ظعس ةهةر بذن ةهةرلةردة ش قا ش  باش
  . ، دةيتتعظعدعسئلعنمعغان 

اللةنعث بةندعلعرع هذد ؤة ظذنعث     (ظاد بولسا زئمعندا   : اهللا تاظاال ظاد قةؤمع هةققعدة مذنداق دئدع 
ا ان ظئيتقانالرغ ةن ظعم انحعلع) بعل دعهةقسعز رةؤعشتة يوغ ذالر. ق قعل م -آىح «: ظ زدعن آع ة بع  قذؤؤةتت

ذق؟ دع» ظارت ىح. دئ ةنعث آ ان الل أزلعرعنع ياراتق ذالر ظ ةنلعكعنع -ظ تىن ظعك دعن ظىس ة ظأزلعرع قذؤؤةتت
دع    ار قعل ةتلعرعمعزنع ظعنك ث ظاي ذالر بعزنع ذ؟ ظ اتتعق ؤة   )4 (بعلمعدعم ادة ق دعن زعي ا هةددع اد بولس ظ

االك قعلعن    ةن ه وران بعل وغذق ب ةي       ، دعس دىز ظىزىلدىرم ةآكعز آىن ة، س ة آئح ع يةتت ذالرغا بورانن ة ظ الل
عرعدة قعلدع،    اد(ظاص ةؤمعنعث  ) ظ ذص  (ق دا هاالك بول أز ماآانلعرع ور آأتةآلعرعدةك   ) ظ خورما دةرعخعنعث ص

ةن انلعقعنع آأرعس دع  ))5ياتق ايلعنعص قال ةتكعال ظ وق جةس ع ي ذالر بئش ةنع ظ وران .  ي ع ب داق بولذش ظذن
ةردعن (ظذالرنع   ىرىص ظاندعن بئشعحعالص      ) ي ا آىت ظذرذص، مئثعسعنع حذؤذص،   ) يةرضة (يذلذص ظئلعص هاؤاغ

  .  قعلعص تاشالص قويغان ظعدعؤئتعلضةن خورما آأتةآلعرعدةكذقومذرآاللعسعنع سذندذرذص خذددع 
ذالر  ىن(ظ اقلعنعش ظىح دعن س ا ؤة ) بوران ث آاؤاآلعرعغ ة، تاغنع عغا، ظأثكىرلةرض ث ظارعس  تاغالرنع

ذؤا آوالص آعرعؤالدع      ازابتعن       . يةرضة بةللعرعضة آةلضىدةك ظ بذنداق ظامالالر اهللا تاظاالدعن ظذالرغا آةلضةن ظ
حىنكع، اهللا تاظاال ظذالرغا صىتىؤةتكةن ظازابنعث مذددعتع آةلضةن هامان،     . (آعحعككعنعمذ توسذص قااللمعدع 
  ). ظذالر ظازابنع تئتعتماي قالمايدذ

) ظعنسانغا بئكعتكةن  (شىبهعسعزآع، ظةضةر بعلسةثالر، اللةنعث    :  مذنداق دئدع ةاهللا تاظاال بذ هةقت   
  . )6(آئحعكتىرىلمةيدذ) ظةجةل(ظةجعلع آةلضةن حاغدا 

دع  داق دئ اال مذن ذنع : شذثا اهللا تاظ ذالر ظ ذدنع(ظ ةنع ه االك ) ي ز ه ذالرنع بع دع، ظ ار قعل ظعنك
  .رنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدعظعبرةت بار، ظذال) حوث(قعلدذق، بذنعثدا ظةلؤةتتة 

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر7 ـــ ـ6 سىرة فةجر )1(
  .  ـ ظايةت50 سىرة نةجم )2(
  .  ـ ظايةت8رة فةجر  سى)3(
  .  ـ ظايةت15 سىرة فذسسعلةت )4(
  .  ـ ظايةتلةر7 ـــ ـ6 سىرة هاققة )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4 سىرة نذه )48(
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∩⊇⊆∈∪   

: ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا قئرعندعشع سالعه ظئيتتع .141صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع) خةلقع( سةمذد
ةيغةمبةرمةن . 142قورقمامسعلةر؟) اهللا دعن(« ة سادعق ص سعلةر اهللا دعن  .143مةن هةقعقةتةن سعلةرض

ذثال ثالرقورق ةت قعلع ا ظعتاظ ةص  .144ر، ماث ةق تةل داق ه علةردعن هئحقان ا س ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ت
  .145قعلمايمةن، ظذنع صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدعن تعلةيمةن

  سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
العه ظةلة   ةيغةمبعرع س ذ اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة ص دذر ب ةن خةؤعرع عدا بةرض االم توغرعس اهللا . يهعسس

ةؤةتتع              ةيغةمبةر قعلعص ظ سةمذد بولسا شام شةهةرلعرع      . تاظاال سالعه ظةلةيهعسساالمنع سةمذد قةؤمعضة ص
ظذالرنعث ماآانالشقان  . بعلةن قذرا جعلغعسع ظارعسعدعكع هعجعر شةهرعدة ياشايدعغان ظةرةبلةردعن ظعدع     

ةرلعرع  ة (ي ة آعشعلةرض دع  )هةمم ةر ظع هذر يةرل ان مةش لذق بولغ عرعدة  .  تونذش ةظرافنعث تةصس ىرة ظ ز س بع
دعن    ذالرنعث ماآانلعرع دا، ظ ذص ماثغان اقحع بول ذرذش قعلم ةن ظ ام بعل االمنعث ش صةيغةمبةرظةلةيهعسس

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم تةبذآقا بئرعص بولذص        . ظأتكةنلعكع توغرعسعدا آةلضةن هةدعسلةرنع بايان قعلدذق     
  . قالر بعلةن ظذرذشذش ظىحىن قايتا تةييارلعق قعلعشقا مةدعنعضة قايتعص آةلضةن ظعدعرذملذ

ظذالرنع  . سةمذد قةؤمع ظاد قةؤمعدعن آئيعن ؤة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن بذرذن ظأتكةن قةؤمدذر               
ادةت ق      االغعال ظعب ر اهللا تاظ وق بع ئرعكع ي االم ش العه ظةلةيهعسس ان س ةيغةمبعرع بولغ ذالرنعث ص قا ؤة ظ علعش

اقعردع  قا ح ة ظأزعضة بويسذنذش ةن هةقعقةتت ذالرغا يةتكىزض ئكعن. (ظ دع،  )ل ا ظذنعمع ذنعث حاقعرعغ ذالر ظ ، ظ
ذردع   ع ت ذنعثغا قارش دع ؤة ظ ار قعل ذنع ظعنك ا   . ظ ذ حاقعرعقعغ ث ب ذالرغا ظأزعنع االم ظ العه ظةلةيهعسس س

ةق         ةت اهللا تاظاالدعن تةلةص قعلعدعغانلعقعدعن    ظذالردعن هةق تةلةص قعلمايدعغانلعقعدعن ؤة ظذنعث ساؤابعنع ص
  . خةؤةر بةردع

 * * * * * * *  
 tβθä. u øIè? r& ’ Îû $ tΒ !$ sΨ ßγ≈ yδ šÏΖ ÏΒ# u ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθã‹ ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã— uρ 5≅ øƒ wΥuρ $ yγãèù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ 

tβθçG Ås÷Ζ s? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6Åf ø9$# $ Y?θã‹ ç/ tÏδÍ≈ sù ∩⊇⊆∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ ∩⊇∈⊃∪ Ÿω uρ (#ûθ ãè‹ ÏÜè? zö∆r& tÏùÎô£ßϑ ø9 $# 

∩⊇∈⊇∪ tÏ% ©!$# tβρß‰ Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ tβθßs Ï= óÁãƒ ∩⊇∈⊄∪  
ورمعالردعن  قان خ اق صعش ةردعن، يذمش ذالقالردعن، زعراظةتل اغحعالردعن، ب ةردة، ب ذ يةرل علةر ب س

خذشال هالدا تاغالرنع . 148 ـ 146)دةص ظويالمسعلةر(ق قالعمعز بةهرعمةن بولذص خاتعرجةم هالدا داؤاملع
ثالر  .149تئشعص ظأي ياسامسعلةر  ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ذنحعلعق .150اهللا دعن قورق دا بذزغ  زئمعن

  .152 ـ 151»قعلعدعغان، ظعساله قعلمايدعغان هةددعدعن ظاشقذحعالرنعث ظةمرعضة ظعتاظةت قعلماثالر
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لةيهعسساالمنعث ظذالرغا ظذالرنعث ظةهؤالعنع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن نئمةتلةرنع سالعه ظة
  ظةسلةتكةنلعكع توغرعسعدا

دع            عهةت قعل ذالرغا ؤةز ـ نةس ةردة ظ ذ ي االم ب العه ظةلةيهعسس ةزعؤعنعث   .  س ث غ ذالرنع اهللا تاظاالنع ظ
اهالندذردع  ئلعص قئلعشعدعن ظاض ذالرغا آ لة . ظ ذالرغا آأص ذالرنع  اهللا تاظاالنعث ظ ةنلعكعدعن، ظ ص رعزعق بةرض

ئقعص تذرعدعغان بذالقالرنع حعقعرعص             خاتعرجةم يةردة ياشاتقانلعقعدعن، ظذالرغا بوستانالرنع بةرصا قعلعص، ظ
ةن   ث بةرض ارةت اهللا تاظاالنع ةنلعكعدعن ظعب دىرىص بةرض ةرنع ظىن ةرنع ؤة مئؤعل ةنلعكعدعن، زعراظةتل بةرض

 يذمشاق صعشقان )سعلةر بذ يةرلةردة(: ه ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدعشذثا سالع. نئمةتلعرعنع ظةسلةتتع
  . )دةص ظويالمسعلةر(خورمعالردعن بةهرعمةن بولذص خاتعرجةم هالدا داؤاملعق قالعمعز 

ازا ظئسعل صعشقان خورمعدذر      : بذ ظايةتنعث مةنعسع توغرعسعدا ظةؤفع ظعبنع ظابباسنعث  ، ظذ خورما ت
ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذدئض ع . ع ةلع ظعبن نعثظةبذظ ع ظابباس ة ظعبن دذر، : تةله ذرذغان خورمع ذ ق ظ

دع  ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ع  . دئض ماظعل ظعبن ع  ظةبذظعس ةمرع ظعبن د ظ داق  ظةبذخالع ةمرعنعث مذن ظ
أزعنع   هالعتعدة يوغعناص ظاندعن     سذلذق  ظذ : ساهابعلةر ظعبنع ظابباسنعث     : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظ

ان قعلدع      خورمعدذر ص بةرضةن   ذقوي ة           . ، دئضةنلعكعنع باي بذنع ظعبنع ظذبذ هاتةممذ رعؤايةت قعلعص بذ هةقت
  . ظذبذ سالعهدعنمذ مذشذنعثغا ظوخشاش سأز رعؤايةت قعلعندع، دئدع

خذشال هالدا تاغالرنع تئشعص ظأي ياسامسعلةرظعبنع ظابباس ؤة باشقعالر بذ ظايةتنعث مةنعسع  :
ة  . ؟ دئضةنلعك بولعدذ، دئدع   هالدا تاغالرنع تئشعص ظأي ياسامسعلةر ة قعلغان ظذستعلعقعثالرنع نامايةند  يةن

ةتنعث مةنعسع             اغالرنع  هةؤةسلعنعش ؤة حوثلذق قعلعش يىزعسعدعن        : بعر رعؤايةتتة ظعبنع ظابباس بذ ظاي ت
علةر   أي ياسامس عص ظ دع  تئش دذ، دئ ةنلعك بولع ر     . ؟ دئض د ؤة بع ع مذجاهع ذ رعؤايعتعن نعث ب ع ظابباس  ظعبن

  . تىرآىم ظالعمالر توغرا دةص قارعدع
ذر       علعق يوقت ذ قارش ر قارم دا هئحبع ةتنعث ظارعلعقع ل رعؤاي ع خع ذ ظعكك اغالرنع   .  ب ذالر ت ع، ظ حىنك

ةلكع حوثحعلعق قعلعش ؤة ظويذن ـ       ظأيياسالغان هئلعقع تئشعص  لةرنع، ظذالردا ظولتذرذش ظىحىن ظةمةس، ب
االتتع عدعن س ش يىزعس ا قعلع ذالر . تاماش قا  ظ أي ياساش ذص ظ اغالرنع ظوي قا ؤة ت ةقعش قعلعش ةرنع ن ظأيل

دع  تا ظع ايعتع ظذس تا      . ناه ذنداق ظذس ذالرنعث ش ان آعشع ظ أرىص باقق أيلعرعنع آ ذ ظ عغان ش ذالرنعث ياس ظ
  . ظعكةنلعكعنع بعلعدذ

دع    داق دئ االم مذن العه ظةلةيهعسس ذثا س ثالر : ش ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ن قورق ةنع اهللا دع  ي
ة   ظةتعضةن رنعث سعلةرنع ياراتقان اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشعثالر، ظذنع بعردةص بعلعشعثالر،     سعلة  ـ آةحت

قا    ادةت قعلعش ارعثالرغا ظعب ةن صةرؤةردعض ق بةرض ة رعزع ىن سعلةرض عثالر ظىح بعه ظئيتعش ذنعثغا تةس ظ
  .شتذريىزلعنعشعثالرال، سعلةرضة دذنيا ـ ظاخعرةتتة هةقعقعي صايدعسع يئتعدعغان ظع

 زئمعندا بذزغذنحعلعق قعلعدعغان، ظعساله قعلمايدعغان هةددعدعن ظاشقذحعالرنعث ظةمرعضة ظعتاظةت
اثالر  دعغان          »قعلم قا حاقعرع ع تذرذش ة قارش عرلعققا ؤة هةقق ئرعككة، آاص ع ش علةر ظعحعثالردعك ةنع س  ي

  . حوثالرغا ؤة آاتتعباشالرغا بويسذنماثالر
 * * * * * * *  
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öΝ ä.x‹ è{ù' u‹ sù Ü># x‹tã BΘ öθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ $ yδρã s) yèsù (#θßs t7 ô¹ r' sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝèδ x‹ s{r' sù Ü># x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Ν èδã nYò2 r& tÏΖÏΒ ÷σ –Β ∩⊇∈∇∪ ¨β Î)uρ y7 −/ u‘ uθßγ s9 â“ƒÍ–yê ø9 $# ãΛÏm§9 $# ∩⊇∈∪  
سةن صةقةت بعزضة ظوخشاش بعر  .153نسةن هةقعقةتةن سئهعر قعلعنغانالردعنسة«: ظذالر ظئيتتع 

: سالعه ظئيتتع .154»ظعنسانسةن، ظةضةر سةن راستحعلالردعن بولساث، بعرةر مأجعزة آةلتىرىص باققعن
ظذنعثغا  .155ظعحعدذ، سعلةرمذ مذظةييةن بعر آىن ظعحعسعلةر) سىيىثالردعن بعر آىن(بذ حعشع تأضة «

ظذالر حعشع تأضعنع  .156»ىيىك آىننعث ظازابعغا دذحار بولذسعلةريامانلعق قعلماثالر، بولمعسا سعلةر ب
ة . 157بوغذزلعدع، شذنعث بعلةن ظذالر نادامةتكة قالدع  ) حوث (ظذالرغا ظازاب حىشتع، بذنعثدا ظةلؤةتت

سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع  .158ظعبرةت بار، ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدع
  .159عبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذرغال

سةمذد قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع، ظذالرنعث مأجعزة تةلةص قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا اهللا تاظاالنعث 
  ظازابعنعث آةلضةنلعكع توغرعسعدا

قا      ادةت قعلعش ارعغا ظعب ث صةرؤةردعض ةؤمعنع ظأزلعرعنع ةمذد ق االمنعث س العه ظةلةيهعسس اال س اهللا تاظ
ذالر ظئيتتع : قتعدا ظذالرنعث صةيغةمبعرعضة بةرضةن جاؤابعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع       حاقعرغان ؤا  : ظ

ةن « ئهعر قعلعنغانالردعنس ةن س ةتادة سةن هةقعقةت د ؤة ق ةن  : مذجاهع االمنع س العه ظةلةيهعسس ذالر س ظ
  . سئهعر قعلعنغذحعالردعنسةن، دئمةآحعدذر دئدع

دع  داق دئ ذالر مذن دعن ظ ةقةت: ظان ر ظعنسانسةن سةن ص ة ظوخشاش بع ة    بعزض ي بعزض ةنع ؤةهع ي
  آةلمةي قانداق بولذص ساثا آةلدع؟ 

دع   داق دئ ان قعلعص مذن ةنلعرعنع باي ذالرنعث دئض اال ظ ل  : اهللا تاظ ع نازع ذنعثغا ؤةهي ارعمعزدعن ظ ظ
ةببعردذر       دذر، مذتةآ ذ يالغانحع ةس، ظ داق ظةم عز ظذن ذ؟ هةرض ة  ، »قعلعندعم ذالر ظةت ةنع ظاخعرة (ظ ة ي ) تت

   .))1آعمنعث يالغانحع، مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ
ة    ئلعص آةلضةن هةقعقةتت ذالرغا ظ عدعن ظ العه ظةلةيهعسساالمنعث صةرؤةردعضارع تةرعص ذالر س دعن ظ ظان
ةص          عنع تةل أجعزة آةلتىرىش ر م ذنعث بع ىن ظ لعرع ظىح ةنلعكعنع بعلعش تحعل ظعك ذنعث راس ث ظ ظأزلعرعنع

دع ذالرنعث آاتت. قعل نع      ظ ورام تاش ر ق علعرعدعكع بع ث قئش دع ؤة ظأزلعرعنع ة يعغعل ر يةرض لعرع بع عباش
ةتلعك       آأرسعتعص تذرذص، سالعه ظةلةيهعسساالمدعن شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظذ تاشتعن مذنداق ـ مذنداق سىص

  . بعر بوغاز تأضة حعقعرعص بئرعشنع تةلةص قعلدع
ةيغةمبعرع بولغان سالع          ه ظةلةيهعسساالم ظذالردعن ظةضةر ظأزعنعث ظذالرنعث      بذ حاغدا اهللا تاظاالنعث ص

عش         عنعش ؤة ظةضعش تعش، ظعش ان ظئي ذم ظعم ة حوق ذالرنعث ظأزعض ا، ظ انلعرعنع ظورذنلعس ةص قعلغ تةل
دع     ةر ظال دة ؤة ؤةدعل دة ظةه ع هةققع ةردع    . آئرةآلعك دعغانلعقعغا ؤةدة ب ذنداق قعلع ذم ش ذ حوق اهللا . ظذالرم

ةيغةمبعرع سالعه     ا تذرذص ظاندعن اهللا تاظاالدعن ظذالرنعث ظأزعدعن تةلةص         تاظاالنعث ص ظةلةيهعسساالم نامازغ
شذنعث بعلةن ظذالر آأرسةتكةن هئلعقع قذرام          . قعلغان مأجعزعلةرنع ؤذجذتقا حعقعرعص بئرعشعنع سورعدع       

ع   تعلعص حعقت ة ظئ ر تأض ةتتعكع بع ان سىص ةص قعلغ ذال تةل ذالرنعث ظ . تاشتعن ظ يعن ظ ةندعن آئ ذنع آأرض از ب
  .  آأص ساندعكعلعرع بولسا يةنعال آاصعر هالعتعدة قئلعؤةردع. قعسمعال سالعه ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتتع

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر26 ــــ 25 سىرة قةمةر )1(
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ظعحعدذ، سعلةرمذ ) سىيىثالردعن بعر آىن(بذ حعشع تأضة «: سالعه ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع   
  . ذ، سعلةر بعر آىن ظعحعسعلةريةنع بذ تأضة سىيىثالردعن بعر آىن ظعحعد مذظةييةن بعر آىن ظعحعسعلةر

ظذنعثغا يامانلعق قعلماثالر، بولمعسا سعلةر بىيىك آىننعث ظازابعغا دذحار بولذسعلةر«  يةنع
انلعق قعلعص قويسا اهللا تاظاالنعث ظازابعنعث     رةر يام ذالر تأضعضة بع ةر ظ ذالرغا ظةض سالعه ظةلةيهعسساالم ظ

ةرد    اهالندذرذش ب دة ظاض دعغانلعقع هةققع عل        . عآئلع ر مةزض وتالص بع ص ظ ذ ظعحع دة س ذالرنعث ظعحع ة ظ تأض
ايدعالندع  . تذردع  دعن قانغذحة ص ذالر تأضعنعث سىت قئتعقلعرع دة  . ظ ذالرنعث ظعحع ؤاقعتنعث ظأتىشع بعلةن ظ

دا      . يامان ظادةملةر صةيدا بولدع    تأضعنع  (ظذالر بعرلعشعص تأضعنع ظألتىرىؤئتعشكة مةسلعهةتلعشعص ظاخعرع
  . )ظألتىرىؤةتتع

ظذالر حعشع تأضعنع بوغذزلعدع، شذنعث بعلةن ظذالر نادامةتكة :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة
ازاب حىشتع ، قالدع اتتعق تعترةتتع                  ظذالرغا ظ ازاب بولسا ظذالرنعث زئمعنعنع ق ةنع ظذالرغا حىشكةن ظ . ي

اؤاز  ظذالرغا يىرةآلةرنع ظورنعدعن يولذص تاشاليدعغان    اتتعق ظ أزلعرع ظويالص باقمعغان      آةلدع ؤ ق ة ظذالرغا ظ
  .  ظذالر ظأز ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع قئتعص قالدع)شذنعث بعلةن. (بعر ظعش يىزبةردع

 ة دا ظةلؤةتت وث(بذنعث دع ) ح ذحع بولمع ان ظئيتق ع ظعم ذالرنعث تولعس ار، ظ رةت ب ئنعث ،ظعب  س
   ندذرصةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعبا

* * * * * * *  
  ôMt/¤‹x. ãΠ öθs% >Þθä9 t Ï=y™ößϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθäz r& îÞθä9 Ÿω r& tβθà) −G s? ∩⊇∉⊇∪ ’ÏoΤ Î) öΝä3 s9 îΑθß™u‘ × ÏΒr& 

∩⊇∉⊄∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∉⊂∪ !$tΒ uρ öΝä3 è=t↔ ó™r& Ïµ ø‹n= tã ô ÏΒ @ô_r& ( ÷βÎ) y“Í ô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∉⊆∪   

: ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا قئرعندعشع لذت ظئيتتع .160لذتنعث قةؤمع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع
سعلةر اهللا   .162مةن هةقعقةتةن سعلةرضة سادعق صةيغةمبةرمةن .161؟قورقمامسعلةر) اهللا دعن(سعلةر «

تةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئحقانداق هةق تةلةص  .163ردعن قورقذثالر، ماثا ظعتاظةت قعلعثال
  .164قعلمايمةن، ظذنع صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدعن تعلةيمةن

  لذت ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعث دةؤعتعنعث بايانع توغرعسعدا
عسساالمنعث قئرعندعشعنعث    اهللا تاظاال بةندعسع، صةيغةمبعرع، ظازارنعث نةرؤعسع ؤة ظعبراهعم ظةلةيه          

دذ   ةؤةر بئرع عدا خ االم توغرعس ذت ظةلةيهعسس ع ل راهعم  . ظوغل االمنع ظعب ذت ظةلةيهعسس اال ل اهللا تاظ
  . ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدا آاتتا بعر قةؤعمضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن ظعدع

ا . بذ قةؤم سةدذم ؤة ظذنعثغا تةؤة بولغان جايالردا ياشايتتع        ال ظذ يةرنعمذ ظذالر بعلةن قوشذص      اهللا تاظ
ا ظايالندذرذؤةتتع     ظذ غةؤرع شةهعرعنعث    . هاالك قعلعص، ظذ يةرنع صاسكعنا، سئسعق صذرايدعغان بعر دئثعزغ

زدذر       ألىك دئثع ان ظ هذر بولغ امع مةش تة ن ر تةرةص عدعكع بع ث قئش ةؤة تاغنع ة ت ز  . صةلةستعنض ذ دئثع ظ
  . عرعنعث ظارعسعغا جايالشقاندذرصةلةستعننعث بعلةن آةرةك ؤة شةؤبةك شةهةرل

ذالرغا      اال ظ قا ؤة اهللا تاظ ادةت قعلعش االغعال ظعب ر اهللا تاظ وق بع ئرعكع ي ذالرنع ش االم ظ ذت ظةلةيهعسس ل
ذيرذدع   قا ب ة بويسذنذش ةن صةيغةمبعرعض ذناهالردعن ؤة   . ظةؤةتك ةن ض اال حةآلعض ذالرنع اهللا تاظ دة ظ هةم

ة     ةر بعل ذص ظةرل الص قوي ث تاش انالردعن       ظاياللعرعنع عحة ظعنس ذ دةؤرعض اآع ش ارةت ت تعن ظعب ة بولذش ن بعلل
  . هئحكعم قعلعص باقمعغان، ظأزلعرع صةيدا قعلعؤالغان يامان ظعشنع قعلعشتعن توستع

 * * * * * * *  
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  tβθè? ù' s?r& tβ# u ø. —%! $# zÏΒ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρâ‘ x‹ s?uρ $ tΒ t, n= yz öΝ ä3s9 Ν ä3š/ u‘ ôÏiΒ Νä3 Å_ üρ ø— r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠöθs% 

šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ (#θä9$s%  È⌡s9 óΟ ©9 Ïµ tF⊥ s? äÞθè=≈ tƒ ¨ sðθä3tG s9 zÏΒ tÅ_ u ÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊇∉∠∪ tΑ$s% ’ ÏoΤ Î) / ä3Ï= yϑ yè Ï9 zÏiΒ t,Ï!$s) ø9 $# 

∩⊇∉∇∪ Éb> u‘  É_ÅngwΥ ’ Ì?÷δ r& uρ $ £ϑ ÏΒ tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∉∪ çµ≈ uΖ ø‹ ¤fuΖ sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊇∠⊃∪ ωÎ) # Y—θègx” ’ Îû tÎ É9≈ tóø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO 

$ tΡö ¨Β yŠ tÍ yz Fψ $# ∩⊇∠⊄∪ $tΡ ö sÜøΒ r&uρ Λ Ïι ø‹n= tæ # X sÜ̈Β ( u !$|¡ sù ã sÜ tΒ tÍ‘ x‹Ζßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ ( $tΒ uρ tβ% x. 

Λ èεã sVø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇∠⊆∪ ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ uθ çλm; â“ƒÍ– yê ø9$# ÞΟ‹ Ïm§9 $# ∩⊇∠∈∪  
ان  ىن ياراتق علةر ظىح ارعثالر س ص، صةرؤةردعض ة قعلع دعن لعؤات ان ظعحع ةهلع جاه علةر ظ س

ةن  علةر هةقعقةت علةر؟ س الص قويامس اللعرعثالرنع تاش ذزذقحعلعقتا(ظاي قذحع ) ب دعن ظاش هةددع
علةر ع .166 ـ      165»قةؤمس ذالر ظئيتت ذت «: ظ ع ل ةر ! ظ دعن(ظةض ذم سىرض ) دةؤعتعث اث، حوق ىن قايتمعس

ةن  ع   .167»قعلعنعس ذت ظئيتت عنعمةن «: ل اتتعق يعرض ثالردعن ق علةرنعث قعلعقع ةن س    .168م

ارعم ةيلعدعن ! صةرؤةردعض لعرع تىص ازابتعن (قعلمعش دعغان ظ ذالرغا آئلع ةؤةلعرعمنع ) ظ ع ؤة ت مئن
ذزدذق   .169»قذتقذزغعن ةؤةلعرعنعث هةممعسعنع قذتق ذنعث ت ذنع ؤة ظ اين   .170ظ ةقةت موم ةنع (ع ص ي

ظذالرنعث   .172ظاندعن قالغانالرنع هاالك قعلدذق . 171هاالك قعلدذق) لذتنعث ظايالعنع قالدذرذص قويذص
ياغدذردذق، ظاضاهالندذرذلغذحعالرغا ياغدذرذلغان يامغذر نئمعدئضةن ) يةنع تاش(ظىستعضة بعز يامغذر 

  .174الرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدعبعر ظعبرةت بار، ظذ) حوث(بذنعثدا ظةلؤةتتة   .173!يامان
  .175سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ناهايعتع غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

   لذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث قعلمعشلعرعنع تةنقعد قعلعشع، ظذالرنعث جاؤابع ؤة 
  ظذالرغا آةلضةن ظازابنعث بايانع توغرعسعدا 

ةن   اهللا تاظاالنعث ةر بعل ذزذق ظعشالرنع قعلعشتعن ؤة ظةرل ذالرنع ب ذت ظةلةيهعسساالم ظ ةيغةمبعرع ل  ص
ذيرذدع            كة ب عغا آئلعش ث قئش ان ظاياللعرعنع ىن ياراتق ذالر ظىح اال ظ ذص اهللا تاظ تعن توس ةردة بولذش ر ي . بع

ذت «: ظذالرنعث لذت ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن جاؤابع تأؤةندعكعدةك بولدع        ةر ! ظع ل ) عتعثدعن دةؤ(ظةض
ىن قعلعنعسةن  يةنع سةن بعزضة ظئلعص آةلضةن دةؤعتعثدعن قايتمعساث          قايتمعساث ذم سىرض ةنع   حوق ي

  . بعز سئنع ظارعمعزدعن قوغالص حعقعرعمعز
ان قعلعص مذنداق دئدع                  ةردة باي  –ظذالرنعث بعردعن   : اهللا تاظاال ظذالرنعث بةرضةن جاؤابعنع باشقا ي

دئيعشتعن  » عرعنع شةهعرعثالردعن هةيدةص حعقعرعثالر، ظذالر صاك آعشعلةردذر  لذتنعث تةؤةل «: بعر جاؤابع 
  . ))1ظعبارةت بولدع

دا    ذالرنعث ظازغذنلذقلعرع دعغانلعقعنع ؤة ظ لعرعدعن يانماي ةؤمعنعث قعلمعش االم ق ذت ظةلةيهعسس ل
دع       داق دئ ذص مذن ادا ـ جذدا بول ذالردعن ظ دة، ظ ذص يةتكةن علةرنعث «: داؤاملعشعدعغانلعقعنع تون ةن س م

عنعمةن  ةنع مةن يامان آأرعمةن        قعلعقعثالردعن قاتتعق يعرض مةن بذ قعلمعشلعرعثالرنع هةرضعز توغرا          . ي
ادا ـ جذدادذرمةن دةص، ظذالرغا قارشع اهللا تاظاالغا          . آأرمةيمةن ظذنعثغا رازع بولمايمةن ؤة مةن سعلةردعن ظ

                                                 
 .  ـ ظايةت56 سىرة نةمل )1(
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مئنع ) ظذالرغا آئلعدعغان ظازابتعن(رع تىصةيلعدعن قعلمعشلع! صةرؤةردعضارعم: دذظا قعلعص مذنداق دئدع
   »ؤة تةؤةلعرعمنع قذتقذزغعن

ذزدذق : اهللا تاظاال مذنداق دئدع   ةؤةلعرعنعث هةممعسعنع قذتق ذنعث ت ذنع ؤة ظ اينع ، ظ ةقةت موم ص
ذص ( دذرذص قوي العنع قال ذتنعث ظاي الع ظعدع     هاالك قعلدذق ) يةنع ل ظذ  .  ظذ لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظاي
ة هاالك    ظ ةن بعلل ةؤمع بعل ئلعص ق ايرعلعص ق ذت ظةلةيهعسساالمدعن ظ ة ل ذص ظاقعؤةتت اي بول ر موم ةسكع بع

  . بولذص آةتتع
ذت     اال ل دةك، اهللا تاظ ان قعلغان ر سىرعلعرعدة باي ذد ؤة شذنعثدةك هعجع ةظراف، ه ذددع ظ اال خ اهللا تاظ

عد     ذص ظاظعلعس الص قوي ع تاش كع مومعيعن ةقةت ظةس االمنع ص دا   ظةلةيهعسس ث ظاخعرع قعالرنع آئحعنع عكع باش
عغا        ا، ظارقعس اثالص قالس ذظاؤازنع ظ ذالر ظ اؤادا ظ كةندة، ن اؤاز حىش ة ظ كة ؤة قةؤمعض ص آئتعش ئلعص حعقع ظ

ذيرذدع  لعققا ب ان        . قارعماس ةؤر قعلغ ة س ث هأآمعض ص اهللا تاظاالنع ا حعقع ة يولغ ذيرذق بويعح ذ ب ذالر مذش ظ
دع  ع داؤام قعل دا يولعن اال. هال ان    اهللا تاظ ذمعي بولغ ة ظوم ةؤمعنعث هةممعسعض االمنعث ق ذت ظةلةيهعسس  ل

  . ذشتعن ظعبارةت ظازابنع حىشىردع ساصال تاشالرنع ياغدذرضة ظارقا ـ ظارقعدعنظىستعظذالرنعث 
ظذالرنعث ظىستعضة بعز يامغذر ، ظاندعن قالغانالرنع هاالك قعلدذق: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

بذنعثدا ظةلؤةتتة ، !، ظاضاهالندذرذلغذحعالرغا ياغدذرذلغان يامغذر نئمعدئضةن يامانياغدذردذق) يةنع تاش(
 سئنعث صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن ،بعر ظعبرةت بار، ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحع بولمعدع) حوث(

   ناهايعتع غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
 * * * * * * *  

 z> ¤‹ x. Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπs3 ø‹t↔ ø9 tÏ= y™ ößϑ ø9 $# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝçλ m; ë= ø‹ yèä© Ÿω r& tβθà) −G s? ∩⊇∠∠∪ ’ ÏoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθß™ u‘ ×ÏΒ r& 

∩⊇∠∇∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr& uρ ∩⊇∠∪ !$tΒ uρ öΝ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Í ô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∇⊃∪  
اهللا (سعلةر «: ظئيتتع ظأز ؤاقتعدا شذظةيب ظذالرغا. 176ةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلدعظةيكعلعقالر صةيغ

اهللا دعن قورقذثالر، ماثا  .178ةقعقةتةن سعلةرضة سادعق صةيغةمبةرمةن همةن. 177قورقمامسعلةر؟) دعن
 ةن، ظذنع صةقةتتةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئحقانداق هةق تةلةص قعلمايم. 179ظعتاظةت قعلعثالر

  .180ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدعن تعلةيمةن
  شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث ظةيكعلعقالرغا قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع توغرعسعدا 

ةديانلعقالردذر  ةيكعلعقالر م ةنالنغاندا ظ ذماتالرغا ظاساس ان مةل وغرا بولغ االم . ت ذظةيب ظةلةيهعسس ش
  .ظذالردعن ظعدع

) باشقا صةيغةمبةرلةرنعث قعسسعسعدا قئرعندعشع نذه، سالعه ؤة لذت دئضعنعدةك      خذددع  ( اهللا تاظاال   
ادةت قعالتتع       . بذ يةردة ظذالرنعث قئرعندعشع شذظةيب دةص، دئمعدع       ظةيكة بولسا   . حىنكع، ظذالر ظةيكعضة ظعب

ار  ظذ ناهايعتع بىك ـ باراخسان ظأسكةن بعر دةرةختذر، دئضةن آأز قارا        . بعر دةرةخنعث ظعسمع ظعدع . شمذ ب
  . قعسقعسع ظذالر شذ دةرةخقة ظعبادةت قعالتتع

ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلدع : شذثا اهللا تاظاال   أز ؤاقتعدا ظذالرغا     دئضةن حاغدا   ظةيكعلعقالر ص ظ
ال، ضةرحة شذظةيب       ظأز ؤاقتعدا شذظةيب ظذالرغا ظئيتتع : ، دئمةي، صةقةت  ظئيتتعشذظةيب  قئرعندعشع   دةص

ادةت قعلغانلعقع ظىحىنال             ظةلةيهعسساالم ظذ  ة ظعب ة بعر معللةت بولسعمذ، ظذالر دةرةخق ان جةهةتت الر بعلةن ق
  . اهللا تاظاال ظذنعث بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث ظارعسعدعكع قئرعنداشلعق مذناسعؤةتنع تعلغا ظالمعدع
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دذ، دةص   أزدة تذتذلماي ةديانلعقالر آ ةيكعلعقالردعن م اي ظ ةت قعلم ا دعقق ذ نوقتعغ ةر ب ذظةيب بةزعل ش
ةيغةمبةر بولذص ظةؤةتعلضةن، دةص            ظةلةيهعسساالم ظةيكعلعقالر هةم مةديانلعقالردعن ظعبارةت ظعككع قةؤمضة ص

دذ ةر . قاراي نعمذ         : بةزعل ةن قاراش دع، دئض ذص ظةؤةتعل ةيغةمبةر بول ة ص ىح قةؤمض االم ظ ذظةيب ظةلةيهعسس ش
  . ظوتتذرعغا قويعدذ

ةديانلعقالر  ةن م ةيكعلعقالر بعل دذرتوغرعسع ظ ر قةؤم ةن  .  بع ر مذناسعؤةت بعل ةردة بع ةزع يةرل ذالر ب ظ
دع  ةديانلعقالر دةص ظاتال ةردة م ةزع ي ا، ب ةيكعلعقالر دةص ظاتالس ىن  . ظ انلعقع ظىح ةؤم بولغ ر ق ذالر بع ظ

دع       كة بذيرذل ذق بئرعش ارازعنع تول ةم ؤة ت دةك ظألح ةديانلعقالر بذيرذلغعنع ذددع م ذ خ ذ . ظةيكعلعقالرم ب
  . ممةت ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذظذالرنعث بعر ظى

 * * * * * * *  
 * (#θèù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? z ÏΒ zƒÎ Å£÷‚ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θçΡ Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9$$ Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ 

(#θÝ¡y‚ ö7 s? }¨$̈Ζ9$# óΟ èδ u!$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (#öθ sW ÷ès? ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# tÏ‰Å¡ø ãΒ ∩⊇∇⊂∪ (#θà)̈? $# uρ “ Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ s' ©#Î7 Åfø9 $# uρ 

t,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪  
دا ) نةرسعلةرنع(  .181ظألحةمنع تولدذرذص بئرعثالر، آةم بةرضىحعلةردعن بولماثالر  وغرا تارازع ت

آةم ) يةنع قايسع يول بعلةن بولمعسذن، آعشعلةرنعث هةقلعرعنع(آعشعلةرضة نةرسعلعرعنع . 182تارتعثالر
عتنة بةرمةثال ذنحعلعق قعلعص ص دة بذزغ اثالر -ر، يةر يىزع سعلةرنع ؤة ظعلضعرعكع  .183 صاسات تئرعم

   .184»ظىممةتلةرنع ياراتقان اهللا دعن قورقذثالر

   تولذق ظألحةص بئرعشكة ؤة تارازعدا توغرا بولذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا ظألحعضةندة
ذق بئرعشكة ؤة تارا  ةمنع تول اال ظألح ةم تذتذشتعن   اهللا تاظ ذالرنع آ ذيرذص ؤة ظ قا ب وغرا بولذش دا ت زع

دع   داق دئ ذص مذن اثالر : توس ىحعلةردعن بولم ةم بةرض رعثالر، آ دذرذص بئ ةمنع تول علةر   ظألح ةنع س ي
رعثالر  دذرذص بئ ةن ؤاقتعثالردا ظألحةمنع تول ة بةرض ذالرغا  . آعشعلةرض دا ظ ذ حاغ ذتماثالر، ب ةم ت ظألحةمنع آ

علةر  رعص قالعس ةم بئ علةرنعث  .آ ذبادا س قعالردعن( م علةر   ) باش ذق ظالعس ا تول ذص قالس عثالر بول . ظئلعش
ثالر     عنعثالردةك ظئلع علةر بةرض ذددع س قعالردعن خ علةرمذ باش علةر    . س ذددع س علةر خ ذ س ظذالرغعم

  توغرا تارازعدا تارتعثالر) نةرسعلةرنع(. ظالغاندعكعدةك بئرعثالر
 ة نةرسعلعرعنع ةنع قايسع ي(آعشعلةرض ةقلعرعنعي ةن بولمعسذن، آعشعلةرنعث ه ةم ) ول بعل آ

عتنة  ص ص ذنحعلعق قعلع دة بذزغ ةر يىزع ةثالر، ي اثالر -بةرم ات تئرعم ذرذؤئلعص     صاس دا ظولت ةنع يول ي
اثالر       عتنة ـ صاسات تئرعم ة . آعشعلةرنع قورقذتذشتةك ص ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ا :  مذن علةر اهللا غ س

ولالردا          ظعمان ظئيتقانالرنع قورقذ   دا ي تقان، اهللا نعث يولعدعن توسقان ؤة ظذ يولنعث ظةضرعلعكعنع تعلعضةن هال
  .))1ظولتذرماثالر
 ذثالر ان اهللا دعن قورق ةرنع ياراتق ةنع ظذالرنع ؤة ظذالرنعث     »سعلةرنع ؤة ظعلضعرعكع ظىممةتل ي

  . ظةجدادلعرعنع ياراتقان اهللا تاظاالنعث قاتتعق ظازابعدعن قورقذتعدذ
* * * * * * *   

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع86 سذرة ظةظراف )1(
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 (# ûθä9$s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& z ÏΒ tÍ −s|¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∇∈∪ !$ tΒ uρ |MΡ r& ω Î) Ö |³o0 $ sΨ è= ÷W ÏiΒ βÎ) uρ y7 ‘Ζ Ýà ¯Ρ zÏϑ s9 tÎ/ É‹≈s3 ø9$# ∩⊇∇∉∪ 

ñÝ É)ó™ r' sù $uΖ øŠn= tã $Z |¡Ï. z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# βÎ) |MΖä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊇∇∠∪ tΑ$s% þ’Ïn1 u‘ ãΝn= ÷æ r& $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∇∪ 

çνθç/ ¤‹ s3sù öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü>#x‹ tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9 $# 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. z>#x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. 

Ν èδã nYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊃∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθ çλm; â“ƒÍ– yê ø9$# ãΛÏm §9$# ∩⊇⊇∪  
ع  ذالر ظئيتت ئهعر قع «: ظ ةن س ةنس اش . 185لعنغذحعالردعنس ة ظوخش ةقةت بعزض ةن ص اددع(س ) ظ

ةر  .186ظادةمسةن، سئنع بعز هةقعقةتةن يالغانحع دةص ضذمان قعلعمعز  راستحعلالردعن ) سأزىثدة (ظةض
عن  ازاب حىشىرض ماندعن ظ ة ظاس اث، بعزض ع. 187»بولس ذظةيب ظئيتت ارعم«: ش علةرنعث ! صةرؤةردعض س

ظذالر شذظةيبنع ظعنكار قعلدع، ظذالرنع ساية آىنعنعث ظازابع هاالك . 188»عدذقعلمعشعثالرنع ظوبدان بعل
ذالرنعث ) حوث(بذنعثدا ظةلؤةتتة . 189ظذ هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظازابع ظعدع . قعلدع ار، ظ ظعبرةت ب

دع  ذحعالردعن بولمع ان ظئيتق ع ظعم ايعتع غالعبت  .190تولعس ةن ناه ارعث هةقعقةت ئنعث صةرؤةردعض ذر، س
   .191ناهايعتع مئهرعباندذر

شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث جاؤابع، ظذالرنعث شذظةيب ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار 
  قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا ظازابنعث آةلضةنلعكع توغرعسعدا 

االمنعث        ذظةيب ظةلةيهعسس ىن ش دعغانلعقع ظىح عص آئتع رع ظوخشعش عرالرنعث دعللع اال آاص اهللا تاظ
اؤابنع       قةؤمعن ةندةك ج ة بةرض ةؤمع صةيغةمبعرعض ةمذد ق ذددع س االمغا خ ذظةيب ظةلةيهعسس ذ ش عثم

ةردع  ةؤةر ب ةنلعكعدعن خ دع     . بةرض داق دئ رعص مذن اؤاب بئ ذنعثغا ج ةؤمع ظ االمنعث ق ذظةيب ظةلةيهعسس : ش
»سةن سئهعر قعلعنغذحعالردعنسةن   

 ة ظوخشاش ةقةت بعزض اددع(سةن ص ز هةقعق) ظ ذمان ظادةمسةن، سئنع بع انحع دةص ض ةن يالغ ةت
  . سئنع اهللا تاظاال بعزضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتمعدع. يةنع سةن دئضةن سأزلعرعثدة يالغانحعسةن قعلعمعز
 ازاب حىشىرضعن ) سأزىثدة(ظةضةر ة ظاسماندعن ظ زةههاك بذ    »راستحعلالردعن بولساث، بعزض

دة  ع هةققع ةتنعث مةنعس ع  : ظاي ر تةرعص ماننعث بع ة ظاس دع  بعزض ةنلعكتذر، دئ عن دئض ذ  . نع حىشىرض ةتادة ب ق
ةتنعث     . بعزضة ظاسماننعث بعر صارحعسعنع حىشىرضعن دئضةنلعكتذر، دئدع          : ظايةتنعث مةنعسع  سذددع بذ ظاي

  . بعزضة ظاسماندعن ظازاب حىشىرضعن دئضةنلعكتذر، دئدع: مةنعسع
ا     ة ظوخش ةن سأزلعرعض لعكلةرنعث دئض أزلعرع قذرةيش ذ س ةن ب ذالرنعث دئض دذب اال . ص آئتع اهللا تاظ

ان قعلعص مذنداق دئدع             ةر       «: ظذالر ظئيتتع   : قذرةيشلعكلةرنعث دئضةن سأزلعرعنع باي تاآع سةن بعزضة ي
ةنمةيمعز     عز ظعش اثا هةرض ة س دذرذص حعقارمعغعح ذالقنع ظئتعل ر ب تعدعن بع ق،  ، ظاس ئنعث خورمعلع اآع س ي

ر    دعغان بع ئقعص تذرع تةثلةر ظ عدعن ظأس اللعق ؤة ظوتتذرعس ذن ت ث بولس دةك  ،  بئغع ةن ظئيتقان اآع س ي
ارحة  ة ظاسماننع ص اآع  -ظىستعمعزض عن، ي ارحة قعلعص حىشى رض ذؤاهحع قعلعص ) صةيغةمبةرلعكعثضة( ص ض

ةنع قذرظان  (ظةضةر بذ   «: ظأز ؤاقتعدا ظذالر  ))1اللةنع ؤة صةرعشتعلةرنع ظالدعمعزغا آةلتىرضعن     سئنعث  ) ي
ةت ب  ان هةقعق ل بولغ عثدعن نازع اآع تةرعص دذرغعن، ي اش ياغ ة ت ماندعن ظىستعمعزض ا، ظاس دعغان بولس ولع
                                                 

 .  ـ ظايةتكعحة92ـ  ـــ90 سىرة ظعسرا )1(
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ازالعغعن    ةن ج ازاب بعل اتتعق ظ ع ق دع» !بعزن ذظةيب    . ))1دئ عرالرمذ ش ادان آاص لعكلةردةك ن قذرةيش
ازاب حىشىرضعن ) سأزىثدة(ظةضةر : ظةلةيهعسساالمغا ة ظاسماندعن ظ  »راستحعلالردعن بولساث، بعزض
  . دئضةندذر، دئدع

سعلةرنعث قعلمعشعثالرنع ظوبدان بعلعدذ! صةرؤةردعضارعم«: ب ظئيتتعشذظةي«  يةنع اهللا تاظاال
دذ   العثالرنع ياخشع بعلع علةرنعث ه ذ      . س ة ظ اال سعلةرض اثالر، اهللا تاظ ق بولس ا اليع ذ ظازابق علةر ظ ةر س ظةض

ازابعثالرنع حىشىرىص بة      (اهللا تاظاال   . ظازابنع حىشىرىص بئرعدذ   سعلةرضة ظذؤال    ) رمةي سعلةرنعث تعلعضةن ظ
  . ظةمةلعيةتتعمذ ظذالر تعلعضةندةك ظذالرغا ظذالر ظارزذ قعلغان ظازاب بئرعلدع. قعلغذحع ظةمةستذر

ظذالر شذظةيبنع ظعنكار قعلدع، ظذالرنع ساية آىنعنعث ظازابع هاالك : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع
 بذ ظازاب ظذالر ظاسماندعن حىشىرىلىشعنع تةلةص       يةنع ظذ هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظازابع ظعدع . قعلدع

  . قعلغان ظازابنعث تعصعدعن بولدع
داق  ةريانع مذن ذالرغا ظازابنعث آئلعشعنعث ج اتتعق  : ظ ة آىنضعحة ق ذالرغا يةتت اال دةسلةص ظ اهللا تاظ

ةردع  عقلعقنع ب دع    . ظعسس دا قعاللمع عقتعن دال ذ ظعسس ذالرنع ب ة ظ ئح نةرس اية ت . ه ذالرغا س دعن ظ اشالش ظان
ارحة بذلذت آةلدع        ذتنعث سايعسعدا سايعداش ظىحىن ظذنعث ظاستعغا           . ظىحىن بعر ص شذنعث بعلةن ظذالر بذل

ذتتعن حوث         . بئرعشتع ظذنعث ظاستعغا ظذالرنعث هةممعسع توصلعنعص بولغاندعن آئيعن اهللا تاظاال ظذالرغا بذل
اتتعق ب       . بعر يالقذننع ظةؤةتتع   اؤاز آئلعش بعلةنال ظذالرنعث جانلعرع       زئمعن قاتتعق تعترةص، ظذالرغا ق عر ظ

  .ظذ هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظازابع ظعدع: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. حعقعص آةتتع
ان قعلعدذ               ةردة باي هةر بعر   . هةقعقةتةن اهللا تاظاال ظذالرنعث هاالك قعلعنغانلعقعنعث جةريانعنع ظىح ي

ان قعلعدذ     يةردة شذ يةرضة مذناسعص بولغان سىصةت ب         ةظرافتا     : مةسعلةن . علةن باي ظذالرغا  اهللا تاظاال سىرة ظ
ث  اتتعقزئمعننع دع       تعترعشعق تعص قئلعشتع   ـ يىزلةن ئتع قئ ذرغان ص دة ظولت ذالر ظأيلعرع ان .  دة،ظ دةص باي

دع ذالر شذظةيب ظةلةيهعسساالمغا. قعل ع شذظةيب«: حىنكع، ظ ذم ظةضةشكىحعلعرعث ! ظ ةنع (سئنع حوق ي
انالر ساثا ظعمان    اآع حوقذم بعزنعث دعنعمعزغا                ) ظئيتق بعلةن قوشذص شةهعرعمعزدعن هةيدةص حعقعرعمعز، ي

رةك  عثالر آئ كةن       ))2»قايتعش ذنعثغا ظةضةش االم ؤة ظ ذظةيب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ش ث ص دةص اهللا تاظاالنع
  . دعظذالرغا زئمعننعث تعترعشع يىزلةن. مأمعنلةرضة تةهدعد سئلعص ظذالرنع تعترةتكةن ظعدع

اؤاز  ) ظأزلعرعضة(اهللا تاظاال سىرة هذدتا   اتتعق ظ ا ق ذم قعلغانالرغ ة (زذل ةيدا بولغان زعلزعل ) دعن ص
دع دع))3يىزلةن ان قعل االمنع  .  دةص باي ذظةيب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ش ث ص ذالر اهللا تاظاالنع ع، ظ حىنك

ث ث : ظأزلعرعنع ئنعث نامعزع ث(س ةنع دعنع ا ) ي ئنع ظات وؤعلعرعمعز ظ-س ان  ب ص آئلعؤاتق ادةت قعلع عب
علةرنع  ذتالرنع  (نةرس ةنع ب ةررذص       ) ي ة تةس اللعرعمعزنع خالعغعنعمعزح اآع م قا ي ع تاشالتقذزذش بعزن

قان                  قعلعشعمعزنع تةرك ظةتكىزىشكة بذيرذمدذ؟ سةن تازعمذ آأثلع ـ آأآسع آةث، تازعمذ توغرا يول تاص
بذالرنعث بذ قعلمعشعغا    .  ؤة آةمسعتكةن ظعدع  دئضةن سأزلعرع بعلةن مازاق قعلغان    ))4»،ظادةمسةن ـ دة  

قارعتا ظذالرنع جعم تذرغذزذص قويعدعغان قاتتعق ظاؤازنعث آئلعشع، ظذالرنعث قعلمعشعغا يىزلعنعشع بةآمذ       
اؤاز        ) ظأزلعرعضة (: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع        . مذناسعب آةلضةن ظازابتذر   اتتعق ظ ذم قعلغانالرغا ق زذل

   .)5(يىزلةندع) زعلزعلةدعن صةيدا بولغان (
                                                 

 .  ـ ظايةت32 سىرة ظةنفال )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88 سىرة ظةظراف )2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع94 سىرة هذد )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87 سىرة هذد )4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع94هذد   سىرة)4(
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ةردة تةرسالعق قعلعش يىزعسعدعن        ةمما ظذالر بذ ي ةر : ظ راستحعلالردعن بولساث، ) سأزىثدة (ظةض
دئضةن ظعدع، ظذالرغا ظذالر آئلعشعنع يعراق دةص قارعغان ظازابنعث  »بعزضة ظاسماندعن ظازاب حىشىرضعن

ظذ . ظذالرنع ساية آىنعنعث ظازابع هاالك قعلدع :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. حىشىشع مذناسعب بولدع
  .هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظازابع ظعدع

: مةن اهللا تاظاالنعث  : مذهةممةد ظعبنع جةرعر يةزعد باهعلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           
 دع االك قعل ازابع ه ث ظ اية آىنعنع ذالرنع س ع ظا     ظ دة ظعبن ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع تعن دئض بباس

ذ          : ظعبنع ظابباس جاؤاب بئرعص   . سورعدذم  اتتعق ظعسسعق ظةؤةتعدذ ـ دة ظ اهللا تاظاال ظذالرغا قورقذنح ؤة ق
ظذ ظعسسعق ظذالرنعث ظأيلعرعضة     . شذنعث بعلةن ظذالر ظأيلعرعضة آعرعؤالعدذ     . ظذالرنعث جانلعرعنع سعقعدذ  

أيلعرعنع تاش     . آعرعص جانلعرعنع سعقعدذ   ظاندعن اهللا تاظاال   . الص تاشقعرعغا حعقعؤالعدذ  شذنعث بعلةن ظذالر ظ
دذ   ذت ظةؤةتع ذالرغا بذل دذ      . ظ اقالص قالع عدعن س نعث آأيدىرىش ذالرنع قذياش ةن ظ ع بعل ذت سايعس ذالر . بذل ظ

دذ   ةت هئس قعلع القعنلعق ؤة راه ذرذص س ذتنعث ظاستعدا ت ع       . بذل ر ـ بعرعن ذالر بع ةن ظ ذنعث (شذنعث بعل ظ
 ظذالرنعث هةممعسع بذلذتنعث تئضعضة تولذق يعغعلعص بولغاندعن آئيعن، اهللا     .حاقعرعدذ) تئضعضة آئلعشكة 

ازابع ظعدع         . دذرساية آىنعنعث ظازابع     مانا بذ   . تاظاال ظذالرغا ظوت ظةؤةتعدذ    ، ظذ هةقعقةتةن بىيىك آىننعث ظ
  . دئدع
 سئنعث ، عظعبرةت بار، ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتقذحعالردعن بولمعد) حوث(بذنعثدا ظةلؤةتتة

دذر  ذر، ناهايعتع مئهرعبان ةن ناهايعتع غالعبت ةنع صةرؤةردعضارعث هة     صةرؤةردعضارعث هةقعقةت قعقةتةن  ي
  . ناهايعتع مئهرعباندذر مأمعن بةندعلعرعضة ناهايعتع غالعبتذر،آاصعرالردعن ظعنتعقام ظئلعشتا 

 * * * * * * *  
 … çµ̄Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ u“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7Î7 ù= s% tβθä3tG Ï9 z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑ ø9 $# 

∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Ï= Î/ 5c’ Ï1 utã &Î7 –Β ∩⊇∈∪  
دذر  ل قعلعنغان عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض ذرظان ظالةمل عزآع، ق  .192شىبهعس

 ـ 193ل ظذنع سئنعث قةلبعثضة ظئلعص حىشتعظاضاهالندذرغذحعالردعن بولذشذث ظىحىن، ظعشةنحلعك جعبرعظع

194. )نازعل بولدع(ظوحذق ظةرةبع تعلعدا ) قذرظان(195.  
  قذرظان آةرعمنع اهللا تاظاالنعث حىشىرضةنلعكع توغرعسعدا 

ابتعن خةؤةر               ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا حىشىرضةن آعت اهللا تاظاال بذ يةردة بةندعسع ؤة ص
 شىبهعسعزآع، قذرظان ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر: يدذبئرعص مذنداق دة

  . يةنع قذرظاننع اهللا تاظاال ساثا حىشىردع ؤة ؤةهعي قعلدع
 ئلعص ظاضاهالندذرغذحعالردعن بولذشذث ظىحىن، ظعشةنحلعك جعبرعظعل ظذنع سئنعث قةلبعثضة ظ
تع  علعق آأر    حىش ا قارش ةنع اهللا تاظاالغ دعن       ي اتتعق ظازابع ذنعث ق ذحعالرنع ظ ار قعلغ عتعص ظعنك س

 جعبرعظعل ظذنع  ذش ؤة اهللا تاظاالغا ظعمان ظئيتقان مأمعنلةرضة خذش بئشارةت بئرعشعث ظىحىن            ظاضاهالندذر
  .قةلبعثضة ظئلعص حىشتعث  سئنعآةم ـ زعيادة قعلماستعن، ظأز هالعتعدة

ةتادة، ظةت  ةظب، ق ع آ ةد ظعبن اس، مذهةمم ع  ظعبنع ظابب اك، زأهرع ؤة ظعبن ةؤفع، سذددع، زةهه ة ظ عي
العملعرع ةلةص ظ ارلعق س ذرةيج قات تة  : ج كةن صةرعش ئلعص حىش ذرظاننع ظ االمغا ق صةيغةمبةرظةلةيهعسس

  . بذ هةقتة قعلحة ظعختعالص يوقتذر. جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمدذر، دةيدذ
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دع داق دئ رع مذن ئلعص  : زأه االمنعث ظ ل ظةلةيهعسس ذرظاننع جعبرعظع دة اهللا ق كةنلعكع هةققع حىش
دذ  داق دةي اال مذن ع،: تاظ ادةم  «ظئيتقعنك ان ظ مةن بولغ ا دىش مةندذر(جعبرعظعلغ ا دىش ذ )اهللا غ ، حىنكع ظ

ل( ةنع جعبرعظع عرعكعنع  ) ي دعن ظعلض ةن ظأزع ةمرع بعل ث ظ ابالرنع (اهللا نع اماؤع آعت ةنع س تعق ) ي تةس
ارةت       ة بئش ةتكىحع، مأمعنلةرض ول آأرس وغرا ي ذحع، ت ل      قعلغ ة نازع ئنعث قةلبعثض ذرظاننع س ىحع ق  بةرض

  .))1قعلدع
)نازعل بولدع(ظوحذق ظةرةبع تعلعدا ) قذرظان(  يةنع بعز ساثا حىشىرضةن بذ قذرظاننع، مةناسع

اآعتنع ظئنعق                ا سةؤةب قالمعسذن ؤة دةلعل ـ ص ناهايعتع روشةن، ظوحذق بولسذن، ظعمان ظئيتماسلعققا بان
  .  ظةث يذقعرع صةللعضة حعققان تعلعث بولغان ظةرةب تعلع بعلةن حىشىردذقتورغذزسذن دةص، صاساهةتتة

 * * * * * * *  
 … çµ̄Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 Í ç/ ã— tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∉∪ óΟ s9uρ r& ä3tƒ öΝ çλ°; ºπtƒ# u βr& … çµuΗ s>÷è tƒ (#àσ ¯≈ yϑ n= ãã û É_t/ Ÿ≅ƒÏ üó  Î) ∩⊇∠∪ öθs9 uρ 

çµ≈ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã ÇÙ÷èt/ tÏϑ yfôã F{$# ∩⊇∇∪ … çν r& us) sù ΝÎγ øŠn= tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ Î/ šÏΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊇∪  
ظابدذلال ظعبن (  .196آعتابلعرعدا تعلغا ظئلعنغان) صةيغةمبةرلةرنعث(هةقعقةتةن قذرظان ظعلضعرعكع 

ان هةمراهلعرعغا ظوخشاش  ان ظئيتق ذرظاننع ) ساالم ؤة ظذنعث ظعم ةؤالدع ظألعمالعرعنعث ق ظعسراظعل ظ
رعكالرغا بعلعش عتعدعغان (ع مذش ع آأرس ذرظاننعث توغرعلعقعن دذ؟ ) ق ل بولمام ز   .197دةلع ةر بع ظةض

قذرظاننع ظةرةب تعلعدا بولمعغان بعر ظادةمضة نازعل قعلغان بولساق، ظذ قذرظاننع ظذالرغا ظوقذص بةرسة، 
  .199 ـ 198ظذالر ظذنعثغا ظعشةنمةيتتع

  ردا بار ظعكةنلعكع توغرعسعداقذرظاننعث بايانعنعث ظعلضعرعكع آعتابال
اردذر              ابالردا ب ظذ  . بذ قذرظاننعث بايانع ؤة ظذنعث شأهرعتع ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة حىشكةن آعت

ارةت         ) اهللا تاظاال بعر آعتابنع حىشىرعدعغانلعقع بعلةن      (صةيغةمبةر بذرذنقع زاماندعن باشالص قذرظاندعن ظعب
ةيغةمبةرلةردعن   هةمدة اهللا. خذش بئشارةت بئرعص آةلضةندذر     ذرظان   ( تاظاال ص قذرظاننعث حىشىرىلىشع ؤة ق

ةن      ع بعل االمنعث آئلعش ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر مذهةمم ىرىلىدعغان ص كة ؤةدة   ) حىش ارةت بئرعش ذش بئش خ
ان ةيغةمبةر     . ظالغ ابلعنعدعغان ص ع هئس ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس عرعكع ص االم (ظعلض ا ظةلةيهعسس ) ظعس

ؤعق قعلع   ة تةش ةن   قةؤمعض دعغانلعقع بعل ةيغةمبةرنعث آئلع ر ص عملعك بع ةد ظعس يعن ظةهم دعن آئ ص، ظأزع
ةردع  ة خذش بئشارةت ب دع   . قةؤمعض داق دئ ان قعلعص مذن ارعتعنع باي ةن خوش بعش ذنعث بةرض اال ظ : اهللا تاظ

      ةمنعث ظوغلع ظعسا مةن سعلةرضة هةقعقةتةن اللة ظةؤةتكةن،      ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع   «: ظأز ؤاقتعدا مةري
ةيغةمبةر      مةندعن بذرذن آةلضةن تةؤراتنع تةستعق قعلغذحع، مةندعن آئيعن آئلعدعغان ظةهمةد ظعسعملعك ص

   .))2دئدع» بعلةن خذش خةؤةر بةرضىحع صةيغةمبةرمةن

) ةمراهلعرعغا ظوخشاش ان ه ان ظئيتق ذنعث ظعم االم ؤة ظ بن س دذلال ظع ةؤالدع ) ظاب راظعل ظ ظعس
 ؟دةلعل بولمامدذ) قذرظاننعث توغرعلعقعنع آأرسعتعدعغان(مذشرعكالرغا ظألعمالعرعنعث قذرظاننع بعلعشع 

االمنعث        ان صةيغةمبةرظةلةيهعسس ار بولغ دا ب دعكع آعتابلعرع ةؤالدعنعث قوللعرع راظعل ظ ةنع ظعس ي
راص          ع ظئتع ذنعث ظىممعتعن دعغانلعقعنع ؤة ظ نعص ظةؤةتعلع ةيغةمبةر قعلع ةردعن ص ذنعث قةي ةتلعرعنع، ظ سىص

                                                 
 .  ـ ظايةت97 سىرة بةقةرة )1(
 . ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي6 سىرة سةف )2(
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دعغان ظ دا    قعلع ذؤاتقان آعتابلعرع ص ظوق ث دةرس قعلع انعنع ظأزلعرعنع ذرظاننعث باي ذ ق ث، ب العملعرعنع
ةرلعك ) آاصعرالرغا قذرظاننعث هةق آعتاب ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدعغانغا        (ظذحراتقانلعقع   اآعت   يئت  ص

  بواللمامدذ؟ 
ةتلعرعنعث   االمنعث سىص ارلعقع  (صةيغةمبةرظةلةيهعسس ابالردا ب عرعكع آعت ع  ) نعظعلض دذلاله ظعبن ظاب

الم    تعص ظعس ان ظئي دعن ظعم ذالرنعث ظعحع اش ظ لعرعغا ظوخش ذالرنعث ساصداش ع ؤة ظ المان فارعس االم، س س
ةردع      دا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث           . دعنعغا آعرضةنلةر خةؤةر ب ةؤالدعنعث آعتابلعرع اهللا تاظاال ظعسراظعل ظ

انعنع ظذحرعتعدعغان  ظذالر ظةلحعضة ـ    : لعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع     سىصةتلعرعنع ؤة قذرظاننعث باي
ة  ع صةيغةمبةرض االمغا (ظىمم ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم أز ظعل ) ي ذالر ظ عدذ، ظ ةؤرات، كظةضعش دعكع ت ع

ظذ ظذالرنع ياخشع ظعش قعلعشقا بذيرذيدذ، يامان         . يئزعلغانلعقعنع آأرعدذ ) سىصعتعنعث(ظعنجعلالردا ظذنعث   
عدذ،  تعن توس ش قعلعش دذ،      ظع ارام قعلع علةرنع ه اك نةرس دذ، ناص االل قعلع علةرنع ه اك نةرس ذالرغا ص  ظ

اق، آويزا       ةنع ( آعشةنلةردعن بوشعتعدذ  -ظذالرنعث ظئغعر يىآعنع يئنعكلعتعدذ، ظذالرنع سئلعنغان تاق ي
ةنلةر، ، ظذنعثغا ظعمان ظئيتقانالر، ظذنع هأرمةتلعض       )ظذالرغا يىآلةنضةن ظئغعر ؤةزعصعلةرنع ظئلعص تاشاليدذ     

ذر     ان ن ل قعلعنغ ذنعثغا نازع ةنلةر، ظ اردةم بةرض ذنعثغا ي ذرظان  (ظ ةنع ق ة  )ي كىحعلةر بةختك ا ظةضةش غ
  .))1ظئرعشكىحعلةردذر

  قذرةيشلعكلةرنعث آذفذرلذقتا حعث تذرذؤئلعشع توغرعسعدا
ص حع        العق قعلع ايعتع تةرس لعكتة ناه ذرظانغا ظعشةنمةس لعكلةرنعث ق ةردة قذرةيش ذ ي اال ب ث اهللا تاظ

ر     دعغان بع ز سأزنعمذ بعلمةي ر ظئغع دعن بع ةرةب تعلع ذرظان ظ ذ ق ذبادا ب رعص، م ةؤةر بئ دعن خ تذرؤالغانلعقع
آعشعضة حىشسة، ظذ آعشع قذرظاننع ظذالرغا مذشذ ظعلغار ظةدةبعياتع ؤة صاساهعتع بعلةن ظوقذص بةرسعمذ،        

دع  ذرظانغا ظعشةنمةيدذ، دئ ذالر ق ة ظ داق. )2(يةن اال مذن دعشذثا اهللا تاظ ةرةب :  دئ ذرظاننع ظ ز ق ةر بع ظةض
تعلعدا بولمعغان بعر ظادةمضة نازعل قعلغان بولساق، ظذ قذرظاننع ظذالرغا ظوقذص بةرسة، ظذالر ظذنعثغا 

  .ظعشةنمةيتتع
دع        داق دئ دة مذن دعغانلعقع هةققع ث تورعؤالع اي حع ان ظئيتم عرالرنعث ظعم اال آاص ذالر : اهللا تاظ ظ

ادةت بولذص قالغان      قذرظانغا ظعشةنمةيدذ، بذ ب    ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار      (ذرذندعن ظ ارتعص ص ةنع بذرذندعن ت ي
ان     ذص آئلعؤاتق ادةت بول االك قعلعشع ظ ةنعث ه ةرنع الل ان قةؤمل ر   ، ظعش) قعلغ ماندعن بع ذالرغا ظاس ز ظ بع

ئحعص بةرض  عك ظ ةص  ةظعش مانغا ظأرل دعن ظاس ذالر ظذنعث ةن  (ن، ظ تعلةرنع آأرض ةرؤاهنع، صةرعش ةمع ظ ظال
ذتة ذم، )قدعردعم ذالر حوق اق   «: ظ ذص قالس ةؤم بول ةن ق ةلكع سئهعرلةنض دع، ب اغلعنعص قال أزلعرعمعز ب آ

صةرعشتعلةرنع حىشىرضةن، ظألىآلةرنع ظذالر بعلةن       ) يةنع آذففارالرغا (بعزظذالرغا   ))3دئيعشعدذ» آئرةك
ةن       ص بةرض دعغا يعغع ذالرنعث ظال عنع ظ ة نةرس ز هةمم ةن، بع ذال (سأزلةشتىرض ةنع ظ ذقعرعقع ي رنعث ي

ان  لعرعنع ظورذنلعغ ع      ) تةلةص ذالرنعث تولعس ئكعن ظ دذ، ل ان ظئيتماي ذالر ظعم ة ظ ذ، اهللا خالعمعغعح تةقدعردعم

                                                 
 . ـ ظايةت157 سىرة ظةظراف )1(
ة           )2( عدعنن حىشكةنلعكعض اال تةرعص دا اهللا تاظ عز هال ذنعث شةآس ع، ظ عدعن آةلتىرىلىش ع تةرعص ر آعش وق بع ةؤعرع ي دعن خ ةرةب تعلع ذرظاننعث ظ ةنع ق  ي

 . آةسكعن صاآعت بولعدذ
 .  ـ ظايةتكعحة15 ــــ 13 سىرة هعجر )3(
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، شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر ظعمان ظئيتمايدذ             1( (ظذقمايدذ ) بذنع(
   .)2()ظعمان ظئيتمايدذ(تتعق ظازابنع آأرمعضعحة ظذالرغا صىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، قا

 * * * * * * *  
 y7 Ï9 ẍ‹ x. çµ≈ sΨõ3 n= y™ ’Îû É>θè= è% šÏΒ Íôf ßϑ ø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ 4 ®Lxm (# ãρu tƒ z># x‹ yèø9 $# zΟŠ Ï9 F{$# 

∩⊄⊃⊇∪ Ν ßγ uŠÏ?ù' uŠsù ZπtG øó t/ öΝèδ uρ Ÿω šχρÞ ßê ô±o„ ∩⊄⊃⊄∪ (#θä9θà) u‹sù ö≅ yδ ßøt wΥ tβρã sàΖãΒ ∩⊄⊃⊂∪ $uΖ Î/#x‹ yèÎ7 sùr& tβθè= Åf ÷ètG ó¡ o„ 

∩⊄⊃⊆∪ |M ÷ƒu u sùr& βÎ) óΟ ßγ≈ sΨ ÷è−G ¨Β tÏΖ Å™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Ν èδ u !% y` $ ¨Β (#θçΡ% x. šχρß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$ tΒ 4 o_øî r& Ν åκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ% x. 

šχθãè −Fyϑ ãƒ ∩⊄⊃∠∪ !$ tΒ uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& ÏΒ >πtƒ ös% ωÎ) $ oλm; tβρâ‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“ uø. ÏŒ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 tÏϑÏ=≈ sß ∩⊄⊃∪  
الدذق  ذرظاننع س ا ق ذناهكارالرنعث دعللعرعغ ذنعثدةك ض ذنعث (ش عنعص، ظ ذرظاننع حىش ذالر ق ظ

ان ظئيتمعدع –صاساهةت  ذرذص ظعم ذالر  .200 باالغعتعنع ؤة مأجعزة ظعكةنلعكعنع بعلعص ت ) اهللا نعث (ظ
ظذ ظازاب ظذالرغا ظذشتذمتذت آئلعدذ، ظذالر ظذنعث   .201عشةنمةيدذقاتتعق ظازابعنع آأرمعضعحة قذرظانغا ظ

ةنلعكعنع( دذ) آةلض ذيماي قالع ةندة (  .202ت ازاب آةلض عز ظ ذالرغا تذيذقس ذالر) ظ ة «: ظ ان (بعزض ظعم
ظذالر بعزنعث ظازابعمعزنعث بذرذنراق آئلعشعنع  .203ذدةيد» مأهلةت بئرعلةمدذ؟) ظئيتعؤئلعش ظىحىن

بةهرعمةن قعلساق، ) نئمةتلعرعمعزدعن(يعلالر ) نذرغذن(ظةضةر ظذالرنع ! ظئيتعص باققعنا. 204تعلةمدذ؟
ظذالردعن ظازابنع (ظاندعن ظذالرغا ظاضاهالندذرذلغان ظازاب آةلسة، ظذالرنعث بةهرعمةن بولغان نئمةتلعرع 

 نةسعهةت -ةهةر بولمعسذن، ؤةز قانداقلعكع ش  .207 ـ 206 ـ 205هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ) دةصظع قعلعشتا
ذنع هاالك قعلمعدذق،  ذالرنع جازاالشتا (قعلعش ظىحىن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتمعضعحة، ظ بعز زالعم ) ظ

  .209 ـ 208بولمعدذق

  ظعنكار قعلغذحعالرنعث تاآع ظازابنع آأرمعضعحعلعك ظعمان ظئيتمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
ازابنع آأرمعضعحة        ظعمان ظئيتمايدعغان ضذناهكارالرنعث دعللعرعغا ظعنكار قعلعش،        اهللا تاظاال تاآع ظ

ان قعلعص              آذصذرلذق قعلعش، تئنعش ؤة تةرسالعق قعلعشتةك يامان ظعللةتلةرنع آعرضىزعىؤةتكةنلعكعنع باي
ذرظاننع سالدذق : مذنداق دةيدذ  ا ق ذرظاننع حىشعنعص، (شذنعثدةك ضذناهكارالرنعث دعللعرعغ ذالر ق ظ

) اهللا نعث(ظذالر ،  باالغعتعنع ؤة مأجعزة ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظعمان ظئيتمعدع– ظذنعث صاساهةت
ةنمةيدذ  ذرظانغا ظعش عحة ق ازابعنع آأرمعض اتتعق ظ ةن    ق ازابنع آأرض ذالر ظ ةنع ظ عرالرنعث   ي دة آاص  آىن

  . لعدذظأزرعلعرع صايدا بةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بو
 ذنعث ذالر ظ دذ، ظ ذالرغا ظذشتذمتذت آئلع ازاب ظ ذ ظ دذ ) آةلضةنلعكعنع (ظ ذيماي قالع ذالرغا ، ت ظ

دذ » مأهلةت بئرعلةمدذ؟ ) ظعمان ظئيتعؤئلعش ظىحىن (بعزضة «: ظذالر) تذيذقسعز ظازاب آةلضةندة   دةي
ةن ب         ةت بئرعلض ازراق مأهل ة ظ ةر ظأزلعرعض دا، ظةض ةن حاغ ازابنع آأرض ذالر ظ ةنع ظ ا  ي ا، اهللا تاظاالغ ولس

  . ظأزلعرعنعث ظويلعشعحة ظعبادةت قعلعؤئلعشنع ظارزذ قعلعدذ
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةد (:  مذن ع مذهةمم علةرنع !) ظ ذففارالرنع (آعش ةنع آ ازاب ) ي ظ

ىن   دعغان آ ع  (آئلع ةت آىن ةنع قعيام اهالندذرغعن،  ) ي ن ظاض دة (دع ذ آىن الر) ب ارعمعز«: زالعم ! صةرؤةردعض
                                                 

 .  ـ ظايةت111 سىرة ظةنظام )1(
 .  ـ ظايةتلةر97 ــــ 96 سىرة يذنذس )2(
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عن    بع ةت بةرض ت مأهل قعغعنا ؤاقع ة قعس ذرغعن (زض ا قايت ةنع دذنياغ ع،  )ي ذل قعاليل ع قوب ، دةؤعتعثن
ةيلع  ة ظةضعش دذ» صةيغةمبةرلةرض ذالرغا . (دةي ةم      ) ظ ايمعز، دةص قةس عز يوقالم ز هةرض عرع، بع علةر ظعلض س

اآع صاسعق بولسذن هةرق            )1()دئيعلعدذ(ظعحمعضةنمعدعثالر؟   انداق بعر آعشع    يةنع مةيلع زالعم بولسذن ي
  . ظازابنع آأرضةندة قاتتعق صذشايمان قعلعدذ

دع   داق دئ االممذ مذن ا ظةلةيهعسس ارعمعز «: مذس ع صةرؤةردعض ع  ! ظ دعن ظازدذرذش علةرنع يولذث آعش
ارعمعز        ع صةرؤةردعض ىن ـ ظ ةت  ! ظىح ادا زعنن اتعي دذني ا هاي ةؤمعنعث حوثلعرعغ ذنعث ق ة ؤة ظ ـ صعرظةؤنض

ال ىك م ذملعرعنع، تىرل ةردعث- بذي ةرنع ب ذالرنعث مال ! صةرؤةردعضارعمعز.  مىلىآل وق -ظ  مىلىآلعرعنع ي
ازابنع             اتتعق ظ اي ق ان ظئيتم ذالر ظعم ةن ظ ذنعث بعل ن، ش اتتعق قعلغع ع ق ذالرنعث دعللعرعن ن، ظ قعلغع

ذن ع، »آأرس تذرذثالر،   «: اهللا ظئيتت ع داؤامالش دع، دةؤعتعثالرن ةت قعلعن ع ظعجاب ث دذظاس ظعككعثالرنع
ا ظةضةشمةثالرنادانال دع ) )2»رنعث يولعغ دذظا ظع ان بةت ة قعلعنغ ذ صعرظةؤنض دع  .ب ةت قعلعن ا ظعجاب ذ دذظ . ب

  . شذنعث بعلةن صعرظةؤن تاآع ظازاب ظذنعثغا آةلمعضعحعلعك ظعمان ظئيتمعدع
ان قعلعص مذنداق دئدع      بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع    : اهللا تاظاال صعرظةؤننعث شذنداق قعلغانلعقعنع باي

ذم ؤة زوراؤانلعق قعلعش يىزعسعدعن           دئثع زدعن ظأتكىزعؤةتتذق، ظذالرنع صعرظةؤن ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرع زذل
دع ا  . قوغلع دعغان ؤاقعتت ةرق بولع عرظةؤن غ ان     «: ص ان ظئيتق ةؤالدع ظعم راظعل ظ ع، ظعس ان ظئيتتعمك ظعم

اتتعن ظىمعد   (« )عكعظذنعثغا دئيعلد (،  دئدع» ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقتذر، مةن مذسذلمانالردعنمةن      هاي
عنعثدة ان ظئيتامسةن؟(ظةمدع ) ظىزض ان  ) ظعم ذنحعالردعن بولغ ان ؤة بذزغ ا ظاسعيلعق قعلغ ظعلضعرع اهللا غ

دعث دا )3( ظع ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ ذالر بعزنع ذرذن   «: ظ ز ب ذق، بع ان ظئيتت ةغا ظعم ر الل ز بع بع
ةغا( دذق   ) الل ار قعل ذتالرنع ظعنك ان ب ئرعك قعلغ د» ش ان     ،عدئ دا ظئيتق ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ بعزنع

ايدعلعق بولماسلعقع       (ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع، بذ     ان ظعماننعث ص ازابنع آأرضةندة ظئيتق ةنع ظ ) ي
  . ))4اللةنعث بةندعلعرع ظارعسعدا تذتقان يولعدذر، بذ حاغدا آاصعرالر زعيان تارتقذحع بولدع

 ث ث ظازابعمعزنع ذالر بعزنع دذ؟ ظ عنع تعلةم ذرذنراق آئلعش تذر ؤة    ب ذالرنع ظةيعبلةش ذ ظ ةنع ب ي
ددذر   ان تةهدع ذالرغا قعلعنغ عدعن ؤة     . ظ ش يىزعس ار قعلع االمنع ظعنك ذالر صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع، ظ حىنك

عنع ( ث آئلعش اناص ) ظازابنع راق س ازابعنع      «: يع ث ظ ة اهللا نع اث، بعزض تحعلالردعن بولس ةن راس ةر س ظةض
  . دةيتتع ))5آةلتىرضعن

دع       داق دئ اال مذن دة اهللا تاظ دعغانلعقع هةققع د قعلع عنع ظىمع ذرذنراق آئلعش ث ب ذالرنعث ظازابنع : ظ
   دذ، اهللا ةص قعلع ان آئلعشعنع تةل ةندعن ظازابنعث حاصس ذالر س عنعث (ظ االك بولذش ذالرنعث ه ةن ) ظ مذظةيي

ة        ازاب ظةلؤةتت ذالرغا ظ دع، ظ ا ظع ةن بولس ع بةلضعلعمعض ذالر ت (ؤاقتعن تعال  ظ ان ؤاقعت ةص قعلغ ةتتع،  ) ةل آئل
دذ   دا ظذشتذمتذت آئلع ة تذرغان ذالر خةؤةرسعز هالةتت ذم ظ ازاب حوق ذالرغا ظ ز  ، ظ ذالر سةندعن ظازابنعث تئ ظ

ةك     دذ، ش ةص قعلع عنع تةل ةم  –آئلعش عزآع، جةهةنن ع ( شىبهعس ةت آىن اص  ) قعيام عرالرنع قورش آاص
   .))6تذرغذحعدذر

                                                 
 .  ـ ظايةت44 سىرة ظعبراهعم )1(
 .  ـ ظايةتلةر89 ــــ 88ـ سىرة يذنذس ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر91 ــــ 90 سىرة يذنذس )3(
 .  ـ ظايةتلةر85 ــــ 84 سىرة غافعر )4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29 سىرة ظةنكةبذت )5(
 .  ـ ظايةتلةر54 ــــ 53ةنكةبذت  سىرة ظ)6(
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بةهرعمةن قعلساق، ظاندعن ) نئمةتلعرعمعزدعن(يعلالر ) نذرغذن(نع ظةضةر ظذالر! ظئيتعص باققعنا
ظذالردعن ظازابنع دةصظع (ظذالرغا ظاضاهالندذرذلغان ظازاب آةلسة، ظذالرنعث بةهرعمةن بولغان نئمةتلعرع 

يةنع بعز ظذالرغا ناهايعتع ظذزذن ؤاقعت مأهلةت بةرسةك، ظاندعن     هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ ) قعلعشتا
ذال ذيرذقع  ظ ث ب ازابع (رغا اهللا تاظاالنع ث ظ ةنع اهللا تاظاالنع ان   ) ي ةن بولغ ذالرنعث بةهرعم ة، ظ آةلس

دذ؟        اص قالع ازابنع توس ذالردعن ظ ة، ظ ع نةرس دعن قايس ةتلعرع    (نئمةتلعرع ان نئم ةن بولغ ذالرنعث بةهرعم ظ
  ). ظذالردعن ظازابنع توسذص قااللمايدذ

ادا (ر قعيامةتنع آأرضةن آىندة، ضويا ظأزلعرعنع   ظذال : مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة    ةقةت  ) دذني ص
اآع بعر ظةتعضةن تذرغاندةك             ا هةممة     1 (()ضذمان قعلعدذ   (بعر آةحقذرذن ي شىبهعسعزآع، ظذالرنع هاياتق

دذ،      ارزذ قعلع أمىر آأرىشنع ظ رع معث يعل ظ ةر بع ةن؛ ه رعس آأرعس ةتتا مذشرعكالردعنمذ هئ آعشعدعن، ه
ازابتعن قذتذلدذرذص قااللمايدذ    ظذزذن ظأمىر آأ    ا (ظذ   ))2رىش ظذالرنع ظ تاشالنغان حاغدا، ظذنعث    ) دوزاخق

قاتمايدذ   ة ظةس ئح نةرسعض ع ه دع  ))3مئل داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ان :  ش ةن بولغ ذالرنعث بةهرعم ظ
  .هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ) ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعشتا(نئمةتلعرع 

ة هةدعس     ان قعلعندع      بذ هةقت ا بعر      ) قعيامةت آذنع  («: تة مذنداق باي آاصعر آةلتىرىلىص، ظذنع ظوتق
ذنعثغا ئلعص حعقعص، ظ دعث؟ سةن  : آعرضىزىصال ظ أرىص باققانمع رةر ياخشع نةرسة آ ذرذن بع دعن ب سةن بذن

ورعلعدذ      دعن س دعث؟ دةص ظذنعث أرىص باققانمع ة آ ةتلعك نةرس رةر نئم ذ. بع ارعم : ظ ع صةرؤةردعض ئنعث ! ظ س
دذ   اق، دةي ةنكع، ي ةم قعلعم ةن قةس ةلتىرىلىص،    . نامعث بعل ر آعشع آ ان بع ق تارتق ةث قعيعنحعلع ادا ظ دذني

ذنعثغا     ص، ظ ئلعص حعقع ال ظ ر آعرضىزىص ة بع ذنع جةننةتك دعث؟    : ظ أرىص باققانمع ق آ رةر قعيعنحعلع ةن بع س
ورعلعدذ  دعن س ذ . دةص، ظذنعث ارعم  : ظ ع صةرؤةردعض ةم قعل    ! ظ ةن قةس امع بعل ئنعث ن ةنع    س اق، ي ةنكع، ي عم

   .»قعيعنحعلعقتةك بعرةر ظعش بولمعغان ظعدع، دةيدذ
ةؤمنع،    رةر ق ةن بع االك قعلعؤةتك دعن ه اال ظادعللعقع دعن اهللا تاظ لعققا (ظان ان ظئيتماس ذالرنعث ظعم ) ظ

ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكة           ن بانا سةؤةب آأرسعتعدعغان يولالرنع قويمعغان، ظذالرنع ظاضاهالندذرغان، ظذالرغا ص
دذ            داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ االك قعلغانلعقع يعن ه دعن آئ ذزذص بولغان اآعتالرنع تذرغ ل ـ ص : ؤة دةلع

 نةسعهةت قعلعش ظىحىن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتمعضعحة، ظذنع هاالك -قانداقلعكع شةهةر بولمعسذن، ؤةز 
  . بعز زالعم بولمعدذق) ظذالرنع جازاالشتا(قعلمعدذق، 

ذ ه  اال ب ةاهللا تاظ دع ةقت داق دئ ذرذص   :  مذن ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم ادةمنع (ص ئح ظ ازالعغعنعمعز ) ه ج
ةتلعرعمعزنع ظوقذص            )4( يوق صةرؤةردعضارعث شةهةرلةرنعث مةرآعزعضة، ظذالرنعث ظاهالعسعضة بعزنعث ظاي

دذق، شةهةرلةرنعث ظاهالعس   ةيغةمبةر ظةؤةتمعضعحة شةهةرلةرنع هاالك قعلغذحع بولمع ر ص دعغان بع ع بئرع
  .))5زالعم بولمعغعحة شةهةرلةرنع هاالك قعلغذحعمذ بولمعدذق

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةت46 سىرة نازعظات )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع96 سىرة بةقةرة )2(
 .  ـ ظايةت11 سىرة لةيل )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15 سىرة ظعسرا )4(
 .  ـ ظايةت59 سىرة قةسةس )5(
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tβθä9ρâ“ ÷è yϑ s9 ∩⊄⊇⊄∪  
قادعر ) ظذنعثغا(ظذالرمذ . بذ ظذالرغا اليعق ظةمةس .210قذرظاننع شةيتانالر ظئلعص حىشكعنع يوق

  .212تعثشاشتعن مةنظع قعلعنغاندذر) ظوغرعلعقحة) (يةنع شةيتانالر(شىبهعسعزآع، ظذالر  .211بواللمايدذ

  قذرظاننع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص حىشكةنلعكع توغرعسعدا
ث  اال ظأزعنع ذنعثغا قذرظان اهللا تاظ ارةت ظ عدعنمذ دعن ظعب ذ، ظارقعس ع (ظالدعدعنم ةنع هئحقايس ي

 هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيعضة اليعق اللة تةرعصعدعن نازعل           عغان،باتعل يىزلةنمةيد ) تةرعصعدعن
ان  ذغقعلعنغ ةنحلعك        آعتابظذل ةن، ظعش اردةم بئرعلض عدعن ي اال تةرعص ذنع اهللا تاظ رعص، ظ ةؤةر بئ دعن خ ع

  . منعث ظئلعص حىشكةنلعكعنع بايان قعلدع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالةصةرعشت
قذرظاننع شةيتانالر ظئلعص حىشكعنع يوق  شةيتانالرنعث قذرظاننع ظئلعص حىشمةسلعكعدة مذنداق

  . ظىح خعل سةؤةب بار
رع ذنعث بع تذر  : ظ ق ظةمةس كة اليع ئلعص حىشىش ذرظاننع ظ ةيتانالر ق ىش  . ش ئلعص حىش ذرظاننع ظ ةنع ق ي

ازدذرذش     .  تةلعؤع ظةمةستذر  شةيتانالرنعث ظارزذسع ؤة   حىنكع، بذزغذنحعلعق ظئلعص بئرعش ؤة بةندعلةرنع ظ
دذر ةيتانالرنعث تةبعظعتع أز  . ش نع ظ انلعقتعن توسذش ذيرذش ؤة يام علعققا ب ا ياخش ذرظان بولس عحة ق ظةآس

دذر ذر  . ظعحعضة ظالغان ا هأججةتت ةت ؤة آاتت ذر، هعداي ة ن ذ بةندعلةرض ةيتانالر . ظ ةن ش ذرظان بعل ذثا ق نعث ش
  . بذ ظذالرغا اليعق ظةمةس: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع. ظارعسعدا قارعمذ قارشعلعق بار

 قادعر بواللمايدذ) ظذنعثغا(ظذالرمذ يةنع مذبادا قذرظاننع ظئلعص حىشىش شةيتانالرغا اليعق دةص 
  . ذربذ ظعككعنحع سةؤةبت. قارعغاندعمذ ظذالر ظذنع ظئلعص حىشىشكة قادعر بواللمايدذ

ا نازعل قعلساق، حوقذم سةن        : اهللا تاظاال قورظان هةققعدة مذنداق دئدع    ظةضةر بعز بذ قذرظاننع بعرةر تاغق
   .))1ظذنعث اللةدعن قورققانلعقتعن باش ظةضكةنلعكعنع، يئرعلعص آةتكةنلعكعنع آأرةتتعث

ادعر بولغان    مذبادا شةيتانالر قذرظاننع ظئلعص حىشىشكة اليعق بولغان ؤة ظذ                : سعظىحعنحع  نعثغا ق
دع    ان قعل وحىق باي اال ظ دعغانلعقعنع اهللا تاظ ة يئتةلمةي ار يةرض ذرظان ب ةيتانالرنعث ق ذ ش ع، . تةقدعردعم حىنك
ةندذر      تعن حةآلةنض ذرظاننع تعثشاش ةيتانالر ق دا، ش ىؤاتقان ؤاقتع ذرظان حىش ذرظان . ق ق

ارةت   صآىحلىك صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا حىشىؤاتقان حاغدا، ظاسمانالر      عزةتحعلةر  ةرعشتعلةردعن ظعب مذهاص
ةن  ذزالر بعل ىحع يذلت ذص آ ؤة آأيدىرض دذتول لعقع  . ئتع تذرذص قويماس االمنعث ظارعالش صةيغةمبةرظةلةيهعسس

  .ظىحىن شةيتانالردعن بعرةرسعمذ قذرظاندعن بعرةر تال هةرصنع تعثشاشقعمذ قادعر بواللمايدذ
ان    ة قعلغ ث بةندعلعرعض ذ اهللا تاظاالنع ا ب دذرمان ا ؤة   .  رةهمعتع عدذر ؤة آعتابعغ ةرعظعتعنع ساقلعش ش

  . صةيغةمبعرعضة ياردةم بةرضةنلعكعدذر
تعثشاشتعن مةنظع ) ظوغرعلعقحة) (يةنع شةيتانالر(شىبهعسعزآع، ظذالر : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع

دذر دع   قعلعنغان داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ نالردعن خ ة جع ذ هةقت اال ب نال(:  اهللا تاظ عجع ز «) ر ظئيتت بع
ىن   ( اش ظىح أزلعرعنع تعثش ةهلعنعث س مان ظ مانغا ) ظاس نع(ظاس ىك   ) حعقعش ماننعث آىحل دذق، ظاس تعلع

عزةتحعلةر  تعلةر  (مذهاص ةنع صةرعش ةن ؤة  ) ي ىحع (بعل ةنلعكعنع     ) آأيدىرض ذص آةتك ةن تول ذزالر بعل يذلت

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21 سىرة هةشر )1(
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دذق ة  ، بايقع ز هةمعش ىن (بع اش ظىح ة تعثش ماننعث ظولتذرذ) ظوغرعلعقح دا  ظاس دعغان جايلعرع قا بولع ش
دع     ع ظةم ذق، آعمك ة (ظولتذراتت ىحع       ) ظوغرعلعقح ذرغان آأيدىرض أزعتعص ت ذنع آ ةن، ظ قا ظذرذنعدعك ظاثالش

دذ  ذزالرنع بايقاي ز   ،يذلت ع  (بع نالر جاماظةس اآع     ) جع ذ ي رادة قعلعندعم انلعق ظع ة يام زئمعندعكعلةرض
  .))1يمعزصةرؤةردعضارع ظذالرغا ياخشعلعق ظعرادة قعلدعمذ؟ بعلمة

 * * * * * * *  
 Ÿξ sù äíô‰ s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u tβθä3tG sù zÏΒ tÎ/ ¤‹yè ßϑ ø9$# ∩⊄⊇⊂∪ ö‘ É‹Ρ r&uρ y7 s? uÏ± tã šÎ/u ø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ 

ôÙÏ ÷z $# uρ y7 xm$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yè t7 ¨?$# z ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ ÷β Î* sù x8öθ |Átã ö≅à) sù ’ ÏoΤÎ) Ö ü“ Í t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ 

ö≅ ª. uθs? uρ ’ n?tã Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊄⊇∠∪ “ Ï% ©!$# y71u tƒ tÏm ãΠθà) s? ∩⊄⊇∇∪ y7 t7 = s) s? uρ ’ Îû tÏ‰Åf≈ ¡¡9 $# ∩⊄⊇∪ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÏ= yèø9 $# ∩⊄⊄⊃∪  
ذحعال  ازاب قعلعنغ اث، ظ داق قعلس ن، ظذن ادةت قعلمعغع ا ظعب ئح ظعالهق قا ه ن باش ذص اهللا دع ردعن بول

ساثا ظةضةشكةن مأمعنلةرضة مذاليعم  .214غعنر ظةقرعبالعرعثنع ظاضاهالندذـيئقعن خعش . 213قالعسةن
مةن سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن «:  ظةقرعبالعرعث ساثا ظاسعيلعق قعلساـظةضةر خعش  .215بولغعن

ا يألةنضعن ناهايعتع غالعب، مئه .216دئضعن»  جذدا مةنـهةقعقةتةن ظادا  ان اهللا غ اهللا سئنع  . 217رعب
سةجدعضة بارغانلعق، رذآذغا (ناماز ظوقذغذحعالر ظارعسعدعكع  .218قوصقعنعثدا آأرىص تذرعدذ) نامازغا(

شىبهعسعزآع، اهللا هةممعنع ظاثالص  .219هةرعكعتعثنع آأرىص تذرعدذ) تذرغانلعق ؤة قعيامدا تذرغانلعق
  .220 تذرغذحعدذرتذرغذحعدذر، هةممعنع بعلعص

  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنع ظاضاهالندذرذشعغا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا 
اال  علةرنع(اهللا تاظ م اهللا     ) آعش ذيرذدع ؤة آع قا ب ادةت قعلعش ةي ظعب ئرعك آةلتىرم ة ش اؤؤةل ظأزعض ظ

  . ر بةردعتاظاالغا شئرعك آةلتىرعدعكةن، ظذنع ظازاباليدعغانلعقعدعن خةؤة
ةقةت ظذالرنعث      . ظاندعن صةيغةمبعرعنع ظذنعث يئقعن تذغقانلعرعنع ظاضاهالندذرذشقا بذيرذدع         ظذالرنع ص

ان قعلدع            دذرذص قالعدعغانلعقعنع باي صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع ظأزعضة    . اهللا تاظاالغا بولغان ظعمانعال قوتذل
ةزةر ظذنعثغا ظذالرنعث       ظةضةشكةن مأمعنلةرضة مذاليعم بولذشقا ؤة مةيلع قانداق   ادةم بولذشعدعن قةتظع ن  ظ

: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    . ظعحعدعن ظاسعيلعق قعلغان ظادةمدعن ظادا ـ جذدا بولذص آئتعشكة بذيرذدع   
 مةن سعلةرنعث قعلمعشلعرعثالردعن هةقعقةتةن «:  ظةقرعبالعرعث ساثا ظاسعيلعق قعلسا–ظةضةر خعش

   دئضعن»  جذدا مةنـظادا 
قا            ذنعث باش ذيرذلغانلعقع ظ قا ب ذغقانلعرعنع ظاضاهالندذرذش ذرذق ـ ت االمنعث ظ صةيغةمبةرظةلةيهعسس

تذر  ت ظةمةس ذيرذلغانلعقعغا زع قا ب علةرنع ظاضاهالندذرذش ذغقانلعرعنع               . آعش ذرذق ـ ت عحة ظ ظةآس
ذيرذ            لغان ؤةزعصعسعنعث  ظاضاهالندذرذشقا بذيرذلغانلعقع بولسا، ظذنعث هةممة آعشعلةرنع ظاضاهالندذرذشقا ب

  . بعر قعسمعدذر

                                                 
 .  ـ ظايةتكعحة10ـــ  ـ8 سىرة جعن )1(
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دع  داق دئ ذيرذص مذن قا ب علةرنع ظاضاهالندذرذش ة آعش االمنع هةمم اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس : اهللا تاظ
 ا ذرظان ظات اهالندذرذلمعغان -ق وؤعلعرع ظاض ةن ( ب ةيغةمبةر آةلمعض ذالرغا ص ةنع ظ ر  )ي ان بع عل قالغ ، غاص

ب، ناه     ىن، غالع ذث ظىح ةؤمنع ظاضاهالندذرذش دذر    ق ل قعلعنغان عدعن نازع ة تةرعص ان الل  )1 (ايعتع مئهرعب
قعيامةت آىنعدعن   ) آعشعلةرنع (مةآكة ظاهالعسعنع ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكعلةرنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن،       

دذق      ل قعل ذرظاننع نازع ة ق ذنداق ظةرةبح ز مذش اثا بع ىن، س ذث ظىح ارعنعث )2 (ظاضاهالندذرذش صةرؤةردعض
اهعغا يعغعلع دعغانالرنعث دةرض ذناهتعن(شتعن قورقع دعن، ض ذرظان  ) آذفرع ذالرنع ق ساقلعنعشلعرع ظىحىن،ظ

اهالندذرغعن ةن ظاض ةد)3 ()بعل ع مذهةمم ةؤمنع !) ظ ةرآةش ق عث ؤة س ةؤةر بئرعش ذش خ ةقؤادارالرغا خ ت
دذق         ل قعل ص نازع لعك قعلع ةن حىشعنعش ث بعل ئنعث تعلع ذرظاننع س ز ق ىن، بع ذث ظىح ) )4ظاضاهالندذرذش

 ،ع ذؤاهتذر   «ظئيتقعنك اراثالردا ض علةرنعث ظ ةن س ةن بعل ايعدذر (اهللا م ذؤاهلعقع آذص ا اهللا نعث ض ذ ). ماث ب
علةرنع ؤة  ا س ذرظان ماث ة(ق ي  ) قعيامةتكعح ىن ؤةهع اهالندذرذش ظىح علةرنع ظاض ةن آعش ذرظان يةتك ق

عثغا ؤةدة قعلعنغان جاي      جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذن       ) آذففار )5 ()قعلعندع
  .))6دوزاختذر

دع  داق دةص آةل ة هةدعستة مذن ذ هةقت نعم«: ب ذنعثجئ دة  ظ ةن  بولغان زاتظعلكع امع بعل  اهللا نعث ن
ةنكع، مئنعث  ةيغةمبةر بولغانلعقعمنع(قةسةم قعلعم اآع خرعستعظان بولسذن، مذشذ ) ص ةيلع يةهذدعيي ي م

ا آعرعدذ       قةؤمدعن بعرةرسع ظاثالص تذرذص، ماثا ظعمان         بذ هةدعسنع ظعمام    .» ظئيتمعغان بولسا، ظذ دوزاخق
  . مذسلعم رعؤايةت قعلدع

نع    ة هةدعس ر نةحح ةن بع ص آةلض ان قعلع كةنلعكعنع باي ةتنعث حىش دعكع ظاي ةردة يذقعرع ذ ي ز ب بع
  : آةلتىرىمعز

انعث مذنداق  ظعمام ظةهمةد ـ اهللا تاظاال ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن ـ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذم        
دئضةن ظايعتع   ظةقرعبالعرعثنع ظاضاهالندذغعنـيئقعن خعش : اهللا تاظاالنعث: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

ع     ص ظ ة حعقع ث ظىستعض ا تئغعنع االم ساص كةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسس االمغا حىش صةيغةمبةرظةلةيهعسس
االيعق دع! خ أ    . دةص ؤاقعرع دعن ظ علةرنعث ظعحع ةن آعش ذنعث بعل دع  ش أزع آةل دعغانلعرع ظ . زع آئلةلةي

االمنعث   ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس عمذ هةممةيل ةؤةتعص بولس عنع ظ قا بعرس ا باش دعغانالر ظورنعغ آئلةلمةي
  . قئشعغا يعغعلدع

ةللعص جةمةتع    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  ! ظع لذظةي جةمةتع  !  ظع فعهرع جةمةتع   !ظع ظابدذل مذت
اتلعق      ظئيتعثالرحذ ناؤادا مةن مذشذ تا   غنعث آةينعدة ظىستىثالرغا هذجذم قعلماقحع بولذص تذرذؤاتقان بعر ظ

علةر؟      ا ظعشعنةمس علةر ماث ةم، س ار دئس ذن ب دع» قوش ذالر.دئ دع :  ظ ة، دئ االم. هةظ : صةيغةمبةرظةلةيهعسس
دا(« ةن ) ظذنداق ةن هةقعقةت ازاب  م اتتعق ظ ذرذن  ق تعن ب ر    آئلعش ةن بع ة ظةؤةتعلض سعلةرض

سةن بىضىندعن باشالص هاالك بول، سةن بعز مذشذنعث            : لةهةص قوصذص ظةبذ .دئدع» ةنذحعدذرمظاضاهالندذرغ
دعث ىن حاقعرتقانمع دع؟ظىح اال .  دئ ىردع ظةبذاهللا تاظ ةرنع حىش داق دةص ظايةتل دة مذن ةص هةققع : لةه

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5 سىرة ياسعن )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7 سىرة شذرا )2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع51 سىرة ظةنظام )3(
 .  ـ ظايةت97 سىرة مةريةم )4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ظةنظام )5(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17 سىرة هذد )6(
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ذن    ظةبذ ذرذص آةتس ع ق ع قول ةبنعث ظعكك دة! (لةه ةتتع ) ظةمةل ذرذص آ ام    ))1ق نع ظعم ذ هةدعس ذخارعب ، ب
  . لعم، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعمذس

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد ظاظعش ام ظةهم ث: ظعم : اهللا تاظاالنع
 ظةقرعبالعرعثنع ظاضاهالندذغعنـيئقعن خعش  دئضةن ظايعتع حىشكةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم تذرذص :
ةدنعث « ع مذهةمم زع ظ ة قع عية    !فاتعم زع سةص ةللعبنعث قع دذل مذت ع ظاب ةللعبنعث   !  ظ دذل مذت ع ظاب ظ

ذللعرع ةن ! ظذغ ة بواللمايم ة ظعض ئح نةرسعض االدعن ه ىن اهللا تاظ علةر ظىح ةن س ال ـ         . م ث م علةر مئنع س
  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع. دئدع» مىلكعمدعن خالعغعنعثالرنع سوراثالر

ةد ام ظةهم ةت    ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ ةيرة ظعبن ةخارعق ؤة زذه ع م ة ظعن  قذبةيس
دذ ث: قعلع ش : اهللا تاظاالنع ئقعن خع اهالندذغعنـ ي ةقرعبالعرعثنع ظاض كةندة،  ظ ايعتع حىش ةن ظ دئض

اؤازدا        ذقعرع ظ ص ي قا حعقع ذرام تاش ر ق تعدعكع بع ةث ظىس ث ظ االم تاغنع دذ «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ظاب  ظ
العلعرع  ةقةت ظاضاهالندذرغذحعدذرمةن !مانافنعث ب مئنعث بعلةن سعلةرنعث معسالعثالر، دىشمةننع  .  مةن ص

العؤاقعلعرعنع                ذص، ب عدعن قورق ص قئلعش ذم قعلع ا هذج اال ـ حاقعلعرعغ ث ب مةننعث ظأزعنع أرىص، دىش آ
اهالندذرذص  دع ”ظاض ص آةل ذم قعلع مةن هذج ث  “دىش لعغان ظادةمنع قا باش العغا  دةص ؤاقعراش معس

  . دئدع» ظوخشاشتذر
 بان اهللا غا يألةنضعن رعناهايعتع غالعب، مئه      يةنع سةن بارلعق ظعشعثدا اهللا تاظاالغا يىزلةنضعن .

ىحعدذر ؤة    ة ظئرعشتىرض ئنع غةلعبعض اقلعغذحعدذر، س ئنع س ىحعدذر، س اردةم بةرض اثا ي ذ س ع، ظ حىنك
  . سأزىثنع ظىستىن قعلغذحعدذر

 ا(اهللا سئنع دذق) نامازغ أرىص تذرع قعنعثدا آ اال ساثا آأثىل بألضىحعدذر  وص ةنع اهللا تاظ اهللا . ي
ة     ازابنع تةخعر قعلعش       (صةرؤةردعضارعثنعث   :  مذنداق دئدع    تاظاال بذ هةقت هأآمعضة  ) ظذالرغا بولعدعغان ظ

   .))2سةؤر قعلغعن، سةن هةقعقةتةن بعزنعث هعمايعمعزدعدذرسةن
 رىص تذرعدذ قوصقعنعثدا آأ ) نامازغا(اهللا سئنع    ةتنعث مةنعسع       ظعبنع ظابباس اهللا تاظاال   : بذ ظاي

ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعمة     . سئنع نامازغا تذرغعنعثدا آأرىص تذرعدذ، دئضةنلعكتذر دئدع        اهللا : بذ ظاي
أرىص       ارغعنعنع آ ة ب ع ؤة سةجدعض ذ قعلغعنعن ذرغعنعنع، رذآ دا ت االمنعث قعيام اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس تاظ

اهللا تاظاال سئنع سةن يالغذز ناماز ظوقذغان ؤاقتعثدا       : هةسةن بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة    . دئدعتذرعدذ،  
اآع ظولتذرغان    : زةههاك بذ ظايةتنعث مةنعسع . آأرىص تذرعدذ، دئدع   اهللا تاظاال سئنع سةن ياتقان يئرعثدعن ي

دذ، دئضةنلعكتذر دئدع  ذ ظاي . ظورنذثدعن تذرغعنعثدا آأرىص تذرع ةتادة ب اال سئنع : ةتنعث مةنعسعق اهللا تاظ
  . سةن ظولتذرغان ؤاقتعثدا، قوصذص تذرغان ؤاقتعثدا ؤة هةممة هالعتعثدة آأرىص تذرعدذ، دئضةنلعكتذر دئدع

 سةجدعضة بارغانلعق، رذآذغا تذرغانلعق ؤة قعيامدا تذرغانلعق(ناماز ظوقذغذحعالر ظارعسعدعكع (
دذ أرىص تذرع ةرعكعتعثنع آ ةتادة  ه ةنع ق ةت هةققعدةي ذ ؤة بذنعثدعن ظعلضعرع آةلضةن ظاي اال : ب اهللا تاظ

  . سئنع سةن يالغذز نامازغا تذرغعنعثنع ؤة جاماظةت بعلةن نامازغا تذرغعنعثنع آأرىص تذرعدذ
ةتاظ خذراسانعي ؤة هةسةن بةسرع قاتارلعقالرمذ شذنداق   ة، ظ ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعكرعم ذ ظاي ب

  . دئدع

                                                 
 .  ـ ظايةت1ة تةببةت  سىر)1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48 سىرة تذر )2(
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 دذر شىبهعسعزآع، اهللا ةنع اهللا تاظاال     هةممعنع ظاثالص تذرغذحعدذر، هةممعنع بعلعص تذرغذحع  ي
دذر   اثالص تذرغذحع أزنع ظ ز س ر ظئغع ةر بع ان ه دعلعرع قعلغ عز . بةن ةتلعك ؤة هةرعكةتس ذالرنعث هةرعك ظ

  . هالعتعنع بعلعص تذرغذحعدذر
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ولمعغعن، قذرظا   :  مذن ة ب ع هالةتت ةن قايس عنع   س ع نةرس دعن قايس ن

ذؤاتقان ؤاقتعثالردا هامان بعز سعلةرنع                 ظوقذمعغعن، سعلةر قايسع بعر ظعشنع قعلماثالر، ظذنعث بعلةن بول
مان    ذرعمعز، ظاس ىزعتعص ت ة        -آ وث نةرس اآع ح ك ي دعن آعحع ة ؤة ظذنعث اغلعق نةرس دعكع زةررة ح  زئمعن

دذ    ة قالماي عدعن حةتت ث بعلعش ع اهللا نع ذن، هئحقايسعس ذزدا  بولس ع لةؤهذلمةهص ذالرنعث هةممعس ، ظ
  .))1ةنضةندذرخاتعرعل

 * * * * * * *  
 ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄Îm; tΡ é& 4’ n?tã tΒ ãΑ̈” t∴ s? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴s? 4’ n?tã Èe≅ ä. >8$©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà)ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9 $# 
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(#ρã |ÁtFΡ $# uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θßϑ Ï= àß 3 ÞΟ n= ÷èu‹ y™ uρ tÏ% ©!$# (#ûθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)ΖãΒ tβθç7 Ï= s)Ζtƒ ∩⊄⊄∠∪  
ةد( ع مذهةمم ع! ظ ذففارلعرعغا ظئيتقعنك ة آ ة ) مةآك ةيتانالرنعث آعمض ةن ش ة م سعلةرض

ظذالر  .222ظذالر هةربعر ظعغؤا توقذغذحع، ضذناهكارغا حىشعدذ .221حىشعدعغانلعقعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟
أزلعرعنع ظوغرعل ( تعلةرنعث س ةصةرعش ذالر ) عقح دذ، ظ ةيتانالر (ظاثالي ةنع ش ع ) ي ث تولعس نع

انحعالردذر عدذ  .223يالغ ذمراهالر ظةضعش اظعرالرغا ض ذالرنعث . 224ش أز(ظ اص ) س دا تئثعرق ؤادعلعرع
صةقةت ظعمان  .226ظذالر قعلمايدعغان نةرسعلعرعنع قعلدذق دةص سأزلةيدذ. 225يىرضةنلعكعنع آأرمةمسةن؟

 ظةمةللةرنع قعلغان، اهللا نع آأص زعكرع قعلغان، زذلذمغا ظذحرعغاندعن آئيعن ظأزعنع ظئيتقان ؤة ياخشع
قوغدعغان شاظعرالر بذنعثدعن مذستةسنا، زذلذم قعلغذحعالر ظذزاققا قالماي قايسع جايغا قايتعدعغانلعقعنع 

   .227بعلعدذ

  مذشرعكالرنعث بوهتانلعرعغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا
بذ يةردة سأزعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن ؤةهعينع هةق ظةمةس، ظذ ظذنعث      اهللا تاظاال   

ارعتعص         رعكالرغا ق ةن مذش عدذر، دئض ةن نةرس ئلعص آةلض ذنعثغا ظ ن ظ اآع جع ذؤالغان ي دعن توق أز ظعحع ظ
اآلعدع     ذ سأزلعرعدعن ؤة بوهتانلعرعدعن ص ةيغةمبعرعنع مذشرعكالرنعث ب ئلعص صةيغةمبةرظةلةيهعسساال . ص م ظ

ي          ةنلعكع، ؤةهع ث حىشىرض ذنع ظأزعنع ةنلعكع، ظ عدعن آةلض اال تةرعص ةقةت اهللا تاظ ث ص ةن ؤةهعيعنع آةلض
ا صةرعشتة جعبرعظعلنعث ظئلعص حىشكةنلعكعنع ظةسكةرتتع               . قعلغانلعقع ؤة ظذنع ظذلذغ، ظعشةنحلعك، آاتت

تذ      عدعن ظةمةس ةيتانالر تةرعص ي ش كةن ؤةهع االمغا حىش ذنداق   . رصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذالردا مذش ع، ظ حىنك
ةقةت ظأزلعرعضة ظوخشاش يالغانحع جعنكةش          . آاتتا قذرظاننع ظئلعص حىشعدعغانغا رعغبةت يوقتذر          ظذالر ص

  . داخانالرنعث قئشعغا حىشعدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت61 سىرة يذنذس )1(
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) ةد ع مذهةمم ع ! ظ ذففارلعرعغا ظئيتقعنك ة آ ة ) مةآك ةيتانالرنعث آعمض ةن ش ة م سعلةرض
يةنع شةيتانالر  ظذالر هةربعر ظعغؤا توقذغذحع، ضذناهكارغا حىشعدذحىشعدعغانلعقعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ 

سأزلعسة يالغان سأزلةيدعغان، ظةخالقع ناحار بولغان داخانالر ؤة شذالرنعث تعصعدعكع دعن يولعدعن حةتنةص         
  . يالغانحع ؤة صاسعقتذر) شذالردةك(حىنكع، شةيتانالرمذ . آةتكةن فاسعقالرنعث قئشعغا حىشعدذ

 نعث تولعسع ) يةنع شةيتانالر (ظاثاليدذ، ظذالر ) صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع ظوغرعلعقحة (ظذالر
انحعالردذر ذق   يالغ ع توغرذل ئلعص آةلضىس ذالق س ة ق ذؤاتقان سأزلةرض ماندا بول ةيتانالر ظاس ةنع ش ي

دذ  ة ظاثالي أزلةرنع ظوغرعلعقح ان    . س ذص ظعنس اننع قوش ىز يالغ ة ي ز سأزض ر ظئغع ذ بع ذالر ش دعن ظ الر ظان
شةيتانالردعن  (شذنعث بعلةن داخانالر     . ظأزلعرعنعث يئقعنلعرعغا يةتكىزعدذ  ) داخانالردعن ظعبارةت (ظعحعدعكع  

اثلعؤئلعص         . آعشعلةرضة سأزلةص بئرعدذ  ) ظاثلعغان سأزلعرعنع  آعشعلةر داخانالرنعث شةيتانالر ظاسماندعن ظ
انلعق       أزنعث راست حعقق ز س ر ظئغع ع بع ةن هئلعق ذالرغا يةتكىزض لعرعنعث    ظ ان ضةص ذالرنعث قالغ ةن، ظ ع بعل

  . هةممعسعضة ظعشعنعدذ
ام   ة ظعم ذ هةقت ذخارعب دذ   ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ر :  ظاظعش بع

ورعدع   االمدعن س عدا صةيغةمبةرظةلةيهعسس انالر توغرعس علةر داخ ىم آعش االم. تىرآ : صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ذالر ه  « ةن ظ ةس هةقعقةت تعدة ظةم دع» ةق ظىس ةيغةمبعرع   . دئ ث ص ع اهللا تاظاالنع ذالر ظ ت  ! ظ انالر راس داخ

دع  ةن، دئ أزلةرنعمذ قعلعدعك االم. س ا،  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس أز بولس ةق س ذ ه ة  ظ ن ظوغرعلعقح  جع
ذلعقعغا          ث ق داص يئقعنعنع ذدةك حعكعل تذرذص، توخ اننع ظارعالش ذق يالغ ىزدعن ظارت ذنعثغا ي اثلعؤئلعص، ظ ظ

   .دئدع» كىزىص بةرضةن سأزدذريةت
ة   ذخارع يةن ام ب داق  ظةبذظعم االمنعث مذن ذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ه
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذنعثغا    «: دئض ا، صةرعشتعلةر ظ أآىم حعقارس قا ه رةر ظعش ماندا بع اال ظاس اهللا تاظ

انلعقتعن(بويسذنغانلعقتعن  اتلعرعنع ظ) ؤة قورقق دذقان ان  . (ذرذص آئتع دعن حعقق صةرعشتعلةرنعث قاناتلعرع
اؤاز  ذر    ) ظ ان ظاؤازدةآت ردعن حعقق ذرذلغان زةنجع قا ظ ذددع تاش ذالرنعث  . خ ذنح  ظ دعن قورق دعللعرع

ذالر  ةندة، ظ ة           (آأتىرىلض ر ـ بعرعض دذ ): بع دع؟ دةي ة دئ ارعثالر نئم ذالر. صةرؤةردعض ورعغذحعغاظ :  س
ارعمعز ةقنع دئدعصةرؤةردعض دذ، ه دذر .دةي ةآتذر، آاتتع ة يىآس ذ سأزلعرعنعصةرعشتعل. ( الل نع ) ةرنعث ب ضةص

دذ  نالر ظاثلعؤالع دعغان جع رع ـ       ظةبذ. ظوغرعلعقحة ظاثالي نالر، بع دعغان جع نع ظوغرعلعقحة ظاثالي سذفيان ضةص
ة بعرعنعث            بعرعنعث ظىستعدة مانا مذشذنداق ظىستع ـ ظىستعلةص تذرعدذ، دةص بارماقلعرعنعث بعرعنع ـ يةن

ةظ تذردعىستعض ذرذص . ( ظالماش تىندة ت ةث ظىس ةتكىزىص  ) ظ ة ي نع ظاستعدعكعض اثلعؤالغعنع، ضةص نع ظ ضةص
دذ  . بئرعدذ  ةتكىزىص بئرع ذنعث ظاستعدعكعضة ي ذ ضةصنع ظ اآع داخانغا   . ظ نع سئهعرضةر ي دا ضةص ظذالر ظاخعرع

اآع داخانغا   (بةزعدة ظذالر ضةصنع    . يةتكىزىص بئرعدذ   ةتكىزىص بئرع  ) سئهعرضةر ي آأيدىرضىحع  ص بولغذحة  ي
ذزالر دذ   يذلت ذالرنع آأيدىرعؤئتع عؤئلعص ظ ذالرغا يئتعش ةتكىزىص     .  ظ نع ي ة ضةص عؤئلعص بولغذح دة يئتعش بةزع

اآع داخان ظذ بعر ظئغعز راست ضةصكة         . بئرعص بولعدذ   آعشعلةر بعر ـ    .  يالغاننع قوشعدذ  100سئهعرضةر ي
دذ      سئهعرضةر ياآع داخاننعث بعزضة صاالنع، صا: بعرعضة لةرنع قعلمعغانمعدع؟ دةي . النع آىنع ماؤذ ـ ماؤذ ضةص

ظوغرعلعقحة ظاثلعؤئلعنغان ظاسماندعن ظئلعص حىشىلضةن شذ بعر ظئغعز سأزنعث سةؤةبع بعلةن سئهعرضةر                
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان» ياآع داخان راستحعل ظادةمضة ظايلعنعص قالعدذ

ام  ذخارعظعم ة رةزعيةلب ةنلعكعنع      ظاظعش داق دئض االمنعث مذن ةنهادعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظ اله
 شةيتانالر  .لةر بذلذتتا تذرذص زئمعندا بولعدعغان ظعشالر توغرعسعدا سأزلعشعدذ         عصةرعشت«: رعؤايةت قعلعدذ 
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لعرعدعن ( ذالرنعث ضةص ةن      ) ظ ذنعث بعل ذص ظ اننع قوش ىز يالغ ذنعثغا ي ئلعص، ظ اثالص ق ع ظ رةر ظئغعزن بع
  .تولدذرذلغعنعدةك تولدذرذؤئتعدذ) سذ بعلةن(خذددع قذتا  ث قذلعقعنعداخانالرنع

  آاصعرالرنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع شاظعر دئضةنلعكعضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 
عدذ ذمراهالر ظةضعش اظعرالرغا ض ةلع ظعبنع  ش ذمانعث  ظةبذظ ة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه تةله

عرالرغا          : عؤايةت قعلعدذ مذنداق دئضةنلعكعنع ر   ةر آاص ظعنسان ؤة جعنالرنعث ظعحعدعكع ظازغذنلذق يولعدعكعل
ان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم ؤة            . ظةضعشعدذ  دذ راهم ذنعثغا رةهمةت قعلسذن ـ ظاب اال ظ مذجاهعد ـ اهللا تاظ

  . باشقعالرمذ شذنداق دئدع
ار، ظعدع  بعرع ـ بعرعنع شئظعر بعلةن سأآىشعدعغان ظعككع شاظعر    : ظعكرعمة بعر بىلةك آعشعلةر    .  ب

دع  ع قوللع علةر بعرعن ةك آعش ر بىل ة بع ع يةن اال. بعرعن ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ذمراهالر : ش اظعرالرغا ض ش
  . دئضةن ظايةتنع حىشىردع، دئدع ظةضعشعدذ
 ؤادعلعرعدا تئثعرقاص يىرضةنلعكعنع آأرمةمسةن؟) سأز(ظذالرنعث بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 

ظذالر  : تةلهة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظةبذظعبنع  ظةلع  
ةتنعث مةنعسع هةققعدة زةههاك ظعبنع ظابباس        . بارلعق صايدعسعز ظعشالر بعلةنال هةصعلعشعص يىرعدذ     بذ ظاي

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه أز: رةزعيةلاله ذالر س دة ظ ة تىرلعرع لةرنعث هةمم
  . بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع. تئثعرقاص يىرعدذ

 أزلةيدذ دذق دةص س علعرعنع قعل دعغان نةرس ذالر قعلماي ذ    ظ اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفع ظعبن ظ
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن االمنع: ظةنه رع صةيغةمبةرظةلةيهعسس عدا بع ث زامانعس

ظذ  . ظةنسارلعق يةنة بعرع باشقا قةؤمدعن بولغان ظعككع شاظعر بولذص، ظذالر بعر ـ بعرعنع ظةيعبلعشةتتع           
ان     دعن بولغ أز قةؤمع دا ظ ث يئنع ةر بعرعنع عنعث ه دعغان (ظعككعس ذالرنع قولالي دع ) ظ ار ظع ةر ب . ظةخمةقل

ؤادعلعرعدا تئثعرقاص يىرضةنلعكعنع ) سأز(ظذالرنعث ، شاظعرالرغا ضذمراهالر ظةضعشعدذ: ظاندعن اهللا تاظاال
  .  دئضةن ظايةتلةرنع حىشىردعظذالر قعلمايدعغان نةرسعلعرعنع قعلدذق دةص سأزلةيدذ ؟آأرمةمسةن

اظعر              اآع ش ان ي ةيغةمبةر، داخ ذ ص ةن ب ذرظان حىشىرىلض ا، ق ةد بولس ذلغان مةقس أزدة تذت ةردة آ ذ ظايةتل ب
  .هؤالع داخان ؤة شاظعرالرنعث ظةهؤالعغا صىتىنلةي ظوخشعمايدذ دئضةنلعكعتذرحىنكع، ظذنعث ظة. ظةمةستذر

دع  داق دئ دة مذن ةنلعكع هةققع ئظعر ظأضةتمعض االمغا ش اال صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذنعثغا : اهللا تاظ ظ
ة( ةنع صةيغةمبةرض ةس ) ي مذ ظةم ئظعر مذناسعص ذنعثغا ش دذق، ظ ةلعم بةرمع ئظعر ت ز ش ةقةت . بع ذ ص ظ

ةرنع ظ ةنلعكعنع     تعرعكل لعك ظعك ث تئضعش عرالرغا ظازابنع اهالندذرذش، آاص ل   (اض ىن نازع دىرىش ظىح بعل
دذر -ؤةز ) بولغان  ةيغةمبةرنعث    )1 (نةسعهةتتذر ؤة روشةن قذرظان ة هأرمةتلعك ص ذرظان ظةلؤةتت ة (بذ ق الل

ةن از ظعشعنعس ، سأزعدذر) تةرعصعدعن يةتكىزض ايعتع ظ ذ شاظعرنعث سأزع ظةمةستذر، سعلةر ناه ذ ، علةرظ ظ
از ؤةز     علةر ظ ةس، س أزعمذ ظةم ث س علةر -آاهعننع عهةت ظالعس ذ(،  نةس ارع  ) ظ ةرنعث صةرؤةردعض ظالةمل

  .))2تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر70 ــــ 69 سىرة ياسعن )1(
 .  ـ ظايةتكعحة43 ــــ 40 سىرة هاققة )2(
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  ظعسالم شاظعرلعرعنعث ظذنداق ظةمةسلعكع توغرعسعدا 
هاق   ع ظعس ةد ظعبن ةت قعل   ظةبذمذهةمم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذرادنعث مذن العم ب ةن س دذهةس اهللا : ع

هةسسان ظعبنع سابعت، ظابدذلاله ،  دئضةن ظايعتع حىشكةندةشاظعرالرغا ضذمراهالر ظةضعشعدذ: تاظاالنعث
ارلعق   ةظب ظعبنع مالعك قات صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ) ظعسالم شاظعرلعرع(ظعبنع راؤاهة ؤة آ

ئلعص   دة آ قان هالعتع دع  : يعغالش اال يذقعرع ةن اهللا تاظ اظعر    هةقعقةت ث ش ةندة بعزنع ايعتعنع حىشىرض كع ظ
ةتتع، دئيعشتع ذالرغا. ظعكةنلعكعمعزنع بعل ان ؤة : ظاندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظ ان ظئيتق ةقةت ظعم ص

ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، اهللا نع آأص زعكرع قعلغان، زذلذمغا ظذحرعغاندعن آئيعن ظأزعنع قوغدعغان 
اهللا نع آأص زعكرع : اهللا تاظاالنعث: ةن ظايةتنع ظوقذص بئرعص، سعلةردئض شاظعرالر بذنعثدعن مذستةسنا

دعغان شاظعرالر  أزعنع قوغ ظايةتلعرعدة تعلغا ظئلعنغان       دئضةن  قعلغان، زذلذمغا ظذحرعغاندعن آئيعن ظ
دع علةر، دئ ع . شاظعرالردذرس ةرنع ظعبن ذ ظةس ذنداق  ظةبذب هاقتعن ش ع ظعس ذ ظعبن ع جةرعرم ةم ؤة ظعبن هات

  .ت قعلدعرعؤاية
ذ              اظعرالر ب ذ ش ان ظ ارالردعن بولغ ذص ظةنس داق بول ا، قان كةن تذرس دة حىش ىرة مةآكع ذ س ئكعن ب ل
ظايةتلةرنعث حىشىشعضة سةؤةبحع بولعدذ؟ بذ ظايةتلةرنعث ظذ شاظعرالر هةققعدة حىشكةنلعكع توغرعسعدا                  

دذ  وغرا آئلع قا ت زدعنعص بئقعش ةرنع ظع ةن رعؤايةتل ان قعلع. آةلض دا باي ذق يذقعرع ةرلةر توغرذل ان ظةس نغ
  . توغرعسعنع بعلضذحع اهللا تاظاالدذر. ظذالرغا ظاساسلعنعشقا بولمايدذ. دةرعجعسعضة يةتمعضةن ظةسةرلةردذر

صةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان، اهللا نع آأص زعكرع قعلغان، : اهللا تاظاالنعث 
دعغان ش  أزعنع قوغ يعن ظ دعن آئ ذمغا ظذحرعغان نا زذل دعن مذستةس ث   اظعرالر بذنعث ةن ظايعتعنع  دئض

ذن         اظعرالر بولس ةرلعك ش قا ي اآع باش ارلعق ي ةيلع ظةنس ة م ذنعنعث ظعحعض ان   (مةزم ان قعلعنغ ة باي ظايةتت
ذرذنقع دةؤرنعث شاظعرلعرعدعن ظعسالم            . هةممة شاظعر آعرعدذ  ) خعسلةت تئصعلغان  هةتتا ظعسالم آئلعشتعن ب

ئظ  ةل ـ         ؤة مذسذلمانالرغا قارشع ش ان، ياخشع ظةم ان، قعلمعشلعرعدعن قايتق ة قعلغ يعن تةؤب ذص آئ عر ظوق
ة        أص تةؤب ا آ ىن اهللا تاظاالغ ذغانلعقع ظىح ئظعر ظوق ع ش ذلمانالرغا قارش الم ؤة مذس ان، ظعس ادةت قعلغ ظعب

ةتنع      ث قعلغان، ظعسالم ؤة مذسذلمانالرنع بذرذن ظةيعبلعضةن بولسا، آئيعن مةدهعيعلعضةن شاظعرالرمذ بذ ظاي
  . شىبهعسعزآع، ياخشع ظعشالر ظارقعلعق يامان ظعشالر يذيذلعدذحىنكع،  .)1 (مةزمذنعنعث ظعحعضة آعرعدذ

ذنعثدةك  ان     ظةبذش ع بولغ عنعث ظوغل مذ، تاغعس دذل مذتةللعص ع ظاب ارعس ظعبن ع ه ذفيان ظعبن س
دعغان ؤة       ةنلعك قعلع اتتعق ظأحم ةث ق دة ظ علةرنعث ظعحع االمغا آعش صةيغةمبةرظةلةيهعسس

دع   صة ادةم ظع دعغان ظ اتتعق ظةيعبلةي ةث ق االمنع ظ ع    . يغةمبةرظةلةيهعسس المغا آعرعش يعص ظعس ان ظئ ذ ظعم ظ
دع   ة ظايالن دعغان آعشعض ىيىملىك آأرىنع ةث س ذنعثغا ظ االم ظ ةنال، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ . بعل ظ

عرع يا   دع ؤة ظعلض يعن مةدهعيعلع ا، آئ ةن بولس ذرذن ظةيعبلعض االمنع ب ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان آأرض م
  . بولسا آئيعن سأيدع

 دعغان شاظعرالر بذنعثدعن مذستةسنا أزعنع قوغ يعن ظ دعن آئ ذمغا ظذحرعغان ةتنعث زذل ذ ظاي  ب
ذما   ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ع هةققع ةن   : مةنعس ئظعرلعرع بعل ةرنع ش اظعرالر مأمعنل ذ ش ظ

                                                 
ذلما                    )1( اآع مذس ع ي ذرذن ظعسالم دعن ع حىشعنعشتعن ب ذ ظعسالم دعنعن ن        شذنعثدةك هازعرقع دةؤرعمعزدعم ا، حع الغانالر بولس ذص س ئظعر ظوق نالرغا قارشع ش

 . يازغذحعالرنعثمذ هأآمع شذنداق بولعدذ. دعلع بعلةن اهللا تاظاالغا تةؤبة قعلسا، ظذ شذ ظايةتنعث مةزمذنعغا آعرعدذ
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ةتادة      . ظةيعبلعضةن آاصعرالرغا رةددعية بةرضةن شاظعرالردذر، دئدع      ةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد، ق بذ ظاي
  . ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع

انغا  االمنعث هةسس تة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان هةدعس ةت قعلغ ذخارع رعؤاي ام ب ة ظعم ذ هةقت : ب
  . دئضةنلعكع بايان قعلعندع» هىجىم قعلغعن، جعبرعظعل سةن بعلةن بعللة) شئظعر بعلةن(آاصعرالرغا «

: ةد مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ، آةظب ظعبنع مالعك صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا      ظعمام ظةهم 
دع      ىردع، دئ ةت حىش دة ظاي اظعرالر هةققع اال ش عزآع، اهللا تاظ ةك شىبهعس االم. ش : صةيغةمبةرظةلةيهعسس

أمعن آعشع  « ةن م دا (هةقعقةت ث يولع دذ  ) اهللا تاظاالنع اد قعلع ةن جعه ع بعل نع. قعلعحع ؤة تعل ذنعث جئ م ظ
علةر     ةنكع، س ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ان زات اهللا تاظاالنع دا بولغ اظعرالر (قولع ع ش ةن ! ظ ثالر بعل ) تعلع

  . دئدع» ظاتقان شئظعرلعرعثالر خذددع نةيزعدذر
 دذ دعغانلعقعنع بعلع ذزاققا قالماي قايسع جايغا قايتع ذم قعلغذحعالر ظ ة   زذل  اهللا تاظاال بذ هةقت

دع داق دئ ذ: مذن ذالر  ظ دذ، ظ ة ظذحراي ذالر لةنةتك دذ، ظ ايدا بةرمةي أزرعلعرع ص عرالرنعث ظ دة آاص  آىن
   .))1ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ

ذم  «: بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        زذل
  . »ذرغذن زذلذمالرغا ظايلعنعدذقعلعشتعن ساقلعنعثالر، هةقعقةتةن زذلذم قعيامةت آىنع ن

ث    ة اهللا تاظاالنع ع دةظام ةتادة ظعبن ا : ق ع جايغ اي قايس ذزاققا قالم ذحعالر ظ ذم قعلغ زذل
دذ  دعغانلعقعنع بعلع دة   قايتع ع هةققع ث مةنعس ةن ظايعتعنع قعالر   : دئض اآع باش ذن ي اظعرالر بولس ةيلع ش م

  . دئدع) زاققا قالماي بعلعدذ قةيةرضة قايتعدعغانلعقعنع ظذذلذم قعلغذحعالرز(بولسذن 
شذنعث بعلةن سىرة شذظةرانعث تةصسعرع    . بارلعق هةمدذساناالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعغا بولسذن    

   .تىضعدع

                                                 
 .  ـ ظايةت52 سىرة غافعر )1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

Ǡȕبذ، قذرظاننعث ؤة روشةن آعتابنعث ظايةتلعرعدذر. ، سعن1 . مأمعنلةر ظىحىن هعدايةتتذر ؤة خذش
ظذالر نامازنع ظادا قعلعدذ، زاآات بئرعدذ ؤة ظاخعرةتكة جةزمةن ) عشذنداق مأمعنلةرآ( .2خةؤةردذر
ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالرغا ظذالرنعث ظةمةللعرعنع هةقعقةتةن حعرايلعق آأرسةتتذق،  .3ظعشعنعدذ

ذالر  .4تئثعرقاص يىرىشعدذ ) ضذمراهلعقلعرعدا (ظذالر  ادا (ظ ا دذحار بولعدذ ) دذني اتتعق ظازابق . ق
ساثا قذرظان ظةلؤةتتة هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع،   .5 ظذالر ظةث زعيان تارتقذحعالردذرظاخعرةتتة

  .6هةممعنع بعلضىحع اهللا تةرعصعدعن بئرعلعدذ

شارةتحع، آاصعرالرغا ئقذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن مأمعنلةرضة هعدايةت ؤة خذش ب
  ظاضاهالندذرغذحع بولذص حىشكةنلعكع توغرعسعدا  

عدا آةلضةن سى دعغان ظئلعص رعلةرنعث بئش ىزىص ظوقذلع لبة ظ انعمعز  عرع هةرص عدعكع باي  توغرعس
  . تىلدعأنعث بئشعدا سأزلعنعص ظةسىرة بةقةر
مأمعنلةر ظىحىن هعدايةتتذر ؤة خذش خةؤةردذر .بذ، قذرظاننعث ؤة روشةن آعتابنعث ظايةتلعرعدذر 

ان،      . ظايةتلعرعدذر يةنع بذ ظايةتلةر قذرظاننعث ؤة روشةن آعتابنعث       قذرظان صةقةت ظذنعثغا ظعمان ظئيتق
اتالرنع ز قعلعنغان زاآ  ز نامازالرنع ظوقذغان، صةر   ظةمةل قعلغان، صةر   ظذنعثغا ظةضةشكةن، ظعشةنضةن،    

ي     ةندعن آئ دعغانلعقعغا، ظألض ةتنعث بولع ةن، قعيام ان    عن تعبةرض ة، قعلغ ةق ظعكةنلعكعض نعث ه رعلعش
عغا مذآا  الرنعث ياخشعس ةق      قعلمعش ث ه ةت ؤة دوزاخنع دعغانلعقعغا، جةنن ازا بئرعلع ا ج ات، يامعنعغ ص

  . تذربئشارةتـ  هعدايةتتذر ؤة خذشظعكةنلعكعضة ظعشةنضةنلةر ظىحىن 
اال  دع اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ذر ؤة  : ب ة هعدايةتت ان آةلتىرضةنلةرض ذ ظعم  -دعلالردعكع شةك (ظ

ة دعغانالرنع  ) شىبهعض ان ظئيتماي ادذر، ظعم ذالقلعرع شعص تعن (ث ق ذرظاننع ظاثالش ردذر ) ق ةنع  (ظئغع ي

 ظايةت  93           نةمل                  سىرة                    عدة نازعل بولغانآكمة
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ردذر  ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض ذرظاننعث دةؤعتعضة قذالق سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن ي ، )ق
ذالرنعث  ذرظان ظ ا(ق ذر ) دعللعرعغ دذ  (آورلذقت ذرعنع آأرمةي ةت ن ذالر هعداي ةنع ظ راقتعن  )ي ذالر يع ة ش ، ظةن
دا قعلعنغذحعال عنعث  (ردذر نع ان، مذساص راقتعن حاقعرعلغ ا يع ذالر هةقنع قوبذل قعلماسلعقتا ظعمانغ ةنع ظ ي

ايدذ    ة ظوخش ان آعشعلةرض اقعرعقنع ظاثلعمعغ دعن ح ةد 1( )()يعراقلعقع ع مذهةمم ذش  !) ظ ةقؤادارالرغا خ ت
ةن          ث بعل ئنعث تعلع ذرظاننع س ز ق ىن، بع ذث ظىح ةؤمنع ظاضاهالندذرذش ةرآةش ق عث ؤة س ةؤةر بئرعش  خ

   .))2حىشعنعشلعك قعلعص نازعل قعلدذق
 ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالرغا             يةنع ظاخعرةتنع ظعنكار قعلعدعغانالرغا ؤة ظذنعث بولذشعنع

دعغانالرغا  راق دةص قاراي ذالر  يع ةتتذق، ظ ق آأرس ةن حعرايلع ةللعرعنع هةقعقةت ذالرنعث ظةم ظ
ذمراهلعقلعرعدا( عدذ) ض اص يىرىش ذال  تئثعرق ز ظ ةنع بع رنعث قعلمعشلعرعنع ظأزلعرعضة حعرايلعق  ي

تذردذق دا حوثقذرالش ذالرنع ظازغذنلذقلعرع ةتتذق ؤة ظ دا . آأرس ذالر ظازغذنلذقلعرع ةن ظ ذنعث بعل ش
  . بذ ظذالرغا ظذالرنعث ظاخعرةتنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن بئرعلضةن جازادذر. تئثعرقاص يىرعدذ
اال  دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ذالر: ب أزلعرعنع هةق  ظ ع، آ عنعش ؤة  (نعث دعللعرعن ع حىش ن

، ظذالرنع )يةنة ظعشةنمةيدذ(تعن بذرعؤئتعمعز، ظذالر دةسلةصتة مأجعزعلةرضة ظعشةنمعضعنعدةك ) آأرىش
   .))3رقاص يىرىشكة قويذؤئتعمعزعضذمراهلعقلعرعدا تئث

 قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) دذنيادا(ظذالر خعرةتتة قاتتعق ظازابقا دذحار يةنع ظذالر دذنيا ؤة ظا
دذ ذحعالردذر . بولع ان تارتق ةث زعي ذالر ظ ة ظ ال   ظاخعرةتت ادةم توص ة ظ ةنع هةمم دان ني ةنع (غان مةي ي

  . دا مذشذ تعصتعكع آعشعلةردعن باشقا هئحقانداق زعيان تارتقذحع آعشعلةر يوقتذر) همةهشةرضا
ممعنع بعلضىحع اهللا تةرعصعدعن بئرعلعدذساثا قذرظان ظةلؤةتتة هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، هة 

ع   ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب دةق ةد :  هةققع ع مذهةمم ةن ! ظ ذرظاننع س ذحع، ق ش قعلغ ةن ظع ةت بعل هئكم
عدعن  ةنع اهللا تاظاال بذيرعغان ؤة    .  تاصشذرذص ظالعسةن دئضةنلعكتذر، دئدع    هةممعنع بعلضىحع اهللا تةرعص ي

اهللا . اهللا تاظاال ظعشالرنعث آاتتعسعنع ؤة ظاددعيسعنع بعلضىحعدذر     . رتوسقان ظعشلعرعدا هئكمةت ظعضعسعدذ    
  .تاظاالنعث بةرضةن خةؤعرع ناهايعتع راستتذر ؤة حعقارغان هأآمع ناهايعتع ظادعلدذر

اال  دع   اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ايعتع     : ب تذر، ناه ايعتع راس أزع ناه ارعثنعث س صةرؤةردعض
  .))4توغرعدذر

 * * * * * * *  
 øŒÎ) tΑ$s% 4 y›θãΒ ÿÏ& Í#÷δ{ þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ# u # Y‘$tΡ / ä3‹ Ï?$t↔ y™ $ pκ ÷]ÏiΒ A y9 sƒ ¿2 ÷ρr& Ν ä3Š Ï?#u 5>$pκ Å¶Î/ <§ t6s% ö/ ä3¯= yè©9 

šχθè= sÜóÁ s? ∩∠∪ $ £ϑ n= sù $ yδ u !% y` y“ ÏŠθçΡ .β r& x8 Í‘θç/ tΒ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# ô tΒ uρ $yγ s9 öθxm z≈ ys ö6ß™ uρ «! $# Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# 

∩∇∪ # y›θßϑ≈ tƒ ÿ… çµ̄Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# â“ƒÍ– yê ø9$# ãΛÅ3ut ù: $# ∩∪ È,ø9 r&uρ x8$|Á tã 4 $£ϑ n= sù $yδ# u u‘ •” yI÷κ sE $ pκ®Ξ r( x. Aβ!% y` 4’ ¯< uρ # X Î/ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ 

ó= Ée)yè ãƒ 4 4 y›θßϑ≈ tƒ Ÿω ô# y‚s? ’ ÏoΤÎ) Ÿω ß∃$sƒ s† £“ t$ s! tβθè= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ ω Î)  tΒ zΟ n= sß ¢Ο èO tΑ £‰ t/ $KΖ ó¡ãm y‰÷è t/ & ûθß™ 

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة فذسسعلةت   )1(

 .  ـ ظايةت97 سىرة مةريةم  )2(
 . ـ ظايةت110 سىرة ظةنظام  )3(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع115سىرة ظةنظام )  4(
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’ ÏoΤ Î* sù Ö‘θàxî ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊇∪ ö≅ ½z ôŠr&uρ x8y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6ø‹ y_ ól ãøƒ rB u!$ ŸÒø‹ t/ ô ÏΒ Î ö xî & ûθß™ ( ’ Îû Æìó¡Ï@ BM≈tƒ# u 4’ n< Î) 

tβöθ tã ö Ïù ÿÏµÏΒ öθ s% uρ 4 öΝåκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. $ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩⊇⊄∪ $−Η s> sù öΝåκ øEu !% y` $ sΨçG≈ tƒ# u Zο uÅÇ ö7 ãΒ (#θä9$s% # x‹≈yδ Ö ós Å™ ÑÎ7–Β 

∩⊇⊂∪ (#ρß‰ ysy_ uρ $pκ Í5 !$ yγ÷F sΨ s)ø‹ oKó™ $#uρ öΝ åκß¦ àΡ r& $Vϑ ù= àß # vθè= ãæuρ 4 ö ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ‰Å¡ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  
يول (مةن هةقعقةتةن ظوت آأردىم، مةن ظوتنعث يئنعغا بئرعص «: ظأز ؤاقتعدا مذسا ظةهلعيعسعضة

بعرةر خةؤةر ظذقذص آئلةي، ياآع سعلةرنعث ظعسسعنعشعثالر ظىحىن ظوتتعن بعر حوغ ظئلعص ) غرذلذقتو
ا آةلضةندة  .7دئدع» آئلةي داق (مذسا ظوتنعث يئنعغ دا ظاثالندع ) مذن دعكع «: نع اهللا ظوتنعث يئنع

! ظع مذسا .8ر صاآتذظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا. آعشعنع ؤة ظوتنعث ظةتراصعدعكعلةرنع مذبارةك قعلدع
مذسا » !هاساثنع تاشلعغعن . 9شىبهعسعزآع، مةن غالعب، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع اهللا دذرمةن 

ذص حئكعندع،  هاسعسعنعث ضويا ظةجدعهادةك تئز هةرعكةتلعنعؤاتقانلعقعنع آأرضةندة، ظارقعسعغا بذرذل
ورقمعغعن، مئنعث !ظع مذسا «) تتع ئيظاهللا . (قارعيالمعدع ) ظةجدعهاغا يةنع قورققعنعدعن (آةينعضة  ق

دعن يامان ) ظأزعضة (لئكعن آعمكع  .10هذزذرذمدا صةيغةمبةرلةر ظةلؤةتتة قورقمايدذ  ذم قعلسا، ظان زذل
ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذرمةن، ناهايعتع ) ظذنعثغا(ظةمةللعرعنع ياخشع ظةمةلضة ظأزضةرتسة، مةن 

) بذ(غا سالغعن، ظذ هئحقانداق ظعللةتسعز ظاصظاق بولذص حعقعدذ، قولذثنع قوينذث  .11مةنمئهرعباندذر
مئنعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعضة ظئلعص بئرعشعث ظىحىن بةرضةن توققذز مأجعزةمنعث ظعحعدعدذر، ظذالر 

دا، . 12»هةقعقةتةن صاسعق قةؤم ظعدع  ظذالرغا بعزنعث نذرغذن روشةن ظايةتلعرعمعز نازعل بولغان حاغ
ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظئتعراص قعلدع، لئكعن ظذالر ظذنع   .13دئدع»  روشةن سئهعردذربذ«: ظذالر

دع  ار قعل عدعن ظعنك ش يىزعس ذق قعلع ذم ؤة تةآةببذرل داق . زذل ث قان ذنحعالرنعث ظاقعؤعتعنع بذزغ
   .14بولعدعغانلعقعغا قارعغعن

  ث بايانع توغرعسعداتعنعنعث قعسسعسع ؤة صعرظةؤننعث ظاقعؤعمذسا ظةلةيهعسساالم
ذنعثغا قانداق   ةيغةمبةرلعككة قانداق تاللعغانلعقع، ظ اهللا تاظاال ظأزعنعث مذسا ظةلةيهعسساالمنع ص

ذندا  عتةيوس كعن  بعؤاس ةرنع ؤة آةس ا مأجعزعل داق آاتت ذنعثغا قان قانلعقع، ظ ةنلعكع، صعحعرالش  سأزلعض
ذنعث ظ      عرظةؤن ؤة ظ ةنلعكع، ظذنع ص اآعتالرنع بةرض ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكع، دةلعل ـ ص ادةملعرعضة ص

ذنعثغا         انلعقع، ظ ار قعلغ ةرنع ظعنك ةن مأجعزعل ئلعص آةلض االم ظ ا ظةلةيهعسس ذالرنعث مذس ظ
ارةت مذسا          ظعشةنمعضةنلعكع، ظذنعثغا ظةضعشعشتعن ؤة ظذنعثغا بويسذنذشتعن حوثلذق قعلغانلعقعدعن ظعب

ةيغةمبعرع مذهةم  لعرعنع ص االمنعث ظعش دذ  ظةلةيهعسس داق دةي لعتعص مذن االمغا ظةس ةد ظةلةيهعسس أز : م ظ
ةنع سةن مذسا قاراثغذ بعر آ           ؤاقتعدا مذسا ظةهلعيعسعضة  الع بعلةن يولغا حعقعص، يولدعن          ئ ي حعدة ظاي

دا،  ةن ؤاقتع زعص آةتك عدة   ظئ ع تةرعص ذر تئغ ان  ت داص آأرعنعؤاتق أرىص ظوتالؤذل ع آ اؤذ  ،ن ةن م ا دئض  ظايالعغ
ا بئرعص «: سأزلعرعنع ظةسلعضعن  أردىم، مةن ظوتنعث يئنعغ وت آ ذق (مةن هةقعقةتةن ظ ول توغرذل ) ي

ئلعص آئلةي  » بعرةر خةؤةر ظذقذص آئلةي، ياآع سعلةرنعث ظعسسعنعشعثالر ظىحىن ظوتتعن بعر حوغ ظ
   .دئدع

دع   عنعدةك بول االمنعث دئض ا ظةلةيهعسس ش مذس االم  . ظع ا ظةلةيهعسس ة  (مذس ةن يةرض وت آأرىنض ظ
  .  ظئلعص قايتتعنعحوث خةؤةر ؤة آاتتا نذر) صةيغةمبةرلعك بئرعلعشتعن ظعبارةت(دعن ظذ يةر) بئرعص
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ا آةلضةندة : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع     داق (مذسا ظوتنعث يئنعغ دا ظاثالندع ) مذن اهللا «: نع
ظوت سا ظةلةيهعسساالم  يةنع مذظوتنعث يئنعدعكع آعشعنع ؤة ظوتنعث ظةتراصعدعكعلةرنع مذبارةك قعلدع

ةن  ع آأرىنض اص            يورذق ث ي دا، ظوتنع تعص بارغان ة يئ ذلغع ـ يةرض ةدةص ظ ة ه ر دةرةخت عل بع يعص يئش
ارةت ظاجايعص   رع دةرةخنعث تئخعمذ يئشعللعشعص ب  آأيىؤاتقانلعقعنع ؤة آأيضةنسئ    بعر  ئرعؤاتقانلعقعدعن ظعب

ةنزعر أردععم أتىرىص  . نع آ عنع آ االم بئش ا ظةلةيهعسس ذحعغا(مذس ث ظ ذ قار) دةرةخنع ا، ظ ذدةك بولس عغ
  . دةرةخنعث ظوحعدعكع نذر ظاسماننعث قةهرعضة تذتذشقان ظعكةن

قعالر  اس ؤة باش ع ظابب دع  :  ظعبن ةس ظع وت ظةم دع،    . دةرةختعكع ظ ذر ظع ذرغان ن اقعراص ت ةقةت ص ذ ص ظ
  . ظذ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث نذرع ظعدع، دئدع: ظعبنع ظابباس يةنة بعر رعؤايةتتة. دئدع

شذنعث بعلةن   . لةيهعسساالم آأز ظالدعدعكع بذ ظعشتعن هةيران قالغان هالعتعدة تذرذص قالدع    مذسا ظة 
ذنعثغا داق(: ظ دع) مذن دا ظاثالن عدعكعلةرنع «: نع دعكع آعشعنع ؤة ظوتنعث ظةتراص اهللا ظوتنعث يئنع

دع ذبارةك قعل ارلعق م ةتادة قات ةير، هةسةن ؤة ق ة، سةظعد ظعبنع جذب اس، ظعكرعم ظوتنعث : الر ظعبنع ظابب
  . لةر آأزدة تذتذلعدذ، دئدععظةتراصعدعكعلةردعن صةرعشت

 اآتذر ارع اهللا ص ةرنعث صةرؤةردعض دذ ظالةمل اننع قعلع اال خالعغ ةنع اهللا تاظ ا .  ي اهللا تاظاالغ
دعن بعرةرسع ظذنع ت . مةخلذقاتلعرعنعث بعرةرسعمذ ظوخشعمايدذ  دذومةخلذقاتلعرع ذ . لذق بعلعص بواللماي ظ

ظاسمان ؤة  . غا ظوخشعمايدذ ع زاتتذر ؤة ظذ هئحقانداق بعر مةخلذقات           تعؤعلعك، هةممعدعن ظذلذغ   يذقعرع مةر 
عؤااللمايدذ   ذنع قورش ن ظ ذ  . زئمع ردذر ظ ة ، بع ذنعثغا  هةمم دذر ومظ ان   هتاج عدعن يارعتعلغ أزع تةرعص ذ ظ ، ظ

  . نةرسعلةرضة ظوخشاص قئلعشتعن صاآتذر
لةن ظعش قعلغذحع اهللا دذرمةنشىبهعسعزآع، مةن غالعب، هئكمةت بع! ظع مذسا يةنع اهللا تاظاال 

عدعن      ة نةرس ث، هةمم قان زاتنع ةن صعحعرالش ذنعث بعل ان، ظ أز قعلغ ذنعثغا س االمغا، ظ ا ظةلةيهعسس مذس
ة قعلغذحع، سأز     عدعن غةل عظىستىن آةلضىحع، هةممة نةرسعنع تعزضعنلعضىحع ؤة هةممة نةرسعنعث ظىست              ب

ةت ظعضعؤة قع ان ظعشلعرعدا هئكم ان  سع،لغ انعث صةرؤةردعضارع بولغ دىرىص زات  مذس ةنلعكعنع بعل اهللا ظعك
  .قويدع

دعغان زات    ع يئتع ة آىح ة نةرسعض دعغان ؤة هةمم اننع قعلع ث خالعغ اال ظأزعنع دعن اهللا تاظ ظان
عتع    ظعكةن اآعت آأرس ذق ص ذنعثغا ظوح ة ظ االمنع    لعكعض ا ظةلةيهعسس ىن مذس عنع   ش ظىح دعكع هاسعس قولع

ذيرذ   قا ب ا      . دعتاشالش ذ هام ا ش دع، هاس لعغان ظع عنع تاش ع هاس دعكع هئلعق االم قولع ا ظةلةيهعسس ن مذس
  .  قعلعدعغان آاتتا بعر يعالنغا ظايالندعناهايعتع حوث ؤة بةك تئز هةرعكةت

دع   داق دئ اال مذن ذثا اهللا تاظ ز : ش دعهادةك تئ ويا ظةج عنعث ض ا هاسعس مذس
ةندة، ظارقعسعغا بذرذ  ذص حئكعندع، آةينعضة هةرعكةتلعنعؤاتقانلعقعنع آأرض ةنع قورققعنعدعن (ل ي

  .قارعيالمعدع) ظةجدعهاغا
)قورقمعغعن، مئنعث هذزذرذمدا صةيغةمبةرلةر ظةلؤةتتة قورقمايدذ!ظع مذسا«) تتعياهللا ظئ 

حىنكع، مةن سئنع صةيغةمبةرلعككة تاللعماقحع ؤة . ؤاتقان بذ نةرسعدعن قورقماىسةن ظالدعثدا آأر يةنع
  . ؤاتعمةنغةمبةر قعلماقحع بولذزلىك بعر صةييى

 زذلذم قعلسا، ظاندعن يامان ظةمةللعرعنع ياخشع ظةمةلضة ظأزضةرتسة، مةن ) ظأزعضة(لئكعن آعمكع
بذ ظايةت صىتىن ظعنسانعيةتكة  مةنناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذرمةن، ناهايعتع مئهرعباندذر) ظذنعثغا(

 قولعنع ظىزىص  ع يامان ظعشالرنع قعلعص، ظاندعن ظذنعثدعن      حىنكع ظايةت، آعمك  . ش خةؤةردذر بعر خذ آاتتا  
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ةك                   ث ش ا، اهللا تاظاالنع ة قعلس ا تةؤب ص اهللا تاظاالغ ايتعص حعقع ذناهعنع  ـ ق ذنعث ض عز ظ شىبهعس
  . آةحىرعدعغانلعقعنع بايان قعلدع

اال  دع   اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ا      : ب ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان، ياخش ان ظئيتق ان، ظعم ة قعلغ ن، تةؤب
ة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعمةن          ادةمنع مةن ظةلؤةتت دا ماثغان ظ آعمكع بعرةر   )1( »ظاندعن توغرا يول

ذ اهللا نعث     ةص قعلسا، ظ عرةت تةل ن مةغص دعن اهللا دع ذص، ظان ذم قعلعص قوي رةر زذل اآع ظأزعضة بع انلعق ي يام
   .))2مةغصعرةت قعلغذحع، ناهايعتع مئهرعبان ظعكةنلعكعنع آأرعدذ

دذ ق ذص حعقع ظاق بول داق ظعللةتسعز ظاص ذ هئحقان ذثغا سالغعن، ظ ذثنع قوين ا بذ مذسا    ول مان
دذر     ر مأجعزع ة بع ةن يةن االمغا بئرعلض ذدرعتعنعث    . ظةلةيهعسس ث ق دعغان اهللا تاظاالنع اننع قعلع خالعغ

ةنلعكعنع   ةن آعشعنعث راستحعل ظعك نعص بئرعلض أجعزة قعلع اتتعلعقعنع ؤة مذشذ م عتعدعغان آ  حوث آأرس
اآعتتذر     داق بول. بعر دةلعل ـ ص عنعنعث يانحذقعغا  ذظذن اال مذسا ظةلةيهعسساالمنع قولعنع حاص شع، اهللا تاظ

ذير  قا ب ذددع      . دعذسئلعش ع خ دا، قول ئلعص حعقارغان ذقعغا س عنعنعث يانح ع حاص االم قولعن ا ظةلةيهعسس مذس
  . ظاق هالعتعدة حعقتعـ دةك ظاص آأزنع حاقنعتعدعغان حاقماقتةك، صاقعراص تذرعدعغان ظاينعث صارحعسع

)ذز مأجعزةمنعث ) بذ مئنعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعضة ظئلعص بئرعشعث ظىحىن بةرضةن توقق
دع  ةؤم ظع ةن صاسعق ق ذالر هةقعقةت دذر، ظ ةنع هاسعنعث يعالنغ»ظعحعدع ةن قولعنعث  ي ا ظايلعنعشع بعل

ةيغةمبةرلعكعنع ظعسصاتالش     نعث يانحذقعدعن ظاق هالعتعدة حعقعشع مذسا ظةلةيهعس        حاصان ساالمنعث هةق ص
  . عزعدذرقذز مأجعزعنعث ظعحعدعكع ظعككع مأجظىحىن اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا بةرضةن توق

بعز مذساغا   : اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمغا توققذز مأجعزة بةرضةنلعكع هةققعدة مذنداق دئدع            
دذق    ا قعل أجعزة ظات ةن م ذز روش ةن توقق دة يذقعر   ))3هةقعقةت أجعزة هةققع ذز م ذ توقق ز ب وختعبع ص علعدا ت

  . ظأتتذق
بذ روشةن سئهعردذر«: ظذالرغا بعزنعث نذرغذن روشةن ظايةتلعرعمعز نازعل بولغان حاغدا، ظذالر «
دع دع    دئ ذرماقحع بول ةن قارشع ت ئهعرلعرع بعل االمغا ظأزلعرعنعث س ا ظةلةيهعسس ذالر مذس ةنع ظ ذالر . ي ظ

  .قايتتع) شةهةرضة(مةغلذص بولدع، خار بولغان هالدا ن، لئكع. شذنداق قعلدع
 ذق قعلعش ذم ؤة تةآةببذرل ذنع زذل ذالر ظ ئكعن ظ راص قعلدع، ل ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظئتع

دع  ار قعل عدعن ظعنك ةت         يىزعس ةن هةقعق عدعن حىشىرىلض اال تةرعص ةرنعث اهللا تاظ ذ مأجعزعل ذالر ظ ةنع ظ ي
دة ب  ةنلعكعنع آأثىللعرع دعظعك ةز               . عل ش، معج ذؤال قعلع ة ظ ذالر ظأزلعرعض ئكعن، ظ ذقلعرعنعث ل ـ خذل

كة     ظو ة ظةضعشعش ةنلعكع ؤة هةقعقةتك عص آةتك دعن يعراقلعش ث رةهمعتع ةؤةبعدعن اهللا تاظاالنع اللعقع س س
  . تعؤار بةرمعدعئحوثلذق قعلعش يىزعسعدعن ظةمةلعيعتعدة ظذ مأجعزعلةرنع ظعنكار قعلدع ؤة ظذنعثغا ظ

ارعغعن :  تاظاال مذنداق دئدع  شذثا اهللا  دعغانلعقعغا ق داق بولع  بذزغذنحعالرنعث ظاقعؤعتعنعث قان
تعضةندعال   اهللا تاظاالنعث ظذالرنع هاالك قلعؤئتعشع ؤة بعر ظة    تعنعثسةن ظذالرنعث ظاقعؤع  ! ظع مذهةممةد يةنع  

  . ظذالرنعث بعرعنعمذ قويماي سذغا حأآتذرؤئتعشع بولغانلعقعغا قارعغعن
ةت ذ ظاي ذرب ةردعن ظعبارةتت ذنعث صةرؤةردعضارع (ظع : تعن بولغان مةقسةت تأؤةندعكعل ةد ؤة ظ مذهةمم

ةتنع     ةن هةقعق ئلعص آةلض عدعن ظ ذحعالر  )تةرعص ار قعلغ ةن    !  ظعنك ة آةلض ذنعث ظادةملعرعض عرظةؤن ؤة ظ ص
 بةآمذ سعلةرنعث شذنداق ظاقعؤةتكة قئلعشعثالر   . ظاقعؤةتنعث سعلةرضعمذ آئلعص قئلعشعدعن ساقلعنعثالر    

                                                 
 .  ـ ظايةت82سىرة تاها ) 1(
 .ـ ظايةت110سىرة نعسا ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع101سىرة ظعسرا ) 3(
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ذر ع، . هةقلعقت ان (حىنك ار قعلعؤاتق علةر ظعنك االمدعن  ) س ا ظةلةيهعسس االم مذس ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
دذر  لعكتذر ؤة آاتتع دا     . شةرةص دا ؤة ظةخالقلعرع ذنعث ؤذجذدع االمغا، ظ ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم اهللا تاظ

علعدعغان دةلع ذص آئلعدعغان  لتئص ةيغةمبةر بول ذنعث ص ةنلعكع، ظ ةرنع بةرض ةن  ل ذرذن ظأتك دعن ب لعقع
ذش  ةيغةمبةرلةرنعث خ ارةتص ةد   بئش ةر مذهةمم ةيغةمبةرلةردعن ظةض ذ ص ةنلعكع ؤة ظ رعص آةتك  بئ

ىن،        انلعقع ظىح دة ظالغ عغا ظةه ان ظئيتعش ذنعثغا ظعم ذالرنعث ظ ة، ظ ذص آةلس ةيغةمبةر بول االم ص ظةلةيهعسس
سا ظةلةيهعسساالم ظئلعص آةلضةن دةلعل    مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص آةلضةن دةلعل ـ صاآعتلعرع مذ 

  . ـ صاآعتالردعن آىحلىآتذر
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ÷ s?#u yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹ n= ß™uρ $ Vϑ ù= Ïã ( Ÿω$s% uρ ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©!$# $uΖ n= Ò sù 4’ n?tã 9ÏW x. ô ÏiΒ Ïν ÏŠ$t7Ïã 
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šÅsÏ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪  
ظعلعم ظاتا قعلدذق، ظذالر ) دذنيا ؤة دعن ظعلعملعرعدعن آةث(بعز هةقعقةتةن داؤذدقا، سذاليمانغا 

سذاليمان . 15»!ةندعلعرعدعن ظارتذق قعلغان اهللا غا خاستذرجعمع هةمدذسانا بعزنع نذرغذن ب«: ظئيتتع
بعزضة ! ظع ظعنسانالر«: ظذ. داؤذدقا ؤارعسلعق قعلدع) صةيغةمبةرلعكتة، ظعلعمدة، صادعشاهلعقتا ظاتعسع(

اهللا (هةممة نةرسة ظاتا قعلعندع، بذ ظةلؤةتتة ) دذنيانعث نئمةتلعرعدعن. (قذشالرنعث تعلع تةلعم بئرعلدع
ث انعدذر ) نع ةن ظئهس دع» روش ان  .16دئ الردعن بولغ انالردعن ؤة قذش نالردعن، ظعنس ذاليماننعث جع س

ظذالر تةرتعصلعك ). سذاليمان ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظالدعدا دةبدةبة بعلةن ماثاتتع(قوشذنلعرع توصالندع 
 آةلضةندة، بعر حىمىلة حىمىلعلةر ؤادعسعغا يئتعص ) شامدعكع بعر (ظذالر  .17ظورذنالشتذرذلغان ظعدع 

ع ةر«: ظئيتت ع حىمىلعل ذنعث قوشذنع ظذقماستعن ! ظ ثالر، سذاليمان ؤة ظ رعص آئتع ذؤعلعرعثالرغا آع ظ
ذن ع  .18»سعلةرنع يةنحعؤةتمعس دع ؤة ظئيتت ذم قعلعص آىل أزعدعن تةبةسس ث س : سذاليمان حىمىلعنع

ا ! صةرؤةردعضارعم « ا ؤة ظات عتعثضة شىآىر قعلعشقا، سةن رازع  ظانامغا بةرضةن نئم ـسةن مئنع ماث
دعلعرعث  ع ياخشع بةن ةن مئن ث بعل ن، رةهمعتع ةق قعلغع قا مذؤةصص ةلنع قعلعش دعغان ياخشع ظةم بولع

  .19»قاتارعغا آعرضىزضعن
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داؤذد ظةلةيهعسساالم بعلةن سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع، سذاليمان 
عسعدعن ظأتىشع ؤاد لعلةرىحىمؤة ظذنعث لعنعشع ةسكةرلعرعنعث تةرتعصظةلةيهعسساالمنعث ظ

  توغرعسعدا
ع     ذنعث ظوغل ةن ظ االم بعل ان داؤذد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع بولغ ع ؤة ص ة بةندعس ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ةنع        ةتلةرنع ي ق سىص علةرنع ؤة حعرايلع ذن نةرس ةرنع، نذرغ ا نئمةتل االمالرغا آاتت ذاليمان ظةلةيهعسس س

ةتكىزىش ؤةزعصعسعنع تاصشذرذش       آىحلىك ؤة آاتتا ص ذنيالعقتاد ةيغةمبةر ؤة دعننع ي ادعشاه قعلعش، دعندا ص
ةن دذن  اظادةت             بعل ةخت ـ س ث ب ا ؤة ظاخعرةتنع ا      ي ةرنع ظات ا نئمةتل ارةت آاتت تعن ظعب ة بئرعش نع بعرض

  . قعلغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
ا (بعز هةقعقةتةن داؤذدقا، سذاليمانغا : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع   دعن دذني  ؤة دعن ظعلعملعرع

جعمع هةمدذسانا بعزنع نذرغذن بةندعلعرعدعن ظارتذق قعلغان «: ظعلعم ظاتا قعلدذق، ظذالر ظئيتتع) آةث
  .»!اهللا غا خاستذر
 ا ؤارعسلعق قعلدع ) صةيغةمبةرلعكتة، ظعلعمدة، صادعشاهلعقتا ظاتعسع (سذاليمان ةنع   داؤذدق ي

االم داؤذد ظةلةيهع  ذاليمان ظةلةيهعسس دع  س لعق قعل ةيغةمبةرلعكتة ؤارعس اهلعقتا ؤة ص االمغا صادعش . سس
ة بولغان       عزمذ مال ـ مىلىآت سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث داؤذد ظةلةيهعسساالمغا بولغان ؤارعسلعقع هةرض

دعغان بولسا، سذاليمان        . ؤارعسلعق ظةمةستذر ة بولغان ؤارعسلعق بولع ال ـ مىلىآت ذ ؤارعسلعق م ةر ب ظةض
م داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث بالعلعرعنعث ظعحعدعن بذ ؤارعسلعققا يالغذز ظأزعال خاس قعلعنمعغان    ظةلةيهعسساال

  .حىنكع، داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث يىز ظايالع بار ظعدع. بوالتتع
دذ  أزدة تذتذلع ةيغةمبةرلعكتة بولغان ؤارعسلعق آ ذ ؤارعسلعقتعن صادعشاهلعقتا ؤة ص هةمدة .  شذثا ب

ا ةيغةمبةرلةرنعث م خ        ص ذنعث معراس رع ظ دذول ـ مىلىآلع نعص بئرعلمةي عم قعلع ة . رلعرعغا تةقس ذ هةقت ب
دع   داق دئ االم مذن ز  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس دذرذلغانالردعن     بع راس قال ذرذهع مع ةيغةمبةرلةرنعث ض ص

  .»بعز قويذص آةتكةن مال ـ مىلىآلةر سةدعقة هئسابلعنعدذ. قعلعنمايمعز
دعن . (رنعث تعلع تةلعم بئرعلدع بعزضة قذشال ! ظع ظعنسانالر «: ظذ ة ) دذنيانعث نئمةتلعرع هةمم

دع  (نةرسة ظاتا قعلعندع  ا صادعشاهلعق ؤة               )دئ ةنع سذاليمان ظةلةيهعسساالم ظأزعضة اهللا تاظاالنعث آاتت  ي
ةردع      ـ قذ  آىح ارةت نئمةتلةردعن خةؤةر ب هةتتا اهللا تاظاال ظذنعثغا ظعنسان، جعن      . درةت بةرضةنلعكعدعن ظعب

ةردع  ؤة قذش ذندذرذص ب دع     . الرنع بويس دعغان قعل ع بعلةلةي ث تعللعرعن الرنعث ؤة هايؤانالرنع ذنع قذش اهللا . ظ
 بذ هئح بعر ظادةمضة بئرعلعص      ةرضةن خةؤةرلعرعدعن بعلعشعمعزحة   تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث بعزضة ب   

 لىك ادعكع قوشالرنعث ؤة هةر تىر     اهللا تاظاال سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا هاؤ        . باقمعغان ظاالهعدة بعر ظعشتذر    
  .هايؤانالرنعث ظأزظارا سأزلعشعدعغان تعللعرعنع بعلدىردع

دع    داق دئ االم مذن ذاليمان ظةلةيهعسس ذثا س انالر «: ش ع ظعنس ةلعم ! ظ ع ت الرنعث تعل ة قذش بعزض
ةنع بعزضة بعر صادعشاهقا آئ    هةممة نةرسة ظاتا قعلعندع ) دذنيانعث نئمةتلعرعدعن . (بئرعلدع آلعك  رة ي

  . بولعدعغان هةممة نةرسة بئرعلدع
االم ذاليمان ظةلةيهعسس ة : س ذ ظةلؤةتت ث(ب انعدذر) اهللا نع ةن ظئهس دع»روش ذ اهللا .  دئ ةنع ب ي

  . تاظاالنعث بعزضة بولغان ظاشكارا، ظوحذق مةرهةمعتعدذر
 الندع ذنلعرع توص ان قوش انالردعن ؤة قذشالردعن بولغ نالردعن، ظعنس يمان سذال(سذاليماننعث جع

 يةنع ظذالر تةرتعصلعك ظورذنالشتذرذلغان ظعدع). ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظالدعدا دةبدةبة بعلةن ماثاتتع
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الندع ذنلعرع توص ان قوش الردعن بولغ انالردعن ؤة قذش نالردعن، ظعنس ذاليماننعث جع ذاليمان . س ةنع س ي
دع    دة ماث ذننعث ظعحع ر قوش ا بع االم آاتت ذال . ظةلةيهعسس انالر س عص  ظعنس االمغا ياندعش يمان ظةلةيهعسس

نالر ظعنسانالرنعث آةينعدة ماثدع. ماثدع عدة . جع قذشالر بولسا سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظىست تةرعص
  . تتعاناتلعرع بعلةن ظذنعثغا ساية تاشاليظةضةر هاؤا ظعسسعسا قذشالر ق. ماثدع
دع تذرذلغان ظع لعك ظورذنالش ذالر تةرتعص ذالرنعث بعرظ ةنع ظ  ظأزعضة بةلضعلةص بئرعلضةن نعثع ي

دعغان        عظعلضعر(مئثعش ظورنعدعن    ظأتىص آئتعص قالماسلعقع      ) لةص آئتعص سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظال
  . قوشذننعث ظالدعدا ماثغانالر آةينعدعكعلةرنعث ظعتتعكلةص آئتعشعنع توسذص ماثاتتع،ظىحىن

د ازعرقع د: مذجاهع ذددع ه اهالر آةينعدعةؤرخ ع صادعش عر دعك دعغا ظعلض ةرنعث ظال ص عكعل لةص حعقع
ىن  ئلعش ظىح دعنع ظ عنعث ظال دعغانالرنع   ،آئتعش لةرنع رةتلةي رعص سةص ة ظعتتع انالرنع آةينعض  ماثغ

ذالرنع   ،ظورذنالشتذرغعنعدةك دا ظ ذالرنعث ظالدع ا، ظ ر تىردعكع هايؤانالرغ ةر بع  سذاليمان ظةلةيهعسساالممذ ه
  . رنع ظورذنالشتذردع، دئدعرعدعغانالرعص تعزضعنلةص تذآةينعضة ظعتتع
 ذالر ر (ظ امدعكع بع ةندة ) ش تعص آةلض عغا يئ ةر ؤادعس االم  حىمىلعل ذاليمان ظةلةيهعسس ةنع س  ي

ةن   ذنلعرع بعل ةر قوش دة   جحىمىلعل عدعن ظأتكةن ع علغعس ة ظئيتت ر حىمىل ةر«: بع ع حىمىلعل ! ظ
ظذ  »ن سعلةرنع يةنحعؤةتمعسذنظذؤعلعرعثالرغا آعرعص آئتعثالر، سذاليمان ؤة ظذنعث قوشذنع ظذقماستع

سذاليمان حىمىلعنعث سأزعدعن تةبةسسذم : حىشعنعصصعنع ئحىمىلعنعث دئضةن ض سذاليمان ظةلةيهعسساالم   
 ظانامغا بةرضةن نئمعتعثضة شىآىر ـسةن مئنع ماثا ؤة ظاتا ! صةرؤةردعضارعم«: قعلعص آىلدع ؤة ظئيتتع

 رةهمعتعث بعلةن مئنع ياخشع ، قعلعشقا مذؤةصصةق قعلغعنقعلعشقا، سةن رازع بولعدعغان ياخشع ظةمةلنع
عن  ا آعرضىزض دعلعرعث قاتارعغ االم »بةن ذاليمان ظةلةيهعسس ةنع س الر ؤة :  ي ث قذش ع مئنع ةن مئن س

المنع ؤة             ا ظعس ا ـ ظانامغ ة، ظات ا بةرضةنلعكعثض ةرنع ماث ارةت نئمةتل ع بعلعشتعن ظعب ث تعلعن هايؤانالرنع
ة ش اننع بةرضةنلعكعثض ةن خظعم اث، س عص قعلس عمغا نئس ع ذىآىر قعلعش دعغان ياخش ةن ؤة رازع بولع رس

ادةت قعلعشعمدا ظةمةل       دعلعرعث ؤة مئنع ياخشع  ظذتذقلذق قعلساث، جئنعمنع ظالغان ؤاقتعثدا،     ـ ظعب  بةن
  . سةث، دئدعآعرضىز  قاتارعغاقعرع دةرعجعدعكع آعشعلةرنعثذساثا ظةث يئقعن بولغان ي

 * * * * * * *  
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يا ظذ يوقاص ! أصىصنع آأرمةيمةنغذماثا نئمة بولدع؟ ه«: ظذ قذشالرنع آأزدعن آةحىرضةندعن آئيعن ظئيتتع

يوقاص آةتكةنلعكعنع (ظذنع حوقذم قاتتعق جازااليمةن، يا ظذنع حوقذم بوغذزاليمةن، يا حوقذم  .20آةتتعمذ
  .21»بعر روشةن دةلعل آةلتىرعدذ) ظاقاليدعغان

  هأصىصنعث يوق بولذص آئتعشع توغرعسعدا
قعالر ظعبن   ةير ؤة باش ع جذب ةظعد ظعبن د، س داق  مذجاهع ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب

ةنلعكعنع رع دذ ؤدئض ةت قعلع عرعدعغان     : اي الص ظاص ة باش ار يةرض ذ ب االمنع س ذاليمان ظةلةيهعسس ىص س هأص
هأصىص سذاليمان   . سذاليمان ظةلةيهعسساالم حأل جةزعرعدة بولسا، هأصىصنع حاقعراتتع      .  ظعدع )آأرسةتكىحع(

ةر يىزعدعكع ظوحذق تذرغان نةرسعنع آأرضةندةك             ظةلةيهعسساالمغا يةر ظاستعدعكع     سذنع خذددع ظعنسان ي
دعن خةؤةر بئرةتتع  ذقتا ظعكةنلعكع دعن قانحعلعك حوثقذرل ةر يىزع ذ سذنعث ي ىص . آأرىص بئرةتتع ؤة ظ هأص
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ةرنع           ار ي ةرنع         آأرسعتعص سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا سذ ب  بةرسة، سذاليمان ظةلةيهعسساالم جعنالرنع شذ ي
دة بعر آىنع سذاليمان ظةلةيهعسساالم بعر    . سذنع حعقعرعشقا بذيرذيتتع  الص  وآ ارلعق   هأصىصنع ظعزدةص  حأل ، ب

ىرتى   أز يذض عغا آ الر ظارعس عقذش ذرماي  . ص حعقت ة حئلعقت نع آأزعض ئكعن، هأصىص أزدعن : ل الرنع آ ذ قذش ظ
  .دئدع اص آةتتعمذيا ظذ يوق! ماثا نئمة بولدع؟ هأصىصنع آأرمةيمةنغذ«: آةحىرضةندعن آئيعن ظئيتتع

ع ظ  ر آىن ذ توغرذ   بع ة مذش اس آعشعلةرض ع ظابب اتتع ذلعبن أزلةص بئرعؤات دة  . ق س علةرنعث ظعحع آعش
ر خ    عملعك بع ةزرةق ظعس ع ظ افعظ ظعبن ا  ن ذ خ ذص، ب ار بول وال   ؤااؤارعج ب ة ت نعث سأزلعرعض ع ظابباس رعج ظعبن

دا    . (لدىرةتتعقارشعلعق بع  لةرنع قعلعؤاتقان ظع ظعبنع   : ؤارعج ظعبنع ظابباسقا  اظذ خ  ) ظعبنع ظابباس شذ ضةص
اس دع ! ظابب دذث، دئ ىن سةن سأزدة تذتذل ا، بىض دع: ظعبنع ظابباس. توخت دذم؟ دئ ذ. قايسع سأزدة تذتذل : ظ

داقتا . (سةن هأصىصنع يةرنعث ظاستعدعكع سذنع آأرىص بئرةتتع، دئدعث          اال باسماققا دان        ) ظذن بعر آعحعك ب
اال  ش ظىحىن باسماققا حىشسة، ظذنع    هأصىص داننع ظئلع  ،حعص قويسا صا حئ عضة تو سئلعص، باسماقنعث ظىست   ب

ذ دع؟تذتذؤاالاليدعكةنغ اس .  دئ ع ظابب رعص   : ظعبن ع بئ ذ آعش ةر ب رعص    ،ظةض ة بع قا رةددعي ع ظابباس  ظعبن
ةيتتعم،          اؤاب بةرم عز ج ذنعثغا هةرض ةن ب ا، م ش بولس دعغان ظع دعم دةص يىرمةي دع ؤة ظذتعؤال ذنعثغا   دئ  ظ

اراص اث: ق وق         !اؤاي س ذنح ي دذ ؤة قورق ةس بولع أز آأرم ة، آ تذرغعنع آةلس ث ظورذنالش ةر اهللا تاظاالنع  ظةض
ةردع ةنكع، : ؤارعج ظعبنع ظابباسقااخ) 1(.بولعدذ، دئضةن جاؤابنع ب ةن قةسةم قعلعم امع بعل اهللا تاظاالنعث ن

  . لةشمةيمةن، دئدععبذنعثدعن آئيعن سةن بعلةن قذرظاننعث بعرةر مةسعلعسع توغرعسعدا هةرضعزمذ مذنازعر
ذنع ةن ظ اتتعق جازااليم ذم ق نعث   حوق ع ظابباس ةش ظعبن ذ   : ( ظةظم االم ب ذاليمان ظةلةيهعسس س
: ظابدلاله ظعبنع شةدداد   . ظذنعث تىآلعرعنع يوثدايمةن دئمةآحعدذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع      ) سأزعدعن

مةن   ؤة ظذنع آىن ظاستعغا تاشالص قويع      ةنثدايمذظذنعث تىآلعرعنع ي  ) سذاليمان ظةلةيهعسساالم بذ سأزعدعن   (
دع دذر، دئ ذ . دئمةآحع ةن سةلةص ظالعملعرعم داص  : شذنعثدةك آأصلعض نع يوث سذاليمان ظةلةيهعسساالم هأصىص

  . حىمىلعلةرنعث يئيعشع ظىحىن تاشالص قويماقحع بولدع، دئدع
 ذم بوغذزاليمةن ذنع حوق ا ظ ةنع ظذنع حوقذم ظألتىرعمةن     ي ذم . ي ا حوق اص آةتكةنلعكعنع يو(ي ق

  . حذق بعر سةؤةب آةلتىرعدذ يةنع ظو»بعر روشةن دةلعل آةلتىرعدذ) ظاقاليدعغان
ايتعص آةلضةندة، قذشالر    : سذفيان ظعبنع ظذيةينة ؤة ظابدذلاله ظعبنع شةدداد مذنداق دئدع        هأصىص ق

ذنعثغا ع   : ظ ةزعر قعلعؤةتت ع ن دعث؟ سذاليمان قئنعثن ئلعص آةل ةؤةر ظ داق خ ةنع (قان ةآحع ي سئنع ظألتىرم
ة،  : قوشالر . سذاليمان مئنع ظألتىرىشتعن باشقا جازانعث ضئصعنع قعلدعمذ؟ دئدع       : هأصىص.  دئدع ،)بولدع هةظ

ذم : ظذ  ا حوق ةن، ي ذم بوغذزاليم ذنع حوق ا ظ ةن، ي اتتعق جازااليم ذم ق ذنع حوق اص آةتكةنلعكعنع (ظ يوق
دةآمةن، ظذنداق بولسا قذتذلذص قالغذ:  هأصىص.تع دئدع، دئيش»بعر روشةن دةلعل آةلتىرعدذ) ظاقاليدعغان

  . دئدع
 * * * * * * *  
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دذر   )  1( ةن بولغان ذ ظعش اهللا تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع بعل ةنع ب ذن . ي نع ش اال هأصىص تعدعكع   اهللا تاظ ةر ظاس أص ي ا، هأص تذرغان بولغاحق قا ظورذنالش داق قعلعش
  .سذنع آأرةلةيدذ، دئمةآحعدذر
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، ساثا مةن )آةلدعم(مةن سةن بعلمعضةن ظعشنع بعلعص «: ظذزاق ظأتمةي هأصىص آةلدع، ظذ ظئيتتع

دع ) يةنع يةمةندعكع سةبة شةهعرعدعن (سةبةدعن  ئلعص آةل ر مذهعم خةؤةر ظ ةن  .22مبع مةن هةقعقةت
صادعشاهلعق قعلعؤاتقانلعقعنع آأردىم، ) يةنع بعلقعسنعث(بعر ظايالنعث ) يةنع سةبة ظاهالعسعضة(ظذالرغا 

ذ حوث ظةرشكة ظعضة ) ظأزعضة ؤة سةلتةنةتعضة آئرةآلعك (ظذنعثغا  هةممة نةرسة بئرعلضةن ظعكةن، ظ
ذص قذياشقا  .23ظعكةن ةؤمعنعث اهللا نع قوي ذالرغا ظذنعث ؤة ق دعم، شةيتان ظ دعغانلعقعنع بايقع  حوقذنع

حعرايلعق آأرسةتتع، ظذالرنع توغرا ) يةنع اهللا نع قويذص، قذياشقا حوقذنغانلعقلعرعنع (قعلمعشلعرعنع 
رنع ظاشكارعلعغذحع، ال ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع سعرظذالر. 24يولدعن توستع، ظذالر هعدايةت تاصمايدذ

اهللا دعن باشقا . 25 ظاشكارا ظعشعثالرنع بعلعص تذرغذحع اهللا غا سةجدة قعلمايدذسعلةرنعث يوشذرذن ؤة
  .26»هئح ظعاله يوقتذر، ظذ بىيىك ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر

كع ؤة ظذنعثغا سةبة شةهرعنعث ظالدعغا آةلضةنلعهأصىصنعث سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث 
  رعنع يةتكىزضةنلعكع توغرعسعداخةؤع

ذزاق ظأت دعظ ىص آةل ةي هأص تعص م اص آئ تال يوق ازراق ؤاقع ىص ظ ةنع هأص ذاليمان ، ي ئلعص س  آ
دعم (مةن سةن بعلمعضةن ظعشنع بعلعص «: ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئدع   ساثا مةن سةبةدعن ، )آةل

ةهعرعدعن ( ةبة ش دعكع س ةنع يةمةن دعم ) ي ئلعص آةل ةؤةر ظ ذهعم خ ر م ئنعث   بع ةن ؤة س ةن س ةنع م ي
ن يةمةننعث سةبة شةهرعدعن ظعشةنحلعك ؤة     ساثا مة  . لمعضةن بعر ظعشنع بعلعص آةلدعم     ظةسكةرلعرعث بع 

ر ) يةنع سةبة ظاهالعسعضة(مةن هةقعقةتةن ظذالرغا :  مذنداق دئدع، دةصمذهعم خةؤةر ظئلعص آةلدعم  بع
أردىم ) يةنع بعلقعسنعث (ظايالنعث  انلعقعنع آ ظذ  : هةسةن بةسرع مذنداق دئدع     صادعشاهلعق قعلعؤاتق

  .  سةبة شةهرعنعث صادعشاهع بعلقعس ظعدع،زععظايال شةراهعلنعث ق
 هةممة نةرسة بئرعلضةن ظعكةن، ظذ حوث ظةرشكة ) ظأزعضة ؤة سةلتةنةتعضة آئرةآلعك(ظذنعثغا

ةن  ة ظعك اه ظ   ظعض ر صادعش ىك بع ا آىحل ا دذنيالعقت ذ ظايالغ ةنع ظ ة   ئ ي ة نةرس دعغان هةمم اجلعق بولع هتعي
ضةن ناهايعتع حوث بعر     بعزةل ظذنعث ظولتذرعدعغان ظالتذن ؤة ظىنحة مةرؤايتعالر بعلةن       بئرعلضةن ظعكةن ؤة 
  . تةختع بار ظعكةن

دذ  ان قعلع داق باي ا: تارعخشذناسالر مذن ةخت ناه ذ ت ا يعتع ظعضعز، ؤة مذستةهكةمظ  سئلعنغان آاتت
دة ظعدع ذ ساراينعث شةر. بعر ساراينعث ظعحع عدة ظ ة360ق تةرعص ةر دان عدة ب تة ؤة غ ورذق 360رعص ة ي  دان

زة ب ذيحىشعدعغان  دعمذالق شةآعللعك دةرع ىن ساراينعث سئلعنعش شةآلع. ار ظع ع آ ةر آىن دا ( ه حعققان
ة  اراينعث ظعحعض ع س ث يورذق دعغان ؤة بع) آىننع دعن آئرع ىن آع(ر دةرعزع دةآ ر ) رعص آةتكةن ة بع يةن

  . دة ؤة آةحتة سةجدة قعالتتععضةنظذالر آىنضة ظةت. )1(دعغان شةآعلدة ظعدع آعرعدةرعزعدعن

                                                 
ذ                  ) 1( الغان ب ة ياس ذنعيعتع بويعح أتكىلىش قان ذرذش ظورنعنعث ي ر     360يةنع آىننعث هةر بعر آىندة حعقعش ظورنعنعث ؤة ظولت دة بع ىن آىن دعن، آ  دةرعزع

 .عص ظولتذراتتعدةرعزعدعن يأتكعلعص آعرةتتع ؤة يأتكعل
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دع   داق دئ ىص مذن ذثا هأص دعغانلعقعنع : ش قا حوقذنع ذص قذياش ع قوي ةؤمعنعث اهللا ن ذنعث ؤة ق ظ
حعرايلعق ) يةنع اهللا نع قويذص، قذياشقا حوقذنغانلعقلعرعنع(بايقعدعم، شةيتان ظذالرغا قعلمعشلعرعنع 

  . ت تاصمايدذآأرسةتتع، ظذالرنع توغرا يولدعن توستع، ظذالر هعداية
 رنع ظاشكارعلعغذحع، سعلةرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظذالر ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع سعرال

يةنع ظذالر سةجدعنع يذلتذزالر ؤة ظذنعثدعن باشقا     ظعشعثالرنع بعلعص تذرغذحع اهللا غا سةجدة قعلمايدذ 
ذ  ة يوش دعكع هةمم مان ؤة زئمعن وق، ظاس ئرعكع ي ةس، ش ة ظةم ىحع، نةرسعلةرض علةرنع بعلض رذن نةرس

بةندعلةرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا سأز ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرعنع بعلعص تذرغذحع بعر اهللا غعال قعلعشتعن              
  . ظعبارةت هةق يولنع بعلمةيدذ

آئحة  :  بعر اهللا غعال قعلعشقا بذيرذص مذنداق دئدع      ،اهللا تاظاال سةجدعنع باشقا نةرسعلةرضة ظةمةس    
ى دىز، آ ةن آىن ةنعث بعل اي الل ةن ظ عتعدعغان(ن بعل ذدرعتعنع آأرس ع ؤة ق دذر، ) بعرلعكعن ظاالمةتلعرعدعن

ةقةت         قذياشقا سةجدة قعلماثالر، ظايغعمذ سةجدة قعلماثالر، ظذالرنع ياراتقان اللةغا سةجدة قعلعثالر، ظةضةر ص
  .))1اللةغعال ظعبادةت قعلعدعغان بولساثالر

 يوشذرذن ضةص ـ سأز ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرعنع بعلعدعغانلعقع              اهللا تاظاال بةندعلةرنعث ظاشكارا ؤة    
دع داق دئ دة مذن ان، آئحعسع   : هةققع ان، ظاشكارا سأز قعلغ سعلةرنعث ظعحعثالردعن يوشذرذن سأز قعلغ

ع  ةنلةرنعث هةممعس كارا يىرض دىزع ظاش ذرذنغان، آىن دا(يوش ىن ظئيتقان تذر ) اهللا ظىح ةنع اهللا (ظوخشاش ي
  .)2()عدذهةممعنع بعلعص تذر

اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذ بىيىك ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر«  يةنع ظةسلعدة ظعبادةت
ان،  اله بولمعغ قا ظع دعن باش دعغان زات، ظذنعث علعرعنقعلعنع ان نةرس دة ظياراتق ع أزعث ظعحع دعن حوث ع

  . نعث صةرؤةردعضارع اهللا تاظاالدذر، آاتتا ظةرشبولمعغان
عل  ىص ياخش ىن      هأص انلعقع ظىح قا حاقعرغ ةجدة قعلعش ادةت ؤة س ال ظعب ر اهللا غع وق بع ئرعكع ي عققا، ش

ارلعقالر               . ظذنع ظألتىرىشع حةآلةندع    ) آعشعلةرنعث( ذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قات ة ظعمام ظةهمةد، ظةب بذ هةقت
ة، هةس     : ظةبذهىرةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعأايةت قعلعدذ     ةل هةرعسع،   صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم حىمىل

  . هأصىص ؤة سىرةددعن ظعبارةت تأت خعل جانؤارنع ظألتىرىشتعن توستع
 * * * * * * *  

  * tΑ$s% ã ÝàΖ sΨ y™ |M ø% y‰ |¹ r& ÷Πr& |MΨ ä. z ÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 $# ∩⊄∠∪ =yδ øŒ$#  É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈yδ ÷µ É)ø9 r' sù öΝ Îκö s9 Î) §Ν èO ¤Α uθ s? 
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… çµ̄Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂⊃∪ ω r& (#θè=÷è s? ¥’ n?tã ’ ÏΤθè? ù&uρ tÏϑ Ï= ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪  
بذ خئتعمنع ظئلعص بئرعص . 27مذ؟ قارايمعزسةن راست دةؤاتامسةن، يا يالغان«: سذاليمان ظئيتتع

راق  ذالردعن نئرع دعن ظ لعغعن، ظان ذالرغا تاش ذرذنذص(ظ دا يوش اؤاص ) جاي داق ج ذالرنعث قان ذر، ظ ت
ارعغعن دعغانلعقعغا ق ذ  .28»قايتذرع س (ظ ةنع بعلقع ع) ي ذغالر«: ظئيتت ع ظذل ةن ! ظ ا هةقعقةت ماث

دع  ةت آةل ةتلعك خ ارحة قعمم ر ص ذاليماندعن بع ذآع. (س ذنع ش ذنعث مةزم قةتلعك ؤة )ظ ايعتع شةص ، ناه

                                                 
 .  ـ ظايةت37سىرة فذسسعلةت ) 1(
 .  ـ ظايةت10سىرة رةظعد ) 2(
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دعمغا . 30 ـ  29مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن سعلةر ماثا هاآاؤذرلذق قعلماثالر، مئنعث ظال
  . 31»مذسذلمان بولغان هالدا آئلعثالر،

  سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث بعلقعسقا يازغان خئتع توغرعسعدا
اال اهع      هأص،اهللا تاظ ذنعث صادعش ادةملعرع ؤة ظ ةهرعنعث ظ ةبة ش االمغا س ذاليمان ظةلةيهعسس ىص س

هةققعدة خةؤةر يةتكىزضةندة، سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث هأصىصضة دئضةن سأزعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق            
مذ رعثدة راستحعل يةنع سةن يةتكىزضةن بذ خةؤعسةن راست دةؤاتامسةن، يا يالغانمذ؟ قارايمعز«: دةيدذ

ة   ان ظئيتعؤاتامس ىن يالغ ذش ظىح دعن قوتذل ان جازايعم نع ؤةدة قعلغ اثا بئرعش اآع س ارايمعزني ذ . ؟ ق ب
تذر، ظذالرنعث ) جايدا يوشذرذنذص(خئتعمنع ظئلعص بئرعص ظذالرغا تاشلعغعن، ظاندعن ظذالردعن نئرعراق 

  .»قانداق جاؤاص قايتذرعدعغانلعقعغا قارعغعن
ساالم بعلقعس ؤة ظذنعث ظادةملعرعضة بعر صارحة خةت يازغان بولذص، ظذنع   ظةسلعدة سذاليمان ظةلةيهعس  

ةزع رعؤايةتتة   . هأصىصنعث يةتكىزىص بئرعشعغا بةرضةن      ادعتع بو     : ب يعحة قانعتعدا   هأصىص خةتنع قذشالرنعث ظ
ة     ةزع رعؤايةتت ة، ب ان دئيعلس أتىرىص بارغ دذ      : آ ان، دئيعلع أتىرىص بارغ ةن آ ذقع بعل ةتنع تذمش ىص خ . هأص

أ   ه س ظ ارعيعنعث بعلقع نعث س رعص، بعلقعس تعص بئ ة يئ ذالرنعث شةهرعض ىص ظ دعغان أص ذز ظولتذرع زع يالغ
ةدةب ؤة هأرمةتلةش يىزعسعدعن بعر     ،رعص، خةتنع ظذنعث ظالدعغا بعر تىشىآتعن تاشالص قويذص يئرعضة آع   ظ

  . ظئلعص ظوقذدعظاندعن خةتنع . بعلقعس خةتنع آأرىص هةيران قالدع ؤة قورقتع. حةتكة بئرعص تذردع
دع  داق ظع ذنع مذن ةتنعث مةزم ةن : خ مع بعل ث ظعس ان اهللا نع قةتلعك ؤة مئهرعب ايعتع شةص ناه

   »سعلةر ماثا هاآاؤذرلذق قعلماثالر، مئنعث ظالدعمغا مذسذلمان بولغان هالدا آئلعثالر،. باشاليمةن
ةت حوثلعرعنع حاقعر    ـ ؤذزعراالرنع  شذنعث بعلةن ظذ قئشعغا ؤةزعر  ظأزعضة بعر   : تعص، ظذالرغا  ؤة دأل

ةدةب يىزعسعدعن بعر حةتكة بئرعص تذرغانلعقعنع، بذنعث            )تاشالص بئرعص (هأصىصنعث خةت ظئلعص آئلعص       ظ
ش        ر ظع دعغان بع ذمكعن بولماي قعمذ م دعغانلعقعنع ؤة قعلعش عنعثمذ قعاللماي اهالرنعث بعرةرس صادعش

ةنلعكعنع دةص نع باشالص  ،ظعك ذص بئرعش ذالرغا ظوق ةتنع ظ ارحة  : خ ر ص ذاليماندعن بع ةن س ا هةقعقةت ماث
، ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن )ظذنعث مةزمذنع شذآع. (قعممةتلعك خةت آةلدع

ثالر، . باشاليمةن دا آئلع  »سعلةر ماثا هاآاؤذرلذق قعلماثالر، مئنعث ظالدعمغا مذسذلمان بولغان هال
ر بذ خةتنعث اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرع سذاليمان ظةلةيهعسساالمدعن آةلضةن    شذنعث بعلةن ظذال   .دةصتذ، دئدع 

بذ، مةزمذنع قعسقا،      . نذص يةتتع تو لعقعنعتاقابعل تذرالمايدعغان خةت ظعكةنلعكعنع ؤة ظذنعثغا ظأزلعرعنعث      
ع بعلةن  خةت ظأزعدعكع ظاشذ قعسقعغعنا سأز . بعي قعلعص يئزعلغان خةت ظعدعةصاساهةتلعك ؤة ناهايعتع ظةد  

  .بارلعق مةقسةتنع ظذالرغا ظعصادعلةص بةرضةن ظعدع
 * * * * * * *  
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رعثالر، سعلةرنع ) بذ(مئنعث ! ظع ظذلذغالر «: ظئيتتع) يةنع بعلقعس (ظذ  ظعشعمدا مةسلعهةت بئ
وق  نعم ي نع بئكعتكع ئح ظعش ذرذص ه اي ت تعدة قويم ع .32»ظىس ذالر ظئيتت ىك ؤة «: ظ ز آىحل بع
دذر،  ئنعث ظعختعيارعثدع ش س عؤارمعز، ظع ع(جةثض دعغانلعقعثنع ) بعزن ة بذيرذي نئمعض

شىبهعسعزآع، صادعشاهالر بعرةر شةهةرضة هذجذم «: ظئيتتع) يةنع بعلقعس(ظذ  .33»آأرضعن)ظويالص(
ادةملعرعنع  ئلعش ؤة (قعلعص آعرسة، ظذنع خاراب قعلعدذ، شةهةرنعث مأتعؤةر ظ ة ظ ألتىرىش، ظةسعرض ظ

ةن، مةن حوقذم ظذالرغا سوغا ظةؤ . 34خار قعلعدذ، ظذالرمذ شذنداق قعلعدذ ) سىرضىن قعلعش بعلةن  ةتعم
  . 35»ظةلحعلةرنعث نئمة خةؤةر ظئلعص آئلعدعغانلعقعغا قارايمةن

   بعلقعسنعث دألةت حوثلعرع بعلةن مةسلعهةتلعشعشع توغرعسعدا
ققعدة قانداق قعلعش     بذ ظعش هة  ،بعلقعس ظذالرغا سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث خئتعنع ظوقذص بئرعص 

ظعشعمدا مةسلعهةت ) بذ(مئنعث ! ظع ظذلذغالر«: دئدعق مةسلعهةت سئلعش تةرعقعسعدة مذنداق توغرذلذ
 يةنع ظةزةلدعن سعلةر آئلعص »بئرعثالر، سعلةرنع ظىستعدة قويماي تذرذص هئح ظعشنع بئكعتكعنعم يوق

  . ماثا بعر يولنع آأرسةتمعضعحة هئح ظعشنع بئكعتكعنعم يوق
ع ذالر ظئيتت عؤارمعز«: ظ ىك ؤة جةثض ز آىحل ذالر بعلقعس بع ةنع ظ انعنعي ث س ث قا ظأزلعرعنع

هةم بذ ظعشنع قانداق بعر      . ختعلعقعنع ؤة آىحلىك ظعكةنلعكلعرعنع، دئدع   آأصلعكعنع، تاييارلعقلعرعنعث صذ  
دذر، : تةرةص قعلعش ظذنعث رايعحة بولعدعغانلعقعنع تةآعتلةص مذنداق دئدع         ظعش سئنعث ظعختعيارعثدع

ع( دعغانلعقعثنع ) بعزن ة بذيرذي ويالص(نئمعض ع)ظ ذ    »نآأرض ةن ظ ذاليمان بعل ةن س ةر س ةنع ظةض رذش ي
ة آئلعص ظعش سئنعث     ي. قعلماقحع بولساث، بعز ساثا قارشع حعقمايمعز ؤة ظذنعثغا باشقعحة قارعمايمعز     ةن

  .  بعز شذنعثغا بويسذنعمعز،سةن بعزنع نئمعضة بذيرذساث. دذرظعختعيارعثدع
ة هذجذم شىبهعسعزآع « بعلقعس   :ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    رةر شةهةرض ، صادعشاهالر بع

ادةملعرعنع  ئلعش ؤة (قعلعص آعرسة، ظذنع خاراب قعلعدذ، شةهةرنعث مأتعؤةر ظ ة ظ ألتىرىش، ظةسعرض ظ
  .  دئدع، دئدعظذالرمذ شذنداق قعلعدذ: اهللا تاظاال  دئضةن ظعدع،خار قعلعدذ) سىرضىن قعلعش بعلةن

ةن سىله ذرذبعلقعس سذاليمان ظةلةيهعسساالم بعل نعث ع تىزمةآحع، ظ ةر ظعككعلع تةرةص اي ه ش قعلم
ذالرغا : نح ياشعشع ظىحىن آئلعشعم صىتىشمةآحع ؤة يارعشعشماقحع بولذص مذنداق دئدع     تئ ذم ظ مةن حوق

 مةن سذاليمانغا: يةنع ظذ »سوغا ظةؤةتعمةن، ظةلحعلةرنعث نئمة خةؤةر ظئلعص آئلعدعغانلعقعغا قارايمةن
يا ظذ هةدعيةنع قوبذل قعلعص   . ان هةدعية ظةؤةتعمةن ؤة ظذنعث جاؤابعغا قارايمةن      ظذنعثغا مذناسعب آئلعدعغ  

ة هةر يعلع سئلع اآع بولمعسا بعزض ة هذجذم قعلماسلعقع ي ةر بعز سئلعقبعزض  ق تألعتعشع مذمكعن، ظةض
  . تألعسةك ظذ بعز بعلةن ظذرذش قعلماسلعقع مذمكعن، دئدع

ةتادة  م قعل : ق غا رةهع اال بعلقعس ذن اهللا تاظ دعن رازع بولس ذن ؤة ظذنعث ةن ؤة  ! س المغا آعرض ذ ظعس ظ
المغا آع( ذرذنقعظعس تعن ب ةقعللعق  ) رعش ةن ظ ة دئض دا نئم رعك ؤاقتع علةرنعث  ! مذش ةنعث آعش ذ هةدعي ظ

  . نذص يةتكةن، دئدععدعغانلعقعنع توآأثلعدة ياخشع تةسعر قالدذر
ة     ذ ظادةملعرعض قعالر ظ اس ؤة باش ع ظابب ذاليمان ص  :ظعبن ةر س ا،    ظةض ان بولس اهال بولغ ةقةت صادعش

ذرذش قعلعثالر  ةن ظ ذنعث بعل دا ظ ذ حاغ دذ، ب ذل قعلع ةنع قوب ةنع  . هةدعي ةيغةمبةر بولسا، هةدعي ذ ص ةر ظ ظةض
  . قوبذل قعلمايدذ، بذحاغدا ظذنعثغا ظةضعشعثالر دئدع، دئدع

 * * * * * * *  
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سعلةر ماثا مال بعلةن ياردةم «: ندة، سذاليمان ظئيتتعظةلحع سذاليماننعث ظالدعغا يئتعص آةلضة 

قعلماقحعمذ؟ اهللا نعث ماثا بةرضةنلعرع سعلةرنعث بةرضةنلعرعثالردعن ياخشعدذر، بةلكع سعلةر سوغاثالر 
سةن قايتعص آةتكعن، ظذالرنعث ظىستعضة ظذالر تاقابعل تذرالمايدعغان بعر . 36بعلةن آأرةثلةص آئتعسعلةر

  . 37»حوقذم بارعمعز، ظذالرنع يذرتعدعن خار، آةمسعتعلضةن هالدا حوقذم حعقعرعؤئتعمعزقوشذن بعلةن 
  ظةؤةتعلضةن هةدعية ؤة سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا

سساالمغا ظالتذن ـ آىمىش ؤة     بعلقعس سذاليمان ظةلةيهع : سةلةص ؤة باشقا آأصلعضةن تةصسعرشذناسالر
  .يعتالردعن بولذص ناهايعتع آاتتا بعر هةدعية يوللعغان ظعدع، دةيدذ ـ مةرؤاظىنحة

 سذاليمان ظةلةيهعسساالم ظذالر ظئلعص آةلضةن هةدعيةضة صةقةت قاراص قويمعغان ؤة ظذنعثغا       :توغرعسع
: ص مذنداق دئدع  ةظةآسعحة ظذنعثدعن يىز ظأرذص ؤة ظذالرنعث بذ قعلمعشلعرعنع ظةيعبل         . آأثىلمذ بألمعضةن 

علة ذ س اردةم قعلماقحعم ةن ي ال بعل ا م ث ؟ر ماث ةنع مئنع ا ؤة    ي ئرعك ظعتعقادعثالرغ علةرنعث ش  س
   ظىحىن، سعلةر مةن بعلةن مال ظارقعلعق آئلعشمةآحعمذ؟ حئقالماسلعقعمدألعتعثالرغا 
 اهللا نعث ماثا بةرضةنلعرع سعلةرنعث بةرضةنلعرعثالردعن ياخشعدذر  يةنع اهللا تاظاال ماثا بةرضةن
عدذر           صادعش عدعن ياخش ةن نةرس ئلعص آةلض علةر ظ كةرلةر س ا ؤة ظةس ال ـ دذني علةر . اهلعق، م ةلكع س ب

غا ـ ساالمالرنع حوث بعلعص آئتعدعغان       يةنع سعلةر هةدعية ؤة سوسوغاثالر بعلةن آأرةثلةص آئتعسعلةر
  . ع قوبذل قعلعمةنظةمما مةن بولسام سعلةردعن صةقةت يا ظعسالمنع ؤة ياآع ظذرذشن. ظادةملةردعنكةنسعلةر

 ةتكعن ايتعص آ ةن ق ةتكعن        س ايتعص آ أتىرىص ق عنع آ ةن هةدعيةس ذالرنعث ظةؤةتك ةن ظ ةنع س . ي
 ،ظذالرنعث ظىستعضة ظذالر تاقابعل تذرالمايدعغان بعر قوشذن بعلةن حوقذم بارعمعز، ظذالرنع يذرتعدعن خار

  .»آةمسعتعلضةن هالدا حوقذم حعقعرعؤئتعمعز
لعرعنع آأتىرىص              بعلقعسنعث ظةلحعسع   ظذنعثغا هةدعيةنع ؤة سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث دئضةن ضةص

ذ سذال دا، ظ اش ظئبارغان ذنعثغا بويسذنذص، ب ضعص، سذاليمان يمان ظةلةيهعسساالمنعث ضئصعضة آعرعص ؤة ظ
ة سذاليمان   ةن بعرض ةص ؤة ظعسالمغا ظةضعشعشنع نعيةت قعلعص ظةسكةرلعرع بعل ظةلةيهعسساالمنع هأرمةتل

دع عغا ماث االمنعث قئش ص . ظةلةيهعسس ةنلعكعنع بعلع ذنذص آةلض ذالرنعث بويس االم ظ ذاليمان ظةلةيهعسس س
  .شال بولذص آةتتعذخ

 * * * * * * *  
 tΑ$s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (# àσ n= yϑ ø9$# öΝ ä3•ƒr&  É_‹ Ï? ù'tƒ $ pκ Å−ö yè Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& ’ ÏΤθè? ù'tƒ šÏϑ Ï= ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ tΑ$s% ×MƒÍ øÏã zÏiΒ 

ÇdÅf ø9$# O$tΡ r& y7‹ Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ö6 s% βr& tΠθà) s? ÏΒ y7ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÏoΤ Î) uρ Ïµø‹ n= tã ;“ Èθs) s9 ×ÏΒ r& ∩⊂∪ tΑ$s% “ Ï%©! $# … çν y‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ 

zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?# u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& £‰s? ö tƒ y7ø‹ s9 Î) y7 èùö sÛ 4 $£ϑ n= sù çν# u u‘ #… É) tG ó¡ãΒ … çν y‰ΖÏã tΑ$ s% # x‹≈yδ ÏΒ 

È≅ ôÒsù ’ Ïn1u‘ þ’ ÏΤ uθè= ö6 u‹Ï9 ã ä3ô© r& u ÷Πr& ã àø. r& (  tΒ uρ u s3x© $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã ä3ô±o„ Ïµ Å¡ø uΖÏ9 ( tΒ uρ u x x. ¨βÎ* sù ’ Ïn1 u‘ @ É_ xî ×ΛqÍ x. ∩⊆⊃∪   
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ع  ذاليمان ظئيتت ذغالر «: س ع ظذل ذرذن، ! ظ تعن ب ذص آئلعش ذلمان بول عمغا مذس ذالرمئنعث قئش ظ
دذ آعم ظ ) سعلةردعن( ذنع «: جعندعن بولغان ظعفرعت ظئيتتع . 38»ذنعث تةختعنع ظئلعص آئلع مةن ظ

ةن،  ة قادعرم ئلعص آئلعشكة ظةلؤةتت ذنع ظ ةن ظ ةن، م ئلعص آئلعم اثا ظ ذرذن س تعن ب دعن تذرذش ظورنذث
ذرخعيا (آعتابنع حوثقذر بعلعدعغان زات ) نازعل بولغان( .39»ظعشةنحلعكمةن ): يةنع ظاسةف ظعبن ب

ظذ دذظا قعلعؤعدع، تةخت دةرهال (دئدع » ن ساثا آأزىثنع يذمذص ظاحقذحة ظئلعص آئلعمةن ظذنع مة «
ماثا (بذ صةرؤةردعضارعمنعث «: سذاليمان تةختنعث يئنعدا تذرغانلعقعنع آأرضةندة). ظالدعدا هازعر بولدع

عنعدع، آعمكع ظئهسانعدذر، ظذ شىآىر قعالمدعم، يا تذزآورلذق قعالمدعم، بذنعث بعلةن مئنع س) قعلغان
بعلعش (شىآىر قعلعدعكةن، ظذ ظأزعنعث صايدعسع ظىحىن شىآىر قعلعدذ، آعمكع تذزآورلذق قعلعدعكةن، 

ع ارعم ) آئرةآك ةن صةرؤةردعض ذر (هةقعقةت عدعن بعهاجةتت ىآىر قعلعش ذنعث ش ث(، )ظ ةرعمع ) اهللا نع آ
  .40دئدع» آةثدذر

   توغرعسعداعضةنلعكعنلئ آظئلعصعقتا  بولغان ظارعل آأزنع يذمذص ظاحقذحة تةختعبعلقعسنعث
بعلقعسنعث  : ايةت قعلعدذ  ؤمذهةممةد ظعبنع ظعسهاق يةزعد ظعبنع روماننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رع        

رعص  تعص بئ ةر يئ عغا ظةلحعل ذ ،قئش ةندة، ظ لعرعنع يةتكىزض ةن ضةص االمنعث دئض ذاليمان ظةلةيهعسس اهللا :  س
ظذرذش  (صادعشاه ظةمةسكةن، ظذنداق بولغانكةن ظذنعث بعلةن      تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذ       

ة قعاللمايدعكةنمعز دةص،    عدعن غةل بعز هةرضعز ظذنعث ظىستع       . يةتمةيدذ بعزنعث آىحعمعز     ) قعلعشقا ظويالص  ب
االمغا  ذاليمان ظةلةيهعسس ن   : س داق دع ث قان ان دعنعثعزنع ع حاقعرغ عثعزغا ؤة بعزن عزنعث ظعش ةن س م

ص ب   ةنلعكعنع بعلع ىنظعك ةلحع      ،ئقعش ظىح ةن، دةص ظ ةن آئلعؤاتعم اتتعلعرع بعل ةؤمعمنعث آ عثعزغا ق  قئش
ة                     : بعلقعس. ظةؤةتتع ظأزعنعث ياقذت، قاش تئشع ؤة مةرؤايعتالر قادالغان صادعشاهلعق ظالتذن تةختعنع يةتت

ورنعدا   دألةتنع ساقالش ظىحىن ظأز ظ، بذيرذص كةلذص سئلعؤئتعش ، ظعشعكلةرضة قذ  قات ظأينعث ظعحعضة سوالص   
سةن مةسظذلعيعتعثضة ظالغان نةرسعلةرنع ؤة دألعتعمنعث تةختعنع ياخشع ساقلعغعن،        : قالدذرغان ظادةمضة 

ذن، دةص        ذ آأرمعس ىحة هئحكعمم ايتعص آةلض ةن ق اآع م ذنع ت ذن ؤة ظ ئحكعم آعرمعس عغا ه ذنعث قئش ظ
  . تاصعاليدذ

ظاستعدا نةححة معثدعن لةشكعرع   ظاندعن سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بارماقحع بولذص قول        
ان  ث هةمرا  12بولغ ةت حوثلعرعنع دان ؤة دأل ث قذمان دا ه مع دعن لعقع ع يةمةن ا حعقت ذاليمان . يولغ س

 خةؤعرعنع  هةققعدعكع  ع قةيةرضة آئلعص حىشكةنلعك ،صظذالرنعث هةر آىنع قةيةردعن قوزغعلع    ظةلةيهعسساالم  
ةؤةتتع  ع ظ ىن جعنالرن ئلعش ظىح ئلعص آ ذالر يئق. ظ ذاليمان ظ دا، س ةي دةص قالغان تعص آئل عص يئ عنلعش

ذغالر «: غعص مذنداق دئدع     ظاستعدعكع جعن ؤة ظعنسانالرنع يع        ظةلةيهعسساالم قول   ذالرمئنعث ! ظع ظذل ظ
  . »آعم ظذنعث تةختعنع ظئلعص آئلعدذ) سعلةردعن(قئشعمغا مذسذلمان بولذص آئلعشتعن بذرذن، 

 ع ت ظئيتت ان ظعفرع دعن بولغ ع  مذجاهع  جعن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ع   : د ب عزع ظئيتت ث آةصس جعننع
دع  ةنلعكتذر، دئ ةتنعث  . دئض ذ ظاي ع ب العه  مةنعس ذ س دة ظةب دع     : هةققع دع، دئ وث ظع دةك ح ذددع تاغ ذ خ . ظ

»مةن ظذنع ظورنذثدعن تذرذشتعن بذرذن ساثا ظئلعص آئلعمةن .  
ةت ظعش       : سذددع ؤة باشقعالر   ةر    سذاليمان ظةلةيهعسساالم هأآىم قعلعش، دأل ةص قعلعش ؤة  لعرعنع بعر ت
  .  ظولتذراتتع، دئدعةتعضةندعن باشالص آىن ظئضعلضىحتاماق يئيش ظىحىن ظة

 ةنحلعكمةن ةن، ظعش ة قادعرم كة ظةلؤةتت ئلعص آئلعش ذنع ظ ةن ظ ةتنعث    م ذ ظاي اس ب ع ظابب ظعبن
ع دع  : مةنعس داق دئ دة مذن كة  : هةققع ذنع آأتىرىش ث ظ دعكع ظالت   مئنع دذ ؤة ظذنعث ىم يئتع ذنالرغا آىح
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ز ظئلعص آئلعشنع خااليمةن،     ئ مةن ظذنع بذنعثدعنمذ ت     : ظةمما سذاليمان ظةلةيهعسساالم  . حئقعلمايمةن، دئدع 
   .دئضةنلعك بولعدذ. دئدع

ع، ظذنع ظئلعص آئلعش بعلةن اهللا    تنع ظئلعص آئلعشتعكع مةقسع   اليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظذ تةخت   سذ
ا صادعشا    عتاظاالنعث ظأزعضة ناهاي    هلعق بةرضةنلعكعنع، ظأزعضة بذرذن بعرةر آعشعضة بويسذندذرذص        تع آاتت

بةرمعضةن ؤة آئيعنمذ بعرةر آعشعضة بويسذندذرذص بةرمةيدعغان ظةسكةرلةرنع بويسذندذرذص بةرضةنلعكعنع            
ةيغةمبةر           ث ص دا ظأزعنع ادةملعرع ظالدع ذنعث ظ س ؤة ظ ةنلعكعنع بعلقع ئلعص آةلض ذنع ظ عتعش ؤة ظ آأرس

 قذلذص  ،حىنكع، بعلقعس نةححة قات ظأينعث ظعحعضة قويذص    .  ـ صاآعت قعلعش ظىحىندذر ظعكةنلعكعضة دةلعل
ةختعنع،   ةرنع ظورذنالشتذرغان ت ان ؤة ساقاليدعغان ظادةمل تعص آئلعشتعن )شةهرعدعن(سئلعص قويغ ذ يئ  ظ

  . ظادةتتعن تاشقعرع بعر ظعشتذر) رلعكئمأجعزة خاراآت(بذرذن ظئلعص آئلعص بولذش بولسا، 
دعغانلعقعنع      ئان ظةلةيهعسساالم ظأزعنعث ظذنع ت    سذاليم دا ز ظئلعص آئلعشنع خاالي نازعل (، ظئتمعغان

ظذنع مةن ساثا آأزىثنع يذمذص «): يةنع ظاسةف ظعبن بذرخعيا(آعتابنع حوثقذر بعلعدعغان زات ) بولغان
دع » ظاحقذحة ظئلعص آئلعمةن   ظاسةف ظعبنع     عص سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث آاتع     ظذ : ظعبنع ظابباس    دئ

ة مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق يةزعد ظعبنع ر        . بذرخعيا ظعدع، دئدع     ماننعثمذ شذنداق دئضةنلعكعنع    وبذ هةقت
ةزةمنع بعلةتتع            . رعؤايةت قعلدع  ةتادة  .ظذ آعشع سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث دوستع بولذص، ظعسمع ظ ظذ  : ق

  . ع ظعدع، دئدعظعنسانالرنعث ظعحعدعن ظعمان ظئيتقان، ظاسةف ظعسعملعك آعش
 )ظذنع مةن ساثا «): يةنع ظاسةف ظعبن بذرخعيا(آعتابنع حوثقذر بعلعدعغان زات ) نازعل بولغان

ةن  ئلعص آئلعم ة ظ ذص ظاحقذح أزىثنع يذم دع» آ ذ سةن  دئ ةنع ظ أزىثنع ي كة(آ أزىث ) ظاسمان تةرةص آ
اراتقعن   عحة ق ةن يةرض ة     . يةتك ة ت أرىص بولغعح دان آ علةرنع ظذب ةن نةرس نعص    خت قس ئلعص آئلع عثغا ظ ئش

ا قعلدع          ، دةص بولعدذ  مذنداق  مذجاهعد ). ت شذ هامانال آةلتىرىلدع      تةخ . ( تاهارةت ظئلعص اهللا تاظاالغا دذظ
  .دةص دذظا قعلغان ظعدع، دئدع!  آةرةملعك اهللاؤةظذ ظادةم ظع آاتتا : دئدع

دا     ث ظالدع ةختنعث ظأزلعرعنع ادةملعرع ت ذنعث ظ االم ؤة ظ ذاليمان ظةلةيهعسس أرىصذ تس : رغانلعقعنع آ
» ظئهسانعدذر) ماثا قعلغان(بذ صةرؤةردعضارعمنعثيةنع بذ اهللا تاظاالنعث ماثا قعلغان نئمعتعدذر .  ظذ

ذ  شىآىر قعالمدعم، يا تذزآورلذق قعالمدعم، بذنعث بعلةن مئنع سعنعدع، آعمكع شىآىر قعلعدعكةن، ظ
  . دئدع ظأزعنعث صايدعسع ظىحىن شىآىر قعلعدذ

ة اهللا تاظاال مذنداق دئدع    بذ ه  ؤة يامان   آعمكع ياخشع ظعش قعلعدعكةن، صايدعسع ظأزعضعدذر      : ةقت
أزلعرع ظىحىن  )1( ظعش قعلعدعكةن زةرةرعمذ ظأزعضعدذر  ةرآع ياخشع ظةمةل قعلسا، ظ ة(آعمل ) ظاخعرةتت

  .))2جاي راستاليدذ
دع    داق دئ تذرذص مذن أزعنع داؤامالش االم س ذاليمان ظةلةيهعسس ةن، آع: س ذق قعلعدعك ع تذزآورل مك

آةرعمع ) اهللا نعث(، )ظذنعث شىآىر قعلعشعدعن بعهاجةتتذر(هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعم ) بعلعش آئرةآكع(
دذر دع» آةث ذر  دئ دعن بعهاجةتت ذالرنعث ظعبادةتلعرع ةر ؤة ظ اال بةندعل ةنع اهللا تاظ ذ ظأزعضة بعرةرسع . ي ظ

  . ع، ظذنعث آاتتعلعقع باشقا بعرسعضة قاراشلعق ظةمةستذرحىنك. ظعبادةت قعلمعسعمذ يةنة آةرةملعكتذر
أز  (مذسا : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دئضةن سأزعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع   ظ

اهللا غا قعلحة زعيان  (ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع آعشعلةر آاصعر بولذص آةتسةثالرمذ       «): قةؤمعضة
  .)1(دئدع» بعهاجةتتذر، مةدهعيلةشكة اليعقتذر) هةممعدعن(، حىنكع اهللا ظةلؤةتتة )لةريةتكىزةلمةيسع

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة فوسسعلةت ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة رذم ) 2(
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دع     ان قعلعن داق باي عدا مذن ةدعس قذدعس ر ه ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ة ظعم ذ هةقت ع«: ب  ظ
دعلعرعم ةقؤادار    ! بةن ر ت ص بع ع يعغعلع ث هةممعس انالر ؤة جعنالرنع ع ظعنس ذرذنقع ؤة آئيعنك علةردعن ب س

ادة       آ عنعمذ زعي ة نةرس دعكع آعحعككعن ث ظعلكعم ةثالرمذ، مئنع ذص آةتس اش بول ة ظوخش عنعث قةلبعض عش
علةر ع ،قعاللمايس دعلعرعمظ ث هةممعسع    !  بةن انالر ؤة جعنالرنع ع ظعنس ذرذنقع ؤة آئيعنك علةردعن ب ةر س ظةض

ع هئح نةرسعنع    مئنعث ظعلكعمدعك  ،يعغعلعص بعر بذزذق ظادةمنعث قةلبعضة ظوخشاش بولذص آةتسةثالرمذ           
علةر ع. آئمةيتةلمةيس دعلعرعمظ ةن  !  بةن اقالص قويعم ىن س علةر ظىح ةللعرعثالرنع س ةقةت ظةم ذنع . ص دعن ظ ظان

ا شىآرع قعلسذن، آعمكع ظذنعثدعن      . سعلةرضة تولذق قايتذرذص بئرعمةن    آعمكع ياخشعلعققا ظئرعشسة اهللا غ
  .)2(»باشقعغا ظئرعشعص قالسا صةقةت ظأزعدعن آأرسذن

* * * * * * *   
 tΑ$ s% (#ρã Åj3tΡ $oλ m; $pκ y− ö tã ö ÝàΖ tΡ ü“ Ï‰ tG ÷κsE r& ôΘr& ãβθä3 s? z ÏΒ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰tG ÷κ u‰ ∩⊆⊇∪ $£ϑ n= sù ôN u!% y` Ÿ≅Š Ï% 

# x‹s3≈ yδ r& Å7 ä© ó tä ( ôM s9$s% … çµ̄Ρ r( x. uθèδ 4 $uΖ Ï?ρé&uρ zΟ ù= Ïè ø9$# ÏΒ $ yγÏ= ö7 s% $̈Ζ ä.uρ tÏΗ Í>ó¡ãΒ ∩⊆⊄∪ $yδ £‰ |¹ uρ $ tΒ M tΡ% x. ß‰ ç7÷è̈? 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( $pκ ®ΞÎ) ôM tΡ% x. ÏΒ 5Θöθ s% tÍ Ï≈ x. ∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š Ï% $ oλm; ’ Ì?äz ôŠ$# yyö ¢Ç9$# ( $ £ϑ n= sù çµø? r&u‘ çµ ÷G t6 Å¡xm Zπ ¤fä9 

ôM x t±x. uρ tã $ yγøŠ s%$y™ 4 tΑ$s% …çµ̄Ρ Î) Óy ö |À ×Š§ yϑ –Β ÏiΒ uƒÍ‘# uθ s% 3 ôM s9$s% Å_Uu‘ ’ ÏoΤ Î) àM ôϑ n= sß  Å¤ ø tΡ àM ôϑ n= ó™r& uρ 

yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊆⊆∪  
) يئتعص آئلعشع يئقعنالشقان ؤاقعتتا ظذنعث ظةقلعنع سعناش يىزعسعدعن بعلقعسنعث(سذاليمان 

ةختعنع تونذمدذ، ) شةآلعنع (تةختعنعث ) يةنع بعلقعسنعث (ظذنعث «: ظئيتتع ذ ت ةرتعثالر، ظ ظأزض
» سئنعث تةختعث مذشذنداقمذ؟ «): ظذنعثغا(بعلقعس آةلضةندة  .41»تونعمامدذ، قارايمعز 

سذاليمان اهللا نعث نئمعتعنع سأزلةش يىزعسعدعن . (دئدع» شذدةك تذرعدذ «: ظذ. دئيعلدع
ع دعن ) ظئيتت تعن (ظذنعث ةنع بعلقعس ة ) ي ذرذن بعزض ذدرعتعنع (ب ث ق ع ؤة اهللا نع اهللا ن

دعغان ذلمان ) بعلدىرع ز مذس دع، بع م بئرعل دذقظعلع ذنغان . 42 بول ذص حوق ع قوي ذنع اهللا ن ظ
يةنع (ظذنعثغا  .43حىنكع ظذ آاصعر قةؤمدعن ظعدع. توستع) اهللا غا ظعبادةت قعلعشتعن(نةرسعلعرع 
ساراينع حوث سذ دةص ضذمانلعنعص ) يةنع بعلقعس (دئيعلدع، ظذ » سارايغا آعرضعن «): بعلقعسقا

احتع، ) آعيعمعنع آأتىرىص ( ةآتعن «:  سذاليمان ظئيتتع ظعككع صاحعقعنع ظ ذ ظةين شىبهعسعزآع، ظ
اهللا غا شئرعك (صةرؤةردعضارعم، مةن هةقعقةتةن «: ظئيتتع) يةنع بعلقعس(ظذ . »ياسالغان سارايدذر

ةرنعث ) آةلتىرىص، قذياشقا حوقذنذش بعلةن  ة ظالةمل ةن بعلل ظأزةمضة زذلذم قعلدعم، سذاليمان بعل
  . 44»)نع سذاليماننعث دعنعغا ظةضعشعص ظعسالمغا آعردعمية(صةرؤةردعضارع اهللا غا بويسذندذم 

   بئقعش توغرعسعداصبعلقعسنع سعنا
ةختع   نعث ت ذ بعلقعس دعغا  س االمنعث ظال ئلعص      اليمان ظةلةيهعسس ذرذن ظ تعن ب تعص آئلعش س يئ  بعلقع

دع   ةن ظع اآع      .آئلعنض ةختع ي ث ت ذنعث ظأزعنع ةندة، ظ ذنع آأرض س ظ االم بعلقع ذاليمان ظةلةيهعسس  س
                                                                                                                                          

 .  ـ ظايةت8سىرة ظعبراهعم ) 1(
 . قعلغاندذر بذ ظوزذن بعر هةدعس بولذص ظاصتذر مةؤزذغا مذناسعؤةتلعك يئرعنع بايان) 2(
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ةزع          ،مةسلعكعنع تونذياالمدذ ياآع تونذيالمامدذ دةص     ظة ةختعنعث ب ئقعش ظىحىن، ت ةقلعنع سعناب ب  ظذنعث ظ
ةختعنعث ) يةنع بعلقعسنعث (ظذنعث «: يةرلعرعنع ظأزضةرتعؤئتعشكة بذيرذص مذنداق دئدع     ) شةآلعنع (ت

ارايمعز  دذ، ق دذ، تونعمام ةختعنع تونذم ذ ت ةرتعثالر، ظ ةخت:  ظعبنع ظابباس»ظأزض نعث مةرؤايعتالردعن ت
ةن أزلعرع ؤة يىل ان آ وغذرذص ظئلعحتاقعغ دعىآلعرع س دع، دئ د. ؤئتعل ذنعث قع: مذجاهع ةرلعرعنع ظ ل ي زع

ئرع ةرلعرعنع قع س عل ي ئرعق ؤة يئش ةرتعصققا، س ا ظأزض لعدعكع  ،زعلغ ث ظةس عنع ظأزعنع ة نةرس  هةمم
ةزع يةر : ظعكرعمة. قعياصعتعدعن ظأزضةرتعشكة بذيرعدع، دئدع    ةزع      ظذنعث ب ةزع نةرسعنع بئكعتعص ب لعرعضة ب

ذير    كة ب دعن ظئلعؤئتعش دع يةرلعرع ةتادة . ذدع، دئ ت  : ق ذنعث ظاس تع تةر   ع تةرظ ة، ظىس عنع ظىستىنض عنع عص ص
ةزع يةرلعرعدعن   ،ظاستعغا، ظالدعنع ظارقعسعغا قعلعشقا ؤة ظذنعث بةزع يةرلعرعضة بةزع نةرسعنع بئكعتعص      ب

  . ظئلعؤئتعشكة بذيرعدع، دئدع
دئيعلدع» سئنعث تةختعث مذشذنداقمذ؟«): ظذنعثغا( آةلضةندة بعلقعس  يةنع ظذنعثغا هئلعقع

ا، تةختع ظأزعدعن        ظذ ظةقعللعق ؤة صاراسةتلعك      . سذندا ظأزضةرتعلضةن تةختنع آأرسعتعلدع   وي ال بولغاحق ظاي
ئمعدع، هةمدة   لعمذ يعراق بعر يةردة قالغانلعقع ظىحىن ظالدعدعكع تةختنع، بذ مئنعث تةختعم ظعكةنغذ د             تو

ةنلعكع    ةتلعرعنع آأرض ةزع سىص ةتلعرعنع ؤة ب ةزع ظاالم ةختعنعث ب دا ت عمذ ظذنعث ةن بولس ظأزضةرتعؤئتعلض
ذ : ذمذ دئمةي غظىحىن بذ مئنعث تةختعم ظةمةسكةن     دذ «: ظ ةنع بذ مئنعثكعضة   . دئدع  »شذدةك تذرع ي

ع ةنلعكتذر ظوخشعش ةن دئض ذ هذش  . ص قالعدعك ا ب ةرلعق ؤة عيامان ذ زئرةآلعكت ةث ي ة  ظ قعرع دةرعجعض
  . يةتكةنلعكنعث ظاالمعتعدذر

)بذرذن ) يةنع بعلقعستعن(ظذنعثدعن ) سذاليمان اهللا نعث نئمعتعنع سأزلةش يىزعسعدعن ظئيتتع
ظذنع اهللا نع  .ظعلعم بئرعلدع، بعز مذسذلمان بولدذق) اهللا نع ؤة اهللا نعث قذدرعتعنع بعلدىرعدعغان(بعزضة 

   حىنكع ظذ آاصعر قةؤمدعن ظعدع. توستع) اهللا غا ظعبادةت قعلعشتعن(رع قويذص حوقذنغان نةرسعلع
 ساراينع حوث سذ ) يةنع بعلقعس(دئيعلدع، ظذ » سارايغا آعرضعن«): يةنع بعلقعسقا(ظذنعثغا

 يةنع سذاليمان ظةلةيهعسساالم شةيتانالرنع ظعككع صاحعقعنع ظاحتع) آعيعمعنع آأتىرىص(دةص ضذمانلعنعص 
تعدعن  ئقعص ت ظاس ذالر ظ دعغان ذس ةك رع ذيرعغان  ظةين قا ب اراي سئلعش ذص،س ةآتعن    بول اراينعث ظةين ذ س  ظ

ادةم   . سئلعنغانلعقعنع بعلمةيدعغان ظادةم ظذنع سذ دةص ظويالص قاالتتع  ظةمةلعيةتتة بولسا، سارايدا ماثغان ظ
  . بعلةن سذنعث ظارعلعقعدا ظةينةك بارظعدع
  ، دئضةنلعكع توغرعسعداآتعن ياسالغان سارايظذ ظةينةسذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث 

ا ساراينع سالدذرذ   سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث بعلقعس ظىحىن ظةينةآ     شع، ظذنعثغا   تعن مذنداق آاتت
بعلقعسمذ سذاليمان   . ظأزعنعث آاتتا ؤة آىحلىك بعر صادعشاه ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص قويذش ظىحىن ظعدع          

ث بة االمغا اهللا تاظاالنع ذتقان   ظةلةيهعسس ذنعث ت ةن ؤة ظ اتتعلعقنع آأرض دعكع آ ةتلعرعنع، ظذنعث ةن نئم رض
ةقعقعتعنع تونع دعيولعنعث ه ذ اهللا تاظاالنعث هأآع. غان ظع معضة بويسذنذص، سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث  ظ

ص   ةنلعكعنع بعلع اه ظعك ا صادعش ةيغةمبةر ؤة آاتت عل ص دع  ،ظئس داق دئ تعص مذن ان ظئي ا ظعم :  اهللا تاظاالغ
»ظأزةمضة زذلذم ) اهللا غا شئرعك آةلتىرىص، قذياشقا حوقذنذش بعلةن(ةردعضارعم، مةن هةقعقةتةن صةرؤ

يةنع سذاليماننعث دعنعغا (قعلدعم، سذاليمان بعلةن بعللة ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا بويسذندذم 
ردعم  المغا آع عص ظعس ةنع »)ظةضعش عنع يارات  ي ة نةرس انهةمم دعن ق ث (، ظان ة ظأزعنع ) خاهعشع بويعح

 شئرعكع يوق بعر اهللا غعال ظعبادةت قعلعشتا سذاليماننعث دعنعغا    ،ضةنظذنعثغا مذناسعص ظألحةمنع بةلضعلع   
  . ظةضعشعص ظعسالمغا آعردعم
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 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ !$ sΨù= y™ö‘ r& 4’ n< Î) yŠθßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·sÏ=≈ |¹ Èβ r& (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# # sŒÎ* sù öΝ èδ Èβ$s)ƒÍ sù šχθßϑ ÅÁtG øƒ s† ∩⊆∈∪ 

tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ zΟ Ï9 tβθè= Åf÷è tG ó¡n@ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿ≅ ö6s% ÏπuΖ |¡ys ø9 $# ( Ÿωöθ s9 šχρã Ï øótF ó¡n@ ©!$# öΝ à6¯= yès9 šχθßϑ xmö è? 

∩⊆∉∪ (#θä9$s% $tΡ ö £©Û$# y7 Î/  yϑ Î/uρ y7 yè̈Β 4 tΑ$s% öΝ ä.ã È∝ ¯≈ sÛ y‰ΖÏã «! $# ( ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθ s% tβθãΖ tFø è? ∩⊆∠∪  
ةمذدقا   ةن س ز هةقعقةت ةتتعن (بع ةب جةه ة نةس ةمذد قةبعلعسعض ةنع س العهنع ) ي قئرعندعشع س

ص ( ةيغةمبةر قعلع ذق، ) ص العه(ظةؤةتت ثالر «) س ادةت قعلع ا ظعب دع(» اهللا غ ذالر )دئ اهان ظ ، ناض
عدعغان جئدةل عدا (لعش ن بارعس ةنع دع ارةت جئدةلي عرالردعن ظعب ةر ؤة آاص عدعغان مأمعنل ع ظعك) لعش ك

ذرذن ظازابنعث «: سالعه ظئيتتع  .45ضذرذهقا بألىنىص آةتتع  ةتتعن ب ظع قةؤمعم، سعلةر نئمعشقا رةهم
ةص  عرةت تةل ن مةغص قا اهللا دع ىن نئمعش عثالر ظىح ة ظئرعشعش علةر رةهمةتك علةر؟ س عنع تعلةيس آئلعش

علةر؟ ع .46»قعلمايس ذالر ظئيتت ةتحعلعك («: ظ ةن قةه ة آةلض ةن ب) بعزض ئنعث ؤة س ان س ةن بولغ عل
سعلةرضة آئلعدعغان ياخشع يامانلعق اهللا تةرعصعدعن «: سالعه ظئيتتع. »آعشعلةرنعث شذملذقعدعن آةلدع

  . 47»آئلعدذ، بةلكع سعلةرنع اهللا سعنايدذ
  سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 

ة ص     ةمذد قةؤمعض االمنع س العه ظةلةيهعسس اال س ذالرنع    اهللا تاظ ذ ظ ةن ؤة ظ ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع
شئرعكع يوق بعر اهللا غعال ظعبادةت قعلعشقا حاقعرغان ؤاقتعدا، سةمذد قةؤمعدة آأرىلضةن ظعشالردعن خةؤةر                

قئرعندعشع ) يةنع سةمذد قةبعلعسعضة نةسةب جةهةتتعن(بعز هةقعقةتةن سةمذدقا : بئرعص مذنداق دةيدذ
، ناضاهان ظذالر )دئدع(» اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر«) سالعه(ؤةتتذق، ظة) صةيغةمبةر قعلعص (سالعهنع 

عدعغان جئدةل عدا (لعش ن بارعس ةنع دع ارةت جئدةلي عرالردعن ظعب ةر ؤة آاص عدعغان مأمعنل ع ) لعش ظعكك
  . ضذرذهقا بألىنىص آةتتع

دع      داق دئ ص مذن ان قعلع ة باي ر ظايةتت قا بع نع باش ذ ظعش اال ب ةؤمعنع : اهللا تاظ ذنعث ق ذر ظ ث تةآةبب
ة  دعكع مأمعنلةرض ذالرنعث ظعحع ةنع ظ ا ي وزةك قعلعنغانالرغ وثلعرع ب ذنعث «: ح العهنع ظ علةر س س

علةر؟   ةيغةمبةر دةص بعلةمس ةن ص عدعن ظةؤةتعلض ارع تةرعص دع» صةرؤةردعض ذالر. دئ ذنعث  «: ظ ز ظ بع
عنعمعز  ة ظعش ة ظةلؤةتت دع» صةيغةمبةرلعكعض ذرالر . دئ ع تةآةبب علةر ظعشةنضة«: هئلعق عز  س ز هةرض ة بع نض

  .))1دئدع» ظعشةنمةيمعز
ظع قةؤمعم، سعلةر نئمعشقا رةهمةتتعن بذرذن ظازابنعث آئلعشعنع تعلةيسعلةر؟«: سالعه ظئيتتع 

علةر؟ ؤة   عنع تعلةيس ث آئلعش قا ظازابنع علةر نئمعش ةنع س قا ي ع نئمعش ذنعث رةهمعتعن االدعن ظ اهللا تاظ
علةر؟ االم. تعلعمةيس العه ظةلةيهعسس ذثا س دعش داق دئ ىن :  مذن عثالر ظىح ة ظئرعشعش علةر رةهمةتك س

  . »نئمعشقا اهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلمايسعلةر؟
 ع ذالر ظئيتت ةتحعلعك («: ظ ةن قةه ة آةلض علةرنعث ) بعزض ان آعش ةن بولغ ةن بعل ئنعث ؤة س س

ياخشعلعقنعث   يةنع بعز سئنعث ؤة ساثا ظةضةشكةن ظادةملةرنعث يىزلعرعدة بعرةر       »شذملذقعدعن آةلدع 
دذق ارلعقعنع آأرمع ذالر شذنداق. ب ةخ ب أزلعرع بةتب ذالرنعث ظ انلعقع  دئيعشعدعكع سةؤةب شذآع، ظ ت بولغ

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر76 ــــ 75سىرة ظةظراف ) 1(
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ىن  ذال،ظىح ش يئ    ظ عز ظع رةر آأثىلس ة بع العه ظةلة  رنعث بعرةرسعض نع س ذ ظعش ا، ب االم ؤة تعص قالس يهعسس
كىحعلع  ذنعثغا ظةضةش أرةتتععرظ د. دعن آ العه ظةلة : مذجاهع عرالر س ذنعثغا  آاص االم ؤة ظ يهعسس

  . ظةضةشكىحعلةردعن يامان صال ظالدع، دئدع
دعن       عرظةؤننعث قةؤمع دة ص دعغانلعقع هةققع ال ظالع ان ص ةيغةمبةرلةردعن يام عرالرنعث ص اال آاص اهللا تاظ

بعرةر ياخشعلعققا ظئرعشسة، بعز     )  مولحعلعقتةك -صاراؤانلعق (ظذالر ظةضةر   : خةؤةر بئرعص مذنداق دئدع   
ذنعثغا  دذب ةقلعقمعز، دةي ذالر . ه انلعق آةلسة، ظ رةر يام ذالرغا بع ةر ظ ة  : ظةض ةن بعلل ذنعث بعل ا ؤة ظ بذمذس

دذ  دع، دةي ةرنعث شذملذقعدعن آةل انلعق   .بولغان مأمعنل ةن يام ذالرغا يةتكةن ياخشعلعق بعل مذسانعث (ظ
ذنع   ) شذملذقعدعن ظةمةس ذالرنعث تولعسع ب ئكعن ظ دذر، ل ذال(اهللا نعث تةقدعرع ةنع ظ اال ـ      ي رغا آةلضةن ب

ةنلعكعنع    عدعن آةلض ةيلع اهللا تةرعص ذناهلعرع تىص أز ض ث ظ دذ) قازانع ذالر  )1 (ظذقماي ةر ظ ةنع (ظةض ي
دةيدذ، ظةضةر ظذالر بعرةر زعيان زةخمةتكة       » بذ اهللا دعن بولدع     «بعرةر ياخشعلعققا ظئرعشسة،    ) مذناصعقالر

ذ سةندعن «ظذحرعسا،  ةنلع(ب ا آعرض ةنع سئنعث دعنعثغ دع) كعمعزدعني دذ» بول ةد. (دةي ع مذهةمم ذ ! ظ ب
ةنع هةممعسعنع    (هةممعسع اهللا تةرعصعدعندذر      ) ياخشعلعق ؤة يامانلعقنعث    («ظئيتقعنكع،   ) ظةخمةقلةرضة ي

دذر ةنع ) 2(»)اهللا ياراتقان ث ي علعق ؤة يامانلعقنع أآىمع ؤة   ياخش ث ه ع اهللا تاظاالنع  هةممعس
  . شع بعلةن بولعدذذظورذنالشتذر
دع   اهللا تا داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةنت آعشعلعرعدعن خ ر آ ةن بع ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتك اال ص ذالر : ظ ظ

توختاتمعساثالر، سعلةرنع    ) دةؤعتعثالرنع (ظةضةر سعلةر     . بعز سعلةردعن شذم صال ظالدذق    «): ظةلحعلةرضة(
اتتعق جازايعمعزغا ظذحرايسعلةر          -حوقذم تاش    ألتىرعمعز ؤة بعزنعث ق ةر . دعدئ »  آئسةك قعلعص ظ : ظةلحعل

شذم  ( نةسعهةت قعلعنسا   -شذملذقذثالر ظأزةثالر بعلةن بعللعدذر، سعلةرضة ؤةز    ) آذفرعثالر سةؤةبعدعن («
ةنع ظعش سعلةر ضذمان قعلغاندةك ظةمةس      (هةرضعز ظذنداق ظةمةس    ) صال ظاالمسعلةر؟  اللةغا  (، سعلةر  )ي

  . )3(دئدع» هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمسعلةر) شئرعك آةلتىرىش بعلةن
زدةكيذ( ان قعلغعنعمع دا باي دع) قعرع داق دئ ذ مذن االمنعث قةؤمعم العه ظةلةيهعسس ة («: س بعزض

  .»سئنعث ؤة سةن بعلةن بولغان آعشعلةرنعث شذملذقعدعن آةلدع) آةلضةن قةهةتحعلعك
سعلةرضة آئلعدعغان ياخشع يامانلعق اهللا تةرعصعدعن آئلعدذ«: سالعه ظئيتتع  يةنع بذ سعلةرنعث

  . لغان يامانلعقعثالر ظىحىن اهللا تاظاالنعث سعلةرضة بةرضةن جازاسعدذرقع
 عنايدذ علةرنع اهللا س ةلكع س ع   »ب ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب دةق ا  :  هةققع علةر اهللا تاظاالغ س

ةن سعبوي لعق بعل اآع بويسذنماس ذنذش ي دعس ةنلعكتذر، دئ علةر دئض وغرا  . نعلعس ةتنعث ت ذ ظاي ئكعن، ب ل
  .  دئضةنلعك، بولعدذذلعسعلةرذقعثالردا ظاستا ـ ظاستا حوثقذرالشتذرظازغذنل: مةنعسع

 * * * * * * *  
 šχ% x.uρ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# èπ yèó¡Ï@ 7Ý ÷δ u‘ šχρß‰Å¡ø ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ šχθßsÏ= óÁãƒ ∩⊆∇∪ (#θä9$ s% 

(#θßϑ y™$s) s? «! $$Î/ … çµ̈Ζ tG ÍhŠu; ãΨ s9 …ã& s#÷δ r&uρ ¢Ο èO £ s9θà) uΖs9  ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 $ tΒ $tΡ ô‰ Îκ y− y7 Ï= ôγ tΒ Ï&Í# ÷δ r& $ ¯Ρ Î) uρ šχθè% Ï‰≈ |Ás9 ∩⊆∪ 

(#ρã s3tΒ uρ # Xò6 tΒ $tΡ ö s3tΒ uρ #X ò6tΒ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã ãèô±o„ ∩∈⊃∪ ö ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπt7 É)≈ tã öΝ Ïδ Íõ3 tΒ $̄Ρ r& 

                                                 
 .  ـ ظايةت131سىرة ظةظراف ) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع78سىرة نعسا ) 2(
 .  ـ ظايةتلةر19 ــــ 18سىرة ياسعن ) 3(
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öΝ ßγ≈ tΡ ö ¨Β yŠ öΝ ßγ tΒöθ s% uρ tÏèuΗ ød r& ∩∈⊇∪ šù= ÏF sù öΝßγ è?θã‹ç/ Oπtƒ Íρ% s{ $ yϑ Î/ (# ûθßϑ n= sß 3 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∈⊄∪ $ uΖ øŠpgΥ r&uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θçΡ%Ÿ2 uρ šχθà) −G tƒ ∩∈⊂∪  
يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعدعغان، ظعساله قعلمايدعغان توققذز نةصةر ) يةنع هعجرعدة(شةهةردة 
دة «: ظذالر ظئيتتع . دئدع»  بعلةن قةسةم قعلعثالرظأز ظارا اهللا «: ظذالر .48آعشع بار ظعدع  ر آئحع بع

ظعضعسعضة، ظذ ) يةنع ظذالرنعث(سالعهنع ؤة ظذنعث تةؤةلعرعنع حوقذم ظألتىرةيلع، ظاندعن حوقذم ظذنعث 
سالعهقا (ظذالر   .49»ظألتىرىلضةن حاغدا بعز ظىستعدة ظةمةس ظعدذق، بعز هةقعقةتةن راستحعلمعز، دةيلع

سىيقةستع ظىحىن ) ظذالرنعث هاالك بولذشعنع تئزلعتعش ظىحىن(ظذالرنع . يقةست صعالنلعدعسى) قارشع 
قةستعنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قارعغعنكع، ظذالرنع عظذالرنعث سىي  .50تذيذقسعز جازالعدذق

ذم قعلغانلعقلعرع ظىحى  .51ؤة ظذالرنعث قةؤمعنع صىتىنلةي هاالك قعلدذق  ذالر زذل ذالرنعث ظ ة ظ ن، ظةن
) حوث(بعلعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا ) قذدرعتعنع(اهللا نعث . خالع بولذص قالدع) ظادةمزاتتعن(ظأيلعرع 

  . 53قذتقذزدذق) ظازابتعن(ظعمان ظئيتقان ؤة تةقؤادارلعق قعلغانالرنع ) سالعه بعلةن( .52ظعبرةت بار
تع ع ؤة سةمذد قةؤمعنعث ظاقعؤععيلة ـ معكربذزغذنحعلعق قعلعدعغان بعر تىرآىم آعشعلةرنعث ه
  توغرعسعدا

ةؤمعنعث ظعحعدعكع   اهللا تاظاال   عرلعققا ؤة سالعه ظةلةيهعسساالمنع      سةمذد ق قةؤمعنع ظازغذنلذققا، آاص
دا ع  هةددعدعن ظئشعص آةتكةن بعر تىرآىم حوثلعرعدعن خةؤةر بئرعص، ظاخعر     ،ظعنكار قعلعشقا حاقعرعدعغان 

ؤةتكةنلعكعنع، شذنعثدعن آئيعن ظذالر سالعه ظةلةيهعسساالمنعث ظأيعضة آئحعدة           ىتىرظذالرنعث تأضعنع ظأل  
ىتكةندة ظذنعث ظورذق ـ تذغ     ؤئتعشنىرعص ظذنع تويذقسعزال ظألتىرعبئسعص آ قانلعرعغا ظأزلعرعنعث  ع، ظعش ص

ذ ض     دعغانلعقعنع ؤة ب عنع بعلمةي ر نةرس تعنال هئحبع دة راس االمنعث ظعشع هةققع العه ظةلةيهعسس لعرعدة س ةص
دذ             ان قعلعص مذنداق دةي ةنع (شةهةردة : ظأزلعرعنعث راستحعل ظعكةنلعكعنع دئمةآحع بولغانلعقعنع باي ي

  . يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعدعغان، ظعساله قعلمايدعغان توققذز نةصةر آعشع بار ظعدع) هعجرعدة
ذالر سةمذد شةهرعدة ظعدع ذالر بولسا سة. ب ةؤمعنعث ظعشلعرعغاب ذمذد ق ةر  ظعضة بول ؤالغان ظادةمل

  . حىنكع، ظذالر سةمذد قةؤمعنعث حوثلعرع ؤة دألةتمةن آعشعلعرع ظعدع. ظعدع
ةر   ىظذالر بولسا، سالعه ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنع ظألتىر        : ع ظعبنع ظابباسنعث  فظةؤ ؤةتكةن ظادةمل

دع،ظ دذ ع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذالرن      .  دئض اال ظ ةنع ـ اهللا تاظ ؤا ؤةي راق قعل ع رةس دعن يع سذن ـ       رةهمعتع
  . ؤئتعش ظذالرنعث صعالنع ؤة مةسلعهةتع بعلةن بولغانىتأضعنع ظألتىر

دع   داق دئ ص مذن ان قعلع ةلعكنع باي ذ ؤةق اال ب ذرادعرعنع : اهللا تاظ ذالر ب كة(ظ عنع ظألتىرىش ) تأض
ة       )1 (ظذ قعلعحنع ظئلعص تأضعنع بوغذزلعدع       . حاقعردع دا سةمذدنعث ظةث ب ةينع زامان ادعمع   -د ظ  بةخت ظ

  .)2(ظألتىرىشكة ظالدعرعدع) مأجعزة بولذص آةلضةن تأضعنع(
 يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعدعغان، ظعساله قعلمايدعغان توققذز نةصةر ) يةنع هعجرعدة(شةهةردة

دع  ار ظع ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظابد  آعشع ب ذ ظاي ة ب ةدعن ظ ةهيا ظعبنع رةبعظ تاظعنعث مذنداق ذراززاق ي
ةنلعكعنع رعدئ دذؤض ةت قعلع ال: اي ذالر تعل ع  ـ        ظ ةرز بئرةتت علةرنع ق ةر  . تةثض ذددع ظةرةبل ذالر خ ةنع ظ ي

                                                 
 .  ـ ظايةت29سىرة قةمةر ) 1(
 .  ـ ظايةت12سىرة شةمس ) 2(
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ظعمام مالعك يةهيا ظعبنع سةظعددعن سةظعد ظعبنع   . زضة بعرةتتعـ تعلالالرنع ظأسىمضة قةرقعلغاندةك ظالتذن   
ةنلعكعنع رع   داق دئض ةييةبنعث مذن دذ ؤمذس ةت قعلع ذلالر : اي ذنالر ؤة ص دا   ظالت ؤئلعش زئمعن ذل قعلع نع مونوص

  . ظئلعص بئرعلغان بذزغذنحعلعقالردعن سانعلعدذ
العمالر يذ       يةنع هةددعدعن ظئشعص آةتكةن بذ آاصعرالرنعث        ان   سىصعتع بولسا، مةيلع ظذالر ظ دا باي قعرع

ةن          تعالر بعل ة ؤاس ةن هةمم ع يةتك ذن، آىح ةن بولس ولالر بعل قا ي اآع باش ذن ي ةن بولس ول بعل ان ي قعلغ
  . زغذنحعلعق ظئلعص بئرعشتذربذ

دة سالعهنع ؤة «: ظذالر ظئيتتع . دئدع» ظأز ظارا اهللا بعلةن قةسةم قعلعثالر «: ظذالر ر آئحع بع
ظعضعسعضة، ظذ ظألتىرىلضةن ) يةنع ظذالرنعث(ظذنعث تةؤةلعرعنع حوقذم ظألتىرةيلع، ظاندعن حوقذم ظذنعث 

يةنع ظذالرنعث ظعحعدعن آعمكع  »استحعلمعز، دةيلعحاغدا بعز ظىستعدة ظةمةس ظعدذق، بعز هةقعقةتةن ر
دة عص   آئحع ةن ظذحرعش االم بعل العه ظةلةيهعسس االمنع ظألتىر   س العه ظةلةيهعسس ا، س ةم  ىقالس كة قةس ؤئتعش

تع  تع ؤة ؤةدة قعلعش ان       . ظئحعش ذردع ؤة يام ة قايت ذالرنعث ظأزعض تعنع ظ ان قةس ذ يام ذالرنعث ب اال ب اهللا تاظ
  . لعص قويدعظاقعؤةتنع ظذالرغا قع

د تع    : مذجاهع ةم ظعحعش كة قةس االمنع ظألتىرىش العه ظةلةيهعسس ذالر س ذنع   . ظ ذالر ظ ئكعن، ظ ل
  . دا ظذالر ؤة قةؤملعرعنعث هةممعسع قوشذلذص هاالك قعلعنعص آةتتع، دئدععظاخعر. ظألتىرةلمعدع

ةم ذ هات ع ظةب ان ظعبن دذ راهم عنع ظألتىر: ظاب ذالر تأض العه ظةلةيهعسىظ دة، س ذالرغاؤةتكةن االم ظ : س
»  هاياتلعقتعن  (ظأيىثالردا (  بذ ؤةدة يالغان ظةمةس   . ظىح آىن بةهرعمةن بولذؤئلعثالر«)1 ( ظذالر . دئدع :

وق قعلعص بولذش     عحة ي ىح آىنض ع ظ ث بعزن العه ظأزعنع دذعس تعن   . نع ظويالؤاتع ىن توشذش ىح آ ذنع ظ ز ظ بع
  . بذرذن يوق قعلعص بواليلع، دئيعشتع

ةهعر  ر ش ار        ر جعدعكع بعهعج حعت ب ر مةس دعغان بع از ظوقذي االمنعث نام العه ظةلةيهعسس دا س علغع
ذص ذش ظ    ،بول از ظوق العه نام ةر س ذردع ؤة ظةض رعص ظولت ة آئ ر ظأثكىرض رعص بع ة بئ ذالر شذ يةرض ذ  ظ ىن ب ىح

  . معز، دئيعشتعنعث قئشعغا بئرعص ظذالرنع ظألتىرعمعز ظاندعن ظذنعث تةؤةلعرع ظذنع ظألتىرع،يةرضة آةلسة
دعغا         تاظاال ظذالرنعث قئشعدعكع ظوزذن    ندعن اهللا ظا عغا سوزذلغان بعر تاغدعن بعر تاشنع ظذالرنعث ظال
ةؤةتتع دع    . ظ ة آعرعؤال ث ظعحعض ذص ظأثكىرنع أزلعرعنع معجعؤئتعشعدعن قورق نعث ظ ذالر تاش ئلعص  . ظ اش آ ت

  . ظذالر ظذنعث ظعحعدة قئلعص قالدع. ظأثكىرنعث ظئغعزعنع ظئتعؤالدع
ةردة ظعكةنلعكعنع بعلمةي، ظذالرمذ قةؤمعضة نئمة ظعش                شذنعث بعلةن   ظذالرنعث قةؤمع ظذالرنعث قةي

ازابالص هاالك قعلدع                 . بولغانلعقعنع بعلمةي قالدع    ةردة ظ ةردة، قةؤمعنع ظذ ي سالعه  . اهللا تاظاال بذالرنع بذ ي
) لعل قعلعش ظاساستا   سأزعضة دة (تذلدذرذص قالدع، دةص  بعلةن ظذنعث ظادةملعرعنع بولسا قذ  ظةلةيهعسساالم  

ةم   (: بذ ظايةتلةرنع ظوقذدع   ذالر ) ظابدذراهمان ظعبنع ظةبذهات عالنلعدع ذيعس) سالعهقا قارشع (ظ . قةست ص
ظذالرنعث . سىيقةستع ظىحىن تذيذقسعز جازالعدذق) ظذالرنعث هاالك بولذشعنع تئزلعتعش ظىحىن(ظذالرنع 

عنكع، ظذالرنع ؤة ظذالرنعث قةؤمعنع صىتىنلةي هاالك سىيقةستعنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قارعغ
اهللا . خالع بولذص قالدع) ظادةمزاتتعن(ظذالر زذلذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظةنة ظذالرنعث ظأيلعرع . قعلدذق

ظعمان ظئيتقان ؤة ) سالعه بعلةن(. ظعبرةت بار) حوث(بعلعدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا ) قذدرعتعنع(نعث 
  . قذتقذزدذق) ظازابتعن(علغانالرنع تةقؤادارلعق ق

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع65سىرة هذد ) 1(
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zÏΒ šÎ É9≈ tóø9 $# ∩∈∠∪ $ tΡö sÜ øΒ r&uρ Ν ÎγøŠn= tæ #X sÜ ¨Β ( u !$ |¡sù ã sÜ tΒ tÍ‘ x‹Ζßϑ ø9 $# ∩∈∇∪  
سعلةر بعلعص «: ظئيتتع ظةينع زاماندا لذت ظأزعنعث قةؤمعضة) لذتنعث قعسسعسعنع بايان قعلغعن( 

ه ظعشالرنع قعالمسعلةر  ةن  .54تذرذص قةبع ةر بعل ةلعؤعثالرنع ظةرل ذص، جعنسعي ت الالرنع قوي سعلةر ظاي
لذتنعث تةؤةلعرعنع «:  بعر جاؤابعـرنعث بعردعن ظذال .55»قاندذرامسعلةر؟ بةلكع سعلةر نادان قةؤمسعلةر

بعز ظذنع ؤة  .56دئيعشتعن ظعبارةت بولدع» شةهعرعثالردعن هةيدةص حعقعرعثالر، ظذالر صاك آعشعلةردذر
قالغذحعالردعن ) يةنع خوتذنعنع ظازابقا(خوتذنعدعن باشقا تةؤةلعرعنع قذتقذزدذق، تةقدعرعمعز بعلةن ظذنع 

ظاضاهالندذرذلغذحعالرغا ياغدذرذلغان . ياغدذردذق) يةنع تاش(عث ظىستعضة بعز يامغذر ظذالرن .57قعلدذق
  .58!يامغذر نئمعدئضةن يامان

  ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدالذت  
ةيغةمبعرع   ع ؤة ص ة بةندعس ذ ظايةتت اال ب ذت  اهللا تاظ االمنعث ل ةؤمعنعظةلةيهعسس أز ق ذالرنعث ظ  ظ

الالرن دعن   ظاي االمنعث ظةؤالدع ادةم ظةلةيهعسس ارةت ظ عدعن ظعب عغا آئلعش ةرنعث قئش ذص ظةرل الص قوي ع تاش
ث غةزع        ذالرغا اهللا تاظاالنع ىن ظ انلعقع ظىح نع قعلغ ر ظعش ان بع ان يام ص باقمعغ ان قعلع ر ظعنس نعث صهئحبع

عدعن ق دذ  ذحىشىش ةؤةر بئرع دعن خ ا      . رقذتقانلعقع ةر، ظاي ةن ظ ا ظةربعل ش بولس ان ظع ذ يام ال  ب ةن ظاي ل بعل
  .  رةزعل صاهعشعؤازلعق ظعدع،جعنسعي يئقعنحعلعق قعلعدعغان

دع  ان قعلعص مذنداق دئ ذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة دئضةن سأزلعرعنع باي اال ل ةينع : اهللا تاظ ظ
 يةنع بعرع ـ سعلةر بعلعص تذرذص قةبعه ظعشالرنع قعالمسعلةر«: زاماندا لذت ظأزعنعث قةؤمعضة ظئيتتع

  سورذنلعرعثالردا ظوصظوحذق يامان ظعشالرنع قعلعؤئرةمسعلةر؟ ،رغان هالداذثالرنع آأرىص تبعرع
 سعلةر ظايالالرنع قويذص، جعنسعي تةلعؤعثالرنع ظةرلةر بعلةن قاندذرامسعلةر؟ بةلكع سعلةر نادان

علةر عن    »قةؤمس رةر نةرس عمذ بع ارقعلعق بولس ةرعظةت ظ اآع ش ةت ي انعي تةبعظ علةر ظعنس ةنع س ع ي
علةر  ادان آعشعلةرآةنس دعغان ن ص   . بعلمةي ان قعلع ةردة باي ر ي قا بع عنع باش ذالرنعث قعسسعس اال ظ اهللا تاظ

دع  داق دئ ان       : مذن ىن ياراتق علةر ظىح ارعثالر س ص، صةرؤةردعض ة قعلع دعن لعؤات ان ظعحع ةهلع جاه علةر ظ س
ةن     علةر هةقعقةت علةر؟ س الص قويامس اللعرعثالرنع تاش ذزذقحعلعقتا(ظاي قذحع  هة) ب دعن ظاش ددع

   .))1»قةؤمسعلةر
 لذتنعث تةؤةلعرعنع شةهعرعثالردعن هةيدةص حعقعرعثالر، ظذالر «:  بعر جاؤابعـظذالرنعث بعردعن

علةردذر اك آعش دع» ص ارةت بول تعن ظعب ةنع دئيعش اؤابع ي ذالرنعث ج علةرنعث :ظ علةر س  بذآعش
ذلغانلعق    قا قوش الرنع قعلعش ذ قعلمعش لعرعثالرنع ؤة ب دذ قعلمعش ر ظالع ذالرنع   . عثالرنع ظئغع علةر ب ذثا س ش

اراثالردعن حعقعر قا   . ؤئتعثالرعظ ذص ظولتذرذش نا بول ةهعرعثالردا قوش ةن ش علةر بعل ذالر س ع، ب حىنك

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر166 ــــ 165سىرة شذظةرا ) 1(
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شذنعث بعلةن اهللا تاظاال      . هةمدة ظذالر شذنداق قعلماقحع بولدع        . يارعمايدعغان آعشعلةردذر، دئيعشع بولدع   
  . شذنداق ظاقعؤةتكة قالعدذر رالآاصع.ظذالرنع هاالك قعلعؤةتتع

 يةنع خوتذنعنع (بعز ظذنع ؤة خوتذنعدعن باشقا تةؤةلعرعنع قذتقذزدذق، تةقدعرعمعز بعلةن ظذنع
ا دذق) ظازابق ذحعالردعن قعل ةن    قالغ انالر بعل دعن هاالك بولغ الع قةؤمع ذت ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ةنع ل ي

ذص آةتتع ة هاالك بول ذ ظذالرنع. بعلل ان حىنكع، ظ ذالرنعث يام ةن ظ ان قعلمعشلعرعغا رازع بولذش بعل ث يام
ولالردا مئثع ئلعص قئلعشعغ ي دا ق أز دعنلعرع ذالرنعث ظ دعشقا ؤة ظ ان ظع اردةمحع بولغ ذت  . ا ي ةؤمعنع ل ذ ق ظ

االمنعث  ةن  (ظةلةيهعسس انالر بعل ةن معهم ة آةلض ذن دةص، ظ  ) ظأيعض ةردة بولس ر ي ث بع ذالرغا معهماننع
اتتع  قتذر آةلضةنلعكعنع ظذ  ةيغةمبعرع                . ذص قوي ئكعن ظذ ظأزعنعث هأرمعتع ظىحىن ظةمةس، اهللا تاظاالنعث ص ل

  . الرنع قعلمايتتععش يامان ظ)ظأزع(لذت ظةلةيهعسساالمنعث هأرمعتع ظىحىن 
 ياغدذردذق) يةنع تاش(ظذالرنعث ظىستعضة بعز يامغذرظىستعلةص ساصال تاشالرنع ـ ظىستع  يةنع 

ذرتالر زالعمالردعن        ظذ ساصال تاش   ،ياغدذردذق الرغا صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا بةلضة سئلعنغان ظعدع، ظذ ي
 . يعراق ظةمةس
 ان ةن يام ذر نئمعدئض دذرذلغان يامغ اهالندذرذلغذحعالرغا ياغ اآعتالر             !ظاض ل ـ ص ةنع دةلع ي

ار قعلغ        ذنع ظعنك ان، ظ ع حعقق ة قارش ذرذص صةيغةمبةرض ةن ت اهالندذرذش يةتك ذزذلغان، ظاض ذنع تذرغ ان ؤة ظ
   !نئمعدئضةن يامانؤةتمةآحع بولغان آعشعلةرضة ياغدذرذلغان يامغذر عظارعسعدعن حعقعر

 * * * * * * *  
 È≅ è% ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n?tã Ïν ÏŠ$t6Ïã šÏ% ©!$# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ã! !#u í ö yz $ ¨Β r& šχθä.Î ô³ç„ ∩∈∪ ô ¨Β r& 
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انلعق تاللعغان بةندعلعر ) صةيغةمبةرلعككة(ظذنعث ! جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذر « عضة ظام
ظاسمانالرنع . 59اهللا ياخشعمذ؟ ياآع ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرع ياخشعمذ؟. دئضعن» !تعلةيمةن

اغالرنع  ىزةل ب ةن ض ذنعث بعل ةن، ظ دذرذص بةرض ذر ياغ ذتتعن يامغ ة بذل ان، سعلةرض ع ياراتق ؤة زئمعنن
علةرنعث قولذثالردعن آةلمةيدذ، اهللا دعن يئتعشتىرىص بةرضةن آعم؟ ظذ باغالرنعث دةرةخلعرعنع ظأستىرىش س

  . 60بذرذلذص آةتكةن قةؤمدذر) هةقعقةتتعن(باشقا ظعاله بارمذ؟ باشقا ظعاله يوقتذر، ظذالر 
  اهللا غا هةمدذسانا ظئيتعشقا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة دذرذت ظئيتعشقا بذيرذش توغرعسعدا 

لةيهعسساالمنع اهللا نعث بةندعلعرعضة سان ـ ساناقسعز     بذ ظايةتتة اهللا تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظة
نئمةت بةرضةنلعكع اهللا يىآسةك سىصةت ؤة ضىزةل ظعسمالر بعلةن سىصةتلةنضةنلعكع ظىحىن جعمع هةمدذسانا      
ارةت      ةردعن ظعب ةيغةمبةرلةر ؤة ظةلحعل ةتلعك ص ان هأرم اال تاللعغ كة ؤة اهللا تاظ تذر، دئيعش ا خاس اهللا غ

  ! اهللا رةهمعتع ؤة سالعمع صةيغةمبةرلةرضة بولسذن.  يولالشقا بذيرذدعبةندعلعرعضة دذرذت
أزدة           ةيغةمبةرلةر آ ةندعن ص ةر دئض ان بةندعل اال تاللعغ قعالر اهللا تاظ د ؤة باش ع زةي دذراهمان ظعبن ظاب

دع  دذ، دئ اال   . تذتذلع ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرنعث     ب ارعث ظ ان صةرؤةردعض ع بولغ ذدرةت ظعضعس ق
اآتذرسىصةتلعضةنلعرعد ة ساالم بولسذن. عن ص ةرنعث صةرؤةردعضارع  !صةيغةمبةرلةرض انا ظالةمل جعمع هةمدذس
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تذر  ا خاس ةن))1!اهللا غ ذددع .  دئض ةؤرع ؤة س ةن  : س ة دئيعلض ذقعرعقع ظايةتت علةر ”ي ان آعش ا “ تالالنغ بولس
دع  اهابعلعرعدذر، دئ االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذن. ص ذالردعن رازع بولس ع ظ! اهللا ظ تعنمذ ظعبن ابباس

  . مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلعندع
ذر      ق يوقت ارا زعتلع أز ظ عدا ظ رعنعث ظارعس ل تةصس ع خع ذقعرعقع ظعكك ث  . ي اهابعالر اهللا نع ع، س حىنك

ةك        دة ش دعلعرع ظعكةنلعكع ان بةن ث تاللعغ ةيغةمبةرلةرنعث اهللا نع دعردة ص ان تةق دعلعرع بولغ ان بةن تاللعغ
 بذ اهللا ياخشعمذ؟ ياآع ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرع ياخشعمذ: دةيدذاهللا تاظاال مذنداق . يوقتذر

  . ظايةتتعكع سوظال مذشرعكالرنعث اهللا غا باشقا ظعالهالرنع قوشذص ظعبادةت قعلغانلعقعنع رةت قعلعشتذر
  اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان بةزع دةلعللةر توغرعسعدا 

اال ظأزعنع انة    اهللا تاظ وق ؤة يعض ئرعكع ي ئح ش عدا ه رعش ؤة ظذرذنالشتذرذش ق بئ ارعتعش، رعزع ث ي
دذ    ان قعلعشقا باشالص مذنداق دةي ان : ظعكةنلعكعنع باي ع ياراتق م؟ظاسمانالرنع ؤة زئمعنن ةنع اهللا  آع  ي

لتذزالر  ظاسمانالردا نذرلذق يذلتذزالر، ظاشكارا آأرىنضىحع يذ     . ظاسمانالرنع ظئضعز ؤة سىزىك قعلعص ياراتتع     
دع    ذزالرنع قعل ذحع يذلت ايلعنعص تذرغ ع ظ ع ؤة ظوربعتعالرن ص    . توص ح قعلع تة ؤة زع تع تةرةص ع ظاس زئمعنن

اراتتع ةر، دةل ـ           . ي ةر، زعراظةتل ةهراالر، حألل ةر، س اتتعق يةرل ةر، ق اغالر، تىزلةثلعكل عز ت دا ظئض زئمعن
ةآعللعر             رع، ش انالر، تىرلع ز ظوآي ةر، دئثع ؤة ـ حئؤعل ةر، مئ ان  دةرةخل ةرخعل بولغ علعرع ه ع ؤة رةثض

  . هايؤاناتالر ؤة ظذالردعن باشقا نةرسعلةرنع ياراتتع
 سعلةرضة بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص بةرضةن        ةنع يامغذرنع سعلةرضة رعزعق مةنبةسع قعلعص ي
ةن ةن . بةرض تىرىص بةرض اغالرنع يئتعش ىزةل ب ةن ض ذنعث بعل ةم ظ ةنزعرلعك ؤة آأرآ ق، م ذ .  حعرايلع ظ

 شةك ـ شىبهعسعزآع، مذشرعكالرمذ  غالرنعث دةرةخلعرعنع ظأستىرىش سعلةرنعث قولذثالردعن آةلمةيدذبا
دعغان           أزع ظالع ةلكع ظ ئرعكلةر ظةمةس ب ذتالر ؤة ش كة ب ةرنع ظأستىرىش دةك دةل ـ دةرةخل راص قعلغان ظئتع

دذ    ادعر بولع ىحع اهللا ال ق ق بةرض ذحع رعزع ذز ياراتق اال  . يالغ ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ ب داق دةي ةن  : مذن ةر س ظةض
   .))2دةيدذ» اللة«ظذالردعن ظذالرنع آعم خةلق ظةتكةنلعكلعرعنع سورعساث، ظذالر حوقذم 

  ذالردعن ةن ظ ةر س ع        «: ظةض ةن زئمعنن ةن ظألض ذنعث بعل ىرىص ظ ىيعنع حىش ذر س ذتتعن يامغ بذل
م؟  ةن آع ذم   » تئرعلدىرض ذالر حوق اث، ظ دذ » اهللا«دةص سورعس اؤاص بئرع ع، ظ. دةص ج ة («ئيتقعنك سعلةرض

انلعقتعن ار بولغ اآعتالر ب ع ص تذر) قارش ا خاس انا اهللا غ ع هةمدذس ع »جعم ذالرنعث تولعس ةلكع ظ ذ (، ب ب
ةتنع  أزلعرعدعكع زعددعي ةنمةيدذ) س عنع    ))3حىش علةرنعث هةممعس ذ نةرس ةن ظاش رعكالر هةقعقةت ةنع مذش  ي

أزلعرع ظئتعراص قعلغان    . لعدذ هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا نعث قعلغانلعقعنع ظئتعراص قع      ذالر ظ ظاندعن ظ
ادةت قعلعدذ            ا قوشذص ظعب ةقةت  . هئح نةرسعنع يارعتالمايدعغان ؤة رعزعق بئرةلمةيدعغان نةرسعلةرنع اهللا غ ص

دذ     ةقلعق بولع قا ه ادةت قعلعنعش ذزغا ظعب ةن اهللا ال يالغ ان ؤة رعزعق بةرض ذز ياراتق ىن اهللا  . يالغ ذنعث ظىح ش
ادةت قعلعدعغان باشقا ظعالهالر       اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ : دذتاظاال مذنداق دةي    يةنع اهللا غا قوشذص ظعب

علعرعدعن اهللا        ان نةرس راص قعلغ ةقعل ظئتع رعكالرنعث ظ ة مذش ةقعل ظعضعسعض ةربعر ظ ة ؤة ه ذ؟ سعلةرض بارم
  . نعث ياراتقذحع ؤة رعزعق بةرضىحع ظاشكارا بولدع

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر181 ــــ 180سىرة سةففات  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87سىرة زذخرذف  )2(
 .  ـ ظايةت63سىرة ظةنكةبذت  )3(
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 ذص آةتك ) هةقعقةتتعن(ظذالر ةنع ظذالر بذتالرنع اهللا تاظاالغا ظوخشعتعدذ ؤة             ةن قةؤمدذر بذرذل  ي
  . شئرعك آةلتىرعدذ

 * * * * * * *  
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ع  ا(زئمعنن انالرغا ؤة هايؤانالرغ االرنع ) ظعنس لعرعدة دةري ىك تةرةص ذنعث تىرل ان، ظ ذ قعلغ تذرالغ
تاغالرنع ظورناتقان، ظعككع دئثعز ظارعسعدا ) تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن (ظاققذزغان، ظذنعث ظىستعدة 

توساقالرنع قعلغان آعم؟ ) شعص آةتمةسلعكع ظىحىنيةنع تاتلعق سذ بعلةن شورلذق سذ ظارعسعدا ظارعلع(
  . 61نعث تولعسع بعلمةيدذ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر ) باشقا ظعاله يوق(اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ 

 ع ا (زئمعنن انالرغا ؤة هايؤانالرغ ان ) ظعنس ذ قعلغ م؟تذرالغ ة    آع ن ظةهلعض ع زئمع ةنع زئمعنن  ي
ةؤرةص              هةرعكةتلعنعص تةؤرةص آةتمةيدعغا   ن مذستةهكةم تذرالغذ جاي قعلعص بةرضىحع آعم؟ ظةضةر زئمعن ت

ات آةحىرىش ؤة ياشاش مذمكعن بولمعغان بوالتتع           أز  . آئتعدعغان بولسا، ظذنعث ظىستعدة هاي ةلكع اهللا ظ ب
ةردع            ةؤرةص آةتمةيدعغان مذستةهكةم تأشةك قعلعص ب اهللا . صةزلع ؤة رةهمعتع بعلةن زئمعننع يئيعلغان ؤة ت

ذ ه دذ ب داق دةي ة مذن دع  : ةقت ا قعل ماننع بعن ذ، ظاس ع تذرالغ ة زئمعنن ىرةتكة  . اهللا سعلةرض علةرنع س س
ةردع   ) تىرلىك(سعلةرضة  . سىرعتعثالرنع حعرايلعق قعلدع  . آعرضىزدع ة  . صاك نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص ب ظةن

  . ))1رعكعتع بىيىآتذرشذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر، ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث بة
 ذزغان االرنع ظاقق لعرعدة دةري ىك تةرةص ذنعث تىرل دعغان    ظ رعص ظاقع ع يئ اال زئمعنن ةنع اهللا تاظ  ي

سذنع غةرب، جةنذب ؤة شعمالغا     . تاتلعق سذلذق حوث ـ آعحعك دةرياالرنع ؤة ظئرعق ـ ظأستةثالرنع قعلدع      
ظذالر زئمعننعث قةيةرعدة بولسا، شذ يئرعضة ظذالرنعث          بةندعلةرنعث تذرعؤاتقان ظعقلعملعرعغا ؤة رايونلعرعغا      

  . ظئهتعياجعغا قارعتا ظاقتذرذص بئرعدذ
 تاغالرنع ظورناتقان) تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن(ظذنعث ظىستعدة يةنع زئمعننعث زئمعن ظةهلع 

دعغان          ذص تذرع تةهكةم تذت ث ؤة مذس ذنع حع تعدة ظ ذنعث ظىس ىن ظ لعكع ظىح ةؤرةص آةتمةس ةن ت عز بعل ظئض
  . تاغالرنع قعلدع
 يةنع تاتلعق سذ بعلةن شورلذق سذ ظارعسعدا ظارعلعشعص آةتمةسلعكع (ظعككع دئثعز ظارعسعدا
ىن ان) ظىح اقالرنع قعلغ ذق    توس اتلعق سذنعث تذزل عدا ت ذق سذ ظارعس ةن تذزل اتلعق سذ بعل ةنع اهللا ت  ي

عتعنع بذزذؤةتمةسلعكع ظىحىن ظذالرنع    سذغا، تذزلذق سذنعث تاتلعق سذغا ظارعلعشعص بعر ـ بعرعنعث سىص     
دع       ا قعل دعغان توساقنع بةرص ايرعص تذرع دعن ظ ر ـ عبعرع ةر ظعككع سذنعث  . بع ع ه ةك اهللا نعث هئكمعت دئم

دذ  ةص قعلع نع تةل ئتع قئلعش أز ص ة ظ عتع بويعح ان سىص ةت قعلعغ ز . مةقس اتلعق دئثع ىيع ت ةن س هةقعقةت
ايدعغان زئمعن ظارع  انالر ياش ذر       دئضعنعمعز ظعنس تةثالردعن ظعبارةتت ا ـ ظأس ان دةري ئقعص ظأتىدعغ . سعدعن ظ

ذ ـ            ىملىآلةرنع ؤة باغ انلعقالرنع ظأس ىتىن ج ةت ص تعكع مةقس اتلعق قعلعش ىيعنع ت تةثالرنعث س ا ظأس دةري
  . بوستانالرنع سذغعرعش ظىحىندذر

 دئثعز سىيعنع   .تذزلذق دئثعزالر ظأزعنعث ظةتراصعدعكع رايونالرنع هةر تةرةصتعن قورشاص تذرغذحعدذر 
ة اهللا    . تذزلذق قعلعشتعكع مةقسةت ظذنعث صذرعقع بعلةن هاؤانعث بذلغعنعص آةتمةسلعكع ظىحىندذر             بذ هةقت

                                                 
 .  ـ ظايةت64سىرة غافعر  )1(



  
  
  
  

 

 471                                                                                                   نةمل سىرة  ـ 27
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

انع، بعرع تذزلذق بولغان دئثعزنع         ) قذدرعتع بعلةن (اهللا  : تاظاال مذنداق دةيدذ   اتلعق بولغان دةري بعرع ت
ر ( ذالر بع دا–ظ ذؤ)  بعرعضة تذتعشاثغذ بولغان هال ذالرنعث ) لعشعص آةتمةسلعكع ظىحىنعظار(ةتتع، قوي ظ

  . ))1ظارعسعدا صةردة، توسما بةرصا قعلدع
 اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟              ادةت قعلعنععدعغان اآع اهللا دعن باشقا ظعب ةنع بذنع آعم قعلدع؟ ي  ي

 ظذالرنعث اهللا دعن  يةنعنعث تولعسع بعلمةيدذ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر ) باشقا ظعاله يوق(ظعاله بارمذ؟ 
  . باشقعغا قعلغان ظعبادةتلعرعدة ظذالرنعث آأص قعسمع بعلمعضىحعدذر

 * * * * * * *  
 ̈Β r& Ü=‹ Ågä† § sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ u ûθ ¡9$# öΝà6è= yè ôf tƒuρ u!$ x n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9Ï r& yì̈Β «! $# 4 

WξŠ Ï= s% $ ¨Β šχρã 2 x‹s? ∩∉⊄∪  

ذنعث بئشعغا ) ظذنعث دذظاسعنع(آىن حىشكةن ظادةم دذظا قعلسا بئشعغا  دعغان، ظ ظعجابةت قعلع
آةلضةن ظئغعرحعلعقنع آأتىرىؤئتعدعغان ؤة سعلةرنع زئمعننعث ظورذنباسارلعرع قعلغان آعم؟ اهللا دعن 

  . 62 نةسعهةت ظالعسعلةرـباشقا ظعاله بارمذ؟ سعلةر ظازغعنا ؤةز 
ا قعلعدعغانلعقعدعن، بااليع مذسعبةت              بذ ظايةتتة اهللا تاظاال ب     ةندعلةرنعث ظئغعرحعلعقالردا ظأزعضة دذظ

دذ  ةؤةر بئرع دعن خ د قعلعدعغانلعقع تعن ظىمع ذنع آأتىرىؤئتعش دة ظ داق  . يةتكةن اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ب
دذ رةر ظئغعرحع : دةي ة بع ةن، سعلةرض ة بةرض ةرنعث هةممعسعنع الل ذؤاتقان نئمةتل ةهرعمان بول لعق سعلةر ب

علةر  ا قعلعس الؤذرذص دذظ ةغا ي ة، الل ثالردا،  )2 (يةتس ذققان حئغع ةتكة يول رةر ظاص زدا بع علةر دئثع س
ةقةت اهللا ال آئلعدذ    ذدالر آةلمةي، ص ذؤاتقان مةب دا اهللا (ظئسعثالرغا سعلةر حوقذن ةنع ظعنسان مذنداق حاغ ي

قذرذقلذققا  )  ظئسةن -ظامان (ذتقذزذص، ق) غةرق بولذشتعن(، اهللا سعلةرنع )دعن باشقعغا ظعلتعجا قعلمايدذ  
علةر   ىز ظأرىيس دا ي علةر  (حعقارغان ا قايتعؤالعس اؤالقع هالعتعثالرغ ةص ظ عثالر تىض ةنع ظعخالس ان ). ي ظعنس

ةنع اهللا نعث نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر       (آذفرعلعق قعلغذحعدذر    شذنعثدة  )3()ي
دع   داق دئ ةردة مذن ذ ي ا بئ: اهللا ب ا قعلس ادةم دذظ كةن ظ ىن حىش عغا آ عنع (ش ذنعث دذظاس ةت ) ظ ظعجاب

دعغان ا،       قعلع دعغان تذرس ئحكعم آأتىرىؤئتةلمةي قا ه ن باش عبةتنع اهللا دع ةن بااليعمذس قا آةلض ةنع باش  ي
  بئشعغا آىن حىشكةن حاغدا اهللا تاظاالغا ظعلتعجا قعلمايدعغان آعم بار؟ 

ةيغةمبعرع : مدعن مذنداق رعؤايةت قعلعدذ، مةن   ظعمام ظةهمةد، بةلهعمةجةملعك بعر ظادة     ! ظع اهللا نعث ص
مةن ظةضةر ساثا مذسعبةت يةتسة، سةن     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آعمدعن سوراص دذظا قعلعسةن؟ دئدعم   

ر       دعغان بع دة معنع ةن حأل ةر س دعغان، ظةض ةندعن آأتىرىؤئتع عبةتنع س ذ مذس اث، ظ ا قعلس ذنعثغا دذظ ظ
ىرى ذغعثنع يىتت ذرذص بئرع  ظذل ذنع ساثا قايت ا قعلساث ظ ذنعثغا دذظ دعن ظ ذص ظان ةر ساثا . دعغانص قوي ظةض

نال تعلةيمةن      . دئدع » قةهةتحعلعك يةتسة ظذنعثغا دذظا قعلساث ظأسىملىك ظأستىرىص بئرعدعغان بعر اهللا دع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : مةن  دعم، ص داقتا نةسعهةت قعلغعن دئ ادةمنع تعللعمع «: ظذن غعن، سةن  هئحبعر ظ

دا ظذحرعشعص بولسعمذ، سةندعن سذ سورعغان آعشعنعث              قئرعندعشعثغا ظوحذق حعراي آألىمسعرعضةن هال
ويم  أآىص بعرعص بولسعمذ ياخشعلعق قعلعشنع تاشالص ق ظعشتعنعثنعث . غعنقاحعسعغا حعلعكعثدعن سذ ت

شةك  . ن ظاشذرذؤةتمعضعن  ظذزذنلعقعنع صارحعقعثدعن ظاشذرعؤةتمعضعن ظةضةر ظذنعثغا ظذنعمعسا هوشذقعثدع        
                                                 

 .  ـ ظايةت53سىرة فذرقان  )1(
 .  ـ ظايةت53سىرة نةهل  )2(
 .  ظايةت67سىرة ظعسرا  )3(
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ذر   يعش تةآةببذرلذقت ذزذن آع تاننع ظ عزآع، ظعش دذ . ـ شىبهعس ذقنع ياقتذرماي ةن تةآةببذرل  »اهللا هةقعقةت
  . دئدع

  اهللا يولعدا جعهاد قعلغذحعنعث قعسسعسع توغرعسعدا 
ان  هافعز ظعبنع ظةساآعر، فاتعمة بعنتع هةسةن ظذممذظةهمةد ظعجلعيةنعث تةرجعمعهالعدا مذنداق با                ي

ة قعلدع         : قعلعدذ، فاتعمة مذنداق دئدع    ياخشع ؤة  . بعر آىنع جةثدة آاصعرالر مذسذلمانالر ظىستعدعن غةلعب
ادةم ظعدع         . يىضرىك ظات حاصماي توختاص تذرعؤالدع     ا   . ظاتنعث ظعضعسع باي ؤة ياخشع ظ ادةم ظاتق ساثا  : ظذ ظ

دع؟ ظألضىر ة بول ذ؟ ! نئم ة تةييارلعمعدعمم ةن مذشذنداق آىنض دعسئنع م ذنعثغا.  دئ ات ظ ةن نئمعشقا : ظ م
ذم       ا زذل ذالر ماث ذحعلعرعثغا تاصشذرذسةن، ظ ات باقق ةم ـ خةشةك بئرعشنع ظ ا ي ظذنداق قعلماي؟ سةن ماث

دع دذ، دئ ا بذغذز بئرع ادةم. قعلعص ظازغعن ذ ظ ةم ـ      : ظ ةنكع، بىضىندعن باشالص ي ةن ؤةدة قعلعم امع بعل اهللا ن
ادةم قذتذلدع   . شذنعث بعلةن ظات ظذحقاندةك حاصتع. خةشةآنع ساثا ظأزةم بئرعمةن، دئدع    شذ آىندعن   . ظذ، ظ

ظذ ظادةمنعث ظعشع آعشعلةرنعث ظارعسعدا مةشهذر       . باشالث ظئتعغا يةم ـ خةشةآنع ظأزع بئرعدعغان بولدع    
ةتتع ذص آ ذنعث قئعشعغ آئلعشكة باشلعدع   . بول ىن ظ اثالش ظىح دعن ظ ذ ظادةم ةهؤالنع ظ ذ ظ ذ . آعشعلةر ب ظ

ار شةهةرنع ظعشغال    . ظعشعنعث خةؤعرع رذم صادعشاهعغعمذ يئتعص باردعظادةمنعث   رذم صادعشاهع بذ ظادةم ب
دع    دذ، دئ ع بولماي ر                . قعلغعل ة ـ معكع كة هعيل ئلعص آئلعش ة ظ ث شةهعرعض ادةمنع ظأزعنع ذ ظ اه ظ صادعش

  . ؤةتتعبعر ظادةمنع ظذنعث قئشعغا ظة) ظعسالمدعن يئنعؤالغذحع(ظعشلعتعص قئشعدعكع مذرتةدلةردعن 
المغا       ةؤمعنعث ظعس ث ؤة ق ةن ظأزعنع رعص، هةقعقةت تعص بئ عغا يئ ث قئعش ع ظادةمنع ةد هئلعق ذ مذرت ظ

ةندذردع         ادةمنع ظعش ذ ظ ةتتا ظ ص ه ان قعلع علعقعنع باي ث ياخش بةتةن نعيعتعنع ذ    . نعس ع ظ ر آىن دعن بع ظان
ادةم رذم   . ظعككةيلةن صعيادة مئثعص دئثعز قعرغعقعغا قاراص يولغا حعقتع  صادعشاهع تةرعصعدعن آةلضةن    ظذ ظ

تع     قا آئلعش قا هةمكارلعشعش عر ظئلعش ادةمنع ظةس ذ ظ ةن ظ ادةم بعل ر ظ ات  . بع ع ظ ع، هئلعق ذ ظعككعس ب
ئلعؤعدع     ول س ىن ق ذش ظىح عنع تذت أتىرىص     . ظئضعس كة آ مان تةرةص عنع ظاس ع بئش ات ظعضعس ع اهللا:ظ ذ  ! ظ ظ
ة بعلةن ظذ ظعككةيلةننعث معكرعدعن مئنع      سةن خالعغان نةرس   . مذرتةد مئنع سئنعث نامعث بعلةن ظالدعدع     

ةننع يةص آةتتع      . قذتقذزغعن،دئدع ظات ظعضعسع ساق ـ     . شذنعث ظعككع يعرتقذح هايؤان حعقعص ظذ ظعككةيل
  . ساالمةت ظأيعضة قايتتع

  زئمعنغا ظورذنباسار بولذشنعث بايانع توغرعسعدا 
 ان ارلعرع قعلغ ث ظورذنباس علةرنع زئمعننع ةنع آئيعنكع ؤة س ر  ي ة، بع ةرنع ظعضعرعكعلةرض ل

ة اهللا تاظاال مذنداق     . ظةسعرنعث ظادةملعرعنع يةنة بعر ظةسعرنعث ظادةملعرعضة ظورذنباسار قعلعدذ           بذ هةقت
دذ ةيدا        : دةي دعن ص ةؤمنعث ظةؤالدع ر ق قا بع علةرنع باش ص، س االك قعلع علةرنع ه ا، س ذ خالعس ةر ظ ظةض

ان    أزع خالعغ ذثالرغا ظ علةرنعث ظورن دةك، س ةن (قعلغان دذ   ) ظعتاظةتم ةؤمنع قويع ر ق قا بع اهللا )1( باش
ظورذنباسارلعرع قعلدع،اهللا سعلةرنع بةرضةن نئمعتعضة شىآىر قعلسذن       ) ظأتكةنكع ظىممةتلةرنعث ( سعلةرنع

دع      دةص، ذقعرع قعلع ة ي ة دةرعج ر قانح ةزعثالردعن بع ةزعثالرنع ب ارعث   )2( ب دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع ظ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع133سىرة ظةنظام  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع165سىرة ظةنظام  )2(
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ةر   « :صةرعشتعلةرضة ةنع ظورذنباسار  (يىزعدة خةلعصة   مةن ي ةؤمنعث بةزعسعنع ـ     )1(دئدع » يارعتعمةن ) ي  ق
  . بةزعسعضة ظورذنباسار قعلعدذ

ان ارلعرع قعلغ ةؤالدنع  ؤة سعلةرنع زئمعننعث ظورذنباس ة، ظ ةتنع ظىممةتك اال ظىمم ةنع اهللا تاظ  ي
ع بةزعسعنع بةزعسعنعث ظةؤالدعدعن    ظةضةر اهللا خالعسا ظذالرن   . ظةؤالدقا، قةؤمنع قةؤمضة ظورذنباسار قعلعدذ       

ادةم     . قعلماي ظذالرنعث هةممعسعنع ظةلؤةتتة بعرال ؤاقعتتا يارعتاتتع       ياآع اهللا خالعسا ظذالرنعث هةممعسعنع ظ
ع   ان بوالتت ا ياراتق ر ؤاقعتت دةك بع راقتعن ياراتقعنع المنع تذص ذالرنعث  . ظةلةيهعسس ا ظ ةر اهللا خالعس ظةض

ا ظألىدعغان   بةزعسعنع بةزعسعنعث ظةؤالدعد   عن يارعتعص هئح بعر ظادةم ظألمةي تاآع هةممة ظادةم بعرال ؤاقعتت
وللعرع    . قعلغان بوالتتع بذنداق بولغاندا زئمعن ظذالرغا تار آئلةتتع ـ دة، ظذالرنعث تعرعكحعلعك ؤة آةسص ي

ئكعن اهللا ظأزعنعث هئكمعتع ؤ   . تارلعشعص، ظأز ظارا بعر ـ بعرعضة زعيان سئلعشقا بوالتتع     ة قذدرعتع بعلةن   ل
ذص،    دة ظاؤذت ةر يىزع ةيتعص، ي ةت زأر ساندا آىص ذالرنع غاي ارعتعص ظاندعن ظ دعن ي ذالرنع بعر جان ذالردعن ظ ظ
ة بعر ظةسعرنع،                اهللا تاظاال تةقدعر قعلغان ظةجعلع تىضةص زئمعن بعكار بولغعحة بعر ظةسعردعن آئيعن يةن

  .  ظعرادة قعلدعبعر ظىممةتتعن آئيعن يةنة بعر ظىممةتنع حعقعرعشنع
ام  دذ، ن ا قعلع ةتنع بةرص دعن قعيام اال ظان ةل   ـ        اهللا تاظ ر ظةم ةر بع دا ه تعرع ظئحعلغان ةمال دةص ظ

ا تولذق جاؤاب بئرعلعدذ   دذ . قعلغذحعنعث ظةمةلعضة قارعت اال مذنداق دةي بئشعغا : شذنعث ظىحىن اهللا تاظ
ا  ا قعلس ادةم دذظ كةن ظ ىن حىش عنع (آ ذنعث دذظاس ةت قعلع ) ظ ةن ظعجاب عغا آةلض ذنعث بئش دعغان، ظ

ظئغعرحعلعقنع آأتىرىؤئتعدعغان ؤة سعلةرنع زئمعننعث ظورذنباسارلعرع قعلغان آعم؟ اهللا دعن باشقا ظعاله 
ياآع شذنداق .  يةنع شذنداق قعلعشقا آعم قادعر بولعدذ نةسعهةت ظالعسعلةرـبارمذ؟ سعلةر ظازغعنا ؤةز 

ت قعلعنعدعغان ظعالهالر بارمذ؟ هةقعقةتةن اهللا نعث شذ ظعشالرنع ظأزع     تذرذقلذق اهللا تاظاالغا قوشذص، ظعبادة    
كارعدذر      ذقع ظاش ئرعكع يوقل ر ش دعغانلعقع هئحبع ذز قعلع وغرا    . يالغ دعغان ؤة ت ة يئتةآلةي ذالرنعث هةقك ظ

  . يولغا هعدايةت قعلعدعغان دةلعللةردعن ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدعغانلعرع ناهايعتع ظازدذر
 * * * * * * *  
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دعغان، رةه  ول آأرسعتعص بئرع ة ي معتعدعن قذرذقلذقنعث ؤة دئثعزنعث قاراثغذلذقلعرعدا سعلةرض
دعغان آعم؟ اهللا دعن ئظعلضعرع شامالالرنع ب ) يةنع يامغذر ياغدذرذص بئرعشتعن ( شارةت قعلعص ظةؤةتع

  . 63اهللا ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر) هئح ظعاله يوقتذر(باشقا ظعاله بارمذ؟ 
ان   دا اهللا ياراتق مان ؤة زئمعن دعغان ظاس عتعص بئرع ول آأرس ة ي م؟سعلةرض ا(  آع ) يولالرغ

عدذ    ) آئحعسع قذرذقلذقتا ؤة دئثعزالردا    (ظذالر  . بةلضعلةرنع قعلدع  قذرذقلذق  )2 (يذلتذزالر بعلةن يول تاص
دا  عنعثالردا(ؤة دئثعزنعث قاراثغذلذقلعرع ول يىرض ةنع آئحعلعك ي ة ) ي ول تئصعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرض ي

ةردع   ارعتعص ب ذزالرنع ي ث ظذلذغ. (يذلت ذقعنعاهللا نع ىن،   ) ل ةؤم ظىح دعغان ق ذدرعتعنعث (بعلع ث ق ) اهللا نع
  . ))3دةلعللعرعنع هةقعقةتةن ظوحذق بايان قعلدذق

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30سىرة بةقةرة  )1(
 .  ـ ظايةت16سىرة نةهل  )2(
 .  ـ ظايةت97سىرة ظةنظام  )3(
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 دعن تعن (رةهمعتع دذرذص بئرعش ذر ياغ ةنع يامغ امالالرنع ب ) ي عرع ش ص ئظعلض ارةت قعلع ش
دعغان ان بةن      ظةؤةتع ا قعلغ اقحعلعق ؤة قعيعنحعلعقت ةن، قورغ د ظىزض ذردعن ظىمع ةنع يامغ ة اهللا   ي دعلعرعض

اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ . تاظاال يامغذر ياغدذرذص بئرعش ظىحىن يامغذر تولدذرذلغان بذلذتنعث ظالدعدا    
  . اهللا ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر) هئح ظعاله يوقتذر(

 * * * * * * *  
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دةسلةصتة خةلق ظةتكةن، ظاندعن ظذنع تعرعلدىرعدعغان آعم؟ سعلةرضة ظاسماندعن ؤة ) ظعنساننع(
ظةضةر («ظئيتقعنكع، ) هئح ظعاله يوقتذر(بارمذ؟ زئمعندعن رعزعق بئرعدعغان آعم؟ اهللا دعن باشقا ظعاله 

  . 64»راستحعل بولعدعغان بولساثالر، دةلعلعرعثالرنع آةلتىرىثالر) دةؤايعثالردا
ا         تة يوقلذقتعن بارلعقق أز قذدرعتع ؤة هأآىمرانلعقع بعلةنال ظعنساننع دةسلةص اال ظ ة اهللا تاظ بذ ظايةتت

ذنع تعرعل   دعن ظ دعن، ظان دذ  آةلتىرىدعغانلعقع ةؤةر بئرع دعن خ داق    . دىرعدعغانلعقع اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ب
ار    ) خااليعقنع (اهللا .  شىبهعسعز قاتتعقتذر  -صةرؤةردعضارعثنعث جازاسع شةك      : دةيدذ هةقعقةتةن يوقتعن ب

دذ  ذالرنع  (قعلع يعن ظ ةندعن آئ ةنع ظألض دذ) ي تة  )1( تعرعلدىرع ذقاتنع دةسلةص وقتعن(مةخل ار ) ي ب
دعغان، ظا ذنع  قعلع دعن ظ يعن (ن ةندعن آئ ذ   ) ظألض ذدذر، ظ ة ش دعغان اهللا ظةن ذقاتنع  (تعرعلعدىرع ةنع مةخل ي
  . )2(ظوثايدذر) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا(اهللا غا ) تعرعلدىرىش
 دعغان آعم؟ ةنع ظاسماندعن حىشىرىص بةرضةن     سعلةرضة ظاسماندعن ؤة زئمعندعن رعزعق بئرع  ي

ةن   يامغذر بعلة   دىرىص بةرضةن ظأسىملىآلةر بعل ة اهللا تاظاال مذنداق   . ن زئمعن بةرعكةتلعرعدعن ظىن بذ هةقت
دذ  ةمكع: دةي ةن قةس ذت بعل ذق بذل رعلعص ، يامغذرل دعغان(يئ دىرىص بئرع عياالرنع ظىن ةن ) ض ن بعل زئمع

ةمكع دعغان    )3( قةس رعص آئتع ا آع ث قوينعغ ان ؤة ظألىآلةر  (اهللا زئمعننع ذر، آ ةنع يامغ اش ي ة ظوخش ) ض
دعغان    دعن حعقع علةرنع، زئمعن ارلعق   (نةرس ذلعرع قات ذدذقالرنعث س ذالق ؤة ق ىملىك، ب علةرنع، ) ظأس نةرس

ارلعق   ، صةرعشتة، يامغذر (ظاسماندعن حىشعدعغان   نةرسعلةرنع، ظاسمانغا ظأرلةيدعغان    ) ظةجةل، رعزعق قات
  . )4(تذرعدذنةرسعلةرنع بعلعص ) ياخشع ظةمةللةر، مةقبذل دذظاالر قاتارلعق(

دذ       ة ظاقتذرع ذ مةنبةلعرعض دعكع س دذرذص زئمعن ذنع ياغ ةتلعك س ماندعن بةرعك اال ظاس ةك اهللا تاظ . دئم
قا       دعن باش ةر ؤة ظذنعث ىزةل حئحةآل ةر، ض ك دةرةخل ةر، مئؤعلع دعن زعراظةتل ةن زئمعن ذ بعل ذ س دع ظ ظان

ةثالر ؤة مال ح   ) ظذالردعن (. هةرخعل رةثدعكع نةرسعلةرنع ظأستىرعدذ    ارؤعلعرعثالرنع بئقعثالر، ظذنعثدا   ي
ارلعقع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان        (ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن     ار   ) اهللا نعث ب  شذنعث  ))5نذرغذن دةلعللةر ب

ظةضةر («ظئيتقعنكع، ) هئح ظعاله يوقتذر(اهللا دعن باشقا ظعاله بارمذ؟ : ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  
ةلتىرىثالر راستحعل بولعدع ) دةؤايعثالردا ادةت       »غان بولساثالر، دةلعلعرعثالرنع آ  باشقا ظعالهالرغا ظعب

ا  ارةت داؤايعثالرنعث توغرعلعقعغ ثالردا(قعلعشتعن ظعب ةر دةؤايع اثالر) ظةض دعغان بولس تحعل بولع  راس

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر13 ـــــ 12سىرة بذرذج  )1(
 . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية27سىرة رذم  )2(
 .  ـ ظايةتلةر12 ـــــ 11سىرة تارعق  )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة سةبةظ  )4(
 .  ـ ظايةت54سىرة تاها  )5(
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دع   ذقع ظاشكارا بول اآعتعنعث يوقل ذالرنعث هأججةت ؤة ص ةن ظ داق دةي . هةقعقةت اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت : دذب
   ،ةن ادةت قعلعدعك ذدقا ظعب ر مةب ة بع ذص يةن ا قوش دا اهللا غ ام هال ع بولمعغ داق دةلعل ع هئحقان آعمك

  . ))1صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا هئساب بئرعدذ، آاصعرالر هةقعقةتةن نعجات تاصمايدذ
 * * * * * * *  
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ذالر  دذ، ظ ةيبنع بعلمةي ةر غ ةنع خااليعق (اهللا دعن بألةك ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكعل قاحان ) ي
ظذالرنعث ظاخعرةت توغرعسعدعكع ظعلمع صعشعص يئتعلدعمذ؟ ظذنداق . 65قلعرعنع بعلمةيدذتعرعلعدعغانلع

  .66ظةمةس، ظذالر ظاخعرةت توغرذلذق ضذماندعدذر، ظذالر ظاخعرةت توغرذلذق آوردذر
  غةيبنع صةقةت اهللا نعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ان     ع ظعنس االمنع جعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ر    اهللا تاظ دعن هئحبع ن ظةهلع مانالر ؤة زئمع غا ظاس
ةقةت اهللا نعثال بعلعدعغانلعقعنع ظأضعتعشكة بذيرذص مذنداق دئدع         . آعشعنعث غةيبنع بعلمةيدعغانلعقعنع، ص

 اهللا دعن بألةك ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكعلةر غةيبنع بعلمةيدذ   يةنع غةيبنع اهللا دعن بألةك هئحكعم 
أزعال بعلضىحعدذر            هةقعقةتةن هئح   . بعلمةيدذ ةقةت ظ ة اهللا تاظاال     . شئرعكع يوق يالغذز اهللا، غةيبنع ص بذ هةقت

دذ  داق دةي ذقتعكع،      : مذن دذ، قذرذقل ةقةتال اهللا بعلع ذنع ص اهعدعدذر، ظ ث دةرض ةزعنعلعرع اهللا نع ةيبنعث خ  غ
دذ،  عنع اهللا بعلع علةرنعث هةممعس ع نةرس تعن(دئثعزدعك راقتعن اهللا بع) دةرةخ ةن ياص دعغان تأآىلض لمةي

اآع قذرذق نةرسة            بعرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ يةر ظاستعدعكع بعرةر دانة ظذرذق بولسذن، مةيلع هأل ي
  . )2(لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر) اهللا غا مةلذم بولذص(بولسذن، هةممعسع 

 ةت ع (قعيام دعغان ؤاقت ث بولع اهعدعدذر  ) نع ث دةرض ةن اهللا نع م هةقعقةت عدعكع بعلع اهللا . توغرعس
ا ؤة ظأزع بةلضعلعضةن جايغا      (يامغذرنع   ياغدذرعدذ، بةححعداندعكعلةرنعث نئمة    ) ظأزع بةلضعلعضةن ؤاقعتت

ةنلعكعنع  ذ، بةختسعزمذ  (ظعك ذ، بةختلعكم ذ، آةمتىآم ذ، بئجعرعمم ذ، قعزم ةنع ظوغذلم ئح ) ي دذ، ه اهللا بعلع
دعغانلعقعنع    ةرنع قعلع ة نئمعل ادةم ظةت ش   (ظ ة ظع ذنعثغا نئم ةنع ظ ع ي دعغانلعقعنع، ياخش ان -بولع  يام

ةردة ظألعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ،          ) ظعشالردعن نئمعلةرنع قعلعدعغانلعقعنع   ادةم ظأزعنعث قةي بعلمةيدذ، هئح ظ
ةن  الرنع(اهللا هةقعقةت ىتىن ظعش دذر، ) ص ص تذرغذحع لعرعدعن(بعلع قع تةرةص ع ؤة تاش ةيظعلةرنعث ظعحك ) ش

  . ةلضةن ظايةتلةر آأصتذر بذ توغرذلذق آ))3تولذق خةؤةرداردذر
 ذالر االيعق (ظ ةنع خ دذ ) ي دعغانلعقلعرعنع بعلمةي ان تعرعلع دعكع  قاح مانالر ؤة زئمعن ةنع ظاس  ي

دذ     . تذرغذحع مةخلذقاتالر قعيامةتنعث بولعدعغان ؤاقتعنع بعلمةيدذ           ة اهللا تاظاال مذنداق دةي ظع  (: بذ هةقت
ةد  ان بولع!) مذهةمم ةتنعث قاح ةندعن قعيام ذالر س ورايدذظ ع، . دعغانلعقعنع س ان «ظئيتقعنك ذنعث قاح ظ

ارعم  ةقةت صةرؤةردعض دعغانلعقعنع ص دانغا  ) اهللا(بولع ا مةي ةن ؤاقعتت أزع بةلضعلعض ةقةت ظ ذنع ص دذ، ظ بعلع
ث    مانالرنعث ؤة زئمعننع ةت ظاس دذ، قعيام ة(حعقعرع ر ) ظةهلعض ةدذر(ظئغع عز  ). ؤةق ة تذيذقس ذ سعلةرض ظ

                                                 
 .  ـ ظايةت117سىرة مأظمعنذن  )1(
 .  ـ ظايةت59سىرة ظةنظام  )2(
 .  ـ ظايةت34سىرة لوقمان  )3(
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دذ ةتنع ))1»آئلع ةنع قعيام دذ    ي ر آئلع ة ظئغع ن ظةهلعض مانالر ؤة زئمع ع بعلعش ظاس اال . ث ؤاقعتعن اهللا تاظ
دذ داق دةي ذ؟ : مذن عص يئتعلدعم ع صعش عدعكع ظعلم اخعرةت توغرعس ذالرنعث ظ ةس ظ داق ظةم ةنع ظذن  ي

دع  اجعز آةل ةتنعث ؤاقتعنع بعلعشتعن ظ ذالرنعث ظعلمع قعيام ذالرنعث  . ظ ذنعث ؤاقعتعنع بعلعشتعن ظ اآع ظ ي
  .  ظاجعز آئلعشتة تةثلعشعص قالدع.ظعلمع

دذ      ةت قعلع داق رعؤاي ة مذن ذ هةقت لعم ب ام مذس ةيغةمبةر   : ظعم االم ص ل ظةلةيهعسس جعبرعظع
ذنعثغا        االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورعغاندا ص عدا س ع توغرعس ةتنعث ؤاقت االمدعن قعيام : ظةلةيهعسس

ةنع سورالغذحع بعلةن    . دئدع » ةسقعيامةتنعث ؤاقتعدعن سورالغذحع سورعغذحعدعن بعلعملعكةرةك ظةم     « ي
  . سورعغذحعنعث بعلعمع قعيامةتنعث ؤاقتعنع بعلعشتعن ظاجعز آئلعشتة تةث آئلعص قالدع

 ظذالر ظاخعرةت توغرذلذق ضذماندعدذر     عرلعق هالعتعدعدذر ة اهللا تاظاال مذنداق        .  يةنع آاص بذ هةقت
عرالرغا (ؤةردعضارعثغا توغرعلعنعدذ،     سةص بولذشذص صةر   -سةص  ) يةنع جعمع خااليعق  (ظذالر  : دئضةن ) آاص

ة       « ان بولساق، شذ هالةتت مالسعز، بالعسعز،   (سعلةر بعزنعث ظالدعمعزغا سعلةرنع دةسلةصتة قانداق ياراتق
ةنع  (آةلدعثالر، بةلكع سعلةر، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان حاغنع بئكعتمةيدذ، دةص ظويلعغانسعلةر          ) يالعثاح ي

رعلعش،    يعن تع ةندعن آئ علةر    ظألض وق دةص ظويلعغانس ارتعلعش ي ا ت رعش، جازاغ اص بئ ز» )هئس  ))2دةيمع
  . يةنع سعلةردعن بولغان آاصعرالر

دع   داق دئ ةردة مذن ذ ي اال ب ذنعثدةك اهللا تاظ ذماندعدذر : ش ذق ض اخعرةت توغرذل ذالر ظ ةنع ظ  ي
ةنع ظذالر    آوردذرظذالر ظاخعرةت توغرذلذق. قعيامةتنعث بولذشع ؤة يىز بئرعشعدة شةك قعلغذحعالردذر   ي

  . قعيامةت هةققعدة ناهايعتع بعلعمسعز ؤة ناداندذر
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ÿρ ã xx. #sŒÏ r& $̈Ζ ä. $ \/ ü è? !$tΡ äτ !$ t/#u uρ $̈Ζ Í←r& šχθã_ u ÷‚ßϑ s9 ∩∉∠∪ ô‰s) s9 $ tΡ ô‰Ïã ãρ # x‹≈yδ ßøt wΥ 

$ tΡäτ !$ t/#u uρ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷β Î) !# x‹≈yδ HωÎ) ãÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρ F{$# ∩∉∇∪ ö≅è% (#ρã Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ $$sù y# ø‹Ÿ2 tβ% x. 
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بعز ؤة بعزنعث «: ظئيتتع) يةنع قايتا تعرعلعشعنع ظعنكار قعلغذحع مةآكة مذشرعكلعرع(آاصعرالر 
ذم حعقعرعالمدذق ) قةبرعمعزدعن تعرعلعص( بوؤعلعرعمعز توصا بولذص آةتكةندعن آئيعن -ظاتا  . 67حوق

ا ظعلضعرع ـهةقعقةتةن بعزضة ؤة ظاتا  رعلعش ( بوؤعلعرعمعزغ ا تع ةقةت  .ؤةدة قعلعنغان ظعدع ) قايت ذ ص ب
علعرعدذر  ذرذنقعالرنعث قعسس ةن . 68»ب ذففارالرغا (س ذ آ ثالر، «: تقعنظئي) ب ةير قعلع دا س زئمعن

» نعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قاراثالر) يةنع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغذحعالر(ضذناهكارالر 
ذففارالرنعث ( ىن آئيعنكع آ ظذالرنع اهللا هاالك قعلمعدعمذ؟ ظعلضعرعكع آذففارالرنعث بئشعغا آةلضةن آ

ة (.  69)بئشعغعمذ آئلعدذ  ذالرنعث !) دظع مذهةممم ان ظئيتمعغانلعقعدعن (سةن ظ قايغذرمعغعن، ) ظعم
  . 70)اهللا سئنع ظذالرنعث شةررعدعن ساقاليدذ( معكرعدعن ظعحعث صذشمعسذن ـظذالرنعث هعيلة 

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع187سىرة ظةظراف  )1(
 .  ـ ظايةت48سىرة آةهف  )2(
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  قايتا تئرعلعشنع يعراق ساناش ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا 
ار ق    نع ظعنك ا تئرعلعش اال قايت ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ذالرنعث    ب رعص، ظ ةؤةر بئ رعكالردعن خ ان مذش علغ

ا تئرعلدىرىشنع   يعن ظذالرنع قايت ايلعنعص آةتكةندعن آئ راققا ظ جةسةتلةر حعرعص آةتكةن، سأثةآلةر تذص
دذ    ا : يعراق سانعغانلعقنع بايان قعلعص مذنداق دةي ة ؤة ظات ةن بعزض ا ظعلضعرع ـهةقعقةت  بوؤعلعرعمعزغ

اثالص آئلعؤاتعمعز         ن ظعدعؤةدة قعلعنغا) قايتا تعرعلعش( وؤعلعرعمعز بذنع هةمعشة ظ ا ـ ب ةنع بعز ظات .  ي
  . بعراق ظذنعث ظةمةلضة ظاشقانلعقعنع آأرمعدذق

 بذ صةقةت بذرذنقعالرنعث قعسسعلعرعدذر  يةنع جةسةتلةرنع قايتا تئرعلدىرىشتعن ظعبارةت بذ ؤةدة 
 علعرعدذر ذرذنقعالرنعث قعسس ذر  ب ةر ب عنع آئيعنكعل ذ قعسس دعن  ب ذالرنعث آعتابلعرع ذنقعالردعن ؤة ظ

وق  عي ي داق ظاساس ذنعث هئحقان ذص ظ عنعؤالغان بول ا  . ظأض ش ؤة قايت ذرلذق قعلع ذالرنعث آذص اال ظ اهللا تاظ
سةن : تئرعلعشكة ظعشةنمةسلعكعدعن ظعبارةت ظذالر ضذمان قعلغان نةرسعضة جاؤاب بئرعص مذنداق دئدع                

ذففارالرغا ( ذ آ تقعن) ب دا س «: ظئي ذناهكارالر زئمعن ثالر، ض ار (ةير قعلع ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةنع ص ي
ذحعالر اراثالر ) قعلغ ا ق داق بولغانلعقعغ ث قان ث ظاقعؤعتعنع ةد  »نع ع مذهةمم ةنع ظ ذالرغا  !  ي ة ش ظةن

ثالر  ةيرع قعلع دا س ةيغةمبةلةر   ! ظئيتقعنكع، زئمعن ذق ص قا ظعشالر توغرذل ةت ؤة باش ةيغةمبةرلةرنع، قعيام ص
عل ـ صاآعتالرنع يالغان دئضىحعلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا ظذالرغا اهللا نعث    ظئلعص آةلضةن دةل

ةيغةمبةرلةرنع                   هاالك قعلغذحع ظازابعنعث قانداق حىشكةنلعكعضة، ظذالرنعث ظعحعدعن هأرمةتكة سازاؤةر ص
ةيغةم    ذالر ص ة ش اراثالر ظةن ذتقازغانلعقعغا ق داق ق ةرنع قان كةن مأمعنل ذالرغا ظةضةش ةن ظ ئلعص آةلض بةر ظ

  . نةرسعنعث راست بولغانلعقعغا ؤة توغرا بولغانلعقعغا صاآعتتذر
دع     داق دئ رعص مذن ةللع بئ االمغا تةس ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ع (: اهللا تاظ ظ

 يةنع سةن ظئلعص آةلضةن نةرسعنع قايغذرمعغعن) ظعمان ظئيتمعغانلعقعدعن(سةن ظذالرنعث !) مذهةمممةد
  . آأثلىث يئرعم بولمعسذن.  دئضىحعلةرضة قايغذرمعغعن ؤة هةسرةت حةآمعضعنيالغان
 اهللا سئنع ظذالرنعث شةررعدعن ساقاليدذ ( معكرعدعن ظعحعث صذشمعسذن ـظذالرنعث هعيلة  ةنع  ي

ا ظعحعث        ار قعلغانلعقعغ ئلعص آةلضةن هةقنع ظعنك ر ظعشلعتعشعضة، سةن ظ ة ـ معكع ذالرنعث ساثا هعيل ظ
ىحعدذر        ا. صذشمعسذن اردةم بةرض دذر، ي ا قعلغذحع ذؤؤةت ظات ىح ـ ق اثا آ ةن س ع  . هللا هةقعقةت ئنعث دعنعثن س

ب     تعدعن غالع علةر ظىس ذنمعغان آعش ذنعثغا بويس ان ؤة ظ لعق قعلغ ا خعالص ةربتعكع دعنعغ ةرق ؤة غ ش
  . قعلغذحعدذر

 * * * * * * *  
 šχθä9θà) tƒuρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ ôã uθø9 $# βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩∠⊇∪ ö≅ è% # |¤tã βr& tβθä3tƒ t∃ÏŠ u‘ Ν ä3s9 âÙ÷è t/ 
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ذالر ةر «: ظ أزىثالردا(ظةض اثالر، ) س تحعل بولس ان (راس ة ؤةدة قعلغ علةر بعزض ان ) س ازاب قاح ظ
سعلةر ظالدعراص آةتكةن ظازابنعث بعر قعسمع سعلةرضة يئقعنالشقان بولذشع «. 71دئيعشعدذ» حىشعدذ
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ذمكعن عن » م ةد (دئض ذ ب عدذر ب ة ظئلعنعش ع ؤة ظةسعرض ذالرنعث ظألتىرىلىش عدا ظ  .72)رع سوقذش
شىآىر ) صةرؤةردعضارعغا(صةرؤةردعضارعث ظعنسانالرغا هةقعقةتةن مةرهةمةتلعكتذر، لئكعن ظذالرنعث تولعسع 

دذ انلعرعنع . 73قعلماي كارا قعلغ ذرغانلعرعنع ؤة ظاش دا يوش ذالرنعث دعللعرع ارعث ظ ةنع (صةرؤةردعض ي
. 74 شىبهعسعز بعلعدذـشةك ) نعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارعتا ظاداؤعتعنع ؤة سىيعقةستعنعظذالر

  .75ظاسمان زئمعندا لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلمعغان هئحبعر سعر يوق
دة سوظال     ع هةققع ةت آىن راق ساناص قعيام ىز بئرعشعنع يع ةتنعث ي ةردة، قعيام ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

راستحعل بولساثالر، ) سأزىثالردا(ظةضةر «: ظذالر: الردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذسورعغان مذشرعك
 اهللا تاظاال ظذالرغا جاؤاب بئرعص مذنداق  دئيعشعدذ» ظازاب قاحان حىشعدذ ) سعلةر بعزضة ؤةدة قعلغان (

دئضعن » عنسعلةر ظالدعراص آةتكةن ظازابنعث بعر قعسمع سعلةرضة يئقعنالشقان بولذشع مذمك«: دةيدذ
عدذر ( ة ظئلعنعش ع ؤة ظةسعرض ذالرنعث ظألتىرىلىش عدا ظ ةدرع سوقذش ذ ب ةتنعث  ب ذ ظاي اس ب ع ظابب  ظعبن

عنع ذمكعن      : مةنعس ع م قان بولذش ة يئقعنالش ع سعلةرض عنعث بةزعس ةن نةرس دعراص آةتك علةر ظال س
انعي ؤ      ةتا خذراس اك، ظ د، زةهه ذنعثدةك مذجاهع دع ؤة ش عر قعل ةنلعكتذر، دةص تةصس ذددع دئض ة س

دع ذقعرعقعغا ظوخشاش تةصسعر قعل أزدة  . قاتارلعقالرمذ ي ة آ ذ مذشذ مةن دعكع ظايةتلعرعدعم اال تأؤةن اهللا تاظ
  . تذتذلعدذ
»  دذ؟ ان بولع ذ قاح عدذ، »ظ ةن( دئيعش دذ   «) س دا بولع ذ يئقعن دآع، ظ عن»ظىمع ذالر )1(  دئض ظ

ةك             دذ، ش ةص قعلع عنع تةل ز آئلعش ث تئ ةندعن ظازابنع عزـس ةم  شىبهعس ع (آع، جةهةنن ةت آىن ) قعيام
دذر  اص تذرغذحع عرالرنع قورش دذ ))2آاص داق دةي اال مذن ةن :  اهللا تاظ انالرغا هةقعقةت ارعث ظعنس صةرؤةردعض

ذر دذ  مةرهةمةتلعكت ذق بئرع ةرنع تول ذالرغا نئمةتل ان تذرذقلذق اهللا ظ ذم قعلغ ذالر ظأزلعرعضة زذل ةنع ظ .  ي
ا بعر قعسعم آعشعلةرال      شذنداق تذرذقلذق ظذ نئمةتلةر ظىحىن ا      ةقةت ظازغعن هللا تاظاالغا ظذالرنعث ظعحعدعن ص

  . شىآرع ظئيتعدذ
 ذالرنعث (صةرؤةردعضارعث ظذالرنعث دعللعرعدا يوشذرغانلعرعنع ؤة ظاشكارا قعلغانلعرعنع ةنع ظ ي

اداؤعتعنع ؤة سىيعقةستعنع  ا ظ دذ ـشةك ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارعت ةنع   شىبهعسعز بعلع اهللا  ي
دذ     ةندةك بعلع علةرنع بعلض كارا نةرس ذددع ظاش علةرنع خ ذرذن نةرس دعكع يوش ذالرنعث آأثىللعرع . ظ

  دذا(سعلةرنعث ظعحعثالردعن يوشذرذن سأز قعلغان، ظاشكارا سأز قعلغان  )3()هللا هةممعنع بعلعص تذرع
        حىنكع ظذ سعرنع ؤة ظذنعثدعنمذ مةخصعيرةك ظعشالرنع بعلعص تذرعدذ)4( ظذالر آعيعملعرع بعلةن     راستال 

دذ  ذالرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشلعرعنع بعلعص تذرع دا، اهللا ظ اال ))5حىمكعنعؤالغانلعرع دعن اهللا تاظ  ظان
علةرنع     ةيب نةرس كارا ؤة غ دعغان ظاش علةرنع آأرةلةي ذرذن نةرس ةيبنع، يوش دعكع غ مانالردعكع ؤة زئمعن ظاس

  . بعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
و عر ي دع  قس داق دئ دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اس ب ع ظابب دعغان :  ظعبن اهللا بعلمةي

وق . هئحقانداق نةرسة يوق    اهللا تاظاال بذ   ظاسمان زئمعندا لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلمعغان هئحبعر سعر ي

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع51سىرة ظعسرا  )1(
 .  ـ ظايةت54سىرة ظةنكةبذت  )2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة رةظد  )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7سىرة تاها  )4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة هذد  )5(
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دذ   ة مذنداق دةي دذ، بذ هةقع    : هةقت ةن بعلمةمسةنكع، اهللا ظاسمان، زئمعندعكع شةيظعلةرنع بعلعص تذرع قةت
  . )1(هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان) يةنع بعلعش(، بذ )يئزعلغان(لةؤهذلمةهصذزدا 

 * * * * * * *  
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šχθßϑ Ï= ó¡–Β ∩∇⊇∪  

ةن ) صةيغةمبةرلةرنعث تىضةنحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل بولغان ( ذرظان هةقعقةت بذ ق
قذرظان . 76ع بايان قعلعص بئرعدذظعسراظعل ظةؤالدعغا ظذالرنعث ظعخعتعالص قعلعشقان نةرسعلعرعنعث آأصعن

ذر  ذر ؤة رةهمةتت ةن هعدايةتت ذالر . 77مأمعنلةر ظىحىن هةقعقةت ةنع (شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث ظ ي
بةندعلةرنعث (ظادعل هأآىم حعقعرعدذ، اهللا غالعبتذر، ) قعيامةت آىنع(نعث ظارعسعدا ) ظعسراظعل ظةؤالدع

ىحعدذر) ظعشلعرعنع ا . 78بعلض ن اهللا غ ةؤةآكىل قعلغع ة (ت ا تاصشذرغعن، هةمم ةنع ظعشعثنع اهللا غ ي
شىبهعسعزآع، سةن روشةن هةق !) ظع مذهةممةد(، )ظعشعثدا اهللا غا يألةنضعن، اهللا ساثا مةدةتكاردذر 

يةنع دعللعرعنعث ظألىآلعكعدة ظألىآلةرضة (سةن ظألىآلةرضة ؤة يىز ظأرىضةن ضاسالرغا . 79دعسةن) دعن(
) دعلع(سةن . 80دةؤةتنع ظاثلعتالمايسةن) ماسلعقتا ضاسالرغا ظوخشايدعغان آذففارالرغاؤة هةقنع ظاثلع

صةقةت بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة ) دةؤعتعثنع(آورالرنع ضذمراهلعقتعن ظايرعص، هعدايةت قعاللمايسةن، سةن 
  . 81ظعمان ظئيتعص مذسذلمان بولغانالرغعال ظاثلعتااليسةن

الدعنعث ظعختعالصعنع قعسسة قعلعص بئرعدعغانلعقع ؤة اهللا نعث ظذالر قذرظاننعث ظعسعراظعل ظةؤ
  ظارعسعدا هأآىم حعقعرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ةن      انالرنع هةق بعل ع، باي وغرا يولن ذرظاننعث ت ذ ق دعن ؤة ب ابع قذرظان ذغ آعت اال ظأزعنعث ظذل اهللا تاظ
ة ظال    أز ظعحعض ذ ظ ذنداقال ظ ةرنع ش دعغان هأآىمل اتعلنع ظايرعي ان   ب ةهلع بولغ ث ظ ةؤرات ؤة ظعنجعلنع ان ت غ

دذ         داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ة ظالعدعغانلعقع أز ظعحعض علعرعنع ظ ةؤالدعنعث قعسس راظعل ظ : ظعس
) ان ل بولغ االمغا نازع ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم ةيغةمبةرلةرنعث تىضةنحعس ةن ) ص ذرظان هةقعقةت ذ ق ب

 يةنع ظذالرنعث رسعلعرعنعث آأصعنع بايان قعلعص بئرعدذظعسراظعل ظةؤالدعغا ظذالرنعث ظعختعالص قعلغان نة
ظعسا ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا ظعختعالصالشقعنعدةك بعر ـ بعرع بعلةن دة تاالش قعلعشقعنعدةك يةهذدعيالر            

لعدع    ةتنام حاص االمغا ب ا ظةلةيهعسس دعن     . ظعس ذق حئكع االم توغرذل ا ظةلةيهعسس تعظانالر ظعس خرعس
ذرعؤةتتع ذرظان . ظاش دة،    ق ر بةن دعن بع ث بةندعلعرع االمنعث اهللا تاظاالنع ا ظةلةيهعسس ا، ظعس بولس

                                                 
 .  ـ ظايةت70سىرة هةج  )1(
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ال       ذرا ه ةنلعكعنع دةص ظوتت ةلحع ظعك ر ظ دعن بع ةتلعك ظةلحعلعرع ةيغةمبةر، هأرم ر ص ةيغةمبةرلعرعدعن بع ص
  . بولغان ظادعل سأزنع ظئلعص آةلدع

ظعسا ظذالر دة   ). قعسسعسعدذر (عث  ظةنة شذ ظعسا ظعبنع مةريةمن    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
ةرنعث 1( (ظىستعدة هةق ضةصنع قعلدع       ) هةقعقعتع (تاالش قعلعؤاتقان ظأزعنعث ظعشعنعث       ذرظان مأمعنل ق

ذر  ذر ؤة رةهمةتت ةن هعدايةتت ىن هةقعقةت ذر،   ظىح ا هعدايةتت ةرنعث دعللعرعغ ةرعم مأمعنل ذرظان آ ةنع ق  ي
  . ظةمةللعرعضة رةهمةتتذر

 ةؤالدع (ؤةردعضارعث ظذالر شىبهعسعزآع، صةر ةنع ظعسراظعل ظ ةنع ب قعيامةت (نعث ظارعسعدا ) ي
دذ ) آىنع ام ظئلعشتا       ظادعل هأآىم حعقعرع ةنع قعيامةت آىنع ظعنتعق ذر، .  ي دعلعرعنعث (اهللا غالعبت بةن

  .  يةنع بةندعلةرنعث ظعش ـ هةرعكةتلعرعنع ؤة سأزلعرعنع بعلضىحعدذربعلضىحعدذر) ظعشعلعرعنع
  قعلعشتا تةؤةآكىل قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا تةبلعغ 

 يةنع ظعشعثنع اهللا غا تاصشذرغعن، هةممة ظعشعثدا اهللا غا يألةنضعن، (اهللا غا تةؤةآكىل قعلغعن
ةدةتكاردذر  اثا م ن   )اهللا س ةؤةآكىل قعلغع ا ت لعرعثدا اهللا غ ع ظعش ةنع جعم ارعثنعث !  ي صةرؤةردعض
عن  ةلحعلعكعنع يةتكىزض ةد(. ظ ع مذهةمم ةق ) ظ ةن ه ةن روش عزآع، س ن(شىبهعس ةن) دع ةنع دعس  ي

ان         ذ ظعم ةن تةقدعردعم ةر آةلض ىتىن مأجعزعل ذالرغا ص ارعثنعث ظ ةن ؤة صةرؤةدعض ىتعلعص آةتك ةختلعك ص بةتب
ةنعال هةق          ظئيتمايدذ دئضةن سأزع تئضعشلعك بولغان آعشعلةر ساثا قارشعلعق قعلغان تةقدعردعمذ، سةن ي

  . ظىستعدعدذرسةن
يةنع دعللعرعنعث ظألىآلعكعدة ظألىآلةرضة ؤة هةقنع (ىآلةرضة ؤة يىز ظأرىضةن ضاسالرغا سةن ظأل

ذففارالرغا  ايدعغان آ الرغا ظوخش لعقتا ضاس ةن) ظاثلعماس ع ظاثلعتالمايس ة  دةؤةتن ةن ظألىآلةرض ةنع س  ي
ةن   علةرنع ظاثلعتالمايس ايدعلعق نةرس تعن صةرد     . ص ةقنع حىشعنعش رع ه ذ دعللع ة ش ذنداقال، ظةن ةن،  ش علةنض

  . قذالقلعرعنع آذصذرلذق قاصلعؤالغان آعشعلةرضة دةؤعتعثنع ظاثلعتالمايسةن
 صةقةت ) دةؤعتعثنع(آورالرنع ضذمراهلعقتعن ظايرعص، هعدايةت قعاللمايسةن، سةن ) دعلع( سةن

ةن  انالرغعال ظاثلعتااليس ذلمان بولغ تعص مذس ان ظئي ة ظعم ث ظايةتلعرعمعزض ئنعث بعزنع ةن س ةنع س  ي
ا ؤة         دةؤ دعغان اهللا تاظاالغ ةقنع آأرةلةي ورذق ه ع ي دعغان دعل عنع ظاثالي ايدعلعق نةرس ة ص ئتعثض

 . صةيغةمبةرلةرنعث تعللعرع ظارقعلعق اهللا تةرعصعدعن آةلضةن نةرسعلةرضة بويسذنعدعغان آعشعلةرال ظاثاليدذ
 * * * * * * * 

 * # sŒÎ) uρ yì s% uρ ãΑ öθ s)ø9 $# öΝÎκ ö n= tã $ sΨô_ u÷z r& öΝçλ m; Zπ−/ !#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ßγãΚ Ïk= s3è? ¨β r& }¨$̈Ζ9$# (#θçΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

Ÿω tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∇⊄∪  

دعنظاال ظئيتعلغان سأز ظعشقا ظاشقاندا  )يةنع آذففارالر (ظذالر  ا ظال ازاب ؤة قعيامةت (غ ةنع ظ ي
الرغا ظعنسانالرنعث بعزنعث ، ظذالرغا زئمعندعن بعر تىرلىك هايؤاننع حعقعرعمعزآع، ظذ ظذ)يئقعنالشقاندا

  . 82ظايةتلعرعمعزضة ظعشةنمعضةنلعكعنع سأزلةيدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت34ةم سىرة مةري )1(
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  زئمعندعن بعر تىرلىك هايؤاننعث حعقعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ةرمانلعرعنع تةرك ظةتكةن،     . بذ هايؤان ظاخعرعقع زماندا حعقعدذ آعشعلةر بذزذلغان، اهللا نعث ظةمر ـ ص
دا، ا  ةرتعؤةتكةن حاغ ع ظأزض ةق دعنن دذ ه ايؤاننع حعقعرع ىك ه ر تىرل دعن بع ذالرغا زئمعن ايؤان . هللا ظ ذ ه ب

ار    ار       . مةآكعدعن حعقعدذ، دئضةن آأز قاراشمذ ب اهللا خالعسا  . باشقا ظذرذندعن حعقعدذ، دئضةن آأز قاراشمذ ب
  . تأؤةندة تةصسعلع توختعلعص ظأتعمعز

ارلعق  ذ قات ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ةتادة ؤة ظ ةن، ق اس، هةس ع ظابب دعظعبن داق دئ ايؤان : الر مذن ذ ه ب
أزلةيدذ    ص س اب قعلع ة خعت ة ظعشةنعمعضةنلعكعض ث ظايةتلعرعض ذالرنعث اهللا نع انالرغا، ظ ايؤان . ظعنس ذ ه ب

تذر   ايعتع آأص ةرلةر ناه ةدعس ظةس ةن ه ذق آةلض انلعرعنعال  . توغرذل لعك بولغ زض حىشعنعش ةقةت بع ز ص بع
  . ايمعزسأزلةيمعز ؤة بذ هةقتة اهللا تاظاالدعن ياردةم سور

بعز قعيامةت   : ظعمام ظةهمةد هذزةيفة ظعبنع ظذسةيد غعفارعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
سعلةر  «: توغرذلذق سأزلعشعؤاتاتتذق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث قئشعمعزغا آئلعص مذنداق دئدع    

دذ  10 ةت بولماي ىحة قعيام ةتنع آأرمعض ل ظاالم ةربت  خع ث غ ذالر، آىننع ةمنع  ، ب ث ظال ع، تىتىننع عن حعقعش
ةم ظوغلع ظعسانعث            قاصالص آئتعشع، بعر تىرلىك هايؤاننعث حعقعشع، يةجذج ـ مةجذجالرنعث حعقعشع، مةري
ة،      ع غةربت رع قئتعم ذنعث بع نعث يىزبئرعشع، ظ ةر يذتذش ىح قئتعملعق ي حىشعشع، دةججالنعث حعقعشع، ظ

رعم ظار     ةرةب يئ ع ظ ر قئتعم ة بع ةرقتة، يةن ع ش دذ قئتعم دا بولع وت    . علع ر ظ ةهعرعدعن بع ةدةن ش ةننعث ظ يةم
حعقعص آعشعلةر نةدة قونسا، نةدة ظارام ظالسا، شذ جايدا ظذالر بعلةن بعللة توختاص ظذالرنعث مةهشةرضاهقا        

ارلعقالردذر    اليدعغانلعقع قات اآع توص دعغان ي زع،     . »هةيدةي ذداؤذد، تعرمع لعم، ظةب ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب
  .  ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع ؤة ظعبنع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ دذلاله ظعبن لعم ظاب ام مذس ةيغةمبةر  : ظعم ةن ص م
دعم    ذص قالمع ة ظذنت ذنع هازعغعح دعم، ظ ان ظع نع يادعلعؤالغ ر هةدعس االمدعن بع ةيغةمبةر . ظةلةيهعسس ص

، عث دةسلةصكع ظاالمةتلعرع شذآع، آىن غةربتعن حعقعدذ            قعيامةتن «: ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن ظعدع      
دذ ىك هايؤان حعقع دا بعر تىرل اؤؤال حعقسا، ظعككعنحعسعمذ . حاشكا ؤاقتع ذ ظعككعسعدعن قايسع بعرع ظ ظ

  . »ظارقعدعنال حعقعدذ
داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةبذه ام مذس ظعم

دعراثالر   «: عؤايةت قعلعدذدئضةنلعكعنع ر  ة   ! ظالتة خعل ظعش يىز بةرضعحة ياخشع ظةمةل قعلعشقا ظال ظذ ظالت
ةمنع قاصالص آئتعشع، دةججالنعث حعقعشع، بعر              خعل ظعش بولسا، آىننعث غةربتعن حعقعشع، تىتىننعث ظال

ع ؤ   ث قعلعؤئلعش عنع ظأزعنع ة نةرس ث هةمم علةرنعث بعرعثالرنع ع، س ث حعقعش ىك هايؤاننع ة تىرل
  . »ظومذملعشعشع قاتارلعقالردذر

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذداؤذد، ظةبذه ام ظةب ظعم
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث هاسعسع ؤة سذاليمان ظةلةيهعسسامنعث ظىزىآع             «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

دذ  ايؤان حعقع ىك ه ر تىرل دعن بع ةن زئمعن دعن . بعل الص  ظان ذرنعنع داغ عرالرنعث ب ةن آاص ايؤان هاسا بعل ذ ه ظ
العدذ  ة س دذ    . بةلض ع يورذتع ث يىزعن ةن مأمعننع ىزىك بعل ص     . ظ تعخانغا يعغعلع ر داس علةر بع ةتتاآع آعش ه

  . »ظولتذرغاندا آاصعرالرنعث ظارعسعدعن مأمعنلةرنع تونذؤالغعلع بولعدذ
دذ  ةت قعلع ةيردعن رعؤاي ع زذب ع ظعبن ذرةيج، ظعبن ع ج داق  ظعبن ةتلةص مذن ايؤاننع سىص ذ ه ذ ب آع، ظ

ةن ذلعقعغا،  : دئض علنعث ق ذلعقع ص ة، ق قعنعث آأزعض أزع حوش عغا، آ ث بئعش ع ظىآىزنع ث بئش ذ هايؤاننع ب
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ع         ة، رةثض عرنعث آأآسعض ع ش ا، آأآس نعث بوينعغ ع تأضةقذش ة، بوين ذغعنعث مأثضىزعض ىزع ب مأثض
ذيرذق     ا، ق ىآنعث بئقعنعغ ع مىش ة، بئقعن نعث رةثضعض عنعث    يولؤاس ذتع تأض أت ص ذيرذقعغا، ت ث ق ع قوحقارنع

ايدذ  ذتلعرعغا ظوخش ارعلعقع   . ص عنعث ظ ع ظىضىس ةر ظعكك دذ 12ه ةز آئلع ا   .  ض ةن مذس ايؤان بعل ذ ه ظ
دذ     ة حعقع ع بعلل االمنعث ظىزىآ ذاليمان ظةلةيهعسس ع ؤة س االمنعث هاسعس ر   . ظةلةيهعسس ةن بع ا بعل ذ هاس ظ

ذالرنعث يىزعضة بع  ذ حئكعت يوغذناص . ر ظاق حئكعت حئكعلعدذمأمعننع قالدذرماستعن ظ ةن ظ شذنعث بعل
ارا حئكعت      . مأمعننعث يىزع ظاقعرعدذ   ظذ ظىزىك بعلةن بعرمذ آاصعر قالدذرذلماستعن ظذالرنعث يىزعضة بعر ق

دذ دذ    . قويذلع داص آئتع رع قارع ذالرنعث يىزلع ذناص ظ ت يوغ ذ حئكع ةن ظ ذنعث بعل علةر  . ش ةتتا آعش ه
بعر  . بذ قانحة صذل؟ دئيعشعص ظئلعم ـ سئتعم قعلعشعدذ   ! بذ قانحة صذل؟ ظع آاصعر! بازارالردعمذ، ظع مأمعن

عر          علعرعنعث آاص أمعن، قايس علعرعنعث م ذالردعن قايس ذ ظ تعخاندا ظولتذرغاندعم ر داس علعرع بع ة آعش ظاظعل
دذ ذالرغا . ظعكةنلعكع تونذلع ايؤان ظ ذ ه دعن ظ االنعحع: ظان ع ص ةؤةر بولسذن ! ظ ةت سةن ج! ساثا خذش خ ةنن

ذففارالر (ظذالر ظةنةشذ اهللا تاظاالنعث    . دوزاخ ظةهلعدعن سةن دةيدذ   ! ظع صاالنعحع . ظةهلعدعنسةن ا )يةنع آ غ
، ظذالرغا زئمعندعن بعر )يةنع ظازاب ؤة قعيامةت يئقعنالشقاندا(ظالدعنظاال ظئيتعلغان سأز ظعشقا ظاشقاندا 

ذالرغا ظعنسانالرن  ة ظعشةنمعضةنلعكعنع تىرلىك هايؤاننع حعقعرعمعزآع، ظذ ظ عث بعزنعث ظايةتلعرعمعزض
  .  دئضةن ظايةتنعث مةنعسعدذرسأزلةيدذ

 * * * * * * *  
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(#θßϑ n= sß ôΜ ßγsù Ÿω tβθà) ÏÜΖtƒ ∩∇∈∪ óΟ s9 r& (#÷ρ u tƒ $̄Ρ r& $ uΖ ù= yèy_ Ÿ≅ ø‹ ©9$# (#θãΖ ä3ó¡uŠ Ï9 ÏµŠ Ïù u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ #¶ ÅÇ ö6ãΒ 4 χ Î) ’ Îû 

y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΨÏΒ ÷σ ãƒ ∩∇∉∪  

ظذ آىندة هةر ظىممةتنعث ظعحعدعن بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالردعن بعر توص ظادةمنع 
. 83ظذالر توختعتعص تذرذلعدذ) آةينع يعغعلغذحةـ ظالدع (يعغعمعز ) هئساب ظئلعش ؤة جازاالش ظىحىن(

ذالر  اهعغا(ظ ذالرغا) اهللا نعث دةرض دا، اهللا ظ ذرذص مئنعث سعلةر«: آةلضةن حاغلعرع ةي ت ذق بعلم  تول
» زادع نئمعلةرنع قعلدعثالر؟) ظةمرع قعلعنغان نةرسعلةردعن(ظايةتلعرعمنع ظعنكار قعلدعثالرمذ؟ سعلةر 

ظأزرعلعرع (ظذالر . زذلذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالرغا ظازاب هةقلعق بولدع) ظأزلعرعضة(ظذالر . 84دةيدذ
قعلغانلعقعمعزنع، ) ؤاقعت(ظذالرغا آئحعنع ظارام ظالعدعغان . 85سأز قعاللمايدذ ) بولمعغانلعقع ظىحىن 

يورذق قعلغانلعقعمعزنع ظذالر ظذقمامدذ؟ بذنعثدا ) هاياتلعق يولعدا هةرعكةتلعنعش ظىحىن (آىندىزنع 
  . 86نذرغذن ظاالمةتلةر بار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(ظعمان ظئيتعدعغان قةؤم ظىحىن 

  دة زذلذم قعلغذحعالرنع بعر يةرضة يعغعدعغانلعقع توغرعسعدا قعيامةت آىنع
ان      ةيغةمبةرلعرعنع يالغ ةتلعرعنع ؤة ص ث ظاي دعن، اهللا نع ةت آىنع اال قعيام ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ب
ة قعلعش، آايعش، آةمسعتعش ؤة خارالش يىزعسعدعن                 ا تةن دئضىحعلةرنعث ظعباردةت زذلذم قعلغذحعالرنع تاص

ادا ق  ذالرنعث دذني دعغان     ظ ث ظال ىك اهللا نع ب ؤة بىي ىن غالع وراش ظىح لعرعدعن س ان قعلمعش علغ
  . يعغعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
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 ظذ آىندة هةر ظىممةتنعث ظعحعدعن بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالردعن بعر توص ظادةمنع
دذ  بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق  يعغعمعز) هئساب ظئلعش ؤة جازاالش ظىحىن ( اهللا صةرعشتعلعرعضة  (:  دةي

قاياشلعرعنع ؤة ظذالرنعث اهللا نع        ) مذشرعكلعكتعكع، آذفرعدعكع   (زذلذم قعلغذحعالرنع، ظذالرنعث     ) ظئيتعدذ
ذتلعرعنع    ذنغان ب ذص حوق اهقا(قوي الثالر ) مةهشةرض انالر  )1( توص لعرعغا (ج أز قاياش ذلغان  ) ظ قوش

  . ))2حاغدا
) دع ةـ ظال ةينع يعغعلغذح ذال) آ دذظ وختعتعص تذرذلع ذ ر ت ذ ب  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه

ةتنعث مةنعسع   ةتنعث     . ظعتتعرعلعدذ، دئضةنلعكتذر دئدع : ظاي ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم بذ ظاي
  . ظذالر هةيدعلعدذ، دئضةنلعك بولعدذ دئدع: مةنعسعنع
 آةلضةن حاغلعرعدا ) اهللا نعث دةرضاهعغا (ظذالر   دا سوراق قعلعنعش ظورنعدا          ظذالر اهللا  نعث ظالدع

  . توختعتعلغان حاغدا
 ةتلعرعمنع ظعنكار قعلدعثالرمذ؟ سعلةر «: اهللا ظذالرغا ذرذص مئنعث ظاي سعلةر تولذق بعلمةي ت

علةردعن ( ان نةرس ةمرع قعلعنغ دعثالر؟) ظ ةرنع قعل دذ» زادع نئمعل دعن ؤة  دةي ذالر ظئتعقادلعرع ةنع ظ  ي
وراق قع  دعن س دذظةمةللعرع دذ  . لعنع كىحعلةردعن بولماي ة ظئرعش ذالر بةختك دة . ظ ذالر هةققع اال ظ : اهللا تاظ

) ئكعن ظذ     . ظعشةنمعدع، ناماز ظوقذمعدع  )آاصعر قذرظانغا ىز ) ظعماندعن (ظعنكار قعلدع ؤة      ) قذرظاننع (ل  ي
ىرىدع دذ ))3ظ ذص قالع علةردعن بول ةن آعش دذ .  دئض اآعت تذرغذزعلع ع ص ذالرغا قارش دة ظ ذ آىن ذال. ش ردا ظ

دذ   أزرة بولماي رةر ظ ذدةك بع ةن  . ظئيتق داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ  : ب أز قعاللماي ذالر س دة ظ ذ آىن . ب
  . ))4ظذالرنعث ظأزرة ظئيتعشعغا ظعزنع بئرعلمةيدذ

  

 ظأزرعلعرع (ظذالر . زذلذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالرغا ظازاب هةقلعق بولدع) ظأزلعرعضة(ظذالر
انلعقع ىنبولمعغ دذ)  ظىح أز قعاللماي داق جاؤاب  س ئلعص هئحقان ذرذص ق دا ت ذالر ضاثضعرعغان هال ةنع ظ  ي
دذ دع    . بئرةلمةي ان ظع ذم قعلغ ة زذل دا ظأزلعرعض ا هايعتع ذالر دذني ع، ظ داق   . حىنك ذالر هئحقان دع ظ ا ظةم مان

. ةرضاهعغا آةلدع  نةرسة ظذنعثغا مةخصعي قالمايدعغان يوشذرذن ؤة ظاشكارعنع بعلعص تذرعدعغان اهللا نعث د          
قا،     ةت قعلعش ة ظعتاظ ا ؤة يىآسةآلعكض ا هأآىمرانلعقعغ ة، آاتت ذق قذدرعتعض اال ظأزعنعث تول دعن اهللا تاظ ظان
ة              ةن صةيغةمبةرلةرض ئلعص آةلض ةقنع ظ ارةت ه دعن ظعب وغرا يول قا، ت ةرمانلعرعغا بويسذنذش ةمر ـ ص ظ

 قعلغانلعقعمعزنع ) ؤاقعت(ام ظالعدعغان ظذالرغا آئحعنع ظار: ظعشعنعشكة تةؤسعية قعلعص مذنداق دئدع    
دذ؟ ذالر ظذقمام انلعرعنع  ظ اص، ج ذالرنعث هةرعكةتتعن توخت ةن ظ ذقع سةؤةبع بعل ةنع آئحعنعث قاراثغذل  ي

ىن          ؤئلعش ظىح اردذقعنع حعقعرع لعرعدعن ه ةققةتلعرعدعن، حارحاش ا ـ مذش دىزنعث جاص دذرذص، آىن ارام ظال ظ
  . آئحعنع قعلدذق

 يورذق قعلغانلعقعمعزنع ظذالر ظذقمامدذ؟) ق يولعدا هةرعكةتلعنعش ظىحىن هاياتلع(آىندىزنع 
لعرعدا،  ةنع تذرمذش دعغان     ي اج بولع قا موهت دعن باش ذالرنعث ظذنعث دة ظ ةرلعرعدة، تعجارةتلعرع سةص

دذق     ذق قعل ذحع نورل ورذق تذرغ دىزنع ي ىن آىن ع ظىح دا هةرعكةتلعنعش ان ظةهؤاللعرع دا ظعم بذنعث
  . نذرغذن ظاالمةتلةر بار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(ظىحىن ظئيتعدعغان قةؤم 

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة سةففات  )1(
 .  ـ ظايةت7سىرة تةآؤعر  )2(
 .  ـ ظايةتلةر32 ــــ 31سىرة قعيامةت  )3(
 .  ـ ظايةتلةر37 ــــ 36مذرسةالت  )4(
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باشقا ) يةنع صةرعشتعلةر، صةيغةمبةرلةر ؤة شئهعتالردعن(ذ آىندة سذر حعلعنعدذ، اهللا خالعغانالردعن ظ
دذ  دا آئلع ا بويسذنغان هال ة اهللا غ ذنح باسعدذ، هةمم  .87ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممعنع قورق

دذ،  علةص تذرع ةك حأض ذالر بذلذتت ذآع، ظ ةن، هالب ذمان قعلعس ة ض ذن هالةتت اغالرنع تذرغ ذ(ت ة ) ب هةمم
ذق  لعرعثالردعن تول علةرنعث قعلمعش ةن س دذر، اهللا هةقعقةت ث هىنعرع ان اهللا نع ذختا ياراتق عنع ص نةرس

قا ظئرعشعدذ، ظذالر بذ ياخشع ظعش قعلغانالر قعلغان ياخشعلعقعدعن ظوبدانراق مذآاصات. 88خةؤةرداردذر
يامان ظعش قعلغانالر دوزاخقا يىزع بعلةن تاشلعنعدذ، سعلةر صةقةت . 89آىندة قورقذنجعدعن ظةمعن بولعدذ

  . 90قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر
قعيامةت آىنعدعكع قورقذنحالر ؤة ظذ آىندة ياخشع ظةمةلضة مذآاصات، يامان ظةمةلضة جازا 

  قع توغرعسعدا بئرعلعدعغانلع
دذ    ةؤةر بئرع ذنحتعن خ دعكع قورق دعغان آىن اال سذر حئلعنع ةردة اهللا تاظ ذ ظايةتل تة. ب سذر «: هةدعس

شةك  «: سذر هةققعدة آةلضةن هةدعستة مذنداق بايان قعلعنعدذ.  دةص بايان قعلعنغان   »مىثضىزدة حئلعنعدذ 
جع قئتعملعق قورقذنحلعق سذرنع ظىزىص     تذن . ـ شىبهعسعزآع، ظعسرافعل اهللا نعث ظةمرع بعلةن سذر حالعدذ   

دذ اظعم          . حالع ةت ق انالرغا قعيام ان ظعنس ان يام ك قعلغ عص تعرع ث ظاخعرلعش ذر دذنيانع ذنجع س ذ ت ة ش ظةن
دذ دا حئلعنع ةن ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع آعشعلةرنع قورقذنح باسعدذ. بولغان حئغع اهللا . شذنعث بعل

ظذالر  .  يةنع ظذالر شئهعتلةردذر    باشقا) غةمبةرلةر ؤة شئهعتالردعن يةنع صةرعشتعلةر، صةي (خالعغانالردعن 
  . »هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا تئرعك بولذص رعزعقالندىرىلىص تذرعدذ

دذ   ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذنعث مذن ةمر رةزعيةلالهذ ظةنه دذلاله ظعبنع ظ ام مذسلعم ظاب : ظعم
مر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا آئلعص، سةن سأزلعضعن، قعيامةت مذنداق ـ       بعر ظادةم ظابدذلاله ظعبنع ظة

اآتذر : ظابدذلاله . مذنداق ظعش بولغاندا قايعم بولعدذ دئضةن بذ هةدعسنعث مةنعسع نئمة؟ دئدع       اآع  ! اهللا ص ي
ذر     اله يوقت ئح ظع قا ه ن باش ص        ! اهللا دع أزنع قعلع ايدعغان س ة ظوخش ع سأزض ذ ظعكك اآع ظ أزنع ي ةن س  دئض

ة ر نةرسة سأزلة هةقعق ر ظادةمضة بع دع ن هئحبع ةت قعل لعكعنع نعي ا  . ص بةرمةس ةقةت، سعلةر ظازغعن ةن ص م
داق           داق ـ مذن دذ ؤة مذن اراب قعلعنع ة خ عمذ آةب ذ بولس ر ظعشنع آأرىسعلةر ظ يعن حوث بع ذددةتتعن آئ م

ةيغةمب      . ظعشالر يىز بئرعدذ دئدعم، دئدع     : ةر ظةلةيهعسساالم بعزضة  ظذ سأزنع داؤامالشتذرذص مذنداق دئدع، ص
ال حعقعص  « دة دةجج ىممعتعم ظعحع دذ40ظ اآع 40.  ؤاقعت تذرع ذ ي اآع 40 آىنعم ذ ي ذنع 40 ظايم ذ ب  يعلم

ةن دذ    . بعلمةيم االمنع ظةؤةتع ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل اال مةري دعن اهللا تاظ ع   . ظان ذرؤة ظعبن ويا ظ ذ ض ظ
دذظعسا ظةلةيهعسساالم دةججا. مةسظذدقعال ظوخشايدذ ذنع هاالك قعلع زدةص تئصعص ظ يعن . لنع ظع ظاندعن آئ

ة يعل ياشايدذ     ظاندعن اهللا تاظاال   . ظعنسانالر ظأز ظارا بعر ـ بعرعضة هئحقانداق ظاداؤئتع بولمعغان هالدا يةتت
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اآع        . شام تةرةصتعن سالقعن بعر شامالنع ظةؤةتعدذ      بذ شامال يةر يىزعدعكع دعلعدا زةررعحعلعك ياخشعلعق ي
انع  دذ ظعم ع ظالع عنعث جئنعن عنعث هةممس ار آعش ة  . ب ث ظأثكىرعض رعثالر تاغنع علةرنعث بع ةر س ظةرض

ةر يىزعدة     . آعرعؤالغان تةقدعردعمذ بذ شامال ظذ ظأثكىرضة آعرعص ظذنعث جئنعنع ظالعدذ       شذنعثدعن آئيعن ي
 يامان يعرتقذح   يامان ظعشالرنع قعلعشتا قذشالرنعث ظذحعشعدةك تئز بولغان، بعر ـ بعرعضة خعرعس قعلعشتا  

ةرال        كع ظادةمل ةث ظةس دعغان ظ نع ظةيبلعمةي ان ظعش دعغان يام نع بعلمةي ان، ياخشع ظعش ايؤانالردةك بولغ ه
دذ ئلعص     . قالع ذص آ ىرعتعدة بول ان س عغا ظعنس ذالرنعث قئش ةيتان ظ ةن ش ذنعث بعل ذل  : ش ع قوب دةؤئتعمن

دذ علةر؟ دةي د  . قعلمامس ةن؟ دةي ة بذيرذيس ع نئمعض ةن بعزن علةر س ادةت  . ذآعش ذتالرغا ظعب ذالرنع ب ةيتان ظ ش
ادةت قعلعشقا بذيرذيدذ    ا ظذالرنعث رعزقع تذرمذشع ياخشع بولعدذ    . قعلعشقا ظعب ظاندعن آئيعن  . شذ ؤاقعتت

  سذر حئلعنعدذ ـ 
ا                    ادةم ظذنع ياخشع ظاثالش ظىحىن بوينعنع سوزذص ظذياق ـ بوياقق اؤازع يةتكةن هةر بعر ظ ـ سذر ظ

اؤازنع تذنجع بولذص ظاثاليدذ         تأضعسعنعث ظوق . قارايدذ ادةم بذ ظ ظاندعن  . ظذ ظألعدذ  . ذرعنع ياسعؤاتقان بعر ظ
ع ظألع  علةرنعث هةممس ة  . دذآعش ذددع ش اال خ دعن اهللا تاظ دذ نةمبظان ذر ياغدذرع انالرنعث . دةك يامغ ظعنس

دذ  ىص حعقع ذردعن ظىن ذ يامغ ةتلعرع ش دذ . جةس ذر حئلعنع تعم س ر قئ ة بع دعن يةن ذ. ظان ا ظ ذ ؤاقعتت الر ظ
اراص تذرعدذ     ر صةرؤةردعضارعثالرنعث سعلة ! ظاندعن ظع ظعنسانالر  . ظأزلعرعنعث نئمعضة بذيرذلعدعغانلعقعغا ق

) جعمع سأزلعرع ؤة ظعشلعرعدعن   (ظذالرنع توختعتعص تذرذثالر، حىنكع ظذالر       . عثالر دئيعلعدذ قعشعغا آعل 
ارتعص حعقع    ))1 سوراق قعلعنعدذ  -سذظال   قانحعدعن قانحعلعك   . رعثالر، دئيعلعدذ  ظاندعن دوزاخ ظةهلعنع ت

ورعلعدذ   دذ، دةص س ارتعص حعقعرعلع ةر . ت ن 1000ه دذ 999 دع ع دئيعلع ىن   .  ن ذ آ ة ش عتعدعن(ظةن ) دةهش
ة شذ آىن    .  دئضةن آىندىر  ))2بالعالرنعث بئشعنع ظاقارتعؤئتعدعغان آىندعن قانداق ساقلعنعسعلةر        ظذ  ظةن

سذر  . ظاندعن آئيعن سذر حئلعنعدذ    .  دئضةن آىندذر   )3(عنلعشعدذ ظعش قعي  ) يةنع قعيامةت آىنعدة   (آىندة  
دذ           ذياققا قاراي ذياق ـ ب ع سوزذص ظ ىن بوينعن اثالش ظىح ذنع ياخشع ظ ادةم ظ ةن ظ اؤازع يةتك ذنح . »ظ قورق

ظذنعث ظارقعسعدعن مةخلذقاتالرنعث هةممعسع قةبرعلعرعدعن تذرذص       . سذردعن آئيعن ظألىم سذرع حئلعنعدذ    
  . ةرؤةردعضارعنعث ظالدعغا يعغلعشع ظىحىن سذر حئلعنعدذظالةملةرنعث ص
دذ دا آئلع ذنغان هال ا بويس ة اهللا غ ئحعص هةمم دعن ق ث ظةمرع ادةم اهللا نع ر ظ ةنع هئحبع  ي

دذ دذ. قذتذاللماي داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذنعثغا : ب علةر ظ دذ، س علةرنع حاقعرع دة اهللا س ذ آىن ش
ع  ةت قعلعس تعص ظعجاب دع ظئي ةن  )4( لةرهةم ةمرع بعل أز ظ ع ظ مان زئمعنن ث ظاس ةق(اهللا نع ) مذظةلل

ث  ع اهللا نع عتعدعغان(تذرغذزذش ذدرعتعنع آأرس الع ق دعن اهللا ) آام دذر، ظان ةردة (ظاالمةتلعرعدعن قةبرعل
  . )5(سعلةرنع يةر ظاستعدعن حاقعرسا، دةرهال حعقعسعلةر) آأمىلىص ياتقان

ان قعلعنعدذ سذر هةققعدة آةلضةن هةدعستة مذنداق   دا  :  باي ظىحعنحع قئتعملعق سذر حئلعنغان حاغ
دا ظىنضةندعن        . اهللا تاظاال روهالرنع سذرنعث ظاغعزعغا قويذشقا بذيرذيدذ       جةسةتلةر قةبرعلعرعدة ؤة ظورذنلعرع

دذ   االم سذرنع حالع رافعل ظةلةيهعسس يعن ظعس دذ  . آئ الر تارقعلع ا روه ان ؤاقعتت ذر حئلعنغ ةرنعث . س مأمعنل
رع  دذ روهلع ذص يورذي ذر بول دذ . ن رع قاراثغذ بولع عرالرنعث روهلع ا اهللا . آاص ذغ ؤة آاتت دعن ظذل مئنعث : ظان

دذ،          ة قايتذرذلع ث جةسعتعض ع ظأزعنع ث هةممس ة روهنع ةمكع، ظةلؤةتت ةن قةس ذقعم بعل ززعتعم ؤة ظذلذغل ظع
                                                 

 .  ـ ظايةت24سىرة سةففات  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة مذزةممعل  )2(
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع ـ42سىرة قةلةم  )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ظعسرا  )4(
 .  ـ ظايةت25سىرة رذم  )5(
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دذ د         . دةي اراص ماثغان ة ت ةر بةندةنض ئلعص زةه ة آ أز جةسةتلعرعض الر ظ ةن روه ذنعث بعل ة ش ةك جةسةتلةرض
ة قةبرعلةردعن تذرعدذ       . تارايدذ ان هالةتت ا حاثالرنع قاقق ة اهللا   . ظاندعن ظذالر ظىستع ـ بئشعدعكع توص بذ هةقت

ةن  داق دئض اال مذن اراص      : تاظ ذتلعرعغا ق ان ب ةص قويغ ذددع تعكل ص، خ دعن حعقع ذالر قةبرعلعرع دة ظ ذ آىن ظ
  . )1(عدذيىضىر) مةهشةرضاهقا(يىضىرضةندةك 
هةممة ) بذ(رنع تذرغذن هالةتتة ضذمان قعلعسةن، هالبذآع، ظذالر بذلذتتةك حأضعلةص تذرعدذ، تاغال

ذق  لعرعثالردعن تول علةرنعث قعلمعش ةن س دذر، اهللا هةقعقةت ث هىنعرع ان اهللا نع ذختا ياراتق عنع ص نةرس
بذآع، تاغالر بذلذت   يةنع تاغالرنع ظأز ظورنعدا حعث تذرغان، مذستةهكةم هالةتتة آأرعسةن هال   خةؤةرداردذر

أز ظورذنلعرعدعن يوق بولعدذ       . ماثغاندةك مئثعص تذرعدذ     ةنع ظ دذ     . ي ة اهللا تاظاال مذنداق دةي ظذ  : بذ هةقت
اتتعق تةؤرةيدذ    دذ   . آىندة ظاسمان ق اتتعق سةير قعلع اغالر ق وقعلعص    (ت ةنع زئمعننعث ظىستعدعن توزذص ي ي

دذ ذق    2( ()آئتع اغالر توغرذل ةندعن ت ذالر س ةن(ظ دعغانلعقع    ي داق بولع ث قان ث ظاقعؤعتعنع ع تاغنع
ةؤةتعص   (صةرؤةردعضارعم ظذالرنع آذآذم تالقان قعلعص     «سورايدذ، ظئيتقعنكع،   ) توغرذلذق ظاندعن شامالنع ظ

ورذيدذ ذنع س دذ. )ظ ة ظايالندذرع ذالرنع تىزلةثلعكك عزلعكنع  . ظ ة ظئض ذقنع، ن ة حوثقذرل ةردة ن ذ يةرل ظ
تىز          ) ةنع قعيامةت آىنعدة  ي(ظذ آىندة    ))3»آأرمةيسةن بعز تاغالرنع يوق قعلعمعز، زئمعننع ظوحذق، تىص
ةن  دذ (آأرعس االر بولماي اغ، دةرةخ، بعن دعغان ت ذص تذرع ذنع توس ةنع ظ ذالرنع )ي انالرنع(، ظ ةنع ظعنس ) ي

  )4(يعغعمعز، ظذالردعن بعر آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز) مةهشةرضاهقا(
 )دذر هةممة نةرسعنع صذختا ) بذ ا      ياراتقان اهللا نعث هىنعرع ة شذالرنعث ظأزعنعث آاتت ةنع ظةن  ي

  . اهللا هةممة نةرسعنع صذختا ياراتتع ؤة ظذنعثدا هئكمةتنع ظورذنالشتذردع. قذدرعتع بعلةن قعلعدذ
 ةؤةرداردذر ذق خ لعرعثالردعن تول علةرنعث قعلمعش ةن س ان  اهللا هةقعقةت ةرنعث قعلغ ةنع بةندعل  ي

اتاليدذ       . شلعرعنع بعلضىحعدذر ياخشع ؤة يامان ظع    . ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرع ياخشع بولسا، تولذق مذآاص
  . يامان بولسا، تولذق جازااليدذ

ان قعلعص مذنداق دئدع                ياخشع  : اهللا تاظاال شذ آىندعكع بةختلعكلةر ؤة بةختسعزلةرنعث هالعنع باي
اتقا ظئ دانراق مذآاص ةتادةرعشعدذظعش قعلغانالر قعلغان ياخشعلعقعدعن ظوب ة ق ذ هةقت ةن، :  ب ظعخالس بعل

  .  هةسسة ظةجعر بار، دةص بايان قعلدع10اهللا تاظاال يةنة بعر يةردة بعر ياخشعلعققا . دئضةنلعك بولعدذ دئدع
 دذ ةمعن بولع ة مذنداق دئضةن      ظذالر بذ آىندة قورقذنجعدعن ظ ة بعر ظايةتت وث ح :  اهللا تاظاال يةن

ذنح   ةتنعث (قورق ةنع قعيام عتعي المايدذ ) دةهش ذغا س ذالرنع قايغ ث )5( ظ عزآع، بعزنع شىبهعس
ظايةتلعرعمعزنع بذرمعالص حىشةندىرعدعغانالر بعزضة مةخصعي قالمايدذ، قعيامةت آىنع دوزاخقا تاشلعنعدعغان           

ادةم ياخشعمذ؟      ) اهللا نعث ظازابعدعن  (ظادةم ياخشعمذ؟ ياآع قعيامةت آىنع       دا آئلعدعغان ظ ظةمعن بولغان هال
دذر خ أرىص تذرغذحع عثالرنع آ عزآع، اهللا قعلمعش ثالر، شىبهعس اللعرعثالر ؤة )6( العغعنعثالرنع قعلع م

بالعلعرعثالر سعلةرنع بعزضة يئقعنالشتذرالمايدذ، صةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا قعلغان         
ذالر     دذ، ظ اؤاب بئرعلع علةص س ىن هةسس ةللعرع ظىح ةتنعث(ظةم ع) جةنن دة ظئس داق  (ل ظأيلعرع ةر قان ه

   )7(ظةمعن بولغان هالدا تذرعدذ) آأثىلسعزلعكتعن
                                                 

 .  ـ ظايةت43سىرة مةظارعج  )1(
 .  ـ ظايةتلةر10 ــــــ 9سىرة تذر  )2(
 .  ـ ظايةتكعحة107 ـــــ 105سىرة تاها  )3(
 .  ـ ظايةت47سىرة آةهف  )4(
 . ث بعر قعسمع ـ ظايةتنع103سىرة ظةنبعيا  )5(
 .  ـ ظايةت40سىرة فذسسعلةت  )6(
 .  ـ ظايةت37سىرة سةبةظ  )7(
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 ا عثالرغا يارعش ةقةت قعلمعش علةر ص لعنعدذ، س ةن تاش ىزع بعل ا ي انالر دوزاخق ش قعلغ ان ظع يام
علةر ة   جازالعنعس وق هالةتت ةلع ي ع ظةم داق ياخش ا هئحقان ةنع اهللا تاظاالغ ةن  .  ي ةللعرع بعل ان ظةم يام

أز ظةمةللعرعضة حىشلذق           ظذحراشقان ةقةت ظ  آعشع ياآع يامان ياخشع ظةمةللعرعنع بئسعص آةتكةن آعشع ص
  . سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. جازاغا تارتعلعدذ

* * * * * * *  
 !$yϑ̄Ρ Î) ßNö ÏΒé& ÷βr& y‰ç6 ôãr& U u‘ Ïν É‹≈yδ Ïο t$ ù#t7 ø9 $# “ Ï%©!$# $ yγtΒ §xm …ã& s!uρ ‘≅ à2 & óx« ( ßNö ÏΒ é&uρ ÷β r& tβθä.r& zÏΒ 

tÏϑÏ=ó¡ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÷βr& uρ (# uθè= ø?r& tβ#uö à)ø9 $# ( Çyϑsù 3“y‰ tF÷δ$# $ yϑ̄Ρ Î*sù “Ï‰ tG ÷κu‰  ÏµÅ¡øuΖ Ï9 (  tΒuρ ¨≅ |Ê ö≅ à)sù !$ yϑ̄Ρ Î) O$ tΡ r& 

zÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊄∪ È≅ è% uρ ß‰ ôϑut ù: $# ¬! ö/ä3ƒÎ ã y™  ÏµÏG≈tƒ#u $ pκtΞθèùÍ ÷ètG sù 4 $ tΒ uρ y7š/ u‘ @≅ Ï≈tóÎ/ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷ès? ∩⊂∪  

ةد  ( ع مذهةمم ع! ظ ةهةر «) ظئيتقعنك ذ ش ان ب ةتلعك قعلغ ةقةت اهللا هىرم ةن ص ة (م ةنع مةآك ي
دذر، ) مذآةررةمة ة نةرسة اهللا نعث مىلكع دذم، هةمم  مةن نعث صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذل

آعمكع هعدايةت تاصعدعكةن، ظذ ظأزعنعث صايدعسع . »مذسذلمانالردعن بولذشقا، قذرظان ظوقذشقا بذيرذلدذم
مةن صةقةت «ظئيتقعنكع، ) ظذنعثغا(سةن ) ظذنعث ؤابالع ظأزعضة بولعدذ(ظىحىندذر، آعمكع ظازعدعكةن 

مع هةمدذسانا اهللا غا خاستذر، اهللا جع«ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(. 92 ـ 91»ظاضاهالندذرغذحعالردعنمةن
ذالرنع ) قذدرعتعنع آأرسعتعص بئرعدعغان (سعلةرضة  ايدا (ظاالمةتلعرعنع آأرسعتعدذ، سعلةر ظ تونذش ص

دا  دعغان حاغ عل ) بةرمةي ةللعرعثالردعن غاص ان ظةم علةرنعث قعلغ ارعث س علةر، صةرؤةردعض تونذيس
  . 93ظةمةستذر

  ن بعلةن دةؤةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا اهللا غا ظعبادةت قعلعشقا ؤة قذرظا
دذ       كة بذيرذي داق دئيعش ذنع مذن رعص ؤة ظ ةؤةر بئ ة خ اال صةيغةمبعرعض ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ع (. ب ظ

ذ شةهةر ) ظئيتقعنكع! مذهةممةد ةنع مةآكة مذآةررةمة (مةن صةقةت اهللا هىرمةتلعك قعلغان ب نعث ) ي
دذم  قا بذيرذل ادةت قعلعش ارعغا ظعب ةن     صةرؤةردعض داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ةد (:  ب ع مذهةمم ! ظ

ةؤمعثنعث مذشرعكلعرعغا   ظةضةر سعلةر مئنعث دعنعمدعن ضذمانلعنعدعغان      ! ظع ظعنسانالر  «ظئيتقعنكع،  ) ق
ئكعن مةن سعلةرنع   ةن، ل ذتلعرعثالرغا مةن حوقذنمايم ذؤاتقان ب ع قويذص حوقذن بولساثالر، سعلةرنعث اهللا ن

  . ))1»ان اهللا غا ظعبادةت قعلعمةن، مةن مأمعنلةردعن بولذشقا بذيرذلدذمقةبزع روه قعلعدعغ
 ةهةر ذ ش ان ب ةتلعك قعلغ ة (اهللا هىرم ة مذآةررةم ةنع مةآك ث   )ي ةهةر اهللا تاظاالنع ذ ش ةنع ظ  ي

  . هأرمةتلعك قعلعشع بعلةن شةرعظةت جةهةتتعنمذ ؤة قةدعر ـ قعممةت جةهةتتعنمذ هأرمةتلعك قعلدع
ذخارع   ام ب ان        ظعم ةتهع بولغ ة ص ذمادعن مةآك ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ذ هةقت لعم ب ؤة مذس

دع ةت قعل داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دة مذن دة  «: آىن ان آىن ذ شةهةر مةآكعنع اهللا ظاسمان ؤة زئمعن ياراتق ب
. كتذر ظذ شةهةر اهللا نعث هأرمةتلعك قعلعشع بعلةن تاآع قعيامةت آىنعضعحة هأرمةتلع           . هأرمةتلعك قعلدع 

ظذ شةهةرنعث تعكعنع حئصعلمايدذ، هايؤانلعرع ظوؤالنمايدذ، حىشىص قالغان نةرسعنع مةخسذس تةيعنلةص               
  . بذ شةهةرنعث ظوت ـ حأصلعرع يولذنمايدذ. قويغان آعشعدعن باشقعسع ظالمايدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت104سىرة يذنذس  )1(
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 دذر ث مىلكع ة اهللا نع ة نةرس ارعدذر  هةمم ةهةرنعث صةرؤةردعض ذ ش ذ، ب ةنع ظ عنعث .  ي ة نةرس هةمم
  . ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر. ةرؤةردعضارع ؤة صادعشاهعدذرص

 مةن مذسذلمانالردعن بولذشقا     يةنع اهللا نع بار ؤة بعر دئضىحعلةردعن، ظعخالسمةنلةردعن، اهللا نعث 
  ). بولذشقا بذيرذلدذم(ظةمرعضة بويسذنغذحعالردعن ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعالردعن 

 قا بذيرذ ذرظان ظوقذش دذمق كة      ل كة ؤة يةتكىزىش ذص بئرعش ذرظاننع ظوق ة ق ةنع آعشعلةرض  ي
دذ         ). بذيرذلدذم( ة مذنداق دةي ان          !) ظع مذهةممةد   (: اهللا تاظاال بذ هةقت بذبولسا ساثا بعز ظوقذص بئرعؤاتق

عرظةؤن قعسسعسعنع     )1( ظايةتلةردذر ؤة هئكمةتلعك قذرظاندذر   ظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن ساثا مذسا ؤة ص
  .  يةنع مةن يةتكىزضىحع ؤة ظاضاهالندذرغذحعمةن))2عق ظاساستا ظوقذص بئرعمعزهةقل
 الع (آعمكع هعدايةت تاصعدعكةن، ظذ ظأزعنعث صايدعسع ظىحىندذر، آعمكع ظازعدعكةن ذنعث ؤاب ظ

 يةنع ظأزلعرعنعث »مةن صةقةت ظاضاهالندذرغذحعالردعنمةن«ظئيتقعنكع، ) ظذنعثغا(سةن ) ظأزعضة بولعدذ
ةؤم تعدعكع       ق ث ظىس ارةت ظأزلعرعنع تعن ظعب ةيغةمبةرلعكنع يةتكىزىش ذالرغا ص اهالندذرغان، ظ نع ظاض

ةيغةمبةرلةر مةن ظىحىن ظىلضعدذر              ظذالرنعث  . مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلغان ؤة ظةهدعلعرعضة ظعخالس قعلغان ص
  . ظىممةتلعرعدعن هئساب ظئلعشقا اهللا آئصعلدذر

د   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت تذر  : ذب ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس ث . س بعزنع
ةقةت     )3( مةسظذلعيعتعمعز هئساب ظئلعشتذر     ظاضاهالندذرغذحعسمةن،  ) ظذالرنع اهللا نعث ظازابعدعن      (سةن ص

  . ))4اهللا هةممة نةرسعنع تةسةررذص قعلغذحعدذر
) ا خاستذر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد ةنع جعمع هةمدذسانا اهللا غ  بعرةرنع ظازابلعماقحع    ي

ا      دعغان اهللا غ اآعت تذرغذزغاندعن آئيعن ظازابالي ذنعث زعيعنعغا ص ذنعثغا ظاضاهالندذرذش بئرعص ظ بولسا، ظ
  ! بارلعق هةمدذساناالر بولسذن

   .اهللا تاظاالغا معثالرحة شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة نةملعنعث تةصسرع توضعدع

                                                 
 .  ـ ظايةت58سىرة ظال ظعمران  )1(
 .  ـ ظايةت3سىرة قةسةس  )2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد  )3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة هذد  )4(
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بعز ظابدذلالهنعث يئنعغا : عد يةآرةبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعمام ظةهمةد، مةظ
 $Ο آئلعص ظذنعثدعن بعزضة û¡Û  ظذنع مةندعن ظةمةس، :  قئتعم ظوقذص بئرعشعنع سورعدذق، ظذ200 نع

ز ظاندعن بع.  دئدعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظأضةنضةن آعشع يةنع خةبباب ظعبنع ظةرةتتعن سوراثالر،
  .خةبباب ظعبنع ظةرةتنعث يئنعغا آةلدذق، خةبباب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذ سىرعنع بعزضة ظوقذص بةردع

ijk  

 $Ο û¡Û ∩⊇∪ y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9 $# ÈÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ (#θè= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã ÏΒ Î* t7 ¯Ρ 4 y›θãΒ šχ öθ tã öÏù uρ Èd,ys ø9 $$Î/ 

5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) šχ öθ tãö Ïù Ÿξtã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_ uρ $ yγn= ÷δ r& $Yè u‹Ï© ß#Ïè ôÒtG ó¡o„ Zπx Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷]ÏiΒ 

ßx În/ x‹ãƒ öΝèδ u !$ sΨö/ r&  Ä ÷∏tG ó¡ o„uρ öΝèδ u !$|¡ÏΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ% x. zÏΒ tÏ‰ Å¡ø ßϑ ø9$# ∩⊆∪ ß‰ƒÍ çΡuρ βr& £ßϑ ¯Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# 

(#θà ÏèôÒçG ó™ $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ ßγ n= yèøg wΥuρ Zπ £ϑ Í←r& ãΝ ßγn= yè ôftΡ uρ šÏOÍ‘ üθ ø9$# ∩∈∪ z Åj3yϑ çΡ uρ öΝçλ m; ’Îû ÇÚö‘ F{$# y“ Í çΡuρ 

šχ öθ tãö Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθãΖ ã_ uρ Νßγ ÷ΨÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘ x‹ øt s† ∩∉∪    
  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

Ǡȕمعم، سن ،1.  ظايةتلعرعدذر) ع قذرظانيةن(بذ، روشةن آعتاب2.  ظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن ساثا
عرظةؤن  .3مذسا ؤة صعرظةؤن قعسسعسعنع هةقلعق ظاساستا ظوقذص بئرعمعز  ) معسعر (شىبهعسعزآع، ص

يةنع (هةددعدعن ظاشتع، ظاهالعسعنع بألةآلةرضة بألىص، ظذالردعن بعر تاظعصة ) زومعضةرلعكتة(زئمعنعدا 
وزةك قعلدع نع  )بةنع ظعسراظعل  ألتىرىص، قعزلعرعنع .  ب ذللعرعنع ظ ذالردعن ظوغ خعزمةتكة سئلعش (ظ

وزةك ) معسعر (بعز  .4تعرعك قالدذردع، صعرظةؤن هةقعقةتةن بذزغذنحعالردعن ظعدع ) ظىحىن دا ب زئمعنع
ن ؤة قعلعنغانالرغا مةرهةمةت قعلعشنع ظعرادة قعلعمعز، ظذالرنع يولباشحعالردعن قعلعشنع، ظذالرنع صعرظةؤ

 قذؤؤةتكة ـظذالرنع معسعر زئمعنعداآىح  . 5ؤارعس قعلعشنع ظعرادة قعلعمعز) مىلكعضة(ظذنعث قةؤمعنعث 
ة،  ز صعرظةؤنض اقحعمعز، بع ة قعلم رع(ظعض ذالر ) ؤةزع ذنعغا ظ ذالرنعث قوش ا ؤة ظ وزةك (هامانغ ةنع ب ي

انالر عنع ) قعلعنغ دعغان نةرس ن قورقع عرغا (دع راظعلنع معس ةنع ظعس ةنع ب نع ي أآىمران قعلعش ) ه
  . 6آأرسعتعمعز

ظايةت  88        قةسةس                  سىرة                    عدة نازعل بولغانآكمة
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مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤن هةققعدعكع خةؤةر ؤة اهللا تاظاالنعث ظذ ظعككعسع هةققعدة 
  نئمعنع ظعرادة قعلغانلعقع توغرعسعدا

دع  دا سأزلعنعص ظأتىل دة يذقعرع لعرع هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع اب . ظ ذ، روشةن آعت ب
ذرظان( ةنع ق دذر) ي ةقعقعي ظعشالرنع   ظايةتلعرع ان، ه ةنعلعرع روشةن بولغ ذ سأزلعرع ظوحذق، م ةنع ب  ي

ظاشكارا بايان قعلعدعغان، بذنعثدعن بذرذن بولغان ؤة آةلضىسعدة بولماقحع بولغان نةرسعلةرنعث ظعلمعنع                 
  . ظئحعص بئرعدعغان آعتاب قذرظاننعث ظايةتلعرعدذر

 ؤة صعرظةؤن قعسسعسعنع هةقلعق ظاساستا ظوقذص بئرعمعزظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن ساثا مذسا 
ة   ان قعلعص بئرعمعز    : مذنداق دئضةن   اهللا تاظاال بذ هةقت ةنع بعز  ))1ساثا ظةث حعرايلعق قعسسعنع باي  ي

دةك، ؤة         أرىص تذرغان ذنع آ ةن ظ ذددع س ئتع، خ أز ص عنع ظ ةرلعكتة (قعسس ازعر    ) زومعض تعدة ه ذنعث ظىس ظ
  .بئرعمعزبولغاندةك ساثا سأزلةص 

 عرظةؤن عزآع، ص عر (شىبهعس تع ) معس دعن ظاش دا هةددع دع    زئمعنع انحعلعق قعل ذ يوغ ةنع ظ .  ي
تع  دعن ظاش دع ؤة حئكع ذق قعل ألىص . تةآةببذرل ة ب عنع بألةآلةرض ن ظاهالعس ذ زئمع ذالرنع ظ ةنع ظ  ي

  . عغان ظعشقا سالدعضذرذصصعالرغا بألىص، هةر ضذرذصصا ظادةملةرنع ظأزلعرعنعث تذرمذشتعكع ظعشلعرعدعن خال
 نع بوزةك قعلدع ) ظعسراظعل ظةؤالدعنع(ظذالردعن بعر تاظعصة     ةنع ظعسراظعل ظةؤالدعنع بوزةك  ي
دع دع   . قعل ةث ياخشع آعشعلعرعدعن ظع لعرعنعث ظ ا زامانداش ذ ؤاقعتت ذالر ش ذحعغا  . ظ ة ظ ذالرنعث ظىستعض ظ

دع       أآىمران قعل اهنع ه ذ صادعش عز ب ا، شةصقةتس ان تةرس ذ ظ . حعقق االتتع   ظ الرغا س ار ظعش ةث ناح . ذالرنع ظ
ة  ذالرنع آئح ارام   -ظ ذالرغا ظ ئلعص، ظ لعرعغا س تعدعكعلةرنعث ظعش ول ظاس لعرعغا ؤة ق أز ظعش دىز ظ  آىن

أز        . بةرمةيتتع  عرظةؤن ؤة ظذنعث دألعتعنعث، ظ ة آئلعص ظذالرغا ظاهانةت قعلعش ؤة آةمسعتعش ظىحىن ص يةن
ةؤةبحع بول   عغا س االك بولذش ةن ه ع بعل عدعن    قول ذص قئلعش ذالردعن تذغذل ث ظ ذل بالعنع ر ظوغ دعغان بع ع

ألتىرةتتع        ذللعرعنع ظ ذالرنعث ظوغ ادةملعرع ظ ةملعكعتعنعث ظ ذنعث م عرظةؤن ؤة ظ ذص، ص ع  . قورق قعزلعرعن
دذراتتع     ةؤالدعنعث        . خعزمةتكة سئلعش ظىحىن تعرعك قال عرظةؤن بذ بالعدعن ساقلعنعش ظىحىن ظعسراظعل ظ ص

  . شكة بذيرذق قعلدعظةرآةآلعرعنع ظألتىرى
دذ     ةظةت قعلماي عز مةنص ةش هةرض ةزةر ظةيل دعردعن ه ةن تةق ىتىلىص آةتك ث  . ص ع، اهللا تاظاالنع حىنك

شذنعث ظىحىن   . هةر بعر ؤاقعتنعث هأآمع بولعدذ        . بةلضعلعضةن ؤاقتع آةلسة، ظذ هةرضعز آئحعكتىرىلمةيدذ       
دذ  داق دةي اال مذن ز : اهللا تاظ عر(بع وزةك قعل ) معس دا ب رادة زئمعنع نع ظع ةت قعلعش ا مةرهةم عنغانالرغ

ةؤمعنعث  ذنعث ق عرظةؤن ؤة ظ ذالرنع ص ؤارعس ) مىلكعضة (قعلعمعز، ظذالرنع يولباشحعالردعن قعلعشنع، ظ
 قذؤؤةتكة ظعضة قعلماقحعمعز، صعرظةؤنضة؛ -زئمعنعدا آىح ) معسعر(ظذالرنع . قعلعشنع ظعرادة قعلعمعز

وزةك قعلعنغانالر ( ظذالر هامانغا ؤة ظذالرنعث قوشذنعغا ) ؤةزعرع( ةنع ب دعغان نةرسعنع ) ي دعن قورقع
اهللا تاظاال هةقعقةتةن ظذنع ظذالرغا  . آأرسعتعمعز) يةنع بةنع ظعسراظعلنع معسعرغا هأآىمران قعلعشنع (

  . آأرسةتتع
دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةؤمنع : اهللا ب وزةك قعلعنغان ق ةنع ظعسراظعلنع(ب ةنع ب بعز بةرعكةتلعك ) ي

. ؤارعس قعلدذق  ) يةنع هةممة تةرةصكة(زئمعنعنعث شةرق تةرةصلعرعضة ؤة غةرب تةرةصلعرعضة ) شام(ن  قعلغا
ع          ق ؤةدعس ان حعرايلع ذالرغا قعلغ ارعنعث ظ ىن، صةرؤةردعض انلعقعلعرع ظىح ةؤرع قعلغ ةؤالدع س راظعل ظ ظعس

ةنع  ( نع ؤة ياسعغان   )يةنع ظعمارةتلعرع  (تولذق ظعشقا ظاشتع؛ صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث سالغانلعرع          ي
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3 سىرة يىسىف )1(
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اغلعرع ؤة ظئكعنزارلعقلعرع ران قعلدذق) ب ةنع ظعسراظعلغا معراس )1( نع ؤةي شذنداق قعلعص ظذالرنع ب
ةردذق ىح ))2قعلعص ب عرظةؤن ظأزعنعث آ رادة  - ص ةن مذسا ظةلةيهعسساالمدعن قذتذلذشنع ظع ذؤؤعتع بعل  ق

 ظذنع ظعجرا قعلشتا يئثعلعص قالمايدعغان بىيىك       قعلدع، ظأزع بةلضعلعضةن ظعشقا خعالصلعق قعلمايدعغان،     
دع        ايدا بةرمع ذنعثغا ص ع ظ ذ قعلمعش عرظةؤننعث ظ ةن ص ذدرعتع بعل ث ق اه اهللا تاظاالنع ةلكع، اهللا . صادعش ب

عرظةؤننعث مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قولعدا هاالك بولذشع         . تاظاالنعث ظذ هأآمع ظعجرا قعلعندع      ظةزةلدعن ص
  . ضة ظاشتعصىتىلضةن بويعحة ظةمةل

 * * * * * * *  
 !$ uΖ øŠxm ÷ρr&uρ #’n< Î) ÏdΘé& # y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒÎ* sù ÏM ø½z Ïµø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9r' sù ’ Îû ÉdΟ uŠø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$sƒ rB Ÿω uρ þ’ ÏΤ u“ øt rB ( $̄Ρ Î) 

çνρ–Š!#u‘ Å7 ø‹ s9Î) çνθè= Ïæ% y ùρ š∅ÏΒ šÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩∠∪ ÿ…çµ sÜ s) tG ø9$$ sù ãΑ#u šχ öθ tãö Ïù tβθà6u‹ Ï9 óΟ ßγs9 # xρß‰ tã 

$̧Ρ u“ xm uρ 3 χ Î) šχ öθ tã ö Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑ èδ yŠθãΖ ã_ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ↔ ÏÜ≈yz ∩∇∪ ÏM s9$s% uρ ßN r&u øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù 

ßN § è% & ÷tã ’Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθè= çFø)s? # |¤ tã β r& !$ sΨ yèxΖ tƒ ÷ρr& …çν x‹ Ï‚ −G tΡ #V$ s!uρ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã ãèô±o„ ∩∪  
دىردذقكع ةن بعل ام بعل ذنعث زعيانكةشلعككة  «؛مذسانعث ظانعسعغا ظعله تكعن، ظ مذسانع ظئمع

هاالك (تاشلعغعن، ظذنع ) يةنع نعل دةرياسعغا(دةرياغا ) ساندذققا سئلعص(ظذحرعشعدعن قورقساث، ظذنع 
رعمعز ؤة ظذنع قايغذرمعغعن، ظذنع ساثا حوقذم قايتذ) ظذنعث صعراقعدعن(قورقمعغعن، ) بوالرمعكعن دةص

صعرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر مذسانع ظاقعؤةت ظأزلعرعضة دىشمةن، ؤة  .7»صةيغةمبةرلةردعن قعلعمعز 
شىبهعسعزآع، صعرظةؤن، هامان . سىزىؤالدع) نعل دةرياسعدعن(قعلعش ظىحىن ) نعث مةنبةسع(خاصعلعق 

ا ؤة ساثا  )بذ باال («: صعرظةؤننعث ظايالع  .8ؤة ظذالرنعث قوشذنلعرع خاتاالشقان ظعدع  ذرع، ماث  آأزن
اللعق( ةنع خذش ذل ) ي ذنع ظوغ اآع ظ ةتكىزةر ي ايدا ي ة ص ذ بعزض ةلكع ظ ةثالر، ب ذنع ظألتىرم بولسذن، ظ

صعرظةؤننعث ؤة ظذنعث ياردةمحعلعرعنعث هاالآعتعنعث مذسانعث (هالبذآع، ظذالر . دئدع» قعلعؤاالرمعز
  .9ظذقمايتتع) قولعدا بولعدعغانلعقعنع

   ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعغا تةدبعر قوللعنعشنع ظعلهام قعلعش توغرعسعدامذسا

ةؤالدعنعث ظوغذللعرعنع آأص ظألتىرىؤةتكةن، بذنعث                عرظةؤن ظعسراظعل ظ تارعخحعالرنعث ظئيتعشعحة ص
 بعلةن قعبتعالر ظعسراظعل ظةؤالدعنعث زور تىرآىمدة ظألتىرىشتعن ظذالرنعث ظةرلعرع قالماي ظذالر قعلعدعغان            

ةهؤال داؤام    : ظذالر صعرظةؤنضة . جاصالعق ظعشالر ظأزلعرعنعث ظىستعلعرعضة يىآلعنعشعتعن قورققان  ظةضةر بذ ظ
ةيدذ   ألىص تىض وثلعرع ظ ذالرنعث ح ة، ظ دذ . قعلعؤةرس ذللعرع ظألتىرىلع ةرلعرع  . ظوغ اللعرع ظ ذالرنعث ظاي ظ

  . زضة قالعدذ، دئدعقعلعدعغان ظعشالرنع قعاللعشع مذمكعن ظةمةس، شذنعث بعلةن ظعشالر بع
اردع،                   ألتىرىص، بعر يعل ظألتىرمةسلعككة بذيرذق حعق عرظةؤن ظوغذلالرنع بعر يعل ظ شذنعث بعلةن ص

مذسا ظةلةيهعسساالم بولسا ظألتىرىلعدعغان     . هارذن ظةلةيهعسساالم ظوغذلالر ظألتىرىلمةيدعغان يعلع تذغذلدع    
دع ذنعثغا مةسظذل قعلعنغان . يعلع تذغذل عرظةؤننعث ب ار ظعدع ص ادةملعرع ب الالرنع .ظ انعلعرع ظاي تذغذت ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت137 سىرة ظةظراف )1(
  . ـ ظايةت59 سىرة شذظةرا )2(
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ذراتتع  ىرىص ت االتتع    . تةآش ا ظ ذنع تعزعمغ ة، ظ ةنلعكعنع آأرس دار ظعك ث هامعل ذالر آعمنع ذت  . ظ ذنعث تذغ ظ
  . ؤاقتع بولغاندا ظذنعثغا صةقةت قعبتع ظايالالرال تذغذت ظانعسع بوالتتع

اي   ذنعثغا حئقعلم ذالر ظ ا، ظ ز تذغس ال قع ذ ظاي ةر ظ ذ  ظةض ة ش ا ظةن ذل تذغس ةر ظوغ ةتتع، ظةض  آئت
  ! اهللا ظذالرنع رةسؤا قعلعؤةتسذن. قاسساصالر قوللعرعغا بعلةنضةن صعحاقالرنع ظئلعص ظذنع ظألتىرىؤئتةتتع

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسع مذساغا هامعلدار بولغاندا، ظذنعثدا هامعلدارلعقنعث ظاالمةتلعرع         
دا ظذنعث      .  هامعلدار ظعكةنلعكعنع بعلةلمعدع تذغذت ظانعلعرع ظذنعث . آأرىلمعدع ئكعن، ظذ مذسانع تذغقان ل

  . ظألتىرىلعشعدعن قاتتعق قورقذص ناهايعتع تعت ـ تعت بولدع ؤة بالعسعغا بةك ظعحع ظاغرعدع
ادةم ظذنع ياخشع آأرىص قاالتتع         ة ظذنع     . مذسا ظةلةيهعسسامنع آأرضةن ظ ةبعظعي ؤة دعنعي جةهةتت ت

ادةم   ةن ظ ع آأرض ذرياخش دذ  .  بةختلعكت داق دةي اال مذن ةتنع     : اهللا تاظ ان مذهةبب تعن بولغ ةن تةرةص اثا م س
  .))1سالدعم

  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤننعث ظأيعدعكع تةربعيةسع توغرعسعدا
ؤعش           اتتعق تةش ذنعث ق ذص، ظ عدعن قورق لعككة ظذحرعش ع زعيانكةش االمنعث ظانعس ا ظةلةيهعسس مذس

ام بولدع، دعلعغا      قعلعص تذرغان حاغدا خذددع     اهللا تاظاال ظئيتقاندةك نئمة قعلعشع توغرعسعدا آأثلعضة ظعله
دذردذقكع، . آةحتع، قةلبعضة مةلذم بولدع    ةن بعل ام بعل تكعن، «مذسانعث ظانعسعغا ظعله مذسانع ظئمع

) يةنع نعل دةرياسعغا(دةرياغا ) ساندذققا سئلعص(قورقساث، ظذنع ظذنعث زعيانكةشلعككة ظذحرعشعدعن 
قايغذرمعغعن، ظذنع ساثا ) ظذنعث صعراقعدعن (قورقمعغعن، ) هاالك بوالرمعكعن دةص (تاشلعغعن، ظذنع 

  . »حوقذم قايتذرعمعز ؤة ظذنع صةيغةمبةرلةردعن قعلعمعز
دا ظعدع  أيع نعل دةرياسعنعث قعرغعقع ةردع، مذسانعث ظانعسعنعث ظ ىز ب ذ ظعش مذنداق ي ذ بعر . ب ظ

ظةضةر  . ظذ مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظئمعتةتتع      . نعث ظىستعضة ظورذنالشتذردع     ساندذقنع ياسعتعص ظذنع دةريا   
ئلعص بئرعص ظذنع           ادةم آعرعص قالسا، ظذ مذسانع دةريانعث قعرغعقعغا ظ رةر ضذمانلعق ظ ظذنعث يئنعغا بع

ع        ذص بئرةتت ا قوي اغالص دةرياغ ةن ب ا بعل ر ظارغامحعغ اندذقنع بع ئلعص، س اندذققا س ع س ع  . هئلعق ر آىن بع
عث ظأيعضة بعر ظادةم آعردع، ظذنعث مذسانع ظذقذص قالماسلعقع ظىحىن ظانعسع مذسانع ظئلعص بئرعص                 ظذن

دع      ان ظع ذص قالغ نع ظذنت اغالص قويذش اندذقنع ب رعص، س ذص بئ ا قوي ئلعص دةرياغ اندذققا س ة شذ س ذ . يةن س
ةر ظذنع               أتتع، آئنعزةآل ادعن سىزعؤئلعص    ساندذقنع ظئقعتعص ظاصعرعص صعرظةؤننعث ظأيعنعث ظالدعدعن ظ دةري

ردع  ئلعص آع دعغا ظ عرظةؤننعث ظايالعنعث ظال ارلعقعنع بعلةلمعضةن  . ص ة ب دة نئم ةر ساندذقنع ظعحع آئنعزةآل
تع  ئلعص آئلعش دا ظ ذص      . هال تعن قورق كة قئلعش ذص ضةص ئحعص قوي ذرذن ظ دعن ب عرظةؤننعث ظايالع ذالر ص ظ

اال تذراتتع    حعرايلعق، بةك ظومبةك علغاندا ساندذق ظئح . ظاحمعغان ظعدع  . اق، ظةث آئلعشكةن بعر ظوغذل ب
ذ             ذ ب ة ش الدع، ظةن ةببعتعنع س ث مذه ذ بالعنع ة ب ذنعث قةلبعض ا اهللا ظ ان ؤاقعتت ا قارعغ ذ بالعغ ال ب ذ ظاي ظ
ظايالنعث بةختلعك بولغانلعقعدعندذر ؤة اهللا بذ ظايالنعث ظعززةتلعك بولذشعنع، ظئرعنعث بةتبةخت بولذشعنع        

   .ظعرادة قعلغان ظعشتذر
صعرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر مذسانع ظاقعؤةت ظأزلعرعضة : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 مذهةممةد ظعبنع     سىزىؤالدع ) نعل دةرياسعدعن (قعلعش ظىحىن ) نعث مةنبةسع (دىشمةن ؤة خاصعلعق 
ةتتعكع     : ظعسهاق ؤة باشقعالر    اقعؤةت “ الم”بذ ظاي لةتنع بعلدىرىش ظىحىن    ظذ ظعل  ،عدعغان المدذر  بعلدىر نعظ

ةتنعث تاشقع   . حىنكع، ظذالر شذ ساندذقنع سىزىؤئلعشنع ظعرادة قعلمعغان ظعدع، دئدع        . آةلضةن ظةمةس  ظاي
                                                 

  . ـ ظايةت39 سىرة تاها )1(
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وق          ةك ي دة ش ذن ظعكةنلعكع ة ظذيغ ةن سأزض ذالر دئض ذنعث ظ اق ظ ة قارعس ةتنعث  . مةنعسعض ئكعن، ظاي ل
  . لذص هئسابلعنعدذظعللةت ظىحىن آةلضةن بو“ الم”مةنعسعضة قارايدعغان بولساق، 

علع      : حىنكع، ظذنعث مةنعسع   قنعث مةنبةسع  اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظذالرغا دىشمةن ؤة خاص
ذالر ىن ظ ش ظىح االمدعن   غاقعلع ا ظةلةيهعسس ذالرنعث مذس ذ ظ دع، ب دعر قعل نع تةق اندذقنع سىزىؤئلعش  س

تة آى     ةنلعكعنع ظعصادعلةش عز ظعك ة، صايدعس ث بعمةن دذ  قورققانلعقعنع ل بولع ىك دةلع ىن اهللا  . حل ذنعث ظىح ش
  . شىبهعسعزآع، صعرظةؤن، هامان ؤة ظذالرنعث قوشذنلعرع خاتاالشقان ظعدع: تاظاال مذنداق دةيدذ

 ةنع خوشاللعق (آأز نذرع ماثا ؤة ساثا ) بذ باال («: صعرظةؤننعث ظايالع ظئيتتعكع بولسذن ) ي
ةثالر  ذنع ظألتىرم ةن   ظ انع آأرض عرظةؤن مذس ةنع ص عدعن       ي ذص قئلعش دعن بول راظعل ظةؤالدع ذنعث ظعس دة ظ

صعرظةؤننعث ظايالع يةنع مذزاهعمنعث قعزع ظاسعية مذسا توغرعسعدا   . قورقذص ظذنع ظألتىرعؤةتمةآحع بولعدذ   
مذسانع هعماية قعلعدذ، ظذنع صعرظةؤنضة ياخشع قعلعص      .  تارتعش قعلعشقا باشاليدذ   -صعرظةؤن بعلةن تاالش    

دذظاسعية . آأرسعتعدذ داق دةي اال(: مذن ذ ب ذرع ) ب أز ن ا ؤة ساثا آ اللعق(ماث ةنع خوش  بولسذن) ي
ظعش  . سئنعث ظذنع قالدذرذشتا خالعغعنعثنع دئمعسةم مئنعث ظذنع قالدذرغذم يوق     : صعرظةؤن مذنداق دةيدذ 

  . ظةمةلعيةتتة شذنداق بولدع
صعرظةؤن مذسانعث قولع  . قعلدعاهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث سةؤةبع بعلةن ظاسعيةنع هعدايةت         

دع ةن هاالك قعل دذ. بعل داق دةي اال مذن ةتكىزةر : اهللا تاظ ايدا ي ة ص ذ بعزض ةلكع ظ ة ب ةن ظاسعيةض  هةقعقةت
ظذنعث سةؤةبع بعلةن ظذنع جةننةتكة   . اهللا ظذنع ظذنعث دةؤعتع بعلةن هعدايةت قعلدع. ظذنعث صايدعسع تةضدع 

  . ظورذنالشتذردع
ذل ق ذنع ظوغ اآع ظ ؤاالرمعزي دع علع ةت قعل اال قعلعص بئقعؤئلعشنع نعي ةنع ظاسعية مذسانع ب .  ي

دذ : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   . حىنكع، ظذنعث صعرظةؤندعن ظوغذل بالعسع يوق ظعدع        هالبذآع ظذالر ظذقماي
دع    ةت هئكمةتلعرع ىك ؤة نعهاي ث بىي ةن اهللا تاظاالنع ع بعل انع سىزىؤئلعش ث مذس ذالر ظأزلعرعنع ةنع ظ ن، ي

  .آةسكعن دةلعللةردعن نئمعلةرنع ظعرادة قعلغانلعقعنع بعلمةيدذ
 * * * * * * *  

 yx t7ô¹ r& uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4 y›θãΒ % ¸ñ Í≈ sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ” Ï‰ö7 çFs9 Ïµ Î/ Iω öθs9 βr& $sΨ ôÜ t/§‘ 4’ n? tã $ yγÎ6 ù= s% 

šχθä3 tG Ï9 zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ ôM s9$s% uρ ÏµÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Áè% ( ôN u ÝÇ t7 sù Ïµ Î/ tã 5= ãΖ ã_ öΝèδ uρ Ÿω šχρã ãèô±o„ 

∩⊇⊇∪ * $ sΨøΒ § xm uρ Ïµ ø‹n= tã yì ÅÊ# u yϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% ôM s9$ s)sù ö≅ yδ ö/ä3 —9ßŠr& #’ n?tã È≅ ÷δ r& ;MøŠ t/ … çµtΡθè= à õ3tƒ öΝ ä3s9 öΝèδ uρ …çµ s9 

šχθßs ÅÁ≈ tΡ ∩⊇⊄∪ çµ≈ tΡ ôŠyŠu sù #’ n< Î) Ïµ ÏiΒé& ó’ s1 § s) s? $ yγãΨ øŠtã Ÿω uρ šχ u“ ós s? zΟ n= ÷è tG Ï9 uρ χ r& y‰ ôã uρ «! $# A,xm £Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδ unY ò2r& Ÿω šχθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇⊂∪  
اثالص (مذسانعث ظانعسع   هوشعنع ـظةس ) مذسانعث صعرظةؤننعث قولعغا حىشىص قالغانلعقعنع ظ

ث آأثلعنع ظعشةنضىحعلةردعن بولذشع ظىحىن، ظذنع) ظذنعث اهللا نعث بالعنع قايتذرذش ؤةدعسعضة(يوقاتتع، 
ظانعسع مذسانعث . 10خاتعرجةم قعلمعغان بولساق، ظذ بالعنع ظاشكارعالص قويغعلع تاس قالغان ظعدع 

هةمشعرعسع مذسانع يعراقتعن . دئدع» مذساغا ظةضةشكعن) خةؤةرنع ظذقذش ظىحىن(«: هةمشعرعسعضة
ظعلضعرع مذسانع سىت ) نظأز ظانعسع آئلعشتع(. 11تونذمايتتع) ظذنع(هالبذآع، ظذالر . آأرىص تذردع
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سعلةرضة مذسانع باقعدعغان «: ظةمضىزضىحع ظايالالرنعث ظئمعتعشعدعن توستذق، مذسا نعث هةمشعرعسع
دذ  دع » ظوبدان بعر ظاظعلعنع آأرسعتعص قويايمذ؟ ظذالر مذسانع ظعخالس بعلةن باقع ظانعسعنعث  .12دئ

 ظعكةنلعكعنع بعلعشع ظىحىن بعز مذسانع خذشال بولذشع، قايغذرماسلعقع ؤة اهللا نعث ؤةدعسعنعث هةق
  .13بعلمةيدذ) اهللا نعث ؤةدعسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع( ظذنعثغا قايتذردذق، لئكعن ظعنساالرنعث تولعسع 

  مذسانعث ظانعسعنعث قاتتعق قايغذرذشع ؤة مذسانعث ظأز ظانعسعغا قايتذرذلذشع توغرعسعدا
ئقعص آةتكةنلعكعنع بعلعص ظةس           مذسانعث ظانعسعنعث      اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    ادا ظ  -ظوغلعنعث دةري

دذ   ةؤةر بئرع دعن خ عنع يوقاتقانلعقع ةير،      . هوش ع جذب ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم اس، مذجاهع ع ظابب ظعبن
دذ            ةتادة ؤة باشقعالر مذنداق دةي ةقةت مذسانع     : ظةبذظذبةيدة، زةههاك، هةسةنبةسرع، ق ظذنعث آاللعسعغا ص

ظذنعث اهللا نعث (:  اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ.ث ظعشلعرعدعن هئح ظعش آعرمةيتتعظويالشتعن باشقا، دذنيانع 
أثلعنع خاتعرجةم قعلمعغان ) بالعنع قايتذرذش ؤةدعسعضة  ذنعث آ ظعشةنضىحعلةردعن بولذشع ظىحىن، ظ

مذساغا «: ظانعسع مذسانعث هةمشعرعسعضة. بولساق، ظذ بالعنع ظاشكارعالص قويغعلع تاس قالغان ظعدع
اتتعق             دئدع» ةشكعنظةض  يةنع اهللا تاظاال ظذنع حعداملعق قعلعص آأثلعنع خاتعرجةم قعلمعغان بولسا، ق

 هةسرةتكة حأمضةنلعكتعن بعر ظوغذل بالعسع يوقاص آةتكةنلعكعنع ظاشكارعالص قويغعلع         -غةمضة، قايغذ   
بولغان قعزعنع بذيرذص    ظذ سعر ساقلعيالعغذدةك حوث  . ؤة ظأز هالعنع بعلدىرىص قويغعلع تاس قالغان ظعدع       

دع  داق دئ ذنعثغا مذن كعن «: ظ اغا ظةضةش ةؤةر    »مذس دعن خ كعن، ظذنعث ا حىش انعث ظعزعغ ةنع مذس  ي
ذققعن  انلعقعنع ظ ة بولغ ذنعث نئم لعرعدعن ظ الغعن، شةهةر ظةتراص ذ ظعش ظىحىن . ظ مذسانعث هةمشعرعسع ب

  . ظذ مذسانع يعراقتعن آأرىص تذردع: ظأيعدعن حعقتع
ع ظابب  ذنع : اسظعبن ر ظ ذردع بع أرىص ت دعن آ دذيان د. ، دةي أرىص  : مذجاهع راقتعن آ ذنع يع ذردع،ظ  ت

  .  دئدعنعثغا قاراشقا باشلعدع،خذددع ظذ مذسا بعلةن آارع يوقتةك سةزدىرمةي ظذ: قةتادة. دةيدذ
اهنعث         ذ صادعش دع، ب ورذن ظال دعن ظ عرظةؤننعث ظأيع االم ص ا ظةلةيهعسس دع، مذس داق ظع ذ ظعش مذن ب

دذرعؤالغان حاغدا ظذنع ظئمعتعش                  ظايالع عرظةؤننعث قولعدعن قذتذل  مذساغا ظامراق بولذص قالغان ؤة ظذنع ص
ةردع  ا مذسانع ب دعكع ظئنعك ظانعالرغ ذ ظةمضعلع ظذنعمعدع . ظىحىن ظوردع ذالرنعث بعرعنعم دعن . مذسا ظ ظان

ةن         د بعل ةن ظىمع االر دئض علعص ق ال تئص رةر ظاي عص بع كة مذناس ذنع ظئمعتعش ذالر ظ ئلعص   ظ ا ظ ذنع بازارغ  ظ
. مذسانعث هةمشعرعسع ظذنع ظذالرنعث قولعدا آأرضةن حاغدا هةقعقعي ظةهؤالنع ظاشكارعالص قويمعدع    . حعقتع

  .ظذالرمذ بذ قعزنعث نئمة ظعش بعلةن يىرضةنلعكعنع سةزمعدع
)ظعلضعرع مذسانع سىت ظةمضىزضىحع ظايالالرنعث ظئمعتعشعدعن توستذق) ظأز ظانعسع آئلعشتعن 

بذ مذسانعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظعززةت ـ ظعكراملعق بولغانلعقع        . يةنع ظذنع ؤاقعتلعق هارام قعلدذق
دذر  أز ظانعسعدعن باشقا بعرعنع ظئمعشتعن ساقلعغانلعقع ظىحىن ذنع ظ اك ؤة . ؤة اهللا تاظاالنعث ظ حىنكع، ص

أز ظانعسعغا قايتذرذل      شذنداق  . ذشنعث سةؤةبع قعلغان ظعدع    يىآسةك اهللا بذنع ظذنعث ظئمعتعلعشع ظىحىن ظ
  . بولغاندا ظانعسع ظعلضعرعكع قورقذنحتعن خاتعرجةم بوالتتع

ةنلعكعنع    دة يىرض ةيرانلعق ظعحع زدةص ه ال ظع دعغان ظاي ذنع ظئمعتع ذالرنع ظ مذسانعث هةمشعرعسع ظ
ةندة ذالر «: آأرض ذ؟ ظ عتعص قويايم اظعلعنع آأرس ر ظ دعغان بع دان باقع ة مذسانع ظوب انع سعلةرض مذس

  . دئدع» ظعخالس بعلةن باقعدذ
دذ      دا ظذالر ظذنع تذتذص ظئلعص             مذسانعث   : ظعبنع ظابباس مذنداق دةي هةمشعرعسع بذ سأزنع قعلغان

دع   عكايةت قعل تعدعن ش رعص ظىس ذنعثغا . بئ ذالر ظ ةن   : ظ الس بعل انع ظعخ ةرنعث مذس ذ ظاظعلعدعكعل  ظ
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ذنعثغا آأيىن ةىباقعدعغانلعقعنع، ظ دعدعغانلعقنع، سةن ن ذالرغا. دعن بعلدعث؟ دئ ذالرنعث : هةمشعرعسع ظ ظ
شع ظذالرنعث صادعشاهنعث خذشاللعقعغا آأثىل بألضةنلعكع ؤة     ىظذنع ظعخالس بعلةن بئقعشع، ظذنعثغا آأيىن     

دع  ةنلعكعدذر، دئ ةظةتعنع آأزلعض اهنعث مةنص ةردع  . صادعش ذص ب عنع قوي انعث هةمشعرعس ذالر مذس ذ، . ظ ظ
ةن ظذالرنعث ظةزعيةت يةتكىزعشعدعن قذتذلذص ظذالر بعلةن مذسانع ظانعسعنعث        ظذالرغا بذ سأزنع قعلعش بعل    

اتتعق خذشال      . ظانعسع مذسانع ظئمعتعؤئدع، مذسا ظذنع ظةمدع   . يئنعغا ظئلعص آعردع   ظذالر بذنعث بعلةن ق
  . بولدع، خذش خةؤةر يةتكىزضىحع صادعشاهنعث ظايالعنعث يئنعغا قاراص آةتتع

عن  انعث ظانعس عية مذس ةتتع  ظاس ات آأرس ذنعثغا ظعلتعص ئلعص ظ اقعرتعص آ ة  . ع ح عية ظةمةلعيةتت ظاس
ةيتتع    ةنلعكعنع بعلم ع ظعك انعث ظانعس ذنعث مذس ذنعثغا     . ظ ىنال ظ ةنلعكع ظىح ذنع ظةمض انعث ظ راق مذس بع

ظاندعن ظاسعية ظذنعثدعن ظأزعنعث ظأيعدة تذرذص مذسانع ظئمعتعص بئرعشنع تةلةص       . نذرغذن مالالرنع بةردع  
ر، هذزذرعثعزدا تذرالمايمةن،   مئنعث ظئرعم ؤة بالعلعرعم با: ظذ. ظانعسع ظذنعث تةلعصعضة قوشذلمعدع  . قعلدع

رةي،   تعص بع دة ظئمع أز ظأيىم ذنع ظ ةن ظ ئكعن سعز خالعسعثعز م دعل نع  .  دئ ذ تةآلعص الع ب عرظةؤننعث ظاي ص
العنع ظئمعتعش هةققع ظىحىن هةدعيةل     : ظاسعية مذسانعث ظانعسعغا  . قوبذل قعلدع  ةر  -ةر، آعيعم  ب  آئحةآل

دا ظأيعضة     . ؤة نذرغذن ياخشع نةرسعلةرنع بةردع     مذسانعث ظانعسع ظوغلع بعلةن رازع ؤة مةمنذن بولغان هال
  . قايتعص آةلدع

ةن،                ا حأمىلض ث رعزقعغ ابرذي ؤة دذنيانع ززةت ـ ظ ذنحعنع، ظع ذنعث قورق ةن ظ اال هةقعقةت اهللا تاظ
ةردع ةرتعص ب ة ظأزض ةم هالةتك ك. خاتعرج ت  صعش ان ؤاقع ذحعلعك بولغ دعن قوتذلغ ذص ظذنعث ةنلعككة يولذق

ة    ر آئح ةنع بع ت، ي ا ؤاقع ةقةت ظازغعن دع  -ص ان ظع ذنحعلعك بولغ اآع ش دىز ي اال  -.  آىن ذنع اهللا تاظ  ب
، ظعشالر قول ظعلكعدة بولغان اهللا صاآتذر، اهللا نئمعنع خالعسا شذ بولعدذ، نئمعنع خالعمعسا               -بعلضىحعدذر  
ةم، هةر قانداق قعيعنحعلعقتعن آئيعن      اهللا. شذ بولمايدذ   االدعن قورقعدعغان آعشعضة اهللا هةر قانداق غ  تاظ

  . حعقعش يولع بئرعدذ
ظانعسعنعث خذشال بولذشع، قايغذرماسلعقع ؤة اهللا نعث : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  

يةنع مذسانعث . ص بةردذق ؤةدعسعنعث هةق ظعكةنعلكعنع بعلعشع ظىحىن بعز مذسانع ظذنعثغا قايتذرذ 
ان     عدا قعلغ دعغانلعقع توغرعس ةيغةمبةرلةردعن قعلع ذنع ص دعغانلعقع، ظ ذرذص بئرع انع قايت عغا مذس ظانعس

  . ؤةدعسعنعث هةق ظعكةنلعكعنع بعلعشع ظىحىن اهللا تاظاال مذسانع ظذنعثغا قايتذرذص بةردع
ا، ظا    ةن ؤاقعتت ذرذص بئرعلض عغا قايت االم ظانعس ا ظةلةيهعسس ث  مذس ذنعث اهللا تاظاالنع ع ظ نعس

ة ؤة      ذنعث تةبعظعتعض ذنع ظ تىردع ؤة ظ دعغانلعقعنع جةزملةش ةيغةمبةر بولع ر ص ةيغةمبةرلعرعدعن بع ص
  . شةرعظةتكة ظذيغذن هالدا تةربعيعلةشكة تعرعشعص آةتتع

) اهللا نعث ؤةدعسعنعث هةقلعق ظعكةنلعكعنع(لئكعن ظنسانالرنعث تولعسع : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
اقعؤعتعنع، ظذ ظعشالرغا          بعلمةيدذ  يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ظعشلعرعنعث هأآمعنع، ظذ ظعشالرنعث ياخشع ظ

ةر ياقتذرمايدعغان بعرةر    . اهللا تاظاالنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة مةدهعيةضة اليعق ظعكةنلعكعنع بعلمةيدذ          ظادةمل
  . شع بولذص قئلعشع مذمكعنظعش يىز بئرعص قئلعشع ؤة شذ ظعشتا ظأزعنعث ظاقعؤعتع ياخ

ةمما ظذ             : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن        سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرماسلعقعثالر مذمكعن، ظ
ىن       علةر ظىح ذ س ةمما ظ ذمكعن، ظ عثالر م عنع ياقتذرذش رة نةرس علةر بع ادعلعقتذر؛ س ىن ص علةر ظىح س
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دذ))1زعيانلعقتذر  ةرنع  حىنكع، سعلةر ياقتذرم:  ؤة مذنداق دةي رةر ظعشتا اهللا آأص خةيرعيةتل ايدعغان بع
  . ))2صةيدا قعلعشع مذمكعن

 * * * * * * *  
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غا صةيغةمبةرلعكنع ؤة ظعلعمنع ظاتا قعلدذق، بعز مذسا ظأسىص يئتعلضةندة، ظةقلع توشقاندا ظذنعث

ز  ات بئرعمع ذنداق مذآاص عالرغا مذش علع . 14ياخش عنع آأرض ئح آعش عدعن ه ةهةر ظاهالعس ا ش مذس
شةهةرضة آعردع، ظذ شةهةردة ظعككع آعشعنعث ) يةنع حىشلىك ظذيقعدعكع حاغدا(بولمايدعغان بعر ؤاقعتتا 

بعرع ظأز قةؤمعدعن بولسا، يةنة بعرع ظذنعث دىشمعنع ) ؤاتقانالردعنظذرذشذ. (ظذرذشذؤاتقانلعقعنع آأردع
مذسا ظذنع مذشت بعلةن . ظأز قةؤمعدعن بولغان ظادةم دىشمعنعضة قارشع ظذنعثدعن ياردةم تعلعدع. ظعدع

دع  ألتىرىص قوي ذرذص ظ ع ظ ع. بعرن ا ظئيتت ةيتان «: مذس عزآع، ش عدذر، شىبهعس ةيتاننعث ظعش ذ ش ب
مةن هةقعقةتةن ظأزةمضة زذلذم ! صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتتع . 15»ا دىشمةندذر ظازدذرغذحع ظاشكار 

عرةت . »ماثا مةغصعرةت قعلغعن . قعلدعم ةن ناهايعتع مةغص اهللا ظذنعثغا مةغصعرةت قعلدع، اهللا هةقعقةت
) لعقمةغصعرةت قعلغان (ماثا !صةرؤةردعضارعم«:  مذسا ظئيتتع.16قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

  .17»نئمعتعث سةؤةبع بعلةن مةن هةرضعز ضذناهكارالرغا ياردةمحع بولمايمةن
  مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعبتعالردعن بعر ظادةمنع ظألتىرىص قويغانلعقع توغرعسعدا

ان قعلغاندعن آئيعن ظذ ظأسىص                    اهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنعث باش تةرعصعنع باي
ة  تعلعص ظةقلعض دع       يئ ان قعل انلعقعنع باي ا قعلغ ع ظات ةيغةمبةرلعكنع ؤة ظعلعمن ذنعثغا ص قاندا، اهللا ظ .  توش

بعز ياخشعالرغا مذشذنداق مذآاصات بئرعمعز ظاندعن اهللا مذسا ظةلةيهعسساالمنعث بعر قعبتعنع ظألتىرىص 
ةن شةهعرعضة بئرعشعغا   دعن حعقعص مةدي ذنعث معسعر دعيارع انلعق ظعشعنعث، ظ ذنعثغا  اهللا ،قويغ اال ظ تاظ

ان      ةنلعكعنع باي ةؤةبع ظعك ة يئتعشنعث س ةن سأزلعشعش شةرعصعض ةيغةمبةرلعككة ؤة اهللا بعل ةن ص بةلضعلعض
دذ    . قعلدع ر : اهللا تاظاال مذنداق دةي دعغان بع علع بولماي مذسا شةهةر ظاهالعسعدعن هئح آعشعنع آأرض

دا (ؤاقعتتا  ردع ) يةنع حىشلىك ظذيقذدعكع حاغ ة آع ةتا خذراسانعيدعن ظعبنع      ظعبن  شةهةرض ع جذرةيج، ظ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ت     : ظابباس عدعكع ؤاقع تةننعث ظارعس ةن خذص ام بعل ت ش ذ ؤاقع ظ

  . ظعدع

                                                 
  .  ـ ظايةنعث بعر قعسمع216 سىرة بةقةرة )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة نعسا )2(
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ظذ  : ظعبنع مذنكةدعر، ظةتا ظعبنع يةساردعن ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             
ةتادة قاتارلعقالرمذ مذشذنعثغا          سةظعد ظع . ؤاقعت حعث حىش ؤاقتع ظعدع     ةير، ظعكرعمة، سذددع ؤة ق بنع جذب

  . ظوخشاش، دئدع
 عنعث ظذرذش ع آعش ةهةردة ظعكك ذ ش أردعذظ ر   ؤاتقانلعنع آ ذالر بع ةنع ظ ةن  - ي رع بعل  بع

عص ظذرذش   ذنعث ) ؤاتقانالردعنذظذرذش (. ؤاتاتتعذتاآاللعش رع ظ ة بع ا، يةن دعن بولس أز قةؤمع رع ظ بع
دع ةد ظعبنع ظعسهاقدىشمعنع ظع ةتادة، سذددع ؤة مذهةمم اس، ق ذالرنعث بعرع ظعسراظعل :  ظعبنع ظابب ظ

دع  نية ع ظع رع قعبت دعة بع ع      . ، دئ ة قارش االمدعن دىشمعنعض ا ظةلةيهعسس ادةم مذس ان ظ راظعلدعن بولغ ظعس
  . مذسا آعشعلةر آأرمةيدعغان صذرسةتنع حعث تذتذص قعبتعنع ظذردع. ياردةم تةلةص قعلدع

 ذنع مذشت بعلةن بعرنع ظذرذص ظألتىرىص قويدع مذسا ظ   يةنع ظذنعث ظةجعلع توشقان بولذص بعر 
دع ةنال ظأل ع. مذشت بعل ا ظئيتت ذحع «: مذس ةيتان ظازدذرغ ةيتاننعث ظعشعدذر، شىبهعسعزآع، ش ذ ش ب
دعم ! صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتتع . »ظاشكارا دىشمةندذر  ذم قعل ةن ظأزةمضة زذل ا . مةن هةقعقةت ماث

عرةت قعلدع . »ةغصعرةت قعلغعن م دذر . اهللا ظذنعثغا مةغص عرةت قعلغذحع ةن ناهايعتع مةغص . اهللا هةقعقةت
ةن ! ظع صةرؤةردعضارعم «: مذسا ظئيتتع . ناهايعتع مئهرعباندذر  ةنع ماثا قعلغان نئمعتعث سةؤةبع بعل  ي

اردةمحع مةن هةرضعز ضذن (مئنع ظابرذيلذق، ظةزعز ؤة نئمةتدار قعلغانلعقعث سةؤبع بعلةن  اهكارالرغا ي
   .ثغا خعالصلعق قعلغانالرغا ياردةم قعلمايمةنعيةنع ساثا آاصعر بولغان ؤة بذيرذق »بولمايمةن

 * * * * * * *  
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اهان  ع، ناض ارعالص يىرةتت ةهةر ظ اراص ش عغا ق دة ظةتراص ذنح ظعحع ةندة قورق ا ظةتعسع ظةتعض مذس

مذسادعن يةنة ياردةم ) بعر قعبتع بعلةن ظذرذشذص تذرغان هالدا(تىنىضىن ظذنعثدعن ياردةم تعلعضةن ظادةم 
مذسا ظعككعسعنعث . 18دئدع» ةنسةنسةن هةقعقةتةن ظاشكارا ضذمراه ظعك«: تعلعدع، مذسا ظذنعثغا 

ظع «: ضة قول ظذزاتماقحع بولغاندا، ياردةم تعلعضةن ظادةم)يةنع قعبتع(دىشمعنع بولغان ظادةم ) ظورتاق(
سةن تىنىضىن بعر ظادةمنع ظألتىرضةندةك مئنع ظألتىرمةآحعمذسةن، سةن زئمعندا تىزعضىحعلةردعن ! مذسا

  .19دئدع» ذشنعال خااليسةنبولذشنع خالعماي، صةقةت زومعضةر بول
  ظألضىحعنعث سعرعنعث صاش بولذشع توغرعسعدا

دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ االمدعن خ ا ظةلةيهعسس ذص،  : اهللا مذس ألتىرىص قوي ع ظ ذ قعبتعن ا ظ مذس
 يةنع بذ ظعشنعث ظاقعؤعتع قورقذنح ظعحعدة ظةتراصعغا قاراص شةهةر ظارعالص يىرةتتعسع ظةتعضةندة عظةت

وال ة ب ذيان نئم ع  -رآعن دةص ظ ارعالص يىرةتت ةهةرنع ظ اراص ش ذيانغا ق ةندة  .  ب ة آةلض ذ آوحعالرنعث بعرعض ظ
ة بعر قعبتع بعلةن ظذرذش               اردةم سورعغان ظادةمنعث يةن ؤاتقانلعقعنع ذتىنىضىن ظذ قعبتعغا قارشع ظأزعدعن ي

مذسا  . م بئرعشكة توؤلعدع مذسا ظذنعث يئنعدعن ظأتىص آئتعؤاتسا، ظذ مذسانع قعبتعغا قارشع ياردة        . آأردع
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دع    داق دئ ذنعثغا مذن االم ظ ةن : ظةلةيهعسس ذمراه ظعكةنس كارا ض ةن ظاش ةن هةقعقةت كارا  س ةنع ظاش  ي
  . ظاندعن مذسا ظذ قعبتعغا قول سالماقحع بولدع. ظازغذن، يامان ظعشنع آأص قعلعدعغان ظادةم ظعكةنسةن

اجعزلعقع، زةظعصلعكع ؤة       ظعسراظعللعك ظذ ظادةم مذسانعث بذ سأزعنع ظاثلعغاندعن          آئيعن ظأزعنعث ظ
أزعنع قوغداش ظىحىن مذنداق                     أزعنع ظذرغعلع آةلدع دةص ظويالص ظ خاتاالشقانلعقع ظىحىن مذسانع حوقذم ظ

 بذ ؤةقةنع »سةن تىنىضىن بعر ظادةمنع ظألتىرضةندةك مئنع ظألتىرمةآحعمذ سةن؟! ظع مذسا«: دئدع
ا ظةلةيهعسساال  ةن مذس ذنعث بعل ةقةت ظ ةتتعص ذص   . مال بعل عدة حعث تذت ذنع ظئس ع ظ ذ قعبت ان ب ذنع ظاثلعغ ظ

ةتكىزدع    ةؤةنع ي ذ خ ذنعثغا ب رعص ظ دعغا بئ عرظةؤننعث دةرؤازعسع ظال دعن ص ةندعن  . ظان ذنع بعلض عرظةؤن ب ص
دع      ةآحع بول انع ظألتىرم تع ؤة مذس ع تاش ذنعث غةزعص يعن ظ ذص      . آئ ا تذت ةدعن بولس ذنع ن ةن ظ ذنعث بعل ش

  . عث ظارقعسعدعن ظادةم ظةؤةتتعآئلعش ظىحىن ظذن
 * * * * * * *  

 u !% y` uρ ×≅ã_ u‘ ôÏiΒ $|Á ø% r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# 4 të ó¡o„ tΑ$ s% # y›θßϑ≈ tƒ χ Î) V| yϑ ø9$# tβρã Ïϑ s? ù'tƒ y7 Î/ x8θè= çFø) u‹Ï9 

ólã ÷z $$ sù ’ ÏoΤ Î) y7 s9 z ÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# ∩⊄⊃∪  
شىبهعسعزآع، آاتتعالر سئنع ! ظع مذسا«: عصبعر ظادةم شةهةرنعث يعراق يئرعدعن ظالدعراص آئل

حعقعص آةتكعن، مةن ظةلؤةتتة ساثا سادعق ) شةهةردعن دةرهال( مةسلعهةت قعلعشعؤاتعدذ، نعظألتىرىش
  20دئدع» آعشعلةردعنمةن

 بعر ظادةم آةلدع     ةتلعدع “بعر ظةر آعشع  ” اهللا بذ ظادةمنع ذتقعلع     .  دةص سىص حىنكع، ظذ مذسانع ت
يولعدعن ماثماي ظذنعثدعن يئقعنراق بولغان باشقا بعر يول بعلةن مئثعص، مذسانعث يئنعغا           ماثغانالرنعث  

دع      داق دئ ذنعثغا مذن رعص ظ تعص بئ ذرذن يئ ا : ب ع مذس نع ! ظ ئنع ظألتىرىش اتتعالر س عزآع، آ شىبهعس
عؤاتعدذ  لعهةت قعلعش ال (مةس ةهةردعن دةره ادعق ) ش اثا س ة س ةن ظةلؤةتت ةتكعن، م ص آ حعقع

  . مةنآعشعلةردعن
 * * * * * * *  

 yl u sƒ m $pκ ÷] ÏΒ $Z Í←!% s{ Ü=©% u yI tƒ ( tΑ$ s% Éb> u‘  É_ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏϑÏ=≈ ©à9 $# ∩⊄⊇∪ $ £ϑ s9 uρ tµ §_ uθs? u !$ s)ù= Ï? 

š tô‰ tΒ tΑ$s% 4 |¤tã ú†Ïn1 u‘ βr&  É_ tƒÏ‰ ôγ tƒ u!# uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9 $# ∩⊄⊄∪ $£ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u !$ tΒ š tô‰ tΒ y‰y ùρ Ïµø‹ n= tã Zπ ¨Β é& 

š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà)ó¡ o„ y‰ y_ uρuρ ÏΒ ãΝÎγ ÏΡρßŠ È ÷ s?r& uøΒ $# Èβ# yŠρä‹s? ( tΑ$ s% $tΒ $ yϑ ä3ç7ôÜ yz ( $ tG s9$s% Ÿω ’ Å+ó¡ nΣ 

4 ®L xm u‘ Ï‰ óÁãƒ â !$ tã Íh9$# ( $ tΡθç/ r&uρ Ó‡ ø‹x© Ö Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’ s+ |¡sù $ yϑ ßγ s9 ¢Ο èO #’ ¯< uθ s? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$s) sù Éb> u‘ ’ ÏoΤÎ) !$ yϑ Ï9 

|M ø9 u“Ρ r& ¥’ n< Î) ôÏΒ 9 ö yz ÖÉ) sù ∩⊄⊆∪  
مئنع ! ظع صةرؤةردعضارعم «: مذسا قورقذنح ظعحعدة ظةتراصقا باققان هالدا شةهةردعن حعقتع، ظذ 

صةرؤةردعضارعم مئنع توغرا «: ظذ مةديةن تةرةصكة يىزلةنضةن حاغدا. 21دئدع» زالعم قةؤمدعن قذتقذزغعن
اللعرعنع (مذسا مةديةندعكع بعر بذالقنعث يئنعغا آةلضةندة . 22دئدع» ع مذمكعن يولغا يئتةآلعش  ) م
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توسذص تذرغان ظعككع ) قويلعرعنع سذدعن(ظذالردعن باشقا يةنة . سذغعرعؤاتقان بعر توص آعشعلةرنع آأردع
أردع النع آ ذالرغا. ظاي دع؟ «: مذسا ظ ة بول ة نئم ذ(سعلةرض ع سذدعن توسذص ت ةنع قويلعرعثالرن رذص ي
علةرغذ؟ ذالر » )تذرذصس دع، ظ ذغ «: دئ ع س ادعحعالر قويلعرعن ز عرعص ص دعن بع يعن، ظان دعن آئ بولغان

 مذسا ظذالرنعث قويلعرعنع سذغذرذص .23دئدع» سذغعرعمعز، ظاتعمعز بولسا ياشعنعص قالغان بوؤايدذر
! صةرؤةردعضارعم«): ظولتذرذص(سايعسعضة بئرعص ) بعر دةرةخنعث(بةردع، ظاندعن ظارقعسعغا بذرذلذص 

  .24دئدع» ماثا رعزعقتعن نئمعنعال بةرسةث، مةن هةقعقةتةن ظذنعثغا موهتاج
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث مةديةن شةهعرعضة بئرعشع ؤة ظذنعث ظعككع ظايالنعث قويلعرعنع 

  سذغعرعص بئرعشع توغرعسعدا 
عرظةؤن ؤة دأل        ذق ص ع توغرذل ذنعث ظعش االمغا ظ ا ظةلةيهعسس ادةم مذس ذ ظ علةر  ب عدعكع آعش ةت بئش

مذسانع ظألتىرىش ظىحىن يعغعلعص مةسلعهةت قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلغاندا، مذسا معسعردعن ظأزع يالغذز    
ةتتع دع . حعقعص آ ع ظةزمع ذنعث يىرعكعن ذ ظ ر    . ب ةت ؤة بع ةملعك، نئم ان خاتعرج ايعبتعن بولغ ذ غ ةلكع، ظ ب

  . باشقذرذشنعث ظعحعدة ظعدع
راصعغا باققان هالدا شةهةردعن حعقتعمذسا قورقذنح ظعحعدة ظةت يةنع ظةتراصعنع آىزةتكةن هالدا 
عرظةؤندعن ؤة ظذنعث    دئدع» مئنع زالعم قةؤمدعن قذتقذزغعن! ظع صةرؤةردعضارعم «: ظذحعقتع   ةنع ص  ي

دع   ذزغعن، دئ اتتعالردعن قذتق عدعكع آ اتلعق    . تةؤةس ر ظ اغا بع ةك اهللا مذس اك ؤة يىآس حة ص ظئيتعلعش
  . بذنع اهللا بعلضىحعدذر. صةرعشتة ظذنعثغا يول باشلعغان ظعكةن. ةؤةتكةنصةرعشتعنع ظ
 ظذ مةديةن تةرةصكة يىزلةنضةن حاغدا                دا ظذ ةن تةرةصكة يول ظالغان ةنع حوث يولنع بويالص مةدي  ي

ةنع ظةث    دئدع» يئتةآلعشع مذمكعن صةرؤةردعضارعم مئنع توغرا يولغان «بذنعثدعن خذشال بولذص      ي
ا    . اهللا ظةمةلعيةتتة شذنداق قعلدع  .  يئتةآلعشع مذمكعن، دئدع توغرا يولغا  اهللا مذسا ظةلةيهعسساالمنع دذني

  . ظذنع هعدايةت تاصقذحع ؤة توغرا يولغا يئتةآلعضىحع قعلدع. ؤة ظاخعرةتتة توغرا يولغا باشلعدع
 مذسا مةديةندعكع بعر بذالقنعث يئنعغا آةلضةندة     ةنع ظذ مةديةنضة يئتعص بئرعص ظذ نعثدعكع   ي

اللعرعنع (صادعحعالر قويلعرعنع سذغعرعدعغان بعر بذالقنعث يئنعغا آةلضةندة           وص ) م ر ت سذغذرعؤاتقان بع
  .  يةنع قويلعرعنع سذغعرعؤاتقان بعر جاماظةنع آأردعآعشعلةرنع آأردع

 توسذص تذرغان ظعككع ظايالنع آأردع) قويلعرعنع سذدعن(ظذالردعن باشقا يةنة يةنع ظذ ظعككع 
ظايال قويلعرعنع ظةنة شذ صادعحعالرنعث قويلعرع بعلةن ظارعلعشعص بذالق بويعغا بئرعص قالسا، ظأزلعرعنعث         

النع آأرضةن حاغدا        . ظذالردعن ظازار يئيعشعدعن قورقذص توسذص تذراتتع       مذسا ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككع ظاي
  . ظذالرغا ظعحع ظاغرعص ياردةم قعلغذسع آةلدع

 دع؟ سعل«: مذسا ظذالرغا ةنع قويلعرعثالرنع سذدعن توسذص تذرعسعلةرغذ  (ةرضة نئمة بول » )ي
دع ة؟       دئ ةؤةبع نئم لعقعثالرنعث س ا بارماس ذالق بويعغ ةن ب ادعحعالر بعل ةنع ص ذالر ي ادعحعالر «: ظ ص

ذ  ع س ذغعرعمعز قويلعرعن ز س دعن بع يعن، ظان دعن آئ ان  غعرعص بولغان عنعص قالغ ا ياش اتعمعز بولس ظ
  . نع ظاؤذالر بذالقنع بوشاتمعغذحة بعزضة قويلعرعمعزنع سذغعرعش نأؤعتع آةلمةيدذ يةدئدع» بوؤايدذر

دةك قويلعرعمعزنع توسذص تذرذشعمعزنعث سةؤةبعدذر دئدع  ذ، سةن آأرىص تذرغان ا ب اال . مان اهللا تاظ
) ثبعر دةرةخنع(مذسا ظذالرنعث قويلعرعنع سذغعرعص بةردع، ظاندعن ظارقعسعغا بذرذلذص : مذنداق دةيدذ

رعص  ذرذص(سايعسعضة بئ ةن ! صةرؤةردعضارعم«): ظولت نعال بةرسةث، مةن هةقعقةت زعقتعن نئمع ا رع ماث
  . دئدع» ظذنعثغا موهتاج
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دذ،       داق دةي اظعب مذن ع س ةتا ظعبن ا ظ االم مذس ارعم :  ظةلةيهعسس ع صةرؤةردعض زعقتعن ! ظ ا رع ماث
اج  ذنعثغا موهت ةن ظ اثلعتعص تذرذص،     دئضةننع ظذ  نئمعنعال بةرسةث، مةن هةقعقةت   ظايالالرنعث بعرعضة ظ

   .دئدع
 * * * * * * *  

 çµ ø? u!$ pgm $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ)  Å´ ôϑ s? ’ n?tã & !$uŠós ÏFó™ $# ôM s9$s% χ Î) ’ Ï1r& x8θãã ô‰tƒ y7 tƒ Í“ ôfu‹ Ï9 u ô_r& $tΒ |M ø‹ s)y™ 

$ sΨ s9 4 $ £ϑ n= sù … çν u !$y_ ¡È s% uρ Ïµø‹ n= tã }È |Ás) ø9 $# tΑ$ s% Ÿω ô# y‚ s? ( |N öθpg wΥ š∅ÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# tÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊄∈∪ ôM s9$s% 

$ yϑ ßγ1y‰÷n Î) ÏM t/ r' ¯≈ tƒ çν ö Åf ø↔ tG ó™$# ( χ Î) u ö yz ÇtΒ |N ö yfø↔ tG ó™$# ‘“ Èθ s)ø9 $# ßÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$s% þ’ ÏoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& 

y7 ys Å3Ρé& “ y‰÷n Î) ¢ tLuΖ ö/ $# È ÷ tG≈ yδ #’ n?tã β r& ’ ÏΤu ã_ ù' s? z É_≈ yϑ rO 8k yf Ïm ( ÷βÎ* sù |M ôϑ yϑ ø? r& # X ô±tã ôÏϑ sù x8 Ï‰ΖÏã ( 

!$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& ¨,ä© r& y7 ø‹n= tã 4 þ’ÏΤ ß‰Åf tFy™ βÎ) u !$ x© ª!$# š∅ÏΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪ tΑ$s% y7 Ï9 s̈Œ  É_øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ ( 

$ yϑ §ƒr& È ÷,s# y_ F{$# àM ø‹ ŸÒs% Ÿξ sù šχ üρ ô‰ãã ¥’ n?tã ( ª! $#uρ 4’ n?tã $tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹ Å2uρ ∩⊄∇∪  
: بعرع مذسانعث يئنعغا ظذياتحانلعق بعلةن مئثعص آئلعص) يةنع ظذ ظعككع ظايالنعث(ظذالرنعث 

دذ ) قويلعرعمعزنع(« » سذغعرعص بةرضةنلعكعثنعث هةققعنع بئرعش ظىحىن ظاتام سئنع راستال حاقعرع
دع ذنعث . دئ ا ظ ذظةيبنعث (مذس ةنع ش ذظةيب ) ي ةردع، ش ص ب ة قعلع ةهؤالنع هئكاي ئلعص ظ عغا آ  :قئش

ظع «: بعرع ظئيتتع ) يةنع ظايالالرنعث (ظذالرنعث  .25دئدع» قورقمعغعن، زالعم قةؤمدعن قذتذلدذث «
 .26»ظاتا،ظذنع سةن ظعشلةتكعن، بذ سةن ظعشلةتكةنلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر، آىحلىك، ظعشةنحلعكتذر

 ظعككع قعزعمنعث ماثا سةآكعز يعل ظعشلةص بئرعشعث بةدعلعضة ساثا بذ«: ظئيتتع) يةنع شذظةيب(ظذ 
ث، ) ظذمذ(بعرعنع بئرعشنع خااليمةن، ظةضةر ظون يعلنع توشقذزذؤةتسةث  ون يعلنع شةرت (ظعختعيارع ظ

سئنع مذشةققةتكة سئلعص قويذشنع خالعمايمةن، خذدا خالعسا، مئنعث ياخشع ظادةم ظعكةنلعكعمنع ) قعلعص
ع.27»بايقايسةن  ارعمعزدعكع «:  مذسا ظئيتت ذ ظعككعمعزنعث ظ ذددةت ب دذر، ظعككع م ةنع (توختام ي

ةص قويذشقا ) سةآكعز يعل بعلةن ظون يعل  ا ظارتذقحة تةل نعث قايسعسعنع توشقذزسام توشقذزاي، ماث
  .28»بولمايدذ، اهللا بعزنعث سأزعمعزضة ضذؤاهتذر

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث بذ ظعككع ظايالنعث ظاتعسعنعث ظالدعغا آئلعشع ؤة قوي بئقعص بئرعش 
  ة ظذنعث ظذ ظعككعسعنعث بعرعضة ظأيلةنضةنلعكع توغرعسعدابةدعلعض

ذالرنعث ظاتعسع    ايتعص آةلضةندة، ظ زال ق ا تئ دةص ظاتعسعنعث يئنعغ ع هةي ال قويلعرعن ذ ظعككع ظاي ب
ظذالر  . ظذالرنعث تئز قايتعص آةلضةنلعكعنعث سةؤةبعنع بعلةلمةي ظذالردعن نئمة ظعش بولغانلعقعنع سورعدع            

ةردع  ظاتعسعغا بعر ظادةم   ظاتعسع ظعككع قعزنعث بعرعنع ظذ      . نعث ظأزلعرعضة ياردةم قعلغانلعقعنع سأزلةص ب
ةؤةتتع  ا، حاقعرعص آئلعشكة ظ ذالرنعث . آعشعنع يئنعغ ث(ظ ذ ظعككع ظايالنع ةنع ظ انعث ) ي رع مذس بع

الالر هعجاب ظعحعدة يىرة    ( يةنع هأر ظايالالردةك  يئنعغا ظذياتحانلعق بعلةن مئثعص آئلعص  ) تتع هأر ظاي
بذ هةقتة مأمعنلةرنعث خةلعصعسع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت        . مئثعص آةلدع 

ةم، ظةمرع    . مئثعص آئلعص، دئدع ظذ قعز ظعح آعيعمعنع سعلةردعن يذشذرغان هالدا        : قعلعندع ظعبنع ظةبذهات
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قعز يىزعنع آعيعمع بعلةن توسقان      ظذ  : ظعبنع مةيمذنةدعن ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
الالردعن ظةمةس    وال ماثعدعغان ظاي دعغان ؤة ت وال ضةص قعلع ذ ت دع، ظ ةن مئثعص آةل ذياتحانلعق بعل دا ظ هال

   . »ظعدع
»)ع تال ) قويلعرعمعزن ئنع راس ام س ىن ظات رعش ظىح ةققعنع بئ ةنلعكعثنعث ه ذغعرعص بةرض س
مذسانعث شةآلعنعص قالماسلعقع ظىحىن ظذنع      . لةن سأزلعدع ظذ قعز ناهايعتع ظةدةب بع دئدع» حاقعرعدذ

ةلكع، ظذ مذنداق دئدع   . ظاتعسعنعث يئنعغا هئحقانداق سةؤةبسعز حاقعرمعدع     قويلعرعمعزنع سذغعرعص  : ب
ذغعرعص        ع س ةنع قويلعرعمعزن دذ، ي تعنال حاقعرع ئنع راس ام س ىن ظات رعش ظىح ةققعنع بئ ةنلعكعثنعث ه بةرض

  . ساثا هةق بئرعدذبةرضةنلعكعث ظىحىن، ظذ 
 قئشعغا آئلعص ظةهؤالعنع هئكاية قعلعص بةردع) يةنع شذظةيبنعث(مذسا ظذنعث يةنع ظذنعثغا 

انلعقعنع شذظةيب ظةلةيهعسساالمغا سأزلةص         نئمة ظعش بولغانلعقعنع، ظذنعث يذرتعدعن نئمة سةؤةبتعن حعقق
  . بةردع
دئدع» ، زالعم قةؤمدعن قذتذلدذث قورقمعغعن«: شذظةيب آأثلىثنع خاتعرجةم ؤة   :  ظذ مذساغا

ذتقعن  ال ت ذرتعمعزغا      . خذش ث ي ذالرنعث بعزنع ةتتعث، ظ ص آ دعن حعقع ذالرنعث مةملعكعتع ةن ظ ةن هةقعقةت س
  .  دئدعزالعم قةؤمعدعن قذتذلدذثشذنعث ظىحىن .  دةيدذهأآىمرانلعق قعلعش هةققع يوق،

 ذالرنعث ث(ظ ةنع ظايالالرنع ع) ي رع ظئيتت ا«: بع ع ظات ةن !ظ ذ س لةتكعن، ب ةن ظعش ذنع س  ظ
ةنحعلعكتذر  ىك، ظعش عدذر، آىحل ةث ياخشعس لةتكةنلةرنعث ظ االمنعث  »ظعش ذظةيب ظةلةيهعسس ةنع ش  ي

دع  زع  : ظئيتعلعشحة. ظعككع قعزعنعث بعرع شذنداق، دئ ان قع اقعرغعلع بارغ ذ مذسا ظةلةيهعسساالمنع ح ظ
. نع بذ قويالرنع بئقعش ظىحىن ظعشلةتكعن، دئدع يةسةن ظذنع ظعشلةتكعن! ظع ظاتا: ظذ ظاتعسعغا. ظعكةن

ةتادة، مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ؤة بعر قانحة آعشعلةر               ظأمةر، ظعبنع ظابباس، شذرةيه قازع، ظةبذمالعك، ق
ىك، ظعشةنحعلعكتذر «: ظذ قعز : مذنداق دةيدذ   »بذ سةن ظعشلةتكةنلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر، آىحل

ةدعن بعلدعث؟ دةص سورعدع          : دئضةن حاغدا، ظاتعسع ظذ قعزدعن         ظذ هةقعقةتةن   : قعز ظاتعسعغا  . سةن بذنع ن
ةردع   ذز آأت نع يالغ دعغان تاش اران آأتعرع ع ظ ون ظةرآعش ةن          . ظ ذنعث بعل ةن ظ عزآع، م ةك ـ شىبهعس ش

ول باش   دا ي ذنعث ظالدع ؤئتعص ظ ا آئلع ذ ماث دعم، ظ ان ظع دعن   اظارق: الص ماثغ ةن يول ةر م ث، ظةض دعن مئثع م
ذدةك زعص قالغ ع   ظئ ث قايس دعغان يولنع ةن ماثع ذنعث بعل ةن ب ث، م اش ظئتع ة ت دع تةرعصعمض ام ظال  بولس

  . ظعكةنلعكعنع بعلعؤالعمةن، دئدع
دذ   داق دةي ظذد مذن ع مةس دذلاله ظعبن ذر؛    : ظاب انالر ظىحت ةتلعك ظعنس ةث صاراس ةردعن ظ ذرذن ظأتكةنل ب

اتعغا قايعل قعلعشتا      ظذنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسس   (ظذ ظأمةرضة   . بعرعنحعسع، ظةبذبةآرعدذر  أز  ) االمنعث ؤاص ظ
ذنع : ظذ ظايالعغا  . ظعككعنحعسع، يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث خوجايعنعدذر . صاراسعتعنع آأرسةتكةن ظعدع  ظ

ا : ظذ . ظىحعنحعسع مذسا ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةمراهعدذر .  دئضةن ظعدع ياخشع آىتكعن  سةن ! ظع ظات
  .  دئضةن، دئدعنعث ظةث ياخشعسعدذر، آىحلىك، ظعشةنحعلعكتذرظذنع ظعشلةتكعن، بذ سةن ظعشلةتكةنلةر

ماثا سةآكعز يعل ظعشلةص بئرعشعث بةدعلعضة ساثا بذ ظعككع قعزعمنعث : شذظةيب ظةلةيهعسساالم
ع توشقذزعؤةتسةث  ون يعلن ةر ظ ةن، ظةض ع بئرعشنع خااليم ذ(بعرعن ث) ظذم دعظعخعتعيارع ذ .  دئ ةنع ب ي

وؤاي مذس    ان ب عنعص قالغ ع     ياش ث بعرعن ذظعككع قعزنع ة ب رعش بةدعلعض ئقعص بئ ع ب ذنعث قويلعرعن ادعن ظ
دع  ةرت قعل دعغانلعقعنع ش ذنعثغا بئرع اغا. ظ ذ مذس ة    : ظ ةر يةن عن، ظةض ئقعص بةرض ل ب ةآكعز يع ذمنع س قوي

  . ظعككع يعلنع قوشذص بئقعؤةتسةث، ظذمذ سئنعث ظعختعيارعث، بعراق ماثا سةآكعز يعل يئتةرلعكتذر، دئدع
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) سئنع مذشةققةتكة سئلعص قويذشنع خالعمايمةن، اهللا خالعسا، مئنعث ) يعلنع شةرت قعلعصظون
ادةم ظعكةنلعكعمنع بايقايسةن  ا سالمايمةن، ظةزعيةت       ياخشع ظ ةنع ظون يعلنع شةرت قعلعص ساثا جاص  ي
اال مذسا ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص مذن  . يةتكىزمةيمةن، سةن بعلةن تاالشمايمةن   دذاهللا تاظ : داق دةي

يةنع سةآكعز يعل بعلةن (عمعزدعكع توختامدذر، ظعككع مذددةت بذ ظعككعمعزنعث ظار«: مذسا ظئيتتع
اهللا بعزنعث . نعث قايسعسعنع توشقذزسام توشقذزاي، ماثا ظارتذقحة تةلةص قويذشقا بولمايدذ ) ظون يعل 

ذؤاهتذر  ة ض عغا  سأزعمعزض ةن قئيعناتعس ا هةقعقةت ةنع مذس ئنعث :  ي ع  ظعش س ذن، مئن عنعثدةك بولس  دئض
ةن          ذن، م ارعم بولس ث ظعختعي ذ مئنع ةم، ظ ع توشقذزعؤةتس ون يعلن ةن ظ ةر م لةتكعن، ظةض ل ظعش ةآكعز يع س
ارعمعزدعكع        ةن ؤة ظ دعن قذتذلعم ةن ؤةدةم اثا بةرض ام، س ادا قعلس ازراقعنع ظ ذددةتنعث ظ ع م ذ ظعكك ان ظ قاح

ون يعل (ددةت ظعككع مذ : شذنعث ظىحىن ظذ  . شةرتتعن حعقعمةن، دئدع   ةن ظ نعث ) يةنع سةآكعز يعل بعل
ةنع ماثا ضذناه بولمايدذ    قايسعسعنع توشقذزسام توشقذزاي، ماثا ظارتذقحة تةلةص قويذشقا بولمايدذ  .  ي

ة بعر تةرةصتعن تاشقع دةلعل بعلةن              ئكعن ظذ يةن ضةرحة آامعل توشقذزذش رذخسةت يولع بعلةن بولسعمذ، ل
  . ظئيتقاندا ظةؤزةلدذر

ة اهللا ت ذ هةقت اال ب داق دئضةناظ ادعن(:  مذن ئح   ) معن ان ظادةمضعمذ ه دة قايتق دعراص ظعككع آىن ظال
دذ،   ذناه بولماي دذ    (ض ذناه بولماي ئح ض عمذ ه ان ظادةمض ص قايتق ةخعر قعلع ةمرع  )1()ت ع ظ ةمزة ظعبن  ه

دع  ادةم ظع دعغان ظ أص تذتع ع آ لةمعي روزعن ةردة روزا. ظةس االمدعن سةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذش ظ  تذت
دةص جاؤاب   » خالعساث روزا تذتقعن، خالعساث تذتمعغعن       «: هةققعدة سورعغاندا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   

دع  ةن ظع ةيغةمبةر     . بةرض عمذ، ص ةؤزةل بولس النغاندا ظ ة ظاساس قا دةلعلض ذش باش لعدة روزا تذت ظةس
دع      ان ظع عتعص قويغ ع آأرس ةت يولعن ذنعثغا رذخس االم ظ ةت ؤة . ظةلةيهعسس ذ ظاي ا  ب ةدعس مذس  ه

ادا قعلغانلعقعنع آأرسعتعدعغان        ذقراقعنع ظ ظةلةيهعسساالمنعث حوقذم ظعككع مذددةتنعث آامعلراقعنع، تول
  . دةلعلدذر

هعرة ظةهلعدعن بعر     : ظعمام بذخارع، سةظعد ظعبنع جذبةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
ةرةب  : مةن. ماملعدع؟ دةص سورعدع يةهذدعي مةندعن مذسا ظعككع مذددةتنعث قايسعسعنع تا     بعلمةيمةن، ظ

دعم      اي دئ وراص باق رعص س ا بئ ث يئنعغ دعن      . ظالعمعنع ئلعص ظذنعث ا آ نعث يئنعغ ع ظابباس دعن ظعبن ظان
ورعدعم ذ. س ذ: ظ ع م ا ظعكك ث  مذس ةر اهللا تاظاالنع دع، ظةض عراقعنع تاماملع ذزاقراقعنع ؤة ياخش ددةتنعث ظ

  . دئدع»  ظذنع قعلعدذصةيغةمبعرع بعر ظعشنع قعلعمةن دئسة
 * * * * * * *  

 * $£ϑ n= sù 4 |Ós%  y›θãΒ Ÿ≅ y_ F{$# u‘$y™ uρ ÿ Ï&Í# ÷δ r'Î/ }§ tΡ#u ÏΒ É= ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9$# #Y‘$tΡ tΑ$s% Ï&Í# ÷δ{ (#ûθ èW ä3øΒ $# 

þ’ ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ# u # Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 Νä3‹ Ï?#u $yγ ÷Ψ ÏiΒ A y9 sƒ ¿2 ÷ρ r& ;ο uρõ‹ y_ š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# öΝ ä3¯= yès9 šχθè= sÜ óÁ s? ∩⊄∪ !$£ϑ n= sù $ yγ8 s? r& 

š”ÏŠθçΡ ÏΒ Ã™ÏÜ≈x© ÏŠ# uθø9 $# Çyϑ ÷ƒF{$# ’Îû Ïπyè ø)ç7 ø9 $# ÏπŸ2 u≈t7 ßϑ ø9 $# zÏΒ Ïο u yf¤±9 $# βr& # y›θßϑ≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) $ tΡr& ª! $# Uu‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊂⊃∪ ÷β r&uρ È, ø9 r& x8$ |Á tã ( $ £ϑ n= sù $ yδ#u u‘ •” yI÷κ sE $ pκ®Ξ r( x. Aβ !% y` 4’ ¯< uρ #X Î/ ô‰ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 # y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6ø% r& 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع203 سىرة بةقةرة )1(
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y7 ø‹ s9Î) y7 xm$ uΖy_ zÏΒ É= ÷δ §9$# ( y7 ÏΡ ẍ‹ sù Èβ$ uΖ≈yδ ö ç/  ÏΒ y7 În/§‘ 4’ n< Î) šχ öθ tãö Ïù ÿ Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ 4 öΝ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒ öθ s% 

šÉ)Å¡≈ sù ∩⊂⊄∪  
) يةنع آئلعشكةن مذددةتنعث تولذقراقع بولغان ظون يعلنع(مذددةتنع ) ظأز ظارا آئلعشكةن(مذسا 

يولغا حعقتع، ظذ تذر تئغع تةرعصعدة ظوت آأردع، ) معسعرغا قاراص(توشقذزغاندعن آئيعن ظايالعنع ظئلعص 
ظوت آأردىم، ظذ يةردعن مةن سعلةرضة بعر خةؤةر ظئلعص ) يعراقتعن(شىبهعسعزآع، مةن «: عغاظذ ظايال 

ئلعص آئلةي  ارحة حوغ ظ ر ص وتتعن بع ا سعلةرنعث ظعسسعنعشعثالر ظىحىن ظ ةي، ي دع » آئل مذسا (دئ
ث مذسا ظوتنع . 29)ظةلةيهعسساالم ظوتنعث يئنعغا آئلعص، ظذنعث ظوت ظةمةس نذر ظعكةنلعكعنع بعلدع 

يئنعغا آةلضةندة ؤادعنعث ظوث تةرعصعنعث ضعرؤعكعضة توغرا آئلعدعغان مذبارةك جايدعكع دةرةخ تةرةصتعن 
داق( دع ) مذن دا ظاثالن ا، «: نع ع مذس ان (ظ أز قعلعؤاتق اثا س ةرنعث ) س ةن، ظالةمل ةن، هةقعقةت م

ويا ظة . » سةن هاساثنع تاشلعغعن .30صةرؤةردعضارع اهللا دذرمةن  جدعهادةك تئز مذسا هاسعسعنعث ض
دعكع (هةرعكةتلعنعؤاتقانلعقعنع آأرضةندة ظارقعسعغا بذرذلذص قاحتع، آةينعضة قارعمعدع،  دا قعلعن ) نع

 .31ظةمعن بولغذحعالردعنسةن) قذرقذنحتعن(ظالدعثغا ماثغعن، قورقمعغعن، سةن هةقعقةتةن ! ظع مذسا«
ظاصظاق بولذص حعقعدذ، ) ة ظايدةك صارالصبعر صارح(قولذثنع قوينذثغا سالغعن، ظذ هئحقانداق ظعللةتسعز 

ؤالغعن  ذثنع يعغع ىن، قول ظع قعلعش ظىح ذنحنع دةص ذثغا سئلعؤالغعن (قورق ةنع قوين ذ ظعككعسع )ي ، ب
حوثلعرعغا صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن صاآعتتذر، ظذالر هةقعقةتةن ) ؤة ظذنعث قةؤمعنعث(صعرظةؤنضة 

  .32»سعق قةؤم ظعدعصا) بعزنعث ظعتاظعتعمعزدعن حعققذحع(
مذسا ظةلةيهعسساالمنعث معسعرغا قايتعشع ؤة ظذنعث يول ظىستعدة صةيغةمبةرلعككة ؤة 

  مأجعزعلةرضة سازاؤةر بولذشع توغرعسعدا
ةلراقعنع ؤة       ذقراقعنع، مذآةمم ذددةتنعث تول ع م االمنعث ظعكك ا ظةلةيهعسس ة مذس عرعكع ظايةتت ظعلض

ان قعل   قذزغانلعقع باي عراقعنع توش دعياخش دذ    . عن كة بولع ذ حىشعنعش ذ ظايةتتعنم ةم ب ذنع ه ع، اهللا . ب حىنك
دذ   داق دةي اال مذن يعن : تاظ قذزغاندعن آئ ذددةتنع توش ا م ذقراقعنع    مذس ذددةتنعث تول ع م ةنع ظعكك  ي
:  تةصسعرشذناسالر مذنداق دةيدذيولغا حعقتع) معسعرغا قاراص(ظايالعنع ظئلعص . تاماملعغاندعن آئيعن

 تذغقانلعرعنع سئغعندع، ظاندعن ظذالرنع صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعدعن يوشذرذن     -ؤة ظذرذق   مذسا يذرتعنع   
دع     ةل باغلع قا ب ارةت قعلعش دا زعي ذق،      . هال ئلعص يامغذرل ع ظ ةن قويالرن ع بةرض العنع ؤة قئيعناتعس ذ ظاي ظ

ع    ا حعقت دة يولغ ر آئحع ذغذق بع ذ، س ةر     . قاراثغ ذ ه دعن ظ دع، ظان كىن قعل ا حىش ر جايغ ذ بع تعم ظ قئ
ىن ( عنعش ظىح دع   ) ظعس قعلع ظذنعمع وت تذتاش ا، ظ وت ياقس دع  . ظ ةيران قال دعن ه ا بذنعث ذنداق  . مذس ذ ش ظ

  .  يةنع ظذ يعراقتا ظوتنعث يورذص تذرغانلعقعنع آأردعظذ تذر تئغع تةرعصعدة ظوت آأردعتذرغاندا 
الص تذرذثالرظوت آأردىم، سعلةر ساق) يعراقتعن(شىبهعسعزآع، مةن : ظذ ظايالعغا ظئيتتع يةنع 

ةردة آىتىص تذرذثالر               ئلعص مةن ظوتنعث يئنعغا بئرعص آةلضىحة سعلةر بذ ي ر خةؤةر ظ ة بع مةن سعلةرض
ةي دع         آئل ةن ظع زعص آةتك دعن ظئ دة يول ذ حأل ع، ظ ةؤةب، حىنك عدعكع س داق دئيعش انعث بذن ا .  مذس ي

مذسا :  اهللا تاظاال مذنداق دةيدذسعلةرنعث ظعسعنعشعثالر ظىحىن ظوتتعن بعر صارحة حوغ ظئلعص آئلةي
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ظوتنعث يئنعغا آةلضةندة ؤادعنعث ظوث تةرعصعنعث ضعرؤعكعضة توغرا آئلعدعغان مذبارةك جايدعكع دةرةخ 
 يةنع ؤادعنعث ظوث تةرعصعضة يئقعن آئلعدعغان غةربعي تاغ تةرةصتعن نعدا تةرةصتعن مذنداق نعدا ظاثالندع

  . ظاثالندع
ة ذ هةقت اال ب داق دئضةناهللا تاظ ةد(:  مذن ع مذهةمم اغا  !) ظ عدة مذس ر تةرعص ةربعي تاغنعث بع بعز غ

 بذ شذنع آأرسعتعص تذرذصتعكع مذسا ظوتنع آأزلةص قعبلة      ))1ؤةهعي نازعل قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث     
دع ان ظع كة ماثغ دع . تةرةص دا ظع وث يئنع ذنعث ظ اغ ظ ةربعي ت ةردعكع تاغنعث  . غ ئقعن ي ا ي وت بولسا ؤادعغ ظ

ذراتتع     أيىص ت ة آ عل دةرةخت ىص يئش ر ت دعكع بع دع   . ظئتعكع ذص توختع ةيران بول وتتعن ه ا ظ ذنعثغا . مذس ظ
دعكع دةرةخ : ظذنعث صةرؤةردعضارع  ؤادعنعث ظوث تةرعصعنعث ضعرؤعكعضة توغرا آئلعدعغان  مذبارةك جاي

  .  نعدا قعلدعتةرةصتعن
دذ  داق دةي اال مذن ا «: اهللا تاظ ع مذس أز قعلع (! ظ اثا س انس ةرنعث ) ؤاتق ةن ظالةمل ةن هةقعقةت م
ةن ارع اهللا دذرم ةرنعث    »صةرؤةردعض أزلةؤاتقان زات، ظالةمل اثا س ان، س اب قعلعؤاتق اثا خعت ةنع س  ي

ارعدذر دذر  . صةرؤةردعض العغعنعنع قعلغذحع ذ خ دعن      . ظ ذر، ظذنعث ةق يوقت ذد بةره ئح مةب قا ه دعن باش ظذنعث
ذر     ار يوقت ئح صةرؤةردعض قا ه أز زا. باش ذقاتالرغا     اهللا ظ لعرعدا مةخل أزلعرعدة ؤة ظعش ةتلعرعدة، س دا، سىص تع

  . ظوخشاص قئلعشتعن ظىستىندذر، ظذلذغ ؤة صاآتذر
 سةن هاساثنع تاشلعغعن  اهللا تأؤةندعكع ظايعتعدة مذسانع    .  يةنع قولعثدعكع هاسعنع تاشلعغعن

رار قعلدذرغان ظعدع ذ؟ ظ! ظع مذسا: قولعدعكع نةرسعنعث هاسا ظعكةنلعكعضة ظعق ة ظ وث قولعثدعكع نئم
ةن،       عظذ مئنعث هاسام، ظذنعثغا تاي    «: مذسا ظئيتتع   نعمةن، ظذنعث بعلةن قويلعرعمغا غازاث قئقعص بئرعم

قا ظئهتعياجلعرعم  ة باش دا مئنعث يةن ذظذنعث ارم ةتنعث مةنعسع))2» ب اثنع  :  ظاي ذ هاس دعغان ب سةن بعلع
)تاشلعغعن) يةرضة  ،         ان بعر يعالنغا ظايالندع        مذسا ظذنع تاشلعؤئدع، ظذ ناضا  مذسا   ))3هان مئثعؤاتق

ان ةص قعلعؤاتق ة ض ة . ظأزعض رةر نةرسعض ث بع ان زاتنع اب قعلعؤاتق ةل”خعت ذدقا آ ذدقا  “ؤذج ال ؤذج دةص
  . اهللا ظعكةنلعكعنع تونذص يةتتعآةلتىرىلةيدعغان 

دذ     . بذ هةقتة سىرة تاهادا سأزلةنضةن ظعدع      مذسا هاسعسعنعث : اهللا تاظاال بذ يةردعمذ مذنداق دةي
احتع  ذص ق عغا بذرذل ةندة ظارقعس ةتلعنعؤاتقانلعقنع آأرض ز هةرعك دعهادةك تئ ويا ظةج ذ  ض ويا ظ ةنع ض  ي

ايعتع              لعرع ناه ز حعش وزذق ؤة ظئغع وث، ق اردةك ح اغزع آام وم، ظ ايعتع ت ذتع ناه أت ص وث ت ايعتع ح ناه
لذص، ظذنعث هةرعكعتع ناهايعتع تئز       ظعنتايعن قورقذنحلذق بعر مةخلذق بو      ،يذقعرع ظاؤازدا غذحذراليدعغان  

دع دعن       . ظع ذددع تاغ ذالص خ دا دذم ذنعث ظئغعزع اش ظ ا، ت ذص تاشلعس نع يذت ذرام تاش ذحرعغان ق ذ ظ ةر ظ ظةض
ا   . جعلغعغا قذرام تاش دومالص حىشعؤاتقاندةك ضىلدىر قاراس حعقعرعدعغان هالةتتة ؤةهشعي ظعدع     شذ ؤاقعتت

ا  احتع، آةينع مذس ذص ق عغا بذرذل دعظارقعس ة قارعمع ع،   ض المعدع، حىنك اراص س ذ ظارقعسعغا ق ةنع ظ  ي
ىرآعنةتتع   دعن ش ةبعظعتع ظذنعث اننعث ت اغا . ظعنس اال مذس ا «: اهللا تاظ ع مذس اثغعن، ! ظ دعثغا م ظال

ةن  ذنحتعن (قورقمعغعن، سةن هةقعقةت ةمعن بولغذحعالردعن سةن ) قورق  دئضةن حاغدا، ظذ ظارقعسعغا     ظ
ذثغا سالغعن، : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع    . عص توختعدع يئنعص، ظعلضعرعكع جايغا آئل    ذثع قوين قول

دذ  ذص حعقع ظاق بول عز ظاص داق ظعللةتس ذ هئحقان ذنع      ظ دعن ظ ئلعص، ظان ذقعثغا س ذثنع قولت ةنع قول  ي
  . حعقارساث، ضويا ظذ حاقماق حاققان حاغدعكع بعر صارحة صارالق نذردةك نذر حئحعص حعقعدذ

                                                 
 . ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي44 سىرة قةسةس )1(
 .  ـ ظايةتلةر18 ـــــ 17 سىرة تاها )2(
 .  ـ ظايةتلةر20 ــــــ 19 سىرة تاها )3(
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 يةنع هئحقانداق بعر آئسةلنعث ظاالمعتع يوق    ظعللةتسعز: تاظاال مذنداق دئدعشذنعث ظىحىن اهللا    
دذ   ذص حعقع ظاق بول ان ظاص دذ . بولغ داق دةي اال مذن ذثنع : اهللا تاظ ىن، قول ش ظىح ظع قعلع ذنحنع دةص قورق

ؤالغعن ةتكىزىؤئتعش ظى     يعغع ذنحنع آ ا، قورق عدعن قورقس رةر نةرس االم بع ا ظةلةيهعسس ع   مذس ىن قولعن ح
بئرةر  . ظةضةر ظذ شذنداق قعلسا، ظأزعدعكع قورقذنح آئتةتتع     . غعؤئلعشقا بذيرذلدع عأآرعكعنعث ظىستعضة ي  آ

ة ظعقتعدا قعلغان ظاساستا ظعشلعتعص قولعنع آأآسعضة قويسا، اهللا خالعسا           ادةم بذ ظذسذلنع صةيغةمبةرض ظ
  .  قعلعشعمعز الزعماهللا تاظاالغا ظعشةنح. ظذنعث قورقذنحعسع تىضعشع ياآع صةسعيعشع مذمكعن

 عدعن آةلضةن ) ؤة ظذنعث قةؤمعنعث (بذ ظعككعسع صعرظةؤنضة ا صةرؤةردعضارعث تةرعص حوثلعرعغ
اآعتتذر  ا     ص ع قوينعغ ذ قولعن ع، ظ ا ظايلعنعش ر يعالنغ ان بع ذنعث مئثعؤاتق ا، ظ عنع تاشلعس ةنع هاسعس  ي

ذحع اهللا       ةيغةمبةرنع تاللعغ ع ص ذص حعقعش ظاق بول عز ظاص ا، ظعللةتس ذدرعتعنع  سالس ث ق  تاظاالنع
ةنلعكعنع      ةيغةمبةر ظعك ةن آعشعنعث راست ص ىز بةرض دا ي ادةتتعن تاشقعرع ظعش قولع ذ ظ آأرسعتعدعغان، ب

دذر  اتاليدعغان آةسكعن ؤة ظوحذق ظعككع دةلعل ا ؤة  . (ظعسص ةؤمعنعث حوثلعرعغ ذنعث ق ذالر صعرظةؤنضة، ظ ب
ةؤم ظعدع .  دةلعلدذر ظذالرغا ظةضةشكىحعلةرضة اهللا تةرعصعدعن آةلضةن آةسكعن       ظذالر هةقعقةتةن صاسعق ق

يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ظعتاظعتعدعن حعققان، اهللا تاظاالنعث ظةمرعضة ؤة دعنعغا ظاسعيلعق قعلغان آعشعلةر      
  . ظعدع

 * * * * * * *  
 tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ù= tG s% öΝßγ ÷Ψ ÏΒ $ T¡ø tΡ ß∃% s{r' sù β r& Èβθè=çF ø)tƒ ∩⊂⊂∪  Ê r&uρ Üχρã≈ yδ uθ èδ ßx |Á øùr&  Éi_ÏΒ 

$ZΡ$|¡Ï9 ã& ù#Å™ ö‘ r' sù z Éë tΒ # [ôŠÍ‘ û É_è% Ïd‰ |Áãƒ ( þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& β r& Âχθç/Éj‹ s3ãƒ ∩⊂⊆∪ tΑ$s% ‘‰ à±t⊥ y™ x8y‰ àÒ tã y7‹ ½z r'Î/ 

ã≅ yèøg wΥuρ $ yϑä3 s9 $YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξsù tβθè= ÅÁ tƒ $ yϑ ä3ø‹ s9 Î) 4 !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ $ yϑ çGΡ r& ÇtΒ uρ $ yϑ ä3yèt7 ¨? $# tβθç7 Ï=≈ tóø9 $# ∩⊂∈∪  
مةن هةقعقةتةن ظذالردعن بعر ظادةمنع ظألتىرىص قويدذم، شذنعث ! صةرؤةردعضارعم«: مذسا ظئيتتع

قئرعندعشعم هارذننعث تعلع مئنعثدعن راؤاندذر، ظذنع . 33ظىحىن ظذالرنعث مئنع ظألتىرىشعدعن قورقعمةن
ذالرنعث تةستعقاليدعغان ياردةم) صةيغةمبةرلعكعمنع(مةن بعلةن  ةن ظ حع قعلعص ظةؤةتكعن، مةن هةقعقةت

ةن ار قعلعشعدعن قورقعم ع ظعنك ع .34»مئن ةيتعمعز، «: اهللا ظئيتت ارقعلعق سئنع آىح قئرعندعشعث ظ
علةر  دذ، س لعك قعاللماي ا زعيانكةش ذالر ظعككعثالرغ ىن ظ ذنعث ظىح ز، ش ب قعلعمع ع غالع ظعككعثالرن

  .35»نعث ظايةتلعرعمعز ظارقعلعق غةلعبة قعلعسعلةرظعككعثالرؤة ظعككعثالرغا ظةضةشكةنلةر بعز
مذسانعث اهللا تاظاالدعن قئرعنعدعشع هارذننع ظأزعضة ياردةمحع قعلعص بئرعشعنع سورعشع ؤة 

  ظذنعث تعلعكعنعث ظعجابةت قعلعنعشع توغرعسعدا
دع        ان ظع ئحعص حعقق عردعن ق ذص معس دعن قورق عرظةؤننعث قةهرع ةقةت ص ا ص ذن . مذس اال ظ ع اهللا تاظ

مةن هةقعقةتةن ظذالردعن ! صةرؤرةدعضارعم«: مذسا ظئيتتع: صعرظةؤنضة دةؤةتحع بولذص بئرعشقا بذيرذغاندا
دذم  ألتىرىص قوي ادةمنع ظ ر ظ دذم  »بع ألتىرىص قوي ع ظ ة شذ قعبتعن ةنع ظةن ة  .  ي ع آأرس ذالر مئن ةر ظ ظةض

 دذر قئرعندعشعم هارذننعث تع. ظذالرنعث مئنع ظألتىرىص قويعشعدعن قورقعمةن  بذ  لع مئنعثدعن راؤان
دع  داق ظع دع   : ظعش مذن ر ظع تة ظئغع ع سأزلةش االمنعث تعل ا ظةلةيهعسس ك   . مذس ذ آعحع ةؤةبع، ظ ذنعث س ب

ا     ئلعص ظئغعزعغ ذ حوغنع ظ دا، ظ ال خورمعنع تالالشقا قويذلغان ر ت ةن بع ال حوغ بعل ر ت دعغا بع دا ظال ؤاقتع
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شذنعث ظىحىن ظذ مذنداق دئضةن      .عر بولذص قالدع     شذنعث بعلةن سأزلةشتة ظذنعث تعلع ظئغ      . سالغان ظعدع 
دع أتىرىؤةتكعن : ظع ةحلعكنع آ دعن آئك ذن  . تعلعم أزىمنع حىشةنس ث س ذالر مئنع دعن  . ظ ا ظاظعلةم ماث

اردةمحع قعلعص بةرضعن      ذنعث بعلةن مئنع تئخعمذ آىحةيتكعن    . قئرعندعشعم هارذننع ي مئنعث ظعشعمغا  . ظ
ن   ئرعك قعلغع ذنع ش ةن مئن  ))1ظ ةنع س ذ        ي ع ب ةيغةمبةرلعكنع ؤة دةؤةتن تا، ص ىك ظعش ذ بىي ذيرذغان ب ع ب

هاآاؤذر، زالعم، هةقكة قارشع صادعشاهقا يةتكىزىش يوللعرعدعكع ظئغعرحعلعقالرغا بةرداشلعق بئرعشتة، ظذ      
  . ماثا هةمنةصةس بولعدذ

ةن بعلةن قئرعندعشعم هارذننعث تعلع مئنعثدعن راؤاندذر، ظذنع م: شذنعث ظىحىن ظذ مذنداق دةيدذ
 يةنع ظذنع سأزلعرعمنع ؤة اهللا تاظاالدعن تةستعقاليدعغان ياردةمحع قعلعص ظةؤةتكعن) صةيغةمبةرلعكعمنع(

ةؤةتكعن   ر قعلعص ظ اردةمحع ؤةزع دعغان ي ع قولالي ةن خةؤرعمنع تةستعقاليدعغان، دةؤعتعمن حىنكع، . يةتكىزض
ر ظادةمن  ةؤعرع بع ةن خ ةآرةك  ظعنسانالرغا ظعككع ظادةمنعث يةتكىزض دا ب ة قارعغان ةن خةؤعرعض عث يةتكىزض

دذ دذ . تةسعر قعلع داق دةي ذ مذن ىن ظ ار قعلعشعدعن : شذنعث ظىح ع ظعنك ذالرنعث مئن ةن ظ ةن هةقعقةت م
  . قورقعمةن

اردةمحع قعلعص ) صةيغةمبةرلعكعمنع(: مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ    تةستعقاليدعغان ي
ان قعلعص بئرعدذ      يةنع ظذ مئنعث ظذالرغ   ظةؤةتكعن حىنكع، ظذ مةندعن    . ا قعلغان سأزلعرعمنع ظذالرغا باي

عنعدذ    علةرنع حىش ةن نةرس ذالر حىشىنةلمعض اال      . ظ دا اهللا تاظ ةص قعلغان اردةمحع تةل االم ي ا ظةلةيهعسس مذس
دذ  داق دةي ةيتعمعز : مذن ئنع آىح ارقعلعق س عث ظ ةص   قئرعندعش عنع تةل ةيغةمبةر بولذش ئنع، ص ةنع س  ي

  . ئرعندعشعث بعلةن صةيغةمبةرلعكعثنع آىحةيتعمعز، دةؤعتعثنع غةلعبعلعك قعلعمعزقعلغان ق
دذ     داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ر ظايةتت ة بع ة يةن ا «: بذهةقت ع مذس علعرعث  ! ظ ورعغان نةرس ئنعث س س

دع اثا بئرعل دذ ))2س داق دةي ة مذن اال يةن ارذننع   :  اهللا تاظ ةت قعلعص قئرعندعشع ه ز مةرهةم ذنعثغا بع ظ
هئحكعممذ مذسا ظةلةيهعسساالم قئرعندعشعغا       :  شذنعث ظىحىن بةزع سةلةصلةر    ))3صةيغةمبةر قعلعص بةردذق  

اردةم قعلغان ظةمةس  دةك ي اردةم قعلغان دذ . ي دع، دةي اظةت تعلع ذنعثغا شاص اآع. مذسا ظ ا ! ت ذنع مذس اهللا ظ
 شذنعث ظىحىن اهللا مذسا هةققعدة   .بعلةن صةيغةمبةر ؤة ظةلحع قعلعص صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة ظةؤةتتع      

  . ))4مذسا اهللا نعث دةرضاهعدا ظابرذيلذق ظعدع: مذنداق دئضةن ظعدع
 ظعككعثالرنع غالعب قعلعمعز      اآعت قعلعمعز ةنع يئثعلمةس ص ذالر بعزنعث .  ي شذنعث ظىحىن ظ

دذ  لعك قعاللماي ا زعيانكةش ةن ظعككعثالرغ ةتلعرعمعز بعل ةتلعر ظاي ث ظاي ةنع اهللا نع ث  ي عنع ظعككعثالرنع
اهللا . تةبلعغ قعلغانلعقعثالر سةؤةبع بعلةن ظذالرنعث سعلةرضة زعيانكةشلعك قعلعشعغا هئح يول قويذلمايدذ          

دذ      ةيغةمبةر   : بذ هةقتة مذنداق دةي صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان ظةهكامالرنعث         ! ظع ص
ادا قعلمعغان بولعسةن     هةممعسعنع يةتكىزضعن، ظةضةر تولذق يةتكىزمعسةث،   اهللا . اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظ

اقاليدذ   لعكعدعن س علةرنعث زعيانكةش ئنع آعش ذالر )5( س ةيغةمبةرلةر (ظ ةنع ص ةمر  ) ي ث ظ  -اهللا نع
دذ   عدعن قورقماي ئح آعش قا ه ن باش دذ، اهللا دع ن قورقع دذ، اهللا دع ةرمانلعرعنع يةتكىزع ةد. (ص ع مذهةمم ! ظ

دع ة ظةضةشكعنسةنمذ اهللا دعن غةيرع هةمعشة ظعشالردعن هئساب (اهللا ) ن قورقماسلعقتا شذ صةيغةمبةرلةرض

                                                 
 .  ـ ظايةتكعحة32 ــــ 27 سىرة تاها )1(
  .  ـ ظايةت36 سىرة تاها )2(
  .  ـ ظايةت53 سىرة مةريةم )3(
  .  ـ ظايةت69 سىرة ظةهزاب )4(
  .  ـ ظايةت67 سىرة ماظعدة )5(
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 ،شذنعث ظىحىن اهللا   .  يةنع ياردةم قعلعشقا، قولالشقا، قذؤؤةتلةشكة اهللا يئتةرلعكتذر       ))1ظئلعشقا يئتةرلعكتذر 
ا  ىن بو     -دذني كةنلةر ظىح ذالرغا ظةضةش ىن ؤة ظ ارذن ظىح ةن ه ا بعل ة مذس اخعرةتتعكع غةلعب دعغانلعقع  ظ لع

دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دة خ ة : هةققع كةنلةر غةلعب ا ظةضةش ثالر ؤة ظعككعثالرغ علةر ظعككع س
  . قعلعسعلةر

ةن  داق دئض ة مذن ذ هةقت ذزدا(اهللا : اهللا ب ذم  «): لةؤهذلمةهص ةيغةمبةرلعرعم حوق ث ص ةن ؤة مئنع م
ز ة قعلعمع ىر، غالعبت » غةلعب ةن آىحلىآت ازدع، اهللا هةقعقةت دذ ))2ذردةص ي داق دةي ة مذن ةك ـ      :  ؤة يةن ش

ةردعن    (شىبهعسعزآع، بعز صةيغةمبعرعمعزضة، مأمعنلةرضة هاياتع دذنيادا ؤة         ةيغةمبةر ؤة مأمعنل صةرعشتة، ص
دعغان   ذؤاه بولع ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض اردةم   ) بةندعل ة ي دة ظةلؤةتت دعغان آىن ذؤاهحعالرهازعر بولع ض

  . ))3بئرعمعز
 * * * * * * *  

 $ £ϑ n= sù Ν èδ u !% y` 4 y›θ–Β $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ;M≈ sΨ Éi t/ (#θä9$s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) Ö ós Å™ “ [ yIø –Β $ tΒ uρ $ uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈ yγÎ/ þ’ Îû 

$ uΖÍ← !$t/# u tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊂∉∪ tΑ$s% uρ 4 y›θãΒ þ’Ïn1 u‘ ãΝ n= ÷æ r& yϑ Î/ u !$ y_ 3“ y‰ ßγø9 $$Î/ ôÏΒ Ïν Ï‰ΨÏã tΒ uρ ãβθä3s? … çµs9 èπ t7É)≈ tã 

Í‘# ¤$! $# ( … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Ï= øãƒ šχθßϑ Ï=≈©à9$# ∩⊂∠∪  
بذ ظويدذرذص حعقعرعلغان «: مذسا ظذالرغا بعزنعث روشةن مأجعزعلعرعمعزنع ظئلعص آةلضةندة، ظذالر

ا  ث ظات ئهعردذر، بعزنع ث –س دا( بوؤعلعرعمعزنع ان ) زامانع ارلعقعنع ظاثلعمعغ علةرنعث ب داق نةرس بذن
دذق دع» ظع ع .36دئ ا ظئيتت ارعم «:مذس ئلعص ،صةرؤةردعض ةت ظ ث هعداي اهعدعن آعمنع ث دةرض  ظأزعنع

آةلضةنلعكعنع، ظاخعرةتنعث ياخشع ظاقعؤعتعضة آعمنعث ظعضة بولعدعغانلعقعنع ظوبدان بعلعدذ، زالعمالر 
  .37»حوقذم مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ) يةنع اهللا غا يالغاننع حاصلعغذحع فاجعرالر(

  رظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمع ظالدعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالمنعث صع
عرظةؤن ؤة      اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن قئرعندعشع هارذن ظةلةيهعسساالمنعث ص
ار ؤة           ث ب ةن، اهللا تاظاالنع عدعن بئرعلض ة اهللا تةرعص رعص، ظأزلعرعض دعغا بئ ةربابلعرعنعث ظال ةت ظ ذنعث دأل ظ

ةمر بعرلعكعنع ظئتع ذ ظعككعسعنعث اهللا -راص قعلعش، اهللا تاظاالنعث ظ دة ظ ةرمانلعرعغا ظةضعشعش هةققع  ص
تاظاال تةرعصعدعن يةتكىزضةن دةؤعتعنعث راست ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان مذستةهكةم دةلعللةرنع، غالعب            

دذ  ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ ة تةثلعض ةرنع صعرظةؤنض ةت ظ . مأجعزعل ذنعث دأل عرظةؤن ؤة ظ ذنع ص أز ب ةربابلعرع ظ
ذالرنعث   دا، ظ ذنعث اهللا تةرعصعدعن ظعكةنلعكعضة جةزم قعلغان ؤة ظعشةنضةن حاغ ةن، ظ ةن آأرض آأزلعرع بعل

ةتتع  ذص آ قا بذرذل ان حاصالش قا، بوهت ةن قارشعلعشعش ةق بعل عص، ه دعن ظئش ذرلذقع هةددع ذ . آذص ة ش ظةن
تعن تةآةببذرل     ة ظةضعشعش قانلعقع ؤة هةقك دعن ظاش ذالرنعث هةددع دذر ظ انلعقع ظىحىن ذالر،ذق قعلغ ذ :  ظ ب

 معكعر،  -ظذالر مذساغا هعيلة    .يةنع ياساص حعقعلغان سئهعردذر    .  دئدع ظويدذرذص حعقعلغان سئهعردذر 
  . بذ قعلمعشلعرعنعث ظذالرغا قعلحة صايدعسع بولمعدع.  ظابرذي بعلةن قارشع حعقماقحع بولدع-يىز 

                                                 
  .  ـ ظايةت39رة ظةهزاب  سى)1(
  .  ـ ظايةت21 سىرة مذجادةلة )2(
  .  ـ ظايةت51معنذن ظ سىرة مأ)3(
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 بذنداق نةرسعلةرنعث بارلعقعنع ظاثلعمعغان ظعدذق) زامانعدا( بوؤعلعرعمعزنعث -بعزنعث ظاتا 
ارلعقعنع               : يةنع ظذالر  ادةت قعلعش دئضةن بذنداق ظعشنعث ب هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالغعال ظعب

دذق ز        . ظاثلعمعغان ظع دذق، بع ةنلعكعنع آأرمع دا ظعك ذ دعن رةر ظادةمنعث ب وؤعلعرعمعزدعن بع ا ـ ب ز ظات بع
  . عث اهللا غا باشقا ظعالهالرنع شئرعك قعلغانلعقعنع بعلعمعز، دئيعشتعصةقةت آعشعلةرن

صةرؤةردعضارعم ظأزعنعث دةرضاهعدعن آعمنعث : مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا جاؤابةن مذنداق دئدع    
دان  هعدايةت ظئلعص آةلضةنلعكعنع، ظاخعرةتنعث ياخشع ظاقعؤعتعضة آعمنعث ظعضة بولعدعغانلعقعنع ظوب

آةلضىسعدة  . نع اهللا مةن ياآع سعلةردعن آعمنعث هعدايةت ظئلعص آةلضةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذ       ية بعلعدذ
دذ ؤة آعمنعث ياردةمضة، زةصةرضة ؤة قولالشقا ظئرعشعدعغانلعقعنعمذ ظوبدان               ظارعمعزدا ظادعل هأآىم حعقعرع

آةلتىرضىحعلةر ظاقعؤةت غةلعبة  يةنع اهللا تاظاالغا شئرعك ظذالر حوقذم مذؤةصصةقعيةت قازعنالمايدذ. بعلعدذ
  . قازعنالمايدذ

 * * * * * * *  
 tΑ$s% uρ ãβöθ tãö Ïù $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ _| yϑ ø9 $# $ tΒ àM ôϑ Ï= tã Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ”Î ö xî ô‰ Ï% ÷ρr' sù ’ Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n?tã ÈÏeÜ9 $# 

≅ yèô_ $$ sù ’ Ík< $[m ö |À þ’ Ìj?yè©9 ßìÏ= ©Ûr& #’ n<Î) Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θãΒ ’ ÏoΤ Î) uρ … çµ‘Ζ àß{ š∅ÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩⊂∇∪ u y9 õ3tFó™ $# uρ uθ èδ 

… çν ßŠθãΖ ã_ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î ö tóÎ/ Èd,ys ø9 $# (#ûθ ‘Ζsß uρ öΝ ßγ̄Ρ r& $ uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ ö ãƒ ∩⊂∪ çµ≈ tΡõ‹ yz r' sù … çν yŠθãΖã_ uρ 

öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ t6uΖ sù ’ Îû ÉdΟ uŠø9 $# ( ö ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã šÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ öΝ ßγ≈ uΖ ù= yèy_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) 

Í‘$̈Ζ9 $# ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿω šχρã |ÇΖ ãƒ ∩⊆⊇∪ öΝ ßγ≈ sΨ ÷è t7ø? r&uρ ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ZπsΨ ÷è s9 ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ν èδ š∅ÏiΒ 

tÏmθç7 ø) yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪  
ظع .  يةنة بعر ظعالهنعث بارلعقعنع بعلمةيمةنمةن ظأزةمدعن باشقا! ظع آاتتعالر«: صعرظةؤن ظئيتتع
ششعق خعش صعشذرذص ظئضعز بعر بعنا سالغعن، مةن مذسانعث ظعالهعنع آأرىشىم عهامان، مئنعث ظىحىن ص

يالغانحعالردعن ضذمان ) ظاسماندا بعر صةرؤةردعضار بار دئضةن دةؤاسعدا(مذمكعن، مةن هةقعقةتةن ظذنع 
بويذنتاؤلعق ) ظعمان ظئيتعشقا(زئمعنعدا زذلذم قعلعص ) معسعر(ث قوشذنع  صعرظةؤن ؤة ظذنع.38»قعلعمةن
دع ذرذلمايمعز . قعل كة قايت أزلعرعنع بعزتةرةص ذالر ظ وق، هئساب (ظ رعلعش ي ا تع ةت ؤة قايت ةنع قعيام ي

مذيوق  ا تارتعلعش مذ، جازاغ دع) ظئلعنعش ذمان قعل ذنلعرعنع .39دةص ض ذنعث قوش عرظةؤننع ؤة ظ ز ص  بع
ا تاشلعؤةتتذق جازالعدذق  ذالرنع دئثعزغ ر (، ظ ذالردعن بع ذق، ظ ةرق قعلعؤةتت زدا غ ذالرنع دئثع ةنع ظ ي

ظعبرةت (زالعمالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا !) ظع مذهةممةد(، )ظادةممذ ساق قالغعنع يوق
الرنع بعز دذنيادا يةنع ظذ( ظذالرنع بعز دوزاخقا ظىندةيدعغان صئشؤاالر قعلدذق .40قارعغعن) آأزع بعلةن

، قعيامةت آىنع ظذالر ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ )ضذمراهالر ظةضعشعدعغان آذفرعنعث باشلعقلعرع قعلدذق
دذ ( دعغان مةدةتكار بولماي ظع قعلع ازابنع دةص ادا  .41)يةنع قعيامةت آىنع ظذالردعن ظ ذ دذني ذالرغا ب ظ

، قعيامةت ) صةرعشتعلةر ؤة مأمعنلةر لةنةت ظوقذيدذيةنع ظذالرغا بذ دذنيادا اهللا،(لةنةتنع ظةضةشتىردذق 
  .42آىنع ظذالر اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنغذحعالردذر
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  صعرظةؤننعث حوثحعلعق قعلعشع ؤة ظذنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا
اله قعلعص آأرسعتعشتة    أزعنع ظع قانلعقع ؤة ظ دعن ظاش انلعقع، حئكع ذرلذق قعلغ عرظةؤننعث آذص اهللا ص

دذ      ةؤةر بئرع دة خ انلعقع هةققع ذص حعقق اننع توق ذن   . يالغ ةت قعلس ة لةن اال صعرظةؤنض ذ  ! اهللا تاظ اال ب اهللا تاظ
 حىنكع، ظذ   ))1صعرظةؤن قةؤمعنع ضوللعغانلعقتعن، قةؤمع ظذنعثغا ظعتاظةت قعلدع        :  مذنداق دةيدذ  هةقتة

دا ظ   قا حاقعرغان راص قعلعش ةنلعكعنع ظئتع اله ظعك ذالرنع ظأزعنعث ظع املعقع ؤة زئهنعنعث  ظ ةقلعنعث آ ذالر ظ
دع  ذل قعل ذنع قوب دعن ظ ذ. ظاجعزلعقع ىن ظ اتتعالر«: شذنعث ظىح ع آ ر ! ظ ة بع قا يةن دعن باش ةن ظأزةم م
ةن  ارلعقعنع بعلمةيم ث ب دع»ظعالهنع دذ    .  دئ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ اال ظذنعث ذ (: اهللا تاظ ظ

ةؤةلعرعنع    مةن سعلةرنعث بىيىك    «: وصلعدع هةم نعدا قعلعص، دئدع     ت) سئهعرضةرلعرعنع، ظةسكةرلعرعنع، ت
 شىبهعسعزآع،  -شةك  . اهللا ظذنع دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظازابع بعلةن جازالعدع   . »صةرؤةردعضارعثالر بولعمةن 

  .))2اهللا دعن قورقعدعغانالر بذنعثدعن ظعبرةت ظالعدذ
ظذالر  .اسعدعكع سأزعنع ظوحذق قعلدع   يةنع ظذ قةؤمعنع يعغعص ظذالرغا يذقعرع ظاؤاز بعلةن ظعاله دةؤ         

دع   ذل قعل عنع قوب ق دةؤاس ذنعث ظعالهلع دا ظ ان هال ةت قعلغ الغان ؤة ظعتاظ ذالق س ىن اهللا . ق ذنعث ظىح ش
ا ؤة ظاخعرةتتة ظعبرةت ظئلعشقا تئضعشلعك قعلدع           . ظذنعثدعن ظعنتعقام ظالدع ؤة باشقعالر ظىحىن ظذنع دذني

ارع   اغا ق أزعنع مذس ذ س عرظةؤن ب ع ص دع تئخ ةن ظع داق دئض دعن  «: تعص مذن ةر مةن ةيرعظةض اله غ نع ظع
  . ))3»قعلعؤالعدعغان بولساث، سئنع حوقذم زعندانغا تاشاليمةن

 ا سالغعن، مةن مذسانعث ! ظع هامان ر بعن مئنعث ظىحىن صعششعق خعش صعشذرذص ظئضعز بع
ذمكعن ىم م ع آأرىش عدعكعلةرنظعالهعن رع، تةؤةس ث ؤةزع عرظةؤن ظأزعنع ةنع ص ةت  ي قذرغذحع، دأل ع باش

ر قةسعر      ايعتع ظئضعز ؤة يىآسةك بع ىن صعششعق خعش صعشذرذص ناه أزع ظىح اننع ظ مةسلعهةتحعسع هام
  . سئلعشقا بذيرذدع

دذ   داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت عرظةؤن : ب ا (ص رع هامانغ ان «): ؤةزع ع هام ا    ! ظ عز بعن ر ظئض ا بع ماث
ث دةرؤازعلعرعغا يئتعشعم مذمكعن، شذنعث بعلةن مةن        ظاسماننع-سالغعن، ظذنعث بعلةن مةن دةرؤازعالرغا   

ةن        ذمان قعلعم انحع دةص ض انع يالغ ةن مذس ةن هةققعةت أرةي، م ع آ انعث ظعالهعن دع» مذس ة . دئ صعرظةؤنض
يولعدعن  ) ضذمراهلعقع تىصةيلعدعن هعدايةت (صعرظةؤن . ظذنعث يامان ظةمةلع شذنداق حعرايلعق آأرسعتعلدع   

  . ))4 معكرع صةقةت بعكاردذر-عث هعيلة صعرظةؤنن. مةنظعي قعلعندع
دع     ا قعل عرنع بعن عز قةس ةث ظئض ادا ظ عرظةؤن دذني ةن ص ذنعث بعل ةقةت   . ش ذ ص ةن ظ ذنعث بعل ب

دة        ان دةؤعتع ا قعلغ ث بارلعقعغ ر ظعالهنع قا بع عرظةؤندعن باش االمنعث ص ا ظةلةيهعسس ة مذس تةؤةسعدعكعلةرض
ان ظ  رادة قعلغ نع ظع ص آأرستعش انحع قعلع ذنع يالغ دعظ ذ. ع ىن ظ ذنعث ظىح ذنع : ش ةن ظ ةن هةقعقةت م

ار دئضةن دةؤاسعدا            .  دئدع  يالغانحعالردعن ضذمان قعلعمةن  ةنع ظذنعث مةندعن باشقا بعر صةرؤةردعضار ب ي
  . ظذنع يالغانحع دةص ضذمان قعلعمةن

ص         ار قعلع ةنلعكعنع ظعنك ةيغةمبةر ظعك ةن ص عدعن آةلض االمنعث اهللا تةرعص ا ظةلةيهعسس عرظةؤن مذس  ص
ايتتع . ظةمةس راص قعلم ذحع اهللا تاظاالنعث مةؤجذد ظعكةنلعكعنع ظئتع ذ ياراتق ةلكع، ظ داق دئضةن . ب ذ مذن ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54 سىرة زذخرذف )1(
  .  ـ ظايةت26 ــــ 23 سىرة نازعظات )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29 سىرة شذظةرا )3(
  .  ـ ظايةتلةر37 ـــــ 36 سىرة غافعر )4(
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دع ة؟ : ظع ةن نئم ارع دئض ةرنعث صةرؤةردعض دعغان )1( ظالةمل اله قعلعؤالع ةيرعنع ظع دعن غ ةر مةن ظةض
دانغا تاشاليمةن  ذم زعن اتتعالر   بولساث، سئنع حوق ر ظعالهنعث مةن ظأزةمدعن با ! ظع آ ة بع شقا يةن

  . بارلعقعنع بعلمةيمةن
 بويذنتاؤلعق قعلدع) ظعمان ظئيتعشقا(زئمعنعدا زذلذم قعلعص )معسعر(صعرظةؤن ؤة ظذنعث قوشذنع .

يةنع قعيامةت ؤة قايتا تعرعلعش يوق، هئساب ظئلعشنعمذ (ظذالر ظأزلعرعنع بعز تةرةصكة قايتذرذلمايمعز 
.  يةنع ظذالر زذلذم قعلعشتا ؤة زومعضةرلعكتة حئكعدعن ظاشتع    مان قعلدعدةص ضذ) جازا تارتعلعشمذ يوق 

صةرؤةردعضارعث ظذالرغا   . قعيامةت بولمايدذ، دةص ظئتعقاد قعلدع   . معسعر زئمعنعدا آأص بذزغذنحعلعق قعلدع    
دع  ل قعل ازابنع نازع اتتعق ظ ارعث . ق دذر (صةرؤةردعض ىزعتعص تذرغذحع ة آ ةرنع ظةلؤةتت ذنعث))2بةندعل   ش

بعز صعرظةؤننع ؤة ظذنعث قوشذنلعرعنع جازالعدذق، ظذالرنع دئثعزغا : ظىحىن اهللا بذ يةردة مذنداق دةيدذ
لعؤةتتذق رع ساق     تاش ذالردعن هئحبع ذق، ظ ةرق قعلعؤةتت ا غ ةندعال دئثعزغ ر ظةتعض ذالرنع بع ز ظ ةنع بع  ي

  .قالمعدع 
)قارعغعن) ظعبرةت آأزع بعلةن(عغا زالعمالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعق!) ظع مذهةممةد .

 يةنع زالعمالرغا ظةضةشكةنلةر، صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار ظذالرنع بعز دوزاخقا ظىندةيدعغان صئشعؤاالر قعلدذق
لعغذحعالر      ا باش ذالرنع دوزاخق ىن ظ ذتقانالر ظىح ع ت ذالرنعث يولعن لعقتا ظ ذحعنع تونعماس تا ؤة ياراتق قعلعش

دذق ذال . قعل ع ظ ةت آىن ةلمةيدذ قعيام ة ظئرعش ارلعق    ر ياردةمض ادعكع خ ان دذني ذالرغا بولغ ةنع ظ  ي
  . ظاخعرةتنعث ظازابعغا ظذلعنعدذ

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذحع  : اهللا تاظ اردةم قعلغ ئح ي ذالرغا ه دذق، ظ االك قعل ذالرنع ه ظ
ةتنع ظةضةشتىردذق )3( بولمايدذ ادا لةن ادا (ظذالرغا بذ دذني ذ دذني ذالرغا ب ةنع ظ  اهللا، صةرعشتعلةر ؤة ي

 يةنع اهللا صةيغةمبةرلعرعضة ظةضةشكةن مأمعن بةندعلعرعنعث تعلع بعلةن ظذالرغا      مأمعنلةر لةنةت ظوقذيدذ 
ةيغةمبةرلةرنعث ؤة ظذالرغا     . ؤة ظذالرنعث صادعشاهع صعرظةؤنضة لةنةت ياغدذرذشنع بةلضعلعدع  ادا ص ظذالر دذني

قعيامةت : ةتكة ظذحرعغذحعالردعن بولذصال قالماستعن، شذنداقال   ظةضةشكةن مأمعنلةرنعث تعلع ظارقعلعق لةن    
  . آىنع ظذالر اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق قعلعنغذحعالردذر

ظذالر بذ دذنيادعمذ، قعيامةت آىنعدعمذ لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالرغا             بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث        : قةتادة
ا لةنةتكة ظذحراشتعن ظعب       (بئرعلضةن   ةتنعث   )4(!بذ سوغا نئمعدئضةن يامان    ) ارةتظعككعال دذني  دئضةن ظاي

  . مةنعسعضة ظوخشايدذ، دئدع
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ÷ s?#u  y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$ tΒ $ uΖ õ3n= ÷δ r& šχρã à)ø9 $# 4’ n<ρW{$# uÍ← !$|Á t/ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Y‰ èδ uρ 

Zπ yϑ ômu‘ uρ öΝßγ ¯= yè©9 tβρã ª. x‹tG tƒ ∩⊆⊂∪  
ز شىبه عزآع، بع ارلعق (عس ةؤمع قات ذتنعث ق ةمذد ؤة ل اد، س ةؤمع ظ ذهنعث ق عرعكع ) ن ظعلض

يعن، آعشعلةر  ةنع ظعسراظعل (ظىممةتلةرنع هاالك قعلغاندعن آئ ةنع ب ا ) ي ةتنع (نعث دعللعرعغ هةقعق

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23شذظةرا  سىرة )1(
  .  ـ ظايةتلةر14 ـ 13 سىرة فةجر )2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13 سىرة مذهةممةد )3(
  .  ـ ظايةت99 سىرة هذد )4(
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  نةسعهةت ظالسذن دةص، مذساغاـنذر بئرعص، ظذالرغا هعدايةت ؤة رةهمةت قعلدذق، ظذالر ؤةز ) آأرعدعغان
  .43بةردذق) يةنع تةؤراتنع(آعتابنع 

  اهللا تاظاالنعث مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعنظام قعلغان نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
ةث     عدعن ظ ارع تةرعص ذنعثغا صةرؤةردعض اغا ظ ةيغةمبعرع، سأهبةتدئشع مذس اهللا ظأزعنعث بةندعسع، ص

ذن   االم بولس ةت ؤة س ةؤزةل مةرهةم ذنعث  ! ظ عرظةؤننع ؤة ظ ةؤراتنع    ص يعن ت دعن آئ االك قعلغان ذنعنع ه قوش
  . نازعل قعلغانلعقعدعن ظعبارةت ظعنظامنع خةؤةر قعلعدذ

) ةرنع هاالك ) نذهنعث قةؤمع ظاد، سةمذد ؤة لذتنعث قةؤمع قاتارلعق بعز ظعلضعرعكع ظىممةتل
يعن دعن آئ ذميىزلىك   قعلغان ةتنع ظوم رةر ظىمم يعن بع دعن آئ ةؤراتنع نازعل قعلغان ةنع ت دع،  ي جازالعمع

  . بةلكع مأمعنلةرنع اهللا تاظاالنعث دىشمةنلعرع بولغان مذشرعكالرغا قارشع جعهاد قعلعشقا بذيرذدع
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةهةرلعرع دىم   : اهللا تاظ عرعكعلةر ؤة ش دعن ظعلض ةم ظذنعث عرظةؤن ه ص

ةنلةر  ةؤمع(آأمتىرىؤئتعلض ذت ق ةنع ل دع) ي الرنع قعل ا ظعش ذالر صة. خات ة ظ ارعنعث صةيغةمبعرعض رؤةردعض
نعث ) يةنع بةنع ظعسراظعل (آعشعلةر  ))1شذنعث بعلةن ظذالرنع اهللا قاتتعق جازالعدع     . ظاسعيلعق قعلدع 

دعغان (دعللعرعغا  ةتنع آأرع ةت ؤة رةهمةت قعلدذق ) هةقعق ذالرغا هعداي رعص، ظ ذر بئ ةنع ظذالرنعث    ن  ي
ةردذق     آورلذقتعن، ضذمراهلعقتعن قذتذلسذن ظىحىن دعلل    ةؤراتنع ب ظذالرغا رةهمةت   . عرعنع يورعتعدعغان نذر ت

  . قعلعص هةقكة هعدايةت قعلدذق، يةنع ياخشع ظةمةل قعلعشقا تةؤراتتا يول آأرسةتتذق
 نةسعهةت ظالسذن -ظذالر ؤةز  نةسعهةت ظالسذن، ظذنعث سةؤةبع - يةنع ظعنسانالر تةؤراتتعن ؤةز 

  . بةردذق) يةنع تةؤراتنع( آعتابنع دةص، مذساغابعلةن توغرا يول تاصسذن 
 * * * * * * *  

 $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$pg¿2 Çc’ Ï1ö tó ø9$# øŒÎ) !$ sΨøŠ ŸÒs% 4’ n< Î)  y›θãΒ u øΒ F{$# $ tΒ uρ |MΨ ä. zÏΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊆⊆∪ !$̈Ζ Å3≈ s9uρ 

$ tΡù' t±Σ r& $ZΡρãè% tΑ uρ$sÜ tG sù ãΝ Îκ ö n= tã ã ßϑ ãèø9 $# 4 $tΒ uρ |MΖ à2 $ ZƒÍρ$rO þ’ Îû È≅ ÷δ r& š t ô‰tΒ (#θè= ÷G s? öΝ ÎγøŠn= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ 

$̈Ζ à2 š,Í# Å™ öãΒ ∩⊆∈∪ $ tΒ uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg ¿2 Í‘θ’Ü9 $# øŒÎ) $ sΨ ÷ƒ yŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑ ôm §‘ ÏiΒ y7 În/ §‘ u‘ É‹ΖçF Ï9 $YΒ öθ s% !$̈Β 

Ν ßγ9 s? r& ÏiΒ 9ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ y7 Ï= ö7s% öΝ ßγ̄= yès9 tβρã2 x‹ tFtƒ ∩⊆∉∪ Iωöθ s9uρ βr& Ν ßγ t6ŠÅÁ è? 8π t7ŠÅÁ –Β $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& 

(#θä9θà) u‹ sù $ sΨ −/u‘ Iωöθ s9 |M ù= y™ö‘ r& $ uΖøŠ s9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u šχθä3 tΡuρ š∅ ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊆∠∪  
وق !) ظع مذهةممةد ( بعز غةربعي تاغنعث بعر تةرعصعدة مذساغا ؤةهع نازعل قعلغعنعمعزدا سةن ي
ذق، .44ظأز آأزىث بعلةنمذ آأرمعضةن ظعدعث ) بذنع(ظعدعث،  ةرنع ياراتت ئكعن بعز نذرغذن ظىممةتل  ل

ظذالرنعث ظأمرع ظذزذن بولدع، سةن مةديةن ظاهالعسعنعث ظعحعدة ظذالرغا بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع تعالؤةت 
ئكعن بعز  وق، ل ر قةؤمضة (قعلعص تذرغذحع بولغعنعث ي ذالردعن باشقا بع ةيغةمبةر قعلعص سئنع ظ )  ص

سأز قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث، لئكعن بذ ) مذساغا( بعز تذر تئغعنعث بعر تةرعصعدة .45ظةؤةتتذق
 ـسةندعن ظعلضعرع هئحبعر ظاضاهالندذرغذحع آةلمعضةن قةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، ظذالرنعث ؤةز 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر10 ـــ ـ9 سىةر هاققة )1(



  
  
  
  

 

 512                                                                                                  قةسةسسىرة  ـ 28
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ذر نةسعهةت ظئلعشع ظىحىن، صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن نازعل ق  ذالرنعث قعلغان .46علعنغان رةهمةتت  ظ
بعزضة ! صةرؤةردعضارعمعز«تىصةيلعدعن،ظذالرغا بعرةر ظازاب آةلسة، ) يةنع آذفرع ؤة ضذناهلعرع(ظعشلعرع 

ةردعن  ةتتذق ؤة مأمعنل ة ظةضعش ئنعث ظايةتلعرعثض دعث، س اث ظع ةن بولس ةيغةمبةر ظةؤةتك رةر ص بع
  .47)الرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذقسئنع ظذ(دئمةسلعكلعرع ظىحىن » بوالتتذق

آعشعلةرنعث دعققعتعنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث دةلعلعضة بذراش 
  توغرعسعدا

 آعشعلةرنعث دعققعتعنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث دةلعل        اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،   
دذ  اآعتعغا بذراي ةد . ـ ص ع، مذهةمم دذر حىنك ةؤةرنع ظاثلعغذحع ةن خ ةيعبتعن بئرعلض ويا . ظةلةيهعسساالم غ ض

دعغان         ئس قعلع دةك ه أرىص تذرغان ةن آ أزع بعل أز آ ذنع ظ ازعردةك، ظ تعدة ه الر ظىس ان ظعش عرع بولغ ظعلض
دذ   ةؤةر قعلع ةؤةرلعرعنع خ ةيعب خ ادةم   . ظأتمىشنعث غ ر ظ عز بع االم ساؤاتس ةد ظةلةيهعسس ذآع، مذهةمم هالب

اب ظ  ذص، آعت ةيتتع بول نع بعلم ان        . وقذش وث بولغ عدا ح ةؤم ظارعس دعغان ق نع بعلمةي نع ؤة يئزعش ذ ظوقذش ظ
اهللا تاظاال ظذنعثغا هةزرعتع مةريةم ؤة مةريةمضة يىز بةرضةن غةيعب ظعشالر هةققعدعمذ خةؤةر بئرعص          . ظعدع

دذ  داق دةي ئلعش      : مذن ة ظ ع تةربعيعسعض ذالرنعث قايسعس ةمنع ظ ال   (مةري ةك تاش عدة ح ش مةسعلعس
ةملعرعنع ) يىزعسعدعن وق ظعدعث ) سذغا(قةل دا ي ذالرنعث يئنع دا، سةن ظ ةم آعمنعث . (تاشلعغان حاغ مةري

ارا جاثجال قعلعشقانلعرعدا سةن ظذالرنعث يئنعدا يوق ظعدعث            ) تةربعيعسعدة بولذشعنع  ةنع شذ   ))1ظأز ظ  ي
   .لئكعن، اهللا ظذنع ساثا ؤةهعي قعلدع. ظعشالرنعث ظىستعدة سةن يوق ظعدعث

ةؤمعنع سذدا غةرق قعلعشع   ذهنع قذتقذزذشع، ق ةؤمع، اهللا تاظاالنعث ن ذنعث ق شذنداقال اهللا نذه ؤة ظ
ة شذ   !) ظع مذهةممةد  (: ظاندعن اهللا مذنداق دئدع   . هةققعدة قعلغان خةؤعرعنع ظذ بعلمةيتتع   ) قعسسة (ظةن

دذر ة  . غةيبكة ظاظعت خةؤةرلةردعن دذق، سةن ؤة سئنعث ق ي قعل ذنع ؤةهع ؤمعث بذنعثدعن ظعلضعرع ساثا ظ
  .))2ظذنع بعلمةيتتعثالر، سةؤر قعلغعن، شىبهعسعزآع، ياخشع ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسذصتذر

دع    داق دئ ة مذن دا يةن ىرعنعث ظاخعرع ذ س ذالر  : اهللا ب ا ب ان  (مان االك قعلغ ز ه عنع بع ) ظاهالعس
دذر  ذرتالرنعث خةؤةرلعرع اثا . ي ارقعلعق (س ي ظ ز ) ؤةهع ان قعلعمع ا   ))3باي ةردة مذس ذ ي اال ب  اهللا تاظ

ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنع بئشعدعن ظاخعرعغعحة خةؤةر قعلغان ؤة ظذنعثغا اهللا نعث ؤةهعي قعلعشع،               
داق            يعن مذن دعن آئ ةؤةر قعلغان دة خ النغانلعقع هةققع داق باش نعث قان ث سأزلعشعش ةن اهللا نع ذنعث بعل ظ

عر تةرعصعدة مذساغا ؤةهعي نازعل قعلغعنعمعزدا سةن يوق بعز غةربعي تاغنعث ب!) ظع مذهةممةد(: دةيدذ
دعث ةد ظع ع مذهةمم ةنع ظ ىص      !  ي ر ت عدعكع بع ىن حعقعش تةرعص ث آ عدة، ؤادعنع ر تةرعص ث بع ةربعي تاغنع غ

  . دةرةخ تةرةصتعن اهللا مذساغا سأزلعضةن يةردة سةن يوق ظعدعث
)ذ آأرمعضةن ظعدعث ) بذنع ئكعن صاك ؤة ي  ظأز آأزىث بعلةنم ىآسةك اهللا بذنع ظأمىرع ظذزذن      ل

ان     ي قعلغ ة اهللا ؤةهع عرعكع صةيغةمبةرلةرض ةرنع ؤة ظعلض ةن دةلعلل عدعن آةلض ة اهللا تةرعص ان ظأزلعرعض بولغ
  .  صاآعت بولسذن ظىحىن ساثا ؤةهعي قعلدع-نةرسعلةرنع ظذنتذص آةتكةن ظىممةتلةرنعث بارلعقعغا دةلعل 

 ذالرغ دة ظ عنعث ظعحع ةن ظاهالعس ةن مةدي ذحع س ص تذرغ الؤةت قعل ةتلعرعمعزنع تع ث ظاي ا بعزنع
 يةنع ساثا مةديةن ظةهلعنعث صةيغةمبعرع شذظةيبنعث قةؤمعضة نئمعدئضةنلعكع، ظذالرنعث      بولغعنعث يوق 

                                                 
  .  ـ ظايةت44 سىرة ظال ظعمران )1(
  .  ـ ظايةت49 سىرة هذد )2(
  . يةتنعث بعر قعسمع ـ ظا100 سىرة هذد )3(
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ةتلعرعمعزنع     دة بعزنعث ظاي ذالرنعث ظعحع دا، سةن ظ ةؤةر قعلعنغان ذرغانلعقع خ اؤاب قايت داق ج ذنعثغا قان ظ
  . ذرغذحع ظةمةس ظعدعثظذالرغا تعالؤةت قعلعص ت

 ظةؤةتتذق) سئنع ظذالردعن باشقا قةؤمضة صةيغةمبةر قعلعص(لئكعن بعز يةنع لئكعن بعز ساثا ظذ 
ذق       ص ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع انالرغا ص ئنع ظعنس دذق ؤة س ي قعل ةرنع ؤةهع ر خةؤةرل ث بع ذر تئغعنع ز ت بع

  . سأز قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث) مذساغا(تةرعصعدة 
دذ      اهللا ة مذنداق دةي ةد (:  تاظاال بذ هةقت عدة مذساغا ) ظع مذهةمم ر تةرعص ةربعي تاغنعث بع بعز غ

ة مذنداق دئضةن   ؤةهعي نازعل قعلغعنعمعزدا سةن يوق ظعدعث  أز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعث    :  اهللا بذهةقت ظ
دع دا قعل ةددةس ؤادع )1( مذساغا نع املعق مذق ذؤا ن ذنع صةرؤةردعضارع ت دا ظ أز ؤاقتع داق دةص(دا ظ ) مذن

اقعردع ىن        )2( ح ذناجات ظىح ز م ذنع بع دذق، ظ دا قعل عدعن نع وث تةرعص ث ظ ذر تئغعنع ز ت ذنعثغا بع ظ
  .)3(يئقعنالشتذردذق) دةرضاهعمعزغا(

لئكعن بذ سةندعن ظعلضعرع هئحبعر ظاضاهالندذرغذحع آةلمعضةن قةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، 
يةنع . ىحىن، صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان رةهمةتتذر نةسعهةت ظئلعشع ظ-ظذالرنعث ؤةز 

وق        عنعث ي ةن آأرض أزىث بعل أز آ ةن ظ عنع س ئح نةرس دعن ه ي     . بذنعث اثا ؤةهع ذنع س اال ظ ئكعن، اهللا تاظ ل
اهللا تاظاال ساثا ؤة بةندعلةرضة رةهمةت قعلعص، سةن ظذالرغا ظئلعص آةلضةن نةرسة بعلةن ظذالرنعث                . قعلدع
  . ت تئصعشع ظىحىن، سئنع ظذالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعنع ساثا خةؤةر قعلدعهعداية
 تىصةيلعدعن، ظذالرغا بعرةر ظازاب آةلسة، ) يةنع آذفرع ؤة ضذناهلعرع(ظذالرنعث قعلغان ظعشلعرع

تتذق ؤة بعزضة بعرةر صةيغةمبةر ظةؤةتكةن بولسا ظعدعث، سئنعث ظايةتلعرعثضة ظةضعشة! صةرؤةردعضارعمعز«
ذق ةردعن بوالتت ىن» مأمعنل لعكع ظىح ازاب   دئمةس رةر ظ ذالرغا بع ةيلعدعن، ظ ذفرع تىص ذالرنعث آ ةنع ظ  ي

ة قعلعص ظعمان       آةلضةندة، ظذالر ظأزلعرعضة بعرةر صةيغةمبةر، بعرةر ظاضاهالندذرغذحع آةلمعضةنلعكعنع باهان
أزرة ظئيتعشعغا يول     ذالرنعث ظ ة ظ  قويماي ظذالرغا قارشع دةلعل تذرغذزذش   ظعئيتمعغانلعقلعرع ظىحىن، يةن

  . مةقسعتعدة سئنع ظذالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق
ان قعلغاندعن آئيعن مذنداق دئدع            : اهللا بذ هةقتة مذبارةك آعتابع قذرظاننع نازعل قعلغانلعقعنع باي

)   عم ل قعلعش ذرظان نازع ث ق ع    ) مئنع ع تاظعصعض عرعكع ظعكك زدعن ظعلض ةقةت بع علةرنعث، ص ةنع (ال س ي
اراالرغعال  ذدعيالر ؤة ناس ال       ) يةه ث زادع دعن بعزنع ذغان آعتابلعرع ذالرنعث ظوق ان، ظ ل قعلعنغ اب نازع آعت

دذر وق، دئمةسلعكعثالر ظىحىن ةؤعرعمعز ي ا،  . خ اب نازعل قعلعنغان بولس ة آعت ةر بعزض اآع سعلةرنعث ظةض ي
ذق، دئمةس قان بوالتت ةت تاص ذق هعداي ذالردعن ظارت ة ظ ز ظةلؤةتت دذربع ة . لعكعثالر ظىحىن سعلةرض

دع   ل بول ةت نازع ةت ؤة رةهم اآعت، هعداي ةن ص عدعن هةقعقةت ارعثالر تةرعص ةن )4( صةرؤةردعض ظةؤةتعلض
علةر     دا آعش ث ظالدع يعن اهللا نع ةيغةمبةرلةردعن آئ ان    (ص ة ظعم ا، ظةلؤةتت ةن بولس ةيغةمبةر ظةؤةتعلض ةنع ص ي

تعم دئضىحعلةر    اتتعم ؤة ظعتاظةت قعالت ة بولذص قالماسلعقع ظىحىن،   ضة ) ظئيت ظعتاظةت قعلغذحعالرغا  ( باهان
ةن ةت بعل ىحع، ) جةنن ةؤةر بةرض ذش خ تعن(خ ذحعالرنع دوزاخ عيلعق قعلغ اهالندذرغذحع ) ظاس ظاض

  .))5صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قسعمع10 سىرة شذظةرا )1(
  .  ـ ظايةت16 سىرة نازعظات )2(
  .  ـ ظايةت52 سىرة مةريةم )3(
  .  ـ ظايةتلةر157 ــــ 156 سىرة ظةنظام )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع165 سىرة نعسا )5(
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اب ةهلع آعت ع ظ ةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر! (ظ ة ) ي ةن(بعزض ىحع، ) ساؤاب بعل ةؤةر بةرض خذش خ
از( دا      ) ابتعنظ ر زامان ان بع ىص قالغ ةيغةمبةرلةر ظىزىل ىن ص لعكعثالر ظىح دع دئمةس اهالندذرغذحع آةلمع ظاض

ة  ةهكاملعرعنع  (سعلةرض ذنعث ظ ةرعظةتنع ؤة ظ دع    ) ش ذلعمعز آةل دعغان رةس ص بئرع ان قعلع ةن  . باي هةقعقةت
اهالندذرغذحع    ىحع ؤة ظاض ةؤةر بةرض ذش خ ة خ االم (سعلةرض ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم دع )ي دع ( آةل ظةم

  .بذ هةقتة ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر. )1()سعلةرضة ظأزرة قالمعدع
 * * * * * * *  

 $ £ϑ n= sù ãΜèδ u !% y` ‘,ys ø9$# ôÏΒ $ tΡ Ï‰ΖÏã (#θä9$s% Iω öθs9 z’ ÏAρé& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ z’ ÏAρé& # y›θãΒ 4 öΝ s9uρ r& (#ρã àò6tƒ !$ yϑ Î/ z’ ÏAρé& 

4 y›θãΒ  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θä9$s% Èβ# uós Å™ # u yγ≈ sà s? (# ûθä9$ s% uρ $ ¯ΡÎ) 5e≅ ä3Î/ tβρã Ï≈ x. ∩⊆∇∪ ö≅ è% (#θè?ù' sù 5=≈ tG Å3Î/ ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «! $# 

uθ èδ 3“ y‰ ÷δ r& !$ yϑ åκ÷] ÏΒ çµ÷è Î7̈? r& βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ βÎ* sù óΟ ©9 (#θç7ŠÅf tFó¡o„ y7 s9 öΝ n= ÷æ$$ sù $yϑ ¯Ρ r& šχθãè Î7−F tƒ 

öΝ èδ u!# uθ÷δ r& 4 ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7 ¨? $# çµ1uθ yδ Î ö tóÎ/ “ Y‰ èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ ÷κu‰ tΠöθ s) ø9$# tÏϑÏ=≈ ©à9 $# 

∩∈⊃∪ * ô‰s) s9 uρ $ uΖù= ¢¹ uρ ãΝ ßγ s9 tΑ öθs) ø9 $# öΝßγ ¯= yès9 šχρã ª.x‹ tG tƒ ∩∈⊇∪  
ذالر  دا، ظ ان حاغ ل بولغ ةت نازع ان هةقعق ز ؤةهع قعلغ ذالرغا بع ذنعثغا «: ظ ةنع مذهة(ظ ةد ي مم

االمغا دع ) ظةلةيهعسس أجعزة بئرعلمع ةن م اغا بئرعلض قا مذس دع» نئمعش اغا . دئ عرع مذس ذالر ظعلض ظ
 بعرعنع تةستعق قعلعدعغان –بعر ) تةؤرات بعلةن قذرظان(«: بئرعلضةن مأجعزعنع ظعنكار قعلمعدعمذ؟ ظذالر

ئهعردذر دع» س ذالر. دئ ةن «: ظ ز هةقعقةت ث (بع ع آعتابنع ةربعرعنع ظعنك ) ظعكك ذحعمعزه » ار قعلغ
اب سئهعردذر دئضةن سأزىثالردا (ظةضةر « ظئيتقعنكع، .48دئدع ذ ظعككع آعت دعغان ) ظ راستحعل بولع

بولساثالر، ظذ ظعككع آعتابقا قارعغاندا، اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان تئخعمذ توغرا بعر آعتاب آةلتىرىص 
ذنعثغا ظةضعشةي  ثالر، مةن ظ ذالر ساثا .49»بئقع ةر ظ ةقةت جاؤاب  ظةض ذالر ص  بةرمعسة، بعلضعنكع، ظ

ذص نةصسع خاهعشعغا  وغرا يولنع قوي ظأزلعرعنعث نةصسع خاهعشعغعال ظةضعشعدذ، اهللا ؤةهيع قعلغان ت
دذ  ةت قعلماي ةؤمنع هعداي  – ؤةز .50ظةضةشكةن آعشعدعنمذ ظازغذن ظادةم بارمذ؟ اهللا هةقعقةتةن زالعم ق

  .51رغا قذرظاننع ظىزىلدىرمةي حىشىردذقنةسعهةت ظالسذن دةص، شىبهعسعزآع، ظذال
  آاصعرالرنعث خاتاالشتذرذش ظىحىن سوظال سورعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا 

ةيغةمبةر          ة ص ذالر ظأزلعرعض ا، ظ ذرذن جازالعس تعن ب ل قعلعش ةت نازع ذالرنع ظاي ةر اهللا ظ ظةض
.  ظىحىن ظأزرة ظئيتعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ       آةلمعضةنلعكعنع باهانة قعلعص ظعمان ظئيتمايدعغانلعقلعرع    

ذالر     دا، ظ ذرظان نازعل بولغان ارقعلعق ق ع ظ ةد ظةلةيهعسساالمنعث تعل اهعدعن مذهةمم ذالرغا اهللا نعث دةرض ظ
ار قعلعش    ذنع ظعنك ةن قارشعلعشعش، ظ ذرظان بعل االمنع خاتاالشتذرذش، ق ةد ظةلةيهعسس ادانلعق ،مذهةمم  ن

نع دعن تئ ش ؤة ظذنعث ورايدذ قعلع وظال س داق س عدعن مذن ذنعثغا : ش يىزعس ةد (ظ ةنع مذهةمم ي
   نئمعشقا مذساغا بئرعلضةن مأجعزة بئرعلمعدع؟) ظةلةيهعسساالمغا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ماظعدة )1(
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ذص    ظاق بول دعن ظاص ارقعلعق هاسعنعث ظةجدعرهاغا ظايلعنعشع، قولنعث قوينع ذ سوظاللعرع ظ ذالر ب ظ
االلعر   ان ب اقا، ق عت، ص ة، ص عتع، حئكةتك يعص  حعقعشع، سذ ظاص ؤة مةهسذالتلعرعنعث آئمع ةت ؤة مئ ع، زعراظ

ث          ةن؛ دئثعزنع ةتلةر بعل دعغان ظاص ق تذغدذرع ة قعيعنعحعلع ث دىشمةنلعرعض ارلعق اهللا نع ع قات آئتعش
ةرةنجعبعن بعلةن بأدىنع            شع، بذنعثدعن   ىنعث حىشىرىل  يئرعلعشع، بذلذتنعث سايعؤةن بولذشع، ظاسماندعن ت

ص بئ    ةت قعلع ة رةهم قا مأمعنلةرض ع      باش االمنعث قول ا ظةلةيهعسس ةردعن، اهللا مذس ذن مأجعزعل ةن نذرغ رعلض
ظارقعلعق صعرظةؤنضة، ظذنعث قةؤمعضة ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعغا ظأزعنعث هةق صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة دةلعل          

ةر    - ايعص مأجعزعل ةتكةن ظاج ص آأرس اآعت قعلع دذ  ( ص أزدة تذتع ةرنع آ ةس دةلعلل ذنداق . ؤة يئثعلم مذش
ةر ص  ا ؤة        مأجعزعل ذالر مذس عحة، ظ تعن ظةآس ايال قالماس عر قعلم ة تةس ة قعلح ذنعث قةؤمعض عرظةؤن ؤة ظ

سةن  «: ظذالر بذ ظعككعسعضة مذنداق دئضةن ظعدع      . قئرعندعشع هارذننعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلدع    
ن              ةحتىرىش ؤة زئمع ع ؤازآ دعن بعزن ث دعنع ا ـ بوؤعلعرعمعزنع ة ظات ع (بعزض عر زئمعن ةنع معس ث نع) ي

ا ظعشةنمةيمعز         اهللا .  دئدع ))1»سةلتةنةتعنع ظعككعثالرنعث قعلعؤئلعش ظىحىن آةلدعثمذ؟ بعز ظعككعثالرغ
ة  ذ هةقت اال ب دذ تاظ داق دةي عنع   :  مذن ذ ظعككعس ذالر ظ ارذننع  (ظ ةن ه ا بعل ةنع مذس تع ) ي ار قعلعش . ظعنك

  .))2شذنعث بعلةن ظذالر هاالك بولدع
  ضة ظعشةنمةيدعغانلعقع توغرعسعداظاسعيلعق قعلغذحعالرنعث مأجعزعلةر

دذ    ذالر ظعلضعرع مذساغا بئرعلضةن مأجعزعنع ظعنكار : شذنعث ظىحىن اهللا بذ يةردة مذنداق دةي ظ
ة شذ بىيىك مأجعزعلةرنع ظعنكار قعلمعدعمذ؟               قعلمعدعمذ؟ ذالر  يةنع ظعنسانالر مذساغا بئرعلضةن ظةن : ظ

 يةنع مذسا بعلةن هارذن بعر  دئدع»هعرضةردذركع سئظذ ظعككعسع بعر بعرعنع تةستعق قعلعدعغان ظعك«
  . ـ بعرعضة ياردةملعشعدعغان سئهعرضةرلةردذر

دئدع» بعز هةقعقةتةن هةر بعرعنع ظعنكار قعلعمعز«: ظذالر يةنع بعز مذسا بعلةن هارذننعث هةر 
بةتداش تذغقانالردعن  مذسا بعلةن هارذن بعر ـ بعرعدعن ظايرعلمايدعغان سأه    . ظعككعلعسعنع ظعنكار قعلعمعز

  . بولغانلعقع ظىحىن ظايةتتة ظعككعسعنعث بعرع تعلغا ظئلعنسعال ظعككعلعسعضة ظومذم بولعدذ
  مذسا ؤة هارذن ظةلةيهعسساالمالرغا سئهعرضةر دةص بوهتان حاصالش توغرعسعدا

دذ داق دةي ةبعر مذن ةد ظةلةيهعسساالمغايةهذدعيالر قذرةيش: مذجاهعد ظعبنع ج ساثا  :لةرنع مذهةمم
ذالر : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع      . ؟ دئيعشكة بذيرذدع  نئمعشقا مذساغا بئرعلضةن مأجعزة بئرعلمعدع     ظ

ذالر  ذ؟ ظ ار قعلمعدعم أجعزعنع ظعنك ةن م اغا بئرعلض عرع مذس ذ«: ظعلض عظ ع  ظعككعس ر بعرعن  بع
  . دئدع» تةستعقاليدعغان ظعككع سئهعرضةردذر

ظذ ظعككعسع   : ظةلةيهعسساالمالرغا يةهذدعيالر  نع مذسا بعلةن هارذن   ية: مذجاهعد يةنة مذنداق دةيدذ  
ة بعرعنعث        - بعرعضة ياردةم قعلعدعغان، بعر      -بعر   ةيغةمبةرلعكعنع ” بعرعنع قذؤؤةتلةيدعغان، بعرع يةن  “ص

  . تةستعق قعلعدعغان سئهعرضةرلةردذر، دةص بوهتان حاصلعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع78نذس  سىرة يذ)1(
  .  ـ ظايةت48 سىرة مأظمعنذن )2(
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  بوهتانغا قايتذرذلغان جاؤاب توغرعسعدا
ةمما  عهرانع «ظ ةزاهاراس ع  » ت ةؤفعي، ظعبن ة ؤة ظ ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ة، ظ ذلغان قعراظةتت دةص ظوق

حىنكع، ظذنعثدعن آئيعن اهللا    .  دئدع ظذالر تةؤرات بعلةن قذرظاننع آأزدة تذتعدذ   : ظابباستعن رعؤايةت قعلعص  
ةن  داق دئض ع: مذن ةر «: ظئيتقعنك أزىثالردا (ظةض ةن س ئهعردذر دئض اب س ع آعت ذ ظعكك تحعل ر) ظ اس
ولساثالر، ظذ ظعككع آعتابقا قارعغاندا، اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان تئخعمذ توغرا بعر آعتاب بولعدعغان ب

 اهللا نذرغذن ظورذندا تةؤرات بعلةن قذرظاننع بعر يةردة بايان »آةلتىرىص بئقعثالر، مةن ظذنعثغا ظةضعشةي
  . قعلعدذ

علةن ث : مةس ع، اهللا نع ئلعص «ظئيتقعنك ا ظ ان    مذس ةت بولغ ذر، هعداي ة ن ةن ؤة آعشعلةرض  آةلض
م  ابنع آع دع؟آعت ل قعل ةن ))1»نازع ايعتع بعل ةن ظ ذ  دئض ذرظان(ب ذنعث  ) ق عنع ؤة ظ ة ظاهالعس مةآك

ان          ل قعلعنغ عرع نازع دعن ظعلض ان، ظذنعث ل قعلغ ز نازع ىن بع ذث ظىح عدعكعلةرنع ظاضاهالندذرذش ظةتراص
ايعتع بذنعث    )2( ظئتعراص قعلغذحع مذبارةك آعتابتذر    آعتابالرنع ) تةؤرات ؤة ظعنجعلغا ظوخشاش (  دئضةن ظ

  . معسالعدذر
دذ  داق دةي ذ مذن ةنظامنعث ظاخعرعدعم ىرة ظ ذالر : اهللا س دعن ظ ةؤالدع(ظان راظعل ظ ةنع ظعس أز ) ي ظ

دعغان     ة بئرع ان ظادةمض علعق قعلغ ذن دةص، ياخش دعغانلعقعغا ظعشةنس ذالقات بولع ارعغا م صةرؤةردعض
هةر بعر   ) ظعسراظعل ظةؤالدعنعث دعنعي ظعشلعرعدا ظئهتعياجلعق بولغان  (ذآةممةللةشتىرىش،  نئمعتعمعزنع م 

ش،    ان قعلع علعي باي عنع تةصس ةؤالدعنع (نةرس راظعل ظ ةت قعلعش ؤة  ) ظعس ذالرغا(هعداي ةت قعلعش  ) ظ رةهم
اب   اغا آعت عدعن، مذس ةؤرات (يىزعس ةنع ت دذق ) ي ا قعل ان   . ظات ل قعلغ ز نازع ذ بع ذرظان(ب ذب) ق ارةك م

عثالر،        ذنعثغا ظةضعش ىن، ظ ذش ظىح ذحعالردعن بول د قعلغ ع ظىمع ث رةهمعتعن ذر، اهللا نع ذنعثغا (آعتابت ظ
  . )3()مذخالعصةتحعلعك قعلعشتعن

دع  داق دئ نالر مذن عرعكع     : جع دعن ظعلض ان، ظذنعث ل بولغ يعن نازع ادعن آئ ز مذس ةن بع هةقعقةت
وغرا   ا ؤة ت ةق دعنغ دعغان، ه ذن آئلع ا ظذيغ ابنع  آعتابالرغ اليدعغان آعت ا باش ذرظاننع( يولغ ةنع ق ) ي

  . ))4تعثشعدذق
ةقعل ظعضعلعرع شذنع    . بذ مذساغا نازعل قعلعنغان ؤةهعيدذر      : ؤةرةقة ظعبنع نةؤفةل مذنداق دةيدذ     ظ

دعن          ابالر ظعحع عز آعت ان سانس ل قعلغ ة نازع ماندعن صةيغةمبةرلعرعض اال ظاس ع، اهللا تاظ ع آئرةآك بعلعش
ةد ظةلةيهعسس  أز     مذهةمم ع ظ ة بعلعمن ةل، هةمم دعن مذآةمم ان قذرظان اب بولغ ان آعت ل قعلغ االمغا نازع

ةؤرات شان   . ظعحعضة ظالغان، صاساهةتلعك، بىيىك، شةرةصلعك، بعرةر آعتاب نازعل قعلغعنع يوق       شةرةص  -ت
   .ؤة بىيىآلىآتة قذرظاندعن قالسا ظعككعنحع آعتاب بولذص، مذسا ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغاندذر

دذ   داق دةي عدا اهللا مذن اب توغرعس ذ آعت ةن : ب ز هةقعقةت اغا(بع دذق،  ) مذس ل قعل ةؤراتنع نازع ت
ةيغةمبةرلةر   ) اهللا نعث هأآمعضة(هعدايةت ؤة نذر بار،     ) توغرا يولغان يئتةآلةيدعغان  (تةؤراتتا   بويسذنغان ص

عدا   ذدعيالر ظارعس ةن (يةه ةؤرات بعل دذ،  ) ت أآىم قعلع ذدعيالرنعث(ه ذ  زاهع) يةه رع ؤة ظألعمالعرعم تلع

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع91 سىرة ظةنظام )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92 سىرة ظةنظام )2(
 .  ـ ظايةتلةر155 ــــ 154 سىرة ظةنظام )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30 سىرة ظةهقاف )4(
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تعن( ذلاله   ) ظأزضةرتعش ذيرذلغان آعتاب قا ب ةؤرات (ساقالش ةنع ت دذ  ) ي أآىم قعلع ة ه ةؤراتنع  . بويعح ذالر ت ظ
  . )1(نازارةتحع ظعدع) ظأزضةرتعشتعن ساقالشقا(

ةزع                  ةؤالدعغا هارام قعلعنغان ب ذقالش، ظعسراظعل ظ ظعنجعل بولسا صةقةت تةؤراتتعكع ظةهكامالرنع تول
دذ   . سعلةرنع هاالل قعلعش يىزعسعدعن نازعل قعلعنغان آعتابتذر      نةر : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي
 ،راستحعل بولعدعغان بولساثالر، ظذ ) ظذ ظعككع آعتاب سئهعردذر دئضةن سأزىثالردا(ظةضةر «ظئيتقعنكع

تاب آةلتىرىص بئقعثالر، مةن  آعظعككع آعتابقا قارعغاندا، اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان تئخعمذ توغرا بعر
 يةنع سعلةر هةقنع قوغدايدعغان، باتعلغا قارشع تذرعدعغان بولساثالر شذنداق بعر      »ظذنعثغا ظةضعشةي 

  . آعتاب آةلتىرىص بئقعثالر
  نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكةن آعشعنعث ظئزعص آئتعشع توغرعسعدا

 ة اؤاب بةرمعس اثا ج ذالر س ةر ظ ذالر سئ ظةض ةر ظ ةنع ظةض اؤاب   ي ة ج ان سأزىثض ذالرغا قعلغ نعث ظ
 بعلضعنكع، ظذالر صةقةت ظأزلعرعنعث نةصسع خاهعشعغعال ظةضعشعدذبةرمعسة ؤة هةقعقةتكة ظةضةشمعسة، 

اهللا نعث آعتابعدعن ظئلعنغان هئحقانداق دةلعل بولماستعن       . يةنع هئحقانداق دةلعل ـ صاآعتسعز ظةضعشعدذ  
ذص نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكةن آعشعدعنمذ ظازغذن ظادةم بارمذ؟ اهللا اهللا ؤةهعي قعلغان توغرا يولنع قوي

  . هةقعقةتةن زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ
دذ  ذرظاننع ظىزىلدىرمةي حىشىردذق: اهللا تاظاال مذنداق دةي ذالرغا ق  مذجاهعد شىبهعسعزآع، ظ

ان قعلدذق  يظذالرغا قذرظاننع تةصسعلع  : مذنداق دةيدذ  دذ سذددع مذندا  .  باي الرغا قذرظاننع روشةن   ظذ : ق دةي
دذق ان قعل دذ . باي داق دةي ةتادة مذن ذالرنع : ق ذن دةص -ؤةز اهللا ظ عهةت ظالس ةن   نةس عرع ظأتك  ظعلض

ةنلعكعنع   ذحع ظعك ةرةص قعلغ ر ت داق بع عيالرنع قان ث ظاس انلعقعنع، اهللا نع داق قعلعنغ ةرنعث قان ظىممةتل
دع   ةؤةر قعل ذالرغا خ قعالر  . ظ د ؤة باش دذ مذجاهع داق دةي ىردذق : مذن ذالرغا حىش ة  ظ ةنع قذرةيشلةرض  ي

   .حىشىردذق
 * * * * * * *  

 zƒÏ% ©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?#u |=≈ tG Å3ø9 $# ÏΒ Ï& Í#ö7 s% Ν èδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ # sŒÎ) uρ 4‘ n= ÷Fãƒ öΝ Îκ ö n= tã (#ûθ ä9$s% $ ¨Ζ tΒ#u ÿÏµÎ/ 

çµ̄Ρ Î) ‘,ys ø9$# ÏΒ !$ uΖÎn/ §‘ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. ÏΒ Ï& Í#ö7 s% tÏϑ Ï= ó¡ ãΒ ∩∈⊂∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβöθ s?÷σ ãƒ Νèδ u ô_ r& È ÷s? §̈Β $ yϑ Î/ (#ρã y9 |¹ 

tβρâ u‘ ô‰tƒ uρ ÏπuΖ |¡ys ø9$$ Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ šχθà)ÏΨ ãƒ ∩∈⊆∪ # sŒÎ) uρ (#θãè Ïϑ y™ uθ øó̄=9 $# (#θàÊ u ôã r& çµ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ 

!$ uΖ s9 $ sΨ è=≈ uΗ ùå r& öΝä3 s9uρ ö/ ä3è=≈ uΗ ùå r& íΝ≈n= y™ öΝä3ø‹ n= tæ Ÿω  Èö tFö; tΡ tÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩∈∈∪  
اب  ز آعت عرع بع دعن ظعلض ةؤرات (قذرظان ل، ت ةنع ظعنجع انالر ) ي ل قعلغ ارا ؤة (نازع ةنع ناس ي

بعز «:  ظذالرغا قذرظان تعالؤةت قعلعنغان حاغدا، ظذالر.52قذرظانغا ظعشعنعدذ) يةهذدعيالرنعث مأمعنلعرع
ذرظانغا ظ ةندذقق ذر . عش ان هةقعقةتت ل بولغ عدعن نازع ارعمعز تةرعص ذ صةرؤةردعض عزآع، ظ ز . شىبهعس بع

 تاقعتع ظىحىن ظذالرغا - ظذالرنعث قعلغان سةؤر .53دةيدذ» هةقعقةتةن بذنعثدعن بذرذن مذسذلمان ظعدذق
رعزعق قعلعص قوش ساؤاب بئرعلعدذ، ظذالر ياخشعلعق ظارقعلعق يامانلعقنع دةصظع قعلعدذ، بعز ظذالرغا 

                                                 
  . عث بعر قعسمع ـ ظايةتن44 سىرة ماظعدة )1(



  
  
  
  

 

 518                                                                                                  قةسةسسىرة  ـ 28
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

 ظذالر بعهذدة سأزلةرنع ظاثلعغاندا ظذنعثدعن .54بةرضةن نةرسعلةردعن ياخشعلعق يوللعرعغا سةرص قعلعدذ
بعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىن، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ «): يةنع قذالق سالماي(يىز ظأرىص 

  .55دةيدذ» ن دوستلذق تعلعمةيمعزظأزةثالر ظىحىن، سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، بعز نادانالردع
  ظةهلع آعتابتعن مأمعن بولغانالر توغرعسعدا

اهللا بذ  .  ظألعماالرنعث قذرظانغا ظعمان ظئيتعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ       -اهللا ظةهلع آعتابتعن ظةؤلعيا     
دذ داق دةي ة مذن ة : هةقت ار، ظةن دعغانالر ب تة ظوقذي لعك رةؤعش ابنع تئضعش ان آعت ا قعلغ ز ظات ذالر بع  ش
ذنعثغا ظعشعنعدذ ل    )1( ظ ة نازع دعغان، سعلةرض ان آةلتىرع ا ظعم ةن اهللا غ عدا هةقعقةت اب ظارعس ةهلع آعت ظ
ا  ان آعتابق ذرظانغا(بولغ ةنع ق ا  )ي ان آعتابق ل بولغ ة نازع ا (، ظأزلعرعض ةؤراتقا ؤة ظعنجعلغ ةنع ت ) ي

ذالر اهللا دعن قورقعدذ   ار، ظ ذر)2( ظعشعنعدعغانالر ب ظان نازعل بولذشتعن ظعلضعرع آعتاب  شىبهعسعزآع، ق
دا     ان حاغلعرع ذرظاننع ظاثلعغ ةنلةر ق عرلعنعص(بئرعلض دذ  ) تةس ة بارع ال سةجدعض ذالر. دةره : ظ

  . ))3دةيدذ» صةرؤةردعضارعمعز صاآتذر، صةرؤةردعضارعمعزنعث ؤةدعسع حوقذم ظورذنلعنعدذ«
    ئقعن ظعكةنلعكعنعمذ    بعز ناساراالر دئضةن آعشعلةرنعث دوستلذق جةهةتتة مأمعنلةرضة  هةممعدعن ي

انلعقع ؤة      بالر بولغ االر، راهع دة ظألعم اراالرنعث ظعحع ذ، ناس ةن، ب ذم بايقايس تا (حوق ذل قعلعش ةقنع قوب ) ه
دذر دعغانلعقلعرع ظىحىن ذق قعلماي ان . تةآةببذرل ذرظاننع ظاثلعغ ان ق ل قعلعنغ ة نازع ذالر صةيغةمبةرض ظ

دعن  ةتنع تونذغانلعقلعرع دا هةقعق ذالر    حاغلعرع ةن، ظ ذلغانلعقعنع آأرعس اش قوي دعن ي ذالرنعث آأزلعرع ، ظ
دذ ان ظئي «: ظئيتع ز ظعم ز، بع ع رةببعمع ذق، بعزن ابعثنع(تت ةيغةمبعرعثنع، آعت ذحعالر ) ص راص قعلغ ظئتع

  . ))4قاتارعدعن قعلغعن
عدة  بذ ظايةت نةجاشع ظةؤةتكةن يةتمعش ناسارا ظألعمالعرع هةقق        : سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دئدع    

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا             .نازعل بولدع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آةلضةن حاغدا ص  ظذالر ص
. ظذالر ظذنع يعغالص تذرذص ظاثلعدع ؤة ظعسالمغا آعردع            . سىرة ياسعننع بئشعدعن ظاخعرغعحة ظوقذص بةردع     

نازعل ) يةنع ظعنجعل، تةؤرات( بعز آعتاب قذرظاندعن ظعلضعرع: ظذالر هةققعدة يةنة بذ ظايةت نازعل بولدع
انالر  أمعنلعرع(قعلغ اراالرنعث م ذدعي ؤة ناس ةنع يةه عنعدذ) ي ذرظانغا ظعش الؤةت . ق ذرظان تع ذالرغا ق ظ

شىبهعسعزآع، ظذ صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن نازعل . بعز قذرظانغا ظعشةندذق«: قعلعنغان حاغدا، ظذالر
ذر ان هةقعقةتت ز هةقعقةت. بولغ دذقبع ذرذن مذسذلمان ظع دذ» ةن بذنعثدعن ب ذرظان نازعل دةي ةنع ق  ي

دذق    ذلمان ظع ز مذس عرع بع تعن ظعلض ا    . بولذش ذق، اهللا تاظاالغ اد قعالتت ار دةص ظئتعق ر ؤة ب االنع بع اهللا تاظ
  . اهللا نعث ظعمانغا حاقعرغان دةؤعتعنع قوبذل قعلغان ظعدذق، دةيدذ. ظعخالس بعلةن ظعبادةت قعالتتذق

دذ : تاظاال مذنداق دةيدذ  اهللا    ظذالرنعث قعلغان سةؤرع تاقعتع ظىحىن ظذالرغا قوش ساؤاب بئرعلع
ا ظعمان              ا ظاندعن آئيعن ظعككعنحع آعتابق ة شذالر بعرعنحع آعتابق يةنع بذ سىصةت بعلةن سىصةتلةنضةن ظةن

ع صةيغةم       يعن ظعككعنح دعن آئ ة ظان ع صةيغةمبةرض ذالرنعث بعرعنح ذص، ظ انالر بول ان  ظعئيتق ة ظعم بةرض
دذ       . ظئيتقانلعقلعرع ظىحىن ظذالرغا قوش ساؤاب بئرعلعدذ          ذالرنعث : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي ظ

 يةنع هةقعقةتكة ظةضعشعشتة حعداملعق بولغانلعقع ظىحىن ظذالرغا قوش     تاقعتع ظىحىن -قعلغان سةؤرع 
  . ظعنسانالرغا ظئغعر تذيذلعدذحىنكع، بذنعثغا ظوخشاش ظعشنعث مذشةققعتع . ساؤاب بئرعلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع121 سىرة بةقةرة )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع199 سىرة ظال ظعمران )2(
  .  ـ ظايةتلةر108 ـــــ 107 سىرة ظعسرا )3(
  .  ـ ظايةتلةر83 ـــــ 82 سىرة ماظعدة )4(



  
  
  
  

 

 519                                                                                                  قةسةسسىرة  ـ 28
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش ذخارع، ظةبذمذس ام ب ظعم
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع؛«: دئض ان،    بعرنحعس ان ظئيتق ة ظعم ث صةيغةمبعرعض ابتعن ظأزعنع ةهلع آعت  ظ

أز     ظادةمضة، ظعككعنحعسعظاندعن آئيعن ماثا ظعمان ظئيتقان      ؛ اهللا نعث هةققعنع ؤة خوجايعنعنعث هةققعنع ظ
ع                ذنع ياخش ذص ظ ز بول أرة قع ر ح دا بع ث قولع ر ظادةمنع ع؛ بع ذلغا، ظىحعنحعس ان ق ادا قعلغ دا ظ جايع
ارةت ظىح تىرلىك                ازاد قعلغان، ظاندعن ظذنع نعكاهعغا ظالغان ظادةمدعن ظعب تةربعيعلعضةن، ظاندعن ظذنع ظ

  . »ظادةمضة، ساؤاب قوش بئرعلعدذ
ظعمام ظةهمةد، ظةبذظذمامةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، مةن مةآكة صةتهع بولغان آىنع             
ع ؤة     ذ ياخش ذردذم، ظ ع ظ ةن بعرن علعقعم بعل ا شاص عنعث بئقعنعغ االمنعث تأضعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دع    أزنع قعل ر س ق بع دع   . حعرايلع داق دئ أزعدة مذن ذ س اب  : ظ ع آعت ةؤرات (ظعكك ةنع ت ل ي ةن ظعنجع )  بعل
ايدعلعق نةرسة ظذنعثغعمذ     . ظةهلعدعن آعمكع ظعسالمنع قوبذل قعلسا، ظذنعثغا قوش ساؤاب بولعدذ     بعزضة ص

ذر      ايدعلعقتذر، بعزضة زعيانلعق نةرسة ظذنعثغعمذ زعيانلعقت مذشرعكالردعن آعم ظعسالمنع قوبذل قعلسا،     . ص
دذ  اؤاب بولع ر س ذنعثغا بع ة ظذنع. ظ ايدعلعق نةرس ة ص ة  بعزض انلعق نةرس ة زعي ايدعلعقتذر، بعزض ذ ص ثغعم

  . »ظذنعثغعمذ زعيانلعقتذر
 دذ ظع قعلع انلعقنع دةص ارقعلعق يام علعق ظ ذالر ياخش ةن   ظ انلعق بعل ا يام ذالر يامانلعقق ةنع ظ  ي

دذ    دذ ؤة آةحىرع ذ قعلع ةلكع ظةص تعن ب ل تذرماس عدعن : تاقابع ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ذالرغا رعزع ز ظ بع
علعق يوللع دذ ياخش ةرص قعلع ا س عدعن      رعغ ةن نةرس ص بةرض ق قعلع االل رعزع ذالرغا ه ةنع اهللا ظ  ي

عقعلةر   ان نةص ب بولغ ش ؤاجع ةرص قعلع ذقاتلعرعغا س ث مةخل ذغقانلعرعغا ؤة اهللا نع ة، ت ظاظعلعسعدعكعلةرض
ع       ىن ؤة اهللا رازعلعقعن رعش ظىح ةدعقة بئ لة س لعتعش، نةص ا ظعش رعش، ياخشع يولالرغ ات بئ ةرز زاآ ىن، ص  ظىح

  . آأزلةص قذربانلعق قعلعش ظىحىن سةرص قعلعدذ
ظذالر بعهىدة سأزلةرنع ظاثلعغاندا ظذنعثدعن يىز ظأرىص يةنع ظذنداق سأزلةرنع قعلغانالر بعلةن 

دذ  ة تذرماي ةن بعلل ذالر بعل ذالر . ظارعالشمايدذ، ظ دذ، ظ داق دئضعنعدةك قعلع ذالر اهللا تاظاالنعث مذن ةلكع ظ : ب
 قالغان حاغدا ظالعيجانابلعق بعلةن ظأتىص آئتعدذيامان سأزنع ظاثالص)1(.  

ذالر ةللعرعمعز «: ظ أزعمعز بعزنعث ظةم ىن، ظ أزةثالر ظىح ذ ظ علةرنعث ظةمةللعرعثالرم ىن، س ظىح
ةيمعز سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، بعز نادانالردعن دوستلذق  دذ » تعلعم ةنع ظةضةر بعرةر ظةخمةق     دةي  ي

ذالرغ   ةقلعق قعلعص ظ ادةم ظةخم دعغان ناحار سأزنع قعلسا،    ظ ا ظذالرنعث جاؤاب بئرعشعضة مذناسعب آةلمةي
ةقةت   . ظذالرغا ظذنعثغا ظوخشاش سةت سأز بعلةن تاقابعل تذرمايدذ  . يدذىظذالر ظذنعثدعن يىز ظأر  ظذالردعن ص
دذ د   . ياخشع سأزال حعقع ان قعلع دعغانلعقعنع باي داق دةي ذالرنعث مذن دة ظ ذالر هةققع ىن اهللا ظ : ذشذنعث ظىح

»مذ ظأزةثالر ظىحىن، سعلةرضة ظامانلعق بعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىن، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالر
ةيمعز  تلذق تعلعم ادانالردعن دوس ز ن ذن، بع ةم  »بولس ذنع ه ايمعز، ظ ع خالعم ث يولعن ةنع نادانالرنع  ي

  . ياقتذرمايمعز
 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت72 سىرة فذرقان )1(
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ادةمنع عشىبهعسعزآع، سةن خالعغان ظاد  معثنع هعدايةت قعاللمايسةن، لئكعن اهللا ظأزع خالعغان ظ

ظةضةر بعز سةن بعلةن توغرا يولغا «:  ظذالر.56هعدايةت قعلعدذ، اهللا هعدايةت تاصقذحعالرنع ظوبدان بعلعدذ
ز  اق، زئمعنعمع عدعغان بولس ز ظةضعش دةص حعقعرعلعمع دع» دعن هةي ة . دئ ئح هةرةمض ز ت ذالرنع بع ظ

بعزنعث دةرضاهعمعزدعن ) بذ (.يةرلةشتىرمعدذقمذ؟ هةرةمضة تىرلىك مئؤعلةرنعث هةممعسع آةلتىرىلعدذ 
  .57حىشىرىلضةن رعزعقتذر، لئكعن ظذالرنعث تولعسع بعلمةيدذ

  وغرعسعدااهللا تاظاالنعث خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدعغانلعقع ت
دذ  داق دةي ةد ظةلةيهعسساالمغا مذن ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم عزآع، ! ظ شىبهعس

 يةنع ظذنع هعماية قعلعش سئنعث ظىستعثضة يىآلةنضعنع   سةن خالعغان ظادعمعثنع هعدايةت قعاللمايسةن 
ةبلعغ قعلعشتذر ةقةت ت وق، سئنعث مةسظذلعيعتعث ص ادةمنع. ي دذ اهللا خالعغان ظ ةت قعلع بذنعثدعكع . هعداي

  . هئكمةت ؤة دةلعل ـ صاآعت اهللا تاظاالغا خاستذر
دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةد(: اهللا ب ع مذهةمم ظذلعيتعث !) ظ ئنعث مةس ش س ةت قعلع ذالرنع هعداي ظ

ئكعن اهللا  ) ساثا تاصشذرذلغان ؤةزعصة صةقةت آعشعلةرضة اهللا تاظاالنعث ؤةهعيسعنع يةتكىزىشتذر           (ظةمةس،   ل
دذ خ ةت قعلع ان ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ،  )1( العغان بةندعسعنع هعداي سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعم
  .)2(ظذالرنعث تولعسع ظعمان ظئيتمايدذ) لئكعن(

شىبهعسعزآع، تأؤةندعكع بذ ظايةتنعث مةنعسع يذقعرعدعكع ظعككع ظايةتكة قارعغاندا ظوحذقراقتذر        
دذ، اهللا سةن خالعغان ظادعمعثنع هعدايةت قع  اللمايسةن، لئكعن اهللا ظأزع خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلع
 يةنع اهللا تاظاال آعمنعث هعدايةتكة اليعق ظعكةنلعكعنع ؤة آعمنعث            هعدايةت تاصقذحعالرنع ظوبدان بعلعدذ 

  . ظازغذنلذققا اليعق ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذ
ة    ان هةدعسلةرض ةت قعلغ لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب ةيغةمبعرع   ظعم ث ص ةت اهللا نع ذ ظاي دا، ب  قارعغان

ان   ل بولغ دة نازع ذتالعب هةققع االمنعث تاغعسع ظةب ةد ظةلةيهعسس االمنع  . مذهةمم ةد ظةلةيهعسس ذ مذهةمم ظ
ة قعالتتع   اردةم بئرةتتع   . هعماي ظذنع شةرعظةت جةهةتتعن ظةمةس،    . ظذنعث تةربعيعسعنع ظاالتتع   . ظذنعثغا ي

ألىم هازعر     .  قاتتعق ياخشع آأرةتتع   بةلكع تذغقانحعلعق جةهةتتعن   ظةبذتالعبنعث ظةجعلع توشذص ظذنعثغا ظ
بولغاندا، اهللا نعث صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظذنع ظعمان ظئيتعشقا ؤة ظعسالمغا آعرعشكة دةؤةت       

ة   . بعراق ظذنعث صعشانعسعضة يئزعلغعنع بذرذن آئلعص ظذنعث جئنعنع ظالدع          . قعلدع  جان  ظذ آاصعر هالةتت
  . ظىزدع

داق    ةخزذمعينعث مذن ةزن م ع ه ةييةب ظعبن ع مذس ةييعبتعن، ظاتعس ع مذس ةظعد ظعبن رع، س زأه
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا    : دئض ذنعث يئنعغ االم ظ ةد ظةلةيهعسس دا مذهةمم ازعر بولغان ألىم ه ذتالعبقا ظ ظةب

ع ظةبذظذمة        دذلاله ظعبن ام ؤة ظاب ع هعش ةهل ظعبن دا ظةبذج ذنعث يئنع دع، ظ دع  آةل ار ظع ة ب ث  . يي اهللا نع
                                                 

  . ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم272 سىرة بةقةرة )1(
  .  ـ ظايةت103 سىرة يىسىف )2(
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دع    داق دئ االم مذن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ا «: ص ع تاغ ةق   ”! ظ ذد بةره ئح مةب قا ه ن باش اهللا دع
ةظةتعث            .  بذ شةهادةت آةلعمعسعدذر      .ندئضع  “يوقتذر مةن ظذ آةلعمة بعلةن اهللا نعث دةرضاهعدا سئنعث مةنص

ىن  عمةنمذنازعرعلظىح دذلاله ظع . »عش ةهل ؤة ظاب ع،   ظةبذج ة ظئيتتعك ع ظةبذظذمةيي ذتالعب بن ع ظةب ! ظ
ذتالعبقا آةلعمة شةهادةتنع        . ظابدذلمذتةللعبنعث دعنعدعن يىز ظأرىمسةن؟ دئدع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةب ص

ؤةردع       ةآرار ظئيتع أزنع ت ذ س ة ش ذنعثغا ظةن عمذ ظ ذ ظعككعس دع، ظ ق تةثلع اخعرقع  . داؤاملع ذنعث ظ اآع ظ ت
ةللع دع سأزع ظأزعنعث ظابدذلمذت تعش بول ةنلعكعنع ظئي دا ظعك ذ. بنعث دعنع ةلاله”: ظ ة ظعلل  دئضعلع “الظعاله

دع دع  . ظذنعمع داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص اثا   «: ظان ةن س ةمكع، م ةن قةس امع بعل ث ن اهللا ن
  . »مةغصعرةت تةلةص قعلعشتعن توسذلذص قالمعسامال، سةن ظىحىن ظةلؤةتتة مةغصعرةت تعلةيمةن

ة ذنعث بعل دعش ل قعل ةتنع نازع ذ ظاي اال ب رعكالرنعث : ن اهللا تاظ ة مذش ة ؤة مأمعنلةرض صةيغةمبةرض
ظةهلع دوزاخ ظعكةنلعكع ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئيعن، مذشرعكالر ظذالرنعث تذغقعنع بولغان تةقدعردعمذ،      

  . ))1ظذالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعش دذرذس ظةمةس
ذ ظ   دة ب ذتالعب هةققع اال ظةب دع اهللا تاظ ل قعل ةتنع نازع عزآع«: اي ادعمعثنع  شىبهعس ان ظ ةن خالعغ  س

دذ  ةت قعلع ادةمنع هعداي أزع خالعغان ظ ئكعن اهللا ظ ةت قعاللمايسةن، ل ذخارع ؤة هعداي ام ب ذ هةدعسنع ظعم  ب
  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

  سعدامةآكة ظةهلعنعث ظعمان آةلتىرىشتعن ظأزرة ظئيتعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرع
ذالر ع «: ظ ا ظةضعش وغرا يولغ ةن ت ةن بعل ز س ةر بع اق، زئمعنعظةض دةص معدعغان بولس زدعن هةي

ارلعقعنع          دئدع» حعقعرعلعمعز ةزع آاصعرالرنعث توغرا يولغا ظةضةشمةسلعكعدة ظأزرعسعنعث ب  اهللا تاظاال ب
دذ  ةؤةر قعلع اال      . خ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص ذالر اهللا تاظاالنع ع، ظ دذ  حىنك داق دةي : مغا مذن

»معزلعظةضةر بعز سةن بعلةن توغرا يولغا ظةضعشعدعغان بولساق، زئمعنعمعزدعن هةيدةص حعقعرع يةنع 
ةبعلعلعرع بعلةن              ظةضةر بعز سةن ظئلعص آةلضةن توغرا يولغا ظةضعشعص، ظةتراصعمعزدعكع مذشرعك ظةرةب ق

ةردة بولساق شذ       جئدةل قعلساق، ظذالرنعث بعزضة ظةزعيةت يةتكىزعشعدعن ؤة         هذجذم قعلعشعدعن، بعزنع قةي
نح هةرةمضة : اهللا ظذالرغا جاؤابةن مذنداق دةيدذ  . يةردعن هةيدةص حعقعرعشعدعن قورقعمعز    ذالرنع بعز تع ظ

تذرمعدذقمذ؟ ىتىنلةي ظورذنسعز باهانعسعدذر يةرلةش ذ ظأزرعسع ص ان ب ذالرنعث ظئيتق ةنع ظ حىنكع، اهللا .  ي
دع  ا قعلعنغان ذالرنع بعن ارتعص  تظ تىردع  عن ت ة يةرلةش ةهةر هةرةمض ان ش ذغ بولغ ذالرنعث . نح ظذل ذالرغا ظ ظ

آاصعر ؤة شئرعك آةلتىرضةن هالةتلعرعدة خاتعرجةم بولغان بذ هةرةم ظذالر مذسذلمان بولغاندا، هةقعقةتكة                  
  ! ظةضةشكةندة ظذالرغا تعنحسعز بولذص قاالرمذ؟

 عدذهةرةمضة تىرلىك مئؤعلةرنعث هةممعسع آةلتىرىل   ةر  يةنع هةرةمدة حعقمايدعغان باشقا مئؤعل
دذ    ةهةرلةردعن آةلتىرىلع قا ش اظعف ؤة باش عدعكع ت ةرةمنعث ظةتراص الالر  . ه دذ، م ازارالر ظئحعلع ذنداقال ب ش

 بعزنعث دةرضاهعمعزدعن حىشىرىلضةن رعزعقتذر، لئكعن ظذالرنعث تولعسع بعلمةيدذ) بذ(. آةلتىرىلعدذ
  .غا آةلضةننع جأيلىيدذشذنعث ظىحىن ظذالر ظاغزع

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت113 سىرة تةؤبة )1(
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$ uΖÏF≈ tƒ# u 4 $tΒ uρ $ ¨Ζà2 ’ Å5Ï= ôγ ãΒ #” uà) ø9 $# ωÎ) $ yγè= ÷δ r& uρ šχθßϑ Ï=≈ sß ∩∈∪  
 ساصالعق تذرمذش آأحىرةتتع، -بعز نذرغذن شةهةرنع هاالك قعلدذق، ظذالرنعث ظاهالعسع آةيعص 

ظازغعنا ؤاقعتتعن تاشقعرع ) ظذ جايالردا (،عن آئيعنبذ ظذالرنعث تذرالغذ جايلعرعدذر، ظذالر هاالك بولغاند
 صةرؤةردعضارعث .58بعز ؤارعسلعق قعلدذق)  مىلكع ؤة يذرتعغا-نعث مال (ظادةم تذرغان ظةمةس، ظذالر 

شةهةرلةرنعث مةرآعزعضة، ظذالرنعث ظاهالعسعضة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظوقذص بئرعدعغان بعر صةيغةمبةر 
ةهةرل  عحة ش ة ظةؤةتمعض م بولمعغعح ع زالع ةهةرلةرنعث ظاهالعس دذق، ش ذحع بولمع االك قعلغ ةرنع ه

  .59شةهةرلةرنع هاالك قعلغذحعمذ بولمعدذق
شةهةرلةرنعث دةلعل بايان قعلعنغاندعن آئيعن ظاندعن هاالك قعلعنعدعغانلعقعنع ظذقتذرذش 

  توغرعسعدا
د    داق دةي ارعتعص مذن ة ق ة ظةهلعض ايعتعنع مةآك دعكع ظ االك : ذاهللا تأؤةن ةهةرنع ه ذن ش ز نذرغ بع

 يةنع ظذالر حئكعدعن ظاشتع، آةيص   ساصالعق تذرمذش آةحىرةتتع-قعلدذق، ظذالرنعث ظاهالعسع آةيص 
دع  - قا بئرعل العق تذرمذش ذرلذق      .  ساص ة آذص ث نئمةتلعرعض ةن اهللا تاظاالنع ص بةرض ق قعلع ذالرغا رعزع اهللا ظ

  .قعلدع
   تعنح  ) ظةسلعدة (بولذص،  ) يةنع مةآكة ظاهالعسع(؛ بعر شةهةر اهللا مذنداق بعر معسالنع آةلتىرعدذ

اهللا نعث  ) ظذنعث ظاهالعسع  ( تةرةصتعن آةثتاشا آئلعص تذراتتع،      -ظذنعث رعزقع تةرةص    .  خاتعرجةم ظعدع  -
ةلعمعنع   ذنحنعث ظ ةيلعدعن ظاحلعقنعث ؤة قورق ذالرغا قعلمعشلعرع تىص دع، اهللا ظ نئمةتلعرعضة آذفرعلعق قعل

ةيغةمبةر    . تئتعتتع ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم   (ظذالرغا ظأز ظعحعدعن بعر ص آةلدع، ظذالر ظذنع ظعنكار     ) ي
دع ازاب . قعل ذالرغا ظ ةت(ظ اتتعقحعلعق ؤة ظوقذب ةنع ق ذالر ) ي دع، ظ ةنلعك (يىزلةن ذناهالرغا حأمىلض ض

  . )1(زالعم ظعدع) تىصةيلعدعن
ظازغعنا ؤاقعتتعن ) ظذ جايالردا(لغاندعن آئيعن، بذ ظذالرنعث تذرالغا جايلعرعدذر، ظذالر هاالك بو

 يةنع ظذالرنعث دعيارلعرع خارابعلعققا ظايالنغان بولذص، تذرالغذ جايلعرعدعن تاشقعرع ظادةم تذرغان ظةمةس
ذالر : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. باشقا هئح نةرسة آأرىنمةيتتع ذرتعغا (ظ بعز ) نعث مال ـ مىلكعضة ؤة ي

  .  خاراب هالةتتة قايتذرذؤالدذق، يةنع ظذالرنعث يذرتعنع ظذنعثدا هئح بعر آعشع يوقذقؤارعسلعق قعلد
دذ                 اهللا هئح بعر آعشعضة    : ظاندعن اهللا تاظاال ظأزعنعث ظادعل ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعص مذنداق دةي

ل           ذالرغا دةلع ذم ظ ةرنع حوق ان ظادةمل االك قعلغ دذ، اهللا ه االك قعلماي ذنع ه ص ظ ذم قعلع اآعت -زذل  ص
دذ   االك قعلع دعن ه ا ظان ل بولمعس ذنعثغا قايع ذالر ظ يعن ظ ةندعن آئ داق . آةلتىرض ىن مذن ذنعث ظىح اهللا ش

دذ ة : دةي ةهةرلةرنعث مةرآعزعض ارعث ش ة،  صةرؤةردعض ةنع مةآكعض ث  ي ة بعزنع ذالرنعث ظاهالعسعض ظ
 بذ الك قعلغذحع بولمعدذقظايةتلعرعمعزنع ظوقذص بئرعدعغان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتمعضعحة شةهةرلةرنع ها

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر113 ـــــــ 112 سىرة نةهل )1(
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ظايةتتة ساؤاتسعز صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث مةآكعدعن ظةرةب ؤة غةيرع ظةرةب شةهةرلعرعضة        
  . صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعل باردذر

ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي عدعكعلة   «:  مذن ذنعث ظةتراص عنع ؤة ظ ة ظاهالعس رنع مةآك
 ساثا بعز مذشذنداق    قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن،    ) آعشعلةرنع (،  ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن 

  . ))1ظةرةبحة قذرظاننع نازعل قعلدذق
) ةد ع مذهةمم ع، !) ظ انالر «ظئيتقعنك ع ظعنس ةن ! ظ ةممعثالرغا اهللا  م علةرنعث ه ةن س هةقعقةت

ةن  ةن ظةلحعم عدعن ظةؤةتعلض ذرظ)2( تةرعص ذ ق علةرنع ؤة ب ا س ة(ان ماث ةن ) قعيامةتكعح ذرظان يةتك ق
جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار     ) آذففار )3( )آعشعلةرنع ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهعي قعلعندع    
  . ))4قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاي دوزاختذر

ا ظاسعي  (: ظةث مذآةممةل دةلعل اهللا تاظاالنعث بذ ظايعتعدذر        قانداق بعر شةهةر    ) لعق قعلغان اهللا غ
ازاباليمعز    اتتعق ظ ذنع ق اآع ظ ز، ي االك قعلعمع ذرذن ه دعن ب ةت آىنع ز قعيام ذنع بع ذن، ظ . ))5بولمعس

دع     ةؤةر قعل دعغانلعقعنع خ االك قعلع ةهةرنع ه ة ش ذرذن هةمم ةتتعن ب دع . قعيام داق دئ ةن مذن : اهللا هةقعقةت
 هئح ظادةمنع(صةيغةمبةر ظةؤةتمةي تذرذص (العغعنعمعز يوقجاز)6( .  

ةؤةتتع  ةيغةمبةر قعلعص ظ ة يئرعضة ص ةيغةمبةرنع زئمعننعث هةمم اال ساؤاتسعز ص ذ . اهللا تاظ حىنكع، ظ
  . شةهةرلةرنعث مةرآعزع بولغان شةهةر مةآكعضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةندذر

مةن قعزعل،    «: دذظعمام مذسلعم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع          
دعم    ص ظةؤةتعل ةيغةمبةر قعلع ة ص انالرنعث هةممسعض ارا ظعنس االم   . »ق ةد ظةلةيهعسس ىن مذهةمم ذنعث ظىح ش

ةيغةمبةر آةلمةيدذ، ظةلحعمذ آةلمةيدذ           ةلحعلعك ظاخعرالشتع، ظذنعثدعن آئيعن ص ةيغةمبةرلعك ؤة ظ . بعلةن ص
  . دذبةلكع ظذنعث شةرعظعتع تاآع قعيامةت آىنعضعحة داؤام قعلع

 * * * * * * *  
 !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρé& ÏiΒ &ó x« ßì≈ tFyϑ sù Ïο 4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $ yγçG t⊥ƒÎ— uρ 4 $tΒ uρ y‰ΨÏã «! $# Ö ö yz #’ s+ ö/r& uρ 4 Ÿξsù r& tβθè= É) ÷ès? 

∩∉⊃∪  yϑ sùr& çµ≈ tΡô‰ tã uρ # ´‰ôã uρ $YΖ |¡xm uθ ßγsù Ïµ‹ É)≈ s9 yϑ x. çµ≈ uΖ ÷è−G ¨Β yì≈ tFtΒ Ïο 4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# §ΝèO uθèδ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

zÏΒ tÎ |Ø ósßϑ ø9 $# ∩∉⊇∪  
دذنياتعرعكحعلعكعدعكع صايدعلعنعدعغان نةرسعدذر ؤة ) ظذ(سعلةرضة قانداق نةرسة بئرعلمعسذن، 

ةث  عدذر، ظ ةث ياخش اؤاب ظ اهعدعكع س ث دةرض دذر، اهللا نع ث زعننعتع ا تعرعكحعلعكعنع دذني
ةتنع ؤةدة قعلغان ( بعز ياخشع ؤةدعنع قعلغان .60باقعيدذر،حىشةنمةمسعلةر؟ ةنع جةنن ذنع ) ي ادةم ظ ظ

عدذ،  ذ (تاص دعن ) ظ ايدعالندذرغان، ظان ةن بعز ص ايدعلعنعدعغان نةرسعلةر بعل دعكع ص ا تعرعكحعلعكع دذني
  .61قعيامةت آىنع ظازابقا دذحار بولغان ظادةم بعلةن ظوخشاشمذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7 سىرة شذرا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع158 سىرة ظةظراف )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ظةنظام )3(
  . بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 17 سىرة هذد )4(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15 سىرة ظعسرا )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع58 سىرة ظعسرا )6(
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تقذحعنعث ظاخعرةتنع دوست تذتقذحع بعلةن دذنيانعث تىضةيدعغانلعقع، دذنيانع دوست تذ
  باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

ة     دعغان نئمةتلةرض ةص قالماي ا ؤة تىض ةييارلعغان آاتت ة ت ة ظاخعرةتت ة ياخشع بةندعلةرض ذ ظايةتت اهللا ب
دعغان بع ة ظةرزعمةي ئح نةرسعض دارلعقعنعث، ه ةتلعرعنعث، رةث ذنعث زعبذزعنن ا ؤة ظ تذرغاندا دذني ر سئلعش

  . ؤاقعتلعق تعرعكحعلعك دذنياسع ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ
سعلةرنعث ظعلكعثالردعكع نةرسعلةر تىضةيدذ،     !) ظع ظعنسانالر  (:  مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقتة   

تذر علةر تىضعمةس اهعدعكع نةرس ث دةرض علةر )1( اهللا نع اهعدعكع نةرس ث دةرض ات ؤة (اهللا نع ةنع مذآاص ي
ةت ع) هأرم ىن  ياخش ةر ظىح ةتتعن      ( بةندعل ا راه وق ظازغعن ع ي ان باقاس ةن بولغ ذففارالر بةهرعم ) آ

ذر  عدذر )2( ظارتذقت ا نةرس دا ظازغعن ة قارعغان ع ظاخعرةتك ا تعرعكحعلعك ادعكع )3( دذني علةر دذني س
  . ))4ظاخعرةت ياخشعدذر ؤة باقعيدذر. تعرعكحعلعكنع ظارتذق آأرعسعلةر

االم مذن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنص ع     «: داق دئض ا تعرعكحعلعك ةمكع، دذني ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
ا حأآىرىص ظالغانحعال            ظاخعرةتنعث نئمةتلعرعضة قارعغاندا صةقةت سعلةرنعث بعرعثالر بعر بارمعقعنع دئثعزغ

  . »ظاندعن ظذ بارمعقعغا قانحعلعك سذ يذققانلعقعغا قاراص باقسذن. ظاز نةرسعدذر
علةر؟ ةنع دذحىشةنمةمس دذ؟    ي ذنع ظويالنمام ادةم ب دعغان ظ ذق آأرع اخعرةتتعن ظارت انع ظ ز ني بع

دذنيا تعرعكحعلعكعدعكع ) ظذ(ظادةم ظذنع تاصعدذ، ) يةنع جةننةتنع ؤةدة قعلغان(ياخشع ؤةدعنع قعلغان 
ادةم  صايدعلعنعدعغان نةرسعلةر بعلةن بعز صايدعالندذرغان، ظاندعن قعيامةت آىنع ظازابقا دذحار بولغان ظ

مذ؟بع ةن ظوخشاش دذ ل داق دةي اال مذن ةنع اهللا تاظ دعغانلعقع  :  ي ياخشع ظةمةللعرعضة اهللا نعث ساؤاب بئرع
شنع،  ذبعلةن ظذحرذشهةققعدعكع ؤةدعسعضة ظعشةنضةن ؤة ظذ ساؤابقا حوقذم ظئرعشعدعغان مأمعن ظادةم، اهللا        

اقعؤةتتعن ظاضاهالند       ان ظ ث يام عنع، اهللا نع دعكع ؤةدعس ذ توغرع ث ب ا    اهللا نع ان، دذني ار قعلغ عنع ظعنك ذرذش
ا دذحار بولغان تعرعكحعلعكعدعن ظازغعنا آىنلةر بةهرعمةن بولغان        آاصعر  ظاندعن قعيامةت آىنع ظازابق

  ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟
دذ  داق دةي د مذن ةت  : مذجاهع ذ ظاي ل    ب دة نازع ةهل هةققع ةن ظةبذج االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  . هةمزة، ظةلع ؤة ظةبذجةهل هةققعدة نازعل بولغان: ا بعر رعؤايعتعدة مذنداق دةيدذظذ يةنة باشق. بولغان
ةتنعث مةزمذنع اهللا تاظاالنعث مأمعن آعشع         . ظةمما ظايةتنعث مةزمذنع ظومذمنع آأزدة تذتعدذ      بذ ظاي

ةدعناس دوستعنعث دوزاخنعث ظةث تئضعدة تذرغا        نلعقعنع جةننةتنعث ظالعي دةرعجعلعرعدة تذرذص دذنيادعكع ق
ةندة ارعمنعث   : آأرض ةر صةرؤةردعض ارةت     (ظةض تعن ظعب تةهكةم قعلعش دا مذس ع ظعمانعم ةمعتع  ) مئن مةره

ةن     ة م ا، ظةلؤةتت ان بولس ا   (بولمعغ ة دوزاخق ةن بعلل ةن بعل والتتعم   ) س انالردعن ب ازعر قعلعنغ  ))5ه
  .  دةيدعغانلعقعنع خةؤةر قعلغان ظايعتعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ

اال ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ   ب داق دةي ة مذن ةك  :  يةن نالر ش ذالر   -جع دذآع، ظ عز بعلع ا( شىبهعس ) دوزاخق
  .  ))6شذ يةردة ظازاب حئكعدذ(حوقذم هازعر قعلعنعص 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع96 سىرة نةهل )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع198 سىرة ظال ظعمران )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26 سىرة رةظد )3(
  . ر ـ ظايةتلة17 ــــ 16 سىرة ظةظال )4(
 .  ـ ظايةت57 سىرة سةففات )5(
  .  ـ ظايةت158 سىرة سةففات )6(
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 * * * * * * *  
 tΠ öθtƒ uρ öΝÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹sù t ø r& y“ Ï !% x. uà° tÏ% ©!$# óΟ çFΖ ä. šχθßϑ ãã ÷“ s? ∩∉⊄∪ tΑ$s% tÏ% ©!$# ¨, xm ãΝ Îκö n= tã 

ãΑ öθs) ø9 $# $ uΖ−/ u‘ Ï Iωàσ ¯≈ yδ tÏ% ©!$# !$uΖ ÷ƒ uθøî r& öΝ ßγ≈ uΖ ÷ƒ uθøî r& $ yϑ x. $ uΖ ÷ƒuθ xî ( !$ tΡù&§ y9 s? y7 ø‹ s9Î) ( $ tΒ (#ûθ çΡ%x. $ tΡ$§ƒÎ) tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩∉⊂∪ 

Ÿ≅Š Ï% uρ (#θãã ôŠ$# ö/ ä.u !$ x.u à° óΟ èδ öθ tã y‰ sù óΟ n= sù (#θç6‹ Åf tFó¡o„ öΝ çλm; (# ãρr& u‘ uρ z># x‹yè ø9$# 4 öθs9 öΝßγ ¯Ρr& (#θçΡ% x. tβρß‰tG ÷κ u‰ ∩∉⊆∪ tΠ öθtƒ uρ 

öΝ Îκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù !# sŒ$ tΒ ÞΟ çG ö6y_ r& tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩∉∈∪ ôMu‹ Ïϑ yè sù ãΝ Îκö n= tã â !$ t6/Ρ F{$# 7‹Í× tΒ öθ tƒ ôΜßγ sù Ÿω šχθä9 u !$ |¡tFtƒ 
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 .62دةص نعدا قعلعدذ» سعلةر ضذمان قعلغان مئنعث شئرعكلعرعم قةيةردة؟«: شذ آىنع اهللا ظذالرغا

سئنعث (بعز ! صةرؤةردعضارعمعز«): يةنع مذشرعكالرنعث حوثلعرع(ظأزلعرعضة ظازاب تئضعشلعك بولغانالر 
دعن انالرنع ) يولذث كىحعلعرع(ظازدذرغ ةنع ظةضةش ازدذردذق، ) معزنعي دةك ظ أزعمعز ظازغان ظ

ايتتع !) صةرؤةردعضارعمعز( ةقةت (ظذالردعن يعراقلعشعص ساثا يئقعنالشتذق، ظذالر بعزضة ظعبادةت قعلم ص
شئرعك آةلتىرضةن مةبذدلعرعثالرنع «:  ظذالرغا .63دئيعشعدذ» )نةصسع خاهعشلعرعغا ظعبادةت قعالتتع 

شئرعك آةلتىرضةن مةبذدلعرعنع حاقعرعدذ، ظذالردعن جاؤاب آةلمةيدذ، دئيعلضةن هامان، ظذالر » حاقعرعثالر
دا ) (آاصعر بولغانلعقلعرعغا نادامةت قعلعص (ظذالر ظازابنع آأرضةن حاغدا،  ادعكع ؤاقتع ةت ) دذني هعداي

صةيغةمبةرلةرضةنئمة «:  ظذ آىندة اهللا ظذالرغا نعدا قعلعص ظئيتعدذ.64تاصقان بولذشلعرعنع ظارزذ قعلعدذ
ةن  اؤاببعل ةردعثالر؟ج ارا .65» ب أز ظ ذالر ظ دذ، ظ ذ بولع ةر قاراثغ ارلعق خةؤةرل ذالرغا ب دة ظ ذ آىن  ظ

مايدذ ذنعث .66سوراش ةك، ظ ة آةلس ان ظادةمض ةل قعلغ ع ظةم ان ؤة ياخش ان ظئيتق ان، ظعم ة قعلغ  تةؤب
  .67مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردعن بولذشع ظىمعدلعكتذر

  ئرعكلعرعنعث بعر ـ بعرعدعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكالرنعث ؤة ظذالرنعث ش
دا     داق نع ص مذن ةت قعلع عرالرغا ماالم ةن آاص ئرعك آةلتىرض ا ش ع اهللا غ ةت آىن اال قعيام اهللا تاظ

دذ  ةؤةر قعلع دعن خ ةردة؟ : قعلعدعغانلعقع ئرعكلعرعم قةي ث ش ان مئنع ذمان قعلغ علةر ض علةر س ةنع س  ي
ةردة؟ ظذالر سعلةرضة        دذنيادعكع حئغعثالرد  ا بذتالرنع، شئرعكلةرنع ظعاله قعلعص حوقذنغان ظعالهلعرعثالر قةي

ة قعلعش ظىحىن                   ياردةم قعالالمدذ؟ ياآع ظأزلعرع ياردةمضة ظئرعشةالمدذ؟ بذ سأز ظذالرنع قورقعتعش ؤة تةن
  .دئيعلعدذ

ة    دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت تة سعلةرنع خةلق ظةتكةن     :  مذنداق دةي اهعمعزغا  بعز دةسلةص  بولساق، دةرض
اثالردا        علةرنع ظارق ان نةرس ا قعلغ ز ظات ة بع دعثالر، سعلةرض ةنها آةل ذنداق ت ادا (ش ةنع دذني ذص ) ي قوي

دعثالر،  تا(آةل لعك بولذش قا تئضعش ادةت قعلعنعش ان ) ظعب ذمان قعلغ ئرعكلعرع دةص ض ث ش اهللا نع
ةن      ذالر بعل ذ؟ ظ ة آأرمةيمعزغ ةن بعلل علةر بعل اظةتحعثالرنع س عؤةت   شاص اراثالردعكع مذناس علةرنعث ظ  س

  .)1(دةص ضذمان قعلغان بذتالر بةربات بولدع) شاصاظةت قعلعدذ(هةقعقةتةن ظىزىلدع، سعلةر 

                                                 
  .  ـ ظايةت94 سىرة ظةنظام )1(
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انالر ازاب تئضعشلعك بولغ انالرظأزلعرعضة ظ ذفرعغا حاقعرغ ةنع شةيتانالر، ظعسيانكارالر ؤة آ :  ي
»ان ) سئنعث يولعثدعن (بعز ! صةرؤةردعضارعمعز ةنع ظةضةشكىحعلعرعمعزنع (الرنع ظازدذرغ أزعمعز ) ي ظ

ظذالردعن يعراقلعشعص ساثا يئقعنالشتذق، ظذالر بعزضة ظعبادةت !) صةرؤةردعضارعمعز(ظازغاندةك ظازدذردذق، 
ادةت قعالتتع (قعلمايتتع   ظةضةشتىرضىحعلةر ظأزلعرعنعث     »دئيعشعدذ ) صةقةت نةصسع خاهعشلعرعغا ظعب

كىحعلةرنع ظازدذرغانلعقع ذؤاهلعق   ظةضةش ة ض ة ظةضةشكةنلعكعض ذ ظةضةشتىرضىحعلةرض دعن ظذالرنعثم ا ظان غ
  . بئرعدذ، ظاندعن ظذالرنعث ظعبادةتلعرعدعن ظادا ـ جذدا بولعدذ

ة   ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذالر :  مذن رعكالر (ظ ةنع مذش ىن   ) ي ة ظئرعشعش ظىح ةنع (ظعززةتك ي
ةنع  (، اهللا نع قويذص ظعالهالر    )ززةتلعك بولذشلعرع ظىحىن   بذتلعرعنعث شاصاظعتع بعلةن اهللا نعث ظالدعدا ظع     ي

ذتالر دع) ب ا حوقذن ةس  . غ دةك ظةم ذمان قعلغعنع ذالرنعث ض ش ظ دا  (ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذتلعرع ظ ةنع ب ي
ةنع مذشرعكالرنعث  (، ظذالرنعث   )ظعززةت تئصعشلعرعنعث سةؤةبع بواللمايدذ     . حوقذنذشعنع ظعنكار قعلعدذ   ) ي

ذالر  ةنع مذ (ظ رعكالر ي دذ  ) ش ة ظايلعنع ث دىشمعنعض ةت     )1( نع انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي اهللا ن
ذالرنعث     ذتالر ظ ذ؟ ب ادةم بارم ذمراه ظ ذ ض دعغان ظادةمدعنم ذتالرغا حوقذنع دعغان ب ادعر بواللماي قا ق قعلعش

ذتالر ظذالرغا   توصالنغان حاغدا،  ) هئساب بئرعش ظىحىن   (ظعنسانالر  ) قعيامةت آىنع . (دذظاسعدعن غاصعلدذر   ب
  . )2(دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن ظعبادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ) يةنع بذتصةرةسلةرضة(

دع   ةن ظع داق دئض ة مذن االم قةؤمعض راهعم ظةلةيهعسس ادا  «: ظعب ذ دذني ذش  (ب ذتالرغا حوقذن ب
عثالرنعث  عتعدة يعغعلعش اراثالردعكع  ) مةقس ع ظ ظ ةؤةب بولذش تلذققا س ذتالرنع   دوس ذص ب ع قوي ىن، اهللا ن ىح

ةزعثالر      ةزعثالرغا ب علةر، ب ار قعلعس ةزعثالر ظعنك ةزعثالرنع ب ع ب ةت آىن دعن قعيام دعثالر، ظان ذد قعلعؤال مةب
علةر؟   ةت ظوقذيس ىحعلةر      (لةن دذ، ظةضةشتىرض مةنلعككة ظايلعنع تلذق دىش ذر دوس ع مةزآ ةت آىن ةنع قعيام ي

دذ، ظ           ذدا بولع ادا ـ ج كىحعلةردعن ظ دذ  ظةضةش ةت ظوقذي ة لةن كىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض ع، . ةضةش حىنك
ةس    ان ظةم ىن بولغ تلذقع اهللا ظىح ادعكع دوس ذالرنعث دذني ازابنع   )3( ظ ىحعلةر ظ ا ظةضةشتىرض ةينع ؤاقعتت ظ

ارا مذناسعؤعتع    . آأرىص، ظةضةشكىحعلةردعن ظادا ـ جذدا بولعدذ    ةنع دذنيادعكع دوستلذقع   (ظذالرنعث ظأزظ ) ي
ا دذنيا(آاشكع بعزلةرضة   «: ضةشكىحعلةر ظة. ظىزىلعدذ  ادا ـ جذدا         ) غ قايتعشقا بولسا ظعدع، ظذالر بعزدعن ظ

ذق            ذدا بوالتت ادا ـ ج ذالردعن ظ ذ ظ دةك بعزم دذ» بولغان ذالرغا . دةي ان(اهللا ظ رةت  ) يام لعرعنعث هةس ظعش
  . ))4بولغانلعقعنع مذشذنداق آأرسعتعدذ، ظذالر دوزاختعن حعقمايدذ

ىن اهللا  ذنعث ظىح دذ  ش داق دةي اال مذن ذالرغا:  تاظ ذدلعرعثالرنع «: ظ ةن مةب ئرعك آةلتىرض ش
اقعرعثالر دذ» ح ئلعص   دئيعلع ذالر آ ىتكعنعثالردةك، ظ ذالردعن آ ثالردا ظ ادعكع حئغع علةر دذني ةنع س  ي

ظذالر شذ هامان شئرعك آةلتىرضةن مةبذدلعرعنع . سعلةرنع سعلةرنعث تارتعؤاتقان ظازابعثالردعن قذتقازسذن
دا حا ةن حاغ ازابنع آأرض ذالر ظ دذ، ظ اؤاب آةلمةي ذالردعن ج دذ، ظ ا    قعرع ذم دوزاخق ذالر حوق ةنع ظ  ي

 يةنع ظذالر ظازابنع هعدايةت تاصقان بولذشلعرعنع ظارزذ قعلعدذآعرعدعغانلعقعنع جةزعملةشتىرضةن حاغدا 
ةت تاص         دا هعداي ادعكع ؤاقتع ث دذني دا، ظأزلعرعنع ةن حاغ ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ارزذ  ظ لعرعنع ظ قان بولذش

  . قعلعدذ
سعلةر مئنعث شئرعكلعرعم    «: ظئيتعدذ ) ظذالرغا (شذ آىندة اهللا:  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة   

اقعرعثالر ع ح ذالر  » دةص ظويلعغعنعثالرن ئكعن ظ دذ، ل ذالر حاقعرع ئرعكلعرعنعث(ظ دذ، )  ش ةت قعلماي ظعجاب
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر82 ــــ 81 سىرة مةريةم )1(
  .  ـ ظايةتلةر6 ــــ 5 سىرة ظةهقاف )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25 سىرة ظةنكةبذت )3(
  .  ـ ظايةتلةر167 ــــ 166 سىرة بةقةرة )4(
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عدا    ذالرنعث ظارعس ز ظ د (بع ذالر ظأتةلمةي دذق   ) عغانظ ةيدا قعل اينع ص ةتلعك ج ع   . هاالآ ذناهكارالر دوزاخن ض
  . ))1آأرىص ظذنعثغا آعرعدعغانلعقعغا جةزعم قعلعدذ، دوزاختعن قاحعدعغان جاي تاصالمايدذ

  مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنع صةيغةمبةر هةققعدة قانداق جاؤاب بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ةردعثالر؟ «: ظئيتعدذظذ آىندة اهللا ظذالرغا نعدا قعلعص  »صةيغةمبةرلةرضة نئمة بعلةن جاؤاب ب

دادذر  ان نع ىن قعلعنغ وراش ظىح دة س د هةققع دا تةؤهع اؤؤالقع نع اتالش . ظ ةيغةمبةرلعكنع ظعسص دا ص ذ نع ب
سعلةرضة ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرضة بةرضةن جاؤابعثالر نئمة ظعدع؟ ظذالرغا قانداق مذظامعلعدة              . ظىحىندذر

ةيغةمبعرعث آعم؟ دعنعث نئمة؟        «: عن قةبرعسعدة  عدر؟ بذ سوظال بةند   بولغانتعثال » صةرؤةردعضارعث آعم؟ ص
  . علعدعغان سوظالغا ظوخشاص آئتعدذدةص سور

ذد بةرهةق يوقتذر، مذهةممةد          : مأمعن ظادةم قةبرعدة سوظال سورالغاندا ظذ         اهللا دعن باشقا هئح مةب
ةي      ادةم   . غةمبعرعدذر دةص ضذؤاهلعق بئرعدذ  ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة ص ةمما آاصعر ظ نئمة،  : ظ

دذ  اؤاب بئرع ةن دةص ج ة؟ بعلمةيم قا    . نئم عدعن باش ىآىت قعلعش ذنعث س ع ظ ةت آىن ىن قعيام ذنعث ظىح ش
ادةم ظاخعرةتتعمذ آور ؤة تئخعمذ ضذمراه            . بةرضعدةك جاؤابع بولمايدذ   حىنكع، بذ دذنيادا دعلع آور بولغان ظ

ظذ آىندة ظذالرغا بارلعق خةؤةرلةر قاراثغذ بولعدذ، ظذالر :  ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذشذنعث. بولعدذ
  . دئدعظذ آىندة ظذالرغا دةلعللةر قاراثغذ بولعدذ،:  مذجاهعدظأز ظارا سوراشمايدذ

مايدذ      ذ سوراش عدعكع تذغقانحعلعقعنعم دة ظارعس ذ آىن ذالر ظ دذ  . ظ داق دةي اال مذن ادعك: اهللا تاظ ع دذني
دا  ةتكة حئغع ذنعث مةقس ة آةلسةك ظ ان ظادةمض ةل قعلغ ان ؤة ياخشع ظةم ان ظئيتق ان ظعم ة قعلغ تةؤب

هةقعقةتةن اهللا نعث بذ .  يةنع قعيامةت آىنع ظذ مةقسةتكة يئتعدذرظئرعشكىحعلةردعن بولذشع ظىمعدلعكتذ
  . صةزلع ؤة ظئهسانع بعلةن حوقذم يىز بئرعدذ

 * * * * * * *  
 y7 š/ u‘ uρ ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ â‘$tF øƒ s† uρ 3 $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγs9 äο u z Ïƒ ù: $# 4 z≈ ys ö6ß™ «!$# 4’ n?≈ yè s?uρ $£ϑ tã tβθà2Î ô³ç„ 

∩∉∇∪ y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ Å3è? öΝèδ â‘ρß‰ ß¹ $ tΒ uρ šχθãΨ Ï= ÷è ãƒ ∩∉∪ uθ èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ôϑ ut ù: $# ’ Îû 4’ n<ρW{$# 

Ïο u ½z Fψ $#uρ ( ã&s! uρ ãΝõ3çt ù: $# Ïµ ø‹s9 Î) uρ tβθãèy_ ö è? ∩∠⊃∪  
تالاليدذ، تالالش ) صةيغةمبةرلعككة(خالعغعنعنع يارعتعدذ، خالعغان ظادةمنع ) مةخلذقاتعدعن(اهللا 

 صةرؤةردعضارعث .68قع ظذالردا ظةمةس، اهللا صاآتذر، ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةنلعرعدعن ظىستىندذرذهوق
 ظذ اهللا دذر، .69دئضةنلعرعنع بعلعص تذرعدذ) ظئغعزلعرعدا(وشذرذن تذتقانلعرعنع ؤة ظذالرنعث دعللعرعدا ي

يوقتذر، دذنيا ؤة ظاخعرةتتة جعمع هةمدذسانا اهللا غا مةنسذصتذر، ) بةرهةق(ظذنعثدعن بألةك هئح مةبذد 
  .70هأآىم حعقعرعش اهللا غا مةنسذصتذر، سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

  عتعش، هةممعنع بعلعش ؤة تالالشنعث يالغذز اهللا تاظاالغعال مةنسذص ظعكةنلعكع توغرعسعدايار
بذ  . اهللا خالعغعنعنع يارعتعش، خالعغعنعنع تالالش هوقذقع يالغذز ظأزعدة ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ            

االدعن هئساب ظالغذحع بولمايدذ     ةن جئدةللةشكىحع، اهللا تاظ ة اهللا بعل اال. هةقت دذ اهللا تاظ اهللا :  مذنداق دةي

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر53 ــــ 52 سىرة آةهف )1(
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 اهللا نئمعنع خالعسا تالاليدذ) صةيغةمبةرلعكعضة(خالعغعنعنع يارعتعدذ، خالعغان ظادةمنع ) مةخلذقاتعدعن(
ياخشع ـ يامان ظعشالرنعث هةممعسع اهللا تاظاالنعث قول      . نئمعنع خالعمعسا ظذ ؤذجذتقا آةلمةيدذ. شذ بولعدذ
  . جايع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعدذرظذنعث ظاخعرع قايتعدعغان . ظعلكعدعدذر
 ذالردا ظةمةس ذقع ظ الالش هوق دذ    ت ة مذنداق دةي ةيغةمبعرع  :  اهللا تاظاال بذ هةقت اهللا ؤة ظذنعث ص

 . ))1بعرةر ظعشتا هأآىم حعقارغان حاغدا، ظةر ـ ظايال مأمعنلةرنعث ظأز ظعشعدا ظعختعيارلعقع بولمايدذ
دئضةنلعرعنع بعلعص ) ظئغعزلعرعدا( يوشذرذن تذتقانلعرعنع ؤة صةرؤةردعضارعث ظذالرنعث دعللعرعدا
لعغانلعقلعرعنع             تذعدذ  يةنع اهللا ظذالرنعث دعللعرعدا نئمعلةرنع يوشذرغانلعقلعرعنع، نئمعلةرنع ظأزعضة توص

دذ  دان بعلعص تذرع دذ  . ظوب علةرنعمذ بعلع ان نةرس ادعر بولغ كارا س انالردعن ظاش ذنداقال ظعنس علةرنعث : ش س
كارا          ظعحع دىزع ظاش ذرذنغان، آىن ع يوش ان، آئحعس أز قعلغ كارا س ان ظاش أز قعلغ ذرذن س ثالردعن يوش

  . )2()يةنع اهللا هةممعنع بعلعص تذرعدذ(ظوخشاشتذر ) اهللا ظىحىن ظئيتقاندا(يىرضةنلةرنعث هةممعسع 
 ذر ) بةرهةق(ظذ اهللا دذر، ظذنعثدعن بألةك هئح مةبذد ةنها ظعالهتذر    يوقت ةنع ظذ ت ذنعثدعن  ظ.  ي

ذر     ةق يوقت ذد بةره ئح مةب قا ه العغعنعنع      . باش دعغان، خ العغعنعنع يارعتع قا خ دعن باش ذنداقال ظذنعث ش
  . تالاليدعغان صةرؤةردعضارمذ يوقتذر

 تذر ةت ؤة        دذنيا ؤة ظاخعرةتتة جعمع هةمدذسانا اهللا غا مةنسذص ةنع اهللا جعمع ظعشلعرعنع ظادال  ي
ىن مةد  انلعقع ظىح ةن قعلغ ةت بعل ذرهئكم ة اليعقت تذر . هعيةض ا مةنسذص رعش اهللا غ أآىم حعقع ةنع اهللا ه  ي

رةر         دعن بع ىن، ظذنعث انلعقع ظىح ةتلعك بولغ دعغان، مةرهةم أآىم قعلع ةن ه ةت بعل ب، هئكم ىك، غالع آىحل
  . هئساب ظالغذحع بولمايدذ

 اهعغا قايتذرذلعسعلةر ةنع قعيامةت آىنع هةممعثالر اهللا نعث د           سعلةر اهللا نعث دةرض ةرضاهعغا   ي
دذ              ازا بئرع ات ؤة ج ا مذآاص ة قارعت ان ظةمةلعض ع ـ يام ث ياخش ر ظادةمنع ةر بع علةر، اهللا ه اهللا . قايتذرذلعس

  . تاظاالغا ظذالرنعث ظعشلعرعدعن هئحقانداق نةرسة مةخصعي قالمايدذ
 * * * * * * *  

 ö≅ è% óΟçG ÷ƒ u u‘ r& β Î) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝà6ø‹ n= tæ Ÿ≅ø‹ ©9 $# #́‰ tΒ ö |  4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ãö xî «! $# Ν à6‹ Ï?ù' tƒ 

> !$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξ sùr& šχθãèyϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ ö≅ è% óΟ çF÷ƒ uu‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝ à6ø‹ n= tæ u‘$pκ ¨]9$# #́‰ tΒ ö y™ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ôtΒ 

îµ≈ s9 Î) ãö xî «!$# Νà6‹ Ï?ù' tƒ 5≅ ø‹ n= Î/ šχθãΨ ä3ó¡ n@ ÏµŠ Ïù ( Ÿξsù r& šχρã ÅÇ ö7è? ∩∠⊄∪ ÏΒ uρ Ïµ ÏG yϑ ôm§‘ Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# 

u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ (#θãΖ ä3ó¡oK Ï9 ÏµŠ Ïù (#θäótG ö; tG Ï9 uρ ÏΒ  Ï&Í# ôÒsù ö/ä3 ¯= yès9 uρ tβρã ä3ô±n@ ∩∠⊂∪  
ظةضةراهللا آئحعنع سعلةر ظىحىن قعيامةت آىنعضعحة ظذزذن سوزعدعغان بولسا، ! ظئيتعص بئقعثالرحذ«

. 71دئضعن» لةك قايسع ظعاله سعلةرضة يورذقلذق ظئلعص آئلةلةيدذ، سعلةر ظاثلعمامسعلةر؟اهللا دعن بأ
ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ ظةضةر اهللا آىندىزنع سعلةر ظىحىن قعيامةت آىنعضعحة سوزعدعغان بولسا، اهللا دعن «

»  آأرمةمسعلةر؟بألةك قايسع ظعاله سعلةرضة ظارام ظئلعشعثالر ظىحىن آئحعنع ظئلعص آئلةلةيدذ؟ سعلةر
اهللا نعث صةزلعنع ) هاياتلعق يولعدا هةرعكةتلعنعص( سعلةرنع آئحعدة ظارام ظالسذن، آىندىزدة .72دئضعن

                                                 
  .  ـ ظايةت36 سىرة ظةهزاب )1(
  .  ـ ظايةت10 سىرة رةظد )2(
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دىزنع ) اهللا نعث نئمةتلعرعضة (تةلةص قعلسذن ؤة  ةن آىن شىآىر قعلسذن دةص، سعلةر ظىحىن آئحة بعل
  .73يارعتعشع اهللا نعث رةهمعتعدعندذر

 اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آئحة ؤة آىندىز نعث
  آأرسعتعدعغان دةلعللةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

لعتعص      ذالرغا ظةس ةنلعكعنع ظ ذندىرىص بةرض دىزنع بويس ة ؤة آىن ة آئح ةردة بةندعلعرعض ذ ظايةتل اهللا ب
ةر آئحعنع ظذالر ظىحىن قعيامةت آىنعضعحة مةثضى     اهللا ظةض.  آىندىزسعز ياشعيالمايدذ –ظادةم آئحة   . ظأتعدذ

ة         دعن ظةلؤةتت انالر ظذنعث دعغانلعقعنع، ظعنس ان آةلتىرع ة زعي ذالرغا ظةلؤةتت ذنعث ظ ا، ب وزعدعغان بولس س
دع ان قعل دعغانلعقعنع باي ذص حعقالماي دعن قذتذل دعغانلعقعنع، ظذنعث اال . زئرعكع ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش

دذ ن : مذنداق دةي دذ؟ اهللا دع ئلعص آئلةلةي ذق ظ ة يورذقل اله سعلةرض ةك قايسع ظع ذ بأل ةنع سعلةر ظ  ي
  . هةم ظأزظارا بعلةن بئرعش ـ آئلعش قعلعسعلةر. يورذقلذق بعلةن بعر ـ بعرعثالرنع آأرىسعلةر

 علةر؟ علةر ظاثلعمامس ى     س عحة مةثض ةت آىنعض ىن قعيام ذالر ظىح دىزنع ظ ةر آىن دعن ظةض  ظان
ذنعث  ا، ب لعكعدعن        سوزعدعغان بولس ةتنعث آأص دعغانلعقعنع، ظعش ـ هةرعك ان آةلتىرع ة زعي ذالرغا ظةلؤةتت  ظ

  . بةدةنلةرنعث ظةلؤةتتة هئرعص حارحايدعغانلعقعنع، خةؤةر قعلدع
اهللا دعن بألةك قايسع ظعاله سعلةرضة ظارام ظئلعشعثالر ظىحىن آئحعنع ظئلعص آئلةلةيدذ؟ يةنع 

  .لعؤاتقان ظعشلعرعثالردعن توختاص ظارام ظالعسعلةرآئحعدة سعلةر هةرعكةتلعرعثالردعن، قع
 سعلةر آأرمةمسعلةر؟ سعلةرنع آئحعدة ظارام ظالسذن، آىندىزدة اهللا نعث صةزلعنع تةلةص قعلسذن

 يةنع اهللا سعلةرضة مةرهةمةت دةص، سعلةر ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع يارعتعشع اهللا نعث رةهمعتعدعندذر
علةرنعث ظ    ع س ص آئحعن ش ـ              قعلع ارقعلعق، ظع ةرلةر ظ علةرنعث سةص دىزنع س ىن، آىن ثالر ظىح ارام ظئلعش

  . هةرعكةتلةر ظارقعلعق اهللا نعث صةزلعنع تةلةص قعلعشعثالر ظىحىن يارعتعص بةردع
 شىآىر قعلعسعلةر) اهللا نعث نئمةتلعرعضة(ظىمعدآع سعلةر يةنع سعلةر آئحة ـ آىندىزدة تىرلىك 

ارقعلع  ش ظ ةرنع قعلع علةر  ظعبادةتل ىآىر قعلعس ا ش ع    . ق اهللا تاظاالغ ث ؤاقعتعن رةر ظعبادةتنع دة بع م آئحع آع
  . ياآع آىندىزدة ظأتكىزىص قويسا، ظذنع آئحعدة ظادا قعلعدذ. ظىتكىزىص قويسا، ظذنع آىندىزدة ظادا قعلعدذ

ةن    داق دئض ة مذن ذ هةقت ذدرعتعنع (اهللا : اهللا ب ث ق اآع   ) ظأزعنع انالر ي لعمةآحع بولغ ث ظأزعنع(ظةس
ةردع     ) نئمعتعضة  ))1شىآىر قعلماقحع بولغانالر ظىحىن آئحة بعلةن آىندىزنع ظالمعشعص تذرعدعغان قعلعص ب

  . بذ مةزمذندا ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر
 * * * * * * *  

 tΠ öθtƒ uρ ôΜ ÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) uŠsù t ø r& y“ Ï !$Ÿ2 u à° šÏ% ©!$# óΟçFΖ ä. šχθßϑ ãã ÷“ s? ∩∠⊆∪ $ sΨ ôã u“ tΡuρ ÏΒ Èe≅ à2 

7π̈Β é& # Y‰‹Îγ x© $ sΨù= à) sù (#θè?$ yδ öΝ ä3uΖ≈ yδ ö ç/ (# ûθßϑ Ï= yè sù ¨βr& ¨,ysø9 $# ¬! ¨≅ |Êuρ Νåκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρã yIø tƒ ∩∠∈∪  
ص  دا قعلع ذالرغا نع دة اهللا ظ ذ آىن ةردة؟ «: ظ ئرعكلعرعم قةي ث ش ان مئنع ذمان قعلغ علةر ض » س

دذ ةتتعن .74دةي ةر ظىمم ز ه ذالرنعث ظةمةل( بع دعغان ظ ذؤاهلعق بئرع ة ض ذؤاهحع ) لعرعض ر ض ةنع (بع ي
ةيغةمبةر ذص  )ص ا مةنس ةتنعث اهللا غ ذالر هةقعق ز، ظ ةلتىرىثالر دةيمع اآعتعثالرنع آ ز، ص ع حعقعرعمع ن

                                                 
  .  ـ ظايةت62 سىرة فذرقان )1(
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ان نةرسعلعرع  دذرذص حعقق ذالرنعث ظوي دذ، ظ دعن بعلع ةنلعكعنع ظان ذدلعرع(ظعك ةنع مةب أزلعرعنع ) ي ظ
  .75ظذالردعن حةتكة ظالعدذ

  كالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرغا قاتتعق تئضعش توغرعسعدامذشرع
ذش       ةش ؤة قورقذت ادةمنع ظةيعبل ذنغان ظ ذص حوق ع قوش قا ظعالهالرن ا باش ةم اهللا تاظاالغ ذ ه ب

دادذر  ع نع ان ظعككعنح ىن قعلعنغ دعغا   . ظىح ذؤاهحعالرنعث ظال ذالرنع ض ار ظ ةك صةرؤةردعض يىآس
دذ اقعرعص ظئيتع ثالردا : ح ادعكع حئغع علدذني ةردة س ئرعكلعرعم قةي ث ش ان مئنع ذمان قعلغ  ؟ةر ض

ةتتعن  ةر ظىمم ز ه دعغان (بع ذؤاهلعق بئرع ة ض ذالرنعث ظةمةللعرعض ذؤاهحع ) ظ ر ض ةنع (بع ي
ةيغةمبةر ز ) ص ةلتىرىثالر دةيمع اآعتعثالرنع آ ز، ص ع حعقعرعمع ئرعكلعرع   ن ث ش ةنع اهللا تاظاالنع  ي

  . ىثالر، دةيمعزبار دئضةن دةؤايعثالرنعث توغرعلعقعغا صاآعت آةلتىر
 دذ دعن بعلع ةنلعكعنع ظان ذص ظعك ا مةنس ةتنعث اهللا غ ذالر هةقعق االدعن  ظ ةنع اهللا تاظ  ي

  . ظذالر سأزلعيةلمةيدذ، جاؤابمذ تاصالمايدذ. نع بعلعدذيوقلذقعباشقا هئح ظعالهنعث 
 عدذظأزلعرعنع ظذالردعن حةتكة ظال) يةنع مةبذدلعرع(ظذالرنعث ظويدذرذص حعققان نةرسعلعرع يةنع 

  . ظذالر آأزدعن غايعب بولعدذ، ظذالرغا مةنصةظةت يةتكىزةلمةيدذ
 * * * * * * *  

 * ¨β Î) tβρã≈ s% šχ% Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθ s% 4 y›θãΒ 4 xö t7sù öΝ ÎγøŠ n= tæ ( çµ≈ sΨ÷ s?# u uρ z ÏΒ Î—θãΖä3 ø9$# !$tΒ ¨β Î) … çµut ÏB$xtΒ é&ûθãΖ tG s9 

Ïπ t6óÁãè ø9$$ Î/ ’ Í< 'ρé& Ïο §θà) ø9 $# øŒÎ) tΑ$ s% … çµs9 … çµãΒ öθ s% Ÿω ÷y u øs? ( ¨β Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† tÏm Í xø9 $# ∩∠∉∪ Æ tG ö/$# uρ !$yϑ‹ Ïù y79 s?# u 

ª! $# u‘# ¤$! $# nο u ½z Fψ$# ( Ÿω uρ }§Ψ s? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ôm r&uρ !$yϑ Ÿ2 z|¡ôm r& ª! $# y7 ø‹ s9Î) ( Ÿω uρ Æ ö7s? 

yŠ$|¡x ø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω = Ït ä† tÏ‰ Å¡øßϑ ø9 $# ∩∠∠∪    

دع  دعن ظع انعث قةؤمع ةن مذس ارذن هةقعقةت ا . ق دع، قارذنغ انلعق قعل ذالرغا يوغ ارذن ظ ق
ذحلعرعنع  ذالرنعث ظاحق دذقكع، ظ ةن ظع ةدةر بةرض ذ ق ةردعن ش أتىرىش(خةزعنعل ر ) آ ىك بع آىحل
ة  ا ق ا قارذنغ ةينع ؤاقعتت ع، ظ ق قعالتت ةن ظئغعرلع عمذ هةقعقةت عجاماظةض ةص «: ؤمع ظئيتت آأرةثل

دذ  ت تذتماي ةرنع دوس ةص آةتكىحعل ةن آأرةثل ة، اهللا هةقعقةت ايلعق . 76آةتم ةن ب اثا بةرض اهللا س
علعق  اثا ياخش ذمعغعن، اهللا س عؤةثنعمذ ظذنت ادعكع نئس عن، دذني ذرتعنع تعلعض اخعرةت ي ةن ظ بعل

ةن  دةك، س عمذ (قعلغان ث بةندعلعرعض ةر يى ) اهللا نع ن، ي علعق قعلغع ذنحعلعقنع ياخش دة بذزغ زع
  . 77تعلعمعضعن، اهللا هةقعقةتةن بذزغذنحعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ

  قارذن ؤة ظذنعث قةؤمنعث ظذنعثغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعشع توغرعسعدا 
 دع دعن ظع انعث قةؤمع ةن مذس ارذن هةقعقةت ذ   ق ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن

داق دئض   دة مذن ةت هةققع دذ ظاي ةت قعلعنع دع  : ةنلعكع رعؤاي ع ظع عنعث ظوغل انعث تاغس ارذن مذس . ق
ار،   ع دعين ك ظعبن ةتادة، مالع ةرب، ق ع ه ةمماك ظعبن ارعس، س ع ه دذلاله ظعبن ةظعي، ظاب راهعم نةخ ظعب

دع  ذنداق دئ قعالرمذ ش ذرةيج ؤة باش ع ج ع  : ظعبن عنعث ظوغل االمنعث تاغعس ا ظةلةيهعسس ارذن مذس ق
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دع دا  . ظع ذرةيج مذن ع ج دذظعبن دذر    : ق دةي نعث ظوغلع هةر قاهعس دذر، يةس هةرنعث ظوغلع ارذن يةس . ق
  . ظعمران قاهعسنعث ظوغلعدذر. مذسا ظعمراننعث ظوغلعدذر

 ةردعن ا خةزعنعل ىآتعن                قارذنغ ال ـ مىل ةنع م دذقكع،  ي ةن ظع أص بةرض ةدةر آ ذ ق ش
ذحلعرعنع  ذالرنعث ظاحق أتىرىش(ظ ةن ظئغعرل ) آ عمذ هةقعقةت ر جاماظةض ىك بع ع آىحل ق قعالتت  ع

ق     ة ظئغعرلع عمذ ظةلؤةتت ةت آعشعلةرض ر جاماظ أتىرىش بع ذنع آ لعكعدعن ظ ذحالرنعث آأص ةنع ظاحق ي
  . قعالتتع

دذ      داق دةي ص مذن ةت قعلع ةمةدعن رعؤاي ةش، خةيس ةزعنعلعرعنعث  : ظةظم ث خ قارذننع
دع  الغان ظع ةردعن ياس ذحلعرع تئرعل دع   . ظاحق دارع ظع اق معق ر بارم ذح بع ر ظاحق ةر بع ةر. ه ر ه  بع

دع     ىن ظع ة ظىح ر خةزعن دعكع بع ةن آألةم ذح مذظةيي ال ظاحق ات    . ت ىن ظ رعش ظىح ة بئ رةر يةرض ارذن بع ق
ارتعالتتع        ا ظ قا قئحعرغ ان قاش اق تاص ة ظ اتمعش دان ذحلعرع ظ ة ظاحق ذالغقا معنس ة  . ـ ظ ذ هةقت ب

  . هةقعقعتعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر. بذنعثدعن باشقا سأزلةرمذ قعلعندع
 ةينع ؤاقع ع ظ ةؤمع ظئيتت ا ق ا قارذنغ ة «: تت ةص آةتم ةن ،آأرةثل ةص  اهللا هةقعقةت آأرةثل

دذ  ت تذتماي ةرنع دوس ادةملعرع  آةتكىحعل ع ظ ةؤمعنعث ياخش ذنعث ق ةنع ظ ال ـ               :  ي ذنعث م ظ
ش ؤة        عهةت قعلع ذنعثغا نةس أرىص ظ انلعقعنع آ وقعتعص قويغ ذدعنع ي ةص خ ةن آأرةثل ع بعل دذنياس

ىن     الش ظىح ا باش وغرا يولغ ذنع ت دع ظ داق دئ ةص     : مذن ةن آأرةثل علعرعث بعل كةن نةرس ةن ظئرعش س
  .آةتمة، يةنع سةن ظئرعشكةن مال ـ مىلكىث بعلةن بعهذدة يوغانلعق قعلما

دذ ت تذتماي ةرنع دوس ةص آةتكىحعل ةن آأرةثل دذاهللا هةقعقةت داق دةي اس مذن ع ظابب :  ظعبن
ةنع  دذ  اهللا ي ت تذتماي ةرنع دوس ةخعرلعنعص آةتكىحعل د .ص دذ  مذجاهع داق دةي أزع  : مذن ةنع اهللا ظ ي

  . ظاتا قعلغان نئمةتلةرضة شىآىر قعلمايدعغان مذتةآةببعر، هاآاؤذرالرنع دوست تذتمايدذ
اهللا ساثا بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنع تعلعضعن، دذنيادعكع نئسعؤةثنعمذ ظذنتذمعغعن 

انع، ه               ال ـ دذني ذن م ذ نذرغ ةن ب اثا بةرض اال س ةنع اهللا تاظ ةتنع، ي ذق نازذنئم دعن ظارت اجعتعث
ا ؤة ظاخعرةتتة ساؤاب بولذشع ظىحىن تىرلىك            صةرؤةردعضارعثغا تاظةت ـ ظعبادةت قعلعش يولعغا، ساثا دذني

  . ياخشعلعقالرنع قعلعش ظارقعلعق صةرؤةردعضارعثغا يئقعنلعشعش يولعغا ظعشلةتكعن
 ذمعغعن ةنع اهللا ساثا نئسعص   دذنيادعكع نئسعؤةثنعمذ ظذنت  قعلغان يئمةك ـ ظعحمةك، آعيعم ـ        ي

ارلعق نئسعؤةثنع ظذنتذمعغعن     هةقعقةتةن سئنعث ظىستىثدة اهللا    . آئحةك ، تذرالغذ ـ جاي، نعكاهلعنعش قات
اردذر ةققع ب ث ه ث ؤة مئهمانلعرعثنع ةرزةنتلعرعثنعث، ظايالع ث، ص ث، ظأزةثنع ةق . تاظاالنع ر ه ةر بع ه

  . نظعضعسعنعث هةققعنع ظأز جايعدا ظادا قعلغع
اهللا ساثا ياخشعلعق قعلغاندةك، سةنمذ اهللا نعث بةندعلعرعضة ياخشعلعق قعلغعن يةنع اهللا ساثا 

  . ياخشعلعق قعلغاندةك، سةنمذ اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعضة ياخشعلعق قعلغعن
يةريىزعدة بذزغذنحعلعق قعلمعغعن          ةر  يةنع سةن ظئرعشكةن صذل ـ مال بعلةن سئنعث نعيعتعث ي
ةتكىزىش بولمعسذن                يىزعدة ةن،  بذزغذنحعلعق قعلعش، اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعضة يامانلعق ي اهللا هةقعقةت

  . بذزغذنحعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ
 * * * * * * *  
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قارذندعن ظعلضعرع . دئدع» مئنعث ظاالهعدة بعلعمعم بولغانلعقتعن بذ بايلعققا ظئرعشتعم«: قارذن
ذ آ  دا تئخعم ذنعثغا قارعغان ةردعن ظ ةن ظىممةتل لعغان ظأتك ىك، توص ع(ىحل ان ) مئل أص بولغ ذ آ تئخعم

اهللا (آعشعلةرنع اهللا نعث هاالك قعلغانلعقعنع ظذ بعلمعدعمذ؟ ضذناهكارالرنعث ضذناهلعرعنعث سورعلعشع 
  .78هاجةتسعزدذر) بذنع بعلضةنلعكع ظىحىن

ذنعثغا نةسعهةت قعلغان ؤة ياخشعلعق يولعنع آأرسةتكةن (اهللا قارذننعث قةؤمعضة  ذالر ظ داظ )  حاغ
دذ ارذن: بةرضةن جاؤابعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي ذ «: ق انلعقتعن ب دة بعلعمعم بولغ مئنعث ظاالهع

ا تعمبايلعقق دع»  ظئرعش ا         دئ ذ مالغ ث ب وق، مئنع اجعتعم ي ة ه ان نةرسعض علةر دةؤاتق ث س ةنع مئنع  ي
ا مذهةببعتع بولغانلعقع ظىحىن  تئضعشلعك ظادةم بولغانلعقعمنع اهللا نعث بعلضةنلعكع ظىحىن ؤة اهللا نعث ماث       

  . اهللا ظذنع هةقعقةتةن ماثا بةردع
ظذ اهللا  . ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم بذ ظايةتكة ناهايعتع اليعق بولغان تةصسعرنع قعلدع                   

» هةقلعق ظعكةنلعكعمنع اهللا نعث بعلضةنلعكع ظىحىن ظئرعشتعمبذ بايلعققا مئنعث «: قارذن: تاظاالنعث
دع دع،     ددئ عر قعل داق تةصس ايعتعنع مذن ةن ظ ارذنئض ث   : ق ان ؤة مئنع دعن رازع بولمعغ ةر اهللا مةن ظةض

  .  دئدعصةزلعمنع بعلمعضةن بولسا، ماثا بذ مال ـ دذنيانع بةرمعضةن بوالتتع دئضةن،
ذدع     ةتنع ظوق ذ ظاي دذراهمان ب دعن ظاب ذنعثغا : ظان ةردعن ظ ةن ظىممةتل عرع ظأتك دعن ظعلض قارذن

تئخعمذ آأص بولغان آعشعلةرنع اهللا نعث هاالك قعلغانلعقعنع ) مئلع(ئخعمذ آىحلىك، توصلعغان قارعغاندا ت
 هاجةتسعزدذر) اهللا بذنع بعلضةنلعكع ظىحىن(ظذ بعلمعدعمذ؟ ضذناهكارالرنعث ضذناهلعرعنعث سورعلعشع 

ذنعثغ    ذ ب ةندة، ظ ادةمنع آأرض ةن ظ ادةم اهللا مول رعزعق بةرض از ظ داق ظعلمع ظ ا بذن ان مان ةقلعق بولمعغ ا ه
  . بولسا، اهللا ظذنع ظذنعثغا بةرمةيتتع، دةيدذ

 * * * * * * *  
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ع  دا حعقت ةمةتلعك هال ةن هةش ع بعل ارلعق زعننعت دعغا ب ةؤمعنعث ظال أز ق ارذن ظ ا . ق دذني

ةن آاشكع بع «: تعرعكحعلعكعنع آأزلةيدعغانالر  ذ هةقعقةت زضة قارذنغا بئرعلضةن بايلعق بئرعلسعحذ، ظ
دع » حوث نئسعؤعضة ظعضة ظعكةن ) دذنيالعقتعن( ة «: ظعلعملعك آعشعلةر  .79دئ ان ! ؤاي سعلةرض ظعم

عدذر اؤابع ياخش ث س ة اهللا نع ان آعشعض ةلنع قعلغ ع ظةم ان ؤة ياخش ةؤر . ظئيتق ةقةت س اؤاب ص ذ س ظ
  .80عدئد» قعلغذحعالرغعال بئرعلعدذ

قارذننعث زعننةت بعلةن هةشةمةتلعك هالدا حعقعشع ؤة قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن باهاسع 
  توغرعسعدا

ا        : اهللا بذ ظايةتتة قارذندعن خةؤةر قعلعدذ   دعغا آاتت ةؤمعنعث ظال ارذن ؤة خعزمةتحعلعرع بعر آىنع ق ق
ات ـ        دذنغان، ظ ان، حعرايلعق آئيعنضةن، ظئسعل جاب ذملعرعنع تاقعغ ةت بذي دا زعنن ذالغالرغا معنضةن هال ظ

ع ةن حعقت ألةت بعل ةمةتلعك ؤة س ايعتع هةش ذن ـ         . ناه ذنعث ظالت دعغان، ظ ع آأزلةي ا تعرعكحعلعكعن دذني
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ث              ال ـ دذنيانع ةن م ذنعثغا بئرعلض ةندة، ظ ارذننع آأرض ةر ق ل ظادةمل ة مايع ىش، زعبذزعننةتلعرعض آىم
ارزذ قعلعشعص مذنداق دئيعشتع           ايلعق : ظأزلعرعضعمذ بئرعلعشعنع ظ ة قارذنغا بئرعلضةن ب آاشكع بعزض

 يةنع دذنيالعقتعن تولذق نئسعؤعضة حوث نئسعؤعضة ظعضة ظعكةن) دذنيالعقتعن(بئرعلسعحذ، ظذ هةقعقةتةن 
  . ظعضة ظعكةن

دع      داق دئ ذالرغا مذن يعن ظ دعن آئ أزعنع ظاثلعغان ذالرنعث س علعرع ظ م ظعض ايدعلعق ظعلع ؤاي «: ص
 يةنع اهللا نعث  ياخشع ظةمةلنع قعلغان آعشعضة اهللا نعث ساؤابع ياخشعدذرسعلةرضة؟ ظعمان ظئيتقان ؤة 

  . ظاخعرةتتة مأمعن، ياخشع بةندعلعرعضة تةييارلعغان مذآاصاتع سعلةر آأرضةن نةرسعدعن ياخشعدذر
دذ         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ة ظعمام بذخارع ص اهللا «: بذ هةقت

ياخشع بةندعلعرعمضة آأز آأرىص باقمعغان، قذالق ظاثلعمعغان، ظعنساننعث آأثلعضة         : نداق دئدع تاظاال مذ 
دعم    اتالرنع تةييارلع ان مذآاص ئحعص باقمعغ ذثالر   آ ةتنع ظوق ذ ظاي اثالر ب ان  : ، خالعس ذالرنعث قعلغ ظ

ا نئمةتنع   ظةمةللعرعضة مذآاصات يىزعسعدعن اهللا نعث هذزذرعدا ساقالنغان ؤة ظذالرنع خذشال قعلعد      عغان آاتت
  . »))1هئحكعم بعلمةيدذ

 دذ ذحعالرغعال بئرعلع ةقةت سةؤر قعلغ ذ ساؤاب ص دذظ داق دةي ةقةت سةؤر :  سذددع مذن ةت ص جةنن
  . سذددع بذ سأزنع ظعلعملعك آعشعلةرنعث سأزعنعث داؤامع دةص هئسابلعدع. قعلغذحعالرغعال بئرعلعدذ

لعك سأز صةقةت دذنياغا بئرعلعص آئتعشتعن ساقالنغان،          بذنداق هئكمةت : ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ   
دذ  عال بئرعلع دعغان آعشعلةرض اخعرةتنع آأزلةي ة شذ بعلعملعك آعشعلةرنعث   . ظ ذ سأزنع ظةن ةرعر ب ع ج ظعبن

ع، دةص    عدعن ظئيتت ش يىزعس ةؤةر قعلع ذنع خ ذص اهللا ب أزع بول ث س ذ اهللا تاظاالنع ةلكع ظ ةس، ب أزع ظةم س
  .حىشةندع

* * * * * * *   
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قارذننع ظذنعث ظأيع بعلةن قوشذص يةرضة يذتقذزدذق، ظذنعثدعن اهللا نعث ظازابعنع دةصظع قعلعدعغان 

دع  ة بولمع ر جاماظ أزعنع قوغدعيالم. بع ارذن ظ دعق ارزذ .81ع عنع ظ ث دةرعجعس ع قارذننع ىن تئخ  تىنىض
صاه آأردىثمذ؟ اهللا بةندعلعرعدعن خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدعكةن، «قعلغانالر دئيعشتعكع، 

يةنع ظازذ قعلغعنعمعزنع (تار قعلعدعكةن، اهللا بعزضة مةرهةمةت قعلمعغان ) خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع(
  .82» بعزنع ظةلؤةتتة يةر يذتاتتع، ؤاي آأردىثمذ؟ آاصعرالر نعجات تاصمايدذبولسا ظعدع،) بةرضةن

  قارذننعث ظأيع بعلةن قوشذلذص يةرضة يذتقذزعؤئتعلعشع توغرعسعدا
دا حعقعص    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،     قارذننعث ظأز قةؤمع ظالدعغا بارلعق زعننعتع بعلةن هةشةمةتلعك هال

ايلعقعنع آأز ـ آأز      ا حئكعدعن ظاشقانلعقعنع       ظذالرغا ب قعلغانلعقعنع، صةخعرلةنضةنلعكعنع ؤة ظذالرغا قارعت
  . بايان قعلغاندعن آئيعن شذنعثغا ظذالصال ظذنع ظأيع بعلةن قوشذص يةر يذتذص آةتكةنلعكعنع بايان قعلدع

                                                 
  .  ـ ظايةت17 سىرة سةجدة )1(
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داق دئضةنلعكعنع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذخارع سالعمنعث ظاتعسعدعن ص ام ب ة ظعم ذ هةقت ب
دذر ةت قعلع دع   «: عؤاي ةن ظع يعص يىرض ذزذن آع تعنعنع ظ عدعن ظعش ذق يىزعس ادةم تةآةببذرل ر ظ ذنع . بع ظ

  . »تذيذقسعز يةر يذتذص آةتتع، هالبذآع ظذ قعيامةت آىنعضعحة يةرنعث ظاستعغا حأآىص بارعدذ
ةت قع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةد، ظةبذسةظعدتعن ص ام ظةهم دذظعم : لع

سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةردعن بعر ظادةم بعر قذر يئشعل تون آعيعص صةخعرلةنضةن هالدا آعشعلةرنعث       «
ةر ظذنع يذتذص آةتتع      . ظالدعغا حعقتع ةردع، ي ظذ شةك ـ شىبهسعز قعيامةت آىنعضعحة       . اهللا يةرضة بذيرذق ب

  . »يةرنعث ظاستعغا حأآىص بارعدذ
قارذن . نعثدعن اهللا نعث ظازابعنع دةصظع قعلعدعغان بعر جاماظة بولمعدعظذ: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 يةنع ظذنعث توصلعغان بايلعقع ؤة خعزمةتحعلعرع اهللا نعث ظازابعنع ظذنعثدعن دةصظع   ظأزعنع قوغدعيالمعدع 
   .ظذنعثغا باشقعالرمذ ياردةم بئرةلمعدع. قارذن هةتتا ظأزعمذ ظأزعضة ياردةم قعاللمعدع. قعاللمعدع

  قارذننع يةر يذتذص آةتكةنلعكعدعن قةؤمعنعث ظعبرةت ظالغانلعقع توغرعسعدا
 تأنىضىن تئخع قارذننعث دةرعجعسعنع ظارزذ قعلغانالر       ةنع ظذنع زعننعتع ظعحعدة هةشةمةتلعك  ي

حوث ) دذنيالعقتعن(آاشكع بعزضة قارذنغا بئرعلضةن بايلعق بئرعلسعحذ، ظذ هةقعقةتةن : هالدا آأرىص 
ةننئسعؤع ة ظعك ة ظعض دا ظئيتتعكع  ض ذص آةتكةن حاغ ةر يذت ارذننع ي ةنلةر ق ذ؟ اهللا :  دئض اه، آأردعثم ص

 تار قعلعدعكةن) خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع(بةندعلعرعدعن خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدعكةن 
ة         ةس ظعك انع ظةم انلعق نعش ث رازع بولغ عدعن اهللا تاظاالنع ذنعث ظعضعس ايلعق، ظ ةنع ب ةن  ي ن، اهللا هةقعقةت

خالعغان ظادةمضة نئمةتلةر بئرعص، خالعغان ظادةمدعن ظذنع مةنظع قعلعدعكةن، خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع       
ان         أؤةن، خالعغ عنع ت ث مةرتعؤعس ان ظادةمنع ةن، خالعغ ةث قعلعدعك ع آ ث رعزقعن ان ظادةمنع ار، خالعغ ت

  . ظادةمنعث مةرتعؤعسعنع يذقعرع قعلعدعكةن
دعكع تول  ىحعدذر   بذنعث أزع بعلض ع اهللا ظ ةرلعك دةلعلن ةتنع، يئت ةد،    . ذق هئكم ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظذدتعن ص ع مةس ةن «: ظعبن اهللا هةقعقةت
اراثالردا رعز ةدةب ـ ظةخالقعثالرنعمذ تةقسعم قعلدع     ظ دةك، ظ اي. قعثالرنع تةقسعم قعلغان ذم اهللا ب لعقنع حوق

ةقةت ظأزع ياقتذرغان ظادةمضعال         . ظأزع ياقتذرغان ظادةمضعمذ ياقتذرمعغان ظادةمضعمذ بئرعدذ      ظعمانع بولسا ص
  . »بئرعدذ
 ذتاتتع ةر ي ة ي ع ظةلؤةتت دع، بعزن ا ظع ان بولس ةت قعلمعغ ة مةرهةم ة  اهللا بعزض ةنع اهللا بعزض  ي

دع، بعزن   ا ظع ان بولس انلعق ؤة ياخشعلعق قعلمعغ ذتاتتع،   مئهرعب ةر ي دةك ي ةر يذتقان ارذننع ي ة ق ع ظةلؤةتت
مايدذ : حىنكع، بعز قارذندةك بولذشنع ظارزذ قعلغان ظعدذق       عرالر نعجات تاص ذ؟ آاص ةنع  ؤاي، آأردعثم  ي

  .اهللا نعث دةرضاهعدا آاصعر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة نعجات تاصالمايدذ. قارذن آاصعر ظعدع
 * * * * * * *  
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نع  ذنحعلعق قعلعش نع ؤة بذزغ ق قعلعش دة حوثحعلع ةر يىزع ذرتعنع ي اخعرةت ي ذ ظ ة ش ظةن
آعمكع ياخشع ظعش  .83ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسذصتذر ) ياخشع(آأزلعمةيدعغانالرغا خاس قعلدذق، 

اخشعلعقعدعن نةححة هةسسة يةنع قعلغان ي(قعلغان ظعكةن، ظذ قعلغان ظعشلعرعدعنمذ ياخشع مذآاصاتقا 
اؤابقا ذق س ان ) ظارت ةقةت قعلغ ا ص ان ظعش قعلغانالرغ ةن، يام ان ظعش قعلعدعك ظئرعشعدذ، آعمكع يام

  .84ظعشلعرعغا يارعشا جازا بئرعلعدذ
  آةمتةر مأمعنلةرضة ظاخعرةتتة تةييارالنغان نئمةتلةر توغرعسعدا

ع            ىتمةس ـ تىض ذنعث ص اخعرةتنع ؤة ظ ة ظ ذ ظايةتت ث    اهللا ب أزعنع اهللا نع دة ظ ةر يىزع ع ي مةس نئمعتعن
ذالرنعث    دعغان، ظ ذق قعلماي دعغان، تةآةببذرل انلعق قعلماي ذالرغا يوغ دعغان، ظ دعن ظىستىن تذتماي بةندعلعرع

  . ظارعسعدا بذزغذنحعلعق قعلمايدعغان، آةمتةر مأمعن بةندعلعرعضة تةييارلعغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ
ادةم  : هذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع جةرعر، ظةلع رةزعيةلال    هةقعقةتةن بعر ظ

. ظةلؤةتتة ظأزعنعث ظايعقعنعث يعصع حاغلعق نةرسعسعنعث دوستعنعثكعدعن ياخشع بولذشعنع ياخشع آأرعدذ            
ث   ذ اهللا تاظاالنع داق ظادةمم نع ؤة : بذن ق قعلعش دة حوثحعلع ةر يىزع ذرتعنع ي اخعرةت ي ذ ظ ة ش ظةن

 ظاقعؤةت تةقؤادارالرغا مةنسذصتذر) ياخشع(لعق قعلعشنع آأزلعمةيدعغانالرغا خاس قعلدذق، بذزغذنحع
  . دئضةن ظايعتعنعث ظعحعضة آعرعدذ

ظةلعنعث بذ سأزعنع، ظذ ظادةم شذ نعيعتع بعلةن باشقعالر ظالدعدا صةخعرلعنعشنع، آأز ـ آأز قعلعشنع     
ذن آ    ذنعغا ظذيغ ةتنعث مةزم ذ ظاي ا ب ةن بولس دذ آأزلعمعض كة بولع دذ، دةص حىشعنعش قعالر  . ئلع ع، باش حىنك

  . ظالدعدا صةخعرلعنعش، آأز ـ آأز قعلعش تةنقعد قعلعنعدعغان ظعشتذر
ان      ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ة ظعم ذ هةقت : ب

ة بعر   تاآع بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنعث ظالدهةتماثا آةمتةر بولذثالر،  « عدا صةخعرلةنمعسذن، بعر ظادةم يةن
ةخعرلعنعش ظىحىن ظةمةس،       . » دةص ؤةهعي قعلعندع    ظادةمضة زذلذم قعلمعسذن   ةمما ظأزعنعث نةرسعسعنع ص ظ

  . صةقةت ضىزةللعك ظىحىن باشقعالرنعثكعدعن ياخشع بولذشعنع ياخشع آأرسة، بذنعثغا ضذناه بولمايدذ
ادةم  بذ هةقتة ظعمام مذسلعم مذنداق بعر هةد       ةيغةمبعرع   : عسنع رعؤايةت قعلعدذ، بعر ظ ! ظع اهللا نعث ص

مةن هةقعقةتةن مئنعث تونعمنعث، ظايعقعمنعث حعرايلعق بولذشعنع ياخشع آأرعمةن، بذ حوثحعلعقمذ؟ دةص           
ورعدع االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق«: ص دذ  ،ي ىزةللعكنع ياخشع آأرع ىزةلدذر، ض ةن ض دةص »  اهللا هةقعقةت

  . جاؤاب بةردع
آعمكع ياخشع ظعش قعلغان ظعكةن، ظذ قعلغان ظعشلعرعدعنمذ ياخشع مذآاصاتقا ظئرعشعدذ يةنع 

آعمكع قعيامةت آىنع ياخشعلعق بعلةن آئلعدعكةن، اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا بئرعدعغان ساؤابع بذ بةندعنعث       
هةسسعلةص نذرغذن ساؤاب     نئمة ظىحىن ظذنداق بولمعسذن؟ اهللا ظذنعثغا        . قعلغان ياخشعلعقعدعنمذ ظارتذقتذر  

آعمكع يامان ظعش قعلعدعكةن، يامان : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. بذ اهللا تاظاالنعث صةزلعدذر. بئرعدذ
  . ظعش قعلغانالرغا صةقةت قعلغان ظعشلعرعغا يارعشا جازاب بئرعلعدذ

دذ     داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ر ظايةتت ة بع ة يةن ذ هةقت ان ظعش قعلغ : ب ةن  يام ىزع بعل ا ي انالر دوزاخق
  .  قعيامةت صةزل ؤة ظادالةت ظورنعدذر))1سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر. تاشلعنعدذ

 * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت90 سىرة نةهل )1(
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صةرز قعلغان ) قعلعشنعيةنع ظذنع تةبلعغ قعلعشنع ؤة ظذنعث ظةهكامعغا ظةمةل (ساثا قذرظاننع 

آعمنعث هعدايةت ظئلعص «قايتذرعدذ، ظئيتقعنكع، ) يةنع مةآكعضة(زات سئنع ظةلؤةتتة قايتعدعغان يةرضة 
دان  دعن ظوب ارعم هةممع ةنلعكعنع صةرؤةردعض ذمراهلعقتا ظعك ظوحذق ض ث ظوص ةنلعكعنع، آعمنع آةلض

اثا نازعل قعلعنعشعنع ظىمعد قعلمعغان قذرظاننعث س) صةيغةمبةر بولذشتعن ظعلضعرع( سةن .85»بعلعدذ
ص  ةت قعلع ارعث رةهم ةقةت صةرؤةردعض دعث، ص دع(ظع ل قعل ذنع نازع اثا ظ اردةمحع )س عرالرغا ي ، آاص

تعن )ظةمةل قعلعش( ساثا اهللا نعث ظايةتلعرع نازعل قعلعنغاندعن آئيعن، ظذ ظايةتلةرضة .86بولمعغعن
) يةنع ظذنع بعردةص بعلعشكة ؤة ظذنعثغا ظعبادةت قعلعشقا(آاصعرالر سئنع توسمعسذن، صةرؤةردعضارعثغا 

ولمعغعن  رعكالردعن ب عزمذ مذش ن، هةرض لعرعغا (دةؤةت قعلغع ع خاهعش ذالرنعث نةصس ةنع ظ ي
اهللا غا قوشذص باشقا بعر ظعالهقا ظعبادةت قعلما، اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهللا . 87نماسالشمعغع

هأآىم صةقةت اهللا غا خاستذر، ) مةخلذقاتتا ظعجرا بولعدعغان(ق نةرسة يوقعلعدذ، نعث زاتعدعن باشقا بارلع
  . 88سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

  تةبلعغ قعلعشقا ؤة تةؤهعدآة بذيرذش توغرعسعدا
ذص          ذرظاننع ظوق كة ؤة ق ع يةتكىزىش ة دةؤةتن االمنع آعشعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ ظايةتت اهللا ب

دة اهللا      بئ ذ آىن ةنلعكعنع، ظ ع ظعك ةت آىن ايع قعيام دعغان ج اخعرع قايتذرذلع ذنعث ظ دذ، ظ كة بذيرذي رعش
ةؤةر        ورايدعغانلعقعنع خ دة س ةنلعكع هةققع اآع يةتكىزمعض ةن ي ةيغةمبةرلعكنع يةتكىزضةنض دعن ؤة ص ظذنعث

دذ دذ. قعلع داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ان زا: ش ةرز قعلغ ذرظاننع ص اثا ق ة س ئنع ظةلؤةتت ت س
دذ  ة قايتذرع دعغان يةرض ان زات      قايتع ةرز قعلغ نع ص ة يةتكىزىش ذرظاننع آعشعلةرض اثا ق ةنع س ئنع  ي س

دذ  ةنع قعيامةت آىنعضة قايتذرذص سةندعن ساثا بئرعلضةن ؤةزعصة           ظةلؤةتتة قايتعدعغان جايغا قايتذرع  ي
  . هةققعدة سورايدذ

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةردعن   بع: اهللا تاظ ةن ظىممةتل ةيغةمبةر ظةؤةتعلض ة ص ز ظةلؤةتت
ذ؟ سعلةر جاؤاب بةردعثالرمذ؟ دةص ( ةبلعغ قعلدعم ةيغةمبةرلةر ت ة ) ص ةيغةمبةرلةردعنمذ ظةلؤةتت سورايمعز، ص
  . )1(سورايمعز) اهللا تاصشذرغان ؤةزعصعنع ظادا قعلدعثالرمذ؟ دةص(

                                                 
  .  ـ ظايةت6 سىرة ظةظراف )1(
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ةؤمعثالرنع ظعمانغا    («: ةيغةمبةرلةرنع يعغعص  اهللا قعيامةت آىنع ص    : اهللا تاظاال يةنة مذنداق دةيدذ     ق
ثالردا دذثالر ) دةؤةت قعلغعنع ة بول ا ظعض داق جاؤابق ورايدذ» ؟قان ذؤاهحعالر )1( دةص س ةيغةمبةرلةر ؤة ض ص

  . ))2آةلتىرىلعدذ
سئنع ظةلؤةتتة قايتعدعغان يةرضة ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعنعث تةصسعر بابعدا ظعبنع ظابباسنعث 

ةتنع  دذقايتذرع ةن ظاي ةت      دئض انلعقعنع رعؤاي عر قعلغ دذ، دةص تةصس ة قايتذرع ة مةآكعض ئنع ظةلؤةتت  اهللا س
ةتنع   : ظةؤفعيمذ ظعبنع ظابباستعن ظذنعث     . نةسةظع ؤة ظعبنع جةرعرمذ شذنداق رعؤايةت قعلدع        . قعلدع بذ ظاي

ة مةآكعضة قايتذرعدذ، د            ةص تةصسعر قعلغانلعقعنع   اهللا سئنع خذددع سةن مةآكعدعن حعقعرعلغاندةك ظةلؤةتت
  . رعؤايةت قعلدع

ةتنع     : مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، مذجاهعدنعث اهللا تاظاالنعث        ة مةآكعدعكع       ”بذ ظاي اهللا سئنع ظةلؤةتت
ةردة     .  دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع ظئيتتع    “تذغذلغان يئرعثضة قايتذرعدذ   ةتنع بعر ي اهللا : ظعبنع ظابباس بذ ظاي
ات قعلدذر ة ؤاص ئنع ظةلؤةتت ةردة س ر ي ا، بع عر قعلس دذ دةص تةصس ة  : ع ةت آىنعض ة قعيام ئنع ظةلؤةتت اهللا س
ةردة  . قايتذرعدذ، دةص تةصسعر قعلغان   اهللا : هالبذآع قعيامةت آىنع ظألىمدعن آئيعن يىز بئرعدذ ؤة يةنة بعر ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعس         ساالمنعث  سئنع ظةلؤةتتة جةننةتكة قايتذرعدذ، دةص تةصسعر قعلغان، ؤاهالةنكع جةننةت ص
دعغان   ةبلعغ قعلغانلعقع ظىحىن بئرعلع ا ت ذنع ظعنسانالرغا ؤة جعنالرغ ةنلعكع، ظ اهللا نعث دةؤعتعنع يةتكىزض

دذر ارار جايع اتتذر ؤة ب ةث   . مذآاص ةل، ظ ةث مذآةمم دعن ظ دعلعرع ظعحع ث بةن ذ اهللا تاظاالنع ع، ظ حىنك
  . صاساهةتلعك سأزلةيدعغان، ظةث شةرةصلعك ظعنساندذر

ذمراهلعقتا «، ظئيتقعنكع وص ـ ظوحذق ض ث ظ ئلعص آةلضةنلعكعنع، آعمنع ةت ظ ث هعداي آعمنع
قةؤمعثدعن ساثا قارشع      !  يةنع ظع مذهةممةد    »ظعكةنلعكعنع صةرؤةردعضارعم هةممعدعن ظوبدان بعلعدذ 

ة          ا ظةضةشكةنلةرض ذرلذق يولعغ ذالرنعث آذص رعكالرغا ؤة ظ ان مذش ار قعلغ ةيغةمبةرلعكعثنع ظعنك ذرغان، ص ت
ع، ظئيت دذ      ”قعنك دان بعلع قذحعنع ظوب ةت تاص تعن هعداي ةن تةرةص علةردعن ؤة م ارعم س ع . صةرؤةردعض ياخش

ةلبعنعث      ث ؤة غ ع ظاقعؤةتنع اخعرةتتعكع ياخش ا ؤة ظ دعغانلعقعنع، دذني ذص بولع ة مةنس ث آعمض ظاقعؤةتنع
علةر عدة بعلعس ةنلعكعنع آةلضىس لعك ظعك ة تئضعش ذنع. “آعمض ة، ظ دعن اهللا صةيغةمبعرعض انالرغا ظان  ظعنس

داق         لعتعص مذن ع ظةس ىك نئمعتعن ان بىي ام قعلغ ة ظعنظ ذنعثغا ؤة بةندعلةرض ةؤةتعص، ظ ص ظ ةيغةمبةر قعلع ص
ةيغةمبةر بولذشتعن ظعلضعرع (سةن : دةيدذ ذرظاننعث ساثا نازعل قعلعنعشعنع ظىمعد قعلمعغان ) ص ق
دعث اثا نا     ظع ث س عرع ؤةهعينع عدعن ظعلض ل بولذش ي نازع اثا ؤةهع ةنع س ويالص   ي دعغانلعقعنع ظ ل بولع زع

ئكعن،    ةنع شةك شىبهعسعزآع، اهللا ساثا ؤة سئنعث      صةرؤةردعضارعث رةهمةت قعلعص باقمعغان ظعدعث ل  ي
دع  ل قعل اثا نازع ع س ص ؤةهعين ةت قعلع ة رةهم ةن بةندعلةرض ةؤةبعث بعل ةتنع . س ا نئم ذ آاتت اثا ب اهللا س

ولمعغعن بةرضةنلعكع ظىحىن  ادا ـ جذدا بولغعن ؤة        آاصعرالرغا ياردةمحع ب ايرعلغعن، ظ ةلكع ظذالردعن ظ  ب
  . ظذالرغا قارشع تذرغعن

 آاصعرالر ) ظةمةل قعلعشتعن(ساثا اهللا نعث ظايةتلعرع نازعل قعلعنغاندعن آئيعن، ظذ ظايةتلةرضة
 يةنع ظذالرنعث ساثا قارشع تذرذشع، آعشعلةرنع سئنعث يولعثدعن توسذشع بعلةن سةن          سئنع توسمعسذن 

ةؤر المعغعن  ت ذص ق المعغعن، بوشذش تىنلعككة     . عنعص ق أزعثنع ظىس ذم س ن، اهللا حوق ةرؤا قعلمعغع ص
ىحعدذر دذر. ظئرعشتىرض اردةم قعلغذحع ا ي ة  . دعنعثغ تعدعن غةلعبعض ث ظىس ة دعنالرنع قا هةمم ذنع باش ظ
  . ظئرعشتىرضىحعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109 سىرة ماظعدة )1(
 .  ـ ظايةت69ة زذمةر  سىر)2(
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 صةرؤةردعضارعث تةرةصكة دةؤةت قعلغعن      ردعضارعثغا ظعبادةت  يةنع هئح شئرعكع يوق يالغذز صةرؤة
اقعرغعن   قا ح ولمعغعن قعلعش رعكالردعن ب عزمذ مذش لعرعغا (هةرض ع خاهعش ذالرنعث نةصعس ةنع ظ ي

 يةنع اهللا غا قوشذص باشقا بعر ظعالهقا ظعبادةت قعلما، اهللا تعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر) ماسالشمعغعن
  . بىيىك اهللا تاظاالغعال يارعشعدذظعالهلعق صةقةت . ظعبادةت صةقةت اهللا تاظاالغعال مةنسذصتذر

 دذ ة يوقعلع ارلعق نةرس قا ب دعن باش ث زاتع دعغانلعقع، هةمعشة   اهللا نع ى قالع ذ اهللا نعث مةثض  ب
دعغانلعقع          ع ظألمةي ث زات ألىص، اهللا نع االيعق ظ ارلعق خ دعغانلعقع، ب ص تذرع دارة قعلع ةممعنع ظع ك، ه تعرع

ةؤةردذر  دعكع خ ة   . هةققع ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي دذ   : مذن ة يوقعلع تعدعكع هةمم ث ظىس . زئمعننع
  . ))1ظةزعمةتلعك ؤة آةرةملعك صةرؤةردعضارعثنعث زاتع مةثضى قالعدذ

: رعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         هذرةيظعمام بذخارع، ظةبذ  
 دئضةن  “اظاالدعن باشقا هةممة نةرسة باتعلدذر     ع، اهللا تبعلضعنك”شاظعرنعث ظةث راست سأزع لةبعيدنعث      «

  . »سأزعدذر
)دعغان را بولع ذقاتتا ظعج تذر ) مةخل ا خاس ةقةت اهللا غ أآىم ص ة  ه ةنع صادعشاهلعق، خالعغانح  ي

تذر    ا خاس ش اهللا غ ةررذص قعلع دذ     . تةس ابقا تارتعلماي ىن هئس أآىمع ظىح ان ه ث : اهللا قعلغ علةر اهللا نع س
علةر  اهعغا قايتذرذلعس دعن اهللا     دةرض علةر، ظان اهعغا قايتذرذلعس ث دةرض ع اهللا نع ةت آىن ةنع قعيام  ي

  . ، يامان بولسا جازا بئرعدذ ياخشع بولسا مذآاصاتظةمةلعثالرغا يارعشا
ا      انا اهللا تاظاالغ ع هةمدذس تع، جعم ةردة ظاخعرالش ذ ي ىرة قةسةسنعث تةصسعرع مذش ةن س شذنعث بعل

   .خاستذر

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر27 ـــــ 26 سىرة رةهمان )1(
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βr& $ tΡθà)Î7 ó¡o„ 4 u !$y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øt s† ∩⊆∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

  
دةص قويذش بعلةنال سعنالماي تةرك ظئتعلعمعز، » ظعمان ظئيتتذق« ظعنسانالر .1ظةلعف، الم، معم

راستحعلالرنع ) ظعمانعدا(أتكةنلةرنع بعز هةقعقةتةن سعنعدذق، اهللا  ظذالردعن بذرذن ظ.2دةص ظويالمدذ؟
دذ ) ظعمانعدا(حوقذم بعلعدذ،  ذم بعلع ذ حوق زدعن .3يالغانحعالرنعم دعغانالر بع ةنع ( يامان ظعش قعلع ي
  .4!ظذالرنعث حعقارغان هأآمع نئمعدئضةن يامان. قئحعص قذتذالاليمعز دةص ظوياليدذ) ظازابعمعزدعن

راستحعل، آعمنعث يالغانحع ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن مأمعنلةرنعث آعمنعث 
  سعنعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ةرةنعث بئشعدا سأزلةنضةنلعكع ظىحىن بذ                  لعرع هةققعدة سىرة بةق ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرص
ان «: ظعنسانالر : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. يةردة قايتا تةآرارالش هاجةتسعز   دةص قويذش » تتذق ظئيظعم

دذ؟ ز، دةص ظويالم ةرك ظئتعلعمع عنالماي ت ةنال س ةتنعث مةنعسعبعل ذ ظاي اك ؤة يىآسةك اهللا مأمعن :  ب ص
  . بةندعلعرعنع ظذالرنعث ظعمانعغا يارعشا حوقذم سعنايدذ دئضةندعن ظعبارةتتذر

ظةث  «: ةت قعلعدذ بذ هةقتة ظعمام تعرمعزع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي  
ةيغةمبةرلةردذر ر سعظئغ انالر ص دعغان ظعنس ةردذر . عناققا دذح آئلع العه ظادةمل ا س ذالردعن قالس ذالردعن . ظ ظ

ةردذر        أؤةن ظادةمل ةردذر       . قالسا ظذالردعن بعر دةرعجة ت ادةم ظعمانعغا    . ظاندعن قالسا ظذالردعن تأؤةنكعل بعر ظ
  . »م ظادةم بولسا، ظئغعرراق سعناقالرغا دذح آئلعدذيارعشا سعنعلعدذ، ظةضةر ظذ ظعمانع مذستةهكة

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع(: اهللا تاظ ةر جاماظةس ع مأمعنل علةردعن !) ظ ةقعقعي(اهللا س اد ) ه جعه
انالرنع ؤة  ة        (قعلغ ا ـ مذشةققةتلعرعض ث جاص ةي  ) جعهادنع ذحعالرنع بعلم ذرذص  (حعدعغ اي ت ةنع ظايرعم ، )ي

 سىرة تةؤبعدعمذ   )1(جةننةتكة آعرعشنع ظويالمسعلةر؟   ) ظئيتتذق دئيعش بعلةنال  صةقةت ظاغزعثالردا ظعمان  (
ار    ةت ب ر ظاي دا بع اش مةزمذن دذ   . ظوخش داق دةي ةرةدة مذن ىرة بةق عرعكعلةر   : اهللا س ع ظعلض علةر تئخ س
                                                 

  .  ـ ظايةت142 سىرة ظال ظعمران )1(

 ظايةت  69                       ظةنكةبذت سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ةن         عرع ظأتك علةردعن ظعلض علةر؟ س نع ظويالمس ة آعرعش ذرذص جةننةتك ذحرعماي ت ة ظ ذحرعغان آىلصةتلةرض ظ
أمع( دع،    ) نم ةن ظع ذحرعغان ؤة حأحىتىؤئتعلض ة ظ ا، آىلصةتلةرض ةر ظئغعرحعلعقالرغ ةيغةمبةر ؤة   ل ةتتا ص ه

اردعمع قاحان آئلعدذ؟    ) بعزضة ؤةدة قعلغان    (اهللا نعث    «: مأمعنلةر بعلعثالرآع، اهللا نعث   . دئضةن ظعدع  » ي
 . ))1ياردعمع هةقعقةتةن يئقعندذر

دذ شذنعث ظىحذن اهللا تاظاال بذ يةردعمذ مذند    ةن : اق دةي ةرنع بعز هةقعقةت ذرذن ظأتكةنل ذالردعن ب ظ
 يةنع يالغانحعالرنعمذ حوقذم بعلعدذ) ظعمانعدا(راستحعلالرنع حوقذم بعلعدذ، ) ظعمانعدا(سعنعدذق، اهللا 

انالرنع بعلعدذ       صاك ؤة يىآسةك اهللا ؤذجذدقا    . يالغان سأزلعضةنلةرنعمذ بعلعدذ     . ظعمان دةؤاسعدا راست ظئيتق
ةن  دذآةلض عنع بعلع دعغان نةرس داق   . ؤة آئلع ا قان ئلعص قالس ذدقا آ ةر ؤذج ةن، ظةض ذدقا آةلمعض ؤذج

  . آئلعدعغان نةرسعنعمذ ظوبدان بعلعدذ
بذنع ظعبنع ظابباس    . بذ سىننع مةزهةب ظةقعدعسعدعكع مذسذلمانالرنعث بعرلعككة آةلضةن صعكرعدذر         

ذالر ظ: رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة باشقعالرمذ اهللا تاظاالنعث    ةنع ظةضةشكىحعلةر (عبلعسنعث ظ ظىستعدعن ) ي
ةن ( ةن ) ؤةسؤةسة قعلعش بعل ذحعالر بعل ان ظئيتق ةقةت بعزنعث ظاخعرةتكة ظعم هأآىمرانلعق قعلعشع ص

دذر   “بعلعؤئلعشعمعز ظىحىندذر  ”:  دئضةن ظايعتعدعكع  ظذنعثغا شةك آةلتىرضىحعلةرنع بعلعؤئلعش ظىحىن
ةقةت . ذر، دةص تةصسعر قعلعص تةآعتلعضةن ظعدعدشعمعز ظىحىنؤئلعآأرىدئضةن سأزعنع  أرىش ص حىنكع، آ

مةؤجذت نةرسعضة قارعتعلغان بولذص، بعلعش آأرىشكة قارعغاندا ظاممعباب مةنعضة ظعضة، شذثا ظذ مةؤجذت       
  . بولغان ؤة بولمعغان نةرسعضة قارعتعلعدذ

  توغرعسعدايامان ظعش قعلغذحعالرنعث اهللا تاظاالدعن قئحعص قذتذاللمايدعغانلعقع 
 دذ ان هأآمع . يامان ظعش قعلعدعغانالر بعزدعن قئحعص قذتذالاليمعز دةص ظويالي ذالرنعث حعقارغ ظ

ان  ةن يام ذن،     !نئمعدئض ذلعمعز دةص ظويلعمعس ئحعص قذت عناقتعن ق ذ س انالر، ب ان ظئيتمعغ ةنع ظعم  ي
ازاب     دعغان ظ ذالرغا بئرعلع عدة ظ ر ؤة قاتتع  -آةلضىس ذ ظئغع ةت بذنعثدعنم ذر  ظوقذب ىن اهللا   . قت ذنعث ظىح ش

دذ : تاظاال مذنداق دةيدذ   ذالاليمعز دةص ظويالي ئحعص قذت زدعن ق دعغانالر بع ةنع ظذالر   يامان ظعش قعلع  ي
ادعر بواللمايدذ، دةص ظوياليدذ      ان هأآمع نئمعدئضةن يامان . بعزنع جازاالشقا ق ذالرنعث حعقارغ ةنع !ظ  ي
  !ظذالرنعث ظويلعغان نةرسعسع نئمعدئضةن يامان

 * * * * * * *  
  tΒ tβ% x. (#θã_ ötƒ u !$ s) Ï9 «!$# ¨βÎ* sù Ÿ≅ y_r& «! $# ;N Uψ 4 uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩∈∪  tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $ yϑ ¯ΡÎ* sù 

ß‰ Îγ≈ pgä† ÿÏµ Å¡ø uΖÏ9 4 ¨βÎ) ©! $# ; É_ tós9 Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∉∪ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# ¨β u Ïe s3ãΖ s9 óΟßγ ÷Ψ tã 

ôΜÎγ Ï?$t↔ Íh‹ y™ ôΜßγ ¨Ψtƒ Í“ ôf uΖs9 uρ z|¡ôm r& “ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∠∪  
) بذنعثغا بةلضعلعضةن(اهللا نعث ) بعلسذنكع(آعمكع اهللا غا مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلعدعكةن، 

بةندعلعرعنعث تاشقع ؤة (ذر، ظاثالص تذرغذحعد) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(ؤاقتع حوقذم يئتعص آئلعدذ، اهللا 
ادع ظأزعنعث  .5بعلعص تذرغذحعدذر ) ظعحكع ظةهؤالعنع  ذنعث قعلغان جعه اد قعلعدعكةن، ظ آعمكع جعه

 شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتقان .6صايدعسع ظىحىندذر، اهللا هةقعقةتةن تامامع ظةهلع جاهاندعن بعهاجةتتذر

                                                 
  .  ـ ظايةت214 سىرة بةقةرة )1(
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 يوققا حعقعرعمعز، ظذالرنع ظةلؤةتتة قعلغان ظةمةللعرعنعث ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنعث ضذناهلعرعنع
  .7ظةث ياخشعسع بععلةن مذآاصاتاليمعز

  اهللا ياخشع ظادةملةرنعث ظارزذسعنع ظةمةلضة ظاشذرذص بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ةن د قعلعدعك نع ظىمع ذالقات بولذش ا م ع اهللا غ ذالقات   آعمك ا م ع اهللا تاظاالغ ةت آىن ةنع قعيام  ي

ارزذ  بول اؤابنع ظ ا س دعكع آاتت ث هذزذرع ان ؤة اهللا تاظاالنع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ص ياخش د قعلع نع ظىمع ذش
ذرعدذ    ة ظاش عدة ظةمةلض ةن آةلضىس عنع اهللا هةقعقةت ث ظارزذس ان ظادةمنع ل  . قعلغ ذق ؤة آامع ة تول ظةمعلعض

اثالص تذرغذحعد    . بذ حوقذم ظعشقا ظاشعدذ  . مذآاصات بئرعدذ  هةرقانداق شةيظعلةرنع   . ذرحىنكع، اهللا دذظانع ظ
  . آعمكع جعهاد قعلعدعكةن، ظذنعث قعلغان جعهادع ظأزعنعث صايدعسع ظىحىندذر. آأرىص تذرغذحعدذر

 ،بذنعثغا بةلضعلعضةن(اهللا نعث ) بعلسذنكع(آعمكع اهللا غا مذالقات بولذشنع ظىمعد قعلعدعكةن (
بةندعلعرعنعث تاشقع ؤة (ظاثالص تذرغذحعدذر، ) نعبةندعلعرعنعث سأزلعرع(ؤاقتع حوقذم يئتعص آئلعدذ، اهللا 

ةهؤالعنع  ع ظ دذر ) ظعحك ص تذرغذحع ة   بعلع ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةل   :  مذن ع ظةم ع ياخش آعمك
دذر   أزع ظىحىن ع ظ ذنعث صايدعس ةن، ظ ةنع آ))1قعلعدعك ذنعث ظةم    ي ا، ظ ةل قعلس ع ظةم م ياخش لعنعث ةع

  .  تاظاال هةقعقةتةن بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن بعهاجةتتذراهللا. صايدعسع حوقذم ظأزعضة قايتعدذ
ذ          ةقؤادارالردعن بولسعمذ، ظذالرنعث ب ةقؤا بعر ظادةمنعث قةلبعدةك ت ظةضةر ظذالرنعث هةممعسع ظةث ت

عتةلمةيدذ   عر آأرس قا تةس ادة قعلعش عنع زعي ة نةرس دعن قعلح ث مىلكع ةقؤالعقع اهللا نع اال . ت ذثا اهللا تاظ ش
دذ داق دةي دذر، اهللا : مذن ث صايدعسع ظىحىن ادع ظأزعنع ان جعه ذنعث قعلغ ةن، ظ اد قعلعدعك ع جعه آعمك

ذر  دعن بعهاجةتت ةهلع جاهان امع ظ ةن تام انالردعن  هةقعقةت امع ظعنس ث تام اال، ظأزعنع دعن اهللا تاظ  ظان
ان ؤة ياخشع ظةمة               للةرنع  بعهاجةت تذرذقلذق، ظذالرغا ياخشعلعق ؤة ظئهسان قعلغان تذرذقلذق، ظعمان ظئيتق

  . قعلغان ظادةملةرنع ظةث ياخشع مذآاصات بعلةن مذآاصاتاليدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ
دذ       ا حعقعرع ةر بويعحة       . اهللا ظذالرنعث ظةث يامان ظةمةللعرعنع يوقق ظذالرغا قعلغان ظةث ياخشع ظةمةلل

ىز هةسسعضعحة    ظازراق ياخشع ظةمةللةرنعمذ قوبذل قعلعص، بعر ياخشعلعققا ظوندعن ية         . ساؤاب بئرعدذ  ة ي تت
دذ اؤاب بئرع ادة س دذ . زعي ازا بئرع ر ج اش بع ة ظوخش ا ظأزعض ر يامانلعقق دذ ؤة . بع ذ قعلع ذنع ظةص اآع ظ ي

دذ دذ . آةحىرع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دذ : اهللا تاظ ذم قعلماي ة زذل ةن زةررعح ةر آعشعنعث . اهللا هةقعقةت ظةض
علةص زعي      ذنع هةسس ا، اهللا ظ علعقع بولس ة ياخش ةجعر     زةررعح ىك ظ اهعدعن بىي أز دةرض دذ، ظ ةنع (ادة قعلع ي

  . )2(ظاتا قعلعدذ) جةننةت
دذ  داق دةي ةردة مذن ذ ي ث : اهللا ب ةرنع قعلغانالرنع ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق شىبهعسزآع، ظعم

ةن  ع بعل ةث ياخشعس ةللعرعنعث ظ ان ظةم ة قعلغ ذالرنع ظةلؤةتت ز، ظ ا حعقعرعمع ذناهلعرعنع يوقق ض
  . مذآاصاتاليمعز

 * * * * * * *  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46 سىرة فذسسعلةت )1(
  .  ـ ظايةت40 سىرة نعسا )2(
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ا  اننع ظات ا ـظعنس ةر ظات ذيرذدذق، ظةض قا ب علعق قعلعش عغا ياخش ةن - ظانعس ئنع س اث س  ظان

ةت قعلمعغعن، سعلةر مئنعث  ذالرغا ظعتاظ ا شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظ بعلمةيدعغان نةرسعنع ماث
ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع  .8عشلعرعثالرنع خةؤةر قعلعمةنملدةرضاهعمغا قايتعص بارعسعلةر، سعلةرضة قع

  .9ظةمةل قعلغانالرنع حوقذم ياخشعالر قاتارعغا آعرضىزعمعز
  ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

ا ـ ظانعغا         اهللا تاظاال بةندعلعرعنع تةؤهعدآة حعث يئصعشعشقا ظعلهامالندذرغاندعن آئيعن، ظذالرنع ظات
دذ يا ا ظعككعسع        . خشعلعق قعلعشقا بذيرذي ا ـ ظان ةن ظات ذدقا آئلعشعضة هةقعقةت حىنكع، ظعنساننعث ؤذج

ظذ ظعككعسع، ظاتا ظذنعث تةمعناتعنع هةل قعلعش بعلةن، ظانا ظذنعثغا آأيىنىص بئقعش بعلةن          . سةؤةبحعدذر
دذ  دة ياخشعلعق قعلع ةت زور دةرعجع ذنعثغا غاي داق دةي . ظ اال مذن ةقةت : دذشذثا اهللا تاظ ارعث ص صةرؤةردعض

دع،                  عية قعل عثالرنع تةؤس علعق قلعش ا ياخش ا ـ ظاناثالرغ عثالرنع ؤة ظات ادةت قعلعش عال ظعب ذنعث ظأزعض ظ
عن       ذالرغا ظوهوي دئمعض ا، ظ عنعص قالس ذص ياش تعثدا بول ول ظاس ئنعث ق ا ظعككعلعسع س رع، ي ذالرنعث بع ظ

، ظذالرنع دىشكةلعمعضعن، ظذالرغا هأرمةت     )علمعغعن يةنع ماالللعقنع بعلدىرعدعغان شىنحعلعك سأزنعمذ ق   (
ن   أز قعلغع اق س ةن يذمش ولغعن ؤة    . بعل دة ب ةر مذظامعلع ايعتع آةمت انلعقتعن ناه الع مئهرعب ذالرغا آام : ظ

ارعم« ع صةرؤةردعض ن ! ظ ةت قعلغع ذالرغا مةرهةم عنعدةك ظ دة تةربعيلعض ع آعحعكلعكعم ذالر مئن » ظ
  .))1دئضعن

ث ب         ا ـ ظانعنع ش ؤة       اهللا ظات انلعق قعلع أيىنىش، مئهرعب ذالرغا آ ىن ظ علعقع ظىح ان ياخش ذرذن قعلغ
دذ      داق دةي ة، مذن ةن بعرض ش بعل عية قعلع قا تةؤس علعق قعلعش ةن : ياخش ئنع س اث س ا ـ ظان ةر ظات ظةض

 يةنع ظةضةر ظذالر   بعلمةيدعغان نةرسعنع ماثا شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظذالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن 
ة ظذالرغا             مذشرعك بو  لذص سئنع ظأزلعرعنعث دعنعغا ظةضعشعشكة مةجبذرلعسا، ظئسعثدة بولسذنكع، بذ هةقت

ةت قعلمعغعن عز ظعتاظ دعن  . هةرض ايتعص آئلعسعلةر، ظان اهعمغا ق ذم مئنعث دةرض سعلةر قعيامةت آىنع حوق
ةن                 ةؤرعحانلعق بعل دا س أز دعنعث ىن، ظ علعقعث ظىح ان ياخش ا قعلغ ا ـ ظاناثغ ئنعث ظات اثا س ث س  حع

ةن  ات بئرعم ىن مذآاص ذرغانلعقعث ظىح علةردعن            . ت ئقعن آعش ةث ي ا ظ ا ـ ظاناثغ ادا ظات ةن دذني ةرحة س ض
حىنكع،  . بولساثمذ، سئنع ظاتا ـ ظاناثنعث جاماظةسع بعلةن ظةمةس ياخشع آعشعلةر بعلةن بعرضة يعغعمةن    

ادةم ب            ة ياخشع آأرضةن ظ ارا دعنعي جةهةتت لعنعدذ   ظعنسان قعيامةت آىنع حوقذم ظأزظ شذثا  . علةن بعرضة توص
دذ داق دةي اال مذن ا : اهللا تاظ عالر قاتارعغ ذم ياخش انالرنع حوق ةل قعلغ ع ظةم ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

  . آعرضىزعمعز
ةتنعث تةصسعرعدة سةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             ظعمام تعرمعزع بذ ظاي

ام ماثا  : ظذ سأزعنع داؤام قعلعص ظئيتتع    . نازعل بولدع   قعلعدذ، مئنعث هةققعمدة تأت ظايةت       اهللا سئنع  : ظان

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر24 ــــ 23 سىرة ظعسرا )1(
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بذيرذمعدعمذ؟ اهللا بعلةن قةسةمكع، مةن ظألضعحة بعر نةرسة يئمةيمةن، سذ ظعحمةيمةن              قاياخشعلعق قعلعش 
ةن،    عر بولعس ةن آاص اآع س دعي دذ  .  دئ داق دةي ةظعد مذن ة ي   : س ر نةرس ا بع ذالر ظانامغ ذنعث  ئظ ةندة ظ ضىزض

ا ـ ظانعسعغا : ظاندعن اهللا بذ ظايةتنع نازعل قعلدع . عي ظئحعص يئضىزةتتععنع مةجبذرغعزئظ ظعنساننع ظات
ئرعك  ا ش دعغان نةرسعنع ماث اث سئنع سةن بعلمةي ا ـ ظان ةر ظات ذيرذدذق، ظةض قا ب ياخشعلعق قعلعش

ن ةت قعلمعغع ذالرغا ظعتاظ ا، ظ ةد، مذسلعم .آةلتىرىشكة زورلعس ام ظةهم ذ هةدعسنع ظعم ذداؤذد ؤة ب ، ظةب
  . نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

 * * * * * * *  
 z ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ãΑθà) tƒ $ ¨Ψ tΒ#u «! $$ Î/ !#sŒÎ* sù y“ ÏŒρé& ’ Îû «! $# Ÿ≅ yèy_ sπuΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9$# É>#x‹ yèx. «!$#  È⌡ s9uρ 
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دةيدذ، اهللا نعث يولعدا بعرةر ظةزعيةت تارتسا، آعشعلةر » اهللا غا ظعمان ظئيتتذق«: بةزع آعشعلةر

ةر صةرؤةردعضارعثدعن مةدةت تةرعصعدعن يةتكةن آىلصةتنع اهللا  دذ، ظةض ةن ظوخشاش بعلع  نعث ظازابع بعل
ة دذق «: آةلس ة ظع ةن بعلل علةر بعل ةن س ز هةقعقةت دذ» بع دعكعنع . دةي ةهلعنعث دعللعرع ان ظ اهللا جاه

   .11 اهللا مأمعنلةرنع حوقذم بعلعدذ، مذناصعقالرنعمذ حوقذم بعلعدذ.10هةممعدعن ظوبدان بعلمةمدذ؟
  رنعث ظادةتلعرع ؤة اهللا تاظاالنعث سعناش يوللعرع توغرعسعدا مذناصعقال

ئكعن ظعمان ظذالرنعث دعللعرعغا          انلعقلعرعنع دةؤا قعلغان، ل دا ظعمان ظئيتق ة ظئغعزلعرع اهللا بذ ظايةتت
دذ      ةؤةر قعلع ةتلعرعنع خ ةؤمنعث سىص انحع ق ان يالغ ةت    . ظورنعمعغ ةت ؤة آىلص رةر ظةزعي ذالرغا بع ادا ظ دذني

ذ  ة، ظ دذ      آةلس المدعن يئنعؤالع ص ظعس اد قعلع ازاب، دةص ظئتعق ةن ظ عدعن آةلض ة اهللا تةرعص ذنع ظأزلعرعض . الر ب
دةيدذ، اهللا نعث يولعدا بعرةر » اهللا غا ظعمان ظئيتتذق«: بةزع آعشعلةر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

  . ةن ظوخشاش بعلعدذظةزعيةت تارتسا، آعشعلةر تةرعصعدعن يةتكةن آىلصةتنع اهللا نعث ظازابع بعل
دذ        داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذ ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةتنعث   : ظعبن ةن آىلص ذنعثغا يةتك ظ

ةنلعكتذر        دذ دئض دعن يئنعؤالع ا، دعنع ةت تارتس رةر ظةزعي دا بع ث يولع ذ اهللا نع ةر ظ ع ظةض ةلةص . مةنعس س
  . ظألعمالعرعمذ مذشذنداق دئدع

ا   :  تأؤةندعكع ظايعتعنعث مةزمذنعغا تامامةن ظوخشايدذبذ ظايةتنعث مةزمذنع اهللا نعث  ةر اهللا غ بةزعل
ةن        ىبهة بعل دا (شةك ـ ش ةنع تذراقسعز هال دا   ) ي ة دعنع ذنعثغا ياخشعلعق يةتس ةر ظ دذ، ظةض ادةت قعلع ظعب

ادةت قعلعدذ             (تذرعدذ   ةقةت تعلع بعلةن ظعب ا دعلع بعلةن ظةمةس، ص ادةم مذناصعق بولذص ،اهللا غ ، )مذنداق ظ
ا ؤة ظاخعرةتتة زعيان تارتعدذ، بذ روشةن                  ظة ضةر ظذنعثغا بةختسعزلعك يةتسة دعنعدعن يئنعؤالعدذ، ظذ، دذني

  . ))1ظذ اهللا نع قويذص صايدا ـ زعيان يةتكىزةلمةيدعغان بذتقا حوقذنعدذ، بذ حوثقذر ضذمراهلعقتذر. زعياندذر
 دذ »  بعلةن بعللة ظعدذق بعز هةقعقةتةن سعلةر «: ظةضةر صةرؤةردعضارعثدعن مةدةت آةلسة  دةي

ة قعلساثالر ؤة غةنعمةت                ! يةنع ظع مذهةممةد     ظةضةر صةرؤةردعضارعثدعن يئقعندا مةدةت آئلعص سعلةر غةلعب

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر12  ــــ11 سىرة هةج )1(
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ة  عقالر سعلةرض ة شذ مذناص ة ظعدذق : ظالساثالر ظةن ةن بعلل ةن سعلةر بعل ز هةقعقةت ز سعلةرنعث . بع ةنع بع ي
  . دةيدذ دعنعي قئرعندعشثالرمعز،

دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالر : اال ب عقالر(ظ ةنع مذناص دذ،  ) ي ة هادعسة آئلعشنع آىتع سعلةرض
ذالر    ةثالر، ظ ة ظئرعشس ث نذسرعتعض علةر اهللا نع ةر س معدذق؟    «: ظةض ة ظةمةس ةن بعلل علةر بعل ز س بع

رعثالر  ( عمذ بئ ةردعن بعزض ان غةنعمةتل عرالردعن ظالغ دذ» )آاص ا،  . دةي ةر تاصس عرالر زةص ةر آاص ذالر ظةض  ظ
عرالرغا( علةردعن «): آاص ز س ذرذص بع ذص ت ب بول دذق(غالع علةرنع ظألتىرمع علةرنع ) س مذ؟ س ظةمةس

  .))1دةيدذ» مأمعنلةردعن ساقلعمعدذقمذ؟
 دانغا آةلتىرعدذ ـ دة،          ) رةسذلذلالغا، مذسذلمانالرغا (اهللا اآع بعر ظعشنع مةي ا قعلعدذ، ي ة ظات غةلعب

ذرغعنع  دة يوش ةر(آأثلع ةن مأمعنل ذتقانلعقع ي ت ت مةنلةرنع دوس ةت  ) نعث دىش ذالر نادام ىن ظ ظىح
: ظةضةر صةرؤةردعضارعثدعن مةدةت آةلسة: اهللا بذ يةردة ظذالردعن خةؤةر قعلعص مذنداق دةيدذ    . ))2حئكعدذ

دعكعنع هةممعدعن » بعز هةقعقةتةن سعلةر بعلةن بعللة ظعدذق « ةهلعنعث دعللعرع دةيدذ، اهللا جاهان ظ
 يةنع ضةرحة ظذالر سعلةرضة ظأزلعرعنعث سعلةر بعلةن بعر دعندا ظعكةنلعكعنع ظاشكارا            ؟ظوبدان بعلمةمدذ 

  قعلغان بولسعمذ، اهللا ظذالرنعث دعللعرعدا يوشذرغان، آأثىللعرعدة مةخصعي تذتقان نعصاقنع بعلمةمدذ؟
 دذ ذم بعلع عقالرنعمذ حوق دذ، مذناص ذم بعلع ةرنع حوق ةنع اهللا آعشعلةرنع ظاهللا مأمعنل ة،  ي ةلؤةتت

عنايدذ  ةن س ةر بعل ةتلةر ؤة نئمةتل ىن آىلص ع ظىح عقالرنع ظايرعش ةردعن مذناص ا . مأمعنل ع اهللا تاظاالغ آعمك
ةت    ا ظعتاظ أز صايدعسع ظىحىن اهللا تاظاالغ ةقةت ظ ذ ص ا، ظ ةت قعلس ةردة ظعتاظ نحعلعقالردا ؤة آةثرعحعلعكل قعيع

  . قعلغان بولعدذ
دذ اهللا تاظاال بذ هةقتة    ة    :  مذنداق دةي ةمر قعلعش ؤة مذشةققةتلعك     (بعز سعلةرنع ظةلؤةتت ا ظ جعهادق

ةن    ش بعل ةآلعص قعلع الرغا ت ثالردعن    ) ظعش علةرنعث ظعحع اآع س عنايمعز، ت دا (س ث يولع اد ) اهللا نع جعه
ذحعالرنع ؤة  ة(قعلغ ث مذشةققةتلعرعض عرلعرعثالردعن ) جعهادنع ة، س ىحعلةرنع بعلضةنض لعق بةرض حعداش

 اهللا ناهايعتع حوث سعناق ؤة ظعمتعهان بولغان ظذهذد ظذرذشعدعن آئيعن مذنداق           ))3ؤاقعص بولغانغا قةدةر  
دع اننع : دئ عقنع(اهللا يام ةنع مذناص عدعن ) ي دعن(ياخش ةنع مأمعن ةرنع ) ي ة مأمعنل ةنع (ظايرعمعغعح ي

  . )4(هازعرقع صئتعثالرحة قويمايدذ) سعلةرنع
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã xŸ2 šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u (#θãè Î7̈? $# $ uΖ n=ŠÎ6 y™ ö≅ Ïϑ óssΨ ø9 uρ öΝä3≈ u‹≈sÜ yz $ tΒ uρ Νèδ 

š,Í#Ïϑ≈ ut ¿2 ô ÏΒ Νßγ≈ u‹≈sÜ yz ÏiΒ > ó x« ( óΟ ßγ̄Ρ Î) šχθç/ É‹≈s3 s9 ∩⊇⊄∪  ∅è= Ïϑ ós u‹ s9 uρ öΝ çλm;$s)øO r& Zω$s) øOr& uρ yì̈Β 

öΝ ÏλÎ;$s) øO r& ( £è= t↔ ó¡ãŠ s9uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# $£ϑ tã (#θçΡ$Ÿ2 šχρã yIø tƒ ∩⊇⊂∪  
غا ظةضعشعثالر، سعلةرنعث ضذناهعثالرنع )يةنع دعنعمعز(بعزنعث يولعمعز «: آاصعرالر مأمعنلةرضة
آاصعرالر مأمعنلةرنعث ضذناهلعرعدعن ظازراقمذ ظىستعضة ظااللمايدذ، ظذالر . دئدع» بعز ظىستعمعزضة ظالعمعز

ةرنع  ظذالر ظأزلعرعنعث .12هةقعقةتةن يالغانحعالردذر  ةنع ( يىآلعرعنع ؤة ظذنعثغا قوشذص باشقا يىآل ي
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع141 سىرة نعسا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52 سىرة ماظعدة )2(
  .  ـ ظايةت31 سىرة مذهةممةد )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع179 سىرة ظال ظعمران )4(
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ذناهلعرعنع  ذناهلعرعنع ؤة ظازدذرغانلعرعنعث ض ذالر ) ظأزلعرعنعث ض دذ، قعيامةت آىنع ظ ظىستعضة ظالع
  .13ظأزلعرع ظويدذرذص حعققان يالغان سأزلعرع ظىحىن سوراققا تارتعلعدذ

فرعغا قايتعش شةرتع بعلةن ظأز آاصعرالرنعث باشقعالرنعث ضذناهلعرعنع، ظذالرنعث آذ
  ظىستعلعرعضة ظئلعشقا جىرظةت قعلعشع توغرعسعدا

دذ      ةؤةر قعلع عرلعرعدعن خ ذرةيش آاص ة ق ذ ظايةتت ا     . اهللا ب وغرا يولغ ان ؤة ت ان ظئيتق ذالر ظعم ظ
ا ظةضعشعثالر : ظةضةشكةنلةرضة  ايتعثالر، بعزنعث يولعمعزغ ا ق سعلةرنعث «دعنعثالردعن بعزنعث دعنعمعزغ

العمعز ثهعضذنا ة ظ ةنع ظذالر ظةضةر سعلةر شذنداق قعلساثالر سعلةرضة            .  دئدع  »الرنع بعز ظىستعمعزض ي
ظذالرنعث  . ضذناه بولعدعغان بولسا، ضذناهعثالر بعزنعث ظىستعمعزضة، بعزنعث ضةدعنعمعزضة يىآلةنسذن دئدع    

ذ ظعشنعث ضذناهعنع مئنعث ضة  ذ ظعشنع سةن قعلغعن، ظ ذ سأزع خذددع بعراؤنعث ب دعنعمضة يىآلةنسذن ب
تذر ة ظوخشاش دذ   . دئضعنعض داق دةي رعص مذن ة بئ ا رةددعي ذالرنعث يالغانحعلعقعغ اال ظ عرالر : اهللا تاظ آاص

ةنع ظذالر   مأمعنلةرنعث ضذناهلعرعدعن ظازراقمذ ظىستعضة ظااللمايدذ، ظذالر هةقعقةتةن يالغانحعالردذر   ي
ة   أز ظىستعمعزض ذناهلعرعنع ظ ةرنعث ض ة شذ مأمعنل انحعالردذر ظةن العمعز دئضةن سأزلعرعدة يالغ ع، . ظ حىنك

  . بعراؤنعث ضذناهعنع يةنة بعراؤ ظىستعضة ظااللمايدذ
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت ة        : اهللا ب ذناهعنع ظىستعض أز ض ع ظ قا بعراؤن ادةم باش ر ظ ر بع ذناهع ظئغع ض

ازراق نةرسعنع ظىستعضة    ظئلعؤئلعشقا حاقعرسا، ظذ يئقعن تذغقعنع بولغان تةقدعردعمذ، ظذنعث ضذناهعدعن     ظ
دذ ىن    )1( )ظئلعؤااللماي دعغانلعقع ظىح ذص قالع ةن بول الع بعل أز ه ادةم ظ ةر ظ أرىص  ) ه تعدعن آ دوست دوس

  . )2(سورعمايدذ) هال(تذرذص 
ظذالر ظأزلعرعنعث يىآلعرعنع ؤة ظذنعثغا قوشذص باشقا يىآلةرنع ظىستعضة ظالعدذ بذ آذصذرغا ؤة 

ذحع ذمراهلعققا حاقعرغ ذالر ض ذناهلعرعغا، ظ ث ض ذالرنعث ظأزلعرعنع ع ظ ةت آىن ة قعيام الرنعث ظىستعض
ذ         ذناهلعرعدعن ظازراقم كىحعلةرنعث ض ذناهلعرع ؤة ظةضةش علةرنعث ض ان آعش ذمراه بولغ ةؤةبعدعن ض س

  . آئمةيتعلمةي قوشذلذص يىآلعنعدعغانلعقع هةققعدة قعلعنغان خةؤةردذر
دذ   اهللا تاظاال بذ هةقتة    الر قعيامةت آىنع ظأزلعرعنعث ضذناهلعرعغا تولذق جاؤابكار            ظذ :  مذنداق دةي

أزلعرع      ذناهلعرعغا ظ عم ض ر قعس ث بع تعن ظازدذرذلغانالرنع عدعن بعلمةس أزلعرع تةرعص لعرع ؤة ظ بولذش
  .)3()يذقعرعقع بوهتان سأزلةرنع قعلدع(جاؤابكار بولذشلعرع ظىحىن 

داق دئ     االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع «: ض آعمك
ذ     اؤابعدعن ظازراقم علةرنعث س كةن آعش ة ظةضةش ا قعيامةتكعح ذ يولغ ا، ظ ا دةؤةت قعلس ةت يولعغ هعداي

آعمكع، ضذمراهلعق يولعغا   . ظوخشاش ساؤاب بئرعلعدذ آئمةيتعؤئتعلمةستعن ظذ ظادةمضة ظذالرنعث ساؤابعغا      
عشعلةرنعث ضذناهلعرعدعن ظازراقمذ آئمةيتعؤئتعلمةستعن ظذ       حاقعرسا، ظذ يولغا قعيامةتكعحة ظةضةشكةن آ        

  . »ظادةمضة ظذالرنعث ضذناهلعرعغا ظوخشاش ضذناهالر يىآلعنعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ام مذسلعم يةن رةر «: ظعم بع

ادةم ناهةق ظأل  ادةم تظ ذنجع ظوغلىرىلسة، ظ . ع قابعلغا بعر آعشعلعك ضذناه يئزعلعدذظةلةيهعسساالمنعث ت
  . »حىنكع، ظذ تذنجع قئتعم ظادةم ظألتىرىشنع باشالص بةرضةن ظادةمدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18 سىرة فاتعر )1(
 . لةر ـ ظايةت11 ــــــ 10 سىرة ماظارعج )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25 سىرة نةهل )3(
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قعيامةت آىنع ظذالر ظأزلعرع ظويدذرىص حعققان يالغان سأزلعرع ظىحىن سوراققا تارتعلعدذ يةنع 
  . ظذالر يالغان سأزلعرع ؤة ظويدذرذص حعققان بوهتانلعرعدعن سورعلعدذ

بذ يةردة ظعبنع ظةبذهاتةم، ظةبذظذمامة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،          
ةن  داق دئض دا مذن ؤئتعص ظاخعرع ةبلعغ قعلع االم ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن «: ص ذم قعلعش ة زذل آعشعلةرض

لعتعم بعلةن قةسةمكع، بىضىن    مئنعث ظعززعتعم ؤة جاال   :  اهللا تاظاال قعيامةت آىنع    ساقلعنعثالر، هةقعقةتةن 
دذ  دذ، دةي ذم قعلعش دذرذس بولماي ا زذل ارحع. ماث ر جاآ دعن بع ةردة؟ : ظان االنع قةي االنعنعث ظوغلع ص  دةص ص

دذ  دا قعلع دذ . نع ئلعص آئلع علعقالرنع ظ اغالردةك ياخش ادةم ت ذ ظ أزلعرع  . ظ اراص آ ذنعثغا ق علةر ظ آعش
دذ  ةآحعيعص آئتع ب، بىي    . ح اخعرع غالع ادةم ظ ذ ظ دذ    ظ ئلعص توختاي دعغا آ ث ظال قةتلعك اهللا نع . ىك ؤة شةص

االنعنعث  : ظاندعن اهللا جاآارحعغا بذيرذيدذ، جاآارحع   االنع ظص ذم قعلغان   وغلع ص اآع زذل آعمضة يامانلعق ي
دذ  ا آةلسذن، دةص توؤالي ذ ياقق دعغا  . بولسا ب انالر اهللا نعث ظال ذم تارتق ةنلةر، زذل انلعق آأرض ظذنعثدعن يام

أرة تذرعشعدذ     آئلعص يعغع  دذ ةمضة هأآىم قعلعثالر،    بةندبذ   : ظاندعن اهللا  . لعص ظ ظذنعثغا  : صةرعشتعلةر .  دةي
ز   أآىم قعلعمع داق ه دذقان رعثالر    : اهللا. ؟ دةي ئلعص بئ ذالرغا ظ علعقعدعن ظ ذنعث ياخش دذظ تعلةر . ، دةي صةرعش

ذم     تاآع ظذنعث ياخشعلعقعدعن هئح نةرسة قال. ظذنعث ياخشعلعقعنع ظئلعشقا باشاليدذ   ماي تىضةص آئتعص زذل
دذ  عص قالع ةر ظئش دعن اهللا. حةآكةنل ذ : ظان ثالر ب أآىم قعلع ة ه دذبةندةمض تعلةر. ، دةي ذنعث : صةرعش ظ

علعق دععياخش ذ قالمع دذدعن ظازراقم ذنعث  : اهللا. ، دةي ئلعص ظ ذناهلعرعدعن ظ ذحرعغانالرنعث ض ذمغا ظ زذل
ةتنع معسال قعلعص سأزلعدع      : االمظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس   . ، دةيدذ ظىستعضة يىآلةثالر  ذالر : بذ ظاي ظ

ةرنع  قا يىآل ذص باش ذنعثغا قوش ع ؤة ظ ث يىآلعرعن ذناهلعرعنع ؤة (ظأزلعرعنع ث ض ةنع ظأزلعرعنع ي
ان ) ظازدذرغانلعقلعرعنعث ضذناهلعرعنع  دذرذص حعقق أزلعرع ظوي ذالر ظ ظىستعضة ظالعدذ، قعيامةت آىنع ظ

  . »لعدذيالغان سأزلعرع ظىحىن سوراققا تارتع
دذ     ةت قعلع داق دةص رعؤاي ةن مذن ةنةد بعل ر س قا بع لعم باش ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ةك ـ         «: ب ش

ادةم بةزعلةرضة     . قعيامةت آىنع تاغالردةك ياخشعلعقالرنع ظئلعص آئلعدذ   زآع، بعر ظادةم    عشىبهعس بعراق ظذ ظ
ابرذيعن          ةرنعث ظ ان، بةزعل ع ظئلعؤالغ ذل ـ مئلعن ةرنعث ص ان، بةزعل ذم قعلغ ذنعث زذل ذص، ظ ةن بول ع تأآك

دذ  ئلعص ظالع ذ آ ذالرنعث    . ياخشعلعقعدعن بذم دا ظ ذ ياخشعلعقع قالمعغان ذنعث بعرم دذ، ظ ئلعص ظالع ذ آ ظذم
  . »ضذناهلعرعدعن ظئلعص ظذنعث ظىستعضة يىآلعنعدذ

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n< Î)  ÏµÏΒ öθ s% y] Î7n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖ y™ ωÎ) šÅ¡÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝ èδ x‹ s{r' sù 

Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑ Ï=≈ sß ∩⊇⊆∪ çµ≈ sΨø‹ yfΡ r'sù |=≈ys ô¹ r&uρ Ïπ sΨ‹Ï ¡¡9 $# !$ yγ≈ sΨ ù= yè y_ uρ Zπ tƒ# u šÏϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇∈∪  
ذه ) صةيغةمبةر قعلعص (بعز هةقعقةتةن نذهنع قةؤمعضة  ة دةؤةت (ظةؤةتتذق، ن ةؤمعنع تةؤهعدآ ق

نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بذتصةرةس بولذص، ( يعل تذردع 1000 يعل آةم 50عدةظذالرنعث ظعح) قعلعص
يةنع آذفرعدا ؤة ضذمراهلعقتا حعث (ظذالر زالعم بولغانلعقلعرع ). ظذنعث صةيغةمبةرلعكعضة حعنصىتمعدع

بعز  .14عبعلةن هاالك قعلد) باالسع(ظىحىن، اهللا ظذالرنع توصان ) تذرذص ظأزلعرعضة زذلذم قعلغانلعقلعرع 
ةهلع جاهان ظىحىن ) غةرق بولذص آئتعشتعن (نذهنع ؤة آئمعدعكعلةرنع  ىتىن ظ اننع ص ذزدذق، توص قذتق

  .15ظعبرةت قعلدذق
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  نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث بايانع توغرعسعدا 
ا     ذه ظةلةيهعسس االمغا ن ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال بةندعسع ؤة ص ة اهللا تاظ ذ ظايةتت المنعث ب

دىز يوشذرذن ؤة ظاشكارا              اال تةرةصكة آئحة ـ آىن ذرذص ظذالرنع اهللا تاظ دة ظذزذن مذددةت ت أز قةؤمع ظعحع ظ
ىز ظأرعضةنلعكع، نذه      دةؤةت قعلغانلعقعنع، شذنداق تذرذقلذق ظذالرنعث هةقتعن تئخعمذ قئحعص ظذنعثدعن ي

علةردعن باش      ا آعش انلعقع، ظازغعن ار قعلغ االمنع ظعنك ان   ظةلةيهعسس ذنعثغا ظعم ةرنعث ظ قا ظادةمل
  . ظئيتمعغانلعقع هةققعدة خةؤةر قعلعش ظارقعلعق تةسةللع بئرعدذ

 ةم 50ظذالرنعث ظعحعدة ) قةؤمنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعص (نذه ذردع 1000 يعل آ ذه ( يعل ت ن
ىتمعدع  ة حعنص ذنعث صةيغةمبةرلعكعض ذص، ظ ةرةس بول ةؤمع بذتص االمنعث ق م)ظةلةيهعسس ذالر زالع  ، ظ

ظىحىن، اهللا ) يةنع آذفرعدا ؤة ضذمراهلعقتا حعث تذرذص ظأزلعرعضة زذلذم قعلغانلعقلعرع(بولغانلعقلعرع 
ان  ذالرنع توص دع ) باالسع(ظ االك قعل ةن ه االمنعث   بعل ذه ظةلةيهعسس دة ن ذددةت ظعحع ذزذن م ذ ظ ةنع ب  ي

اقعؤةتتعن ظاضاهالندذ       ان ظ ةبلعغع، يام ان ت اقعرعص قعلغ ة ح ذالرنع تةؤهعدآ عر    ظ ة تةس ذالرغا قعلح ع ظ رذش
  . قعلمعدع

ةد  ع مذهةمم ذالر  ! ظ ة، ظ لعنعص آةتم ة ظةصسذس ان آعشعلةرض ار قعلغ ئنع ظعنك دعن س ةن، قةؤمعث س
اليدذ               ا باش وغرا يولغ ادةمنع ت ان ظ عزآع، اهللا خالعغ ةك ـ شىبهعس ة، ش مذ آةتم ىن قايغذرذص ان . ظىح خالعغ

دذ   ذمراه قعلع ادةمنع ض دذر  . ظ ث ظعلكعدع ش اهللا نع دذ،     . ظع اهعغا قايتذرذلع ث دةرض ش اهللا تاظاالنع ة ظع هةمم
    دذ ان ظئيتماي انالر ظعم لعك بولغ ة تئضعش ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض ىتىن  . شىبهعس ذالرغا ص ظ

ازابنع آأرمعضعحة،        اتتعق ظ ةر آأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ ق ةد )1()ظعمان ظئيتمايدذ  (مأجعزعل !  ظع مذهةمم
ئنع غال  عنكع، اهللا س دذ بعلض ب قعلع دذ  . ع ةدةت بئرع اردةم ؤة م اثا ي ذالرنع   . س دذ، ظ ار قعلع معنعثنع خ دىش

  . هاالك قعلعدذ ؤة دوزاخقا مةهكذم قعلعدذ
 40نذه ظةلةيهعسساالم   : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ     

ان باالسعدعن   .  يعل تذردع  1000 يعل آةم   50ياشتا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدع، ظذ قةؤمع ظارعسعدا           تذص
  .  يعل ياشعدع، ظعنسانالر تئزلعكتة آأصعيعص يةر يىزعضة تارالدع60آئيعن 
 قذتقذزدذق) غةرق بولذص آئتعشتعن(بعز نذهنع ؤة آئمعدعكعلةرنع يةنع نذه ظةلةيهعسساالمغا 

ةرلعك       بذ قعسس  . ظعمان ظئيتقان آعشعلةرنع ظذنعث بعلةن قوشذص قذتقذزدذق       عنعث تةصسعالتع سىرة هذدتا يئت
  . سأزلةنضةن بولذص بذ يةردة ظذنع تةآرارالش هاجةتسعز

بعز توصاننع صىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن ظعبرةت قعلدذق يةنع شذ آئمعنعث ظأزعنع ظعبرةت ظىحىن 
دذردذق دذ     .قال داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةتادة ب ع    : ق كع دةؤرعض المنعث دةسلةص ة ظعس ذ آئم ذدعي حة ظ ج

ان باالسعدعن قانداق               . تئغعنعث ظىستعدة قالغان ظعدع    اآع شذ خعلدعكع آئمعنع ظعنسانالرغا؛ ظذالرنع تذص ي
  . قذتقذزغانلعق نئمةتلعرعنع ظةسلعتعش ظىحىن ظعبرةت قعلص قالدذردع

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالرغا : اهللا ب عتعدعغان (ظ ذدرعتعمعزنع آأرس الع ق ث آام ةت ) بعزنع ظاالم
ا ـ بوؤعلعرعنع     ش ذالرنعث ظات ةن-نذه ظةلةيهعسساالمنعث نةرسة (ذآع، بعز ظ اتالر بعل )  آئرةك ؤة هايؤان

بعز ظذالر ظىحىن شذ آئمعضة ظوخشاش ظذالر حىشعدعغان نةرسعلةرنع              . توشقذزذلغان آئمعسعضة حىشىردذق  
اردةم بة                . ياراتتذق رضىحعمذ بولمايدذ ؤة ظذالرنع     ظةضةر بعز خالعساق ظذالرنع غةرق قعلعؤئتعمعز، ظذالرغا ي

                                                 
  .  ــ ظايةتلةر97 ــــ 96 سىرة يذنذس )1(
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ةقةت بعز رةهعم قعلغانلعقعمعز ؤة ظذالرنع مذظةييةن مذددةتكعحة                . قذتذلدذرغذحعمذ بولمايدذ  اتتعن (ص ) هاي
  .)1()ظذالر قذتذلدذرذلعدذ(بةهرعمةن قعلعدعغانلعقعمعز ظىحىن 

 ،عزآع دا(شىبهعس ذهنعث زامانع علةرنع  ) ن دا، س ةن حاغ امراص آةتك ذ ي وث س ةنع(ح  ي
دادعثالرنع ذالقالرنعث      ) ظةج دعغان ق ىن، تذتذؤالع رةت قعلعش ظىح ذنع ظعب ة ظ الدذق، سعلةرض ة س ز آئمعض بع

ىن    ع ظىح ذنع تذتذؤئلعش دذق  (ظ ذنداق قعل ز ش دذ   )2()بع داق دةي ةردة مذن ذ ي ذهنع ؤة  :  اهللا ب ز ن بع
ةرنع  تعن  (آئمعدعكعل ذص آئتعش ةرق بول ذزدذق) غ ان ظ   . قذتق ةهلع جاه ىتىن ظ اننع ص رةت  توص ىن ظعب ىح

  . قعلدذق
 * * * * * * *  

 zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) uρ øŒÎ) tΑ$s% ÏµÏΒ öθ s)Ï9 (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# çνθà) ¨?$# uρ ( óΟ à6Ï9 s̈Œ Ö ö yz öΝä3©9 βÎ) óΟçFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∉∪ 

$ yϑ ¯ΡÎ) šχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ YΖ≈ rO÷ρ r& šχθà) è= øƒ rB uρ % ¸3 øùÎ) 4 χ Î) tÏ% ©!$# šχρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω 
šχθä3 Ï= ôϑ tƒ öΝ ä3s9 $ ]% ø— Í‘ (#θäótG ö/ $$sù y‰ΖÏã «! $# s− ø— Íh9$# çνρß‰ ç6ôã $# uρ (#ρá ä3ô© $# uρ ÿ… ã&s! ( Ïµø‹ s9Î) šχθãèy_ ö è? ∩⊇∠∪ β Î)uρ 

(#θç/ Éj‹s3è? ô‰ s) sù z> ¤‹Ÿ2 ÒΟ tΒ é& ÏiΒ öΝ ä3Ï= ö6s% ( $tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθß™ §9$# ωÎ) à≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇∇∪  
ذ  ذق (ظعبراهعمنعم ص ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع ة ص ع )قةؤمعض ة ظئيتت ذ قةؤمعض دا ظ أز ؤاقتع : ، ظ

علةر « ش س داق قعلع ةثالر مذن ةر بعلس ذثالر، ظةض دعن قورق ثالرؤة ظذنعث ادةت قعلع ا ظعب ر اهللا غ بع
عدذر  ىن ياخش علةر  .16ظىح ادةت قعلعس ذتالرغعال ظعب ذص ب ع قوي علةر اهللا ن أز قو (س ذتالرنع ظ ذثالر ب ل

ايدا  دعن ص ذتالرنعث قولع علةر، ب ةن ياسعؤالغانس دذ  ـ بعل ان آةلمةي اننعال ) زعي ؤة يالغ
ذؤاتقعنعثالر  ذص حوقذن ع قوي علةرنعث اهللا ن علةر، س ذتالر (ظويدذرعس ةنع ب ق ) ي ة رعزع سعلةرض

ثالر  ةص قعلع اهعدعن تةل ث دةرض ع اهللا نع ةس، رعزعقن ادعر ظةم كة ق ةقةت (بئرعش كة ص ق بئرعش رعزع
ادعردذر اهللا أزع ق ث ظ ث ) نع ثالر، اهللا نع ىآىر قعلع ذنعثغا ش ثالر ؤة ظ ادةت قعلع ا ظعب ، اهللا غ

علةر  اهعغا قايتذرذلعس علةر .17دةرض ع( س اثالر ) مئن ار قعلس ةن (ظعنك انلعقعثالر بعل ار قعلغ ظعنك
علةر  ان يةتكىزعس ا زعي ةقةت ظأزةثالرغ علةر، ص ةزعيان يةتكىزةلمةيس ا قعلح علةردعن )ماث ، س

ذ ظع ذن ظىممةتلةرم عرعكع نذرغ ةيغةمبةرلعرعنع(لض ان ) ص ار قعلغ ذالرغا اهللا (ظعنك ةن ظ ذنعث بعل ش
ث  دذ نع ل بولع ازاب نازع ذنداق ظ عمذ ش ان، سعلةرض ل بولغ ازابع نازع ةيغةمبةرنعث )ظ ، ص

  .18»حىشعنعشلعك قعلعص يةتكىزىشتذر) اهللا نعث ظةمرلعرعنع(مةسظذلعيعتع صةقةت 
  منعث قةؤمعضة ؤةز ظئيتعشع توغرعسعداظعبراهعم ظةلةيهعسساال

ع           ول باشحعس ةرنعث ي وغرا يولدعكعل تع، ت ةيغةمبعرع، دوس ع، ص ث بةندعس ة ظأزعنع ذ ظايةتت اهللا ب
ادةت    . ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعدذ    ظذ قةؤمعنع هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالغا ظعب

دا  ةمعمعي هال ا س قا، اهللا تاظاالغ نال   قعلعش ذز اهللا دع ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش قا، ه ةقؤادارلعق قعلعش  ت
ةنها دةص بعلعص، اهللا نعث بةرضةن نئمةتلعرعضة         سةمعمعي هالدا رعزعق تةلةص قعلعشقا، اهللا تاظاالنع بار ؤة ت

  .بئرعلضةن نئمةتلةر ظىحىن اهللا تاظاالغا شىآىر قعلعش الزعم. شىآىر قعلعشقا حاقعردع
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر44 ــــ 41 سىرة ياسعن )1(
  .  ـ ظايةتلةر12 ــــ 11 سىرة هاققة )2(
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ر : ظعبراهعم قةؤمعضة مذنداق دئدع     . باشقا هئح بعر ياخشعلعق قعلغذحع يوقتذر          اهللا تاظاالدعن    بع
ذثالر  دعن قورق ثالر ؤة ظذنعث ادةت قعلع ا ظعب ثالر      اهللا غ ادةت قعلع ةن ظعب الس بعل ا ظعخ ةنع اهللا تاظاالغ  ي

  . ظذنعثدعن سةمعمعي هالدا قورقذثالر
 ظةضةر بعلسةثالر بذنداق قعلعش سعلةر ظىحىن ياخشعدذر  ،يةنع ظةضةر سعلةر شذنداق قعلساثالر 

دذ        ظع قعلعنع انلعق دةص ة يام ا ؤة ظاخعرةتت علةردعن دذني علةر، س علعققا ظئرعشس ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت . دذني
ةؤةر           انلعقعنع خ ادةت قعلعؤاتق ذتالرغا ظعب دعغان ب ان آةلمةي ايدا ـ زعي ئح ص دعن ه ذالرنعث قولع دعن اهللا ظ ظان

دعثالر،   شةك ـ شىبهعسعزآع،  : قعلدع سعلةر بذتالرغا ظعسعمالرنع ظويدذرذص حعقعص ظذالرنع ظعاله دةص ظاتعؤال
  . ظذ بذتالر هةقعقةتةن سعلةرضة ظوخشاش مةخلذقتذر

ظةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان،          
ؤالبع، ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت     . ة ظوخشاش دئضةن  مذجاهعد ؤة سذددعمذ بذ ظايةت هةققعدة يذقعرعدعكعض      

أزةثالر ياساص حعقعص ظعاله قعلعؤالعسعلةر، ،سعلةر يالغاننعال ياساص حعقعسعلةر: قعلعص ذتالرنع ظ ةنع ب  ي
 يةنع رعزعقنع اهللا نعث دةرضاهعدعن تةلةص قعلعثالربذتالر سعلةرضة رعزعق بئرعشكة قادعر ظةمةس، . دئدع

ث ة    اهللا تاظاالنع ة ظعض ئح نةرسعض ع ه االدعن باشقعس ع، اهللا تاظ اثالر، حىنك ةص قعلم ق تةل دعن رعزع  غةيرع
  . ظةمةس
اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر ؤة ظذنعثغا شىآىر قعلعثالر يةنع اهللا تاظاال بةرضةن رعزعقنع يةثالر، تةنها 

اهللا نعث تاظاالغا شىآىر قعلعثالر    بعر اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعثالر، سعلةرضة بةرضةن نئمعتع ظىحىن اهللا        
 يةنع قعيامةت آىنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، ظاندعن اهللا هةر      دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر 

  . بعر آعشعضة قعلغان ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ
 علةر ع(س اثالر ) مئن ار قعلس ةن ما (ظعنك انلعقعثالر بعل ار قعلغ ان ظعنك ة زعي ا قعلح ث

، سعلةردعن ظعلضعرعكع نذرغذن ظىممةتلةرمذ )يةتكىزةلمةيسعلةر، صةقةت ظأزةثالرغا زعيان يةتكىزىسعلةر
 يةنع ظذالرنعث صةيغةمبةرلةرضة قارشعلعق قعلغانلعقع ظىحىن ظذالرغا           ظعنكار قعلغان ) صةيغةمبةرلعرعنع(

  . بايان يةتكىزىلدعحىشىرىلضةن ظازاب ـ ظوقذبةت هةققعدعكع خةؤةر سعلةرضة 
 حىشعنعشلعك قعلعص يةتكىزىشتذر) اهللا نعث ظةمعرلعرعنع(صةيغةمبةرنعث مةسظذلعيعتع صةقةت 

ادةمنع ضذمراه قعلعدذ،                 يةنع صةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسع اهللا بذيرذغان ؤةهعينع يةتكىزىشتذر، اهللا خالعغان ظ
  . ن بولذش ظىحىن ظأزةثالرغا آأيىمحان بولذثالربةختلعك آعشعلةردع. خالعغان ظادةمضة هعدايةت ظاتا قعلعدذ

ث ةتادة اهللا تاظاالنع علةر : ق ع(س ذن ) مئن عرعكع نذرغ علةردعن ظعلض اثالر، س ار قعلس ظعنك
 دئضةن ظايععتعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةنسذص، ظعنكار قعلغان) صةيغةمبةرلعرعنع(ظىممةتلةرمذ 

دع راهعم ظة   . دئ أزع ظعب ذ س ةتادعنعث ب ث     ق ىص اهللا تاظاالنع ةردة ظىزىل ذ ي أزعنعث ب االمنعث س : لةيهعسس
 اؤابع ةؤمعنعث ج ث ق ة     ظعبراهعمنع تذرما جىمل أزلةرنعث قعس ارعلعقتعكع س عحة ظ ةن ظايعتعض  دئض

  . ظعكةنلعكعنع بعلعدىرعدذ
دا، بذ             . بذنع ظعبنع جةرعرمذ شذنداق تةصسعر قعلدع       ةتنعث سعرتقع مةزمذنعغا قارعغان بعراق بذ ظاي

زلةرنعث هةممعسع اهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث سأزلعرع ظعكةنلعكعنع بعلدىرىص               سأ
دذ ث  . تذرع االم اهللا تاظاالنع راهعم ظةلةيهعسس اؤابع : ظعب ةؤمعنعث ج ث ق عحة  ظعبراهعمنع ةن ظايعتعض  دئض

ذنا   ةن م ةؤمع بعل ىن ق اتالش ظىح ةتنع ظعسص أزلةرنع قعيام ارلعق س ارعلعقتعكع ب ان ظ دا ظئيتق زعرة قعلغان
  . اهللا هةقعقةتنع بعلضىحعدذر. سأزلةردذر، دئدع

 * * * * * * *  
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 öΝ s9 uρ r& (# ÷ρu tƒ y# ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ ö7ãƒ ª! $# t,ù= y‚ ø9 $# ¢ΟèO ÿ… çν ß‰‹Ïèãƒ 4 ¨βÎ) y7 Ï9 s̈Œ ’ n? tã «! $# ÖÅ¡o„ ∩⊇∪ ö≅ è% (#ρãÅ™ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#ρã ÝàΡ$$ sù y# ø‹Ÿ2 r&y‰ t/ t,ù= y⇐ ø9 $# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅ Å´Ψ ãƒ nο r' ô±¨Ψ9$# nο u ½z Fψ $# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & ó x« ÖƒÏ‰ s% 

∩⊄⊃∪ Ü> Éj‹yè ãƒ  tΒ â !$ t±o„ ãΝ xm ö tƒuρ tΒ â !$ t±tƒ ( Ïµø‹ s9Î) uρ šχθç7 n= ø) è? ∩⊄⊇∪ !$ tΒ uρ ΟçFΡ r& šÍ“ Åf ÷èßϑ Î/ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 

’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( $tΒ uρ Ν à6s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ∅ ÏΒ 5c’ Í< uρ Ÿωuρ 9 ÅÁtΡ ∩⊄⊄∪ šÏ% ©!$#uρ (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ÿÏµÍ← !$s) Ï9 uρ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& (#θÝ¡ Í≥ tƒ  ÏΒ  ÉL yϑ ôm§‘ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊂∪  
ذالر  ذحعالر (ظ ار قعلغ ةنع ظعنك ا ) ي داق بارلعقق وقتعن قان تة ي ذقاتعنع دةسلةص ث مةخل اهللا نع
ةن ذنع آةلتىرض دعن ظ يعن (لعكعنع، ظان ةندعن آئ ا ) ظألض ذ اهللا غ ذ؟ ب دعغانلعقعنع آأرمعدعم تعرعلدىرع

ا (هةقعقةتةن ظاساندذر  ظذالر بذنع قانداقمذ ظعنكار قعلعدذ، دةسلةصتة يارعتعشقا قادعر بولغان زات قايت
اهللا نعث مةخلذقاتعنع زئمعندا سةير قعلعثالر، «ظئيتقعنكع، . 19)ظةسلعضة آةلتىرىشكة ظةلؤةتتة قادعردذر

قايتا صةيدا قعلعدذ، ) قعيامةتتة(بار قعلغانلعقعغا قاراثالر، ظاندعن اهللا ظذالرنع ) يوقتعن(قانداق قعلعص 
اهللا خالعغان ظادةمنع جازااليدذ، خالعغان ظادةمضة رةهمةت . 20اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعضة قادعردذر 

دذ،  ة(قعلع اهع) قعيامةتت ةيلع . 21غا قايتذرذلعسعلةراهللا نعث دةرض دا بولسذن، م ةيلع زئمعن سعلةر م
دعن قئحعص قذتذاللمايسعلةر، سعلةرضة اهللا دعن بألةك دوستمذ يوق،  )نعث ظازابع(ظاسماندا بولسذن، اهللا 

اخعرةتنع (اهللا نعث ظايةتلعرعنع ؤة ظذنعثغا مذالقات بولذشنع . 22»مةدةتكارمذ يوق  ةنع ظ ظعنكار ) ي
  . 23ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ.  ظةنة شذالر مئنعث رةهمعتعمدعن ناظىمعد بولدعقعلغانالر

  ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث دةلعللعرع توغرعسعدا
ار            ةتنع ظعنك ذالر قعيام ةؤمعنع ظ ذ ق دذ، ظ ةؤةر بئرع االمدعن خ راهعم ظةلةيهعسس ة ظعب ذ ظايةتت اهللا ب

ع ظعسصاتالشتا، ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظأزلعرعنع قانداق ياراتقانلعق قذدرعتعنع          قعلغانلعقع ظىحىن، قعيامةتن  
  . آأرسعتعدعغان، ظأزلعرعدة بار بولغان دةلعللةرضة قاراشقا تةؤسعية قعلعدذ

دع     ةس ظع ة ظةم ذد نةرس دعغان مةؤج ا ظئلعنع ذالر تعلغ دع   . ظ ار قعل وقلعقتعن ب ذالرنع ي يعن اهللا ظ . آئ
تة بذ ظعنساننع    . ةن ظاثاليدعغان، آأزلعرع بعلةن آأرعدعغان ظعنسانالرغا ظايالندعظذالر قذالقلعرع بعل   دةسلةص

  . ظذ هةقعقةتةن اهللا تاظاالغا ظاساندذر. يوقتعن بار قعلغان اهللا ظذنع قايتا تعرعلدىرىشكة قادعردذر
ارا آأرسعتعدعغان  ظاندعن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظةتراصتعكع قذدرعتعنع ظاشك       

ورذق       ةتحان ي ذن ؤة هةرعك ماندعكع تذرغ مانالرغا، ظاس ة، ظاس ان شةيظعلةرض ة، اهللا ياراتق ظاالمةتلةرض
ةر،        ةهراالر، حألل انلعقالر، س اغالر، ظويم ة، ت دعكع تىزلةثلعكلةرض ا ؤة ظذنعث ذزالرغا، زئمعنالرغ يذلت

ز ـ ظوآ       ةر ؤة دئثع االر، مئؤعلعك دةرةخل انلعقالر، دةري عية  ظورم قا تةؤس ةن قاراش أزع بعل رةت آ ا ظعب يانالرغ
دع ذ        . قعل ةنلعكعنع، ظ ذت ظعك ع مةؤج ذنعث ياراتقذحعس انلعقعنع، ظ ةيدا بولغ وقتعن ص ع ي ذالرنعث هةممعس ب

  . خالعغان نةرسعنع ياراتقذحع اهللا ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص تذرعدذ
ذ      ان ؤذج ذ هام ذ ش ة، ظ ةل دئس ذدقا آ عنع ؤذج رةر نةرس اال بع دذاهللا تاظ ىن اهللا  . دقا آئلع ذنعث ظىح ش

داق ) يةنع ظعنكار قعلغذحعالر(ظذالر : تاظاال مذنداق دةيدذ  وقتعن قان اهللا نعث مةخلذقاتعنع دةسلةصتة ي
تعرعلدىرعدعغانلعقعنع آأرمعدعمذ؟ بذ اهللا غا ) ظألضةندعن آئيعن(بارلعققا آةلتىرضةنلعكعنع، ظاندعن ظذنع 
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بار قعلعدعغان، ) يوقتعن(مةخلذقاتنع دةسلةصتة :  مذنداق دةيدذ بذ هةقتةاهللا تاظاال هةقعقةتةن ظاساندذر
ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش    (تعرعلدىرعدعغان اهللا ظةنة شذدذر، ظذ       ) ظألضةندعن آئيعن (ظاندع ظذنع    اهللا ) ي

  . )1(ظوثايدذر) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا(غا 
ع ةير «: ظئيتقعنك دا س ص زئمعن داق قعلع ذقاتعنع قان ث مةخل ثالر، اهللا نع وقتعن( قعلع ار ) ي ب

، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعضة قادعردذر» قعلغانلعقعغا قاراثالر، ظاندعن اهللا ظذالرنع قايتا صةيدا قعلعدذ
 اهللا خالعغان ظادةمنع جازااليدذ، خالعغان ظادةمضة رةهمةت قعلعدذ     ر،  يةنع اهللا تاظاال مذتلةق هاآعمدذ

دذ   العغعنعنع قعلع دذر، خ ةررذص قعلغذحع ة تةس دذ  . خالعغانح أآىم قعلع ة ه ان نةرسعض رادة قعلغ ان . ظع قعلغ
ةلكع، ظذالرنع سوظال    . قعلغان ظعشعدعن سوظال ـ سوراقمذ قعلعنمايدذ . هأآمع ظىحىن هئسابقا تارتعلمايدذ ب

دذ   وراق قعلع تذر    . ـ س ا مةنسذص ش اهللا تاظاالغ ةمر قعلع ارعتعش، ظ ذ. ي ةن     ظ ةت بعل ا، ظادال ش قعلس ة ظع  نئم
  . حىنكع، اهللا تاظاال زةررعحعلعكمذ زذلذم قعلمايدعغان صادعشاهتذر. قعلعدذ

ةت      ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ع ماج ذداؤذد ؤة ظعبن ة ظةب ذ هةقت ب
دذ مانالر ؤة زئم        «: قعلع ةر اهللا ظاس عزآع، ظةض ةك ـ شىبهعس ةهلعنع جاش ن ظ ذالرنع ع ا، ظ نع خالعس زاالش

  . »هالبذآع اهللا ظذالرغا زذلذم قعلمايدذ. ظةلؤةتتة جازااليتتع
 دذ اهعغا . اهللا خالعغان ظادةمنع جازااليدذ، خالعغان ظادةمضة رةهمةت قعلع سعلةر اهللا نعث دةرض

  .  يةنع قعيامةت آىنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةرقايتذرذلعسعلةر
ةيلع زئمعندا بولسذن، مةيلع ظاسماندا بولسذن، اهللا دعن قئحعص قذتذاللمايسعلةر سعلةرم  ةنع  ي

دذ      ئحعص قذتذاللماي ادةم ق ذ ظ دعن بعرم ن ظةهلع مانالر ؤة زئمع تعدعن   . ظاس دعلعرعنعث ظىس ةلكع اهللا بةن ب
دذر أآىمرانلعق قعلغذحع دذر. ه ذص تذرغذحع االدعن قورق ة اهللا تاظ ةر نةرس ا . ه اهللا . دذرموهتاجاهللا تاظاالغ

  . تاظاال ظأزعدعن باشقا هةر قانداق نةرسعدعن بعهاجةتتذر
 ذنعثغا . سعلةرضة اهللا دعن بألةك دوستمذ يوق، مةدةتكارمذ يوق اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع ؤة ظ

انالر  ار قعلغ نع ظعنك ذالقات بولذش ار     م ةتنع ظعنك انالر، قعيام دعن تانغ ث ظايةتلرع ةنع اهللا تاظاالنع  ي
 يةنع ظذالرغا مئنعث رةهمعتعمدعن نئسعؤة      ظةنة شذالر مئنعث رةهمعتعمدعن نا ظىمعد بولدع : لغانالرقع

ذر دذ. يوقت ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ة شذالر ق اتتعق خارلعغذحع ظةن ة ق ا ؤة ظاخعرةتت ذالر دذني ةنع ظ  ي
  .ظازابقا دذحار بولعدذ

 * * * * * * *  
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دئيعشتعن ظعبارةت » !ظعبراهعمنع ظألتىرىثالر ياآع آأيدىرىثالر«: ظعبراهعمنعث قةؤمعنعث جاؤابع

اهعم ظةلةيهعسساالمنع ظوتقا تاشلعغاندا، اهللا ظذنعثغا ظذالر ظعبر(اهللا ظذنع ظوتتعن قذتذلدذردع . بولدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27 سىرة رذم )1(
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ةؤم ظىحىن ). ن ؤة ظامان جاي قعلعص بةردع ىرىظوتنع س  ان ق ان ظئيتق اهللا نعث (هةقعقةتةن بذنعثدا ظعم
بذتالرغا حوقذنذش (بذ دذنيادا «:  ظعبراهعم ظئيتتع.24نذرغذن دةلعللةر بار) قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان

ذتالرنع ) شعثالرنعثمةقسعتعدة يعغعلع  ذص ب ظاراثالردعكع دوستلذققا سةؤةب بولذشع ظىحىن، اهللا نع قوي
مةبذد قعلعؤالدعثالر، ظاندعن قعيامةت آىنع بةزعثالرنع بةزعثالر ظعنكار قعلعسعلةر، بةزعثالرغا بةزعثالر 

دذ، ظةضةشت (لةنةت ظوقذيسعلةر  ىرضىحعلةر يةنع قعيامةت آىنع مةزآذر دوستلذق دىشمةنلعككة ظايلعنع
ادا  دذ، حىنكع، ـظةضةشكىحعلةردعن ظ ةت ظوقذي ة لةن دذ، ظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض  جذدا بولع

، سعلةرنعث جايعثالر دوزاخ بولعدذ، سعلةرنع )ظذالرنعث دذنيادعكع دوستلذقع اهللا ظىحىن بولغان ظةمةس
  .25»هئحقانداق ياردةمحع بولمايدذ) دوزاختعن قذتذلدذرعدعغان(

راهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن جاؤابع، اهللا تاظاالنعث ظوتقا تةدبعر ظعب
  قوللعنعشع توغرعسعدا

اهللا بذ ظايةتتة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث آذصذرلذق قعلغانلعقع، هةددعدعن ظاشقانلعقع،     
ظذالرنعث ظعبراهعم   . عدة خةؤةر قعلعدذ   حوثحعلعق قعلغانلعقع ؤة هةقنع باتعل بعلةن رةت قعلغانلعقع هةقق   

أزعنع     ذ س ذق ب ة مةلذمل دعغان هةممعض ان قعلع ةتنع باي ع ؤة هةقعق وغرا يولن االمنعث ت ظةلةيهعسس
دىرىثالر ظعبراهعمنع«: ظاثلعغاندعن آئيعن ظذنعثغا بةرضةن جاؤابع   دئيعشتعن »  ظألتىرىثالر ياآع آأي

اآعت تذرغذزذلغان، دةلعل آأرسعتعلضةندعن آئعين دةلعل ـ      بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالرغا صظعبارةت بولدع
ايدعالنماقحع             ابرذيعنع قوغداشتا صادعشاهنعث آىحعدعن ص ىز ـ ظ صاآعتتا يئثعلعص قالغانلعقع ظىحىن ظذالر ي

  . بولدع
ذالر ا سئلعثالر،  «: ظ ر بعن ىن بع راهعم ظىح وت  (ظعب ثالر، ظ وت يئقع دذرذص ظ ةن تول ذن بعل ذنع ظوت ظ
دا الثالر  ) يانغان ا تاش ذنع ظوتق دع» ظ ةن   . (دئ الش بعل ا تاش ع ظوتق ذالر ظعبراهعمن ذنعثغا سذيعقةست  ) ظ ظ

دع اقحع بول ذالرنع مةغلذب قعلدذق (بعز . قعلم ةن ظ ذزذش بعل وتتعن ساالمةت قذتق ع ظ ذالر ))1ظعبراهعمن  ظ
دع    ذن دأؤعسع هاسعل قعل ر ظوت ذزذن ؤاقعت سةرص قعلعص حوث بع عغا . ظ ذنالرنعث ظةتراص وقتع، ظوت ام س ت

اقتع      ةلةآكة آأتىرىلدع             . ظاندعن ظذنعثغا ظوت ي ان ظوت يالقذنع ظاسمان ص بذنعثدعن بذرذن    . ظذنعثدعن حعقق
دع     ان ظع ئقعلعص باقمعغ وت ي وث ظ داق ح اغالص     . بذن ا ب ع ظارقعغ ئلعص قوللعرعن ذص آ ع تذت ذالر ظعبراهعمن ظ

لعدع  ا تاش ئلعص ظوتق ةنحاناققا س ع ظعبراهعم . م اال ظوتن ةردع  اهللا تاظ ص ب انلعق قعلع القعن ؤة ظام ا س . غ
بذ ظعش ؤة بذنعثغا    . ظعبراهعم ظوتنعث ظعحعدة بعر قانحة آىن تذرغاندعن آئيعن ظذنعثدعن ساالمةت حعقتع    

ا  . ظوخشعغان معسالالر ظارقعلعق اهللا ظعبراهعمنع ظعنسانالرغا ظىلضة قعلدع     ظذ ظأزعنع اهللا تاظاالغا ظاتاص ظوتق
دع دع .تاشلعنعشقا رازع بول ىن ظاتع ذربانلعق ظىح ع ق دع .  ظوغلعن ىن ظاتع انالر ظىح ايلعقعنع مئهم شذنعث . ب

  . ظىحىن بارلعق دعنالرنعث ظةهلع ظعبراهعمنع ياخشع آأرعدذ
 دذردع وتتعن قذتذل ذنع ظ وتتعن     اهللا ظ ذنع ظ انلعق قعلعص ظ القعن ؤة ظام ذنعثغا س ع ظ ةنع ظوتن  ي

) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(ظئيتقان قةؤم ظىحىن هةقعقةتةن بذنعثدا ظعمان . ساالمةت حعقاردع 
  . نذرغذن دةلعللةر بار

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر98 ــــــ 97 سىرة سةففات )1(
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  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة بذتالرنعث ظاجعزلعقعنع بايان قعلغانلعقع توغرعسعدا
ظاراثالردعكع )بذتالرغا حوقذنذش مةقسعتعدة يعغعلعشعثالرنعث (بذ دذنيادا«: ظعبراهعم ظئيتتع 

دعثالر دوستلذققا ذد قعلعؤال ذتالرنع مةب ذص ب  ظعبراهعم قةؤمعنع   » سةؤةب بولذشع ظىحىن، اهللا نع قوي
دذ       بذ  «: ظاضاهالندذرذص ؤة ظذالرنعث بذتالرغا ظعبادةت قعلعشتةك يامان قعلمعشلعرعنع ظةيعبلةص مذنداق دةي

عثالر    عتعدة يعغعلعش ذش مةقس ذتالرغا حوقذن ادا ب ار  دذني دة ظ ا تعرعكحعلعكع ر ـ          نعث، دذني اثالردعكع بع
  . بعرعثالرغا بولغان دوستلذق ؤة ساداقةتكة سةؤةب بولذشع ظىحىن بذ بذتالرنع ظعاله قعلعؤالدعثالر

ع ةت آىن دعن قعيام ةزةص ـ          ظان تلذق غ اداقةت ؤة دوس ذ س ذص، ب عحة بول ةت دةل ظةآس ذ هال  ب
دذ،  مةنلعككة ظايلعنع رةتكة، دىش عل نةص ار قعلعس ةزعثالر ظعنك ةزعثالرنع ب اراثالردعكع ةرب ةنع ظ  ي

يةنع قعيامةت آىنع مةزآذر دوستلذق  (بةزعثالرغا بةزعثالر لةنةت ظوقذيسعلةر دوستلذقتعن تانعسعلةر   
ادا  كىحعلةردعن ظ ىحعلةر ظةضةش دذ، ظةضةشتىرض مةنلعككة ظايلعنع كىحعلةر ـدىش دذ، ظةضةش ذدا بولع  ج

 )ادعكع دوستلذقع اهللا ظىحىن بولغان ظةمةسظةضةشتىرضىحعلةرضة لةنةت ظوقذيدذ، حىنكع، ظذالرنعث دذني
ةنع ظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرضة، ظةضةشتىرضىحعلةر ظةضةشكةنلةرضة لةنةت ظوقذيدذ،         هةر قاحان  ي

ظذنعثغا ظةضعشعص ضذمراه بولغانلعقع     (بعر ظىممةت دوزاخقا آعرعدعكةن، ظذ ظأزعدعن ظعلضعرعكع ظىممةتكة         
ىن دذ ) ظىح ةت ظوقذي ةقةت         ب)1( لةن دذ، ص مةن بولع ة دىش ر ـ بعرعض تالر بع دة دوس ىن  (ذ آىن ذدالعق ظىح خ

  . )2()ظذنداق ظةمةستذر(تةقؤادارالرال ) دوستالشقان
 ةت ةزعثالر لةن ةزعثالرغا ب علةر، ب ار قعلعس ةزعثالر ظعنك ةزعثالرنع ب ع ب ةت آىن دعن قعيام ظان

علةر  مةنلعكك  (ظوقذيس تلذق دىش ذر دوس ع مةزآ ةت آىن ةنع قعيام ىحعلةر ي دذ، ظةضةشتىرض ة ظايلعنع
ادا  دذ، حىنكع، ـظةضةشكىحعلةردعن ظ ةت ظوقذي ة لةن دذ، ظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض  جذدا بولع

ادعكع دوستلذقع اهللا ظىحىن بولغان ظةمةس  دذ )ظذالرنعث دذني ةنع  ، سعلةرنعث جايعثالر دوزاخ بولع  ي
ار ارار جايعثالر، قايت ذرقعيامةت مةيدانعدعن آئيعن ب ذثالر دوزاخت اردةم قعلعدعغان هئح .  ظورن ة، ي سعلةرض

ا بذ   . سعلةرنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قذتقذزعدعغان هئح قذتقذزغذحعمذ بولمايدذ       . ياردةمحع بولمايدذ   مان
  .ظةمما مأمعنلةرنعث هالع دةل بذنعث ظةآسعحة بولعدذ. آاصعرالرنعث هالعدذر

 * * * * * * *  
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zÏϑ s9 tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪  
مةن حوقذم صةرؤةردعضارعم تةرعصعضة هعجرةت «: ظعبراهعم ظئيتتع. لذت ظعبراهعمغا ظعمان ظئيتتع

يةنع اهللا نعث رازعلعقعنع ظعزدةش يىزعسعدعن ؤةتعنعمنع تةرك ظئتعص، اهللا ظةمر قعلغان جايغا (قعلعمةن 
 ظعبراهعمغا .26»ئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، ه ). هعجرةت قعلعص بارعمةن 

يةنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم خذدالعق ظىحىن قةؤمعدعن ظايرعلغاندعن (ظعسهاقنع، يةظقذبنع ظاتا قعلدذق 
ةردذق  ذبنع ب ، )آئيعن، ياخشع صةرزةنت ظعسهاقنع بةردذق ؤة ظعسهاقنعث ظوغلع بولغان نةؤرعسع يةظق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38ظراف  سىرة ظة)1(
  .  ـ ظايةت67 سىرة زذخرذف )2(
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ظذنعث ظةؤالدعغا خاس قعلدذق، ) يةنع ساماؤع آعتابالرنع(عكنع، آعتابنع صةيغةمبةرل) ظذنعثدعن آئيعن(
، ظذ )يةنع جةمظعي دعنالردا ظذنع ياخشع نامغا ظعضة قعلدذق(دذنيادعكع مذآاصاتنع ظذنعثغا ظاتا قعلدذق 
  .27هةقعقةتةن ظاخعرةتتة ياخشع بةندعلةردعندذر

راهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظعمان ظئيتعشع ؤة ظذنعث ظعب
  هعجرةت قعلعشع توغرعسعدا

انلعقعنع خةؤةر قعلعدذ       . اهللا بذ ظايةتتةظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظعمان ظئيتق
حة ةن    : ظئيتعلعش ع ظعك عنعث ظوغل ث قئرعندعش ذت ظعبراهعمنع ذالر. ل دذر  «: ظ ث ظوغلع ذت هاراننع اران . ل ه

ث ظوغلع  دذ» دذرظازةرنع قا        .دةي ارةدعن باش الع س ث ظاي ذت ؤة ظعبراهعمنع دعن ل ث قةؤمع ةنع ظعبراهعمنع  ي
دع    ان ظئيتمع ا ظعم تع ظعبراهعمغ ث دوس ئحكعم اهللا تاظاالنع ةهعه    . ه ةن س ةتنعث مةنعسع بعل ذ ظاي ئكعن، ب ل

ةنعث آعم  ظعبراهعم هئلعقع زالعم صادعشاهنعث يئنعغا آةلضةندة، ظذ ظعبراهعمدعن سار              : بذخارعدا آةلضةن  
ذ   ث ظ ورعغانلعقع، ظعبراهعمنع دة س ةنلعكع هةققع ارةنعث   : ظعك راهعم س دعن ظعب ةنلعكع، ظان عرةم دئض هةمش

ئلعص  ا آ دعم   : يئنعغ عرةم دئ ذنعثغا هةمش عزنع ظ ةن س ةن هةقعقةت ةر   . م اث، ي انحع قعلعص قويم ع يالغ مئن
انالر يوق          ةمشعرةم دئضةنلعكع هةققعدعكع    سعز مئنعث دعنعي ه     . يىزعدة مةن ؤة سعزدعن باشقا ظعمان ظئيتق

بذ هةدعسنعث مةنعسعنع قانداق بعرلةشتىرىش مذمكعن بولعدذ؟ دئضةن سوظال قويذلسا بذنعثغا هةقعقعي               
  . ظةهؤالنع اهللا بعلضىحعدذر

وق        ةر ـ خوتذن ي ان ظ ان ظئيتق ةن ؤة سعزدعن باشقا ظعم دة م ةر يىزع ذلغعنع ي أزدة تذت ذ هةدعستة آ ب
ذنعث قةؤمعدعن لذت ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن ظعبراهعمغا ظعمان ظئيتتع ؤة ظذنعث                ظ. دئضةندعن ظعبارةتتذر 

دع      رةت قعل ا هعج ام زئمعنعغ ةن ش ةدذم       . بعل دعال س ات ؤاقتع االمنعث هاي راهعم ظةلةيهعسس ذ، ظعب دعن ظ ظان
دع     ص ظةؤةتعل ةيغةمبةر قعلع ة ص دعكع آعشعلةرض ذ رايون ة ؤة ش ةن ظعش   . ظةهلعض ىز بةرض تعدة ي ذالر ظىس الر ظ

  . ظالدعمعزدعمذ يةنة سأزلعنعدذ. ظعلضعرع سأزلةنضةن ظعدع
مةن حوقذم صةرؤةردعضارعم تةرعصعضة هعجرةت قعلعمةن«: ظعبراهعم ظئيتتع يةنع بذ ظايةتتة اهللا 

تاظاال ظعبراهعمنعث، ظأز دعنعنع ظاشكارا قعلعش ؤة ظذنع ظىستىنلعككة ظئرعشتىرىش مةقسعتعدة قةؤمعدعن              
دذ       . ت يولعنع تاللعغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ    ظايرعلعص هعجرة  ةن : شذثا ظعبراهعم مذنداق دةي اهللا هةقعقةت

دذر  ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل ذر، هئكم ة ؤة  غالعبت ا، اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعض ة اهللا تاظاالغ ةنع غةلعب  ي
رعظةت قعلعص آأرسةتكةن     اهللا سأزلعرعدة، ظعشلعرعدا، ظالدعنظاال بةلضعلعضةن ؤة شة      . مأمعنلةرضة مةنسذصتذر 

دئضةن  “ مذؤسذل”لذت ؤة ظعبراهعم بعرضة آذفعنعث      : قةتادة. هأآىملعرعدة هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر    
  . ، دئدعيئرعدعن شامغا هعجرةت قعلدع

اهللا تاظاالنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعسهاق ؤة يةظقذبنع ظاتا قعلغانلعقع ؤة 
  عغا خاس قعلغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةرلعكنع ظذنعث ظةؤالد

 ظعبراهعمغا ظعسهاقنع، يةظقذبنع ظاتاق قعلدذق(...)    دذ ة مذنداق دةي ظعبراهعم  :  اهللا بذ هةقت
ظذالردعن ؤة ظذالرنعث اهللا نع قويذص حوقذنعؤاتقان نةرسعلعرعدعن يعراقالشتع، ظذنعثغا بعز ظعسهاق بعلةن               

دذق ا قعل ذبنع ظات ةر . يةظق ذ ظعككعسعنعث ه دذقظ ةيغةمبةر قعل دعن  ))1بعرسعنع ص راهعم قةؤمع ةنع ظعب  ي
                                                 

  .  ـ ظايةت49 سىرة مةريةم )1(
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دعغانلعقع           ا آئلع هاقنعث دذنياغ ةنع ظعس ذلنعث ي ر ظوغ ع بع دعغان ياخش ةيغةمبةر بولع دا، اهللا، ص ظايرعلغان
دع     ةن قعل أثلعنع خذرس ذنعث آ ةن، ظ ةيغةمبةر       . بعل ةنع ص ع ي هاقنعث ظوغل دا ظعس ات ؤاقتع ع هاي بوؤعس

ةرزةن   ع ص دعغان ياخش دع بولع ذب توغذل دذ   . ت يةظق داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذنعثغا  : ش ز ظ ةنع (بع ي
ا ةردذق، ) ظعبراهعمغ هاقنع ب عمذ(ظعس ارعدعن سورعمعس ذ صةرؤةردعض ةردذق ) ظ ذق ب ذبنع ظوش ةنع (يةظق ي

ص    ادة قعلع دعن زعي االمنعث تةلعؤع راهعم ظةلةيهعسس اآع ظعب ص ي ةؤرة قعلع االمنع ن ذب ظةلةيهعسس يةظق
بعلةن ؤة ظعسهاقتعن   ) ظاتلعق بالعسع بولعدعغانلعقع (ظعسهاق ) يةنع سارةضة (بعز ظذنعثغا    )1()بةردذق

ةردذق     ) ظاتلعق نةؤرعسع بولعدعغانلعقع  (آئيعن آئلعدعغان يةظقذب  ةنع سعلةر   ))2بعلةن خذش ـ خةؤةر ب  ي
  . ر خذرسةن بولعدذهايات حاغدا ظوغلذثالر ظعسهاققا بعر ظوغذل بئرعلعدذ، نةؤرةثالرنع آأرىص آأثلىثال

)ظذنعث ظةؤالدعغان خاس ) يةنع ساؤماؤع آعتابالرنع(صةيغةمبةرلعكنع، آعتابنع ) ظذنعثدعن آئيعن
دذق علعقتذر     قعل ىك ياخش ان بىي ا قعلعنغ ذنعثغا ظات ع ظ ت تذتذش ذنع دوس ث ظ اال .  اهللا تاظاالنع اهللا تاظ

ة  ش بعل اس قعلع ةؤالدعغا خ ذنعث ظ ابنع ظ ةيغةمبةرلعكنع ؤة آعت دعص حع قعل انالرغا يولباش ذنع ظعنس . ن ظ
  . ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن صةقةت ظذنعث نةسلعدعنال صةيغةمبةر آةلدع

ظعسراظعل ظةؤالدعدعن آةلضةن بارلعق صةيغةمبةرلةر ظعبراهعمنعث ظوغلع ظعسهاق، ظعسهاقنعث ظوغلع          
دع  ا . يةظقذبنعث نةسلعدعن بول دعن آةلضةن ظةث ظ ةمنعث ظعسراظعل ظةؤالدع ةيغةمبةر هةزرعتع مةري خعرقع ص

دع   ا ظع ع ظعس ارلعق        . ظوغل دعغان ب دعن آئلع عم جةمةتع عنعث هاش ذرةيش قةبعلعس ة ق ا قةؤمعض ظعس
ةيغةمبةر         ادةم بالعسعنعث ظةث شةرةصلعكع بولغان ص صةيغةمبةرلةرنعث ظةث ظاخعرقعسع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظ

ةردع  ةؤةر ب ذش خ ةن خ االم بعل ةد ظةلةيهعسس ماظعلنعث  مذهةمم ع ظعس ث ظوغل ذنع ظعبراهعمنع اال ظ  اهللا تاظ
ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمنعث   . نةسلعدعن آئلعدعغان ساص ظةرةبلةرنعث ظعحعدعن صةيغةمبةر قعلعص تاللعدع   

  . نةسلعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن باشقا صةيغةمبةر آةلمعضةن ظعدع
 ةنع (دذنيادعكع مذآاصاتنع ظذنعثغا ظاتا قعلدذق ذنع ياخشع نامغا ظعضة ي نالردا ظ جةمظعي دع
دذق دذر )قعل ة ياخشع بةندعلةردعن ةن ظاخعرةتت ذ هةقعقةت ةخت ـ      ، ظ ادعكع ب ا دذني ةنع اهللا ظعبراهعمغ  ي

دذنيادا ظذنعثغا سعثعشلعق آةث رعزعق،     . ساظادةتنع ظاخعرةتتعكع بةخت ـ ساظادةتكة بعرلةشتىرىص بةردع 
اتلعق سذ، ح         امالر بئرعلدع           ظازادة تذرالغذ جاي، ت ال، ضىزةل مةدهعية ؤة ياخشع ن . عرايلعق ؤة ياخشع ظاي

  . هةر قانداق ظادةم ظذنع ياخشع آأرعدذ ؤة دوست تذتعدذ
قعالر   ةتادة ؤة باش د، ق ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤةب  : ظعبن تعكع س ذنداق بولذش ش

  .  دئدععنع بعلدىرضةنلعكعدة،هةممة جةهةتتة اهللا تاظاالغا بويسذنعدعغانلعقظعبراهعمنعث 
ادار آعشع ظعدع    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     ارلعق     ))3ظعبراهعم ؤاص ةنع ظذ اهللا بذيرذغان ب ي

شذثا اهللا تاظاال مذنداق    . صةرؤةردعضارعغا قعلعدعغان ظعبادةتنع آامعل ظادا قعلدع    . ظعشالرنع بةجا آةلتىردع  
ذنع ياخشع نامغا ظعضة (ثغا ظاتا قعلدذق دذنيادعكع مذآاصاتنع ظذنع : دةيدذ نالردا ظ يةنع جةمظعي دع

دذق دذر )قعل ة ياخشع بةندعلةردعن ةن ظاخعرةتت ذ هةقعقةت دذ ، ظ داق دةي ة مذن ذ هةقت راهعم :  اهللا ب ظعب
ةن  ىحع  (هةقعقةت لةتلةرنع ظأزلةشتىرض ع خعس ةن،   ) ياخش ا ظعتاظةتم عؤا، اهللا غ ةق   (صئش نالردعن ه ل دع باتع

ا شئرعك آةلتىرضىحعلةردعن ظةمةس         . ظعدع) يةنع هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغذحع    (لغذحع  بذرا) دعنغا ظذ اهللا غ
تاللعدع ؤة ظذنع   ) صةيغةمبةرلعككة(اهللا ظذنع . ظعبراهعم اهللا نعث نئمةتلعرعضة شىآىر قعلغذحع ظعدع      . ظعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع72 سىرة ظةنبعيا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71 سىرة هذد )2(
  .  ـ ظايةت37 سىرة نةجم )3(
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ع              ةك ـ شىبهعس دذق، ش ا قعل علعق ظات ادا ياخش ذنعثغا دذني لعدع، ظ ا باش وغرا يولغ ذ  ت ة ظ زآع، ظاخعرةتت
  .))1ياخشعالر قاتارعدا بولعدذ

 * * * * * * *  
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šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∇∪  öΝ ä3¨Ψ Í←r& tβθè? ù' tG s9 tΑ% y Í̀h9 $# tβθãèsÜ ø) s? uρ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# šχθè? ù' s?uρ ’ Îû ãΝä3ƒÏŠ$tΡ u x6Ζ ßϑ ø9$# ( $ yϑ sù 

šχ% x. šU# uθy_ ÿÏµ ÏΒ öθs% Hω Î) βr& (#θä9$s% $ sΨ ÏKø$# É># x‹ yèÎ/ «!$# βÎ) |MΖ à2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊄∪ tΑ$s% Å_Uu‘ 

’ ÏΤ öÝÇΡ $# ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9 $# šÏ‰ Å¡ø ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪  
ذتنع  ذق (ل ص ظةؤةتت ةيغةمبةر قعلع ة ص ةينع ؤا)قةؤمعض ع ، ظ ة ظئيتت ذ قةؤمعض ا ظ علةر «: قعتت س

هةقعقةتةن قةبعه ظعش قعلعؤاتعسعلةر، سعلةردعن ظعلضعرع جاهان ظةهلعدعن بعرعمذ مذنداق قةبعه ظعشنع 
ةس ان ظةم علةر؟ .28قعلغ ذالثحعلعق قعالمس ع توسذص ب علةر؟ يولالرن ة قعالمس ةن لعؤات علةر هةقعقةت  س

ظةضةر سةن «: ظذنعث قةؤمعنعث جاؤابع» قعلعؤئرةمسعلةر؟سورذنلعرعثالردا ظوصظوحذق يامان ظعشالرنع 
عن  ازابعنع آةلتىرض ث ظ ة اهللا نع اث، بعزض تحعلالردعن بولس دع » راس ارةت بول تعنال ظعب ذت.29دئيعش :  ل

يةنع ظذالرنع هاالك قعلعص ماثا ياردةم (بذزغذنحع قةؤمضة قارشع ماثا ياردةم بةرضعن ! صةرؤةردعضارعم«
ذنحع ظةخمةقلةر بولذص، ظذالرنعث تىزعلعشع ظىمعد قعلعنمايدذ، ظذالر ضذمراهلعققا، بةرضعن، ظذالر بذزغ 

  .30دئدع» )بذزذقحعلعققا حأمىص آةتكةن
لذت ظةلةيهعسساالمنعث نةسعهةت قعلعشع ؤة قةؤمع بعلةن ظذنعث ظوتتذرعسعدا يىز بةرضةن 

 جئدةل توغرعسعدا
ة،    ذ ظايةتت اال ب ذت ظةلةيه  اهللا تاظ ةيغةمبعرع ل االم      ص ذت ظةلةيهعسس دذ، ل ةؤةر بئرع االمدعن خ عسس

ة قعلعشتةك           . قةؤمعنعث يامان قعلمعشلعرعنع قاتتعق ظةيعبلعدع     حىنكع، ظذالر ظةهلع جاهان ظعحعدعن لعؤات
بذنعث  . بذ قةبعه قعلمعشنع ظعلضعرع ظادةم ظةؤالدعدعن هئحكعم قعلمعغان ظعدع         . قةبعه قعلمعشالرنع قعالتتع  

ذالر اهللا ة ظ ةن بعرض دعبعل عر بول ا آاص ار قعلدع.  تاظاالغ ةيغةمبعرعنع ظعنك ذنعث ظةمرعضة . اهللا تاظاالنعث ص ظ
ع  ع حعقت دع   . قارش ذالثحعلعق قعل ذص ب ع توس ذص     . يولالرن ع توس دعغان يولعن علةرنعث ظأتع ذالر آعش ةنع ظ ي

  . مال ـ مىلكعنع بذلعدع. ظذالرنع ظألتىردع
لعؤئرةمسعلةر؟سورذنلعرعثالردا ظوصظوحذق يامان ظعشالرنع قع يةنع ظذالر يعغعلعش سورذنلعرعدا 

ع         الرنع قعالتت ه قعلمعش أزلةرنع، قةبع ان س دعغان يام اس آةلمةي ةخالقعغا م ان ظ ان   . ظعنس ذ يام ذالر ب ظ
  . قعلمعشالرنع ظأزظارا يامان آأرمةيتتع

دذ  داق دةي د مذن ة قعال  : مذجاهع ةن لعؤات ع بعل ةزعلعرع بةزعس عدا ب حعلعكنعث ظارعس ذالر آأص عظ ، تت
دذ      داق دةي ذماالر مذن ذ ظةنه عم رةزعيةلاله ة ؤة قاس ذالر ظأزظارا: ظاظعش ذ ظ اتتع ؤم اهالص   ظذرذش ة قاق

بذنداق  . ظذالر قوشقارالرنع سوقذشتذراتتع، خورازالرنع سوقذشتذراتتع        : بةزعلةرنعث ظئيتعشعحة . آألىشةتتع
  . عثدعنمذ يامان ظعشالرنع قعالتتعيامان ظعشالرنعث هةممعسع ظذالردعن سادعر بوالتتع، تئخع ظذالر بذن

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة122 ـــــ 120 سىرة نةهل )1(
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 اؤابع ةؤمعنعث ج ذنعث ق ازابعنع «: ظ ث ظ ة اهللا نع اث، بعزض تحعلالردعن بولس ةن راس ةر س ظةض
ذتنع مةسخعرة      دئيعشتعنال ظعبارةت بولدع » آةلتىرضعن  بذ سأزنع قعلعشع ظذالرنعث آاصعر بولغانلعقع، ل

دذر  قانلعقع ظىحىن دعن ظاش انلعقع ؤة هةددع ذنع. قعلغ ذت  ش ةيغةمبعرع ل ث ص ىن اهللا تاظاالنع ث ظىح
بذزغذنحع قةؤمضة قارشع ماثا ! صةرؤةردعضارعم: ظةلةيهعسساالم ظذالرغا قارشع ياردةم تعلةص مذنداق دئدع

  .ياردةم بةرضعن
 * * * * * * *   

 $ £ϑ s9 uρ ôN u !% y` !$ uΖ è= ß™â‘ zΟŠ Ïδ ü ö/ Î) 3“ u ô±ç6ø9 $$ Î/ (# ûθä9$ s% $̄Ρ Î) (# ûθä3 Ï= ôγãΒ È≅ ÷δ r& Ïν É‹≈ yδ Ïπtƒ ös) ø9 $# ( ¨βÎ) $yγ n= ÷δ r& 

(#θçΡ$Ÿ2 šÏϑ Ï=≈sß ∩⊂⊇∪ tΑ$s% χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθä9 4 (#θä9$s% ßøt wΥ ÞΟ n=÷æ r&  yϑ Î/ $ pκ Ïù ( … çµ̈Ψ uŠÅdf sΨ ãΨ s9 ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ ωÎ) 

… çµs? r&u øΒ $# ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎÉ9≈ tóø9 $# ∩⊂⊄∪ !$£ϑ s9uρ β r& ôN u !$ y_ $ uΖè= ß™ â‘ $ WÛθä9 u û Å› öΝÎκ Í5 s−$|Ê uρ öΝ ÎγÎ/ % Yæö‘ sŒ 

(#θä9$s% uρ Ÿω ô# y‚s? Ÿωuρ ÷βu“ øt rB ( $̄Ρ Î) x8θ’f uΖ ãΒ y7 n= ÷δr& uρ ωÎ) y7 s? r&u øΒ $# ôM tΡ$Ÿ2 š∅ ÏΒ šÎ É9≈ tóø9 $# ∩⊂⊂∪ $̄Ρ Î) 

šχθä9 Í”∴ãΒ #’ n? tã È≅ ÷δ r& Ïν É‹≈yδ Ïπtƒö s) ø9 $# #Y“ ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθà) Ý¡ø tƒ ∩⊂⊆∪ ‰ s) s9 uρ $uΖ ò2 ü? 

!$ yγ÷Ψ ÏΒ Oπtƒ# u Zπ sΨÉi t/ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊂∈∪  
خذش خةؤةر ظئلعص ) صةرزةنت بئرعلعشتعن ظعبارةت(ظعبراهعمغا ) يةنع صةرعشتعلةر(ظةلحعلعرعمعز 
ةن «: آةلضةن حاغدا، ظذالر   بعز بذ شةهةر ظاهالعسعنع حوقذم هاالك قعلعمعز، ظذنعث ظاهالعسع هةقعقةت

يةنع لذتقا ظوخشاش بعر ياخشع صةيغةمبةر (ظذ شةهةردة لذت بارغذ «:  ظعبراهعم.31دئدع» زالعم ظعدع
بذ شةهةردة «: صةرعشتعلةر ظئيتتع. دئدع» )تذرذؤاتقان شةهةر ظاهالعسعنع قانداقمذ هاالك قععلعسعلةر؟

ذنعث ظوبدان) يةنع لذتنع ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن مأمعنلةرنع (بار آعشعلةرنع بعز  ذنع ؤة ظ  بعلعمعز، ظ
الع  ةقةت ظاي دذرعمعز، ص ة قذتذل علعرعنع ظةلؤةتت قا آعش دعن باش ةس (ظايالع ة هةمنةص دا قةؤمعض آذفرع

 بعزنعث ظةلحعلعرعمعز لذتقا آةلضةن حاغدا، .32»قئلعص هاالك بولغذحعالردعن بولعدذ) بولغانلعقع ظىحىن
سةن «: ةص قايغذردع ؤة يىرعكع سعقعلدع، ظذالر ظئيتتعلذت ظذالرنع قوغداص قااللمايدعغانلعقعدعن ظةنسعر

قورقمعغعن ؤة قايغذرمعغعن، بعز حوقذم سئنع ؤة ظايالعثدعن بألةك آعشعلعرعثنع حوقذم قذتذلدذرعمعز، 
دذ  ذحعالردعن بولع االك بولغ ئلعص ه ذ ق ةقةت ظ دعن .33»ص ث ظعتاظعتع ةهةرنعث ظاهالعسع اهللا نع ذ ش  ب

نعدعغان قةؤم ظىحىن ع حىش .34زالرغا بعز حوقذم ظاسماندعن ظازاب حىشىرعمع حعققانلعقلعرع ظىحىن، ظذ 
ص( رةت قعلع دعن )ظعب دعن(ظذنعث عنعث ظعزلعرع ةهةر خارابعس ةنع ش ةن ) ي اننع هةقعقةت ةن نعش روش

  .35قالدذردذق
صةرعشتعلةرنعث ظالدع بعلةن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظاندعن لذت ظةلةيهعسساالمنعث 

  ةلضةنلعكع توغرعسعدا يئنعغا آ
ةص    اردةم تةل االدعن ي ك اهللا تاظ دعن ظعززةتلع ب ؤة هةممع ع غالع ة قارش االم قةؤمعض ذت ظةلةيهعسس ل

ةؤةتتع        تعلةرنع ظ ىن صةرعش ش ظىح اردةم قعلع ذنعثغا ي يعن، اهللا ظ دعن آئ راهعم  . قعلغان تعلةر ظعب صةرعش
دع  عتعدة آةل ان سىص عغا مئهم االمنعث قئش ذالرن. ظةلةيهعسس ذ ظ ةن  ظ علةر بعل ق نةرس ا اليع ع مئهمانغ



  
  
  
  

 

 558                                                                                               ظةنكةبذتسىرة  ـ 29
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ةر ظعكةنلعكعنع                 . آىتىؤالدع ا قعزعقمعغانلعقعنع آأرىص، ظذالرنعث قانداق ظادةمل ظعبراهعم ظذالرنعث تاماقق
ذالردعن قورقتع. بعلةلمعدع دة ظ ر ياخشع  . آأثلع الع سارةدعن بع ذنع خاتعرجةم قعلعشقا، ظاي صةرعشتعلةر ظ

  . علةن خذش ـ خةؤةر بئرعشكة باشلعدعظوغذل صةرزةنت توغذلعدعغانلعقع ب
دا ظعدع ذنعث يئنع الع ظ ذ خةؤةر يةتكىزىلضةندة ظاي ة سىرة . سارة بذنعثدعن ظةجةبلةندع. ب ذ هةقت ب

ان  ان قعلعنغ ردا تةصسعلع باي ارةت  . هذد ؤة سىرة هعجع ةرزةنت بئرعلعشعدعن ظعب ا ص صةرعشتعلةر ظعبراهعمغ
ذتنعث قةؤمعنع هاالك قعلعش ظىحىن ظةؤةتعلضةنلةر           خذش خةؤةرنع ظئلعص آئلعص، ظذنعثغا ظأزلع          رعنعث ل

ص          ةت قعلع ذالرنع هعداي ث ظ نع، اهللا تاظاالنع ةت بئرعلعش ذالرغا مأهل راهعم ظ ةندة ظعب ةنلعكعنع دئض ظعك
لعدع       قا باش عظة قعلعش ةؤمعنع مذداص ص، ق د قعلع عنع ظىمع تعلةر. قئلعش ةهةر    : صةرعش ذ ش ذم ب ز حوق بع

يةنع لذتقا ظوخشاش بعر  (ظذ شةهةردة لذت بارغذ؟«: ظعبراهعم دئضةن حاغدا ظاهالعسعنع هاالك قعلعمعز
ذ هاالك قععلعسعلةر  دع » )؟ياخشع صةيغةمبةر تذرذؤاتقان شةهةر ظاهالعسعنع قانداقم صةرعشتعلةر . دئ

ةرنع (بذ شةهةردة بار آعشعلةرنع بعز «: ظئيتتع ذنعثغا ظةضةشكةن مأمعنل ذتنع ؤة ظ ةنع ل دان ) ي ظوب
الع بعلعمعز ةقةت ظاي دذرعمعز، ص ة قذتذل دا (، ظذنع ؤة ظذنعث ظايالعدعن باشقا آعشعلةرنع ظةلؤةتت آذفرع

ىن  انلعقع ظىح ةس بولغ ة هةمنةص دذ ) قةؤمعض ذحعالردعن بولع االك بولغ ئلعص ه ال  »ق ذ ظاي ع، ظ  حىنك
ىن ه        كةنلعكع ظىح عغا ياردةملةش ة قعلعش عص لعؤات دعن ظئش عغا، هةددع ذرلذق قعلعش ذالرنعث آذص االك ظ

  . بولغذحعالردعن بولدع
ىرىص آةتتع         ظذالر حعرايلعق ياشالر سىرعتعدة       . ظاندعن صةرعشتعلةر ظعبراهعمنعث يئنعدعن ظايرعلعص ي

ة آأرضةن حاغدا   . بولذص لذت ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آعرعص آةلدع    ذالرنع : لذت ظذالرنع بذ هالةتت ذت ظ ل
 يةنع لذت ظذالرنعث غئمعنع قعلعص ذردع ؤة يىرعكع سعقعلدعقوغداص قااللمايدعغانلعقعدعن ظةنسعرةص قايغ

ةؤمعنعث ظذالرغا زعيانكةشلعك قعلعشعدعن قورقتع          . بئشع قاتتع  ظةضةر  . ظةضةر ظذ ظذالرنع مئهمان قعلسا، ق
ع   عدعن قورقت ئقعلعص قويذش ذالرغا ح ةؤمنعث ظ ةنعال ق ا، ي ان قعلمعس ذالرنع مئهم ذ ظ ذ . ظ ذالرنعث ب ذت ظ ل

ةيت القعلعق ص ةيتتع ه ةنلعكعنع بعلم ةن آةلض ش بعل ة ظع ع: تة نئم ذالر ظئيتت ورقمعغعن ؤة «: ظ ةن ق س
يالعثدعن بألةك آعشعلعرعثنع حوقذم قذتذلدذرعمعز، صةقةت ظذ قئلعص قايغذرمعغعن، بعز حوقذم سئنع ؤة ظا

حىن، ظذالرغا بذ شةهةرنعث ظاهالعسع اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققانلعقلعرع ظى. هاالك بولغذحعالردعن بولعدذ
  . بعز حوقذم ظاسماندعن ظازاب حىشىرعمعز

دع  ذنداق بول ةهؤال مذش ذص   : ظ دعن يذل ةس زئمعن ةهةرلعرعنع ؤة تةؤرةنم ذالرنعث ش ل ظ جعبرعظع
لعدع          أمتىرىص تاش ة دذم آ ذالرنعث ظىستعض دعن ظ ص ظان ئلعص حعقع ة ظ ماننعث قةرعض ذالرنعث . ظاس اهللا ظ

ظذ ساصال تاشالرغا صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا      . الرنع ياغدذردع ظىستعضة ظىستع ـ ظىستعلةص ساصال تاش    
دع  ئلعنغان ظع ة س ةس    . بةلض راق ظةم ة يع دعن ظانح ة زالعملعرع ةهةرلةر مةآك ذ ش عغان  . ظ ذالرنعث ياش اهللا ظ

ةت    ىن قعيام دعغانالر ظىح رةت ظالع ذالرنع ظعب دذردع ؤة ظ ة ظايالن ذ آألعض عق س كعنا ؤة سئس ع صاس ظورنعن
  . عبرةت قعلدعآىنعضعحة ظ

ا دذحار بولعدذ  دذ. ظذالر قعيامةت آىنع ظةث ظةشةددعي ظازابق اال مذنداق دةي : شذنعث ظىحىن اهللا تاظ
 روشةن) يةنع شةهةر خارابعسعنعث ظعزلعرعدعن(ظذنعثدعن ) ظعبرةت قعلعص(حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن 

!) ظع ظةهلع مةآكة (: ةقتة مذنداق دةيدذ   اهللا تاظاال بذ ه    نعشاننع هةقعقةتةن قالدذردذق يةنع ظاشكارا   
  . ))1سعلةر ظذالرنعث يةرلعرعدعن ظةتعضةن ـ ظاخشامدا ظأتىص تذرعسعلةر، سعلةر حىشةنمةمسعلةر؟

  * * * * * * *  
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر138 ــــ 137 سىرة سةففات )1(
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 4’ n< Î) uρ š tô‰ tΒ öΝèδ% s{ r& $Y7 øŠyèä© tΑ$s)sù ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç6 ôã$# ©! $# (#θã_ ö‘$# uρ tΠöθ u‹ø9 $# u½z Fψ $# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø ãΒ ∩⊂∉∪ çνθç/ ¤‹ x6sù ãΜ ßγø? x‹ yz r' sù èπx ô_§9 $# (#θßs t7ô¹ r' sù ’ Îû öΝ ÏδÍ‘# yŠ šÏϑ ÏW≈y_ ∩⊂∠∪  
: ، شذظةيب )صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتذق (ظذالرنعث قئرعندعشع شذظةيبنع ) ظاهالعسعضة(مةديةن 

 آىنعدعن قورقذثالر، يةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعص بعر اهللا غا ظعبادةت قعلعثالر، ظاخعرةت! ظع قةؤمعم«
اتتعق .36دئدع»  صاسات تئرعماثالر -صعتنة  ذالرغا ق ةن ظ  ظذالر شذظةيبنع ظعنكار قعلدع، شذنعث بعل

  .37 دة،ظذالر ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع قئتعص قئلعشتعـزعلزعلة يىزلةندع 
  نع توغرعسعداشذظةيب ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث بايا

دذ      ةؤةر قعلع دعن خ االمنعث ظةهؤالع ذظةيب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ش ع ؤة ص ة بةندعس ذ ظايةتت . اهللا ب
ظذالرنع هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا          . شذظةيب ظأز قةؤمع بولغان مةديةن ظاهالعسعنع ظاضاهالندذردع        

ازاب     ث ظ ع اهللا تاظاالنع ةت آىن قا، قعيام ادةت قعلعش ا ظعب ذص         تاظاالغ ار بول ة دذح ة ؤة غةزعصعض  ـ ظوقذبعتعض
بعر اهللا ظعبادةت قعلعثالر، ظاخعرةت آىنعدعن ! ظع قةؤمعم «: قئلعشتعن قورقذشقا بذيرذص مذنداق دئدع    

اثالر  عتنة ـ صاسات تئرعم ذنحعلعق قعلعص ص دة بذزغ ةر يىزع ةر يىزعدة     »قورقذثالر، ي  شذظةيب ظذالرنع ي
ذم قعلعشتعن توستع     بذزغذنحعلعق قعلعشقا هةرعكةت قعل . عص صعتنة ـ صاسات تئرعشتعن، زئمعن ظةهلعضة زذل

  . حىنكع، ظذالر ظألحةمنع، تارازعنع آةم تذتاتتع، آعشعلةرنعث يولعنع توسذص بذالثحعلعق قعالتتع
اهللا ظذالرنع  . ظذالرنعث اهللا تاظاالغا آذصذرلذق قعلغانلعقع ؤة صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن    

بعر ظاؤاز بعلةن تةث ظذالرنعث يذرتلعرعنع ناهايعتع آىحلىك بعر زعلزعلة    .  ظاؤاز بعلةن هاالك قعلدع   قاتتعق
ةتتع  الص آ دع      . قاص عص قال ا قاصلعش رع ظئغعزلعرعغ ذالرنعث يىرةآلع ةن ظ اؤاز بعل اتتعق ظ ةتلعك  . ق ذ دةهش ب

  . آىننعث ظازابع ظذالرنعث جانلعرعنع تةنلعرعدعن جذدا قعلدع
ةن  ذ هةقعقةت دع    ظ ازابع ظع ث ظ ر آىننع ىك بع ذظةرا     .  بىي ذد ؤة ش ةظراف، ه ع ظ ذالرنعث قعسسعس ظ

دذ   . سىرعلعرعدة آةث داظعرعدة سأزلةندع    تعص : اهللا تاظاال مذنداق دةي ئتع قئ ذرغان ص دة ظولت ذالر ظأيلعرع ظ
  . قئلعشتع

ةتادة ذ : ق ألىص ش ذالر ظ تعص قئلعشتع ظ ئتع قئ دع ص قعالر. ، دئ ةزعلعرع  : باش ذالرنعث ب ةزعلعرعنعث ظ ب
  . ، دئدعظىستعضة يعقعلغان صئتع قئتعص قئلعشتع

 * * * * * * *  
 # YŠ$tã uρ (# yŠθßϑ rO uρ ‰ s% uρ š̈t7 ¨? Νà6s9 ÏiΒ öΝ ÎγÏΨ Å6≈ |¡¨Β ( š̈ y— uρ ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ n=≈ uΗ ùår& 

öΝ èδ£‰ |Á sù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# (#θçΡ% x.uρ tÎ ÅÇ ö7tF ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ šχρã≈ s% uρ šχ öθtã ö Ïùuρ š∅≈ yϑ≈ yδ uρ ( ô‰ s)s9 uρ Ν èδ u!% y` 

4 y›θ–Β ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ (#ρã y9ò6 tFó™$$ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $tΒ uρ (#θçΡ%x. šÉ) Î7≈y™ ∩⊂∪ ˆξä3sù $ tΡõ‹ s{r& Ïµ Î6/Ρ x‹ Î/ ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù 

ô̈Β $uΖ ù= y™ ö‘ r& Ïµ ø‹n= tã $Y6 Ï¹% tn Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β çµø? x‹s{ r& èπ ysøŠ ¢Á9 $# Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β $sΨ ø |¡yz ÏµÎ/ š⇓ ö‘ F{$# Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ 

ô̈Β $ sΨø% uøî r& 4 $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# óΟ ßγ yϑ Ï= øà u‹Ï9 Å3≈ s9 uρ (# ûθçΡ% Ÿ2 óΟ ßγ|¡ àΡr& šχθßϑ Ï= øà tƒ ∩⊆⊃∪  
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ةمذدنع  ادنع ؤة س دذق (ظ االك قعل ة (، )ه ةهلع مةآك ع ظ ذالرنعث !) ظ ةن ظ ة هةقعقةت سعلةرض
نعث هاالك بولغانلعقع مةلذم بولدع، شةيتان ظذالرغا تذرالغذ جايلعرعدعن ظذالر) هعجازدعكع، يةمةندعكع(
ظةمةللعرعنع حعرايلعق آأرسةتتع، ظذالرنع توغرا يولدعن توستع، ) آذقرعدعن ؤة ضذناهالردعن ظعبارةت (

 .38)لئكعن ظذالر تةآةببذرلذق يىزعسعدعن ظةقلعنع جايعدا ظعشلةتمعدع (ظذالر ظةقعل ظعضعلعرع ظعدع 
هاماننع ) ظذنعث زذلذمدا ياردةمحع بولغان ؤةزعرع(قارذننع، صعرظةؤننع ؤة ) غذننعسع نذرع دةصـدذنيا (
دذق ( االك قعل دا )ه ذالر زئمعن دع، ظ ئلعص آةل ةرنع ظ ةن مأجعزعل ذالرغا روش ا ظ عزآع، مذس ، شىبهعس

، )يةنع اهللا غا ظعبادةت قعلعشتعن، صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعشتعن بويذنتاؤلعق قعلدع(حوثحعلعق قعلدع 
ذالر  ازابعمعزدعن (ظ دع) ظ ئحعص آئتةلمع ذناهكارالرنعث (.39ق ذ ض ةيلعدعن ) ب ذناهع تىص ةربعرعنع ض ه

دع،  االك قعل اؤذش ه اتتعق ت ذالرنعث بةزعسعنع ق دذردذق، ظ اش ياغ ذالرنعث بةزعسعضة ت دذق، ظ جازالع
غةرق ) سذدا(ع يةرضة يذتقذزدذق، ظذالرنعث بةزعسعن)  مىلكع بعلةن قوشذصـمال (ظذالرنعث بةزعسعنع 

  .40قعلدذق، اهللا ظذالرغا زذلذم قعلمعدع، لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع
  صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان قةؤملةرنع هاالك قعلغانلعقنعث بايانع توغرعسعدا

ازاب     ىك ظ ةر تىرل ةرنع ه ان ظىممةتل ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ة شذ ص ةردة ظةن ذ ظايةتل ةن اهللا ب  بعل
ةردع   ةؤةر ب دة خ انلعقع هةققع داق يوقاتق دع . قان ام ظال ذالردعن ظعنتعق ةؤمع  . اهللا ظ االمنعث ق ذد ظةلةيهعسس ه

  . ظاد، يةمةن يذرتلعرعنعث هةزرمةؤت دئضةن جايغا تةؤة ظةهقاف دئضةن شةهةردة ظولتذراقالشقان ظعدع
ئقعن ب    ا ي ة ؤادعلعرعغ ةمذد مةآك ةؤمع س االمنعث ق العه ظةلةيهعسس ةردة   س ةن ي ر دئض ان هعجع ولغ

ذالرنعث  . ظولتذراقالشقان ظعدع ةتتع ؤة ظ دةك بعل ةؤمنعث تذرالغذ جايلعرعنع بةش قول ذ ظعككع ق ةر ظ ظةرةبل
  . يذرتلعرعدعن آأص ظأتةتتع

دع   ع ظع ذحلعرعنعث ظعضعس ذن ظاحق ةزعنعلعرعنعث نذرغ ث، خ أص بايلعقنع ا، آ ارذن بولس عرظةؤن . ق ص
االمن  ا ظةلةيهعسس ا، مذس دع بولس دا معسعرنعث صادعشاهع ظع ان  . عث زامانع رع هام ذنعث ؤةزع عرظةؤن ؤة ظ ص

  . قعبتع قةبعلعسعدعن بولذص، ظذالر اهللا تاظاالنع ؤة صةيغةمبعرع مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغان ظعدع
) ةيلعدعن جازالعدذق ) بذ ضذناهكارالرنعث ذناهع تىص ةنع بذالرنعث هةر بعرعضة     هةر بعرعنع ض  ي

اد قةؤمعدذر     ظذالرنعث بةزعسعضة تاش ياغدذردذق اسعب جازا بئرعلدع    مذن ةنع تاش ياغدذرذلغانالر ظ .  ي
  . دئضةن ظعدع» ؟آعم بعزدعن آىحلىك«: حىنكع، ظذالر

ئلعص       ذرذص آ لعرعنع ظذح ث تاش ةر يىزعنع ص، ي وران حعقع وغذق ب ايعتع س عددةتلعك ناه ذالرغا ش ظ
دذردع ذالرنعث ظىستعضة ياغ ذال. ظ وران ظ ةتتعب ذص آئت دعن يذل ةر يىزع ذص . رنع ي ادةمنع يذل رةر ظ ذالردعن بع ظ

عنع       الص، بئش ص تاش أؤةن قعلع عنع ت دعن بئش أتىرىص ظان ة آ ماننعث قةرعض ةردعن ظاس ذنع ي ة ظ آةتس
  .ضويا ظذالرنعث تةنلعرع قومذرذؤئتعلضةن خورما آأتةآلعرعدةك باشسعز هالةتتة قئلعشتع. ظعزعؤةتةتتع
 اؤذش هاالك قعلدع ظذالرنعث بةزعسع ق اآعت     .  ظذالر سةمذد قةؤمعدذر   اتتعق ت ظذالرغا دةلعل ـ ص

ة شذ     . آأرسعتعلدع تعن ظةن ة تاش ع بويعح ةص قعلغعن ذرذص تةل ىز ت ذ ي العه ظةلةيهعسساالمدعن يىزم ذالر س ظ
ذرذص   . تأضة حعقعرعلعص ظذالرغا مأجعزة قعلعص آأرسعتعلدع    ذالر مذشذنداق شانلعق مأجعزعنع آأرىص ت ظ

ؤةردع  ظعم ذرلذقنع داؤام قعلع عيلعقنع، آذص ةلكع، ظاس تعن ب ةيغةمبعرع  . ان ظئيتماس ث ص ذالر اهللا تاظاالنع ظ
ظذالرنع يذرتتعن قوغالص حعقعرعمعز، حالما ـ آئسةك   . سالعهقا ؤة ظذنعثغا ظعمان ظئيتقانالرغا تةهدعت سالدع

ذتتع   ز دةص قورق ا     . قعلعمع ذالرنعث ظ ئلعص ظ اؤذش آ ر ت اتتعق بع دعن ق ةتلعرعنع ظان ؤازلعرعنع ؤة هةرعك
  . جعمعقتذرعؤةتتع
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 يةرضة يذتقذزدذق) مال ـ مىلكع بعلةن قوشذص (ظذالرنعث بةزعسعنع   ظذ قارذن بولذص، حئكعدعن 
تع دع. ظاش ذم قعل قعالرغا زذل تع. باش ةن قارشعالش ةق بعل دع . ه عيلعق قعل ارعغا ظاس ةك صةرؤةردعض . يىآس

التعس         . اثدع زئمعندا تةآةببذرلذق قعلعص غادعيعص م   أزعنع ق ظذ ظأزعحة خذشال بولذص، ظأزعحة غادعيعص، ظ
اد قعلدع . حاغلعدع  ة نةرسعدعن ظىستىن دةص ظئتعق أزعنع هةمم مئثعش ـ تذرذشعدا تولعمذ هاآاؤذرلذق     . ظ
دع ذزدع    . قعل ة يذتق ةن قوشذص يةرض أيع بعل ذنع ظ ةن اهللا ظ ذنعث بعل ة   . ش ذ هالةتت عحة ش ةت آىنعض ذ قعيام ظ

  . تذرعدذيةرضة حأآىص 
 غةرق قعلدذق) سذدا(ظذالرنعث بةزعسعنع ظذ صعرظةؤن، ؤةزعرع هامان ؤة ظذ ظعككعسعنعث بارلعق 

ظذالردعن خةؤةر بةرضعدةك بعرةر آعشع قذتذلذص       . لعكتة سذغا غةرق قعلعندع   ظةتعضةنقوشذنع بولذص، ظذالر    
 )الر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدعلئكعن ظذ(اهللا ظذالرغا زذلذم قعلمعدع ظذالرنع جازاالشتا . قالمعدع

  .يةنع اهللا صةقةت ظذالرغا ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا قارعتا مذؤاصعق جازا بةردع
 * * * * * * *  

 ã≅ sW tΒ šÏ% ©!$# (#ρä‹ sƒ ªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sV yϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yèø9 $# ôN x‹sƒ ªB $# $[F÷ t/ ( ¨β Î) uρ 

š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ ç6 ø9$# àM øŠt7 s9 ÏNθç6x6Ζ yèø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊆⊇∪ ¨βÎ) ©! $# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ  ÏΒ & ó x« 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# ãΛÅ6ys ø9$# ∩⊆⊄∪ y7 ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# $ yγç/ Î ôØnΣ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ( $ tΒ uρ !$yγ è= É)÷è tƒ ωÎ) 

tβθßϑ Ï=≈ yèø9 $# ∩⊆⊂∪  
ذ ذص ب ع قوي العغا اهللا ن أي ياسعغان ظأمىحىآنعث معس ذد قعلعؤالغانالرنعث معسالع ظ تالرنع مةب

ايدذ  عق (ظوخش ذنع ظعسس أيع ظ ث ظ ةنع ظأمىحىآنع ذالرنعث -ي دةك، ظ وغذقتعن قوغدعيالمعغان  س
ذؤاتقان بذت  ايدا حوقذن داق ص ذالرغا هئحقان ذ ظ دذ ـلعرعم ان يةتكىزةلمةي اجعزع ) زعي ةث ظ ةرنعث ظ ، ظأيل
 اهللا ظذالر اهللا .41)بذتالرغا حوقذنمايتتع(بعلسة ظعدع ) بذ هةقعقةتنع (ظةضةر ظذالر . عدذرظأمىحىآنعث ظأي

 .42نع تاشالص ظعبادةت قعلعؤاتقان نةرسعنع ظوبدان بعلعدذ، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
ان قعلغان بذ تةمسعللةرنع صةقةت باي) قذرظاندا ظذالرنعث زئهنعغا يئقعنالشتذرذش ظىحىن(بعز ظعنسانالرغا 

  .43ظالعمالرال حىشعنةلةيدذ
  مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنع ظأمىحىآنعث تورعغا ظوخشعتعش توغرعسعدا 

بذ معسالنع اهللا تاظاال مذشرعكالرغا، ظذالرنعث اهللا تاظاالنع قويذص بذتالرنع ظعاله قعلعؤالغانلعقلعرع،           
د قعل ق ظىمع اردةم ؤة رعزع ذتالردعن ي عؤالعدعغانلعقلعرع ب ذالرغا يئصعش ةردة ظ ر آىنل دعغانلعقلعرع، ظئغع ع

ةتتع   ص آأرس ال قعلع ىن معس اش     . ظىح ا ظوخش ث تورعغ تة ظأمىحىآنع ع بئرعش ذالرنعث آىتكعنعن ذتلعرع ظ ب
ظذنعثغا حوقذنغان آعشع    . ظذالرنعث ظةنة شذ ظعالهلعرع هئح نةرسعضة ظعضة ظةمةستذر         . ظاجعز ؤة زةظعصتذر  

ةقةت ظأمىحى ايدذ  ص ة ظوخش علغان آعشعض ا ظئس ث تورعغ ةظةت   . آنع ة مةنص دعن قعلح ةن ظذنعث ذ هةقعقةت ظ
ذد قعلعؤالمايتتع             . ظااللمايدذ . ظةضةر مذشرعكالر بذ ظةهؤالعنع بعلسة ظعدع، اهللا تاظاالنع قويذص بذتالرنع مةب

د   ذنعث ظةآسعحة بولع ةهؤالع دةل ب دعن ظعشةنضةن مذسذلماننعث ظ ا حعن دعلع ا . ذاهللا تاظاالغ ذ اهللا تاظاالغ ظ
دذ      ةرنع قعلع ع ظةمةلل عص ياخش ةرعظةتكة ظةضعش ذرذص، ش عنعص ت ذختعلعقعدعن   . ظعش ث ؤة ص ذ حع ظ

  . سذنمايدعغان، مةهكةم تذتقعغا ظئسعلعؤالغان بولعدذ
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رعكنع         ةن مذش ئرعك آةلتىرض ة ش ان ؤة ظأزعض ادةت قعلغ قعغا ظعب دعن باش اال ظأزع دعن اهللا تاظ ظان
اهللا ظذالرنعث قانداق ظةمةللةرنع قعلعؤاتقانلعقلعرعنع، اهللا تاظاالغا نئمعلةرنع   :  دةيدذ ظاضاهالندذرذص مذنداق 

دذ دان بعلع انلعقلعرعنع ظوب ئرعك قعلعؤاتق دذ . ش ازا بئرع ا ج ذناهلعرعغا يارعش ذالرغا ض عدة ظ اهللا . آةلضىس
  . هةممة نةرسعنع بعلعص تذرغذحعدذر. هةقعقةتةن هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

بايان قعلغان بذ تةمسعللةرنع ) قذرظاندا ظذالرنعث زئهنعغا يئقعنالشتذرذش ظىحىن(ز ظعنسانالرغا بع
عنةلةيدذ  العمالرال حىش ةقةت ظ ةن    ص ة يةتك قان ؤة آامالةتك دا توش ةقةت ظعلعم عللةرنع ص ذ تةمس ةنع ب  ي

  . ظالعمالرال حىشعنةلةيدذ ؤة صعكعر يىرضىزةلةيدذ
ع     ةمر ظعبن ةم، ظ ع ظةبذهات دذ   ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذررةنعث مذن ث : م اهللا تاظاالنع

العدذ   ذغا س ع قايغ ذ مئن ام، ظ ةتنع ظذحراتس رةر ظاي عنةلمةيدعغان بع ةن حىش دعن م ةن . آعتابع ع، م حىنك
ذالرنعث زئهنعغا يئقعنالشتذرذش ظىحىن (بعز ظعنسانالرغا : هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث   دا ظ ان ) قذرظان باي

  .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعمتةمسعللةرنع صةقةت ظالعمالرال حىشعنةلةيدذقعلغان بذ 
 * * * * * * *  

 t, n= yz ª!$# ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩⊆⊆∪ ã≅ ø? $# !$tΒ z Çrρé& 
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اهللا نعث بعرلعكعنع (اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةق ياراتتع، هةقعقةتةن بذنعثدا مأمعنلةر ظىحىن 

تعالؤةت ) يةنع قذرظاننع(ساثا ؤةهيع قعلعنغان آعتابنع !) ظع مذهةممةد (.44دةلعل بار) آأرسعتعدعغان
ذناهالردعن ) تةظدعل ظةرآان بعلةن (قعلغعن، نامازنع  ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ض

تقان اظذلذغدذر، اهللا قعلعؤ) يةنع ظذنعثدعن باشقا هةممة ظعبادةتتعن(توسعدذ، اهللا نع ياد ظئتعش هةممعدعن 
  .45شعثالرنع بعلعص تذرعدذظع) هةممة(

اراتتع                    . اهللا بذ ظايةتتة ظأزعنعث بىيىك قذدرعتعدعن خةؤةر قعلعدذ، ظذ ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةق ي
اراتقعنع يوق           ادةم ظأزعنعث ظةمةلعضة يارعشا مذآاصاتلعنعشع        : يةنع بعكارغعال، ظويذنحذق قعلعص ي هةر ظ

اراتتع))1ظىحىن  ا   يامانلعق قعلغ ) اهللا(.  ي اراص جازااليدذ، ياخشعلعق قعلغانالرغ انالرنع قعلمعشلعرعغا ق
  . ))2حعرايلعق مذآاصات بئرعدذ

 ىن ةر ظىح دا مأمعنل ةن بذنعث عتعدعغان(هةقعقةت ع آأرس ار) اهللا نعث بعرلعكعن ةنع دةلعل ب  ي
ذالرنع يا     انلعقعنع، ظ أزع ياراتق ةنها ظ ذقاتالرنع ت ث مةخل ة اهللا تاظاالنع دا ظةلؤةتت دارة بذنعث ذز ظع لغ

  . قعلعدعغانلعقعنع، ظأزعنعث تةنها ظعاله ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان روشةن دةلعل بار
  تةبلعغ قعلعشقا، قذرظان ظوقذشقا ؤة نامازنع ظادا قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

ذيرذدع      كة ب انالرغا يةتكىزىش ذنع ظعنس قا ؤة ظ ذرظان ظوقذش ةرنع ق ةيغةمبعرعنع ؤة مأمعنل اهللا ص
ظوقذغعن، ناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ضذناهالردعن توسعدذ، ) تةظدعل ظةرآان بعلةن(نع ناماز

ادةتتعن (اهللا نع ياد ظئتعش هةممعدعن  ة ظعب دذر ) يةنع ظذنعثدعن باشقا هةمم ةنع ناماز قةبعه    ظذلذغ  ي
                                                 

  .  ـ ظايةت15 سىرة تاها )1(
  .  ـ ظايةت31 سىرة نةجم )2(
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ظذنع داؤاملعق ظوقذش     . ظعشالرنع ؤة ضذناهالرنع تاشلعتعشتعن ظعبارةت ظعككع نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ         
  . شذ يامان ظعشالرنع تاشالشقا ظئلعص بارعدذ

ادةم              هذرةي ظعمام ظةهمةد، ظةبذ    رة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، بعر ظ
ئلعص    عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن آئح «: ص االنع هةقعقةت ا     ص اث ظاتس دذ، ت از ظوقذي دة نام ع

ق   دذ ظوغرعلع االم   »قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص تعن       «:  دئض ان ظعش ةن دةؤاتق دا س ذنع يئقعن از ظ نام
  . ناماز ظوقذش اهللا تاظاالنع ياد ظئتعشتعن ظعبارةتتذر، ظذ بعر ظذلذغ بذرحتذر. دئدع» حوقذم توسعدذ

دذ   داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ دعن : ش تعش هةممع اد ظئ ع ي قا (اهللا ن دعن باش ةنع ظذنعث ة ي هةمم
ىر           ظذلذغدذر) ظعبادةتتعن اد ظئتعش نامازدعنمذ بىيىآت ان ظعشعثالرنع .  يةنع اهللا تاظاالنع ي اهللا قعلعؤاتق

  .  يةنع جعمع ظعشلعرعثالرنع ؤة سأزلعرعثالرنع بعلعص تذرعدذبعلعص تذرعدذ
 دئضةن ظايعتع ذناماز هةقعقةتةن قةبعه ظعشالردعن ؤة ضذناهالردعن توسعد: ظةبذظالعية اهللا تاظاالنعث

دذ داق دةي دة مذن ارد«: هةققع لةت ب ىح خعس ةن ظ ازدا هةقعقةت لةت ذنام رةر خعس لةتلةردعن بع ذ خعس ر، ب
تذر        از ظةمةس از ـ نام داق نام ةر قان علمعغان ه لةتلةر. تئص ذ خعس اد  : ب االنع ي ذش ؤة اهللا تاظ ظعخالس، قورق

 يامان  عدعغان قعلعص،   اهللا تاظاالدعن قورق  ،دذظعخالس ظعنساننع ياخشع ظعشقا بذيرذي       . ظئتعشتعن ظعبارةتتذر 
عدذ  تعن توس ذر     . ظعش تعن ظعبارةتت ذرظان ظوقذش تعش، ق اد ظئ االنع ي علعققا   . اهللا تاظ اننع ياخش ذرظان ظعنس ق

دذ عدذ . بذيرذي تعن توس ان ظعش دذ  . يام داق دةي ارع مذن ةؤن ظةنس ع ظ دا   : ظعبن ذرغان حاغ ازدا ت ةن نام س
ذرغان بول دة ت ةن سئنع قةبع ياخشعلعقنعث ظعحع از هةقعقةت ذناهالردعن توستع عسةن، نام . ه ظعشالردعن ؤة ض

  . سئنعث نامازدا تذرذص اهللا تاظاالنع ياد ظئتعشعث هةممعدعن ظذلذغدذر
 * * * * * * *  
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ظةهلع آعتاب بعلةن صةقةت ظةث حعرايلعق رةؤعشتة مذنازعرعلعشعثالر، ظذالرنعث ظعحعدعكع زذلذم 

بذنعثدعن ) ذش قعلغذحعالر ؤة فعدعية بئرعشتعن باش تارتقذحعالريةنع سعلةرضة قارشع ظذر(قعلغذحعالر 
ان «مذستةسنا، ظئيتعثالرآع،  ا ظعم بعزضة نازعل قعلعنغان آعتابقا ؤة سعلةرضة نازعل قعلعنغان آعتابق

  .46»ظئيتتذق، سعلةرنعث ظعالهعثالر ؤة بعزنعث ظعالهعمعز بعردذر، بعز اهللا غا بويسذنغذحعالرمعز
  بعلةن مذنازعرعلعشعش توغرعسعداظةهلع آعتاب 

ع  ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنعثغا      : ب ا، ظ رادة قعلس نع ظع ويلعنعص بئقعش دا ظ ع دعن ابتعن آعمك ةهلع آعت ظ
دذ،    ةص قعلعنع ش تةل ذنازعرة قعلع تة م ق رةؤعش ةث حعرايلع ةن ظ ذنعث بعل ىن ظ دذرذش ظىح عر قال تةس

ةنلعكتذر دذ  . دئض داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا  صةرؤةر: اهللا تاظ ارعثنعث يولعغ ا (دعض الم دعنعغ ةنع ظعس ) ي
ذالر             ن، ظ ةن دةؤةت قعلغع عهةت بعل ع ؤةز ـ نةس لذبتا ياخش ةتلعك ظذس ةتحعلعك (هئكم ةنع مذخالعص ي

ذحعالر كعن  ) قعلغ تة مذنازعرعلةش ق رةؤعش ةن حعرايلع ارذن   ))1بعل ةن ه ا بعل اال مذس  اهللا تاظ
ظذنعثغا  : ةتكةن حاغدا ظذ ظعككعسعضة مذنداق دئدع    ظةلةيهعسساالمالرنع صعرظةؤنضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤ    

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع125 سىرة نةهل )1(
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اآع      ) هةددعدعن ظاشقانلعقعنعث ظاقعؤعتعدعن   (يذمشاق سأز قعلعثالر، ظذ ؤةز ـ نةسعهةتنع قوبذل قعلعشع ي
  . ))1قورقذشع مذمكعن

ظذالرنعث ظعحعدعكع زذلذم قعلغذحعالر بذنعثدعن مذستةسنا ،يةنع هةقعقةتتعن بذرذلذص آةتكةنلةر 
دعن        روش انالر بذنعث انلعق قعلغ قانالر، يوغ ةن قارشعالش ةق بعل انالر، ه ذققا ماثغ دعن ظازغذنل ةن يول

دذ . مذستةسنادذر ا يأتكعلع دا حعرايلعق مذنازعرعلعشعشتعن قامحعغ ذ حاغ ة . ب ذالرنع توسذش، هةقعقةتك ظ
دذ   ذرذش ظئحعلع ذالرغا قارشع ظ ىن ظ ذرذش ظىح اال  . قايت ةتلعك اهللا تاظ دذغالعب ؤة جةالل داق دةي ز : مذن بع

انالر           ة، ظعنس ةن بعلل ذالر بعل ذق ؤة ظ ةن ظةؤةتت ةر بعل ةن مأجعزعل ةيغةمبةرلعرعمعزنع روش ةن ص هةقعقةت
ىردذق ذننع حىش ابنع، قان ذن دةص، آعت ا قعلس ةتنع بةرص ذق، . ظادال أمىرنع ياراتت ذرذش (ت أمىردعن ظ ت

أ  ) قوراللعرع ياسعلعدعغانلعقع ظىحىن ز ظعحعضة ظالغان، تأمىردة ظعنسانالر ظىحىن      تأمىر آىح ـ قذؤؤةتنع ظ
ار   ةظةتلةر ب ذن مةنص ذرذص   . نذرغ ةي ت ع آأرم لعتعص (اهللا، اهللا ن ع ظعش ا ؤة ) قورالالرن اهللا تاظاالغ

ةنلةرنع بعلعش    اردةم بةرض ة ي ذم قعلعش (صةيغةمبةرلعرعض ىن ) مةل اراتتع (ظىح أمىرنع ي ةن )ت ، اهللا هةقعقةت
نعث آعتابعغا قارشعلعق قعلغانالرنع قعلعح        اهللا بعزنع اهللا     : مذنداق دةيدذ  جابعر   ))2آىحلىآتىر، غالعبتذر 

  . بعلةن حئصعشعمعزغا ظةمعر قعلدع
ع ان «: ظئيتعثالرآ ا ظعم ان آعتابق ل قعلعنغ ة نازع ا ؤة سعلةرض ان آعتابق ل قعلعنغ ة نازع بعزض
ةيدعغان نةرسعلةرنع خةؤةر     يةنع ظةضةر ظةهلع آعتاب بعز راستلعقعنعمذ، يالغانلعقعنعمذ بعلم         »ظئيتتذق

ظذنع تةستعقمذ   . حىنكع، ظذ هةق بولذشع مذمكعن     . قعلسا، بعز بذنع ظعنكار قعلعشقا جىرظةت قعاللمايمعز       
ايمعز ذ باتعل بولذشعمذ مذمكعن . قعلم ان   . حىنكع، ظ ذنعث ظاسماندعن نازعل بولغ ذنعثغا، ظ ز ظ ئكعن بع ل

لعق   ذرمعالنغان بولماس ةن ؤة ب ع، ظأزضةرتعلض ان     بولذش تة ظعم ذمعي رةؤعش تا، ظوم ان ظاساس ةرت قعلعنغ ع ش
  . آةلتىرعمعز

ذخارع ظةبذ ام ب ذرةيظعم دذ ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةهلع : رة رةزعيةلاله ظ
ع        عر قعالتت ةن تةصس ع بعل ةرةب تعل ة ظ الم ظةهلعض ذنع ظعس ذص، ظ ةن ظوق ع بعل ع تعل ةؤراتنع ظعبران اب ت . آعت

قعلماثالر، ظذالرنع ظعنكارمذ قعلماثالر،       ظةهلع آعتابنع تةستعق    «: هعسساالم مذنداق دئدع  صةيغةمبةر ظةلةي 
ا ظعمان                بعز اهللا تاظاالغا   ظئيتعثالرآع؛   ا ؤة سعلةرضة نازعل قعلعنغان آعتابق ، بعزضة نازعل قعلعنغان آعتابق

  . »غا بويسذنغذحعالرمعزبعز اهللا تاظاال. ظئيتتذق، سعلةرنعث ظعالهعثالر ؤة بعزنعث ظعالهعمعز بعردذر
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع ظابباسنعث مذن ذخارع، ظعبن ام ب االم : ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ة            ئح نةرس ذنع ه علةر ظ ا، س ع تذرس ةث يئث ابعثالر ظ علةرنعث آعت ان س ل قعلعنغ ة نازع ارقعلعق سعلةرض ظ
ابتعن مةسعلة سورايسعلةر؟      ظارعلعشعص قالمعغان ساص هالةتتة ظوقذيدعغان تذرساثالر، قا    نداقمذ ظةهلع آعت

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن سعلةرضة ظةهلع آعتاب توغرذلذق سأزلةص بةرضةن، ظذالر اهللا تاظاالنعث            
ةرتتع ابعنع ظأزض ىزدع. آعت ةرتعش آعرض ذنعثغا ظأزض ذنع   . ظ زعص ظ ةن يئ وللعرع بعل أز ق ابنع ظ ذالر آعت ظ

بعلعثالرآع،  .  بذ اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن نازعل قعلعنغان آعتاب دئيعشتع       ظازغعنا صذلغا سئتعش ظىحىن     
سعلةرضة آةلضةن ظعلعم سعلةرنع ظذالردعن مةسعلة سوراشتعن توسمعدعمذ؟ اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع،       

  . ظذالردعن بعرمذ ظادةمنعث سعلةرضة نازعل قعلعنغان آعتابتعن مةسعلة سورعغانلعقعنع آأرمعدذق
مام بذخارع، هذمةيد ظعبنع ظابدذراهماننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، مةن مةدعنعدة                   ظع

دعم        أزلةؤاتقانلعقعنع ظاثلع ة س ذرةيش آعشعلعرعض ة ق ر قانح ةنعث بع ةهبارنع   . مذظاؤعي ةظب ظ ة، آ مذظاؤعي

                                                 
  .  ـ ظايةت44 سىرة تاها )1(
  .  ـ ظايةت25 سىرة هةدعد )2(
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اتتع    داق دةؤات ئلعص مذن ا ظ أ      : تعلغ وغرا س ةث ت دة ظ ث ظعحع ةهلع آعتابنع ةهبار ظ ةظب ظ زلةيدعغانالردعن آ
اآع يالغان سأزلعضةنلعكعنع تةآشىرىشعمعز آئرةك            مةن  . بولسعمذ، شذنداق تذرذقلذق بعز ظذنعث راست ي

دا ظذنعثدعن يالغان سأز سادعر      : مذنداق دةص قارايمةن ) يةنع ظعبنع آةسعر  ( تعل جةهةتتة مةقسةتسعز هال
وي   . بولعدذ ابالردا آعرضىزىؤئتعلضةن     حىنكع، ظذ ساماؤع آعتابالردعن ظذنع توغرا دةص ظ الص سأزلةيدذ، ظذ آعت

اردذر  انالر ب ذن يالغ ة    . نذرغ ىك ظىممةتك ذ بىي دعن ب ع ظعحع ذالرنعث معللعت ع، ظ الم  (حىنك ةنع ظعس ي
  . ظوخشاش، آعتابلعرعنع صعششعق يادقا بعلعدعغان قارعالر يوق ظعدع) ظىممعتعضة

ان ؤة ظعسالم ظىممعتعنعث ظعحعدة قذرظان ؤة     ظعسالم دعنعنعث دذنياغا آةلضعنعضة ظانحة ظذزذن بولمعغ    
ظذنع  . هةدعسنع صعششعق يادقا بعلعدعغان قارعالر تذرذقلذق، نذرغذن هةدعسلةر يالغاندعن توقذص حعقعلدع           

ث      ع ظأزعنع ر آعش ةر بع ةن ه م بةرض اهةدة اهللا ظعلع ذ س دذ ؤة ب االال بعلع ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي ةقةت غالع ص
  .مةدهعية ؤة ضىزةل ماختاشالر اهللا تاظاالغا مةنسذصتذر. علعدذظعقتعدارع يةتكةن رةؤعشتة ب

 * * * * * * *  
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ةد( ع مذهةمم ذنعثدةك !) ظ دةك(ش ل قعلغان اب نازع ة آعت ةندعن ظعلضعرعكعلةرض ةنع س ) ي

اب  اثعمذ آعت ذرظان (س ةنع ق ةنلةر ) ي اب بةرض ز آعت دذق، بع ل قعل ذدعيال (نازع ةنع يةه  ر،ي
اراالر ذالردعن ) ناس ار، ب عنعدعغانالر ب ذرظانغا ظعش ن ق عدعن (دع ة ظاهالعس ةنع مةآك ذرظانغا ) ي ذ ق م
عنعد دذظعش ار قعلع عرالرال ظعنك ةقةت آاص ةتلعرعمعزنع ص ث ظاي ار، بعزنع ةن .47عغانالر ب عرع س  ظعلض

ةيتتعث،  نعمذ بعلم ةت يئزعش ةيتتعث، خ نع بعلم اب ظوقذش ةت (آعت ذغان، خ اب ظوق ةن آعت ذبادا س م
اث  دعغان بولس ذمانلعناتتع ) يازع ذم ض ذحعالر حوق ع تذرغ ة قارش دا هةقق ذ حاغ ةس .48ظ داق ظةم  ظذن

ة( ةسي دةك ظةم ذمان قعلغان الر ض ش زالعم دة )نع ظع ةنلةرنعث آأثىللعرع م بئرعلض ذرظان ظعلع ، ق
  .49ساقالنغان روشةن ظايةتلةردذر، بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع صةقةت زالعمالرال ظعنكار قعلعدذ

  قذرظاننعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن نازعل بولغانلعقع ؤة ظذنعث دةلعلع توغرعسعدا 
ةر ع ج دذظعبن داق دةي ةد: عر مذن ع مذهةمم اال، ظ ة  ! اهللا تاظ عرعكع صةيغةمبةرلةرض ةندعن ظعلض س

دع  دذق، دئ ابنع نازعل قعل ذ آعت زدةك، ساثعمذ ب ابالرنع نازعل قعلغعنعمع ذ سأزع . آعت ظعبنع جةرعرنعث ب
  . ظذنعث ظايةت بعلةن بولغان مذناسعؤعتع ؤة باغلعنعشع مذناسعصتذر. ياخشع ظئيتعلغاندذر

ز آ ةنلةردعن بع اب بةرض اراالر (عت ذدعيالر، ناس ةنع يةه ار ) ي عنعدعغانالر ب ذرظانغا ظعش ةنع ق  ي
يةهذدعي ؤة ناساراالرنعث زئرةك ظألعمالعرعدعن ظذ آعتابنع قوبذل قعلعدعغان ؤة ظذنع تئضعشلعك رةؤعشتة              

ار  دعغانالر ب ال     . ظوقذي ة ظوخشاش ذ ظعككعسعض ع ؤة ب ةلمان فارعس االم، س ع س دذلاله ظعبن عك  ظاب ذنعث تعص ر ب
  . معسالعدذر
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 ار ذرظانغا ظعشعنعدعغانالر ب ةنع قذرةيش ؤة باشقا ظةرةبلةردعنمذ ظعشعنعدعغانالر            بذالردعنمذ ق  ي
دذ بار،   عرالرال ظعنكار قعلع ةقةت آاص ةقةت     بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ص ةتلعرعنع ص ةنع اهللا تاظاالنعث ظاي  ي

ذر     ذياش ن ذرعدعغان، ق ةن يوش ل بعل ةقنع باتع ار    ه عال ظعنك دعغان آعش كة ظورذنع ةن يأضةش يعم بعل عنع آع
  . قعلعدذ ؤة ظذنعث هةق ظعكةنلعكعدعن تانعدذ

ظعلضعرع سةن آعتاب ظوقذشنع بعلمةيتتعث، خةت يئزعشنعمذ بعلمةيتتعثبذ !  يةنع ظع مذهةممةد
عدعث،         دة ياش ذددةت ظعحع ر م عدا بع ةؤمعثنعث ظارعس عرع ق تعن ظعلض ئلعص آئلعش ذرظاننع ظ اب  ق ةن آعت س

ةيتتعث   نعمذ بعلم ةت يئزعش ةيتتعث، خ قعالر   . ظوقذشنع بعلم ادةم ؤة باش ةربعر ظ ةردعن ه ةلكع قةؤمعثدعكعل ب
  . سئنعث ظوقذشنع بعلمةيدعغان، يئزعشنعمذ بعلمةيدعغان ساؤاتسعز ظادةم ظعكةنلعكعثنع ظوبدان بعلعدذ

ذن    ذ مذش ذرذنقع آعتابالردعم عتع ب االمنعث سىص ةد ظةلةيهعسس دعمذهةمم ة  . داق ظع ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
دذ   ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا   (ظذالر ظةلحعضة ظذممع صةيغةمبةرضة        : مذنداق دةي ظذالر  . ظةضعشعدذ ) ي

ذنعث      نجعلالردا ظ ةؤرات، ظع دعكع ت أز ظعلكع عتعنعث (ظ دذ ) سىص انلعقعنع آأرع ع   . يئزعلغ ذالرنع ياخش ذ، ظ ظ
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاخعرقع ظأمرعضعحة هةمعشة    ))1سعدذظعشقا بذيرذيدذ، يامان ظعش قعلعشتعن تو     

ظذ بعر قذر خةتنع، بعر تال هةرصنعمذ ظأز قولع بعلةن يازغان   . ظذ خةت يئزعشنع بعلمةيتتع  . مذشذنداق ظعدع 
ظذنعث آاتعبلعرع ظذنعث ظالدعدا ؤةهعينع ؤة باشقا دألةتلةرضة ظةؤةتعلعدعغان مةآتذب ؤة خةتلةرنع      . ظةمةس

  . زاتتعيا
 ظذ حاغدا هةققة قارشع تذرغذحعالر حوقذم ضذمانلعناتتع   يةنع ظةضةر سةن خةت يئزعشنع بعلضةن 

ةيغةمبةرلةردعن قالغان ظعلضعرعكع     بولساث بةزع نادان آعشعلةر ظةلؤةتتة ضذمانلعناتتع ؤة ظذ          بذنع حوقذم ص
ابالردعن ظأ عنعؤالغان،آعت عض أزنع  .  دةيتت ذ س ذالر ب ذممعي، : ظ ذنعث ظ ادةم    ظ دعغان ظ نع بعلمةي ةت يئزعش  خ

دع  ةن ظع مذ دئض ص تذرذص ةنلعكعنع بعلع ع. ظعك ذالر ظئيتت ذ(«: ظ انعلعرعدذرآع، ) ب ذرذنقعالرنعث ظةصس ب
ذ يازدذرذؤالغان،    دذ  ) هعصزع قعلعؤئلعش ظىحىن (ظذالرنع ظ . ظذنعثغا ظةتعضةن ظاخشامدا ظوقذص بئرعلعؤاتع

  . ))2 نازعل قعلدعدعكع سعرنع بعلعص تذرعدعغان اهللاظذنع ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن«ظئيتقعنكع، 
ظذنداق ظةمةس، قذرظان ظعلعم بئرعلضةنلةرنعث آأثىللعرعدة ساقالنغان روشةن ظايةتلةردذر يةنع 

عرعكع،         عدعغان ؤة ظعلض انلعقتعن توس دعغان، يام علعققا بذيرذي عتعدعغان، ياخش ةقنع آأرس ذرظان ه ذ ق ب
ةردذرهازعرقع، آئيعنكع ظعشالردعن   دعغان روشةن ظوحذق ظايةتل ا ظالعدذ. خةؤةر بئرع االر يادق . ظذنع ظألعم

ةردع        تذرذص ب نع ظاسانالش عر قعلعش نع ؤة تةصس نع، ظوقذش ادا قعلعش ا ي ذنع اهللا ظألعماالرغ ذ  . ظ اال ب اهللا تاظ
ة ةنهةقت داق دئض ذحع  :  مذن رةت ظالغ دذق ،ظعب ان قعل ىن ظاس زع ظىح ذرظاننع هعص ز ق ةن بع هةقعقةت

  . ))3مذ؟بار
دذ    داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر آةل «: ص رةر ص انالر    بع ذم ظعنس ذنعثغا حوق عال، ظ س

دذر    أجعزة ؤةهعي ةن م ا بئرعلض ةن ماث دع، هةقعقةت أجعزة بئرعل رةر م دعغان بع ان ظئيتع ا . ظعم ذنع ماث اهللا ظ
  . »د قعلعمةنمةن ظةضةشكىحعلعرع ظةث آأص صةيغةمبةر بولذشذمنع ظىمع. ؤةهعي قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت            ةياز ظعبنع هعماردعن ص ظعمام مذسلعم، ظ
دذ،  دذ؛  «قعلع داق دةي اال مذن ةن   اهللا تاظ عنايمةن ؤة س ئنع س ةن س ةن م ارقعلعقهةقعقةت قعالرنعظ  مذ باش
عنايمةن ذص ظأحىرةل    . س ذمذ يذي ذنع س دعم، ظ ل قعل اب نازع ر آعت اثا بع دذس ذخالؤاتقان ؤة  . مةي ذنع ظ ةن ظ س

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع157 سىرة ظةظراف )1(
   . ـ ظايةتلةر6 ـــــ 5 سىرة فذرقان )2(
  .  ـ ظايةت17 سىرة قةمةر )3(
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ةن  ة ظوقذيس اق هالةتت ا    » ظويغ عص قالس ذ تئض ا س ان ظورذنغ ذرظان يئزعلغ ةر ق ةنع ظةض ذنع  ي ذ ظ  س
دذ ةن   . ظىحىرعؤئتةلمةي داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ر هةدعس ة بع ع، يةن ذرظان «: حىنك ةر ق ظةض

وت آأيد  ذنع ظ ا يئزعلغان بولسعمذ، ظ دذىتئرعغ دذر ح» رمةي ادا قعلعنغان الردا ي ذرظان دعل ا . ىنكع، ق تعلالرغ
اقلعنعدذ  الردا س اندذر ؤة دعل دذر  . ظاس ع مأجعزع أزع ؤة مةنعس ذنعث س ةتنعث   . ظ ذ ظذمم ىن ب ذنعث ظىح ش

  .  دةص يئزعلغان“ظذالرنعث مذقةددةس آعتابلعرع ظذالرنعث دعللعرعدا ساقلعنعدذ”سىصعتع بذرذنقع آعتابالردا 
 دذ بعزنعث ظايةتلعرعم ة     عزنع صةقةت زالعمالرال ظعنكار قعلع ةتلعرعنع هةقق ةنع اهللا تاظاالنعث ظاي  ي

قذحع           ةن قارشعالش ذنعث بعل ةتكىحع، ظ ذص آ دعن بذرذل ذرذص ظذنعث ص ت ةقنع بعلع ذحع، ه اؤذز قعلغ تاج
ظذنعث هةق ظعكةنلعكعضة تعل تةآكىزمةيدذ ؤة ظذنع رةت       . زالعمالردعن باشقا هئح آعشع ظعنكار قعلمايدذ      

دذق دذ. علماي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب لعك : اهللا تاظ ة تئضعش ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض شىبهعس
دذ   ان ظعئيتماي انالر ظعم ازابنع     . بولغ اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم ةر آأرسعتعلض ىتىن مأجعزعل ذالرغا ص ظ

  . )1()ظعمان ظئيتمايدذ(آأرمعضعحة 
 * * * * * * *  
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دذ «: ظذالر ةر نازعل قعلعنماي دع » نئمعشقا ظذنعثغا صةرؤةردعضارعدعن مأجعزعل ظئيتقعنكع، . دئ

ر ظاشكارا )مئنعث قولذمدا ظةمةستذر  (رمأجعزعلةر هةقعقةتةن اهللا نعث دةرضاهعدعدذ « ةقةت بع ، مةن ص
اهالندذرغذحعمةن ل .50»ظاض ابنع نازع دعغان آعت نعص تذرع الؤةت قعلع ذالرغا تع اثا ظ ث س  بعزنع

 ـعتابتا ظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن شةك آذصاية قعلمعدعمذ؟ بذ آ) مأجعزة بولذشقا(قعلغانلعقعمعز ظذالرغا 
مئنعث راست (مةن بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردا « ظئيتقعنكع، .51 نةسعهةت بارـشىبهعسعز رةهمةت ؤة ؤةز 
دعكع هةممعنع ) صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمضة  ايعدذر، اهللا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن ضذؤاه بولذشقا اهللا آذص

  .52»، اهللا نع ظعنكار قعلغان ظادةملةر زعيان تارتقذحعالردذربعلعص تذرعدذ، بذتقا ظعشةنضةن
  مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

ىرىص        ةهؤالغا حىش يعن ظ االمنع قع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعكالرنعث ص ةردة مذش ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
ةرنع ت   دعن مأجعزعل تعدة، ظذنعث ذش مةقعس دذ  قوي ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ةص قعلغ العه   . ةل ذددع س ذالر خ ظ

ةد ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعنعث    ظةلةيهعسساالم قةؤمعضة تأضعسعنع مأجعزة قعلعص آأرسةتكةندةك مذهةمم
دع   ةص قعل نع تةل ةرنع آأرسعتعش اتاليدعغان، مأجعزعل ةنلعكعنع ظعسص ةيغةمبعرع ظعك ث ص اهللا . اهللا تاظاالنع

اهعدعدذر !  ظع مذهةممةد  تاظاال مذنداق دةيدذ،   مئنعث (ظئيتقعنكع، مأجعزعلةر هةقعقةتةن اهللا نعث دةرض
اهللا سعلةرنعث هعدايةت   .  يةنع مأجعزة آأرسعتعش هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث ظعشعدذر       )قولذمدا ظةمةستذر 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر97 ــــ 96 سىرة يذنذس )1(
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ة بةرضةن بوالتتع    ذ ا. تئصعشعثالرنع بعلسة ظعدع، سعلةرنعث سورعغعنعثالرنع ظةلؤةتت ا حىنكع، ب هللا تاظاالغ
دا قعيعن ظةهؤالغا حىشىرىص قويذش ؤة             . ظوثاي ؤة ظاساندذر    ةقةت مةقسةتلعك هال ئكعن، اهللا سعلةرنعث ص ل

اهللا . شذثا تةلعؤعثالرنع قوبذل قعلمايدذ    . سعناش يىزعسعدعن مأجعزة تةلةص قعلغانلعقعثالرنع ظوبدان بعلعدذ      
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب رعكلعرع (: تاظ ذرةيش مذش ان ق ةص قعلغ دانغا  )  تةل ةرنع مةي مأجعزعل

ذرذنقعالر   ةقةت ب لعكعمعز ص ةرنعث (آةلتىرمةس عرعكع ظىممةتل ةنع ظعلض ا  ) ي ةرنع يالغانغ مأجعزعل
ةردذق  ) مذجعزة (بعز سةمذدقا حعشع تأضعنع روشةن       . حعقارغانلعقع ظىحىندذر  ظذالر ظذنع ظعنكار    . قعلعص ب

  . ))1قعلدع
 ندذرغذحعمةنمةن صةقةت بعر ظاشكارا ظاضاهال   يةنع مةن سعلةرضة صةقةت روشةن ظاضاهالندذرغذحع 

تذر   ة يةتكىزىش ع سعلةرض ث دةؤعتعن ظذلعيعتعم اهللا تاظاالنع ث مةس دعم، مئنع ذص ظةؤةتعل ع اهللا . بول آعمك
ةيلعدعن     (آعمنعكع  . هعدايةت تاصقذحعدذر ) هةقعقعي(هعدايةت قعلعدعكةن، ظذ     اهللا ) قعلغان يامان ظةمةلع تىص

ةن    ظازدذ عزمذ تاصالمايس تنع هةرض ةتكىحع دوس ول آأرس ذنعثغا ي ةن، ظ ةد )2( )رعك ع مذهةمم ذالرنع !) ظ ظ
ةقةت آعشعلةرضة اهللا تاظاالنعث     (هعدايةت قعلعش سئنعث مةسظذلعيعتعث ظةمةس       ساثا تاصشذرذلغان ؤةزعصة ص

  . )3(لئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع هعدايةت قعلعدذ) ؤةهعيسعنع يةتكىزىشتذر
ندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث تولعمذ نادان، ظةقلعنعث آةم بولغانلعقع ظىحىن، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم       ظا

ظئلعص آةلضةن نةرسعنعث راست ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان مأجعزعلةرنع ظذالرنعث تةلةص قعلغانلعقعنع                  
  . بايان قعلعدذ

ةزعز     مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظذالرغا هةقعقةتةن ظالدعدعنمذ، ظا        رقعسعدعنمذ باتعل يىزلةنمةيدعغان ظ
دع    ئلعص آةل ذرظاننع ظ اب ق دذر      . آعت ر مأجعزع ىك بع دعن بىي داق مأجعزع ةر قان ذرظان ه دا  . ق ةينع زامان ظ

دع         اجعز آةل تعن ظ ةن قارشعلعشعش ذنعث بعل ةر ظ ةن ظةدعبل ا يةتك ة آامالعغ اهةتتة ؤة باالغةتت ةلكع . صاس ب
  .  سىرة هةتتا بعر سىرة آةلتىرىشتعنمذ ظاجعز آةلدع10قذرظاننعث ظوخشعشعدا ظذنعثغا قارشع 

 مأجعزة (بعزنعث ساثا ظذالرغا تعالؤةت قعلعنعص تذرعدعغان آعتابنع نازعل قعلغانلعقعمعز ظذالرغا
قا ذ؟ ) بولذش اية قعلمعدعم ذالردعن     آذص عرعكعلةرنعث ؤة ظ ذالردعن ظعلض ان، ظ ل قعلغ اثا نازع ز س ةنع بع  ي

ةؤعرع   ةرنعث خ اب      آئيعنكعل ىك آعت ان بىي ة ظالغ أز ظعحعض أآىمنع ظ عدعكع ه أز ظارعس ذالرنعث ظ ان، ظ بولغ
. قذرظان ظذالرغا مأجعزة بولذشقا يةتمعدعمذ؟ سةن ظوقذشنع ؤة يئزعشنع بعلمةيدعغان ساؤاتسعز ظادةمسةن                 

ةؤعرعنع،          ث خ ذق آعتابالرنع ذنداق تذرذقل ةن ش معدعث، س عمذ ظارعالش رةر ظادةمض ابتعن بع ةهلع آعت ةن ظ س
ئلعص        ذالرغا ظ ةتنع ظ ذق هةقعق ةن، ظوح انعنع، روش وغرا باي عنعث ت قان نةرس تعالص قعلعش اب ظعخ ةهلع آعت ظ

  . آةلدعث
دذ        ان هةمراهلعرعغا            (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي ظابدذلاله ظعبنع ساالم ؤة ظذنعث ظعمان ظئتق

اش رعكالر  ) ظوخش ع مذش ذرظاننع بعلعش ث ق راظعل ظألعمالعرعنع ةنع ظعس ع (غا ب ذرظاننعث توغرعلعقعن ق
ةنع مذشرعكالر  (ظذالر    )4(دةلعل بولمامدذ؟ ) آأرسعتعدعغان صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن   ) مذهةممةد («): ي
رةر   ة بع عحذ؟ بعزض أجعزة آةلتىرس ةرنعث » م ذرذنقع ظىممةتل ذالرغا ب دذ، ظ ة دةي أز ظعحعض ةؤةرلعرعنع ظ  خ

  . ))5ظالغان قذرظان آةلمعدعمذ؟
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59 سىرة ظعسرا )1(
  .  ـ ظايةت17 سىرة آةهف )2(
  .  ـ ظايةت272 سىرة بةقةرة )3(
  .  ـ ظايةت197 سىرة شذظةرا )4(
  .  ـ ظايةت133 سىرة تاها )5(
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ةد،   ام ظةهم ذرةيظةبذظعم داق    ه االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله
ةت قعلعدذ ان «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ذنعثغا ظعنسانالرنعث ظعم ةيغةمبةر آةلسعال ظ رةر ص ةيغةمبةرلةردعن بع ص

دع       ذنعثغا بئرعل أجعزة ظ رةر م ةردعن بع ىن مأجعزعل ع ظىح ةن    . آةلتىرىش أجعزة هةقعقةت ةن م ا بئرعلض ماث
ا ؤةهعي قعلدع. عيدذر ؤةه ةيغةمبةر بولذشعمنع . اهللا ظذنع ماث قعيامةت آىنع ظةضةشكىحعلعرع ظةث آأص ص

  .  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع» ظىمعد قعلعمةن
بذ آعتابتا ظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن شةك ـ شىبهعسعز رةهمةت ؤة ؤةز ـ نةسعهةت بار يةنع بذ 

دا  دعغان        قذرظان اتعلنع يوقعتع دعغان، ب ان قعلع ةتنع باي ة هةقعق ىن ظةلؤةتت ةؤم ظىح دعغان ق ان ظئيتع ظعم
ازاب ـ                  ان ظ ل بولغ ذحعالرغا نازع عيلعق قعلغ ا ظاس ذحعالرغا، اهللا تاظاالغ ار قعلغ ةقنع ظعنك ةت، ه رةهم

  . ظوقذبةتتعن ظعبرةت ظالعدعغان ؤةز ـ نةسعهةت بار
ضذؤاه )مئنعث راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمضة (ظاراثالردامةن بعلةن سعلةرنعث «: ظئيتقعنكع 

ةنع اهللا سعلةرنعث اهللا هةققعدعكع ظئغعزعثالردعن توآىلىص تذرعدعغان يالغان         »بولذشقا اهللا آذصايعدذر   ي
دذ   دان بعلع أزلعرعثالرنع ظوب ةن      . س ة يةتكىزض دة سعلةرض ةنلعكع هةققع ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ع ص اهللا مئن

  . ظةضةر مةن يالغانحع بولسام، اهللا مةندعن ظةلؤةتتة ظعنتعقام ظالعدذ. ظوبدان بعلعدذخةؤعرعنعمذ 
دذ     ة مذنداق دةي ة         : اهللا بذ هةقت ظةضةر ظذ بعزنعث نامعمعزدعن يالغاننع توقذيدعغان بولسا، ظةلؤةتت

ذق   ةن جازااليتت ذدرعتعمعز بعل ذنع ق الي    . ظ عص تاش ذرعنع آئس ل توم عي قعزع ذنعث ظاساس دعن ظ . تتذقظان
ايتتع    داص قااللم ذنع قوغ ادةم ظ ر ظ علةردعن هئحبع دة   ) )1س ةن خةؤعرعم ة يةتكىزض دعن سعلةرض ةن اهللا نامع م

ةر ؤة آةسكعن دةلعللةر بعلةن     . شةك ـ شىبهعسعزآع، راستحعلعمةن  شذنعث ظىحىن اهللا مئنع روشةن مأجعزعل
  . آىحلةندىرعدذ
 تذرعدذ اهللا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممعنع بعلعص    يةنع اهللا تاظاالغا هئحنةرسة يوشذرذن 
 يةنع قعيامةت آىنع   بذدقا ظعشةنضةن، اهللا نع ظعنكار قعلغان ظادةملةر زعيان تارتقذحعالردذر . قالمايدذ

ظذالرنعث هةقنع ظعنكار قعلغانلعقع، باتعلغا ظةضةشكةنلعكع،         . اهللا ظذالرنع قعلمعشلعرعغا يارعشا جازااليدذ    
ةيغ ار     اهللا نعث ص عمذ ظعنك عتعلعص تذرس ل آأرس ة دةلع ةيغةمبةر ظعكةنلعكعض ذالرنعث راست ص ةمبةرلعرعنع ظ

ذالرنع        ىن اهللا ظ ةنلعكلعرع ظىح عز ظعشةنض داق دةلعلس ذتالرغا هئحقان ةيتانالرغا، ب انلعقعلعرع، ش قعلغ
دذ دذر  . جازاالي ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ةن هئكم لعرعنع بعل . اهللا هةقعقةت دعلعرعنعث قعلمعش ص بةن ع
  . تذرغذحعدذر

 * * * * * * *  
 y7 tΡθè= Åf÷è tG ó¡o„uρ É>#x‹ yèø9 $$Î/ 4 Iωöθ s9 uρ ×≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β ÞΟ èδ u!$ pg°: Ü>#x‹ yèø9 $# Ν æη ¨Ψ t Ï?ù' u‹ s9 uρ Zπ tG øót/ öΝèδ uρ Ÿω 

tβρÞ ßêô± o„ ∩∈⊂∪ y7 tΡθè= Åf÷è tG ó¡o„ É># x‹yè ø9$$ Î/ ¨βÎ) uρ tΛ ©yγ y_ 8π sÜŠÅs ßϑ s9 tÍ Ï≈s3ø9 $$ Î/ ∩∈⊆∪ tΠöθtƒ ãΝ ßγ9 t±øó tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# 

ÏΒ öΝ ÎγÏ% öθ sù ÏΒ uρ ÏM øt rB óΟÎγ Ï= ã_ö‘ r& ãΑθà) tƒ uρ (#θè%ρèŒ $ tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩∈∈∪  
دذ، اهللا  ةص قعلع عنع تةل ان آئلعش ث حاصس ةندعن ظازابنع ذالر س عنعث (ظ االك بولذش ذالرنعث ه ) ظ

ة مذظةييةن ؤاقتعنع بةلضعلعمعضةن بولسا ظعدع، ظذالرغا ظازا  تعال (ب ظةلؤةتت ةص قعلغان ؤاقعت ذالر تةل ) ظ
 ظذالر سةندعن .53آئلةتتع، ظذالرغا ظازاب حوقذم ظذالر خةؤةرسعز هالةتتة تذرغاندا ظذشتذمتذت آئلعدذ 

                                                 
  . ايةتكعحة ــ ظ47 ـــــ 44 سىرة هاققة )1(
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ةم –ظازابنعث تئز آئلعشعنع تةلةص قعلعدذ، شةك  عرالرنع ) قعيامةت آىنع ( شىبهعسعزآع، جةهةنن آاص
اهللا . دة ظازاب ظذالرنع ظىستعلعرعدعن، ظاياغلعرعنعث ظاستعدعن ظورعؤالعدذ ظذ آىن.54قورشاص تذرغذحعدذر

  .55دةيدذ» جازاسعنع تئتعثالر) دذنيادا قعلغان ظةمةللعرعثالرنعث(«: ظذالرغا
  مذشرعكالرنعث ظأزلعرعضة آئلعدعغان ظازابنعث تئزلعتعلعشعنع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعدا

ة،    ذ ظايةتت اال ب رع اهللا تاظ عنع، اهللا       مذش ان آئلعش ث حاصس ث ظازابعنع ة اهللا تاظاالنع كالرنعث ظأزلعرعض
ادان ظعكةنلعكعدعن            ةدةر ن تاظاالنعث جازاسعنعث تئز حىشعشعنع تةلةص قعلغانلعقعدعن ظعبارةت ظذالرنعث نةق

ة    . خةؤةر قعلعدذ  دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت أز ؤاقتعدا ظذالر     :  مذنداق دةي ةنع قذرظان  (ظةضةر بذ    «: ظ ئنعث س ) ي
ا،   دعغان بولس ةت بولع ان هةقعق ل بولغ عثدعن نازع اآع تةرعص دذرغعن، ي اش ياغ ة ت ماندعن ظىستعمعزض ظاس

  . ))1دئدع» !بعزنع قاتتعق ظازاب بعلةن جازالعغعن
 دذ ةص قعلع ذالر سةندعن ظازابنعث حاصسان آئلعشعنع تةل ذالرنعث هاالك (اهللا . ظ  )بولذشعنعثظ
ة  ؤاقتعنع بةلضعلعمعضة مذظةييةن تعال (ن بولسا ظعدع، ظذالرغا ظازاب ظةلؤةتت ةص قعلغان ؤاقعت ذالر تةل ) ظ
ازاب          آئلةتتع  يةنع اهللا تاظاالنعث ظازابعنع قعيامةت آىنعضة آئحعكتىرىش هأآمع بولمعسا ظعدع، ظذالرغا ظ

  . ظةلؤةتتة ظذالرنعث تةلةص قعلغعنعدةك صات يئقعندا ناهايعتع تئز آةلضةن بوالتتع
ازا ذالرغا ظ دذ ظ تذمتذت آئلع دا ظذش ة تذرغان عز هالةتت ذالر خةؤةرس ذم ظ ةنع تذيذقسعز ب حوق  ي
قعيامةت (شةك ـ شىبهعسعزآع، جةهةننةم . ظذالر سةندعن ظازابنعث تئز آئلعشعنع تةلةص قعلعدذ. آئلعدذ
دذر ) آىنع ا ظالدعرايدذ        آاصعرالرنع قورشاص تذرغذحع ةنع ظذالر ظازابق ازاب ظذالرغا     .  ي ةنكع ظ  حوقذم   ؤاهال

  . آئلعدذ
ظذ آىندة ظازاب ظذالرنع ظىستعلعرعدعن، ظاياغلعرعنعث ظاستعدعن ظورعؤالعدذ اهللا تاظاال بذ هةقتة 

دذ داق دةي عنعدعغان   : مذن ة يئص وتتعن، ظىستعض عمذ ظ العدعغان آأرصعس تعغا س ذالرنعث ظاس ا ظ دوزاخت
دذ  وتتعن بولع ذ ظ ات ظ  )2( يوتقعنعم ذ ق تعدعنمذ قاتم ذالرنع ظىس وت  ظ ات ظ ذ ق تعدعنمذ قاتم وت، ظاس

دعغانلعقلعرعنع          )3( ظورعؤالعدذ ازابنع دةصظع قعاللماي ظةضةر آاصعرالر ظذ حاغدا يىزلعرعدعن، دىمبعلعرعدعن ظ
دع  داق ياردةمضة ظئرعشةلمةيدعغانلعقلعرعنع بعلسة ظع ةص  . (ؤة هئحقان ىز بئرعشعنع تةل دذر ي ظازابنعث بال

  . بذ ظةث ؤايعغا يةتكةن هئسسعي ظازابتذر. شقا تةرةصلعرعدعنمذ ظورعؤالعدذ ظوت ظذالرنعث با)4()قعلمايتتع
ذالرغا ا(«: اهللا ظ ثالر ) دادذني عنع تئتع ةللعرعثالرنعث جازاس ان ظةم دذ» قعلغ ذالرغا دةي ذ ظ  ب

  . بذ جانغا تئضعدعغان مةنعؤع ظازابتذر. قعلعنغان تةهدعت، تاصا ـ تةنة ؤة ماالمةت قعلعش ظىحىندذر
): ظذالرغا (ظذالر دوزاختا دذم ياتقذزذلذص سأرعلعدعغان آىندة،        : اظاال بذ هةقتة مذنداق دةيشدذ    اهللا ت 

ثالر  « ازابعنع تئتع ث ظ دذ(» دوزاخنع ذق    ). دئيعلع ةملعك ياراتت عنع ظألح ة نةرس ةن هةمم ز هةقعقةت  ))5بع
اتتعق ظعتتعرعلعدذ      : يةنة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     ا ق ا بذ سعلةر    «): ظذالرغا  (.ظذ آىندة ظذالر دوزاخق مان

ازاب        («): ظذالرغا(). دئيعلعدذ(»  حعقارغان دوزاختذر  يالغانغا ) آأزلعرعثالر بعلةن آأرىص تذرعؤاتقان بذ ظ
رعثالر،        ا آع علةر؟ دوزاخق علةر آأرمةيؤاتامس اآع س ئهعرمذ؟ ي ا (س ةيلع    ) ظازابق ثالر، م ةؤر قعلع ةيلع س م

                                                 
  .  ـ ظايةت32 سىرة ظةنفال )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41 سىرة ظةظراف )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16 سىرة زذمةر )3(
  .  ـ ظايةت39 سىرة ظةنبعيا )4(
  .  ـ ظايةتلةر49 ــــ 48 سىرة قةمةر )5(
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ة ظوخشا  ةرعبعر سعلةرض اثالر، ب ا مةثضى قالعسعلةر (ش سةؤرع قعلم ةقةت ) حىنكع، سعلةر دوزاخت سعلةر ص
  . )1()دئيعلعدذ(» قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةر

 * * * * * * *  
 y“ ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u ¨βÎ)  ÅÌ ö‘ r& ×π yèÅ™ üρ }‘≈ §ƒ Î* sù Èβρß‰ ç7ôã $$ sù ∩∈∉∪ ‘≅ ä. <§ øtΡ èπs) Í←!# sŒ ÏN öθ yϑ ø9 $# ( §ΝèO 
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 هةربعر .56مئنعث زئمعنعم هةقعقةتةن آةثدذر، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر ! ظع مأمعن بةندعلعرعم 

 ظعمان ظئيتقان .57ةرضاهعمعزغا قايتذرذلعسعلةرجاندار ظألىمنعث تةمعنع تئتعغذحعدذر، ظاندعن بعزنعث د
العي  دعغان ظ ئقعص تذرع تةثالر ظ تعدعن ظأس ةتنعث ظاس علةرنع جةنن ان آعش ةرنع قعلغ ؤة ياخشع ظةمةلل
جايلعرعغا ظورذنالشتذرعمعز،ظذ يةرلةردة ظذالر مةثضى قالعدذ، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغذحعالرغا بئرعلضةن 

ذالر .58!مذآاصات نئمعدئضةن ياخشع ا ( ظ دا  ـ هعجرةت قعلعشنعث جاص  مذشةققةتلعرعضة، اهللا نعث يولع
 نذرغذن هايؤانالر .59صةرؤةردعضارعغا يألعنعدذ) هةممة ظعشلعرعدا(سةؤر قعلعدذ، ) يةتكةن ظةزعيةتلةرضة

نع اهللا ، ظذالرنع ؤة سعلةر)يةنع ظأز رعزقعنع تئصعص يئيعشتعن ظاجعزدذر(ظأز رعزقعنع ظىستعضة ظااللمايدذ 
  .60ربعلعص تذرغذحعدذ) ظةهؤالعثالرنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، ) سأزىثالرنع(رعزعقالندذرعدذ، اهللا 

  هعجرةت قعلعشقا ظعشارةت قعلعش، رعزعق ؤة ياخشع مذآاصات بعلةن ؤةدة بئرعش توغرعسعدا 
را قع         ع ظعج ذالر دعنن ىن، ظ دعلعرع ظىح أمعن بةن ث م عدعن اهللا تاظاالنع ذ اهللا تةرعص ادعر   ب قا ق لعش

ادةت      تة ظعب ذيرذغان رةؤعش ا اهللا ب ذص، اهللا تاظاالغ ار دةص تون ر ؤة ب االنع بع ذرتتعن اهللا تاظ دعغان ي بواللماي
قعلعص دعننع ظعجرا قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة بولعدعغان اهللا تاظاالنعث آةث زئمعنعغا هعجرةت قعلعشقا               

ةن ! ظع مأمعن بةندعلعرعم : يدذشذثا اهللا تاظاال مذنداق دة    . قعلعنغان بذيرذقتذر  نعم هةقعقةت مئنعث زئمع
  . آةثدذر، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر

اجعز مذسذلمانالر مةآكعدة تذرذشقا حارعسعز قالغان حاغدا ظذالر دعننع خاتعرجةم            شذنعث ظىحىن ظ
ةردة ياخشع ظورذنال    . ظعجرا قعلعش ظىحىن، هةبةش زئمعنعغا هعجرةت قعلعص حعقتع        ا ظئرعشتع  ظذالر ظذ ي . رغ

اردةم     ) اهللا ظذنعثغا رةهمةت قعلسذن   (هةبةشعستاننعث صادعشاهع ظةسهةمة نةجاشع     ةردع، ي ظذالرغا ظورذن ب
ةردع دة خاتعرجةملعك ب ذالرغا دألعتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة . بئرعص قوللعدع ؤة ظ شذنعثدعن آئيعن ص
  . عن يةسرعب شةهعرعضة هعجرةت قعلدعباشقا ساهابعالر مةدعنة مذنةؤؤةرعضة، يةنع مذقةددةس زئم

ظاندعن بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلعسعلةر. هةر بعر جاندار ظألىمنعث تةمعنع تئتعغذحعدذر 
عدذ     علةرنع تاص ألىم س اثالر ظ ةردة بولم ةنع قةي ةت    . ي ا ظعتاظ تة اهللا تاظاالغ ذيرذغان رةؤعش علةرنع ب اهللا س

أ . قعلعثالر، بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر       . لىم حوقذم آئلعدذ، ظذنعثدعن قئحعص قذتذلذش مذمكعن ظةمةس       ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة16 ــــ 13 سىرة تذر )1(
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اهعدذر ذنع . ظاندعن قايتعدعغان جايعثالر اهللا تاظاالنعث دةرض ةت قعلعدعكةن، اهللا ظ ا ظعتاظ آعمكع اهللا تاظاالغ
  . ظةث ياخشع مذآاصات بعلةن مذآاصاتاليدذ، ظذنعثغا ظةث تولذق ساؤاب بئرعدذ

ةللةرنع قعلغان آعشعلةرنع جةننةتنعث ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةم
 يةنع ظذالرنع جةننةتتة ظاستعدعن سذ، شاراب، هةسةل، ؤة         تذرعدعغان ظالعي جايلعرعغا ظورذنالشتذرعمعز 

تذرعمعز       ا ظورذنالش ذ جايالرغ العي تذرالغ دعغان ظ ئقعص تذرع تةثلةر ظ ل ظأس ةر خع ارةت ه ىتتعن ظعب ذالر . س ظ
  . عن خالعغانحة ظعشلعتعدذ ؤة خالعغان يةرضة ظاقتذرعدذظذنعثد
 دذ ى قالع ذالر مةثض ةردة ظ ذ يةرل دعن  ظ دذ، ظذنعث ةدع قالع ةردة ظةب العي ظأيل ذ ظ ذالر ظ ةنع ظ  ي

 يةنع !ياخشع ظةمةللةرنع قعلغذحعالرغا بئرعلضةن مذآاصات نئمعدئضةن ياخشع. يأتكعلعشنع خالعمايدذ
ةرنعث ظةمةللعرعضة م ةر نئمعدئضةن ياخشع مأمعنل العي ظأيل ذ ظ ات قعلعص بئرعلضةن ب ذالر سةؤر ! ذآاص ظ

ا ـ مذشةققةتلةرضة سةؤر قعلعدذ، ظذالر اهللا            قعلعدذ ان جاص دا تارتق  يةنع ظذالر دعننع ظعجرا قعلعش يوللعرع
دذ     ة قارشع تذرع ن دىشمةنلعرعض دذ، دع رةت قعلع ىن هعج ع ظىح ث رار. تاظاالنعث رازعلعق ع اهللا تاظاالنع علعقعن

عنعص      ة ظعش ث ؤةدعسعض ص ؤة اهللا تاظاالنع د قعلع اتالرنع ظىمع اهعدعكع مذآاص ث دةرض زدةص، اهللا تاظاالنع ظع
  . ظاظعلة ـ بالعلعرعدعن تذغقانلعرعدعن ظايرعلعدذ

ةنلعكعنع   داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظةرعدعن ص ذظانعق ظةش ةم، ظةبذم ع ظةبذهات ظعبن
دذ ةت قعلع ةرنعث ظعحع   جةن«: رعؤاي ذ ظأيل ار، ظ ةر ب العي ظأيل ة ظ ا   نةتت ا تئشع، تئشعدعن قارعس دعن قارعس

ام بةرضةن، ياخشع سأزلةرنع قعلغان، ناماز                .  تذرعدذ آأرعنعصظعحع   اهللا تاظاال ظذ ظأيلةرنع يوقسذلالرغا تاظ
ة    ةن ظأتكىزض ادةت بعل ع ظعب دا آئحعن علةر ظوخالؤاتقان ان، آعش ادا قعلغ ق ظ ع داؤاملع ة ؤة روزعن ن ظادةمض

  . »تةييارلعدع
صةرؤةردعضارعغا يألعنعدذ ،هةممة ظعشلعرعدا، دعنعدا ؤة دذنيالعقعدا اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلعدذ 

ةدة ؤة                ةلكع اهللا مةخلذقاتلرعغا ظذالر ن ظاندعن اهللا ظذالرغا رعزعقنعث بعرةر زئمعنغا خاس قعلعنمعغانلعقع، ب
ةزةر هةممع    عدعن قةتظعن ةردة بولذش دعغانلعقع  قةي ق بئرع ة رعزع ذحعالرنعث   . سعض رةت قعلغ ذنداقال هعج ش

ةردة تئخعمذ آأص، تئخعمذ آةثرع ؤة ياخشع بولعدعغانلعقع هةققعدة                    رعزعقلعرع ظذالر هعجرةت قعلغان يةرل
دذ  ةؤةر قعلع ذرت        . خ ةهةرلةردة ي ذرتالردا ؤة ش قا ي يعن باش دعن آئ ذددةت ظأتكةن از م ةن ظ ذالر هةقعقةت ظ
ا ظ دعهاآعملعرعغ دذ   . ايالن داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ة : ش ع ظىستعض أز رعزقعن ايؤانالر ظ ذن ه نذرغ

دذ  ع  ظااللماي ىن هئحنةرس ع ظىح دذ، ظةتعس ادعر بواللماي كة ق ذنعثغا ظئرعشعش قا، ظ ق يعغعش ةنع رعزع  ي
  . ساقالص قااللمايدذ

دذ علةرنع اهللا رعزعقالندذرع ذالرنع ؤة س ع  ظ أز رعزقعن ايؤانالر ظ ةنع ه اجعز  ي عص يئيعشتعن ظ تئعص
دذ       تذرذص بئرع دذ ؤة قواليالش تذرذص بئرع ع ظورذنالش ذالرنعث رعزقعن ذالرغا ظ عمذ، اهللا ظ داق . بولس اهللا هةرقان

دذ   ق بئرع عص رعزع ذققا مذناس ذدعكع          . مةخل اتالر، س ذحار ـ قان ماندعكع ظ ةر، ظاس ةردعكع حىمىلعل ةتتا ي ه
  . بئلعقالرغعمذ مذناسعص هالدا رعزعق بئرعدذ

دذ داق دةي ة مذن نع اهللا  : اهللا بذهةقت ق بئرعش ة رعزع ث هةممعسعض دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي
آأمىلعدعغان  ) ظألضةندعن آئيعن(ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث تذرار جايعنع ؤة      ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (

ا         . جايعنع بعلعدذ   ةنع لةؤهذلمةهفذزغا   (ظذالرنعث هةممعسع روشةن آعتابق اثالص 1( (دذريئزعلغان ) ي اهللا ظ
دذر  دذر، بعلعص تذرغذحع اثالص تذرغذحعدذر  تذرغذحع دعلعرعنعث سأزلعرعنع ظ ةنع بةن ظذالرنعث ظعش ـ      .  ي

  . هةرعكةتلعرعنع، ظعستعراهةتلعرعنع بعلعص تذرغذحعدذر
                                                 

  .  ـ ظايةت6 سىرة هذد )1(
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بةندعلةرنعث (ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم ياراتتع، آىننع ؤة ظاينع آعم «: ظةضةر سةن ظذالردعن

ذم » بويسذندذردع؟ ) مةنصةظعتع ظىحىن  ذالر حوق ذالر دةص جاؤ » اهللا«: دةص سورعساث، ظ دذ، ظ اب بئرع
دذ ) اهللا نعث ظعبادعتعدعن (قانداقمذ  دعن قايسع ظادةمنعث رعزقعنع آةث .61!باش تارتع  اهللا بةندعلعرع

ظذنع تار ) قايسع بةندعسعنعث رعزقعنع تار قعلماقحع بولعدعكةن(قعلماقحع بولعدعكةن، ظذنع آةث قعلعدذ، 
بذلذتتعن يامغذر «:  ظةضةر سةن ظذالردعن.62حعدذرقعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع بعلعص تذرغذ

» اهللا«دةص سورعساث، ظذالر حوقذم » رعلدىرضةن آعم؟عسىيعنع حىشىرىص ظذنعث بعلةن ظألضةن زئمعننع ت
جعمع هةمدذسانا اهللا غا ) سعلةرضة قارشع صاآعتالر بار بولغانلعقتعن(«ظئيتقعنكع، .  بئرعدذجاؤابدةص 

  .63حىشةنمةيدذ) بذ سأزلعرعدعكع زعددعيةتنع(عث تولعسع ، بةلكع ظذالرن»خاستذر
  تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

ان قعلعدذ           . اهللا بذ ظايةتتة اهللا تاظاالدعن باشقا هئح مةبذدنعث بةرهةق يوقلذقعنع جةزعملةشتىرىص باي
أزع م      اينع ظ نع ؤة ظ ع، قذياش مانالرنع، زئمعنن ث ظاس رعكالر اهللا تاظاالنع ع، مذش تةقعل حىنك ذس

ياراتقانلعقعنع، آئحة بعلةن آىندىزنع مذستةقعل بويسذندذرغانلعقعنع ظئتعراص قعلعص تذرذص اهللا تاظاالدعن           
دذ   ادةت قعلع ة ظعب قا نةرسعض ىحعدذر   . باش ق بةرض ذالرغا رعزع دذر ؤة ظ دعلعرعنع ياراتقذحع ذالرنعث . اهللا بةن ظ

ةنع يئث  (ظةجةللعرعنع ظةجةللعرعنعث هةر خعل بولذشعنع      اش، قئرع هالةتلةردة      ي ع تذغذلغانالر، آعحعك، ي
ةرقلعق          )ظألىص آئتعدعغانلعقعنع   أز ظارعسعدعكع مةرتعؤعنعث ص ، رعزقعنعث هةر تىرلىك بولعدعغانلعقعنع، ظ

  . بولعدعغانلعقعنع ظذالرنعث بةزعلعرع باي بةزعلعرع آةمبةغةل بولعدعغانلعقعنع بةلضعلعضىحعدذر
ذالردعن آعمنعث نئمعضة م قا، آعمنعث يوقسذللذققا  اهللا ظ اي بولذش ةنلعكعنع، آعمنعث ب ذناسعص ظعك

دذر   ص تذرغذحع دعغانلعقعنع بعلع ق بولع ذالرنع    . اليع انلعقعنع، ظ تةقعل ياراتق ةيظعلةرنع مذس ث ش اهللا ظأزعنع
دع  ا ظال دعغانلعقعنع تعلغ دارة قعلع ةنها ظع أزع ت قا  . ظ االدعن باش قا اهللا تاظ ذ، نئمعش داق ظعكةن ش بذن ظع

ذز           نةرسع عدارحعلعقعدا يالغ دذ؟ اهللا ظعض قعغا يألعنع االدعن باش ىن اهللا تاظ ة ظىح دذ؟ نئم ادةت قعلعنع ة ظعب ض
  . بولغانلعقع ظىحىن ظعبادةتمذ صةقةتال يالغذز اهللا تاظاالغا قعلعنعشع آئرةك

ةرؤ          عش اهللا نذرغذن ظورذندا ظأزعنعث ظعبادةتكة اليعقلعق ماقامعنع، آعشعلةرضة ظأزعنعث بعردعن بعر ص
ارقعلعق تونذتعدذ      شةك ـ شىبهعسعزآع، مذشرعكالر، خذددع      . قعلغذحع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدذرذش ظ

وق،      ئرعكعث ي قا ش ئرعكعثدعن باش ر ش ئنعث بع دذق، س ذل قعل ع قوب دة سئنعث دةؤعتعثن ذالر تةلبعيةلعرع ظ
ةردعضارعنعث بعرلعكعنع   سةن ظذنعثغا ؤة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسعضة ظعضعسةن، دئضعنعمدةك صةرؤ       

  . ظئتعراص قعالتتع
 * * * * * * *  
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šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩∉⊆∪ # sŒÎ* sù (#θç7 Å2u‘ ’Îû Å7 ù= à ø9$# (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁÏ= øƒ èΧ çµs9 tÏe$! $# $£ϑ n= sù öΝ ßγ9 ¯gwΥ ’ n< Î) Îhy9 ø9 $# # sŒÎ) öΝ èδ 

tβθä. Îô³ç„ ∩∉∈∪ (#ρã àõ3u‹ Ï9 !$yϑ Î/ öΝßγ≈ uΖ÷ s?# u (#θãè−F yϑ tFu‹ Ï9 uρ ( t∃ öθ|¡ sù šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩∉∉∪  
 آىلكة ؤة غةصلةتتعن ظعبارةتتذر، شىبهعسعزآع، ظاخعرةت يذرتع ـدذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت ظويذن 

 .64)بذ دذنيانع ظذ دذنيادعن ظارتذق آأرمةيتتع(، ظةضةر ظذالر بعلسة ظعدع )يذرتعدذر( هايات يعهةقعق
حاغلعرعدا، اهللا غا آامالع ظعخالس بعلةن ظعلتعجا قعلعدذ، ) غةرق بولذشتعن قورققان(ظذالر آئمعضة حعقعص 

اال ( ظئسةن قذرذقلذققا حعقارغان حاغدا –اهللا ظذالرنع ظامان  ازادع ـب دذرغان اهللا نع ظذنتذص  ق ، )ن قذتذل
 )يةنع دئثعزدعن قذتذلدذرغانلعقعمعزغا( ظذالر بةرضةن نئمعتعمعز .65شئرعك آةلتىرعدذ) اهللا غا(ناضاهان 

ذالر ) قالغان ظأمىرلعرعدعن  (ناشىآىرلىك قعلعص باقسذن،  اقعؤعتعنع (بةهرعمةن بولسذن، ب ) ظعشنعث ظ
  .66آةلضىسعدة بعلعدذ
ذ ظايةتت دعغانلعقع،  اهللا ب ا يىزلعنع ذنعث زاؤاللعقق ةنلعكع، ظ ة ظعك ر نةرس ةس بع ث ظةرزعم ة دذنيانع

ة ؤة        ذن ـ آىلك ةقةت ظوي دعغانلعقع، دذنيانعث نةرسعلعرعنعث ص دعغانلعقع، مةثضى داؤام قعلماي تىضةص آئتع
  . غةصلةتتعن ظعبارةت ظعكةنلعكع هةققعدة خةؤةر قعلعدذ

 ةقعقعي ذرتع ه اخعرةت ي عزآع، ظ ات شىبهعس دذر( هاي دعغان،   )يذرتع ا يىزلةنمةي ةنع زاؤاللعقق  ي
دذر     ات يذرتع ةقعقعي هاي دعغان ه ى داؤام قعلع عمةيدعغان مةثض دع . تىض ة ظع ذالر بعلس ةر ظ ة ظةض  ظةلؤةتت

أرةتتع  ذق آ ادعن ظارت انعي دذني انع ص ىلذق دذني ئح  . مةثض دا ه يعن ظةهؤال رعكالرنعث قع دعن اهللا مذش ظان
ا قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ      شئرعكع يوق،يالغذز اهللا   الؤذرذص دذظ ظذالر داؤاملعق شذنداق    .  تاظاالغا ي
حاغلعرعدا، اهللا آامالع ظعخالس ) غةرق بولذشتعن قورققان(ظذالر آئمعضة حعقعص دذظا قعلسا بولمامدذ؟ 
  . بعلةن ظعلتعجا قعلعدذ

ةتكة ي : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  ذققان حئغعثالردا، ظئسثالرغا سعلةر     سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاص ول
يةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اهللا دعن باشقعغا ظعلتعجا    (حوقذنذؤاتقان مةبذتالر آةلمةي، صةقةت اهللا ال آئلعدذ    

دذ علةرنع )قعلماي تعن(، اهللا س ةرق بولذش ذزذص، ) غ ةن       (قذتق ان ـ ظئس ىز ) ظام دا ي ذققا حعقارغان قورذقل
  . )1()ر تىضةص ظاؤؤالقع هالعتعثالرغا قايتعؤالعسعلةريةنع ظعخالسعثال(ظأرىيسعلةر 
 دا ان حاغ ذققا حعقارغ دذرذلغان اهللا نع (اهللا ظذالرنع ظامان ـ ظئسةن قذرذقل ازادعن قذتذل اال ـ ق ب
ذص اهان )ظذنت ا(، ناض دذ) اهللا غ ئرعك آةلتىرع ز . ش ةن نئمعتعمع ذالر بةرض زدعن (ظ ةنع دئثع ي

  . بةهرعمةن بولسذن) قالغان ظأمىرلعرعدعن. (رلىك قعلعص باقسذننا شىآى) قذتذلدذرغانلعقعمعزغا
العرع  دة ظألعم الر ؤة ظةقع لعرع، تةصسعرشذناس ةرةب تعلشذناس ذرذ”ظ ذ “ لعيةآف ةتتعكع ب ةن ظاي دئض

ةن “الم” ىن آةلض دىرىش ظىح اقعؤةتنع بعل ع ظ ةردع“ الم”ن عم ب ىآىرلىك .  دةص ظعس ذالر ناش ع، ظ حىنك
ةمما اهللا تاظاالنعث   . ظذالرغا نعسبةتةن شذنداق بولذشعدا شةك يوق     . تع دئيعلدعقعلعشنع مةقسةت قعلمايت  ظ

بعز  . ظذالرغا ظذنع بةلضعلعشعضة ؤة ظذالرنع ظذنعثغا ضعرعصتار قعلعشعغا نعسبةتةن ظذ ظعللةت لئمع بولعدذ        

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67 سىرة ظعسرا )1(
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علعق  صعرظةؤننعث ظاظعلعسعدعكعلةر مذسانع ظاقعؤةت ظأزلعرعضة دىشمةن ؤة      : بذنع اهللا تاظاالنعث   نعث  ( خاص
  .  دئضةن ظايعتعنع تةصسعر قعلغاندا حىشةندىردذق)1(قعلعش ظىحىن) مةنبةسع

 * * * * * * *  
 öΝ s9 uρ r& (# ÷ρu tƒ $ ¯Ρr& $ uΖù= yè y_ $·Β u xm $YΖ ÏΒ# u ß# ©Üy‚ tG ãƒ uρ â¨$̈Ζ9 $# ô ÏΒ öΝÎγ Ï9 öθxm 4 È≅ ÏÜ≈t6 ø9$$ Î6 sùr& tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

Ïπ yϑ ÷èÏΖ Î/uρ «! $# tβρãà õ3tƒ ∩∉∠∪ ôtΒ uρ ãΝ n= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ u yIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd,ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ…çν u!% y` 4 

}§øŠ s9r& ’Îû tΛ© yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ tÍ Ï≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒÏ‰ ÷κs] s9 $ uΖ n= ç7ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©!$# yìyϑ s9 

tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩∉∪  
ذالرنعث ) جاي(آأرمةمدذآع، بعز هةرةمنع ظامان ) نع مذشرعكالر ية(ظذالر  ذآع، ظ قعلدذق، هالب

ظةتراصعدعكع آعشعلةر ظةسعر ظئلعنعؤاتعدذ ؤة ظألتىرىلىؤاتعدذ، ظذالر باتعلغا ظعشعنعص، اهللا نعث نئمعتعنع 
غان ظادةمدعنمذ زالعم  اهللا غا يالغاننع حاصلعغان ياآع هةق آةلضةندة ظذنع ظعنكار قعل.67ظعنكار قعالمدذ؟

بعز ظىحىن آىرةش قعلغانالرنع . 68)ظةلؤةتتة بار(ظادةم بارمذ؟ جةهةننةمدة آاصعرالرغا جاي يوقمعدذ؟ 
  .69ظةلؤةتتة يولعمعزغا يئتةآلةيمعز، اهللا هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر

   ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا هةرةمنعث هأرمةتلعك قعلعنغانلعقعدعن ؤةز ـ نةعسهةت ؤة
اآع سعرتتعن آةلضةن بولسذن   ذالر مةآكعدة ظولتذرذشلذق بولسذن ي ة قذرةيشلةرنع، ظ ذ ظايةتت اهللا ب
ارةت ظذالرغا قعلغان ياخشعلعقنع                اهللا آعشعلةرضة خاتعرجةم قعلغان هةرةمدة ظولتذراقالشتذرغانلعقعدعن ظعب

دذ  ان قعلع ةم     . باي ذ خاتعرج ة ظ ة آعرس م هةرةمض دذ آع دذر   . بولع ةملعك ظعحعدع ا خاتعرج لةر آاتت . قذرةيش
دذ                ةت قعلع ل ـ ظاهان ة تع ر ـ بعرلعرعض ةظرابعيالرنعث بع عدعكع ظ ةرةمنعث ظةتراص ع        . ه ر ـ بعرلعرعن بع

  . ظألتىرعشعدذ
عرعدة       : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     ازلعق سةص قذرةيش قوغدالغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالر قعشلعق ؤة ي

دالغانلعقل أي  قوغ ذ ظ ىن ب ذلاله(عرع ظىح ةنع بةيت ذالرنع   ) ي ذ ظ ادةت قعلسذنكع، ظ ارعغا ظعب نعث صةرؤةردعض
  . ))2ظاحلعقتا ظوزذقالندذردع، ظذالرنع قورقذنحتعن ظةمعن قعلدع

 ظذالر باتعلغا ظعشعنعص، اهللا نعث نئمعتعنع ظعنكار قعالمدذ؟  يةنع ظذالر ظأزلعرعضة بئرعلضةن بذ 
ة، اهللا غ  ا نئمةتك ةن    آاتت ذش بعل ة حوقذن ذتالرغا، شئرعكلةرض ذص ب االنع قوي ةلتىرىش، اهللا تاظ ئرعك آ ا ش

أز قةؤمعنع             مذشذنداق شىآىر قعالمدذ؟       ازدذرذش  (اهللا نعث بةرضةن نئمعتعضة آذفرعلعق قعلعدعغان ؤة ظ ظ
  . )3(هاالآةت مةؤقةسعضة حىشىرىص قويغانالرنع آأرمعدعثمذ؟) بعلةن

ذالر اهللا تاظاالنعث بةندع ار  ظ ةد ظةلةيهعسساالمنع ظعنك ةيغةمبعرع بولغان مذهةمم سع، ظةلحعسع ؤة ص
ةيغةمبةرنع         . قعلدع ظذالر اهللا تاظاالغا ظعخالس بعلةن ظعبادةت قعلعشع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةسلعكع، ص

دع      م ظع ع الزع ع ؤة هأرمةتلعش ذنع ظعززةتلعش ع، ظ تعق قعلعش دع    . تةس ار قعل ذنع ظعنك ذالر ظ عحة ظ  .ظةآس
شذثا اهللا تاظاال ظذالرغا بةرضةن ظامان ـ     . ظذنعثغا قارشع ظذرذشذص، ظذنع ظأز ظعحعدعن هةيدةص حعقعرعؤةتتع

                                                 
  .  ـ ظايةت8 سىرة قةسةس )1(
  .  ـ ظايةتكعحة4 ــــ 1 سىرة قذرةيش )2(
  .  ـ ظايةت28 سىرة ظعبراهعم )3(
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دع    ذالردعن تارتعؤال ةنلعكعنع ظ دع     . ظئس عدا ظألتىرىل ةدرع ظذرذش ذنلعرع ب ذالردعن نذرغ دعن اهللا  . ظ ظان
دع   ع قذرذل ةرنعث دألعت ةيغةمبعرعنعث ؤة مأمعنل ذنعث ص ث، ظ ةتهع ا. تاظاالنع ةآكعنع ص ة م هللا صةيغةمبعرعض

  . ظذالرنعث ظئغعز ـ بذرذنلعرعنع توصا باستع ؤة ظذالرغا خارلعق يةتتع. قعلعص بةردع
 ادةم ذ زالعم ظ ذنع ظعنكار قعلغان ظادةمدعنم اآع هةق آةلضةندة ظ لعغان ي اهللا غا يالغاننع حاص
ات             بارمذ؟ لعغان ظادةمدعنمذ ق ةنع اهللا تاظاالغا يالغاننع حاص ادةم       ي ا دذحار بولعدعغان هئحبعر ظ تعق ظازابق
هةقعقةتةن اهللا ظذنعثغا ؤةهعي قعلغانمعش، ظذنعثغا هئحنةرسة ؤةهعي قعلغعنع       «: ظذالرنعث ظعحعدعن . يوق
وق ىحعلةر» ي ل     «: ؤة دئض ذ نازع عنع مةنم اش نةرس ة ظوخش ان نةرسعض ل قعلغ عدة اهللا نازع آةلضىس

  . ىحعلةرمذ بولدعدئض» قعلعمةن
ا مذش  ا دذحار بولعدعغان   مان اتتعق ظازابق ذنداق، هةق آةلضةندة ظذنع ظعنكار قعلغان ظادةمدعنمذ ق

وق  ادةم ي لعغذحعدذر    . ظ اننع حاص ا يالغ ةر اهللا تاظاالغ ع خعلدعكعل ع، بعرعنح ةر  . حىنك ع خعلدعكعل ظعككعنح
  . هةقنع ظعنكار قعلغذحعدذر

 آىرةش قعلغانالرنعبعز ) ظةلؤةتتة بار(جةهةننةمدة آاصعرالرغا جاي يوقمعدذ؟ يةنع صةيغةمبةر 
كةنلةرنع       عحة ظةضةش ةت آىنعض ذنعثغا قعيام اهابعلعرعنع ؤة ظ االمنع، س ا ظةلةيهعسس ة يولعمعزغ ظةلؤةتت

  .  يةنع ظةلؤةتتة ظذالرغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة يولعمعزنع آأرسعتعص بئرعمعزيئتةآلةيمعز
دانعنعث، اهللا ذآالعق ظابباس هةم ةم، ظ انالرنع :  تاظاالنعثظعبنع ظةبذهات ىرةش قعلغ ىن آ ز ظىح بع

 دئضةن ظايعتع ظةلؤةتتة يولعمعزغا يئتةآلةيمعز، اهللا هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعلةن بعللعدذر
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دة مذن ان  بعلضةن نةرسعل: هةققع انالرنع بعلمةي قالغ ةل قعلغ عرعضة ظةم

دذ         .  يئتةآلةيدذ نةرسعلعرعنع بعلعشكة اهللا    يذقعرعدعكع سأزنع     مةن : ظةهمةد ظعبنع ظةبذهةؤارع مذنداق دةي
دع   داق دئ ذص مذن ةيران بول ذ بذنعثدعن ه ةردعم، ظ ا سأزلةص ب رةر ياخشعلعق : سذلةيمان دارانعغ آعمضة بع

ذن         ام بعلةن بعلدىرىلسة، ظذنع ظةسةردعن ظاثلعغذحة ظذنعثغا ظةمةل قعلعش زأرىر ظةمةس، ظةضةر ظ ع ظعله
دذ     ةل قعلع ذنعثغا ظةم ا، ظ ةردعن ظاثلعس دذ   . ظةس انا ظئيتع دذ س ا هةم ةر   . اهللا تاظاالغ ان ظةس اآع ظاثلعغ ت

  . دعلعدعكع ظعلهام ظارقعلعق بعلدىرىلضةن ياخشعلعق بعلةن مذؤاصعقلعشعدذ
دذر ةن بعللع ةن ياخشع ظعش قعلغذحعالر بعل داق اهللا هةقعقةت ةم، شةظبعنعث مذن  ظعنبع ظةبذهات
ةنل دذ دئض ةت قعلع دع   : عكعنع رعؤاي داق دئ االم مذن ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل ةك ـ             «: مةري ش

عزآع،  ان     شىبهعس علعق قعلغ عث، ياخش علعق قعلعش ة ياخش ان ظادةمض علعق قعلغ اثا ياخش ئنعث س س
ابالنمايدذ علعق     . هئس ةقعقعي ياخش ث ه علعق قعلغانلعقع ة ياخش ان آعشعض انلعق قعلغ اثا يام ةلكع، س ب

  .  هةقنع بعلضىحع اهللا دذر»هئسابلعنعدذقعلغانلعق 
عدع   عرع تىض ذتنعث تةصس ىرة ظةنكةب ةن س ذنعث بعل ا  . ش ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس جعم

   .خاستذر
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
 رذملذقالر يئقعن بعر جايدا يئثعلدع، ظذالر يئثعلضةندعن آئيعن بعر قانحة يعل .1ظةلعف، الم، معم

ئثعدذ، ظعلضعرع ؤة آئيعن هةممة ظعش اهللا نعث باشقذرذشعدعدذر، بذ آىندة مأمعنلةر اهللا نعث ظعحعدة ي
) مأمعنلةرضة(بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذ، اهللا خالعغان آعشعضة ياردةم بئرعدذ، اهللا غالعبتذر، 

اهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق . دعؤةدة قعل) ظذالرنع غالعب قعلعدعغانلعقعنع ( اهللا .5ـ 2رناهايعتع مئهرعباندذ 
دذ  تتذر (قعلماي أزع راس ذر، س ع، اهللا نعث ؤةدعسع هةقت ئكعن آعشعلةرنعث تولعسع )حىنك ذنع(، ل ) ب
اخعرةتتعن .6بعلمةيدذ ذالر ظ دذ، ظ اتعي دذنيانعث تاشقع آأرىنىشعنعال بعلع اخعرةت ( ظذالر هاي ةنع ظ ي

  .7ةصلةتتعدذرغ) ظعشعدا ظويلعنعشتعن ؤة ظاخعرةت ظىحىن ظعشلةشتعن
  رذملذقالرنعث غةلعبة قعلعشعنعث خةؤعرع توغرعسعدا

ة قعلعص رذم تةؤةسعنعث حةت                  ةر صارسالر صادعشاهع سابذر، رذملذقالرنعث ظىستعدعن غةلعب بذ ظايةتل
دا نازعل بولغان              . رايونلعرعنع، شامنع، ظةرةب يئرعم ظارعلعنعث بعر قعسعم جايلعرعنع ظعشغال قعلعؤالغان

ابذر، رذ عحة    س ذنع قذستةنتعنعيعض ذرالص ظ كة مةجب ع حئكعنعش اهع هعرةقلعن اردع ؤة  )1(م صادعش تاص ب  قعس
دع    ة ظال ذددةت مذهاسعرض ذزاق م تةنتعيعدة ظ ذنع قذس يعن  . ظ عنعدةك، آئ دة دئيعلض ل تأؤةن غال هعرةق ظعش

  . قعلعنغان يةرلعرعنع قايتذرذؤالدع
ذمانعث        ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعنب ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

 دا يئثعلدع . ظةلعف، الم، معم ر جاي ئقعن بع ايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع      رذملذقالر ي  دئضةن ظ
دذ  ةت قعلع ذقالر: رعؤاي دع رذمل دع ؤة يةث ة    .  يئثعل تعدعن غةلعب ذقالرنعث ظىس الرنعث رذمل رعكالر، صارس مذش

مذسذلمانالر رذملذقالرنعث صارسالرنعث ظىستعدعن      .  بذدالرغا حوقذناتتع  حىنكع، صارسالر . قعلعشعنع خااليتتع 

                                                 
 .  هازعرقع ظعستانبذلنع آأرسعتعدذ)1(

 ظايةت  60      سىرة  رذم                                  مةآكعدة نازعل بولغان  



  
  
  
  

 

 578                                                                                               رذم        ـ سىرة 30
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

االيتتع   عنع خ ة قعلعش دع    . غةلعب اب ظع ةهلع آعت ذالر ظ ع، ظ ةؤعرع   . حىنك ةن خ ذقالرنعث يئثعلض رذمل
دع  ة يةتكىزىل ةتكىزدع   . ظةبذبةآرعض االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤةرنع ص ذ خ ةآرع ب ةيغةمبةر . ظةبذب ص

  . دئدع» ة حوقذم غةلعبة قعلعدذظةمما رذملذقالر آةلضىسعد«: ظةلةيهعسساالم
ةتكىزدع  رعكالرغا ي ذنع مذش ةآرع ب ذالر. ظةبذب علةيلع،   : ظ ارعمعزدا ؤاقعت بةلض ز ظ ا، بع داق بولس ظذن

االن ـ       . ظذتذص حعقساق، صاالن ـ صذستان ظعشالر بعزنعث بولسذن   ظةضةر بعز  ظةضةر سعلةر ظذتذص حعقساثالر، ص
ال ىآىن ظعش ذن،ص علةرنعث بولس دعر س علعدع .  دئ ع بةلض ةش يعلن ةآرع ب ة  . ظةبذب ذقالر غةلعب راق رذمل بع
دع االم    . قعاللمع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص االمغا ظئيتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهؤالنع ص ذ ظ ةآرع ب : ظةبذب

أؤةنر « دعن ت ون يعل تعكةن ةكبعلضعنكع، ظ دع»  ؤاقعت بةلضعلعسةث بوص ذق . دئ يعن رذمل ذنعثدعن آئ الر ش
  . غةلعبة قعلدع

رذملذقالر يئقعن بعر . ظةلعف، الم، معم: بذ ظةهؤال اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعدة ظعصادعلعنعدذ   
ظذالر يئثعلضةندعن آئيعن بعر قانحة يعل ظعحعدة يئثعدذ، ظعلضعرع ؤة آئيعن هةممة ظعش . جايدا يئثعلدع

اهللا خالعغان .  نعث بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذبذ آىندة مأمعنلةر اهللا. اهللا نعث باشقذرذشعدعدذر
دذر ) مأمعنلةرضة. (اهللا غالعبتذر. آعشعضة ياردةم بئرعدذ  بذ هةدعسنع تعرمعزع ؤة    . ناهايعتع مئهرعبان

  . نةسةظع قاتارلعقالرمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلغان
ان    ةت قعلعنغ ةدعس رعؤاي ر ه ة بع ة يةن ذ هةقت زع، نعي . ب ام تعرمع لةمعنعث  ظعم ذآرةم ظةس ع م ار ظعبن

ةلعف، الم، معم : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ذالر . ظ دا يئثعلدع، ظ ر جاي ئقعن بع ذقالر ي رذمل
دذ   دئضةن ظايةت نازعل بولغان بذ آىنلةردة، صارسالر          يئثعلضةندعن آئيعن بعر قانحة يعل ظعحعدة يئثع

  . رذملذقالرنعث ظىستعدعن غالعب ظعدع
ذلما  أرةتتع     مذس ع آ عنع ياخش ب بولذش تعدعن غالع الرنعث ظىس ذقالرنعث صارس ع، . نالر، رذمل حىنك

ة  . رذملذقالرمذ مذسذلمانالرغا ظوخشاش آعتاب بئرعلضةنلةردعن ظعدع    دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ذ :  مذنداق دةي ب
ةمضة ياردةم بئرعدذ، آىندة مأمعنلةر اهللا تاظاالنعث بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذ، اهللا خالعغان ظاد

  . اهللا غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
اب  ر ظةهلع  صارسال حىنكع،   . قذرةيشلةر صارسالرنعث غةلعبة قعلعشعنع ياخشع آأرةتتع         ظةمةس  تعن آعت

دا       . بولذص، شئرعك ظةقعدعدة ظعدع  اهللا بذ ظايةتنع نازعل قعلغان حاغدا، ظةبذبةآرع حعقعص مةآكة آوحعلعرع
رذملذقالر يئقعن بعر جايدا يئثعلدع، ظذالر يئثعلضةندعن آئيعن . ظةلعف، الم، معم:  بعلةنظىنلىك ظاؤاز

دذ  دة يئثع بذ ظعش   :  دةص توؤلعدع، قذرةيشتعن بعر تىرآىم آعشعلةر ظةبذبةآرعضة           بعر قانحة يعل ظعحع
دة        ل ظعحع ة يع ر قانح ذقالرنعث بع ةمراهعثالر رذمل علةرنعث ه ذن، س داق بولس ارعمعزدا مذن الرنع ظ صارس

بذ  .  دئدع ،بولعدذ :  ظةبذبةآرع . دئدع بعز سةن بعلةن بذ ظعشتا دو تعكعشةمدذق؟      . يئثعدعغانلعقعنع ظئيتتع 
ذرذن بولغان ظعدع  ا  . ظعش دو تعكعشعش حةآلعنعشتعن ب ةن مذشرعكالر دو تعكعشتع ؤة دوغ ةآرع بعل ظةبذب

 ةنع ظىح يعلدعن توققذز يعلغعح     “ مذددةت”: ظذالر ظةبذبةآرعضة . تعكعلضةن نةرسعلةرنع ظوتتذرعغا قويذشتع   
ا   ان ظارعلعقت ذددةتنع       بولغ ر م ذراهال بع ارعمعزدا ظوتت ةن ظ ز، س ل قعلعمع ة يع عنقانح ذنعثغا  دئض ز ظ ، بع

ذاليلع  دع قوش ص  . ، دئ داق قعلع ذقالر       : مذن ع، رذمل ص بئكعتت ل قعلع ة يع ذددةتنع ظالت عدعكع م ذالر ظارعس ظ
ة يعل تى ذرذن ظالت ة قعلعشتعن ب دعغةلعب ئلعص  . ضةص قال ا تعككةن مئلعنع ظ ةآرعنعث دوغ مذشرعكالر ظةبذب

ة قعلدع           . آةتتع مذسذلمانالر ظةبذبةآرعنع   . يةتتعنحع يعلع آعرضةندة رذملذقالر صارسالرنعث ظىستعدعن غةلعب
. حىنكع، اهللا بعر قانحة يعل ظعحعدة دئضةن ظعدع       . مذددةتنع ظالتة يعل بةلضعلعضةنلعكع ظىحىن ظةيعبلعدع    

  . عث بعلةن نذرغذن آعشعلةر ظعسالمنع قوبذل قعلدعشذن
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  رذملذقالرنعث آعملةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
دذ           ازراق توختعاليلع، اهللا تاظاال مذنداق دةي ةلعف، : بذ ظايةت آةرعملةرنعث سأزلىآلعرع هةققعدة ظ ظ

م دع. الم، مع ذقالر يئثعل بة  رذمل دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع ىرعلةرنعث بئشعدعكع ظ دة  س لعرع هةققع هةرص
ةرةنعث بئشعدا سأزلةنضةن ظعدع    ذالر ظعسهاق ظعبنع     . سىرة بةق ة آةلسةك، ظ ذقالر دئضةن سأزض ةمما رذمل ظ

ذالر ظعسراظعل .ظعبراهعمنعث ظوغلع ظعيسعنعث نةسلعدعندذر    ذص،  )1(ظ العلعرع بول ةؤالدعنعث تاغعسعنعث ب  ظ
  . دا ظعدعظذالر يذنان دعنع. ظةسصةرنعث ظةؤالدلعرع دةص ظاتعلعدذ

دع       ةؤالدع ظع عنعث ظ ث تاغعس ذص تىرآنع لعدعن بول نعث نةس ع يافةس ذهنعث ظوغل ذنانلعقالر ن ذالر . ي ظ
ةرة ”ظذ يذلتذزالر     . يةتتة سةييارة يولتذزالرغا حوقذناتتع    اتعالتتع   “ظةلمذتةهةيي ظذالر شعمالع قذتذبقا      .  دةص ظ

ص، ظذنعثدعكع ظعبادةتخانعنعمذ ظذالر سالغان    قاراص ناماز ظوقذيتتع، دةمةشعق شةهعرعنع ظذالر قذرغان بولذ    
دع دع        . ظع ار ظع ع ب ة مئهراب ة دان ر قانح دعغان بع كة قاراي عمالع تةرةص ث ش ا  . ظعبادةتخانعنع ذقالر ظعس رذمل

ةن     ذ تةخمعن ةندعن آئيعنم ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلض االم ص دا  300ظةلةيهعسس ذنانلعقالرنعث دعنع ة ي  يعلغعح
  . ظعدع

ةرةب ي  ةن ظ ام بعل اتعالتتع   ش ةر دةص ظ اهع قةيس ةرنعث صادعش ةؤة يةرل ذالرغا ت دعكع ظ رعم ظارعلع . ئ
ظذالرنعث صادعشاهلعرعدعن بعرعنحع بولذص خرعستعظان دعنعغا آعرضةن آعشع هةيرانلعق قذستةنتعن ظعبنع             

ةم ظوغلعدعن بذرذن خرعستعظان دعنعغ     . قذستذس ؤة ظذنعث ظانعسع مةريةم هعيالنعية شةدقانعية ظعدع           ا مةري
ظذ ظانعسعغا   . قذستةنتعن ظعلضعرع صةيالسوص ظعدع      . آعرعص ظاندعن ظوغلعنع شذ دعنغا دةؤةت قعلغان ظعدع        

أتكىزدع  . ظةضةشتع ن ظ ةردة يعغع ةن ي ة دئض اراالر نةقعي ع   . ناس دذلاله ظعبن دعكع ظاب أز زامانع دا ظ شذ يعغعن
ص بعرلعككة آئلةلمعضةندعن آئيعن     ظذالر نذرغذن قئتعم ظعختعالص قعلعشع        . ظارعيذس بعلةن مذنازعرة قعلدع   

ظذالر بذ ظةقعدعنع    .  بعرلعشعص قذستةنتعننعث ظةقعدعسعنع بةلضعلةص بةردع     )2( ظةسقذف 318ظذالردعن صةقةت   
  .  دةص ظاتعدع“بىيىك ظامانةت”

ة بولسا، ظذ هةقعقةتةن      ظذالر ظذنعثغا هاالل ـ هارام ؤة باشقا        .  ظعدع “خعيانةت رةزعل ”ظةمةلعيةتت
تعياجلعق بولغان نةرسعلةرضة داظعر هأآىم ؤة قانذنالرنع مذقةددةس آعتاب ظعنجعلنعث نامع بعلةن        ظذالر ظئه 

ةردع  علةص ب ةرتتع   . بةلض ع ظأزض االمنعث دعنعن ا ظةلةيهعسس تع ؤة    . ظعس ةرنع قوش ةزع هأآىمل ذنعثغا ب ظ
. آشةنبعضة ظأزضةرتتع   شةنبة آىنلىك دةم ظئلعشنع ية    . شةرققة قاراص ناماز ظوقذدع   . بةزعلعرعنع حعقعرعؤةتتع 

  . آرئست بةلضعسعضة حوقذندع ؤة توثضىز ضأشعنع هاالل قعلدع
سةلعب بايرعمع، قةداس بايرعمع، غعتاس بايرعمع ؤة باظذس، شةناظعن بايراملعرعغا ظوخشاش باشقا       

ةردع     . بايرامالرنع صةيدا قعلعص ظأزلعرعضة بايرام قعلعؤالدع      ا بةلضعلةص ب ا ظذالر  . صادعشاهقا صاص نعث دعنع  صاص
عدذر دعن       . داهعس دعن قعسسعس ظان عقةف ظان دعن ظةس ةتران، ظان دعن م ق، ظان ة بعترع ة بويعح دعن دةرعج ظان

ذنؤانالرنع بةلضعلعدع ارلعق دعنع ظ ةيدا قعلدع. شةمماس قات اؤ ؤة . راهعبلعقنع ص ا حعرآ صادعشاه راهعبالرغ
  . ظعبادةتخانعالرنع بعنا قعلعص بةردع
ات ؤاقتعدا    : ظئيتعلعشحة .شةهةر قذستةنتعننع تةسعس قعلدع         ظأزعنعث ظعسمع بئرعلضةن        12ظذ هاي

ةن         الدذرغان ظعك ص س ق قعلع ىح مئهرابلع اؤعنع ظ ةهمع حعرآ ةيتع ل الدذرغان ؤة ب اؤ س ث حعرآ ذنعث . مع ظ
ة ع قذمام ةن)3(ظانعس الدذرغان ظعك اتعالتتع  .  س ع دةص ظ اهلعق دعن ع صادعش ذالرنعث دعن ذالر . ظ ع، ظ حىنك

                                                 
 .  ظعسراظعل يةظقذب ظةلةيهعسساالمنع آأرسعتعدذ)1(
 . آأرسعتعدذ خرعستعظانالرنعث دعنع ظذنؤانعنع )2(
 .  ظةخالتخانعنع آأرسعتعدذ)3(
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دا ظعدعصادعشاهنعث د عنع،  . عنع ة مةزهعص يعن يةظقذب ظةسكافعنعث ظةضةشكىحعلعرع يةظقذبعي ظذنعثدعن آئ
دع  ةيدا قعل عنع ص تذرعية مةزهعص كىحعلعرع نةس تذرانعث ظةضةش ة . نةس عرقة ؤة جاماظةلةرض ذن ص ذالر نذرغ ظ

ةتتع  ألىنىص آ ةن   . ب داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ذالر  «: ب ةن ظ ة  صع72هةقعقةت رقعض
ةتتع  ألىنىص آ دذآع،   . »ب قا بولع ذنع آأرىؤئلعش دعن ش تعظان دعنع  بذنعث ذالر خرعس ص دا ظ  داؤام قعلع

اتتع         )1(هةر بعر قةيسةر   . آئلعؤةردع ة بعرع حعق هعرةقل  ظذالرنعث ظاخعرقع صادعشاهع    .  ظألسة، ظورنعغا يةن
دع ةزةر داظع       . ظع ةدبعرلعك، ن ةث ت يار، ظ ةث هذش ذص ظ ادةم بول ةقعللعق ظ ذ ظ أتكىر    ظ عكرع ظ ةث، ص ع آ رعس

دع دع      . صادعشاهالردعن ظع ذالرغا صادعشاه بول دة ظ ا ظعحع ا داغ ـ دذغ القعش، آاتت ىك ظ ذ بىي ارس . ظ يعن ص آئ
أآىمرانلعق قعلدع   ذرتالرغا ه راق، خذراسان، رةي ؤة باشقا نذرغذن ي ذنعث ظةسلع . صادعشاهع آعسرا، ظع ظ

دع    ةآتاف ظع ابذرزذل ظ مع س ذ  . ظعس ة ظ يعن قةيسةرض احتعآئ ةرنعث   . رذش ظ ةملعكعتع قةيس ذنعث م ظ
. ظذ باشقا نذرغذن معللةتلةرنع ؤة صارسالرنع آونتعرذل ظاستعغا ظالغان ظعدع     . مةملعكعتعدعن حوث ظعدع  

  . ظذالر مةجذسع بولذص ظوتقا حوقذناتتع
  قةيسةرنعث آعسرانع قانداق يةثضةنلعكع توغرعسعدا 

ةرنعث دأ   ص قةيس دانلعق قعلع أزع قومان را ظ ثعص،   آعس ذنع يئ ارقعلعق ظ ش ظ ذم قعلع ة هذج لعتعض
. قةيسةرنعث قولعدا قذستةنتعين شةهعرعدعن باشقا بعرمذ شةهةر قالمعدع           . قورشاؤغا ظالدع . مةغلذب قعلدع 

  . شذنعث بعلةن ظذ قعيعن ظةهؤالدا قالدع. آعسرا ظذنع قذستةنتعينعدة ظذزذن مذددةت مذهاسعرضة ظالدع
دعن ز   ذنع هةددع تعظانالر ظ ةتتع  خرعس وث بعل ادة ح ادعر     . عي قا ق غال قعلعش ةهةرنع ظعش را ش آعس

دع دع     . بواللمع ذمكعن بولمع ذنعثغا م ذ ظ ىن ب انلعقع ظىح ان بولغ تةهكةم قورغ عق، مذس تةنتعن صعشش . قذس
لةردعن          ذ تةرةص ذالرغا ظ ذص ظ عدة بول ذ تةرعص ع ب عدة، يئرعم ذ تةرعص ث ظ ع دئثعزنع ةهةرنعث يئرعم ع، ش حىنك

ا      ألىك ؤة ي وزذق ـ ت ةتتعظ ع  . ردةم آئل عص حعقت ة تئص ر هعيل مةننع . ؤاقعت ظأتكةنسئرع قةيسةر بع ذ دىش ظ
تع   وغرا تاص نع ت عص     . ظالداش ةن توختاملعش ذنعث بعل ة ظ رعش بةدعلعض عتعص بئ ذرتعنع بوش رادعن ي ذ آعس ظ

دعغانلعقعنع دئدع       نع قوبذل قعلدع ؤة . خالعغان شةرتع بويعحة ظأزعنعث صذل ـ مال تألةي ذ تةلةص آعسرا ب
ةر،           ذن ـ جةؤهةرل ايلعقالرنع، ظالت ذن ب دعغان نذرغ ادعر بواللماي ذ ق ا صادعشاهلعرعنعث بعرعم ظذنعثدعن دذني

ةص قعلدع  ايلعقنع تةل ىك، نذرغذن ب ةر ؤة تىرل ةر، خعزمةتحعل ذنعثغا قوشذلدع ؤة . رةخت، دئدةآل قةيسةر ظ
اردةك آعسرانع ؤةسؤةسع             دا ب از   . ضة سئلعص قويدع     ظذنعث تةلةص قعلغانلعرعنعث هةممعسع هذزذرع آعسرا ظ

  . تةلةص قعلعص قاصتعمةن دةص ظويلعدع
ذدرعتع       ذم ق قا حوق ع يعغعش دعن بعرعن ث ظون ذ بايلعقنع عمذ ب اه بعرلةشس ع صادعش ذ ظعكك ةر ظ ظةض

ذ   . يةتمعضةن بوالتتع  ا بئرعص ظ ةت تةؤةسعدعكع باشقا جايالرغ ذ آعسرادعن ظأزعنعث دألعتع شامغا ؤة دأل ظ
اقلعغان دة ةردة س ىن رذخسةت قعلعشعنع سورعدع       ي الص آئلعشع ظىح العرعنع، توص ظع ـ دذني ذنعثغا . ص ذ ظ ظ

  . رذخسةت قعلدع
مةن هةقعقةتةن    : قةيسةر قذستةنتعين شةهعرعدعن حعقعشقا تةمشةلضةندة ظأزعنعث تةؤةلعرعنع يعغعص       
دعم          ةت قعل نع نعي عرتقا حعقعش ةن س ش بعل ر ظع ىزىص بع ذن ت ر قوش كةرلعرعمدعن بع ةر. ظةس ر  ظةض ةن بع  م

ايتعص        ذرذن ق دعن ب ةر ظذنعث اهعثالر، ظةض علةرنعث صادعش ةن س ةم، م ايتعص آئلةلعس ذرذن ق دعن ب يعل
اه       قا صادعش دعن باش اثالر مةن ؤئرعثالر، خالعس اه دةص تونع ع صادعش علةرنعث، مئن ار س ةم، ظعختعي آئلةلمعس

دع ايلعؤئلعثالر دئ ذالر. س اتال   : ظ ةثمذ، هاي اص آةتس ل يوق ون يع ةن ظ ةر س ث  ظةض ةن بعزنع ةن س  بولعدعكةنس
                                                 

 .  رذملذقالرنعث صادعشاهلعرع، ظةسلع ظعسعم بعلةن ظاتعماي قةيسةر دةص ظاتعالتتع)1(
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تع   اؤاب بئرعش اهعمعز دةص ج ذن        . صادعش اتلعق قوش ر ظ ال بع ذرا ه دا، ظوتت ان حاغ تةنتعنعدعن حعقق ذ قذس ظ
  . آعسرا بولسا ظذنعث قايتعص آئلعشعنع آىتىص قذستةنتعين ظةتراصعدا حئدعر تئكعص ياتتع. بعلةن ظاتالندع

ىرىص صارس        ةرنع ؤة    . دألعتعضة يئتعص آةلدع   قةيسةر دةرهال ظاتقا معنعص، تئز ي ظذ ظذحرعغانال ظةرل
دع            ران قعل ذرتعنع ؤةي ذالرنعث ي ألتىرىص ظ ةص ظ ر ـ بعرل كةرلةرنع بع رغعن   . ظةس عرعلةص قع ق ظعلض داؤاملع

مةداظعندعكع ظادةملةرنع ظألتىرىص جعمع مال ـ    . قعلعص آعسرا دألعتعنعث صايتةختع مةداظعنغا يئتعص آةلدع
دع اللعرعنع، حأرعلعرعنع . مىلكعنع ظولجا ظال دع) آئنعزةآلعرعنع(آعسرانعث ظاي ة ظال ظوغلعنعث . ظةسعرض

راغا      ة آعس ار هالةتت ايعن خ ذص ظعنت ةن قوش دانلعرع بعل دىرىص، قومان ةآكة معن ىرىص ظئش عنع حىش بئش
ةردع  ةؤةتعص ب دع     . ظ داق دئ زعص مذن ةت يئ راغا خ ذ آعس ذنع      : ظ علعرعث، ب ان نةرس ةص قعلغ ئنعث تةل ذ س ب

ذر دعغان  تاصش ئحكعم بعلمةي قا ه االدعن باش ذنع اهللا تاظ ةندة ظ تعص آةلض راغا يئ ةهؤال آعس ذ ظ عؤال، ب
ةم ـ قايغذ بئسعؤالدع      ةيتتع  . تىضةتكىسعز غ ةدةر آىح ان ق ىن غةزعصع تاشتع، قورشاؤنع ظعمك . دألعتع ظىح

دع  ع يةتمع ئكعن آىح ذن دةرياس   . ل ع جةيه ة قارش يعن قةيسةرض دعن آئ ةهةرنع ظااللمعغان ذ ش ذ ظ عنعث س
دع ةص ظاتالن ع آأزل دع . آئحعكعن وق ظع ول ي قا ي دعن باش ىن بذنعث ئلعش ظىح ة آ ة قذستةنتعنض . قةيسةرض

قوشذننع ؤة  . قةيسةر بذنع بعلعؤالغاندعن آئيعن هئحكعم ظويالص باقمعغان حوث بعر هعيلعنع تئصعص حعقتع     
از       دذرذص، ظأزع ظ دا آىزىتىشكة قال . راق ظةسكةرلعرع بعلةن ظاتالندع   بايلعقلعرعنع آئحعك ظئغعزعنعث ظالدع
ذيرذدع       ات ـ ظئشةك، تئزعكع يعغعشقا ب ايعقع، ظ ة م ذالرنع سامان، تأض ذقعرع  . ظ ئلعص سذنعث ي ذالرنع ظ ب

ىردع  اراص ي ة ق ذيرذدع  . تةرعصعض قا ب ا تاشالش علةرنع دةرياغ ذ نةرس دعن ب را ؤة  . ظان ئقص آعس علةر ظ ذ نةرس ب
تذ، دةص ظويالص، ظذالرنع        ظذنعث قوشذنلعرعنعث ظالدعدعن ظأتكةندة،      ظذ ظذالرنع سذنعث يذقعرعسعدعن ظأتىص

دع  قا ظاتالن دع   . قوغالش وش قال الردعن ب ك صارس ص     . آئحع ذش قعلع ز تذت ادةملعرعنع تئ ئلعص ظ ةر آ قةيس
ىرىص        . آئحعكتعن ظأتىشكة بذيرذدع   ظذالر صذرسةتنع غةنعمةت بعلعص ناهايعتع تئزلعكتة آئحعكتعن ظأتىص ي

ةتتع ذالر آعس  . آ ع   ظ ان حعقت ذنلعرعدعن حاقق ذنعث قوش ايعتعص     . را ؤة ظ ةن ق ةر بعل ة زةص ذالر قذستةنتعنض ظ
  . بذ آىن خرعستعظانالرغا بايرام بولدع. آةلدع

تع         ةي قئلعش عنع بعلم ة قعلعش ة نئم قان هالةتت دعن ظاداش ذنع يول را ؤة قوش ةرنعث  . آعس ذالر قةيس ظ
قان مال ـ دذنيالعرعنع     . هةرلعرعنع ؤةيران قعلدع شةهةرلعرعضة ظئرعشمةآتة يوق، رذملذقالر ظذالرنعث شة تاص

اللعرعنع ظولجا ظالدع      . ظئلعص آةتتع  ا بذ رذملذقالرنعث صارسالرنع يةثضةنلعكعدذر         . صةرزةنتلعرعنع، ظاي . مان
  .  يعلدعن آئيعن يىز بةردع9بذ غةلعبة صارسالر رذملذقالرنع يئثعص 

ة ؤة     ذما، ظعكرعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذقالر   ظعبن النغاندا رذمل ة ظاساس قعالرنعث رعؤايعتعض باش
ةزرذظات ”غةلعبة قعلغان بذ ظذرذش     ةؤة        “بذسرا ” بعلةن  “ظ ةرنعث ظارعسعدا يىزبةرضةن، ظذ شامغا ت  دئضةن ي

بذ ظذرذش ظةرةب يئرعم     : مذجاهعدنعث ظئيتعشعحة . بولغان هعجاز يذرتلعرعغا يئقعن آئلعدعغان بعر جايدذر     
  . نعث صارس دألعتعضة ظةث يئقعن زئمعنعدا يىز بةرضةنظارعلعدا رذم دألعتع

 عدعدذر ث باشقذرذش ش اهللا نع ة ظع يعن هةمم عرع ؤة آئ عرعكع ؤة  ظعلض دعن ظعلض ةنع بذنعث  ي
بذ آىندة مأمعنلةر اهللا تاظاالنعث بةرضةن . بذنعثدعن آئيعنكع هةممة ظعش اهللا تاظاالنعث باشقذرذشعدعدذر

دذ ةن خذشال بولع اردعمع بعل ادةملعرع ي ةر اهللا تاظاالنعث شامنعث صادعشاهع قةيسةرنعث ظ ةنع مأمعنل  ي
اردعمع بعلةن        بولغان رذملذقالرغا، مةجذسع دعنعدعكع صارسالر يةنع آعسرانعث ظادةملعرعضة قارشع بةرضةن ي

  . خذشال بولعدع
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اندعك       أص س اش آ قعالرغا ظوخش ذددع ؤة باش ةؤرع، س ذما، س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع ظعبن
ان         ع بولغ ةدعر ظذرذش ع ب ة قعلعش تعدعن غةلعب الر ظىس ذقالرنعث صارس دا رذمل ة قارعغان ث سأزعض ظألعماالرنع

  . آىنع يىزبةرضةن ظعدع
ارلعقالر ظةبذسةظعدتعن رعؤايةت قعلغان               ةززار قات ةم ؤة ب ظعمام تعرمعزع، ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظةبذهات

بذ ظعش   .  آىنع رذملذقالرنعث صارسالرنع يةثضةن آىنعدذر بةدرع ظذرذشع بولغان: هةدعستة مذنداق دئيعلضةن 
  . مأمعنلةر بذنعث بعلةن خذشال بولدع. مأمعنلةرنع هةيران قالدذردع

اهللا خالعغان آعشعضة . بذ آىندة مأمعنلةر اهللا نعث بةرضةن ياردعمع بعلةن خذشال بولعدذاهللا تاظاال 
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعايعتع مئهرعباندذرناه) مأمعنلةرضة(اهللا غالعبتذر، . ياردةم بئرعدذ

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةير آعالبعنع ةم، زذب ع ظةبذهات ةن : ظعبن الرنعث م صارس
الرنع   ذقالرنعث صارس دعن رذمل عنعنع، ظان ذقالرنع يةثض الر  رذمل ذلمانالرنعث صارس دعن مذس عنعنع، ظان يةثض

  .  يعل ظعحعدة يىز بةردع15دىم، بذنعث هةممعسع بعلةن رذملذقالرنع يةثضعنعنع آأر
ذر ذر اهللا غالعبت تا غالعبت ام ظئلعش مةنلعرعدعن ظعنتعق ةنع دىش ة(.  ي ايعتع ) مأمعنلةرض ناه

دذر دعغانلعقعنع (اهللا . مئهرعبان ة قعلع ذالرنع غةلعب دع) ظ دذ . ؤةدة قعل لعق قعلماي ة خعالص اهللا ؤةدعسعض
ذر، ( ع هةقت ث ؤةدعس ع، اهللا نع تذر حىنك أزع راس ةد   ) س ع مذهةمم ةنع ظ ع    !  ي الرغا قارش ث صارس بعزنع

ةق          ث ه ةؤعرعمعز اهللا تاظاالنع ذ خ ةن ب اثا يةتكىزض دعكع س دعغانلعقعمعز هةققع اردةم بئرع ذقالرغا ي رذمل
ىز بئرعدذ ؤة ظةمةلضة        . اهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ      . ؤةدعسعدذر ؤة راست خةؤعرعدذر     بذ ؤةدة حوقذم ي

عدذ اردةم      ح. ظاش ث ي ا اهللا تاظاالنع ةث يئقعنراقعغ ة ظ ةدعن هةقق ع جاماظ عؤاتقان ظعكك ع، ظذرذش ىنك
  . بئرعدعغانلعقع ؤة ظذالرغا ياخشع ظاقعؤةت ظاتا قعلعدعغانلعقع اهللا تاظاالنعث تذتقان يولعدذر

 ع علةرنعث تولعس ئكعن آعش ذنع(ل دذ) ب ةتنع   بعلمةي اتتعكع ؤة ظادال ث آاظعن ةنع اهللا تاظاالنع  ي
  . ياقعالص ظعجرا بولعدعغان صذختا ظعشلعرعدعكع هأآمعنع بعلمةيدذ

 يةنع ظاخعرةت ظعشلعرعدا (ظذالر هاياتع دذنيانعث تاشقع آأرىنعشعنعال بعلعدذ، ظذالر ظاخعرةتتعن
انع،     غةصلةتتعدذر) ظويلعنعشتعن ؤة ظاخعرةت ظىحىن ظعشلةشتعن  ةقةت دذني  يةنع آعشعلةرنعث تولعسع ص

دا  ا قان دذ      دذنياغ علةرنعال بعلع ار نةرس دا ب لعرعنع ؤة ظذنعث ث ظعش نع، دذنيانع ا  . ق ظئرعشعش ذالر دذنياغ ظ
ذر        يار ؤة ظةقعللعقت ايعن هذش تة ظعنت ع بعلعش نعث يولعن ذنع تئصعش نع ؤة ظ ث  . ظئرعشعش ذالر دعننع ظ

لةتتعدذر      تعن غةص علةرنع تئصعش قةتعدعغان نةرس ذالرغا ظةس دا ظ اخعرةت يذرتع لعرعدعن، ظ ذددع. ظعش ذالر خ  ظ
  . ظأتىص آةتكةن دأت، ظةقلع يوق، صعكعر قعلعشنع بعلمةيدعغان ظادةملةرضة ظوخشايدذ

دذ  داق دةي رع دذنيانعث ظعشلعرعنع بعلعشتة،   : هةسةنبةسرع مذن ذالردعن بع ةمكع، ظ ةن قةس اهللا بعل
ذص    ة قوي ث ظىستعض ةمنع تعرنعقعنع ذنعث  ،دةره دعن ظ عظئغعرلعق ظان ك ،عن دة  قانحعلع ع دةرعجع ياخش

  . آأيعدعغانلعقعنع ساثا حوقذم دةص بئرعلعضىدةك دةرعجعدة ياخعشع بعلعدذ
ذما اهللا تاظاالنعث  اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب عنعال : ظعبن قع آأرىنعش ث تاش اتع دذنيانع ذالر هاي ظ

اخعرةتتعن  اخعرةت ظىحىن ظعشلةشتعن (بعلعدذ، ظذالر ظ اخعرةت ظعشلعرعدا ظويلعنعشتعن ؤة ظ ةنع ظ ) ي
ظذالر  . يةنع آذففارالر دذنيانع ضىللةندىرىشنع بعلعدذ   :  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئدع دذرغةصلةتتع

  . دعننعث ظعشعدعن غةصلةتتعدذر
 * * * * * * *  
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ذالر  ىن (ظ لعرع ظىح دعغانلعقعنع بعلعش داق بولع ث قان عكعر ) ظاقعؤعتعنع تعدة ص أزلعرع ظىس ظ

نةرسعلةرنع صةقةت ) يذلتذز قاتارلعق(يىرضىزمةمدذ؟ اهللا ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع 
اراتتع، شةك  ةن ؤاقعتلعق قعلعص ي عشعلةر صةرؤةردعضارعغا  شىبهعسعزآع، نذرغذن آ –هةق ؤة مذظةيي

اآع (مذالقات بولذشنع  اتلعنعدعغانلعقعنع ي دعغانلعقعنع، قعلغان ظةمةلعضة يارعشا مذآاص قايتا تعرعلع
 ظذالر يةر يىزعدة آئزعص ظأزلعرعدعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث .8ظعنكار قعلغذحعدذر) جازالعنعدعغانلعقعنع

. قذؤؤةتتة بذالردعن آىحلىك ظعدع) يةنع ظأتكةنلةر(؟ظذالر ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آأزةتمعدعمذ
ذالر  تا ب ارةت سئلعش تا، ظعم ةت تئرعش ذالر زعراظ لةر(ظ ةنع قذرةيش دع) ي تىن ظع ن ظىس ذالرغا . دع ظ

اهللا ظذالرغا زذلذم قعلمعدع ). ظذالر مأجعزعلةرنع ظعنكار قعلدع(صةيغةمبةرلعرع مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلدع 
ذال ( ةنع اهللا ظ وق ي ع ي االك قعلغعن عز ه أزلعرع )رنع ضذناهس ذالر ظ ئكعن ظ ىن ؤة (، ل ذفرع ظىح آ

شذنعث بعلةن (ظأزلعرعضة زذلذم قعلدع ) صةيغةمبةرلةرنعث مأجعزعلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن
،  ظاندعن يامان ظعش قعلغانالرنعث ظاقعؤعتع ظةث يامان بولعدذ.9)ظذالر هاالك بولذشقا تئضعشلعك بولدع

  .10حىنكع، ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة مةسخعرة قعلغان آعشعلةردذر
  تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا 

اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظعنسانالرنع اهللا تاظاالنعث مةؤجذت ظعكةنلعكع ؤة مةخلذقاتالرنع يالغذز اهللا                
انلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلع دذتاظاالنعث ياراتق االدعن . للعرع ظىستعدة ظويلعنعشقا تةشةببذس قعلع اهللا تاظ

  . اهللا تاظاالدعن بألةك هئح صةرؤةردعضار يوقتذر.  بةرهةق يوقتذر،باشقا هئح مةبذد
 ذالر ىن (ظ لعرع ظىح دعغانلعقعنع بعلعش داق بولع ث قان عكعر ) ظاقعؤئتعنع تعدة ص أزلعرع ظىس ظ

ىزمةمدذ؟ أؤةنكع ظايىرض ةنع ظىستىنكع، ت ىك   ي ةر تىرل ذالرنعث ظارعسعدعكع ه لةمدعكع شةيظعلةرنع ؤة ظ
مةخلذقاتالرنع اهللا تاظاالنعث ياراتقانلعقعغا قاراص بذالر ظىستعدة مذالهعزة قعلمامدذ؟ ظويلعمامدذ؟ شذنداق       
ةت       ت قعيام ةن ؤاقع ةق ؤة مذظةيي ذالرنعث ه ةلكع، ظ ةس ب ا ظةم ذدة، بعكارغ ذقاتالرنعث بعه ا، مةخل قعلس

  . رعتعلعغانلعقعنع بعلةتتعآىنعضعحة يا
 نع ذالقات بولذش ارعغا م علةر صةرؤةردعض ذن آعش عزآع، نذرغ ةك ـ شىبهعس ا (ش قايت

 ظعنكار )تعرعلعدعغانلعقعنع، قعلغان ظةمةلعضة يارعشا مذآاصاتلعنعدعغانلعقعنع ياآع جازالعنعدعغانلعقعنع
عصعدعن ظئلعص آةلضةن نةرسعلةردة راستحعل          ظاندعن اهللا، صةيغةمبةرلعرعنعث اهللا تاظاال تةر      قعلغذحعالردذر

تعن        ةنلةرنع قذتقذزذش ذالرغا ظعشةنض ش، ظ االك قعلع انالرنع ه ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ة، ص ظعكةنلعكعض
دعغانلعقعغا       اردةم بئرع ة ي ث صةيغةمبةرلةرض ارقعلعق ظأزعنع ةر ظ ةن دةلعلل ةر ؤة روش ارةت مأجعزعل ظعب
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دذ آاصعرالرنع ظاضاهالندذرذص مذنداق       دة آئزعص : دةي ةر يىزع ذالر ي ويلعنعش،     ظ ةنع ظذالر حىشعنعش، ظ  ي
  آأزعتعش ؤة ظعلضعرعكعلةرنعث خةؤةرلعرعنع ظاثالش ظىحىن سةير قعلمعدعمذ؟ 

 ذالر ذ؟ ظ دعغانلعقعنع آأزةتمعدعم داق بولع ظأزلعرعدعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قان
ةنع ظع  قذؤؤةتتة بذالردعن آىحلىك ظعدع  ةيغةمبعرع قعلعص ظةؤةتعلضةن       ي  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ص

انالر دع  ! ظعنس ىك ظع دا آىحل ة قارعغان ةر سعلةرض ذرذنقع قةؤمل ةر، ب عرعكع ظىممةتل ايلعقع ؤة . ظعلض ب
دع  أص ظع ةرزةنتلعرع آ ادا     . ص ذالر دذني دع، ظ رع بئرعل دعن بع علةرنعث ظون ةن نةرس ذالرغا بئرعلض ة ظ سعلةرض

ظذالر زئمعننع سعلةرضة    . ن شةآعلدة يةرلةشكةن ظعدع ؤة ظئضعز بعناالرنع سالغان ظعدع   سعلةر يئتةلمةيدعغا 
ايدعالندع  أص ص تذردع ؤة آ أص ظاؤاتالش دا آ ئلعص   . قارعغان ةرنع ظ ةن دةلعلل ةيغةمبةرلةر روش ذالرغا ص راق ظ بع

دانغان حاغدا، اهللا ظذالرنع ضذ             ةيلعدعن  آةلضةن، ظذالر ظأزلعرعضة بئرعلضةن نةرسعلةر بعلةن ظال ناهلعرع تىص
دع االك قعل دع . ه ذحع بولمع ئح قذتقازغ قا ه االدعن باش ذالرنع اهللا تاظ ةرزةنتلعرع . ظ ايلعقع، ص ذالرنعث ب ظ

  . ظذالردعن اهللا تاظاالنعث ظازابعنع توسذشقا ظةسقاتمعدع
دع    ظع قعاللمع ذ دةص ك ظازابنعم ذالردعن زةررعحعلع ةرزةنتلعرع ظ ا  . ص ان ظ ل قعلغ ذالرغا نازع زاب ـ      اهللا ظ

دع     ذم قعلمع ذالرغا زذل ةن ظ ةت بعل أزلعرع . ظوقذب ذالر ظ ئكعن ظ ةيغةمبةرلةرنعث (ل ىن ؤة ص ذفرع ظىح آ
 يةنع شةك ـ شىبهعسعزآع، ظازاب  ظأزلعرعضة زذلذم قعلدع)مأجعزعلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن

دع ذملذقعدعن آةل ث ش ذالرغا ظأزلعرعنع ث ظا. ظ ذالر اهللا تاظاالنع ع، ظ ار حىنك خعرة ؤة ظعنك ةتلعرعنع مةس ي
ةيلعدعن              . قعلدع ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع تىص صةقةت ظذالرنعث ظعلضعرع قعلغان ضذناهلعرع ؤة ص

  . ظذالر هاالك بولذشقا تئضعشلعك بولدع
حىنكع، ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع . ظاندعن يامان ظعش قعلغانالرنعث ظاقعؤعتع ظةث يامان بولعدذ

ة مذنداق دئضةن       نكار قعلغان ؤة مةسخعرة قعلغان آعشعلةردذر ظع ظذالرنعث دعللعرعنع،   :  اهللا بذ هةقت
ةق  أزلعرعنع ه أرىش (آ عنعش ؤة آ ع حىش ة   ) ن تة مأجعزعلةرض ذالر دةسلةص ذرعؤئتعمعز، ظ ن ب تع

ذؤئتعمعز      )يةنة ظعشةنمةيدذ (ظعشةنمعضةندةك   ظذالر  )1( ، ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا تئثعرقاص يىرىشكة قوي
ةقتعن( ذرعؤةتتع    ) ه ةتتعن ب ع هعداي ذالرنعث دعللعرعن يعن، اهللا ظ دعن آئ ذص آةتكةن ذالر  )2( بذرذل ةر ظ ظةض
دعن  ( ان هأآىمع ل قعلغ اثا نازع ة، ) اهللا س ةد(يىزظأرعس ع مذهةمم عم  !) ظ ر قعس ذالرنعث بع عنكع، ظ بعلض

  . ))3ضذناهلعرع تىصةيلعدعن اهللا ظذالرنع جازاالشنع ظعرادة قعلعدذ
ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادعنعث مذن ذما ؤة ق ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرعر، ظعبن ع ج ظعبن

دذ : قعلعدذ  ان بولع اقعؤعتع ظةث يام ان ظعش قعلغانالرنعث ظ دعن يام ةتنعث مةنعسع  ظان  دئضةن بذ ظاي
ةتلعرع     . ظذالرنعث ظاقعؤعتع ظةث يامان بولعدذ     نع ظعنكار قعالتتع ؤة مةسخعرة     حىنكع، ظذالر اهللا تاظاالنعث ظاي

  . قعالتتع دئضةندعن ظعبارةتتذر
ان  ةت قعلغ دعن رعؤاي ع مذزاهعم اك ظعبن دعن ؤة زةهه ذ ظعككعس ذ ظ ع ظةبذهاتةمم ذنع ظعبن ذ . ب ظ

ث  ذننع اهللا تاظاالنع علةردذر : مةزم ان آعش خعرة قعلغ قا    ؤة مةس كارا آأرىؤئلعش دعن ظاش ةن ظايعتع  دئض
  . بولعدذ

 * * * * * * * 

                                                 
  .  ـ ظايةت110 سىرة ظةنظام )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5 سىرة سةف )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع49سىرة ماظعدة  )3(
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∩⊇∉∪  
تعرعلدىرعدذ، ) ظألضةندعن آئيعن(ظاندعن ظذنع . بار قعلعدذ) يوقتعن(خلذقاتنع دةسلةصتة اهللا مة

قعيامةت قايعم بولغان آىندة ضذناهكارالر  .11قايتذرذلعسعلةر) هئساب ظىحىن(ظاندعن اهللا نعث دةرضاهعغا 
عالر بولمايدذ، ظذالر  ظذالرغا شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعدعن شاصاظةت قعلغذح.12ظىمعدسعزلعنعص آئتعدذ

-بعر) مأمعنلةر بعلةن آاصعرالر( قعيامةت قايعم بولغان آىندة .13شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعدعن تانعدذ
دذ  دعن ظايرعلع دا .14بعرع انالر باغحع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ةتنعث ( ظعم ةنع جةنن ي

دذ ) باغحعلعرعدا ةتلعرعمع .15يايرعتعلع اخعرةتتعكع مذالقاتنع ظعنكار قعلغان ؤة  بعزنعث ظاي زنع ؤة ظ
  .16يالغانغا حعقارغانالرغا آةلسةك، ظذالر داؤاملعق ظازابتا قالعدذ

 تعرعلدىرعدذ) ظألضةندعن آئيعن(بار قعلعدذ، ظاندعن ظذنع ) يوقتعن(اهللا مةخلذقاتنع دةسلةصتة 
ادعر      قا ق ار قعلعش وقتعن ب تة ي ذقاتنع دةسلةص ةنع اهللا مةخل يعن    ي ةندعن آئ ذنع ظألض دةك، ظ  بولغعنع

 يةنع قعيامةت قايتذرذلعسعلةر) هئساب ظىحىن(ظاندعن اهللا نعث دةرضاهعغا . تعرعلدىرىشكعمذ قادعردذر
  . آىنع، اهللا هةر بعر ظادةمنعث ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ياآع جازا بئرعدذ

تعدذقعيامةت قايعم بولغان آىندة ضذناهكارالر ظىمعدسعزلعنعص آئظذ :  مذجاهعد مذنداق دةيدذ
دذ    ؤا بولع ذناهكارالر رةس دة ض دذ    . آىن داق دةي ة مذن ر رعؤايةتت ة بع ذ يةن ذ ـ           : ظ ذناهكارالرنعث قايغ ض

  . هةسرةتتعن دئمع ظعحعضة حىشىص آئتعدذ
ظذالرغا شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعدعن شاصاظةت قعلغذحعالر بولمايدذ يةنع ظذالرنعث  اهللا تاظاالنع 

دذ   قوي اظةت قعلماي ذالرغا شاص رع ظ ان ظعالهلع ذنغان يالغ اجلعق   . ذص حوق ةث ظئهتعي ا ظ ذ ظعالهلعرعغ ذالر ش ظ
دة حاغدا، ظذ ظعالهلعرع ظذالرنع تونذمايدذ ؤة خعيانةت قعلعدذ،            ايعم بولغان آىن ةر (قعيامةت ق مأمعنل

  . بعر ـ بعرعدعن ظايرعلعدذ) بعلة آاصعرالر
دذ    داق دةي ةتادة مذن دذ     اهللا ب: ق عش بولماي يعن ظذحرعش تعن آئ ذ ظايرعلعش ةمكع، ب ةن قةس ةنع . عل ي

ذ     عرالر جاماظةسع دوزاخنعث قةظرعضة تاشلعنعدذ، ب العي جةننةتكة ظأرلعتعلسة، آاص ةر جاماظةسع ظ مأمعنل
دذر   ايرعلعش ؤاقتع اخعرقع ظ عدعكع ظ ذالرنعث ظارعس دذ . ظ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ان ؤة : ش ان ظئيتق ظعم

 مذجاهعد ؤة قةتادة يايرعتعلعدذ) يةنع جةننةتنعث باغحعلعرعدا (ةمةللةرنع قعلغانالر باغحعدا ياخشع ظ 
  . ظذالر جةننةتنعث باغحعلعرع بعلةن بةهرعمةن قعلعنعدذ: مذنداق دةيدذ

 * * * * * * *  
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انالردعكع، زئمعندعكع هةمدذسانا،  ظاسم.17سعلةر ظاخشامدا ؤة ظةتعضةندة اهللا غا تةسبعه ظئيتعثالر

 اهللا جانسعز نةرسعلةردعن .18آةح ؤة صئشعن ؤاقعتلعرعدعكع هةمدذسانانعث هةممعسع اهللا غا خاستذر 
جانلعق نةرسعلةرنع حعقعرعدذ، جانلعق نةرسعلةردعن جانسعز نةرسعلةرنع حعقعرعدذ، ظألضةن زئمعننع 

دذ  ىملىآل (تعرعلدىرع ع ظأس ذرغاق زئمعنن ةنع ق دذي ةن آأآةرتع ذنداق )ةر بعل علةرمذ مذش ، س
  .19تعرعلدىرىلعسعلةر

  بةش ؤاخ نامازنع ظوقذشقا بذيرذش توغرعسعدا
ئلعص          ذلعقعنع ظ ث قاراثغ بعهدذر، آئحعنع ان تةس ىن ظئيتعلغ ع ظىح ةددةس زات عدعن مذق ذ اهللا تةرعص ب

ارةت اهللا             تاظاالنعث آامالع قذدرعتعنع     آةلضةن ظاخشام بعلةن آىندىز يورذص نذر حاحعدعغان ظةتعضةندعن ظعب
بعه ؤة          ا تةس دعلعرعنعث اهللا تاظاالغ تالردا بةن عز ؤاقع ذ توختاؤس عتعدعغان ب اهلعقعنع آأرس ىك صادعش ؤة بىي

ةتمعدذر    ان آأرس ىن قعلعنغ ع ظىح انا ظئيتعش ىن اهللا    . هةمدذس ذن ظىح عب بولس ة مذناس دعن تةسبعهض ظان
دذ     داق دةي عتعص مذن نع آأرس انا ظئيتعش انا  :هةمدذس دعكع هةمدذس مانالردعكع، زئمعن ةنع اهللا ظاس  ي

  . ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنع ياراتقانلعقع ظىحىن مةدهعيعضة تئضعشلعكتذر
ا : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع     آةح ؤة صئشعن ؤاقعتلعرعدعكع هةمدذسانانعث هةممعسع اهللا غ

تذر دىزنع  خاس ورذق آىن ع ،ي ذ آئحعن ارام      قاراثغ ع ظ ان، آئحعن ىن يورذتق لةش ظىح اثنع ظعش ان، ت  ياراتق
  . ظالعدعغان ؤاقعت قعلغان اهللا صاآتذر

ة  ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ةن قةسةمكع، قذياشنع   :  مذن دىز بعل ان آىن قذياشنع ظاشكارا قعلغ
ةمكع     ةن قةس ة بعل دعكع آئح ذرغان حاغ ة بع   )1( يوش لعغان آئح ةمنع قاص ذقع ظال ةمكع،  قاراثغذل ة قةس ل
ةن قةسةمكع   دىز بعل دعكع آىن ان حاغ ذقع   )2( يورذغ ةمكع، قاراثغذل ةن قةس ع بعل نع (حاشكا ؤاقت ظةتراص

  .  يةنة بذ توغرعدا نذرغذن ظايةتلةر باردذر)3(حاغدعكع آئحة بعلة قةسةمكع) قاصلعغان
 دذ علةرنع حعقعرع انلعق نةرس علةردعن ج عز نةرس علةردعن . اهللا جانس انلعق نةرس عز ج جانس

ادعر ظعكةنلعكع هةققعدة             نةرسعلةرنع حعقعرعدذ   بذ، اهللا تاظاالنعث قارعمذ قارشع شةيظعلةرنع يارعتعشقا ق
ايعتع آةرعملةرنعث هةممعسع           . بعز توختالماقحع بولغان نةرسعدذر     ا ـ ظارقعدعن آئلعدعغان ظ تأؤةندة ظارق

ذندعدذر ذ يوس ذقاتال . مذش ةن مةخل ةردة اهللا هةقعقةت ذ ظايةتل ذدرعتعنع  ب الع ق ث آام تا ظأزعنع رنع يارعتعش
  . آأرسعتعش ظىحىن شةيظعلةرنع ؤة ظذالرنعث زعددعنع ياراتقانلعقعنع تعلغا ظالعدذ

ارةت  ةردعن ظعب ةيظعلةر تأؤةندعكعل ذ ش ع  : ب دذ، دانن دعن ظىندىرع ىملىآلةرنع دان اهللا ظأس
دذ ىملىآلةردعن حعقعرع ذنع تذ . ظأس دذ، توخ ذدعن تذغدذرع ذمنع توخ دذتذخ دعن حعقعرع اننع . خذم ظعنس

                                                 
  . ايةتلةر ـ ظ4 ــــ 3 سىرة شةمس )1(
  .  ـ ظايةتلةر2 ــــ 1 سىرة لةيل )2(
  .  ـ ظايةتلةر2 ــــ 1 سىرة زذها )3(



  
  
  
  

 

 587                                                                                               رذم        ـ سىرة 30
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

ادةمنع مأمعن   . مةنعينع ظعنساندعن حعقعرعدذ. مةنعيدعن يارعتعدذ  مأمعن ظادةمنع آاصعر ظادةمدعن، آاصعر ظ
  . ظادةمدعن دذنياغا آةلتىرعدذ

 دذ (ظألضةن زئمعننع تعرعلدىرعدذ ةن آأآةرتع  اهللا بذ    )يةنع قذرغاق زئمعننع ظأسىملىآلةر بعل
ة  داق دئض ة مذن ألىك : نهةقت ذرغاق (ظ ةنع ق ع ) ي ةن (زئمعنن ذر بعل ذالر  ) يامغ دعن ظ دىرىص، ظذنعث تعرعل

.  ظاالمةتتذر )اهللا نعث قذدرعتع آامعلةسعنع آأرسعتعدعغان       (يةيدعغان ظاشلعقنع ظأستىرضةنلعكعمعز ظذالرغا     
ذ      دا ب ذ زئمعن دذق، ش ا قعل اغلعرعنع بةرص ىزىم ب اغلعرعنع، ظ ا ب ذنلعغان خورم دا نذرغ ز زئمعن القالرنع بع

ذق انالر )1( ظئقعتت ع ظعنس ةثالر     ! ظ تعن شةآلةنس ا تعرعلعش علةر قايت ةر س ع  (ظةض ذمانعثالرنعث تىضعش ض
اراثالر    عثالرغا ق لعدعكع يارعتعلعش ىن ظةس ة  )ظىح ز سعلةرض ىن     (، بع ش ظىح ان قعلع ذدرعتعنع باي ةنعث ق الل

راقتعن، ظذنعث ظةؤالدعنع    ) ظاتاثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنع    ة    ) لدع بعلةن  ظا(تذص ظابعمةنعدعن، ظاندعن لةخت
ادةمنع    . قاندعن، ظاندعن شةآعلضة آعرضىزىلضةن ؤة آعرضىزىلمعضةن صارحة ضأشتعن ياراتتذق        بعز خالعغان ظ

علةرنع    دعن س دذرعمعز، ظان ة قال ةن مذددةتكعح دا مذظةيي دعن(بةححعدان ث قارنع ق ) ظاناثالرنع بوؤاقلع
ز  العتعثالردا حعقعرعمع عل(ه دعن س تا ظان ىح -ةرنع ظاس تا آ دذرعمعز- ظاس ة تول علةر ) قذؤؤةتك ، س

ع( ةت يئش علةر،    ) آامال ذص آئتعس ات بول لعقعثالردا ؤاص ةزعلعرعثالر ياش علةر، ب ا يئتعس ران ؤاقتعثالرغ قع
بعلضةندعن آئيعن هئح نةرسعنع بعلمةس هالعتعثالرغا قايتذرذلذشعثالر ظىحىن،           ) ظعلضعرع(بةزعلعرعثالر،  

رعص  ايعتع قئ ة ناه ات( آةتكىح علةر، ) هاي كة     (قالدذرذلعس ا تعرىلدىرىش ةنلةرنع قايت ث ظألض ة تاظاالنع الل
ر دةلعل شذآع  ة بع ادعر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان يةن ذنعثغا بعز  ) ق سةن زئمعننع قاقاس آأرعسةن، ظ

دىرىص بئر    ىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىن ذ جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ، تىرل دذيامغذر ياغدذرساق ظ ذ . ع ب
ةنع اللة تاظاالنعث ظعنساننع ؤة ظأسىملىآلةرنع يذقعرعقعدةك يارعتعشع       ( ، اللةنعث هةق ظعكةنلعكعنع،    )ي

ادعر ظعكةنلعكعنع سعلةرضة بعلدىرىش ظىحىندذر          دعغانلعقعنع ؤة هةر نةرسعضة ق . ظألىآلةرنع تعرعلدىرةلةي
ةردعكع ظ    دعغانلعقعنع، قةبرعل عز بولع ةتنعث شةآس ذنداقال قعيام ةرنع ش ع  (ألىآل ألىك زئمعنن ظ

ةندةك  ةن تعرعلدىرض دىرىش بعل ىملىآلةرنع ظىن دىرىش  ) ظأس دعغانلعقعنع بعل ةنعث تعرعلدىرع الل
دذر ع )2( ظىحىن ث رةهمعت ذر(اهللا نع ةنع يامغ ص  ) ي ارةتحع قعلع دا، اهللا بئش ئلعش ظالدع دانغا آ مةي

دذ ةن حا . شامالالرنع ظةؤةتع ذتالرنع آأتىرض ر بذل امالالر ظئغع ألىك ش ذالرنع ظ دا ظ ان (غ اغجعراص ياتق ةنع ق ي
ظعبرةت  . جايالرغا سىرعمعز، ظذنعثدعن يامغذر ياغدذرذص تىرلىك ـ تىرلىك مئؤعلةرنع حعقعرعمعز       ) ضعياسعز

ىن   عثالر ظىح ة   (ظئلعش دةك، قعيامةتت ةرنع حعقارغان دعن مئؤعل دعن  ) زئمعن ةرنع قةبرعلعرع ظألىآل
  . سعلةرمذ مذشذنداق تعرعلعدىرعسعلةر: نداق دئدع شذثا اهللا بذ يةردة مذ))3حعقعرعمعز

 * * * * * * *  
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tβρã ©3x tFtƒ ∩⊄⊇∪  
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر34 ــــ 33 سىرة ياسعن )1(
  .  ـ ظايةتكعحة7 ــــ 5 سىرة هةج )2(
  .  ـ ظايةت57 سىرة ظةظراف )3(
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ارعلعص  دا ت ذص زئمعن دعن سعلةرنعث ظعنسان بول انلعقع، ظان راقتعن ياراتق اهللا نعث سعلةرنع تذص
 –ر بعلةن ظذنسع ظايالال. 20ظاالمةتلعرعدعندذر) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(يىرىشىثالر اهللا نعث 

يةنع (ظذالرنع سعلةرنعث ظأز تعصعثالردعن ياراتقانلعقع، ظاراثالردا ) اهللا نعث(ظىلصةت ظئلعشعثالر ظىحىن 
) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان( مذهةببةت ظورناتقانلعقع اهللا نعث –ر عمئه)  خوتذن ظارعسعدا–ظةر 

 شىبهعسعزآع، بذنعثدا نذرغذن ظعبرةتلةر -ىن، شةك ظاالمةتلعرعدعندذر، صعكعر يىرضىزعدعغان قةؤم ظىح
  .21بار

  اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا 
عتعدعغان       ذدرعتعنع آأرس الع ق ع، آام ث بىيىآلعكعن دذآع، اهللا تاظاالنع ث اهللا ظئيتع اهللا نع

ادةمنع تذصراقتعن ياراتقانلعقعدذر         ظاالمةتلعرعدعن اثالر ظ دعن سعلةرنعث ظعنسان ظا.  اهللا تاظاالنعث ظات ن
عثالر  ارعلعص يىرىش دا ت ذص زئمعن ذدعن    .  الردذربول ةس س دعن ظةرزعم راقتعن ظان علةرنع تذص ةنع (اهللا س ي

دعن اراتتع) ظابعمةنعي دع     . ي كة ظايالن ارحة ضأش ر ص دعن بع ا، ظان ة قانغ ةنعي لةخت دعن ظابعم ذ  . ظان دعن ظ ظان
. ظاندعن ظذنعثغا جان آعرضىزدع       . ةآكة ضأش قوندذردع    اهللا ظذ سأث   . ظعنسان شةآلعدعكع سأثةآكة ظايالندع   

دع      ة آةل ان قعياصعتعض دعغان ظعنس دعغان ؤة آأرع ذ ظاثالي ذآع، ظ عقعدعن    . هالب عنعث قورس ذ ظانعس دعن ظ ظان
دع    ا آةل ة دذنياغ وؤاق هالةتت اجعز ب عز، ظ ة          . آىحس ىح ـ قذؤؤةتت ئرع، آ أمرع ظذزارغانس ذنعث ظ دعن ظ ظان

  . تتة شةهةرلةرنع ؤة قورغانالرنع بعنا قعالاليدعغان قابعل ظعنسانغا ظايالندعتاآامذللعشعص جانلعق هالة
دذ،        ةهةرلةرنع ظايلعنع دا ش دذ، زئمعن تعدة قاتناي زالر ظىس دذ، دئثع ةر قعلع ارا سةص ةر ظ ذ دألةتل ظ

ا ؤة ظاخعرةتنعث ظعشلعرعدا ظأزعضة يارعش     ر آعشع دذني ةر بع اليدذ، ه ذنع توص ا ظئرعشعدذ ؤة ظ ا بايلعقالرغ
دذ    ةدبعر قوللعنع دذ، ت ذالهعزة قعلع ذر م دذ، حوثق عكعر قعلع ذرعغا   . ص نع ظوتت أز قاراش لعتعدذ، آ ة ظعش هعيل

دذ دذ   . قويع ة بولع ة ظعض ةزةر داظعرعض لعق ن عنعدذ ؤة ظةتراص نعث   . ظأض ةت قعلعش ك ؤة ظوق ذالرغا تعرعكحعلع ظ
ع     ذ يولالرن دذرغان، ب ا ماث ذ يولالرغ ان، ب ة قعلغ ا ظعض ىك يوللعرعغ ذندذرذص ؤة  تىرل ذالرغا بويس  ظ

اآتذر ةن زات اهللا ص تذرذص بةرض ةتلعكتة،  . ظاسانالش ىزةللعك ؤة س تا، ض عكعر قعلعش م ؤة ص ذالرنع ظعلع اهللا ظ
اراتتع   ةرقلعق ي عزلعكتة ص ةختلعك ؤة بةختس ذللذقتا، ب ايلعق ؤة يوقس راقتعن . ب علةرنع تذص ث س اهللا نع

ذص  دعن سعلةرنعث ظعنسان بول انلعقع، ظان ارعلعص يىرىشىثالر اهللا ياراتق دا ت ذدرعتعنع (زئمعن الع ق آام
  . نعث ظاالمةتلعرعدعندذر) آأرسعتعدعغان

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادعن ص ةد، ظةبذمذس ام ظةهم : ظعم
ارات  « راقتعن ي ال تذص ر حاثض ان بع دعن ظالغ ع يئرع ث جعم ادةمنع زئمعننع ةن ظ ث . تعاهللا هةقعقةت ظادةمنع

ةنلعك ؤة باشقا          ارا ت ظةؤالدلعرع شذ تذصراققا يارعشا دذنياغا آةلدع، ظذالردعن ظاق تةنلعك، قوثذر تةنلعك، ق
ذنعث         ادةم ؤة ب عز ظ ادةم ؤة بةختس دعغان ظ ةختلعك بولع ادةم ب ع، ظ ادةم ؤة ياخش ان ظ ةر، يام ةنلعك ظادةمل ت

  . ظعمام ظةبذداؤذد ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع . »ظارعسعدعكع ظادةملةر دذنياغا آةلدع
 ظذالرنع سعلةرنعث ظأز تعصعثالردعن ) اهللا نعث( ظىلصةت ظئلعشعثالر ظىحىن ـظايالالر بعلةن ظذنسع

آامالع ( مذهةببةت ظورناتقانلعقع اهللا نعث ـر عمئه)  خوتذن ظارعسعداـيةنع ظةر (ياراتقانلعقع، ظاراثالردا 
 يةنع سعلةرضة جىص بولذش ظىحىن اهللا ظأزةثالرنعث تعصعدعن ظاالمةتلعرعدعندذر) غانقذدرعتعنع آأرسعتعدع

  . ظايالالرنع ياراتتع
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ة   ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض دعن    :  مذن ر جان علةرنع بع ذ س االمدعن  (ظ ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ ) ي
أز   ) يةنع هةؤؤانع (نع ظذنسع ـ ظذلصةت ظئلعشع ظىحىن، خوتذنع ) ظادةم ظةلةيهعسساالمنعث. (ياراتتع ظذنعث ظ

  .  يةنع اهللا هةؤؤانع ظادةمنعث سول تةرةصتعكع يئتعم قوؤذرغعسعدعن ياراتتع))1جعنسعدعن ياراتتع
قا     ذالرنعث حعشعلعرعنع باش ارعتعص، ظ ةك قعلعص ي ةؤالدلعرعنعث هةممعسعنع ظةرآ ادةم ظ ةر اهللا ظ ظةض

غان بولسا، ظةرلةر بعلةن ظايالالرنعث ظارعسعدعكع بذ     جعنستعن؛ جعندعن ياآع هايؤاندعن قعلعص يارعتعص قوي      
أز تعصعدعن بولمعسا ظعدع،        . ظذنسع ـ ظذلصةت حوقذم هاسعل بولمعغان بوالتتع        ةرنعث ظ الالر ظةرل اؤادا، ظاي ن

ةيدا بوالتتع        ةتكىزىص ظذالرنعث         . ظذالرنعث ظارعسعدا نةصرةت ص ةؤالدعغا تولذق رةهمعتعنع ي ادةم ظ اهللا تاظاال ظ
الل  اراتتع  ظاي أز جعنسعدعن ي ةت          . عرعنع ظ ظذالر بعلةن ظاياللعرعنعث ظارعسعدا دوستلذق ؤة مئهرع ـ مذهةبب

  . ظورناتتع
ةقةت ظأزعنعث ظذنعثغا بولغان مئهعر ـ مذهةببعتع ؤة                    ةر آعشع خوتذننع ص شةك ـ شىبهعسعزآع، ظ

رضة هاجعتع بولغانلعقع ؤة   ظذنعثدعن صةرزةنت آأرىش ظىمعدع بولغانلعقع ظىحىن ياآع، ظذنعث تذرمذشتا ظة         
ارا ظذنعسع ـ ظذلصةت ظئلعشع ؤة بذنعثدعن باشقا غةرةز ظىحىن ظالعدذ             . ياآع ظةر خوتذن ظعككعسعنعث ظأزظ

صعكعر يىرضىزعدعغان قةؤم ظىحىن، شةك ـ شىبهعسعزآع، بذنعثدا نذرغذن ظعبرةتلةر بار .  
 * * * * * * *  

 ô ÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ß, ù= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ß#≈n= ÏG ÷z $# uρ öΝ à6ÏG sΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3ÏΡ üθø9 r&uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 

tÏϑ Ï=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u / ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹©9 $$Î/ Í‘$pκ̈]9 $# uρ Ν ä. äτ!$ tóÏG ö/ $#uρ ÏiΒ ÿ Ï&Í# ôÒsù 4 χ Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 

5Θöθ s)Ïj9 šχθãè yϑ ó¡o„ ∩⊄⊂∪  
ث ظاسمانالرنع، زئمعننع ياراتقانلعقع، تعللعرعثالرنعث، رةثضعلعرعثالرنعث خعلمذخعل بولذشع اهللا نع

ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(اهللا نعث  الع ق ىن ) آام دذر، بذنعثدا بعلعملعك آعشعلةر ظىح ظاالمةتلعرعدعن
اهللا نعث ) ىندىزعآ(سعلةرنعث آئحعسع ؤة آىندىزع ظذخلعشعثالر،  .22هةقعقةتةن نذرغذن ظاالمةتلةر بار

) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(اهللا نعث ) هةرعكةتلعنعشعثالر(تةلةص قعلعص ) رعزعق(مةرهةمعتعدعن 
  .23 شىبهعسعزآع، بذنعثدا ظاثاليدعغان قةؤم ظىحىن نذرغذن ظعبرةتلةر بار–ظاالمةتلعرعدعندذر، شةك 

 انلعقع، تعللعر ع ياراتق مانالرنع، زئمعنن ث ظاس ذخعل اهللا نع علعرعثالرنعث خعلم ث، رةثض عثالرنع
 يةنع اهللا نعث شذنداق ظئضعز،    ظاالمةتلعرعدعندذر) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان (بولذشع اهللا نعث 

مانالرنع           ارقعراق ظاس ايعن ص ذزلعرع ظعنت ةييارة يذلت ذن ؤة س ىزىك تذرغ ع سىصس ةثرع، رةثض ذنداق آ ش
انلعقع ؤة بعر ـ بعرع بعلةن تذتع       ع، ياراتق اغالرنع ؤادعالرنع دئثعزالرن شعص آةتكةن زئمعننع ظذنعثدعكع ت

انلعقع اهللا تاظاالنعث بىيىك قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان                   ةرنع، هايؤانالرنع ؤة دةرةخلةرنع ياراتق حأل جةزعرعل
  . ظاالمةتلةردعندذر

تعللعرعثالرنعث، رةثضعثالرنعث خعلمذ خعل بولذشع ،آةرةج تعلع،  يةنع ظةرةب تعلع، تاتار تعلع
ةقالعبة       ع، س ةم تعل ع، ظةج دع تعل ع، هعن ةش تعل ع، هةب ىرك تعل ع، ت ةر تعل ع، بةرب ع، فرانسذز تعل رذم تعل
قا           ن باش ةؤالدلعرعنعث اهللا دع ادةم ظ قا ظ دعن باش ع ؤة بذنعث وردع تعل ع، آ ةن تعل ع، ظةرم ةزةر تعل ع، خ تعل

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع189 سىرة ظةظراف )1(
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ةنع تاشقع رةثضع ـ رويعنعث خعلمذ       هئحكعم بعلمةيدعغان خعلمذ خعل تعلالرنع، ظذالرنعث رةثضعلعر    عنعث ي
  . خعل بولعدعغانلعقعنع آأرسعتعدذ

ر       ةر بع ادعن ه ةهلع دذني ان ظ ة بولغ ارتعص قعيامةتكعح دعن ت االمنع ياراتقان ادةم ظةلةيهعسس اهللا ظ
ار     ةثزع ب زع، ظعككع م ذرنع، صئشانعسع، ظئغع أزع، ظعككع قئشع، ب رع . ظادةمنعث ظعككع آ ذالرنعث بع ظ

اآع يوشذرذن بعرةر         . ضة ظوخشاص قالغعنع يوق   يةنة بعرع  ظوبدان مذالهعزة قعلعنسا حوقذم ظذنعث ظاشكارا ي
دذ       علع بولع ذنع صةرقلةندىرض ةن ظ ةص ـ سأزع بعل اآع ض امعتع ي راي ظأزعضة خاس  . شةآلع ق داق حع هةرقان

دذ   ا ظوخشاص قالماي ر حعرايغ ة بع ذص يةن ادة . ظذسلذب ؤة شةآعلدة بول ذرذه ظ رةر ض ةر بع ىزةللعك ؤة ظةض م ض
ذم                   دعن حوق ة بعرع ث يةن ةر بعرعنع ذالردعن ه عمذ، ظ عص قالس ةن ظوخشعش رع بعل ر ـ بع ةتلعكتة بع س

  . صةرقلعنعدعغان يئرع بولعدذ
 ار ةر ب ةن نذرغذن ظاالمةتل سعلةرنعث آئحعسع ؤة . بذنعثدا بعلعملعك آعشعلةر ظىحىن هةقعقةت

) هةرعكةتلعنعشعثالر(تةلةص قعلعص ) رعزعق(عتعدعن اهللا نعث مةرهةم) آىندىزع(آىندىزع ظوخلعشعثالر، 
ث  عتعدعغان (اهللا نع ذدرعتعنع آأرس الع ق دذر) آام ش ـ          ظاالمةتلعرعدعن دىزدة ظع ة ؤة آىن ةنع آئح  ي

انلعقع اهللا تاظاالنعث         هةرعكةتتعن توختاص راهةت تاصعدعغان، هئرعص حارحاشنع تىضعتعدعغان ظويقذنع ياراتق
  . دعغان ظاالمةتلةردعندذربىيىك قذدرعتعنع آأرسعتع

ة        عثالر ؤة سةصةرلةرض قا تارعلعش زدةص ظةتراص ع ظع ق يوللعرعن دىزدة رعزع علةرنعث آىن اال س اهللا تاظ
ةردع ارعتعص ب ةتلعرعنع ي ذنعث دةل ظةآسعدذر. حعقعشعثالرنعث ظعمكانعي ذ ظذيق عزآع، . ب شةك ـ شىبهعس

 يةنع ظاثالص ظئسعدة حعث ساقاليدعغان قةؤم ظىحىن بذنعثدا ظاثاليدعغان قةؤم ظىحىن نذرغذن ظعبرةتلةر بار
  . نذرغذن ظعبرةتلةر بار

 * * * * * * *  
 ô ÏΒ uρ  ÏµÏG≈ tƒ# u ãΝà6ƒÍ ãƒ s− öy9 ø9 $# $]ùöθ yz $Yè yϑ sÛuρ ãΑÍi” t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# [ !$tΒ  Ç‘ósã‹ sù Ïµ Î/ š⇓ö‘ F{$# 

y‰ ÷èt/ !$ yγÏ? öθtΒ 4 χ Î) ’Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊄⊆∪ ô ÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ 

Ïν Í øΒ r' Î/ 4 §ΝèO # sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ Zο uθôã yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !# sŒÎ) óΟ çFΡ r& tβθã_ ã øƒ rB ∩⊄∈∪  
ذتتعن يامغذر ياغدذرذص  اهللا نعث سعلةرضة حاقماقنع قورقذنح ؤة ظىمعد قعلعص آأرسعتعشع، بذل

ذن ث ظ ع اهللا نع ع تعرعلدىرىش ةن زئمعنن ةن ظألض عتعدعغان (عث بعل ذدرعتعنع آأرس الع ق ) آام
دا، شةك  ىن بذنعث ةؤم ظىح عنةلةيدعغان ق دذر، حىش ةر –ظاالمةتلعرعدعن ذن ظعبرةتل عزآع، نذرغ  شىبهعس

عتعنع آامالع قذدر(تذرغذزذشع اهللا نعث ) مذظةللةق(اهللا نعث ظاسمان زئمعننع ظأز ظةمرع بعلةن .24بار
ةر ظاستعدعن ) قةبرعلةردة آأمىلىص ياتقان(ظاالمةتلعرعدعندذر، ظاندعن اهللا ) آأرسعتعدعغان سعلةرنع ي

  .25حاقعرسا، دةرهال حعقعسعلةر
 اهللا نعث سعلةرضة حاقماقنع قورقذنح ؤة ظىمعد قعلعص آأرسعتعشع، بذلذتتعن يامغذر ياغدذرذص

ع  ع تعرعلدىرىش ةن زئمعنن ةن ظألض ذنعث بعل ث ظ عتعدعغان (اهللا نع ذدرعتعنع آأرس الع ق ) آام
اتتعق يامغذرالردعن ؤة جاننع          ظاالمةتلعرعدعندذر اآع حاقماقتعن آئيعن ياغعدعغان قورقذنحلذق ق يةنع ي

علةر   ىلدىرمامعالردعن قورقعس دعغان ض يعن     . ظالع اقتعن آئ عنع، حاقم عل حئقعش ث يةثض اآع حاقماقنع ي
ذرنع ظى اجلعق يامغ دعغان ظئهتعي علةرياغع د قعلعس لعققا  . مع وق قاقاس ة ي عز، هئحنةرس ن ضعياس زئمع
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ا   ذر ياغس ذنعثغا يامغ يعن ظ دعن آئ ق  ظايالنغان ىك حعرايلع عدذ، تىرل دذ ؤة آأصعش ذ جانلعنع ظ
  . ))1ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بئرعدذ

ار  ايعم بولذشعنع آأرسعتعدعغان روشةن دةلعل ؤة ظعبرةت ب اال شذثا اهللا. بذنعثدا قعيامةتنعث ق  تاظ
ار : مذنداق دةيدذ ةر ب ةؤم ظىحىن بذنعثدا، شةك ـ شىبهعسعزآع، نذرغذن ظعبرةتل  حىشعنةلةيدعغان ق

تورغذزذشع اهللا نعث ) مذظةللةق(اهللا نعث ظاسمان زئمعننع ظأز ظةمرع بعلةن : ظاندعن اهللا مذنداق دةيدذ
  . ظاالمةتلعرعدعندذر) آامالع قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(

ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ اال ب داق دةي ماننعث(:  مذن ىن، اهللا    ) ظاس لعكع ظىح ىص آةتمةس ا حىش زئمعنغ
دذ  وختعتعص تذرع ماننع ت ةن  . ظاس ع بعل ث ظعزن ةقةت اهللا نع دا (ص ان حاغ ةت بولغ ماننعث قعيام ىص ) ظاس حىش

نا  ع  )2( آئتعشع بذنعثدعن مذستةس مانالرنع ؤة زئمعنن ةن ظاس ىزةل ه(اهللا هةقعقةت ذدرعتع ؤة ض ع ق ئكمعت
  . )3(حىشىص آئتعشتعن توختعتعص تذرعدذ) بعلةن

ع        ةم قعالتت داق قةس ا مذن ةم قعلس ذ قةس ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ةن   : ظأم ةمرع بعل أز ظ ظ
ان زات اهللا بعلةن قةسةم قعلعمةن           ةنع ظاسمان ـ زئمعن اهللا      . ظاسمان ـ زئمعننع حىشىص آئتعشتعن توختاتق ي

ظاندعن قعيامةت آىنع بولسا زئمعنمذ باشقا بعر          . رذشع بعلةن مذستةهكةم تذرعدذ     نعث ظةمرع ؤة بويسذندذ   
ةر اهللا تاظاالنعث بذيرذقع ؤة حاقعرعقع بعلةن      . زئمعنغا ظاسمانالرمذ باشقا بعر ظاسمانالرغا ظايلعنعدذ   ظألىآل

  . قةبرعلعرعدعن تعرعك هالةتتة حعقعدذ
 ةرنع يةر ظاستعدعن حاقعرسا، دةرهال حعقعسعلةرسعل) قةبرعلةردة آأمىلىص ياتقان(ظاندعن اهللا 

شذ آىندة، اهللا سعلةرنع حاقعرعدذ، سعلةر ظذنعثغا هةمدع ظئيتعص ظعجابةت            : اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    
ادا (قعلعسعلةر ؤة    ا تذرغاندةك ظوياليسعلةر       ) دذني ةقةت ظازغعن ةنع ظعسرافعلنعث سذر    (بعر سةيهة     ))4ص ي

ع ذ ) حئلعش ةنال ظ االيعق  (الر بعل ع خ ةنع جعم تعدعن ) (ي ةر ظاس دذ  ) ي ص قالع ة حعقع ث ظىستعض  ))5زئمعننع
صةقةت بعر ظاؤاز بعلةنال ظذالرنعث هةممعسع هذزذرعمعزغا هازعر قعلعنعدذ)6( .  

 * * * * * * *  
 … ã& s!uρ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( @≅ à2 … ã&©! tβθçFÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪ uθèδ uρ “ Ï% ©!$# (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= y⇐ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹Ïèãƒ 

uθ èδ uρ Üχ uθ÷δ r& Ïµø‹ n= tã 4 ã&s! uρ ã≅ sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# ∩⊄∠∪  
يةنع اهللا نعث مىلكعدذر، اهللا نعث مةخلذقاتعدذر ؤة (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة اهللا نعثدذر 

بار ) يوقتعن(مةخلذقاتنع دةسلةصتة  .26، هةممة اهللا غا بويسذنغذحعدذر)عث تةسةررذصع ظاستعدعدذراهللا ن
ذ ) ظألضةندعن آئيعن(قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع  ذقاتنع (تعرعلدىرعدعغان اهللا ظةنة شذدذر، ظ ةنع مةخل ي

دذر، ظاسمانالردا ؤة زئمعندا ظوثاي) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا(اهللا غا ) تعرعلدىرىش
  .27ظةث ظالعي سىصةت اهللا غا خاستذر، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

                                                 
  . عر قعسمع ـ ظايةتنعث ب5 سىرة هةج )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع65 سىرة هةج )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة فاتعر  )3(
  .  ـ ظايةت52 سىرة ظعسرا )4(
  .  ــ ظايةتلةر14 ـــ 13 سىرة نازعظات )5(
  .  ـ ظايةت53 سىرة ياسعن )6(
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 يةنع اهللا نعث مىلكعدذر، اهللا نعث مةخلذقاتعدذر (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة اهللا نعثدذر
ع ظاستعدعدذر  ا بويسذنغ ) ؤة اهللا نعث تةسةررذص ة اهللا غ ارع ؤة ظعختعيارسعز  ذحعدذرهةمم ةنع ظعختعي  ي

  . هالةتتة اهللا تاظاالغا باش ظةضكعحعدذر ؤة ظذنعثدعن قورققذحعدذر
  مةخلذقاتنع قايتا تعرعلدىرىشنعث ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 تة ذقاتنع دةسلةص وقتعن(مةخل ذنع ) ي دعن ظ دعغان، ظان ار قعلع يعن(ب ةندعن آئ ) ظألض
ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار (اهللا غا ) يةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش(نة شذدذر، ظذ تعرعلدىرعدعغان اهللا ظة
دا ا قارعغان دذر) قعلغانغ داق  . ظوثاي ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ظعبن

تة ي   : مذجاهعد . يةنع ظذ اهللا تاظاالغا ظاساندذر     : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ار  مةخلذقاتنع دةسلةص وقتعن ب
دا اهللا      . قعلعش اهللا تاظاالغا ظاساندذر  ار قعلغانغا قارعغان تة يوقتعن ب ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرىش دةسلةص

  . ظعكرعمة ؤة باشقعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش، دئدع. تاظاالغا تئخعمذ ظاساندذر
: نع رعؤايةت قعلعدذ    رعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع     هذرةيظعمام بذخارع، ظةبذ  

دذ« داق دةي دع : اهللا مذن ار قعل ع ظعنك ةؤالدع مئن ادةم ظ ذنعثغا اليعق ظةمةس ظعدع . ظ ذ ظ ا تعل . ب ذ ماث ظ
دع    ةس ظع ةددع ظةم ذنعث ه ذ ظ ةآكىزدع، ب ذنعث   . ت انلعقع، ظ ار قعلغ ع ظعنك ذنعث مئن ةمما ظ ع : ظ اهللا مئن

ع ه   يعن مئن ةندعن آئ دةك، ظألض ار قعلغان وقتعن ب تة ي ةنلعكعدذردةسلةص دذ دئض عز تعرعلدىرةلمةي . ةرض
ذ          دا تئخعم ا قارعغان ار قعلغانغ وقتعن ب ذنع ي ىن ظ ةن ظىح دىرىش م يعن تعرعل ةندعن آئ اننع ظألض ظعنس

مةن بعردعن بعر    . اهللا ظأزعضة باال تذتتع دئضةنلعكعدذر : ظةمما ظذنعث مئنع تعللعغانلعقع، ظذنعث  . ظاساندذر
ا موهتا      قان ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس     . جدذر ظعالهتذرمةن، هةممة اهللا غ اال تاص هئح آعشع ظذنعثغا    . اهللا ب

  . »تةثداش بواللمايدذ
 ا خاستذر ةت اهللا تاظاالغ العي سىص ةث ظ دا ظ ة، ظعبنع ظاسمانالردا ؤة زئمعن ةلع ظعبنع ظةبذتةله  ظ

ةتنعث مةن  : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      عسع اهللا تاظاالنعث   بذ ظاي
هئح شةيظع اهللا غا ظوخشاش ظةمةستذردئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ  .  

دذ  داق دةي ةتادة مذن ر    : ق وق، بع اله ي ئح ظع ةك ه االدعن بأل عتع؛ اهللا تاظ ث سىص اهللا تاظاالنع
  . صةرؤةردعضاردعن باشقا هئح صةرؤةردعضار يوق، دئضةندعن ظعبارةتتذر

 * * * * * * *  
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ÏiΒ tÎ ÅÇ≈̄Ρ ∩⊄∪  
 مىلىآكة –اهللا سعلةرضة ظأزةثالردعن بعر معسال آةلتىرعدذ، بعز سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن مال 

ذال  دا ظ ذ بارع عغا، ظ ئرعك بولذش ذللعرعثالرنعث ش ذالردعن ق عغا، ظ اراؤةر بولذش ةن ب علةر بعل رنعث س
ازاد آعشعلةر (ظأزلعرعثالر  دةك قورقذشقا رازعمذسعلةر؟ )يةنع ظ ذنعثغا رازع بولمعغان (دعن قورققان ب

حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن ) ظعكةنسعلةر، مةخلذقاتنعث اهللا غا شئرعك بولذشعغا قانداق رازع بولدذثالر؟
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داق ظةمةس . 28عي بايان قعلعمعز ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعل  ا شئرعك آةلتىرىشتة (ظذن ةنع اهللا غ ي
زذلذم قعلغانالر بعلعمسعزلعكتعن نةصسع خاهعشعغا ) ظأزلعرعضة(، )ظذالرنعث هئحقانداق ظأزرعسع يوق 

تع ذحع . ظةضةش اردةم قعلغ عز ي ذالرغا هةرض دذ، ظ ةت قعالالي م هعداي ادةمنع آع ان ظ ذمراه قعلغ اهللا ض
  .29بولمايدذ

  اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان معسال توغرعسعدا 
ذللعرع         اهللا بذ معسالنع اهللا تاظاالغا شئرعك قعلعؤالغان بذتلعرعنعث، شئرعكلعرعنعث اهللا تاظاالنعث ق
ان، اهللا           ئرعك قعلعؤالغ ا ش ذالرنع اهللا تاظاالغ مذ ظ ص تذرذص راص قعلع ةنلعكلعرعنع ظئتع رع ظعك ؤة مىلىآلع

دا   . تاظاالغا باشقا نةرسعلةرنع قوشذص ظعبادةت قعلغان مذشرعكالر ظىحىن آةلتىردع     ظذالر تةلبعية ظئيتقانلعرع
سئنعث بعر شئرعكعثدعن باشقا شئرعكعث     . بعز سئنعث حاقعرعقعثغا ظاؤاز قوشذص آةلدذق   : مذنداق دةيتتع 

  . سةن ظذنعثغا ؤة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسعضة ظعضعسةن. يوق
 دذ ةنع سعلةر ظأزةثالردعكع بذ معسالنع آأرىص           اهللا سعلةرضة ظأزةثالردعن بعر معسال آةلتىرع  ي

 مىلىآكة قذللعرعثالرنعث –بعز سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن مال . تذرعسعلةر ؤة حىشعنعص تذرعسعلةر
يةنع ظازاد (زلعرعثالر شئرعك بولذشعغا، ظذ بارعدا ظذالرنعث سعلةر بعلةن باراؤةر بولذشعغا، ظذالردعن ظأ

بذنعثغا رازع بولمعغان ظعكةنسعلةر، مةخلذقاتنعث اهللا (دعن قورققاندةك قورقذشقا رازعمذسعلةر؟ )آعشعلةر
أز مال ـ مىلكعضة     )غا شئرعك بولذشعغا قانداق رازع بولدذثالر؟  يةنع سعلةردعن بعرمذ ظادةم قذلعنعث ظ
  . ة قذلعنعث باراؤةر بولذشعغا رازع بولمايدذشئرعك بولذشعغا، ظذ مال ـ مىلىآتة ظأزعنعث ؤ

 قورققاندةك قورقذشقا رازعمذ سعلةر؟) يةنع ظازاد آعشعلةردعن(ظذالردعن ظأزلعرعثالر ظذالرنعث 
علةر             عدعن قورقعس ىص آئتعش ع بألىش ال ـ مىلىآن ةن م علةر بعل دذ  . س داق دةي ذجلعز مذن ةك ـ        : ظةبذم ش

.  مىلكىثنع سةن بعلةن بألىشىص آئتعشعدعن قورقذص قالمايسةن  شىبهعسعزآع، سةن قذلذثنعث سئنعث مال ـ 
وق ةققع ي عغا ه داق قعلعش ذنعث مذن ع، ظ ايدذ. حىنك العغا ظوخش ذنعث معس ذ ش ئح . اهللا تاظاالم ذنعث ه ظ

ذر  ئرعكع يوقت ع . ش ذنعث مةنعس عنع                : ب ئرعك بولذش ذلعنعث ش ة ق ال ـ مىلكعض رعثالر م علةرنعث بع س
علةر  داقتا س دذ، ظذن علةر؟   ياقتذرماي ئرعك آةلتىرعس ذ ش ا قانداقم ذقاتلعرعنع اهللا تاظاالغ  اهللا تاظاالنعث مةخل

  دئضةنلعكتذر 
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرانع ظعبن رعكالر  : تةب مذش

اتتع  ة ظئيت داق تةلبعي ع اهللا: مذن ئنعث    ! ظ دذق، س ذص آةل اؤاز قوش ا ظ ئنعث حاقعرعقعثغ ز س ر بع  بع
  . شئرعكعثدعن باشقا شئرعكعث يوق، سةن ظذنعثغا ؤة ظذنعث ظعضعدارحعلعقعدعكع نةرسعضة ظعضعسةن

دع   ةتنع نازعل قعل ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ال : شذنعث بعل ةن م ق قعلعص بةرض ة رعزع ز سعلةرض  –بع
بولذشعغا، ظذالردعن مىلىآكة قذللعرعثالرنعث شئرعك بولذشعغا، ظذ بارعدا ظذالرنعث سعلةر بعلةن باراؤةر 

دةك قورقذشقا رازعمذسعلةر؟  )يةنع ظازاد آعشعلةر (ظأزلعرعثالر  ذنعثغا رازع بولمعغان (دعن قورققان ب
 مانا بذ معسال ظةث ظةؤزةل )ظعكةنسعلةر، مةخلذقاتنعث اهللا غا شئرعك بولذشعغا قانداق رازع بولدذثالر؟

تذ   ؤة ياخشع ظذسلذب بعلةن اهللا تاظاالنعث شئرعكتعن ظ اهللا . ادا ـ جذدا ؤة صاك ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص تذرذص
  .حىشعنعدعغان قةؤم ظىحىن ظايةتلةرنع مذشذنداق تةصسعلعي بايان قعلعمعزتاظاال دةيدذآع، 

االدعن  ةقةت ظأزلعرعنعث دأتلىآعدعن ؤة بعلعمسعزلعكعدعن اهللا تاظ اال مذشرعكالرنعث ص ظاندعن اهللا تاظ
دعغانلعقعن  قعغا حوقذنع دذ   باش داق دةي ص مذن ان قعلع ةس : ع باي داق ظةم ئرعك (ظذن ا ش ةنع اهللا غ ي
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زذلذم قعلغانالر بعلعمسعزلعكتعن نةصسع ) ظأزلعرعضة(، )آةلتىرىشتة ظذالرنعث هئحقانداق ظأزرعسع يوق
  .  يةنع مذشرعكالر بذتالرغا حوقذنذشتا بعلعمسعزلعكتعن نةصسع خاهعشعغا ظةضةشتعخاهعشعغا ظةضةشتع

 راه قعلغان ظادةمنع آعم هعدايةت قعالاليدذ اهللا ضذم     يةنع ظةضةر اهللا ظذالرنعث ضذمراه بولذشعنع 
دذ        ادةم هعدايةت قعاللماي دذ . صىتىؤةتكةن بولسا، ظذالرنع هئح ظ اردةم قعلغذحع بولماي عز ي ذالرغا هةرض  ظ

دذ ؤة ظ  ذحع بولماي ئح قذتذلدذرغ ذالرنع ه عدعن ظ ث ظورذنالشتذرىش ةنع اهللا تاظاالنع اي ي اناه ج ذالرغا ص
  . حىنكع، اهللا خالعغان ظعش بولعدذ، خالعمعغان ظعش بولمايدذ. بةرضىحعمذ بولمايدذ

 * * * * * * *  
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tβθãmÍ sù ∩⊂⊄∪  
اهللا ظعنسانالرنع ) ظةضةشكعنكع(ل دعنالردعن بذرذلذص ظعسالم دعنعغا يىزلةنضعن، اهللا نعث دعنعغا باتع

شذ دعن بعلةن ياراتقان، اهللا نعث ياراتقعنعدا ظأزضعرعش بولمايدذ، بذ توغرا دعندذر، لئكعن ظعنسانالرنعث 
دذ ع بعلمةي ذ . 30تولعس ن قورق ايتعثالر، اهللا دع ةن ق ة بعل ا تةؤب ثالر، اهللا غ ادا قعلع ازنع ظ ثالر، نام

 صعرقة بولذص، هةرصعرقة ظأز دعنع ـسعلةر دعندا ظعختعالص قعلعشعص، صعرقة . 31مذشرعكالردعن بولماثالر
  .32)بولماثالر(بعلةن خوشاللعنعدعغانالردعن 

  تةؤهعدآة حعث يئصعشعشقا بذيرذش توغرعسعدا 
دعنغا يىزلةنضعن، اهللا تاظاال ساثا بةلضعلةص بةرضةن       توغرا  ! ظع مذهةممةد  : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ 

اثغعن   دا داؤاملعق م وغرا دعنع دع  . ظعبراهعمنعث ت ةت قعل ا هعداي ذ دعنغ ئنع ظ ةث  . اهللا س اثا ظ ع س ذ دعنن ظ
ةردع  ةل قعلعص ب ن     . مذآةمم ذ دع انالرنع ش عنكع، اهللا ظعنس ة ظأزلةشتىرض ع ظأزىثض اغالم دعنعثن ذ س ةن ش س

ار               اهللا. بعلةن ياراتقان  ارةت ب  هةقعقةتةن ظعنسانالرغا اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوق ظعكةنلعكعدعن ظعب
  . ؤة بعرلعكعنع ظعقرار قعلدذرذص ياراتقان ظعدع

دذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة  » مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر ظةمةسمذ؟    «صةرؤةردعضارع  :  مذنداق دةي
دع  ذالرنعث صةرؤة(دئ ث ظ ةنع اهللا ظأزعنع رار  ي العلعرعنع ظعق ادةم ب ة ظ ة ؤة بعرلعكعض ارع ظعكةنلعكعض ردعض

دع      ة ظال أز ظىستعض ذنع ظ ص ب رار قعلع ذالر ظعق دذردع، ظ ذالر). قعل ة،«: ظ ث   هةظ ةن بعزنع س
  . ))1عدئد» صةرؤةردعضارعمعزدذرسةن، ضذؤاهلعق بةردذق

ةن      داق دئيعلض تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ةن هةقعقةت «: ظعم دعلعرعمنع م ةن بةن
بعز تأؤةندة هةدعسلةردة    » دعن بذرعؤةتتع دعن توغرا  توغرا دعندا قعلعص ياراتتعم ظاندعن شةيتانالر ظذالرنع        

ع،      ذدعي دعن دعن يةه انلعقعنع، ظان ص ياراتق تعدة قعلع ث ظىس الم دعنعنع انالرنع ظعس ث ظعنس اهللا تاظاالنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع172 سىرة ظةظراف )1(
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ذزذق دعن     اش ب ا ظوخش ع دعنعغ ع ؤة مةجذس تعظان دعن انلعقعنع     خرعس ةيدا بولغ عدا ص ذالر ظارعس ث ظ الرنع
  سأزلةيمعز؛ 
 دذ عرعش بولماي دا ظأزض ث ياراتقعنع عر      اهللا نع داق تةصس ة مذن ذ ظايةتك الر ب ةزع تةصسعرشذناس  ب
دع وغرا     : قعل ذالرنعث ت النالرنع ظ داق قعلساثالرظعنس ةرتمةثالر، بذن عنع ظأزض ان نةرسعس ث ياراتق اهللا تاظاالنع

دعن ظأزضةرتعؤ  دع      دعنع ان ظع ةن ياراتق ن بعل ذ دع ذالرنع ش علةر، اهللا ظ ان    . ئتعس ع قعلعنغ وغرا ؤة ياخش ذ ت ب
داق تةصسعر قعلدع. تةصسعردذر ةن : باشقا تةصسعرشذناسالر مذن اهللا ظعنسانالرنع ساغالم دعن ظةقعدعسع بعل

اراتتع   ص ي اراؤةر قعلع دذ       . ب ةن تذغذلع دة بعل ذ ظةقع ةقةت ب ا ص ادةم تذغذلس رةر ظ دا. بع انالرنعث بذنعث  ظعنس
  . ظارعسعدا ظئضعز ـ صةسلعك بولمايدذ

ةتادة، زةههاك        شذثا ظعبنع ظابباس، ظعبراهعم نةخةظعي، سةظعد ظعبنع جذبةير، مذجاهعد، ظعكرعمة، ق
دذ : ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالر اهللا تاظاالنعث      دا ظأزضعرعش بولماي ايعتعنع اهللا    اهللا نعث ياراتقعنع  دئضةن ظ

  . دا ظأزضعرعش بولمايدذ، دةص تةصسعر قعلدعتاظاالنعث دعنع
ث   ذ اهللا تاظاالنع ام بذخارعم دذ : ظعم عرعش بولماي دا ظأزض ث ياراتقعنع ايعتعنع اهللا  اهللا نع ةن ظ  دئض

تاظاالنعث دعنعدا ظأزضعرعش بولمايدذ، دةص تةصسعر قعلدع ؤةظعلضعرعكعلةرنعث دعنع ظعسالمدعن ظعبارةتتذر،      
دع دعن ظةبذ. دئ ذرةيظان ةنلعكعنع     رة ه داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رةزعيةلاله

ا ـ     . بعرةر بوؤاق توغذلسعال، ظعسالم دعنع ظةقعدعسع ظىستعدة تذغذلعدذ    «: رعؤايةت قعلدع ظاندعن ظذنعث ظات
اآع مةجذسعي قعلعص حوث قعلعدذ                   اآع ناسارا قعلعدذ، ي ع ظذ خذدد  . ظانعسع ظذنع ياآع يةهذدعي قعلعدذ، ي

ذرذنلعرعنعث            ذالق، ب ث ق ذ هايؤاننع ايدذ، ظ ذلغعنعغا ظوخش اق تذغ ع س ة ظةزاس ايؤان هةمم ذتلذق ه أت ص ت
ةن  »آئسعلضةنلعكعنع هئس قعالمسعلةر؟ ن بعل ذ دع انالرنع ش ا ظةضةشكعنكع اهللا ظعنس اهللا نعث دعنعغ

دذ  عرعش بولماي دا ظأزض ان، اهللا نعث ياراتقعنع دذر . ياراتق وغرا دعن ذ ت ذ هةدعب ةت  ب سنع مذسلعممذ رعؤاي
  . قعلغان

 يةنع حعث يئصعشعشقا تئضعشلعك شةرعظةت ؤة ساغالم دعن، بذ توغرا دعندذر: اهللا تاظاالنعث ظايعتع  
دذ . توغرا بولغان ظعسالم دعنعدذر   ئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع بعلمةي ذ  ل ةنع ظعنسانالرنعث تولعسع ب  ي

  . ذرذلذص آةتكةندذرظذالر بذ دعنعدعن ب. توغرا دعننع بعلمةيدذ
دذ        سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعمان ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ،            : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي

ئكعن( دذ  ) ل ان ظئيتماي ع ظعم ذالرنعث تولعس علةر    )1( ظ حعلعك آعش دعكع آأص ةر يىزع ةن ي ةر س ةنع (ظةض ي
ذففارالر دعن     ) آ ث يولع ئنع اهللا نع ذالر س اث، ظ ةت قعلس ا ظعتاظ دذغ ةن )2(  ظازدذرع ة بعل ا تةؤب اهللا غ
  . اهللا تةرةصكة قايتعثالر، دئضةنلعكتذر دئدع:  ظعبنع زةيد ؤة ظعبنع جذرةيجقايتعثالر
اهللا دعن قورقذثالر، نامازنع ظادا قعلعثالرظذ بىيىك تاظةت ظعبادةتتذر  .مذشرعكالردعن بولماثالر 

ار ؤة     بةلكع اهللا دعن باشقعنع خالعمايدعغان، اهللا       ادةت قعلعدعغان، اهللا تاظاالنع ب تاظاالغعال ظعخالس بعلةن ظعب
  . بعر دةص بعلضىحعلةردعن بولذثالر

ظأمةر رةزعيةلالهذ   : ظعبنع جةرعر، يةزعد ظعبنع ظةبذمةريةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          
ع نئ       وغرا يول ةتنعث ت ذ ظىمم ئلعص ب عغا آ ةلنعث قئش ع جةب ذظاز ظعبن ذ، م ورعدع ظةنه ة؟ دةص س ذظاز. م : م

ع    ذر؛ بعرعنحعس ع ظىحت اتلعق يول ذالرنعث نعج تذر: ظ ذر   . ظعخالس ن دئمةآت ةك، دع الس دئم اال . ظعخ اهللا تاظ
اراتتع  تعدة ي ن ظىس ذ دع انالرنع ش ع. ظعنس ازدذر: ظعككعنحعس ذر. نام ةرعظةت دئمةآت ةك، ش از دئم . نام

                                                 
  . ت ـ ظاية103 سىرة يىسىف )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116 سىرة ظةنظام )2(
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ع ذر: ظىحعنحعس ذناهالردعن س   . ظعتاظةتت ةك، ض ةت دئم ةردع  ظعتاظ اؤاب ب ذر، دةص ج ةر . اقالنماق دئمةآت : ظأم
  . ، دئدعراست ظئيتتعث
 ةن ع بعل أز دعن عرقة ظ ةر ص ذص ه عرقة بول عرقة ـ ص عص، ص تعالص قعلعش دا ظعخ علةر دعن س

 يةنع دعنعنع ظأزضةرتعص، ظذنع ظالماشتذرذص، بةزعسعضة ظعمان ظئيتعص )بولماثالر(خوشاللعنعدعغانالردعن 
  . عص، ظأز دعنعنع صعرقة ـ صعرقعضة بألىؤةتكةن مذشرعكالردعن بولماثالربةزعسعنع ظعنكار قعل

ل            قا باتع دعن باش الم دعنع لةر ؤة ظعس عالر، بذتصةرةس تعظانالر، مةجذس ذدعيالر، خرعس ذالر يةه ة ش ظةن
  . دعنالرغا حوقذنعدعغان آعشعلةردذر

ىك صعرقعلةرضة ظايرعلغانالردعن   دعنعدا بألضىنحعلعك قعلعص تىرل : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     
ةقةت اهللا غعال خاستذر        ةنع اهللا نعث باشقذرذشعدعدذر   (سةن ظادا ـ جذدا سةن؛ ظذالرنعث ظعشع ص  بعزدعن  ))1ي

ا    ل دعنالرغ ة، باتع ىك ظةقعدعلةرض عص تىرل تعالص قعلعش ارا ظعخ أز ظ ذحعالر ظ اد قعلغ ا ظئتعق عرع دعنغ ظعلض
  . ظذالردعن هةر صعرقة ظأزعنع توغرا دعندا دةص ضذمان قعلعشعدذ. بألىنىص صعرقة ـ صعرقة بولذص آةتتع

ألىنىص آةتتع         عرقة توغرا     . بذ ظىممةتمذ هةم ظأز ظارا ظعخعتعالص قعلعشعص صعرقعلةرضةر ب ةقةت بعر ص ص
ذمراهلعقتعدذر     ع ض عرقعلةرنعث هةممعس ان ص ذص، قالغ دا بول ىننع     . يول عرقة س ذ ص ان ب دا بولغ وغرا يول ت

عدعكع م االمنعث     مةزهعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ؤة ص ث آعتابعغ ذالر اهللا تاظاالنع ذص، ظ ذلمانالر بول ذس
  . سىننعتعضة حعث يئصعشقذحعالردذر

ارتعص       دعن ت ث ؤة قةدعم اهابعالرنعث، تابعظعنالرنع دعكع س كع دةؤرع ث دةسلةص الم دعنعنع ذالر ظعس ظ
بذ  . تذتقان يولعنع مةهكةم تذتقذحعالردذر       هازعرغعحة بولغان ظارعلعقتعكع مذسذلمانالرنعث يئتةآحعلعرعنعث      

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن   :  دئضةن آعتابعدا مذنداق رعؤايةت قعلعدذ        “مذستةدرةك ”هةقتة ظعمام هاآعم     ص
عرقة ظعكةنلعكع توغرعسعدا سورالغاندا           مةن ؤة مئنعث   «: ظذالرنعث قايسعسعنعث نعجاتلعققا ظئرعشكىحع ص

  .  دةص جاؤاب بةردع»نع تذتقانالرعم تذتذص ماثغان يولعساهابعلعر
 * * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ ¡§tΒ }¨$̈Ζ9$# @àÑ (#öθ tã yŠ Ν åκ®5 u‘ tÎ7ÏΖ –Β Ïµø‹ s9 Î) ¢Ο èO !#sŒÎ) Ο ßγs%# sŒr& çµ ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ ÷qu‘ # sŒÎ) ×,ƒÍ sù Ν åκ÷] ÏiΒ 

ôΜÎγ În/ uÎ/ tβθä. Î ô³ç„ ∩⊂⊂∪ (#ρã àõ3 u‹Ï9 !$ yϑ Î/ öΝ ßγ≈ sΨ ÷ s?#u 4 (#θãè −G yϑ tFsù t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷è s? ∩⊂⊆∪ ÷Πr& $ uΖø9 u“Ρ r& óΟÎγ øŠn= tæ 

$YΖ≈ sÜ ù= ß™ uθßγ sù ãΝ̄= s3tFtƒ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβθä. Îô³ç„ ∩⊂∈∪ !# sŒÎ) uρ $ sΨ ø% sŒr& }¨$̈Ζ9$# ZπuΗ ÷qu‘ (#θãmÍ sù $ pκÍ5 ( βÎ) uρ öΝ ßγö7 ÅÁè? 

8π y∞ÍhŠy™ $yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Îκ‰Ï‰ ÷ƒr& # sŒÎ) öΝ èδ tβθäÜ uΖ ø)tƒ ∩⊂∉∪ öΝ s9 uρ r& (#÷ρ u tƒ ¨βr& ©!$# äÝÝ¡ ö6tƒ s−ø— Íh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ 4 

¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∠∪  
ةن ظعلتعجا ـظعنسانالرغا بعرةر زعيان  ذالر صةرؤةردعضارعغا ظعخالس بعل دا، ظ  زةخمةت يةتكةن حاغ

 تئتعتقان حاغدا، ظذالردعن بعر صعرقة دةرهال صةرؤةردعضارعغا شئرعك قعلعدذ، ظاندعن اهللا ظذالرغا رةهمعتعنع
دذنيا !) (ظع مذشرعكالر(شىآىرلىك قعلعص باقسذن، اظذالر بعزنعث بةرضةن نئمةتلعرعمعزضة ن. 33آةلتىرعدذ

ةتلعرعمعزدعن ةن نئم ة بةرض دة سعلةرض علةر ) تعرعكحعلعكع ذثالر، س ةن بول ث (بةهرعم انعي دذنيانع ص

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع159 سىرة ظةنظام )1(
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ياآع ظذالرغا ظذالرنعث . 34آةلضىسعدة بعلعسعلةر) عن بةهرعمةن بولغانلعقعثالرنعث ظاقعؤعتعنعنئمعتعد
ذتالرغا حوقذن ذ؟ ذب ل قعلدذقم اب نازع رةر آعت ع سأزلةيدعغان بع عنعث توغرعلعقعن ع (ش داق بولغعن مذن

وق دذ، ظةض . 35)ي اللعنعص آئتع دعن خذش ذالر بذنعث اق، ظ ةتنع تئتعتس انالرغا رةهم ذالرغا ظعنس ةر ظ
دذ  عزلعنعص آئتع ال ظىمعدس ة، دةره عزلعك يةتس رةر آأثىلس ةيلعدعن بع لعرع تىص ذالر . 36قعلمعش ظ

دذ، ) خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع (بعلمةمدذآع، اهللا خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ،  ار قعلع ت
اهللا نعث قذدرعتعنع (ؤم ظىحىن ظعشعنعدعغان قة) رعزعق بةرضةن اهللا نعث هئكمعتعضة(هةقعقةتةن بذنعثدا 

  .37نذرغذن ظاالمةتلةر بار) آأرسعتعدعغان
ظعنساننعث زامانغا بئقعص تةؤهعد ظةقعدعسعدعن شئرعك ظةقعدعسعضة، خذشاللعقتعن 

  ظىمعدسعزلعككة ظأزضعرعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،      دا هئح شئرعكع    ظذالر قعي  :  ظعنسانالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر قعلعدذ       اهللا تاظاال بذ ظايةتت عن ظةهؤال

اهللا ظذالرغا تولذق نئمةت ظاتا قعلغان حاغدا ظذالردعن بعر   . يوق يالغذز اهللا تاظاالغا يئلعنعص ظعلتعجا قعلعدذ  
ادةت   ذص ظعب عنع قوش قا بعرس ا باش دذ ؤة اهللا تاظاالغ ئرعك آةلتىرع ا ش دا اهللا تاظاالغ ارع هال عرقة ظعختعي ص

  . ظذالر بعزنعث بةرضةن نئمةتلعمعزضة ناشىآىرلىك قعلعص باقسذن: ةيدذاهللا تاظاالنعث مذنداق د. قعلعدذ
دذ   داق دةي ورقعتعص مذن ذالرنع ق دعن اهللا ظ علةر : ظان ةن (س دعن بةهرعم ث نئمعتع انعي دذنيانع ص

اقعؤعتعنع ث ظ علةر) بولغانلعقعثالرنع عدة بعلعس دذ  آةلضىس داق دةي ةر مذن ةمكع، : بةزعل ةن قةس اهللا بعل
بعرةر شةيظعنع ؤذجذتقا آةل دةصال      . دةرؤازعؤةن قورقاتسعمذ، ظذنعثدعن حوقذم قورققان بوالتتعم ظةضةر مئنع   

ؤذجذتقا آةلتىرةلةيدعغان زات اهللا تذرسا، ظعنسانالر قانداقمذ قورقمعسذن؟ اهللا تاظاال مذشرعكالرنع ظذالرنعث        
ادةت ق          ة ظعب قا نةرسعض االدعن باش عز اهللا تاظ ل ـ صاآعتس داق دةلع انلعقع  هئحقان دذرذص حعقارغ نع ظوي علعش

دذ  داق دةي ةص مذن ىن ظةيعبل ع : ظىح نعث توغرعلعقعن ذتالرغا حوقذنذش ذالرنعث ب ذالرغا ظ ز ظ اآع بع ي
 يةنع ظذالرغا دةلعل ـ ظعسصاتتعن هئح نةرسة نازعل بولغعنع      سأزلةيدعغان بعرة آعتاب نازعل قعلدذقمذ؟

  . يوق
ظةضةر ظذالرغا قعلمعشلعرع . ذنعثدعن خذشاللعنعص آئتعدذظعنسانالرغا رةهمةتنع تئتعتساق ظذالر ب

دذ عزلعنعص آئتع عزلعك يةتسة، دةرهال ظىمعدس رةر آأثىلس ةيلعدعن بع ذ ظعش، اهللا ساقلعغان ؤة تىص  ب
  . تةؤصعق بةرضةن آعشعدعن باشقا ظعنسان، ظذ ظعنسان بولغانلعق يىزعسعدعن دذحار بولعدعغان ظةهؤالدذر

عزآع، ظع        ةك ـ شىبهعس ص    ش ذق قعلع ة هاآاؤذرل ةت بئرعلس انغا نئم أتىرىلىص   نس االالر آ دعن ب مةن
ةتتع  دذ (آ دع آةلمةي دذ         ) ظةم ةغرذرلعنعص آئتع اللعنعص، م ذ خذش عز ظ ةك ـ شىبهعس أز  ))1دةص ش ةنع ظ  ي

دذ  ذق قعلع قعالرغا هاآاؤذرل اللعنعص، باش دعن خذش ة،  . ظأزع اتتعقحعلعق يةتس رةر ق ذنعثغا بع ةر ظ ظةض
  .  ظذ مذتلةق ياخعشعلعققا ظئرعشةلمةيدعغاندةك ظىمعدسعزلعنعص آئتعدذبذنعثدعن آئيعن

دا   (صةقةت  : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ا ظذحرعغان دا   (سةؤر قعلغان،     ) باالغ ياخشع  ) نئمةتكة يولذققان
علةر    ان آعش الرنع قعلغ عالردذر(ظعش ع    ))2ياخش ة ياخش ان، آةثرعحعلعكت ةؤر قعلغ ا س ةنع قعيعنحعلعقت  ي

  . رنع قعلغان آعشعلةرال ياخشع آعشعلةردذرظةمةللة
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت لعم، ب ام مذس : ظعم

. اهللا ظذنعثغا بعرةر هأآىم قعلسعال، ظذ ظذنعثغا ياخشعلعق بولعدذ        . رلعقتذرمأمعننعث ظعشع هةيران قاال  «
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10 سىرة هذد )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11 سىرة هذد )2(
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ظةضةر ظذنعثغا ظئغعرحعلعق    . لعدذ، بذ ظذنعثغا ياخشعلعق بولعدذ     ظةضةر ظذنعثغا نئمةت يةتسة شىآىر قع      
  . »بذمذ ظذنعثغا ياخشعلعق بولعدذ. يةتسة، سةؤر قعلعدذ

 ،تار ) خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع(ظذالر بعلمةمدذآع، اهللا خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ
بعر قةؤمنعث . ةن خالعغانحة تةسةررذص قعلغذحعدذر  يةنع اهللا بذنعثدا ظأز هئكمعتع ؤة ظادالعتع بعل        قعلعدذ

اهللا نعث (بذنعثدا ظعشعنعدعغان قةؤم ظىحىن : رعزقعنع آةث قعلسا، يةنة بعر قةؤمنعث رعزقعنع تار قعلعدذ
  . نذرغذن ظاالمةتلةر بار) قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان

 * * * * * * *  
 ÏN$t↔ sù # sŒ 4’ n1 ö à)ø9 $# … çµ¤) xm tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ Ö ö yz šÏ% ©# Ïj9 tβρß‰ƒÍ ãƒ tµ ô_uρ «!$# ( 
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öΝ ä3s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠøt ä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í← !% x. uà° ̈Β ã≅ yèø tƒ ÏΒ Νä3Ï9 s̈Œ ÏiΒ & ó x« 4 …çµ sΨ≈ys ö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s?uρ $−Η xå tβθä.Î ô³ç„ ∩⊆⊃∪  
ش ةقرعباالر- خع ة  ظ بن سةبعللةرض ة، ظع علة(غا، معسكعنلةرض علعقتعن  ـ س م ؤة ياخش رةهع
هةققعنع بةرضعن، اهللا نعث رازعلعقعنع آأزلةيدعغانالر ظىحىن مذنداق قعلعش ياخشعدذر، ظةنة ) تئضعشلعك

 مئلع ظعحعدة ظأستىرىش ظىحىن بعرةر ـسعلةر آعشعلةرنعث صذل  .38شذالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر
يةنع آعشعلةر بةرضعنعمدعن جعقراق قايتذرسذن (ال بةرسةثالر، اهللا نعث دةرضاهعدا ظذ ظأسمةيدذ  مـصذل 

، اهللا نعث رازعلعقعنع آأزلةص )دئضةن نعيةت بعلةن بئرعلضةن سوغعنعث اهللا نعث دةرضاهعدا ساؤابع بولمايدذ
دذ )ياآع ظئهسانعثالر (بةرضةن سةدعقةثالر  ةتتع، ا. 39غا هةسسعلةص ساؤاب بئرعلع هللا سعلةرنع خةلق ظ

ظاندعن سعلةرنع قةبزع روه قعلعدذ، ظاندعن سعلةرنع تعرعلدىرعدذ، شئرعك . ظاندعن سعلةرضة رعزعق بةردع
ئرعك  اآتذر،ظذالرنعث ش دذ، اهللا ص عبعرعنع قعالالي الرنعث قايس ذ ظعش ع ب ةنلعرعثالردعن قايسعس آةلتىرض

  .40آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن ظالعيدذر
  ةهعم قعلعشقا بذيرذش، جازانعخورلذقتعن توسذش توغرعسعدا سعلة ـ ر

دذ        داق دةي ذيرذص مذن قا ب علعق قعلعش دعلعرعنع ياخش اال بةن ةقرعباالرغا، : اهللا تاظ ش ـ ظ خع
ة ذص   معسكعنلةرض ازراق نةرسعسع بول اآع ظ وق، ي  معسكعن دئضةن خعراجةت قعلغذدةك هئح نةرسعسع ي

  . تذرمذشعغا يةتمةيدعغان ظادةمدذر
 ة ع سةبعللةرض ة      ظعبن اجلعق نةرسعض عرعدة ظئهتعي ة ؤة سةص ول خعراجعتعض ة ي ع سةبعللةرض  ظعبن

دذر  ذحع ظادةم ان يول اج بولغ م ؤة ياخشعلعقتعن تئضعشلعك        . موهت علة ـ رةهع ة س ذر آعشعلةرض ةنع مةزآ ي
هةققعنعبئرعثالر  .  

 داق قعلعش ياخشعدذ دعغانالر ظىحىن مذن ةنع قعيامةت آىنع اهللا    راهللا نعث رازعلعقعنع آأزلةي  ي
. بذ ظةث ظاخعرقع غايعدذر    . تاظاالنعث جامالعنع آأرىشنع آأزلةيدعغانالر ظىحىن مذنداق قعلعش ياخشعدذر       

ظةنة شذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر .  
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 ،اهللا نعث سعلةر آعشعلةرنعث صذل مئلع ظعحعدة ظأستىرىش ظىحىن بعرةر صذل ـ مال بةرسةثالر
يةنع آعشعلةر بةرضعنعمدعن جعقراق قايتذرسذن دئضةن نعيةت بعلةن بئرعلضةن (دةرضاهعدا ظذ ظأسمةيدذ 

 يةنع آعمكع آعشعلةر بةرضعنعمدعن جعقراق قايتذرسذن     )سوغعنعث اهللا نعث دةرضاهعدا ساؤابع بولمايدذ 
  . ا ساؤاب بئرعلمةيدذدئضةن نعيةتتة سوغات بئرعدعكةن، بذنعثغا اهللا تاظاالنعث دةرضاهعد

ةتادة، ظعكرعمة، مذهةممةد ظعنبع آةظب ؤة شةظبع                    ةتنع ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، زةههاك، ق بذ ظاي
دع عر قعل ذنداق تةصس ذ مذش ةدعقةثالرغا . قاتارلعقالرم ةن س ةص بةرض ع آأزل ث رازعلعقعن اهللا تاظاالنع

  . صاتنع هةسسعلةص بئرعدذ يةنع اهللا ظذالرغا ساؤاب ؤة مذآاهةسسعلةص ساؤاب بئرعلعدذ
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ادةم  «: ظعم ر ظ بع

ةن         قةتلعك اهللا ظذنع ظوث قولع بعل ال خورما حاغلعق نةرسعنع سةدعقة قعلسا، شةص هاالل آةسعصتعن بعر ت
دذ  ذل قعلع رعثالر تئي    . قوب علةرنعث بع ذددع س ذنع خ دعن ظ ص     ظان ةرؤعش قعلع ع ص اآع موزعيعن ع ي عن

  . »ظىستىرضةندةك ظأستىرعدذ ـ دة، تاآع بذ خورما ظذهذد تئغعدعنمذ حوثعيعص آئتعدذ
يارعتعش، رعزعق بئرعش، ظألتىرىش ؤة تعرعلدىرىش قاتارلعقالرالنعث اهللا تاظاالنعث قولعدا 

   توغرعسعداظعكةنلعكع 
 ةتتع ة رع . اهللا سعلةرنع خةلق ظ دعن سعلةرض ةردع ظان ةنع اهللا بةندعلةرنع ياراتقذحعدذر،   زعق ب  ي

ىحعدذر ق بةرض دعغان، . رعزع عز، ظاثلعماي اح، بعلعمس قعدعن يالعث عنعث قورس اننع ظانعس ذ ظعنس ظ
ىك، آعيعم ـ آئحةك، مال ـ مىلك ؤة           . آأرمةيدعغان، آىحسعز هالةتتة حعقعرعدذ ظاندعن آئيعن ظوزذق ـ تىل

  . ممعسعنع ظذنعثغا رعزعق قعلعص بئرعدذهىنةر ـ آةسعص قاتارلعقالرنعث هة
علةرنع دعن س يعن ظان دعن آئ ا تعرعكحعلعكع دذ  دذني ةبزع روه قعلع ا ق ةنع دذني  ي

يعن  دعن آئ علةرنعتعرعكحعلعكع دعن س ع ظان ةت آىن دذ قعيام ئرعك  تعرعلدىرع ش
ذ ظعشالرنعث عن  يةنع سعلةر اهللا تاظاالنع قويذص حوقذنذؤاتقان بذتالرد آةلتىرضةنلعكعثالردعن قايسعسع ب

دذ  ع قعالالي ع بعرعن دذ      قايس ادعر بواللماي قا ق ع قعلعش ئح بعرعن الردعن ه ذ ظعش ذ ب ذالردعن بعرعم ةنع ظ .  ي
أزع          ةبزع روه قعلعش ظعشلعرعدا ظ ارعتعش، رعزعق بئرعش، تعرعلدىرىش ؤة ق ةلكع، صاك ؤة يىآسةك اهللا ي ب

  . مذستةقعلدذر
ذقاتال    ع مةخل ةت آىن دعن قعيام دذظان دعن     . رنع تعرعلدىرع ان قعلغان عنع باي ذالرنعث هةممعس ذثا ب ش

 يةنع اهللا تاظاال  اهللا صاآتذر، ظذالرنعث شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن ظالعيدذر : آئيعن مذنداق دئدع  
دعن    اآتذر، اهللا هةممع عدعن ص ع بولذش اآع دادعس ع، ي ع، بالعس ع، تةثدعش ئرعكع، ظوخشعش ث ش ظأزعنع

دذر، يىآس  ذنعثغا      ظذلذغ ة ظ ةنهادذر، هةمم اال ت ةزعزدذر، اهللا تاظ ذر ؤة ظ ذر، جااللةتلعكت ةآتذر، بىيىآت
  . هئحكعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ. اهللا باال تاصقانمذ ظةمةس، توغذلغانمذ ظةمةس. موهتاجدذر

 * * * * * * *  
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عزدا ظاصةت يىزبةردع، اهللا ظذالرنع ظعنسانالرنعث قعلغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن، قذرذقلذقتا ؤة دئث
ر قعسمعنعث  ذالرغا تئتعتتع ) جازاسعنع (تةؤبة قعلسذن دةص قعلمعشلعرعنعث بع ةد (. 41ظ ! ظع مذهةمم

ظئيتقعنكع، يةر يىزعدة سةير قعلعثالر، ظأتكةنكعلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا ) مذشرعكالرغا
اراثالر  ذم قعلغانالر(ق ة زذل ار ظأزلعرعض ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالرنعث ص اراثالرآع، ظ ا ق ث جايلعرعغ نع

قعلغانلعقلعرعنعث ظاقعؤعتع قانداق بولغان، اهللا تاظاال ظذالرنعث دعيارلعرعنع خاراص قعلعص، ظذالرنع ظعبرةت 
  .42، ظذالرنعث تولعسع مذشرعك ظعدع)ظالغذحعالر ظىحىن ظعبرةت قعلدع

  عدعغانلعقع توغرعسعدا ضذناهالرنعث دذنياغا تةسعر آأرسعت
قعالر       ذددع ؤة باش اك، س ة، زةهه ذمادعن ظعكرعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةتتكع  «: ظعبن ذ ظاي ب

دئضةن سأزدعن شةهةرلةر ؤة يئزاقعشالقالر “ دئثعز”. دئضةن سأزدعن آةث آةتكةن سةهراالر “ قذرذقلذق”
  . آأزدة تذتذلعدذ، دئدع

ذما ؤ  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة  ظعبن ر رعؤايةتت ة بع ان يةن ةدعن قعلعنغ ز”: ة ظعكرعم ةن “ دئثع دئض
أزدعن  القالر    س زا قعش ةهةرلةر ؤة يئ دعكع ش ا ياقعلعرع دذ، دةري أزدة تذتذلع دع  آ ان . دئيعل قالغ

الر ةلكع : تةصسعرشذناس ذق”ب ذق “ قذرذقل ان قذرذقل لذق بولغ ة تونذش ز”. بعزض لذق “ دئثع ة تونذش بعزض
  .  دئدعبولغان دئثعزدعن ظعبارةتتذر،

ي  ع رةفع د ظعبن ةردع : زةي ةت يىزب ةن    ظاص لعقع بعل ذر ياغماس ذققا يامغ ةنع قذرذقل ةنلعك ي  دئض
بذ  . دئثعزنعث قاتناش قوراللعرع نعشاننع صةرق ظئتةلمةيدذ، دئضةنلعكتذر، دئدع             . ظاحارحعلعق يىز بئرعدذ  

دنع    تذرذص مذجاهع أزعنع داؤامالش ص ؤة س ةت قعلع ةم رعؤاي ع ظةبذهات أزنع ظبن ةنلعكعنع  س داق دئض ث مذن
قذرذقلذقنعث ظاصعتع ظادةم ظةؤالدعنعث  دئضةنلعك قذرذقلذقتا ؤة دئثعزدا ظاصةت يىزبةردع: رعؤايةت قعلعدذ

  . دئثعز ظاصعتع آئمعلةرنع بذالص آئتعشتذر، دئضةنلعكتذر. ظادةم ظألتىرىشعدذر
ظعنسانالرنعث قعلغان : ظاالنعثبعناظةن اهللا تا  ) يةنع زةيد ظبنع رةفظعنعث سأزعضة    (بعرعنحع سأزضة   

ةردع  ىز ب ةت ي زدا ظاص ذقتا ؤة دئثع ةيلعدعن، قذرذقل ذناهلعرع تىص داق ض  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع مذن
. ضذناه ـ مةسعيةتلةرنعث سةؤةبع بعلةن ظاشلعق ؤة مئؤة ـ حئؤعلةرنعث هوسذلع آئمعيعص آئتعدذ           : بولعدذ

دذ    ةر يىزعدة آعم ا   : ظةبذظالعية مذنداق دةي دذ      ي ةر يىزعنع بذزع ا ظاسعيلعق قعلسا، ظذ جةزمةن ي . هللا تاظاالغ
  . حىنكع، زئمعن ؤة ظاسماننعث ياخشع بولذص تذرذشع تاظةت ـ ظعبادةتكة باغلعقتذر

ةن    داق دئيعلض تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ ذداؤذد رعؤاي ام ظةب ةد  «: ظعم ان ه را قعلعنغ دا ظعج زئمعن
ىزعلعدعغان  ( ذناهكارالرغا يىرض ةنع ض ازاي ىن  ) ج ق آ ا قعرع ةهلع زئمعنغ اش(ظ ذم ) ت دعن حوق ياغقان

عدذر اآع        . »ياخش ع ؤة ي ذالرنعث تولعس اآع ظ علةر ي ا، آعش را قعلعنس ازا ظعج ةر ج ةؤةب ظةض دعكع س بذنعث
ظةضةر ضذناه ـ مةسعيةتلةر تاشالنسا، ظاسمان ـ زئمعندا       . نذرغذن آعشعلةر هارام ظعشالرنع قعلعشتعن يانعدذ

  .  سةؤةب بولعدذبةرعكةت بولذشقا
شذثا ظاخعر زاماندا هةزرعتع مةريةمنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالم حىشكةن حاغدا بذ صاك شةرعظةت        

ة بعكار   . آرئست بةلضعسع سذندذرذلعدذ  . شذ ؤاقعتتا توثضذز ظألتىرىلعدذ   . ظعسالم بعلةن هأآىم قعلعدذ    جعزي
ذن. قعلعنعدذ اآع ظ دذ ي نعال قوبذل قعلعنع ةقةت ظعسالم دع ظعسا . ع قوبذل قعلمعغانالرنعث بئشع آئسعلعدذص

ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا اهللا دةججال ؤة ظذنعث ظةضةشكىحعلعرعنع، يةجذجع ـ مةجذجعنع هاالك قعلغان         
ا  دا، زئمعنغ ةر«: حاغ ثب دذ» عكعتعثعزنع حعقعرع ذنعث     . دئيعلع دذ ؤة ظ ة يةي ر جاماظ ارنع بع ال ظان ر ت بع

  . سىتلىك بعر تأضعنعث سىتع آعشعلةردعن بعر جاماظةتكة يئتعدذ.  قعلعدذشأصىآعنع ظأزلعرعضة سايعؤةن
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ةر      . بذ صةقةت مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث شةرعظعتعنع يىرضىزضةنلعكنعث بةرعكعتعدذر           هةر ؤاقعت ي
دذ  ةت ظورنعتعلسا، بةرعكةت ؤة ياخشعلعق آأص بولع دة ظادال ان  . يىزع ةت قعلغ ذخارعنعث رعؤاي ام ب شذثا ظعم

ر ه ان  بع ان قعلعنغ داق باي عدة مذن ذرتالر، دةل ـ           «: ةدعس ةر، ي دعن بةندعل ة، ظذنعث ادةم ظألس ذناهكار ظ ض
  . »دةرةخلةر ؤة هايؤاناتالرمذ راهةتكة حعقعص قالعدذ

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةهزةمنعث مذن ةل ظةبذق ع هةنب ةد ظعبن ام ظةهم اآع  : ظعم اد ي زةيي
ا  ر ظ دا بع ث زامانع ع زةييادنع عؤالدعظعبن التعنع تئص ر خ ار بع داي ب ذرذقحعالردةك بذغ ذقع ظ . دةم حوثل

  . دةص يئزعلغان ظعدع» ظعش قعلعنعدعغان زاماننعث هوسذلعدذربذ ظادالةت بعلةن «: بذغدايالرغا
 ظذالرغا تئتعتعدذ) جازاسعنع(اهللا ظذالرنع تةؤبة قعلسذن، دةص قعلمعشلعرعنعث بعر قعسمعنعث 

عدعن ظ  ةنع اهللا تةرعص ذن     ي ان جازاسع بولس لعرعغا بولغ ان قعلمعش ذالرنعث يام عناق ؤة ظ ان س ذالرغا قعلعنغ
ا ؤة                 ا، جانلعرعغ ذالرنع ماللعرعغ ىن اهللا ظ ع ظىح عيةتلعرعدعن يئنعش ذناه ـ مةس ذالرنعث ض ىن ؤة ظ ظىح

عنايدذ    ةن س ان بعل دعغان زعي ة يئتع دذ  . زعراظةتلعرعض داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالرنعث : اهللا ب دع(ظ ن ؤة آذفرع
  . )1(قايتعشلعرع ظىحىن، ظذالرنع قاتتعقحعلعق ؤة آةثحعلعك بعلةن سعنعدذق) ضذناهتعن
) ةد ع مذهةمم رعكالرغا! ظ ةرنعث ) مذش ثالر، ظأتكةنكعل ةير قعلع دة س ةر يىزع ع، ي ظئيتقعنك

، ظذالرنعث ظأزلعرعضة زذلذم قعلغانالرنعث جايلعرعغا قاراثالرآع(ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعغا قاراثالر 
صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقلعرعنعث ظاقعؤعتع قانداق بولغان، اهللا تاظاال ظذالرنعث دعيارلعرعنع خاراص 

 يةنع ظذالرنعث  ظذالرنعث تولعسع مذشرعك ظعدع)قعلعص، ظذالرنع ظعبرةت ظالغذحعالر ظىحىن ظعبرةت قعلدع
انلعقلعرع، بئرعلضةن ن  ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالرغا  ص ىن، ظ انلعقلعرع ظىح ذق قعلغ ة تذزآورل ئمةتلةرض

  . حىشكةن ظازاب ـ ظوقذبةتكة قاراثالر
 * * * * * * *  

 óΟ Ï% r' sù y7 yγô_ uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟ ÍhŠs) ø9 $# ÏΒ È≅ ö6s% βr& z’ ÏAù' tƒ ×Πöθtƒ ω ¨Š utΒ … çµs9 z ÏΒ «! $# ( 7‹Í× tΒ öθ tƒ tβθãã£‰ ¢Á tƒ ∩⊆⊂∪ 

tΒ u x x. Ïµ ø‹n= yè sù …çν ã ø ä. ( ôtΒ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå $[s Ï=≈ |¹ öΝ Îκ Å¦ àΡL|sù tβρß‰ yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“ Í“ ôf u‹Ï9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ ÿÏ&Í# ôÒ sù 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† zƒÍ Ï≈ s3ø9 $# ∩⊆∈∪  
علضعرع آئلعشتعن ظ) يةنع قعيامةت (اهللا تةرعصعدعن آئلعدعغان، قارشع تذرغعلع بولمايدعغان آىن 

ذالر  دة ظ ذ آىن ر صعرقعسع جةهةننةمضة (توغرا دعنغا يىزلةنضعن، ب ر صعرقعسع جةننةتكة، بع ) نعث بع
دذ ا . 43ظايرعلع عر بولس ع آاص ئلعص (آعمك ةدعي ق ا ظةب دذ، ) دوزاخت أزع تارتع عنع ظ ذفرعنعث جازاس آ

 اهللا ظعمان ظئيتقان ؤة .44جاي راستاليدذ ) ظاخعرةتتة(آعملةرآع ياخشع ظةمةل قعلسا، ظأزلعرع ظىحىن 
ت  عرالرنع دوس ةن آاص اتاليدذ، اهللا هةقعقةت دعن مذآاص انالرنع مةرهةمعتع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ياخش

  .45تذتمايدذ
  قعيامةت آئلعشتعن ظعلضعرع توغرا دعنغا يىزلعنعشكة بذيرذش توغرعسعدا 

عنعشكة، ياخشعلعقالرنع قعلعش    اهللا تاظاال بةندعلعرعنع ظأزعضة ظعتاظةت قعلعص توغرا دعنغا تئز يىزل      
ىن : ظىحىن ظالدعراشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ     دعغان آ ذرغعلع بولماي اهللا تةرعصعدعن آئلعدعغان، قارشع ت

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع168 سىرة ظةظراف )1(
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ا يىزلةنضعن ) قعيامةت( وغرا دعنغ ةنع اهللا قعيامةت آىنعنعث آئلعشعنع ظعرادة      آئلعشتعن ظعلضعرع ت  ي
  . قعلسا، هئحكعم ظذنعثغا قارشع تذرالمايدذ

بذ آىندة ظذالر ظايرعلعدذ عرقة      .  يةنع صعرقة ـ صعرقعضة ظايرعلعدذ ة بعر ص ة، يةن عرقة جةننةتت بعر ص
آذفرعنعث ) دوزاختا ظةبةدعي قئلعص(آعمكع آاصعر بولسا، : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. دوزاختا بولعدذ

اهللا . جاي راستاليدذ) ظاخعرةتتة(ىن آعملةرآع ياخشع ظةمةل قعلسا، ظأزلعرع ظىح. جازاسعنع ظأزع تارتعدذ
اتاليدذ دعن مذآاص انالرنع مةرهةمعتع ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ر ظعم ةنع اهللا ظذالرنع بع  ي

عدعن   ون هةسس علعققا ظ ان     700ياخش أص بولغ ذ آ داردا، ظذنعثدعنم ان معق ةلكع، اهللا خالعغ عحة، ب  هةسسعض
 شذنداق تذرذقلذق اهللا     اهللا هةقعقةتةن آاصعرالرنع دوست تذتمايدذ . ظارتذق مذآاصات بعلةن مذآاصاتاليدذ   

  . ظذالرغا ظادعللعق قعلعدذ، زذلذم قعلمايدذ
 * * * * * * *  

 ô ÏΒ uρ ÿ ÏµÏG≈ tƒ# u β r& Ÿ≅ Å™ö ãƒ yy$tƒÍh9 $# ;N üÅe³ t6ãΒ / ä3s)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uρ ÏiΒ Ïµ ÏFuΗ ÷q§‘ y“ Íôf tG Ï9 uρ à7ù= à ø9 $#  Ïν Í øΒ r' Î/ 

(#θäótG ö; tG Ï9 uρ  ÏΒ  Ï&Í# ôÒsù ö/ ä3¯= yè s9uρ tβρã ä3ô±n@ ∩⊆∉∪ ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö6 s% ¸ξ ß™â‘ 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΒ öθs% Ο èδρâ !$yf sù 

ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ $uΖ ôϑ s) tFΡ $$ sù zÏΒ tÏ% ©!$# (#θãΒ u ô_r& ( šχ% x.uρ $̂) xm $ sΨ ø‹ n= tã ãóÇ nΣ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊆∠∪  
ة ظأ ث سعلةرض زالردا اهللا نع ةرنع دئثع ة آئمعل ةمرع بويعح ىن، ظ تعش ظىح ع تئتع ث رةهمعتعن زعنع

ماثدذرذش ظىحىن، ظأزعنعث مةرهةمعتعدعن تعلعشعثالر ظىحىن، شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن، شامالالرنع 
ث  ىحع قعلعص ظةؤةتعشع اهللا نع ةؤةر بةرض ةن خذش خ ذر بعل عتعدعغان(يامغ ذدرعتعنع آأرس الع ق ) آام

شىبهعسعزآع، سةندعن ظعلضعرع نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع قةؤمعضة !) ظع مذهةممةد(. 46دذرظاالمةتلعرعدعن
ص( ةيغةمبةر قعل ذالرغا ) ص ةيغةمبةرلةر ظ ذ ص ذق، ظ ةيغةمبةرلعكلعرعنع (ظةؤةتت ت ص ث راس ظأزلعرعنع

عيلعق ظذالر مأجعزعلةرنع ظعنكار قعلعص ظاس(نذرغذن روشةن مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلدع ) ظعسصاتاليدعغان
  .47، ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازالعدذق، مأمعنلةرضة ياردةم قعلعش بعزضة تئضعشلعك بولدع)قعلدع

  شامالالرنعث اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت ان قعلعدذ  اهللا تاظاال ب ةتلعرعنع باي اهللا، رةهمعتع بولغان يامغذر .  ظعنسانالرغا بةرضةن نئم

شذثا اهللا  . يئغعشتعن بذرذن يامغذرنعث ياغعدعغانلعقع بعلةن خذش ـ خةؤةر بةرضىحع شامالالرنع ظةؤةتعدذ         
دذ   داق دةي اال مذن ىن : تاظ تعش ظىح ع تئتع ث رةهمعتعن ة ظأزعنع ث سعلةرض ذرنع  اهللا نع ةنع اهللا يامغ  ي

  . الرنع آأآةرتعدذظاندعن يامغذر بعلةن بةندعلةرضة هاياتلعق بئغعشاليدذ ؤة يذرت. ياغدذرعدذ
 ىن دذرذش ظىح زالردا ماث ةرنع دئثع ةمرع بويعحة آئمعل ةقةت شامال ظ ةر ص زدا آئمعل ةنع دئثع  ي

دذ  ةن ماثع ىن . بعل عثالر ظىح دعن تعلعش ث مةرهةمعتع دا    ظأزعنع ذش يوللعرع ةردة، تذرم ةنع تعجارةتل  ي
لعرعثالردا،     ةر قعلعش ان سةص ذرتقا قعلغ ذرتتعن ي ا، ي دعن رايونغ ىن رايون عثالر ظىح ىآىر قعلعش ةنع ش  ي

  . سعلةرضة بئرعلضةن سان ـ ساناقسعز، يوشذرذن ؤة ظاشكارا نئمةتلةر ظىحىن اهللا تاظاالغا شىآىر قعلعسعلةر
)صةيغةمبةر (شىبهعسعزآع، سةندعن ظعلضعرع نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع قةؤمعضة !) ظع مذهةممةد

اتاليدعغان ظأ(ظةؤةتتذق، ظذ صةيغةمبةرلةر ظذالرغا ) صعقعل ) زلعرعنعث راست صةيغةمبةرلعكلعرعنع ظعسص
دع  ئلعص آةل ةرنع ظ ةن مأجعزعل ذن روش دع (نذرغ عيلعق قعل ص ظاس ار قعلع ةرنع ظعنك ذالر مأجعزعل ، )ظ

دذق  انالرنع جازالع عيلعق قعلغ ةد      ظاس ع مذهةمم ع ؤة ظةلحعس عدعن بةندعس اال تةرعص ذ اهللا تاظ  ب
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ةللعدذر،  ةن تةس االمغا بئرعلض ذن     ظةلةيهعسس انالردعن نذرغ قا ظعنس دعن ؤة باش أز قةؤمع ذنع ظ ع، ظ  حىنك
ةك ـ             دع، ش ةس ظع ةيغةمبةر ظةم ذز ص ان يالغ ار قعلعنغ ذ ظعنك عمذ ظ ان بولس ار قعلغ علةر ظعنك آعش
ذق      ةن تذرذقل ئلعص آةلض ةرنع ظ ةن دةللعل ة روش أز قةؤملعرعض ةيغةمبةرلةرمذ ظ عرعكع ص شىبهعسعزآع، ظعلض

دع  ان ظع ار قعلعنغ ئكع. ظعنك انالرنع   ل ع حعقق ذالرغا قارش انالرنع ؤة ظ ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ن اهللا ص
  . مأمعنلةرنع صةيغةمبةرلةر بعلةن بعللة قذتذلدذردع. جازالعدع
مأمعنلةرضة ياردةم قعلعش بعزضة تئضعشلعك بولدعآةرةملعك اهللا ظعكرام ؤة .  يةنع بذ هةقعقةتتذر

أز ظى  ذنع ظ عدعن ظ ش يىزعس ةت قعلع دعمةرهةم ة ظال ة. ستعض ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض :  مذن
 ظئهسان قعلعش يىزعسعدعن(رةهمةت قعلعشنع ) بةندعلعرعضة(صةرؤةردعضارعثالر (ظأز ظىستعضة ظالدع)1( .  

  * * * * * * * 
 ª! $# “ Ï% ©!$# ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒ Íh9$# ãÏW çG sù $ \/$ys y™ …çµ äÜÝ¡ö6 u‹ sù ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# y#ø‹ x. â !$t± o„ …ã&é# yè øgs† uρ $Z |¡Ï. “ u yIsù 

s−ôŠ uθø9 $# ßlã øƒ s† ôÏΒ  ÏµÏ=≈ n= ½z ( !#sŒÎ* sù z>$|¹ r& ÏµÎ/  tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÿ Ïν ÏŠ$t7 Ïã # sŒÎ) óΟ èδ tβρã Å³ö;tG ó¡o„ ∩⊆∇∪ βÎ) uρ 

(#θçΡ% x.  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& tΑ ¨” t∴ãƒ Ο ÎγøŠn= tã ÏiΒ Ï& Í#ö7 s% šÅ¡Ï= ö7ßϑ s9 ∩⊆∪ ö ÝàΡ $$sù #’ n< Î) Í≈ rO# u ÏM uΗ÷q u‘ «! $# y# ø‹ Ÿ2 

Ç‘øt ä† uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ !$ pκ ÌEöθtΒ 4 ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ Ç‘ ósßϑ s9 4’ sAöθ yϑ ø9 $# ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩∈⊃∪ ÷ È⌡ s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& $\t† Í‘ 

çν ÷ρ r&u sù #v x óÁãΒ (#θ= sà ©9 . ÏΒ  Ïν Ï‰÷èt/ tβρã àõ3tƒ ∩∈⊇∪  
دذ، اهللا شامالالرنع ظةؤة  تعص بذلذتنع قوزغايدذ، ظاندعن ظذنع ظاسماندا خالعغعنع بويعحة تارقعتع

ظذنع تارقاق صارحعالرغا بألعدذ، شذنعث بعلةن يامغذرنعث بذلذتنعث ظارعسعدعن حىشىؤاتقانلعقعنع ) ضاهع(
لذص آأرعسةن، اهللا يامغذرنع خالعغان بةندعلعرعنعث ظىستعضة ياغدذرغان حاغدا، ظذالر دةرهال خذشال بو

اهللا . 49هالبذآع، ظذالر يامغذر يئغعشتعن بذرذن هةقعقةتةن ظىمعدسعزلعنعص آةتكةن ظعدع . 48آئتعدذ
دذ،  داق تعرعلدىرع يعن قان ةندعن آئ ع ظألض ذ زئمعنن ارعغعنكع، ظ ة ق ث نةتعجعلعرعض ث رةهمعتعنع نع

ظةضةر بعز . 50ضة قادعردذرشىبهعسعزآع، اهللا هةقعقةتةن ظألىآلةرنع تعرعلدىرضىحعدذر، اهللا هةممة نةرسع
انلعق ( ة زعي ذالر ) زعراظةتك ةك، ظ امالنع ظةؤةتس عرعدعن (ش امالنعث تةس ارغعيعص ) ش ةتنعث س زعراظ

  .51آذفرعلعق قعلعدذ) اهللا نعث ظعلضعرعكع نئمةتلعرعضة(آةتكةنلعكعنع آأرسة، شذنعثدعن آئيعن ظذالر 
  نعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا زئمعننع تعرعلدىرىش ظألىآلةرنع تعرعلدىرعدعغانلعقع

دذ     اهللا : اهللا تاظاال يامغذر ياغدذرعدعغان بذلذتنع قانداق يارعتعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةي
دذ  ذتنع قوزغاي ان قعلغعنعدةك غالعب ؤة بىيىك اهللا        شامالالرنع ظةؤةتعص بذل  بعر قانحة آعشعلةرنعث باي

  . خالعغان ظورذندعن قوزغايدذبذلذتنع دئثعز يىزعدعن ياآع ظأزع 
 دذ ة تارقعتع العغعنع بويعح ماندا خ ذنع ظاس دعن ظ ةيتعص،    ظان ذزارتعص، آأص ذتنع ظ ذ بذل ةنع ظ  ي

ةيدا       ذتنع ص دةك بذل ذرغان قالقان أرىص ت ةن آ أزىث بعل أز آ ةن ظ ذص، س ذتنع ظاؤذت ذ بذل دذ، حئحعالثغ ظاؤذتع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54 سىرة ظةنظام )1(
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اليدذ  تاآع ظذ ظذصذق ظةتر      . قعلعدذ، ظاندعن ظذنع تارقعتعدذ    سذ بعلةن توشقذزذلغان ظئغعر بذلذت      . اصعنع قاص
  . بةزعدة دئثعز تةرةصتعن آئلعدذ

دذ    اهللا تاظاال بذ هةقتة    ةنع يامغذر  (اهللا نعث رةهمعتع    :  مذنداق دةي دا اهللا    ) ي دانغا آئلعش ظالدع مةي
ذتالرنع آأتىرضةن حاغدا ظذال        . بئشارةتحع قعلعص شامالالرنع ظةؤةتعدذ     ألىك  شامالالر ظئغعر بذل ةنع  (رنع ظ ي

ان ضعياسعز اغجعراص ياتق ا سىرعمعز) ق ةرنع      . جايالرغ ىك مئؤعل ىك ـ تىرل ظذنعثدعن يامغذر ياغدذرذص تىرل
ىن  عثالر ظىح رةت ظئلعش ز، ظعب ة(حعقعرعمع دةك، قعيامةتت ةرنع حعقارغان دعن مئؤعل ةرنع ) زئمعن ظألىآل

  . ))1قةبرعلعرعدعن حعقعرعمعز
 دذ اهللا شامالالرنع ظةؤةتعص ب ذلذتنع قوزغايدذ، ظاندعن ظذنع ظاسماندا خالعغعنع بويعحة تارقعتع

: باشقعالر. اهللا ظذنع قاتمذقات بذلذتقا ظايالندذرعدذ، دئدع:  زةههاكظذنع تارقاق صارحعالرغا بألعدذ) ضاهع(
دذ  ذتقا ظايالندذرع ارا بذل ئقعن  . اهللا ظذنع سىيع آأص ق ةر يىزعضة ي ة سةن ظذنع سىيع مول، ظئغعر، ي هالةتت

  . آأرعسةن، دئدع
شذنعث بعلةن يامغذرنعث بذلذتنعث ظارعسعدعن حىشىؤاتقانلعقعنع آأرعسةن يةنع يامغذرنعث ظةنة 

ىؤاتقانلعقعنع آأرعسةن   امحعالص حىش ذتنعث ظارعسعدعن ت دعلعرعنعث . شذ بذل ان بةن ذرنع خالعغ اهللا يامغ
ذص آ  ذالر دةرهال خذشال بول دا، ظ دذ ظىستعضة ياغدذرغان حاغ ةنع ظذالرنعث يامغذرغا ظئهتعياجع     ئتع  ي

  . بولغانلعقتعن، يامغذرنعث يئتعص آئلعص ظذالرنعث ظىستعضة يئغعشع بعلةن ظذالر خذشال بولذص آئتعدذ
 يئغعشتعن بذرذن هةقعقةتةن ظىمعدسعزلعنعص آةتكةن ظعدع-هالبذآع، ظذالر يامغذر  ظايةتنعث 
ة  : مةنعسع ةؤم بذنعثدعن ظعلضعرع ظأزلعرعضة يامغذرنعث يئغعشعدعن        بذ يامغذر ظىستعضة ياغقان ظةن  شذ ق

دع     ان ظع ذرغاقحعلعقتا قالغ اتتعق ق عزلعنعص ق اجلعق     . ظىمعدس اتتعق ظئهتعي ة ق ذالرنعث ظىستعض ذر ظ يامغ
دع دا ياغ دع . حاغ اللعق بول ا خذش ذالرغا آاتت ةن ظ ذنعث بعل ةؤةبع. ب اللعقنعث س ذ خذش ذر : ب ذالر يامغ ظ

عرع ه دع يئغعشتعن ظعلض اجلعق ظع ذرغا ظئهتعي ةن يامغ ة   . ةقعقةت ذزذن ؤاقعتقعح ذالرغا ظ ذرذن ظ دعن ب ظذنعث
دع  ذر ياغمع ع  . يامغ ذرنع آىتت ذالر يامغ ع  . ظ ذر آئحعكت ئكعن، يامغ أتتع   . ل ت ظ ذزذن ؤاقع دعن ظ ذالر . ظان ظ

ةن حاغدا  ظاندعن ظذالر يامغذردعن ظىمعدعنع ظىزض     . يامغذر يةنة ياغمعدع. يامغذرنعث يئغعشعنع يةنة آىتتع   
ةتتع      ئغعص آ عزال ي ة تذيذقس ذالرنعث ظىستعض ذر ظ ذص      . يامغ اس بول دةرةص قاق ذالرنعث حأل ةن ظ ذنعث بعل ش

ةتتع  ىص آ انلعنعص آأصىش ردعنال ج ةرلعرع بع ةن ي ق  . آةتك ىك حعرايلع ذالرغا تىرل ةن اهللا ظ ذنعث بعل ش
  . ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بةردع

دذ    ارعغعنكع اهللا : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ةنع يامغذرغا   نعث رةهمعتعنعث نةتعجعلعرعضة ق  ي
دذ قارعغعنكع   داق تعرعلدىرع يعن قان  ظاندعن اهللا زئمعننع تعرعلدىرضةنلعكع    ظذ زئمعننع ظألضةندعن آئ

دعغانلعقعغا             ةتلةرنع تعرعلدىرع ةن جةس تعلعص آةتك ذص تع ارحة بول ارحة ـ ص يعن ص ةندعن آئ ةن ظألض بعل
 يةنع شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا هةقعقةتةن ظألىآلةرنع تعرعلدىرضىحعدذر:  دةيدذظعشارةت قعلعص مذنداق

ادعردذر   ة ق كة ظةلؤةتت ةرنع تعرعلدىرىش ةن زات ظألىآل ع تعرعلدىرض عزآع، زئمعنن ة . شىبهعس اهللا هةمم
  . نةرسعضة قادعردذر

 زعراظةتنعث ) رعدعنشامالنعث تةسع(شامالنع ظةؤةتسةك، ظذالر ) زعراظةتكة زعيانلعق(ظةضةر بعز
آذفرعلعق ) اهللا نعث ظعلضعرعكع نئمةتلعرعضة(سارغعيعص آةتكةنلعكعنع آأرسة، شذنعثدعن آئيعن ظذالر 

أز غولع بعلةن            :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة،    قعلعدذ ظذالر تئرعغان، ظأسىص يئتعلعص، ياشعرعص ظ
ةتنعث شامال      ظأرة تذرغان زعراظةتكة قذرذتذص تاشلعغذحع شامالنع        ثنعع ظةؤةتسةك، ظاندعن ظذالر ظذ زعراظ

                                                 
  .  ـ ظايةت57 سىرة ظةظراف )1(
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تةسعرع بعلةن سارغعيعؤاتقانلعقعنع، قذرذشقا باشالؤاتقانلعقعنع آأرسة، بذ هالدا ظذالر ظأزلعرعضة ظعلضعرع            
  . بئرعلضةن نئمةتلةرضة هةقعقةتةن آذصذرلذق قعلعص تانعدذ

ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ان زعرا :  مذن علةر تئرعغ علةر   س ذنع س ذ؟ ظ ةتنع دةص بئقعثالرح ظ
دىرىص   ز ظىن اآع بع ذ ي تىردذقمذ (ظىندىردعثالرم ةت قعلعص ظأس دعغان زعراظ ز خالعساق  ) دان حعقع ةر بع ظةض

بعز  «: سعلةر . ظةلؤةتتة ظذنع دانسعز قذرذق حأصكة ظايالندذراتتذق ـ دة، سعلةر ظةجةبلعنعص قايغذراتتعثالر   
ةن  ذرذقنع  (هةقعقةت ةن ظ ةك بعل ذق ) ظةمض ان تارتت ز  . زعي ةلكع بع زعقتعن(ب دذق ) رع ةهرذم قال » م

  . )1()دةيتتعثالر(
 * * * * * * *  
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ة  ةن ظألىآلةرض عزآع، س أزىثنع(شىبهعس ةن ) س ىز ظأرىض اراص ي عغا ق ةن، ظارقعس ظاثلعتالمايس

ةن اقعرعقعثنع ظاثلعتالمايس الرغعمذ ح ا .52ضاس وغرا يولغ ذزذص ت ذمراهلعقتعن قذتق ذ ض  آورالرنعم
ظاثلعتااليسةن، ظذالر ) سأزىثنع(تلعرعمعزضة ظعشعنعدعغانالرغعال سااللمايسةن، سةن صةقةت بعزنعث ظاية

  .53مذسذلمانالردذر
  آاصعرالرنعث ظألىآكة، ضاسقا ؤة قارغذغا ظوخشايدعغانلعقع توغرعسعدا 

دذ  داق دةي اال مذن دعن    : اهللا تاظ ئنعث قولذث اثلعتعش س أزىثنع ظ ة س ةردعكع ظألىآلةرض ذددع قةبرعل خ
شذنداق  . ثالشتعن قذالقلعرع ضاس بولغان آعشعلةرضعمذ سأزىثنع يةتكىزةلمةيسةن    آةلمعضعنعدةك، هةقنع ظا  

دذ  ىز ظأرع ةندعن ي ذالر س ا   . تذرذقلذق ظ وغرا يولغ ةرنع ت ان ظادةمل ذق قعلغ ةقنع آأرىشكة آورل شذنداقال ه
ادعر بواللمايسةن ذالرنع ضذمراهلعقلعرعدعن قايتذرذشقا ق داق قعلعش اهللا. باشالشقا ؤة ظ ةلكع ظذن ا ب  تاظاالغ

  . مةنسذبتذر
خالعغان  . اهللا خالعسعال هةقعقةتةن ظأز قذدرعتع بعلةن تعرعكلةرنعث ظاؤازلعرعنع ظألىآلةرضة ظاثلعتعدذ     

دذ  ةت قعلع ادةمنع هعداي دذ . ظ ذمراه قعلع ادةمنع ض ان ظ ث  . خالعغ ذ ظادةمنع قا بعرم االدعن باش ذ اهللا تاظ ب
دذ شذثا اهللا تاظاال  . قولعدعن آئلعدعغان ظعش ظةمةس     ة :  مذنداق دةي ةقةت بعزنعث ظايةتلعرعمعزض سةن ص

عنعدعغانالرغعال  أزىثنع(ظعش ذلمانالردذر) س ذالر مذس ةن، ظ ا ظاثلعتااليس ذالر اهللا تاظاالغ ةنع ظ  ي
ذنغذحعالردذر ذحعالردذر. بويس ذل قعلغ ع قوب ذحعالردذر. دةؤةتن ةت قعلغ ة ظعتاظ ث ظةمرعض ة . اهللا تاظاالنع ظةن

ةقنع ظاثالي   ذالر ه عدذ ش ذنعثغا ظةضعش دذر  . دذ ؤة ظ ةرنعث ظةهؤالع ذ مأمعنل عرالرنعث  . ب عدعكع آاص يذقعرعس
  . معسالعدذر

) سئنعث دةؤعتعثنع  (هةقعقعي قذالق سالعدعغانالر  ) سأزىثضة(:  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقتة   
دذ  ذل قعلع دا (قوب ةرنعث ظورنع المعغانالر ظألىآل ذالق س ة ق ةرنع اهللا ) سأزىثض دذظألىآل دعن . تعرعلدىرع ظان

  . ))2ظذالر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة67 ــــ 63 سىرة ؤاقعظة )1(
  .  ـ ظايةت36 سىرة ظةنظام )2(
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ةنها ذ ظ ة رةزعيةلاله ع ظاظعش ةرنعث ظانعس ة : مأمعنل ةن ظألىآلةرض عزآع، س أزىثنع(شىبهس ) س
 دئضةن بذ ظايةتنع ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنعث خاتا حىشةنحعسعنع توغرعالش ظىحىن دةلعل          ظاثلعتالمايسةن
انؤة. قعلغان ظعدع داق بولغ ة مذن ةدرع  : ق يعن ب دعن آئ ىح آىن ةدرع ظذرذشعدا ظألتىرىلضةن مذشرعكالر ظ ب

قذدذقعغا تاشالنغاندا، ظابدذلاله ظبعنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذما صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظألىآلةرضة          
ة ؤة ماالمةت قعلعص خعتاب قعلغانلعقع هةتتا ظأمةرنعث ظذنعثغا             ا ـ تةن ةيغةمبعرع ظع اهللا «: تاص !  نعث ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   دةص سورعغانلعقع،  ظألىص تاصقا ظايلعنعص آةتكةن قةؤمضة خعتاب قعالمسةن؟       : ص
أزىمنع    « ان س ث دةؤاتق ذالر مئنع ةمكع، ظ ةن قةس ان زات اهللا بعل دة بولغ نعم ظعلكع ث جئ علةردعن مئنع س

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان ظعدع»لئكعن ظذالر جاؤاب قايتذرالمايدذ. ياخشعراق ظاثاليدذ
االمنعث         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندىرىص ص نع حىش ذ هةدعس ةنها ظ ذ ظ ة رةزعيةلاله ةن ظاظعش ذنعث بعل ش

دع  ان قعل ةنلعكعنع باي داق دئض ةن          «: مذن ذالرغا يةتكىزض ث ظ ازعر مئنع ذالر ه عزآع، ظ ةك ـ شىبهعس ش
  . »سأزىمنعث هةق ظعكةنلعكعنع حوقذم بعلعدذ

ة، ماالمةت ؤة لةنةت قعلعش يىزعسعدعن          اهللا ظذالرنع :قةتادة ا ـ تةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاص  ص
  .  دئدعقعلغان سأزعنع ظذالرنعث ظاثلعشع ظىحىن تعرعلدىرعدذ،

 * * * * * * *  
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دعن  ) سعلةرنع (اهللا سعلةرنع ظاجعز ياراتتع، ظاندعن سعلةرنع ظاجعزلعقتعن آىحلىك قعلدع، ظان

ذنع يارعتعدذ، ظذ قئرعلعقنع يةتكىزدع، اهللا نئمعنع خالعسا ش) سعلةرضة(آىحلىآلىآتعن ظاجعز قعلدع ؤة 
  .54هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر

  ظعنساننعث يارعتعلعش ؤة ياشاش باسقذحلعرع توغرعسعدا 
ة، ذ ظايةتت اال ب قذحالردا  اهللا تاظ ة باس ر قانح أتكعلعص بع قذحقا ي قذحتعن باس اننعث باس  ظعنس

دذ ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ راقتعن يا. يارعتعلع لع تذص اننعث ظةس دعظعنس دعن، . رعتعل ابع مةنعي دعن ظ ظان
دع        تعن يارعتعل ارحة ضأش ر ص دعن بع دعن، ظان ة قان دعن لةخت دذ   . ظان أثةآكة ظايلعنع ذ س دعن ظ دعن  . ظان ظان

اجعز ؤة      . ظذنعثغا جان آعرضىزعلعدذ  . سأثةآكة ضأش قوندذرذلعدذ   ظاندعن ظانعسعنعث قورسعقعدعن زةظعص، ظ
دذ ة تذغذلع دعن ظاستا ـ     . آىحسعز هالةتت دذ ظان ا ظايلعنع ة، .  ظاستا ظأسىص آعحعك بالعغ دعن ظأسمىرض ظان

  . ظاندعن قعرانعغا يةتكةن يعضعتكة ظايلعنعدذ
دذر          ان ؤاقتع ة تولغ ىح ـ قذؤؤةتك يعن آ اجعزلعقتعن آئ ذنعث ظ ذ ظ الص   . ب قا باش ع ظازالش دعن آىح ظان

دذ    دعن قئرعي دذ، ظان ة آئلع لعق هالعتعض ذرا ياش ة           . ظوتت ىح ـ قذؤؤةتك ذنعث آ ذ ظ يعن  ظ دعن آئ تولغان
بذ ؤاقعتتا ظعرادة، هةرعكةت ؤة آىح ظاجعزاليدذ، حاح ظاقعرعدذ، يوشذرذن ؤة ظاشكارا       . ظاجعزلعغان ؤاقتعدذر 
اجعز قعلدع : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع. سىصةتلةر ظأزضعرعدذ  ظاندعن سعلةرنع آىحلىآتعن ظ

.  يةنع نئمعنع خالعسا شذنع قعلعدذلعسا شذنع يارعتعدذاهللا نئمعنع خا. ؤة سعلةرضة قئرعلعقنع يةتكىزدع
دذ    ش قعلع ة ظع ذ بويعح ا ش رادة قعلس ع ظع ة نئمعن ىحعدذر . بةندعلعرعض ةممعنع بعلض ذ ه ة . ظ هةممعض

  . قادعردذر
 * * * * * * *  



  
  
  
  

 

 607                                                                                               رذم        ـ سىرة 30
 رعقذرظان آةرعم تةصسع

w
w

w
.m

unber.org

 tΠ öθtƒ uρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ø)ãƒ tβθãΒ Íôf ãΚ ø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 uö xî 7π tã$y™ 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. (#θçΡ% x. tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∈∈∪ tΑ$s% uρ 
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šχθç7 tG ÷è tG ó¡ç„ ∩∈∠∪  
دة مذشرعكالر  ادا (قعيامةت قايعم بولغان آىن ذرغانلعقعغا قةسةم ) دذني ا ؤاقعت ت ةقةت ظازغعن ص

ع  انحعلعق قعالتت ذنداق يالغ ذ مذش ادعكع حاغلعرعدعم ذالر دذني دذ، ظ ار . 55قعلع انع ب ار، ظعم ع ب ظعلم
ع  ةر ظئيتت علةر اهللا نع «: ظادةمل ة س دعرع بويعح ةردة (ث تةق ادا ؤة قةبرعل عحة ) دذني ةت آىنعض قعيام

ةيتتعثالر  علةر بعلم ئكعن س دذر، ل ةت آىنع ذ قعيام ا ب دعثالر، مان ةقلعقعغا (قال ةتنعث ه ةنع قعيام ي
ظأزرعسعنعث صايدعسع بولمايدذ، ظذالردعن ظذالرنعث ) ظئيتقان( بذ آىندة زالعمالرنعث .56)ظعشةنمةيتتعثالر

  .57اهللا نع رازع قعلعشمذ تةلةص قعلعنمايدذ) لعشع يا ظعتاظةت قعلعشع بعلةنتةؤبة قع(
  آاصعرالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة نادانلعق قعلعشع توغرعسعدا 

اخعرةتتعكع دأتلىآعنع  ا ؤة ظ عرالرنعث دذني ة آاص ذ ظايةتت دذاهللا ب ذتالرغا . خةؤةر قعلع ادا ب ذالر دذني ظ
: مةسعلةن ظذالر  . ظاخعرةتتة ظذالر ظذنعثدعنمذ حوث دأتلىك قعلعدذ     . ةزعل قعلمعشالرنع قعلدع  حوقذنذشتةك ر 

ذردذق دةص اهللا تاظاالغا قةسةم ظعحعدذ      ا بعر ساظةتال ت ةقةت ظازغعن ادا ص ذالرنعث بذنداق دئيعشتعكع  . دذني ظ
ئكعن ظذالرنعث ظ   . مةقسعتع ظأزلعرعضة قارشع صاآعت تذرغذزذلماسلعقع ظىحىندذر       أزرة ظئيتعشعغا مأهلةت   ل

  . بئرةلمةيدذ
ظعلمع بار، ظعمانع بار ظادةملةر . ظذالر دذنيادعكع حاغلعرعدعمذ مذشذنداق يالغانحعلعق قعالتتع
 يةنع »قعيامةت آىنعضعحة قالدعثالر) دذنيادا ؤة قةبرعلةردة(سعلةر اهللا نعث تةقدعرع بويعحة «: ظئيتتع

ذالر      ادا ظ ذددع دذني العمالر خ أمعن ظ ةقةت       م ادا ص ذالر دذني ذ ظ دةك، قعيامةتتعم اآعت تذرغذزغان ع ص غا قارش
سعلةر اهللا نعث تةقدعرع بويعحة : ظازغعنا ؤاقعت تذردذق دةص قةسةم قعلغان حاغدا، ظذالرغا مذنداق دةيدذ

  يةنع اهللا بةلضعلعضةن ظةمةللعرعثالرنعث تةقدعرع   قعيامةت آىنعضعحة قالدعثالر ) دذنيادا ؤة قةبرعلةردة (
ذردذثالر      ادا ت ةدةر دذني ة ق ان آىنض ةبرعلعرعثالردعن حعقعرعلغ ارتعص ق دعن ت ان آىن علةر يارعتعلغ ة س بويعح

 يةنع قعيامةتنعث هةقلعقعغا ظعشةنمةيتتعثالر(لئكعن سعلةر بعلمةيتتعثالر(  .  
 بذ آىندة     يةنع قعيامةت آىنعدة  دذ ) ظئيتقان(زالعمالرنعث ةنع  ي  ظأزرعسعنعث صايدعسع بولماي

ذالرنعث اهللا نع رازع . يامان قعلمعشلعرعدعن ظذالرنعث ظئيتقان ظأزرعلعرع ظذالرغا صايدعسعزدذر   ذالردعن ظ ظ
 يةنع ظذالرنعث تةؤبة قعلعص ؤة اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعص اهللا تاظاالنع رازع         قعلعشعمذ تةلةص قعلعنمايدذ 

ة    اهللا  . قعلعشع ظىحىن ظذالر دذنياغعمذ قايتذرذلمايدذ     دذ  تاظاال بذ هةقت ) اهللا دعن (ظةضةر ظذالر   :  مذنداق دةي
  . ))1رازعلعق تعلعسة، هةرضعز رازعلعققا ظئرعشةلمةيدذ

  * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24 سىرة فذسسعلةت )1(
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دذق، ظةضةر سةن ظذالرغا  شىبهعسعزآع، بذ قذرظاندا آعشعلةرضة تىرلىك معسالالرنع بايان قعلـشةك 

) دعللعرع قةساؤةتلعشعص آةتكةنلعكتعن(بعرةر ظايةتنع آةلتىرسةث، آاصعرالر ) قذرظان ظايةتلعرعدعن (
) آذففار(بعلمةيدعغان ) اهللا نعث بعرلعكعنع(. 58»سعلةر صةقةت يالغانحعالر سعلةر«حوقذم ظئيتعدذآع، 

سةؤر ) مذشرعكالرنعث ظةزعيةتلعرعضة!) (ع مذهةممةدظ( .59الرنعث دعللعرعنع مذشذنداق صئحةتلةيمعز
ؤةدعسع هةقعقةتةن ) ساثا نذسرةت ظاتا قعلعش ؤة دعنعثنع ظىستىنلىآكة ظعضة قعلعش(قعلغعن، اهللا نعث 

  .60ظعشةنمةيدعغانالر سئنع دعققةت قعلعص قويمعسذن) ظاخعرةتكة(هةقتذر، 
بذ تةمسعللةردعن ظعبرةت ظالمايدعغانلعقع قذرظاندا تةمسعللةرنعث آةلتىرىلعشع، آاصعرالرنعث 

  توغرعسعدا 
 دذق ان قعل الالرنع باي ىك معس ة تىرل دا آعشعلةرض ذ قذرظان عزآع، ب ةك ـ شىبهعس ةنع ش  ي

ةردذق         تىرىص ب ذنع روشةنلةش دذق ؤة ظ ان قعل ةقنع باي ذالرغا ه دا ظ ز قذرظان عزآع، بع ذالرغا . شىبهعس ظ
  . ظةضةشسذن دةص تىرلىك معسالالرنع آةلتىردذقهةقعقةت ظايدعثالشسذن ؤة ظذالر ظذنعثغا 

 بعرةر ظايةتنع آةلتىرسةث، آاصعرالر حوقذم ظئيتعدذآع) ظذالرغا ظايةتلعرعدعن(ظةضةر سةن ظذالرغا :
 يةنع ظةضةر ظذالر قانداقلعكع مأجعزعنع آأرسة، ظذ مأجعزة مةيلع          »سعلةر صةقةت يالغانحعالر سعلةر «

ذن ياآع باشقا بعر مأجعزة بولسذن، ظذالر ظذنعثغا ظعشةنمةيدذ، ظذنع سئهعر        ظذالرنعث تةلعصع بويعحة بولس   
دذ  اد قعلع ان دةص ظئتعق ذ    . ؤة يالغ ةر هةققعدعم عغان مأجعزعل ذنعثغا ظوخش ع ؤة ظ ث يئرعلعش ذالر ظاينع ظ

ةن       داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ان اهللا تاظ أزلةرنع قعلغ ة   : س ارعثنعث لةنعتعض عزآع، صةرؤةردعض شىبهعس
ازابنع         . شلعك بولغانالر ظعمان ظئيتمايدذ   تئضع اتتعق ظ ظذالرغا صىتىن مأجعزعلةر آأرسعتعلضةن تةقدعردعمذ، ق

  . )1()ظعمان ظئيتمايدذ(آأرمعضعحة 
) ئحةتلةيمع ) آذففار(بعلمةيدعغان ) اهللا نعث بعرلعكعنع ظع (. زالرنعث دعللعرعنع مذشذنداق ص

ا قعلعش ؤة (ةؤر قعلغعن، اهللا نعث س ) مذشرعكالرنعث ظةزعيةتلعرعضة !) (مذهةممةد ساثا نذسرةت ظات
ش  ة قعلع تىنلىآكة ظعض ع ظىس ذر ) دعنعثن ةن هةقت ع هةقعقةت ةد ؤةدعس ع مذهةمم ةنع ظ ذالرنعث !  ي ظ

ذم           اال حوق ن، اهللا تاظ ةؤر قعلغع قانلعقعغا س ةن قارشعالش ةق بعل ا ؤة ه ةتحعلعك قعلغانلعقعغ مذخالعص
رع   اردةم بئ اثا ي ع س رعكالرغا قارش ع    مذش ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ة دذني اثا ظةضةشكةنلةرض اثا ؤة س ش، س

  . ظاقعؤةت بئرعش هةققعدة ساثا بةرضةن ؤةدعسعنع ظعشقا ظاشذرعدذ
) ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالر سئنع دعققةت قعلعص قويمعسذن        يةنع اهللا سئنع ظةؤةتكةن نةرسة 

ظذنعثدعن باشقا   . عثدعن بذرذلذص آةتمعضعن   ظذن. ظذنعثدا شةك يوقتذر   . ظىستعدة حعث تذرغعن، ظذ هةقتذر      
ذرظانغا           ع ق ةقنعث هةممعس ةلكع ه دذ، ب ع بولماي ةت يول لعك هعداي كة تئضعش عدة ظةضعشعش نةرس

  . ظعخحامالنغاندذر
                                                 

  .  ـ ظايةت97 ــــ 96 سىرة يذنذس )1(
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بذ ظذلذغ سىرعنعث صةزعلعتع ؤة ظذنع بامدات نامعزعدا ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكع هةققعدعكع 
  رعؤايةت توغرعسعدا 

ةد، ص  ام ظةهم دذ  ظعم ةت قعلع داق رعؤاي دعن مذن اهابعلعرعنعث بعرع االمنعث س : ةيغةمبةر ظةلةيهعسس
نامازدا سىرة رذمنع ظوقذص قعراظةتتة        . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالر بعلةن بامدات نامعزعنع ظوقذدع      

ماي بعز   بةزع آعشعلةرنعث تاهارةتنع ياخشع ظال  «: سةؤةنلعك ظأتكىزىص قالدع ـ دة، ظاندعن مذنداق دئدع 
كع، بعز بعلةن ناماز    بعلةن ناماز ظوقذغانلعقع سةؤةبعدعن بعز قعراظةتتة ظئلعشعص آئتعمعز، سعلةردعن آعم         

ذن     ع ظالس ارةتنع ياخش ا، تاه اردذر        . »ظوقذس ةؤةر ب االرلعق خ ةيران ق عر، ه ايعص س تة ظاج ذ هةدعس ذ  . ب ظ
ةيغ اننعث ص دعكع نذقس علةرنعث تاهارعتع ان آعش دا قعلغ عمذ ظعقتع عر بولس االمغا تةس ةمبةر ظةلةيهعسس

عدذر دار          . قعلعش ةن ظاالقع امعزع بعل ث ن ث ظعمامنع ذحعالرنعث نامعزعنع دا قعلغ ا ظعقتع ش ظعمامغ ذ ظع ب
  . ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ

تع     عرع ظاخعرالش ث تةصس ىرة رذمنع ةن س ذنعث بعل ا    . ش ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس جعم
   .خاستذر
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tβθßsÏ= ø ßϑ ø9 $# ∩∈∪  

  . ناهايعتع شةصقةت ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ناماز ) تةظدعل ظةرآان بعلةن) (ظذ( .2بذ، هئكمةتلعك آعتابنعث ظايةتلعرعدذر. 1ظةلعف، الم، معم

دعغان،  ةن (ظوقذي ازادعلعكع بعل أثىل ظ عدعن آ ةش يىزعس عنع تعل ةنعث رةزاس دعغان ؤ) الل ات بئرع ة زاآ
ذر  ذر ؤة رةهمةتت ة هعدايةتت  .3 - 4ظاخعرةتكة جةزمةن ظعشعنعدعغان ياخشع ظعش قعلغذحع آعشعلةرض

صةرؤةردعضارعنعث توغرا يولعدا بولغذحعالردذر، ظةنة ) يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة آعشعلةر(ظاشذالر 
  .5شذالر مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر

د   ىزىص ظوقذلع عدعكع ظ ىرعنعث بئش ذ س ةن   ب أزلةر ظومذم عؤتلعك س ة  مذناس بة هةرصلعرعض عغان ظئلعص
أزلةندع   عدا س ةرةنعث بئش ىرة بةق ص س ةآتذر . قعلع اك ؤة يىآس ش   . اهللا ص ع ظع ذرظاننع ياخش ذ ق اهللا ب

ظذالر شةرعظةتكة   . قعلغذحعالرغا هعدايةت، آأثىللعرعضة شعصا ؤة رةهمةت بئغعشلعغذحع قعلعص نازعل قعلدع    
أز ؤاقتعدا ظوقذيدذ               . ل قعلعدذ  ظةضعشعشتة ياخشع ظةمة    ةرز نامازنع تةظدعل ظةرآانلعرع بعلةن ؤة ظ ةرز  . ص ص

ةرز بولغان   ضة ظىستعلعرع.  ظادا قعلعدذ نعنامازغا ظةضةشتىرىص سىننةت نامازالرنع ؤة باشقا نةفلة نامازالر     ص
اخعرةت  .  قعلعدذ ظةقرعباالرغا سعلة ـ رةهعم   ـ خعش  . زاآاتنع زاآات ظئلعشقا تئضعشلعك آعشعلةرضة بئرعدذ ظ

  . يذرتعدعكع مذآاصات ؤة جازاغا ظعشعنعدذ
ا ظىحىن قعلمايدذ    . بذ ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنعث ساؤابعنع اهللا تاظاالدعن آىتعدذ         ياخشع  . ظةمةلعنع رعي

دذ     ةص قعلماي ةت تةل ات ؤة رةهم علةردعن مذآاص ة آعش ةلعنعث بةدعلعض ذنعثغا م . ظةم م ب ةل  آع ذنداق ظةم ذش
ذ،   ا، ظ ث اهللاقعاللعس ذ  تاظاالنع علةردعن   مذن ذلغان آعش أزدة تذت دة آ ان ظايعتع دذبولغ ذالر : بولع ة ظاش ظةن

 يةنع توغرا، صةرؤةردعضارعنعث توغرا يولدا بولغذحعالردذر) يةنع يذقعرعقع سىصةتلةرضة ظعضة آعشعلةر (
ان، روشةن يولعنعث ظىستعدة بولغذحعالردذر  ان قعلعنغ ة ظاشذالر. تةصسعلعي باي ة  دذظةن ا ؤة ظاخعرةتت ني

مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر .  
* * * * * * *  

 ظايةت  34                         لوقمان   سىرة         عدة نازعل بولغان  آكمة
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عزلعكتعن،  علةر بعلعمس ةزع آعش علةرنع(ب لةرنع ) آعش ىن بعهذدةضةص ازدذرذش ظىح دعن ظ ةنعث يولع الل

ظةضةر  .6 قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدذسئتعؤالعدذ ؤة اللةنعث يولعنع مةسخعرة قعلعدذ، ظةنة شذالر خور
دةك، ) يةنع قذرظان ظايةتلعرع(ظذنعثغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز  ذنع ظاثلعمعغان ويا ظ ظوقذص بئرعلسة، ض

تةآةببذرلذق بعلةن يىز ) اللةنعث ظايةتلعرعضة قذالق سئلعشتعن( قذلعقع ظئغعرلعشعص قالغاندةك ظعككع
  .7 قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعنظذنعثغا!) ظع مذهةممةد(ظأرىيدذ، 

بةتبةخت آعشعلةرنعث بعهذدة ضةصلةر بعلةن هةصعلعشعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعدعن 
  يىز ظأرىيدعغانلعقع توغرعسعدا 

أتتع  ص ظ ان قعلع ةهؤالعنع باي علةرنعث ظ ةختلعك آعش ةردة ب دعكع ظايةتل ث . اهللا يذقعرع ذالر اهللا نع ظ
ابع  ان آعشعلةردذر  آعت ةظةت ظالغ اثالص مةنص ذنع ظ قان، ظ ةت تاص ةن هعداي دذ . بعل داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت : ب
       ة  . (اهللا سأزلةرنعث ظةث حعرايلعقع بولغان قذرظاننع نازعل قعلدع ظذنعث بةزعسع ـ    ) صاساهةتتة، باالغةتت

دذ   اص آئتع ة ظوخش د               . (بةزعسعض علةر ظذنعث ةهكامالر، قعسس عهةتلةر، ظ دذ، ) اؤةز ـ نةس تةآرارلعنع
دا   ( ان حاغ الؤةت قعلعنغ دة تع ازاب ظايةتلعرع دعكع ظ علةرنعث  ) قذرظان دعغان آعش ارعدعن قورقع صةرؤةردعض

ر ةيةنع اهللا نعث رةهمعتع، مةغصعرعتعضة داظعر ظايةتل         (ظاندعن اهللا نعث زعكرع ظىحىن      . بةدةنلعرع تعتعرةيدذ 
  . )1()ظارام تاصعدذ(دعللعرع يذمشاص ، ظذالرنعث بةدةنلعرع ؤة )تعالؤةت قعلعنغان حاغدا

ان قعلدع   ةهؤالعنع باي ةخت آعشعلةرنعث ظ يعن بةتب دعن آئ ةختلعك آعشعلةرنعث ظةهؤالع ذالر اهللا . ب ظ
دذ     ىز ظأرىي تعن ي ةظةت ظئلعش ةن مةنص ذنعث بعل اثالص ظ أزعنع ظ ث س ذزعكا ؤة. تاظاالنع ئحعش  م أثىل ظ  آ

  . ، نةغمة ـ ناؤاالرنع ظاثالشقا بئرعلعص آئتعدذرذندالغان ناخشا، ظذسسذلظةسؤابلعرع بعلةن ظو
ةزع آعشعلةر بعلعمسعزلعكتعن آعشعلةرنع اهللا : ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ اهللا تاظاالنعث     ب

ئتعؤالعدذ  لةرنع س ذدة ضةص ىن بعه ازدذرذش ظىح دعن ظ ث يولع ايعتعنع نع ةن ظ ةن  :  دئض امع بعل ث ن اهللا نع
  . زعكعالر آأزدة تذتذلعدذ، دةص تةصسعر قعلدعقةسةمكع، بذنعثدعن ناخشا ـ مذ

لةرنع            : قةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئدع          ادةم بعهذدة ضةص اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذ ظ
ة            ع بويعح أز خاهعش ث ظ رةر ظادةمنع ئكعن بع ذمكعن، ل لعكع م ذل خةجلعمةس ىن ص ئتعؤئلعش ظىح س

ذدة   ذنعث بعه ةنلعكع ظ ذمراهلعقنع ياخشع آأرض ابلعنعدذ ض ذص هئس لةرنع سئتعؤالغانلعقع بول ةق . ضةص ذ ه ظ
  . سأزنع قويذص باتعل سأزنع، صايدعلعق نةرسعنع قويذص زعيانلعق نةرسعنع تالاليدذ

لةرنع سئتعؤالعدذ اهللا تاظاالنعث : بةزعلةر مذنداق دةيدذ  ذدة ضةص ناخشعحع  :  دئضةن ظايعتعدعن  بعه
أزدة تذتذقعزالرنع سئتعؤئلعش  دعظعبن. لعدذ آ ةتلعرعنع ظاثالشتعن، : ع جةرعر مذنداق دئ اهللا تاظاالنعث ظاي

  .  بعهذدة سأز هئسابلعنعدذاهللا تاظاالنعث يولعغا ظةضعشعشتعن توسعدعغان هةرقانداق سأز

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23 سىرة زذمةر )1(
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 ىن ازدذرذش ظىح دعن ظ ث يولع ذلمانالرغا     اهللا نع المغا ؤة مذس ةقةت ظعس ذحعالر ص ذنع قعلغ ةنع ب  ي
دذ   ىن قعلع مةنلعك قعلعش ظىح دذ . دىش خعرة قعلع ع مةس ث يولعن داهللا نع ذالر :  مذجاهع ث ظ اهللا تاظاالنع

  .  دئدعمةسخعرة قعلعدعغان يول قعلعؤالعدذ،يولعنع 
 ظةنة شذالر خور قعلغذحع ظازابقا دذحار بولعدذ  يةنع ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع ؤة اهللا تاظاالنعث 

  . لىك داؤام قعلعدعغان ظازابتا خورلعنعدذ ظذالرمذ قعيامةت آىنع مةثضى،يولعنع خارلعغعنعدةك
 ةتلعرعنع (ظةضةر ظذنعثغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز ذرظان ظاي ةنع ق ذنع ) ي ويا ظ ظوقذص بئرعلسة، ض

دةك  عص قالغان ذلعقع ظئغعرلعش ع ق دةك، ظعكك تعن (ظاثلعمعغان ذالق سئلعش ة ق ث ظايةتلعرعض اهللا نع
دذ  ىز ظأرىي ةنع بعهذدة   تةآكةببذرلذق بعلةن ي ضةصلةرضة، ظويذن ـ تاماشاغا، آأثىل ظئحعشقا بئرعلعص         ي

ىز         دعن ي دةك، ظذنعث ذنع ظاثلعمعغان ويا ظ ة، ض ذص بئرعلس ةتلعرع ظوق ذرظاننعث ظاي ة ق ذ ظادةمض ةتكىحع ب آ
ةنكع ظذ صاث ظةمةس      . صاث بولعؤالعدذ  . ظأرىيدذ، ظارقعنع قعلعدذ   ارام  حىنكع، ظذ ظذنع ظاثالشتعن ب    . ؤاهال عظ

ةد (. مذ بولمايدذموهتاجظذنعثغا .  صايدعالنمايدذ ظذنعثدعن بولعدذ، ازاب !) ظع مذهةمم اتتعق ظ ذنعثغا ق ظ
عن ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ تعن بعل ةتلعرعنع ظاثالش ابعنع، ظاي ث آعت ادا اهللا تاظاالنع ذ دذني ةنع ظ  ي

  . ظازابالنغاندةك، قعيامةت آىنعمذ شذ قاتتعق ظازاب بعلةن ظازابلعنعدذ
* * * * * * *  

 ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# öΝ çλm; àM≈ ¨Ζy_ ËΛÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪ tÏ$ Í#≈ yz $ pκ Ïù ( y‰ ôã uρ «!$# $y) xm 

4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÅ6ut ù: $# ∩∪  
ة  ةتلعك جةننةتلةرض انالر نازذنئم ةرنع قعلغ ع ظةمةلل انالر ؤة ياخش ان ظئيتق عزآع، ظعم شىبهعس

اللة ؤةدعسعضة خعالصلعق (بذ اللةنعث راست ؤةدعسعدذر . ةردة ظذالر مةثضى قالعدذظذ جةننةتل .8آعرعدذ
  .9، اللة غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر)قعلمايدذ

  مأمعنلةرنعث ياخشع ظاقعؤةتكة ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ةختلعك    ة ب ذ ظايةتت ان ق      ،ب ع باي دعكع ظورن اخعرةت يذرتع علةرنعث ظ ع آعش دذ  ياخش ذالر اهللا . علعنع ظ

ع     عق ياخش ة مذؤاص ث شةرعظعتعض ان، اهللا تاظاالنع تعق قعلغ ةيغةمبةرلةرنع تةس ان، ص ان ظئيتق ا ظعم تاظاالغ
ةردذر  ان ظادةمل ةرنع قعلغ ذالر . ظةمةلل دذ ظ ة آعرع ةتلعك جةننةتلةرض ةرنعث  نازذنئم ذالر جةننةتل ةنع ظ  ي

دعن،   ىك لةززةتلعرع اليدعغان يئ تىرل ذزذر بئغعش ةكه يع      م ةك، آع ايالردعن،         ـ ظعحم ذ ج ةك، تذرالغ م ـ آئح
ا       مع عنعث دعلعغ رةر آعش ةردعن ؤة بع الالردعن، نئمةتل دعن، ظاي اش قوراللعرع دعغان قاتن دعغان ؤة حعقع نع

دذ     تعن هذزذرلعنع علةرنع ظاثالش ان نةرس ئحعص باقمعغ دذ     . آ ى قالع دة مةثض ةر ظعحع ذ نئمةتل ذالر ب ذنع . ظ ظ
  . نع مةثضى خالعمايدذيأتكعلعشن تاشالص آئتعشنع ؤة ظذنعثدع

 بذ اهللا نعث راست ؤةدعسعدذر    حىنكع، ظذ اهللا نعث ؤةدعسعدذر.  يةنع بذ ؤةدة حوقذم ظعشقا ظاشعدذ .
دذ  لعق قعلماي دذر  . اهللا ؤةدعسعضة خعالص أص ظئهسان قعلغذحع ذر، آ ايعتع مةرهةمةتلعكت اهللا . حىنكع، اهللا ناه

  . نةرسعضة قادعردذرنئمعنع خالعسا شذنع قعلغذحعدذر، هةر 
 ذر ة قعلعدذ     اهللا غالعبت دذ    .  اهللا هةر نةرسة ظىستعدعن غةلعب . هةر نةرسة اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلع

لعرعدا  أزلعرعدة ؤة ظعش دذر س ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ةت  هئكم ىن هعداي ةر ظىح ذرظاننع مأمعنل ، اهللا ق
  . يولعنع آأرسةتكىحع قعلدع
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 ة ان آةلتىرضةنلةرض ذ ظعم ذر ؤة ظ ةك (هعدايةتت ع ش ة-دعلالردعك ان )  شىبهعض ادذر، ظعم شعص
ذالقلعرع   دعغانالرنعث ق تعن (ظئيتماي ذرظاننع ظاثالش ردذر ) ق ذالق    (ظئغع ة ق ذرظاننعث دةؤعتعض ةنع ق ي

) دعللعرعغا (، قذرظان ظذالرنعث  )سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرىضةنلةرنعث ضويا قذالقلعرع ظئغعردذر       
ةنع ظذالر   (، ظةنة شذالر يعراقتعن نعدا قعلعنغذحعالردذر    )يةنع ظذالر هعدايةت نذرعنع آأرمةيدذ(آورلذقتذر   ي

هةقنع قوبذل قعلماسلعقتا ظعمانغا يعراقتعن حاقعرعلغان، مذساصعنعث يعراقلعقعدعن حاقعرعقنع ظاثلعمعغان          
ايدذ   ة ظوخش ة  1( ()آعشعلةرض ز مأمعنلةرض ا  (بع ذالرنعث دعللعرعغ ةنع ظ دعغان  شعص ) ي ةت بولع ا ؤة رةهم

دذ        ادة قعلماي قعنع زعي دعن باش عرالرغا زعيان ذرظان آاص ز، ق ل قعلعمع ةتلعرعنع نازع ذرظان ظاي ذالر  (ق ةنع ظ ي
   )2()قذرظاننع تةستعق قعلمعغانلعقتعن، ظذالرنعث آذفرع تئخعمذ ظاشعدذ

* * * * * * *  
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اللة ظاسمانالرنع تىؤرىآسعز ياراتتعكع، سعلةر ظذنع آأرىص تذرذؤاتعسعلةر، يةر تةؤرةص سعلةرنع 
خاتعرجةمسعز قعلمعسذن دةص، يةردة تاغالرنع ظورناتتع، زئمعندا تىرلىك جاندارالرنع تاراتتع، بذلذتتعن 

مانا  .10ا تىرلىك صايدعلعق ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذقيامغذر سىيعنع حىشىرىص، ظذنعث بعلةن زئمعند
ذدلعرعثالر ) ياراتقان(بذالر اللةنعث  مةخلذقاتلعرعدذر، ماثا آأرسعتعص بئرعثالرآع، اللةدعن باشقا مةب

  .11زادع نئمعلةرنع ياراتتع؟ بةلكع زالعمالر ظوصظوحذق ضذمراهلعقتعدذر
  تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا 

ذ ظايةتت ذ    ب علةرنع ؤة ظ عدعكع نةرس ذ ظعككعس ع، ظ مانالرنع ؤةزئمعنن ث ظاس اال ظأزعنع ة اهللا تاظ
ص          ان قعلع ذدرعتعنع باي ىك ق عتعدعغان بىي انلعقعنع آأرس علةرنع ياراتق عدعكع نةرس عنعث ظارعس ظعككعس

دذ أرىص تذر : مذنداق دةي ذنع آ ان سعلةر ظ مانالرنع تىؤرىآسعز ياراتق علةرذاهللا ظاس ة  هةسةن ؤؤاتعس
  .  تذرعدعغان ياآع آأرىنمةيدعغان تىؤرعكع يوق، دئدعآأرعنعصظاسمانالرنعث : قةتادة
 اتتع اغالرنع ظورن ةردة ت ةنع سذ ظىستعضة قذ    سعلةرنع خاتعرجةمسعز قعلمعسذن دةص ي رذلغان  ي

ةؤرةص  ث ت ىن   ،زئمعننع لعقع ظىح عز قعلماس ةهلعنع خاتعرجةمس ن ظ تةهكةم   ، زئمع عص مذس ع بئس  اهللا زئمعنن
  . تذص تذرعدعغان تاغالرنع ظورناتتعتذ

 زئمعندا تىرلىك جاندارالرنع تاراتتع           ةقةت  يةنع اهللا يةر شارعدا شةآعل ؤة رةثلعرعنعث سانعنع ص
  . ياراتقان اهللا ظأزع بعلعدعغان خعلمذخعل هايؤاناتالرنع ياراتتع

يعن تأؤ    ةندعن آئ ةنلعكعنع مذقةررةرلةشتىرض ذحع ظعك ث ياراتق اك اهللا ظأزعنع ةن  ص ايعتع بعل دعكع ظ ةن
ذتتعن يامغذر : ظأزعنعث رعزعق بةرضىحع ظعكةنلعكعنع آأرسةتتع       ةن سى بذل ذنعث بعل يعنع حىشىرىص، ظ

 يةنع هةر خعل تىردعكع صايدعلعق ؤة مةنزعرعسع    زئمعندا تىرلىك صايدعلعق ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق 
  . ضىزةل ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق

                                                 
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس44 سىرة فذسسعلةت )1(
  .  ـ ظايةت82 سىرة ظعسرا )2(
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ةظبعي  ةم : ش انالرمذ ه ابلعنعدذ ظعنس ىملىآلعرعدعن هئس ث ظأس ة،  .  زئمعننع ة آعرس ع جةننةتك آعمك
  .  دئدعآعمكع دوزاخقا آعرسة لةنةتكة ظذحرايدذ،. هأرمةتكة سازاؤةر بولعدذ

 مةخلذقاتلعرعدذر) ياراتقان(مانا بذالر اهللا نعث يةنع ظاسمانالرنع ـ زئمعننع ؤة ظذ ظعككعسعنعث 
علةرنع ياراتقانلع عدعكع نةرس عدعن اهللا   ظارعس علةر اهللا تةرعص ذ نةرس ان ب ا ظالغ ارةت اهللا تعلغ دعن ظعب قع

بذالرنع هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا       . تاظاالنعث يارعتعشع ؤة ظورذنالشتذرذشع بعلةن ؤذجذدقا آةلضةندذر           
اراتتع  أزع ي دذ  . ظ داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح قا : ش ن باش ع، اهللا دع عتعص بئرعثالرآ ا آأرس ماث

اراتتع؟ ةم ةرنع ي ذدلعرعثالر زادع نئمعل ان    ب ا قعلعؤاتق نعص ظعلتعج ذؤاتقان ؤة يئلع علةر حوقذن ةنع س  ي
اراتتع   دبذدلعرعثالر، اهللا تاظاالغا شئرعك قعلعؤالغان مةبذ        الر . لعرعثالر نئمعلةرنع ي ةلكع زالعم ةنع اهللا  ب  ي

عنع قو    قا نةرس ا باش ىحعلةر، اهللا تاظاالغ ئرعك آةلتىرض ا ش ذحعالر  تاظاالغ ذص حوقذنغ ظش حذق وظوص
  .  يةنع ظذالر هئح يوشذرذن بولمعغان، ظوحذق ـ ظاشكارا نادانلعق ؤة آورلذقتعدذرضذمراهلعقتعدذر

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ ÷ s?#u z≈ yϑ ø)ä9 sπyϑ õ3 Ït ù:$# Èβr& ö ä3ô© $# ¬! 4 tΒ uρ ö à6ô±tƒ $yϑ ¯Ρ Î* sù ã ä3ô±o„  ÏµÅ¡ø uΖ Ï9 (  tΒ uρ u x x. 
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ةغا شىآىر قعلغعن، «) ظذنعثغا ظئيتتذقكع(بعز لوقمانغا هةقعقةتةن هئكمةت ظاتا قعلدذق،  الل

آعمكع شىآىر قعلعدعكةن، ظأزع ظىحىن قعلغان بولعدذ، آعمكع آذفرعلعق قعلعدعكةن، شىبهعسعزآع، اللة 
  .12»بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) بةندعلةردعن(

  لوقمان توغرعسعدا  
العرع لوقمان  ةلةص ظألعم دة       س ع بةن ر ياخش ذنعث بع اآع ظ لعكع ؤة ي اآع ظةمةس ةيغةمبةر ي ث ص نع

العملعرع        ةلةص ظ ةن س دع ؤة آأصلعض عص قال تعالص قعلعش تا ظعخ ل قاراش ع خع دة ظعكك ةنلعكع هةققع ظعك
  . ظعككعنحع خعل قاراشنع توغرا دةص قارعدع

ةؤرع ذفيان س ةدعنس ةت   ظعكرعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
دذ  . ن هةبةشعيلعك ياغاححع ظادةم ظعدع   لوقما: قعلعدذ مةن جابعر ظعبنع    :ظابدذلاله ظعبنع زذبةير مذنداق دةي

ذدعن  ذ ظةنه دذلاله رةزعيةلاله ةن؟ دةص سورعدعم  : ظاب داق قارايس ةن قان دة س ان هةققع ابعر. لوقم ع : ج ذ بوي ظ
  .  دةص جاؤاب بةردع ظادةم بولذص، صةيغةمبةرلةردعن ظعدع، صاناق بذرذنر،صاآا

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةييةبنعث مذن ع مذس ةظعد ظعبن ارع، س ةظعد ظةنس ع س ةهيا ظعبن : ي
ةنلعك ظادةملعر    ارا ت ادةم ظعدع   ظذ  دعن بولذص،  ع لوقمان معسعرنعث ق اؤذل ظ اهللا ظذنعثغا هئكمةت بئرعص،    . ق

  .  دئدعيغةمبةرلعكنع بةرمعضةن ظعدع،صة
دذ  ةت قعلع ةلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذراهمان ظعبنع هةرم ةؤزاظعي، ظاب ارا : ظ رق ةنلعك بع  ت

ادةم  سةن ظأزةثنع: ظادةم سةظعد ظعبنع مذسةييةبتعن مةسعلة سوراص آةلدع، سةظعد ظذنعثغا    ث قارا تةنلعك ظ
ةث   ة، ظ ذرذص آةتم دع  بولغانلعقعثدعن قايغ ةنلعك ظع ارا ت ادةم ق ىح ظ ذالر. ياخشع آعشعلةردعن ظ الل، : ظ بع

دذر     ان هةآعم ةظ ؤة لوقم ةتكارع مذهج ةتتابنعث خعزم ع خ ةر ظعبن ةلعك  . ظأم ةنلعك، نذبعي ارا ت ان ق ، )1(لوقم
  .  دئدع،قاؤذل ظادةم ظعدع

                                                 
 .  نذبعية هازعرقع سذداندعكع بعر شةهةرنعث ظعسمع)1(
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دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي د ظعبنع رةبعيظنعث مذن ةرعر، خالع ان ه: ظعبنع ج ةبةشعيلعك لوقم
لوقمان  . بعر آىنع ظذنعث خوجايعنع ظذنعثغا بذ قوينع بعزضة سويذص بةرضعن، دئدع            . ياغاححع ظادةم ظعدع  

ارغعن    : خوجايعنع. ظذ قوينع سويدع  ارحة ضأشنع حعق لوقمان تعل بعلةن    . ، دئدع قويدعكع ظةث صاك ظعككع ص
ذم بعر مةزضعل ظأتتع      . يىرةآنع حعقاردع  . ، دئدع بذ قوينع بعزضة سويذص بةرضعن     : خوجايعنع ظذنعثغا  . مةل

لوقمان  .  دئدعظذنعثدعن ظةث صاسكعنا ظعككع صارحة ضأشنع حعقارغعن،   : خوجايعنع. لوقمان ظذ قوينع سويدع   
اردع    ع حعق ةن يىرةآن ل بعل ةنعال تع ذنعثغا . ي ايعنع ظ نع     اثاس: خوج ارحة ضأش ع ص اك ظعكك ةث ص دعن ظ  قوي

ارغعن ذيرذق دةص ،حعق امب ل بعل ، قعلس ارحة      تع ع ص كعنا ظعكك ةث صاس دعن ظ ث، ظذنعث ع حعقاردع ةن يىرةآن
ام   ارغعن دةص بذيرذس نع حعق دع    ،ضأش ذ؟ دئ ع حعقاردعثغ ةن يىرةآن ل بعل ةنعال تع دع  .  ي داق دئ ان مذن : لوقم

ظذنعثدعن صاك هئحنةرسة يوق، ظةضةر ظذ ظعككعسع صاسكعنا بولسا، ظذ    صاك بولسا،    كظةضةر تعل بعلةن يىرة   
ك عدعن صاس وقظعككعس ة ي ةردع .عنا هئحنةرس اؤاب ب دنعث . دةص ج دعن مذجاهع أظبة هةآةم داق ش مذن

  . ظةمما ظذ صةيغةمبةرلةردعن ظةمةس ظعدع. ظادةملةردعن ظعدع لوقمان ياخشع :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 بعز لوقمانغا هةقعقةتةن هئكمةت ظاتا قعلدذق   ،ةآكذر  يةنع ظعلعم ابعلعيعتعنع   تةص  ؤة سأزلةش ق

ةنع بعز ظذنع اهللا ظذنع     ، اهللا غا شىآىر قعلغعن )ظذنعثغا ظئيتتذقكع (. دذقبةر  بةرضةن نةرسعلةر   ثغا ي
  . ظىحىن اهللا تاظاالغا شىآىر قعلعشقا بذيرذدذق

وغالنلعرع ؤ  ةؤمعنعث ظ أز ق ذنع ظ دعن،  اهللا ظ ع ظعحع ةهلع زاماندعش ذن  ة ظ ذنعثغا نذرغ الالص ظ ت
دع  ا قعل ذقحعلعقالرنع ظات ع. ظارت دذ آعمك ان بولع ىن قعلغ أزع ظىح ةن، ظ ىآىر قعلعدعك ذنعث  ش ةنع ظ  ي

ةقةت شىآىر قعلغذحعالرغا قايتعدذ    ة  . صايدعسع ؤة ساؤابع ص ذ هةقت دذ اهللا تاظاال ب ةرآع، :  مذنداق دةي آعمل
  . )1(جاي راساليدذ) ظاخعرةتتة(ياخشع ظةمةل قعلسا، ظأزلعرع ظىحىن 

 ،عزآع ةن، شىبهعس ذفرعلعق قعلعدعك ع آ ةردعن(اهللا آعمك ذر) بةندعل ة . بعهاجةتت مةدهعيععض
ذر  ذص         اليعقت عر بول ع آاص علةرنعث هةممعس دعكع آعش ةر يىزع ةر ي ذر ظةض ةردعن بعهاجةتت ةنع اهللا بةندعل  ي

. اهللا باشقا نةرسعدعن هةقعقةتةن بعهاجةتتذر    . آةتكةن تةقدعردعمذ ظذنعث بعلةن اهللا قعلحة زعيان تارتمايدذ       
  . بعز صةقةت اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعمعز. مةبذد بةرهةق يوقتذراهللا تاظاالدعن باشقا 

* * * * * * *  
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ان  دا لوقم أز ؤاقتع ةآعم(ظ ص ) ه عهةت قعلع ا نةس ئرعك «: ظوغلعغ ةغا ش ذلحعقعم، الل ع ظوغ ظ

ذناهتذر  ةن زور ض ةلتىرىش هةقعقةت ئرعك آ عن، ش دع» آةلتىرمعض ا  .13دئ اننع ظات عغا ظانعـ ظعنس س
. ظىستعضة ظاجعزلعق بعلةن آأتىردع-ظىستع ) قورسعقعدا(ظانعسع ظذنع . ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدذق

ا !) ظع ظعنسان . (ظعككع يعلدا ظذنع ظةمحةآتعن ظايرعدع  اخعر -ماثا ؤة ظات ظاناثغا شىآىر قعلغعن، ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44 سىرة رذم )1(
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ا  .14قايتعدعغان جاي مئنعث دةرضاهعمدذر  اث سئنع سةن بعلمةي -ظةضةر ظات ا ظان دعغان نةرسعنع ماث
ولغعن  دة ب ادا ياخشع مذظامعلع ذالرغا دذني شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظذالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ظ

ان ظادةمنعث )يةنع دعنعثغا زعيان يةتمةيدعغان ظاساستا ياخشعلعق قعلغعن ( ةن قايتق ، ماثا تاظةت بعل
  .15سعلةرضة قعلمعشعثالرنع ظئيتعص بئرعمةنيولعغا ظةضةشكعن، ظاندعن مئنعث دةرضاهعمغا قايتعسعلةر، 

  لوقماننعث ظوغلعغا قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع توغرعسعدا 
عيعتعنع     ان ؤةس ا قعلغ ث ظوغلعغ ةردة لوقماننع ذ ظايةتل اال ب اناهللا تاظ دذباي ذهةيلنعث .  قعلع س

ةنقانعث ظوغلع        اهللا . مع ساران ظعكةن  ، لوقماننعث ظوغلعنعث ظعس   بولذص رعؤايعتعضة ظاساسالنغاندا، لوقمان ظ
ا قعلدع    . هةقعقةتةن ظذنع ضىزةل سأز بعلةن تعلغا ظالدع         شذنعث ظىحىن ظذ ظةث     . اهللا ظذنعثغا هئكمةت ظات

ذماق أيىملىك  ظ ةث س دذ       ، ظ عهةت قعلع ا ؤةز ـ نةس ا    . ظوغلعغ عنع ظوغلعغ ةث ياخشع نةرس ةن ظ أزع بعلض ظ
  . بئرعش بذ تةبعظعي ظةهؤالدذر

ع قعل   ان بعرعنح ذثا لوقم ئح         ش ا ه قا، اهللا تاظاالغ ادةت قعلعش االغعال ظعب ذز اهللا تاظ ا يالغ ص ظوغلعغ ع
شئرعك : ظاندعن ظذنع ظاضاهالندذرذص مذنداق دئدع . نةسعهةت قعلدع كة نةرسعنع شئرعك آةلتىرمةسلعك 

  .  يةنع ظذ ظةث حوث ضذناهتذرآةلتىرىش هةقعقةتةن زور ضذناهتذر
ة    داق دئض دذلالهنعث مذن ذخارع ظاب ام ب دذ ظعم ةت قعلع ا   : نلعكعنع رعؤاي ان، ظعمانعغ ان ظئيتق ظعم

ةر  تذرمعغان ظادةمل رعكلعكنع ظارعالش ةيغةمبةر   ))1مذش ذ ص دا، ب ان حاغ ل بولغ ةت نازع ةن ظاي  دئض
دع    ر تذيذل ة ظئغع االمنعث ساهابعلعرعض ذالر . ظةلةيهعسس م: ظ ذناه ظارعالشتذر  آع ا ض لعقتعن  ظعمانعغ ماس

ةيغةمبةر .  دئدع ؟ساقلعنالمايدذ  شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذ سعلةر حىشةنضةن بذ ضذناه           «:  ظةلةيهعسساالم ص
اهللا غا شئرعك آةلتىرمعضعن، ! ظع ظوغذلحعقعم .دئدع» ظةمةس، لوقماننعث بذ سأزعنع ظاثلعمعدعثالرمذ؟

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانشئرعك آةلتىرىش هةقعقةتةن زور ضذناهتذر
ع يالغ  ان ظوغلعن ادةت قعلعش لوقم ا ظعب دة ذز اهللا تاظاالغ ا ـ        هةققع ال ظات ة ظذالص ان تةؤسعيةسعض قعلغ

دع  عهةت قعل قا نةس ا ياخشعلعق قعلعش ة . ظانعغ ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ةقةت :  مذن ارعث ص صةرؤةردعض
  . ))2علدعظذنعث ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشعثالرنع ؤة ظاتا ـ ظاناثالرغا ياخشعلعق قعلعشعثالرنع تةؤسعية ق

ادةت قعلعشنع   ا ظعب دا اهللا تاظاالغ ذن ظورذن دا نذرغ ا ياخشعلعق       ؤة اهللا قذرظان ا ـ ظانعغ دعن ظات ظارقع
دذ   ا ظالع نع تعلغ ذيرذدذق . قعلعش قا ب علعق قعلعش عغا ياخش ا ـ ظانعس اننع ظات ذنع . ظعنس ع ظ ظانعس

أتىردع ) قورسعقعدا( ةن آ اجعزلعق بعل ا  : ايةت هةققعدة   مذجاهعد بذ ظ  ظىستع ـ ظىستعضة ظ بالعنعث  ظان
ةق  اجعزلعق مذش دذ،ظ دعقعتعنع تارتع ةتادة.  دئ دذ،   : ق ةن آأتىرع ا بعل ة جاص انعث ظىستعض ذنع جاص ع ظ  ظانعس

  . دئدع
 ظعككع يعلدا ظذنع ظةمحةآتعن ظايرعدع     يةنع ظذ تذغذلغاندعن آئيعن ظذنع تةربعيةلةص ظئمعتعش 

ة اهللا تاظاال بذ ه     . مذددعتع ظعككع يعل بولعدذ    دذ   ةقت انعالر  :  مذنداق دةي العالرنع ظئمعتعش مذددعتعدة   (ظ ) ب
  . ))3تولذق ظئمعتمةآحع بولسا، تولذق ظعككع يعل ظئمعتعشع الزعم

ة ظاي قعلعص                 از مذددعتعنع ظالت بذ ظايةتتعن ظعبنع ظابباس ؤة باشقا ظعمامالر هامعلدارلعقنعث ظةث ظ
ظذنعثغا قورساق آأتىرىش مذددعتع     : ذنداق دئضةن ظعدع  حىنكع، اهللا يةنة بعر ظايةتتة م     . بئكعتعص حعقتع 

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع82 سىرة ظةنظام )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23 سىرة ظعسرا )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع233 سىرة بةقةرة )3(
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 شةك ـ شىبهعسعزآع، ظانعنعث بالعسعغا ظعلضعرع قعلغان      ))1 ظايدذر30ؤة ظذنع سىتتعن ظايرعش مذددعتع 
ئقعص حوث قعلغانلعقعنع، آئحة ـ           ياخشعلعقعنع بالعنعث ظةسلعشع ظىحىن، اهللا ظانعنعث ظذنع تةربعيعلةص ب

  . ارتقان جاصا ـ مذشةققعتعنع ظةسلعتعدذآىندىز ظذيقذسعز ت
ة ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ارعم«:  مذن ع صةرؤةردعض دة ! ظ ع آعحعكلعكعم ذالر مئن ظ

ماثا ؤة ظاتا ـ ظاناثغا شىآىر !) ظع ظعنسان)2( )دئضعن » تةربعيعلعضعنعدة ظذالرغا مةرهةمةت قعلغعن
اهعمدذ  ث دةرض اي مئنع دعغان ج اخعر قايتع ن، ظ ذ رقعلغع ةنع ش ئنع   ي ةن س ةن م ة ظاساس ظةمةلعثض
  . آةلضىسعدة حوقذم ظةث تولذق مذآاصات بعلةن مذآاصاتاليمةن

 ظةضةر ظاتا ـ ظاناث سئنع سةن بعلمةيدعغان نةرسعنع ماثا شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظذالرغا
ةت قعلمعغعن  ةنع ظذالرنعث دعنعغا سئنعث ظةضعشعشعث ظىحىن، ظذالر ساثا ظ    ظعتاظ عنتايعن هئرعسمةن   ي

ادا ظذالرغا يا            خشعلعق  بولسعمذ سةن ظذالردعن بذنع قوبذل قعلمعغعن، مذنداق قوبذل قعلعشعث سئنعث دذني
ا ظةضةشكعن . ثنع حةآلعمةيدذ قعلعش بعلةن هةمراه بولذشذ     ماثا تاظةت بعلةن قايتقان ظادةمنعث يولعغ

اهعمغا قايتعسعلةر، سعلةرضة قعلمعشعثالرنع ظاندعن مئنعث دةرض . يةنع مأمعنلةرنعث يولعغا ظةضةشكعن   
  . ظئيتعص بئرعمةن

ضةر ظاتا ـ ظاناث ظة: ظعمام تةبةرانعي سةظعد، ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
 دئضةن بذ سئنع سةن بعلمةيدعغان نةرسعنع ماثا شئرعك آةلتىرىشكة زورلعسا، ظذالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن

تعم، مةن مذسذلمان بولغاندعن آئيعن             . عث هةققعمدة نازعل بولغان   ظايةت مئن  مةن ظانامغا ياخشعلعق قعالت
ا  ام ماث ةظ : ظان ع س ةن     ! دعظ ةرتكةندةك قعلعس ع ظأزض ةن دعنعثن ام س اراص باقس ع   ،ق ذ دعنعثن ةر ب  ظةض

ةن م    دعن س ةن، ظان ةن ؤة ظعحمةيم ة يئمةيم عحة هئحنةرس اآع ظألض ةن ت اث، م لعمايدعغان بولس ث تاش ئنع
دذ، دئدع ! ظع ظانعسعنع ظألتىرضةن قاتعل  : سةؤةبعمدعن ظةيعبلعنعسةن، آعشعلةر سئنع    : مةن. دةص حاقعرع

ا دعم ! ظع ظان رةر ظعش ظىحىن تاشلعمايمةن، دئ عز بع ذ دعنعمنع هةرض ن، مةن ب ر . ظذنداق قعلمعغع ام بع ظان
ة بعر      ظةتعسعمذ نعيعتعدة حعث ت    . آئحة ـ آىندىزنع هئحنةرسة يئمةي ظأتكىزدع  ذرذص بعر نةرسة يئمةي يةن

ة بعر آئحة ـ          .آئحة ـ آىندىزنع ظأتكىزدع  ظىحعنحع آىنعمذ نعيعتعدعن يانماي، بعرةر نةرسة يئمةستعن يةن
أتكىزىؤةتتع دىزنع ظ دع   . آىن دا قال يعن ظةهؤال اتع قع ذنعث هاي ةنلعكع ظ أتعنحع ظةتعض ةهؤالنع  . ت ذ ظ ةن ب م

ىز جئنعثعز            بعلعص قويذ ! ظع ظانا : آأرضةندعن آئيعن  ثكع، اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظةضةر سعزنعث ي
ةث،         عثعز ي لعمايمةن، خالعس ىن تاش رةر ظعش ظىح ع بع ذ دعنعمن عمذ ب ردعن حعقعص آةتس ردعن بع ذص، بع بول

  . شذنعث بعلةن ظانام تاماق يئدع. خالعمعسعثعز يئمةث، دئدعم
* * * * * * *  
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  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15 ظةهقاف  سىرة)1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24 سىرة ظعسرا )2(
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ذل تاشنعث ! ظع ظوغذلحعقعم« ) قمان ظئيتتع لو( ذ ظذي قعلمعشعث قعحا حاغلعق نةرسة بولذص، ظ
يا ظاسمانالرنعث قئتعدا ياآع زئمعننعث ظاستعدا بولسعمذ، اللة ظذنع ) يةنع ظةث مةخصعي جايدا(ظعحعدة 

دذ  ازعر قعلع دذ (ه ابعنع ظالع ذنعث هئس ة آ ). ظ ةن ظعنحعك ة هةقعقةت د أالل دذر، هةممع عن زةتكىحع
ةؤةرداردذر ذلحعقعم .16خ ع ظوغ ازنع ! ظ ةن(نام ةرآان بعل دعل ظ دا تةظ ذغعن، ) ؤاقتع ) آعشعلةرنع(ظوق

حىنكع، هةقعقةتكة (ياخشعلعققا بذيرذغعن، يامانلعقتعن توسقعن، ساثا يةتكةن آىلصةتلةرضة سةؤر قعلغعن 
دذ ة ظذحراي ذحع ظةزعيةتلةرض رادة ت)دةؤةت قعلغ قا ظع ةن قعلعش ذ هةقعقةت لعك ، ب كة تئضعش عكلةش

آعشعلةردعن مةنسعتمةسلعك بعلةن يىز ظأرىمعضعن، زئمعندا غادعيعص ماثمعغعن، اللة  .17ظعشالردعندذر
دذ  ذحعالرنع دوست تذتماي أزعنع حوث تذتق اؤذر، ظ ةن هاآ اؤازعثنع  .18هةقعقةت ذراهال ماثغعن، ظ ظوتت

  .19»لةرنعث ظاؤازعدذرصةسلةتكعن، ظاؤازالرنعث ظةث زئرعكةرلعكع هةقعقةتةن ظئشةآ
علةر      ذنع آعش ذص، ظ عهةتلةر بول ايدعلعق نةس ذ ص ذنعثغا    نعثب ع ؤة ظ ة قعلعش ة ظىلض  ظأزلعرعض

دع    ان قعل ةن باي ع بعل ث تعل ذنع لوقماننع اك اهللا ظ ىن ص ع ظىح دع . ظةضعشعش داق دئ ان مذن ع «: لوقم ظ
ذص ! ظوغذلحعقعم ةنع هةقعقةتةن ضذن      »قعلمعشعث قعحا حاغلعق نةرسة بول العق قعحعنعث       ي اآع خات اه ي

ذلغان   اهللا ظذنع هازعر قعلعدذ دئنعحعلعك بولسعمذ     يةنع قعيامةت آىنع ظادالةت تارازعلعرع ظوتتذرعغا قوي
  .  ظةضةر ظذ ياخشعلعق بولسا مذآاصات، يامانلعق بئرعدذ.حاغدا، اهللا ظذنع هازعر قعلعدذ

ةن   داق دئض ة مذن ذ هةقت ز   : اهللا ب ع بع ةت آىن دعغان ظةمة(قعيام ةر تارتعلع عنع  ) لل ةت تارازعس ظادال
ؤئتعلمةيدذ،  عيةنع ياخشع ظادةمنعث ياخشعلعقع آئمةيت  (ظورنعتعمعز، هئح ظادةمضة قعلحة ظذؤال قعلعنمايدذ       

انلعقع ظاشذرذؤئتعلمةيدذ ان ظادةمنعث يام ذنعث  1( ()يام آعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظ
ة   ))2عحعلعك يامان ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث جازاسعنع تارتعدذ       آعمكع رةزر . مذآاصاتعنع آأرعدذ   ظةضةر ظةن

اآع           ذ ي اقالنغان تةقدعردعم دا س ذرذلغان هال دا يوش نعث قئتع ذل تاش علعق ظذي ش س ك ظع ذ زةررعحعلع ش
. ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث ظةتراصعغا حئحعلعص يوقاص آةتكةن تةقدعردعمذ، اهللا ظذنع حوقذم هازعر قعلعدذ         

ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع زةررة حاغلعق      . ، هئح قانداق بعر سعر اهللا تاظاالغا يوشذرذن قالمايدذ            حىنكع
  . نةرسة اهللا تاظاالنعث بعلعشعدعن يعراق ظةمةستذر

 ة آأ ةن ظعنحعك ةؤةرداردذر اهللا هةقعقةت دعن خ دذر، هةممع علةرنع   زةتكىحع ة نةرس ةنع ظعنحعك  ي
. عكة، نازذك ؤة ظعنتايعن آعحعك بولسعمذ اهللا تاظاالغا يوشذرذن قالمايدذ    شةيظعلةر ضةرحة ظعنح  . بعلضىحعدذر

رهةممعدعن خةؤةرداردذلعلةرنعث ماثغعنعدعنمذ خةؤةرداردذرى يةنع اهللا قاراثغذ آئحعدعكع حىم .  
ذلحعقعم : ظاندعن لوقمان مذنداق دئدع    ذغعن ! ظع ظوغ ةنع نامازنع ؤاقتعدا تةظدعل        نامازنع ظوق  ي

ةرآانلعر ذغعن ظ ةن ظوق عحة   .  ع بعل حانلعقعثنعث يئتعش ث ؤة تعرعش علةرنع(آىحىثنع علعققا ) آعش ياخش
 لوقمان ياخشعلعققا بذيرذغذحع، ساثا يةتكةن آىلصةتلةرضة سةؤر قعلغعن، بذيرذغعن، يامانلعقتعن توسقعن

دعغانلعقع        ة ظذحراي عدعن ظةزعيةتك علةر تةرعص ذم آعش عنعث حوق قذحع آعش انلعقتعن توس ا ـ           ؤةيام  جاص
  . تارتعدعغانلعقعنع بعلضةنلعكع ظىحىن ظوغلعنع سةؤر قعلعشقا بذيرذدعمذشةققةت 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47 سىرة ظةنبعيا )1(
 .  ـ ظايةتلةر8 ـــــ 7 سىرة زةلزةلة )2(
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بذ هةقعقةتةن قعلعشقا ظعرادة تعكلةشكة تئضعشلعك ظعشالردعندذر آعشعلةرنعث يةتكىزضةن  يةنع
  .  ظعرادة تعكلةشكة تئضعشلعك ظعشالردعندذر، ظةلؤةتتة،ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلعش

مةنسعتمةسلعك بعلةن يىز ظأرعمعضعنآعشعلةردعن  يةنع آعشعلةرضة ضةص قعلغان ياآع ظذالر ساثا 
، ظذالرغا ظارقاثنع قعلعؤالمعغعن   ضةص قعلغان حاغدا، ظذالرنع آأزضة ظعلماسلعق بعلةن يوغانحعلعق قعلعص           

  . ظةآسعحة ظأزةثنع آةمتةر تذتذص ظذالرغا خذش حعراي بعلةن قارعغعن
ذد     ظةضةر قئرعندعشعث بعلةن     «: اؤذد رعؤايةت قعلغان هةدعستة مذنداق دئيعلضةن          بذ هةقتة ظعمام ظةب

ذ     ةتظع ساقالنغعن، ظ ذزذن آئيعشتعن ق ارعغعن، ظعشتاننع ظ دا ق ذنعثغا آألىمسعرعضةن هال ظذحراشساث، ظ
  . »ر، اهللا آعبعرلعكنع ياقتذرمايدذبعرلعكتذعهةقعقةتةن آ
 زئمعندا غادعيعص ماثمعغعن   لعق ؤة حوثحعلعق حعآاؤذرلذق، تةآةببذرلذق، يوغان  يةنع زئمعندا ها

لعنعدذ   اثا غةزةص اث اهللا س داق قعلس ن، ظذن داق قعلمعغع عز ظذن اثمعغعن، هةرض ةن م اال . بعل ذثا اهللا تاظ ش
دذ   دذ : مذنداق دةي ذحعالرنع دوست تذتماي أزعنع حوث تذتق اؤذر، ظ ةن هاآ أز ـ      اهللا هةقعقةت ةنع اهللا ظ  ي

  . اؤذرلذق قعلغذحعنع، باشقعالرغا حوثحعلعق قعلغذحعنع دوست تذتمايدذظأزعدعن صةخعرلعنعص هاآ
دذ    تاظاال اهللا  ة مذنداق دةي ة يىرمعضعن،     :  بذ هةقت ذقتعن ظايعغعث  (سةن زئمعندا مةغرذران هاآاؤذرل
ةن ة) بعل ةن، ري ةن (نع تئشعؤئتةلمةيس عنعث بعل ة ضئدةيض ةر قانح ا ) ه عزلعكتة تاغالرغ ظئض

  . ))1تةثلعشةلمةيسةن
   توغرعسعدا ظوتتذرا هال مئثعشقا بذيرذش

 اثغعن ال م ذرا ه اي   ظوتت تا ماثم علداص ظاس ةنع معس ذ     ، ي ةلكع ظ اي، ب ذ ماثم وآذلداص تئزم  س
  . ظعككعسعنعث ظوتتذرعسعدا ظوتتذرا هال ماثغعن

 اؤازعثنع صةسلةتكعن اؤازعثنع        ظ ةنع ضةص ـ سأزدة مذبالعغة قعلمعغعن، صايدعسعز سأزلةردة ظ  ي
ةث زئرضعن آأتةرمع ث ظ دذر عظاؤازالرنع ةن ظئشةآلةرنعث ظاؤازع ةرلعكع هةقعقةت دة . ك ةت هةققع ذ ظاي ب

ة         : مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشع مذنداق دئدع       شةك ـ شىبهعسعزآع، ظاؤازالرنعث ظةث يئقعمسعزع ظةلؤةتت
دذر اؤاز. ظئشةآلةرنعث ظاؤازع ةنع ظ اؤازع ظئشعي ان آعشعنعث ظ ذقعرع حعقارغ ا نع ناهايعتع ي ةآنعث ظاؤازعغ

  . بذنداق ظاؤازنع اهللا ظأح آأرعدذ. ظوخشايدذ
بذ يةردعكع ظاؤازنع ظئشةآنعث ظاؤازعغا ظوخشعتعش يذقعرع ظاؤازنعث هاراملعقعنع ؤة ناهايعتع حوث     

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن      . ظةيعب ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذ     يامان ظعشالر بعزضة    «: حىنكع، ص
ة قعلعنماي  وغ دذظىلض ةن س عقعنع     تعنع قايتذرع، بةرض دعن قذس عدذ، ظان ت قذس ايدذ، ظع ا ظوخش ذحع ظعتق ؤالغ
  . »قايتا ظعحعدذ

  لوقماننعث نةسعهةتلعرع توغرعسعدا 
عدعكع           ةآعم توغرعس ان ه ةرعمنعث لوقم ذرظان آ ذص، ق عهةتلةر بول ايدعلعق نةس ايعن ص ذ ظعنت ب

علعرعدعندذر ذحعالر ت . قعسس مةنلةر ؤة ؤةز ظئيتق ان      دانعش ةر باي ذن رعؤايةتل دة نذرغ ان هةققع عدعن لوقم ةرعص
  : بعز ظذنعثدعن تأؤةندعكعلةرنع بايان قعلماقحعمعز. قعلعندع

                                                 
  .  ـ ظايةت37 سىرة ظعسرا )1(
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: ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
دع  داق دئ ة مذن االم بعزض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةآعم «: ص ان ه ةن لوقم عهةقعقةت داق دةيتت ةك ـ        : مذن ش

  . »شىبهعسعزآع، ظةضةر اهللا بعرةر نةرسعنع ظامانةتكة ظالسا ظذنع صذختا ساقاليدذ
داق         االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش ةم ظةبذمذس ع ظةبذهات ظعبن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا  «: دئض ةآعم ظوغلعغ ان ه دا لوقم أز ؤاقتع عهةت قعلعص ظ ذلحعقعم :  نةس ع ظوغ ! ظ
ذر،      دىزدة ظةيعبت ذق، آىن دة قورقذنحل ةن آئحع ذ هةقعقةت اقالنغعن، ظ ةتظعي س تعن ق عثنع ظورعؤئلعش بئش

  . »دئدع
ا       ان ظوغلعغ دذ، لوقم ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةهيانعث مذن ع ي ةرع ظعبن ذلحعقعم : س ع ظوغ ! ظ

  . دئدع ،ث سورذنلعرعغا ظئلعص آعرعدذهئكمةت هةقعقةتةن معسكعنلةرنع صادعشاهالرنع
! ظع ظوغذلحعقعم  :  ظعبنع ظابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ، لوقمان ظوغلعغا            ظةؤن

ذالرنعث   ةن ساالم قعلغعن، ظاندعن ظ ذالرغا ظعسالمع ساالم بعل ةؤمنعث سورذنعغا آةلسةث، ظ رةر ق ةر بع ظةض
ذالر  ذرغعن، ظ رعص ظولت ة بئ ر تةرعصعض عحبع ث ةسأزلعمعض ذالر اهللا تاظاالنع ةر ظ ن، ظةض أز قعلمعغع ةن س  س

ا،         ةن بولس قعغا بئرعلض دعن باش ذالر ظذنعث ةر ظ تعلغعن، ظةض ذالرغا قئ ةنمذ ظ ا، س ةن بولس ة بئرعلض زعكرعض
  . دةيتتع ظذالرنعث يئنعدعن باشقعالرنعث يئنعغا يأتكعلعص آةتكعن،

* * * * * * *  
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يةنع (بعلمةمسعلةرآع، اللة ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممعنع سعلةرضة بويسذندذرذص بةردع 

يةنع ماددعي ؤة (سعلةرضة ظاشكارا ؤة يوشذرذن ). ص بةردعسعلةرنعث صايدعلعنعشعثالرغا مذؤاصعقالشتذرذ
بةزع آعشعلةر هئحقانداق ظعلعمسعز، هعدايةتسعز ؤة . نئمةتلةرنع آامالةتكة يةتكىزىص بةردع ) مةنعؤع

يةنع (اللة نازعل قعلغان نةرسة «: ظةضةر ظذالرغا .20لعشعدذجئدةلنذرلذق آعتابسعز هالدا اللة بارعسعدا 
دةيدذ، »  بوؤعلعرعمعزنعث دعنعغا ظةضعشعمعز-ياق، بعز ظاتا«: دئيعلسة، ظذالر» ضعشعثالرغا ظة)قذرظان

ا  ان تذرس ا حاقعرغ ذالرنع دوزاخ ظازابعغ ةيتان ظ ا(ش ةنعال ظات ذالر ي ا -ظ ث دعنعغ  بوؤعلعرعنع
  .21)ظةضعشةمدذ؟

  نئمةتلةرنع ظةسلعتعش توغرعسعدا 
ا قعلغان نئمةتلةرنع ظةسلةشكة       اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظعنسانالرنع دذني     ا ؤة ظاخعرةتتة ظذالرغا ظات

دذ  عية قعلع ةردع   . تةؤس ذندذرذص ب ذزالرنع بويس مانالردعكع يذلت ذالرغا ظاس دىز           . اهللا ظ ة ـ آىن ذالر آئح ظ
ايدعلعنعدذ  دعن ص ذزالرنعث نذرع ذالرغا     . يذلت ذ ظ ار ؤة مألدىرلةرنعم ذر، ق ذت، يامغ ان بذل ماندا ياراتق اهللا ظاس

ةردع بويسذن زة قعلعص ب ةر ظأض ةردع، ظاسماننع بعخةت ةرنع،  . دذرذص ب ايالرنع، دةرةخل دعكع تذرالغذ ج زئمعن
اراتتع   ص ي ذنعدعغان قعلع ذالرغا بويس ةرنع ظ ةرنع ؤة مئؤعل االرنع، زعراظةتل ةيغةمبةرلةرنع . دةري ذالرغا ص ظ
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ارلعق ظا        وقعتعش قات ةرنع ي ان ظعللةتل ش، يام ل قعلع ابالرنع نازع ةؤةتعش، آعت ذرذن  ظ كارا ؤة يوش ش
ةردع   ةتكىزىص ب ة ي ةتلعرعنع آامالةتك مذ   . نئم عص تذرذص ة ظئرعش ذنعث هةممعسعض انالر مذش ئكعن، ظعنس  ،ل

ةزعلعرع هئحقانداق تايانغعدةك توغرا دةلعل ـ صاآعتسعز،            . نحعسع ظعمان ظئيتمعدع   آأصع تئخع ظذالرنعث ب
ار ؤة   ظعلعمسعز ؤة ياآع بذرذنقعالردعن قالدذرذلغان بعرةر راؤرذس       آعتابع بولمعغان ظاساستا اهللا تاظاالنعث ب

ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكةنلعكع توغرعسعدا   اال . لعشعدذجئدةلبعرلعكع توغرعسعدا ؤة اهللا نعث ص شذثا اهللا تاظ
دذ  داق دةي دا اهللا : مذن عز هال ذق آعتابس عز ؤة نذرل عز، هعدايةتس داق ظعلعمس علةر هئحقان ةزع آعش ب

  .لعشعدذجئدةلبارعسعدا 
 غا ظةضعشعثالر دئيعلسة) يةنع قذرظان(ظةضةر ظذالرغا اهللا نازعل قعلغان نةرسة يةنع اهللا تاظاالنعث 

دة   ع هةققع ار ؤة بعرلعك ةرعظةتكة    جئدةلب اك ش ةن ص ئلعص آةلض ةيغةمبعرع ظ ث ص ة اهللا تاظاالنع لةشكىحعلةرض
ذالر : ظةضعشعثالر دئيعلسة   ا ـ بوؤعلعر «: ظ اق، بعز ظات دذ »ا ظةضعشعمعز عمعزنعث دعنعغ ي ةنع   دةي  ي

  . ظذالرنعث بذرذن ياشعغان ظاتا ـ بوؤعلعرعغا ظةضعشعشتعن باشقا دةلعلع يوق
ة ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي دا       :  مذن وغرا يول وؤعلعرع هئح نةرسعنع حىشةنمعضةن ؤة ت ا ـ ب ظات

ذالرغا ظةضعشةمدذ؟  ة ظ ا، يةن ان تذرس ا ـ بوؤعلعرعنعث      ))1بولمعغ ع ظات ةنع ظ ةن دةلعل   ي  قعلمعشلعرع بعل
شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذالر ضذمراهلعقتا تذرسا سعلةر ظذالرغا ؤارعسلعق قعلعص ظذالرنعث       ! آأرسةتكىحعلةر

ان ماثغان يولعغا ظةضةشسةثالر، بذنع قانداق حىشةندىرعسعلةر؟    ذالرنع دوزاخ ظازابعغا حاقعرغ شةيتان ظ
  . )ا ظةضعشةمدذ؟ظذالر يةنعال ظاتا بوؤعلعرعنعث دعنعغ(تذرسا 

* * * * * * *  
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ذتقعغا  ةم ت ادةم مةهك ذنغان ظ ةغا بويس ةن الل دا ظعخالس بعل ان هال ذحع بولغ ياخشع ظعش قعلغ

ذنعث آذفرع  .22سذصتذرظئسعلغان بولعدذ، ظعشالرنعث ظاقعؤعتع اللةغا مةن  آعمكع آاصعر بولعدعكةن، ظ
ذالرغا  دذ، ظ اهعمعزغا قايتع ذالر بعزنعث دةرض ادعكع (سئنع قايغذغا سالمعسذن، ظ قعلمعشلعرعنع ) دذني

ادعن (ظذالرنع  .23ظئيتعص بئرعمعز، اللة هةقعقةتةن ظذالرنعث دعللعرعدعكعنع بعلعص تذرغذحعدذر  ) دذني
  .24مةجبذراليمعز) تئتعشقا(ةن قعلعمعز، ظاندعن ظذالرنع قاتتعق ظازابنع بةهرعم) مذددةت(ظازغعنا 

اهللا بذ ظايةتتة اهللا تاظاالغا ظعخالس بعلةن ظةمةل قعلغان، ظذنعث ظةمرعضة بويسذنغان ؤة شةرعظعتعضة      
دذ   ةنع بذيرذلغان   ياخشع ظعش قعلغذحع بولغان هالدا: ظةضةشكةن آعشعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي  ي

ان   ةل قعلغ لعققا ظةم ةرك قعلماس عنع ت ةن نةرس ة، حةآلةنض ة ظةضعشعشعض ذتقعغا نةرسعض ةم ت مةهك
دذ علغان بولع االدعن  اهللا ن ظئس ةن اهللا تاظ ادةم هةقعقةت ذ ظ ةنع ب ذنع ظازابلعماسلعقعغا ظعشةنح ي لعك عث ظ
  . ؤةدة ظالغان بولعدذ

 لعدعكةن، ظذنعث آذفرع سئنع قايغذغا آعمكع آاصعر بو . ظعشالرنعث ظاقعؤعتع اهللا غا مةنسذصتذر
ذن ةنعسالمعس ةد ، ي ع مذهةمم ذرلذق     !  ظ ة آذص ةن نةرسعض ئلعص آةلض ةن ظ ا ؤة س ذالرنعث اهللا تاظاالغ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع170 سىرة بةقةرة )1(
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. قعلغانلعقعغا قايغذرذص آةتمعضعن، اهللا تاظاالنعث ظذالر هةققعدعكع ظذرذنالشتذرذشع شةآسعز ظعجرا بولعدذ     
ظاندعن اهللا ظذالرغا قعلمعشلعرعنع ظئيتعص بئرعص، شذنعثغا   .  دةرضاهعدذرظذالرنعث بارار جايع اهللا تاظاالنعث    

  . يارعشا ظذالرنع جازااليدذ
 دذر ص تذرغذحع دعكعنع بعلع ذالرنعث دعللعرع ةن ظ عي    اهللا هةقعقةت عر مةخص ئح س ا ه  اهللا تاظاالغ
دعن بةه) مذددةت(ظازغعنا ) دذنيادعن(ظذالرنع : ظاندعن اهللا مذنداق دئدع  . قالمايدذ رعمةن قعلعمعز، ظان

 تةس ؤة مذشةققةتلعك تذيذلعدعغان ، ظذ جانالرغا قاتتعقمةجبذراليمعز) تئتعشقا(ظذالرنع قاتتعق ظازابنع 
  . ظازابتذر

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ةن  : اهللا ب اليدعغانالر هةقعقةت اننع حاص ةالغا يالغ دعن(اهللا ت ) دوزاخ ظازابع
) هئساب بئرعش ظىحىن   (ظاندعن ظذالر    . بةهرعمةن بولعدذ   ) ظازغعنا ؤاقعتال (ظذالر بذ دذنيادعن    . قذتذاللمايدذ

دذ   اهعمعزغا قايتع ث دةرض ازابنع       . بعزنع اتتعق ظ ذالرغا ق ةؤةبعدعن ظ انلعقلعرع س عر بولغ دعن آاص ظان
  . ))1تئتعتعمعز

* * * * * * *  
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دةص سورعساث، ظذالر حوقذم » ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم خةلق ظةتتع؟«: ظةضةر سةن ظذالردعن

بةلكع ظذالرنعث تولعسع » !جعمع هةمدذسانا اللةغا خاستذر«دذ، ظئيتقعنكع،  بئرعجاؤابدةص » اللة«
مةخلذقاتعدعن (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةر اللةنعث مىلكعدذر، اللة هةقعقةتةن  .25ظذقمايدذ

  .26بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) ؤة ظذالرنعث ظعبادعتعدعن
  اراتقذحع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث يمذشرعكالرنعث 

ةردة  ذ ظايةتل ة   اهللا ب ىحع ظةن ئرعك آةلتىرض ة ش ذ م ظأزعض دذ  ش ةؤةر بئرع داق خ رعكالردعن مذن  :ذش
ةنلعكعنع       ذز اهللا ظعك ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش عنعث ه ث ياراتقذحعس مانالرنعث ؤة زئمعننع رعكالر ظاس مذش

ادةت قعلعدذ          شذنداق تذرذقلذق . بعلعدذ ظذالر شئرعكلةرنعث اهللا   .  ظذالر اهللا تاظاالغا شئرعكلةرنع قوشذص ظعب
  . تاظاالنعث مةخلذقاتع ؤة مىلكع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدذ

دذ    داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالردعن : ش ةن ظ ةر س مانالرنع «: ظةض ع ظاس ةل ؤة زئمعنن م خ  قآع
غا جعمع هةمدذسانا اهللا «ظئيتقعنكع، . دةص جاؤاب بئرعدذ» اهللا«دةص سورعساث، ظذالر حوقذم » ظةتتع؟
 يةنع شذنداق بولغاحقا، سعلةرنعث اهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعشعثالر     »!خاستذر

  . بعلةن ظىستعثالرغا دةلعل ـ صاآعت تذرغذزذلدع
بةلكع ظذالرنعث تولعسع ظذقمايدذق دةيدذ ظاندعن اهللا تاظاال مذندا : ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع

  .  يةنع اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتع ؤة مىلكعدذرسعلةر اهللا نعث مىلكعدذر
 بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) مةخلذقاتعدعن ؤة ظذالرنعث ظعبادعتعدعن(اهللا هةقعقةتةن يةنع 

ذر    عدعن بعهاجةتت قا نةرس دعن باش ة اهللا ت . اهللا ظأزع ة نةرس ا هةمم عنع  . دذرموهتاجاظاالغ ع نةرس جعم
ذر   ة اليعقت ىن مةدهعيةض انلعقع ظىح عص   . ياراتق ان ؤة مذناس عنع ياراتق دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن ظاس

                                                 
  . ـ ظايةتلةر ـ70 ــــ 69 سىرة يذنذس )1(
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كة       الردا مةدهعيعلعنعش ة ظعش تذر، هةمم ا خاس انا اهللا تاظاالغ ىن هةمدذس انلعقع ظىح ةتنع ظورناتق قانذنعي
  . تئضعشلعكتذر

* * * * * * *  
 öθ s9 uρ $yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ÏΒ >ο u yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7ø9 $# uρ …çν ‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ Ïν Ï‰÷è t/ èπyè ö7y™ 9 çt ø2r& $̈Β ôN y‰Ï tΡ 

àM≈ yϑ Ï= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÍ“ tã ÒΟŠ Å3xm ∩⊄∠∪ $̈Β öΝ ä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝ ä3èW ÷èt/ ω Î) <§ øuΖ Ÿ2 >ο y‰ Ïn¨uρ 3 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿ xœ 

íÅÁ t/ ∩⊄∇∪  
بولغان، ظذنعثغا يةنة ) سعيا(يةر يىزعدعكع دةرةخلةرنعث هةممعسع قةلةم بولغان، دئثعز ظةضةر 
تىضةتكعلع بولمايدذ، اللة ) يئزعص(قوشذلغان تةقدعردعمذ اللةنعث سأزلعرعنع ) نعث سعياسع(يةتتة دئثعز

دذر  ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل ذر، هئكم ةن غالعبت انالر( .27هةقعقةت ع ظعنس علةرنعث !) ظ تةد(س ) ةسلةص
تعرعلدىرىلىشعثالر صةقةت بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع، بعر ظادةمنعث ) ظألضةندعن آئيعن(يارعتعلعشعثالر، 

تذر  ة ظوخشاش ةن . تعرعلدىرىلىشعض ة هةقعقةت أزلعرعنع (الل دعلعرعنعث س دذر، ) بةن اثالص تذرغذحع ظ
  .28آأرىص تذرغذحعدذر) ظةمةللعرعنع(

  سعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا ص تىضةتكىااهللا تاظاالنعث سأزلعرعنعث سان
ة،   ذ ظايةتت اال ب ث بىيىآلىاهللا تاظ ع، ظذلذغل  ظأزعنع عملعرع ؤة   ذآ ىزةل ظعس دعن، ض قع ؤة آاتتعلعقع

دعغان     ئحكعم بعلمةي انعنع ه ةقعقعتعنع ؤة س ةتلعرعدعن، ه ةك سىص ةؤعرع   ،يىآس اننعث خ رةر ظعنس  بع
ان ةؤ  ،بولمعغ أزلعرعدعن خ ةن س ة يةتك ذق آامالةتك دذ تول ذغع،   . ةر بئرع انالرنعث ظذل ة ظعنس ذ هةقت ب

مةن ساثا ظاتاص    ! ظع اهللا «: صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع بولغان مذهةممةد ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن      
   .»غان سانانع خذددع سةن ظأزةثضة ظوقذغان سانادةك هئسابالص بواللمايمةنظوقذ

بولغان، ظذنعثغا يةنة ) سعيا(ولغان، دئثعز ظةضةر يةر يىزعدعكع دةرةخلةرنعث هةممعسع قةلةم ب
 تىضةتكعلع بولمايدذ) يئزعص(قوشذلغان تةقدعردعمذ اهللا نعث سأزلعرعنع ) نعث سعياسع(يةتتة دئثعز 

ة         ة يةتت ذنعثغا يةن ان، ظ عيا قعلعنغ ز س ان، دئثع ةم قعلعنغ ةر قةل ع دةرةخل دعكع جعم ةر يىزع ةر ي ةنع ظةض ي
نعص قو  عيا قعلع ىيع س ث س ذ دئثعزنع دعن ظ ذلغان، ظان ث بىيىآلىش ةن اهللا تاظاالنع ةك الر بعل ع، يىآس آعن

ةر   ذ، قةلةمل ان تةقدعردعم أزلعرع يئزعلغ ث س عتعدعغان اهللا تاظاالنع اتتعلعقعنع آأرس ةتلعرعنع ؤة آ  سىص
  .  ظةلؤةتتة تىضعضةن بوالتتعؤة ظذنعثغا قوشذلغان سذ ظةلؤةتتة سذنغان، دئثعزنعث سىعي

ة دئث  ة يةتت ذ ظايةتت دذر   ب ة ظىحىن ةقةت مذبالعغ ا ظئلعنعشع ص ث تعلغ ث  . عزنع ة دئثعزنع ادا يةتت دذني
ىن تع  عتعش ظىح ارلعقعنع آأرس ةس ب ان ظةم ا ظئلعنغ ع،. لغ ان   حىنك دعغان، يالغ علعمذ بولماي ت دئض  راس

ار دةص        ز ب ة دئثع دة يةتت علةر ظالةم ايدعالنغان آعش دعن ص راظعل رعؤايةتلعرع دعغان ظعس علعمذ بولماي دئض
دذ         . )1(ذقارايد نعث سأزلعرعنع   صةرؤةردعضارعم «: ظئيتقعنكع : بةلكع يةنة بعر ظايةتتة اهللا تاظاال مذنداق دةي

ز   ةر دئثع ىن، ظةض ذرذص،  ) سىيع(يئزعش ظىح عمةي ت ارعمنعث سأزلعرع تىض ذص آةتسة، صةرؤةردعض سعيا بول
ز   ىيع (دئثع ع  ) س ةن بوالتت ةص آةتك ذم تىض ز   . حوق ذنحعلعك دئثع ة ش ذبادا يةن ى(م ) يعنعس

  . ))2»آةلتىرسةآمذ
                                                 

 . رةلمعضةنئ يعل ظعلضعرع ياشعغان بولغاحقا دذنيادعكع دئثعزالرنعث سانع توغرعسعدا ظئنعق مةلذمات ب700 بذ تةصسعرنعث مذظةللعصع بذندعن )1(
  .  ـ ظايةت109 سىرة آةهف )2(
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ث ذنحعلعك”: اهللا تاظاالنع ةنع ش ةنلعك   “ ي ىيع دئض ز س ر دئثع ة بع ةقةت يةن أزعدعن ص ذ س ةن ب دئض
ةس   ان ظةم ةت قعلعنغ ة       . مةقس دعن يةن ىنحعلعك، ظان ة ش دعن يةن ىيع، ظان ز س ىنحعلعك دئثع ة ش ةلكع يةن ب

دعغ   ذالص آةلتىرعلع رع ظ ة بع دعن يةن ث آةينع ىنحعلعك دةص بعرعنع دذش أزدة تذتذلع ع، اهللا . انلعقع آ حىنك
  . تاظاالنعث ظايةتلعرعنعث ؤة سأزلعرعنعث حئكع يوقتذر

 دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذر، هئكم ةن غالعبت تىن،   اهللا هةقعقةت عدعن ظىس ة نةرس ةنع هةمم  ي
عث هأآمعضة   اهللا تاظاالن. اهللا ظعرادة قعلغان نةرسعنع هئح توسذص قالغذحع بولمايدذ         . آىحلىك ؤة غالعبتذر   

 قعلعش، شةرعظةت   مةخلذقاتنع يارعتعش، ظةمر. مايدذهئح مذخالعصةتحعلعك قعلغذحع ؤة قارشع حعققذحع بول     
  . بةلضعلةش قاتارلعق جعمع سأزلعرع ؤة ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر

)عشعثالر تعرعلدىرىل) ظألضةندعن آئيعن(سعلةرنعث يارعتعلعشعثالر، ) دةسلةصتة!) (ظع ظعنسانالر
 يةنع جعمع ظعنسانالرنع  بعر ظادةمنعث تعرعلدىرىلعشعضة ظوخشاشتذر،صةقةت بعر ظادةمنعث يارعتعلعشع

ادةمنع     ر ظ ةقةت بع بةتةن ص ة نعس ث قذدرعتعض دىرىش اهللا تاظاالنع ذالرنع تعرعل ع ظ ةت آىن ارعتعش، قعيام ي
  . ر اهللا تاظاالغا ظاساندذعبذالرنعث هةممعس. ياراتقانحعلعكال ظعشتذر

 دذ ـ دة، ظذ ؤذجذدقا     » ؤذجذدقا آةل «ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا ) يارعتعشنع(اهللا بعرةر شةيظعنع دةي
دذ اق  )1( )آئلع اقحع بولس ةيظعنع ياراتم رةر ش أزدذر،    ) بع ر س ةقةت بع ةمرعمعز ص ث ظ ذ(بعزنع أزنع ) ظ آ

دا   ث ظارعلعقع ذص ظاحقاننع دذ(يذم ةيظع يار  )2()ظورذنلعنع رةر ش ةنع اهللا بع رال    ي ةقةت بع ا، ص اقحع بولس اتم
ةآرارالش ؤة تةآعت قعلعش هاجةتسعزدذر     . قئتعم ظةمر قعلعدذ ـ دة، ظذ شةيظع ؤذجذتقا آئلعدذ      . ظةمرعنع ت

   ةر ظاستعدعن  ) (يةنع جعمع خااليعق  (ظاؤاز بعلةنال ظذالر    ) يةنع ظعسرافعلنعث سذر حئلعشع   (بعر سةيهة ) ي
  . ))3زئمعننعث ظىستعضة حعقعص قالعدذ

ةن ا أزلعرعنع (هللا هةقعقةت دعلعرعنعث س دذر، ) بةن اثالص تذرغذحع ةللعرعنع(ظ أرىص ) ظةم آ
اثالص، ظةمةللعرعنع آأرىص تذ             تذرغذحعدذر رذشع بعر ظادةمنعث     يةنع اهللا تاظاالنعث ظذالرنعث سأزلعرعنع ظ

ع يارعتعشقا بولغان     شذنداقال اهللا تاظاالنعث ظذالرن      . ظةمةلعنع آأرىص تذرغعنعغا ظوخشاشتذر   سأزعنع ظاثالص،   
) دةسلةصتة(سعلةرنعث !) ظع ظعنسانالر(. قذدرعتع صةقةت بعر ظادةمنع يارعتعش قذدرعتع بعلةن ظوخشاشتذر

عثالر،  يعن (يارعتعلعش ةندعن آئ رةر ) ظألض ع، بع ث يارعتعلعش ر ظادةمنع ةقةت بع عثالر ص تعرعلدذرىلعش
  . ظادةمنعث تعرعلدىرىلعشعضة ظوخشاشتذر

* * * * * * *  
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اينع  ةن ظ ىن بعل ىزعلعدعغانلعقعنع، آ ة آعرض دىزنع آئحعض ة ؤة آىن ع آىندىزض ةنعث آئحعن الل

) يةنع قعيامةت(هةر بعرع مذظةييةن مذددةت ) آىن بعلةن ظاينعث(بويسذندذرعدعغانلعقعنع آأرمةمسةن؟ 
بذ شذنعث  .29اللة سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر. سةير قعلعدذ) كعدةظأز صةلع(آعحة 

                                                 
  .  ـ ظايةت82 سىرة ياسعن )1(
  .  ـ ظايةت50 سىرة قةمةر )2(
  . ـ ظايةتلةر 14 ــــ 13 سىرة نازعظات )3(
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باتعلدذر، ) يةنع بذتلعرع(دذر، ظذالرنعث اللةنع قويذص ظعبادةت قعلغانلعرع )ظعاله(ظىحىنكع، اللة هةق 
  .30اللة ظالعيدذر، بىيىآتذر

   توغرعسعدا آعنع زعكعر قعلعش تاظاالنعث قذدرعتعنع ؤة بىيىآلىاهللا
 اهللا نعث آئحعنع آىندىزضة ؤة آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعدعغانلعقعنع يةنع آئحعدعن آىندىزضة 

از صةس     . زعراص، آئحة قعسقعرايدذ  ذشذنعث بعلةن آىندىز ظ   . ظئلعص بئرعدذ  آىندىز ناهايعتع    . لعدة بولذص  بذ ي
دذظذزع دعن آ. راي ة ظذزع   ظان الص آئح كة باش دىز آئمعيعش دذ، آىىن لعدة     راي ش صةس ذ قع قعرايدذ، ب دىز قعس ن

  . بولعدذ
 هةر بعرع مذظةييةن ) آىن بعلةن ظاينعث(آىن بعلةن ظاينع بويسذندذرذدعغانلعقعنع آأرمةمسةن؟
ةتنع آىن بعلةن ظاينعث بعرع      آعحة ظأز صةلعكعدة سةير قعلعدذ ) يةنع قعيامةت (مذددةت   بةزعلةر بذ ظاي

ةر قعيامةت آىنعضعحة دةصمذ تةصسعر قعلدع        حةآلعك نعشانغعحة سةير قعلدع دةص تة     . صسعر قعلدع ؤة بةزعل
  . هةر ظعككعسع توغرعدذر

انغعح  ةآلعك نعش ذزةر       ةح ان ظةب ةت قعلعنغ لعمدا رعؤاي ذخارع ؤة مذس ةهعه ب ة س ةن سأزض  دئض
االم      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عتعلعدذ، ص ل آأرس ةن دةلع ع بعل ذنعث هةدعس ذ ظةنه ذزةر «: رةزعيةلاله ع ظةب ! ظ

ةن؟آىنن دعغانلعقعنع بعلةمس ة بارع ث قةيةرض ورعدعد» ع ةن. ةص س دذ: م ةيغةمبعرع بعلع ذنعث ص ، اهللا ؤة ظ
دعم  ذ . دئ عزآع،         «: ظ ةك ـ شىبهعس نش رعص   ظةرش تعغا بئ ا (عث ظاس دذ  ) اهللا تاظاالغ ةجدة قعلع دعن . س ظان

ا حعقعشقا   (صةرؤةردعضارعدعن   ايتقعن    : ظعزنع سورايدذ، آىنضة    ) قايت ةنع مةغرعبتعن   (آةلضةن جايعثدعن ق ي
  . دئدع» دئيعلعدعغان ؤاقعت ظاز قالدع) عنقحعق

دذ  ةت قعلع ذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه ىن : ظعبنع ظةبذهات آ
دعغان( ذ تارتع ىن   ) س دذ، آ ةير قعلع عدا س ع ظةتراص أز ظوق ماندا ظ دىزع ظاس ايدذ، آىن ةلةآكة ظوخش حاقص

عدا ماثعدذ          ظولتذرغان حاغدا،     أز ظوقع ظةتراص  ظايمذ . شةرقتعن حعقعش ظىحىن آئحعسع زئمعننعث ظاستعدا ظ
  . ، دئدعقعلعدذآىنضة ظوخشاش سةير 

 ةؤةرداردذر ذق خ عثالردعن  تول علةرنعث قعلمعش ة  اهللا س ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي :  مذن
     دذ ص تذرع ةيظعلةرنع بعلع دعكع ش مان، زئمعن ةنكع، اهللا ظاس ع   ))1بعلمةمس ع اهللا جعم ذنعث مةنعس  ب

ة مذنداق دئضةن        . رظةهؤالعنع بعلعص تذرغذحعدذ     . شةيظعلةرنع ياراتقذحعدذ، دئضةنلعكتذر    اهللا : اهللا بذ هةقت
  . )2(ياراتتع) يةنع يةتتة قعلعص(يةتتة ظاسماننع ياراتتع، زئمعننعمذ ظاسمانالرغا ظوخشاش 

يةنع بذتلعرع(هللا نع قويذص ظعبادةت قعلغانلعرع بذ شذنعث ظىحىنكع، اهللا ظعالهتذر، ظذالرنعث ا (
 يةنع سعلةرنعث اهللا تاظاالنعث هةقعقعي مةؤجذت، هةق ظعاله ظعكةنلعكعنع، اهللا تاظاالدعن باشقا            باتعلدذر

اآعتلعرع سعلةرضة               هةممة نةرسعنعث باتعل ظعكةنلعكعنع ظعسصاتلعشعثالر ظىحىن اهللا تاظاالنعث دةلعل ـ ص
  . را بولدعهةقعقةتةن ظاشكا

ذر  قا نةرسعدعن بعهاجةتت دعن باش ةن ظأزع ا . اهللا هةقعقةت ةر نةرسة اهللا تاظاالغ ع، . دذرموهتاجه حىنك
دذر        ذنعث قذللعرع دذر، ظ ث مةخلذقاتع ة اهللا تاظاالنع ع نةرس دعكع جعم مانالردعكع ؤة زئمعن ذالردعن . ظاس ظ

عنع معدع   اغلعق نةرس عز زةررة ح ث ظعزنعس عمذ اهللا تاظاالنع ةس بعرةرس ادعر ظةم قا ق ىتكىل  . رلعتعش ةر ص ظةض
  . ؤعن يارعتعشقا توصالنغان تةقدعردعمذ، ظذنع ظةلؤةتتة يارعتالمايدذعظةهلع زئمعن بعر تال ح

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع70 سىرة هةج )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12 سىرة تاالق )2(
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 يةنع بذتلعرع(بذ شذنعث ظىحىنكع، اهللا ظعالهتذر، ظذالرنعث اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلغانلعرع (
 تاظاالدعن ظالعي هئحنةرسة يوقتذر، اهللا هةرقانداق نةرسعدعن      يةنع اهللااهللا ظالعيدذر، بىيىآتذر . باتعلدذر

ذ    ا بويس ة اهللا تاظاالغ ة نةرس ذر ؤة هةمم ث بىيىآلى. نغذحعدذربىيىآت تذرغاندا  اهللا تاظاالنع ة سئلعش آعض
  . ظةرزعمةستذر

* * * * * * *  
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ة  ةنعث سعلةرض أز (آأرمةمسةنكع، آئمعلةرنعث اهللا نعث مةرهةمعتع بعلةن دئثعزدا يىرىشع الل ظ

بذنعثدا هةر بعر سةؤر قعلغذحع، شىآىر . بعر قعسعم دةلعللعرعنع آأرسعتعشع ظىحىندذر ) قذدرعتعنعث
ةن(قعلغذحع  ىن هةقعقةت دة ظىح ار) حوث) (بةن رةت ب ذنالر ) زدادئثع( .31ظعب اغالردةك دولق ذالرنع ت ظ

) دئثعز خةتةرلعرعدعن(ظورعؤالغان حاغدا، ظذالر آامالع ظعخالس بعلةن اللةغا ظعلتعجا قعلعدذ، اللة ظذالرنع 
بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع . قذتذلدذرذص قذرذقلذققا حعقارغان حاغدا، ظذالرنعث بةزعسع توغرا يولدا بولعدذ 

  .32ظادةمال ظعنكار قعلعدذ) نئمةتلعرعدعن تانغاناللةنعث (صةقةت خعيانةتكار 
اال اهللا  ىن  تاظ ع ظىح ةن يىرىش ع بعل ةمعتع ؤة باشقذرذش أز مةره زدا ظ ةرنعث دئثع ة آئمعل ذ ظايةتت  ب

دذ  ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ ذندذرذص بةرض ع بويس ىح  . دئثعزن دعغان آ ةرنع آأتىرع ذدا آئمعل ةر اهللا س ظةض
  . ضةن بوالتتعياراتمعغان بولسا، آئمعلةر يىرمع

 بعر قعسعم دةلعللعرعنع آأرسعتعشع ظىحىندذر) ظأز قذدرعتعنعث(اهللا نعث سعلةرضة ، بذنعثدا
ذحع  ىآىر قعلغ ذحع، ش ةؤر قعلغ ر س ةر بع ةن (ه ىن هةقعقةت دة ظىح وث) (بةن ار ) ح رةت ب ةنع ظعب  ي

  .  بارقعيعنحعلعقالردا سةؤر قعلغذحع، آةثرعحعلعكتة شىآىر قعلغذحعالر ظىحىن ظعبرةت
)ظذالرنع تاغالردةك دولقذنالر ظورعؤالغان حاغدا) دئثعزدا بذلذتالردةك دولقذنالر  يةنع تاغالردةك ؤة

ان دا ظورعؤلغ دذ  حاغ ا قعلع ا ظعلتعج ةن اهللا غ الع ظعخالس بعل ذالر آام داق دئضةن ظ ة مذن ذ هةقت :  اهللا ب
      ةقةت     سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاصةتكة يولذققان حئغثالردا ظئسعثالرغ ا سعلةر حوقذنعؤاتقان مةبذدالر آةلمةي ص

ظذالر آئمعضة حعقعص    1( ()يةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اللةدعن باشقعغا ظعلتعجا قعلمايدذ       (اهللا ال آئلعدذ  
  . )2(حاغلعرعدا، اهللا غا آامالع ظعخالس بعلةن ظعلتعجا قعلعدذ) غةرق بولذشتعن قورققان(

 قذتذلدذرذص قذرذقلذققا حعقارغان حاغدا، ظذالرنعث بةزعسع )  دعندئثعز خةتةرلعرع(اهللا ظذالرنع
ةنعال   :  مذجاهعد بذ ظايةتنع   توغرا يولدا بولعدذ  اهللا . ، دةص تةصسعر قعلدع   آاصعر بولعدذ   ظذالرنعث بةزعسع ي

دذ      ة مذنداق دةي اال     (سةن قذرذقلذققا حعقارغان حاغدا     ئاهللا ظذالرنع ظامان ـ ظ     : تاظاال بذ هةقت ازا ـ ب دعن ق
  . )3(شئرعك آةلتىرعدذ) اهللا غا(ناضاهان ) قذتذلدذرغان اهللا نع ظذنتذص

                                                 
  .   ـ ظايةت67 سىرة ظعسرا )1(
  .  ـ ظايةت65 سىرة ظةنكةبذت )2(
  .  ـ ظايةت65 سىرة ظةنكةبذت )3(
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 ظادةمال ظعنكار قعلعدذ) اهللا نعث نئمةتلعرعدعن تانغان(بعزنث ظايةتلعرعمعزنع صةقةت خعيانةتكار 
ا، ظةهد      دة قعلس انال ظةه ادةم قاح داق ظ ةنع ظذن دذ ي عنع بذزع ذ  . عس ةث ظ ذ ظ ذر ب ان خعيانةتت ذ ظ . حعغا حعقق

  .  تانعدذ، ظذنعثغا شىآىر قعلمايدذ، ظةآسعحة ظذنع ظذنتذيدذدعننئمةتلةر
* * * * * * *  
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∩⊂⊂∪  
بذيرذقلعرعنع ظورذنالش، مةنظع قعلغان ظعشالردعن حةآلعنعش (صةرؤةردعضارعثالرغا ! ظع ظعنسانالر

ظةسقاتمايدذ، ظاتا بالعسعغا ) ظذ آىندة(تةقؤادارلعق قعلعثالر، شذنداق بعر آىندعن قورقذثالرآع، ) بعلةن
بالعمذ ظاتعسعغا ظةسقاتمايدذ، اللةنعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر، سعلةرنع هةرضعز دذنيا تعرعكحعلعكع 
ول  ةن مةغرذر قعلعشعغا ي ةنعث ظةصذسعنعث آةثلعكع بعل مةغرذر قعلمعسذن، شةيتاننعث سعلةرنع الل

  .33قويماثالر
  ىنعدعن قورقذشقا بذيرذش توغرعسعدا اهللا تاظاالغا تةقؤادارلعق قعلعشقا ؤة قعيامةت آ

اهالندذرعدذ     دعن ظاض ةت آىنع انالرنع قعيام ة ظعنس ذ ظايةتت ةقؤادارلعق   . اهللا ب ا ت ذالرنع اهللا تاظاالغ ظ
ص دذ    ،قعلع قا بذيرذي دعن قورقذش ةت آىنع االدعن ؤة قعيام دذرآع    . اهللا تاظ ر آىن ذنداق بع ع ش ةت آىن :  قعيام
 قاتمايدذ عغا ظةس ا بالعس ةنع ظظات ذ      ي عمذ، ب اقحع بولس عدا قعلم أزعنع ص ىن ظ ةر ظاتعسع بالعسع ظىح ةض

دذ  ذل قعلعنماي دعن قوب عمذ    . ظذنعث اقحع بولس عدا قعلم أزعنع ص ىن ظ ع ظىح ذ ظاتعس ذنداقال بالعم ذ ،ش  بذم
  . ظذنعثدعن قوبذل قعلعنمايدذ

دذ        ا تعر : ظاندعن اهللا ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعص مذنداق دةي عز دذني عكحعلعكع سعلةرنع هةرض
ذن ةغرذر قعلمعس ادعكع م ةنع دذني اخعرةت يذر  ي علةرنع ظ ةملعك س لةتتة قالدذرمعسذن خاتعرج دعن غةص . تع

شةيتاننعث سعلةرنع اهللا نعث ظةصذسعنعث آةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا يول قويماثالر .  
ة     ان ؤةدعل ذنعثغا يالغ دذ، ظ ةؤالدعنع مةغرذرالندذرع ادةم ظ ةن ظ ةيتان هةقعقةت دذش ذنع. رنع قعلع  ثغاظ

دذ   ال قعلدذرع ام خعي دذ    . خ عدارحعلعق قعاللماي ة ظعض ئح نةرسعض ذ ه ئكعن ظ اال    . ل ذددع اهللا تاظ ذ خ ةلكع ظ ب
. ؤةدعلةرنع بئرعدذ ؤة ظذالرنع خام خعيالغا سالعدذ          ) يالغان (شةيتان ظذالرغا     : مذنداق دئضةندةك بولعدذ   

ارزذالرنع آأ   ( مايدعغان ظ قا ظاش دة ظعش ةنع ظةمةل العدذ ي ة س اننعال ؤةدة   ) ثلعض ةقةت يالغ ذالرغا ص ةيتان ظ ش
  . ))1قعلعدذ

ذققان باالنع    : مذنداق دئضةن ظةلةيهعسساالمظذزةير : ؤةهب ظعبنع مذنةببةه مذنداق دةيدذ  قةؤمعم يول
ا       نعص دذظ ارعمغا يئلع احتع، صةرؤةردعض ذم ق ةيدع، ظذيق ئمعم آأص ذردذم، غ اتتعق قايغ دا ق ةن حئغعم آأرض

ا جعبرعظعل آةلدع   قعلدعم، ن  . اماز ظوقذدذم، روزا تذتتذم، مةن شذ يالؤذرذش بعلةن يعغالص تذرغان بعر ؤاقعتت
ذنعثغا   ةن ظ عددعقالر  : م ئهعتالر    (س ةيغةمبةرلةر ؤة ش ك ص ذقعرع دةرعجعلع ةنع ي ر ) ي ث روهلع ع نع

! عثدعن خةؤةر بةرضعن   كارالرغا، ظاتا ـ ظانعالرنعث روهلعرع صةرزةنتلةرضة شاصاظةت قعالالمدذ؟ ماثا بذن ضذناه

                                                 
  .  ـ ظايةت120 سىرة نعسا )1(
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. هأآىم حعقعرعلعدذ، صادعشاهلعق ظاشكارا بولعدذ  ظادعل شةك ـ شىبهعسعزآع، قعيامةتتة  : جعبرعظعل. دئدعم
دذ    ةت قعلعنماي قا رذخس رةر ظعش دة بع ذ آىن دذ   . ظ أز قعلماي ادةم س ذ ظ عز بعرم ث رذخسعتعس ذ . اهللا تاظاالنع ظ

ىن، ق      ع ظىح اال ظاتعس ىن، ب ع ظىح ا بالعس دة ظات ىن     آىن ايعنع ظىح ذل خوج ىن، ق ع ظىح داش قئرعندعش ئرعن
دذ دذ  . جازاالنماي أثىل بألمةي ادةم آ ر ظ قا بع ة باش ر ظادةمض دذ. بع ىن قايغذرماي ع ظىح ذنعثغا . قايغذس ظ

ة بعر ظعنسان ظىحىن            . هئحكعم ظعح ظاغرعتمايدذ   هةر قانداق ظادةم ظأزعضة ظعح ظاغرعتعدذ، بعر ظعنسان يةن
ةر   دذ، ه ا تارتعلماي دذ   جازاغ ةن بولع ع بعل أز غئم ادةم ظ ة    .  ظ ذناهع ظأزعض دذ، ض أزع يعغالي عنع ظ يعغعس

دذ،  ة ظااللماي رع ظىستعض قا بع ذناهعنع باش ذنعث ض دذ، ظ اؤاب بيىآلعنع ع . عردة دةص ج نع ظعبن ذ هةدعس ب
  . ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  
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دعغان ؤاقتع (قعيامةت  اهعدعدذر ) نعث بولع ةنعث دةرض ةن الل ة . توغرعسعدعكع بعلعم هةقعقةت الل
ياغدذرعدذ، بةححعداندعكعلةرنعث نئمة ) أزع بةلضعلعضةن ؤاقعتتا ؤة ظأزع بةلضعلعضةن جايغاظ(يامغذرنع 

اللة بعلعدذ، هئح ) يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بئجعرعممذ، آةمتىآمذ، بةختلعكمذ، بةختسعزمذ(ظعكةنلعكعنع 
دعغانلعقعنع  ةرنع قعلع ة نئمعل ادةم ظةت دعغانلعقعنع، ي (ظ ة ظعش بولع ذنعثغا نئم ةنع ظ ان -اخشع ي  يام

بعلمةيدذ، هئح ظادةم ظأزعنعث قةيةردة ظألعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ، ) ظعشالردعن نئمعلةرنع قعلعدعغانلعقعنع
) شةيظعلةرنعث ظعحكع ؤة تاشقع تةرةصلعرعدعن (بعلعص تذرغذحعدذر، ) صىتىن ظعشالرنع (اللة هةقعقةتةن 

  .34تولذق خةؤةرداردذر
   بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا صةقةت اهللا تاظاالنعثالغةيعبنع 

دع   ع اهللا ظأزعضة خاس قعل ذنعث ظعلمعن ذص، ظ ار بول ذحلعرع ب ةيبنعث ظاحق ذنع اهللا بعلدىرىشتعن . غ ظ
ادةم بعلمةيدذ       ةيغةمبةرمذ، اهللا           . بذرذن هئح ظ قعيامةتنعث قاحان بولعدعغان ؤاقتع توغرعسعدعكع بعلعمنع ص

  . ))1صةقةت ظأزع بةلضعلعضةن ؤاقعتتا مةيدانغا حعقعرعدذظذنع : تاظاالغا يئقعن صةرعشتعلةرمذ بعلمةيدذ
دذ  االال بعلع ةقةت اهللا تاظ عنع ص ة يئغعش ان، قةيةرض ذرنعث قاح ذنداقال يامغ ذرنع . ش ئكعن اهللا يامغ ل

دعن اهللا      ث مةخلذقاتلعرع تعلةر ؤة اهللا تاظاالنع ةل صةرعش ذرغا مذظةآك ذنع يامغ ا، ظ ةمرع قعلس قا ظ يئغعش
شذنداقال بةححعدانالردعكع اهللا يارعتعشنع ظعرادة قعلغان نةرسعنع اهللا تاظاالدعن                . علعدذ خالعغان آعشعلةر ب  

دذ    ادةم بعلمةي ئح ظ قا ه ةختلعكعنع       . باش اآع ب عز ي ع، بةختس اآع قعزلعقعن ذل ي ذنعث ظوغ ئكعن، اهللا ظ ل
ث     تعلةر ؤة اهللا تاظاالنع ظذل صةرعش ذنعثغا مةس دعن ظ دا، ظان ان حاغ ةمرع قعلغ نع ظ ان بةلضعلةش خالعغ

  . بةندعلعرع بعلعدذ
دذ          دعغانلعقعنع بعلمةي ةرنع قعلع ة نئمعل ىن ظةت اخعرةتلعكع ظىح ا ؤة ظ ادةم دذني ئح ظ ذنعثدةك ه . ش

 دذ دعغانلعقعنع بعلمةي ةردة ظألع ث قةي ادةم ظأزعنع ئح ظ ث   ه اآع اهللا تاظاالنع دا بولسذن ي أز يذرتلعرع  ظ
دا     ،زئمعنعدعكع باشقا بعر يذرتتا بولسذن     غةيبنعث خةزعنعلعرع اهللا   . هئح ظادةمنعث بعلعمع يوق       بذ توغرع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع187 سىرة ظةظراف )1(
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دذ   ةقةتال اهللا بعلع ذنع ص اهعدعدذر، ظ ث دةرض تة))1نع عنعث   هةدعس ةش نةرس ذ ب ذحلعرع « ب ةيبنعث ظاحق » غ
  . دةص ظاتالغانلعقع رعؤايةت قعلعندع

ةيغةمبةر ظةلةي       هعسساالمنعث  ظعمام ظةهمةد، بذرةيدعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، مةن ص
دعم ةقةت غالعب ؤة ظذل «: مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلع ذنع ص ار، ظ دذ ذبةش ظعش ب ةت غ اهللا ال بعلع قعيام

اهعدعدذر ) نعث بولعدعغان ؤاقتع ( ةن اهللا نعث دةرض أزع (اهللا يامغذرنع . توغرعسعدعكع بعلعم هةقعقةت ظ
ة ظعكةنلعكعنع بة. ياغدذرعدذ) بةلضعلعضةن ؤاقعتتا ؤة ظأزع بةلضعلعضةن جايغا  ةرنعث نئم ححعداندعكعل

دذ ) يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بعرجعرعممذ آةمتىآمذ، بةختلعكمذ، بةختسعزمذ ( ة . اهللا بعلع ادةم ظةت هئح ظ
دعغانلعقعنع  ةرنع قعلع دعغانلعقعنع، ياخشع(نئمعل ة ظعش بولع ذنعثغا نئم ةنع ظ ان ظعشالردعن -ي  يام
دعغانلعقعنع ةرنع قعلع دذ)نئمعل ئح.  بعلمةي دذ ه دعغانلعقعنع بعلمةي ةردة ظألع ث قةي ادةم ظأزعنع اهللا .  ظ

تولذق ) شةيظعلةرنعث ظعحكع ؤة تاشقع تةرةصلعرعدعن(بعلعص تذرغذحعدذر، ) صىتىن ظعشالرنع(هةقعقةتةن 
  . »خةؤةرداردذر

داق        االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذلاله ظعبن ةد ظاب ام ظةهم ظعم
ةقةت اهللا ال بعلعدذ       «: ةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  دئض نعث (قعيامةت  غةيبنعث ظاحقذحلعرع بةشتذر، ظذنع ص

ع  دعغان ؤاقت اهعدعدذر ) بولع ث دةرض ةن اهللا نع م هةقعقةت عدعكع بعلع ذرنع . توغرعس أزع (اهللا يامغ ظ
ةرنعث . ياغدذرعدذ) بةلضعلعضةن ؤاقعتتا ؤة ظأزع بةلضعلعضةن جايغا  ة ظعكةنلعكعنع بةححعداندعكعل نئم

دذ ) يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بعرجعرعممذ آةمتىآمذ، بةختلعكمذ، بةختسعزمذ ( ة . اهللا بعلع ادةم ظةت هئح ظ
دعغانلعقعنع  ةرنع قعلع دعغانلعقعنع، ياخشع(نئمعل ة ظعش بولع ذنعثغا نئم ةنع ظ ان ظعشالردعن -ي  يام
دعغانلعقعنع ةرنع قعلع دذ)نئمعل ث قة .  بعلمةي ادةم ظأزعنع ئح ظ دذ ه دعغانلعقعنع بعلمةي ةردة ظألع اهللا . ي

تولذق ) شةيظعلةرنعث ظعحكع ؤة تاشقع تةرةصلعرعدعن(بعلعص تذرغذحعدذر، ) صىتىن ظعشالرنع(هةقعقةتةن 
  . »خةؤةرداردذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق                  ة ظابدذلاله ظعبنع ظأمةردعن ص ظعمام بذخارع تةصسعر بابعدا يةن
قعيامةت : ظاندعن ظذ بذ ظايةتنع ظوقذدع  ،»غةيبنعث ظاحقذحلعرع بةشتذر «:  قعلعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت 

اهعدعدذر ) نعث بولعدعغان ؤاقتع ( ةن اهللا نعث دةرض أزع (اهللا يامغذرنع . توغرعسعدعكع بعلعم هةقعقةت ظ
ة ظعكةنلع . ياغدذرعدذ) بةلضعلعضةن ؤاقعتتا ؤة ظأزع بةلضعلعضةن جايغا  ةرنعث نئم كعنع بةححعداندعكعل

  . اهللا بعلعدذ) يةنع ظوغذلمذ، قعزمذ، بعرجعرعممذ آةمتىآمذ، بةختلعكمذ، بةختسعزمذ(
ةيغةمبةر  : قعلعدذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت       ظةبذظعمام بذخارع،    ص

ذراتتع ظةلةيهعسساالم  ذنعث يئن . بعر آىنع آعشعلةر ظارعسعدا ت ادةم ظ عغا آئلعص، ظع اهللا توساتتعنال بعر ظ
ةيغةمبعرع  ث ص ورعدع   ! نع ة؟ دةص س ةن نئم ان دئض االم «. ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث  : ص ا، اهللا نع اهللا تاظاالغ

ةت         عث ؤة قعيام قا ظعشعنعش ذالقات بولذش ا م ة، اهللا تاظاالغ ا، صةيغةمبةرلعرعض ة، آعتابلعرعغ صةرعشتعلعرعض
ظعسالم دئضةن نئمة؟   ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : ذ ظادةم ظ.  دةص جاؤاب بةردع   »آىنعضة ظعشعنعشعث ظعماندذر  

دع االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عث اهللا غ اهللا«: ص ادةت قعلعش ا ظعب ئرعك  تاظاالغ عنع ش ئح نةرس ا ه
عث           عنع تذتعش ث روزعس عث ؤة رامعزاننع ادا قعلعش اتنع ظ ةرز زاآ ذث، ص از ظوقذش لعكعث، نام آةلتىرمةس

المدذر دع»ظعس ادةم .  دئ ذ ظ ةيغةمبعرع ظ: ظ ث ص ان ! ع اهللا نع علعق (ظئهس ةنع ياخش دع ) ي ة؟ دئ ةن نئم . دئض
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عث   «: ص ادةت قعلعش دةك ظعب أرىص تذرغان ع آ ةن اهللا ن ويا س ا ض ةن اهللا تاظاالغ س

ادةم .  دئدع»ظةضةر سةن اهللا تاظاالنع آأرمعسةثمذ، اهللا سئنع هةقعقةتةن آأرىص تذرعدذ   . ظئهساندذر  ظع : ظذ ظ
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59 سىرة ظةنظام )1(
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ةيغةمبعرع ث ص دع ! اهللا نع دذ؟ دئ ان بولع ةت قاح االم . قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان  «: ص ةتنعث قاح قعيام
ةس  ك ظةم ورعغذحعدعن بعلعملع وظال س ورالغذحع س دعن س ةتنعث  . بولعدعغانلعقع اثا قعيام ةن س ئكعن م ل

ةن أزلةص بئرةلةيم دعن س ا : ظاالمةتلعرع ايعنعنع تذغس دةك خوج انكع دئ زع (قاح ةنع قع عنع ي ظانعس
قاحانعكع،  . ، مانا بذ قعيامةتنعث ظاالمةتلعرعدعندذر   )باشقذرعدعغان ؤة خعزمعتعضة سالعدعغان زامان آةلسة     

االث تأش  اق، ي ارا قورساق، بعلعمعسز (ياالثظاي يعم تئصعص آئيةلمعضةن، ق ةنع ظذحعسعغا آع آعشعلةر ) ي
ةتنعث ظاالمةتلعرعد      ذ قعيام ا ب ا، مان لعق بولس انالرغا باش دذرظعنس ار  . عن ش ب ةش ظع ةقةت اهللا ال  . ب ذنع ص ظ

دذ اهعدعدذر : بعلع ةن اهللا نعث دةرض م هةقعقةت ةت توغرعسعدعكع بعلع دذ. قعيام ذرنع ياغدذرع . اهللا يامغ
ةيغةمبةر  .  دئدع»بةححعداندعكعلةرنعث نئمة ظعكةنلعكعنع اهللا بعلعدذ  ظاندعن ظذ ظادةم قايتعص آةتتع، ص

االم ا «: ظةلةيهعسس ذنع يئنعمغ ثالر ظ ذرذص آئلع دع»  قايت ذص   . دئ ةآحع بول ذرذص آةلم ذنع قايت اهابعالر ظ س
عمذ ان بولس دعن حعقق ذنع ،ظارقع راق ظ العمعدع بع االم. تاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذر، ظ«: ص ذ جعبرعظعل

دع   ىن آةل عتعش ظىح ع ظأض ذالرنعث دعنعن انالرغا ظ دع» ظعنس ةت  . دئ لعممذ رعؤاي ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب
  . قعلغان
ح ظادةم ظأزعنعث قةيةردة ظألعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ هئ ةزع نةرسعلةرنع   :  قةتادة مذنداق دةيدذ ب

ئقعن تذرعدعغان مةرتعؤعسع يذقعرع صةرعشتعنعمذ          شذ نةرسعلةردعن   .  ظأزعضة خاس قعلدع   اهللا  ، اهللا تاظاالغا ي
  . ظعنسانالرغا ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرنعمذ خةؤةردار قعلمعدع

 ةت ث ب(قعيام ع نع دعغان ؤاقت اهعدعدذر ) ولع ث دةرض ةن اهللا نع م هةقعقةت عدعكع بعلع  توغرعس
اآع قايسع                  دا، قايسع آئحعدة ي اآع قايسع ظاي ظعنسانالردعن بعرمذ ظادةم قعيامةتنعث قاحان، قايسع يعلدا ي

  . آىندىزدة قايعم بولعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ
 ذرنع أزع بة (اهللا يامغ ا ؤة ظ ةن ؤاقعتت أزع بةلضعلعض اظ ةن جايغ دذ) لضعلعض ةنع اهللا ياغدذرع  ي

اآع آىندىزدعمذ بذنع            تاظاالدعن باشقا هئحكعم يامغذرنعث قاحان ياغعدعغانلعقعنع، يةنع آئحعدة ياغامدذ ي
  . بعلمةيدذ
 ةنلعكعنع ة ظعك ةرنعث نئم ذ، (بةححعداندعكعل ذ، قعزم ةنع ظوغذلم ذ،  ي ذ، آةمتىآم بئجعرعمم

، قعزعلمذ، )1( هئحكعم بةححعداندعكع نةرسعلةرنع، ظوغذلمذ، قعزمذدذاللة بعلع) بةختلعكمذ، بةختسعزمذ
  .  بعلمةيدذعغانلعقعنعقارعمذ، ظذ آةلضىسعدة قانداق ظةهؤالدا بولعد

 ـ يةنع ظذنعثغا نئمة ظعش بولعدعغانلعقعنع، ياخشع(هئح ظادةم ظةتة نئمعلةرنع قعلعدعغانلعقعنع 
دعغانلعق ةرنع قعلع ان ظعشالردعن نئمعل دذ) عنعيام اآع يامان ظعش  بعلمةي ةنع ياخشع ظعش قعالمدذ ي ي

! سةن قاحان ظألىشعثنع بعلمةيسةن، ظةتة ظألىص قاالمسةن تئخع  !  بذنع بعلمةيدذ؟ ظع ظادةم ظةؤالدع     ،قعالمدذ
  . سةن بذنع بعلمةيسةن. ظةتة ساثا مذسعبةت يئتعشعمذ مذمكعن

يدذهئح ظادةم ظأزعنعث قةيةردة ظألعدعغانلعقعنع بعلمة ظعنسانالردعن هئح ظادةم ظألضةندة ظأزعنعث 
دذ  دعغانلعقعنع بعلمةي دة ياتع اآع   . زئمعننعث قةيعرع ذ ي ذ، تىزلةثلعكتعم اآع قذرذقلذقتعم ذ ي ةنع دئثعزدعم ي

  . تاغدعمذ قةيةردة ياتعدعغانلعقعنع بعلمةيدذ
ةن  داق دئيعلض تة مذن ر هةدعس ةبزع روه : بع دا ق رةر زئمعن دعنع بع رةر بةن رادة اهللا بع نع ظع  قعلعش

ذم   رةر هاجةت ظىحىن حوق ا بع ذ زئمعنغ ذنع ظ اجقعلسا، ظ دذموهت ةرانع .  قعلعص قويع ام ظةبذقاسعم تةب ظعم
دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذلعدا ص دتعن ظذس ع زةي امة ظعبن : ظذس

                                                 
ز ظو       )1( ث، قع ازعرقع هامعلعنع ا هامعل   غ  ـ ه ذش بولس نوز قوي ةرقلةندىرىص دعظاض دذ   ة ذللعقعنع ص قاندا بولع ايلعقتعن ظاش ةش ظ ةردعكع   . ب ذ ي ئكعن ب ل

  . بعلةلمةسلعك جان آعرضىزىلىشنعث ظالدعدعكع هالةتنع آأرسعتعدذ
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ألىمعنع بعرةر زئمعندا بةلضعلعضةن          « بولسا، ظذنع ظذ زئمعنغا بعرةر هاجةت ظىحىن        اهللا بعرةر بةندعنعث ظ
   .» قعلعص قويعدذموهتاجحوقذم 

تع      عرع ظاخعرالش ث تةصس ىرة لوقمانع ةن س ذنعث بعل ةرنعث    . ش انا ظالةمل ة ؤة هةمدذس ع مةدهعي جعم
   .صةرؤةردعضارع اهللا تاظاالغا خاستذر
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  بذ سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا 
  

ةت قعلعدذ    رةزرة هذرةيظةبذظعمام بذخارع    ةيغةمبةر : عيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ص
بذ هةدعسنع ظعمام    .  ظعنسان سىرعسعنع ظوقذيتتع    ؤة  نامعزعدا سةجدة  تظةلةيهعسساالم جىمة آىنلعرع بامدا   

  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
د ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ةد ج ام ظةهم ةيغةمبةر : ذظعم ص

  . ظةلةيهعسساالم سىرة سةجدة بعلةن سىرة مىلكنع ظوقذمعغعحة ظذخلعمايتتع
ijk  

 $Ο !9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb> §‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ ôΘ r& šχθä9θà) tƒ çµ1u yIøù$# 4 ö≅ t/ uθ èδ 

‘,ys ø9 $# ÏΒ y7 În/ §‘ u‘ É‹Ζ çFÏ9 $YΒ öθ s% !$ ¨Β Νßγ9 s?r&  ÏiΒ 9ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ y7 Ï= ö6s% öΝ ßγ̄= yè s9 šχρß‰tG ÷κ u‰ ∩⊂∪  
  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

نعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل )يةنع قذرظان(آعتاب ) بذ (.1ظةلعف، الم، معم
هةرضعز ظذنداق . دةيدذ» ممةت ظذنع ظأزع توقذدعمذهة«:  مذشرعكالر.2قعلعنغانلعقعدا هئح شةك يوقتذر

ظةمةس، بةلكع ظذ سةندعن ظعلضعرع هئحقانداق بعر صةيغةمبةر آةلمعضةن بعر قةؤمنع هعدايةت تاصسذن 
  .3دةص، ظذالرنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةتتذر

  كع توغرعسعدا قذرظاننعث شةآسعز اهللا نعث آعتابع ظعكةنلع
ةن      أزلةص ظأتك عدا س ةرةنعث بئش ىرة بةق دة س لعرع هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع دذقظ .  ظع

  . رارلعمايمعزشذثا بذ يةردة قايتا تةآ
)نعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقعدا شةك ) يةنع قذرظان(آعتاب ) بذ
ذر ث اهللا يوقت ذ آعتابنع ةنع ب ذر           ي ىبهة يوقت ةك ـ ش ئح ش دا ه ل قعلعنعدعغانلعقع عدعن نازع اال تةرعص .  تاظ

دذ       ةد «: مذشرعكالر : ظاندعن اهللا مذشرعكالردعن خةؤةر قعلعص مذنداق دةي أزع مذهةمم ذنع ظ ذ  ظ » عد توق
  .  يةنع مذهةممةد ظذنع ظأزع ظويدذرذص توقذص حعقتع، دةيدذدةيدذ
 ر هةرضعز ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذ سةندعن ةيغةمبةر آةلمعضةن بع ظعلضعرع هئحقانداق بعر ص

ظذالرنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن،  ظذالرنع هةقعقةتكة ظةضةشسذن دةص  يةنعقةؤمنع هعدايةت تاصسذن دةص
   صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةتتذر

* * * * * * *  

 ظايةت  30      سىرة  سةجدة                             مةآكعدة نازعل بولغان  



  
  
  
  

 

 634                                                                                                  ةسىرة سةجد ـ 32
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
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ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩∉∪  
اللة ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظالتة آىندة ياراتتع، ظاندعن ظةرش 

اق ظعضة يوق، شاصاظةت سعلةرضة اللةدعن باشقا هئحقاند. قارار ظالدع) ظأزعضة اليعق رةؤعشتة(ظىستعدة 
ة ظاسماندعن زئمعنغعحة بولغان .4)ظعمان ظئيتمامسعلةر؟ (صعكعر قعلعص ) بذنع(قعلغذحعمذ يوق   الل

ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعص تذرعدذ، ظاندعن ظذ ظعشالر ظذزذنلذقع سعلةر ساناؤاتقان معث ) مةخلذقاتعنعث(
اهعغا ظأرلة  ةنعث دةرض دة الل ر آىن دعغان بع دةك آئلع دذيعل ذ .5ي ة( ظ كارعنع ) الل ذرذننع ؤة ظاش يوش

  .6ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة. (بعلضىحعدذر، غالعبتذر
  اهللا تاظاالنعث آاظعناتنع ياراتقذحع ؤة ظعدارة قعلغذحع زات ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

دذ   ةؤةر قعلع دعن خ ةيظعلةرنعث ياراتقذحعسع ظعكةنلعكع ة ظأزعنعث ش ذ ظايةتت مانالرنع، ا. اهللا ب هللا ظاس
اراتتع        ة آىندة ي ظاندعن ظةرش ظىستعدة ظأزعضة اليعق      . زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظالت

  . بذ توغرذلذق يذقعرعدا سأزلةص ظأتكةن ظعدذق. رةؤعشتة قارار ظالدع
شاصاظةت قعلغذحعمذ يوق. سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح قانداق ظعضة يوقةممة قعيعن  يةنع اهللا ه

عدذر الرنعث ظعضعس دذر. ظعش عنع ياراتقذحع ة نةرس دذر. هةمم دارة قعلغذحع عنع ظع ة نةرس ة . هةمم هةمم
ادعردذر داق ظعضة يوق. نةرسعضة ق اهللا ظعزنع بةرضةن آعشعدعن باشقا . ظعنسانالرغا اهللا دعن باشقا هئحقان

  . شاصاظةت قعلغذحعمذ يوق
)ذنع ص ) ب عكعر قعلع ع (ص ان ظئيتمامس ذحعالر   )لةر؟ظعم قعغا حوقذنغ االدعن باش ع اهللا تاظ اهللا ! ظ

ةؤةآكىل قعلغذحعالر        ة ظويالنمامسعلةر؟ اهللا هةممة نةرسعدعن ظالعيدذر،           ! تاظاالدعن باشقا بعرعضة ت بذ هةقت
اآتذر           . ظذلذغدذر اراؤعرع بولذشتعن ص اآع ب اهللا . اهللا ظأزعنعث ظوخشعشع، شئرعكع، ياردةمحعسع، تةثدعشع ي
االدعن ذر  تاظ ذد يوقت ئح مةب قا ه ذر   .  باش ارمذ يوقت ئح صةرؤةردعض ةك ه االدعن بأل ذالر  . اهللا تاظ ىن ب ة ظىح نئم

  هةققعدة ظويلعنعص باقمايسعلةر؟ 
 ظعشلعرعنع ظعدارة قعلعص تذرعدذ، ظاندعن ظذ ) مةخلذقاتعنعث(اللة ظاسماندعن زئمعنغعحة بولغان

 يةنع اهللا نعث ظةمرع ظةث يذقعرع لعدعغان بعر آىندةظعشالر ظذزذنلذقع سعلةر ساناؤاتقان معث يعلدةك آئ
دذ   ذص تذرع ات زئمعننعث ظةث حئتعغعحعلعك ظعجرا بول ةتتعنعحع ق ةؤةت ظاسماندعن ي ة . ق ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

دذ  داق دةي اراتتع  : مذن ماننع ي ة ظاس اش  . اهللا يةتت مانالرغا ظوخش ذ ظاس ص  (زئمعننعم ة قعلع ةنع يةتت ) ي
  . ))1ظةمرع ظذالرنعث ظارعسعدا جارع بولذص تذرعدذاهللا نعث . ياراتتع

                                                 
  . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية12 سىرة تةالق )1(
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معنعنعث   ا ظاس ةر دذني ماننعث (ظةمةلل ةؤةت ظاس ع ق ةنع بعرعنح ةر          ) ي ة ـ ظةمالل تعدعكع نام ظىس
دذ  ة ظأرلةي دعغان دةصتةرض ة   . يئزعلع دعكع مذساص ث ظارعلعقع ةن زئمعننع مان بعل دذر 500ظاس ق يول .  يعللع

  . يولدذر يعللعق 500ظاسماننعث قئلعنلعقعمذ 
دذ  داق دةي اك مذن ةتادة ؤة زةهه د، ق  يعل، ظاسمانغا ظأرلةشكة 500ظاسماندعن حىشىشكة : مذجاهع

  . مذص ظاحقذحة باسعدذذ صةرعشتعلةر بذ مذساصعنع آأزنع يلئكعن.  يعل آئتعدذ500
 ذ ىحعدذر ) اهللا(ظ كارعنع بعلض ذرذننع ؤة ظاش دذر    يوش دارة قعلغذحع الرنع ظع ذ ظعش ةنع اهللا ب .  ي

دذر  ب أرىص تذرغذحع لعرعنع آ دعلعرعنعث قعلمعش ذ،   . ةن ةرنعث آاتتعلعرعم اهعغا ظةمةلل ث دةرض اهللا تاظاالنع
  . ظةرزعمةسلعرعمذ، آعحعكعمذ، حوثعمذ ظأرلةيدذ

ذر     ةس ؤة غالعبت ىك، يئثعلم عدعن آىحل ة نةرس ا     . اهللا هةمم انالر اهللا تاظاالغ ةر ؤة ظعنس ع بةندعل جعم
قةت قعلغذحعدذر     اهللا مأمعن ب   . ظعتاظةت قعلعدذ   . تلعك سىصعتع بعلةن غالعبتذر   مة اهللا مةرهة . ةندعلعرعضة شةص

قةتلعكتذر  ةن شةص عتع بعل ذر . غالعب سىص ة يةتكةنلعكت ذق آامالةتك ذ تول ا ب ةن،  . مان ةت بعل ة مةرهةم غةلعب
عدذر    ةن بعرض ة بعل ةت غةلعب ةس اهللا. مةرهةم دعن ظةم ةلكع  ظاجعزلعقع قةت    ب دعن شةص الع مةرهةمعتع آام

  . غذحعدذرقعل
* * * * * * *  

 ü“ Ï%©! $# z |¡ôm r& ¨≅ ä. > ó x« … çµs) n= yz ( r&y‰ t/ uρ t,ù= yz Ç≈ |¡Σ M}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ …ã& s# ó¡nΣ ÏΒ 7' s#≈n= ß™ 

ÏiΒ & !$̈Β &Îγ ¨Β ∩∇∪ ¢ΟèO çµ1§θy™ y‡ x tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ Ïµ Ïmρ•‘ ( Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# u≈ |Áö/ F{$# uρ nο y‰ Ï↔ øùF{$# uρ 4 

Wξ‹ Ï= s% $̈Β šχρãà6 ô±n@ ∩∪  
ق  عنع حعرايلع ة نةرس ذ هةمم دا (ظ عق، جايع ة مذؤاص ةنع هئكمعتعض اراتتع) ي تة . ي دةسلةص

اننع  االمنع (ظعنس ادةم ظةلةيهعسس ع ظ انالرنعث ظاتعس ةنع ظعنس اراتتع) ي دعن ي دعن .7الي  ظان
ةؤهعرع  ذنعث ج ةس س لعنع ظةرزعم ذنعث نةس ةنع (ظ ةنع م ا )ي ن ي ذنع راؤذرذس .8راتتعدع دعن ظ  ظان

ىزدع  ع آعرض ذص روهن ة مةنس ذنعثغا ظأزعض ارعتعص، ظ ىزدع(ي اننع آعرض ةنع ج علةر ). ي ة س يةن
  .9ظىحىن قذالقالرنع، آأزلةرنع ؤة يىرةآلةرنع ياراتتع، سعلةر ظاز شىآىر قعلعسعلةر

  اهللا تاظاالنعث ظعنساننع باسقذحمذ باسقذح يارعتعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ة،   ذ ظايةتت اال ب ةؤةر     اهللا تاظ دعن خ ةل ياراتقانلعقع ذختا ؤة مذآةمم ق، ص ةيظعلةرنع حعرايلع ارلعق ش  ب

انلعقعنع           . بئرعدذ اهللا تاظاال ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقانلعقعنع تعلغا ظالغاندعن آئيعن ظعنساننع ياراتق
دع داق دئ الص مذن قا باش ا ظئلعش اننع : تعلغ تة ظعنس ةنع (دةسلةص ادةم ي ع ظ انالرنعث ظاتعس ظعنس

دعن ) يةنع مةنعي( ظاندعن ظذنعث نةسلعنع ظةرزعمةس سذنعث جةؤهعرع .اليدعن ياراتتع) ظةلةيهعسساالمنع
ةرنعث ظ       ياراتتع ةنع ظذالرنع ظ مذرتقعسع بعلةن ظايالنعث قوؤذرغذسع ظارعسعدعن حعقعدعغان مةنعيدعن            و ي

  . نةسعل قالدذرذدعغان قعلعص ياراتتع
ظذنع راؤرذس يارعتعص ظاندعن         قامةتلعك  ، يةنع ظادةمنع تذصراقتعن ياراتقان حاغدا، ظذنع راؤرذس 

يةنة سعلةر ظىحىن ). يةنع جان آعرضىزدع(ظذنعثغا ظأزعضة مةنسذص روهعنع آعرضىزدع  ،قعلعص يارعتعص
اراتتع  از شىآىر قعلعسعلةر ،قذالقالرنع، آأزلةرنع ؤة يىرةآلةرنع ي ةنع غالعب   سعلةر ظ  ؤة بىيىك اهللا   ي
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ةختلعك آعشع ظذ نةرسعلةرنع           از شىآىر قعلعسعلةر، ب سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن بذ نةرسعلةر ظىحىن ظ
  . غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعنعث تاظةت ـ ظعبادعتع ظىحىن ظعشلةتكةن آعشعدذر

* * * * * * *  
 (# ûθä9$s% uρ # sŒÏr& $ uΖù= n= |Ê ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ ¯ΡÏ r& ’Å∀ s9 9,ù= yz ¤‰ƒÏ‰ y` 4 ö≅ t/ Ν èδ Ï !$s) Ï= Î/ öΝÎκ Íh5u‘ tβρãÏ≈ x. ∩⊇⊃∪ * ö≅ è% 
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ذالر يعن «: ظ دعن آئ تعدا يوقالغان ةر ظاس دعن (ي ايلعنعص آةتكةن عغا ظ أردة توص ةنع ض ي

يعن تال قايت ) آئ دذق؟راس نع » ا يارعتعالم ذالقات بولذش ارعغا م ذالر صةرؤةردعض ةلكع ظ دذ، ب دةي
ذحعالردذر  ار قعلغ ع، .10ظعنك علةرنعث « ظئيتقعنك قا (س ع ظئلعش ان ) جئنعثالرن ةل قعلعنغ مذظةآك

اهعغا  ارعثالرنعث دةرض دعن صةرؤةردعض دذ، ظان ع ظالع علةرنعث جئنعثالرن تة س صةرعش
  .11»قايتذرذلعسعلةر

   يعراق سانعغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا قعيامةتنع
ة،   ذ ظايةتت اال ب انعغانلعقعدعن      اهللا تاظ راق س دعغانلعقعنع يع ايعم بولع ةتنعث ق رعكالرنعث قعيام  مذش

دذ  ةؤةر بئرع دذ   . خ داق دةي ذالر مذن ع، ظ يعن : حىنك دعن آئ تعدا يوقالغان ةر ظاس ةدةنلعرعمعز   ي ةنع ب  ي
راققا ظارعلعش تعلعص، تذص يعن  تع دعن آئ ذص آةتكةن وق بول دذق؟عص ي ا يارعتعالم تال قايت ة راس ةنع ظةن  ي

انايدذ  راق س ذنع يع ذالر ب دذق؟ ظ ة يانام ات هالعتعمعزض لعدعكع هاي ز ظةس يعن بع ذهالةتتعن آئ ا . ش قايت
ار قعلغان   . يارعتعش ظذالرنعث ظاجعز ظعقتعدارغا نعسبةتةن يعراقتذر    زات بعراق ظذالرنع دةسلةصتة يوقلعقتعن ب
  . اهللا تاظاالنعث قذدرعتعضة نعسبةتةن هئح نةرسة ظةمةستذر

دذ ـ دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ         . اهللا بعرةر شةيظعنع يارعتعشنع ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا ؤذجذتقا آةل دةي
  . بةلكع ظذالر صةرؤةردعضارعغا مذالقات بولذشنع ظعنكار قعلغذحعالردذر: شذثا اهللا تاظاال  مذنداق دةيدذ

عظئ علةرنعث «: يتقعنك قا(س ع ظئلعش ةل ) جئنعثالرن علةرنعث مذظةآك تة س ان صةرعش قعلعنغ
دذ  ع ظالع ذ مةن جئنعثالرن ةتتعن ش ذ ظاي تعلةرنعث  ة ب تة، صةرعش ذحع صةرعش ان ظالغ دذآع، ج ذم بولع  مةل

  . ظعحعدعن مذظةييةن بعر شةخستذر
ص ظأت     ان قعلع عرعدة باي ث تةصس ىرة ظعبراهعمنع ةرانعث هةدعىلضس ذننع   ةن ب ذ مةزم عدعنمذ ب س

ةزراظعل دةص        :قةتادة ؤة بعر قانحة آعشعلةر بةزع ظةسةرلةردة      . آأرىؤالغعلع بولعدذ   جان ظالغذحع صةرعشتة ظ
. ظةزراظعلنعث ياردةمحعلعرع باردذر، دةص رعؤايةت قعلدع  . ظاتالغان صةرعشتعدذر دةيدذ، بذ مةشهذر رعؤايةتتذر     

ةت قعلعنغ    داق دةص رعؤاي تة مذن ر هةدعس ع    :انبع ةر قايس ةدةننعث ه اننع ب اردةمحعلعرع ج ةزراظعلنعث ي  ظ
  . جان هةلقذمغا يةتكةن حاغدا، ظذنع جان ظالغذحع صةرعشتة ظالعدذ. جايلعرعدعن تارتعص حعقعرعدذ

دذ  داق دةي د مذن قا ظوخشاش قعلعص    : مذجاهع ذندذرذص داس ة بويس ذحع صةرعشتعض ان ظالغ ع ج زئمعنن
  . ا جان ظالغذحع صةرعشتة شذ حاغدا جاننع ظالعدذبةرضةن بولذص، اهللا قاحان خالعس

 علةر اهعغا قايتذرذلعس ارعثالرنعث دةرض دعن صةرؤةردعض ات ؤة  ظان ة مذآاص ةنع سعلةرض  ي
ارعثالرنعث   دة صةرؤةردعض ذرغان آىن ةبرعلعرعثالردعن ت ة ق ىن، قعيامةتت ع ظىح ازا بئرعلعش ج

  . دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر
* * * * * * *  
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ذرغانلعقع  اهعدا باشلعرعنع ساثضعلعتعص ت نع ظةضةر سةن ضذناهكارالرنعث صةرؤةردعضارعنعث دةرض

! صةرؤةردعضارعمعز«: ، ظذالر ظئيتعدذ)ظةلؤةتتة قورقذنحلذق هالةتنع آأرضةن بوالتتعث(آأرعدعغان بولساث 
قايتذرغعن، بعز ) دذنياغا(بعزنع ياخشع ظةمةل قعلعش ظىحىن . آأردذق، ظاثلعدذق) ظعشنعث هةقعقعتعنع(
دع ( ةن ) ظةم ة (هةقعقةت ةق ظعكةنلعكعض ث ه ئنعث ؤةدةثنع ىحعلةر ) س ز .12»معزظعشةنض ةر بع  ظةض

ضذناهكارالرنع ظازاب قعلعشتعن (خالعساق، هةر بعر آعشعضة ظةلؤةتتة هعدايةت بئرةتتذق، لئكعن مئنعث 
ةتتع ) ظعبارةت ئكعص آ نالر ؤة ظعنسانالر . هأآمعم ب ذم جع ذناهكارلعرع (مةن حوق ذالرنعث ض ةنع ظ  –) ي

ةن  ةمنع تولدذرعم ةن جةهةنن ع بعل ةهلع دوزاخ (.13هةممعس دذ ظ ا ظئيتعلع دعكع «) ق ذ آىن مذش
ازابنع (ظذحرعشعشعثالرنع ظذنتذص قالغانلعقعثالر ظىحىن  ذ خورلعغذحع ظ ةن ) ب ثالر، بعز هةقعقةت تئتع

  .14»سعلةرنع ظذنتذدذق، قعلمعشعثالر تىصةيلعدعن مةثضىلىك ظازابنع تئتعثالر
  مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنعدعكع يامان هالع توغرعسعدا 

اال  ة،اهللا تاظ ذ ظايةتت ةرنع  ب ذالرنعث نئمعل دعن  ؤة ظ دعكع هالع ةت آىنع رعكالرنعث قعيام  مذش
دا           . دةيدعغانلعقعدعن مذنداق خةؤةر بئرعدذ    ظذالر قعيامةتنع ظأز آأزلعرع بعلةن آأرضةن، اهللا تاظاالنعث ظالدع

ةت ؤ      ارةت ظعحعدة خارالنغان      قعلمعشلعرعدعن نذمذس قعلعص، خعجال تعص تذرغان   باشلعرعنع ساثضعلع    ،ة هاق
دذ داق دةي دا مذن ارعمعز«: هال ةقعقعتعنع(! صةرؤةردعض نعث ه دذق) ظعش أردذق، ظاثلع ز »آ ةنع بع  ي

  . بذيرذقذثغا ظعتاظةت قعلعمعز. ثنع ظاثاليمعزىظةمدع سأز
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دة     : اهللا تاظ ةن آىن اهعمعزغا آةلض ث دةرض ذالر بعزنع ةت  (ظ ةنع قعيام ي

دعغان بولعدذ   قذالقلع) آىنعدة  ازا آأرع دعغان، آأزلعرع ت ازا ظاثالي ا آعرضةن  ))1رع ت  شذنداقال ظذالر دوزاخق
عدذ      ةت قعلعش أزلعرع ماالم ة ظ ةن ظأزلعرعض أزلعرع بعل دعكع س دا، تأؤةن ز  : حاغ ةر بع ةيغةمبةرنعث (ظةض ص

  . )2(ظاثلعغان، ياآع حىشةنضةن بولساق، ظةهلع دوزاخ قاتارعدعن بولماس ظعدذق) سأزلعرعنع
دذ    داق دةي ة مذن ذالر يةن ارعمعز«: ظ ةقعقعتعنع ! (صةرؤةردعض نعث ه أردذق، ) ظعش آ

دذق ىن . ظاثلع ش ظىح ةل قعلع ع ظةم ع ياخش ا(بعزن ز ) دذنياغ ذرغعن، بع دع(قايت ةن ) ظةم هةقعقةت
ة ( ةق ظعكةنلعكعض ث ه ئنعث ؤةدةثنع ىحعلةرمعز) س ةق   »ظعشةنض ث ه ة ؤةدةثنع ةنع قعيامةتت  ي

  .  مذالقات بولذشنعث هةق ظعكةنلعكعضة ظعشةندذق ؤة ظةمةلعيةتتة آأردذقظعكةنلعكعضة، ساثا
ذالرنعث     ا، ظ ا قايتذرس ذالرنع دذنياغ ةر ظ ار ظةض ةك صةرؤةردعض عرع يىآس ادا اهللا ظعلعض دذني

ةتحعلعك        ة مذخالعص ث صةيغةمبةرلعرعض دعغان، اهللا تاظاالنع ار قعلع ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي تاظاالنع
عرالردعن  دعغان آاص دذ      قعلع دان بعلع دعغانلعقعنع ظوب عر بولع ة آاص ذم يةن دةك، حوق اهللا .  بولغعنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38 سىرة مةريةم )1(
  .  ـ ظايةت10 سىرة مىلك )2(
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دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةث      : تاظ دا آأرس ان حاغ تعدة توختعتعلغ ذالرنع دوزاخ ظىس ةر ظ ظةض
ث   ( النع آأرةتتع ر ه ةتلعك بع ذالر)دةهش دذق،    «: ، ظ اق ظع ا قايتذرذلس كع دذنياغ آاش

  . ))1دةيدذ» نكار قعلمايتتذق ؤة مأمعنلةردعن بوالتتذقصةرؤةردعضارعمعزنعث ظايةتلعرعنع ظع
»ارعمعز ةقعقعتعنع! (صةرؤةردعض نعث ه دذق ) ظعش أردذق، ظاثلع ةل . آ ع ظةم ع ياخش بعزن

ىن  ش ظىح ا(قعلع ز ) دذنياغ ذرغعن، بع دع (قايت ةن ) ظةم ةق (هةقعقةت ث ه ئنعث ؤةدةثنع س
ة ىحعلةرمعز) ظعكةنلعكعض داق د»ظعشةنض ة مذن ذ هةقت دذ اهللا ب ارعث : ةي ةر صةؤرةردعض ظةض

اتتع       ان ظئيت ع ظعم علةرنعث هةممعس دعكع آعش ةر يىزع ة ي دع، ظةلؤةتت ا ظع ث )2( خالعس ئكعن مئنع ل
ذناه( ارةت الكارض تعن ظعب ازاب قعلعش أآ) رنع ظ ةتتعه ئكعص آ نالر ؤة . معم ب ذم جع ةن حوق م

انالر  ذناهكارلعرع (ظعنس ذالرنعث ض ةنع ظ ةمنع ) ي ةن جةهةنن ع بعل ةن هةممعس ذ  تولدذرعم ةنع ب  ي
ذر   تعن ظعبارةتت ذرتع دوزاخ ذ ي علةرنعث تذرالغ ىك آعش ع تىرل ئحعص . ظعكك دعن ق ذالر ظذنعث ظ

دذ دذ    . قذتذاللماي مذ بولماي أتكعلعص آئتعش دعن ي ذالرغا ظذنعث ا ؤة اهللا  . ظ دعن اهللا تاظاالغ ظذنعث
  ! عنعص صاناه تعلةيمعزتاظاالنعث آامالع سأزعضة سئغ

)ا ظئ ةهلع دوزاخق دذظ انلعقعثالر ) يتعلع ذص قالغ عثالرنع ظذنت دعكع ظذحرعشعش ذ آىن مذش
ىن  ازابنع(ظىح ذحع ظ ذ خورلعغ ثالر) ب ةت           تئتع ة ؤة ماالم ا ـ تةن ىن تاص ةهلع دوزاخ ظىح ةنع ظ  ي

دذ داق دئيعلع عدعن مذن ش يىزعس انلعق: قعلع ار قعلغ ذنع ظعنك علةرنعث ظ ىز عس ذنعث ي ثالر، ظ
ذزاق   عنع ظ عز  (بئرعش ةنع ظعمكانس ذص   )ي ذنع ظذنت انلعقعثالر ؤة ظ ذددع   ، دةص قارعغ ذنعثغا خ  ظ

  . ظذنتذص آةتكةن آعشعدةآال مذظامعلة قعلعغانلعقعثالر تىصةيلعدعن ظازابنع تئتعثالر
ذدذق علةرنع ظذنت ةن س ز هةقعقةت ةتكىحع بع ذص آ ة ظذنت ز سعلةرض عدة بع ةنع آةلضىس  ي

ز   عنع قعلعمع عنعث مذظامعلعس ع  . آعش ئح نةرس ئكعن، اهللا ه دذ ل ذص قالماي االدعن . نع ظذنت اهللا تاظ
دذ  عي بولماي ة مةخص ئح نةرس دذ .ه داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت دعكع  «:  ب ذ آىن علةرنعث مذش س

ذيمعز   علةرنع ظذنت ىن س اش، بىض ذغانلعقعثالرغا ظوخش ذالقاتنع ظذنت ا (م علةرنع ظازابق ةنع س ي
ز    ة قعلعمع دةك مذظامعل ذص قالغان ذص ظذنت الص قوي ىلىك قعلمع3( .()تاش ةيلعدعن مةثض عثالر تىص ش

ثالر ازابنع تئتع ار ظ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك انلعقعثالر، ص ذرلذق قعلغ ا آذص ةنع اهللا تاظاالغ  ي
  . قعلغانلعقعثالر سةؤةبعدعن مةثضىلىك ظازابنع تئتعثالر
دذ    داق دةي ة مذن ة يةن ذ هةقت اال ب دة  : اهللا تاظ ذالر جةهةننةم ارارعتعنع  (ظ ةمنعث ه جةهةنن

أرىنلىآكة ؤة  ) انيئنعكلعتعغ رةر س دعغان (بع نالعقنع قاندذرع ةلمةيدذ  ) تةش ة ظئرعش رةر ظعحعملعكك . بع
دذ    ارةت بولع ذقعرع هارارةتلعك قايناقسذ ؤة يعرعثدعنال ظعب ةقةت ي ذالرنعث ظئرعشعدعغعنع ص ذ . ظ ذالرغا (ب ظ

ذالر . مذؤاصعق جازادذر ) بئرعلعدعغان  ايتتعهئساب ظئلعنعشتعن قور ) قعلمعشلعرعدعن (حىنكع ظ هةمدة . قم
ع    ار قعالتت اتتعق ظعنك ةتلعرعمعزنع ق ث ظاي ويعمعز   . بعزنع ةص ق ذق خاتعرعل عنع تول ةر نةرس ذالرغا ( .ه ظ

  . )4(»سعلةرضة صةقةت ظازابنعال زعيادة قعلعمعز! تئتعثالر«) ظئيتعمعزآع
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت27 سىرة ظةنظام )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع99 سىرة يىنذس )2(
  .  ـ ظايةت34 سىرة جاسعية )3(
 .  ـ ظايةتكعحة30 ـــــ 24 سىرة نةبة )4(



  
  
  
  

 

 639                                                                                                  ةسىرة سةجد ـ 32
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

 $ yϑ ¯Ρ Î) ßÏΒ ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tÏ% ©!$# # sŒÎ) (#ρã Åe2èŒ $pκ Í5 (#ρ” yz # Y‰£∨ ß™ (#θßs¬7 y™ uρ Ï‰ôϑ ut ¿2 öΝ ÎγÎn/ u‘ öΝ èδ uρ Ÿω 
šχρã É9 õ3tF ó¡o„ ) ∩⊇∈∪ 4’ nû$yf tFs? öΝßγ ç/θãΖ ã_ Çtã ÆìÅ_$ŸÒ yϑ ø9$# tβθãã ô‰ tƒ öΝ åκ®5 u‘ $ ]ùöθ yz $ Yèyϑ sÛ uρ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθà) ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝ n= ÷è s? Ó§ø tΡ !$̈Β z’ Å∀ ÷z é& Μçλ m;  ÏiΒ Ïο § è% & ãôã r& L !#u“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪  
بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة هةقعقةتةن شذنداق آعشعلةر ظعمان ظئيتعدذآع، ظذالرغا شذ ظايةتلةر بعلةن 

ا -ؤةز عهةت قعلعنس ةغا ( نةس عدعن الل ذغالش يىزعس ةتلعرعنع ظذل ةنعث ظاي دا ) الل ان هال ةجدة قعلغ س
بعه ظئ ارعغا تةس دذ، صةرؤةردعض ديعقعلع دذ، هةم دذعيتع ذالر .  ظئيتع ةت(ظ ارعنعث تاظ  -صةرؤةردعض

 آأرصعدعن يعراق بولعدذ - ظذالرنعث يانلعرع ظورذن .15حوثحعلعق قعلعص باش تارتمايدذ) ظعبادعتعدعن
دذ ( از ظذخالي ص ظ ادةت قعلع ذالر آئحعسع ظعب ةنع ظ ارعنعث )ي ذالر صةرؤةردعض دعن(، ظ ذص، ) ظازابع قورق
ع( د قع) رةهمعتعن علةردعن ظىمع ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ز رعزع ذالرغا بع دذ، ظ ا قعلع ذنعثغا دذظ لعص ظ
ةنعث .16سةرص قعلعدذ ) ياخشعلعق يوللعرعغا (  ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة مذآاصات يىزعسعدعن الل

  .17هذزذرعدا ساقالنغان ؤة ظذالرنع خذشال قعلعدعغان آاتتا نئمةتنع هئحكعم بعلمةيدذ
  ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن مذآاصات توغرعسعدا ظعماندارالرنعث 

 علةر ذنداق آعش ةن ش ة هةقعقةت ث ظايةتلعرعمعزض ةن    بعزنع ذنع هةقعقةت ةنع ظ ي
تعقاليدذآع،  ةن ؤةز تةس ةر بعل ذ ظايةتل ذالرغا ش ا -ظ عهةت قعلعنس ةتلعرعنع ( نةس ةنعث ظاي الل

ةغا  عدعن الل ذغالش يىزعس دذ ) ظذل دا يعقعلع ان هال ةجدة قعلغ ذنعثغا   س ان ؤة ظ ذنع ظاثلعغ ةنع ظ ي
  .  سأزع ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرعدة ظعتاظةت قعلغان هالدا اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدذ ـضةص

د صةرؤ دذ، هةم بعه ظئيتع ارعغا تةس دذعةردعض ذالر .  ظئيتع ةت ـ (ظ ارعنعث تاظ صةرؤةردعض
دعن دذ ) ظعبادعتع اش تارتماي ص ب ق قعلع ة ظة  حوثحعلع ذ ظايةتلةرض ةنع ش ذنعثغا   ي تعن، ظ ضعشعش

دذ   اش تارتماي دةك ب اش تارتقان ذناهكارالر ب عرالر ؤة ض ادان آاص تعن ن ة  . بويسذنذش ذ هةقت اال ب اهللا تاظ
ةن  داق دئض ار     : مذن دعغانالر خ اش تارتع ص ب ق قعلع دعن حوثحعلع ث ظعبادعتعم عزآع، مئنع شىبهعس

  . ))1هالدا جةهةننةمضة آعرعدذ
 عد ورذن ـ آأرص انلعرع ظ ذالرنعث ي دذ ظ راق بولع علةرنعث      عن يع ةنع ظذالر ظذيقعنع، مامذق آأرص  ي

نع    الص يئتعش تعدة يانصاش تعص ظىس ةرك ظئ دذ   ت ةن ظأتكىزع ادةت بعل ع ظعب ةن اهللا  . ، آئحعن د ؤة هةس مذجاهع
آئحعدة ظعبادةت ظىحىن :  دئضةن ظايعتعدعنظذالرنعث يانلعرع ظورذن ـ آأرصعدعن يعراق بولعدذ: تاظاالنعث

ذ دعظورنعدعن ت أزدة تذتذلعدذ، دئ امعزع  :زةههاك. رذش آ تةن ن ذلغان خذص ةن ظوق ةت بعل ةتتعن جاماظ ذ ظاي  ب
  . بعلةن جاماظةت بعلةن ظوقذلغان بامدات نامعزع آأزدة تذتذلعدذ، دئدع

 ارعنعث ذالر صةرؤةردعض دعن(ظ ذص، ) ظازابع ع(قورق ا ) رةهمعتعن ذنعثغا دذظ ص ظ د قعلع ظىمع
دذ ث قعلع ةنع اهللا تاظاالنع دذ   ي دعن قورقع ث قاتتعقلعقع ص    .  ظازابعنع د قعلع اؤابعنع ظىمع ا س آاتت

دذ ا قعلع علةردعن . دذظ ةن نةس ص بةرض ق قعلع ز رعزع ذالرغا بع ا(ظ علعق يوللعرعغ ةرص ) ياخش س
دذ ع  قعلع دعغان ياخش ةظةت بولع قعالرغعمذ مةنص دعغان ؤة باش ع بولع ة صايدعس ذالر ظأزلعرعض  ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت60 سىرة غافعر )1(
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دذ تىرىص قعلع الرنع بعرلةش دا  ص. ظعش دعنقع قاتارع ذالرنعث ظال ة ش االم ظةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس
  .  شةرةصلعك ؤة ظعصتعخارلعقعدذر،ظذ ظذالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكع. تذرعدذ

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلنعث مذن ع جةب ذظاز ظعبن ةد، م ام ظةهم ةردة   : ظعم ر سةص ةن بع م
ىرىص آئتعؤاتاتتذق، مةن         . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدعم      بعر آىنع ظةتعضةنلعكع بعز يول ي

ئقعن ماثدعم ؤة ذنعثغا ي ةيغةمبعرع: ظ دعغان، دوزاختعن ! ظع اهللا نعث ص ئلعص آعرع ا مئنع جةننةتكة ظ ماث
ا بعر        «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . يعراقالشتذرعدعغان بعر ظعشنع دةص بةرضعن، دئدعم      سةن هةقعقةتةن آاتت

اندذر   دعع سورنعظعش ة ظاس ة، ظةلؤةتت ان ظادةمض قا ظاسان قعلغ ذنع قعلعش ذ ظعشنع قعلعش، اهللا ظ اهللا . ث، ظ
ن    ئرعك قعلمعغع عنع ش ئح نةرس ذنعثغا ه ن، ظ ادةت قعلغع ا ظعب اتنع   . تاظاالغ ن، زاآ ادا قعلغع ازنع ظ نام

عن، ذلالهنع    بةرض ذتقعن ؤة بةيت عنع ت ث روزعس اؤاصرامعزاننع نت دع»  قعلغع دعن. دئ اثا«: ظان  س
ةنع روزا روزع تذتقذحعنع دوزاختعن    (ايمذ؟ روزا تذتذش قالقاندذر        نعث يوللعرعنع آأرسعتعص قوي     ياخشعلعق ي
اقاليدذ دذ ،)س العقنع ظأحىرع ةدعقة خات علعق    ؤابعر.  س ذنع ياخش امعزع ظ ذغان ن دا ظوق ث يئرعمع ث آئحعنع نع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     . دئدع » قعلعشقا يئتةآلةيدذ   ذالرنع : ظاندعن ص ورذن ظ انلعرع ظ عدعن -ث ي  آأرص
) ظازابعدعن(، ظذالر صةرؤةردعضارعنعث )يةنع ظذالر آئحعسع ظعبادةت قعلعص ظاز ظذخاليدذ (يعراق بولعدذ 

ظىمعد قعلعص ظذنعثغا دذظا قعلعدذ، ظذالرغا بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن ) رةهمعتعنع(قورقذص، 
ا( علعق يوللعرعغ دذ) ياخش ةرص قعلع ذال. س ةنعث ظ عدعن الل ات يىزعس ة مذآاص ان ظةمةللعرعض رنعث قعلغ

دذ  ةتنع هئحكعم بعلمةي ا نئم دعغان آاتت ذالرنع خذشال قعلع دا ساقالنغان ؤة ظ ةتنع  هذزذرع  دئضةن ظاي
دعن. دعذظوق عنع «: ظان نعث بئش ذ ظعش ع ب ذنعث تىؤرىآعن ع  ؤة، ظ ذقعرع صةللعس ةث ي اثا نع ظ دةص  س
ةيغةمب      ، بةرضعن  دةصماقذل،   : مةن . دئدع » ةيمذ؟رئب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدعم ! رعع ظع اهللا نعث ص : ص

المدذر « ذ ظعشنعث بئشع ظعس دا     . ب ث يولع ذقعرع صةللعسع اهللا نع ةث ي ذنعث ظ ازدذر، ظ ع نام ذنعث تىؤرىآ ظ
تذر  اد قعلعش دع» جعه دعن. دئ ة آ «: ظان ذنعث هةممعسعض اثا  ئب عنع س دعغان نةرس عللعك قعلع  دةص ص

ذ؟رئب دع» ةيم ةن. دئ عن : م ة، دةص بةرض ةيغةمبعرع ،هةظ ث ص ع اهللا نع دعم!  ظ االم  . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دعن    ذرذص ظان ذص ت ع تذت ن «: تعلعن ذنع يعغقع دع» ب ةن. دئ ةيغةمبعرع  : م ث ص ع اهللا نع ةن  ! ظ ز هةقعقةت بع

ةن (ظاناث ساثا يعغالص قالسذن    «: ظذ.  دئدعمتعلعمعز بعلةن سأزلعضةن نةرسعضعمذ جازالعنامدذق؟   ع سةن  ي
دة    ةن مةنع الص قالسذن دئض اثا يعغ اث س عن، ظان ىرعدعغان ) ظألض ا دىم حىش علةرنع دوزاخق ر  » آعش ة بع يةن

ة ة ي« رعؤايةتت ا  عبذرنعح ةللعرعنع يوقق ع ظةم ث ياخش ذالرنعث تعللعرعنع ةقةت ظ ة ص دعغان نةرس قعتع
ذ هةدعسنع تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبن. دئدع» حعقعرعدعغان سأزلةرنع قعلعشعدذر  ع ماجة قاتارلعقالرمذ ب

  . رعؤايةت قعلغان
 اقالنغان ؤة دا س ث هذزذرع عدعن اهللا نع ات يىزعس ة مذآاص ان ظةمةللعرعض ذالرنعث قعلغ ظ

دذ  ئحكعم بعلمةي ةتنع ه ا نئم دعغان آاتت ال قعلع ذالرنع خذش ةردة ظ ذالرغا جةننةتل ةنع اهللا ظ  ي
ئحكعم    ةردعن ه اش نازذنئمةتل ذنعثغا ظوخش اقلعغان، ظ ذرذن س ةؤةر تاص يوش عمةس . عغانم خ تىض
دذ ئحكعم بعلمةي اتتعلعقعنع ه ةرنعث آ ةرنعث ؤة لةززةتل ذرذن . نئمةتل ةللعرعنع يوش ذالر ظةم ظ

انلعقع  ةدعقة      (قعلغ ةي س ة بعلدىرم ذغانلعقع، آعشعلةرض از  ظوق ذد نام دة تةهةجج ةنع آئحع ي
ال     ع ظعش قا ياخش ةرنع ؤة باش ارلعق ظةمةلل ذتقانلعقع قات انلعقع، روزا ت ذرذن قعلغ رنع يوش

انلعقع ىن اهللا تاظاال) قعلغ اؤابنع  ظىح دعغان س ذالرغا بئرعلع ذ ظ ع   م ات بولذش عق مذآاص ذالرغا مذؤاص  ظ
  . مذآاصات هةقعقةتةن ظةمةلعنعث ظأز خعلعدعن بولعدذ. ظىحىن يوشذرذص ساقلعدع
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ع  دذ    ظةبذظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض رعنعث مذن ةم، هةسةنبةس ةللع : هات علةر ظةم رعنع آعش
دع ذرذن قعل ان  . يوش ئحعص باقمعغ ا آ اننعث دعلعغ ان، ظعنس أرىص باقمعغ أزع آ ذالرغا آ ذ ظ اهللا تاظاالم

  . مذآاصاتنع يوشذرذص ساقلعدع
ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعضة مذآاصات يىزعسعدعن اهللا نعث هذزذرعدا ظعمام بذخارع اهللا تاظاالنعث 

 دئضةن ظايةتنع تةصسعر قعلعص، تا نئمةتنع هئحكعم بعلمةيدذساقالنغان ؤة ظذالرنع خذشال قعلعدعغان آات
دعن ظةبذ ذرةيظان االمنعث م ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةت  ر رةزعيةلاله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذن

د العه   «: عقعلع دذآع، س ع  (اهللا ظئيتع ةنع ياخش ذالقال    ) ي ةن، ق أز آأرمعض ة آ ان ؤة  بةندعلعرعمض ر ظاثلعمغ
  . »تةييارلعدعم مذآاصاتالرنع نغا آئحعص باقمعغاظعنساننعث دعلع

ةتنع ظوقذثالر     : رة رةزعيةلالهذ ظةنهذ يةنة مذنداق دئدع     هذرةيظةبذ اهللا نعث : ظةضةر خالعساثالر بذ ظاي
 بذ هةدعسنع ظعمام  هذزذرعدا ساقالنغان ؤة ظذالرنع خذشال قعلعدعغان آاتتا نئمةتنع هئحكعم بعلمةيدذ 

  . رعؤايةت قعلغانمذسلعم ؤة تعرمعزعمذ 
ةن  داق دئيعلض دة مذن ذخارعنعث رعؤايعتع ام ب ان... « :ظعم ئحعص باقمعغ ا آ اننعث دعلعغ  ظعنس

ظعمام مذسلعم   . »مذآاصاتالرنع تةييارلعدعم، سعلةرضة بعلدىرضةن ظةرزعمةس نئمةتلةرضة بئرعلعص آةتمةثالر      
ذرةيظةبذ االمنعث م   ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه دذ   رة رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : ذن
دذ    « ةن بولع ةتتعن بةهرعم ة نئم ة آعرس ع جةننةتك دذ . آعمك ا حةآمةي ع آونعر. جاص دذعآعيعم لعقع . ماي ياش

عمةيدذ ان      . تىض ئحعص باقمعغ ا آ اننعث دعلعغ ان، ظعنسس ذالقالر ظاثلعمعغ ان، ق أرىص باقمعغ أز آ ة آ جةننةتت
  . »نةرسعلةر بار

 * * * * * * *  
  yϑ sùr& tβ% x. $ YΖÏΒ ÷σ ãΒ yϑ x. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 ω tβ… âθtFó¡ o„ ∩⊇∇∪ $̈Β r& tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ n= sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“ uρù' yϑ ø9 $# Kωâ“ çΡ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∪ $ ¨Β r&uρ tÏ% ©!$# (#θà) |¡sù ãΝßγ1 uρù' yϑ sù â‘$̈Ψ9 $# ( 

!$ yϑ ¯= ä. (#ÿρ ßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã øƒ s† !$ pκ÷] ÏΒ (#ρß‰‹ Ïãé& $ pκÏù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝßγ s9 (#θè%ρèŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# “ Ï% ©!$# Ο çFΖ ä.  ÏµÎ/ 

šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊃∪ Ν ßγ ¨Ψ s)ƒÉ‹ãΖ s9 uρ š∅ ÏiΒ É># x‹ yèø9 $# 4’ oΤ ôŠF{$# tβρßŠ É># x‹yè ø9$# Î y9 ø.F{$# öΝ ßγ̄= yè s9 šχθãè Å_ö tƒ ∩⊄⊇∪ 

ôtΒ uρ ãΝn= øß r& £ϑ ÏΒ u Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ Ïµ În/u‘ ¢Ο èO uÚ {ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ šÏΒ Í ôf ßϑ ø9$# tβθßϑ É)tFΖ ãΒ ∩⊄⊄∪  
 ظعمان .18باراؤةر ظةمةس) ظاخعرةتلعك ساؤابتا(مأمعن ظادةم صاسعق ظادةمضة ظوخشامدذ؟ ظذالر 

ظذالرنعث ) ظذ(بولعدذ، ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرغا آةلسةك، ظذالرنعث قارارضاهع جةننةت 
 اللةنعث ظعتاظعتعدعن .19قعلغان ظةمةللعرعنع مذآاصاتالش يىزعسعدعن ظذالرظىحىن تةييارالنغان جايدذر 

ذالر  اقحع بولسا، ظ حعققانالرغا آةلسةك، ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ، هةر قاحان ظذالر دوزاختعن حعقم
دذ ا قايتذرذلع ذالرغا. دوزاخق ار«: ظ ثالر سعلةر ظعنك ازابعنع تئتع ان دوزاخنعث ظ دذ»  قعلغ  .20دئيعلع

ظعلضعرع ) يةنع ظاخعرةت ظازابعدعن(ظذالرنعث تةؤبة قعلعشع ظىحىن بعز ظذالرغا حوقذم ظةث حوث ظازابتعن 
نةسعهةت - صةرؤةردعضارعنعث ظايةتلعرع بعلةن ؤةز.21نع تئتعتعمعز)يةنع دذنيا ظازابع(ظةث يئقعنقع ظازاب 

ذم قعلعنغان، ظ  ذناهكارالرنع حوق ادةم بارمذ؟ بعز ض ذ زالعم ظ ىز ظأرىضةن ظادةمدعنم دعن ظذنعثدعن ي ان
  .22جازااليمعز



  
  
  
  

 

 642                                                                                                  ةسىرة سةجد ـ 32
 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  مأمعن بعلةن صاسعقنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
ادالعتع ؤة مةرهةمعتعدعن خةؤةر  قعلعدذ، اهللا قعيامةت آىنع اهللا تاظاالنعث                    اهللا بذ ظايةتتة ظأزعنعث ظ

ان، اهللا   بعلةن    صةيغةمبةرلعرعضة ظةضةشكةن آعشع    ؤة ة ظعشةنضةن ظةمرعض صةرؤةردعضارعنعث ظعتاظعتعدعن حعقق
  . تاظاالنعث ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان صاسعق آعشع بعلةن باراؤةر هأآىم قعلمايدذ

أزلعرعنع  ) ر آذففارالر يةنع ضذناهكا (يامان ظعشالرنع قعلغانالر    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ظ
ةن    ذالر بعل ا ظ ا، ماماتلعقت عمعزنع، هاياتلعقت انالردةك قعلعش ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

ظذالرنعث حعقارغان   ) يةنع ظذالرنع ظوخشاش قعلعشعمعز مذمكعن ظةمةس   (ظوخشاش قعلعشعمعزنع ظويالمدذ؟    
ةر يىزعدة بذزغذنحعلعق        ظعمان ظئيتقان ؤة ي   )1( !هأآمع نئمعدئضةن يامان   اخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع ي

ظةهلع دوزاخ   )2( قعلغانالر بعلةن ظوخشاش قعالمدذق؟ ياآع تةقؤادارالرنع فاجعرالرغا ظوخشاش قعالمدذق؟         
  . )3(باراؤةر بولمايدذ) قعيامةت آىنع(بعلةن ظةهلع جةننةت 

 باراؤةر ظةمةس) لعك ساؤابتاظاخعرةت(مأمعن ظادةم صاسعق ظادةمضة ظوخشامدذ؟ ظذالر يةنع ظذالر 
اراؤةر ظةمةس      ةتا ظعبنع يةسار، سذددع ؤة باشقعالر    . قعيامةت آىنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ب ةت  : ظ بذ ظاي

مذظعيد هةققعدة نازعل بولغانلعقعنع تعلغا     ظةبذظةلع ظعبنع ظةبذتالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظذقبة ظعبنع         
  . ظالغان

ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع :  ظذالرنعث هأآمعنع ظايرعص حعقعرعص مذنداق دئدعشذثا اهللا
ةك ا آةلس ةرنعث    قعلغانالرغ ذ ظايةتل أزلعرع ش تعقلعغان، ظ ةتلعرعنع تةس ث ظاي رع اهللا تاظاالنع ةنع دعللع  ي

دذ ظذالرنعث قارارضاهع تةلعؤعضة مذؤاصعق ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةرضة آةلسةك         جةننةت بولع
  . يةنع جةننةتتعكع تذرالغذ جايالر، ظئسعل ظأيلةر ؤة ظالعي قةسعرلةردة بولعدذ

)مذآاصاتالش يىزعسعدعن ظذالر ظىحىن تةييارالنغان جايدذر) ظذالر ظذالرنعث قعلغان ظةمةللعرعنع 
ةييارالنغان جايدذر        ا اهللا نعث ظعت . يةنع زعياصةت ؤة هأرمةت آأرسعتعش يىزعسعدعن ت اظعتعدعن حعققانالرغ

ةك دذ    آةلس اهع دوزاخ بولع ث قارارض ةتتعن حعققانالرنع ةنع ظعتاظ اقحع    .  ي تعن حعقم ذالر دوزاخ ةرقاحان ظ ه
  . بولسا، ظذالر دوزاخقا قايتذرذلعدذ

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ةرقاحان ظ ان(ه دعن      ) يئتعؤاتق ةم ـ قايغذنعث قاتتعقلعقع غ
تعن حعقم  دذ   دوزاخ ا قايتذرذلع ذالر دوزاخق ا، ظ دذ    ))4اقحع بولس داق دةي ةياز مذن ع ظ ةزل ظعبن ةن :  ف اهللا بعل

دذ     دا بولع ئلعنغان هال ةن س ذتلعرعغا آئش ان ؤة ص وللعرع باغالنغ ذالر ق ةمكع، ظ ذالرنع  . قةس ذنع ظ وت يالق ظ
ذال . صةرعشتعلةر ظذالرنع توقماق بعلةن ظذرذص ظارقعغا قايتذرعدذ            . يالماص تذرعدذ   سعلةر ظعنكار «: رغاظ

ازابعنع تئتعثالر  دذ » قعلغان دوزاخنعث ظ ة قعلعش ؤة ماالمةت            دئيعلع ا ـ تةن ةنع بذ سأز ظذالرغا تاص  ي
  . قعلعش ظىحىن دئيعلعدذ

)يةنع ظاخعرةت ظازابعدعن(بعز ظذالرغا حوقذم ظةث حوث ظازابتعن ) ظذالرنعث تةؤبة قعلعش ظىحىن (
ئقعن  :  ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ  نع تئتعمعز ) ع دذنيا ظازابع يةن(ظعلضعرع ظةث يئقعنقع ظازاب  ظةث ي

ةتلعرع ؤة اهللا تاظاال بةندعلعرعنع، ظذالرنعث اهللا تاظاالغا             ظازابتعن دذنيانعث مذسعبةتلعرع، آئسةللعرع، ظاص
. ذلعدذ تةؤبة قعلعشلعرع ظىحىن سعناش يىزعسعدعن ظةهلع دذنياغا حىشىرضةن تىرلىك آىلصةتلعرع آأزدة تذت            

                                                 
  .  ـ ظايةت21 سىرة جاسعية )1(
  .  ـ ظايةت28 سىرة ساد )2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20 سىرة هةشعر )3(
  .  ظايةتنعث بعر قعسمع22 سىرة هةج )4(
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ةتادة،      ة، مذجاهعد، ق ظذبةي ظعبنع آةظب، ظةبذظالعية، هةسةن، ظعبراهعم نةخةظعي، زةههاك، ظةلقةمة، ظةتعيي
  . ظابدذلكةرعم ظةلجةزةرع ؤة خةسف قاتارلعقالرمذ بذ ظايةتنع ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش تةصسعر قعلغان

 ةن ؤةز ـ نةسعهةت قعلعنغان ظا ةتلعرع بعل ىز ظأرعضةن صةرؤةردعضارعنعث ظاي دعن ظذنعثدعن ي ن
ذ؟  ادةم بارم م ظ ذ زالع ذ            ظادةمدعنم ان، ش عهةت قعلعنغ ةن ؤةز ـ نةس ةتلعرع بعل ث ظاي ةنع اهللا تاظاالنع  ي

ةن، ظذنعثدعن     ةرك ظةتك ةرنع ت يعن شذ ظايةتل ةندعن آئ ان قعلعص بئرعلض ةرنع روشةن ؤة ظوحذق باي ظايةتل
  .  هئح زالعم ظادةم يوقمذاندةك ظذنتذص آةتكةن ظادةمدعنضةن ؤة ظذنع هئح بعر بعلمةيدعغى يىز ظأر،تئنعص

دذ   داق دةي ةتادة مذن اقلعنعثالر،           : ق ةتظعي س تعن ق ىز ظأرىش عهةتلعرعدعن ي ث ؤةز ـ نةس اهللا تاظاالنع
ةث            لةتتة، ظ وث غةص ةث ح ةن ظ ذ هةقعقةت ةن، ظ ىز ظأرىيدعك عهةتلرعدعن ي ث ؤةز ـ نةس ع اهللا تاظاالنع آعمك

دا ق  لعق ظةهؤال ابلعنعدذ    ظئحعنعش ان هئس ذناه قعلغ وث ض ةث ح ان ؤة ظ ةتنع   . الغ ذ جعناي اال ظ ذثا اهللا تاظ ش
دذ  داق دةي ذص مذن ادةمنع قورقذت ازااليمعز: قعلغان ظ ذم ج ذناهكارالرنع حوق ز ض ةتنع بع ذ جعناي ةنع ب  ي

  . قعلغان ظادةمدعن آةلضىسعدة ظةث قاتتعق ظعنتعقام ظالعمةن
 * * * * * * *  

  ô‰s) s9 uρ $sΨ ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈tF Å6ø9 $# Ÿξsù ä3s? ’ Îû 7πtƒ óÉ∆ ÏiΒ Ïµ Í←!$ s)Ïj9 ( çµ≈ sΨ ù= yè y_ uρ “ Y‰ èδ û É_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ üó  Î) 

∩⊄⊂∪ $ sΨ ù= yèy_ uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ ÷κ u‰ $tΡ Í ö∆r' Î/ $ £ϑ s9 (#ρã y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊄⊆∪ ¨βÎ) y7 −/u‘ uθ èδ 

ã≅ ÅÁø tƒ öΝ ßγ sΨ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ$Ÿ2 ÏµŠ Ïù šχθà Ï= tG øƒ s† ∩⊄∈∪  
ةد . (ظاتا قعلدذق ) يةنع تةؤراتنع (شىبهعسعزآع، بعز مذساغا آعتاب  -شةك سةن !) ظع مذهةمم

دة ( ةت آىنع ا قعيام عدة، ي راج آئحعس ةؤراتنع ) مع ز ت عن، بع تعن شةآلةنمعض ذالقات بولذش اغا م مذس
ة ) آىلصةتلةرضة( ظذالر .23يئتةآحع قعلدذق ظعسراظعل ظةؤالدعغا  سةؤر قعلغان، بعزنعث ظايةتلعرعمعزض

ول  وغرا ي ةن ت ةمرعمعز بعل ث ظ علةرنع بعزنع عم آعش ر قعس ذالردعن بع دا، ظ ةن حاغ ةن ظعشةنض جةزم
ذالر .24آأرسعتعدعغان صئشؤاالر قعلدذق  ذالرنعث ظارعسعدا ظ  سئنعث صةرؤةردعضارعث قعيامةت آىنع ظ

  .25ظعشالر ظىستعدة ظةلؤةتتة هأآىم حعقعرعدذ) دعنعي(ص قعلعشقان ظعختعال
  مذسانعث آعتابع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث توغرا يولغا باشالمحعلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا 

ةؤةر         ةنلعكعنع خ ةؤراتنع بةرض االمغا ت ا ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذس ع ؤة ص ة بةندعس ذ ظايةتت اهللا ب
مذساغا ) معراج آئحعسعدة يا قعيامةت آىنعدة(سةن !) ظع مذهةممةد(: ذنداق دةيدذاهللا تاظاال م. قعلعدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع            مذالقات بولذشتعن شةآلةنمعضعن   ظعبنع ظابباستعن ص
) عسع ضةن آئح ليةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاسمانغان ظأرلعتع    (مةن ظعسرا آئحعسع    «: رعؤايةت قعلعدذ 

ادةم                مذسا ظعبنع ظعمراننع آأردذم، ظذ بذغداي ظأث، بويع ظئضعز، حئحع دولقذنسعمان ؤة ظورذق يىزلىك ظ
 ظاق سئرعق ظوتتذرا     .ظعسانع آأردذم   . بولذص، ضويا ظذ شةنذظة قةبعلعسعنعث ظادةملعرعضة ظوخشاص قاالتتع          

دع  ادةم ظع احلعق ظ ىز ح وي، ت تعنع ؤة دة . ب قذرغذحع صةرعش ع باش أردعمدوزاخن النع آ ذالرنع .»جج  اهللا ظ
ةتتع    دا آأرس أجعزة قاتارع ذنعثغا م ة،   ،ظ ذ ظايةتت اال ب تعن  اهللا تاظ ذالقات بولذش اغا م ةن مذس س

عن عنعدةكشةآلةنمعض مانغا ظأرلعتع  ، دئض االم ظاس ةد ظةلةيهعسس ا   ل مذهةمم ع مذس ةن آئحعس ض
  . ظةلةيهعسساالمنع آأردع ؤة ظذنعث بعلةن مذالقات بولدع
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 ؤراتنع ظعسراظعل ظةؤالدعغا يئتةآحع قعلدذق بعز تة   ة سىرة ظعسرادا مذنداق        تاظاال  اهللا  بذ هةقت
ةؤراتنع   (مذساغا آعتابنع   : دئضةن ةنع ت ةؤالدعغا يئتةآحع قعلدذق        ) ي ا قعلدذق، آعتابنع ظعسراظعل ظ . ظات

  . )1()دئدذق(عؤالماثالر قعل) يةنع صةرؤةردعضار(مةندعن غةيرعنع هامع «) ظذالرغا(
 سةؤر قعلغان، بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة جةزمةن ظعشةنضةن حاغدا، ظذالردعن ) آىلصةتلةرضة(ظذالر

 يةنع ظذالر بعر قعسعم آعشعلةرنع بعزنعث ظةمرعمعز بعلةن توغرا يول آأرسعتعدعغان صئشعؤاالر قعلدذق
ةجا آةلتىرضةن، اهللا ت      ةرمانلعرعنع ب ةمر ـ ص اظاال توسقان ظعشالرنع تةرك     سةؤرحانلعق بعلةن اهللا تاظاالنعث ظ

دا،     ا ظةضةشكةن حاغ وغرا يولغ ئلعص آةلضةن ت ةيغةمبةرلةر ظ ان، ص ةيغةمبةرلعرعنع تةستعق قعلغ ان، ص قعلغ
ظذالردعن بعر قعسعم آعشعلةر اهللا تاظاالنعث ظةمرع بعلةن هةقنع آأرسعتعدعغان، ياخشعلعققا حاقعرعدعغان،     

أز     . عشتعن توسعدعغان صئشعؤاالر قعلعندع  ياخشع ظعش قعلعشقا بذيرذيدعغان، يامان ظ      ظاندعن ظذالر هةقنع ظ
تعن    ذ شةرةص ة ش ذالر ظةن يعن، ظ دعن آئ ةرتكةن ؤة بذرمعلعغان تةن ظأزض ذنع قةس تذرذص ظ دعن ظالماش ظورنع

دع ذرذق قال ةنلعكتعن . ق تعص آةتك رع قئ ذالرنعث دعللع دعن  . ظ أز ظورنع أزلعرعنع ظ ةؤراتنعث س تةن ت قةس
  . الر ياخشع ظةمةلنع قعلمايدذ، ظذالرنعث ظئتعقادعمذ دذرذس ظةمةسظأزضةرتعؤةتتع، ظذ

ذفيان ذالر: س اظ ةينع ؤاقعتت ذنداق  ظ ة ش عؤاالردعن  ظةن دعصئش عدعغان.ظع علةر ظةضعش ؤا ، آعش  صئش
ةس   عص ظةم ئحعش مذناس ئلعص ق أزعنع ظ ةتلعرعدعن ظ ث آىلص ة دذنيانع ان ظادةمض دعبولغ ةك ـ         . ، دئ ش

راظع ز ظعس عزآع، بع ابنع شىبهعس ةؤالدعغا آعت ةؤراتنع(ل ظ ةنع ت ا )ي ةيغةمبةرلعكنع ظات ةتنع ؤة ص ، هئكم
ةردذق، ظذالرنع       جاهان ظةهلعدعن ظىستىن    ) زامانعدعكع (قعلدذق، ظذالرغا صاك نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص ب

  . ))2ظذالرغا دعن ظعشعدا روشةن دةلعللةرنع بةردذق. قعلدذق
ظعشالر ) دعننع(الرنعث ظارعسعدا ظذالر ظعختعالص قعلعشقان سئنعث صةرؤةردعضارعث قعيامةت آىنع ظذ

ةر ظىستعدة هأآىم             ظىستعدة ظةلؤةتتة هأآىم حعقعرعدذ  اد ؤة ظةمةلل ةنع ظذالر ظعختعالص قعلعشقان ظئتعق  ي
  . حعقعرعدذ

 * * * * * * *  
  öΝs9 uρ r& Ï‰ ôγtƒ öΝçλ m; öΝ x. $ uΖ ò6n= ÷δ r& ÏΒ Ο Îγ Ï= ö7s% z ÏiΒ Èβρãà) ø9 $# tβθà±ôϑ tƒ ’Îû öΝÎγ ÏΨÅ3≈ |¡tΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 

BM≈ tƒUψ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑ ó¡o„ ∩⊄∉∪ öΝs9 uρ r& (#÷ρ u tƒ $̄Ρ r& ä−θÝ¡ nΣ u !$ yϑ ø9$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# Î— ã àfø9 $# ßl Í÷‚ ãΨ sù ÏµÎ/ % Yæö‘ y— 

ã≅ à2ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ öΝßγ ßϑ≈ yè÷Ρ r& öΝåκ ß¦ àΡ r&uρ ( Ÿξ sùr& tβρã ÅÇ ö7ãƒ ∩⊄∠∪  
ع ظأتكةن قانحعلعغان ظىممةتلةرنع هاالك قعلغانلعقعمعزنع ظذالر بعلمةمدذ؟ ظذالر ظذالردعن ظعلضعر

ةر ( ةنع مةآكعلعكل ذالر ) ي ةنع هاالك بولغانالر (ظ دذ، بذنعثدا )ي أتىص تذرع دعن ظ بعزنعث (نعث يذرتع
عتعدعغان  ذقعنع آأرس ذدرعتعمعزنعث حوثل دذ؟ ) ق ذالر ظاثلعمام ار، ظ ةر ب ذن دةلعلل ذالر .26نذرغ  ظ

ذالرنعث آأ ةن ظ ذنعث بعل ارعمعز، ظ ئلعص ب رمةمدذآع، بعز ضعياهسعز زئمعنغا يامغذر سىيعنع سىرىص ظ
  .27آأرمةمدذ؟) بذنع(هايؤاناتلعرع ؤة ظأزلعرع يةيدعغان زعراظةتلةرنع ظىندىرىص حعقعرعمعز، ظذالر 

                                                 
  .  ـ ظايةت2 سىرة ظعسرا )1(
  .  ـ ظايةتلةر17 ـــ 16 سىرة جاسعية )2(
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  ظعلضعرع ظأتكةنلةردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا 
ة،  ذ ظايةتت اال ب داقاهللا تاظ دذ مذن ةن  :  دةي عرع ظأتك ذحعالر ظعلض ار قعلعغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ص

وغرا       ةن ت ئلعص آةلض ذالرغا ظ ةيغةمبةرلةر ظ انلعقع، ص ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالرنعث ص ةرنع، ظ ظىممةتل
ظذالردعن  . هاالك قعلغانلعقعنع بعلمةيدذ    ظذالرنع   يول ظىستعدة قارشعلعق قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاالنعث            

ئح  دع  ه ةر قالمع ا ظةس ز، ي ر ظع داق بع دذق،    .قان االك قعل ةرنع ه ذن ظىممةتل عرع نذرغ ذالردعن ظعلض ظ
ةن؟    اؤاز ظاثلعياالمس ةس ظ رةر ص ذالردعن بع اآع ظ ةن؟ ي ةدعنع آأرةلةمس رةر ظةه ذالردعن بع ذالر (ظ ةنع ظ ي

ئح ظة        اثلعغعلع ه اؤازعنع ظ علع ؤة ظ ذالردعن آأرض دعكع، ظ االك قعلعن ةلتأآىس ه ذنداق ت ةدع ش ه
  . )1()قالمعدع
  ةر (ظذالر ةنع هاالك بولغانالرنعث   (ظذالر  ) يةنع مةآكعلعكل ةنع  نعث يذرتعدعن ظأتىص تذرعدذ    ) ي  ي

ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار           ةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغذحعالر ظعلضعرع ظأتكةن ص ص
دذ  أتىص تذرع دعن ظ ذ جايلعرع ذحعالرنعث تذرالغ ذال. قعلغ اينع  ظ ذ ج قان ؤة ظ دا ظولتذراقالش ذ جاي ر ظ

دذ    ادةمنع آأرمةي ئح ظ تذرغان ه زع      . ظاؤاتالش ذحعالرنعث ظع ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةن ص عرع ظأتك ظعلض
دع  ز يوقال ايعتع تئ دةك    .ناه دة تذرمعغان ذالر ظأيلعرع ويا ظ ادةمزات   (ض ايلعرع ظ ذرغان ج ذالرنعث ت ةنع ظ ي

  . )2( بولذص قالدع)تةرعصعدعن ظاؤات قعلعنمعغاندةك
     ادعمعزاتتعن (ظذالر زذلذم قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظةنة ظذالرنعث ظأيلعرع  )3(خالعي بولذص قالدع   ) ظ
  ىن انلعقلعرع ظىح العلعرع زالعم بولغ أرىلىص، ) شةهةرنعث ظأيلعرعنعث(نذرغذن شةهةر ظاه زعلعرع ظ ظأض

ةر   ظىستعضة تاملعرع يئقعلغان، نذرغذن تاشالندذق قذدذقالر      ظذالر  . قالغان ) ظاهالعسعز (ؤة ظئضعز ظعمارةتل
ذالر   ةن ظ ذنعث بعل ذ؟ ش ةير قعلمعدعم دا س ص(زئمعن ةير قعلع ةنع س اآع ) ي ا، ي عنعدعغان دعلالرغ حىش

ةرال آور بولمايدذ           ةر      . ظاثاليدعغان قذالقالرغا ظعضة بولمعدعمذ؟ هةقعقةتةن آأزل ئكعن آأآرةآلةردعكع قةلبعل ل
دذ   ور بولع ةقعق (آ ةنع ه رةت         ي ادةم ظعب ور ظ دذر، آ ث آورلذقع ةس، دعلنع ذقع ظةم ث آورل ذق آأزنع عي آورل

  . )4()ظالمايدذ ؤة حىشةنمةيدذ
نذرغذن دةلعللةر بار) قعنع آأرسعتعدعغانذبعزنعث قذدرعتعمعزنعث حوثل(عثدا بذن يةنع شةك ـ 

انعؤةيران بول  ث خ ذ جايلعرعنع ع، تذرالغ ةؤمنعث يوقذلذش ذ ق ة ش عزآع، ظةن ذالرنعث شىبهعس ع، ظ ذش
ازاب   ذالرغا ظ ةؤةبعدعن ظ انلعقع س ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ع ص ان حىشىش ة ظعم ؤة صةيغةمبةرلةرض

عتعدعغان        ذدرعتعنع آأرس ث ق ةن اهللا تاظاالنع ارلعقالردا جةزم ع قات ا ظئرعشعش ةنلةرنعث نعجاتلعقق آةلتىرض
ؤة بعر ـ بعرعضة ظوخشاص آةتكةن معسالالر   نذرغذن ظاالمةتلةر ظعبرةت ظئلعشقا تئضعشلعك ؤةز ـ نةسعهةتلةر  

ةر هةققعدة ظذالرنعث ظعشلعرعنعث قانداق بولغانلعقع               ظذالر ظاثلعمامدذ؟  .بار نع  يةنع ظعلضعرع ظأتكةنل
  ظذالر ظاثلعمامدذ؟ 

  زئمعننع سذ بعلةن تعرعلدىرىش قعيامةتنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا  
 عنغا يامغذر سىيعنع سىرىص ظئلعص بارعمعز ظذالر آأرمةمدذآع، بعز ضعياسعز زئم  اهللا تاظاال بذ
ة، ان  ظايةتت ذالرغا قعلغ قعتعنع ؤة ظ ان شةص انالرغا قعلغ ةؤةتعص ظعنس ىيعنع ظ ةلكىن س اآع آ ذر ي  يامغ

                                                 
  .  ـ ظايةت98 سىرة مةريةم )1(
  . عسمع ـ ظايةتنث بعر ق68 سىرة هذد )2(
  .  ـ ظايةت52 سىرة نةمل )3(
  .  ـ ظايةتلةر46 ـــــ 45 سىرة هةج )4(
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دذ  ان قعلع علعقعنع باي دا      . ياخش أز ؤاقتع ة ظ اجلعق يةرلةرض ذغا ظئهتعي ىص، س اغالردعن حىش ىيع ت ذن س آةلك
  . عص آئلعدذدةرياالر بعلةن ظئق

 ضعياسعز زئمعنغا  ر يةنع ظذ هئحقانداق ظأسىملىك يوق زئمعندذ .   ةر يىزعدعكع دةل (بعز حوقذم ي
ارلعقالر  قا قات اغ ؤة باش ا    ) ـ دةرةخ، ت تىز باياؤانغ ع تىص ةر يىزعن ص، ي وق قعلع علةرنعث هةممعسعنع ي نةرس

  . غا ظايالندذرعمعز يةنع هئحقانداق نةرسة ظىنمةيدعغان حأل زئمعن))1ظايالندذرعمعز
ظذالر آأرمةمدذآع، بعز ضعياسعز زئمعنغا يامغذر سىيعنع سىرىص : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

دىرىص  ةرنع ظىن دعغان زعراظةتل أزلعرع يةي اتلعرع ؤة ظ ذالرنعث هايؤان ةن ظ ذنعث بعل ارعمعز، ظ ئلعص ب ظ
ظعنسان ظأزعنعث   ) بذ آاصعر (: مذنداق دئضةن اهللا تاظاال بذ هةقتة آأرمةمدذ؟) بذنع(حعقعرعمعز، ظذالر 
  . )2(زور معقداردا يامغذرنع ياغدذردذق) بعز بذلذتتعن. (قارعسذن) ظعبرةت نةزعرع بعلةن(يئمةآلعكلعرعضة 

 * * * * * * *  
 šχθä9θà) tƒ uρ 4 tLtΒ # x‹≈ yδ ßx÷G x ø9$# βÎ) ÷Λ äΖ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∇∪ ö≅ è% tΠ öθtƒ Ëx ÷G xø9 $# Ÿω ßì xΖtƒ tÏ% ©!$# 

(# ÿρã x x. öΝ ßγãΨ≈ yϑƒÎ) Ÿω uρ óΟ èδ tβρã sàΖãƒ ∩⊄∪ óÚÍ ôã r' sù öΝßγ ÷Ψ tã ö Ïà tGΡ $#uρ Νßγ ¯ΡÎ) šχρãÏà tFΨ –Β ∩⊂⊃∪  
بعز بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردا («): يةنع مةآكة آذففارلعرع مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن(ظذالر 

ة ) حعقعرعلعدعغان ثالردا (ر سعلةر بذ هأآىم قاحان ظةمةلضة ظاشعدذ؟ ظةض راستحعل بولساثالر ) دةؤايع
رعثالر ( تعص بئ دذ» )ظئي ع، .28دةي ان « ظئيتقعنك عرالرنعث ظئيتق دة آاص دعغان آىن أآىم حعقعرعلع ه

دذ  ىز ظأرىضعن .29»ظعمانعنعث صايدعسع بولمايدذ، ظذالرغا مأهلةتمذ بئرعلمةي ذالردعن ي ةنع ( سةن ظ ي
ازابعنع (ةن س ). سأزلعرعضة صةرؤا قعلعص آةتمعضعن  ذالرغا حىشعدعغان ظ ةنعث ظ ىتكعن، ظذالرمذ ) الل آ

  .30آىتكىحعلةردذر) سعلةرضة حىشعدعغان نةرسعلةرنع(هةقعقةتةن 
  نعث تئزلعتعلعشعنع تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا آذففارالرنعث ظازاب

دعغان اهللا    ة بولع ذففارالرنعث ظأزلعرعض ة آ ذ ظايةتت عنع ؤة  اهللا ب ث تئزلعتعلعش ث ظازابعنع تاظاالنع
شعنع تةلةص قعلغانلعقعدعن    ىنعث غةزعصع ؤة قةهرعنعث تئز حىش ظأزلعرعنعث ظىستعضة حىشعدعغان اهللا تاظاال 

دذ ةؤةر قعلع اناص  . خ راق س ازابنع يع ذ ظ ذالر ب ذنداق    ،ظ ذنعثغا قارشع حعقعص ش ار قعلعص ؤة ظ ذنع ظعنك  ظ
  . قعلعدذ
 بعز بعلةن سعلةرنعث ظاراثالردا («): فارلعرع مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعنيةنع مةآكة آذف(ظذالر

ةر سعلةر ) حعقعرعلعدعغان ثالردا (بذ هأآىم قاحان ظةمةلضة ظاشعدذ؟ ظةض راستحعل بولساثالر ) دةؤايع
رعثالر( تعص بئ دذ» )ظئي عرلعرع دةي ة آاص ةنع مةآك ةد: ي ع مذهةمم ان !  ظ تعمعزدعن قاح ث ظىس بعزنع
زدعن     سرةتكة ظئرعذن دعغان، بع ة قازعنع تعمعزدعن غةلعب ئنعث بعزنعث ظىس ئنعث ظئيتعشعثحة س ةن؟ س شعس

ارمعش، بذ ؤاقعت قاحان بولعدذ؟ بعز سئنع ؤة سئنعث               سةن ظىحىن ظعنتعقام ظئلعص بئرعلعدعغان ؤاقتعث ب
  . هةمراهلعرعثنع صةقةت يوشذرذنغان، قورققان ؤة خارالنغان هالدا آأرعؤاتعمعزغذ؟ دةيدذ

قعنكع، هأآىم حعقعرعلعدعغان آىندة ظئيت يةنع سعلةرضة دذنيا ؤة ظاخعرةتتة اهللا تاظاالنعث ظازابع 
ظذالرغا مأهلةتمذ . آاصعرالرنعث ظئيتقان ظعمانعنعث صايدعسع بولمايدذ ،غةزعصع حىشكةن حاغداـ ؤة قةهرع 

                                                 
  .  ـ ظايةت8 سىرة آةهف )1(
  .  ـ ظايةتلةر25 ــــ 24 سىرة ظةبةسة )2(
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دذ ةن   بئرعلمةي داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ةيغةمبةرلعرع  :  اهللا تاظ ذالرغا ص ةن  ظ ةر بعل ةن مأجعزعل روش
ةخعرلعنعص  ةن ص ار ظعلعم بعل دة ب ةيغةمبةلةرنع ظعنكار قعلدع ؤة مةسخعرة قعلدع(آةلضةندة، ظأزلعرع ، )ص

ان  خعرة قعلغ أزلعرع مةس ذالرغا ظ دعرعغان(ظ ة دةص ظال دع) ؤة آةلس ل بول ازاب نازع ث . ظ ذالر بعزنع ظ
ا (بعز بذرذن     .يتتذقاهللا غا ظعمان ظئ   بعر  بعز  «: ظازابعمعزنع آأرضةن حاغدا   شئرعك قعلغان بذتالرنع    ) اهللا غ

  . ))1 دئدع»ظعنكار قعلدذق
ةتهع بولذشع آأزدة تذتذلغ       “ظةلفةته”آعمكع بذ ظايةتتعكع     ان دئسة، ظذ    دئضةن سأزدعن مةآكعنعث ص

ا حىشةنضةن بولعدذ      هةقعقةتةن ظةسلع مةق   ةتهع بولغان آىنع     . سةتتعن يعراقلعشعص آةتكةن ؤة خات مةآكة ص
انعنع قوبذل قعلغان ظعدع  ان ظعم ةنلةرنعث ظئيتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعسالمغا مةجبذرع آعرض ذالر . ص ظ

 دئضةن سأزعدعن مةآكعنعث صةتهعسعنع آأزدة         “ظةلفةته”ظةضةر ظذالر يذقعرعقع    .  ظةتراصعدا ظادةم ظعدع   2000
نعث عالرنعث ظئيتقان ظعمانرآىندة آاصعغان عدعهأآىم حعقعرعل«ظئيتقعنكع، : تذتقان بولسا، اهللا تاظاالنعث

دذ  ع بولماي دذ . صايدعس ذ بئرعلمةي ذالرغا مأهلةتم ةيغةمبةر   ظ ىن ص انلعقع ظىح ايعتع بولغ ةن ظ  دئض
  . ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظئيتقان ظعمانعنع ظةلؤةتتة قوبذل قعلمعغان بوالتتع

ذ  ه”ب ذيا     “ظةلفةت ذيان ـ ب ةقةتال هأآىم قعلعش، ظ دذ دئضةن سأزدعن ص ايرعش مةقسةت قعلعنع ذ : ن ظ ب
دذ  ةتلعرع تةآعتلةي دعكع ظاي ث تأؤةن ةنعنع اهللا تاظاالنع أآىم  : م عدا ه ذالرنعث ظارعس ةن ظ ةن بعل م

ارعمعزدا     )  آىنع قعيامةت (صةرؤةردعضارعمعز بعزنع  «ظئيتقعنكع،   ))2حعقارغعن يعغعدذ، ظاندعن بعزنعث ظ
ان تةرسا،          صةيغةمبةرل)3( هةقلعق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ    ةر اهللا دعن مةدةت تعلعدع، هةر بعر ظذحعغا حعقق

عز  ذحع      (شةصقةتس اش تارتق ةتتعن ب ص هةقعق لعك قعلع قا ضةدةنكةش ةت قعلعش ا ظعتاظ ةنع اهللا غ االك ) ي ه
عرالرغا قارشع ظأزلعرعضة    )  قعلعص ؤاسعتة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع     (ظعلضعرع ظذالر     ؤة   ))4بولدع آاص

ة          !) ظع آذففارالر جاماظةسع     ( ؤة   ))5لةيتتعياردةم آئلعشنع تع   ظةضةر سعلةر غةلعبعنع تعلعسةثالر، غةلعب
ه ”بذ ظايةتلةردة   . )6()يةنع ظذ سعلةرنعث زعيعنعثالرغا آةلدع    (ظاللعقاحان سعلةرضة آةلدع      دئضةن  “ظةلفةت

  .  ياردةم ؤة غةلعبة دئضةن مةنعلةردة ظئلعندع، مةدةت،سأز هأآىم
 ذالرغا (سةن ). يةنع سأزلعرعضة صةرؤا قعلعص آةتمعضعن ( ظأرىضعن سةن ظذالردعن يىز ةنعث ظ الل

 آىتكىحعلةردذر) سعلةرضة حىشعدعغان نةرسعلةرنع(آىتكعن، ظذالرمذ هةقعقةتةن ) حىشعدعغان ظازابعنع
ةبلعغ           عنع ت ان نةرس ل قعلعنغ اثا نازع ارعثدعن س عن، صةرؤةردعض ىز ظأرىض رعكالردعن ي ذ مذش ة ش ةنع ظةن ي

نقعلغ دذ   . ع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد (: اهللا تاظ ع مذهةمم ي   !) ظ عدعن ؤةهع ارعث تةرعص اثا صةرؤةردعض س
ذد    قا مةب االدعن باش ن، اهللا تاظ ةل قعلغع ذرظانغا ظةم ان ق ةق(قعلعنغ ذر) بةره ةث  . يوقت ةن ت مذشرعكالر بعل

  . ))7بولمعغعن
ةد  ع مذهةمم اال هة  ! ظ عدة اهللا تاظ ذرغعن، آةلضىس ىص ت ةن آىت عنع   س ةن ؤةدعس اثا بةرض ةن س قعقةت

اردةم قعلعدذ      اهللا تاظاال هةقعقةتةن   . ظةمةلضة ظاشذرعدذ، ساثا قارشعلعق قعلغان ظادةمنعث ظىستعدعن ساثا ي
دذ    . ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ   ةردذر : اهللا تاظاال مذنداق دةي ةن آىتكىحعل ةنع سةن    ظذالرمذ هةقعقةت  ي

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر84 ــــ 83 سىرة مأمعن )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع118 سىرة شذظةرا )2(
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس26 سىرة سةبةظ )3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15 سىرة ظعبراهعم )4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89 سىرة بةقةرة )5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة ظةنفال )6(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع106 سىرة ظةنظام )7(
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عدعغا  ذالرغا حىش ث ظ ةن اهللا تاظاالنع ىص تذرغذحعس ازابعنع آىت ة  ن ظ علةرنعث هادعسض ذ س ، ظذالرم
  .  آىتىص تذرغذحعالردذر،زعتعصأشعثالرنع آعظذحر
 يولذقعشعنع (ظذ شاظعردذر، بعز ظذنعث زاماننعث هادعسعلعرعضة          «: ظذالر ظئيتعدذ ( آىتعمعز«)1( 

ث         ةؤر قعلغانلعقعثنع ة س ةن ظةزعيةتلةرض ذالر يةتكىزض ئنعث ظ عدة س ةن آةلضىس اقعؤعتعنع، اهللا  س ع ظ ياخش
كعنعثدة        قا ظئرعش رةتكة ؤة قولالش دا نذس ةتكىزىش يولع عنع ي ث رعسالعس ةنتاظاالنع ذ  .آأرىس  ظذالرم

آةلضىسعدة اهللا تاظاالنعث ظازابع ظأزلعرعضة حىشكةن، ظأزلعرع اهللا تاظاالنعث قاتتعق ظازابعغا دذحار بولغان           
  . ةنلعرعنعث ظاقعؤعتعنع بعلعدذ سئنعث ؤة ساهابعلعرعثنعث هةققعدة آىتك،حاغدا

. شذنعث بعلةن سىرة سةجدةنعث تةصسعرع تىضعدع      ! بعزضة اهللا آذصاية، اهللا نئمعدئضةن ياخشع هامعي    
   ! بولسذنعلةراهللا تاظاالغا سانسعز هةمد

                                                 
  .  ـ ظايةت30 سىرة تذر )1(
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  3...........................................................................................................................................................................................زةآةرعيا ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسعنعث ظعجابةت بولغانلعقع توغرعسعدا
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  18.........................................................................................................................................................................آاصعرالرنع هةسرةتلعك آىن بولغان قعيامةت آىنعدعن قورقذتذش توغرعسعدا
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  59............................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤندعن قورققانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع خاتعرجةم قعلغانلعقع توغرعسعدا

  60.........................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤنضة قعلغان نةسعهعتع توغرعسعدا

  61...............................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث ظأزظارا قعلعشقان مذنازعرعسع توغرعسعدا

  62....................................................................................................................................................................................ؤنضة بةرضةن جاؤابعنعث داؤامع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظة

  63...................................................................................................اهللا تاظاال صعرظةؤنضة صىتىن صاآعتالرنع آأرسةتكةن، بولسعمذ ظذنعث ظعمان آةلتىرمعضةنلعكع توغرعسعدا

  63............... سئهعر دةؤئلعشع ؤة ظذنعثغا قارشعلعق قعلعشقا بعرلعشعشع توغرعسعداصعرظةؤننعث مذسا ظةلةيهعسساالمنعث آةلتىرضةن مأجعزعلعرعنع

  65.......................................................................................................ظعككع تةرةصنعث يعغعلعشع، مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتع ؤة سئهعرضةرلةرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا

  66...................................................................................................................................سئهعرضةرلةرنعث ظعمان آةلتىرضةنلعكع توغرعسعدامذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظذتقانلعقع ؤة 

  67...........................................................................................................................................................................................................................................................................................سئهعرضةرلةرنعث سانع توغرعسعدا

  68...........عسعداصعرظةؤننعث سئهعرضةرلةرضة قارشعلعق بعلدىرىص، ظذالرغا تةهدعت سئلعشع ؤة سئهعرضةرلةرنعث صعرظةؤنضة قايتذرغان جاؤابع توغر

  70.................................................................................................................................................................................سئهعرضةرلةرنعث صعرظةؤننعث ظالدعدا تذرذص قعلغان نةسعهعتع توغرعسعدا

  71....................................................................................................................................................................................................................ظعسراظعل ظةؤالدعنعث معسعردعن حعقعص آئتعشع توغرعسعدا

  72............................................................................................................................................................. بةرضةن نئمةتلعرعنع ظةسلةتكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظعسراظعل ظةؤالدعغا

  74...............................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالغا ؤةدة بةرضةن يةرضة آئتعشع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث موزايغا ظعبادةت قعلغانلعقع توغرعسعدا

ســراظعل ظــةؤالدعنع موزايغــا ظعبــادةت قعلعشــتعن توســقانلعقع ؤة ظــذالرنعث ظعبــادةت قعلمعــز دةص حعــث  هــارذن ظةلةيهعسســاالمنعث ظع
  77.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تذرذؤالغانلعقع توغرعسعدا

  78.........................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم قايتقاندعن آئيعن ظذنعث بعلةن هارذن ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدعكع مذنازعرة توغرعسعدا

  79..............................................................................................................................................................................................................................سامعرعنعث موزاينع قانداق ياساص حعققانلعقع توغرعسعدا

  79...........................................................................................................................................................................................سامعرعغا بئرعلضةن جازا ؤة موزاينعث آأيدىرىؤئتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  81............................................................عكةنلعكع ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرىضةن آعشعنعث جازاسع توغرعسعداقذرظاننعث مذآةممةل بولغان اهللا تاظاالنعث آعتابع ظ

  82................................................................................................................................................................................................................سذرنعث حئلعنعشع ؤة قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالالر توغرعسعدا

  83..............................................................................................عنعدعغانلعقع توغرعسعداتاغالرنعث آذآذم تالقان بولعدعغانلعقع ؤة زئمعننعث تىصتىز بعر تىزلةثلعككة ظايل

  84...............................................................................................................................آعشعلةرنعث بعر يةرضة يعغعلعش ظىحىن حاقعرغذحعغا ظةضعشعص ماثعدعغانلعقع توغرعسعدا

  85..................................................................................................................................................................................................................................................................................................شاصاظةت ؤة مذآاصات توغرعسعدا

  87..........................................................................دار بولذشع ؤة ؤةز ـ نةسعهةت قوبذل قعلعشع ظىحىن نازعل قعلعنغانلعقع توغرعسعداقذرظاننعث آعشعلةرنعث تةقؤا

  87.............................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظان حىشكةن ؤاقتعدا ظذنع ظوقذشقا ظالدعراص آةتمةي تعثشاشقا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا
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  88..................................................................................................................................................................................................................ةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعداظاد

ظـادةم ظةلةيهعسسـاالمنعث زئمعنغـا حىشىرىلضـةنلعكع، تــوغرا يولـدا ماثغـان آعشـعنعث مذآاصــاتلعنعش، يامـان يولـدا ماثغـان آعشــعنعث           
  91....................................................................................................................................................................................................................................................................جازالعنعشعغا ؤةدة قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  92.........................................................................................................................................................................................................هةددعدعن ظاشقانالرغا قاتتعق ظازابنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

اهللا تاظاالنعث بذرذنقع ظىممةتلةرنع هاالك قعلعص يوقعتعؤئتعشعدة ؤةز ـ نةسعهةت قوبذل قعلعدعغان آعشـعلةر ظىحـىن بعـر ظعبرةتنعـث بـار       
  93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  94...............................................................................................................................................................................................سةؤر قعلعشقا ؤة بةش ؤاخ نامازنع ظوقذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث بايالر بةهرعمةن بولذؤاتقان نئمةتلةرضة آأز سالماسلعققا ؤة اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعش جةريانعدا آةلضةن 
  95..............................................................................................................................................................................................................جاصا ـ مذشةققةتلةرضة سةؤر قعلعشقا بذيرذلغانلعقع توغرعسعدا

قذرظان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعضة دااللةت قعلغان ظوحذق ظاالمةت بولسعمذ، مذشرعكالرنعث يةنـة ظـذنعث راسـتحعل                
  98................................................................................................................................................................ع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةرلعكعضة دااللةت قعلعدعغان ظاالمةتلةرن

  سىرة ظةنبعيا
  101..............................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  102............................................................................قعيامةتنعث ناهايعتع يئقعنلعشعص قالغانلعقع، لئكعن آعشعلةرنعث ظذنعثدعن بعخذد يىرىؤاتقانلعقع توغرعسعدا

آاصعرالرنعث قذرظان ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا دئضةنلعرع، ظذالرنعث مأجعزعلـةرنع تةلـةص قعلعشـع ؤة ظـذالرغا بئرعلضـةن                    
  103..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رةددعية توغرعسعدا

  104.................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنعث ظعنسانالردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  106................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  106...............................................................................................................................................................................................................زالعمالرنعث قانداق هاالك قعلعنعص يوقعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  107............................................................................................................................................................................................................................دذنيانعث بعر هئكمةت ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  108................................................................................هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالنعث ظعضعدارحعلعقعدا ظعكةنلعكع ؤة اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  109.............................................................................................................................................................................................................................................................يالغان ظعالهالرغا رةددعية بئرعش توغرعسعدا

ص ضذمان قعلغانالرغا رةددعيـة بئـرعش ؤة صةرعشـتةرلةرنعث ؤةزعصـعلعرعنع ؤة دةرعجعلعرعنـع بايـان           صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع دة    
  111.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعش توغرعسعدا

  112......................................ظاسمان ـ زئمعن ؤة آئحة ـ آىندىزنعث اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة دااللةت قعلعدعغان ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  114..................................................................................................................................................................................................................هئحبعر آعشعنعث دذنيادا مةثضى ياشعمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  115.....................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلغانلعقع توغرعسعدا

  116................................................................................................................................................................................................الدعراص آةتكةنلعكع توغرعسعدامذشرعكالرنعث ظازابنعث حىشىشعضة ظ

  117....................................................................................................................................ظعلضعرع مازاق قعلعنغان صةيغةمبةرلةردعن ظعبرةت ظئلعش ؤة تةسةللع تئصعش توغرعسعدا

ؤة ظذالرغا هةقعقةتنع بايان قعلعـص قويـذش   مذشرعكالرنعث دذنيادعن ظذزذن ؤاقعت بةهرعمةن بولغانلعقع ظىحىن ضوللعنعص آةتكةنلعكع         
  119.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  121.........................................................................................................................................................................................................................................تةؤرات ؤة قذرظاننعث نازعل قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  122.....................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  123....................................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث بذتالرنع حئقعؤةتكةنلعكع توغرعسعدا

ظعبراهعم ظةلةيهعسسـاالمنعث قـةؤمعنعث بـذتتعن ظعبـارةت ظأزلعرعنعـث ظعالهلعرعنعـث ظـاجعزلعقعنع ظئتعـراص قعلغـانلعقع ؤة ظعبـراهعم                    
  125.......................................................................................................................................................................................................قعلغانلعقع توغرعسعداظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت 

  126......................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظوتقا تاشالنغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث آأرسةتكةن مأجعزعسع توغرعسعدا

  128..................االمنع ظئلعص شامغا آأحىص آةلضةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظأزع بعلةن بعللة لذت ظةلةيهعسس
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  129..................................................................................................................................................................................................................................................................................................لذت ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

  130.....................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

ةن سذاليمان ظةلةيهعسساالمالرغا بئرعلضةن ظاالمةتلةر ؤة آئحعسع زعراظـةتنع يـةص قويغـان قوينعـث قعسسعسـع               داؤذد ظةلةيهعسساالم بعل  
  131.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  133......................................................................................................................................................................................................سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث تةثداشسعز صادعشاهلعقع توغرعسعدا

  134................................................................................................................................................................................................................................................. قعسسعسع توغرعسعداظةييذب ظةلةيهعسساالمنعث

  136...................................................................................................................................................................................................................ظعسماظعل، ظعدرعس ؤة زذلكعفلالرنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  136..................................................................................................................................................................................................................................................يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  139...........................................................................................................................................................................................................علعرع توغرعسعدازةآةرعيا ؤة يةهيا ظةلةيهعسساالمالرنعث قعسس

  140....................................................................................... ظذنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنعث بايانع توغرعسعدا ؤةراستحعل ظايال هةزرعتع مةريةم

  141................................................................................................................................................................................................................................هةممة ظعنسانالرنعث بعر ظىممةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  143.......................................................................................................................................بعز هاالك قعلغان شةهةر ظاهالعسعنعث دذنياغا هةرضعز قايتذرذلمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  143........................................................................................................................................................................................................................................................................................................يةجذج ـ مةجذج توغرعسعدا

  147................................................................................................................توغرعسعدامذشرعكالر ؤة ظذالرنعث حوقذنغان نةرسعلعرعنعث جةهةننةمنعث ظوتذنع بولعدعغانلعقع 

  147..........................................................................................................................................................ظعمان ظئيتعش ظارقعلعق بةخت ـ ساظادةتكة ظعرعشكةنلةرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا

  150..................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ظاسماننعث يأضعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  151........................................................................................................................................................................................................عث ؤارعسلعق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدازئمعنغا ياخشع بةندعلةرن

  152..............................................................................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صىتكىل ظالةمضة رةهمةت قعلعنعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  153................................................................................................................................................غرعسعداؤةهيعنعث غايعسعنعث اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشقا حاقعرعش ظعكةنلعكع تو

  154.......................................................................................................................................................قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة هةج
  155......................................................................................................................................................................................................................قعيامةت ؤاقتعدا بولعدعغان قورقذنحلذق ظةهؤالالر توغرعسعدا

  158...............................................................................................................................................................................................................................................شةيتانغا ظةضةشكىحعلةرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

ظعنسانالر ؤة ظأسىملىآلةرنعث يوقلذقتعن بارلعققا آئلعشـع قعيامـةت آىنـع قةبرعـدعن قايتـا تعـرعلعص قوصذشـنعث هـةقلعقعنعث صـاآعتع                
  160.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  160....................................................................................................................................................................................نعث ؤة بالعنعث بالعياتقذدا تةرةققع قعلعدعغانلعقع توغرعسعداظعسصئرمع

  160.........................................................................................................................................................................ظعنسان تئنعنعث بالعلعقتعن قئرعغعحة ظأزضعرعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا

نلعقعنع بعلــدىرىش ظىحــىن ظأســىملىآلةردعن آةلتىرضــةن معســالع اهللا تاظاالنعــث قعيامــةت آىنــع ظألىآلــةرنع قايتــا تعرعلدىرةلةيــدعغا
  161.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  162........................................................................دعن نامعدعن دعنغا آعرضىزىش، آعرضىزضىحعلةرنعث ؤة ظازغذنلذقتعكعلةرنعث آاتعتباشلعرعنعث هالع توغرعسعدا

  164.....................................................................................................................................................................................................علعش دئضةن سأزنعث بايانع توغرعسعداتذراقسعز هالدا ظعبادةت ق

  165..........................................................................................................................................................................................ياخشع ظةمةل ـ ظعبادةت قعلغانالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا

  165.................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة حوقذم ياردةم قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  166.............................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قعيامةت آىنع دعنعي ضذرذهالرنعث ظارسعدا هأآىم حعقعرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  167...................................................................................................................................................................................................بارلعق نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  169......................................................................................................................................................................................................................................................................عسعدابذ ظايةتنعث حىشىش سةؤةبع توغر

  170...............................................................................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث جازاسع توغرعسعدا

  171..........................................................................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا
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  173............................................................................................................................آعشعلةرنع اهللا نعث يولعدعن ؤة هةرةم مةسحعتدعن توسقانالرغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا

  173................................................................................................................................................................................................................مةآكعنعث ظأيلعرعنع ظعجارعضة قويذش مةسعلعسع توغرعسعدا

  175...........................................................................................................................هةرةمدة قةستةن ضذناه ظعشالرنع قعلماقحع بولغان آعشعلةرضة قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا

  176......................................................................................................................................................................... آعشعلةرنعث هةجضة حاقعرعلغانلعقع توغرعسعداآةبعنعث سئلعنغانلعقع ؤة

  179................................................................................................................................................................................................................. مةنصةظةتلعرعنعث بارلعقع توغرعسعدا ؤة ظاخعرةت هةجدة دذنيا

  182...............................................................................................................................................................................................يامان ظعشالردعن ساقالنغانالر ظىحىن بئرعلعدعغان ظةجر توغرعسعدا

  183........................................................................................اهللا تاظاالنعث بةندعلةرنع شئرعك آةلتىرىش ؤة يالغان سأزلةشتعن يعراق بولذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا 

  184.................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذربانلعقنعث بايانع توغرعسعدا

  185.......................................................................................................................................................................عدعغانلعقع توغرعسعداقذربانلعق قعلعشقا ظاتعغان مالالردعن صايدعلعنعشقا بول

  186.......................................................................................................................................................قذربانلعق قعلعشنعث بارلعق قةؤملةردة يولغا قويذلغان ظعش ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  187....................................................................................................................................................................................................قذربانلعق ظىحىن ظاتعغان تأضعنع بوغذزالشقا بذيرذش توغرعسعدا

  190.......................................اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قذربانلعقتعن مةقسةت قعلعنعدعغعنع بةندعنعث ظعخالس ؤة تةقؤادارلعق قعلعشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  192.....................................................................................................مأمعنلةرضة ظذالرنعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن قوغدعلعدعغانلعقع بعلةن خذش بئشارةت بئرعش توغرعسعدا

ظذرذش قعلعشقا بئرعلضـةن رذخسـةت ؤة بـذ رذخسـةت هةققعـدة ظـئلعص حىشـكةن ظايـةتنعث جعهـاد هةققعـدة حىشـكةن ظايةتلـةرنعث                         
  192......................................................................................................................................................................................................................................................................................دةسلةصكعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ة ظئرعشــكةندة قانــداق مةجبذرعيةتلــةرنع ظأتعشــع آئرةآلعكــع  مذســذلمانالرنعث اهللا تاظاالنعــث هــأآىملعرعنع تذرغــذزذش ظعمكانعيعتعضــ 
  196........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  197................................................................................................................................................................................................................................................................ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  199...............................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ظازابنعث آئلعشعنع تةلةص قعلعشلعرع توغرعسعدا 

  201.................................................................................................................................................................................ياخشع آعشعلةرنعث مذآاصاتع ؤة يامان آعشعلةرنعث جازاسع توغرعسعدا

  202..........................................................شةيتاننعث صةيغةمبةرلةرنعث قعراظعتعضة ظارعلعشعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع بعكار قعلعؤئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  204...........................................................................................................................رنعث داؤاملعق تىردة شةآلعنعش ؤة ظعككعلعنعش ظىستعدة ياشايدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكال

  205..........................................................................................................اهللا تاظاالنعث يولعدا هعجرةت قعلعص حعققان آعشع ظىحىن آاتتا ظةجعر بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  208.................................................................................................................................ع ياراتقان ؤة ظذنعثدا خالعغعنعنع قعلعدعغان زات ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث دذنيان

  209..................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعص بئرعدعغان دةلعللةر توغرعسعدا

  212..........................................................................................................................................................لعكع توغرعسعداهةر بعر ظىممةت ظىحىن بعر شةرعظةتنعث يولغا قويذلذص بئرعلضةن

  214.....................................مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالدعن باشقعغا ظعبادةت قعلعشع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعنع قاتتعق ظعنكار قعلعشع توغرعسعدا

  216....................................................................................................................................................... ظةخمةقلعقع توغرعسعدابذتالرنعث ظاجعزلعقع ؤة ظذالرغا ظعبادةت قعلغذحعالرنعث

  217......................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظةلحعلةرنع صةرعشتعلةردعن ؤة ظعنسانالردعن تاللعغانلعقع توغرعسعدا

  219........................................................................................................................................................................................................ظعبادةت قعلعشقا ؤة جعهاد قعلعشقا بئرعلضةن بذيرذق توغرعسعدا

  سىرة مأظمعنذن
  223...............................................................................................................................................نعجاتلعقنعث مأمعنلةرضة بولعدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا

قع اهللا تاظاالنعث ظادةم ظةلةيهعسساالمنع تذصراقتعن ؤة ظذنعث ظةؤالدلعرع بولغان ظعنسانالرنع بعر تامحة سذدعن باسقذحمذ باسقذح تـةرةق                
  227............................................................................................................................................................................قعلدذرذص يارعتعشنع ظأزعنعث بارلعقعغا بعر صاآعت قعلغانلعقع توغرعسعدا

  229................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظاسمانالرنع ياراتقانلعقع توغرعسعدا

  231..............................................................................لذق هايؤانالرنع ياراتقانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث يامغذرنع، ظأسىملىآلةرنع، دةل ـ دةرةخلةرنع ؤة تأت صذت

  233..............................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  236................................................................................................................................................................................................................................................ظاد ياآع سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
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  238.............................................................................................................................................................................................................................................................................بايانع توغرعسعداباشقا ظىممةتلةرنعث 

  239..............................................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا

  240......................................................................................................................................................................................................................................ظعسا ؤة ظانعسع مةريةم ظةلةيهعسساالمالر توغرعسعدا

  241............................................................................................................ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع قعلعشقا بذيرذغان بويرذق توغرعسعداهاالل نةرسعلةرنع يئيعشكة ؤة ياخشع 

هةممة صـةيغةمبةرلةرنعث دعنعنعـث صـةقةت اهللا تاظـاالنع بعـر دةص بعلعـش ظةقعدعسـع ظىسـتعدة ظعكـةنلعكع ؤة بألضـىنحعلعك قعلغانالرغـا                 
  242......................................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعنغان تةهدعد توغرعسعدا

  243..............................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع آعشعلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  245...............................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظادعللعقعنعث بايانع ؤة آاصعرالرنعث قعلمعشلعرع توغرعسعدا

  247.....................................................................................................................................................................................................مذشرعكلةرضة بئرعلضةن رةددعية ؤة ظذالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

  249.....................................................................................................................................................................................................هةقعقةتنعث هاؤايع هةؤةسلةرضة بويسذنمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  249.............................................................................................................................................................صةيغةمبةرنعث هةق تةلةص قعلماستعن توغرا يولغا حاقعرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  250..................................................................................................................................................................................................................................................وغرعسعداآاصعرالرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلعش ت

  252..............................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعنع ؤة آاتتا قذدرعتعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  253............................................................................................................................................................مذشرعكلةرنعث ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع يعراق دةص قارعغانلعقع توغرعسعدا

نعث اهللا تاظاالنعث صةرؤةردعضار ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقع، شذنداق تذرذقلذق ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظعالهلعق سىصـعتعنع               مذشرعكالر
  254..................................................................................................................................................................................................................................................................ظئتعراص قعلعشقا قعستعغانلعقع توغرعسعدا

  257........................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هئح شئرعكع يوقلذقع توغرعسعدا

  258..............................................................................ظازاب حىشكةندة دذظا قعلعشع، يامانلعققا ياخشعلعق قعلعشع ؤة شةيتاندعن صاناه تعلةشكة بويرذش توغرعسعدا

  260.....................................................................................................................................آاصعرالرنعث سةآراتقا حىشكةن ؤاقتعدا دذنياغا قايتعشنع ظارزذ قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  261................................................................................................................................................................................................................................................................................توسما ؤة ظذنعثدعكع ظازاب توغرعسعدا

  262............................................................................................................................................................................................سذرنعث حئلعنعشع ؤة قعلمعشالرنعث تارازعدا ظألحعنعشع توغرعسعدا

عـراص قعلعشـع ؤة دوزاخـتعن حعقعشـنع تةلـةص           دوزاخقا آعرعص قالغانالرنع تةنقعد قعلعش، ظذالرنعث ظأزلعرعنعث بةتبةختلعكلعرعنع ظئت        
  264................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعشع توغرعسعدا

  265..................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث آاصعرغا بةرضةن جاؤابع توغرعسعدا

  267......................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بةندعلةرنع بعكارغا ياراتمعغانلعقع توغرعسعدا

  268..................................اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث ظةث ظئغعر ضذناه ظعكةنلعكع ؤة شئرعك آةلتىرضىحعنعث نعجات تاصالمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة نذر 
  269.....................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث مذهعملعقع توغرعسعدا

  269....................................................................................................................................................................................................................................................عغان جازانعث بايانعزعنا قعلغذحعالرغا بئرعلعد

  273......................................................................................................................................................................زعنا قعلغذحعالرغا جازا بةرضةن ؤاقتعدا ظذالرغا ظعح ظاغرعتماسلعق توغرعسعدا

  274....................................................................................................................................................................جازا هأآىملعرعنع آعشعلةرنعث ظالدعدا ظعجرا قعلعشنعث الزعملعقع توغرعسعدا

  275............................................................................................................................................................................................................زعنا قعلدع دةص بوهتان حاصلعغذحعالرنعث جازاسع توغرعسعدا

  276...............................................................................................................................................................................................................................بوهتان حاصلعغذحعنعث تةؤبعسعنعث بايانع توغرعسعدا

  277.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................لةنةت ظئيتعشعش توغرعسعدا

  278.....................................................................................................................................................................................................................................................................ش سةؤةبع توغرعسعدابذ ظايةتنعث حىشى

  280..........................................................................................................................................................................................................................ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاغا حاصالنغان بوهتان توغرعسعدا

  286..........................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بوهتاننع تارقاتقان مأمعنلةرضة آايعغانلعقع توغرعسعدا

  287................................... بوهتان حاصلعغذحعالرنعث تةؤبة قعلعشقا ظذتذق ظاتا قعلعص بئرعش بعلةن ظذالرغا قعلغان مةرهةمعتع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث
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  289.........................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث يةنة بعر قئتعم آايعغانلعقع توغرعسعدا

  290................................................................................................................ تارقعلعشعنع ياقتذرعدعغان آعشعلةرضة آايعش توغرعسعدامأمعنلةر توغرعسعدا يامان سأزلةرنعث

  291.....................................................................................اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتعنع ظةسلعتعش ؤة شةيتاننعث آةينعضة آعرعص آئتعشتعن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

  291......................................................................................................................... ؤة آةحىرىؤئتعشكة رعغبةتلةندذرذش توغرعسعداقول ظعلكعدة بار آعشعلةرنع سةدعقة بئرعشكة

  293.............................................................................................يامان ظعشتعن بعخةؤةر ظعصصةتلعك مأمعن ظايالالرغا قارا حاصاليدعغانالرغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا

  294................شعسعنعث ظايالع بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث ياخشع ظايال ظعكةنلعكع توغرعسعداظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها ظادةم ظةؤالدعنعث ظةث ياخ

  296....................................................................................................................................................................ظأيضة آعرضةندة رذخسةت سوراش ؤة ظأيضة آعرعشتعكع قاظعدعلةر توغرعسعدا

  299.............................................................................................................................................................................................................................................................................نامةهرةملةرضة قارعماسلعق توغرعسعدا

  301............................................................................................................................................................................................................................................................................................ظايالالرنعث ظورذنعشع توغرعسعدا

  304...................................................................................................................................................................................................................ظايالالر يولدا ماثغاندا رعظاية قعلعدعغان ظةدةبلةر توغرعسعدا

  306.......................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا( رعغبةتلةندىرىش)توي قعلعشقا بذيرذش 

  307............................................................................................................................................................................................................ظأيلعنةلمةيدعغانالرنع ظعصصةتلعك بولذشقا بذيرذش توغرعسعدا

  307.................................................................................................................................................قذلالرنعث ظعحعدعن توختام تىزىشنع خااليدعغانالر بعلةن توختام تىزىش توغرعسعدا

  308..................................................................................................................................................................................................................حأرعلةرنع زعنا قعلعشقا مةجبذرالشتعن توسذش توغرعسعدا

  310........................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث نذرعنعث معسالع توغرعسعدا

مةسحعتلةرنعث صةزعلعتع، ظذنعثغا آعرضـةندة، حعققانـدا رعظايـة قعلعنعـدعغان قاظعـدة يوسـذنالر ؤة ظـذنعث هـأرمعتعنع سـاقلعغذحعالرنعث                   
  313...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................صةزعلعتع توغرعسعدا

  318..............................................................................................................................................................................................ظعككع تىرلىك آاصعر ظىحىن آةلتىرىلضةن ظعككع معسال توغرعسعدا

  319...................................................................بارلعق نةرسعلةرنعث اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع ؤة صادعشاهلعقنعث اهللا تاظاالغا خاس ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  321.......................................................................................................اهللا تاظاالنعث بذلذتالرنع ؤة ظذنعثغا مذناسعؤةتلعك ظعشالرنع ياراتقانلعقعنع ظةسلةتكةنلعكع توغرعسعدا

  322...............................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث جانلعقالرنع ياراتقانلعقع توغرعسعدا

  323......................................................................................................................................................................................................................... هالع توغرعسعدامذناصعقالرنعث هعيلعسع ؤة مأمعنلةرنعث

  327..................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث مأمعنلةرنع هأآىمران قعلعشقا بةرضةن ؤةدعسع توغرعسعدا

ذالرنعث ظـاخعرقع جـايع     ناماز ظوقذشقا، زاآات بئرعشكة ؤة اهللا تاظاالغا بويسذنذشقا بذيرذش، آاصعرالرنعث ظاجعزلعقعنع بايان قعلعـش ؤة ظـ                
  331........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  332.........................................................................................................................................قذل، حأرعلةر ؤة نارعسعدعلةرنعث آعرعشكة رذخسةت سورايدعغان ؤاقعتلعرع توغرعسعدا

  333.........................................................................................................................................................................قئرع ظايالالرنعث تاشقع آعيعملعرعنع آعيمعسعمذ بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  334.....................................................................................................................ظذرذق ـ تذغقانالرنعث ظأيلعردة رذخسةتسعز بعر نئمة يئيعشنعث دذرذس ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  337.............................................................................................................................................بعر يةرضة توصلعشعص تذرغان جايدعن قايتماقحع بولغاندا رذخسةت سوراش توغرعسعدا

  338.................................................................................................................................................................بةرظةلةيهعسساالمغا سأز قعلغاندا رعظاية قعلعدعغان ظةدةبلةر توغرعسعداصةيغةم

  339................................................................................................................................................صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث بذيرذقعغا قارشعلعق آأرسعتعشتعن توسذش توغرعسعدا

  339......................................................................................................................................................................................دعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث هةممعمعزنعث ظةهؤالعنع بعلعص تذرذ

  سىرة فذرقان
  343...................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بةرعكعتعنعث آاتتعلعقع توغرعسعدا

  345...............................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظةخمةقلعقعنعث بايانع توغرعسعدا

  347.....................................................................................................................................................................................................................ضةن سأزلعرع توغرعسعداآاصعرالرنعث قذرظان توغرعسعدا دئ

  349.................................................آاصعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا دئضةنلعرع، ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية ؤة ظذالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  351..............................................................................................................................................................................................................................................................جةننةت بعلةن دوزاخنعث صةرقع توغرعسعدا
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  352......................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث قعيامةت آىنع مذشرعكالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  354.........................................................................................................................................................................ظعلضعرع ظأتكةن هةممة صةيغةمبةرلةرنعثمذ ظعنسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  356..........................................................................................................................................................................................................................................................سالعقعنعث بايانع توغرعسعداآاصعرالرنعث تةر

  358...............................................................................................................................................جةننةتكة آعرعشكة تئضعشلعك بولغانالرنعث ياخشع ظورذندا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  360................................................................دعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنعنعث قورقذنحلعق ظةهؤاللعرع ؤة ظأزلعرعضة ظذؤال قعلغذحعالرنعث صذشايمان قعلع

  361..................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضة قارشع حعققذحعالرنعث ظىستعدعن شعكايةت قعلعشع توغرعسعدا

  363.........................رنعث يامان ظاقعؤعتعنعث بايانع توغرعسعداقذرظاننع ظايرعم ـ ظايرعم حىشىرىشتعكع هئكمةت، آاصعرالرغا بئرعلضةن رةددعية ؤة ظذال

  364..........................................................................................................................................................................................................................................................قذرةيش مذشرعكلعرعنع قورقذتذش توغرعسعدا 

  367................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع مازاق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

رنعث ظأزلعرعنعـث خاهعشـلعرعنع ظعـاله تذتـذؤالغانلعقع ؤة ظـذالرنعث تـأت صـذتلذق هايؤانالردعنمـذ بـةك ضـذمراهلعقتا ظعكـةنلعكع               آاصعرال
  367.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  368..................................................................................................اهللا تاظاالنعث بارلعقعنع ؤة ظذنعث قذدرعتعنعث آاتتعلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ صاآعتالر توغرعسعدا

صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنعث صــةيغةمبةرلعكعنعث هةممعضــة ظومــذمعي ظعكــةنلعكع، صــةيغةمبةر ظةلةيهعسســاالمنع ظذنعثــدا مذســتةهكةم 
  371...................................................................................................................................قعلعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظعنسانالرغا ظاتا قعلغان نئمةتلعرعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  374......................................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث نادانلعقع توغرعسعدا

  375.....................................................................................................................................................................صةيغةمبةر نعث خذش بئشارةتحع ؤة ظاضاهالندذرغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  375.................................................االنعث بةزع سىصةتلعرعنعث بايانع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالغا يىلىنىشكة بذيرذلغانلعقع ؤة اهللا تاظ

  377....................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنع تةنقعد قعلغانلعق توغرعسعدا

  378................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث آاتتعلعقعنعث ؤة ظذنعث قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدا

  379...................................................................................................................................................................................... شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث سىصةتلعرع توغرعسعداناهايعتع

شئرعكتعن، ناهةق ظادةم ظألتىرىشتعن ؤة زعنا قعلعشتعن سـاقلعنعش ناهـايعتع شةصـقةتلعك اهللا تاظاالنعـث بةنـدعلعرعنعث سىصـةتلعرعدعن             
  382.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  384.......................................................................................................................................................................ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث بةزع سىصةتلعرع توغرعسعدا

  387.........................................................................................ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنعث مذآاصاتع ؤة مةآكعلعكلةرضة قعلعنغان تةهدعد توغرعسعدا

  ذظةرا سىرة ش
  389....................................قذرظان، آاصعرالرنعث قذرظاندعن يىز ظأرعضةنلعكع، اهللا تاظاال خالعسا ظعدع ظذالرنع ظعمان ظئيتعشقا زوراليدعغانلعقع توغرعسعدا

  392............................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤننعث ظارعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدا

  398....................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن سئهعرضةرلةرنعث ظوتتذرعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدا

  401............................................................................................................................................................................................صعرظةؤن بعلةن سئهعرضةرلةرنعث ظارعسعدا بولغان ظعشالر توغرعسعدا

  402...............................................................................................................................................................................................................توغرعسعداظعسراظعل ظةؤالدعنعث معسعردعن حعقعص آئتعشع 

  404.......................................................صعرظةؤننعث ظعسراظعل ظةؤالدعنعث آةينعدعن قوغلعشع، صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث سذغا حأآتىرىلىشع توغرعسعدا

  406...........................................................................ن ؤةز ـ نةسعهعتع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث دوستع بولغان ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث شئرعكنع تاشالشقا قعلغا

  407........................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتعنع ؤة مئهرعبانلعقعنع بايان قعلعشع توغرعسعدا

  409.......................................................................................................................................................................اظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضة ؤة دادعسعغا قعلغان دذظاسع توغرعسعد

  411......................تةقؤادارالرنعث ؤة ضذمراه بولغذحعالرنعث قعيامةت آىنعدعكع هالع، ضذمراه بولغذحعالرنعث جئدعلع ؤة ظذالرنعث هةسرعتع توغرعسعدا

  413.........................................ؤة قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن جاؤابع توغرعسعدانذه ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع، ظذنعث قةؤمعضة قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع 

نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث نذه ظةلةيهعسساالمغا تةهدعد سالغانلعقع، نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظـذالرغا قارشـع دذظـا قعلغـانلعقع ؤة       
  415.........................................................................................................................................................................................................................................................ظذالرنعث هاالك بولذص آةتكةنلعكع توغرعسعدا
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  416.........................................................................................................................................................................هذد ظةلةيهعسساالمنعث ظأز قةؤمع ظادقا قعلغان ؤةز ـ نةسعهةتع توغرعسعدا

  417..........................................................................................................................................هذد ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع ؤة ظذالرغا آةلضةن ظازاب توغرعسعدا

  420.............................................................................................................................................................................................بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعداسالعه ظةلةيهعسساالم 

  421...................................................................سالعه ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغا ظذالرنعث ظةهؤالعنع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن نئمةتلةرنع ظةسلةتكةنلعكع توغرعسعدا

  422.........................ة تةلةص قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا اهللا تاظاالنعث ظازابعنعث آةلضةنلعكع توغرعسعداسةمذد قةؤمعنعث بةرضةن جاؤابع، ظذالرنعث مأجعز

  423.............................................................................................................................................................................لذت ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة ظذنعث دةؤعتعنعث بايانع توغرعسعدا

  424........................عد قعلعشع، ظذالرنعث جاؤابع ؤة ظذالرغا آةلضةن ظازابنعث بايانع توغرعسعدالذت ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث قعلمعشلعرعنع تةنق

  425....................................................................................................................................................................شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث ظةيكعلعقالرغا قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع توغرعسعدا

  426.................................................................................................................................................را بولذشقا بذيرذغانلعق توغرعسعداظألحعضةندة تولذق ظألحةص بئرعشكة ؤة تارازعدا توغ

شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث جاؤابع، ظذالرنعث شذظةيب ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلغانلعقع ؤة ظذالرغا ظازابنعـث آةلضـةنلعكع               
  427......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  429..........................................................................................................................................................................................................................االنعث حىشىرضةنلعكع توغرعسعداقذرظان آةرعمنع اهللا تاظ

  430............................................................................................................................................................................................قذرظاننعث بايانعنعث ظعلضعرعكع آعتابالردا بار ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  431......................................................................................................................................................................................................................قذرةيشلعكلةرنعث آذفذرلذقتا حعث تذرذؤئلعشع توغرعسعدا

  432......................................................................................................................................قعلغذحعالرنعث تاآع ظازابنع آأرمعضعحعلعك ظعمان ظئيتمايدعغانلعقع توغرعسعداظعنكار 

  435....................................................................................................................................................................................قذرظاننع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص حىشكةنلعكع توغرعسعدا

  436...................................................................................................................ندذرذشعغا بذيرذلغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظذرذق ـ تذغقانلعرعنع ظاضاهال

  439............................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث بوهتانلعرعغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  441....................................................................................................................................آاصعرالرنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع شاظعر دئضةنلعكعضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  442.......................................................................................................................................................................................................................................ظعسالم شاظعرلعرعنعث ظذنداق ظةمةسلعكع توغرعسعدا

  سىرة نةمل 
  445.........قذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن مأمعنلةرضة هعدايةت ؤة خذش بئشارةتحع، آاصعرالرغا ظاضاهالندذرغذحع بولذص حىشكةنلعكع توغرعسعدا

  447........................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع ؤة صعرظةؤننعث ظاقعؤعتعنعث بايانع توغرعسعدا

داؤذد ظةلةيهعسساالم بعلةن سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسـع، سـذاليمان ظةلةيهعسسـاالمنعث ظةسـكةرلعرعنعث تةرتعصلعنعشـع ؤة             
  451.................................................................................................................................................................................................................................................عن ظأتىشع توغرعسعداظذنعث حىمىلعلةر ؤادعسعد

  452...................................................................................................................................................................................................................................................................هأصىصنعث يوق بولذص آئتعشع توغرعسعدا

  454................................هأصىصنعث سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا آةلضةنلعكع ؤة ظذنعثغا سةبة شةهرعنعث خةؤعرعنع يةتكىزضةنلعكع توغرعسعدا

  456.......................................................................................................................................................................................................سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث بعلقعسقا يازغان خئتع توغرعسعدا

  457...................................................................................................................................................................................................بعلقعسنعث دألةت حوثلعرع بعلةن مةسلعهةتلعشعشع توغرعسعدا

  458.............................................................................................................................................................وغرعسعداظةؤةتعلضةن هةدعية ؤة سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن جاؤابع ت

  459.........................................................................................................................بعلقعسنعث تةختع آأزنع يذمذص ظاحقذحة بولغان ظارعلعقتا ظئلعص آئلعنضةنلعكع توغرعسعدا

  461....................................................................................................................................................................................................................................................................................بعلقعسنع سعناص بئقعش توغرعسعدا

  462..................................................................................................................................................نةآتعن ياسالغان ساراي، دئضةنلعكع توغرعسعداسذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ظةي

  463.............................................................................................................................................................................................سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  465.........................................................................................وغرعسعدابذزغذنحعلعق قعلعدعغان بعر تىرآىم آعشعلةرنعث هعيلة ـ معكرع ؤة سةمذد قةؤمعنعث ظاقعؤعتع ت

  467...................................................................................................................................................................................................................لذت ظةلةيهعسساالم بعلةن قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  468.................................................................................................................................اهللا غا هةمدذسانا ظئيتعشقا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة دذرذت ظئيتعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  469...................................................................................................................................................................................نعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان بةزع دةلعللةر توغرعسعدااهللا تاظاال
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  472.........................................................................................................................................................................................................................................اهللا يولعدا جعهاد قعلغذحعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  472...................................................................................................................................................................................................................................................زئمعنغا ظورذنباسار بولذشنعث بايانع توغرعسعدا

  475...............................................................................................................................................................................................................................................بنع صةقةت اهللا نعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعداغةي

  477......................................................................................................................................................................................قايتا تئرعلعشنع يعراق ساناش ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  479...نعث ظذالر ظارعسعدا هأآىم حعقعرعدعغانلعقع توغرعسعداقذرظاننعث ظعسعراظعل ظةؤالدعنعث ظعختعالصعنع قعسسة قعلعص بئرعدعغانلعقع ؤة اهللا 

  480.......................................................................................................................................................................................................................................................تةبلعغ قعلعشتا تةؤةآكىل قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا  

  481.....................................................................................................................................................................................................................زئمعندعن بعر تىرلىك هايؤاننعث حعقعدعغانلعقع توغرعسعدا

  482..............................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعدة زذلذم قعلغذحعالرنع بعر يةرضة يعغعدعغانلعقع توغرعسعدا

  484............................................................قعيامةت آىنعدعكع قورقذنحالر ؤة ظذ آىندة ياخشع ظةمةلضة مذآاصات، يامان ظةمةلضة جازا بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  487........................................................................................................................................................................دةت قعلعشقا ؤة قذرظان بعلةن دةؤةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدااهللا غا ظعبا

  سىرة قةسةس
  490.....................مذسا ظةلةيهعسساالم بعلةن صعرظةؤن هةققعدعكع خةؤةر ؤة اهللا تاظاالنعث ظذ ظعككعسع هةققعدة نئمعنع ظعرادة قعلغانلعقع توغرعسعدا

  491................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعغا تةدبعر قوللعنعشنع ظعلهام قعلعش توغرعسعدا

  492.......................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤننعث ظأيعدعكع تةربعيةسع توغرعسعدا

  494................................................................................................................................انعسعغا قايتذرذلذشع توغرعسعدامذسانعث ظانعسعنعث قاتتعق قايغذرذشع ؤة مذسانعث ظأز ظ

  496....................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعبتعالردعن بعر ظادةمنع ظألتىرىص قويغانلعقع توغرعسعدا

  497..................................................................................................................................................................................................................................................ظألضىحعنعث سعرعنعث صاش بولذشع توغرعسعدا

  499.......................................................ةيهعسساالمنعث مةديةن شةهعرعضة بئرعشع ؤة ظذنعث ظعككع ظايالنعث قويلعرعنع سذغعرعص بئرعشع توغرعسعدامذسا ظةل

مذسا ظةلةيهعسساالمنعث بذ ظعككع ظايالنعث ظاتعسعنعث ظالدعغا آئلعشع ؤة قوي بئقعص بئرعش بةدعلعضة ظذنعث ظـذ ظعككعسـعنعث بعرعضـة                
  500............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ضةنلعكع توغرعسعداظأيلةن

  503................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث معسعرغا قايتعشع ؤة ظذنعث يول ظىستعدة صةيغةمبةرلعككة ؤة مأجعزعلةرضة سازاؤةر بولذشع توغرعسعدا

ع قعلعـص بئرعشـعنع سورعشـع ؤة ظـذنعث تعلعكعنعـث ظعجابـةت قعلعنعشـع                مذسانعث اهللا تاظاالدعن قئرعنعدعشـع هـارذننع ظأزعضـة يـاردةمح          
  505.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  507..........................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمع ظالدعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا

  509............................................................................................................................................................................................عؤعتع توغرعسعداصعرظةؤننعث حوثحعلعق قعلعشع ؤة ظذنعث يامان ظاق

  511........................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعنظام قعلغان نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا

  512.....................................................................................................آعشعلةرنعث دعققعتعنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث دةلعلعضة بذراش توغرعسعدا

  514.................................................................................................................................آاصعرالرنعث خاتاالشتذرذش ظىحىن سوظال سورعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

  515.....................................................................................................................................................................................ظاسعيلعق قعلغذحعالرنعث مأجعزعلةرضة ظعشةنمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  515..................................................................................................................................................................ظةلةيهعسساالمالرغا سئهعرضةر دةص بوهتان حاصالش توغرعسعدامذسا ؤة هارذن 

  516..........................................................................................................................................................................................................................................................................بوهتانغا قايتذرذلغان جاؤاب توغرعسعدا

  517..................................................................................................................................................................................................نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكةن آعشعنعث ظئزعص آئتعشع توغرعسعدا

  518...........................................................................................................................................................................................................................................................آعتابتعن مأمعن بولغانالر توغرعسعداظةهلع 

  520..................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  521......................................................................................................................مةآكة ظةهلعنعث ظعمان آةلتىرىشتعن ظأزرة ظئيتعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  522...........................................................................................شةهةرلةرنعث دةلعل بايان قعلعنغاندعن آئيعن ظاندعن هاالك قعلعنعدعغانلعقعنع ظذقتذرذش توغرعسعدا

  524................................... توغرعسعدادذنيانعث تىضةيدعغانلعقع، دذنيانع دوست تذتقذحعنعث ظاخعرةتنع دوست تذتقذحع بعلةن باراؤةر بولمايدعغانلعقع

  525...........................................................................................................................مذشرعكالرنعث ؤة ظذالرنعث شئرعكلعرعنعث بعر ـ بعرعدعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
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  527.....................................................................................................................................مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنع صةيغةمبةر هةققعدة قانداق جاؤاب بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  527..............................................................................................................................يارعتعش، هةممعنع بعلعش ؤة تالالشنعث يالغذز اهللا تاظاالغعال مةنسذص ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  529...........ظعكةنلعكع توغرعسعداآئحة ؤة آىندىز نعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرع ؤة ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةر 

  530................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرغا قاتتعق تئضعش توغرعسعدا

  530..........................................................................................................................................................................................قارذن ؤة ظذنعث قةؤمنعث ظذنعثغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعشع توغرعسعدا

  532................................................................................................علةن هةشةمةتلعك هالدا حعقعشع ؤة قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن باهاسع توغرعسعداقارذننعث زعننةت ب

  533................................................................................................................................................................................................قارذننعث ظأيع بعلةن قوشذلذص يةرضة يذتقذزعؤئتعلعشع توغرعسعدا

  534......................................................................................................................................................................عقع توغرعسعداقارذننع يةر يذتذص آةتكةنلعكعدعن قةؤمعنعث ظعبرةت ظالغانل

  535......................................................................................................................................................................................................آةمتةر مأمعنلةرضة ظاخعرةتتة تةييارالنغان نئمةتلةر توغرعسعدا

  536.................................................................................................................................................................................................................................................تةبلعغ قعلعشقا ؤة تةؤهعدآة بذيرذش توغرعسعدا

  سىرة ظةنكةبذت
  539................................................................................. يالغانحع ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن مأمعنلةرنعث سعنعلعدعغانلعقع توغرعسعداآعمنعث راستحعل، آعمنعث

  540............................................................................................................................................................يامان ظعش قعلغذحعالرنعث اهللا تاظاالدعن قئحعص قذتذاللمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  541.................................................................................................................................................................ظاشذرذص بئرعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا ياخشع ظادةملةرنعث ظارزذسعنع ظةمةلضة 

  542........................................................................................................................................................................................................................................ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  543............................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث ظادةتلعرع ؤة اهللا تاظاالنعث سعناش يوللعرع توغرعسعدا

  545...........نعث باشقعالرنعث ضذناهلعرعنع، ظذالرنعث آذفرعغا قايتعش شةرتع بعلةن ظأز ظىستعلعرعضة ظئلعشقا جىرظةت قعلعشع توغرعسعداآاصعرالر

  547........................................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث بايانع توغرعسعدا

  548..............................................................................................................................................................................................................نعث قةؤمعضة ؤةز ظئيتعشع توغرعسعداظعبراهعم ظةلةيهعسساالم

  550.............................................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  552.....................................................................اظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن جاؤابع، اهللا تاظاالنعث ظوتقا تةدبعر قوللعنعشع توغرعسعد

  553................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة بذتالرنعث ظاجعزلعقعنع بايان قعلغانلعقع توغرعسعدا

  554.............................................................لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظعمان ظئيتعشع ؤة ظذنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة هعجرةت قعلعشع توغرعسعدا

اهللا تاظاالنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعسهاق ؤة يةظقذبنع ظاتـا قعلغـانلعقع ؤة صـةيغةمبةرلعكنع ظـذنعث ظـةؤالدعغا خـاس قعلغـانلعقع          
  554.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  556...............................................................................عث ظوتتذرعسعدا يىز بةرضةن جئدةل توغرعسعدالذت ظةلةيهعسساالمنعث نةسعهةت قعلعشع ؤة قةؤمع بعلةن ظذن

  557...............................................صةرعشتعلةرنعث ظالدع بعلةن ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظاندعن لذت ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آةلضةنلعكع توغرعسعدا

  559............................................................................................................................................................................................................. بايانع توغرعسعداشذظةيب ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمعنعث

  560........................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان قةؤملةرنع هاالك قعلغانلعقنعث بايانع توغرعسعدا

  561.....................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنع ظأمىحىآنعث تورعغا ظوخشعتعش توغرعسعدا

  562.......................................................................................................................................................................تةبلعغ قعلعشقا، قذرظان ظوقذشقا ؤة نامازنع ظادا قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  563....................................................................................................................................................................................................................................................ظةهلع آعتاب بعلةن مذنازعرعلعشعش توغرعسعدا

  565.....................................................................................................................................................عسعداقذرظاننعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن نازعل بولغانلعقع ؤة ظذنعث دةلعلع توغر

  567....................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث مأجعزة تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

  570................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظأزلعرعضة آئلعدعغان ظازابنعث تئزلعتعلعشعنع تةلةص قعلغانلعقع توغرعسعدا

  571................................................................................................................................هعجرةت قعلعشقا ظعشارةت قعلعش، رعزعق ؤة ياخشع مذآاصات بعلةن ؤةدة بئرعش توغرعسعدا

  573.........................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  575...............................................................................................................................................هةرةمنعث هأرمةتلعك قعلعنغانلعقعدعن ؤةز ـ نةعسهةت ؤة ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا
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  سىرة رذم 
  577....................................................................................................................................................................................................................................رذملذقالرنعث غةلعبة قعلعشعنعث خةؤعرع توغرعسعدا

  579..............................................................................................................................................................................................................................................................رذملذقالرنعث آعملةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  580.........................................................................................................................................................................................................................................قةيسةرنعث آعسرانع قانداق يةثضةنلعكع توغرعسعدا

  583.........................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  586........................................................................................................................................................................................................................................................بةش ؤاخ نامازنع ظوقذشقا بذيرذش توغرعسعدا

  588...................................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا

  592..........................................................................................................................................................................................................دىرىشنعث ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدامةخلذقاتنع قايتا تعرعل

  593.........................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان معسال توغرعسعدا

  594.....................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدآة حعث يئصعشعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  597..........................بئقعص تةؤهعد ظةقعدعسعدعن شئرعك ظةقعدعسعضة، خذشاللعقتعن ظىمعدسعزلعككة ظأزضعرعدعغانلعقع توغرعسعداظعنساننعث زامانغا 

  598..........................................................................................................................................................................................سعلة ـ رةهعم قعلعشقا بذيرذش، جازانعخورلذقتعن توسذش توغرعسعدا

  599............................................................................ؤة تعرعلدىرىش قاتارلعقالرالنعث اهللا تاظاالنعث قولعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدايارعتعش، رعزعق بئرعش، ظألتىرىش 

  600.......................................................................................................................................................................................................................ضذناهالرنعث دذنياغا تةسعر آأرسعتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  601.................................................................................................................................................................................داقعيامةت آئلعشتعن ظعلضعرع توغرا دعنغا يىزلعنعشكة بذيرذش توغرعسع

  602........................................................................................................................................................................................................شامالالرنعث اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  603........................................................................................................................................زئمعننع تعرعلدىرىش ظألىآلةرنع تعرعلدىرعدعغانلعقعنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  605........................................................................................................................................................................................ث ظألىآكة، ضاسقا ؤة قارغذغا ظوخشايدعغانلعقع توغرعسعدا آاصعرالرنع

  606........................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث يارعتعلعش ؤة ياشاش باسقذحلعرع توغرعسعدا

  607..................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة نادانلعق قعلعشع توغرعسعدا

  608...........................................................................................قذرظاندا تةمسعللةرنعث آةلتىرىلعشع، آاصعرالرنعث بذ تةمسعللةردعن ظعبرةت ظالمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  609.....................................................................بذ ظذلذغ سىرعنعث صةزعلعتع ؤة ظذنع بامدات نامعزعدا ظوقذشنعث ياخشع ظعكةنلعكع هةققعدعكع رعؤايةت توغرعسعدا

  سىرة لوقمان 
  612..................................بةتبةخت آعشعلةرنعث بعهذدة ضةصلةر بعلةن هةصعلعشعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعدعن يىز ظأرىيدعغانلعقع توغرعسعدا

  613...................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث ياخشع ظاقعؤةتكة ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا

  614.........................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  615..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................لوقمان توغرعسعدا

  617..................................................................................................................................................................................................................................لوقماننعث ظوغلعغا قعلغان ؤةز ـ نةسعهعتع توغرعسعدا

  620......................................................................................................................................................................................................................................................................ظوتتذرا هال مئثعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  620...................................................................................................................................................................................................................................................................................لوقماننعث نةسعهةتلعرع توغرعسعدا

  621.......................................................................................................................................................................................................................................................................................نئمةتلةرنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  623.............................................................................................................................................مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  624...............................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنعث ساناص تىضةتكىسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  626.......................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع ؤة بىيىآلىآعنع زعكعر قعلعش توغرعسعدا

  628.......................................................................................................................................................آىنعدعن قورقذشقا بذيرذش توغرعسعدااهللا تاظاالغا تةقؤادارلعق قعلعشقا ؤة قعيامةت 

  629...............................................................................................................................................................................................................................غةيعبنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
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  سىرة سةجدة 
  633............................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  633...........................................................................................................................................................................................................................نعث آعتابع ظعكةنلعكع توغرعسعداقذرظاننعث شةآسعز اهللا 

  634............................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث آاظعناتنع ياراتقذحع ؤة ظعدارة قعلغذحع زات ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  635..........................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظعنساننع باسقذحمذ باسقذح يارعتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  636..............................................................................................................................................................................................................قعيامةتنع يعراق سانعغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  637............................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنعدعكع يامان هالع توغرعسعدا

  639........................................................................................................................................................................................................ظعماندارالرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن مذآاصات توغرعسعدا

  642..................................................................................................................................................................................................................مأمعن بعلةن صاسعقنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  643....................................................................................................................................مذسانعث آعتابع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث توغرا يولغا باشالمحعلعق قعلغانلعقع توغرعسعدا

  645..........................................................................................................................................................................................................................................ةردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعداظعلضعرع ظأتكةنل

  645............................................................................................................................................................................زئمعننع سذ بعلةن تعرعلدىرىش قعيامةتنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  646..........................................................................................................................آذففارالرنعث ظازابنعث تئزلعتعلعشعنع تةلةص قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

  




