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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
، آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا ظعتاظةت )داؤامالشتذرغعن(اهللا غا تةقؤادارلعق قعلعشنع ! ظع صةيغةمبةر

ةن  ن، اهللا هةقعقةت ةللعرعنع(قعلمعغع ةرنعث ظةم دذر، ) بةندعل ص تذرغذحع لعرعنع(بعلع ذالرنعث ظعش ) ظ
ةن باشقذرغذحعدذر هئكمةت بع  عدعن ؤةهيع قعلعنغان نةرسعضة .1ل ةنع ( ساثا صةرؤةردعضارعث تةرعص ي
اهللا ) هةممة ظعشعثدا (.2اهللا هةقعقةتةن قعلغان ظةمةلعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر. ظةضةشكعن) قذرظانغا

  .3هامعي بولذشقا يئتةرلعكتذر) ساثا(غا يألةنضعن، اهللا 
ضة ظةضةشكةن ؤة اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغان هالدا آاصعرالرغا ؤة اهللا تاظاالنعث ؤةهعيسع

  مذناصعقالرغا قارشع مذستةهكةم تذرذشقا بذيرذش توغرعسعدا 
ذر ةن بذيرذقت ة بئرعلض دعن تأؤةنض ذ يذقعرع ةد . ب ةيغةمبعرع مذهةمم ع ؤة ص اهللا بةندعس

ةقؤاد االمنع ت ةيغةمب  اظةلةيهعسس ا، ص ذيرذغان بولس قا ب ةررلعق قعلعش ذيرذقنع  نعثةردعن تأؤةندعكعل ذ ب  ظ
اهللا تاظاالغا ظعتاظةتمةنلعك   : تةلق ظعبنع هةبعب مذنداق دئضةن     . قوبذل قعلعشع ظةلؤةتتة ظةؤزةل ؤة اليعقتذر     

تعدة      دايعتع ظىس ث هع عث، اهللا تاظاالنع د قعلعش اؤابعنع ظىمع ث س عث ؤة اهللا تاظاالنع ةل قعلعش ةن ظةم بعل
ا ظاسعيل دعن قورقذشذث  مئثعص، اهللا تاظاالغ ةرك ظئتعشعث، اهللا تاظاالنعث ظازابع ذ(عق قعلعشنع ت ا ب  )مان

  . تةقؤادارلعقتذر
 ن ةت قعلمعغع عقالرغا ظعتاظ عرالرغا ؤة مذناص ذالردعن  آاص المعغعن، ظ ذالق س ذالرغا ق ةنع ظ  ي

دذر، ) بةندعلعرعنعث ظةمةللعرعنع (اهللا هةقعقةتةن . مةسلعهةتمذ سورعمعغعن  ذ (بعلعص تذرغذحع الرنعث ظ
قذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع ةن باش ةت بعل ذنعثغا  هئكم ةنع اهللا تاظاالنعث ظةمرلعرعضة ظةضعشعشعث ؤة ظ  ي

دذر  دعن مذهعم ةت قعلعشعث هةممع دذر . ظعتاظ اقعؤعتعنع بعلعص تذرغذحع ةن ظعشالرنعث ظ اال هةقعقةت . اهللا تاظ
دذر    ةن قعلغذحع ةت بعل لعرعنع هئكم أزلعرعنع ؤة ظعش ا . س ذثا اهللا تاظ دذ ش داق دةي اثا : ال مذن س

عدعن ؤةهعي قعلعنغان نةرسعضة  ذرظانغا (صةرؤةردعضارعث تةرعص ةنع ق ةنع قذرظانغا ؤة      ظةضةشكعن ) ي  ي
  . سىننةتكة ظةضةشكعن

  ظايةت  73          سىرة ظةهزاب                        مةدعنعدة نازعل بولغان  
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ةؤةرداردذر ذق خ ةلعثالردعن تول ان ظةم ةن قعلغ داق سعر اهللا هةقعقةت ا هئحقان ةنع اهللا تاظاالغ  ي
هامعي ) ساثا (اهللا . ؤة ظةهؤالعثدا اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغعن   جعمع ظعشلعرعثدا   . يوشذرذن بولمايدذ 

ذر  قا يئتةرلعكت ة       بولذش ان ظادةمض ةن قايتق ة بعل كة تةؤب ان، اهللا تةرةص ةؤةآكىل قعلغ ا ت ةنع اهللا تاظاالغ  ي
  . هامعي بولذشقا اهللا هةقعقةتةن يئتةرلعكتذر

* * * * * * *  
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اهللا هئح ظادةمنعث ظعحعدة ظعككع يىرةك ياراتقعنع يوق، سعلةر زعهار قعلغان ظاياللعرعثالرنع اهللا 
) هةممة هأآىمدة ظأز صذشتذثالردعن بولغان(سعلةرضة ظانا قعلغعنع يوق، سعلةر باال قعلعؤالغانالرنعمذ اهللا 

ذ  دع، ب دة قعلمع ث هأآمع تذثالردعن بولمع (بالعلعرعثالرنع أز صذش ةنع ظ يعش ي اال دئ انالرنع ب ةقةت )غ ص
 ظذالرنع ظاتعلعرعنعث .4نع ظئيتعدذ، توغرا يولغا باشاليدذ)سأز(ظاغزعثالردا ظئيتعلغان سأزدذر، اهللا هةق 

ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعثالر، بذ اهللا نعث دةرضاهعدا توغرعدذر، ظةضةر ظذالرنعث ظاتعلعرعنع بعلمعسةثالر، 
قئرعنداشلعرعثالردذر، دوستلعرعثالردذر، سعلةر سةؤةنلعكتعن قعلعص ظذ حاغدا ظذالر سعلةرنعث دعنعي 

ئكعن قةستةن قعلغان ظعشعثالردا  دذ، ل ذناه بولماي ذناه (سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ض ة ض سعلةرض
  .5، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر)بولعدذ

  لعش هأآمعنعث بعكار قعلعنغانلعقع توغرعسعدا بئقعؤالغان بالعنع ظأز بالعسع قعلعؤئ
ر      لذق بع ىن، ظذقذمذش دىرىش ظىح ذنع بعل عرع ظ ةتتعن ظعلض ةنعؤعي مةقس ة م ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ان قعلعدذ     يهئسسع ىرةك بولمعغعنعدةك ؤة          .  ظعشنع باي ظذ بولسعمذ خذددع بعر ظادةمنعث ظعحعدة ظعككع ي
ار قعلعشع               سئنعث ظذحاث مةن ظىحىن ظانا     : ظايالعنع ارقعلعق زعه منعث ظذحعسعغا ظوخشاش دئضةن سأزع ظ

االم دةص    ، ظادةم بعر بالعنع بئقعؤالغان   بعر بعلةن ظايالع ظذنعث ظانعسع بولذص قالمعغعنعدةك،       ظاندعن ظذنع ب
  . ظاتعغان بولسا، ظذ باال هةقعقةتةن ظذ ظادةمنعث ظأز بالعسع بولذص قالمايدذ

ككع يىرةك ياراتقعنع يوق، سعلةر زعهار قعلغان ظاياللعرعثالرنع اهللا اهللا هئح ظادةمنعث ظعحعدة ظع
وق ع ي ا قعلغعن ة ظان ةنسعلةرض داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ذحعالرنعث :  اهللا تاظ ار قعلغ اللعرع زعه ظاي

  . ))1ظذالرنعث ظانعلعرع ظةمةستذر، صةقةت ظذالرنع تذغقان ظايالالرال ظذالرنعث ظانعلعرعدذر
 اال علةر ب ذ قعلعؤالغانس تذ (الرنعم أز صذش دة ظ ة هأآىم انهةمم ث ) ثالردعن بولغ بالعلعرعثالرنع

دع دة قعلمع ع  هأآمع د ظعبن ع زةي ان ظوغل االمنعث بئقعؤالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ةت هةقعقةت ذ ظاي  ب

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة مذجادةلة ) 1(
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ةيغةمبةرلعك آئ .هارعسة رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةققعدة نازعل بولغان      لعشتعن   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ص
اهللا تاظاال بذنداق   . شذثا ظذنع آعشعلةر زةيد ظعبنع مذهةممةد دةص حاقعرعشاتتع        . بذرذن بئقعؤالغان ظعدع  

دة حاقعرعشنع ؤة بذنداق بذ نعسبةت بئرعشنع    سعلةر باال قعلعؤالغانالرنعمذ اهللا بالعلعرعثالرنعث هأآمع
  . قعلدع دئضةن ظايعتع بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذشنع ظعرادة قعلمعدع

ةن    داق دئض ة مذن ىرعدة يةن ذ س ع    : اهللا ب ث ظاتعس ةردعن هئحبعرعنع اراثالردعكع ظةرل ةد ظ مذهةمم
ئكعن   ةس، ل ذ(ظةم عدذر    ) ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ةيغةمبعر ع ؤة ص ث ص ةن  (اهللا نع ذنعث بعل اهللا ظ

ةيغةمبةر آةلمةيدذ          ، اهللا هةممة نةرسعنع     )صةيغةمبةرلعكنع ظاخعرالشتذرغان، ظذنعثدعن آئيعن هئحقانداق ص
أز      (بعلضىحعدذر  علةرنعث س ةرـس عي ظةمةس ع ه ا مةخص ة اهللا غ ةردة )1()كعتعثالردعن هئح نةرس ذ ي  اهللا ب
أز صذشت (بذ : مذنداق دئدع  يعش ذيةنع ظ اال دئ اغزعثالردا ظئيتعلغان ) ثالردعن بولمعغانالرنع ب ةقةت ظ ص

أزدذر ارةت ب  س عثالردعن ظعب االم دئيعش ذنع ب ةنع ظ ةنلعكعنع   ي االثالر ظعك ةقعقعي ب ذنعث ه أز ظ ذ س
ةتمةيدذ دذر      . آأرس لعدعن يارعتعلغان ث نةس ر ظادةمنع قا بع ذ باش ع، ظ ع    . حىنك اندا ظعكك ر ظعنس ذددع بع خ

اهللا هةق . يىرةآنعث بولذشع مذمكعن بولمعغعنعدةك، ظذنعث ظاتعسعنعث ظعككع بولذشعمذ مذمكعن ظةمةس    
  . شاليدذنع ظئيتعدذ، توغرا يولغا با) سأز(

ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ    مةن  ظعمام ظةهمةد، ظةبذزةيباننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،      
وق اهللا تاظاالنعث   : ظةنهذماغا اراتقعنع ي ىرةك ي دة ظعككع ي  دئضةن ظايعتعدعن   اهللا هئح ظادةمنعث ظعحع

دعم     ةث؟ دئ تعص بةرس ذلغانلعقعنع ظئي أزدة تذت ث آ ع ظا. نئمعنع اسظعبن ر   : بب االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم            آىنع نامازغا تذرغاندا ظذنعث آأثلعضة بعر نةرسة آئحعص قالدع، شذنعث بعلةن ص

عقالر   ذغان مذناص از ظوق ةن نام ةن      : بعل اهابعلعرع بعل ر يىرعكع س ة بع ةن يةن علةر بعل ر يىرعكع س ذنعث بع ظ
ارلعقعنع     ةتنع نازعل قعلدع   . بعلةمسعلةر؟ دئدع  بولعدعغان ظعككع يىرعكع ب اهللا هئح : ظاندعن اهللا بذ ظاي

وق اراتقعنع ي ىرةك ي دة ظعككع ي ذ هةدعسنع مذشذنعثغا ظوخشاش  . ظادةمنعث ظعحع ام تعرمعزعمذ ب ظعم
  . رعؤايةت قعلدع

  بئقعؤئلعنغان بالعنعث صةقةت ظأزعنعث هةقعقعي ظاتعسغا نعسبةت بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 ذ دذر ظ اهعدا توغرع ث دةرض ذ اهللا نع اقعرعثالر، ب ةن ح عملعرع بعل ث ظعس ذ الرنع ظاتعلعرعنع  ب

نعث دذرذس    دا حاقعرعش العلعرع ظورنع أز ب العالرنع ظ ات ب ان ي دعكع بئقعؤالغ كع دةؤرع المنعث دةسلةص ظعس
اتعلعرعنعث ظعسمع   اهللا تاظاال ظذالرنع ظذالرنعث هةقعقعي ظ         . ظعكةنلعكعنع ظةمةلدعن قالدذرعدعغان بذيرذقتذر    

  . مانا بذ ظادعل، توغرا ؤة ياخشع ظعشتذر. بعلةن حاقعرعشنع ظةمرع قعلدع
: ظعمام بذخارع، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

دع      ع ظع ان ظوغل االمنعث بئقعؤالغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ع هارعس د ظعبن ذالرنع . زةي ث ظ ظاتعلعرعثنع
اقعرعثالر ةن ح عملعرع بعل ة ظعس ل بولغذح ذرظان نازع ذنع  دةص ق ز ظ ةد دةص بع ع مذهةمم د ظعبن زةي

ةت قعلغان. حاقعراتتذق ذ ظةسةرنع مذسلعم، تعرمعزع ؤة نةسةظعمذ رعؤاي ذالر بئقعؤالغان بالعلعرعنعث . ب ظ
أز     ة ظ داق جةهةتت قا هةرقان ش ؤة باش العي قعلع ةن خ ةر بعل ة  نامةهرةمل دة مذظامعل ث هأآمع بالعلعرعنع

  . قعالتتع
ةهلة        الع س ذمانعث ظاي ذ ظةنه ة رةزعيةلاله زع، ظةبذهىزةيف ىهةيلنعث قع ذثا س ث  : ش ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ذق   ! ص وغلعمعز، دةص حاقعراتت العمنع ظ ةن س ز هةقعقةت ة         . بع ذ هةقت عزآع، اهللا ب ةك ـ شىبهعس ش
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دع   ل قعل ةت نازع رع   . ظاي ا آع ث يئنعمغ العم مئنع ث     س ذ هىزةيفعنع ةن ظةب ةن هةقعقةت دذ، م ص تذرع ص حعقع
دع     ةن، دئ ئزعص تذرعم انلعقعنع س لعك قعلعؤاتق دعن آىندةش االم . بذنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس العمنع «: ص س

عز     ةهرةم بولعس ذنعثغا نام عز ظ عثعز، س ذنداق قعلعس ث، ش دع» ظئمعتعؤئتع ذ   . دئ ىن اهللا ب ذنعث ظىح ش
دعن آئ   دعن قالدذرغان أآىمنع ظةمةل ذلنعث قويذ ه ان ظوغ قا  يعن، بئقعؤالغ ا ظئلعش العنع نعكاهعغ ةن ظاي  ؤةتك

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جةهشنعث قعزع بولغان     . دعن رذخسةت قعلع  االق     . ص ةنع زةيد ظعبنع هارعسةنعث ت ي
  . قعلغان ظايالع زةينةب بعلةن توي قعلدع

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اال ق  : اهللا تاظ ذالرنعث ب ة ظ ذص   مأمعنلةرض ذللعرعنعث قوي ان ظوغ علعؤالغ
بةرضةن خوتذنلعرعنع نعكاهالص ظالسا ضذناه بولماسلعقع ظىحىن، زةينةبنع زةيد قويذؤةتكةندعن آئيعن ساثا              

ةردذق اهالص ب دع  ))1نعك داق دئ دة مذن ةهرعم ظايعتع اال ت ان  :  اهللا تاظ تذثالردعن بولغ أز صذش ة ظ يةن
عثالر   اللعرعنع ظئلعش ث ظاي دعبالعلعرعثالرنع ارام قعلعن ذلنعث   ))2ه ان ظوغ اال قعلعؤالغ ةت ب ذر ظاي  مةزآ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    . حىنكع، ظذ ظأز صذشتعدعن ظةمةستذر    . ظايالعنع ظأز ظعحعضة ظالمايدذ    ةمما ، ص ظ
أز           سةهعه بذخارع ؤة مذسلعمدا رعؤايةت قعلعنغان هةدعسعضة ظاساسةن ظئمعلداش ظوغذل شةرعظةت جةهةتتة ظ

تعدعن تة      صذش ع، هةدعس دذ، حىنك أآىم قعلعنع دا ه ذلنعث ظورنع ان ظوغ لعقتعن «:  بولغ ةنع  (قانداش ي
  .  دئيلضةن»هارام قعلعنغان نةرسعنع، ظئمعلداشلعقتعنمذ هارام قعلعثالر) نةسةصتعن

ةتتعكع         ذ ظاي ع، ب ذم دةص حاقعرعش عدعن ظوغل ةت يىزعس ةت ؤة مذهةبب قعالرنعث هأرم ةمما باش ظ
ارلعقالر ظعبنع ظابباس            . ةيدذتوسذلغان هأآىمضة آعرم   ظعمام ظةهمةد، ظةبذداؤذد، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قات

دعكع هةدعس  ان تأؤةن ةت قعلغ ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه دذررةزعيةلاله ذنعث دةلعلع داق ع ب اس مذن ع ظابب ، ظعبن
ة          : دةيدذ ةللعب جةمةتعضة ت ارلعق ظابدذلمذت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةن قات ؤة ظوغذل  مذزدةلعفة آئحعسع ص

ظع  «: تعلعرعمعزغا ظذرذص تذرذص مذنداق دئدع         ، يو بالعالرنع ظئشةآلةرنعث ظىستعضة معندىرىص آئلعؤئتعص    
  . » شةيتانغا تاشنع ظاتماثالرةآىن حعققعح! قلعرعماظوغذلح

قعالر د ؤة باش عنعث دذرذس  : ظةبذظذبةي ذم دةص حاقعرعش العلعرعنع ظوغل قعالرنعث ب ةدعس باش ذ ه ب
ةنلعكعنع آأ دذظعك عتعص بئرع ذ ظعش ه. رس ةنعث ب ةن هعجرعي ع ؤع     10ةقعقةت ىز   ـ يعل دة ي دالعشعش هةججع

  . بةرضةن دئدع
 ظذالرنع ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعثالر  بذ ظايةت زةيد ظعبنع هارعسة هةققعدة نازعل 

  .  ـ يعلع مذظتة ظذرذشعدا شئهعت بولغان8بولغان ظذ هعجرعيةنعث 
: ةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظعمام مذسلعم، ظةن  
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ذلحعقعم «: مئن ع ظوغ دع » !ظ ةن ظع ذداؤذد ؤة   . دئض ام ظةب نع ظعم ذ هةدعس ب
  . تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلدع

ي قئرعنداشلعرعثالردذر، ظةضةر ظذالرنعث ظاتعلعرعنع بعلمعسةثالر، ظذ حاغدا ظذالر سعلةرنعث دعنع
أز            دوستلعرعثالردذر اتعلعرعنع بعلسة، ظذالرنع ظ اال قعلعؤئلعنغانالرنعث ظ  اهللا مذسذلمانالرنع ظةضةر ظذالر ب

اال قعلعؤئلعنغانالرنعث ظاتعلعرعنعث آعم           . ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع بعلةن حاقعرعشقا بذيرذدع     ظةضةر ظذالر ب
اال قعلعؤئلعنغانالر ظذالرنعث دعنعي قئرعنداشلعرعدذر، دوستلعرعدذر      ظعكةنلعكلعرعنع بعلمعسة، ظذ حاغدا     .  ب

  . يةنع ظذنداق ظاتاش ظذالرنعث ظأز نةسةبلعرعنع يوقاتقانلعقعنعث بةدعلع ظىحىن بئرعلضةن ياخشع نامدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37سىرة ظةهزاب ) 1(
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دة        ان آىنع ا حعقق ة يولغ دعن مةدعنعض ع مةآكع ان يعل أمرعنع قعلغ ازا ظ االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذالرغ ا  ظ زع تاغ ةمزعنعث قع ا! ا ه دع  ! تاغ عؤالغان ظع وؤالص ظةضعش ة    . دةص ت ئلعص فاتعمةض ذنع ظ ةلع ظ ظ

دع  ث، دئ ع ظئلع ث قعزعن دع. تاغعثعزنع ذنع آأتىرىؤال ة ظ ذقعزنع  . فاتعم ةر ظ د ؤة جةظف ةلع، زةي دعن ظ ظان
.  آأرسةتتع قايسعسعنعث ظأز تةربعيعسعضة ظئلعشع هةققعدة تالعشعص قئلعص هةر بعرع ظأزعنعث دةلعلعنع              

ةلع زع        : ظ ث قع ذ تاغامنع ةقلعق، ظ ةث ه قا ظ ة ظئلعش أز تةربعيةمض ذنع ظ ةن ظ دعم د. ، دئ ذ : زةي ظ
ذتالعب    . ، دئدع قئرعندعشعمنعث قعزع  ظذ تاغامنعث قعزع، ظذنعث آعحعك ظاصعسع ظةسما           : جةظفةر ظعبنع ظةب

العم،   ث ظاي ةيس مئنع ت ظذم دا .عد دئبعن ذ حاغ ذن    ش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنعث  ص ك ظانعس ع آعحع
رعص    ذيرذص بئ ة ب دا  «تةربعيعسعض ث ظورنع ا ظانعنع ك ظان دع»آعحع ةظةلع.  دئ ةن   «: ض دعن، م ةن مئنعث س

ةندعن دع» س ة. دئ ةن«: جةظفةرض ةخالقعمغا ظوخشايس ا ؤة ظ ةن ماث دع» س ة. دئ ث «: زةيدآ ةن بعزنع س
  . دئدع» قئرعندعشعمعز ؤة دوستعمعز

ار     ةر ب ذن هأآىمل تة نذرغ ذ هةدعس أآىم      ص . ب ع ه ايعتع ياخش ة ناه ذ هةقت االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس
دع            ةن رازع قعل ةق بعل ع ه ةر بعرعن قانالرنعث ه ارتعش قعلعش االش ـ ت دع ؤة ت ث. قعل ذالر : اهللا تاظاالنع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةيدآة      سعلةرنعث دعنعي قئرعندعشعثالر، دوستلعرعثالر  :  دئضعنعضة ظوخشاش، ص
  . دئدع» عمعز ؤة دوستعمعزعندعشسةن بعزنعث قئر«

سعلةر سةؤةنلعكتعن قعلعص سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ يةنع ظةضةر تعرعشقان 
 ظذالرنعث بةزعسعنع هةقعقعي ظاتعسعدعن باشقا ظادةمنعث ظعسمع بعلةن       ،ؤة ظةتراصلعق ظعزدةنضةندعن آئيعن   

.  ظذنعث ضذناهعنع ظةصذ قعلعدذ ،ذنع سةؤةنلعك قاتارعغا ظئلعص شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا تاظاال ظ ،حاقعرساث
ة قعلعشقا تةؤسعية قعلعص دعلعرعنع تةؤب اال بةن ذيرذدع،اهللا تاظ داق دئيعشكة ب ! صةرؤةردعضارعمعز«:  مذن

اآع خاتاالشساق      اآع سةؤةنلعك سةؤةبعدعن ظةمرعثنع تولذق         (ظةضةر بعز ظذنتذساق ي ةنع بعز ظذنتذش ي ي
  . )1(، بعزنع جازاغا تارتمعغعن)ساقظورذنلعيالمع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم، ص ام مذس ب ؤة «: ظعم غالع
ذ      (قعلعمةن ظةصذ  مةن جةزمةن  : يىآسةك اهللا  اآع سةؤةنلعكتعن قعلعص قالغان ضذناهنع ظةص ةنع ظذنتذش ي ي

  . »دئدع) قعلعمةن
ع   ةمعر ظعبن ذخارع، ظ ام ب داق    ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله  ظ

دذ ةت قعلع وغرا هأآىم قعاللعسعال« :دئضةنلعكعنع رعؤاي اد قعلعص ت ةر هاآعم ظعجتعه ذنعثغا ظعككع ظةض ، ظ
دذ   ةجعر بولع علعك ظ ةجعر         .آعش علعك ظ ر آعش ذنعثغا بع ا، ظ عص قالس ص خاتالعش اد قعلع ذ ظعجتعه ةر ظ  ظةض

  .  دئضةن»بولعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع، ص ام تعرمع اال«: ظعم  اهللا تاظ

ث ظىممعتعم  ةن مئنع ث نهةقعقةت ذرالنغانلعقتعن   ع اآع مةجب انلعقتعن ؤة ي ذص قالغ اآع ظذنت ةؤةنلعكتعن ي  س
  . » ظةصذ قعلعدذقعلعص سالغان ضذناهلعرعنع

 دذ سعلةر سةؤةنلعكتعن قعلعص سالغان ذناه بولماي ة هئح ض ئكعن قةستةن .  ظعشالردا سعلةرض ل
عثالردا  ان ظعش دذ(قعلغ ذناه بولع ة ض ايعتع )سعلةرض دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ، اهللا ناه

دذر  ةقةت يامان ظعشنع قةستةن قعلغان ظادةمضة بولعدذ مئهرعبان ةنع ضذناه ص ذ .  ي غالعب ؤة بىيىك اهللا ب
  . ))2سةتسعز ظعحكةن قةسعمعثالر ظىحىن اهللا سعلةرنع جازاغا تارتمايدذمةق: هةقتة مذنداق دئضةن
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: ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظابباستعن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
ةؤةتتع            ةيغةمبةر قعلعص ظ ظذنعث بعلةن آعتاب نازعل     . اهللا تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع هةق بعلةن ص

دعق ةن               . عل ةك بعل ا ـ آئس انالرنع حالم ا قعلغ ذرذص زعن ان ت وي قعلغ ا ت ان آعتابت ل قعلعنغ ذنعثغا نازع ظ
دع  ار ظع ايعتع ب ازاالش ظ ةن         . ج ا ـ آئسةك بعل ةرنع حالم ان ظادةمل داق قعلغ االم بذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

: م قعلعص مذنداق دئدع   ظأمةر سأزعنع داؤا  . بعزمذ ظذنعثغا ظةضعشعص حالما ـ آئسةك قعلدذق         . جازالعدع 
علةرنعث                  عثالر س ىز ظأرىش وؤعلعرعثالردعن ي ا ـ ب ةثالر، ظات ىز ظأرىم وؤعلعرعثالردعن ي ا ـ ب ذرذن ظات ز ب بع

ذق  انلعقعثالردذر، دةص ظوقذيتت رعلعق قعلغ ةن  . آذص داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع «: ص مئن
تعظانالر  ا خرعس ع ظعس ةمنعث ظوغل االمنع مذمةري ذرذص  ظةلةيهعسس دةك ظاش ص ماختعغان ة قعلع بالعغ

  . »ماختعماثالر، مةن صةقةت اهللا تاظاالنعث بةندعسعدذرمةن، مئنع اهللا تاظاالنعث بةندعسع ؤة ظةلحعسع دةثالر
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص لعم ؤة ظةهم ام مذس : ظعم

اؤاز        آعشعلةر ظعحعدة آذصرعلعق بولعدعغان ظ « اتتعق ظ ة قعلعش، ظألىآكة ق ىح ظعش بار؛ ظذالر نةسةصكة تةن
  . »حقعرعص يعغالش، يذلتذزالرغا سئغعنعص سذ تةلةص قعلعش قاتارلعقالردعن ظعبارةتتذر

 * * * * * * *  
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ر، صةيغةمبةرنعث ظاياللعرع ظذالرنعث صةيغةمبةر مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز نةصسعلعرعدعنمذ حارعدذ
مأمعنلةردعن ؤة ) معراس ظئلعشتا ( تذغقانالرنعث بةزعسع بةزعسعضة -ظانعلعرعدذر، آعتابذلالدا ظذرذق 

دوستلعرعثالرغا ؤةسعيةت ) مأمعنلةردعن ؤة مذهاجعرالردعن بولغان (مذهاجعرالردعن يئقعندذر، لئكعن 
يةنع اهللا (آعتابتا ) انالرنعث ظأز ظارا معراسقا ؤارعسلعق قعلعشعيةنع تذغق(قعلساثالر دذرذس بولعدذ، بذ 

  .6يئزعلغاندذر) نعث آعتابعدا
صةيغةمبةرنعث هةممعدعن سأيىملىك ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث ظاياللعرعنعث مأمعنلةرنعث 

  ظانعلعرعنعث ظورنعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
أز ظىممع    االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ول     اهللا تاظ وغرا ي ذالرغا ت ان ؤة ظ ة آأيىمح تعض

علعرعدعنمذ                 أز نةصس ذالرغا ظ ذنع ظ دع ـ دة، ظ دة بعل ع ظةزةلع ةنلعكعنع ظعلم ع ظعك عتعدعغان آعش آأرس
دعنقع ظورذنغا قويدع                  . سأيىملىك قعلدع  أز ظعختعيارلعقعدعن ظال . ظذنعث هأآمعنع ظذالر ظعحعدة ظذالرنعث ظ

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ذالر  !) ظ ةمكع، ظ ةن قةس ارعث بعل ةنع (صةرؤةردعض ي
ذنافعقالر عدعكع دة        ) م أز ظارعس ئنعث      ـظ دعن س ة، ظان ةآلعص قعلمعغعح قا ت أآىم حعقعرعش ئنع ه تاالشقا س

ىتىنلةي           ذالر ص ة ؤة ظ عمذ يوقالمعغذح ذم بولس ة غ دعكع قعلح ذالرنعث دعللعرع ة ظ ان هأآمعثض حعقارغ
  . ))1تقان بولمايدذبويسذنمعغعحة ظعمان ظئي

                                                 
  .  ـ ظايةت65سىرة نعسا  )1(
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جئنعم  مئنعث  «: ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةرنعث بعرعثالر، مةن ظذنعثغا ظذنعث جئنعدعن،                 

  . »ك بولمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ صىتكىل ظعنسانالردعن سأيىملى،مئلعدعن، ظةؤالدعدعنـ صذل 
ذخارع ام ب دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ث  :  ظأم ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ة نةرسعدعن سأيىملىك سةن، ! ص ا جئنعمدعن باشقا هةمم ةن قةسةمكع، سةن ماث دعاهللا بعل .  دئ
اق، ظع ظأمةر     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئدع » مةن ساثا جئنعثدعنمذ سأيىملىك بولذشذم آئرةك        !ي

اهللا بعلةن قةسةمكع، سةن ماثا حوقذم هةممة نةرسعدعن هةتتاآع جئنعمدعنمذ      ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : ظذ
ا ظةمدع بولدع     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدع سأيىملىآسةن، شذنعث ظىحىن    . دئدع » !، ظع ظأمةر    مان
  . صةيغةمبةر مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز نةصسعلعرعدعنمذ حارعدذر: ايةتتة مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ ظ

ايعتع آةرعم هةققعدة ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ                    ظعمام بذخارع سةهعه بذخارعنعث تةصسعر بابعدا بذ ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص ةن «: ظةنه ا ؤة  مأمعنضةم دذني

ان بولمعغ   أيىملىك ظعنس ةث س ة ظ ةعظاخعرةتت دذ   ح أمعن بواللماي ةقعقعي م ذ ه اثالر . ، ظ ةيغةمبةر خالعس ص
دذر  أز نةصسعلعرعدعنمذ حارع ذالرنعث ظ ةتنع ظوقذثالر       مأمعنلةرضة ظ  قايسع مأمعن آعشع    . دئضةن بذ ظاي

دذرذص    .سلعق قعلسذن  رعبايلعق قالدذرذص ظالةمدعن ظأتسة، ظذ بايلعققا ظذنعث تذغقانلعرع ؤا    ةرز قال  ظةضةر ق
  . »آةتكةن ياآع زعيانغا ظذحرعغان بولسا، مئنعث يئنعمغا آةلسذن، مةن ظذنعث ظعضعسعمةن

 دذر ذالرنعث ظانعلعرع اللعرع ظ ةيغةمبةرنعث ظاي ارام   ص نعث ه اه قعلعش ةن نعك ذالر بعل ةنع ظ  ي
رام بعلدىرىشتة ظأزلعرعنعث ظانعلعرعنعث      قعلعنعشع  ظئهتعرام بعلدىرىش، هأرمةت قعلعش، ظعززةت ؤة ظعك             

دذر تذر      . ظورندع ا، دذرذس ظةمةس ذرذش بولس ةردة ت ر ي ذز بع ةن يالغ ذالر بعل ئكعن، ظ ةن  . ل ذالر بعل ظ
أز         عرعلعرعنع ظ ع ؤة هةمش ذالرنعث قعزلعرعن أآىم ظ ارةت ه دعن ظعب ارام قعلعنغانلعقع نعث ه نعكاهلعنعش

  . ة آةلضةن آأز قارعشعدذربذ ظألعماالرنعث بعرلعكك. ظعحعضة ظالمايدذ
 ة ذغقانالرنعث بةزعسع ـ بةزعسعض ذرذق ـ ت ذلالدا ظ ا(آعتاب راس ظئلعنس ةردعن ؤة ) مع مأمعنل

 ظذرذق ـ تذغقانحعلعق اهللا تاظاالنعث هأآمعدة يةنع معراس ظئلعشتا مذهاجعرالر    مذهاجعرالردعن يئقعندذر
ةتنعث هأآمع ظذنعثد      . ؤة ظةنسارعالردعن يئقعندذر   عن ظعلضعرعكع قةسةم بعلةن ؤة ظذالرنعث ظارعسعدا        بذ ظاي

  . ظورنعتعلغان قئرعنداشلعق بعلةن معراس ظالعدعغان هأآىمنع ظةمةلدعن قالدذرعدذ
دذ     داق دةي قعالر مذن ذما ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ارعدعن   : ظعبن ر ظةنس ذهاجعر بع ر م بع

تعن، داش بولماس اآع نةسةص ذغقان ي داق ت ذنعثغا هئحقان عدا ظ ذالرنعث ظارعس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ورن االتتع عتعظ ةير ؤة باشقا  . ص قويغان قئرعنداشلعقنعث يىزعسعدعنال معراس ظ ة سةظعد ظعبنع جذب ذ هةقت ب

  . سةلةص ؤة خةلةص ظألعمالعرعمذ مذشذنداق دئدع
 الر دذرذس دوستلذرذثالرغا ؤةسعيةت قعلساث ) مأمعنلةردعن ؤة مذهاجعرالردعن بولغان (لئكعن
اردةم قعلعش، ياخشعلعق،        .  يةنع معراس ظذرذق ـ تذغقانالرنعث ظارعسعدا بولعدذ   بولعدذ ارا ي أز ـ ظ ةمما ظ ظ

  . سعلة ـ رةهعم، ظعهسان ؤة ؤةسعيةت قعلعش بولسا مةثضىلىآتىر
 دا (آعتابتا ) يةنع تذغقانالرنعث ظأز ظارا معراسقا ؤارعسلعق قعلعشع (بذ ) يةنع اهللا نعث آعتابع

دذر دذ    يئزعلغان داق دةي علةر مذن ة آعش ر قانح د ؤة بع ة                :  مذجاهع ر ـ بعرعض ذغقانالرنعث بع ذرذق ـ ت ظ
لعق قعل اب  عؤارعس ةرتعلمةس آعت ةن، ظأزض عدعن بةلضعلةنض اال تةرعص أآىم اهللا تاظ ذ ه ارةت ب عدعن ظعب ش

دذر ان هأآىم ذزدا يئزعلغ انلعق . لةؤهذلمةهص ةتنعث بولغ ةرلعك هئكم دا يئت ةرحة ظذنعث ذ ض ىن، اهللا ظ ع ظىح
ار     ذنع بعك ث ظ عدة ظأزعنع عمذ، اهللا آةلضىس ان بولس ا قويغ عحة يولغ ذنعث ظةآس عل ظ ر مةزض أآىمنع بع ه
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دعغانلعقعنع        را قعلع ة ظعج أآمع بويعح تذرغان ه ص ظورذنالش ةرعظع قعلع ةن ؤة ش دة بةلضعلعض ص، ظةزةل قعلع
  . اهللا تاظاال هةممعنع بعلضىحعدذر. بعلةتتع

 * * * * * * *  
  øŒÎ) uρ $ tΡ õ‹s{ r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈sV‹ ÏΒ y7Ζ ÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛÏδ ü ö/Î) uρ 4 y›θãΒ uρ  |¤ŠÏã uρ È ø⌠ $# zΝ tƒó tΒ ( 
$ tΡõ‹ s{r& uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̧)≈ sW‹ÏiΒ $ ZàŠÏ= xî ∩∠∪ Ÿ≅ t↔ ó¡uŠÏj9 tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# tã öΝ ÎγÏ% ô‰ Ï¹ 4 £‰ tã r&uρ tÍ Ï≈s3ù= Ï9 $¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& 

∩∇∪  
ظأز ؤاقتعدا بعز صةيغةمبةرلةردعن ظةهدة ظالدذق، سةندعن، نذهتعن، ظعبراهعمدعن، مذسادعن، مةريةم 

راستحعلالردعن راستحعللعقع توغرذلذق ) قعيامةت آىنع( اهللا .7ظوغلع ظعسادعن مةهكةم ظةهدة ظالدذق
اهللا آاصعرالرغا قاتتعق ، )يةنع صةيغةمبةرلةردعن صةيغةمبةرلعكعنع يةتكىزضةنلعكعنع سورايدذ (سورايدذ 

  .8ظازاب تةييارلعدع
  صةيغةمبةرلةردعن حعث ظةهدة ظئلعش توغرعسعدا 

ةيغةمبةرلةردعن اهللا تاظاالنعث دعنعنع                  ةيغةمبةردعن ؤة باشقا ص اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظعرادعلعك بةش ص
ارا ياردةمدة بولذش ؤة ظعتتع            أز ـ ظ ةتكىزىش، ظ ةيغةمبةرلعكنع ي ا قعلعش، ص صاق بولذش ظىحىن ظةهدة     بةرص

  . ظالدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
سعلةرضة  «: ظأز ؤاقتعدا اهللا صةيغةمبةرلةردعن حعن ظةهدة ظئلعص     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     

علةرنع       علةردعكع نةرس ة، س يعن سعلةرض دعم، آئ ا قعل ةتنع ظات ابنع ؤة هئكم ةن آعت ةن  (م اب بعل ةنع آعت ي
ةيغةمبةر       ظئتعراص) هئكمةتنع ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم    ( قعلغذحع بعر ص ة،    ) ي آةلسة ظذنعثغا، ظةلؤةتت

) بذ ظةهدعنع  («: اهللا). دئدع (» ظعمان ظئيتعشعثالر آئرةك ؤة ظذنعثغا ظةلؤةتتة ياردةم بئرعشعثالر آئرةك  
رار  راص(ظعق ةنع ظئتع ذنعث ) ي ذ؟ ش ش(قعلدعثالرم ذ ظع ةنع ب ذل )ي دعمنع قوب ث ظةه ىن مئنع  ظىح

دع»قعلدعثالرمذ؟ ذالر. دئ راص قعلدذق«: ظ دع»ظئتع راص «: اهللا.  دئ ةؤةلعرعثالرنعث ظئتع ظأزةثالرنعث ؤة ت
  . )1( دئدع»ضذؤاه بولذثالر، مةنمذ سعلةر بعلةن بعللة ضذؤاه بولغذحعالردعندذرمةن)قعلغانلعقعغا

ذالردعن ظئلعنغان ظةهدعد ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةندعن آئيعن ظ ذ ظذالرنع ص ذالرنعث . ذرب شذنداقال ظ
هةمدة بذ بةش     . ظارعسعدعن ظةنة شذ بةش صةيغةمبةر ظعرادعلعك صةيغةمبةرلةردذر، دةص ظوحذق آأرسعتعلدع           

ة ؤة اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعدة ظوحذق تعلغا ظئلعندع               اهللا سعلةرضة دعندعن   : صةيغةمبةر بذ ظايةتت
اثا    عنع، س ان نةرس عية قعلغ ذهقا تةؤس ةنع(ن االم ي ةد ظةلةيهعسس عنع،   )  مذهةمم ان نةرس ي قعلغ ز ؤةهع بع

ا قعلعثالر،                 ظعبراهعمغا، مذساغا، ؤة ظعساغا بعز تةؤسعية قعلغان نةرسعنع بايان قعلدع، سعلةر دعننع بةرص
  . ))2دعندا تةصرعقعحعلعك قعلماثالر

ةث ظاخعرقعس     االم، ظ ذه ظةلةيهعسس ع ن ةيغةمبةرنعث بعرعنحعس ةش ص ذ ب ة ب ذ ظايةتت ةد ب ع مذهةمم
ةرتعص         االمالرنع ت ا ظةلةيهعسس ا ؤة ظعس راهعم، مذس يعن ظعب االمدعن آئ ذه ظةلةيهعسس االم، ن ظةلةيهعسس

ا بذ تةؤسعية بعلةن حعث ظةهدة ظالدع        . بويعحة تعلغا ظئلعندع   ة اهللا تاظاال    . اهللا تاظاال ظذالردعن مان بذ هةقت
ةيغةمبةرلةردعن ظةهد: مذنداق دئضةن  ز ص دا بع أز ؤاقتع دعن، ظ ذهتعن، ظعبراهعم دذق، سةندعن، ن ة ظال

                                                 
  .  ـ ظايةت81سىرة ظال ـ ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة شذرا ) 2(
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 ظاخعرقع صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالم مذسادعن، مةريةم ظوغلع ظعسادعن مةهكةم ظةهدة ظالدذق 
ة   ذ ظايةتت ىن ب انلعقع ظىح ةيغةمبةر بولغ لعك ص ةث شةرةص دعن  “سةندعن”ظ ةن باشلعدع، ظان ذنعث بعل  دةص ظ

  . ة زعكرع قعلدعحع بويع ظأز تةرتعص!)نعث ساالملعرع ظذالرغا بولسذناهللا تاظاال(قالغان صةيغةمبةرلةرنع 
 راستحعلالردعن راستحعللعقع توغرذلذق سورايدذ) قعيامةت آىنع(اهللاصةيغةمبةرلةرنعث :  مذجاهعد

ةنلةردعن  ع يةتكىزض ةنلعك دةؤعتعن ع يةتكىزض دع ع دةؤةتن ورايدذ، دئ ذق س اتتعق .  توغرذل عرالرغا ق اهللا آاص
ازابنع تةييارلعدع  ع صةيغةمبةرلةرنعث ظىممةتلعرعدعن يةنةييارلعدعظازاب ت  .  آاصعر بولغانالرغا ظةلةملعك ظ

عهةت               ة ؤةز ـ نةس ة، ظىممةتلعرعض ةلحعلعكعنع يةتكىزضةنلعكعض ارعنعث ظ ةيغةمبةرلةرنعث صةرؤةردعض ز ص بع
ةن، ظو     ان، روش ةك بولمعغ ذمان ؤة ش ئح ض ة ه ذالرنعث ظىممةتلةرض ا، ظ ةقنع        قعلغانلعقعغ كارا ه ذق ـ ظاش ح

ز   ذؤاهلعق بئرعمع ا ض ان قعلغانلعقعغ علعي باي ار    . تةصس الر ظعنك ةد زالعم ا، مذرت ادان، تةرس ذالرنع ن ةرحة ظ ض
ةرعبعر هةقتذر           صةيغةمبةرلةرضة دىشمةنلعك قعلغان      . قعلغان بولسعمذ، صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن نةرسة ب

ذمراهلعقتعدذر ادةم ض ةت. ظ ةهلع جةنن ة ظ ذ هةقت دذب داق دةي ةيغةمبةرلعرع :  مذن ارعمعزنعث ص صةرؤةردعض
  . ))1بعزضة هةقنع ظئلعص آةلدع

 * * * * * * *  
  $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ρã ä. øŒ$# sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3 ø‹n= tæ øŒ Î) öΝ ä3ø?u !% y` ×ŠθãΖ ã_ $uΖ ù= y™ö‘ r'sù öΝ Îκ ö n= tã $\t† Í‘ 

# YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $ yδ÷ρ u s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? # ¶ ÅÁt/ ∩∪ øŒÎ) Ν ä.ρâ!$ y_ ÏiΒ öΝ ä3Ï% öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x ó™r& öΝä3Ζ ÏΒ 
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آذففارالردعن (أز ؤاقتعدا ظىستىثالرغا اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالر، ظ! ظع مأمعنلةر

بعز ظذالرغا قارشع بوران ؤة سعلةرضة آأرىنمةيدعغان قوشذن . قوشذن آةلضةن ظعدع) ظذيذشقان ظذرذشقذحع
 ظةينع ؤاقعتتا .9ظةؤةتتذق، اهللا سعلةرنعث قعلغان ظعشعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر) يةنع صةرعشتعلةرنع(

بذ حاغدا آأزىثالر . آةلضةن ظعدع) هذجذم قعلعص(، تأؤةن تةرعصعثالردعنمذ ظذالر يذقعرع تةرعصعثالردعنمذ
ىك ضذمانالردا بولغان  دة تىرل حةآحعيعص قالغان، يىرعكعثالر ظاغزعثالرغا قاصلعشعص قالغان، اهللا هةققع

  .10ظعدعثالر
  ظةهزاب غازعتعنعث بايانع توغرعسعدا 

ة ظا     أمعن بةندعلعرعض ة م ذ ظايةتت اال ب علعقعنع     اهللا تاظ ةمعتعنع ؤة ياخش ع، مةره ان نئمعتعن ا قعلغ ت
اقداش بولذص قوشذص باشالص آةلضةن               .  قعلعدذ بايان ظذالرنعث دىشمةنلعرع ظذالرغا قارشع بعرلعشعص ظعتتعص

ظعشةنحلعك ؤة  . ظذ خةندةك ظذرذشع بولغان يعلع ظعدع        . يعلع، اهللا ظذالرنع حئكعندذردع ؤة مةغلذب قعلدع        
مذسا ظعبنع   . دا يىز بةرضةنع ـ يعلع شةؤؤال ظئي 5 بذ ظذرذش هعجرعيةنعث ،ساسالنغاندامةشهذر رعؤايةتكة ظا
  . ، دئدع ـ يعلع بولغان4 عيةنعثهعجرظذرذش ذ ب: ظذقبة ؤة باشقعالر

دع   داق ظع ةؤةبع مذن ئلعش س ذننعث آ اقداش قوش دعن  . ظعتتعص االم مةدعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةنع    ةزعر قةبعلعسعنعث يةهذدعيلعرعنعث ظاقساق   خةيبةرضة هةيدةص حعقعرعؤةتكةن ب للعرعدعن ساالم ظعبنع  ا ن

أز ظعحعضة ظالغان بعر قانحة   ارلعقالرنع ظ ة ظعبنع رةبعيظع قات ظةبذهةقعق، ساالم ظعبنع مذشكعم ؤة آةنان

                                                 
  .  ـ ظايةت143سىرة ظةظراف ) 1(
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اردع    ة ب ع مةآكعض ةر آعش ىص     . نةص ةن آأرىش اقاللعرع بعل عنعث ظاقس ذرةيش قةبعلعس ذالر ق ذالرنع ،ظ  ظ
ةيغةمبةر ظ كىرتتع    ص قا آىش ذرذش قعلعش ع ظ االمغا قارش ذالرغا ظأزلعرع. ةلةيهعسس ثظ ةدةت  نع اردةم ؤة م  ي

دعغانلعقلعرع دعغابئرع دع  .  ؤةدة قعل ذل قعل ذنع قوب اقاللعرع ظ نعث ظاقس ذدعيالر  . قذرةيش ذ يةه دعن ب ظان
اقعردع  قا ح ذ ظذرذش رعص ظذالرنعم ة بئ ةفان قةبعلعسعض ذ تةآلع. غةت ذدعيالرنعث ب ذ يةه ذل ظذالرم عنع قوب ص

قذرةيش قةبعلعسع ظأزعنعث ظعتتعصاقداشلعرع ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن آعشعلةر بعلةن ظةبذ سذفيان                . قعلدع
دا        ةننعث قوماندانلعقع ع هةس ة ظعبن ع ظذيةين ةفان قةبعلعس دا، غةت ةزعمنعث قوماندانلعقع ع ه ةخر ظعبن س

دع عدعكع ظادةمد . ظذرذشقا ظاتالن ون معث ظةتراص ذالرنعث هةممعسع ظ ر قوشذن  ظ قان حوث بع ةرآعب تاص عن ت
  . ظعدع

ذالرنعث ي االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدعنعنعث ىرىص ذلمانالرنع م اثالص، مذس انلعقعنع ظ ش قعلغ
بذ سةلمان صارسع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث آأرسةتمعسع       . ظةتراصعغا شةرقنع بويالص خةندةك قئزعشقا بذيرذدع     

العق ظعشلعدع   مذسذلمانالر ظعشقا   . بويعحة بولغان ظعدع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظذالر    . آعرعشعص جاص ص
عدع    ا توش ة توص ةن بعرض ازدع . بعل دةك ق ةن     . خةن عدا روش دةك قئزعش االمنعث خةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دع          ةن ظع اآعتالر آأرىلض ل ـ ص ذق دةلع ةر، ظوح ة،    . مأجعزعل ةرق تةرعصعض ةدعنعنعث ش ئلعص م رعكالر آ مذش
ئقعن بع   ا ي ذد تئغعغ ذقعرع تةر    ظوه ةدعنعنعث ي ذن م ىم قوش ر تىرآ ذالردعن بع تع، ظ ة حىش عدعكع عر يةرض ص

  . يةرلةرضة حىشتع
عثالردعنمذ، : بذهةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن ظعدع     ذقعرع تةرعص ذالر ي ا ظ ةينع ؤاقعتت هذجذم (ظ

عثالردعنمذ آةلضةن ظعدع ) قعلعص أؤةن تةرعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذسذلمانالرنع      ت .  باشالص حعقتع     ص
انع   ذالرنعث س دع  3000ظ ئقعن ظع ة ي ةردة  .  ض ةزع رعؤايةتل ةن 700ب عمذ دئيعلض عنع  .  آعش ذالر ظارقعس ظ

دعنع دىشمةن تةرةصكة قعلعص ظورذنالشتع، تةرةصكة)1(سةلظع ذ .  ظال ذص، ظ ة سذ يوق بول قئزعلغان خةندةآت
عيادة قعسعملعرعنعث     خةندةك ظذالر بعلةن دىشمةنلةرنعث ظارعلعقعدا ظعدع، خةندةك دى      اتلعق ؤة ص شمةننعث ظ

ذراتتع    ذص ت عنع توس ذم قعلعش ذالرغا هذج ةدعنعنعث    . ظ العالرنع م الالر ؤة ب االم ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
بةنذقذرةيزة يةهذدعيالردعن بعر قةبعلة بولذص، ظذالرنعث مةدعنعنعث شةرقعدة              . قورغانلعرعغا ظورذنالشتذردع 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوتتذرعسعدا بعر ـ بعرعنع قوغداش ظةهدعنامعسع          ظذالر بع. سئصعلع بار ظعدع لةن ص
   . ضة يئقعن جةثحع بار ظعدع800نعث قوشذنعدا ظذالر. بار ظعدع

اردع  ا ب ةزةرع مذشرعكالرنعث يئنعغ ةب ن ع ظةخت ةي ظعبن ذ. هىي ةن داؤاملعق سأهبةت  نعثظ ذالر بعل  ظ
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع ظعتتعصاقداش قوشذن       ،بذزذص ظذالر ظةهدعنامعنع    نةتعجعسعدة عظأتكىزىش

ل بعرعكتذر   ةن تع دعىبعل ةت     . ؤال ر هال يعن بع ايعن قع تع ؤة ظعنت ةت آةسكعنلةش وثعيعص ؤةزعي ش ح ظع
ةآعللةندع ةن    . ش داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب عنالغان    : اهللا تاظ ةر س ةردة مأمعنل ذ ي ةن  (ؤة ب عغا آةلض بئش

دعن ث قاتتعقلعقع ةندةك آىننع ةر سعلكعض ذالرنع ي ويا ظ دع )  ض ذحرعغان ظع كة ظ اتتعق تةؤرعنعش  ))2ق
ة      اي مذهاسعرعض ر ظ ةن بع اهابعلعرعنع تةخمعن ذنعث س االم ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذن ص اقداش قوش ظعتتعص

دع دع   . ظال مذ بولمع ةرةص ظوتتذرعسعدا ظذرذش ئتعنالمعدع، ظعككع ت ذم قعلعشقا ص ذالر هذج ئكعن، ظ ةقةت . ل ص
ا معندع           ظةم امعر ظاتق  يىرةآلعك حةؤةندازالردعن    مةشهذر  ظذ جاهعلعيةت دةؤرعدة    .رع ظعبنع ظةبدع ؤذددع ظ
اتالص ظأتىص مذسذلمانالرنعث بعر            . ظعدع ا معندع ـ دة، خةندةآتعن ظ ظذنعث بعلةن بعرضة ظاتلعقالرمذ ظاتالرغ

ةؤةتتع   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاتلعق مذسذلمانالرنع     . حئتعغا يئتعص آةلدع   ةيغةمبةر  . ظذنعثغا قارشع ظ ص

                                                 
 . مةدعنعضة يئقعن بعر جاينعث ظعسمع) 1(
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ذيرذدع  ةمرعنع ظألتىرىشكة ب ذنع ظ ةلع رةزعيةلالهذ ظةنه دعغا حعقتع. ظةلةيهعسساالم ظ ذنعث ظال ةلع ظ ذ . ظ ظ
  . بذ غةلعبعنعث بةلضعسع بولذص قالدع. ظعككعسع بعر مةهةل ظئلعشتع، ظاندعن ظةلع ظذنع ظألتىردع

ةؤةتتع   ظاندعن اهللا تاظاال ظعتتعصاقداش قوشذنغا   وران ظذالرنعث   .  قارشع قاتتعق ؤة آىحلىك بوراننع ظ ب
ذ جايلعرعنع                ذحلعرع ؤة تذرالغ ازان ـ قوم اق، ق اهلعرع، ظوح دعر ـ بارعض دذرماي  ثحئ عنع قال  هئحنعمعس

ةتتع  ذرذص آ تع    . ظذح نعص آئتعش دا حئكع ان هال ؤا بولغ ةن، رةس ذالر ظىمعدسعزلةنض ة   ،ظ ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
دا ظىستىثالرغا !  مأمعنلةرظع: مذنداق دئدع  أز ؤاقتع اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ظةسلةثالر، ظ

ذففارالردعن ظ( قان ظذآ قذحعذيذش دع ) رذش ةن ظع ذن آةلض ذق . قوش وران ظةؤةتت ع ب ذالرغا قارش ز ظ  بع
دذر  : مذجاهعد  ان بوران تعن حعقق ذ آىن حعقعش تةرةص دذ . ، دئدع ظ دعكع هةدعس تةآعتلةي ن مة«: ظذنع تأؤةن

  . » غةرب بورعنع بعلةن هاالك قعلعندعن ياردةم بئرعلدعم، ظاد قةؤمعةشةرق بورعنع بعل
سعلةرضة آأرىنمةيدعغان قوشذن قاتتعق !ظذالر صةرعشتعلةر بولذص، ظعتتعصاقداش قوشذن. ظةؤةتتذق 

ع صاالنع   ظ«: عهةر قةبعلعنعث باشلعق  .  قعلعص دعللعرعغا ظاالقزادعلعك ؤة قورقذنحنع سالدع      تةرؤعنعش صةيدا 
ةؤالدع ثالر! ظ ا آئلع ع» يئنعمغ ع . دةيتت ا يعغعالتت ذنعث يئنعغ ذالر ظ ذ. ظ أزةثال«: ظ ذزذثالررظ » نع قذتق
  . بذنداق بولذشع غالعب ؤة بىيىك اهللا ظذالرنعث دعللعرعغا ظاالقزادعلعكنع سالغانلعقع ظىحىندذر. دةيتتع

ذنعث ظاتعسعنعث مذ  دعن ظ راهعم تةيمع ام مذسلعم، ظعب دذظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ز : ن بع
ذنعثغا          ادةم ظ ر ظ دذق، بع دا ظع ذنعث يئنع ذ ظةنه ةمان رةزعيةلاله ع ي ة ظعبن ةر: هذزةيف ةنظةض ةيغةمبةر   م  ص

اتتعم           عؤالغان بولسام، ظذنعث بعلةن ظئلعشعص سعناص باق ة ظذنعثغا  .دئدع » ظةلةيهعسساالمنع تئص :  هذزةيف
ظعتتعصاقداش قوشذنغا قارشع بوران حعققان آئحعسع بعز هةقعقةتةن     . ئدع د ؟شذنداق قعالمتعث سةن راستعنال   

ةؤمنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظعدذق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        بذ ق
 بعزدعن هئحكعم  . دئدع » ظئلعص آئلعدعغان بعرةر ظادةم يوقمذ، ظذ قعيامةت آىنع مةن بعلةن بعرضة بولعدذ      

دع  اؤاب قعلمع دع    . ج أز تةآرارالن تعم ظوخشاش س دعن ظىحعنحع قئ تعم، ظان ع قئ دعن ظعككعنح دعن . ظان ظان
» ثدعن تذرغعن، بعزضة بذ قةؤمدعن خةؤةر ظئلعص آةلضعن         ذظورن! ظع هذزةيفة «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

دع االم  . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ىن، مئنع  مئن انلعقع ظىح ةن حاقعرغ معم بعل دعن ظعس ث ظورنذم
دع   وق ظع العم ي ر ظام لعقعمغا هعحبع االم . تذرماس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلعص   «: ص ةؤعرعنع ظ ةؤمنعث خ ذ ق ب

دعن  ذالرنع مةن دع» قورقذتعؤةتمعضعنآةلضعن، ظ دةك. دئ ةن ظعسسعق سذدا ماثغان ذالرنعث )1(م  مئثعص ظ
، بعر تال ظوقنع ظوقيارعمغا قويدذم،    يئنعغا آةلسةم، ظةبذسذفيان دىمبعسعنع ظوت بعلةن ظعسعتقعلع تذرذصتذ 

ل   تعص تاش ذنع ظئ دذمظ االمنعث   . عماقحع بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نادا، ص ذ ظةس دعن  «: ش ذالرنع مةن ظ
عن ةن     » قورقذتعؤةتمعض ذنع ظألتىرض ة ظ ام، ظةلؤةتت ان بولس ذنع ظاتق ةر ظ لعدعم، ظةض أزعنع ظةس ةن س دئض

والتتعم دةك مئ    . ب ذدا ماثغان عق س ةن ظعسس دعن م ايتعص    ظان ا ق االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ثعص ص
ظاندعن مةن بعكار بولذص ظورنذمغا ظورذنلعشعص بولغان حاغدا، تأثالص آةتكةنلعكعمنع بعلدعم ـ            . آةلدعم

دعم    ةؤةر قعل االمغا خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس از      . دة، ص دا نام عنعؤالغان، ظذنعث عغا يئص ا ظذحعس ذ ماث ظ
ان حاغدا         . عث ظارتذقعنع يأضةص قويدع    يئصعنحعسعن قعظوقذيدعغان تاش  مةن تاث ظاتقذحة ظذخلذدذم، تاث ظاتق

  . دئدع» ظورنعثدعن تذرغعن! عذحظع ظذيق«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
 عثالردعنمذ ذقعرع تةرعص ذالر ي ا ظ ةينع ؤاقعتت عدعنمذ   ظ ذن تةرعص اقداش قوش ةنع ظعتتعص أؤةن  ي ت

أؤةن          هذزةيف آةلدع) هذجذم(تةرعصعثالردعنمذ  ة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مةزآذر رعؤايعتعضة ظاساسالنغاندا ت

                                                 
اؤا س   ) 1( ان ؤة ه وران حعقق اتتعق ب دا ق ذ حاغ دعذغوب االمنعث   . ق ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابة ص ذ س ئكعن ب عيتعل ا   خاس نعث ظورنعغ دا توثالش ةن يول  بعل

 . تةرلةص آةتكةن
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ىرعكع بذ حاغدا . تةرةصتعن آةلضةنلةر بةنع قذرةيزةدذر   أزىثالر حةآحعيعص قالغان، ي ا آ ثالر ظاغزعثالرغ
اهللا هةققعدة تىرلىك  . يةنع قاتتعق قورقذص، هودذقذص آةتكةنلعكتعن شذنداق بولغانقاصلعشعص قالغان

دذ        ردا بولغان ظعدعثالر ضذمانال ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضة بولغان      :  ظعبنع جةرعر مذنداق دةي ص
ةزعلعرع علةرنعث ب عدذ:آعش االآةت باس ةرنع ص تعم مأمعنل ذ قئ دذ، دةص .  ب ذنداق قعلع ذم ش ذنع حوق اهللا ب

  . ضذمان قعلدع
دع      داق دئ دة مذن ةت هةققع ذ ظاي هاق ب ع ظعس ةد ظعبن ة: مذهةمم دع  مأمعنل ذماندا بول ل ض ةر خع . ر ه

لعدع   قا باش كارا بولذش عقلعق ظاش ع      . مذناص ةب ظعبن ةتعنعث قئرعندعشع مذظت ةؤف جةم ع ظ ةمر ظعبن ع ظ تئخ
ةيرعمذ ان    : قذش عدعغانلعقعمعزنع ؤةدة قعلغ ة ظئرعش ةرنعث خةزعنعلعرعض را ؤة قةيس ة آعس ةد بعزض مذهةمم

  . دئدع اتعدذ،ةت قعاللمايؤجىرظظعدع، مانا ظةمدع بعزدعن بعرع تارةت سذندذرغعلع 
ث عرهةسةنبةس دعثالر اهللا تاظاالنع ان ظع ذمانالردا بولغ ىك ض دة تىرل ايعتع اهللا هةققع ةن ظ  دئض

دع داق دئ دة مذن دع : هةققع ذمانالردا بول ذخعل ض ذالر خعلم عقالر. ظ اهابعلعرع  : مذناص ذنعث س ةد ؤة ظ مذهةمم
ةيغةمبعرع ؤةدة قعلغان نةرسة    : عنلةرمأم.  دئضةن ضذماندا بولدعأآىس يوقعتعلعدذتةل ـ ت  اهللا ؤة اهللا نعث ص

ارلعق دعنالرظىستعدعن غالعب قعلعدذ دئضةن             هةقتذر، مذشرعكالر يامان آأرضةن تةقدعردعمذ، اهللا ظذ هةقنع ب
  . ظعشةنحعدة بولدع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ةظعد رةزعيةلالهذ ظةنه ةم ظةبذس ع ظةبذهات دة: ظعبن ك خةن
ةيغةمبعرع   :ظذرذشع بولغان آىنع بعز     هةقعقةتةن يىرةآلعرعمعز ظئغعزلعرعمعزغا قاصلعشعص     !  ظع اهللا نعث ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم           . قالدع ةؤراتعنا ؤة   «: بعز دئضعدةك بعرةر سأز بارمذ؟ دئدذق، ص ظالالهذممةستذر ظ
ا ةممعن رةؤظاتعن ذ سةظعد »دةثالر )1(ظ وران اهللا دىشمةنلعرعضة: دئدع ظةب ةؤةتعص ظذالرنع ب وران ظ  قارشع ب

دع  دع، دئ ذب قعل ةن مةغل ذنداق    . بعل دعن مذش ذظامعر ظةقةدع ةل ظةب ع هةنب ةد ظعبن ام ظةهم ذ هةدعسنع ظعم ب
  . رعؤايةت قعلدع

 * * * * * * *  
  y7 Ï9$uΖ èδ z’ Ì?çG ö/ $# šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9 Í“ ø9 ã— uρ Zω# u“ ø9 Î— # Y‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊇∪ øŒ Î)uρ ãΑθà)tƒ tβθà) Ï≈uΖ ßϑ ø9 $# tÏ% ©! $# uρ ’Îû 

Ν ÎκÍ5θè= è% ÖÚu ¨Β $̈Β $ tΡ y‰tã uρ ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ ωÎ) # Y‘ρá äî ∩⊇⊄∪ øŒÎ) uρ M s9$s% ×π xÍ← !$©Û öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ z> Î øYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ 

öΝ ä3s9 (#θãè Å_ö‘ $$ sù 4 ãβÉ‹ ø↔ tG ó¡o„ uρ ×,ƒÍ sù ãΝåκ ÷] ÏiΒ ¢ É<¨Ζ9$# tβθä9θà)tƒ ¨βÎ) $uΖ s?θã‹ ç/ ×ο u‘ öθ tã $tΒ uρ }‘Ïδ >ο u‘ öθyè Î/ ( βÎ) tβρß‰ƒÍ ãƒ 

ωÎ) # Y‘#u Ïù ∩⊇⊂∪   
عنالغان ؤة  ةر س ةردة مأمعنل ذ ي ةر (ب ذالرنع ي ويا ظ دعن ض ث قاتتعقلعقع ةن آىننع عغا آةلض بئش

ةندةك دع ) سعلكعض ذحرعغان ظع كة ظ اتتعق تةؤرعنعش دا .11ق عقالر ؤة دعللعرع ا مذناص ةينع ؤاقعتت  ظ
ت «: آئسعلع بارالر ) مذناصعقلعق( ةرنع قعلعص ذرذق ؤةدعل ة ق » عكةناهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعزلةرض

ةتتع ادةم .12دئيعش ذرذه ظ ر ض ذالردعن بع ا ظ ةينع ؤاقعتت رعبلعكلةر «:  ظ ع يةس ذرماي ! ظ ةردة ت ذ ي ب
ايتعثالر ادةم » !ق ذرذه ظ ر ض ة بع ذالردعن يةن ةتتع، ظ ةن «: دئيعش أيلعرعمعز هةقعقةت ث ظ بعزنع

                                                 
 . بعزنعث ظةيعب يةرلعرعمعزنع ياصقعن، قورقذنحعلعرعمعزدعن ظةمعن قعلغعن! ظع اهللا) 1(
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لعقتا ظةمةس، دئيعشعص، صةيغةمبةردعن رذخسةت سورعشاتتع، بذالرنعث ظأيلعرع ظوحذقحع» ظوحذقحعلعقتا
  .13ظذالر صةقةت قئحعشنعال ظوياليدذ

ظعتتعصاقداش قوشذننعث ظذرذشعدا مأمعنلةرنعث سعنعلعشع ؤة مذناصعقالرنعث تذتقان 
  صذزعتسعيةلعرع توغرعسعدا 

د  كةن حاغ عغا حىش ةدعنعنعث ظةتراص ذن م اقداش قوش ة ظعتتعص ذ ظايةتت اال ب ذ اهللا تاظ ة ش عكع ظةن
دا ظعدع     ،بذ حاغدا مذسذلمانالر قورشاؤدا بولذص . دذؤةزعيةتتعن خةؤةر بئرع   .  ظعنتايعن تةس ؤة قعيعن ظةهؤال

كة دذح       اتتعق تةؤرعنعش ا ؤة ق عناققا، ظعمتعهانغ ذالر س ذص، ظ عدا بول ذالر ظارعس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ا نعصاقلعق ظاشكارعالندع       . آةلضةن ظعدع  ارالر ظ         . بذ ؤاقعتت عقلعق آئسعلع ب دا مذناص أز آأثىللعرعدة   دعللعرع

  . بار بولغان نةرسعلةر بعلةن سأزلعضعلع تذردع
 اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع «: آئسعلع بارالر) مذناصعقلعق(ظةينع ؤاقعتتا مذناصعقالر ؤة دعللعرعدا

دعلعدا .  مذناصعقالر ظأزعنعث نعصاقلعقعنع ظاشكارا قعلدعدئيعشةتتع» بعزضة قذرذق ؤةدعلةرنع قعلعصتعكةن
ذمان  تع  ض الع ظاجعزالش ث ه ار ظادةمنع ةت ب اآع هةس ةن  .ي ذ دذح آةلض انلعقع، ظ اجعز بولغ ث ظ  ظعمانعنع

دع      ر تعن علةردعن ظئغع دعكع ؤةسؤةس ىن، آأثلع انلعقع ظىح يعن بولغ ر ؤة قع ةتنعث ظئغع ةؤم  . ؤةزعي قا ق باش
) تذرماي قايتعثالربذ يةردة (» !ظع يةسرعبلعكلةر«: ظةينع ؤاقعتتا ظذالردعن بعرضذرذه ظادةم: خذددع اهللا
  . كلةردعن مةدعنعلعكلةر آأزدة تذتذلعدذعلةبيةسر.  دئضةندةك دئيعشةتتعدئيعشةتتع

دع     ةت قعلعن ةدعس رعؤاي داق ه دعن مذن ام بذخارع ة ظعم ذ هةقت دعغان  «: ب رةت قعلع ىمدة هعج حىش
أرد ذي ذثالرنع آ ذ م، عرت ةن   ظ ةر ظعك ر ي عدعكع بع اينعث ظارعس ع س ةر  ظعكك ةرنع هةج ذ ي ةن ظ ةن ، م  دئض

ة بعر رعؤايةتتة    .»ظذ يةسرةب ظعكةن ظةمةلعيةتتة بولسا، . شةهةرمعكعن، دةص ظويالص قالدعم     “يةسرعب ” يةن
  .  دئيعلضةن“مةدعنة”دئضةن سأزنعث ظورنعغا 

دذ   داق دةي ذهةيل مذن ر  : س لع يةس ةدعنعنعث ظةس حة م ة   ةظئيتعلعش ذ يةرض ةقةت ظ ع ص ب دةص ظاتعلعش
ةؤةبعدعن  ر ظادةمنعث س ةنحىشكةن بع د    .  ظعك ع ظذبةي ذص ظعسمع يةسرعب ظعبن ةمالعقالردعن بول ادةم ظ ذ ظ ظ

ةردعن رعؤايةت قعلعنعشعحة     . ظعكةن ةؤراتتا مةدعنعنعث   ،بةزعل ار ظعكةن   11 ت ة،   : ظذالر .  ظعسمع ب ة، تاب مةدعن
ارلعقالردعن    ة قات ةزرا ؤة مةرهذم ذرة، ظ عمة، مةجب ة، قاس ة، مةهبذب ابعرة، مذهةبب كعينة، ج ة، معس تةييعب

  . عبارةتتذرظ
 بذ يةردة تذرماي     يةنع بذ ظايةتنعث مةنعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا، جةث مةيدانعدا 

ادةم .  دئضةنلعك بولعدذ قايتعص آئتعثالرتذرماي ظأيلعرعثالرغا   ر ضذرذه ظ ة بع بعزنعث (ظذالردعن يةن
 ظعبنع ظابباس ، ظةؤفعيسةت سورعشاتتعظأيلعرعمعز هةقعقةتةن ظوحذقحعلعقتا دئيعشعص صةيغةمبةردعن رذخ

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ة قةبعلعسعدعكعلةردذر،  : رةزعيةلالهذ ظةنه ةنع هارعس ذالر ب ظ
ذالر ورقعمع   : ظ عدعن ق ث آعرعش ة ظوغرعالرنع دعظأيلعرعمعزض لةر   . ز، دئ ة آعش ر قانح ة بع ذنعثغا  مذيةن  مذش

ةنع ظذالر ظأيلعرعضة    .  دئدع  ظعدع  زنع قعلغذحع ظةؤس ظعبنع قةيزع     ظذ سأ : ظعبنع ظعسهاق . ظوخشاش دئدع  ي
ايتعش ظىحىن أيلعرعمعزنع دىشمةندعن توسذص تذرغ :ق أيلعرعمعز ظوحذقحعلعقتا، ظ وقع ظ ر نةرسة ي . دةك بع

االمغا        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورقعمعز، دةص ص عدعن ق ص قئلعش ذم قعلع ة هذج مةنلةرنعث ظأيلعرعمعزض ز دىش بع
  . شتعظأزرة ظئيتع
 بذالرنعث ظأيلعرع ظوحذقحعلعقتا ظةمةس            ،أيلعرع ظذالر دئضةندةك ظوحذقحعلعقتا ظةمةس ةنع ظ  ي
ظذالر صةقةت قئحعشنعال ظوياليدذيةن ظذرذشتعن قئحعشنع ظوياليدذ  .  
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 * * * * * * *  
  öθ s9 uρ ôM n= ½z ßŠ Ν Îκ ö n= tã ôÏiΒ $yδ Í‘$ sÜø% r& §ΝèO (#θè= Í×ß™ sπuΖ ÷FÏ ø9 $# $ yδ öθs? Uψ $tΒ uρ (#θèV¬7 n= s? !$pκ Í5 ωÎ) # [Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ 

ô‰ s)s9 uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰yγ≈ tã ©!$# ÏΒ ã≅ ö6s% Ÿω šχθ—9uθ ãƒ u≈ t/ ôŠF{$# 4 tβ% x. uρ ß‰ ôγ tã «! $# Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊇∈∪ ≅ è% ©9 

ãΝ ä3yèxΖ tƒ â‘# u Ïø9 $# β Î) Οè? ö‘ u sù š∅ÏiΒ ÏN öθ yϑ ø9$# Íρ r& È≅ ÷Fs) ø9$# #]ŒÎ) uρ ω tβθãè −Fyϑ è? ωÎ) Wξ‹ Ï= s% ∩⊇∉∪ ö≅ è% tΒ # sŒ “ Ï% ©!$# 

/ ä3ßϑ ÅÁ÷è tƒ zÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝ ä3Î/ #¹ ûθß™ ÷ρr& yŠ# u‘ r& ö/ ä3Î/ ZπuΗ ÷qu‘ 4 Ÿω uρ tβρß‰ Ågs† Μ çλm; ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# $ w‹Ï9 uρ Ÿωuρ 

# [ÅÁ tΡ ∩⊇∠∪  
ايتعش،  دعن ق ذالردعن ظعمانع دعن ظ ة، ظان ص آعرعلس ذم قعلع تعن هذج أت تةرةص ة ت ةر شةهةرض ظةض
از ؤاقعت  نع ظىزلىآسعز رةؤعشتة ظ مذسذلمانالرغا قارشع ظذرذش قعلعش تةلةص قعلعنسا، ظذالر بذ تةلةص

عقالر ( ظذالر .14ظعحعدعال قوبذل قعالتتع  ةنع مذناص ا ) ي ةسلعككة ؤةدة حئكعنم) جةثدة (ظعلضعرع اهللا غ
دع  ةن ظع ورعلعدذ . بةرض ع س ةن ؤةدعس ا بةرض ع، .15اهللا غ ا « ظئيتقعنك دعن ي علةر ظألىم ةر س ظةض

) دذنيادعن(ظألتىرىلىشتعن قاحساثالر، قئحعشنعث سعلةرضة هئحقانداق صايدعسع يوق، قاحقاندعمذ سعلةر 
 سعلةرضة بعرةر يامانلعقنع ظعرادة ظةضةر اهللا«:  ظئيتقعنكع.16»بةهرعمةن بوالاليسعلةر) ؤاقعت(ظازغعنا 

رادة  ة رةهمةت قعلعشنع ظع ةر اهللا سعلةرض قعلسا، آعم اهللا غا قارشع تذرذص سعلةرنع قوغدعيااليدذ، ظةض
،ظذالر ظأزلعرع ظىحىن اهللا دعن باشقا هئح ظعضة ؤة هئح ياردةمحع »)آعم ظذنعثغا ظارعلعشااليدذ؟(قعلسا 

  .17تاصالمايدذ
ر   ذ بع ة ش دذ   اهللا ظةن ةؤةر بئرع ةردعن خ ذرذه ظادةمل ذالر. ض ةن :  ظ أيلعرعمعز هةقعقةت ث ظ بعزنع

بذالرنعث ظأيلعرع ظوحذقحعلعقتا ظةمةس، . ظوحذقحعلعقتا دئيعشعص صةيغةمبةردعن رذخسةت سورعشاتتع 
 ظةضةر دىشمةنلةر ظذالرنعث ظىستعضة مةدعنعنعث هةر تةرعصعدعن هذجذم         ظذالر صةقةت قئحعشنعال ظوياليدذ 

ذص        قعل ة، ناهايعتع تئزال آاصعر بول رعغا آعرعشع سورالسا، ظذالر ظةلؤةتت عص آعرسة، ظاندعن ظذالردعن آذص
ذرالمايتتع          عظذالر ظعمان . آئتةتتع دا حعث ت . نع ساقلعمايتتع، آعحعككعنة قورقذنح ؤة هودذقذش بعلةنال ظعمان

ارلع         ةرعر قات ع ج د ؤة ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ةتادة، ظاب ةتنع ق ذ ظاي عر    ب اش تةصس ذنعثغا ظوخش قالر مذش
  . بذ ظذالرنع ظعنتايعن قاتتعق دةرعجعدة سأآكةنلعكتذر. قعلدع

 ،ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرغا ظذالرنعث بذ ؤةهعمعسعدعن ظعلضعرع اهللا تاظاالغا جةثدة حئكعنمةسلعككة             
ا بةرضةن : ظذرذشتعن قاحماسلعققا بةرضةن ؤةدعسعنع ظةسلعتعص مذنداق دئدع            ؤةدعسع سورعلعدذ اهللا غ

ة شذ ؤةدة توغرذلذق سورايدذ ذم ظةن ذالردعن آةلضىسعدة حوق ةنع اهللا ظ ذ س. ي . راقنعث بولذشع حوقذمدذروب
ع   دعن قئحعش ذالرنعث جةث ذالرغا، ظ دعن اهللا ظ ةللعرعنع آئظان ذالرنعث ظةج دعغانلعقعنع، نعث ظ حعكتىرةلمةي

دذ ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ أمىرلعرعنع ظذزارتالماي االك ب. ظ دا ه لةتتة تذرغان ذالر غةص ئحعش ظ ذ ق ةلكع، ب
  . شعنعث تئزلعتعلعشعغا سةؤةب بولذص قئلعشع مذمكعننعقعلع

 علةر ذ س ادعن(قاحقاندعم ا ) دذني ت(ظازغعن علةر) ؤاقع ةن بوالاليس ةد( بةهرعم ع مذهةمم !) ظ
انعيدذر   (ظئيتقعنكع، دذنيانعث مةنصةظةتع ظازدذر      ان  )  دعن اهللا(، )يةنع دذنيانعث نئمعتع ص ؤة ظذنعث  (قورقق
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اخعرةت ياخشعدذر     ) ظةمرعنع تذتقانالر  ةر :  ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع        ))1ظىحىن ظ ظئيتقعنكع، ظةض
اهللا سعلةرضة بعرةر يامانلعقنع ظعرادة قعلسا، آعم اهللا غا قارشع تذرذص سعلةرنع قوغدعيااليدذ؟ ظةضةر اهللا 

ظذالر ظأزلعرع ظىحىن اهللا دعن ) آعم ظذنعثغا ظارعلعشااليدذ؟(سا سعلةرضة رةهمةت قعلعشنع ظعرادة قعل 
ةنع ظذالرغا ؤة ظذالردعن باشقعالرغا اهللا تاظاالدعن باشقا         باشقا هئح ظعضة ؤة هئح ياردةمحع تاصالمايدذ   ي

  . قذتقازغذحع ؤة مةدةت بةرضىحع بولمايدذ
 * * * * * * *  

  * ô‰ s% ÞΟ n= ÷ètƒ ª! $# tÏ% Ècθ yèßϑ ø9$# óΟ ä3Ζ ÏΒ t,Í#Í← !$s) ø9 $#uρ öΝÎγ ÏΡ üθ÷z \} §Ν è= yδ $ uΖ øŠs9 Î) ( Ÿω uρ tβθè? ù' tƒ } ù̈' t7 ø9 $# ω Î) 

¸ξ‹ Ï= s% ∩⊇∇∪ ºπ−s Ï© r& öΝ ä3ø‹ n= tæ ( # sŒÎ* sù u !% y` ß∃ öθsƒ ù: $# öΝ ßγtG ÷ƒ r&u‘ tβρã ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9 Î) â‘ρß‰ s? öΝ ßγãΨ ã‹ôã r& “ É‹ ©9$% x. 4 y ǿóãƒ 

Ïµø‹ n= tã z ÏΒ ÏNöθ yϑ ø9 $# ( # sŒÎ* sù |= yδ sŒ ß∃ öθsƒ ù: $# Νà2θà) n= y™ >πuΖ Å¡ø9 r' Î/ >Š# y‰Ïn ºπ−sÏ© r& ’ n?tã Î ö sƒ ù: $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& óΟ s9 

(#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ xÝ t7ôm r' sù ª!$# öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& 4 tβ% x. uρ y7 Ï9 s̈Œ ’ n? tã «! $# #[ Å¡o„ ∩⊇∪  
قعالرنع  ع باش ادتعن(اهللا ظعحعثالردعك لعرعغا ) جعه قذحعالرنع ؤة قئرعنداش ةدنع ؤة (توس مذهةمم

رعيا (بعزنعث قئشعمعزغا آئلعثالر دئضىحعلةرنع ظوبدان بعلعدذ، ظذالر جةثضة ) ساهابعلعرعنع تةرك ظئتعص
دا ) قعلعص ة .18ساندا قاتنعشعدذ -ظان ذالر سعلةرض دذ ) ياردةمدة بولذشقا ( ظ ةر بئخعل ذالرغا (ر، ظةض ظ

تعن مةن تةرةص دةك ) دىش ان ظادةم ىص قالغ ةآراتقا حىش اثا س ذالرنعث س ا، ظ دعغان بولس ةؤص آئلع خ
 مالغا –قورقذنح آةتكةندة، ظذالر صذل . آأزلعرعنع صعلدعرلعتعص قاراؤاتقانلعقعنع آأرعسةن) قورقذنحتعن(

دذ  ةن رةنجعتع الر بعل ذالر . ظاحكأز بولغان هالدا سعلةرنع آةسكعن تعل ةن (ظ ان ) حعن دعللعرع بعل ظعم
  .19ظةمةللعرعنع اهللا بعكار قعلدع، بذ اهللا ظىحىن ظاساندذر) ظذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك. (ظئيتقان ظةمةس

لعرعغا،      قذحعالرنع ؤة قئرعنداش تعن توس قا قاتنعشعش قعالرنع ظذرذش ة باش ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ؤاتقان سايعضة،  يةنع بعز تذرذبعزنعث قئشعمعزغا آئلعثالر: غاهةمراهلعرعغا، دوستلعرعغا ؤة يئقعنلعرع

: ظذالر . مئؤعزارلعققا آئلعثالر دئضىحعلةرنع ظأز ظعلمع بعلةن ظوبدان بعلعص تذرعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ      
 دذر ) ياردةمدة بولذشقا (ظذالر سعلةرضة . ظاندا ـ ساندا قاتنعشعدذ ) رعيا قعلعص(جةثضة ةنع  بئخعل  ي

ذال دذ   ظ ق قعلع قا بئخعللع انلعق قعلعش أيعنعش ؤة مئهرعب ة آ داق   . ر سعلةرض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذددع ب س
  . ظذالر سعلةرضة بئرعلضةن غةنعمةتلةرضة بئخعللعق قعلعدذ: دةيدذ
 ذالرنعث ساثا سةآراتقا حىشىص ) ظذالرغا دىشمةن تةرةصتعن (ظةضةر دعغان بولسا، ظ خةؤص آئلع

دةك  ان ظادةم ذ(قالغ ةن ) نحتعنقورق انلعقعنع آأرعس علدعرلعتعص قاراؤاتق أزلعرعنع ص ذ  آ ة ش ةنع ظةن  ي
  . قورقذنحاقالر ظذرذشتعن مذشذنداق قاتتعق قورقعدذ

 ةن الر بعل دا سعلةرنع آةسكعن تعل احكىز بولغان هال ذل ـ مالغا ظ ذالر ص دة، ظ قورقذنح آةتكةن
دانلعق بعلةن ي      ، يةنع خاتعرجةملعك آةلضةندة     رةنجعتعدذ اؤازدا جانغا تئضعدعغان سأزلةرنع        ضةص ذقعرع ظ

دذ دذ  . قعلع ةنلعكعنع دةؤا قعلع ةردعن ظعك ذقعرع دةرعجعلعكل ذقتا ي ةهرعمانلعق ؤة باتذرل أزلعرعنع ق ذالر . ظ ظ
  . ظاشذ سأزلعرعدة يالغانحعالردذر

                                                 
  .  ـ ظايةت77سىرة نعسا ) 1(
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ادةملعرع بولذص حعقعدذ         غةنعمةتنع ظى ـ لىشكةن حاغدا، ظذالر قةؤمعنعث ظةث ظاح آأز، ظةث ناحار ظ
ة ظذرذشقا قاتناشتذق دةص تةقسعمات      ةن ظةلؤةتت دة، بعزضعمذ بئرعثالر، بعزضعمذ بئرعثالر، بعز سعلةر بعل

دذ ةص قعلع ةث صاسسعص آعشعلةردذر .تةل اردةم بئرعشتة ظ ىرةك، هةق ظىحىن ي ذالر ظذرذشتا ظةث توخذ ي .  ظ
ا ظذالر ياخشعلعق قعلعشتا بئخعللعق قعلعدذ             ةنع ظذالر   . شذنداق بولغاحق دعن ياخشعلعق آةلمةيدذ، ظذالر     ي

ةتنع        ان سىص تةك يام از بولذش علعقع ظ انحعلعقعنع ؤة ياخش ع، يالغ ذ يىرةآلعكعن ةن توخ هةقعقةت
ظعمان ظئيتقان ) يةنع حعن دعللعرع بعلةن(ظذالر : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال. ظأزلةشتىرعؤالغان آعشعلةردذر

 يةنع اهللا بذ اهللا ظىحىن ظاساندذر.  اهللا بعكار قعلعدذظةمةللعرعنع) ظذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك(ظةمةس، 
  . تاظاالنعث دةرضاهعدا ظذالرنعث ظةمةللعرعنع بعكار قعلعش ظوثاي ؤة قواليدذر

 * * * * * * *  
 tβθç7 |¡øt s† z>#u“ ôm F{$# öΝs9 (#θç7 yδ õ‹ tƒ ( βÎ) uρ ÏN ù' tƒ Ü>#u“ ôm F{$# (#ρ–Š uθ tƒ öθ s9 Νßγ ¯Ρr& šχρßŠ$t/ ’Îû É>#u ôã F{$# 

šχθè= t↔ ó¡tƒ ôtã öΝ ä3Í←!$ t6/Ρ r& ( öθ s9 uρ (#θçΡ$Ÿ2 Ν ä3Š Ïù $ ¨Β (# ûθè= tG≈ s% ω Î) Wξ‹ Ï= s% ∩⊄⊃∪  
ظعتتعصاقداش قوشذننع حئكعنمعدع دةص ظوياليدذ، ) قاتتعق قورققانلعقتعن) (يةنع مذناصعقالر(ظذالر 

يئنعدا )  قعر ظةرةبلعرعنعث يةنع(ظةظرابعالرنعث ) قعردا(ظةضةر ظعتتعصاقداش قوشذن قايتا آةلسة، ظذالر 
ذققاح  نح يئتعشعنع (تذرذص سعلةرنعث خةؤةرلعرعثالرنع ظ ذالر ) تع دذ، ظ ارزذ قعلع دا (ظ ذرذش ؤاقتع ) ظ

  .20ساندا قاتناشقان بوالتتع-ظاندا) رعيا قعلعص(جةثضة ) قورققانلعقتعن(ظاراثالردا بولغان تةقدعردعمذ، 
ىرةك، قورقذنحاقلعق  ذالرنعث توخذ ي ةم ظ ذ ه دعن ب ةتلعرعدعندذر ع ه سىص ارةت قةبع ذالر : ظعب ةنع (ظ ي

عقالر انلعقتعن) (مذناص اتتعق قورقق دذ ) ق دع دةص ظويالي ذننع حئكعنمع اقداش قوش ذالر  ظعتتعص ةلكع ظ  ب
  .  يةنة قايتعص آئلعدذ دةص ظوياليدذ،ظعتتعصاقداش قوشذننع مذسذلمانالرغا يئقعن ظةتراصتعدذر

يةنع قعر ظةرةبلعرعنعث(ظةظرابعالرنعث ) قعردا(ا آةلسة، ظذالر ظةضةر ظعتتعصاقداش قوشذن قايت (
ذققاح  ةؤةرلعرعثالرنع ظ علةرنعث خ ذرذص س دا ت عنع (يئنع نح يئتعش دذ ) تع ارزذ قعلع ذالر  ظ ةنع ظ  ي

ذص     ةلكع سةهرادا بول اي، ب دة بولم ة مةدعنع ةن بعرض ةندة ظأزلعرعنعث سعلةر بعل اقداش قوشذن آةلض ظعتتعص
ةؤعرعث  علةرنعث خ قانلعقعثالرنع     س ة بولذش ةن زادع نئم معنعثالر بعل علةرنعث دىش نع، س وراص ظذقذش الرنع س

  . بعلعشنع خااليدذ
 انلعقتعن (ظاراثالردا بولغان تةقدعردعمذ، ) ظذرذش ؤاقتعدا (ظذالر ا قعلعص (جةثضة ) قورقق ) رعي
دا ع-ظان قان بوالتت اندا قاتناش ان بولس س ثالردا بولغ ذالر سعلةرنعث ظعحع ةنع ظ اتتعق  ي ذالرنعث ق عمذ، ظ

ر   ةن بع علةر بعل ذالر س ةيلعدعن، ظ اجعزلعقع تىص عنعث ظ لعكع ؤةظعشةنحعس ةنلعكع، صةسكةش ذص آةتك قورق
ع         قان بوالتت اندا قاتناش دا ـ س ة ظان ذرذص جةثض تة ت ذق   . سةص ةهؤالعنع تول ذالرنعث ظ اك ؤة يىآسةك اهللا ظ ص

  . بعلضىحعدذر
 * * * * * * *  

  ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθ ó™é& ×π uΖ|¡ xm yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9 $# uρ u ½z Fψ$# u x. sŒuρ ©!$# 

# [ÏVx. ∩⊄⊇∪ $£ϑ s9 uρ # uu‘ tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# z># u“ ômF{$# (#θä9$ s% # x‹≈yδ $tΒ $ tΡ y‰ tã uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ s− y‰ |¹ uρ ª! $# …ã& è!θß™ u‘ uρ 4 
$ tΒ uρ öΝ èδ yŠ#y— Hω Î) $ YΖ≈yϑƒÎ) $VϑŠ Ï= ó¡n@ uρ ∩⊄⊄∪   
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ة ـ رةسذلذلال -سعلةرضة   اهللا نع،ظاخعرةت آىنعنع ظىمعد قعلغان ؤة اهللا نع آأص ياد ظةتكةنلةرض
ة ياخشع ظىلضعدذر دا.21ظةلؤةتت ةن حاغ اقداش قوشذننع آأرض ةر ظعتتعص ذ «:  مأمعنل ةنع ق(ب يعن عي

. ؤةدة قعلغان ظعشتذراهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعزضة ) ظةهؤالدا قالغاندا دىشمةن ظىستعدعن غةلعبة قعلعش
ظعمانعنع ؤة ) اهللا غا بولغان(ظذالرنعث ) بذ ظعش. (دئيعشتع» اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع راست ظئيتتع

  .22بويسذنذشعنع تئخعمذ آىحةيتتع) اهللا نعث بذيرذقلعرعغا بولغان(
  صةيغةمبةرضة ظةضعشعشكة بذيرذش توغرعسعدا 

ىتىن ظةهؤالعدا      بذ ظايعتع آةرعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال منع سأزلعرعدة، ظعش ـ هةرعكةتلعرعدة ؤة ص
ةدذر   ىك مةنب اس ؤة بىي ىن ظاس ش ظىح ة قعلع ةيغةمبةر   . ظىلض علةرنع ص اال آعش ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش

داملعق        ع حع ة قارش ةؤرحانلعقع، دىشمةنلعرعض دعكع س ان آىنع ازعتع بولغ ةهزاب غ االمنعث ظ ظةلةيهعسس
اد قعلعش روهع     جةثضة تةييار تذرذش    ،بولذشع  غالعب ؤة يىآسةك صةرؤةردعضارعدعن حعقعش يولعنع      ،ع، جعه

ذيرذدع  قا ب ة قعلعش االمنع ظىلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعرعدا ص ارلعق ظعش ع قات ث . آىتىش اهللا تاظاالنع
  ! مةرهةمةتلعرع ؤة ساالملعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعيامةت آىنعضعحة داؤام قعلسذن

ان،   شذنعث ظىحىن اهللا ا حىشىص قالغ يعن هالغ ايعن ظوسال ؤة قع ازعتع بولغان آىنع ظعنت ةهزاب غ  ظ
لعرعدا    ذحرعغان ؤة ظعش كة ظ اتتعق تةؤرعنعش ةندةك ق دعن يةرسعلكعض ث ظئغعرلعقع ةن آىننع عغا آةلض بئش

سعلةرضة اهللا نع ظاخعرةت آىنعنع ظىمعد قعلغان ؤة اهللا نع آأص : ظعككعلةنضةن آعشعلةرضة مذنداق دئدع
ة ياخشع ظىلضعدذر ي ةنع ظذنعثغا ظعقتعدا قعلمامسعلةر    اد ظةتكةنلةرضة رةسذلذلال ظةلؤةتت ةيغةمبةر  ؟ ي  ص

  ظةلةيهعسساالمنعث ضىزةل ظةخالقلعرعنع ظىلضة قعلمامسعلةر؟ 
  زعتسعيعسع توغرعسعدا عث ظعتتعصاقداش قوشذنغا بولغان صومأمعنلةرن

عنع ؤة اهللا ةن ؤةدعس ة بةرض اال مأمعنلةرض ا        اهللا تاظ ث دذني ة ـ  تاظاالنع ع ظاقعؤةتك ة ياخش ظاخعرةتت
دذ دعن خةؤةر قعلعص مذنداق دةي ةر : ظئرعشتذرعدعغانلعقعنع تةستعق قعلغذحع مأمعن بةندعلعرع مأمعنل

ة عيةنع ق (بذ«: ظعتتعصاقداش قوشذننع آأرضةن حاغدا  دا دىشمةن ظىستعدعن غةلعب دا قالغان يعن ظةهؤال
» اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع راست ظئيتتع. بعرع بعزضة ؤةدة قعلغان ظعشتذر صةيغةماهللا ؤة ظذنعث )قعلعش

  . دئيعشتع
دع   داق دئ ةتادة مذن ذما ؤة ق ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرةدعكع  : ظعبن ذالر اهللا تاظاالنعث سىرة بةق ظ

رضة ظذحرعماي   سعلةر تئخع ظعلضعرعكعلةر ظذحرعغان آىلصةتلة    : مذنذ ظايعتعدة تعلغا ظئلعنغان آعشعلةردذر    
ةن    عرع ظأتك علةردعن ظعلض علةر؟ س نع ظويالمس ة آعرعش ذرذص جةننةتك أمعن(ت ا، ) م ةر ظئغعرحعلعقالرغ ل

ذحرعغان ؤة   ة ظ ةنآىلصةتلةرض دعحأحىتىؤئتعلض ةر .  ظع ةيغةمبةر ؤة مأمعنل ةتتا ص ث «: ه ة ؤةدة اهللا نع بعزض
ةنع  ))1نعث ياردةمع هةقعقةتةن يئقعندذر  بعلعثالرآع، اهللا .  دئضةن ظعدع »ياردعمع قاحان آئلعدذ؟  قعلغان    ي

ذنعث    ذص، ظ ارةت بول دعن ظعب عناق ؤة ظعمتعهان اال، س ان ب ة ؤةدة قعلغ ةيغةمبعرع بعزض ذنعث ص ذ اهللا ؤة ظ ب
  . ظارقعدعن يئقعن غةلعبة يئتعص آئلعدذ

اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع راست ظئيتتع )اهللا (ة ظعمانعنع ؤ) اهللا غا بولغان(ظذالرنعث ) بذ ظعش
ذيرذقلعرعغا بولغان  ةيتتع ) نعث ب ذ آىح ذ ظايةت آعشعلةر بويسذنذشعنع تئخعم ا نعث ب ةهؤالعغا قارعت  ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت214سىرة بةقةرة ) 1(
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دذر     ىن دةلعل ع ؤة ظىح ع ؤة آىحعيعش ث ظئشعش ذالرنعث ظعمانعنع دةك   . ظ امالر ظئيتقان ذر ظعم ذددع جذمه : خ
  . » ؤة آئمعيعدذزعيادة بولعدذظعمان «

 اهللا تاظاالغا  ظذالرنعث ذ هالةت، قعيعن ؤة ظئغعر ؤةزعيةت   ظةنة ش  :عاهللا تاظاالنعث ظايعتعنعث مةنعس   
ان   انعنع ؤةبولغ قا  ظعم ةت قعلعش االمغا ظعتاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذيرذقلعرعغا ؤة ص ث ب  اهللا تاظاالنع
نع تئخعمذ آىحةيتتععبويسذنذشدئضةنلعكتذر  .  

 * * * * * *  
  zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ (#θè% y‰ |¹ $ tΒ (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ( Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4 |Ós% … çµt6 øt wΥ Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β 

ã Ïà tF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θä9 £‰ t/ WξƒÏ‰ ö7 s? ∩⊄⊂∪ y“ Í“ ôf u‹ Ïj9 ª! $# tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ÎγÏ% ô‰ ÅÁÎ/ z> Éj‹ yèãƒ uρ šÉ) Ï≈sΨ ßϑ ø9 $# β Î) u!$ x© 

÷ρ r& z>θçG tƒ öΝ Îγ øŠn= tæ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊄⊆∪  
رةسذلذلال بعلةن غازاتقا حعققاندا ساباتلعق بولذص، شئهعت بولغانغا قةدةر (مأمعنلةرنعث ظعحعدة 

. اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ظعشقا ظاشذرغان نذرغذن آعشعلةر بار) دادعللعق بعلةن جةث قعلعش توغرذلذق 
آىتكمةآتة، ظذالر ) شئهعت بولذشنع(شئهعت بولدع، بةزعسع ) ظةهدعضة ؤاصا قعلعص (ظذالرنعث بةزعسع 

وق ) صةرؤةردعضارعغا بةرضةن ظةهدعسعنع ( ةرتكعنع ي عز ظأزض  اهللا راستحعلالرغا راستحعللعقع .23هةرض
ظةهدعنع بذزغذحع مذناصعقالرنع مذناصعق (مذآاصات بئرعدذ، مذناصعقالرنع ) ظاخعرةتتة ظةث ياخشع (ظىحىن 

ةتكىزىص  ادعن آ ذ دذني ئتع ب دذ،) ص ا ظازابالي ةر خالعس دذ، اهللا ظةض ةق قعلع ة مذؤةصص ذالرنع تةؤبعض ا ظ  ي
  .24ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر) بةندعلعرعضة(هةقعقةتةن 

مذناصعقالرنعث ظعشعنع   مةيدانعدا حعث تذرغانلعقع ظىحىن مةدهعيعلةنضةنلعكع،مأمعنلةرنعث
   توغرعسعدا آئحعكتىرىش

عقال   ىك اهللا مذناص ب ؤة بىي عنع     غالع ةن ؤةدعس لعككة بةرض دة حئكعنمةس ا جةث رنعث اهللا تاظاالغ
ذزغانلعقعنع با ةرنع ب يعن، مأمعنل دعن آئ ان قعلغان ذالرنعث  ي تعدة  ظ ع ظىس ةن ؤةدعس ا بةرض اهللا تاظاالغ

دا (مأمعنلةرنعث ظعحعدة : داؤاملعق حعث تذرغانلعقع بعلةن سىصةتلعدع     ا حعققان ةن غازاتق رةسذلذلال بعل
اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ) ، شئهعت بولغانغا قةدةر دادعللعق بعلةن جةث قعلعش توغرذلذقساباتلعق بولذص

  . شئهعت بولدع) ظةهدعضة ؤاصا قعلعص(ظذالرنعث بةزعسع . ظعشقا ظاشذرغان نذرغذن آعشعلةر بار
) ذالر ) شئهعت بولذشنع ة، ظ عز ) صةرؤةردعضارعنعث بةرضةن ظةهدعسعنع (بةزعسع آىتمةآت هةرض
  .  يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا بةرضةن ؤةدعسعنع ظأزضةرتمعدع ؤة بذزمعدعتكعنع يوقظأزضةر

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ابعتنعث مذن ع س د ظعبن ذخارع، زةي ام ب ةرعمنع  : ظعم ذرظان آ ز ق بع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقذغ    ذنع ص دذم، ظ وقعتعص قوي ةتنع ي ر ظاي ةهزابتعن بع دا، سىرة ظ ان حاغ دا يازغ ان

دعغان خذز  ذنع بعلع اثاليتتعم، ظ ادةمنع      ةظ ئح ظ قا ه ذدعن باش ذ ظةنه ارع رةزعيةلاله ابعت ظةنس ع س ة ظعبن يم
اراؤةر    ةن ب ذؤاهلعقع بعل ةرنعث ض ذؤاهلعقعنع ظعككع ظ ةنعث ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذزةيم المعدعم، ص تاص

دة ظذ ظايةت بولسعمذ       . قعلغان ظعدع   ةرنعث ظعحع دا ساباتلعق رةسذلذلال (مأمعنل ا حعققان ةن غازاتق بعل
اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ظعشقا ) بولذص، شئهعت بولغانغا قةدةر دادعللعق بعلةن جةث قعلعش توغرذلذق 
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ار ذن آعشعلةر ب ةت ظعدعظاشذرغان نذرغ ةد، تعرمعزع ؤة نةسةظع .  دئضةن ظاي ام ظةهم ذ هةدعسنع ظعم ب
  . قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

بعز  : ع، ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعمام بذخار 
ارايمعز          دع دةص ق ل بول دة نازع ذ هةققع ذ ظةنه ةزعر رةزعيةلاله ع ن ةس ظعبن ةتنع ظةن ذ ظاي ةد . ب ام ظةهم  ،ظعم

ةزعر رةزعيةلالهذ   تاغام ظةنةس ظعبنع    : ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ن
دع     ا ظئلعن معدع دةص تعزعمغ عغا قاتناش ةدرع ظذرذش ة ب ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ . ظةنه ب

دع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاتناشقان بعرعنحع قئتعملعق جةثدة    : ظذ مذنداق دئدع  . ظذنعثغا ظئغعر آةل ص
ةي            غةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضة بعرةر جةثنع      مةن يوق بولذص قالدعم، ظةضةر اهللا بذنعثدعن آئيعن، ص

دذ  ة بعلع دعغانلعقعمنع غالعب ؤة بىيىك اهللا ظةلؤةتت ة قعلع ا مذيةسسةر قعلسا، مئنعث نئم ذ : ظةنةس. ماث ظ
ع    تعن قورقت أزنع قعلعش قا س دعن باش دع،ظذنعث عغا    .  دئ ذد ظذرذش ةن ظذه االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ظ

ةزعر    . عدا سةظد ظعبنع مذظاز رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن ظذحراشتع         ظذ جةث مةيدان   .قاتناشتع ظةنةس ظعبنع ن
دع  داق دئ ع : سةظعدآة مذن ةظعدظ ذراقلعرعغذ ! س ةتنعث خذش ص اه، جةنن ة؟ ص ةن  ! قةيةرض ذنع هةقعقةت ةن ظ م

دع     ةن، دئ انلعقعنع بعلعؤاتعم تعن آئلعؤاتق ذد تةرةص ئهعت بولغ   . ظذه ةن ش مةنلةر بعل ذ دىش تع ةح عظ  ، ظذرذش
عتعدة   ذنعث جةس ة ق80ظ ةيزة ع نةحح ح، ن علدع ظوقياالر ،لع رع تئص ث ظعزلع داق  . نع ذنعث هةمشعرعسع مذن ظ

  . مةن قئرعندعشعمنع صةقةت بارماقلعرع بعلةنال تونذيالعدعم: دئدع
 رةسذلذلال بعلةن غازاتقا حعققاندا ساباتلعق بولذص، شئهعت بولغانغا قةدةر (مأمعنلةرنعث ظعحعدة

. اهللا غا بةرضةن ظةهدعنع ظعشقا ظاشذرغان نذرغذن آعشعلةر بار) ةن جةث قعلعش توغرذلذقدادعللعق بعل 
ذالر ) شئهعت بولذشنع (شئهعت بولدع، بةزعسع ) ظةهدعضة ؤاصا قعلعص(ظذالرنعث بةزعسع  ة، ظ آىتمةآت

وق ) صةرؤةردعضارعغا بةرضةن ظةهدعسعنع ( ةرتكعنع ي عز ظأزض بنع  ظةنةس ظع بذ ظايةت   :  ساهابعلةر هةرض
  . ؤة ظذنعث شئهعت بولغان هةمراهلعرع هةققعدة نازعل قعلعندع، دةص قارايدذنةزعر 

: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   نظعبنع جةرعر، مذسا ظعبنع تةلهةدعن مذظاؤعية ظةبذسذفيا   
دعم      ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ةن هةقعقةت ئهعت  «: م ة ش تةله

دذربو ث  .»لغانالردعن د اهللا تاظاالنع ذثا مذجاهع دع :  ش ئهعت بول ع ش ذالرنعث بةزعس ايعتعنع  ظ ةن ظ  دئض
 دئضةن ظايعتعنع بعر آىنع جةث بولعدذ، ظاندعن ظذ بذ جةثدة        بةزعسع آىتمةآتة  ،ؤةدعسع ظةمةلضة ظاشتع  

  . ؤةدعسعنع ظةمةلضة ظاشذرعدذ، دةص تةصسعر قعلدع
دع ظذال: هةسةن مذنداق دةيدذ   ادارلعق بعلةن        رنعث بةزعسع شئهعت بول ةنع راستحعللعق ؤة ؤاص  ي

يةنة بةزعسع بةرضةن   . ظةجعلعنع توشقازدع، ظذالرنعث بةزعسع ظةجعلعنع ظةنة شذنداق توشقذزذشنع آىتمةآتة     
وق  ةرتكعنع ي عز ظأزض عر    . ؤةدعسعنع هةرض ذنعثغا ظوخشاش تةصس ةتنع مذش ذ ظاي ذ ب ع زةيدم ةتادة ؤة ظعبن ق

  . قعلدع
 وق ) صةرؤةردعضارعغا بةرضةن ظةهدعسعنع (ظذالر ةرتكعنع ي عز ظأزض ةنع ظذالر ؤةدعسعنع    هةرض  ي

ث           ق حع تعدة داؤاملع ع ظىس ةن ؤةدعس ا بةرض ةلكع اهللا تاظاالغ دع، ب ةت قعلمع ة خعيان ةرتمعدع، ظةهدعض ظأزض
 ةتةن ظوحوقذحعلعقتا بعزنعث ظأيلعرعمعز هةقعق : مذناصعقالر. ظذنع مذناصعقالر بذزغاندةك بذزمعدع   . تذردع

دذ  .دئيعشتع نعال ظويالي ةقةت قئحعش ذالر ص ةس، ظ ذقحعلعقتا ظةم أيلعرع ظوح ذالرنعث ظ ذالر ، ظ ةنع (ظ ي
  . حئكعنمةسلعككة ؤةدة بةرضةن ظعدع) جةثدة(ظعلضعرع اهللا تاظاالغا ) مذناصعقالر
 ات بئر ) ظاخعرةتتة ظةث ياخشع (اهللا راستحعلالرنع راسحعللعقع ظىحىن عقالرنع مذآاص دذ، مذناص ع

ظةضةر خالعسا ظازاباليدذ، يا ظذالرنع تةؤبعضة ) ظةهدعنع بذزغذحع مذناصعقالرنع مذناصعق صئتع آةتكىزىص(
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دذ ةق قعلع ذنح ؤة   مذؤةصص ىن قورق ايرعش ظىح دعن ظ ادةمنع ياخشع ظادةم ان ظ دعلعرعنع يام ةنع اهللا بةن  ي
ان ظادةمنع      عنايدذ، يام ذم س ةن حوق ىش بعل اتتعق حىحىت دذ    ق كارا بولع ةن ظاش ةت بعل عمذ ظةمةلعي . ث ظعش
  . ياخشع ظادةمنعث ظعشعمذ ظةمةلعيةت بعلةن ظاشكارا بولعدذ

ئكعن      عمذ، ل ذتقا آئلعشتعن ظعلضعرع بعلعص تذرس ذ ؤذج ذتقا آئلعشعنع ظ ةيظعنعث ؤذج اال ش اهللا تاظ
ة قعلمعغذح ذالر ظةمةلعيةتت ذالر هةققعدة بعلضةن نةرسعنع ظ ان     ظعنسانالرنع، اهللا ظ ذالرنعث ياخشع ـ يام ة ظ

  . ظعكةنلعكعنع بعلعش بعلةنال ظازابلعمايدذ
ا ظةمعر قعلعش ؤة مذشةققةتلعك      (بعز سعلةرنع ظةلؤةتتة    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      جعهادق

ةن    ش بعل ةآلعص قعلع الرغا ت ثالردعن    ) ظعش علةرنعث ظعحع اآع س عنايمعز، ت دا (س ةنعث يولع اد  ) الل جعه
ذحعال ة(رنع ؤة قعلغ ث مذشةققةتلعرعض عرلعرعثالردعن ) جعهادنع ة، س ىحعلةرنع بعلضةنض لعق بةرض حعداش

ةدةر   ا ق ص بولغانغ م         ))1ؤاقع عدعكع بعلع ةيظع توغرعس ذ ش عرع ظ تعن ظعلض ذتقا آئلعش ةيظع ؤذج ةرحة ش  ض
ذ ظا    عمذ، ب ان بولس عل بولغ ذرذن هاس ةيظع ظاللعب ةتتعكع بعلعش ش ع بعل ي ةندعن آئيعنك ذتقا آةلض ش  ؤذج ع

  . هئسابلعنعدذ
دذ   داق دةي اال مذن ذنداقال اهللا تاظ اننع : ش عقنع (اهللا يام ةنع مذناص دعن (ياخشعدعن ) ي ةنع مأمعن ) ي

ةرنع   ة مأمعنل علةرنع (ظايرعمعغعح ةنع س ذ     ) ي علةرنع غةيعبعدعنم دذ، اهللا س ئتعثالرحة قويماي ازعرقع ص ه
  . ))2خةؤةردار قعلمايدذ

مذآاصات بئرعدذ) ظاخعرةتتة ظةث ياخشع(ىحىن اهللا راستحعلالرغا راستحعللعقع ظ يةنع ظذالرنعث 
ىن     انلعقع ظىح ذنع قعلغ ذرغانلعقع ؤة ظ ة ظاش ذنع ظةمةلض انلعقع، ظ ةؤر قعلغ ة س ةن ؤةدعسعض ا بةرض اهللا غ

دذ ات بئرع دذ . مذآاص ا ظازابالي ةر خالعس عقالرنع ظةض ةن ؤةدعسعنع  مذناص ا بةرض ذالر اهللا تاظاالغ  حىنكع، ظ
لعق قعلغذحعالردذر بذزغذحعال ذيرذقلعرعغا خعالص ذالر اهللا تاظاالنعث  . ردذر ؤة اهللا تاظاالنعث ب شذنعث ظىحىن ظ

ادا اهللا تاظاالنعث ظعرادعسع ظاستعدعدذر      . جازاسعغا ؤة ظازابعغا تئضعشلعك بولدع      ئكعن، ظذالر دذني ظةضةر  . ل
دذ ـ دة،            ئتع داؤام قعلع ةينع ص تعدة ظ لعرع ظىس ذالر قعلمعش ا، ظ دذ  خالعس ذالقات بولع ا م اآع اهللا تاظاالغ . ت

دذ     ةن ظازابالي لعرعغا بعناظ ذالرنع قعلمعش دعن اهللا ظ دذرذص     . ظان اقتعن قذتذل ذالرنع نعص ا، ظ ةر اهللا خالعس ظةض
ةن              ش بعل ةت قعلع قا هعداي ةل قعلعش ع ظةم يعن ياخش ذناهتعن آئ قع ؤة ض كة، صعس ان آةلتىرىش ذق ظعم تول

دذ ذالرنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلع ذقاتلعرعغا بولغان رةهمعتع ؤة . ظ بىيىك ؤة يىآسةك اهللا تاظاالنعث مةخل
دذ    داق دةي ىن مذن كةنلعكع ظىح عنع بئسعص حىش ذنعث غةزعص قعتع ظ ةن : شةص ة(اهللا هةقعقةت ) بةندعلعرعض

  . ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
 * * * * * * *  
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عرالر  ذن (اهللا آاص اقداش قوش ان ظعتتعص ذم قعلغ ة هذج ةنع مةدعنعض ذالر )ي ذردع، ظ ا قايت ع خاص ن
مأمعنلةرنع ظذرذشسعز ) رنع ظاصعرعدة قعلعصدىشمةنضة بوران ؤة صةرعشتعلة(مةقسعتعضة يئتةلمعدع، اهللا 

  .25غةلعبعضة ظئرعشتىردع، اهللا آىحلىآتذر،غالعبتذر

                                                 
 .  ـ ظايةت31سىرة مذهةممةد ) 1(
  .  ـ ظايةت179سىرة ظال ظعمران ) 2(
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 ظعتتعصاقداش قوشذننع زعيان تارتقان ؤة رةسؤا بولغان هالعتعدة قايتذرغانلعقع  تاظاالنعثاهللا
  توغرعسعدا 

وران ؤة ظ               اقداش قوشذننع ظذالرغا قارشع ب ة ظعتتعص ةؤةتعش بعلةن     اهللا تاظاال بذ ظايةتت عالهع قوشذن ظ
دذ    ةؤةر قعلع انلعقعنع خ وغالص حعقارغ دعن ق ذالرنع مةدعنع ان   . ظ ةهلع جاه ىتىن ظ ةيغةمبعرعنع ص ةر اهللا ص ظةض

دع      ا ظع ةن بولس ص ظةؤةتمعض ةت قعلع ىن رةهم ة       .ظىح ةمذد قةؤمعض ذم س وران حوق ذ ب ةن ب ذالرغا ظةؤةتعلض  ظ
ا   اتتعق بولغ ذ ق عز بوراندعنم ةن يامغذرس عظةؤةتعلض دذ   . ن بوالتت داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ئكعن، اهللا تاظ : ل

      ازاب قعلمايدذ   )سئنع هأرمةتلةش يىزعسعدعن   (سةن ظذالرنعث ظعحعدة تذرغان حئغعثدا  ))1، اهللا ظذالرغا ظ
ةؤةتتع  امالنع ظ اتتعق ش ذنغا ق اقداش قوش ذالرنعث. اهللا ظعتتعص امال ظ عرقعغة         ش عرقة ـ ص عنع ص  جاماظةس

ألى ذالر. ؤةتتعب دعلعش سةؤةبع نةصسع ـ خاهعشعغا ظةضع     نعث يعغعظ ةردعن . شعش ظع ىك قةبعلعل ذالر تىرل ظ
عكعر  ل ص ةر خع ان، ه علةردذر        ـ ظئقعم       يعغعلغ ذرذه آعش ذرذه ـ ض امالنعث . دعكع ض ذالرغا ش قا ظ شذثالش

ازا مذؤاصعق بولدع     عرقة قعلعؤةتتع         . ظةؤةتعلعشع ت عرقة ـ ص ان ظذالرنع زع . شامال ظذالرنعث جاماظةسعنع ص ي
دا قايتذردع              ا ؤة غةزعصع تاشقان هال . ظذالر هئحبعر ياخشعلعققا ظئرعشةلمعدع    . تارتقان، رةسؤا بولغان، خاص

دع  ل بواللمع ة ناظع ان غةنعمةتك مةآحع بولغ ة، ظئرعش ىآكةن زةصةرض ة ص ادا آأثىللعرعض ذالرنعث . دذني ظ
ذنع ظأل    ان، ظ ع حعقق ةن قارش مةنلعك بعل االمغا دىش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعنع  ص ذنعث قوش كة، ظ تىرىش

اخعرةتتعكع         ىن، ظ انلعقع ظىح ىدىص بارغ ذ ي ذناهلعرعنع ظاخعرةتكعم ان ض ةل باغلعغ قا ب ةلتىآىس يوقعتعش ت
بعر ظادةم بعرةر ظعشنع قعلعشقا بةل باغلعسا ؤة بةل باغلعغان ظعشنع قعلعشقا     . ياخشعلعقتعن قذرذق قالدع  

  . شايدذظعشةنسة، ظةمةلعيةتتة شذ ظعشنع قعلغذحعغا ظوخ
 ص (اهللا عرعدة قعلع تعلةرنع ظاص وران ؤة صةرعش ة ب ة ) دىشمةنض عز غةلعبعض ةرنع ظذرذشس مأمعنل

تىردع دانغا         ظئرعش ةن مةي ذالر بعل ىن ظ رعش ظىح دةص حعقع دعن هةي مةنلعرعنع يذرتع ةر دىش ةنع مأمعنل  ي
اجعتع حىشمعدع  قا ه دع . حىشىص ظئلعشعش ذز تئتع أزع يالغ عرالرغا ظ ةلكع، اهللا آاص ة نذسرةت . ب بةندعسعض

دع  ا قعل تىردع . ظات ة ظئرعش ذنعنع غةلعبعض ةن   . قوش داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ذنعث ظىح : ش
بةندعسعضة نذسرةت  . اهللا ؤةدعسعنع ظعشقا ظاشذردع . اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله بةرهةق يوقتذر      يالغذز  «

دع  ا قعل تىردع  . ظات ة ظئرعش ذنعنع غةلعبعض دع     ظعتتع. قوش ذب قعل ذز مةغل أزع يالغ ذننع ظ اقداش قوش اهللا . ص
ذر ة يوقت ب هئحنةرس االدعن غالع ذهىرةيرة  » تاظ لعم ظةب ذخارع ؤة مذس ام ب نع ظعم ذ هةدعس ذ ب رةزعيةلاله

  . ظةنهذدعن رعؤايةت قعلغان
ةؤفا رةزعيةلالهذ ظةنهذ         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع ظ نعث دعن ص

تاب نازعل قعلغذحع،      ظع آع  «: ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعتتعصاقداش قوشذنغا بةتدذظا قعلعص مذنداق دئ     
ذحع  اب ظالغ ز هئس ع اهللا !تئ ن، ظ ذب قعلغع ذننع مةغل اقداش قوش ن،  !  اهللا ظعتتعص ذب قعلغع ذالرنع مةغل ظ

  . »قاتتعق سعلكعص حىحىتعؤةتكعن
 ت ة ظئرعش عز غةلعبعض ةرنع ظذرذشس ذرةيش    ىردعاهللا مأمعنل ةن ق ةر بعل دة مأمعنل ةن ظايعتع  دئض

ار  ة بئرعلضةنلعكعضة ظعشارةت ب دع. ظارعسعدعكع ظذرذشنعث خاتعم ذ شذنداق بول مذشرعكالر . ظةمةلعيةتتعم
  . ظذالرغا هذجذم قعلعص آئلةلمعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33سىرة ظةنفال ) 1(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن           عث بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد، سذاليمان ظعبنع سةرد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
شع قعلعمعز،   ظةمدع بعز ظذالرغا غازات يىرى  «: ظةهزاب غازعتع آىنع مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

  . بذخارعمذ بذ هةدعسنع مذشذنداق رعؤايةت قعلدع. »ظذالر بعزضة يىرىش قعاللمايدذ
 اهللا آىحلىآتذر، غالعبتذر      أز آىحع ؤة قذؤؤعتع بعلةن ظذالرنع ظىمعدسعز، م ةقسعتعضة   يةنع اهللا ظ

ؤةدعسعنع ظةمةلضة ظاشذرذص  . اهللا ظعسالمنع ؤة ظذنعث ظةهلعنع غالعب قعلدع    . ظئرعشةلمعضةن هالدا قايتذردع  
  . جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا مةنسذصتذر. صةيغةمبعرع ؤة بةندعسعضة نذسرةت ظاتا قعلدع

 * * * * * * *  
 tΑ u“Ρr& uρ tÏ% ©!$# Ο èδρã yγ≈ sß ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $#  ÏΒ öΝÎγŠ Ï¹$uŠ |¹ t∃ x‹ s% uρ ’ Îû ãΝ ÎγÎ/θè= è% |= ôã ”9 $# $Z)ƒÍ sù 

šχθè= çG ø) s? šχρãÅ  ù's? uρ $Z)ƒÍ sù ∩⊄∉∪ öΝ ä3rO u‘÷ρ r&uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝ èδ u≈tƒ ÏŠuρ öΝçλ m; üθøΒ r&uρ $ZÊ ö‘ r&uρ öΝ ©9 $yδθä↔ sÜs? 4 
šχ% x. uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« #XƒÏ‰ s% ∩⊄∠∪  
ةنلةرنع اهللا اردةم بةرض ابتعن مذشرعكالرغا ي ةن قعلغان ظةهدعنع ( ظةهلع آعت ةنع رةسذلذلال بعل ي

ذنح سالدع وق) ن بةنع قذرةيزة يةهذدعيلعرعنع بذزغا ا قورق ذالرنعث دعللعرعغ . رغانلعرعدعن حىشىردع، ظ
دعثالر ) ظذالرنعث( ألىآعنع ظةسعر ظال ر ب ألتىردذثالر ؤة بع ألىآعنع ظ ر ب ذالرنعث  اهللا س.26بع ة ظ علةرض

سعلةرنعث قةدعمعثالر دةسسةص باقمعغان ) تئخع( مىلىآلعرعنع ؤة ـ جايلعرعنع، مال -زئمعنعنع، قورو 
  .27زئمعننع معراس قعلعص بةردع، اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر

  بةنع قذرةيزةضة يىرىش قعلعشنعث بايانع توغرعسعدا 
ة  ئلعص مةدعنعض اقداش قوشذن آ دا، ظعتتعص ةن   يذقعرع أزلعرع بعل ذرةيزة ظ ةنع ق دا، ب قان حاغ  ظورذنالش

دع       ان ظع ان قعلعنغ ذزغانلعقع باي دعنع ب عدعكع ظةه االم ظوتتذرعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع   . ص ةي ظعبن ذ هذي ظ
 ظذالرنعث ظاقساقعلع     ،هذيةي ظذالرنعث سئصعلعغا آعرعص   . ظةختةب نةزةرعنعث ظةلحعلعكع بعلةن بولغان ظعدع     

ةد بعل    ع ظةس ةظب ظعبن اردع       آ ئلعص ب أهبةت ظ ة س ذل بولغعح قا ماق دعنع بذزذش ذ ظةه اآع ظ ة . ةن ت هذيةيي
دعم، ساثا قذرةيش ؤة ظذنعث       ! ساثا ؤاي : ظذنعثغا ظئيتقان سأزعدة   مةن ساثا زامان غةلعبعسعنع ظئلعص آةل

دعم ةن آةل ذنعث ظةضةشكىحعلعرع بعل ةفان ؤة ظ ذن. ظعتتعصاقداشلعرع، غةت ةد ؤة ظ ةردة مذهةمم ذ ي ذالر ب عث ظ
ةلكع    نعث نامع    اهللا  : آةظب ظذنعثغا   . دئدع  آىس يوقاتقذحة تذرعدذ،  أساهابعلعرعنع تةلت  بعلةن قةسةمكع، ب

 سةن هةقعقةتةن شذم صعشانة ظادةمسةن،      !ظع هذيةي  ،نع ظئلعص آةلدعث، ساثا ؤاي    عسةن ماثا زامان خارلعق   
معغعن،   عمعزغا ظارعالش ث ظعش ق هعيل   . دع دئ بعزنع ذنعثغا داؤاملع ةي ظ ذنعث  هذي اخعرع ظ لعتعص، ظ ة ظعش

ة قعاللماي آئتعص قالسا، ظأزع ظذالر                . ظالدعماقذللعقعنع   اقداش قوشذن غةلعب هذيةي ظذنعثغا ظةضةر ظعتتعص
  . بعلةن بعرضة سئصعلغا آعرعص ظذالرغا باشالمحعلعق قعلعدعغانلعقعنع شةرت قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةي              ، ظذنعث  هعسساالمغا يئتعص آئلعص   قذرةيزة قةبعلعسع ظةهدعنع بذزغاندا، بذ خةؤةر ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤة مذسذلمانالرغا ظعنتايعن ظئغعر آةلدع           . ؤةتتعآةيصعياتعنع يامانالشتذرذ   . بذ ص

ة ظةث حوث زعيان       ، ظذنعثغا نذسرةت ظاتا قعلعص،اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع قولالص  ا هالةتت  دىشمةنلةرنع خاص
دا قايتذرغ     ة ظعحعدة مةدعنعضة              بعلةن ظىمعدسعز هال ةر ؤة غةلعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةص اندعن آئيعن، ص

دع  نعص آةل ذ       . يئ ةلعمة رةزعيةلاله ذممع س االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تع، ص ع قويذش علةر قوراللعرعن آعش
ا   ةثنعث ه ة شذ ج دة ظةن ةنهانعث ظأيع ذ ظ ىن يذيذن ةتكىزىش ظىح دعغا  رغعنلعقعنع آ ذنعث ظال دا، ظ ؤاتقان حاغ
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ان        تذي ع تاثغ ةن ظئثعكعن ذحع بعل ذنعث ظ ةن ؤة ظ ةللة آعيض ةك س االم يعص ل ظةلةيهعسس عزال جعبرعظع  ،ذقس
ةك يو دع        صيعص داق دئ دع ـ دة، مذن ةيدا بول دا ص ةن هال ر ظىستعضة معنض ع اهللا نعث : ذق سئلعنغان قئحع ظ

ةيغةمبةرع دع ! ص ذ؟ دئ ذص بولدذثم ع قوي االم. قورالن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص دع» هةظ ل. دئ : جعبرعظع
ةرؤةرلعك قعلعش ظىحىن هازعرال          قورالتئخع  لئكعن صةرعشتعلةر    لعرعنع قويمعدع، بذ مئنعث ظادةملةرنع سةص

بىيىك ؤة يىآسةك اهللا هةقعقةتةن سئنع بةنع قذرةيزةنعث ظىستعضة ظاتلعنعشقا     : ظاندعن ظذ .  دئدع آئلعشعم،
دذ دعبذيرذي ذنعثغا  . ، دئ ل ظ ة جعبرعظع ر رعؤايةتت ة بع ةر :يةن أزرة   نامعجةثحعل اثا ظ ةن، ظئيتعدعن س م

ذص  ع قوي ذ؟بولدذثالر قوراللعرعثالرن دعم االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص دع» هةظ ذ. دئ ز  : ظ ئكعن بع ل
اتالن   كة ظ ذالر تةرةص وق، ظ ويغعنعمعز ي ع ق ع قوراللعرعمعزن دعتئخ االم. ، دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ة؟« دع» قةيةرض ذ. دئ ة: ظ ةنع قذرةيزعض ةن ، ب اال هةقعقةت ااهللا تاظ اتتعق سعلكعش ماث ذالرنع ق ةمرع ك ظ ة ظ
دع، دعقعل ىرىش    .  دئ ة ي ةنع قذرةيزعض ةرنع ب ئلعص، ظادةمل ة آ ال هةرعكةتك االم دةره ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ذيرذدع  قا ب دع     . قعلعش ا ظع ل يعراقلعقت ة مع ر قانح دعن بع ةر مةدعنع ذ ي ع   . ظ دعن آئيعنك عن نامعزع ذ صئش ظ
ذص، ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمؤاقعت بول ةنع   «:  ص ذم ب امعزعنع حوق اي ظةسعر ن ادةم قالم ذ ظ سعلةردعن بعرم

  . ظادةملةر يولغا حعقتع، يول ظىستعدة ظةسعر نامعزعنعث ؤاقتع آعردع. دئدع» قذرةيزعدة ظوقذسذن
ةر ذص شذنداق دئضةن  : بةزعل أزدة تذت ةقةت بعزنعث تئز مئثعشعمعزنع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ص  ص

ةقةت بةنع قذرةيزعدة ظوقذيمعز      : قالغانالر. دةص نامازنع يول ظىستعدة ظوقذؤالدع     دعبعز بذ نامازنع ص . ، دئ
دع   ئحكعم ظةيعبلةنمع تعن ه ع تةرةص ةر ظعكك ع،   . ه ا حعقت ةن يولغ ذالر بعل االممذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دذردع          ةلع  . مةدعنعضة ظعبنع ظىممع مةآتذمنع مةسظذل قعلعص قال ايراقنع ظ ا تذتقذزدع    ب .  ظعبنع ظةبذ تالعبق
عص      ئلعص ظورذنلعش ة آ ع تةرعصعض ذالرنعث قارش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنع ،ص دىز         25 ظ ة ـ آىن  آئح

ا ظذالر ظةؤس قةبعلعسعنعث       . مذهاسعرعضة ظالدع  آاتتعسع بولغان سةظد     بذ مذهاسعرة ظذزاق داؤام قعلغاحق
د    ةت قعلع ة قاناظ عنعث هأآمعض ع مذظازظةؤس دذردعظعبن دة   . عغانلعقعنع بعل ةت دةؤرع ذالر جاهعلعي ع، ظ حىنك

دع  ع ظع عنعث ظعتتعصاقدعش ةؤس قةبعلعس دذ، دةص   . ظ علعق قعلع ة ياخش دة ظأزلعرعض ةظدنع هأآىم ذالر س ظ
  . ظئتعقاد قعلدع

ةنع           ع ب ث ظعتتعصاقدعش االمدعن ظأزعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةلذل ص ع س ةي ظعبن ع ظذب دذلاله ظعبن ظاب
شذثابةنع قذرةيزعمذ سةظدنع    . ذص بئرعشعنع تةلةص قعلعص، ظذالرغا ياخشعلعق قعلغان ظعدع      قةينذقانع قوي 

. ظأزلعرعضة، ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي بةنع قةينذقاغا ياخشعلعق قعلغاندةك ياخشعلعق قعلعدذ دةص ظويلعدع              
ك           وق تةض دة ظ ع آىنلعرع دةك ظذرذش ذرعغا خةن ةك توم ذنعث بعل ذ ظةنه ةظد رةزعيةلاله ذالر س ةنلعكعنع ظ

ةيتتع ئقعن   . بعلم وقالص تذرذشقا ي ذنع ي ذرعنع داغالص داؤاالص، ظ ةك توم ذنعث بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ص
  . بولسذن ظىحىن مةسحعتنعث ضىمبئزع ظاستعغا ظورذنالشتذرذص قويغان ظعدع

قعلدذرعدعغان  ظةضةر قذرةيش بعلةن بولغان ظذرذشنع داؤام      ! ظع اهللا : سةظد رةزعيةلالهذ ظةنهذ دذظاسعدا   
ظةضةر بعز بعلةن ظذالر ظارعسعدعكع ظذرذشقا خاتعمة بةرسةث،         .  مئنع ظذ ظذرذش ظىحىن قالدذرغعن    ،بولساث

المعغعن،    دعن خاتعرجةم بولمعغعحة جئنعمنع ظ ةنع قذرةيزع أثلىم ب ا باشالتقعن، مئنعث آ ذ ظذرذشنع قايت ب
دع  ةن ظع دع   . دئض ةت قعل عنع ظعجاب ذنعث دذظاس اال ظ ةص     . اهللا تاظ ةن تةل ارع بعل أز ظعختعي ذرةيزعنع ظ ةنع ق ب

دعغانلعقعنع ظ     ةت قعلع ة قاناظ ذنعث هأآمعض ص ظ ةردع ذقعلع تذرذص ب ةيغةمبةر    . رذنالش دا ص ذ حاغ ة ش ظةن
دع   اقعرتعص آةل دعن ح ىن مةدعنع ش ظىح أآىم قعلع ذالرغا ه ذنع ظ االم ظ ذص  . ظةلةيهعسس اهابعالر توق ذ س ظ

نعص آةلضة  ةن ظئشةآكة مع ةييارالص بةرض ةص قعلعص ت اردةم تةل دا، ظةؤسلعكلةر ظذنعثدعن ي داق ،ن حاغ  مذن
لعدع كة باش ةظد«: دئيعش ع س ن ! ظ علعق قعلغع ذالرغا ياخش عث، ظ ئنعث ظعتتعصاقدئش ذرةيزة س ةنع ق  »ب
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قةت قعلعشقا ظىندةيتتع              ظذ بولسا جعم تذرذؤئلعص      . ظةؤسلعكلةر ظذنع بةنع قذرةيزعضة آأيعنعشكة ؤة شةص
ذرم  اؤاب قايت ذالرغا ج ذ    . ايتتعظ يعن، ظ دعن آئ ةص قعلعص آةتكةن ق ض ذنعثغا جع ذالر ظ ار  :ظ ازعر ظعختعي  ه

دا ما  ذ اهللا يولع ةظدنعث، ظ ة ظذح س ذحعنعث ماالمعتعض ةت قعلغ دعالم ذن، دئ ةنع  . رعمعس ذنعث ب ذالر ظ ظ
ةتتع    ذص ي دعغانلعقعنع تون عنع خالعماي ات قئلعش ةرنعث هاي ار   . قذرةيزعلعكل االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ظ

قانداح دعرغا يئقعنالش االم،ئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دىر «:  ص ةت بعل لعقعثالرغا هأرم ذباش ثالردعن ىص ظورن
ذرذثالر دع » ت تع     . دئ دعن تذرذش دىرىص ظورنع ةت بعل ذنعثغا هأرم ذلمانالر ظ ة    . مذس ةنع قذرةيزعض ذنعث ب ظ

ا ظعكر      آىحلىك   ظةث ظأتكىر      نعثقعلغان هأآمع  ام ؤة هأرمةت بعلةن   بولذشع ظىحىن مذسذلمانالر ظذنع آاتت
ذزدع  ا ظولتذرغ ازعلعق ظورنعغ يعن . ق دعن آئ ذرذص بولغان ذ ظولت ةنع  ،ظ ذنعثغا ب االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ذرذص ص ت ارةت قعلع ذرةيزعنع ظعش اؤذالر«: ق ةن ظ ة  هةقعقةت ئنعث هأآمعثض دعس اقحع بول ةت قعلم . قاناظ
دعرغا قعلغان هأآظذال: ظذ . دئدع» ظذالرغا خالعغعنعث بويعحة هأآىم قعلغعن  . معم ظعجرا قعلعنامدذ؟ دئ

. بذ حئدعر ظعحعدعكع آعشعلةرضعمذ ظعجرا قعلعنامدذ؟ دئدع      : ظذ. دئدع» هةظة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص دع» هةظ تعص  . دئ نع آأرس ذرغان تةرةص االم ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ظ

 ظذنعثغا يىزمذيىز قارعماي    ،غا آاتتا هأرمةت ؤة ظعكرام بعلدىرضةنلعكتعن  تذرذص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
ذرذص  دع  : ت دذ؟ دئ را قعلعنام عمذ ظعج ذرغان آعشعض ةردة ظولت اؤذ ي ذنعثغا . ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

شعضة، بالعلعرعنعث ؤة مال        ظذالرنعث جةثحعلعرعنعث ظألتىرىلى     مةن هةقعقةتةن : ظاندعن ظذ . دئدع» هةظة«
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا   .  دئدع  مىلكعنعث ظولجا ظئلعنعشعغا هأآىم قعلعمةن،     ـ اهللا هةقعقةتةن  «: ص

   . دئدع»تاظاالنعث يةتتة ظاسماننعث ظىستعدعكع هأآمع بعلةن هأآىم قعلدعث
عن ظاند . دئدع» هةقعقةتةن صادعشاه اهللا تاظاالنعث هأآمع بعلةن هأآىم قعلدعث       «: يةنة بعر رعؤايةتتة  

ظألىمضة هأآىم   . يةرضة ظورعالر قئزعلدع    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنع ظورا آوالشقا ظةمرع قعلدع       
نعص   ئلعص آئلع دا ظ ان هال وللعرع ظارقعسعغا باغالنغ انالر ق عص تاشالندع ،قعلعنغ دعن حئص ذالر .  بويذنلعرع ظ

ةن 700 ادةم ظعدع800 بعل دا ظ انال.  ظارعلعقع ذرذتع خةت تارتمعغ اللعرع ؤة مال ـ مىلكع      ب ذالرنعث ظاي ر، ظ
دع ا ظئلعن ذص ظولج ةن قوش دا . بعل ةرجعمعهال آعتابع االمنعث ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةلعكع ص ذنعث ؤةق ب

ان قعلعنغاندذر             اددع      . ظةتراصلعق دةلعللةر ؤة هةدعسلةر بعلةن تةصسعلعي باي دا قعسقا ؤة ظ بعز ظذنع يذقعرع
  .انا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا مةنسذصتذرجعمع هةمدذس. قعلعص بايان قعلدذق

 يةنع رةسذلذلال بعلةن قعلغان ظةهدعنع بذزغان (اهللا ظةهلع آعتابتعن مذشرعكالرغا ياردةم بةرضةنلةرنع
ذرةيزة يةهذدعيلعرعنع  ةنع ق دعن حىشىردع وق) ب اردةم بةرضةن       رغانلعرع  ،يةنع ظذالر ظعتتعصاقداش قوشذنغا ي

يألةآتة بولغان بةنع قذرةيزة يةهذدعيلعرع بولذص، ظذالر  ـ غا قارشع ظذرذشتا ظذالرغا يارصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم
دعن  ةنع ظعسراظعل ظةؤالدلعرع دع ب ة ظةضعشعش         . ظع ذممع صةيغةمبةرض ذرذنال ظ ع ب وؤعلعرع خئل ا ـ ب ذالرنعث ظات ظ

ةيغةمبةرنعث آئلعدعغانلعق       . تةمةسعدة هعجاز زئمعنعغا يةرلةشكةن ظعدع      ةؤرات      ظذالر ظذ ص ع هةققعدة آعتابلعرع ت
ةتتع   ع بعل دا يئزعقلعقعن ةن ظعنجعل دعغان  : بعل ذالر بعلع ان  (ظ ان قعلعنغ عتع باي ةؤراتتا سىص ةنع ت ةيغةمبةر ) ي ص

    ! ظذالرغا اهللا تاظاالنعث لةنعتع بولسذن))1آةلضةن حاغدا ظذنع ظعنكار قعلدع
 الدع ذنح س ا قورق ذالرنعث دعللعرعغ تعن ظعبارةتظ ذ خةؤص ذر ظ ةيغةمبةر  .ت ذالر ص ع، ظ  حىنك

بعلعدعغان ظادةمدعن آئلعدعغان   . ظةلةيهعسساالمغا قارشع ظذرذش قعلعش ظىحىن مذشرعكالر بعلةن بعرلةشتع      
. ظذالر مذسذلمانالرنع ظةنسعرةتتع   . زعيان بعلةن بعلمةيدعغان ظادةمدعن آئلعدعغان زعيان ظوخشاش ظةمةس             

ذلمانالرن    ىن مذس اش ظىح ةزعز ياش ادا ظ كة ظدذني ث دةل   ذع ظألتىرىش ذالرنعث ظويلعغعنعنع ش ظ دع، ظع رذن
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89سىرة بةقةرة ) 1(
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دع  عحة بول دع    . ظةآس ة يان ةنلعرع ظأزلعرعض ذالرنعث دئض ةنع      . ظ دع، ب تعص قئلعؤئ زال آئ رعكالر تئ مذش
ارتتع     ان ت ارؤازدةك زعي ةن قعم ةر ظذتتذرعؤةتك دع   . قذرةيزعل دع، خارالن ةص قعلعؤع ةزعزلعكنع تةل . ظ

ةلتأ    عشنع ظعرادة قعلعؤئدع  مذسذلمانالرنع تةلتىآىس يوقعت   أزلعرع ت اقعؤةت ظ بذ زعيانغا   . آىس يوقعتعلدع ، ظ
شذنعث  . ظاخعرةتتعكع بةختسعزلعكع قوشذلذص، ظومذمةن قعلعص ظئيتقاندا، ظعنتايعن حوث زعيانغا ظايالندع      

دذ داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذالرنعث(: ظىح عر ) ظ ألىآعنع ظةس ر ب ألتىردىثالر ؤة بع ألىآعنع ظ ر ب بع
  . ظةسعرضة ظئلعنغانالر بولسا آعحعكلةر ؤة ظايالالردذر.  ظألتىرىلضةنلةر جةث قعالاليدعغانالردذرظالدعثالر

قذرةيزعلعكلةرنع جازالعغان   : ظعمام ظةهمةد، ظةتعية قذرةيزنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
الر مئنعث هةققعمدة شعكايةت قعلغان    آىنع مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص آئلعندعم، ظذ     

دع ذيرذدع   . ظع اراص بئقعشقا ب وق ق ذ ي ذم خةت تارتتعم ا بذرذت ذالرنع ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ذالر . ص ظ
أرىص    انلعقعنع آ ةت تارتمعغ ذم خ اراص بذرذت ا ق ذ ماث ع قوي ذؤةتتع ، مئن ا قوش ام  . ؤةتتع ؤة ظولجعغ ذنع ظعم ب

  . عبنع ماجة قاتارلعقالرمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلدعظةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظ
 ورذ ـ جا سعلةرنعث ) عتئخ (يلعرعنع، مال مىلىآلعرعنع ؤة اهللا سعلةرضة ظذالرنعث زئمعنعنع، ق

ةردع راس قعلعص ب ع مع ةدعمعثالر دةسسةص باقمعغان زئمعنن ةنلعكعثالر ق ةنع سعلةر ظذالرنع ظألتىرض  ي
مالعك، زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         . رنعث قعلعص بةردع   اهللا ظذ نةرسعلةرنع سعلة    ،ظىحىن

دذ ةت قعلع دع     : رعؤاي دذ، دئ أزدة تذتذلع ةر آ أزدعن خةيب ةن س ن دئض ان زئمع ةص باقمعغ ةتتعكع دةسس ذ ظاي . ب
ار     اهللا هةر .  دئدع ظذ جايالرنعث هةممعسع آأزدة تذتذلسعمذ دذرذس،     : ظعبنع جةرعر  . مةآكة دئضةنلةرمذ ب

  . سعضة قادعردذرنةر
 * * * * * * *  
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ا ظئيتقعنكع، ) ظارتذق خعراجةت سوراص سئنع رةنجعتكةن ! (ظع صةيغةمبةر  ةر «ظاياللعرعثغ ظةض
ا  علةر دذني ع تعس نع (رعكحعلعكعن اراؤان تذرمذش ةنع ص ةثالر، ) ي ع آأزلعس ذ زعننعتعن ث زعب ؤة دذنيانع

 ظةضةر سعلةر اهللا نع ؤة .28ضة بعر ظاز نةرسة بئرةي، سعلةرنع حعرايلعقحة قويذص بئرةيآئلعثالر، سعلةر
اهللا نعث صةيغةمبعرعنع، ظاخعرةت يذرتعنع ظعختعيار قعلساثالر، اهللا هةقعقةتةن ظعحعثالردعكع ياخشع ظعش 

أثلعضة آةلمعضةن يةنع آأز آأرمعضةن، قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنساننعث آ(قعلغذحعالرغا حوث ساؤابنع 
  .29»تةييار قعلدع) نازذ نئمةتلةر بار جةننةتنع

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنع تالالش ظعختعيارعغا قويذص بئرعشع توغرعسعدا 
االمغا     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ةك اهللا تةرعص ىك ؤة يىآس ذ، بىي ذنعث ب ذص  ظ اللعرعنع قوي ظاي

ذ ظ   دعن ب دعغانلعقع، ظان ث   بئرع عغا ؤة دذنيانع اراؤان تذرمذش ث ص أزلعرعنع دذنيانع ث ظ ايالالرنع
ت ة ظئرعش االمنعث  ىزعبذزعننةتلعرعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اآع ص ع ي ا بئرعش ث يئنعغ قا بعرعنع رعدعغان باش

دا ظذالرغا اهللا تاظاالنعث     ،يئنعدا قعلعص تذرمذشنعث يوقسذللعقعنعث دةردعضة سةؤر قعلعشع           بذنداق قعلغان
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د ا     هذزذرع ارعنع ظاياللعرعغ الالش ظعختعي ع ت ذ ظعككع يولنعث بئرعن ارةت ب دعن ظعب اؤاب بارلعقع ذق س ا تول
  . بئرعشع ظىحىن قعلعنغان بذيرذقتذر

ةيغةمبعرعنع  ،اهللا تاظاالنع ! اهللا ظذالردعن رازع بولسذن ؤة ظذالرنع رازع قعلسذن     ظذالر   اهللا تاظاالنعث ص
دع  ار قعل ذرتعنع ظعختعي اخعرةت ي ةن ش. ؤة ظ علعقع بعل ث ياخش ذالرغا دذنيانع اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل

  . ظاخعرةتنعث بةخت ـ ساظادعتعنع بعرلةشتىرىص ظاتا قعلدع
داق      ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله الع ظاظعش االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ظعم

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي االمن : دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ارلعقعنع  اهللا تاظ الالش ظعختعي ا ت ع ظاياللعرعغ
نع مةن  ظعختعيارلعقنع بئرش   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آعردعمئنعث يئنعمغا بئرعشنع بذيرذغان حاغدا، ظذ     

الص  ةن باش ع    «: بعل لةتمةآحع، س نع ظةس ر ظعش ة بع ةن سعزض ةن هةقعقةت لعهةت        زم ا مةس ا ـ ظانعثعزغ  ظات
ارار حعقارم    ر ق دعراص بع المعغعحة ظال م س لعقعثعز الزع دع» اس دعن          . دئ ع ظذنعث ث مئن ا ـ ظانامنع ذ ظات ظ

ةتتع  ة بعل دعغانلعقعنع ظةلؤةتت قا بذيرذماي االم . ظاجرعشعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص اال«: ظان  اهللا تاظ
ظةضةر «ظاياللعرعثغا ظئيتقعنكع، ) ظارتذق خعراجةت سوراص سئنع رةنجعتكةن! (ظع صةيغةمبةرهةقعقةتةن 

ا  علةر دذني ع تئرعكس نع (حعلعكعن اراؤان تذرمذش ةنع ص ةثالر، ) ي ذزعننعتعنع آأزلعس ث زعب ؤة دذنيانع
ظةضةر سعلةر اهللا نع ؤة اهللا . آئلعثالر، سعلةرضة بعر ظاز نةرسة بئرةي سعلةرنع حعرايلعقحة قويذص بئرةي

ةن ظعحعثالردعكع   ياخشع ظعش نعث صةيغةمبعرعنع، ظاخعرةت يذرتعنع ظعختعيار قعلساثالر، اهللا هةقعقةت
يةنع آأز آأرمعضةن، قذالق ظاثلعمعغان ؤة ظعنساننعث آأثلعضة آةلمعضةن (ساؤابنع قعلغذحعالرغا حوث 

بذنعث قايسعسعدا ظاتا ـ ظانامغا  : مةن ظذنعثغا.  دةيدذ، دئدع تةييار قعلدع)نازذ نئمةتلةر بار جةننةتنع
ةيغةمبعر  مةسلعهةت سالعمةن؟ مةن حوقذم       ذرتعنع خااليمةن،   اهللا ؤة اهللا نعث ص اخعرةت ي دع عنع، ظ ظعمام  . م دئ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    : بذخارع يةنة بعر رعؤايةتتة ظاظعشةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع قوشتع          ظاندعن ص
  . باشقا ظاياللعرعمذ ماثا ظوخشاشال صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظعختعيار قعلدع

ةنهانعث     ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد ظاظعش ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : مذن ص
دذق       ار قعل االمنع ظعختعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص ةردع، بع ارلعقنع ب ة ظعخعتعي االم بعزض ذ  . ظةلةيهعسس ذ ب ظ

ابلعمعدع   دا هئس االق ظورنع ة ت ارلعقنع بعزض ةت    . ظعختعي لعممذ رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب نع ظعم ذ هةدعس ب
  . قعلغان

ظةبذبةآرع آئلعص،   : عر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ظعمام ظةهمةد جاب  
ورعدع       ع س ىن ظعزن رعش ظىح ا آع االمدعن يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر   . ص ا، ص ةر بولس ظادةمل

اتتع   دا ظولتذرذش عنعث ظالدع االمنعث دةرؤازعس ذراتت  . ظةلةيهعسس دة ظولت االممذ ظأيع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . عص
ظذنعثغعمذ ظعزنع   . ظاندعن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ آئلعص ظذمذ ظعزنع سورعدع        . ظذنعثغا ظعزنع بئرعلمعدع  

دع دع     . بئرعلمع ع بئرعل راقال ظعزن ة بع ةن ظأمةرض ةآرع بعل ذ ب يعن ظةب ازدعن آئ ر ظ ردع . بع ة آع ذالر ظأيض . ظ
ذراتتع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بولسا ظولت ذنعث حأر. ص اللعرع ظ دعظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . عسعدة ظع ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا حوقذم بعرضةص قعالي ـ دة، ظذ آىلىص تاشلعسذن          :ظأمةر . جعمجعت ظعدع  ، مةن ص
دع ةر. دئ ةيغةمبعرع: ظأم ث ص ع اهللا نع ةرنعث ظايالع! ظ زع، ظأم دنعث قع ةر زةي ثظةض دة نع ث ظأزع  هازعرنع

ةم ورعغانلعقعنع آأرس عقة س دعن نةص دعمةن ذراتتعم دئ عال ظ ذنعث ضةدعنض ةيغةمبةر .  ظ ةن ص ذنعث بعل ش
 مةندعن ظذالر حأرةمدة   «: ظذ . هةتتا ظذنعث ظئزعق حعشلعرع آأرىنىص قالدع    . ظةلةيهعسساالم آىلىص آةتتع  

عقة  وراؤاتعدذنةص دع» س دعن . دئ ةآرع ظان ةر هةف ظظةبذب ةنع، ظأم ىن    اظعش ذش ظىح لةص قوي عنع ظةدةص س
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذنعثدا يوق     : ظعككعسع تةثال ظاظعشة بعلةن هةفسعضة    ظذ  . ظورنعدعن تذرذشتع 
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دع علةر؟ دئ عنع سوراؤاتامس ذؤالدع . نةرس ةرنع توس ةن ظأم ةآرع بعل االم ظةبذب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص
نعثدا  اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، بذ يعغعلعشتعن آئيعن بعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظذ    : ظايالالر

وق نةرسعنع سورعمايمعز، دئيعشتع دعن. ي ايعتعنع  : ظان ارعنع قويذش ظ الالش ظعختعي ىك اهللا ت غالعب ؤة بىي
  . نازعل قعلدع

ةنهادعن         ذ ظ ة رةزعيةلاله نع ظاظعش ارلعقنع بئرعش االم ظعختعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل  ش
الص ذ ظ  «: باش لعتعمةن، ظ نع ظةس ر ظعش ة بع ةن سعزض ةن هةقعقةت لعهةت          م ا مةس ا ـ ظانعثعزغ تا ظات عش
المعغ  ر قاراةحعس دعراص بع ا آئ ظال ةن رغ عثعزنع ياقتذرمايم دع» لعش ة. دئ دع : ظاظعش ذ؟ دئ ش ظ ة ظع . نئم

ذنعثغا االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر: ص ع ص ةن ! (ظ ئنع رةنجعتك وراص س ةت س ذق خعراج ) ظارت
ؤة دذنيانعث ) يةنع صاراؤان تذرمذشنع(علعكعنع ظةضةر سعلةر دذنيا تئرعكح«ظاياللعرعثغا ظئيتقعنكع، 

ذص  رةي، سعلةرنع حعرايلعقحة قوي از نةرسة بئ ر ظ ة بع زعبذ زعننعتعنع آأزلعسةثالر، آئلعثالر، سعلةرض
رةي  ةردع   بئ ذص ب ةتنع ظوق ع ظاي ذ ظعكك ةن ب لعهةت         .  دئض ذق مةس ةن توغرذل ا س ا ـ ظانامغ ة ظات ظاظعش

االمدعم؟  عزآع،س ا شةآس ةن اهللا تاظ ةن    م ار قعلعم ةيغةمبععرعنع ظعختعي ذنعث ص ةن  . النع ؤة ظ ةندعن م س
دع      ورايمةن دئ لعكعثنع س ة دئمةس دعن بعرةرسعض قا ظاياللعرعث عنع باش ان نةرس ار قعلغ ةيغةمبةر . ظعختعي ص

ئكعن مئنع ظأضةتكىحع            هةقعقةتةن  «: ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال مئنع قعيعنالشتذرغذحع قعلعص ظةؤةتمعدع، ل
ار قعلغان نةرسعنع سوراص قالسعال،      . شتذرغذحع قعلعص ظةؤةتتع  ؤة ظاسانال  ظايالالردعن بعرةرسع سعز ظعختعي

  . ظعمذ رعؤايةت قعلغانةبذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة نةس. ئدعد» ظذنع ظذنعثغا دةص بئرعمةن
ا        ؤاقعتتاظذ  : ظعكرعمة مذنداق دةيدذ   ر ظعدع،   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نعكاهعدا توققذز خوتذن ب

ذ    ةلعمة رةزعيةلاله ة س ةؤدة ؤة ظذمم ة، س ذممع هةبعب ة، ظ ة، هةفس ذالر ظاظعش ذص، ظ تعن بول ع قذرةيش بةش
دع ةر ظع ةزعر قةبعلعس . ظةنهذننعل ةنع ن الالر ب قا ظاي دعكع باش االمنعث نعكاهع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن عص

ة،          ظةسةد قةبعلعسعدعن جةهشعنعث    هىيةيعنعث قعزع سةفعية، هعالل قةبعلعسعدعن هارعسنعث قعزع مةيمذن
  . قعزع زةينةب ؤة مذستةلقعية قةبعلعسعدعن هارعسنعث قعزع جذؤةيرعية رةزعيةلالهذ ظةنهذننعلةر ظعدع

 * * * * * * *  
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اللعرع  ةيغةمبةرنعث ظاي ذنعثغا ! ظع ص ه ظعشنع قعلعدعكةن، ظ ظعحعثالردعن آعمكع ظاشكارا قةبع
ذنعث صةيغةمبعرعضة .30ةص ظازاب قعلعنعدذ، بذ اهللا غا ظاساندذر هةسسعل  سعلةردعن آعمكع اهللا غا ؤة ظ

) جةننةتتة(ظعتاظةت قعلسا ؤة ياخشع ظةمةل قعلسا،ظذنعثغا ساؤابنع ظعككع قاتالص بئرعمعز، ظذنعثغا 
  .31ظئسعل رعزعق تةييارلعدذق
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ظايالالرغا ظوخشاش ظةمةس ظعكةنلعكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث باشقا 
  توغرعسعدا 

ذنعث    االنع، ظ ذالر اهللا تاظ ا، ظ االمنعث ظاياللعرعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ذالرنعث ظعش ان، ظ ار قعلغ ذرتعنع ظعختعي اخعرةت ي ةيغةمبعرعنع ؤة ظ ص

ذ دعن ظ دا مذقعمالشقان، ظان ةرقلعق  نعكاهع الالردعن ظاالهعدة ص ذالرنعث باشقا ظاي ذالرنعث هأآمعنع، ظ الرغا ظ
 ظذالردعن آعمكع ظاشكارا قةبعه  ، ؤةز ـ نةسعهةت قعلعص ؤةر قعلعش مذناسعص آةلضةن صةيتتةظعكةنلعكعنع خة

  . ظعشنع قعلعدعكةن، ظذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ
 قئلعش ؤة  ارا قةبعه ظعشتعن آأثىلسعز بولذص  ظذ ظايةتتعكع ظاشك  : لالهذ ظةنهذما ظعبنع ظابباس رةزعية  

  .  دئدعناحار ظةخالق آأزدة تذتذلعدذ،
ذن  ئمعال بولمعس ة  ن ةرتلعك جىمل ةتتعكع ش دعغان     ، ظاي ةص قعلماي عنع تةل ذتقا حعقعش ةتعجعنعث ؤذج  ن

ة (ساثا ؤة سةندعن ظعلضعرعكع    مةسعلةن اهللا تاظاالنعث   . شةرتتذر ا  ظةضةر سةن   «: لةرضة ) يغةمبةرص اهللا غ
دذ      ذص آئتع ار بول ة بعك ةلعث ظةلؤةتت ئنعث ظةم ةث، س ئرعك آةلتىرس دع » ش ي قعلعن ةر )1( دةص ؤةهع ظةض

ذالر  ةيغةمبةرلةر  (ظ ذ ص ةنع ش ة       ) ي ةللعرع، ظةلؤةتت ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ دع، ظ ة ظع ئرعك آةلتىرس ش
ادةت  ) ظذ بالعغا   (اهللا نعث بالعسع بولعدعغان بولسا، مةن         ظةضةر مئهرعبان « ))2بعكار بولذص آئتةتتع   ظعب

ة، مةخلذقات      )3( دئضعن» قعلغذحعالرنعث ظةؤؤعلع بوالتتعم   ظةضةر اهللا باال تذتذشنع خالعسا ظعدع، ظةلؤةتت
ع    ار قعالتت اننع ظعختعي دعن خالعغ تعن (اهللا . ظعحع اال تذتذش ر اهللا دذر   ) ب ب بع ذ غالع اآتذر، ظ ةن . ))4ص دئض

  . ايةتلعرعضة ظوخشاشظ
ظذ ظايالالرنعث ظورنع يذقعرع بولغانلعقع يىزعسعدعن ظذالرنعث ظورنعنع ؤة يذقعرع شةرعصعنع ساقالش         

وللعنعش مذناسعبتذر          ،ظىحىن شذثا اهللا تاظاال   .  ظةضةر ظذالردعن ضذناه سادعر بولسا، ظذنعثغا ظئغعر جازا ق
دذ داق دةي ه : مذن كارا قةبع ثالردعن آعمكع ظاش ازاب ظعحع علةص ظ ذنعثغا هةسس ةن، ظ نع قعلعدعك  ظعش

دذ ظ مالعك، زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث      قعلعنعدذ   هةققعدة  دئضةن ظايةت  ذنعثغا هةسسعلةص ظازاب قعلعنع
  . ظذنعثغا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة هةسسعلةص ظازاب قعلعنعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

 اندذر ا ظاس ذ اهللا غ ةنع ظب دذ و ي اي ؤة قوالي ادالعتعنع ؤة    . رث ث ظ اال ظأزعنع دعن اهللا تاظ ظان
دع     ان قعل دة باي دعكع ظايعتع ةمعتعنع تأؤةن ة : مةره ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ع اهللا غ علةردعن آعمك س

ا  ةت قعلس ا،        ظعتاظ ذل قعلس ع قوب ذنعث دةؤعتعن ا، ظ ة بويسذنس ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ ةنع اهللا تاظاالغ  ي
ظئسعل رعزعق تةييارلعدذق) جةننةتتة(ص بئرعمعز، ظذنعثغا ظذنعثغا ساؤابنع ظعككع قاتال ظذ ظايالالر 

ذ       ذقعرع تذرالغ ةث ي تعدعكع ظ ث ظىس ذ جايلعرعنع انالرنعث تذرالغ ع ظعنس ةيغةمبةر  ،جعم ان ص  بولغ
  . بذ جةننةتنعث ظةرشكة ظةث يئقعن تذرالغذ جايلعرعدذر. ظةلةيهعسساالمنعث تذرالغذ جايلعرعدا بولعدذ

* * * * * * *   

                                                 
  .  ـ ظايةت65سىرة زذمةر ) 1(
  .  ـ ظايةت88سىرة ظةنظام ) 2(
  .  ـ ظايةت81سىرة زذخرذف ) 3(
  .  ـ ظايةت4سىرة زذمةر ) 4(
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يات (سعلةر باشقا ظايالالرنعث هئحبعرعضة ظوخشعمايسعلةر، سعلةر ! ظع صةيغةمبةرنعث ظاياللعرع 
دعلعدا نعفاق بار ) نازاآةت بعلةن سأز قعلساثالر(نازاآةت بعلةن سأز قعلماثالر، ) ظةرلةرضة سأز قعلغاندا

ادةم  ة قارعت(ظ دذ، ) اسعلةرض ذص قالع ةدة بول الع(تةم ذماندعن خ أزلةثالر) ض أزنع س ع س  .32ياخش
ظأيلعرعثالردا ظولتذرذثالر، ظعلضعرعكع جاهعلعيةت دةؤرعدعكع ظايالالرنعث ياسعنعص حعققعنعدةك ياسعنعص 
ع  ثالر، ظ ةت قعلع ة ظعتاظ ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ رعثالر، اهللا غ ات بئ ذثالر، زاآ از ظوق اثالر، نام  حعقم

ةيغةمبةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةر  اك ! ص ذناهنع ساقعت قعلعشنع ؤة سعلةرنع تامامةن ص اهللا سعلةردعن ض
يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ( ظأيلعرعثالردا اهللا نعث ظايةتلعرعدعن ؤة هئكمةت .33قعلعشنع خااليدذ

ن سعرلةرنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن تعن ظوقذلذؤاتقان نةرسعلةرنع ياد ظئتعثالر، اهللا هةقعقةتة) هةدعسلعرع
  .34خةؤةرداردذر

مأمعنلةرنعث ظانعلعرعنع باشقعالرغا ظىلضة بولذشقا تئضعشلعك ظةدةص ـ ظةخالقالرنع 
  ظأزلةشتىرىشكة بذيرذش توغرعسعدا 

اال  ةدةص ـ      اهللا تاظ ذيرذغان ظ اللعرعنع ظأزلةشتىرىشكة ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ة ص ذ ظايةتت ب
ةخال دذ ظ ان قعلع عدذ          . قالرنع باي ذالرغا ظةضعش تا ظ ةخالقلعق بولذش ةدةص ـ ظ اللعرع ظ ةت ظاي اال .ظىمم  اهللا تاظ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرغا خعتاب قعلعص، ظذالرنعث اهللا بذيرذغاندةك اهللا تاظاالدعن قورقذشع               
الالردعن هئحبعرعنعث ظذالرغا ظوخشعمايدعغا         ة    الزعملعقعنع، باشقا ظاي ةزعلةت ؤة دةرعجعدة جةهةتت نلعقعنع، ص

  . ظذالر بعلةن بعر قاتاردا بواللمايدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ
 ات ظ(سعلةر داي أز قعلغان ة س ةت ) ةرلةرض اثالرنازاآ أز قعلم ةن س ذ :  سذددع ؤة باشقعالربعل ب

از بعلةن سأزلع              شذثا اهللا  .  دئدع ذتذلعدذ، ع آأزدة ت ش ظايةتتعن ظايالالر ظةرلةرضة سأزلعضةندة ظعنحعكة ؤة ن
تةمةدة ) سعلةرضة قارعتا(دعلعدا نعفاق بار ظادةم ) نازاآةت بعلةن سأز قعلساثالر(: تاظاال مذنداق دئدع

دذ ذص قالع ذماند. (بول العيض أزلةثال ) عن خ أزنع س دذ رياخشع س داق دةي د مذن ع زةي علعق :  ظعبن ياخش
ق دا حعرايلع ىزةل ؤة ياخشع سأزنع قعلع يوللعرع ة سأز   .ثالر، ض ات ظةرلةرض ال آعشع ي ذنعث مةنعسع ظاي  ب

ة سأزلع    أز ظئرعض ة ظ ات ظةرلةرض ذ ي ةنع ظ ع ي أزلةرنع سأزلعش معغان س از ظارعالش دا ن  ندةكةضقعلغان
  . سأزلعمةسلعكع الزعم

 ذرذثالر أيلعرعثالردا ظولت اثالر     ظ عرتقا حعقم عز س ذثالر، هاجةتس م تذت أيلعرعثالرنع الزع ةنع ظ  . ي
. ازعرلعغان هالدا ناماز ظوقذش ظىحىن مةسحعتكة حعقعش يولغا قويغان هاجةتلةردعن بعرعدذر             شةرعظةتنع ه 

ةن   داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ث   «: ب دعلعرعنع اهللا تاظاالنع ال بةن ث ظاي اهللا تاظاالنع
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ماثالر حعتلعرعدعن توس ذن ،مةس دا حعقس ةن هال ذراق ظعشلةتمعض حعتكة خذشص ذالر مةس ر ةنية»  ظ  بع
  . »ياخشعدذرنامازلعرعنع ظأيلعرعدة ظوقذشع  نعثظذالر«: رعؤايةتتة
 اثالر عنعص حعقم دةك ياس عنعص حعققعنع ث ياس دعكع ظايالالرنع ةت دةؤرع عرعكع جاهعلعي  ظعلض
د دا م : مذجاهع ةرنعث ظالدع ص ظةرل عرتقا حعقع ع س ال آعش ةتتعظاي ثعص يىرىش دعكع .ئ ةت دةؤرع  جاهعلعي

  . ص حعقعشعغا ظوخشاشتذر، دئدعظايالالرنعث ياسعنع
ث ةتادة اهللا تاظاالنع دةك : ق عنعص حعققعنع ث ياس دعكع ظايالالرنع ةت دةؤرع عرعكع جاهعلعي ظعلض

اثالر  ايعتع هةققعدة مذنداق دئدع   ياسعنعص حعقم أيلعرعثالردعن حعقساثالر ظذنداق ياسعنعص  :  دئضةن ظ ظ
اثالر  وال حع   .حعقم عرتقا ت دة س ةت دةؤرع ذالر جاهعلعي أز          ظ اتتع، س ق   ـ ق ص حعرايلع از قعلع دة ن هةرعكعتع

  . اهللا تاظاال ظذالرنع ظةنة شذنداق قعلعشتعن توستع. ظةرآعلةيتتع
ةييان   ع ه ذقاتعل ظعبن ةتتعكع : م عنعص حظاي اغلعقعنع      ياس عنعث ي ال آعش أزدعن ظاي ةن س ش دئض عقع

دع    ذر، دئ دذ دئمةآت أزدة تذتذلع عرتقا حعقعشع آ مةي س ذ . بئشعغا حةض اغلعق ظ كعلعرعنع،  ي ث بذالص  ظايالنع
دع   رةك ظع ع آئ ع يئصعش القعلعرعنع ؤة بوينعن راق . ه ةندة  بع اغلعق حةضمعض علعرعنعث  ي ذ نةرس ذنعث ظ ظ

  . ظةنة شذ ياسعنعص حعقعش دئضةنلعكتذر. هةممعسع آأرىنىص قالعدذ
 ثالر ةت قعلع ذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظ ا ؤة ظ رعثالر، اهللا غ  تاظاال   اهللاناماز ظوقذثالر، زاآات بئ

ادةت   ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش دعن ه تع، ظان تعن توس ان ظعش تة يام ذالرنع دةسلةص ظ
ارلعق ياخشع       قعلعشتعن ظعبارةت ناماز ظوقذش، ظعنسانالرغا ياخشعلعق قعلعشتعن ظعبارةت زاآات بئرعش قات

  . ظعشالرغا بذيرذدع
  صةيغةمبةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن بولعدعغانلعقعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث

  توغرعسعدا 
اهللا سعلةردعن ضذناهنع ساقعت قعلعشنع ؤة سعلةرنع تامامةن ! ظع صةيغةمبةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةر

دذ  نع خاالي اك قعلعش ة    ص ةيغةمبةر ظاظعلعسعض ث ص االمنعث ظاياللعرعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص  ب
عتعد  دعغانلعقعنع آأرس دذرآعرع ل بولذش     . عغان دةلعل ةتنعث نازع ذ ظاي ذالر ب ع، ظ ةؤةبحع عغحىنك ا س

بولغذحعالردذر، آئسعص ظئيتقاندا، سةؤةبنعث ظعحعضة سةؤةبنعث مةيدانغا آئلعشعضة سةؤةبحع بولغانالرمذ              
  . آعرعدذ

ت اهللا سعلةردعن ضذناهنع ساقع! ظع صةيغةمبةر ظاظعلعسعدعكعلةر: ظعبنع جةرعر ظعكرعمةنعث بازاردا
دذ  نع خاالي اك قعلعش ةن ص علةرنع تامام نع ؤة س االمنعث  قعلعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ةن ظاي  دئض

  .  خاس نازعل بولدع، دةص توؤاليدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذغاظاياللعرع
ث   ذمادعن اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ ظعبن ع ظةبذهاتةمم ةيغةمبةر : ظعبن ع ص ظ

 اهللا سعلةردعن ضذناهنع ساقعت قعلعشنع ؤة سعلةرنع تامامةن صاك قعلعشنع خااليدذ! ظاظعلعسعدعكعلةر
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذنداق دئض دة مذش ايعتع هةققع ةن ظ ةيغةمبةر    : دئض ال ص ةت خاس ذ ظاي ب

  . ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث هةققعدة نازعل بولدع
هعسساالمنعث ظاياللعرع هةققعدة نازعل بولغانلعقعنع     ظذ ظايةتنعث صةيغةمبةر ظةلةي   ،آعمكع: ظعكرعمة

ةت تعلعشعمةن، دئدع  ةن لةن ذنعث بعل ةت ظئيتعشقا حعقعشنع خالعسا، ظ ذ . ظعسصاتالشتا لةن الالر ب ةقةت ظاي ص
دا ظذالردعن باشقعالرمذ    . ظايةتنعث نازعل بولذشعغا سةؤةبحعدذر  لئكعن، آةثحعلعك ؤة ظومذمنع آأزدة تذتقان

  . عحعضة آعرعدذظذ سةؤةبنعث ظ
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ةنلعك  داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةفعيةدعن ظاظعش زع س ةيبعنعث قع ةرعر، ش ع ج عنع ظعبن
دذ ةت قعلع ع ظة: رعؤاي ر آىن دع  بع االم حعقعص آةل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعكع ص ارا  .تعض تعدة ق ذنعث ظىس  ظ

ةيغةمبةر   زعيةلالهذ ظةنهذ    رةظاندعن هةسةن     . قعلدعن توقذلغان نةقعش قعلعنغان يئصعنحا بار ظعدع        آةلدع، ص
. ظذ ظذنعمذ شذنداق قعلدع     . ظاندعن هىسةين رةزعيةلالهذ ظةنهذ آةلدع     . يأضعدعظةلةيهعسساالم ظذنع قوينعغا    

ذ       ذ ظذنعم دع، ظ ةنها آةل ذ ظ ة رةزعيةلاله دعن فاتعم ذ       . ظان ذ ظذنعم دع ظ ذ آةل ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله دعن ظ ظان
ةيغةمبة. شذنداق قعلدع دعظاندعن ص عدعكعلةر: ر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئ ةيغةمبةر ظاظعلعس ع ص اهللا ! ظ

دذ  اك قعلعشنع خاالي  بذ هةدعسنع ظعمام    سعلةردعن ضذناهنع ساقعت قعلعشنع ؤة سعلةرنع تامامةن ص
  . مذسلعم رعؤايةت قعلغان

ةين ظعبنع  مةن، هىس  : ظعمام مذسلعم، يةزعد ظعبنع هةيياننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
اردذق   ا ب ذمنعث يئنعغ ةم رةزعيةلالهذ ظةنه د ظعبنع ظةرق ز زةي ةر ظعبنع مذسلعم ظىحعمع بعز . سةبرة ؤة ظأم

سةن هةقعقةتةن نذرغذن ياخشعلعققا        ! ظع زةيد   : ظذنعث يئنعدا ظولتذرذص بولغاندعن آئيعن هىسةين ظذنعثغا      
أردىث، ظ   االمنع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص دذث، ي ذالقات بول ةن  م ذنعث بعل دعث، ظ أزلعرعنع ظاثلع ذنعث س

د   ع زةي ذدذث، ظ از ظوق ذرذص نام ذنعث ظارقعسعدا ت ث، ظ ا حعقتع ةن ن! غازاتق ذن ياخشعلعققا سةن هةقعقةت ذرغ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغانلعرعثنع سأزلةص بةرضعن      !  ظع زةيد  .مذالقات بولدذث   .  دئدع !بعزضة ص

ذ ع  : ظ عمنعث ظوغل ع قئرعندعش ةجعلعم       اهللا! ظ دع، ظ وثعيعص قال عم ح ةمكع، يئش ةن قةس امع بعل ث ن  نع
تع اثالص تذت  . يئقعنالش االمدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم  ذص ذص قال عنع ظذنت ةن . ؤالغانلعرعمنعث بةزعس م

ثالر، سأزلعم    ذل قعلع ةننع قوب أزلةص بةرض ة س دع   عسعلةرض اثالر، دئ اؤارة بولم ذق ظ ة ظارت ذ  . ضةنض دعن ظ ظان
دع  داق دئ دعغان      : مذن ةن دةي عدعكع خةمم ة ظارعس ةن مةدعن ة بعل االم مةآك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ر آىن بع

. آعشعلةرضة ؤةز ـ نةسعهةت قعلدع    . ظذ اهللا تاظاالغا هةمدذسانا ظوقذدع   . يةردعكع سذ بويعدا خذتبعضة تذردع
لةتتع االنع ظةس دع . اهللا تاظ داق دئ دعن مذن انالر«: ظان ع ظعنس ةن هةق! ظ ع، م انمةن، بعلعثالرآ ةن ظعنس عقةت

 مةن  ،مةن ظذنع قوبذل قعلعشعم آئرةك . صةرؤةردعضارعمنعث ظةلحعسع ظةزراظعل ماثا آئلعدعغانغا ظاز قالدع     
ث     ع اهللا تاظاالنع عنعث بعرعنحعس ذ ظعككعس ةآحع، ظ دذرذص آةتم عنع قال ع نةرس ةتلعك ظعكك ة قعمم سعلةرض

دذر ار   . آعتابع ذر ب ةت ؤة ن ا هعداي ذ آعتابت ةم    اهللا تاظاال. ظ ذنعثغا مةهك ذثالر ؤة ظ ابعنع تذت ث آعت نع
علعثالر االم » ظئس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قا     ص ث ظئسعلعش ا حع ث آعتابعغ ىك اللهنع علةرنع غالعب ؤة بىي آعش

سعلةرضة ظاظعلةمدعكعلةر هةققعدة اهللا     «: ظاندعن ظىح قئتعم مذنداق دئدع      . قعزعقتذردع ؤة رعغبةتلةندذردع  
  . »ضة ظاظعلةمدعكعلةر هةققعدة اهللا تاظاالنع ظةسلعتعمةنتاظاالنع ظةسلعتعمةن، سعلةر
ذنعثغا  ةين ظ د : هىس ع زةي ذنعث      ! ظ اللعرع ظ ذنعث ظاي م؟ ظ عدعكعلةر آع ذنعث ظاظعلعس ظ

دع مذ؟ دئ ةؤة ظةمةس ة ت د. ظاظعلعسعدعكعلةرض ةؤةدذر: زةي ة ت ذنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض اللعرع ظ ذنعث ظاي . ظ
علة     ةؤة آعش ة ت ذنعث ظاظعلعسعض ئكعن، ظ االم   ر ل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن آئيعن ص ات بولغان ذ ؤاص ةدعقة م  س

دع    علةردذر، دئ ان آعش ارام قعلعنغ يعش ه ةين. يئ دع  : هىس ةر؟ دئ ذالر آعمل د. ظ ةلعنعث  : زةي ذالر ظ ظ
نعث        عدعكعلةر ؤة ظابباس ةرنعث ظاظعلعس عدعكعلةر، جةظف ةقعلنعث ظاظعلعس عدعكعلةر، ظ ظاظعلعس

عدعكعلةردذر ذالر. ظاظعلعس ذناهللا ظ دع!دعن رازع بولس يعش   .  دئ ةدعقة يئ ة س ذالرنعث هةممعسعض ةين ظاش هىس
  . هةظة، دئدع: زةيد. هارام قعلعنغان آعشعلةرمذ؟ دئدع
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  آعتابقا ؤة سىننةتكة ظةمةل قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا 
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث    ذ شةآسعز ص ا، ظ دان مذالهعزة قعلس ذرظاننع ظوب آعمكع ق

اهللا سعلةردعن ضذناهنع ساقعت قعلعشنع ؤة سعلةرنع ! ظع صةيغةمبةر ظاظعلعسعدعكعلةر: هللا تاظاالنعث  ا
دذ  الالر    .  ظعحعضة آعرعدعغانلعقعنع بعلعدذ    دئضةن ظايعتعنعث   تامامةن صاك قعلعشنع خاالي حىنكع، ظذ ظاي

  . تأؤةندعكع ظايةتلةردعمذ داؤام قعلعدذظايةتنعث مةزمذنع هةققعدة 
يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرع(عرعثالردا اهللا نعث ظايةتلعرعدعن ؤة هئكمةت ظأيل (

دذ       دعن ظوقذلعؤاتقان نةرسعلةرنع ياد ظئتعثالر  :  بذ ظايةت هةققعدة قةتادة ؤة بعر قانحة آعشع مذنداق دةي
ذرظان      االمغا ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةك اهللا ص ىك ؤة يىآس أيلعرعثالردا بىي ةنع ظ ةني ل عث ظايةتلعرعض  نازع
  . قعلغان ظايةتلةرضة ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةدعسلعرعضة ظةمةل قعلعثالر

حىنكع، ؤةهعي باشقا    . ظعنسانالر ظارعسعدعن سعلةرضة ظاالهعدة خاس قعلعنغان بذ نئمةتنع ظةسلةثالر       
دذ  أيلعرعثالردا نازعل بولع ةلكع سعلةرنعث ظ ذ ظ. ظعنسانالرنعث ظةمةس ب ذ نئمةتكة ظ دعن ب ايالالرنعث ظعحع

ظةث هةقلعق بولغان، بذ غةنعمةتكة ظةث نئسعؤعدار بولغان ؤة بذ ظومذمعي رةهمةتكة ظةث خاس ظئرعشكةن               
ةدذر     زع ظاظعش عددعقنعث قع ةآرع س ال ظةبذب ث     . ظاي قا ظايالعنع دعن باش االمغا ظذنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةزع  .  هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم توختعلعص ظأتكةن ظعدع   بذ. ظأيعدة هةقعقةتةن ؤةهعي نازعل بولمعدع     ب
ظاظعشةدعن باشقا قعز خوتذن ظالمعغان، ظاظعشة       صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم حىنكع،  : ظألعماالر مذنداق دةيدذ  

 ،بذ ظارتذقحعلعققا ظاالهعدة   ظذ  هاياتعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن باشقا ظةرضة ياتلعق بولمعغان، شذثا   
تع   اس ظئرعش ذنعث  . خ دع          ظ ان ظع عب بولغ ةن مذناس ع تامام ة بولذش ذز ظعض ة يالغ ةك مةرتعبعض ذ يىآس . ب

ذ        ذنعث تذغقانلعرع ب ةردة، ظ اللعرع ظذنعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن بولغان ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ص
  . شةرةصكة ظةث هةقلعقتذر

ةنلعكعنع   داق دئض ةنعث مذن ةم ظةبذجةمعل ع ظةبذهات دذ ظعبن ةت قعلع ذ : رعؤاي ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ظ
دع    ة بول ذ خةلعص ةلع رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظ ةن ظعبن دا، هةس ان حاغ ذؤاتقان  . شئهعت قعلعنغ از ظوق ةن نام هةس

ع           ةرنع تعقعؤةتت ذنعثغا خةنج دع ـ دة، ظ تعلعص آةل ذنعثغا ظئ ادةم ظ ر ظ عزال بع دا تذيذقس ةيننعث . حاغ هىس
  . ن ظادةم بةنع ظةسةد قةبعلعسعدعن ظعكةنلعكع مةلذم بولغانظئيتعشعحة هةسةنضة خةنجةر ظذرغا
ظئيتعلعشحة خةنجةر هةسةننعث ساغرعسعغا ظذرذلغان ظعكةن، ظذ بعر       . هةسةن بولسا سةجدعدة ظعدع  

بعزضة  ! ظع ظةهلع ظعراق   : ظاندعن ظذ مذنبةرضة حعقعص      . قانحة ظاي يارا ظاغرعقعنع تارتعص ظاندعن ساقايدع      
ةمعرلعرعثالرمعز، مئهمعنعثالرمعز، بعز اهللا         حئقعلعشتا اهللا تاظ   االدعن قورقذثالر، بعز هةقعقةتةن سعلةرنعث ظ

ث عدعكعلةر : تاظاالنع ةيغةمبةر ظاظعلعس ع ص علةرنع ! ظ نع ؤة س اقعت قعلعش ذناهنع س علةردعن ض اهللا س
دذ اك قعلعشنع خاالي ةردعنمعز، دئدعتامامةن ص سحعتتة ع مةهةسةن سأزلعضةنسئر.  دئضةن ظاظعلعدعكعل

  . قذلداص يعغالص آةتتعبعرمذ ظادةم قالماي بذ
اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مئهرعباندذر، هةممعدعن خةؤةرداردذراهللا نعث سعلةرضة !  يةنع ظع ظايالالر

ذ دةرع   علةر ب ةن س ع بعل انلعق قعلعش تعثالر، اهللا مئهرعب ة ظئرعش ق   جعض ة اليع ذ دةرعجعض علةرنعث ظاش  س
ةنل ةؤةعظعك اس      كعثالردعن خ ة خ ذنع سعلةرض ةردع ؤة ظ ة ب ذنع سعلةرض اال ظ ىن، اهللا تاظ انلعقع ظىح ردار بولغ
  . قعلدع

دع   داق دئ ةرعر مذن ع ج الالر : ظعبن ع ظاي ةت   ! ظ ةتلعرع ؤة هئكم ث ظاي علةرنع اهللا تاظاالنع ةنع (س ي
. نع ظةسلةثالر  ظوقذلعدعغان ظأيلةردة قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاالنعث سعلةرضة بةرضةن بذ نئمعتع         ) هةدعسلةر

ثالر    انا ظئيتع ذنعثغا هةمدذس ثالر ؤة ظ ىآىر قعلع ا ش ىن اهللا تاظاالغ ذنعث ظىح علةرنع . ظ ةن س اهللا هةقعقةت
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حىنكع، ظذ سعلةرنع اهللا .  يةنع اهللا سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر    بعلضىحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر 
ارةت هئكمةت        ةنع هةدعسلةر  (تاظاالنعث ظايةتلعرع ؤة سىننةتتعن ظعب اهللا . ظوقذلعدعغان ظأيلةردة قعلدع   ) ي

ةؤةرداردذر   ةهؤالعثالردعن خ ة ظ علةرنعث هةمم ذققا   . س ة خوتذنل ث صةيغةمبعرعض علةرنع ظأزعنع ع، اهللا س حىنك
  . تاللعدع

ةتادعنعث  ةرعر، ق ع ج ذلعؤاتقان ظعبن ةتتعن ظوق دعن ؤة هئكم ث ظايةتلرع أيلعرعثالردا اهللا نع ظ
اد ظئ  علةرنع ي ثالرنةرس لعتعؤاتعدذ،        تع ةتنع ظةس ذ نئم ة ش ذالرغا ظةن اال ظ دة اهللا تاظ ةت هةققع ةن ظاي  دئض

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
اهللا هةقعقةتةن سعلةرنع بعلضىحعدذر، هةممدعن ظعبنع ظةبذهاتة ؤة ظةتعية ظةؤفعيدعن اهللا تاظاالنعث 

ةؤةرداردذر  دة  خ ةت هةققع ةن ظاي ةنلعكعنع رع : دئض داق دئض دذ   مذن ةت قعلع عرالرنع  : ؤاي ذرذن س ةنع يوش ي
  . سعرالرنعث ظورنعدعن خةؤةرداردذر. ظاشكارعالشنع بعلضىحعدذر

 * * * * * * *  
 ¨βÎ) šÏϑ Ï= ó¡ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Ï= ó¡ßϑ ø9 $# uρ šÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ tÏG ÏΖ≈ s)ø9 $# uρ ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9 $# uρ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# uρ 

ÏM≈ s% Ï‰≈¢Á9 $# uρ tÎ É9≈ ¢Á9 $#uρ ÏN ü É9≈ ¢Á9 $#uρ tÏè Ï±≈ y‚ø9 $# uρ ÏM≈ yèÏ±≈ y‚ ø9 $#uρ tÏ% Ïd‰ |ÁtF ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ s% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $# uρ 

tÏϑ Í× ¯≈ ¢Á9 $# uρ ÏM≈ yϑ Í×̄≈ ¢Á9 $# uρ šÏàÏ≈ ut ù: $# uρ öΝßγ y_ρã èù ÏM≈ sà Ï≈ys ø9$# uρ šÍ Å2 ©̈%! $#uρ ©! $# # [ÏVx. 

ÏN ü Å2 ©̈%! $#uρ £‰tã r& ª! $# Μ çλm; Zο u Ï øó̈Β #· ô_ r&uρ $ Vϑ‹Ïà tã ∩⊂∈∪   

ادةت -مذسذلمان ظةرلةر ؤة مذسذلمان ظايالالرغا، مأمعن ظةرلةر ؤة مأمعن ظايالالرغا، تاظةت   ظعب
 ظعبادةت قعلغذحع ظايالالرغا، راستحعل ظةرلةر ؤة راستحعل ظايالالرغا، سةؤر ـقعلغذحع ظةرلةر ؤة تاظةت 

 خذدادعن قورققذحع ظايالالرغا، قعلغذحع ظةرلةر ؤة سةؤر قعلغذحع ظايالالرغا، خذدادعن قورققذحع ظةرلةر ؤة
سةدعقة بةرضىحع ظةرلةر ؤة سةدعقة بةرضىحع ظايالالرغا، روزا تذتقذحع ظةرلةر ؤة روزا تذتقذحع ظايالالرغا، 
نةصسعلعرعنع هارامدعن ساقلعغذحع ظةرلةر ؤة نةصسعلعرعنع هارامدعن ساقلعغذحع ظايالالرغا، اهللا نع آأص 

ةر ؤة اهللا ن  ذحع ظةرل رع قعلغ اؤاب زعك ا س عرةت ؤة آاتت ا اهللا مةغص ذحع ظايالالرغ رع قعلغ أص زعك ع آ
  .35تةييارلعدع

  نازعل بولذش سةؤةبعنعث بايانع توغرعسعدا 
داق           ةنهانعث مذن ذ ظ ةلعمة رةزعيةلاله ذممع س الع ظ االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص ام ظةهم ظعم

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا  : دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ز  : المغام قا بع الالر (نئمعش ةنع ظاي دا قذرظ) ي ان
ايمعز،     ا ظئلعنم دةك تعلغ ا ظئلعنغان ةر تعلغ دعمظةرل ص   .  دئ أزعنع داؤام قعلع ةلعمة س ذممع س ع  : ظ ر آىن بع

ةن       ا م ذ ؤاقعتت أحىتعؤةتتع، ش ع ح اؤازع مئن ةن ظ ذرذص سأزلعض ةردة ت االمنعث مذنب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
 حئحعمنع يأضعدعم ـ دة، ظاندعن هوجرا ظأيىمضة حعقعص، خورما ياغعحعنعث       حئحعمنع تاراؤاتاتتعم، دةرهال

لعدعم قا باش ذالق سئلعش دة ق اتتع . تىؤع داق دةؤات ذرذص مذن ةردة ت ذ مذنب انالر«: ظ ع ظعنس اال ! ظ اهللا تاظ
دذ داق دةي ةن مذن أمعن : هةقعقةت ةر ؤة م أمعن ظةل ا، م ذلمان ظايالالرغ ةر ؤة مذس ذلمان ظةرل مذس

بذ هةدعسنع ظعمام نةسةظع ؤة ظعبنع جةرعرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش      .  بذ ظايةتنعث ظاخعرغعحة   ...اظايالالرغ
  . رعؤايةت قعلدع
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 ا أمعن ظايالالرغ ةر ؤة م أمعن ظةل ا، م ذلمان ظايالالرغ ةر ؤة مذس ذلمان ظةرل ةت  ...مذس ذ ظاي  ب
ة اهللا تاظاال    . عن خاستذر ظعمان ظعسالمد. ظعماننعث ظعسالمدعن ظايرعم نةرسة ظعكةنلعكعضة دةلعلدذر    بذ هةقت

ةن داق دئض ةظرابعالر: مذن ذق«: ظ ان ظئيتت دذ » ظعم ذالرغا(دةي ع، ) ظ ع(«ظئيتقعنك ان ) تئخ ظعم
  . ))1»ظئيتعمعدعثالر ؤة لئكعن سعلةر ظعسالمغا آعردذق دةثالر، ظعمان تئخع دعلعثالرغا آعرمعدع

االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن
دذ   « ا قعلماي ذرذص زعن دة ت أمعن هالعتع دا م ان حاغ ا قعلغ اخور زعن دعن  » زعن ان ظذنعث ة ظعم ذ هالةتت ظ

دذ ةن،  . ؤاقعتلعق حعقعص تذرع ذنع مذسذلمان ظألعماالرنعث بعرلعككة آةلضةن صةتعؤاسع بعل ةن ظ ذنعث بعل ب
ةس    رةك ظةم ش آئ أآىم قعلع عرلعققا ه ذخارعنعث شةره بع. آاص ةهعه ب ان   عز س عدا باي عنعث بئش س

  . قعلغعنعمعزدةك، بذ ظايةت ؤة هةدعس ظعماننعث ظعسالمدعن خاس ظعكةنلعكعضة دةلعلدذر
تاظةت ـ ظعبادةت قعلغذحع ظةرلةر ؤة تاظةت ـ ظعبادةت قعلغذحع ظايالالرغا بذ جعمجعتلعق ظعحعدة 
ادةت قعلعش دئمةآتذر   ـ تاظةت    ة مذنداق دئضةن    اهللا تاظاال  . ظعب ادةم     (: بذ هةقت ا شئرعك آةلتىرضةن ظ اهللا غ

عمذ؟ اخعرةت ) ياخش اآع ظ دعن(ي ث  ) ظازابع ص آئحعنع د قعلع ع ظىمع ارعنعث رةهمعتعن ذص، صةرؤةردعض قورق
ادةم   ةن ظ ادةت قعلعص ظأتكىزض دا ظعب ذرغان هال دا ت  )2()ياخشعمذ؟(ساظةتلعرعنع سةجدة قعلغان ؤة قعيام

 مانالردعكع ؤة ذنغذحعدذر   ظاس ا بويس ة اهللا غ دذر، هةمم ة اهللا نعث دعكع هةمم ةم )3( زئمعن ع مةري ! ظ
ل         ذ قع ة رذآ ةن بعلل ذحعالر بعل ذ قعلغ ل ؤة رذآ ةجدة قع ل، س ةت قع ارعثغا ظعتاظ ث )4( صةرؤةردعض اهللا نع

  . )5(ظعتاظةتمةنلعك بعلةن تذرذثالر) يةنع نامازدا(هذزذرعدا 
ةيدا     ـ ةرعجة ظعماندذر، ظاندعن تاظةت       ظعسالمدعن آئيعنكع ظأرلةيدعغان د    ادةت ظذ ظعككعسعدعن ص ظعب

ا . بولعدذ راست سأز   .  سأزلةردة راستحعل بولذش دئمةآتذر    ، بذ راستحعل ظةرلةر ؤة راستحعل ظايالالرغ
لةتتذر    ق خعس قا اليع ةن ماختاش الم      . هةقعقةت ذ، ظعس ةت دةؤرعدعم ع جاهعلعي اهابعلةرنعث بةزعس ذثا س ش

ر ظ ذ بع ان دةؤرعدعم أز قعلمعغ ان س ز يالغ انحعلعق . راستحعللعق ظعماننعث بةلضعسعدذر . ئغع ذنداقال يالغ ش
  . آعم راست سأزلعسة، نعجاتلعققا ظئرعشعدذ. نعصاقنعث بةلضعسعدذر

ةن داق دئيعلض تة مذن أزلةثالر«: هةدعس ت س اليدذ،  راس علعققا باش ةن ياخش تحعللعق هةقعقةت ، راس
ةن جةننةتكة باشال  ةن ضذناهقا .يدذياخشعلعق هةقعقةت  يالغانحعلعقتعن ساقلعنعثالر، يالغانحعلعق هةقعقةت

اليدذ اليدذ   ،باش ا باش ةن دوزاخق ذناه هةقعقةت كة      .  ض أزلةيدذ ؤة راست سأزلةش ة راست س ادةم هةمعش ر ظ بع
ةنتعرعشعدذ،  اهعدا سعددعق شذنعث بعل ذ اهللا تاظاالنعث دةرض ةث راستحعل( ظ ةنع ظ دذ) ي ر . دةص يئزعلع بع

 ظذ اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا    شذنعث بعلةن  هةمعشة يالغان سأزلةيدذ ؤة يالغان سأزلةشكة تعرعشعدذ،     ظادةم  
  . هةدعسلةر ظعنتايعن آأصتذررعؤايةت قعلعنغان بذ هةقتة » دةص يئزعلعدذ) يةنع ظةث يالغانحع(آةززاب 
 سةؤر قعلغذحع ظةرلةر ؤة سةؤر قعلغذحع ظايالالرغا ظذ  . ةرنعث ظةخالقعدذر  باتذر ظادةمل  ، مانا بذ

ش، ت  ةؤر قعلع ة س ةخالق مذسعبةتلةرض دذ  ظ ذم بولع ش حوق ان ظع دعر قعلعنغ شةق ة ، دةص بعلع  تةقدعرض
دام ةؤرحانلعق ؤة حع ذر حانس تعن ظعبارةتت لعق بئرعش ةن بةرداش عبةتكة  . لعق بعل تعم مذس ع قئ بعرعنح

دذ  ةن تةس بولع ذنعثغا سةؤر قعلعش هةقعقةت دا ظ ثدعن آئعيعنكع مذسعبةتكة سةؤر ظاندعن ظذنع. يولذققان

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة هذجذرات ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة زذمةر ) 2(
  .  ـ ظايةت26سىرة رذم ) 3(
  .  ـ ظايةت43سىرة ظال ظعمران ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع238سىرة بةقةرة ) 5(



  
  
  
  
 

 

 

 35                                                                                                 ـ سىرة ظةهزاب33

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

عغا   ش ظالدعنقعس دا قعلع دذ قارعغان ان توختاي قانلعقع ؤة  . ظاس ةخالقنعث تةآامذلالش ذ، ظ ب
  . مذستةهكةملةشكةنلعكعدعن دئرةك بئرعدذ

 اهللا دعن قورققذحع ظةرلةر ؤة اهللا دعن قورققذحع ظايالالرغا    ،بذ ظايةتتكع قورقذشتعن جعمجعتلعق
ارلعقالر آأزدة تذتذلعدذ       خاتعرجةملعك، تةمك  ةرلعك قات اهللا تاظاالدعن ؤة  . عنلعك، ظئغعر ـ بئسعقلعق ؤة آةمت

ذش   دعن قورق ىزعتعص تذرعدعغانلعقع ذنعث آ ة  ظ ذ خعسلةتلةرض اننع ب دذظعنس ة قعلع تة  . ظعض ة هةدعس ذ هةقت ب
ةن  داق دئيعلض أرىص  «: مذن ذنع آ ةن ظ وياآع س ا ض ن اهللا تاظاالغ ادةت قعلغع دةك ظعب ذنع  س. تذرغان ةن ظ

  . »آأرمعسةثمذ، ظذ سئنع هةقعقةتةن آأرىص تذرعدذ
 ا  سةدعقة بئرعش دئضةنلعك قول ظعلكعدة          سةدعقة بةرضىحع ظةرلةر ؤة سةدعقة بةرضىحع ظايالالرغ

ظذالر اهللا تاظاالغا   . هتاج آعشعلةرضة ياخشعلعق قعلعشتعن ظعبارةتتذر  ، ظاجعز، مو  يوق، آةسص قعاللمايدعغان  
ا  وذنعث مةخلذقاتعغا ياخشعلعق قعلعش يىزعسعدعن ظارتذق مال ـ مىلكعدعن م        ظعبادةت قعلعش، ظ  هتاجالرغ

  . سةدعقة بئرعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم

ظذالر  . ضة ساية بئرعدذ   اهللا تاظاالنعث سايعسعدعن باشقا ساية يوق آىندة اهللا تاظاال يةتتة تىرلىك آعشعلةر      «
ادةم سةدعقة بئرعدذ، ظذنع مةخصعي بةرضةنل          . تعلغا ظئلعنعص ظأتىلدع      عكتعن هةتتا ظذنعث سول قولع    بعر ظ

   .)1(»ظوث قولع بةرضةن نةرسعنع بعلمةيدذ
ان     داق ظئيتعلغ تة مذن ر هةدعس ة بع ةدعقة     «: يةن ةندةك، س ع ظأحىرض ذددع ظوتن ذ خ العقنع س خات

  . ظعنتايعن آأصتذريةنة ر ةقعزعقتذرعدعغان هةدعسلعشكة بئرسةدعقة » ظأحىرعدذ
ذحع ظةرلةر ؤة روزا تذتقذحع ظايالالرغاروزا تذتق ظعبنع ماجة رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة مذنداق 

ةن دذر روزا «: دئيعلض ةدةننعث زاآعتع ةنع روزا » ب ذنعثغا     ي ة ظ ةرعظع جةهةتت ةبعظعي ؤة ش ةدةننع ت ب
  . اليدذ، بةدةننع صاآاليدذ ؤة ساصالشتذرعدذع نةرسعلةردعن تازظارعلعشعص قالغان رةزعل

دا ظىح آىن روزا               : سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دئضةن     آعم رامعزاننعث روزعسعنع تذتسا ؤة هةر ظاي
ذ اهللا تاظاالنعث ا: تذتسا، ظ ذحع ظايالالرغ ةر ؤة روزا تذتق ذحع ظةرل  دئضةن ظايعتعنعث ظعحعضة روزا تذتق

دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمخذ. آعرع ع ياشالر جاماظةسع «: ددع ص ادعر  ! ظ سعلةردعن آعمكع ظأيلعنعشكة ق
دعن    ةؤرةتنع هارام قا، ظ ةردعن يعغعش أزنع نامةهرةمل ةن آ أيلعنعش هةقعقةت ذن، ظ عال، ظأيلةنس بواللعس

ايدعلعقتذر ةث ص قا ظ ع الز  . ساقالش داقتا روزا تذتذش ا، ظذن ادعر بواللمعس كة ق ع ظأيلعنعش مآعمك روزا . ع
عدذ   ارام ظعشتعن توس ذنع ه ةن ظ اردعمع    »هةقعقةت ةث حوث ي قا ظ ةهؤةتنع بئسعش ةندةك روزعسعنعث ش  دئض

ازا مذناسعص آةلدع                 ،بولغانلعقع ظىحىن   ان قعلعش ت .  روزا تذتقذحعالردعن آئيعن تأؤةندعكع آعشعلةرنع باي
 ا نةصسعلعرنع هارامدعن ساقلعغذحع ظةرلةر ؤة نةصسعلعرعنع هارامدعن سا ةنع بذ   قلعغذحع ظايالالرغ  ي

ةت اقالنغذحعالرنع   ،ظاي ذناهالردعن س الردعن ؤة ض ارام ظعش عرتقع ه اهتعن س االل نعك ذلغان ه ا قوي  يولغ
ةؤرةتلعرعنع  : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن  . آأرسعتعدذ ةقةت  . ساقلعغذحعالردذر ) هارامدعن (ظذالر ظ ص

أرعلعرع بذنعثدعن مذستةس  ذنلعرع ؤة ح ق   (نا خوت ةن يئقعنحعلع أرعلعرع بعل ذنلعرع ؤة ح ظأزلعرعنعث خوت
بذنعث سعرتعدعن تعلعضىحعلةر هةددعدعن    ) جعنسعي تةلعؤعنع قاندذرذشنع. (ماالمةت قعلعنمايدذ ) قعلغانالر

  . ))2ظاشقذحعالردذر

                                                 
 .  ظعصادعلةيدذبولعدعغانلعقع شذنحعلعك حوث ؤة آاتتا نعث سةدعقة قانحعلعك مةخصعي بئرعلسة ؤة مةخصعي تذتذلسا، ظذنعث ساؤابعبذ هةدعس) 1(
  .  ـ ظايةتلةر31 ـــــ 29سىرة مةظارعج ) 2(
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اهللا نع آأص زعكرع قعلغذحع ظةرلةر ؤة اهللا نع آأص زعكرع قعلغذحع ظايالالرغااتةم  ظعبنع ظةبذه
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ظةبذس

دذ ويغ   «: قعلع دة ظ ذنعنع آئحع رع خوت ع   عظئ ذ ظعككعس دعن ظ ذ     تعص ظان ا، ش از ظوقذس ةت نام ع رةآظ ظعكك
ةر ؤة اهللا نع آأص زعكرع     االنع آأص زعكرع قعلغذحع ظةرل ذالر اهللا تاظ الالر قاتارعغا آئحعدة ظ قعلغذحع ظاي

  . بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان. »يئزعلعدذ
دذ  ةت قعلع ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةد ظةب ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

اتتع   دا آئتعؤات ةآكعنعث يولع االم م دان دئض  . ظةلةيهعسس ذ جذم ةندة ظ ة آةلض دذر،  «: ةن يةرض ذ جذمدان ب
ةتتع     عرعلةص آ ةن ظعلض ةر هةقعقةت ىرىثالر، مذفةررعدل دع» ي اهابعلةر. دئ دع  : س م؟ دئ ةر آع . مذفةررعدل

اهللا تاظاالنع آأص زعكرع قعلغذحع ظةرلةر ؤة اهللا تاظاالنع آأص زعكعر قعلغذحع             «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
الالردذر دع» ظاي ةيغةم. دئ دعن ص االمظان ع اهللا«: بةر ظةلةيهعسس عرةت ! ظ عمذ مةغص عنع حىشىرضةنلةرض بئش
ن دع)1(»قعلغع دع .  دئ قارتقانالرغعمذ؟ دئ ع قعس اهابعالر حئحعن االم. س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا«: ص  !ظ

ن   عرةت قعلغع ة مةغص عنع حىشىرضةنلةرض دع» بئش اهابعالر. دئ دع : س قارتقانالرغعمذ؟ دئ ع قعس . حئحعن
ةيغةمبةر ظةلة االمص ن   «: يهعسس عرةت قعلغع قارتقانالرغعمذ مةغص ع قعس دع» حئحعن ام   . دئ نع ظعم ذ هةدعس ب

  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
 ا ساؤاب تةييارلعدع عرةت ؤة آاتت ذاهللا مةغص دعكع مةزآذر آعشعلةرنعث هةممعسعدعن  ، ب  يذقعرع

ةؤةردذر  ةن خ ذالرنعث     . بئرعلض ذالرغا ظ عدعن ظ أزع تةرعص اال ظ ةنع اهللا تاظ عرةت ؤة   ي ىن مةغص ذناهلعرع ظىح  ض
  . ساؤابلعرع ظىحىن آاتتا جةننةت تةييارلعدع

 * * * * * * *  
 $tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ)  |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™ u‘ uρ # · øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äο u z Ïƒ ù: $# ôÏΒ öΝÏδ Í øΒ r& 3 tΒ uρ 
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ةر  دا، ظ ان حاغ أز –اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأآىم حعقارغ ةرنعث ظ ال مأمعنل  ظاي
يةنع اهللا ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأآىم حعقارغان ظعكةن، (ظعشعدا ظعختعيارلعقع بولمايدذ 

، آعمكع اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة )لمايدذهئح ظادةمنعث ظذنعثغا مذخالعصةتحعلعك قعلعشعغا بو 
  . 36ظاسعيلعق قعلسا، هةقعقةتةن ظذ ظوصظوحذق ظازغان بولعدذ

  نازعل بولذشنعث سةؤةبع توغرعسعدا 
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض لةمنعث مذن ةرزة ظةس ةد، ظةبذب ام ظةهم ةيبعب هةق: ظعم ةن جذل عقةت

ادةم    عدعن ظأتىص آئتعؤئتعص ظذالرغا حاق        ظذالرنعث يئن   ،رعدعغانظايالالرنعث يئنعغا آعرعؤئ   حاق قعلعدعغان ظ
دع ا،      . ظع دعغان بولس ا آعرع ذ يئنعثالرغ ةر ظ ذن، ظةض عز آعرمعس ا هةرض ةيبعب يئنعثالرغ ا جذل ةن ظايالعمغ م

اآع تذل قالغان       دعنظةنسارعالر ظةضةر  . ظذنع هةرضعز بوش قويمايمةن، دئدعم    بعرعنعث تذرمذشقا حعقمعغان ي
اتلعق                اآع يوقلذقعنع بعلمعضعحة، ظذنع ي ار ي قعزع بولسا، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ قعزغا آأثلع ب

ايتتع ة   . قعلم ر ظادةمض ارعالردعن بع االم ظةنس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن  «: ص ا بةرض ع ماث دع» قعزعثن ذ . دئ ظ
ةيغةمبعرع      : ظادةم ةردعم،      ساثا بولغان هأرمعتعم ؤة ظعكر        ! بولعدذ، ظع اهللا نعث ص امعم ظىحىن ظذنع ساثا ب

                                                 
 . بذالردعن هةج صاظالعيعتعدة ظئهرامدعن حعققان حاغدا بئشعنع حىشىرضةنلةرمذ آأزدة تذتذلعدذ) 1(
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 ؟ظةمعسة آعم ظىحىن   : ظذ .  دئدع »ظأزةمضة دةؤاتقعنعم يوق مةن ظذنع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع
ةيغةمبعرع   ث ص ع اهللا نع دع!ظ االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص دع» جذلةيبعبك ذ. دئ ث  : ظ ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ةن مةسلعهةت  ! ص ذنعث ظانعسع بعل ةن ظ دعم الي، دئ ا  . قع ذ قعزعنعث ظانعسعنعث يئنعغ دعن ظ ظان
ةيغةمبةر  ةص قويذآئلعص، ص دعظةلةيهعسساالم قعزعثغا تةل دذ، دئ ذنع. ؤاتع ذنعث هأرمعتعنع : خوت بولعدذ، ظ

دع ع، دئ ص بئرةيل رع. قعلع ةص   : ظئ ة تةل ذنع جذلةيبعبك وق، ظ ع ي ةص قعلعؤاتقعن ة تةل ع ظأزعض ذ قعزعثن ظ
دع  دذ، دئ ذن. قعلعؤاتع دع  : عخوت ايلع، دئ اتلعق قعلم ذنعثغا ي أزعنع    . ظ عنعث س ث ظانعس ادةم قعزنع ذ ظ ظ

علعؤاتقاندا،   عغا تةمش عغا مئثعش االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ةتكىزىش ظىح زي م : قع ع آع مئن
ةيغةمبةر  : قعز. ظانعسع قعزعغا ظةهؤالعنع خةؤةر قعلدع . تةلةص قعلعص سعلةرنعث قئشعثالرغا آةلدع؟ دئدع      ص

ا          ظةل عز زعيانغ ع هةرض ذ مئن رعثالر، ظ ذنعثغا بئ ع ظ علةر؟ مئن ةمرعنع رةت قعالمس االمنعث ظ ةيهعسس
دع دذ، دئ رعص . ظذحراتماي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئ ةمرعث ، قعزنعث ظعشعقعزنعث ظاتعسع ص ئنعث ظ  س

  . عص قويدعظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ قعزنع جذلةيبعبكة نعكاه قعل. بويعحة بولسذن، دئدع
ذ      دع ظ ا قعلعؤئ ةت ظات ذنعثغا غةنعم ع، اهللا ظ ا حعقت االم غازاتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص آئ

وقعتعص قويدذق،        : ظذالر . دئدع » سعلةر يوقعتعص قويغان ظادةم بارمذ؟    «: ساهابعلعرعضة االنعنع ي االنع، ص ص
دع االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة «: ص وقعتع يةن علةر ي اراثالر، س دان ق ذ؟ ظوب ادةم بارم ان ظ دع» ص قويغ . دئ

وقعتعص قويدذم، ظذنع      ،لئكعن«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ظةمدع يوق دئدع : ساهابعالر ةيبعبنع ي  مةن جذل
ة دىشمةننعث ظألىآعنعث يئنعدعن تاصتع      آعشعلةر ظذنع   .  ظعزدةثالر، دئدع    ظألىآلةرنعث ظارعسعدعن  ظذ  .  يةتت

يعن ب   ةندعن آئ مةننع ظألتىرض ة دىش دع   يةتت ةن ظع ذنع ظألتىرعؤةتك مةنلةر ظ قا دىش اهابعالر. »اش ع : س ظ
تذ، ظاندعن دىشمةنلةر ظذنع               ،ظذ مانا ! رةسذلذلاله  يةتتة دىشمةننعث ظألىآعنعث يئنعدا، ظذ ظذالرنع ظألتىرىص

أرة تذرذص          . ظألتىرىؤئتعصتذ، دئدع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث يئنعغا آئلعص ظ ة دىشمةننع    «: ص ظذ يةتت
ألتى ألتىرىؤةتتع   . ردعظ ذنع ظ مةنلةر ظ دعن دىش دعن  .ظان ذ مةن دعن  ( ظ ث جاماظعتعم ةنع مئنع ةن ) ي م

اآع ظىح قئتعم دئدع       دةص  » ظذنعثدعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع بعلعكعضة قويدع      . ظعككع ي . ظاندعن ص
ةرلعكع آو ذنعث ي دعرظ ةيغةمبةر ظةلةيه . الن ا ص ا بولمعغاحق دعغان تاخت ذنعث جةسعتعنع قويع ذنع ظ عسساالم ظ

دع  أتىرىص يةرلعكعضة قوي ةن آ انلعقع  . ظعككع بعلعكع بعل ذنعث جةسعتعنع يوغ ةيبعب رةزعيةلالهذ ظةنه جذل
ةيبعبنعث ظايالعدعن    : سابعت رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ    . تعلغان ظئلعنمعدع  ظةنسارعالرنعث ظعحعدة جذل

دع وق، ظع ال ي اي تذل ظاي دذلاله ساب. ب ذ : عتقا سأزلةصظعسهاق ظعبنع ظاب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ ص
ظع اهللا ظذ ظايالغا تامامع      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : سابعت. ظايالغا قعلغان دذظاسعنع بعلةمسةن؟ دئدع    

أآ  علعقنع ت عن  ىرياخش ع تةسلةشتىرمعض ذنعث تعرعكحعلعكعن ة   » ؤةتكعن، ظ دع ؤة ظةمةلعيةتت ا قعل دةص دذظ
دع  ذنداق بول ارعالر. ش دع     ظةنس وق ظع ال ي ذل ظاي اي ت دعن ب دة ظذنعث دع،نعث ظعحع لعم ؤة  .  دئ ام مذس ظعم

ذ هةدعسنع   ةر”نةسةظعمذ ب ةؤزةل ظةمةلل دعكع“ظ ةت    بابع عدة رعؤاي دعكع قعسس ألىمع هةققع ةيبعبنعث ظ  جذل
  . قعلدع

ا مذنداق دئدع     “مذآةممةل ”هافعز ظعبنع ظابدذلبةر     دع قعز ظعحكعر :  دئضةن آعتابت كع ظأيدة تذرذص   ع
ا ـ ظانعسعغا    ظا ةت نازعل  : ت ذ ظاي دا ب ةمرعنع رةت قعالمسعلةر؟ دئضةن حاغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ ص

أز . بولدع ةرنعث ظ ال مأمعنل اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعرةر ظعشتا هأآىم حعقارغان حاغدا، ظةر ـ ظاي
 ظعشتا هأآىم حعقارغان ظعكةن، يةنع اهللا ؤة اهللا نعث صةيغةمبعرع بعرةر(ظعشعدا ظعختعيارلعقع بولمايدذ 

 تاظذسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت )هئح ظادةمنعث ظذنعثغا مذخالعصةتحعلعك قعلعشعغا بولمايدذ
مةن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ظةسعر نامعدعن آئيعن ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذش           : دذنعقعلع
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ذ ن. توغرذلذق سورعدعم ذدع ظعبنع ظابباس مئنع ظ ةتنع ظوق ذ ظاي ازنع ظوقذشتعن توستع ؤة ب اهللا ؤة : ام
عدا  أز ظعش ةرنعث ظ ال مأمعنل ةر ـ ظاي دا، ظ ان حاغ أآىم حعقارغ تا ه رةر ظعش ةيغةمبعرع بع ذنعث ص ظ

ان ظعكةن، هئح (ظعختعيارلعقع بولمايدذ  رةر ظعشتا هأآىم حعقارغ ةيغةمبعرع بع يةنع اهللا ؤة اهللا نعث ص
ذنعثغا مذخالع ث ظ دذ ظادةمنع عغا بولماي ةتحعلعك قعلعش ذميىزلىك   )ص الردا ظوم ع ظعش ةت جعم ذ ظاي  ب

دذر،  ةنع دةلعل ث     ي ئح ظادةمنع دا، ه ان حاغ أآىم حعقارغ ةن ه ش بعل رةر ظع ةيغةمبعرع بع ذنعث ص اهللا ؤة ظ
ارلعقع، صعكعر قعلعش ؤة       . ظذنعثغا مذخالعصةتحعلعك قعلعشعغا يول يوق  أز ظعشعدا ظعختعي هئح ظادةمنعث ظ

أز قعل دذ س عغا بولماي دذ    . عش داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد (: اهللا تاظ ع مذهةمم ةن  !) ظ ارعث بعل صةرؤةردعض
ظأز ظارعسعدعكع دةتاالشقا سئنع هأآىم حعقعرعشقا تةآلعص قعلمعغعحة،   ) يةنع مذناصعقالر(قةسةمكع، ظذالر  

عمذ يو  ذم بولس ة غ دعكع قعلح ذالرنعث دعللعرع ة ظ ان هأآمعثض ئنعث حعقارغ دعن س ذالر ظان ة ؤة ظ قالمعغعح
اتتعق    ))1صىتىنلةي بويسذنمعغعحة ظعمان ظئيتقان بولمايدذ      شذنعث ظىحىن اهللا ظذنعثغا خعالصلعق قعلعشنع ق

دع   داق دئ ةص مذن ذ : ظةيعبل ا ؤة ظ ع اهللا غ ذ نآعمك ةن ظ ا، هةقعقةت عيلعق قعلس ة ظاس عث صةيغةمبعرعض
   .ظوصظوحذق ظازغان بولعدذ

) دذنياداحوث بعر  (صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلغذحعالر : اق دةيدذبذ هةقتة اهللا تاظاال مذند  
  . )2(قاتتعق بعر ظازابقا دذحار بولذشتعن قورقسذن) ظاخعرةتتة(صعتنعضة يولذقذشتعن، يا 

 * * * * * * *  
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ام قعلغان آعشعضة  ةن، سةنمذ ظعنظ دا سةن اهللا نئمةت بةرض ذثنع نعكاهعثدا «: ظأز ؤاقتع خوتذن
ورققعن  ن ق ذتقعن، اهللا دع ذردذث، » !ت دة يوش عنع آأثلىث ان نةرس كارعلعماقحع بولغ دعث، اهللا ظاش دئ

رنعث باال مأمعنلةرضة ظذال. آعشعلةرنعث تةنة قعلعشعدعن قورقتذث، اهللا دعن قذرقذشذث ظةث هةقلعق ظعدع
قعلعؤالغان ظوغذللعرعنعث قويذص بةرضةن خوتذنلعرعنع نعكاهالص ظالسا ضذناه بولماسلعقع ظىحىن، زةينةبنع 

) سئنعث زةينةبنع ظئلعشعث توغرعسعدعكع(زةيد قويذؤةتكةندعن آئيعن ساثا نعكاهالص بةردذق، اهللا نعث 
  . 37ظةمرع حوقذم ظورذنلعنعدذ

  ة توغرعسعداقعسس زةيد ؤة زةينةب هةققعدعكع
ة،   ذ ظايةتت اال ب ذ   اهللا تاظ ع هارعسة رةزعيةلاله د ظعبن االمنعث ظازادضةردعسع زةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دذ   ةؤةر قعلع أزعنع خ ةن س ذغا دئض االمغا   . ظةنه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس المنع ؤة ص دا اهللا ظعس أز ؤاقتع ظ
ازدا قعلغان آعشع زةيدتذر        يةنع سةنمذ ظعنظام قعلغان ظةضعشعشنع نئمةت قعلعص بةرضةن،      .  قذللذقتعن ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا سأيىملىك آعشع ظعدع  ةتلعك ؤة ص ةدرع قعمم ةتلعك، ق لعك، ساالص ذ شةرةص ذ . ظ ظ

                                                 
 .  ـ ظايةت65رة نعسا سى) 1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع63سىرة نذر ) 2(
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اقعرعالتتع   ع دةص ح أيىملىك آعش أيىملىك دةص      . س ع س عنعث ظوغل أيىملىك آعش امة س ع ظذس ذنعث ظوغل ظ
اقعرعالتتع  ةنها م . ح ذ ظ ة رةزعيةلاله دذظاظعش داق دةي دنع  : ذن ة زةي رةر يةرض االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن    .  ظذنع ظذالرغا ظةمعر قعلعص بةلضعلةيتتع     ،قوشذن بعلةن ظةؤةتسعال   ظةضةر زةيد ص
ة خةلعصة قعلعص بةلضعلةيتتع            بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةد رعؤايةت      . آئيعن ياشعغان بولسا، ظذ ظذنع ظةلؤةتت

  . نقعلغا
دذ  داق دةي ةييان مذن ةن ظةسةد  : مذقاتعل ظعبنع ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هامماحعسع ظةسمة بعل ص

ةردع   ئلعص ب ذققا ظ ة خوتذنل ةنهانع زةيدآ ذ ظ ةب رةزعيةلاله زع زةين عنعث قع ان جةهش عدعن بولغ . قةبعلعس
ة ظعدع    ةللعبنعث قعزع ظةمعم ةبنعث مئهعر هةققع . زةينةبنعث ظانعسع ظابدذلمذت  تةثضة، 60ال، ل تع10 زةين

زةينةب زةيد بعلةن بعر    .  مذد خورما ظعدع10 ظاشلعق، )1( مذد50بعر ياغلعق، بعر صىرآةنجة، بعر آأينةك،    
را تذغذلدع، زةيد   عظاندعن ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا ماج     . يعلغا يئقعن ياآع ظذنعثدعن آأصرةك ظأي تذتتع     

عكايةت    االمغا ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةبنع ص دع زةين ص آةل ذنعثغا  . قعلع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
 ورققعن شذنعث بعلةن اهللا تاظاال مذنداق         .  دئيعشكة باشلعدع    !خوتذنذثنع نعكاهعدا تذتقعن، اهللا دعن ق

دع عدعن : دئ ة قعلعش علةرنعث تةن ذردذث، آعش دة يوش عنع آأثلىث ان نةرس كارعلعماقحع بولغ اهللا ظاش
  . ةث هةقلعق ظعدعقورقتذث، اهللا دعن قذرقذشذث ظ

ةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                ظةضةر مذهةممةد    : ظعبنع جةرعر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ
دعن  ث آعتابع االم اهللا تاظاالنع ذردع    ،ظةلةيهعسس نع يوش رةر ظعش عدعن بع ان نةرس ي قعلعنغ ذنعثغا ؤةهع  ظ
قحع بولغان نةرسعنع آأثلىثدة يوشذردذث، اهللا ظاشكارعلعما . دئيعلسة، ظذ ظةلؤةتتة بذ ظعشنع يوشذردع     

دع  ةقلعق ظع ةث ه ذث ظ ن قذرقذش ذث، اهللا دع عدعن قورقت ة قعلعش علةرنعث تةن د  آعش ةبنع زةي زةين
ةردذق  اهالص ب اثا نعك يعن س دعن آئ اثا      قويذؤةتكةن ةبنع س يعن زةين قاندعن آئ دتعن ظاجراش ةنع زةي  ي

ةردذق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس. نعكاهالص ب ةبنع ص االمغا نعكاهالص بئرعش ظعشعغا غالعب ؤة يىآسةك اهللا زةين
، نعكاهسعز،  )قعزغا ظعضة بولغذحعسعز   (حىنكع، اهللا ظذنعثغا زةينةب بعلةن ؤةلعيسعز           . ظأزع ظعضة بولدع   

  . مةهرعسعز ؤة ظعنسانالرنعث ضذؤاهلعقعسعز باش قوشذشقا ؤةهعي قعلدع
ذنع     ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ابعتتعن، ظةن ةد س ام ظةهم دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : ث مذن

سةن زةينةبكة    «: زةينةبنعث ظعددعتع تىضعضةندعن آئيعن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زةيد ظعبنع هارعسةضة            
ىن   ةن ظىح ارغعن  م ذص ب ةلحع بول دع» ظ ر      . دئ ذ خئمع ةندة ظ ة آةلض ةبنعث ظأيعض ذ زةين ةتتع، ظ د آ زةي
زةينةبنع آأرضةن حاغدا، ظذ آأثلىمدة هةيؤةتلعك بعلعنعص آةتتع           مةن  : زةيد مذنداق دةيدذ  . يذغذرعؤاتاتتع

قا         ذنعثغا قاراش ىن ظ يعش ظىح انلعقعنع دئ ةص قويغ ذنعثغا تةل االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص اآع م ت
ئتعنالمعدعم ذنعثغا  . ص ةن ظ دعم ـ دة      شذنعث بعل ة يان ارقعمنع قعلعص آةينعمض ةبظ ع زةين ةؤةر ! ، ظ خذش خ

ةيغةمب  ظئلع ةؤةتتع            ث، ص مةن بعرةر ظعشنع    : زةينةب .  دئدعم  ،ةر ظةلةيهعسساالم سعزضة تةلةص قويذص مئنع ظ
ذرذص           دعن ت دع ـ دة، ظورنع ةن دئ ذرذص قعاللمايم اي ت لعهةت قعلم ارعمغا مةس ىك صةرؤةردعض ب ؤة بىي غالع

  . مةسحعتكة قاراص ماثدع
ة ظايةت نازعل بو   : ظةنةس سأزعنع داؤام قعلعص مذنداق دةيدذ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    بذ هةقت لدع، ص

ئلعص ردع،آ ا ظعزعنسعزال آع ةبنعث يئنعغ دا،  .  زةين ةن حاغ ا آعرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ ةن ص م
أزعمعزنع  أردى  ظ دة آ ذ ظأي ةن ظ دعن      هةقعقةت دذق، ظان ةن غعزاالن أش بعل ان ؤة ض دة ن ةبنعث ظأيع ز زةين م، بع

تع   ص آئتعش ةر حعقع يعن ن . ظادةمل زادعن آئ ؤةردع   غع عص قئلع دة سأهبةتلعش ةر ظأي ذم ظةرل ةيغةمبةر . امةل ص
                                                 

 .  آعلوضعرام ظةتراصعدا بولعدذ1بعر مذد تةخمعنةن . عدذظألحعن ظاشلعق ؤة باشقا نةرسعلةر ، بعرلعكع بولذصظألحةميةنع ) 1(
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ايلعنعص   . مةنمذ ظذنعثغا ظةضعشعص ماثدعم   . ظةلةيهعسساالم سعرتقا ماثدع   ظذ ظاياللعرعنعث هوجرعلعرعنع ظ
دع  االم قعل ذالرغا س ذالر. ظ ةيغةمبعرع : ظ ع اهللا نعث ص ةن؟ دئيعشتع ! ظ ذنعثغا . يئثع ظايالعث قانداقراقك ظ

ةرنعث  ةن  ظادةمل ذنع م ذ ب ةؤةر قعلدعم قعالر خ اآع باش ذ ي ةؤةر قعلدعمم ةن خ ةنلعكعنع م ص آةتك حعقع
ظذ ظأيضة   . مةنمذ ظذنعث بعلةن آعرعش ظىحىن ماثغان ظعدعم        . ظذ مئثعص ظأيضة آعرعص آةتتع        . بعلمةيمةن

ةنع تأؤةندعكع ظايةت نازعل بولدع      . آعرعص بولذصال صةردعنع حىشىرعؤةتتع    ايعتع ي ة  . هعجاب ظ ت بعلةن  بذ ظاي
دع      داق ؤةز ـ نةسعهةت قعل ة مذن ةر: آعشعلةرض ع مأمعنل ةقةت  ! ظ ةثالر، ص ة آعرم ةيغةمبةرنعث ظأيلعرعض ص
تاماقنعث صعشعشعنع   ) باشقا ؤاقعتتا رذخسةت بعلةن آعرضةندة (تاماققا حاقعرعلغان ؤاقتعثالردعال آعرعثالر،     

اماق يةص بولغاندعن آئيعن تارقاص آئتعثالر،       يذ، تـ آىتىص ظولتذرماثالر، لئكعن حاقعرعلغاندعال آعرعثالر   
اراث سئلعشعص ظولتذرماثالر، بذ        ) تاماقتعن آئيعن  اراث سئلعشعص ظولتذرذش      (ص ةنع تاماقتعن آئيعن ص ) ي

ةيغةمبةر  دذ، ص ةيغةمبةرنع رةنجعتع ذنع ظئيتعشقا(ص تعش(سعلةردعن خعجعل بولعدذ، اهللا هةق ) ب ع ظئي ) ن
ةردة   ) ظالماقحع (غةمبةرنعث ظاياللعرعدعن بعر نةرسة سوراص     تعن خعجعل بولمايدذ، سعلةر صةي  بولساثالر، ص

ظارقعسعدعن سوراص ظئلعثالر، مذنداق قعلعش سعلةرنعث دعللعرعثالرنعمذ، ظذالرنعث دعللعرعنعمذ ظةث صاك                
ذنعث       يعن ظ ن آئ ذلذلال دع ةس، رةس ذثالر دذرذس ظةم تعص قويذش ع رةنجع ذلذلال ن علةرنعث رةس دذ، س تذتع

يةنع رةسذلذلال نع رةنجعتعش ؤة ظذنعث       (لعرعنع ظئلعشعثالرمذ مةثضى دذرذس ظةمةس، بذنداق قعلعش        ظايال
اللعرعنع ظئلعش   ذ )1(هةقعقةتةن اهللا نعث دةرضاهعدا حوث ضذناهتذر    ) ظاي ةتنعث ظاخعرغعحة نازعل    ب  بذ ظاي

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظع رعؤايةت قعلغان. بولدع
ذخارع   ام ب دذ       ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن : ظةن

ةنها   ذ ظ ةب رةزعيةلاله زع زةين عنعث قع دة   :جةهش اللعرع ظعحع االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص  هةقعقةت
ع    داق دةيتت ةخعرلعنعص مذن ا، اهللا ية      : ص ع بولس ةن، مئن اهالص بةرض ةر نعك علةرنع ظاظعلةثالردعكعل ة  س تت

  . ظاسماننعث ظىستعدعن نعكاهالص بةردع
ان قعلغان ظعدذق          : بعز سىرة نذردا مذهةممةد ظعبنع ظابدذلالهنعث مذنداق رعؤايةت قعلغانلعقعنع باي

ةخعرلعنةتتع   ذما ص ذ ظةنه ة رةزعيةلاله ةن ظاظعش ةب بعل ةنها . زةين ذ ظ ةب رةزعيةلاله اهع ةن م:زةين  نعك
ةن دة  ةنها ،ص صةخعرلةنسةظاسماندعن نازعل بولغان ظايالم ةن  ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ  ظاسماندعن عسعظأزرم

  . ظاندعن ظذنعث صةزعلعتعنع زةينةب ظئتعراص قعالتتع.  صةخعرلعنةتتع دةص،نازعل بولغان ظايالمةن
 مأمعنلةرضة ظذالرنعث باال قعلعؤالغان ظوغذللعرعنعث قويذص بةرضةن خوتذنلعرعنع نعكاهالص ظالسا

ةردذق             ع ظىحىن ضذناه بولماسلعق  ةنع بعز زةينةبنعث نعكاهعنع ساثا هاالل قعلعص ب بعز مأمعنلةرضة   .  ي
ذص    ذناه بول ا ض اهالص ظالس ذنلعرعنع نعك ةن خوت ذص بةرض ذللعرعنعث قوي ان ظوغ اال قعلعؤالغ ذالرنعث ب ظ

دذق    ذنداق قعل ىن ش لعقع ظىح عرع زةي    . قالماس تعن ظعلض ةيغةمبةرلعك آئلعش االم ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس د ص
اال قعلعؤالغان ظعدع  ذنع ب ةد دةص حاقعرعالتتع. ظعبنع هارعسة رةزعيةلالهذ ظةنه ذ زةيد ظعبنع مذهةمم اهللا . ظ

بةتنع ذ نعس اال ب ان  : تاظ ار قعلغ علةر زعه وق، س اراتقعنع ي ىرةك ي ع ي دة ظعكك ث ظعحع ئح ظادةمنع اهللا ه
اال قعلع   وق، سعلةر ب ع ي ا قعلغعن ة ظان اللعرعثالرنع اهللا سعلةرض ذ اهللا ظاي أز  (ؤالغانالرنعم دة ظ ة هأآىم هةمم

اال        (بالعلعرعثالرنعث هأآمعدة قعلمعدع، بذ        ) صذشتذثالردعن بولغان  أز صذشتذثالردعن بولمعغانالرنع ب ةنع ظ ي
ظذالرنع  . نع ظئيتعدذ، توغرا يولغا باشاليدذ     )سأز (صةقةت ظاغزعثالردا ظئيتعلغان سأزدذر، اهللا هةق       )دئيعش

اتعلعرعنع  ظاتعلعرعنعث ظعسعملعرع  ذالرنعث ظ ةر ظ دذر، ظةض ذ اهللا نعث دةرضاهعدا توغرع ةن حاقعرعثالر، ب  بعل
علةر   تلعرعثالردذر، س لعرعثالردذر، دوس ي قئرعنداش علةرنعث دعنع ذالر س دا ظ ذ حاغ ةثالر، ظ بعلمعس
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ئكعن قةستةن قعلغان ظعشعثالردا                   سةؤةنلعكتعن قعلعص سالغان ظعشالردا سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، ل
ايعتع    )1(، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر         )سعلةرضة ضذناه بولعدذ  (  دئضةن ظ

يعن    دعن آئ دعن قالدذرذغان ةن ظةمةل دعن      ،بعل ة قويذؤةتكةن ع هارعس د ظعبن ةبنع زةي زع زةين عنعث قع  جةهش
شذثا  . ؤةتتعذعمذ ظوحذقالشتذر   آئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا نعكاهالص بئرعش بعلةن ظذ هأآىمنع تئخ           

ان   علةر باي ان آعش ارام قعلعنغ اهع ه ىن نعك ايرعش ظىح أآمعنع ظ ذلنعث ه ان ظوغ اال قعلعؤالغ اال ب اهللا تاظ
دع    داق دئ ة مذن ان ظايةتت ت  : قعلعنمعغ أز صذش ة ظ اللعرعنع   ذيةن ث ظاي ان بالعلعرعثالرنع ثالردعن بولغ

ا    رال ؤاقعتت عرعنع بع ع هةمش عثالر ؤة ظعكك دع  ظئلعش ارام قعلعن عثالر ه ةمرعثالردا ساقلعش ئكعن . ظ ل
ةر  ثالر   (ظأتكةنكعل دة قعلغعنع ةت دةؤرع ةنع جاهعلعي دذ ) ي ذ قعلعنع عرةت  . ظةص ةن مةغص اهللا هةقعقةت
  .  بئقعؤالغان بالعنع ظأز بالعلعرعنعث هأآمعدة قعلعش ظةهؤالع ظذالردا هةقعقةتةن آأص ظعدع))2قعلغذحعدذر
 دذ ) نع ظئلعشعث توغرعسعدعكع سئنعث زةينةب (اهللا نعث ذم ظورذنلعنع ةمرع حوق ةنع نعكاه     ظ  ي

ان   ب قعلغ نع ؤاجع ىز بئرعش ذم ي ةن ؤة حوق ذنع بةلضعلعض اال ظ ةن اهللا تاظ ش هةقعقةت ذ ظع عدعكع ب توغرعس
تذر ةنها  . ظعش ذ ظ ةب رةزعيةلاله دعن    نعثزةين االمنعث ظاياللعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدة ص  آةلضىس

  . نعث هأآمعدة يئزعلعص آةتكةن ظعدعبولعدعغانلعقع اهللا 
 * * * * * * *  

 $ ¨Β tβ% x. ’ n?tã Äc É<¨Ψ9$# ôÏΒ 8l u xm $ yϑŠ Ïù uÚ u sù ª!$# … çµ s9 ( sπ̈Ζ ß™ «!$# ’ Îû tÏ%©! $# (#öθ n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. uρ 
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ذناه ب  ئح ض قا ه ان ظعش االل قعلغ ة ه دذاهللا صةيغةمبةرض ذ. (ولماي ةنكع ) ب ث ظأتك اهللا نع
  . 38هأآىمدذر) ظأزضةرمةس(اهللا نعث ظةمرع ظةزةلدعنال بئكعص آةتكةن . تذتقان يولعدذر) صةيغةمبةرلةرضة(

اهللا صةيغةمبةرضة هاالل قعلغان ظعشقا هئح ضذناه بولمايدذ يةنع اهللا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 
اال قعلعؤالغان ظوغلع زةيد ظعبنع هارعسة رةزعيةلالهذ   هاالل قعلغان، زةينةب رةزعيةلالهذ  ذنعث ب ةنهانع ظ  ظ

  . ظةنهذ قويذص بةرضةندعن آئيعن نعكاهعغا ظئلعشقا بذيرذغان ظعشتا ظذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ
)ذ ة(اهللا نعث ظأتكةنكع ) ب دذر) صةيغةمبةرلةرض ذتقان يولع ذالرغا ت ةيغةمبةرلةرنع ظ ةنع اهللا ص  ي

ذناه بولع وقض ذيرذغعنع ي رةرة ظعشقا ب ازاد  . دعغان بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ ةتنعث هأآمع ص ذ ظاي ب
ةن     ةيعب، دةص جأيلعض انلعقعنع ظ ا ظالغ أز نعكاهعغ ذنعنع ظ دنعث خوت ع زةي ان ظوغل اال قعلعؤالغ ان ؤة ب قعلغ

  . مذناصعقالرغا بئرعلضةن رةددعيةدذر
 هأآىمدذر) ظأزضةرمةس(اهللا نعث ظةمرع ظةزةلدعنال بئكعص آةتكةن    ةنع اهللا نعث بةلضعلعضةن  ي

اهللا خالعغان  . ظةمرع حوقذم يىز بئرعدذ ؤة ظةمةلضة ظاشعدذ، ظذ هةرضعز بذرذؤئتعلمةيدذ ؤة ظأزضةرتعلمةيدذ             
  . خالعمعغان نةرسة ؤذجذتقا آةلمةيدذ. نةرسة ؤذجذتقا آئلعدذ

 * * * * * * *  
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 صةرمانلعرعنع يةتكىزعدذ، اهللا دعن قورقعدذ، اهللا دعن –نعث ظةمر اهللا ) يةنع صةيغةمبةرلةر(ذالر ظ
دذ  عدعن قورقماي ئح آعش قا ه ةد (باش ع مذهةمم ذ ! ظ لعقتا ش دعن قورقماس ن غةيرعي ةنمذ اهللا دع س

كعن  ة ظةضةش الردعن (، اهللا )صةيغةمبةرلةرض ة ظعش ذر ) هةمم قا يئتةرلعكت اب ظئلعش ةد . 39هئس مذهةمم
ةردعن اراثالردعكع ظةرل ئكعن ظ ةس، ل ع ظةم ث ظاتعس ذ( هئحبعرعنع ةيغةمبعرع ؤة ) ظ ث ص اهللا نع

اهللا ظذنعث بعلةن صةيغةمبةرلعكنع ظاخعرالشتذرغان، ظذنعثدعن آئيعن (صةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسعدذر 
كعتعثالردعن ع هةرـسعلةرنعث سأز (، اهللا هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر )هئحقانداق صةيغةمبةر آةلمةيدذ

  . 40)اهللا غا مةخصعي ظةمةسهئح نةرسة 
  اهللا تاظاالنعث ظةمر ـ صةرمانلعرعنع يةتكىزضةنلةرنعث مةدهعيعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا 

دذ   ذالر : بىيىك ؤة يىآسةك اهللا ظذالرنع مةدهعيعلةص مذنداق دةي ةيغةمبةرلةر(ظ ةنع ص اهللا نعث ) ي
ةرمانلعرعنع بةندعلعرعضة يةتكىزعدذ،      يةنع ظذالر اهللا تاظاالنع صةرمانلعرعنع يةتكىزعدذ–ظةمر  ث ظةمر ـ ص

دذ،   ادا قعلع ذق ظ دا تول أز جايع ذنع ظ دذظ ن قورقع دذ اهللا دع االدعن قورقع ةقةت اهللا تاظ ةنع ص ظذنعثدعن .  ي
دذ   دعن قورقماي ئح بعرع قا ه أآىمرانلعقع  . باش ث ه ةرمانلعرعنع        هئحكعمنع ةمر ـ ص ث ظ ذالرنع اهللا تاظاالنع ظ

 يةنع اهللا نذسرةت هئساب ظئلعشقا يئتةرلعكتذر) هةممة ظعشالردعن(اهللا . قااللمايدذيةتكىزىشتعن توسذص 
  .  ياردةم بئرعشكة يئتةرلعكتذر،ظاتا قعلعشقا

ةيغةمبعرع               بذ مةرتعؤعضة، بةلكع صىتىن ظئسعل مةرتعؤعلةرضة ظةث شةرةصلعك ظعنسان، اهللا تاظاالنعث ص
تذر  االم مذناسعص ةد ظةلةيهعسس ع،. مذهةمم دع حىنك ادا قعل ةيغةمبةرلعكنع ظ ذ ص ةيغةمبةرلعكعنع .  ظ ذنعث ص ظ

ارتعص غةربكعحة     ةتكىزدع    هةرخعل ظعر شةرقتعن ت ةؤالدعنعث هةممعسعضة ي ادةم ظ ذنعث  . قتعكع ظ اهللا تاظاال ظ
دع         ب قعل تعدعن غالع ةرعظةتلةر ظىس نالر ؤة ش ىتىن دع ةرعظةتنع ص ع ؤة ش ع، دعنعن دعن  . دةؤعتعن ظذنعث

ةيغةمبةر  ةيغةمبةر   ظعلضعرعكع ص ةمما ص ةتتع، ظ ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعل ةقةت ظأزعنعث قةؤمعضعال خاس ص ص
ص            ةيغةمبةر قعلع عمذ ص ان معللةتلةرض ةرةب بولمعغ عمذ، ظ انالرغا ـ ظةرةبلةرض ىتىن ظعنس االم ص ظةلةيهعسس

دع ةد (. ظةؤةتعل ع مذهةمم ع،  !) ظ ةممعثالرغا اهللا     «ظئيتقعنك علةرنعث ه ةن س ةن هةقعقةت انالر م ع ظعنس  ظ
  . ))1تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةن

يعن    دعن آئ دع       ظذنعث لعق قعل ع ؤارعس ذنعث ظىممعت ة ظ ش شةرعصعض ةبلعغ قعلع يعن   . ت دعن آئ ظذنعث
اهابعلعرعدذر  ذنعث س ةنلةر ظ دة يةتكىزض ةك دةرعجع ةث يىآس ع ظ ع  . دةؤعتعن ذ جعم دعن ظ اهابعالر ظذنعث س

ة بعل  دا، آئح دة، ظةهؤاللعرع أزلعرعدة، ظةمةللعرع ان  س ة حعقق ذرغان ؤة سةصةرض ذقعم ت دىزدة، م ةن آىن
ان مةشغذالتلعرعداعجةريان ا،   ،دا قعلغ ذيرذغان بولس داق ب ذالرنع قان دة ظ كارا ظعبادةتلعرع ذرذن ؤة ظاش  يوش

ةتك ئتع ي ذ ص ذن. ىزدعش ذالردعن رازع بولس ذناهللا ظ ذالرنع رازع قعلس كة !  ؤة ظ ذ تةرةص دعن ش ظان
ةنلةز يعن آةلض دعامانعمعزغعحة، آئ ذرذنقعالرغا ؤارعسلعق قعل دعن ب ذالرنعث . ر ظأزلعرع قانالر ظ ةت تاص هعداي

دذ        ا ماثع ذتقان يولعغ ذالرنعث ت قانالر ظ عق تاص عدذ، تةؤص ذرعغا ظةضعش اخاؤةتلعك اهللا  . ن ةرةملعك ؤة س آ
   !عزباسارلعرعدعن قعلعشنع سورايمعزتاظاالدعن بعزنع ظذالرنعث ظ

  عن هئحبعرعنعث ظاتعسع ظةمةسلعكع توغرعسعدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةرلةرد
 مذهةممةد ظاراثالردعكع ظةرلةردعن هئحبعرعنعث ظاتعسع ظةمةس      ةتتعن آئيعن  اهللا تاظاال بذ ظاي

تع     تعن توس ةد دةص حاقعرعش ع مذهةمم د ظعبن ان      . زةي اال قعلعؤالغ ذنع ب االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرحة ص ض
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ةس ظ   ع ظةم أز ظاتعس ذنعث ظ عمذ، ظ دع بولس االمنعث . ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  هئحص ذل بالعس ر ظوغ بع
عمعدع  ة ياش ة يةتكعح ذلغان    . باالغةتك ةنهادعن تذغ ذ ظ ة رةزعيةلاله االمنعث خةدعح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةن   ذص آةتك ات بول دا ؤاص ك حئغع ذالر آعحع ذص، ظ ع بول ىح ظوغل عملعك ظ اهعر ظعس ةييعب ؤة ت عم، ت  !قاس
ة بعر ظوغلع بولذص،            صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن  عث يةنة مارعية قعبتعدعن تذغذلغان ظعبراهعم ظعسعملعك يةن

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خةدعحةدعن تذغذلغان تأت قعزع    . ظذمذ هةم ظةمحةآتعكع ؤاقتعدا ؤاصات بولغان     
ةردذر ـ اهللا ظذالرنعث هةممعسعدعن ر        : بولذص، ظذالر ة، ظذممذآىلسىم ؤة فاتعمةل ـ  ! ازع بولسذن زةينةب، رذقعي

ةن         ذص آةتك ات بول زع ؤاص ىح قع دا ظ ات ؤاقتع االم هاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنها   . ص ذ ظ ة رةزعيةلاله فاتعم
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ر مةزضعل ياشعدعص يعن بع تعص  .  آئ ذص يئ ذ ظاتعسعنع سئغعنعص آئسةل بول ظ

  .  ظاتعسعدعن ظالتة ظاي آئيعن ؤاصات بولدع، ؤةقالدع
  دا عةمبةرلةرنعث ظاخعرقعسع ظعكةنلعكع توغرعس صةيغنعثظذ

 ئكعن ذ(ل عدذر ) ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ةيغةمبعرع ؤة ص ث ص ةن (اهللا نع ذنعث بعل اهللا ظ
، اهللا هةممة نةرسعنع )صةيغةمبةرلعكنع ظاخعرالشتذرغان، ظذنعثدعن آئيعن هئحقانداق صةيغةمبةر آةلمةيدذ

 اهللا تاظاال بذ هةقتة )ثالردعن هئح نةرسة اهللا غا مةخصعي ظةمةسكعتعع هةر–سعلةرنعث سأز (بعلضىحعدذر 
دذ داق دةي نع  : مذن ة ظورنذتذش عنع قةيةرض ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعس ةهلع  (اهللا ص ذنعث ظ ث ظ ةنع آعمنع ي
ةيغةمبةرنعث        )1(ظوبدان بعلعدذ ) بولعدعغانلعقعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن هئحبعر ص  بذ ظايةت ص

دعغ دذرآةلمةي دعغانلعقع    . انلعقعغا دةلعل ةيغةمبةر آةلمةي ئح ص يعن ه االمدعن آئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  .  نذرغذن مذتةؤاتعر هةدعسلعرع رعؤايةت قعلعنغاننعثهةققعدة ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر

ةيغةمبةر        ذدعن ص ذ ظةنه ةظب رةزعيةلاله ع آ ةظبنعث ظاتعس ع آ ةي ظعبن ةد، ظذب ام ظةهم ظعم
اال دذ   ظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض أي     «: منعث مذن ر ظ دة بع ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع ةن ص م

دذرغان       . سالغان ظأيعنع حعرايلعق ؤة مذآةممةل قعلعص صىتتىرضةن، بعراق بعر آئسةآنعث ظورنعنع بوش قال
آئسةآنعث  ظادةملةر بعنانع ظايلعنعص حعقعص ظذ بوش ظورذندعن هةيران قئلعشعص، بذ    . ظادةمضة ظوخشايمةن 

ىتىن  ةدةر ضىزةل بولعدعكةن ـ هة     ( آةتكةن بولسا   بولذص ظورنعمذ ص ةيغةمبةرلةنعث . دئيعشعدذ !) نةق مةن ص
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلدع. »ظورنعنع تولدذرغذحعمةنظعحعدة ظةنة شذ آئسةآنعث 

ةيغةمبةر        ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةد، ظةن ام ظةهم داق   ظعم االمنعث مذن  ظةلةيهعسس
ةرمانلعرعنع      “رعسالة ”شةك ـ شىبهعسعزآع،    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ةمر ـ ص ةنع اهللا تاظاالنعث ظ  ي

ذؤة     ش ؤة نةب ةبلعغ قعلع ةتكىزىش  (ت ةؤةر ي عدعن خ تع   )اهللا تةرعص ة ظاخعرالش ةيغةمبةرلعك ظةلؤةتت ةنع ص .  ي
ةرمانلعرعنع يةتكىزضىحع ؤة هئح      يةنع اهللا تاظاال“رذسذل”مةندعن آئيعن هئح  ةبعي ”نعث ظةمر ـ ص ةنع  “ن  ي
عدعن ظةؤةت دذ  عاهللا تةرعص ةؤةرحع بولماي ةن خ دع   . »لعض ر آةل ة ظئغع أز ظادةملةرض ذ س ةيغةمبةر  . ب دعن ص ظان

ةيغةمبعرع : ساهابعلةر. دئدع» خذش بئشارةتلةر بار  لئكعن   ؤة«: ظةلةيهعسساالم نئمة خذش   ! ظع اهللا نعث ص
ذ؟   ارةت ظ دعبئش االم. دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةرلعكنعث  «: ص ذ ص ع، ظ ث حىش ذلمان ظادةمنع مذس

  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلدع. دئدع» صارحعلعرعنعث بعر صارحعسعدذر
ةيغةمبةر         ذدعن ص ذ ظةنه دذلاله رةزعيةلاله ع ظاب ابعر ظعبن ع، ج ذداؤذد تةيالعس ام ظةب ظعم

ةيغةمبةرلةرنعث معسالع بعر ظأي        «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق    مةن بعلةن ص
دذرغان ظادةمنعث    ، لئكعن.سالغان، ظذ ظأينع صىتتىرىص حعرايلعق ياسعغان   بعر آئسةآنعث ظورنعنع بوش قال

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124سىرة ظةنظام ) 1(
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ايمعز  العغا ظوخش ة    . معس ذنع آأرس رعص ظ ة آع ذ ظأيض م ظ ةيلع آع ىتىص    : م ع ص ةآنعث ظورن ذ آئس ةقةت ب ص
دذ !  ظذ نئمة دئضةن حعرايلعق بوالتتع ـ هة       ،ةن بولسا آةتك مةن بعلةن   . مةن بذ آئسةآنعث ظورنعمةن    . دةي

  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان. » ظاخعرالشتعةرصةيغةمبةرل
االمنعث         ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ةد، ظةبذس ام ظةهم داق ظعم مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ر     «: دئض ةقةت بع الغان، ص أي س ر ظ الع بع ةيغةمبةرلةرنعث معس ةن ص ةن بعل م
ة شذ    .  ظادةمنعث معسالعغا ظوخشايمعز    قالغعنعنع تولذق صىتتىرضةن ،آئسةآنعث ظورنعنع قالدذرذص   مةن ظةن

  . لغانذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعب» آئسةآنعث ظورنعنع تولذقلعغعلع آةلدعم
ذ ظ   ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم االم ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص داق ةنه نعث مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ة «: دئض ةن بعل ةن م دعن ظنهةقعقةت الع   مةن ةيغةمبةرلةرنعث معس عرعكع ص علض
ةن  ص صىتتىرض ىزةل قعلع ق ؤة ض ةل، حعرايلع ةرنع مذآةمم الغان، ظأيل ةرنع س ئكعن، ظ. ظأيل ةرنعث ل أيل

دذرغان ظادةمنعث معسالعغا ظوخشايمعز           ةر  . بذلذثلعرعدعن بعرةر بذلذثدا بعر آئسةآنعث ظورنعنع قال ظادةمل
أيى          بذ ية  : ظأيلةر ظذالرنع هةيران قالدذرعدذ، ظذالر     . ظأيلةرنع ظايلعنعدذ  ث رضة بعر آئسةك قويغان بولساث ظ
ىتةرآةن ة شذ آئسةآنعث ظور.  دئيعشعدذ،تامامةن ص ةن ظةن ةنم ذخارع ؤة .»نع بولعم ام ب ذ هةدعسنع ظعم  ب

  . مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم ظةب ام مذس ظعم

دذ ةت قعلع ىك ظعشتا  «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ة تىرل ارباشقامئنعث ظالت ذقحعلعقعم ب ةيغةمبةرلةردعن ظارت .  ص
ةر ا غةنعمةتل دعماث االل قعلعن دع . ه ص بئرعل اك قعلع حعت ؤة ص ن مةس انالرغا  .  زئمع ىتكىل ظعنس ةن ص م

ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةت ةن ظاخعرالشتع عص ةن بعل ةيغةمبةرلعك م دعم، ص ز . »لع ام تعرمع ذنع ظعم ع عب  ؤة ظعبن
  . ماجةمذ رعؤايةت قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةي       ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ةد، ظةبذس ام ظةهم داق  ظعم االمنعث مذن هعسس
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أي      «: دئض ر ظ الع بع ةيغةمبةرلةرنعث معس عرعكع ص دعن ظعلض ةن مةن ةن بعل م

العغا       ث معس دذرغان ظادةمنع وش قال ع ب ةآنعث ظورنعن ال آئس ةقةت بعرت ىتتىرىص ص أينع ص الغان، ظ س
  . ام مذسلعم رعؤايةت قعلغانذنع ظعمب» مةن آئلعص ظةنة شذ آئسةآنعث ظورنعنع صىتتىردعم. ظوخشايمعز

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث        ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم جذبةير ظعبنع مذتظعم رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ار    «: مذن معم ب ذن ظعس ةن نذرغ ث هةقعقةت ةن   . مئنع ةد، م ةن مذهةمم م

اهع   ةن م ةد، م ىحع(ظةهم ةنع ظأحىرض ة)ي اال م عر   ، اهللا تاظ ةن هاش اليدذ، م أحىرىص تاش ذفرعنع ظ ةن آ ن بعل
ذحع ( ةنع يعغق دذ   ،)ي انالر يعغعلع ة ظعنس ذرغان يةرض ةص ت ةن دةسس اقعب  .  م ةن س قذحع (م ةنع ظاخعرالش ) ي

  . ان هةدعسلةر آأصتذربذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغ. »مةندعن آئيعن صةيغةمبةر آةلمةيدذ
اال  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا، ص اال قذرظان ع   اهللا تاظ داق آعش ةر قان لةردة ه ةؤاتعر هةدعس ا مذت م بولس

علةرنع         ذن ؤة آعش ال، ظازغ انحع، دةجج اززاص، يالغ ان آ ذحعغا حعقق ذنعث ظ ا، ظ عنع دةؤا قعلس شةرعص
ةيغةمبةر       يعن ص االمدعن آئ ةد ظةلةيهعسس ىن مذهةمم دىرىش ظىح ةنلعكعنع بعل ذحع ظعك ظازدذرغ

ىتى    . آةلمةيدعغانلعقعنع بايان قعلدع    تىرلىك  ،ن آىحع بعلةن يالغاننع توقذص، هعيلة ظعشلعتعص      ظةضةر ظذ ص
امحعلع    أز بوي عماتالرنع ؤة آ ئهعرلةرنع، تعلس دة     قس علعرعنعث نةزعرع ل ظعض اغالم دع عمذ، س ئلعص آةلس نع ظ

بذنعث معسالع صاك ؤة يىآسةك اهللا يةمةندة ظةسؤةد ظةنسعنعث             . ظذنعث هةممعسع بعكاردذر، ضذمراهلعقتذر     
ةن، يةمام  ع بعل وغذق       قول ةرنع ؤة س ذزذق هةرعكةتل ةتكةن ب ةن آأرس ع بعل ةززابنعث قول ةيلةمة آ دة مذس ع

سأزلةرنع آأرضةن هةر بعر ساغالم دعل ظعضعسع، ظةقعل ظعضعسع ؤة دةلعل تةلةص قعلغذحع ظذ ظعككسعنعث                 
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دةآال ظعشتذر  ةنلعكعنع بعلعؤالغان ذن ظعك انحع ؤة ظازغ ةت قعلسذن . يالغ ة لةن ذ ظعككعسعض ةت  قعيا!اهللا ظ م
ةن،         رع بعل ةر بع ث ه ذ يالغانحعالرنع ة ش داق آعشع ظةن ةر قان ان ه ةيغةمبةرلعكنع دةؤا قعلغ عحة ص آىنعض

دذ     الرنع يارعتع دعغان ظعش انحعلعقعنع حاندذرع ذنعث يالغ ةندة     . ظ الرنع آأرض ذ ظعش ةر ظ االر ؤة مأمعنل ظألعم
دذ    ةنلعكعنع آأرىؤاالالي انحع ظعك ذحعنعث يالغ ذنع دةؤا قعلغ ذ  . ظ ا ب انالرغا بو مان ث ظعنس ان اهللا تاظاالنع لغ

ام دع مئهرعبانلعقتام دذ     . ذرع علعققا بذيرذماي ةن ياخش ذالر هةقعقةت اق، ظ دعغان بولس ة قاراي . ظةمةلعيةتك
مايدذ انلعقتعن توس ىن   ات. يام تعش ظىح ة يئ ث مةقسةتلعرعض ذالر ظأزلعرعنع اآع ظ ان ي ذص قالغ ع بول سادعص

دة     ظذال. قعلغانلعرع بذنعثدعن مذستةسنادذر ةت زور دةرعجع دة غاي رنعث سأزلعرعدة ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرع
  . لعك ؤة يامانلعق بولعدذحعظعغؤاضةر

اال  داق دئضةن اهللا تاظ ة مذن ذ هةقت ةد(: ب ع مذهةمم ذففارلعرعغا ظئيتقعنكع! ظ ة آ ة )مةآك ، سعلةرض
وقذغذحع، ضذناهكارالرغا   مةن شةيتانالرنعث آعمضة حىشعدعغانلعقعنع ظئيتعص بئرةيمذ؟ ظذالر هةربعر ظئغؤا ت 

ىز ؤة هةق          .لع تامامةن بذنعث ظةآسعحة بولعدذ         صةيغةمبةرلةرنعث ظةهؤا  ))1حىشعدذ وغرا، ت  ظذالر راست، ت
دذ  أزلةرنع قعلع دذ  . س الرنع قعلع ع ظعش دذ . ياخش علعققا بذيرذي عدذ  . ياخش الردعن توس ان ظعش ذالر  . يام ظ

انلعق مأجعزعل          ةتلعرعنع ش ش ـ هةرعك أزلعرعنع ؤة ظع ةن    س اآعتالر بعل كعن ص ةر ؤة آةس ةن دةلعلل ةر، روش
قعيامةت   (ةظذالرغا اهللا نعث رةهمعتع ؤة سالعمع، زئمعن ؤة ظاسمانالر هةرعكةتتعن توختعغعح               . ظعسصاتاليدذ

   !، داؤاملعق بولذص تذرسذن)ىنعضعحةآ
 * * * * * * *  

 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ρÞè0 øŒ$# ©! $# # X ø.ÏŒ #[ ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßs Îm7y™ uρ Zο u õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ 
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ةر  ثالر ! ظع مأمعنل اد قعلع ذنعثغا ظةتعضةن . 41اهللا نع آأص ي  ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعثالر -ظ
. 42)حىنكع، بذ ظعككع ؤاقعتتا صةرعشتعلةر حىشىص تذرغانلعقتعن، ظذ ؤاقعتالرنعث ظةؤزعلع هئسابلعنعدذ(

ىحىن، سعلةرضة رةهمةت حعقعرعش ظ) يةنع ضذمراهلعقتعن هعدايةتكة(اهللا سعلةرنع قاراثغذلذقتعن نذرغا 
قعلعص تذرعدذ، ظذنعث صةرعشتعلعرع سعلةرضة مةغصعرةت تةلةص قعلعص تذرعدذ، اهللا مأمعنلةرضة ناهايعتع 

) سعلةرضة(ظذالر اهللا غا مذالقات بولغان آىندة ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن يوللعنعدعغان ساالم  43مئهرعباندذر
  . 44، اهللا ظذالرغا ظئسعل مذآاصات تةييارلعدع)دئضةن سأزدعن ظعبارةت(ظامانلعق بولسذن 

  اهللا تاظاالغا آأص زعكعر ظئيتعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا 
ى   انلعقع ظىح اقعؤةت بولغ أص ساؤاب ؤة ياخشع ظ ة آ أمعن زعكرع ظئيتعشتا مأمعنلةرض اال م ن اهللا تاظ

دعلعرعنع ا بةن ىك ياخشعلعقالرنع ظات ةرنع، تىرل ىك ؤة يىآسةك ، قعلغذحع ظأزلعرعضة خعلمذخعل نئمةتل  بىي
  . صةرؤةدعضارعغا آأص زعكرع ظئيتعشقا بذيرذيدذ

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عرنعث مذن ع بذس دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
قايسع ظعنسان ياخشع؟  ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا ظعككع ظةظرابعي آئلعص، بعرع     

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر222 ـــــ 221سىرة شذظةرا ) 1(
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و االم . رعدعدةص س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذزذن «: ص أمىرع ظ ادةم    ،ظ ان ظ ع بولغ ةلع ياخش اؤاب » ظةم دةص ج
ةردع  ة بعرع . ب ةيغةمبعرع  :يةن ةن آأص  !  ظع اهللا نعث ص ةتتع، مئنع بعر  عيعظعسالم ظةهكاملعرع هةقعقةت ص آ

دع     الي، دئ ذص قع ث تذت ذنع حع ةن ظ ذيرذغعن، م قا ب االم . ظعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث«: ص ة اهللا تعلع  هةمعش
  . دئدع» تاظاالنع ياد ظئتعص تذرسذن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق             ةمر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظ
اهللا ياد ظئتعلمةيدعغان ظولتذرذشقا قاتناشقان آعشعلةر، قعيامةت آىنع ظذ        «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

  . »ةت ظئلعص آئلعدعغانلعقعنع آأرعدذرضة صةقةت هةسظولتذرذشنعث ظأزلعرع
ث      ذمانعث اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن اد ظ أص ي ع آ اهللا ن

اهللا تاظاال هةقعقةتةن بةندعلعرعضة    : رعؤايةت قعلعدذ   دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع   ظئتعثالر
ادا             بعرةر صةرزنع صةرز ق دا ظذنع ظ ذم حةك ـ حئضرانع بئكعتتع، ظاندعن ظأزرعلعك ظةهؤال علسا، ظذنعثغا مةل

اهللا تاظاال هةقعقةتةن   . اهللا نع ياد ظئتعش بذنعثدعن مذستةسنادذر . قعاللمعغانالرنعث ظأزرعسعنع قوبذل قعلدع   
دع            را بئكعتمع ةك ـ حئض ةيدعغان ح ة تىض د    . زعكرعض ان ظادةم قا زورالنغ ةرك قعلعش ذنع ت ئح  ظ قا ه عن باش

  . ع قوبذل قعلمعدععنظادةمنعث ظأزرعس
دذ  ة مذنداق دةي ذ هةقت اد  : اهللا تاظاال ب ةتلعرعثالردا اهللا نع ي ان هال ذرغان ؤة ياتق أرة تذرغان، ظولت ظ

ثالر  ذمكعن  (ظئتع ع م اردةم بئرعش ع ي معنعثالرغا قارش ة دىش ة )1()اهللا سعلةرض اآع آئح دىزدة، ي  آىن
ةصةرضة حعققان ؤة مذقعم تذرغان ؤاقعتالردا، باي ؤة آةمبةغةل حاغالردا، آئسةل ؤة      قذرذقلذق ؤة دئثعزدا، س 

اد          ع ي دا اهللا ن داق ظةهؤال ةر قان دا ه ص ظئيتقان ةردة، يعغع كارا هالةتل ذرذن ؤة ظاش ةهؤالالردا، يوش اغالم ظ س
  . ظئتعثالر دئضةنلعكتذر

 عككع ؤاقعتتا صةرعشتعلةر حىشىص حىنكع، بذ ظ(ظذنعثغا ظةتعضةن ـ ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعثالر
ابلعنعدذ ةؤزعلع هئس ذ ؤاقعتالرنعث ظ ذرغانلعقتعن، ظ ة )ت ةر سعلةر شذنداق قعلساثالر، اهللا سعلةرض  ظةض

دذ     عرةت تعلةي ة مةغص االدعن سعلةرض تعلعرع اهللا تاظ ذنعث صةرعش اليدذ، ظ ةت بئغعش اد  . رةهم االنع ي اهللا تاظ
دعغان هةدعسلةر، ظاي تذر ظئتعشكة قعزعقتذرع ايعن آأص ةت قعلعنغان ظةسةرلةر ظعنت ةر ؤة رعؤاي ةت . ةتل ذ ظاي ب

  . لعدذآأص ياد ظئتعشكة قعزعقتذرذآةرعمدة اهللا تاظاالنع 
 حىنكع، بذ ظعككع ؤاقعتتا صةرعشتعلةر حىشىص ( ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعثالر -ظذنعثغا ظةتعضةن

ابلعنعدذ  ةؤزعلع هئس ث ظ ذ ؤاقعتالرنع ذرغانلعقتعن، ظ دذ     اهللا)ت داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب علةر  :  تاظ س
ا تةسبعه ظئيتعثالر         ظاسمانالردعكع، زئمعندعكع هةمدذسانا، آةح ؤة صئشعن      . ظاخشامدا ؤة ظةتعضةندة اهللا غ

  . ))2ؤاقعتلعرعدعكع هةمدذسانانعث هةممعسع اهللا غا خاستذر
 حعقعرعش ظىحىن، سعلةرضة ) يةنع ضذمراهلعقتعن هعدايةتكة(اهللا سعلةرنع قاراثغذلذقتعن نذرغا

بذ ظايةت آعشعنع   !  يةنع صاك اهللا سعلةرنع ياد ظئتعدذ، سعلةرمذ ظذنع ياد ظئتعثالر   رةهمةت قعلعص تذرعدذ 
ة مذنداق دئضةن     . اهللا تاظاالنع ياد ظئتعشكة تةشةببذس قعلعدذ     شذنعثدةك  : غالعب ؤة يىآسةك اهللا بذ هةقت

ع آامالةت( ةن نئمعتعمن ة بةرض ةنع سعلةرض عنعمدةكي ة يةتكىزض ث ) ك ة بعزنع ثالردعن سعلةرض أز ظعحع ظ
صاك قعلعدعغان، سعلةرضة   ) مذشرعكلعك ؤة ضذناهدعن  (ظايةتلعرعمعزنع تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان، سعلةرنع      

ابنع   ذرظاننع(آعت ةنع ق ةتنع  ) ي ةهكامالرنع (ؤة هئكم ي ظ ةنع دعنع ة  )ي عتعدعغان، سعلةرض ظأض
اد ظئتعثالر،   )  ظعبادةت بعلةن -تاظةت(مئنع . ان بعر صةيغةمبةر ظةؤةتتذق   بعلمعضةنلعرعثالرنع بعلدىرعدعغ  ي

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع103سىرة نعسا ) 1(
 .  ـ ظايةتلةر18 ــــــ 17سىرة رذم ) 2(



  
  
  
  
 

 

 

 47                                                                                                 ـ سىرة ظةهزاب33

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ماثا  . ياد ظئتعمةن ) ساؤاب بئرعش بعلةن، مةغصعرةت قعلعش بعلةن  (مةنمذ سعلةرنع   ) مئنع ياد ظةتسةثالر  (
  . ))1شىآىر قعلعثالر، ناشىآىرلىك قعلماثالر

داق د   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق «: ئض اهللا مذن
اد      آعم مئنع ظأزع يالغذز ياد ظةتسة، مةن      : دةيدذ ةتنعث ظعحعدة ي  ظذنع ظأزةم ياد ظئتعمةن، آعم مئنع جاماظ

  . »ظةتسة، مةنمذ ظذنع ظذنعثدعن ياخشع جاماظةتنعث ظعحعدة ياد ظئتعمةن
ة    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ذخارع ظةبذظالعي ام ب دذظعم االت”: ت قعلع أز اهللا  “ظةسس ةن س  دئض

عنع آأرس      ة ماختعش دعنعث صةرعشتعلةرض ث بةن ا، اهللا نع عدعن بولس يظ   . تعدذعتةرعص ذ، رةبع ةر رازعم ظةبذجةظف
 “ظةسساالت ”: باشقعالر . ظعبنع ظةنةستعن ظةبذظالعيةنعث مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع          

 ظعككع سأزنعث ظارعسعدا  بذ. ةرعصعدعن بولسا رةهمةتنع آأرسعتعدذ، دئدع  دئضةن سأز غالعب ؤة بىيىك اهللا ت      
  . لعق يوق دةص قارعلعدذزعت

ا ؤة مةغصعرةت               “ظةسساالت”ظةمما،    دئضةن سأز صةرعشتعلةر تةرعصعدعن بولسا، ظعنسانالر ظىحىن دذظ
دذ   عدة آئلع ش مةنعس ةص قعلع ةن   . تةل داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت أت : ب نع آ ذرغان ؤة ظةرش ىرىص ت

ان    ذنعثغا ظعم دذ، ظ دع ظئيتع دذ، هةم بعه ظئيتع ارعغا تةس تعلةر صةرؤةردعض عدعكع صةرعش نعث حأرعس ظةرش
دذ    عرةت تعلةي ة مةغص دذ، مأمعنلةرض دذ . (ظئيتع ذالر ظئيتع ارعمعز«) ظ ث ؤة  ! صةرؤةردعض ئنعث رةهمعتع س

ا ؤة        ة قعلغانالرغ دذ، تةؤب ة ظالع أز ظعحعض عنع ظ ة نةرس ث هةمم ة   ظعلمع ذثغا ظةضةشكةنلةرض ئنعث يول س
عرةت قعلغعن، ظذالرنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن ا! صةرؤةردعضارعمعز. مةغص ذالرنعث ظات ذالرنع، ظ  -سةن ظ

ة   ذالرغا ؤةدة قعلغان مةثضىلىك جةننةتك انالرنع ظ دعن ياخشع بولغ دعن، ظةؤالدلعرع دعن، ظاياللعرع بوؤعلعرع
سةن ظذالرنع   ! صةرؤةردعضارعمعز . هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعسةن       آعرضىزضعن، سةن هةقعقةتةن غالعبسةن،     

يامان ظعشالردعن ساقلعغعن، سةن آعمنع يامان ظعشالردعن ساقاليدعكةنسةن، شىبهعسعزآع، بذ آىندة سةن            
  . ))2»ظذنعثغا رةهمةت قعلغان بولعسةن، بذ حوث بةختتذر

 حعقعرعش ظىحىن)  هعدايةتكةيةنع ضذمراهلعقتعن(اهللا سعلةرنع قاراثغذلذقتعن نذرغا يةنع اهللا 
نعث سعلةرضة بولغان رةهمعتع، سلةرنع صةرعشتعلةرضة ماختعشع، صةرعشتعلةرنعث سعلةرضة مةغصعرةت              ظأزع

 سةؤةبع بعلةن سعلةرنع بعلعمسعزلعك ؤة ضذمراهلعق قاراثغذلذقعدعن هعدايةت ؤة ظعشةنح               عتةلةص قعلعش  
  . نذرعغا حعقعرعدذ

ة ا        اهللا مأمعنلةرض ة ـ  دذني دذرظاخعرةتت ايعتع مئهرعبان ةنع ناه ةرنع اهللا  ي ادا مأمعنل دذني
ة      اآع بعدظةتك ذفرعغا ي ة آ اليدذ ؤة مأمعنلةرض ة باش ةن هةقعقةتك ص بعلةلمعض ادانلعق قعلع قعالر ن باش

ةلكع     حاقعرعدعغانالر ؤة ظذالرغا ظةضةشكةن صةسكةشلةر ظئزعص آةتكةن ؤة بذرذلذص آةتكةن             يولنع ظةمةس، ب
عتعدذ  ع آأرس وغرا يولن دذ  . ت ةت قعلع ذالرغا مةرهةم ا اهللا ظ ة بولس ةم . ظاخعرةتت تعن ظ دذحوث خةؤص  .عن قعلع

ة ظئرعشكةنلعكع   ذالرنعث جةننةتك ذلغانلعقعنع  ؤة صةرعشتعلعرعنع ظ تعن قذت ةؤة دوزاخ دعكع خذش خ ر هةققع
  . هرع ـ شةصقعتع ظىحىندذربذ صةقةت اهللا نعث مأمعنلةرضة بولغان مئ. بعلةن قارشع ظئلعشقا بذيرذيدذ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
اتتع   أتىص آئتعؤات دعن ظ ذرغان يول اال ت ك ب ر آعحع ةن بع اهابعلعرع بعل ألىك س ر ب االم بع . ظةلةيهعسس

دئضعنعحة يىضىرىص   !  ظوغلذم  ظوغلذم، :ذصظادةملةرنع آأرضةن ظانا بالعسعنعث دةسسعلعص آئتعشعدعن قورق          
دع دع  ؤة آةل ا ظئلعؤال ع قولعغ ة ظوغلعن ةر.  بارغعنعح ةيغةمبعرع : ظادةمل ث ص ع اهللا نع ع  ! ظ ال ظوغلعن ذ ظاي ب

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر153ــــ  ـ152سىرة بةقةرة ) 1(
 .  ـ ظايةتكعحة9 ـــــ 7سىرة غافعر ) 2(
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ة        لعمايدذ ـ ه ا تاش عز ظوتق دع! هةرض دع ؤة    . دئ كة ظىندع ةس سأزلةش ذالرنع ص االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  . »ةسةمكع، هئح ظادةم ظأزعنعث سأيىملىك ظادعمعنع ظوتقا تاشلعمايدذياق، اهللا بعلةن ق«: مذنداق دئدع

داق         ذنعث مذن ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ع ظأم ةرنعث خةلعصعس ذخارع مأمعنل ام ب ظعم
دذ ةت قعلع أز  : دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ظايالنعث ظ دعن بع ا حىشكةنلةر ظعحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظولجعغ ص

أز     «: ظذنع باغرعغا باسقانلعقعنع ؤة ظذنع ظئمعتعؤاتقانلعقعنع آأرىص  بالعسعنع ظئلعص،    النع ظ سعلةر بذ ظاي
عن اليدذ بالعس ا تاش علةر؟ع ظوتق دع»  دةص ظويالمس ز. دئ ذ     : بع ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن اق، اهللا نع ي

دذق ادعردذر، دئ لعققا ق ا تاشلعماس عنع ظوتق االم. )1(بالعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث «: ص ةن اهللا نع امع بعل ن
ذ          ان مئهرعبانلعقعدعنم عغا قعلغ أز بالعس ث ظ ذ ظايالنع ة ب ذم بةندعلعرعض ةمكع، اهللا حوق ةك قةس  ب

  . دئدع» مئهرعباندذر
 االم دعغان س عدعن يوللعنع ذالرغا اهللا تةرعص دة ظ ان آىن ذالقات بولغ ا م ذالر اهللا غ ة(ظ ) سعلةرض

بذ هةقتة غالعب ؤة بىيىك اهللا . ذالرغا ساالم بئرعدذ يةنع اهللا ظ)دئضةن سأزدعن ظعبارةت(ظامانلعق بولسذن 
  . )2(ساالم دئيعلعدذ) ظذالرغا(مئهرعبان صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن : مذنداق دئضةن
ةتادة  ة    ق ذلغان مةن أزدة تذت ةتتعن آ ذ ظاي دة ب دع  هةققع داق دئ دا : مذن اخعرةت يذرتع ا ،ظ  اهللا تاظاالغ

ة اهللا تاظاال    . ساالم قعلعدذ  ،صةـ بةزعسعضة ظامانلعق تعل   مذالقات بولغان آىندة ظذالرنعث بةزعسع          بذ هةقت
ةتتعكع دذظاسع: مذنداق دئضةن ذالرنعث جةنن ز «: ظ اد قعلعمع اك دةص ظئتعق ع رةببعمعز، بعز سئنع ص » ظ

ة    ارةت، ظذالرنعث جةننةتت دعغان ساالمع ) بعرعضة  -بعر(دئيعشتعن ظعب ان («: بئرع ةهلع دوزاخ حئكعؤاتق ظ
ازابتعن ةن  ) ظ ان بولغايس ذم (ظام االمذ ظةلةيك ةنع ظةسس عنعث   » )ي ذالرنعث دذظاس ذر، ظ دئيعشتعن ظعبارةتت
  . ))3دئيعشتعن ظعبارةتتذر» !جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر«: ظاخعرع
 ات تةييارلعدع ةنع جةننةتنع ؤة جةننةتتعكع آأز آأرىص باق           اهللا ظذالرغا ظئسعل مذآاص معغان،   ي

ةرنع، آعيعم ـ                  ةر ظعنساننعث دعلعغا آئحعص باقعمعغان، يئمةك ـ ظعحمةآل اثالص باقمعغان نئمةتل قذالق ظ
  . لةرنع تةييارلعدعع تذرالغذ جايالرنع، ظايالالرنع تىرلىك لةززةتلةرنع ؤة حعرايلعق مةنزعر،آئحةآلةرنع

 * * * * * * *  
 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9 $# !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # [ Åe³t6ãΒ uρ #XƒÉ‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·ŠÏã# yŠuρ ’ n< Î) «!$# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ % [`# u Å  uρ # [ÏΨ –Β 

∩⊆∉∪ ÎÅe³ o0uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ¨β r'Î/ Μ çλm; z ÏiΒ «! $# Wξ ôÒsù #[ Î7 x. ∩⊆∠∪ Ÿω uρ ÆìÏÜ è? zƒÍ Ï≈ s3ø9$# tÉ)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# uρ ÷í yŠuρ öΝßγ1 sŒr& 

ö≅ 2uθ s? uρ ’ n?tã «! $# 4 4’ s∀ x.uρ «! $$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊆∇∪   

شارةتحع، ظاضاهالندذرغذحع، اهللا نعث ظعزنع بعلةن ئسئنع بعز هةقعقةتةن ضذؤاهحع، ب! ظع صةيغةمبةر
راق قعلعص ظةؤةتتذق )  ظعبادعتعضةـبعر لعكعضة، تاظةت (ظذنعث  . 46 ـ  45دةؤةت قعلغذحع ؤة نذرلذق حع

آاصعرالرغا  .47ةر بةرضعنمأمعنلةرضة ظذالرنعث اهللا نعث بىيىك ظئهسانعغا ظئرعشعدعغانلعقعدعن خذش خةؤ
اهللا غا ( آىلصةتلعرعضة صةرؤا قعلمعغعن  ـظازار) ساثا قعلغان(ؤة مذناصعقالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ظذالرنعث 

  . 48تةؤةآكىل قعلغانالرغا يئتةرلعكتذر) ظذنعثغا(، اهللا )تةؤةآكىل قعلغعن

                                                 
 .  ـ نومذرلذق هةدعسعدعن ظئلعندع2754بذ هةدعس سةهعه مذسلعمنعث ) 1(
 .  ـ ظايةت58سىرة ياسعن ) 2(
 .  ـ ظايةت10سىرة يذنذس ) 3(
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  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا 
ام ظة دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةتا ظعبنع يةسارعنعث مذن ةد، ظ دذلاله ظعبنع : هم مةن ظاب

عتعدعن   :ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذما بعلةن آأرىشىص ظذنعثغا     ةؤراتتعكع سىص  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ت
ةتلةر    بولعدذ، اهللا نامع بعلةن قةسةمكع، ظذ هةقعقةتةن قذر: ظذ. ماثا دةص بةرضعن، دئدعم  ةزع سىص ظاندعكع ب

ةندذر   داق سىصةتلةنض ةؤراتتا مذن ةن ت ةيغةمبةر ”: بعل ع ص ذؤاهحع  ! ظ ةن ض ز هةقعقةت ئنع بع ارةتحع،  ب،س ئش
ةيغةمبعرعم، سئنع               ظاضاهالندذرغذحع، ساؤاتسعز  الرنع ساقلعغذحع قعلعص ظةؤةتتذق، سةن مئنعث بةندةم، ص

اتتعق ق      ال، ق ةن قوص دعم، س ذحع دةص ظاتع ةؤةآكىل قعلغ ثعص         ، بولت ص مئ ذرذث قعلع ازارالردا ؤاراث ـ ح
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ( ظذ  .سةن آعحعك بالعدةك ظادةم ظةمةس    ، بعلعمسعز ،يىرىيدعغان ةنع ص يامانلعقنع  ) ي

 ظئزعص اهللا تاظاال  . يامانلعق بعلةن قايتذرمايدذ، لئكعن ظةصذ قعلعدذ، آةحىرعدذ ؤة ظذنعثدعن ظأتىص آئتعدذ        
ةتنع  ةن معلل ذآةتك ةن ظ ذالر نعث بعل المعغعحة، ظ ا س وغرا يولغ ذر ”: ت اله يوقت ئح ظع قا ه ن باش  “اهللا دع

 قذالقالرنع ؤة غاصعل دعلالرنع ظاحمعغعحة ظذنع هةرضعز      ثدئمعضىحة، آةلعمة تةؤهعد بعلةن آور آأزلةرنع، صا      
دذ  ةبزع روه قعلماي دع“ق دا            .  دئ عر بابلعرع ئتعم ؤة تةصس ئلعم ـ س نع ظ ذ هةدعس ذخارع ب ام ب ةت ظعم  رعؤاي

  . قعلغان
ةيغةمبةرلعرعدعن      : ؤةهب ظعبنع مذنةببةه مذنداق دةيدذ   ةؤالدعنعث ص اهللا تاظاال هةقعقةتةن ظعسراظعل ظ

دع    ي قعل داق ؤةهع ة مذن ر صةيغةمبةرض دعغان بع ةظيا دئيعلع ةؤم : ش ةن ق دة  س ةؤالدع ظعحع راظعل ظ عث ظعس
أزلة  ظورنذ ارقعلعق س ث ظ ئنعث تعلع ع س ةن ؤةهيعن ذرغعن، م دعن ت ذممع  . يمةنث ر ظ ذممعالردعن بع ةن ظ م

ةن  ةيغةمبةر ظةؤةتعم دعغان          . ص ثعص يىرىي ص مئ ذرذث قعلع ازارالردا ؤاراث ـ ح ول ؤة ب اتتعق ق ال، ق ذ قوص  ،ظ
ادةم ظةمةس   ،بعلعمسعز  اغ      .  آعحعك بالعدةك ظ ذ قذمذش ظىستعدة ماثسا، يئنعك ماثغانلعقتعن ظاي ظةضةر ظ

دذ ذ حعراقنعث . تاؤذشع ظاثالنماي ةر ظ دعن ظأتسةظةض دذ،يئنع أحىص قالماي راق ظ .  سعلعق ماثغانلعقتعن حع
ا        . قةبعه سأزنع قعلمايدذ    ةرنع، ص  قذالقالرنع ؤة غاصعل دعلالرنع ظاحعمةن، ظذنعثغا      ثظذنعث بعلةن آور آأزل

. هةرقانداق ضىزةل ظعش ظىحىن مذؤةصصةقعيةت ظاتا قعلعمةن، هةر قانداق ظئسعل ظةخالقنع ظذنعثغا بئرعمةن              
ذ  ةن ظ ةتلعك،              م أزعنع هئكم ةقؤادار، س ةلبعنع ت علعق، ق ذظارعنع ياخش عق، ش ر ـ بئس ةزعنع ظئغع نعث معج

ةرعظعتعنع      دعغان، ش علعققا بذيرذي دعغان ؤة ياخش ذ قعلع ةخالقعنع ظةص ادار، ظ تحعل ؤة ؤاص ةبعظعتعنع راس ت
ةت ارعخعنع ظادال ةت ت ة ،هةقعق معنع ظةهم الم ؤة ظعس ع ظعس ةت، دعنعن ةآحعلعكعنع هعداي ةن يئت . د قعلعم

علةرنع( ةن     ) آعش ةننع بعلدىرعم ةن، بعلمعض ةت قعلعم ذمراهلعقتعن هعداي ةن ض ذنعث بعل قا علع يوق،ظ ش
ةيتعمةن،     ازدعن آأص ةتنع ظ ةن، جاماظ اننع تونعتعم ةن، تونعمعغ ا راؤاجالندذرعم ةنلةرنع قايت يىزلةنض

ة  ذللذقتعن بئيعتعم تىرعمةن يوقس رعقحعلعكتعن بعرلةش ع .ن، تةص ةن ص ذنعث بعل ةن         ظ ذص آةتك عرقة بول رقة ـ ص
تىرعمةن   ةرنع بعرلةش ةن ظادةمل ئحعلعص آةتك ع ؤة ح ل دعلالرن ةر خع ةرنع ه ةن . ظىممةتل ذنعث بعل ظ

ةن   ةتتعن قذتذلدذرعم ةتنع هاالآ ر جاماظ انال . ظعنسانالردعن حوث بع ع ظعنس ذنعث ظىممعتعن ةظةتع ظ رنعث مةنص
اد قعلغان،    بعر ؤة  ، ظذالر اهللا نع    حعقعرعلغان ظةث ياخشع ظىممةت قعلعمةن       ظىحىن ظوتتذرعغا  ار دةص ظئتعق ب

ظذنعثغا ظعشةنضةن، ظعبادةتلعرعدة ظعخالس قعلغان ؤة صةيغةمبةرلعرعم ظئلعص آةلضةن نةرسعلةرنع تةستعق        
عدذ    انلعقتعن توس ذيرذص يام علعققا ب دا ياخش ان هال ة   . قعلغ لعرعدا، يئنعح حعتلةردة ظولتذرذش ذالر مةس ظ

ةن دا، ظأرىلض بعهنع ياتقانلعرع ذالرغا تةس دا ظ ذرغان حاغلعرع دة ت انانع، ،لعرعدة ؤة مةنزعللعرع  هةمدذس
دا ماثا ناماز ظوق      . تةآبعرنع ؤة آةلعمة تةؤهعدنع ظعلهام قعلعمةن      يدذ،  ذظذالر ظأرة تذرغان ؤة ظولتذرغان هال

ذن                  ةص ؤة قوش ةص ـ س دا س ةص ق      ـ اهللا يولع ع تةل ث رازعلعقعمن دذ، مئنع اد قعلع ذص جعه ذن بول ص  قوش علع
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دذ     ثعص حعقع ىن مئ ش ظىح دعن دةؤةت قعلع دذ              . يذرتلعرع ذتلعرعنع يذيع ول ـ ص ع ؤة ق . )1(يىزلعرعن
احاقلعر دذعظعشتانلعرعنع ص ة آعيع ان قعلعشتذر  . نعث يئرعمعغعح ذربانلعقع ق ذالرنعث ق اآع  (ظ وي ي ةنع ق ي

دذ  ايؤان بوغذزالي االل ه ابلعرم). باشقا ه ةددةس آعت دذ نععذق دا بعلع ةن( دعللعرع ا ي ةرعمنع يادق ذرظان آ ع ق
دذ دذ         ). بعلع ةك قعلع ةن ظةمض ىح بعل تةك آ دىزدة يولؤاس دذ، آىن ةن ظأتكىزع ادةت بعل ع ظعب ذنعث  . آئحعن ظ

عدعكعلةردعن تحعلالرنع،    ،ظاظعلعس دعغانالرنع، راس تا ظالدعراي ش قعلعش ع ظع دعن ياخش  ظةؤالدلعرع
ةن  ةرنع حعقعرعم ذؤاهحعالرنع ؤة ياخشع ظادةمل ذنعث ظىممعت. ض ة باشاليدعغان،  ظ يعن هةقق ع ظذنعثدعن آئ عن
ةن ىزعدعغان قعلعم ةت يىرض ةن ظادال ةق بعل ةن . ه ب قعلعم انالرنع غالع اردةم قعلغ ذالرغا ي اؤاز . ظ ذالرغا ظ ظ

اآع ظذالرغا قارشع      .قوشقانالرغا يار يألةآتة بولعمةن     يامان ظاقعؤةتنع بولسا ظذالرغا قارشع تذرعدعغانالرغا ي
ظذالرنع  . رذنغانالرغا بئرعمةن نةرسعنع تارتعؤئلعشقا ظذ    ظذالرنعث قول ظعلكعدعكع بعرةر      حعققانالرغا ؤة ياآع  

دعغان،      علعققا بذيرذي دعغان، ياخش كة حاقعرع ارع تةرةص ص، صةرؤةردعض لعق قعلع ة ؤارعس صةيغةمبعرعض
دعغان   از ظوقذي عدعغان، نام انلعقتعن توس ع   ،يام دعغان آعش ا قعلع ة ؤاص دعغان ؤة ظةهدعض ات بئرع لةردعن  زاآ

ا  . ظذالرنعث دةسلعؤعدعكع آعشعلةر بعلةن باشلعغان ياخشعلعقنع ظذالر بعلةن ظاخعرالشتذرعمةن        . قعلعمةن مان
  .  مةن ظذلذغ صةزل ظعضعسعمةن. ظذنع خالعغان آعشعضة بئرعمةن،بذ اهللا نعث صةزلعدذرآع

ذؤاهحع ار ؤة ب ض وق دةص اهللا تاظاالنعث ب ةنع اهللا دعن باشقا هئح ظعاله ي ضة ؤة قعيامةت ععرلعك ي
دذ    ةنلعك بولع ىحع دئض ذؤاهلعق بةرض ةن ض ةللعرع بعل ذالرنعث ظةم انالرغا ظ ع ظعنس ة  . آىن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

دذ داق دةي ةن ؤة   : مذن ذؤاهحعنع آةلتىرض ر ض ةتتعن بع ر ظىمم ةر بع ز ه ةد(بع ع مذهةمم ذالرغا !) ظ ئنع ب س
ذناهك   ( عزالرغا ؤة ض دعكع ظعمانس ث ظعحع ةنع ظىممعتع زدا    )ارالرغاي ةن حئغعمع ص آةلتىرض ذؤاهحع قعلع ض

آعشعلةرضة  ) يةنع سعلةرنع ظعسالمغا هعدايةت قعلغاندةك (شذنعثدةك  ))2ظذالرنعث هالع قانداق بولعدذ؟  
ة( ةنكع ظىممةتلةرض ةنع ظأتك ع ) ي اهعت بولذش ة ش ةيغةمبةرنعث سعلةرض ىن ؤة ص ذثالر ظىح اهعت بولذش ش

  . ))3ظىحىن
 ندذرغذحعبئشارةتحع، ظاضاهال                 ،ةنع مأمعنلةرضة تولذق ساؤاب بعلةن خذش بئشارةت بةرضىحع  ي

اهالندذرغذحعدذر   ازابتعن ظاض اتتعق ظ عرالرنع ق ذنعث . آاص ةن ظ ع بعل ث ظعزن ةت (اهللا نع ة، تاظ بعرلعكعض
ة  ذحع) ظعبادعتعض ىن، دةؤةت قعلغ ذيرذغانلعقع ظىح قا ب ئنع دةؤةت قعلعش ارعثنعث س ةنع صةرؤةردعض  ي
انالر ذحع ظعنس ة حاقعرغ ةت ظعبادعتعض ارعنعث تاظ ذالرنعث صةرؤةردعض راقنع ظ ذق حع ص ؤة نذرل  قعلع
سةن ظئلعص آةلضةن هةقعقةت آىنضة ظوخشاش يورذق    . ظاشكارعدذرـ يةنع سئنعث ظعشعث ظوحذق  . ظةؤةتتذق
  .  صةقةت هةق بعلةن قارشعالشقذحعالرال تانعدذدعنظذنعث. ؤة روشةن
لعرعضة صةؤرا ةتظازار آىلةص) ساثا قعلغان(رغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ظذالرنعث آاصعرالرغا ؤة مذناصعقال

ان سأزلعرعضة قذالق سالمعغعن               قعلمعغعن ةنع ظذالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن، ظذالرنعث دةؤاتق ذالرنعث .  ي ظ
ةتكعن،  ضذناهعنع آةحىرىؤ، يةنع ظذالرنع آةحىرضعن آىلصةتلعرعضة صةرؤا قعلمعغعنـظازار ) ساثا قعلغان(

ايعدذر          عظذالرنعث هةربعر ظعش   شذثا ظذلذغ   .  اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذ، بذ هةقعقةتةن ظذالر ظىحىن آذص
دذ  داق دةي ىك اهللا مذن ن (: ؤة بىي ةؤةآكىل قعلغع ا ت ذنعثغا(، اهللا )اهللا غ ا ) ظ ةؤةآكىل قعلغانالرغ ت

  . يئتةرلعكتذر
* * * * * * *  

                                                 
 . بذنعثدعن تاهارةت آأزدة تذتذلعدذ) 1(
 .  ـ ظايةت41سىرة نعسا ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع143بةقةرة سىرة ) 3(
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ذرذن سعلةر مأمعن ظايالالرنع ظالساثالر، ظاندعن ظذالرغا ! ظع مأمعنلةر  يئقعنحعلعق قعلعشتعن ب

 توال نةرسة ـظذالرنع قويذؤةتسةثالر، بذ حاغدا ظذالر سعلةر ظىحىن ظعددةت تىتماسلعقع آئرةك، ظذالرغا ظاز 
  . 49بئرعثالر، ظذالرنع حعرايلعقحة قويذص بئرعثالر

 ا ظازيئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن قويذؤئتعلضةن ظايالنعث ظعددةت تذتمايدعغانلعقع ؤة ظذنعثغ
   توال نةرسة بئرعشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدا ـ

ذن      ارقعلعق خوت اه قعلعش ظ رع نعك ةهكامالردعن بع ار، شذ ظ ةهكامالر ب ذن ظ دة نذرغ ةت آةرعم ذ ظاي ب
ظايةتتة يةنة ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذنع قويذص بئرعشكة رذخسةت      . ظئلعش هأآىمعدذر 

  . قعلغانلعقنعث هأآمع بار
الالرنع أمعن ظاي دذ م أزدة تذتذلع حعلعك آ ة آأص ذ ظايةتت أمعن  .  ب دة م اهتعكع هأآىم حىنكع، نعك

ال ظارعسعدا               ابتعن بولغان ظاي ة ظألعماالر بعرلعكك  هةممة  صةرق يوق ظعكةنلعكعضة    ظايال بعلةن ظةهلع آعت
ةلع ظعبنع هىسةين    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، سةظعد ظعبنع مذسةييعب، هةسةنبةسرع       . آةلضةن ، ظ

ةن      ةت بعل ذ ظاي ةت ب ر جاماظ دعن بع ةلةص ظألعمالعرع دعن ؤة س يعن   تاالقزةينذلظابع اهتعن آئ ةقةت نعك ث ص نع
سعلةر مأمعن ظايالالرنع ظالساثالر، ظاندعن : حىنكع، اهللا مذنداق دةيدذ. بولعدعغانلعقعغا دةلعل آأرسةتتع

 يةنع اهللا بذ ظايةتتة تاالقنع نعكاهتعن آئيعن قويذؤةتسةثالرظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع 
دع ان قعل ذرذن . باي ةت تاالقعنعث نعكاهتعن ب ذ ظاي مةيدعغانلعقعنع شذثا ب دعغانلعقع ؤة حىش  دذرذس بولماي
  . آأرسعتعدذ

دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم، ظعبن ع ظةبذهات : ظعبن
ةر ضةر بعر ظادةم مةن ظةمرعمضة ظالعدعغان هةرقانداق خوتذن تاالقتذر دئسة، اهللا تاظاالنعث          ظة ! ظع مأمعنل

 سعلةر مأمعن ظايالالرنع ظالساثالر، ظاندعن ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن ظذالرنع قويذؤةتسةثالر
  . دئضةنلعكع ظىحىن هئحقانداق تاالق يىز بةرمةيدذ

غالعب  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    يةنة  نع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث     ظعب ،ظةبذهاتةم
ذالرغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن : ؤة بىيىك اهللا هةقعقةتةن   دعن ظ الالرنع ظالساثالر، ظان سعلةر مأمعن ظاي

ة تاالق نعكاهتعن آئيعن باي       .  دئدعبذرذن ظذالرنع قويذؤةتسةثالر  بذ  . ان قعلعندع قارعمامسةن، بذ ظايةتت
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ذظةيب بوؤعس ع ش ةمرع ظعبن ة ظ هةقت

ذداؤذد،    بذ هةدعسنع   . ظةؤالدع ظىحىن ظذ ظعضة بواللمعغان نةرسعدة تاالق بولمايدذ      ظادةم«: قعلعدذ ظعمام ظةب
  . تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان

ةيغةمبةر     ش ذماالردعن ص ذ ظةنه ةخرة رةزعيةلاله ع م ؤةرة ظعبن ةلع ؤة معس ة، ظ ع ماج ذنداقال ظعبن
  . »نعكاهتعن ظعلضعرع تاالق بولمايدذ«: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

بذ حاغدا ظذالر سعلةر ظىحىن ظعددةت تذتماسلعقع آئرةك آةلضةن  بذ ظألعماالر ظارعسعدا بعرلعككة
 تاالق قعلعنسا، ظذنعث ظئرع ظىحىن ظعددةت    يئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذنظايال آعشع ظئرع بعلةن   . ظعشتذر

ازا   . ظذ آعمنع خالعسا، دةرهالال بئرعص ياتلعق بوالاليدذ     . تذتذشع آئرةك ظةمةس   بذ هأآىمدعن صةقةت ظئرع ق
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ع بعلةن بعر تأشةآتة بولمعسعمذ ظذ ظئرع        قعلعص آةتكةن ظايال مذستةسنا، ظايال قازا قعلعص آةتكةن ظئر        
  . لعدذرعبذمذ هةم ظألعماالر بعردةك بعرلعككة آةلضةن مةس.  آىن ظعددةت تذتعدذ10ظىحىن تأت ظاي 

ظذالرغا ظاز ـ توال نةرسة بئرعثالر، ظذالرنع حعرايلعقحة قويذص بئرعثالر بذ ظايةتتعكع  ظاز ـ توال 
أزدعن بةلض  ةن س رعثالر دئض ة بئ ةهنةرس ةن م تعن ظاممعباص علةنض ع بئرعش ةنعنع رعنعث يئرعمعن راق م

عتعدذ ا     . آأرس ةن بولس ةهرع تةيعنلةنمعض ةر م اآع ظةض ع ،ي ة بئ   ي خذسذس داردا نةرس علعك معق نع رعش  بةلض
عتعدذ ةهرعنعث يئرعم . آأرس ةن م اال بةلضعلةنض رعش هةقق عاهللا تاظ ع بئ دذعن داق دةي علةر  : دة مذن ةر س ظةض

ق   ذالرغا يئقعنحعلع اثالر،        ظ االق قعلس يعن ت دعن آئ ةيعنلعنعص بولغان ةهرع ت عرع ؤة م تعن ظعلض قعلعش
  . ))1تةيعنلةنضةن مةهرعنعث يئرعمعنع بئرعثالر

دذ        ا    : غالعب ؤة بىيىك اهللا تةيعنلةنمعضةن مةهرع هةققعدة مذنداق دةي ظةضةر سعلةر ظاياللعرعثالرغ
ةنع نعكاهعثالرغا ظالغان    (رنع تاالق قعلساثالر   يئقعنحعلعق قعلماي ياآع مةهرع تةيعنلةنمةي تذرذص ظذال    ي

اآع مةهرعنع مذظةييةنلةشتىرمعضةن شاراظعتتا    ةردة بولمعغان ي ةن بعر ي ال بعل ة هئح ضذناه )ظاي ، سعلةرض
داردا صذل ـ مال      (لئكعن ظذنعثغا مأظتة . بولمايدذ بئرعشعثالر آئرةك، ظذالرغا نةرسة     ) يةنع بةلضعلعك معق

أز    اي ظ رعثالر، ب ع         بئ ذ ياخش ذن، ب ة بةرس دة بويعح ا قاظع ا يارعش أز هالعغ ذ ظ ا، آةمبةغةلم ا يارعش هالعغ
دذر   لعك مةجبذرعيتع كة تئضعش ةرنعث ظأتةش ةظعد     ))2ظادةمل ةظد ؤة ظةبذس ع س ةهل ظعبن ذخارع، س ام ب  ظعم

ث قعزع   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شةراهلعنع   : رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
دع  ة ظال ةنع ظةمرعض ع     . ظذمةيم ىن قولعن ش ظىح ق قعلع ذنعثغا يئقعنحعلع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ة ض   ذنعؤعدع، ظذمةيم دع  وس دةك آأرىن ذنع ياقتذرمعغان ذ    . يا ب االم ظةب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل ش
ة آعيعمنع آعيضىزىص  ذلغان ظعككع دان اختعدعن توق اق ص ة ظ ةييارالص،ظذسةيدنع ظذمةيمةض  ، نةرسعلعرعنع ت

  .يولغا سئلعؤئتعشنع بذيرذدع
ة       داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ذ تةله ع ظةب ةلع ظعبن ةت ظ نلعكعنع رعؤاي

 ظذنعثغا  ،قعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن قويذؤئتعلضةن ظايالنعث مةهرع تةيعنلةنضةن بولسا             ظةضةر يئ : قعلعدذ
ةهرعنعث يئر دذتةيعنلةنضةن م ذنعث مةهرع ت. عمع بئرعلع ةر ظ اي ظةض ذنعثغا ب أز ةينعلةنمعضةن بولسا، ظ  ظ

دارد   ا بذ حعر  .  صذل ـ مال بئرعدذ    اهالعغا يارعشا، آةمبةغةلمذ ظأز هالعغا يارعشا بةلضعلعك معق يلعقحة  امان
  .قويذص بئرعش دئمةآتذر

 * * * * * * *  
 $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9$# !$̄Ρ Î) $ sΨù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_ üρø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠs?# u  ∅èδ u‘θã_ é& $tΒ uρ ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$£ϑ ÏΒ u !$ sùr& 

ª! $# y7 ø‹ n= tã ÏN$sΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$sΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$sΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ sΨ t/uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz  ÉL≈ ©9 $# tβö y_$ yδ y7 yètΒ Zο r& zö∆ $#uρ 

ºπ sΨÏΒ ÷σ –Β βÎ) ôM t7 yδ uρ $pκ |¦ ø tΡ Äc É<¨Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r&  É< ¨Ζ9$# βr& $ uη ys Å3Ζ tFó¡o„ Zπ|Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% 
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اللعرعثنع، اهللا ساثا غةنعمةت قعلعص ! ظع صةيغةمبةر   ساثا بعز سةن مةهرعلعرعنع بةرضةن ظاي
بةرضةن، ظةسعر حىشكةن ظايالالردعن ظأزةث مالعك بولغانالرنع هاالل قعلدذق، ظاتاثنعث ظةر قئرعندعشع 

عث قعزلعرعنع ؤة هةمشعرة قئرعندعشعنعث قعزلعرعنع،ظاناثنعث ظةر قئرعندعشع ؤة هةمشعرة قئرعندعشعن
ة هعجرةت قعلدع ). ساثا هاالل قعلدذق ( ةن بعرلعكت أزعنع . بذالر سةن بعل ذن ظ ر مأمعن خوت ةر بع ظةض

ظئلعشعنع خالعسا، بذنع مأمعنلةرضة ظةمةس، ) مةهرعسعز(صةيغةمبةرضة بةخش قعلسا، صةيغةمبةر ظذنع 
اثعال  ذز س دذق (يالغ االل قعل أرعلعرع توغ )ه اللعرع ؤة ح ذالرنعث ظاي ان ، ظ ث حعقارغ ذق بعزنع رذل

سئنع ظاالهعدعلعكلةرضة ظعضة (بةلضعلعمعلعرعمعز بعزضة مةلذمدذر، ساثا هةرةج بولذص قالماسلعقع ظىحىن 
  .50، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر)قعلدذق

   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هاالل قعلعنغان ظايالالرنعث بايانع توغرعسعدا
ةد ظةلةيهعسساالمغا خعتاب قعلعص     ةيغةمبعرع مذهةمم ة ص ذ ظايةتت  مةهرعلعرعنع بةرضةن ،اهللا تاظاال ب

ظذنعث ظاياللعرعنعث مةهرع ظون ظعككع يئرعم       . ظاياللعرعنع ظذنعثغا هاالل قعلعص بةرضةنلعكعنع ظئيتعدذ      
ذص هةممعسع  ظذؤ ة بول دعن  آىمىش تةث500قعي ذنعث ظاياللعرع ارةت، ظ عدعن ظعب ةض ةفعية ؤة ، ظذممذهةبب  س

نادذر ة مذستةس ةيغةمبةر   . جذؤةيرعيي ع ص اه نةجاش ة صادعش ذ هةبعبةض زع ظذمم ذفياننعث قع ذ س ظةب
دا   االمنعث نامع ةردع  400ظةلةيهعسس ةهرع ب ذن م ال ظالت ةيغةمبةر   .  تعل ةفعيةنع ص زع س ةييعنعث قع هذب

دع  عدعن تاللعؤال ولجعلعرع ظارعس ةر ظ االم خةيب دعن . ظةلةيهعسس ازاد  ظان ذنع ظ دع ؤة ظ ازاد قعل ذنع ظ ظ
ةردع      ص ب ةهرع قعلع ذنعث م ةققعنع ظ انلعق ه زع     . قعلغ نعث قع عدعن هارعس تةلقعية قةبعلعس ذنداقال مذس ش

ةيغةم      ذلعنع ص كةن ص ىن صىتىش ع ظىح ازاد بولذش ذؤةيرعينعث ظ ةنعث خو ج االم جذؤةرعي ايعنع بةر ظةلةيهعسس ج
 ظاياللعرعدعن هةممعسعدعن   اهللا ظذ . نع ظةمرعضة ظالدع    ذسابعس ظعبنع قةيس ظعبنع شاماسقا ظأتةص بئرعص ظ       

  .رازع بولسذن
 اهللا ساثا غةنعمةت قعلعص بةرضةن، ظةسعر حىشكةن ظايالالردعن ظأزةث مالعك بولغانالرنع هاالل
دذق ةد ظةلةيهعسساالم قعل ع مذهةمم ةنع ظ االل  ! ي دةآنع اهللا ساثا ه ةتتعن ساثا نئسعص بولغان دئ غةنعم

ةرد ص ب ةفع. عقعلع االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص ان ظع ة بولغ ة ظعض ةن جذؤةيرعييةض ةر . ية بعل ذ ه ظ
ظذ بةنع نةزعر قةبعلعسعدعن سةمظذننعث قعزع رةيهانغا ؤة   .  ظأز ظةمرعضة ظالدع ،لعسعنع ظازاد قعلعص  عظعكك

دع   ان ظع ة بولغ ا ظعض ة قئتعغ ع ظعبراهعمنعث ظانعسع مارعي ةردعن .ظوغل ةر ظعككعلعسع دئدةآل دع ه ذ .  ظع ظ
ذن  عدعن اهللا رازع بولس عنعث ! ظعككعس عرة قئرعندعش ع ؤة هةمش ةر قئرعندعش ث ظ ظاتاثنع

مانا  )ساثا هاالل قعلدذق(قعزلعرعنع،ظاناثنعث ظةر قئرعندعشع ؤة هةمشعرة قئرعندعشعنعث قعزلعرعنع 
ذ ظ ذر  وب ذثلذق ؤة نورماللعقت عدعكع تةثص ولحعللعق ظارعس ةن س ق بعل ار. ثحعللع ةن الراناس ذل بعل  ، ظوغ

ةؤالدقا     ة ظ ذغقانحعلعق يةتت عدعكع ت ث ظارعس ةقعزعنع عرعنعث   يةتس عنعث ؤة هةمعش رع ظاآعس ذالرنعث بع ، ظ
ادة شةرتلعرعنع          . قعزع بعلةن ظأيلعنةتتع   بذ صاك ؤة مذآةممةل شةرعظةت آئلعص ناساراالرنعث هةددعدعن زعي

الص ذزذص تاش عرة قئرعند ،ب ع ؤة هةمش ةر قئرعندعش ث ظ دع   ظاتعنع االل قعل نع ه ع ظئلعش عنعث قعزعن . عش
ع ظئل     عرعنعث قعزعن ا ؤة هةمش ذدعيالرنعث ظاآ ذنداقال يةه دع    عش ارام قعل لعرعنع ه ار قعلمعش تةك ناح  .ش

  .  ظعنتايعن قةبعه ؤة رةسؤالعقتذرعيةهذدعيالرنعث بذ قعلمعش
مبةرضة بةخش ظةضةر بعر مأمعن خوتذن ظأزعنع صةيغة. بذالر سةن بعلةن بعرلعكتة هعجرةت قعلدع

هاالل (ظئلعشنع خالعسا، بذنع مأمعنلةرضة ظةمةس، يالغذز ساثعال ) مةهرعسعز(قعلسا، صةيغةمبةر ظذنع 
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أزعنع ساثا بةخش قعلسا، سةن ظذنع مةهرعسعز           !  يةنع ظع صةيغةمبةر   )قعلدذق ظةضةر بذ مأمعن ظايال ظ
  . شةرت ظارقا ـ ظارقعدعن آةلدعبذ ظايةتتة ظعككع. ظةمرعثضة ظئلعشنع خالعساث، بذ ساثا هااللدذر

ةظ  ع س ةهل ظعبن ةد س ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اظعدنعث مذن ةيغةمبةر : د س ص
ئلعص   ذن آ ر خوت عغا بع االمنعث قئش ةيغةمبعرع . ظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع ةن ! ظ ةن م اثا  هةقعقةت أزةمنع س ظ

بعر  . ذن تذرذص قالدع  معضةنلعكتعن ظذ خوتذن ظذذ     بةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جاؤاب  . بةخش قعلدعم دئدع  
ادةم  ةيغةمبعرع  : ظ ا ظئلعص بةرضعن      ! ظع اهللا نعث ص  ،ظةضةر سئنعث ظذ ظايالغا هاجعتعث بولمعسا، ظذنع ماث
دع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ ذن«: ص رةر نةرسةث ظ عدةك بع دع»  بارمذ؟عثغا مةهرع بةرض ادةم. دئ ذ ظ : ظ

تعنعمال ذ ظعش ةقةت ب ث ص ارمئنع دع، ب االم.  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغا «: ص تعنعثنع ظ ةر ظعش ظةض
ةن    عز قالمامس ةن ظعشتانس ةث، س عن   ؟بئرعؤةتس عص آةلض ة تئص رةر نةرس دع»  بع ذ. دئ ة  : ظ رةر نةرس بع

ظذ ظعزدةص   . دئدع » تأمىر ظىزىك بولسعمذ تئصعص آةلضعن   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. تاصالمايمةن، دئدع 
المعدع   باقتع، لئكعن    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا         . هئحنةرسة تاص قذرظاندعن بعرةر نةرسة     «ظاندعن ص
ةن؟ دع» بعلةمس ذ. دئ معنع    : ظ ىرعلةرنعث ظعس دعغان س ةن، دةص بعلع ىرعلةنع بعلعم االنع س االنع، ص ة، ص هةظ

دع ذنعثغا  . دئ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعرعث    «: ص ةن بعلض دعن س اثا قذرظان النع س ذ ظاي ذنعثغا ظ نع ظ
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت         . دئدع» ظأضعتعص قويذشذثنع مةهرع قعلعص ظئلعص بةردعم     

  .قعلدع
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةم، ظاظعشةنعث مذن ذ هات ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا : ظعبنع ظةب ص

  . ظأزعنع بةخش قعلغان خوتذن هةآعمنعث قعزع خةؤلة ظعدع
ام دع  ظعم ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذخارع ظاظعشةنعث مذن االمغا  :  ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م

. ظأزلعرعنع بةخش قعلغان ظايالالرغا آىندةشلعك قعالتتعم ؤة خوتذن آعشعمذ ظأزعنع بةخش قعالمدذ؟ دةيتتعم     
نأؤعتعدعن باشقا (علةن ظاياللعرعثدعن خالعغعنعثنعث نأؤعتعنع ظارقعغا سىرسةث، خالعغعنعث باهللا تاظاال 
ا دذ، ) ؤاقعتت اث بولعؤئرع ةردة بولس ر ي ق(بع ةن ) ؤاقعتلع رع بعل دعن بع ذرغان ظاياللعرعث ايرعلعص ت ظ

ذر ذناه يوقت ئح ض اثا ه اث، س اقحع بولس ةك بولم دا هةمتأش ان حاغ ل قعلغ ةتنع نازع ةن ظاي  دئض
  .نع هئس قعلعؤاتعمةن، دئدعمصةرؤةردعضارعث صةقةت سئنعث خاهعشعث بويعحعال هأآىم قعلعدعغانلعقع

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةم، ظعبن ذ هات ع ظةب ةيغةمبةر : ظبعن ص
ظذنع ظعبنع جةرعرمذ    .  يوق ظعدع  م ظأزعنع ظذنعثغا بةخش قعلغان بعرمذ خوتذن     دةظةلةيهعسساالمنعث ظةمرع 

ذ ان  يذن ةت قعلغ ةيردعن رعؤاي ع بذآ أزعنع  . س ظعبن ةرحة ظ ةنع ض ئلعش    ي ة ظ ذننع ظةمرعض ان خذت ةخش قعلغ ب
أزعنع             ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هاالل ؤة ظذنعثغعال خاس قعلعنغان بولسعمذ، ص

اغلعق       . بةخش قعلغان بعرمذ خوتذننع قوبذل قعلمعدع      حىنكع، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خالعشعغا ب
  . دئضةندةك»يغةمبةر ظذنع مةهرعسعز ظئلعشنع خالعساصة« :خذددع اهللا تاظاال. ظعشتذر
 هاالل قعلدذق (بذنع مأمعنلةرضة ظةمةس، يالغذز ساثعال(         ظعكرعمة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق 
دذ دذ : دةي ذن سةندعن باشقا ظادةمضة هاالل بولماي ةخش قعلغذحع خوت أزعنع ب ةنع ظ ذن . ي رةر خوت ةر بع ظةض

، ظذ ظةر ظذ خوتذنغا بعرةر نةرسعنع مةهرع قعلعص بةرمعضعحة، ظذ خوتذن        بعرةر ظةرضة ظأزعنع بةخش ظةتسة    
يةنع ظةضةر بعر خوتذن بعر ظةرضة   . مذجاهعد، شةظبعي ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع. ظذ ظةرضة هاالل بولمايدذ   

ةهرع ظأزعنع تاصشذرسا، ظذ ظةر قاحان ظذ خوتذن بعلةن بعر تأشةآتة بولسا، ظةرنعث ظىستعضة ظذ خوتذنغا م           
دذ) 1(معسلع يعن . بئرعش ؤاجعب بولع دعن آئ ةخش قعلغان ة ب ر ظةرض أزعنع بع ة ظ ذ ،ؤاشقنعث قعزع بةرؤةظ  ظ

                                                 
 . شذ ظايال بعلةن هةر جةهةتتة تةثتذش ظايالغا قانحعلعك مةهرع بئرعلعدعغان بولسا بذ ظايالغعمذ شذنحعلعك مةهرع بئرعلعدعغانلعقعنع آأرسعتعدذ)1(
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ةيغةمبةر   دا، ص ةن حاغ ذص آةتك ات بول رع ؤاص ذنعث ظئ ذرذن ظ تعن ب ةآتة بولذش ر تأش ةن بع رع بعل ظئ
ذنعثغا مةهرع معس دعظةلةيهعسساالم ظ أآىم قعلغان ظع ةن ه ةيغةمبةر ظةلةي. لع بعل قا ص هعسساالمدعن باش

ألى   رع ظ ذرذن ظئ ر تأشةآتة بولذشتعن ب ةن بع رع بعل ال ظئ ذ ظاي أزعنع بةخش قعلغان ظايالغا ظ ص ظادةمضة ظ
ة       ر تىش ةن بع رع بعل اآع ظئ ة ي ةهرع معس     آةتس عدذ ؤة م ةهرع مذقعملعش ا م عدة  آتة بولس لعنعث بئرعلعش

أآ  ذالرنعث ه تذرب أ   . مع ظوخشاش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمما ص ر    ظ ةن بع ذن بعل ان خوت ةخش قعلغ زعنع ب
دذ      ب بولماي ة ؤاجع ئح نةرس دعن ه ذنعثغا مةهرع ذ، ظ ان تةقدعردعم ةآتة بولغ ذنعثغا  . تأش ع، ظ حىنك

ان    ةت قعلعنغ قا رذخس ذن ظئلعش عز خوت عز ؤة ضذؤاهحعس عز، ؤةلعس ةص  ،مةهرعس زع زةين عنعث قع  جةهش
ة  . رةزعيةلالهذ ظةنهانعث قعسسعسعدعمذ شذنداق بولدع        ة ظةمةس، : تادة اهللا نعث  شذثا ق ذنع مأمعنلةرض ب

اثعال  ذز س دذق (يالغ االل قعل دذ   )ه داق دةي دة مذن ايعتع هةققع ةن ظ ةيغةمبةر  : دئض ذننعث ص رةر خوت بع
  .ظةلةيهعسساالمدعن باشقا بعرةر ظةرضة ظأزعنع ؤةلعسعز ؤة مةهرعسعز بةخش قعلعشعغا بولمايدذ

بعزنعث حعقارغان بةلضعلعمعلعرعمعز بعزضة مةلذمدذرظذالرنعث ظاياللعرع ؤة حأرعلعرع توغرذلذق  
دذ   جةرعراهعد، هةسةن، قةتادة ؤة ظعبنعج ظعبنع آةظب، مذ بةيذظ :  قاتارلعقالر بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي

ان بةل    ذق بعزنعث حعقارغ ةن حةآلعنعشع توغرذل ذن بعل أر خوت أت ه ذالرنعث ت ةنع ظ ة ععلعمضي لعرعمعز بعزض
دذر ذالر.مةلذم ةرت         ظ ذؤاهحعنعث ش ةهرع ؤة ض ع، م ذالرغا ؤةل ذش، ظ ة بول ة ظعض ة حأرعلةرض نعث خالعغعنعح

بذ هأآىملةرنعث هةممعسع ظىممةتكة      . معز عقعلعنعشع توغرذلذق حعقارغان بةلضعلعمعلعرعمعزنعمذ بعز بعل         
دذر دذ      .قارعتعلغان ةت قعل اثعال رذخس نع س ذن ظئلعش عز خوت عز ؤة ضذؤاهحعس عز، مةهرعس ئكعن، ؤةلعس  .ق ل

اثا ؤاجعص   ئح نةرسعنع س دذقظذنعثدعن ه عمعز . قعلمع داق قعلش لعقع  بذن ذص قالماس ةرةج بول اثا ه س
ىن  دذق (ظىح ة قعل ة ظعض ئنع ظاالهعدعلعكلةرض ايعتع )س دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ، اهللا ناه

  . مئهرعباندذر
 * * * * * * *  

 *  Åeö è? tΒ â !$ t±n@ £åκ ÷]ÏΒ ü“ Èθø↔ è? uρ y7 ø‹s9 Î) tΒ â!$ t±n@ ( ÇtΒ uρ |M ø‹ tótG ö/ $# ô £ϑ ÏΒ |M ø9 z•tã Ÿξsù yy$uΖã_ y7 ø‹ n= tã 4 
y7 Ï9 s̈Œ #’ oΤ ôŠr& β r& § s) s? £åκß] ãŠôã r& Ÿωuρ χ u“ øt s† š ÷|Ê ö tƒuρ !$ yϑ Î/ £ßγ tG ÷ s?#u £ßγ =à2 4 ª! $# uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû öΝ ä3Î/θè= è% 4 

tβ% Ÿ2 uρ ª! $# $̧ϑŠ Ï= tã $VϑŠ Ï= xm ∩∈⊇∪   

نأؤعتعدعن باشقا (ياللعرعثدعن خالعغعنعثنعث نأؤعتعنع ظارقعغا سىرسةث، خالعغعنعث بعلةن ظا
ا دذ، ) ؤاقعتت اث بولعؤئرع ةردة بولس ر ي ق(بع ةن ) ؤاقعتلع رع بعل دعن بع ذرغان ظاياللعرعث ايرعلعص ت ظ

ذر،  ذناه يوقت ئح ض اثا ه اث، س اقحع بولس ةك بولم ا(هةمتأش عغا، ) مان ال بولذش ذالرنعث خذش ذ ظ  ب
دذر، اهللا  ةث يئقعن عغا ظ عنعث رازع بولذش ذالرنعث هةممعس ة ظ لعقعغا، بةرضةنلعرعثض قايغذرماس

دذر  ىحعدذر، هةلعم ةممعنع بعلض دذ، اهللا ه ص تذرع ع بعلع دعراص (دعلعثالردعكعن قا ظال ةنع جازاالش ي
  .51)آةتمةيدذ

 قعلعش ياآع ظذنع رةت قعلعش صةيغةمبةر قوبذل ظأزعنع بةخش قعلغان خوتذننع
  ظةلةيهعسساالمنعث ظعختعيارلعقعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دذ   ةت قعلع ةنهادعن رعؤاي ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد ظاظعش ام ظةهم ةيغةمبةر: ظعم ذ ص االمغا ظ  ظةلةيهعسس
أزعنع مةهرعسعز خوتذنلذققا      : ظذ .  قعلغان خوتذنالرغا آىندةشلعك قعالتتع    شظأزلعرعنع بةخع  خوتذن آعشع ظ
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ذس قعلمام تعن نذم عتةثلةش ىك اهللا . دذ؟ دةيتت ب ؤة بىي دعن غالع ث ظان دعن خالعغعنعثنع ظاياللعرعث
 بعر يةردة بولساث بولعؤئرعدذ) نأؤعتعدعن باشقا ؤاقعتتا(نأؤعتعنع ظارقعغا سىرسةث، خالعغعنعث بعلةن 

صةرؤةردعضارعث ساثا سئنعث خاهعشعث بويعحة هأآىم     : دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع، شذنعث بعلةن ظاظعشة   
  . قعلعدعغانلعقعنع هئس قعلعؤاتعمةن، دئدع

دا           ان قعلعنعص   بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغانلعقع يذقعرع بذ هةدعس   . ظأتىص آةتتع  باي
دذر      دعغانلعقعغا دةلعل أزدة تذتذلع ة آ داق مةن ةتتعن مذن دعكع ظاي ان    : يذقعرع ةخش قعلغ اثا ب أزلعرعنع س ظ

ةنع ظذالردعن          ظايالالردعن خالعغعنعثنع ظارقعغا س    ىرسةث، خالعغعنعث بعلةن بعر يةردة بولساث بولعؤئرعدذ ي
اث  ذل قعلس العغعنعثنع قوب دذ ،خ اث بولعؤئرع العغعنعثنع رةت قعلس ة   . خ دا يةن ان خوتذن ةن رةت قعلغ  س

 ظذنعث بعلةن   ،سئنعث ظعختعيارعث بار، ظذنع رةت قعلغاندعن آئيعن ظةضةر خالعساث، ظذنع قايتذرذص آئلعص   
دذ      . دة بولساث بولعؤئرعدذ    بعر يةر  ذرغان ظاياللعرعثدعن ) ؤاقعتلعق (: شذثا اهللا مذنداق دةي ايرعلعص ت ظ

  .بعرع بعلةن هةمتأشةك بولماقحع بولساث، ساثا هئح ضذناه يوقتذر
دذ   داق دةي الر مذن قا تةصسعرشذناس ة     : باش ذلغان مةن أزدة تىت أزعدعن آ دعكع س ث تأؤةن ةلكع اهللا نع ب

نأؤعتعدعن باشقا (عن خالعغعنعثنعث نأؤعتعنع ظارقعغا سىرسةث، خالعغعنعث بعلةن ظاياللعرعثد: بذدذر
ا دذ ) ؤاقعتت اث بولعؤئرع ةردة بولس ر ي أؤ  بع ذالرنعث ن دعن ظ ةنع ظاياللعرعث دذرذص،  تعنع ظةمةعي دعن قال ل

أؤ   أؤ   ،تعنع ظعلضعرع سىرىص    عخالعغعنعثنعث ن ةن ، خالعغعنعث بعل  ثتعنع ظارقعغا سىرسة  ع خالعغعنعثنعث ن
  .قتذرقويساث ساثا هئح ضذناه يو خالعغعنعث بعلةن بعر تأشةآتة بولماي تاشالص ،بولذص بعر تأشةآتة

لةم ؤة      ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن زع، ظاب ذ رع ةتادة، ظةب ةن، ق د، هةس اس، مذجاهع ع ظابب ظعبن
دذ    ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي ذنداق دئض قعالرنعثمذ مذش ةيغةمب  . باش ذق ص ذنداق تذرذقل االم ش ةر ظةلةيهعسس

ع  أؤعتعنع تةقسعم قعالتت افعظع مةزهعب . ظاياللعرعنعث ن ىن ش ة  شذنعث ظىح ر جاماظ قعالردعن بع دعن ؤة باش ع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤاجعب ظةمةس  :ناسالر شذعقهعف أؤةتنع تةقسعم قعلعش ص الالر ظارعسعدعكع ن  ظاي

  .ل ـ ظعسصات قعلعص آأرسةتتعظعدع دئضةن يةآىننع حعقاردع ؤة بذ ظايةت آةرعمنع دةلع
ظاياللعرعثدعن خالعغعنعثنعث : ظعمام بذخارع، ظاظعشةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           

بعر يةردة بولساث بولعؤئرعدذ، ) نأؤعتعدعن باشقا ؤاقعتتا(نأؤعتعنع ظارقعغا سىرسةث، خالعغعنعث بعلةن 
بعلةن هةمتأشةك بولماقحع بولساث، ساثا هئح ضذناه ظايرعلعص تذرغان ظاياللعرعثدعن بعرع ) ؤاقعتلعق(

ذر ر       يوقت زدعن بع ع بع ر آىن االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص دعن آئ ل بولغان ةت نازع ذ ظاي ةن ب  دئض
نئمة دئدعثعز؟   : مةن ظذ خوتذنغا   . ظذنعث نأؤعتعنع ظارقعغا سىرىش ظىحىن ظعزنع سورعغان ظعدع   دعن  خوتذن
دعم ذن . دئ ذ خوت ع اهللا ن: ظ ةيغةمبعرع ظ ث ص ةر ظ!ع ا  ع ظةض دة بولس ارلعق مئنعث ة   ،ختعي ئح ظادةمض ئنع ه  س

ةتتعن       .ظأتىنىص بئرعشنع خالعمايمةن دئدعم، دئدع      ظاظعشةدعن رعؤايةت قعلعنغان بذ هةدعس يذقعرعدعكع ظاي
عدا( الالر ظارعس عتعدذ ) ظاي دعغانلعقعنع آأرس أزدة تذتذلع لعكع آ ب ظةمةس عماتعنعث ؤاجع أؤةت تةقس . ن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةخش قعلغان     ، بولساعةنعث دةسلةصتعكع هةدعس ظاظعش  بذ ظايةتنعث ظأزلعرعنع ص
انلعقعنع آأرسعتعدذ  دة نازعل بولغ الالر هةققع ةيغةمبةر  . ظاي أزلعرعنع ص ةت ظ ذ ظاي ةرعر ب قا ظعبنع ج شذثالش

أزعنع ظةلةيهعسساالمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساظ الالرنع ؤة ص ةخش قعلغان ظاي الالرنع ب دعكع ظاي المنعث ظةمرع
ظايالالرنعث ظارعسعدا ظةضةر خالعسا نأؤةت تةقسعم قعلعش، خالعمعسا تةقسعم           . ظومذمةن ظأز ظعحعضة ظالعدذ   

ظعبنع جةرعرنعث بذ آأز قارشع   . قعلماسلعق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأز ظعختعيارعدذر دةص آأرسةتتع 
  . ا يذقعرعقع هةدعسلةرنعث مةزمذنعمذ بعرلعشعدذياخشع ؤة آىحلىك قاراشتذر، بذ قاراشت
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)بذ ظذالرنعث خذشال بولذشعغا، قايغذرماسلعقعغا، بةرضةنلعرعثضة ظذالرنعث هةممعسعنعث ) مانا
يةنع ظةضةر ظذالر نأؤةت تةقسعماتعدا اهللا ضذناهعثنع آةحىرؤةتكةنلعكعنعن   رازع بولذشعغا ظةث يئقعندذر 

عم  أؤةت تةقس اث ن ئنعث خالعس دعغانلعقعثنعس عم قعلماي اث تةقس ص، خالعمعس عنع ،قعلع ذنعث قايسعس  ظ
قعلساث ساثا هئح ضذناه بولمايدعغانلعقعنع، ظاندعن شذنداق تذرذقلذق سئنعث ؤاجعب بولغانلعقع ظىحىن                 
ذ قعلغانلعرعث   أؤةت بةلضعلةص بةرضةنلعكعثنع بعلسة، ب ذالر ظارعسعدا ن ةن ظ أز ظعختعيارعث بعل ظةمةس، ظ

ذال ةن ظ دذ  بعل دع، دةص بعلع ع قعل ئنع ياخش دا س دذ، بذنعث ال بولع علةص  . ر خذش أؤةت بةلض ذالرغا ن ظ
عث ةتلعك         دعنبئرعش دة ظادال ذالر ظعحع عث، ظ اص قعلعش ذالرغا ظعنس ذث، ظ اراؤةر بولذش عدا ب ذالر ظارعس  ظ

  .بولذشذثدعن ظعبارةت ظذالرغا قعلغان ياخشعلعقعثنع بعلعص يئتعدذ
تذرعدذاهللا دعلعثالردعكعنع بعلعص  بةزعسعضة مايعل ،يةنع ظةرلةرنعث ظايالالرنعث بةزعسعنع قويذص 

دذ    ص تذرع دعغانلعقعنع اهللا بعلع اقالنغعلع بولماي ايعللعقتعن س ذ م عنع، ب ذص آئتعش ام  . بول ة ظعم ذ هةقت ب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةد، ظاظعش ث  : ظةهم االم ظاياللعرعنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

بذ مئنعث مةن ظعضة     ! ظع اهللا «:  ظاندعن مذنداق دةيتتع  .التتعقسعم قعالتتع ؤة ظادعل بوعدا نأؤةت تة ظارعس
ةت       ا ماالم عدة ماث ان نةرس ة بواللمعغ ةن ظعض ان، م ة بولغ ةن ظعض انلعرعم، س عدة قعلغ ان نةرس بولغ

. الرمذ رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع، ظةبذ داؤذد، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعق      » قعلمعغعن
االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ داؤذد ص ا    «: ظةب عدة ماث ان نةرس ة بواللمعغ ةن ظعض ان، م ة بولغ ةن ظعض س

ن دئضةن  للعقع ظىحىن ماثا ماالمةت قعلمعغع       آأثلىمنعث مايع   ، آئيعن نعدئضةن سأزع » ماالمةت قعلمعغعن 
ةت قعلدع ادة رعؤاي اال اهللا . سأزنع زعي دذاشذثا اهللا تاظ ع بعلعص تذرع  دئضةن ظايةتكة هللا دعلعثالردعكعن

دع   داق دئ ال مذن ىحعدذر : ظذالص ةممعنع بعلض ىحعدذر      اهللا ه عرالرنع بعلض ة س ع هةمم ةنع دعلالردعك  ي
 دذر دذ (هةلعم دعراص آةتمةي قا ظال ةنع جازاالش عرةت    )ي ذناهالرنع مةغص دذ، ض ة آأيىنع ةنع بةندعلةرض  ي

  . قعلعدذ
 * * * * * * *  

 ω ‘≅ Ït s† y7 s9 â !$ |¡ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷è t/ Iω uρ βr& tΑ £‰ t7 s? £ ÎκÍ5 ôÏΒ 8l üρø— r& öθ s9uρ y7 t7 yfôã r& £åκ ß] ó¡ãm ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ 

y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# 4‘n= tã Èe≅ ä. & ó x« $ Y7ŠÏ% §‘ ∩∈⊄∪  
ذن ظالساث،ساثا ها ) ظعلكعثدعكع ظاياللعرعثدعن باشقا ! ظع صةيغةمبةر ( دذ، يةنة خوت الل بولماي

لةش  ذالرنع يةثضىش ذ، ظ ةن تةقدعردعم ئنع ظةجةبلةندىرض الع س ث جام قا ظايالالرنع االل (باش اثا ه س
أزعتعص ). بولمايدذ ة نةرسعنع آ ةر بذنعثدعن مذستةسنا، اهللا هةمم ةقةت سئنعث ظعلكعثدعكع حأرعل ص

  .52تذرغذحعدذر
ختعيار قعلغانلعقع ع ظةلةيهعسساالمنعصةيغةمبةر ظنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع

  ظىحىن ظذالرغا بئرعلضةن مذآاصات توغرعسعدا 
ارةت                  ةتادة، ظعبنع زةيدة، ظعبنع جةرعر ؤة باشقعالردعن ظعب بعر  ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، زةههاك، ق

ا  ة ظألعم دع قانح داق دئ اتالش    : الر مذن اللعرعنع مذآاص االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ذ ظاي ىن، ب ظىح
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دةك، ص ة ظئيتعلغان دعكع مةزآذر ظايةتت ةنع يذقعرع ذالرنع ظعي دا،  ظ ا قويغان ختعيارغ

ة ذنعث ص االنع، ظ ذالرنعث اهللا تاظ ع ظعظ اخعرةت يىرتعن ار قعلعغايغةمبعرعنع ؤة ظ دعنختعي ارةت نلعقع  ظعب
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ى     دىرىش ظىح انلعقعنع بعل لعرعدعن رازع بولغ ع ظعش ذالرنعث ياخش ان ظ ل بولغ ةيغةمبةر  . ن نازع ذالر ص ظ
ذالر   عظةلةيهعسساالمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظ ىن، اهللا ص اتع ظىح ذالرنعث مذآاص دع، ظ ار قعلعؤع ختعي
دع ةنال حةآلع ةن   . بعل ذنع ظةجةصلةندىرض الع ظ قا ظايالالرنعث جام اآع باش ذن ظئلعشنع ي قا خوت ذالردعن باش ظ

نع   ذالرنع يةثضىشلةش ذ، ظ دع  تةقدعردعم ارام قعل ذنعثغا ه دعن   .  ظ ا بذنعث ةر بولس ةر ؤة دئدةآل حأرعل
ظاندعن آئيعن   . ظذالرغا يئقعنحعلعق قعلسا ياآع ظذالرنع ظالماشتذرسا ظذنعثغا ضذناه بولمايدذ            . مذستةسنا

ا    ذن ظالس قا خوت ذنعثغا باش اال ظ دعغانل ،اهللا تاظ ذناه بولماي أآع    ض ةتنعث ه ذ ظاي دىرىص، ب منع عقعنع بعل
دعن  ذن ظئلعشقا رذخسةت قعلدع ظةمةل ذنعثغا باشقا خوت دذردع ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . قال ئكعن، ص ل

  .لعشع ظىحىن شذنعثدعن آئيعن ظذ باشقا خوتذن ظالمعدعئظأز ظاياللعرعغا قعلغان ياخشعلعقع بولذص ق
ةد ام ظةهم دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةي:  ظاظعش غةمبةر ص

دع       االل قعل نع ه الالرنع ظئلعش قا ظاي ذنعثغا باش اال ظ ذرذن اهللا تاظ تعن ب ازا قعلعش االم ق ذ . ظةلةيهعسس ب
  .هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان

ة ) ظعلكعثدعكع ظاياللعرعثدعن باشقا ! ظع صةيغةمبةر (: باشقا تةصسعرشذناسالر مذنداق دئدع    يةن
اثا ذن ظالساث،س دذ خوت االل بولماي ةتنع   ه ذ ظاي ةن ب ان   ث مةنعسع،دئض رعص ظالغ ةهرعلعرعنع بئ ةن م  س

ةر ؤة            ةر قئرعندعشع ؤة هةمشعرعسعنعث، ظاناثنعث ظ ةر، ظاتاثنعث ظ ظاياللعرعث سئنعث ظعلكعثدعكع حأرعل
ص        االل قعلع اثا ه ز س ارلعق بع ال قات ان ظاي ةخش قعلغ أزعنع ب رع ؤة ظ عنعث قعزلع عرة قئرعندعش هةمش

بذ ظذبةي   .  ظايالالرنع ظالساث، ساثا هاالل بولمايدذ، دئضةنلعك بولعدذ           باشقاتلةص بةرضةن ظايالالردعن    سىصة
  .ظعبنع آةظب، مذجاهعد ؤة باشقعالردعن رعؤايةت قعلعنغان

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : ظعمام تعرمعزع، ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ص
ذن ظالساث،ساثا هاالل ) ظعلكعثدعكع ظاياللعرعثدعن باشقا ! ظع صةيغةمبةر (اهللا تاظاال نعث     ة خوت يةن

ساثا هاالل (بولمايدذ، باشقا ظايالالرنعث جامالع سئنع ظةجةبلةندىرضةن تةقدعردعمذ، ظذالرنع يةثضىشلةش 
دذ نا ). بولماي ةر بذنعثدعن مذستةس دعكع حأرعل ئنعث ظعلكعث ةقةت س ةن هعج ص ايعتع بعل رةت  دئضةن ظ

اهللا مأمعن  . ئلعشتعن توسذلدع قتعكع ظايالالرنع خوتذنلذققا ظشقا هةر خعل ظعر قعلغان مأمعن ظايالالردعن با   
دع      قعز االل قعل ذنعثغا ه ذننع ظ أمعن خوت ان م ةخعش قعلغ ة ب أزعنع صةيغةمبةرض ع، ظ دعن  . الرن الم دعنع ظعس

النع ظئلعشنع هارام قعلدع     دعن : اهللا مذنداق دئدع ظاندعن . باشقا هةر قانداق دعندعكع ظاي آعمكع ظعمان
ةن  ةن  (يئنعؤالعدعك ار قعلعدعك ةهكاملعرعنع ظعنك ةرعظةت ظ اآع ش ةمعلع )ي ذنعث ظ اؤابع (، ظ ث س ا ) نع يوقق

   .))1حعقعرعلعدذ
ع   ةت   ظعبن ذ ظاي ةرعر ب االمنعث       ،ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الالرنع ؤة ص ع ظاي ان تىردعك ا ظئلعنغ  تعلغ

ا ظذنعث ظة   .ن ظأز ظعحعضة ظالعدذ، دةص آأرسةتتع     ظةمرعدعكع ظايالالرنع ظومذمة   الالر    شذ ؤاقعتت مرعدعكع ظاي
دع  ذز ظع تذر   بعظ. توقق ىك قاراش ذ قارعشع آىحل ةرعرنعث ب ع ج تعدة   . ن ةت ظىس ذ ظاي ث ب ةلةص ظألعمالعرعنع س

  .  مذمكعنبولغان بولذشعنذرغذن قاراشلعرع 
ساثا هاالل (عمذ، ظذالرنع يةثضىشلةش باشقا ظايالالرنعث جامالع سئنع ظةجةبلةندىرضةن تةقدعرد
دذ ةن    )بولماي ذص بةرض ع قوي دعن بعرعن ةر ظاياللعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظةض ة ص ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ذ ذن     ،تةقدعردعم ر خوت قا بع ذننع باش ذ خوت ذن ظئلعشتعن، ظ ادة خوت ان ظاياللعرعنعث ظىستعضة زعي ار بولغ  ب
  . صةقةت ظعلكعدعكع حأرعلةرال بذنعثدعن مذستةسنا. بعلةن ظالماشتذرذشتعن توستع

 * * * * * * *  
                                                 

 . ظايةتنعث بعر قعسمع-5دة  سىرة ماظع)1(
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ةر  ع مأمعنل ثالردعال ! ظ ان ؤاقتع ا حاقعرعلغ ةقةت تاماقق ةثالر، ص ة آعرم ةيغةمبةرنعث ظأيلعرعض ص
ئكعن ) باشقا ؤاقعتتا رذخسةت بعلةن آعرضةندة (آعرعثالر،  تاماقنعث صعشعشعنع آىتىص ظولتذرماثالر، ل

اقتع  ثالر، تام اص آئتع يعن تارق يعن حاقعرعلغاندعال آعرعثالر يذ، تاماق يةص بولغاندعن آئ اراث ) ن آئ ص
صةيغةمبةرنع رةنجعتعدذ، ) يةنع تاماقتعن آئيعن صاراث سئلعشعص ظولتذرذش(سئلعشعص ظولتذرماثالر، بذ 

دذ، ) نع ظئيتعش (سعلةردعن خعجعل بولعدذ، اهللا هةق ) بذنع ظئيتعشقا (صةيغةمبةر  تعن خعجعل بولماي
 بولساثالر، صةردة ظارقعسعدعن سوراص )ظالماقحع(سعلةر صةيغةمبةرنعث ظاياللعرعدعن بعر نةرسة سوراص 

ظئلعثالر، مذنداق قعلعش سعلةرنعث دعللعرعثالرنعمذ، ظذالرنعث دعللعرعنعمذ ظةث صاك تذتعدذ، سعلةرنعث 
رةسذلذلال نع رةنجعتعص قويذشذثالر دذرذس ظةمةس، رةسذلذلال دعن آئيعن ظذنعث ظاياللعرعنع ظئلعشعثالرمذ 

ئلعش (عش مةثضى دذرذس ظةمةس، بذنداق قعل  اللعرعنع ظ ذنعث ظاي ) يةنع رةسذلذلال نع رةنجعتعش ؤة ظ
ا . 53ضذناهتذر هةقعقةتةن اهللا نعث دةرضاهعدا حوث  ثالردا (بعرةر نةرسعنع ظاشكارعلعساثالرمذ، ي ) دعلع

  .54، حىنكع، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر)اهللا هامان بعلعدذ(يوشذرساثالرمذ 
  أيلعرعضة آعرعشنعث قاظعدة ـ يوسذنلعرع ؤة هعجابلعنعشقا بذيرذش توغرعسعدا صةيغةمبةرنعث ظ

اب   ةت هعج ذ ظاي ةردعلةش (ب أزعنع ص ةنع ظ دذ ) ي ايعتع دةص ظاتعلع ةرعظةت  . ظ ةر ؤة ش دا هأآىمل ظذنعث
ار            ذنلعرع ب دة ـ يوس ةت. قاظع ذ ظاي أزع   ،ب ان س ذنعث قعلغ ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن  ظأم

بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث            . نعث بعرعدذر لةر حىشكةن ظايةت  مذؤاصعقلعشعص
دذ ةت قعلع ىح ظعشتا مذؤاصعقلعشعص  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ىك صةرؤةردعضارعمغا ظ ةن غالعب ؤة بىي م

دعم ع اهللا: قال ةن ظ ع، م ةيغةمبعرعبعرعنحعس ث ص انما!  نع اه قعلغ ع نامازض امع ظعبراهعمن اثكةن ق  بولس
دعم اال. دئ دعن اهللا تاظ ة(: ظان ثالر  ) آعشعلةرض اه قعلع ع نامازض امع ظعبراهعمن از  (ماق ةردة نام ةنع شذ ي ي

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع)1()ظوقذثالر دئدذق
ةن  ع، م ةيغةمبعرع :ظعككعنحعس ث ص ع اهللا نع ذ،   !  ظ ةن ياخشع ظادةمم ا هةقعقةت ث يئنعغ ظاياللعرعثنع

ذ  ان ظادةمم ةن، آعرعديام اث عك ذالرنع هعجابالندذرس دعم، ظ ل     .  دئ ايعتعنع نازع اب ظ ةن اهللا هعج ذنعث بعل ش
اللعرع ظذنعثغا آىندةشلعك قعلعشقا بعرلعشعؤالغان              . قعلدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاي ظىحعنحعسع ص

ذالرغا   ةن ظ دا، م ذثالرغ     : حاغ علةرنعث ظورن ارع س ة، صةرؤةردعض علةرنع قويذؤةتس ذ س ةر ظ علةردعن ظةض ا، س
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، ظاندعن بذ سأزىمضة ظوخشاش ظايةت     دئدعم) )1ياخشع حوآانالرنع ؤة قعزالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن      
دع  ل بول ةرنعث        . نازع دة ظأم عرلعرع هةققع ع ظةس ةدرع جئث دة ب ر رعؤايعتع ة بع لعمنعث يةن ام مذس ظعم

صعقلعشعص ظايةت    مذؤاضة نعث صعكرعصعكعرعضة مذؤاصعق ظايةت نازعل بولغانلعقع تعلغا ظئلعنغان، بذ ظأمةر         
  .نحع ظعشتذرنازعل بولغان تأتع

: ظأمةر ظعبنع خةتتاب   : ظعمام بذخارع، ظةنةس ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
ةيغةمبعرع ث ص ع اهللا نع ةرنعث   ! ظ دذ، مأمعنل ذ آعرع ان ظادةمم ذ، يام ع ظادةمم ا ياخش ئنعث يئنعثغ س

انعلعرعنع  ةنع ظا(ظ اللعرعثنعي دع   ) ي اث، دئ ذيرذغان بولس قا ب اب   . هعجابلعنعش ةن اهللا هعج ذنعث بعل ش
  .ظايعتعنع نازعل قعلدع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ذخارع، ظةن ام ب : ظعم
ةرنع        دا، ظادةمل ةن حاغ ة ظأيلةنض زع زةينةبك عنعث قع االم جةهعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اقعردع ص ا ح .  تاماقق

ةتتع  كة حىشىص آ ذالر ضةص يعن ظ اقتعن آئ دعن تذرذشقا تةمشعلعؤئدع . تام ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظورنع . ص
ذرذؤةردع ذالر ظولت ذردع. ظ دعن ت االم ظورنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنع آأرض دعن . ب دعن تذرغان ذ ظورنع ظ

تعص قئلعشتع    دعن تذرذشذص آئ ذ ظورنع يعن ظادةملةرم دعرلعماي   ل. آئ ادةم مع ةر ظ ىح نةص ذالردعن ظ ئكعن، ظ
ة ظولتذرغانكةن           . ظولتذرعؤةردع . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سعرتنع ظايلعنعص ظاندعن ظأيضة آةلسة، ظذالر يةن

تعص قئلعشتع   دعن تذرذشذص آئ ذالر ظورذنلعرع يعن ظ دعن آئ ر مةهةل االمنعث  . بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص م
مةنمذ ظأيضة   .  ظأيعضة آعرعص آةتتع   ،ظذ آئلعص  . ث آةتكةنلعكعنع خةؤةر قعلدعم   يئنعغا آئلعص ظادةملةرنع  

ةردعنع حىشىرعؤةتتع، ظاندعن    ،ظذ آعرعصال بولذصال مئنعث آعرعشعمنع توسذص     . آعرعش ظىحىن بعللة باردعم     ص
ةقةت ! ظع مأمعنلةر : اهللا تاظاال بذ ظايةتنع نازعل قعلدع      ا صةيغةمبةرنعث ظأيلعرعضة آعرمةثالر، ص  تاماقق

تاماقنعث صعشعشعنع آىتىص ) باشقا ؤاقعتتا رذخسةت بعلةن آعرضةندة(حاقعرعلغان ؤاقتعثالردعال آعرعثالر، 
اص آئتعثالر  يعن تارق دعن آئ ةص بولغان بذ   ظولتذرماثالر، لئكعن حاقعرعلغاندعال آعرعثالر يذ، تاماق ي

  .ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان هةدعسنع
ام ب   دذ       ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع مالعكنع ةس ظعبن ةيغةمبةر  : ذخارع، ظةن ص

ةردع   عتعنع ب ةن ضأش زعياص ان بعل زع زةينةبكة ظأيلةنضةندة ن ا . ظةلةيهعسساالم جةهعشعنعث قع ةن تاماقق م
دعم   ىن ظةؤةتعل اقعرعش ظىح ادةم ح ئلعص  . ظ ةر آ وص ظادةمل ر ت دعن   ،بع ص آةتكةن ذص حعقع ةص بول اقنع ي   تام

يعن ذص حعقعص آئتعشتع   ،آئ ةص بول اق ي ئلعص تام ةر آ وص ظادةمل ر ت ة بع اقعرعص .  يةن ةرنع ح ةن ظادةمل  ،م
دعم    الماي قال ادةم تاص ذ ظ دعغان بعرم اخعرع حاقعرع دعن. ظ ةيغةمبعرع :ظان ث ص ع اهللا نع دعغان !  ظ حاقعرع

دعم  دع، دئ ئحكعم قالمع ذ. ه امعق «: ظ ان ت ؤئتظئشعص قالغ تعخاندعن ظئلع دع» عثالرعثالرنع داس دة . دئ ظأي
دع     عص قال اراث قعلعش ادةم ص ةر ظ ىح نةص ص  . ظ االم حعقع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذ  ،ظان ة رةزعيةلاله  ظاظعش

كذم ؤة رةهمةتذلالهع ؤة      لةيظةساالمذ ظة  ! ظع صةيغةمبةر ظاظعلعسعدعكعلةر  «: ظةنهانعث هذجرعسعغا باردع ؤة   
يئثع  ! سساالم ؤة رةهمةتذلالهع، ظع اهللا نعثصةيغةمبعرع      ؤةظةلةيكة  : ظاظعشة. دعلدةص ساالم قع  » بةرآاتذهذ

ذن  ا قعلس ةت ظات اثا بةرعك ةن؟ اهللا س ث قانداقراقك دع! ظايالع ة . دئ االم هةمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةردع      االم ب ةندةك س االم بةرض ة س ذالرغا ظاظعشةض ايلعنعص ظ ذجرعلعرعنع ظ ث ه ة  . ظاياللعرعنع ذ ظاظعش ظذالرم

ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئنعص آةلسة، ظىح نةصةر ظادةم تئخعحة ظأيدة   . علدعظئيتقاندةك سأزلةنع ق  
ظذ ظاظعشةنعث هذجرعسع تةرةصكة      . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قاتتعق هايالعق ظعدع     . سأزلعشعص ظولتذرذصتذ 

اآع              . قاراص حعقعص آةتتع    باشقا بعرع   ظادةملةرنعث حعقعص آةتكةنلعكعنع ظذنعثغا مةن خةؤةر قعلدعممذ ي
                                                 

 . ظايةتنعث بعر قعسعمع-5سىرة تةهرعم  )1(



  
  
  
  
 

 

 

 61                                                                                                 ـ سىرة ظةهزاب33

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

سعدعن ظأيعنعث   كنعث بذسذغععظذ يئنعص آئلعص بعر صذتعنع ظعش  . خةؤةر قعلدعمذ بذ تازا ظعسعمدة قالماصتذ     
شذنعث بعلةن هعجاص     . ؤةتتعىرذصال صةردعنع ظارعلعقعمعزغا حىشىر     ذظعحعضة ظالدع، يةنة بعر صذتع سعرتتا ت      

  .بذ هةدعسنع نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان. ظايعتع نازعل بولدع
  صةيغةمبةرنعث ظأيلعرعضة آعرمةثالر  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيلعرعضة      ثاهللا مأمعنلةرنع 

دع دة ؤة ظعسالم   . رذخسةتسعز آعرعشنع حةآلع ةت دةؤرع ذالر بذنعثدعن حةآلعنعشتعن ظعلضعرع، جاهعلعي ظ
ع   ة رذخسةتسعز آعرةتت عللعرعدة باشقعالرنعث ظأيعلعرعض كع مةزض ىن  . دةؤرعنعث دةسلةص ةت ظىح ذ ظىمم اهللا ب

. ياخشعلعقنع ظعرادة قعلدع ـ دة، ظذالرنع باشقعالرنعث ظأيلعرعضة رذخسةتسعز آعرمةسلعككة ظةمعر قعلدع         
شذنعث ظىحىن ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان         . ظةنة شذ اهللا تاظاال نعث بذ ظىممةتكة قعلغان ياخشعلعقعدذر          

داق  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذن ةتظع «: دئضةنبعر هةدعستة ص ا آعرعشتعن ق نامةهرةم ظايالالرنعث يئنعغ
  . »ساقلعنعثالر

داق      ان قعلعص مذن ةهؤالالرنع باي دعغان ظ ة آعرعشكة بولع ةيغةمبةرنعث ظأيلعرعض اال ص دعن اهللا تاظ ظان
رعثالر، : دئدع ثالردعال آع ةندة (صةقةت تاماققا حاقعرعلغان ؤاقتع ةن آعرض ا رذخسةت بعل ) باشقا ؤاقعتت
ةتنعث مةنعسع،  : مذجاهعد، قةتادة ؤة باشقعالر  نعث صعشعشعنع آىتىص ظولتذرماثالر تاماق  تاماقنعث  بذظاي

ذرذص     ىص ت ع آىت دعغان ؤاقتعن ةييار بولع عدعغان ؤة ت دة   ،صعش قاندا ألممع ع يئقعنالش عدعغان ؤاقت  صعش
لةيدعغان ظعشتذر  بذ هةقعقةتةن اهللا يامان آأرعدعغان ؤة ظة      . آعرعدعغان مذنداق سةت ظعشنع قعلماثالر         . يعص

لةر ظذنع   . مانا بذ مئهماننعث ظارقعغا آعرعؤئلعشنعث هاراملعقعغا دةلعلدذر      “حاقعرعلمعغان مئهمان  ”ظةرةص
ة مئهمانالرغا ظةضعشعص حاقعرعلمعغان يةرضة بارعدعغان ظادةملةرنع            عيخةت. دةص ظاتايدذ  ب باغدادع بذ هةقت

  .علعرعدعن نذرغذن نةرسعلةرنع تعلغا ظالغانسأآىص بعر آعتاب يازغان، ظذ ظذالرنعث قعلمعش
 ثالر اص آئتع يعن تارق دعن آئ ةص بولغان اق ي ذ، تام رعثالر ي دعال آع ئكعن حاقعرعلغان ام  ل ظعم
، ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت              مذسلعم
ئرعندعشعنع حاقعرعسا، توي بولسذن ياآع باشقا زعياصةت بولسذن، ظذ   ظةضةر سعلةرنعث بعرعثالر ق «: قعلعدذ

  .»حاقعرعلغان يةرضة بئرعشع الزعم
)صاراث سئلعشعص ظولتذرماثالر) تاماقتعن آئيعنظذزذن صاراثغا حىشىص ، يةنع ظأزلعرعنع ظذنتذص 

ةردعن سادعر بولغاندةك ظعشنع قعلماثالر                  ةر ظادةمل ة شذ ظىح نةص رنعث ظذزاق ظولتذرذشع   ظذال . آةتكةن ظةن
  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع رةنجعتتع

اال  دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذ : ب ذرذش (ب عص ظولت اراث سئلعش يعن ص اقتعن آئ ةنع تام  )ي
بةزع تةصسعرشذناسالرنعث  سعلةردعن خعجعل بولعدذ) بذنع ظئيتعشقا(صةيغةمبةرنع رةنجعتعدذ، صةيغةمبةر 

ذ  عحة ب ةتظئيتعش ةظاي داق مةن دذتعن مذن أزدة تذتذلع عز  :  آ ة رذخسةتس ةيغةمبةرنعث ظأيعض علةرنعث ص س
العق بولغانلعقع      . آعرعشعثالر هةقعقةتةن ظذنعثغا ظئغعر آئلعدذ ؤة ظذنع رةنجعتعدذ   اتتعق هاي ئكعن، ظذ ق ل

ن توسذص  تاآع، اهللا تاظاال ظذالرنع ظذنعثدع  . ظىحىن سعلةرنع رذخسةتسعز آعرعشتعن توسذشنع ياقتذرمايتتع 
) نع ظئيتعش (اهللا هةق : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دئدع    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظايةت نازعل قعلدع    

   .يةنع شذثا اهللا سعلةرنع رذخسةتسعز آعرعشتعن توستع ؤة حةآلعدع تعن خعجعل بولمايدذ
 صةردة ظارقعسعدعن بولساثالر،) ظالماقحع(سعلةر صةيغةمبةرنعث ظاياللعرعدعن بعر نةرسة سوراص 

ثالر وراص ظئلع ا آعرعشتعن  س ةيغةمبةرنعث ظاياللعرعنعث يئنعغ ةنع سعلةرنع ص علةرنع توسقعنعمدةك ي  س
ة  عمةن، ظةض ةن توس تعن تامام ذالرغا قاراش علةررظ رةر  دعن س دعغان بع وراص ظالع ذالردعن س ث ظ  بعرعثالرنع
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ذالرغا قارعماستعن  ذرذص سوراص   ظالماقحع بولغان نةرس ،نةرسعسع بولسا، ظ ةردة ظارقعسعدا ت ةقةت ص عنع ص
  .ظالسذن

صةيغةمبةرنع رةنجعتعشتعن توسذش ظذنعث ظاياللعرعنع مذسذلمانالرنعث ظأز ظةمرعضة 
  نعث هاراملعقعنع بايان قعلعش توغرعسعدا عظئلعش

 ذنعث يعن ظ ن آئ ةس، رةسذلذلال دع تعص قويذشذثالر دذرذس ظةم ع رةنجع علةرنعث رةسذلذلال ن س
يةنع رةسذلذلال نع رةنجعتعش ؤة ظذنعث (عنع ظئلعشعثالرمذ مةثضى دذرذس ظةمةس، بذنداق قعلعش ظاياللعر

 ظعبنع ظةبذ هاتةم، ظعبنع ظابباسنعث  هةقعقةتةن اهللا نعث دةرضاهعدا حوث ضذناهتذر ) ظاياللعرعنع ظئلعش 
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةيغةمبةر ظةل : ب ةت ص ذ ظاي يعن ب االمدعن آئ ةيهعسس

دع         ل بول دة نازع ادةم هةققع ر ظ ان بع ةت قعلغ نع نعي عنع ظئلعش دعن بعرس ذنعث ظاياللعرع ادةم  . ظ ر ظ بع
ذفياندعن ورعدع    : س ةمعدع؟ دةص س ال ظاظعش ان ظاي ةت قعلغ نع نعي ذ ظئلعش ذفيان. ظ ث  : س ذ ظادةمنع ذالر ظ ظ

ذقاتعل ظعبنع هةييان ؤة ظابدذراهمان ظعبنع       م . ظاظعشةنع ظئلعشنع نعيةت قعلغانلعقعنع تعلغا ظالدع، دئدع      
دع     اش دئ ة ظوخش نعث سأزعض ع ظابباس لةممذ ظعبن ع ظةس د ظعبن دذ . زةي داق دةي ذددع مذن ةيغةمبةر : س ص

ا    ةت قعلغ نع نعي ع ظئلعش دعن بعرعن االمنعث ظاياللعرع ع ظذ ظةلةيهعسس ة ظعبن ادةم تةله ذ  ن ظ دة رةزعيةلاله بةي
ةيغةمبةر    . اراملعقعنع ظاضاهالندىرذص ظايةت نازعل قعلدعنةتعجعدة اهللا ظذنعث ه. ظةنهذ ظعدع  شذنعث ظىحىن ص

ارام   عنعث ه قعالرنعث ظئلعش اللعرعنع باش ان ظاي ذل قالغ ذنعث ت يعن ظ دعن آئ ات بولغان االم ؤاص ظةلةيهعسس
دع   ة آةل ردةك بعرلعكك االر بع ة ظألعم اخعرةتتعكع   . ظعكةنلعكعض ا ؤة ظ ةيغةمبةرنعث دذني ذالر ص ع، ظ حىنك

  .بذ هةقتة يذقعرعدا توختالدذق. لعرعدذر ؤة مأمعنلةرنعث ظانعلعرعدذرخوتذن
ةك اهللا   ىك ؤة يىآس ش بىي داق قعلع اللعرعنع (بذن ذنعث ظاي تعش ؤة ظ ع رةنجع ذلذلال ن ةنع رةس ي

ئلعش ذناهتذر ) ظ وث ض اهعدا ح ث دةرض ةن اهللا نع ةيغةمبعرعنع      هةقعقةت ث ص ةن هللا نع ايعتع بعل ةن ظ دئض
اتتعق     . نع ظئلعشنع حوث ضذناه قعلعص بئكعتتع         ععث ظاياللعر رةنجعتعشنع ؤة ظذن   ظذ ضذناهنع قعلغذحعغا ق

داق قعل  دع ؤة ظذن ازابنع ؤةدة قعل ذتتع عظ تعن قورق دع  . ش داق دئ اال مذن دعن اهللا تاظ عنع : ظان رةر نةرس بع
عقةتةن هةممة ، حىنكع، اهللا هةق)اهللا هامان بعلعدذ(يوشذرساثالرمذ ) دعلعثالردا(ظاشكارعلعساثالرمذ، يا 
ىحعدذر  عنع بعلض ةنع دعلنةرس ذن، اهللا     ع ي عي تذتمعس ع مةخص ةلبعثالر نئمعن ذن، ق ع يوشذرمعس ثالر نئمعن

دذر    ص تذرغذحع ذنع بعلع ةن ظ دذ    . هةقعقةت عي قالماي ة مةخص ا هئحنةرس ع، اهللا غ ةرنعث  : حىنك ة آأزل الل
   .))1خعيانعتعنع ؤة دعلالردعكع يوشذرذن نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ

 * * * * * * *  
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ذالرغا  ا (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعغ ةنع ص ةن، ) ي ذللعرع بعل ةن، ظوغ اتعلعرع بعل ظ

قئرعنداشلعرع بعلةن، قئرعنداشلعرعنعث ظوغذللعرع بعلةن، هةمشعرعلعرعنعث ظوغذللعرع بعلةن، مأمعن 
اهللا !) ظاياللعرعظع صةيغةمبةرنعث (ظايالالر بعلةن، قذل، حأرعلعرع بعلةن آأرىشىش هئح ضذناه ظةمةس، 
  .55دعن قورقذثالر، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع آأزعتعص تذرغذحعدذر

                                                 
 . ظايةت19سىرة مأمعن  )1(
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  خوتذن آعشع صةردعلةنمعسعمذ بولعدعغان ظذرذق ـ تذغقانالر توغرعسعدا 
ةر   ات ظةرل الالرنع ي ةك اهللا ظاي ىك ؤة يىآس دابىي ة،   ظالدع ةن بعرض ذيرذش بعل كة ب  صةردعلعنعش

ة ش   نعش ؤاجعب ظةمةسصةردعلع ةردعن ظةن ان قعلدع      ظةرل ظذالرنع اهللا تاظاال سىرة    . ذ ظذرذق ـ تذغقانالرنع باي
دع ةن ظع داق دئض ص مذن ان قعلع ايرعم باي ذ ظ قا(: نذردعم دعن باش قع زعننةتلعرع ةتلعرعنع ) تاش زعنن

ةرلعرعنعث ظوغذللعرعدعن،                ا ظ ا ظوغذللعرعدعن، ي أز   ظةرلعرعدعن، ظاتعلعرعدعن، يا قئيعن ظاتعلعرعدعن، ي ا ظ  ي
داش           ا دعن دعن، ي عرعلعرعنعث ظوغذللعرع ا هةمش دعن، ي لعرعنعث ظوغذللعرع ا قئرعنداش لعرعدعن، ي قئرعنداش

ةر       وق خعزمةتحعل اجع ي ذنالرغا ظئهتعي ا خوت ةردعن، ي تعدعكع حأرعل ول ظاس ا ق الالردعن، ي رع،  (ظاي ةنع قئ ي
وقالر    ةهؤعتع ي عي ش انلعقتعن جعنس دىش بولغ ث  ) دةل ا ظايالالرنع ن، ي دعغان   دع ايلعرعنع ظذقماي ذياتلعق ج  ظ

  .)1(بالعالردعن باشقا آعشعلةرضة آأرسةتمعسذن) يةنع باالغةتكة يةتمعضةن(
ان       ان قعلعنغ علعي باي دعن تةصس دعكع ظايةتتعكع ة يذقعرع ذ ظايةتت ذردعكع ب ىرة ن ةتنعث  . س ذ ظاي ظ

ان قعل    علعي باي دا تةصس أزلةر يذقعرع عؤةتلعك س ة مذناس ذ ظايةتك دعتةصسعرع ؤة ظ ةردة  . عن ذ ي ذنع ب ذثا ظ ش
  .قايتا تةآرارالش هاجةتسعزدذر

ا (ظذالرغا  ظعبنع جةرعر اهللا تاظاالنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعغ ةنع ص اتعلعرع ) ي ظ
بعلةن، ظوغذللعرع بعلةن، قئرعنداشلعرع بعلةن، قئرعنداشلعرعنعث ظوغذللعرع بعلةن، هةمشعرعلعرعنعث 

ذناه ظةمةس ظوغذللعرع بعلةن، مأ   دئضةن  معن ظايالالر بعلةن، قذل، حأرعلعرع بعلةن آأرىشىش هئح ض
ظاتعنعث  : شةظبع بعلةن ظعكرعمةدعن    مةن   نداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،       نعث مذ  داؤذدظايعتع هةققعدة   

ع ؤة  ةر قئرعندعش لعق     ظ ا ظئلعنماس ة تعلغ ذ ظايةتت عنعث ب ةر قئرعندعش ث ظ ة؟ دة عد ظانعنع ةؤةب نئم ص عكع س
دذ : هةربعرع. سورعدعم ةتلةص بئرع ذللعرعغا سىص ةن قعزعنع ظوغ ذ ظعككعسع جعي ظاتعنعث شذثا . حىنكع، ظ

ةر قئرعندعشع ؤة ظانع ع ظئلعؤئتعشنع   ظ ةن قعزعنعث لعحعكعن دا جعي ةر قئرعندعشع ظأزلعرعنعث ظالدع نعث ظ
دذ دةص ةردع ،ياقتذرماي اؤاب ب ةن .  ج الالر بعل أمعن ظاي ث   م ذ ظايالنع ةنع ظ الالردعن   ي أمعن ظاي م

  .صةردعلةنمةسلعكع آأزدة تذتذلعدذ
ةن أرعلعرع بعل ةتحعح ذالرنعث خعزم ةنع ظ دذ،علعر ي أزدة تذتذلع ذللعرع آ ع .  ق ةظعد ظعبن س

ةم رعؤايةت    . بذ ظايةتتعن صةقةت ظايال خعزمةتحعلةرال آأزدة تذتذلعدذ، دئدع       : مذسةييةب ظذنع ظعبنع ظةبذ هات
  .قعلدع
) ةيغةمبةرنعث اللعرعظع ص أزعتعص !) ظاي ة نةرسعنع آ ةن هةمم ذثالر، اهللا هةقعقةت اهللا دعن قورق

دذر  ذثالر  تذرغذحع اش قورق رعثالردا ظوخش ذرغان ؤاقعتلع كارا ت ذز ؤة ظاش ن يالغ ةنع اهللا دع ة .  ي اهللا هةمم
عي    ذنعثغا مةخص ة ظ دذر، هئحنةرس أرىص تذرغذحع عنع آ دذنةرس ىزعتعص.  قالماي لةص  آ ع ظةس ذحع اهللا ن  تذرغ

  . تذرذثالر
 * * * * * * *  

 ¨βÎ) ©!$# …çµ tG x6Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ =|Áãƒ ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u (#θ =|¹ Ïµø‹ n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÏ=ó¡n@ ∩∈∉∪  
دذ، (اهللا هةقعقةتةن صةيغةمبةرضة رةهمةت يولاليدذ  يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا رةهمةت قعلع

مةغصعرةت ) صةيغةمبةرضة(، صةرعشتعلةرمذ هةقعقةتةن )نعنع ظذلذغ قعلعدذ، دةرعجعسعنع ظىستىن قعلعدذشة
ةر  ع مأمعنل دذ، ظ ةص قعلع انلعق ! تةل ثالر ؤة ظام ة دذرذد ظئيتع علةر صةيغةمبةرض ةثالر  س ع، (تعل حىنك

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسعمع-31سىرة نىر ) 1(
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ذمراهلعقتعن  علةرنع ض ذ س دذر، ظ ةققع حوث تىثالردعكع ه علةرنعث ظىس ث س ذلذلال نع ة، رةس  هعدايةتك
  .56)زذلمةتتعن يورذقلذققا حعقارغذحعدذر

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذد ظئيتعشقا بذيرذش توغرعسعدا
دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنعث مذن ذ ظالعي ذخارع، ظةب ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا : ظعم ص

ةيغة       دذرذد ظئيتعش    مبةر ظةلةيهعسساالمنع صةرعشتعلةرضة ماختعشعنع      اهللا تاظاال تةرعصعدعن بولسا، اهللا نعث ص
ا قعلعش      ذنعثغا دذظ ا ظ عدعن بولس تعلةر تةرعص عتعدذ، صةرعش عتعدذعآأرس داق   . نع آأرس اس مذن ع ظابب ظعبن

ا قعلعدذ ؤة ظذنع تةبرعكلةيدذ           : دةيدذ ظعمام بذخارع بذ هةدعسنع ظةبذ ظالعية ؤة          . صةرعشتعلةر ظذنعثغا دذظ
سذفيان سةؤرع ؤة بعر قانحة     : ظعمام تعرمعزع مذنداق دئدع    . ق رعؤايةت قعلغان ظعبنع ظابباستعن مذشذندا 

دع ةت قعلعن داق رعؤاي علةردعن مذن ك آعش عتعدذ : ظعلعملع ةتنع آأرس ا رةهم عدعن بولس ار تةرعص صةرؤةردعض
عتعدذ      نع آأرس ةص قعلعش عرةت تةل ا مةغص عدعن بولس تعلةر تةرعص االمغا دذرذد   .صةرعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

لةر     ظ ةؤاتعر هةدعس ذن مذت دعن نذرغ دة ظذنعث تعش هةققع داق دذرذد ظئي ذنعثغا قان ذيرذش ؤة ظ قا ب ئيتعش
اهللا تاظاال بعزضة   . اهللا خالعسا بعز ظذ هةدعسلةردعن مذناسعص آةلضةنلعرعنع بايان قعلعمعز . رعؤايةت قعلعندع 

  .مةدةتكاردذر
ةجرة     ع ظ ةظب ظعبن عرعدة آ ةتنعث تةصعس ذ ظاي ذخارع ب ام ب ةت  ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا: قعلع ةيغةمبعرع : ص ع اهللا نعث ص ةن  ! ظ انلعق تعلةشنع هةقعقةت ز ساثا ظام بع
ز داق ظئيتعمع ع قان دذق، دذرذدن دع! بعل االم. دئيعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا«: ص ث ! ظ ظعبراهعمنع

دةك، م   ةت يوللعغعنعث ة رةهم ةت    ظاظعلعسعدعكعلةرض ة رةهم ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم ذهةممةدآ
وللعغعن ةن  . ي قا اليعقس ةن، ظذلذغالش كة اليعقس ةن مةدهعيعلةش ةن هةقعقةت ع .س ث ! اهللا ظ ظعبراهعمنع

ة       ظاظعلعسعدعكعلة ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ا قعلغعنعث ةت ظات ة بةرعك رض
ظعمام  . دئدع » قةتةن مةدهعيعلةشكة اليعقسةن، ظذلذغالشقا اليعقسةن دةثالر  بةرعكةت ظاتا قعلغعن، سةن هةقع   

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيالنعث مذن ذ ل ع ظةب ةد، ظعبن ذحراص     : ظةهم ةجرة ظ ع ظ ةظب ظعبن ا آ ماث
ان             نةرسةساثا بعر   : قئلعص مذنداق دئدع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث يئنعمعزغا حعقق   سوغا قعاليمذ؟ ص
ذنعثغا  ز ظ دع، بع ةيغةمبعرع : ظع ع اهللا نعث ص دذق   ! ظ ةن بعل انلعق تعلةشنع هةقعقةت داق ظام اثا قان ز س بع

دذق        ز؟ دئ داق ظئيتعمع ع قان دع دذرذدن ذق، ظةم ذص يةتت اآع تون ذ. ي ع اهللا«: ظ ث ! ظ ظعبراهعمنع
ةدنعث ظاظعلعسعدعكعل     ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ةت يوللعغعنعث ة رةهم ةت  ظاظعلعسعدعكعلةرض ة رةهم ةرض

وللعغعن ةن. ي قا اليعقس ةن ظذلذغالش كة اليعقس ةن مةدهعيعلةش ةن هةقعقةت ث . س ع اهللا ظعبراهعمنع ظ
ة        ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ا قعلغعنعث ةت ظات ة بةرعك ظاظعلعسعدعكعلةرض

  .دئدع» اليعقسةن دةثالربةرعكةت ظاتا قعلغعن، سةن هةقعقةتةن مةدهعيعلةشكة اليعقسةن، ظذلذغالشقا 
ظع  : ظعمام بذخارع، ظةبذ سةظعد خذدرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            

ةيغةمبعرع دذق ! اهللا نعث ص ز؟ دئ داق دذرذد ظئيتعمع انلق تعلةشتذر، ساثا قان ذ ساثا ظام ذ. ب ع اهللا«: ظ ! ظ
ةت يوللعغعنعث  ة رةهم ةت  ظعبراهعمنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة رةهم ةيغةمبعرعث مذهةممةدآ دةث ؤة ص دةك، بةن

ة    ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ا قعلغعنعث ةت ظات ا بةرعك وللعغعن، ظعبراهعمغ ي
الر   ن دةث ا قعلغع ةت ظات دع» بةرعك ةت    . دئ داق رعؤاي اخعرعنع مذن ث ظ ذ دذرذدنع عدعن ب العه، لةيس ذ س ظةب

دع ث ظاظعلعسعد «: قعل ةدنعث       ظعبراهعمنع ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ا قعلغعنعث ةت ظات ة بةرعك عكعلةرض
ظعمام بذخارع يةنة يةزعد ظعبنع هادنعث مذنداق دئضةنلعكعنع        . »ظاظعلعسعدعكعلةرضة بةرعكةت ظاتا قعلغعن   
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دذ  ةت قعلع ع اهللا «: رعؤاي ذنعث     ! ظ ة ؤة ظ دةك، مذهةممةدآ ةت يوللعغعنعث ا رةهم ظعبراهعمغ
ة رة ا  ظاظعلعسعدعكعلةرض ةت ظات ة بةرعك ث ظاظعلعسعدعكعلةرض ا ؤة ظعبراهعمنع وللعغعن، ظعبراهعمغ ةت ي هم

ن     ا قعلغع ةت ظات ة بةرعك ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ نع  . »قعلغعنعث ذ هةدعس ب
  .نةسةظع ؤة ظعبنع ماجةمذ رعؤايةت قعلغان

داق دئضةنلعكعنع   دة ساظعدنعث مذن ذ هىمةي ةد، ظةب ان ظةهم دذظعم ةت قعلع ع اهللا : ساهابعالر: رعؤاي ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ساثا قانداق دذرذد ظئيتعمعز؟ دئدع       ! نعث صةيغةمبعرع  ظعبراهعمنعث  ! ظع اهللا «: ص

ةت     ة رةهم ا ؤة صةرزةنتلعرعض ذنعث ظاياللعرعغ ة، ظ ةت يوللعغعنعثدةك، مذهةممةدآ ة رةهم ظاظعلعسعدعكعلةرض
ا قعلغعنعثدةك، مذهةممةدآة، ظذنعث ظاياللعرعغا      يوللعغعن، ظعبراهعمنعث ظاظعلعسع  دعكعلةرضة بةرعكةت ظات

ةن       قا اليعقس ةن، ظذلذغالش كة اليعقس ةن مةدهعيعلةش ةن هةقعقةت ن، س ا قعلغع ةت ظات ة بةرعك ؤة صةرزةنتلعرعض
  . دئدع» دةثالر

دذ ةت قعلع ذ مةسظذد ظةنسارعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ام مذسلعم، ظةب  ظعبنع بعز سةظد: ظعم
ظع  : ظذنعثغا بةشعر ظعبنع سةظد     . ظذبادةنعث سورعنعدا ظعدذق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئنعمعزغا آةلدع        

. اهللا بعزنع ساثا دذرذد ظئيتعشقا ظةمعر قعلدع، ساثا قانداق دذرذد ظئيتعمعز؟ دئدع             ! اهللا نعث صةيغةمبعرع  
بةشعر ظذنعثدعن بذ مةسعلعنع سورعمعغان        : بعز . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر مةهةل جعم تذرذص قالدع          

ذق ويالص آةتت تعكةن، دةص ظ ا بوص االم. بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ع اهللا«: ظان ث ! ظ ظعبراهعمنع
ةت       ة رةهم ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرض ة ؤة مذهةمم دةك، مذهةممةدآ ةت يوللعغعنعث ة رةهم ظاظعلعسعدعكعلةرض

ث ظاظعلعسعدعكعلةر وللعغعن، ظعبراهعمنع دةك،    ي ا قعلغعنعث ةت ظات دة بةرعك ان ظعحع ةهلع جاه ة ظ ض
ةن مةدهعيعلةشكة   ن، سةن هةقعقةت ا قعلغع ةدنعث ظاظعلعسعدعكعلةرضة بةرعكةت ظات ة ؤة مذهةمم مذهةممةدآ

بذ  . دئدع » ظامانلعق تعلةش بولسا سعلةر بعلضعنعثالردةك بولعدذ          . اليعقسةن، ظذلذغالشقا اليعقسةن دةثالر     
  . تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعهةدعسنع ظةبذ داؤذد،

  دذظادعن ظعلضعرع صةيغةمبةرضة دذرذد ظئيتعش توغرعسعدا
ة       ارلعقالر فةزال ان قات ع هعبب ة ؤة ظعبن ع خذزةيم ةظع، ظعبن زع، نةس ذ داؤذد، تعرمع ةد، ظةب ام ظةهم ظعم

داق دئضةنلعكعنع ذنعث مذن د رةزعيةلالهذ ظةنه دذظعبنع ظوبةي ةت قعلع ر :  رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع ص
انلعقعنع      ا قعلعؤاتق تعن دذظ ة دذرذد ظئيتماس تعن صةيغةمبةرض االنع ظذلذغلعماس دا اهللا تاظ ث نامعزع ظادةمنع

دع اثالص قال االم. ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتتع «: ص دعراص آ ذ ظال دع» ب ذنعثغا  . دئ اقعرعص ظ ذنع ح دعن ظ ظان
قا ب  دعن باش اآع ظذنعث ةي ىك اهللا   «: عرعض ب ؤة بىي ا، غالع از ظوقذس رعثالر نام علةرنعث بع ةر س ع  ظةض ن

يعن        دعن آئ ذن، ظان ة دذرذد ظئيتس دعن صةيغةمبةرض ذن، ظان ةن باشلعس ذش بعل انا ظوق ذنعثغا س ذغالش، ظ ظذل
  .دئدع» خالعغعنع بعلةن دذظا قعلسذن

   ظئيتعشنعث صةزعلعتع توغرعسعداتصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذ
زع، ظذ  ام تعرمع دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظبنعث مذن ع آ ةي ظعبن ىحتعن  : ب ث ظ آئحعنع

ع  داق دةيتت ذرذص مذن دعن ت االم ظورنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ةن حاغ ص آةتك ع حعقع ع «: ظعككعس ظ
انالر العدعغ      ! ظعنس ة س اننع زعلزعلعض ثالر، جاه اد ظئتع االنع ي ثالر، اهللا تاظ اد ظئتع ع ي ع اهللا ن ان بعرعنح

ذر ح  ق س ث     ئقئتعملع ألىم ظأزعنع دذ، ظ ذر حئلعنع ق س ع قئتعملع دعنال ظعككعنح ذنعث ظارقع دذ، ظ لعنع
ئلعص آئلعدذ       ألىم ظأزعنعث دةهشعتعنع ظ دذ  ذظ. »دةهشعتعنع ظئلعص آئلعدذ، ظ ظع : مةن : بةي مذنداق دةي
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ةيغةمبعرع  ث ص ةن، دذرذدذمن ! اهللا نع أص دذرذد ظئيتعم ةن آ اثا هةقعقةت ةن س اثا م انحعلعكعنع س ث ق ع
دع   دذ؟ دئ ام بولع ذ. بئغعشلعس أزةث       «: ظ ذ ظ اث، ب ذق دذرذد ظئيتس دعن ظارت ةر ظذنعث ة، ظةض خالعغعنعثح

عدذر ىن ياخش دع» ظىح ةن. دئ ىح: م دعتعنظ اليمذ؟ دئ عنع بئغعش ذ. م ظعككعس ةر «: ظ ة، ظةض خالعغعنعثح
مةن دذرذدذمنعث هةممعسعنع ساثا     . دئدع» ظذنعثدعن ظارتذق دذرذد ظئيتساث، بذ ظأزةث ظىحىن ياخشعدذر     

دع  اليمذ؟ دئ ذ. بئغعش داقتا «: ظ االظذن ذناهعثنع             اهللا تاظ ذر، ض ذلعرعثغا يئتةرلعكت ةم ـ قايغ ئنعث غ س
  .دئدع» مةغصعرةت قعلغذحعدذر

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ذ تةله ةد، ظةب ام ظةهم ةيغةمبةر  : ظعم ع ص ر آىن بع
دة خو دع ظةلةيهعسساالم يىزع دا حعقعص آةل ةتلعرع آأرىنضةن هال اللعقنعث ظاالم ع اهللا نعث : ساهابعالر. ش ظ

ةيغةمبعرع دع    ! ص أرعؤاتعمعز، دئ ةتلعرعنع آ اللعقنعث ظاالم ةن خوش دة هةقعقةت ز يىزىث ذ. بع ل «: ظ جعبرعظع
ةقةت ساثا دذ  ”: غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعثنعث  ! ظع مذهةممةد : ماثا آئلعص  رذد سئنعث ظىممعتعثدعن ص

انلعق تعلعضةن   ةقةت ساثا ظام ةن، سئنعث ظىممعتعثدعن ص ون هةسسة مةرهةمةت قعلعم ان ظادةمضة ظ ظئيتق
ةن انلعق بئرعم ون هةسسة ظام دع دئضةن سأزع سئنع رازع قعلمامدذ؟“ظادةمضة ظ ةن.  دئ ة رازع :م  ظةلؤةتت

  .بذ هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان.  دئدع»قعلعدذ، دئدعم
بعر آىنع ظةتعضةندة    : ةهمةد، ظةبذ تةلهة ظةنسارعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ظعمام ظ 

. شاللعقنعث ظاالمةتلعرع آأرىنضةن هالدا ظورنعدعن تذردع  ذ يىزعدة خخذش، آأثىل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   
ةيغةمبعرع: ساهابعالر مةتلعرع آأرىنضةن ظاالشاللعقنعث ذثدة خىش، آأثىل، يىزبىضىن خذ! ظع اهللا نعث ص

دا ظورنذ دع هال ةن، دئ دعن تذرذصس ذ. ث ا    «: ظ عدعن ماث ارعم تةرعص ىك صةرؤةردعض ب ؤة بىي ذنداق، غالع ش
اهللا تاظاال ظذنعثغا ظذ دذرذدنعث ساؤابع      سئنعث ظىممعتعثدعن آعم ساثا دذرذد ظئيتسا،   : جعبرعظعل آئلعص 

دذ علعقنع يازع ون ياخش ةن ظ انلعقنع . بعل ون يام دعن ظ دذظذنعث ة . ظأحىرع ون دةرعج عنع ظ ذنعث دةرعجعس ظ
  .دئدع» ظذنعثغا ظذ دذرذد بعلةن تةث رةهمةت بعلةن جاؤاب ياندذرعدذ، دئدع. يذقعرع آأتىرعدذ

ذدعن   ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي ارلعقالر ظةب ةظع قات زع ؤة نةس ذ داؤذد، تعرمع لعم، ظةب ام مذس ظعم
ةنلعك  داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن دذص ةت قعلع ا«: عنع رعؤاي م ماث ا، اهللا آع ر دذرذد ظئيتس  بع

  .»تاظاال ظذنعثغا ظذ دذرذدنعث ساؤابع ظىحىن ظون هةسسة رةهمةت قعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت                  ظعمام ظةهمةد، هىسةين ظعبنع ظةلعدعن ص

دذ دا تعلغا ظئلعنسام،«: قعلع ادةم مةن بعر ظادةمنعث يئنع ذ بئخعل ظ ا دذرذد ظئيتمعسا، ظ ذ ماث  ظاندعن ظ
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلدع. »لعنعدذبهئسا

ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذ هىرةيرع زع، ظةب ام تعرمع ظعم
عغا معلعنعص     تمعغان  يندعن ظذ ماثا دذرذد ظئمةن يئنعدا تعلغا ظئلعنغان، ظا   «: قعلعدذ ظادةمنعث بذرنع توص

رامعزان ظئيع آعرعص، ظذنعثغا مةغصعرةت قعلعنعشتعن ظعلضعرع            ). يةنع خارلعق ظعحعدة ظأتسذن   (آةتسذن  
نعص آةتسذن   عغا معلع ذرنع توص ةن ظادةمنعث ب ع حعقعص آةتك زان ظئي دا       )1(رامع أز ظالدع ا ـ ظانعسع آ ، ظات

ا ـ ظانعسع          عغا معلعنعص       ياشعنعص قالغان، ظاندعن ظذنع ظات  جةننةتكة آعرضىزمعضةن ظادةمنعث بذرنع توص
  .)2(آةتسذن

                                                 
ة      ةيةنع رامعزان ظئيعنع غةنعمةت بعلعص ظةم      ) 1( ذناهلعرعدعن تةؤب ةن ؤة ض ة بئرعلمعض ادةم       ل ظعبادةتك ان ظ عرةت بولمعغ ذناهلعرع مةغص انلعقع ظىحىن ض  قعلمعغ

  .خارلعق ظعحعدة ظأتسذن
لعؤ         ) 2( اي تاش ذالرنع باقم دا ظ عنعص قالغان ع ياش ا ـ ظانعس ةنع ظات دة      ةتكةني ارلعق ظعحع ادةم خ دعغان ظ ا آعرع ىن دوزاخق اتقانلعقع ظىح ذالرنع زار قاخش ، ظ

   .ياشعسذن
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   ظئيتعدعغان ظورذنالر توغرعسعداتصةيغةمبةرضة دذرذ
تالردا دذرذ  ذن ؤاقع االمغا نذرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذيرذلغانتص قا ب رع، .  ظئيتعش ذيرذقنعث بع ذ ب ظ

علع ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظةمرعدعن       ظذنعث دةل . نامازغا ظةزان ظئيتقاندعن آيعن دذرذد ظئيتعشتذر      
تذر   ان هةدعس ةت قعلغ ان    . رعؤاي ةنلعكعنع ظاثلعغ داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذلاله، ص : ظاب

مذظةززعننعث ظاؤازعنع ظاثلعساثالر، ظذ نئمة دئسة شذنع دةثالر، ظاندعن ماثا دذرذد ظئيتعثالر، آعم ماثا             «
ا،  دعن اهللا       االاهللا تاظدذرذد ظئيتس دذ، ظان ةت قعلع ة رةهم ون هةسس ىن ظ اؤابع ظىح ث س ذنعثغا دذرذدنع ظ

لة   ا ؤةس االدعن ماث ة (تاظ ةنع دةرعج وراثالر) ي ذنعثغا اهللا    . س ذص، ظ ة بول العي دةرعج ةتتعكع ظ علة جةنن ؤةس
ث بةندعلعرع ةلةيدذدتاظاالنع دة ظئرعش ر بةن ةقةت بع ار . عن ص عمنع ظ ذص قئلعش دة بول ذ بةن ة ش ةن ظةن زذ م

بذ هةدعسنع مذسلعم،    » آعمكع ماثا ؤةسعلعنع سورعسا، ظذ مئنعث شاصاظعتعمضة ناظعل بولعدذ        . قعلعمةن
  .ظةبذ داؤذد، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

ذيرذقالردعن  ذ ب ة ظ دا دذرذ يةن ةندة ؤة ظذنعثدعن حعققان رع، مةسحعتكة آعرض ذنعث .  ظئيتعشتذرتبع ظ
ام   ع ظعم تذر    دةلعل ان هةدعس ةت قعلغ ةدعن رعؤاي زع فاتعم االمنعث قع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد، ص ة . ظةهم فاتعم
ةيتتع  دصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةسحعتكة آعرسة، ظأزعضة دذرذ  : مذنداق دةيدذ   . ظئيتاتتع ؤة ظامانلعق تعل

ع   داق دةيتت دعن مذن ع اهللا«: ظان ا رةهمعتعثن  ! ظ ن، ماث عرةت قعلغع ذناهلعرعمنع مةغص عكلعرعنع  ض ث ظعش ع
ةيتتع ظاندعن مذنداق          تظذ مةسحعتتعن حعققاندعمذ ظأزعضة دذرذ       . »ظئحعؤةتكعن  ظئيتاتتع ؤة ظامانلعق تعل

  .»ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت قعلغعن، ماثا مةرهةمعتعثنعث ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتكعن! ظع اهللا«: دةيتتع
االمغا دذرذ    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ازة نامعزع متجعن دذر   ظئيتعش ذيرذقالرنعث بعرع ذ ب ىننةت . ذ ب س

ةيغةمبةر            ةآبعردة ص ع ت دذ، ظعككعنح اتعهة ظوقذلع ىرة ص دة س ع تةآبعرع ث بعرعنح ازة نامعزعنع ة جعن بويعح
دذ، ظى  االمغا دذرذد ظئيتعلع ةآبعر ظةلةيهعسس ع ت دذ حعنح ا قعلعنع ة دذظ دة . دة مئيعتك أتعنحع تةآبعرع ع : ت ظ

  .علمعغعن، ظذنعثدعن آئيعن بعزنع صعتنعضة قالدذرمعغعن، دئيعلعدذظذنعث ظةجرعدعن بعزنع مةهرذم ق! اهللا
ر         اهابعلعرعدعن بع االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهلعدعن ص ع س ة ظعبن افعظعي، ظةبذظذمام ام ش ظعم

ةآبعر ظ          : ظادةمنعث مذنداق دئضةنعلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     دا ظعمام ت ازة نامعزع يتعدذ،  ئسىننةت بويعحة جعن
دعن بعرعن ة ظان ىرة فاتعه يعن س ةآبعردعن آئ دذنعحع ت دة ظوقذي االمغا  .  ظعحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان

ا قعل  العس دذظ ة خ دذ ؤة جعنازعض عنع   عدذرذد ظئيتع علةردعن هئحنةرس ذر نةرس ةردة مةزآ ان تةآبعرل دذ، قالغ
  .بذ هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان. ظوقذمايدذ، ظاندعن ظعحعدة ساالم بئرعدذ

امالش   ةن تام تعش بعل االمغا دذرذد ظئي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انع ص رع، دذظ ذيرذقالردعن بع ذ ب ظ
ا ظاسمان   : ظعمام تعرمعزع، ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     . مذستةهةبتذر دذظ

ة دذرذد ظئيتمعغعح     ةن صةيغةمبعرعثض دذ، س اص قالع دا توخت ث ظارعلعقع ةن زئمعننع ة  ةبعل ادعن هئحنةرس  دذظ
  .لعمةيدذظاسمانغا ظأر

ذيرذقالرنعث ظعحعدعن ظةث تةآعتلةنضعنع قذنذت دذظاسعنع ظوقذشتذر       ةد،    . ظذ ب ة ظعمام ظةهم بذ هةقت
ةن      ارلعقالر هةس اآعم قات ان ؤة ه ع هعبب ة، ظعبن ع خذزةيم ة، ظعبن ع ماج ةظع، ظعبن زع، نةس ذداؤذد، تعرمع ظةب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤعتعر    :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعبنع ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث   ص
مئنع هعدايةت قعلغانالرنعث ظعحعدة     سةن  ! ظع اهللا «: نامعزعدا ظوقذيدعغان دذظاالرنع ماثا ظأضعتعص قويدع     

 مئنع ساغالم قعلغانالرنعث ظعحعدة ساغالم قعلغعن، ماثا سةن ظعضة بولغانالرنعث      سةن هعدايةت قعلغعن،   
نعث        ان ظعش أآىم قعلغ ةن ه عن، س ةت بةرض علعرعثدة بةرعك ان نةرس ا قعلغ ا ظات ولغعن، ماث ة ب دة ظعض ظعحع
دذ،   أآىم حعقعرعلماي اثا ه ةن، س أآىم حعقعرعس ةن ه ةن هةقعقةت اقلعغعن، س ع س دعن مئن يامانلعقع
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د  ع ظةزعزلةنمةي ذتقان آعش مةن ت ةن دىش دذ، س ع خارالنماي ذتقان آعش ت ت ةن دوس عزآع، س . ذشىبهعس
ارعمعز  ةن   ! صةرؤةردعض ةن، يىآسةآس ةن بىيىآس ا     . »س نعث ظاخعرعغ ذ هةدعس ةظع ب ام نةس اهللا «: ظعم

  .دئضةن سأزنع قوشذص ظارتذق رعؤايةت قعلدع» مذهةممةدآة رةهمةت قعلسذن
ظذ بذيرذقالردعن بعرع، جىمة آىنع ؤة جىمة آئحعسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا آأص دذرذد ظئيتعش          

تةهةبتذر ةيغةمبةر  . مذس ذدعن ص ذ ظةنه ةقةفع رةزعيةلاله ةؤس س ع ت ةؤس ظعبن ةد ظ ام ظةهم ظعم
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةؤزةل آىن   «: ظةلةيهعسس ةث ظ ذ    ىظ دذر، ش ة آىنع ثالر جىم

شذ آىندة سذر حئلعنعدذ، شذ      . آىندة ظادةم ظةلةيهعسساالم يارعتعلدع، ظذ شذ آىندة قةبزع ـ روه قعلعندع       
ا آأص دذرذد ظئيتعثالر آىن دة ماث ذ آىن ىتىن ظعنسانالر ظألعدذ، ظ ا . دة ص ان دذرذدذثالر ماث سعلةرنعث ظئيتق

ةيغةمبعرع : ساهابعالر. »آأرسعتعلعدذ ع اهللا نعث ص اث،   ! ظ ةن تذرس رعص آةتك ةن حع دة هةقعقةت سةن قةبرع
دع      عتعلعدذ؟ دئ داق آأرس اثا قان ز س ث دذرذدعمع اال . بعزنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  اهللا«: مص  هةقعقةت

)  توصعغا ظايلعنعص آئتعشعنع  ،يةنع تةننعث حعرعص  (تذصراقنعث يةص آئتعشعنع    نع  علعرصةيغةمبةرلةرنعث تةن 
بذ  . بذ هةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد، نةسةظع ؤة ظعنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان          . دئدع» هارام قعلدع 

ان، دارذ ع هعبب ة، ظعبن ع خذزةيم نع ظعبن ةزآارالردا هةدعس ةؤةؤع ظ ذتنع ؤة ن امدا (ق ةن، ظاخش ةنع ظةتعض ي
  .سةهعه هةدعس دةص قوبذل قعلدع) ظئيتعلعدعغان زعكرع ؤة دذرذدالر آعتابحعلعرعدا

 * * * * * * *  
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يةنع اهللا ؤة رةسذلذلال يامان آأرعدعغان ظعشالرنع (اهللا نع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع رةنجعتعدعغانالر 

ذال ) نالرقعلعدعغا دذ ؤة ظ راق قعلع ازابنع نع اهللا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة رةهمعتعدعن يع رغا خار قعلغذحع ظ
) شذ(ظذالرنع رةنجعتعدعغانالر ) حاصالص(مأمعنلةر ؤة مأمعنةلةرضة قعلمعغان ظعشالرنع . 57اليدذتةييار

  .58هتاننع ؤة روشةن ضذناهنع ظىستعضة ظارتعؤالغان بولعدذبو
نعث صةيغةمبعرعنع رةنجعتكةن ظادةمنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة لةنةتكة اهللا نع ؤة ظذ

  ظذحرايدعغانلعقع توغرعسعدا
قان                 ذنعث توس ص، ظ ةتحعلعك قعلع ةرمانلعرعغا مذخالعص ةمر ـ ص ث ظ ة اهللا نع ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

االنع رةنجع   ذرذص اهللا تاظ ث ت ق حع لعرعدا داؤاملع ذ قعلمعش ة ش اي ؤة ظةن لعرعدعن يانم ذنعث ظعش ةن، ظ تك
دعغانلعقعنع ؤة        ادةمنع قورقذتع ةن ظ ةت يةتكىزض ةن ظةزعي ان بعل اآع نذقس ةيعب ي رةر ظ ة بع صةيغةمبعرعض

دذ  ان قعلع اهالندذرعدعغانلعقعنع باي ةيمعز   . ظاض اناه تعل ة شذ قعلمعشتعن ص ئغعنعص ظةن ا س ز اهللا تاظاالغ  !بع
ةنع اهللا ؤة رةسذلذلال يامان (رةنجعتعدعغانالر اهللا نع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع : ظعكرعمة اهللا تاظاالنعث   ي

دعغانالر دعغان ظعشالرنع قعلع ع) آأرع ةت سىرةت سعزغذحعالر  ن ذ ظاي ايعتع هةققعدة سأزلةص، ب  دئضةن ظ
  . هةققعدة نازعل بولغان دئدع

ام ب  دعن ظعم لعم ظةبذهىرةيرع ةنلعكعنع   ذخارع ؤة مذس داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ة دذرعؤاي ىك اهللا  «: ت قعلع ب ؤة بىي دذ غالع داق دةي اننع     : مذن ذ زام دذ، ظ ع رةنجعتع ةؤالدع مئن ادةم ظ ظ

ةن         تذرذص تذرعم دىزنع ظالماش ةن آىن ة بعل ةن، آئح ةن زاماندذرم دذ، م دة    . »تعلالي ةت دةؤرع ةنع جاهعلعي ي
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 ظعشلعرعنع زامانغا   بعزضة ظذ بولدع، بذ بولدع دئيعشةتتع، اهللا تاظاالنعث              ! ظع زعيانكار زامان    : آعشعلةر
ا غالعب    ذحع بولس ةقعقعي قعلغ ذ ظعشالرنع ه ع، ظ اننع تعلاليتت ةيتتع ؤة زام ىك اهللا،يأل ذثا اهللا . دذر  بىي ش

  .تاظاال زاماننع تعلالشتعن توستع
يةنع اهللا (اهللا نع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع رةنجعتعدعغانالر : ظةؤفع، ظعبنع ظابباسنعث اهللا تاظاالنعث

 دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع   نع) ال يامان آأرعدعغان ظعشالرنع قعلعدعغانالرؤة رةسذلذل 
دذ  ةت قعلع االمنعث   : رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ذ ظاي زع سةف  ب ةبنعث قع ع ظةخت ةييع ظعبن ة هذي عيةض

ان    ل بولغ دة نازع ذحعالر هةققع ة قعلغ ىن، تةن انلعقع ظىح ك . نعكاهالنغ ةتنعث ظاش ةمما ظاي عظ : ارا مةنعس
ة           أز ظعحعض ةن ظ ادةمنع ظومذم داق ظ ةر قان ةن ه ةن رةنجعتك ش بعل رةر ظع االمنع بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

آعمكع ظذنعثغا ظعتاظةت قعلسا، اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغان بولغعنعدةك، آعمكع ظذنع رةنجعتسة           . ظالعدذ
  .اهللا تاظاالنع رةنجعتكةن بولعدذ، دئضةنلعكتذر

  توقذغذحعالرنع يامان ظاقعؤةتتعن قورقذتذش توغرعسعدايالغان سأز 
 ظذالرنع رةنجعتعدعغانالر) حاصالص(مأمعنلةر ؤة مأمعنةلةرضة قعلمعغان ظعشالرنع يةنع ظذالر ظادا ـ 

لعغذحعالر    ان حاص ذالرغا بوهت ان نةرسعدة ظ ان ؤة قعلمعغ ذدا بولغ ذ(ج ذناهنع وب) ش ةن ض اننع ؤة روش هت
 الرغا نذقسان يةتكىزىش يىزعسعدعن مأمعنلةر ؤة مأمعنةلةرنع ظةيعصلةش، ظذ بولعدذظىستعضة ظارتعؤالغان

دذر   ر بوهتان وث بع ش ح ذ ظع ارةت ب تعن ظعب ذص يىرىش اآع توش أزلةش ي عنع س ان نةرس ذالر قعلمعغ ذ . ظ ب
ةيغةمبعرعنع        ظعنكار  قعلمعشتعن قورقذتذلغانالرنعث ظعحعضة ظةث آأص آعرعدعغانالر اهللا تاظاالنع ؤة ظذنعث ص

ادا ـ جذدا قعلغان نةرسة بعلةن       .قعلغذحعالردذر  ظاندعن ساهابعالرغا تعل تةآكىزعدعغان، اهللا تاظاال ظذالرنع ظ
ذالرنع       ةن ظ ع بعل عنعث دةل ظةآس ان نةرس ةؤةر قعلغ دة خ ذالر هةققع اال ظ دعغان، اهللا تاظ ذالرنع ظةيعبلةي ظ

عز ةتلةيدعغان راص ىك اهللا . )1(لةردذرعسىص ب ؤة بىي ارعالردعن رازع  غالع ةن ظةنس ذهاجعرالر بعل ةن م هةقعقةت
دع      ةن ظع ذالرنع مةدهعيعلعض ان ؤة ظ ةؤةر قعلغ انلعقعنع خ ا  . بولغ عزعلةر بولس ئكعن دأت راص ل   ل ذالرغا تع ظ

تةآكىزعدذ، ظذالرنع ظةيعبلةيدذ، ظذالردعن سادعر بولمعغان، ظذالر هةرضعز قعلمعغان نةرسعنع تعلغا ظالعدذ،             
ذالر ظةمةلعيةتت  علةردذر   ظ ةن آعش عثعص آةتك لعك س ا صةسكةش علةرنع مةد. ة دعللعرعغ ةن آعش هعيعلةنض

  . ظةيعبلةنضةن آعشعلةرنع مةدهعيعلةيدذ.ظةيعبلةيدذ
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذهىرةيرعنعث مذن ذداؤذد، ظةب ام ظةب ةيغةمبةر : ظعم ص

: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . لدعسورا  دةص غةيؤةت دئضةن نئمة؟  ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : دعنظةلةيهعسساالم
عثالردذر  « ا ظئلعش ةن تعلغ ة بعل دعغان نةرس ذ ياقتذرماي عثالرنع ظ دع» قئرعندعش ة. دئ ذنعثغا يةن : ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . عشعمدا تئصعلسعحذ؟ دئيعلدع  دظئيتقعنكع، ظةضةر مةن تعلغا ظالغان نةرسة قئرعن       : ص
ا   « ةن تعلغ ةر س ة ق ظةض ان نةرس ان    ظالغ ةيؤعتعنع قعلغ ذنعث غ ةن ظ ةن هةقعقةت ا، س عثدا تئصعلس ئرعندعش

ان             ةن بوهت ذنعثغا هةقعقةت ةن ظ ا، س عثدا تئصعلمعس ة قئرعندعش ان نةرس ا ظالغ ةن تعلغ ةر س دذث، ظةض بول
  .بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلدع. دئدع» حاصلعغان بولدذث

 * * * * * * *  

                                                 
   .رقعسع بولذص، ساهابعلةرضة تةنة قعلعدعغانالردذرظذالر شعظة مةزهعصعنعث بعر صع) 1(
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 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_ üρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÏΣ uρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £Îκ ö n= tã ÏΒ £Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9 s̈Œ 

#’ oΤ ôŠr& βr& zøù u÷è ãƒ Ÿξsù t øsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩∈∪ *  È⌡©9 óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθà)Ï≈ sΨ ßϑ ø9 $# tÏ% ©!$#uρ ’Îû 

Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚu ¨Β šχθàÅ_ ößϑ ø9 $# uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9 $# y7 ¨Ζ tƒ Íøó ãΖs9 öΝÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω y7 tΡρâ‘ Íρ$ pgä† !$ pκÏù ωÎ) Wξ‹ Ï= s% ∩∉⊃∪ 

šÏΡθãèù= ¨Β ( $yϑ uΖ ÷ƒ r& (#ûθ àÉ) èO (#ρä‹ Ï{é& (#θè= ÏnFè% uρ Wξ‹ ÏF ø)s? ∩∉⊇∪ sπ ¨Ζ ß™ «! $# ’ Îû šÏ%©! $# (#öθ n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% (  s9uρ y‰Åg rB 

Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? ∩∉⊄∪  
ظاياللعرعثغا، قعزلعرعثغا ؤة مأمعنلةرنعث ظاياللعرعغا ظئيتقعنكع، صىرآةنجع بعلةن ! ظع صةيغةمبةر

 ،ة دـظةث ظوثاي تونذلعدذ ) هىر ظايالالر ظعكةنلعكع(بةدعنعنع ظورعؤالسذن، بذنداق قعلغاندا ظذالرنعث 
دذ ذالرغا حئقعلماي قعالر ظ ةبةندعلع(اهللا . باش ايعتع ) رعض دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ناه

دذر عقالر، . 59مئهرعبان ةر مذناص اقتعن(ظةض ةؤةر ) نعف ان خ دة يالغ ارالر، مةدعنع ةل ب دا آئس دعللعرع
ظةلؤةتتة بعز سئنع ظذالرغا مذسةللةت قعلعمعز، ) ظع مذهةممةد(يانمعسا، ) قعلمعشلعرعدعن(تارقاتقذحعالر 

يةنع ظذالر مةدعنعدعن (لةنةتكة ظذحرعغان هالدا سةن بعلةن ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ ظاندعن ظذالر مةدعنعدة 
ةقةت  دة ص سىرضىن قعلعنعص هةيدةص حعقعرعلعدذ، حعقعص آئتعشكة تةييارلعق قعلعؤئلعش ظىحىن مةدعنع

ذ . 61ـ 60ظذالر قةيةردة بايقالسا، شذ يةردة تذتذلعدذ ؤة ظألتىرىلعدذ، ). ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ  ةنع (ب ي
اهللا نعث ظأتكةنكع ظىممةتلةرضة تذتقان يولعدذر، اهللا نعث تذتقان يولعدا ) مذناصعقالرغا اهللا نعث تذتقان يولع

  .62هئحقانداق ظأزضعرعش تاصالمايسةن
  هعجابقا بذيرذش توغرعسعدا

ان        لعك بولغ ةن شةرةص الالرنع خذسذس أمعن ظاي االمغا م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ىن  اهللا تاظ لعقع ظىح
اللعرعنع ؤة قعزلعر  ث ظاي دعن     عظأزعنع ةرنعث ظاالمةتلعرع ث ؤة حأرعل دعكع ظايالالرنع ةت دةؤرع ع جاهعلعي ن

ةدةنلعرعنع ظورذؤئلعش   ىرآةنجع بعلةن ب ةرقلعق تذرذشلعرع ظىحىن ص ةمعر قعلدع بذيرذشقاظاالهعدة ص . نع ظ
راسانع ؤة  ا خذةير، ظعبراهعم نةخةظعي، ظةت بةيد، قةتادة، هةسةنبةسرع، سةظعد ظعبنع جذب     ظعبنع مةسظذد، ظذ  

علةر  ة آعش ر قانح ةتتعكع:بع ذ ظاي ىرآةنجع:  ب عنعدعغان  ص تعدعن يأض ث ظىس أز ياغلعقنع ةن س  دئض
  .يةنع بىضىنكع آىندعكع باشتعن ظاياققعحة ظورايدعغان صىرآةنجعدذر، دئدع. صىرآةنجعنع آأرسعتعدذ

نعث مذن      ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دذ  ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اال  : داق دئض اهللا تاظ
دذرذص    ،مأمعنلةرنعث ظاياللعرعنع، ظةضةر ظذالر بعرةر ظعش ظىحىن ظأيلعرعدعن حعقسا          بعر آأزعنع ظوحذق قال

  . بذيرذدعقاباشلعرعنعث ظىستعدعن يىزلعرعنع صىرآةنجعلةر بعلةن ظورذؤئلعش
دذ   مذهةممةد ظعبنع س   : نعث  تاظاالدة سةلمانعدعن غالعب ؤة بىيىك اهللا    بةي مةن ظذ  : عيريعن مذنداق دةي

 صىرآةنجع بعلةن بةدعنعنع ظورعؤالسذن      دئضةن ظايعتع هةققعدة سورعغان ظعدعم، ظذ سول آأزعنع ظوحذق 
  .قويذص يىزعنع ؤة بئشعنع ظوراص تذرذص آأرسعتعص بةردع

 باشقعالر ظذالرغا   دة،ـدذ ظةث ظوثاي تونذلع) هىر ظايالالر ظعكةنلعكع(بذنداق قعلغاندا ظذالرنعث
الالر   حئقعلمايدذ  يةنع ظذالر بذنداق قعلغان حاغدا ظذالرنعث حأرعلةر ياآع صاهعشة ظايالالر ظةمةس، هأر ظاي

  .ظعكةنلعكع تونعلعدذ
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 دذر ) بةندعلعرعضة (اهللا ايعتع مئهرعبان دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ذالرنعث ناه ةنع ظ  ي
دة ظأتكى  ةت دةؤرع دذرجاهعلعي عرةت قعلغذحع ذناهلعرعنع مةغص ةن ض ع،. زض ةدةنلعرعنع حىنك ذالر ب  ظ

  .مةسلعكنعث ضذناه ظعكةنلعكعنع بعلمةيتتعصىرآع
  يامان ظعش قعلعدعغان مذناصعقالرنع ظاضاهالندذرذش ؤة قورقذتذش توغرعسعدا

عقالرنع،          دا آئسةل دعلاهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظعماننع ظاشكارا قعلعص آذفرعنع يوشذرغان مذناص لعرع
  .لعدذ، دئضةنبذ ظايةتتة زعناخورالر آأزدة تذتذ:  ـ ظعكرعمة ؤة باشقعالر. ظاضاهالندذردع نعبارالر
 ذحعالر ةؤةر تارقاتق ان خ دة يالغ ذص   مةدعنع اننع توق أزلةص ؤة يالغ ان س ةنع يالغ ع ي ة :  ن ظةن

اهالندذ      اتتعق ظاض ىحعلةرنع ق دذ، دئض ذرذش بولع ا ظ دع، مان مةنلةر آةل ذ   . رعدذدىش ة ش ذالر ظةن ةر ظ ظةض
ظةلؤةتتة بعز سئنع ظذالرغا مذسةللةت ) ظع مذهةممةد(قعلمعشلعرعدعن يانمعسا ؤة هةقعقةتكة قايتمعسا، 

:  ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       قعلعمعز
أآىم    ذالرغا ه ئنع ظ ز س ة بع ةنع ظةلؤةتت زي دذ . ران قعلعمع داق دةي ةتادة مذن ذالرنع  : ق ارقعلعق ظ ةن ظ س

  .ظةلؤةتتة بعز سئنع ظذالرغا تونذتذص قويعمعز: سذددع مذنداق دةيدذ. جازااليمعز
 يةنع ظذالر (ظاندعن ظذالر مةدعنعدة لةنةتكة ظذحرعغان هالدا سةن بعلةن ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ

قعرعلعدذ، حعقعص آئتعشكة تةييارلعق قعلعؤئلعش ظىحىن مةدعنعدة مةدعنعدعن سىرضىن قعلعنعص هةيدةص حع
 قوغالنغان، لةنةتكة ظذحرعغان دعنعدة تذرغان ظاز مذددةت ظعحعدة ظذالر مة)صةقةت ظازغعنا ؤاقعت تذرااليدذ

از بولغانل      ظذالر قةيةردة بايقالسا هالةتتة تذرعدذ  عقع  يةنع قةيةردة تئصعلسا، ظذالر خارالنغان ؤة سانع ظ
دذ  ظىحىن دذ ؤة ظألتىرىلع ةردة تذتذلع ذ ي ذ . ش ع (ب ذتقان يول ث ت عقالرغا اهللا نع ةنع مذناص ث ) ي اهللا نع

عقالرغا تذتقان يولعدذر، ظةضةر ظذالر         ظأتكةنكع ظىممةتلةرضة تذتقان يولعدذر   يةنع بذ اهللا تاظاالنعث مذناص
لعرعدعن  ا، قعلمعش دعن ظاشس دا هةددع اقلعرعدا ؤة آذفرعلعرع ذالرغا نعص ان ظ ةهلع ظعم ا، ظ  يانمعس

  .هأآىمرانلعق قعلعدذ
 اهللا نعث تذتقان يولعدا هئحقانداق ظأزضعرعش تاصالمايسةن   يةنع اهللا تاظاالنعث هةددعدعن ظاشقان 

ع           ث قول ةهلع ظعماننع ش ؤة ظ ار قعلع ذالرنع خ ارقعلعق ظ ش ظ أآىمران قعلع اننع ه ةهلع ظعم عقالرغا ظ مذناص
  . قاتارلعق ظعشالردعكع تذتقان يولع ظأزضةرتعلمةيدذ ؤة ظالماشتذرذلمايدذظألتىرىشظذالرنع بعلةن 

 * * * * * * *  
 y7 è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# Ç tã Ïπ tã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ̄Ρ Î) $yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «! $# 4 $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$¡¡9 $# ãβθä3s? 
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$YΖ ÷è s9 # [Î7 x. ∩∉∇∪  
ذنع «. آعشعلةر سةندعن قعيامةتنعث ؤاقتعنع سورايدذ  دذ ) مةن بعلمةيمةن (ظ ةقةت اهللا بعلع » ص

اهللا هةقعقةتةن آاصعرالرنع رةهمعتعدعن . 63سةن نئمة بعلعسةن، قعيامةت يئقعن بولذشع مذمكعن. دئضعن
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ظذالرنع (الر هئحقانداق ظذالر دوزاختا مةثضى قالعدذ، ظذ. 64يعراق قعلدع ؤة ظذالرغا دوزاخنع تةييارلعدع
دوزاختا ظذالرنعث . 65ياردةمحع تاصالمايدذ) ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعدعغان(دوست ؤة ) قوغدايدعغان

صةيغةمبةرضة ! آاشكع بعز اهللا غا ظعتاظةت قعلغان بولساقحذ«: يىزلعرع تىرىلىص آئتعدعغان آىندة، ظذالر
دذ » !ظعتاظةت قعلغان بولساقحذ  ذ . 66دةي ةن باشلعقلعرعمعزغا، ! صةرؤةردعضارعمعز «: الرظ بعز هةقعقةت

ظذالرغا ظازابنع ! آاتتعلعرعمعزغا ظعتاظةت قعلدذق، ظذالر بعزنع توغرا يولدعن ظازدذردع، صةرؤةردعضارعمعز
  .68 ـ 67دةيدذ» ظعككع هةسسة بةرضعن ؤة ظذالرغا قاتتعق لةنةت قعلغعن

   بعلعدعغانلعقع توغرعسعدانعثالتاظاالقعيامةت آىنعنع صةقةت اهللا 
ذق    ع توغرذل ةتنعث ؤاقت دعن قعيام علةر ظذنعث ةرحة آعش االمغا، ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص اهللا تاظ

ظذنعثغا قعيامةتنعث ظعلمعنعث      . سورعغان بولسعمذ، ظذنعث ظذ توغرذلذق بعلعمع يوقلعقعنع خةؤةر قعلعدذ               
ىك اهللا  ب ؤة بىي ول آأ   غالع دعغانلعقعغا ي ثال بعلع عتعدذنع اال. رس ان    اهللا تاظ ذنداق باي ذ ش ىرة ظةظرافتعم  س

ان دعقعلغ ىرعدذر     .  ظع ان س ل بولغ دة نازع ىرة مةآكع ذ س دذر     . ظ ل بولغان دة نازع ا مةدعنع ىرة بولس ذ س . ب
ا مذشذنداق ظوخشاش     دعغانلعقع مان االنعثال بعلع دعغان زات اهللا تاظ ايعم قعلع ذنع ق ع ظ ةتنعث ظعلمعن قعيام

لئكعن، اهللا تاظاال صةيغةمبعرعضة قعيامةتنعث يئقعنالشقانلعقعنع بذ سأزع بعلةن خةؤةر        . هالةتتة داؤام قعلدع  
دع ذمكعن :قعل ع م ئقعن بولذش ةت ي ةن، قعيام ة بعلعس ةن نئم ةن  س داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب :  اهللا تاظ
 دع اي يئرعل تع، ظ ةت يئقعنالش ذالرنعث )1( قعيام ة ظ دعن(آعشعلةرض اب ظئلعنع) ظةمةللعرع دعغان هئس

لةتتعدذر،     ) يةنع قعيامةت (ؤاقعت   ىز  ) قعيامةت توغرذلذق ظويلعنعشتعن   (يئقعنالشتع، هالبذآع، ظذالر غةص ي
  .)3(حوقذم آئلعدذ، ظذنعثغا ظالدعراص آةتمةثالر) يةنع قعيامةت(اللةنعث صةرمانع  ))2ظأرىمةآتعدذر

  هةسرةت حئكعشع توغرعسعداآذففارالرغا لةنةت ظئيتعش، ظذالرنعث دوزاختا مةثضى قئلعشع ؤة 
 ذالرغا دع ؤة ظ راق قعل دعن يع عرالرنع رةهمعتع ةن آاص اخعرةت ياهللا هةقعقةت داذ ظ ع  رتع دوزاخن

دع دذ . تةييارلع ى قالع ا مةثض ذالر دوزاخت دعن      ظ ذالر ظذنعث دذ، ظ ق قالع ا داؤاملع ذالر دوزاخت ةنع ظ  ي
دوست ؤة ) ظذالرنع قوغدايدعغان(ذالر هئحقانداق ظ. مذ بولمايدذعشعلعحعقالمايدذ، ظذالرغا ظذنعثدعن يأتك

المايدذ ) ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعدعغان ( ةتكىحع، ظذالرنع      ياردةمحع تاص ةريادعغا ي ةنع ظذالرنعث ص  ي
دذ      اردةمحع بولماي ئح ي دعغان ه ازابتعن قوتقذزع ان ظ ىص . حئكعؤاتق رع تىرىل ذالرنعث يىزلع ا ظ دوزاخت

صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلغان ! آاشكع بعز اهللا غا ظعتاظةت قعلغان بولساقحذ«: آئتعدعغان آىندة، ظذالر
ظذالر  .  يةنع ظذالر دوزاخقا يىزلعرعحة سأرىلعدذ، يىزلعرع جةهةننةم ظوتعدا داغلعنعدذ          دةيدذ» !بولساقحذ

دا    دعكع حاغلعرع ا يذرتع ة، دذني ذنداق هالةتت ة ش ان، صةيغةمبةر :ظةن ةت قعلغ ا ظعتاظ ةت   اهللا تاظاالغ ة ظعتاظ ض
ان بولس     ذص قالغ علةردعن بول ان آعش عدذ اقعلغ ارزذ قعلعش ةت   . قحذ، دةص ظ ذالرنعث قعيام اال ظ اهللا تاظ

ةن    داق دئض ص مذن ةؤةر قعلع العنع خ دعكع ه م  : مةيدانع ع زالع ذ آىن عر (ش ةنع آاص ع   )ي ع قولعن ظعكك
ةيغةمبةر بعلةن     ! ظعسعت«: حعشلةص ا ! يولعنع تذتسامحذ، ظعسعت     ) نعجاتلعق (ص النعنع دوست تذتمعغان     ص

ذ      يعن، ظ دعن آئ ا يةتكةن ذرظان ماث امحذ؟ ق االنع (بولس ةنع ص ةك   ) ي دعن، ش ع قذرظان عزآع،  –مئن شىبهعس
ازدذردع دذ، شةيتان ظعنساننع » ظ ذص(دةي ازدذرذص بول دذ )4(تاشلعؤئتعدذ) ظ داق دةي ة مذن اال يةن :  اهللا تاظ

                                                 
   . ـ ظايةت1سىرة قةمةر ) 1(
   . ـ ظايةت1سىرة ظةنبعيا ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع1سىرة نةهل ) 3(
   . ـ ظايةتكعحة29 ـــ 27سىرة فذرقان ) 4(
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  اد       (آاصعرالر مذسذلمان بولغان بولساقحذ، دةص    ) عكع حئغعمعزدا  قعيامةتنعث دةهشعتعنع آأرضةندة، دذني
دذ  ان قعلع دع     ))1ظارم ةؤةر قعل ذنداق خ ا مذش العتعنع مان ةتتعكع ه ذالرنعث قعيام اال ظ ذالر .  اهللا تاظ ظ

ا   دا اهللا تاظاالغ ادعكع حاغلعرع ةن دذني ارزذ  ؤة هةقعقةت لعرعنع ظ ان بولذش ةت قعلغ ة ظعتاظ صةيغةمبةرض
  .قعلعشعدذ
بعز هةقعقةتةن باشلعقلعرعمعزغا، آاتتعلعرعمعزغا ظعتاظةت قعلدذق، ! عضارعمعزصةرؤةرد«: ظذالر

ازدذردع  دعن ظ دذ ظذالر بعزنع توغرا يول  ، دئضةن سأزدعن يذرت حوثلعرع    باشلعقلعمعزغا : تاظذس .  دةي
ا دع        آاتتعلعرعمعزغ دذ، دئ أزدة تذتذلع االر آ ذتمعغان ظألعم ع ت ةق يولن أزدعن ه ةن س  . دئض
رعمعزصةرؤةردعضا!         انلعقلعرع ظىحىن ازابنع   ظذالرنعث آاصعر بولغانلعقلعرع ؤة بعزنع ظازدذرغ ذالرغا ظ ظ

  .ظعككع هةسسة بةرضعن
قان        ة قاتناش تة جةثض ر سةص ةن بع ذ بعل ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله دعن ظ ةرانع، ظةبذرافعظع عم تةب ظةبذلقاس

دا مذنداق دئضةنل           ظع ظةنسارعالر   : عكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظادةم هذججاج ظعبنع ظةمرعنعث جةث قعلعش ظالدع
ع ذالق ! جاماظةس ةن م ارعمعز بعل دااصةرؤةردعض ان حاغ ارعمعز: ت بولغ ةن ! صةرؤةردعض ز هةقعقةت بع

ازدذردع،  دعن ظ وغرا يول ع ت ذالر بعزن دذق، ظ ةت قعل ا ظعتاظ لعقلعرعمعزغا، آاتتعلعرعمعزغ باش
 دئمةآحعمذ  ؤة ظذالرغا قاتتعق لةنةت قعلغعن ظذالرغا ظازابنع ظعككع هةسسة بةرضعن ! صةرؤةردعضارعمعز

  .سعلةر؟
 * * * * * * *  

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θçΡθ ä3 s? t Ï% ©!$% x. (#÷ρ sŒ#u 4 y›θãΒ çν r&§ y9sù ª!$# $£ϑ ÏΒ (#θä9$s% 4 tβ% x. uρ y‰ΖÏã «!$# $\κÅ_uρ 

∩∉∪  
ةنع ظعسراظعل (ر سعلةر مذساغا ظازار قعلغان آعشعلة ! ظع مأمعنلةر  اثالر، اهللا ) يةنع ب دةك بولم

يلذق رذدع، مذسا اهللا نعث دةرضاهعدا ظابظاقلع) يةنع تأهمةتلعرعدعن(مذسانع ظذالرنعث ظئيتقانلعرعدعن 
  .69ظعدع

  قذغان تأهمةتلعرع توغرعسعدا يةهذدعيالرنعث مذسا هةققعدة تو
دعكع هةدعسلةردة ظةبذ  ةيغةمبةرلةر هةققع ذخارع ص ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعم دعن ص هىرةيرع

ادةم ظعدع        ذم«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    العق، ظعصصةتلعك ظ . سا ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن هاي
دذرمايتتع         ازار      . هايا قعلغانلعقع ظىحىن بةدعنعنعث هئح يئرعنع ظوحذق قال ظعسراظعل ظةؤالدعدعن ظذنعثغا ظ

ىتىن آعيعنعدذ           ظ: ظذالر. بةرضةنلةر بولدع   ظذ  .ذ صةقةت بةدعنعدة بعرةر ظةيعب بولغانلعقع ظىحىن مذشذنداق ص
اآع دئضعلع بولمايدعغان بعرةر آئسةلضة ضعرعصتار بولغان دئيعشتع                  غالعب  .ظاق آئسةل، ياآع صوداق ؤة ي

بعر  . قعلدع سا ظةلةيهعسساالم هةققعدة دئضةن سأزلعرعدعن ظذنع ظاقالشنع ظعرادة        ؤة بىيىك اهللا ظذالرنعث مذ    
ظذ  .  خالع بعر جايغا بئرعص، آعيعمعنع بعر تاشنعث ظىستعضة سئلعص قويذص يذيذندع                  ،آىنع مذسا يالغذز  

دع     كة ماث اش تةرةص ىن ت ئلعش ظىح ع ظ يعن آئيعمعن دعن آئ ذص بولغان ئلعص   . يذيذن ع ظ ذنعث آعيعمعن اش ظ ت
احتع دعن  . ق ئلعص تاشنعث ظارقع ا هاسعسعنع ظ ةر : موس ع ب اش آعيعمعمن ع ت اشظ ع ت ةر، ! ، ظ ع ب آعيعمعمن

ظذالر  .  تذيماستعن ظعسراظعل ظةؤالدعنعث بعر توص آعشعلعرع ظعحعضة آعرعص قالدع ،دئضعنعحة قوغلعدع ـ دة 

                                                 
   . ـ ظايةت2سىرة هعجر ) 1(
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ان ظةث حعرايلعق شةآعلدة آأردع                   اهللا تاظاال ظذنع ظذالرنعث    . ظذنع قعصيالعثاح غالعب ؤة بىيىك اهللا ياراتق
تعدع، موسا آعيعمعنع ظئلعص آعيدع ـ دة، تاشنع هاسعسع بعلةن     تاش توخ. توقذص حعققانلعرعدعن ظاقلعدع

ةن قةسةمكع، تاشتااهللا نعث. ظذرذشقا باشلعدع امع بعل ذرغان  ن أت ظ اآع ت دعظىح ي اآع بةش ظعزع قال .  ي
ث    ة اهللا تاظاالنع ذ قعسس ة ش ةر : ظةن ع مأمعنل علةر ! ظ ان آعش ازار قعلغ اغا ظ علةر مذس ةنع (س ةنع ب ي

ظاقلعدع، مذسا ) يةنع تأهمةتلعرعدعن(ماثالر، اهللا مذسانع ظذالرنعث ظئيتقانلعرعدعن دةك بول) ظعسراظعل
  .» دئضةن سأزع ظعصادعلعنعدذيلذق ظعدعذاهللا نعث دةرضاهعدا ظابر

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم ع  : ظعم ر آىن بع
عمات   االم تةقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص عم قعل ادةم  . الرنع تةقس ر ظ ارعالردعن بع عمات اهللا  : ظةنس ذ تةقس ب

دع  دع، دئ ىن بولمع ع ظىح ث رازعلعق ةن. تاظاالنع معنع : م ث دىش ع اهللا نع ةيغةمبةر  ! ظ أزىثنع ص ان س ظئيتق
دعم  ةن، دئ ةؤةر قعلعم ذم خ االمغا حوق ةتكىزدىم . ظةلةيهعسس االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنع ص دعن ظ . ظان

ساغا رةهمةت قعلسذن،    ذاهللا م «:  ظةلةيهعسساالمنعث يىزع قعزعرعص آةتتع، ظاندعن مذنداق دئدع       صةيغةمبةر
ان ظعدع   دعن سةؤر قعلغ ازار يئضةن، ظان ةن بذنعثدعن جعق ظ ذ هةقعقةت ذخارع ؤة  » ظ ام ب ذ هةدعسنع ظعم ب

  .مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
 مذسا اهللا نعث دةرضاهعدا ظابرويلذق ظعدع     ةنع غالعب ؤة  بىيىك صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا      ي

دع  ار ظع ابرويع ب أرمعتع ؤة ظ ذنعث ه ذل  : هةسةنبةسرع. ظ اهعدا مةقب موسانعث دذظاسع اهللا تاظاالنعث دةرض
بةزعلةر ظذنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا حوث هأرمعتع بولغانلعقع ظىحىن قئرعندعشع هارذنغا            . ظعدع، دئدع 

ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشعنع تةلةص قعلدع            اهللا تاظاالدعن    ،شاصاظةت قعلعص  اهللا . هارذننع ظأزع بعلةن بعللة ص
دع    داق دئ دع ؤة مذن ذل قعل عنع قوب ذنعث تةلعص اال ظ ع   : تاظ ص قئرعندعش ةت قعلع ز مةرهةم ذنعثغا بع ظ

  .))1هارذننع صةيغةمبةر قعلعص بةردذق
 * * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ¨?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zω öθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö Ïøó tƒ uρ öΝä3 s9 

öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3  tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$sù # ·— öθsù $ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪  
يدذ اهللا سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرنع تىزة. 70اهللا دعن قورقذثالر، توغرا سأزنع قعلعثالر! ظع مأمعنلةر

، ضذناهلعرعثالرنع مةغصعرةت قعلعدذ، آعمكع اهللا غا )يةنع سعلةرنع ياخشع ظةمةللةرضة مذؤةصصةق قعلعدذ(
  .71ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلسا زور مذؤةصصةقعيةت قازانغان بولعدذ

  مأمعنلةرنع تةقؤادارلعق ؤة راستحعللعققا بذيرذش توغرعسعدا
دعلعر  أمعن بةن اال م ادةت    اهللا تاظ دةك ظعب ةن ظادةم ذنع آأرض ويا ظ ة ض قا، ظأزعض ةقؤادار بولذش عنع ت

ظةضةر  .  تىز سأزنع قعلعشقا بذيرذيدذ  ،ان، ظةضرع ـ بىضرعسع يوق ق يةنع قااليمعتوغرا سأزنع قعلعشقا ؤة
ىن          اؤابع ظىح ذالرنعث س ة ظ ذنعث بةدعلعض اال ظ ا، اهللا تاظ ذنداق قعلس ذالر ش ذالرنعث (ظ ةللعرعنع  )ظ  ظةم

عرعكع    تىزة ذالرنعث ظعلض دعغانلعقعنع، ظ ةق قعلع الرغا مذؤةصص ع ظعش ذالرنع ياخش ةنع ظ دعغانلعقعنع ي ي
ظذالردعن آةلضىسعدة ضذناهالر سادعر بولذص قالسا،       . ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلعدذ    

  .اهللا تاظاال ظذالرغا ظذ ضذناهلعرعدعن تةؤبة قعلعشعغا ظعلهام بئرعدذ

                                                 
   . ـ ظايةت53سىرة مةريةم ) 1(
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 اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلسا زور مذؤةصصةقعيةت قازانغان بولعدذآعمكع ظةنة 
  . مذقعم نازذ ـ نئمةت ظعحعضة حأآىشتعن ظعبارةتتذر،شذ مذؤةصصةقعيةت دوزاخ ظوتعدعن قذتذلذص

 * * * * * * *  
 $̄Ρ Î) $sΨôÊutã sπ tΡ$tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN¨uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ÉΑ$t6 Åfø9$#uρ š÷ t/r'sù βr& $pκs]ù=Ïϑ øt s† z ø) xô©r& uρ $pκ÷]ÏΒ 

$yγ n=uΗ xquρ ß≈|¡Ρ M}$# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $YΒθ è= sß Zωθ ßγy_ ∩∠⊄∪ z>Éj‹ yèã‹ Ïj9 ª! $# t É)Ï≈uΖ ßϑ ø9$# ÏM≈s)Ï≈sΨ ßϑø9$# uρ 

š Å2Î ô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈x. Îô³ßϑ ø9$#uρ z>θçG tƒ uρ ª!$# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ÏM≈sΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θ à xî $JϑŠÏm§‘ ∩∠⊂∪  

ظاسمانالرغا، زئمعنغا ؤة ) يةنع صةرزلةرنع ؤة شةرعظةت تةآلعصلعرعنع (شىبهعسعزآع، بعز ظامانةتنع 
ذنعث  دع، ظ ة ظالمع ذنع ظىستعض ذالر ظ دذق، ظ ا تةثلع ع(تاغالرغ ان ) ظئغعرلعق ذنع ظعنس ع، ظ ن قورقت دع

ةن  دع، ظعنسان هةقعقةت د) ظأزعضة(ظىستعضة ظال ةن نادان دذر، هةقعقةت ذم قعلغذحع ذر (. 72ذرزذل مةزآ
مذناصعق ظةرلةرنع، مذناصعق ظايالالرنع، مذشرعك ظةرلةرنع، ) ظامانةتكة خعيانةت قعلغانلعقلعرع ظىحىن

ةر ؤة ) مةزآذر ظامانةتكة رعظاية قعلغانلعقلعرع ظىحىن(مذشرعك ظايالالرنع اهللا ظازاباليدذ،  مأمعن ظةرل
دذ،  ذ قعلع الالرنع اهللا ظةص أمعن ظاي ةاهللا مأمعنلةر(م ايعتع ) ض دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ناه

  .73مئهرعباندذر
  ظعنساننعث ظامانةتنع ظىستعضة ظئلعشع توغرعسعدا

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةؤفع، ظعبن ةتتعن    : ظ ةتتعكع ظامان ذ ظاي ةنع ب ي
دذ           أزدة تذتذلع ادةت آ ةت ـ ظعب ة   . تاظ ةتنع ظادةمض ذ ظامان اال ب مانالرغا،   اهللا تاظ عرع ظاس تعن ظعلض  تةثلةش

عتعنالمعدع          مةن  : ظاندعن اهللا تاظاال ظادةمضة   . زئمعنغا ؤة تاغالرغا تةثلعدع، ظذالر ظذنع ظىستعضة ظئلعشقا ص
ة ظئل      ذنع ظىستعض ذالر ظ دعم، ظ ا تةثلع ا ؤة تاغالرغ مانالرغا، زئمعنغ ةتنع ظاس ةن ظامان قا هةقعقةت عش

ار؟ دئدع     ! ظع صةرؤةردعضارعم : ظادةم. المسةن؟ دئدع ثضة ظا ظذنع سةن ظىستى  . صعتعنالمعدع . ظذنعثدا نئمعلةر ب
اال دع   : اهللا تاظ ان ظعش قعلساث جازالعنعسةن، دئ ةن، يام ةر ياخشع ظعش قعلساث مذآاصاتلعنعس ادةم . ظةض ظ

دع   ة يىآلع أز ظىستعض ئلعص ظ ذنع ظ ث . ظ ذ اهللا تاظاالنع ة ش ان : ظةن دع، ظعنس ة ظال ان ظىستعض ذنع ظعنس ظ
  . دئضةن سأزعدعن ظعبارةتتذرزذلذم قعلغذحعدذر، هةقعقةتةن ناداندذر) ظأزعضة(ةتةن هةقعق

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةتتعكع : ظ ذ ظاي ب
ذالر      ةر ظ ةص، ظةض ا تةثل مانالرغا، زئمعنالرغ ذنع ظاس اال ظ ذر، اهللا تاظ ةرزلةردعن ظعبارةتت ةت ص ادا ظامان ذنع ظ  ظ

ا دذحار                       ادا قعلمعسا ظذالرنع ظازابق أز جايعدا ظ دعغانلعقعنع، ظةضةر ظذالر ظذنع ظ قعلسا ظذالرغا ساؤاب بئرع
دا  دعغانلعقعنع ظئيتقان ذنع ظىست ،قعلع ذالر ظ نع خالع ع ظ ة ظئلعش عيلعق   ض ذرمعغانلعق ظاس ذ ياقت دع، ب مع

ةلكع، اهللا تاظاالنعث دعنعنعث بىي      ةر  ىآقعلغانلعقعدعن ظةمةس ب ادا قعلعص بواللماسلعقعدعن    لعدعن ص زلةرنع ظ
ع دع   .قورقت ة تةثلع ذنع ظادةمض اال ظ دعن اهللا تاظ ذل     .  ظان ذص قوب ةن قوش علةر بعل دعكع نةرس ذنع ظذنعث ذ ظ ظ
ةن : سأزعدعن ظعبارةتتذر   ) بذ(ظذ اهللا تاظاالنعث    . قعلدع دع، ظعنسان هةقعقةت ذنع ظعنسان ظىستعضة ظال ظ

  . يةنع اهللا تاظاالنعث ظةمرعدعن غةصلةتتعدذرر، هةقعقةتةن ناداندذرزذلذم قعلغذحعدذ) ظأزعضة(
ةتتعكع         ذ ظاي علةرمذ ب ة آعش ر قانح رع ؤة بع اك، هةسةنبةس ةير، زةهه ع جذب ةظعد ظعبن د، س مذجاهع

دع   ذر، دئ ةرزلةردعن ظعبارةتت ةت ص الر . ظامان قا تةصسعرشذناس أزدة            : باش ادةت آ ةت ـ ظعب ةتتعن تاظ ظامان
خوتذن  :  ظةظمةش مةسرذقتعن ظوبةي ظعبنع آةظبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              .تذتذلعدذ، دئدع 
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ظامانةتتعن دعن، صةرزلةر ؤة بةلضعلةنضةن جازاالر       : قةتادة. آعشعنعث نذمذسعنع ساقلعيالعشعمذ ظامانةتتذر   
دع دذ، دئ أزدة تذتذلع ةت قع  . آ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع ظةسلةمنعث مذن د ظعبن ك، زةي دذمالع ةت : لع ظامان

ذالر  ذر، ظ ارةت   : ظىحت تعن ظعب اك بولذش لذقتعن ص از، روزا ؤة جذنذص أزلةرنعث   . نام ذ س ان ب دا ظئيتعلغ يذقعرع
ةتنعث شةرعظةت تةآلعصع ظعكةنلعكع نذقتعسعدعن       . هةممعسع بعر ـ بعرع بعلةن زعت آةلمةيدذ    ةلكع، ظامان ب

ادا        ظامانةت د . ظئلعنسا بذ سأزلةرنعث هةممعسع ظورتاقلعشعدذ      ةرمانلعرعنع ظ ةمر ـ ص ئضةن اهللا تاظاالنعث ظ
قعلسا ساؤاب بئرعلعدعغان، ظذنع تةرك قعلسا جازالعنعدعغان شةرت بعلةن ظذنع قوبذل قعلعش ؤة توسقان                       

ذر  تعن ظعبارةتت لعرعدعن يئنعش انلعقع     . ظعش ذم قعلغ ة زذل ادانلعقع ؤة ظأزعض اجعزلعقع، ن ث ظ ان ظأزعنع ظعنس
اردةم   . صةقةت اهللا تاظاال تةؤفعق بةرضةن آعشع ظذنع ظادا قعالاليدذ. علدعظىحىن ظامانةتنع قوبذل ق  اهللا تاظاال ي

  .بةرضىحعدذر
ةدنعث هذزةي ام ظةهم دعكع هةدعس  فظعم ان تأؤةن ةت قعلغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ة عة رةزعيةلاله  ظامانةتك

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع  : ، هذزةيفة مذنداق دةيدذ ظةسةرلةردعندذرظاالقعدار   زضة ظعككع هةدعس سأزلةص     ص
ةردع ةن . ب ع آىتىؤاتعم ة بعرعن أردىم، يةن ة آ ةن ظةمةلعيةتت ع هةقعقةت عنعث بعرعن ذ ظعككعس ةيغةمبةر . ظ ص

ذرظاننعث          دعن ق كةنلعكعنع، ظان ة حىش ث يعلتعزعغعح ان دعللعرعنع ةتنعث ظعنس ة ظامان االم بعزض ظةلةيهعسس
ةردع    نازعل بولغانلعقعنع، ظذالرنعث قذرظاندعن ؤة سىننةت         ةتنع بعلضةنلعكعنع سأزلةص ب ظاندعن  . تعن ظامان

دع      داق دئ رعص مذن أزلةص بئ ة س دعغانلعقعنع بعزض أتىرىلىص آئتع ةتنعث آ دا   «: ظامان ادةم ظذخلعغان ر ظ بع
ذص      اش بول ا ظوخش ارتمعنعث ظعزعغ زع قاص ةتنعث ظع دذ، ظامان أتىرىلىص آئتع ةت آ دعن ظامان ذنعث قةلبع ظ

ة   ذتذثنعث ظىستعض ةن ص دذ، س ىر قالع اش حىش ذتذثنعث   ى ت عدعن ص نعث زةربعس اش، تاش ؤالغعنعثغا ظوخش
ة سأزعنع داؤام  ف هذزةي» عقنعث ظعحعدة هئح نةرسة يوقشسةن، هالبذآع ظعش عص آةتكةنلعكعنع آأر  شعظعشع

دع   داق دئ ص مذن ىرىص        : قعلع ذتعغا حىش ذنع ص ئلعص، ظ اش ظ اق ت االم ظذشش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
ئلعم ـ سئتعم قعلعشعدذ،            )1(معسال قعلعص آأرسةتتع    ا آعشعلةر ظ  ظامانةت آأتىرىلىص آةتكةن شذ ؤاقعتت

المعغعلع     ادةم ق ذ ظ دعغان بعرم ادا قعلع ةتنع ظ ةنح  ظامان دذ، ظعش اس قالع انلعقع    ت از قالغ ةك ظ ادةم ب لعك ظ
ار          ةيراثؤ   .  دئيعلعدذ  ،ظىحىن صاالنعنعث ظةؤالدع ظعحعدة هةقعقةتةن ظعشةنحعلعك بعر ظادةم ب ازلعقتا ؤة هةتتا ن

ادةم     ر ظ ان بع ذحعغا حعقق دامحعلعقتا ظ ةقعللعق؟    ”: ظال ةن ظ ةنحلعك، نئمعدئض ةن ظعش ذ نئمعدئض دةص  “ظ
وق    قارع ان ي اغلعق ظعم ا ح دة قعح ذنعث قةلبع ةنكع ظ دذ، ؤةهال عثالر   . لع علةرنعث قايس عمدعن س ث بئش مئنع

د         ةن ظع ان ظأتك ر زام دعغان بع ةرؤا قعلماي ام ص ئلعم ـ سئتعق قعلس ةن ظ ا،  . عبعل ذ مذسذلمان بولس ةر ظ ظةض
ظةضةر ظذ ناسارا ياآع يةهذدعي بولسا، ظذنعث سةدعقاتقا     . ظذنعث دعنع ظذنع ظةلؤةتتة يئنعمغا ظئلعص آئلةتتع      

ظةمما بىضىنكع آىندة سعلةردعن صةقةت صاالنع ؤة  .  ظذنع ظةلؤةتتة يئنعمغا ظئلعص آئلةتتع     )2(مةسظذل ظادعمع 
  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. )3( قعلعمةنصذستانع بعلةنال ظئلعم ـ سئتعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق         ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةتكىزىص     «: دئض دعن آ ا، قول ةندة تئصعلس أت ظعش س ذ ت ةر ظ ار، ظةض أت ظعش ب ت

عزةت قعلعش، راست سأزلةش، ياخشع        : لعقعثدعن ظةنسعرعمعسةث بولعدذ، ظذالر   راقويغان ب  ةتنع مذهاص ظامان
  .»معجةزلعك بولذش ؤة هاالل آةسعصلعك بولذشتعن ظعبارةتتذر

                                                 
ىرةك          عتعشبذ بعر ظوخش  ) 1( ةن ي أتىرىلىص آةتك ةت آ ذص، ظامان اآع آ     ،بول اآع تاشنعث       أ ظةمضةك قعلعش ي ارتمعغا ؤة ي ان قاص عرعص قالغ ةؤةبعدعن قاص يىك س

عدعن ظعش ذتنعث ظعش شزةرعبعس ان ص ععص قالغ ئح  ش ايدعلعق ه دة ص اش ظعحع وق  قعغا ظوخش ة ي دذ ،نةرس ة ظايلعنع ذرذق نةرسعض ذنعث  .  ق ةن ظ ذنعث بعل ش
   .كة خعيانةت قعلعدعغان، ضئصعدة تذرمايدعغان رةزعل ظةهؤال آئلعص حعقعدذظعضعسعدعن ظامانةت

   .ناسارا ؤة يةهذدعيالردعن ظعسالم دألعتعضة تاصشذرعدعغان سةدعقعلةرنع يعغعشقا مةسظذل ظادةم آأزدة تذتذلعدذ) 2(
   .ىنكع آىندة ظامانةتنع ظادا قعلعدعغان ظادةم ظازالص آةتتع دئمةآحعضيةنع بى) 3(
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  ظامانةتنع ظىستعضة ظئلعشنعث نةتعجعسع توغرعسعدا
) ةرنع، مذنا ) مةزآذر ظامانةتكة خعيانةت قعلغانلعقلعرع ظىحىن عق ظةرل الالرنع، مذناص عق ظاي ص

 يةنع ظادةم ظةؤالدعغا هةقعقةتةن ظامانةت يىآلةندع، مذشرعك ظةرلةرنع، مذشرعك ظايالالرنع اهللا ظازاباليدذ
ذر   لعرعدعن ظعبارةتت ةرعظةت تةآلعص ةت ش ذ ظامان اننع    . ب ذص ظعم ذلمانالردعن قورق دعن مذس ذالرنعث ظعحع ظ

ا         ةنع تعلعنعث ظىحعدا ظعمان ظئيتق دا يوشذرغان      ظاشكارا قعلغان ي عرالرغا ظةضعشعص آذفرعنع دعللعرع ن، آاص
ث               ةلتىرىش، اهللا تاظاالنع ئرعك آ ا ش ع اهللا تاظاالغ ع ـ تئش الالرنع، ظعح عف ظاي ةرنع ؤة مذناص عق ظةرل مذناص

الالرنع صةيغةمبةرلعرعضة مذخالعصةتحعلعك قعلعش بعلةن تولذص آةتكةن         مذشرعك ظةرلةرنع، مذشرعك ظاي
دذ ة  . اهللا ظازابالي ا، صةيغةمبةرلعرعض ة، آعتابلعرعغ ث صةرعشتعلعرعض ا، اهللا تاظاالنع انالردعن اهللا تاظاالغ ظعنس

ظعمان ظئيتقان، اهللا تاظاالغا ظعتاظةتمةنلعك بعلةن ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان مأمعنلةرضة مةرهةمةت قعلعش          
دذ، ظىحىن   ذ قعلع الالرنع اهللا ظةص ةر ؤة مأمعن ظاي ة اهللا مأمعنل(مأمعن ظةرل عرةت ) ةرض ناهايعتع مةغص

  .قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
عدع عرع تىض ةهزابنعث تةصس ىرة ظ ةن س ذنعث بعل ا . ش ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس جعم

   !مةنسذصتذر
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ãÎ7 sƒ ù: $# ∩⊇∪ ãΝ n= ÷ètƒ $ tΒ ßk Ï= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßl ã ÷ètƒ $ pκ Ïù 4 uθ èδ uρ 

ÞΟŠ Ïm§9 $# â‘θà tóø9 $# ∩⊄∪  
  . يمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشال

جعمع هةمدذسانا اللةغا خاستذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةرسة اللةنعث مىلكعدذر، 
دعن  دذر، هةممع ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ة هئكم تذر، الل ةغا خاس انامذ الل اخعرةتتعكع هةمدذس ظ

) آلةرضة ظوخشاشيةنع يامغذر، آان ؤة ظألى(اللة زئمعننعث قوينعغا آعرعص آئتعدعغان . 1خةؤةرداردذر
نةرسعلةرنع، ) ظأسىملىك، بذالق ؤة قذدذقالرنعث سذلعرع قاتارلعق(نةرسعلةرنع، زئمعندعن حعقعدعغان 

نةرسعلةرنع، ظاسمانغا ظأرلةيدعغان ) ظةجةل، رعزعق قاتارلعق، صةرعشتة، يامغذر(ظاسماندعن حىشعدعغان 
ة بةندعلعرعضة ناهايعتع نةرسعلةرنع بع ) ياخشع ظةمةللةر، مةقبذل دذظاالر قاتارلعق ( دذ، الل لعص تذرع

  . 2ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعالرنع(مئهرعباندذر، 
  بارلعق هةمدذسانا ؤة غةيبنع بعلعش اهللا تاظاالغعال خاس ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

ارل          اخعرةتتعكع ب ا ـ ظ دعن ؤة دذني ذغ زاتع ث ظذل ةردة، ظأزعنع ذ ظايةتل اال ب ة ؤة اهللا تاظ عق مةدهعي
اخعرةت ظةهلع ظىحىن         . زعكعرلةرنعث صةقةت ظأزعضعال خاس ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ ا ـ ظ حىنكع ظذ دذني

ةهلعنعث ظعضعسعدذر   . رنئمةت ظاتا قعلغذحع ؤة رةهمةت قعلغذحعدذ     اخعرةت ظ ظذنعث هةممعسعضة   . دذنيا ؤة ظ
  . هأآىم قعلغذحعدذر

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذد    :اهللا تاظ ئح مةب ةك ه ذ اهللا دذر، ظذنعثدعن بأل ةق(ظ ذر، ) بةره يوقت
علةر اهللا      تذر، س ا مةنسذص رعش اهللا غ أآىم حعقع تذر، ه ا مةنسذص انا اهللا غ ة جعمع هةمدذس ا ؤة ظاخعرةتت دذني

  . ))1نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر
سة اللةنعث مىلكعدذرجعمع هةمدذسانا اللةغا خاستذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةر 

  .  ظاستعدعدذرعيةنع بارلعق نةرسعلةر اهللا تاظاالنعث مىلكعدذر، ظذنعث قذللعرعدذر ؤة ظذنعث باشقذرذش

                                                 
  .  ـ ظايةت70سىرة قةسةس  )1(

  ظايةت  54                           سةبةظ سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةك   : اهللا تاظ اخعرةت ش ا ؤة ظ ث  -دذني عز بعزنع  شىبهعس
  . ))1عمعزدعدذركظعل

 تذر ةغا خاس انامذ الل اخعرةتتعكع هةمدذس ةنع ظ ذحع ؤة    ي ادةت قعلعنغ ى ظعب اال مةثض اهللا تاظ
  . مةدهعيعلةنضىحعدذر

اهللا       سأزلعرعدة، ظعشلعرعدا، شةرعظعتعدة ؤة بارلعق نةرسعلةرنع تةقدعر قعلعشتا  ةن هئكمةت بعل
ظذ هئح .  يةنع اهللا تاظاالغا هئحقانداق نةرسة يوشذرذن بولمايدذظعش قعلغذحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر

عنع ب دذ نةرس ةي قالماي دذ    . علم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ك زأهرعنع اال : مالع اهللا تاظ
  . مةخلذقاتلعرعنعث ظةهؤالعدعن خةؤةرداردذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

 دعغان رعص آئتع ا آع ث قوينعغ ة زئمعننع اش (الل ة ظوخش ان ؤة ظألىآلةرض ذر، آ ةنع يامغ ) ي
نةرسعلةرنع، ) ظأسىملىك، بذالق ؤة قذدذقالرنعث سذلعرع قاتارلعق(ن نةرسعلةرنع، زئمعندعن حعقعدعغا

نةرسعلةرنع، ظاسمانغا ظأرلةيدعغان ) ظةجةل، رعزعق قاتارلعق، صةرعشتة، يامغذر(ظاسماندعن حىشعدعغان 
لذث  زئمعننعث بذ يةنع اهللا تاظاالنةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ) ياخشع ظةمةللةر، مةقبذل دذظاالر قاتارلعق(
ث  ـ  ذر تامحعلعرعنع ان يامغ قاقلعرعغعحة ياغق ة   ،صذش ذرذلغان هةمم دا يوش ذرذقنعث ؤة زئمعن ان ظ  تئرعلغ

  . زئمعندعن حعقعدعغان نةرسعنعث سانعنع ؤة سىصةتلعرعنعمذ بعلعدذ. نةرسعنعث سانعنع بعلعدذ
 ارلعق ، صةرعشتة، يامغذر (ظاسماندعن حىشعدعغان نغا ، ظاسما نةرسعلةرنع ) ظةجةل، رعزعق قات

  . ظأرلةيدعغان ياخشع ظةمةللةر ؤة ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرنعمذ آأرىص تذرعدذ
 ،ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعالرنع(اللة بةندعلعرعضة ناهايعتع مئهرعباندذر 

دذر  ايعتع مئهرعبان ة ناه ةنع بةندعلعرعض دعراص  . ي قا ظال انالرنع جازاالش ذالردعن ظاسعيلعق قعلغ دذظ . آةتمةي
  . تةؤبة قعلغذحعالر ؤة تةؤةآكىل قعلغذحعالرنعث ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ tÏ% ©! $# (#ρã x x. Ÿω $sΨ Ï?ù' s? èπ tã$¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’ Ïn1 u‘ uρ öΝ à6¨Ζ t Ï?ù' tG s9 ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# ( Ÿω Ü> â“ ÷è tƒ çµ÷Ζ tã 

ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Iωuρ ã tóô¹ r& ÏΒ y7 Ï9 s̈Œ Iω uρ ã y9 ò2 r& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Å2 &Î7 –Β 

∩⊂∪ š”Í“ ôf u‹ Ïj9 zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Ï=≈ ¢Á9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Μçλm; ×ο uÏ øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÍ Ÿ2 ∩⊆∪ tÏ%©! $#uρ 

öθ yèy™ þ’Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u tÍ“ Åf≈ yè ãΒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝ çλm; Ò>#x‹ tã ÏiΒ A“ ô_ Íh‘ ÒΟŠ Ï9 r& ∩∈∪ “ u tƒuρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# ü“ Ï% ©!$# 

tΑ Í“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 În/§‘ uθèδ ¨, ysø9 $# ü“ Ï‰ ôγtƒ uρ 4’ n< Î) ÅÞ üÅÀ Í“ƒÍ• yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ut ù: $# ∩∉∪  
ظذنداق ظةمةس، صةرؤةردعضارعم بعلةن «دةيدذ، ظئيتقعنكع، » بعزضة قعيامةت آةلمةيدذ«: آاصعرالر

قةسةمكع، قعيامةت سعلةرضة حوقذم آئلعدذ، اللة غةيعبنع بعلضىحعدذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع زةررة 
رسة بولسذن، حوثراق دعن آعحعكرةك نة )يةنع زةررة(حاغلعق نةرسة اللةدعن يعراق ظةمةستذر، ظذنعث 

) ظذالرنعث لةؤهذلمةهصذزدا خاتعرعلعنعشع(. 3»نةرسة بولسذن، لةؤهذلمةهصذزدا خاتعرعلةنمعضعنع يوق
ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع مذآاصاتالش ظىحىندذر، ظةنة شذالر مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل 

                                                 
  . ـ ظايةت 13سىرة لةيل ) 1(



  
  
  
  
 

 

 

 81                                                                                                سةبةظ ـ سىرة 34

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

عنعث بئرعحة قارشع تذرغانالر قاتتعق ظازابقا دذحار بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة آىح . 4رعزعققا ظئرعشعدذ 
دذ ةنلةر . 5بولع م بئرعلض االر (ظعلع ذحع ظألعم ةل قعلغ ع ظةم اهابعلةر ؤة آئيعنك ةنع س اثا ) ي س

ذرظاننعث شىبهعسعز هةق ظعكةنلعكعنع،  عدعن نازعل قعلعنغان ق ) ظعنسانالرنع (صةرؤةردعضارعث تةرعص
  . 6 يولعغا باشاليدعغانلعقعنع بعلعدذغالعب، هةمدذساناغا اليعق اللةنعث

 ظةمةلعضة يارعشا مذآاصاتلعنعشع ؤة جازاغا تارتعلعشع ظىحىن قعيامةتنعث نعثهةر بعر ظادةم
  حوقذم آئلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ىك       عدا بىي دعغانلعقع توغرعس ةتنعث بولع االمنع قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص ةت اهللا تاظاالنع ذ ظاي ب
ارع دذر   صةرؤةردعض ةتنعث بعرع ىح ظاي ذيرذغان ظ قا ب ةم قعلعش ةن قةس امع بعل ة  . نعث ن ذ ظايةتك دا ب قذرظان

وق    ةت ي ر ظاي أتعنحع بع ايدعغان ت ار     . ظوخش ةتنع ظعنك قذحعالر قعيام ةن قارشعالش ةق بعل عرالر ؤة ه آاص
  . قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع ظذنع ظعسصاتالص قةسةم قعلعشقا بذيرذدع

ى  ذ ظ تعكع   ب ىرة يذنذس رع س ةتنعث بع ةندعن ح ظاي ذالر س ذ «: ظ ازاب،  (ظ ان ظ ةنع ؤةدة قعلعنغ ي
ذ    «: دةص سورايدذ،سةن» راستمذ؟ ) ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش   ةن قةسةمكع، ظ ة، صةرؤةردعضارعم بعل هةظ

  . ))1دئضعن» ظةلؤةتتة راستتذر، سعلةر قئحعص قذتذاللمايسعلةر
ىرعدعكع   ذ س ع مذش دذ «: عرالرآاص : ظعككعنحعس ةت آةلمةي ة قعيام ع، » بعزض دذ، ظئيتقعنك دةي

  .  دئضةن ظايةتتذرظذنداق ظةمةس، صةرؤةردعضارعم بعلةن قةسةمكع، قعيامةت سعلةرضة حوقذم آئلعدذ«
ث   دعكع اهللا تاظاالنع ىرة تةغابذن ع س ذمان   : ظىحعنحعس ةيمعز دةص ض عز تعرعلدىرىلم عرالر هةرض آاص

ع  تع، ظئيتقعنك عز «: قعلعش ذم      هةرض علةر حوق ةمكع، س ةن قةس ارعم بعل ةس، صةرؤةردعض داق ظةم ظذن
اندذر          ةغا ظاس ذ الل دذ، ب ةؤةر بئرعلع عثالردعن خ ة قعلمعش دعن سعلةرض علةر، ظان ةن ))2»تعرعلدىرىس  دئض

  . ظايعتعدذر
 ،ظذنداق ظةمةس، صةرؤةردعضارعم بعلةن قةسةمكع، قعيامةت سعلةرضة حوقذم آئلعدذ«ظئيتقعنكع 

 تاظاال قعيامةتنع ظذنعث بولذشعنع تةآعتلةيدعغان ؤة ظذنع جةزملةشتىرعدعغان نةرسعلةر بعلةن                ظاندعن اهللا 
اللة غةيعبنع بعلضىحعدذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع زةررة حاغلعق نةرسة : سىصةتلةص مذنداق دةيدذ

ق نةرسة بولسذن، دعن آعحعكرةك نةرسة بولسذن، حوثرا)يةنع زةررة(اللةدعن يعراق ظةمةستذر، ظذنعث 
وق  ةنع هةممة نةرسة اهللا تاظاالنعث بعلعشعنعث ظعحعدعدذر          »لةؤهذلمةهصذزدا خاتعرعلةنمعضعنع ي اهللا .  ي
وقعلعص آةتسعمذ، ظذنعث         . تاظاالغا هئح نةرسة مةخصعي ظةمةستذر سأثةآلةر ضةرحة حئحعلعص ـ تعتعلعص، ي

ان بولسا، شذ هالعتعضة        ظذ . نةضة يوقعلعص آةتكةنلعكعنع اهللا تاظاال بعلضىحعدذر      تة قانداق ياراتق نع دةسلةص
  . اهللا تاظاال هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر. قايتذرغذحعدذر

تعكع        دانغا آةلتىرىش ةتنع مةي ذرذش ؤة قعيام ة قايت لع هالعتعض ةتلةرنع ظةس اال جةس دعن اهللا تاظ ظان
ذزدا خاتع (: هئكعمعتعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع   ان ؤة ) رعلعنعشع ظذالرنعث لةؤهذلمةهص ان ظئيتق ظعم

ا  عل رعزعقق عرةتكة ؤة ظئس ذالر مةغص ة ش دذر، ظةن اتالش ظىحىن انالرنع مذآاص ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ياخش
ذرغانالر . ظئرعشعدذ ةنع آعشعلةرنع اهللا تاظاالنعث        بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة آىحعنعث بئرعحة قارشع ت  ي

قا،   دعن توسذش ةت يولع ة مذخالعص انالر   حعلعصةيغةمبةرلعرعض ةرص قعلغ ىح س قا، آ ا ك قعلعش اتتعق ظازابق ق

                                                 
  .  ـ ظايةت53سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةت7سىرة تةغابذن ) 2(
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دذ ار بولع ع،    دذح ا قعلعش ام ظات ة ظعنظ ةختلعك مأمعنلةرض ث ب ع اهللا تاظاالنع ةتنعث بولذش ةنع قعيام  ي
  . خت آاصعرالرنع ظازابلعشع ظىحىندذربةبةت

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةت  : اهللا تاظ ةهلع جةنن ةن ظ ةهلع دوزاخ بعل ةت آىن(ظ اراؤةر ) عقعيام ب
ةتكة ظئرعشكىحعلةردذر  ةت بولسا مةقس ةهلع جةنن دذ، ظ ةرنع  )1( بولماي ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ظعم

ا                     ةقؤادارالرنع فاجعرالرغ اآع ت ةر يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلغانالر بعلةن ظوخشاش قعالمدذق؟ ي قعلغانالرنع ي
  . ))2ظوخشاش قعالمدذق؟

 ساثا صةرؤةردعضارعث ) لةر ؤة آئيعنكع ظةمةل قعلغذحع ظألعماالريةنع ساهابع(ظعلعم بئرعلضةنلةر
غالعب، هةمدذساناغا ) ظعنسانالرنع(تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان قذرظاننعث شىبهعسعز هةق ظعكةنلعكعنع، 

ة بعر هئكمةت بولذص،         بذ قعيامةتنعث بولذشع     اليعق اللةنعث يولعغا باشاليدعغانلعقعنع بعلعدذ  دعكع يةن
بذ هئكمةت صةيغةمبةرلةرضة نازعل قعلعنغان آعتابالرغا        . ع هئكمةتلةر بعلةن باغلعنعشلعقع باردذر    ضعرعكظعل

اتلعنعص يامان آعشعلةرنعث                اظعم بولذشعنع ياخشع آعشعلةرنعث مذآاص ظعشةنضةن مأمعنلةر قعيامةتنعث ق
ث آعتابلعرع دا اهللا تاظاالنع ادعكع حاغلعرع دا، دذني ةن حاغ انلعقعنع آأرض ذق جازاالنغ ةت توغرذل دعن قعيام

  . بعلضةنلعرعنع، ظأز آأزلعرع بعلةن آأرعدذ، دئضةندعن ظعبارةتتذر
دذ  داق دةي ةر مذن دة مأمعنل ذ آىن ئلعص  : ش ةقنع ظ ة ه ةيغةمبةرلعرع بعزض ارعمعزنعث ص صةرؤةردعض

دع ذ «)3( »آةل ع مذش ةنعث ؤةدة قعلغعن ان الل ىن(مئهرعب ان)آ ت ظئيتق ةيغةمبةرلةر راس  ))4»، ص
»ة  س دعرع بويعح ث تةق ةردة (علةر اهللا نع ادا ؤة قةبرعل ذ    ) دذني ا ب دعثالر، مان عحة قال ةت آىنعض قعيام

  . ))5قعيامةت آىنعدذر
 ساثا صةرؤةردعضارعث ) يةنع ساهابعلةر ؤة آئيعنكع ظةمةل قعلغذحع ظألعماالر(ظعلعم بئرعلضةنلةر

ةنلع  ةق ظعك عز ه ذرظاننعث شىبهعس ان ق ل قعلعنغ عدعن نازع انالرنع(كعنع، تةرعص ب) ظعنس ةنع غالع  ي
دعغان     ة ظذحرعماي دعغان، حةآلعمعض ىك، يئثعلمةي ايعتع آىحل قذرعدعغان،    ،ناه عنع باش ة نةرس ةلكع هةمم  ب

أزلعرعدة  ع س علعمعلعرعدة  ،جعم ةرعظعتعدة ؤة بةلض لعرعدا، ش ا  ظعش ةنعث يولعغ ق الل اناغا اليع هةمدذس
دذ  اليدعغانلعقعنع بعلع اال باش ةنع اهللا تاظ ذر،      ي ة اليعقت عدة مةدهعيعض الرنعث هةممعس ذنداق ظعش ة ش  ظةن

  . بىيىآتذر ؤة يىآسةآتذر
* * * * * * *  

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã x x. ö≅ yδ öΝä3—9 ß‰tΡ 4’ n?tã 5≅ ã_ u‘ öΝ ä3ã∞Îm7 t⊥ ãƒ #sŒÎ) óΟ çFø% Íh“ ãΒ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ öΝ ä3¯ΡÎ) ’ Å∀ s9 9,ù= yz 

>‰ƒÏ‰ y_ ∩∠∪ 3“ u yIøù r& ’ n?tã «!$# $¹/ É‹ x. Πr& ÏµÎ/ 8π ¨ΖÅ_ 3 È≅ t/ tÏ%©! $# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïο u½z Fψ $$ Î/ ’ Îû É># x‹ yèø9 $# 

È≅≈ n= Ò9 $# uρ Ï‰‹ Ïèt7 ø9$# ∩∇∪ óΟ n= sùr& (#÷ρ u tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t ÷t/ öΝ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& $ tΒ uρ Ν ßγx ù= yz š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 βÎ) ù' t±°Σ 

                                                 
  .  ـ ظايةت20سىرة هةشعر ) 1(
  .  ـ ظايةت28سىرة ساد ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة ياسعن ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع56ذم سىرة ر) 5(
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ô# Å¡øƒ wΥ ãΝÎγ Î/ uÚö‘ F{$# ÷ρr& ñÝ É)ó¡èΣ öΝÎκ ö n= tã $ Z |¡Ï. š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zπ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ –Β 

∩∪  
تاالث بولذص  - تعتما) قةبرعلةردة حعرعص(سعلةرضة سعلةر «: ظئيتعدذ) بعرعضة - بعر(آاصعرالر 

عتعص  ادةمنع آأرس ر ظ دعغان بع ةؤةر بئرع علةر دةص خ دعن يارعتعلعس ذم يئثع يعن حوق دعن آئ آةتكةن
ذ؟ ذ؟ . 7قويايلعم عص قالدعم ذ ظئلعش ا ظ ذ؟ ي اننع توقذدعم ةغا يالغ ذ الل داق ظة » ظ عز ظذن ةس، هةرض م

ذمراهلعقتعدذر  ذر ض ا ؤة حوثق دعغانالر ظازابت ان آةلتىرمةي ة ظعم دعكع ؤة . 8ظاخعرةتك ذالر ظالدع ظ
ظاسمان بعلةن زئمعنغا قارعمامدذ؟ ظةضةر خالعساق ظذالرنع يةرضة ) ظذالرنع ظوراص تذرغان(ظارقعسعدعكع 

بذنعثدا اللةغا قايتقذحع . رعمعز صارحة قعلعص حىشى-يذتقذزعمعز، ياآع ظاسماننع ظذالرنعث ظىستعضة صارحة
  . 9دةلعل بار) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(هةر بةندة ظىحىن ظةلؤةتتة 

نع ظعنكار قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية عقآاصعرالرنعث ظألضةندعن آئيعنكع هاياتل
  توغرعسعدا 

عث بار ؤة بعرلعكعضة تانغذحع آاصعرالرنعث  بذ ظايةت غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال تةرعصعدعن اهللا تاظاالن       
انلعقع راق دةص قارعغ عنع يع ةتنعث بولذش ةتنعث   ؤةقعيام االمنع قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنعث ص  ظ

  . بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر قعلغانلعقع ظىحىن مةسخعرة قعلغانلعقعدعن بةرضةن خةؤعرعدذر
 ذص -تعتما) قةبرعلةردة حعرعص (ةر سعلةرضة سعل «: ظئيتعدذ) بعرعضة-بعر(آاصعرالر تاالث بول

يعن  دعن آئ عتعثالر  آةتكةن ةنع جةس ذص            ي ا بول ا ـ تعتم ئحعلعص تعتم راققا ح ةن  ،تذص ذنعثغا تامام  ظ
يعن    دعن آئ عص آةتكةن علةر ظارعلعش دعن يارعتعلعس ذم يئثع ادةمنع  حوق ر ظ دعغان بع ةؤةر بئرع دةص خ

ذ؟  عتعص قويايلعم يعن ت آأرس ذنعثدعن آئ ةنع ش علةر   ي ذص رعزعقالندذرذس ا قايتذرذل ك هالغ ذالر. عرع : ظ
العي ظةمةس     دعن خ دة ظعككع ظعشنعث بعرع ذ خةؤعرع ةن ب ة يةتكىزض ةد بعزض اال  .مذهةمم ة اهللا تاظ ذ ظأزعض  ظ
ع        ذص حعقت اننع توق تةن يالغ ا قةس دع دةص اهللا تاظاالغ ي قعل دة ؤةهع ةت هةققع ا   . قعيام ذ اهللا تاظاالغ اآع ظ ي

اننع تو تةن يالغ اراث  ذققةس علةردةك س ان آعش عص قالغ ان ؤة ظئلعش دعن ظايرعلغ ا، ظةقلع معغان بولس
  . دئيعشتع

  . ظذ اللةغا يالغاننع توقذدعمذ؟ يا ظذ ظئلعشعص قالدعمذ؟: شذثا ظذالر مذنداق دئدع
دع داق دئ رعص مذن ة بئ ذالرغا رةددعي اال ظ ان : اهللا تاظ ة ظعم ةس، ظاخعرةتك داق ظةم عز ظذن هةرض

دعغ ذمراهلعقتعدذر آةلتىرمةي ذر ض ا ؤة حوثق ذمان    انالر ظازابت اآع ض دةك ي ذالر ظويلعغان ش ظ ةنع ظع  ي
ةس ذ ظةم ةتكىحع  . قعلغاندةآم ول آأرس وغرا ي ع ؤة ت تحعل، ياخش االم راس ةد ظةلةيهعسس ةلكع مذهةمم  ،ب

ادان آعشعلةر بولذص      . هةقعقةتنع ظئلعص آةلضةن آعشعدذر    ا   ،ظذالر يالغانحع، جاهعل، ن . قالعدذ  ظذالر ظازابت
ا  ث ظازابعغ ذالرنع اهللا تاظاالنع ذرلذق ظ ةنع آذص زعص ،ي دعن ظئ ةق يول ادا ه ذمراهلعقت دذني ذر ض  احوثق

  . قئلعشقا ظئلعص بارعدذ
ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان   اال ظذالرنع ظأزعنعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعشتعكع ق ظاندعن اهللا تاظ

دذ  دةلعللةرضة دعققةت قعلعشقا بذيرذص مذنداق         دعكع ؤة ظارقعسعدعكع :  دةي ذالر ظالدع وراص (ظ ذالرنع ظ ظ
يةرضة بارسا، ظاسمان ظذالرنعث   ، قة يةنع ظذالر نةضة يىزلةنسة ظاسمان بعلةن زئمعنغا قارعمامدذ؟ ) تذرغان

  . زئمعن بولسا، ظذالرنعث ظاستعدا يئيعلعص تذرعدذ. ظىستعدة سايعؤةن بولذص تذرعدذ
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دا   ة مذن ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ةن    : ق دةي ز هةقعقةت دذق، بع ا قعل ةن بةرص ذدرةت بعل ماننع ق ظاس
  . ))1زئمعننع يايدذق، بعز نئمعدئضةن ياخشع يايغذحعمعز؟. قذدرةتلعكمعز
 ارحة ذالرنعث ظىستعضة ص ارحة - ظةضةر خالعساق ظذالرنع يةرضة يذتقذزعمعز، ياآع ظاسماننع ظ  ص

ىرعمعز ص حىش ذالرن قعلع اق ظ ةر خالعس ةنع ظةض قا    ي ذالرنع جازاالش ث ظ انلعقع ؤة بعزنع ذم قعلغ عث زذل
ىن  دعغانلعقع ظىح ذدرعتعمعزنعث يئتع ان بوال   ،ق ازاب قعلغ ذنداق ظ ة ش ذالرغا ظةلؤةتت ذق ظ ز  . تت ئكعن بع ل

  . زاالشنع آئحعكتىرعمعزنلعقعمعز ظىحىن ظذالرنع شذنداق جاقعلغذحع سىصةتكة ظعضة بولغا ذمئهرعبان ؤة ظةص
دةلعل ) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(يتقذحع هةر بةندة ظىحىن ظةلؤةتتة بذنعثدا اللةغا قا

ار ةرب دذ    ، مةظم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةتادعنعث ب ةنع اهللا :  ق ي
  . تاظاالغا تةؤبة قعلغذحعالر ظىحىن ظةلؤةتتة دةلعللةر بار

الغان  شةك ـ شىبهعسعزآع، ظاسمانالرنعث ؤة       ةزةر س ر زئمعننعث يارعتعلعشعغا ن ةر بع ةقعللعق ه ظ
كة     ةرنع تعرعلدىرىش ث ظألىآل ىن اهللا تاظاالنع دة ظىح ةنلعكعنع    ،بةن ادعر ظعك قا ق ةتنع قعلعش  قعيام

عتعدعغان دةل ار آأرس ةر ب مانالرنع  . علل ذ ظاس ع ب ذ    حىنك قا، زئمعننعم ةثرع يارعتعش عز ؤة آ ذنداق ظئض  مذش
ذزذنغ  ةآعلدة ظ ذنداق ش ا    مذش ةرنع قايت ادعر اهللا ظألىآل قا ق ص يارعتعش ةثرع قعلع ان ؤة آ ا يئيعلغ

  .  حعرعص آةتكةن سأثةآلةرضة جان آعرضىزىشكة ظةلؤةتتة قادعردذر،تعرعلدىرىشكة
دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب عنع    : اهللا تاظ ذالرنعث ظوخشعش ان زات ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس

ادعر   يارعتعشقا قادعر ظةمةسمذ؟ ظذ      ة ظعنسانالرنع          )2( بذنعثغا ق ارعتعش ظةلؤةتت ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ي
  . )3(ظذقمايدذ) بذنع(يارعتعشتعن آأص قعيعندذر ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع 
* * * * * * *  

 * ô‰ s) s9uρ $sΨ ÷ s?#u yŠ…ãρ# yŠ $ ¨Ζ ÏΒ Wξ ôÒ sù ( ãΑ$t7 Åf≈ tƒ ’ Ï1Íiρ r& … çµ yètΒ uö ©Ü9 $#uρ ( $ ¨Ψ s9 r&uρ çµ s9 y‰ƒÏ‰ ut ù: $# ∩⊇⊃∪ Èβr& ö≅ uΗ ùå $# 

;M≈ tóÎ7≈ y™ ö‘ Ïd‰ s% uρ ’ Îû ÏŠö œ£9 $# ( (#θè= yϑ ôã $# uρ $·s Ï=≈ |¹ ( ’ ÏoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÖÅÁ t/ ∩⊇⊇∪  
يةنع صةيغةمبةرلعك، زةبذر، تاغالرنعث ؤة قذشالرنعث (بعز داؤذدقا دةرضاهعمعزدعن هةقعقةتةن صةزل 

ذص بئرعشع، ساؤذت ياساشنع بعلدىرىشلةر بويسذنذشع، تأمىرنعث يذ  ا قعلدذق ) مشاق بول ظع «. ظات
تأمىرنع داؤذدقا يذمشاق قعلعص ). دئدذق(» داؤذت بعلةن بعرلعكتة تةسبعه ظئيتعثالر! ظع قذشالر! تاغالر

ةردذق ذق(. 10ب ذنعثغا ظئيتت ز ظ تا «) بع اؤذتالرنع ياساش عغعن، س اؤذتالرنع ياس ةل س مذآةمم
ياخشع ظعش قعلعثالر، مةن !) ظع داؤذد ظاظعلعسعدعكعلةر(تةآشع قعلغعن، ) بعرعضة-عرهالقعلعرعنع ب(

  . 11»هةقعقةتةن سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرنع آأرىص تذرغذحعمةن
  اهللا تاظاالنعث داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ظاتا قعلغان ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا 

ةيغةمبعرع دا   ع ؤة ص ة بةندعس ذ ظايةتت اال ب ةن   اهللا تاظ ان روش ا قعلغ االمغا ظات ؤذد ظةلةيهعسس
دذ       ةؤةر قعلع علةردعن خ ان نةرس ام قعلغ ذنعثغا ظعنظ ذقحعلعقتعن ؤة ظ عمذ  . ظارت ذقحعلعق بولس ذ ظارت اهللا : ظ

اهلعقنع   ةيغةمبةرلعكنع، صادعش ذنعثغا ص اال ظ ارةت     ،تاظ ذندعن ظعب ان قوش ةرخعل قورالالنغ أص س انع آ  س
ا قعلدع      . ظعبارةتتذرنئمةتلةرنع بعراقال بةرضةنلعكعدعن     اؤاز ظات اؤاز    . اهللا تاظاال ظذنعثغا يئقعملعق ظ ظذ بذ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر48 ـــــ 47سىرة زارعيات ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع81سىرة ياسعن ) 2(
  .  ـ ظايةت57سىرة غافعر ) 3(
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. بعلةن تةسبعه ظئيتقان حاغدا ظذنعث بعلةن مذستةهكةم تاغالر، ظئضعز حوققعالر قوشذلذص تةسبعه ظئيتاتتع            
ان ق   نظةتعضة اثالص    ذ ـ ظاخشامدا ظذحذص آئتعؤاتق اؤازعنع ظ از  شالر ظذنعث ظ  تعلالر   توختاص، هةرخعل  ، بعر ظ

  . بعلةن ظذنعثغا جاؤاب قايتذراتتع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذمذسا ظةشظةرع     . ظعمام مذسلعمنعث بعر رعؤايعتعدة مذنداق دةص آةلدع      ص

اثالص ذؤاتقانلعقعنع ظ ذرظان ظوق دة ق ذرذص،رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث آئحع از توختاص ت ذنعث تعالؤعتعضة ، بعرظ  ظ
دا     يعن مذن الغاندعن آئ ذالق س دع ق عدعكعلةرنعث     «: ق دئ ةن داؤذد ظاظعلعس ة هةقعقةت ا ظةشظةرعض ظةبذمذس

اؤاز بئرعلعصتذ             دذ      » يئقعملعق ظاؤازلعرعغا ظوخشاش بعر يئقعملعق ظ مةن  : ظةبذظوسمان ظةهدع مذنداق دةي
ة د       ة حاثنعث، ن ة هةرقانداق   ،تارنعث ذظةبذمذسا ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظاؤازعدعن حعرايلعقراق ن  ن

  .  سازنعث ظاؤازعنع ظاثلعمعدعمبعر
 ةردذق ص ب اق قعلع ا يذمش أمىرنع داؤذدق قعالر   ت ةش ؤة باش ةتادة، ظةظم رع، ق داؤذد :  هةسةنبةس

المايتتع   ا س أمىرنع ظوتق االم ت وقمايتتع . ظةلةيهعسس ةن س ا بعل الرنع    . بولق ةن يعص ع بعل ذنع قول ةلكع ظ ب
  .  دئدع،ظةشكةندةك ظئشةتتع

بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة . مذآةممةل ساؤذتالرنع ياسعغعن: نداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة مذ
ةتادة اؤذ   : ق تعم س ذنجع قئ انالردعن ت االم ظعنس عدذر داؤذد ظةلةيهعسس عغان آعش عرع  . ت ياس دعن ظعلض ظذنعث

  .  دئدع،لعحالرال بار ظعدعصةقةت آةثرع بعسلعق قع
 تا اؤذتالرنع ياساش ر (س القعلعرعنع بع ة-ه ن تة) بعرعض ع قعلغع ذآش عدعن  ، ب اال تةرعص  اهللا تاظ

ةتنع   . بئرعلضةن آأرسةتمعدذر  ظىحىن  صةيغةمبعرع داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ساؤذت ياساشنع ظأضعتعش       بذ ظاي
اقمعغعن، ظاسان سذنذص آةتمةسلعكع ظىحىن قوصال       ع هالقعنعث معدراص قالماسلعقع ظىحىن م  : مذجاهعد خ ق

  .  دةص تةصسعر قعلدع،لعص ياسعغعنقعلعص قويمعغعن، ظذنع ظألحةملعك قع
ياخشع !) ظع داؤذد ظاظعلعسعدعكعلةر (اهللا تاظاال سعلةرضة بةرضةن نئمةتكة شىآىر قعلعش ظىحىن            

ةن  أرىص تذرغذحعم ةللعرعثالرنع آ علةرنعث ظةم ةن س ةن هةقعقةت ثالر، م ةنع سعلةرنع ؤة »ظعش قعلع  ي
ماثا ظذنعثدعن هئح نةرسة يوشذرذن   . الص تذرغذحعمةنظةمةلعثالرنع آأرىص تذرغذحعمةن، سأزلعرعثالرنع ظاث   

  . قالمايدذ
* * * * * * *  

 z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9uρ yxƒÍh9 $# $ yδ –ρß‰ äî Ö ÷κ y− $yγ ãm# uρ u‘ uρ Ö ÷κ y− ( $uΖ ù= y™ r&uρ … çµs9 t ÷tã Í ôÜÉ) ø9 $# ( z ÏΒ uρ ÇdÅf ø9$# tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ 

t ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ÈβøŒÎ* Î/ ÏµÎn/ u‘ ( tΒ uρ ùøÍ“ tƒ öΝ åκ ÷]ÏΒ ôtã $ tΡÍ ö∆r& çµ ø% É‹çΡ ôÏΒ É># x‹tã ÎÏè ¡¡9 $# ∩⊇⊄∪ tβθè= yϑ ÷ètƒ … çµs9 $tΒ â !$t± o„ 

ÏΒ |=ƒÍ≈ ut ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ 5β$xÅ_ uρ É>#uθ pgù: $% x. 9‘ρß‰è% uρ BM≈ u‹ Å™# §‘ 4 (# ûθè= yϑ ôã $# tΑ# u yŠ… ãρ# yŠ # X õ3ä© 4 ×≅‹ Ï= s% uρ ôÏiΒ 

y“ ÏŠ$t6Ïã â‘θä3 ¤±9$# ∩⊇⊂∪  
، شامال حىشتعن ظعلضعرع بعر ظايلعق مذساصعنع، )بويسذندذرذص بةردذق (نغا شامالنع سذلةيما

بذالقنع ظاققذزذص بةردذق، ) حعقعدعغان(حىشتعن آئيعن بعر ظايلعق مذساصعنع باساتتع، ظذنعثغا معس 
زنعث بةزع جعنالر صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بويعحة سذلةيماننعث ظالدعدا ظعشلةيتتع، ظذالردعن آعمكع بع

ز  ازابعنع تئتعتعمع ز دوزاخ ظ ذنعثغا بع ةن، ظ لعق قعلعدعك ة خعالص ذ . 12ظةمرعمعزض ذلةيمانغا ظ ذالر س ظ
ةآتعن ظاجايعص -معستعن(خالعغان آاتتا سارايالرنع،  دةك حوث لئضةنلةرنع، ) ظةين ةرنع، آأل هةيكةلل
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ذقتعن( ايتتع، ) حوثل ازانالرنع ياس دعغان ق ذقكع(معدعرلعماي ع داؤذ«) ظئيتت عدعكعلةرظ ! د ظاظعلعس
ثالر ) اللةنعث بذ حوث نئمةتلعرعضة ( ةنعث نئمةتلعرعضة (، مئنعث بةندعلعرعمدعن »شىآىر قعلع ) الل

  . 13شىآىر قعلغذحع بةك ظاز
  هللا تاظاالنعث سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا ظاتا قعلغان ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا ا

ا قعلغان         ان قعلغاندعن آئيعن، ظذنعثغا ظذالصال        اهللا تاظاال داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ظات  نئمةتلةرنع باي
دع   ان قعل ةتلعرعنع باي ان نئم ا قعلغ االمغا ظات ذاليمان ظةلةيهعسس ع س االمنعث ظوغل اهللا . داؤذد ظةلةيهعسس

ةردع   ذندذرذص ب امالنع بويس االمغا ش ذاليمان ظةلةيهعسس اال س تعن   . تاظ علةمنع حىش ذرغان ض ذ ظولت امال ظ ش
  . ص ظاصعراتتعئيعن بعر ظايلعق مذساصعضة ظذحذرذعق مذساصعضة، حىشتعن آظعلضعرع بعر ظايل

دع  داق دئ رع مذن االم : هةسةنبةس ذلةيمان ظةلةيهعسس ذرذص ظة س ة ظولت ةندة  ضعلةمض عقتعن تعض دةمةش
ة           اتتع ـ دة، ظعستةخةرض ا حعق ىص)1(يولغ ةيتتع   ، حىش امعقعنع ي لىك ت ةردة حىش ذ ي يعن  .  ظ تعن آئ حىش

ارعلعقع تئز       دة. آئلعص قوناتتع حعقعص آابذل شةهعرعضة    ظعستةخةردعن يولغا    مةشعق بعلةن ظعستةخةرنعث ظ
عدذر     ايلعق مذساص ر ظ ىن بع ىحع ظىح ول يىرض ذلنعث ظارعلعقع  . ي ةن آاب تةخةر بعل ذظعس ىحع   م ول يىرض ز ي  تئ

  . ظىحىن بعر ظايلعق مذساصعدذر
 ةردذق ) حعقعدعغان(ظذنعثغا معس ذزذص ب اشاؤاتقان هةممة نةرسة اهللا     ظعنسانالر ي  بذالقنع ظاقق

  . تاظاال سذلةيمان ظةلةيهعسساالمغا حعقعرعص بةرضةن نةرسعلةردعن ظعبارةتتذر
بةزع جعنالر صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بويعحة سذلةيماننعث ظالدعدا ظعشلةيتتع يةنع بعز ظذنعثغا 

ذن      كة بويس دا ظعشلةش ذنعث ظالدع ة ظ ةمرع بويعح ارعنعث ظ ع صةرؤةردعض ةردذقجعنالرن ذالر اهللا . دذرذص ب ظ
علةردعن     قا نةرس االر ؤة باش عز بعن ة ظئض ع بويعح ع ؤة ظعرادعس ع، بويسذندذرذش ث ظورذنالشتذرذش تاظاالنع

  . سذلةيمان ظةلةيهعسساالم نئمعنع خالعسا، شذنع بعنا قعالتتع
 ازابعنع ز دوزاخ ظ ذنعثغا بع ةن، ظ لعق قعلعدعك ة خعالص ث ظةمرعمعزض ع بعزنع ذالردعن آعمك  ظ

ز ةن   تئتعتعمع ةتتعن حعقعدعك ع ظعتاظ ذالردعن آعمك ةنع ظ دعغان دوزاخ   ، ي أيىص تذرع داص آ ذالرغا الؤذل  ظ
  . ظازابعنع تئتعتعمعز

 ،هةيكةللةرنع، ) ظةينةآتعن ظاجايعص - معستعن(ظذالر سذلةيمانغا ظذ خالعغان آاتتا سارايالرنع
 يةنع ظذالر حعرايلعق ؤة زانالرنع ياسايتتعمعدعرلعمايدعغان قا) حوثلذقتعن(آألدةك حوث لئضةنلةرنع، 

االرنع، حوثل ةرنعذآأرآةم بعن دعغان هةيكةلل دا حعث تذرع دعغان أ ظورنعدعن ي،قعدعن ظورنع تكعضعلع بولماي
  . قازانالرنع ياسايتتع

ة  ذقكع(بعز داؤذد ظاظعلعسعدعكعلةرض عدعكعلةر«، )ظئيتت ع داؤذد ظاظعلعس وث ! (ظ ذ ح ةنعث ب الل
ة ثالر)نئمةتلعرعض ىآىر قعلع ان   » ش ا قعلغ العقتعن ظات ن ؤة دذني ة دع ث سعلةرض ةنع اهللا تاظاالنع  ي

ادا قعلغعلع بولغعنعدةك،            . دئدذق! نئمةتلعرعضة شىآىر قعلعثالر   بذ ظايةتتة شىآىرنع سأز ؤة نعيةت بعلةن ظ
  : ذنداق دئضةنبذ هةقتة شاظعر م. ظعش ـ هةرعكةت بعلةنمذ ظادا قعلغعلع بولعدعغانلعقعغا دةلعل باردذر

  منع، م ؤة دعلعم ظعصادعلةر شىآرىقولذم، تعلع
  . رةببعم بةرضةن نئمةتكة، خذرسةن بولغان آأثلىمنع

                                                 
  . بذرذنقع خذراسانغا يئقعن بعر جاينعث نامع) 1(
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 روزا  ،ناماز ظوقذش   : ظعبنع جةرعر ظةبذظابدذراهمان هةبةلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       
 رازعلعقع ظىحىن قعلعش شىآىر قعلعش       ياخشع ظعشنع غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالنعثقتذتذش ؤة هةرقاندا 

  . ظةث ظةؤزةل شىآىر اهللا تاظاالغا هةمدة ظئيتماقتذر. دئمةآتذر
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب : ظعم

آئحعنعث يئرعمعضعحة   ظذ  . دعغان ناماز داؤذدنعث نامعزعدذر   ع ظةث ياقتذر  اهللا تاظاال شةك ـ شىبهعسعزآع،  «
ذخاليتتع،  ذيتتع    ظ از ظوق عدة نام ىحتعن ظعككعس ث ظ ان يئرعمعنع ذخاليتتع   . قالغ ة ظ دة يةن ىحتعن بعرع اهللا . ظ

ذتمايتتع       . تاظاال ظةث ياقتذرعدعغان روزا داؤذدنعث روزعسعدذر         جةث  . ظذ بعر آىن روزا تذتذص بعر آىن روزا ت
  . »غا قاحمايتتعمةيدانعدا دىشمةن بعلةن جةث قعلغاندا، ظارقع

ث  ذزةيلعنعث اهللا تاظاالنع ةم، آ عدعكعلةر«ظةبذهات ع داؤذد ظاظعلعس وث ! (ظ ذ ح ةنعث ب الل
ظع :  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، داؤذد»شىآىر قعلعثالر) نئمةتلعرعضة
ة قانداق شىآىر قعلعمةن؟     شىآىر قعلعش سةن تةرةصتعن بئرعلضةن نئمةت تذرسا، س     ! صةرؤةردعضارعم اثا يةن

دع اال.دئؤئ ةنلعكعث  : اهللا تاظ ةنلعكعنع بعلض تعن بئرعلض ةن تةرةص ةتنعث م أزع  نعث نئم ىآىر  ظ ا ش ماث
  . قعلغانلعقعثدذر

داق     رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ نعث هةقعقعتع اال ظعش دعاهللا تاظ دعن : دئ ث بةندعلعرعم ةنعث (مئنع الل
  . زشىآىر قعلغذحع بةك ظا) نئمةتلعرعضة

* * * * * * *  
 $ £ϑ n= sù $ uΖ øŠŸÒs% Ïµ ø‹n= tã |N öθ yϑ ø9$# $tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n?tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ ωÎ) èπ−/ !#yŠ ÇÚö‘ F{$# ã≅ à2ù' s? …çµ s?r' |¡Ψ ÏΒ ( $ £ϑ n= sù § yz 

ÏM uΖ ¨ t7s? Ågù: $# βr& öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ÷è tƒ |= ø‹ tóø9 $# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 ’Îû É># x‹ yèø9 $# ÈÎγ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  
زدا  دذرغعنعمعزدا (سذلةيماننعث ؤاصاتعنع هأآىم قعلغعنعمع ات قعل ذنع ؤاص ةنع ظ سذلةيماننعث ) ي

هاسعسعنع (سذلةيمان . ظألضةنلعكعدعن جعنالرنع صةقةت ظذنعث هاسعسعنع يئضةن قذرذتالر خةؤةردار قعلدع
عغان بولسا ظعدع، خار يعقعلغان حاغدا جعنالرغا ظئنعق بولدعكع، ظةضةر ظذالر غةيبنع بعلعد) قذرذت يةص

  . 14قالمعغان بوالتتع) يةنع شذنحة ظذزاق ؤاقعت ظئغعر ظةمضةآتة(قعلغذحع ظازابتا 
  سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ؤاصاتع توغرعسعدا 

الرنع        العق ظعش قانلعقعنع، جاص ات تاص داق ؤاص االمنعث قان ذاليمان ظةلةيهعسس ة س ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ذاليما   ىن س ش ظىح داق     قعلع اتعدعن قان ذنعث ؤاص اال ظ ع اهللا تاظ ذندذرذلغان جعنالرن االمغا بويس ن ظةلةيهعسس

دذ     لعتعص ظأتع ة ظةس دذرغانلعقعنع بعزض عز قال يعن     . خةؤةرس دعن آئ ات بولغان االم ؤاص ذاليمان ظةلةيهعسس س
اجعزالص  راصعدا تذرغان، هاسعنع قذرذت يئضة    نعص بعر يعل ظةت   عهاسعسعغا تاي  ظذ يةرضة    ،ندعن آئيعن هاسا ظ

ذم بولغان     يعقعلعص حىشكةن، شذنعث بعلةن ظذنعث ظذزاق ؤاقعت ظعلضعر          بذنعثدعن  .ع ؤاصات بولغانلعقع مةل
جعنالر ؤة ظعنسانالرغا جعنالرنعث غةيبنع بعلمةيدعغانلعقع ظئنعق بولغان، حىنكع ظعنسانالر ظذالرنع غةيبنع                

  . بعلعدذ دةص ضذمانلعنعدذ
سذلةيماننعث ظألضةنلعكعدعن جعنالرنع صةقةت ظذنعث هاسعسعنع : دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق 
ةص (سذلةيمان . يئضةن قذرذتالر خةؤةردار قعلدع  ذرذت ي ا ظئنعق ) هاسعسعنع ق دا جعنالرغ يعقعلغان حاغ

يةنع شذنحة ظذزاق ؤاقعت (بولدعكع، ظةضةر ظذالر غةيبنع بعلعدعغان بولسا ظعدع، خار قعلغذحع ظازابتا 
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ر ظ ةآتةظئغع ع) ةمض ان بوالتت ذالرنعث    قالمعغ ذص، ظ اش بول ةهؤالع ص ث ظ انالرغا جعنالرنع ةنع ظعنس  ي
  . ظعنسانالرغا يالغان سأزلعضةنلعكع ظاشكارعالندع

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 tβ% x. :* t7 |¡Ï9 ’ Îû öΝÎγ ÏΨ s3ó¡tΒ ×π tƒ# u ( Èβ$tG ¨Ψ y_ tã &Ïϑ tƒ 5Α$yϑ Ï© uρ ( (#θè= ä. ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝ ä3În/ u‘ (#ρã ä3ô© $# uρ 

… çµs9 4 ×ο t$ ù#t/ ×π t6Íh‹ sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θàxî ∩⊇∈∪ (#θàÊ u ôã r'sù $uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Îκö n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠ Íyè ø9$# Ν ßγ≈ sΨ ø9 £‰ t/uρ öΝ Îκö oK¨Ζ pg¿2 È ÷ tF̈Ζ y_ 

ó’ sA# uρsŒ @≅ à2é& 7Ý ÷Η s~ 5≅ øO r&uρ &ó x« uρ ÏiΒ 9‘ ô‰ Å™ 5≅Š Ï= s% ∩⊇∉∪ y7 Ï9 s̈Œ Νßγ≈ sΨ÷ƒ u“ y_ $ yϑ Î/ (#ρã xx. ( ö≅ yδ uρ ü“ Í“≈ pgéΥ ωÎ) 

u‘θàs3ø9 $# ∩⊇∠∪  
دا  دعغان جايع ذالرنعث تذرع ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان (شىبهعسعزآع، سةبةظ قةؤمعضة ظ ةنعث ق الل

دةلعل بار ظعدع، ظذنعث ظوث تةرعصعدة بعر تىرآىم باغالر، سول تةرعصعدة بعر تىرآىم باغالر بار ) بىيىك
ذنعثغ «) ظذالرغا ظئيتتذقكع . (ظعدع ةثالر ؤة ظ ثالر، صةرؤةردعضارعثالر بةرضةن رعزعقتعن ي ا شىآىر قعلع

ة رعزعق بةرضةن صةرؤةردعضارعثالر شىآىر قعلغذحعنع (بةلةن جايدذر، ) سعلةرنعث جايعثالر ( ) سعلةرض
اتتعق ) شىآىردعن(ظذالر . 15مةغصعرةت قعلغذحع صةرؤةردعضاردذر  ذالرغا ق باش تارتتع، شذنعث بعلةن ظ

يةنع ياؤا ( توال سعدرعلعق -ذنلذق، ظاز ظذالرنعث باغلعرعنع ظاححعق مئؤعلعك، يذلغ . سةلنع ظةؤةتتذق 
ظذالر آذفرعلعق قعلغانلعقلعرع ظىحىن مذشذنداق جازالعدذق، بعز .16باغالرغا ظايالندذردذق ) حعالنلعق

  . 17صةقةت آذفرعلعق قعلغذحعالرنعال جازااليمعز
  ا  قةؤمعنعث آاصعر بولغانلعقع ؤة ظذالرغا ظازابنعث نازعل بولغانلعقع توغرعسعدظسةبة
ةبة ذص     ظس عدعن بول ةن ظاهالعس اهلعرع ؤة يةم ةن صادعش ةؤمع يةم ة ؤة   ، ق اهالردعن تةبابعظ ذ صادعش  ظ

دع    ار ظع ارلعقالر ب س قات الع بعلقع االمنعث ظاي ذاليمان ظةلةيهعسس أص،   . س ع آ ال دذنياس دا م ذالر يذرتع ظ
اهللا تاظاال  . ص آةلضةن ظعدع   تذرمذشع صاراؤان ؤة خذشال ـ خذرام ياشا  ،ؤعلعرع مولئزعراظةتلعرع ؤة مئؤة ـ ح 

ار ؤة بعر دةص            أزعنع ب  ؤة تونذشقا ظذالرنع ظأزعنعث بةرضةن رعزقعدعن يئيعشكة، ظذنعثغا شىآىر قعلعشقا، ظ
  . ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذش ظىحىن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتع

ة صةيغةمبةلةرضة ظةضعشعص         بعر مةزضعلدعن   .  ياشعدع ظذالر اهللا تاظاال خالعغان مذددةتكعحة شذ هالةتت
ذالر اهللا تاظاالن أرى     آئيعن ظ ىز ظ ةرمانلعرعدعن ي ةمر ـ ص ذالرنع سةلضة باستذرذش، . دععث ظ ةن ظ شذنعث بعل

انع        نعث هةر قايسع جايلعرعغا تئرة ـ ص  دذنيا ئرةن قعلعص حئحعؤئتعش بعلةن جازالعدع بذنعث تةصسعلعي باي
  . عدذاهللا تاظاال خالعسا، ظالدعمعزدا بايان قعلعن

ةرعر  ع ج ةت      ،ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةفعي رةزعيةلاله عك غةت ع مةس ةرؤة ظعبن  ف
دذ االمدعن  بع: قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ةيغةمبعرع  :ر آعش ث ص ع اهللا نع ةبة!  ظ ث   ظس ر جاينع ةن بع  دئض

ظذ بعرةر جاينعث    «: االمصةيغةمبةر ظةلةيهعسس. ظعسمعمذ ياآع بعر خوتذن آعشعنعث ظعسمعمذ؟ دةص سورعدع      
ذنعث   ،ظعسمعمذ ظةمةس ذص، ظ ةر آعشعنعث ظعسمع بول ر ظ ةلكع بع ذن آعشعنعث ظعسمعمذ ظةمةس ب  10 خوت
ةخعم، جذزام،     .  تأتع شامغا يةرلةشتع      ،ظذالردعن ظالتعسع يةمةنضة   . ظوغلع بار ظعدع   شامغا يةرلةشكةنلةر ل

ذر   دعن ظعبارةتت ان قةبعلعلعرع ة ؤة غةسس ةمما ي. ظامعل ةزد،    ظ ظةرعلةر، ظ دة، ظةش كةنلةر آعن ة يةرلةش ةمةنض
ذر   دعن ظعبارةتت ةنمار قةبعلعلعرع ةر ؤة ظ ةمعير، هعمي ةزهعج، ه دع» م ع. دئ ذ آعش ع : ظ ةنمار قةبعلعس ظ
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ورعدع  عتعدذ؟ دةص س ةرنع آأرس االم . آعمل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  «: ص ظةم ؤة بةجعل ذالر خةس ظ
  . نع تعرمعزعمذ بذنعثدعن تةصسعلعيرةك رعؤايةت قعلغانبذ هةدعس. دةص جاؤاب بةردع» قةبعلعلعرعدذر

ع ظ  ةد ظعبن ان نةسةب   مذهةمم ة ظالغ أز ظعحعض هاقنع ظ دع   عس داق دئ العمالر مذن ذناس ظ ةبة: ش نعث ظس
دة       ةرنعث ظعحع ذ ظةرةبل ذص، ظ ةم بول ع قةهت ةظرةب ظعبن ع ي جة ظعبن ع يةش ذق ظعسمع ظابدذششةمس ظعبن تول

ئتعؤ  اراق س عرتتعن ه ذص س ذنجع بول ىنت انلعقع ظىح ع بولغ ةن آعش ةبةظعي ،ئلعص آعرض اراق ( س ةنع ه ي
اتعالتتع  “مال تارقاتقذحع”ظذ . دةص ظاتالغان) آعرضىزضةن آعشع  حىنكع ظذ ظذرذشتا تذنجع قئتعم      .  دةصمذ ظ

ةن مال  . لةشتىرىص بةرضةن آعشع ظعدع  غةنعمةت ظالغان مالنع قةؤمعضة ظى  غةنعمةت ظالغان ؤة  شذنعث بعل
  . ص ظاتعلعص قالغانتارقاتقذحع دة

ان        تا بولغ ل قاراش ىح خع عدا ظ ةنلعكع توغرعس م ظعك ةهتاننعث زادع آع االر ق ع . ظألعم بعرعنح
ذ :ظعككعنحع قاراشتعكعلةر  .  ظذ ظعرةم ظعبنع سام ظعبنع نذهنعث نةسلعدعن دةص قارعغان      :قاراشتعكعلةر   ظ

ان   لعدعن دةص قارعغ االمنعث نةس ذد ظةلةيهعسس تعكعلة . ه ع قاراش راهعم   :رظىحعنح ع ظعب ماظعل ظعبن ذ ظعس  ظ
  . ظةلةيهعسساالمالرنعث نةسلعدعن دةص قارعغان

االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةبة«: ص دع  ظس ةرةب ظع ر ظ ر    (»  بع ة بع عدعكع يةن لع نذسخعس ظةس
دعن ظذنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن ظعلضعرعكع سام ظعبنع       عدئضةن سأز   ) رعؤايةتتة شذنداق دئيعلضةن   

  . عدعن آئلعص حعققان ظةرةبلةردعن ظعكةنلعكع آأزدة تذتذلعدذنذهنعث نةسل
لعدعندذر  االمنعث نةس راهعم ظةلةيهعسس ذ ظعب النغاندا، ظ قا ظاساس ع قاراش اراش . ظىحعنح ذ ق ب

  .  هةقعقع ظةهؤالنع ظالال تاظاال بعلضىحعدذر.ظألعماالرنعث قارعشعدا ظذنحعؤاال مةشهذرمذ ظةمةس
ةت قعلغان  ذخارع رعؤاي دع ظعمام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةسلةم :  بعر هةدعستة مذنداق دةص آةل ص

تعش             ا ظئ ذالرنعث ظوقي دا، ظ أتىص آئتعؤاتقان دعن ظ عنعث يئنع ة آعش ر قانح ان بع عدعن بولغ قةبعلعس
انلعقعنع آأرىص   ةن مةرضةن  ! ظئتعثالر! ظع ظعسماظعل ظةؤالدلعرع «: مذسابعقعسع قعلعؤاتق اثالر هةقعقةت ظات

دع ةن» ظع ارعالردعندذر .دئض ع ظةنس لةم قةبعلعس ةزرةج   .  ظةس ةؤس ؤة خ ان ظ كعل قعلغ ارعالرنع تةش ظةنس
دع   عدعن ظع ان قةبعلعس عمذ غةسس ةبة  . قةبعلعس ع س ان قةبعلعس ةن   ظغةسس ان، يةم عدعن بولغ  قةبعلعس

ان ئلعص حعقق دعن آ ةن  . ظةرةبلعرع ة ظةؤةتك ةبة قةبعلعسعض اال س ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي ةيدذلظعرةم”غالع “ س
ا ةبة     ن يعن س عتعدعن آئ ذ ظاص ذن س هذر آةلك اغالردا    ظملعق مةش ةن ح ئحعلعص آةتك ذرتالرغا ح ع ي  ، قةبعلعس

رةبكة    ع يةس ان قةبعلعس مع    (غةسس ا ظعس ةؤؤةرةنعث آون ة مذنن كةن ) مةدعن ىم    . يةرلةش ر تىرآ ذالردعن بع ظ
  . آعشعلةر شام زئمعنعغا يةرلةشكةن

ار ظعدع      ظةرة 10نعث  ظسةبة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   :نعث مةنعسع عدئضةن سأز   » ب ظوغلع ب
ة شذ       ظذ ظون   .  آعشع دئمةآتذر  10ظذنعث نةسلعدعن ظةسلع يةمةن ظةرةب قةبعلعلعرعنع تةشكعل قعلغان ظةن

ذنعث  ع ظ ةسظآعش ةنلعك ظةم ذللعرع دئض ذ ،أز ظوغ ةلكع ظ ث 10 ب ذ ظادةمنع ةن ظ ع بعل عدعن بةزعس  آعش
ة          دعن ظىحكعح عدا ظعككع وؤع ـ ظارعس ا ب ةنظات ذص ظأتك ان  . الر بول عدا يئزعلغ ةب توغرعس ةهؤال نةس ذ ظ ب
  . آعتابالردا شذنداق بايان قعلعنغان

االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أتع    «: ص ة، ت ع يةمةنض ذالردعن ظالتعس تع ظ امغا يةرلةش ةن »ش  دئض
ذالرغا :سأزعنعث مةنعسع اال ظ عتعنع ظةؤ“سةيرذلظعرةم” اهللا تاظ املعق مةشهذر آةلكذن سذ ظاص دعن  ن ةتكةن

يةنة بعر قعسمع بولسا، باشقا يذرتالرغا آأحىص آةتكةن     . آئيعن ظذالرنعث بعر قعسمع ظأز يذرتلعرعدا قالغان      
  . دئمةآتذر
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   ناملعق سذ ظاصعتع توغرعسعدا “سةيرذلظعرةم”مةظرةب توسمعسع ؤة 
ةتت         . ظةسلع ؤةقةلعك مذنداق ظعدع    ظذ سذغا   . عسةبة ظاهالعسعغا سذ ظعككع تاغنعث ظارقعسعدعن آئل

ان بذالق سذلعرع قوشذالتتع              ئقعص حعقق ذرذنقع صادعشاهلعرع      . يامغذر سذلعرع ؤة جعلغعالردعن ظ ظذالرنعث ب
ما      ر توس ذختا بع وث ؤة ص عغا ح ث ظارعس ع تاغنع ذ ظعكك دع ظ ا قعل ةن . بعن ذ بعل ما س ذصتوس ذ  ، تول ة ش  ظةن

اتتع    تاللعرعغعحة حعق ث قاص ع تاغنع ةن دةرةخ  . ظعكك ذالر بعل ذالر س دع    ظ ا قعل اغالرنع بةرص ص ب ةرنع تعكع . ل
ايعن مول ةردعن ظعنت دع، ياخمئؤعل دة هوسذل ظال دة  . شع دةرعجع ةهؤاللعرع هةققع ذالرنعث شذ حاغدعكع ظ ظ
دعن ب ة آعشع ظعزدةنضةعسةلةص ظألعمالعرع دذر نر قانح ةتادة شذالرنعث بعرع ذص، ق ةتادة.  بول ال : ق ر ظاي بع

ةر            مئؤة ظىزعدعغان سعؤةتنع بئشعغا قويذص     اغالص آةتكةن مئؤعل  باغالرنعث ظارعسعدا ماثسا، صعشعص مةي ب
  .  دةيدذ،ص سعؤةتنع بعردةمدعال تولدذرعؤئتةتتعكعدعن تأآىلىدةرةخلةردعن ظأزلع

دع  ةهعرعدة ظع ةظرةب ش ما م ذ توس ةنظا . ب ةن س ةهةر بعل ذ ش ةث  ظ ىح ظأت ارعلعقع ظ ةهعرعنعث ظ  ش
دع يع ا ظع ما  . راقلعقت ذ توس ع ”ظ ةظرةب توسمعس دع “م ذلغان ظع ع .  دةص تون قعالرنعث دئيعش ذالرنعث حةباش  ظ

انؤارالر ي       ةرلعك ج دعغان زةه ارةتلةر ؤة حاقع ارلعق هاش ا قات ؤعن، صاش دا حئ ةنيذرتع اؤا  . وق ظعك ذ ه ب
ث مأ دعلآعلعماتعنع دذر ،تع لعق بولغانلعقعدعن ع،     .  يئقعش ار دةص بعلعش ر ؤة ب االنع بع ذالرنعث اهللا تاظ ظ

  . اهللا تاظاالنعث ظذالرغا ظاالهعدة ظئتعبار بةرضةنلعكعدعندذرظعبادةت قعلعشع ظىحىن 
دذ    ة مذنداق دةي دا : اهللا تاظاال بذ هةقت دعغان جايع ذالرنعث تذرع شىبهعسعزآع، سةبةظ قةؤمعضة ظ

  . دةلعل بار ظعدع) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان بىيىك(
ان قعلدع      ظاندعن اهللا تاظاال ظذ دةلعلنع تأؤةندعكع ظايعتعدة مذن          ر داق باي عدة بع ذنعث ظوث تةرعص ظ

دع  ار ظع اغالر ب ىم ب ر تىرآ عدة بع اغالر، سول تةرعص ىم ب ى  تىرآ دا ب ةنع ظعككع تاغنعث باغرعلعرع ك ـ     ي
  .  ظذنعث ظارعسعغا شةهةر جايالشقان ظعدع،باراقسان باغالر بار بولذص

) ر ؤة ظذنعثغا شىآىر قعلعثالر، صةرؤةردعضارعثالر بةرضةن رعزعقتعن يةثال «) ظذالرغا ظئيتتذقكع
ايعثالر( علةرنعث ج دذر) س ةن جاي ةر سعلةر داؤاملعق تةؤهعد ظىستعدة ماثساثالر  بةل ة ( ظةض سعلةرض

  . مةغصعرةت قعلغذحع صةرؤةردعضاردذر) رعزعق بةرضةن صةرؤةردعضارعثالر شىآىر قعلغذحعنع
 ذالر ىآىردعن(ظ ارتتع) ش اش ت االنعب ذالر اهللا تاظ ةنع ظ ار ؤة   ي ر دةص تونذشتعنب ذنعثغعال ،بع  ظ

ارتتع       اش ت تعن ب ىآىر قعلعش ىن ش ةتلعرع ظىح ةن نئم تعن، بةرض ادةت قعلعش ذص   . ظعب االنع قوي ذالر اهللا تاظ ظ
  . قذياشقا ظعبادةت قعلدع

مةن سةن بعلمعضةن ظعشنع       «: ظذ ظئيتتع   : هأصىص سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دئضةن ظعدع     
ص  دعم(بعلع ةبةدعن  ، )آةل ةن س اثا م ةهعرعدعن  (س ةبة ش دعكع س ةنع يةمةن ئلعص   ) ي ةؤةر ظ ذهعم خ ر م بع
ةنع سةبة ظاهالعسعضة    (مةن هةقعقةتةن ظذالرغا       . آةلدعم ةنع بعلقعسنعث  (بعر ظايالنعث   ) ي صادعشاهلعق  ) ي

ن، ظذ  هةممة نةرسة بئرعلضةن ظعكة ) ظأزعضة ؤة سةلتةنةتعضة آئرةآلعك (قعلعؤاتقانلعقعنع آأردىم، ظذنعثغا    
ةن  ة ظعك كة ظعض وث ظةرش دعم،   . ح دعغانلعقعنع بايقع قا حوقذنع ذص قذياش ع قوي ةؤمعنعث اهللا ن ذنعث ؤة ق ظ

ذالرغا قعلمعشلعرعنع  ةيتان ظ ذنغانلعقلعرعنع (ش قا حوق ذص، قذياش ع قوي ةنع اهللا ن ةتتع، ) ي حعرايلعق آأرس
  . ))1ظذالرنع توغرا يولدعن توستع، ظذالر هعدايةت تاصمايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة24 ـــــ 22سىرة نةمل ) 1(
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 بعلةن ظذالرغا قاتتعق سةلنع ظةؤةتتذق شذنعث    ةتادة ه، ق  ، ظعبنع ظابباس، ؤةهب ظعبنع مذنةببع
ارلعق بعر قانحة آعشع مذنداق دئدع             ةؤةتعص       : زةههاك قات اتتعق سةلنع ظ اهللا تاظاال ظذالرنعث ظىستعضة ق

  . شعؤةتتع ظةؤةتعص توسمعنع تئ)1( آىسىتكعلةرنع توسمعغا،جازاالشنع ظعرادة قعلغان حاغدا
دذ  داق دةي ه مذن ع مذنةببع ب ظعبن ةؤةبع   : ؤةه ذش س ران بول معنعث ؤةي ذ توس دا ب ذالر آعتابلعرع ظ

ان    . آىسىتكة دةص يئزعلغانلعقعنع بعلةتتع   عدا مذشىآلةرنع باقق شذثا ظذالر مةلذم مذددةتكعحة توسما ظةتراص
ب قعلعص توسمعغا آعرعص        آىسىتكعلةر مىشىآلةرنع مةغلذ   ،اهللا تاظاالنعث ظورذنالشتذرذشع آئلعؤئدع   . ظعدع

  . شذنعث بعلةن ظذالرنع آةلكىن بئسعص آةتتع. شعؤةتتع دة، توسمعنع تئآةتتع ـ
دع    داق دئ قعالر مذن ةتادة ؤة باش تعنع تئ  : ق معنعث ظاس ىتكعلةر توس عؤةتتعآىس اجعزالص  . ش ما ظ توس

دع ـ دة، سذ توسمعغا حع         ةر آةل دعغان آىنل ذن آئلع دة آةلك ذص آةتكةن ة تىشىك بول دع، شذنعث ظأتم ثقال
تع  ئقعلعص حىش ما ي ةن توس دعغا     . بعل ئقعص ظال ةن ظ عددةت بعل اراص ش ة ق اغ تةرعصعض ث ظاي ذ جعلغعنع س

  . ظذحرعغان بعناالرنع، دةل دةرةخلةرنع ؤة باشقا نةرسعلةرنعث هةممعسعنع ؤةيران قعلعؤةتتع
ة شذ   . رق قعلدع الرنع غة نسذ ظعككع تاغنعث ظوث تةرعصعدعكع ؤة سول تةرعصعدعكع باغذ ـ بوستا      ظةن
  . ظاجايعص مئؤعلعك باغالر قذرذق ظوتذنغا ظايلعنعص صىتىنلةي ظأزضعرعص آةتتع

دذ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ك: اهللا تاظ اححعق مئؤعلع اغلعرعنع ظ ذالرنعث ب اس، ظ ع ظابب  ظعبن
دع     داق دئ ارلعقالر مذن ذددع قات ةتادة ؤة س ةن، ق انعي، هةس ة، ظةتاخذراس د، ظعكرعم ةراك: مذجاهع ذ ظ  )2(ظ

اتعالتتع    ةرعر دةص ظ ذنعث مئؤعسع ب ذص، ظ ع بول از . دةرعخ ذق، ظ عدرعلعق - يذلغذنل وال س اؤا ( ت ةنع ي ي
ق دذردذق ) حعالنلع ا ظايالن اغالر       باغالرغ ق ب اؤا حعالنلع ع ي ةث ياخشعس ث ظ تذرذلغان باغالرنع ذ ظالماش  ب

 مانا باغالرغا ظايالندذردذق) ؤا حعالنلعقيةنع يا( توال سعدرعلعق - ظاز: بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال 
اغالص   ةي ب ؤعلعرع م ذ مئ ةنزع ب ق م دعغان حعرايلع ذرع تذرع تةثلةر  لعك، ق عدعن ظأس ايعلعك ؤة ظارعس رذق س

ئقعص  دعغان ظ دذر  تذرع ث هالع ىزةل باغالرنع ع ض ذ ظعكك ة ش ةراك  . ظةن ك ظ اححعق مئؤعلع اغالر ظ ذ ب ظ
أص م  ع آ ذققا، تعكعن ة، يذلغذنل ةتتع  دةرةخلعرعض ايلعنعص آ ا ظ اؤا حعالنغ از ي عر  . ئؤعسع ظ ذالرنعث آاص ذ ظ ب

ان انلعقع   ،بولغ ىآىرلىك قعلغ ا ش ا ن ا     ، اهللا تاظاالغ ةقتعن باتعلغ انلعقع ؤة ه ار قعلغ ةقنع ظعنك  ه
  . يىزلةنضةنلعكعدعن آئلعص حعققان يامان ظاقعؤةتتذر

 ىن مذشذنداق جازالعدذق انلعقلعرع ظىح ذفرعلعق قعلغ ذالر آ ةنع ظظ ذرع  ي ذالرنعث آذص ذالرنع ظ
صةقةت :  مذجاهعد مذنداق دئدعبعز صةقةت آذفرعلعق قعلغذحعالرنعال جازااليمعز. سةؤةبعدعن ظازابلعدذق

دذ ا تارتعلع انالرال جازاغ ذرلذق قعلغ دع. آذص داق دئ اال راست ظئيتتع مذشذنداق  : هةسةنبةسرع مذن اهللا تاظ
  . بولعدذجازاغا صةقةت آذصذرلذق قعلغذحعالرال دذحار 

* * * * * * *  
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 . راظةتلةرنعث يعلتعزعنع قعرعدعغان حوث حاشقانآىسىتكة ظئتعز ـ ظئرعقتا زع )1(
 .ظعسسعق بةلؤاغدا بولعدعغان قعزعل مئؤعلعك بعر خعل دةرةخ) 2(
  



  
  
  
  
 

 

 

 92                                                                                                سةبةظ ـ سىرة 34

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

) تذتعشعص آةتكةن(ظذالر بعلةن بعز بةرعكةتلعك قعلغان قعشالقالر ظارعسعدا، آأرىنىص تذرعدعغان 
ةردة (عدعكع مئثعشنع ظألحةملعك قعلدذق س عنذرغذن قعشالقالرنع بةرصا قعلدذق، ظذالر ظار  ةنع سةص ي

 ظعحمةك ظئلعؤالمعسعمذ بولعدعغان، ظةتعضةن حعققان يولذحع حىشتة بعر ظأتةثضة يئتعص بارسا، -يئمةك 
ظذالرنعث ظارعسعدا آئحعلةردة ؤة «) ظذالرغا ظئيتتذقكع(، )آةحتة بعر ظأتةثضة يئتعص بارعدعغان قعلدذق

يةنع (سةصةرلعرعمعز ظارعسعنع ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر. 18»! مئثعثالرظامان-آىندىزلةردة تعنح 
راق قعلغعن ) ظأتةثالر ظارعسعدعكع مذساصعنع  دع » يع ذم قعلدع . دئ ذالر ظأزلعرعضة زذل ذالرنع بعز . ظ ظ

ر . حأحةك قعلعص قالدذردذق ) آئيعنكع آعشعلةرضة ( ذنعثغا هةر بع ذق، ب ظذالرنع تعرعصعسعن قعلعؤةتت
  . 19شىآىر قعلغذحع ظىحىن نذرغذن ظعبرةتلةر بار) نئمةتكة(سةؤر قعلغذحع، ) اباالغ(

  سةبة قةبعلعسعنعث تعجارعتع ؤة ظذنعث ؤةيران بولذشع توغرعسعدا 
ذراملعقنع                    ال ـ خ ةرنع، خذش ازذ ـ نئمةتل ىك ن ةن تىرل ذالرغا بئرعلض ةردة ظ ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

تالرنع، خاتعرجةم تذرالغذ جايالرنع، قويذق     رؤان تذرمذشنع، آةثرع يذ   تةنلعرعضة راهةت بئغعشاليدعغان صارا   
ق، ظئكعنزارل  ىرآع     دةرةخزارلع ةن ص اغالر بعل ك ب ق ؤة مئؤعلع زا            ع ةن يئ ذص آةتك ة تذتذش ر بعرعض ـ نعص بع

دذ   ئلعص ظأتع ا ظ ذزذق         . قعشالقالرنع تعلغ ا، ظ ةر قعلس ع سةص ذالردعن بعرةرس ؤئلعش  ـ تىظ ذ ظئلع ىك ؤة س ل
ةردة سذ ؤة مئؤعلةرنع ظذحرعتاتتع           . ظعدعهاجةتسعز   دا حىشلىك    . بةلكع ظذ قةيةرضة حىشسة، شذ ي بعر يئزع

االتتع ذص ق دا قون ر يئزع ة بع ا، يةن ارام ظالس ول يىرس. ظ ذالر ي ان ظ اجلعق بولغ كة ظئهتعي ذالر حىشىش ة ظ
  . مذساصعلةردة يئزعالر تئصعالتتع

 اعلةن بعز بةرعكةتلعك قعلغان قعشالقالر ظارعسعدظذالر ب: شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  
مذجاهعد، هةسةن، سةظعد ظعبنع جذبةير، مالعك، قةتادة، زةههاك، سذددع، ظعبنع زةيد ؤة باشقعالر مذنداق           

دع دذ      : دئ أزدة تذتذلع القلعرع آ ام قعش أزدعن ش ةن س القالر دئض ةن قعش ة دئيعلض ذ ظايةتت دعن  . ب ذالر يةمةن ظ
ةر    ـ  بعر ـ بعرع بعلةن تذتذشذص آةتكةن نذرغذن يئزا          ،دعغانشامغا آأرىنىص تذرع   قعشالقالر ظارعسعدا سةص

  . قعالتتع
دع    داق دئ ص مذن ةت قعلع تعن رعؤاي ع ظابباس ةؤفعي ظعبن القالر  : ظ ان قعش ةتلعك قعلعنغ بةرعك

  . بةيتذلمذقةددةس زئمعنلعرعدعن ظعبارةتتذر
 دعغان أرىنىص تذرع ةن(آ عص آةتك ال) تذتعش ذن قعش دذقنذرغ ا قعل عقالرنع بةرص رالر  مذساص

انال تونذ  القالرنع ظاس دذقعش دذ      . ؤالع ذص قالع دة قون ة بعرع ا، يةن ارام ظالس لىك ظ دة حىش ذالر بعرع ذالر . ظ ظ
دعغان، ـيةنع سةصةردة يئمةك (سعدعكع مئثعشنع ظألحةملعك قعلدذق عظار  ظعحمةك ظئلعؤالمعسعمذ بولع

ر ظأت  تة بع ذحع حىش ان يول ةن حعقق دعغان ظةتعض تعص بارع ة يئ ر ظأتةثض ة بع ا، آةحت تعص بارس ة يئ ةثض
  . )قعلدذق
)ظامان مئثعثالرـ ظذالرنعث ظارعسعدا آئحعلةردة ؤة آىندىزلةردة تعنح «) ظذالرغا ظئيتتذقكع!« 

  . يةنع ظذالر آئحة ـ آىندىز خاتعرجةم يول ماثااليتتع
يعراق ) ع ظأتةثالر ظارعسعدعكع مذساصعنعيةن(سةصةرلعرعمعز ظارعسعنع ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر
ن دع» قعلغع دع . دئ ذم قعل ة زذل ذالر ظأزلعرعض اس،     ظ ع ظابب ع، ظعبن ذم قعلعش ة زذل ذالرنعث ظأزلعرعض  ظ

ص   ذق قعلع ة تذزآورل ذ نئمةتك ذالرنعث ب دةك ظ قعالرنعث ظئيتقعنع ةن ؤة باش د، هةس ةر ،مذجاهع  سةص
وزذق ـ ت         ىن ظ عش ظىح عنع بئس ات ـ       ىمذساصعس ىك، ظ دعغان  ل ا بولماي ذالغ بولمعس ان،  ، ظ تا حاثقعغ  ظاصتاص



  
  
  
  
 

 

 

 93                                                                                                سةبةظ ـ سىرة 34

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ع     ذقالرنع ياخش ةهراالرنع ؤة قذمل دعغان س دا ماثع ان هال ذالثحعالردعن قورقق ايؤانالردعن ؤة ب ذح ه يعرتق
  . آأرضةنلعكعدعن ظعبارةتتذر

 ظذالرنع تعرعصعسعن قعلعؤةتتذق. حأحةك قعلعص قالدذردذق) آئيعنكع آعشعلةرضة(ظذالرنع بعز 
دذردذق            ية ة قعلعص قال ظذالرنع  . نع ظذالرنع بعز آعشعلةرضة ظئغعزلعرعدعن حىشىرمةيدعغان حأحةك ؤة هئكاي

أم، دوستانة ؤة خاتعرجةم تذرمذش آةحىر        نعثاهللا تاظاال  ؤاتقان حاغدا،  ى قانداق بةربات قعلغانلعقعنع ظذالر ظ
. حأحةك قعلعشعدذ  ـ دة آعشعلةر سأز       هةققع ةتكةنلعكع  ظذالرنع قانداق تعرة ـ صعرةث قعلعؤ      نعث اهللا تاظاال

ألىنى   . ئحعلعص آةتتع يذرتالرغا حـ ظذالر ظذياق ـ بذياقتعكع ياقا    ةر ب ص آةتكةن قةؤمضة معسال    شذثا ظةرةبل
  .  دةص معسال قعلعشعدذ“ص آةتتع، بئشع قايغان تةرةصكة آئتعشتعسةبة قةبعلعلعرع بألىنى”آةلتىرىلسة، 
 شىآىر قعلغذحع ظىحىن نذرغذن ظعبرةتلةر ) نئمةتكة(قعلغذحع، سةؤر ) باالغا(بذنعثغا هةر بعر

جازاالش يىزعسعدعن ظذالرغا    ظذالرنع   ضذناه ظعشالرنع قعلغانلعقع ظىحىن     ةنع ظذالرنعث آذصذرلذق ؤة   ي بار
ازاب          ذ ظ كةن ب ةـ حىش ر     ،ظذقذبةتت ةر بع تة ه ةملعكنع ظأزضةرتعش ةرنع، خاتعرج ةن نئمةتل ذالرغا بئرعلض  ظ

ةر ؤة دةلعل              مذسعبةتلةرض  ـ ة سةؤرع قعلغذحع، نئمةتلةرضة شىآىر قعلغذحع بةندة ظىحىن نذرغذن ظعبرةتل
  . صاآعتالر بار

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق              ظعمام ظةهمةد، سةظعد ظعبنع ظةبذؤاققاس رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن «: دئض ان هأم دعم اهللا تاظاالنعث مأمعنضة حعقارغ ةيران قال دعن ه ةر . آمع ظةض

رةر ياخشعلع  ذنعثغا بع ارعغا هةمدع ظ ذ صةرؤةردعض ة، ظ دذ ق يةتس دذ ؤة شىآىر قعلع ذنعثغا .  ظئيتع ةر ظ ظةض
ا سةؤرع قعلعدذ   عردعمذ، ظذ صةرؤةردعضارعغا هةمدعبعرةر يامانلعق يةتكةن تةقد   .  ظئيتعدذ، يةتكةن يامانلعقق
عمذ ساؤاب   تعنعث ظاغعزعغا سئلعص قويغان بعر حعشلةم يئمةآلعك            ظايال ، هةتتا  مأمعنضة هةرقانداق ظعشتا  

  . »بئرعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

 اهللا تاظاال ظذنعثغا بعرةر هأآىم قعلسا، ظذ      . مأمعننعث ظعشعغا هةيرانمةن«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
ةقةت ياخشعلعقال ظئلعص آئلعدذ؛ ظةضةر ظذنعثغا خذشال ـ خذراملعق يةتسة، ظذ اهللا               هأآىم ظذنعث ظىحىن ص

ابلعنعدذ          علعق هئس ىن ياخش ذنعث ظىح ذ ظ دذ ـ دة، ب ىآىر قعلع ا ش رة  . تاظاالغ عغا بع ذنعث بئش ةر ظ ظةض
ك ع             ىمذش ىن ياخش ذنعث ظىح ذ ظ دذ ـ دة، بذم ةؤرع قعلع ذنعثغا س ذ ظ ة، ظ ابلعنعدذلعلحعلعك آةلس . ق هئس

  . »لحعلعكمذ ياخشعلعققا ظايلعنعش صةقةت مأمعن ظىحىنال بولعدذخذشاللعقمذ، مذشكى
 شىآىر قعلغذحع ظىحىن نذرغذن ظعبرةتلةر ) نئمةتكة(سةؤر قعلغذحع، ) باالغا(بذنعثغا هةر بعر

ار  ةت  ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذترعفعنعث مذن ةتادة م دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي دذ ب ةت :  قعلع نئم
 بئشعغا آىن آةلسة، سةؤر قعلعدعغان سةؤرعحان نئمةتكة شىآىر قعلغذحع                 ؤة بئرعلسة، شىآىر قعلعدعغان  

  !  هة ـبةندة نئمة دئضةن ياخشع بةندة
* * * * * * *  
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حىنكع بعر تىرآىم . ضذمانعنع هةقعقةتةن ظعشقا ظاشذردع) ظازدذرذشتعن ظعبارةت(ظعبلعس ظذالرنع 
) يةنع ظةضةشكىحعلةر(ظعبلعسنعث ظذالر . 20ةردعن باشقا ظذالرنعث هةممعسع ظعبلعسقا ظةضةشتعمأمعنل

هأآىمرانلعق قعلعش صةقةت بعزنعث ظاخعرةتكة ظعمان ظئيتقذحعالر ) ؤةسؤةسة قعلعش بعلةن (ظىستعدعن 
ة ن  ارعث هةمم دذر، صةرؤةردعض عمعز ظىحىن ىحعلةرنع بعلعؤئلعش ةك آةلتىرض ذنعثغا ش ةن ظ عنع بعل ةرس

  . 21آأزةتكىحعدذر
رذنذشع ارةت ضذمانعنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذظعبلعسنعث آاصعرالرنع ظازدذرذؤئتعشتعن ظعب

  توغرعسعدا 
اهللا تاظاال سةبةنعث قعسسعسعنع ظذالرنعث هاؤايع ـ هةؤةسكة، شةيتانغا ظةضةشكةنلعكع ظىحىن يامان    

أز خاهعشعغا ؤة ظعبلعسقا      ظاقعؤةتكة قالغانلعقعنع بايان قعلغاندعن آئيعن، ظذال      رنعث ؤة ظذالرغا ظوخشاش ظ
دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ث هالع علعق قعلغانالرنع ة قارش ا ؤة هعدايةتك وغرا يولغ كةن، ت : ظةضةش

 ضذمانعنع هةقعقةتةن ظعشقا ظاشذردع) ظازدذرذشتعن ظعبارةت(ظعبلعس ظذالرنع .  
قعال     ذما ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب نعث     ؟رظعبن ث ظعبلعس ذنع اهللا تاظاالنع ةتنعث مةزم ذ ظاي  ب

ةن    ص آةلتىرض ةؤةر قعلع أزعنع خ دعكع س ان حاغ اش تارتق تعن ب ةجدة قعلعش االمغا س ادةم ظةلةيهعسس ظ
ادةم           «.  دئدع ،تأؤةندعكع ظايةتلعرعضة ظوخشاشتذر   ماثا ظئيتعص بةرضعنة، سةن مةندعن ظىستىن قعلغان ظ
ا قعيامةتكع  ةر ماث ذمذ؟ ظةض عدعن    مذش ةؤالدعنعث ظازغعنعس ذنعث ظ اث، ظ دعغان بولس ةت بئرع ة مأهل ح

عنع  ازدذرذص(باشقعس ةن  ) ظ دعن قذرذتذؤئتعم ىص يعلتعزع ةن (ت ة يئتعلةيم ذالرنع خالعغانح ةنع ظ  )1(»)ي
      ذالرنعث ةن، ظ ذم قعلعم ولعدعن هذج دعن، س عدعن، ظوثع دعن، ظارقعس ذم ظالدع ذالرغا حوق دعن ظ ظان

حعلعكعنعث  ةن  ) ةنئمعتعثض(آأص لعكعنع آأرعس ذحعالر ظةمةس ىآىر قعلغ ان    ))2»ش ل بولغ ة نازع ذ هةقت  ب
  . ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر

 ذالر ةنع ظةضةشكىحعلةر(ظعبلعسنعث ظ ةن(ظىستعدعن ) ي أآىمرانلعق ) ؤةسؤةسة قعلعش بعل ه
علعؤئلعشعمعز قعلعش صةقةت بعزنعث ظاخعرةتكة ظعمان ظئيتقذحعالر بعلةن ظذنعثغا شةك آةلتىرضىحعلةرنع ب

دذر ث ظىحىن ةنع بعزنع ة ؤةس  ي نع ظةضةشكىحعلةرض ة،     ظعبلعس ةقةت قعيامةتك عمعز ص ذحع قعلعش ة قعلغ ؤةس
اتقا ظعشعنعدعغان، دذنيادعكع حئغعدا         ،ظذنعث حوقذم بولعدعغانلعقعغا     ظذنعثدعكع هئساب ؤة جازا ـ مذآاص

ادةم      دعغان ظ ادةت قعلع ع ظعب ارعغا ياخش ىك صةرؤةردعض ب ؤة بىي دعغان    غالع ةك آةلتىرع ة ش ةن قعيامةتت  بعل
  . ظادةمنعث ظعشعنعث ظاشكارعلعنعشع ظىحىندذر

 دذر عنع آأزةتكىحع ة نةرس ارعث هةمم انالر    صةرؤةردعض ذق ظازغ أزعتعص تذرذقل اال آ ةنع اهللا تاظ  ي
ة قعلعشع ؤة قوغدعشع بعلةن ظازغذنلذقتا ساال        . ظعبلعسقا ظةضعشعص، ظئزعص آةتتع    مةت اهللا تاظاالنعث هعماي

  . قالغانالر بولسا، صةيغةمبةرضة ظةضةشكةن مأمعنلةر بولدع
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع62سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت17سىرة ظةظراف ) 2(
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∩⊄⊂∪  
ذالر ظاسمانالردا ؤة سعلةر اللةنع قويذص مةبذد دةص قارعغعنعثالرنع ح «ظئيتقعنكع،  اقعرعثالر، ظ

مان  ذالرنعث ظاس دذ، ظ ة بواللماي ة ظعض اغلعق نةرسعض دا زةررة ح ث -زئمعن ع ؤة ( زئمعننع يارعتعلعش
دارة -ظاسمان (هئح شئرعكحعلعضع يوق، ظذالرنعث ظعحعدة اللةغا ) باشقذرذلذشعدا اللةغا   زئمعننع ظع

اللة ظعزنع بةرضةن ظادةمدعن باشقعغا اللةنعث . 22»هئح ياردةمحعمذ يوق) قعلعشتا ياردةملعشعدعغان
ذالر . دةرضاهعدا شاصاظةت صايدا بةرمةيدذ  شاصاظةت قعلغذحعالرنعث دعللعرعدعن قورقذنح آأتىرىلضةندة، ظ

دعن  ة(ظان ارعثالر «): بةزعسع بةزعسعض ذق(صةرؤةردعض اظةت توغرول دع؟) شاص ة دئ دذ» نئم ذالر . دةي ظ
ةن( ةقنع «): جاؤاب دع(ه دع () دئ ةت قعل قا رذخس اظةت قعلعش ة شاص ةنع مأمعنلةرض دذ» )ي ة . دةي الل

  . 23يىآسةآتذر، آاتتعدذر
  مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث ظاجعزلعقع توغرعسعدا 

ذز   ث يالغ ةردة ظأزعنع ذ ظايةتل اال ب اله     ،اهللا تاظ ر ظع ان بع اج بولغ ذنعثغا موهت ة ظ ةنها ؤة هةمم  ت
ةنلعكعنع ع ؤة   ظعك ئح تةثدعش ذنعث ه ذ ، ظ ئرعكع يوقل ذز    ،قعنعش أزع يالغ تا ظ ارلعق ظعش ذ ب ةلكع ظ  ، ب

دعغانلعقعنع   أآىم حعقعرع تةقعل ه ع    ،مذس دعغانلعقعنع ؤة قارش ئرعك بواللماي ذنعثغا ش ث ظ  هئحكعمنع
دذ   داق دةي ص مذن ان قعلع دعغانلعقعنع باي ع، : حعقالماي ذد دةص «ظئيتقعنك ذص مةب ةنع قوي علةر الل س

ذالر . ةنع اهللا تاظاالنع قويذص ظعبادةت قعلغان ظعالهلعرعثالرنع حاقعرعثالر  ي قارعغعنعثالرنع حاقعرعثالر  ظ
  . ظاسمانالردا ؤة زئمعندا زةررة حاغلعق نةرسعضة ظعضة بواللمايدذ

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة   : اهللا تاظ ك نةرسعض ذتلعرعثالر قعلحعلع ذؤاتقان ب ذص حوقذن ةنع قوي الل
  . ))1ظعضة ظةمةس
هئح شئرعكحعلعضع يوق) يارعتعلعشع ؤة باشقذرذلذشعدا اللةغا( زئمعننعث -اسمان ظذالرنعث ظ 

  . ضة مذستةقعل ياآع شئرعكحعلعك يولع بعلةن ظعضة بواللمايدذعيةنع ظذالر هئح نةرس
 هئح ياردةمحعمذ )  زئمعننع ظعدارة قعلعشتا ياردةملعشعدعغان-ظاسمان (ظذالرنعث ظعحعدة اللةغا
وق ةنع اهللا»ي ر       ي ئح بع ئرعكلةردعن ه ةن ش ئرعك آةلتىرىلض ذ ش تا، ب دارة قعلعش الرنع ظع اال ظعش  تاظ

  . للعرعدذرذبةلكع صىتكىل ظعنسانالر ظذنعثغا موهتاجدذر ؤة ظذنعث ق. ياردةمحعضة موهتاج بولمايدذ
 دذ ايدا بةرمةي اظةت ص اهعدا شاص ةنعث دةرض قعغا الل ةن ظادةمدعن باش ع بةرض ة ظعزن ةنع اهللا الل  ي

ذ  االتاظ ع ؤة حوثل اتتعلعقع، بىيىآلىآ ث آ رةر     نع اهعدا بع ث دةرض ادةم اهللا تاظاالنع ر ظ ئح بع دا ه قع ظالدع
دذ ةت قعاللماي قا جىرظ اظةت قعلعش ة شاص ع  . نةرسعض قا ظعزن اظةت قعلعش اال شاص ذنعثغا اهللا تاظ ةقةت ظ ص

  . بةرضةندعن آئيعنال ظاندعن شاصاظةت قعالاليدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع13سىرة فاتعر ) 1(
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داق     اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دذب اظةت      : دةي دا شاص ث ظالدع ذ اهللا نع عز آعمم ث رذخسعتعس اهللا نع
اظعتع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ،  )1( قعاللعسذن ذالرنعث شاص ذص، ظ ظاسمانالردا نذرغذن صةرعشتعلةر بول

اظةت قعلعشقا رذخسةت قعلسعال               ظذالرنعث  ) ظاندعن (صةقةت اللة ظأزع خالعغان ؤة رازع بولغان ظادةمضة شاص
اظع قاتعدذشاص عدعن تعت    )2( تع ظةس ةنعث هةيؤعس دذ، الل اظةت قعلع انالرغعال شاص ة رازع بولغ ذالر الل رةص عظ
  . ))3تذرعدذ

ةتلعك           ةث هأرم دة ظ ث ظعحع ادةم بالعلعرعنع دذآع، ظ ةت قعلع لعم رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب  اهللا ؤةظعم
ةيغةمبةر ظةل              اظةت قعلغذحع ظعنسان ص ا شاص دا ظةث آاتت ىتىن ظعنسانالرغا،   نعثةيهعسساالم تاظاالنعث ظالدع  ص

ةص    نع تعل أآىم حعقعرعش ئلعص ه ارع آ ذالرنعث صةرؤةردعض دعغان  ،ظ ىن مةدهعيعلعنع ع ظىح اظةت قعلعش  شاص
اظةت ماقامعغا    (ظورذنغا   دذ       ) يةنع شاص ان قعلعص مذنداق دةي ا   «: تذرغان حاغدعكع ظةهؤالنع باي شذ ؤاقعتت

.  مئنع ظأزع خالعغان مذددةتكعحة سةجدة قعلغان هالعتعمدة قويعدذ       اهللا تاظاال.اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعمةن  
) ماختاشالرنع (نعث ظأزعدة مةن ساناص بواللمايدعغان دةرعجعدة ضىزةل مةدهعيعلةرنع         تظذ ماثا مذشذ ؤاقع    

دذ   ارقعلعق بعلدىرع ام ظ ةن    . (ظعله االنع مةدهعيعلةيم ةن اهللا تاظ ةر بعل ةن مةدهعيعل ةنع م ع  ) ي دعن ظ ظان
ةمذهة ةآحع بولغعمم أتىر، دئم عثنع آ عند بئش ع دئض ةن،نعثن دذ، ، رةد قعلعنمايس عنعث بئرعلع  تعلعض

  . » شاصاظةت قعلعش هوقذقعغا ظئرعشعسةن دئيعلعدذ،شاصاظةت تعلعضعن
 بةزعسع بةزعسعضة(شاصاظةت قعلغذحعالرنعث دعللعرعدعن قورقذنح آأتىرىلضةندة، ظذالر ظاندعن :(

ارعثالر « اظةت(صةرؤةردعض ذقشاص دع؟)  توغرول ة دئ دذ» نئم ذ، دةي ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس  ظعبن
اهللا تاظاال ؤةهعي قعلسا، ظاسمانالردعكعلةر اهللا     . مةسرذق ؤة باشقعالر بذ هةم يذقعرع مةرتعؤعلعك ظورذندذر       

أزعنع تاظاال ث س ذص نع االدعن قورق ذالرغ ، اهللا تاظ ذددع ظ ذ    خ رةص تذرذش ةندةك تعتع ألىم آةلض دا ظ  ،ذص ظاثالي
  . دئدع

راهعم   دذراهمان سةلةمع، شةظبعي ظعب ةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر، ظةبذظاب ظعبنع ظابباس ؤة ظعبنع ظأم
دذ          داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ارلعقالر ب ةتادة قات ةن، ؤة ق اك، هةس ةظعي، زةهه ذالرنعث   : نةخ ةنع ظ ي

.  دةص سورايدذ ؟ضارعمعز نئمة دئدع   دعللعرعدعن قورقذنح آةتكةندة ظذالرنعث بةزعسع ـ بةزعسعدعن صةرؤةردع      
ةن س       ارعنعث دئض ة صةرؤةردعض تعلةر يئنعدعكعلةرض ذرغان صةرعش أتىرىص ت نع آ دعن ظةرش ةؤةر ظان أزعنع خ

نع آأتىرىص تذرغان صةرعشتعلةردعن ظاثلعغان صةرعشتلةر ظاثلعغانلعرعنع ظأزلعرعدعن        ظاندعن ظةرش . قعلعدذ
ةؤةت     . ةؤةر قعلعدذبعر قةؤةت ظاستعدا تذرغان صةرعشتعلةرضة خ  ةتكىزىلىص بعرعنحع ق بذ خةؤةر شذ يوسذندا ي
  . ظاسماندعكع صةرعشتعلةرضعحة يئتعص آئلعدذ

 ةن (ظذالر دع (هةقنع «): جاؤاب اظةت قعلعشقا رذخسةت قعلدع ) (دئ ة شاص ةنع مأمعنلةرض » )ي
دذ ذنعثغا  دةي ذالر صةرؤةردعضارعنعث سأزعنع، ظ ةنع ظ ةم قعلعص      ي اي ظظارتذق ـ آ ةؤةر  قويم عتعحة خ أز ص
  . اللة يىآسةآتذر، آاتتعدذر. قعلعدذ

ةيغةمبةر           ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله دة ظةب ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذخارع ب ام ب ظعم
ظاسماندا بعر ظعشقا هأآىم قعلسا،       اهللا تاظاال  «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

تعلةر اهللا تاظاالن دذ   صةرعش اتلعرعنع قاقع دعن قان دىرىص قورققعنع ذنعدعغانلعقعنع بعل ة بويس ث سأزعض . ع
ويا س   دعن ض دذ    عظذنعث اؤاز حعقع دةك ظ ث ظاؤازع ان زةنجعرنع قا ظورذلغ دعكع  . لعق تاش ذالرنعث دعللعرع ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةرة ) 1(
  .  ـ ظايةت26سىرة نةجم ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة ظةنبعيا ) 3(
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دة ذنح آةتكةن ة       ،قورق ع ـ بةزعسعض عدذ:  بةزعس دع؟ دئيعش ة دئ ارعمعز نئم ارعنعث . صةرؤةردعض صةرؤةردعض
أزعنع ة  س ورعغان صةرعشتعلةرض تعلةر س ان صةرعش دع:  ظاثلعغ ةقنع دئ دذر . ه ةآتىر، آاتتع دذاهللا يىآس  .، دةي

دذ   نالر ظاثلعؤالع ةنلعكعنع ظوغرعلعقحة تعثشعغذحع جع ة دئض ةن اهللا تاظاالنعث نئم ة . شذنعث بعل ظوغرعلعقح
ا مذشذنداق بةزعسع ـ بةزعسعنع        دعسنع رعؤايةت قعلغان     ظىستعدة بولعدذ ـ بذ هة    ثتعثشعغذحع جعنالر مان

ذرذص،         عتعص ت ص آأرس اراح قعلع اقلعرعنع ظ ص بارم ة قعلع ع يانح ذفيان قولعن ان س رع بولغ علةردعن بع آعش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذشذنداق بةزعسع ـ بةزعسعنعث ظىستعدة بولعدذ دئضةن سأزعنع هةرعكعتع              ص

ةردع ـ شذنداق قعلعص ظوغرعلعقحة ظاث       لعغذحع جعن اهللا تاظاالنعث سأزعنع ظاثاليدذ ـ       بعلةن بايان قعلعص ب
دذ   ا يةتكىزع تعدعكع جعنغ ث ظاس ذنع ظأزعنع ث   . دة، ظ أزنع ظأزعنع ذ س ذ ب دعن ظذم ر  ظظان ة بع تعدعكع يةن اس

بةزعدة ظذ   . بذ سأز تاآع سئهعرضةر ياآع رةمبالنعث تعلعغا جعنالر ظارقعلعق يةتكىزعلعدذ         . دذعجعنغا يةتكىز 
ظذ جعننع   نعث تعلعغا يةتكىزىشتعن ظعلضعرع جعننع آأيدىرضىحع يذلتذزالر        لةمبا ياآع ررسأزنع سئهعرضة 

ان   ذ ظاثلعؤالغ عرع ظ تعن ظعلض دىرىص تاشالش ع آأي ذز جعنن دة يذلت ذمكعن ؤة بةزع ع م دىرىص تاشلعش آأي
ةتكىزىص بولذشعمذ مذمكعن    اآع رةمبالغا ي ةر ي ذ   . سأزنع سئهعرض ال ظ اآع رةمب ةر ي ةن سئهعرض شذنعث بعل

أزلةيدذ  سأزض ة س ذص آعشعلةرض اننع قوش ىز يالغ علةر. ة ي ةن   : آعش داق دئض ع مذن االنع آىن ة ص ذ بعزض ظ
ذ؟ (ظةمةسمعدع؟  ةندةآال ظعش بولدعغ ذ دئض ز هةق  ،دئيعشعص) ظ ر ظئغع ان شذ بع  ظاسماندعن ظاثلعؤئلعنغ

اآع رةمبالغا ظعشعنعص آئتعدذ         ذداؤذد،    . »سأز بعلةن ظذ سئهعرضةرضة ي  تعرمعزع ؤة  بذ هةدعسنع ظعمام ظةب
  . ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  
 * ö≅è%  tΒ Νä3è% ã— ö tƒ š∅ÏiΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$# uρ ( È≅ è% ª!$# ( !$̄Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝ à2$§ƒÎ) 4’ n?yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρ r& 

’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7 –Β ∩⊄⊆∪ ≅ è% ω šχθè= t↔ ó¡è? !$ £ϑ tã $ sΨ øΒ uô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡çΡ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊄∈∪ ö≅ è% ßì yϑ øgs† 

$ uΖ sΨ÷ t/ $ sΨš/ z’ ¢Ο èO ßx tG ø tƒ $uΖ sΨ ÷ t/ Èd,ys ø9 $$Î/ uθèδ uρ ßy$−Fx ø9$# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊄∉∪ ö≅ è% z’ ÏΤρâ‘ r& šÏ% ©! $# Ο çFø) ysø9 r&  ÏµÎ/ 

u !% Ÿ2u à° ( ξ x. 4 ö≅ t/ uθèδ ª! $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9$# ∩⊄∠∪  
اللة «ظئيتقعنكع، »  ظاسمانالردعن ؤة زئمعندعن آعم رعزعق بئرعص تذرعدذ؟سعلةرضة«ظئيتقعنكع، 

دذ( رعص تذرع ق بئ ةن )رعزع ا روش دذرمعز، ي ذم هعدايةتتع علةر حوق اآع س ز ي عزآع، بع ، شىبهعس
بعزنعث قعلغان ضذناهعمعز ظىحىن سعلةر سوراققا تارتعلمايسعلةر، «ظئيتقعنكع،  24»ضذمراهلعقتعدذرمعز

صةرؤةردعضارعمعز بعزنع «ظئيتقعنكع، . 25»معشعثالر ظىحىن بعز سوراققا تارتعلمايمعز سعلةرنعث قعل 
ظاندعن بعزنعث ظارعمعزدا هةقلعق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ، اللة ظادعل هأآىم . يعغعدذ) قعيامةت آىنع (

دذر،  ةهؤالعنع (قعلغذحع ث ظ ىحعدذر) خااليعقنع ع، . 26»بعلض تعص بئقعثال «ظئيتقعنك ا ظئي ذ، ماث رح
ذر، ـسعلةرنعث اللةنعث شئرعكع دةص ظاتعؤالغعنعثالر هةرضعزمذ ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذ  ة غالعبت  الل

  . 27»هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
  هةر قانداق ظعشتا هئح شئرعكع يوق ظعكةنلعكع توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث 

ةر  ذ ظايةتل اال ب ان دةاهللا تاظ ذز ياراتق ذقاتالرنع يالغ ذز   مةخل أزع يالغ ع ظ ذالرغا رعزعقن لعقعنع، ظ
  . ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذ) ظعبادةت قعلعنغذحع(بئرعدعغانلعقعنع ؤة شذنداقال ظأزعنعث يالغذز مةبذد 
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ىملىآلةرنع       دعن ظأس دذرذص، زئمعن ذر ياغ ماندعن يامغ ة ظاس رعكلعرع ظأزلعرعض ة مذش مةآك
تىرىص ذز اهللا    ،ظأس ةقةت يالغ ث ص دعغان زاتنع ق بئرع دع     رعزع قان ظع راص قعلعش ةنلعكعنع ظئتع اال ظعك .  تاظ

  . شذنعث ظىحىن ظذالر اهللا تاظاالدعن باشقا مةبذدنعث بةرهةق يوقلعقعنعمذ حوقذم بعلعشع الزعم
 ،ع ة «ظئيتقعنك دذ (الل رعص تذرع ق بئ ذم )رعزع علةر حوق اآع س ز ي عزآع، بع ، شىبهعس

ذمراهلعقتعدذرمعز  ةن ض ا روش دذرمعز، ي ةنع»هعدايةتتع ل    ي رع باتع علةرنعث بع عرقة آعش ذ ظعككع ص  ب
ةظىستعد رع هةق ظىستعدعدذرة يةن رال ؤاق .  بع ةن بعزنعث بع ةت ظىستعدة سعلةر بعل ا هعداي رال عتت اآع بع ي

ةس     ذمكعن ظةم عمعز م ذمراهلعقتا بولذش ا ض دادذرمعز   . ؤاقعتت وغرا يول ز ت ةلكع بعرعمع ة اهللا  . ب ز سعلةرض بع
ع ظعس  ار ؤة بعرلعكعن اتالص دةلعل      تاظاالنعث ب ا   ـ ص علةرنعث اهللا تاظاالغ ذ س ا ب ةتتذق، مان اآعتالرنع آأرس ص

  . شئرعك آةلتىرضةن قعلمعشعثالرنعث باتعل ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ
دذ  داق دةي ةتادة مذن ان    : ق رعكالرغا ظئيتق اهابعلعرع مذش االمنعث س ةد ظةلةيهعسس أزنع مذهةمم ذ س ب

عرقة           اهللا بعلةن قةسةم   :بولذص، ساهابعالر  دا ظةمةس، شىبهعسعزآع، ظعككع ص كع، بعز بعلةن سعلةر بعر يول
دع  ةن ظع قذحعدذر دئض ةت تاص ذم هعداي رع حوق علةرنعث بع ةم. آعش ع ظةبذمةري اد ظعبن ة ؤة زعي ذ :ظعكرعم  ب

ةت ظىستعدةدذرمعز، سعلةر حوقذم ظاشكارا ضذمراهلعق       ةتنعث مةنعسع شىبهعسعزآع، بعز حوقذم هعداي ظاي
  .  دئدع،ر دئضةنلعك بولعدذظىستعدةدذرسلة
 ،ع علةرنعث «ظئيتقعنك علةر، س وراققا تارتعلمايس ىن سعلةر س ذناهعمعز ظىح ان ض بعزنعث قعلغ

 بذ ظايةتنعث مةزمذنع آاصعرالردعن ظادا ـ جذدا بولذشنع  »قعلمعشعثالر ظىحىن بعز سوراققا تارتعلمايمعز
لئكعن بعز سعلةرنع اهللا تاظاال تةرةصكة،    . ظةمةسيةنع سعلةر بعزدعن ظةمةس، بعزمذ سعلةردعن      . آأرسعتعدذ

ادةتنع يالغذز اهللا تاظاالغعال قعلعشقا حاقعرعمعز            ار ؤة بعر دةص تونذشقا ؤة ظعب ظةضةر سعلةر   . اهللا تاظاالنع ب
عثالردعن      علةرنعث سئص ذ س علةر، بعزم عمعزدعن بولذس علةر بعزنعث سئص اثالر، س ذل قعلس اقعرعقنع قوب ذ ح ب

ادا ـ        ظةضةر. بولعمعز ادا ـ جذدامعز، سعلةرمذ بعزدعن ظ  سعلةر بذ حاقعرعقنع رةت قعلساثالر، بعز سعلةردعن ظ
  ). يةنع ظارعمعزدا هئح قانداق مذناسعؤةت بولمايدذ(جذدا سعلةر 

اال  دع اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ا  : ب انحع قعلعشتا حعث تذرس ئنع يالغ ذالر س ةر ظ ث «: ظةض مئنع
دذر،  أزةم ظىحىن ادا   ظةمةلعم ظ دذر، مئنعث ظةمةلعمدعن سعلةر ظ أزةثالر ظىحىن  - سعلةرنعث ظةمةلعثالرمذ ظ

ادا       ذ ظ ةن ـجذدا سعلةر، سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن مةنم ان  ( جذدام ر بعراؤنعث قعلغ ة بع راؤ يةن ةنع بع ي
ةس   ار ظةم ذناهعغا جاؤابك عن » )ض ةد )1( )دئض ع مذهةمم ىحع   ! ظ قا ظىندعض ذتالرغا حوقذنذش ئنع ب س

ذففا ع، ) رالرغاآ عرالر «ظئيتقعنك ع آاص ةن   !ظ ةن حوقذنمايم ذتالرغا م ذؤاتقان ب علةر حوقذن ةن  . س علةرمذ م س
علةر  ادةت قعلمايس ةغا ظعب ان الل ادةت قعلعؤاتق وق  . ظعب ذنغعنعم ي ث حوق ذتالرغا مئنع ذنغان ب علةر حوق . س

وق  ثالر ي ادةت قعلغعنع ةغا ظعب ادةت قعلغان الل ةن ظعب أزةثالر ظىحىن، سعلةرنعث دع. سعلةرنعثمذ م نعثالر ظ
  . ))2»مئنعث دعنعممذ ظأزةم ظىحىن

 ،قعيامةت آىنع (صةرؤةردعضارعمعز بعزنع «ظئيتقعنكع(       ةنع ظعنسانالرنع قعيامةت آىنع بعر ي
ظاندعن هةر بعر ظادةمنعث     .  ظاندعن بعزنعث ظارعمعزدا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ      يعغعدذمةيدانغا  
شذ آىندة   .  جازا بئرعدذ  ، يامانلعق قعلغان بولسا    مذآاصات ا ياخشعلعق قعلغان بولسا      ضة قارعت  ظأز ظةمةلع 

  . غةلعبة، نذسرةت ؤة مةثضىلىك بةخت ـ ساظادةتنعث آعمضة مةنسذص ظعكةنلعكعنع بعلعسعلةر

                                                 
  .  ـ ظايةت41سىرة يذنذس ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة6 ـــــ 1سىرة آافعرذن ) 2(
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دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دة   : اهللا تاظ ان آىن ايعم بولغ ةت ق عرالر  (قعيام ةن آاص ةر بعل ) مأمعنل
ر دذبعرع-بع دا  . دعن ظايرعلع انالر باغحع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ةتنعث (ظعم ةنع جةنن ي

ةتلعرعمعزنع ؤة ظاخعرةتتعكع مذالقاتنع ظعنكار قعلغان ؤة يالغانغا         . يايرعتعلعدذ) باغحعلعرعدا بعزنعث ظاي
دذر، اللة ظادعل هأآىم )1( .حعقارغانالرغا آةلسةك، ظذالر داؤاملعق ظازابتا قالعدذ      خااليعقنعث ( قعلغذحع

  . »بعلضىحعدذر) ظةهؤالعنع
 ،ماثا ظئيتعص بئقعثالرحذ، سعلةرنعث اللةنعث شئرعكع دةص ظاتعؤالغعنعثالر«ظئيتقعنكع يةنع 

ا شئرعك قعلعؤالغان ة،سعلةر اهللا تاظاالغ ةن ت اال بعل دا قويغان اهللا تاظ ذدعثالرنع آأرسعتعص ث ظورذن ذ مةب  ب
ةنع اهللا تاظاالنعث هئح بعر ظوخشعشع، تةثدعشع ؤة شئرعكع               زمذ ظذنداق ظةمةس هةرضع ؟بئقعثالرحذ  ي

  . يوق
 اللة غالعبتذرـبةلكع ظذ        يةنع هةر نةرسعنع باشقذرعدعغان ؤة هةر نةرسعنع مةغلذب قعلعدعغان 

ة ظعضعسعدذر   دعنظاال ظورذنالشتذرذشعدا   . غةلعب ة ظعشلعرعدا، سأزلعرعدة، شةرعظعتعدة ؤة ظال ةن هئكم ت بعل
ان قعلغانلعرعدعن يىآسةك دةرعجعدة              »ظعش قعلغذحعدذر   اهللا تاظاال بىيىآتذر، ظالعيدذر ؤة ظذالرنعث بوهت

  . صاآتذر
* * * * * * *  

 !$ tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # [Ï± o0 # XƒÉ‹ tΡ uρ £Å3≈ s9uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊄∇∪ 

šχθä9θà)tƒ uρ 4 tL tΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθ ø9 $# βÎ) óΟ çFΖ à2 tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊄∪ ≅ è% /ä3©9 ßŠ$ yè‹ ÏiΒ 5Θöθ tƒ ω tβρãÏ‚ ø↔ tFó¡n@ çµ÷Ζ tã 

Zπ tã$y™ Ÿω uρ tβθãΒ Ï‰ ø)tG ó¡ n@ ∩⊂⊃∪  
ةن (سئنع بعز صةقةت صىتىن ظعنسانالر ظىحىن  خذش خةؤةر بةرضىحع ؤة ) مأمعنلةرضة جةننةت بعل

ذنع (ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع . ندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذقظاضاهال) آاصعرالرنع ظازاب بعلةن ( ) ب
ذ ؤةدة «: ظذالر. 28بعلمةيدذ ةر سعلةر راستحعل بولساثالر، ب ذؤاتقان (ظةض ةنع سعلةر بعزنع قورقذت ي

ؤةدة قعلعنغان بعر آىن ) ظازاب ظىحىن(سعلةرضة «ظئيتقعنكع، . 29دةيدذ» قاحان ظعشقا ظاشعدذ؟) ظازاب
  . 30»آئيعن بولمايسعلةر-ظذنعثدعن بعردةممذ ظعلضعرع بارآع، 

  ضةنلعكع توغرعسعدا علصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صىتىن ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةت
دذ ةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةي ةيغةمبعرع مذهةمم اال بةندعسع ؤة ص ةقةت : اهللا تاظ ز ص سئنع بع

صةقةت شةرعظةت ظةمر ـ صةرمانلعرعنع ظعجرا قعلعشقا حاقعرعلغان ؤة ظذنعثغا  يةنع صىتىن ظعنسانالر ظىحىن
ىن       انالر ظىح ع ظعنس قان جعم ألحعمع توش اش ظ ىحع ؤة ي ةؤةر بةرض ذش خ ةن (خ ازاب بعل عرالرنع ظ ) آاص

  . ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق
دذ  ة مذنداق دةي ذ هةقت ةن ظع«ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد (: اهللا تاظاال ب  ظعنسانالر مةن هةقعقةت

ةن  ةن ظةلحعم عدعن ظةؤةتعلض ةممعثالرغا اهللا تةرعص علةرنعث ه ةهلعنع )2( س ان ظ ىتىن جاه ث (ص اهللا نع

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة16 ــــ 14سىرة رذم ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع158سىرة ظةظراف ) 2(
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ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا     (ظاضاهالندذرغذحع بولذشع ظىحىن، بةندعسعضة      ) ظازابعدعن هةق بعلةن    ) ي
  . ))1ث بةرعكعتع بىيىآتذرباتعلنع ظايرعغذحع قذرظاننع نازعل قعلغان اهللا نع

 ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق) آاصعرالرنع ظازاب بعلةن(خذش خةؤةر بةرضىحع ؤة يةنع ساثا 
ادةمنع دوزاخ         ان ظ عيلعق قعلغ اثا ظاس ةن، س ةؤةر بئرعس ذش خ ةن خ ةت بعل ة جةنن ان ظادةمض ةت قعلغ ظعتاظ

  . بعلمةيدذ) بذنع (ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسعبعلةن ظاضاهالندذرعسةن 
دذ  ة مذنداق دةي ذ هةقت ان ظئيتعشعغا هئرعس بولساثمذ  : اهللا تاظاال ب سةن ضةرحة آعشعلةرنعث ظعم

ئكعن( دذ  ) ل ان ظئيتماي ع ظعم ذالرنعث تولعس علةر    )2( ظ حعلعك آعش دعكع آأص ةر يىزع ةن ي ةر س ةنع (ظةض ي
  . )3(ظازدذرعدذضة ظعتاظةت قعلساث،ظذالر سئنع اهللا نعث يولعدعن ) آذففارالر
 خذش خةؤةر بةرضىحع ؤة ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(سئنع بعز صةقةت صىتىن ظعنسانالر ظىحىن

ةن ( ازاب بعل عرالرنع ظ ذق ) آاص ص ظةؤةتت اهالندذرغذحع قعلع دة   ظاض ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةتادة ب  ق
دذ داق دةي عمذ  : مذن االمنع ظةرةبلةرض ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم قا  اهللا تاظ ان باش ةرةب بولمعغ ؤة ظ

ةرعكعتع    . معللةتلةرضعمذ صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتع    غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالغا ظةث ظعتاظةتمةن بولغانالر ب
  . يىآسةك بولغان اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظةث هأرمةتلعك هئسابلعنعدذ

ةيغةمبةر ظةل  ذدعن ص ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله لعم ج ذخارع ؤة مذس ام ب داق ظعم االمنعث مذن ةيهعسس
دذ ةت قعلع ة بئرعلمعضةن بةش «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةردعن بعرمذ صةيغةمبةرض مةندعن ظعلضعرعكع ص
ايلعق يعراقلعقتعكع مذساصعدعن قورقذنح      ماثا دىشمةنلعرعمنعث دعلعغا  . ظعش ماثا ظاالهعدة بئرعلدع     بعر ظ

مةسحعت ؤة صاك جاي   يئرع ناماز ظوقذشقا بولعدعغان ماثا زئمعننعث هةممة . سئلعش بعلةن ياردةم بئرعلدع   
دع از    .قعلعص بئرعل ةردة نام ع آةلسة، شذ ي ةردة نامازنعث ؤاقت ادةم قةي داق ظ  مئنعث ظىممعتعمدعن هةرقان

ذ ظادةمضة    . ظوقذسذن دعن ظعلضعرع بعرم ذ مةن دع، ظ ا هاالل قعلعص بئرعل ولجعالر ماث تا ظئلعنغان ظ ظذرذش
اظةت قعلعش هوقذقع بئرعلدع       . ظعدع هاالل قعلعنغان ظةمةس    ةيغةمبةر    . ماثا قعيامةت آىنع شاص هةر بعر ص

ةيغةمبةر قعلعص                   ىتىن ظعنسانالرغا ص ظأز قةؤمعضة خاس صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةن ظعدع، مةن بولسام ص
  . »ظةؤةتعلدعم

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص ام ظةهم اق ؤة «: ظعم ةن ظ م
ةيغةمبةر قع   ة ص ارلعق آعشعلةرض ةنلعك ب ارا ت دعمق ص ظةؤةتعل ذ . »لع نع جعنالرغعم ذ هةدعس د ب  ،مذجاهع

ةن  دعم دةص شةرهعلعض ص ظةؤةتلع ةيغةمبةر قعلع انالرغعمذ ص قعالر. ظعنس ة باش ةرةب : يةن عمذ ؤة ظ ظةرةبلةرض
  . ةنتلةرضعمذ صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم دةص شةرهعلعضولمعغان معللةب

 جاؤابغانلعقع ؤة ظذالر بئرعلضةن عآاصعرالرنعث قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقع هةققعدة سور
  توغرعسعدا 

راق هئسابلعغانلعقع توغرعسعدا خةؤةر بئرعص       قعيامةتنعث قايعم بولذشعنع يع     آاصعرالرنعث اهللا تاظاال 
ذؤاتقان (ة ظةضةر سعلةر راستحعل بولساثالر، بذ ؤةد «: ظذالر: مذنداق دةيدذ  يةنع سعلةر بعزنع قورقذت

قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغانالر :  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن  دةيدذ »قاحان ظعشقا ظاشعدذ؟ ) ظازاب

                                                 
  .  ـ ظايةت1سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةت103رة يىسىف سى) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة ظةنظام ) 3(
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ظذنعث بولذشعنع ظالدعرعتعدذ، ظذنعثغا ظعشعنعدعغانالر بولسا قعيامةتتعن قورقعدذ، قعيامةتنع هةق دةص           
  . ))1بعلعدذ
 ،ة سعل«ظئيتقعنكع ىن(ةرض ازاب ظىح ذ ) ظ ارآع، ظذنعثدعن بعردةمم ىن ب ر آ ان بع ؤةدة قعلعنغ

 ؤاقعت ن ساناقلعق بةلضعلةنضة،م ظةمةس ياآع آة يةنع سعلةرضة ظارتذق»آئيعن بولمايسعلةرـ ظعلضعرع 
  . تىرىلمةيدذ ؤة ظعلعضعرعمذ سىرىلمةيدذك ظذ ؤاقعت آةلضةندة ظازراقمذ آئحع،ؤةدة قعلعنغان بولذص

) ظعنسانغا بئكعتكةن  (شىبهعسعزآع، ظةضةر بعلسةثالر، اللةنعث   : اظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    اهللا ت 
دا  ةن حاغ ةجعلع آةلض ةل(ظ دذ) ظةج ذنع )2( آئحعكتىرىلمةي ع(ظ ةت آىنعن ةنع قعيام ةن ) ي ز مذظةيي بع

ةقةت اهللا دعن        . مذددةتكعحة تةخعر قعلعمعز   ادةم ص ظعجازةت بولغاندعال   قعيامةت آىنع بولغاندا، هةرقانداق ظ
  . ))3سأزلةيدذ، ظذالرنعث بةزعلعرع بةتبةخت بولعدذ، بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ šÏ%©! $# (#ρã x x.  s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ #x‹≈ yγÎ/ Èβ# u öà) ø9 $# Ÿω uρ “ Ï% ©!$$ Î/ t ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 3 öθs9 uρ #“ u s? ÏŒÎ) 

šχθßϑ Ï=≈ ©à9 $# šχθèùθè% öθ tΒ y‰Ψ Ïã öΝÎκ Íh5u‘ ßì Å_ö tƒ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ÷è t/ tΑöθ s) ø9$# ãΑθà) tƒ šÏ% ©! $# (#θà ÏèôÒçG ó™ $# 

tÏ% ©#Ï9 (#ρãy9 õ3 tFó™$# Iωöθ s9 óΟ çFΡ r& $̈Ψ ä3 s9 šÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$s% t Ï%©! $# (#ρã y9 õ3tG ó™$# tÏ% ©# Ï9 (# ûθà ÏèôÒçG ó™ $# ßøt wΥ r& 

ö/ ä3≈ tΡôŠ y‰|¹ Çtã 3“ y‰ çλù; $# y‰ ÷è t/ øŒÎ) Οä. u !% y` ( ö≅ t/ Ο çFΖ ä. šÏΒ Í øg’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% uρ zƒÏ% ©!$# (#θà ÏèôÒçG ó™ $# tÏ% ©#Ï9 

(#ρã y9 õ3tFó™ $# ö≅ t/ ã õ3tΒ È≅ ø‹ ©9$# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ øŒÎ) !$ sΨ tΡρã ãΒ ù's? βr& u à õ3¯Ρ «! $$Î/ Ÿ≅ yèøgwΥ uρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρ r& 4 (#ρ• |  r&uρ sπ tΒ# y‰̈Ζ9 $# $£ϑ s9 

(# ãρr&u‘ z># x‹ yèø9 $# $ uΖ ù= yèy_ uρ Ÿ≅≈ n= øñ F{$# þ’ Îû É−$uΖ ôã r& tÏ% ©!$# (#ρã xx. 4 ö≅ yδ tβ÷ρ u“ øgä† ωÎ) $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊂⊂∪  
ظةضةر . دةيدذ» بذ قذرظانغا ؤة ظذنعثدعن ظعلضعرعكع آعتابالرغا هةرضعز ظعشةنمةيمعز«: آاصعرالر

اهعدا ت  ارعثنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةن زالعمالرن ع بعل ع بةزعس دا بةزعس ذلغان حاغ وختعتعص قوي
دعث ئج ةث ظع عؤاتقاندا آأرس ث(دةللعش النع آأرةتتع ذق ه ة قورقذنحل انالر )ظةلؤةتت وزةك قعلعنغ ، ب

حوثحعلعق . 31دةيدذ» ظةضةر سعلةر بولمعساثالر بعز حوقذم ظعمان ظئيتاتتذق«: حوثحعلعق قعلغانالرغا
سعلةرضة هعدايةت آةلضةندعن آئيعن بعز سعلةرنع ظذنعثدعن توستذقمذ؟ «: قعلغانالر بوزةك قعلعنغانالرغا

بوزةك قعلعنغانالر حوثحعلعق  .32دةيدذ» هةرضعز توسمعدذق، سعلةر ظأزةثالر ضذناه قعلغذحع بولدذثالر
 معكرعثالر - آىندىز قعلغان هعيلة -آئحة ) سعلةرنعث بعزضة(هةرضعز ظذنداق ظةمةس، «: قعلغانالرغا

ع ( تع بعزن دعن توس ئرعك )ظعمان ذنعثغا ش قا ؤة ظ ار قعلعش ةنع ظعنك ع الل علةر بعزن دا س أز ؤاقتع ، ظ
ذثالر  كة بذيرذيتت دذ» آةلتىرىش ذالر . دةي دا، ظ ةن حاغ ازابنع آأرض ان (ظ ذرذه ظعم ع ض ةر ظعكك ه

ا العمعز، ) ظئيتمعغانلعقلعرعغ اقالرنع س ذنلعرعغا تاق عرالرنعث بوي دذ، آاص ايمان قعلع دة صذش ظعحع
  . 33رغاصةقةت قعلمعشلعرعنعث جازاسع بئرعلعدذظذال

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة شذرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع4سىرة نذه ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر105 ــــ 104سىرة هذد ) 3(
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 بعراق ،شعدعغانلعقعهةقنع ظعنكار قعلعش ظىحىن بعردةك ظعتتعصاقلعدذنيادا آاصعرالرنعث 
  دةللعشعدعغانلعقع توغرعسعدا  آىنع ظذالرنعث ظأزظارا جئقعيامةت

قانلعقعدع   دعن ظاش ذمراهلعقتا هةددع عرالرنع ض ةردة آاص ذ ظايةتل اال ب ةن اهللا تاظ ةق بعل ن، ه
قارشعالشقانلعقعدعن، قذرظان آةرعمضة ؤة ظذنعثدا قعيامةت هةققعدة بئرعلضةن خةؤةرضة ظعمان ظئيتماسلعقتا          

دع     داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ث تذرغانلعقع عرالرحع عرعكع «: آاص دعن ظعلض ذرظانغا ؤة ظذنعث ذ ق ب
  . دةيدذ» آعتابالرغا هةرضعز ظعشةنمةيمعز

ىك اهللا  ب ؤة بىي ورقعتعص  غالع اهالندذرذص ؤة ق ذالرنع ظاض اهعدا   ، ظ ث دةرض ذالرنعث اهللا تاظاالنع  ظ
عص             ارتعش قعلعش االش ـ ت ارا ت أز ظ دا ظ ان هال رعص     ئ ج،خارالنغ ةؤةر بئ دعن خ ذرغان ظةهؤالع عص ت دةللعش

سع ظةضةر زالعمالرنع صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدا توختعتعص قويذلغان حاغدا بةزعسع بةزع: مذنداق دةيدذ
 ، بوزةك قعلعنغانالر)ظةلؤةتتة قورقذنحلذق هالنع آأرةتتعث(دةللعشعؤاتقاندا آأرسةث ظعدعث ئبعلةن ج

ظةضةر سعلةر «شلعرعغا با يةنع ظةضةشتىرضىحعلةر ؤة آاتتعحوثحعلعق قعلغانالرغايةنع ظةضةشكىحعلةر 
دذ » بولمعساثالر بعز حوقذم ظعمان ظئيتاتتذق  ةنع ظةضةر سعلةر بع       دةي زنع توسمعغان بولساثالر، بعز       ي

ةن اهللا تاظاال     ئلعص آةلض ة ظ ذالر بعزض ةتتذق ظ ة ظةضعش ة صةيغةمبةرلةرض ان  ظةلؤةتت ة ظعم ث ظايةتلعرعض نع
  .  دةيدذ،تتذقةرآةلتذ

ةت «اشلعرع ظذالرغا جاؤاب بئرعص   بحوثحعلعق قعلغان ظةضةشتىرضىحعلةر ؤة آاتتع  ة هعداي سعلةرض
 يةنع بعز سعلةرنع باتعل يولغا ظذنعثدعن توستذقمذ؟ هةرضعز توسمعدذقآةلضةندعن آئيعن بعز سعلةرنع 

دذق      ش قعلمع قا ظع دعن باش ة ظذنعث ز سعلةرض دذق، بع ال قوي ةقةت دةؤةت قعلعص داق  .ص ة هئحقان علةر بعزض  س
ل        تعثالر ـ دةلع عز ظةضةش ع    .صاآعتس ل يولن كةنلعكعثالر ؤة باتع عثالرغا ظةضةش ع خاهعش ث نةصس  ظأزةثالرنع
أزةثال  ةيغةمبةر سعلةرضة ظئلعص آةلضةن دةلعل           ظ اآعتالرغا ؤة هأججةتلةرضة   ـ ر تاللعغانلعقعثالر ظىحىن ص ص

  . دةيدذ» سعلةر ظأزةثالر ضذناه قعلغذحع بولدذثالرقارشعلعق قعلدعثالر 
 ـآئحة ) سعلةرنعث بعزضة(هةرضعز ظذنداق ظةمةس، «: بوزةك قعلعنغانالر حوثحعلعق قعلغانالرغا

 سعلةر بعزضة . يةنع هةرضعز ظذنداق ظةمةس)بعزنع ظعماندعن توستع( معكرعثالر ـغان هعيلة آىندىز قعل
ة بعزنعث              دايتتعثالر، يالغان سأزلةيتتعثالر، بعزض ع ظال ثالر، بعزن ر قعالتتع ة ـ معكع دىز هعيل آئحة ـ آىن

ةت ظ ةت ؤة هةقعق ةؤةر  هعداي ةنلعكعمعزنع خ تعدة ظعك ثالرقعالىس ذن . تتع دع ظ ا ظةم ل مان  ،عث هةممعسع باتع
  . يالغان ؤة توقذلما سأزلةر ظعكةنلعكعنع بعلعؤاتعمعز

ظأز ؤاقتعدا سعلةر بعزنع اللةنع ظعنكار قعلعشقا ؤة ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشكة بذيرذيتتذثالر «
ة ، بعزنع ظازدذرذش ظىحىن بعزضة شىبهعلعك ؤ   ظارقعلعق  يةنع بذتالرنع اهللا بعلةن تةث ظورذندا قويذش       دةيدذ

  . هةقعقعتع يوق نةرسعلةرنع دةلعل قعلعص آأرسةتتعثالر دةيدذ
ذالر دا، ظ ةن حاغ ازابنع آأرض ان ظ ع قعلغ كىحعلةرنعث هةممعس لعقالر ؤة ظةضةش ةنع باش  ي

ذنلعرعغا ضذناهلعرعغا هةسرةت حئكعشعص     عرالرنعث بوي دذ، آاص دة صذشايمان قعلع  زةنجعر بعلةن   ظعحع
 يةنع تاقاقالرنع سالعمعز، ظذالرغاصةقةت قعلمعشلعرعنعث جازاسع بئرعلعدذ قوللعرعنع بويذنلعرعغا باغالص

دذ           ا جازالعنع ة يارعش ادةم ظةمةلعض ةر ظ ازااليمعز، ه ا ج عثالرغا قارعت ان قعلمعش ةقةت قعلغ علةرنع ص . س
شا  ظةضةشتىرضىحعلةرضة ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا يارعشا جازا بئرعلعدذ، ظةضةشكىحعلةرضعمذ قعلمعشعغا يارع         
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دذ ازا بئرعلع ئكعن سعلةر  «: اهللا. ج دذ، ل ازاب بئرعلع ظازابنعث دةهشعتعنع (هةممعضة ظعككع هةسسة ظ
  . ))1دةيدذ» بعلمةيسعلةر

ةم    ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظعبنع ظةبذهات دذ  ظةب شةك ـ      :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع
عزآع،  دة   شىبهعس ة هةي ةهلع جةهةننةمض ةم ظ ذالرنع    ص آئجةهةنن ع ظ ةمنعث ظوت دا، جةهةنن ةن حاغ لعنض

ةيلعرع بعلةن قوشذلذص    ،ت ظذالرنع بعرال آأيدىرعدذ ـ دة، ظذالرنعث ضأشلعرع آأيىص   وظاندعن ظ. تعؤالعدذآى  ص
  . قورذلذص قالعدذ

* * * * * * *  
 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7πtƒ ö s% ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ω Î) tΑ$s% !$yδθèùu øIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& Ïµ Î/ tβρã Ï≈ x. ∩⊂⊆∪ (#θä9$s% uρ ßøt wΥ 

ã nYò2 r& Zω¨uθøΒ r& # Y‰≈s9 ÷ρ r&uρ $ tΒ uρ ßøt wΥ tÎ/¤‹ yèßϑ Î/ ∩⊂∈∪ ö≅ è% ¨β Î) ’ Ïn1 u‘ äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Íh9$# yϑ Ï9 â !$t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒuρ £Å3≈ s9 uρ 

u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊂∉∪ !$tΒ uρ ö/ ä3ä9 üθøΒ r& Iω uρ / ä.ß‰≈ s9 ÷ρr&  ÉL©9 $$ Î/ ö/ ä3ç/Íh s) è? $tΡ y‰ΖÏã #’ s∀ ø9ã— ωÎ) ôtΒ z tΒ#u 

Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÏ=≈ |¹ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù öΝ çλm; â !#u“ y_ É# ÷èÅeÒ9 $# $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå öΝ èδ uρ ’ Îû ÏM≈ sùã äóø9 $# tβθãΖ ÏΒ#u ∩⊂∠∪ tÏ% ©!$# uρ 

tβöθ yèó¡ o„ þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u tÍ“ Åf≈ yè ãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ’Îû É># x‹ yèø9 $# šχρã |Ø øt èΧ ∩⊂∇∪ ö≅ è% ¨βÎ) ’ Ïn1u‘ äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Íh9$#  yϑ Ï9 

â !$t± o„ ôÏΒ Ïν ÏŠ$t7Ïã â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ … çµs9 4 !$ tΒ uρ Ο çFø) xΡr& ÏiΒ & ó x« uθßγ sù … çµà Ï= øƒ ä† ( uθ èδ uρ ã ö yz šÏ% Î— §̈9 $# ∩⊂∪  
ةآال  اهالندذرغذحع ظةؤةتس رةر ظاض ذن، بع ة بولمعس ع شةهةرض ادةملعرع قايس ةن ظ ذنعث دألةتم : ظ

بعزنعث «: ظذالر يةنة .34دئدع» شىبهعسعزآع، بعز سعلةرنعث صةيغةمبةرلعكعثالرنع ظعنكار قعلعمعز«
ايمعز  ز ظازابالنم أص، بع ةث آ العلعرعمعز ظ اللعرعمعز ؤة ب دع» م ع، . 35دئ ةن، «ظئيتقعنك هةقعقةت

آعمنعث رعزقعنع تار قعلعشنع (نع آةث قعلعدذ، صةرؤةردعضارعم آعمنعث رعزقعنع آةث قعلعشنع خالعسا ظذ
ذنع ا ظ ع ) خالعس علةرنعث تولعس ئكعن آعش دذ، ل ار قعلع ذنع(ت دذ) ب اللعرعثالر ؤة . 36»ظذقماي م

بالعلعرعثالر سعلةرنع بعزضة يئقعنالشتذرالمايدذ، صةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا قعلغان 
ذالر ظةمةللعرع ظىحىن هةسسعلةص س  دذ، ظ ةتنعث (اؤاب بئرعلع دة ) جةنن داق (ظئسعل ظأيلعرع هةر قان

دذ ) آأثىلسعزلعكتعن دا تذرع ة آىحعنعث بئرعحة قارشع . 37ظةمعن بولغان هال بعزنعث ظايةتلعرعمعزض
هةقعقةتةن، صةرؤةردعضارعم قايسع بةندعسعنعث «ظئيتقعنكع، . 38تذرغانالر ظازابقا دذحار قعلعنغذحعالردذر

ار قعلعشنع خالعسا (ع آةث قعلعشنع خالعسا ظذنع آةث قعلعدذ، رعزقعن قايسع بةندعسعنعث رعزقعنع ت
ذ رعزعق ) اللةنعث يولعدا(تار قعلعدذ، ) ظذنع دذ، ظ دذرذص بئرع ة تول بةرضةن نةرسةثالرنعث ظورنعنع الل

  . 39»بةرضىحعلةرنعث ياخشعسعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ظةظراف ) 1(
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دذنيا ؤة باال ـ ـ  ظذالرنعث مال ،شعدألةتمةن آعشعلةرنعث صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلع
  حاقعلعرع بعلةن صةخعرلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا 

رعص      ةللعي بئ االمغا تةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردة ص ذ ظايةتل اال ب ذرذنقع  ،اهللا تاظ دعن ب  ظأزع
 بعرةر  ؤة ظذنعثغا اهللا تاظاال قايسع شةهةرضة بولمعسذن،     . صةيغةمبةرلةرنع ظأزعضة ظىلضة قعلعشقا بذيرذيدذ   

اجعز آعشعلةرنعث      ذنعثغا ظ انلعقع، ظ ار قعلغ ذنع ظعنك ادةملعرع ظ ةن ظ ذنعث دألةتم ةيغةمبةر ظةؤةتسعال ظ ص
  . ظةضةشكةنلعكع هةققعدة خةؤةر بئرعدذ

ةن    داق دئض ذنعثغا مذن ةؤمع ظ االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس علةن ن ذه(«: مةس ع ن أؤةن  !) ظ اثا ت س
ارعمعزدعكع صةس   )1( »ا بعز ظعمان ظئيتامدذق؟تةبعقعدعكع ظادةملةر ظةضةشكةن تذرسا، ساث     بعزنعثحة، ظ
  . ))2آعشعلةر يةثضعللعك بعلةن ساثا ظةضةشكةن

دع   داق دئ ذنعثغا مذن وثلعرع ظ ةؤمنعث ح العه ظةلةيهعسساالمنعث ق ذر  : س ةؤمعنعث تةآةبب ذنعث ق ظ
ة  دعكع مأمعنلةرض ذالرنعث ظعحع ةنع ظ ا ي وزةك قعلعنغانالرغ وثلعرع ب ا«: ح علةر س ذنعث س لعهنع ظ

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 عز   «: هئلعق ز هةرض ة بع علةر ظعشةنضةنض س

  . ))3دئدع» ظعشةنمةيمعز
دذ      داق دةي ة مذن ة يةن ذ هةقت اال ب ذال: اهللا تاظ ارعمعزدعن «: رنعثظ ةن  (اهللا ظ ش بعل ةت قعلع ) هعداي

ذالرمذ؟ علةر مذش ان آعش ام قعلغ ر » ظعنظ ذالرنع بع ىن، ظ لعرع ظىح ذنداق -دئيعش ةن مذش رع بعل  بع
اهللا ). حوث آعشعلةرنع سعنعدذق    ـ  يةنع صعقعر، ظاجعز آعشعلةرنع ظعمان ظئيتقذزذش بعلةن، باي(سعنعدذق 

دان بعلع   ذحعالرنع ظوب ىآىر قعلغ مذ؟ ش دذ  (دذ ظةمةس ةت قعلع ذحعالرنع اهللا هعداي ىآىر قعلغ ةنع ش  )4()ي
                 ة ىن   ـهعيل لعرع ظىح ر ظعشلعتعش ذناهكار   ( معكع اش ض ع ب نعث حوثلعرعن دة قذرةيش مةآكع

زدةك دذق      )قعلغعنعمع ذناهكار قعل اش ض ع ب ةهةرنعث حوثلعرعن ر ش ةر بع ةهةر   )5( ، ه رةر ش بع
ع ( اق، ظذ    )ظاهالعس اقحع بولس االك قعلم ع ه ةرنع   ن ةن ظادةمل دعكع دألةتم قا  (نعث ةت قعلعش ة ظعتاظ ) بعزض

اي، صعسقع   ةت قعلم ذالر ظعتاظ ذيرذيمعز، ظ دذ -ب دذ،  - صاسات قعلع ازابعمعز تئضعشلعك بولع ذالرغا ظ  دة، ظ
  . ))6شذنعث بعلةن ظذالرنع قورقذنحلعق رةؤعشتة هاالك قعلعمعز

 اهالندذرغذحع رةر ظاض ة قايسع شةهةرضة بولمعسذن، بع ةلحع     ي اآع ظ ةيغةمبةر ي ظةؤةتسةآال نع ص
ادةملعرع  ةن ظ ذنعث دألةتم ا ظ ةنع ص ادةملعرع   ي ا ظئرعشكةن ظ ة، بايلعقق قا، خعزمةتحعلةرض : راؤان تذرمذش

» ز ار قعلعمع ةيغةمبةرلعكعثالرنع ظعنك علةرنعث ص ز س عزآع، بع دع» شىبهعس ذنعثغا  دئ ةنع ظ  ي
  .  دئدع،ظعشةنمةيمعز ؤة ظةضةشمةيمعز

بذ ظايةتتة آةلضةن دألةتمةن ظادةملةردعن آعشعلةرنع يامانلعققا يئتةآلةيدعغان      : داق دئدع قةتادة مذن 
  . زومعضةر باشلعقالر آأزدة تذتذلعدذ

                                                 
  . بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 111سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة هذد ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر76 ـــــ 75سىرة ظةظراف ) 3(
  .  ـ ظايةت53سىرة ظةنظام ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة ظةنظام ) 5(
  .  ـ ظايةت16سىرة ظعسرا ) 6(
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دذ    داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ةردعن خ ةن ظادةمل ان دألةتم ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك اال ص : اهللا تاظ
 ايمعز بعزنعث ماللعرعمعز ؤة بالعلعرعمعز ظة «: ظذالر يةنة دع » ث آأص، بعز ظازابالنم ةنع ظذالر     دئ  ي

ةتتع     ةص آ ةن آأرةثل ع بعل أص بولذش ث آ اللعرع ؤة بالعلعرعنع أزلعرعنع   . م ث ظ علةرنع اهللا تاظاالنع ذ نةرس ظ
اال      اؤادا اهللا تاظ ص، ن ةردع دةص دةلعل قعلع ىن ب ةنلعكع ظىح أثىل بألض ة آ ةنلعكع ؤة ظأزلعرعض ياخشع آأرض

ة ظا أزلعرعنع ظاخعرةتت اد  ظ ايلعقنع ظأزلعرعضة بةرمعضةن بوالتتع دةص ظئتعق ذ ب ادا ب اقحع بولسا، دذني زابلعم
  . ظذالرنعث بذ ظئتعقادع هةقعقةتتعن تولعمذ يعراق ظعدع. قعلدع

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر(: اهللا تاظ ال  ) ظ ذالرغا م ث ظ ةؤالتالرنع -بعزنع ىك ؤة ظ  مىل
ز ياخش  ة تئ ةنلعكعمعزنع ظأزلعرعض ذالر   بةرض ةس، ظ داق ظةم عز ظذن دذ؟ هةرض انلعق دةص ظويالم علعق قعلغ

دذ ذالرنعث مال )1( ظذقماي ادا شذ  -ظ ذ دذني ذالرنع ب ةؤالدع سئنع ظةجةبلةندىرمعسذن، اهللا ظ  مىلكع ؤة ظ
!) ظع مذهةممةد  )2( )نةرسعلةر بعلةن ظازابالشنع ؤة ظذالرنعث آاصعر صئتع جان ظىزىشعنع ظعرادة قعلعدذ             

ةنه ةن ت ان آعشعنع م بن مذغعرةنع(ا ياراتق د ظع ةنع ؤةلع ذؤةت) ي ا قوي ةردعم. ماث ذنعثغا نذرغذن مال ب . ظ
ةردعم     ذلالرنع ب دعغان ظوغ دا تذرع أز ظالدع ذنعثغا آ تىردىم  . ظ ابرويعنع ظأس ذنعث ظ أص   . ظ ة آ ذ يةن دعن ظ ظان

دذ   ة قعلع عمنع تةم اق، . بئرعش دذ   (ي العغعنع بولماي ذنعث خ ةنع ظ ث  )ي ذ بعزنع ع ظ ة  ، حىنك  ظايةتلعرعمعزض
ع  ع حعقت ةن  . قارش ازابعمنع تئتعتعم اتتعق ظ ذنعثغا ق ذ . ظ دة  (ظ ذرظان هةققع ةيغةمبةر ؤة ق دع، ) ص ظويالن

  . )3(صعالنلعدع) قذرظان توغرذلذق نئمة دئيعشنع ؤة قانداق بوهتان قعلعشنع(
ةردع  ةؤةر ب دة خ ىرة آةهفع عدعن س اغ ظعضعس ع ب ذ ظعكك ة ش ىك اهللا ظةن ب ؤة بىي ذ. غالع ذن ظ  نذرغ

ايلعقلعرع هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع         .  مئؤعلعك باغالرغا ؤة صةرزةنتلةرضة ظعضة ظعدع      ،بايلعققا . ظاندعن بذ ب
  .  ظاخعرةتكة سةصةر قعلعشتعن بذرذن بذ بايلعقلعرعنعث هةممعسعدعن قذرذق قالدع،نيادعالذبةلكع ظذ بذ د
 ،ةن، صةرؤةردعضارعم آعمنعث رعزقعنع «ظئيتقعنكع ذنع آةث هةقعقةت آةث قعلعشنع خالعسا ظ

دذ،  ذنع (قعلع ا ظ نع خالعس ار قعلعش ع ت ث رعزقعن دذ ) آعمنع ار قعلع أزع   ت ايلعقنع ظ اال ب ةنع اهللا تاظ  ي
ذرمعغان ظادةمضعمذ ب ذرغان ظادةمضعمذ، ياقت دذئياقت ان  . رع دذ، خالعغ ةل قعلع ادةمنع آةمبةغ اهللا خالعغان ظ

اآعت اهللا   ظةنة شذنداق قعلعشتع . ظادةمنع باي قعلعدذ   كع تولذق ؤة يئتةرلعك هئكمةت، آةسكعن ؤة ظأتكىر ص
  . »ظذقمايدذ) بذنع(لئكعن آعشعلةرنعث تولعسع . تاظاالغعال خاستذر

ماللعرعثالر ؤة بالعلعرعثالر سعلةرنع بعزضة يئقعنالشتذرالمايدذ يةنع بذ بعزنعث سعلةرنع ياخشع 
  . غانلعقعمعزنعث دةلعلع ظةمةسدعألىآأرعدعغانلعقعمعزنعث ؤة سعلةرضة آأثىل ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     مذنداق دئضةنلعكعنع   نعثظعمام ظةهمةد ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
دذ  ةت قعلع اال       «: رعؤي عزآع، اهللا تاظ ةك ـ شىبهعس دذ لعتعثالرغاأسش ا قارعماي ذ  .  ؤة ماللعرعثالرغ ئكعن ظ ل

بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة ظعبنع ماجةمذ رعؤايةت        . »قارايدذ صةقةت دعللعرعثالرغا ؤة ظةمةللعرعثالرغا     
  . قعلغان
صةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل قعلغانالرغا يةنع سعلةرنع بعزضة يئقعنالشتذرعدعغان نةرسة 

دذ : صةقةت ظعمان ؤة ياخشع ظةمةل بولذص، ظذالرغا        قعلغان ظةمةللعرع ظىحىن هةسسعلةص ساؤاب بئرعلع
  .  هةسسعدعن يةتتة يىز هةسسعضعحة ساؤاب بئرعلعدذ10ظذالرغا بعر ياخشعلعق ظىحىن يةنع 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر56 ـــــ 55سىرة مأمعنذن ) 1(
  . يةت ـ ظا55سىرة تةؤبة ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة17 ـــــ 11سىرة مذددةسسعر ) 3(
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 ذالر ةتنعث(ظ دة) جةنن ا      ظئسعل ظأيلعرع دة هةر قانداق جاص العي ظأيلعرع ةتنعث ظ ةنع جةنن ـ  ي
ةققةت  يعم تعنمذش لعك             ـ       ، خئ قا تئضعش ةتتعن ؤة ساقعلعنعش ان ـ زةخم ةردعن، زعي داق (خةت ةر قان ه
  . ظةمعن بولغان هالدا تذرعدذ) عكتعنآأثىلسعزل

ةم  ع ظةبذهات ةنلعكعنع     ،ظعبن داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله  ظ
دذ ةت قعلع دعغان        «: رعؤاي ا، تئشع آأرعنع ذرذص قارعس دة ت ة ظعحع عزآع، جةننةتت عدا ،شةك ـ شىبهعس  تئش

ذرذص ق ة ت دعغان ظئسعل ظأيل ا ظعحع آأرعنع ارارعس ةظرابعي. »ر ب ر ظ دذ؟ دةص  : بع ة بئرعلع ةر آعمض ذ ظأيل ظ
ورعدع االم  . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن،        «: ص اق بةرض ا تام اح قالغانلعرعغ ان، ظ أزلةرنع قعلغ ع س ياخش

دذ    ة بئرعلع ذغان ظادةملةرض از ظوق دا نام دة آعشعلةر ظذخالؤاتقان ذتقان، آئحع اؤاب » داؤاملعق روزا ت دةص ج
  . بةردع
 ث ظاية ذرغانالر بعزنع ع ت ة قارش ث بئرعح ة آىحعنع ث تلعرعمعزض علةرنع اهللا تاظاالنع ةنع آعش  ي

ة ظةضعشع  ذنعث صةيغةمبةرلعكعض دعن، ظ قانالر  شيولع ة ظعشعنعشتعن توس ار تعن ؤة ظايةتلعرعض ا دذح ظازابق
  .  تارتعلعدذغا يةنع ظذالرنعث هةممعسع قعيامةتتة قعلمعشلعرعغا يارعشا جازاقعلعنغذحعالردذر

هةقعقةتةن، صةرؤةردعضارعم قايسع بةندعسعنعث رعزقعنع آةث قعلعشنع خالعسا ظذنع «ئيتقعنكع، ظ
ذنع (آةث قعلعدذ،  ار قعلعشنع خالعسا ظ دذ ) قايسع بةندعسعنعث رعزقعنع ت ار قعلع ةنع هئكمةتكة     ت  ي

اال  ةن اهللا تاظ دذ ؤة ظ         بعظاساس از بئرع ا ظ ة بولس ة بعرعض دذ، يةن ايلعق بئرع ذن ب ة نذرغ ع رعض ذنعث رعزقعن
  . شذنداق قعلعشتعكع هئكمةتنع اهللا تاظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ. ظعنتايعن تار قعلعدذ

ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن قانداق ظىستىن قعلغانلعقعمعزغا   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    
اخعرةت دةرعجعلعرعدعكع      ة تئخعمذ حوثدذر ؤ   ) صةرق (قارعغعن، ظ ) جةهةتتعكع صةرق  (ة ظىستىنلىك  ظةلؤةتت

دذر   ادة حوث اي       ))1زعي ايعتع ب رع ناه ة بع ا، يةن ةل بولس ايعتع آةمبةغ رع ناه ذالرنعث بع ادا ظ ةنع دذني  ي
اش  ا ظوخش ةرق  ،بولغعنعغ ذ ص دذظاخعرةتتعم دعكع     . لعق بولع العي دةرعجعلعرع ةث ظ ةتنعث ظ رع جةنن ةنع بع ي

ة        ة بعرع دوزاخنعث ظ ازابالر ظعحعدة بولعدذ     ظئسعل ظأيلةردة بولسا، يةن اتتعق ظ ادعكع . ث ظاستعدعكع ق دذني
  . ظةث صاك آعشعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىصةتلعضةن تأؤةندعكع آعشعلةردذر

دع   داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة     «: ص ةن بةختك ع هةقعقةت ان آعش ذل قعلغ المنع قوب ظعس
بذ  . »ظذ اهللا تاظاال ظاتا قعلغان نةرسعضة قاناظةت قعلعدذ  . ظئرعشعدذ ؤة ظئهتعياجعغا قارعتا رعزعق بئرعلعدذ     

  . هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان
)بةرضةن نةرسةثالرنعث ظورنعنع اللة تولدذرذص بئرعدذ) اللةنعث يولعدا يةنع اهللا تاظاال سعلةرنع 

، ظذنعث ظورنعنع اهللا تاظاال    بذيرذغان ؤة سعلةرضة يول قويغان ظعشتا قانحعلعك نةرسعنع سةرص قعاللساثالر         
بذ  . سعلةرضة بذ دذنيادا بايلعق بئرعش بعلةن، ظاخعرةتتة مذآاصات ؤة ساؤاب بئرعش بعلةن تولدذرذص بئرعدذ         

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ة ظعم اال «: هةقت اهللا تاظ
دذرذص بئرعمةن        بةندعسعضة سةن مئنعث يولذمدا بايلعقعث      ،نع سةرص قعلغعن، مةن ساثا ظذنعث ظورنعنع تول

  . »دةيدذ
بعر آعشعضة هةرآىنع ظعككع صةرعشتة     « :ظعمام مذسلعم يةنة مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان    

دذ  ةمراه بولع رع . ه ذالرنعث بع ع اهللا: ظ ن   ! ظ االك قعلغع ع ه ث مئلعن رع  !بئخعلنع ة بع ة، يةن ع اهللا:  دئس ! ظ
  . » دةيدذ!لذثدا مئلعنع سةرص قعلغان آعشعضة ظذنعث مئلعنعث ظورنعنع تولدذرذص بةرضةنسئنعث يو

                                                 
 .  ـ ظايةت21سىرة ظعسرا ) 1(
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دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةرانع ص ام تةب الل«: ظعم ع بع ! ظ
ن ةرص قعلغع ع س دا مئلعثن ث يولع عدعن ! اهللا نع ع ظازلعؤئتعش ث مئلعثن ع اهللا نع نعث ظعضعس ظةرش

  . »!معغعنقورق
* * * * * * *  

 tΠöθ tƒ uρ öΝèδ ãà³øts† $YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à) tƒ Ïπs3 Í× ¯≈ n=yϑ ù= Ï9 Ï Iωàσ̄≈ yδ r& ö/ä.$§ƒ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$s% y7sΨ≈ ysö6ß™ 

|MΡr& $uΖ –ŠÏ9uρ  ÏΒ ΝÎγ ÏΡρßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ%x. tβρ ß‰ç7÷ètƒ £ Åfø9$# ( Ν èδã nYò2 r& Ν ÎκÍ5 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊆⊇∪ tΠöθ u‹ ø9$$sù Ÿω à7Ï= ôϑ tƒ 

ö/ ä3 àÒ÷è t/ <Ù÷èt7Ï9 $Yèø ¯Ρ Ÿωuρ #uŸÑ ãΑθ à) tΡ uρ t Ï% ©# Ï9 (#θßϑ n= sß (#θè%ρ èŒ šU#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9$# ΟçFΖ ä. $pκÍ5 tβθ ç/Éj‹s3 è? 

∩⊆⊄∪  
يعغعدذ، ظاندعن ) هئساب ظئلعش ظىحىن(نعث هةممعسعنع )يةنع مذشرعكالر (ظذ آىندة اللة ظذالر 

سةن صاآتذرسةن، «: ظذالر ظئيتعدذ. 40دةيدذ» بذ آعشعلةر سعلةرضة حوقذنغانمعدع؟«: ةرضةصةرعشتعل
ذناتتع ) ظذالر بعزضة حوقذنمايتتع . (بعزنعث دوستعمعز ظذالر ظةمةس، سةن  ا حوق ذالرنعث . بةلكع جعنغ ظ

تكىزةلمةيسعلةر،  زعيان يةـ بعرعثالرغا صايدا -بىضىن سعلةر بعر . 41»تولعسع جعنغا ظعمان آةلتىرةتتع
ز  ذحع (بع ة حوقذنغ ةدعن غةيرعيض ا) الل ثالر «: زالعمالرغ ازابعنع تئتع ةن دوزاخ ظ علةر حعنصىتمعض » س

  . 42دةيمعز
   ظأزلعرعضة حوقذنغانالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا ثقعيامةت آىنع صةرعشتعلةرنع

اححعق يذت   رعكالرنعث ظ ةردة مذش ذ ظايةتل اال ب ث  اهللا تاظ ىن خااليعقالرنع ع ظىح رةت حئكعش ذص هةس
دذ           ةؤةر بئرع دعن خ ة قعلعدعغانلعقع ا ـ تةن ذالرغا تاص دا ظ أز   . ظالدع رعكالر ظ تعلةردعن مذش اال صةرعش اهللا تاظ

ىن     ع ظىح ا يئقعنالشتذرذش أزلعرعنع اهللا تاظاالغ تعلةرنعث ظ ذمانعحة صةرعش ىرةتلعرع  ،ض تعلةرنعث س  صةرعش
ةن ياسعؤالغا دذ دئضةن ضذمان بعل داق دةي دة سوراص مذن ذنغانلعقع هةققع ذتالرغا حوق علةر «: ن ب ذ آعش ب

   يةنع بذ آعشعلةرنع ظأزةثالرغا ظعبادةت قعلعشقا سعلةر بذيرذغانمذ؟ »سعلةرضة حوقذنغانمعدع؟
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دعلعرعمنع سعلةر ظازدذردذثالرمذ؟يا  «: اهللا تاظ ذ بةن وغرا(مئنعث ب ) ت

  . ))1دةيدذ»  ظأزلعرع ظازدعمذ؟يولدعن ظذالر
اال  دذ       اهللا تاظ داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزعدعن خ ةن س االمغا دئض ا ظةلةيهعسس ة ظعس ذ هةقت ةن : ب س

ذ؟    ؤئلعثالر، دئدعثم اله قعلع ع ظع امنع ظعكك ةن ظان ةن بعل ذص م ع قوي ة،اهللا ن ع» آعشعلةرض ا ظئيتت : ظعس
بعم(« ئنع   !) رةب علةردعن س ةس نةرس ق ظةم ة اليع قا    شةنعثض ا ظئيتعش ةنكع، ماث اد قعلعم اك دةص ظئتعق  ص

  . ))2تئضعشلعك بولمعغان سأزلةرنع مةن ظئيتمايمةن
ةنع سةن بعلةن    سةن صاآتذرسةن«: صةرعشتعلةرمذ اهللا تاظاالنعث سأزعضة جاؤابةن مذنداق دةيدذ   ي

ذال باشقا بعر ظعالهنعث بولذشعدعن يىآسةآتذرسةن ؤة صاآتذرسةن،        ر ظةمةس، سةن بعزنعث دوستعمعز ظ
ذنمايتتع (.  بعز ظذالردعن ظادا ـ جذدامعز ،يةنع بعز سئنعث بةندعلعرعث ة حوق ذالر بعزض ا ) ظ ةلكع جعنغ  ب

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة ماظعدة ) 2(
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ادةت قعلعشنع ظذالرغا حعرايلعق آأرسةتتع            حوقذناتتعيةنع شةيتانالرغا     حىنكع شةيتانالر بذتالرغا ظعب
  . »آةلتىرةتتعظذالرنعث تولعسع جعنغا ظعمان . ؤة ظذالرنع ظازدذردع

ةن   داق دئض ىك ؤة يىآسةك اهللا مذن ة بىي ذ هةقت ذالر : ب رعكالر(ظ ةنع مذش ةقةت  ) ي ذص، ص ع قوي اهللا ن
أزلعرع( ان(حعشع ) ظ ةن ظاتعؤالغ امالر بعل اش   ) ن دعن ب ةقةت اهللا نعث ظعبادعتع دذ، ص ادةت قعلع ذتالرغا ظعب ب

  . ))1عن يعراق قعلدعاهللا شةيتاننع رةهمعتعد. تارتقان شةيتانغا ظعبادةت قعلعدذ
 زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر - بعرعثالرغا صايدا -بىضىن سعلةر بعر   سعلةر   يةنع بىضىن سعلةرضة 

ئرعكلعرعثالر ؤة        ان ش ادةت قعلغ ص ظعب د قعلع عدذ دةص ظىمع ع تئض ةتلةردة صايدعس رحعلعقالردا، آىلص ظئغع
دذ   ايدا يةتكىزةلمةي ة ص ذتلعرعثالر قعلح ىن سعلةر . ب ذالر بىض ايدا ظ ة ص ة   ـ زع     ض ةتكىزىش ظعمكانعيعتعض ان ي ي

  . هةرضعز ظعضة ظةمةس
 ةدعن غةيرعيضة حوقذنغذحع (بعز ا ) الل ةنع مذشرعكالرغا    زالعمالرغ سعلةر حعنصىتمعضةن «: ي

  .  بذ سأز ظذالرغا تاصا ـ تةنة ؤة ماالمةت قعلعش يىزعسعدعن دئيعلعدذدةيمعز» دوزاخ ظازابعنع تئتعثالر
* * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? öΝ Îκö n= tã $ uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ sΨ ÍhŠt/ (#θä9$s% $ tΒ !# x‹≈ yδ ωÎ) ×≅ ã_ u‘ ß‰ƒÍ ãƒ βr& ö/ä. £‰ÝÁ tƒ $−Η xå tβ% x. ß‰ ç7÷è tƒ 

öΝ ä.äτ !$ t/#u (#θä9$s% uρ $ tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) Ô7 øùÎ) “ [ yIø –Β 4 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã x x. Èd,ysù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u !% y` ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) 

Ö ósÅ™ ×Î7 –Β ∩⊆⊂∪ !$ tΒ uρ Ν ßγ≈ sΨ ÷ s?#u ÏiΒ 5=çG ä. $ pκtΞθß™â‘ ô‰ tƒ ( !$tΒ uρ !$ sΨ ù= y™ö‘ r& öΝÎκ ö s9 Î) y7 n= ö7 s% ÏΒ 9ƒÉ‹ ¯Ρ ∩⊆⊆∪ šU ¤‹x. uρ 

tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö7 s% $tΒ uρ (#θäón= t/ u‘$ t±÷èÏΒ !$ tΒ öΝßγ≈ sΨ ÷ s?#u (#θç/ ¤‹ s3sù ’ Ì?ß™â‘ ( y# ø‹ s3sù tβ% x. Î Å3tΡ ∩⊆∈∪  
ذالر  ذص بئرعلضةندة، ظ ةتلعرعمعز ظوق ذالرغا بعزنعث روشةن ظاي ا «: ظ ةقةت سعلةرنع ظات ذ ص  -ب
بذ صةقةت «: دةيدذ هةمدة ظذالر» بوؤاثالر حوقذنغان بذتالرغا حوقذنذشتعن توسماقحع بولغان ظادةمدذر

ظوحذق «: رآاصعرالرغا هةقعقةت يئتعص آةلضةندة، ظذال . دةيدذ» توقذلغان يالغان سأزدذر  ةقةت ظوص بذ ص
سةندعن ظعلضعرع . ظذالرغا ظوقذيدعغان هئحقانداق آعتابالرنع ظاتا قعلغعنعمعز يوق. 43دئدع» سئهعردذر

ظعنكار ) هةقنع(ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةر . 44ظذالرغا هئحقانداق صةيغةمبةرمذ ظةؤةتكعنعمعز يوق
ذففارلعرع (قعلغان، ظذالر  ذالر ) يةنع مةآكة آ ةنع ظعلضعرعكعلةر (ظ ذؤؤةتنعث -ظئرعشكةن آىح ) ي  ق

ظذالرغا مئنعث جازايعم . ظوندعن بعرعضعمذ ظئرعشمعضةن، ظذالر مئنعث صةيغةمبةرلعرعمنع ظعنكار قعلدع 
  . 45قانداق بولدع؟

  تقانلعرع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا يآاصعرالرنعث صةيغةمبةرلةر توغرعسعدا ظئ
اال  ازاب          اهللا تاظ اتتعق ظ عرالرنعث ق ةردة آاص ذ ظايةتل لعك  ـ ب ة تئضعش ةنلعكعنعظذقذبةتك ةؤةر ظعك  خ

دذ ذالر اهللا تاظاال. قعلع ع ظ ةتلعرع حىنك ةن ظاي ث روش ع  نع االمنعث تعل ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم  ص
ذالر  ظاثاليدذ ؤة  ارقعلعق ظوقذص بئرعلضةندة، ظذنع يئثعلعق هئس قعلعشعص          ظ ةقةت سع « : ظ ذ ص لةرنع ب

 يةنع ظذالر ظاتا ـ دةيدذ»  بوؤاثالر حوقذنغان بذتالرغا حوقذنذشتعن توسماقحع بولغان ظادةمدذر-ظاتا 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر118 ــــ 117سىرة نعسا ) 1(
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 مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظأزلعرعضة ظئلعص آةلضةن دعننع باتعل دعن دةص           ،بوؤعلعرعنعث دعنعنع هةق دعن   
   !عدعن يعراق قعلعنسذنهمعتبوؤعلعرع اهللا تاظاالنعث رةـ ظذالر ؤة ظذالرنعث ظاتا . قارايدذ
بذ«: هةمدة ظذالر قذرظان آاصعرالرغا هةقعقةت يئتعص . دةيدذ» صةقةت توقذلغان يالغان سأزدذر

ظذالرغا ظوقذيدعغان هئحقانداق آعتابالرنع ظاتا . دئدع» بذ صةقةت ظوصظوحذق سئهعردذر«: آةلضةندة، ظذالر
وق ز ي ذالرغا هئحقا . قعلغعنعمع عرع ظ ةندعن ظعلض وق س ةؤةتكعنعمعز ي ةيغةمبةرمذ ظ داق ص ةنع اهللا ن  ي

ظةرةبلةرضة قذرظاندعن ظعلضعرع بعرةر آعتابنع نازعل قعلمعدع، هةم مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن ظعلضعرع        
دع    ةن ظع ةيغةمبةرمذ ظةؤةتمعض رةر ص ذالرغا بع ص  . ظ ارزذ قعلع ذنع ظ ذالر ظ ةيغةمبةر   : ظ رةر ص ة بع ةر بعزض ظةض

اب    ر آعت اآع بع ة ي دا،      آةلس قعالرغا قارعغان ذم باش ز حوق ا، بع ل قعلعنس ذ  نازع قان  تئخعم ةت تاص هعداي
والر ظعدذق دئيعشةتتع ةيغةمبةرنع  . آعشعلةردعن ب ذالر ص ذ ظارزذسعنع ظعشقا ظاشذرغاندا، ظ ذالرنعث ظ اهللا ظ

  .  تاندع ؤة ظذنعث بعلةن قارشعالشتعدعنظعنكار قعلدع، ظذنعث
ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرع ظعلضعرعكع ظىممةتلةر  يةن)يةنع (ظعنكار قعلغان، ظذالر ) هةقنع

ذففارلعرع  ة آ ذالر ) مةآك عرعكعلةر (ظ ةنع ظعلض ىح ) ي كةن آ عمذ -ظئرعش دعن بعرعض ذؤؤةتنعث ظون  ق
  . ظئرعشمعضةن

اد قةؤمعنع   (بعز ظذالرنع   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ةنع ظ  قذؤؤةت  - مال، آىح  -صذل ) (ي
ادعر قعلدذق         ) جةهةتتة ظذالرنعث شذ نئمةتلةرضة شىآىر قعلعص،          . (سعلةرنع قادعر قعلمعغان نةرسعلةرضة ق

ةنع تونذشع ظىحىن  ةرنع بةرضىحع الل ارقعلعق نئمةتل ذ ظ ذالر  ) ب ةردذق، ظ ةرنع ب أز، قةلبل ذالق، آ ذالرغا ق ظ
أزلعرع   ذالقلعرع، آ ذالرنعث ق ىن، ظ انلعقلعرع ظىح ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك ةنعث ظاي ذالردعن الل رع ظ ، دعللع

 )1(هئح نةرسعنع دةصظع قعلمعدع، ظذالر مةسخعرة قعلغان ظازاب ظذالرغا نازعل بولدع     ) اللةنعث ظازابعدعن (
ذالردعن ظعلضعرعكعلةرنعث ظا دا سةير قعلعص ظ ذالر زئمعن ذ؟ أقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آظ زةتمعدعم

ى      دا آ دع، زئمعن أص ظع انع آ ذالرنعث س ذالردعن ظ ارلعقالر  -ح ب ذؤؤةت ؤة يادعك أي        ( ق ةنع ظ ارةتـي )  ظعم
  . ))2جةهةتتة بذالردعن ظىستىن ظعدع

بةلكع اهللا تاظاال ظذالرنع ظذالرنعث اهللا تاظاالنعث    .  توسذص قااللمعدع  نعث ظازابعنع ظةنة شذالر اهللا تاظاال   
  . صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن هاالك قعلدع

دذ شذثا اهللا تاظ   دع : اال مذنداق دةي ةيغةمبةرلعرعمنع ظعنكار قعل ذالر مئنعث ص ذالرغا مئنعث . ظ ظ
صةيغةمبةرلعرعمضة بةرضةن ياردةملعرعم، آاصعرالرغا بةرضةن جازايعم    مئنعث   يةنع   جازايعم قانداق بولدع؟ 

  ! قانداق ظعكةن؟
* * * * * * *  

 * ö≅ è% !$yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Ýà Ïã r& >ο y‰Ïm üθ Î/ ( β r& (#θãΒθà)s? ¬! 4 o_ ÷WtΒ 3“ yŠ¨u èùuρ ¢Ο èO (#ρã ¤6x tG s? 4 $ tΒ / ä3Î6Ïm$|Á Î/ 

ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) ÖƒÉ‹ tΡ Ν ä3©9 t ÷t/ ô“ y‰ tƒ 5>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© ∩⊆∉∪  
سعلةر خذدالعق ظىحىن ظعككعدعن، يا : مةن سعلةرضة بعر ظعشنع تةؤسعية قعلعمةن «ظئيتقعنكع، 
ةثالر يةنع اللةنع (بعردعن تذرذثالر  دا هةقنع تعل دعن )ث رازعلعقع ظىحىن يعغعلعص ياآع يةآكة هال ، ظان

                                                 
  .  ـ ظايةت26سىرة ظةهقاف ) 1(
  . ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي82سىرة غافعر ) 2(
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هئح مةجنذنلذق يوق، صةقةت ظذ قاتتعق ظازاب ) يةنع مذهةممةدتة(هةمراهعثالردا . »صعكعر يىرضىزىثالر
  . 46نازعل بولذشتعن ظعلضعرع سعلةرضة ظةؤةتعلضةن بعر ظاضاهالندذرغذحعدذر

   دةص حاصلعغان تأهمعتع توغرعسعدا “ساراث”هعسساالمغا آاصعرالرنعث مذهةممةد ظةلةي
دذ داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ذن دةص جأ! ظ عرالرغا ظئيتقعنكع،  سئنع مةجن يلعضةن شذ آاص

» مةن سعلةرضة بعر ظعشنع تةؤسعية قعلعمةن      ةنع سعلةرنع بعر ظعشقا بذيرذيمةن سعلةر  ظذ ظعش   . ي
يةنع اللةنعث رازعلعقع ظىحىن يعغعلعص ياآع يةآكة هالدا (بعردعن تذرذثالر خذدالعق ظىحىن ظعككعدعن، يا 

أز صعكرعثالردا حعث تذرذ       يةنع سعلةر نةصسع خاهعشعثالرغا بئرعل       )هةقنع تعلةثالر  ؤالماستعن  مةستعن، ظ
ةزعثالر ـ ب     هالدا، يعغعلعص ياآع يالغذزاهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن خالعس  ةزعثالردعن  تذرذثالر، ظاندعن ب

ةزعثالر       مذهةممةد راست مةجنذنمذ ياآع ظةمةسمذ دئضةن مةسعلة ظىستعدة هةق مةيداندا تذرذص سوراثالر، ب
ذثالر،     ةمعمعي بول ةزعثالرغا س ىزىثالر ـ ب عكعر يىرض دعن ص ةد     »ظان ةم مذهةمم ر ظاج ةر بع ةنع ه  ي

ذالهعزة قعلعص  دة م ة قارعسذن،ظةلةيهعسساالم هةققع ذ .  ظأزعض ةر ظ ة حىشظةض رةر نةرس قا عبع ة، باش نةلمعس
  . هئح مةجنذنلذق يوق) يةنع مذهةممةدتة(هةمراهعثالردا . سذنعآعشعلةردعن سور

ا  . بذ ظايةتنع مذجاهعد، مذهةممةد ظعبنع آةظب، سذددع ؤة باشقعالرمذ مذشذنداق تةصسعر قعلدع               مان
  . بذالر، مةنعنعث دةل ظأزعدذر

شتعن ظعلضعرع سعلةرضة ظةؤةتعلضةن بعر ظاضاهالندذرغذحعدذرصةقةت ظذ قاتتعق ظازاب نازعل بولذ 
ةت             ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةت هةققع ذ ظاي ذخارع ب ام ب ظعم

دذ ص : قعلع ة حعقع ث ظىستعض ةفا تئغعنع االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ر آىن ة«: بع ع س  دةص »)1(!هابظ
دع ةه. توؤلع ذرةيش ظ صق ا يعغعلع ذنعث يئنعغ ورعدع : لع ظ دع؟ دةص س ة بول اثا نئم ةيغةمبةر . س ص

االم تعص بئقعثال «: ظةلةيهعسس علةر ظئي امدا      س اآع ظاخش ةندة ي مةنلةر ظةتعض ة دىش ةر سعلةرض ذ؟ ظةض رح
ا ظعشعنةمسعلةر؟ظىستىثالرغا ذالر. دئدع»  باستذرذص آئلعدذ دةص خةؤةر قعلسام، سعلةر ماث ة : ظ ظةلؤةتت
دعظعشعنعمعز ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئ ازاب نازعل بولذشتعن ظعلضعرع،  «: ص اتتعق ظ ةن ق ةن هةقعقةت م

اهالندذرغذحعمةن  ر ظاض ةن بع ة ظةؤةتعلض دع» سعلةرض ةب. دئ ذرذص آةتسذن : ظةبذلةه ذث ق ع مذشذ ! قول بعزن
دع   ذ؟ دئ ىن يعغدعثم ش ظىح اال  . ظع ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ذرذ   : ش ع ق ع قول ةبنعث ظعكك ذ لةه ذنظةب ! ص آةتس

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع)2(قذرذص آةتتع) ظةمةلدة(
ث   ة اهللا تاظاالنع ذ هةقت ش         : ب ئقعن خع اهالندذ ـي ةقرعبالعرعثنع ظاض ث ))3غعنر ظ ةن ظايعتعنع  دئض

  . تةصسعرعدة تةصعسعلعي بايان قعلعنغان ظعدع
* * * * * * *  

 ö≅ è% $tΒ Ν ä3çFø9 r' y™ ôÏiΒ 9 ô_r& uθßγ sù öΝ ä3s9 ( ÷βÎ) y“ Í ô_ r& ωÎ) ’ n? tã «! $# ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ä. & ó x« Ó‰‹Îκ y− ∩⊆∠∪ 

ö≅ è% ¨β Î) ’Ïn1 u‘ ß∃É‹ø) tƒ Èd,ut ù: $$ Î/ ãΝ≈̄= tæ É>θã‹ äóø9 $# ∩⊆∇∪ ö≅ è% u!% y` ‘, ut ù:$# $ tΒ uρ ä— Ï‰ ö7ãƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# $ tΒ uρ ß‰‹ Ïèãƒ ∩⊆∪ ö≅ è% 

βÎ) àM ù= n= |Ê !$ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊr& 4’ n?tã  Å¤ øtΡ ( ÈβÎ) uρ àM ÷ƒ y‰ tG ÷δ$# $yϑ Î6 sù û Çrθãƒ ¥’ n< Î) ú†Ïn1 u‘ 4 …çµ ¯ΡÎ) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒÍ s% ∩∈⊃∪  
                                                 

  . ظةرةبلةر بعرةر هادعسة يىز بةرسة، ظذنع آعشعلةرضة بعلدىرىش ظىحىن ظذالرنعث بعر جايغا يعغعلعشعغا بةلضة بئرعص شذنداق توؤاليتتع) 1(
  .  ـ ظايةت1سىرة تةببةت ) 2(
  .  ـ ظايةت214سىرة شذظةرا ) 3(
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سعلةردعن هئحقانداق هةق تةلةص قعلغعنعم يوق، ظذ سعلةرضة بولسذن؛ ظةجرعمنع «ظئيتقعنكع، 
صةرؤةردعضارعم، «ظئيتقعنكع،  .47»اللة هةممة نةرسعنع آأزعتعص تذرغذحعدذر. صةقةت اللةدعن تعلةيمةن

ة غةيبنع تامامةن ، الل)يةنع صاآعتنع روشةن بايان قعلعدذ(ظاتعدذ ) باتعلنع(هةقعقةتةن هةق ظارقعلعق 
) بعرةر مةخلذقنع(، باتعل )باتعل يوقالدع(آةلدع ) يةنع ظعسالم(هةق «ظئيتقعنكع، . 48»بعلضىحعدذر

ظةضةر ظازسام «ظئيتقعنكع،  .49»ظةسلعضة آةلتىرةلمةيدذ) يوقالغان بعرةر مةخلذقنع(صةيدا قعاللمايدذ، 
صةرؤةردعضارعمنعث ماثا ؤةهع قعلغان ) بذ(اصسام ظازغانلعقعمنعث زعيعنع ظأزةمضعدذر، ظةضةر هعدايةت ت

  . 50»قذرظانعنعث سةؤةبعدعندذر، اللة هةقعقةتةن ظاثالص تذرغذحعدذر، يئقعندذر
 عدعننع يةتكىزضةنلعكعم ظىحىن سعلةردعن هئح قانداق هةق تةلةص قعلمايمةن دئضةنلعك

  توغرعسعدا 
االمنع      ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ذير    اهللا تاظ كة ب داق دئيعش رعكالرغا مذن . دعذمذش

 ،سعلةردعن هئحقانداق هةق تةلةص قعلغعنعم يوق، ظذ سعلةرضة بولسذن «ظئيتقعنكع  يةنع غالعب ؤة 
ةرمانلعرعنع سعلةرضة يةتكىزضةنلعكعم، سعلةرضة ؤةز ـ نةسعهةت قعلغانلعقعم ؤة               ةمر ـ ص بىيىك اهللا نعث ظ

ادةت قعلعش    ا ظعب علةرنع اهللا تاظاالغ ةص              س ال تةل ذل ـ م اآع ص ةق ي علةردعن ه ىن س ذيرذغانلعقعم ظىح قا ب
  . قعلعشنع خالعمايمةن

 ةدعن تعلةيمةن ةقةت اهللا نعث هذزذرعدعن تعلةيمةن        ظةجرعمنع صةقةت الل ةنع ظذنعث ساؤابعنع ص .  ي
اللة هةممة نةرسعنع آأزعتعص تذرغذحعدذر«عشع،  يةنع اهللا نعث مئنع سعلةرضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةت

ارلعق             ةرمانلعرعنع يةتكىزضةنلعكعم قات ةمر ـ ص سعلةرنعث نئمعضة حوقذنعؤاتقانلعقعثالر، مئنعث اهللا نعث ظ
  . هةممة ظعشالرنع بعلعص تذرغذحعدذر

 ،يةنع صاآعتنع روشةن (ظاتعدذ ) باتعلنع(صةرؤةردعضارعم، هةقعقةتةن هةق ظارقعلعق «ظئيتقعنكع
اللة ظأز هأآمع :  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ»ةن بعلضىحعدذر، اللة غةيبنع تامام)بايان قعلعدذ

ىرعدذ    ع حىش ة ؤةهي ان ظادةمض دعن خالعغ ة بةندعلعرع ان   ))1بويعح دعن خالعغ ن ظةهلع اال زئمع ةنع اهللا تاظ  ي
ع ؤة ظاسمانالردعك . اهللا تاظاال غةيبنع تامامةن بعلضىحعدذر    . بةندعسعضة جعبرعظعلنع ؤةهعي بعلةن ظةؤةتعدذ    

  . زئمعندعكع هئح قانداق بعر نةرسة اهللا تاظاال ظىحىن مةخصعي ظةمةستذر
 ،باتعل يوقالدع(آةلدع ) يةنع ظعسالم(هةق «ظئيتقعنكع( يةنع اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظعسالمدعن 

دع ةرعظةت آةل ىك ش ارةت بىي دع       . ظعب تا يوقال تا ـ ظاس ل ظاس ل . باتع ذقنع(باتع رةر مةخل ةيدا ) بع ص
  . »ظةسلعضة آةلتىرةلمةيدذ) يوقالغان بعرةر مةخلذقنع(مايدذ، قعالل

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اتعلنع      : اهللا تاظ ةق ب ز، ه ذم قعلعمع ا هذج ارقعلعق باتعلغ ةق ظ ز ه بع
  . ))2يوقعتعدذ، باتعل ناضاهان يوقعلعدذ

ةرةم مةسح         ع ه ان آىن ةتهع بولغ ة ص االم مةآك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص ذنعث ظىح رعص،  ش ة آع عتعض
عدا تعكلةآلعك تذرغان بذتالرنع ظوقياسعنعث بعر ظذحع بعلةن نذقذص تذرذص           ةت « :آةبعنعث ظةتراص هةقعق

الم ( ةنع ظعس ل  ) ي دع، باتع ذفرع (آةل ةنع آ دع) ي دذ  . يوقال اي يوقعلع ةن ظوث ل هةقعقةت عن» باتع  ))3دئض
 ،صةيدا قعاللمايدذ، ) بعرةر مةخلذقنع (، باتعل)باتعل يوقالدع(آةلدع ) يةنع ظعسالم(هةق «ظئيتقعنكع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة غافعر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18نبعيا سىرة ظة) 2(
  .  ـ ظايةت81سىرة ظعسرا ) 3(
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بذنع ظعمام    .  دئضةن ظايةتلةرنع ظوقذغان ظعدع        »ظةسلعضة آةلتىرةلمةيدذ ) يوقالغان بعرةر مةخلذقنع (
  . بذخارع، مذسلعم، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان

 ،ةت تاصسام ظةضةر ظازسام ظازغانلعقعمنعث زعيعنع ظأزةمضعدذر، ظةضةر «ظئيتقعنكع ذ ( هعداي ) ب
لعق اهللا تاظاالنعث    ع يةنع بارلعق ياخش    صةرؤةردعضارعمنعث ماثا ؤةهع قعلغان قذرظانعنعث سةؤةبعدعندذر 

اهعدعن دذ ،دةرض ذرظان آةرعمدعن آئلع ةت ق ىك اهللا نازعل قعلغان ؤةهعيدعن ؤة روشةن هةقعق .  غالعب ؤة بىي
ان قعل     ذق باي ول ظوح وغرا ي ةت ؤة ت دا هعداي دذرقذرظان ةن . عنغان ع ظازعدعك ان    ،آعمك أزع ظازغ ةقةت ظ ذ ص  ظ

  . بولعدذ
دذلال علة ظاب ذ مةس ذنعث هب ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ذم  ظعبن ورالغان مةل دعن س ةمةسعلعظأزع  ض

ذ   ةن مذن اجاؤاببةرض ايدذعغ ةن    :  ظوخش ذرعغا قويعم عمنع ظوتت أز قارعش علعدة ظ ذ مةس ةن ب ةر . م ظةض
انلعرع ا، ب مظئيتق وغرا بولس ةزلعدذر   ت ان ص ا قعلغ ا ظات ث ماث ث   . ذ اهللا تاظاالنع ذ مئنع ا، ظ ا بولس ةر خات ظةض

دذر    ع ظازدذرغانلعقعدعن ةيتاننعث مئن العقعم ؤة ش دعن    . خات ث ظئيتقانلعرعم ةيغةمبعرع مئنع ذنعث ص اهللا ؤة ظ
  . ظادا ـ جذدادذر
اللة هةقعقةتةن ظاثالص تذرغذحعدذر، يئقعندذر«نعث سأزلعرعنع ظاثالص  يةنع اهللا تاظاال بةندعلعرع

  . ظةضةر ظذنعثغا دذظا قعلسا، دذظا قعلغذحعنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدذ. تذرغذحعدذر، يئقعندذر
داق          االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ا رةزعيةلاله لعم ظةبذمذس ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

 .رعؤاتمايسعلةر اآع يوق نةرسعنع حاقع  شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلةر ضاس ي  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
االنع       دعغان اهللا تاظ ةت قعلع ايعثالرنع ظعجاب ئقعن ؤة دذظ ة ي دعغان، سعلةرض ايعثالرنع ظاثالي علةر دذظ س

  . »حاقعرعؤاتعسعلةر
* * * * * * *  

 öθ s9 uρ #“ u s? øŒ Î) (#θããÍ“ sù Ÿξsù šVöθ sù (#ρä‹ ½z é&uρ ÏΒ 5β% s3 ¨Β 5=ƒÍ s% ∩∈⊇∪ (# ûθä9$s% uρ $ ¨Ψ tΒ# u  ÏµÎ/ 4’ ¯Τ r&uρ ãΝßγs9 

Þ ã̧ρ$ sΨ−F9 $# ÏΒ ¤β% s3¨Β 7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ ô‰ s% uρ (#ρã x Ÿ2 Ïµ Î/ ÏΒ ã≅ ö6s% ( šχθèùÉ‹ ø) tƒuρ É=ø‹ tóø9 $$ Î/ ÏΒ ¤β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïèt/ 

∩∈⊂∪ Ÿ≅‹ Ïm uρ öΝ æη uΖ÷ t/ t ÷t/ uρ $ tΒ tβθåκ yJ ô±o„ $ yϑ x. Ÿ≅ Ïè èù Ν Îγ Ïã$u‹ ô© r' Î/ ÏiΒ ã≅ ö6s% 4 öΝ åκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. ’Îû 7e7 x© ¤=ƒÍ –Β ∩∈⊆∪  
ظئلعص (ظةضةر سةن ظةينع ؤاقعتتا ظذالرنعث قورقذص قاحعدعغان يةر تاصالمايؤاتقانلعقعنع، دوزاخقا 

ظةلؤةتتة قورقذنحلذق هالعنع (يئقعن جايدا تذتذلذؤاتقانلعقعنع آأرسةث ) بئرعلعش ظىحىن مةهشةرضاهقا
ةندة (ظذالر . 51)آأرةتتعث ان ظئيتتذق «): ظازابنع آأرض ذالر قا » ظعم دذ، ظ دعن دةي راق جاي ذ يع نداقم

ذالر . ظعنكار قعلغان ظعدع ) يةنع صةيغةمبةرنع (ظذالر ظعلضعرع ظذنع . 52ظعماننع قولغا آةلتىرةلةيدذ  ظ
ارزذ قعلغان . 53ظىستعدة يعراق جايدعن قارعسعغا سأزلةيدذ ) ظعشلعرع(غةيب  ظذالر بعلةن ظذالرنعث ظ

ظذالرغا ظعلضعرع .  ظارعسعدا توسالغذ صةيدا قعلعندع)يةنع ظعمان ظئيتعش ؤة جةننةتكة آعرعش(نةرسعلعرع 
حىنكع ظذالر هازعر ظعمان آةلتىرضةن نةرسعلعرع ظىستعدة . ظذالرغا ظوخشاشالرغا قعلعنغاندةك قعلعندع 

  . 54حوثقذر شةآتة ظعدع) دذنيادعكع حاغلعرعدا(
دذ داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ةيغةم ! ظ ع ص ةت آىن ةن قعيام ةر س ار بةرلةرنع ظعنظةض ك
انا   دعغان، ص ث قاحع المايؤاتقانلعقعنع   ،لعنعدعغانقعلغانالرنع ةر تاص ذرذنعدعغان ي ا  يوش ئلعص (دوزاخق ظ
اهقا  ىن مةهشةرض رعلعش ظىح ذؤاتقانلعقعنع ) بئ دا تذتذل ئقعن جاي ذالي ةنع ظ ةت  ي قا ظعمكانعي رغا قئحعش
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ظةلؤةتتة (آأرسةث لعؤاتقانلعقعنع شعغعال تذتذلعرعدعن حعقعععربئرعلمةيؤاتقانلعقعنع، بةلكع دةسلةصتة قةب
  . )قورقذنحلذق هالعنع آأرةتتعث

 ةندة (ظذالر ازابنع آأرض ان ظئيتتذق «): ظ دذ » ظعم ا،       دةي ةنع قعيامةت آىنع ظذالر اهللا تاظاالغ  ي
  . تذق دةيدذغا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان ظئيتظذنعث صةرعشتعلعرعضة، آعتابلعرع

ذ هةق  اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن اهعدا     : ت ارعنعث دةرض ذناهكارالرنعث صةرؤةردعض ةن ض ةر س ظةض
اث    دعغان بولس ذرغانلعقعنع آأرع علعتعص ت لعرعنع ساثض ةن  (باش ةتنع آأرض ذق هال ة قورقذنحل ظةلؤةتت

بعزنع ياخشع    . آأردذق، ظاثلعدذق   ) ظعشنعث هةقعقعتعنع   ! (صةرؤةردعضارعمعز «: ، ظذالر ظئيتعدذ  )بوالتتعث
ةل  ىن ظةم ش ظىح ا(قعلع ز ) دذنياغ ذرغعن، بع دع(قايت ةن ) ظةم ةق (هةقعقةت ث ه ئنعث ؤةدةثنع س

  . )1(»ظعشةنضىحعلةرمعز) ظعكةنلعكعضة
ظذالر قانداقمذ يعراق جايدعن ظعماننع قولغا آةلتىرةلةيدذ يةنع ظعماننع قولغا آةلتىرىش، ظذالرغا 

 بذيرذلغان ظورذن بولغان بذ دذنيادعن يعراقالص،        ظذالر ظعماننع قوبذل قعلعشقا      ؟قانداقمذ مذمكعن بولسذن    
اتالش             ةلكع مذآاص ظاخعرةت يذرتعغا آئلعص بولغان تذرسا، ظاخعرةت يذرتع هةرضعز سعناش يذرتع ظةمةس، ب

دذر ازاالش يذرتع ذالرغا    . ؤة ج انلعرع ظ ذ ظعم ا، ظ ان بولس ان ظئيتق دا ظعم ادعكع حاغلعرع ذالر دذني ةر ظ ظةض
ةظةت قعلغ   ة مةنص عظةلؤةتت ذالرنعث        . ان بوالتت ىن ظ انلعقع ظىح ئلعص بولغ ذرتعغا آ اخعرةت ي ذالر ظ ئكعن ظ ل

ذر      ول يوقت ر ي ئح بع قا ه ذل قعلعش انعنع قوب ذنعثغا      . ظعم ىن، ظ ة ظئرعشعش ظىح رةر نةرسعض ذددع بع ذ خ ب
ا           ال قعاللمعغعنعغ ر ظام ئح بع ىن ه ةلتىرىش ظىح ا آ عنع قولغ ذ نةرس ث ظ ذزارتقان ظادةمنع ول ظ راقتعن ق يع

  . شاشتذرظوخ
دذ     داق دةي رع مذن دة زأه ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذالر   : ب ا، ظ ان تذرس ادعن ظايرعلغ ذالر دذني ظ

  ظاخعرةتتة تذرذص، ظعماننع قولغا آةلتىرةلعشع قانداق مذمكعن بولسذن؟ 
دذ   ةردعن         : هةسةنبةسرع مذنداق دةي شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذالر ظعشنع ظذنعثغا ظئرعشةلمةيدعغان ي

  . نع يعراق جايدعن قولغا آةلتىرىشنع تةلةص قعلدعيةنع ظعمان
 ظعنكار قعلغان ظعدع ) يةنع صةيغةمبةرنع (ظذالر ظعلضعرع ظذنع    ةت ادا هةقعق ةنع ظذالر دذني  تعن ي
  تتة ظعمانغا قانداقمذ ظئرعشسسذن؟  صةيغةمبةرلةرنع يالغانغا حعقارغان تذرسا، ظذالر ظاخعرة،تانغان
 دة يعراق جايدعن قارعسعغا سأزلةيدذظىستع) ظعشلعرع(ظذالر غةيب بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق 

  . )2()ظئيتعلغان سأزدذر(بذ صىتىنلةي ظاساسسعز، قارعسعغا : دئدع
ة    . ظذالر بةزعدة صةيغةمبةرنع شاظعر دئسة، يةنة بةزعدة آاهعن دةيدذ         بةزعدة ظذنع سئهعرضةر دئسة، يةن

ا تع   . قعلعدذ زلةرنع  بةزعدة مةجنذن دئضةندةك قااليمعغان سأ       رعلعشنع ؤة قعيامةتنع   ظألضةندعن آئيعن قايت
دذ  ار قعلع ذالر. ظعنك ذمكعن دةص     «: ظ ذنع بولذشع م ةقةت ظ ةيمعز، ص ةنلعكعنع بعلم ة ظعك ةتنعث نئم قعيام

  .  دئضةن سأزلةرنع قعلعدذ)3(»بعز هةقعقعي ظعشةنمةيمعز) ظذنعثغا(ضذمان قعلعمعز، 
داق د ةتادة مذن دذمذجاهعد ؤة ق وق دةص  : ةي ةت ؤة دوزاخ دئضةن نةرسة ي ذمانع بويعحة جةنن ذالر ض ظ

  . جار سالعدذ
 ان نةرسعلعرع ارزذ قعلغ ذالرنعث ظ ةن ظ ذالر بعل رعش (ظ ة آع تعش ؤة جةننةتك ان ظئي ةنع ظعم ) ي

ةيدا قعلعندع  ةتنعث مةنعسع    ظارعسعدا توسالغذ ص ةنع ظذالر بعلةن ظذالرنعث     :  هةققعدة  مذجاهعد بذ ظاي ي

                                                 
  .  ـ ظايةت12سىرة سةجدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة آةهف ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع32سىرة جاسعية ) 3(
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ارز  العلعرع             ظ ايلعقلعرع، بةخت ـ ساظادةتلعرع ؤة خوتذن، ب ذ قعلغان نةرسعلعرع ظارعسعدا بذ دذنيانعث ب
  . دةص تةصسعر قعلدع. ظارعسعدا توسالغذ صةيدا قعلعندع

ظعبنع ظأمةر، ظعبنع ظابباس ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذمالردعنمذ مذشذنداق رعؤايةت               
  . ؤة بعر تىرآىم ظالعمالرمذ بذ قاراشنع تةآعتلعضةنظعمام بذخارع . قعلعنغان

ارةت    ع تةؤبة قعلعشلعرع بعلةن دذنيانعث بايلعقل     غاظعمان ظئيتعص ضذناهلعرع   رعنع ظارزذ قعلعشتعن ظعب
ارزذلعرع        .  يوق  زعتلعق بذ ظعككع ظارزذنعث ظارعسعدا هةرضعزمذ          حىنكع ظذالر بعلةن ظذالرنعث دذنيادعكع ظ

ةيدا قعلعندع            ظارعسعدا ؤة ظذالرنعث     ظاخعرةتتعن تةلةص قعلغان نةرسعلعرع ظارعسعدا هةقعقةتةن توسالغذ ص
  . ؤة ظذ ظارزذلعرعغا يئتعش حةآلةندع

دع دةك قعلعن ذالرغا ظوخشاشالرغا قعلعنغان ذالرغا ظعلضعرع ظ ذالرغا ظعلضعرع ظأتكةن ظ ةنع ظ  ي
ان   ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك دظىممةتلةرضص دةك قعلعن ة اهللا تاظاالنعث  . عة قعلعنغان ظعلضعرع ظأتكةنلةرض

ذل       ع قوب ذ ظارزذس ذالرنعث ب ئكعن ظ قان، ل ارزذ قعلعش اقكةن دةص ظ ان ظئيتس دا، ظعم ةن حاغ ازابع آةلض ظ
  . قعلعنمعغان ظعدع

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دا  : اهللا تاظ ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ ذالر بعزنع ةغا  «: ظ ر الل ز بع بع
ازابعمعزنع   . دئدع » شئرعك قعلغان بذتالرنع ظعنكار قعلدذق    ) اللةغا(بذرذن ظعمان ظئيتتذق، بعز    بعزنعث ظ

ان ظعماننعث       (آأرضةن حاغدا ظئيتقان ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع، بذ              ازابنع آأرضةندة ظئيتق ةنع ظ ي
ايدعلعق بولماسلعقع عرالر  ) ص دا آاص ذ حاغ دذر، ب ذتقان يولع دعلعرع ظارعسعدا ت ةنعث بةن ذحع الل ان تارتق  زعي

  . ))1بولدع
 حوثقذر شةآتة ) دذنيادعكع حاغلعرعدا(حىنكع ظذالر هازعر ظعمان آةلتىرضةن نةرسعلعرع ظىستعدة
دع ذل            ظع انع قوب ان ظعم دا ظئيتق ةن حاغ ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ازابنع ظ ذالرنعث ظ ىن ظ ذنعث ظىح  ش

  . قعلعنمعدع
آعمكع شةك ظىستعدة ظألعدعكةن،      ! تعن ساقلعنعثالر  شةك آةلتىرىش   : بذ هةقتة مذنداق دئدع     قةتادة  

 ظذ قعيامةت   ،آعمكع هةقعقعي ظعشةنح ظىستعدة ظألعدعكةن  . قعيامةت آىنع ظذ، شةك ظىستعدة تعرعلدىرعلعدذ     
  . رعلدىرعلعدذع ظىستعدة تحآىنع هةقعقعي ظعشةن

ةقعيةت   صاك ؤة يىآسةك اهللا توغرا . نعث تةصسعرع ظاخعرالشتعظشذنعث بعلةن سىرة سةبة  ظعشتا مذؤةصص
  .ظاتا قعلغذحعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر85 ـــــ 84سىرة غافعر ) 1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

صةرعشتعلةرنع ظعككع قاناتلعق،  نةآسعز ياراتقذحع،رذسانا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأجعمع هةمد
اهللا يارعتعشتا خالعغعنعنع زعيادة قعلعدذ، ! ظىح قاناتلعق، تأت قاناتلعق ظةلحعلةر قعلغذحع اهللا غا خاستذر

  .1اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر
  اهللا نعث قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدا

دذ       ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةهرالعق  : ظعبن ع س ظعكك
تة مةن قازغان،    : ظةرةب يئنعمغا آئلعص بعر قذدذق هةققعدة تالعشعص، بعرع تاآع هةمراهعغا       ظذنع دةسلةص

ةن   ةدةر، م ة ق ذحع دئضةنض عز ياراتق ع ظأرنةآس مانالرنع ؤة زئمعنن عنع  ظاس ةتنعث مةنعس ةن ظاي  دئض
  . بعلمةيتتعم

ذحع رظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما يةنة       دئضةن   (نةآسعز ياراتق
بذ  : زةههاك . ذر، دةص تةصسعر قعلغان تعكقعدعن بار قعلغذحع دئضةنلذظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يوقل  ) ظايةتنع

  . ظايةتنعث مةنعسع ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحع دئضةنلعك بولعدذ، دةص تةصسعر قعلغان
صةرعشتعلةرنع نةآسعز ياراتقذحع،رذسانا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظأجعمع هةمد بعلةن اهللا تاظاال 

ذيرذلغان  ةيغةمبةرلعرع ظارعسعدا، صةرعشتعلةر ب ةتكىزىش ظىحىنص ظعككع   نةرسعنع ظذحذص بئرعص تئز ي
تذر  ا خاس ذحع اهللا غ ةر قعلغ اتلعق ظةلحعل أت قان اتلعق، ت ىح قان اتلعق، ظ تعلةرنعث  !قان ةنع صةرعش  ي

بةزعلعرع ظعككع قاناتلعق، بةزعلعرع ظىح قاناتلعق، بةزعلعرع تأت قاناتلعق ؤة بةزعلعرع ظذنعثدعنمذ آأص      
  . غاندذرقاناتلعق قعلعص يارعتعل

عحة   ةت قعلعش ذخارعنعث رعؤاي ام ب االمظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص را آئحعس مانغا ( ظعس ةنع ظاس ي
دا آأرضةن، هةر ظعككع قانعتعنعث          600جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع     ) ظأرلعتعلضةن آئحعسع   اتلعق هال  قان

دذ  اهللا تاظاالشذثا  . ظارعلعقع شةرق بعلةن غةربنعث ظارعلعقعدةك آةثرع ظعكةن       اهللا يارعتعشتا : مذنداق دةي
: بذظايةتنعث مةنعسع هةققعدة سذددع خالعغعنعنع زعيادة قعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر 

  . اهللا تاظاال صةرعشتعلةرنع يارعتعشتا ؤة قاناتلعق قعلعشتا خالعغعنعنع زعيادة قعلعدذ دئضةنلعكتذر، دةيدذ
 * * * * * * *  

  ظايةت  45                           فاتعر سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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دذ، اهللا   ذحع بولماي ذص قااللعغ عزمذ توس عنع هةرض ان نةرس ة ظاحق دعن آعشعلةرض اهللا رةهمعتع
اندعن آئيعن، ظذنع هئح قويذص بةرضىحع بولمايدذ، اهللا غالعبتذر، رةهمعتعدعن توسقان نةرسعنع، اهللا توسق

  .2هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
  اهللا تاظاالنعث رةهمعتعنع هئحنئمعنعث توسذص قااللمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

عنعث    ان نةرس دعغانلعقع، خالعمعغ عنعث بولع ان نةرس أزع خالعغ ة ظ ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
دعغانلعقع، اهللا تاظاال          بولمايدعغانلع قع، اهللا تاظاال ظاتا قعلغان نةرسعنع هئحبعر توسذص قالغذحعنعث بولماي

  . توسقان نةرسعنع هئحبعر ظاتا قعلغذحعنعث بولمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةتكارع ؤةررادنع أظبنعث خعزم ع ش ذغعيرة ظعبن ةد، م ام ظةهم ظعم

ة، مذغعيرة ظعبنع شأظبعضة       مذظ: قعلعدذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثل   :اؤعي عغانلعرعثنع ماثا يئزعص     ص
ةن  ان ظعك ةت يازغ عن، دةص خ ةؤةتعص بةرض ذغ. ظ اقعر م ا ح ع يئنعغ ة مئن ذ هةقت ذنعثغا . تتععيرة ب ةن ظ م

دعغانلعقعنع ظاثل   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نامازنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن مذنداق دةي عغانلعقعمنع ص
صادعشاهلعق ؤة  . اهللا تاظاالدعن باشقا مةبذد بةرهةق يوقتذر     هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز     «: يئزعص بةردعم 

انا اهللا تاظاال ارلعق هةمدذس ةر نةر ب ذ ه ا خاستذر، ظ ادعردذرغ ع اهللا. سعضة ق ان نةرسعنع  ! ظ ا قعلغ سةن ظات
ذر    ذحع يوقت ا قعلغ ر ظات ئح بع ايلعق  . ه ابرذي ؤة ب ابرذي ؤة    يىزظ دذ، يىزظ ةظةت يةتكىزةلمةي ة مةنص ظادةمض

دذ    تعنال آئلع ةن تةرةص ايلعق س تعن،       . »ب ةص سئتعش ورذق ض االمنعث ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ةن يةن م
تعن                راص قعلعش النع ظعس ذل ـ م تعن، ص وظال سوراش وال س عز ت ا     (ظورذنس عز ظورذنالرغ ذنع صايدعس ةنع ظ ي

تعن ك آأمىؤئ )ظعشلعتعش ع تعرع لعك     ، قعزالرن كة تئضعش تعن ؤة بئرعش انعالرنع قاخشعتعش تعن، ظ تعش
قانلعقعنع ظاثل      تعن توس ةص قعلعش عنع تةل ةس نةرس لعك ظةم ة تئضعش ةي ظأزعض عنع بةرم ذ . دعمعنةرس ب

  . هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
لعم  ام مذس ا    ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ذدعن  ظةبذس المنعث رذآ

دعغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ       ان ظادةمنعث     «: بئشعنع آأتةرضةن حاغدا مذنداق دةي اهللا تاظاالغا هةمدة ظئيتق
دذ اثالص تذرع ع صةرؤةردعضارعمعز اهللا. هةمدعسعنع اهللا ظ ذص تاشقعدةك ؤة  ! ظ ةن زئمعن تول ساثا ظاسمان بعل

ناالر بئغعشالنسذن، ظع هةمدذساناغا ؤة ظذلذغلذققا     باشقا سةن خالعغان نةرسة تولذص تاشقعدةك هةمدذسا           
ذر  ! ظعضة اهللا ةث هةقلعقت ان نةرسة ظ دةث ظئيتق ةر ساثعال  (بةن انا ؤة مةدهعيعل ىزةل هةمدذس ىتىن ض ةنع ص ي
ا قعلغان نةرسعنع هئحبعر توسذص قالغذحع ! ظع اهللا. ، هةممعمعز سئنعث ظعلكعثدعمعز)خاستذر سةن ظات

عن  قان نةرس ةن توس وق، س ةظةت   ي ة مةنص ايلعق ظادةمض ابرذي ؤة ب وق، يىزظ ذحع ي ا قعلغ ر ظات ئح بع ع ه
  . »صتعنال آئلعدذةيةتكىزةلمةيدذ، يىزظابرذي ؤة بايلعق سةن تةر

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان  : اهللا تاظ رةر زعي اثا بع ةر اهللا س رادة  -ظةض نع ظع ةت يةتكىزىش  زةخم
ظع   ذنع دةص قا ظ ن باش ذز اهللا دع رادة   قعلسا، يالغ رةر ياخشعلعقنع ظع ةر اهللا ساثا بع دذ، ظةض قعلغذحع بولماي
  .))1قعلسا، اهللا نعث صةزلعنع قايتذرغذحع بولمايدذ

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع107ة يذنذس سىر) 1(
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ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 4’ ¯Τ r' sù šχθä3 sù÷σè? ∩⊂∪  
اهللا نعث سعلةرضة بةرضةن نئمعتعنع ياد ظئتعثالر، اهللا دعن باشقا سعلةرضة ظاسماندعن ! ظع ظعنسانالر

اهللا (يوقتذر، ) بةرهةق(ؤة زئمعندعن رعزعق بئرعص تذرعدعغان ياراتقذحع بارمذ؟ اهللا دعن باشقا هئح مةبذد 
  .3 قانداقمذ باش تارتعسعلةر؟) ننعث ظعبادعتعدع

  تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا
ادةت قعلعش                  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة بةندعلعرعنعث دعققعتعنع قوزغاص، ظذالرنع يالغذز اهللا تاظاالغعال ظعب

سعية  آأرسعتعدعغان دةلعلضة دعققةت قعلعشقا تةؤ   ) يةنع بار ؤة بعرلعكعنع   (ظىحىن اهللا تاظاالنعث تةؤهعدعنع     
دذ ذنداقال        . قعلع دةك، ش تةقعل بولغعنع تة مذس ق بئرعش ذالرغا رعزع ارعتعش ؤة ظ ذقاتالرنع ي اال مذخل اهللا تاظ

ذتالر ؤة باشقا نةرسعلةر شئرعك قعلعنماسلعقع           ةر ب ظعبادةت ظذنعثغعال يالغذز قعلعنعشع، ظذنعثغا هةيكةلل
  . الزعم
 ذد ذر ) بةرهةق (اهللا دعن باشقا هئح مةب نعث تةؤهعدعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ      اظاالاهللا ت يوقت

ان قعلعنغاندعن آئيعن          ذ ) اهللا نعث ظعبادعتعدعن (صاآعتالر مانا مذشذنداق روشةن ؤة ظوحذق باي قانداقم
علةر؟  اش تارتعس ذ         ب ىزىثالر قانداقم قا ي ادةت قعلعش ذتالرغا ظعب ة، ب يعن شئرعكلةرض ذنعثدعن آئ ةنع ش  ي

  . حعدايدذ؟ دئدع
* * * * * * *   

 β Î) uρ x8θç/Éj‹ s3ãƒ ô‰s) sù ôM t/Éj‹ ä. ×≅ ß™â‘ ÏiΒ y7 Ï= ö7 s% 4 ’ n< Î) uρ «! $# ßìy_ öè? â‘θãΒ W{$# ∩⊆∪ $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) 

y‰ ôã uρ «! $# A, xm ( Ÿξ sù ãΝä3¯Ρ § äós? äο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿω uρ Ν ä3¯Ρ§ äótƒ «! $$Î/ â‘ρá tóø9 $# ∩∈∪ ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ä3s9 Aρß‰ tã 

çνρä‹Ïƒ ªB $$sù # ‡ρß‰ tã 4 $yϑ ¯Ρ Î) (#θãã ô‰tƒ … çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ut õ¾ r& Î Ïè¡¡9 $# ∩∉∪  
ةد ( ع مذهةمم ا !) ظ ار قعلس ئنع ظعنك ذالر س ةر ظ ة (ظةض ذرذص آةتم ةندعن )قايغ ةن س ، هةقعقةت

دذ  اهعغا قايتذرذلع ث دةرض ش اهللا نع ة ظع ان، هةمم ار قعلعنغ ةيغةمبةرلةرمذ ظعنك عرعكع ص ع . 4ظعلض ظ
علمعسذن، اهللا نعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر، سعلةرنع هةرضعز دذنيا تعرعكحعلعكع مةغرذر ق! ظعنسانالر

اثالر  ول قويم شةيتان . 5شةيتاننعث سعلةرنع اهللا نعث ظةصذسعنعث آةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا ي
ةهلع دوزاختعن  ةؤةلعرعنع ظ هةقعقةتةن سعلةرضة دىشمةندذر، ظذنع دىشمةن تذتذثالر، شةيتان ظأزعنعث ت

  .6بولذشقا حاقعرعدذ
نلعقع بعلةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعثمذ ظعنكار قعلعنغا

  تةسةللعي بئرعش ؤة قعيامةتتعن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا 
دذ داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ذالرغا  ! ظ ةن ظ ةنلةر، س ئرعك آةلتىرض ا ش ةر اهللا تاظاالغ ظةض

انالر  دة ساثا قارشعلعق قعلغ ئلعص آةلضةن تةؤهعد هةققع ار قعلسا قاي،ظ ة، سةؤر  سئنع ظعنك غذرذص آةتم
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أز          اش ظ اثا ظوخش ذ س ن، ظذالرم ة قعلغع ةيغةمبةرلةرنع ظىلض ةن ص ذرذن ظأتك ةندعن ب ة س تا ظأزةثض قعلعش
دع        ذيرذغان ظع ة ب ذالرنع تةؤهعدآ ةن ؤة ظ ئلعص آةلض اآعتالرنع ظ ةن ص ة روش ةؤملعرع  . قةؤملعرعض راق ق بع

ان ظع      علعق قعلغ اتتعق قارش ذالرغا ق ان ؤة ظ ار قعلغ ذالرنع ظعنك اهعغا . دعظ ث دةرض ش اهللا نع ة ظع هةمم
  .  يةنع آةلضىسعدة ظذالرغا ظةنة شذ قعلمعشلعرعغا بعناظةن تولذق جازا بئرعلعدذقايتذرذلعدذ
انالر ع ظعنس ث ؤةدعسع! ظ دعغانلعق اهللا نع ذم بولع ةتنعث حوق ةنع قعيام ذر،  ع ي ةن هةقت هةقعقةت

 دوستلعرعغا، صةيغةمبةرلعرعضة ظةضةشكةنلةرضة ؤةدة الاهللا تاظا يةنع سعلةرنع هةرضعز دذنيا تعرعكحعلعكع
ةنع  مةغرذر قعلمعسذن  قعلغان آاتتا ياخشعلعققا سئلعشتذرغاندا، دذنيانعث ظةرزعمةس تعرعكحعلعكع            ي

ةظةتتعن        سعلةر بذ دذنيادعكع تىضةص آئتعدعغان مةنصةظةتكة بئرعلعص ظاخعرةتتعكع ظةنة شذ مةثضىلىك مةنص
  . آةتمةثالريىز ظأرىص آأرةثلةص 

شةيتاننعث سعلةرنع اهللا نعث ظةصذسعنعث آةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا يول قويماثالر يةنع 
ث       تعن، اهللا تاظاالنع ة ظةضعشعش ث صةيغةمبةرلعرعض علةرنع اهللا تاظاالنع ص، س عتنة قعلع ة ص ةيتان سعلةرض ش

ذن   ذص قويمعس تعن توس ة ظعشعنعش دذر . سأزلعرعض ةيتان ظالدامحع ع، ش ان  حىنك دذر ؤة بوهت ، يالغانحع
لعغذحعدذر ايدذ     . حاص ذنعغا ظوخش ةتنعث مةزم ذ ظاي دعكع ب ث ظاخعرع ىرة لوقماننع ذنع س ةتنعث مةزم ذ ظاي : ب

      عنعث ث ظةصذس علةرنع اهللا نع ةيتاننعث س ذن، ش ةغرذر قعلمعس ع م ا تعرعكحعلعك عز دذني علةرنع هةرض س
  .))1آةثلعكع بعلةن مةغرذر قعلعشعغا يول قويماثالر

دذ      ظان داق دةي ص مذن ان قعلع اداؤعتعنع باي ان ظ ةؤالدعغا بولغ ادةم ظ نعث ظ اال ظعبلعس : دعن اهللا تاظ
شةيتان هةقعقةتةن سعلةرضة دىشمةندذر، ظذنع دىشمةن تذتذثالر يةنع شةيتان سعلةرضة دىشمةنلعك بعلةن 

ذم قعلع       ةن هذج مةنلعك بعل اتتعق دىش ةث ق ذنعثغا ظ علةرمذ ظ دذر، س ئالن قعلغذحع ةث ظ ع ج ثالر، قارش
  . تذرذثالر، سعلةرنع مةغرذرالندذرغان نةرسعلعرعدة ظذنع يالغانحعغا حعقعرعثالر

 دذ ةقةت سعلةر    شةيتان ظأزعنعث تةؤةلعرعنع ظةهلع دوزاختعن بولذشقا حاقعرع ةنع شةيتان ص  نع ي
نع، دذ    ظازدذرذش عثالرنعال خاالي ا آعرعش ة دوزاخ ظازابعغ ةن بعرض ذنعث بعل علةرنعث ظ ا .  س ةن  مان ذ روش ب
ةيمعز                 . دىشمةنلعكتذر اناه تعل ! آىحلىك ؤة غالعب اهللا تاظاالدعن بعزنع شةيتاننعث دىشمةنلعك قعلعشدعن ص

عنع          دعغانالردعن قعلعش دا ماثع ةيغةمبعرعنعث يولع عدعغان، ص ا ظةضعش ث آعتابعغ ع اهللا تاظاالنع دة بعزن هةم
ورايمعز أزع خال. س اال ظ عنع قعل عاهللا تاظ داق نةرس ان هةرقان قا  غ ةت قعلعش انع ظعجاب ادعردذر، دذظ قا ق عش
  . هةقلعقتذر

دذ         ة مذنداق دةي أز ؤاقتعدا بعز صةرعشتعلةرضة     : اهللا تاظاال بذ هةقت » ظادةمضة سةجدة قعلعثالر   «: ظ
نالردعن ظعدع  دع، ظعبلعس جع دذق، ظعبلعستعن باشقا هةممعسع سةجدة قعل ذ صةرؤةردعضارعنعث . دئ شذثا ظ

ع  دعن حعقت ع . ظعتاظعتع ذالر     مئن ذآع، ظ علةر؟ هالب ةؤالدعنع دوست قعلعؤاالمس ذنعث ظ نع ؤة ظ ذص ظعبلعس قوي
ةدةل   ان ب ةن يام ىن نئمعدئض الر ظىح بلعس زالعم ة دىشمةندذر، ظع ادةت قعلعشنعث  ! (سعلةرض ا ظعب ةنع اهللا غ ي

   .)2()يامان! ظورنعغا شةيتانغا حوقذنذش نئمعدئضةن
  * * * * * * *  

                                                 
   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت33سىرة لذقمان ) 1(
   .. ـ ظايةت50سىرة آةهف ) 2(
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آاصعرالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ، ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر مةغصعرةتكة 
ا ساؤابقا ظئرعشعدذ  ذنع . 7ؤة آاتت ةن ظ ةلع حعرايلعق آأرسعتعلضةن، شذنعث بعل ظأزعنعث يامان ظةم

ةتةن خالعغان آعشعنع اللة هةقعق) هعدايةت تاصقان آعشع بعلةن ظوخشاشمذ؟(حعرايلعق هئسابلعغان آعشع 
دذ  ذمراه قعلع دذ (ض ةت قعلع عنع هعداي ان آعش ىن ). خالعغ ذالر ظىح ةن ظ ذثا س ان (ش ةنع ظعم ي

قايغذرذص ظأزةثنع هاالك قعلعؤالمعغعن، اللة هةقعقةتةن ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ) ظئيتمعغانلعقلعرع ظىحىن
  . 8بعلعص تذرغذحعدذر

دعغانلعقع ؤة مأمعننعث مذآاصاتقا ظئرعشدعغانلعقع قعيامةت آىنع آاصعرنعث جازاغا تارتعلع
  توغرعسعدا

ان قعلغاندعن آئيعن،                 اهللا تاظاال ظعبلعسنعث تةؤةلعرعنعث بارعدعغان جايعنعث دوزاخ ظعكةنلعكعنع باي
دع         ان قعل دعغانلعقعنع باي ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق عرالرنعث ق ال آاص ذنعثغا ظذالص عرالر  . ظ ع، آاص حىنك

ةيتانغا ظعت دع   ش عيلعق قعل ا ظاس ان اهللا تاظاالغ ص، مئهرعب ةت قعلع ة  . اظ ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ اهللا تاظاالغ
ان    ةرنع قعلغانالر ظعمان ظئيتق عرةتكة ؤة   قعلغان ضذناهلعرع ظىحىن   ؤة ياخشع ظةمةلل  قعلغان مةغص

اؤابقا ظئرعشعدذ ياخشع ظعشلعرع ظىحىن ا س ةلع حعرايلعق آأ.آاتت ان ظةم رسعتعلضةن،  ظأزعنعث يام
ع  ابلعغان آعش ق هئس ذنع حعرايلع ةن ظ ذنعث بعل ان     ش اش يام ذناهكارالرغا ظوخش عرالر ؤة ض ةنع آاص  ي

 مذشذنداق  اهللا تاظاال يةنع .  خاتا ظويلعغانالرع ظوبدان ظعش قعلدذق دةص هئسابالب  ظعشالرنع قعلعص ظأزلعرعن  
  . عدايةت قعلعشقا هئح بعر ظامالعث يوقضذمراه قعلغان آعشعنع هعدايةت قعلعشقا ظامالعث بارمذ؟ ظذنع ه

 خالعغان آعشعنع هعدايةت قعلعدذ(اهللا هةقعقةتةن خالعغان آعشعنع ضذمراه قعلعدذ(  يةنع ظذنعث
  . نعث ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولعدذاهللا تاظاالضذمراه بولذشع ياآع هعدايةت تئصعشع 

 ىن ذالر ظىح ةن ظ ذثا س انلعقلعرع (ش ان ظئيتمعغ ةنع ظعم ىني االك ) ظىح أزةثنع ه ذرذص ظ قايغ
ةنع ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقلعرع ظىحىن هةسرةت حةآمعضعن،            قعلعؤالمعغعن  هةقعقةتةن  اهللا تاظاال  ي

ةقةت  . ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذشعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر       ضذمراه قعلغان آعشعال ضذمراه     اهللا تاظاال ص
عال ه    ان آعش ةت قعلغ دذ، هعداي تا    بولع داق قعلعش عدذ، ظذن ةت تاص االعداي ذق   اهللا تاظ اآعت، تول ةرلعك ص  يئت

  . اهللا هةقعقةتةن ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرغذحعدذر. ظعلعم ظعضعسعدذر
 * * * * * * *  

 ª! $# uρ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Íh9$# ã ÏW çFsù $\/$ut x çµ≈ sΨ ø)Ý¡ sù 4’ n< Î) 7$ s# t/ ;MÍh‹ ¨Β $ uΖ÷ u‹ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 
y7 Ï9 ẍ‹ x. â‘θà±–Ψ9 $# ∩∪ tΒ tβ% x. ß‰ƒÍ ãƒ nο ¨“ Ïè ø9$# ¬T sù äο ¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4 Ïµø‹ s9 Î) ß‰ yèóÁ tƒ ÞΟ Ï= s3ø9 $# Ü= Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yè ø9$# uρ 

ßx Ï=≈ ¢Á9 $# … çµãè sùö tƒ 4 zƒÏ% ©!$#uρ tβρã ä3ôϑ tƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# öΝçλ m; Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ( ã õ3tΒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uθ èδ â‘θç7 tƒ ∩⊇⊃∪ ª! $# uρ 
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ألىك  ذتالرنع ظ ز بذل دذ، بع اغجعراق (قوزغاي ةنع ق دةيمعز ) ي ة هةي ر يةرض ذر (بع ذتتعن يامغ بذل
دذرعمعز دىرعمعز )ياغ ع تعرعل ةن زئمعنن ةن ظألض ذر بعل ذ يامغ ة . ، ش ع ظةن ةرنعث تعرعلدىرىلىش ظألىآل
ظذنع اهللا دعن (، شةرةصنعث هةممعسع اهللا غا مةنسذص شةرةص ظعزدةيدعكةن) دذنيادا(آعمكع . 9شذنداقتذر
دذ، ). تعلعسذن ذنع آأتىرع دذ، ياخشع ظةمةل ظ اهعغا ظأرلةي أز اهللا نعث دةرض ة (ياخشع س صةيغةمبةرض
 معكرع ظعشقا - معكعرلةرنع تىزعدعغانالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ، ظذالرنعث هعيلة -هعيلة ) قارشع

مايدذ ع. 10ظاش االمنع(لةرنع اهللا س ادةم ظةلةيهعسس لعثالر ظ ةنع ظةس اراتتع) ي راقتعن ي دعن . تذص ظان
ارةت -ظةر (ظاندعن سعلةرنع . ظابعمةنعدعن صةيدا قعلدع  داق )  ظايالدعن ظعب ر جىص قعلدع، هةر قان بع

ث  داق ظادةمنع ةس، هةرقان عرتعدا ظةم ث س ث ظعلمعنع ع اهللا نع ع ؤة تذغذش دار بولذش ث هامعل ظايالنع
  .11ث ظذزذن ياآع قعسقا بولذشع لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغان، بذ هةقعقةتةن اهللا غا ظاسانظأمرعنع

  ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث دةلعللعرع توغرعسعدا
ئلعص          دانغا ظ ةتنع مةي ةن قعيام ةرتعش بعل ع آأآ ألىك زئمعنن دا ظ ذن ظورذن اال نذرغ اهللا تاظ

ة هةجنعث بئشعدعمذ اهللا تاظاال بةندعلعرعنع ظاضاهالندذرذص،        سىر. آئلعدعغانلعقعغا دةلعل قعلعص آأرسعتعدذ   
اهللا تاظاال نعث زئمعننع آأآةرتعشع بعلةن قعيامةتنعث قايعم بولذشعدعن ؤةز ـ نةسعهةت ظئلعشعنع تةؤسعية     

ة بولعدذ      . قعلعدذ ظاندعن  . شةك ـ شىبهعسعزآع، زئمعن ظألىك، قاقاس، ظذنعثدا بعر تال ضعيامذ يوق هالةتت
ذ         اهللا  ذر قعلعص ظ ذنع يامغ دذ ـ دة، ظ ذتالرنع ظةؤةتع دةك بذل دذرذلغان تاغ ةن تول ا سذ بعل ذ زئمعنغ اال ظ تاظ

ظذ جانلعنعدذ ؤة آأصعشعدذ، تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص         يةرضة ياغدذرعدذ، شذنعث بعلةن     
دذ رادة قعل ))1بئرع ةرنع تعرعلدىرىشنع ظع اال ظألىآل دا، ظةرشعنعث ظاستعدعن   شذنعثدةآال اهللا تاظ ان حاغ غ
ة يئرعضة ظومذزئمعننع دعن خذددع  عمث هةمم ةر قةبرعلعرع ةن ظألىآل دذ، شذنعث بعل يىزلىك يامغذر ياغدذرع

  . دان تذصراقتعن ظىنىص حعققاندةك ظىنىص حعقعدذ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ادةم «: ظعم ظ

ةؤالدع الص  ظ أثعكعدعن باش ذيرذق س ذ ق ةيدذ، ظ رعص تىض رع حع ة يئ قا هةمم أثعكعدعن باش ذيرذق س نعث ق
  . »لدىرىلعدذعرعيارعتعلغان، قعيامةت آىنع ظذنعثدعن باشالص قايتا ت

 ظألىآلةرنعث تعرعلدىرىلىشع ظةنة شذنداقتذر       ظعمام ظةبذرةزعننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 
ةيغةمبعرع  ظع اهللا نع    : قعلعدذ، مةن  ألىآنع قانداق تعرعلدىرعدذ؟ اهللا نعث مةخلذقاتلعرع ظعحعدة         ! ث ص اهللا ظ

االم       ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورعدعم، ص ة؟ دةص س االمعتع نئم نعث ظ ألىآنع تعرعلدىرىش ذرةزعن «: ظ ع ظةب ! ظ
دع     دا ظذنعث ةن ؤاقتع انلعنعص آأآةرض ذ ؤادعنعث ج دعن ظ ذ، ظان اق ؤادعسعدعن ظأتمعدعثم ةؤمعثنعث قورغ ن ق

أتتىم، دئدعم       : مةن . دئدع » قايتا ظأتمعدعثمذ؟  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . شذنداق، ؤادعدعن ظ ة شذ    «: ص ظةن
  .دئدع» ظألىآلةرنع تعرعلدىرعدذ اهللا تاظاالقاقاس ؤادع آأآةرضةندةك، 

                                                 
   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت5سىرة هةج ) 1(
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 غالعب اهللا غا ظعتاظةت قعلعشع آعمكع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة شةرةصلعك بولذشنع خالعسا، ظذنعث
  ع توغرعسعدارةآلعكآئ

 شةرةص ظعزدةيدعكةن، شةرةصنعث هةممعسع اهللا غا مةنسذص) دذنيادا(آعمكع يةنع آعمكع دذنيا 
ذنداق         م، ش ع الزع ةت قعلعش ا ظعتاظ ذ اهللا تاظاالغ داقتا ظ ا، ظذن نع خالعس لعك بولذش ة شةرةص ؤة ظاخعرةتت

دذ ة يئتةلةي ذ مةقسعتعض دعال ظ ا ؤة ظا. قعلغان اال دذني ع، اهللا تاظ اهعدذرحىنك ث صادعش نعث . خعرةتنع شةرةص
  . هةممعسع ظذنعثغا مةنسذصتذر

ةن    داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالر     : ب دذ، ظ عرالرنع دوست تذتع ذص، آاص ةرنع قوي ذالر مأمعنل ظ
دذ؟        ةص قعالم ذدرةت تةل ززةت ؤة ق عدعن ظع عرالرنعث قئش ززةت ؤة    (آاص تلعقعدعن ظع ذففارالرنعث دوس ةنع آ ي

ة تعلةمدذ ا خاستذر) ؟غةلعب ذدرةتنعث هةممعسع اهللا غ ةد)1( )ظعززةت ؤة ق ذالرنعث ! ظع مذهةمم ساثا (ظ
ا مةنسذص     -سأزع سئنع قايغذغا سالمعسذن، صىتىن آىح       ) سةن صةيغةمبةر ظةمةسسةن دئضةن     قذؤؤةت اهللا غ

ةدةتكاردذر( اثا م ة مةن  2( ()اهللا س ة ؤة مأمعنلةرض ث صةيغةمبعرعض ا، اهللا نع ة اهللا غ ئكعن غةلعب ذص، ل س
  . )3(بعلمةيدذ) غةلعبعنعث اهللا نعث دىشمةنلعرعضة ظةمةس، دوستلعرعغا مةنسذص ظعكةنلعكعنع(مذناصعقالر 

د ع: مذجاهع اداآعمك ةن    دذني ش بعل ادةت قعلع ذتالرغا ظعب ةن   ب ةرةص ظعزدةيدعك ص  ش ذ بعلع  ظ
شةرةص ظعزدةيدعكةن، ) دذنيادا(آعمكع : قةتادة.  دئدعشةرةصنعث هةممعسع اهللا غا مةنسذص قويسذنكع

غا ظعتاظةت قعلعش بعلةن تعلعسذن،     اهللا تاظاال ظذنع غالعب ؤة بىيىك شةرةصنعث هةممعسع اهللا غا مةنسذص 
   .دئدع

  نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالياخشع ظةمةللةرنعث 
أز ع س عنعث ظ  ياخش ة آعش ر قانح دعن بع ةلةص ظألعمالعرع ةنع س عحة ي اال: ئيتعش اد اهللا تاظ نع ي

  . اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدذغا دذظا قعلعش قاتارلعقالر اهللا تاظاالظئتعش، قذرظان ظوقذش، 
ظذد       ع مةس دذلاله ظعبن ةلعمدعن ظاب ع س ةخارعق ظعبن ةرعر، م ع ج ذ ظعبن ذ ظةنه داق رةزعيةلاله نعث مذن

 سأزنع سأزلةص بةرسةك، سعلةرضة ظذنع ظعسصاتالص   ظةضةر بعز سعلةرضة بعرةر  : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
عتعمعز  اهللا تاظاال دعن دةلعل آأرس ذرظان آةرعم ابع ق ذلمان        . نعث آعت ر مذس ةر بع شةك ـ شىبهعسعزآع، ظةض
دة انا     اهللا تاظاال: بةن ارلعق هةمدذس ةن، ب دة ظئيتعم ةن، هةم بعه ظئيتعم ا تةس تذر،  اهللا تاظاالغ ا خاس اهللا غ
اال قا هئح تاظ ذردعن باش ذد بةرهةق يوقت اال. مةب ذ سأزلةرنع صةرعشتة  اهللا تاظ ذر، دئسة ظ دذر، بىيىآت  آاتتع

بذ صةرعشتة ظذ سأزلةرنع ظئلعص بعرةر توص صةرعشتعلةرنعث      . قانعتعنعث ظاستعغا قويذص، ظاسمانغا ظأرلةيدذ    
ع ظئلعص غالعب   يئنعدعن ظأتسة، ظذ صةرعشتعلةر ظذ سأزلةرنع قعلغان آعشعضة تاآع بذ صةرعشتة ظذ سأزلةرن     

ىك  دذ    اهللا تاظاالؤة بىي عرةت تعلةي عحعلعك مةغص تعص آةلض ذزذرعغا يئ ث ه دذلاله  . نع دعن ظاب ذ ظان رةزعيةلاله
ياخشع سأز اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدذ، ياخشع :  سأزلةص بذ يةرضة آةلضةندة بذ ظايةتنع ظوقذدع  ظةنهذ

  . ظةمةل ظذنع آأتىرعدذ
ع    ان ظعبن ةد، نوظم ام ظةهم عر  ظعم ذ  بةش ذ ظةنه االم دعن رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق  ص نعث مذن

ةهلعل           «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ةآبعر ظئيتعش، هةمدذسانا ظئيتعش ؤة ت اهللا نع تةسبعه ظئيتعش، ت

                                                 
   .. ـ ظايةت139سىرة نعسا ) 1(
   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت65سىرة يذنذس ) 2(
   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت8سىرة مذنافعقذن ) 3(
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تعش  وق    (ظئي ذد ي ئح مةب قا ه ن باش ةنع اهللا دع اد    ) ي ذغالص ي ةن ظذل يعش بعل ةرنظدئ أزلعرع عةتكىحعل ث س
عنعث ظ دعغان        ظةرش دةك غذثذل ةرعلعرعنعث ظاؤازع ةل ه أزلةرنعث هةس ذ س دذ، ظ ايلعنعص تذرع عدا ظ ةتراص

اد ظةتكةنلةرنع  يةنع ظةنة شذ سأزلةر بعلةن اهللا تاظاال   (ظاؤازلعرع بولذص، ظأزلعرعنعث ظعضعلعرعنع      اد  ) نع ي ي
ئتعدعغان بعرةر نةرسعنعث   نعث دةرضاهعدا ياد ظاهللا تاظاالبعلعثالرآع، سعلةرنعث بعرعثالر ظأزعنع     . ظئتعشعدذ

   .بذ هةدعسنع ظعبنع ماجةمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلغان» هةمعشة بولذشعنع ياقتذرمامدذ؟
 ياخشع ظةمةل ظذنع آأتىرعدذ           ة، ظعبنع ظابباس ةلع ظعبنع ظةبذتةله مانعث بذ  رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ظ

ادا ظةتمةك دئمةآتذر    تاظاال اهللاياخشع سأز   : ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ظذ  . نع ي
اال دذ تةرةصاهللا تاظ ذر   . كة ظأرلةي اق دئمةآت ادا قعلم ةرنع ظ ةرز ظةمةلل ةل، ص م . ياخشع ظةم ث اهللا تاظاالآع نع

دا   ادا قعلغان ةرزلعرعنع ظ االص ةلع  اهللا تاظ ذنعث ظةم ةن، ظ اد ظئتعدعك االنع ي أزنع  اهللا تاظ ةن س ادا ظئتعلض نع ي
ادا قعلماستعن       اهللا تاظاال آعمكع   . عث دةرضاهعغا ظأرلةيدذ    ناهللا تاظاال آأتىرىص   ةرزلعرعنع ظ نع اهللا تاظاال نعث ص

دذ      ة قايتذرذلع ذنعث ظةمةلعض أزع ظ ذنعث س ةن، ظ اد ظئتعدعك ةنع (ي دذ اهللا تاظاالي اهعغا ظأرلعمةي ث دةرض ) نع
  .ظذنداق بولذشع تامامةن هةقلعقتذر

) ةرنع تىز -هعيلة ) صةيغةمبةرضة قارشع دعغانالر  معكعرل ةير ؤة      مذجاهعد، سةظعد ظ     ع عبنع جذب
بن هةؤشةب ةتنعث مةنعسعشةهر ظع ذ ظاي دة ب ىن  :  هةققع امحعلعق ظىح أز بوي ا ؤة آ ةللعرعنع رعي ذالر ظةم ظ

أزلعرعنع           . قعلعدعغانالردذر، دئدع   ةنع ظذالر آعشعلةرضة هعيلة ـ معكعر قعلعص ظذالرغا ضويا ظ ا  اهللا تاظاالي غ
ا      اهللا تاظاال ظةمةلعيةتتة ظذالر   .  آأرسعتعدذ ظعتاظةت قعلعؤاتقاندةك  نعث دىشمةنلعرعدذر، ظذالر ظةمةللعرعنع رعي

  . ؤة آأز بويامحعلعق ظىحىن قعلعدعغانالردذر
 يةنع تةدبعرلعك  معكرع ظعشقا ظاشمايدذ-قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ، ظذالرنعث هعيلة ظذالر 

ذالرنعث      ات ـ صذرسةتتة ظ ةقعل ظعضعلعرعضة ص ةتلعرع ظ ذزذق نعي ذص باتعل ؤة ب ةزلعكع ظاشكارا بول ساختعص
أز تعلع بعلةن ظاشكارا       اهللا تاظاالبعرةر ظادةم بعرةر سعرنع يوشذرسا     . صاش بولعدذ  اآع ظ دا ي  ظذنع آأز ظالدع

ادةم بعرةر سعرنع يوشذرسا،      ). يةنع ظذ سعرعنع ظأزع دعققةتسعزلعكتعن دةص تاشاليدذ       (قعلعدذ   اهللا بعرةر ظ
اال ذنعثغا يوشذرغان سعرعنعث تونعنع آعيضىزعدذ  تاظ دذ( ظ ام بئرع ةنع تئضعشلعك ن ذ ياخشع )ي ةر ظ ، ظةض

ذنعث     ةقةت ظ دذ، ص مايدذ ؤة داؤام قعلماي ا ظئرعشعدذ، رعياخورنعث ظعشع راؤاج تاص ظعش بولسا ياخشع نامغ
االس  دذ، خ ذم بولع ال مةل دعنعص آة . دأتلعكع ذالرغا ظال ةر ظ ةتلعك مأمعنل ةقعل صاراس دذظ ةلكع . تمةي ب

دذ،           اش بولع عتع ص ةقعقعي قعياص ذالرنعث ه ةتتة ظ ات ـ صذرس ة ص االمأمعنلةرض ىحعدذر اهللا تاظ ةيعبنع بعلض .  غ
  .ظذنعثغا هئح نةرسة يوشذرذن بولمايدذ
  بلةرنع ناهايعتع ظوبدان بعلضىحع ظعكةنلعكع توغرعسعداعاهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ؤة غةي

 دعن يظاندعن ظابعمةنع. تذصراقتعن ياراتتع) ر ظادةم ظةلةيهعسساالمنعيةنع ظةسلعثال(اهللا سعلةرنع
اراتتع      صةيدا قعلدع  ادةم ظةلةيهعسساالمنع تذصراقتعن ي ظاندعن ظذنعث ظةؤالدعنع    .  يةنع دةسلةصتة ظاتاثالر ظ

  . تتعاظةرزعمةس سذنعث جةؤهعرع بولغان مةنعدعن يار
 علةرنع دعن س ةر (ظان ارةت-ظ دعن ظعب دعبع)  ظايال ىص قعل ةنع ر ج اال ي قةت ؤة اهللا تاظ  شةص

أز تعصعثالردعن          بعر جىص   مةرهةمةت قعلعص، ظايالالر بعلةن ظذنسع ـ ظىلصةت ظئلعشعثالر ظىحىن، سعلةرنع ظ
  . ظةر ـ ظايال قعلعص ياراتتع

هةر قانداق ظايالنعث هامعلدار بولذشع ؤة تذغذشع اهللا نعث ظعلمعنعث سعرتعدا ظةمةس يةنع اهللا 
) دةرةختعن (ظاال ظذنع بعلعص تذرغذحعدذر، ظذنعثدعن هئح نةرسة اهللا تاظاالغا مةخصعي قالمايدذ هةتتا                  تا
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ة ظذرذق                  ةر ظاستعدعكع بعرةر دان تأآىلضةن ياصراقتعن اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق، مةيلع قاراثغذ ي
ع    ذن، هةممعس ة بولس ذرذق نةرس اآع ق أل ي ةيلع ه ذن، م ذم(بولس ا مةل ذصاهللا غ ذزدا )  بول لةؤهذلمةهص

ذر ر  )1( يئزعقلعقت ةر بع دار (ه دذ   ) هامعل عقعدعكعنع اهللا بعلع ث قورس ذ  (ظايالنع ةنع ظوغذلم ذ،  -ي  قعزم
 - بةختسعزمذ، ظأمرع ظذزذنمذ    - سةتمذ، بةختلعكمذ  -آعحعكمذ، حعرايلعقمذ    - آأصمذ، حوثمذ    -بعرمذ  

آعحعكلةص آةتكةنلعكع ياآع يوغعناص آةتكةنلعكعنعمذ       بةححعدانالرنعث  ). قعسقعمذ، هةممعسعنع اهللا بعلعدذ   
دعغانلعقعنع       ( تعص تذغذلع عص آئ ذددعتع ظئش اآع م دعغانلعقعنع ي ماي تذغذلع ذددعتع توش ث م ةنع بالعنع ) ي
دذ) اهللا( ذر  . بعلع ة ظألحةملعكت ة نةرس اهعدا هةمم ث دةرض الرنعث  . اهللا نع كارا ظعش عي ؤة ظاش اهللا مةخص

ىحعدذر، هة عنع بعلض تىندذرهةممعس دعن ظىس ذر، هةممع دعن بىيىآت عرع ))2ممع ةرنعث تةصس ذ ظايةتل  ب
  .يذقعرعدا تةصسعلعي بايان قعلعندع

هةرقانداق ظادةمنعث ظأمرعنعث ظذزذن ياآع قعسقا بولذشع لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغان يةنع بةزع 
ذ اهللا  دذ، ظ أزع بعلع اال ظ انلعقعنع اهللا تاظ ا قعلغ أمىر ظات ذزذن ظ ة ظ ةنع ظادةملةرض اهعدا ي ث دةرض  تاظاالنع

دذر ذزدا يئزعلغان دة  . لةؤهذلمةهص ث ظعلعمع ذزدا، اهللا تاظاالنع أمرع لةؤهذلمةهص ذزذن ظ ذنعث ظ ع، ظ حىنك
  . يئزعلغان بولذص ظذ قعسقارتعلمايدذ

ث  ذمانعث اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ارقعلعق ظعبن ةؤفعي ظ ث : ظ داق ظادةمنع هةرقان
 دئضةن ظايعتع بذ هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان ن ياآع قعسقا بولذشع لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغانظأمرعنعث ظذزذ

ان  ةت قعلعنغ ةنعلعكع رعؤاي داق دئض دة مذن اتلعق بةلضعلةنضةن  : هةققع أمىر ؤة هاي ذزذن ظ رةر ظادةمضة ظ بع
ة      ذ بويعح ذنعثغا ش ايدذ ؤة ظ ة ياش أمىر بويعح ةن ظ ة بةلضعلةنض ةقةت ظأزعض ذ ص ةن، ظ دظعك أآىم قعلعنع . ذه

أم ذنعث ظ دذ ظ ةيدذ، ظذنعثدعن ظئشعص آةتمةي ذزدا بةلضعلةنضعنع بويعحة تىض ذم لةؤهذلمةهص رةر . رع حوق بع
ةقةت                ظادةمضة قعسقا ظأمىر ؤة هاياتلعق بةلضعلةنضةن بولسا، ظذ ظذزذن ظأمىر آأرةلمةيدذ، ظذنعث ظأمرع ص

  . لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغان بويعحة تىضةيدذ
هةرقانداق ظادةمنعث ظأمرعنعث ظذزذن ياآع قعسقا بولذشع لةؤهذلمةهصذزدا :  تاظاالنعثظةنة شذ اهللا

زةههاك ظعبنع مذزاهعممذ بذ ظايةتنع .  دئضةن ظايعتعنعث مةزمذنعدذربذ هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان يئزعلغان
  .مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلدع

ةتنعث    ذ ظاي عحة ب الرنعث ظئيتعش ةزع تةصسعرشذناس ذر ب ع مذنداقت ث   :  مةنعس داق ظادةمنع ةر قان ه
اظةتمذ ساظةت         ذآىن، ؤة س تة، آىنم ذظاي، هةصتعمذهةص ذيعل، ظايم ازدعن، يعلم از ـ ظ ةجعلعنعث ظ صىتىلضةن ظ

دذر  ا مةلذم ع اهللا تاظاالغ نعث هةممعس قعراص مئثعش ةنع . قعس اهعدا، ي ث دةرض ع اهللا تاظاالنع هةممعس
ةقعل آةلتىرىص رعؤايةت قعلغان        بذنع ظ  . لةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغاندذر  بذنعثغا  . عبنع جةرعر ظةبذمالعكتعن ن

  . سذددع ؤة ظةتا خذراسانع قاتارلعقالرمذ قوشذلغان
ةيغةمبةر     ذدعن ص ع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنه ة ظعبن ةرعمنعث تةصسعرعدة ظةن ايعتع آ ذ ظ ام نةساظع ب ظعم

ان ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ع رعزعمآع«: ظةلةيهعسس ع، عك ةثرع بولذش ث آ قعنع
بذ هةدعسنع   . » آئحعكتىرىلىشع خذرسةن قعلسا، ظذرذق ـ توغقانلعرعغا سعلة ـ رةهعم قعلسذن       ظةجعلعنعث

  .ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة ظةبذداؤذدالرمذ رعؤايةت قعلغان
بذ هةقعقةتةن اهللا غا ظاسانذن ياآع قعسقا  يةنع اهللا تاظاالنعث هةرقانداق ظادةمنعث ظأمرعنعث ظذز

دذر ؤة    ا ظوثاي ش اهللا تاظاالغ علعي بعلع ةهؤالعنع تةصس ذقاتلعرعنعث ظ ارلعق مةخل ش ؤة ب عنع بعلع بولذش
                                                 

   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت59سىرة ظةنظام ) 1(
   .. ـ ظايةتلةر9 ــــــ 8سىرة رةظعد ) 2(
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ارلعق نةرسعنعث ظةهؤالعنع بعلعص تذرعدذ، هئح نةرسة ظذنعثغا يوشذرذن                . ظاساندذر حىنكع، اهللا تاظاال ب
  . قالمايدذ

 * * * * * * *  
 $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ Èβ# uós t7 ø9$# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN#u èù Ô Í←!$ y™ … çµç/# u Ÿ° # x‹≈yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y é̀& ( ÏΒ uρ 5e≅ ä. 

tβθè= à2ù' s? $ Vϑ óss9 $wƒ Í sÛ tβθã_ Í÷‚ tFó¡ n@uρ Zπ uŠù= Ïm $yγ tΡθÝ¡t6 ù= s? ( “ u s?uρ y7 ù= à ø9 $# ÏµŠ Ïù u ½z#uθ tΒ (#θäótG ö; tG Ï9 ÏΒ 

Ï& Í#ôÒ sù öΝä3 ¯= yès9 uρ šχρã à6ô±n@ ∩⊇⊄∪  
سىيع تاتلعق، ) يةنع دةريانعث(بذنعث . ظوخشاش ظةمةس) يةنع دئثعز بعلةن دةريا(ثعز ظعككع دئ
ذالرنعث هةر ) يةنع دئثعز (سعلعق ظأتعدذ، بذ ) ضالدعن(تةملعك بولذص  ذق، ظ ناهايعتع ظاححعق، تذزل

ع(ظعككعسعدعن يئثع ضأشلةرنع  ةنع بئلعقالرن علةر، ) ي زدعن(يةيس ةت ) دئثع دعغان زعنن سعلةر تاقاي
ةص قعلعشثالر ظىحىن،  )مارجانالر – يةنع ظىنحة (بذيذملعرع  نع حعقعرعسعلةر، اهللا نعث نئمعتعنع تةل

ىن  عثالر ظىح ىآىر قعلعش ىك (ش ةن ي ةمرع بعل ث ظ ةك  -اهللا نع اق، يئم ان -ت ةر قاحعالنغ )  ظعحمةآل
  .12آئمعلةرنعث دئثعزدا دولقذن يئرعص آئتعؤاتقانلعقعنع آأرعسةن

  مةتلعرع ؤة مأجعزعلعرع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث نئ
ة ظأزعنعث بعر ـ بعرعضة قارمذقارشع بولغان تىرلىك شةيظعلةرنع يار              تعشعدةك  عاهللا تاظاال بذ ظايةتت

دئثعز بعلةن   . بىيىك قذدرعتعضة بةندعلعرعنعث دعققعتعنع بذرذشع ظىحىن مذنداق بايانالرنع ظوتتذرغا قويعدذ       
اؤات  ،عنتايعن ساص بولغعنع يذرتالردعن   سىيع تاتلعق ؤة ظ   . دةريانع ياراتتع  شةهةرلةردعن، سةهراالردعن ؤة     ظ

ان حوث ـ آعحعك       ظئقعص ظأتعحأللةردعن  دعغان، ظعنسانالرنعث سذغا بولغان ظئهتعياجعنع قاندذرذص آئلعؤاتق
  . دةرياالرنعث سىيع تاتلعق بولغاحقا، ظذنع ظعحكةندة ضالدعن سعلعق ظأتعدذ. دةرياالردذر
 ناهايعتع ظاححعق، تذزلذق) ئثعزيةنع د(بذظذ حوث ـ حوث صاراخوتالر، آئمعلةر ماثعدعغان .  تذر

ذ : اهللا تاظاال شذثا   . دئثعزنعث سىيع تذزلذق ؤة زةهةردةك ظاححعق بولعدذ         . دئثعزدعن ظعبارةتتذر  ةنع (ب ي
ز ذق) دئثع اححعق، تذزل ايعتع ظ ةنناه ذر دئض دعن .  ت االظان دذاهللا تاظ داق دةي ذال:  مذن ةر ظ رنعث ه

ع(ظعككعسعدعن يئثع ضأشلةرنع  ةنع بئلعقالرن علةر، ) ي زدعن(يةيس ةت ) دئثع دعغان زعنن سعلةر تاقاي
  . نع حعقعرعسعلةر )مارجانالر- يةنع ظىنحة(بذيذملعرع 

ةن    داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ   : ب ان حعقع ةن مارج ةرؤايعت بعل ذالردعن م انالر (. ظ ع ظعنس ! ظ
  .)1(عضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟صةرؤةرد!) جعنالر
)آئمعلةرنعث دئثعزدا دولقذن )  ظعحمةآلةر قاحعالنغان-تاق، يئمةك  – اهللا نعث ظةمرع بعلةن يىك

ةن انلعقعنع آأرعس رعص آئتعؤاتق دذ  يئ داق دةي د مذن ةتنعث مةنعسع توغرعسعدا مذجاهع ذ ظاي ةر :  ب آئمعل
دذ، رعص ماثع امالنع يئ دذ ش رعص ماثاالي امالنع يئ ةرال ش وث آئمعل ةقةت ح دذ.  ص داق دةي اال مذن : اهللا تاظ

 دذر، يةنع آئمعلةرضة اهللا نعث نئمعتعنع تةلةص قعلعشثالر ظىحىنآئمعلةرنعث سعلةرضة بويسذندذرذلذشع 
  . ظولتذرذص تعجارةت ظعش بعلةن يذرتتعن يذرتقا، شةهةردعن شةهةرضة سةصةر قعلعسعلةر

                                                 
  .. ـ ظايةتلةر23 ــــــ 22 سىرة راهمان) 1(
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ارةت بذ     .  سعلةرضة بويسذندذرذص بئرعلدع      آىر قعلعشعثالر ظىحىن شى: بذالر ةنع دئثعزدعن ظعب ي
رةك عثالر آئ ىآىر قعلعش ارعثالرغا ش ةن صةرؤةردعض ذندذرذص بةرض ة بويس عنع سعلةرض ا نةرس علةر . آاتت س

علةر   ة ظعشلعتعس العغعنعثالر بويعح ع خ اثالر  . دئثعزن نع خالعس ة بئرعش ةن قةيةرض ةر بعل ذ يةرض آئمعل ة ش
تعن،     الغذغا ظذحرعماس داق توس علةر، هئحقان ةر             اهللا تاظاالبارعس ان سةص نعح ـ ظام ةن تع ذدرعتع بعل ث ق نع

ةردع،              اهللا تاظاال  . قعلعسعلةر  هةقعقةتةن ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنع سعلةرضة بويسذندذرذص ب
  . ةمعتعدذرنعث سعلةرضة ظاتا قعلغان نئمعتع ؤة مةرهاهللا تاظاالبذنعث هةممعسع 

* * * * * * *   
 ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$yγ̈Ζ9 $# ßk Ï9θãƒ uρ u‘$yγ̈Ζ9 $# ’ Îû È≅ ø‹©9 $# u ¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9 $# u yϑ s) ø9 $#uρ @≅ à2 “ Íøg s† 5≅ y_{ 

‘wΚ |¡–Β 4 ãΝ à6Ï9 s̈Œ ª! $# öΝ ä3š/u‘ çµ s9 à7ù= ßϑ ø9 $# 4 tÏ% ©!$# uρ šχθãã ô‰ s? ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ $ tΒ šχθä3Ï= ÷Κ tƒ ÏΒ A Ïϑ ôÜÏ% 

∩⊇⊂∪ βÎ) óΟ èδθãã ô‰ s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ä. u !$tã ßŠ öθ s9 uρ (#θãè Ïÿxœ $tΒ (#θç/$yftG ó™ $# öΝ ä3s9 ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# tβρã àõ3tƒ 

öΝ ä3Å2ö Å³Î0 4 Ÿω uρ y7 ã∞ Îm; uΖãƒ ã≅÷W ÏΒ 9Î7 yz ∩⊇⊆∪  
آىندىزنعث  - ن آئحةشذنعث بعلة(اهللا آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعدذ، آىندىزنع آئحعضة آعرضىزعدذ 

ذزذن  دذ -ظ عص تذرع ة نأؤةتلعش عللةر بويعح ايالر، صةس ع ج قا بولذش اينع ) قعس ةن ظ ىن بعل ، اهللا آ
ة ( دعلعرعنعث مةنصةظعتعض ةردع ) بةن ذندذرذص ب ة . بويس ةن مذددةتكعح ع مذظةيي ةر ظعككعلعس ةنع (ه ي

دا أز ظوقع ة ظ علةرنعث صةرؤةر ) قعيامةتكعح ذ اهللا س ة ش دذ، ظةن ةير قعلع ارعثالردذر، صادعشاهلعق س دعض
ظةضةر . 13نةرسعضة ظعضة ظةمةسظذنعثغا خاستذر، اهللا نع قويذص حوقذنذؤاتقان بذتلعرعثالر قعلحعلعك 

دذ، ظاثلعغان  ة جاؤاب ظذالرنع حاقعرساثالر، سعلةرنعث حاقعرغعنعثالرنع ظاثلعماي ذ سعلةرض  تةقدعردعم
ذالر  ع ظ ةت آىن دذ، قعيام ا ظ (قايتذرالماي دذ، ) ذالرنعاهللا غ ار قعلع انلعقعثالرنع ظعنك ئرعك قعلغ ش

ساثا هةممعدعن ) مذشرعكالرنعث ؤة ظذالرنعث بذتلعرعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالعنع هئح ظةهةدع (
  .14ظئيتعص بئرةلمةيدذ) يةنع اهللا دةك(خةؤةردار زاتتةك 

  عسعدامذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث هئح نةرسعضة ظعضة بواللمايدعغانلعقع توغر
قع بعلةن بويسذندذرذشع، اهللا تاظاالنعث    ذاهللا تاظاالنعث آئحعنع قاراثغذلذقع بعلةن، آىندىزنع يورذقل     

دذر    عتعدعغان دةلعل اهلعقعنع آأرس ىك صادعش ذدرعتعنع ؤة بىي امع ق ة   . تام قارتعص يةن ع قعس اال بعرعن اهللا تاظ
ةتعياز صةسعللعرعدة آئحة       ةن ظ ىز بعل دذ ـ دة، آ دذبعرعنع ظذزارتع اراؤةر بولع دىز ب ةن آىن دعن اهللا . بعل ظان

از بعلةن قعش صةسعللعرع ظالمعشعص تذرعدذ         ةنع  (تاظاال بعرعنع ظذزارتعص يةنة بعرعنع قعسقارتعدذ ـ دة، ي ي
  ). آئحة بعلةن آىندىزنعث ظذزذن قعسقا بولذشع بعلةن صةسعللةر نأؤةتلعشعص تذرعدذ

 اينع ةن ظ ىن بعل دعلعرعنعث مةنصة(اهللا آ ةردع) ظعتعضةبةن ذر بويسذندذرذص ب ةنع ظاسماندا ن  ي
هةممة يذلتذزالر مذظةييةن ظألحةمدة، صذختا     . حئحعص تذرعدعغان ؤة تذرغذن يذلتذزالرنع بويسذندذرذص بةردع 

ذق س دعنظاال   عؤة قانذنل ث ظال ب اهللا تاظاالنع ىحع غالع ةممعنع بعلض عدا، ه ع ظةتراص أز ظوق زعلغان ظ
ع  ةظورذنالشتذرذش دذ   هةبويعح ص تذرع ةت قعلع ة . رعك ةن مذددةتكعح ع مذظةيي ةر ظعككعلعس ةنع ه  ي

 يةنع بذنع قعلغان سةير قعلعدذ، ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر قعيامةتكعحة ظأز ظوقعدا    
  . يوقتذر) بةرهةق(زات ظةنة شذ بىيىك صةرؤةردعضاردذر، ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد 
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 ذ ذص حوقذن ع قوي ذتلعرعثالراهللا ن ةن    ؤاتقان ب ذمان بعل أزةثالر ض ةنع ظ ئقعن  اهللا تاظاال ي ا ي غ
 قعلحعلعك نةرسعضة ظعضة ظةمةسصةرعشتعلةرنعث سىرعتع دةص ظاتعؤالغان بذتلعرعثالر، شئرعكلعرعثالر 

  .يةنع ظذالر ظاسمانالردعن ؤة زئمعندعن هئح نةرسعضة ظعضة ظةمةس
 دذ ظةضةر ظذالرنع حاقعرساثالر، سعلةرنعث ةنع    حاقعرغعنعثالرنع ظاثلعماي نع قويذص   اهللا تاظاال   ي

دذ     اقعرغعنعثالرنع ظاثلعماي علةرنعث ح ذتلعرعثالر س ذؤاتقان ب عمالردذر   . حوقذن عز جعس ذالر جانس ع، ظ  .حىنك
 ظاثلعغان تةقدعردعمذ سعلةرضة جاؤاب قايتذرالمايدذ     يةنع بذتالر ظذالردعن تةلةص قعلغان نةرسةثالرنعث 

   .سعلةرضة بئرعشكة قادعر بواللمايدذهئح بعرعنع 
 ذالر ع ظ ةت آىن ذالرنع(قعيام ا ظ دذ ) اهللا غ ار قعلع انلعقعثالرنع ظعنك ئرعك قعلغ ذالر ش ةنع ظ  ي

دذ       ذدا بولع ادا ـ ج علةردعن ظ اال. س دذ اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت انع  :  ب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي اهللا ن
دعغان   ادعر بواللماي قا ق ةت قعلعش ذتالر    ظعجاب ذ؟ ب ادةم بارم ذمراه ظ ذ ض دعغان ظادةمدعنم ذتالرغا حوقذنع ب

علدذر    عدعن غاص ذالرنعث دذظاس ع  (. ظ ةت آىن انالر  ) قعيام ىن   (ظعنس رعش ظىح اب بئ دا،  ) هئس النغان حاغ توص
ذالرغا   ذتالر ظ ةنع بذتصةرةسلةرضة  ( ب ادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار  ) ي ذالر تةرعصعدعن ظعب دىشمةن بولعدذ، ظ

ذالر )1( قعلعدذ ةنع مذشرعكالر(ظ ةن اهللا (ظعززةتكة ظئرعشعش ظىحىن ) ي اظعتع بعل ذتلعرعنعث شاص ةنع ب ي
ىن    لعرع ظىح ك بولذش دا ظعززةتلع ث ظالدع الر  )نع ذص ظعاله ع قوي ذتالر (، اهللا ن ةنع ب دع  )ي ا حوقذن ش . غ ظع

دا ظعززةت        (ظذالرنعث ضذمان قعلغعنعدةك ظةمةس         ذتلعرع ظذالرنعث اهللا ظالدع ةنع ب تئصعشلعرعنعث سةؤةبع   ي
دذ ذالرنعث )بواللماي ةنع مذشرعكالرنعث(، ظ ذالر  عحوقذنذش) ي دذ، ظ ار قعلع ةنع مذشرعكالر(نع ظعنك نعث )ي

  . ))2دىشمعنعضة ظايلعنعدذ
دعغانلعقعنع،     داق بولع ث قان ذنعث ظاقعؤعتعنع اخعرعنع، ظ الرنعث ظ ة(ظعش الرنعث اهللا ) هةمم ظعش

دعغانل اهعغا قايتع ادةم تاظاالنعث دةرض ةك عقعنع هئح ظ ةؤةردار زاتت دعن خ اثا هةممع ةنع اهللا دةك(س ) ي
دذ  تعص بئرةلمةي دذ    ظئي داق دةي ةتادة مذن دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي تعص   :  ب أزع ظئي اال ظ اهللا تاظ

ذم      اال خةؤةر قعلغان نةرسة حوق ةتتعن خةؤةر قعلغذحعدذر، اهللا تاظ اال هةقعقةتةن ظةمةلعي بئرةلةيدذ، اهللا تاظ
  . عشقا ظاشعدذظ

 * * * * * * *  
 * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# u s)à ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθèδ  É_tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ys ø9 $# ∩⊇∈∪ βÎ) ù't± o„ öΝà6ö7 Ïδõ‹ ãƒ 

ÏN ù' tƒuρ 9,ù= sƒ ¿2 7‰ƒÏ‰ y` ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ y7 Ï9 s̈Œ ’ n?tã «! $# 9“ƒÍ•yè Î/ ∩⊇∠∪ Ÿω uρ â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 2” u ÷z é& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? ì's# s) ÷WãΒ 

4’ n< Î) $ yγÏ= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ÷Ζ ÏΒ Ö ó x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’n1 ö è% 3 $yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? tÏ% ©! $# šχ öθt±øƒ s† Νåκ ®5u‘ É=ø‹ tóø9 $$ Î/ (#θãΒ$s% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# 4  tΒ uρ 4’ ª1 u“ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ ª1 u” yItƒ ÏµÅ¡ø uΖ Ï9 4 ’ n< Î) uρ «!$# ãÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊇∇∪  
. 15بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) هةممعدعن( غا موهتاجسعلةر، اهللا سعلةر اهللا! ظع ظعنسانالر

ا  .16يئثع بعر خةلقنع صةيدا قعلعدذ) ظورنذثالرغا(ظةضةر اهللا خالعسا، سعلةرنع هاالك قعلعص  ذ اهللا غ ب
ظااللمايدذ، ضذناهع ظئغعر بعر هئحبعر ضذناهكار ظادةم بعراؤنعث ضذناهعنع ظىستعضة . 17قعيعن ظةمةس

ظادةم باشقا بعراؤنع ظأز ضذناهعنع ظىستعضة ظئلعؤئلعشقا حاقعرسا، ظذ يئقعن تذغقعنع بولغان تةقدعردعمذ، 
                                                 

   .. ـ ظايةتلةر6 ـــــ 5سىرة ظةهقاف ) 1(
   .. ـ ظايةت82 ـــــ 81سىرة مةريةم ) 2(
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ظذنعث ضذناهعدعن ظازراق نةرسعنع ظىستعضة ظئلعؤااللمايدذ، سةن صةقةت صةرؤةردعضارعنع آأرمةي تذرذص 
ا  ازنع ظ دعغانالرنع، نام دعن قورقع ع ظذنعث ةن، آعمك دعغانالرنع ظاضاهالندذرعس ذناهالردعن(دا قعلع ) ض

  .18ظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا نعث دةرضاهعدذر. صاآلعنعدعكةن، ظذ ظأزع ظىحىن صاآالنغان بولعدذ
ظعنسانالرنعث اهللا تاظاالغا مذهتاج ظعكةنلعكع، قعيامةت آىنع هةر بعر ظادةم ضذناهلعرعنع ظأزع 

  ع توغرعسعداظىستعضة ظالعدعغانلعق
ذقاتالرنعث اهللا     ىتكىل مةخل ةنلعكعنع، ص ةت ظعك عدعن بعهاج ة نةرس قا هةمم دعن باش اال ظأزع اهللا تاظ
ص    ةؤةر قعلع عدعغانلعقعنع خ اش ظعض دا ب ث ظالدع ذالرنعث اهللا تاظاالنع ةنلعكعنع ؤة ظ ذهتاج ظعك ا م تاظاالغ

دذ  داق دةي انالر : مذن ع ظعنس علةر ! ظ ا موهتاجس علةر اهللا غ ةنع س ةن            ي ةل بعل ش ـ ظةم انالر ظع  ظعنس
دا      ارلعق ؤاقعتلعرع ان ب ارام ظئلعؤاتق اآع ظ ذغذللعنعؤاتقان ي دذر،  اهللا تاظاالش ا مذهتاج االغ ذالردعن اهللا تاظ  ظ

  . مذتلةق بعهاجةتتذر
 بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر ) هةممعدعن(اهللا       ةنع هئح شئرعكع يوق يالغذز، يعضانة اهللا  ي
اال دعنتاظ ذر، جع هةممع دعن  بعهاجةتت أزلعرعدة، ظال لعرعدا، س ع ظعش ةرعظةت  م عدا ؤة ش ظاال ظورذنالشتذرعش

  . قانذنلعرعنع يولغا قويذشتا مةدهعيعضة اليعقتذر
 يئثع بعر خةلقنع صةيدا قعلعدذ) ظورنذثالرغا(ظةضةر اهللا خالعسا، سعلةرنع هاالك قعلعص يةنع ظع 
علةرنع ظةلؤةتتة يوق قعلعص ظورنذثالرغا سعلةردعن باشقا آعشعلةرنع     خالعسا، س  اهللا تاظاال ظةضةر  ! ظعنسانالر
  . بذ اهللا غا قعيعن ظةمةس ظىحىن ناهايعتع ظاساندذر بذ اهللا تاظااليارعتعدذ، 
هئحبعر ضذناهكار ظادةمقعيامةت آىنع   بعراؤنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظااللمايدذ، ضذناهع ظئغعر

أز  ع ظ قا بعراؤن ادةم باش ر ظ ا بع قا حاقعرس ة ظئلعؤئلعش ذناهعنع ظىستعض تعدعكع  ض ةنع ظأزعنعث ظىس  ي
ذغقعنع بولغان  ضذناهالرنع ياآع بةزع ضذناهلعرعنع ظىستعضة ظئلعص ياردةم قعلعشقا حاقعرسا       ئقعن ت ذ ي ظ

اآع ظوغلع بولغان تةقدعردعمذ        تةقدعردعمذ ازراق نةرسعنع   هةتتا ظذنعث ظاتعسع ي ذنعث ضذناهعدعن ظ ظ
  .  يةنع ظذ آىندة هةممة ظادةم ظأز هالع بعلةن بولذص قالعدذظئلعؤااللمايدذظىستعضة 
 ادا ازنع ظ دعغانالرنع، نام دعن قورقع ذرذص ظذنعث ةي ت ارعنع آأرم ةقةت صةرؤةردعض ةن ص س

ةن  دعغانالرنع ظاضاهالندذرعس ارعدعن   قعلع ةقةت صةرؤةردعض عدعن ص ةن نةرس ئلعص آةلض ةن ظ ةنع س  ي
   .ان ظعشنع قعلعدعغان تةدبعرلعك ؤة ظةقعللعق آعشعلةرال ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدذقورقعدعغان، ظذ بذيرذغ

 صاآلعنعدعكةن، ظذ ظأزع ظىحىن صاآالنغان بولعدذ) ضذناهالردعن(آعمكع يةنع آعمكع بعرةر ياخشع 
   .ظةمةل قعلعدعكةن، ظذنعث صايدعسع صةقةت ظذنعث ظأزعضة بولعدذ

 رضاهعدذرظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا نعث دة اهللا  يةنع ظاخعر قايتعدعغان ؤة صاناهلعنعدعغان جاي
اهعدذر، تاظاال االنعث دةرض ا    اهللا تاظ ة يارعش ة ظةمةلعض ر ظادةمض ةر بع دذر، ه ز هئساب ظالغذحع ايعتع تئ  ناه

ان           ش قعلغ ان ظع عدذ، يام علعققا ظئرعش ذ ياخش ا، ظ ع بولس ةلع ياخش ذنعث ظةم دذ، ظ ازا بئرع ات ؤة ج مذآاص
  .زاغا تارتعلعدذبولسا، جا

* * * * * * *   
 $ tΒ uρ “ ÈθtG ó¡ o„ 4‘yϑ ôã F{$# ãÅÁ t7ø9 $#uρ ∩⊇∪ Ÿωuρ àM≈ yϑ è= —à9$# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρã ut ù: $# ∩⊄⊇∪ 
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∩⊄⊄∪ ÷βÎ) |MΡ r& ωÎ) íƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊂∪ !$̄Ρ Î) y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& Èd,ut ù: $$Î/ # [Ï±o0 # XƒÉ‹ tΡuρ 4 βÎ) uρ ôÏiΒ >π̈Β é& ωÎ) Ÿξ yz $pκ Ïù ÖƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊆∪ 

βÎ) uρ x8θç/ Éj‹ s3ãƒ ô‰ s) sù z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Ï= ö6s% öΝ åκøE u!% y` Ν ßγè= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ Í ç/ –“9$$ Î/uρ É=≈ tFÅ3ø9 $$ Î/uρ ÎÏΨ ßϑ ø9 $# 

∩⊄∈∪ ¢Ο èO ßN õ‹ s{r& tÏ% ©!$# (#ρã x x. ( y# ø‹s3 sù šχ% x. Î Å3tΡ ∩⊄∉∪  
زذلمةت بعلةن . 19باراؤةر بولمايدذ) يةنع آاصعر بعلةن مأمعن(آور ظادةم بعلةن آأزع ساق ظادةم 

ةن دوزاخ (ساية بعلةن ظعسسعق . 20باراؤةر بولمايدذ ) يةنع باتعل بعلةن هةق (نذر  ) يةنع جةننةت بعل
دذ اراؤةر بولماي ةر . 21ب ةن ظألىآل ةر بعل عر (تعرعكل ةن آاص ةر بعل ةنع مأمعنل دذ، ) الري اراؤةر بولماي ب

عزآع، اهللا  ع (شىبهعس ةق دةؤةتن دذ ) ه ة ظاثلعتع ان آعشعلةرض ة . خالعغ ةن قةبرعلةردعكعلةرض ةنع (س ي
ر ظاضاهالندذرغذحعسةن . 22ظاثلعتالمايسةن) آاصعرالرغا ةن بعز سئنع هةق . 23سةن صةقةت بع هةقعقةت

عرال (خذش خةؤةر بةرضىحع، ) مأمعنلةرضة(بعلةن ) دعن( اهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق، ) رغاآاص ظاض
ظذالر سئنع ظعنكار قعلسا، ظذالردعن بذرذن . 24قانداقال بعر ظىممةت بولمعسذن، ظذنعثغا صةيغةمبةر آةلضةن

ةيغةمبةرلعرعنع (ظأتكةن ظىممةتلةرمذ  ذالرغا روشةن ) ظأزلعرعنعث ص ةيغةمبةرلعرع ظ ظعنكار قعلغان، ص
ةرنع،  راهعم ظةلةي(مأجعزعل ة ظوخشاشظعب ل قعلعنغان سةهعصعلةرض علةرنع، ) هعسساالمغا نازع سةهعص

دع ) تةؤرات، ظعنجعلدةك ( ئلعص آةل ابالرنع ظ ذق آعت دعم، . 25نذرل عرالرنع جازالع دعن آاص ذالرغا (ظان ظ
  .26 )يةنع ظذالرغا قانداق قاتتعق ظازاب قعلدعم؟(ظازابعم قانداق ظعكةن؟ ) بةرضةن

  ؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدامأمعن بعلةن آاصعرنعث بارا
ر ظادةم بعلةن آأزع ساق ظادةم باراؤةر بولمعغاندةك، هةمدة ظذ ظعككعسعنعث     بذ ظايةتتة آو   اهللا تاظاال 

ذرنعث       ةن ن ةت بعل دةك، زذلم ةرق بولغعنع وث ص ايعن ح عدا ظعنت اراؤةر    ،ظارعس عقنعث ب ةن ظعسس القعن بعل  س
ةرقلعق، بعر ـ بعرعضة قارعمذقارشع بولغان بذ شةيظعلةر بعر ـ      يةنع بعر ـ بعرعدعن ص (بولمعغعنعغا ظوخشاش 

ان قعلعدذ    )بعرع بعلةن باراؤةر بولمعغعنعدةك    دعغانلعقعنع باي . ، تعرعكلةر بعلةن ظألىآلةرنعث باراؤةر بولماي
  .  بذ معسالدا تعرعكلةرنع مأمعنلةرضة، ظألىآلةرنع آاصعرالرغا معسال قعلعص آأرسةتتعاهللا تاظاال

دذ      اظاالاهللا ت  ة مذنداق دةي ألىك   :  بذ هةقت ةنع آاصعر  (ظةسلعدة ظ ةنع ظذنعث   (بولذص، بعز ظذنع    ) ي ي
ةن  ان بعل ةلبعنع ظعم ذنعثغا آعشعلةر ظارع تعرعلد) ق ز ظ ةن، بع ر   ىرض ةن بع ذر بةرض قا ن ةت تئصعش سعدا هعداي

ة   ادةم زذلمةتت دا  (ظ ذفرعنعث قاراثغذلذقع ةنع آ ذاللمعغان   ) ي دعن قذت ان ؤة ظذنعث ةن   قالغ ادةم بعل ر ظ بع
ارةت)1( )ظوخشاشمذ؟ ةردعن ظعب عرالر ؤة مأمعنل ار، ) آاص عرقة ب عرقة(ظعككع ص ر ص قا ) بع ةماغا ؤة ضاس ظ
عرقة بولسا(ظوخشايدذ،  ر ص ة بع ذالرنعث  ) يةن دعغان ظادةمضة ظوخشايدذ، ظ ذلعقع ظاثالي دعغان، ق آأزع آأرع
  . ))2 بعرعضة ظوخشامدذ؟-ظةهؤالع بعر 

ة،                 مأمعننعث آأزع    ا ؤة ظاخعرةتت هةقنع ظعمان نذرع بعلةن آأرعدذ، قذلعقع هةقنع ظاثاليدذ، ظذ دذني
ئقعص تذرغان جةننةتلةردعكع ظئسعل                        نذرلذق توغرا يول ظىستعدة مئثعص، ساية تاشالص تذرغان، بذالقالر ظ

دذ  تعص بارع ا يئ ذ جايعغ ةقنع آأرىش . تذرالغ ا ه عر بولس وآاص ةقنع ظاثالش . ردذركة آ تذرقانه ذ  ضاس ، ظ
دذ     ذقع ظعحعدة ماثعدذ، ظذ ظذنعثدعن هةرضعز حعقالماي ة   . آذفرعنعث قاراثغذل ا ؤة ظاخعرةتت ذ دذني ةلكع، ظ ب

تاآع ضذمراهلعق ظذنع قعزعق     . دذذنلذقنعث قاراثغذلعقع ظعحعدة ظادعشعص يىرعظةنة شذ ضذمراهلعق ؤة ظازغ  
                                                 

   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت122سىرة ظةنظام ) 1(
   .نعث بعرقعسمع. ـ ظايةت24ذد سىرة ه) 2(
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ةدةننعث تأشىآلعرعضة آعرعص آئتعدعغان ظاتةشلعك شا    ادة هارارةتلعك قايناق هارارةتتعن، ب مالدعن، زعي
قان هةر تىرلىك              ةرآعب تاص سذدعن ؤة قارا تىندعن بولغان سالقعنمذ ظةمةس، آأرآةممذ ظةمةس سايعدعن ت

  . قاتتعق ظازابالرغا دذحار قعلعدذ
 خالعغان آعشعلةرضة ظاثلعتعدذ) هةق دةؤةتنع(شىبهعسعزآع، اهللا يةنع خالعغان ظادةمنع دةلعل ـ 
  . ظاثالشقا، ظذنع قوبذل قعلعشعقا ؤة ظذنعثغا بويسذنذشقا مذيةسسةر قعلعدذصاآعتنع 
 ة عرالرغا (سةن قةبرعلةردعكعلةرض ةنع آاص ألىص،  ظاثلعتالمايسةن) ي دة ظ عرلعق هالعتع ةنع آاص  ي

تعن    ان دةؤةت ذنعثغا قعلعنغ ةتتعن ؤة ظ ةر هعداي ان ظألىآل ذص بولغ ة قويذل يعن قةبرعلعرعض ةندعن آئ ظألض
ةظة ىتىلىص آةتكةن مةنص ةختلعك ص دةك، ظأزلعرعضة بةتب ة شذ مذش. ت ظااللمعغعنع ا عظةن وغرا يولغ رعكالرنع ت

  . ظذالرنع سةن هعدايةت قعلعشقا قادعر بواللمايسةن. باشالشقا سئنعث قذدرعتعث يةتمةيدذ
 سةن صةقةت بعر ظاضاهالندذرغذحعسةن    ةنع سئنعث ظىست ةبلعغ قعلعش ؤة ظذالرنع      ى ي ةقةت ت ثضة ص

ةندذر    آ ع يىآلةنض اهالندذرذش ؤةزعصعس ازابتعن ظاض اتتعق ظ عدعكع ق اال. ةلضىس عنع  اهللا تاظ ان آعش  خالعغ
  . ضذمراه قعلعدذ ؤة خالعغان آعشعنع هعدايةت قعلعدذ

 ةن ) دعن (هةقعقةتةن بعز سئنع هةق ة (بعل عرالرغا (خذش خةؤةر بةرضىحع، ) مأمعنلةرض ) آاص
ةنع  ةنداقال بعر ظىممةت بولمعسذن، ظذنعثغا صةيغةمبةر آةلض ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق، قان   ي

دعن  ادةم ظةؤالدع االظ ارةت  اهللا تاظ رعدعن ظعب ذالردعكع آذص ةن، ظ ةيغةمبةر ظةؤةتعلمعض ذالرغا ص عدعن ظ  تةرعص
الرنع     ار خاهعش ةرنع، ناح ان ظعللةتل ةيغةمبةر يام ارقعلعق يوق ص ع ظ ةت   عتللةرنعث دةؤعت ذ ظىمم ان بعرم معغ

  . يوق
دذ     هللا تاظاال ا ة مذنداق دةي ةقةت بعر ظاضاهالندذرغذحع    :  بذ هةقت ةؤمنعث بعر هعدايةت     . سةن ص هةر ق

ع  ةيغةمبعرع (قعلغذحعس ةنع ص دذ) ي ة    )1( بولع ر ظىممةتك ةر بع ةن ه ز هةقعقةت ادةت  «: بع ا ظعب اهللا غ
ةيتاندعن  ثالر، ش داق مةب   (قعلع اش هةرقان ا ظوخش ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ةنع ش ادةت ي ذدقا ظعب

ار،           » يعراق بولذثالر ) قعلعشتعن دةص صةيغةمبةر ظةؤةتتذق، ظذالرنعث ظارعسعدا اهللا هعدايةت قعلغانلعرعمذ ب
  . بذ هةقتة آةلضةن ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر))2ضذمراهلعققا تئضعشلعك بولغانلعرعمذ بار

 ظأزلعرعنعث صةيغةمبةرلعرعنع(ظذالر سئنع ظعنكار قعلسا، ظذالردعن بذرذن ظأتكةن ظىممةتلةرمذ (
ةرنع ةن مأجعزعل ذالرغا روش ةيغةمبةرلعرع ظ ان، ص ار قعلغ اآعتالرنع  ظعنك كعن ص راهعم ( آةس ظعب

اش  ة ظوخش ان سةهعصعلةرض ل قعلعنغ االمغا نازع علةرنع) ظةلةيهعسس ان سةهعص ان قعلعنغ ةن باي   روش
)ن آاصعرالرنع جازالعدعم ظاندع.نذرلذق آعتابالرنع ظئلعص آةلدع) تةؤرات، ظعنجعلدةك يةنع مذشذنداق 

. لعرعضة صةيغةمبةرلعرع ظئلعص آةلضةن هةق دعننع ظعنكار قعلدع  ؤة مأجعزعلةر تذرذقلذق ظذالر ظأزصاآعتالر  
  . ظاندعن ظذالرنع قاتتعق ظازاب ـ ظوقذبةت بعلةن جازالعدعم

) ظازابعم قانداق ظعكةن؟ ) ظذالرغا بةرضةنشةتلعك، ناهايعتع قاتتعق ؤة  يةنع ظذالرغا بةرضةن دةه
  ظئحعنعشلعق ظازابعمنعث قانداق بولغانلعقعنع آأردىثمذ؟ 

* * * * * * *    

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع7سىرة رةظعد ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع36سىة نةهل ) 2(
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دذردع  ذر ياغ ذتتعن يامغ ة بذل ةنكع، الل ذن. آأرمةمس ةرنع ظ ارةث مئؤعل ىك، رةثض ةن تىرل عث بعل
تاغالرنعث ظاق، قعزعللعرع، هةر خعل رةثدعكع يوللذقلعرع ) شذنعثدةك اللة تاغالرنع ياراتتع(حعقاردع، 

شذنعثدةك ظعنسانالرنع، هايؤانالرنع، حاهارصايالرنعمذ خعلمذخعل رةثلعك قعلعص . 27ؤة قاصقارعلعرعمذ بار
دعلعرع  ةنعث بةن اراتتع، الل ذر، ي ةن غالعبت ة هةقعقةت دذ، الل العمالرال قورقع ةقةت ظ ةدعن ص دة الل  ظعحع

 . 28مةغصعرةت قعلغذحعدذر) بةندعلعرع ظعحعدة تةؤبة قعلغانالرنع(
  نعث تولذق قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدااهللا تاظاال

اال ىك شةيظعلةرن اهللا تاظ ةر تىرل دذرغان يامغذر سىيعدعن ه ذتتعن ياغ ة بذل ذ ظايةتت دا  ب ع ياراتقانلعقع
اهللا ظأزعنعث مذآةممةل قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةرنعث بارلعقعغا بةندعلعرعنعث دئققعتعنع بذرايدذ،               

دذ            تاظاال .  يامغذر ظارقعلعق سئرعق، قعزعل، يئشعل، ظاق ؤة باشقا رةثدعكع رةثضارةث مئؤعلةرنع حعقعرع
ذ   عمعغعنعدةك، ظ رع ظوخش ةرنعث رةثلع ذ مئؤعل ذددع ب ة          خ ر ـ بعرعض ذراقلعرعمذ بع ةملعرع ؤة ص الرنعث ت

  . ظوخشعمايدذ
ة   االبذ هةقت دذ اهللا تاظ دة بعر:  مذنداق دةي ةر يىزع ىك  -ي ار ؤة تىرل ةر ب  بعرعضة تذتعشاثغذ قعتظةل

ان     اخلعق بولمعغ أص ش ان ؤة آ اخلعق بولغ أص ش ار، آ ةر ب ىص   (زعراظةتل ال ظىن ة ت ر قانح ذرذقتعن بع ر ظ بع
ذرذق ان، بعر ظ انحعقق ال ظىنىص حعقق ر ت ةقةت بع ار، ) تعن ص ا دةرةخلعرع ب ذالرنعث هةممعسع(خورم ر ) ظ بع

خعل سذ بعلةن سذغعرعلعدذ، ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن تةمدة ظارتذق قعلعمعز، بذالردا حىشعنعدعغان          
  .)1(نذرغذن دةلعللةربار) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(قةؤم ظىحىن 

ذنعثدةك  االاهللا تاش اراتتع    ظ اغالرنع ي دعكع ت ةرخعل رةث ث ه ل   تاغالرنع اق، قعزع ة ظ  ظةمةلعيةتت
 يةنع بعر ـ ظاق، قعزعللعرع، هةر خعل رةثدعكع يوللذقلعرع ؤة قاصقارعلعرعمذ بارهالدا آأرىنىص تذرغان 

  .بعرعضة تذتذشذص آةتكةن ظذزذن قاصقارا تاغالرمذ بار
 ،ايؤانالرنع انالرنع، ه ذنعثدةك ظعنس اراتتع ش ص ي ك قعلع ذخعل رةثلع ايالرنعمذ خعلم  حاهارص

ةر              ارا تةنلعكل ارا بولغان ق ظعنسانالرنعث ظعحعدة هةبةشلةرضة ؤة نئضعرالرغا ظوخشاش تئرعسع ناهايعتعمذ ق
ظةمةس، بةك   بةك قارعمذ . ياؤرذصالعقالرغا ظوخشاش تئرعسع ناهايعتع ظاق بولغان ظاق تةنلعكلةرمذ بار . بار

ار      غداي ظأ ظاقمذ ظةمةس بذ   ارعراق هعندعالرمذ ب لةردعن سةل ق ة    . ث ظةرةبلةرمذ بار، ظةرةص اهللا تاظاال بذ هةقت
دذ  داق دةي ث   : مذن ع اهللا نع ذخعل بولذش ث خعلم ث، رةثلعرعثالرنع ذدرعتعنع  (تعللعرعثالرنع الع ق آام
عتعدعغان ذن     ) آأرس ةن نذرغ ىن هةقعقةت علةر ظىح ك آعش دا بعلعملع دذر، بذنعث ةر ظاالمةتلعرعدعن ظاالمةتل

  . ))2بار
هةتتا بعر خعل جعنعس ؤة    . شذنعثدةك هايؤانالرنعثمذ، حاهارصايالرنعثمذ هةر خعل رةثدعكعلعرع بار   

ار   دعكعلعرع ب ل رةث ةر خع ذ ه ع هايؤانالردعنم ر تىردعك ر  . بع دا بع ص ظئيتقان راق قعلع ذ ظئنعق ظذنعثدعنم
                                                 

   .. ـ ظايةت4د ظسىرة رة) 1(
   . ـ بعرقعسمع22سىرة رذم ) 2(
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اال     ةنع ظ قانلعرع ي ةرآعب تاص دعن ت ل رةث ع خع ث ظعكك ار       هايؤاننع دعكعلعرع ب ار رةث اهعر  .  ـ حعص ةث م ظ
  .  هئكمةت ؤة قذدرةت جةهةتتعن ظذلذغدذراهللا تاظاالياراتقذحع 

ذثا   االش أجعزة خاراآتئ اهللا تاظ ذ م دذ    ب داق دةي يعن مذن دعن آئ ك بايان دعلعرع : رلع ث بةن اهللا نع
دذ  ةنع  ظعحعدة اهللا دعن صةقةت ظالعمالرال قورقع ةقةت   دعن هةقعقعي قو اهللا تاظاال  ي نع اهللا تاظاال رقعدعغانالر ص

حىنكع، هةممعدعن بىيىك، هةر نةرسعضة قادعر، هةممعنع بعلضىحع،       . هةقعقعي رةؤعشتة تونذغان ظالعمالردذر   
ةتلةر ؤة حعرايلعق ظعسعمالر بعلةن سىصةتلةنضةن زات           نع تونذغانسئرع، ظذنع تونذش    اهللا تاظاال ظئسعل سىص

ش تئخ ذنع بعلع عدذ ؤة ظ عدذمذآةممةللعش ذ حوثقذرلعش ةن . عم ذنعث بعل االش ذ اهللا تاظ ذش تئخعم دعن قورق
  . قاتتعق، تئخعمذ زعيادة بولعدذ

اهللا نعث بةندعلعرع ظعحعدة اهللا دعن صةقةت : نعث اهللا تاظاالظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباستعن  
نعث هةر   اهللا تاظاالظذالر  : لعدذ  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قع       ظالعمالرال قورقعدذ 

دعغانالردذر   ةنلعكعنع بعلع ادعر ظعك ة ق ةت    . نةرسعض ةنلعكع رعؤاي داق دئض ة مذن نعث يةن ع ظابباس ظعبن
ان ان: قعلعنغ دعن   اهللا تاظاالمئهرعب دعلعرع ظعحع ث بةن االنع ع، اهللا تاظ ذغان آعش ئح اهللا تاظاالنع تون ا ه غ

الل قعلغان نةرسعلةرنع هاالل، هارام قعلغان نةرسعلةرنع هارام      هااهللا تاظاال نةرسعنع شئرعك قعلمعغان،   
ةن،  اقلعغان،                  اهللا تاظاالدةص بعلض ث س عدة حع عهةتلعرعنع ظئس ث ؤةز ـ نةس ذم  اهللا تاظاالنع ا حوق غ

دعن  اهللا تاظاالظذحرعشعدعغانلعقعغا ؤة  دعغانلعقعغا حعن دعلع نعث ظذنعثدعن ظةمةلعضة يارعشا هئساب ظالع
  . لةردذرظعشةنضةن آعشع

ا  اهللا تاظاالدعن قورقذش سةن بعلةن غالعب ؤة بىيىك      اهللا تاظاال : سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذ   غ
دذ      ذص تذراالي الغذ بول عدا توس ش ظارعس عيلعق قعلع دع   . ظاس داق دئ عر مذن العم   : هةسةنبةس ةقعقعي ظ اهللا ه

اال االدعن تاظ ان،   اهللا تاظ ذرذص قورقق ةي ت االنع آأرم كة    رعغاهللا تاظ ا آةلتىرىش عنع قولغ ةن نةرس بةتلةندىرض
ان،   مةن بولغ االهئرعس عدذر  اهللا تاظ ان آعش راق بولغ عدعن يع ةن نةرس ذ  .  غةزةصلةنض رع ب دعن هةسةنبةس ظان

اهللا نعث بةندعلعرع ظعحعدة اهللا دعن صةقةت ظالعمالرال قورقعدذ، اهللا هةقعقةتةن غالعبتذر، : ظايةتنع ظوقذدع
  .مةغصعرةت قعلغذحعدذر) ة قعلغانالرنعبةندعلعرع ظعحعدة تةؤب(

العمالر  : سذفيان سةؤرع، ظةبذهةييان تةيمعدعن بعر ظادةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ظ
ىك بولعدذ   ةرمان      غان ؤة اهللا تاظاالذبعرع اهللا تاظاالنع تون : ظىح تىرل ةمر ـ ص . لعرعنع بعلضةن ظالعمدذرنعث ظ

ة بعرع اهللا تاظاالنع تون     ةرمانعنع بعلمعضةن ظالعمدذر         يةن ةمر ـ ص : ظىحىنحعسع . ذغان بعراق اهللا تاظاالنعث ظ
ئكعن اهللا تاظاال         ةرمانلعرعنع بعلضةن ل ةمر ـ ص غان اهللا تاظاالنع تذنذ  . معغان ظالعمدذر نع تذنذ اهللا تاظاالنعث ظ

العم اهللا تاظاالدعن قورقعدذ        ةرمانعنع بعلضةن ظ ةمر ـ ص اال يولغا قويغان حةك ـ      اهللا تا. ؤة اهللا تاظاالنعث ظ ظ
ةرزلةرنع بعلعدذ   ةرمانعنع      ذاهللا تاظاالنع تذن  . حئضرا ؤة بةلضعلعمعلةرنع، ص ةمر ـ ص غان بعراق اهللا تاظاالنعث ظ

ضرا ؤة بةلضعلعمعلةرنع،   ـ حئبعراق ظذ اهللا تاظاال يولغا قويغان حةك  . بعلمعضةن ظالعم اهللا تاظاالدعن قورقعدذ
العم اهللا تاظاال    اهللا . صةرزلةرنع بعلمةيدذ تاظاالنعث ظةمر ـ صةرمانعنع بعلضةن لئكعن اهللا تاظاالنع تونذمعغان ظ

دذ       ةرزلةرنع بعلع ا قويغان حةك ـ حئضرا ؤة بةلضعلعمعلةرنع، ص ىك اهللا . يولغ ذ غالعب ؤة بىي ظةصسذسكع، ظ
  . تاظاالدعن قورقمايدذ

 * * * * * * *  
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، نامازنع ظادا قعلعدعغانالر آاسات شىبهعسعزآع، اهللا نعث آعتابعنع تعالؤةت قعلعص تذرعدعغانالر
) اهللا نعث رازعلعقع ظىحىن(بولمايدعغان تعجارةتنع ظىمعد قعلعدذ، بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةرنع 

اهللا ظةجعرلعرعنع تولذق بئرعدذ ؤة مةرهةمعتعدعن . 29يوشذرذن ؤة ظاشكارا سةرص قعلعدعغان آعشعلةرضة
قعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ظاز ياخشعلعققا آأص ساؤاب ظذالرغا ظاشذرذص بئرعدذ، اهللا هة 

  .30بةرضىحعدذر
  مذسذلمانالرنعث ظاخعرةت ظىحىن تعجارةت قعلغذحعالر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ان   ا ظعم دعغانلعقع، اهللا تاظاالغ الؤةت قعلع ابعنع تع دعلعرعنعث آعت أمعن بةن ة م ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
 ناماز ظوقذيدعغانلعقع، اهللا تاظاال ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن بةلضعلةنضةن        ظئيتعدعغانلعقع،

ارلعق       دا سةرص قعلعش قات ؤاقعتالردا اهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن آئحة ـ آىندىز، يوشذرذن ؤة ظاشكارا هال
  . ياخشع ظعشالرنع قعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ

ذالر  دعغظ ات بولماي دذآاس د قعلع ارةتنع ظىمع ذم ان تعج اهعدعن حوق ث دةرض ةنع اهللا تاظاالنع  ي
  . ظئرعشعدعغان ساؤابنع ظىمعد قعلعدذ

 يةنع ظذالرغا اهللا ظةجعرلعرعنع تولذق بئرعدذ ؤة مةرهةمعتعدعن ظذالرغا ظاشذرذص بئرعدذظذالرغا 
ان  ذالرنعث قعلغ ذن  ) ياخشع(ظ دذ ؤة ظ ذق بئرع اؤابعنع تول ةللعرعنعث س ذالرظةم دعن ع ظ ذالرنعث خعيالع غا ظ

ئحعص باق دذ    آ ذرذص بئرع علةص ظاش دة هةسس ان دةرعجع ةن. معغ دعلعرعنعث  اهللا هةقعقةت أمعن بةن  م
  . ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر ظاز ياخشعلعققا آأص ساؤاب بةرضىحعدذرضذناهلعرعنع 

* * * * * * *   
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ذرظان (ساثا بعز ؤةهيع قعلغان آعتاب  ذر ) يةنع ق ) راستلعقعنع (ظعلضعرعكع آعتابالرنعث . هةقت

  .31ذرغذحعدذرظعسصاتلعغذحعدذر، اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، آأرىص ت
  قذرظان اهللا تاظاالنعث هةق آعتابع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دذ      اب : اهللا تاظاال مذنداق دةي ذرظان (ساثا بعز ؤةهيع قعلغان آعت ةنع ق ذر ) ي ظعلضعرعكع . هةقت
 آعتاب ظعلضعرعكع آعتابالرنع تةستعقاليدذ شذنداقال بذ يةنع ظعسصاتلعغذحعدذر) راستلعقعنع(آعتابالرنعث 

  . صعدعن نازعل قعلعنغانلعقعنع تةنتةنعلعك هالدا جاآاراليدذعآعتابالرنعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرظذ 
   اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، آأرىص تذرغذحعدذر    ةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث  ي

ث ياخشعلعقلعرعغا ظئرعشعشكة ظةث   بةندعلعرع ظعحعدة آعمنعث اهللا تاظاالنع . ظةهؤالعدعن تولذق خةؤةرداردذر  
ةيغةمبةرلةرنع ؤة بىيىك ظةلحعلةرنع دةرعجعدة       . هةقلعق ظعكةنلعكعنع آأرىص تذرغذحعدذر   شذثا اهللا تاظاال ص

دع  تىن قعل عدعن ظىس انالرنعث هةممعس ةيغةمبةرلةر. ظعنس دع نعثص تىن قعل عدعن ظىس عنع بةزعس .  بةزعس
دع، مذهةم ذقعرع قعل عنع ي عنعث دةرعجعس ارلعق بةزعس عنع ب االمنعث دةرعجعس ةد ظةلةيهعسس م
دع ذقعرع قعل دعن ي ةيغةمبةرلةرنعث دةرعجعلعرع ع ؤة . ص ث رةهمعت ة اهللا تاظاالنع ة صةيغةمبةرلةرض هةمم

  ! ظامانلعقع بولسذن
 * * * * * * *  
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ة معراس قعلعص  )يةنع قذرظان(ظاندعن بعز آعتاب  نع بةندعلعرعمعزدعن بعز تاللعغان آعشعلةرض

ةردذق د . ب ذم قعلغذحع ة زذل ذالرنعث بةزعسع ظأزعض ةل (ذر ظ ةن ظةم ان بعل الؤةت قعلغ ذرظاننع تع ةنع ق ي
يةنع آأص حاغالردا قذرظانغا ظةمةل قعلعص، قعسمةن حاغالردا ظةمةل (، بةزعسع ظوتتذراهالدذر )قعلمايدذ
ظةنة شذ آاتتا . ؤة بةزعسع اهللا نعث ظعزنع بويعحة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظالدعرعغذحعدذر) قعلمايدذ

  .32مةرهةمةتتذر
  انغا ؤارعسلعق قعلغذحعالرنعث ظىح تىرلىك بولعدعغانلعقع توغرعسعدا قذرظ

 نع بةندعلعرعمعزدعن بعز تاللعغان آعشعلةرضة معراس قعلعص  )يةنع قذرظان(ظاندعن بعز آعتاب
ةردذق دذر   ب االمنعث ظىممعتع ةد ظةلةيهعسس ذالر مذهةمم ألىص      .  ظ ة ب ىح تىرض ذالرنع ظ اال ظ دعن اهللا تاظ ظان

دذر : ذمذنداق دةيد   ذم قعلغذحع ذالرنعث بةزعسع ظأزعضة زذل ةزعلعرعنع    ظ ةرز ظةمةللعرعدعن ب ةنع ظذ ص  ي
  . هارام قعلعنغان بةزع ظعشالرنع قعلعص جعنايةت ظأتكىزعدذ. تولذق ظادا قعلمايدذ

 بةزعسع ظوتتذرا هالدذر         ادا قعلعدذ أز جايعدا تولذق ظ ةرز ظةمةللةرنع ظ ةنع ظذ ص هارام قعلغان   .  ي
الرن اقلعنعدذ ظعش تعن س ان        . ع قعلعش ع دةص قارالغ دا ياخش الم دعنع ةنع ظعس تةهةب ي اغالردا مذس مةن ح قعس

ةنع          . ظعشالرنع ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىننعتعنع قعلماي قالعدذ       ظذالر قعسمةن حاغالردا مةآرذه ي
  . ظعسالم دعنعدا ياقتذرذلمايدعغان بةزع ظعشالرنع قعلعص سالعدذ

 غذحعدذرعربويعحة ياخشع ظعشنع قعلعشقا ظالدع  نعث ظعزنع ؤة بةزعسع اهللا ظذ صةرز ظةمةللةرنع 
مةآرذه  . هارام قعلعنغان ؤة مةآرذه قعلعنغان ظعشالرنع قعلعشتعن ساقلعنعدذ        . مذستةهةبلةرنع ظادا قعلعدذ  

دعغان ب   عمذ بولع دعغان قعلمعس عمذ بولع ةنع قعلس ذباه ي ىن م لعقع ظىح ذص قالماس الرغا يولذق ةزع ظعش
  . ظعشالردعنمذ ساقلعنعدذ

ث       تعن اهللا تاظاالنع ع ظابباس ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ذرظاننع ظ ةنع ق اب ي ز آعت دعن بع ظان
 دئضةن ظايعتع هةققعدة ظذنعث مذنداق بةندعلعرعمعزدعن بعز تاللعغان آعشعلةرضة معراس قعلعص بةردذق

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةد ظةلةيهع : دئض ذالر مذهةمم دذر  ظ االمنعث ظىممعتع أزع  . سس ذالرغا ظ اال ظ اهللا تاظ
ةردع     ص ب راس قعلع ابنع مع ة آعت ان هةمم ل قعلغ عرةت    . نازع انالر مةغص ذم قعلعنغ ة زذل ذالردعن ظأزعلعرعض ظ

دعرعغانالر        . ظوتتذرا هال يول تذتقانالردعن ظاسان هئساب ظئلعنعدذ          . قعلعنعدذ ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظال
  . جةننةتكة آعرعدذهئساب ظئلعنماستعن 

داق      ع مذن ر آىن ذم بع االمنعث مةل ةيغةمبةر ظةلةيهسس تعن ص ع ظابباس ةبرانع ظعبن عم ت ظةبذقاس
  . »ظىممعتعمدعن حوث ضذناه قعلغانالرغا مةن شاصاظةت قعلعمةن«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان

ظالدعرعغذحع جةننةتكة   ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا   : ما مذنداق دةيدذ ظةنهذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ  
. ظوتتذرا هال يول تذتقذحع جةننةتكة اهللا تاظاالنعث مةرهةمعتع بعلةن آعرعدذ    . هئساب ظئلعنماستعن آعرعدذ  

ةهلع    ةظراف ظ ذحع ؤة ظ ذم قعلغ ة زذل تعدة   (ظأزعض ما ظىس عدعكع توس ةن دوزاخ ظارعس ةت بعل ةنع جةنن ي
  . ظعتع بعلةن آعرعدذجةننةتكة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث شاصا) قالغانالر

ذ   ذم قعلغذحع، ب ةت قعلعشحة ظأزعضة زذل دعن بعر قانحة آعشعنعث رعؤاي شذنداقال سةلةص ظألعمالعرع
ق   لعرعغا قعثغعرلع ذص، ظعش دعن بول ث ظعحع قا تالالنغانالرنع لعق قعلعش ذرظانغا ؤارعس ةتتعن ق ظىمم
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ادا       ظارعلعشعص قالغان، دعندا حةآلةنضةن بةزع ظعشالرنع قعلعص سالغان،         شةرعظةت ظةهكاملعرعنع تولذق ظ
  . قعلعشتا آةمحعلعك ظأتكىزضةن ظادةملةردعن ظعبارةتتذر

عحة انالر   : ظئيتعلعش قا تالالنغ لعق قعلعش ذرظانغا ؤارعس ةت، ق ذ ظىمم ذحع؛ ب ذم قعلغ ة زذل ظأزعض
  . توغرعسع، ظأزعضة زذلذم قعلغذحع آعشع بذ ظىممةتتعنمذ بار. ظةمةستذر، دئضةن قاراشمذ بار

  العمالرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا ظ
ةزعلعتع  . ظعنسانالر ظعحعدعن بذ نئمةتكة بذ مةرهةمةتكة ظةث هةقلعق آعشعلةر ظالعمالردذر          ظذالرنعث ص

ةن  داق سىصةتلةنض تة مذن ةت   . هةدعس ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عرنعث مذن ع آةس ةيس ظعبن ةد ق ام ظةهم ظعم
ان عقت : قعلغ ادةم دةمةش ر ظ ذش بع دعن ناتون دع مةدعنع ا آةل ذنعث يئنعغ ذ ظةنه ذدةردا رةزعيةلاله . عكع ظةب

ذنعثغا ذدةردا ظ دع   : ظةب دعث؟ دئ ةن آةل ة ظعش بعل ة نئم ذ يةرض ذ. قئرعندعشعم ب ةيغةمبةر  : ظ ئنعث ص ةن س م
دعم      انلعقعثنع ظاثلع ةت قعلغ نع رعؤاي ر هةدعس االمدعن بع اثالش     . ظةلةيهعسس ةندعن ظ نع س ذ هةدعس ةن ش م

اق، دئدع   : ظذ . سةن تعجارةت ظىحىن آةلدعثمذ؟ دئدع         : ةرداظةبذد. ظىحىن آةلدعم، دئدع   ذدةردا . ي بعرةر  : ظةب
سةن صةقةت مذشذ بعر هةدعسنع ظاثالشنع تةلةص    : ظةبذدةردا. ياق، دئدع: ظذ. هاجةت ظىحىن آةلدعثمذ؟ دئدع   

  . هةظة، دئدع: ظذ. قعلعص مةدعنعدعن بذ يةرضة آةلدعثمذ؟ دئدع
ذ ذ ظةنه ذدةردا رةزعيةلاله ان م: ظةب ةنلعكعنع ظاثلعغ داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص

دع  دعم دئ ا           «: ظع ةتنعث يولعغ عنع جةنن ذ آعش اال ظ ا اهللا تاظ ة حعقس ص سةصةرض ةص قعلع م تةل ع ظعلع آعمك
دذ دىرىص         ماثغذزع ةت بعل ق ؤة هأرم ىن رازعلع ذحع ظىح ةص قعلغ م تةل ةن ظعلع تعلةر هةقعقةت ، صةرعش

دذ اتلعرعنع يايع عرةت  ظاس. قان ة مةغص ا ظةلؤةتت ذ ظالعمغ ةتتا بئلعقالرم انلعقالر ه دعكع ج مانالردعكع ؤة زئمعن
ظالعمنعث ظعبادةت قعلغذحعدعن ظارتذقحعلعقع ظاينعث باشقا يذلتذزالردعن ظارتذق بولغعنعغا        . تةلةص قعلعدذ 

ةدةر نذرلذق بولغعنعدةك، ظالعمم         . (ظوخشاش بولعدذ   ةنع ظاينعث باشقا يذلتذزالردعن شذ ق ذ ظعنسانالرنعث  ي
ابلعنعدذ   ادةم هئس ان ظ ذقعرع بولغ ةدةر ي ذ ق ع ش دعغان دةرعجعس ةن يورعتع ذرع بعل م ن ع ظعلع ). دعللعرعن

عدذر ةيغةمبةرلةرنعث ؤارعس ةن ص العمالر هةقعقةت دذرغان  . ظ راس قال ىش مع اآع آىم ذن ي ةيغةمبةرلةر ظالت ص
دذرغان   راس قال ع مع ةلكع ظعلعمن ةس، ب ا ظ . ظةم م ظالس ع ظعلع ان  آعمك ذق ظالغ عنع تول أز نئسعؤعس ذ ظ

  .بذ هةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان. »بولعدذ
 * * * * * * *  

 àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè= äz ô‰ tƒ tβöθ ¯= ut ä† $ pκÏù ôÏΒ u‘ Íρ$ y™r& ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσä9 ÷σä9 uρ ( öΝ åκÞ$t7 Ï9 uρ $ pκÏù ÖƒÍ xm ∩⊂⊂∪ 

(#θä9$s% uρ ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβu“ ut ù: $# ( χ Î) $uΖ −/ u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3x© ∩⊂⊆∪ ü“ Ï% ©!$# $sΨ ¯= xm r& u‘#yŠ 

Ïπ tΒ$s) ßϑ ø9$# ÏΒ Ï&Í# ôÒ sù Ÿω $ uΖ¡ yϑ tƒ $ pκ Ïù Ò=|Á tΡ Ÿωuρ $ uΖ ¡yϑ tƒ $pκ Ïù Ò>θäó ä9 ∩⊂∈∪  
دذ  ة آعرع دعغان جةننةتلةرض ة تذرع ذالر هةمعش ذال. ظ ةرنع، ظ ذن بعلةيزىآل ةردة ظالت ر جةننةتل
جعمع هةمدذسانا بعزدعن «: ظذالر ظئيتتع. 33مةرؤايعتالرنع تاقايدذ، ظذالرنعث آعيعمع يعصةآتعن بولعدذ

ةم  تذر -غ ا مةنسذص ةن اهللا غ ذنع آةتكىزىؤةتك ايعتع !  قايغ ةن ناه ارعمعز هةقعقةت ث صةرؤةردعض بعزنع
اهللا مةرهةمعتعدعن بعزنع جةننةتتة  .34ا آأص ساؤاب بةرضىحعدذرمةغصعرةت قعلغذحعدذر، ظاز ياخشعلعقق

  .35»جةننةتتة بعز هةرضعز جاصا تارتمايمعز، هةرضعز حارحعمايمعز. تذرغذزدع
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اب               ان آعت ل قعلعنغ عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض دعن ظالةمل دعلعرع ظعحع اال بةن ـ اهللا تاظ
راس ق ذرظاننع مع ةر    انعلعص بئرعشكة تاللعغ ق ايع جةننةتل دعكع ج ةت آىنع ذ آعشعلةرنعث قعيام ة ش  ظةن

دعغان   ذالر قعيامةت آىنع غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث دةرضاهعغا آةلضةندة مةثضذ تذرع ةنع ظ ظعكةنلعكعنع ي
ةتالرنع . جةننةتلةرضة آعرعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ      ةرنع، مةرؤاي ذن بعلةيزىآل ةردة ظالت ذالر جةننةتل ظ

  . تاقايدذ
ظعمام مذسلعمدا ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع    

، ظذالرنعث    يئتعدذ ةيذملعرع تاهارةت سىيع يةتكةن يةرضعح    ومأمعننعث تاقعغان زعننةت ب   «. دذنرعؤايةت قعلع 
دذ   ةآتعن بولع ع يعص دعغان آعيعم ةردة آعيع اد » جةننةتل ة دذني ذثا ظةرلةرض يعش  ش يعم آع ةآتعن آع ا يعص

  . اهللا تاظاال ظذنع ظذالرغا ظاخعرةتتة آعيعشنع هاالل قعلعص بةردع. حةآلةنضةن
دذ   ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذخارع ص ام ب ادا «: ظعم م دذني آع

  . »يعصةآتعن آعيعم آعيسة، ظذنع ظاخعرةتتة آعيةلمةيدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  دذ االمص داق دةي ة مذن ة  «: يةن دذر، ظاخعرةتت عرالر ظىحىن ادا آاص ةك دذني يعص
  . »ظىحىندذر) يةنع مأمعنلةر(سعلةر 
رىؤةتكةن ظالالغا مةنسذصتذسانا بعزدعن غةم قايغذنع آةتكىزجعمع هةمدذ«: ظذالر ظئيتتع« يةنع 

ةزة  ذص ؤة ه ز قورق ةتكىزىص، بع علةرنع آ ذنح ؤة ظةندعش ع قورق ةص آاهللا بعزدعك ا ؤة ئر ظةيل ان دذني لعؤاتق
  .بعزنع راهةتكة حعقاردعقايغذلعرعدعن ـ ظاخعرةتنعث غةم 

دذ     داق دةي قعالر مذن ذما ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذناهلعرعنع  : ظعبن ذن ض ذالرنعث نذرغ اهللا ظ
  . دذعظاز ياخشعلعقلعرعغا آأص ساؤاب ظاتا قعل. دذعمةغصعرةت قعل
نع جةننةتتة تذرغذزدعاهللا مةرهةمعتعدعن بعزاهللا بعزضة جةننةتتعكع بذ دةرعجعنع، :  ظذالر ظئيتتع

أز مةرهةمعتع        ةردع        ،بذ ظالعي ظورذننع ظ دا بعزنعث    .  ياخشعلعقع ؤة رةهمعتع يىزعسعدعن ب ظذنداق بولمعغان
  .رذنغا ظئرعشتىرةلمةيتتعمةللعرعمعز بعزنع بذنداق ظئسعل ظوياخشع ظة

ةيغ     ة ص ذ هةقت ذخارع ب ام ب دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن : ةمبةر ظةلةيهعسس
دذ      « ئلعص آعرةلمةي ة ظ عز جةننةتك ذنع هةرض ةلع ظ ث ظةم علةردعن بعرعثالرنع اهابعالر» س ث  : س ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ! ص دذ، «: سةنمذ شذنداقمذ؟ دةص سورعغاندا، ص ئلعص آعرةلمةي مئنعمذ ظ
  . دةص جاؤاب بةرضةن » تاظاال ظأز رةهمعتع ؤة صةزعلع ظعحعضة ظئلعصال جةننةتكة آعرضىزعدذمئنع صةقةت اهللا
جةننةتتة بعز هةرضعز جاصا تارتمايمعز، هةرضعز حارحعمايمعز      ةنع ظذالرغا جعسمانع ؤة روهي  ي

دا ظةمةل ـ ظعباد      . جةهةتتعن هةرضعز هارغعنلعق يةتمةيدذ  ةتكة بئرعلضةن   حىنكع، ظذالر دذنيادعكع حاغلعرع
ظذالر  . جةننةتكة آعرعش بعلةن تةث ظذالرنعث ظىستعدعكع شةرعظةت تةآلعصلعرع ظةمةلدعن قالدذرذلعدذ  . ظعدع

  . مةثضىلىك ؤة داظعملعق راهةتكة حعقعدذ
ةن  داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ةردة «: اهللا تاظ ةنكع آىنل دا (ظأتك ادعكع حاغلعرع ةنع دذني ياخشع ) ي

 . ))1»يةثالر، ظعحعثالر دئيعلعدذخورام ـ قثالر ظىحىن خذشال ظةمةللةرنع قعلغانلع
 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت24سىرة هاققة ) 1(
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AÅÁ ¯Ρ ∩⊂∠∪  
جانلعرع ) ظارام تئصعص قالماسلعقع ظىحىن(ىص آاصعرالر دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذ، ظذالرنعث ظأل

ظئلعنمايدذ، ظذالردعن ظازابمذ يئنعكلعتعلمةيدذ، آذفرعدا هةددعدعن ظاشقان هةر ظعنساننع ظةنة شذنداق 
ا (بعزنع حعقعرعؤةتسةث ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر دوزاختا  .36 جازااليمعز قعلغان ) دذنيادعكع ؤاقعتت

قا ظ ةللعرعمعزدعن باش اقظةم ةرنع قعلس دذ» ةمةلل الؤذرذص توؤالي دذ. (دةص ي ة «) اهللا ظئيتع سعلةرض
ص، ؤةز  ذزذن قعلع أمرىثالرنع ظ ادةم ؤةز -ظ دعغان ظ عهةت ظالع ت - نةس ذدةك ؤاقع عهةت ظااللعغ  نةس

آةلدعغذ، ظةمدع ظازابنع تئتعثالر، زالعمالرغا ) يةنع صةيغةمبةر(بةرمعدعممذ؟ سعلةرضة ظاضاهالندذرغذحع 
  .37»اق ياردةم بةرضىحع يوقهئحقاند

  آاصعرالرغا بئرعلضةن جازا ؤة ظذالرنعث جةهةننةمدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا
ال        ذنعثغا ظذالص يعن، ظ دعن آئ ان قعلغان ةهؤالعنع باي علةرنعث ظ ةختلعك آعش ةك اهللا ب ىك ؤة يىآس بىي

ةهؤال     دذ     عبةتبةخت آعشعلةرنعث ظ ان قعلعشقا باشالص مذنداق دةي عرال : نع باي ر دوزاخ ظازابعغا دذحار آاص
دذ ) ظارام تئصعص قالماسلعقع ظىحىن (بولعدذ، ظذالرنعث ظألىص  ة       . جانلعرع ظئلعنماي اهللا تاظاال بذ هةقت

  . ))1يدذ ؤة ظوبدان ياشعمايدذةدوزاختا ظذ ظألم: مذنداق دةيدذ
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ا «: ظعم دوزاخق

  . »آعرضةن ظةهلع دوزاخالر دوزاختا ظألمةيدذ ؤة ظوبدان ياشعمايدذ
دذ        ةنع   : غالب ؤة بىيىك اهللا يةنة مذنداق دةي ا مذظةآكةل صةرعشتعضة   ) (آذففارالر (ظذالر ي ): دوزاخق

ك « ع مالع ذن   !ظ أآىم قعلس ألىم ه ة ظ ارعث بعزض دذ»  صةرؤةردعض ك.دةص توؤالي علةرظازابقا «:  مالع س
دذ» ةرقالعسعل ذالر  ))2دةي ئكعن ظ دذ، ل عمعز دةص ظويالي ارام تاص ذرذص، ظألسةك ظ دا ت ة شذ ظةهؤال ذالر ظةن  ظ

  . ظىحىن ظألىؤئلعشقا هةرضعز يول يوقتذر
 ازاب ذالردعن ظ دذ ظ انلعرع ظئلعنماي ىن ج لعقع ظىح عص قالماس ارام تئص ألىص ظ ذالرنعث ظ ظ

دذ       يئنعكتعلمةيدذ ةنع آذففارالر هةقعقةتةن دوزاخ ظازابعدا        :  اهللا بذ هةقتة يةنة مذنداق دةي ضذناهكارالر ي
ذحعالردذر  ى قالغ ازاب  . مةثض ذالردعن ظ ذ(ظ ا  ) بعردةمم ذالر دوزاخت داق  (يئنعكلعتعلمةيدذ،ظ ةر قان ه

علعقتعن عزلةردذر) ياخش ذالرغا    )3( ظىمعدس ا ظ لةص قالس ع صةس ةمنعث ظوت ع(جةهةنن ذ ) ظوتن تئخعم
   .)5(»سعلةرضة صةقةت ظازابنعال زعيادة قعلعمعز! تئتعثالر«):  ظئيتعمعزآعظذالرغا)4( )يالقذنجعتعمعز 

                                                 
  . . ـ ظايةت7سىرة تاها ) 1(

  . ـ ظايةت77 سىرة زذخرذف )2(
 . ـ ظايةتلةر75ــــ 74رذف  سىرة زذخ)3(
  .ـ ظايةت 97 سىرة ظعسرا )4(
  . ـ ظايةت30 سىرة نةبة )5(
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آذفعردا هةددعدعن ظاشقان هةر ظعنساننع ظةنة شذنداق جازااليمعز يةنع مانا بذ صةرؤةردعضارعغا 
  . آاصعر بولغان ؤة هةقنع ظعنكار قعلغان هةر بعر ظعنسانغا بئرعلضةن جازادذر

اؤ   ىتىن ظ ا ص ذالر دوزاخت نعص   ظ ا زارلع ىك اهللا غ ب ؤة بىي ةن غالع ارعمعز: ازلعرع بعل ع ! صةرؤةردعض بعزن
ا (ؤةتسةث عحعقعر ادعكع ؤاقعتت اق،  ) دذني ةرنع قعلس قا ظةمةلل ةللعرعمعزدعن باش ان ظةم الؤذرذص قعلغ  دةص ي

دذ ا     .توؤالي ىن دذنياغ ةرنع قعلعش ظىح قا ظةمةلل ةردعن باش ذرذنقع ظةمةلل ذالر ب ةنع ظ نع  ي نع يئلع ص  قايتعش
ورايدذ ذم   . س ذالرنعث حوق ذ، ظ ذرغان تةقدعردعم ذرتعغا قايت ا ي ذالرنع دذني ةر ظ ار ظةض ىك صةرؤةردعض بىي

توسذلغان ظعشالرنع يةنة قعلعدعغانلعقعنع، ظذالرنعث باشقا ظةمةللةرنع قعلساق، دئضةن سأزلعرعدة حوقذم          
  . وظالغا جاؤاب بةرمةيدذشذثا ظذالرنعث س. يالغانحعالر ظعكةنلعكلعرعنع ظةلؤةتتة ظوبدان بعلعدذ

دذ            دذنياغا قايتعشقا يول    : اهللا تاظاال ظذالرنعث ظئيتقان سأزلعرع هةققعدة خةؤةر بئرعص مذنداق دةي
دا      كة حاقعرعلغان ر دةص بعلعش ع بع علةر اهللا ن دذرآع، س ذنعث ظىحىن ذ ش دذ؟ ب ذنع(بارمع ار ) ب ظعنك

ارلعق بذتالرغا حوقذنذشقا حاقعرعلساثالر     يةنع الت،   ( شئرعك آةلتىرىلسة     غا قعلدعثالر،ظةضةر اهللا  ) ظذززا قات
علةر،   تعق قعلعس ذنع تةس علةر  (ظ راص قعلعس ع ظعتع ذالرنعث ظعالهلعقعن ةنع ظ علةرنعث  )1()ي ةنع اهللا س  ي

دذ ةلعؤعثالرغا ظذنعماي دعكع ت ايتعش هةققع ا ق الرنع . دذنياغ قان ظعش علةرنع توس علةر اهللا س ع، س حىنك
ثالر علةر . قعالتتع ةر س ة      ظةض الرنع يةن ةن ظعش ذم حةآلةنض علةر حوق ذ، س ذرذلغان تةقدعردعم ا قايت  دذنياغ

  . قعلعسعلةر بذنع اهللا ظوبدان بعلعدذ
دذ   دعغان : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ذزذن قعلعص، ؤةز ـ نةسعهةت ظالع أمرىثالرنع ظ ة ظ سعلةرض

عهةت ظاالل  ادةم ؤةز ـ نةس اه عظ ة ظاض ذ؟ سعلةرض ذدةك ؤاقعت بةرمعدعم ةيغةمبةر(الندذرغذحع غ ةنع ص ) ي
آةلدعغذ؟ يةنع دذنيادا ظذزذن ظأمذر ياشعمعدعثالرمذ؟ ظةضةر سعلةر هةق بعلةن مةنصةظةت ظالعدعغان ظادةم 

  . بولغان بولساثالر، سعلةر دذنيادا ياشعغان مذددةتتة ظذنعثدعن حوقذم مةنصةظةت ظالغان بوالتتعثالر
ذهىرةيرة رةزعيةلاله   ةد، ظةب ام ظةهم داق   ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه

ة            «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   اهللا تاظاال ظأمرعنع ظذزذن قعلغان بةندعضة هةقعقةتةن ضذناهلعرعدعن تةؤب
ةردع ةت ب قا صذرس عدع . قعلعش ىحة ياش قا آعرض ةتمعش ياش اآع ي اتمعش ي ذ ظ اآع ظ ذنعثغا . ت اال ظ اهللا تاظ
ةرد  ةت ب ةن صذرس ذنداق     .»عهةقعقةت ذدعن مذش ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله نع ظةب ذ هةدعس ذ ب ام بذخارعم  ظعم

دذ   داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان؛ ص ةت قعلغ ب«: رعؤاي أمرعنع  ،غال ذنعث ظ انغا ظ ىك اهللا ظعنس  بىي
ةردع     ةت ب ذدةك صذرس ة قعلغ ذناهلعرعنع تةؤب ص، ض ذزذن قعلع ىحة    . ظ قا آعرض ةتمعش ياش اتمعش ي ذ ظ اآع ظ  ت

  . »هايات آةحىردع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع              ظعبنع جةرعر ظةبذهذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

اهللا تاظاال آعمضة ظاتمعش ياشقا آعرضىحة ظذزذن ظأمىر بةرسة، ظذنعثغا هةقعقةتةن ظذزذن        «: رعؤايةت قعلعدذ 
بذ هةدعسنع  » ىحىن يئتةرلعك صذرسةت بةرضةن بولعدذ    ظأمىر آأرضةن مذددةتتة ضذناهلعرعدعن تةؤبة قعلعش ظ      

  .ظعمام ظةهمةد ؤة نةساظعمذ رعؤايةت قعلغان
ةنع  ة قعلعشقا   70 تعن 60ي ذناهلعرعدعن تةؤب ة ض أمىر اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعض ان ظ قعحة بولغ  ياش

ىن، مذه     انلعقع ظىح أمىر بولغ عتعدعغان ظ ةرنع تىض ذالردعكع ظعللةتل ةن ؤة ظ ةت بةرض ةد صذرس ةمم
  .  ياش ظةتراصعدا بولعدذ70، 60ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعنعث آأص ساندعكعلةرنعث ظأمرع تةخمعنةن 

                                                 
  .  ـ ظايةت12 سىرة غافعر )1(
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ةنلعكع    داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ة ظةب ذ هةقت ب
از بعر    .ولعدذ ياشقعحة ظارعلعقتا ب70 ياشتعن 60ظىممعتعمنعث ظأمىرلعرع   «. دذنعرعؤايةت قعلع   ظذالرنعث ظ

  . »زذن ظأمىر آأرعدذذقعسمع بذ ياشتعنمذ ظ
سعلةرضة ظاضاهالندذرغذحع يةنع صةيغةمبةر آةلدعغذ؟ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، ظعكرعمة 

ةتنع       ذ ظاي ارلعقالر ب ة قات ع ظذيةين ذفيان ظعبن ةتادة ؤة س ذ، ق ذ ظةنه اقعر رةزعيةلاله ةر ب ة «ظةبذجةص سعلةرض
  . دةص تةصسعر قعلعدذ» رعلعقتعن ظعبارةت ظاضاهالندذرغذحع يةتتعغذقئ

ةتنع  ذ ظاي لةم ظ ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ذددع ؤة ظاب ةيغةمبعرع «: س ث ص ة اهللا نع سعلةرض
  . دةص تةصسعر قعلغان» مذهةممةد ظةلةيهعسساالم آةلدعغذ

ان     ةتنع ظوقعغ دعكع ظاي د تأؤةن ع زةي ذ ظعبن ةد  (ب ةنع مذهةمم االمي عرعكع )ظةلةيهعسس  ظعلض
اهالندذرغذحعدذر   ر ظاض ان بع عدعن بولغ اهالندذرغذحعالرنعث جىملعس ان ))1ظاض دعن قعلغ ةيبان قةتادع اهللا :  ش

ةل قعلعش      ذالرغا ياخشع ظةم ةن ظ ةنلعكع بعل ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتك ةنلعكع ؤة ص أمىر بةرض ذزذن ظ ذالرغا ظ ظ
تعؤات    اآعت آأرس ىن ص ةنلعكع ظىح عتع بةرض دنعث    صذرس ع زةي النغاندا، ظعبن ة ظاساس ةن رعؤايةتك عدذ، دئض

دذر  عرع توغرع ذدع    . تةصس ان؛ س وغرا دةص قارعغ ذنع ت ذ ب ع جةرعرم عرعنعث  ظعبن دنعث تةصس ع زةي ؤة ظعبن
دذ    توغ قا بولع ذ آأرعؤئلعش دعكع ظايةتتعنم ع تأؤةن ذالر  . رعلعقعن ذففارالر (ظ ةنع آ ةل  ) (ي ا مذظةآك دوزاخق

ألىم هأآىم قعلسىن       صةرؤةردعضارعث   ! ظع مالعك «) : صةرعشتعضة سعلةر  «: مالعك . دةص توؤاليدذ  » بعزضة ظ
ئكعن سعلةرنعث      ) دعن(بعز سعلةرضة هةقعقةتةن هةق     . دةيدذ» ظازابتا حوقذم قالعسعلةر   نع آةلتذردذق ؤة ل

حعلعكعثالر  ةق آأص ن(ه ىحعلةردذر) دع ان آأرض ع يام ةق  ) )2ن ة ه ز سعلةرض ةنع بع ن(ي ع ) دع ن
ةيغةمبةرل ان قعلدذقص ارقعلعق باي ذنعثغا قارشعلعق . ةرنعث تعللعرع ظ سعلةر ظذنعثدعن باش تارتتعثالر،ظ
  . قعلدعثالر

دذ    داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذرذص  : ب ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم ادةمنع (ص ئح ظ ازالعغعنعمعز ) ه ج
وق ا مذظةآ  ((3ي ادةم تاشالنغان حاغدا، دوزاخق وص ظ ةر قاحان بعر ت ا ه ذالردعندوزاخق : كةل صةرعشتعلةر ظ

ة ظاضاهالندذرغذحع « ةيغةمبةر آةلمعضةنمعدع؟(سعلةرض ةنع ص ذالر. دةص سورايدذ» ي ظذنداق ظةمةس، «: ظ
هئح ظادةمضة  (اهللا : هةمدة بعز  . ظعنكار قعلدذق  ) ظذنع (بعزضة هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن، بعز      

  .)4( دةيدذ»ر صةقةت حوثقذر ظازغذنلعقتا، دئدذق يوق، سعلةغعنعبعرةر نةرسة نازعل قعل) ؤةهعيدعن
 وق اردةم بةرضىحع ي ةنع سعلةر دذنيادعكع       ظةمدع ظازابنع تئتثعالر، زالعمالرغا هئح قانداق ي  ي

ازابعنع       ث ظ ىن دوزاخنع ع ظىح عثالرنعث جازاس ان قعلمعش علعق قعلغ ة قارش ثالردا صةيغةمبةرلةرض حئغع
علةر تارت   ة س ىن سعلةرض ثالر، بىض ذ           عتئتع ةتتعن، بوين ازاب ـ ظوقذب ان ظ اق ؤة  ؤاتق ئلعنغان تاق ثالرغا س

  .زةنجعرلةردعن قذتقذزذشقا هئح ياردةم بةرضىحع يوقتذر
* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت56سىرة نةجعم ) 1(
  . ـ ظايةتلةر78 ــــ 77سىرة زذخرذف ) 2(
  . ــ ـ ظايةت15سىرة ظعسرا ) 3(
  . ـ ـ ظايةتلةر9 ــــ 8سىرة مىلك ) 4(
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ىحعدذر  ةيبنع بعلض دعكع غ مانالردعكع ؤة زئمعن ةن ظاس ةن دعلال. اهللا هةقعقةت ع اهللا هةقعقةت ردعك
اهللا سعلةرنع زئمعندا ظورذنباسارالر قعلدع، آعمكع آاصعر بولعدعكةن، ظذنعث . 38 سعرالرنع بعلضىحعدذر

آذفرعنعث زعيعنع ظأزعضة بولعدذ، آاصعرالرنعث آذفرع صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا صةقةت غةزةصنعال زعيادة 
، آاصعرالرنعث آذفرع ) تئخعمذ يعراقالشتذرعدذيةنع ظذالرنعث آذفرع ظذالرنع اهللا نعث رةهمعتعدعن(قعلعدذ 

  .39ظذالرغا صةقةت هاالآةتنعال زعيادة قعلعدذ
ة اهللا تاظاال ظأزعنعث ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيب نةرسعلةرنع دعلالردعكع يوشذرذن         بذ ظايةتت

دذ      ةؤةر قعلع دعغانلعقعنع خ عيةتلعكلةرنع بعلع ةردعكع مةخص عرالرنع، قةلبل ر   اهللا آ. س ةر بع عدة ه ةلضىس
  . ظادةمضة ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ

 اهللا سعلةرنع زئمعندا ظورذن باسارالردعن قعلدع       ة؛ ةؤم ظأزعدعن ظعلضعرعكع قةؤملةرض  يةنع بعر ق
دذ    ار بولع ورذن باس ة ظ عرعكع ظىممةتلةرض دعن ظعلض ةت ظأزع ر ظىمم دذ  . بع داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت : ب

ةرنع زئمعننعث ظورذن باسارلعرع قعلغانالر آعم؟ سعل)1( .  
دذ   ع ظأزعضة بولع ذفرعنعث زعيعن ذنعث آ عر بولعدعكةن، ظ ذؤالع.آعمكع آاص ذنعث ظ ةنع ظ قعالرغا  ي  باش

دذ،ظةمةس ةقةت ظأزعضعال يانع ذ.  ص عرالرنعث آ ادة  فآاص نعال زعي ةقةت غةزةص اهعدا ص ارعنعث دةرض رع صةرؤةردعض
دذ ذالر . قعلع ةنع ظ لعنعدذ    ي اتتعق غةزةص ذالرغا ق اال ظ ئرع اهللا تاظ نع داؤام قعلغانس ذفرعلعق قعلعش ذالر .  آ ظ

العلعرعنع قعيامةت آىنع زعيانغا ظذحرعتعدذ         أزلعرعنع ؤة خوتذن ـ ب ةر  . آذفرعدا داؤام قعلغانسئرع ظ مأمعنل
ذنعث ظةآعسعحة بولعدذ    أمرع ظذزذن بولغانسئرع    . بولسا تامامةن ظ ؤة قعلغان ظةمةلع  ظذالردعن بعرعنعث ظ

ادة بولعدذ      ،ياخشع بولغانسئرع، جةننةتتعكع دةرعجعسع ؤة ظورنع يذقعرع            ،ظذنع ياراتقذحعسع  .  ظةجرع زعي
  .ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا ياخشع آأرعدذ

* * * * * * *  
 ö≅ è% ÷Λ ä÷ƒ u u‘ r& ãΝä. u !% x. uà° tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ÏΤρâ‘ r& #sŒ$tΒ (#θà) n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ôΘr& öΝçλ m; Ô8ö Å° 

’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ôΘr& öΝ ßγ≈ sΨ ÷ s?# u $Y7≈ tG Ï. ôΜ ßγsù 4’ n?tã ;M uΖ Éi t/ çµ÷Ζ ÏiΒ 4 ö≅ t/ βÎ) ß‰Ïè tƒ šχθßϑÏ=≈ ©à9 $# Ν åκÝÕ ÷èt/ $ ³Ò÷è t/ ωÎ) 

# ·‘ρá äî ∩⊆⊃∪ * ¨βÎ) ©! $# à7 Å¡ôϑ ãƒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ β r& Ÿωρâ“ s? 4  È⌡ s9 uρ !$ tG s9#y— ÷βÎ) $yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ôÏΒ 7‰ tnr& .ÏiΒ 

ÿÏν Ï‰ ÷èt/ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠ Ï= xm # Y‘θà xî ∩⊆⊇∪  
ذتلعرعثالر «ظئيتقعنكع،  ذؤاتقان ب ةن (ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ سعلةر اهللا نع قويذص حوقذن ة بعل نئم

دع؟  ق بول قا اليع ذالر ) حوقذنذش ا ظ اراتتع؟ ي ةرنع ي دعن نئمعل ذالر زئمعن ع، ظ تعص بئرعثالرآ ا ظئي ماث
لذص، ظذالر شذ آعتابتعكع ظاسمانالرنع اهللا بعلةن بعرلعكتة ياراتتعمذ؟ يا ظذالرغا بعز بعر آعتاب بةرضةن بو

                                                 
 . ـ ظايةت62سىرة نةملة ) 1(
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 بعرعضة صةقةت يالغاننعال -هةرضعز ظذنداق ظةمةس، زالعمالر بعر » روشةن دةلعللةرضة ظاساسلعنامدذ؟
حىشىص ) قذدرعتع ؤة ضىزةل هئكمعتع بعلةن(هةقعقةتةن ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع اهللا . 40قعلعشعدذؤةدة 

اهللا . آةتسة، ظذالرنع هئح ظةهةدع توختعتعص تذرالمايدذظةضةر ظذالر حىشىص . آئتعشتعن توختعتعص تذرعدذ
، )يةنع آذففارالر ظازابقا تئضعشلعك بولسعمذ، ظذالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ(هةقعقةتةن هةلعمدذر 

  .41ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر
ةتنع بذراش  اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنعث آاتتعلعقعغا دعقق،بذتالرنعث ظاجعز ظعكةنلعكعضة

  توغرعسعدا
دذ    كة بذيرذي داق دئيعش رعكالرغا مذن االمنع مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ع، :  اهللا تاظ ظئيتقعنك

ذتلعرعثالر « ذؤاتقان ب ةن حوقذنذشقا اليعق (ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ سعلةر اهللا نع قويذص حوقذن ة بعل نئم
ةن ماثا ظئيتعص بئرعثالرآع، ظذالر زئمعندعن نئمعلةر ) بولدع؟ نع ياراتتع؟ يا ظذالر ظاسمانالرنع اهللا بعل

ذ؟ ة ياراتتعم وق بعرلعكت اراتقعنع ي ذالر ظذنعثدعن هئح نةرسعنع ي ة  .  ظ ذالر قعلحعلعك نةرسعضعمذ ظعض ظ
  . ظةمةس
؟يا ظذالرغا بعز بعر آعتاب بةرضةن بولذص، ظذالر شذ آعتابتعكع روشةن دةلعللةرضة ظاساسلعنامدذ 

ا بعر آعتاب نازعل قعلغان بولذص، ظذالر شذ آعتاب بويعحة شئرعك ؤة آذفرعدعن سأز         يةنع ياآع بعز ظذالرغ   
ةقةت يالغاننعال ؤةدة قعلعشعدذ . ظاحامدذ؟ ظعش هةرضعز ظذنداق ظةمةس  ر ـ بعرعضة ص الر بع ةنع  زالعم  ي

ذتلعرعغا حوقذنذش  ذص ب االنع قوي ذالر اهللا تاظ اؤايع ـ هةؤةسل      تظ ةقةت نةصسع خاهعشلعرعغا، ه ة ؤة ا ص عرعض
ا ظةضعشعدذ ذالر ظةضعشعؤاتقان نةرسة ساختا، باتعل ؤة يالغاندعن باشقا  . ظأزلعرعنعث قذرذق ظارزذلعرعغ ظ

  .نةرسة ظةمةس
ارا بعر ـ               أز ظ أز بذيرذقلعرع ؤة ظذالرنعث ظارزذسعدعكع اهللا ظورذنالشتذرغان ظ ة ظ اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ارقعلعق ظا  ارتعش آىحع ظ دعغان ت ع تارتع ذص   بعرعن ة مةؤجذت بول ر خعل قانذنيةتت سمانالر ؤة زئمعننعث بع
دذ      داق دةي ص مذن ةؤةر قعلع دعن خ ىك قذدرعتع ارةت بىي عدعن ظعب مانالرنع ؤة ا: تذرعش ةن ظاس ة هةقعقةت لل

ة غالب ؤة    حىشىص آئتعشتعن توختعتعص تذرعدذ ) قذدرعتع ؤة ضىزةل هئكمعتع بعلةن (زئمعننع   بذ هةقت
داق  ة مذن ىك اهللا يةن دذبىي ماننعث (:  دةي ماننع    )ظاس ة ظاس ىن، الل لعكع ظىح ىص آةتمةس ا حىش زئمعنغ

ةن       ع بعل ةنعث ظعزن ةقةت الل دذ، ص وختعتعص تذرع دا   (ت ان حاغ ةت بولغ ماننعث قعيام ع  ) ظاس ىص آئتعش حىش
نا ةن   )1( بذنعثدعن مذستةس ةمرع بعل أز ظ ع ظ ةق(اهللا نعث ظاسمان زئمعنن تذرغذزذشع اهللا نعث ) مذظةلل

ان   (ظاالمةتلعرعدعندذر، ظاندعن اهللا    )  قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان  آامالع( سعلةرنع  ) قةبرعلةردة آأمىلىص ياتق
  . ))2يةر ظاستعدعن حاقعرسا، دةرهال حعقعسعلةر

 ذالر ةر ظ ن  (ظةض ةن زئمع مان بعل ةنع ظاس وختعتعص )ي ةدع ت ئح ظةه ذالرنع ه ة، ظ ىص آةتس  حىش
دذ ذالرنع ظأزلعرعنعث هةرتذرالماي ةنع ظ قا    ي ن باش اال دع قا اهللا تاظ دة داؤاملعق قالدذرذش عكةت قانذنعيعتع

دذ  ادعر بواللماي ئحكعم ق دذر   . ه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص دذر، ناه ان هةلعم ذق اهللا مئهرعب ذنداق تذرذقل . ش
انلعقعنع آأرىص تذرسعمذ، ظذالرغا     أزعضة آاصعر بولغانلعقعنع، ظاسعي      يةنع اهللا بةندعلعرعنعث ظ    لعق قعلعؤاتق

دذ   مئ ذزذن قعلع أمرعنع ظ ذالرنعث ظ ص ظ انلعق قعلع دذ   . هرعب ةت بئرع ىن صذرس ة قعلعش ظىح نع . تةؤب جازاالش
دعراص آ  قا ظال ذنع جازاالش دذ، ظ دذآئحعكتذرع ةيعب . ةتمةي عملعرعنعث ظ ر قعس ذرعدذ ؤة بع لعرعنع يوش

                                                 
  . ـ ظايةت65سىرة هةج ) 1(
  . ـ ظايةت25سىرة رذم ) 2(
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دذر، .ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدذ   ا تئ (اهللا ناهايعتع هةلعم ذففارالر ظازابق ةنع آ ضعشلعك بولسعمذ، ي
  . ، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر)ظذالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ

* * * * * * *  
 (#θßϑ |¡ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝ Îκ È]≈yϑ ÷ƒ r&  È⌡s9 öΝ èδ u!% y` ÖƒÉ‹ tΡ ¨ äðθä3u‹ ©9 3“ y‰ ÷δ r& ôÏΒ “ y‰÷n Î) ÄΝ tΒW{$# ( $ £ϑ n= sù 

öΝ èδ u!% y` ÖƒÉ‹ tΡ $̈Β öΝ èδ yŠ#y— ωÎ) #·‘θà çΡ ∩⊆⊄∪ # Y‘$t6 õ3ÏFó™ $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# u õ3tΒ uρ ¬ Äh¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ït s† ã õ3yϑ ø9 $# à⋅ Äh¡¡9 $# 

ωÎ) Ï&Í# ÷δ r' Î/ 4 ö≅ yγ sù šχρã ÝàΖ tƒ ω Î) |M ¨Ψ ß™ tÏ9 ¨ρF{$# 4  n= sù y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ö7 s? (  s9uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# 

¸ξƒÈθøt rB ∩⊆⊂∪  
آةلسة، هةر قانداق ظىممةتكة قارعغاندا ظةث ) يةنع صةيغةمبةر( ظأزلعرعضة ظاضاهالندذرغذحع ظذالر

اهالندذرغذحع آةلضةن . هعدايةت تاصقذحع بولعدعغانلعقلعرع بعلةن قاتتعق قةسةم ظعحعشتع  ذالرغا ظاض ظ
دا  ةتتعن(حاغ راق بولذشتع) هعداي ذ يع داق بولذشع(. 42تئخعم دا ت) بذن ذالرنعث زئمعن ذق ظ ةآةببذرل

 - معكعرنعث ؤابالع صةقةت هعيلة -هعيلة . معكعر ظعشلةتكةنلعكلعرعدعندذر-قعلغانلعقلعرع ؤة هعيلة
اللةنعث (معكعر ظعشلةتكةن ظادةمنعث ظأزعضة بولعدذ، ظذالر صةقةت ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة قوللعنعلغان 

) مةخلذقاتالر ظىستعدة قولالنغان( اللةنعث يولعنعال آىتعدذ،) ظذالرنع هاالك قعلعش ؤة جازاالشتعن ظعبارةت
يةنع ظازابنعث (يولعدا هةرضعزمذ هئحقانداق ظأزضعرعشنع آأرمةيسةن، اللة يولعدا هةرضعز يأتكعلعشنعمذ 

  . 43آأرمةيسةن) ظازابقا تئضعشلعك بولغانالر ظىستعدعن باشقعالرنعث ظىستعضة يأتكعلعشعنع
 ظذالرغا ،ذرغذحعنعث آئلعشعنع ظىمعد قعلغانلعقعآاصعرالرنعث ظأزلعرعضة بعر ظاضاهالند

  ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن حاغدا ظذنع ظعنكار قعلغانلعقع توغرعسعدا
ةيغة        ظأزلعرعضة  مبةر ظةؤةتعلعشتعن ظعلضعرع،  اهللا تاظاال قذرةيش ظةهلع ؤة ظةرةبلةرنعث ظأزلعرعضة ص

ارلعق      آةلسة، هةر قانداق ظىممةت   ) يةنع صةيغةمبةر (ظاضاهالندذرغذحع   ةيغةمبةرلةر ظةؤةتعلضةن ب ةنع ص كة ي
دا ظ ة قارعغان دعغانلعقظىممةتلةرض قذحع بولع ةت تاص ةم ةث هعداي اتتعق قةس دا ق ث نامع ةن اهللا نع لعرع بعل

  .ظعحكةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ عم (: هةقت ل قعلعش ذرظان نازع ث ق زدعن  ) مئنع ةقةت بع علةرنعث، ص س

عرعكع  عال  ظعلض ع تاظعصعض اراالرغعال  (ظعكك ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه ذالرنعث    ) ي ان، ظ ل قعلعنغ اب نازع آعت
دذر  وق، دئمةسلعكعثالر ظىحىن ةؤعرعمعز ي ال خ دعن بعزنعث زادع ذغان آعتابلعرع ةر. ظوق اآع سعلةرنعث، ظةض  ي

قان          ةت تاص ذق هعداي ذالردعن ظارت ة ظ ز ظةلؤةتت ا، بع ان بولس ل قعلعنغ اب نازع ة آعت ذق، بعزض بوالتت
دذر  لعكعثالر ظىحىن ةت     . دئمةس ةت ؤة رةهم اآعت، هعداي ةن ص عدعن هةقعقةت ارعثالر تةرعص ة صةرؤةردعض سعلةرض

ادةم     م ظ عدعنمذ زالع ةن آعش ىز ظأرىض ذالردعن ي ان ؤة ظ ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي دع، اهللا نع ل بول نازع
  . ))1بارمذ؟
 ذالر ذففارلعرع(ظ ذرةيش آ ةنع ق ة«: هةمعشة) ي زدة بذرذنقعالرنعثكعدةك ظةض ةنع ظأتكةنكع (ر بع ي

» ظةلؤةتتة، اللةنعث ظعخالسمةن بةندعلعرع بوالتتذق    . بعر آعتاب بولسا ظعدع) ظىممةتلةرنعث آعتابلعرعدةك 
                                                 

 . ـ ظايةتلةر157 ــــ 156سىرة ظةنظام ) 1(
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دذ ذنع . دةي ذالر ظ ذرظاننع(ظ ةنع ق تع) ي ار قعلعش ذالر ظ. ظعنك اي ذظ اقعؤعتعنع(زاققا قالم ذفرعنعث ظ ) آ
  . ))1بعلعدذ

دذ اهللا تاظاال  يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظأزعضة نازعل (ظذالرغا ظاضاهالندذرغذحع : مذنداق دةي
 يةنع ظذالر تئخعمذ يعراق بولذشتع) هعدايةتتعن(آةلضةن حاغدا ) قعلعنغان بىيىك آعتاب قذرظاننع ظئلعص

ان قعلعص    ظاندعن اهللا تاظاال سة      . قذرظاننع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن آذفرعسعغا آذفرع قوشذلدع       ؤةبعنع باي
دذ داق دةي ع(:مذن داق بولذش ة ) بذن انلعقلعرع ؤة هعيل ذق قعلغ دا تةآةببذرل ذالرنعث زئمعن ر -ظ معكع

ة . ظعشلةتكةنلعكلعرعدعندذر ة -هعيل ةقةت هعيل الع ص ر ظعشلةتكةن ظادةمنعث - معكعرنعث ؤاب  معكع
  .عث ظأزلعرعضعال يانعدذ يةنع ظذنعث ؤابالع باشقعالرغا ظةمةس صةقةت ظذالرنظأزعضة بولعدذ

دذ  داق دةي ة مذن ىك اهللا يةن ب ؤة بىي ة قوللعنع: غال ان لظىممةتلةرض ث (غ ذالرنعث اهللا نع ةنع ظ ي
صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ؤة اهللا نعث ظةمعرـ صةرمانعغا خعالصلعق قعلغانلعقلعرع ظىحىن اهللا 

ارةت  دذ )نعث ظذالرنع هاالك قعلعش ؤة جازاالشتعن ظعب ولعنعال آىتع ذقاتالر ظىستعدة (اهللا نعث .  ي مةخل
داق هةقنع ظعنكار . يولعدا هةرضعزمذ هئحقانداق ظأزضعرعشنع آأرمةيسةن ) قولالنغان بةلكع بذ هةرقان

ذتقان يول ذحعغا ت دذرقعلغ عز يأتكعلع. ع دا هةرض ةناهللا يولع نع آأرمةيس االك   .ش ةؤمنع ه رةر ق اهللا بع
اقحع  ا(قعلم اآع ظازابلعم ظع   ) قحعي ازابنع دةص ذالرغا ظ دذ، ظ ذرغعلع بولماي ع ت ذنعثغا قارش ا، ظ بولس

ةنع ظذالرنع هئحكعم اهللا نعث ظازابعدعن قذتقذزالمايدذ ؤة       ))2قعلعدعغان اهللا دعن باشقا ظعضعمذ بولمايدذ         ي
  . ظذالرغا آئلعدعغان ظازابنع توسذص قااللمايدذ

* * * * * * *  
 óΟ s9 uρ r& (#ρã Å¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΨ u‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ Îγ Ï= ö6s% (# ûθçΡ% x. uρ £‰ x© r& öΝåκ ÷] ÏΒ Zο §θ è% 4 
$ tΒ uρ šχ% x. ª!$# … çν u“ Åf ÷èãŠÏ9 ÏΒ & ó x« ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. $VϑŠ Ï= tã # XƒÏ‰ s% ∩⊆⊆∪ 

öθ s9uρ ä‹½z# xσãƒ ª!$# }¨$̈Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θç7 |¡Ÿ2 $ tΒ x8 u s? 4’ n?tã $yδ Í ôγsß ÏΒ 7π−/ !# yŠ  Å6≈ s9uρ öΝèδ ã ½jz xσ ãƒ #’ n< Î) 5≅ y_ r& 

‘wΚ |¡–Β ( # sŒÎ* sù u !$ y_ öΝ ßγè= y_ r& χ Î* sù ©! $# tβ% x.  Ïν ÏŠ$t6 ÏèÎ/ #M ÅÁ t/ ∩⊆∈∪  
عرعكعلةر  ذالردعن ظعلض ص، ظ ةير قعلع دا س ذالر زئمعن ةر (ظ ان ظىممةتل االك بولغ ةنع ه ث  )ي نع

ذالر  ذ؟ ظ انلعقعنع آأرمعدعم داق بولغ ةر(ظاقعؤعتعنعث قان ةنكع ظىممةتل ةنع ظأتك ذ ) ي ذالردعن تئخعم ب
لة هةقعقةتةن ال. ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هئح نةرسة اللةنع ظعالجسعز قالدذرالمايدذ. آىحلىك ظعدع

ظةضةر اللة ظعنسانالرنع ظذالرنعث قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن  .44هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر
دعن هئساب (جازااليدعغان بولسا، يةر يىزعدة هئحبعر جان ظعضعسعنع قويمعغان بوالتتع ؤة لئكعن اللة ظذالر

تعص آةلضةندة )دعن هئساب ظئلعش (نع مذظةييةن ؤاقعتقعحة تةخعر قعلعدذ، ظذالر )ظئلعش نعث ؤاقتع يئ
  .45، اللة هةقعقةتةن بةندعلعرعنع آأرىص تذرغذحعدذر)ظذالرنعث ظةمةللعرعضة قاراص جازا بئرعدذ(

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة170 ـــــ 167سىرة ساففات ) 1(
 . ـ ظايةت11 سىرة رةظعد )2(
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  صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقنعث يامان ظاقعؤةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
ةيغةمبةرلعكنع ظ ! يةنع ظع مذهةممةد  عرالرغا ظئيتقعنكع،      سةن ظئلعص آةلضةن ص عنكار قعلغان شذ آاص

ثالر  ةيعر قعلع دا س علةر زئمعن داق   . س ث قان ث ظاقعؤعتعنع ار قعلغانالرنع ةيغةمبةرلةرنع ظعنك دعن ص ظان
اراثالر      عرلعرعمذ شذنداق   ) مةآكة . (بولغانلعقعغا ؤة اهللا تاظاالنعث ظذالرنع قانداق هاالك قعلغانلعقعغا ق آاص

ظذالرنعث  . تذرالغذ ـ جايلعرع بوش قالدع     ) يةنع اهللا تاظاال هاالك قعلغانالرنعث(ث ظذالرنع. ظاقعؤةتكة قالعدذ
ايلعقلعرع ؤة بالعلعرعنعث آأص   اراقتعكع ظىستىنلعكع، ب ورال ي ذؤؤعتع، سان ؤة ق ظئرعشكةن تولذق آىح ق

ذالردعن تارتعؤئلعندع  ةتلعرع ظ ارلعق نئم ذ نةر . بولذشع قات دا، ظ ازابع آةلضةن حاغ سعلعرع هئح اهللا نعث ظ
حىنكع،  . ظذ نةرسعلةر ظذالردعن اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع توسذص قااللمعدع             . نةرسعضة ظةسقاتمعدع 

رةر نةرس   دا بع مانالردا ؤة زئمعن االنع     عاهللا ظاس ة اهللا تاظ ئح نةرس ا، ه رادة قعلس عنع ظع ذدقا آئلعش نعث ؤذج
دذعسعظعالج ةن. ز قالدذرالماي ةممعنع ي ةن ه ىحعدذراهللا هةقعقةت ذداتالرنع بعلض ع مةؤج ة . ع جعم هةممعض

  .قادعردذر
  جازاالشنع آئحعكتىرىشنعث هئكمعتع توغرعسعدا

ةر يىزعدة هئحبعر                  ةيلعدعن جازااليدعغان بولسا، ي ظةضةر اللة ظعنسانالرنع ظذالرنعث قعلمعشلعرع تىص
ع   ان بوالتت عنع قويمعغ ان ظعضعس انالرنع ؤة    .ج ىتكىل ظعنس دعكع ص ةر يىزع ةنع ي ارلعق    ي كةن ب ذالر ظئرعش ظ

  . هايؤانالرنع، زعراظةتلةرنع حوقذم هاالك قعلغان بوالتتع
ث    ذددع اهللا تاظاالنع ةيعر ؤة س ع جذب ةظعد ظعبن ان س عنع قويمعغ ان ظعضعس ر ج دة هئحبع ةر يىزع ي

ةتتع دئضة                  بوالتتع ىتكىل جانلعقالر ظأل نلعك  ظايعتع توغرعسعدا اهللا ظذالرنع يامغذر بعلةن تةمعنلعمعسة، ص
 يةنع، لئكعن اهللا نع مذظةييةن ؤاقعتقعحة تةخعر قعلعدذ)دعن هئساب ظئلعش(ظذالرؤة لئكعن اللة . بولعدذ

دذ     ةت بئرع عحعلعك مأهل ةت آىنعض ذالرغا قعيام دذ     . ظ اب ظالع ذالردعن هئس دة ظ ذ آىنع دعن ش ر  . ظان ةر بع ه
اآع تولذق جازا ب            ا بويسذنغان ظادةملةرضة    . ئرعدذ ظادةمضة قعلغان ظةمةلعضة قارعتا تولذق مذآاصات ي اهللا غ

دعن هئساب (ظذالر . ظاسعيلعق قعلغان ظادةملةرضة ظازاب بعلةن جازا بئرعدذ. ساؤاب بعلةن مذآاصات بئرعدذ
ئلعش ةندة )ظ تعص آةلض ع يئ ث ؤاقت دذ (نع ازا بئرع اراص ج ة ق ذالرنعث ظةمةللعرعض ةن )ظ ة هةقعقةت ، الل

  . ربةندعلعرعنع آأرىص تذرغذحعدذ
  .شذنعث بعلةن سىرة فاتعرنعث تةصسعرع ظاخعرالشتع!  تاظاالغا شىآىرلةر بولسذناهللا
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

عن ةمكع، . 1ياس ةن قةس ذرظان بعل ةتلعك ق ةد(هئكم ع مذهةمم ةك !) ظ ةن -ش  شىبهعسعزآع،س
يةنع ظذالرغا ( بوؤعلعرع ظاضاهالندذرذلمعغان -قذرظان ظاتا . 4توغرا يولدعسةن. 3 ـ 2غةمبةرلةردعنسةنصةي

، غاصعل قالغان بعر قةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، غالعب، ناهايعتع مئهرعبان )صةيغةمبةر آةلمعضةن
هأآىم هةقعقةتةن ) ازاب توغرعسعدعكعظ(ظذالرنعث آأصحعلعكعضة . 6 ـ 5اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر

  . 7شذنعث ظىحىن ظذالر ظعمان ظئيتمايدذ. تئضعشلعك بولدع
  صةيغةمبةرنعث ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 

دع      ةن ظع عدا سأزلةنض ةرنعث بئش ىرة بةق دة، س لعرع هةققع بة هةرص دعغان ظئلعص ىزىص ظوقذلع . ظ
هئكمةتلعكغا ظالدعدعنمذ، ظارقعسعدعنمذ باتعل يىزلةنمةيدعغان صذختا آعتاب  يةنع ظذنعث قذرظان بعلةن

وغرا يولدعسةن . سةن صةيغةمبةرلةردعنسةن   شىبهعسعزآع، -شةك !) ظع مذهةممةد (قةسةمكع،  ةنع   ت  ي
  . توغرا يول، توغرا دعن ؤة توغرا شةرعظةت ظىستعدعدذرسةن

كارا  ذ ظاش ةن ب ئلعص آةلض ةن ظ ول،س وغرا ي ن ؤة  ، ت ةق دع ا ه ذرظان ظات وؤعلعرع -ق  ب
، غاصعل قالغان بعر قةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث )يةنع ظذالرغا صةيغةمبةر آةلمعضةن (ظاضاهالندذرذلمعغان 

  . ناهايعتع مئهرعبان اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر مأمعن بةندعلعرعضة ظىحىن، غالعب
دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذنع: ب دةك  (ثدةك ش ع قعلغان ة ؤةهي قا صةيغةمبةرلةرض ةنع باش ) ي

قذرظاننعث ؤة ظعماننعث نئمة    ) ؤةهيعدعن ظعلضعرع  (ظةمرعمعز بويعحة ساثا قذرظاننع ؤةهيع قعلدذق، سةن      
 لئكعن، بعز قذرظاننع بعر نذر قعلدذقكع، ظذنعث بعلةن بةندعلعرعمعزدعن خالعغان      .ظعكةنلعكعنع ظذقمايتتعث 

ظاسمانالردعكع ؤة  ) ظذ (.  شىبهعسعزآع سةن توغرا يولغا باشاليسةن     -شةك  . ةت قعلعمعز آعشعلةرنع هعداي 

  ظايةت  83                          ياسعن سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ا    . زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع ظأزعضة خاس بولغان اهللا نعث يولعدذر      بعلعثالرآع، هةممة ظعش اهللا غ
  . ))1قايتعدذ

ةيغةمبةر آةلمعضةن ظعد           ةر    . عصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظعلضعرع ظةرةبلةرضة ص ة ظةرةبل بذ ظايةتت
ذ         ذص، ب لذبع بول ذش ظذس أزدة تذت ذمنع آ ئلعص ظوم ا ظ لةرنع تعلغ ةزع شةخس ذ ب دع، ب ا ظئلعن ذز تعلغ يالغ

ظع «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(حىنكع، اهللا تاظاالنعث . ظايةت باشقا معللةتلةرنعمذ ظأز ظعحعضة ظالعدذ
 دئضةن » اهللا تاظاال تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن ظةلحعمةنمةن هةقعقةتةن سعلةرنعث هةممعثالرغا! ظعنسانالر

ص          ةيغةمبةر قعلع انالرغا ص ىتىن ظعنس االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا، ص عر قعلعنغان ايعتع تةصس ظ
  . ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدعكع ظايةتلةر ؤة مذتةؤاتعر هةدعسلةر تةصسعلعي بايان قعلعندع

 هأآىم هةقعقةتةن تئضعشلعك بولدع) عدعكعظازاب توغرعس(ظذالرنعث آأصحعلعكعضة ظعبنع جةرعر 
دذ داق دةي ذزدا : مذن ة لةؤهذلمةهص ذالرنعث آأصعنحعسعض اال ظ أآىم  : اهللا تاظ دذ، دةص ه ان ظئيتماي ذالر ظعم ظ

دع  ةن تئضعشلعك بول ازاب هةقعقةت ذالرغا ظ ىن. قعلعؤةتكةنلعكع ظىحىن ظ ذنعث ظىح ذالرش ا ظ   اهللا تاظاالغ
دذظعمان ظئيتماييةنع صةيغةمبةرلعرعنع تةستعق قعلمايدذ  .  

* * * * * * *  
 $ ¯Ρ Î) $uΖ ù= yèy_ þ’ Îû öΝ ÎγÉ)≈ sΨ ôã r& Wξ≈ n= øî r& }‘ Îγsù ’n< Î) Èβ$s% øŒF{$# Ν ßγsù tβθßs yϑ ø)–Β ∩∇∪ $ uΖ ù= yèy_ uρ .ÏΒ È ÷t/ öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒ r& 

# t‰y™ ôÏΒ uρ óΟ ÎγÏ ù= yz #t‰ y™ öΝßγ≈ sΨ øŠt±øî r' sù ôΜ ßγsù Ÿω tβρã ÅÇ ö7ãƒ ∩∪ í !#uθ y™ uρ öΝ Îκ ö n= tã öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u ôΘr& óΟ s9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? 

Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃∪ $yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ψè? ÇtΒ yì t7̈? $# u ò2Ïe%! $# z Å´ yz uρ z≈ uΗ ÷q§9 $# É= ø‹ tóø9 $$Î/ ( çν ö Åe³t6 sù ;ο u Ï øóyϑ Î/ 9 ô_ r&uρ 

AΟƒÍ Ÿ2 ∩⊇⊇∪ $̄Ρ Î) ß øt wΥ Ä ÷∏ çΡ 4’ sAöθ pRùQ$# Ü= çG ò6tΡ uρ $ tΒ (#θãΒ£‰ s% öΝ èδ u≈rO# u uρ 4 ¨≅ ä.uρ > ó x« çµ≈ uΖ øŠ|Áôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) 

&Î7 –Β ∩⊇⊄∪  
ذالر بعز هةقعقةتةن ظذالرنعث بويذنلعرعغا ظئثةآلعرعضعحة تاقاقالرنع تاقعدذق  ، شذنعث ظىحىن ظ

ظذالرنعث ظالدعدا . 8)يةنع ظذالر ظعمانغا بويسذنمايدذ ؤة ظعمانغا باش ظةضمةيدذ(ضةلمةيدذ ئباشلعرعنع ظ
ذ  ةردعلعدذق، ش أزلعرعنع ص ذالرنعث آ دذق، ظ ر توسذق قعل دة بع ذق، آةينع ر توس ذالر بع ىن ظ نعث ظىح

ىن ( ةنلعكع ظىح ذلذص آةتك وللعرع توس ث ي دذ ) ظعماننع عنع آأرةلمةي ئح نةرس ذالرنع . 9ه ظ
دذ  ان ظئيتماي ةرعبعر ظوخشاش، ظعم ذالرغا ب ةقةت . 10ظاضاهالندذرامسةن، ظاضاهالندذرمامسةن، ظ سةن ص

ان آعشعنع ظا  ةنع (ضاهالندذرااليسةن قذرظانغا ظةضةشكةن، مةرهةمةتلعك اهللا نع آأرمةي تذرذص قورقق ي
مةغصعرةت قعلعدعغانلعقع ) اهللا نعث ظذنعث ضذناهلعرعنع(، ظذنعثغا )ظاضاهالندذرذشذثنعث صايدعسع بولعدذ

بعز، شىبهعسعزآع، . 11بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن) يةنع جةننةت ظاتا قعلعدعغانلعقع(ؤة ظئسعل ساؤاب 
ظةمةللعرعنع ؤة ظعشلعرعنع )  يامان-ياخشع (قعلغان ) دذنيادا(ظألىآلةرنع تعرعلدىرعمعز، ظذالرنعث 

تةردة  ةن دةص ةيظعنع روش ة ش ويعمعز، هةمم ةص ق ذزدا(خاتعرعل ةنع لةؤهذلمةهص ةص ) ي ذق خاتعرعل تول
  . 12زقويغانمع

  بةختسعزلعك صىتىلىص آةتكةن آعشعنعث هالع توغرعسعدا 
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر53 ــــ 52سىرة شذرا ) 1(
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دذ   داق دةي اال مذن عزلع   : اهللا تاظ ة بةختس ةن ظأزعض ز هةقعقةت علةرنعث   بع ةن آعش ىتىلىص آةتك ك ص
دعن بئش          ئلعنغان، ظان اق س ة تاق ذص ظئثةآلعرعض ةن قوش ذنلعرع بعل وللعرع بوي عنع، ق ةت تئصعش ع هعداي

ئلعص، صةسكة ظئ        اراص ق ىز يولنع آأرىشع قعيعنالشقان آعشعلةرضة ظوخشاش             ظاسمانغا ق ضعلمعضةنلعكتعن ت
  . قعيعن قعلدذق
 يةنع ظذالر ظعمانغا بويسذنمايدذ ؤة ظعمانغا باش (مةيدذ ضةلئشذنعث ظىحىن ظذالر باشلعرعنع ظ
مةيدذ ذمادعن    )ظةض ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفعي، ظعبن ث :  ظ ذالرنعث اهللا تاظاالنع ةن ظ ز هةقعقةت بع

يةنع ظذالر (ضةلمةيدذ ئ، شذنعث ظىحىن ظذالر باشلعرعنع ظبويذنلعرعغا ظئثةآلعرعضعحة تاقاقالرنع تاقعدذق
مةيدذ ظعمانغا بوي  ا باش ظةض ذثنع  دئضةن ظايعتعنعث مةزمذنع اهللا تاظاالنعث    )سذنمايدذ ؤة ظعمانغ قول

اغلعؤالمعغعن  ا ب ذنلعرعغا       بوينعثغ ةنع ظذالرنعث قوللعرع بوي  دئضةن ظايعتعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ، ي
  . يةت قعلغانباغالنغان بولذص، ظذالر قوللعرعنع ياخشع ظعش قعلعشقا سذنالمايدذ، دئضةنلعكعنع رعؤا

د لعرعنع ظ : مذجاهع ذالر باش ىن ظ ذنعث ظىح ةلمةيدذ ئش ذنمايدذ ؤة (ض ا بويس ذالر ظعمانغ ةنع ظ ي
مةيدذ  اش ظةض ا ب وللعرع    )ظعمانغ ان، ق تىن قعلعنغ لعرع ظىس ذالرنعث باش دة ظ ةت هةققع ةن ظاي  دئض

دذ    ذلغان، دةي ة قوي ث ظىستعض علع     . ظئغعزلعرعنع داق ياخش ةر قان ذالر ه ىن ظ ذنعث ظىح تعن  ش قنع قعلعش
  . توسذلغان
 ظذالرنعث ظالدعدا    هةقتعن توسعدعغان بعر توسذق، آةينعدة هةقتعن توسعدعغان  بعر توسذق
دذق ذمانلعنعدذقعل ةقتعن ض ذالر ه ذثا ظ ان .  ش عر قعلغ ذنداق تةصس ةتنع ش ذ ظاي د ب ةت . مذجاهع ذ ظاي ب

  . شذثا ظذالر ضذمراهلعقتا بولعدذ، دئضةن: هةققعدة قةتادة
الرنعث آأزلعرعنع ظذ    هةقنع آأرىشتعن  وللعرع (صةردعلعدذق، شذنعث ظىحىن ظذالر ظعماننعث ي

ىن  ةنلعكع ظىح ذلذص آةتك دذ ) توس عنع آأرةلمةي ئح نةرس دذ   ه ةظةت ظااللماي علعقتعن مةنص ةنع ياخش .  ي
  . ياخشعلعق يوللعرع ظىستعدة هعدايةتمذ تاصالمايدذ
لةم    ع ظةس د، ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ان     : ظاب الم ؤة ظعم ةن ظعس ذالر بعل ذقنع ظ ذ توس اال ب اهللا تاظ

دع ؤة        دذ، دئ الس قعلماي ذنعثغا ظعخ ذالر ظ ىن ظ ذنعث ظىح دع، ش عدا قعل عزآع، ظارعس شىبهعس
ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلضةن     . صةرؤةردعضارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك بولغانالر ظعمان ظئيتمايدذ        ظذالرغا ص

ظاندعن ظذ مذنداق     .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدع   )1()ظعمان ظئيتمايدذ (أرمعضعحة  تةقدعردعمذ، قاتتعق ظازابنع آ   
دع دذ       : دئ ادعر بواللماي قا ق ان ظئيتعش ذ ظعم ا، ظ تعن توسس ان ظئيتعش ع ظعم اال آعمن ةرعر،  . اهللا تاظ ع ج ظعبن

م، رعتعص قالسا  بذجةهل ظةضةر مةن مذهةممةدنع ظذح         ظة: ظعكرعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     
  . شذنعث بعلةن بذ ظايةت نازعل بولدع. حوقذم ظذنداق قعلعمةن، مذنداق قعلعمةن، دئضةن ظعدع

 شذنعث ظىحىن ظذالر بعز هةقعقةتةن ظذالرنعث بويذنلعرعغا ظئثةآلعرعضعحة تاقاقالرنع تاقعدذق ،
ذالرنعث ظالدعدا بعر ظ. )يةنع ظذالر ظعمانغا بويسذنمايدذ ؤة ظعمانغا باش ظةضمةيدذ(ضةلمةيدذ ئباشلعرعنع ظ

ظعماننعث (توسذق، آةينعدة بعر توسذق قعلدذق، ظذالرنعث آأزلعرعنع صةردعلعدذق، شذنعث ظىحىن ظذالر 
ىن  ةنلعكع ظىح ذلذص آةتك وللعرع توس دذ ) ي عنع آأرةلمةي ئح نةرس ذالره ةد، دةص  :  ظ ذ مذهةمم ب

  . ظذنع آأرةلمةيتتعظذ قةيةردة؟ ظذ قةيةردة؟ دةيتتع، لئكعن : ظةبذجةهل. آأرسعتعشةتتع
ظذالرنع ظاضاهالندذرامسةن، ظاضاهالندذرمامسةن، ظذالرغا بةرعبعر ظوخشاش، ظعمان ظئيتمايدذ يةنع 

ايدا بةرمةيدذ، قعلحعلعك                  ىتىؤةتكةن، شذثا ظاضاهالندذرذش ظذالرغا ص اهللا هةقعقةتةن ظذالرغا ضذمراهلعقنع ص
  . نعث بئشعدا آةلدعة يةنة بعر ظايةت سىرة بةقةربذ ظايةتنعث مةزمذنعغا ظوخشاش. تةسعرمذ قعلمايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر97 ـــــ 96سىرة يذنذس ) 1(
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دذ  داق دةي ة مذن ة يةن ذ هةقت اال ب ارعثنعث لةنعتعضة تئضعشلعك  : اهللا تاظ شىبهعسعزآع، صةرؤةردعض
دذ  ان ظئيتماي انالر ظعم ازابنع   . بولغ اتتعق ظ ذ، ق ةن تةقدعردعم ىتىن مأجعزعلةرآأرسعتعلض ذالرغا ص ظ

  . )1()ظعمان ظئيتمايدذ(آأرمعضعحة 
 ذرظانغا ظةضةشكةن ةقةت ق ةنع سئنعث ظاضاهالندذرذشذث بعلةن مةنصةظةت ظئلعص بىيىك        سةن ص  ي

كةن   ذرظانغا ظةضةش عنع ق ان آعش ذرذص قورقق ةي ت ع آأرم ةتلعك اهللا ن ىك ؤة  مةرهةم أزعنع بىي ةنع ظ  ي
ىتىنلة    ث ص دعن اهللا تاظاالنع دذ دةص، ظةهؤالع ئحكعم آأرمةي قا ه االدعن باش ةك اهللا تاظ ةؤةردار يىآس ي خ

ةرنع  ةن مأمعنل دعغانلعقعنع بعلض ص تذرع ث بعلع لعرعنع اهللا تاظاالنع ةنلعكعنع ؤة قعلمعش ظعك
 ةن دذ (ظاضاهالندذرااليس ع بولع ذثنعث صايدعس ةنع ظاضاهالندذرذش ذنعثغا )ي ذنعث (، ظ ث ظ اهللا نع

ضىزةل جةننةت ظاتا  يةنع آةثرع، حعرايلعق ؤة مةغصعرةت قعلعدعغانلعقع ؤة ظئسعل ساؤاب) ضذناهلعرعنع
صةرؤةردعضارعدعن آأرمةي :  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذبعلةن خذش خةؤةر بةرضعنقعلعدعغانلعقع 

  . ))2تذرذص قورققانالر مةغصعرةتكة ؤة آاتتا ساؤابقا ظئرعشعدذ
 ز عزآع ،بع ع    شىبهعس ةت آىن دىرعمعز  قعيام ةرنع تعرعل ة اهللا تاظاال  ظألىآل ذ ظايةتت ثن ب  ع

ة شذ      ذنع ظةن دىرىص، ظ ةلبعنع تعرعل ان آعشعنعث ق عرالردعن خالعغ ةن آاص رع ظألض ةن دعللع ذمراهلعق بعل ض
اردذر        ارةت ب دعغانلعقعغا ظعش ةت قعلع ة هعداي يعن هةقعقةتك ذمراهلعقتعن آئ تعص    . ض رع قئ اال دعللع اهللا تاظ
دذ       داق دةي يعن مذن دعن آئ ص بولغان ان قعلع ةهؤالعنع باي ةرنعث ظ ع  : آةتكةنل ع، اهللا زئمعنن بعلعثالرآ

، بعز هةقعقةتةن   )يةنع قاقاس، قذرغاق زئمعننع يامغذر بعلةن آأآةرتعدذ           (ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرعدذ    
  . )3(دةلعللةرنع بايان قعلدذق) آامالع قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان(سعلةرنع حىشةنسذن دةص سعلةرضة 

ظذالرنعثن  دذنيادا ظأزلعرع قول تعقعص قعلغا) ظةمةللعرعنع ؤة ) ياخشع ـ يامان   ظأزلعرعدعن
 هةم شذنعثغا ظاساسةن ظذالرغا       لةص قويعمعز عظعشلعرعنع خاتعر  آئيعنكعلةرضة ظىلضة قعلعص قالدذرغان   

ز   ات بئرعمع ازا ؤة مذآاص عدة ج ا،     . آةلضىس ع بولس رع ياخش ش ظعزلع دذرغان ظع ةللعرع ؤة قال ةر ظةم ظةض
  . مةللعرع ؤة قالدذرغان ظعش ظعزلعرع يامان بولسا، جازاغا تارتعلعدذمذآاصاتقا ظئرعشعدذ، ظةضةر ظة

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ة ظعم ذ هةقت : ب
دذ    « ذ آعشعضة بولع اؤابع ظ ذنعث س ا، ظ ا قويس ر ياخشع ظعشنع يولغ ذ آعشعدعن آعمكع ظعسالمدا بع  ؤة ظ

ع ظعش    ذ ياخش يعن ش علةرن  آئ ان آعش ةل قعلغ ة آئمةيتعؤئ  قا ظةم ئح نةرس اؤابعدعن ه ذ   عث س تعن ظ تعلمةس
آعمكع ظعسالمدا بعر يامان ظعشنع      . آعشعضعمذ هةر بعر آعشعنعث ساؤابعدعن بعر هةسسة ساؤاب بئرعلعدذ     
ذ آعش   دذ ؤة ظ ذ آعشعضة بولع ذناهع ظ ذنعث ض ا، ظ ان بولس ا قويغ ان يولغ ةل قعلغ ذنعثغا ظةم يعن ظ  عدعن آئ

 ظذ آعشعضعمذ هةر بعر يامان ظعش قعلغان              ،لةرنعث ضذناهلعرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعؤئتعلمةستعن       آعشع
  . »ظادةمنعث ضذناهلعرعدعن بعر هةسسة يئزعلعدذ

ذ هةدعسنع تولذق سأزلةص     ذنعث ب دذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ظ ةم، جةرعر ظعبنع ظاب ظعبنع ظةبذهات
 دئضةن لةص قويعمعزععلغان ظةمةللعرعنع ؤة ظعش ظعزلعرعنع خاتعرق) دذنيادا(ظذالرنعث بولذص، ظاندعن 

ان  ةت قعلغ ذغانلعقعنع رعؤي ةتنع ظوق ذ ظاي ةيغةمبةر   . ب ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله لعم، ظةب ام مذس ظعم
ة بعر هةدعسعمذ مذشذ مةزمذننع تةآعتلةيدذ             . ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان يةن

دذ ظةض« ةلع ظىزعلع ذنعث ظةم ةؤالدع ظألسة، ظ ادةم ظ ةل       . (ةر ظ ان ظةم ادعكع ياخشع ـ يام ذنعث دذني ةنع ظ ي

                                                 
   ـ ظايةتلةر97 ــــ 96ىرة يذنذس س) 1(
  .  ـ ظايةت12سىرة مىلك ) 2(
  .  ـ ظايةت17سىرة هةدعد ) 3(
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ةقةت ظىح ظعش بذنعثدعن مذستةسنا       )ذبعلةن بولغان ظاالقعسع تامامةن ظىزعلعد     اآع    ، ص ايدعلعق ظعلعم ي ص
ظىزىلىص قالماي يئتعص    ياخشع بالعنعث ظاتا ـ ظانعسعغا قعلغان دذظاسع ؤة ياآع ظذنعثدعن آئيعن ساؤابع   

  . »تذرعدعغان سةدعقة قاتارلعقالردذر
ز، شىبهعسعزآع، سذفيان سةؤرع، ظةبذسةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذجاهعدنعث اهللا تاظاالنعث              بع

ظةمةللعرعنع ؤة ظعشلعرعنع )  يامان-ياخشع (قعلغان ) دذنيادا(ظألىآلةرنع تعرعلدىرعمعز، ظذالرنعث 
لةص قويعمعز دئضةنلعك  ع ظذالر معراس قالدذرغان ضذمراهلعقنع خاتعر:دئضةن ظايعتعنع خاتعرعلةص قويعمعز 

  . بولعدذ دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان
ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دنعث مذن دة مذجاهع ةت هةققع ذ ظاي عقعالر ب ه ؤة باش ع ظةبذنةجعي ظعبن

دذ ادا قعلغان ظة: قعلع ذالرنعث دذني اال ظ اغ ظعزلعرعنع خاتعراهللا تاظ دذعمةللعرعنع ؤة ماثغان ظاي ةص قويع . ل
ذ  ةتادة قاتارلعقالرم ةن ؤة ق ذنداقال، هةس ةنلعك   : ش دذ دئض ةص قويع ع خاتعرل اغ ظعزلعرعن ذالرنعث ظاي اهللا ظ

  . بولعدذ، دئدع
 ظةضةر غالعب ؤة بىيىك اهللا ظعشعثدعن بعرةر نةرسعنع       ! ظع ظادةم بالعسع   : قةتادة يةنة مذنداق دةيدذ   

ذقما ةن ظ امالالر ظأحىرعؤةتك ا، ش دعغان بولس ع ي قالع ان بوالتت ذقماي قالغ ذ ظعزالرنع ظ ادةم .  ب ئكعن، اهللا ظ ل
ةنع ظذنعث اهللا تاظاالنعث يولعدعكع              اغ ظعزلعرعنع ي بالعسعنعث ظعشعنع، بارلعق ظةمةلعنع، هةتتا بذنعث ظاي

علعش ظىحىن قةدةم باسقانلعقعغا قةدةر ظعش  ظةمةل ـ ظعبادةتكة قةدةم باسقانلعقع ياآع ظذنعثغا ظاسعيلعق ق 
اغ      شذنعث ظى . لةص قويعدذ عـ ظعزلعرعنع تولذق خاتعر     ظعزعنع اهللا تاظاالغا   حىن سعلةردعن آعمكع ظأزعنعث ظاي

  ! لعتعشكة قادعر بواللعسا، ظذ شذنداق قعلعشقا تعرعشسذنعظعتاظةت قعلعش يولعدا خاتعر
: زعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعمام ظةهمةد، جابعر ظعبنع ظابدذلاله رة     

ار ظعدع ةر ب عدا بوش ي ئقعن . مةسحعتنعث ظةتراص ةن بةنذسةلعمة قةبعلعسعدعكعلةر مةسحعتكة ي شذنعث بعل
دع    مةآحع بول أحىص آئلعش ة آ ةتتع     . يةرض االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤعرع ص نعث خ ذ ظعش ةيغةمبةر  . ب ص

يئقعن يةرضة آأحىص آةلمةآحع بولغانلعقعثالرنع ظاثلعدعم،    سعلةرنعث مةسحعتكة   «: رغاظةلةيهعسساالم ظذال 
ةيغةمبعرع   : ظذالر . دئدع » شذنداقمذ؟  ة، ظع اهللا نعث ص . بعز شذنداق نعيةت قعلغان ظعدذق، دئيعشتع    ! هةظ

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعكعلةر «: ص ةلعمة قةبعلعس ع بةنذس ةثالر ! ظ ارعثالردعن آأحم أز دعي از (، ظ نام
قان    حعتكة باس ىن مةس اظالعيةت ظىح ي ص قا دعنع ذش ؤة باش اتعر ) ظوق رعثالر خ دذعظعزلع أز . لعنعص تذرع ظ

بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت          . دئدع » لعنعص تذرعدذ عدعيارعثالردعن آأحمةثالر، ظعزلعرعثالر خاتعر   
  . قعلغان

: هذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةن      
دع     ان ظع ات بولغ ادةم ؤاص ر ظ دة بع ذدع ؤة    . مةدعنع امعزعنع ظوق ازة ن ذنعث جعن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

ةردة ظألىص آةتكةن بولسعحذ؟          ذآاشكع ظذ ت  « ظع اهللا  : ظادةملةرنعث بعرع   . دئدع » غذلغان يئرعدعن باشقا ي
ةيغةمبعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دةص سورعدعنئمعشقا؟! نعث ص ر شةك     «: ص ةر بع ـ شىبهعسعزآع، ظةض

دعن ذلغان يئرع ادةم تذغ ألىص  ظ ةردة ظ قا ي ذنعث تذ  باش ة ظ ذنعثغا جةننةتت ة، ظ ذنعث  آةتس دعن ظ ذلغان يئرع غ
بذ هةدعسنع نةسةظع ؤة    . ئدع د» ظاياغ ظعزع ظىزىلىص ظاخعرالشقان يةرضعحة آةثرع جاي ظألحةص بئرعلعدذ     

  . بنع ماجةمذ رعؤايةت قعلغانظع
مةن ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعلةن       : ظعبنع جةرعر، سابعتنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      

اراتتعم دعرماي ماثدذق، بعز  . آئتعص ب دع، ظاندعن بعز ظال ذمنع تذتذؤال دعم، ظةنةس قول مةن تئز مئثعؤع
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داق د   ةس مذن يعن ظةن دعن آئ ذص بولغان ازنع ظوق دعنام ةن ز: ئ ان   ةم ة ماثغ ةن بعلل ابعت بعل ع س د ظعبن ي
  .لعنعدعغعنعنع بعلمةمسةن؟ دئضةن ظعدع، دئدععظعزالرنعث خاتعر! ظع ظةنةس: مةن تئز ماثسام، ظذ. ظعدعم

 دئضةن سأزعنعث ظارعسعدا  علةص قويعمعز قالدذرغان ظعش ظعزلعرعنع خاتعر    بذ سأز بعلةن ظىلضة قعلعص    
لعنعص عشع ظةلؤةتتة ظعش ظعزالرنعث خاتعر  ذلعنعص تذرعظاياغ ظعزلعرعنعث خاتعرلعق يوق، بةلكع زعتظأزظارا  

اغ ظعزلعرع خاتعر       . تذرعدعغانلعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ   ةردة، ياخشع يامان     عحىنكع، بذ ظاي لعنعص تذرغان ي
  . لعنعشع حوقذمدذرعظعشالرنعث خاتعر

هةممة شةيظعنع يةنع جعمع مةؤجذداتالرنع  يةنع لةؤهذلمةهصذزدا(روشةن دةصتةردة( يئزعقلعق 
دذ   لةص قويغانمعزعتولذق خاتعرهالدا صذختا ساقالص،     ة مذنداق دةي ادةمنع :  اهللا بذ هةقت ة ظ بعز هةمم

 يةنع ظذالرغا ظذالرنعث ياخشع ـ يامان ظعشلعرع بعلةن ضذؤاهلعق بئرعش          ظذالرنعث نامة ـ ظةمالع بعلةن 
ذالرنعث ظةمةللعرع يئزعلغان    ةن  ظىحىن ظ ذالرنعث نامة    آعتاب بعل ادةمنع ظ ة ظ ةن -بعز هةمم ةمالع بعل  ظ

ةيغةمبةرلةر ؤة ضذؤاهحعالر       1( ()ظئسعثدا تذتقعن(حاقعرعدعغان آىننع  ةمالالر هازعر قعلعنعدذ، ص نامة ـ ظ
دذ ة  )2( آةلتىرعلع علةرنعث نام دعكع    -آعش ذناهكارالرنعث ظذنعث دذ، ض ذرعغا قويذلع ةمالع ظوتت  ظ
ةمالغا حوث    -بذ نامة     ! ؤاي بعزضة  «: عن قورققانلعقعنع آأرعسةن، ظذالر   خاتعرعلةرد  آعحعك ضذناهنعث    - ظ

تعغذ؟ ع خاتعرعلعنعص ان » هةممعس ذالر قعلغ دذ، ظ ة -دةي عنعث نام ةنلعرعنعث هةممعس ةمالعغا - ظةتك  ظ
  . ))3خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ، صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة زذلذم قعلمايدذ

 * * * * ** *  
 ó> ÎôÑ$# uρ Μ çλm; ¸ξsW ¨Β |=≈ ut õ¾ r& Ïπtƒ ös) ø9 $# øŒÎ) $ yδu !% y` tβθè= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$ uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÎκ ö s9 Î) È ÷uΖ øO $# 

$ yϑ èδθç/¤‹ s3sù $tΡ ø— ¨“ yèsù ;]Ï9$sVÎ/ (# ûθä9$s) sù !$ ¯ΡÎ) Ν ä3ø‹ s9 Î) tβθè= y™ó ‘∆ ∩⊇⊆∪ (#θä9$s% !$tΒ óΟ çFΡ r& ω Î) Ö |³o0 $sΨ è= ÷W ÏiΒ !$ tΒ uρ tΑ u“Ρ r& 

ß≈ uΗ ÷q§9 $# ÏΒ > ó x« ÷βÎ) óΟ çFΡ r& ωÎ) tβθç/ É‹õ3 s? ∩⊇∈∪ (#θä9$ s% $ uΖš/ u‘ ÞΟ n=÷ètƒ !$ ¯Ρ Î) óΟ ä3ø‹ s9Î) tβθè= y™ö ßϑ s9 ∩⊇∉∪ $tΒ uρ !$ uΖøŠ n= tã ω Î) 

à≈ n= t7 ø9 $# ÚÎ7 ßϑ ø9 $# ∩⊇∠∪  
ظاهالعسعنع معسال قعلعص آةلتىرضعن، ظأز ) يةنع ظةنتاآعية(شةهةر ) يةنع آذففارالرغا(ظذالرغا 

ظذالر . ظةينع زاماندا ظذالرغا ظعككع صةيغةمبةر ظةؤةتتذق. 13ؤاقتعدا ظذالرغا صةيغةمبةرلةر آةلضةن ظعدع
ياردةم قعلدذق، ) ظذالرغا (ظىحعنحع صةيغةمبةرنع ظةؤةتعش بعلةن. ظذ ظعككع صةيغةمبةرنع ظعنكار قعلدع

ةيغةمبةرلةر  ذالرغا(ص ةن «): ظ ز هةقعقةت ث(بع ة ) اهللا نع قا (سعلةرض ةت قعلعش علةرنع هعداي ةنع س ) ي
سعلةر صةقةت بعزضة ظوخشاش ظعنسان، مئهرعبان اهللا هئح «: ظذالر. 14دئدع» ظةؤةتعلضةن ظةلحعلعرعمعز

ةقةت يالغانحعسع  وق، سعلةر ص دع » لةرنةرسة نازعل قعلغعنع ي ةر . 15دئ صةرؤةردعضارعمعز «: ظةلحعل
بعزنعث مةسظذلعيعتعمعز صةقةت . 16 شىبهعسعز سعلةرضة ظةؤةتعلضةن ظةلحعلةرمعز-بعلعدذآع، بعز شةك 

  . 17دئدع» حىشعنعشلعك قعلعص تةبلعغ قعلعشتذر) روشةن دةلعللةر بعلةن(

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت69سىرة زىمةر ) 2(
  .  ـ ظايةت49سىرة آةهف ) 3(
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 بذ قعسسعنعث هةقنع ع ؤةشةهةر ظاهالعسع بعلةن ظذالرنعث صةيغةمبةرلعرعنعث قعسسعس
  ظعنكار قعلغذحعالرنعث هاالك قعلعنعدعغانلعقعنع بعلدىرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

) يةنع ظةنتاآعية(شةهةر سئنع ظعنكار قعلغان قةؤمعثضة  ! ظع مذهةممةد: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ 
  . لضةن ظعدعظاهالعسعنع معسال قعلعص آةلتىرضعن، ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا صةيغةمبةرلةر آة

ةهبار ؤة ؤةهب ظعبنع            ظعبنع ظعسهاق بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، آةظب ظ
دذ ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ث مذن ه قاتارلعقالرنع ذ : مذنةببع ةهعرعدذر، ظ ة ش ةهةر ظةنتاآعي ذ ش ظ

ةنتعخ  ع ظ ةنتعخعس ظعبن ع ظ ةنتعخعس ظعبن مع ظ اهعنعث ظعس ةهةرنعث صادعش ذتالرغا ش ذ ب ذص، ظ عس بول
ةيغةمبةرنع ظةؤةتكةن                . حوقذناتتع ارةت ظىح ص شذثا اهللا تاظاال ظذنعثغا سادعق، سةدذق ؤة شةلذمالردعن ظعب

دع  دع    . ظع ار قعل ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذ ص اه ب ع      . صادعش دة ظعبن ةنلعكع بذرةي ة ظعك ةهةرنعث ظةنتاآعي ذ ش ظ
رع قاتارلعقالردع   ةتادة ؤة زأه ة، ق عب، ظعكرعم ان خةس ةت قعلعنغ ذ رعؤاي ث  . نم ةزع ظألعماالرنع راق ب بع

النغاندا  لعرعغا ظاساس دذر   ،قاراش ةن قعيعن تىرىش هةقعقةت ة دةص مذظةييةنلةش ةهةرنع ظةنتاآعي ذ ش اهللا .  ظ
  .  قعسسعنعث ظاخعرعدا بذ هةقتة يةنة توختعلعمعز،خالعسا
صةيةمبةرنع ظعنكار قعلدعظةينع زاماندا ظذالرغا ظعككع صةيغةمبةر ظةؤةتتذق، ظذالر ظذ ظعككع  

دعراص آئتعشتع   ار قعلعشقا ظال ايعتع تئزال ظعنك ذ ظعككعسعنع ناه ذالر ظ ةنع ظ ةيغةمبةرنع ظىحع. ي نحع ص
 يةنع ظذ ظعككعسعنع ظىحعنحع صةيغةمبةر بعلةن آىحلةندىردذق ياردةم قعلدذق) ظذالرغا(ظةؤةتعش بعلةن 
  . ؤة قذؤؤةتلعدذق

: اليماندعن شذظةيب جةباييعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظعبنع جذرةيج ؤةهب ظعبنع سذ   
ظذالر  دةسلةصتعكع ظعككع صةيغةمبةرنعث ظعسمع شةمظذن ؤة يذهاننا، ظىحعنحعسعنعث ظعسمع بولعس بولذص،        

  . نتاآعية شةهعرعدذرظةؤةتلعضةن شةهةر، ظا
ةيغةمبةرلةر ةن ظاشذ شةهةر ظاهالعسعضة ص ز هةقعقةت ذز  سعلةرنعبع ان، سعلةرنع يالغ  ياراتق

ة ظأزعضعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذغان، ظذنعث هئح شئرعكع بولمعغان صةرؤةردعضارعثالر تةرعصعدعن        سعلةرض
ةت قعلعشقا ( دع ) يةنع سعلةرنع هعداي ةرمعز دئ ةتنعث         ظةؤةتعلضةن ظةلحعل ةتادة ظعبنع دئظامة بذ ظاي  ق

دة االمن : مةنعسع هةققع ا ظةلةيهعسس ذالر ظعس ةن   ظ دذر، دئض ةن ظةلحعلعرع ة ظةؤةتك ة ظاهالعسعض عث ظةنتاآعي
  . قاراشتا بولغان
سعلةر صةقةت بعزضة ظوخشاش ظعنسان: ظذالر يةنع قانداق قعلعص سعلةرضة ؤةهعي قعلعندع؟ بعزمذ 

سعلةرضة ظوخشاش ظعنسان تذرساق، نئمعشقا بعزضعمذ سعلةرضة ظوخشاش ؤةهعي قعلعنمعدع؟ ظةضةر سعلةر          
بذنعثغا ظوخشعغان ضذمانالر ؤة     .  ظةلؤةتتة صةرعشتعلةردعن بولغان بوالتتعثالر       ،ر بولغان بولساثالر  صةيغةمبة

ان           ادعر بولغ تعم س ذن قئ ذ نذرغ ان ظىممةتلةردعنم ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةن ص عرع ظأتك أزلةر ظعلض س
  . ظعدع

دذر : اهللا تاظاال ظذالردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ       ةيغةمبةرلعرع بذ شذنعث ظىحىن ذالرغا ص آع، ظ
 يةنع ظذالر دئدع» ظعنسان بعزنع هعدايةت قعالالمدذ؟«: روشةن مأجعزعلةر بعلةن آةلضةن ظعدع، ظذالر

ار قعلعشتع      ذنع ظعنك ةيران قئلعشتع ؤة ظ ةنلعكعدعن ه ةيغةمبةر آةلض عدعن ص أز ظارعس ةيغةمبةرلعرعظ : ص
ث   « ذحع اهللا نع ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دةب(ظاس عرةت    ) عرلعكع ذناهعثالرنع مةغص ذ؟ اهللا ض ةك بارم ش

علةرنع    ىن، س ش ظىح ا(قعلع علةرنع  ) ظعمانغ دذ، س نع(دةؤةت قعلع ة  ) جازاالش ذم مذددةتكعح ةنع (مةل ي
ة  ةجعلعثالر يةتكىح دذ ) ظ ةخعر قعلع دع» ت ذالر. دئ ا     «: ظ ان، ظات ال ظعنس ة ظوخشاش ةقةت بعزض علةر ص  -س
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ص آئلع   ادةت قعلع وؤعلعرعمعز ظعب ان ب ذتالر(ؤاتق علةر،    ) ب ماقحع بولعس عمعزدعن توس ادةت قعلعش ا ظعب غ
ظةضةر سعلةر ظأزةثالرغا ظوخشاش        1( (دئدع » بعزضة ظئنعق صاآعت آأرسعتعثالر    ) راستلعقعثالر ظىحىن (

ظذالر  )2( بعر ظعنسانغا ظعتاظةت قعلساثالر، شىبهعسعزآع، ظذ حاغدا سعلةر حوقذم زعيان تارتقذحعالرسعلةر  
ةنع ( رعكالري ةت ) مذش ة هعداي ث ظأزلعرعض ذرظان(نع ةن ق ةيغةمبةر بعل ةنع ص ان ) ي دا ظعم ةن حاغ آةلض

  . ))3دئضةنلعكلعرع ظىحىندذر» اهللا ظعنساننع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتةمدذ؟«ظئيتماسلعقلعرع 
ان اهللا هئح «شذثا ظةنتاآعية شةهةر ظاهالعسعمذ    سعلةر صةقةت بعزضة ظوخشاش ظعنسان، مئهرعب

علةر نةر ةقةت يالغانحعس علةر ص وق، س ع ي ل قعلغعن ة نازع دع » س ةر . دئ ارعمعز «: ظةلحعل صةرؤةردعض
ةرمعز -بعلعدذآع، بعز شةك  ة ظةؤةتعلضةن ظةلحعل ةنع ظذالرغا ظةؤةتعلضةن ظىح       شىبهعسعز سعلةرض  ي

رعص اؤاب بئ ذالرغا ج ةلحع ظ ةنلعكعم : ظ ةلحعلعرع ظعك ةن ظ ة ظةؤةتعلض ث سعلةرض ز اهللا تاظاالنع عزنع اهللا بع
دذ ان         . بعلع ام ظالغ اتتعق ظعنتعق ذم ق زدعن حوق اق، اهللا بع ةن بولس ان سأزلعض دعن يالغ ز اهللا نامع ةر بع ظةض
ع دذ     . بوالتت اردةم بئرع ة ي ع بعزض ة قارش دذ، سعلةرض ع قذؤؤةتلةي ئكعن، اهللا بعزن ع  . ل ث ياخش ظاخعرةتنع

  . لةر، دئدعظاقعؤعتعضة آعمنعث ظئرعشعدعغانلعقعنع آةلضىسعدة بئلعص قالعسع
دذ      ة اهللا تاظاال مذنداق دةي اراثالردا     «ظئيتقعنكع،  : بذ هةقت مئنعث راست  (مةن بعلةن سعلةرنعث ظ

ضذؤاه بولذشقا اهللا آذصايعدذر، اهللا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممعنع بعلعص     ) صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمضة 
  . ))4» زعيان تارتقذحعالردذرتذرعدذ، بذتقا ظعشةنضةن، اهللا نع ظعنكار قعلغان ظادةملةر

 قعلعشتذر غبعزنعث مةسظذلعيعتعمعز صةقةت حىشعنعشلعك قعلعص تةبلع     ةر ظذالرغا ةنع ظةلحعل  ي
ةقةت بعز سعلةرضة ظئلعص آةلضةن هةق دعننع سعلةرضة             : جاؤابةن مذنداق دةيدذ   بعزنعث مةسظذلعيعتعمعز ص

 دذنيا ؤة ظاخعرةتتة بةخت ـ    ،ضة ظعتاظةت قعلساثالرظةضةر بعز. حىشعنعشلعك قعلعص تةبلعغ قعلعص بئرعشتذر
علةر اظادةتكة ظئرعشعس اثالر . س ذل قعلمعس ع قوب ةر دةؤعتعمعزن داق  ،ظةض ث قان ذنعث ظاقعؤعتعنع  ظ

  . بولعدعغانلعقعنع آةلضىسعدة بعلعص قالعسعلةر
* * * * * * *  

 (# ûθä9$s% $̄Ρ Î) $tΡ ö £ sÜs? öΝ ä3Î/ (  È⌡s9 óΟ ©9 (#θßγ tF⊥ s? ö/ ä3¨Ψ uΗ äd ö t∴s9 Ο ä3¨Ζ ¡¡yϑ u‹ s9 uρ $̈Ζ ÏiΒ ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∇∪ (#θä9$ s% 

Ν ä.ã È∝ ¯≈ sÛ öΝä3 yè̈Β 4  É r& Οè? ö Åe2èŒ 4 ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθ s% šχθèùÎ ô£–Β ∩⊇∪  
ذالر  ة(ظ دذق «): ظةلحعلةرض ال ظال ذم ص علةردعن ش ز س علةر . بع ةر س ع(ظةض ) دةؤعتعثالرن

اش  ذم ت ا -توختاتمعساثالر، سعلةرنع حوق اتتعق جازايعمعزغ ألتىرعمعز ؤة بعزنعث ق  آئسةك قعلعص ظ
دذر، ) آذفرعثالر سةؤةبعدعن («: ظةلحعلةر. 18دئدع» ظذحرايسعلةر ةن بعللع شذملذقذثالر ظأزةثالر بعل
يةنع ظعش سعلةر (هةرضعز ظذنداق ظةمةس ) شذم صال ظاالمسعلةر؟ ( نةسعهةت قعلعنسا -سعلةرضة ؤةز 

» هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمسعلةر) اهللا غا شئرعك آةلتىرىش بعلةن(، سعلةر )ضذمان قعلغاندةك ظةمةس
  . 19دئدع

دع   داق دئ ة مذن ع ظةلحعلةرض ةهةر ظاهالعس دا ش ذ حاغ ةنع   : ش دذق ي ال ظال ذم ص علةردعن ش ز س بع
االمعتعنع    دعغانلعقعنعث ظ رةر ياخشعلعقنعث آئلع ىن بع ز ظىح ىزىثالردا بعزنعث تعرعكحعلعكعمع سعلةرنعث ي

                                                 
  .  ـ ظايةت10سىرة ظعبراهعم ) 1(
  .  ـ ظايةت34سىرة مأظمعنذن ) 2(
  .  ـ ظايةت94سرا سىرة ظع) 3(
  .  ـ ظايةت52سىرة ظةنكةبذت ) 4(
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دذقآأ عنع  . رمع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب علةرنعث      : ق ةقةت س ذ ص ة، ظ انلعق يةتس رةر يام ة بع ةر بعزض ظةض
ةؤة دذ  س ةن بولع ةيلعدعن يةتك ةنلعكتذربعثالر تىص دع، دئض د.  دئ ةر   : مذجاهع اش ظادةمل ة ظوخش سعلةرض

  .  دئدع، دئضةنلعك بولعدذر ظاهالعسع ظازابقا دذحار بولعدذشةهةرضة آعرعدعغانال بولسا، شةهة
 آئسةك قعلعص ظألتىرعمعز -توختاتمعساثالر، سعلةرنع حوقذم تاش ) دةؤعتعثالرنع(ظةضةر سعلةر 

علةر ا ظذحرايس اتتعق جازايعمعزغ ث ق ذالرغا»ؤة بعزنع ةر ظ ةؤةبعدعن(«:  ظةلحعل ذفرعثالر س ) آ
ة اهللا تاظاال    . دع يةنع شذملذقذثالر ظأزةثلةرضة قايتعدذ، دئ  شذملذقذثالر ظأزةثالر بعلةن بعللعدذر  بذ هةقت

دذ  داق دةي ةر  : مذن ذالر ظةض اراؤانلعق (ظ ةك-ص ذنعثغا     )  مولحعلعقت ز ب ة، بع علعققا ظئرعشس رةر ياخش بع
دذ ةقلعقمعز، دةي ذالر . ه انلعق آةلسة، ظ رةر يام ذالرغا بع ةر ظ ذ: ظةض ان  ذم ب ة بولغ ةن بعلل ذنعث بعل ا ؤة ظ س

دذ    دع، دةي ذملذقعدعن آةل ةرنعث ش ذالر. مأمعنل انلعق    ظ ةن يام علعق بعل ةن ياخش انعث (غا يةتك مذس
ذنع   ) شذملذقعدعن ظةمةس ذالرنعث تولعسع ب ئكعن، ظ دذر ل اال ـ       (اهللا نعث تةقدعرع ذالرغا آةلضةن ب ةنع ظ ي

ةنلعكعنع     عدعن آةلض ةيلع اهللا تةرعص ذناهلعرع تىص أز ض ث ظ دذ) قازانع ع )1( ظذقماي ذالر ظئيتت ة («: ظ بعزض
دع سئنعث) آةلضةن قةهةتحعلعك ةن بولغان آعشعلةرنعث شذملذقعدعن آةل ع. » ؤة سةن بعل : سالعه ظئيتت

ظةضةر  )2( »سعلةرضة آئلعدعغان ياخشع يامانلعق اهللا تةرعصعدعن آئلعدذ، بةلكع سعلةرنع اهللا سعنايدذ            «
زعيان  دةيدذ، ظةضةر ظذالر بعرةر  » بذ اهللا دعن بولدع«بعرةر ياخشعلعققا ظئرعشسة، ) يةنع مذناصعقالر(ظذالر  

ا،   ة ظذحرعس ةندعن  «زةخمةتك ذ س ةنلعكعمعزدعن  (ب ا آعرض ئنعث دعنعثغ ةنع س دع) ي دذ» بول ع . (دةي ظ
ةد ة ! مذهةمم ذ ظةخمةقلةرض ع، ) ب ث («ظئيتقعنك علعق ؤة يامانلعقنع عدعندذر  ) ياخش ع اهللا تةرعص هةممعس

دذر  ( عنع اهللا ياراتقان ةنع هةممعس ر س     . »)ي ذالر هئحبع دعكعن، ظ ة بول ة نئم ذ قةؤمض ة  (أزنع ب ةنع هةمم ي
  .)3(حىشةنمةيدذ) شةيظعنعث اهللا نعث تةقدعرع بعلةن بولعدعغانلعقعنع

 شذم صال ظاالمسعلةر؟( نةسعهةت قعلعنسا -سعلةرضة ؤةز(    يةنع بعز هةقعقةتةن سعلةرضة ؤةز ـ 
ادةت   نةسعهةت قعلغانلعقعمعز، سعلةرنع اهللا نعث بار ؤة بعرلعكعنع تونذشقا، اهللا تاظاال غا ظعخالس     بعلةن ظعب

ع    ةن قارش أزلةر بعل ذنداق س ئلعص مذش دعت س ذص، تةه ع قورقذت ىن، بعزن ذيرذغانلعقعمعز ظىح قا ب قعلعش
  ظاالمسعلةر؟ 
 ا شئرعك ( سعلةر ،)يةنع ظعش سعلةر ضذمان قعلغاندةك ظةمةس (هةرضعز ظذنداق ظةمةس اهللا غ

يةنع بعز سعلةرضة اهللا : ةتنعث مةنعسعنع قةتادة بذ ظاي»هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمسعلةر) آةلتىرىش بعلةن
ذمان     ةنع ظعش سعلةر ض داق ظةمةس، ي عز ظذن ال ظاالمسعلةر؟ هةرض زدعن شذم ص ع ظةسلةتسةك، سعلةر بع ن
دعن ظاشقذحع قةؤمسعلةر، دةص تةصسعر     ةن هةددع ةلتىرىش بعل ا شئرعك آ ةس، سعلةر اهللا غ دةك ظةم قعلغان

  . قعلدع
 * * * * * * *  

  u!% y ùρ ôÏΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒÏ‰yϑ ø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 të ó¡o„ tΑ$s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#θãèÎ7 ¨?$# šÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪ (#θãèÎ7 ¨? $#  tΒ ω 
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  .  ـ ظايةت134سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت47سىرة نةمل ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع78سىرة نعسا ) 3(
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5≅≈ n= |Ê AÎ7–Β ∩⊄⊆∪ þ’ ÏoΤ Î) àMΖ tΒ# u öΝ ä3În/u Î/ Èβθãè yϑ ó™$$ sù ∩⊄∈∪  
! ظع قةؤمعم«: يىضىرىص آئلعص ظئيتتع) يةنع هةبعب نةجار(شةهةرنعث يعراق جايعدعن بعر آعشع 

دا بولغان،  .20صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعثالر  وغرا يول سعلةردعن هةق ) ظعمانغا دةؤةت قعلغانلعقعغا (ت
يعن ظأل(مةن نئمعشقا مئنع ياراتقان ؤة سعلةر  .21سورعمايدعغان آعشعلةرضة ظةضعشعثالر  ) ضةندعن آئ

مةن اهللا دعن غةيرعينع ظعاله قعلعؤالعدعغان بولسام، . 22دةرضاهعغا قايتعدعغان اهللا غا ظعبادةت قعلماي؟
 زةخمةت يةتكىزمةآحع بولسا، ظذالرنعث شاصاظعتع مةندعن هئح -ظةضةر مئهرعبان اهللا ماثا بعرةر زعيان 

يةنع ظالالدعن غةيرعينع (ظةضةر ظذنداق بولسا . 23ذنةرسعنع دةصظع قعاللمايدذ هةمدة مئنع قذتقذزالمايد
ام  دعغان بولس اله قعلعؤالع ةن )ظع ذمراهلعقتا بولعم ظوحذق ض ةن ظوص ةن هةقعقةت ةن  .24، م ةن هةقعقةت م

ؤة ظذنعثغا ضذؤاه (قذالق سئلعثالر ) ظعمانعمغا(صةرؤةردعضارعثالرغا ظعمان ظئيتتعم ) سعلةرنع ياراتقان(
  .25»)بولذثالر
ةهبار ؤة ؤةهب ظعبنع                 ظع بنع ظعسهاق بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، آةظب، ظ

شةهةر ظاهالعسع ظةلحعلةرنع ظألتىرمةآحع      : مذنةببعه قاتارلعقالرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
دع ة قارشع ظةلحع    . بول ر آعشع قةؤمعض دعن بع راق جايع ةهةرنعث يع ةن ش ذنعث بعل رعش  ش اردةم بئ ة ي لةرض

ظذ تئرة   . ظذنعث ظعسمع هةبعب بولذص، ظذ ظارغامحا ظئشعص ساتعدعغان آعشع ظعدع    . ظىحىن يىضىرىص آةلدع  
اراص آةتكةن ظعدع        ظذ سةدعقعنع آأص بئرةتتع،     . آئسعلعضة ضعرعصتار بولغان بولذص، آئسلع بةدعنعضة تئز ت

اؤعتعنعث يئرعمعنع سةدعقة قعالتتع      ةنع تاص ةقل  . ي ادةم ظعدع       ظذ ظ شةبيب ظعبنع بئشعر    . ع ـ هوشع جايعدا ظ
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ة اهللا ظةنه اس رةزعي ع ظابب ةدعن ظعبن ث  : ظعكرعم ذ ظادةمنع ظ

  . ظعسمع هةبعب نةجار ظعدع، قةؤمع ظذنع ظألتىرعؤةتتع
ةنع ظ    صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعثالر ! ظع قةؤمعم «: ظئيتتعهةبعب نةجار    ذ قةؤمعنع ظأزلعرعضة      ي

  .آةلضةن صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعشكة رعغبةتلةندىرةتتع
ظعمانغا دةؤةت قعلغانلعقعغا( توغرا يولدا بولغان(   صةيغةمبةرلعكنع تةبلعغ قعلغانلعقع ظىحىن 
 ة ظةضعشعثالر ةنع سعلةرنع هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا             سعلةردعن هةق سورعمايدعغان آعشعلةرض  ي

  . دعغانالرغا ظةضعشعثالرععث ظعبادعتعضة حاقعرتاظاالن
 دةرضاهعغا قايتعدعغان اهللا غا ظعبادةت ) ظألضةندعن آئيعن(مةن نئمعشقا مئنع ياراتقان ؤة سعلةر
اي؟ ان قعلم ع ياراتق ةن نئمعشقا مئن ةنع م ةن   ، ي ا ظعخالس بعل ذز اهللا تاظاالغ ان يالغ  هئح شئرعكع بولمعغ

ةن؟  ادةت قعلمعغذدةآم دعن اهللا     قع! ظعب علةر، ظان اهعغا قايتذرذلعس ث دةرض علةرمذ اهللا تاظاالنع ع س ةت آىن يام
دذ     ازا بئرع اآع ج ات ي اراص مذآاص ةللعرعثعالرغا ق ة ظةم اال سعلةرض ا   . تاظ ةللعرعثالر ياخشع بولس ةر ظةم ظةض

  . مذآاصاتقا، يامان بولسا جازاغا اليعق بولعسعلةر
 دعغ ان مةن اهللا دعن غةيرعينع ظعاله قعلعؤالع رةر زعي ا بع ان اهللا ماث ةر مئهرعب  -ان بولسام، ظةض

دذ هةمدة مئنع  زةخمةت يةتكىزمةآحع بولسا، ظذالرنعث شاصاظعتع مةندعن هئح نةرسعنع دةصظع قعاللماي
دذ ةنع قذتقذزالماي علةرنعث ي االنع اهللا س ذص تاظ ادةت قوي ان ظعب ذ قعلعؤاتق رعثالر ب ئح ظعالهلع داق ه ر قان  بع

ةر مةس،ظة ظعضة نةرسعضة اال اهللا ظةض ا تاظ رةر ماث انلعق بع ذنع اهللا دعن باشقا  بولسا، يةتكىزمةآحع يام ظ
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دذ  ئحكعم آأتىرىؤئتةلمةي دذ،      ))1ه ادعر بواللماي قا ق انلعقنع توسذش دعغان يام ا آئلع ذتالر ماث ذ ب ةنع ب  ي
مذ قااللمايدذ           ذ   ظةضةر مةن اهللا . ظذالر مئنع ماثا يةتكةن زعيان ـ زةخمةتتعن قذتذلدذرذص  تاظاالنع قويذص ظ

  .مةن هةقعقةتةن ظوصظوحذق ضذمراهلعقتا بولعمةنبذتالرنع ظعاله قعلعؤالعدعغان بولسام ظذ حاغدا 
 ةن ةن هةقعقةت ان(م علةرنع ياراتق تعم ) س ان ظئيت ارعثالرغا ظعم ا(صةرؤةردعض ذالق ) ظعمانعمغ ق

 ظةنهذما، رةزعيةلالهذ ظابباس ظعبنع هةققعدة ظايةت بذ ظعسهاق ظعبنع رؤة ظذنعثغا ضذؤاه بولذثال(سئلعثالر 
 هةقعقةتةن  مةن  :قةؤمعضة  نةجار هةبعب :قعلعدذ رعؤايةت دئضةنلعكعنع مذنداق الرنعثقاتارلعق ؤةهب ؤة آةظب

ةنع صةرؤةردعضارعثالرغا ار سعلةر ي ا اهللا قعلغان ظعنك ان تاظاالغ تعم ظعم ة ظئيت ذالق سأزىمض  سعلعثالر، ق
   .دةيدذ

ةجار  هةبعب  :مةنعسع ثظايةتنع بذ  صةرؤةردعضارعثالرغا  هةقعقةتةن  مةن  قعلعص  خعتاب  ظةلحعلةرضة  ن
ةنع  )سعلعثالر  قذالق  سأزىمضة ( ظئيتتعم  ظعمان تاظاالغا اهللا ظةؤةتكةن قعلعص صةيغةمبةر سعلةرنع يةنع(  ي
ث اهللا اهعدا تاظاالنع ذنعثغا دةرض ذؤاه ظ ذثالر ض ةن بول عمذ دئض ا بولذش دذريئق ظعهتعمالغ ع .عن ةرعر ظعبن ر ج  بع

ةلكع  :قعلعدذ  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق ظألىماالرنعث قعسعم ةجار  هةبعب ( ب  مذنداق  صةيغةمبةرلةرضة  )ن
اب ان  خعت ةن  :قعلغ ة  م ان  سعلةرض ة ظئيتق ارعمنعث  نةرسعلةرض اهعدا  صةرؤةردعض ا  دةرض ذؤاهلعق  ماث رعش  ض  بئ
 سعلةرضة  ؤة تعمت ظئي ظعمان  صةرؤةردعضارعثالرغا  علةرنعثس  هةقعقةتةن  مةن  .سئلعثالر قذالق سأزىمضة ظىحىن

تعم، ةندذر ظةضةش ع .دئض ةرعرنعث ظعبن ة ج ذ ظةن االردعن ش ةت ظألعم ان رعؤاي ذ قعلغ أزع ب ة س  مةنتعقعغ
  .ظذيغذنراقتذر
ع هاق ظعبن ذ ظعس ةت ب دة ظاي ع هةققع اس ظعبن ذ ظابب ذما، رةزعيةلاله ةظب ظةنه ب ؤة آ ذ  ؤةه  رةزعيةلاله

ذما ثقاتا ظةنه داق رلعقالرنع ةنلعكعنع مذن ةت دئض دذ رعؤاي ةجار هةبعب :قعلع دا سأزنع ظةشذ ن ةؤمع قعلغان  ق
ألتىرعؤةتتع  دةسسةص  ظذنع  آئلعص ظئتعلعص بعردةك ظئتعلغاندةآال ظادةم بعر خذددع ظذنعثغا  ظذنع  هئحكعم  .ظ
   .قااللمعدع قوغداص
 ظع  :بولسا  ظذ  .باشلعدع  قعلعشقا  آئسةك ـ حالما بعلةن تاش ظذنع ظذالر :دةيدذ مذنداق قةتادة هةقتة بذ

اتتع  .بعلمةيدذ  نئمعلعكعنع  دعننعث  وغرات  هةقعقةتةن ظذالر قعلغعن، هعدايةت قةؤمعمنع !اهللا  ظذنع  ظذالر  .دةؤات
ألتىرىص  مةيداندعال شذ بعلةن آئسةك ـ تاش  تاظاال  اهللا .ظىزدع  جان  دئضعنعحة  قعدةك عيذقعر بولسا  ظذ  .قويدع  ظ

   !قعلسذن ترةهمة ظذنعثغا
 * * * * * * *  

 Ÿ≅Š Ï% È≅ äz ôŠ$# sπ̈Ψ pg ù:$# ( tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθs% tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊄∉∪ $ yϑ Î/ u x xî ’ Í< ’ Ïn1 u‘  É_ n= yèy_ uρ zÏΒ tÏΒ u õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ 

* !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 u“Ρr& 4’ n? tã ÏµÏΒ öθ s% .ÏΒ Ïν Ï‰ ÷èt/ ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ $ ¨Ζä. t,Ï!Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ βÎ) ôM tΡ% x. ω Î) 

Zπ ysø‹ |¹ Zο y‰Ïn üρ #sŒÎ* sù öΝ èδ tβρß‰ Ïϑ≈ yz ∩⊄∪  
آاشكع «: دئيعلدع، ظذ» جةننةتكة آعرضعن«) قةؤمع ظذنع ظألتىرىؤةتكةندعن آئيعن، ظذنعثغا( 

نع ؤة مئنع هىرمةتلعكلةردعن قعلغانلعقعنع بعلسة عقةؤمعم صةرؤةردعضارعمنعث ماثا مةغصعرةت قعلغانلعق
دع» دعظع ةؤمعنع . 27 ـ    26دئ ذنعث ق يعن ظ ىن(ظذنعثدعن آئ ازاالش ظىح ةنع (ظاسماندعن قوشذن ) ج ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع17سىرة ظةنظام ) 1(
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تعلةر ىرمعدذق ) صةرعش تعلةرنع (حىش ىن صةرعش ش ظىح االك قعلع ةؤمنع ه ةر ق ىحع ) ه حىشىرىؤةرض
  .29صةقةت بعر ظاؤاز بعلةنال ناضاهان ظذالر قئتعص قالدع. 28بولمعدذق

 :قعلعدذ  رعؤايةت  دئضةنلعكعنع  مذنداق  ظةنهذنعث رةزعيةلالهذ مةسظذد ظعبنع ،ظعسهاق ظعبنع مذهةممةد
 تاظاال  اهللا آئيعن  ظألضةندعن  ظذ  .حعقعرعؤةتكةن  ظىحعيعنع  يولعدعن  مةقةت دةسسةص بعلةن صذتلعرع ظذنع ظذالر

ذنعثغا عن  :ظ ة آعرض دعجةننةتك ردع    .  دئ ة آع ذ جةننةتك ةن ظ ذنعث بعل ذ  . ش ازعر ظ ة ه  جةننةتت
دذرذلماقتارعز اال اهللا .عقالن ةن تاظ ذنع هةقعقةت ادعكع ظ علعدعن دذني ةم ،آئس عدعن ـ غ ا ؤة قايغذس  ـ جاص

 ظذ  حىنكع،  .دئيعلدع  “آعرضعن جةننةتكة” نةجارغا هةبعب :دةيدذ مذنداق مذجاهعد .قذتقازدع مذشةققعتعدعن
ذنعث ظألتىرىلضةحكة ظىحىن هةق ان ؤاجعب آعرعشع جةننةتكة ظ ذ .ظعدع بولغ  ساؤابنع بئرعلضةن ظأزعضة ظ

ةن  دا آأرض ع  :حاغ انلعقنع ؤة مئن عرةت قعلغ ا مةغص ارعمنعث ماث ةؤمعم صةرؤةردعض كع ق آاش
  . دئدعهىرمةتلعكلةردعن قعلغانلعقعنع بعلسة ظعدع

ةتادة داق ق دذ مذن ر :دةي أمعننع بع ةقةت م ذنعث ص ر ظ  ظعكةنلعضعنع قعلغذحع نةسعهةت ياخشعلعققا بع
ةن ذ  .آأرعس ئنع  ظ دذ ظ س ةبعب  .الدعماي ةجار  ه ث  اهللا ن أرمعتعنع  تاظاالنع أز  ه أزع  ظ ةن  آ ةن  بعل دا  آأرض  :حاغ

 انلعق عرةت قعلغ ا مةغص ارعمنعث ماث ةؤمعم صةرؤةردعض كع ق ةردعن عآاش ع هىرمةتلعكل نع ؤة مئن
دع قعلغانلعقعنع بعلسة ظعدع  ةنع  ، دئ أز  ظذ  هأرمعتعنع  تاظاالنعث  اهللا ي  ،آئيعن  آأرضةندعن  بعلةن  آأزع  ظ

  .قعلدع ظىمعد تاظاالدعن اهللا بعلعشعنع قةؤمعنعث نئمةتلةرنع بذ ظئرعشكةن ذيذقسعزالت
ةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             ظذ : ظعبنع ظةبذهات

ات  قةؤمعضة ةؤمعم  ظع  :حئغعدا  هاي ة  !ق  ضةندعن ظأل ؤة قعلدع  نةسعهةت  دةص، ظةضعشعثالر  صةيغةمبةرلةرض
عرةت قعلغانلعق  :آئيعن ا مةغص ةردعن عآاشكع قةؤمعم صةرؤةردعضارعمنعث ماث نع ؤة مئنع هىرمةتلعكل

  . دئدعقعلغانلعقعنع بعلسة ظعدع
ذفيان ةؤرع، س عم س دعن ظاس ةجلعزنعث ظةهؤةل داق ظةبذم ةنلعكعنع مذن ةت دئض دذ رعؤاي  :قعلع

ارعمغا ان صةرؤةردعض انلعقعم، ظعم ةرنع ظئيتق ىن تعقلعغانلعقعمتةس ظةلحعل ا  ظىح ارعمنعث ماث صةرؤةردعض
ةردعن قعلغانلعقعنع  دع مةغصعرةت قعلغانلعقنع ؤة مئنع هىرمةتلعكل ةؤمعم بعلسة ظعدع، دئ  ظذنعث   ق

قعنعدا،  خةؤةر  نازذنئمةتلةردعن  داظعملعق  ؤة مذآاصات  ساؤاب، بذ ظئرعشكةن مةن ظذالر ظةضةر :مةقسعتع  بذ  تاص
ة  ظةضعشعشضة  بةرلةرضة صةيغةم ظذالرنعث  نةرسعلةر  ظذنعثغا  تاظاال  اهللا .دئضةنلعكتذر  بوالتتع،  تىرتكة  ظةلؤةتت
ةت ذن رةهم دعن ؤة !قعلس ذن رازع ظذنعث ذ !بولس ةؤمعنعث ظ ةت ق عغا هعداي ةن تئصعش ةك هةقعقةت مةن ب  هئرعس
   .ظعدع ظادةم

ع ةم، ظعبن ع  ظةبذهات ةردعن ظعبن ذرؤة  ظأم ع ظ ظذد  ظعبن ةقة مةس ذ  عفس ةيغةمبةر  ذنعثظةنه رةزعيةلاله  ص
االمغا داق ظةلةيهعسس ةنلعكعنع مذن ةت دئض دذ رعؤاي ع :قعلع ث اهللا ظ ةيغةمبعرع نع ع !ص ة مئن ةلحع قةؤمعمض  ظ

 مةن « :ظذنعثغا ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر دئضةندة، قعلعمةن، دةؤةت ظعسالمغا ظذالرنع مةن ظةؤةتكعن، قعلعص
ةن ذالرنعث  هةقعقةت ئنع ظ ألتىرىص  س عدعن  ظ ةنقورق قويعش دع  »عم ذ  .دئ ةر :ظ ةؤمعم  ظةض ث  ق  مئنع

ذخال ة ؤاتقانلعقعمنعظ ةت( آأرس عدعنيىزع هأرم ع )س دذ، مئن دع ظويغاتماي ةيغةمبةر .دئ االم ص  ظةلةيهعسس
املعق  ظذززا  ؤة الت ظذ  آةلدع،  كةسةقعف  ظذ .دئدع »بارغعن ظذنداقتا« :ظذنعثغا  :آئلعص  يئنعغا  بذتالرنعث  ن
دعن ذم باشالص ظةتع علةرنع حوق علةرآع س ان ش دعغان يام ة آأرع ةن، نةرسعض دع ظايالندذرعؤئتعم دعن .دئ  بذنعث
 ظةمةس،  ظعاله  ظذززا  بعلةن  الت شىبهعسعزآع،  ـ  شةك  !جاماظةسع  سةقعف  ظع  :ظذ  .غةزةصلةندع ظةهلع سةقعف
ازابتعن آةلضىسعدعكع آعرعثالر دعنعغا ظعسالم   ـ شةك !جاماظةسع ظعتتعصاقداشالر ظع .بولعسعلةر  ساالمةت ظ

عزآع،ش ةن  الت ىبهعس ذززا  بعل اله  ظ ةس،  ظع الم ظةم ا  ظعس رعثالر،  دعنعغ ازابتعن  عدعكعآةلضىس  آع االمةت  ظ  س
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ذ ،دةص بولسعلةر ىح سأزنع ب تعم ظ ةن شذنعث .تةآرارلعدع قئ ذنع بعل ر ظ ادةم بع ا ظ ةن ظوقي اتتع، بعل وق ظ  ظ
ةيغةمبةر  خةؤةر  بذ  .ظالدع  جئنعنع ظذنعث تئضعص تومذرعغا بعلةك ظذنعث  ،حاغدا  يةتكةن  لةيهعسساالمغا ظة ص

ذ ذ« :ظ ادةم ب ىرة ظ ة ياسعندعكع س ايدذ ظادةمض ا   ،دةص »ظوخش ارعمنعث ماث ةؤمعم صةرؤةردعض كع ق آاش
  .ظوقذدع ظايةتنع دئضةن مةغصعرةت قعلغانلعقنع ؤة مئنع هىرمةتلعكلةردعن قعلغانلعقعنع بعلسة ظعدع

صةرعشتعلةرنع حىشىرضىحع بولمعدذقظذنعثدعن آئيعن ظذنعث قةؤمعنع هاالك قعلعش ظىحىن  بذ 
ة اال  اهللا ظايةتت ةبعب  تاظ ةجارنع ه ةؤمع  ن ذنع  ق دعن  ظ يعن ظألتىرعؤةتكةن ذالرغا  آئ لعنعص،  ظ ذنعث  غةزةص  ظ

ةيغةمبةرلعرعنع  تاظاالنعث  اهللا ظذالر  حىنكع،  .قعلعدذ  خةؤةر  ظالغانلعقعنع ظعنتعقام قةؤمعدعن  قعلدع  ظعنكار  ص
ث اهللا ؤة تع تاظاالنع ألتىرعؤةتتع نعدوس اال اهللا .ظ ذ تاظ ة ب ذالرنع ظايةتت االك ظ ش ه ىن قعلع ماندعن ظىح  ظاس

تعلةردعن ةرآعب صةرعش قان ت ذننع تاص ذالرنعث قوش ة ظ ةنلعكعنع، ظىستعض ذن حىشىرمعض كة قوش  حىشىرىش
  .قعلعدذ بايان ظعكةنلعكعنع ظاسان ظذنعثدعنمذ ظعش بةلكع ظعكةنلعكعنع، يوق هاجعتعنعثمذ
ظذنعثدعن آئيعن ظذنعث قةؤمعنع هاالك قعلعش ظىحىن صةرعشتعلةرنع  :تاظاالنعث اهللا دمةسظذ ظعبنع

ةتنعث  دئضةن   حىشىرضىحع بولمعدذق  يةثمعدذق،  بعلةن  قوشذن  نذرغذن  ظذالرنع  بعز  :هةققعدة  مةنعسع  ظاي
دع صةقةت بعر ظاؤاز بعلةنال ناضاهان ظذالر  يةثدذق، ظذسذلدا بولغان ظاسان ظذنعثدعنمذ بةلكع   قئتعص قال
اال اهللا ذ تاظ ة ؤة صادعشاهنع ظ دع هاالك ظاهالعسعنع ظةنتاآعي ذالر .قعل ةر ظ دعن ي ةلتىآىس يىزع وقعتعلعص، ت  ي
  .دئدع ،لمعدعقالدىرذ جان تعرعك هئحبعر ذالردعنظ

 بولمعدذق حىشىرىؤةرضىحع صةرعشتعلةرنع قارشع ظذالرغا قعلساق هاالك ظىممةتلةرنع بعز :بةزعلةر
  .دئدع دئضةنلعكتذر، معزعظةؤةت تةعبعؤاس ظازابنع قعلعدعغان هاالك ظذالرنع ظذالرغا بةلكع

ظاسماندعن ) جازاالش ظىحىن(ظذنعثدعن آئيعن ظذنعث قةؤمعنع  :تاظاالنعث اهللا قةتادة ؤة مذجاهعد
ةنع صةرعشتعلةر(قوشذن  ىرمعدذق) ي ةيغةمبة :  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنعحىش ر ص ذالرغا باشقا بع ر ظ

ةنلعكتذر،  دذق دئض دع ظةؤةتمع ةتادة .دئ ث اهللا :ق امع تاظاالنع ةن ن ةمكع، بعل ةبعب قةس ةجار ه ةندعن ن  ظألض
ة  بذ  جةرعر  ظعبنع .دئدع صةقةت بعر ظاؤاز بعلةنال ناضاهان ظذالر قئتعص قالدع  قةؤمع ظذنعث آئيعن  :هةقت
ع ظذدنعث ظعبن ذ مةس ةت ظ دة ظاي ان هةققع أزع قعلغ ةث س دذر ظ ع،حى .توغرع ةيغةمبةرلةر نك ذن ص  دةص قوش

  .دئدع ظاتالمايدذ،
عر الر تةصس داق شىناس دذ مذن اال اهللا :دةي ذالرنع تاظ ازاالش ظ ىن ج ل ظىح االمنع جعبرعظع  ظةلةيهعسس

اتتعق  ظاندعن  ،دة ـ  تذتتع  تةرعصعدعن  ظعككع  دةرؤازعسعنعث  شةهةر ظذ ظةؤةتتع، ظذالرغا اؤاز  بعر  ق اردع،  ظ  حعق
ذنعث ةن ش ذالر بعل اق تعنباش ظ ع ظاي تعص هةممعس تع، قئ رةر قعلعش دة بع دةك تةن رةر معدعرلعغع ذ بع  جانم
  .قالمعدع

دا ذ :ظالعملعرعنعث سةلةص يذقعرع ة شةهةر ب ذ شةهعرع، ظةنتاآعي ىح ظ ةيغةمبةر ظ ةمنعث بولسا ص  مةري
ان  دئضةنلعكع ظةؤةتعلضةنلةر تةرعصعدعن ظةلةيهعسساالم ظعسا ظوغلع ةتادة  .ظعدع  قعلعنغان  باي  باشقعالرمذ  ةؤ ق
ذنع ان مذشذنداق ظ دع باي دعن شذناسالردعن تةصسعر آئيعنكع .قعل ر باشقا قةتادع  شذناستعن تةصسعر هئحبع

  .قارالمايدذ دةص ظعشةنحعلعك جةهةتتعن قانحة بعر قاراش بذ .ظةمةس قعلعنغان بايان قاراش ظذنداق
دعن ذ ،بعرعنحع ةنعث ب ةلعكع قعسس ذ ؤةق ىح ظ ةيغةمبةر ظ ب ص ىكب ؤة غالع اال اهللا ىي عدعن تاظ  تةرعص

ةن ةر ظةؤةتعلض ةنلعكعنع، ظةلحعل ا ظعك االم ظعس عدعن ظةلةيهعسس ةنظةؤة تةرعص لعكعنع تعلض كارا ظةمةس  ظاش
. ظةينع زاماندا ظذالرغا ظعككع صةيغةمبةر ظةؤةتتذق  :دةيدذ مذنداق تاظاال اهللا هةقتة بذ .تذرعدذ صآأرسعتع

ةن . علدعظذالر ظذ ظعككع صةيغةمبةرنع ظعنكار ق  ةؤةتعش بعل ةيغةمبةرنع ظ ذالرغا (ظىحعنحع ص اردةم ) ظ ي
ةيغةمبةرلةر  دذق، ص ذالرغا(قعل ةن «): ظ ز هةقعقةت ث(بع ة ) اهللا نع ةت (سعلةرض علةرنع هعداي ةنع س ي
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ةلحعلعرعمعز ) قعلعشقا دع » ظةؤةتعلضةن ظ ةر . دئ دذآع، بعز شةك «: ظةلحعل  -صةرؤةردعضارعمعز بعلع
) روشةن دةلعللةر بعلةن(بعزنعث مةسظذلعيعتعمعز صةقةت  .ضةن ظةلحعلةرمعزشىبهعسعز سعلةرضة ظةؤةتعل

 ياردةمحعلعرع ظةلةيهعسساالمنعث ظعسا ظةلحعلةر ظذ ظةضةر .دئدع» حىشعنعشلعك قعلعص تةبلعغ قعلعشتذر
 ـ  سأز  مذناسعص  شذنعثغا  ظةؤةتعلضةنلعكعنع  تةرعصعدعن  ظةلةيهعسساالم  ظعسا ظأزلعرعنعث ظذالر ظعدع، بولسا

ةلحعلعرع  ظةلةيهعسساالمنعث  ظعسا  ظذالر  ظةضةر  .بوالتتع  ظعصادعلعضةن  بعلةن ظعبارعلةر  شةهةر  ظعدع،  بولسا  ظ
  .بوالتتع دئمعضةن ظعنسان ظوخشاش بعزضة صةقةت سعلةر ظذالرغا ظاهالعسعمذ

 ظعمان  ظةلحعلعرعضة  ظةؤةتكةن  ظأزلعرعضة  ظةلةيهعسساالمنعث ظعسا ظاهالعسع ظةنتاآعية ظعككعنحعدعن،
ان دع، ظئيتق ذالر ظع ا ظ ان عسساالمغاظةلةيه ظعس ان ظعم ةهةر كعدةسلةص ظئيتق ابلعناتتع ظاهالعسعدعن ش  .هئس
ام  دةص “بعترعق ” تةرعصعدعن  خرعستعظانالر شةهعرع ظةنتاآعية شذثا  شةهةرنعث  تأت  تذرعدعغان  صوص  ظالغان  ن
رع ابلعناتتع دةص بع ذ .هئس أت ظ ةهةرنعث ت ع، ش ذددذس بعرعنحعس ع، .ق ذ حىنك ا ظ االمنعث ظعس  ظةلةيهعسس

دذر، ع، يذرتع ة ظعككعنحعس ع، .ظةنتاآعي ذ حىنك ةهةرنعث ظ عنعث ش وث ظاهالعس ك ـ ح ع آعحع ا هةممعس  ظعس
   .ظعدع ظئيتقان، ظعمان دةسلةصتة ظةث ظةلةيهعسساالمغا

ع، ظىحع كةندةرعية  نحعس ع،  .ظعس ذ  حىنك ةهةردة  ظ تعظانالر  ش ث  خرعس ي  ظأزلعرعنع  اظالعملعرعغ دعنع
ان  بئكعتعص  ظاتالغذلعرعنع  ـ  ظذنؤان  دئضةن  “راهعب ” ،“قعسسعس ” ،“ظةسقةف ” ،“مةتران” ،“بعترعق”  .حعقق

ع، م تأتعنحعس ذص، رع تعظان بول ا خرعس اردةم دعنعغ ان ي ذ ؤة قعلغ ع ظ ةن دعنن اه مذستةهكةملعض  صادعش
تةنتعنعية ةهعرعدعندذر قذس اه .ش تةنتعن صادعش تةنتعنعية قذس ةهعرعنع )1(قذس دعن ابعن ش يعن، قعلغان  آئ
 باشقا  ظذنعثدعن  ؤة بعترعق  ظعبنع سةظعد بذنع .آةتكةن يأتكةص قذستةنتعنعيةضة رعمدعن نعاصاص خرعستعظانالر

ةهلع اب ظ ذلمان ؤة آعت لعرعدعن مذس ع تارعخشذناس أص خئل اندعكع آ علةر س ان آعش ان باي ةر .قعلغ  ظةض
ان ظةنتاآعيةنعث  ان  ظعم تعكع ظئيتق داقتا  مذقةررةرلةشسة، ظعكةنلعكع  عظاهالعس شةهةر  دةسلةص اال اهللا ظذن  تاظ

ةيغةمبةرلعرعنع  ظاهالعسعنعث  )شةهةر  ظئلعنغان  تعلغا ياسعندا سىرة يةنع( شةهةر بذ ظالغان تعلغا  ظعنكار  ص
دعن قعلغانلعقع، اال اهللا ظان ذالرنع تاظ اؤاز بعرال ظ ةن ظ انلعقع، هاالك بعل ذالرنعث قعلغ اؤاز شذ ظ ةن ظ ةث بعل  ت

  .بئرعدذ آأرسعتعص ظعكةنلعكعنع شةهةر باشقا شةهةرنعث بذ قاتارلعقالر الغانلعقعق قئتعص
ةؤرات نازعل           ظا اردةمحعلعرع ظارعسعدعكع قعسسة ت نتاآعية شةهعرع بعلةن ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث ي

ةن  ىز بةرض يعن ي دعن آئ العرع ا  . بولغان ة سةلةص ظألعم ر قانح ذ ؤة بع ذدرع رةزعيةلالهذ ظةنه هللا ظةبذسةظعد خ
ةؤةتعش                ازاب ظ تاظاالنعث تةؤراتنع نازعل قعلغاندعن آئيعن ظىممةتلةر ظعحعدعن بعرةر ظىممةتنعمذ ظذالرغا ظ
ةلكع ظذنعثدعن آئيعن               ىتىنلةي هاالك قعلمعغانلعقعنع، ب ارقعلعق ظذالرنعث حوث ـ آعحعك هةممعسعنع ص ظ

اد قعلعشقا بذيرذغانلعق          ان    عمأمعنلةرنع مذشرعكالر بعلةن جعه ظذالر يذقعرعدعكع سأزنع اهللا       . قعلغان نع باي
ث  ز : تاظاالنع عزآع، بع ارلعق  (شىبهعس ةؤمع قات ذتنعث ق ةمذد ؤة ل اد، س ةؤمع ظ ذهنعث ق عرعكع ) ن ظعلض

علةر   يعن، آعش دعن آئ االك قعلغان ةرنع ه راظعل (ظىممةتل ةنع ظعس ةنع ب ا ) ي ث دعللعرعغ ةتنع (نع هةقعق
 نةسعهةت ظالسذن دةص، مذساغا    ـةهمةت قعلدذق، ظذالر ؤةز      نذر بئرعص، ظذالرغا هعدايةت ؤة ر    ) آأرعدعغان 
ابنع  ةؤراتنع (آعت ةنع ت ةردذق) ي ةن      ))2ب ذنعثغا بعناظ ان، مذش ان قعلغ عرعدة باي ث تةصس ةن ظايعتعنع  دئض

ةلكع باشقا بعر شةهةر ظعكةنلعكع   ة شةهعرع ظةمةس، ب ذ شةهةرنعث ظةنتاآعي دا تعلغا ظئلعنغان ب قذرظان
اآع بولمعسا   . مدة سةلةص ظألعمالعرعدعن بعر قانحعسعمذ مذشذنداق دةص آأرسةتكةن          هة .مذظةييةنلعشعدذ ي

ذم بولغان                   بذ قعسسعدة دئيعلضةن ظةنتاآعية بولسا باشقا بعر ظةنتاآعية شةهعرع بولذص، بذ هةممعضة مةل

                                                 
  . هازعرقع ظعستانبذل) 1)

  .ظايةت ـ 43 قةسةس سىرة) 2(
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تذر  ةهعرع ظةمةس ة ش هذر ظةنتاآعي ع    . مةش تعظان دعن ةهعرعنعث خرعس ة ش هذر ظةنتاآعي ذ مةش ع، ب حىنك
ان        د ذم بولمعغ انلعقع مةل االك قعلعنغ ذ ه نالر دةؤرعدعم عرعكع دع دعن ظعلض ذ، ظذنعث ةقعقعي  اهللا . ةؤرعدعم ه

  .ظةهؤالنع بعلضىحعدذر
 * * * * * * *  

 ¸ο uô£ ys≈ tƒ ’ n?tã ÏŠ$t6 Ïèø9 $# 4 $ tΒ Ο ÎγŠ Ï? ù'tƒ ÏiΒ @Αθß™§‘ ωÎ) (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâÍ“ ÷κ yJ ó¡o„ ∩⊂⊃∪ óΟ s9 r& (# ÷ρu tƒ ö/ x. $uΖ õ3n= ÷δ r& 
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بةندعلةرضة ظةصسذسكع، ظذالرغا بعرةر صةيغةمبةر آةلسعال ) اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغذحع( 

تع خعرة قعلعش ذنع مةس ذالر . 30ظ عي(ظ ة ظاهالعس ذن ) ةنع مةآك ةن نذرغ عرع ظأتك ذالردعن ظعلض ظ
ا  ذالرنعث يئنعغ ذالر ب دذ؟ ظ انلعقعمعزنع بعلمةم االك قعلغ ةرنع ه ةدعي (ظىممةتل ا ظةب ةنع دذنياغ ) ي

دذ ع . 31قايتماي ذالرنعث هةممعس ىن (ظ رعش ظىح اب بئ ع هئس ةت آىن ازعر ) قعيام ذزذرعمعزغا ه ه
  .32قعلعنعدذ

  ار قعلغذحعالرنعث هةسرةت حئكعشع توغرعسعدا بةرلةرنع ظعنكيغةمصة
ةتلعرعنع ظعنكار قعلغذحع ( نعث  اهللا تاظاالعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباسنعث     ظةلع ظ  ) اهللا نعث ظاي

كع ة ظةصسذس ايعتعنع بةندعلةرض ةن ظ ان ( دئض ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ا ؤاي) ص ةرنعث هالعغ دةص ! بةندعل
ةتادة . لعدذ تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قع    ةرمانعنع ظورذندعمعغان،        : ق ةمر ـ ص ةتنع اهللا تاظاالنعث ظ بذ ظاي

اهللا تاظاالنعث دعنعدا نذقسان ظعزدعضةن بةندعلةر ظأزلعرعنعث قعلمعشلعرعغا هةسرةت حئكعدذ، دةص تةصسعر              
ئمة ظىحىن    ن،ظذالر قعيامةت آىنع ظازابنع ظأز آأزلعرع بعلةن آأرضةن حاغدا    : بذ ظايةتنعث مةنعسع . قعلغان

علعق                ةرمانلعرعغا قارش ةمعر ـ ص ث ظ دعمعز ؤة اهللا تاظاالنع ار قعلغان ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ث ص اهللا تاظاالنع
دا     .  دئضةنلعكتذر ةسرةت حئكعدذ ؤة صذشايمان قعلعدذ      قعلغاندعمعز دةص ه   حىنكع، ظذالر دذنيادعكع حاغلعرع

ةزعلعرع  ظذالردعن . هةقعقةتةن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظعدع        ةيغةمبةر آةلسعال :  ب رةر ص ذالرغا بع ظ
تع  خعرة قعلعش ذنع مةس ةن       ظ ئلعص آةلض ذ ظ دع، ظ خعرة قعل ذنع مةس دع، ظ ار قعل ذنع ظعنك ذالر ظ ةنع ظ  ي

  .تاندعتعن هةقعقةت
  تةناسذخ ظةقعدعسعضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

 ذالر ع (ظ ة ظاهالعس ةنع مةآك ذن ) ي ةن نذرغ عرع ظأتك ذالردعن ظعلض االك ظ ةرنع ه ظىممةتل
 يةنع ظذالر ظذالردعن قايتمايدذ) يةنع دذنياغا ظةبةدعي(قعلغانلعقعمعزنع بعلمةمدذ؟ ظذالر بذالرنعث يئنعغا 

ةن ؤةز ـ               انلعقع بعل االك قعلغ ث ه ةرنع اهللا تاظاالنع ان ظىممةتل ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك عرع ص ظعلض
ادان ؤة    نةسعهةت ظالمامدذ؟ ظذالرنعث بذ دذنياغا قايتع      شع قانداقمذ مذمكعن بولسذن؟ ظعش هةرضعز نذرغذن ن

ةس   ةندةك ظةم ةر جأيلعض ذناهكار ظادةمل ذالر. ض ات    : ظ قا هاي اتعمعزدعن باش ادعكع هاي ذ دذني ث مذش بعزنع
ألعمعز ؤة تعرعلعمعز     دذ ))1يوقتذر، بعز ظ ايلعنعص تذرعدذ         .  دةي ظذالر ظألىص ـ تعرعلعش زاماندعن زامانغا ظ

اد  دذدةص ظئتق ذددع   . قعلع ث خ عزلعكتعن ظأزلعرعنع ذالر بعلعمس ذرذن ظ دةك ب ادا بولغعنع ا  ،دذني ة دذنياغ  يةن

                                                 
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 37سىرة مأظمعنذن ) 1(
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دذ       . )1(قايتعدعغانلعقعغا ظئتعقاد قعلعدذ   : اهللا تاظاال ظذالرنعث باتعل ظةقعدعسعضة رةددعية بئرعص مذنداق دةي
نع بعلمةمدذ؟ ظذالر بذالرنعث ظذالر ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلغانلعقعمعز

  .قايتمايدذ) يةنع دذنياغا ظةبةدعي(يئنعغا 
 هذزذرعمعزغا هازعر قعلعنعدذ) قعيامةت آىنع هئساب بئرعش ظىحىن(ظذالرنعث هةممعسع يةنع 

ظأتىص آةتكةن ؤة آةلضىسعدة آئلعدعغان ظىممةتلةرنعث هةممعسع قعيامةت آىنع هئساب بئرعش ظىحىن اهللا               
ةللعرعنعث       تاظاالنعث ان ظةم ذالرنعث ياخشع ـ يام ذالرغا ظ اال ظ دعن اهللا تاظ دذ، ظان ازعر قعلعنع اهعغا ه  دةرض

دذ     . هةممعسعضة قارعتا مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ    ة اهللا تاظاال مذنداق دةي صةرؤةردعضارعث هةر بعر    : بذ هةقت
  .))2ظادةمضة ظذنعث قعلغان ظةمةللعرعنعث مذآاصاتعنع تولذق بئرعدذ

 * * * * * * *  
 ×π tƒ# u uρ ãΝçλ°; ÞÚ ö‘F{ $# èπ tG ø‹yϑ ø9 $# $yγ≈ uΖ÷ u‹ ôm r& $sΨ ô_ { ÷z r&uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ {7 xm çµ÷Ψ Ïϑ sù tβθè= à2 ù' tƒ ∩⊂⊂∪ $sΨ ù= yè y_uρ $ yγŠ Ïù 

;M≈ ¨Ζ y_ ÏiΒ 5≅Š Ïƒ ªΥ 5=≈ sΨ ôã r&uρ $ tΡ ö ¤f sùuρ $pκ Ïù zÏΒ Èβθã‹ ãèø9 $# ∩⊂⊆∪ (#θè= à2ù' u‹ Ï9 ÏΒ Ïν Í yϑ rO $ tΒ uρ çµ ÷G n= Ïϑ tã öΝ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& ( 
Ÿξ sùr& tβρã à6ô±o„ ∩⊂∈∪ z≈ ys ö6ß™ “ Ï% ©!$# t, n= yz yl üρ ø—F{ $# $ yγ ¯= à2 $ £ϑ ÏΒ àM Î7/Ψ è? ÞÚ ö‘F{ $# ô ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡àΡ r& $£ϑ ÏΒ uρ 

Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊂∉∪  
تعرعلدىرىص، ظذنعثدعن ظذالر يةيدعغان ظاشلعقنع ) يامغذر بعلةن(زئمعننع ) يةنع قذرغاق(ظألىك 

بعز زئمعندا . 33ظاالمةتتذر) اهللا نعث قذدرعتع آامعلةسعنع آأرسعتعدعغان(ظأستىرضةنلعكعمعز ظذالرغا 
ظذالر  .34القالرنع ظئقعتتذقنذرغذنلعغان خورما باغلعرعنع، ظىزىم باغلعرعنع بةرصا قعلدذق، شذ زئمعندا بذ

اهللا (ظذالرنعث قوللعرع ياراتقان ظةمةس، ظذالر ) بذ مئؤعلةرنع(مئؤعسعنع يئسذن، ) يةنع باغالرنعث(ظذنعث 
ة  ث نئمةتلعرعض دذ؟ ) نع ىآىر قعلمام ةيعب (اهللا . 35ش ىتىن ظ انالردعن -ص ىتىن )  نذقس ذ ص اآتذر، ظ ص

اراتتع  ىص . شةيظعلةرنع جىص ي ذالر زئمعندعن ظىن ذالرنعث ظأزلعرعنعث ؤة ظ دعغان نةرسعلةرنعث، ظ حعقع
  .36نعث هةممعسعنعث جىصتع بار)يةنع ظاجايعص مةخلذقاتالر(بعلمةيدعغان نةرسعلةر 

ظالةمنعث ياراتقذحعسع ؤ ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث بولذدعغانلعقعنع ظعسصاتالش 
  توغرعسعدا 

ا     ةن، ق ة ظىنمعض ئح نةرس ىملىآلةردعن ه ذر     ظأس اال يامغ ا اهللا تاظ ألىك زئمعنغ ةن ظ غجعراص آةتك
بذ ظعنسانالرغا   . ياغدذرسا، ظذ جانلعنعدذ ؤة آأصىشىص تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظىندىرىص بئرعدذ            

دعغانلعقعنع     ةرنع تعرعلدىرع ذدرعتعنع ؤة ظألىآل ذق ق ذنعث تول ةنلعكعنع، ظ ذت ظعك ذحعنعث مةؤج ياراتق
ذر  عتعدعغان ظاالمةتت دذ  . آأرس داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ألىك : ش ذرغاق (ظ ةنع ق ع ) ي ذر (زئمعنن يامغ

اهللا نعث قذدرعتع (تعرعلدىرىص، ظذنعثدعن ظذالر يةيدعغان ظاشلعقنع ظأستىرضةنلعكعمعز ظذالرغا ) بعلةن
                                                 

عدذر     ) 1( عنعث                . مانا بذ تةناسذخ ظةقعدعس ةن آعش ذ ظألض ع ش ذالر ظألىآنعث روهعن ذص، ظ ةرنعث ظةقعدعسع بول ةدعمكع معللةتل قا ق دع ؤة باش دة هعن ذ ظةقع ب
ذق                  ة ي ر دةرعج عدعن بع ةن آعش اتع ظىحىن ظألض ذنعث مذآاص ا ظ رع ياخشع بولس اراص، ظعش ـ ظعزلع ا ق ان       ظعش ـ ظعزلعرعغ رع يام ةر ظعش ـ ظعزلع ا، ظةض عرع جانغ

ذنداق                         ا مذش دعن زامانغ ان زامان ذنداق قعلعص ظعنس دذ، ش ا آئلع أتكعلعص دذنياغ ا ي أؤةن جانغ ة ت ر دةرعج عدعن بع بولسا، ظذنعث ظازابع ظىحىن ظألضةن آعش
  . ظذالر قعيامةتكة ظعشةنمةيدذ. يوسذندا ظألىص ـ تعرعلعص ياشايدذ دةص ظئتعقاد قعلعدذ

  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع111سىرة هذد  )2(
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ع بعز زئمعندا نذرغذنلعغان خورما باغلعرعنع، ظىزىم باغلعرعن ظاالمةتتذر) آامعلةسعنع آأرسعتعدعغان
ا قعلعص        بةرصا قعلدذق، شذ زئمعندا بذالقالرنع ظئقعتتذق  اغالرنع صةرص  يةنع شذ زئمعندا، ظعنسانالرنعث ب

دعغان           ئقعص بارع ذ ظ ة س ان يةرلةرض اجلعق بولغ ذالر ظئهتعي ىن ظ ع ظىح عنع يئيعش ث مئؤعس ذ باغالرنع ش
ارعتعص بةرضةن       . دةرياالرنع قعلدذق   ،لعكعنع تعلغان ظالغاندعن آئيعن      اهللا تاظاال مةخلذقاتلعرعغا ظاشلعقنع ي

  .ظذنعثغا ظذالصال تىرع ؤة خعلع هةر خعل بولغان مئؤعلةرنع ياراتقانلعقعنع تعلغا ظئلعص ظأتتع
)ظذالرنعث قوللعرع ياراتقان ظةمةس) بذ مئؤعلةرنعباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤة قةتادة ب ظعبنع ظا

داق   دة مذن ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ارلعقالر ب دذقات ث   :  دةي ةقةت اهللا تاظاالنع ع ص ذنعث هةممعس ةنع ب ي
بةندعلعرعضة قعلغان رةهعمعتدذر، ظذ هةرضعز ظذالرنعث تعرعشحانلعقع، تةدبعرحانلعقع ؤة آىح ـ قذؤؤعتعدعن    

ةس   ةن ظةم ا آةلض دذ   . قولغ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالر: ش اناص    ظ ةن ، س ذالرغا بةرض ث ظ  اهللا تاظاالنع
  .شىآىر قعلمامدذ؟ مايدعغان بذ هئسابسعز نئمةتلعرعضةتىضةتكعلع بول
 زئمعندعن ظىنىص . صاآتذر، ظذ صىتىن شةيظعلةرنع جىص ياراتتع)  نذقسانالردعن-صىتىن ظةيعب (اهللا

 ظةرآةك ظذالرنعث ظأزلعرعنعث يةنع زعراظةتلةر، مئؤعلةر ؤة ظأسىملىآلةرنعث حعقعدعغان نةرسعلةرنعث
ارةت    ـ   دعغان نةرسعلةر حعشعدعن ظعب ذالر بعلمةي ذقاتالر (ؤة ظ ةنع ظاجايعص مةخل نعث هةممعسعنعث )ي

سعلةرنعث ظعبرةت ظئلعشعثالر ظىحىن هةر بعر نةرسعنع        : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن     . جىصتع بار 
  . ))1جىص ياراتتذق

 * * * * * * *  
 ×π tƒ# u uρ ãΝ çλ°; ã≅ ø‹ ©9$# ã‡ n= ó¡nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ ¨]9$# #sŒÎ* sù Νèδ tβθßϑ Ï= øà –Β ∩⊂∠∪ ß§ôϑ ¤±9 $# uρ “ Í øgrB 9h s)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ©9 4 y7 Ï9 s̈Œ 

ãƒÏ‰ ø) s? Í“ƒÍ• yè ø9$# ÉΟŠÏ= yèø9 $# ∩⊂∇∪ u yϑ s) ø9$# uρ çµ≈ tΡö‘ £‰ s% tΑ Î—$sΨ tΒ 4 ®L xm yŠ$ tã Èβθã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# ∩⊂∪ Ÿω ß§ôϑ ¤±9 $# 

 Èö t7.⊥ tƒ !$ oλm; βr& x8Í‘ ô‰è? u yϑ s)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû 77 n= sù šχθßs t7ó¡ o„ ∩⊆⊃∪    

بعر ظاالمةت آئحعدعن ظعبارةتكع، ظذنعثدعن آىندىزنع ) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(ظذالرغا 
. 37، ظذالر ناضاهان قاراثغذدا قالعدذ) دة-يةنع آىندىزنعث نذرعنع يوق قعلعؤئتعمعز  (، دةـظايرعؤئتعمعز 

ةممعنع بعل  ب، ه ذ، غالع دذ، ب ةير قعلع اراص س ا ق ةن جايعغ ىن بةلضعلةنض دعنظاال آ ث ظال ىحع اهللا نع ض
ظاخعرقع مةنزعلضة يئتعص (ظايغا سةير قعلعدعغان مةنزعللةرنع بةلضعلعدذق، ظذ  .38بةلضعلعضةن ظعشعدذر

يةنع (آىننعث ظايغا يئتعؤئلعشع . 39خورمعنعث قذرذص قالغان شئخعغا ظوخشاش بولذص قالعدذ) بارغاندا
ذص قئلعشع ةم بول ث آىن)ظعككعسعنعث ج تعن (دىزدعن ظئشعص آئتعشع ، آئحعنع ع آةلمةس ةنع ؤاقت ي

  .40مذمكعن ظةمةس، هةر بعرع صةلةآتة ظىزىص تذرعدذ) آىندىزنعث ظورنعنع ظئلعشع
آئحة بعلةن آىندىزنعث ، آىن بعلةن ظاينعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان بىيىك 

  ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا
آئحة بعلةن آىندىزنع، آئحعنع قاراثغذلذقع بعلةن، آىندىزنع يورذقلذقع           : يدذ اهللا تاظاال مذنداق دة   

ر ـ           دىزنع بع ةن آىن ة بعل ةنع آئح دعغان، ي رع آئتع ةنع بع رع آةلسة ي ذ ظعككعسعنع بع ارعتعش، ظ ةن ي بعل
عتعدعغان     ذدرعتعنع آأرس ا ق ث آاتت انالرغا اهللا تاظاالنع ش، ظعنس دعغان قعلع عص ماثع ة ظةضعش بعرعض

                                                 
  .  ـ ظايةت49سىرة زارعيات ) 1(
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ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن     . ةردذردةلعلل  ةن   (اهللا آئحة بعلةن   : بذ هةقت ةنع آئحعنعث قاراثغذلذقع بعل ) ي
عدذ         ع قوغلعش ر بعرعن دىز بع ةن آىن ة بعل عدذ، آئح دىزنع ياص عص    (آىن ورذن ظالمعش ق ظ ةنع داؤاملع ي

  . )1()تذرعدذ
 ذالرغا عتعدعغان (ظ ذدرعتعنع آأرس ث ق دعن ظ ) اهللا نع ةت آئحع ر ظاالم دعن بع ارةتكع، ظذنعث عب

 شذنعث بعلةن آىندىز ) دة-يةنع آىندىزنعث نذرعنع يوق قعلعؤئتعمعز ( دة -آىندىزنع ظايرعؤئتعمعز 
  . ظذالر ناضاهان قاراثغذدا قالعدذ،  آئحة آئلعدذ،آئتعص

دذ  ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذخارع ص ام ب ة ظعم ذ هةقت ذ «: ب ظ
ذحع     تة ا، روزا تذتق ىن ظولتذرس ا ؤة آ ة باشلعس ة آعرعشض تعن آئح ذ تةرةص عص ب دىز ظاخعرلعش تعن آىن رةص

  .مانا بذ ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر» ظعصتار قعلعدذ
 آىن بةلضعلةنضةن جايعغا قاراص سةير قعلعدذ، بذ، غالعب، هةممعنع بعلضىحع اهللا نعث ظالدعنظاال

  .  دئضةن سأز توغرعسعدا ظعككع خعل قاراش بار“بةلضعلةنضةن جايعغا”تتعكع بذ ظايةبةلضعلعضةن ظعشعدذر
رع  ذنعث بع أزد     : ظ ع آ ةن ظورن ةتتعكع بةلضعلةنض ان جةه ث ماآ ورذن    آىننع ذ ظ ذص، ظ ذلغان بول ة تذت

ذر        ظةرش دعن ظعبارةتت دعغان جاي ئقعن آئلع ة ي ر تةرعصعض ة بع ث يةن تعدعكع زئمعننع ةردة  . نعث ظاس ىن قةي آ
ذ   ذن ظ ذ بولمعس ارلعق مةخل ان ظةرش ؤة ب دذ قاتالر هام تعدا بولع ارلعق   . نعث ظاس ةرش ب ع، ظ حىنك

دةك          ذمان قعلغان العملعرع ض تعرونومعية ظ اندعكع ظاس أص س ع آ ةرش خئل عدذر، ظ ذقاتالرنعث ظأضزعس مةخل
 .ظذ هةقعقةتةن تىؤرىآلعرع بار ضذمبةز شةآلعدة بولذص، ظذنع صةرعشتعلةر آأتىرىص تذرعدذ         . يذمعالق ظةمةس 

عدعدذر    ذقعرع تةرعص ةمنعث ي ةنع ظال عدة، ي لعرعنعث ظىستع تةرعص انالرنعث باش ةرش ظعنس ىن حعث حىش  . ظ آ
دا ظةرشكة ظةث يئقعنالشقان بولعدذ  ةلةك ضىمبعزعضة آةلضةن حاغ دا ص ذ ظورذننعث دةل قارعشعسعدا . ؤاقتع ب

ةنع يئرعم آئحة بولغان حاغدا ظةرشتعن                 شذ  . راقالشقان بولعدذ  ع ظةث ي  تأتعنحع صةلةآتة ظايالنغان حاغدا، ي
ورايدذ    ع س االدعن ظعزن ىن اهللا تاظ ش ظىح ةآرار حعقع دذ ؤة ت ةجدة قعلع ا س ا اهللا تاظاالغ ة . ؤاقعتت ذ هةقت ب

  .نذرغذنلعغان هةدعسلةر آةلضةندذر
ةنلعكعنع    داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ذخارع، ظةب ام ب دذظعم ةت قعلع ىن  :  رعؤاي ةن آ م

ذرذ االم   ؤاتقان ظولت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعم، ص ة مةسحعتتة ظع ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص : حاغ
ذزةر « ع ظةب ةن؟   !ظ دعغانلعقعنع بعلةمس ة بارع ث قةيةرض دع»  آىننع ةن.دئ ةيغةمبعرع  :  م ث ص اهللا ؤة اهللا نع

غا  ععلعدعغان ظورن ظذ هةقعقةتةن ظةرشنعث ظاستعدعكع سةجدة ق   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بعلعدذ، دئدعم 
ذ، غالعب، هةممعنع اهللا تاظاالنعث  ظةنة شذالر   .بارعدذ دذ، ب اراص سةير قعلع آىن بةلضعلةنضةن جايعغا ق

  .  دئدع» دئضةن ظايعتعدة ظوحذق ظئيتعلغانبعلضىحع اهللا نعث ظالدعنظاال بةلضعلعضةن ظعشعدذر
داق دئ     ذنعث مذن ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ة ظةب ذخارع يةن ام ب دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن : ض م

 دئضةن ظايعتع آىن بةلضعلةنضةن جايعغا قاراص سةير قعلعدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن اهللا تاظاالنعث 
  . دةص جاؤاص بةردع» نعث ظاستعدذرظذنعث جايع ظةرش«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. توغرذلذق سورعدعم

اراش  ع ق ةتتعك: ظعككعنح ان جةه ث زام ث آىننع ورذن آىننع ذ ظ ذص، ظ ذلغان بول أزدة تذت ع آ ع ظورن
قعيامةت آىنع آىننعث هةرعكةت قعلعشع      .  ؤاقتع قعيامةت آىنعدعن ظعبارةتتذر     ـ هةرعكةتتعن توختايدعغان  

ة             اخعرقع حةآك ةث ظ ةم ظ ذ ظال دذ، ب ذرع ظأحع دذ ؤة ن ةتتعن توختاي تعص هةرعك ص آئ دعن حعقع أز نعزامع ظ
  . ن جةهةتتعكع بةلضعلةنضةن ظورنعدذرمانا بذ آىننعث زاما. يئتعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراق ) 1(
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ةتادة  اق علةن جايغ ةتنعبةلض ةن ظاي ابالص :  دئض علةر هئس ا س ةن ؤاقتعغ ىن بةلضعلةنض آ
ر مذددةت دعغان بع دع كبواللماي عر قعل دذ، دةص تةصس ةت قعلع اراص هةرعك الر. ة ق ةزع تةصسعرشذناس ذ : ب ب

مةلذم ؤاقعتقا يأتكعلعص تذرعدذ، ظذ بةلضعلةنضةن    ظايةتتعن آىننعث يازلعق حعقعدعغان ظورذنلعرع داؤاملعق    
دذ   عز ظئشعص آةتمةي تعن هةرض ا    . شذ ؤاقعت ذم ؤاقعتق ورذنلعرع داؤاملعق مةل دعغان ظ دعن قعشلعق حعقع ظان

بذ  . ، دئدع  دئضةنلعك آأزدة تذتذلعدذ ؤاقعتتعن هةرضعز ظئشعص آةتمةيدذ يأتكعلعص تذرعدذ، ظذ بةلضعلةنضةن   
  .ذلاله ظعبنع ظةمر رةزعيةلالهذ ظةنهذما رعؤايةت قعلغانقاراشنع ظذالردعن ظابد

 بذ، غالعب رعمايدعغان ةنع قارشعلعققا ؤة حةآلعمعضة ظذح   يهةممعنع  يةنع جعمع هةرعكةتلةرنع 
  قذياشنعث هةرعكعتعضة   اهللا تاظاال بعلضىحع اهللا نعث ظالدعنظاال بةلضعلعضةن ظعشعدذر  ؤة جعمجعتلعقنع 

أز نعزام  ةن ظ ةم      هةقعقةت دة ظألح ت ظألحعمع دعغان ؤاقع ذص قالماي عحة بول دعغان، ظةآس لعق قعلماي ا خعالص عغ
  . بةلضعلعدع

اثنع   (يئرعص حعقارغذحعدذر   ) قاراثغذدعن (اهللا سىبهعنع    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      ةنع ت ي
دذر ع )يورذتقذحع ىن (، اهللا آئحعن علةر ظىح اراتتع،   ) س ص ي تعراهةت قعلع علةرنعث(ظعس ت ) س ؤاقع

اراتتع     اينع ي ةن ظ ذياش بعل ىن ق عثالر ظىح دعنظاال     هئسابلعش ث ظال ىحع اهللا نع ةممعنع بعلض ب، ه ذ، غالع ، ب
ة   : اهللا تاظاال سىرة فذسسعلةتنعث بعر ظايعتعنعمذ مذشذنداق تاماملعغان    . ))1بةلضعلعضةن ظعشعدذر  بذ ظةن

  .))2شذ غالعص، هةممعنع بعلضىحع اهللا نعث تةقدعرعدذر
علعدذق ظايغ ةرنع بةلض دعغان مةنزعلل ةير قعلع دىز      ا س ةن آىن ة بعل ارقعلعق آئح ىن ظ ةنع آ  ي

اينع قذياشتعن باشقعحة بعر شةآعلدة سةير                دةك، ظايالرنعث ظأتكةنلعكعنع آأر   صةرقلةنضةن سعتعش ظىحىن ظ
دذ            . قعلعدعغان قعلدذق  ة مذنداق دةي ندعن يئثع  سة !) ظع مذهةممةد   (: غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال بذ هةقت

اي  ان ظ دعغانلعقع  (حعقق دعن آعحعكلةي دعغانلعقع، ظان ص حوثعيع ك حعقع ث آعحع ةنع ظاينع ذق ) ي توغرذل
عدذ،  ذالرغا(سورعش ع، ) ظ علةرنعث «ظئيتقعنك ذ آعش ودا( ظ ك، س ة، روزا -تعرعكحعلع ئتعق، مذظامعل  س

ارلعق  ئحعش قات ز ظ ذش، ظئغع ع هئسابلعشع ) تذت ةجنعث ؤاقعتلعرعن دذرظعشالرنعث ؤة ه اهللا )3( » ظىحىن
انعنع ؤة     اراتتع، يعلالرنعث س ذق قعلعص ي اينع نذرل ذحع ؤة ظ ذر حاحق ابعنع ) ؤاقعتالرنعث(قذياشنع ن هئس

ةرنع  ا مةنزعلل ىن، ظايغ عثالر ظىح ذرذجالرنع(بعلعش ةنع ب دع) ي ةيعن قعل دىزنع )4( ت ةن آىن ة بعل آئح
عتعدعغان( ذدرعتعمعزنع آأرس الع ق ةت ق) آام ع ظاالم ذق،  ظعكك االمعتعنع آأتىرىؤةتت ث ظ دذق، آئحعنع عل

ارعثال ةص قعلعشعثالر  رصةرؤةردعض ةزلعنع تةل ةظيع   (نعث ص دا س عش يولع ةتلعكلعرعنع تئص ةنع تذرمذش الزعم ي
ذثالر  ة بولذش ىن، ) هةرعكةتت ث    (ظىح ةرنعث، ظايالرنع ارقعلعق آىنل دىزنعث ظالمعشعشع ظ ةن آىن ة بعل ) آئح

االمعتعنع يورذقلذق قعلدذق،       يعلالرنعث سانعنع ؤة هئسابعنع ب      دعنعي ؤة  (علعشعثالر ظىحىن، آىندىزنعث ظ
  . )5(ظعشالرنعث هةممعسعنع تةصسعلعي بايان قعلدذق) دذنياؤع

اراتتع             اينع ظأزعضة خاس نذر بعلةن ي آىن بعلةن   . اهللا تاظاال آىننع ظأزعضة خاس يورذقلذق بعلةن، ظ
 آةحقذرذن  ،لسا هةر آىنع بعر خعل يورذقلذق بعلةن حعقعص آىن بو. ظاينعث ظايلعنعشلعرعنع صةرقلعق قعلدع 

دذ   ةن ظولتذرع ذق بعل ذ يورذقل دعغان ؤ  . ش ذنعث حعقع ئكعن، ظ دعغاةل ازالردا          ظولتذرع ش ـ ي ورذنلعرع قع ن ظ
ازدا آىندىز ظذز         . ص تذرعدذ عرظأزضع راص، آىندىز  قعشتا آئحة ظذزع   . آئحة قعسقعرايدذ  راص،  عشذ سةؤةبتعن ي

                                                 
  . ـ ظايةت96سىرة ظةنظام ) 1(
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة فذسسعلةت ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع189سىرة بةقةرة ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع5سىرة يونذس ) 4(
  . ـ ظايةت12سىرة ظعسرا ) 5(
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ةمما ظايغا   . يدعغان قعلدع، آىن آىندىزنعث يذلتذزعدذر     ىزنع آىن بعلةن يىرى    تاظاال آىند  اهللا. قعسقعرايدذ ظ
ةرنع بةلضعلعدع اال مةنزعلل تعكع آئحعسع. بولسا، اهللا تاظ اي يئثع ظاينعث دةسلةص دة هةجمع آعحعك ؤة ظ

ذؤا آأرى ذرع غ عن ع آئحعس دعن ظعككعنح دذ، ظان ذقراق ؤة ظئنع دعن نذرل ةؤةلقع آئحع عزرةك ظ دذض .  حعقع
ةص حعققانس   ك ظأرل دعن قانحعلع دذ  ئظان ىك بولع ذرع آىحل ان     . رع ن ذل قعلغ دعن قوب ذرنع آىن اي ن ةرحة ظ ض

ع ت  أتعنحع آئحعس ون ت ذرع ظ ذنعث ن عمذ، ظ ذق توبولس ث   ول دعن ظاينع دذ، ظان ا ظايلعنع ذن ظايغ ذص تول ش
ئخعغا ظوخشاش بو   ان ش ذرذص قالغ دذظاخعرعغعحعلعك آئمعيعشكة باشالص خورمعنعث ق ذص قالع ةر ظةرةب. ل ل

تعكع  . ظاينعث هةر ظىح آئحعسعضة ظاينعث شةآعل ؤة نذر ظئتعبارع بعلةن بعر ظعسعم قويغان ظعدع          دةسلةص
ايتتع،            ظىح آىننع غذرةر، آئ    يعنكع ظىح آىننع نذفةل، آئيعنكعسعنع تذسةن، آئيعنكعسعنع ظذشةر دةص ظات

ايتتع  اق دةص ظات ذ . ظذنعثدعن آئيعنكعسعنع ظ ع،   حىنكع، ظ ظاق يورذيتت ذص، ظاص رع بول اي آئحعلع ذن ظ تول
ةم،      دعن زذل ع، ظان ع دذرةظ دعن آئيعنكعلعرعن دعن  ظذنعث ةهاق دةص     ظان دعن م ادع، ظان دعن دةظ ةناس، ظان ه

  .ظاتايتتع
 آئحعنعث آىندىزدعن ظئشعص )يةنع ظعككعسعنعث جةم بولذص قئلعشع(آىننعث ظايغا يئتعؤئلعشع ،

ظعككعسعنعث :  مذجاهعدمذمكعن ظةمةس) ن آىندىزنعث ظورنعنع ظئلعشعيةنع ؤاقتع آةلمةستع(آئتعشع 
ذلغان، ظذالر شذ حةآتعن ظئشعص آةتمةي، ظاينعث ؤاقتع آةلسة آىن                     هةر بعرع ظىحىن بةلضعلعك حةك قوي

دع  دذ، دئ دذ   . آئتع داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ة ب ىن    : ظعكرعم رع ظىح ةر بع عنعث ه ذ ظعككعس ةنع ظ ي
ةن ؤاقع دة حعقعش بةلضعلةنض ث آئحع ار، آىننع ةسعت ب ذمكعن ظةم عص .  م دىزدعن ظئش ث آىن آئحعنع

 مذمكعن ظةمةس  راص آىندىز ظورنعنع ظئلعص آئتعشعع يةنع آئحة بولغاندا ظذ ؤاقعت يةنة ظذز آئتعشع
آئحة بذ تةرةصتعن حعقعص آةتمةي   : زةههاك. يةنع آىنضة تةؤة ؤاقعت آىندىزدذر، ظايغا تةؤة ؤاقعت آئحعدذر        

  . قولع بعلةن شةرق تةرةصنع ظعشارةت قعلدع، دةصرذص ظذ تةرةصتعن تاث يورعمايدذتذ
دذ    آئحة بعلةن آىندىز بعر ـ بعرعنع قوغلعشعدذ، بعرعدعن         : مذجاهعد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي

عسعدا  بذنعث مةنعسع آئحة بعلةن آىندىزنعث ظار    . يةنة بعرع ظايرعلعص ظايرعم ـ ظايرعم هالدا سةير قعلعدذ 
دذ  ىز بةرمةي اش ي ةتتعن توخت ة  . هةرعك رع يةن ةر بع عنعث ه ذ ظعككعس ةلكع، ظ عدعن  ب عنعث ظارقعس بعرس

ـ حىنكع، ظذ ظعككعسع بعر ـ بعرعنع قوغلعشعص، سىرظةتتة ظعلضعرع           . قانذنلذق تةرتعص بعلةن ظةضعشعدذ   
  .يعن بولماي ظايلعنعشقا بويسذندذرذلغانآئ

 دذ ىزىص تذرع ةلةآتة ظ رع ص ةر بع ةتا     ه ةتادة ؤة ظ ةن، ق اك، هةس ة، زةهه اس، ظعكرعم ع ظابب  ظعبن
دذ    داق دةي ارلعقالر مذن انع قات ةت        : خوراس أز هةرعك رع ظ ةر بع ث ه ةن ظاينع ىن بعل دىز، آ ةن آىن ة بعل آئح

  .ظوربعتعسعدا ظايلعنعص تذرعدذ
 * * * * * * *  

 ×π tƒ# u uρ öΝçλ°; $ ¯Ρ r& $uΖ ù= uΗ xq öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ ’ Îû Å7 ù= àø9 $# Èβθßs ô±yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ $ uΖ ø) n= yz uρ Μçλm; ÏiΒ  Ï&Í# ÷VÏiΒ $tΒ tβθç6 x. ötƒ ∩⊆⊄∪ 

βÎ) uρ ù' t±°Σ öΝßγ ø% Íøó çΡ Ÿξsù s†† Î |À öΝçλm; Ÿωuρ öΝ èδ tβρä‹ s)Ζãƒ ∩⊆⊂∪ ω Î) ZπuΗ ÷qu‘ $̈Ζ ÏiΒ $ ·è≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊆⊆∪  
ذالرغا  عتعدعغان(ظ ذدرعتعمعزنع آأرس الع ق ا ظاالمةت شذآع) بعزنعث آام ذالرنعث ظات ز ظ  -، بع

ةن -نذه ظةلةيهعسساالمنعث نةرسة (بوؤعلعرعنع  اتالر بعل توشقذزذلغان آئمعسعضة )  آئرةك ؤة هايؤان
ظةضةر . 42بعز ظذالر ظىحىن شذ آئمعضة ظوخشاش ظذالر حىشعدعغان نةرسعلةرنع ياراتتذق. 41حىشىردذق

ةم بةرضىحعمذ بولمايدذ ؤة ظذالرنع قذتذلدذرغذحعمذ بعز خالعساق ظذالرنع غةرق قعلعؤئتعمعز، ظذالرغا يارد
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بةهرعمةن ) هاياتتعن(صةقةت بعز رةهعم قعلغانلعقعمعز ؤة ظذالرنع مذظةييةن مذددةتكعحة . 43بولمايدذ
  .44 )ظذالر قذتذلدذرذلعدذ(قعلعدعغانلعقعمعز ظىحىن 

  عن ظعكةنلعكع توغرعسعدا ظذالرنع توشقذزذلغان آئمعضة حىشىرىش اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرعد
دذ  داق دةي اال مذن ةك اهللا تاظ ىك ؤة يىآس ث  : بىي ىن اهللا تاظاالنع ع ظىح ةر يىرىش ةرنعث بعخةت آئمعل

ذالرغا اهللا تاظاال   ذندذرذص بئرعشع ظ ع بويس انالرغا دئثعزالرن عتعدعغان دةلعل  ظعنس ذدرعتعنع آأرس ث ق . دذرنع
ذه ظةلةيه   ان ن ة بولغ الغان آئم ذنجع ياس ادا ت ذص، اهللا   دذني رع بول ةردعن بع عسساالمنعث آئمعسع شذ آئمعل

ادةم              ةر يىزعدة ظ تاظاال نذه ظةلةيهعسساالمنع ؤة ظذنعثغا ظعمان ظئيتقان مأمعنلةرنع ظذ آئمعدة قذتقذزذص، ي
دع        االك قعل دذرماي ه ع قال قا هئحكعمن ذزذلغانالردعن باش دعن قذتق االمنعث بالعلعرع ذثا اهللا  . ظةلةيهعسس ش

دا  اال مذن دذتاظ ذالرغا : ق دةي عتعدعغان (ظ ذدرعتعمعزنع آأرس الع ق ث آام ز ) بعزنع ذآع، بع ةت ش ظاالم
توشقذزذلغان )  آئرةك ؤة هايؤاناتالر بعلةن-نذه ظةلةيهعسساالمنعث نةرسة ( بوؤعلعرعنع -ظذالرنعث ظاتا 

  . آئمعسعضة حىشىردذق
 ذالر حىشعدعغان نةرسعلةرنع ةؤفع، ظعبنع    ياراتتذق بعز ظذالر ظىحىن شذ آئمعضة ظوخشاش ظ  ظ

حىنكع، تأضعلةر قذرذقلذقنعث آئمعلعرع     .  بذ ظايةتتعن تأضة آأزدة تذتذلعدذ        :ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث  
ابلعنعدذ ةنلعكعنع          . هئس دذ، دئض ة معنعلع دذ ؤة ظىستعض اق ظارتعلع ىك ـ ت ةرلةردة ي ذزذن سةص ة ظ تأضعلةرض

ان   ةت قعلغ ا    . رعؤاي ع ظابب ذ ظعبن ع جةرعرم ةت      ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه س رةزعيةلاله
ان ة ،قعلغ اس يئنعدعكعلةرض ع ظابب ث: ظعبن ذالر :  اهللا تاظاالنع اش ظ ة ظوخش ذ آئمعض ىن ش ذالر ظىح ز ظ بع

.  دئضةن ظايعتعدعكع نةرسعلةرنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟ دئدعحىشعدعغان نةرسعلةرنع ياراتتذق
ةردعن ظعبارةتتذر، نذه ظةلةيهعسساالمنعث      :  ظعبنع ظابباس .ؤاص بةردع ياق دةص جا  : ظذالر ظذ نةرسعلةر آئمعل

دع الدع، دئ ةر ياس اش آئمعل ذنعثغا ظوخش يعن ظ عدعن آئ ةتادة، . آئمعس اك، ق ذمالعك، زةهه ذنداقال ظةب ش
  .قعنع ظئيتقانظةبذسالعه ؤة سذددع قاتارلعقالرمذ بذ ظايةتتعكع نةرسعلةردعن آئمعلةرنعث آأزدة تذتذلغانلع

 ذالرنع اق ظ ز خالعس ةر بع ةرنع ظةض ةنع آئمعدعكعل اردةم   ي ذالرغا ي ؤئتعمعز، ظ ةرق قعلع غ
ىحعمذ  اردةم قعلغذحعمذ        بةرض ةنع ظذالرنع غةرق بولذص آئتعشتعن قذتقذزذشقا ي دذ ؤ   ي ذالرنع بولماي  ة ظ

 االآةتتعن ذالرغا يةتكةن ص م ظ ز رةهع ةقةت بع دذ، ص ذ بولماي انلعقعمعزقذتذلدذرغذحعم ز  قعلغ ةنع بع  ي
علةرنع        دذرعمعز، س ةر قعل زدا سةص ذقتا ؤة دئثع علةرنع قذرذقل ىن س انلعقعمعز ظىح م قعلغ ة رةهع سعلةرض

دذر    ات قال ة هاي ةن مذددةتكعح دذ   . معزعمذظةيي داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةن : ش ذالرنع مذظةيي ؤة ظ
ذم ؤاقعتقعحة    يةنع غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالنعث دةرض      مذددةتكعحة اتتعن (اهعدعكع مةل بةهرعمةن ) هاي

  . )ظذالر قذتذلدذرذلعدذ(قعلعدعغانلعقعمعز ظىحىن 
 * * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θà)̈? $# $ tΒ t ÷ t/ öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ ö/ä3 xù= yz ö/ ä3¯= yè s9 tβθçΗ xqö è? ∩⊆∈∪ $ tΒ uρ Ν ÎκÏ? ù' s? ôÏiΒ 7π tƒ# u 

ôÏiΒ ÏM≈ tƒ# u öΝÎκ Íh5u‘ ωÎ) (#θçΡ% x. $ pκ ÷] tã tÅÊÍ ÷è ãΒ ∩⊆∉∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (#θà)ÏΡ r& $£ϑ ÏΒ â/ ä3s% y— u‘ ª! $# tΑ$s% tÏ% ©!$# 

(#ρã x Ÿ2 tÏ%©# Ï9 (#ûθ ãΖ tΒ#u ãΝÏè ôÜçΡ r& tΒ öθ ©9 â !$t± o„ ª! $# ÿ… çµyϑ yè ôÛr& ÷βÎ) óΟçFΡ r& ω Î) ’Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7–Β ∩⊆∠∪  
ذالرغا دعن رةهمةت«: ظ ىن ظالدعثالردعكع عثالر ظىح ة ظئرعشعش دعن (ك ا ظازابع ةنع دذني ؤة ) ي

دذ (دئيعلسة » قورقذثالر) يةنع ظاخعرةت ظازابعدعن (ظارقاثالردعكعدعن  ىز ظأرىي ذالر بذنعثدعن ي  .45ظ
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ظايةتلعرعدعن بعر ظايةت آةلسعال، ظذالر ) صةيغةمبةرنعث راستلعقعنع ظعسصاتاليدعغان(صةرؤةردعضارعنعث 
دذ بذ ىز ظأرىي دعن ي ذالرغا  .46نعث ةر ظ علةردعن «: ظةض ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ة رعزع اهللا سعلةرض
): مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن(دئيعلسة، آاصعرالر مأمعنلةرضة » سةدعقة قعلعص بئرعثالر) صئقعرالرغا(

» اهلعقتاسعلةرظةضةر اهللا خالعسا تةمعنلةيدعغان ظادةمنع بعز تةمعنلةمدذق؟ سعلةر صةقةت روشةن ضذمر«
  .45دةيدذ

  مذشرعكالرنعث ضذمراهلعقع توغرعسعدا
دعن ظاشقانلعقعنع، ظعلضعرع    ة مذشرعكالرنعث ظازغذنلذق ؤة ضذمراهلعقتا هةددع ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ازابتعن       دعغان ظ ة آئلع ع ظأزلعرعض ةت آىن انلعقعنع ؤة قعيام ةرؤا قعلمعغ ذناهلعرعغا ص ان ض قعلغ

يةنع (رةهمةتكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن ظالدعثالردعكعدعن «: ظذالرغا: ايان قعلعدذ قورقمايدعغانلعقعنع ب 
 يةنع سعلةرنعث ظازاصتعن »قورقذثالر) يةنع ظاخعرةت ظازابعدعن(ؤة ظارقاثالردعكعدعن ) دذنيا ظازابعدعن

دئيعلسة  عدذقورقانلعقعثالرنعث سةؤةبع بعلةن سعلةرضة رةهعم قعلعدذ ؤة سعلةرنع ظذ ظازابتعن ظةمعن قعل        
 اهللا تاظاالنعث بار صةرؤةردعضارعنعث )بذنعثدعن يىز ظأرىيدذبذنعثغا جاؤاب بةرمةستعن بةلكع ظذالر (

ع اتاليدعغان  ،ؤة بعرلعكعن تلعقعنع ظعسص ةيغةمبةرنعث راس ذالر  ص عال، ظ ةت آةلس ر ظاي دعن بع ظايةتلعرع
ةنع ظذالر ظذ ظايةت توغرعسعدا ظو      بذنعثدعن يىز ظأرىيدذ   ؤة ظذنعثدعن  النمايدذ، ظذنع قوبذل قعلمايدذ    ي ي

  .مةنصةظةت ظالمايدذ
 سةدعقة قعلعص ) صئقعرالرغا(اهللا سعلةرضة رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن «: ظةضةر ظذالرغا
رعثالر ةن نةرسعلةردعن مذسذلمان  دئيعلسة» بئ ذالرغا رعزعق قعلعص بةرض اال ظ ذالر اهللا تاظ ةر ظ ةنع ظةض  ي

ئقعرالرغا  ا  ؤة موص ةدعقة بئرعشكة بذيرذلس ا س ةهتاجالرغ عرالر مأمعنلةرض ة آاص ذالر مأمعنلةرض ةنع ظ :  ي
 ظةضةر اهللا خالعسا تةمعنلةيدعغان ظادةمنع بعز تةمعنلةمدذق؟      ا سةدعقة بئرعشكة  يةنع بعزنع ظاؤذالرغ

دع   ا ظع ةر اهللا خالعس ذيرذدذثالر، ظةض ع ؤة ح   ،ب ان بوالتت اي قعلغ ة ب ذالرنع ظةلؤةتت ةن    ظ ق بعل ذم رعزع وق
ع  ةن بوالتت ز     . تةمعنلعض ش قعلعمع عق ظع ة مذؤاص ث ظعرادعسعض دة اهللا تاظاالنع ذالر هةققع ز ظ ذ  . بع ةنع بعزم ي

ىن       ذيرذغانلعقعثالر ظىح كة ب ةدعقة بئرعش ع س ةيمعز، بعزن ةدعقة بةرم ذالرغا س ةن ظ ةقةت روش علةر ص س
  .دةيدذ» ضذمراهلعقتاسعلةر

 * * * * * * *  
 tβθä9θà)tƒ uρ 4 tL tΒ # x‹≈yδ ß‰ ôãuθ ø9 $# βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊆∇∪ $tΒ tβρã ÝàΖ tƒ ω Î) Zπ ys øŠ|¹ Zο y‰Ïn üρ öΝ èδ ä‹è{ ù's? 

öΝ èδ uρ tβθßϑ Å_ÁÏƒ s† ∩⊆∪ Ÿξ sù tβθãè‹ ÏÜtF ó¡tƒ Zπ uŠÏ¹ öθs? Iω uρ #’ n< Î) öΝÎγ Ï= ÷δ r& šχθãè Å_ö tƒ ∩∈⊃∪  
ر  .48دةيدذ» ظاشعدذ؟ظةضةر راستحعل بولساثالر، بذ ؤةدة قاحان ظعشقا «: ظذالر ةقةت بع ظذالر ص

دذنيادا (آىتعدذ، ظذالر ) عل ظةلةيهعسساالمنعث بعرعنحع قئتعملعق حالغان سذرعنعالفيةنع ظعسرا(ظاؤازنعال 
اؤاز ) سئتعق ؤة شذنعثغا ظوخشاش ظعشالر ظىستعدة  -سودا ذ ظ دة، ظ ذرغان هالةتلعرع جاثجاللعشعص ت

ادعر -ر ظذالر بع . 49ظذالرنع هاالك قعلعدذ   بعرعضة ؤةسعيةت قالدذرذشقعمذ، ظاظعلعسعضة قايتعشقعمذ ق
  .50بواللمايدذ

  آاصعرالرنعث قعيامةت آىنعنع يعراق دةص قارعغانلعقع توغرعسعدا
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 دئضةن سأزلعرعدعن ظذالرنعث   بذ ؤةدة قاحان ظعشقا ظاشعدذ؟ :  اهللا تاظاال بذ ظايةتتة آاصعرالرنعث    
دعغانل  ايعم بولع ةتنعث ق دذ قعيام ةؤةر بئرع دعن خ راق دةص قارايدعغانلعقع ة . عقعنع يع قعيامةتك

  .))1ظعشةنمةيدعغانالر ظذنعث بولذشعنع ظالدعرعتعدذ
 اؤازنعال ر ظ ةقةت بع ذالر ص ان (ظ ق حالغ ع قئتعملع االمنعث بعرعنح عل ظةلةيهعسس ةنع ظعسراص ي
جاثجاللعشعص ) الر ظىستعدةسئتعق ؤة شذنعثغا ظوخشاش ظعش-دذنيادا سودا(آىتعدذ، ظذالر ) سذرعنعال

دذ  ذالرنع هاالك قعلع اؤاز            تذرغان هالةتلعرعدة، ظذ ظاؤاز ظ اؤازنعال آىتعدذ، بذ ظ ةقةت بعر ظ ةنع ظذالر ص  ي
ذردذر  ان س ىن حئلعنغ ذش ظىح دا   . قذرقذت ك يوللعرع ازارالردا ؤة تعرعكحعلع ة ب ادةتلعرع بويعح علةر ظ آعش

عص تذرغا         اجرا قعلعش دةل ـ م عص، جئ داجاثجاللعش اال  ،ن ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي ورقعتع  غالع رافعلنع ق ش  ظعس
دذ  وزذص حالع ذزذن س ذرنع ظ ذ س دذ، ظ قا بذيرذي ذرع حئلعش عنع . س اي بئش ادةم قالم ذ ظ دة بعرم ةر يىزع ي

ظاندعن بعر ظوت آئلعص تعرعك      . آأتىرىص ظاسمان تةرةصتعن آئلعؤاتقان ظاؤازغا دعققةت بعلةن قذالق سالعدذ     
ىتىن  انالرنع ص دذ   ظعنس دةص ماثع دانعغا هةي ةت مةي ذالرنع قعيام اص ظ عدعن قورش اال  . ظةتراص ذثا اهللا تاظ ش

أزلعرع ظعضة بولغان نةرسعلةرنع    ظذالرؤةز ـ نةسعهةت ظعنتايعن آةسكعن بولغانلعقتعن  : مذنداق دةيدذ   ظ
 بعرعضة ؤةسعيةت قالدذرذشقعمذ، ظاظعلعسعضة قايتعشقعمذ قادعر بواللمايدذ-بعر  .عر ظورذندا بذ باشقا ب

دذق       ةن ظع ص ظأتك ان قعلع علع باي ةرلةرنع تةصس ةدعس ؤة ظةس ة ه دة     . هةقت ةث داظعرع ةردة آ ذ ي ذثا ب ش
  .توختالمايمعز

ظاندعن  . ظاندعن آئيعن هةمعشة تعرعك اهللا تاظاالدعن باشقا صىتىن جانلعقالر ظألعدعغان سذر حئلعنعدذ   
  . ظذنعثدعن آئيعن تعرعلعش ظىحىن سذر حئلعندذ

 * * * * * * *  
 y‡ ÏçΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9$# #sŒ Î*sù Νèδ z ÏiΒ Ï^#y‰÷ F̀{$# 4’ n< Î) öΝ ÎγÎn/u‘ šχθè= Å¡Ψtƒ ∩∈⊇∪ (#θ ä9$s% $uΖ n= ÷ƒ uθ≈tƒ . tΒ $uΖ sV yèt/ 

 ÏΒ $tΡ Ï‰ s%ö̈Β 2 3 #x‹≈yδ $tΒ y‰ tãuρ ß≈uΗ ÷q§9$# s− y‰|¹ uρ šχθè= y™ößϑø9$# ∩∈⊄∪ βÎ) ôMtΡ$Ÿ2 ωÎ) Zπysø‹ |¹ Zοy‰Ïn¨uρ #sŒÎ*sù 

öΝèδ ÓìŠÏΗ sd $sΨ÷ƒ t$ ©! tβρ ã|Øøt èΧ ∩∈⊂∪ tΠöθ u‹ ø9$$sù Ÿω ãΝ n=øà è? Ó§ø tΡ $Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ šχ÷ρ u“øg éB ωÎ) $tΒ óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ÷è s? 

∩∈⊆∪  
ؤاي «: ظذالر. 51سذر حئلعنغان هامان ظذالر قةبرعلعرعدعن حعقعص صةرؤةردعضارع تةرةصكة يىضىرعدذ

ةبرعمعزدعن (بعزنع ظذخالؤاتقان يئرعمعزدعن ! ظعسعت ةنع ق دذ » آعم ظويغاتتع؟ ) ي ذالر (دةي حىنكع، ظ
) نلةر ظذنعثغا جاؤابةنصةرعشتعلةر يا مأمع(، )ظعككع سذر ظارعسعدا ظذيقذدا بولذص ظازابتعن خالع بولعدذ

ان )آىن(مئهرعبان اهللا نعث ؤةدة قعلغعنع مذشذ « دذ » ، صةيغةمبةرلةر راست ظئيتق ر . 52دةي ةقةت بع ص
ظذ آىندة هئحبعر ظعنسانغا قعلحة زذلذم . 53ظاؤاز بعلةنال ظذالرنعث هةممعسع هذزذرعمعزغا هازعر قعلعنعدذ

  .54رعشا جازا بئرعلعدذقعلعنمايدذ، سعلةرضة صةقةت قعلمعشعثالرغا يا
  سذرعنعث تعرعلعش ظىحىن حئلعندعغانلعقع توغرعسعدا

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع18سىرة شذرا ) 1(
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ذ ظىحع ةردعن        ب تعدعن، قةبرعل راقنعث ظاس انالرنعث تذص ذ ظعنس ذص، ظ ذر بول ان س تعم حئلعنغ ع قئ نح
دذ    . تعرعلعص قوصذشع ظىحىن حئلعنعدعغان سىردذر      ان : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي سذر حئلعنغان هام

ظذ آىندة :  اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذبرعلعرعدعن حعقعص صةرؤةردعضارع تةرةصكة يىضىرعدذظذالر قة
ةندةك          اراص يىضىرض ذتلعرعغا ق ان ب ةص قويغ ذددع تعكل ص، خ دعن حعقع ذالر قةبرعلعرع اهقا(ظ ) مةهشةرض

ىرعدذ ذالر)1( يىض عت«: ظ زدعن ! ؤاي ظعس ذخالؤاتقان يئرعمع ع ظ ةبرعمع(بعزن ةنع ق م ) زدعني آع
دذ » ظويغاتتع؟ ةنع ظذالر دذنيادعكع حاغلع       دةي دا قةبرعلعرعدعن حعقعرعلمايمعز      ي اد قعالتتع    رع .  دةص ظئتعق

دا     ةن حاغ ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ان نةرسعنع ظ ار قعلغ أزلعرع ظعنك اهتا ظ ذالر مةهشةرض ذالرظ ؤاي «: ظ
 بذنداق دئيعشع     دةيدذ» م ظويغاتتع؟ آع) يةنع قةبرعمعزدعن (بعزنع ظذخالؤاتقان يئرعمعزدعن ! ظعسعت

ةس    ت ظةم دعغانلعقعغا زع ار بول ا دذح دة ظازابق ذالرنعث قةبرعلعرع ث   . ظ ع ظازابنع دعن آئيعنك ع، ظذنعث حىنك
  . قاتتعقلعقعغا نعسبةتةن ظذ ظازاب ظذيقذغا ظوخشايدذ

ارلعقالر   ةتادة قات د، هةسةن ؤة ق ذ، مذجاهع ةظب رةزعيةلالهذ ظةنه ةي ظعبنع آ ذال: ظوب ر تعرعلعشتعن ظ
 ظذالرنعث ظذخلعشع ظعككع سذرنعث ظارعلعقعدا بولعدذ، شذثا    :قةتادة يةنة.  دئدع،ظعلضعرع ظازراق ظذخاليدذ  

  . دئدع دةيدذآعم ظويغاتتع؟) يةنع قةبرعمعزدعن(بعزنع ظذخالؤاتقان يئرعمعزدعن : ظذالر
ع    ة آعش ر قانح دعن بع ةلةص ظألعمالعرع دا : س ةن حاغ ىنداق دئض ذالر ش اؤاب   ،ظ ذالرغا ج ةر ظ مأمعنل

ان )آىن(مئهرعبان اهللا نعث ؤةدة قعلغعنع مذشذ : بئرعص .  دةيدذ، دئدع  »، صةيغةمبةرلةر راست ظئيتق
مذ قارشعلعق يوق،    عبذنعثدا قار . ظذالرغا بذ جاؤاب بعلةن صةقةت صةرعشتعلةر جاؤاب بئرعدذ، دئضةن  : هةسةن

  .اب بئرعدعغان بولذشع مذمكعنبةلكعم مأمعنلةرمذ، صةرعشتعلةرمذ بعرلعكتة جاؤ
 دذ ة اهللا تاظاال     صةقةت بعر ظاؤاز بعلةنال ظذالرنعث هةممعسع هذزذرعمعزغا هازعر قعلعنع  بذ هةقت

علنعث سذر حئلعشع       (بعر سةيهة   : مذنداق دةيدذ  ةنع ظعسراص ةنع جعمع خااليعق     (بعلةنال ظذالر     ) ي ةر  ) (ي ي
ايعم بولذشع آأزنع يذمذص ظاحقذحعلع      2( (زئمعننعث ظىستعضة حعقعص قالعدذ    ) ظاستعدعن  كقعيامةتنعث ق

شذ آىندة اهللا سعلةرنع حاقعرعدذ، سعلةر ظذنعثغا هةمدع ظئيتعص ظعجابةت          )3( ياآع ظذنعثدعنمذ تئزدذر  
علةر ؤة  ادا(قعلعس علةر ) دذني دةك ظوياليس ا تذرغان ةقةت ظازغعن ذيرذق  ))4ص رال ب ةقةت بع ذالرغا ص ةنع ظ  ي

دة هئحبعر ظعنسانغا قعلحة هازعر قعلعنعدذ   ) هذزذرعمعزغا (رنعث هةممعسع  قعلعمعز ـ دة، ظذال      ذ آىن ظ
  .زذلذم قعلعنمايدذ، سعلةرضة صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا جازا بئرعلعدذ

 * * * * * * *  
 ¨β Î) |=≈ ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ pgù: $# tΠöθ u‹ø9 $# ’ Îû 5≅ äóä© tβθßγÅ3≈ sù ∩∈∈∪ öΝèδ ö/ àS ã_¨uρø— r&uρ ’Îû @≅≈ n= Ïß ’ n?tã Å7 Í← !# u‘ F{$# 

tβθä↔ Å3−G ãΒ ∩∈∉∪ öΝ çλm; $pκ Ïù ×π yγÅ3≈ sù Ν çλm; uρ $ ¨Β tβθãã£‰ tƒ ∩∈∠∪ ÖΝ≈n= y™ Zωöθ s% ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm §‘ ∩∈∇∪  
تعلعرع . 55شىبهعسعزآع، ظذ آىندة جةننةت ظةهلعلعرع نئمةت ظعحعدعدذر  ذالرنعث جىص ظذالر ؤة ظ

ةرنعث( ة ) جةننةتل تعدا تةختلةرض ايعلعرع ظاس دذ س دا تذرع ةن هال ة . 56 يألةنض ىن جةننةتت ذالر ظىح ظ
مئهرعبان . 57آأثلع تارتقان نةرسعلةر بولعدذ) ظذالرنعث(مئؤعلةر بار، ظذالر ظىحىن جةننةتتة ) تىرلىك(

  .58ساالم دئيعلعدذ) ظذالرغا(صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن 
                                                 

  . ـ ظايةت43سىرة مةظارعج ) 1(
  . ـ ظايةتلةر14 ، 13سىرة نازعظات ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع77سىرة نةهلة ) 3(
  . ـ ظايةت52سىرة ظعسرا ) 4(
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  جةننةت ظةهلعنعث هاياتعنعث بايانع توغرعسعدا
اال ب ة جةنناهللا تاظ دذ ذ ظايةتت ةؤةر قعلع داق خ دعن مذن ع  :ةت ظةهلع ةت آىن ةهلع قعيام ةت ظ  جةنن

مةس عقعيامةت مةيدانعدعن يأتكعلعص، جةننةتلةرنعث باغحعلعرعغا حىشعدذ، ظذالر ظأزلعرعضة بئرعلضةن تىض      
دذ             ارع بولماي ةن آ قعالر بعل تعص باش ذص آئ ةن بول اظادةت بعل ةخت ـ س ا ب ةر ؤة آاتت ذ . نازذنئمةتل ة ب هةقت

ازاب بعلةن آارع بولمايدذ          : هةسةنبةسرع ؤة ظعسماظعل ظعبنع ظةبذخالعد        ان ظ . ظذالر دوزاخ ظةهلع حئكعؤاتق
  .  دئدعجةننةت ظةهلعلعرع نئمةت ظعحعدعدذرحىنكع، 

دذر  ظاجايعص    ، هةيران قاالرلعق  جةننةت ظةهلعلعرع : مذجاهعد ةتادة ؤة  .  دئدع نئمةت ظعحعدع ق
  .ظذالر ناهايعتع خذشالدذر، دئدع: ةلالهذ ظةنهذماظعبنع ظابباس رةزعي

 تعلعرع ذالرنعث جىص ذالر ؤة ظ ةرنعث(ظ ث )جةننةتل ة  دةرةخلعرنع تعدا تةختلةرض ايعلعرع ظاس س
  .يألةنضةن هالدا تذرعدذ

 ة ىن جةننةتت ذالر ظىح ذالرنعث(ظ دذ ) ظ علةر بولع ان نةرس أثلع تارتق ةر خعل   آ ذالر ه ةنع ظ  ي
ان صةرؤةردعضارع دعن قانحعلعك تةلةص قعلسا، شذنحعلعك نةرسعضة ظئرعشعدذ        لةززةتلعك نةرسعلةر  مئهرعب

  . ساالم دئيعلعدذ) ظذالرغا(تةرعصعدعن 
ةنلعكعنع    داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذرةيج، ظعبن ع ج ظعبن

  . هلعضة ساالم يولاليدذشىبهعسعزآع، اهللا تاظاالنعث ظأزع جةننةت ظة: رعؤايةت قعلعدذ
ا مذالقات بولغان     : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث دئضةن بذ سأزع اهللا تاظاالنعث    ظذالر اهللا غ

االم      دعغان س عدعن يوللعنع ذالرغا اهللا تةرعص دة ظ ة(آىن ذن  ) سعلةرض انلعق بولس أزدعن  (ظام ةن س دئض
  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظذيغذندذر)1()ظعبارةت

 * * * * * * *  
 (#ρâ“≈ tFøΒ $#uρ tΠöθ u‹ ø9$# $ pκ š‰r& tβθãΒ Íôf ãΚ ø9 $# ∩∈∪ * óΟ s9 r& ô‰ yγôã r& öΝä3ø‹ s9Î) û É_t6≈ tƒ tΠyŠ# u χ r& ω (#ρß‰ ç7 ÷ès? 

z≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ( … çµ̄Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρ ß‰ tã ×Î7 –Β ∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ ÏΤρß‰ ç6ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ üÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡–Β ∩∉⊇∪ ô‰ s)s9 uρ ¨≅ |Ê r& óΟ ä3Ζ ÏΒ 

yξÎ7 Å_ # ¶ÏW x. ( öΝn= sùr& (#θçΡθä3s? tβθè= É) ÷ès? ∩∉⊄∪  
سعلةرضة . 59دئيعلعدذ» ظايرعلعثالر) بعر تةرةصكة (بىضىن ! ظع ضذناهكارالر «) ضذناهكارالرغا(

ارقعلعق( ةيغةمبةرلعرعم ظ العلعرع«): ص ادةم ب ع ظ ة ! ظ ةن سعلةرض ذ هةقعقةت ذنماثالر، ظ ةيتانغا حوق ش
دذر  وغرا يول ذ ت ثالر، ب ادةت قعلع ذ؟ دةص تةؤسعية قعلمع » ظاشكارا دىشمةندذر، ماثعال ظعب . 61 ـ   60دعمم
  .62حىشةنمةمسعلةر؟) بذنع(شىبهعسعزآع، شةيتان سعلةردعن نذرغذن آعشعلةرنع ظازدذردع، 

آاصعرالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظورنع ؤة ظذالرنعث قوصال مذظامعلعضة ظذحرايدعغانلعقع 
  توغرعسعدا

 قعيامةت آىنع اهللا تاظاال   :رعدذاهللا تاظاال بذ ظايةتتة آاصعرالرنعث يامان ظاقعؤعتعدعن مذنداق خةؤةر بئ     
ذر ةر ت دذذظذالرنع مأمعنل ةردعن ظايرعلعشقا بذيرذي دذ. ؤاتقان ي ة مذنداق دةي ذ هةقت اال ب ىن : اهللا تاظ شذ آ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة ظةهزاب ) 1(
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ع ( ةت آىن ةنع قعيام عرالرنع(دة ) ي ةرنع، آاص رعكالرغا ) مأمعنل دعن مذش ز، ظان عنع يعغعمع : هةممعس
علةر « ةن  (س ئرعك آةلتىرض ا ش ذتلعر) اهللا غ ذرذثالر   ب دعرلعماي ت ورنعثالردا مع ة، ظ ةن بعلل » عثالر بعل

ايرعيمعز    عنع ظ ذالرنعث ظارعس ز، ظ دة    )1( دةيمع ان آىن ايعم بولغ ةت ق عرالر  (قعيام ةن آاص ةر بعل ) مأمعنل
) نعث بعر صعرقعسع جةننةتكة، بعر صعرقعسع جةهةننةمضة       (بذ آىندة ظذالر     ))2بعرعدعن ظايرعلعدذ  -بعر

دذ  دذ )3( )ظايرعلع ة ظئيتع ذالرنعث  ) اهللا صةرعشتعلعرعض ذحعالرنع، ظ ذم قعلغ رعكلعكتعكع، (زذل مذش
دعكع ذتلعرعنع    ) آذفرع ذنغان ب ذص حوق ع قوي ذالرنعث اهللا ن لعرعنع ؤة ظ اهقا(قاياش الثالر، ) مةهشةرض توص

  .))4ظاندعن ظذالرنع دوزاخنعث يولعغا باشالثالر
 شةيتانغا حوقذنماثالر، ظذ هةقعقةتةن ! م بالعلعرعظع ظادة«): صةيغةمبةرلعرعم ظارقعلعق(سعلةرضة

بذ  دةص تةؤسعية قعلمعدعممذ؟» سعلةرضة ظاشكارا دىشمةندذر، ماثعال ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر
ان اهللا تاظاال           شةيتان ظادةم بالعلعرعنعث ظاشكارا دىشمعنع تذرذقلذق ظذالر ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغان، مئهرعب

ذالرنع يار اال         ظ عرالرغا اهللا تاظ ان آاص عيلعق قعلغ ذنعثغا ظاس ذق، ظ ةن تذرذقل ق بةرض ذالرغا رعزع ان ؤة ظ اتق
  .تةرعصعدعن قعلعنغان تاصا ـ تةنعدذر

مةن هةقعقةتةن سعلةرنع دذنيادعكع حئغعثالردا شةيتانغا بوي     : يةنة اهللا تاظاال ظذالرغا مذنداق دةيدذ   
ادةت قعلعشقا بذيرذدذم        دذر    .سذنماي ماثعال ظعب ا بذ توغرا يول بعراق، سعلةر باشقا يولغا ماثدعثالر،      .  مان

شىبهعسعزآع، شةيتان سعلةردعن نذرغذن آعشعلةرنع . شةيتاننعث بذيرذغان نةرسعلعرعضة ظةضةشتعثالر     
يةنع سعلةرنعث ظةقلعثالر يوقمذ؟ سعلةرنع هئح شئرعكع بولمعغان      حىشةنمةمسعلةر؟) بذنع(ظازدذردع، 

ارعثال ص،    صةرؤةردعض لعق قعلع ذنعثغا خعالص ا، ظ قا بذيرذس ادةت قعلعش عال ظعب ذز ظأزعض علةرنع يالغ ر س
  .دىشمعنعثالر بولغان شةيتانغا ظةضةشتعثالر

 * * * * * * *   
  Ïν É‹≈yδ ãΛ ©yγ y_  ÉL ©9$# óΟçFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩∉⊂∪ $ yδ öθn= ô¹ $# tΠ öθu‹ ø9$# $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. šχρã àõ3 s? ∩∉⊆∪ tΠöθ u‹ø9 $# 

ÞΟ ÏFøƒ wΥ #’ n?tã öΝ ÎγÏδ üθ øùr& !$ uΖ ßϑ Ïk= s3è? uρ öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒ r& ß‰ pκ ô¶s? uρ Νßγ è= ã_ö‘ r& $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç6Å¡õ3 tƒ ∩∉∈∪ öθ s9uρ â !$t±nΣ $ sΨ ó¡yϑ sÜ s9 

#’ n?tã öΝÎκ È] ã‹ôã r& (#θà) t7 tFó™$$ sù xÞ ü Å_Á9 $# 4’ ¯Τ r' sù šχρã ÅÇ ö7ãƒ ∩∉∉∪ öθ s9 uρ â !$t± tΡ óΟ ßγ≈ sΨ ÷‚ |¡yϑ s9 4’ n?tã óΟ ÎγÏF tΡ% x6tΒ $yϑ sù 

(#θãè≈ sÜ tG ó™ $# $ w‹ÅÒ ãΒ Ÿω uρ šχθãèÅ_ ötƒ ∩∉∠∪  
ذ  ا ش ةم مان ان جةهةنن ة ؤةدة قعلعنغ علةر . 63سعلةرض ثالردا (س ادعكع حئغع عر ) دذني آاص

رعثالر ىن جةهةننةمضة آع انلعقعثالر ظىح ئحةتلعؤئتعمعز، . 64بولغ ع ص ذالرنعث ظئغعزلعرعن دة ظ شذ آىن
دذ  ذؤاهلعق بئرع ذتلعرع ض دذ، ص ة سأزلةص بئرع ةنع هةر (ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع قوللعرع بعزض ةزا ي ظ

ظةضةر بعز خالعساق، ظذالرنعث آأزلعرعنع ظةلؤةتتة . 65)ظذنعثدعن سادعر بولغان ظعشنع سأزلةص بئرعدذ
ظةضةر . 66يوق قعلعؤئتةتتذق، ظاندعن ظذالر يول مئثعشقا ظالدعرايتتع، لئكعن ظذالر قانداقمذ آأرةلعسذن؟

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة يذنذس ) 1(
  . ـ ظايةت14سىرة رذم ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة رذم ) 3(
  . ـ ظايةتلةر23 ــــ 22سىرة ساققات ) 4(
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قعلعؤئتةتتذق، ) مايمذن، حوشقا ياآع تاشيةنع (بعز خالعساق، ظذالرنع ظأيلعرعدعال سىرعتعنع مذبةددةل 
  . 67شذنعث بعلةن ظذالر ظالدعغعمذ ماثالمايتتع، ظارقعغعمذ قايتالمايتتع

ا ـ         م بالعلعرعدعن آاصعر بولغانالرغا  ظادة  قعيامةت آىنع جةهةننةم ظاشكارا آأرسعتعلضةن حاغدا، تاص
ة ؤةدة قعلعنغان : سعدعن عتةنة ؤة ماالمةت قعلعش يىز       ةيغةمبةرلةر سعلةرنع قورقذتقان،        سعلةرض ةنع ص  ي
ثالردا ( سعلةر جةهةننةم مانا شذ، سعلةر ظذنع ظعنكار قعلغان      انلعقعثالر ) دذنيادعكع حئغع عر بولغ آاص

رعثالر  ة آع ىن جةهةننةمض دذظىح دذ .  دئيعلع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا  : اهللا تاظ ذالر دوزاخق دة ظ ذ آىن ظ
« ) ظذالرغا (. )دئيعلعدذ (» مانا بذ سعلةر يالغانغا حعقارغان دوزاختذر        «) ظذالرغا(. قاتتعق ظعتتعرعلعدذ 

  .)1(سئهعرمذ؟ ياآع سعلةر آأرمةيؤاتامسعلةر) آأزلعرعثالر بعلةن آأرىص تذرعؤاتقان بذ ظازاب(
  قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث ظئغعزلعرعنعث صئحةتلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

ع صئحةتلعؤئتعمعز، ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع قوللعرع بعزضة سأزلةص شذ آىندة ظذالرنعث ظئغعزلعرعن
 ، بذ)يةنع هةر ظةزا ظذنعثدعن سادعر بولغان ظعشنع سأزلةص بئرعدذ(بئرعدذ، صذتلعرع ضذؤاهلعق بئرعدذ 

عقالرنعث قعيامةت آىنعدعكع هالعدذر ةن مذناص عرالر بعل ذناهلعرعنع . آاص دا قعلغان ض ادعكع حئغع ذالر دذني ظ
اظعن دذقك ذناهالرنع قعلمع ان ؤة ض ع  ر قعلغ ذالرنعث ظئغعزلعرعن دا، اهللا ظ قان حاغ ةم قعلعش  دةص قةس

  .صئحةتلةيدذ ـ دة، قعلمعشلعرعنع ظذالرنعث ظةزالعرعغا سأزلعتعدذ
: ظعبنع ظةبذهاتةم، ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           

يهعسساالم بعلةن بعللة ظعدذق، ظذ ظئغعز حعشلعرع آأرىنىص قالغذدةك دةرعجعدة آىلىص          بعز صةيغةمبةر ظةلة  
ةيغةمبعرع      : بعز . دئدع » مةن نئمعضة آىلىص آةتتعم، بعلةمسعلةر؟         «: آةتتع ؤة ظارقعدعن   اهللا ؤة ظذنعث ص
دذق دذ، دئ االم. بعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع «: ص ع صةرؤةردعض ةت آىن دعنعث قعيام ةن بةن بعل

عؤاتقانلعقعدعن آ ئج ةتتعأدةللعش دةملىص آ دذ  : ، بةن ذ؟ دةي دعن قذتقازمعدعثم ع زذلذم ارعم، مئن . صةرؤةردعض
ار دذ   : صةرؤةردعض دعم، دةي ذزغان ظع ذنداق قذتق دة. ش ث     : بةن قا هئحكعمنع دعن باش ا ظأزةم داقتا ماث ظذن

دذ ةن، دةي أز: صةرؤةردعضار. ضذؤاهلعق بئرعشعضة رذخسةت قعلمايم ةث ضذؤاه بولذشذث ؤة بىضىن ظأزةثضة ظ
دذ   دذ، دةي اية قعلع ذؤاه بولذشع آذص ةتلعك صةرعشتعلةرنعث ض ذحع هأرم زعص تذرغ ةللعرعثنع يئ دعن . ظةم ظان

ةزالعرعغا   ذنعث ظ ئحةتلةيدذ ؤة ظ اغزعنع ص ذنعث ظ دذ : ظ أزلة، دئيعلع ع س ذنعث  . قئن ةزالعرع ظ ذنعث ظ ظ
دذ أزلةص بئرع لعرعنع س أزلةش صذرس . قعلمعش ذنعثغا س دعن ظ ةزالعرعغا ظان أز ظ ذ ظ دذ، ظ اهللا : عتع بئرعلع

ة قعلعمةن دةص جئ        تاظاالنعث رةهمعتعدعن يعراق بولذثالر، م     دذ  ةن سعلةرنع هعماي بذ  . »دةللعشؤاتاتتعم، دةي
  . هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظع رعؤايةت قعلغان

ةنلعكعنع رعؤ  داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش ةرعر، ظةبذمذس ع ج انظعبن ةت قعلغ : اي
دعغا      .عن هئساب بئرعش ظىحىن حاقعرعلعدذقعيامةت آىنع مأم   صةرؤةردعضارع ظذنعث ظةمةللعرعنع ظذنعث ظال

دذ   : راص قعلعص ع قويعدذ، ظذ ضذناهلعرعنع ظئت   ذ ضذناهالرنع قعلغانتعم، دةي ة، مةن ظ اال  . هةظ ظاندعن اهللا تاظ
لع    ذنعث ظةيعص دذ ؤة ظ عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ذنعث ض ذرعدذظ ر   . رعنع يوش داق بع دة هئحقان ةر يىزع ي

مةخلذق ظذ ضذناهالردعن بعرةر نةرسعنع آأرةلمةيدذ، ظذنعث ياخشعلعقلعرع ظاشكارا بولعدذ، شذنعث بعلةن           
ارزذ قعلعدذ       عقمذ هئساب     . ظذ ظأزعنعث ياخشعلعقلعرعنع صىتىن ظعنسانالرنعث آأرىشعنع ظ آاصعر بعلةن مذناص

دذ  ىن حاقعرعلع رعش ظىح لعرعنع ظ ص. بئ ذنعث قعلمعش ارع ظ لعرعدعن  ةرؤةردعض ذ قعلمعش عتعدذ، ظ ة آأرس  أزعض
ظعززعتعث بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، بذ صةرعشتة هةقعقةتةن مئنعث ظىستىمضة               ! ظع صةرؤةردعضارعم   : تئنعص

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة15 ـــــ 13سىرة تذر ) 1(
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دذ  تذ، دةي ةن قعلمعغان ظعشنع يئزعص قويذص ذنعثغا. م داق  : صةرعشتة ظ دا مذن دة، صذستانع جاي االنع آىن ص
ظعززعتعث بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظذ ظعشنع    ! ياق، ظع صةرؤةردعضارعم : قعلمعدعثمذ؟ دةيدذ، ظذ  ظعش  

دذ دعم، دةي ذن  . قعلمع اال ظ دا اهللا تاظ ذرغان حاغ ذنداق دةص ت ذ ش ئحةتلعؤعتعدذظ اغزعنع ص ا ظةبذمذ. عث ظ س
تة      : ظةشظةرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ سأزعنع داؤام قعلعص      سأزلةيدعغان ظةزاسع ظذنعث     مةن ضذناهكارنعث دةسلةص

شذ آىندة ظذالرنعث ظئغعزلعرعنع صئحةتلعؤئتعمعز، ظذالرنعث : ظاندعن. ظوث يوتعسع دةص ظوياليمةن، دئدع   
دذ  ذؤاهلعق بئرع ةزا ظذنعثدعن (قعلمعشلعرعنع قوللعرع بعزضة سأزلةص بئرعدذ، صذتلعرع ض ةنع هةر ظ ي

  . تنع تعالؤةت قعلدع دئضةن ظاية)سادعر بولغان ظعشنع سأزلةص بئرعدذ
 ظةضةر بعز خالعساق، ظذالرنعث آأزلعرعنع ظةلؤةتتة يوق قعلعؤئتةتتذق، ظاندعن ظذالر يول مئثعشقا

ذ آأرةلعسذن؟ ذالر قانداقم ئكعن ظ دعرايتتع، ل ةتنعث تةصسعرعدة ظعبنع  ظال ذ ظاي ة ب ةلع ظعبنع ظةبذتةله  ظ
ةنلعكعنع ر  داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله انظابب ةت قعلغ ذالرنع  : عؤاي اق، ظ ز خالعس ةر بع ظةض

ؤئتعمعز، ظاندعن ظذالر قانداقمذ هعدايةت تاصالعسذن؟ ظعبنع ظابباس بعر قئتعم بذ         ذهعدايةتتعن حوقذم ظازدذر  
عنع  ةتنعث مةنعس ؤئ : ظاي ور قعلع ذالرنع آ ان ظ عر قعلغ ةتنعث مةنعسع   هةسةن. تعمعز دةص تةصس ذ ظاي بةسرع ب

دة ةر اهللا خا: هةققع ؤ   ظةض وق قعلع ة ي أزلعرعنع ظةلؤةتت ذالرنعث آ ا، ظ ةمتعرةص  لعس الماي ت ول تاص ئتعص، ي
  .دعغان آورالردعن قعلعص قوياتتع، دئدعيىرع

ةنع ظذالرنعث آأزلعرعنع يوق               : ظعبنع زةيد  بذ ظايةتتعكع يول دئضةن سأزدعن هةق آأزدة تذتذلعدذ، ي
ظةؤفع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ       . ولعدذ، دئدع   قعلعؤةتسةك، ظذالر هةقنع قانداقمذ آأرةلعسذن؟ دئضةنلعك ب      

ظذالر هةقنع آأرةلمةيدذ، دةص   :  دئضةن ظايةتنعث مةنعسعلئكعن ظذالر قانداقمذ آأرةلعسذن؟ ظةنهذمانعث  
  .تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ

 آع تاشيةنع مايمذن، حوشقا يا(ظةضةر بعز خالعساق، ظذالرنع ظأيلعرعدعال سىرعتعنع مذبةددةل (
ذق ةرتع  قعلعؤئتةتت ة ظأزض ىرةتلعرعنع ظةلؤةتت ص، س االك قعلع ذالرنع ه ةنع ظ قا  ي اآع تاش ؤعتةتتذق ي

ا آ  ظايالندذرعؤئ ذتلعرع آارغ ذم ص اآع حوق ذق ؤة ي ةرتعؤئ تةتت ة ظأزض دعغان صالةحلةرض ذثا اهللا . تةتتذقةلمةي ش
 ظذالر ظالدعغا ، ظارقعغعمذ قايتالمايتتعشذنعث بعلةن ظذالر ظالدعغعمذ ماثالمايتتع: تاظاال مذنداق دةيدذ

ة تذرعدعغان نةرسة بولذص              ،لعيةلمةيدعغان، ظارقعغعمذ حئكعنةلمةيدعغان   عظعلضعر ةقةت بعرال هالةتت ةلكع ص  ب
  .قالغان بوالتتع

 * * * * * * *  
  tΒ uρ çν ö Ïdϑ yè œΡ çµ ó¡Åe6uΖ çΡ ’ Îû È,ù= sƒ ù: $# ( Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ètƒ ∩∉∇∪ $ tΒ uρ çµ≈ sΨ ôϑ ¯= tæ u ÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ  Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷βÎ) uθèδ 

ωÎ) Ö ø.ÏŒ ×β# u ö è% uρ ×Î7–Β ∩∉∪ u‘ É‹ΖãŠÏj9 tΒ tβ% x. $ wŠxm ¨,Ït s† uρ ãΑ öθs) ø9$# ’ n?tã šÍÏ≈ s3ø9 $# ∩∠⊃∪  
اجعزلعتعؤئتعمعز  ع ظ ث تئنعن ان ظادةمنع ذزذن قعلغ أمرعنع ظ ز ظ ق (بع لعق، قعرانلع ةنع ياش ي

بعز ) يةنع صةيغةمبةرضة(ظذنعثغا . 68حىشةنمةمدذ؟) بذنع(، ظذالر )عزاليدذ، قئرعيدذؤاقتعدعكعدعن ظاج
مذ ظةمةس  ذنعثغا شئظعر مذناسعص ةرنع ظاضاهالندذرذش، . شئظعر تةلعم بةرمعدذق، ظ ةقةت تعرعكل ذ ص ظ

ؤة نةسعهةتتذر  -ؤةز ) بعلدىرىش ظىحىن نازعل بولغان (آاصعرالرغا ظازابنعث تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع 
  .70 ـ69روشةن قذرظاندذر

ي           ادةم بالعسعنعث آىح ـ قذؤؤةتكة تولغاندعن آئ ة ظ  ظأمرع قانحعلعك ظذزذن    ،عناهللا تاظاال بذ ظايةتت
دذ بولغانسئرع دعن خةؤةر بئرع اراص يىزلعنعدعغانلعقع لعككة ق اظالعيةتحانلعقتعن زةظعص ا ؤة ص ذ .  ظاجعزلعقق ب

دذ     داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ىك      اهللا : هةقت اجعزلعقتعن آىحل علةرنع ظ دعن س اراتتع، ظان اجعز ي علةرنع ظ س
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اجعز قعلدع ؤة     ) سعلةرنع(قعلدع، ظاندعن    ةتكىزدع، اهللا نئمعنع    ) سعلةرضة (آىحلىآلىآتعن ظ قئرعلعقنع ي
ادعردذر      ة ق ىحعدذر، هةممعض ةممعنع بعلض ذ ه دذ، ظ ذنع يارعتع ا ش ةزعلعرعثالر، )1( خالعس عرع(ب ) ظعلض

ن هئح نةرسعنع بعلمةس هالعتعثالرغا قايتذرذلذشعثالر ظىحىن، ناهايعتع قئرعص آةتكىحة                بعلضةندعن آئيع 
ات( علةر ) هاي ان يوق    ))2قالدذرذلعس ث هام ذ دذنيانع ةت ب دعن مةقس ذنعث   ع بذنعث دعن، ظ لعدعغانلعقع

ةؤة       دعن خ نعث بارلعقع ا يأتكعلعش ر دذنياغ قا بع دعن باش لعكعدعن، ظذنعث اي ظةمةس ذ ح ىلىك تذرالغ ر مةثض
ذنع (ظذالر: شذثا غالعب ؤة بىيىك اهللا مذنداق دةيدذ  . بئرعشتعن ظعبارةتتذر  ةنع ظذالر   حىشةنمةمدذ؟ ) ب  ي

ىن     ذرتع ظىح اخعرةت ي دعغان ظ عز يأتكةلمةي دعن هةرض عمةيدعغان، ظذنعث عز تىض ث هةرض ظأزلعرعنع
ئلعص، ظأزلعرعن    قا س ةقعللعرعنع ظعش ىن ظ لعرع ظىح انلعقعنع بعلعش ث دةسلةيارعتعلغ انلعقع،  ع تة يارعتعلغ ص

دعغان    ظأ اجعزالص قالع رعلعقتعن ظ دعن قئ دعغانلعقع، ظان دعن قئرعي انلعقع، ظان وث بولغ دة سىص ح لعقع هةققع
  صعكعر يىرضىزمةمدذ؟ 

  اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة هةرضعزمذ شئظعردعن تةلعم بةرمعضةنلعكع توغرعسعدا 
 رمعدذق، ظذنعثغا شئظعر مذناسعصمذ ظةمةسبعز شئظعر تةلعم بة) يةنع صةيغةمبةرضة(ظذنعثغا 

اهللا تاظاال بذ ظايةتتة صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص، ظذنعثغا ظأزعنعث شئظعردعن                 
ةنلعكعنع،   ةلعم بةرمعض ةس ت مذ ظةم ئظعر مذناسعص ذنعثغا ش دة   ظ ذنعث تةبعظعتع ةنع ظ ةنلعكعنع، ي  ظعك

عيةتنعث   اظعرلعق خذسذس ةتتا قو يوقلعقعنش ذنعث ه اقمذ تع، ظ داق    وش ذنعث ظذن ةم ظ دعغانلعقعنع، ه قالماي
ةز ـ خاراآت       ذنعث معج دعغانلعقعنع ؤة ظ ان  ئظعشالرنع ياقتذرماي دعغانلعقعنع باي ئظعرغا قعزعقماي ذ ش رعنعثم

ةلكع          . قعلعدذ ادا ظالمعغانلعقع، ب شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شئظعر قاظعدعسعضة حىشىرىص بئيعت ي
ئظ ان      ش ةت قعلعنغ دعغانلعقع رعؤاي ذق ظوقذيالماي ذنع تول اآع ظ دعغانلعقع ي ةمتعرةص ظوقذي ا ت ذ . عر ظوقذس ب

ةردع  ةلعم ب ذرظاننع ت ذنعثغا بىيىك ق اال ظ ذنعثغا ظالدعدعنمذ، ظارقعسعدعنمذ . شذنعث ظىحىنكع، اهللا تاظ ظ
غذحع، مةدهعيعضة اليعق اهللا    باتعل يىزلةنمةيدذ، ظذ هئكمةت بعلةن ظعش قعل     ) يةنع هئحقايسع تةرعصعدعن  (

دذر   ل قعلعنغان عدعن نازع عنعدةك        ))3تةرعص علةرنعث جأيلعض ذرذه آعش ر ض عرلعرعدعن بع ذرةيش آاص ةنع ق  ي
ة   . قذرظان نة شئظعر، نة صالحعلعق، نة توقذلما نةرسعلةر ظةمةس، ظذ ظأضعنعلضةن سئهعرمذ ظةمةس                بذ هةقت

أزلةرن    ان س ىك بوهت ادانالر تىرل ذنالر ؤة ن تع  ظازغ الرنع توقذش ا قاراش االم  . ع، خات ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  .شةرعظةتنعث بةلضعلعمعسع جةهةتتعمذ بذنع قوبذل قعلمايتتع. تعتظةزةلدعن شئظعر توقذشنع ياخشع آأرمةي

 بعلدىرىش (ظذ صةقةت تعرعكلةرنع ظاضاهالندذرذش، آاصعرالرغا ظازابنعث تئضعشلعك ظعكةنلعكعنع
صةقةت  يةنع بعز ظذنعثغا ظأضةتكةن نةرسة نةسعهةتتذر ؤة روشةن قذرظاندذر-ز ؤة) ظىحىن نازعل بولغان

ان ؤ،   ظذنةسعهةتتذر ؤة روشةن قذرظاندذر -ؤةز  ىن    ظويالنغ ع ظىح ان آعش ذالهعزة قعلغ ةنعلعرع ة م م
دذر     ان قذرظان ان قعلعنغ ذق باي ةن ؤة ظوح دذ   . روش داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةرنع : ش ةقةت تعرعكل ذ ص  ظ

ةر يىزعدعكع هةر قانداق تعرعكلةرنع ظاضاهالندذرذش                 .  ظىحىندذر ظاضاهالندذرذش يةنع بذ روشةن قذرظان ي
دذر  ل قعلعنغان ىن نازع دذ . ظىح داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت علةرنع ؤة  : ب ا س ذرظان ماث ذ ق ب

                                                 
  . ـ ظايةت54سىرة رذم ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع5سىرة هةج ) 2(
  . ـ ظايةت42سىرة فذسسعلةت ) 3(
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ة( دع     ) قعيامةتكعح ي قعلعن ىن ؤةهع اهالندذرذش ظىح علةرنع ظاض ةن آعش ذرظان يةتك ذففار)1( ق ) آ
  .))2جاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعلعنغان جاي دوزاختذر

. قذرظاننعث ظاضاهالندذرذشعدعن صةقةت دعلع ظويغاق، نةزةر داظعرعسع آةث ظادةمال مةنصةظةت ظاالاليدذ          
ةتادة  ذنداقال ق ةن     : ش أزع روش ث آ اق ظادةمنع ع ظويغ دذ دعل ةتكةندةص آأربولع اك. س ادةم  : زةهه داق ظ ظذن

دذ دةص آأرسةتكةن ةقعللعق بولع ذرظان . ظ ةنلعكعنع ق ث تئضعشلعك ظعك عرالرغا ظازابنع دىرىش آاص  بعل
دذر ل ـ             . ظىحىن ىن دةلع لعرع ظىح ار بولذش ا دذح عرالرنعث ظازابق ذر، آاص ة رةهمةتت ذرظان مأمعنلةرض ةنع ق ي
  .صاآعتتذر

 * * * * * * * 
 óΟ s9 uρ r& (# ÷ρu tƒ $̄Ρ r& $uΖ ø) n= yz Ν ßγs9 $ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒÏ‰ ÷ƒr& $Vϑ≈ yè÷Ρ r& ôΜßγ sù $ yγs9 tβθä3Ï=≈ tΒ ∩∠⊇∪ $yγ≈ sΨ ù=©9 sŒ uρ öΝçλm; 
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ىن  ذالر ظىح دذآع، ظ ذالر بعلمةم ايؤانالرنع ظ ذدرةت( ه ذالر ) ق ذق، ظ ةلق ظةتت ةن خ ولعمعز بعل ق

هايؤانالرنع ظذالرغا بويسذندذرذص بةردذق، ظذالر ظذ هايؤانالرنعث . 71هايؤانالرنع باشقذرذص تذرغذحعالردذر
ظذالر شذ هايؤانالردعن صايدعلعنعدذ ؤة سىتلعرعنع ظعحعدذ، ظذالر . 72بةزعسعنع معنعدذ، بةزعسعنع يةيدذ

  .73 شىآىر قعلمامدذ؟) صةرؤةردعضارعنعث بذ نئمةتلعرعضة(
  هايؤانالرنعث اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرع ؤة بةندعلعرعضة بئرعلضةن نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ذندذرذص        ةنلعكعنع ؤة بويس ص بةرض ةت قعلع ايؤانالرنع نئم انالرغا ه ة ظعنس ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
:  بذ هةقتة قةتادة مذنداق دةيدذظذالر هايؤانالرنع باشقذرذص تذرغذحعالردذر . بةرضةنلعكعنع بايان قعلعدذ  

ذالرغا           ذنعدذ ؤة ظ ذالرغا بويس ايؤانالر ظ اراتتع، ه ص ي قذرعدعغان قعلع ايؤانالرنع باش ذالرنع ه اال ظ اهللا تاظ
ة  هةتتا بعر آعحعك بالعمذ بعر تأضعنعث يئنعغا آةلسة،          . يانمايدذ ىرةلةيدذ، ظةضةر   ظذ تأضعنع حأآت  ظةلؤةتت

ظذ خالعسا ظذنع قوصذرذص خالعغان يئرعضة هةيدةص بارااليدذ، تأضة ظذنعثغا بويسذنذص ظذ يئتعلعضةن يةرضة               
دذ علةرنعث       . ماثع ذ تأض ا، ظ قان بولس ةرآعب تاص علةردعن ت أص تأض دعن آ اآع ظذنعث ىز ي ارؤان ي ر آ اؤادا بع ن

  .هةممعسع حوقذم شذ آعحعك بالعنعث ظعزعدعن ماثعدذ
عنع ظ ث بةزعس ذ هايؤانالرنع دا    ذالر ظ ةر قعلغان ذرتالرغا سةص ا ي راق ، ياق دذ  يع ىك ـ        معنع  ي

 يةيدذ، ظذالر شذ هايؤانالردعنغذزالص  ظةضةر خالعسا بو بةزعسعنع تاقلعرعنع ظذنعث ظىستعضة ظارتعدذ،   
دع      ازعلعرعنع، آعيع أي جاه دعن ظ ةرنعث يذثلعرع علةرنعث، ظأحكعل ث، تأض ةنع قويالرنع ةرنع ي غان ؤة ظأيل

ة     ذم مذددةتكعح ذص، مةل اص ؤة توق علةرنع ياس تذرعدعغان نةرس ايدعلعنعدذ سةرةمجانالش ذنعث ص  ظ
ةر     دعغان ظادةمل ىتلعرعنع، داؤالعنع ذالر س دذ، ظ ة (ظعحع ذ نئمةتلعرعض ارعنعث ب ىآىر ) صةرؤةردعض ش

دذ؟ اال    قعلمام ةن اهللا تاظ ذندذرذص بةرض ارعتعص ؤة بويس ذنع ي ذالر ظ ةنع ظ ذص، اهللا   ي ار دةص تون ر ؤة ب نع بع
  ! عنع شئرعك آةلتىرمعسة بولمامدذ؟تاظاالغا باشقا نةرس

 * * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع19سىرة ظةنظام ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع17سىرة هذد ) 2(



  
  
  
  
 

 

 

 175                                                                                                ياسعن ـ سىرة 36

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 (#ρä‹sƒ ªB $# uρ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Zπ yγÏ9# u öΝ ßγ̄= yè ©9 šχρã |ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ Ÿω tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ öΝ èδ u óÇ nΣ öΝ èδ uρ öΝçλ m; Ó‰Ψã_ 

tβρã |Øøt ’Χ ∩∠∈∪ Ÿξsù y7Ρ â“ øt s† óΟ ßγä9 öθs% ¢ $ ¯ΡÎ) ãΝ n= ÷ètΡ $tΒ šχρ•Å£ãƒ $tΒ uρ tβθãΖ Ï= ÷èãƒ ∩∠∉∪  
ظذ . 74ظذالر ياردةمضة ظئرعشعشنع ظىمعد قعلعص، اهللا نع قويذص باشقا مةبذدالرنع ظعاله قعلعؤالدع

دذ  اردةم بئرةلمةي ذالرغا ي ذدالر ظ ىن . مةب ذدالر ظىح ذ مةب ذالر ش ىن (ب ع ظىح ذالرنعث خعزمعت ةنع ظ ) ي
يةنع سئنع ظعنكار (نعث سأزع  )يةنع مذشرعكالر(ظذالر !) ظع، مذهةممةد (. 75دذرهازعرالنغان قوشذن 

سأز (بعز هةقعقةتةن ظذالرنعث دعللعرعدعكعنع ؤة ظاشكارا قعلغان . سئنع غةمكعن قعلمعسذن) قعلغانلعقع
  .76نع بعلعص تذرعمعز )ؤة هةرعكةتلعرع

  دعر ظةمةسلعكع توغرعسعدامذشرعكالرنعث بذتلعرعنعث ظذالرغا ياردةم بئرعشكة قا
انلعقع         ذد قعلعؤالغ ص مةب ئرعك قعلع ا ش ذتالرنع اهللا غ رعكالرنعث ب ة مذش ذ ظايةتت اال ب ذ نع،اهللا تاظ  ش

ا      أزلعرعنع اهللا تاظاالغ عنع ؤة ظ ق بئرعش عنع، رعزع اردةم قعلعش ة ي ذدالرنعث ظأزلعرعض ذ مةب ارقعلعق ظ ظ
ة    دعغانلعقعغا رةددعي ةص قعلع عنع تةل دذ يئقعنالشتذرذش داق دةي رعص مذن اردةم : بئ ذالرغا ي ذدالر ظ ذ مةب ظ

بةلكع، ظذنداق  .  يةنع ظذ مةبذدالر ظأزلعرعضة حوقذنغذحعالرغا ياردةم بئرعشكة قادعر بواللمايدذ         بئرةلمةيدذ
ذنداقال      علةردذر، ش الندذق نةرس ةث تاش عتعلعدعغان ؤة ظ ةث آةمس ك، ظ ةث آعحع اجعز، ظ ةث ظ تعن ظ قعلعش

ام            مةبذدالر ظأزلعرعضة   ياردةم تةلةص قعلعشقعمذ، ظأزلعرعضة يامانلعق قعلماقحع بولغان آعشعلةردعن ظعنتعق
  .نةلمةيدعغان جانسعز نةرسعلةردذرحىنكع، ظذ ظاثلعيالمايدعغان، حىشع. ظئلعشقعمذ قادعر بواللمايدذ

 هازعرالنغان قوشذندذر) يةنع ظذالرنعث خعزمعتع ظىحىن(بذالر شذ مةبذدالر ظىحىنيامةت  يةنع قع
ذ           رعكالرنعث تئخعم ة مذش دعغان يةرض اب ظئلعنع ذحعالردعن هئس ذالرغا حوقذنغ الص، ظ ذتالرنع توص ذ ب ع ب آىن

ذزذلغان دةلعل         تعدعن تذرغ ذالرنعث ظىس ةرلعك بولذشع  ـ هةسرةت حئكعشع ؤة ظ ةث قاناظةتلعن اآعتنعث ظ ص
ذدالر ظىحىن . ذظذ مةبذدالر ظذالرغا ياردةم بئرةلمةيد قةتادة  . ظىحىن هازعر قعلعنعدذ   ةنع (بذالر شذ مةب ي

ىن ع ظىح ذالرنعث خعزمعت ان قوشذندذر) ظ دذهازعرالنغ دة مذنداق دةي ةتنعث مةنعسع هةققع :  دئضةن ظاي
قعيامةت آىنع مذشرعكالر دذنيادا حوقذنغان بذتلعرعغا غةزةصلعنعدذ، ظذ مةبذدالر ظذالرغا ياخشعلعق ظئلعص       

ذ دةص   ذالردعن يامانلعقنعم دذ، ظ ذر    آةلمةي ذتالردعن ظعبارةتت ةقةت ب ذدالر ص ذ مةب دذ، ظ ةن . ظع قعاللماي هةس
ةتتع  ذنداق دةص آأرس رعمذ مذش ذ. بةس ذص    ،ظ ةندىرىش بول ر حىش ةن ياخشع بع ة بئرعلض ذ ظايةتك ع ، ب  ظعبن

  .جةرعرمذ بذ سأزنع توغرا دةص قارعغان
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللعي بئرعش توغرعسعدا

)نعث سأزع)يةنع مذشرعكالر(الر ظذ!) ظع، مذهةممةد يةنع ظذالرنعث سئنع ظعنكار قعلغانلعقع ؤة 
دعكعنع ؤة . سئنع غةمكعن قعلمعسذن  اهللا تاظاالغا آاصعر بولغانلعقع   ذالرنعث دعللعرع ةن ظ بعز هةقعقةت

  يةنع آةلضىسعدة ظذالرغا ظذالرنعث تعللعرع    نع بعلعص تذرعمعز)سأز ؤة هةرعكةتلعرع(ظاشكارا قعلغان 
ذالرغا شذنعثغا ظاساسةن مذظامعلة قعلعمعز      ذالر  . سىصةتلعضةن نةرسة بويعحة جازا بئرعمعز، ظ دة ظ ظذ آىن

ة ظعلغع         ذ، آأزض ذ ـ آعحعكعنعم دعن حوثعنعم وقعتع  ظةمةللعرع ذ ي ة ظعلمعغعنعنعم ذ، آأزض دذنعنعم . ص قويماي
  . تولذق آأرسعتعلعدذظةآسعحة ظذالرغا ظذالرنعث بذرذن ؤة آئيعن قعلغان ظةمةللعرعنعث هةممعسع

 * * * * * * *  
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ذنع ظابعمةنعدعن ياراتتذق  ذ . ظعنسان بعلمةمدذآع، بعز هةقعقةتةن ظ ) صةرؤةردعضارعغا (ظةمدع ظ

ظعنساننعث قايتا تعرعلعشعنع يعراق ساناص، حعرعضةن (ظذ بعزضة . 77قالدعظاشكارا خذسذمةتحع بولذص 
حعرعص آةتكةن «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظذ. معسال قعلعص آأرسةتتع) سأثةآلةرنع

دذ؟  م تعرعلدىرةلةي أثةآلةرنع آع دع» س ع، . 78دئ ان زات «ظئيتقعنك تة ياراتق ةث دةسلةص ذنع ظ ظ
ةيدا . 79»ذ، ظذ هةر بعر مةخلذقنع بعلضىحعدذر تعرعلدىرعد وت ص اهللا سعلةر ظىحىن يئشعل دةرةختعن ظ

  .80سعلةر ظذنعث بعلةن ظوت ياقعسعلةر. قعلدع
   هاياتلعقنع ظعنكار قعلعش ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعداكعظألضةندعن آئيعن

ةير، سذددع ؤة قةت             دذ    مذجاهعد، ظعكرعمة، ظذرؤة ظعبنع زذب ةر مذنداق دةي ةنعتع ظ : ادةل بةي ظعبنع   ذل
ار ظعدع                   . خةلةف صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آةلدع، ظذنعث قولعدا حعرعص آةتكةن بعر سأثةك ب

ذ ذ  ظ امالغا ظذحذرذت زعص، ش أثةآنع ظئ ذ س ذرذص، ب ةد : ص ت ع مذهةمم أثةآنع   ! ظ ذ س ع ب ةن اهللا ن س
دع دذ، دةؤاتامسةن؟ دئ ةيغةمبةر. تعرعلدىرع ة، «:  ظةلةيهعسساالمص االهةظ دعن  اهللا تاظ دذ، ظان سئنع ظألتىرع

دذ       ا هةيدةي ئنع دوزاخق دعن س دذ، ظان ئنع تعرعلدىرع ع س ةت آىن دع» قعيام عننعث  .دئ ىرة ياس  ؤة س
اجعز مةنعيدعن ياراتتذق ظاخعرعدعكع   ذنع ظ ةن ظ ةتتعن   ظعنسان بعلمةمدذآع، بعز هةقعقةت  دئضةن ظاي

  . غعحة نازعل بولدعباشالص بذ سىرعنعث ظاخعرع
ظاس  : ةت قعلغان ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي   

ن سىيعدعن قالغان الؤاالر ظارعسعدعن بعر تال سأثةآنع ظئلعص، ظذنع قولع بعلةن ظئزعص   ظعبنع ؤاظعل آةلكى  
االمغا   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص ص ذ  : ت اال ب ةتتعن      اهللا تاظ ذ هال ذرغان مذش أرىص ت ةن آ أثةآنع م س

دع دذ؟ دئ االم. تعرعلدىرةلةم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة،«: ص ئنع   هةظ دعن س دذ، ظان ئنع ظألتىرع اال س  اهللا تاظ
ىزعدذ  دعن سئنع جةهةننةمضة آعرض دذ، ظان دع» تعرعلدىرع ذ  .دئ دعكع ب دا سىرة ياسعننعث ظاخعرع  شذ حاغ

  .جةرعرمذ سةظعد ظعبنع جذبةيردعن رعؤايةت قعلغانبذنع ظعبنع . ظايةتلةر نازعل بولدع
ةر مةيلع ظ      اآع هةر ظعككعلعسع                 ذبذ ظايةتل اآع ظاس ظعبنع ؤاظعل هةققعدة ؤة ي بةي ظعبنع خةلةف ي

ةر   . هةققعدة نازعل قعلعنغان بولذشع مذهعم ظةمةستذر         قعيامةتنع ظعنكار قعلغان هةرقانداق         نعثبذ ظايةتل
دعغان  أز ظعحعضة ظالع ادةمنع ظ ذرظ دذآعحىنكع . لعقع ظئنعقت ار ظعنسان بعلمةم ةتنع ظعنك يعش قعيام  دئ

  . قعلغان هةرقانداق ظعنساننع ظومذمعيلعقنعث ظعحعضة ظئلعص آأرسعتعدذ
دعن يارات ذنع ظابعمةنع ةن ظ ز هةقعقةت ادةم  ذقتبع ةربعر ظ ان ه ار قعلغ ةتنع ظعنك ةنع قعيام  ي

تة يار يعن ق  عدةسلةص ةندعن آئ انلعقعنع ظألض دذ؟ اهللا    تعلغ ص آأرمةم ل قعلع دعغانلعقعغا دةلع ا تعرعلدىرع ايت
اننع دةس  ةن ظعنس اال هةقعقةت دعن  تاظ ذنعث جةؤهعرع ةس س تة ظةرزعم اجعز   لةص ك ؤة ظ ذ آعحع ةنع ناهايعتعم  ي

اراتتع دذ . نةرسعدعن ي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ىك اهللا تاظ دعن  : غالعب ؤة بىي اجعز مةنعي سعلةرنع بعز ظ



  
  
  
  
 

 

 

 177                                                                                                ياسعن ـ سىرة 36

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ذ؟ ظ  ة  ياراتمعدذقم ذم ؤاقعتقعح ز مةل ة (ذنع بع ةنع تذغذلغذح اه  ) ي ذختا ظارامض دان (ص ةنع بةححع ) ي
ةر بعلةن ظايالالرنعث مةنع         (يشىبهعسعزآع، بعز ظعنساننع ظارعالشما مةنع       ))1قعلدذق ةنع ظ دعن   )سع يي

ذق اراتتع              ))2ياراتت عدعن ي ةنعينعث ظارعالشمعس ايرعم م ايرعم ـ ظ اننع ظ اال ظعنس ةنع اهللا تاظ ذ.  ي ذ  ظ نع ب
  دعن ياراتقان اهللا تاظاال، ظذ ظألضةندعن آئيعن ظذنع قايتا تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ي مةنعظةرزعمةس

ان       ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن عر جةههاش ةد، بئش ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ةك ـ          : ب ش
ىردع ؤة تىآىرى       ا تىآ ع ظالقعنعغ ر آىن االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عزآع، ص ر   شىبهعس ة بع ث ظذستعض آنع

ةآكىزدع ـ دة، ظاندعن مذنداق دئدع       ارمعقعنع ت اال ظئيتعدذ«: ب ادةم بالعسع : اهللا تاظ سةن قانداقمذ ! ظع ظ
ةن سئنع     اراتتعم، تئخع م ةن مذشذ تىآىرىآحعلعك نةرسعدعن ي ةن سئنع هةقعقةت اجعز دةيسةن؟ م مئنع ظ

ارعتعص قويسام        ةر يىزعدة ضىسىلدعتعص       سةن ظئسع  ،بئجعرعم، قامعتعثنع تىز قعلعص ي ل تونالرنع آعيعص، ي
ذ  ان هةلق اآع ج ةن، ت ذهتاجالرغا بةرمةيس ةن، م ايلعقنع توصاليس ةن، ب ةص ماثعس دا دةسس ةن حاغ مغا يةتك

ةن دعغان ؤاقعت ظةمةستذر سةدعقة بئرعم عزمذ سةدعقة بئرع ذ هةرض دذ» دةيسةن، ب ذ هةدعسنع ظعبنع .  دةي ب
  . ماجةمذ رعؤايةت قعلغان

ة ذ بعزض ةن    ظ ث حعرعض ع، اهللا تاظاالنع ذدرةت ظعضعس ىك ق ان بىي ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن  ظاس
دعغانلعقعنع يعراق ساناص، شذ حعرعضةن سأثةآلةرنع                  ا تعرعلدىرع معسال تةنلةرنع ؤة سأثةآلةرنع قايت

م حعرعص آةتكةن سأثةآلةرنع آع «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذنتذدع، ظذ . قعلعص آأرسةتتع 
اراتتع       دئدع» تعرعلدىرةلةيدذ؟ ار قعلعص ي  ظأزعنعث  ،ظةضةر ظذ ظأزعضة قارعسا    .  اهللا تاظاال ظذنع يوقتعن ب

عنع اهللا          وث نةرس عدعنمذ ح ان نةرس ان ؤة تانغ ار قعلغ انعغان، ظعنك راق س ارةت يع عدعن ظعب ا تعرعلعش قايت
ظذنع ظةث دةسلةصتة «ظئيتقعنكع، : دةيدذشذثا اهللا تاظاال مذنداق . تاظاالنعث يارعتااليدعغانلعقعنع بعلعدذ

ىحعدذر  ذقنع بعلض ر مةخل ةر بع ذ ه دذ، ظ ان زات تعرعلدىرع ىتىن    »ياراتق ث ص اال زئمعننع ةنع اهللا تاظ  ي
ذ           ئحعلعص آةتكةنلعكعنعم ة ح تعلعص، قةيةرض ةردة تع ةنلعكعنع، قةي ة آةتك أثةآلةرنعث نةض عدعكع س ظةتراص

  .بعلعص تذرعدذ
ة    ةد، هذزةيف ام ظةهم ةنلعكعنع     ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رةزعيةلاله

اتتعن ظىمع     شةك ـ شىبهعسعزآع، بعر ظاد    «: رعؤايةت قعلعدذ دعنع ظذزضةن حاغدا   ةمنعث ظةجعلع توشذص هاي
ة وت     : ظاظعلعسعدعكعلةرض ذنعثغا ظ دعن ظ ثالر، ظان ذن يعغع عمغا جعق ظوت ةم مئنعث ظةتراص ألىص آةتس ةن ظ م

اندعن  الر، ظأت ضأشلعرعمنع آأيدىرىص سأثةآلعرعمال قالغان حاغدا، ظذنع ظئلعص ظذندةك سوقذثالر، ظ                يئقعث
ا سورعؤئتعثالر  ذنعث ،دةصظذنع دئثعزغ ذ ظألضةندعن آئيعن ظ ذنعث ظاظعلعسعدعكعلةر ظ  ؤةسعيةت قعلدع، ظ

دع  عنعدةك قعل ذنعثغا      . دئض دعن ظ ةص ظان ةتتعن جةمل ذ هال ذنع ش اال ظ قا   نئم: اهللا تاظ ذنداق قعلعش قا ش عش
دع  ذيرذدذث؟ دئ ذص    . ب ئنعثدعن قورق ادةم س ذ ظ دعم (ظ ذنداق قعل ةردع ) ش اؤاب ب ةن اهللا  . دةص ج ذنعث بعل ش

  .  ظذ ظادةم آئصةن ظوغذراليدعغان ظادةم ظعكةن،رعؤايةت قعلعنعشعحة» تاظاال ظذنع مةغصعرةت قعلدع
عحة     ةت قعلعش لعمنعث رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب ذللع : ظعم ذ ظوغ دعن   ظ دىرىص، ظان أزعنع آأي رعغا ظ

ا           ،سأثعكعنع ظذندةك سوقذص    ان آىندة دئثعزغ  ظاندعن ظذنعث يئرعمعنع قورذقلذققا، يئرعمعنع شامال حعقق
ذيرذغان  نع ب ان    . سذرعؤئتعش ذنداق قعلغ ذالر ش ةن ظ ذنعث بعل ص      .ش ةمر قعلع ا ظ اال دئثعزغ دعن اهللا تاظ  ظان

ةمعر قعل ذققا ظ عنع، قذرذقل ع صارحعس صدئثعزدعك عنع يعغع دعكع صارحعس ص ظذنعث ذنعثغا ،ع دعن ظ  ظان
سةن نئمة   : ظاندعن ظذنعثغا.  دئيعشع هامان ظذ دةرهالال ظأرة تذرغان بعر ظادةمضة ظايالنغان       “ؤذجذدقا آةل ”

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة22 ـــــ 20سىرة مذرسةالت ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع2سىرة ظعنسان ) 2(
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سةن بعلعسةن، سئنعثدعن قورقذص شذنداق قعلدعم، دةص جاؤاب       : ظذ. سةؤةبتعن مذشذنداق قعلدعث؟ دئضةن   
  .ؤةتكةنىهللا تاظاال ظذنع جازالعماستعن ضذناهعنع آةحىرشذنعث بعلةن ا. بةرضةن
سعلةر ظذنعث بعلةن ظوت ياقعسعلةر. اهللا سعلةر ظىحىن يئشعل دةرةختعن ظوت صةيدا قعلدع يةنع 

 قعزعرعص صعشقان مئؤعلعك    ،آأآلةص يئشعللعققا صىرآعنعص   . اهللا تاظاال بذ دةرةخنع دةسلةصتة سذدعن ياراتتع  
دع،   ة ظايالن اال دةرةخك دعن اهللا تاظ ذ   ظان دعغان ق وت قاالي ذنع ظ ذردع   ظ ة قايت ذن هالعتعض ذنعثغا . رذق ظوت ش

ادعردذر، اهللا       قا ق عنع يارعتعش ان نةرس رادة قعلغ دذر، ظع عنع قعلغذحع ان نةرس اال خالعغ اش اهللا تاظ ظوخش
  .تاظاالغا هئح نةرسة توسالغذ بواللمايدذ

سعلةر ظذنعث بعلةن ظوت .  دةرةختعن ظوت صةيدا قعلدعاهللا سعلةر ظىحىن يئشعلقةتادة اهللا تاظاالنعث 
عقارغان زات اهللا تاظاال   بذ يئشعل دةرةختعن بذ ظوتنع ح         : دع دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئ       ياقعسعلةر

ادعردذر   كة ق اننع تعرعلدىرىش ةت       . ظعنس ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن
دذ  ة : قعلعنع ار دئي       ظايةتت ةن ظةص ةرخ بعل عدعغان م دا ظأس از زئمعنع ةن دةرةخ هعج دعغان  آأرسعتعلض علع
ذر ىرتع . دةرةخت قا ضأثض وت قاالش ر ـ           ظ ئلعص بع اخحعنع ظ ال يئشعل ش ع ت تعن ظعكك ذ دةرةخ ادةم ظ وق ظ  ي

: ماقال ـ تةمسعلدة مذنداق دةص آةلضةن      .  ظذ ظعككع شاخحعنعث ظارعسعدعن ظوت حعقعدذ ،بعرعضة سىرآعسة
ة ذر  ه دعن آىحلىآت ع هةممع ارنعث ظوت ةن ظةص ةرخ بعل دذ، م وت حعقع تعن ظ مةنلةر. ر دةرةخ ةقةت : دانعش ص

  .يذلغذندعن باشقا هةممة دةرةختعن ظوت حعقعدذ، دةيدذ
 * * * * * * *  

 }§ øŠs9 uρr& “ Ï% ©!$# t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& t,è= øƒ s† Οßγ n= ÷W ÏΒ 4 4’ n? t/ uθèδ uρ ß,≈ ¯= y‚ø9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# 
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شقا قادعر ظةمةسمذ؟ ظذ بذنعثغا قادعر، ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان زات ظذالرنعث ظوخشعشعنع يارعتع

ةممعنع بعلضىحعدذر دذر، ه اهعر ياراتقذحع ةيظعنع . 81اهللا م رةر ش ا، ) يارعتعشنع(اهللا بع رادة قعلس ظع
ذنعثغا  ةل«ظ ذتقا آ دذ » ؤذج دذ-دةي ذتقا آئلع ذ ؤذج عنعث . 82 دة، ظ ر نةرس ةر بع اآتذرآع، ه اهللا ص

  .83ظذنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر) ضةندعن آئيعنظأل(قع ظذنعث قولعدعدذر، ذظعضعلعك هوق
اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث يةتتة قات ظاسماننع يارعتعشتةك بىيىك قذدرعتعدعن ظعنسانالرغا خةؤةر            

ة               . بئرعدذ اراتتع، زئمعننعمذ يةتت اهللا تاظاال ظاسماندا مذقعم تذرعدعغان ؤة ظايلعنعص تذرعدعغان يذلتذزالرنع ي
ات قع اراتتع ق ص ي عدعكع    . لع ذنعث ظارعس ةرنع ؤة ظ ع، حألل ذقالرنع، دئثعزالرن اغالرنع، قذمل دا ت زئمعن

انلعقع بعلةن ظألىآلةرنع              . نةرسعلةرنع ياراتتع  اهللا تاظاال ظعنسانالرنع ظأزعنعث بذ بىيىك نةرسعلةرنع ياراتق
دذ  دعغان قذدرعتعضة دةلعل قعلعشقا تةؤسعية قعلع ا تعرعلدىرةلةي اال اهللا . قايت دذ تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت : ب

ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعش ظةلؤةتتة ظعنسانالرنع يارعتعشتعن آأص قعيعندذر)1(.  
 ذالرنعث ظوخشعشعنع ان زات ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ةنع ظعنسانالرنعث ظوخشعشعنع  ظاس ي
يارعتعشقا     دىرىشكة  ظاندعن ظذالرنع دةسلةصتة ياراتقاندةك قايتا تعرعل  ادعر ظةمةسمذ؟ ة اهللا   ق  بذ هةقت

بعلمةمدذآع،  ) يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع آذففارالر     (ظذالر  : تاظاال مذنداق دةيدذ  

                                                 
   . ـ ظايةت57سىرة غافعر ) 1(
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ةرنع تعرعلدىرىشكة    ان اهللا ظألىآل ذالرنع يارعتعشتا حارحاص قالمعغ ان ؤة ظ ع ياراتق ظاسمانالرنع ؤة زئمعنن
  . ))1 ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذرقادعر ظةمةسمذ؟ دذرذس،

 ىحعدذر ةممعنع بعلض دذر، ه اهعر ياراتقذحع ادعر، اهللا م ذنعثغا ق ذ ب ةيظعنع . ظ رةر ش اهللا بع
 يةنع اهللا تاظاال  دة، ظذ ؤذجذتقا آئلعدذ-دةيدذ » ؤذجذتقا آةل«ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا ) يارعتعشنع(

ةآرارالش ؤة تةآعتلةشكة        بعرةر نةرسعنع صةقةت بعرال بذيرذق بئر      عش بعلةنال ؤذجذتقا حعقعرعدذ، بذيرذقنع ت
  . هاجةت قالمايدذ

ةنلعكعنع         داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذزةر رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ظعم
دذ   اهللا تاظاال شةك ـ شىبهعسعزآع،     «: رعؤايةت قعلعدذ   ةقةت مةن ضذ   ! ظع بةندعلعرعم  : مذنداق دةي ناهتعن ص

دذر    ذناه قعلغذحع ةممعثالر ض قا ه عدعن باش ان آعش االمةت قعلغ ةثالر،   . س عرةت تعل دعن مةغص علةر مةن س
علةر        ةممعثالر صئقعرس قا ه عدعن باش ان آعش اي قعلغ ةن ب ةقةت م ةن، ص عرةت قعلعم ة مةغص ةن . سعلةرض م

ذنع قع        ام ش ع خالعس عدذرمةن، نئمعن ايلعق ظضعس ةرةص ؤة ب ئخعدذرمةن، ش ةن س ث  علهةقعقةت ةن، مئنع م
ع   ذالرنع جازالعش عممذ ؤة ظ ة بئرعش ة نةرس ةن ب مآعشعلةرض أز بعل رال س عنعث  ومذ بع رةر نةرس ةر بع ذص، ظةض ل

  .» دةيمةن ـ دة دةرهال ظذ ؤذجذدقا آئلعدذ“ؤذجذدقا آةل”ثغا عؤذجذتقا آئلعشعنع خالعسام ظذن
،ظذنعث ) ظألضةندعن آئيعن (اهللا صاآتذرآع، هةر بعر نةرسعنعث ظعضعلعك هوقوقع ظذنعث قولعدعدذر

 يةنع هةمعشة تعرعك، ظاسمانالر ؤة زئمعننعث خةزعنعلعرع ظأز ظعلكعدة بولغان  دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر 
ىتىن ظعش        . رهةممعدعن ظذلذغدذ . زات اهللا تاظاال هةرقانداق نذقساندعن صاآتذر ادا ـ جذدادذر، ص يامانلعقتعن ظ

ار . ظذنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعدذ     ةر قعيامةت آىنع ظذنعث     . تعش ؤة بذيرذش اهللا تاظاالغعال خاستذر   عي بةندعل
ا جازا ؤة مذآاصات بئرعدذ              . دةرضاهعغا قايتعدذ، ظاندعن اهللا تاظاال هةر بعر ظادةمضة قعلغان ظةمةلعضة قارعت

اآتذرآع، : اهللا تاظاالنعث . اهللا تاظاال ظادعلدذر، بةندعلةرضة نئمةت بةرضىحعدذر ؤة رةهمةت قعلغذحعدذر   اهللا ص
رنعث ة دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع تأؤةندعكع ظايةتلهةر بعر نةرسعنعث ظعضعلعك هوقوقع ظذنعث قولعدعدذر

ىتىن ظاسمان    )2( )هةممة شةيظعنعث صادعشاهلعقع آعمنعث قولعدا؟      «ظئيتقعنكع،  : مةنعسضة ظوخشايدذ  ص
  .)3(ع بىيىآتذرصادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان اهللا نعث بةرعكعت)  زئمعننعث-

تع      عرع ظاخعرالش عننعث تةصس ىرة ياس ة س ذنعث بعل ا     ،ش ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي دذ س ع هةم  جعم
   !خاستذر

                                                 
   . ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع88سىرة مأظمعنذن ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع1سىرة مذلك ) 3(



 



  
  
  
  
 

 

 

 181                                                                                              ساففات ـ سىرة 37

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  
  
  
  

  سىرة ساففاتنعث صةزعلعتع توغرعسدا
 :ظعمام نةسةظع، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

ةيغةمبةر ظ  ىرة            ص دا س ام بولغان ة ظعم ذ بعزض ذيرذيتتع، ظ قا ب عل ظوقذش ازنع يةثض ع نام االم بعزن ةلةيهعسس
  . ساففاتنع ظوقذيتتع

  

ijk  
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  مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنؤة ناهايعتع شةصقةتلعك 

ذرغان،  -سةص ات سئلعص ت ) اهللا دعن مةدةت تعلةص (سةص بولذص تذرغان، دىشمةنلةرضة قارشع ظ
سعلةرنعث ظعالهعثالر . 3 ـ 1قوشذن بعلةن قةسةمكع) غازات قعلغذحع(نع تعالؤةت قعلعص تذرغان ذلالآاالم
ظاسمانالرنعث، زئمعننعث، ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنعث ؤة ) ظذ(. 4 شىبهعسعز بعر ظعالهتذر-شةك 

  . 5مةشرعقلةرنعث صةرؤةردعضارعدذر
  اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة صةرعشتعلةرنعث ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ةققعدة ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع          بذ ظايةتلةرنعث مةنعسع ه   
دذ  ةت قعلعنع ذتالرنع             : رعؤاي ةن، بذل تعلةر بعل ذرغان صةرعش ذص ت ةص بول ةص ـ س ىص س ةمرعنع آىت ث ظ اهللا نع

ابالرنع ؤة      انالرغا آعت اهعدعن ظعنس ث دةرض ةن، اهللا تاظاالنع تعلةر بعل ىحع صةرعش ا هةيدعض ذرغاق زئمعنغ ق
ةم   ةن قةس ىحع صةرعشتعلةر بعل ئلعص آةلض ذرظاننع ظ ذما،   . ق ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرنع ظعبن ذ ظايةتل ب

مةسرذق، سةظعد ظعبنع جذبةير، ظعكرعمة، مذجاهعد، سذددع، قةتادة ؤة رةبعظع ظعبنع ظةنةس قاتارلعقالرمذ                
ذقعر دععي عر قعل اش تةصس ةتادة. قعغا ظوخش ماندا اهللا : ق تعلةر ظاس ةرمانلعرعنع صةرعش ةمعر ص ث ظ تاظاالنع

  . آىتىص سةص ـ سةص بولذص تذرغذحعدذر، دةص آأرسةتتع
ةنلعكعنع    داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص ة رةزعيةلالهذ ظةنه ام مذسلعم، هذزةيف ظعم

ار   ظىح ظعشتا ظار      مذنداق  باشقا ظىممةتلةردعن  نعث ظىممعتعمنعث   ئم«: رعؤايةت قعلعدذ   :الرظذ  .تذقحعلعقع ب
عسع بعز ظىحىن ناماز ظوقذشقا          زئمعننعث هةمم . سةصلعرعمعز صةرعشتعلةرنعث سةصلعرعضة ظوخشاش قعلعندع    

ظةضةر سذ تاصالمعساق تةيةممذم قعلعش ظىحىن، زئمعننعث توصعسع بعزضة صاك    . دعغان مةسحعت قعلعندع  بولع
  . »قعلعندع

 ظايةت  182                         ساففات سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ارل     ة قات ع ماج ةظع ؤة ظعبن ذداؤذد، نةس لعم، ظةب ام مذس ذ   ظعم ةمذرة رةزعيةلاله ع س ابعر ظعبن عقالر ج
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص تعلةر «: ظةنه صةرعش

علةر؟     ذص تذرمامس ةص بول دةك س تة تذرغان اهعدا سةص ارعنعث دةرض اهابعلةر. »صةرؤةردعض تعلةر : س صةرعش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دذ؟ دئدعصةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا قانداق سةص بولذص تذرع   دعنقع  ظذ «: ص الر ظال

تة م      ة سةص دذ ؤة يةن قذزذص تذرع ذق توش لةرنع تول تعن     ىسةص ارعلعق قالدذرماس رةص، ظ ة تع ع مىرعض رعن
   .»تذرعدذ

  اهللا تاظاالنعث هةقعقعي مةبذد ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 مانالرنعث، زئمعننعث، ظذالرنعث ظاس) ظذ(.  شىبهعسعز بعر ظعالهتذر-سعلةرنعث ظعالهعثالر شةك

ارعدذر  رعقلةرنعث صةرؤةردعض علةرنعث ؤة مةش عدعكع نةرس ذد    ظارعس ئح مةب قا ه االدعن باش ةنع اهللا تاظ  ي
ذر  ةق يوقت عدذر  . بةره ث ظعضعس ذ آاظعناتنع م تذر   آا. ظ ص جع ةرقتعن حعقع اتتعكع ش ايلعنعص ذغظعن حع ؤة ظ

ذندذر   ة بويس أزع خالعغانح ذزالرنع ظ ذحع يذلت دذر تذرغ قذرذص تذرغذحع ةرق  . ذص باش ة ش ذ ظايةتت اال ب  اهللا تاظ
لةرنعمذ        .  بعلةنال آذصايعلةندع  تةرةصلةرنع تعلغا ظئلعش   لةرنع تعلغا ظئلعش غةرب تةرةص حىنكع، شةرق تةرةص

  . ظأز ظعحعضة ظالعدذ
ان      ان قعلغ ذق باي ةردة ظوح دعكع ظايةتل ذنع تأؤةن اال ظ ةرنعث : اهللا تاظ رعقالرنعث ؤة مةغرعبل  مةش

ادعرمعز      ةنع آىن بعلةن ظاينعث     (ظذ ظعككع مةشرعق     ))1صةرؤةردعضارع بعلةن قةسةمكع، بعز ظةلؤةتتة ق ي
ايع  عح ع ج دعغان ظعكك ارعدذر ؤة ظ )قع ث صةرؤةردعض ةغرعب عنع ع م اتعدعغان     ( كك ث ص ةن ظاينع ىن بل ةنع آ ي
  . )2(نعث صةرؤةردعضارعدىر )ككع جايعظ

 * * * * * * *  
 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ§ƒ y— u !$uΚ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >π uΖƒÍ“ Î/ É= Ï.#uθ s3ø9 $# ∩∉∪ $Zà ø Ïmuρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹ x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪ ω tβθãè£ϑ ¡¡ o„ 

’ n< Î) Z∼ yϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# tβθèùx‹ ø)ãƒ uρ ÏΒ Èe≅ ä. 5= ÏΡ%y` ∩∇∪ #Y‘θãmßŠ ( öΝ çλm; uρ Ò>#x‹ tã ë= Ï¹#uρ ∩∪ ωÎ) ôtΒ y# ÏÜ yz 

sπ xôÜ sƒ ù: $# … çµ yèt7 ø?r' sù Ò>$pκÅ− Ò= Ï%$rO ∩⊇⊃∪    

ذزالر  ذرع (بعز هةقعقةتةن يئقعن ظاسماننع يذلت ةن زعننةتلعدذق ) ن اهللا نعث ظعتاظعتعدعن . 6بعل
دذق  ذالر صةرعشتعلةرنعث . 7حعققذحع هةر بعر شةيتاندعن ظذنع قوغدع ) سأزلعرعدعن هئح نةرسعنع (ظ

ةن ظ  ذزالر بعل ذحع يذلت تعن، ظاقق ةر تةرةص ىن، ه ذالر، قوغلعنعشع ظىح دذ، ظ ذالر ظاثلعيالماي دذ، ظ ئتعلع
ة( دذ ) ظاخعرةتت ا قالع ق ظازابق ئكعن . 9ـ8داظعملع دعن (ل مان خةؤةرلعرع ة ) ظاس ر نةرس ة بع ظوغرعلعقح

  . 10)آأيدىرىص تاشاليدذ(ظاثلعغان شةيتاننع يورذق يذلتذز قوغالص 
  اهللا تاظاالنعث ظاسماننع زعننةتلعشع ؤة ظذنع مذهاصعزةت قعلعشع توغرعسعدا

ذ ظ اال ب معنعنع     اهللا تاظ ا ظاس ىن دذني ذحعالر ظىح مانغا قارعغ دعن ظاس ن ظةهلع ة زئمع ذزالر ايةتت يذلت
ظاسماندعكع سةييارة ؤة تذرغذن يذلتذزالر زئمعن ظةهلع       .  دةص خةؤةر قعلعدذ   بعلةن زعننةتلعدذق ) نذرع(

  . ظىحىن يورذقلذق بئرعدذ
                                                 

  .  ـ ظايةت40سىرة مةظارعج ) 1(
  .  ـ ظايةت17سىرة رةهمان ) 2(
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دذ      ارلعق ظاسمانالردع   (: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي ئقعن ظاسماننع حعراقالر     ) نبعزضة ب ظةث ي
ذزالر( ورذق يذلت ةنع ي ذالرنع ) ي دذق ؤة ظ ةن بئزع قا  (بعل ة تعثشاش صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع ظوغذرلعقح

ذرذنغان دذق    ) ظ ة قعل دعغان نةرس ةيتانالرنع ظاتع ةن      (ش وال بعل ان ش ذزالردعن حعقق ةيتانالر يذلت ةنع ش ي
ازابعنع تةييارلعدذق  دوزاخ) ظاخعرةتتة(، شةيتانالرغا  )ظئتعلعدذ بعز ظاسماندا بذرذجالرنع ياراتتذق     )1(  ظ

ماننع   ىن ظاس ةر ظىح ةن(ؤة آأزةتكىحعل ذزالر بعل دذق) يذلت ماننع   . بئزع ةيتاندعن ظاس دع ش ر قوغالن ةر بع ه
دذق ئكعن . قوغدع ة (ل مان خةؤةرلعرعض ار     ) ظاس ةن ظاق ةيتاننع روش ان ش الماقحع بولغ ذالق س ة ق ظوغرعلعقح
  . ))2يةنع هاالك قعلعدذ(ص يئتعدذ يذلتذز قوغال
 دذق ذنع قوغدع ةيتاندعن ظ ر ش ةر بع ذحع ه دعن حعقق ث ظعتاظعتع دعن  اهللا نع ةر هةددع ةنع ظةض  ي

ـ   ظاشقذحع شةيتان صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعضة ظوغرعلعقحة قذالق سالماقحع بولسا، يورذق يذلتذز آئلعدذ                   
  . دة، ظذنع آأيدىرىص تاشاليدذ

ظاثلعيالمايدذ) سأزلعرعدعن هئح نةرسعنع(ةرنعث ظذالر صةرعشتعل شةرعظةت ؤة صةرعشتعلةر  يةنع
 ، ظىستعدة سأزلعشعؤاتقان حاغدا  نعث ؤةهعي قعلغان نةرسعلعرعظالدعنظاال ظورذنالشتذرذش هةققعدة اهللا تاظاال 

المايدذ    مانالرغا يئقعنلعش ذرغان ظاس تعلةر ت ةيتانالر صةرعش ث. ش تعلة: اهللا تاظاالنع دعن صةرعش رنعث دعللعرع
دذ »صةرؤةردعضارعثالر نئمة دئدع؟   «): بةزعسع بةزعسعضة(قورقذنح آأتىرىلضةندة، ظذالر ظاندعن    ظذالر  .  دةي

ةن( ةقنع ): جاؤاب دع(ه دذ) دئ اال. دةي ةآتذاهللا تاظ دذر يىآس عرعدة   ))3ر، آاتتع ث تةصس ةن ظايعتعنع  دئض
  . ظأتىلدعآةلتىرىلضةن هةدعسلةردة بذ هةقتة تةصسعلعي توختعلعص 

ظذالر، قوغلعنعشع ظىحىن، هةر تةرةصتعن، ظاققذحع يذلتذزالر بعلةن ظئتعلعدذ يةنع ظذالر ظاسمانغا 
وغلعنعص هةي تعن ق ذ. دعلعدذيئقعنالشقاندا هةر تةرةص ذالرنعث ظاسمانغا يئتعؤئلعشع آأيدىرضىحع يذلت زالر ظ

دذ ) تةظاخعرةت(ظذالر . لعدذ عدعن توسذلعدذ ؤة ظئتعص ظألتىرى تةرعص ة اهللا   . داظعملعق ظازابقا قالع بذ هةقت
  . )4(دوزاخ ظازابعنع تةييارلعدذق) ظاخعرةتتة(شةيتانالرغا : تاظاال مذنداق دةيدذ

 يورذق يذلتذز قوغالص  ظوغرعلعقحة بعر نةرسة ظاثلعغان شةيتاننع) ظاسمان خةؤةرلعرعدعن(لئكعن
دىرىص تاشاليدذ( ةنع شةيتان ظاسماندعن ظو)آأي ذنع ظأزعنعث صةس   ي دذ، ظاندعن ظ غرعلعقحة سأز ظاثالي

دذ     ةيتانغا يةتكىزع ر ش ة بع ةيتان ظاستعدعكع يةن ذ ش دذ، ظ ةيتانغا يةتكىزع ذرغان ش عدة ت ذ . تةرعص ةيتان ظ ش
دىرىص تاشلعشع     ذنع آأي ذز ظ ورذق يذلت ةيتانغا يةتكىزىشتعن ظعلضعرع ي ر ش ة بع اآعسأزنع يةن ورذق  ي  ي

ص ظذنع آأيدىرىص تاشالشتعن ظعلضعرع، اهللا تاظاالنعث تةقدعرع بعلةن، شةيتان               لعئتعشؤئ يذلتذز ظذنعثغا ي   
ظذ سأزنع باشقا بعر شةيتانغا يةتكىزىص بولذشعمذ مذمكعن، ظاندعن ظذ شةيتان ظذ سأزنع آاهعنغا ظئلعص           

  . بذ هةقتة ظعلضعرع ظأتكةن هةدعستة تةصسعلعي توختالغان ظعدذق. بارعدذ
قذرظان  : اس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابب  

اثاليتتع         يذلتذزالر  . نازعل بولذشتعن ظعلضعرع ظاسماندا شةيتانالرنعث ظورذنلعرع بار ظعدع، ظذالر ؤةهعينع ظ
ايتتع ا ظاقم ايتتع. بولس ةيتانالرمذ ظئتعلم ةتتع ـ دة       . ش ا حىش ا زئمعنغ ع ظاثلعس ذالر ؤةهعين ة  بع،ظ ر سأزض

اتتع اننع قوش ذز يالغ ةر  . توقق يعن ظةض ةندعن آئ نعص ظةؤةتعلض ةيغةمبةر قعلع االم ص ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
وقذص        ذنع س ئلعص ظ تعن آ ذز خاتاالشماس ا، يذلت اراص ماثس ا ق ماندعكع ظورنعغ ةيتان ظاس دىرىص ،ش  آأي

ىز بئرعصتذ،     : سظعبلع. ظاندعن شةيتانالر بذنع لةنعتع ظعبلعسقا شعكايةت قعلدع . تاشاليتتع حوقذم بعر ظعش ي
                                                 

  .  ـ ظايةت5سىرة مذلك ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة18 ــــــ 16سىرة هعجر ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة سةبةظ ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع5سىرة مذلك ) 4(
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ةؤةتتع        كة ظ ةرةص ـ تةرةص ذنعنع ت ىن قوش نعقالش ظىح دع ؤة ظئ االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص ذ حاغ ش
ايتعص    . خورمعزارلعق ظعككع تاغنعث ظوتتذرعسعدا ظأرة تذرذص ناماز ظوقذؤاتاتتع     ظذالر ظعبلعسنعث يئنعغا ق

  . مانا بذ يئثعدعن يىز بةرضةن ظعشتذر، دئدع: لعسبئرعص ظذنعثغا بذ ظةهؤالنع يةتكىزدع، ظعب
 * * * * * * *  

 öΝ Îκ ÉJø tFó™ $$sù ôΜèδ r& ‘‰x© r& $̧) ù= yz Πr& ô̈Β !$ uΖ ø)n= yz 4 $ ¯ΡÎ) Νßγ≈ sΨø) n= s{  ÏiΒ &ÏÛ ¤>Î— ω ∩⊇⊇∪ ö≅ t/ |M ö7 Åftã 

tβρã y‚ó¡ o„uρ ∩⊇⊄∪ #sŒÎ) uρ (#ρã Ïj. èŒ Ÿω tβρã ä.õ‹ tƒ ∩⊇⊂∪ # sŒÎ) uρ (# ÷ρr&u‘ Zπtƒ# u tβρã Ï‚ ó¡tFó¡ o„ ∩⊇⊆∪ (#ûθ ä9$s% uρ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Ö ósÅ™ 

îÎ7 –Β ∩⊇∈∪ # sŒÏ r& $ uΖ ÷G ÏΒ $ ¨Ζ ä.uρ $ \/#u è? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $ ¯Ρ Ïr& tβθèOθãèö7 yϑ s9 ∩⊇∉∪ $tΡ äτ !$t/# u uρr& tβθä9 ¨ρF{$# ∩⊇∠∪ ö≅ è% öΝyè tΡ öΝ çFΡ r&uρ 

tβρã ½z ÿŠ ∩⊇∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ* sù }‘Ïδ ×ο u ô_ y— ×ο y‰ Ïn üρ #sŒ Î* sù öΝèδ tβρã ÝàΨ tƒ ∩⊇∪  
يعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحعالردعن (ظذالردعن  اققعن ) يةنع ظألضةندعن آئ ذالرنع ! سوراص ب ظ

زئمعن ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع صةرعشتعلةر -يةنع ظاسمان(يارعتعش قعيعنمذ؟ يا بعزنعث ياراتقانلعرعمعز 
ذقاتالر وث مةخل ذالرنع )ؤة ح ةن ظ ز هةقعقةت ذ؟ بع ارعتعش قعيعنم ع ي ذالرنعث(ن ةنع ظ ان ي لع بولغ  ظةس

ةد (. 11يئصعشقاق اليدعن ياراتتذق ) ظادةمنع أرىص !) ظع مذهةمم ذدرعتعنع آ ذالرنعث اهللا نعث ق سةن ظ
ظذالر بولسا سئنع . تذرذص، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغانلعقعدعن بةلكع ظةجةبلعنةرسةن 

ذل )  نةسعهةتنع -ؤةز ( قعلعنسا  نةسعهةت -ؤةز ) قذرظان بعلةن (ظذالرغا . 12مةسخعرة قعلعشعدذ  قوب
بذ روشةن سئهعردذر، بعز «: ظذالر. 14ظذالر بعرةر مأجعزعنع آأرسة مةسخعرة قعلعشعدذ . 13قعلمايدذ

ظألىص توصعغا ؤة قذرذق سأثةآكة ظايالنغاندعن آئيعن راستال تعرعلةمدذق؟ بعزنعث بذرذنقع ظاتعلعرعمعزمذ 
يةنع (بعر ظاؤازنع . 18»هةظة، سعلةر خار هالدا تعرعلعسعلةر«قعنكع، ظئيت. 15 - 17دذدةي» تعرعلةمدذ؟

ذرعنع  ان س علنعث حالغ ةنال ) ظعسراص اثالش بعل اهقا(ظ ذص ) مةهشةرض ازعر بول ة (ه ة نئم ظأزلعرعض
  . 19قارعشعص تذرعدذ) قعلعنعدعغانلعقعغا

  ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعسصاتالش توغرعسعدا
دا  اال مذن دذاهللا تاظ ةد : (ق دةي ع مذهةم ار      !) ظ نع ظعنك يعن تعرعلعش ةندعن آئ ذ ظألض ة ش ظةن

ذالرنعث     ع ؤة ظ مانالرنع، زئمعنن اآع ظاس ذ؟ ي ارعتعش قعيعنم ذالرنع ي اققعن، ظ وراص ب ذحعالردعن س قعلغ
ذ   ةن ب ذالر هةقعقةت ذ؟ ظ ارعتعش قعيعنم ذقاتالرنع ي ىك مةخل ةيتانالر ؤة بىي تعلةر، ش عدعكع صةرعش ظارعس

ذقاتال عدذ     مةخل راص قعلعش ةنلعكعنع ظئتع يعن ظعك تعن قع أزلعرعنع يارعتعش نعث ظ ش  . رنع يارعتعش ةر ظع ظةض
أزلعرع ظعنكار     ظذالر نئمعشقا ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعن      ،شذنداق بولسا   قعلغان  كار قعلعدذ؟ ظذالر ظ

ت       دذ  غذ؟ اهللا تاظاال بذ  عنةرسعلةردعن حوث نةرسعلةرنعث يارعتعلغانلعقعنع آأرىص تذرذص ة مذنداق دةي :  هةقت
   ئكعن ظعنسانالرنعث       عتعش ظةلؤةتتة ظعنسانالرنع يار   عظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يار تعشتعن آأص قعيعندذر ؤة ل

  . )1(ظذقمايدذ) بذنع(آأصحعلعكع 
دذ     داق دةي ان قعلعص مذن انلعقعنع باي اجعز نةرسعدعن يارعتعلغ ذالرنعث ظ اال ظ دعن اهللا تاظ ز : ظان بع

يئصعشقاق اليدعن  ظوبدان ظارعالشتذرذلغان )يةنع ظذالرنعث ظةسلع بولغان ظادةمنع(رنع هةقعقةتةن ظذال

                                                 
  .  ـ ظايةت57فعر سىرة غا) 1(
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ةلكع ظذالرنعث ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشعنع ظعنكار قعلغانلعقعدعن سةن        !  ظع مذهةممةد  ياراتتذق  ب
ةن ةر     ظةجةصلعنةرس ةنع ظألىآل قا ي ر ظعش ايعص بع ان ظاج ةؤةر قعلغ اال خ اث اهللا تاظ ةن بولس رعص  س نع حع

ةن    تعق قعلغذحعس ةن ؤة تةس كة ظعشةنضىحعس ا تعرعلدىرىش يعن قايت ةندعن آئ ذنع  . تىضعض ا ب ذالر بولس ظ
ذالر بولسا سئنع ظذ توغرذلذق ظذالرغا سأزلعسةث        . قاتتعق ظعنكار قعلغانلعقتعن ظذنعثغا ظعشةنمةيدذ       ظ

  . مةسخعرة قعلعشعدذ
ع  ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب دةق ةد ظ:  هةققع لعرعدعن  مذهةمم ذالرنعث قعلمعش االم ظ ةلةيهعسس

  . ظةجةصلةندع، ظادةم بالعلعرعنعث ظازغذنلعرع بولسا ظذنع مةسخعرة قعلعشتع دئضةنلعكتذر، دئدع
ظذالر         ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظوحذق آأرسعتعدعغان  رةر مأجعزعنع آأرسة مةسخعرة بع

ذرذق ر« مأجعزة   بذ سةن ظئلعص آةلضةن     ظذالر. قعلعشعدذ عغا ؤة ق وشةن سئهعردذر، بعز ظألىص توص
  دةيدذ»معزمذ تعرعلةمدذ؟عسأثةآكة ظايالنغاندعن آئيعن راستال تعرعلةمدذق؟ بعزنعث بذرذنقع ظاتعلعر

دذ    ار قعلع ذنع ظعنك اناص، ظ راق س ا تعرعلعشنع يع ذالر قايت ةنع ظ ةد. ي ع مذهةمم ذالرغا! ظ ع، : ظ ظئيتقعنك
خار ق سأثةآكة ظايالنغاندعن آئيعن قعيامةت آىنع بىيىك قذدرةت ظاستعدا    توصعغا ؤة قذرذ   هةظة، سعلةر 

  . هالدا تعرعلعسعلةر
اال  دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت دذ   : ب دا آئلع ذنغان هال ا بويس ة اهللا غ عزآع، )1( هةمم شىبهعس

  . ))2دذمئنعث ظعبادعتعمدعن حوثحعلعق بعلعص باش تارتعدعغانالر خار هالدا جةهةننةمضة آعرع
 هازعر بولذص ) مةهشةرضاهقا(ظاثالش بعلةنال ) علنعث حالغان سذرعنعفيةنع ظعسرا(بعر ظاؤازنع

 يةنع غالعب ؤة بىيىك اهللا تةرعصعدعن بعرال بذيرذق قارعشعص تذرعدذ) ظأزلعرعضة نئمة قعلعنعدعغانلعقعغا(
رعلعص ةن     ،بئ اؤاز بعل ان ظ قا حاقعرعلغ دعن حعقعش ذالرنع قةبرعلعرع ث    ظ ذالر اهللا تاظاالنع اهان ظ ةث ناض ت

  . دةرضاهعغا هازعر بولذص، قعيامةت آىنعنعث دةهشةتلعك ظةهؤاللعرعغا قارعشعص تذرعدذ
 * * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ $uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ # x‹≈yδ ãΠöθ tƒ ÈÏd‰9$# ∩⊄⊃∪ # x‹≈ yδ ãΠöθtƒ È≅ óÁx ø9 $# “ Ï% ©!$# Ο çGΨä.  ÏµÎ/ šχθç/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊇∪ * 
(#ρã à³ôm$# tÏ% ©!$# (#θçΗ s>sß öΝ ßγy_ üρ ø— r&uρ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. tβρß‰ ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# öΝ èδρß‰ ÷δ$$ sù 4’ n< Î) ÅÞ üÅÀ ËΛÅs pgù: $# 

∩⊄⊂∪ óΟèδθàÏ% uρ ( Ν åκ®ΞÎ) tβθä9θä↔ ó¡¨Β ∩⊄⊆∪ $tΒ öΝ ä3s9 Ÿω tβρã |À$uΖ s? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ÞΟ èδ tΠ öθu‹ ø9 $# tβθßϑ Ï= ó¡tF ó¡ãΒ ∩⊄∉∪  
دذ » بعزضة بذ قعيامةت آىنعدذر ! اي ظعسعت ؤ«: ظذالر ذ سعلةر ظعنكار قعلغان . 20دةي هةق (ب

ذالرنعث ) اهللا صةرعشتعلعرعضة ظئيتعدذ (. 21ظايرعلعدعغان آىندذر ) بعلةن باتعل  زذلذم قعلغذحعالرنع، ظ
دعكع( رعكلعكتعكع، آذفرع ذتلعرعنع ) مذش ذنغان ب ذص حوق ع قوي ذالرنعث اهللا ن لعرعنع ؤة ظ قاياش
ظذالرنع توختعتعص تذرذثالر، .  - 2223توصالثالر، ظاندعن ظذالرنع دوزاخنعث يولعغا باشالثالر) مةهشةرضاهقا(

ذالر  دذ -سذظال ) جعمع سأزلعرع ؤة ظعشلعرعدعن (حىنكع، ظ دعن (. 24 سوراق قعلعنع ذالرغا) ظان : ظ
. 52)دئيعلعدذ(» مايسعلةر؟بعرعثالرغا ياردةم قعل-بعر) دذنيادعكع هالعتعثالرغا ظوخشاش(نئمعشقا «

  . 26بةلكع ظذالر بىضىن بويسذنغذحعالردذر
  قعيامةت آىنعنعث دةهشةتلعرع توغرعسعدا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع87سىرة نةمل ) 1(
 .  ـ ظايةت60سىرة غافعر ) 2(
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ة آاصعرالرنعث قعيامةت آىنعدة قعلعشعدعغان سأزلعرعدعن خةؤةر بئرعدذ                ظذالر  . اهللا تاظاال بذ ظايةتت
دا ظ         ذم قعلغانلعقلعرعنع        ظذ آىندة ظأزلعرعضة ماالمةت قعلعشعدذ، دذنيادعكع حاغلعرع أزلعرع زذل أزلعرعضة ظ

اتتعق       دا ق ةن حاغ ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ةهؤالعنع ظ ةتلعك ظ ةتنعث دةهش ذالر قعيام عدذ، ظ راص قعلعش ظئتع
بعزضة ! ؤاي ظعسعت«: ظذالرظةصسذسكع ظذ صذشايمان ظذالرغا قعلحة صايدا بةرمةيدذ، . صذشايمان قعلعشعدذ

هةق بعلةن (بذ سعلةر ظعنكار قعلغان : اندعن صةرعشتعلةر ؤة مأمعنلةر    ظ دةيدذ» بذ قعيامةت آىنعدذر 
  . بذ سأز ظذالرغا تاصا ـ تةنة ؤة ماالمةت قعلعش يىزعسعدعن ظئيتعلعدذ.  دةيدذظايرعلعدعغان آىندذر) باتعل

داق   ذيرذص مذن عرالرنع ظايرعشقا ب ةردعن آاص اال صةرعشتعلةرنع مأمعنل دا اهللا تاظ اه مةيدانع  مةهشةرض
) مذشرعكلعكتعكع، آذفرعدعكع (زذلذم قعلغذحعالرنع، ظذالرنعث ) اهللا صةرعشتعلعرعضة ظئيتعدذ (: دةيدذ

لعرعنع تلعرعنع  قاياش ذالرنعث دوس ةنع ظ ذتلعرعنع  ي ذنغان ب ذص حوق ع قوي ذالرنعث اهللا ن ؤة ظ
اهقا( الثالر ) مةهشةرض ا باش ث يولعغ ذالرنع دوزاخنع دعن ظ الثالر، ظان ذالرغ توص ةنع ظ الرنع، ي  ا ظوخشاش

ذتلعرعنع ظذالر بعلةن قوشذص ظذالرنع                ظذالرنعث اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلعرعنع ؤة حوقذنغان ب
  . توصلعغان مةيدانغا توصالثالر، ظاندعن ظذالرنع جةهةننةمنعث يولعغا باشالثالر

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن دة ظأم ةت هةققع ذ ظاي ان ب ا   :نوظم ع زعن ةت آىن  قعيام
ةر هاراق          قعلغذحعالر زعنا قعلغذحعالر بعلةن، جازانة يئضىحعلةر جازانة يئضىحعلةر بعلةن، هاراق ظعحكىحعل

دذ اهللا تاظاال . ظعحكىحعلةر بعلةن بعرضة ظئلعص آئلعنعدذ    قعيامةت آىنع ظذالرنع دىم    : بذ هةقتة مذنداق دةي
) جةهةننةمنعث (ا يعغعمعز، ظذالرنعث جايع جةهةننةم بولعدذ،   آور، ضاحا، ضاس هالد   ) سأرةلضةن(ياتقذزذص  

  . )1(تئخعمذ يالقذنجعتعمعز) ظوتنع(ظوتع صةسلةص قالسا، ظذالرغا 
ذالر ذرذثالر، حىنكع، ظ وختعتعص ت ذالرنع ت ارلعق ظعشلعرع ؤة  ظ دا قعلغان ب ادعكع حاغلعرع دذني

دذ -ظال وس سأزلعرعدعن ةتنعث مةن      سوراق قعلعنع دذ        بذ ظاي : عسع هةققعدة ظعبنع ظابباس مذنداق دةي
ذرذثالر  ذالرنع توسذص ت ةنع ظ دذ . ي ارلعق قعلمعشلعرعدعن هئسابقا تارتعلع ذالر ب ع . حىنكع، ظ ظوسمان ظعبن

دذ  ئقعن              : زاظعد مذنداق دةي قان ظةث ي شةك ـ شىبهعسعزآع، ظعنسان ظةث بذرذن ظأزع بعلةن ظولتذرذص ـ قوص
  . وراق قعلعنعدذآعشعلعرع توغرعسعدا سوظال ـ س

دذ          داق دئيعلع ذالرغا مذن ةت قعلعش يىزعسعدعن ظ ة ؤة ماالم ا ـ تةن دعن تاص قا: ظان علةر  نئمعش س
بةلكع » بعرعثالرغا ياردةم قعلمايسعلةر؟ - بعر هةممعثالر ياردةمضة ظئرعشعمعز دةص ظويلعغعنعثالردةك

ذنغذحعالردذر  ىن بويس ذالر بىض ةنع اهللا تاظاالظ ة  ي ث ظةمرعض اش ظةآنع دة اهللا  ب ذ آىن ذالر ب ةردذر، ظ كىحعل
  . ظذنعث ظةمرعدعن قئحعصمذ قذتذاللمايدذ. تاظاالغا قارشعلعق قعاللمايدذ

 * * * * * * *  
 Ÿ≅ t7 ø% r&uρ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ tβθä9 u !$ |¡tFtƒ ∩⊄∠∪ (#ûθ ä9$s% öΝä3¯Ρ Î) ÷Λ äΖ ä. $uΖ tΡθè? ù' s? Çtã ÈÏϑ u‹ ø9 $# ∩⊄∇∪ (#θä9$s% ≅ t/ 

óΟ ©9 (#θçΡθä3s? tÏΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊄∪ $ tΒ uρ tβ% x. $ uΖ s9 /ä3ø‹ n= tæ ÏiΒ ¤≈ sÜ ù= ß™ ( ö≅ t/ ÷ΛäΖ ä. $ YΒ öθs% tÉó≈ sÛ ∩⊂⊃∪ ¨,ys sù $ sΨø‹ n= tã ãΑ öθ s% 

!$ uΖÎn/ u‘ ( $ ¯ΡÎ) tβθà) Í←!# x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝ ä3≈ uΖ ÷ƒ uθøî r' sù $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. tÈθ≈ xî ∩⊂⊄∪ öΝ åκ ®ΞÎ* sù 7‹ Í× tΒ öθtƒ ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# tβθä. Î yIô±ãΒ ∩⊂⊂∪ $̄Ρ Î) 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع97سىرة ظعسرا ) 1(
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y7 Ï9 ẍ‹ x. ã≅ yè ø tΡ tÏΒ Íôf ßϑ ø9 $$Î/ ∩⊂⊆∪ öΝ åκ®ΞÎ) (# ûθçΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλm; Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª! $# tβρãÉ9 õ3 tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θà) tƒ uρ 

$̈Ζ Í← r& (#ûθ ä.Í‘$tG s9 $ sΨÏG yγÏ9#u 9 Ïã$t±Ï9 ¤βθãΖøg ¤Χ ∩⊂∉∪ ö≅ t/ u !% y` Èd, ut ù: $$Î/ s−£‰ |¹ uρ tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪  
اراص مذنازعرعلعشعدذ -ظذالر بعر  ة . 27 بعرعضة ق سعلةر «: ظةضةشكىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض

ظةضةشتىرضىحعلةر (. 28دةيدذ» قةسةم ظعحعص بعزنع ظعماندعن توسذيتتذثالر) سأزىثالرنعث راستلعقعغا(
بعزنعث سعلةرنع . 29معن بولمعدعثالرمأ) ظأز ظعختعيارعثالر بعلةن(سعلةر «: ظئيتعدذ) ظةضةشكىحعلةرضة

ةلكع سعلةر ) بعزضة ظةضعشعشكة ( ة ظوخشاش (زوراليدعغان آىحعمعز يوق ظعدع، ب ةؤم ) بعزض ان ق ظازغ
شذ ( بعز هةقعقةتةن . سأزع بعزضة تئضعشلعك بولدع) جازاالش(صةرؤةردعضارعمعزنعث بعزنع . 30ظعدعثالر

سعلةرنع بعز ظازدذردذق، حىنكع، بعز هةقعقةتةن ظازغان . 31حوقذم تئتعغذحعمعز) سأز بويعحة ظازابنع
دة (بذ آىندة ) يةنع ظةضةشتىرضىحعلةر بعلةن ظةضةشكىحعلةر (ظذالر . 32»ظعدذق ةنع قعيامةت آىنع ) ي

يةنع ظةضةشتىرضىحعلةر بعلةن (بعز هةقعقةتةن ضذناهكارالرغا مذشذنداق قعلعمعز، . 33ظازابتا ظورتاقتذر
بعر «: ظذالر هةقعقةتةن مذشذنداق ظعدعكع، ظذالرغا. 34)نعث هةممعسعضة ظازاب قعلعمعزظةضةشكىحعلةر

وق  اهللا دعن باشقا هئح ظعاله  ة تةؤهعدتعن (دئيعلسة، ) دةثالر (» ي اش ) آةلعم ذق قعلعص ب تةآةببذرل
)  ظىحىنيةنع ظذنعث سأزع(ظعالهلعرعمعزنع هةقعقةتةن بعر مةجنذن شاظعر ظىحىن «: ظذالر. 35تارتاتتع

لعؤئتةمدذق؟ ع» تاش ةس . 36دةيتت داق ظةم عز ظذن دةك (هةرض ان قعلغعنع ذالرنعث بوهت ش ظ ةنع ظع ي
تةستعق  نع ظئلعص آةلدع ؤة صةيغةمبةرلةرنع )دعن(هةق ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(، ظذ )ظةمةس
  . 37قعلدع

  انلعقع توغرعسعدا مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنع بعر ـ بعرع بعلةن خذسذمةت قعلعشعدعغ
ان           عدعغانلعقعنع باي ةت قعلعش ارا ماالم عرالرنعث ظأزظ دا آاص ةت مةيدانع ة قعيام ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ذالرنع  دذ، ظ ةث حوثق ثقعلع ث ظ ةن جئ        دوزاخنع رع بعل ر ـ بع دة بع ذ  ذر يةرلعرع عدعغانلعقع هةققعدعم دةللعش
ةن  داق دئيعلض اجعز : مذن كىحعلةر(ظ اؤذر ) ظةضةش ةظةضة(هاآ ز  «): شتىرضىحعلعرعض عزآع، بع شىبهعس

علةر؟       ئلعص تاشلعياالمس معنع ظ ر قعس دعن بع زدعن دوزاخ ظازابع دذق، بع كةن ظع ة ظةضةش دذ» سعلةرض  ، دةي
اؤذر   ىحعلعرع (هاآ ةن   «): ظةضةشتىرض ادذرمعز، اهللا هةقعقةت ةممعمعز دوزاخت ز ه عزآع، بع شىبهعس

اردع  أآىم حعق عدا ه ةرنعث ظارعس دذ » بةندعل اهعدا )1( دةي ارعثنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةر زالعمالرن ظةض
ذل وختعتعص قوي ةن ج ت ع بعل ع بةزعس دا بةزعس دعث ئغان حاغ ةث ظع عؤاتقاندا آأرس ة (دةللعش ظةلؤةتت

ث  النع آأرةتتع ذق ه ا  )قورقذنحل ق قعلغانالرغ انالر حوثحعلع وزةك قعلعنغ اثالر  «: ، ب علةر بولمعس ةر س ظةض
ذق    ان ظئيتاتت ذم ظعم ز حوق دذ» بع ا   . دةي وزةك قعلعنغانالرغ انالر ب ق قعلغ ةت   «: حوثحعلع ة هعداي سعلةرض

أزةثالر ضذناه قعلغذحع         آةلضةندعن آئيعن بعز سعلةرنع ظذنعثدعن توستذقمذ؟ هةرضعز توسمعدذق، سعلةر ظ
دذثالر  دذ» بول ا  . دةي ق قعلغانالرغ انالر حوثحعلع وزةك قعلعنغ ةس،  «: ب داق ظةم عز ظذن علةرنعث (هةرض س

أز ؤاقتعدا سعلةر بعزنع     )بعزنع ظعماندعن توستع   ( معكرعثالر   -ندىز قعلغان هعيلة     آى -آئحة  ) بعزضة ، ظ
ذثالر     كة بذيرذيتت ئرعك آةلتىرىش ذنعثغا ش قا ؤة ظ ار قعلعش ع ظعنك دذ» اهللا ن دا،  . دةي ةن حاغ ازابنع آأرض ظ

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر48 ـــ 47سىرة غافعر ) 1(
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ذنلعرعغا  ظعحعدة صذشايمان قعلعدذ، آاصعرالرنع      ) هةر ظعككع ضذرذه ظعمان ظئيتمعغانلعقلعرعغا    (ظذالر   ث بوي
  . ))1تاقاقالرنع سالعمعز، ظذالرغاصةقةت قعلمعشلعرعنعث جازاسع بئرعلعدذ

ة     كىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض ذ ظةضةش ذ يةردعم علةر «: ب تلعقعغا (س أزىثالرنعث راس ةم ) س قةس
ةققة ظذالر ه: بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس.  دةيدذ»ظعحعص بعزنع ظعماندعن توسذيتتذثالر

دذق،      اجعز ظع ز ظ ع، بع ةن بئسعم ظعشلعتةتتعثالر، حىنك ىح بعل ة آ علةر بعزض ىن س ظةضةشمةسلعكعمعز ظىح
  . سعلةر آىحلىك ظعدعثالر دةيدذ، دئدع

ةتادة دعق داق دئ ا:  مذن دعن  : ظعنسانالر جعنالرغ ةتتعثالر، ظان تعن آئل ة ياخشعلعق تةرةص سعلةر بعزض
ايتتعثالر ؤة ب  علعقتعن توس ع ياخش دذ بعزن تذراتتعثالر دةي دعن يعراقالش ع ظذنعث ذددع. عزن دع س داق دئ :  مذن

ذالر اتعلنع حعراي          ،ظ ةتتعثالر ـ دة، ب تعن آئل ةق تةرةص ة ه علةر بعزض ةقتعن   س ع ه عتعص بعزن ق آأرس لع
  . تعثالر دةيدذ، دئدعتوسعت

ع   ذنعث مةنعس د ظ ع زةي ال : ظعبن ع ظعس ذيتتذثالر، بعزن عنع توس علعقنعث ظارعس ةن ياخش ز بعل منع بع
 عشالرنع قعلعشتعن قايتذراتتعثالر   قوبذل قعلعشتعن، ظعمان ظئيتعشتعن ؤ بعز قعلعشقا بذيرذلغان ياخشع ظ            

ةنلعكتذر دع،دئض عك.  دئ د رعش دعيةزع داق دئ اله  :  مذن ئح ظع قا ه االدعن باش ع اهللا تاظ علةر بعزن ذالر س ظ
  . بةرهةق يوق دئضةن سأزنع قعلعشتعن توسذيتتذثالر دةيدذ، دئدع

)ة ظةض دذ ) ةشتىرضىحعلةر ظةضةشكىحعلةرض ةن (سعلةر «: ظئيتع ارعثالر بعل أز ظعختعي أمعن ) ظ م
دعثالر انالر بولمع نالر ؤة ظعنس ةنع جع ة  ي لعقلعرع ظةضةشكىحعلةرض علةر  : نعث باش عز س ش هةرض ظع

عيلعقنع    ق ؤة ظاس ع، آىفرعلع ار قعالتت اننع ظعنك رع ظعم ث دعللع ةلكع ظأزةثالرنع ةس، ب دةك ظةم ظويلعغان
ةنع بعزنعث    زوراليدعغان آىحعمعز يوق ظعدع ) بعزضة ظةضعشعشكة (بعزنعث سعلةرنع . بذل قعالتتع قو ي

سعلةرنع ظةضعشعشكة حاقعرغان نةرسعنعث توغرا ظعكةنلعكعضة سعلةرنع قايعل قعلعشقا بعزنعث دةلعل ـ             
  . صاآعتعمعز يوق ظعدع

 ظازغان قةؤم ظعدعثالر) بعزضة ظوخشاش(بةلكع سعلةر  ة ظأز ظعحعثالردا ظازغذنلذق ؤة هةقكيةنع
ةيغةمبةرلةر               تاجاؤذز قعلعش ظعشلعرع بار ظعدع، شذثا سعلةر بعزنعث باتعل سأزلعرعمعزنع قوبذل قعلعص ص

أزلعرع ظئلعص آةلضةن نةرسعنعث توغرا      . سعلةرضة ظئلعص آةلضةن هةقنع تاشلعدعثالر   صةيغةمبةرلةر بولسا ظ
  . عت آأرسةتتع، بعراق سعلةر ظذالرغا قارشعلعق قعلدعثالر، دةيدذظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص سعلةرضة صاآ

ة  ا يةن انالر ظاجعزالرغ ارعمعزنعث :حوثحعلعق قعلغ ع  صةرؤةردعض ةت آىن ةنع اهللا تاظاالنعث قعيام  ي
ارةت    ،هةقعقةتةن ظازابنع تئتعغذحع   دع  بةختسعز ظعكةنلعكعمعزدعن ظعب ة تئضعشلعك بول بعز . سأزع بعزض

ازابنع شذ (هةقعقةتةن  ذم تئتعغذحعمعز )  سأز بويعحة ظ ازدذردذق . حوق ةنع سعلةرنع   سعلةرنع بعز ظ  ي
اقعردذق   ز ح ذمراهلعققا بع دذق ض ان ظع ةن ظازغ ز هةقعقةت ع، بع أزعمعز  حىنك ز ظ علةرنع بع ةنع س  ي

  . مئثعؤاتقان ظازغذنلذققا حاقعرساق سعلةر بعزنعث دةؤعتعمعزنع قوبذل قعلدعثالر، دةيدذ
 ظازابتا) يةنع قعيامةت آىنعدة(بذ آىندة )  ظةضةشتىرضىحعلةر بعلةن ظةضةشكىحعلةريةنع(ظذالر 

ا    ة يارعش ادةم ظةمةلعض ر ظ ةر بع ا ه ةنع دوزاخت ذر ي ذنداق ، ظورتاقت ذناهكارالرغا مذش ةن ض ز هةقعقةت بع
نيادعكع  دذظذالر )يةنع ظةضةشتىرضىحعلةر بعلةن ظةضةشكىحعلةرنعث هةممعسعضة ظازاب قعلعمعز(قعلعمعز، 

ذالرغا حاغلعرعدا   وق «: هةقعقةتةن مذشذنداق ظعدعكع، ظ ر اهللا دعن باشقا هئح ظعاله ي ) دةثالر (» بع
  . تةآةببذرلذق قعلعص باش تارتاتتع آةلعمة تةؤهعدنع مأمعنلةر دئضةندةك دئيعشتعن دئيعلسة

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة33 ـــ 31سىرة سةبةظ ) 1(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسس    ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةم ، ظةب ع ظةبذهات داق ظعبن االمنعث مذن
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي علةر ب«: دئض ةن آعش االم ر اهللا تاظ وق ع اله ي ئح ظع قا ه ة دعن باش  دةص آةلعم

آعمكع بعر اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوق   .  ظذالرغا قارشع جعهاد قعلشقا بذيرذلدذمةتةؤهعدنع ظئيتقذح 
ا،    دنع ظئيتس ة تةؤهع ةن مئلع دةص آةلعم دعن هةقعقةت دذ  مةن اقالص قالع ع س ع ؤة جئنعن ة  . ن ةقةت آةلعم ص

  . »ساقالص قااللمايدذ ظذنعث هئسابع اهللا تاظاالغعدذر) قانونعي بويعحة جازاغا تارتعلعص قالسا(ث تةؤهعدنع
ةت نازعل قعل  دة ظاي ذرظان آةرعم اال ق دةاهللا تاظ ان ظايعتع ئلعص  غ ا ظ ةؤمنع تعلغ  حوثحعلعق قعلغان ق

ذالر : مذنداق دئدع   دا     دذني  ظ ذالرغا ادعكع حاغلعرع دعكع، ظ ةن مذشذنداق ظع ر اهللا دعن «: هةقعقةت بع
وق  اله ي ئح ظع قا ه الر(» باش ة) دةث تعن   دئيعلس ةندةك دئيعش ةر دئض دنع مأمعنل ة تةؤهع  آةلعم

تةآةببذرلذق قعلعص باش تارتاتتع .  
ذن شاظعر ظىحىن «: ظذالر ر مةجن ةنع ظعالهلعر  ظعالهلعرعمعزنع هةقعقةتةن بع ا ـ    عي معزغا ؤة ظات

ىن       أزع ظىح ةدنعث س اظعر مذهةمم ذن ش ذ مةجن نع مذش ادةت قعلعش ا ظعب ث ظعالهلعرعغ  بوؤعلعرعمعزنع
دةيتتع» تاشلعؤئتةمدذق؟ .  

دذ       عز : اهللا تاظاال ظذالرنعث بذ سأزلعرعنع ظعنكار قعلعص ؤة ظذالرغا رةددعية بئرعص مذنداق دةي هةرض
يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا  ، ظذ)تان قعلغعنعدةك ظةمةسيةنع ظعش ظذالرنعث بوه(ظذنداق ظةمةس 

هةق  لعشع تةلةص قعلعنغان   ىتاظاالنعث بارلعق شةرعظعتعدعكع ظذنعثغا خةؤةر قعلعنغان ؤة ظذنعث يةتكىز           
 يةنع اهللا تاظاال توغرذلذق صةيغةمبةرلةر خةؤةر نع ظئلعص آةلدع ؤة صةيغةمبةرلةرنع تةستعق قعلدع )دعن(

وغرا، روشةن يولالرنع تةستعقلعدع    ،انقعلغ  ةتلةرنع ؤة ت اهللا تاظاالنعث شةرعظعتعنع  .  مةدهعيعضة اليعق سىص
ةتكىزدع        ةندةك ي ةيغةمبةرلةر يةتكىزض ذ ص ذددع ظ ةرمانعنع ظعنسانالرغا خ ةمر ـ ص مذشرعكالر (ساثا . ؤة ظ

عدعن ة   ) تةرعص عرعكع صةيغةمبةرلةرض ةقةت ظعلض أزلةر ص دعغان س ةؤمل(ظئيتعلع عدعنق ان ) عرع تةرعص ظئيتعلغ
  . ))1سأزلةردذر

 * * * * * * *  
 ö/ ä3¯Ρ Î) (#θà) Í←!# s% s! É># x‹ yèø9 $# ÉΟŠ Ï9F{$# ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ tβ÷ρ u“ øgéB ω Î) $tΒ ÷ΛäΖ ä. šχθè= yϑ ÷ès? ∩⊂∪ ω Î) yŠ$t7Ïã «! $# 

tÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪  y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ çλm; ×− ø—Í‘ ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊆⊇∪ çµÏ. üθ sù ( Νèδ uρ tβθãΒ u õ3–Β ∩⊆⊄∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ψ y_ ËΛÏè̈Ζ9 $# ∩⊆⊂∪ 4’ n? tã 

9‘ ã ß  t,Í#Î7≈ s) tG –Β ∩⊆⊆∪ ß∃$sÜãƒ Ν Îκ ö n= tã <¨ ù( s3Î/ ÏiΒ ¤Ïè̈Β ∩⊆∈∪ u !$ ŸÒø‹ t/ ;ο ©% s! tÎ/ Í≈¤±= Ïj9 ∩⊆∉∪ Ÿω $pκ Ïù ×Α öθ xî Ÿω uρ 

öΝ èδ $ pκ÷] tã šχθèùu”∴ãƒ ∩⊆∠∪ öΝèδ y‰ΨÏã uρ ßN ü ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9 $# ×Ïã ∩⊆∇∪ £æη ¯Ρ r( x. ÖÙø‹ t/ ×βθãΖ õ3¨Β ∩⊆∪  
ذناهكارالر ( ع ض علةر !) ظ ذم(س علةر ) حوق ازابنع تئتعغذحعس اتتعق ظ ةقةت . 38 ق علةر ص س

ظذالر . 40صةقةت اهللا نعث سادعق بةندعلعرعال جازاغا تارتعلمايدذ. 39قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر
زعقتعن  ذم رع ةردعن (مةل ىك مئؤعل ةنع تىرل دذ ) ي ةن بولع د بةهرعم ذالر هىرمةتلعنع ذالر . 4241 -ذ، ظ ظ

ر  ةر ظىستعدة بع اغالردا، تةختل ةتلعك ب دذ -نازذنئم ئقعص . 43 - 44 بعرعضة قارعشعص ظولتذرع ذالرغا ظ ظ
دذرذص  دذرذلغان جامالر ظايالن ةززةت بئغعشاليدعغان شارابالردعن تول ة ل ظاق، ظعحكىحعلةرض ذرغان، ظاص ت

وق، ظ . 45 -46تذرذلعدذ دذ ظذنعثدا مةس قعلعدعغان نةرسة ي ةن مةس بولماي ذنع ظعحعش بعل . 47ذالر ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع43سىرة فذسسعلةت ) 1(
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أزلىك  تعلةر (ظذالرنعث يئنعدا ظةرلعرعدعن غةيرعيضة آأز سالمايدعغان شةهال آ دذ ) جىص ذالر . 48بولع ظ
  . 49ضويا قول تةضمةي ساقالنغان تأضعقذشنعث تذخذملعرعغا ظوخشايدذ) ظاقلعقتا(

ةن آعشعلةرنعث مذآاصاتقا ظئرعشعدعغانلعقع مذشرعكالرنعث جازاغا تارتعلعدعغانلعقع ؤة ظعخالسم
  توغرعسعدا

دذ   داق دةي ص مذن اص قعلع انالرغا خعت اال ظعنس علةر : اهللا تاظ ذم(س ازابنع ) حوق اتتعق ظ ق
 ظاندعن اهللا تاظاال ظومذمعي خعتاصتعن سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرغا يارعشا جازالعنعسعلةر. تئتعغذحعسعلةر

  . ؤالدععنع ظايرعص حعقعرظأزعنعث ظعخالسمةن بةندعلعرع
اال  ةن اهللا تاظ داق دئض ة مذن ذ هةقت ةمكع : ب ةن قةس ان بعل ةرنع  ، زام ان، ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ظعم

بعرعضة سةؤرعنع تةؤسعية قعلعشقان آعشعلةردعن      -بعرعضة هةقنع تةؤسعية قعلعشقان، بعر      -قعلغان، بعر 
 شىبهعسعز ظةث حعرايلعق شةآعلدة   -ساننع شةك بعز ظعن)1( باشقا هةممة ظادةم حوقذم زعيان ظعحعدعدذر  

ذق ذنع   ، ياراتت دعن ظ انلعقتعن      (ظان عيلعق قعلغ اي ظاس ىآىر قعلم ة ش انلعق نئمعتعمعزض ق ياراتق ) حعرايلع
ذردذق  ا قايت نا    ، دوزاخق دعن مذستةس انالر بذنعث ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان، ياخش ان ظئيتق ةقةت ظعم  ))2ص

  ا بار مايدعغان بعرةر آعشعمذ قالمايدذ، بذ صةرؤةردعضارعثنعث ظأزضةرمةس        سعلةرنعث ظعحعثالردعن دوزاخق
دذر ةقؤادارالرنع   ، هأآمع ةث ت دعن ظ دعن(ظان زلعنعص    ) جةهةننةم دة تع ع جةهةننةم ذزعمعز، زالعمالرن قذتق

ويعمعز   دا ق ذرغان هال ةيلعدعن    )3( ظولت لعرع تىص ان قعلمعش ةر ظعنس ا (ه تذر ) دوزاخت ةقة ، مةهبذس  تص
  . )4(بذنعثدعن مذستةسنا) يةنع ساظادةتمةن مأمعنلةر (ظةسهابع يةمعن
 صةقةت اهللا نعث سادعق بةندعلعرعال جازاغا تارتعلمايدذ    ازابنع تئتعيدعغانالر اتتعق ظ  يةنع ظذالر ق

اب  ةس، هئس ورذلعدعغانالرمذظةم ذالرنعث  س ا، ظ انلعقلعرع بولس ذالرنعث يام ةر ظ ةلكع، ظةض ةس، ب  ظةم
اآع  هةسسعضعحة،  700ظذالرغا بعر ياخشعلعق ظىحىن ظون هةسسعدعن           اهللا  نعدذ،   يامانلعقلعرع ظةصذ قعلع    ي

  . خالعغان معقداردا ظذنعثدعنمذ ظارتذق ساؤاب بئرعدذ
 ظذالر مةلذم رعزعقتعن جةننةتتعن ؤة ظذنعثدعكع تىرلىك     يةنع  ةردعن دذ، ) مئؤعل بةهرعمةن بولع

رنعث خعزمعتعنع قعلعدذ، ظذالرغا ظعنتايعن مول رعزعق    يةنع خعزمةتحع غعلمانالر ظذال    ظذالر هىرمةتلعنعدذ 
دذ ةر بئرعلع ر . ؤة نازذنئمةتل تعدة بع ةر ظىس اغالردا، تةختل ةتلعك ب ذالر نازذنئم ة قارعشعص -ظ  بعرعض

ذرغان، . يةنع ظذالر هةرضعز بةزعسع بةزعسعنعث ظارقعسعدا ظولتذرذص قالمايدذ    ظولتذرعدذ ئقعص ت ظذالرغا ظ
دذ ظاصظاق، ظعحكىح  دذرذص تذرذلع ، علةرضة لةززةت بئغعشاليدعغان شارابالردعن تولدذرذلغان جامالر ظايالن

 بذ هةقتة اهللا تاظاال يةنة ظذنعثدا مةس قعلعدعغان نةرسة يوق، ظذالر ظذنع ظعحعش بعلةن مةس بولمايدذ
دذ     ة مذنداق دةي ئقعص ت       ) قئرعماي (: بعر ظايةتت ذرغان شارابتعن  هةمعشة بعر خعل تذرعدعغان غعلمانالر ظ

دذ    ذنذص تذرع ايلعنعص س ذالرغا ظ امالرنع ظ ةك، ج عيالة، حةين دذرذلغان ص ةن  ، تول ش بعل ارابنع ظعحع ذ ش ظ
رعنع اهللا تاظاال جةننةتنعث شارابلعرعنع دذنيانعث شارابلع       . ))5ظذالرنعث بئشع ظاغرعمايدذ، مةس بولمايدذ       

ا   دعغان ب ئلعص حعقع دة آ اغرع ظعحكةن اغرعتعش، قورساق ظ ارلعق   ش ظ ذش قات ةن يوقذت ةقعلنع تامام تعش، ظ
  . يانلعرعدعن خاالس قعلدععز

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة3 ــ 1سعر   سىرة ظة)1(
  .  ـ ظايةتكعحة6 ــ 4سىرة تعن ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر72 ـــ 71سىرة مةريةم ) 3(
  .  ـ ظايةتلةر39 ـــ 38سىرة مذددةسسعر ) 4(
  .  ـ ظايةتكعحة19 ـــ 17سىرة ؤاقعظة ) 5(
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ذرغان، شارابالردعن ئقعص ت ذالرغا ظ دعغانظ دعغان، تىضةص قالماي ةنع توختاص قالماي  هةمعشة ، ي
مالعك، زةيد . تولدذرذلغان جامالر ظايالندذرذص تذرذلعدذ ثلةرنعث شارابلعرعدعنةغان ظأستعدعظئقعص تذر

دذظعبنع ظ  ةت قعلع ظاق، سىزىك، : ةسلةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي دعغان، رةثضع ظاص ئقعص تذرع ذ ظ ظ
ق ؤة آأر تذر حعرايلع ةم شاراص ل، . آ ادعكع قعزع ارادذني ةردعكع   ، ق قا رةثل اآع باش رةث ي اآع آىل ئرعق ي  ، س

ةتلعك  اغالم تةبعظ كعنعدعغان، آأرىنى س ا سةس ع قارعس ارابال آعش دعغان ش ع زوق قوزغعماي ةس ش ردعن ظةم
  . دئدع

 رةثضع ،شارابالرنعث تةمعظذ  شاراصالردذر يةنع ظعحكىحعلةرضة لةززةت بئغعشاليدعغانظذ شارابالر   
ةمعنعث ياخشع بولذش. ظوخشاشال ياخشعدذر ذراق بولعت ذرعقعنعثمذ خذشص أرعدعن ص ؤالغعلع ىدعغانلعقعنع آ

دذ ةتلةرنعث هةممعس  . بولع ذ سىص ا ب ارابلعرع بولس ث ش عز  نعثعدذنيانع ذي ؤة تةمس عحة، بةدب  دةل ظةآس
دذ دا. بولع اش ظذنعث ارابلعرعغا ظوخش ث ش ةس دذنيانع وقم ة ي دعغان نةرس اس  قعلع ع ظابب  ظعبن

اقنع           دا قورس ةتنع ظذنعث ذ ظاي ارلعقالر ب د قات ع زةي ةتادة ؤة ظعبن د، ق ذما، مذجاهع ذ ظةنه رةزعيةلاله
  . ظاغعرعتعدعغان نةرسة يوق، دةص تةصسعر قعلغان

 ظذالر ظذنع ظعحعش بعلةن مةس بولمايدذ وقعتعص    بذ ظايةتنعث مةنعسع  :  مذجاهعد  ظذالر ظةقلعنع ي
  .  دئدع، دئضةنلعك بولعدذقويمايدذ

ةظب    ع آ ةد ظعبن اس، مذهةمم ع ظابب ذددع   ظعبن انعي، س لعم خذراس ع ظةبذمذس ةتا، ظعبن ةن، ظ  ؤة  هةس
: باسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         زةههاك، ظعبنع ظاب    . باشقعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع    

اردذر        هاراقتا مةست قعلعش، باشنع ظاغ     ارلعق تأت ظعللةت ب . رعتعش، قذستذرذش ؤة ظورنعغا سعيدىرىش قات
ع      اففات سىرعس ئلعص، س ا ظ ارابلعرعنع تعلغ ةتنعث ش ىرعدة  (اهللا جةنن ذ س ةنع ب ذ  ) ي ةتكةندةك، ظ آأرس

  . اك ظعكةنلعكعنع آأرسةتتعشارابالرنعث بذنداق ظعللةتلةردعن ص
دا ذالرنعث يئنع ةتلعكظ أزلىك   ظعصص ةهال آ المايدعغان ش أز س ة آ دعن غةيرعيض ةنع ظةرلعرع  ي

ةتلعك، آأزلعرع حوث ؤة حعرايلعق       بولعدذ جىصتعلةر  آأزلعرع حوث ؤة حعرايلعق     اهللا تاظاال ظذالرنع ظعصص
ةتلعدع اال مذ  . دةص سىص ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي ذثا غالع دذ ش داق دةي دا : ن ذالرنعث يئنع ةتلعكظ   ظعصص

 ذالر . بولعدذ) جىصتعلةر(ظةرلعرعدعن غةيرعيضة آأز سالمايدعغان شةهال آأزلىك ةدةنلعرع تولغان،     ظ  ب
. ضويا قول تةضمةي ساقالنغان تأضعقذشنعث تذخذملعرعغا ظوخشايدذ) ظاقلعقتا( ،رةثضع ـ روهع ضىزةل 

  . عقتا خذددع تذخذمنعث ظئقعغا ظوخشايدذظذالر ظاقل:  مذنداق دةيدذسذددع
 * * * * * * *  

 Ÿ≅ t7 ø% r' sù öΝ åκÝÕ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ tβθä9 u !$ |¡tFtƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ’ ÏoΤ Î) tβ% x. ’Í< ÖƒÍ s% ∩∈⊇∪ ãΑθà) tƒ y7 ¯ΡÏ r& 

zÏϑ s9 tÏ% Ïd‰ |Áßϑ ø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ r& $ sΨ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $ \/#u è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯ΡÏ r& tβθãΖƒÏ‰yϑ s9 ∩∈⊂∪ tΑ$s% ö≅ yδ ΟçFΡ r& tβθãèÏ= ©Ü –Β ∩∈⊆∪ 

yìn= ©Û $$sù çν# u u sù ’ Îû Ï !#uθ y™ ÉΟŠ Åspgù: $# ∩∈∈∪ tΑ$ s% «!$$ s? βÎ) £N‰Ï. ÈÏŠöä) s! ∩∈∉∪ Ÿω öθs9 uρ èπyϑ ÷è ÏΡ ’ Ïn1 u‘ àMΖ ä3s9 zÏΒ 

tÎ |Øós ßϑ ø9$# ∩∈∠∪ $ yϑ sùr& ßøt wΥ tÏFÍh‹ yϑ Î/ ∩∈∇∪ ω Î) $ sΨoK s?öθ tΒ 4’ n<ρW{$# $ tΒ uρ ßøt wΥ tÎ/ ¤‹yè ßϑ Î/ ∩∈∪ ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ çλm; 

ã— öθx ø9 $# ãΛÏà yè ø9$# ∩∉⊃∪ È≅ ÷VÏϑ Ï9 # x‹≈ yδ È≅ yϑ ÷è u‹ù= sù tβθè= Ïϑ≈ yè ø9$# ∩∉⊇∪  
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دذ . 50 بعرعضة قارعشعص صاراث سئلعشعدذ -بعر ) يةنع ظةهلع جةننةت ( ذالردعن بعرع ظئيتع : ظ
 51هةقعقعي ظعشعنةمسةن) ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة(سةن ”  )ماثا(مئنعث بعر دوستذم بولذص، ظذ «

ذم . 52ـ    دا بعز حوق هئساب ) دعنقعلمعشلعرعمعز (بعز ظألىص توصعغا ؤة قذرذق سأثةآكة ظايالنغان حاغ
دذق؟ ع“ بئرةم ذ . 53»دةيتت ة(ظ ذنع «): بذرادةرلعرعض علةر ظ تذمنع (س ةنع دوس علةر؟) ي  »آأرةمس

) يةنع مأمعن(ظذ . 55دوزاخنعث ظوتتذرعسعدا آأرعدذ) يةنع آاصعر دوستعنع(ظذ قاراصال ظذنع . 54دةيدذ
دذ ع «: ظئيتع ةن قةسةمكع، مئن ازدذرذص(اهللا بعل اس) ظ ع ت االك قعلغعل ةر . 56قئلعصتعكةنسةن ه ظةض

مةرهةمعتع بولمعغان بولسا ظةلؤةتتة ) مئنع ظعمانعمدا مذستةهكةم قعلعشتعن ظعبارةت(صةرؤةردعضارعمنعث 
ةن  ا (م ة دوزاخق ةن بعلل ةن بعل والتتعم ) س انالردعن ب ازعر قعلعنغ قا . 57ه عنعمعزدعن باش ذنجع ظألض ت

هةقعقةتةن زور ) يةنع ظةهلع جةننةت ظئرعشكةن نئمةت(بذ . 58 - 59! بولمامدذقظألمةمدذق؟ ظازابقا دذحار
  . 61»ظعشلعضىحعلةر مذشذنداق زور بةختكة ظئرعشعش ظىحىن ظعشلعسذن. 60بةختتذر

جةننةت ظةهلعنعث جةم بولذشع، ظذالرنعث بعرعنعث جةهةننةمدة ظازابلعنعؤاتقان دذنيادعكع 
نع جةننةت ظةهلعدعن قعلغانلعقعغا شىآىر دوستع بعلةن سأزلعشعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظأزع

  قعلعشع توغرعسعدا
دذ   ةؤةر بئرع دعن خ ةت ظةهلع ةردة جةنن ذ ظايةتل اال ب ةتلعرعدة،  . اهللا تاظ ةتتعكع زعياص ذالر جةنن ظ

ةن يئمةك ـ ظعحمةآ     دذقالردا ظولتذرذشلعرعدا هةمراهلعرع ؤة دوستلعرع بعل ذص ظعسعل ظورذن ةردة جةم بول ل
ع         ة قارعش ر ـ بعرعض عدذ  بع اراث سئلعش ذرذص ص ذالر،. ص ظولت دعكع         ظ ادعكع حاغلعرع ث دذني رع ـ بعرعنع  بع

ارلعق         ةنلعكع قات ةرنع آأرض ةنلعكع ؤة نئمعل عدعن ظأتكىزض ةققةتلةرنع بئش داق مذش ةهؤاللعرع، قان ظ
عدذ  دعن سورعش أرىص       . ظةهؤاللعرع أز آ ذالرغا آ ىرىص ظ ىرىص ي دا يىض ذالرنعث ظالدع ا ظ ةر بولس آىتكىحعل

الق ظاثلعمعغان، ظعنساننعث دعلعغا آئحعص باقمعغان يئمةك ـ ظعحمةك، آئيعم ـ آئحةك ؤة              ذن، ق باقمعغا 
  . باشقا ظئسعل نازذنئمةتلةرنع آةلتىرىص تذرعدذ

 مئنعث بعر دوستذم بولذص «: ظذالردعن بعرع ظئيتعدذ يةنع بذ ظةهلع ظعمان ظادةمنعث دذنيادعكع 
ار ظعدع ر مذشرعك دوستع ب دا بع ذ. حئغع ا (ظ  ،ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة، قعيامةتكة سةن”) ماث

يةنع مذشرعك  .  دةيتتع؟هةقعقعي ظعشعنةمسةن  مذآاصات ؤة جازانعث بارلعقعغا ،هئساب ظئلعنعدعغانلعققا 
بذ سأزنع دوستعنعث ظعمانعغا هةيران بولذش، هةقنع ظعنكار قعلعش، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع يعراق            

اتتع  ساناش، اهللا تاظا ذش ؤة سةرآةشلعك قعلعش يىزعسعدعن ظئيت عر بول ا آاص عغا ؤة . الغ ألىص توص ز ظ بع
ذم  ز حوق دا بع ان حاغ أثةآكة ظايالنغ ذرذق س لعرعمعزدعن(ق دذق؟) قعلمعش اب بئرةم  ؤة هئس

  .  دةيتتعقعلمعشلعرعمعزغا يارعشا مذآاصات ؤة جازاغا ظئرعشةمدذق؟
تل     ةمراهلعرعغا ؤة دوس ةتتعكع ه أمعن جةنن ذنع «: عرعغام علةر ظ تذمنع (س ةنع دوس ) ي

ؤاتقان الؤذلداص آأيى دوزاخنعث ظوتتذرعسعدا) يةنع آاصعر دوستعنع(ظذ قاراصال ظذنع . دةيدذ» آأرةمسعلةر؟
دة ذنع ظعحع وت يالق دذ ظ ذ. آأرع ذرذص  ظ اص قعلعص ت عرغا خعت أمعن آاص ةنع م دذ ي ةن «: ظئيتع اهللا بعل

ةمكع ة  قةس اثا ظعتاظ ةن س ةر م ةن  ظةض ام، س ان بولس ع  ت قعلغ ازدذرذص(مئن اس ) ظ ع ت االك قعلغعل ه
مةرهةمعتع ) مئنع ظعمانعمدا مذستةهكةم قعلعشتعن ظعبارةت(ظةضةر صةرؤةردعضارعمنعث . قئلعصتعكةنسةن

ةن ة م ا ظةلؤةتت ان بولس دة بولمعغ ازاب ظعحع ة ظ ةن بعلل   ساثا ظوخشاش دوزاخنعث ظوتتذرعسعدا سةن بعل
 انال ازعر قعلعنغ والتتعمه ا       ردعن ب ع ظعمانغ ص مئن ةت قعلع ةت ؤة رةهم ا مةرهةم اال ماث ئكعن اهللا تاظ  ل
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دع  ة يئتةآلع دع، تةؤهعدآ ةت قعل معغان   . هعداي ول تاص وغرا ي ا، ت ةن بولس ع يئتةآلعمعض اهللا بعزن
  . ))1بوالتتذق
؟تذنجع ظألضعنعمعزدعن باشقا ظألمةمدذق؟ ظازابقا دذحار بولمامدذقع بولذص بذ مأمعننعث سأز، 

ةنع ظعزز    ة ي ا قعلغانلعقتعن، جةننةت  ةت ـ ظعكرام يذرتعدا مةثضى تذرذش     اهللا تاظاال ظذنعثغا جةننةتت ة نع ظات  ت
  . ظألىم ؤة ظازابنعث يوقلعقعغا خذشال بولذص ظأز ـ ظأزعضة شذنداق دةيدذ

 ةهلع جةننةت ظئرعشكةن نئمةت (بذ ذر ) يةنع ظ ةن زور بةختت اق هةسةن بةسرع مذند    . هةقعقةت
دذ ذالر         : دةي ذثا ظ دذ، ش دعغانلعقعنع بعلع ىزىص قويع ةتنع ظ داق نازذنئم ث هةرقان ةهلع ظألىمنع ةت ظ : جةنن
؟تذنجع ظألضعنعمعزدعن باشقا ظألمةمدذق؟ ظازابقا دذحار بولمامدذقياق، دةص جاؤاب ) ظذالرغا. ( دةيدذ

  .  دةيدذن زور بةختتذرهةقعقةتة) يةنع ظةهلع جةننةت ظئرعشكةن نئمةت(بذ : ظذالر. بئرعلعدذ
 ذن ىن ظعشلعس عش ظىح ة ظئرعش ذنداق زور بةختك ىحعلةر مذش ةرعرظعشلعض ع ج ذ اهللا :  ظعبن ب

ادا ظاخعرةتتعكع مذشذنداق نازذنئمةتكة، زو          : تاظاالنعث سأزع بولذص، ظذنعث مةنعسع     ر ظعشلعضىحعلةر دذني
  . لدع دئضةندعن ظعبارةت دةص بايان قعبةختكة ظئرعشعش ظىحىن ظعشلعسذن

  ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بولغان ظعككع ظادةمنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ان قعلدع   دعن ظعشلعرعدا شئرعك ظعككع ظادةمنعث قعسسعسعنع باي االر ظعسراظعل ظةؤالدع ذ . ظألعم ب

دذ         ة آعرع عنعث داظعرعسعض ذمعي مةنعس ةرعمنعث ظوم ةت آ ذ ظاي ذنع ب عنعث مةزم ع   . قعسس ةر ظعبن ظةبذجةظف
ذرات ظ   ةرعر، ف ث     ج دعن اهللا تاظاالنع أظلةبة بةهرانع ع س ذص عبن تذم بول ر دوس ث بع ايعتع   معنع ةن ظ  دئض

ار ظعدع     : هةققعدة رعؤايةت قعلعص مذنداق دةيدذ ادةم ب ظذ  . شةك ـ شىبهعسعزآع، ظعشلعرعدا شئرعك ظعككع ظ
ا ظئرعشتع    8000ظعككعسع   ة بعرعنعث هىنعرع يوق            .  تعلالغ ار، يةن .  ظعدع ظعككعسعدعن بعرعنعث هىنعرع ب

ة    وق ظادةمض رع ي ادةم هىنع ار ظ رع ب ذص     :هىنع ىص بول ذلنع بألىش ىن ص ذنعث ظىح وق، ش ث ي ئنعث هىنعرع  س
دذ        ايرعلعص آئتعدذ    ظذالر  ظاندعن  . سةندعن ظايرعلعص آئتعشنع قارار قعلدعم، دةي ذلنع بألىشىص ظ هئلعقع  . ص

ألىص آةتكةن صادعشاهنعث قةسعرعنع   ادةم ظ ار ظ ا سئ1000هىنعرع ب ذ دوستعنع  تعلالغ دعن ظ تعؤالعدذ، ظان
ذرذص    عتعص ت ذنعثغا آأرس عرنع ظ اقعرعص قةس عرنع  : ح ذ قةس داقراق   1000ب ذ قان ئتعؤالدعم، ظ ا س  تعلالغ

دذ   ذ سعرتقا حعققاندعن آئيعن      : دوستع ظذنعثغا  . ظعكةن؟ دةي ظع : ناهايعتع حعرايلعقكةن، دةيدذ، ظاندعن ظ
تذ، مةن سةندعن جةننةتنعث قةسعرلعرعدعن            ت 1000بذ دوستذم هةقعقةتةن بذ قةسعرعنع      ! اهللا ا سئتعؤاص علالغ

دذ ـ دة،      دذ1000بعر قةسعرنع بئرعشعثنع سورايمةن، دةي دعن .  تعلالنع سةدعقة قعلع بعر مةزضعل ظأتكةن
ةرؤةن    ع هىن يعن هئلعق تعنع       1000آئ ةييارالص دوس اق ت دذ ؤة تام ذن ظالع ص خوت م قعلع ال حعقع  تعل
دعم،    1000مةن بذ خوتذننع    :  ظذ ظأيعضة آةلضةندعن آئيعن       .مئهماندارحعلعققا حاقعرعدذ   تعلال خةجلةص ظال

ايتعص حعققاندعن آئيعن ظع اهللا    ! صاه، نئمة دئضةن ياخشع      : دوستع. دةيدذ  1000دوستذم هةقعقةتةن   ! دةص ق
ذن ظئل   ص خوت ةرص قعلع ال س أزلىك هى   تعل ةهال آ ةندعن ش ةن س تذ، م عثنع    عص ذن بئرعش ان خوت ةردعن بولغ رل

ةرؤةن        .  تعلال سةدعقة قعلعدذ   1000ايمةن، دةيدذ ـ دة،  سور ة بعر مةزضعل ظأتكةندعن آئيعن هئلعقع هىن يةن
:  تعلالغا ظعككع باغ سئتعؤالعدذ، ظاندعن ظذ دوستعنع حاقعرعص ظذنعثغا باغلعرعنع آأرسعتعص تذرذص   2000

اه نئمعدئ : دوستع.  تعلالغا سئتعؤالدعم، دةيدذ 2000مةن بذ ظعككع باغنع      دذ ! ضةن ياخشع  ص ظذ باغدعن   . دةي
تذ، مةن سةندعن        2000دوستذم   ! ظع صةرؤةردعضارعم   : يئنعص حعققاندعن آئيعن     ا ظعككع باغ سئتعؤاص  تعلالغ

دذ ـ دة،          ورايمةن دةي ا قعلعشعثنع س اغ ظات دعن ظعككع ب ةتنعث باغلعرع دذ 2000جةنن ةدعقة قعلع ال س .  تعل
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةظراق ) 1(
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ةر ظعككع     ئلعص ه تة آ ذحع صةرعش ان ظالغ دعن ج دذ  ظان ع ظالع عنعث جئنعن ئلعص   . لعس ىحعنع ظ ةدعقة بةرض س
قةسعرضة آعرعشعضعال   . مئثعص ظذنع قارعغذحعنع مةصتذن قعلعدعغان ظئسعل بعر قةسعرضة ظئلعص آعرعدذ            

ال    اهعب جام ر س ةتكىدةك بع ورذص آ علةر ي تعكع نةرس دعن ظةتراص الحعرايلعقلعقع دذ  ظاي ذنع قارشع ظالع .  ظ
ارل       ا ظئلعص آعرعدذ             ظاندعن ظذنع ظعحعدة نئمة ب ةقةت اهللا تاظاالال بعلعدعغان ظعككع باغق شذ حاغدا   . عقعنع ص

ذ دذ     : ظ ذ، دةي ال تذرعدعغ ة ظوخشاص االن نةرسعلعرعض االن، ص ث ص ر ظادةمنع علةر بع ذ نةرس تة. ب : صةرعش
دذ           دع، دةي اثا بئرعل ذن س ذ خوت اغ ؤة ب ع ب ذ ظعكك عر، ب ذ قةس تتذر ب ةنلعرعث راس ذ. آأرض ر  : ظ ث بع مئنع

دذ سةن هةقعقعي ظعشعنةمسةن؟ دةيتتع) ماثا(ظذ  بار ظعدع   دوستذم سئنعث ظذ دوستذث    : ظذنعثغا .  دةي
  . دوزاختا دئيعلعدذ

 يةنع ( قاراصال ظذنع  دةيدذ ظذ ؟آأرةمسعلةر) يةنع دوستذمنع (سعلةر ظذنع ): بذرادةرلعرعضة(ظذ
ةن قةسةمكع اهللا:  مأمعن شذ حاغدا   دوزاخنعث ظوتتذرعسعدا آأرعدذ ) عآاصعر دوستعن   ظةضةر مةن    بعل

ام، سةن   ان بولس ةت قعلغ ع ساثا ظعتاظ ازدذرذص(مئن ةر ) ظ ةن، ظةض اس قئلعصتعكةنس ع ت االك قعلغعل ه
مئنع ظعمانعمدا مذستةهكةم قعلعشتعن ظعبارةت مةرهةمعتع بولمعغان بولسا ظةلؤةتتة (صةرؤةردعضارعمنعث 

ةن ةن    م ةن بعل عدا س ث ظوتتذرعس اش دوزاخنع اثا ظوخش دة    س ازاب ظعحع ة ظ انالردعن  بعلل ازعر قعلعنغ ه
  .  دةيدذبوالتتعم

* * * * * * *  
 y7 Ï9 s̈Œ r& Ö ö yz »ω â“ œΡ ÷Πr& äο u yfx© ÇΠθ—% ¨“9 $# ∩∉⊄∪ $̄Ρ Î) $ yγ≈ sΨ ù= yè y_ ZπuΖ ÷FÏù tÏϑ Ï=≈ ©à= Ïj9 ∩∉⊂∪ $yγ ¯Ρ Î) ×ο u yfx© ßlã øƒ rB þ’ Îû 
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ذ ) يةنع جةننةتنعث نئمةتلعرع (بذ  ذم دةرعخعم اآع زةقق ةتمذ؟ ي ذمنع بعز . 62؟ياخشع زعياص زةقق
شىبهعسعزآع، ظذ جةهةننةمنعث قةظرعدة . 63ظازاب قعلدذق) ظاخعرةتتة(ظىحىن ) يةنع ضذمراهالر(زالعمالر 

ظذالر شىبهعسعز شذ . 65ذظذنعث مئؤعسع ضويا شةيتانالرنعث باشلعرعغا ظوخشايد. 64ظأسعدعغان دةرةختذر
دذ  ذنعث ظىستعضة . 66مئؤعلةردعن يةيدذ، ظذنعث بعلةن قورساقلعرعنع تويغذزع ذالر ظ دعن ظ يعرعث (ظان

دذ ) بعلةن ذم دوزاخ . 67قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحع دعغان جايع حوق ذالرنعث قايتع دعن ظ ظان
 بوؤعلعرعنعث ظعزلعرعدعن -ظذالر ظاتا . 69ذمراه بعلدع بوؤعلعرعنع ض-ظذالر هةقعقةتةن ظاتا . 68بولعدذ

  . 70يىضىردع
  زةققذم دةرعخع ؤة ظذنعثدعن يةيدعغانالرنعث بايانع توغرعسعدا

اال ةر،             :اهللا تاظ ةك ـ ظعحمةآل ةتتعكع يئم ةنع جةنن ةر ي ذ نازذنئمةتل ان ب ا ظئلعنغ ةتتعكع تعلغ  جةنن
ذ؟ ةر ياخشعمذ؟ ياآع جةهةننةمدعكع ظايالالر ؤة باشقا لةززةتلعك، شئرعن نةرسعل     ذم دةرعخعم دذ زةقق .  دةي
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دذ دعن يةي ذم دةرعخع ذالر زةقق ةنع ظ ةن. ي داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ا : ب ع قايت علةر، ظ دعن س ظان
  . ))1رعخعدعن يةيسعلةرةقذم زةققذم دوح !تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع ضذمراهالر

 ة (ظىحىن ) راهالريةنع ضذم (زةققذمنع بعز زالعمالر ازاب قعلدذق ) ظاخعرةتت ةتادة  ظ  بذ ظايةت      ق
دذ داق دةي دة مذن ذمراهلعقتعكع آعشعلةر : هةققع دا ض ر قعلعنغان ذم دةرعخع زعكع ة : زةقق ةد سعلةرض مذهةمم

ة ظوت دةرةخنع آأيدىرىص تاشاليدعغان تذرسا، دئيعشعص                   دوزاختا دةرةخ بار دةص خةؤةر قعلعدذ، ظةمةلعيةتت
عتنة قعلعش ةتنع نازعل قعلدع. تعص ذ ظاي اال ب دة : ظاندعن اهللا تاظ ةمنعث قةظرع ذ جةهةنن شىبهعسعزآع، ظ

  .  يةنع ظوتتعن يارعتعلغان، ظوتتعن ظأسعدعغان دةرةختذرظأسعدعغان دةرةختذر
دذمذجاهعد  الر :  مذنداق دةي ز زالعم ذمنع بع ذمراهالر(زةقق ةنع ض ىن ) ي ة(ظىح ازاب ) ظاخعرةتت ظ

ةقةت خورما بعلةن    :  لةنعتع ظةبذجةهل،ايةت نازعل بولغاندا  دئضةن ظ  قعلدذق ارةت،  قايماقت زةققذم ص عن ظعب
دع  ةن، دئ ذص آئتةلةيم ذنع يذت ةن ظ ع آةسعر(مئنعث قارعشعمحة . م ةنع ظعبن ةتنعث مةنعسع) ي ذ ظاي ع : ب ظ

ةد ة ! مذهةمم ز ص ث هةقك   بع عناش، آعمنع علةرنع س ار    قةت آعش ذنع ظعنك ث ظ عنعص، آعمنع ة ظعش
  . خعنعث خةؤعرعنع ساثا يةتكىزدذق، دئضةنلعكتذرةعغانلعقعنع ظايرعش ظىحىن زةققذم دةرقعلعد

دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت اثا : ب ز س مان  (بع ع ظاس راج آئحعس دعكع -مع  زئمعن
الردعن ع   ) ظاجايعص ان دةرةخن ةت قعلعنغ دعكع لةن نع، قذرظان ةتكةن آأرىنىش رع  (آأرس دا زعك ةنع قذرظان ي

ا ع قعلعنغ ذم دةرعخعن ذالرنع     ) ن زةقق ز ظ دذق، بع عناق قعل ىن س علةر ظىح ةقةت آعش رعكالرنع (ص ةنع مذش ) ي
  . ))2بعزنعث قورقذتذشعمعز ظذالرنعث يولسعزلعقعنع تئخعمذ آىحةيتعدذ. قورقذتعمعز
 شىبهعسعزآع، ظذ جةهةننةمنعث قةظرعدة ظأسعدعغان دةرةختذر    يةنع ظذ دةرةخ ظةسلعدة ظوتنعث 

دعن ظأ دذ،  ظعحع ىص حعقع ايدذ س لعرعغا ظوخش ةيتانالرنعث باش ويا ش ع ض ذنعث مئؤعس ث  ظ ذ دةرةخنع  ظ
عنحلعك  عنع يعرض ذنع     ،مئؤعس اال ظ ىن اهللا تاظ كةندىرىش ظىح تعن سةس ا ظئلعش ذنع تعلغ عتعش ؤة ظ  آأرس

 لعرعغا ةيتانالرنعث باش اتتعش لذق    .  ظوخش ذحعالرغا تونذش اب قعلعنغ عياقع خعت ةيتانالرنعث س ةرحة ش ض
عثعص        ب ذم س ةن ظذق ه دئض ايعن قةبع ع ظعنت ةيتانالرنعث آأرىنعش ا ش علةرنعث ظئثعغ ئكعن آعش عمذ، ل ولمعس

  . آةتكةندذر
 دذ اقلعرعنع تويغذزع ةن قورس ذنعث بعل دذ، ظ ةردعن يةي ذ مئؤعل عز ش ذالر شىبهعس اال ظ  اهللا تاظ

 آعشعنع  ،ذنعثدعن يعرضعنحلعك ظذالرنعث بذ دةرةخنعث مئؤعلعرعدعن يةيدعغانلعقعنع بايان قعلدع، دوزاختا ظ        
ذر   ر دةرةخ يوقت ئح بع ةمع   . ظذنعثدةك سةسكةندذرعدعغان ه ث مئؤعلعرعنعث ت ذ دةرةخنع ة ظ ذنعث ظىستعض ظ

ئكعن ظذالر ظذنعثدعن يئيعشكة حوقذم مةجبذرلعنعدذ        حىنكع،  . الؤزا، صذرعقع سئسعق، تةبعظعتع ناحاردذر، ل
المايدذ  ضعدةك هئح نةئدوزاختا ظذالر ظذنعثدعن باشقا ي     دذ    اهللا تاظاال  . رسة تاص ة مذنداق دةي ظذالر  : بذ هةقت

دعن  ىن زةرع ةد (ظىح ةنع ب دعن -ي اححعق تعكةن ذي، ظ دذ )  ب ةآلعك بولماي قا يئم عنع . باش زةرع آعش
  . ))3سةمرعتمةيدذ، ظاحلعقنع صةسةيتمةيدذ

 دذ قايناقسذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظع ) يعرعث بعلةن(ظاندعن ظذالر ظذنعث ظىستعضة  ظعبنع  حع
ذما  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ةن    : ظابب دذ، دئض ذ ظعحع اق س ة قاين ذمنعث ظىستعض ذالر زةقق ةنع ظ ر  . ي ة بع ذ يةن ظ

ظذالر ظأزلعرعنعث ظةؤرةتلعرعدعن ؤة    : باشقعالر . قايناق سذنعث ظارعالشتذرمعسعنع ظعحعدذ دئضةن   : رعؤايةتتة
  . ق سذنع ظعحعدذ، دةص تةصسعر قعلدعالشتذرذلغان قايناعآأزلعرعدعن ظئقعص حعققان يعرعث ظار

                                                 
  . لةر ـ ظايةت52 ــــ 51 سىرة ؤاقعظة )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع60 سىرة ظعسرا )2(
  .  ـ ظايةتلةر7، 6 سىرة غاشعظة )3(
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دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ع جذب ةظعد ظعبن ةم، س ع ظةبذهات ةهلع  : ظعبن ةر ظ ظةض
دذ   دىرىص ظذنعثدعن يةي ةص قعلعص ظةآةل ع تةل ذم دةرعخعن اص آةتسة، زةقق ذالرنعث . دوزاخ ظئحعرق دعن ظ ظان

عرعدعن سوي  ذمنعث تةس رع زةقق ث تئرعلع اليدذيىزلعرعنع قا باش دعغان  . ذلذش ذالرنع تونذي ا ظ ةر دوزاخت ظةض
دعن         ذالرنعث زةققذم ال ظ ة قاراص ذالرنعث يىزعض ة ظ ذ ظةلؤةتت ا، ظ أتىص قالس دعن ظ ذالرنعث يئنع ع ظ بعرةرس

ة قعلعشعدذ      . يئضةنلعكعنع بعلعؤالعدذ  ظذالرغا مةدةن   . ظاندعن ظذالر ظذسساص آئتعدذ ؤة سذ تةلةص قعلعص نال
ئقعن ظاصعرعشعغا      . شاش ظةث يذقعرع هارارةتلعك سذ بئرعلعدذ   ظئرعتمعسعضة ظوخ  ظذالر سذنع ظئغعزلعرعغا ي

ذالرنعث    دعن ظ ذنعث قعزعقلعقع ث تع س ىص آ   يىزلعرعنع رع حىش دذ رعلع اؤاص    .ئتع دىرىص آ لعرعنع آأي  ضأش
اقلعرع   ذ سذ قورس يعن ظ دعن آئ ذنع ظعحكةن دذ، ظ اليدذ      دعكعقعلعؤئتع رعتعص تاش اغرعلعرعنع ظئ ةي ـ ب .  ظىح

ان   ةيلعرع ظئقعؤاتق ذالر ظىح دذ  ،ظ دا ماثع ىؤاتقان هال رع حىش ةن    .  تئرعلع اقالر بعل أمىر توقم ذالر ت دعن ظ ظان
ةزا ظىض        ر ظ ةر بع دذ ـ دة، ه عدذ عظذرذلع اجراص حىش ةرياد         . لعرعدعن ظ ة ـ ص اتتعق نال ذالر ق ةن ظ ذنعث بعل ش

  . كعدذئح
 دذ ذم دوزاخ بولع ايع حوق دعغان ج ذالرنعث قايتع دعن ظ ذالرنعث   يظان يعن ظ دعن آئ ذ هأآىم ةنع ب

ان دوزاخ بولعدذ          ىبارعدعغان جايع صاراسالص آأي     داص يئنعؤاتق ان ظوت، الؤذل بعردة زةققذم ؤة قايناق سذ     . ؤاتق
  . بعلةن ظازابالنسا، يةنة بعردة ظوت بعلةن آأيدىرىلىص ظازابلعنعدذ

دذ   اهللا تاظاال     آئلعص تذرعدذ   -ذ ظارعسعدا بئرعص   ظذالر دوزاخ بعلةن قايناقس   : بذ هةقتة مذنداق دةي
  . ))1يةنع ضاهعدا ظوت بعلةن، ضاهعدا قايناقسذ بعلةن ظازابلعنعدذ(

 ا ةن ظات ذالر هةقعقةت دع -ظ ذمراه بعل ع ض داق   بوؤعلعرعن ةقةت مذن ذالرنع ص ث ظ ةنع بعزنع  ي
ا           ذالرنعث ظات دذرآع، ظ ذنعث ظىحىن عمعز ش دع،    ـ جازالعش دة ظع ذمراهلعق ظعحع وؤعلعرع ض ا ـ        ب ذالر ظات ظ
قان بولغاحغا       ا ـ بوؤعلعرعنعث           ،بوؤعلعرعنع شذ ضذمراهلعق يولعدا تاص  هئحقانداق دةلعل ـ صاآعتسعزال ظات

تع  ا ظةضةش ذمراه يولعغ دذ  . ض داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ا : ش ذالر ظات دعن -ظ ث ظعزلعرع  بوؤعلعرعنع
  .  يةنع ضالؤاثالرحة يىضىردعيىضىردع

 * * * * * * *  
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بعز  .71ن ظازدع نعث تولعسع هةقعقةتة )يةنع ظأتكةنكع ظىممةتلةر (ظذالردعن ظعلضعرع بذرذنقعالر 

ظاضاهالندذرذلغذحعالرنعث . 72ظةؤةتتذق) يةنع صةيغةمبةرلةرنع(ظذالرغا هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحعالرنع 
 )ظازابتعن قذتذلدع(لئكعن اهللا نعث سادعق بةندعلعرع . 73ظاقعؤعتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعغا قارعغعن

74 .  
ظذالرنعث تولعسع   . أتكةن ظىممةتلةرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعدذ    اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظعلضعرع ظ     

اله قعلعؤالغان ظعدع  ةلتىرىص ظع ذتالرنع شئرعك آ ا ب ان ؤة اهللا تاظاالغ ذالرغا اهللا تاظاالنعث . ظازغ اال ظ اهللا تاظ
دعن ا      ذالرنعث ظعحع ةيغةمبةرلةر ظ ةنلعكعنع، ص ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتك اهالندذرعدعغان ص دعن ظاض هللا ظازابع

ازابع ؤة     ث ظ علةرنع اهللا تاظاالنع ذنغان آعش ة حوق قا نةرسعض االدعن باش ان ؤة اهللا تاظ عر بولغ ا آاص تاظاالغ
شعلعق قعلعشتا    عرعضة آةلضةن صةيغةمبةرلةرضة قار      ظذالر ظأزل . قةهرعدعن ظاضاهالندذرغانلعقعنع بايان قعلدع   

                                                 
  .  ـ ظايةت44 سىرة راهمان )1(
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ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغذحعالرنع     شذثا اهللا. ؤة ظذالرنع ظعنكار قعلعشتا بةآمذ هةددعدعن ظاشتع      تاظاال ص
ذالرنع غةل        ةردع ؤة ظ اردةم ب ذالرغا ي ذزدع، ظ ةرنع قذتق دع، مأمعنل ذالرنع جازالع ص ظ االك قعلع ة ه عبعض

تى  دذ. ردعظئرعش داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ داق : ش ث قان اهالندذرذلغذحعالرنعث ظاقعؤعتعنع ظاض
  . )ظازابتعن قذتذلدع( نعث سادعق بةندعلعرع لئكعن اهللا. بولعدعغانلعقعغا قارعغعن

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ sΨ1yŠ$tΡ ÓyθçΡ zΝ÷è ÏΖn= sù tβθç7ŠÅfßϑ ø9 $# ∩∠∈∪ çµ≈ uΖøŠ¤f tΡ uρ … ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É>ö s3ø9 $# ËΛÏà yèø9 $# ∩∠∉∪ $ uΖ ù= yèy_ uρ 
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“ Í“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∇⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩∇⊇∪ §ΝèO $ sΨ ø% uøî r& tÍ yz Fψ $# ∩∇⊄∪  
دع  ا قعل ة ظعلتعج ةن بعزض ذه هةقعقةت ز . ن عنع(بع ذنعث ظعلتعجاس ةن ياخشع ق) ظ ذل نئمعدئض وب

) يةنع سذدا غةرق بولذص آئتعشتعن(بعز ظذنع ؤة ظذنعث تةؤةلعرعنع حوث غةمدعن . 75!قعلغذحعدذرمعز
ةر . 77ظذنعث نةسلعنع باقعي قالدذردذق. 76 قذتقذزدذق ةؤالدالر (آئيعنكعل ةنع آئيعنكع ظ دة ) ي ظعحع

دذردذق  ام قال ذنعثغا ياخشع ن دذ . 78ظ ذهقا ساالم يولالي ةن ياخشع ظعش . 79خااليعقالر ن بعز هةقعقةت
دعلعرعمعزدعن . 80قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز  ةن بعزنعث مأمعن بةن ذ هةقعقةت . 81 ظعدع ظ

  . 82قغةرق قعلدذ) يةنع نذه قةؤمعنعث آاصعرلعرعنع سذدا(ظاندعن بعز باشقعالرنع 
  نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمع توغرعسعدا

اال ظع  ا        اهللا تاظ ةنلعكعنع تعلغ زعص آةتك دعن ظئ اتلعق يولع عنعث نعج ةرنعث تولعس عرعكع ظىممةتل لض
ةؤمعنعث ظذنع ظعنكار          ،ظالغاندعن آئيعن ظذنع تةصسعلعي بايان قعلعشقا باشالص          نذه ظةلةيهعسساالمنع ؤة ق

ةقةت  نذه ظةلةيهعسساالم شذنحة ظذزذن ؤاقعت دةؤةت قعلغان بولسعمذ ظذال          . قعلغانلعقعنع بايان قعلدع   ردعن ص
ؤاقعت  .  يعل تذردع 1000 يعل آةم 50نذه ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظعحعدة    . ظازغعنا آعشعلةر ظعمان ظئيتتع   

ئرع      ذالرنع ظسالمغا دةؤةت قعلغانس ذ ظ دع، ظ ذ آىحةي ار قعلعشع تئخعم ذنع ظعنك ذالرنعث ظ ظذزارغانسئرع ظ
هةقعقةتةن مةن بوزةك قعلعندعم،     «: ردعضارعغاظذ صةرؤة . ظاشتعتئخعمذ  ظذالرنعث ظذنعثغا بولغان نةصرعتع     

  . ))1دةص دذظا قعلدع» ياردةم قعلغعن
لةندع     ذالرغا غةزةص اال ظ ىن اهللا تاظ قانلعقع ظىح ع ظاش االمنعث غةزعص ذه ظةلةيهعسس اال  . ن ذثا اهللا تاظ ش

ذنعث ظعلتعجاسعنع (بعز . نذه هةقعقةتةن بعزضة ظعلتعجا قعلدع : مذنداق دةيدذ  ياخشع نئمعدئضةن ) ظ
دذرمعز  ذل قعلغذحع دعن  !قوب وث غةم ةؤةلعرعنع ح ذنعث ت ذنع ؤة ظ ز ظ ذه  بع عرالرنعث ن ةنع آاص ي

ذزدذق ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلعشعدعن، ظذنعثغا ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة ظةزعيةت يةتكىزىشعدعن     ، قذتق
دذردذق  اقعي قال ة، ظع      ظذنعث نةسلعنع ب ةلع ظعبنع ظةبذتةله بنع ظابباس رةزعيةلالهذ     بذ ظايةت هةققعدة ظ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ةرزةنتلعرعدعن    : ظةنه االمنعث ص ذه ظةلةيهعسس دة ن ةر يىزع ي
  . تعلضةنىرىؤئباشقا هئحكعم قالماي سذغا حأآت
ة   ع ظةبذظةرذب ةظعد ظعبن ةتادعنعث اهللا تاظاال،س ث ق دذردذق  نع اقعي قال لعنع ب ذنعث نةس ةن ظ  دئض

ايعتع هةق دذ    ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن االمنعث    : قع ذه ظةلةيهعسس ع ن انالرنعث هةممعس ظعنس

                                                 
  .  ـ ظايةت10 سىرة قةمةر )1(
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ارلعقالر سة      ظعمام تعرمعزع، ظعبنع جةرعر ؤ    . نةسلعدعندذر ةم قات رة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن   ذمة ظعبنع ظةبذهات
ظذالر سام، هام      «: دذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع            

  . »ةسلةردعن ظعبارةتتذرفؤة يا
ة   ةد، س ام ظةهم ةنلعكعنع     ذمظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله

دذ ةت قعلع عدذر، يا   «: رعؤاي لةرنعث ظاتعس ام هةبةش عدذر، ه ةرنعث ظاتعس ام ظةرةبل ذقالرنعفس ث ةس رذمل
عدذر ام ت » ظاتعس نع ظعم ذ هةدعس ان ب ةت قعلغ ذ رعؤاي ةردعكع  . عرمعزعم ذ ي ذق”ب أزدعن  “رذمل ةن س  دئض

ة ةنع ل ذقالر ي ةدعمكع رذمل ئ ق ع رومانعث نةسلعدعن آ أزدة تذتذليتعنعث ظوغل ذنانلعقالر آ ان ي دذعص حعقق . لع
  . لةيتع يذناننعث ظوغلعدذر، يذنان يافةسعنعث ظوغلعدذر، يافةس نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلعدذر

 ظعحعدة ظذنعثغا ياخشع نام) يةنع آئيعنكع ظةؤالدالر(آئيعنكعلةر يةنع ياخشعلعق بعلةن تعلغا 
ىزةل          انلعق ؤة ض دعغان، ظام ة قعلعنع دا ظىلض ع نام ة ياخش ة صةيغةمبةرلةرض دعغان، هةمم نعص تذرع ظئلع

دذرد مةدهعيعلةر يئغعص تذرعدعغان قعلعص       دذ . ذققال ذهقا ساالم يولالي ذنعثغا  اهللا تاظاال ظ  خااليعقالر ن
لعمعلة  ىزةل ظةس دذ  ض ةرنع قال ق مةدهعيعل االم    رنع، حعرايلع ذنعثغا س ةر ظ ارلعق ظىممةتل ىن ب رغانلعقع ظىح

  . يولاليدذ
بعز هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز يةنع بةندعلةر ظعحعدعن آعم 
ااهللا تاظاال ا  غ ادةت قعلس ذنذص ظعب ذنع  بويس ذنداق  ، ظ ا مذش امعنع     مان ع ن ذنعث ياخش اتاليمعز، ظ مذآاص

  . آئيعنكعلةر ظعحعدة ظذنعث دةرعجعسع ؤة مةرتعؤعسعضة يارعشا تعلغا ظئلعنعص تذرعدعغان قعلعمعز
 ث ةن بعزنع ذ هةقعقةت ىحع ؤة        ظ ر دةص بعلض ار ؤة بع ذنع ب ذحع، ظ تعق قعلغ االنع تةس  اهللا تاظ

يةنع نذه قةؤمعنعث آاصعرلعرعنع (قعالرنع شباظاندعن بعز . مأمعن بةندعلعرعمعزدعن ظعدعظعشةنضىحع 
ذدا دذق) س ةرق قعل دذق غ االك قعل ذالرنع ه ةنع ظ ذالردعن .  ي دع ظ ان قالمع ك ج ذ تعرع ة . بعرم ذالردعن ن ظ

  . ظذالردعن مذشذ قةبعه سىصةتتعن باشقا هئحنعمة قالمعدع. ظةسلعمعلةر، نة ظأزلعرع، نة ظعزلعرع قالمعدع
 * * * * * * *  

 * χ Î) uρ  ÏΒ Ïµ ÏG yè‹ Ï© zΝŠ Ïδ ü ö/Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u !% y` …çµ −/u‘ 5= ù= s)Î/ AΟŠ Ï= y™ ∩∇⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{  ÏµÏΒ öθ s% uρ 

# sŒ$tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? ∩∇∈∪ % ¸3ø Í←r& Zπyγ Ï9#u tβρßŠ «! $# tβρß‰ƒÍ è? ∩∇∉∪ $ yϑ sù / ä3‘Ζ sß Éb> u Î/ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇∠∪  
ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم صةرؤةردعضارعغا . 83ؤةلةردعن ظعدعظعبراهعممذ هةقعقةتةن نذهنعث دعنعغا تة

اك(ساغالم  ةنع مذشرعكلعكتعن، شةآتعن ص دع) ي ةن آةلضةن ظع ل بعل ذ ظاتعسع . 84دع دا ظ أز ؤاقتع ظ
سعلةر . 85سعلةر نئمعضة ظعبادةت قعلعؤاتعسعلةر؟«: ظئيتتع) ظذالرنع ظةيعبلةص(ضة ؤة قةؤمعضة )ظازةر(

نئمعشقا ) اهللا غا(ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان . 86 غان ظعالهالرغا حوقذنامسعلةر؟اهللا نع قويذص يال
  . 87 »ضذمان قعلعسعلةر؟

  ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
:  قعلعدذ تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      ظةلع ظعبنع ظةبذ  

 ةردعن ظعدع ا تةؤةل ةنع ظذنعث دعنعغا ظةضةشكةنلةردعن ظعدع         ظعبراهعممذ هةقعقةتةن نذهنعث دعنعغ . ي
  . ظذنعث ماثغان يولعدا ؤة ظذنعث تذتقان سىننعتعدة ظعدع، دئدعظعبراهعم : مذجاهعد
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 ل بعلةن دع) يةنع مذشرعكلعكتعن، شةآتعن صاك(ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم صةرؤةردعضارعغا ساغالم
دع  ةن ظع ذما  آةلض ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب راهعم :  ظعبن ةق     ظعب اله بةره ئح ظع قا ه ن باش ر اهللا دع بع

  . يوقتذر دئضةن تةؤهعد ظةقعدعسع بعلةن آةلضةن ظعدع، دئدع
ةؤفع ةم، ظ ع ظةبذهات دذظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع : نعث مذن ةد ظعبن ةن مذهةمم م

اهللا تاظاالنعث هةق ظعكةنلعكعنع، قعيامةتنعث       : ظذ.  دئضةن نئمة؟ دةص سورعدعم    “علساغالم د ”سعيرعيعندعن  
تعن      دعغانلعقعنع بعلعش ةرنع تعرعلدىرع ةردعكع ظألىآل ث قةبرعل دعغانلعقعنع ؤة اهللا تاظاالنع عز بولع شةآس

ةردع     اؤاب ب ل، دةص ج ة دع ا ظعض ارةت ظاثغ ةن. ظعب ل ”: هةس اغالم دع اغالم بو  “س ئرعكتعن س ا ش ان  بولس لغ
  . دعلدذر، دئدع
 ضة ؤة قةؤمعضة  )ظازةر(ظأز ؤاقتعدا ظذ ظاتعسع  ظذالرنعث بذتالرغا، شئرعكلةرضة حوقذنغانلعقعنع 
ادةت قعلعؤاتعسعلةر؟ «: ظئيتتع  ظةيعبلةص ا  سعلةر نئمعضة ظعب ذص يالغان ظعالهالرغ سعلةر اهللا نع قوي

بذ ظايةت    »نئمعشقا ضذمان قعلعسعلةر؟ ) غااهللا (ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع بولغان  حوقذنامسعلةر؟
ثالر، ظةضةر اهللا تاظاالغا   ذسعلةر هةقعقةتةن اهللا تاظاالغا باشقا نةرسعلةرنع قوشذص حوقذند           : هةققعدة قةتادة 

  . ظذحرعشعص قالساثالر ظذنعث سعلةرنع نئمة قعلعدعغانلعقعنع ظويالص باقتعثالرمذ؟ دئدع
 * * * * * * *  
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دعن  دع، ظان ذزالرغا قارع ذص قالعمةن «: ظذ يذلت ةن آئسةل بول دع » مةن هةقعقةت ذالر . 89 ـ  88دئ ظ
تع  أرىص ظايرعلعش ىز ظ دعن ي تع(ظذنعث الص آئتعش ذنع تاش ةنع ظ ذالرنعث . 90)ي تا ظ راهعم ظاس ظعب

دعن . 92 ـ  91يئمةمسعلةر) مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن، بذ تاماقتعن(«: بذتلعرعنعث يئنعغا بئرعص ظان
ذالر . 93ظذالرغا يىزلعنعص ظوث قولع بعلةن ظذرذص صاحاقالشقا آعرعشتع  ةؤمع (ظ ةنع ق ظعبراهعمنعث ) ي

» بعز ظذالرغا حوقذنذؤاتساق، سةن ظذالرنع حئقعص تاشالمسةن؟«: سالدعراص آئلعص - يئنعغا ظالدعراص
هالبذآع، سعلةرنع . 95وقذنامسعلةر؟ظويذص ياسعغان بذتالرغا ح) ظأزةثالر(«: ظعبراهعم ظئيتتع. 94دئدع

ظذنع ظوتذن (ظعبراهعم ظىحىن بعر بعنا سئلعثالر، «: ظذالر. 96»ؤة ياسعغان نةرسةثالرنع اهللا ياراتقاندذر
دع » ظذنع ظوتقا تاشالثالر ) بعلةن تولدذرذص ظوت يئقعثالر، ظوت يانغاندا  ذالر ظعبراهعمن . (دئ ا ظ ع ظوتق

ظعبراهعمنع ظوتتعن ساالمةت قذتقذزذش (بعز . 97قةست قعلماقحع بولدع ذيعظذنعثغا س ) تاشالش بعلةن 
  . 98ظذالرنع مةغلذص قعلدذق) بعلةن

االم راهعم ظةلةيهعسس ئلعش  ظعب ئلعص ق ةهةردة ق ةقةت ش دا ص ان حئغع قا ماثغ ايرام قعلعش ةؤمع ب  ق
ايرام قعلعشقا حعقعدعغان    . ظىحىنال ظذالرغا شذ سأزنع قعلغان ظعدع    ا،    ظذالرنعث ب ؤاقتع يئقعنالشقان بولغاحق

مةن هةقعقةتةن    :  ظذالرغا  ظعبراهعم شةهةردة يالغذز قئلعص ظذالرنعث بذتلعرعنع صاحاقالص تاشلعماقحع بولذص        
حىنكع، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم روهعي     . بذ هةق سأز ظعدع    . آئسةل بولذص قالعمةن، دئضةن سأزنع قعلدع  
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ذتقان ظع    أزدة ت ةللعكعنع آ ةتتعكع آئس ع    . دعجةه عنعث تةقةززاس ان نةرس اد قعلعؤاتق أزلعرع ظئتعق ذالر ظ ظ
  . بويعحة ظذنع آئسةل بولذص قالعدذ، دةص ظويلعدع

 أرىص ظايرعلعشتع ىز ظ ذنع تاشالص آئتعشتع (ظذالر ظذنعثدعن ي ةنع ظ ةتادة  )ي ظةرةبلةرنعث  :  ق
قةتادعنعث دئمةآحع بولغعنع،   . دعصعكعر يىرضىزضةن آعشعضة ظذ يىلتذزالرغا قاراصتذ دةيدعغان ظادعتع بار، دئ    

ذرذص     اراص ت مانغا ق ذراص ظاس ع ب ذالرنعث دعققعتعن ةتتة ظ ان قعياص عكعر قعلغ راهعم ص ةن : ظعب ةن هةقعقةت م
  .  دئدع، دئضةندعن ظعبارةتتذرآئسةل بولذص قالعمةن

ضةنلعكعنع   ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئ      ،ظعبنع جةرعر 
دذ ةت قعلع ذص، ظعككعسع    «: رعؤاي ان بول ان سأز قعلغ تعم يالغ ىح قئ ةقةت ظ راهعم ظةلةيهعسساالم ص اهللا ظعب

اال ذر تاظ ع.توغرذلذقت ذنعث بعرعنحعس ةن  ، ظ ذص قالعم ةل بول ةن آئس ةن هةقعقةت أزعدذر،  دم ةن س ئض
ع،  دع     ظعككعنحعس ذنداق قعل ع ش ذ حوث ذالرنعث مذن ةلكع ظ ة))1ب أ دئض ع. عدذرزن س الع ،ظىحعنحعس  ظاي

  . » دئضةن سأزعدذرظذ مئنعث هةمشعرةمدذر: ، ظذنعثسارة توغرذلذق بولذص
ا                  ا ـ قايت ارلعقالر قايت ةظع قات زع ؤة نةس ذداؤذد، تعرمع لعم، ظةب ذخارع، مذس ام ب نع ظعم ذ هةدعس ب

ان  ةت قعلغ ىرىص رعؤاي ةقعقعي ي   . تةآش دعغان ه عدعن ظةيعبلعنع علةر تةرعص ذ آعش ئكعن، ب أزل ل ان س  ةرالغ
اآتذر ؤة يعراقتذر            ةقةت شةرعظةتنعث ؤة دعنع     . ظةمةس، ظعبراهعم ظذنداق يالغان سأزلةرنع قعلعشتعن ص بذ ص

ةر . مةقسةت ظىحىن صاساهةتلعك سأزلةرنع قوللعنعشعتعكع ماهارةتنع آأرسعتعش          ةن : بةزعل مةن هةقعقةت
 قويذص بذتالرغا حوقذنغانلعقعثالردعن دعلعم      دئضةن سأزدعن سعلةرنعث اهللا تاظاالنع     آئسةل بولذص قالعمةن 
ةنع سعلةرنعث باتعل قعلمعشلعرعثالرغا مةن سىآىت قعلعص تذرالمايمةن      (آئسةل بولذص قالعدذ    دئضةن ) ي

  . مةزمذن آأزدة تذتذلعدذ، دئضةن
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عرنعث مذن ة هةسةنبةس ذ هةقت ةم، ب ع ظةبذهات ث : ظعبن ظعبراهعمنع

ةؤم  ةتتع ق ص آ ا حعقع ذالر ظع . ع بايرامغ اقحع بولذؤئ  ظ ئلعص حعقم ذ ظ عغا براهعمنعم راهعم ظوثدعس دع، ظعب
ؤئلعص   ةنيئتع ذص قالعم ةل بول ةن آئس ةن هةقعقةت دعم اراص قوي مانغا ق دع ؤة ظاس ص .  دئ ذالر حعقع ظ

  . آةتكةندعن آئيعن، ظذ ظذالرنعث بذتلعرعنع صاحاقالص تاشلعدع
يةنع ظذنع تاشالص آئتعشتع(ىص ظايرعلعشتع ظذالر ظذنعثدعن يىز ظأر( ظذالر حعقعص آةتكةندعن 

ذص   ث تذت ةتنع حع راهعم صذرس يعن ظعب اردع ؤة  ،آئ ز ب ايعتع تئ دا ناه ذرذن هال ة يوش ار يةرض ذتالر ب  ب
)يئمةمسعلةر؟ نئمعشقا ضةص قعلمايسعلةر؟ دئدع) سعدعن، بذ تاماقتعنعمةسخعرة قعلعش يىز ،حىنكع 

دعغا قويذص قويغان            بذتصةرةسلةر ظأ  زلعرعضة بةرعكةت تعلةص يئمةآلعكلعرعنع ؤة قذربانلعقنع بذتالرنعث ظال
دع أزلةرنع    . ظع ذ س يعن ش ةندعن آئ ةرنع آأرض دعكع يئمةآلعكل ذتالرنعث ظالدع االم ب راهعم ظةلةيهعسس ظعب
  . قعلدع
 ظاندعن ظذالرغا يىزلعنعص ظوث قولع بعلةن ظذرذص صاحاقالشقا آعرعشتع  ظذالرنع ظوث      ظعبراهعم 

لعدع   احاقالص تاش ذرذص ص ةن ظ ع بعل ذر  . قول اتتعق ؤة آىحلىآت ول ق وث ق ع، ظ ئقعص   . حىنك ذتالرنع ح ذ ب ذ ب ظ
ةقةت              انلعقعنع سورعشع ظىحىن ص ايتعص آئلعص بذتالرنع آعمنعث حاقق ارحة قعلعؤةتتع، ظذالرنعث ق صارحة ـ ص

  . بايان قعلعنغانبذنعث تةصسعرع سىرة ظةنبعيادا . حوث بذتنع حاقماي قالدذردع
 سالدعراص آئلعص-ظعبراهعمنعث يئنعغا ظالدعراص) يةنع قةؤمع(ظذالر بذ قعسسة بذ يةردة قعسقعال 

ان قعلعنغان           ةنبعيادا بولسا تةصسعلعي باي ايتعص آةلضةن حاغدا      . بايان قعلعنغان، سىرة ظ ظذالر بايرامدعن ق
دع      ال بعلةلمع انلعقعنع دةره ث قعلغ ذنع آعمنع ذالر سى . ظ ث      ظ نع ظعبراهعمنع ذ ظعش ارقعلعق ب تىرىش ظ رىش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث يعر قعسمع63سىرة ظةنبعيا ) 1(
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را      . قعلغانلعقعنع بعلعؤالدع  ة قعلعص    ظذالر ظعبراهعمنع ظةيعبلةش ظىحىن آةلضةن حاغدا، ظعب هعم ظذالرغا تةن
ذالر دعؤة ظ داق دئ ةص مذن أزةثالر(: نع ظةيعبل علةر؟ ) ظ ذتالرغا حوقذنامس عغان ب ذص ياس ةنع اهللا ظوي  ي

  وللعرعثالر بعلةن ظويذص ياسعؤالغان بذتالرغا حوقذنامسعلةر؟  ظأزةثالر ق،تاظاالنع قويذص
 هالبذآع، سعلةرنع ؤة ياسعغان نةرسةثالرنع اهللا ياراتقاندذر       اآعتتا يئثعلعص  شذ حاغدا ظذالر ص

ا سئلعثالر، : قعلعص آىح ظعشلعتعشكة يىزلعنعص مذنداق دئدع       ر بعن راهعم ظىحىن بع ذن (ظعب ذنع ظوت ظ
 ظذالرنعث ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظذنع ظوتقا تاشالثالر)  يئقعثالر، ظوت يانغاندابعلةن تولدذرذص ظوت

دع ان ظع ان قعلعنغ علعي باي ةنبعيادا تةصس ىرة ظ لعرعمذ س ذ ظعش ان ب وتتعن . قعلغ ع ظ اال ظعبراهعمن اهللا تاظ
ذالر                      اآعتلعرعنع ظ ل ـ ص دذردع، دةلع ة قعل تعدعن غةلعب عرالرنعث ظىس ذنع آاص ذزدع ؤة ظ نعث قوتق

ةتعلعر ةردع   عسةصس اردةم ب ذنعثغا ي دع ؤة ظ تىن قعل دذ  . دعن ظىس داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالر (: ش ظ
ظعبراهعمنع ظوتتعن ساالمةت (بعز . قةست قعلماقحع بولدععيذظذنعثغا س) ع ظوتقا تاشالش بعلةنظعبراهعمن

  . ظذالرنع مةغلذص قعلدذق) قذتقذزذش بعلةن
 * * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ’ ÏoΤ Î) ë= Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’ Ïn1 u‘ ÈÏ‰ ÷κu y™ ∩∪ Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< z ÏΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊃∪ çµ≈ tΡ ö ¤±t6sù AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Ï= xm 

∩⊇⊃⊇∪ $ −Η s>sù x n= t/ çµ yètΒ z ÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÏoΤ r& y7 çt r2øŒ r& öÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ 2”u s? 4 tΑ$s% ÏM t/ r' ¯≈ tƒ 

ö≅ yèøù$# $ tΒ ã tΒ ÷σ è? ( þ’ ÏΤ ß‰Åf tFy™ βÎ) u !$x© ª! $# z ÏΒ tÎ É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ !$ £ϑ n= sù $ yϑ n= ó™ r& …ã& ©#s? uρ ÈÎ7yf ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& 

ÞΟŠ Ïδ ü ö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |Mø% £‰ |¹ !$ tƒö ”9$# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øg wΥ tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ χ Î) #x‹≈ yδ uθçλ m; (#àσ ¯≈ n= t7 ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9$# 

∩⊇⊃∉∪ çµ≈ sΨ ÷ƒ y‰sù uρ ?x ö/É‹ Î/ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∠∪ $sΨ ø. u s? uρ Ïµø‹ n= tã ’Îû tÍ ½z Fψ$# ∩⊇⊃∇∪ íΝ≈n= y™ #’ n?tã zΟŠ Ïδ¨uö/ Î) ∩⊇⊃∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øgwΥ 

tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊃∪ … çµ̄Ρ Î) ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6Ïã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊇∪ çµ≈ tΡ ö ¤³o0uρ t,≈ ys ó™Î* Î/ $ wŠÎ; tΡ zÏiΒ šÅs Ï=≈¢Á9 $# ∩⊇⊇⊄∪ 

$ uΖø. u≈ t/ uρ Ïµø‹ n= tã #’ n?tã uρ t,≈ ysó™ Î) 4 ÏΒ uρ $ yϑ ÎγÏF §ƒÍh‘ èŒ Ö Å¡øt èΧ ÖΝ Ï9$sß uρ Ïµ Å¡ø uΖÏj9 ÑÎ7 ãΒ ∩⊇⊇⊂∪  
ذ «: ظعبراهعم ظئيتتع   مةن هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعم مئنع بذيرذغان جايغا هعجرةت قعلعمةن، ظ

ا قعلغعن ! صةرؤةردعضارعم. 99مئنع يئتةآلةيدذ  ةرزةنت ظات بعز ظعبراهعمغا  .100»ماثا بعر ياخشع ص
ةردذق  ةؤةر ب ذش خ ةن خ ذل بعل ر ظوغ ذاليعم بع ايعتع م ش . 101ناه ث ظع ذ ظعبراهعمنع ة آىش-ظ لعرعض

راهعم  دا، ظعب ذم«: يارعغذدةك بولغان حاغ ع ظوغل ذربانلعق قعلعشقا ! ظ ذزالص ق ةمر (مةن سئنع بوغ ظ
صةيغةمبةرلةرنعث حىشع هةقعقةتتذر ؤة ظذالرنعث ظعشلعرع اهللا نعث ظةمرع بويعحة (حىشةصتعمةن ) قعلعنعص
نئمعضة بذيرذلغان ! ظع ظاتا«: ظذ ظئيتتع. دئدع» سئنعث قانداق صعكرعث بار؟! ، ظويالص باققعنا)بولعدذ

ظعككعسع . 102»مئنع سةؤر قعلغذحع تاصعسةن) ظذنعثغا(بولساث، شذنع ظعجرا قعلغعن، خذدا خالعسا 
بعز . 103يئنع ياتقذزدع) يةنع ظوغلعنع بوغذزالش ظىحىن(بويسذندع، ظعبراهعم ظذنع ) اهللا نعث ظةمرعضة(

ذنعثغا راهعم «: ظ ع ظعب ع! (ظ نع ظع) هئلعق ذردذث حىش قا ظاش ةجا (ش ذيرذلغاننع ب ىثدة ب ةنع حىش ي
 - 104بعز هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز. دةص نعدا قعلدذق» )آةلتىردىث

105 . بذ هةقعقةتةن روشةن سعناقتذر106 . ذربانلعقنع ر ق ةتتعن (بعز ظذنعث ظورنعغا حوث بع ةنع جةنن ي
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دذردذق . 107بةردذق) حعققان قوحقارنع  ام قال ظعبراهعمغا  .108آئيعنكعلةر ظعحعدة ظذنعثغا ياخشع ن
ظذ هةقعقةتةن بعزنعث . 110بعز ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز. 109 !ساالم بولسذن

عسهاق ظذنعثغا بعز صةيغةمبةر بولعدعغان ؤة ياخشعالردعن بولعدعغان ظ. 111مأمعن بةندعلعرعمعزدعندذر
ةردذق  ا ) دعننعث ؤة دذنيانعث (ظعبراهعمغا ؤة ظعسهاققا . 112بعلةن خذش خةؤةر ب بةرعكةتلعرعنع ظات

ظأزعضة ظاشكارا زذلذم ) ضذناه ؤة آذفرع بعلةن(قعلدذق، ظذالرنعث نةسلعدعن ياخشع ظعش قعلغذحعالرمذ، 
  . 113قعلغذحعالرمذ حعقعدذ

ظعسماظعلنع قذربانلعق قعلعش بعلةن سعنالغانلعقع  ظذنعث ،ظعبراهعمنعث هعجرةت قعلغانلعقع
  ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا نئمةت ظاتا قعلغانلعقع توغرعسعدا

ا        ةؤمعنعث آاتت كةن، ق ة ظئرعش ث ياردعمعض ع اهللا تاظاالنع ة قارش ةردة قةؤمعض ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
دعنع ظىزضةن  عمان ظئيتعشعدعن ظىمع   ن ظذالرنعث ظ  مأجعزعلةرنع آأرىص تذرسعمذ ظعمان ظئيتمعغانلعقع ظىحى        

دا مذنداق دئضةنلعضعدعن            ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرنعث ظارعسعدعن هعجرةت قعلعص آئتعشع ظالدع
دذ  ةؤةر بئرع ع : خ ذ مئن ةن، ظ رةت قعلعم ا هعج ذيرذغان جايغ ع ب ارعم مئن ةن صةرؤةردعض ةن هةقعقةت م
 يةنع ظذ ظايرعلعص آئتعؤاتقان قةؤمع رزةنت ظاتا قعلغعنماثا بعر ياخشع صة! صةرؤةردعضارعم. يئتةآلةيدذ

  . ؤة تذغقانلعرعنعث ظورنعغا اهللا تاظاالدعن ظعتاظةتحان صةرزةنت ظاتا قعلعشنع تعلعدع
 ةردذق  بذ ظوغذل ظعسماظعل    بعز ظعبراهعمغا ناهايعتع مذاليعم بعر ظوغذل بعلةن خذش خةؤةر ب

راهعم ظةلةيهع. ظةلةيهعسساالمدذر ذ ظعب ذسساالمغا خوش ظ ةؤةر بئرعلضةن ت دذر، ظعسماظعلنعث خ نجع ظوغذل
ة   قا ظعض ردةك قاراش ابالر بع ةهلع آعت ذلمانالر ؤة ظ دة مذس وث ظعكةنلعكع هاقتعن ح ث . ظعس ةهلع آعتابنع ظ

راهعم ظةلةيهعسساالم  دا ظعب ذ  86آعتاؤع ذلغان، ظ ةندة ظوغلع ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم تذغ  99 ياشقا آعرض
دا بىيىك     . ة ظعككعنحع ظوغلع ظعسهاق تذغذلغان دةص آأرسعتعلضةن    ياشغا آعرضةند  ظةهلع آعتابنعث آعتاؤع

تابالرنعث  بذ آع . ؤة يىآسةك اهللا تاظاال ظعبراهعمنع يالغذز ظوغلعنع قذربانلعق قعلعشقا بذيرذغان دئيعلضةن          
عدا  ر نذسخعس ة بع ذ: يةن ةنت ع دئيعلض انحعلعق . نجع ظوغلعن ة يالغ ذ يةرض ذالر ب راق ظ  “ظعسهاق” قعلعص بع

وغرا ظةمةس  . دئضةن سأزنع ظويدذرذص آعرضىزضةن   ذ هةرضعزمذ ت ان  . ب دا باي ذ ظأزلعرعنعث آعتابع حىنكع، ظ
ةقةت ظذ ظأزلعرعنعث حوث بوؤعسع       . قعلعنغان مةزمذنغا قارعمذقارشع سأزدذر    ظذالر ظعسهاق دئضةن سأزنع ص

ةن  ىنال آعرضىزض انلعقع ظىح ةر . بولغ ا ظةرةبل ماظعل بولس عدذر ظعس وث بوؤعس ة  . نعث ح ذالر ظةرةبلةرض ذثا ظ ش
ذمنع      ةن ظذق وق دئض ذث ي قا ظوغل ان ؤة ظذنعثدعن باش ةن سأزنع قوشذص قويغ هةسةت قعلعص ظعسهاق دئض

  .  دئضةن سأزنع ظأزضةرتعؤةتكةن“يالغذز ظوغلذثنع”ظعصادعلةيدعغان 
ئلعص مةآ    ةرنع ظ ماظعلنعث ظانعسع هاج ةن ظعس ماظعل بعل ع ظعس راهعم ظوغل ان ظعب ة بارغ ذثا . كعض ش

أزدذر  ل س ةن باتع ذرمعالنغان ؤة ظأزضةرتعلض أزلعرع ب ان س ذالرنعث ظئيتق ذث دةص . ظ ذز ظوغل ع، يالغ حىنك
دذ        ذنداق دئيعلع عال ش ان ظادةمض ع بولمعغ قا ظوغل دعن باش ةقةت ظذنعث ةرزةنتلعرع     . ص قا ص ئلعص باش ة آ يةن

ذن   ة ظ ان ظادةمض ذبولمعغ ةزعز ؤة ق  عث ت ايعن ظ ع ظعنت دذنجع ظوغل ةدعرلعك   . ةدعرلعك بولع ذ ق ع ش ظعبراهعمن
  . ربانلعق قعلعشقا بذيرذشع ظذنعث ظىحىن ظةث حوث سعناقتذرذيالغذز ظوغلع ظعسماظعلنع ق

 دا ذ ظعبراهعمنعث ظعش ـ آىشلعرعضة يارعغذدةك بولغان حاغ ةنع ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم    ظ  ي
ذيان             ةن ظ ع بعل ى ظاتعس رعص آئلةلعض ة بئ ذيانغا بعلل دع دةكـ ب وث بول ىص ح دا ظأس راهعم .  هال ظعب
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 ظذ يةردعكع ظوغلعنع ؤة ظوغلعنعث ظانعسع هاجةرنع         ، شةهعرعضة بئرعص  )1(ظةلةيهعسساالم هةر ؤاقعت صاران   
لعرعنع آ  ذالرنعث ظعش ذراتتع ؤة ظ وقالص ت ذراتتعزعتعأي دذلغا  . ص ت ة دذل ذ يةرض راهعم ظ حة ظعب ظئيتعلعش

ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، ظعكرعمة،       . رعدعكةنز سىرظةتتة يئتعص با  ص ظعنتايعن تئ  مئنع
قعالردعن        لةم ؤة باش ع ظةس د ظعبن انع، زةي ا خوراس ةير، ظات ع جذب ةظعد ظعبن ش ـ س ث ظع ذ ظعبراهعمنع ظ

 ظذ ظأسىص يئتعلعص ظاتعسع ظعبراهعمنعث : دئضةن ظايةتنعث مةنعسعآىشلعرعضة يارعغذدةك بولغان حاغدا
  . دعنعنع ظأزع قعاللعغذدةك حوث بولغاندا دئضةنلعكتذر، دةص رعؤايةت قعلظعش ـ آىشلعر
مةن سئنع ! ظع ظوغلذم«: آىشلعرعضة يارعغذدةك بولغان حاغدا، ظعبراهعم-ظذ ظعبراهعمنعث ظعش

نعص (بوغذزالص قذربانلعق قعلعشقا  ةمر قعلع تعمةن ) ظ ذر ؤة (حىشةص ةيغةمبةرلةرنعث حىشع هةقعقةتت ص
 دئدع» سئنعث قانداق صعكرعث بار؟! ، ظويالص باققعنا)رع اهللا نعث ظةمرع بويعحة بولعدذظذالرنعث ظعشلع

ة ظ ذ هةقت ع ظذب د ظعبن ةيرذبةي ةيغةمبةرلةرنعث حىشل: م ذر، دئضةن ؤة ص دعن ظعبارةتت ةتنع عرع ؤةهعي ذ ظاي ب
نعص (مةن سئنع بوغذزالص قذربانلعق قعلعشقا ! ظع ظوغلذم : ظوقذغان تع ) ظةمر قعلع ويالص ، مةنحىشةص ظ
ا ار؟ ! باققعن عكرعث ب داق ص ئنعث قان دع» س ةقةت  دئ راهعم ص ىن ؤة    ظعب ذن ظىح والي بولس ث ق ظوغلعنع

ةتحانلعق       ان ظعتاظ عغا بولغ ا ؤة ظاتعس دعنال اهللا تاظاالغ ذنعث آعحعكع ع ؤة ظ ةؤرحانلعقعنع، آىحعن س
نئمعضة ! ظع ظاتا«: ظذ ظئيتتع. قتذردعذتة ظعظعرادعسعنع سعناش ظىحىن هةقعقعي ظةهؤالنع ظوغلعغا بعؤاس

 ، يةنع اهللا تاظاال ساثا مئنع قذربانلعق قعلعشقا بذيرذغان بولسابذيرذلغان بولساث، شذنع ظعجرا قعلغعن
  . بذ ظعشنع ظورذندعغعن

 ا ذدا خالعس ذنعثغا(خ ةن ) ظ ذحع تاصعس ةؤر قعلغ ع س ذنعث   مئن ةن ؤة ظ ةؤر قعلعم ةن س ةنع م  ي
ىك اهللا   ب ؤة بىي ة غالع ةن   بةدعلعض د قعلعم اؤاب ظىمع دا س ث هذزذرع االم  .  تاظاالنع ماظعل ظةلةيهعسس ظعس

دذ    . ؤةدعسعنع ظةمةلضة ظاشذردع    ة مذنداق دةي ا  !) ظع مذهةممةد (: شذثا اهللا تاظاال بذ هةقت ةنع (آعتابت ي
نع بايان قعلغعن، ظذهةقعقةتةن ؤةدعسعدة راستحعل، هةم رةسذل، هةم        ) نعث قعسعسع (ظعسماظعل  ) قذرظاندا

ةيغةمبةر  دع ص ارعنعث    . ظع ذيرذيتتع، صةرؤةردعض كة ب ات بئرعش قا، زاآ از ظوقذش عدعكعلةرنع نام ذ ظاظعلعس ظ
  . ))2دةرضاهعدا ظذنعث رازعلعقعغا ظئرعشكةن ظعدع

 بويسذندع) اهللا نعث ظةمرعضة(ظعككعسعياد ظئتعص آةلعمة شاهادةتنع  ظذ ظعككعسع اهللا تاظاالنع 
ذ راهعمظ. دعظوق ع ق عب ماظعل   ظوغلعن ىن، ظعس ش ظىح اذربانلعق قعلع ىن     بولس ذش ظىح ةييار بول ة ت  ظألىمض

   .شاهادةت ظوقذدع
 ذزدع ) يةنع ظوغلعنع بوغذزالش ظىحىن (ظعبراهعم ظذنع ةتادة،     يئنع ياتق  مذجاهعد، ظعكرعمة، ق

ةتنعث مةنعسع   : سذددع، ظعبنع ظعسهاق ؤة باشقعالر     ةنع ظعبراهعم اهللا تا    هةققعدة بذ ظاي ظاالنعث   ظعككعسع ي
ا ؤة ظاتعس   ماظعل اهللا تاظاالغ قا، ظعس ةمرعنع ظورذنداش دع   عظ اش ظةض ذندع ؤة ب قا بويس ةت قعلعش غا ظعتاظ

  . دئضةنلعكتذر، دةيدذ
 ظعبراهعم ظذنع يئنع ياتقذزدع   دا      :  دئضةن ظايةتنعث مةنعسع ةنع ظعبراهعم ظوغلعنع، بوغذزلعغان ي

ذزالش ظأزعض     ذنع بوغ لعك ؤة ظ ع آأرمةس ذنعث يىزعن ىن   ظ ذن ظىح ان بولس عص   (ة ظاس ا تارتعش ةنع ظوغلعغ ي
ىن لعق ظىح دعيالماي قالماس ةمرعنع ظورذن ث ظ ئلعص اهللا تاظاالنع قا )ق عدعن بوغذزالش ةدعنع تةرعص ذنع ض ، ظ

ةير،         . تعرعشعص دىم ياتقذزدع، دئضةنلعكتذر    ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب

                                                 
  .  صاران ظعبران تعلعدا مةآكة ياآع مةآكعنعث تاغلعرعنع آأرسعتعدذ)1(
  .  ـ ظايةتلةر55 ــــ 54ةريةم سىرة م) 2(
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ةتادة قات اك ؤة ق ةتزةهه ذ ظاي ص دىم  نعارلعقالر ب ة قعلع ع يةرض ع يىزعن االم ظوغلعن راهعم ظةلةيهعسس  ظعب
  . ياتقذزدع دةص تةصسعر قعلغان

ام  دذ        ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن :  ظةهم
ادا ق    اظالعيةتلعرعنع ظ ةج ص االم ه راهعم ظةلةيهعسس دعن ظعب قا بذيرذلغان يعنعلعش ةرؤعنع    آئ ةن م افا بعل  س

كةن      ةن بةسلةش راهعم بعل عص ظعب ذنعثغا ظذحرعش ةيتان ظ دا ش ةظعي قعلعؤاتقان االم  . س راهعم ظةلةيهعسس ظعب
ةن  أتىص آةتك دعغا ظ ذنعث ظال ةمرة ـ        . ظ ادعكع ج ئلعص معن ع ظ االم ظعبراهعمن دعن جعبرعظعل ظةلةيهعسس ظان

ة تال تاشنع       ظذ يةردة شةيتان ظعبراهع.ظةقةبعضة ظئلعص بارغان   مغا آأرىنضةن، شذنعث بعلةن ظعبراهعم يةتت
دة    ان، نةتعجع ارعتعص ظاتق ةيتانغا ق ةيتان ش ذنعثغا    ش ةيتان ظ دعن ش ان، ظان تعص قالغ ةردعن آئ ذ ي ظ

تا” ان       “جةمرةتذلؤذس اش ظاتق ال ت ة ت ة يةتت ذنعثغا يةن راهعم ظ ةن، ظعب ة آأرىنض دا يةن ث يئنع دعن .  نع ظان
االم ظع راهعم ظةلةيهعسس ذزغان  ظعب ىن دىم ياتق ذزالش ظىح ماظعلنع بوغ االمنعث  . س ماظعل ظةلةيهعسس ظعس

ا  ”: ظذ . ظىستعدة بعر ظاق آأينةك بار ظعدع    يعمعم نعثدعن باشقا مئنع آئصةنلعضعدةك آع     مئنعث بذ ! ظع ظات
الدذر ذنع س وق، ظ عنذي ع آئصةنلعض ةن مئن ذنعث بعل ةن“ؤةتكعن، ظ ةآنع .  دئض راهعم آأين دعن ظعب ظان

الدذر عدعن  ؤاتقذس ا تةرعص دا ظارق راهعمان حاغ ع ظعب ع! (ظ ذردذث ) هئلعق قا ظاش نع ظعش دا  حىش دةص نع
ان  اق  . قعلعنغ ر ظ ىزلىك بع ق، مىثض ايعتع حعرايلع اراص ناه ا ق ذص ظارقعغ االم بذرذل راهعم ظةلةيهعسس ظعب

ارالرنع     : ظعبنع ظابباس سأزعنع داؤام قعلعص . قوحقارنع آأرضةن   قذربانلعق  بعزمذ شذثا ظاشذ تىردعكع قوحق
اظالعيةتلعرع توغرعسعدعكع بايانعدا بذ هةدعسنع تولذق            . معز، دئضةن   عنعقعلعش ظىحىن ظعزد    هعشام هةج ص

  . بايان قعلغان
حىشنع ظعشقا ظاشذردذث) هئلعقع! (ظع ظعبراهعم: بعز ظذنعثغاثنع بوغذزالش ظىحىن  يةنع ظوغلذ

ةن    ةت هةقعقةت ىثدعكع مةقس ع حىش ةن هئلعق ذث بعل دع  ياتقذزذش عل بول دذق  هاس دا قعل ذ دةص نع  ب
دة سذددع ؤة باشقعالر ةتنعث مةنعسع هةققع ا سىر: ظاي عحاقنع ظوغلعنعث بوينعغ راهعم ص راق آعظعب ضةن، بع

ةلكع صعحاق بعلةن ظعسماظعلنعث بوينعنعث ظارعسعنع بعر نئصعز معس                  صعحاق هئح نةرسعنع آةسمعضةن، ب
راهعم ظةلةيهعسس   ذتوس دا ظعب ذ حاغ ع(: االمغاؤالغان، ش ذردذث ) هئلعق قا ظاش نع ظعش دا حىش  دةص نع

  . قعلعنغان، دةيدذ
بعز هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز يةنع بعزضة ظعتاظةت قعلغان 

ةن ظئغ  دعغان ظعشالر بعل ان آأرعلع أتعىرعآعشعلةردعن يام ا مذشذنداق آ ذالرغا ،تعمعزئؤعرحعلعقالرنع مان  ظ
لع ز ظعش ع بئرعمع ش يول انلعق ؤة حعقع دذ  . رعدا ظاس داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ن : ب ع اهللا دع آعمك

ةردعن رعزعق بئرعدذ، آعمكع اهللا       . قورقعدعكةن، اهللا ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ    اهللا ظذنعثغا ظويلعمعغان ي
عضة يئتةلةيدذ، اهللا هةقعقةتةن هةر     غا تةؤةآكذل قعلسا، اهللا ظذنعثغا آذصاية قعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن مةقسعت   

علعدع       ت بةلض ةن ؤاقع دار، مذظةيي ةن معق ىن مذظةيي ة ظىح ر نةرس ىم    ))1بع ر تىرآ دعن بع دة ظالعملعرع  ظةقع
رةر ظعشنعث   ذ قعسسعنع بع ةن ب ةت بعل ذ ظاي ا ظايلرئآعشعلةر ب ة ظعلعضعرع شتعن عنعظاللعقق دعر بويعح تةق

وغرا    دعغانلعقعنعث ت دعن قالدذرذل ةتتع           ظةمةل ص آأرس ات قعلع ل ـ ظعسص ة دةلع ةتنعث  . ظعكةنلعكعض ذ ظاي ب
اتاليدذ ذنع ظعسص راهعم ظةلةيهعسساالمغا ظوغلعنع بوغذزالشنع . ظاشكارا مةنعسعمذ ب اال ظعب حىنكع، اهللا تاظ

ارنع (بةلضعلعدع، ظاندعن ظذنع ظةمةلدعن قالدذرذص ظذنعثغا    ارقعلعق ظذنع ظوغلعنع      ) قوحق فعدعية بئرعش ظ
ذبوغذزالش ذردع، اهللا تاظاالنعث ظ أآىمنع بةلضعلعشعدعكع مةقسةت شذ تعن قايت آع، دوستع ظعبراهعمنعث  ه

ةؤرح    ةتكةن س تا آأرس ع بوغذزالش ذنع ظو ظوغلعن اؤاب      انلعقعغا ؤة ظ ا س ةل باغلعغانلعقعغ ىن ب داش ظىح رذن
                                                 

  .  ظايةتلةر3 ـ 2سىرة تاالق ) 1(
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ع ظةث سأيىملىك    يةنبذ هةقعقةتةن روشةن سعناقتذر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  . بئرعش ظىحىندذر 
ظعبراهعم اهللا تاظاالنعث ظةمرعضة      . ظادعمع بولغان ظوغلعنع بوغذزالشقا بذيرذش روشةن ؤة ظوحذق سعناقتذر         

شذثا  . بويسذنغان، ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغان هالدا اهللا تاظاالنعث ظةمرعنع ظورذنداشقا تئزدعن تذتذش قعلدع        
  . ))1عشع ظعدعظعبراهعم ؤاصادار آ: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 بعز ظذنعث ظورنعغا حوث بعر قذربانلعقنع بةردذق      ة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما  بذ هةقت
  .  يعل ظوتلعغان بعر قوحقارنع بةردع40اهللا تاظاال ظذنعثغا جةننةتتة : مذنداق دةيدذ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةفعيةنعث مذن زع س ةيبةنعث قع ةد، ش ام ظةهم ذلةيعم  :ظعم ةنع س  ب
دع    ةؤةر قعل داق خ ا مذن ال ماث ر ظاي عدعن بع ة   : قةبعلعس ع تةله مان ظعبن االم ظوس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ان  ذنع حاقعرتق ةؤةتعص ظ ادةم ظ ذغا ظ ةيغةمبةر   . رةزعيةلالهذ ظةنه ال ظوسماندعن ص ذ ظاي ة ظ ر رعؤايةتت ة بع يةن
شةك ـ    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا: مانظوس. ظةلةيهعسساالم سئنع نئمعشقا حاقعرعصتذ؟ دةص سورعغان

ظذ ظعككع   . شىبهعسعزآع، مةن آةبعضة آعرضةن حاغدا هئلعقع قوحقارنعث ظعككع مىثضىزعنع آأرضةن ظعدعم      
تعمةن    ذص قاص نع ظذنت قا بذيرذش عص قويذش ىزنع يئص از    . مىثض دة نام ويغعن، آةبع عص ق ىزلةرنع يئص ذ مىثض ظ

ة قعلع     ة دةخل دعغان آعشعلةرض رةر نةرس  ظوقذي ةس   عنعثدعغان بع وغرا ظةم ع ت اؤاب   »  بولذش دع، دةص ج دئ
دا داؤاملعق قئلعؤةردع،          ثهئلعقع قوحقارنع   : سذفيان . بةرضةن  ظعككع تال مىثضىزع آةبعدة ظئسعقلعق هال

وت   ة ظ يعن آةبعض أ  آئ ة آ ىزمذ بعلل ع مىثض ذ ظعكك تعص ظ ةنآئ ةتتع، دئض راهعم  . يىص آ ذالر ظعب ا ب مان
ذ  االمنعث ق االم     ظةلةيهعسس ماظعل ظةلةيهعسس ةلكع ظعس تعن ب هاق بولماس ث ظعس ان ظوغلعنع ربانلعق قعلغ

شةك ـ شىبهعسعزآع، قذرةيش قةبعلعسع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا فعدعية      . ظعكةنلعكعضة ظوحذق دةلعلدذر
ةؤالتتعن ظةؤالتقعحة تاآع اهللا تا          ةر ظ ظاال  قعلعص بئرعلضةن هئلعقع قوحقارنعث ظعككع مىثضىزعنع آئيعنكعل

االمنع ص   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ةدةر ص ة ق ص ظةؤةتكةنض راسةيغةمبةر قعلع اقالص   قع مع ص س لع
  . آةلضةن ظعدع

صاآعتالر بعلةن ـ قذربانلعقنعث ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم ظعكةنلعكعنع آةسكعن دةلعل 
  ظعسصاتلعغان ظةسةرلةر توغرعسعدا

ةتا ؤة بعر قانحة آعشعلةر        سةظعد ظعبنع جذبةير، ظامعر شةظبع، يىسىف ظ   عبنع مةهران، مذجاهعد، ظ
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب اقحع : ظعبن ذربانلعق قعلعنم ق

االمدذر ماظعل ظةلةيهعسس ع ظعس ةنلع . بولغعن داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةرعر، ظعبن ع ج ةت كعظعبن نع رعؤاي
  . عدا فعدعية بئرعلضةن آعشع ظعسماظعل ظةلةيهعسساالمدذرقذربانلعقنعث ظورن: قعلعدذ

: ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذما       .  يالغان سأزلةيدذ    ، دةص جأيلىص   ظذ آعشع ظعسهاقتذر   : يةهذدعيالر
دذ    ماظعلدذر، دةي ع ظعس اقحع بولغعن ذربانلعق قعلعنم دنعث . ق ه، مذجاهع ع ظةبذنةجع ماظعل  : ظعبن ذ ظعس ظ

انظةلةيهعسساالمدذر، دئض ةت قعلغ ةن . ةنلعكعنع رعؤاي ذ شذنداق دئض ع مةهرانم ةظب. يىسىف ظبعن ذ : مذعش ظ
تعنال     ىزعنع راس ع مىثض ث ظعكك ع قوحقارنع دة هئلعق ةظبعنعث ظعحع ةن آ االمدذر، م ماظعل ظةلةيهعسس ظعس

ةن أردىم، دئض ة . آ هاق، هةس ع ظعس ةد ظعبن ع ظذ مذهةمم ةمرع ظعبن ث، ظ ع دعنارنع دن ظعبن  ،بةي
رعنعث ماظعل   : هةسةنبةس ذيرذلغعنع ظعس قا ب ذربانلعق قعلعش دعن ق ع ظوغلع ث ظعكك ظعبراهعمنع

  .  رعؤايةت قعلغاننعظةلةيهعسساالمدذر، دئضةنلعكع
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اهللا تاظاال  :  مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةزعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ،نع ظعسهاق ظعب
ذيرذلغان ( بذيرذغان،  هةقعقةتةن ظعبراهعمنع ظعككع ظوغلعدعن بعرعنع بوغذزالشقا   ذنعث بوغذزلعنعشقا ب ظ

اهللا تاظاال  . بعز ظذنع هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث آعتابعنعث مةزمذنعدعن بعلعؤاالاليمعز         . ظعسماظعلدذر ) ظوغلع
عنع    دعكع قعسسعس ذيرذغانلعق هةققع قا ب ذربانلعق قعلعش ع ق دعن بعرعن ع ظوغلع ث ظعكك ظعبراهعمنع

د    داق دئ يعن مذن ةتكةندعن آئ دعغان : عتىض عالردعن بولع دعغان ؤة ياخش ةيغةمبةر بولع ز ص ذنعثغا بع ظ
ةردذق ةؤةر ب ةن خذش خ داق دئضةنظعسهاق بعل ة مذن اال يةن الع :  اهللا تاظ ذنعث ظاي ةنع سارة(ظ ر ) ي بع

ذرذص   تة ت اللعنعص    (تةرةص دعن خذش االك بولعدعغانلعقع ةؤمعنعث ه ذت ق ذنعثغا   ) ل ز ظ دع، بع ةنع (آىل ي
اتلعق  (بعلةن ؤة ظعسهاقتعن آئيعن آئلعدعغان يةظقذب        )ظاتلعق بالعسع بولعدعغانلعقع  (ظعسهاق  ) سارةضة ظ

دعغانلعقع ةردذق ) نةؤرعسع بولع ةؤةر ب ةن خذش خ ع ؤة  . ))1بعل ة ظعبراهعمنعث ظوغلعن ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
عبراهعمغا ظعسهاق    ظ. يرذمعدع نع ظعسهاقنع قذربانلعق قعلشقا بذ    ظعبراهعم. ظوغلعنعث ظوغلعنع تعلغا ظالدع   

ةقةت       ذيرذلغعنع ص قا ب ذربانلعق قعلعش دع، ق ةن ظع ع آةلمعض ت تئخ ان ؤاقع ذق ؤةدة قعلعنغ توغرذل
مةن مذهةممةد ظعبنع آةظب قورةزعنعث ظذ سأزنع آأص قئتعم دئضةنلعكعنع                : ظعبنع ظعسهاق . ظعسماظعلدذر

  . ظاثلعدعم، دئضةن
هاق  ع ظعس ذرةزعنعث    ،ظعبن ةظب ق ع آ ةد ظعبن ذص    ذنع ب مذهةمم ة بول امدا خةلعص ا ش ةينع ؤاقعتت ظ

شذ حاغدا   . ؤاتقان ظأمةر ظعبنع ظابدذلظةزعز رةزعيةلالهذ ظةنهذغا سأزلةص بةرضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ذتذر
شةك ـ شىبهعسعزآع، بذ     : ظأمةر ظذنعثغا  . مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةزع ظأمةر بعلةن شامدا بعللة ظعدع      

ة مةن آأص ظئتع     ا ظالمعغان ظعشكةن، هةقعقةتةن مةنمذ ظذنع سةن ظئيتقاندةك ظوياليمةن       بظعش ظةلؤةتت  ،ارغ
ظذ  .  ظذنع حاقعرتعص آةلدع ،ظاندعن ظأمةر ظأزع بعلةن شامدا تذرعدعغان بعر ظادةمضة ظادةم ظةؤةتعص         . دئضةن

ةر ظأم .  ؤة ياخشع مذسذلمان بولغان آعشع ظعدع       بولذص آئيعن ظعسالمنع قوبذل قعلغان        ظةسلعدة يةهذدعي   
ارايتتع         ادةمنع يةهذدعيالرنعث ظألعمالعرعدعن دةص ق ةزعز رةزعيةلالهذ ظةنهذ       . ظذ ظ شذثا ظأمةر ظعبنع ظابدذلظ

دذ     . ظذ ظادةمدعن ظذ ظةهؤال توغرعسعدا سورعدع    مةن شذ حاغدا ظأمةر     : مذهةممةد ظعبنع آةظب مذنداق دةي
دعن     ذ ظادةم ةر ظ دعم، ظأم دا ظع ةزعزنعث يئنع ع ظابدذلظ ع   ظعبراه: ظعبن ث قايسعس ع ظوغلعنع ث ظعكك عمنع

ة ظعسماظعلدذر، ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع         : ظذ . قذربانلعق قعلعشقا بذيرذلغان؟ دةص سورعدع      اهللا ! ظةلؤةتت
لئكعن، ظذالر ظعسماظعل ظةرةب جاماظةسعنعث     . بعلةن قةسةمكع، يةهذدعيالر بذنع راستعنال بعلعدذنعث نامع   

ث انلعقع، اهللا تاظاالنع ع بولغ ذربانلعق  بوؤعس ذنع ق اال ظ ذيرذغانلعقع، اهللا تاظ قا ب ذربانلعق قعلعش ذنع ق  ظ
انلعقع     ان قعلغ ذقحعلعقعنع باي ذنعث ظارت اال ظ انلعقتعن، اهللا تاظ ةؤر قعلغ ذ س دا ظ ذيرذغان حاغ قا ب قعلعش

ىنال هةسةت قعلعشعدذ  انلعقع    . ظىح دذ، ظعسهاق ظأزلعرعنعث بوؤعسع بولغ ار قعلع تةن ظعنك ذنع قةس ذالر ظ ظ
عدذ   ظىح ار سئلعش هاقدذر دةص ج ذربانلعق ظعس ذالر ق عنعث   . ىنال ظ عدعن قايسعس ذربانلعق ظعككعس ق

اك، ياخشع      ) ظذالرنعث. (ظعكةنلعكعنع اهللا تاظاال ظوبدان بعلعدذ     ةتحان ظعدع،     هةر بعرع ص  اهللا تاظاالغا ظعتاظ
  . دةص جاؤاب بةردع

ةلنعث    ع هةنب ةد ظعبن ام ظةهم ذ (ظعم ةت قعلس ذنعثغا رةهم دذ  )!ناهللا ظ داق دةي دذلاله مذن ع ظاب :  ظوغل
ورعدعم     هاقمذ؟ دةص س اآع ظعس ماظعلمذ ي ذيرذلغعنع ظعس قا ب ذربانلعق قعلعش دعن ق ةن ظاتام ام. م : ظات

ةردع   اؤاب ب ماظعل، دةص ج ةم . ظعس ع ظةبذهات دعن  : ظعبن ةن ظاتام دذلالهنعث م ماظعل  : ظاب ذربانلعقنعث ظعس ق
ةن    دذر، دئض ةنلعكع توغرع االم ظعك ان لعظةلةيهعسس ةت قعلغ ذهىرةيرة،   . كعنع رعؤاي ةر، ظةب ع ظأم ةلع، ظعبن ظ

ةير، هةسةن، مذجاهعد، شةظبع، مذهةممةد ظعبنع               ظةبذتذفةيل، سةظعد ظعبنع مذسةييعب، سةظعد ظعبنع جذب
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ذمالرنعث        ذ ظةنه العه رةزعيةلاله ةلع ؤة ظةبذس ع ظ ةد ظعبن ةر، مذهةمم ذرةزع، ظةبذجةظف ةظب ق ذربانلعق :آ  ق
  . عنع ظعسماظعلدذر، دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغانقعلعنعشقا بذيرذلغ

دا  ةؤع تةصسعر آعتابع ام بةغ ذيرذلغان آعشعنعث ظعسماظعل ظعكةنلعكعضة  : ظعم ذربانلعق قعلعشقا ب ق
ع    ع ظعبن د، رةبعيظ رع، مذجاهع ةن بةس ذددع، هةس ةييعب، س ع مذس ةظعد ظعبن ةر، س ع ظأم دذلاله ظعبن ظاب

ذرةزع ؤ     ةظب ق ع آ ةد ظعبن ةس، مذهةمم ان      ظةن ةنلعكعنع باي تا ظعك ردةك قاراش ذ بع ةلبع قاتارلعقالرنعثم ة آ
رلعككة  عبةغةؤع يذقعرعدعكع ب   ظعمام  . ظعبنع ظابباسنعثمذ شذ قاراشتا ظعكةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان      . قعلعدذ

  . آةلضةن قاراشنع ظةبذظةمر ظعبنع ظةالدعنمذ رعؤايةت قعلغان
ةنلعكعن داق دئض ذنابةهعينعث مذن ةرعر، س ع ج دذظعبن ةت قعلع ع : ع رعؤاي ة ظعبن ز مذظاؤعي بع

ةر    دذق، ظادةمل دا ظع ذفياننعث يئنع تع     : ظةبذس هاقمذ؟ دئيعش اآع ظعس ماظعلمذ ي ذربانلعق ظعس ة . ق : مذظاؤعي
دا      االمنعث يئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص ذثالر، بع ة يولذقت ةؤةردار آعشعض دعن خ ةن ظذنعث علةر هةقعقةت س

ةيغةمبةر ظةلةيهع    ادةم ص ر ظ دذق، بع ئلعص  ظع عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبعرع  : سس ث ص ع اهللا نع ع  ! ظ ع ظعكك ظ
ع  ذربانلعقنعث ظوغل عن     ! ق ذ بةرض عدعن ماثعم ةن نةرس ص بةرض ةت قعلع اثا غةنعم دعناهللا س ةيغةمبةر .  دئؤع ص

ظعككع  ! ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع   : شذ حاغدا آعشعلةر مذظاؤعيةدعن     . ظةلةيهعسساالم آىلىص آةتتع، دئدع   
ذربانلعق دئ ورعدع ق ة؟ دةص س ةن نئم ةر . ض اؤاب ب داق دةص ج ة مذن زةم  : دعمذظاؤعي ةللعب زةم ذ ت ظابدذلم

ذدذق ذدذقنع قئزعشنع ظاسانالشتذرذص  ق ذنعثغا ق اال ظ ةر اهللا تاظ ذيرذلغان حاغدا، ظةض عنع يئثعالص آوالشقا ب
ةزعر قعلغان    سع ظىحىن ظوغذللعرعدعن بعرعنع قذربانلعق قعلعشقا اهللا تاظاال ظ     عبةرسة، بذنعث شىآران   ىحىن ن

دع ةك  . ظع النغان ح ىن تاش ع ظىح دعغان بالعس ذربانلعق قعلعنع ىتكةندة ق ش ص ةن ظع ذنعث بعل ش
دع  ص قال دذلالهقا حعقع ع ظاب ةيغةمبعرعمعزنعث ظاتعس ذغقانلعرع . ص ةرةص ت ا ت دذلالهنعث ظان ظاب

ذربانلعق قعلعشتعن توسذص   ذنع ق ةللعبنع ظ ىز ت  : ظابدذلمذت ا ي ذثنعث ظورنعغ ذ ظوغل عن،  ب ة بةرض ة فعدعي أض
دع دع    . دئ ذربانلعق قعل رعص ق ة بئ عنع فعدعي ىز تأض ا ي ذنعث ظورنعغ ةللعب ظ ع  . ظابدذلمذت ذ بعرعنح ب

  . ظعككعنحعسع بولسا ظعسماظعلدذر. قذربانلعقتذر
ظذنعثغا بعز صةيغةمبةر بولعدعغان ؤة ياخشعالردعن بولعدعغان ظعسهاق بعلةن خذش خةؤةر بةردذق 

ا ماظعلدعن ظعب يعن ظعس دعن آئ ان قعلعنغان ةؤعرع باي ذش خ ذربانلعقنعث خ ذنعث ،رةت ق ال ظ ذنعثغا ظذالص  ظ
ان قعلعندع       ة سىرة هذد بعلةن سىرة هعجعردا تةصسعلعي         . قئرعندعشع ظعسهاقنعث خذش خةؤعرع باي بذ هةقت

  . سأزلةندع
 عث نةسلعدعن بةرعكةتلعرعنع ظاتا قعلدذق، ظذالرن) دعننعث ؤة دذنيانعث(ظعبراهعمغا ؤة ظعسهاققا

 بذ  ظأزعضة ظاشكارا زذلذم قعلغذحعالرمذ حعقعدذ ) ضذناه ؤة آذفرع بعلةن (ياخشع ظعش قعلغذحعالرمذ، 
ةنع اهللا ظئيتتع  (ظئيتعلدع  : هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن        ) آئمعدة (ساثا، سةن بعلةن    ! ظع نذه  «): ي

تعن نازع  ز تةرةص ةؤالدعغا بع عم ظ ر قعس ث بع ة بولغانالرنع ةن بعلل ةر بعل انلعق ؤة بةرعكةتل ان ظام ل بولغ
بةهرعمةن قعلعمعز، ظاندعن     ) هاياتعي دذنيادعن  (حىشكعن، ظذالرنعث يةنة بعر قعسعم ظةؤالدعنع       ) آئمعدعن(

  . ))1»ظذالر بعزنعث قاتتعق ظازابعمعزغا دذحار بولعدذ
 * * * * * * *  
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ا  ةن هارذنغ ا بعل ةن مذس ز هةقعقةت ةن(بع ةيغةمبةرلعك بعل دذق) ص ذالرنع ؤة . 114ظئهسان قعل ظ

) يةنع صعرظةؤننعث ظذالرنع قذل قعلعشعدعن(حوث غةمدعن ) يةنع بةنع ظعسراظعلنع(ظذالرنعث قةؤمعنع 
ظذالرغا روشةن . 116بة قعلدععبعز ظذالرغا ياردةم بةردذق، شذنعث ظىحىن ظذالر غةل. 115خاالس تاصقذزدذق

ةؤراتنع (بعر آعتابنع  ةردذق ) يةنع ت ا باشلعدذق  .117ب وغرا يولغ ذالرنع ت دة . 118ظ ةر ظعحع آئيعنكعل
زدعن (مذساغا ؤة هارذنغا . 119ظذالرغا ياخشع نام قالدذردذق  ةن  .120ساالم بولسذن ) بع بعز هةقعقةت

اتاليمعز  ذنداق مذآاص ذحعالرنع مذش ش قعلغ ع ظع أمعن . 121ياخش ث م ةن بعزنع ذالر هةقعقةت ظ
  . 122بةندعلعرعمعزدعندذر

  مذسا ؤة هارذننعث بايانع توغرعسعدا 
ةيغةمبةرلعك ؤة ظذ ظعككعسعنع ظذالرغا                ا قعلغان ص اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة مذسا بعلةن هارذنغا ظات

ان قعلعدذ   ظعمان ظئيتقانالر بعلةن بعللة صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعنعث زذلمعدعن قذتق       . ذزغانلعق نئمعتعنع باي
ع      ةرنع بئرةتت ازاالرنع، ظةزعيةتل ازابلعق ج ذالرغا ظ ةؤمع ظ ذنعث ق عرظةؤن ؤة ظ ذللعرعنع  . ص ذالرنعث ظوغ ظ

االتتع ـ دة     ئلعص ق اللعرعنع خعزمةتكار قعلعص ظعشلعتعشكة ظ ألتىرىص، ظاي  ظذالرنع ظةث صةس ظعشالرغا ،ظ
ةردع        مذشذنداق بعر قعيعن شاراظعتت      . ساالتتع اردةم ب ظذالرنعث  . ا اهللا تاظاال دىشمةنلعرعضة قارشع ظذالرغا ي

ةر ـ      . دعن خاتعرجةم قعلدععنع دىشمةنلعرنعث قورقذنحعآأثىللعر ذالرنعث ي ذالر دىشمةنلعرعنع يةثدع، ظ ظ
ال                  لعغان م ع توص أمىر بوي ا، ظ دع  ـ زئمعنلعرعغ ة بول ا ظعض ا   . دذنيالعرعغ اال مذس دعن اهللا تاظ ظان

اال دع    ظةلةيهعسس ل قعل ابنع نازع ا آعت ان آاتت ذق بولغ ةن، ظوحذق ؤة نذرل ارةت روش ةؤراتتعن ظعب ذ . مغا ت ب
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ةردذق   : هةقت ذرنع ب ذرقاننع، ن ا ف ةن هارذنغ ا بعل ةن مذس ز هةقعقةت  ))1بع

 ظذالرنع. بةردذق) يةنع تةؤراتنع(ظذالرغا روشةن بعر آعتابنعرعدة سأزلعرعدة ؤة ظةمةللع  توغرا يولغا
لعدذق دذردذق . باش ام قال ذالرغا ياخشع ن دة ظ ةر ظعحع ىزةل  آئيعنكعل ذالرغا ض يعن ظ ذالردعن آئ ةنع ظ  ي

زدعن (مذساغا ؤة هارذنغا  ظةسعلعمعلةرنع حعرايلعق مةدهعيعلةرنع قالدذردذق    بعز  !ساالم بولسذن ) بع
اتاليمعز ذنداق مذآاص ذحعالرنع مذش ش قعلغ ع ظع ةن ياخش أمعن . هةقعقةت ث م ةن بعزنع ذالر هةقعقةت ظ

  . بةندعلعرعمعزدعندذر
 * * * * * * *  

 ¨β Î) uρ }¨$ u‹ø9 Î) zÏϑ s9 šÏ= y™ ö ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµ ÏΒ öθs) Ï9 Ÿω r& tβθà) −G s? ∩⊇⊄⊆∪ tβθããô‰ s? r& Wξ ÷èt/ 

šχρâ‘ x‹s? uρ z|¡ôm r& tÉ)Ï=≈ sƒ ù: $# ∩⊇⊄∈∪ ©! $# ö/ä3 −/u‘ ¡> u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/#u šÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇⊄∉∪ çνθç/ ¤‹s3 sù öΝåκ ®ΞÎ* sù 

                                                 
  .  ـ ظايةت48سىرة ظةنبعيا ) 1(
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tβρã |Øós ßϑ s9 ∩⊇⊄∠∪ ω Î) yŠ$ t7Ïã «! $# šÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∇∪ $ sΨ ø.u s? uρ Ïµ ø‹n= tã ’ Îû tÍ ½z Fψ$# ∩⊇⊄∪ íΝ≈ n= y™ #’ n?tã öΑÎ) 

tÅ™$ tƒ ∩⊇⊂⊃∪ $̄Ρ Î) y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$t7Ïã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊄∪   
ةيغةمبةرلةردعندذر  ةن ص مذ هةقعقةت ع . 123ظعلياس ة ظئيتت ذ قةؤمعض دا ظ أز ؤاقتع ن(«: ظ ) اهللا دع

ضة )ناملعق بذت(تةرك ظئتعص، بةظلع ) اهللا نع(سعلةر ياراتقذحعالرنعث ظةث ظةؤزعلع . 124قورقمامسعلةر؟
علةر؟ ا . 125حوقذنامس ذرذنقع ظات ارعثالردذر ؤة ب علةرنعث صةرؤةردعض ث  ب-اهللا س وؤاثالرنع
ارعدذر  دع . 126»صةرؤةردعض ار قعل ذنع ظعنك ذالر ظ ةك . ظ ذالر -ش عزآع، ظ ا( شىبهعس ازعر ) ظازابق ه

دذ نا . 127قعلعنع دعن مذستةس دعلعرع بذنعث مةن بةن ث ظعخالس ةقةت اهللا نع دة . 128ص ةر ظعحع آئيعنكعل
ذنعثغا  قا(ظ ةنع ظعلياس دذردذق) ي ام قال قا . 129ياخشع ن زدع(ظعلياس ز . 130!ساالم بولسذن) نبع بع

اتاليمعز  ذنداق مذآاص ذحعالرنع مذش ش قعلغ ع ظع ةن ياخش أمعن . 131هةقعقةت ث م ذ بعزنع ةن ظ هةقعقةت
  . 132بةندعلعرعمعزدعندذر

  ظعلياس ظةلةيهعسساالمنعث بايانع توغرعسعدا
هاق   ع ظعس ةد ظعبن ةتادة ؤة مذهةمم ةتتعكع: ق ذ ظاي اس ”: ب د“ظعلي عمدعن ظع ةن ظعس رعس  دئض

دذ، أزدة تذتذلع دذظةلةيهعسساالم آ دذلال.  دةي ةم، ظاب ع ظةبذهات ذنعث ظعبن ع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه : ه ظعبن
ان      ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي عتعدذ، دئض االمنع آأرس درعس ظةلةيهعسس أز ظع ةن س اس دئض ذ  . ظعلي ذ ب زةههاآم

  . هةقتة شذنداق دئضةن
ع مذنةببع ب ظعبن عننعث ظوغل: هؤةه اس ياس دظعلي دذر، فعنهع نعث ظوغلع عن فعنهاس اس ذر، ياس

اهللا تاظاال ظعلياسنع   . ظةيزارنعث ظوغلعدذر، ظةيزار هارذننعث ظوغلعدذر، هارذن ظعمراننعث ظوغلعدذر، دئضةن       
ا ظذالر    . هعزقعل ظةلةيهعسساالمدعن آئيعن بةنع ظعسراظعلغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن     ةظل ”شذ ؤاقعتت  “ب

ر ب   دعغان بع ذناتتعدةص ظاتعلع االدعن      . ذتقا حوق ص، اهللا تاظ كة دةؤةت قعلع اال تةرةص ذالرنع اهللا تاظ اس ظ ظعلي
ان بولذص، آئيعن ظذ            . باشقا نةرسعضة ظعبادةت قعلعشتعن توسقان     ظعلياسقا ظذالرنعث صادعشاهع ظعمان ظئيتق

ان   دعن يئنعؤالغ دعظعمان ذمراهلعقعدا . ظع ذالر ض ادة  ظ ذ ظ ذالردعن بعرم ؤةردع، ظ ان   داؤام قعلع قا ظعم م ظعلياس
دذظا قعلدع . ظئيتمعدع  ذالرغا بةت ا ظعلتعجا قعلعص ظ ةن ظعلياس اهللا تاظاالغ اال عدةنةتعج. شذنعث بعل  اهللا تاظ

 ظأزلعرعدعن آأتىرىلىص آئتعشع    ثظاندعن ظذالر بذ باالنع    . ظذالرغا ظىح يعلغعحة يامغذر ياغدذرذص بةرمعدع      
 ظذالرنعث ظذنعثغا   ، ظةضةر ظذالرغا يامغذر ياغدذرذلسا   ؤةندع  ظىحىن ظعلياستعن رةببعضة دذظا قعلعشنع ظأتى     

دعغانلعقع ان ظئيتع ذالرغا يامغذر تعلعدع .  ؤةدة قعلعشتعغاظعم ا قعلعص ظ ا دذظ شذنعث . ظعلياس اهللا تاظاالغ
دا تئخعمذ هةددعدعن ظاشتع        . بعلةن ظذالرغا مول يامغذر ياغدع       ئكعن، ظذالر آذفرع شذنعث بعلةن ظعلياس    . ل

ا قعلدع      اهللا ت  ظعلياسنعث قولعدا يةسةظع    . اظاالدعن ظأزعنع ظأز دةرضاهع تةرةصكة ظئلعص آئتعشنع تعلةص دذظ
ظعلياس اهللا تاظاال تةرعصعدعن مذظةييةن بعر     . ظعبنع ظذختذص ظةلةيهعسساالم تةربعيعلعنعص حوث بولغان ظعدع 

ة آئلعشعدعن قةتظع  ا نئم ذنعث يئنعغ ا بئرعشقا، ظ ذ يجايغ ةزةر آةلضةن ظ ظذنعثدعن معنعشكة، ، ضةنةرسعن
ة قورقماسلعق دعقاقعلح ات    .  بذيرذل ر ظ ان بع وتتعن بولغ ا ظ ذنعث يئنعغ دا ظ ا بارغان ان حايغ ذ ؤةدة قعلعنغ ظ

الرنعث     ذنعثغا قذش ان ؤة ظ ةن ظورعغ ذر بعل ذنع ن اال ظ ةن، اهللا تاظ ا معنض ذ ظاتق ةن ظ ذنعث بعل ةن، ش آةلض
ةيلعر ةنعص ةن. نع آعيضىزض ذ صةرعشتعلةر بعل ذص  ظ دا ظعنسان صةرعشتعسع بول  ظاسمان ؤة زئمعننعث ظارعلعقع

بعراق  . ه ظةهلع آعتابالردعن مذشذنداق رعؤايةت قعلغان     ع ظذحذص يىرضةن، بذ رعؤايةتنع ؤةهب ظعبنع مذنةبب        
  . ظذنعث توغرا ـ خاتالعقعنع اهللا تاظاال ظوبدان بعلضىحعدذر
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 دا قةؤمعضة ظئيتتع أز ؤاقتع ةنع اهللا تاظاالدعن باشقا نةرسعضة     لةر؟ قورقمامسع )اهللا دعن : (ظ  ي
علةر؟     عدعن قورقمامس علةرنع جازالعش ث س ىك اهللا تاظاالنع العص ؤة بىي ىن غ انلعقعثالر ظىح ادةت قعلغ ظعب

 ةؤزعلع ةث ظ ذحعالرنعث ظ علةر ياراتق االنع (س ةظلع ) اهللا تاظ تعص، ب ةرك ظئ ذت (ت املعق ب ة ) ن ض
علةر؟ دذر حوقذنامس دة ظاب ةت هةققع ذ ظاي دذ   ب داق دةي د مذن ع زةي مع   : اهمان ظعبن ذتنعث ظعس ر ب ةظلع بع ب

ذناتتع       ع حوق ةهةرنعث ظاهالعس ةن ش ة دئض ةظلع بةآك قان ب ة جايالش عقنعث غةربعض ذنعثغا دةمةش ذص، ظ . بول
 ا ذرذنقع ظات ارعثالردذر ؤة ب علةرنعث صةرؤةردعض ارعدذر-اهللا س ث صةرؤةردعض ةن بوؤاثالرنع ادةت ع ي  ظعب

  . ع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالنعث ظأزعال هةقلعقتذرقعلعشقا هئح شئرعك
شىبهعسعزآع، ظذالر-شةك . ظذالر ظذنع ظعنكار قعلدع  قعيامةت آىنع ظازابقا هازعر قعلعنعدذ .

بذنعثدعن   يةنع ظذالردعن اهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دةص بعلعدعغانالرصةقةت اهللا نعث ظعخالسمةن بةندعلعرع
. قالدذردذق  يةنع ضىزةل مةدهعيةياخشع نام) يةنع ظعلياسقا(عنكعلةر ظعحعدة ظذنعثغا آئي. مذستةسنا
. بعز هةقعقةتةن ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز !ساالم بولسذن) بعزدعن(ظعلياسقا 

  . هةقعقةتةن ظذ بعزنعث مأمعن بةندعلعرعمعزدعندذر
 * * * * * * *  

 ¨β Î) uρ $WÛθä9 zÏϑ ©9 tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈ sΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ…ã& s#÷δ r& uρ šÏè uΗ ød r& ∩⊇⊂⊆∪ ωÎ) # Y—θèg x” ’ Îû tÎ É9≈ tóø9 $# ∩⊇⊂∈∪ 

§Ν èO $ tΡ ö ¨Β yŠ tÍ yz Fψ$# ∩⊇⊂∉∪ ö/ä3¯Ρ Î) uρ tβρ” ßϑ tF s9 ΝÎκ ö n= tã tÅsÎ6 óÁ–Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9 $$Î/ uρ 3 Ÿξsùr& šχθè= É) ÷è s? ∩⊇⊂∇∪  
ةؤةلعرعنعث هةممعسعنع . 133مبةرلةردعندذرلذت هةقعقةتةن صةيغة  ذنعث ت ذتنع ؤة ظ دا ل أز ؤاقتع ظ

ظاندعن قالغانالرنع . 135نع قالدذرذص هاالك قعلدذق )يةنع لذتنعث ظايالع(صةقةت موماي . 134قذتقذزدذق
رنعث سعلةر ظذال!) ظع ظةهلع مةآكة (. 136هاالك قعلدذق ) يةنع ظذنعث قةؤمعدعن بولغان آذففارالرنع (

  . 138ـ 137ظاخشامدا ظأتىص تذرعسعلةر، سعلةر حىشةنمةمسعلةر؟ - يةرلعرعدعن ظةتعضةن
  لذت قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

دعكع       دار تأؤةن االمغا ظاالقع ذت ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ل ع ؤة ص ةردة بةندعس ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
بعراق ظذالر ظذنع ظعنكار     . نع قةؤمعضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعدذ   اهللا تاظاال ظذ  . ظةهؤالالردعن خةؤةر بئرعدذ  

دذ االك          . قعلع ةؤةلعرعنع ه قا ت دعن باش ذنعث ظايالع ذنع ؤة ظ دعن ظ ذالرنعث ظعحع اال ظ ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ش
ةن اهللا تاظاال هةقعقةت  . ظذنعث ظايالع هاالك بولغان قةؤمع بعلةن بعللة هاالك قعلعنعدذ   . بولذشتعن قذتقذزعدذ 

دذ    االك قعلع ةن ه ازابالر بعل ىك ظ ذالرنع تىرل ايعتع    . ظ ع ناه ع مةنزعرس ةن ظورنعن اص ظأتك ذالرنعث ياش ظ
 سىيعنعث تةمع ظاححعق، صذرعقع بةدبذي بولغان سئسعق آألضة ظايالندذرعؤئتعدذ، هةم ظذ جاينع     ،آأرىمسعز

دذ    .سةصةر قعلغذحعالر آئحة ـ آىندىز ظأتىص تذرعدعغان يول ظىستىدة قعلعدذ          :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي
) ة ةهلع مةآك ع ظ ةن !) ظ دعن ظةتعض ذالرنعث يةرلعرع علةر ظ علةر -س علةر، س أتىص تذرعس امدا ظ ظاخش

 يةنع اهللا تاظاال ظذالرنع قانداق هاالك قعلغانلعقعدعن ظعبرةت ظالمامسعلةر؟ آاصعرالرنعث          حىشةنمةمسعلةر؟
  سعلةر؟ ة قالعدعغانلعقعنع بعلمةمشذنداق ظاقعؤةتك

 * * * * * * *  
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 ¨β Î) uρ }§ çΡθãƒ z Ïϑ s9 tÏ= y™ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/ r& ’ n< Î) Å7 ù= àø9 $# Èβθßs ô±yϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊃∪ zΝyδ$|¡sù tβ% s3sù zÏΒ 

tÅÒ xmô‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ çµyϑ s) tG ø9 $$sù ßNθçt ù: $# uθ èδ uρ ×ΛÏ= ãΒ ∩⊇⊆⊄∪ Iωöθ n= sù …çµ ¯Ρr& tβ% x. zÏΒ tÅs Îm7 |¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû 

ÿÏµ ÏΖôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yè ö7ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ * çµ≈ tΡ õ‹t6 uΖ sù Ï !# u yèø9 $$Î/ uθ èδ uρ ÒΟŠ É) y™ ∩⊇⊆∈∪ $ uΖ ÷Fu; /Ρr& uρ Ïµø‹ n= tã Zο u yf x© ÏiΒ &ÏÜ ø)tƒ 

∩⊇⊆∉∪ çµ≈ sΨ ù= y™ö‘ r& uρ 4’ n< Î) Ïπ s($ ÏΒ A# ø9 r& ÷ρ r& šχρß‰ƒÍ“ tƒ ∩⊇⊆∠∪ (#θãΖ tΒ$ t↔ sù öΝßγ≈ sΨ÷è −G uΚ sù 4’ n< Î) &Ïm ∩⊇⊆∇∪  
ئحعص . 139يذنذس هةقعقةتةن صةيغةمبةرلةردعندذر  ةن (ظأز ؤاقتعدا ظذ قةؤمعدعن ق ) آعشعلةر بعل

آئمعدعكعلةر حةك حعققان ظادةمنع دئثعزغا تاشالص آئمعنعث يىآعنع (. 140توشقان بعر آئمعضة حعقعؤالدع
ىن  تعش ظىح ذس ) يئنعكلع تع، يذن ةك تاشالش ة (ح ذص ) حةآت انالردعن بول ذب بولغ ا (مةغل دئثعزغ

ذؤةتتع . 141)تاشالندع ر بئلعق يذت ذنع حوث بع ذ . ظ ةؤمعنع تاشالص، صةرؤةردعضارعنعث ظعزنعسعز (ظ ق
ظةضةر ظذ تةسبعه ظئيتقذحعالردعن بولمعسا ظعدع، . 142ظةيعبلعنعشكة تئضعشلعك ظعدع) حعققانلعقع ظىحىن

ذرغاق ) دئثعز ساهعلعدعكع (بعز ظذنع . 144ـ 143بئلعقنعث قارنعدا ظةلؤةتتة قعيامةتكعحة قاالتتع  ر ق بع
ساية تاشالص (ظذنعث ظىستعضة . 145ظاتتذق، ظةينع ؤاقعتتا ظذ آئسةل ظعدع) بئلعقنعث قارنعدعن(يةرضة 

آأص ) بذنعثدعنمذ( معث، بةلكع 100ظذنع بعز . 146بعر تىص آاؤعنع ظأستىرىص بةردذق) تذرذش ظىحىن
ذ ) بعر قةؤمضة صةيغةمبةر قعلعص ( دا (. 147قظةؤةتت ازابنع آأرضةن حاغ ذالر ؤةدة قعلعنغان ظ ان ) ظ ظعم

ع ة . ظئيتت ةن مذددةتكعح ةدةر (مذظةيي ة ق ةجعلع يةتكةنض ةنع ظ ذالرنع ) ي اتتعن(ظ ةن ) هاي بةهرعم
  . 148قعلدذق

  يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ةنبعيادا توختا  دة سىرة ظ دذقيذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع هةققع ذخارع ؤة . لغان ظع ام ب ظعم

هةرقانداق بعر بةندعنعث     «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ،مذسلعم
  . »يذنذس ظعبنع مةتادعن ياخشع دئيعشع دذرذس ظةمةسظأزعنع 
 ئحعص دعن ق ذ قةؤمع دا ظ أز ؤاقتع ةن      ظ ىك بعل وزذق ـ تىل د   ظ ة حعقعؤال ر آئمعض قان بع . عتوش

ىن ( تعش ظىح ع يئنعكلع ث يىآعن الص آئمعنع ا تاش ادةمنع دئثعزغ ان ظ ةك حعقق ةر ح ةك ) آئمعدعكعل ح
ة (تاشالشتع، يذنذس  ذص ) حةآت ا تاشالندع (مةغلذب بولغانالردعن بول ةلعك   )دئثعزغ ةنع ظةسلع ؤةق  ي

ةر سذغا غةر           : مذنداق ظعدع  ق بولذص آئتعش   دذلقذنالر آئمعنع هةر تةرةصتعن ظذرذشقا باشلعدع، آئمعدعكعل
ذراتتع دا ت ا تاشالص  . ظالدع ادةمنع دئثعزغ ان ظ ةك حعقق ذالر ح عتعدة  ،ظ تعش مةقس ع يئنعكلع  آئمعنعث يىآعن
تع ةك تاشالش ذالر . ح اي(ظ ل بولم ةك اهللا   ) قايع تعم ح ع قئ عمذ ظىحعل قان بولس ةك تاشالش تعم ح ىح قئ ظ

دع    ص قال االمغا حعقع ذس ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع يذن ث ص ذال. تاظاالنع ث ظ دعن ر ظأزلعرعنع نعث ظعحع يذنذس
هالبذآع، ظذالر   . يذنذس ظأز ـ ظأزعنع تاشالش ظىحىن آعيعملعرنع سالدع  . دئثعزغا تاشلعنعشعنع خالعمايتتع

ايتتع   ا تاشلعشعنع خالعم أزعنع دئثعزغ ذنعث ظ زدعن . ظ اال يئشعل دئثع ع   )1(اهللا تاظ ا، دئثعزالرن ر بئلعقق بع
ةتلعرعنع زعدة قعلماستعن، سأثةآلعرعنع سذندذرماستعن        رعص يذنذس ظةلةيهعسساالم    يئرعص بئ   نع ظذنعث ظ

                                                 
ذلغان بذلذش         ) 1( أزدة تذت ز آ ذرا دئثع ازعرقع ظوتت زدعن ه عل دئثع دذر  بذ يةردة تعلغا ظئلعنغان يئش ا يئقعن عغان     . ع ظعهتعمالغ االم ياش ذس ظةلةيهعسس حىنكع يذن

  . ظورذندعن ظئلعص ظئيتقاندا شذنداق قاراشقا بولعدذ
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ذيرذدع  قا ب دع    . يذتذؤئلعش تعص آةل دانغا يئ ةق مةي ق ن ذ بئلع ا    . ظ أزعنع دئثعزغ االم ظ ذس ظةلةيهعسس يذن
  . تاشلعدع، بئلعق ظذنع يذتعؤالدع ـ دة، ظذنع ظئلعص آئتعص قالدع

يذنذس بئلعقنعث قارنعغا آعرعص آةتكةندعن     . عقتعبئلعق ظذنع ظئلعص صىتىن دئثعزالرنع ظايلعنعص ح    
ةرلعرعنع معدعرلعتعص    .  دةص ظويلعدع“ظألدىم”آئيعن ظأزعنع  آئيعن بئشعنع، ظعككع صذتعنع، ؤة ظذيةر ـ بذي

شذنعث بعلةن ظذ ظورنعدعن تذرذص بئلعقنعث قورسعقعدا ناماز        . بئقعص، ظأزعنعث تعرعك ظعكةنلعكعنع بعلدع  
ز ظوقذش  ظعنسانالردعن هئحكعمنعث ظايعغع تةضمعضةن بعر جاينع ساثا ناما      ! ردعضارعمظع صةرؤة : ظوقذدع ؤة 

دعم حعت قعلعؤال ىن مةس دعظىح ا قعل ت  .  دةص دذظ ك ؤاقع دا قانحعلع ث قارنع ذنعث بئلعقنع االر ظ ظألعم
ةر سادعق رةزعية  .  دئدع  ،ظىح آىن تذرغان   : قةتادة. تذرغانلعقع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع     لالهذ  جةظف

: مذجاهعد، شةظعبعدعن رعؤايةت قعلعص       .  آىن تذرغان دئدع      40: ظةبذمالعك.  دئدع ،يةتتة آىن تذرغان  : ظةنهذ
دا ي  كا ؤاقتع ذنع حاش ق ظ ذبئلع دع ذت ةن، دئ دذرذص حعقعرعؤةتك ذرذن يان ذرغان . ؤئلعص، آةحق ذ ت ئكعن ظ ل

  . ؤاقعتنعث قانحعلعك ظعكةنلعكعنع اهللا تاظاال ظأزع ظوبدان بعلعدذ
ظةضةر ظذ تةسبعه ظئيتقذحعالردعن بولمعسا ظعدع، بئلعقنعث قارنعدا ظةلؤةتتة قعيامةتكعحة قاالتتع 

ة   ةتادة ؤة بعرقانح ه، ق ع مذنةببع ب ظعبن ة، ؤةه ةيس، ظةبذظالعي ع ق اك ظعبن عنع زةهه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
علةر ا بئ      : آعش ان بولس ةل قعلمعغ ع ظةم دا ياخش ةثرعحعلعك حاغ عرع آ ذ ظعلض ةر ظ دا  ظةض ث قارنع لعقنع

  . ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلغان. قعيامةتكعحة قاالتتع دئضةنلعكتذر، دةص تةصسعر قعلغان
ة  «: ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق دئيعلضةن         اهللا تاظاالنع  خاتعرجةملعكت

  . »تونعغعن، بعشعثغا آىن حىشكةندة اهللا تاظاالمذ سئنع تونذيدذ
ة  قعالر   س ةير ؤة باش ع جذب دع : ظعد ظعبن ا ظع ذحعالردعن بولمعس بعه ظئيتق ذ تةس ةر ظ ةن ظةض  دئض

ث   ةتتعن اهللا تاظاالنع ذقتا  ظاي ذ قاراثغذل دا (ظ ث قارنع ةنع بئلعقنع ارعم(«): ي ةك  ) صةرؤةردعض ةندعن بأل س
ذد   ئح مةب ةق(ه ةن  ) بةره ذر، س ةردعن (يوقت ع آةمحعلعكل ةن  ) جعم ةن هةقعقةت ةن، م أز (صاآتذرس ظ

ة دذم) نةصسعمض ذحعالردعن بول ذم قعلغ دع» زذل دا قعل ذنع . دةص نع دذق، ظ ةت قعل عنع ظعجاب ذنعث دذظاس ظ
دعكع ( ذتقان حاغ ةرنع   ) بئلعق ي ذنعثدةك مأمعنل دذق، ش االس قعل دعن خ رحعلعقالردعن(غةم االس ) ظئغع خ

  .  دئضةن، دئضةن ظايعتع آأزدة تذتذلعدذ))1تاصقذزعمعز
ةم، ظةن     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق             ظعبنع ظةبذهات ةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
ةيغةمبةر يذنذس ظةلةيهعسساالم بئلعقنعث قارنعدا         «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   شةك ـ شىبهعسعزآع، ص

ذد بةرهة     ! ظع اهللا :  ظذ مذنداق دئضةن   ،ن حاغدا  كةتذرذص دذظا قعلعش دعلعغا آةح     ق سةندعن باشقا هئح مةب
ةن   ةن هةقعقةت ةردعن صاآتذرسةن، م ذر، سةن جعمع آةمحعلعكل أز نةصسعمضة(يوقت ذحعالردعن ) ظ ذم قعلغ زذل

دذم  اؤاز ظةرشكة يئتعص ظةرشنع ظورعؤالغان   شذنعث ب. بول ذ ظ ذ ! ظع صةرؤةردعضارعمعز :  صةرعشتعلةر.علةن ب ب
ةن   دعن آةلض ر جاي ات بع راق ي ذ ،يع راش ظاؤازعغ لذق ظعث ةن؟ تونذش االاهللا.  دئض ذنع تونذم:  تاظ علةر؟ امظ س

 دةص ،ظذ بةندةم يذنذس  : اهللا تاظاال . ظذ آعم بولعدذ؟ دةص سورعغان    ! ظع صةرؤةردعضارعمعز : صةرعشتعلةر. دئضةن
ةن دعغان،  : صةرعشتعلةر. جاؤاب بةرض أتىرىلىص تذرع اهعثغا آ ةمعلع هةمعشة سئعنعث دةرض ذنعث ياخشع ظ ظ

دعغان هئلعق    ذص تذرع ةت بول ع ظعجاب ةن  دذظاس مذ؟ دئض دةث يذنذس ة . ع بةن ذالر يةن ارعمعز : ظ ع صةرؤةردعض ! ظ
ظةمةللعرعنعث يىزعسعدعن مةرهةمةت قعلعص ظذنع بئشعغا آةلضةن      ) ياخشع(ظذنعث خاتعرجةملعكتة قعلغان    
ا ظةمعر قعلغان   .  دئضةن “شذنداق، قذتقذزعمةن ”: اهللا تاظاال . باالدعن قذتقذزمامسةن؟ دئضةن    . ظاندعن بئلعقق

   .»نع بعر قذرغاق يةرضة صىرآعضةنبئلعق ظذ
                                                 

  .  ظايةتلةر88 ـ 87سىرة ظةنبعيا ) 1(
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 ة ) دئثعز ساهعلعدعكع (ظذنع بعز ةنع ظأسىملىآمذ يوق، بعنامذ يوق بعر          بعر قذرغاق يةرض  ي
. ظعدع  يةنع تئنع ظاجعز بولذص قالغانظاتتذق، ظةينع ؤاقعتتا ظذ آئسةل) بئلعقنعث قارنعدعن( يةرضة

  . ص آاؤعنع ظأستىرىص بةردذقبعر تى) ساية تاشالص تذرذش ظىحىن(ظذنعث ظىستعضة 
ةير،              ظعبنع مةسظذد ؤة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذماالر، مذجاهعد، ظعكرعمة، سةظعد ظعبنع جذب
ةتا       اك، ظ ةتادة، زةهه ذددع، ق اؤذس، س ع ت دذلاله ظعبن اف، ظاب ع يةس الل ظعبن ه، هع ع مذنةبب ب ظعبن ؤةه

  .  آاؤا ظعدع، دئضةن بعر تىص قاصاق،ظذ: خوراسانع ؤة بعرقانحة آعشعلةر
اق آاؤ  ةر قاص ان  بةزعل ان قعلغ ايدعلعرعنع باي ذن ص ث نذرغ ىدعغان، يا : عنع ز ظأس ذ تئ وث  ظ راقلعرع ح ص

راقلعرع يىمران ظعكةن      بولغانلعقع ظىحىن تئ   . ظذنعثغا حعؤعن يئقعنالشمايدعكةن   . ز ساية تاشاليدعكةن ؤة ياص
 صوستعنع خام ؤة صعشعق    ظذنعث ظعحعنع هةم   . نظذنعث صةلعكعدة حىشكةن آاؤا ياخشع ظوزذقلذق بولعدعكة         

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةقعقةتةن قاصاق آاؤعنع ياخشع آأرعدعغانلعقع،    . ضعلع بولعدعكةنهالةتتة يئ 
  . ظذنع قاحعدعن ظعلغاص يئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان

 ذ ( معث، بةلكع 100ظذنع بعز ةيغةمبةر قعلعص (آأص ) بذنعثدعنم ر قةؤمضة ص  ظةؤةتتذق ) بع
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضعنعدةك، ظذ بئلعقنعث قارنعدعن حعققاندعن آئيعنمذ                 يذنذس  قةؤمعضة ظعلضعرع ص

دع       قا بذيرذل ايتعص بئرعش ا ق ذالرنعث يئنعغ ة ظ ذ يةن دع ؤة     . ظ تعق قعل ةيغةمبةرلعكعنع تةس ذنعث ص ذالر ظ ظ
ةم، مةآهذلدعن اهللا تاظا   . ظذنعثغا ظعمان ظئيتتع   ةلكع : النعث ظعبنع ظةبذهات ذ (ب  دئضةن  آأص ) بذنعثدعنم

  .  معث آعشع ظعدع، دئضةن110ظذالر : ظايعتع هةققعدة رعؤايةت قعلعص
 ع ان ظئيتت ذالر ظعم ةؤمنعث    ظ ةن ظاشذ ق ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلض االم ص ذس ظةلةيهعسس ةنع يذن  ي

ةن مذددةتكعحة  هةممعسع ظعمان ظئيتتع    ةدةر (مذظةيي ةجعلع يةتكةنضة ق ةنع ظ ذالرنع ) ي اتتعن (ظ ) هاي
دذ   بةهرعمةن قعلدذق  اال مذنداق دةي ة اهللا تاظ ذ هةقت دة  (:  ب ) هاالك بولغان شةهةرلةر ظاهالعلعرع ظعحع

عغا   دعن باشقعس ذس قةؤمع أرىص (يذن االمعتعنع آ وق،   ) ظازابنعث ظ ع ي ان ظعمانعنعث صايدعسع بولغعن ظئيتق
ؤ     دا رةس ا هاياتع دا، دذني ان ظئيتقان ةؤمع ظعم ذس ق تعدعن   يذن ذالرنعث ظىس ازابنع ظ دعغان ظ ا قعلع

بةهرعمةن  ) يةنع ظةجعلع يةتكةنضة قةدةر دذنيادعكع شةيظعلةردعن   (آأتىرىؤةتتذق، ظذالرنع مةلذم ؤاقعتقعحة     
  . ))1قعلدذق

 * * * * * * *  
 óΟ Îγ ÏFø tG ó™$$ sù y7 În/ uÏ9 r& ßN$ uΖt6 ø9 $# ÞΟ ßγs9 uρ šχθãΖ t6ø9 $# ∩⊇⊆∪ ÷Πr& $ sΨø) n= yz sπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# $ZW≈ tΡ Î) öΝ èδuρ 

šχρß‰ Îγ≈ x© ∩⊇∈⊃∪ Iω r& Νåκ ®ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγ Å3øùÎ) šχθä9θà) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9uρ ª!$# öΝåκ ®ΞÎ) uρ tβθç/ É‹≈s3 s9 ∩⊇∈⊄∪ ’ s∀ sÜ ô¹ r& 
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زالر صةرؤةردعضارعثغا، )يةنع ظةهلع مةآكة (ظذالر !) ظع مذهةممةد (  اققعنكع، قع دعن سوراص ب
مذ؟  ذالرغا مةنسذص ذلالر ظ ذالر . 149ظوغ ذص، ظ ان بول ع ياراتق تعلةرنع حعش ز صةرعش اآع بع ث (ي بعزنع

آع، ظذالر هةقعقةتةن بعلعثالر. 150)شذنعث ظىحىن شذنداق دةمدذ؟(آأرىص تذرغانمذ؟ ) ياراتقانلعقعمعزنع
اهللا ظوغذلالرنع . 152ـ  151ظذالر ظةلؤةتتة يالغانحعالردذر. دةيدذ» اهللا نعث بالعسع بار «: يالغاننع توقذص 

. 154سعلةرضة نئمة بولدع؟ قانداقحة مذنداق هأآىم حعقعرعسعلةر؟. 153تاللعماي، قعزالرنع تاللعغانمذ؟
اآع . 155صعكعر قعلمامسعلةر؟  اآعتعثالر بارمذ؟ ) نعث بالعسع بارلعقعغا اهللا (ي ةر (. 156ظئنعق ص ظةض

. 157 )ماثا آأرسعتعثالر(نع ظئلعص آئلعص )يةنع تةؤرات(راستحعل بولساثالر آعتابعثالر ) سأزىثالردا
 شىبهعسعز -جعنالر شةك . دةص جأيلىدع»  باجعلعق بار-اهللا بعلةن جعنالرنعث ظارعسعدا قذدا «: ظذالر

دذآع، ذالر بعلع ةنع شذ سأزنع قعلغذحعالر( ظ ا) (ي نعص ) دوزاخق ازعر قعلع ذم ه ازاب (حوق ةردة ظ شذ ي
لئكعن اهللا نعث . 159سىصةتلعضةنلعرعدعن صاآتذر) اهللا نعث بالعسع بار دةص(اهللا ظذالرنعث . 158 )حئكعدذ

ذالرنعث سىصةتلعضةنلعرع (ظعخالسمةن بةندعلعرع بذنعثدعن مذستةسنا  ةنع اهللا نع ظ اد ي اك ظئتعق دعن ص
  . 160 )قعلعدذ

اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دئضىحعلةرضة ؤة صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع دةؤالغانالرغا 
  بئرعلضةن رةددعية توغرعسدا 

ة   رعكالرغا رةددعي ذ مذش ة ش ان ظةن ع دةؤالغ ث بالعس ع اهللا تاظاالنع ةردة قعزالرن ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
اآتذر       اهللا. بئرعدذ ةرزةنت آأرىشنع     مذشرعكالر    هالبذآع، .  تاظاال ظذالرنعث بذ بوهتان سأزلعرعدعن ص  ظوغذل ص

  . ياخشع آأرعدذ
   قعز تذغقانلعق خذش خةؤعرع يةتكىزىلسة، حعرايع ظأزضعرعص،             ) خوتذنعنعث(ظذالرنعث بعرةرسعضة

دذ   ذص آئتع ناك بول ىرىص      ))1غةزةص ا حىش ان هالغ ذنع يام ةؤةر ظ ذش خ ذ خ ةنع ظ ةقةت    ي ذ ص دذ، ظ  قويع
دذ   عنع خاالي ذل بولذش ث ظوغ اال . بالعلعرعنع ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي دعغان  : غالع ة خالعماي ذالر ظأزلعرعض ظ

  . تةقسعماتنع يةنع قعزالرنع قانداقمذ اهللا تاظاالغا نعسبةت بئرعدذ، دةيدذ
دذ    داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةد : ش ع مذهةمم لذبعدا  ! ظ ه ظذس ذالرغا تةنبع ذال: ظ ةهلع (ر ظ ةنع ظ ي

 اهللا تاظاال بذ هةقتة دعن سوراص باققعنكع، قعزالر صةرؤةردعضارعثغا، ظوغذلالر ظذالرغا مةنسذصمذ؟ )مةآكة
اال سعلةرضة خاس       ) سعلةرحة ياخشع هئسابالنغان     !) (ظع مذشرعكالر جاماظةسع   (: مذنداق دةيدذ  ظوغذل ب

  . )2(ظذنداقتا بذ ظادالةتسعز تةقسعماتتذر ا خاسمذ؟قعز باال اهللا غ) سعلةرحة يامان هئسابالنغان(بولذص، 
 ذالر ذص، ظ ان بول ع ياراتق تعلةرنع حعش ز صةرعش اآع بع انلعقعمعزنع (ي ث ياراتق أرىص ) بعزنع آ

 يةنع ظذالر صةرعشتعلةرنعث يارعتعلغانلعقعنع آأرمةي تذرذص )شذنعث ظىحىن شذنداق دةمدذ؟(تذرغانمذ؟ 
ة قان    ع ظعكةنلعكعض ذالرنعث حعش دذ      ظ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ؟ ب أآىم قعلع ذ ه ذالر : داقم ظ

تعلةرنع     دع، اهللا صةرعش اد قعل ز دةص ظئتعق ة قع ان صةرعشتعلةرض دعلعرع بولغ ث بةن ةتلعك اهللا نع مةرهةم
دع؟     تعدة بارمع ذالر ظىس دا، ظ دذ؟      (ياراتقان ةردعن بعلع ةنلعكعنع قةي ز ظعك تعلةرنعث قع ذالر صةرعش ةنع ظ ) ي

  . )3(ظذالر سوراققا تارتعلعدذ) قعيامةت آىنع(يئزعلعدذ، ) ظةمالعغا-ظذالرنعث نامة(ث ضذؤاهلعقع ظذالرنع

                                                 
  .  ـ ظايةت58سىرة نةهل ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر22 ــــ 21سىرة نةجم ) 2(
  . ظايةت ـ 19سىرة زذخرذف ) 3(
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ذص اننع توق ةن يالغ ذالر هةقعقةت ع، ظ ار«: بعلعثالرآ اال »اهللا نعث بالعسع ب ةنع اهللا دعن ب  ي
ةر توغرذلذق ظةث ظذحعغا     اهللا تاظاال ظذالرنعث صةرعشتعل  ظذالر ظةلؤةتتة يالغانحعالردذر . دةيدذ تذغذلغان

ان آذفرعلعق ؤة يالغان سأزدعن مذنداق    ان قعلعدذ سأزنع قعلغا ظىح حعقق ذالر بعرعنحعسع،: نلعقعنع باي  ظ
دع       ار دئ ع ب ث بالعس أيلىص، اهللا تاظاالنع رع دةص ج ث قعزلع تعلةرنع اهللا تاظاالنع ذالرنعث  . صةرعش اال ظ اهللا تاظ

اال دةص جأيلعدع             ،ظعككعنحعسع. بوهتان سأزلعرعدعن صاآتذر   العنع قعز ب  ظذالر اهللا   ظىحعنحعسع، . ظذالر ظذ ب
اآتذر     ةآتذر ؤة ص دعن يىآس ذالرنعث حوقذنغانلعرع اال ظ دع، اهللا تاظ ة حوقذن ذص صةرعشتعلةرض االنع قوي ذ . تاظ ب

  . ظىح سأزنعث هةر بعرع ظذالرنعث جةهةننةم ظوتعدا مةثضى قئلعشعغا يئتةرلعكتذر
دذ ظاندعن اهللا تاظاال ظذالر   اي، : نعث قعلمعشلعرعنع ظعنكار قعلعص مذنداق دةي ذلالرنع تاللعم اهللا ظوغ

 يةنع نئمة ظىحىن اهللا تاظاال ظوغذلالرنع قويذص قعزالرنع تالاليدذ؟ بذ هةقتة غالعب ؤة         قعزالرنع تاللعغانمذ؟ 
دذ   داق دةي اال مذن ىك اهللا تاظ ت   : بىي ص، صةرعش اس قعلع ذلالرنع خ ة ظوغ ةبا اهللا سعلةرض ث ظةج علةرنع ظأزعنع

  . ))1قعزلعرع قعلعؤالغانمذ؟ هةقعقةتةن سعلةر حوث سأزنع قعلعؤاتعسعلةر
 علةر؟ أآىم حعقعرعس داق ه ة مذن دع؟ قانداقح ة بول ة نئم أزلعرعثالر   سعلةرض ان س ةنع دةؤاتق  ي

ةقلعثالر يوقمذ؟      عكعر قعلمامسعلةر؟ ظىستعدة صعكعر قعلغذدةك ظ اآع  ص ) ااهللا نعث بالعسع بارلعقعغ (ي
   يةنع دةؤاتقان سأزىثالرنعث دةلعلع بارمذ؟ ظئنعق صاآعتعثالر بارمذ؟

)أزىثالردا ةر س ابعثالر ) ظةض ةؤرات(راستحعل بولساثالر آعت ةنع ت ئلعص )ي ئلعص آ ع ظ ا (ن ماث
عتعثالر ان سأزىثالرنعث ظاسماندعن اهللا    )آأرس اآعت دةؤاتق ذ ص ثالر، ب ئلعص آئلع اآعت ظ ذنعثغا ص ةنع ظ  ي

اال تةر ابتعن ظئلعنغانلعقعنع ظعسصاتلعسذنتاظ ذ سأزىثالر . عصعدعن نازعل قعلعنغان آعت ان ب حىنكع، دةؤاتق
وغرا دةص   عزمذ ت ذنع هةرض علعرع ظ ةقعل ظعض عحة ظ ةس، ظةآس أز ظةم دعغان س علةر دةي ةقعللعق آعش ظ

  . قارعمايدذ
دةص جأيلىدع»  باجعلعق بار-اهللا بعلةن جعنالرنعث ظارعسعدا قذدا «: ظذالرذ هةقتة مذجاهعد  ب

شذنعث بعلةن ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ     .  دئدع،صةرعشتعلةر اهللا تاظاالنعث قعزلعرع  : مذشرعكالر: مذنداق دةيدذ 
ذ م؟ دةص سورعدع : ظةنه انعلعرع آع داقتا صةرعشتعلةرنعث ظ انعلعرع جعنالرنعث : مذشرعكالر. ظذن ذالرنعث ظ ظ

  .  ؤة ظعبنع زةيدمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنقةتادة. آاتتعلعرعنعث قعزلعرع، دةص جاؤاب بةردع
جعنالر    يةنع شذ سأز نعسبةت بئرعلضةن جعنالر   ذالر -شةك دذآع، ظ ةنع شذ    شىبهعسعز بعلع  ي

ذغانلعقع ؤة ظعل  ان توق انلعقع، بوهت أز قعلغ ان س انالر يالغ أزنع قعلغ أزنع  عس ل س ذرذص باتع عز ت مس
اهللا ظذالرنعث . )شذ يةردة ظازاب حئكعدذ(قذم هازعر قعلعنعص حو قعلغانلعقع ظىحىن قعيامةت آىنع ظازابقا

ار دةص ( ع ب ث بالعس اآتذر ) اهللا نع ةنلعرعدعن ص ةنع  سىصةتلعض ع   اهللا ي دذر، بالعس ةآتذر، ظذلذغ يىآس
اآتذر  دة ص ةك دةرعجع ةنلعرعدعن يىآس ث سىصةتلعض ذحع زالعمالرنع ار قعلغ االنع ظعنك تعن ؤة اهللا تاظ . بولذش

 دعلعرع بذنعثدعن مذستةسنا لئكعن اهللا نع ةنع ظذالر هةر بعر صةيغةمبةرضة نازعل          ث ظعخالسمةن بةن  ي
  . قعلعنغان هةققة ظةضةشكىحعلةردذر

 * * * * * * *  
 ö/ ä3¯Ρ Î* sù $tΒ uρ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊇∉⊇∪ !$ tΒ óΟ çFΡ r& Ïµø‹ n= tã tÏΖÏK≈ xÎ/ ∩⊇∉⊄∪ ω Î) ôtΒ uθèδ ÉΑ$|¹ ËΛÅs pgù: $# ∩⊇∉⊂∪ $ tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ 

ωÎ) … çµs9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθè= ÷è̈Β ∩⊇∉⊆∪ $̄Ρ Î) uρ ß ósuΖ s9 tβθ—ù!$¢Á9 $# ∩⊇∉∈∪ $̄Ρ Î) uρ ß ósuΖ s9 tβθßsÎm7 |¡çRùQ $# ∩⊇∉∉∪ βÎ) uρ (#θçΡ%x. 

                                                 
  .  ـ ظايةت40سىرة ظعسرا ) 1(
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tβθä9θà) u‹ s9 ∩⊇∉∠∪ öθ s9 ¨βr& $ tΡy‰Ζ Ïã # Xø. ÏŒ zÏiΒ tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇∉∇∪ $ ¨Ψä3 s9 yŠ$t7Ïã «! $# tÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ (#ρã x s3sù ÏµÎ/ ( 
t∃öθ |¡sù tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊇∠⊃∪  
آعشعدعن باشقا هئح ) صىتىؤةتكةن(دوزاخقا آعرعشنع ) اهللا (شىبهعسعزآع، سعلةر !) ظع آاصعرالر(

: ظئيتعدذ) صةرعشتعلةر(. 161-163ظةهةدعنع ظازدذرالمايسعلةر، سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالرمذ ظازدذرالمايدذ
ار « ع ب ةن ظورن ث مذظةيي ةر بعرعمعزنع ث ه ةن . 164بعزنع ز هةقعقةت ةظعبا(بع ارتعص ) دةتت ةص ت س

ذحعالرمعز ةن . 165تذرغ ز هةقعقةت ا(بع ذحعالرمعز) اهللا غ بعه ظئيتق ذالر .  166»تةس ذرةيش (ظ ةنع ق ي
) يةنع ظأتكةنكع ظىممةتلةرنعث آعتابلعرعدةك(ظةضةر بعزدة بذرذنقعالرنعثكعدةك «: هةمعشة) آذففارلعرع

ظذالر ظذنع .  167-169دةيدذ» بةندعلعرع بوالتتذقظةلؤةتتة، اهللا نعث ظعخالسمةن . بعر آعتاب بولسا ظعدع
  . 170بعلعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(ظعنكار قعلعشتع، ظذالر ظذزاققا قالماي ) يةنع قذرظاننع(

مذشرعكالرنعث سأزلعرعضة صةقةت ظذالردعنمذ ظازغذن بولغان آعشعلةرنعث ظعشعنعدعغانلعقع 
  توغرعسعدا 

) اهللا (شىبهعسعزآع، سعلةر !) ظع آاصعرالر (: اص قعلعص مذنداق ديدذ   اهللا تاظاال مذشرعكالرغا خعت   
آعشعدعن باشقا هئح ظةهةدعنع ظازدذرالمايسعلةر، سعلةر حوقذنذؤاتقان ) صىتىؤةتكةن(دوزاخقا آعرعشنع 

دذ ذ ظازدذرالماي ةنع بذتالرم ذ  ي ذمراه يول أزىثالرغا، ض علةرنعث س ذتالرغا باس ة تعلثالرغا ؤة ب الرح
ظذالر  . ثالرغا صةقةت دوزاخقا اليعق يارعتعلغان، سعلةردعنمذ ظازغذن بولغان آعشعلةرال ظةضعشعدذ           حوقذنذشذ

ارقعلعق             دعللعرع بولغعنع بعلةنمذ، ظذ ظارقعلعق هةقنع حىشةنمةيدذ، ظذالر آأزلعرع بولغعنع بعلةنمذ، ظذ ظ
ذدرعتعنعث دةلعللعرعنع( ذالر قذالقلعرع بولغعنع) اهللا نعث ق دذ، ظ ارقعلعق آأرمةي ذ ظ اهللا نعث ( بعلةنمذ، ظ

ةر ضذمراه             . تعثشعمايدذ) ظايةتلعرعنع ظعبرةت ظئلعص   ذر، تظذالر ضويا هايؤانغا ظوخشايدذ، هايؤاندعنمذ بةتت
علدذر   ذالر غاص ة ش ذمراهلعققا       ))1ظةن ذرعغا ؤة ض ا، آذص ئرعكلعكتعكع دعنغ انالر ش دعكع ظعنس ذ خعل ا ب  مان

  . ظةضعشعدذ
اهللا تاظاالنعث  (. خعلدذر -سعلةرنعث سأزىثالر هةقعقةتةن خعلمذ     : مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقتة     

ةتتعن عدة هعداي ي ظةزةلعس ادةم ) ظعلمع ةن ظ ان  (بذرذؤئتعلض االمغا ظعم ةد ظةلةيهعسس ذرظانغا ؤة مذهةمم ق
  . تعلضةن بذزذق ظادةمال ظازعدذ يةنع صةقةت هةقتعن بذرذؤئ)2(بذرذؤئتعلعدذ) آةلتىرىشتعن
  علةرنعث ظورنع ؤة ظذالرنعث سةص ـ سةص بولذص تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعداصةرعشت

رعكالرنعث   تعلةرنع مذش اال صةرعش ذالرغا اهللا تاظ رعص ظ بةت بئ ذالر،نعس رع  نع ظ ث قعزلع  اهللا تاظاالنع
اآاليدذ   أزلعرعدعن ص ذفرع س ان ؤة آ ارةت يالغ تعن ظعب دذ . دئيعش داق دةي تعلةر مذن ةر : صةرعش ث ه بعزنع

ار  ع ب ةن ظورن ث مذظةيي دا      بعرعمعزنع ادةت ظورذنلعرع مانالردا ؤة ظعب ىن ظاس تة ظىح ر صةرعش ةر بع ةنع ه  ي
  . تةيعنلةنضةن مةخسذس ظورذن بار، ظذ بذ ظورذندعن سعرتقا حعقعص آةتمةيدذ ؤة ظأتىص آةتمةيدذ

ذ  ة رةزعيةلاله رذقنعث ظاظعش دا مةس عر آعتابع ث تةصس اك ظأزعنع دة زةهه ةت هةققع ذ ظاي ةنهادعن ب  ظ
ان قعلعدذ      ا ظاسمعنع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغانلعقعنع باي دذني

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعرقعسمع179سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر9 ــــ 8سىرة زارعيات ) 2(
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اآع قعيامدا تذرغذحع صةرعشتة بعلةن تولغان          بو ة شذ   .»ش ظورذن قالدذرذلماستعن سةجدة قعلغذحع ي  ظةن
  . دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذر بعزنعث هةر بعرعمعزنعث مذظةييةن ظورنع بار: اهللا تاظاالنعث

شةك ـ شىبهعسعزآع،      : ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان     
 نعثعر غئرعحمذ ظورذن بوش قالماستعن صةرعشتعلةر       بعر ظاسمان بار بولذص، ظذنعثدا ب        ظاسمانالردا ظةلؤةتتة 

اآع قعيامدا تذرغان     ةن تولغان سةجدعضة قويغان صعشانعسع ي دذلاله ظعبنع  . ظعككع قةدعمع بعل ظاندعن ظاب
ذ  ار : مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه ع ب ةن ظورن ث مذظةيي ةر بعرعمعزنع ث ه ذغان بعزنع ةتنع ظوق ةن ظاي .  دئض

  . سةظعدع ظعبنع جذبةيرمذ بذ هةقتة شذنداق دئضةن
 ةن ة (بعز هةقعقةت ارتعص تذرغذحعالرمعز ) ظعبادةتت ةنع تاظةت ـ ظع   سةص ت ة سةص ـ سةص      ي بادةتت

ة اهللا تاظاال بذ سىرعنعث بعرعنحع ظايعتعدة مذنداق دئضةن                 . بولذص تذرعمعز   ةمرعنع (: بذ هةقت اهللا نعث ظ
ظأمةر رةزعيةلالهذ :  ظةبذنةزرة مذنداق دةيدذسةص ـ سةص بولذص تذرغان صةرعشتعلةر بعلةن قةسةم) آىتىص

ةآبعر ظوقذلسا   ا ت ذ نامازغ دعظةنه ة ظال ذرذصظادةملةرض اراؤةر  : نع قعلعص ت ثالر، ب ىز قعلع لعرعثالرنع ت سةص
دعن     ع، ظان دذ، دةيتت ةص قعلع عنع تةل تعلةرنعث هةدعيةس علةردعن صةرعش اال س ذرذثالر، اهللا تاظ ز : ت بع

ظارقعثدعراق !  دئضةن ظايةتنع ظوقذيتتع ؤة ظع صاالنعسةص تارتعص تذرغذحعالرمعز) ظعبادةتتة(هةقعقةتةن 
االن  ع ص ذرغعن، ظ ع  ! عت نع تىزةيتت ن، دةص سةص دعغعراق حعققع أتىص . ظال دعغا ظ دعن ظال تعص  ،ظان ةآبعر ظئي  ت
  . بذنع ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلغان. نامازغا تذراتتع

ةنلعكعنع    داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص ة رةزعيةلالهذ ظةنه ام مذسلعم، هذزةيف ظعم
ان ةت قعلغ ةنع (ز بع«: رعؤاي عي ةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعت ةردعن م) مذهةمم ىح باشقا ظىممةتل داق ظ ذن

دذق  ذق قعلعن تا ظارت ع،: ظعش دع   بعرعنح ىز قعلعن اش ت ة ظوخش تعلةرنعث سةصلعرعض لعرعمعز صةرعش  . سةص
تةيةممذم قعلغذحعالر ظىحىن    :  زئمعننعث هةممة يئرع بعز ظىحىن مةسحعت قعلعندع، ظىحعنحع         ،ظعككعنحع

  . »نعث توصعسع صاك قعلعندعزئمعن
 ةن ز هةقعقةت ا(بع ذحعالرمعز ) اهللا غ بعه ظئيتق ذرذص              تةس ذص ت ةص بول ةص ـ س ز س ةنع بع  ي

ةردعن       ارلعق آةمحعلعكل ذغاليمعز، ب ذنع ظذل ز، ظ انا ظئيتعمع ز، هةمدذس بعه ظئيتعمع ارعمعزغا تةس صةرؤةردعض
ز اد قعلعمع اك دةص ظئتعق ذنعثغا م . ص ذللعرعمعز، ظ ذنعث ق ز ظ اش ظئ بع دا ب ذنعث ظالدع اجمعز، ظ عص وهت ض

  . تذرغذحعالرمعز
 دةص ظارزذ  بعر ظاضاهالندذرغذحع بولسا ظعدعقذرةيش ظةهلعنعث ظأزلعرعدة بذرذنقعالرنعثكعدةك

  قعلعشقانلعرع توغرعسعدا
 ة، اهللا نعث . ظةضةر بعزدة بذرذنقعالرنعثكعدةك بعر آعتاب بولسا ظعدع «: ظذالر هةمعشة ظةلؤةتت

ةنع ظع مذهةممةد     دةيدذ»  بةندعلعرع بوالتتذق ظعخالسمةن ةيغةمبةر بولذص آئلعشتعن      !  ي سةن ظذالرغا ص
ةرمانلعرعنع ؤة ظعلضعرعكع ظىممةتلةرضة نئمة             ةمر ـ ص ظعلضعرع ظذالر هةقعقةتةن ظأزلعرعدة اهللا تاظاالنعث ظ

ابعنع ظئلعص آئلعدعغا        ن بعر ظاضاهالندذرغذحعنعث   ظعشالر بولغانلعقعنع يةتكىزعدعغان ؤة اهللا تاظاالنعث آعت
دذ       . بولذشعنع ظارزذ قعلعشاتتع   ةنع  (ظذالر ظأزلعرعضة ظاضاهالندذرغذحع     : بىيىك اهللا بذ هةقتة مذنداق دةي ي

اتتعق           ) صةيغةمبةر آةلسة، هةر قانداق ظىممةتكة قارعغاندا ظةث هعدايةت تاصقذحع بولعدعغانلعقلعرع بعلةن ق
تع  ةم ظعحعش اهالندذر . قةس ذالرغا ظاض دا  ظ ةن حاغ ةتتعن(غذحع آةلض تع ) هعداي راق بولذش ذ يع  ))1تئخعم

                                                 
  .  ـ ظايةت42سىرة فاتعر ) 1(
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) عم ل قعلعش ذرظان نازع ث ق عال   ) مئنع ع تاظعصعض عرعكع ظعكك زدعن ظعلض ةقةت بع علةرنعث، ص ةنع (س ي
اراالرغعال ذدعيالر ؤة ناس ال    ) يةه ث زادع دعن بعزنع ذغان آعتابلعرع ذالرنعث ظوق ان، ظ ل قعلعنغ اب نازع آعت

اآع سعلةرنعث، ظةضةر     . سلعكعثالر ظىحىندذر   خةؤعرعمعز يوق، دئمة    بعزضة آعتاب نازعل قعلعنغان بولسا،        ي
دذر لعكعثالر ظىحىن ذق، دئمةس قان بوالتت ةت تاص ذق هعداي ذالردعن ظارت ة ظ ز ظةلؤةتت ة . بع سعلةرض

ةتلعرعنع       ث ظاي دع، اهللا نع ل بول ةت نازع ةت ؤة رةهم اآعت، هعداي ةن ص عدعن هةقعقةت ارعثالر تةرعص  صةرؤةردعض
ىز             ةتلعرعمعزدعن ي ث ظاي ذ؟ بعزنع ادةم بارم م ظ عدعنمذ زالع ةن آعش ىز ظأرىض ذالردعن ي ان ؤة ظ ار قعلغ ظعنك

  . ))1ظأرىضةنلةرنع ظذالرنعث يىز ظأرىضةنلعكلعرع ظىحىن قاتتعق ظازاب بعلةن جازااليمعز
 ذرظاننع (ظذالر ظذنع ذزاققا قالماي ) يةنع ق ذالر ظ اق (ظعنكار قعلعشتع، ظ ) عؤعتعنعآذفرعنعث ظ
دذ ةتبعلع ذ ظاي ىك صةرؤةردعضارع ، ب ذالرنعث غالعب ؤة بىي عرلعرعغا ظ ذرةيش آاص ذنعث دعن ق انلعقع، ظ  تانغ

ذش ؤة     اتتعق قورقذت ان ق ىن قعلعنغ انلعقع ظىح ار قعلغ االمنع ظعنك ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ص
  . تةهدعتتعن ظعبارةتتذر

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ ôM s)t7 y™ $ sΨçG uΗÍ> x. $tΡ ÏŠ$t7Ïè Ï9 tÏ= y™ö ßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ öΝ åκ®ΞÎ) ãΝßγ s9 tβρâ‘θÝÁΨ yϑ ø9$# ∩⊇∠⊄∪ ¨β Î) uρ $ tΡ y‰Ζã_ ãΝ ßγs9 

tβθç7 Ï=≈tó ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¤Α uθ tG sù öΝåκ ÷] tã 4 ®L xm &Ïm ∩⊇∠⊆∪ ÷Λ èεö ÅÇ ÷0r&uρ t∃öθ |¡sù tβρã ÅÇ ö7ãƒ ∩⊇∠∈∪ $uΖ Î/#x‹ yèÎ7 sùr& tβθè= Åf ÷ètG ó¡o„ 

∩⊇∠∉∪ # sŒÎ* sù tΑ u“ tΡ öΝÎκ ÉJ xm$|¡Î0 u !$ |¡sù ßy$t7 |¹ tÍ‘ x‹Ζ ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ ¤Α uθ s? uρ öΝ ßγ÷Ζ tã 4 ®Lxm &Ïm ∩⊇∠∇∪ öÅÇ ÷0r& uρ t∃öθ |¡sù 

šχρã ÅÇ ö6ãƒ ∩⊇∠∪  
ذم . 171بعزنعث صةيغةمبةر بةندعلعرعمعز هةققعدعكع سأزلعرعمعز ظالدعنظاال ظئيتعلغان  ذالر حوق ظ

ة قعلغذحعالردذر . 172نذسرةت تاصقذحعالردذر  ذم غةلعب ذالر . 173بعزنعث قوشذنعمعز حوق ةنع مةآكة (ظ ي
آأرضعن، ) ازعل بولغان حاغداظذالرغا ظازاب ن(ظذالرنع . 174دعن ؤاقعتلعق يىز ظأرىص تذرغعن)آذففارلعرع

ظذالر ظازابعمعزنعث بالدذر نازعل بولذشعنع . 175آأرعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(ظذالرمذ ظذزذنغا قالماي 
اهالندذرذلغذحعالرنعث ظةتعضعنع . 176تةلةص قعالمدذ؟  دا، ظاض ذالرنعث هويلعسعغا حىشكةن حاغ ظازاب ظ

ظذالرغا ظازاب نازعل بولغان (ظذالرنع . 178تلعق يىز ظأرىص تذرغعنظذالردعن ؤاقع. 177 !نئمعدئضةن يامان
  . 179آأرعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(آأرضعن، ظذالرمذ ظذزذنغا قالماي ) حاغدا

  ياردةم بئرعشكة ؤةدة قعلعش ؤة قذرةيش آاصعرلعرعدعن يىز ظأرذشكة بذيرذش توغرعسعدا
بعزنعث صةيغةمبةر بةندعلعرعمعز هةققعدعكع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياخشع ظاقعؤةت صةيغةمبةرلةرضة 

دذ ة بولع ذالرغا ظةضةشكةنلةرض أزلعرعمعز  دئضةنؤة ظ ذزدا  س اب لةؤهذلمةهص دعنظاال ظعلضعرعكع آعت ظال
ةيغةمبةرلعرعم  «): لةؤهذلمةهصذزغا(اهللا :  بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن    ظئيتعلغان مةن ؤة مئنعث ص

 شىبهعسعزآع، بعز   -شةك  )2( دةص يازدع، اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، غالعبتذر   » قعلعمعزحوقذم غةلعبة   

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر157 ــــــ 156سىرة ظةنظام ) 1(
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ادا ؤة     اتعي دذني ة هاي ة، مأمعنلةرض ةرنعث    (صةيغةمبعرعمعزض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص صةرعش
  . )1(رعمعزضذؤاهحعالر هازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتتة ياردةم بئ) ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولعدعغان

ظذالر حوقذم. بعزنعث صةيغةمبةر بةندعلعرعمعز هةققعدعكع سأزلعرعمعز ظالدعنظاال ظئيتعلغان  دذنيا
 يذقعرعدا صةيغةمبةرلةرنعث ظأزلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة ظأزلعرعضة    نذسرةت تاصقذحعالردذرؤة ظاخعرةتتة  

انلعقع، ا    رةت قازانغ تعدعن نىس ةؤمع ظىس ان ق علعق قعلغ ص،   قارش االك قعلع داق ه عرالرنع قان اال آاص هللا تاظ
  . مأمعن بةندعلعرعنع قانداق قذتقذزغانلعقع هةققعدة تةصسعلعي بايان قعلعندع

 بعزنعث قوشذنعمعز حوقذم غةلعبة قعلغذحعالردذر        اقعؤةت ظذالرغا مةنسذص بول . دذع  يةنع ياخشع ظ
 ذالر ذففارلعرع(ظ ةنع مةآكة آ أرىص ت)ي ىز ظ ةن ذرغعندعن ؤاقعتلعق ي ذالرنعث ساثا يةتكىزض ةنع ظ  ي

اقعؤةت،                     ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلعص مذظةييةن ؤاقعتقعحة آىتىص تذرغعن، بعز حوقذم آةلضىسعدة ياخشع ظ
  . نذسرةت ؤة زةصةرنع ساثا بئرعمعز

 ظذالرنع آأرضعن      يةنع ظذالر ساثا مذخالعصةتحعلعك قعلغانلعقع، سئنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن 
   . تذرغعنعغانلعقعغا قاراص تذرغعن، آأزعتعصغا قانداق ظازاب ـ ظوقذبةتلةرنعث حىشعدظذالر
 آأرعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(ظذالرمذ ظذزذنغا قالماي   يةنع اهللا تاظاال ظذالرغا تةهدعد قعلعش 

  . دةيدذ آأرعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(ظذالرمذ ظذزذنغا قالماي : ؤة ظذالرنع قورقذتذش يىزعسعدعن
 دذ؟ ةص قعالم ل بولذشعنع تةل دذر نازع ذالر ظازابعمعزنعث بال ار  ظ ةقةت سئنع ظعنك ذالر ص ةنع ظ  ي

دذ     ةص قعلع عنع تةل ل بولذش ز نازع ث تئ ىن ظازابنع انلعقع ظىح عر بولغ اثا آاص انلعقع، س اال . قعلغ اهللا تاظ
دذ   ةزةص قعلع ذالرغا غ ىن ظ لعرع ظىح ذ قعلمعش ةن ظ لع. هةقعقةت ذالرغا تئضعش ث ظ ان ظازابنع ك بولغ

 ؤة هةددعدعن ظاشقانلعقلعرع   عحىشىرىلىشعنع تئزلعتعدذ، مذشذنداق تذرذقلذق ظذالر آذصرذلذق قعلغانلعق       
  . ظىحىن ظازاب ـ ظوقذبةتنعث تئخعمذ بالدذر نازعل بولذشعنع تةلةص قعلعدذ

 عنع نئ اهالندذرذلغذحعالرنعث ظةتعض دا، ظاض كةن حاغ عغا حىش ذالرنعث هويلعس ازاب ظ ةن ظ معدئض
ان ع      !يام ذ آىن دعغان ب االك بولع ذالرنعث ه دا، ظ كةن حاغ ا حىش ذ جايعغ ذالرنعث تذرالغ ازاب ظ ةنع ظ  ي

  ! نئمعدئضةن يامان
لعم    ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ةت    ،ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن

دذ ةندة يئ : قعلع ة ظةتعض االم خةيبةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اردعص ةآعلعرعنع  . تعص ب التا ؤة آ ذدعيالر ص يةه
بعلةن قةسةمكع، مذهةممةد قوشذن باشالص   نامع   نعثظئلعص حعقعص، قوشذننع آأرىص مذهةممةد آةصتذ، اهللا    

ا ظايلعنعدذ،    . اهللا بىيىآتذر «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آةصتذ، دئضعنعحة ظارقعغا ياندع  ةر خارابعلعقق خةيب
ايعغا حىشكةن حاغدا، ظاضاهالندذرذلغذحعالرنعث ظةتعضعنع نئمعدئضةن         جؤمنعث تذرالغذ   بعز حوقذم بعرةر قة   

دا (ظذالرنع . ظذالردعن ؤاقعتلعق يىز ظأرىص تذرغعن . دئدع» !يامان ازاب نازعل بولغان حاغ ذالرغا ظ ) ظ
  ؤة174تكةن  بذ ظايةتلةر يذقعرعدا ظأآأرعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(آأرضعن، ظذالرمذ ظذزذنغا قالماي 

  . لعنغان بايانالرنع تةآعتلةيدذة تعلغا ظئدـ ظايةتلةر175
 * * * * * * *  
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صةيغةمبةرلةرضة . 180 ظذالرنعث سىصةتلعضةنلعرعدعن صاآتذرقذدرةت ظعضعسع بولغان صةرؤةردعضارعث
  . 182!جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر. 181!ساالم بولسذن

أزعنع          ةنلعكعنع، ظ العي ظعك ةردعن خ ارلعق آةمحعلعكل ةردة ب ذ ظايةتل ةك اهللا ب ىك ؤة يىآس بىي
لعغان بوهتانلعرعدعن         ظذلذغاليدعغانلعقعنع ؤة هةقنع ظعنكا    ر قعلغذحع، هةددعدعن ظاشقذحع زالعمالرنعث حاص

ان سأزلعرعدعن يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر،       . ظأزعنعث صاك ظعكةنلعكعنع بايان قعلعدذ     اهللا ظذالرنعث بوهت
دذر  اآتذر ؤة ظذلذغ دذ    . ص داق دةي ةك اهللا مذن ىك ؤة يىآس ذثا بىي ان : ش ع بولغ ذدرةت ظعضعس ةنع ق  ي

ةس ان يئثعلم ع بولغ ذدرةت ظعضعس ةنلعرعدعن   ق ذالرنعث سىصةتلعض ارعث ظ ذ  صةرؤةردعض ة ش ةنع ظةن  ي
 !صةيغةمبةرلةرضة ساالم بولسذن. صاآتذر يالغاننع توقذغذحع، هةددعدعن ظاشقذحعالرنعث يالغان سأزلعرعدعن

        بولغانلعقع ظىحىن   يةنع ظذالرنعث ظأز صةرؤةردعضارع هةققعدة قعلغان سأزلعرع ساغالم، توغرا ؤة هةقعقعي
   !نعث ساالملعرع بولسذندذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظذالرغا اهللا تاظاال

 تذر ا خاس ارع اهللا غ ةرنعث صةرؤةردعض انا ظالةمل ع هةمدذس ةر  !جعم ة ه ا ؤة ظاخعرةتت ةنع دذني  ي
تذر  ا خاس انا اهللا تاظاالغ ع هةمدذس تعدا جعم ةهؤال ظاس داق ظ ارلعق ! قان اال ب تعش اهللا تاظ بعه ظئي تةس

ورذنالردا    دعكع نذرغذن ظ دا ؤة قذرظان ذ ظورذن ادعلةيدعغانلعقع ظىحىن ب اك دئضةن مةنعنع ظعص نذقسانالردعن ص
ان قعلعنعدذ     ةردة باي دذ    . تةسبعه بعلةن هةمدذ ـ سانا بعر ي ذدرةت ظعضعسع : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ق

اآتذر  ةنلعرعدعن ص ذالرنعث سىصةتلعض ارعث ظ ان صةرؤةردعض ذنصةيغ. بولغ االم بولس ة س ع  !ةمبةرلةرض جعم
  . !هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر

ةظعد  ع س ةت      ظعبن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ة، قةتادع ظةبذظةرذب
ولالثالر، مةن ش                «: قعلعدذ ةيغةمبةرلةر  ظةضةر ماثا ساالم يوللعساثالر، باشقا صةيغةمبةرلةرضعمذ ساالم ي ذ ص

  . بذ هةدعسنع ظعبنع جةرعر ؤة ظعبنع ظةبذهاتةممذ شذنداق رعؤايةت قعلغان. »ظعحعدعكع بعر صةيغةمبةرمةن
ةنلعكعنع      داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله دا ظ عر آعتاؤع ةؤع تةصس ةد بةغ ام ظةبذمذهةمم ظعم

دذ  ةت قعلع نع    : رعؤاي ة ظئرعشعش ذق ظةجعرض ع تول ةت آىن ع قعيام ا آعمك ارزذ قعلس ش  ، ظ ذنعث يعغعلع  ظ
أزع   اخعرقع س دعغان ظ قاندا دةي ذالرنعث : ظاخعرالش ارعث ظ ان صةرؤةردعض ع بولغ ذدرةت ظعضعس ق

جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع  !صةيغةمبةرلةرضة ساالم بولسذن .سىصةتلعضةنلعرعدعن صاآتذر
ارةت بولسذن   !اهللا غا خاستذر  هةققعدة نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت     ث آةففارعتع  عغعلعشنع ي.  دئضةندعن ظعب

اك دةص بعلعمةن، ساثا هةمدذسانا ! ظع اهللا«: مةسعلةن. قعلعنغان ةردعن ص ارلعق آةمحعلعكل مةن سئنع ب
ضذناهلعرعم ظىحىن سةندعن مةغصعرةت تةلةص قعلعمةن   . ظئيتعمةن، سةندعن باشقا هئح مةبذد بةرهةق يوقتذر     

  . »ؤة ساثا تةؤبة قعلعمةن
صاك ؤة  . عتىضعد شذنعث بعلةن سىرة ساففاتنعث تةصسعرع         ! رحة شىآىرلةر بولسذن    اهللا تاظاالغا معثال  

  . يىآسةك اهللا هةر ظعشنعث هةقعقعتعنع ظوبدان بعلضىحعدذر
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةن قةسةمكع، ساد،  دذر (شانلعق قذرظان بعل ةن مأجعزع ذرظان هةقعقةت ذ ق عرالر . 1)ب ةلكع آاص ب
ا ؤة  اش تارتماقت دعن ب ا)رةسذلذلالغا(ظعمان ةتحعلعك قعلماقت ذالردعن ظعلضعرع . 2 مذخالعص ذفرع (ظ آ

) بذ(صةرياد قعلدع، هالبذآع، ) ظازابنع آأرضةندة(نذرغذن ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالر ) تىصةيلعدعن
   .3قاحعدعغان ؤاقعت ظةمةس

ا       هةققعدة   ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرصلعرع      ةرةنعث بئشعدا تةصسعلعي باي ن قعلعنغان،  سىرة بةق
ةن قةسةمكع . بذيةردة قايتا توختالمايمعز  ذرظان بعل ةر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت     شانلعق ق ةنع بةندعل ، نع ي

  .ظذالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعك مةنصةظةتعنع ظأز ظعحعضة ظالغان قذرظان بعلةن قةسةمكع
ع       ماظعل ظعبن ةير، ظعس ع جذب ةظعد ظعبن ذما س ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع  ظعبن د، ظعبن ظةبذخالع

ذقعرع             لعك ؤة ي ان ـ شةرةص ةتنع ش ذ ظاي ارلعقالر ب ذددع قات العه ؤة س ةين، ظةبذس ة، ظةبذهذس ظةبذظذيةين
دع  عر قعل ةرتعؤعلعك دةص تةصس ذرظان . م ذ ق ةنع ب أزرعنع ؤة              ي عهةتنع، ظ ان ؤةز ـ نةس انلعق بولغ  ش

  .ظاضاهالندذرذشنع ظأز ـ ظعحعضة ظالغان آعتابتذر
دعن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار  )يةنع جاماظةلةر(ظذالر منعث جاؤابع اهللا تاظاالنعث  قةسةيذقعرعدعكع

دع  لعك بول ازابعم تئضعش ث ظ ذالرغا مئنع ىن ظ ذنعث ظىح وق، ش ذ ي ان بعرعم دة  قعلمعغ ةن ظايعتع  دئض
ةتنعث جاؤابع       . ظعصادعلعنعدذ ا ؤة قةتادة بذ ظاي دعن باش تارتماقت عرالر ظعمان ةلكع آاص ) اقهرةسذلذلال (ب

  . ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلدع.  دئضةن ظايةتتة ظعصادعلعنعدذ، دئدعمذخالعصةتحعلعك قعلماقتا
 ا ؤة اش تارتماقت دعن ب عرالر ظعمان ةلكع آاص ذلذلال(ب ا) اغرةس ةتحعلعك قعلماقت ةنع مذخالعص  ي

دا ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدعغان آعشع ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت،             ظعبرةت ظالعدعغان آعشع    شىبهعسعز، بذ قذرظان
ار رةت ب ايدعالنمعدع. ظىحىن ظعب عرالر ظذنعثدعن ص ئكعن، آاص ذالر . ل احىنكع، ظ اش تارتماقت دعن ب  ظعمان

ا ) رةسذلذلالغا( اماقتيةنع حوثحعلعق ؤة قعزعققانلعق قعل     ةتحعلعك قعلماقت ةنع صةيغةمبةرضة   مذخالعص  ي
  . العق ؤة بألضىنحعلعك قعلماقتيذنتاؤقارشعلعق، بو

اال ار      ةرلةر صةيغةمب،اهللا تاظ ابالرنع ظعنك ان آعت ل بولغ ماندعن نازع انلعقع ؤة ظاس علعق قعلغ ة قارش ض
قعلغانلعقع سةؤةبع بعلةن هاالك قعلعنغان ظعلضعرعكع ظىممةتلةرنعث هاالآعتع ظارقعلعق ظذالرنع قورقذتذص       

دذ ذالردعن ظعلضعرع : مذنداق دةي ةيلعدعن(ظ ذفرع تىص ذن ظىممة) آ دذقنذرغ االك قعل ةرنع ه ذالر . تل ظ

 ظايةت  88                               ساد سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ةندة( ازابنع آأرض دع) ظ ةرياد قعل دع ؤة اهللا         ص ةرياد قعل ة ـ ص ذالر نال ةندة، ظ ازاب آةلض ذالرغا ظ ةنع ظ  ي
  . ظذالرنعث بذ نالة ـ صةريادلعرع ظذالر ظىحىن صايدا بةرمعدع. تاظاالغا يئلعندع
اال  دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ث ظازابعمع  :ب ذالر بعزنع ث ظ ةنلعكعنع(زنع ان  ) آةلض ئس قعلغ ه

دذ   تذمتذت قاحع دا ظذش ع    ( .حاغ ص ظئيتت خعرة قعلع ذالرغا مةس تعلةر ظ ات  «) صةرعش اثالر، باياش قاحم
علةردعن   ايتعثالر، س ا ق ذ جايعثالرغ ذثالرغا، تذرالغ لعهةت (تذرمذش الردا مةس ذهعم ظعش ع ) م سورعلعش

  .))1»مذمكعن
داق د    ةمعمعنعث مذن ع ت ذداؤذد تةيالعس دذ  ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اس   : ئض ع ظابب ةن ظعبن م

ث  ذمادعن اهللا تاظاالنع ذ ظةنه ذالر : رةزعيةلاله ةندة (ظ ازابنع آأرض ذآع، ) ظ دع، هالب ةرياد قعل ذ(ص ) ب
ةرياد قعلعدعغان،      : ظذ .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة سورعدعم قاحعدعغان ؤاقعت ظةمةس ة ـ ص بذ نال

  .  دةص جاؤاب بةردع، دئضةنلعك بولعدذ بولعدعغان ؤاقعت ظةمةسقذتذلغعلعظازابتعن قئحعص 
ةندة (ظذالر : مذهةممةد ظعبنع آةظب اهللا تاظاالنعث   ازابنع آأرض ذآع، ) ظ ةرياد قعلدع، هالب ذ (ص ) ب

دذ    قاحعدعغان ؤاقعت ظةمةس  ايتعش ظعمكانعيعتع يوق      :  دئضةن سأزع هةققعدة مذنداق دةي ظذالر دذنياغا ق
ا تةؤ دذ ؤة يعر ؤاقعتت ةرياد قعلع ةن ص ر ـ بعرعضة     دةرهالهعد بعل ة قعلعشتعن  بع . نةسعهةت قعلعشعدذتةؤب

  . ظذالر ظازابنع آأرضةن ؤاقتعدا، تةؤبة قعلعشقا ظالدعرعشعدذ: قةتادة مذنداق دةيدذ
 ذ (صةرياد قعلدع، هالبذآع، ) ظازابنع آأرضةندة (ظذالر دعغان ؤاقعت ظةمةس ) ب  بذ ظايةت     قاحع

  .بذ قاحعدعغان ؤاقعت ظةمةس ؤة نالة ـ صةرياد صايدا بئرعدعغان ؤاقعتمذ ظةمةس، دئدع: اهعدهةققعدة مذج
 * * * * * * *  

 (# ûθç6 Ågx” uρ β r& Μèδ u !% y` Ö‘ É‹Ζ –Β öΝåκ ÷] ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρã Ï≈ s3ø9$# # x‹≈yδ Ö Ås≈ y™ ë># ¤‹x. ∩⊆∪ Ÿ≅ yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) 
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آةلضةنلعكعضة ظذالر هةيران ) يةنع صةيغةمبةر(ظذالرغا ظأزلعرعنعث ظعحعدعن بعر ظاضاهالندذرغذحع 

ع  عرالر ظئيتت تع، آاص ةردذر «: قئلعش انحع سئهعرض ر يالغ ذ بع اله . 4ب ر ظع ع بع ذن ظعالهالرن ذ نذرغ ظ
) سورذنلعرعدعن(آاتتعلعرع ) يةنع قذرةيشنعث(ظذالرنعث . 5»قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقةتةن غةلعتة ظعش

ع  وزغعلعص حعقعص ظئيتت ذ «: ق ذرذثالر، ب ادةت قعلعشتا حعث ت ذدلعرعثالرغا ظعب ثالر، مةب سعلةر مئثع
دذرذص، (ظعرادة قعلعنعدعغان بعر ظعش ) بعزدعن(هةقعقةتةن  ثالردعن تان ةد سعلةرنع دعنع ةنع مذهةمم ي

يةنع ناسارا (بذنع بعز باشقا بعر دعندعن . 6)تىنلىك قازعنعشعنع ظعرادة قعلعدذسعلةرضة ظأزعنعث ظىس
ذنعثغا نازعل . 7ظاثلعمعدذق، بذ صةقةت ظويدذرمعدذر ) دعنعدعكعلةردعن قذرظان بعزضة نازعل بولماي ظ

                                                 
   . ـ ظايةتلةر13 ـــــ 12 ظةنبعيا سىرة) 1(
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ذ؟ رعم » بولدعم ث زعك ذالر مئنع ةلكع ظ ذرظان(ب ةنع ق ث  )ي ذالر تئخع مئنع ةلكع ظ ةآتعدذر، ب ن ش دع
ياآع ظذالردا غالعب، ناهايعتع آةرةملعك صةرؤةردعضارعثنعث رةهمعتعنعث . 8ازابعمنع تئتعغعنع يوق ظ

ذ؟ ةزعنعلعرع بارم علةرنعث . 9خ عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ث ؤة ظ مانالرنعث، زئمعننع ذالر ظاس اآع ظ ي
عمذ؟  اهلعقعغا ظعض مانغا ظ (صادعش أزلعرعنع ظاس ذالر ظ ا، ظ ة بولس ذالر ظعض ةر ظ دعغانظةض ) ئلعص حعقع

ذن وتعالرغا حعقس ذالر . 10ش ع(ظ ذلذلالغا قارش دعغان ) رةس ذب قعلعنع قان مةغل ةردعن ظذيذش جاماظةل
  .11قوشذندذر

  مذشرعكالرنعث صةيغةمبةرلعك، تةؤهعد ؤة قذرظاندعن هةيران قئلعشع توغرعسعدا 
ذ      االمنعث خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعكالرنعث ص ة مذش ذ ظايةتت اال ب ىحع ؤة  اهللا تاظ ةؤةر بةرض ش خ

دذ        ذالرغا  :ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكعدعن هةيران قالغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي ظ
 يةنع آةلضةنلعكعضة ظذالر هةيران قئلعشتع) يةنع صةيغةمبةر(ظأزلعرعنعث ظعحعدعن بعر ظاضاهالندذرغذحع 

  .  ظعكةنلعكعدعن هةيران قئلعشتعظذالر بذ صةيغةمبةرنعث ظأزلعرعضة ظوخشاش ظعنسان
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة   : اهللا تاظ انالرنعث بعرعض االمغا   (ظعنس ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ): ي

انالر  عرالر(ظعنس ةنع آاص ع ) ي دعن(ن ث ظازابع ارعنعث ) اهللا نع ة صةرؤةردعض اهالندذرغعن، مأمعنلةرض ظاض
اهعدا  ىن (دةرض ةللعرع ظىح ع ظةم ان ياخش ذ) قعلغ ةؤةر  ي ذش خ ةن خ عدعغانلعقع بعل ا ظئرعش قعرع ظورذنغ

عرالر      دذ؟ آاص ذالر ظةجةبلعنةم انلعقعمعزدعن ظ ع قعلغ عن، دةص ؤةه كارا    «: بةرض ةن ظاش ذ هةقعقةت ب
  . ))1دئدع» سئهعرضةردذر

  
ظذ نذرغذن ظعالهالرنع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟.بذ بعر يالغانحع سئهعرضةردذر«: آاصعرالر ظئيتتع  
ظذالر  . مةبذد بعردذر، ظذنعثدعن باشقا مةبذد بةرهةق يوقتذر دةمدذ؟ مذشرعكالر بذنع ظعنكار قعلدع  يةنع ظذ   

ادةت     . اهللا تاظاالغا قعلغان شئرعكلعرعنع تاشالشقا بذيرذلغانلعقعدعن ظةجةبلةندع       حىنكع، ظذالر بذتالرغا ظعب
ا دعللعر            ئرعكلعك بولس ان، ش دعن ماثغ ث ظعزع ا ـ بوؤعلعرعنع تا ظات دع قعلعش ةن ظع اص آةتك ا ظورن . عغ

ر       االنع بع قا ؤة اهللا تاظ رعص تاشالش دعن حعقع ئرعكنع دعللعرع ذ ش ة ش ذالرنع ظةن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  . دةص بعلعشكة حاقعرغاندا، ظذالر بذنع ناهايعتع حوث ظعش ساناص هةيران قئلعشتع

ظذالرنعث .  دئدعتةن غةلعتة ظعشظذ نذرغذن ظعالهالرنع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقة: ظذالر
اتتعلعرع ) يةنع قذرةيشنعث ( وزغعلعص حعقعص ظئيتتع ) سورذنلعرعدعن (آ ةنع ظذالرنعث حوثلعرع،     ق  ي

تع    داق دئيعش لعقلعرع مذن ةآحعلعرع ؤة باش ثالر : يئت علةر مئثع تذرذثالر س ع داؤامالش ةنع دعنعثالرن   ي
 رمةبذدلعرعثالرغا ظعبادةت قعلعشتا حعث تذرذثال         يةنع مذهةممةد سعلةرنع حاقعرغان تةؤهعدنع قوبذل 

  . قعلماثالر
 ةن ذ هةقعقةت زدعن(ب ر ظعش ) بع دعغان بع رادة قعلعنع ع  ظع دة ظعبن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي  ب
ارقعلعق، ظىستىثالردعن شان ـ        : مذنداق دةيدذ: جةرعر هةقعقةتةن مذهةممةد بعزنع بذ تةؤهعدآة حاقعرعش ظ

تىنل عنع   شةرةص ؤة ظىس ىم ظةضةشكىحعلةرنعث بولذش ر تىرآ ان بع علةردعن بولغ ة س ىك قازعنعشنع ؤة ظأزعض
  . قعغا ظاؤاز قوشمايمعزعبعز ظذنعث بذ حاقعر. خااليدذ

  بذ ظايةتلةرنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا

                                                 
   . ـ ظايةت2سىرة يذنذس ) 1(
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ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةرعر، ظعبن ع ج ةر ظعبن  ظةبذجةظف
دذ دع : قعلع دعغا آعرعص آةل ذنعث ظال دا قذرةيشلعك بعر نةححة آعشع ظ اغرعص قالغان ؤاقتع ذتالعب ظ . ظةب

دع  ار ظع ذ ب دة ظةبذجةهعلم ذالرنعث ظعحع ذالر. ظ ع : ظ ةن ظعالهلعرعمعزن ع هةقعقةت عثنعث ظوغل قئرعندعش
ةؤةتعص ظذنع توسقان    تعلاليدذ، ظانع قعلعدذ، مانع قعلعدذ، ظذنداق دةيدذ، مذنداق دةيدذ، ظذنعثغا ظ               ادةم ظ

ةؤةتعص ظذنع حاقعرتعص     شذنعث بعلةن ظةبذتالعب صةيغةمبةر   . بولساث ظعكةن، دئدع    ظةلةيهعسساالمغا ظادةم ظ
ار ظعدع                . آةلدع ذتالعبنعث ظارعلعقعدا بعر آعشع ظولتذرغذدةك ظورذن ب . ظذ ظأيضة آعرضةندة ظذالر بعلةن ظةب

تذرذص قئلعشعدعن، شذنعث بعلةن     ظولمنعث ظةبذتالعصنعث يئنعدا     لةنعتع ظةبذجةهل صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال    
ذنعثغا  ذتالعبنعث ظ وش       ظةب ذ ب ةن ظ انلعق بعل ايعتع حاقق عرةص، ناه عدعن ظةنس انلعق آأرسعتعش مئهرعب

دع  دا ظولتذرعؤال دا ظولت  . ظورذن عنعث يئنع االم تاغعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس المعدع ـ دة،        ص ورذن تاص ذدةك ظ ذرغ
ذغذدعال ظوبو ذردعس ذنعثغا. لت ذتالعص ظ ع ق: ظةب عظ عمنعث ظوغل تى! ئرعندعش ةؤمعث ظىس عكايةت ق ثدعن ش

ةآكىزىص بعر نةرسعلةرنع دةيدعكةنسةن،         قعلعؤاتعدذ، ظذالرنعث دئيعشعحة سةن ظذالرنعث ظعالهلعرعغا تعل ت
دع دع          . دئ لةرنع قعل ة ضةص ر مذنح تعدعن بع ذنعث ظىس ةنلةرمذ ظ ص آةلض عكايةت قعلع ةن ش ذنعث بعل  .ش

شىبهعسعزآع، مةن ظذالرنعث صةقةت بعر سأزنع دئيعشعنع،          ! ظع تاغا «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تاغعسعغا  
ة تألعشعنع ظعرادة             ىتكىل ظةرةبلةرنعث ظذالرغا ظةضعشعشعنع ؤة ظةجةملةرنعث ظذالرغا جعزي بذنعث بعلةن ص

عدا    ب! بعر سأز؟ : ظذالر. حىص آةتتع ظذالر ظذنعث سأزعدعن حأ   . دئدع» قعلدعم عزنعث جئنعمعز ظاتاث ظىحىن ص
 ظذ  !ظع قئرعندعشعمنعث ظوغلع    : ظةبذتالعبمذ . بولسذنكع، ظون سأز بولسعمذ بولعدذ، ظذ قايسع سأز؟ دئدع              

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. قايسع سأز؟ دئدع  ذر«: ص االدعن باشقا هئح ظعاله بةرهةق يوقت دئضةن » اهللا تاظ
ظذ نذرغذن : ملعرعنع قئقعشقان هالةتتة ظورذنلعرعدعن تذرذص آئتعص   ظذالر هذدذققان ؤة آعيع    . دئدع دذر،سأز

شذنعث بعلةن بذ ظايةتتعن باشالص .  دئيعشتعظعالهالرنع بعر ظعاله قعلماقحعمذ؟ بذ هةقعقةتةن غةلعتة ظعش
بذ هةدعسنع   .  دئضةن ظايةتكعحة نازعل بولدع   بةلكع تئخع ظذالر مئنعث ظازابعمنع تئتعغعنع يوقتاآع  
  . ام ظةهمةد ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعظعم

 ظاثلعمعدذق) يةنع ناسارا دعنعدعكعلةردعن(بذنع بعز باشقا بعر دعندعن يةنع مذهةممةد بعزنع 
ةردعن ظاثلعمعدذق  خرعستعظان  ؤاتقان نةرسة تةؤهعدنع بعز ظاخعرقع دعن          عحاقعر ةؤفعي . دعنعدعكعل  ظعبنع  ،ظ

مذشرعكالر ظةضةر   : دذع ذمانعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه  
ع،        ان بوالتت ةؤةر قعلغ دة خ ذرظان هةققع ذ ق ة ب اراالر بعزض ة ناس ا، ظةلؤةتت دعغان بولس ةق بولع ذرظان ه ذ ق ب

  . دئدع
 دذر ةقةت ظويدذرمع ذ ص ةتادة   ب د ؤة ق عنع مذجاهع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةقةت يالغان  :  ب ذ ص دذر، ب

  . دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
 ذ؟ ذنعثغا نازعل بولدعم اي ظ ة نازعل بولم ذرظان بعزض ذالرنعث  ق ةرعمنعث ظ ذرظان آ ةنع ظذالر ق  ي

  . ظعحعدعن صةقةت مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغعال نازعل بولذشعنع ناهايعتع يعراق سانعدع
ةنع مةآكة بعلةن    (ا ظعككع شةهةر   بذ قذرظان نئمعشق «: ظذالر: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ي

دعن  اظعف ظادةملعرع دع؟  ) ت ل قعلعنمع ة نازع ا ظادةمض ر آاتت ع  . دئيعشتع» بع ارعثنعث رةهمعتعن صةرؤةردعض
عم      عدا تةقس ذالرنعث ظارعس ع ظ ادعكع رعزقعن اتعي دذني ذالرنعث هاي ز ظ دذ؟ بع ص بئرةم عم قعلع ذالر تةقس ظ

ظعشقا سالسذن دةص، ظذالرنعث بةزعسعنعث دةرعجعسعنع    ) رعصهةق بئ(قعلدذق، ظذالرنعث بةزعسع بةزعسعنع   
دذق   تىن قعل عدعن ظىس االمغا      ))1بةزعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ث ظعحع ذالر ظأزلعرعنع ىن ظ ذنعث ظىح  ش

                                                 
   . ـ ظايةتلةر32 ــــــ 31سىرة زذخرذف ) 1(
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ذر  اناصق راق س عنع يع ل بولذش ةنلعكعنع  ظاننعث نازع ام ظعك ةقلعنعث آ ادان ؤة ظ ةدةر ن ث نةق ، ظأزلعرعنع
  .سأزنع قعلدع بذآأرسعتعص بئرعدعغان 

وق ع ي ازابعمنع تئتعغعن ث ظ ع مئنع ذالر تئخ ةلكع ظ أزنع ب ة س ذنداق بعمةن ذالر مذش ةنع ظ  ي
وق      . دئيعشعدذ ذبعتعنع تئتعغعنع ي ازاب ـ ظوق ذ سأزنع قعلغان ؤاقعتقعحة اهللا تاظاالنعث ظ ذالر ب . حىنكع، ظ

اقع  علعرعنعث ظ ان نةرس ار قعلغ أزلعرعنعث ؤة ظعنك ةن س ذالر دئض عدةتعنع ؤئظ ةم ،آةلضىس ا  جةهةنن ظوتعغ
  .  حوقذم بعلعدذقاتتعق ظعتتعرعلضةن حاغدا

دذ        داق دةي ص مذن ان قعلع دعن باي أز زاتع ةردة ظ ع ظايةتل اال آئيعنك ع   : اهللا تاظ أز مىلكعن اال ظ اهللا تاظ
خالعغان  . تةسةررذص قعلغذحعدذر، خالعغعنعنع قعلغذحعدذر، آعمضة نئمعنع بئرعشنع خالعسا شذنع بئرعدذ           

خالعغان آعشعنع هعدايةت قعلعدذ، خالعغان آعشعنع      . عنع ظةزعز قعلعدذ، خالعغان آعشعنع خار قعلعدذ      آعش
دذ عنعث        . ظازدذرع ان آعش دذ، خالعغ ي قعلع ةن ؤةهع ةمرع بعل أز ظ ة ظ ان آعشعض دعن خالعغ بةندعلعرع

عحةتلعؤئتعدذ  ةلعبلعرعنع ص ةت قعالل   . ق ئحكعم هعداي قا ه االدعن باش ذنع اهللا تاظ دعن ظ دذظان ةك ـ          . ماي ش
دذ  شىبهعسعزآع، بةندعلةر هئح بعر ظعشقا ظ      عشاهلعقنع تةسةررذص قعلعشتا      صاد ظذالر . عضعدارحعلعق قعاللماي

  .ظذالر هةتتا قعلحعلعكمذ نةرسعضة ظعضة بواللمايدذ. قع بولمايدذزةررعحعلعكمذ هوقذ
اال  دذ اهللا تاظ داق دةي ةص مذن ذالرنع ظةيعبل ذثا ظ ب، : ش ذالردا غالع اآع ظ ةرةملعك ي ايعتع آ ناه

ذ؟ ةزعنعلعرع بارم اال تةثداشسعز غالعب ؤة آئرةملعك، صةرؤةردعضارعثنعث رةهمعتعنعث خ ةنع اهللا تاظ  ي
  . خالعغان آعشعضة خالعغان نةرسعنع بةرضىحع زاتتذر

دذ         اآع ظذالرنعث صادعشاهلعقتعن نئسعؤعسع بارمذ؟       : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي هئحقانداق  (ي
وق نئسعؤع ع ي ا   ) س دعغان بولس ةر بولع تعن (ظةض ادة بئخعللعق ة     )زعي ك نةرس ة قعلحعلع ذالر آعشعلةرض ظ

دذ ة     . بةرمةي ةن نةرسعض ة بةرض ةزلعدعن آعشعلةرض أز ص ذالر اهللا ظ اآع ظ االمغا  (ي ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ي
ةيغةمبةرلعككة ةن ص ا  ) بئرعلض ةؤالدعغا آعت راهعم ظ ةن ظعب ز هةقعقةت امدذ؟ بع ةت قعلعش ةت هةس ب، هئكم

ةردذق اهلعق ب ىك صادعش ذالرغا بىي ةردذق ؤة ظ ذالر . ب ذدعيالر(ظ ةنع يةه ذنعثغا ) ي دة ظ ث ظعحع ةنع (نع ي
ىز ظأر    ظعمان ظئي ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  ار، ظذنعثدعن ي ار، ظذالرغا    ىتقانالرمذ ب ظذالرنعث  (ضةنلةرمذ ب

عدعن    رعش يىزعس ازا بئ ذفرعغا ج ذرغان   ) آ نعص ت ةمنعث يئ ذر جةهةنن ع يئتةرلعكت ةر  «)1( ظوت ظةض
ذثالردا بولسا، حعقعمدعن        ةنع تىضةص آئتعشعدعن   (صةرؤةردعضارعمنعث رةهمةت خةزعنعلعرع سعلةرنعث قول ) ي

  . ))2دئضعن» قورقذص، حوقذم بئخعللعق قعالتتعثالر، ظعنسان بئخعل آئلعدذ
لعرع ظةيعبلعن   عرالرنعث قعلمعش عدة آاص ةرنعث هةممعس ذ ظايةتل ةد  حىن. دذعب ذالر مذهةمم ع، ظ ك

ةؤمعنعث ظذنعثغا      ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلدع، اهللا تاظاال سالعه ظةلةيهعسساالمنعث ق
ارعمعزدعن ظذنعثغا ؤةهيع نازعل قعلعندعمذ؟ هةرضعز       : ظئيتقان سأزلعرعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ     ظ

ةببعردذر  دذر، مذتةآ ذ يالغانحع ةس، ظ داق ظةم ة . »ظذن ذالر ظةت ة(ظ ةنع ظاخعرةتت انحع، ) ي ث يالغ آعمنع
  . ))3مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ

 اهلعقعغا علةرنعث صادعش عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ث ؤة ظ مانالرنعث، زئمعننع ذالر ظاس اآع ظ ي
 سذن شوتعالرغا حعق ) ظةضةر ظذالر ظعضة بولسا، ظذالر ظأزلعرعنع ظاسمانغا ظئلعص حعقعدعغان (ظعضعمذ؟ 

                                                 
   . ـ ظايةتكعحة55 ــــ 53سىرة نعسا ) 1(
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أزلع   ذالر ظ ا، ظ اهلعق بولس ذ صادعش ذالردا ش ةر ظ ةنع ظةض و ي دعغان ش ئلعص حعقع مانغا ظ تعالرغا رعنع ظاس
  . حعقسذن

قعالر         ةتادة ؤة باش ةير، ق ع جذب ةظعد ظعبن د، س ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ : ظعبن ب
ةتتعنحع   : زةههاك . لعدذ، دئدع دئضةنلعك بو  نغا ظذلعشعدعغان يولالرنع تاصسذن   ظايةتنعث مةنعسع، ظاسما   بذ ي

  .ظاسمانغا حعقسذن دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
 جاماظةلةردعن ظذيذشقان مةغلذب قعلعنعدعغان قوشذندذر ) رةسذلذلالغا قارشع (ظذالر يةنع ظةنة 
ة ظةضعشعشتعن حوثحعلعق شذالر  ان   هةقك علعق قعلغ ة قارش ان ؤة صةيغةمبةرض اش تارتق دعن ب  قعلعص ظعمان

ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلعص هاالك قعلعنغان          عظذالر آةلضىسعدة خذددع ظذالردعن ظعلضعر       . رقوشذندذ كع ص
  .جاماظةلةرضة ظوخشاش مةغلذب قعلعنعدذ ؤة هاالك قعلعنعدذ

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ اآع ظ ز «ي ةد ظىستعدعن(بع ةؤممعز) مذهةمم » غالعب ق
ةنع ظذالرغا   (هةرضعز ظذنداق ظةمةس     لذص قعلعنعدذ، ظارقعغا قاراص قاحعدذتوصع مةغ ) مذشرعكالر( دةمدذ؟ ي

ةس  ذال ظةم ازاب ب دعغان ظ ذالرغا  )بئرعلع ةت ظ نعش (، قعيام ازاب قعلع ةت  ) ظ ذر، قعيام ان ؤاقعتت ؤةدة قعلعنغ
  .))1تئخعمذ قعيعندذر، تئخعمذ جاصالعقتذر

 * * * * * * *  
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ؤة قوزذقالر ظعضعسع ) قةؤمع(ظعلضعرع نذه قةؤمع، ظاد ) يةنع قذرةيش مذشرعكلعرعدعن(ظذالردعن 

يةنع (سةمذد قةؤمع، لذت قةؤمع ؤة ظةيكعلعكلةر . 12ظعنكار قعلدع) صةيغةمبةرلعرعنع) (قةؤمع(صعرظةؤن 
صةيغةمبةرلةرضة قارشع (، ظةنة شذالر )صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلدع(مذ )شذظةيب ظةلةيهعسساالم قةؤمع

ذ  )يةنع جاماظةلةر(ظذالر . 13جاماظةلةر ظعدع ) ظذيذشقان دعن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلمعغان بعرعم
دع  ازابعم تئضعشلعك بول ذالر . 14يوق، شذنعث ظىحىن ظذالرغا مئنعث ظ ةنع مةآكة مذشرعكلعرع (ب ) ي

مةسخعرة قعلعش (ظذالر . 15تعدذ، ظذ قايتعالنمايدذنعال آى)يةنع بعرعنحع قئتعملعق سذر(صةقةت بعر ظاؤاز 
 ـنئسعؤعمعزنع بعزضة بالدذرراق ) سةن بعزضة ظازابتعن ؤةدة قعلغان! (صةرؤةردعضارعمعز«): يولع بعلةن

  .16دئيعشتع» قعيامةت آىنعدعن ظعلضعرع بةرضعن
   توغرعسعدادعن ظعبرةت ظئلعشهاالك قعلعنغان بذرذنقع قةؤملةر

اال  ع ؤة    اهللا تاظ علعق قعلعش ة قارش ةرنعث صةيغةمبةرلةرض عرعكع ظىممةتل ةردة ظعلض ذ ظايةتل  ب
ار قعلعش ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةؤةر       عص ةردعن خ ازاب ـ ظوقذبةتل ذالرغا حىشكةن مذسعبةت ؤة ظ  سةؤةبعدعن ظ

  . ظذالرنعث قعسسعسع بذندعن ظعلضعرع نذرغذن ظورذنالردا تةصسعلعي بايان قعلعندع: قعلعدذ
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 ذ ة ش قان (الر ظةن ع ظذيذش ة قارش دع ) صةيغةمبةرلةرض ةر ظع دا   جاماظةل ة قارعغان ةنع سعلةرض  ي
دع                أص ظع ةؤالدلعرع آ ع ؤة ظ ال ـ مىلك ذؤؤعتع، م ىح ـ ق ذالرنعث آ ازابع  . ظ ارعثنعث ظ ذالرغا صةرؤةردعض ب

  . آةلضةندة ظذ نةرسعلعرع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن هئح بعر نةرسعنع ظذالردعن توسذص قااللمعدع
 دعن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلمعغان بعرعمذ يوق، شذنعث ظىحىن ظذالرغا  )يةنع جاماظةلةر(ظذالر

دع ازابعم تئضعشلعك بول رةت ظئلعشع ظىحىن،  مئنعث ظ اتتعق ظعب اب قعلعنغذحعالرنعث ظذنعثدعن ق  خعت
انلعق       ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالرنعث ص ةؤةبع ظ نعش س االك قعلع ذرذنقعالرنعث ه ةنلعكعنع ب ع ظعك

  . آأرسعتعص بةردع
 نعال آىتعدذ،  )يةنع بعرعنحع قئتعملعق سذر(صةقةت بعر ظاؤاز ) يةنع مةآكة مذشرعكلعرع(بذالر

دذ  ذ قايتعالنماي كظ دذ    ، مالع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض لةمنعث مذن ع ظةس د ظعبن اؤاز  :  زةي ذ ظ ظ
دذ تعم قايتعالنماي ع قئ ة. ظعككعنح ذالر قعيام ةنع ظ دذي عنعال آىتع عز آئلعش ةتنعث . تنعث تذيذقس قعيام

دع    ئلعص بول ذرذنال آ ةتلعرع ظاللعب تع  . ظاالم ةت يئقعنالش ةنع قعيام ذر     . ي ان س ة حئلعنغ اؤاز قعيامةتك ذ ظ ب
شذنعث بعلةن اهللا   . ظاؤازع بولذص، اهللا تاظاال ظعسرافعل ظةلةيهعسساالمنع سذرنع سوزذص حئلعشقا بذيرذيدذ        

اال ساقلعغان آعش دة   تاظ ذنح ظعحع اتتعق قورق اي ق دعن هئحكعم قالم عدعن باشقا، ظاسمان ؤة زئمعن ظةهلع
  . قالعدذ
 سةن بعزضة ظازابتعن ؤةدة قعلغان! (صةرؤةردعضارعمعز«): مةسخعرة قعلعش يولع بعلةن (ظذالر (

صعدعن   بذ اهللا تاظاال تةرعدئيعشتع» نئسعؤعمعزنع بعزضة بالدذرراق قعيامةت آىنعدعن ظعلضعرع بةرضعن 
مذشرعكالر ظأزلعرعضة تئضعشلعك بولغان ظازابنعث بالدذر آئلعشعنع تعلةص قعلغان دذظاسعنع ظةيعبلةشتعن         

  . ظعبارةتتذر
ةن ؤة ب    اك، هةس د، زةهه ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب علةر ظعبن ة آعش ر قانح ذالر : ع ظ

أز ؤاقتعدا ظذالر    :ةرنعث سأزعضة قةتادة يذقعرعدعكعل . ظازابنعث بالدذر آئلعشعنع سورعدع، دئدع     ظةضةر  « ظ
ةنع قذرظان  (بذ   ة       ) ي ةت بولعدعغان بولسا، ظاسماندعن ظىستعمعزض سئنعث تةرعصعثدعن نازعل بولغان هةقعق

ازاب بعلةن جازالعغعن              اتتعق ظ اآع بعزنع ق مذ قعلغان دةص قوشذص   ع سأزن   دئضةن  ))1»!تاش ياغدذرغعن، ي
  . قويدع

ار بولسا، جةننةتتعكع نئسعؤعلعرعمعز             مذ :شذناسالربةزع تةصسعر  شرعكالر ظةضةر جةننةت هةقعقةتةن ب
دع    تع، دئ نع سوراش ادعال ظئرعشعش ذ دذني ذنعثغا ب ذن، دةص ظ دذرراق بئرعلس ذالرنعث . بال ذ ظ أزع ب س

  . ؤة ظذنع ظعنكار قعلعش ظىحىن دئيعلضةن سأزدذر مةسخعرة قعلعش ظازابنعآئلعدعغان 
دذ  داق دةي ةرعر مذن ع ج ع                :ظعبن ان ياخش لعك بولغ ة تئضعش ادعكع ظأزلعرعض ذالر دذني ـ  ظ

دذرراق بولذشعنع سوراشتع       زةههاك ؤة ظعسماظعل   . ظذنعث بذ سأزع مذؤاصعق سأزدذر     . يامانلعقلعرعنعث بال
  . ظعبنع ظةبذخالعدالرمذ ظذنعثغا يئقعن آئلعدعغان سأزلةرنع بايان قعلدع

ةيغةمبةر  بذ سأزنع ظذالر مةسخعرة قعلعش ؤة ظازابنع يعرا        ق ساناش يىزعسعدعن دئضةندة، اهللا تاظاال ص
سةؤر قعلغاندا، ظاخعرقع نذسرةت    . ضة سةؤر قعلعشقا بذيرذدع االمنع ظذالردعن آةلضةن ظةزعيةتلةر   ظةلةيهعسس

  . ؤة ظذتذقنعث ظذنعثغا مةنسذص بولعدعغانلعقعدعن خذش خةؤةر بةردع
 * * * * * * *  
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آىحلىك بةندعمعز داؤذدنع ظةسلعضعن، ظذ هةقعقةتةن ) دعندا(ظذالرنعث سأزلعرعضة سةؤر قعلغعن، 

بويسذندذرذص بةردذق، ظذالر داؤذد ) داؤذدقا(بعز هةقعقةتةن تاغالرنع . 17اهللا غا ظعتاظةت قعلغذحع ظعدع
ندذرذص بةردذق، ظذالرمذ قذشالرنعمذ ظذنعثغا بويسذ. 18 ظاخشعمع تةسبعه ظئيتاتتع -بعلةن ظةتعضعنع 

هةممعسع ) تاغالرنعث، قذشالرنعث(توصلعنعص، داؤذد بعلةن بعللة تةسبعه ظئيتاتتع، )  تةرةصتعن- تةرةص(
هةممة ظادةم (داؤذدنعث سةلتةنعتعنع آىحةيتتذق، ظذنعثغا هئكمةت ؤة . 19اهللا غا ظعتاظةت قعلغذحعدذر

  .20علدذق ظعبارعلةرنع ظاتا ق-روشةن سأز ) حىشعنعدعغان
  داؤذد ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

ظذ هةقعقةتةن بعلعملعك    : اهللا تاظاال بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع داؤذد ظةلةيهعسساالم هةققعدة توختالدع           
دة قابعلعيةتلعك ظعدع       ةتادة. ؤة ظعش ـ ظةمةل ادةت قعلعشتا آىح      : ق ذؤؤةتـ داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ظعب  ،ق

ذر  تة حوثق المنع حىشعنعش دع ظعس ةن، دئ م بعرعلض االم  .  ظعلع عحة داؤذد ظةلةيهعسس لةردة آئلعش هةدعس
ىحتعن بعرعن  أتكىزةتتع آئحعنعث ظ ةن ظ ادةت بعل ةن  ظأم. ع ظعب ع روزا تذتذش بعل ةن رعنعث يئرعمعن ظأتكىزض

دع لعم  . ظع ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ةت   ،ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ظةث سأيىملىك بولغان ناماز داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث نامعزعدذر، اهللا تاظاالغا ظةث              اهللا تاظاالغا « :قعلعدذ

ذ آئحعنعث يئرعمعضعحة ظذخاليتتع  . روزا، داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث روزعسعدذر بولغان  سأيىملىك   قالغان . ظ
ىحت . عتدة ناماز ظوقذيت    ظعككعسع ظىحتعن   يئرعمعنعث   ة ظذخال      ظ بعر آىن روزا تذتذص، بعر     . يتععن بعرعدة يةن
ذتماي ىن ت ذحع  . تعتآ ةت قعلغ ايعتع ظعتاظ ا ناه ةن اهللا تاظاالغ ذ هةقعقةت ايتتع، ظ ا قاحم ة يولذقس دىشمةنض

  . تةرةصكة يىزلعنةتتع غااهللا تاظاالظذ بارلعق ظعشلعرعدا يةنع » ظعدع
 ظاخشعمع - بعلةن ظةتعضعنع بويسذندذرذص بةردذق، ظذالر داؤذد) داؤذدقا(بعز هةقعقةتةن تاغالرنع 

اتتع  بعه ظئيت دا داؤذد       تةس اتقان ؤاقتع ىن ص ان ؤة آ ىن حعقق اغالرنع آ اال ت ةن اهللا تاظ ةنع هةقعقةت  ي
  . ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة تةسبعه ظئيتعشقا بويسذندذرذص بةرضةن ظعدع

اال  دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت اغالر «: ب ع ت الر ! ظ ع قذش ةن! ظ بعه  داؤذت بعل ة تةس  بعرلعكت
ظةضةر  .  يةنع قذشالرمذ داؤذد ظةلةيهعسساالم تةسبعه ظئيتقاندةك تةسبعه ظئيتاتتع       )1()دئدذق(» ظئيتعثالر

اؤ  الر ه ذر   قذش ذنعث زةب ؤئتعص ظ ذص آئتع ةت قعلع   ادا ظذح ةن قعراظ اؤاز بعل ق ظ بعه نع يئقعملع ص تةس
ا ظئيتع ةي، ه ذص آئتةلم ةردعن ظذح ذ ي ا، ظ انلعقعنع ظاثلعس بعه  ؤاتق ة تةس ةن بعرض ذنعث بعل اص ظ ؤادا توخت

  . ظذنعثغا ظةضعشعص تةسبعه ظئيتاتتعقوشذلذص بذ ظاؤازنع تةآراراليتتع،ظئضعز تاغالرمذ ظذنعثغا . ظئيتاتتع
ظعبنع  : ظعبنع جةرعر، ظابدذلاله ظعبنع هارعس ظعبنع نأؤفةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ               

ذما حا  ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ئلعص     ظابب عغا ظ ذهانعنعث قئش ةن ظذمم ذنع م ذمايتتع، ظ امعزعنع ظوق كا ن ش
دعم       ث دئ ةنلعرعثعزنع دةص بئرع ا دةص بةرض ذنعثغا ماث عز ب رعص، س دع  . آع داق دئ ذ مذن ةيغةمبةر  : ظ ص
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قا       ت تةييارالش ارحة رةخ ر ص ذ ؤة بع ةك س ر حعل ع بع رعص مئن ة آع ع ظأيىمض ةتهع آىن االم ص ظةلةيهعسس
ذ   ذيرذدع، ظ ذ ب ت بعش ث      رةخ ذنع ظأينع ان س ص قالغ دعن يعغعلع دع، ظان ذص يذيذن ارعمعزنع تذس ةن ظ ل

ظذ نامازنعث   . شذ ؤاقعت حاشكا ؤاقتع ظعدع       . ظةتراصلعرعغا حاحتع، ظاندعن سةآكعز رةآظةت ناماز ظوقذدع         
. قعيامع، رذآذسع، سةجدعسع ؤة تةشةههذدلعرع ظذزذن ـ قعسقعلعقتا ظاساسةن بعر ـ بعرعضة ظوخشاش ظعدع      

مةن قذرظاننعث ظذ بئشعدعن بذ بئشعغعحة        : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ظأيدعن حعقعص آئتعؤئتعص         ظعبنع  
ةقةت ظةمدعال بعلدعم،          ةن ظةتعضعنع ـ ظوقذص حاشكا ؤاقتع نامعزعنع بعلمعضةن ظعدعم، ص ذالر داؤذد بعل ظ

اتتع  بعه ظئيت عمع تةس تعم،  ظاخش ع؟ دةيت امعزع قئن ذص ظعشراق ن ةتنع ظوق ةن ظاي دع دئض ذنعثدعن .  دئ ش
  . آئيعن ظذ حاشكا نامعزعنع ظعشراق نامعزع دةيدعغان بولدع

 توصلعنعص، داؤذد بعلةن )  تةرةصتعن- تةرةص(قذشالرنعمذ ظذنعثغا بويسذندذرذص بةردذق، ظذالرمذ
ا هةممعسع اهللا غ) تاغالرنعث، قذشالرنعث(.  هاؤادا توختاص تذرذص تةسبعه ظئيتاتتعبعللة تةسبعه ظئيتاتتع
دذر ةت قعلغذحع ذحعظعتاظ ةت قعلغ ا ظعتاظ ةنع اهللا تاظاالغ بعه ، ي عص تةس االمغا ظةضعش  داؤذد ظةلةيهعسس

دذر دنعث        . ظئيتقذحع ع زةي لةم ؤة ظعبن ع ظةس د ظعبن ارلعقالر زةي ك قات ةتادة ؤة مالع ةير، ق ع جذب ةظعد ظعبن س
 ع اهللا غا ظعتاظةت قعلغذحعدذرهةممعس) تاغالرنعث، قذشالرنعث(: دذعمذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل
  . يةنع اهللا تاظاالغا بويسذنغذحعالردذر

داؤذدنعث سةلتةنعتعنع آىحةيتتذق يةنع بعز ظذنعثغا صادعشاهالرنعث هاجعتع حىشعدعغان بارلعق 
ان  ذق قعلعنغ علةر تول اه ،نةرس ر صادعش ةل بع دذق مذآةمم ا قعل ع ظةبذنةجع. لعقنع ظات دنعث ظعبن ه، مذجاهع

ا ظةهلع ظعحعدعكع ظةث آىحلىك صادعشاه        : ئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مذنداق د  داؤذد ظةلةيهعسساالم دذني
  . ظعدع
 دذق ا قعل ةت ظات ذنعثغا هئكم دع    ظ داق دئ د مذن دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنع :  ب ي

دذق         ا قعل دراك ظات ةقعل ـ ظع ةنحة ؤة ظ ذنعثغا حىش ةتادة . ظ دع ق داق دئ ذ  اهللا تاظاالنع: مذن ابع ؤة ظ ث آعت
ا    كىحعلةرنع ظات ا ظةضةش دذ  آعتابق ةنلعك بولع دذق دئض ذددع.قعل ةت:  س ةنعهئكم ا   ي ةيغةمبةرلعك ظات  ص

   .قعلدذق دئضةنلعكتذر، دئدع
 عنعدعغان (ؤة ادةم حىش ة ظ أز ) هةمم ةن س دذق -روش ا قعل ةرنع ظات ذرةيه ؤة   ظعبارعل ازع ش  ق
ةظبع ةر       ”: ش أز ـ ظعبارعل ةن س ةندعن ض “روش دع   دئض دذ، دئ أزدة تذتعلع ةملةر آ ةتادة. ذؤاهحعالر ؤة قةس : ق

ا بذ   . دةؤاضةرضة ظعككع ضذؤاهحع الزعم ياآع ظىستعدعن دةؤا قعلعنغذحع بعر قئتعم قةسةم قعلعش الزعم                مان
ان        عنع ظايرعغ ةقنعث ظوتتذرعس ةن ناه ةق بعل علةرنعث ه العه آعش ةرنعث ؤة س ةيغةمبةرلةرنعث، مأمعنل ص

أز ـ ظعبارعل       ةن س دذرروش دع    . عرع دذر، دئ ان هأآمع ةتكعحعلعك بولغ ةتنعث قعيام ذ ظىمم داق قعلعش ب . ظذن
دع    اش، دئ ذنعثغا ظوخش ذلةمعمذ مذش دذراهمان س ذددعالر  . ظةبذظاب د ؤة س أآىمنع  : مذجاهع ةتتعن ه ذ ظاي ب
دع     دذ، دئ أزدة تذتذلع عنعش آ ذنع حىش ش ؤة ظ وغرا قعلع ة . ت د يةن ةق ـ         : مذجاهع دة ه أز ؤة هأآىم ذ، س ظ

أز ظعحعضة ظالعدذ          سأز   بذ   . نع ظايرعشتذر، دئدع  ناهةق ظعبنع  . يذقعرعدعكعلةرنعث سأزلعرعنعث هةممعسنع ظ
  .  بذ قاراشقا قوشذلدعمذجةرعر

 * * * * * * *  
 * ö≅ yδuρ y79s?r& (#àσ t7tΡ ÄΝ óÁy‚ø9$# øŒÎ) (#ρâ‘§θ |¡n@ z>#uósÏϑø9 $# ∩⊄⊇∪ øŒÎ) (#θè= yz yŠ 4’ n? tã yŠ…ãρ# yŠ tíÍ“ xsù öΝ åκ÷] ÏΒ ( 

(#θä9$s% Ÿω ô# y‚s? ( Èβ$yϑóÁyz 4xöt/ $uΖ àÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ /ä3 ÷n$$ sù $ uΖsΨ ÷t/ Èd, ysø9$$Î/ Ÿω uρ ñÝÏÜô±è@ !$tΡÏ‰÷δ$# uρ 4’n< Î) 
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Ï!# uθ y™ ÅÞ¨uÅ_Ç9$# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !# x‹≈yδ Ê r& …çµ s9 Óìó¡Ï@ tβθ ãèó¡Ï@uρ Zπ yf÷ètΡ z’ Í< uρ ×π yf÷ètΡ ×οy‰Ïn¨uρ tΑ$s)sù $ pκ ÏΨù= Ïø.r& ’ÏΤ̈“ tãuρ 

’Îû É>$sÜÏƒ ù:$# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% ô‰s)s9 y7 yϑ n=sß ÉΑ# xσÝ¡Î0 y7 ÏG yf÷ètΡ 4’n< Î) Ïµ Å_$yèÏΡ ( ¨β Î)uρ #[ÏVx. z ÏiΒ Ï!$sÜn= èƒ ù:$# ‘Éóö6 u‹s9 

öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’n? tã CÙ÷èt/ ω Î) tÏ%©! $# (#θ ãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÏ=≈ ¢Á9$# ×≅‹Ï= s% uρ $̈Β öΝ èδ 3 £ sßuρ ßŠ…ãρ# yŠ $yϑ ¯Ρr& çµ≈̈Ψ tG sù 

u xøótGó™$$ sù …çµ −/ u‘ § yzuρ $YèÏ.# u‘ z>$tΡ r&uρ ) ∩⊄⊆∪ $ tΡöx tósù … çµ s9 y7 Ï9¨sŒ ( ¨β Î)uρ …ã& s! $ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9 â“s9 zó¡ãmuρ 7U$t↔ tΒ 

∩⊄∈∪  
داؤذد ظعبادةت (دةؤا قعلغذحعالرنعث قعسسعسع ساثا يةتتعمذ؟ ظأز ؤاقتعدا ظذالر !) ظع مذهةممةد(
. ظةينع ؤاقعتتا ظذالر داؤذدنعث يئنعغا آعردع. 21مةسجعدنعث تئمعدعن ظارتعلعص حىشىشتع) انقعلعؤاتق

ذالر  ع، ظ ذالردعن قورقت ا(داؤذد ظ ز بعرعمعز «): داؤذدق ورقمعغعن، بع ة حئقعلغان ظعككع -ق  بعرعمعزض
ن، بعزنع توغرا دةؤاضةرمعز، بعزنعث ظارعمعزدا ظادعللعق بعلةن هأآىم قعلغعن، ناهةق هأآىم حعقارمعغع

 ساغلعقع 99شىبهعسعزآع، مئنعث بذ قئرعندعشعمنعث «) ظذالرنعث بعرع(.  22دئدع» يولغا باشلعغعن
دذ،  ا بةرضعن دةي ر ساغلعقنعمذ ماث ذ بع ار، قئرعندعشعم ظ ذ (بار، مئنعث بعر ساغلعقعم ب ارعمعزدا ب ظ

ذص  ذنازعرة بول ذق م دع ) توغرذل أزدةيئثعص قوي ع س ذ مئن دع» ظ ع .23دئ ئنعث «: داؤذد ظئيتت ذ س ظ
تذ، نذرغذن  وزةك قعلعص ساغلعقعثنع ظأزعنعث ساغلعقلعرعغا قوشذؤئلعشنع تةلةص قعلعص راستال سئنع ب

 بعرعضة حئقعلعدذ، صةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل -، شىبهعسعزآع، بعر)يةنع دوستالر(شئرعكلةر 
. داؤذد بعزنعث ظذنع سعنعغانلعقعمعزنع بعلدع. »دذربذالر ظاز)  بعرعضة حئقعلمايدذ-بعر (قعلغانالرال 

اردع  ة ب دع، سةجدعض ةص قعل عرةت تةل ارعدعن مةغص ا. (صةرؤةردعض دع ) اهللا غ ة قعل ذنعث . 24تةؤب ز ظ بع
ة  ة ظعض ا ؤة ياخشع ظاقعؤةتك ة يئقعنلعقق اهعمعزدا ظةلؤةتت ث دةرض ذ بعزنع دذق، ظ ذ قعل العقعنع ظةص خات

  .25بولعدذ
  ث قعسسعسع توغرعسعداظعككع دةؤاضةرنع

ذ ظايةت ةرتةصسعرشذناسالر ب ان  ل ر قعسسعلةردعن ظئلعنغ ةنع ظعسراظعلغا داظع دة آأصعنحعسع ب  هةققع
دع    ان قعل عنع باي ر قعسس اغالم     ب. بع ذ س لعك بعرةرم كة تئضعش عدة ظةضعشعش ةدعسذ قعسس وه ع . ق ي ظعبن

ارقعلعق ظةنةس رةزعيةلالهذ      ظةبذهاتةممذ بذ هةقتة ية    . ر هةدعس رعؤايةت قعلغان    ظةنهذدعن بع  زعد رةققاشع ظ
ةرحة ية د ض ةت قعلغان  ياخشعزع أز قارعشعدا رعؤاي ذ هةدعسشذناسالرنعث آ ئكعن ظ  آعشعلةردعن بولسعمذ، ل

ظذنعث توغرا   . شذثا بذ قعسسعنع ظوقذص قويذشقا بولعدذ      . هةدعسع ظاجعز هئسابلعنعدعغان آعشعلةردعندذر     
 ظذنعث ظعحعدعكع نةرسعلةرمذ    ،شىبهعسعزآع، قذرظان هةقتذر  . علضىحعدذرخاتالعقعنع اهللا تاظاالنعث ظأزعال ب    ـ

  . هةقتذر
 داؤذد ظذالردعن قورقتع         ىز بةرضةن ظعدع  ،ة بولذص عتعدحىنكع، ظذ مةسح     .  يةنع ظذنعثدا قورقذش ي

دع دا ظع ع ظورذن ةث ياخش عدعكع ظ ذنعث قورذس حعت ظ عغا هئحك. مةس ث قئش ذ ظأزعنع ع ظ ذ آىن ث ش عمنع
ارتعلعص ظأزعنعث قئشعغا      . كعلعضةن ظعدع ع جئآعرمةسلعكعن  ظذ ظعككع آعشعنعث مةسحعتنعث تئمعدعن ظ

ذ ظعككع آعشع ظأزلعرعنعث دةؤاسعنع سوراص قويذشع ظىحىن داؤذدنع ظارعغا  ىحىش ؤاتقانلعقعنع آأردع، ظ
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دع ) ظارعمعزدا بذ توغرذلذق مذنازعرة بولذص (. ظئلعؤالدع ةنع سأز  »ظذ مئنع سأزدة يئثعص قوي دة  ي
  . مةندعن ظىستىن آةلدع

 داؤذد بعزنعث ظذنع سعنعغانلعقعمعزنع بعلدع       ة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ  ظةلع ظعبنع ظةبذتةله
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب عنعدذق  : ظةنه ذنع س ز ظ ةنع بع . ي

صةرؤةردعضارعدعن مةغصعرةت تةلةص قعلدع، سةجدعضة باردع ةنع سةجدة قعلدعي .)تةؤبة قعلدع) اهللا غا .
دذق  ذ قعل العقعنع ظةص ذنعث خات ز ظ ع      بع ةن ياخش العق هةقعقةت ان خات ادعر بولغ دعن س ةنع ظذنعث  ي

علعقع  علةرنعث ياخش ث     ،آعش ةن جىملعنع ابلعنعدذ، دئض انلعقع هئس ةرنعث يام ئقعن بةندعل ا ي  اهللا تاظاالغ
  . ظعحعضة آعرعدذ

  غرعسعداسىرة سادنعث سةجدعسع تو
ادا قعلعش سةجدعسعدذر     . سىرة سادنعث سةجدعسع ؤاجعب سةجدعلةردعن ظةمةس      . بةلكع، ظذ شىآىر ظ

ساد  :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكنع رعؤايةت قعلعدذ          ،بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد   
ةيغةمبةر ظةلةيهعسسا  . سىرعسعدعكع سةجدة، ؤاجعب سةجدعلةردعن ظةمةس     ذ سىرعدة سةجدة  مةن ص المنع ظ

بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت             . مدىقعلعؤاتقانلعقعنع آأر 
دع داق         . قعل ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب عرعدة ظعبن ةتنعث تةصس ذ ظاي ة ب ةظع يةن ام نةس ظعم

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةي: دئض االم ص ةن هعسس دع ؤة هةقعقةت ةجدة قعل عدة س اد سىرعس  :س
ة قعلعش يىزعسعدعن قعلدع، بعز بولساق شىآرع قعلعش ظىحىن  « ذ سةجدعنع تةؤب داؤذد ظةلةيهعسساالم ظ

  . دئدع» قعلعمعز
ةؤؤامنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          مةن ساد   : ظعمام بذخارعمذ بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة ظ

دا   :  مةن ظعبنع ظابباستعن   : مذجاهعد .عسع توغرذلذق مذجاهعدتعن سورعدعم   جدسىرعسعنعث سة  قايسع ظورذن
ورعغعنعمدا  دعث؟ دةص س ةجدة قعل ا ،س اس ماث ع ظابب ث : ظعبن دعن داؤذد،   اهللا تاظاالنع ث ظةؤالدع ظعبراهعمنع

ذلةيمان ارذن  س ا، ه ىف، مذس ذب، يىس دذق ، ظةيي ةت قعل ذالر  )1( الرنع هعداي ة ش ةنع مة(ظةن ذر ي زآ
ةيغةمبةرلةر كعن   ) ص ا ظةضةش ذالرنعث يولعغ علةردذر، ظ ان آعش ةت قعلغ ةتلعرعنع  ))2اهللا هعداي ةن ظاي  دئض

ذيرذلغان، داؤذد     قا ب دا قعلعش االمغا ظعقتع االم داؤذد ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ؟ ص ظوقذمعدعثم
ةيغةمبةر ظ         دع، ص ةجدعنع قعل ان س ا ظئلعنغ ادتا تعلغ ىرة س االم س ذنعثغا  ظةلةيهعسس االممذ ظ ةلةيهعسس

  .  دةص جاؤاب بةرضةن ظعدع،ظةضعشعص سةجدة قعلدع
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ذداؤذد، ظةبذس ام ظةب : ظعم

دة          ة يةتكةن ار يةرض ةجدة ب ذص س ذدع، ظوق ادنع ظوق ىرة س ذرذص س ةردة ت االم مذنب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ة ظذ      . باشقعالرمذ ظذنعث بعلةن بعرضة سةجدة قعلدع     . حىشىص سةجدة قعلدع  مذنبةردعن   يةنة بعر آىنع ظذ يةن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم           ظذ  «: سىرعنع ظوقذدع، سةجدعضة آةلضةندة آعشعلةر سةجدعضة تةييارلعنعؤئدع، ص
ع     ة سةجدعس ةيغةمبةرنعث تةؤب ر ص ةن بع قا    دذرهةقعقةت ةجدة قعلعش علةرنعث س ةن س راق م  ، بع

  .  مذنبةردعن حىشىص سةجدة قعلدعدئدع ؤة» مىنلعقعثالرنع آأرداتةييارلعنعؤاتق

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع84سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع90سىرة ظةنظام ) 2(
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 دذ ا ؤة ياخشع ظاقعؤةتكة ظعضة بولع ة يئقعنلعقق اهعمعزدا ظةلؤةتت ةنع داؤذد  ظذ بعزنعث دةرض  ي
ةت يىرضىزضةنلعكع ظىحىن، قعيامةت آىنع اهللا               ة قعلغان ؤة صادعشاهلعقعدا تولذق ظادال  ظةلةيهعسساالم تةؤب

  . تاظاال ظذنع ظأزعضة يئقعن بةندعلةردعن قعلعدذ ؤة جةننةتتة يذقعرع دةرعجعلةرضة ظعضة قعلعدذ
لعم ام مذس دذ  ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة مذن ذ هةقت االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص

قةتلعك  « ايعتع شةص ع ناه ةت آىن ىحعلةر قعيام ةت يىرضىزض ثظادال وثاهللا تاظاالنع دع ظ ذق  يئنع ن، نذرل
، ظذالر ظاظعلعسعدعكعلةرضة   )1(ع ظوثدذر تةرعص مذنبةرلةر ظذستعدعن ظورذن ظالعدذ، اهللا تاظاالنعث هةر ظعككع           
  . ؤة قول ظاستعدعكع آعشعلةرضة ظادالةت يىرضىزضةن آعشعلةردذر

 * * * * * * *  
 ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ $̄Ρ Î) y7≈ sΨù= yèy_ Zπx‹Ï= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λ äl ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# Èd, ut ù: $$Î/ Ÿω uρ ÆìÎ7 ®Ks? 3“ uθ yγø9 $# y7 ¯= ÅÒãŠsù 

tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβθ= ÅÒ tƒ  tã È≅‹ Î6y™ «! $# öΝ ßγs9 Ò># x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $yϑ Î/ (#θÝ¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ït ù: $# ∩⊄∉∪  
عللعق بعلةن سئنع بعز هةقعقةتةن يةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق، آعشعلةرنعث ظارعسعدا ظاد! ظع داؤذد

هأآىم حعقارغعن، نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع، ظذ سئنع اهللا نعث يولعدعن ظازدذرعدذ، اهللا نعث يولعدعن 
نع ظذنتذغانلعقلعرع ظىحىن هةقعقةتةن قاتتعق ظازابقا دذحار  )يةنع قعيامةت آىنع(ظازغانالر هئساب آىنع 

  .26بولعدذ
   توغرعسعدا صادعشاه ؤة هوقذقدارالرغا ؤةسعيةت قعلعش

 اهللا تاظاالنعث صادعشاه ؤة هوقذقدارالرغا ظذالرنعث آعشعلةر ظارعسعدا اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعن              ،بذ
ان         ىن قعلغ لعكع ظىح عص آةتمةس دعن ظادعش ع ؤة ظذنعث أآىم قعلعش ةن ه ةت بعل ان هةقعق ل قعلعنغ نازع

اهللا . ن ضذمراهلعققا حعقعص آةتكةن بولعدذ     اهللا تاظاالنعث يولعدع ،ظةضةر ظذالر ظذنداق قعلمعسا   . ؤةسعيعتعدذر
ةن             ةت بعل ازاب ـ ظوقذب اتتعق ظ ة ق ذغان آعشعلةرض ع ظذنت ةت آىنعن ان، قعيام دعن ظازغ ث يولع اال ظأزعنع تاظ

  . ظاضاهالندذرذش بةردع
ةم  ع ظةبذهات ذزةر ،ظعبن راهعم ظةب ذ  ظعب ذ ظةنه دذ   رةزعيةلاله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : نعث مذن

راهعم ظ دع   ظعب دعغان آعشع ظع اب ظوقذي اماؤعي آعت ة س ذنعثغا  . ةبذزةرظ ةلعك ظ ع ظابدذلم د ظعبن ةن : ؤةلع س
ابقا      ة هئس ةندعث، خةلعص ذدذث ؤة حىش ذ ظوق ةن، قذرظاننعم ذغان ظادةمس ابنع ظوق عرعكع آعت ةن ظعلض هةقعقةت

راهعم. تارتعالمدذ؟ دةص سورعدع ةرنعث : ظعب ع مأمعنل دع! خةلعصعسعظ ذ. سأزلةيمذ؟ دئ دعسأ: ظ . زلةؤةر دئ
راهعم لعقع : ظعب ةرنعث باش ع مأمعنل اآع داؤذد   ! ظ ذ ي ةن هأرمةتلعكم دا س ث ظالدع اهللا تاظاالنع

ظةلةيهعسساالممذ؟ شىبهعسعزآع، اهللا تاظاال ظذنعثغا صةيغةمبةرلعك ؤة خةلعصعلعكنع بعراقال بةرضةن، ظاندعن        
 هةقعقةتةن يةر يىزعدة خةلعصة قعلدذق، سئنع بعز! ظع داؤذدآعتاؤعدا ظذنع آةلضىسع ظازابتعن قورقذتذص 

آعشعلةرنعث ظارعسعدا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقارغعن، نةصسع خاهعشقا ظةضةشمعضعنكع، ظذ سئنع اهللا 
  . دئضةن، دئدعنعث يولعدعن ظازدذرعدذ

 ع انالر هئساب آىن دعن ظازغ ع(اهللا نعث يولع ةت آىن ةنع قعيام ىن  )ي ذغانلعقلعرع ظىح ع ظذنت ن
دذهةقعقةت ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ذددعةن ق ةتنع:  س ذ ظاي ع :ب ىن ياخش ع ظىح ةت آىن ذالر قعيام  ظ

                                                 
  . ر دئمةآحعظةةربلةرنعث ظادعتعدة ظوث تةرةص ياخشعلعقتعن بئشارةت بولذص، بذ يةردة اهللا تاظاالنعث هةممعال ظعشع ياخعشعدذ) 1(
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دذ      ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ةؤةبعدعن ق لعغانلعقع س نع تاش ةرنع قعلعش د ،ظةمةلل عر قعلع . ع دةص تةصس
  . سذددعنعث بذ سأزع بذ ظايةتنعث ظوحذق مةنعسعضة ظذيغذندذر

 * * * * * * *  
 $ tΒ uρ $ uΖ ø) n= yz u !$ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s]÷ t/ WξÏÜ≈ t/ 4 y7 Ï9 s̈Œ sß tÏ% ©!$# (#ρã x x. 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã x x. 

zÏΒ Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊄∠∪ ôΘr& ã≅ yè øgwΥ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# tÏ‰Å¡ø ßϑ ø9 $% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ 

tÉ) −G ßϑ ø9 $# Í‘$¤f à ø9$% x. ∩⊄∇∪ ë=≈ tG Ï. çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8u≈ t6ãΒ (# ÿρã −/£‰ u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u u ª. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∪  
ذ  ذالرنع (ظاسماننع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار ياراتمعدذق، ظ ةنع ظ ي

ظعمان ظئيتقان ؤة  .27 آاصعرالرنعث ضذمانعدذر، آاصعرالرغا دوزاختعن ؤاي) بعكار يارعتعلغان دةص قاراش
ةن ظوخ  انالر بعل ذنحعلعق قعلغ دة بذزغ ةر يىزع انالرنع ي ةرنع قعلغ اآع ياخشع ظةمةلل شاش قعالمدذق؟ ي

ظذالرنعث ظايةتلةرنع تةصةآكىر قعلعشلعرع ظىحىن، ) بذ( .28تةقؤادارالرنع فاجعرالرغا ظوخشاش قعالمدذق؟
  . 29 نةسعهةت ظئلعشلعرع ظىحىن بعز ساثا نازعل قعلغان مذبارةك آعتابتذر-ظةقعل ظعضعلعرعنعث ؤةز 

  دذنيانع يارعتعشنعث هئكمعتع توغرعسعدا
أزعنع بعر         اهللا تاظا  ادةت قعلعش ؤة ظ ةقةت ظأزعضة ظعب ال ظعنسانالرنع بعهذدة ياراتمعغانلعقع، ظذالرنع ص

اؤاب   ذنغذحعغا س ص، بويس ذالرنع يعغع ع ظ ةت آىن دعن قعيام انلعقع، ظان ىن ياراتق ش ظىح ار دةص بعلع ؤة ب
دذ  بئرعدعغانلعقع، آاصعرنع ظازاب بعلةن جازااليدعغانلعقع هةققعدة خةؤةر بئرعص، مذندا         ظاسماننع، : ق دةي

يةنع ظذالرنع بعكار يارعتعلغان دةص (زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار ياراتمعدذق، ظذ 
اراش ذمانعدذر ) ق عرالرنعث ض ذالر ظأ آاص ةنع ظ دذ    ي اخعرةتنع ظويلعماي نع ؤة ظ يعن تعرعلعش ةندعن آئ . لض

عنعدذ    اغعال ظعش ذ دذني ةقةت ب ذالر ص ةلكع، ظ تعن ؤايآاص .ب ذالرغا   !عرالرغا دوزاخ ع ظ ةت آىن ةنع قعيام  ي
  ! تةييارالنغان دوزاختعن ؤاي

اراؤةر         عنع ب عرالرنعث ظوتتذرعس ةن آاص ةر بعل عدعن مأمعنل ع يىزعس ادالعتع ؤة هئكمعت اال ظ اهللا تاظ
دذ     ةرنع قعلغانالرنع : قعلمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةي ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ةر ظعم  ي

ا ظوخشاش  ةقؤادارالرنع فاجعرالرغ اآع ت دذق؟ ي ةن ظوخشاش قعالم انالر بعل ذنحعلعق قعلغ دة بذزغ يىزع
دذق؟ ش        قعالم ةس، ظع اراؤةر ظةم اهعدا ب ث دةرض ذالر اهللا تاظاالنع ايمعز، ظ داق قعلم عز ظذن ز هةرض ةنع بع  ي

اجعرالر جازالعنعدعغا ة بعر دذنيانعث بولذشع شذنداق ظعكةن، بويسذنغذحعغا ساؤاب بئرعلعدعغان، ف ن يةن
ةقعل ـ هوشع جايعدا، توغرا آأز قاراش       ،بذ . حوقذمدذر اخعرةت ؤة هئساب آىنعنعث    قا ظعضة آعشعلةرضة   ظ  ظ

دذ    رةك بئرع دعن دئ ذم بارلعقع ث،                . حوق ال ـ مىلكعنع ث م قذحع زالعمنع دعن ظاش ةن هةددع ز هةقعقةت بع
عي   ث آأص ةرزةنتعنعث، نازذنئمعتعنع ة ظألى عؤاتقانلعقعنع ؤة ص ذ هالةتت أرعمعز ش انلعقعنع آ عحة اهللا . ؤاتق ظةآس

ادعللعق    . ؤاتقعنعنع آأرعمعزىتاظاالغا بويسذنغذحعنعث قاتتعق قايغذ ـ هةسرةت ظعحعدة ظأل  بذ ظعككعسعضة ظ
 ظعنساص بعلةن مذظامعلة قعلعشتا حوقذم هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، هةممعنع بعلضىحع، ظادعل،             ،بعلةن

ارلعقع حوقذمدذر          زةررعحعلعكمذ زذل  ىز بةرمعسة،          . ذم قعلمايدعغان زاتنعث هئكمعتع ب ادا ي ادعللعق دذني بذ ظ
ارلعقع مذظةييةنلعشعدذ          قذرظان آةرعم توغرا نعشانالرغا     . هئساب ؤة باراؤةرلعك ظىحىن يةنة بعر دذنيانعث ب
دذ داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ اليدعغانلعقع ظىح ة باش ذق صعكعرلةرض ذ(: ؤة ظوح ذال) ب ةرنع ظ رنعث ظايةتل
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 نةسعهةت ظئلعشلعرع ظىحىن بعز ساثا نازعل -تةصةآكىر قعلعشلعرع ظىحىن، ظةقعل ظعضعلعرعنعث ؤةز 
  . قعلغان مذبارةك آعتابتذر

 * * * * * * *  
 $ uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n= ß™ 4 zΝ÷èÏΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& ∩⊂⊃∪ øŒÎ) uÚ Í ãã Ïµø‹ n= tã Äc Å´ yèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ï≈¢Á9 $# 

ßŠ$u‹Ågù: $# ∩⊂⊇∪ tΑ$s) sù þ’ ÏoΤ Î) àM ö6t7 ôm r& ¡= ãm Î ö sƒ ù: $#  tã Í ø.ÏŒ ’Ïn1 u‘ 4 ®L xm ôN u‘# uθ s? É>$yf Ït ù:$$ Î/ ∩⊂⊄∪ $yδρ–Šâ‘ ¥’ n?tã ( 
t,Ï sÜ sù $Gs ó¡tΒ É−θ¡9$$ Î/ É−$uΖ ôã F{$# uρ ∩⊂⊂∪  

هةقعقةتةن ) اهللا غا(ظذ ! ياخشع بةندةبعز داؤذدقا سذلةيماننع ظاتا قعلدذق، سذلةيمان نئمعدئضةن 
دع . 30ظعتاظةت قعلغذحع ظعدع  . 31ظأز ؤاقتعدا آةحقذرذنلعقع ظذنعثغا ياخشع يىضىرىك ظاتالر توغرعالن

ذالر «: سذلةيمان ظئيتتع  أردىم، ظ اتالرنع صةرؤةردعضارعمنع ظةسلةش ظىحىن ياخشع آ مةن هةقعقةتةن ظ
دعن( ة ) آأزىم ب بولغذح ذالرنع (غايع دذم ظ ةن بول أحىرىش بعل أزدعن آ ع . 32»)آ ذلةيمان ظئيتت : س

سذلةيمان ظذالرنعث ) ظاتالر ظئلعص آئلعنضةندعن آئيعن. (»ظاتالرنع مئنعث ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر«
  .33صاحاقلعرعنع، بويذنلعرعنع سعالشقا باشلعدع

  داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع سذلةيمان ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا
ذ ظايةتاهللا اال ب ةرد تاظ ذنع  ل ةنلعكع ؤة ظ االمنع بةرض ذلةيمان ظةلةيهعسس االمغا س ة داؤذد ظةلةيهعسس

دذ        . صةيغةمبةر قعلغانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ    ة مذنداق دةي ةيغةمبةرلعكتة،  (سذلةيمان  : اهللا تاظاال بذ هةقت ص
ا ؤارعسلعق قعلدع  ) ظعلعمدة، صادعشاهلعقتا ظاتعسع   ة ظذ   ))1داؤذدق ةيةن . يغةمبةرلعكتة ؤارعسلعق قعلدع ص

  . داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث يىز خوتذنع بولذص سذلةيماندعن باشقا ظوغذللعرعمذ بار ظعدع،ظذنداق بولمعغاندا
هةقعقةتةن ظعتاظةت قعلغذحع ظعدع) اهللا غا(ظذ ! سذلةيمان نئمعدئضةن ياخشع بةندة بذ سذلةيمان 

  . ظذ اهللا تاظاالغا تاظةت ـ ظعبادةت ؤة تةؤبعنع آأص قعالتتعظةلةيهعسساالمغا ظاتالغان ماختاش بولذص،
 دع اتالر توغرعالن ىرىك ظ ع يىض ذنعثغا ياخش ذرذنلعقع ظ دا آةحق أز ؤاقتع ذلةيمان  ظ ةنع س  ي

مذجاهعد بذ   . لدعظأتكىزى ياخشع ؤة يىضىرىك ظاتالر  ظالدعدعنظةلةيهعسساالمنعث سذلتانلعق دةؤرعدة ظذنعث 
ذتعنعث تذؤذقعنع يةرضة            رة تذرغان  ذنداق ظاتالر ظأ  ب: تة مذنداق دئدع  هةق أتعنحع ص دا، ظىح صذتلذق بولذص، ت

  . ظةهلع سةلةص ظألعمالعرعدعن بعر قانحة آعشعلةرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع. كىزىص تذرعدذسةل تةض
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ذداؤذد، ظاظعش ام ظةب ةيغةمبة: ظعم ر ص

دع  دعن آةل ةر غازعتع اآع خةيب ةبىك ي االم ت ةنعث. ظةلةيهعسس ارؤعتعظاظعش دع آ ةن ظع امال .  صةردعلةنض ش
ة     ذنعث بعل ع، ش عنع ظئحعؤةتت ر تةرعص ةردعنعث بع ص ص ةنهانعث قو حعقع ذ ظ ة رةزعيةلاله اقلعرع ن ظاظعش نح

دع  أرىنىص قال االم . آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة «: ص ع ظاظعش ة؟ ! ظ ذ نئم دع» ب ذ. دئ اؤاب   ق:ظ رعم، دةص ج عزلع
ةردع اتنع     . ب ر ظ اتلعق بع ذلغان ظعككع قان تعن توق االم قونحاقالرنعث ظارعسعدعن يعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةردع    :  ظاظعشة .دئدع» ؟بذ نئمة«آأردع ـ دة،   ات، دةص جاؤاب ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ظذ ظ ظاتنعث  «: ص
ذ. دئدع » ة؟ظىستعدعكع نئم  انعتع، دةص جا  : ظ ةردعظعككع ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ؤاب ب ظاتنعثمذ «: ص

سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنعث ظاتلعرعنعث قاناتلعرعنعث      : ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها  . دئدع»  بوالمدذ؟ قانعتع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث يعر قعسمع16سىرة نةمل ) 1(
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دع  ذ؟ دئ ارلعقعنع ظاثلعمعدعثعزم ة   . ب ةتتع، ظاظعش ىص آ االم آىل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث  : ص ةن ظ م
  .عشلعرعنع آأردىم، دةيدذآىلضعنعدعن هةتتا ظئغعز ح

 أردىم، «: سذلةيمان ظئيتتع مةن هةقعقةتةن ظاتالرنع صةرؤةردعضارعمنع ظةسلةش ظىحىن ياخشع آ
  »)ظذالرنع آأزدعن آأحىرىش بعلةن بولدذم(غايعب بولغذحة ) آأزىمدعن(ظذالر 

االر ر قانحة آعشعسةلةص ؤة تةصعسعرشذناس ظألعم أزد: لةردعن بع اتالرنع آ أسذلةيمان ظ ىش حىرعن آ
آئسعص ظئيتعشقا بولعدعكع، ظذ بذنع قةستةن        . نعث ؤاقتع تىضةص آةتتع   عزبعلةن بولذص آئتعص، ظةسعر نامع    

دع ذ . قعلمع ةلكع ظذن دعغب دةك       . انلعقتعن بول ع خةن دةك آىن االمنعث خةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذددع ص ذ خ ب
  . ن ظوقذغعنع بعلةن ظوخشاشتذرآوالش بعلةن بولذص قئلعص ظةسعر نامعزعنع آىن ظولتذرغاندعن آئيع

ارقعلعق           ع ظ ة رعؤايعت ر نةحح لعمنعث بع ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ ؤةق دعكع ب دةك هةققع خةن
: شذ رعؤايةتلةردعن بعرعدة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ          . ظعسصاتالنغان

ىن ظولتذرغا    ع آ دةك آىن ذ خةن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله عغا    ظأم االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص دعن آئ ن
ذرذص     الص ت عرلعرعنع تعل ذرةيش آاص ئلعص ق ةيغةمبعرع  : آ ث ص ع اهللا نع عر   ! ظ ع ظةس ةن تئخ امعزعنع م  ن

اهللا نعث نامع بعلةن    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ص آةتكعلع تاسال قالدع، دئدع   ظوقذماستعنال آىن ظولتذرذ  
ةمكع از  ،قةس ع نام ذ تئخ دعم مةنم دع» ظوقذمع ةيغةمبةر      .  دئ دذق، ص ة يعغعل ةن يةرض ذتهان دئض ز ب بع

دذق   ارةت ظال ذ تاه دع، بعزم ارةت ظال االم تاه امعزعنع   . ظةلةيهعسس عر ن ا ظةس ةن ؤاقعتت ذرذص آةتك ىن ظولت آ
  . ظوقذدذق، ظاندعن شام نامعزعنع ظوقذدذق

 ئلعص آئلعنضةندعن ظ. (»ظاتالرنع مئنعث ظالدعمغا ظئلعص آئلعثالر «: سذلةيمان ظئيتتع اتالر ظ
 هةسةنبةسرع بذ ظايةت هةققعدة سذلةيمان ظذالرنعث صاحاقلعرعنع، بويذنلعرعنع سعالشقا باشلعدع) آئيعن

 اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر مئنع   : سذلةيمان ظةلةيهعسساالم ظاتالرغا قاراص تذرذص    :مذنداق دةيدذ 
ر     ة بع دعن يةن ارعمنعث ظعبادعتع ذيرذق      صةرؤةردعض قا ب ذالرنع بوغذزالش دع ؤة ظ اثالر، دئ ذص قويم تعم توس قئ

دع دع . قعل اتالر بوغذزالن ةن ظ ذنعث بعل دع . ش اش، دئ ذنعثغا ظوخش ذ مذش ذددع. قةتادعم ذالرنعث : س ظ
ةيلعرع قع  ذنلعرعنع ؤة ص ةن ح بذي الر بعل الندع، لعح عص تاش دعئص ة .  دئ ع ظةبذتةله ةلع ظعبن اس  ،ظ ع ظابب  ظعبن

ذ دذ رةزعيةلالهذ ظةنه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنلعكتعن  : مانعث مذن اتالرنع ياخشع آأرض سذلةيمان ظ
  . ظذالرنعث يايلعرعنع ؤة صاحاقلعرعنع سعالشقا باشلعدع

ث         االم هايؤاننع ذلةيمان ظةلةيهعسس دع؛ س داق دئ ذلدع ؤة مذن قا قوش ذ قاراش ذ ب ع جةرعرم ظعبن
اتالرنع آأزدعن      . بعرةرنعمذ سةؤةبسعز ظألتىرمةيتتع     ع ؤة ماللعرعدعن     تصاحاقلعرعنع آئسعص قعينعمايت   ظذ، ظ

أ اتالرنع ظألتىر     آ عز ظ ىنال ضذناهس انلعقع ظىح ازا قعلعؤاتق امعزعنع ق تعص ن ذص آئ ةن بول ع حىرىش بعل ىش
  . ظةقعلغا مذؤاصعق ظةمةس

دذ        ةتكعلع بولماي وغرا دةص آ عنع ت نع قوللعش ذ قاراش ةرعرنعث ب ع ج ذلةيمان  . ظعبن ع، س حىنك
ذمكعن       ظةلةيهعس ع م ذزالش دذرذس بولذش اتالرنع بوغ تعدا ظ ةهؤال ظاس ذنداق ظ ةرعظعتعدة مذش االمنعث ش . س

ة، اهللا   ئلعص نامازنعث ؤاقتع حعقعص آةتكةحك ذص ق ةن مةشغذل بول ةزةر سئلعش بعل ا ن ذ ظاتالرغ مذ، ظ بولذص
ذمكعن      ع م ع دذرذس بولذش ذنداق قعلعش ا، مذش ةن بولس ىن غةزةصلةنض ع ظىح ث رازعلعق ذ، اهللا . تاظاالنع ظ

ا، اهللا تاظاال ظذنعث             اتالردعن ظايرعلغان بولغاحق  ظاتلعرعنعث ظورنعغا ظذالردعنمذ ياخشع       غارازعلعقع ظىحىن ظ
ةردع ةحلعك . نةرسة بولغان شامالنع بويسذندذرذص ب ايلعق، آ ذ شامالنعث ظةتعضةنلعك مذساصعسع بعر ظ ب

 شذ يةرضة قوالي    ،ن سذلةيمان نةضة يول ظالسا   مذساصعسع بعر ظايلعق يول بولذص، سذلةيماننعث ظةمرع بعلة       
  . مانا بذ ظاتتعن تئز هةم ياخشعدذر. هالدا يىرىص آئتةتتع
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ةد  ام ظةهم ةتادة ظةبذدةهما ؤةظعم ة ظةبذق دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ر  : نعث مذن ز بع بع
ة   ذ بعزض دذق، ظ دعغا آةل ذمن : سةهرالعق ظادةمنعث ظال االم قول ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص، اهللا ص ذص ت ع تذت

لعدع ؤة      كة باش ا ظأضعتعش ةردعن ماث ةتكةن بعلعمل ة ظأض اال ظأزعض ةن  «: تاظ عز س ا شةآس اهللا تاظاالغ
دئضةن  » تةقؤادارلعق قعلعص بعرةر ظعشنع اهللا ظىحىن تاشلعساث، اهللا ساثا ظذنعثدعن ياخشعسعنع بئرعدذ         

   .ئدع د،ظعدع
 * * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ $̈Ζ tFsù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã  ÏµÍh‹ Å™ö ä. # Y‰|¡ y_ §Ν èO z>$ tΡ r& ∩⊂⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ ö Ï øî $# ’Í< ó= yδ uρ ’Í< 

% Z3ù= ãΒ ω  Èö t7.⊥ tƒ 7‰tn{ . ÏiΒ ü“ Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¯Ρ Î) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9 $# ∩⊂∈∪ $ tΡö ¤‚ |¡sù çµs9 yxƒÍh9 $# “ Í øgrB Ïν Í øΒ r' Î/ ¹ !% s{â‘ 
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بعز هةقعقةتةن سذلةيماننع سعنعدذق، ظذنعث تةختع ظىستعضة بعر جةسةدنع تاشلعدذق، ظاندعن ظذ 

ةنلعكعنع بعلعص ( عناق ظعك ذنعث س دع) ب ة قعل ع. 34تةؤب ذلةيمان ظئيعتت ارعم«: س ا ! صةرؤةردعض ماث
يعن  دعن آئ ا مةن ن، ماث عرةت قعلغع قا(مةغص دعن باش دعغان) مةن ةر بولماي ة مذيةسس ئح ظادةمض  ه

ا قعلغذحعسةن  ةن آأص ظات ا قعلغعن، سةن هةقعقةت بعز سذلةيمانغا شامالنع . 35»صادعشاهلعقنع ظات
اتتع . بويسذندذرذص بةردذق  ةرزان ماث كة ل ذ خالعغان تةرةص . 36شامال سذلةيماننعث بذيرذقع بويعحة ظ

ا حأآىص (قذرغذحع ؤة ) آاتتا بعناالرنع ساالاليدعغان (هةمدة ظذنعثغا  مارجانالرنع -ظىنحة دئثعزالرغ
يةنة نذرغذن شةيتانالرغا ظعشكةل . 37غةؤؤاس شةيتانالرنع بويسذندذرذص بةردذق) ظئلعص حعقااليدعغان

ظذنعثدعن (ظاتايعمعز، ) ساثا بةرضةن آةث(بذ بعزنعث «) بعز سذلةيمانغا ظئيتتذقكع(. 38سئلعنغاندذر
اآع بةرمعضعن، ) سةن خالعغان آعشعضة  ذ هةق (بةرضعن، ي ة سةندعن ب دذ ) ت ذ . 39»هئساب ظئلعنماي ظ

  .40بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةقعقةتةن يئقعنلعققا ؤة ياخشع ظاقعؤةتكة ظعضة بولعدذ
 ظاندعن ظذنعثغا ظاالهعدة مةرهةمةت ،اهللا تاظاالنعث سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنع سعنعغانلعقع

  قعلغانلعقع توغرعسعدا
ظذنعث تةختع ظىستعضة بعر جةسةدنع تاشلعدذق. بعز هةقعقةتةن سذلةيماننع سعنعدذق اهللا تاظاال 

دع           عدا توختالمع ةهؤالع توغرعس ةقعقعي ظ ةتنعث ه ذ جةس لعغان ب ة تاش ةختع ظىستعض ذنعث ت ز اهللا  . ظ بع
يعتعنع ظعمان ظئيتعمعز، ظذنعث ظةسلع ماهع  تاظاالنعث ظذنع سعناص تةختع ظىستعضة جةسةت تاشلعغانلعقعغا        

ةيمعز  ا بعلم ذ. بولس ةر     ب ان رعؤايةتل دعن قعلعنغ راظعل ظةؤالدع ع ظعس ةنلةرنعث هةممعس ة سأزلةنض . دذر هةقت
  . ظذنعث راست ـ يالغانلعقعنع بعز بعلمةيمعز

 تةؤبة قعلدع ) بذنعث سعناق ظعكةنلعكعنع بعلعص (ظاندعن ظذ       يةنع بذ سعناقتعن آئيعن ظذ اهللا 
دع   ة قعل ا تةؤب دع ؤة    . تاظاالغ عرةت تعلع ص مةغص ا قعلع قا     دذظ دعن باش ة ظذنعث يعن ظأزعض دعن آئ ظذنعث

  .هئحكعمضة مذيةسسةر بولمايدعغان صادعشاهلعقنع ظاتا قعلعشنع تعلعدع
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 يعن ! صةرؤةردعضارعم«: سذلةيمان ظئيعتتع دعن (ماثا مةغصعرةت قعلغعن، ماثا مةندعن آئ مةن
ا قعلغعن، سةن هة ) باشقا ا هئح ظادةمضة مذيةسسةر بولمايدعغان صادعشاهلعقنع ظات ةن آأص ظات قعقةت

ةن دة »قعلغذحعس ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي ةزع تةصسعر شذناسالر ب قا هئح ” سذلةيمان : ب دعن باش مةن
االدعن، ظأزعدعن آئيعن ظأزعضة ظوخشاش             “ظادةمضة مذيةسسةر بولمايدعغان    ارقعلعق اهللا تاظ  دئضةن سأزع ظ

  .، دئدعاهلعقنع سورعدعظعنسانالر ظعحعدعن هئح ظادةمضة مذيةسسةر بولمايدعغان صادعش
لةر    ةهعه هةدعس ذنلعغان س االمدعن نذرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت دعب ةت قعلعن ام . رعؤاي ظعم

داق   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ذدعن ص ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنه ةتنعث تةصسعرعدة ظةب ذ ظاي ذخارع ب ب
دعن ظعفرعت مئنعث نامعزعمنع بذزعؤئتعش ظىحىن        هةقعقةتةن ظاخشام جعنالر  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ا ظ دعئماث ةردع      . تعل ارعتعص ب ةت ي عمغا ظعمكانعي ذنع يئثعش ث ظ اال مئنع حعتنعث   . اهللا تاظ ذنع مةس ةن ظ م
ام       ان بولس ذنداق قعلغ دعم، ش ةت قعل نع نعي اغالص قويذش ة ب دعن بعرعض علةر  ،تىؤرىآلعرع دا س اث ظاتقان  ت

والتتعث    ةن ب ذنع آأرض ةممعثالر ظ االمنعث    . الره ذلةيمان ظةلةيهعسس عم س نادا قئرعندعش ذ ظةس ش
هئح ظادةمضة مذيةسسةر ) مةندعن باشقا(ماثا مةغصعرةت قعلغعن، ماثا مةندعن آئيعن ! صةرؤةردعضارعم

رةؤه مذنداق  . » دئضةن سأزعنع ظةسلةص بذ نعيتعمدعن ياندعم         بولمايدعغان صادعشاهلعقنع ظاتا قعلغعن 
  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظعمذ شذنداق رعؤايةت قعلدع. رحة قوغالندعظعفرعت رةسؤاال: دئدع

ام مذسلعم دذ،ظعم ةت قعلع ذدةرداظ رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر :  ظةب ص
ا تذردع     اناه تعلةيمةن        «:  بعز ظذنعث    .ظةلةيهعسساالم نامازغ ا سئغعنعص سةندعن ص انلعقع » اهللا غ  ،نعدةؤاتق

انلعقعنع ظاثلعدذق، ظذ خذددع     » اهللا نعث لةنعتع بعلةن ساثا لةنةت ظوقذيمةن    «: ظاندعن ظىح قئتعم  دةؤاتق
دا بعز     . ؤاتاتتع نةرسة ظئلعؤاتقاندةك قولعنع سذنذ  بعر ةيغةمبعرع   : ظذ نامازنع ظذقذص بولغان ! ظع اهللا نعث ص

أزلةرنع دةؤا   ان س اثالص باقمعغ ز ظ ذرذن بع ئنعث ب ازدا س ز نام انلعقعثنع ظاثلبع ع تق دذق ؤة قوللعرعثن ع
ذنذ دذقس أردذق، دئ االم. ؤاتقانلعقعثنع آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس بلعس يىزى «: ص معنع ظع ث دىش ع ماهللا نع ن

اناه   : آأيدىرىش ظىحىن بعر صارحة ظوت يالقذنعنع ظئلعص آةلدع، مةن ظىح قئتعم    اهللا غا سئغعنعص سةندعن ص
 قئتعم تةآرارلعدعم،   ولذق لةنعتع بعلةن ساثا لةنةت ظوقذيمةن، دةص ظىحظاندعن اهللا نعث ت   . م دئدع ،تعلةيمةن

ةنعال حئ  ذ ي دعظ ةمكع،       . كعنمع ةن قةس امع بعل دعم، اهللا ن رادة قعل نع ظع ذص باغالش ذنع تذت دعن ظ ظان
اث     دا ت ان هال ذ باغالنغ ا، ظ ةن بولس ذلةيمان ظةلةيهعسساالمنعث دذظاسع ظعسعمضة آةلمعض قئرعندعشعمعز س

  .دئدع» عغا ظايالنغان بوالتتععقلذص، مةدعنعلعكلةرنعث بالعلعرعنعث ظويذنحظاتقان بو
شامال سذلةيماننعث بذيرذقع بويعحة ظذ خالعغان . بعز سذلةيمانغا شامالنع بويسذندذرذص بةردذق

اتالرنع         :  هةسةن بةسرع  تةرةصكة لةرزان ماثاتتع   سذلةيمان ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث رازعلعقع ظىحىن ظ
 اهللا تاظاال ظذنعث ظورنعغا ظذنعثدعن ياخشع ؤة تئز يىرعدعغان، ظةتعضةنلعك مذساصعسع بعر                   ،بوغذزلعؤئدع

ةردع  ذندذرذص ب امالنع بوس االيدعغان ش ع باس ايلعق يولن ر ظ ع بع ذق مذساصعس ايلعق، آةحقذرذنل ذ . ظ ظ
  . يةنع شةهةرلةردعن ظذ خالعغان يةرضة بارااليتتعخالعغان تةرةصكة

 دة ذنعثغا هةم االاليدعغان (ظ االرنع س ا بعن ذحع ؤة ) آاتت ة (قذرغ أآىص ظىنح ا ح  - دئثعزالرغ
ةردذق ) مارجانالرنع ظئلعص حعقااليدعغان  ا سارايالرنع،    غةؤؤاس شةيتانالرنع بويسذندذرذص ب ةنع آاتت  ي

دعغا       ذقتعن معدعرلعماي ةنلةرنع، حوثل وث لئض دةك ح ةرنع، آأل ايعص هةيكةلل ةآتعن ظاج تعن، ظةين ن معس
عيااليدعغان  ازانالرنع ياس ةيتانق ةققةتلعك     ش دعغان مذش دعن آةلمةي اننعث قولع قا ظعنس دعن باش الرنع، ظذنعث

ةردة                قا ي زدعن باش ةرؤايعتالرنع ؤة دئثع ة ـ م تعدعن ظىنح ز ظاس ةيتانالرنع، دئثع دعغان ش الرنع قعالالي ظعش
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ىم     ر تىرآ ة بع دعغان يةن علةرنع حعقعراالي علمايدعغان ظئسعل نةرس ةؤؤاستئص ةيتانغ ذندذرذص  ش الرنع بويس
  .بةردذق
 يةنة نذرغذن شةيتانالرغا ظعشكةل سئلعنغاندذر  يةنع ظذالردعن نذرغذنلعرعغا ظعشكةل سئلعنغان 

علع        ان، ظعشلعض عيلعق قعلغ قان، ظاس دعن ظاش ذالر هةددع ذص، ظ علةص    بول ش بةلض اآع قعلع ذنعمعغان ي ظ
  .عق قعلغانالردذريذنتاؤلعق ؤة بذزغذنحعلعلضةن ظعشالردا بوربئ

) ايعمعز، ) ساثا بةرضةن آةث (بذ بعزنعث «) بعز سذلةيمانغا ظئيتتذقكع ظذنعثدعن سةن (ظات
 يةنع بذ سئنعث »هئساب ظئلعنمايدذ) بذ هةقتة سةندعن(بةرضعن، ياآع بةرمعضعن، ) خالعغان آعشعضة

اهلعق ؤة مذآة       ذق صادعش ان تول ا قعلعنغ اثا ظات ة س ورعغعنعث بويعح زدعن س ةن   بع ذلتانلعقتذر، س ةل س مم
عن ة بةرمعض ان آعشعض عن، خالعغ ة بةرض ان آعشعض ةن،خالعغ ابقا تارتعلمايس دعن هئس ةن بذنعث ةنع .  س ي

قانداق ظعشنع قعلعشنع خالعساث قعلغعن، قانداق هأآىم قعلعشنع خالعساث شذنداق هأآىم قعلغعن، ظذ                 
  .ساثا دذرذس ؤة توغرا بولعدذ

ذخارع ؤة مذسلعمنعث ر ام ب ذيرذلغان نةرسعنع  ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ب ةت قعلعشعحة، ص عؤاي
ادةتتعكع               قعلعش، اهللا تاظاالنعث بذيرذقعغا بعناظةن آعشعلةر ظارعسعدا ظادعل تةقسعم قعلغذحع بولذشتةك ظ
ذنعث ظىحىن    دعغان، ب ا بةرمةي دعغان، خالعغانغ ا بئرع ةن، خالعغانغ ةيغةمبةر بولذش بعل ةتلعك ص دة سىص بةن

ا الالش    هئس نع ت ةيغةمبةر بولذش ةتلعك ص اه سىص دعغان صادعش ذناهمذ يئزعلماي دعغان ؤة ض بقا تارتعلماي
االم        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص لعهةتع بعل االمنعث مةس ل ظةلةيهعسس ةندة جعبرعظع ارلعقع بئرعلض ظعختي

دع اؤؤاظ ان ظع ذنعثغا . لقعسعنع تاللعغ ول”جعبرعظعل ظ ةر ب دع“آةمت ةن ظع ةن.  دئض ةيغةمبةر شذنعث بعل  ص
ةد   حىنكع، ظذ اهللا تاظاال    . لقعسعنع تاللعدع اؤؤاظةلةيهعسساالم ظ  ة     نعث دةرضاهعدا ق ذقعرع، قعيامةتت رع ظةث ي

ةيغةمبةرلعك بولسعمذ، ظذمذ        . ظةث يىآسةك مةرتعؤعضة ظعضعدذر     ةتلعك ص ضةرحة ظعككعنحعسع صادعشاه سىص
عدذر     ة ظعض ا دةرعجعض ة آاتت ا ؤة ظاخعرةتت ةم دذني ذنعث ظ. ه االمغا   ش ذلةيمان ظةلةيهعسس اال س ىن اهللا تاظ ىح

ذ اهللا        ةت آىنعم ذنعث قعيام دا، ظ ان قعلغان ةنلعكعنع باي اهلعقنع بةرض ةيغةمبةرلعك ؤة صادعش ادا ص دذني
ةنلعكعنع ظئيتتع  اهعدا حوث نئسعؤعضة ظعضة ظعك ةن : تاظاالنعث دةرض اهعمعزدا هةقعقةت ث دةرض ذ بعزنع ظ

  . ظعضة بولعدذيئقعنلعققا ؤة ياخشع ظاقعؤةتكة 
 * * * * * * *  

 ö ä. øŒ$# uρ !$ tΡ y‰ö7 tã z>θ•ƒr& øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ÏoΤ r& z É_¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# 5=óÁ ãΖ Î/ A># x‹ tã uρ ∩⊆⊇∪ ôÙä. ö‘ $# 
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Ò>#̈ρ r& ∩⊆⊆∪  
ن ماثا شةيتا«): ظعلتعجا قعلعص(بةندعمعز ظةييذبنع ظةسلعضعن، ظذ ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعغا 

ةرنع «: ظذنعثغا. 41دةص نعدا قعلدع» مذشةققةت ؤة ظازاب يةتكىزدع -هةقعقةتةن جاصا  صذتذث بعلةن ي
بذ «) بعز ظذنعثغا. (دئدذق، ظذ صذتع بعلةن يةرنع تئصعؤعدع، سىزىك بعر بذالق ظئتعلعص حعقتع» تةصكعن

آئسةل ؤاقتعدا (بعز ظذنعث  .42)دئدذق(» يذيذنسعمذ بولعدعغان، ظعحسعمذ بولعدعغان سوغذق سذدذر
بةردذق، ظذالر بعلةن بعللة بعر باراؤةر ) يئثعدعن( ظةؤالدعنع -ظةهلع ) هادعسعضة ظذحراص يوق بولغان
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ةردذق،  ذق ب ذ(ظارت ىن ؤةز ) ب علعرع ظىح ةقعل ظعض زدذر، ظ ان رةهمعتعمع ل قعلغ ث نازع -بعزنع
. ظذرغعن) عثنعظايال( ظئلعص، ظذنعث بعلةن قولذث بعلةن بعر باغالم حأصنع«) ظذنعثغا(. 43نةسعهةتتذر

بعز ظةييذبنع هةقعقةتةن سةؤرحان بايقعدذق، ظذ نئمعدئضةن ظوبدان ). دئدذق(» قةسعمعثنع بذزمعغعن
  .44تةؤبة بعلةن يىزلةنضىحعدذر) اهللا غا(هةقعقةتةن ظذ ! بةندة

  ظةييذب ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا
ة بةندعسع ؤة   ذ ظايةتت اال ب ذنع سعناش يىزعسعدعن   اهللا تاظ االمنع، ظ ذب ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ظةيي ص

دذ       ان قعلع االالرنع باي ةن ب ة بةرض ا ؤة صةرزةنتعض ة، مئلعغ قا    . تئنعض دعن باش دة يىرعكع ذنعث تئنع ةتتا ظ ه
دع  ان ظع ورذن قالمعغ اق ظ ذ س ث ظورنعحعلعكم اال ؤة اهللا . يعثنعنع ةببعتعنع، اهللا تاظ ان مذه ذنعثغا بولغ ظ

صةيغةمبعرعضة بولغان ظعمانعنع ساقالص قالغان ظايالعدعن باشقا، دذنيادا ظذنعث آئسعلع ؤة باشقا         تاظاالنعث  
اردعمع تئضعدعغان هئحنعمعسع قالمعغان ظعدع      الع ظون سةآكعز يعل ظة    . هاجةتلعرعضة ي عدا ظذنعث ظاي تراص

ئقعص       ،الرغا ظعشلةص صذل تئصعص   باشقع . نعث خعزمعتعنع قعلدع   ظذ ، شذنعث بعلةن ظةييذب ظةلةيهعسساالمنع ب
ادةم ظعدع         ةرزةنتلعرع آأص، آىحتىثضىر ظ آئيعن بذالرنعث   . ظةييذب ظةلةيهعسساالم ظذندعن بذرذن مئلع ؤة ص

انحعلعكال يئرع           . هةممعسع قولدعن آةتتع   هةتتا ظذنعث ظةهؤالع شذ دةرعجعضة يةتتعكع، ظأزعنع قويغعلع ظالق
الع اهللا ظذنعثدعن رازع بولسذن   . لعرع ظذنع تاشالص آةتتع    ظايالعدعن باشقا يعراق ـ يئقعن  . قالغان ظعدع ! ظاي

ايتع       دىز ظايرعلم تالردا ظذنعثدعن آئحة ـ آىن دعن باشقا ؤاقع اجع ظىحىن ظايرعلغان  ظعشقا .تذرمذش ظئهتعي
يئزعلغعنع تىضةص، ؤاقعت    راص، ظةهؤالع ناحارلعشعص، تةقدعرضة        ؤاقعت ظذزع   . بارغاندا تئز قايتعص آئلةتتع   

ةيغةمبةرلةرنعث مةبذدع بولغان اهللا تاظاالغا زارلعنعص مذنداق          ا، ظذ،   توشقاند ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع، ص
  .)1(ظورعؤالدع، سةن ظةث مةرهةمةتلعكسةن) يةنع قاتتعق آئسةل(هةقعقةتةن مئنع باال : دئدع
 شةيتان ماثا «): ظعلتعجا قعلعص(بةندعمعز ظةييذبنع ظةسلعضعن، ظذ ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعغا

دا قعلدع » مذشةققةت ؤة ظازاب يةتكىزدع - هةقعقةتةن جاصا ا ـ مذشةققةت      دةص نع ةنع تئنعمضة جاص  ، ي
  .مئلعم ؤة صةرزةنتعمضة باالالرنع ظئلعص آةلدع

ةت قعلعص    ذنعث دذظاسعنع ظعجاب اال ظ ةتلعك اهللا تاظ ةث مةرهةم ةيتتة ظ ذرذص  ،شذ ص دعن ت ذنع ظورنع  ظ
ذيرذدع  ةرنع تئصعشكة ب دع . ي ذنداق قعل ذ ش ذال . ظ ر ب اال بع دا يذيذنذ اهللا تاظ رعص، ظذنعث رعص بئ قا ق حعقع ش

ذيرذدع ارلعق سعرتقع آئسةللةرنع ساقايت . ب ذنعث بةدعنعدعكع ب ذ سذ ظ ةرنع . عتب ة بعر ي ذنع يةن ظاندعن ظ
ذيرذدع        كة ب دعن ظعحعش رعص، ظذنعث رعص بئ ذالق حعقع ر ب ة بع ذيرذدع ؤة يةن قا ب ش  . ظذرذش ذنع ظعحع ذ س  ظ

ارلعق ظعحكع آئسةللعرع ساقايدع ذنعث ب ةن ظ دع. بعل اال . ساالمةتلعكع تولذق ظةسلعضة آةل شذثا اهللا تاظ
دذ   ذنعثغا : مذنداق دةي كعن «: ظ ةرنع تةص ةن ي ذتذث بعل عؤعدع، » ص ةرنع تئص ةن ي ذتع بعل ذ ص دذق، ظ دئ

تعلعص حعقتع  ذنعثغا . (سىزىك بعر بذالق ظئ دعغان، ظعح «) بعز ظ ذ يذيذنسعمذ بولع دعغان ب سعمذ بولع
  . )دئدذق(» سوغذق سذدذر

ةيغةمبةر          ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةم ظةن ع ظةبذهات ةرعر ؤة ظعبن ع ج ظعبن
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ذب    «: ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ظةيي ث ص ةن اهللا نع هةقعقةت

دة ظةلةيهعسساالم االالر ظعحع ذردعيعل  18 ظأزعضة بئرعلضةن ب ذنع تاشالص      . ت رع ظ راق ـ يئقعنلع ذنعث يع ظ
بذ ظعككعسع ظةتعضةن    . صةقةت ظذنعث ظةث يئقعن بعر تذغقان قئرعنداشلعرعدعن ظعككع آعشعال قالدع         . آةتتع

عـ  ذنع يوقاليتت ة بعرعضة. ظاخشامدا ظ امع بعلةمسةن اهللا : ظعككعسعنعث بعرع يةن ةن قةسةمكعنعث ن  ،بعل
                                                 

   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع83سىرة ظةنبعيا ) 1(
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د ةهلع جاهان ذب ظ دع  ظةيي دع، دئ ذناهنع قعل ر ض ان بع ذنعثغا. عن هئحكعم قعلعص باقمعغ ةمراهع ظ ذ : ه ظ
ظذ  .  يعلدعن بئرع اهللا تاظاال ظذنعثغا رةهعم قعلعص شعصالعق بةرمعدع، دئدع        18: ظذ. قايسع ضذناه؟ دئدع  

ذب    عنع ظةيي الماي ضئص أزعنع باس ادةم ظ ع ظ دا هئلعق ان ؤاقتع وقالص بارغ ذنع ي ذرذنلعقع ظ ع آةحق  ظعككعس
انلعقعثنع بعلمةيمةن، هةقعقةتةن اهللا      : ظةييذب ظةلةيهعسساالم  . ظةلةيهعسساالمغا دةؤةتتع  سئنعث نئمة دةؤاتق

االنع زعكرع قعلغان ظعككع ظادةمنعث يئنعدعن          ارتعش قعلعؤئتعص اهللا تاظ تاظاال بعلعدذآع، مةن تاالش ـ ت
تا اهللا    ان ظعش ةققع بولمعغ ذالرنعث ه رعص ظ ة بئ ةن ؤة ظأيىمض ان  ظأتك انلعقعنع يام رع قعلغ االنع زعك تاظ

ظذ  . آأرىص، ظذالرنعث ضذناهع ظىحىن آاصصارةت بةرضةندعن باشقا ضذناه بولغذدةك ظعش قعلغعنعم يوق، دئدع     
اتتع  ع حعق ةت قعلغعل ئلعص       . هاج ا ظ ةص ظورنعغ دعن يئتعل ذنع قولع الع ظ دا ظاي ص بولغان اجعتعنع قعلع ذ ه ظ

ةتتع ئح   . آئل دعن آ ذ هاجعتع ع ظ ر آىن االمغا    بع ذب ظةلةيهعسس اال ظةيي دا اهللا تاظ ذ حاغ دع، ب : عكعص قال
» تعلعص » صذتذث بعلةن يةرنع تةصكعن ذالق ظئ ر ب دئدذق، ظذ صذتع بعلةن يةرنع تئصعؤعدع، سىزىك بع

 دةص )دئدذق(» بذ يذيذنسعمذ بولعدعغان، ظعحسعمذ بولعدعغان سوغذق سذدذر«) بعز ظذنعثغا. (حعقتع
دع ان ظع ذزذن ساقالص ظ. ؤةهعي قعلغ ذنع ظ الع ظ ذبنعث  ،اي دع، ظةيي اققعلع مئثعؤئ اراص ب ذنعثغا ق دعن ظ  ظان

انلعقعنع آأردع      اهللا تاظاال هةقعقةتةن ظذنع آئسعلعدعن ساقايتقان بولذص، ظذ        . ظأزع تةرةصكة قاراص آئلعؤاتق
الع ظذنع آأرضةندة    . ظةث حعرايلعق هالعتعضة آةلضةن ظعدع        اهللا تاظاالنعث  اهللا سئنع مذبارةك قعلسذن،   : ظاي

ذحرعغان   عناققا ظ دعكع         س اغالم ؤاقتع ذنعث س ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن ذ؟ اهللا نع ةيغةمبعرعنع آأردىثم ص
دععهال دعم، دئ ادةمنع آأرمع ذ ظ ايدعغان بعرم ةآرةك ظوخش ةندعن ب ة س االم. تعض ذب ظةلةيهعسس ذ : ظةيي ب

ار بولذص بعرع ب     معظعككع خا   ظذنعث   . هةقعقةتةن مةن، دئدع   ا خامعنع ظعدع      نعمع ب ة بعرع ظارص . ذغداي، يةن
أآىص   التىن ت ذنعثغا ظ ةندة ظ ة آةلض امعنع ظىستعض داي خ رع بذغ ةؤةتتع، بع ذتنع ظ ع بذل اال ظعكك اهللا تاظ

ا خامعنعغا ظالتذن تأآىص توشقذزؤةتتع              . توشقذزذؤةتتع بذنع ظعبنع جةرعر رعؤايةت     . »يةنة بعر بذلذت ظارص
  .قعلغان

ةد  ام ظةهم ذهىرةير،ظعم داق     ظةب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ة رةزعيةلاله
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اح يذيذن «: دئض االم يالعث ذب ظةلةيهعسس ذن  ذظةيي ة ظالت دا ظىستعض ؤاتقان

تعئح ةر حىش ذالرن.كةتكعل ذ ظ ة ع آعيعمع ظ قا ض لعدعظذسذش ارع. باش ذنعث صةرؤةردعض نادا ظ ذ ظةس ع : ش ظ
: ظةييذب ظةلةيهعسساالم  . نعثدعنمذ باي قعلعؤةتمعدعممذ؟ دةص نعدا قعلدع      تذرغع مةن سئنع آأرىص     ! يذبظةي

بذ هةدعسنع   . »كعتعثدعن بعهاجةت ظةمةسمةن دئدع    علئكعن، مةن سئنعث بةر  ! شذنداق، ظع صةرؤةردعضارعم  
  .ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلدع

 وق بولغان (بعز ظذنعث ذحراص ي ةهلع ) آئسةل ؤاقتعدا هادعسعضة ظ ةؤالدعنع  -ظ ) يئثعدعن (ظ
ةردذق،  ذ (بةردذق، ظذالر بعلةن بعللة بعر باراؤةر ظارتذق ب زدذر، ) ب بعزنعث نازعل قعلغان رةهمعتعمع

اال ـ حاقعلعرعنعث   اهللا تاظاال: هةسةن ؤة قةتادة. نةسعهةتتذر-ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن ؤةز   ؤة  ظذنعثغا ب
  . علةن بعللة بعر هةسسة ظارتذق بةردع، دئدعظةؤالدعنعث ظأزعنع تعرعلدىرىص بةردع ؤة ظذالر ب

)ذ زدذر ) ب ان رةهمعتعمع ل قعلغ ث نازع ا قعلغع   بعزنع ذنعثغا ظات ث ظ ةنع بعزنع ذنعث  نع ي ز ظ مع
ارلعق      ع قات أؤةن تذتذش أزعنع ت ةرلعكع ؤة ظ ع، آةمت ع، تةؤبعس ةس ظعرادعس ةؤرحانلعقع، تةؤرةنم س

  .تعمعزدذرصةزعلةتلةرضة قارعتا ظذنعثغا نازعل قعلغان رةهمع
 ىن ؤةز علعرع ظىح ةقعل ظعض عهةتتذر-ظ تعن نةس ذنداق قعلعش ةنع ش ةت ي ةقعل . مةقس ظ

حانلعقنعث نةتعجعسع آةث ـ آىشادعلعك ؤة راهةتكة يئتعش ظعكةنلعكعنع بعلعشلعرع      ظعضعلعرعنعث سةؤر
  .ظىحىندذر
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)ذنعثغا ةن «) ظ ذنعث بعل ئلعص، ظ نع ظ اغالم حأص ر ب ةن بع ذث بعل العثنع(قول ذرغعن) ظاي . ظ
نع ظةلةيهعسساالم ظايالعنعث بعر ظعش        بذ شذنعث ظىحىنكع، ظةييذب          )دئدذق(» قةسعمعثنع بذزمعغعن 

 ظذنع  ،خاتا قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا ظاححعقالنغان ظعدع ؤة اهللا تاظاال ظأزعضة شعصالعق بئرعص ساقايسا        
دع 100 ةم قعل قا قةس ا ظذرذش ر .  قامح العق بئ ذنعثغا شعص اال ظ ث  اهللا تاظ دا، ظايالعنع اقايغان ؤاقتع عص س

العنع ظذنعثغا قعلغان ياخشع خعزمعتع، مئهرع ـ شةصقعتع ؤة غةمخورلعقع ظىحىن بئرعلعدعغان مذآاصات       ظاي
ةتعؤا بئرعص            .  ظعدع  ظذرذش بولماسلعقع آئرةك     تال شئخع   100شذثا اهللا تاظاال ظةييذب ظةلةيهعسساالمغا ص

العنع بعرنع ظذ           ادا قعلدع ؤة        . رذشقا بذيرذدع   بار بعر ساص ظئلعص ظاي بذنعث بعلةن ظذ قةسعمعنع بذزماي ظ
دع  ةزعرعنع ظورذندع ان ن ةن     . قعلغ ىن بئرعلض ان آعشع ظىح ة قعلغ ةقؤادارلعق ؤة تةؤب ا ت ذ اهللا تاظاالغ ا ب مان

  . حعقعش يولعدذر
اهللا غا(هةقعقةتةن ظذ ! بعز ظةييذبنع هةقعقةتةن سةؤرحان بايقعدذق، ظذ نئمعدئضةن ظوبدان بةندة (

تةؤبة ) اهللا غا(هةقعقةتةن ظذ ! ظذ نئمعدئضةن ظوبدان بةندة : اهللا تاظاال ظذنعتةؤبة بعلةن يىزلةنضىحعدذر
ىحعدذر  ةن يىزلةنض لعدع بعل دع ؤة تةرعص ان    .  دةص ماختع ة قعلغ ةقؤادارلعق ؤة تةؤب ة ت اال ظأزعض اهللا تاظ

ان ق    دعغانلعقعنع باي عتعص بئرع ع آأرس ش يول ة حعقع دع ظادةمض داق دئ ص مذن ن  : علع ع اهللا دع آعمك
ةردعن رعزعق بئرعدذ، آعمكع اهللا       . قورقعدعكةن، اهللا ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ    اهللا ظذنعثغا ظويلعمعغان ي

غا تةؤةآكذل قعلسا، اهللا ظذنعثغا آذصاية قعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن مةقسعتعضة يئتةلةيدذ، اهللا هةقعقةتةن هةر        
  .))1ييةن معقدار، مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدعبعر نةرسة ظىحىن مذظة

 * * * * * * *  
 ö ä. øŒ$# uρ !$ tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ ü ö/ Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà)÷è tƒuρ ’ Í< 'ρé& “ Ï‰÷ƒ F{$# Í≈ |Áö/ F{$#uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) Ν ßγ≈ sΨ óÁ n=÷z r& 

7π |ÁÏ9$sƒ ¿2 “ uò2 ÏŒ Í‘#¤$! $# ∩⊆∉∪ öΝ åκ®Ξ Î)uρ $ tΡy‰Ζ Ïã z Ïϑ s9 t ÷x sÜ óÁßϑ ø9 $# Í‘$uŠ÷z F{$# ∩⊆∠∪ ö ä.øŒ$# uρ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) 

yì|¡ uŠø9 $#uρ #sŒ uρ È≅ øÅ3ø9 $# ( @≅ä. uρ zÏiΒ Í‘$uŠ ÷z F{$# ∩⊆∇∪  
ىك،  ة آىحل دا(ظعبادةتت ذبنع ) دعن هاق ؤة يةظق راهعم، ظعس دعلعرعمعز ظعب عرةتلعك بةن بةس

عن اك . 45ظةسلعض ز ص ذالرنع بع ةم -ظ دعغان س لةص تذرع اخعرةتنع ظةس لةتلعك، ظ لةر ععمعي آعش خعس
ةن ياخشع . 46قعلدذق ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةقعقةتةن ظاالهعدة تالالنغان آعشعلةردذر، هةقعقةت

علةردذر عن، . 47آعش ع ظةسلعض ةنع ؤة زذلكعفلن ماظعلنع، ظعليةس ذالرنعث(ظعس ع ) ظ هةممعس
  48.ياخشعالردعندذر

  توغرعسعداظاالهعدة تالالنغان ياخشع صةيغةمبةرلةرنعث بايانع 
داق    ةؤةر بئرعص مذن دة خ ةزعلةتلعرع هةققع ةيغةمبةرلعرعنعث ص ار ص دعن ظعبادةتك اال بةندعلعرع اهللا تاظ

دذ ىك، : دةي ة آىحل دا(ظعبادةتت ذبنع ) دعن هاق ؤة يةظق راهعم، ظعس دعلعرعمعز ظعب عرةتلعك بةن بةس
ةزةر داظعرعسع آةث،      يةنع ظةنة شذالر ياخشع ظةمةل، صايدعلعق ظعلعم، ظعبادةتتة آى  ظةسلعضعن حلىك ؤة ن

  . غانالردذرقعلعن بعلةن دةرعجعسع يذقعرع ذشبول

                                                 
   . ـ ظايةتلةر3 ــــ 2سىرة تاالق ) 1(
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ة   ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةت      ،ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  ظعبن
دذ ىك: قعلع ة آىحل ع ظعبادةتت ة بوشعش ةك، ظعبادةتت دعغان دئم ذمارص قالماي ذر، ظعبادةتخ .  دئمةآت
 كبةسعرةتلع العم بولذش  دئمةك دا ظ ةتادة ؤة سذددع .  دئمةآتذر ، دعن ذؤؤةت،      : ق ذالر ظعبادةتتة آىح ـ ق ظ

  .دعننع حىشعنعشتة حوثقذر حىشةنحة بئرعلضةن آعشعلةردذر، دئدع
 لةر قعلدذقع خعسلةتلعك، ظاخعرةتنع ظةسلةص تذرعدعغان سةمعمعي آعش-ظذالرنع بعز صاك بذ 

ةنع ظذالرنع ب  : هةقتة مذجاهعد  دا           ي اخعرةت ظىحىنال ظةمةل قعلعدعغان، ظاخعرةتتعن باشقا ظوي ـ خعيال عز ظ
دذق  علةر قعل دعغان آعش دعبولماي ذددع. ، دئ ىنال    : س اخعرةت ظىح لةش ؤة ظ اخعرةتنع ظةس ذالرنعث ظعشع ظ ظ

  . ظةمةل ـ ظعبادةت قعلعشتذر، دئدع
دذ    داق دةي ار مذن ع دعن ك ظعبن دعن د  : مالع ذالرنعث دعللعرع اال ظ ذنع   اهللا تاظ رعلعش ؤة ظ ا بئ ذنياغ

 ظعخالسمةن خالعس   ،ؤئتعص، ظاخعرةتنع ياخشع آأرعدعغان ؤة ظاخعرةتنع ظةسلةص تذرعدعغانعظويالشنع حعقعر 
ةتادة. آعشعلةردعن قعلدع  اخعرةت ظىحىن ظةمةل قعلعشقا   : ق اخعرةتنع ظةسلعتةتتع ؤة ظ ظذالر آعشعلةرضة ظ
   .ؤةز ظئيتاتتع، دئدع

 اهعمع ث دةرض ذالر بعزنع ع ظ ةن ياخش علةردذر، هةقعقةت ان آعش دة تالالنغ ةن ظاالهع زدا هةقعقةت
  .  يةنع ظذالر ظاالهعدة تاللعنعص حعقعلغان ياخشع آعشعلةردذرآعشعلةردذر
 ،هةممعسع ياخشعالردعندذر) ظذالرنعث(ظعسماظعلنع، ظعليةسةنع ؤة زذلكعفلنع ظةسلعضعن سىرة 

  .ع تولذق بايان قعلعنغاحقا بذ يةردة قايتا توختالمايمعزظةنبعيادا بذالرنعث قعسسعلعرع ؤة خةؤةرلعر
 بذ ؤةز ـ نةسعهةتتذر           ةنع بذ هةق ـ ناهةقنع ظايرعغذحعدذر، ظذنعثدا ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدعغان  ي

  .يةنع بذ ؤةز ـ نةسعهةت قذرظان آةرعمدعن ظعبارةتتذر، دئدع: سذددع. آعشع ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةت باردذر
 * * * * * * *  

 # x‹≈yδ Öø. ÏŒ 4 ¨βÎ) uρ tÉ)−F ßϑ ù= Ï9 zó¡ßs s9 5>$t↔ tΒ ∩⊆∪ ÏM≈ ¨Ψ y_ 5βô‰ tã Zπ ys−G x–Β ãΝçλ°; Ü> üθö/ F{$# ∩∈⊃∪ tÏ↔ Å3−G ãΒ 

$ pκÏù tβθããô‰ tƒ $ pκÏù 7πyγ Å3≈ xÎ/ ;ο uÏW Ÿ2 5>#u Ÿ° uρ ∩∈⊇∪ * óΟèδ y‰Ζ Ïã uρ ßN ü ÅÇ≈s% Å∃ö ©Ü9$# ë># uø? r& ∩∈⊄∪ # x‹≈yδ $ tΒ 

tβρß‰ tãθè? ÏΘöθ u‹ Ï9 É>$|¡Ït ù: $# ∩∈⊂∪ ¨βÎ) # x‹≈yδ $ sΨè% ø— Í s9 $tΒ … çµs9 ÏΒ >Š$ x ¯Ρ ∩∈⊆∪   

تذرالغذ بولغان ) ظذ(. 49 نةسعهةتتذر، تةقؤادارالرغا ظةلؤةتتة ياخشع ظاقعؤةت بار-بذ ؤةز 
ظذالر جةننةتلةردة تةختلةرضة . 50جةننةتلةردعن ظعبارةت بولذص، ظذالرغا ظذنعث دةرؤازعلعرع ظوحذقتذر

) ظةآةلدىرىص(تةلةص قعلعص يألعنعص ظولتذرعدذ، ظذالر جةننةتلةردة نذرغذن مئؤعلةرنع، نذرغذن شارابالرنع 
ظذالرنعث يانلعرعدا ظةرلعرعدعن غةيرعيضة آأز سالمايدعغان، ياش قذرامع ظوخشاش جىصتعلعرع . 51تذرعدذ
بذ هةقعقةتةن بعزنعث ظاتايعمعزدذرآع، . 53بذ سعلةرضة قعيامةت آىندة ؤةدة قعلعنغان نئمةتتذر. 52بولعدذ

  .54ظذ هةرضعز تىضعمةيدذ
  نلةرنعث ظاخعرع بارعدعغان جايع توغرعسعداساظادةتمة

اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ساظادةتمةن مأمعن بةندعلعرع ظىحىن ظاخعرةتتة هةقعقةتةن ياخشع ظاقعؤةتنعث               
اقعؤةت بولسعمذ ظاخعرع قايتعدعغان جايغا بئرعشتذر           اهللا تاظاال ظذ جاينع    . بارلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ، ظذ ظ

دذ  داق دةي ص مذن ان قعلع ذ(: باي ذص ) ظ ارةت بول ةردعن ظعب ان جةننةتل ذ بولغ ذنعث تذرالغ ذالرغا ظ  ظ
. يةنع ظذالر آةلضةن ؤاقتعدا جةننةتنعث ظعشعكلعرع ظذالر ظىحىن ظوحذق بولعدذ                 . دةرؤازعلعرع ظوحذقتذر 
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دذ ألعنعص ظولتذرع ة ي ةردة تةختلةرض ذالر جةننةتل ةت هةققعدةظ ذ ظاي ةر ب ةن :  بةزعل ةردعلةر بعل ذالر ص ظ
  . ننةتلةنضةن آارؤاتالر ظىستعدة بةدةشقان قذرذص ظولتذرذشعدذ، دئدعزع

 دذ ) ظةآةلدىرىص(ظذالر جةننةتلةردة نذرغذن مئؤعلةرنع، نذرغذن شارابالرنع تةلةص قعلعص  تذرع
 شارابالر  شذنحعلعك هازعر قعلعنعدذ ؤة ظذالرنعث خالعغعنع بويعحة             ،يةنع ظذالر قانحعلعك تةلةص قعلسا     

دذتةييارلع ا  . نع ةص قعلس دعكعنع تةل ةنع قايسع خعل ئلعص    ،ي ذالرغا ظ دعكعنع ظ ذ خعل ادعملعرع ش ةت خ  جةنن
دذ دذ   . آئلع ذنع تةآعتلةي ذ ب دعكع ظايةتم ةك،      : تأؤةن عيالة، حةين دذرذلغان ص ارابتعن تول ذرغان ش ئقعص ت ظ

  . ))1جامالرنع ظذالرغا ظايلعنعص سذنذص تذرعدذ
 ذرامع يرعيضة آأز سالمايدعغان، ظذالرنعث يانلعرعدا ظةرلعرعدعن غة تعلعرع  ياش ق  ظوخشاش جىص
تعلةرنعث ياش     . يةنع ظذالرنعث جىصتعلعرع ظأز ظةرلعرعدعن باشقعالرغا آأز قعرعنع سالمايدذ       بولعدذ بذ جىص

دذ   اش بولع ذرامع ظوخش ةير،         . ق ع جذب ةظعد ظعبن د، س ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذ ظعبن ب
  . ب ؤة سذددع قاتارلعقالرنعث سأزعنعث مةزمذنعدذرمذهةممةد ظعبنع آةظ

 ذر ان نئمةتت دة ؤةدة قعلعنغ ةت آىن ة قعيام ذ سعلةرض ةتنعث  ب ز دئضةن جةنن ذالر بع ا ب ةنع مان  ي
ةقؤادار بةندعلعرعضة ؤةدة قعلدع، ظذالر قعيامةت آىنع قةبرعلعرعدعن     ةتنع اهللا تاظاال ت ذ جةنن عتعدذر، ب سىص

  .لغاندعن آئيعن ظذ جةننةتنعث آعشعلعرعدعن بولعدذتذرذص ظوتتعن ساالمةت بو
دذ          داق دةي ةؤةر قعلعص مذن عمةيدعغانلعقعنع خ ةد تىض ةدعل ـ ظةب ةتنعث ظةب ذ جةنن اال ب ذ : اهللا تاظ ب

  . هةقعقةتةن بعزنعث ظاتايعمعزدذرآع، ظذ هةرضعز تىضعمةيدذ
لكعثالردعكع نةرسعلةر تىضةيدذ،    سعلةرنعث ظع !) ظع ظعنسانالر  (: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    

تذر   علةر تىضعمةس اهعدعكع نةرس ث دةرض ان )2( )اهللا نع ذالرغا قعلعنغ ذ ظ دعغان  ) ب ىص قالماي ظىزىل
ة ظىزلىآسعز ساؤاب بئرعلعدذ          )3( ظعنظامدذر  ))4ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرغا ظةلؤةتت

  ؤعلعرع تىضعمةيدذ، هةمعشة ساية دعغان  ظذنعث مئ اقعؤةت بارع ةقؤادارالرنعث ظ ة شذ ت حىشىص تذرعدذ، ظةن
  . بذ هةقتة آةلضةن ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر))5جايعدذر؛ آاصعرالرنعث ظاقعؤةت بارعدعغان جايع دوزاختذر

 * * * * * * *  
 # x‹≈ yδ 4 χ Î) uρ tÉó≈ ©Ü=Ï9 § |³s9 5>$t↔ tΒ ∩∈∈∪ tΛ ©yγ y_ $pκ tΞöθ n= óÁtƒ }§ø⁄Î7 sù ßŠ$yγ ÎRùQ $# ∩∈∉∪ # x‹≈ yδ çνθè%ρä‹ u‹ ù= sù 

ÒΟŠ ÏΗ xq ×−$¡¡xî uρ ∩∈∠∪ ã yz# u uρ ÏΒ ÿÏµ Ï= õ3x© ël üρø— r& ∩∈∇∪ # x‹≈ yδ Ólöθ sù ÖΝ Ås tFø)–Β öΝä3yè ¨Β ( Ÿω $L7 xm ö tΒ öΝ ÎκÍ5 4 öΝ åκ®ΞÎ) 

(#θä9$|¹ Í‘$̈Ζ9$# ∩∈∪ (#θä9$s% ö≅ t/ óΟ çFΡ r& Ÿω $L6 xmö tΒ ö/ ä3Î/ ( óΟçFΡ r& çνθßϑ çFøΒ £‰ s% $uΖ s9 ( }§ø⁄ Î7sù â‘# u s) ø9$# ∩∉⊃∪ (#θä9$s% $sΨ −/ u‘ tΒ 

tΠ£‰ s% $ uΖ s9 #x‹≈ yδ çν ôŠÍ“ sù $\/#x‹ tã $Z ÷èÅÊ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ∩∉⊇∪ (#θä9$s% uρ $ tΒ $uΖ s9 Ÿω 3“ u tΡ Zω% y Í̀‘ $ ¨Ζä. Μèδ ‘‰ ãètΡ zÏiΒ 

Í‘# uõ° F{$# ∩∉⊄∪ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ sƒ ªB r& $ ‡ƒÍ ÷‚Å™ ÷Πr& ôM xî#y— ãΝåκ ÷] tã ã≈ |Áö/ F{$# ∩∉⊂∪ ¨β Î) y7 Ï9 s̈Œ A, ut m: ãΛ à¼$sƒ rB È≅÷δ r& Í‘$̈Ζ9 $# ∩∉⊆∪  
                                                 

   . ـ ظايةت18سىرة ؤاقعظة ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع96سىرة نةهل ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع108سىرة هذد ) 3(
   . ـ ظايةت8سىرة فذسسعلةت ) 4(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع35سىرة رةظعد ) 5(
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ظذ . 55هةقعقةتةن ظةث يامان جايدذر) ظاخعرةتتة بولعدعغان جايع(، آاصعرالرنعث )هةقعقةتتذر(بذ 
ذ .  56 !جةهةننةمدذر، ظذالر جةهةننةمضة آعرعدذ، ظذ نئمعدئضةن يامان جاي قعزعق ) آأيدىرضىحع (ب

مذشذ خعلدعكع باشقا تىرلىك ظازاصالر ) ظذالرغا(يةنة . 57ر، ظذالر بذنع تئتعسذن يعرعثدذ-سذدذر، قان 
ة «) ظةضةشكىحعلعرع بعلةن دوزاخقا آعرضةن حاغدا، ظةضةشتىرضىحعلةرضة ظئيتعلعدذ (. 58بار ذ جاماظ ب

 حوقذم ظذالر قارشع ظئلعنمايدذ، ظذالر«) ظةضةشتىرضىحعلةر ظئيتعدذ. (»سعلةر بعلةن بعرضة آعرضىحعدذر
اش ( ة ظوخش دذر ) بعزض ازابنع تئتعغذحع دذ . 59»ظ كىحعلةر ظئيتع ع «: ظةضةش علةر قارش ةلكع س ب

دعثالر  ئلعص آةل ة (ظئلعنمايسعلةر، سعلةر ظازابنع بعزضة ظ ا آعرعشعمعزض ازدذرذص دوزاخق ةنع بعزنع ظ ي
! صةرؤةردعضارعمعز«): يةنع ظةضةشكىحعلةر(ظذالر . 60 »!، بذ نئمعدئضةن يامان جاي)سةؤةبحع بولدذثالر

ظذالر . 61دةيدذ» بعزضة بذ ظازابنع ظئلعص آةلضةن ظادةمضة دوزاخ ظازابعنع ظعككع هةسسة زعيادة قعلغعن
لعرع ( عرالرنعث آاتتعباش ةنع آاص دذ) ي ز «: ظئيتع دا(بع ادعكع حاغ اباليدعغان ) دذني انالردعن هئس يام

مةسخعرة ) دذنيادعكع حاغدا(ظذالرنع بعز . 62غذ؟آأرمةيمعز) دوزاختا) (يةنع مأمعنلةرنع(ظادةملةرنع 
يةنع ياآع ظذالر دوزاختا بعز بعلةن بعللة تذرسعمذ (قعالتتذقمذ؟ ياآع ظذالردعن آأزلةر ظئغعص آةتتعمذ؟ 

  .64ظةهلع دوزاخنعث بذ رةؤعشتة ظأزظارا جاثجاللعشعشع حوقذمدذر. 63»)آأرمةيؤاتامدذق؟
  سعدا بةختسعزلةرنعث ظاقعؤعتع توغرع

ذنعث ظ     ة ظ ةن بعرض ش بعل ان قعلع اقعؤعتعنع باي علةرنعث ظ اظادةتمةن آعش اال س دعناهللا تاظ ال ارقع
اقعؤئتع     ايع ؤة ظ دعغان ج اخعرع قايتع ذالرنعث ظ الع، ظ دعكع ه اب آىنع ةت ؤة هئس عزلةرنعث قعيام بةختس

دذ   داق دةي ان قعلعص مذن دة باي ذ : هةققع ذر(ب عرالرنعث )هةقعقةتت ة(، آاص ايعظاخعرةتت دعغان ج )  بولع
دذر  هةقعقةتةن ان، صةيغةمبةرلةرضة قارشعلعق         ظةث يامان جاي ةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث ظعتاظعتعدعن حعقق  ي
  . قعلغانالردذر

 ظذ جةهةننةمدذر، ظذالر جةهةننةمضة آعرعدذ: نع ظعزاهالص مذنداق دئدع ظذ جايظاندعن اهللا تاظاال
ة  ةندة، جةهةنن ة آعرض ذالر جةهةننةمض دذ ظ عدعن ظورعؤالع ىتىن ظةتراص ذالرنعث ص ان  .م ظ ةن يام ذ نئمعدئض ظ

 “بذ آأيدىرضىحع سذ   ”  يعرعثدذر، ظذالر بذنع تئتعسذن -قعزعق سذدذر، قان ) آأيدىرضىحع(بذ  !جاي
ذدذر  اق س ةن قاين ة يةتك ةث حئكعض ةمما . ظ ان         ”ظ ذ ق ثـ ب ذص،  “يعرع عحة بول ذنعث ظةآس ا دةل ظ  بولس

  . ة بةرداشلعق بئرةلمعضىدك دةرعجعدة ظازاب ظئلعص آئلعدعغان قان ـ يعرعثدذرسذغذقلعقعدعن ظعحكىحعض
 الر باربمذشذ خعلدعكع باشقا تىرلىك ظازا) ظذالرغا(يةنة يةنع ظذالر بعر تىرلىك ظازاب بعلةن ؤة 

ة : ثهةسةنبةسرع اهللا تاظاالنع . ظذنعث دةل ظةآسعدة بولغان باشقا بعر تىرلىك ظازاب بعلةن ظازابلعنعدذ        يةن
خعلمذ خعل ظازابالر بار، دةص مةنة :  دئضةن ظايعتعضةالر باربمذشذ خعلدعكع باشقا تىرلىك ظازا) ظذالرغا(

ا  حعش، زةققذم دةرعخعدعن يئيعش، تاغ    بذ ظازابالر قاتتعق سوغذق، زةهةر، قايناق سذ ظع        : باشقعالر. بةردع ق
عغان  ة ظوخش ش ؤة حىشىشلةرض ة قارعمذقا           ،حعقع ر ـ بعرعض ةر   بع عدة ظادةمل ان ؤة هةممعس ع بولغ رش

  . ظازابلعنعدعغان ؤة خارلعنعدعغان تىرلىك ظازابالردذر، دئدع
  دوزاخ ظةهلعنعث مذنازعرعسع توغرعسعدا

) دذ ة «) ظةضةشكىحعلعرع بعلةن دوزاخقا آعرضةن حاغدا، ظةضةشتىرضىحعلةرضة ظئيتعلع ذ جاماظ ب
ظذالر قارشع ظئلعنمايدذ، ظذالر حوقذم «) ةر ظئيتعدذظةضةشتىرضىحعل. (»سعلةر بعلةن بعرضة آعرضىحعدذر
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ة ظوخشاش ( دذر ) بعزض ازابنع تئتعغذحع ذ اهللا تاظاال»ظ ةهلعنعث بعر ـ بعرس      ب عضة دئضةن نعث دوزاخ ظ
  . سأزعدعن قعلغان خةؤعرعدذر

اال  دذ  اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت دعن     : ب ذ ظأزع ةن، ظ ا آعرعدعك ةت دوزاخق ر ظىمم ةرقاحان بع ه
ة ظعلض ىن   (عرعكع ظىممةتك انلعقع ظىح ذمراه بولغ ذنعثغا ظةضعشعص ض دذ ) ظ ةت ظوقذي ر ـ        ))1لةن ةنع بع  ي

ة          ةزعلعرع يةن عدذ، ب ار قعلعش ع ظعنك ر ـ بعرعن عدذ، بع ةت ظوقذش ا لةن نعث ظورنعغ االم بئرعش ة س بعرعض
عدذ   عر دئيعش ةزعلعرعنع آاص ول   . ب اتتعق ق ىك ؤة ق قان دوزا  آىحل ةرآعب تاص ةردعن ت ةل  زابانعيل ا مذظةآك خق

ةنلةر        ذرذن آعرض ذالردعن ب ةندة، ظ رعص آةلض ا آع ة دوزاخق ر جاماظ ع بع ةن يئث تعلةرنعث ياللعشع بعل صةرعش
دذ ة : ظئيتع ذ جاماظ انالر   ب رعص آئلعؤاتق ا آع ةنع دوزاخق ىحعدذر   ي ة آعرض ةن بعرض علةر بعل . س

دذ ( ىحعلةر ظئيتع ذم «) ظةضةشتىرض ذالر حوق دذ، ظ ع ظئلعنماي ذالر قارش اش ب(ظ ة ظوخش ازابنع ) عزض ظ
  .  حىنكع، ظذالر هةقعقةتةن جةهةننةم ظةهلعدذرتئتعغذحعدذر
دذ كىحعلةر ظئيتع علةر «: ظةضةش ع ظئلعنمايس علةر قارش ةلكع س ةنلةر  ب ع آعرض ةنع يئث  ي

يةنع (سعلةر ظازابنع بعزضة ظئلعص آةلدعثالر بةلكع سعلةر قارشع ظئلعنماي«: ظئيتعدذ :ظعلضعرعكعلةرضة
ع ظ دذثالربعزن ة سةؤةبحع بول ا آعرعشعمعزض ئلعص  )ازدذرذص دوزاخق ا ظ ةنع سعلةر بعزنع مذشذ جايغ  ي

  !  يةنع بذ نئمعدئضةن يامان قارارضاه!بذ نئمعدئضةن يامان جاي .آئلعدعغان نةرسعضة حاقعردعثالر
 ة دوزاخ بعزضة بذ ظازابنع ظئلعص آةلضةن ظادةمض! صةرؤةردعضارعمعز«): يةنع ظةضةشكىحعلةر(ظذالر

ظذالرنعث ظعحعدعكع :  بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذدةيدذ» ظازابعنع ظعككع هةسسة زعيادة قعلغعن
ةنلةر   يعن آعرض كىحعلةر (آئ ةنع ظةضةش ة  ) ي عرع آعرضةنلةرض لعقلعرعغا (ظعلض ةنع باش ارعتعص) ي ع  «: ق ظ
ارعمعز ة دو   !صةرؤةردعض ع هةسس ذالرغا ظعكك ان، ظ ع ظازدذرغ ذالر بعزن عن  ب ازابع بةرض دذ» زاخ ظ :  اهللا.دةي

علةر  « ئكعن س دذ، ل ازاب بئرعلع ة ظ ع هةسس ة ظعكك عتعنع (هةممعسعض ث دةهش علةر) ظازابنع » بعلمةيس
  .  يةنع هةر بعرعثالر قعلمعشعثالرغا قارعتا ظازابقا دذحار بولعسعلةر))2دةيدذ
 ذالر لعرع (ظ عرالرنعث آاتتعباش ةنع آاص دذ ) ي ز «: ظئيتع ادعكع (بع دا دذني انالردعن ) حاغ يام

) دذنيادعكع حاغدا(ظذالرنع بعز  آأرمةيمعزغذ؟) دوزاختا) (يةنع مأمعنلةرنع(هئساباليدعغان ظادةملةرنع 
يةنع ياآع ظذالر دوزاختا بعز بعلةن بعللة (مةسخعرة قعالتتذقمذ؟ ياآع ظذالردعن آأزلةر ظئغعص آةتتعمذ؟ 

ظذالرنعث قارعشعحة ضذمراهلعقتا .  آاصعرالرنعث هالعدذر مانا بذ دوزاختعكع»)تذرسعمذ آأرمةيؤاتامدذق؟
ارايت    . دةص ظئتعقاد قعلعدعغان ظادةملةرنع ظذالر دوزاختا آأرةلمةيدذ   . عتظذالر مأمعنلةرنع ضذمراهلعقتا دةص ق

  . بعزضة نئمة بولدع؟ ظذالرنع دوزاختا بعز بعلةن بعرضة آأرمةيمعزغذ؟ دةيدذ: آاصعرالر
ةممار، سذهةيب ؤة        : نعث سأزع بولذص، ظذ      بذ ظةبذجةهلع   : مذجاهعد ماثا نئمة بولدع؟ مةن بعالل، ظ

االنع ـ ص            دع  ةنعلةرنع آأرةلمذآذص دذ، دئ ذ؟ دةي الدذر   . يؤاتعمةنغ ر معس ةقةت بع ذ ص ارلعق  . ب ع، ب حىنك
الع مذشذنداقتذر عرالرنعث ه دذ. آاص ا آعرع ةرنع دوزاخق ذالر مأمعنل دذظ اد قعلع ا .  دةص ظئتعق عرالر دوزاخق آاص

دذ آ ةرنع ظعزدةي ةندة مأمعنل يعن . عرض المعغاندعن آئ ذالرنع تاص ز : ظ دا(بع ادعكع حاغ انالردعن ) دذني يام
) دذنيادعكع حاغدا(ظذالرنع بعز  آأرمةيمعزغذ؟) دوزاختا) (يةنع مأمعنلةرنع(هئساباليدعغان ظادةملةرنع 

  .  دةيدذمةسخعرة قعالتتذقمذ؟ ياآع ظذالردعن آأزلةر ظئغعص آةتتعمذ؟

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع38سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة ظةظراف ) 2(
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داص آا أزلعرعنع ظال عرالر ظ ذمكعن  : ص ار بولذشع م دة ب ةن جةهةننةم ز بعل ذالر بع أزعمعز . ظ ئكعن، آ ل
عدذ ظ دع، دئيعش ةي قال ةك  .ذالرنع آأرةلم ةرنعث يىآس عرالر مأمعنل ا آاص ذ ؤاقعتت دا ، ش العي ظورذن  ظ

  . تذرغانلعقعنع بعلعدذ
دذ          ة اهللا تاظاال مذنداق دةي ا ع دوزاخ لظةهلع جةننةت ظةه     : بذ هةقت بعز صةرؤةردعضارعمعز بعزضة     «: ق

تعثالرمذ؟          » ؤةدة قعلغان نةرسعنع هةق تاصتذق، سعلةرمذ صةرؤةردعضارعثالر ؤةدة قعلغان نةرسعنع هةق تاص
دذ ذالر. دةص توؤالي ة«: ظ ا » هةظ ر جاآ ةن بع ذنعث بعل دذ، ش عدا ردةي ذالرنعث ظارعس داق دةص(حع ظ ) مذن
دذ ةنعتع  «: جاآارالي ث ل ا اهللا نع ذزالعمالرغ عدذ،    . نبولس دعن توس دام يولع ث داغ علةرنع اهللا نع الر آعش زالعم

ةنمةيدذ      ة ظعش ذالر ظاخعرةتك دة ظ دذ هةم عنع تعلةي رع بولذش ذنعث ظةض ما   . »ظ ر توس عدا بع ذالرنعث ظارعس ظ
ظةهلع جةننةت ؤة ظةهلع دوزاخنع ظذالرنعث سعماسعدعن تونذيدعغان      ) ظةظرافتا(توسمعنعث ظىستعدة   . بولعدذ

ةر  ةظراف(ظادةمل ةهلع ظ ةنع ظ ة) ي ةهلع جةننةتك دذ، ظذالرظ ةيمعز«: بولع انلعق تعل ة ظام دةص » سعلةرض
دذ ةن،  . توؤالي ة آعرمعض ذالر جةننةتك ةمما(ظ رعش ) ظ ذرغانالردذرظىمعدعآع ةهلع  . دة ت أزلعرع ظ ذالرنعث آ ظ

دا كة بذرالغان ارعمعز«: دوزاخ تةرةص ع صةرؤةردعض ة قعلم ! ظ ةن بعلل ةؤم بعل م ق ع زالع نبعزن دذ» عغع . دةي
يةنع ياخشعلعقلعرع بعلةن يامانلعقلعرع تةث بولذص قالغان،جةننةتتعمذ ظةمةس، دوزاختعمذ     (ظةظرافتعكعلةر  

علةر ةس آعش دعغان ) ظةم عدعن تونذي ع(سعماس ة) دوزعخ ذل «: ظادةملةرض لعغان ص اللعرعثالر ؤة -توص  م
قاتتع؟   ة ظةس ة نئمعض ذثالر سعلةرض دذ» تةآةببذرلذق ةرنعث  . (دةص توؤالي ا مأمعنل ةر دوزعخعالرغ ظةظرافتعكعل

ذرذص  عتعص ت ئقعرلعرعنع آأرس علةر    ) ص ان آعش ةم قعلغ ةلمةيدذ، دةص قةس ة ظئرعش ث رةهمعتعض علةر اهللا نع س
ذالرمذ؟  ذالرغا  (مذش ا ب ة   ) مان رعثالر، سعلةرض ة آع عدعن(جةننةتك ش،   )آةلضىس ةم قعلع ة (غ ) آةتكةنض

  .)1()دئيعلدع دةيدذ(قايغذرذش يوقتذر 
 ارا جاثجاللعشعشع حوقذمدذر ظ أز ـ ظ ذ رةؤعشتة ظ ةنع ظع مذهةممةد   ةهلع دوزاخنعث ب بعز  !  ي

ةهلعنعث بعر ـ بعرع بعلةن جاثجاللعشعشع، بعر ـ بعرعضة لةنةت                 هةقعقةتةن ساثا خةؤةر قعلغان، دوزاخ ظ
  . ظوقذشع قاتارلعق بذ قعلمعشلعرع ظةلؤةتتة هةقتذر، ظذنعثدا هئح بعر شةك شىبهة يوقتذر

 * * * * * * *  
 ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡ r& Ö‘É‹Ζ ãΒ ( $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) ωÎ) ª! $# ß‰ Ïn üθ ø9$# â‘$£γ s)ø9 $# ∩∉∈∪ > u‘ ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑ åκs] ÷ t/ â“ƒÍ“ yèø9 $# ã≈¤ tóø9 $# ∩∉∉∪ ö≅ è% uθèδ (#îσ t7 tΡ îΛÏà tã ∩∉∠∪ ÷ΛäΡ r& çµ÷Ζ tã tβθàÊÍ ÷èãΒ ∩∉∇∪ $ tΒ tβ% x. z’ Í< ôÏΒ ¤Ο ù= Ïæ Z∼ yϑ ø9 $$ Î/ 

#’ n?ôã F{$# øŒÎ) tβθßϑ ÅÁ tG øƒ s† ∩∉∪ βÎ) # yrθãƒ ¥’ n< Î) Hω Î) !$ yϑ ¯Ρ r& O$ tΡ r& ÖƒÉ‹ tΡ îÎ7 –Β ∩∠⊃∪  
مةن صةقةت بعر ظاضاهالندذرغذحعمةن، غالعب بعر «ظئيتقعنكع، ) مةآكة آاصعرلعرعغا! ظع مذهةممةد(

ذر  اله يوقت ئح ظع قا ه ن باش ذ اهللا (. 65اهللا دع عدعكع ) ظ ذالرنعث ظارعس ث ؤة ظ مانالرنعث، زئمعننع ظاس
ذر  ارعدذر، غالعبت ةيظعلةرنعث صةرؤةردعض ةرنع . (ش ان بةندعل أزع خالعغ ايعتع) ظ عرةت ناه  مةغص

ذ «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا(. 66»قعلغذحعدذر ةيغةمبةر (ظ ةنع اهللا نعث بعرلعكعضة دةؤةت قعلغذحع ص ي
ظادةم ظةلةيهعسساالم (صةرعشتعلةر . 68سعلةر ظذنعثدعن يىز ظأرىيسعلةر .67حوث خةؤةردذر) ظعكةنلعكعم
ةهؤالعن ) توغرعسعدا ذالرنعث ظ دا، مةن ظ ةيتتعم مذنازعرعلعشعؤاتقان حاغ ةقةت ؤةهيع . 69ع بعلم ا ص ماث

  .70»قعلعنعدذآع، مةن روشةن بعر ظاضاهالندذرغذحعمةن

                                                 
   . ـ ظايةتكعحة49 ـــــ 44سىرة ظةظراف ) 1(
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  مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث حوث بعر خةؤةر ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ةيغةمبعرعنع ظعنك         ار اهللا تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع اهللا تاظاالغا آاصعر بولغان، ص

دذ   داق دئيعشكة بذيرذي رعكالرغا مذن ان مذش اهالندذرغذحعمةن : قعلغ ر ظاض ةقةت بع ةن ص علةر  م ةنع س  ي
ذر  .ظويلعغاندةك ظةمةسمةن   ر اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقت ىتكىل    غالعب بع ذ ظأزع يالغذز ص ةنع ظ  ي

  .شةيظعنع تعزضعنلةص تذرغذحعدذر، غالعبتذر
)نعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنعث صةرؤةردعضارعدذرظاسمانالرنعث، زئمعن) ظذ اهللا يةنع 

قذرغذحعدذر   ذنع باش علةرنعث ظعضعسعدذر ؤة ظ ارلعق نةرس ذر اهللا ب ةرنع . (غالعبت ان بةندعل أزع خالعغ ) ظ
دذر  عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ان     »ناه ةن خالعغ العبلعقع بعل ع ؤة غ ث بىيىآلعك اال ظأزعنع ةنع اهللا تاظ  ي

  . اهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذرظادةمضة ن
)يةنع اهللا نعث بعرلعكعضة دةؤةت قعلغذحع صةيغةمبةر ظعكةنلعكعم(ظذ «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا (

ا                 حوث خةؤةردذر  ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشع حوث خةؤةردذر ؤة آاتت ةنع اهللا تاظاالنعث مئنع سعلةرضة ص  ي
  . ظذنعثدعن غةصلةتتة سعلةر يةنع سعلةر ظذنعثدعن يىز ظأرىيسعلةر. ظعشتذر
 تعلةر عدا (صةرعش االم توغرعس ادةم ظةلةيهعسس ذالرنعث ) ظ ةن ظ دا، م عؤاتقان حاغ مذنازعرعلعش

ةيتتعم ةهؤالعنع بعلم االم    ظ ادةم ظةلةيهعسس ا، صةرعشتعلةرنعث ظ ان بولس ل بولمعغ ي نازع ا ؤةهع ةنع ماث  ي
ادةم ظةلةيهععتوغرعسعدا مذنازعر انلعقع  لةشكةنلعكع، ظعبلعسنعث ظ اش تارتق سساالمغا سةجدة قعلعشتعن ب

قانلعقع         ةن داؤاالش ارع بعل عدا صةرؤةردعض ةنلعكع توغرعس ةؤزةل ظعك االمدعن ظ ادةم ظةلةيهعسس ث ظ ؤة ظأزعنع
  قاتارلعق ظعشالرنع مةن نةدعن بعلةتتعم؟ 

 * * * * * * *  
 øŒ Î) tΑ$ s% y7 š/ u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÏoΤ Î) 7,Ï=≈ yz #[ |³ o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ # sŒÎ* sù …çµ çG ÷ƒ§θ y™ àM ÷‚ xtΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ  Çrρ•‘ 

(#θãès) sù …çµ s9 tÏ‰Åf≈ y™ ∩∠⊄∪ y‰ yf |¡sù èπs3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# öΝßγ = à2 tβθãèuΗ ød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§ŠÏ= ö/ Î) u y9 õ3tFó™ $# tβ% x.uρ z ÏΒ 

zƒÍ Ï≈s3ø9 $# ∩∠⊆∪ tΑ$s% ß§ŠÏ= ö/Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰ àfó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰u‹ Î/ ( |N ö y9 õ3tG ó™ r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Ï!$yèø9 $# ∩∠∈∪ tΑ$s% O$ tΡ r& Öö yz çµ÷Ζ ÏiΒ (  É_tF ø)n= yz  ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµtG ø) n= yz uρ  ÏΒ &ÏÛ ∩∠∉∪ tΑ$s% ól ã÷z $$ sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯ΡÎ* sù 

×ΛÅ_ u‘ ∩∠∠∪ ¨β Î)uρ y7 ø‹ n= tã û ÉLuΖ ÷ès9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÈÏd‰9$# ∩∠∇∪ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÏΤö ÏàΡ r'sù 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩∠∪ tΑ$s% 

y7 ¯Ρ Î* sù zÏΒ tÍ sàΖ ßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏMø% uθø9 $# ÏΘθè= ÷èyϑ ø9 $# ∩∇⊇∪ tΑ$s% y7 Ï?̈“ Ïè Î6sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθøî _{ tÏèuΗ ød r& ∩∇⊄∪ ω Î) 

x8yŠ$t7 Ïã ãΝßγ ÷Ψ ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩∇⊂∪ tΑ$s% ‘,ut ù: $$ sù ¨, ut ù: $#uρ ãΑθè% r& ∩∇⊆∪ ¨β V|øΒ{ tΛ © yγy_ y7Ζ ÏΒ £ϑ ÏΒ uρ y7 yèÎ7 s? 

öΝ åκ÷] ÏΒ tÏè uΗ ød r& ∩∇∈∪  
ع  ة ظئيتت ارعث صةرعشتعلةرض دا صةرؤةردعض أز ؤاقتع ادةم «: ظ ر ظ دعن بع ةن الي ةن هةقعقةت م

يةنع ظذنع يارعتعص سىرةتكة آعرضىزىص، ظةزالعرعنع تولذق، (ظذنع مةن راؤذرذس ياراتقان . 71يارعتعمةن
ةن  ة آةلتىرض ان هالعتعض ةل ظعنس ةج ) مذآةمم ذنعثغا س دا ظ ةن ؤاقتعم ان آعرضىزض ذنعثغا ج دة ؤة ظ
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. 73سةجدة قعلدع) ظادةم ظةلةيهعسساالمغا(صةرعشتعلةرنعث بعرعمذ قالماي، هةممعسع . 72»قعلعثالر
مةن ظأز ! ظع ظعبلعس«: اهللا ظئيتتع. 74صةقةت ظعبلعسال بويذنتاؤلعق قعلدع، ظذ آاصعرالردعن بولذص آةتتع

قذن  ة توس اثا نئم تعن س ةجدة قعلعش انغا س ان ظعنس ةن ياراتق ذم بعل دع قول ةجدة (لذق قعل ذنعثغا س ظ
. 75»قعلماسلعقعث تةآةببذرلذق قعلغانلعقعثدعنمذ؟ ياآع يذقعرع مةرتعؤعلعكلةردعن بولغانلعقعثدعنمذ؟

سةن «: اهللا . 76دئدع» مةن ظذنعثدعن ظارتذق، مئنع ظوتتعن ياراتتعث، ظذنع اليدعن ياراتتعث«: ظعبلعس
ال  ةتتعن يوق دع ! جةنن ةن قوغالن ةنعتعم سةن هةقعقةت ةن قعيامةتكعحة مئنعث ل دذث، ساثا هةقعقةت بول

ذن دع» بولس بلعس. 78 ـ      77دئ ارعم«: ظع ا ! صةرؤةردعض االيعق(ماث ىن ) خ دعغان آ ةنع (تعرعلدىرىلع ي
جةزمةن ساثا مةلذم «: اهللا . 79دئدع» )يةنع مئنع هايات قالدذرساث(ضعحة مأهلةت بةرسةث )قعيامةت

دذ  دع »ؤاقعتقعحة مأهلةت بئرعلع بلعس ظئيتتع . 81 ـ 80 دئ ذالرنعث «: ظع ةن قةسةمكع، ظ ظعززعتعث بعل
ةنع (ظذالردعن صةقةت تالالنغان بةندعلعرعثال بذنعثدعن مذستةسنا . 82هةممعسعنع حوقذم ظازدذرعمةن  ي

ذر، مةن هةقنع سأزلةيمةن «: اهللا ظئيتتع . 83»)ظذالرنع ظازدذرالمايمةن  سةن . 84مئنعث سأزىم هةقت
  .85» ؤة ظذالردعن ساثا ظةضةشكةنلةرنعث هةممعسع بعلةن حوقذم جةهةننةمنع توشقذزعمةنبعلةن

  ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ىرة       ذ س ىرعلعرعدة ؤة ب ةهف س را، آ ر، ظعس ةظراف، هعج ةرة، ظ عنع بةق ذ قعسس اد(اهللا ب ا) س ان ت  باي

دع ذنع. قعل ذنعث مةزم اال : ظ ث   اهللا تاظ ة ظأزعنع ذرذن صةرعشتعلةرض تعن ب االمنع يارعتعش ادةم ظةلةيهعسس ظ
ظذالرنع اهللا  . هةقعقةتةن حةآسة جعرعثلعغعدةك قذرذتذلغان قارا اليدعن ظعنسان يارعتعدعغانلعقعنع ظذقتذردع   

دىرىش ؤة اهللا     رام بعل ذغالش، ظئهتع ةش، ظذل ان هأرمةتل ان هام ارعتعص بولغ اننع ي ذ ظعنس ان ظ اال قاح تاظ
ذيرذدع  تاظ ذنعثغا سةجدة قعلعشقا ب ذيرذقعغا بويسذنذش يىزعسعدعن ظ ارلعق . االنعث ب قا ب ظعبلعستعن باش

ذندع   ذيرذققا بويس تعلةر ب ةس   . صةرعش عدعن ظةم تعلةرنعث تعص بلعس صةرعش ةلكعظع دع  ، ب عدعن ظع ن تعص .  جع
ة سةجدة قعلعشتعن   ظذ ظادةمض  . ظذنعث تةبعظعتع ظذنعث ظىحىن ظةث زأرىر بولغان نةرسعضة خعيانةت قعلدع         

دع  ق قعل ةن مذنازعر    . حوثحعلع ارع بعل ة صةرؤةردعض ذ هةقت ةم ب ذ  عه تع، ظ ث لةش وتتعنظأزعنع ادةم  ،ظ  ظ
االم ىن   نعثظةلةيهعسس انلعقع ظىح دعن يارالغ ادةم        ، الي ث ظ اراص، ظأزعنع ذق دةص ق دعن ظارت وت الي ة ظ  ظأزعح

ذ هةقعقة    دع، ظ ةنلعكعنع دةؤا قعل تىن ظعك االمدعن ظىس تع ظةلةيهعسس ةن خاتاالش ذيرذقعغا  . ت ث ب اهللا تاظاالنع
رةهمةت ظعشعكعدعن   . شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذنع خارلعققا دذحار قعلدع        . خعالصلعق قعلدع ؤة آاصعر بولدع    

خاتعرجةم ؤة مذقةددةس جايدعن قوغلعدع، ظذنعث تونذشلذق بولذشع ظىحىن ظذنع ظعبلعس         . يعراققا هةيدعدع 
دع ذ ا.دةص ظاتع ع، ظ عزلةندع حىنك دعن ظىمعدس ث رةهمعتع ث . هللا تاظاالنع ان، اهللا تاظاالنع ذ خارالنغ ظ

ظاندعن ظذ اهللا تاظاالدعن ظأزعضة قعيامةت    . ؤئتعلدعن هالدا ظاسماندعن زئمعنغا حىشىرى رةهمعتعدعن قوغالنغا 
ةت بئرعلعشعنع سورعدع د . آىنعضعحة مأهل دعراص آةتمةي عغان ظأزعضة ظاسعيلعق قعلغذحعنع جازاالشقا ظال

ةردع  ةت ب ذنعثغا مأهل ان اهللا ظ دا  . مئهرعب ان حاغ ةم بولغ ةت آىنعضعحة هاالك بولذشتعن خاتعرج ذ قعيام  ،ظ
ذرذص  ةص ت عص ؤة آأرةثل دعن ظئش ذم : هةددع عنع حوق ذالرنعث هةممعس ةمكع، ظ ةن قةس ث بعل ظعززعتع

 ) ظذالرنع ظازدذرالمايمةنيةنع(ظذالردعن صةقةت تالالنغان بةندعلعرعثال بذنعثدعن مذستةسنا . ظازدذرعمةن
  . دئدع

بلعس ذمذ؟         : ظع ادةم مذش ان ظ تىن قعلغ دعن ظىس ةن مةن عنة، س تعص بةرض ا ظئي ا  ماث ةر ماث ظةض
ةؤالدعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعنع    ذنعث ظ دعغان بولساث، ظ ازدذرذص(قعيامةتكعحة مأهلةت بئرع تىص ) ظ
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ة شذ    اهللا تاظاال    .  دئضةن ظعدع    )1(»)تعلةيمةن يةنع ظذالرنع خالعغانحة يئ    (يعلتعزعدعن قذرذتذؤئتعمةن    ظةن
ان قعلعص    ث باي نا قعلغانالرنع دع مذستةس داق دئ ث  : مذن عزآع، مئنع مةن(شىبهعس دعلعرعم ) ظعخالس بةن

  . ))2صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن هامعي بولذشقا يئتةرلعكتذر. ظىستعدعن سةن هأآىمرانلعق قعاللمايسةن
ع أزىم«: اهللا ظئيتت ث س أزلةيمةن مئنع ةقنع س ةن ه ذر، م اثا .  هةقت ذالردعن س ةن ؤة ظ سةن بعل

قذزعمةن  ةمنع توش ذم جةهةنن ةن حوق ع بعل كةنلةرنعث هةممعس ةتنع »ظةضةش ذ ظاي د ب ةن :  مذجاهع م
ة ةنلعكهةقدذرم أزلةيمةن دئض ةقنع س ةن ه دذ،  ن، م دعبولع عر قعل ر . دةص تةصس ة بع دنعث يةن مذجاهع
  .  دئيعلضةنمةن هةقنع سأزلةيمةن دئضةنلعك دئدع،. ذئلعدهةق مةن تةرةصتعن آ: رعؤايعتعدة

اال دذاهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ث :  ب ئكعن مئنع ارةت(ل تعن ظعب ازاب قعلعش ذناهكارالرنع ظ ) ض
ةنع ظذالرنعث ضذناهكارلعرع   (مةن حوقذم جعنالر ؤة ظعنسانالر     . هأآمعم بئكعص آةتتع    هةممعسع بعلةن   ـ ) ي

ةردعم   (بارغعن «: ظئيتتع) ظعبلعسقا(اهللا   ))3جةهةننةمنع تولدذرعمةن  ةنع  (، ظذالردعن  )ساثا مأهلةت ب ي
دعن ادةم بالعلعرع عدعكةن، ) ظ اثا ظةضعش ع س ذالرغا(آعمك اثا ؤة ظ ةم س ذق ) جةهةنن ةن تول بئرعلض

  .))4جازادذر
 * * * * * * *  

 ö≅ è% !$tΒ ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ 9 ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ tÏ Ïk= s3tG çRùQ $# ∩∇∉∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö ø. ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩∇∠∪ 

£ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7tΡ y‰ ÷èt/ ¥Ïm ∩∇∇∪  
تةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئح هةق تةلةص ) اهللا تةرعصعدعن آةلضةن ؤةهيعنع(«ظئيتقعنكع، 
د (ظعصتعرا قعلغذحعالردعن ) قذرظاننع(قعلمايمةن، مةن  . 86ظةمةسمةن ) عن توقذغذحعالردعن يةنع يالغان

بعر مذددةتتعن آئيعن ظذنعث راستلعقعنع حوقذم . 87 نةسعهةتتذر-قذرظان صةقةت جاهان ظةهلع ظىحىن ؤةز 
  .88»بعلعسعلةر

دذ   داق دةي االمغا مذن ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم ةد : اهللا تاظ ع مذهةمم رعكالرغا  ! ظ ذ مذش ة ش ظةن
ةبل   ة ت ةن سعلةرض ع، م ال ـ                ظئيتقعنك ث م علةردعن دذنيانع دا س ةق ظورنع ىن ه انلعقعم ظىح عغ ـ ؤةز ظئيتق

دعن سورعمايمةن ةن . مىلكع ذرظاننع(م ذحعالردعن ) ق تعرا قعلغ ذحعالردعن(ظعص دعن توقذغ ةنع يالغان ) ي
مةن ذق         ظةمةس دعن ظارت ةن قذرظان ة ظةؤةتك ةن بعلل ةن بعل ص م ةيغةمبةر قعلع ع ص اال مئن ةنع اهللا تاظ  ي

ةلكع، ماثا بذيرذلغان نةرسعنع، ظذنعثغا قوشذصمذ قويماي         . العمايمةن ؤة تةلةص قعلمايمةن      هئحنئمعنع خ  ب
ادا قعلعمةن      اآع آئمةيتعصمذ قويماي ظ بذنداق قعلعش بعلةن مةن هةقعقةتةن اهللا تاظاالنعث رازعلعقعنع ؤة        . ي

  .ظاخعرةت يذرتعنع تةلةص قعلعمةن
ةؤرع ةنلعكعنع ،سذفيان س داق دئض دذ مةسرذقنعث مذن ةت قعلع ظذد  :  رعؤاي ع مةس دذلاله ظعبن ز ظاب بع

آعمكع بعرةر شةيظعنع بعلسة ظذنع      ! ظع خااليعق  : ظذ مذنداق دئدع  . قذرةزعيةلالهذ ظةنهذنعث ظالدعغا آةلد   
اال أزع بعلمعضةن نةرسعنع . سذن بعلضىحعدذر، دئدئسذن، بعلمعسة اهللا تاظ ةن بعر ظادةمنعث ظ اهللا ”هةقعقةت

ىحعدذر اال بعلض معدئيعش “تاظ أزعال بعلع ابلعنعدذنعث ظ اال .  هئس ةن اهللا تاظ ةيغةمبعرعثالرغاهةقعقةت : ص
 ،ةص ) اهللا تةرعصعدعن آةلضةن ؤةهيعنع («ظئيتقعنكع ةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئح هةق تةل ت

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع62سىرة ظعسرا ) 1(
   . ـ ظايةت65سىرة ظعسرا ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع13جدة سىرة سة) 3(
   . ـ ظايةت63سىرة ظعسرا ) 4(
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ةص د ظةمةسمةن) يةنع يالغاندعن توقذغذحعالردعن(ظعصتعرا قعلغذحعالردعن ) قذرظاننع(قعلمايمةن، مةن 
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان. ظأضةتتع
 نةسعهةتتذرـقذرظان صةقةت جاهان ظةهلع ظىحىن ؤةز  بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 

دذ  ارلعق ظعنسان ؤة جعنالر ظىحىن ؤةز ـ نةسعهةتتذر          : ظةنهذما مذنداق دةي . قذرظان ظعسالم دةؤعتع يةتكةن ب
ذ  تذر    ب ةتتعن ظوخشاش ذن جةه ةن مةزم ةتلعرع بعل دعكع ظاي ث تأؤةن ةرعم اهللا تاظاالنع ةت آ ذرظان  : ظاي ذ ق ب

ا  علةرنع ؤة ماث ة(س ىن ) قعيامةتكعح اهالندذرذش ظىح ةن آعشعلةرنع ظاض ذرظان يةتك دعق ي قعلعن  ))1 ؤةهع
)آذففار (عنغان جاي دوزاختذرجاماظةلعرعدعن آعمكع قذرظاننع ظعنكار قعلعدعكةن، ظذنعثغا ؤةدة قعل)2(.  

 ذم بعلعسعلةر ذنعث راستلعقعنع حوق يعن ظ ةنع قذرظاننعث راستلعقعنع صات     بعر مذددةتتعن آئ  ي
ةتادة. يئقعندا بعلعسعلةر   ةتنعث مةنعسع، ظألضةندعن آئيعن بعلعسعلةر دئضةنلعك بولعدذ، دئدع      : ق . بذ ظاي

ةظعكرع علةر  : م ع بعلعس ةت آىن ةنع قعيام د ي ةنلعك بولع دع دئض عدا قار  . ذ، دئ أزنعث ظارعس ع س ذ ظعكك ذ عب م
  . حىنكع، ظألضةن آعشع قعيامةت آىنعنعث هأآمعضة آعرعدذ. قارشعلعق يوق

 !جعمع هةمدذ سانا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا خاستذر       . شذنعث بعلةن سىرة سادنعث تةصسعرع تىضعدع      
  . هةممعنع عبلضىحعدذرصاك ؤة يىآسةك اهللا تاظاال

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع19سىرة ظةنظام ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع17سىرة هذد ) 2(



  
  
  
  
 

 

 

 251                                                                                                زذمةرسىرة  ـ 39

 

 آةرعم تةصسعرعقذرظان 

w
w

w
.m

unber.org
 

  
  
  
  
  

  مةرنعث صةزعلعتع توغرعسعداسىرة زذ
ام  ةظعظعم ةنلعكعنع رعؤا ،نةس داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله دذ ظاظعش ةت قعلع ةيغةمبةر : ي ص

تار  ا ظعص االم روزا تذتس دعكعنظةلةيهعسس دعكعن ، قعلمام ا روزا تذتمام تار قعلس ذقت دةص قاال، ظعص ةر .ت ذ ه  ظ
   . بعلةن سىرة زىمةرنع ظوقذيتتع ظعسرا سىرةئحعسعآ

  

ijk  

 ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟ‹Å3 ut ù: $# ∩⊇∪ !$ ¯ΡÎ) !$uΖ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) |=≈tF Å6ø9$# Èd, ysø9 $$ Î/ Ï‰ç7 ôã $$sù ©! $# 

$TÁ Ï= øƒ èΧ çµ©9 šÏe$! $# ∩⊄∪ Ÿω r& ¬! ÚÏe$! $# ßÈ Ï9$sƒ ù: $# 4 šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ 

öΝ èδß‰ ç6÷è tΡ ω Î) !$tΡθç/Íh s) ã‹Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9ã— ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øt s† óΟ ßγ sΨ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθà Ï= tG øƒ s† 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
“ Ï‰ ôγtƒ ôtΒ uθèδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ öθ ©9 yŠ# u‘ r& ª!$# βr& x‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s!uρ 4’s∀ sÜ ô¹ ^ω $£ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ 4 

… çµsΨ≈ ys ö7ß™ ( uθèδ ª! $# ß‰ Ïm üθ ø9$# â‘$£γ s)ø9 $# ∩⊆∪  
  نعث نامع بعلةن باشاليمةنتاظاالناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا 
دذر اهللا بذ آعتاب غالعب، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع  ساثا بعز . 1تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان

نازعل قعلدذق، دعنعثنع ) ة ظالغان هالدايةنع هةقعقةتنع ظأز ظعحعض(آعتابنع هةقعقةتةن هةق بعلةن ) بذ(
شئرعكتعن ؤة (بعلعثالرآع، . 2غا ظعبادةت قعلغعناهللا ساص قعلغعنعث هالدا ) ؤة رعيادعن (شئرعكتعن 

ذالرغا «: نع قويذص بذتالرنع هعمايعحع قعلعؤالغانالر اهللا غا خاستذر، اهللا ساص دعن ) رعيادعن بعزنعث ظ
قعيامةت (هةقعقةتةن اهللا ). دةيدذ(» غا يئقعنالشتذرذشع ظىحىندذراهللا زنع حوقذنذشعمعز صةقةت ظذالرنعث بع

هةقعقةتةن يالغانحعنع، اهللا ظذالرنعث ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة هأآىم حعقعرعدذ، ) آىنع
ا ظعدع، باال تذتذشنع خالعساهللا ظةضةر . 3آذفرعلعق قعلغذحعنع هعدايةت قعلمايدذ) نعث نئمةتلعرعضةاهللا (

اهللا صاآتذر، ظذ غالعب بعر ) باال تذتذشتعن(اهللا ظةلؤةتتة، مةخلذقات ظعحعدعن خالعغاننع ظعختعيار قعالتتع، 
   .4دذر

 ظايةت  75      سىرة زذمةر                                مةآكعدة نازعل بولغان  
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   تةؤهعدآة بذيرذش، شئرعكنع رةت قعلعش توغرعسعدا
االاهللا  ة   تاظ ذ ظايةتت اهعدعن نا   ب أز دةرض ابنع ظ ذ آعت ارةت ب دعن ظعب ىك قذرظان انلعقعن بىي ل قعلغ ع زع

ة اهللا   .  يوقتذر ، ظذنعثدا هئح شةك ـ شىبهة      بولذص ذ قذرظان هةقعقةت   خةؤةر قعلعدذ، ب     سىرة  تاظاال بذ هةقت
 .شىبهعسعزآع، قذرظان ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر     : شذظةرادا مذنداق دةيدذ  

ذنع     ل ظ ةنحلعك جعبرعظع ىن، ظعش ذث ظىح اهالندذرغذحعالردعن بولذش تع   ظاض ئلعص حىش ة ظ ئنعث قةلبعثض  . س
ذرظان( دا   ) ق ةرةبع تعلع ذق ظ دع (ظوح ل بول ذر   1( ()نازع ب آعتابت ذرظان غالع عزآع، ق ذنعثغا . شىبهعس ظ

ذ،  عدعنمذ ظالدعدعنم عدعن (ظارقعس ع تةرعص ةنع هئحقايس ش   ) ي ةن ظع ةت بعل ذ هئكم دذ، ظ ل يىزلةنمةي باتع
  .))2قعلعنغاندذرقعلغذحع، مةدهعيةضة اليعق اهللا تةرعصعدعن نازعل 

بذ آعتاب غالعب، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذريةنع اهللا تاظاال  
ذقاتالرغا مو ذر، مةخل علةش ؤة   آىحلىآت ةرعظعتعنع بةلض لعرعدا، ش أزلعرعدة ؤة ظعش تذر، س اج ظةمةس هت

  . ظورذنالشتذرذشتا هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
 نازعل ) يةنع هةقعقةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان هالدا(آعتابنع هةقعقةتةن هةق بعلةن ) بذ(ساثا بعز

 يةنع يالغذز اهللا ساص قعلغعنعث هالدا اهللا غا ظعبادةت قعلغعن) ؤة رعيادعن(قعلدذق، دعنعثنع شئرعكتعن 
ذنداق قع   علةرنع ش ةم آعش ن، ه ادةت قعلغع تعن ظعب ئرعك آةلتىرمةس عنع ش ئح نةرس ا ه قا علتاظاالغ ش

ادةت قعلعشنعث دذرذس ظةمةسلعكعنع،  .حاقعرغعن االدعن باشقا نةرسعضة ظعب ةقةت يالغذز اهللا تاظ ذالرغا ص  ظ
  .اهللا تاظاالنعث شئرعكع، تةثدعشع ؤة ظوخشعشعنعث يوقلعقعنع بعلدىرضعن

ساص دعن اهللا غا خاستذر) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(، بعلعثالرآعوق  يةنع اهللا تاظاال هئح شئرعكع ي
دذ       ذل قعلع ةلعنعال قوب ذحعنعث ظةم ادةت قعلغ ةن ظعب الس بعل ا ظعخ ذز اهللا تاظاالغ اال  . يالغ دعن اهللا تاظ ظان

دع ةؤةر بئرعص مذنداق دئ ةرةس مذشرعكالردعن خ ذالرنعث : بذتص ةقةت ظ ذالرغا حوقذنذشعمعز ص بعزنعث ظ
دذر  ةنع مذشرعكالرنع بذتالرغا ظ   بعزنع اهللا غا يئقعنالشتذرذشع ظىحىن ادةت قعلعشقا ظىندعضةن نةرسة      ي عب

ذآع،  ىرةتلعرع      ش تعلةرنعث س ئقعن صةرعش ا ي ة اهللا تاظاالغ ع بويعح ا آأزقارعش ث خات ذالر ظأزلعرعنع ذت دةظ  ب
ادةت قعلعشعدذر،ياساص  ذتالرغا ظعب اردةم قعلعش، رعزعق  .  شذ ب ذالر اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظأزلعرعضة ي ظ

اظةت تعلعسذن دةص صةرعشتعلةرنعث سىرةتلعرعنع       بئرعش ؤة دذنيانعث ظعشلعرعنع بةرص   ا قعلعشتا بعزضة شاص
ادةت قعلعشعدذ      ساناص   ادصةرعشتعلةرنعث ظورنع  اخعرةت   . قويذص ظذالرغا ظعب ةمما ظذالر ظ تانعدذ ؤة ظذنع   تعن ظ

  . ظعنكار قعلعدذ
داق دئض      دنعث مذن ع زةي لةم ؤة ظعبن ع ظةس د ظعبن ارلعقالر زةي ك قات ذددع ؤة مالع ةتادة، س  نعةنلعكعق

دذر : رعؤايةت قعلعدذ  ا يئقعنالشتذرذشع ظىحىن ذالرنعث بعزنع اهللا غ ةقةت ظ ةت    ص  ،نعث مةنعسع  دئضةن ظاي
ئقعن ظورذنغا ظعضة قعلعشع، ظىحى              نال ظذالرنعث بعزضة شاصاظةت قعلعشع ؤة بعزنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ي

دا       شذنعث ظىحىن ظ  .  دئضةنلعكتذر بعز ظذالرغا ظعبادةت قعلعمعز    ظع  : عسالم آئلعشتعن بذرذن ظذالر هةج قعلغان
ةن           ! اهللا وق، س ئرعكعث ي قا ش ئرعكعثدعن باش ر ش ئنعث بع دذق، س ةن آةل ا بعناظ ئنعث حاقعرعقعثغ ز س بع

ات     ة ظئيت ةن، دةص تةلبعي عدارحعلعق قعلغذحعس ة ظعض ان نةرسعض ة بولغ ئرعكعث ظعض ذ ش ذنعثغا ؤة ظ  .عتظ
رعكالر    ة مذش ارتعص هازعرغعح دعن ت دع    بذرذن ان ظع ايعنعص آئلعؤاتق ة ت ذ شىبهعض ش،   .  مذش ذنع رةت قعلع ظ

ذ   اقعرعش، ب قا ح ادةت قعلعش االغعال ظعب ذز اهللا تاظ ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش ذش ؤة ه دعن توس ظذنعث

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة195 ـــــ 192سىرة شذظةرا ) 1(
  .  ـ ظايةتلةر42 ــــ 41سىرة فذسسعلةت ) 2(
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ةت        ذنعثغا رذخس اال ظ انلعقعنع، اهللا تاظ دذرذص حعقارغ أزلعرع ظوي رعكالرنعث ظ لعكنع مذش بذتصةرةس
لععنعدعغانلعقعنع ؤة توسقانلعقعنع     ،ازع ظةمةسلعكعنع  قعلمعغانلعقعنع، ظذنعثغا ر    ةلكع ظذنعثدعن غةزةص  ب

  . لدعآةبعلدىرىش ظىحىن ظذالرغا نذرغذن صةيغةمبةرلةر 
ادةت قعلعثالر،    «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  ا ظعب اهللا غ

ادةت قعلعشتعن      يةنع شةيتانغا، بذتالرغا، آاهع   (شةيتاندعن   يعراق  ) نالرغا ظوخشاش هةرقانداق مةبذدقا ظعب
ذثالر  ذق » بول ةيغةمبةر ظةؤةتت ةد)1( )دةص ص ع مذهةمم ةن  !) ظ عرع ظةؤةتعلض ةندعن ظعلض س

ذد       «: صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة  ادةت قعلعثالر       ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةب » يوقتذر، ماثعال ظعب
  .))2دةص ؤةهيع قعلدذق

تعلةرنعث        اهللا ت قا صةرعش تعلةر ؤة باش ئقعن صةرعش ا ي مانالردعكع اهللا تاظاالغ ةن ظاس اال هةقعقةت اظ
ةقةت اهللا تاظاال            هةممعسعنعث اهللا تاظاالغا بويسذنغذحع قذلالر ظعكةنلعكعنع، اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا ظذالر ص

اظة          دعغانلعقعنع، ظذالر   رازع بولذص شاصاظةت قعلعشقا بذيرذغان آعشعدعن باشقا هئح آعشعضة شاص ت قعاللماي
عز      اهالرنعث ظعزنعس تا صادعش ان ظعش ان ؤ خالعمعغ اهالر خالعغ اهعدا صادعش ث دةرض عزمذ اهللا تاظاالنع هةرض

  . ظذالرنعث ظالدعدا شاصاظةت قعلعدعغان هوقذقدارالرغا ظوخشاش ظةمةسلعكعنع خةؤةر بةردع
دذ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ا م: ب علةر اهللا غ ةثالر س ال آةلتىرم ذتالرنع (عس ا ب ةنع اهللا غ ي

ةثالر  ئرعك آةلتىرم ا ش اتماثالر، اهللا غ لةردعن،  )3()ظوخش ال آةلتىرىلىش داق معس اال بذن ةنع اهللا تاظ  ي
  .ظوخشعتعشالردعن ناهايعتع يىآسةآتذر

 ةن ع (اهللا هةقعقةت ةت آىن أآىم ) قعيام تعدة ه علعرع ظىس قان نةرس تعالص قعلعش ذالرنعث ظعخ ظ
 يةنع قعيامةت آىنع ظادةملةرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعص هةر بعر ظادةمضة ظذنعث ياخشع ـ           رعدذحعقع

  . يامان ظةمةلعضة قارعتا مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ
هئساب  (نعث هةممعسعنع   )يةنع مذشرعكالر (ظذ آىندة اهللا ظذالر     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

ىن  ئلعش ظىح دعن ) ظ دذ، ظان ةيعغع دع؟  «:  صةرعشتعلةرض ة حوقذنغانمع علةر سعلةرض ذ آعش دذ» ب ذالر . دةي ظ
دذ ةن   «: ظئيتع ةس، س ذالر ظةم تعمعز ظ ةن، بعزنعث دوس ةن صاآتذرس ذنمايتتع . (س ة حوق ذالر بعزض ةلكع ) ظ ب

  . ))4»ظذالرنعث تولعسع جعنغا ظعمان آةلتىرةتتع. جعنغا حوقذناتتع
 ،دذ ) ئمةتلعرعضةاهللا نعث ن (اهللا هةقعقةتةن يالغانحعنع ةت قعلماي  آذفرعلعق قعلغذحعنع هعداي

ان توقذغانلعقع، اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعضة ؤة                   لعغانلعقع، ظذنعث نامعدا بوهت يةنع اهللا تاظاالغا يالغان حاص
  . صاآعتلعرعغا دعلع آورلذق قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال ظذنع هعدايةت يولعغا باشلعمايدذـدةلعل 

اال ار اهللا تاظ ذدعي ؤة ناس ا يةه تعلةرنع، تةرس رعكالرنعث صةرعش ل مذش ذزةير ؤة ا جاهع الرنعث ظ
ةربات قعلعص، هةقعقةتةن ظأزعنعث     عظعساالرنع اهللا تاظاالنعث بالعسع دةص بعلجعرلعغان بذزذق ظةقعدعلعر     نع ب

ةتتة، مةخلذقات ظةضةر اهللا باال تذتذشنع خالعسا ظعدع، ظةلؤ. هئح بالعسع يوقلعقعنع مذنداق بايان قعلدع
بذ هةقتة .  يةنع ظعش ظذالرنعث ظويلعغعنعنعث دةل ظةآسعحة بوالتتعظعحعدعن خالعغاننع ظعختعيار قعالتتع

ادانلعقتعن قعلعص سئلعص،              :اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ة يامانلعقنع ن اهللا قوبذل قعلعشنع ؤةدة قعلغان تةؤب
ة شذالرنعث       ) ذرذنيةنع ظألىم آئلعشتعن ب   (ظاندعن ظذزذنغا قالماي     تةؤبة قعلغانالرنعث تةؤبعسعدذر؛ اهللا ظةن

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع36سىرة نةهل ) 1(
   . ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع74سىرة نةهل ) 3(
   . ظايةتلةر41 ـ 40سىرة سةبةظ ) 4(
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دذر           ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل دذر، هئكم ص تذرغذحع ةممعنع بعلع دذ، اهللا ه ذل قعلع عنع قوب  ))1تةؤبعس
»     ةؤؤعلع    ) ظذ بالعغا  (ظةضةر مئهرعبان اهللا نعث بالعسع بولعدعغان بولسا، مةن ادةت قعلغذحعالرنعث ظ ظعب

  .))2دئضعن» بوالتتعم
 ر اهللا دذر ) باال تذتذشتعن (اهللا اال تذتذشتعن يىآسةك ؤة      صاآتذر، ظذ غالعب بع ةنع اهللا تاظاال ب  ي

ةن بع    ذ هةقعقةت دذر ظ اآتذر، ظذلذغ انالردعن ص ارلعق نذقس دذر، ب ذنعثغا  ظالعي ة ظ ةنهادذر، هةمم ردذر، ت
عدعن بعها     مو ة نةرس ا هةمم ذ بولس دذر، ظ ذنعث قذلع ة ظ ة نةرس دذر، هةمم ةيظعلةرنع  هتاج ذ ش ذر، ظ جةتت

عنلعدع علةردعن     . تعزض ان نةرس ةر دةؤاتق م ؤة دةهرعل ذ زالع دع، ظ اش ظةض ذنعثغا بويسذندع ؤة ب ةيظعلةر ظ ش
  .يىآسةك دةرعجعدة ظالعيدذر، ظذنعث بةرآعتع بىيىآتذر

 * * * * * * *  
 t, n= yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ys ø9$$ Î/ ( â‘ Ècθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ n? tã Í‘$pκ ¨]9 $# â‘ Ècθ s3ãƒ uρ u‘$yγ ¨Ψ9$# ’ n?tã È≅ øŠ©9$# ( u ¤‚ y™uρ 

}§ôϑ ¤±9 $# u yϑ s)ø9 $# uρ ( @≅ à2 “ Í øgs† 5≅ y_{ ‘‡Κ |¡–Β 3 Ÿωr& uθ èδ â“ƒÍ“ yèø9 $# ã≈ ¤ tóø9 $# ∩∈∪ / ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn¨uρ 

§Ν èO Ÿ≅ yèy_ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_ ÷ρ y— tΑ u“Ρ r&uρ / ä3s9 z ÏiΒ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l üρø— r& 4 öΝä3à) è= øƒ s† ’Îû ÈβθäÜ ç/ öΝà6 ÏG≈ yγ̈Β é& $Z) ù= yz .ÏiΒ 

Ï‰ ÷èt/ 9,ù= yz ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß ;]≈ n= rO 4 ãΝ ä3Ï9 s̈Œ ª!$# öΝ ä3š/ u‘ çµ s9 à7 ù= ßϑ ø9$# ( Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( 4’̄Τ r' sù šχθèùu óÇ è? ∩∉∪  
اهللا آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعدذ ؤة آىندىزنع . اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةق ظاساسعدا ياراتتع

بويسذندذرذص بةردع، ظذالرنعث هةر ) بةندعلةرنعث مةنصةظةتعضة(آئحعضة آعرضىزعدذ، اهللا آىن بعلةن ظاينع 
يةنع اهللا ظأز ( بعلعثالرآع، ظذ سةير قعلعدذ،) يةنع قعيامةتكعحة ظأز ظوقعدا(بعرع مذظةييةن ؤاقعتقعحة 

ذر) ظعشعدا دذر. (غالعبت عرةت قعلغذحع ذ مةغص ذناهلعرعنع تولعم دعلعرعنعث ض ر . 5بةن اهللا سعلةرنع بع
ياراتتع ؤة هايؤانالردعن سةآكعزنع ) يةنع هةؤؤانع(ظادةمدعن ياراتتع، ظاندعن ظذنعثدعن ظذنعث جىصتعنع 

اثالرنعث قارنعدا بعر هالةتتعن يةنة بعر هالةتكة تةرةققع قعلدذرذص سعلةر ظىحىن ياراتتع، اهللا سعلةرنع ظان
يةنع (، ظىح قاراثغذلذق )يةنع ظابعمةنع، ظاندعن لةختة قان، ظاندعن صارحة ضأش باسقذحلعرعغا بألىص(

ة شذ اهللا سعلةرنعث ) باالهةمراهعنعث صةردعسع، بةححعدان ؤة ظانعنعث قورسعقع  دذ، ظةن دة يارعتع ظعحع
ظذنعثغا (عضارعثالردذر، صادعشاهلعق اهللا غا خاستذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، قانداقمذ صةرؤةرد

  .6بذرذلذص آئتعسعلةر) ظعبادةت قعلعشتعن ظذنعثدعن غةيرعيضة حوقذنذشقا
  تعنع، بعر ؤة بارلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةر توغرعسعدانعث قذدرعاهللا تاظاال

اال ظأز ث ظعاهللا تاظ ع              نع ةيظعلةرنعث ياراتقذحعس عدعكع ش ذالرنعث ظارعس ن ؤة ظ مان ـ زئمع اس
صادعشاهلعقعدا ظأزع خالعغعنعحة    . ظذ هةقعقةتةن صادعشاهلعقنعث ظعضعسعدذر    . ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ   

  .آئحعنع آىندىزضة، آىندىزنع آئحعضة ظالماشتذرذص تذرعدذ. تةسةررذص قعلعدذ
 ذ ؤة آىندىزنع آئحعضة آعرضىزعدذاهللا آئحعنع آىندىزضة آعرضىزعد    يةنع اهللا تاظاال آئحة بعلةن 

ذندذردع             قا بويس عص مئثعش ة ظةضعش ر ـ بعرعض تعن بع دىزنع توختعماس ع    . آىن ة بعرعن رع يةن ذالرنعث بع ظ
  . قوغلعشعص ماثعدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت17سىرة نعسا  )1(
   . ـ ظايةت81سىرة زذخرذف ) 2(
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ىزنع آىند ) يةنع آئحعنعث قاراثغذلذقع بعلةن  (اهللا آئحة بعلةن    : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     
عدذ   ع قوغلعش ر بعرعن دىز بع ةن آىن ة بعل عدذ، آئح دذ (ياص عص تذرع ورذن ظالمعش ق ظ ةنع داؤاملع  )1()ي

ةتادة، سذددع ؤة باشقعالرنعث تةصسعرعنعث             يذقعرعدعكعلةر ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، ق
  .مةزمذنعدذر
 اينع ةن ظ ىن بعل ةرنعث مةنصةظةتعضة(اهللا آ ةردع، بويسذ) بةندعل رع ظندذرذص ب ةر بع ذالرنعث ه

دا (مذظةييةن ؤاقعتقعحة  دذ ) يةنع قعيامةتكعحة ظأز ظوقع ذم     سةير قعلع ةنع اهللا تاظاال بةلضعلعضةن مةل  ي
  .  قعيامةت آىنع هةرعكةتتعن توختايدذ،مذددةت ظعحعدة قعيامةتكعحة سةير قعلعص

 تولعمذ مةغصعرةت )لعرعنعث ضذناهلعرعنعبةندع. (غالعبتذر) يةنع اهللا ظأز ظعشعدا(بعلعثالرآع، ظذ 
دذر ذق   قعلغذحع ذغ تذرذقل ىك ؤة شذنداق ظذل ذنداق بىي ب، ش ذنداق غالع اال ش ةنع اهللا تاظ ا ، ي  اهللا تاظاالغ

عرةت         ذ مةغص ة تولعم ان ظادةمض كة قايتق اال تةرةص ان ؤة اهللا تاظ ة قعلغ دعن تةؤب ص ظان عيلعق قعلع ظاس
  .قعلغذحعدذر
ةمدعن ياراتتعاهللا سعلةرنع بعر ظاد  يةنع سعلةرنعث جعنسعثالر، تةبعقةثالر، تعلعثالر ؤة رةثضع ـ 

  .رويعثالر هةر خعل تذرذقلذق سعلةرنع بعر جان بولغان ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن ياراتتع
ياراتتعظاندعن ظذنعثدعن ظذنعث جىصتعنع بذ هةقتة . سساالمدذر يةنع ظذنعث جىصتع هةؤؤا ظةلةيها

اال م ةناهللا تاظ داق دئض انالر: ذن ع ظعنس اندعن  ! ظ ر ظعنس علةرنع بع االمدعن (س ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ ) ي
اندعن    ذ ظعنس ان، ش عدعن  (ياراتق أز جعنس ةنع ظ تعنع  ) ي ذنعث جىص ةؤؤانع (ظ ةنع ه ذالردعن  ) ي ان ؤة ظ ياراتق

  .)2(رقذثالر ظايالالرنع ياراتقان صةرؤةردعضارعثالردعن قو-نذرغذن ظةر ) يةنع ظادةم بعلةن هةؤؤادعن(
 هايؤانالردعن سةآكعزنع سعلةر ظىحىن ياراتتع           يةنع اهللا تاظاال سعلةرضة يئيعش هاالل قعلعنغان 

اراتتع  اينع ي ةآكعز حاهارص ذص . س ع بول ةك حعش ذالر ظةرآ ةآكعز  ،ظ ان س رع قعلعنغ دة زعك ىرة ظةنظام  س
  . العدعن ظعككعدذرهايؤاندذر، ظذالر قويدعن ظعككع، ظأحكعدعن ظعككع، تأضعدعن ظعككع ؤة آ

 اهللا سعلةرنع ظاناثالرنعث قارنعدا     يةنع ظاناثالرنعث قارنعدا ظورذنالشتذرذص  ة ةتتعن يةن ر هال بع
دذرذص  ةرةققع قعل ت    بعر هالةتكة ت ةنع سعلةرنعث بعرعثالر دةسلةص ة قانغا، ظاندعن    ي  ظابعمةنعة ي دعن لةخت

مذرالرنع يارعتعدذ ؤة ظذنعثغا    ، سأثةك، صةي ؤة تو     شققعي قعلعدذ، ظاندعن اهللا تاظاال ضأ        ةصارحة ضأشكة تةر  
هئكمةت ؤة  (ظةث ماهعر ياراتقذحع اهللا    . شذنعث بعلةن ظذ تأرةلمة قعياصعتعضة ظايلعنعدذ       . جان آعرضىزعدذ 

  .)3(ظذلذغدذر) قذدرةت جةهةتتعن
 ةظعحعد) يةنع باالهةمراهعنعث صةردعسع، بةححعدان ؤة ظانعنعث قورسعقع(ظىح قاراثغذلذق يةنع 

ةتادة،       بذ ظىح قاراثغذلذقنع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد، ظعكرعمة، ظةبذمالعك، زةههاك، ق
ارلعقالر    د قات ع زةي ذددع ؤة ظعبن ث    : س ةمراهع ؤة ظانعنع اال ه اقاليدعغان ب وراص س العنع ظ دان، ب بةححع

   .عر قعلدعقورسعقعنعث ظعحعنعث قاراثغذلذقلعرعدعن ظعبارةتتذر، دةص تةصس
 ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر     يةنع ظاسمانالرنع، زئمعننع، ظذالرنعث ظارعسعدعكع 

اردذر  ذ زات صةرؤةردعض ان ب اثالرنع ياراتق علةرنع ؤة ظات علةرنع، س ذالرنعث . نةرس اهلعق ؤة ظاش صادعش
   .هةممعسعنع باشقذرذش ظذنعثغا خاستذر

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع54سىرة ظةظراف ) 1(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع1سىرة نعسا ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع14ذن سىرة مذظمعن) 3(
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 ذر ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله ي ادةت    وقت ةنع ظعب ةقةت يالغذز      ي ظذنعث  . غعال اليعقتذر اهللا تاظاال  ص
بذرذلذص ) ظذنعثغا ظعبادةت قعلعشتعن ظذنعثدعن غةيرعيضة حوقذنذشقا(قانداقمذ  .هئح شئرعكع يوقتذر

علةر ذص    آئتعس ذ بذرذل قا قانداقم ادةت قعلعش ص ظعب ئرعك قعلع عنع ش قا نةرس ا باش ةنع اهللا تاظاالغ  ي
   ظةقلعثالر نةضة آةتتع؟ آئتعسعلةر؟

 * * * * * * *  
 β Î) (#ρãà õ3s? χ Î* sù ©! $# ; É_xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿωuρ 4 yÌ ö tƒ Ïν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 u øä3ø9 $# ( βÎ) uρ (#ρãä3 ô±n@ çµ |Êö tƒ öΝ ä3s9 3 Ÿω uρ 

â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ u ÷z é& 3 §Ν èO 4’ n< Î) / ä3În/u‘ öΝà6ãè Å_ö ¨Β Ν ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷è s? 4 … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠ Ï= tæ ÏN#x‹ Î/ 

Í‘ρß‰ Á9 $# ∩∠∪ * # sŒÎ) uρ ¡§tΒ z≈ |¡Σ M} $# @àÑ $tã yŠ …çµ −/u‘ $ ·7ÏΖ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) §ΝèO # sŒÎ) …çµ s9 §θyz Zπ yϑ ÷èÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ z Å¤ tΡ $tΒ tβ%x. 

(# ûθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ÏΒ ã≅ ö7 s% Ÿ≅ yèy_ uρ ¬! # YŠ#y‰Ρ r& ¨≅ ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï& Í#‹Î7 y™ 4 ö≅ è% ôì−G yϑ s? x8Í ø ä3Î/ ¸ξ‹ Ï= s% ( y7 ¯Ρ Î) ôÏΒ 

É=≈ ut õ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# ∩∇∪  
ظةضةر آاصعر بولساثالر اهللا سعلةردعن بعهاجةتتذر، اهللا بةندعلعرعنعث آاصعر بولذشعغا رازع بولمايدذ، 
ظةضةر سعلةر شىآىر قعلساثالر، اهللا سعلةرنعث قعلغان شىآىرىثالردعن رازع بولعدذ، بعر ضذناهكار ظادةم 

، )ضذناهعغا ظأزع جاؤابكار بولعدذيةنع هةر ظادةم قعلغان (باشقا بعراؤنعث ضذناهعنع ظىستعضة ظالمايدذ 
ظاندعن سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر، اهللا قعلمعشعثالرنع سعلةرضة ظئيتعص بئرعدذ، 

ذق بعلضىحعدذر  ةن دعلالردعكع سعرالرنع تول ان . 7اهللا هةقعقةت رةر زعي ةت يةتسة، -ظعنسانغا بع زةخم
ا صةرؤةردعضارعغا يىزلةنضةن هالدا ظذنع  ثغا دذظا قعلعدذ، ظاندعن اهللا ظأز تةرعصعدعن ظذنعثغا نئمةت ظات

 زةخمةتنع آأتىرىؤئتعش -حاغدا، اهللا غا زعيان) ظذنعث بئشعغا آةلضةن آىلصةتنع آأتىرىؤةتكةن(قعلغان 
اهللا نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن اهللا ) باشقعالرنع(توغرذلذق ظعلضعرع قعلغان دذظاسعنع ظذنتذص آئتعدذ، 

دذ، ظئيتقعنكع، غا ذرذص، « شئرعكلةرنع آةلتىرع ةن ت ادعن (سةن آذفرعث بعل انعي دذني ذ ص ا ) ب ظازغعن
  .8بةهرعمةن بولغعن، سةن حوقذم دوزعخعالردعندذرسةن) ؤاقعت(

  تاظاالنعث آذصذرلذققا غةزةصلعنعص، شىآىر قعلعشقا رازع بولعدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا 
بذ  . ن باشقا بارلعق مةخلذقاتالردعن بعهاجةت ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذ    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعدع    

ة مذسا ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن ظعدع  عر  : هةقت دعكع آعشعلةر آاص ةر يىزع ىتىن ي ظةضةر سعلةر ؤة ص
ةثالرمذ  ذص آةتس علةر(بول ان يةتكىزةلمةيس ة زعي ا قعلح ة )اهللا غ ع، اهللا ظةلؤةتت دعن(، حىنك ) هةممع

   .))1تتذر، مةدهعيلةشكة اليعقتذربعهاجة
لعم  ام مذس عدا    ،ظعم ع قذددعس االمنعث هةدعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقعنع    ص ان قعلغ داق باي مذن

ةت دذرعؤاي دعلعرعم«:  قعلع ع بةن ىتكىل   ! ظ ة ص ةؤؤعلعثالردعن ظاخعرعثالرغعح علةرنعث ظ ةن س ةر هةقعقةت ظةض
ذناهكار ظادةمنعث قةلبعدةك بولذص آةتكةن تةقدعردعمذ،     ظعنسان ؤة جعنالر، سعلةرنعث ظعحعثالردعكع ظةث ض    

  .»بذ مئنعث صادعشاهلعقعمدعن هئح نةرسعنع آئمةيتةلمةيدذ

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع8سىرة ظعبراهعم ) 1(
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 دذ عغا رازع بولماي عر بولذش دعلعرعنعث آاص دذ  اهللا بةن ذرنع ياخشع آأرمةي اال آذص ةنع اهللا تاظ  ي
دذ  قا بذيرذماي عر بولذش ع آاص اثال . ؤةهئحكعمن ىآىر قعلس علةر ش ةر س ان ظةض علةرنعث قعلغ ر، اهللا س

 يةنع اهللا تاظاال قعلغان شىآىرىثالرنع ياقتذرعدذ ؤة بذنعث ظىحىن ظأز صةزلعنع شىآىرىثالردعن رازع بولعدذ
   .سعلةرضة زعيادة قعلعدذ

 دذ ذناهعنع ظىستعضة ظالماي ادةم باشقا بعراؤنعث ض ذناهكار ظ ة بعراؤنعث     بعر ض ةنع بعراؤ يةن  ي
ذناهعدعن هئح نةرسع دذض ار  . نع ظىستعضة ظااللماي أزع جاؤابك ذناهعغا ظ ادةم ظأزعنعث ض ر ظ ةر بع ةلكع، ه ب

ظاندعن سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر، اهللا قعلمعشعثالرنع سعلةرضة ظئيتعص  .بولعدذ
قانداق بعر سعر    يةنع اهللا تاظاالغا هئح بئرعدذ، اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكع سعرالرنع تولذق بعلضىحعدذر 

  .مةخصعي قالمايدذ
شئرعك يعنحعلعققا يولذققاندا اهللا تاظاالنع ظةسلةش، ظذنعثدعن قذتذلغاندعن آئيعن اهللا تاظاالغا قع

  ظعكةنلعكع توغرعسعداع قآةلتىرىش ظعنساننعث آذصذرلع
 قعلعدذزةخمةت يةتسة، صةرؤةردعضارعغا يىزلةنضةن هالدا ظذنعثغا دذظا  -ظعنسانغا بعرةر زعيان 

تعن          أزعنع قعيعنحعلعق دذ ؤة ظ ا يئلعنع ذز اهللا تاظاالغ وق يالغ ئرعكع ي ئح ش كةندة ه اجعتع حىش ةنع ه ي
  . نع تةلةص قعلعدذعقذتقذزذش

ذققان حئغعثالردا، ظئسعثالرغا     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ةتكة يول سعلةر دئثعزدا بعرةر ظاص
ةنع ظعنسان مذنداق حاغدا اهللا دعن باشقعغا       ( صةقةت اهللا ال آئلعدذ    سعلةر حوقذنذؤاتقان مةبذدالر آةلمةي،    ي

دا   )  ظئسةن -ظامان  (قذتقذزذص،  ) غةرق بولذشتعن  (، اهللا سعلةرنع   )ظعلتعجا قعلمايدذ  قذرذقلذققا حعقارغان
علةر   ىز ظأرىيس علةر    (ي ا قايتعؤالعس اؤالقع هالعتعثالرغ ةص ظ عثالر تىض ةنع ظعخالس ذفرعلعق  ). ي ان آ ظعنس

  . )1()يةنع اهللا نعث نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعش ظعنساننعث تةبعظعتعدذر(لغذحعدذر قع
 ان ا قعلغ ةت ظات ذنعثغا نئم عدعن ظ أز تةرعص دعن اهللا ظ ةتنع (ظان ةن آىلص عغا آةلض ذنعث بئش ظ

ذق ظعلضعرع قعلغان دذظاسعنع -حاغدا، اهللا غا زعيان ) آأتىرىؤةتكةن أتىرىؤئتعش توغرذل ةتنع آ  زةخم
ذ دذظذنت ةحىرى   ص آئتع ذش آ ات تذرم ذ باياش ةنع ظ ذ   ي دا، ظ عرع ؤاتقان ؤاقتع عنع ؤة  ظعلعض ان دذظاس قعلغ

  . يالؤذرذص يئلعنغانلعقلعرعنع ظذنتذص آئتعدذ
ظعنسانغا بعرةر زعيان ـ زةخمةت يةتسة، ياتسعدذ، ظولتذرسعدذ،        : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ

عدذ،  ظع قعلعش(تذرس ذنع دةص ةصعمعزنع ظ دذ) تعل ا قعلع ة دذظ ةتنع         بعزض ان ـ زةخم ةن زعي ذالرغا يةتك  ظ
ذنع آأتىر ىآأتىر ويا ظ ةك، ض ة      ىؤةتس عنع يةن ان ظعش دةك، يام ا قعلمعغان ة دذظ ةص بعزض معزنع تعل ؤئتعش

  . ))2داؤامالشتذرعدذ
)اهللا نعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن اهللا غا شئرعكلةرنع آةلتىرعدذ) باشقعالرنعيةنع خاتعرجةم  

  . ؤاقعتالردا باشقعالرنع اهللا تاظاالنعث يولعدعن ظازدذرذش ظىحىن اهللا تاظاالغا شئرعكلةرنع آةلتىرعدذ
 ،ذرذص، «ظئيتقعنكع ةن ت ادعن (سةن آذفرعث بعل انعي دذني ذ ص ا ) ب بةهرعمةن ) ؤاقعت (ظازغعن

 صرعنسعصع بذ بولسا،  يةنع آعمنعث هالع ماثغان يولع ؤة تذتقانبولغعن، سةن حوقذم دوزعخعالردعندذرسةن
اتتعق      . ظذنعثغا ظئيتقعنكع، سةن آذصذرذث بعلةن ظاز ؤاقعت بةهرعمةن بولغعن       ا ق عرالرغا قارعت بذ ظايةت آاص

  . تةهدعت ؤة رةسمعي ظاضاهالندذرذشتذر
                                                 

   . ـ ظايةت67سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة يذنذس ) 2(
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دذ    داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرغا: ب دعن («: ظ ث نئمةتلعرع دذثالر،  ) دذنيانع ةن بول بةهرعم
عزآع،   ذر    شىبهعس ايعثالر دوزاخت دعغان ج علةرنعث بارع عن » س ذالرنع  )1( دئض ادعن (ظ ا  ) دذني ظازغعن

  . )2(مةجبذراليمعز) تئتعشقا(بةهرعمةن قعلعمعز، ظاندعن ظذالرنع قاتتعق ظازابنع ) مذددةت(
 * * * * * * *  

 ô ¨Β r& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u !$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# # Y‰É`$y™ $ Vϑ Í←!$ s% uρ â‘ x‹ øt s† nο u ½z Fψ $# (#θã_ ö tƒuρ sπuΗ ÷qu‘  ÏµÎn/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθßϑ n= ÷è tƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ 3 $yϑ ¯Ρ Î) ã 2 x‹ tG tƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7ø9 F{$# ∩∪  
قورقذص، صةرؤةردعضارعنعث ) ظازابعدعن(ياآع ظاخعرةت ) اهللا غا شئرعك آةلتىرضةن ظادةم ياخشعمذ؟(

 قعلعص آئحعنعث ساظةتلعرعنع سةجدة قعلغان ؤة قعيامدا تذرغان هالدا ظعبادةت قعلعص رةهمعتعنع ظىمعد
بعلعدعغانالر بعلةن بعلمةيدعغانالر باراؤةر بوالمدذ؟ صةقةت «ظئيتقعنكع، . »)ياخشعمذ؟(ظأتكىزضةن ظادةم 

  .9»ظةقعل ظعضعلعرع ظعبرةت ظالعدذ) ساغالم(
  اسعيلعق قعلغذحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغذحع بعلةن ظ

دذ     داق دةي ة مذن ذ ظايةتت اال ب قا      : اهللا تاظ ةن ؤة باش ئرعك آةلتىرض ا ش ادةم، اهللا تاظاالغ ةقؤادار ظ ت
عز           اهعدا هةرض ث دةرض ذالر اهللا تاظاالنع امدذ؟ ظ ةن ظوخش ادةم بعل اتقان ظ ا ظوخش علةرنع اهللا تاظاالغ نةرس

ةس ذ. ظوخشاش ظةم دذ ب داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ابتعن   :  هةقت ةهلع آعت ةس، ظ ر خعل ظةم ذالر بع ةنع (ظ ي
اراالردعن  ذدعيالر، ناس ص       ) يةه ةجدة قعلع دعغان ؤة س ص تذرع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ث ظاي رع اهللا نع آئحعلع

  .))3تذرعدعغان بعر جاماظة آعشعلةر بار
رغانآئحعنعث ساظةتلعرعنع سةجدة قعلغان ؤة قعيامدا تذ يةنع سةجدة قعلغان ؤة قعيامدا تذرغان 

 ظعبنع ظابباس   )ياخشعمذ؟ (هالدا ظعبادةت قعلعص ظأتكىزضةن ظادةم هالةتلعرعدة اهللا تاظاالدعن قورققان     
ارلعقالر        د قات ع زةي ذددع ؤةظعبن رع، س ذما، هةسةنبةس ذ ظةنه اظةتلعرع : رةزعيةلاله ث س ةن  آئحعنع  دئض

  . آأزدة تذتعلعدذ، دةيدذظايةتتعن آئحعنعث ظوتتذرعسع
 اخعرةت دعن(ظ د قعل) ظازابع ع ظىمع ارعنعث رةهمعتعن ذص، صةرؤةردعض صقورق ادةت ع ةنع ظعب  ي

دذ      د قعلع ع ظىمع ث رةهمعتعن ذص اهللا تاظاالنع دعن قورق اخعرةت ظازابع دا ظ ادةت  . قعلعؤاتقان دة ظعب ةربعر بةن ه
ازابتعن قورقذشع ؤة اهللا تاظاالدعن رةه        ىتىن هاياتعدا بولسا    . مةت ظىمعد قعلعشع آئرةك    قعلغاندا حوقذم ظ ص

اخعرةت     ! اهللا تاظاالدعن قورقعشع باشقا هالةتلعرعدعن آأص بولذشع آئرةك    دا ظ ادةت قعلعؤاتقان يةنع بةندة ظعب
دذ  د قعلع ع ظىمع ذص اهللا تاظاالنعث رةهمعتعن دعن قورق ذش،  . ظازابع ازابتعن قورقذت ذم ظ دا حوق ادةت قعلغان ظعب

  . قعلعش، صىتىن هايعتعدا بولسا قورقذش يذقعرع ظورذننع ظعضةللةش آئرةكرةهمةت ظىمعد 
 صقورقذص، صةرؤةردعضارعنعث رةهمعتعنع ظىمعد قعلع) ظازابعدعن(ظاخعرةت سةآراتقا حىشكةندة 

  . بولسا رةهمةتنع ظىمعد قعلعش آأصرةك بولذشع آئرةك
د    دذظعبنع هذمةي ام ظاب ة ظعم ذ هةقت ذ ظة ،ب ةس رةزعيةلاله ةت    ظةن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن نه

دذ ذنعثغا       : قعلع ردع ؤة ظ عغا آع ث قئش ر ظادةمنع ان بع ىص قالغ ةآراتقا حىش االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
داقراق؟ « ث قان ةآراتتعكع هالع دع» س ذ. دئ دع   : ظ ةن، دئ ازابتعن قورقذؤاتعم ص ظ د قعلع ةت ظىمع . رةهم

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع30سىرة ظعبراهعم ) 1(
   . ـ ظايةت24سىرة لذقمان ) 2(
   . ـ ظايةت113سىرة ظال ظعمران ) 3(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   دا بعر بةندعنعث دعلعغا ظىمعد ؤة قورقذش جةم      مذشذنعثغا ظوخشاش  «: ص  ظورذن
. دئدع » ظذنعث ظىمعد قعلغان نةرسعسعنع بئرعدذ ؤة قورقذنحعسعدعن خاتعرجةم قعلعدذ        اهللا تاظاال  ،بولسا

  . ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان نةسةظع ع،تعرمعزظعمام ذ هةدعسنع ب
ةد ام ظةهم ةمعيم دارع رةزعيةلاله ،ظعم داق    ت االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا «: دئض ةت ظوقذس ىز ظاي دة ي ر آئحع ع بع ة ،آعمك ر آئح ذنعثغا بع ادةت  ظ ظعب
  . بذ هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان» عث ساؤابع يئزعلعدذقعلغانن
ر بوالمدذ؟ظئيتقعنكع، بعلعدعغانالر بعلةن بعلمةيدعغانالر باراؤة يةنع بذ ظادةم بعلةن ظعلضعرعكع 

ان ا ظئلعنغ ة تعلغ ئرعكلةرنع  ،ظايةتت ا ش ىن اهللا تاظاالغ ازدذرذش ظىح دعن ظ ث يولع قعالرنع اهللا تاظاالنع  باش
   آةلتىرضةن ظادةم باراؤةر بوالمدذ؟

 دذ ) ساغالم(صةقةت رةت ظالع ةنع هةقعقةتةن   ظةقعل ظعضعلعرع ظعب قان    ي ادةم  هعدايةت تاص بعلةن  ظ
  . ظادةم ظارعسعدعكع صةرقنع صةقةت دعلع ؤة ظةقلع ساغالم ظادةمال بعلعدذظازغذن 

 * * * * * * *  
 ö≅ è% ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà) ¨?$# öΝ ä3−/u‘ 4 tÏ% ©#Ï9 (#θãΖ |¡ôm r& ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×π uΖ|¡ xm 3 ÞÚö‘ r&uρ «! $# 
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دعلعرع ) اهللا نعث (ظع «ظئيتقعنكع،  ذ ! مأمعن بةن ثالر، ب ةقؤادارلعق قعلع صةرؤةردعضارعثالرغا ت

اهللا نعث يئرع آةثدذر . ظئرعشعدذ) يةنع جةننةتكة(ياخشعلعققا ) ظاخعرةتتة(يادا ياخشع ظعش قعلغانالر دذن
، صةقةت سةؤر قعلغذحعالرغا ظذالرنعث ظةجرع هئسابسعز )آذففارالر ظارعسعدعن شذ يةرضة هعجرةت قعلعثالر(

ادةت ساص قع ) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(مةن دعننع «ظئيتقعنكع،  .10»بئرعلعدذ ا ظعب دا اهللا غ لغان هال
  .12»مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلع بولذشقا بذيرذلدذم) بذ ظىممةتنعث ظعحعدة(هةمدة  .11قعلعشقا بذيرذلدذم

  تةقؤادارلعق قعلعشقا، هعجرةت قعلعشقا ؤة ظعبادةتنع ظعخالس بعلةن قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا 
ا   دعلعرعنع اهللا تاظاالغ أمعن بةن اال م ذيرذص     اهللا تاظ قا ب ةقؤادار بولذش ش ؤة ت ةت قعلع ق ظعتاظ  داؤاملع

دذ داق دةي ع، : مذن ع «ظئيتقعنك ث(ظ دعلعرع) اهللا نع أمعن بةن ةقؤادارلعق ! م ارعثالرغا ت صةرؤةردعض
 يةنع بذ عدذظئرعش) يةنع جةننةتكة(ياخشعلعققا ) ظاخعرةتتة(قعلعثالر، بذ دذنيادا ياخشع ظعش قعلغانالر 

ش    ع ظع ادا ياخش عدذ    دذني علعققا ظئرعش ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت انالر دذني دذر . قعلغ رع آةث ث يئ  اهللا نع
ظذ يةرضة :  بذ ظايةت هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةيدذ)آذففارالر ظارعسعدعن شذ يةرضة هعجرةت قعلعثالر(

  ! هعجرةت قعلعثالر، بذتالرغا حوقذنذشنع تاشالص آاصعرالرغا قارشع جعهاد قعلعثالر
ةقةت سةؤر دذص ةجرع هئسابسعز بئرعلع ذالرنعث ظ ةؤزاظع قعلغذحعالرغا ظ ةت هةققعدة ظ ذ ظاي :  ب

اراز     ةجعر ت بذ  : سذددع .  بئرعلمةستعن تأآىص ـ تأآىص بئرعلعدذ، دئدع        ـ ظألحةمضة   ظذالرغا بئرعلعدعغان ظ
  . ظةجعر ظذالرغا جةننةتتة بئرعلعدذ، دئدع

 ،ادةت قعلعشقا سا) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(مةن دعننع «ظئيتقعنكع ا ظعب ص قعلغان هالدا اهللا غ
 يةنع مةن صةقةت هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالغعال ظعبادةتنع ظعخالس بعلةن قعلعشقا      بذيرذلدذم
  . مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلع بولذشقا بذيرذلدذم) بذ ظىممةتنعث ظعحعدة(هةمدة . بذيرذلدذم



  
  
  
  
 

 

 

 260                                                                                                زذمةرسىرة  ـ 39

 

 آةرعم تةصسعرعقذرظان 

w
w

w
.m

unber.org
 

 * * * * * * *  
 ö≅ è% þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’ Ïn1 u‘ z># x‹ tã ?Πöθ tƒ 8ΛÏà tã ∩⊇⊂∪ È≅ è% ©! $# ß‰ ç7 ôã r& $ TÁÏ= øƒ èΧ …ã& ©!  É_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪ 
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ع،  ث «ظئيتقعنك ىك آىننع عزآع، بىي ام، شىبهعس عيلعق قعلس ارعمغا ظاس ةن صةرؤةردعض ةر م ظةض

ةم (ظازابعدعن قورقعمةن  يةنع اهللا نعث ظةمرعضة ظاسعيلعق قعلسام، قعيامةت آىنع ظذنعث مئنع جةهةنن
ص قعلغان سا) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(دعنعمنع «ظئيتقعنكع، . 13»)ظوتع بعلةن ظازابلعشعدعن قورقعمةن

ظئيتقعنكع، » !سعلةر اهللا دعن باشقا خالعغعنعثالرغا ظعبادةت قعلعثالر. 14هالدا اهللا غا ظعبادةت قعلعمةن
ذحعالردذر، « قعيامةت آىنع ظأزلعرعنع ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرنع زعيان تارتقذزغذحعالر قاتتعق زعيان تارتق

تعدعنمذ قاتمذقات ظوت، ظاستعدعنمذ قاتمذقات ظوت ظذالرنع ظىس. 15بعلعثالرآع، ظةنة شذ روشةن زعياندذر
ازاب (ظورعؤالعدذ، شذ  اتتعق ظ دذ ) ق دعلعرعنع قورقذتع ةن اهللا بةن دعلعرعم . »بعل ) ظازابعمدعن ! (ظع بةن

  . 16قورقذثالر
  اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قورقعتعش توغرعسعدا

دذ  اهللا تاظاال مذ  ةر مةن ظئيتعقعنكع، سةن، مرعنعث صةيغةمبع مئسةن  ! ظع مذهةممةد : نداق دةي ظةض
ةنع اهللا نعث (صةرؤةردعضارعمغا ظاسعيلعق قعلسام، شىبهعسعزآع، بىيىك آىننعث ظازابعدعن قورقعمةن  ي

. )ظةمرعضة ظاسعيلعق قعلسام، قعيامةت آىنع ظذنعث مئنع جةهةننةم ظوتع بعلةن ظازابلعشعدعن قورقعمةن
سعلةر اهللا دعن  .ساص قعلغان هالدا اهللا غا ظعبادةت قعلعمةن) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(دعنعمنع «ظئيتقعنكع، 

ثالر  ادةت قعلع ا ظعب ةيغةمبةرنعث       »!باشقا خالعغعنعثالرغ اتتعق ظاضاهالندذرعدذ ؤة ص  بذ ظايةت ظذالرنع ق
  . ظذالردعن ظادا ـ جذدا بولغانلعقعنع آأرسعتعدذ

 ،ع زعيان تارتقذزغذحعالر قاتتعق زعيان قعيامةت آىنع ظأزلعرعنع ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرن«ظئيتقعنكع
اتتعق زعيان تارتقذحعالردعن بولذص    تارتقذحعالردذر  بعر ـ بعرعدعن مةثضىلىك     ، يةنع ظذالر قعيامةت آىنع ق

ةتتع  ايرعلعص آ المايدذ  . ظ ةدعي ظذحرعش ذالر ظةب رعص   . ظ ة آع عدعكعلةر جةننةتك ذالرنعث ظاظعلعس ذالر ظ ، ظ
ا آعرسذن أزلعرع دوزاخق اآع هةظ عزمذ جةم بولذش ؤة   ي ذالرغا هةرض ةرعبعردذر، ظ ا آعرسذن ب ممعسع دوزاخق

دذ اللعق بولماي ع، . خذش دذربعلعثالرآ ةن زعيان ذ روش ة ش كارا ظةن ظوحذق ؤة ظاش ذ ظوص ا ب ةنع مان  ي
  . زعياندذر

دذ        داق دةي ةتلةص مذن العنع سىص ع ه ذالرنعث دوزاختعك اال ظ دعن اهللا تاظ تعدعنمذ : ظان ذالرنع ظىس ظ
ذ دذ قاتم وت ظورعؤالع ذقات ظ تعدعنمذ قاتم وت، ظاس دذ   قات ظ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ا :  ب دوزاخت

دذ،          وتتعن بولع ذ ظ عنعدعغان يوتقعنعم ة يئص وتتعن، ظىستعض عمذ ظ العدعغان آأرصعس تعغا س ذالرنعث ظاس ظ
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ازاب ظذالرنع ظىستعلعرعدعن، ظا       )1( زالعمالرغا مذشذنداق جازا بئرعمعز    ياغلعرعنعث ظاستعدعن   ظذ آىندة ظ
  .)2(دةيدذ» جازاسعنع تئتعثالر) دذنيادا قعلغان ظةمةللعرعثالرنعث(«: اهللا ظذالرغا. ظورعؤالعدذ
 ذ ازاب(ش اتتعق ظ دذ) ق دعلعرعنع قورقذتع ةن اهللا بةن ذناه بعل ارام ؤة ض ةرنعث ه ةنع بةندعل  ي

دعغ       عدة بولع ذالرنع آةلضىس اال ظ ىن اهللا تاظ ع ظىح الردعن يئنعش ش    ظعش ةؤةر قعلع ازابنع خ عز ظ ان شةآس
ارقعلعق قورقعتعدذ   دعلعرعم . ظ ذثالر ) ظازابعمدعن ! (ظع بةن ازاب ـ ظوقذبعتعم ؤة قةهرع ـ            قورق ةنع ظ  ي
  .غةزعصعمدعن قورقذثالر

 * * * * * * *  
 tÏ% ©!$# uρ (#θç7 t⊥ tG ô_ $# |Nθäó≈ ©Ü9 $# β r& $ yδρß‰ç7 ÷è tƒ (#ûθ ç/$tΡ r&uρ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ s9 3“ u ô³ç6 ø9$# 4 öÅe³ t6sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ tÏ%©! $# 

tβθãèÏϑ tF ó¡o„ tΑ öθ s)ø9 $# tβθãè Î6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ôm r& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ% ©!$# ãΝßγ1y‰ yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ öΝ èδ (#θä9'ρ é& É=≈ t7 ø9F{$# ∩⊇∇∪  
قايتقانالرغا ) بادعتعضةؤة ظذنعث ظع(حوقذنذشتعن يعراق بولغانالرغا، اهللا غا ) ؤة بذتالرغا(شةيتانغا 

خذش خةؤةر بئرعلعدذ، سأزضة قذالق سئلعص ظذنعث ظةث ياخشعسعغا ظةضعشعدعغانالرغا ) جةننةت بعلةن(
ة ) يةنع تةقؤادار بةندعلعرعمضة ( خذش خةؤةر بةرضعن، ظةنة شذالر اهللا هعدايةت قعلغان آعشعلةردذر، ظةن

  .18ـ17ظةقعل ظعضعلعرعدذر) ساغالم(شذالر 
  ادةملةر هةققعدعكع بئشارةت توغرعسعدا ظياخشع

) ؤة بذتالرغا(شةيتانغا : كعنع رعؤايةت قعلعدذعلبنع زةيد ظاتعسعنعث مذنداق دئضةن    ظابدذراهمان ظع 
ا راق بولغانالرغ ةيل  حوقذنذشتعن يع ةمر ظعبنع نذف د ظعبنع ظ ةت زةي ذ ظاي ةلمان ، دئضةن ب ذزةر ؤة س  ظةب

دة   ذمالر هةققع ذ ظةنه ع رةزعيةلاله دع فارس ل بول ادةت    .  نازع ذتالرغا ظعب ذالرنع ؤة ب ةت ظ ذ ظاي ع ب توغرعس
أز         عنع ظ ةرنعث هةممعس ان ظادةمل ة قايتق ث ظعبادعتعض قةتلعك اهللا تاظاالنع ذص، شةص راق بول تعن يع قعلعش

  . ظةنة شذالر ظىحىن دذنيا ؤة ظاخعرةتتة خذش خةؤةر بار. ظعحعضة ظالعدذ
 يةنع تةقؤادار بةندعلعرعمضة ( ظةضعشعدعغانالرغا سأزضة قذالق سئلعص ظذنعث ظةث ياخشعسعغا (

عن ةؤةر بةرض ذش خ عنعخ أزنع حىش ذ س ذالر ظ ةنع ظ دعغانالردذر ي ةل قعلع ذنعثغا ظةم أز اهللا . ص ظ ذ س ب
دع    ةن تأؤةن دا دئض ةن ؤاقتع ةؤراتنع بةرض االمغا ت ا ظةلةيهعسس ايدذ كع سأزعتاظاالنعث مذس ة ظوخش ع (: ض ظ

مةهكةم تذتقعن هةمدة قةؤمعثنع ظذنعثدعكع ظةث ضىزةل ظةهكامالرغا ظةمةل        ) يةنع تةؤراتنع (ظذنع  ) مذسا
  . ))3قعلعشقا بذيرذغعن

 ظةنة شذالر اهللا هعدايةت قعلغان آعشعلةردذر يةنع ظةنة شذ سىصةتلةر بعلةن سىصةتلةنضىحعلةرنع 
وغرا يولغا باشاليدذ   ة ت ا ؤة ظاخعرةتت ة شذالر  .اهللا تاظاال دذني ةنع ةقعل ظعضعلعرعدذرظ) ساغالم(ظةن  ي

  .ساغالم ظةقعل ؤة توغرا تةبعظةت ظعضعلعرعدذر
 * * * * * * *  

                                                 
   . ـ ظايةت41ظراف سىرة ظة) 1(
   . ـ ظايةت55سىرة ظةنكةبذت ) 2(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع145سىرة ظةظراف ) 3(
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دذ (آعمضة ظازاب ؤةدعسع تئضعشلعك بولسا  ا آعرع ذم دوزاخق ذ حوق ادةمنع )ظ ، سةن دوزاختعكع ظ

ادا (لئكعن . 19قذتقذزاالمسةن؟ انالر ) دذني ة (صةرؤةردعضارعدعن قورقق ةؤةت ) جةننةتت الع  - ق ةؤةت ظ ي ق
اهللا نعث ؤةدعسعدذر، ) بذ(ظعمارةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ، ظذالرنعث ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدذ، 

  .20اهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ
دذ  داق دةي ة مذن ذ ظايةتت اال ب ةتتعن  : اهللا تاظ ادةمنع سةن ظازغذنلذق ؤة هاالآ ان ظ اهللا بةختسعز قعلغ

ةنع اهللا ةن؟ ي دذ قذتذلدذراالمس ةت قعاللماي ئحكعم هعداي ذنع ه يعن ظ دعن آئ اال ظازدذرغان ع، اهللا .  تاظ حىنك
دذ      ذحع بولماي ةت قعلغ عنع هعداي ان آعش اال ظازدذرغ ذحع     . تاظ عنع ظازدذرغ ان آعش ةت قعلغ اال هعداي اهللا تاظ

  .بولمايدذ
عز بع         عز ـ ظئض عرلةرنع ؤة ظئض عل قةس ة ظئس ة جةننةتت اظادةتمةن بةندعلعرعض اال س االرنع اهللا تاظ ن

دذ   تةييارلعغانلعقعنع خةؤةر  ةردعن : قعلعص مذنداق دةي العي ظعمارةتل ةؤةت ظ ةؤةت ـ ق ةقؤادارالر   ق ةنع ت  ي
ئلعنغان   ذختا س ة ص ةن          ،جةننةتت ق زعننةتلةنض ةؤةت، حعرايلع ةؤةت ـ ق ةن   ، ق ةردعن بةهرعم العي ظعمارةتل  ظ

  . بولعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق     ظعمام ظةهمةدنعث ظوغلع ظابدذلاله، ظةلع رةزعيةلالهذ    ظةنهذدعن ص

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ة «: دئض ةنجةننةتت عنع     هةقعقةت دعن تئش ع، ظعحع عدعن ظعحعن علع تئش آأرض
ارلعوب ةر ب ر سةهرالعق . »دعغان ظأي ظعمارةتل ةرةببع ةيغةمبعرع: ظ ع اهللا نعث ص ةر آعمضة ! ظ ذ ظعمارةتل ظ

دع دذ؟ دئ ةيغةمبةر ظةلةي. بئرعلع االمص ةر   «: هعسس ةن، ظادةمل ام بةرض ان، يوقسذلالرغا تاظ أز قعلغ ياخشع س
ة ذغان آعشعلةرض از ظوق دا نام دذظذخالؤاتقان ةردع»  بئرعلع اؤاب ب ذ . دةص ج ام تعرمعزعم نع ظعم ذ هةدعس ب

  . رعؤايةت قعلدع
داق    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةظعد رةزعيةلاله ع س ةهل ظعبن ةد س ام ظةهم  ظعم

ةر  ظأيةهةقعقةتةن جةننةت ظةهلع جةننةتت   «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   خذددع سعلةر   ظادةملةرنع   عكعدل
دذ » ظاسمان ظذصذقعدعكع يذلتذزنع آأرضةندةك ظوحذق آأرعدذ   مةن بذ هةدعسنع نوظمان     : سةهل مذنداق دةي

نع ظة     ذ هةدعس ةن ب دذ، م داق دةي ان مذن ةردعم، نوظم قا دةص ب ع ظةبذظعياش ذ  ظعبن ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ بذس
اآع غةرب ظذصذقعدعكع يذلتذزنع آأرضةندةك         «: ظةنهذدعن مذنداق ظاثلعدعم     ظوحذق  خذددع سعلةر شةرق ي

  .  بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان» تذرعدذآأرىص
ةد  ام ظةهم ا   ،ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله داق  ظةب المنعث مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةهلع  «: دئض ةت ظ ةن جةنن ةزعلةت ؤة  هةقعقةت علعرعنع ص أي ظعض ةتتعكع ظ جةنن
علةر    ذددع س ةردة خ ةث   دةرعجعل ذقعدعكع ظ ةرق ظذص ورذق ش ذزنع ي ةندةك يذلت أرآأرض عدذآ » ىص تذرعش

اهابعالر  ةيغةمبعرع  : س ث ص ع اهللا نع دع  ! ظ ةيغةمبةرلةرمذ؟ دئ ذالر ص ة ش االم . ظةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
ان  « دة بولغ نعم ظعلكع ةن قةسةمكع شذنداق، مئنعث جئ امع بعل ذالر  زات اهللا نعث ن ة ظ ا ؤة يةن اهللا تاظاالغ

ةيغة  ان ؤة ص ان ظئيتق ةردذرظعم ان قةؤمل تعق قعلغ دع »مبةرلةرنع تةس ام تعرمعزع. دئ نع ظعم ذ هةدعس ذب  م
   .رعؤايةت قعلغان
 تةثلة تعدعن ظأس ذالرنعث ظاس دذظ ئقعص تذرع دا   ر ظ ةرنعث ظارعلعقع ذ ظعمارةتل تةثلةر ظ ةنع ظأس  ي

   .لعدذذ شذ يةرضة ظاقتذر،نع خالعساعيةرضة ظئقعشةجةننةت ظةهلع ق
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)اهللا نعث ؤةدعسعدذر ) بذ                   ان قعلغان بذ نةرسة اهللا تاظاالنعث مأمعن بةندعلعرعضة ةنع بعز باي  ي
  . ايدذاهللا ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلم .قعلغان ؤةدعسعدذر

 * * * * * * *  
 öΝ s9 r& u s? ¨β r& ©! $# tΑ u“Ρr& zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ … çµs3n= |¡sù yì‹ Î6≈ sΨ tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ¢Ο èO ßl Í øƒ ä† ÏµÎ/ % Yæö‘ y— $̧ Ï= tG øƒ ’Χ 
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 يةرضة سعثدىرىص بذالقنع صةيدا ظاندعن ظذنع. سةن بعلمةمسةنكع، اهللا بذلذتتعن يامغذر ياغدذرعدذ

ظاندعن ظذ قذرذيدذ، ظذنعث . ظاندعن اهللا ظذنعث بعلةن رةثضع خعلمذخعل زعراظةتلةرنع ظىندىرعدذ. قعلعدذ
شذمبعغا ظايالندذرعدذ، ظذنعثدا هةقعقةتةن  - ظاندعن اهللا ظذنع شاخ. سارغعيعص آةتكةنلعكعنع آأرعسةن

اهللا آأآسعنع ظعسالم ظىحىن . 21ظعبرةت بار) تعنع آأرسعتعدعغاناهللا نعث قذدرع(ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن 
ظوخشاشمذ؟ اهللا نعث ) دعلع آور ظادةم بعلةن(آةث قعلغان، صةرؤةردعضارعنعث نذرع ظىستعدة بولغان ظادةم 

  .22ظةنة شذالر روشةن ضذمراهلعقتعدذر! زعكرعنع تةرك ظةتكةنلعكتعن دعللعرع قئتعص آةتكةنلةرضة ؤاي
   هاياتعنعث معسالع توغرعسعدا دذنيا

اهللا تاظاال  . ة سذنعث ظةسلع مةنبةسعنعث بذلذت ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ              لةرد اهللا تاظاال بذ ظايةت   
  . ))1بذلذتتعن صاك سذنع حىشىرىص بةردذق: بذ هةقتة مذنداق دةيدذ

عثدىرعدذ       راققا س ذنع تذص ىرىص ظ ذنع حىش ذتتعن س اال بذل ذ س  . اهللا تاظ دعن ظ راق  ظان ذنع تذص
دذ  ة تذرغذزع أزع خالعغانح دا ظ ا حوث ـ آعحعك        . قاتالملعرع ا قارعت ذنع ظعنسانالرنعث ظئهتعياجعغ دعن ظ ظان

دذ ارقعلعق حعقعرع ذالقالر ظ اال . ب ىن اهللا تاظ ةيدا : شذنعث ظىح ذالقنع ص عثدىرىص ب ة س ذنع يةرض دعن ظ ظان
  . دةيدذ قعلعدذ

ةظبع     امعر ش ةير ؤة ظ ع جذب ةظعد ظعبن ماندذر،      زئمع: س ع ظاس لع مةنبةس ذنعث ظةس ارلعق س دعكع ب ن
سذنعث ظةسلع مةنبةسع قاردذر، يةنع قار تاغالرنعث ظىستعضة دأؤة ـ دأؤة    : يةنة سةظعد ظعبنع جذبةير. دئدع

  . بولذص ياغعدذ، ظاندعن تاغالرنعث ظاستعدعن بذالقالر ظئقعص حعقعدذ، دئدع
ظةتلةرنع ظىندىرعدذظاندعن اهللا ظذنعث بعلةن رةثضع خعلمذخعل زعرا يةنع ظاسماندعن حىشكةن ؤة 

ة     ةآلع، ت ةن ش ذ بعل ان س ذالقالردعن حعقق دعكع ب ةر يىزع ذرعي ذ مع، ص ايدعلعرع خعلم ان قع ؤة ص خعل بولغ
   .دذزعراظةتلةرنع ظىندعرى

 دذ ذ قذرذي دعن ظ اليدذ      ظان قا باش ة يئنعش يعن آةينعض دعن آئ ىزةل بولغان ةم ؤة ض ذنعث . آأرآ ظ
   .يةنع ظذ قذرذشقا باشاليدذ تكةنلعكعنع آأرعسةنسارغعيعص آة
اهللا (ظذنعثدا هةقعقةتةن ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن . شذمبعغا ظايالندذرعدذ - ظاندعن اهللا ظذنع شاخ

ار ) نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان  ا مذشذنداق يئشعل، آأرآةم، حعرايلعق بولعدذ       ظعبرةت ب ةنع دذني .  ي

                                                 
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسعمع48سىرة فذرقان ) 1(
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دع   ئغعص تذرع ذملذق ي دعن ش لةص   ،غانظان ذنع ظةس دذ، ب ة آئلع قان هالةتك دعغانالر  ، خارابالش رةت ظالع  ظعب
ار   رةت ب ة ظعب ىن ظةلؤةتت دذ    . ظىح ة قايتع اجعز هالةتك رع، ظ وثعيعص قئ مذ ح ران ياش يعن  . قع ذنعثدعن آئ ش

دذ  ألىم آئلع ذنعثغا ظ عدذر    . ظ علعققا ظئرعشكةن آعش يعن ياخش دعن آئ ةختلعك آعشع ظألىم ةقعقعي ب اهللا . ه
دذنيا هاياتعنع ظاسماندعن سذ حىشىرىص ظذنعث بعلةن زعراظةت ؤة مئؤعلعك دةرةخلةرنع ظأستىرىص،                  تاظاال  

  . ص قويغانلعقعغا ظوخشعتعص نذرغذن معسال آةلتىرعدذندعن ظذنع شاخ ـ شذمبعغا ظايالندذرذظا
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ةد (: ب ع مذهةمم ذالرغا !) ظ ة(ظ ةنع آعشعلةرض ا ) ي دذني

ظوخشايدذآع، بعز ظاسماندعن يامغذر     ) ظذ شذنعثغا  : (عرعكحعلعكع هةققعدة مذنداق معسالنع آةلتىرضعن    ت
 بعرعضة حعرمعشعص بولذق ظأستع، آئيعن ظذ       -ياغدذردذق، شذ سذ بعلةن زئمعننعث ظأسىملىآلعرع بعر            

  . )1(ضة قادعردذرظذحذرذص آةتتع، اهللا هةر نةرسع)  تةرةصكة- تةرةص(قذرذص تأآىلدع، شامالالر ظذنع 
  لةرنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعداظازغذن آعشعهةق ظعضعلعرع بعلةن 

اهللا آأآسعنع ظعسالم ظىحىن آةث قعلغان، صةرؤةردعضارعنعث نذرع ظىستعدة بولغان ظادةم يةنع بذ 
ادةم      ان ظ راق بولغ ةتتعن يع ةن، هةقعق تعص آةتك تةك قئ ع تاش ادةم، دعل ةتتعكع ظ ةن ظوخشاش خعل سىص بعل

ةنع ظذنعث   (بولذص، بعز ظذنع  ) يةنع آاصعر(ظةسلعدة ظألىك   : بوالمدذ؟ اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       ي
ةن ان بعل ةلبعنع ظعم ذر بةرضةن بعر  ) ق ةت تئصعشقا ن ذنعثغا آعشعلةر ظارععسعدا هعداي ةن، بعز ظ تعرعلدىرض

ة   ادةم زذلمةتت دا  (ظ ذفرعنعث قاراثغذلذقع ةنع آ ةن     قال) ي ادةم بعل ر ظ ذاللمعغان بع دعن قذت ان ؤة ظذنعث غ
  .))2ظوخشاشمذ؟ آاصعرالرغا ظذالرنعث قعلمعشلعرع ظةنة شذنداق حعرايلعق آأرسعتعلدع

 ة ؤاي تعص آةتكةنلةرض ةرك ظةتكةنلعكتعن دعللعرع قئ اد    !اهللا نعث زعكرعنع ت ةنع اهللا تاظاال ي  ي
دذ، اهللا تاظ   رع ظئرعمةي ذالرنعث دعللع ة ظ ةنمةيدذ  ظئتعلس دذ ؤة حىش ذل قعلماي ةقنع قوب دذ، ه  .االدعن قورقماي

ظةنة شذالر روشةن ضذمراهلعقتعدذر .  
 * * * * * * *  
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ذرظاننع نازعل قعلدع  ة . (اهللا سأزلةرنعث ظةث حعرايلعقع بولغان ق ذنعث ) صاساهةتتة، باالغةتت ظ

تةآرارلعنعدذ، ) هةتلةر، ظةهكامالر، قعسسعلةر ظذنعثدا نةسع-ؤةز(بةزعسع بةزعسعضة ظوخشاص آئتعدذ، 
دا ( ان حاغ الؤةت قعلعنغ ةتلعرع تع ازاب ظاي دعكع ظ علةرنعث ) قذرظان دعغان آعش ارعدعن قورقع صةرؤةردعض

يةنع اهللا نعث رةهمعتع، مةغصعرعتعضة داظعر ظايةتلةر (بةدةنلعرع تعترةيدذ، ظاندعن اهللا نعث زعكرع ظىحىن 
دا تعالؤةت قعلعنغان  ةدةنلعرع ؤة دعللعرع يذمشاص ) حاغ ذالرنعث ب عدذ (، ظ ارام تاص ة شذ )ظ ةنع (، ظةن ي

خالعغان ظادةمنع هعدايةت قعلعدذ، اهللا ظازدذرغان ) اهللا(اهللا نعث هعدايعتعدذرآع، ظذنعث بعلةن ) قذرظان
  .23بولمايدذ ظادةمضة هئح هعدايةت قعلغذحع

                                                 
  . ـ ظايةت45سىرة آةهف ) 1(
   . ـ ظايةت122سىرة ظةنظام ) 2(
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  قذرظاننعث سىصعتع توغرعسعدا
اال آ  ةص      اهللا تاظ ةرعمنع مةدهعيعل ذرظان آ ابع ق ىك آعت ان بىي ل قعلغ ة نازع ةرةملعك صةيغةمبعرعض

) صاساهةتتة، باالغةتتة. (اهللا سأزلةرنعث ظةث حعرايلعقع بولغان قذرظاننع نازعل قعلدع : مذنداق دةيدذ 
دذ،  اص آئتع ة ظوخش ع بةزعسعض ذنعث بةزعس دا - ؤةز(ظ علةر ظذنعث ةهكامالر، قعسس عهةتلةر، ظ )  نةس

  . آرارلعنعدذتة
د ذنلعرعنع : مذجاهع ذرظاننعث مةزم دذ ؤة  ق اص آئتع ة ظوخش دع ث بةزعسع بةزعسعض دذ، دئ .  تةآرارلعنع

ةتادة دع : ق دذ، دئ كة ظوخشاص آئتع ة، هةرص هةرص ةت ظايةتك اك. ظاي ىك ؤة يىآسةك : زةهه ظعنسانالرنعث بىي
ةآر           ظعكرعمة  . ارلعنعص تذرعدذ، دئدع  صةرؤةردعضارعنعث سأزعنع حىشعنعشع ظىحىن قذرظاننعث مةزمذنلعرع ت

دذ  ةآرار آةلتىردع       : ؤة هةسةن مذنداق دةي ةآرار ـ ت دا ظةهكامالرنع ت : بذ سأزعضة  هةسةن  . اهللا تاظاال قذرظان
  . بعر سىرعدعكع بعر ظايةت يةنة بعر سىرعدعكع يةنة بعر ظايةتكة ظوخشايدذ، دئضةن سأزنع قوشذص قويدع

 دئضةن ظايةت هةققعدة    تةآرارلعنعدذ: ةزعيةلالهذ ظةنهذمانعثسةظعد ظعبنع جذبةير ظعبنع ظابباس ر    
ةت      ةتلعرعنعث بةزعسع بةزعسعضة ظوخشايدذ، بةزعسع بةزعسعنع تةآراراليدذ، دئضةنلعكعنع رعؤاي قذرظان ظاي

  . قعلعدذ
االر  ةزع ظألعم ث   : ب ةينعنعث اهللا تاظاالنع ع ظذي ذفيان ظعبن اص : س ة ظوخش ع بةزعسعض ذنعث بةزعس ظ

 دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق تةآرارلعنعدذ)  نةسعهةتلةر، ظةهكامالر، قعسسعلةر ظذنعثدا ـؤةز(آئتعدذ، 
دا بولعدذ            : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   بذ بةزعسع    . هةقعقةتةن قذرظاننعث مةزمذنلعرع بةزعدة بعر مةزمذن

دذ  انلعق بولع اص قالغ ة ظوخش ة . بةزعسعض ايةن ان قعلعنس ة باي ر نةرس دة بع ان بةزع عمذ باي ذنعث ظةآس ، ظ
عتعنع ظاندعن دوزاخنعث             : مةسعلةن. قعلعنعدذ مأمعنلةرنع ظاندعن آاصعرالرنع بايان قعلعش، جةننةتنعث سىص

  . مانا بذ تةآرارلعنعشتذر. سىصعتعنع بايان قعلعشقا ظوخشاش
دذر دعكع ظايةتلعرع ث تأؤةن الع اهللا تاظاالنع ذنعث معس ةك : ب ةر ش عز جةننة-مأمعنل ة  شىبهعس تت

دذ ةك . بولع عرالر ش دذ-آاص ا بولع عز دوزاخت ذالر )1(  شىبهعس دة(ظ دا، ظألحةم تعن ) تارازع ةم بئرعش آ
 - راستال ياخشع بةندعلةرنعث نامة    ... يانسذن، يامان ظادةملةرنعث نامة ـ ظةمالع حذقذم سعججعندا بولعدذ     

دا بولعدذ   -ظةمالع شةك    ة ياخشع     نةسعهةت ـ بذ ؤةز    )2(  شىبهعسعز ظعللعييون ةقؤادارالرغا ظةلؤةتت تذر، ت
ار اقعؤةت ب ذ . ظ ذر(ب عرالرنعث )هةقعقةتت ايع (، آاص دعغان ج ة بولع ان  ) ظاخعرةتت ةث يام ةن ظ هةقعقةت

  . ))3جايدذر
ةمما  . ع آأرسعتعدذ  ظعككع خعل مةنعن   . بذ ظايةتلةرنعث هةممعسع تةآرارلعنعش هئسابعلعنعدذ  مانا ظ

بولذص، بةزعسع بةزعسعضة ظوخشاص قالسا، بةزعسع بةزعسعضة ظوخشاص    لةرنعث هةممعسع بعر مةنعدة     مةزمذن
ابلعنعدذ  انلعق هئس ذ . قالغ ث ب ىاهللا تاظاالنع ان  س ان قعلعنغ دا باي ال ظعمران ةم   رة ظ دا مةهك ةنع (ظذنعث ي

ذق ع ظوح ارآع،  )مةنعس ةر ب ث   ظايةتل ذالر آعتابنع ذرظاننعث (ظ ىتىن ق ةنع ص قا   )ي ة باش عدذر؛ يةن ظاساس
ابعه  ةس (مذتةش ةن ظةم ع مذظةيي ةنع مةنعس اردذر)ي ةر ب دعكع ))4ظايةتل ةن ظايعتع ابعه” دئض  “مذتةش

  .  باشقعدذرظايةتلةرنعث مةنعسع “مذتةشابعه”. ظايةتلةرنعث قاتارعدعن ظةمةس

                                                 
   . ـ ظايةتلةر14 ــــــ 13سىرة ظعنفعتار ) 1(
   . ـ ظايةتكعحة18ــــ  2سىرة مذتةففعفعن ) 2(
   . ـ ظايةت49سىرة ساد ) 3(
   . ـ ظايةتنعث بعرقعسمع7سىرة ظال ظعمران ) 4(
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 ) دا ان حاغ الؤةت قعلعنغ ةتلعرع تع ازاب ظاي دعكع ظ دعغان )قذرظان ارعدعن قورقع  صةرؤةردعض
يةنع اهللا نعث رةهمعتع، مةغصعرعتعضة (دذ، ظاندعن اهللا نعث زعكرع ظىحىن آعشعلةرنعث بةدةنلعرع تعترةي

 يةنع )ظارام تاصعدذ(، ظذالرنعث بةدةنلعرع ؤة دعللعرع يذمشاص )داظعر ظايةتلةر تعالؤةت قعلعنغان حاغدا
ذالر هةممعنع تعزضعنلةص تذرغذحع، آأ    بذ ياخشع بةندعلةرنعث سىصعتع بولذص،       ، زعتعص تذرغذحع، غالعب ظ

اقعؤةت،       ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحع اهللا تاظاالنعث سأزعنع ظاثلعغان ؤاقتعدا، ظذالر ؤةدة قعلعنغان يامان ظ
  . ترةيدذظذالرنعث بةدةنلعرع قورقذنحتعن تعقورقذنح ؤة تةهدعت قاتارلعقالرنع حىشةنضةنلعكع ظىحىن 

 ع، مةغصعرعت (ظاندعن اهللا نعث زعكرع ظىحىن ةنع اهللا نعث رةهمعت الؤةت ي ةر تع ر ظايةتل عضة داظع
اهللا تاظاالنعث رةهمعتعنع يةنع  )ظارام تاصعدذ(، ظذالرنعث بةدةنلعرع ؤة دعللعرع يذمشاص )قعلعنغان حاغدا

ص  د قعلع قعتعنع ظىمع رع شةص ار ،ؤة مئه اص ظ رع يذمش ةدةنلعرع ؤة دعللع ذالرنعث ب عدذ ظ ذالر . ام تاص ظ
ة بولعدذ  عتأؤةندعكع بعر نةححة تةرةصتعن قارشعسعدعكع يامان ظادةملةرضة    ظأزلعرعنعث قار  . مذ قارشع هالةتت

ع عحع         ،بعرعنحعس ا ناخش ةر بولس ان ظادةمل دذ، يام ةرنع ظاثالي ان ظايةتل الؤةت قعلعنغ ةر تع ع ظادةمل   ياخش
  . قعزالرنعث ناخشا ؤة نةغمعلعرعنع ظاثاليدذ

ةتل    ظعككعنحعسع، عرع ظأزلعرعضة تعالؤةت قعلعنسا     ظذالر هةقعقةتةن ظةث شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث ظاي
  . هئيعقعش، قورقذش، ظىمعد، مذهةببةت، حىشةنحة ؤة ظعلعم ظعلكعدة يعغالص تذرذص سةجدة قعلعدذ

ةيدا بولعدعغان، اهللا          : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ      دا قورقذنح ص صةقةت اهللا ياد ظئتعلسة دعللعرع
انع آىح   ا ظعم الؤةت قعلعنس ةتلعرع تع ث ظاي علةرال    نع دعغان آعش ةؤةآكىل قعلع ارعغا ت دعغان، صةرؤةردعض عيع

ناماز ظوقذيدذ،بعز ظذالرغا رعزعق قعلعص بةرضةن صذل              ) مذآةممةل رةؤعشتة   (ظذالر   .مأمعنلةردذر) آامعل(
دعن- دا( مال ذدا يولع دذ) خ ةرص قعلع ةردذر، .س ةقعقعي مأمعنل ذالر ه ة ش ارعنعث  ظةن ذالر صةرؤةردعض ظ

) يةنع جةننةتنعث تىضعمةس نئمةتلعرعضة   (ةرتعؤعلةرضة، مةغصعرةتكة ؤة ظئسعل رعزعققا    دةرضاهعدا يذقعرع م  
عدذ ةن ؤةز  )1( ظئرعش ةتلعرع بعل ارعنعث ظاي ذالرغا صةرؤةردعض ور  -ظ اس، آ ا، ض عهةت قعلعنس  نةس

دذ  دذ (بولذؤالماي ةن ظاثالي رعلعص ظعخالس بعل ذنع بئ ةنع ظ ذالر ؤةز ـ نةسعهةتنع ظاثلعغ     )2()ي ةنع ظ دا  ي ان
لعق   ذنعث مةنعسعنع ظةتراص ذنعثغا بئرعلعص قذالق سئلعص، ظ ةلكع ظ ذنعثغا صةرؤاسعزلعق قعلماستعن، ب ظ

عنعدذ دذ    . حىش ةل قعلع ذنعثغا ظةم ذالر ظ ىن ظ ذنعث ظىح قعالرغا    . ش ةندة باش ةتلعرع آةلض ةجدة ظاي س
  . رذص سةجدة قعلعدذغذالرحة ظةضعشعص سةجدة قعلماستعن، بةلكع ظذنعث مةنعسعنع هةقعقعي بعلعص تذعقار

.  ظذالر هةقعقةتةن ظايةتلةرنع ظاثلعغان ؤاقعتتا ظةدةص ـ ظةخالق بعلةن بئرعلعص ظاثاليدذ     ،سعظىحعنحع
ذالر. ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر شذنداق قعالتتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ  اهللا تاظاالنعث سأزعنع ص

ذالرنعث   دا ظ ان ؤاقتع ارقعلعق ظاثلعغ ع ظ ة   تعالؤعت ث زعكرعض رع اهللا تاظاالنع ع، دعللع ةدةنلعرع تعترةيتت  ب
اراث قعلعشمايتتع       . يذمشايتتع اؤازدا ص أزلعرعنع ظذرمايتتع        . ظذالر يذقعرع ظ ادعر بواللمايدعغان ظعشالرغا ظ . ق

ذ               ذص، ب ةتلةر بول ارلعق سىص ذنح قات ةخالق ؤة قورق ةدةص ـ ظ ةملعك، ظ ةنح، خاتعرج ذالردا ظعش ةلكع ظ ب
شذنعث ظىحىن ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة يىآسةك صةرؤةردعضارعنعث    . دذحكعم ظذالرغا يئتةلمةي سىصةتلةردة هئ 

  . مةدهعيعسعضة ظئرعشتع
ةتادةنعث   بعزضة  بعز مةظمةر  :  مذنداق دةيدذ  ظابدذرازاق الؤةت (:  ق ةتلعرع تع ازاب ظاي دعكع ظ قذرظان
لعرع تعترةيدذ، ظاندعن اهللا نعث زعكرع  صةرؤةردعضارعدعن قورقعدعغان آعشعلةرنعث بةدةن)قعلعنغان حاغدا

ىن  دا (ظىح ان حاغ الؤةت قعلعنغ ةر تع ر ظايةتل ة داظع ع، مةغصعرعتعض ث رةهمعت ةنع اهللا نع ذالرنعث )ي ، ظ

                                                 
   . ظايةتكعحة4 ــــ 2سىرة ظةنفال ) 1(
   . ـ ظايةت73سىرة فذرقان ) 2(
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اص  رع يذمش ةدةنلعرع ؤة دعللع عدذ (ب ارام تاص داق     )ظ دعن مذن ص ظان الؤةت قعلع ةتنع تع ةن ظاي  دئض
ةردعدئضةنلعكعنع  ذ اهللا تاظاالنع: سأزلةص ب عتعدذرب ةؤلعيالعرعنعث سىص ةدةنلعرع . ث ظ اال ظذالرنع ب اهللا تاظ

ةتلعدع   عدذ، دةص سىص ارام تاص ةن ظ رع اهللا تاظاالنعث زعكرع بعل دذ، دعللع اش تأآع أزلعرع ي دذ، آ اهللا . تعترةي
ةتلعمعدع        لعؤالغان دةص سىص ذمراهلعق قاص قان، ض دعن ظاداش ذالرنع ظةقلع اال ظ ذخعل  .تاظ ع، ب  حىنك

  .بعدظةتحعلعك شةيتان تةرعصعدعندذر. سىصةتلةر صةقةت بعدظةتحعلةردة بولعدذهالةتلةردعكع 
 خالعغان ظادةمنع هعدايةت ) اهللا(اهللا نعث هعدايعتعدذرآع، ظذنعث بعلةن ) يةنع قذرظان(ظةنة شذ
عتعدذر        قعلعدذ آعمكع بذنعث ظةآسعحة بولعدعكةن، ظذ      .  يةنع بذ اهللا تاظاال هعدايةت قعلغان آعشعنعث سىص

دذ   دعن بولع عنعث قاتارع ان آعش اال ظازدذرغ ذحع  .اهللا تاظ ةت قعلغ ئح هعداي ة ه ان ظادةمض اهللا ظازدذرغ
  .بولمايدذ

* * * * * * *  
  yϑ sùr& ‘É) −G tƒ  ÏµÎγ ô_uθ Î/ u ûθß™ É># x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# 4 Ÿ≅Š Ï% uρ tÏϑ Ï=≈ ©à= Ï9 (#θè%ρèŒ $tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθç7 Å¡õ3s? 

∩⊄⊆∪ z> ¤‹ x. tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö7 s% ãΝßγ8 s? r'sù Ü># x‹ yèø9 $# ôÏΒ ß]ø‹ xm Ÿω tβρã ãèô±o„ ∩⊄∈∪ ãΝßγ s%# sŒr' sù ª! $# y“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’Îû 

Ïο 4θ uŠut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ü>#x‹ yès9 uρ Ïο u ½z Fψ $# ã y9 ò2r& 4 öθ s9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊄∉∪  
ظازابقا دذحار بولمايدعغان (لعدعغان ظادةم قعيامةت آىنع قاتتعق ظازابنع يىزع بعلةن مذداصعظة قع

» قعلغان ضذناهعثالرنعث جازاسعنع تئتعثالر«): يةنع آاصعرالرغا(زالعمالرغا ) ظادةم بعلةن ظوخشاشمذ؟
ظعنكار قعلدع، ظويلعمعغان ) صةيغةمبةرلعرعنع(لةر )ظىممةت(ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن . 24)دئيعلعدذ(

تئتعتتع، ظاخعرةتنعث ظازابع ) تةمعنع(اهللا ظذالرغا بذ دذنيادا خارلعقنعث . 25يةردعن ظذالرغا ظازاب آةلدع
  .26)صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلمايتتع(بعلسة ظعدع ) ظاخعرةتنعث ظازابعنع(تئخعمذ بىيىآتذر، ظذالر 

  ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا
ظازابقا دذحار بولمايدعغان  (صعظة قعلعدعغان ظادةمقعيامةت آىنع قاتتعق ظازابنع يىزع بعلةن مذدا

مذ؟  ةن ظوخشاش ادةم بعل ىن   )ظ ورقعتعش ظىح ع ق اش زالعمالرن ذنعثغا ظوخش ذنع ؤة ظ ان  ظ قعلغ
ثالر ذناهعثالرنعث جازاسعنع تئتع دذ ض اي  . دئيعلع ا دذحار بولم ادةم قعيامةت آىنع ظازابق داق ظ ةنع بذن ي
  علةن ظوخشاشمذ؟ خاتعرجةم هالدا آئلعدعغان ظادةم ب

زادع قايسع ظادةم يول تاصااليدذ؟ بئشعنع ساثضعلعتعص ماثغان   : بذ هةقتة مذنداق دئضةن اهللا تاظاال   
ذ؟       ان ظادةمم دا ماثغ ىز يول ذص ت ةددعنع رذس تذت اآع ق ذ؟ ي ذص   )1( ظادةمم ا دىم ياتقذزذل ذالر دوزاخت ظ

ازابعنع تئتعثال     «) ظذالرغا (سورعلعدعغان آىندة،    ا      2( ()دئيعلعدذ (» ردوزاخنعث ظ قعيامةت آىنع دوزاخق
اآع قعيامةت آىنع            دا آئلعدعغان     ) اهللا نعث ظازابعدعن  (تاشلعنعدعغان ظادةم ياخشعمذ؟ ي ظةمعن بولغان هال

  . ))3ظادةم ياخشعمذ؟
ايدعلعنعص    اهللا تاظاال يذقعرعدعكع ظايةتتة ظازابقا دذحار بولعدعغان ظادةمنع بايان       قعلعش بعلةن آأص ص

  . ابقا دذحار بولمايدعغان ظادةم هةققعدة توختالمعدعظاز
                                                 

  ـ ظايةت22سىرة مىلعك ) 1(
  ـ ظايةت48سىرة قةمةر ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة فذسسعلةت ) 3(
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 ظعنكار قعلدع، ظويلعمعغان يةردعن ) صةيغةمبةرلعرعنع(لةر  )ظىممةت(ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن
ةر بولذص، اهللا            ظذالرغا ظازاب آةلدع   يةنع ظذالر ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتل
  . ظذالرنع اهللا تاظاالدعن باشقا قذتقازغذحع بولمعدع. اهلعرع تىصةيلعدعن هاالك قعلدعظذالرنع ظذالرنعث ضذن

ادا ذ دذني ذالرغا ب ارقعلعقاهللا ظ ازاب حىشىرىش ظ ةمعنع(خارلعقنعث   ظ ع) ت ةنع اهللا  تئتعتت ي
ة خعتاب قعل     . ظذالرنع جازاالش ظارقعلعق مأمعنلةرنعث دعلعغا خاتعرجةملعك بئغعشلعدع       ان  ععنبذ ظايةتت ؤاتق

رةك    ع آئ ةزةر ظةيلعش دعن ه ع      . ظذنعث ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ةلحع، ص لعك ظ ةث شةرةص ذالر ظ ع، ظ حىنك
ادا ظذالرغا    . مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار قعلدع    اهللا ظاخعرةتتة ظذالرغا تةييارلعغان قاتتعق ظازاب دذني

ردذر  ذر، : دذشذنعث ظىحىن اهللا مذنداق دةي  . يةتكةن خارلعقتعن ظئغع ذ بىيىآت ازابع تئخعم ظاخعرةتنعث ظ
  . )صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلمايتتع(بعلسة ظعدع ) ظاخعرةتنعث ظازابعنع(ظذالر 

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $sΨ ö/ uŸÑ Ä¨$̈Ψ=Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ# u ö à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 5≅ sW tΒ öΝ ßγ̄= yè©9 tβρã ª. x‹tG tƒ ∩⊄∠∪ $ ¸Ρ#u ö è% $‡ŠÎ/ u tã u ö xî 
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علةرنع ؤةز  ز آعش ان -بع الالرنع باي ىك معس ذالرغا تىرل دا ظ ذ قذرظان ذن دةص، ب عهةت ظالس  نةس

قذرظاننعث مةنعسعنع حىشعنعص (قذرظان ظةرةبحعدذر، ظةضرعلعكتعن خالعدذر، ظىمعدآع، ظذالر . 27قعلدذق
ذنعثغا بعر قذل : بعر معسالنع آةلتىرعدذ ) سعلةرضة مذنداق (اهللا . 28ساقالنغاي) آذفرعدعن ذص، ظ  بول

بعرسع بذ ظعشقا، بعرسع ظذ (تالعشعدعغان نذرغذن خوجايعنالر ظعضعدارحعلعق قعلعدذ ) ظعشقا سئلعشنع(
ر ظادةمضعال )ظعشقا بذيرذيدذ، ظذ آعمنع رازع قعلعشنع بعلةلمةي قالعدذ  ذ بع ذص، ظ ر قذل بول ة بع ، يةن

بةلكع ظذالر ! مع هةمدذسانا اهللا غا خاستذرباراؤةرمذ؟ جع) يةنع ظذنعث ظةهؤالع(خاستذر، بذ ظعككع قذل 
دذ . 29نعث تولعسع بعلمةيدذ  )يةنع مذشرعكالر ( . 30سةن هةقعقةتةن ظألعسةن، ظذالرمذ هةقعقةتةن ظألع

ر  اهعدا بع ارعثالرنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةت آىن علةر قعيام يعن س دعن آئ ةن دةؤا -ظان رعثالر بعل  بع
  . 31قعلعشعسعلةر

  ع توغرعسعدا شئرعكنعث معسال
 ز آعشعلةرنع ؤةز ان -بع الالرنع باي ىك معس ذالرغا تىرل دا ظ ذ قذرظان  نةسعهةت ظالسذن دةص، ب
ةنع ظ قعلدذق  ةلتىرىش بولسا، مةقسةتنع حىشةندىرىشكة   ذالرنع ؤةز ـ نةسعهةت ظالسذن دةص      ي  معسال آ

 ))1زةثالردعن بعر معسال آةلتىرعدذ   اهللا سعلةرضة ظأ: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن. ياردةمحع بولعدذ 
علةر       ةنلعكعنع بعلعس أزةثالردعن ظعك النعث ظ ذ معس علةر ب ةنع س ز . ي انالرغا بع ذالرنعث  (ظعنس دا ظ قذرظان

  . )2(بايان قعلغان بذ تةمسعللةرنع صةقةت ظالعمالرال حىشعنةلةيدذ)  يئقعنالشتذرذش ظىحىنضةزئهنع

                                                 
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة رذم ) 1(
   ـ ظايةت43سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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 رعلعكتعن خالع دذر، ظةض ذرظان ظةرةبحع ذص،      ردذيق دا بول ةرةب تعلع ذق ظ ذرظان ظوح ذ ق ةنع ظ  ي
دذر ةآتعن خالعي ةرتعلعش ؤة ش رعلعك، ظأزض ذق. ظةض ذ ظوح ةم ظ اآعتتذر،ه ةن ص ذ .  روش ة ش ذنع ظةن اهللا ظ

 ساقالنغاي) قذرظاننعث مةنعسعنع حىشعنعص آذفرعدعن(ظىمعدآع، ظذالر . سىصةتلةر بعلةن نازعل قعلدع
  ! قعلعنغان يامانلعقتعن هةزةر ظةيلةص، ياخشعلعققا ظةمةل قعلغاييةنع ظذالر قذرظاندا بايان 

 ظعشقا سئلعشنع (بعر قذل بولذص، ظذنعثغا : بعر معسالنع آةلتىرعدذ ) سعلةرضة مذنداق (اهللا (
بعرسع بذ ظعشقا، بعرسع ظذ ظعشقا بذيرذيدذ، ظذ (تالعشعدعغان نذرغذن خوجايعنالر ظعضعدارحعلعق قعلعدذ 

 يةنع ظذالر ظورتاق شئرعكحعلعكع بار بذ قذلنع ظعشقا سئلعشتا       )شنع بعلةلمةي قالعدذ آعمنع رازع قعلع 
  . ظذ قذل آعمنع رازع قعلعشنع بعلةلمةيدذ. ظأزظارا تالعشعدذ

 تذر عال خاس ر ظادةمض ذ بع ذص ظ ذل بول ر ق ة بع عدارحعلعق     يةن رع ظعض قا بع ذنعثغا باش ةنع ظ  ي
ذنعث (بذ ظعككع قذل . قعاللمايدذ ةنع ظ ةهؤالع ي اراؤةر بواللمايدذ       ؟باراؤةرمذ ) ظ ةنع بذ ظعككعسع ب .  ي

ذنداقال، اهللا  اش ذز اهللا         غ وق يالغ ئرعكع ي ئح ش ةن ه رعك بعل دعغان مذش ذص حوقذنع ع قوش ان ظعالهالرن  يالغ
دعغان  ادةت قعلع االغعال ظعب دذ  ،تاظ اراؤةر بولماي عزمذ ب أمعن هةرض ذ   . ظعخالسمةن م اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

بذ ظايةت مذشرعك ؤة مأمعن ظىحىن معسال قعلعص آةلتىرىلدع،     : ، مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةر ظةنهذما
  .دئدع

دع     داق دئ يعن مذن دعن آئ ان قعلغان ةن باي ذق ؤة روش ذنداق ظوح ة ش النع ظةن ذ معس اال ب :  اهللا تاظ
 جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذر!       اآعتالرنع تذرغذزدع ذالر .  حىنكع، اهللا آعشعلةرضة ص ةلكع ظ ةنع (ب ي

  . شذنعث ظىحىن ظذالر اهللا غا شئرعك آةلتىرعدذنعث تولعسع بعلمةيدذ )مذشرعكالر
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة قذرةيشلةرنعث ظألىمع ؤة ظذالرنعث اهللا نعث دةرضاهعدا 

  لعشعدعغانلعقع توغرعسعداعمذنازعر
 دذ ةن ظألع  بذ ظايةت ظةبذبةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ      سةن هةقعقةتةن ظألعسةن، ظذالرمذ هةقعقةت

ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغان ؤاقعتتا ظذنعث راستعنال ؤاصات بولغانلعقعغا باشقعالرنع قايعل      
ايعتع بعلةن   قعلعش ظىحىن اهللا تاظاالنعث      ةقةت بعر    . ظايةتلعرعدذر  دةلعل قعلغان   تأؤةندعكع ظ مذهةممةد ص

ةيغةمبةرلةر ظأتتع        صةيغةمبةردذر، ظذنع  أز   (ثدعن بذرذن آأص ص ةزعلعرع ظ ظةجعلع بعلةن ظألضةن،     ظذالرنعث ب
ا يئنعؤاالمسعلةر؟     )بةزعلعرع باشقعالر تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن   اآع ظألتىرىلسة، ظارقاثالرغ ؛ ظذ ؤاصات بولسا ي

ةنع (آعمكع ظارقعسعغا يئنعؤالعدعكةن      ) يةنع ظعماندعن يئنعص مذرتةد بوالمسعلةر؟    ( ، ) مذرتةد بولعدعكةن    ي
   .))1اهللا شىآىر قعلغذحعالرنع مذآاصاتاليدذ. ظذ اهللا غا قعلحة زعيان يةتكىزةلمةيدذ

ادا       ذ دذني ايتعص ظ ادعن ق ذ دذني ذم ب علةر حوق دعن     ،س علةر، ظان ةم بولعس اهعدا ج ث دةرض  اهللا تاظاالنع
ةلعثالر ظ         ان ظةم ادا قعلغ دا دذني ث ظالدع ذغ اهللا نع ب ؤة ظذل علةر غالع ئرعك     س ا ش ةنع اهللا تاظاالغ تعدة ي ىس

ث تذردذآةلتىر ة حع اآع تةؤهعدت ذ ي علعدة مذنازعردعثالرم ةن مةس ذ دئض علةرعثالرم دعن اهللا . لعشعس ظان
دذ   أآىم حعقعرع اراثالردا ه دذ    . ظ أآىم قعلع ةن ه ةق بعل ذ ه أآىم     . ظ ةن ه ادعللعق بعل ة ظ اال هةممعض اهللا تاظ

ع بعر دةص بعلعدعغان ظعخالسمةن مأمعنلةرضة اهللا تاظاال نعجاتلعق      اهللا ن . هةممعنع بعلضىحعدذر . قعلغذحعدذر
دذ ذحع . بئرع ا تانغ ث بارلعقعغ ذحع   ،اهللا نع ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ىحع، ص ئرعك آةلتىرض ذنعثغا ش  ظ

  . آاصعرالرنع ظازاباليدذ

                                                 
   ـ ظايةت144سىرة ظال ظعمران ) 1(
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عرالر      ةر ؤة آاص ة مأمعنل ع، ظاخعرةتت ةتنعث مةنعس ذ ظاي ان ب عر قعلعنعؤاتق ةرحة تةصس دة ؤة  ض هةققع
ذنازعر   ارا م ةتتعكع ظأزظ ذالرنعث قعيام ةت     عظ ذ ظاي ئكعن ب عمذ، ل ان بولس دة بولغ انع هةققع لعرعنعث باي

أز ظعحعضة ظالعدذ      االش قعلغذحعالرنع ظ ارلعق دة ـ ت ادعكع ب ة . دذني ذالرغا قعيامةتت ذ مذنازعرة ظ حىنكع، ب
  .قايتا تةآرارلعنعدذ

ةير رةزعيةل  ع زذب ةم، ظعبن ع ظةبذهات دذ ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه : اله
 ةن دةؤا رعثالر بعل ر ـ بع اهعدا بع ارعثالرنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةت آىن علةر قعيام يعن س دعن آئ ظان

ةير رةزعيةلالهذ ظةنهذ          قعلعشعسعلةر دا زذب ةيغةمبعرع   :  دئضةن ظايةت نازعل بولغان بذ دةؤا  ! ظع اهللا نعث ص
ا تةآرار ة قايت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. لعنامدذ؟ دةص سورعدعبعزض ة«: ص ةير رةزعيةلالهذ .  دئدع»هةظ زذب

  . ظذنداقتا ظةهؤال هةقعقةتةن ناهايعتع ظئغعر ظعكةن، دئدع: ظةنهذ
ام ةدظعم دذ     ، ظةهم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةؤؤام رةزعيةلاله ع ظ ةير ظعبن :  زذب

 ةن، ظذ ةن ظألعس ةن هةقعقةت دذ س ةن ظألع ذ هةقعقةت ع . الرم ةت آىن علةر قعيام يعن س دعن آئ ظان
:  مةن، دئضةن ظايةت حىشكةندةر بعرعثالر بعلةن دةؤا قعلعشعسعلة-صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدا بعر 

ةيغةمبعرع      ا تةآرارلعنامدذ؟ دةص            ! ظع اهللا نعث ص ىز بةرضةن ضذناهالر دةؤاسع قايت ارعمعزدا ي ادا ظ بعزضة دذني
ورع االم. دعمس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادا  «: ص ذق ظ ةققع تول ذنعث ه ة ظ ةق ظعضعسعض ر ه ةر بع ة، ه هةظ

دذ  ةقعلعنغذح ةق دةؤاسع تةآرارلعنع ة ه ة ظةلؤةتت دع»  سعلةرض ةن. دئ ةمكع،  : م ةن قةس امع بعل اهللا نعث ن
  . ت قعلغان تعرمعزعمذ رعؤاية ظعمامبذ هةدعسنع. ظذنداقتا ظةهؤال هةقعقةتةن قعيعن بولعدعكةن، دئدعم

:  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ،ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة  
 ةن دةؤا رعثالر بعل ر ـ بع اهعدا بع ارعثالرنعث دةرض ع صةرؤةردعض ةت آىن علةر قعيام يعن س دعن آئ ظان

علةر  ذمغا ظذحرعغ       قعلعشعس انحع، زذل ةن يالغ ىحع بعل ت سأزلعض ةنع راس ةت    ي م، هعداي ةن زالع ذحع بعل
  . تاصقذحع بعلةن ظازغذحع، ظاجعز بعلةن مذتةآةببعر دةؤالعشعدذ

ع م دةةظعبن ةنلعكعنع   “روه” هن داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ا ظعبن  دئضةن آعتابت
دذ  ةت قعلع عدذ   : رعؤاي ع دةؤالعش ةت آىن علةر قعيام ةتتا. آعش عد   ه ةت مذنازعرعلعش ةن جةس ان بعل ان .ذ ج  ج

ة دذ   بةدةنض دعث، دةي ةن قعل ذناهنع س ا .  ض ةت جانغ ذناهنع      : جةس ةن ض ذيرذدذث، س قا ب ذناه قعلعش ةن ض س
دذ ةتتعث، دةي ق آأرس ر   . حعرايلع ىن بع ش ظىح أآىم قعلع عدا ه عنعث ظارعس ةن اهللا ظعككعس ذنعث بعل ش

الةح ظادةمضة،    سعلةردعن بعرعثالر هةقعقةتةن آأزع ساق      : دعنصةرعشتة ظذالر . صةرعشتعنع ظةؤةتعدذ  ةمما ص ظ
ور            ادةم آ الةح ظ دذ، ص ا آعرع ر باغق ادةم بع ع ظ ذ ظعكك علةر، ظ ة ظوخشايس ور ظادةمض أزع آ رعثالر آ ة بع يةن

ئكعن ظذنع ظااللمايمةن، د   . م يةردة هةقعقةتةن مئؤعلةرنع آأردى  مةن بذ : ظادةمضة ادةم ظذنعثغا   . ةيدذ ل : آور ظ
ع مع  دذ   مئن الغعن، دةي ذنع ظ ذرذص ظ الةح. نعص ت دذ      ص ةرنع ظالع ذرذص مئؤعل نعص ت ادةمنع مع ور ظ ادةم آ .  ظ

ورايدذ      ابلعنعدذ؟ دةص س ذحع هئس اؤذز قعلغ ة تاج عنعث هةققعض ع آعش ذالرنعث قايسعس ذالر. ب ةر : ظ ه
ذالرغا . ظعككعلعسع، دئيعشعدذ  دذ  : صةرعشتة ظ أزةثالر هأآىم قعلدعثالر، دةي ا ظ . سعلةر هةقعقةتةن ظأزةثالرغ

  . جان ظذنعثغا معنضىحعدذر. ن ظىحىن معنعدعغان هايؤانغا ظوخشايدذيةنع هةقعقةتةن جةسةت جا
ةي ظعب ع جذب ةظعد ظعبن ةم، س ع ظةبذهات داق  ن ذمانعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ردعن ظعبن

ظاندعن آئيعن سعلةر قعيامةت آىنع صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدا بعر : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ةن د - رعثالر بعل علةر بع كةندة  ةؤا قعلعشعس ةت حىش ةن ظاي ةؤةبتعن    ، دئض ة س ةتنعث نئم ذ ظاي ز ب  بع

ـ تاالش بولمعسا، آعم بعلةن       شذثا بعز بعلةن ظةهلع آعتاب ظوتتذرعسعدا دة      . حىشكةنلعكعنع بعلمةيتتذق  
دذق  عمعز؟ دئ دع  . دةؤا قعلعش عتنة قوزغع أزعمعز ص ذ س ذما   . ب ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم ةن ظعبن ذنعث بعل  :ش
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دع    عمعز، دئ تعدة دةؤا قعلعش ة ظىس ان نةرس ة ؤةدة قعلغ ارعمعز اهللا بعزض ذغ صةرؤةردعض ب ؤة ظذل ذ . غالع ب
  .هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  
 * ôyϑ sù ãΝn= øß r& £ϑ ÏΒ z> x‹ Ÿ2 ’ n? tã «!$# z> ¤‹ Ÿ2 uρ É− ô‰Å_Á9 $$ Î/ øŒÎ) ÿ…çν u !% y` 4 }§ øŠs9 r& ’ Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ “ Yθ÷V tΒ 

tÍÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩⊂⊄∪ “ Ï% ©!$# uρ u!% y` É−ô‰ Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹ uρ ÿ ÏµÎ/   y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθà)−G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μ çλm; $̈Β šχρâ !$ t±o„ 

y‰ΖÏã öΝÎκ Íh5u‘ 4 y7 Ï9 s̈Œ â !# u“ y_ tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ u Ïex6ã‹ Ï9 ª! $# öΝ åκ ÷] tã r&uθ ó™r& “ Ï% ©!$# (#θè=Ïϑ tã öΝ åκu‰ Í“ øgs† uρ Ν èδ u ô_r& 

Ç|¡ôm r' Î/ “ Ï% ©!$# (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊂∈∪  
ظعنكار قعلغان ظادةمدعنمذ ) يةنع قذرظاننع(اهللا غا يالغاننع حاصلعغان، نازعل بولغان راست سأزنع 

نع ظئلعص آةلضةن )يةنع قذرظان(راست سأز  .32زالعم آعشع بارمذ؟ جةهةننةمدة آاصعرالرغا ظورذن يوقمذ؟
ظذالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا .  33 ظةنة شذالر تةقؤادارالردذرـآعشع ؤة ظذنع ظئتعراص قعلغان آعشعلةر 

. 34ظأزلعرع خالعغان نةرسعلةردعن بةهرعمةن بولعدذ، ظةنة شذ ياخشع ظعش قعلغذحعالرنعث مذآاصاتعدذر
ذالرغا قعلغان ظةث ياخشع ظةمةللعرع بويعحة  اهللا ظذالرنعث ظةث يامان ظةمةللعرعنع يوققا حعقعرعدذ، ظ

  .35ساؤاب بئرعدذ
 ظذنع قوبذل ، هةقنع سأزلعضةن ؤة هةقنع ظعنكار قعلغانالرنعث جازاسع ؤةيالغاننع توقعغان

  قعلغانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا
ث       تعلةرنع اهللا نع ان، صةرعش ئرعك قعلغ ع ش قا ظعالهالرن ذنعثغا باش ان، ظ اننع توقعغ ا يالغ اهللا تاظاالغ

لغان، اهللا ظذالرنعث سأزلعرعدعن صاك ؤة   قعزلعرع دةص دةؤا قعلغان، اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دةص بوهتان قع           
ةآتذر ةقنع       . يىآس ةن ه ة آةلض ارقعلعق ظأزلعرعض ع ظ ةيغةمبةرلعرعنعث تعل ث ص ة اهللا تاظاالنع ذنعث ظىستعض ظ

دذ  داق دةي اب قعلعص مذن ار قعلغان مذشرعكالرغا خعت ان : ظعنك ل بولغ لعغان، نازع اننع حاص ا يالغ اهللا غ
 يةنع ظذنعثدعن زالعم ظادةم ار قعلغان ظادةمدعنمذ زالعم آعشع بارمذظعنك) يةنع قذرظاننع(راست سأزنع 

وق  دع . ي ةم قعل ة ج اتعلنع ظأزعض ع ب ذ ظعكك ع، ظ لعدع. حىنك اننع حاص ا يالغ ث . اهللا تاظاالغ اهللا نع
شذنعث ظىحىن اهللا   . هةقعقةتنع رةت قعلدع . ظذالر هةققعدة باتعلنع سأزلعدع   . صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلدع  

ذال دذ  ظ داق دةي ئلعص مذن دعت س ذ؟ : رغا تةه ورذن يوقم عرالرغا ظ دة آاص ث  جةهةننةم ذالر اهللا نع ةنع ظ  ي
  . بعرلعكعضة تانغذحعالر ؤة صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغذحعالردذر

 ظةنة شذالر ـنع ظئلعص آةلضةن آعشع ؤة ظذنع ظئتعراص قعلغان آعشعلةر  )يةنع قذرظان(راست سأز 
ةقؤادارالردذ د    ب رت دة مذجاهع ع هةققع ةتنعث مةنعس د       ،ذ ظاي ع زةي ةس ؤة ظعبن ع ظةن يظ ظعبن ةتادة، رةبع  ق

  . راست سأز ظئلعص آةلضةن آعشع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدذر: قاتارلعقالر مذنداق دةيدذ
ذرظان (راست سأز ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم،         ةنع ق ئلعص آةلضةن آعشع  )ي  نع ظ

ةتتعن مذسذلمانالر    ظذنع ظئتعراص قعلغان آعشعلةرظةلةيهعسساالم ةيغةمبةر   ص دئضةن ظايةتتعن   دئضةن ظاي
دذ   دذر، دةي أزدة تذتذلغان ةقؤادارالردذ  .آ ذالر ت ة ش ذ      رظةن اس رةزعيةلاله ع ظابب دة ظعبن ةت هةققع ذ ظاي ب

  . دةيدذ،ظذالر شئرعكتعن ساقالنغانالر: ظةنهذما
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 أ اهعدا ظ ارعنعث دةرض ذالر صةرؤةردعض دذ ظ ةن بولع علةردعن بةهرعم ان نةرس ةنع زلعرع خالعغ  ي
عدذ  ىنحعلعك ظئرعش ذنعثغا ش ا ظ ةص قعلس ك تةل ذالر قانحعلع ة ظ ش . جةننةتت ع ظع ذ ياخش ة ش ظةن

ظذالرغا قعلغان ظةث . اهللا ظذالرنعث ظةث يامان ظةمةللعرعنع يوققا حعقعرعدذ .قعلغذحعالرنعث مذآاصاتعدذر
  . بئرعدذياخشع ظةمةللعرع بويعحة ساؤاب

دذ    ة مذنداق دةي ذ هةقت ة شذنداق آعشعلةرنعث ياخشع ظعشلعرعنع قوبذل قعلعص،    : اهللا تاظاال ب ظةن
ة بولعدذ،  ) اهللا يامان ظعشلعرعنع آةحىرضةنلةر بعلةن    (يامان ظعشلعرعنع آةحىرىم قعلعمعز، ظذالر       جةننةتت

   )1(ظذالرغا قعلعنغان راست ؤةدعدذر) بذ(
* * * * * * *  

 }§ øŠs9 r& ª! $# >∃$s3Î/ …çν y‰ ö6 tã ( y7 tΡθèùÈcθ sƒ ä† uρ šÏ%©! $$Î/ ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ 4 tΒ uρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 ôÏΒ 7Š$yδ 

∩⊂∉∪ tΒ uρ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ @e≅ÅÒ –Β 3 }§øŠs9 r& ª! $# 9“ƒÍ“ yè Î/ “ ÏŒ 5Θ$s) ÏGΡ $# ∩⊂∠∪  Í.s!uρ Ο ßγ tFø9 r'y™ ô̈Β t,n= yz 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θà)u‹ s9 ª! $# 4 ö≅ è% Ο çF÷ƒ u usù r& $ ¨Β tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷βÎ) z’ ÏΤ yŠ# u‘ r& ª! $# AhÛØ Î/ ö≅ yδ 

£èδ àM≈ xÏ±≈ x. ÿÏν Îh àÑ ÷ρ r& ’ÏΤ yŠ# u‘ r& >πyϑ ôm u Î/ ö≅ yδ  ∅èδ àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% z É<ó¡xm ª! $# ( Ïµ ø‹n= tã 

ã≅ 2uθ tG tƒ tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9 $# ∩⊂∇∪ ö≅ è% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#θè= yϑ ôã$# 4’ n? tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÏoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊂∪ 

tΒ ÏµŠ Ï? ù' tƒ ÒU#x‹ tã ÏµƒÍ“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµø‹ n= tã Ò>#x‹ tã îΛÉ) –Β ∩⊆⊃∪  
تةرلعك يئ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع قوغداشقا ؤة ظذنعثغا ياردةم بئرعشكة(اهللا بةندعسعضة 

ظةمةسمذ؟ ظذالر سئنع اهللا دعن باشقا مةبذدالر بعلةن قورقذتعدذ، اهللا ضذمراه قعلغان ظادةمنع هئح هعدايةت 
دذ  ذحع بولماي ب، . 36قعلغ دذ، اهللا غالع ذحع بولماي ئح ظازدذرغ ادةمنع ه ان ظ ةت قعلغ اهللا هعداي

» نالرنع ؤة زئمعننع آعم ياراتقانظاسما«: ظةضةر ظذالردعن. 37جازالعغذحع ظةمةسمذ؟) دىشمةنلعرعنع(
 -ظةضةر اهللا ماثا بعرةر زعيان «ظئيتقعنكع، . دةيدذ» اهللا ياراتقان«: دةص سورعساث، شىبهعسعزآع، ظذالر

زةخمةت يةتكىزىشنع ظعرادة قعلسا، ظذنع دةصظع قعلعشقا، يا اهللا ماثا رةهمةت قعلعشنع ظعرادة قعلسا، ظذنع 
قا  ن باش قا، اهللا دع تعص توسذؤئلعش ا ظئي دذ؟ ماث ادعر بوالالم ذدالر ق ان مةب ادةت قعلعؤاتق علةر ظعب س

يةنع (ماثا اهللا آذصايعدذر، تةؤةآكىل قعلغذحعالر ظذنعثغا تةؤةآكذل قعلسذن «ظئيتقعنكع، » بئرعثالرحذ؟
ذن  ا تاصشذرس نع اهللا غ ة ظعش ع، . 38»)هةمم ةؤمعم «ظئيتقعنك ع ق ة ! ظ العثالر بويعح أز ه علةر ظ س

ذزذنغا قالماي خارلعغذحع ظازابنعث آعمضة ظعشلةثالر،  مةنمذ ظأز هالعم بويعحة ظعشلةيمةن، سعلةر ظ
  . 40ـ 39»آئلعدعغانلعقعنع، مةثضىلىك ظازابنعث آعمضة حىشعدعغانلعقعنع بعلعسعلةر

  اهللا تاظاالنعث بةندعسعضة آذصاية قعلغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 ة ةد ظةلةيهع (اهللا بةندعسعض ةنع مذهةمم كة ي اردةم بئرعش ذنعثغا ي قا ؤة ظ االمنع قوغداش ) سس

ظذالر .  يةنع اهللا ظأزعضة ظعبادةت قعلغان ؤة تةؤةآكىل قعلغان بةندعسعضة يئتةرلعكتذريئتةرلعك ظةمةسمذ

                                                 
  ـ ظايةت16سىرة ظةهقاف ) 1(
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ة  ؤةر ظةلةيهعسساالمنع بذتلعرع يةنع مذشرعكالر صةيغةمبسئنع اهللا دعن باشقا مةبذدالر بعلةن قورقذتعدذ
  . ؤالغان اهللا دعن باشقا ظعالهلعرع بعلةن قورقذتعدذاهلعق قعلعص تذتذجاهعللعق، ضذمر

اهللا هعدايةت قعلغان ظادةمنع هئح . اهللا ضذمراه قعلغان ظادةمنع هئح هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ
ابع اهللا غالعب ؤة        جازالعغذحع ظةمةسمذ؟ ) دىشمةنلعرعنع(ظازدذرغذحع بولمايدذ، اهللا غالعب،  ةنع جان ي

اي ذرناه ا . عتع آىحلىآت ةن ؤة اهللا تاظاالغ دذ يألةنض ذمغا ظذحرعماي ادةم زذل ان ظ ا قعلغ ذر. ظعلتعج . اهللا غالعبت
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشعلعق قعلغانالرنعث ظعحعدعن            ظأزعضة آاصعر بولغان ؤة شئرعك آةلتىرضةن، ص

  . تا ظذنعثدعن آىحلىآرةك ظةمةسهئحبعرع اهللا تاظاالدعن غالعبراق ؤة دىشمةنلعرعدعن ظعنتعقام ظئلعش
آاظعناتنع يارعتعشتا ظعالهلعرعنعث ظاجعز آةلضةنلعكع ظىحىن مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث 

  بعرلعكعنع ظئتعراص قعلغانلعقع توغرعسعدا 
دةص سورعساث، شىبهعسعزآع، ظذالر» ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع آعم ياراتقان«: ظةضةر ظذالردعن :

ان« دذ»اهللا ياراتق ةنلعكعنع      دةي ةيظعلةرنعث ياراتقذحعسع ظعك ىتىن ش ث ص رعكالر اهللا تاظاالنع ةنع مذش  ي
ايدا ـ مةنصةظةت               . ظئتعراص قعلعدذ   شذنداق تذرذقلذق ظذالر اهللا بعلةن ظأزلعرعضة هئح زعيان ـ زةخمةت ؤة ص

  .يةتكىزةلمةيدعغان بذتلعرعغا حوقذناتتع
 ،ع ان ظئيتقعنك رةر زعي ا بع ةر اهللا ماث ظع -ظةض ذنع دةص ا، ظ رادة قعلس ةت يةتكىزىشنع ظع  زةخم

قعلعشقا، يا اهللا ماثا رةهمةت قعلعشنع ظعرادة قعلسا، ظذنع توسذؤئلعشقا، اهللا دعن باشقا سعلةر ظعبادةت 
ادعر          قعلعؤاتقان مةبذدالر قادعر بوالالمدذ؟ ماثا ظئيتعص بئرعثالرحذ؟   يةنع ظذ مةبذدالر هئح نةرسعضة ق

  . بواللمايدذ
داق   ظع االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم، ظعبن ع ظةبذهات بن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ث د تاظاالاهللا «: دئض دذ   عنع ئنع قوغداي دعغعن، اهللا س ع قوغ ع  . نعن ث دعنعن اهللا نع
ةن    ة ظئرعشعس ذنعث ياردعمعض دا ظ ا يولذققان ةن قعيعنحعلعقق دعغعن، س ذرحعلع. قوغ ا اهللامةم ع ق ؤاقعتت  ن

دا  اتتعقحعلعق ؤاقتع ذغعن، ق دذ تون ئنع تونذي ورا   .  اهللا س ن س اث اهللا دع ة سورعس رةر نةرس ةص  ! بع اردةم تةل ي
لعنعص اهللا ساثا تةقدعر         ، بعلضعنكع !قعلساث اهللا دعن تةلةص قعل     ىتكىل ظعنسان بعر يةرضة توص  هةقعقةتةن ص

ت يةتكىزمةآحع بولسا، ظذالر ساثا هةرضعزمذ زعيان ـ          قعلمعغان بعرةر نةرسة بعلةن ساثا زعيان ـ زةخمة          
ظةضةر صىتكىل ظعنسان بعر يةرضة توصلعنعص اهللا ساثا تةقدعر قعلمعغان بعرةر نةرسة          . زةخمةت يةتكىزةلمةيدذ 

ايدا ـ مةنصةظةت يةتكىزةلمةيدذ             ايدا مةنصةظةت يةتكىزمةآحع بولسا، ظذالر ساثا هةرضعزمذ ص . بعلةن ساثا ص
دعر يئزع  ةر قذر  تةق ان بةتل دع  . دععلغ ةر آأتىرىل ةنح    . قةلةمل ا ظعش عدعن اهللا تاظاالغ ش يىزعس ىآىر قعلع ش

ةل           ىن ظةم ع ظىح ث رازعلعق دا اهللا نع ان هال نـ قعلغ ادةت قعلغع عنكع ! ظعب ذنع بعلض ةن ،ش ةن س  هةقعقةت
ةن سةؤرحانلعق . ياقتذرمايدعغان نةرسعضة سةؤر قعلعش نذرغذن ياخشعلعقنع آةلتىرعدذ      تعن آئيعن هةقعقةت

  . » آئلعدذنذسرةت، جاصادعن آئيعن راهةت ـ صاراغةت ؤة تةسلعكتعن آئيعن ظاسانلعق
 ،يةنع هةممة (ل قعلسذن ىماثا اهللا آذصايعدذر، تةؤةآكىل قعلغذحعالر ظذنعثغا تةؤةآك«ظئيتقعنكع

دذ         »)ظعشنع اهللا غا تاصشذرسذن  ة مذنداق دةي ةقةت اهللا   :  اهللا تاظاال بذ هةقت ا    هأآىم ص غعال خاس، اهللا غ
  . ))1!تةؤةآكىل قعلدعم، تةؤةآكىل قعلغذحعالر اهللا غعال تةؤةآكىل قعلسذن

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع67سىرة يىسىف ) 1(
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بعز  : بذ هةقتة هذد ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمع ظارعسعدا مذنداق مذنازعرة بولذص ظأتكةن        
تذ دةيمعز  ز ساراث قعلعص قويذص ةزع ظعالهلعرعمع ةقةت سئنع ب ع مةن هةقعق«: هذد ظئيتتع» ص ةن اهللا ن ةت

ةن       ئرعك آةلتىرض ذص ش ع قوي علةرنعث اهللا ن ةن س ذثالرآع، م ذؤاه بول علةرمذ ض ةن، س ذؤاه قعلعم ض
اد  ذتلعرعثالردعن ظ ا س  -ا ب ةممعثالر ماث ةن، ه ةثالر   ذيع جذدام ةت بةرم ا مأهل ثالر، ماث ت قعلع . قةس

ةؤةآكىل قعلدعم،    شىبهعسعزآع، مئنعث صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر بولغان اهللا    غا مةن ت
دذر     وغرا يولدع ةن ت ارعم هةقعقةت ذر؛ صةرؤةردعض ذ مةخلذق يوقت ان بعرم ةنع (اهللا نعث باشقذرذشعدا بولمعغ ي

  . )1()ظادعل بولذص هئح آعشعضة قعلحة زذلذم قعلمايدذ
 ،ةؤمعم «ظئيتقعنكع العثالر بويعحة ظعشلةثالر ! ظع ق أز ه ذ   سعلةر ظ أز يول ةنع ظ حة ثالر بويع ي
اقعؤةتتعن ظاضاهالندذرذشتذر                . ظعشلةثالر العم . بذ ظايةت ظذالرغا بولغان تةهدعت ؤة يامان ظ أز ه ذ ظ مةنم

  .  يةنع ظأز خاهعشعم بويعحة ظعشلةيمةنبويعحة ظعشلةيمةن
 سعلةر ظذزذنغا قالماي خارلعغذحع ظازابنعث آعمضة آئلعدعغانلعقعنع، مةثضىلىك ظازابنعث آعمضة

ةنع شذ   »ع بعلعسعلةر حىشعدعغانلعقعن  اقعؤئتعنع ؤة   ي ةقةت     ظعشالرنعث ظ ازابنع ص  سعلةرضة آئلعدعغان ظ
علةر  دا بعلعس دذ    . يئقعن ازاب آئلع ذحع ظ ار قعلغ ادا خ ة دذني ذمكعن   . سعلةرض ذش م ا، قذتذل ة بولس ظاخعرةتت

  . ظازابقا دذحار بولعسعلةرظىزىلىص قالمايدعغان   داظعملعقبولمايدعغان
  ! آىندعكع شذ خارلعقتعن صاناه بةرضةياهللا بعزضة قعيامةت

 * * * * * * *  
 !$ ¯Ρ Î) $ uΖø9 u“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 Èd,ys ø9 $$Î/ ( Ç yϑ sù 2”y‰ tF÷δ $# Ïµ Å¡ø uΖÏ= sù (  tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ 

$ yγøŠn= tæ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& ΝÎκ ö n= tã @≅‹ Å2 uθÎ/ ∩⊆⊇∪ ª! $# ’ ¯ûuθtG tƒ }§àΡF{$# tÏm $yγ Ï? öθtΒ  ÉL©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγÏΒ$ sΨ tΒ ( 
à7 Å¡ôϑ ãŠsù  ÉL©9 $# 4 |Ó s% $ pκ ö n= tæ |N öθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ ö ãƒuρ #“ u ÷z W{$# #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡–Β 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

šχρã ©3x tG tƒ ∩⊆⊄∪  
ةن ناز  ةت شىبهعسعزآع، بعز ساثا آعتابنع ظعنسانالر ظىحىن هةق بعل عل قعلدذق، آعمكع هعداي

تاصعدعكةن، ظأزع ظىحىن هعدايةت تاصقان بولعدذ، آعمكع ظازعدعكةن، ظأزعنعث زعيعنع ظىحىن ظازغان بولعدذ، 
ظعنسانالر  .41)يةنع ظذالرنع ظعمانغا زورالشقا مذظةآكةل ظةمةسسةن (سةن ظذالرغا هامعي ظةمةسسةن 

عنع ظالعدذ، ظألمعضةنلةرنعث جانلعرعنع ظذخلعغان حاغلعرعدا ظألعدعغان حاغلعرعدا، اهللا ظذالرنعث جانلعر
نعث جانلعرعنع تذتذص قئلعص، قالغانالرنعث )يةنع ظةجعلع يةتكةنلةر(ظالعدذ، ظألىمضة هأآىم قعلعنغان 

قويذص بئرعدذ، بذنعثدا صعكعر يىرضىزعدعغان قةؤم ) يةنع ظةجعلع يةتكىحة(جانلعرعنع مذظةييةن ؤاقعتقعحة 
  .42نذرغذن ظاالمةتلةر بار)  نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغاناهللا(ظىحىن 

شىبهعسعزآع، بعز : رع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا خعتاب قعلعص مذنداق دةيدذ صةيغةمبعاهللا تاظاال
دذق  ل قعل ةن نازع ىن هةق بعل انالر ظىح ابنع ظعنس ارلعق  ساثا آعت ان ب دعن بولغ ةنع ظعنسان ؤة جعن  ي

  .  بعلةن ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن ظذنع نازعل قعلدذقمةخلذقالرنع قذرظان

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة56 ــــ 54سىرة هذد ) 1(
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 قان بولعد عآعمكع هعدايةت تاصعد ةقةت     ذكةن، ظأزع ظىحىن هعدايةت تاص ةنع ظذنعث صايدعسع ص  ي
دذ . ظأزع ظىحىن بولعدذ    ان بولع ةنع ظذنعث يامان   آعمكع ظازعدعكةن، ظأزعنعث زعيعنع ظىحىن ظازغ  ي

دذ   ة بولع ةقةت ظأزعض اقعؤعتع ص ةن س . ظ امعي ظةمةسس ذالرغا ه قا (ةن ظ ا زورالش ذالرنع ظعمانغ ةنع ظ ي
  .  يةنع ظذالرنعث هعدايةت تئصعشعغا مةسظذل ظةمةسسةن)مذظةآكةل ظةمةسسةن

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ةقةت : اهللا ب دعن(سةن ص ذالرنع اهللا نعث ظازابع ظاضاهالندذرغذحعسةن، اهللا ) ظ
دذر   ةررذص قعلغذحع عنع تةس ة نةرس تذر   )1( هةمم ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس ث . س بعزنع

  . ))2مةسظذلعيعتعمعز هئساب ظئلعشتذر
  اهللا نعث ظألتىرضىحع ؤة تعرعلدىرضىحع زات ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دذ             ا هةممعنع     : اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث زاتعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي ىتكىل آاظعناتت ظذ ص
ة  أزع خالعغعنعح دذرظ ةررذص قعلغذحع ةؤةتعص . تةس تعلةرنع ظ ذحع صةرعش انالرنع ظالغ ةردعن ج  ،تةنل

دذ  ذالرنع ظألتىرع ئلعص ظ انلعرعنع ظ انالرنعث ج دذر. ظعنس وث ظألىم ا ح ذ بولس ا، ذظ. ب كخالش بولس  آعحع
  . ظألىمدذر

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان : اهللا تاظ دىزدعكع قعلغ دذ، آىن ع ظذخلعتع علةرنع آعحعس  اهللا س
دىزدة سعلةرنع   دذ، ظاندعن بةلضعلةنضةن مذددةتكعحة ياشعشعثالر ظىحىن، آىن ظعشلعرعثالرنع بعلعص تذرع
ظويغعتعدذ، ظاندعن اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر، ظاندعن قعلغان ظةمةللعرعثالرنع اهللا سعلةرضة ظئيتعص                 

، ظذ سعلةرضة   )نع تعزضعنلةص تذرغذحعدذر يةنع اهللا بةندعلعرع(اهللا بةندعلعرعنعث ظىستعدة قاهعردذر   . بئرعدذ
تعلةرنع   اقلعغذحع صةرعش تعلةرنع     (س دعغان صةرعش ةص تذرع ةننع خاتعرعل ان ظةتك ةنع قعلغ دذ، ) ي  ظةؤةتع

دذ    ب ةبزع روه قعلع تعلعرعمعز ق ث صةرعش ذنع بعزنع ة، ظ ألىم آةلس ا ظ ذالر . عرعثالرغ ةمرعنع  (ظ ث ظ اهللا نع
ألىمنع           . )3(بعصةرؤالعق قعلمايدذ ) ظورذنالشتا ألىمنع ظاندعن حوث ظ ة ظالدع بعلةن آعحعك ظ  ،اهللا بذ ظايةتت
  . بايان قعلدع

ألىمنع          ة بولسا، ظالدع بعلةن حوث ظ ألىمنع   ، ظاندعن آع ظةمما تأؤةندعكع ظايةتت ) ظذخالشنع (حعك ظ
دع    داق دئ ص مذن ان قعلع دذ، : باي انلعرعنع ظالع ذالرنعث ج دا، اهللا ظ دعغان حاغلعرع انالر ظألع ظعنس

ان ظأل أآىم قعلعنغ ة ه دذ، ظألىمض دا ظالع ذخلعغان حاغلعرع انلعرعنع ظ ةنلةرنعث ج ةجعلع (معض ةنع ظ ي
ةن ؤاقعتقعحة )يةتكةنلةر ةجعلع (نعث جانلعرعنع تذتذص قئلعص، قالغانالرنعث جانلعرعنع مذظةيي ةنع ظ ي
  .  دةلعل باردذر بذ ظايةتتة روهالرنعث روهالر ظالعمعدة جةم بولعدعغانلعقعغاقويذص بئرعدذ) يةتكىحة

 ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث       ،بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم     
دذ    ان قعلع ةنلعكعنع باي داق دئض دعغان ظورن    «: مذن ذرذن ياتع تعن ب رعثالر ظذخالش علةرنعث بع ع  عس ن

ة ظىستعدة نئمة      حىنكع، ياتماقحع  . ؤةتسذن عرىصى ظعحع تةرعصع بعلةن س       )4(ظعشتعنعنعث  بولغان آعشع آأرص
صةرؤةردعضارعم سئنعث ظعسمعث بعلةن يئنعمنع قويدذم، سئنعث       : ظاندعن مذنداق دئسذن  . بارلعقعنع بعلمةيدذ 

ةن    دعن تذرعم ةن ظورنذم معث بعل اث  . ظعس ع ظالس ةر جئنعمن ن  ،ظةض ةت قعلغع ذنعثغا مةرهةم ذنع  .  ظ ةر ظ ظةض
ةث  ذرذص بةرس ة قايت دعلع تئنعمض ع بةن اث ، ياخش اقلعغان بولس داق س ذنداق  ،رعثنع قان ذ ش  ظذنعم

  . »!ساقلعغعن
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع12سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر61 ـــــ 60سىرة ظةنظام ) 3(
  . ظةينع ؤاقعتتعكع ظةرةبلةرنعث بئلنعث ظاستعنع يأضةش ظىحىن ظعشلةتكةن رةختلعرع آأرسعتعلعدذ) 4(
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ئلعصلع يةتكةنلةرنعث جانلعرعنع تذتذص قعظألىمضة هأآىم قعلعنغان يةنع ظةج  حوث ظألىم يةنع
ئلعص، آع      ذص ق انلعرعنع تذت قانالرنعث ج ةجعلع توش كة ظ ةن ظألىش ىحعلةرنعث   بعل ةن ظألض ألىم بعل ك ظ حع

ةن ؤاقعتقع جئ ع مذظةيي دذ نعن ذص بئرع ة قوي دذ   . ح داق دةي ذددع مذن ة س ذ هةقت اآع   : ب ةنلةر ت ذص بئرعلض قوي
  .  قويذص بئرعلعدذةظةجعلع توشقذح

ئلعص، تعرعكلةرنعث جانلعرعنع قويذص     : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    ظألىآلةرنعث جانلعرعنع ظ
عكعر يىر . بئرعدذ، اهللا هةرضعز خاتالعشعص قالمايدذ، دئدع        ةؤم ظىحىن بذنعثدا ص ىزعدعغان ق اهللا نعث (ض

  . ارنذرغذن ظاالمةتلةر ب) قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان
* * * * * * *  

 ÏΘ r& (#ρä‹ sƒ ªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# u!$ yè x ä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρr& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3Ï= ôϑ tƒ $Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ ≅ è% 

°! èπyè≈ x¤±9 $# $ YèŠÏΗ sd ( …ã& ©! à7 ù= ãΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ( ¢Ο èO Ïµø‹ s9 Î) šχθãè y_ö è? ∩⊆⊆∪ # sŒÎ) uρ u Ï.èŒ ª! $# çν y‰÷n uρ 

ôN ¨— r' yϑ ô© $# Ü>θè= è% tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïο u ½z Fψ $$Î/ ( #sŒÎ) uρ u Ï.èŒ zƒÏ% ©!$# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ # sŒÎ) öΝ èδ tβρã Å³ö;tG ó¡ o„ ∩⊆∈∪  
ظئيتقعنكع، . شاصاظةتحعلةرنع تذتتع) بذتالردعن(قويذص، بةلكع اهللا نع ) ظذالر صعكعر يىرضىزمعدع( 

ذالر « ذتالر(ظ اظةتحع قعلعنغان ب ةنع شاص دعغان ؤة ) ي ادعر بواللماي ة ق ) هئح نةرسعنع(هئح نةرسعض
صاظةتنعث هةممعسع اهللا نعث ظعلكعدعدذر شا .43)ظذالرنع شاصاظةتحع تذتامدذ؟(سةزمةيدعغان تذرسعمذ 

دذ هئح ظادةم اهللا نعث ظع ( اظةت قعاللماي ا )زنعسعز شاص ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غ
يالغذز اهللا تعلغا ظئلعنسا، ظاخعرةتكة . 44»ظاندعن سعلةر اهللا نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر. خاستذر

الر خذش بولذص اهللا دعن باشقا مةبذدالر تعلغا ظئلعنسا، ظذ. ظعشةنمةيدعغانالرنعث دعللعرع سعقعلعص آئتعدذ
  . 45آئتعدذ

شاصاظةت قعلعش هوقذقعنعث صةقةت اهللا غعال خاس ظعكةنلعكع ؤة يالغذز اهللا تعلغا ظئلعنسا 
  مذشرعكالرنعث دعللعرعنعث سعقعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

داق دةلعل   ذص هئحقان ع قوي ة مذشرعكالرنعث اهللا ن ذ ظايةتت اال ب أزلعرع  ـ    اهللا تاظ دا ظ  ظاساسسعز هال
دذ دذ  ظوي انلعقعنع ظةيعبلةي اظةتحع قعلعؤالغ ئرعكلةرنع شاص ذتالرنع ؤة ش ان ب ذتالر . رذص حعقارغ ذ ب ؤة ظ

ئرعكلةر  ة ش ة ظعض ئح نةرسعض ةس،ه ذلعقع،  ظةم دعغان ق ةقلع، ظاثلعياالي دعغان ظ ذالرنعث ظويلعياالي  ظ
  . ردذرآأرةلةيدعغان آأزع يوق بولذص، هةتتا ظذالرنعث هالع هايؤاندعن بةتتةر جانسعز جعسعمال

ع ةنع  ظئيتقعنك ةدي ع مذهةمم ة   ! ظ اهعدا بعزض ث دةرض علةر اهللا تاظاالنع ذ نةرس ذمانعحة ب أز ض ظ
اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا   : ؤالغان ظةنة شذ ظادةملةرضة ظئيتقعنكع ذشاصاظةت قعلعدذ، دةص شاصاظةتحعلةرنع تذت 

دعن باش   ةن ظادةم ع بةرض قا ظعزن اظةت قعلعش ان ؤة شاص ةظةت  اهللا رازع بولغ اظعتع مةنص ث شاص قا هئحكعمنع
دذ عدعندذر . قعلماي اال تةرعص اظةتنعث هةممعسع اهللا تاظ دا   . شاص ذ اهللا نعث ظالدع اهللا نعث رذخسعتعسعز آعمم

  . ))1شاصاظةت قعاللعسذن
 تذ ا خاس اهلعقع اهللا غ ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع أزع     رظاس عنع ظ ذنعث هةممعس ةنع اهللا ظ  ي

  .ص قعلغذحعدذرخالعغانحة تةسةررذ
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع255سذرة بةقةرة ) 1(
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 اهعغا قايتذرذلعسعلةر دعن سعلةر اهللا نعث دةرض اراثالردا  ظان اال ظ ةنع قعيامةت آىنع اهللا تاظ  ي
دذ  ات بئرع ا جازا ؤة مذآاص أز ظةمةلعضة قارعت ةن هأآىم قعلعص هةر بعر ظادةمضة ظ ةت بعل اال . ظادال اهللا تاظ

 يةنع يالغذز اهللا تاظاالدعن باشقا هئح      ظئلعنسايالغذز اهللا تعلغا: مذشرعكالرنع ظةيعبلةص مذنداق دةيدذ   
  . ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدعغانالرنعث دعللعرع سعقعلعص آئتعدذ ،بعر مةبذد بةرهةق يوقتذر دئيعلسة

بعر اهللا دعن   «: ظذالر هةقعقةتةن مذشذنداق ظعدعكع، ظذالرغا     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن         
اتتع) آةلعمة تةؤهعدتعن (دئيعلسة، ) ردةثال(» باشقا هئح ظعاله يوق   ))1تةآةببذرلذق قعلعص باش تارت

دذ        اش تارتع تعن ب عش ؤة بويسذنذش ة ظةضعش ة تةؤهعدآ ذالر آةلعم ةنع ظ علعقنع   . ي رع ياخش ذالرنعث دعللع ظ
  . قوبذل قعلمايدذ، آعم ياخشعلعقنع قوبذل قعلمعسا يامانلعقنع قوبذل قعلعدذ

 ذدالر تع قا مةب ن باش ا اهللا دع ا ظئلعنس دذ  لغ داق دةي د مذن ئرعك   :  مذجاهع ذتالر ؤة ش ةنع ب ي
ذص آئتع ،آةلتىرىلضةن نةرسعلةر تعلغا ظئلعنسا ذالر خذش بول ةنع بذنعثدعن ناهايعتع خذرسةن دذظ  ي

  .بولذص آئتعدذ
* * * * * * *  

 È≅ è% §Ν ßγ̄=9 $# u ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ zΝÏ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ |MΡ r& â/ ä3øt rB t ÷t/ x8ÏŠ$t6Ïã ’ Îû $ tΒ 

(#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχθà Ï= tG øƒ s† ∩⊆∉∪ öθs9 uρ ¨β r& šÏ% ©#Ï9 (#θßϑ n= sß $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd … ã&s# ÷W ÏΒ uρ … çµyè tΒ (# ÷ρ y‰tG øù]ω ÏµÎ/ 

ÏΒ Ï ûθß™ É>#x‹ yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 # y‰t/ uρ Μ çλm; š∅ ÏiΒ «! $# $tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ tβθç7Å¡ tFøt s† ∩⊆∠∪ # y‰t/ uρ öΝ çλm; 

ßN$t↔ Íh‹ y™ $tΒ (#θç7 |¡Ÿ2 s−% tnuρ Ν ÎγÎ/ $̈Β (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Í“ ÷κ yJó¡o„ ∩⊆∇∪  
! ظع ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحع، يوشذرذننع ؤة ظاشكارعنع بعلضىحع اهللا «ظئيتقعنكع،  

. 46 »سةن بةندعلعرعثنعث ظارعسعدا ظذالر ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلةر ظىستعدة هأآىم حعقعرعسةن 
دعكع نةرسعلةرنعث ) ظأزلعرعضة(ظةضةر  ةر يىزع ذم قعلغانالرنعث ظعضعدارحعلعقعدا ي ة زذل هةممعسع يةن

شذنعثدةك بعر هةسسة آأص نةرسة بولعدعغان بولسا، قعيامةت آىنعدعكع قاتتعق ظازاب ظىحىن ظذنع فعدعية 
عدعن  ذالرغا اهللا تةرعص دا (بةرضةن بوالتتع، ظ ادعكع حاغلعرع ذ دذني ازابالر ظاشكارا ) ب ويالص باقمعغان ظ ظ

دذنيادعكع (ظعشعلعرع ظاشكارا بولعدذ، ظذالرنعث قعلغان يامان ) دذنيادا(ظذالرغا ظذالرنعث . 47بولعدذ
ذالرنع ) حاغدا صةيغةمبةرنعث دةؤعتعنع  اتتعق (مةسخعرة قعلغانلعقلعرعنعث جازاسع ظىحىن ظ ازاب ) ق ظ

  .48ظورعؤالعدذ
  دذظا قعلعش ظذسذلع توغرعسعدا 

اال ئرعكاهللا تاظ ذالرنعث ش رعكالرنع، ظ دتعن نةصرة مذش ذتقانلعقع ؤة تةؤهع ت ت ةنلعكع نع دوس تلةنض
 يةنع ظع ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحع« ظئيتقعنكع،: ظىحىن ظةيعبلعضةندعن آئيعن مذنداق دةيدذ

ان      عز ياراتق ع ظأرنةآس مانالرنع ؤة زئمعنن ان، ظاس ئرعكع بولمعغ ئح ش ةن ه كارعنع س ذرذننع ؤة ظاش يوش
ذالر ظع . دذرسةن بعلضىحع اهللا  دعلعرعثنعث ظارعسعدا ظ ختعالص قعلعشقان نةرسعلةر ظىستعدة سةن بةن

غان  يةنع ظذالرنعث دذنيادا ظعختعالص قعلعشقان نةرسعلعرع ظىستعدة صات يئقعندا آئلعدع         هأآىم حعقعرعسةن 

                                                 
 .  ــ ظايةت35سىرة ساففات ) 1(
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  ظذالر ظوتتذرعسعدا ظادعل هأآىم حعقعرعسةن       ،ص قةبرعلةردعن تذرغذزغاندا  قعيامةت آىنع ظذالرنع تعرعلدىرى   
  . دةص دذظا قعلغعن

لع ام مذس دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذراهماننعث مذن ع ظاب ةلةمة ظعبن ةن : م، ظةبذس م
ةنهادعن  ذ ظ ة رةزعيةلاله دا   :ظاظعش از ظوقذغان ع نام االم آئحعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق  ، ص امعزعنع قان  ن

ورعدعم  اليتتع؟ دةص س ذ. باش امعزعنع   : ظ ا ن ا تذرس ع نامازغ االم آئحعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع «: ص ظ
ارع  جع رافعلنعث صةرؤةردعض ل ؤة ظعس ل، معكاظع ذرذن ؤة   ،برعظع ذحع، يوش ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن  ظاس

ىحع اهللا كارعنع بعلض تعدة   !ظاش علةر ظىس قان نةرس تعالص قعلعش ذالر ظعخ عدا ظ دعلعرعثنعث ظارعس ةن بةن  س
ةن هةقعقةتةن خالعغان   ظعزنعث بعلةن ظعختعالصتعن هةقعقةتكة مئنع هعدايةت قعلغعن، س       . هأآىم حعقعرعسةن 

  .  دةص باشاليتتع، دئدع»نع توغرا يولغا هعدايةت قعلعسةنعآعش
  قعيامةت آىنع فعدعيةنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا

 زذلذم قعلغانالرنعث ظعضعدارحعلعقعدا ) ظأزلعرعضة(ظةضةر      يةنع مذشرعكالرنعث ظعضعدارحعلعقعدا 
علةرنعث هةممع دعكع نةرس ةر يىزع ا، ي دعغان بولس أص نةرسة بولع ر هةسسة آ ة شذنعثدةك بع سع يةن

 يةنع قعيامةت آىنع اهللا تةرعصعدعن قعيامةت آىنعدعكع قاتتعق ظازاب ظىحىن ظذنع فعدعية بةرضةن بوالتتع
بعراق ظذ آىندة زئمعن توشقذحعلعك      . ظذالرغا بةرضةن ظازابتعن قذتذلذش ظىحىن ظذنع فعدعية بةرضةن بوالتتع     

  .  ظذالرنعث بذ فعدعيةسع قوبذل قعلعنمايدذ،فعدعية قعلعنسعمذظالتذن 
 ظويالص باقمعغان ظازابالر ظاشكارا بولعدذ) بذ دذنيادعكع حاغلعرعدا(ظذالرغا اهللا تةرعصعدعن يةنع 

ةر               ازاب ـ ظوقذبةتل ان ظ مذ باقمعغ ان ؤة ظويالص ص باقمعغ دعن آعحع ذالرنعث خعيالع عدعن ظ ذالرغا اهللا تةرعص ظ
  . ا بولعدذظاشكار
لعرع ظاشكارا بولعدذقعلغان يامان ظعش) دذنيادا(رنعث ظذالرغا ظذال يةنع ظذالرغا ظذالرنعث دذنيادا 

دذ  كارا بولع ع ظاش ذناهلعرعنعث جازاس لعرع ؤة ض ارام ظعش ان ه ذالرنعث . قعلغ دا (ظ ادعكع حاغ دذني
ع  ةيغةمبةرنعث دةؤعتعن ذ ) ص ىن ظ ع ظىح ث جازاس خعرة قعلغانلعقلعرعنع اتتعق(الرنع مةس ازاب ) ق ظ

  .ظورعؤالعدذ
* * * * * * *  

 # sŒÎ* sù ¡§tΒ z≈ |¡Σ M} $# @ àÑ $tΡ% tæyŠ §ΝèO # sŒÎ) çµ≈ uΖ ø9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ $ ¨Ψ ÏiΒ tΑ$s% !$ yϑ ¯ΡÎ) …çµ çF Ï?ρé& 4’ n? tã ¤Ο ù= Ïæ 4 ö≅ t/ }‘ Ïδ 

×π uΖ÷G Ïù £Å3≈ s9 uρ ÷Λ èε u nYø. r& Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊆∪ ô‰s% $ oλm;$s% tÏ% ©!$#  ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö7 s% !$ yϑ sù 4 o_ øî r& Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ 

∩∈⊃∪ öΝåκ u5$|¹ r' sù ßN$t↔ Íh‹ y™ $tΒ (#θç7 |¡x. 4 tÏ%©! $#uρ (#θßϑ n= sß ô ÏΒ Ï Iω àσ̄≈ yδ öΝåκ â:ŠÅÁã‹ y™ ßN$ t↔ Íh‹y™ $tΒ (#θç7 |¡x. $tΒ uρ Νèδ 

tÍ“ Åf÷è ßϑÎ/ ∩∈⊇∪ öΝ s9 uρr& (#ûθ ßϑ n= ÷ètƒ ¨βr& ©! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø— Íh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪  
، ظاندعن ظذنعثغا مةرهةمةت )ظعلتعجا قعلعدذ(ظعنسانغا بعرةر مذسعبةت يةتسة، بعزضة دذظا قعلعص  

ذ  اق، ظ ا قعلس ع ظات رةر نئمعتعمعزن ص بع دعن «: قعلع أز ظعلمعم ا ظ ةت ماث ذ نئم ةزلعمدعن، (ب ةنع ص ي
ظعش . (ةيدذد» آةلدع) ظةمضعكعمدعن، تعرعشحانلعقعمدعن، رعزعق تئصعشنعث يوللعرعنع بعلضةنلعكعمدعن
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يةنع نئمةت ظاتا قعلعش بعلةن، ظذنع ظعتاظةت قعالمدذ؟ (بةلكع ظذ سعناقتذر ) ظذ ظويلعغاندةك ظةمةس 
ذالرنعث تولعسع ). ظاسعيلعق قعالمدذ؟ دةص سعنايمعز  ئكعن ظ ذنع (ل دذ ) ب داق سأزنع . 49بعلمةي مذن

ظذالر . 50ع ظذالرغا ظةسقاتمعدع مىلىآلعر-ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرمذ قعلغان، ظذالرنعث ظئرعشكةن مال 
ارتتع ) دذنيادا( ذم قعلغانالرمذ قعلغان . قعلغان يامانلعقلعرعنعث جازاسعنع ت دعكع زذل ذالرنعث ظعحع ب

سعناش (بعلمةمدذآع، اهللا  ظذالر. 51يامانلعقلعرعنعث جازاسعنع تارتعدذ، ظذالر ظازابعمعزدعن قذتذاللمايدذ
 -تار قعلعدذ، شةك ) خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع(زقعنع آةث قعلعدذ، خالعغان ظادةمنعث رع) يىزعسعدعن

  .52شىبهعسعزآع، بذنعثدا ظعمان ظئيتقان قةؤم ظىحىن نذرغذن ظاالمةتلةر بار
  ظعنسانغا مذسعبةتتعن آئيعن نئمةت ظاتا قعلعنسا ظذنعث ظأزضعرعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

دعنعث قعيعن  ة بةن ذ ظايةتت اال ب ا   اهللا تاظ نعص ظعلتعج ا زارلع دة اهللا تاظاالغ ق هالعتع حعلع
ا     ا قعلس ةت ظات ذنعثغا اهللا نئم دعغانلعقعنع، ظ ا قعلع دعغانلعقعنع ؤة دذظ ة قعلع دعغانلعقعنع، تةؤب قعلع

دعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ        ا : ظاسعيلعق قعلعدعغانلعقعنع ؤة هةددعدعن ظئشعص مذنداق دةي ذ نئمةت ماث ب
دعن  أز ظعلمعم ة(ظ ةنع ص ع ي نعث يوللعرعن ق تئصعش حانلعقعمدعن، رعزع عكعمدعن، تعرعش زلعمدعن، ظةمض
يةنع اهللا مئنعث بذ نئمةتكة هةقلعق ظعكةنلعكعمنع بعلضةنلعكع ظىحىن ظذنع         »آةلدع) بعلضةنلعكعمدعن
ئقعن آعشعلةردعن بولمعغان بولسام            . ماثا ظاتا قعلدع   ، ظذ  ظةضةر مةن اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا اهللا تاظاالغا ي

معم بولغانلعقع ظىحىن بذ  مئنعث ظعل: ةنعسع هةققعدة قةتادة بذ ظايةتنعث م  . بذ نئمةتنع ماثا ظاتا قعلمايتتع    
  . نئمةتكة ظئرعشتعم دئضةنلعكتذر، دةيدذ

 بةلكع ظذ سعناقتذر            ةلكع بعز بذ نئمةتنع ظذنعث ظعتاظةت ةنع ظعش ظذ ظويلعغاندةك ظةمةس، ب  ي
اآع ظاسعيلعق قعل   ةردذق، بعز بذنع بذرذنال بعلةتتذق، ظذ بعر       قعلعدعغان ي عدعغانلعقعنع سعناش ظىحىن ب

نع ن شذنعث ظىحىن ظذالر خالعغعنعنع دةيدذ، خالعغعذبعلمةيد) بذنع(لئكعن ظذالرنعث تولعسع . سعناقتذر
  . دةؤا قعلعدذ
مذنداق سأزنع ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرمذ قعلغان،مذنداق  يةنع مذنداق سأزنع، مذنداق دةؤانع 

ان    ذنلعرع قعلغ عرعكعلةردعن نذرغ ذماننع ظعلض ال . ض كةن م ذالرنعث ظئرعش ذالرغا -ظ رع ظ  مىلىآلع
لعغان مال     .  يةنع ظذالرنعث دةؤا قعلغان سأزلعرع توغرا حعقمعدع     ظةسقاتمعدع مىلىآلعرع  ـ ظذالرنعث توص

  .ظذالرنع قوغداص قااللمعدع
 ذالر ادا(ظ ث ج) دذني ان يامانلعقلعرعنع ارتتعقعلغ عنع ت ذم . ازاس دعكع زذل ذالرنعث ظعحع ب

ذ ذ    قعلغانالرم ذم قعلغانالرم دعكع زذل ذحعالرنعث ظعحع اب قعلعنغ ةنع خعت ث ي ان يامانلعقلعرعنع قعلغ
دذ  عنع تارتع دذ      جازاس ذ تارتع دةك بذالرم عنع تارتقان لعرعنعث جازاس ذالر قعلمعش ذددع ظ ةنع خ ذالر . ي ظ

  . ظازابعمعزدعن قذتذاللمايدذ
ذ  دذ      ب داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ أزلعرعدعن خ ةن س ةؤمعنعث دئض ا ق اال قارذنغ ة اهللا تاظ ةينع : هةقت ظ

ع     ةؤمع ظئيتت ا ق ا قارذنغ ت      «: ؤاقعتت ةرنع دوس ةص آةتكىحعل ةن آأرةثل ة، اهللا هةقعقةت ةص آةتم آأرةثل
نعمذ ظذنتذمعغعن،   اهللا ساثا بةرضةن بايلعق بعلةن ظاخعرةت يذرتعنع تعلعضعن، دذنيادعكع نئسعؤةث         .تذتمايدذ

ةن    دةك، س علعق قعلغان اثا ياخش عمذ (اهللا س ث بةندعلعرعض دة    ) اهللا نع ةر يىزع ن، ي علعق قعلغع ياخش
ارذن . »بذزغذنحعلعقنع تعلعمعضعن، اهللا هةقعقةتةن بذزغذنحعلعق قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ      مئنعث  «: ق

ا ظئرعشتعم   ةردعن  .دئدع» ظاالهعدة بعلعمعم بولغانلعقتعن بذ بايلعقق  قارذندعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتل
لعغان    ىك، توص ذ آىحل دا تئخعم ذنعثغا قارعغان ع(ظ االك    ) مئل ث ه علةرنع اهللا نع ان آعش أص بولغ ذ آ تئخعم
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ذناهلعرعنعث سورعلعشع   ذناهكارالرنعث ض ذ؟ ض ذ بعلمعدعم انلعقعنع ظ ىن (قعلغ ةنلعكع ظىح ذنع بعلض ) اهللا ب
عزدذر  ة )1( هاجةتس ذالر يةن ايمعز    بعز«: ظ ز ظازابالنم أص، بع ةث آ العلعرعمعز ظ اللعرعمعز ؤة ب ث م » نع

  .))2دئدع
خالعغان (خالعغان ظادةمنعث رعزقعنع آةث قعلعدذ، ) سعناش يىزعسعدعن(بعلمةمدذآع، اهللا  ظذالر

ة ص   يةنع اهللا بعر قةؤمنعث رعزقعنع آةث قعلسا       تار قعلعدذ ) ظادةمنعث رعزقعنع  ةؤمنعث رعزقعنع   ، يةن عر ق
ار   شىبهعسعزآع، بذنعثدا-شةك  . قعلعدذ تار ةر ب ةؤم ظىحىن نذرغذن ظاالمةتل ان ق ةنع  ظعمان ظئيتق  ي

  .صاآعتالر بارـ ظعبرةتلةر ؤة دةلعل 
 * * * * * * *  

 * ö≅ è% y“ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu ó r& #’ n? tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θäÜ uΖ ø) s?  ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ã Ïøó tƒ z>θçΡ —%! $# 

$·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ â‘θà tóø9 $# ãΛÏm §9 $# ∩∈⊂∪ (# ûθç7 ÏΡ r&uρ 4’ n< Î) öΝä3În/ u‘ (#θßϑ Ï= ó™ r&uρ … çµs9 ÏΒ È≅ö6 s% βr& ãΝ ä3u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# §Ν èO 

Ÿω šχρã |ÇΖè? ∩∈⊆∪ (# ûθãè Î7̈? $# uρ z|¡ôm r& !$ tΒ tΑ Í“Ρé& Νä3ø‹ s9 Î) ÏiΒ Νà6În/ §‘ ÏiΒ È≅ ö6s% β r& ãΝà6 u‹Ï? ù' tƒ Ü># x‹yè ø9$# ZπtG øó t/ 

óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχρã ãè ô±n@ ∩∈∈∪ βr& tΑθà) s? Ó§ø tΡ 4’ sAu ô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ àMÛ§ sù ’ Îû É= /Ζ y_ «! $# βÎ) uρ àMΖ ä. zÏϑ s9 

tÍÏ‚≈ ¡¡9 $# ∩∈∉∪ ÷ρr& tΑθà) s? öθ s9 χ r& ©! $#  É_1y‰yδ àMΨ à6s9 zÏΒ šÉ)−F ßϑ ø9$# ∩∈∠∪ ÷ρr& tΑθà)s? tÏm “ u s? 

z># x‹yè ø9$# öθ s9 χ r& ’Í< Zο § Ÿ2 šχθä. r'sù zÏΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∈∇∪ 4’ n?t/ ô‰ s% y7 ø? u !% y`  ÉL≈ tƒ# u |M ö/¤‹ s3sù $ pκÍ5 

|N ö y9 õ3tG ó™$# uρ |MΨ ä. uρ š∅ÏΒ zƒÍ Ï≈ s3ø9$# ∩∈∪  
ةت ظأزلعرعضة جعنا ) ضذناهالرنع قعلعؤئرعص («ظئيتقعنكع، ) مئنعث تعلعمدعن ! ظع مذهةممةد (  ي

جعمع ) خالعغان ظادةمنعث(اهللا هةقعقةتةن . اهللا نعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلةنمةثالر! قعلغان بةندعلعرعم
ايعتع  دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص عزآع، اهللا ناه دذ، شىبهعس عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ض

رذن صةرؤةردعضارعثالر تةرةصكة سعلةرضة ظازاب آئلعص، ياردةمضة ظئرعشةلمعضعنعثالردعن بذ. 53مئهرعباندذر
ثالر  ةت قعلع ذنعثغا ظعتاظ ايتعثالر ؤة ظ ة ظازابنعث ظذشتذمتذت . 54ق ة سعلةرض ذيمعغان هالةتت سعلةر ت

: هةر قانداق ظادةم. 55»آئلعشعدعن ظعلضعرع سعلةرضة نازعل قعلعنغان ظةث ضىزةل قذرظانغا ظةضعشعثالر
مةسخعرة ) اهللا نعث شةرعظعتعنع ؤة دعنعنع(مةن ! غا هةسرةتاهللا نعث تاظعتعدة آةتكىزىص قويغانلعرعم«

هعدايةت (اهللا مئنع هعدايةت قعلغان بولسا «ياآع  .56 حىندةص قالماسلعق ظى» قعلغذحعالردعن ظعدعم
والتتعم ) تئصعص ةقؤادارالردعن ب دا . 57دةص قالماسلعق ظىحىن » ظةلؤةتتة ت ازابنع آأرضةن حاغ اآع ظ : ي

 »ياخشعالردعن بوالر ظعدعم) ظذ حاغدا اهللا غا ظعتاظةت قعلعص(قايتعشعمغا بولسا ظعدع، آاشكع دذنياغا «
ىن  لعق ظىح ذن (دةص قالماس ارعغا بويسذنس ذن . 58)صةرؤةردعض ث نذرغ اثا مئنع ةن س دذرذس، هةقعقةت

ذنتاؤلعق سةن ظذالرنع ظعنكار قعلدعث، بوي. آةلدع) يةنع هعدايةتكة سةؤةب بولعدعغان قذرظان(ظايةتلعرعم 
  .59قعلدعث، سةن آاصعرالدعن بولدذث

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة78 ـــــ 76سذرة قةسةس ) 1(
   ـ ظايةت35سىرة سةبةظ ) 2(
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   توغرعسعداعشظازاب آئلعشتعن بذرذن تةؤبة قعلعشقا حاقعر
ا قايتعشقا                 ة قعلعص، اهللا غ ارلعق ظاسعيالرنع تةؤب بذ ظايةت آةرعم آاصعرالر ؤة باشقعالردعن بولغان ب

عدعن قةتظع    ك بولذش ذناهلعرعنعث قانحعلع دذ ؤة ض ذ   يحاقعرع ةر ظ ةزةر ظةض ث آأص ن أص  ىآعدةدئثعزنع ك آ
ارلعق ضذناهلعرعنع اهللا تاظاالنعث          ،بولسعمذ  ان ظادةمنعث ب ة قعلغان ؤة ظذنعثدعن قايتق  ضذناهلعرعدعن تةؤب

دذ   ةؤةر بئرع دعن خ عرةت قعلعدعغانلعقع ة قع . مةغص ةت تةؤب ذ ظاي دذ  ب ة ظالع أز ظعحعض ذ ظ يعش لمعغانالرنعم  دئ
  . غان ظادةمضة مةغصعرةت قعلعنمايدذتوغرا ظةمةس، حىنكع، شئرعكتعن تةؤبة قعلمع

دذ          ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع، ظعبن ام ب : ظعم
مذشرعكالردعن آأص ظادةم ظألتىرضةن، آأص زعنا قعلغان ظعنسانالر بار ظعدع، ظعسالم آةلضةندعن آئيعن ظذالر               

ئلعص ا آ ةد ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ ة ياخشع  :مذهةمم ن ظةلؤةتت ان دع ان ؤة حاقعرغ ةن سةن ظئيتق  هةقعقةت
شذنعث بعلةن   . ففارعتعدعن بعزضة خةؤةر بةرسةث، دئدع        قعلغان يامان ظةمةللعرعمعزنعث آة      ظعكةن، بعزنعث 

اال ادةم         : اهللا تاظ ةق ظ ان ناه ارام قعلغ دذ، اهللا ه ئرعك قعلماي ذدنع ش ر مةب ع بع ا ظعككعنح ذالر اهللا غ ظ
ألتىرىش ظعش  دذظ ا قعلماي دذ، زعن دذ... عنع قعلماي دا قالماي ذ هال ةرنع قعلغانالر ب  دئضةن ))1ياخشع ظةمةلل

ةتنع ةد ( ؤة ظاي ع مذهةمم دعن ! ظ ث تعلعم ع، ) مئنع ؤئرعص («ظئيتقعنك ذناهالرنع قعلع ة ) ض ظأزلعرعض
بذ . عل قعلدع دئضةن ظايةتنع نازاهللا نعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلةنمةثالر! جعنايةت قعلغان بةندعلعرعم 

  .هةدعسنع ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                ،ظعمام ظةهمةد  مةن  :  ظةسما بنتع يةزعد رةزعيةلالهذ ظ

ة ظذنعث       دئضةن ظايةتنع ظوقذؤاتقانلع   ))2ظذنعث ظةمةلع ياماندذر  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    قعنع ؤة يةن
 ،اهللا نعث رةهمعتعدعن ! ظأزلعرعضة جعنايةت قعلغان بةندعلعرعم) ضذناهالرنع قعلعؤئرعص(«ظئيتقعنكع

عزلةنمةثالر ةن . ظىمعدس ث (اهللا هةقعقةت ان ظادةمنع دذ، ) خالعغ عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ع ض جعم
ايعتع م  دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص عزآع، اهللا ناه دذرشىبهعس ةتنع  ئهرعبان ةن ظاي  دئض

دعم ذؤاتقانلعقعنع ظاثلع ةت قعلدع . ظوق ذ رعؤاي ذداؤذد ؤة تعرمعزعم ام ظةب ذ هةدعسنع ظعم ذ هةدعسلةرنعث . ب ب
اآعتتذر     دعغانلعقعغا ص عرةت قعلعن ةن مةغص ة بعل ذناهالرنعث تةؤب ع ض ع جعم د . هةممعس رةر بةن عنعث بع

وثعيعص ؤة   ك ح ذناهلعرع قانحعلع عمذ ض عيعص آةتس عز     آأص دعن هةرض ث رةهمعتع ذ اهللا تاظاالنع  ظ
  . حىنكع، رةهمةت ؤة تةؤبعنعث ظعشعكع آةثرعدذر. ظىمعدسعزلةنمعسذن

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ذحعالر  (ظ ة قعلغ ةنع تةؤب دعلعرعنعث   ) ي أز بةن ث ظ اهللا نع
ذم قعلعص       آعمكع بعرةر يامانل    )3( تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدعغانلعقعنع بعلمةمدذ؟    عق ؤة ظأزعضة بعرةر زذل

ان             ايعتع مئهرعب ذحع، ناه عرةت قعلغ ث مةغص ذ اهللا نع ا، ظ ةص قعلس عرةت تةل ن مةغص دعن اهللا دع ذص، ظان قوي
  . ))4ظعكةنلعكعنع آأرعدذ

دذ       عقالر حوقذم دوزاخنعث ظةث ظاستعنقع قةؤعتعضة       : اهللا تاظاال مذناصعقالر هةققعدة مذنداق دةي مذناص
ة ( ةنع قةظرعض عزمذ   ) ي ذالرغا هةرض لعنعدذ، ظ دعغان (تاش ازابتعن قذتقذزع ةن ) ظ ةدةتكار تاصالمايس ةقةت .م  ص
ا حعث يئصعشقان، دعننع اهللا        )نعث آعتابع (تىزةتكةن، اهللا   ) ظةمةللعرعنع(تةؤبة قعلغان،   ) مذناصعقلعقتعن( غ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة70 ــــ 68سىرة فذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة هذد ) 2(
  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع104سىرة تةؤبة ) 3(
  ـ ظايةت110سىرة نعسا )  4(
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آعشعلةر بذنعثدعن   ) نيةنع قعلغان ظةمةلعدعن صةقةت اهللا نعث رازعلعقعنع آأزلعضة     (ظىحىن خالعس قعلغان    
  . ))1مذستةسنا
      دع عر بول عز آاص ىحعلةر شةآس دذر، دئض ث بعرع ىح ظعالهنع اله     . اهللا ظ ئح ظع قا ه تعن باش ر ظعاله بع
ذر انالر        . يوقت عر بولغ دعكع آاص ذالرنعث ظعحع ا، ظ أزلعرعدعن قايتمعس ان س ذالر ظئيتعؤاتق ةر ظ ا ؤة (ظةض دذني

ا قالعدذ     ) ظاخعرةتتة اتتعق ظازابق ة قعلمامدذ؟ اهللا دعن مةغصعرةت تةلةص قعلمامدذ؟ اهللا               ظذال . ق ا تةؤب ر اهللا غ
ةر ؤة مأمعن    2( (ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر     ) تةؤبة قعلغذحعالرغا ( مأمعن ظ

  . ))3ظايالالرغا زعيانكةشلعك قعلغاندعن آئيعن آذفرعدعن قايتمعغانالر
رساقلعققا قاراثالر، ظذالر اهللا نعث دوستلعرعنع    و سئخعيلعق ؤة آةث ق    بذ: هةسةنبةسرع مذنداق دةيدذ  

ة نذرغذن    . ؤاتعدذ علئكعن، اهللا بولسا ظذالرنع تةؤبة قعلعشقا ؤة مةغصعرةت تعلةشكة حاقعر      . ظألتىردع بذ هةقت
  . ظايةتلةر بار

ذخارع  ام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال ،مذسلعمؤة ظعم ذدعن ص داق  ظةبذسةظعد رةزعيةلالهذ ظةنه منعث مذن
دذ  ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي ادةم  «: دئض ر ظ راظعل    99بع ص ظعس ايمان قعلع دعن صذش ألتىردع، ظان ادةمنع ظ  ظ

دعن  دلعرعنعث بعرع ةؤالدعنعث ظابع ول بارمذ؟ دةص سورعدع: ظ ذ. تةؤبعضة ي دع: ظ اق دئ ذ . ي ةن ظ شذنعث بعل
تةؤبعضة يول   : ث ظألعمالعرعنعث بعرعدعن  ظاندعن آئيعن ظذ ظذالرنع      . ظذنع ظألتىرىص تولذق يىز ظادةم قعلدع      

العم. بارمذ؟ دةص سورعدع ذ ظ ة قعلعشعثغا توسقذنلذق قعلع: ظ دعصالآعم سئنعث تةؤب ذ . ؟ دئ ذ ظ ظاندعن ظ
ذيرذد   قا ب ا بئرعش ر جايغ ادةمنع بع ع  . عظ ادةت قعالتت ا ظعب ادةملعرع اهللا تاظاالغ ذ جاينعث ظ ا  . ب ذ جايغ ذ ب ظ

ظذنعث جئنعنع ظئلعش هةققعدة رةهمةت صةرعشتعلعرع       . عث ظةجعلع توشتع  يول ظىستعدة ظذن     . قاراص ماثدع  
ةرنعث ظارعسعنع ظألحةشكة، ظذ             . بعلةن ظازاب صةرعشتعلعرع تالعشعص قالدع        اهللا صةرعشتعلةرنع بذ ظعككع ي

ا  ئقعن بولس كة ي ادةم قايسع تةرةص ذير  ،ظ قا ب ةؤة قعلعش ةرنعث ظادةملعرعضة ت ذ ظادةمنعث  . دعذ شذ ي ذالر ب ظ
ع    هعج عص حعقت ةنلعكعنع تئص ئقعن ظعك رعح ي ر غئ ة بع ان يئرعض ذنعث  . رةت قعلعص آئتعؤاتق ةن ظ ذنعث بعل ش

أز              ،ظئيتعلعشحة. »جئنعنع رةهمةت صةرعشتعلعرع ظالدع    دا آأآسع بعلةن سىرىلىص ظ ادةم ظألىش ظالدع  ظذ ظ
ةن   قان ظعك دعن يعراقالش قا    . يئرع ذرتقا يئقعنلعشعش ع ي ادةمنع ياخش ذ ظ اال ظ ذرتتعن  ،اهللا تاظ ان ي  يام

  .مانا بذ، شذ هةدعسنعث قعسقعحة مةزمذنعدذر. يعراقلعشعشقا بذيرذدع
ث         ذمادعن اهللا تاظاالنع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن ةد (: ظ ع مذهةمم ! ظ

اهللا ! ظأزلعرعضة جعنايةت قعلغان بةندعلعرعم) ضذناهالرنع قعلعؤئرعص(«ظئيتقعنكع، ) مئنعث تعلعمدعن
جعمع ضذناهلعرعنع مةغصعرةت ) خالعغان ظادةمنعث(اهللا هةقعقةتةن . نعث رةهمعتعدعن ظىمعدسعزلةنمةثالر

دذ  ايعتع مئهرعبان دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص عزآع، اهللا ناه دذ، شىبهعس ايعتع  رقعلع ةن ظ  دئض
 ظعسا اهللا نعث ظوغلعدذر، ظذزةير     هةقعقةتةن ظعسا اهللا دذر،  : هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      

ذر   ع باغالغلعقت ث قول ئقعردذر، اهللا نع دذر، اهللا ص ث ظوغلع دذر(اهللا نع ةنع اهللا بئخعل ث ،)ي ىح ظعالهنع  اهللا ظ
عنع   ةنلةرنعث هةممعس دذر، دةص جأيلعض اقعردع اهللا بعرع ة ح أز مةغصعرعتعض داق  . ظ ذالرغا مذن ة ش اهللا ظةن

دذ ة قع: دةي ا تةؤب ذالر اهللا غ دذ؟ اهللا ظ ةص قعلمام عرةت تةل ن مةغص دذ؟ اهللا دع ذحعالرغا(لمام ة قعلغ ) تةؤب
  . ))4ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

                                                 
 ـ ظايةتلةر146ـ 145سىرة نعسا ) 1(
   ـ ظايةتلةر74ـ 73سىرة ماظعدة ) 2(
   ـ ظايةت10سذرة بذرذج ) 3(
 ـ ظايةت74سىرة ماظعدة ) 4(
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اقعردع         قا ح ة قعلعش عرظةؤننع تةؤب ادةم ص ان ظ أزنع قعلغ دعغان س ذناه بولع وث ض ذ ح . اهللا ظذالردعنم
دع    ةن ظع داق دئض عرظةؤن مذن علةرنعث بى : ص ةن س ةن  م ارعثالر بولعم ىك صةرؤةردعض ة ))1ي ذ يةن ةن :  ظ م

ارلعقعنع بعلمةيمةن      ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق      .  دئدع ))2ظأزةمدعن باشقا بعر ظعالهنعث ب
ة قعلعشتعن ظىمعدسعزلةندذرسة         : دئدع  ظذ اهللا  ،مذشذنداق صاآعتتعن آئيعن اهللا نعث بةندعلعرعنع آعم تةؤب

ا   ث آعت دذ  تعنبتاظاالنع ان بولع ا     .  تانغ عص قعلمعس عنع نئس ة قعلعش ذنعث تةؤب ئكعن، اهللا ظ ة  ،ل دة تةؤب  بةن
دذ ادعر بواللماي قا ق ةآظ. قعلعش ع ش ذتةير ظعبن ةرانع، ش ام تةب داقعم ظذدنعث مذن ع مةس  لدعن ظعبن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي د : دئض ث آعتابع ةت  اهللا نع ىك ظاي ةث بىي ال     عكع ظ ئح ظع قا ه ن باش ر اهللا دع ه بع
ذر ة ت،يوقت دذر ع اهللا هةمعش ص تذرغذحع دارة قعلع ةممعنع ظع ذر، ه ةن ))3رعكت ذر دئض دعكع . ظايةتت قذرظان

ظادعل بولذشقا،   ) آعشعلةر ظارعسعدا  (اهللا هةقعقةتةن  : ياخشعلعق ؤة يامانلعقنع ظةث جةم قعلغان ظايةت            
ة( ةقرعباالرغا سعلة -ياخشعلعق قعلعشقا، خعش ) جعمع خةلقق دذ رةهعم - ظ دئضةن ) )4قعلعشقا بذيرذي

  . ظايةتتذر
ةردعكع      ىرة زذم ةت س دعغان ظاي ع بئرع ش يول ةث حعقع دعكع ظ ةد (: قذرظان ع مذهةمم ث ! ظ مئنع

ؤئرعص («ظئيتقعنكع، ) تعلعمدعن ذناهالرنع قعلع دعلعرعم ) ض ةت قعلغان بةن اهللا نعث ! ظأزلعرعضة جعناي
عزلةنمةثالر دعن ظىمعدس ذررةهمعتع ةن ظايةتت قا   اهللا.  دئض ةث تايعنعش ة ظ دعكع هأآىمض ث آعتابع  نع

ةت  لعك ظاي دذ      : تئضعش ع بئرع ش يول ذنعثغا حعقع ةن، اهللا ظ ن قورقعدعك ع اهللا دع ذنعثغا  .آعمك اهللا ظ
  . ظعبنع مةسظذدقا راست ظئيتتعث، دئدع،مةسرذق.  دئضةن ظايةتتذر))5ظويلعمعغان يةردعن رعزعق بئرعدذ
  لضةن هةدعسلةر توغرعسعدا هةققعدة آةذشتوس نتعظىمعدسعزلعنعش

ك      ع مالع ةس ظعبن ةد، ظةن ام ظةهم ذ  ظعم ذ ظةنه االم  دعن رةزعيةلاله ةيغةمبةر ظةلةيهعسس داق  ص نعث مذن
 ظةضةر  ،مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع             «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ة سعلةر ظاسمان ـ زئمعننع توشقذزعؤةتكىدةك خاتالعقالرن  ار   ـ ع قعلساثالر، ظاندعن اهللا تاظاالغا تةؤب  ظعسعتعغص
 ظةلةيهعسساالمنعث جئنع ظعلكعدة بولغان         مذهةممةد . ةغصعرةت قعلعدذ   نع م ظئيتساثالر، ظةلؤةتتة اهللا سعلةر    

اثالر     علةر خاتاالشمعس ةر س ةمكع، ظةض ةن قةس عدعغان قةؤ  ،زات اهللا بعل اال خاتالعش ة اهللا تاظ ةرنع   ظةلؤةتت مل
ة ـ ظعستعغف   . يارعتعدذ  نعشذنعث بعلةن اهللا ظذالر   . ار ظئيتعدذ ظاندعن ظذالر خاتاالشقانلعقع ظىحىن اهللا غا تةؤب

  .»مةغصعرةت قعلعدذ
نعث ؤاصات بولذش ظالدعدا مذنداق دئضةنلعكعنع     رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعمام ظةهمةد، ظةبذظةييذب ظةنسارع     

دذ ةت قعلع االمدعن ظا : رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ةن   م ذرذص آةلض علةردعن يوش ر نةرسعنع س ان بع ثلعغ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،ظعدعم دعغان بولساثالر«:  مذنداق دئضةن ظعدعص ة ،سعلةر ضذناه قعلماي  ظةلؤةتت

بذ هةدعسنع   »  مةغصعرةت قعلعدذ   قةؤمنع يارعتعدذ، ظاندعن ظذالرنع ثالرغا ضذناه قعلعدعغان بعرةر ذظورناهللا  
  . رعؤايةت قعلدعمذمعزع تعرم ؤةظعمام مذسلع

دع    داق دئ ذرذص مذن قا قعزعقت ة ظالدعراش دعلعرعنع تةؤبعض اال بةن ئلعص، : اهللا تاظ ازاب آ ة ظ سعلةرض
 ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعثالر ياردةمضة ظئرعشةلمعضعنعثالردعن بذرذن صةرؤةردعضارعثالر تةرةصكة قايتعثالر

                                                 
  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة نازعظات ) 1(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة قةسةس ) 2(
  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةرة ) 3(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع90سىرة نةهل ) 4(
  ـ ظايةتلةرنعث بعر قعسمع3 ـ 2سىرة تاالق ) 5(
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قا  ة قعلعش ذرذن تةؤب تعن ب ازاب آئلعش ةنع ظ قا   اهللا،ي ةرنع قعلعش ع ظةمةلل قا ؤة ياخش ا بويسذنذش  غ
  . ظالدعراثالر
 صةرؤةردعضارعثالر سعلةر تذيمعغان هالةتتة سعلةرضة ظازابنعث ظذشتذمتذت آئلعشعدعن ظعلضعرع

ذرظانغا ظةضعشعثالر تةرعصعدعن  ىزةل ق ةنع سعلةر بعلمةيدعغان ؤة    »سعلةرضة نازعل قعلعنغان ظةث ض  ي
  .عث تويذقسعز آئلعشعدعن ظعلضعرع قذرظانغا ظةضعشعثالرسةزمعضةن يةردعن ظازابن

 اهللا نعث تاظعتعدة آةتكىزىص قويغانلعرعمغا هةسرةت «: هةر قانداق ظادةم  يةنع قعيامةت آىنع 
ةت    ا ظعتاظ دذ ؤة اهللا غ ةتكىزىص قويغان ضذناهكار صذشايمان قعلع ة قعلعشتا ؤة اهللا تةرةصكة قايتعشتا آ تةؤب

  . نع ظارزذ قعلعدذع ياخشع ظادةملةردعن بولغان بولذشقعلعدعغان ظعخالسمةن
 حىندةص قالماسلعق ظى» مةسخعرة قعلغذحعالردعن ظعدعم) اهللا نعث شةرعظعتعنع ؤة دعنعنع(مةن 

ةلع           ث ظةم تعقاليدعغان ظادةمنع ذنع تةس عنعدعغان، ظ ا ظعش ث دعنعغ ةقةت اهللا نع ةلعم ص ادعكع ظةم ةنع دذني ي
  . لعدعغان ظادةمنعث ظةمةلع ظعدعبولماستعن ظذنع مةسخعرة قع

 دةص » ظةلؤةتتة تةقؤادارالردعن بوالتتعم) هعدايةت تئصعص(اهللا مئنع هعدايةت قعلغان بولسا «ياآع
ظذ حاغدا اهللا (آاشكع دذنياغا قايتعشعمغا بولسا ظعدع، «: ياآع ظازابنع آأرضةن حاغدان قالماسلعق ظىحى

 صةرؤةردعضارعغا بويسذنسذن (دةص قالماسلعق ظىحىن » عدعمياخشعالردعن بوالر ظ ) غا ظعتاظةت قعلعص 
ة ياخشع ظةمةل قعلعدعغانلعقعنع     ،يةنع هةر قانداق ظادةم قعيامةت آىنع ظةضةر دذنياغا قايتذرذلسا           ظةلؤةتت

 ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           .ظارزذ قعلعدذ 
دذ ة  ااهللا ت: قعلع ذالرنعث نئم ذرذن، ظ تعن ب ذالر دئيعش دعغانلعقعنع ظ ة دةي دعلعرعنعث نئم ا بةن الظ

دذ      داق دةي ص مذن ةؤةر قعلع ذرذن خ تعن ب ذالر قعلعش دعغانلعقعنع ظ ذالرنعث  (: قعلع رعكالرنعث ؤة ظ مذش
ة (ساثا هةممعدعن خةؤةردار زاتتةك    ) بذتلعرعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالعنع هئح ظةهةدع    ) نع اهللا دةكي

مةن  اهللا نعث تاظعتعدة آةتكىزىص قويغانلعرعمغا هةسرةت«: هةر قانداق ظادةم)1( ظئيتعص بئرةلمةيدذ
اهللا «ياآع  نحىدةص قالماسلعق ظى» مةسخعرة قعلغذحعالردعن ظعدعم) اهللا نعث شةرعظعتعنع ؤة دعنعنع(

ن دةص قالماسلعق ظىحى» ارالردعن بوالتتعمظةلؤةتتة تةقؤاد) هعدايةت تئصعص(مئنع هعدايةت قعلغان بولسا 
دا  ا قايتعشعمغا بولسا ظعدع، «: ياآع ظازابنع آأرضةن حاغ ةت (آاشكع دذنياغ ا ظعتاظ دا اهللا غ ذ حاغ ظ

  . صةرؤةردعضارعغا بويسذنسذن(دةص قالماسلعق ظىحىن » ياخشعالردعن بوالر ظعدعم) قعلعص
ذ    ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم داق   ندعظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ث  «: دئض ع ظأزعنع ر آعش داق بع ةر قان ان ه ق بولغ كة اليع ا آعرعش دوزاخق
ةت دذ تجةنن ع آأرع دعن. عكع ظورنعن دعم     :ظان رةر ظع ة آع ا جةننةتك ان بولس ةت قعلغ ع هعداي  آاشكع اهللا مئن
دذ دذ . دةي ايمان بولع ذنعثغا صذش ذ ظ ر آعشع ظأزعنعث   جةننةت. ب داق بع ةر قان ة آعرعشكة اليعق بولغان ه ك

دذ               :ظاندعن . دوزاختعكع ظورنعنع آأرعدذ     ا آعرةر ظعدعم، دةي بذ  .  اهللا مئنع هعدايةت قعلمعغان بولسا دوزاخق
  . بذ هةدعسنع نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان. »ظذنعثغا شىآىر قعلغانلعق هئسابلعنعدذ
ةر دذنياغا قايتع    ارزذ قعلغان، اهللا نعث     ضذناهكار ظادةمل ةتلعرعنع  شنع ظ تةستعقلعمعغانلعقعغا ؤة ظاي

دا    ان حاغ ايمان قعلغ ة صذش ة ظةضةشمعضةنلعكعض اال  ،صةيغةمبةرلعرعض ذالرغااهللا تاظ ةن : ظ دذرذس، هةقعقةت
سةن ظذالرنع ظعنكار . آةلدع) يةنع هعدايةتكة سةؤةب بولعدعغان قذرظان(ساثا مئنعث نذرغذن ظايةتلعرعم 

 يىز بئرعؤاتقان !ضىحع بةندةيةنع ظع صذشايمان يئ عث، بويذنتاؤلعق قعلدعث، سةن آاصعرالدعن بولدذثقعلد
ةتلعرعم     ةت تئصعشعثغا سةؤةبحع بولعدعغان نذرغذن ظاي بذ ظعش هةققعدة ساثا دذنيادعكع حئغعثدا هعداي

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة فاتعر ) 1(
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ةضعشعشتعن تةآةببذرلذق   لئكعن سةن ظذنع ظعنكار قعلدعث، ظذنعثغا ظ  . دةلعل ظعسصات تذرغذزذلدع  . آةلدع
  . قعلدعث، ؤة ظذ ظايةتلةرضة تانغذحع آاصعرالردعن بولدذث

 * * * * * * *  
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دة   ةن، جةهةننةم قارا آأرعس ع قاص لعغانالرنعث يىزلعرعن اننع حاص ا يالغ ع اهللا غ ةت آىن قعيام
ذ؟  ورذن يوقم ة ظ ذناهتعن (اهللا . 60مذتةآةببعرلةرض ئرعكتعن ؤة ض ة ) ش اقالنغذحعالرنع بةختك س

ت ارقعلعق ظئرعش ولالر ظ ازابتعن(ىرعدعغان ي ذالر ) ظ دذ، ظ ةت يةتمةي ذالرغا آىلص دذ، ظ قذتذلدذرع
   . 61قايغذرمايدذ

اهللا تاظاالغا يالغاننع حاصلعغانالرنعث يامان ظاقعؤعتع ؤة تةقؤادارلعق قعلغانالرنعث ياخشع 
  ظاقعؤعتع توغرعسعدا 

ةنع ب        ةرنعث ي ألضىنحعلعك قعلغانالرنعث، ظعختعالص تئرعغان     اهللا تاظال قعيامةت آىنع بعر مذنحة يىزل
كةن     ذلمانالرغا ظةضةش عدعكع مذس ىننع ظةقعدعس دعغانلعقعنع، س داص آئتع ث قارع ةرنعث يىزلعرعنع ظادةمل

دذ       داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ اق بولعدعغانلعقع ث ظ علةرنعث يىزلعرعنع ا : آعش ع اهللا غ ةت آىن قعيام
ار دةص       قاصقارا آأرعسةن يالغاننع حاصلعغانالرنعث يىزلعرعنع   يةنع ظذالرنعث اهللا نعث شئرعكع، بالعسع ب

  . يالغاننع توقذص قعلغان دةؤالعرع ظىحىن ظذالرنعث يىزلعرع قارعداص آئتعدذ
 ذ ورذن يوقم ة ظ ةنع جةهةننةم ظذالر ظىحىن تذرالغذ بولذش جاي             ؟جةهةننةمدة مذتةآةببعرلةرض  ي

ذالرنعث     مذ؟ ظ ةرلعك ظةمةس ة يئت اش     كهةقجةهةتت دعن ب انلعقع ؤة ظذنعث ق قعلغ تعن حوثحعلع ة بويسذنذش
  . تارتعدعغانلعقع ظىحىن ظذالرغا جةهةننةمدة خار قعلغذحع ظازاب بار

 ذناهتعن (اهللا ئرعكتعن ؤة ض ارقعلعق ) ش ولالر ظ تىرعدعغان ي ة ظئرعش اقالنغذحعالرنع بةختك س
ىحىن ظالدعن تةييارالنغان بةخت ـ ساظادةت بعلةن   دةرضاهعدا ظذالر ظظأز  يةنع اهللا قذتذلدذرعدذ) ظازابتعن(

  . ظذالرنع ظازابتعن قذتذلدذرعدذ
 دذ ذالر قايغذرماي دذ، ظ ةت يةتمةي ذالرغا آىلص دعكع حوث قو ظ ةنع قعيامةت آىنع ذالرنع  ي ذنح ظ رق

المايدذ  ذغا س ذ     . قايغ انلعقتعن يعراقت داق يام ةر قان ةم، ه ذنحتعن خاتعرج داق قورق ةر قان ذالر ه ةلكع ظ ر، ب
  .بارلعق ياخشعلعققا ظئرعشكىحعلةردذر

* * * * * * *  
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دذر اهللا هةم  ة نةرسعضة هامعي دذر، هةمم ذالرنع خالعغانحة تةسةررذص (مة نةرسعنع ياراتقذحع ظ
ظاحقذحلعرع اهللا نعث ظعلكعدعدذر، اهللا نعث ) خةزعنعلعرعنعث(ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث  .62)قعلعدذ

ظع «ئيتقعنكع، ظ!) ظع مذهةممةد(  .63 ظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذرـظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر 
ساثا ؤة سةندعن ظعلضعرعكع . 64»مئنع اهللا دعن غةيرعيضة ظعبادةت قعلعشعقا بذيرذمسعلةر؟ ! نادانالر

ذص «: لةرضة )صةيغةمبةر( ة بعكار بول ظةضةر سةن اهللا غا شئرعك آةلتىرسةث، سئنعث ظةمةلعث ظةلؤةتت
ادةت قعلغعن ؤة آئتعدذ، سةن ظةلؤةتتة زعيان تارتقذحعالردعن بولذص قالعسةن، ب  ا ظعب ةلكع يالغذز اهللا غ

  . 65دةص ؤةهع قعلعندع» شىآىر قعلغذحعالردعن بولغعن
اهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ؤة باشقذرغذحع ظعكةنلعكع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث قعلغان 

  ظةمةلنع بعكار قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 ، ظذالرنعث صةرؤةردعضارع  دعنيظعلةرنع ياراتقذحع ظعكةنلعكع  لعق شة راهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث با    

ارلعق نةرسعلةر ظذنعث      . صادعشاهع ؤة ظذالرنع ظأزع خالعغانحة باشقذرغذحع ظعكةنلعكعدعن خةؤةر بئرعدذ             ب
  .  ظاستعدعدذرعش ؤة مذهاصعزةت قعلعشة، تعزضعنلعظعدارة قعلعش
 ذح ) خةزعنعلعرعنعث (ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث دذر ظاحق ةتنعث   لعرع اهللا نعث ظعلكعدع  بذ ظاي

 هةممة نةرسة اهللا نعث ظعلكعدعدذر، اهللا بىيىآتذر ؤة يىآسةآتذر، صادعشاهلعق ؤة               ،ظومذمع مةنعسع بولسا    
  .، دئضةنلعك بولعدذظذ هةر نةرسعضة قادعردذر. بارلعق ماختاشالر اهللا غا خاستذر

 ةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر ةنع ا  اهللا نعث ظاي ات ـ هللا نعث دةلعل     ي عنع ظعنكار قعلغانالر   لعرظعسص
ظةنة شذالر زعيان تارتقذحعالردذر   

) ةد ع مذهةمم ع، !) ظ ادانالر «ظئيتقعنك ع ن قا ! ظ ادةت قعلعش ة ظعب ن غةيرعيض ع اهللا دع مئن
علةر؟ ةم ؤة       »بذيرذمس ع ظةبذهات عدا ظعبن ةؤةبع توغرعس ىش س ةتنعث حىش ذ ظاي الر ب  تةصسعرشذناس
قعالردعن دع باش ا ظال ةنلعكعنع تعلغ داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب رعكالر :  ظعبن مذش

ادةت قعلعدعغان ظ        أزلعرع ظعب ادةت   ظأزلعرعنعث بعلعمسعزلعكعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظ عالهالرغا ظعب
قا، ظأزلعرعنعث ة ظعب       قعلعش ا بعرلعكت ذنعث ظعالهعغ ةن ظ االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص قا  م ادةت قعلعش

مئنع اهللا ! ظع نادانالر«ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(: شذنعث بعلةن اهللا بذ ظايةتنع حىشىردع. حاقعردع
ظةضةر «: لةرضة)صةيغةمبةر(ساثا ؤة سةندعن ظعلضعرعكع » دعن غةيرعيضة ظعبادةت قعلعشقا بذيرذمسعلةر؟

ة ب  ان سةن اهللا غا شئرعك آةلتىرسةث، سئنعث ظةمةلعث ظةلؤةتت ة زعي دذ، سةن ظةلؤةتت ذص آئتع عكار بول
»  بةلكع يالغذز اهللا غا ظعبادةت قعلغعن ؤة شىآىر قعلغذحعالردعن بولغعن، تارتقذحعالردعن بولذص قالعسةن

  . ؤةهعي قعلعندعدةص 
دع  داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر : اهللا تاظ ةر ظ ةيغةمبةرلةر(ظةض ةنع ص دع ) ي ة ظع ئرعك آةلتىرس ش

  . ))1رنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظةلؤةتتة بعكار بولذص آئتةتتعظةلؤةتتة ظذال
 دةص ؤةهع قعلعندع » بةلكع يالغذز اهللا غا ظعبادةت قعلغعن ؤة شىآىر قعلغذحعالردعن بولغعن 

ةد ع مذهةمم ةنع ظ ان   ! ي ةنلةر هةممعثالر هئح شئرعكع بولمعغ سةن ؤة ساثا ظةضةشكةنلةر، ساثا ظعشةنض
  .العس ظعبادةت قعلعثالريالغذز اهللا غا خ

* * * * * * *  
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ىتىنلةي اهللا نعث حاثضعلعدا . دعظذالر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمع   قعيامةت آىنع زئمعن ص

ذالر  دذ، اهللا ظ اتلعنعص تذرع دا ق وث قولع ث ظ مانالر اهللا نع دذ، ظاس رعكالر(بولع ةنع مذش ئرعك )ي ث ش نع
  . 67آةلتىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر ؤة ظىستىندذر

  عسعدامذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمايدعغانلعقع توغر
 ظذالر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمعدع    ةنع مذشرعكالر اهللا تاظاالغا باشق عنع قوشذص  ا نةرس  ي

ا هئح نةرسة         ت اهللا تاظاالنع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمعدع، اهللا آات           ،عدظعبادةت قعل  عدذر، اهللا تاظاال دعن آاتت
ادعردذر، اهللا هةر نةرسعنعث ظعضع      سعدذر، هةر نةرسة اهللا تاظاالنعث باشقذرذشع      يوقتذر، اهللا هةر نةرسعضة ق

  . ذرعدؤة قذدرعتع ظاستعد
د دع : مذجاهع تع، دئ دة حىش ع هةققع ذرةيش قةبعلعس ةت ق ذ ظاي عنع . ب ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذددع ب س

االنع هةقعقعي رةؤعشتة ظولذغلعمعدع، دئضةنلعك بولعدذ دئدع    ةد ظعبنع آةظب. مذشرعكالر اهللا تاظ : مذهةمم
  . اهللا غا يالغاننع حاصلعمايتتع، دئدع،الر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونعغان بولساظةضةر مذشرعك

: ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعضعنع رعؤايةت قعلعدذ              
دع    تة تونذمع ةقعقعي رةؤعش االنع ه ذالر اهللا تاظ ة آأرس. ظ ث   عظايةتت علةر اهللا نع ةن آعش ادعر  تعلعض ذالرغا ق ظ
عرالردذر ان آاص ان ظئيتمعغ ة ظعم ان  . ظعكةنلعكعض ة ظعم ادعر ظعكةنلعكعض ة ق ةر نةرسعض ث ه ع اهللا نع آعمك

ة دذ  ،آةلتىرس ان بولع ةقعقعي رةؤعشتة تونعغ االنع ه ذ اهللا تاظ ادعر   .  ظ ة ق ةر نةرسعض ث ه آعمكع اهللا تاظاالنع
  . ي رةؤعشتة تونعمعغان بولعدذظعكةنلعكعضة ظعمان آةلتذرمعسة ظذ اهللا تاظاالنع هةقعقع

ةت آةرعم  ذ ظاي دع   ب ان قعلعن لةر باي ذن هةدعس دار نذرغ ة ظاالقع اش   . ض ذنعثغا ظوخش ةتنع ؤة ش ذ ظاي ب
ةلةص ظألع   تة س ةرنع حىشعنعش ذش آئ   ظايةتل ع تذت ذتقان يولعن ث ت ول  . رةكمالعرعنع ذ ي ةرنع  ظ ذ ظايةتل اهللا ب

ة بةرمةستعن، ظ       دا قانداق آةلضةن       تاظاالنعث قانداق ظعكةنلعكعضة مةن ة ظئيتماستعن، قذرظان أزضةرتعص مةن
  . شذ بويعحة ظوقذص ظأتىشكة بولعدذ،بولسا

 دئضةن ظايعتع هةققعدة ظابدذلاله ظذالر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمعدعظعمام بذخارع اهللا نعث 
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس ذد: ظعبن ر يةه دعن بع عي ظألعمالعرع

ئلعص   دعغا آ االمنعث ظال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس العم ص ةد : ظ ع مذهةمم ز ! ظ ةن بع ث عغالهةقعقةت ب، اهللا نع
ر            راقنع بع ذ ؤة تذص ا، س ر بارمعقعغ ةرنع بع ا، دةرةخل ر بارمعقعغ ع بع ا، زئمعنن ر بارمعقعغ مانالرنع بع ظاس

دعغانلعقعنع بعلعمعز، دئدع         بارمعقعغا، قالغان مةخلذقالرنع بعر بارمعقعغا ظئلعص      .  مةن صادعشاهدذرمةن دةي
آىلكعدعن ظئزعق حعشلعرع آأرىنىص       . دعىؤئ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظالعمنعث سأزعنع تةستعقالص آىل        

قعيامةت آىنع زئمعن . ظذالر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمعدع: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. قالدع
ىتىنلةي اهللا  دذ ص علعدا بولع ث حاثض ذدع نع ةتنع ظوق ةن ظاي لعم،    .  دئض ةد، مذس ام ظةهم نع ظعم ذ هةدعس ب

  .قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانؤة نةسةظع تعرمعزع 
ذخارع  ام ب داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب

. اثضعلعغا ظالعدذ، ظاسمانالرنع ظوث قولعدا قاتاليدذ      اهللا تاظاال زئمعننع ح  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   
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بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت  » ظاندعن مةن صادعشاهدذرمةن، زئمعننعث صادعشاهلعرع قئنع؟ دةيدذ      
  .قعلغان

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث            ظعمام بذخارع باشقا بعر ظورذندا ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص
ة داق دئض دذمذن ةت قعلع ر  ،سعزآععشىبه  ـ    شةك«: نلعكعنع رعؤاي ع بع ع زئمعنالرن ةت آىن اال قعيام  اهللا تاظ

دذ ا ظالع دذ . بارمعقعغ اتلعنعص تذرع دا ق وث قولع دعن اهللا . ظاسمانالر اهللا نعث ظ ةن صادعشاهدذرمةن”: ظان  “م
  » دةيدذ

ةد  ام ظةهم ةنلعكعن   ،ظعم داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذ  ظعبن ةت قعلع : ع رعؤاي
ذالر اهللا نع هةقعقعي رةؤعشتة تونذمعدع : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آىنع مذنبةر ظىستعدة تذرذص       . ظ

اتلعنعص  دا ق دذ، ظاسمانالر اهللا نعث ظوث قولع قعيامةت آىنع زئمعن صىتىنلةي اهللا نعث حاثضعلعدا بولع
 دئضةن تىرضةن نةرسعلعرعدعن صاآتذر ؤة ظىستىندذرنعث شئرعك آةل)يةنع مذشرعكالر(تذرعدذ، اهللا ظذالر 

أزعنع   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولعنع صذالثلعتعص تذرذص        . ظايةتنع ظوقذدع   مةن قةهرع   :صةرؤةردعضار ظ
ةن غال    اه، م ةن صادعش ذق ظعضعسع، م ةن ظذلذغل ذحع، م دذ قعلغ ةرةملعك دةص ظذلذغالي ةن آ ب، م ةن »ع  دئض

ةر  دا مذنب أزلةرنع قعلغان ةتتعس رةص آ ةيغةمبةر ظةل.  تعت ز ص ةث يع بع ةن ت ةر بعل االمنع مذنب قعلعص ةيهعسس
دع دةص  عدعغان بول تذق ،حىش عرةص قئلعش ة     .  ظةنس ع ماج ةظع ؤة ظعبن لعم، نةس ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب

  .قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
* * * * * * *  

 y‡ Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9 $# t, Ïè|Á sù tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î)  tΒ u!$ x© ª! $# ( §Ν èO y‡Ï çΡ ÏµŠ Ïù 

3“ u ÷z é& # sŒÎ* sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρãÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ ÏM s% uõ° r&uρ ÞÚö‘ F{$# Í‘θãΖ Î/ $ pκÍh5 u‘ yìÅÊãρ uρ Ü=≈ tFÅ3ø9 $# uü“ (% É ùρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ 

Ï !#y‰ pκ ’¶9 $# uρ z ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n= øà ãƒ ∩∉∪ ôM u‹Ïjùãρ uρ ‘≅ ä. <§øtΡ $̈Β ôM n= Ïϑ tã uθ èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& $yϑ Î/ 

tβθè= yèø tƒ ∩∠⊃∪  
ذقاتالرنعث هةممعسع  دعن باشقا مةخل سذر حئلعنغاندا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع اهللا خالعغان

) نئمعضة بذيرذلعدعغانلعقلعرعغا(ظألعدذ، ظاندعن سذر ظعككعنحع قئتعم حئلعنغاندا ناضاهان ظذالر تذرذص 
ةما -مةهشةرضاه صةرؤةردعضارعنعث نذرع بعلةن يورذيدذ، نامة . 68قاراص تذرعدذ  دذ، ظ لالر هازعر قعلعنع

ذم  ذالرغا زذل دذ، ظ صةيغةمبةرلةر ؤة ضذؤاهحعالر آةلتىرىلعدذ، ظذالرنعث ظارعسعدا ظادعل هأآىم حعقعرعلع
هةر ظادةمضة قعلغان ظةمةلعنعث ساؤابع تولذق بئرعلعدذ، اهللا ظذالرنعث ظةمةللعرعنع ظوبدان  .69قعلعنمايدذ

  . 70بعلعدذ
   حعقعرعلعشع، مذآاصات ؤة جازانعث بئرعلعشع توغرعسعدانعثع هأآىمشنعحئلعنعث سذر 

ةردعن،       ىك ظاالمةتل دعغان بىي دة بولع ذ آىن عدعن، ظ ث قورقذنحعس ةت آىنعنع اال قعيام اهللا تاظ
سذر حئلعنغاندا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع : ق تةؤرعنعشلةردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذذقورقذنحل

ذ قا مةخل دعن باش دذاهللا خالعغان ذص،  قاتالرنعث هةممعسع ظألع ذ ظعككعنحع قئتعملعق سذر بول ألىم  ب ظ
قا  . عدذرسذر دعن باش ةث اهللا خالعغان ةن ت ذر بعل ذ س دذ  ،ب انلعقالر ظألع ىتكىل ج دعكع ص مانالر ؤة زئمعن .  ظاس

دذ    انلعرعنع ظالع ث ج دعن اهللا قالغانالرنع تة       .ظان ذحع صةرعش ان ظالغ دعغعنع ج دا ظألع ةث ظاخعرع اآع ظ  ت
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ار بولغان اهللا ال يالغذز                ،هةمعشة تعرعك . راظعل بولعدذ ظةز  هةممعنع ظعدارة قعلعص تذرعدعغان، ظةزةلدعن ب
 دئضةن سأزنع    ))1بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟   ظاندعن اهللا   . ظذ داؤاملعق مةثضى قالغذحعدذر   . قالعدذ

دذ تعم دةي ىح قئ أزع جاؤاب بئرعص  . ظ دعن ظأزعضة ظ ا خاستذرصادعشاهلعق غالب بظان ر اهللا غ ةنال ))2ع  م
دعم،            أآىم قعل كة ه عنع تىضةش ة نةرس دعم، هةمم ب آةل تعدعن غالع عنعث ظىس ة نةرس دعم، هةمم ذز ظع يالغ

ة بعر قئتعم سذر حئلعشقا بذيرذيدذ        بعرعنحع قعلعص ظعسرافعلنع تعرعلدى     ظاندعن  . دةيدذ . رعدذ ؤة ظذنع يةن
  . ش سذرع بولعدذعرعلدىرى جانلعقالرنع ت،ظذ ظىحعنحع قئتعملعق سذر بولذص

 نئمعضة بذيرذلعدعغانلعقلعرعغا(ظاندعن سذر ظعككعنحع قئتعم حئلعنغاندا ناضاهان ظذالر تذرذص (
 ،حعرعص آةتكةن سأثةآكة ظايلعنعص آةتكةندعن آئيعن تعرعك هالعتعضة آئلعص     ظذالر  يةنع  قاراص تذرعدذ 

  . قعيامةت آىنعنعث قورقذنحلعرعغا قاراص تذرعدذ
ذ هة دذب داق دةي ة اهللا مذن ر سةيهة : قت ةنع ظعسرا(بع ذالر ) علنعث سذر حئلعشعفي ةنال ظ ةنع (بعل ي

االيعق ع خ تعدعن) (جعم ةر ظاس دذ ) ي ص قالع ة حعقع ث ظىستعض علةرنع )3( زئمعننع دة اهللا س ذ آىن ش
علةر ؤة       ةت قعلعس تعص ظعجاب دع ظئي ذنعثغا هةم علةر ظ دذ، س ادا(حاقعرع ا تذرغ ) دذني ةقةت ظازغعن دةك ص ان

علةر ةن   )4( ظوياليس ةمرع بعل أز ظ ع ظ مان زئمعنن ةق(اهللا نعث ظاس الع (تذرغذزذشع اهللا نعث ) مذظةلل آام
عتعدعغان ذدرعتعنع آأرس دعن اهللا ) ق دذر، ظان ان(ظاالمةتلعرعدعن أمىلىص ياتق ةردة آ ةر ) قةبرعل علةرنع ي س

  . ))5ظاستعدعن حاقعرسا، دةرهال حعقعسعلةر
ة   ت قعلغان بعر هةدعستة مذنداق دةص آةلدع، بعر آعشع ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع           ظعمام ظةهمةد رعؤاي

دذ       : رةزعيةلالهذ ظةنهذماغا  ىز بةرضةندة قعيامةت بولعدذ دةصسةن، دةي . سةن هةقعقةتةن صاالن ـ صاالن ظعشالر ي
ة بعرةر نةرسة توغرعسعدا سأزلعمةسلعكنع نعي       : ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع    ةت قعلعص مةن هةقعقةتةن سعلةرض

ا بعر ظعشنع آأرعسعلةر، دئضةن ظعدعم            ! آةتتعم حىنكع،  . مةن صةقةت ظازراق مذددةتتعن آئيعن سعلةر آاتت
ان  ةنلعكعنع ظاثلعغ داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةن ص ال حعقعص  «: م دة دةجج ىممعتعم ظعحع ظ

 ظاندعن اهللا  .)عمذ بذنع بعلمةيمةن    آئح40 يعلمذ،  40 ظايمذ،  40 آىنمذ،  40( تذرعدذ  40ظذالرنعث ظعحعدة    
دذ     االمنع ظةؤةتع ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل اال مةري ةقةفع   . تاظ ظذد س ع مةس ذرؤة ظعبن ذ دةل ظ نعث ظ

ذ آعشعلةر ظارعسعدا ياشايدذ. ظأزعضعال ظوخشايدذ دذ. ظ ذنعث جئنعنع ظالع دعن ظعنسانالر . ظاندعن اهللا ظ ظان
ار بذ. ظعسادعن آئيعن يةتتة يعل ياشايدذ دا        يعلالردا آعشعلةر ظأزظ اداؤةت بولمعغان هال ا هئحقانداق ظأح ـ ظ

بذ شامال قةلبعدة زةررعحعلعك ظعمان        . ظاندعن اهللا تاظاال مةيعن بعر شامالنع ظةؤةتعدذ          . خاتعرجةم ياشايدذ 
ة ظةضةر ظذالردعن بعرةر آعشع تاغنعث ظأثكىرعض      . آعشعنع قالدذرماستعن جئنعنع ظئلعص آئتعدذ   بعرمذ  بار  

 يعرتقذح  ، شذنعثدعن آئيعن ناهايعتع ظةسكع    .آعرعؤالسعمذ شامال شذ يةرضة آعرعص ظذنعث جئنئنع ظالعدذ  
شةيتان ظذالرغا ظعنسان      . ، ظذالر ياخشعلعقنع بعلمةيدذ، يامانلعقتعن يانمايدذ          هايؤانالردةك آعشعلةر قالعدذ  

ادةت قعلعشقا بذيرذيدذ    نع  ؟ دةص ظذالر  منع قوبذل قعلمامسعلةر  عدةؤعت: سىرعتعدة بولذص آئلعص     . بذتالرغا ظعب
. رعزعقلعرع مول، تعرعكحعلعكلعرع ياخشع بولعدذ     ظذالرنعث  دة  ةرشذ مةزضعلل . ظذالر بذتالرغا ظعبادةت قعلعدذ   

ادةم ظذنع قذالق سئلعص ظاثاليدذ              بعرعنحع بولذص   .ظاندعن آئيعن سذر حئلعنعدذ، سذرنعث ظاؤازع يةتكةن ظ

                                                 
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16سىرة غافعر ) 1(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16سىرة غافعر ) 2(
   ـ ظايةتلةر14ـ 13سىرة نازعظات ) 3(
   ـ ظايةت52ـ سىرة ظعسرا )4(
   ـ ظايةت25سىرة رذم ) 5(
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ظاندعن  . كعنع ياساتقان بعر ظادةم بولذص ظذ بذ ظاؤازنع ظاثلغاندعن آئيعن ظألعدذ   ظاثاليدعغان ظادةم، آألحع  
  ظان. يةر يىزعدة هئحكعم قالماي هةممعسع ظألعدذ

دعن  ذ    ظان ةتلعرع ش انالرنعث جةس دذ، ظعنس ذر ياغدذرع ايدعغان يامغ ة ظوخش ذيا شةبنةمض اال ض اهللا تاظ
دذ   ىص حعقع ذردعن ظىن تعم   . يامغ ر قئ ة بع دعن يةن دذ ظان ذر حئلعنع ذرذص   . س دعن ت اهان ظورذنلعرع ذالر ناض ظ

دذ   اراص تذرع دعغانلعقعغا ق ة بذيرذل انالر . نئمعض ع ظعنس دعن ظ ثالر ! ظان دعغا آئلع ارعثالرنعث ظال ! صةرؤةردعض
سوظال ـ سوراق      )  ؤة ظعشلعرعدعن ثالر، حىنكع، ظذالر جعمع سأزلعرع    ظذالرنع توختعتعص تذرذ   . دئيعلعدذ 
دذ دع))1قعلعنع د   ظان رعثالر، دئيعلع ارتعص حعقع ةهلعنع ت تعلةر. ذن دوزاخ ظ انحع      : صةرعش دعن ـ ق  ععنقانحع

ز دذ؟حعقعرعمع ةر .  دةي ن 1000ه دذ 999 دع رعثالر، دئيعلع ع حعقع عتعدعن  .  ن ث دةهش دة دوزاخنع ذ آىن ب
دة ظعش قعيعنلعشعدذ  ذ آىن اقعرعص آئتعدذ، ب ة» بالعالرنعث حئحع ظ ام مذسلعممذ رعؤاي ذ هةدعسنع ظعم ت ب

  .قعلغان
ذخارع  ام ب داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب

ارعلعقع     «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن      »  بولعدذ  40ظعككع سذرنعث ظ
ذهىرةيرة: بذنع ظاثلعغانالر  ذ.  آىنمذ؟ دئدع 40! ظع ظةب اق: ظ دع،ي ذ.  ظايمذ؟ دئدع40: ظذالر .  دئ اق: ظ  ،ي

دع ذالر. دئ دع40: ظ ذ؟ دئ ذ.  يعلم أث: ظ ذيرذق س اننعث ق اق، ظعنس قا هةمعي رعص كعدعن باش رع حع ة يئ م
  . ، دئدعلعدذعكعدعن قايتا تعرعلدىرىنعث قذيرذق سأثتىضةيدذ، ظعنسان ظأزع

 دذ ةن يورذي ذرع بعل ارعنعث ن اه صةرؤةردعض ع اهللا تا مةهشةرض ةت آىن ةنع قعيام االيعق  ي اال خ ظ
ورذ   ظارعسعدا هأآىم حعقعرعش ظىحىن آأرىنضةندة     ةن ي ة. ص آئتعدذمةهشةرضاه اهللا نعث نذرع بعل  - نام

ازعر قعلعنع ةمالالر ه ةتادة دذظ دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اب  :  ب ان آعت ةمالالر يئزعلغ ة ظ نام
  . لعدذىآةلتىر

ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةيغةمبةرلةر ا: ظعبن ة   ص ةلحعلعكعنع قةؤملعرعض ث ظ هللا تاظاالنع
دذ  ذؤاهلعق بئرع تعدعن ض ذالرنعث ظىس دة ظ ةنلعكع هةققع دعيةتكىزض ان         . ، دئ ع ـ يام ةرنعث ياخش بةندعل

دذ    ىن آةلتىرعلع ذؤاهلعق ظىح تعلةرمذ ض ان صةرعش ةللعرعنع يازغ أآىم . ظةم ل ه عدا ظادع ذالرنعث ظارعس  ظ
   . ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ. حعقعرعلعدذ

ةن  داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ز : اهللا تاظ ع بع ةت آىن دعغان(قعيام ةر تارتعلع ةت ) ظةمةلل ظادال
دذ     ذؤال قعلعنماي ة ظ ة قعلح ئح ظادةمض ورنعتعمعز، ه عنع ظ علعقع   (تارازعس ث ياخش ع ظادةمنع ةنع ياخش ي

ذرذؤئتعلمةيدذ     عآئمةيت انلعقع ظاش ث يام ان ظادةمنع دذ، يام ا ح    ) ؤئتعلمةي ذنعث قعح ةر ظ ةلع  ظةض اغلعق ظةم
ةرلعكمعز  ) بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن  (بولسعمذ، ظذنع هازعر قعلعمعز،     اهللا )2( هئساب ظئلعشقا بعز يئت

دذ    ذم قعلماي ة زذل ةن زةررعح علةص     . هةقعقةت ذنع هةسس ا، اهللا ظ علعقع بولس ة ياخش عنعث زةررعح ةر آعش ظةض
  . )3(ظاتا قعلعدذ) يةنع جةننةت(زعيادة قعلعدذ، ظأز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر 

 دذ ذق بئرعلع ةلعنعث ساؤابع تول ةنع  هةر ظادةمضة قعلغان ظةم   ؤةياخشعلعقنعث ساؤابعنع  اهللا  ي
  اهللا ظذالرنعث ظةمةللعرعنع ظوبدان بعلعدذ .يامانلعقنعث جازاسعنع تولذق بئرعدذ

* * * * * * *  

                                                 
  ـ ظايةت24سىرة ساففات ) 1(
   ـ ظايةت47سىرة ظةنبعيا ) 2(
  ـ ظايةت40سىرة نعسا ) 3(
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šÎ Éi9 x6tG ßϑ ø9 $# ∩∠⊄∪  
وص   ة ت عرالر جةهةننةمض ةندة، -آاص تعص آةلض ة يئ ذالر جةهةننةمض دذ، ظ ذص هةيدعلع وص بول  ت

ذالرغا  تعلةر ظ قذرغذحع صةرعش ةمنع باش دذ، جةهةنن رع ظئحعلع ةمنعث دةرؤازعلع اراثالردعن «: جةهةنن ظ
نعث  ىنكع ظذحرعشعش دعغان، بىض ذص بئرع ة ظوق ةتلعرعنع سعلةرض ارعثالرنعث ظاي ة صةرؤةردعض سعلةرض

ةنمذ؟ بار ةيغةمبةرلةر آةلمعض اهالندذرعدعغان ص دعن ظاض دذ» لعقع ذالر. دةي ذنداق «: ظ ةيغةمبةرلةر (ش ص
) آذفرع ؤة قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن(، لئكعن ظازابقا دذحار بولذش هأآمع )آةلضةن، بعزنع ظاضاهالندذرغان

دع  لعك بول عرالرغا تئضعش دذ» آاص ذالرغا(. 71دةي ةمنعث دةرؤازعلعرع «) ظ رعثالر، جةهةنن دعن آع
  . 72دئيعلعدذ» !جةهةننةمدة مةثضى قئلعثالر، مذتةآةببعرالرنعث جايع نئمعدئضةن يامان

  آاصعرالرنعث جةهةننةمضة هةيدعلعشع توغرعسعدا
عرالرنعث   ة بةتبةخت آاص ذ ظايةتت ا ناهايعتع قواهللا تاظاال ب ةن دىشكدوزاخق اللعق بعل هةيؤة ةللعنعص ص

ورقعتعلعص هة  ؤةنعصع قعل دذ    ق ةؤةر بئرع دعن خ دذ     . يدعلعدعغانلعقع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذ : اهللا تاظ ظ
اتتعق ظعتتعرعلعدذ       ا       ))1آىندة ظذالر دوزاخقا ق ةنع ظذالر دوزاخق اتتعق ظعتتعرعلضةندة    ي ظذسساص، حاثقاص   ق

  . آةتكةن هالةتتة ظعتتعرعلعدذ
دذ   داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت دة  : ب ذ آىن دة (ش ةت آىنع ةنع قعيام ةتلعك  ) ي ةقؤادارالرنع مةرهةم ت

ززةت    اهعغا ظع ارعنعث دةرض ز  -صةرؤةدعض ةن يعغعمع رام بعل دا   ذض.  ظعك ان هال ذالر حاثقعغ ناهكارالرنع ظ
دةيمعز  ة هةي دذ       ))2جةهةننةمض ذص قالع ور بول احا، آ اس، ض دا ض ذ حاغ ذالر ش ذص  .  ظ ذالردعن دىم ياتقذزذل ظ

دا يعغعمعز   ) سأرةلضةن(دىم ياتقذزذص   قعيامةت آىنع ظذالرنع    . سأرعلعدعغانالرمذ بار  . آور، ضاحا، ضاس هال
ا         لةص قالس ع صةس ةمنعث ظوت دذ، جةهةنن ةم بولع ايع جةهةنن ذالرنعث ج ذالرغا  ظ ع (، ظ ذ ) ظوتن تئخعم

  . ))3عتعمعزيالقذنج
 دذ رع ظئحعلع ةمنعث دةرؤازعلع ةندة، جةهةنن تعص آةلض ة يئ ذالر جةهةننةمض ذالرنعث   ظ ةنع ظ  ي

تع ة يئ ز  جةهةننةمض رع تئ ةمنعث دةرؤازلع ىن، جةهةنن ع ظىح ز بولذش ث تئ ةنال، ظازابنع ع بعل ص آئلعش
قان، قو   ظاندعن ظذالرغا جةهةننةمنعث    . ظئحعلعدذ اتتعق قول     قاراؤذللعرعدعن تةرآعب تاص صال مذظامعلعلعك، ق

ا   ذالرغا تاص تعلةر ظ قذرغذحع صةرعش ةش يىزع    باش ذالرنع ظةيعبل ةت قعلعش ؤة ظ ش، ظاهان ة قعلع عدعنـ تةن : س
 ىنكع دعغان، بىض ذص بئرع ة ظوق ةتلعرعنع سعلةرض ارعثالرنعث ظاي ة صةرؤةردعض اراثالردعن سعلةرض ظ

ةنمذ؟  ةيغةمبةرلةر آةلمعض اهالندذرعدعغان ص دعن ظاض نعث بارلعقع دذظذحرعشعش علةرنعث  .  دةي ةنع س ي
ذالر ب  علةر ظ ثالردعن س ذالرنعث ظعحع ةلةيدعغان ؤة ظ ةن سأزلعش ةنحة ه عل أزعدعن حىش دعغان   س عل قعالالي اس

                                                 
   ـ ظايةت13سىرة تذر ) 1(
   ـ ظايةتلةر86 ـــــ 85سىرة مةريةم ) 2(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع97سىرة ظعسرا ) 3(
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اتالرنع         اآعت ؤة ظعسص تىثالردعن ص علةرنعث ظىس ا س عنعث توغرعلعقعغ ةن نةرس ة يةتكىزض سعلةرض
  تذرغذزعدعغان، سعلةرنع بىضىنكع يامانلعقتعن ظاضاهالندذرعدعغان صةيغةمبةرلةر آةلمعضةنمذ؟ 

ظالدعمعزغا  ،)رغانصةيغةمبةرلةر آةلضةن، بعزنع ظاضاهالندذ(شذنداق «: آاصعرالر صةرعشتعلةرضة
دذ           ان، دةي اآعتالرنع قويغ ل ـ ص أآمع  .دةلع ذش ه ار بول ا دذح ئكعن ظازابق لعرع (ل ذفرع ؤة قعلمعش آ

ةيلع دع ) دعنتىص لعك بول عرالرغا تئضعش عرعال    »آاص ىزلعنعص، ظعلض ا ي ةقتعن باتعلغ ز ه ئكعن بع ةنع ل  ي
ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعل        دذق ؤة ظذالرغا قارشعلعق قعلدذق، شذثا     بةتبةختلةردعن بولغانلعقعمعز ظىحىن ص

  . ظازاب بعزضة تئضعشلعك بولدع
دذ    داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دعن خ ذالرنعث هالع اال ظ ادةم  : اهللا تاظ وص ظ ر ت ان بع ةر قاح ا ه دوزاخق

ةيغةمبةر  (سعلةرضة ظاضاهالندذرغذحع  «: تاشالنغان حاغدا، دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالردعن      ةنع ص ) ي
ظذنداق ظةمةس، بعزضة هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن، بعز           «: ظذالر. دةص سورايدذ » ضةنمعدع؟آةلمع

ذنع( ز ) ظ دة بع ار قعلدذق هةم دعن(اهللا ‹: ظعنك وق،  ) هئح ظادةمضة ؤةهيع ع ي رةر نةرسة نازعل قعلغعن بع
ذقتا  ذر ظازغذنل ةقةت حوثق علةر ص دذق› س دذ» دئ ذالر. دةي ز «: ظ ةر بع ةيغةمبةرن(ظةض أزلعرعنعص ) عث س

دذق   دا بولماس ظع ةهلع دوزاخ قاتارع اآع حىشةنضةن بولساق، ظ ان، ي دذ» ظاثلعغ ةنع ظأزلعرعضة ))1دةي  ي
ظذالر ضذناهعنع تونذيدذ، ظةهلع دوزاخ اهللا نعث رةهمعتعدعن يعراق    . لعرع ماالمةت ؤة نادامةت قعلعشتع    ظأز

  ! غلعنعص زعيانكارلعقتا قالسذن يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث رةهمعتعدعن قو))2!بولسذن
ذالرغا ثالر «) ظ ى قئلع دة مةثض رعثالر، جةهةننةم دعن آع ةمنعث دةرؤازعلعرع  جةهةنن

ان ايع نئمعدئضةن يام ةببعرالرنعث ج دذ»!مذتةآ ةر   دئيعلع العنع بعلضةن ه ةن ؤة ه ذالرنع آأرض ةنع ظ  ي
ا هةقلعق ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرع  ذالرنعث ظازابق ذ سأزنعث آعم . دذقانداق آعشع ظ شذنعث ظىحىن ب

ان قعل      ةلكع ظادعل ؤة هةممعدعن خةؤةردار اهللا،       . معدع عنتةرعصعدعن دئيعلضةنلعكع باي  ظذالرنعث ظىستعدعن   ب
ان هأآع ذؤاهلعق         حعقارغ ة ض ذت نةرس داق مةؤج ةر قان ة ه ةقلعق ظعكةنلعكعض ةن ه ذالرنعث هةقعقةت ة ظ معض

ىن ع ظىح دعغانلعقعنعث ظعسصاتلعنعش ذ ،بئرع ان    ظ تعن باي دع، دئيعلمةس ةخس دئ ر ش ةن بع أزنع مذظةيي س
  .قعلعندع
» ثالر ى قئلع دة مةثض رعثالر، جةهةننةم دعن آع ةمنعث دةرؤازعلعرع ة  جةهةنن ةنع سعلةرض  ي

ذش جةهةننةمدعن  وقحعقعش ؤة قذتذل ى ي ةبب. مةثض ان مذتةآ ةن يام ايع نئمعدئض ةنع  »!عرالرنعث ج ي
امان جاي؟ دذنيادعكع      دعغان جايعثالر نئمعدئضةن ي     تذرع! ظاقعؤةتامان  سعلةرنعث ظاقعؤئتعثالر نئمعدئضةن ي   

بذ  . ثالر، هةقعقةتتعن باش تارتقانلعقعثالر سعلةرنع سعلةر ظئرعشكةن بذ جايغا ظئلعص آةلدع            تةآةببذرلذقذ
  ! نئمعدئضةن يامان ظاقعؤةت! نئمعدئضةن يامان هال

* * * * * * *  
 t,‹ Å™ uρ šÏ% ©!$# (# öθ s)̈? $# öΝ åκ ®5u‘ ’ n< Î) Ïπ̈Ζ yf ø9$# # ·tΒ ã— ( # ®Lxm # sŒÎ) $yδρâ !% y` ôM ys ÏG èùuρ $yγ ç/ üθö/ r& tΑ$s% uρ óΟçλ m; 
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  .  ـ ظايةتكعحة10 ـــــ 8سىرة مذلك ) 1(
  .  ـ ظايةت11سىرة مذلك ) 2(
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 توص بولغان هالدا ماثدذرذلعدذ، هالبذآع، -صةرؤةردعضارعغا تةقؤادارلعق قعلغانالر جةننةتكة توص
ظذالر جةننةتكة يئتعص آةلضةن حاغدا ظذنعث دةرؤازعلعرع ظئحعلعص بولغان بولعدذ، جةننةتكة مذظةآكةل 

دذثالر، ) عنضذناهالرنعث آعرلعرعد (سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، سعلةر «: صةرعشتعلةر ظذالرغا  اك بول ص
) جةننةتكة آعرعص ظورذنالشقان حاغدا(ظذالر . 73دةيدذ» مةثضى قئلعثالر) ظذنعثدا(جةننةتكة آعرعثالر، 

جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذرآع، ظذ بعزضة قعلغان ؤةدعسعنع ظعشقا ظاشذردع، جةننةتنعث «: ظئيتعدذ
يةنع (لعغان جايدا تذرعمعز، ظعشلعضىحعلةرنعث ظةجرع جةننةتتة ظأزعمعز خا. زئمعنعغا بعزنع ؤارعس قعلدع

  .74»!نئمعدئضةن ياخشع) جةننةت
  مأمعنلةرنعث جةننةتكة ظئلعص مئثعلعشع توغرعسعدا

بذ ظايةت بةختلعك مأمعنلةرنعث دةرعجعلعرع بويعحة جةننةتكة توص ـ توص بولذص ظئلعص مئثعلغان           
ةتنعث   بولغان هالدا توص -جةننةتكة توص . دعن خةؤةر بئرعدذ  عظةهؤال  يةنع بعر جاماظةت يةنة بعر جاماظ

ةردذر     ئقعن بةندعل ا ي دعغانالر اهللا غ ذص ماثع ع بول دذ، بعرعنح عدعن ماثع ع  . ظارقعس يعن ياخش دعن آئ ظان
دذ   ةر ماثع ذالردعن آئيعنكعل دعن ظ ةر، ظان ة. بةندعل ةر جاماظ ةن ته ع بعل أز خعل ةيغةمبةر، ظ ةنع ص  لةر، ي

ةن،   ةيغةمبةرلةر بعل ةن، شئهعتلةر راستحعلص ةن الر راستحعلالر بعل االر بعل االر ظألعم ةن، ظألعم  شئهعتلةر بعل
  . هةر سعنعصتعكعلةر ظأز سعنعصع بعلةن، هةر ضذرذه ظأزعضة ماس آعشعلةر بعلةن جةننةتكة ماثدذرذلعدذ

 دا ةن حاغ تعص آةلض ة يئ ذالر جةننةتك ذآع، ظ ةتنعث   هالب أتىص جةنن عراتتعن ظ ذالر صعلس ةنع ظ   ي
ةندة  تعص آةلض ا يئ ةردة    ،دةرؤازعلعرعغ ذ ي دذ، ب ة دذح آئلع ر آأؤرىآك عدعكع بع ةن دوزاخ ظارعس ةت بعل  جةنن

اآالنغاندعن آئيعن،               دذنيادا زذلذمغا ظذحرعغذحعالر قعساسلعرعنع ظالعدذ، زذلذم قعلغذحعالر ضذناهلعرعدعن ص
  .ظذالرغا جةننةتكة آعرعشكة رذخسةت قعلعنعدذ

تة  ت هةدعس ذرغا ظاظع عحةس تعص آ ،آئلعش ا يئ ةت دةرؤازعلعرعغ ةر جةنن ذالرنعث  مأمعنل ةندة ظ ةلض
ىن رذ ذق مةسلعهةتلعشعدذ  آعرعشع ظىح ادةم توغرذل ورايدعغان ظ االمنعث،  . خسةت س ادةم ظةلةيهعسس ذالر ظ ظ

دعن ن  ث ،هنعثذظان دعن ظعبراهعمنع انعث ، ظان دعن مذس انعث ، ظان دعن ظعس ةد  ، ظان دعن مذهةمم  ظان
االمنعث  دذ ظةلةيهعسس دعغا آئلع أآىم    . ظال زرةك ه ث تئ ذ اهللا تاظاالنع اه مةيدانعدعم ذالر مةهشةرض ظ

دذ دعغا آئلع ةيغةمبةرلةرنعث ظال ةآرارالش . حعقعرعشعنع سورعشع ظىحىن ص دا ت ذ ظعشنع بعر قانحة ظورذن ب
  . رمذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث باشقا ظعنسانالردعن ظاالهعدة شةرةصلعك ظعكةنلعكعنع آأرسعتعش ظىحىندذ

لعم  ام مذس ةنلعكعنع     ،ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن
 ظعمام مذسلعمنعث يةنة بعر  »حع بولعمةن عضىعلتجةننةتتة بعرعنحع بولذص شاصاظةت     مةن  «: رعؤايةت قعلعدذ 

   .ضةندئيعل»  قاققذحعمةنؤازعسعنع بعرعنحع بولذصمةن جةننةتنعث دةر«: تعدةرعؤايع
ةنلعكعنع        داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم ظعم

دذ  ةت قعلع ع «: رعؤاي ةت آىن ةص      قعيام عنع تةل ذنعث ظئحعلعش ئلعص ظ دعغا آ ع ظال ةتنعث دةرؤازعس  جةنن
ةن دةرؤازعنع سةندعن   م : ظذ . مذهةممةد، دةص جاؤاب بئرعمةن     : مةن . آعم سةن؟ دةيدذ  : قعلعمةن، دةرؤازعؤةن 

دذ    ذيرذلغان، دةي لعككة ب ئحعص بةرمةس ة ظ ئح آعمض ةت   . »ظعلضعرع ه لعممذ رعؤاي ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ب
  .قعلغان

ةد  ام ظةهم داق    ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله  ظةب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ة آعر  «: دئض دة جةننةتك ع تىرآىم دعغبعرعنح رع ع ىك 15انالرنعث حعرايلع  آىنل

ةرةت قعلعش بولمايدذ      . لذن ظايغا ظوخشايدذ   تو ة تىآىرىش، معشقعرعش، ت ظذالرنعث ظعشلعتعدعغان   . جةننةتت
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ظذالرنعث ظعسرعقدانلعرعغا سئلعنغان    . قاحعلعرع، حاح تارايدعغان تاغاقلعرع ظالتذن ؤة آىمىشتعن بولعدذ   
عل دذ  نةرس ذراقالر حعقع عل ص ة حعرايلعق    . ةردعن ظئس ر ظادةمض ةر بع اردذر، ه ةرلعرع ظعص ذالرنعث ت دعن قععلظ

ال بئرعلعدذ        صاحاقلعرعنعث   جةننةتتعكع آعشعلةرنعث دعللعرع بعر        . ظعلعكع آأرىنىص تذرعدعغان ظعككع ظاي
ظذالر ظةتعضةن ـ ظاخشامدا اهللا    .  ظأزظارا ظعختعالصلعشعش، دىشمةنلعشعش بولمايدذ،ظادةمنعث دعلعدةك بولذص

  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. »ظاالغا تةسبعه ظئيتعدذتا
داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةظال، ظةب افعز ظةبذي ه

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي رع     «: دئض دعغانالرنعث حعرايلع دة آعرع ع تىرآىم ة بعرعنح ىك 15جةننةتك  آىنل
ذ  ذزغا    لعر  حعرايدعغانالرنعثع عرآ ن ظايغا ظوخشايدذ، ظذنعثدعن آئيعن    تول ع ظاسماندعكع ظةث نذرلذق يذلت

ايدذ دذ           . ظوخش قعرعش بولماي ىرىش، معش ش، تىآ ةرةت قعلع ك ت وث ـ آعحع ة ح اح  .جةننةتت ذالرنعث ح  ظ
اردذر، ظعسرعقدانالرغا س          ئلعنغان نةرسعلةردعن  تارايدعغان تاغاقلعرع ظالتذندذر، ظذالردعن حعققان تةرلةر ظعص

دذ   ذراقالر حعقع عل ص ةرعلةردذر        . ظئس أر ـ ص اللعرع ه دةك     . ظاي ث ظةخالقع ر ظادةمنع ةخالقلعرع بع ذالرنعث ظ ظ
بذ هةدعسنع   . » ضةز ظئضعزلعكتة بولعدذ   60بولذص، هةممة ظادةمنعث سىرعتع ظاتعسع ظادةمنعث سىرعتعدة،       

  . ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ظةبذهى : رةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ ص

دعن« رع  يظىممعتعم و   15ىزلع دةك ي ذن ظاي ىك تول ان آىنل ةت    70 رذق بولغ ر جاماظ علعك بع ث آعش  مع
ةيغ   : بذ سأزنع ظاثالص ظذآاشة ظعبنع مذهسعن ظورنعدعن تذرذص           . »جةننةتكة آعرعدذ  ! ةمبعرعظع اهللا نعث ص

دع   ن، دئ ا قعلغع ا دذظ ىن اهللا تاظاالغ عم ظىح دعن قعلعنعش ةرنعث قاتارع ذ ظادةمل ث ش ةيغةمبةر . مئنع ص
االم ن«: ظةلةيهعسس ذالردعن قعلغع ذنع ظ ع اهللا ظ دع» !ظ ا قعل ادةم . دةص دذظ ر ظ ارعالردعن بع دعن ظةنس ظان

ةيغةمبعرع      : ظورنعدعن تذرذص  ارعدعن قعلعنعشعم ظىحىن ماثعمذ      مئنعث شذ ظادةملةرنعث قات      ! ظع اهللا نعث ص
ان حعقعص آةتتع        «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دذظا قعلغعن، دئدع   . دئدع » ظذآاشة بذ ظعشتا سةندعن حاقق

  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان
ابدذلاله،   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، جابعر ظعبنع ظ       بذ هةدعسنع   ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم   

ع ظ   ة ظعبن ظذد، رعفاظ ع مةس ةيعن، ظعبن ع هذس ران ظعبن ع  ةظعم ةيس بعنت ذممع ق ةنع، ظ ة جذه ةنراب  هعمس
  . دئضةن بابتا رعؤايةت قعلدع»  معث آعشع هئسابسعز جةننةتكة آعرعدذ70«رةزعيةلالهذ ظةنهذمالردعن 

ةيغ      ،بذخارع ؤة مذسلعم ظعمام   ةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   سةهل ظعبنع سةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
داق   ةنلعكعنعمذن دذدئض ةت قعلع دعن «:  رعؤاي اآع 70ظىممعتعم ادةم ي ث ظ ادةم700 مع ث ظ ة . مع  ظةلؤةتت

ظذالرنعث باش ظاخعرع بعرال ؤاقعتتا جةننةتكة آعرعش ظىحىن بعر ـ بعرعنع      .  آعرعدذ)هئسابسعز(جةننةتكة 
  .»ن ظايدةك نذرلذق بولعدذ آىنلىك تولذ15تذتذشذص ماثعدذ، ظذالرنعث يىزلعرع 

 دذ، جةننةتكة ئحعلعص بولغان بولع ذنعث دةرؤازعلعرع ظ دا ظ ظذالر جةننةتكة يئتعص آةلضةن حاغ
دعن (سعلةرضة ظامانلعق بولسذن، سعلةر «: مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالرغا  ذناهالرنعث آعرلعرع اك ) ض ص

 يةنع ظذالر جةننةتنعث دةرؤازعلعرعغا دةيدذ» مةثضى قئلعثالر) ظذنعثدا(بولدذثالر، جةننةتكة آعرعثالر، 
الر ظئحعلعدذ، جةننةتنع باشقذرعدعغان            يئتعص آةلضةندة، ظذالرغا هأرمةت ؤة ظئهتعرام آأرسعتعلعص دةرؤازع

تعلةر  ذالرنع صةرعش دةص   ظ ص هةي ةت قعلع عرالرغا ماالم تعلةر آاص قذرعدعغان صةرعش ع باش ذددع دوزاخن خ
دةك ماثماستعن دذ ،ارةت خذش بئش،ماثغان ةن قارشع ظالع ةر بعل ذالر  .  ساالم ؤة مةدهعيعل ةن ظ شذنعث بعل

.  بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشعدذ    ، خذشال ـ خذراملعققا   ،تعل بعلةن تةسؤعرلعضىسعز دةرعجعدة خذرسةنلعككة    
  :تأؤةندة جةننةتنعث دةرؤازعلعرعنعث سةآكعز ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان هةدعسلةر بايان قعلعنعدذ
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ام ظةه ذظعم ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب داق دعنم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دعن     «: دئض داق مئلع ةر قان دا ه ث يولع ع اهللا نع ى آعمك ر ج ةرص  بع ة س ص نةرس

ا أص         ،قعلس ع آ ذص، آعمك ار بول رع ب ذن دةرؤازلع ةتنعث نذرغ دذ، جةنن دعن حاقعرعلع ةتنعث دةرؤازلعرع  جةنن
ةدعقة         نام ا، س ذحعالردعن بولس ةدعقة قعلغ أص س ع آ عدعن، آعمك از دةرؤازعس ا، نام ذحعالردعن بولس از ظوقذغ

أص            ع آ ع روزعن عدعن، آعمك اد دةرؤازعس ا، جعه ذحعالردعن بولس أص قعلغ ادنع آ ع جعه عدعن، آعمك دةرؤازعس
دذ  عدعن حاقعرعلع ان دةرؤازعس ا، رةيي ذحعالردعن بولس ذ .»تذتق ةآرع رةزعيةلاله ذ ظةبذب ث : ظةنه ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع ذ دةرؤازع  !ص ادةم ظ ر ظ ورعدع    الر بع دذ؟ دةص س ذ بوالم دعغان ظةهؤالم عدعن حاقعرعلع ث هةممعس . نع
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  «: ص د قعلعم عثنع ظىمع ذالردعن بولذش ئنعث ش ةن س ة، م دع»هةظ ام .  دئ ظعم

  . رعؤايةت قعلغانمذ بذ هةدعسنعث ظوخشعشعنع بذخارع ؤة مذسلعم
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث         ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم سةهل ظعبنع سةظعد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ار بولذص       «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظذنعث بعرسع رةييان    ،جةننةتنعث سةآكعز دةرؤازعسع ب
  .»دةص ظاتعلعدذ، ظذنعثدعن صةقةت روزا تذتقذحعالرال آعرعدذ

لعم  ام مذس داق      ظأ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظبعن م
دذ  ةت قعلع االدعن باشقا : سعلةرنعث بعرعثالر آامعل تاهارةت ظالسا، ظاندعن «: دئضةنلعكعنع رعؤاي اهللا تاظ

ق بئرعمةن  هئح ظعاله بةرهةق يوقتذر، مذهةممةد ظةلةيهعسساالم اهللا نعث بةندعسع ؤة ظةلحعسع دةص ضذؤاهلع       
دعن آعرعشنع    ،دئسة ذ قايسع دةرؤازع دذ، ظ ةآكعز دةرؤازعسعنعث هةممعسع ظئحعلع ةتنعث س ذنعثغا جةنن  ظ

   .»خالعسا شذنعثدعن آعرعدذ
  جةننةت دةرؤازعلعرعنعث آةثلعكع توغرعسعدا

  !!! بعزنع جةننةت ظةهلعدعن قعلعشع ظىحىن اهللا نعث بىيىك صةزلعدعن سورايمعز
نع مذنداق رعؤايةت   عهةدعسظذزذن   ظةبذهذرةيرعنعث شاصاظةت توغرعسعدعكع     ،سلعمظعمام بذخارع ؤة مذ   

دذ اال«: قعلع ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم دعن ! ظ دعن   ظىممعتعث وث دةرؤازع ادةمنع ظ دعغان ظ ابقا تارتعلماي هئس
قا دةرؤازالردع   ذالرنعث باش عن، ظ ار،     نظةآعرض ع ب رعش نئسعؤعس ةن آع االيعق بعل ذ خ دذم ةدنعث. دةي   مذهةمم

ةمكع      ةن قةس امع بعل ث ن ان زات اهللا نع دة بولغ ع ظعلكع ث   ،جئن ةت دةرؤازلعرعنع ةن جةنن  هةقعقةت
اآئشةآلعرعدعن  دةك،   ي ةر نعث ظارعلعقع ةن هةج ة بعل ارعلعقع، خذددع مةآك اغعحع ظعككع آئشةآنعث ظ ن ي

  . » بعلةن مةآكعنعث ظارعلعقعدةك بار)1(يةنة بعر رعؤايةتتة بذسرا
لعم ام مذس ة،ظعم ةزؤانعث  ظذتب ع غ عد  ظعبن ذص، خذتبعس ة ظوق ةتنعث  : خذتب ةن جةنن ة هةقعقةت بعزض

دةك       عنعث ظارعلعقع ق مذساص ق يعللع ث قعرع ةآنعث ظارعلعقعنع ع آئش ةآلعرعدعن ظعكك ث آئش دةرؤازعلعرعنع
لعكعدعن      ةرنعث آأص دعغان ظادةمل ذنعثغا آعرع ةنلعكع، ظ ةث ظعك ايعتع آ عص آناه ر  تارلعش دعغان بع ئتع

  . غانلعقع بايان قعلعندع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعآىننعث آئلعدع
 انلعق بولسذن «: جةننةتكة مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالرغا ذناهالرنعث (سعلةر ، سعلةرضة ظام ض

 يةنع ظةمةلعثالر،  دةيدذ»مةثضى قئلعثالر) ظذنعثدا(، جةننةتكة آعرعثالر، رصاك بولدذثال) آعرلعرعدعن
  . ر صاك بولدعسأزلعرعثالر ؤة مذآاصاتعثال

                                                 
را ب    ) 1( ان بذس ا ظئلعنغ دا تعلغ ذ جاي ةردة          ب ةزع رعؤايةتل ة ب ةهعرع، يةن را ش ىرعيةنعث بذس ة س ةزع رعؤايةتت ةهعرع، ب ر ش ةهرةينعث بع ةردة ب ةزع رعؤايةتل

 . مةدعنعدعكع يعر يئزعنعث ظعسمع دئيعلضةن
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ذلمانالرنع        ازاتالردا مذس ةزع غ االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذددع ص أز خ ذ س ذم  «: ب ة حوق جةننةتك
  . غا ظوخشاشتذرنعدةص حاقعرعشقا بذيرعغع»  مأمعن آعرعدذتةمذسذلمان يةنة بعر رعؤايةت

 ،مةثضى قئلعثالر ) ظذنعثدا(جةننةتكة آعرعثالر  ذ، ظذنعثدعن   يةنع ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعد
  . يأتكعلعشنع خالعمايدذ

 جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذرآع، ظذ «: ظئيتعدذ) جةننةتكة آعرعص ظورذنالشقان حاغدا(ظذالر
ظةنة شذ تولذق ساؤابنع، بىيىك ؤة    جةننةتتة  يةنع مأمعنلةر »بعزضة قعلغان ؤةدعسعنع ظعشقا ظاشذردع 

  . ةن حاغدا شذنداق دةيدذتىضعمةس نئمةتنع، آاتتا صادعشاهلعقنع آأرض
جعمع هةمدذسانا اهللا غا خاستذرآع، ظذ بعزضة قعلغان ؤةدعسعنع ظعشقا ظاشذردع يةنع اهللا خذددع 

ادا ةرنعث دذني ارعمعز: مأمعنل ان نةرسعنع  ! صةرؤةردعض ارقعلعق ؤةدة قعلغ ةيغةمبةرلعرعث ظ ة ص ةنع (بعزض ي
ةتنع    ان جةنن اس بولغ ا خ ةت قعلغانالرغ عن) ظعتاظ ع بةرض ع بعزن ةت آىن ن  ، قعيام ؤا قعلمعغع ةن . رةس س

ةن   لعق قعلمايس ة خعالص ةن ؤةدةثض ةتلعك    ))1»هةقعقةت دةك، هأرم ةت قعلغان عنع ظعجاب ةن دذظاس  دئض
  . صةيغةمبةرلعرعنعث تعلع ظارقعلعق قعلغان ؤةدعسعنعمذ ظةمةلضة ظاشذردع

دذ    داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالر: اهللا تاظ انا بعز «: ظ ع هةمدذس ذ  جعم ع ب ةرنع(ن عل ) نئمةتل هاس
ذق،      معغان بوالتت ول تاص وغرا ي ا، ت ةن بولس ع يئتةآلعمعض ا بولسذنكع، اهللا بعزن ةن اهللا غ قا يئتةآلعض قعلعش

دع  ئلعص آةل ةقنع ظ ة ه ةيغةمبةرلعرع بعزض ارعمعزنعث ص دذ» صةرؤةردعض ع)2( دةي ذالر ظئيتت ع «: ظ جعم
بعزنعث صةرؤةردعضارعمعز هةقعقةتةن     ! اهللا غا مةنسذصتذر   قايغذنع آةتكىزىؤةتكةن    -هةمدذسانا بعزدعن غةم    

ىحعدذر    اؤاب بةرض أص س علعققا آ از ياخش دذر، ظ عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ع . ناه دعن بعزن اهللا مةرهةمعتع
  . ))3»جةننةتتة بعز هةرضعز جاصا تارتمايمعز، هةرضعز حارحعمايمعز. جةننةتتة تذرغذزدع

  ع ؤارع ا بعزن ةتنعث زئمعنعغ دعجةنن ذرعمعز، . س قعل دا ت ان جاي أزعمعز خالعغ ة ظ جةننةتت
بعز :  بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ!نئمعدئضةن ياخشع) يةنع جةننةت(ظعشلعضىحعلةرنعث ظةجرع 

ذزدا  دة(لةؤهذلمةهص يعن، ) ظةزةل دعن آئ ان(يازغان ا نازعل قعلعنغ ا ) داؤذدق ذردا زئمعنغ ةت (زةب ةنع جةنن ي
  . )4(ن مئنعث ياخشع بةندعلعرعم ؤارعسلعق قعلعدذ دةص يازدذقهةقعقةتة) زئمعنغا

ذرعمعز : شذنعث ظىحىن مأمعنلةر مذنداق دةيدذ  ةردة   جةننةتتة ظأزعمعز خالعغان جايدا ت ةنع قةي  ي
  !  ظةمةلعمعزضة بئرعلضةن ظةجعر نئمعدئضةن ياخشع.ذرذشنع خالعساق شذ يةردة تذرعمعزت

لعم  ذخارع ؤة مذس ام ب ةس ،ظعم ةيغةمبةر     ظةن عدا ص راج قعسسعسع توغرعس ذدعن معظ ذ ظةنه رةزعيةلاله
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ردعم  «: ظةلةيهعسس ة آع رع   جةننةتك ذنعث دأثلع ام ظ قارعس

  . »صعسع ظعصاردعن ظعكةنمةرؤايةتتعن، تو
 * * * * * * *  

 “ u s?uρ sπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# šÏjù!% tn ô ÏΒ ÉΑ öθxm Ä¸ ö yèø9 $# tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑ ut ¿2 öΝÎκ Íh5u‘ ( z ÅÓè% uρ Νæη uΖ ÷ t/ Èd,ut ù: $$ Î/ 
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  ـ ظايةت194سىرة ظال ظعمران ) 1(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةظراف ) 2(
   ـ ظايةتلةر35 ـــــ 34سىرة فاتعر ) 3(
   ـ ظايةت105ىرة ظةنبعيا س) 4(
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صةرعشتعلةرنعث صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتقان، هةمدع ظئيتقان هالدا ظةرشنعث حأرعسعنع ظوراص  
مأمعنلةر جةننةتكة آعرعدذ، (هأآىم حعقعرعلعدذ تذرغانلعقعنع آأرعسةن، ظذالرنعث ظارعسعدا هةققانعي 

  .75دئيعلعدذ» !جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر«، )آاصعرالر دوزاخقا آعرعدذ
ة جةننةت ؤة دوزاخ ظةهلع ظىستعدة هأآىم حعقارغانلعقعنع، هةر بعر بةندعسعنع             اهللا تاظاال بذ ظايةتت

أز ظةهلعضة اليعق آئل  ذم قعلماي ظادعل ،عدعغان مذناسعص ظورذنغا آعرضىزضةنلعكعنع ظ ذالرغا قعلحة زذل  ظ
صةرعشتعلةر  : ر بئرعدذ  صةرعشتعلعرع هةققعدة مذنداق خةؤة     ،هأآىم حعقارغانلعقعنع بايان قعلغاندعن آئيعن    

ذغ ظةرش  دذ،       ظذل انا ظئيتع بعه ؤة هةمدذس ارعغا تةس ذالر صةرؤةردعض دذ، ظ وراص تذرع عنع ظ  اهللا نعث ظةتراص
اال ىكتاظ ذغ ؤة بىي ذصنع ظذل ارلعق نوق، دةص تون ةددةس  ب اك ؤة مذق دعن ص ان ؤة زذلذم دذس .  دةص بعلع

دذ  أآىم قعلع ةن ه ادعللعق بعل ايرعص، ظ ةقعقعتعنع ظ نعث ه ةن اهللا ظعش اال . هةقعقةت ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ش
  .  حعقعرعلعدذظارعسعدا هةققانعي هأآىم  يةنع ظعنسانالرنعثظذالرنعث: مذنداق دةيدذ
)ة ةر جةننةتك دذ مأمعنل ا آعرع عرالر دوزاخق دذ، آاص ةرنعث «، ) آعرع انا ظالةمل ع هةمدذس جعم

لعيةلمةيدعغعنع  يةنع صىتىن آاظعناتتعكع سأزلةيدعغعنع ؤة سأزدئيعلعدذ» !صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر
شذنعث ظىحىن بذ    . ضة هةمدذسانا ظئيتعدذ ردعضارع اهللا ظىحىن اهللا تاظاالنعث ظادعل هأآمع ظالةملةرنعث صةرؤة 

ذقاتنعث اهللا     ارلعق مةخل دع، بذنعثدعن ب ان قعلعن ة قارعتعلماستعن باي ر دئضىحعض ةن بع انا مذظةيي هةمدذس
  .تاظاالغا هةمدذسانا ظئيتعش بعلةن ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقع ظعسصاتالندع

ةتادة  دذ    ق انلعقعنع  اهللا تاظاال ظعنسانال :  بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي جعمع هةمدذسانا رنع ياراتق
ةتتعكع هةمدذسانا بعلةن باشالص      ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان اهللا غا خاستذر   ظذالرنعث  ن دئضةن ظاي

 »!جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر«ظارعسعدا ظادعل هأآىم حعقارغانلعقعنع 
دذ ةتتعكع هة دئيعلع ةن ظاي ةن تامامل  دئض انا بعل عرع   . دععمدذس ةرنعث تةصس ىرة زذم ةن س ذنعث بعل ش
   !جعمع هةمدذسانا اهللا تاظاالغا خاستذر. تىضعدع
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  ها معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
دذ    داق دةي ذما مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ،    : ظعبن ع بولع عنعث يىرعك ةر نةرس ةن ه هةقعقةت

  . رظاننعث يىرعكع ها، معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلةردذرقذ
. دئيعلةتتع  “ظةلظةراظعس ”معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلةر     ها: ام مذنداق دةيدذ  معسظةر ظعبنع آعد  

ةنع يئثع تويع بولغان قعز ـ يعضعتلةرضة ظوخشعتعال          قاسعم ظعبنع ساالم    بذالرنع ظعمام ظةبذ ظذبةيد    . تتعي
  .  دئضةن آعتابعدا رعؤايةت قعلغان“زعلعتعقذرظاننعث صة”

ةنلعكعنع    داق دئض ذنعث مذن دذلاله رةزعيةلالهذ ظةنه دعن ظاب د ظعبنع زةنجذؤةيهع ةؤع هذمةي ام بةغ ظعم
دذ  ةت قعلع ال      : رعؤاي ث معس ان ظادةمنع زدةص آئتعؤاتق اي ظع ذ ج ة تذرالغ الع، ظاظعلعسعض ذرظاننعث معس غا عق

ىيع بع   ذر س ادةم يامغ ذ ظ ايدذ، ظ ةيرانلعق      ظوخش ويالص ه اغنع ب ذ ب دذ، ظ ا آئلع ر باغق ةن بع ةن آأآةرتعلض ل
دا دة آئتعؤاتقان اتتعن يئظعلكع دذ ـ دة            ، توس ئلعص قالع تانلعققا آ ذ ـ بوس ذن باغ ان نذرغ ةت بولغ : رع مذنب

دذ             ظذنعثغا مذنداق   . بعرعنحع باغنع آأرىص هةيران قالغان ظعدعم، بذ تئخعمذ هةيران قاالرلعق ظعكةن، دةي
باغذ ـ بوستانالرنعث    . بعرعنحع باغنعث معسالع هةقعقةتةن قذرظاننعث بىيىآلعكعنعث معسالعدذر       : عدذدئيعل

  . معسالع قذرظاندعكع ها معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلعرعنعث معسالعدذر
دذ         ها معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلةرنع ظوقذسام       : ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي

   .عقعص آئتعشكة آأز قعيمايدعغان ضىزةل باغالرغا آعرعص قالغاندةك بولعمةنقايتعص ح
  

ijk  
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ــا  م ه ذ(. 1مع اب ) ب ذرظان (آعت ةنع ق ل ) ي عدعن نازع ىحع اهللا تةرعص ةممعنع بعلض ب، ه غالع

ظازابع ) اهللا نعث. (ضذناهنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، تةؤبعنع قوبذل قعلغذحعدذر) اهللا(. 2قعلعنغاندذر
ظعنظام ظعضعسعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظاقعؤةت قايتعدعغان جاي ظذنعث ) اهللا(ذر، قاتتعقت

  . 3دةرضاهعدذر
ىزى دع، شذثا  ظ ةرنعث بئشعدا سأزلعنعص ظأتىل دة سىرة بةق لعرع هةققع بة هةرص ص ظوقذلعدعغان ظئلعص

  . قايتا توختالمايمعز

ظايةت  85                             غافعر سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  زع ص ذ داؤذد ؤة تعرمع دذ ظةب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : االمنعث مذن
م             « ا مع ذظارعثالر ـ ه علةرنعث ش اثالر، س ذمغا ظذحرعس دة هذج ةر آئحع دذ   )1(ظةض ة قعاللماي ذالر غةلعب  ظ

   .»دئيعشتعن ظعبارةت بولسذن
)غالعب، هةممعنع بعلضىحع اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر) يةنع قذرظان(آعتاب ) بذ يةنع 

ذ ذرظ ب ابان آةرعمق ذ آعت ارةت ب ل         دعن ظعب عدعن نازع ىحع اهللا تةرعص ةممعنع بعلض ذؤؤةتلعك، ه ىح ـ ق  آ
ةردة ظارقعسعدا بولسعمذ زةررعحعلعك            . اهللا نعث آىح قذؤؤعتع داظعملعقتذر    . قعلغاندذر اهللا هةر قانحة قئلعن ص

 رعنع قوبذل قعلغذحعدذضذناهنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، تةؤب) اهللا(نةرسة ظذنعثغا يوشذرذن قالمايدذ 
ةنع اهللا  دعنعث  (ي ذحع بةن ة قعلغ ا     ) تةؤب عدة اهللا تاظاالغ دذ، آةلضىس عرةت قعلع ذناهعنع مةغص عرعكع ض ظعلض

  . تةؤبة قعلغان، اهللا تاظاالنعث ظالدعدا باش ظةضكةن ظادةمنعث تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدذ
) ظازابع قاتتعقتذر ) اهللا نعث      غا ظاسع بولغان، دذنيا تعرعكحعلعكعنع      يةنع هةددعدعن ظاشقان، اهللا

ازابع قاتتعقتذر          ان ظادةمضة اهللا نعث ظ . ظةؤزةل بعلضةن، اهللا نعث بذيرذقلعرعدعن باش تارتقان ؤة قارشع حعقق
بةندعلعرعمضة خةؤةر قعلغعنكع،     ) مأمعن (مئنعث   !) ظع مذهةممةد   (: بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن        

عرةت قعلغذ  ذ مةغص ةن تولعم ةن  م م قعلغذحعم ايعتع رةهع ةن، ناه ذر . حعم ازابعم قاتتعقت ث ظ ذ ))2مئنع  اهللا ب
دا   ظعككع سىصةتنع قذرظان آةرعمدة      بةندعنعث ظىمعد ؤة قورقذش ظعحعدة تذرعشع ظىحىن بعر        نذرغذن ظورذن

  . يةردة آةلتىرعدذ
اهللا ظعنظام ظعضعسعدذراهللا مول :  ظةنهذما بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ

ظذالرغا بئرعلضةن نازذنئمةتلةرنع     . يةنع اهللا بةندعلعرعضة مةرهةمةت قعلغذحعدذر    . بايلعق ظعضعسعدذر، دئدع  
دذر       ادة قعلغذحع ذ زعي ع تئخعم ال ـ ؤارانالرن رع        . م ال ـ ؤارانالرنعث هئحبع ةر ؤة م ذ نازذنئمةتل ةر ب بةندعل

دذ   تعص بواللماي ىآىر ظئي ىن ش ةر اهللا. ظىح ث ظةض ةن ( نع ذنعث ) سعلةرضةبةرض اثالر، ظ ع سانعس نئمعتعن
  . ))3هئسابعنع ظئلعص بواللمايسعلةر

 ذر اله يوقت ئح ظع قا ه ةتلعرعدة اهللا نعث هئح تةثدعشع  ظذنعثدعن باش ةنع اهللا نعث جعمع سىص  ي
  . يوقتذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله صةرؤةردعضار يوقتذر

 ررضاهعدذظاقعؤةت قايتعدعغان جاي ظذنعث دة    يةنع ظاخعرع بارعدعغان جاي اهللا نعث دةرضاهعدذر  .
  . ))4ز هئساب ظالغذحعدذراهللا تئ. شا جازااليدذ ياآع مذآاصاتاليدذعظاندعن اهللا هةر ظادةمنعث ظةمةلعضة يار

* * * * * * *  
$ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ# u «! $# ω Î) tÏ%©! $# (#ρã x x. Ÿξ sù x8ö‘ ã øótƒ öΝåκ â:= s) s? ’ Îû Ï‰≈ n= Î7ø9 $# ∩⊆∪ ôM t/ ¤‹Ÿ2 öΝ ßγn= ö6s% 

ßΘöθ s% 8yθçΡ Ü># u“ ômF{$# uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ( ôM £ϑ yδ uρ ‘≅ à2 ¤π̈Β é& öΝ ÏλÎ;θß™ u Î/ çνρä‹è{ù' u‹ Ï9 ( (#θä9 y‰≈y_ uρ È≅ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ 
(#θàÒÏm ô‰ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨, ut ù: $# öΝ åκèE õ‹yz r' sù ( y# ø‹s3 sù tβ% x. É>$s) Ïã ∩∈∪ y7 Ï9 ẍ‹ x.uρ ôM ¤)xm àM yϑ Ï= x. y7 În/ u‘ ’ n?tã tÏ%©! $# (# ÿρã x x. 

öΝ åκ®Ξr& Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ∩∉∪  
ةتلعرع  ذرظان(اهللا نعث ظاي ةنع ق ذالرنعث ) ي عدذ، ظ ة قعلعش عرالر مذجادعل ةقةت آاص عدا ص توغرعس

 )يةنع مةآكة آاصعرلعرع(ظذالر . 4آئلعص يىرىشلعرعضة مةغرذر بولذص آةتمعضعن - ة بئرعصرضشةهةرلة
                                                 

ةنعنع                 : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث  ) 1 ( ةن م ةن دئض ةن قةسةم قعلعم امع بعل ةردة اهللا نعث ن ذ ي ذص، ب م بول ر ظعس ملعرعدعن بع م اهللا نعث ظعس ا مع ه
  ].2594/سىنةن ظةبذداؤادنعث شةرهعسع . [بعلدذرعدذ دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان

  . ـ ظايةتلةر50ـ  49سىرة هعجر ) 2(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة نةهل ) 3(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع41سىرة رةظد ) 4(
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ا (دعن بذرذن، نذهنعث قةؤمع ؤة ظذالردعن آئيعنكع  د ؤة سةمذدقا صةيغةمبةرلعرعضة قارشع ظذيذشقان ظ
اش ةالر ) ظوخش ةيغةمبةرلعرعنع(جاماظ دع ) ص ار قعل ذحع . (ظعنك ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك ص

هةقنع بعكار قعلشع . هةر ظىممةت ظأزلعرعنعث صةيغةمبعرعنع هاالك قعلعشنع قةستلعدع) ظىممةتلةردعن
نعث بعلةن ظذالرنع هاالك مذنازعرة قعلعشتع، شذ) سأزلةر ظارقعلعق صةيغةمبةرلعرع بعلةن(ظىحىن باتعل 

ةن؟  داق ظعك ازابعم قان ث ظ دعم، مئنع ذنعثدةك  .5قعل لعك (ش ة تئضعش عرعكع ظىممةتلةرض ةنع ظعلض ي
  .6ظذالر دوزاخ ظةهلعدذر. صةرؤةردعضارعثنعث ظازابع آاصعرالرغا تئضعشلعك بولدع) بولغاندةك

نعث سىصعتع ظعكةنلعكع ؤة اهللا نعث ظايةتلعرع هةققعدة تاالش ـ تارتعش قعلعشنعث آاصعرالر
  ظذالرنعث شذ قعلمعشلعرعغا بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدا

دذ  داق دةي ل : اهللا مذن ذق دةلع ةن ؤة ظوح ذل   ـ      روش ةتنع قوب يعن هةقعق دعن آئ اتالر قويذلغان  ظعسص
  . غدذرعدعغانالر آاصعرالردذرلمايدعغان ؤة ظذ توغرعدا ماجرا تذقع

 ذصةقةت آاصعرالر مذجادعلة قعلعشعد    ةنع ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرع اتلعرع   دعن ي  دعن، دةلعل ـ ظعسص
رعص. تانغذحعالردذر ذالرنعث شةهةرلةردة بئ ذص آةتمعضعن-ظ ةغرذر بول ة م ئلعص يىرىشلعرعض ةنع آ  ي

ةص قعلعص شةهةرلةردة آئزعص يذرذشلعرع سئنع            ةظةت تةل ايدا ـ مةنص ةت، ص ال، نازذنئم ذل ـ م ذالرنعث ص ظ
  .ظالدعمعسذن
دذ اهللا  داق دةي ة مذن ذ هةقت عرالرنعث : ب ذل (آاص ابر-ص ال، ظ عدعن ذ م زدةش يىزعس ةرتعؤة ظع ) ي، م

ذالرنعث . شةهةرلةردة آئزعص يىرىشلعرع سئنع ظالدعمعسذن  ا بةهرعمةن بولذشتذر، آةلضىسعدة ظ ذ ظازغعن ب
دذ   ةم بولع ايع جةهةنن ةك   . ج ان تأش ةن يام ذ نئمعدئض ذالرنع  )1( !ظ ادعن(ظ ا ) دذني ذددةت (ظازغعن ) م

  . )2(مةجبذراليمعز) تئتعشقا(بةهرعمةن قعلعمعز، ظاندعن ظذالرنع قاتتعق ظازابنع 
ىن          انلعقع ظىح ار قعلعنغ عدعن ظعنك ةؤمع تةرعص أز ق ذنعث ظ االمغا ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص اهللا تاظ

ا        ار قعلعنغ عدعن ظعنك ةؤملعرع تةرعص أز ق ةيغةمبةرلةرنعثمذ ظ عرعكع ص رعص، ظعلض ةللعي بئ نلعقعنع، تةس
قعالرنعث       معدعن باش ر قعس از بع ايعتع ظ دعن ناه ة قةؤملعرع ذ صةيغةمبةرلةرض ذحرعغانلعقعنع، ظ علعققا ظ قارش

دذ  داق دةي ان قعلعص مذن ةنلعكعنع باي ان آةلتىرمعض ذالر : ظعم عرلعرع(ظ ة آاص ةنع مةآك ذرذن،  )ي ن ب دع
ذالردعن آئيعنكع  اد ؤة سةمذدقا ظوخشاش صةيغةمبةرلعرعضة قارشع ظذيذش (نذهنعث قةؤمع ؤة ظ ) قان ظ

ةالر  ةيغةمبةرلعرعنع(جاماظ دع ) ص ار قعل ذه ظعنك ةنع ن تعن   ، ي ادةت قعلعش ذتالرغا ظعب انالرنع ب  اهللا ظعنس
ةيغةمبةر ظعدع         نذه ظةلةيهعسساالم ؤة قةؤملعرعدعن آئيعن آةلضةن هةر       . توسذش ظىحىن ظةؤةتكةن تذنجع ص

  . دعبعر ظىممةت ظأز صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعل
 تلعدع نع قةس االك قعلعش ةيغةمبعرعنع ه ث ص ةت ظأزلعرعنع ةر ظىمم ةيغةمبعرعنع   ه ةنع ص  ي

  . ظذالردعن صةيغةمبعرعنع ظألتىرضةنلةرمذ بولدع. ظألتىرىشكة تعرعشعص بارلعق حارعلةرنع ظعشلةتتع
شتعمذنازعرة قعلع) سأزلةر ظارقعلعق صةيغةمبةرلعرع بعلةن( ظىحىن باتعل شعهةقنع بعكار قعل 

 ظوحذق روشةن بولغان هةقنع رةت قعلعش ظىحىن هعيلة ـ معكعر          ،غدذرذصلةرنع تذيةنع ظذالر شةك ـ شىبهع 
  . ظعشلةتتع
 شذنعث بعلةن ظذالرنع هاالك قعلدعم   يةنع ظذالرنعث مذشذنداق حوث ضذناه ظعشالرنع قعلغانلعقع 

ازاب ـ    سةن مئنعث ظذالرغا بو  ةنع  يمئنعث ظازابعم قانداق ظعكةن؟. ظىحىن ظذالرنع هاالك قعلدعم لغان ظ
                                                 

   ـ ظايةتلةر197 ــــــ 196سىرة ظال ظعمران ) 1(
   ـ ظايةت24سىرة لوقمان ) 2(
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دعث قا آةل داق تونذش دعن قان ذر ظوقذبعتعم ةملعك ظازابت اتتعق ؤة ظةل ا ق ازاب بولس ذ ظ ةتنعث . ؟ ظ ذ ظاي ب
  . اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذ ناهايعتع قاتتعق ظازاب ظعدع: مةنعسع هةققعدة قةتادة مذنداق دةيدذ

 دةك يةنع ظعلضعرعكع ظىمم (شذنعثدةك ة تئضعشلعك بولغان ازابع ) ةتلةرض صةرؤةردعضارعثنعث ظ
خذددع ظعلضعرعكع ظىممةتلةردعن !  يةنع ظع مذهةممةدظذالر دوزاخ ظةهلعدذر. آاصعرالرغا تئضعشلعك بولدع

ذ        ان ش علعق قعلغ اثا قارش ان، س ار قعلغ ئنع ظعنك دةك، س لعك بولغان ازاب تئضعش ا ظ عر بولغانالرغ آاص
عرالرغعمذ ظةلؤةتت لعكتذرآاص ازاب تئضعش ع . ة ظ قا   حىنك ئنعثدعن باش ادةم س ان ظ ار قعلغ ئنع ظعنك س

  . اهللا هةممعنع بعلضىحعدذر. صةيغةمبةرضة ظةلؤةتتة ظعشةنمةيدذ
 * * * * * * *  

 tÏ% ©!$# tβθè= Ïϑøt s† z¸ ö yèø9 $# ô tΒ uρ … çµs9 öθxm tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑ ut ¿2 öΝ ÎκÍh5 u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ uρ Ïµ Î/ tβρã Ïøó tG ó¡o„ uρ tÏ%©# Ï9 

(#θãΖ tΒ# u $ uΖ−/ u‘ |M ÷èÅ™ uρ ¨≅ à2 & ó x« Zπyϑ ôm §‘ $Vϑ ù= Ïã uρ ö Ï øî$$ sù tÏ% ©# Ï9 (#θç/$s? (#θãèt7 ¨?$# uρ y7 n=‹Î6 y™ öΝ ÎγÏ% uρ z># x‹tã 

ËΛÅs pgù: $# ∩∠∪ $ uΖ−/ u‘ óΟ ßγ ù= ½z ôŠr&uρ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰ tã  ÉL ©9$# öΝ ßγ̈?‰ tã uρ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝ ÎγÍ← !$t/# u öΝ ÎγÅ_ üρ ø— r&uρ 

óΟ ÎγÏG≈ §ƒ Íh‘ èŒuρ 4 y7 ¯Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3 ysø9 $# ∩∇∪ ãΝ ÎγÏ% uρ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9 $# 4 tΒ uρ È, s? ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ ô‰ s) sù … çµtF ÷Η ¿qu‘ 4 
y7 Ï9 s̈Œuρ uθèδ ã— öθx ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∪  

ظةرشنع آأتىرىص تذرغان ؤة ظةرشنعث حأرعسعدعكع صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتعدذ، 
دذ  عرةت تعلةي ة مةغص دذ، مأمعنلةرض ان ظئيتع ذنعثغا ظعم دذ، ظ دع ظئيتع دذ . (هةم ذالر ظئيتع ) ظ

نالرغا سئنعث رةهمعتعث ؤة ظعلمعث هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ، تةؤبة قعلغا! صةرؤةردعضارعمعز«
اقلعغعن  دعن س ذالرنع دوزاخ ظازابع ن، ظ عرةت قعلغع ة مةغص ذثغا ظةضةشكةنلةرض ئنعث يول . 7ؤة س

ا! صةرؤةردعضارعمعز ذالرنعث ظات ذالرنع، ظ دعن ياخشع -سةن ظ دعن، ظةؤالدلعرع دعن، ظاياللعرع  بوؤعلعرع
ةن غالعبسةن، هئكمةت بولغانالرنع ظذالرغا ؤةدة قعلغان مةثضىلىك جةننةتكة آعرضىزضعن، سةن هةقعقةت 

سةن ظذالرنع يامان ظعشالردعن ساقلعغعن، سةن آعمنع يامان ! صةرؤةردعضارعمعز. 8بعلةن ظعش قعلغذحعسةن
ذ حوث  ظعشالردعن ساقاليدعكةنسةن، شىبهعسعزآع، بذ آىندة سةن ظذنعثغا رةهمةت قعلغان بولعسةن، ب

  . 9»بةختتذر
ث اهللا تاظاالغا هةمدذسانا ظئيتعدعغانلعقع ؤة ظةرشعنع آأتىرىص تذرغذحع صةرعشعتعلةرنع

 مأمعنلةرضة مةغصعرةت تةلةص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
اال ة ظةرش اهللا تاظ ذ ظايةتت ذنعث    ب تعدعن ؤة ظ أت صةرعش ةرتعؤعلعك ت ذقعرع م ذرغان ي أتىرىص ت نع آ

. بعه ؤة هةمدذسانا ظئيتعدذ    ظذالر صةرؤةردعضارعغا تةس    . ظةتراصعدعكع تالالنغان صةرعشتعلةردعن خةؤةر قعلعدذ    
قسانالردعن صاك ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان تةسبعه بعلةن اهللا تاظاالنعث    بارلعق نذ يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث   

  . مةدهعية سىصةتلعرعنع ظعسصاتالشتا تةلةص قعلعنغان هةمدذسانانع بعرضة ظئيتعدذ
 دذ ان ظئيتع ةنع صةرعشتعلةر هةمعشة اهللا         ظذنعثغا ظعم أؤةن تذتقان ؤة         ي أزلعرعنع ت دا ظ نعث ظالدع

ضة   يةنع اهللا تاظاال ظأزعضة يئقعن صةرعشتعلةرمأمعنلةرضة مةغصعرةت تعلةيدذ ظذالر  . قورققان هالدا تذرعدذ  
ةر ظىحىن      زئمعن ظةهلعدعن غةي  ان مأمعنل ةردة    بكة ظعمان ظئيتق ةنع ظاسماندا  (ظذالر يوق ي ا قعلعشقا   ) ي دذظ
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دذذبذير ذ صةر. ي ا ب عتعمان تعلةرنعث سىص ذ    . عش عغا ظ أمعن قئرعندعش ر م ة بع ث يةن ر مأمعننع ذالر بع ظ
  . غانلعقعغا ظعشعنعدذعقئرعندعشع يوق يةردة دذظا قعل

ة     «: بذ هةقتة هةدعستة مذنداق دئيعلعضةن        ر مذسذلمان قئرعندعشع ظىحىن ظذ     ع ب بعر مذسذلمان يةن
  . »اثعمذ ظوخشاش بولسذن، دةيدذ ظذ دذظادعن س“!ظامعن”: يوق يةردة دذظا قعلسا، صةرعشتة

ظذالرنعث  . ظةرشنع آأتىرىص تذرعدعغان صةرعشتعلةر سةآكعزدذر   : شةب مذنداق دةيدذةؤ ظبعنع ه شةهر
أتع ع اهللا: ت ةيمعز    !ظ ئنع مةدهعيعل ز، س اك دةص بعلعمع انالردعن ص ارلعق نوقس ئنع ب ذناهكارالرنعث .  س ض

انلعق ق     ذرذص مئهرعب ص ت ع بعلع الرنعث هةممعس اثا     قعلمعش اناالر س ع هةمدذس ىن جعم ث ظىح علغانلعقع
دذ  تذر، دةي أتع . خاس ان ت ع اهللا: قالغ ادعر     !ظ قا ق ةيمعز، جازاالش ئنع مةدهعيةل ز، س اك دةص بعلعمع ئنع ص  س

  . تذرذقلذق ضذناهكارالرنع ظةصذ قعلغانلعقعث ظىحىن جعمع هةمدذسانا ساثا خاستذر، دةيدذ
ان ظئيتقانالر تعلةر ظعم ىن صةرعش ذنعث ظىح دذ ش داق دةي ص مذن ةص قعلع عرةت تةل ا مةغص : غ

دذ ! صةرؤةردعضارعمعز أز ظعحعضة ظالع ة نةرسعنع ظ ةنع سئنعث سئنعث رةهمعتعث ؤة ظعلمعث هةمم  ي
ع       ذالرنعث جعم ث ظ ئنعث ظعلمع دذ، س ة ظالع أز ظعحعض العقلعرعنع ظ ذناهلعرعنع، خات ذالرنعث ض ث ظ رةهمعتع

  . ز ظعحعضة ظالعدذظةمةللعرعنع، سأزلعرعنع، هةرعكةتلعرعنع ظأ
 ن عرةت قعلغع ة مةغص ذثغا ظةضةشكةنلةرض ئنعث يول ا ؤة س ة قعلغانالرغ ش   تةؤب ان ظع ةنع يام  ي

ىتىنلةي قول ظىزسة،    ان ظعشلعرعدعن ص ة قعلعص ضذناهالردعن يانسا، قعلعؤاتق ذالر تةؤب ةر ظ قعلغانالرنع ظةض
  .ردعن يانسا، ظذالرنع آةحىرضعنسئنعث بذيرذقعثغا بويسذنسا، ياخشع ظعشالرنع قعلعص، يامان ظعشال

 ظذالرنع دوزاخ ظازابعدعن ساقلعغعن  ةنع ظذالرنع دو زاخ ظازابعدعن يعراق قعلغعن، هالبذآع ظذ       ي
  . ظةلةم قعلغذحع قاتتعق ظازابتذر

ا! صةرؤةردعضارعمعز ذالرنعث ظات ذالرنع، ظ دعن -سةن ظ دعن، ظةؤالدلعرع دعن، ظاياللعرع  بوؤعلعرع
ارام        ظذالرغا ؤةدة قعلغان مةثضىلىك جةننةتكة آعرضىزضعن ياخشع بولغانالرنع  ةنع ظذالرنعث آأثلع ظ  ي

  .تئصعش ظىحىن ظذالرنع ؤة ظذالرنعث توغقانلعرعنع بعر جايدا جةم قعلغعن
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان      :  اهللا تاظ عص ظعم ذ ظةضعش ان، ظةؤالدلعرعم ان ظئيتق أزلعرع ظعم ظ

ظةمةللعرعدعن قعلحعمذ   ) ياخشع ( ظذالر بعلةن تةث دةرعجعدة قعلعمعز، ظذالرنعث        ظئيتقانالرنعث ظةؤالدلعرعنع 
ةيمعز ةم بولذ  ))1آئمةيتعؤةتم ذالرنعث خاتعرج ةنع ظ اراؤةر        ي دة ب ع دةرعجع ةر بعرعن ذالرنعث ه ىن ظ ع ظىح ش

دذق عنع    . قعل ث دةرعجعس ك ظادةمنع ذقعرع دةرعجعلع ىن ي ذن ظىح اش بولس ةن ظوخش ك بعل أؤةن دةرعجعلع ت
ةزلعمعز              . مةيتعؤةتمعدذقآئ أز ص ظةآسعحة ياخشع ظةمةلع ظاز ظادةمنعث دةرعجعسعنع يذقعرع آأتىرىص ظذنع ظ

  .بعلةن ياخشع ظةمةلع آأص ظادةم بعلةن باراؤةر دةرعجعدة قعلدذق
دذ    سةظعد ظعبنع جذبةير     هةقعقةتةن بعر مأمعن جةننةتكة آعرسة ظاتعسعنعث،        : بذ هةقتة مذنداق دةي

ر ث ؤة بع ورايدذ ظوغلعنع ةنلعكعنع س ةدة ظعك ذغقاننعث ن ذنعثغا.  ت ة  : ظ ئنعث دةرعجةثض دة س ذالر ظةمةل ظ
دع دذ،يةتمع ذ.  دئيعلع دذ      : ظ دعم، دةي ان ظع ةل قعلغ ذ ظةم ذالر ظىحىنم ذ ؤة ظ أزةم ظىحىنم ةن ظ ةن هةقعقةت . م

ةن ظوخشاش دةرعج ذنعث بعل ذالر ظ دذظاندعن ظ ةي. عدة قعلعنع ذقعرعقع سأزدعنسةظعد ظعبنع جذب يعنر ي :  آئ
ا ! صةرؤةردعضارعمعز دعن ياخشع -سةن ظذالرنع، ظذالرنعث ظات دعن، ظةؤالدلعرع دعن، ظاياللعرع  بوؤعلعرع

سةن هةقعقةتةن غالعبسةن، هئكمةت . بولغانالرنع ظذالرغا ؤةدة قعلغان مةثضىلىك جةننةتكة آعرضىزضعن 
  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعبعلةن ظعش قعلغذحع سةن

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة تور ) 1(
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د ع ظاب ذترعف ظعبن علعق تعل : ذلالهم ةث ياخش ة ظ ث مأمعنلةرض دعلعرع اهللا نع دعغان بةن ةي
تعلةردذر دعنصةرعش ارعمعز:  دةص، ظارقع ا ! صةرؤةردعض ذالرنعث ظات ذالرنع، ظ ةن ظ دعن، - س  بوؤعلعرع

 ظاياللعرعدعن، ظةؤالدلعرعدعن ياخشع بولغانالرنع ظذالرغا ؤةدة قعلغان مةثضىلىك جةننةتكة آعرضىزضعن
  . مأمعنلةرضة ظةث يامانلعق تعلةيدعغانالر شةيتاندذر: نع ظوقذدع ؤة مذنداق دئدعدئضةن ظايةت
 ةن ش قعلغذحعس ةن ظع ةت بعل ةن، هئكم ةن غالعبس ةن هةقعقةت ة   س ةن حةآلعمعض ةنع س  ي

ظذحرعمايدعغان، مةغلذب بولمايدعغان، خالعغعنعث ؤذجذدقا حعقعدعغان، خالعمعغعنعث ؤذجذدقا حعقمايدعغان        
ةن  ر زات س أز             . بع تذرغان س ةن ظذرذنالش ان، س ا قويغ ةن يولغ ش    ـ س ةن ظع ةت بعل دة هئكم هةرعكةتلعرعث
  . قعلغذحعسةن
سةن ظذالرنع يامان ظعشالردعن ساقلعغعن! صةرؤةردعضارعمعز يةنع ظذالرنع يامان ظعشنع قعلعشتعن 

  . غان ظادةمنعث يامان ظاقعؤعتعدعن ساقلعغعنياآع سةن يامان ظعشقا ضعرعصتار قعل
 ذنعثغا رةهمةت دة سةن ظ سةن آعمنع يامان ظعشالردعن ساقاليدعكةنسةن، شىبهعسعزآع، بذ آىن

 ظذنع ظازابتعن قذتذلدذرغان بولعسةن ،دة ظذنعثغا مئهرعبانلعق قعلعصع يةنع قعيامةت آىنقعلغان بولعسةن
بذ حوث بةختتذر  .  

* * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρã xx. šχ ÷ρ yŠ$sΨ ãƒ àM ø) yϑ s9 «! $# ãy9 ò2 r& ÏΒ öΝä3ÏFø) ¨Β öΝ à6|¡àΡr& øŒÎ) šχ öθtã ô‰ è? ’ n< Î) 

Ç≈ yϑƒM}$# šχρãà õ3tG sù ∩⊇⊃∪ (#θä9$s% !$ uΖ−/ u‘ $ sΨ −FtΒ r& È ÷ tFt⊥ øO$# $ uΖ tG ÷ u‹ôm r&uρ È ÷tFt⊥ øO $# $ sΨ øùu yIôã $$ sù $ sΨÎ/θçΡ ä‹ Î/ ö≅ yγsù 4’ n< Î) 

8lρã äz ÏiΒ 5≅Š Î6y™ ∩⊇⊇∪ Ν ä3Ï9 s̈Œ ÿ… çµ̄Ρ r'Î/ #sŒÎ) z ÏçßŠ ª! $# …çν y‰÷n uρ óΟè? ö xŸ2 ( βÎ) uρ õ8u ô³ç„ Ïµ Î/ (#θãΖ ÏΒ÷σ è? 4 ãΝ õ3çt ù: $$ sù 

¬! Çc’Ì? yèø9 $# Î Î6s3ø9 $# ∩⊇⊄∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# öΝä3ƒÍãƒ ÏµÏG≈ tƒ# u ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ Νä3 s9 zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $ ]% ø— Í‘ 4 $tΒ uρ ã2 x‹ tG tƒ ω Î)  tΒ 

Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ (#θããôŠ $$sù ©! $# šÅÁÏ= ÷‚ ãΒ çµ s9 tÏe$! $# öθs9 uρ oν Í x. tβρã Ï≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪  
) ظاخعرةتتة(سعلةرضة بولغان غةزعصع سعلةرنعث ) دذنيادا(اهللا نعث «: شىبهعسعزآع، آاصعرالرغا 

 بعرعثالرغا بولغان غةزعصعثالردعن ظئشعص حىشعدذ، حىنكع سعلةر ظعمانغا دةؤةت قعلعناتتعثالر، -بعر 
تعم ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر. 10دةص نعدا قعلعنعدذ»  ظئيتمايتتعثالرلئكعن ظعمان  بعزنع ظعككع قئ

» ظألتىرىص، ظعككع قئتعم تعرعلدىردىث، بعز ضذناهعمعزغا ظعقرار قعلدذق، ظةمدع حعقعش يولع تئصعالرمذ؟
دذ دا . 11دةي كة حاقعرعلغان ر دةص بعلعش ع بع علةر اهللا ن دذرآع، س ذنعث ظىحىن ذ ش ذ(ب ار ) نعب ظعنك

ة  ئرعك آةلتىرىلس ا ش ةر اهللا غ دعثالر، ظةض قا (قعل ذتالرغا حوقذنذش ارلعق ب ذززا قات ةنع الت، ظ ي
ذنع تةستعق قعلعسعلةر ) حاقعرعلساثالر  راص قعلعسعلةر(ظ ع ظئتع ذالرنعث ظعالهلعقعن ةنع ظ أآىم )ي ، ه

ا خاستذر  ة . 12يىآسةك، بىيىك اهللا غ ذدرعتعنعث (اهللا سعلةرض ة ظاالمةتل ) ق عرعنع آأرسعتعدذ، سعلةرض
ان آعشعلةرال  اهللا نعث (آأآتعن يامغذر بعلةن رعزعق حىشىرىص بئرعدذ، صةقةت اهللا نعث تاظعتعضة قايتق

ساص قعلغان هالدا اهللا غا ) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(دعنعثالرنع  . 13 نةسعهةت ظالعدذ-ؤةز ) ظايةتلعرعدعن
  .14 تةقدعردعمذظعبادةت قعلعثالر، آاصعرالر ياقتذرمعغان

   دوزاخقا آعرضةندعن آئيعن صذشايمان قعلعدعغانلعقع توغرعسعدانعثآاصعرالر
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اتتعق آأي    داص ق ع الؤذل ةت آىن عرالرنعث قعيام ة آاص ذ ظايةتت اال ب دعكع  ىاهللا تاظ ث ظعحع ان ظوتنع ؤاتق
دعن  دا حاقعرعلعدعغانلعقع ذ حاق،حاغ ذص باقمع   ع ب ة بول عرع هئحكعمض ذالردعن ظعلض نعث ظ دعنغانرعش ، لعقع

ة ا دذح آةلض ث ظازابعغ ةقةت اهللا تاظاالنع دعن، ندةص دا  بولعدعغانلعقع ذ حاغ كة، ش ا آعرعش ذالر دوزاخق ظ
الرنع  ان ظعش ان يام ةؤةبحع بولغ عرع س اتتعق ظعلعض ة ق ىن ظأزلعرعض انلعقلعرع ظىح قعلغ

اؤازدا، ظذال    ذقعرع ظ ذالرغا ي دا ظاححعقاليدعغانلعقعدعن، شذ ظةسنادا صةرعشتعلةرنعث ظ ادعكع حئغع رنعث دذني
ادا سعلةرضة بولغان غةزعصع سعلةرنعث          ظعمانغا حاقعرعلسا آاصعر بولغانلعقلعرع ظىحىن          اهللا تاظاالنعث دذني

ذر،      عثالردعن قاتتعقت ان غةزعص ا بولغ ة ظأزةثالرغ ذ هالةتت ة مذش ىن قعيامةتت ةؤةر  بىض دعن خ  دةيدعغانلعقع
  . بئرعدذ
 ة (ان غةزعصع سعلةرنعث سعلةرضة بولغ ) دذنيادا(اهللا نعث ر ) ظاخعرةتت ا بولغان -بع  بعرعثالرغ

ان  ئكعن ظعم اتتعثالر، ل ا دةؤةت قعلعن علةر ظعمانغ ع س عدذ، حىنك عص حىش عثالردعن ظئش غةزعص
ايتتعثالر دذ » ظئيتم دا قعلعنع دذ     دةص نع داق دةي ةتادة مذن دة ق ع هةققع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنالر :  ب ظازغ

ا دةؤةت قعلعن ادا ظعمانغ ث   دذني ىن، اهللا تاظاالنع انلعقع ظىح ذنتاؤلعق قعلغ اي بوي ذل قعلم ذنع قوب دا ظ غان
ةندة         ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ازابعنع ظ ث ظ ع اهللا نع ةت آىن ذالرنعث قعيام ع ظ ان غةزعص ذالرغا بولغ ادا ظ دذني

ذر  عدعن قاتتعقت ان غةزعص ة بولغ دذلاله هةسةنبةس. ظأزلعرعض ع ظذبةي ذددع، زةر ظعبن د، س رع، مذجاهع
ةتنع  هة ذ ظاي ذ ب ةرع قاتارلعقالرم ةرعر تةب ع ج لةم، ظعبن ع ظةس د ظعبن ع زةي دذراهمان ظعبن ةدانع، ظاب م

  . مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسر قعلدع
دةيدذ» بعزنع ظعككع قئتعم ظألتىرىص، ظعككع قئتعم تعرعلدىردىث! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر 

تعن   ةؤرع، ظةبذظةهؤةس ذ ظةنه  س ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذ  ذظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذ :نعث مذن  ب
ةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث   ة   ظاي دعثالر، اهللا سعلةرض علةرآع، جانسعز ظع ار قعلعس ذ ظعنك ع قانداقم اهللا ن

ةردع   ان ب دعثالر   (ج ةنع ظع دا ظابعم ث قارنع تعدا، ظاناثالرنع ث صذش ةنع ظاتاثالرنع يعن )ي ةجعلعثالر (، آئ ظ
هئساب  (ثالرنع ظالعدذ، ظاندعن آئيعن تعرعلدىرعدذ، ظاندعن آئيعن اهللا نعث دةرضاهعغا     اهللا جئنع ) توشقاندا

ىن  رعش ظىح علةر) بئ دع    ))1قايتذرذلعس ايدذ، دئ ة ظوخش ةتنعث مةنعسعض ةن ظاي اس  .  دئض ع ظابب ظعبن
  . ظوخشاش دئدعمذ قاتارلعقالررةزعيةلالهذ ظةنهذما، زةههاك، قةتادة ؤة ظةبذمالعك

دا هئساب         بذ يةردة دئمةآح   ع بولغان ظاساسعي مةقسةت شذآع؛ آاصعرالر قعيامةت آىنع اهللا نعث ظالدع
. شعنع سورايدذ  دا، بذ تأؤةندعكع ظايةتتة دئيعلضةندةك ظأزلعرعنعث دذنياغا قايتذرذلذ     بئرعشع ظىحىن تذرغان  

دذ ذر    : دةي علعتعص ت لعرعنع ساثض اهعدا باش ارعنعث دةرض ذناهكارالرنعث صةرؤةردعض ةن ض ةر س غانلعقعنع ظةض
! 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 ىحعلةرمعزظعشةن) س اؤاب  ))2»ض ذالرغا ج  ظ

ةندة    ةن آأرض أزلعرع بعل أز آ ع ظ ذالر دوزاخن يعن ظ دعن آئ دذ، ظان ا بئرعلمةي ازاب         دوزاخت ان ظ ـ بولعؤاتق
كع قئتعم    نع دةسلةص ا قايتذرذلذش اراص، دذنياغ ة ق ورايدذ   كعظوقذبةتك ذرذص س ث ت ةآرةك حع ذ ب راق . دعنم بع

  . يةنعال جاؤاب بئرعلمةيدذ
ة اهللا ت  ذ هةقت دذ  ب داق دةي اال مذن ةث     : اظ دا آأرس ان حاغ تعدة توختعتعلغ ذالرنع دوزاخ ظىس ةر ظ ظةض

ا قايتذرذلساق ظعدذق، صةرؤ         «: ظذالر). دةهشةتلعك بعر هالعنع آأرةتتعث   ( ا غ ردعضارعمعزنعث  ةآاشكع دذني

                                                 
   ـ ظايةت28سىرة بةقةرة ) 1(
  ت ـ ظاية12سىرة سةجدة ) 2(
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ذق   ةردعن بوالتت ذق ؤة مأمعنل ار قعلمايتت ةتلعرعنع ظنك دذ» ظاي ذالر . دةي ةس، ظ داق ظةم عرع نعث ظعلضظذن
ارزذ قعلعشعدذ(يوشذرغان ظعشلعرع  ةيلعدعن شذنداق ظ ه قعلمعشلعرع تىص دع، ) قةبع ذالرغا ظاشكارا بول ظ

شىبهعسعزآع، ظذالر    . ظذالر دذنياغا قايتذرذلغان تةقدعردعمذ مةنظع قعلعنغان ظعشالرنع ظةلؤةتتة يةنة قعالتتع          
عدة  ( ةن ؤةدعس ذق دئض ان ظئيتاتت انحعالردذر) ظعم ذالر ))1يالغ اؤازع،    ظ وت ظ دعكع ظ ة، ظذنعث ا آعرس دوزاخق

ةلعؤع           ايتعش توغرعسعدعكع ت ازابعنع تئتعسا، ظذالرنعث دذنياغا ق تاياق ـ توقماق، زةنجعر ـ آعشةنلةرنعث ظ
  . تئخعمذ قاتتعقراق بولعدذ

 ا ذالر دوزاخت ارعمعز«: ظ ةث  ! صةرؤةردعض ع حعقعرعؤةتس ا (بعزن ادعكع ؤاقعتت ان ) دذني قعلغ
ةللعرعمعزدعن  اق ظةم ةرنع قعلس قا ظةمةلل دذ» باش الؤذرذص توؤالي دذ. (دةص ي ة «) اهللا ظئيتع سعلةرض

ص، ؤةز     ذزذن قعلع أمرىثالرنع ظ ادةم ؤةز   -ظ دعغان ظ عهةت ظالع ت   - نةس ذدةك ؤاقع عهةت ظااللعغ  نةس
اهالندذرغذحع  ة ظاض ذ؟ سعلةرض ةيغةمبةر(بةرمعدعمم ةنع ص ا  ) ي ثالر، زالعمالرغ ازابنع تئتع دع ظ ذ، ظةم آةلدعغ

وق   ىحع ي اردةم بةرض داق ي ارعمعز)2( »هئحقان ارغعن   ! صةرؤةردعض تعن حعق ع دوزاخ ا  (بعزن دعن دذنياغ ظان
العمعز        ) شذنعثدعن آئيعن  (، ظةضةر بعز  )قايتذرغعن ة ضذناه قعلساق، بعز هةقعقةتةن زالعم بولذص ق . »يةن

دذ ثالر،  «: اهللا ظئيتع دا قئلع ار هال دة خ دةظىستىثالردعن ظازابنعث آ (جةهةننةم ) أتىرىلىص آئتعشع هةققع
  . ))3»ماثا سأز ظاحماثالر

ظذالر تةلةصلعرعنع سعلعق ـ سعصايعلعق بعلةن سأز ظةضعتعش ظذسذلعدا بايان قعلعص   بذ ظايةت آةرعمدة 
دع ارعمعز : مذنداق دئ دىردىث صةرؤةردعض تعم تعرعل ألتىرىص، ظعككع قئ تعم ظ ع ظعككع قئ ةنع بعزن  ي

دعث، ظاندعن          سئنعث قذدرعتعث بىيىآتذر،      ةتتعن جانلعق هالةتكة ظةآةل سةن هةقعقةتةن بعزنع جانسعز هال
آئيعن بعزنع ظألتىردىث، ظاندعن آئيعن بعزنع تعرعلدىردىث، سةن خالعغان نةرسعنع قعلعشقا قادعرسةن،                     
ذم    ة زذل زدا ظأزعمعزض ادعكع حئغعمع ةن دذني دذق، بعز هةقعقةت راص قعل ذناهلعرعمعزنع ظئتع ةن ض بعز هةقعقةت

  . قعلغذحعالردعن بولدذق
 عالرمذ؟ ع تئص ش يول دع حعقع ةن    ظةم ةن؟ س ذل بوالمس قا ماق ا قايتذرذش ع دذنياغ ةن بعزن ةنع س  ي

ادعر ةن شذنداق قعلعشقا ق ا قايتذرذلساق. هةقعقةت ةلعمعزدعن باشقا ظةمةل  ،بعز دذنياغ ذرذن قعلغان ظةم  ب
ذق اق،      . قعالتت ذناه قعلس ة ض يعن يةن ذنعثدعن آئ ز ش ةر بع ذص     ظةض علةردعن بول م آعش ةن زالع ز هةقعقةت بع
العمعز ةن . ق ذالرغا جاؤاب دذ     : ظ وق، دئيعلع ول ي عثالرغا ي ا قايتعش علةرنعث دذنياغ ا  . س ذالرنعث دذنياغ ظ

دذ     ان قعلعنع داق باي ذالرغا مذن ةؤةبع ظ لعقعنعث س ذل    : قايتذرذلماس ةقنع قوب ةبعظعتعثالر ه علةرنعث ت س
  . لكع، ظذنع يامان آأرعدذ ؤة ظذنع قوبذل قعلعشتعن سعلةرنع توسعدذبة. قعلمايدذ، ظذنع تةلةصمذ قعلمايدذ

 ظعنكار قعلدعثالر، ) بذنع(بذ شذنعث ظىحىندذرآع، سعلةر اهللا نع بعر دةص بعلعشكة حاقعرعلغاندا
ذنع ) يةنع الت، ظذززا قاتارلعق بذتالرغا حوقذنذشقا حاقعرعلساثالر (ظةضةر اهللا غا شئرعك آةلتىرىلسة  ظ

تعق  علةر تةس علةر (قعلعس راص قعلعس ع ظئتع ذالرنعث ظعالهلعقعن ةنع ظ ا    )ي علةر دذنياغ ةر س ةنع ظةض  ي
علةر   ذنداق قعلعس ا مذش اثالرمذ مان اال .قايتذرذلس دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ا  : ب ذالر دذنياغ ظ

ع   ة قعالتت ة يةن الرنع ظةلؤةتت ان ظعش ةنظع قعلعنغ ذ م ذرذلغان تةقدعردعم عزآع، . قايت ذالر شىبهعس ان (ظ ظعم
  . )4(يالغانحعالردذر) ظئيتاتتذق دئضةن ؤةدعسعدة

                                                 
   ـ ظايةتلةر28 ـ 27سىرة ظةنظام ) 1(
  ـ ظايةت37سىرة فاتعر ) 2(
  .  ـ ظايةتلةر108 ـ 107سىرة مأظمعنذ ) 3(
   ـ ظايةت28سىرة ظةنظام ) 4(
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 تذر ا خاس ىك اهللا غ أآىم يىآسةك، بىي ذم  ه دذر، زذل انغا ظادعل هأآىم قعلغذحع ةنع اهللا ظعنس  ي
ذ خال دذ، ظ دذ، خال عقعلماي ةت قعلع ادةمنع هعداي ان ظ دذ عغ ادةمنع ظازدذرع ان ظ ذ خال. غ ادةمنع  عظ ان ظ غ

  . عدذ، خالغان ظادةمنع ظازاباليدذ، اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذررةهمعتع ظاستعغا ظال
 ة ذدرعتعنعث(اهللا سعلةرض عتعدذ ) ق ةتلعرعنع آأرس أرىص   ظاالم ذالر آ انالرغا، ظ ةنع اهللا ظعنس  ي

ار قعلغذحع ؤة ظعجات           تالرداؤاتقان ظاسمان ؤة زئمعندعكع مةخلذقا    ذتذر  اهللا نعث آامعل ياراتقذحع، يوقتعن ب
  . تعدعغان بىيىك ظاالمةتلةرنعث ظأز قذدرعتع ظعكةنلعكعنع ظاشكارا قعلعدذعذحع اهللا ظعكةنلعكعنع آأرسقعلغ
سعلةرضة آأآتعن يامغذر بعلةن رعزعق حىشىرىص بئرعدذق يامغذر ع بذ يةردة آأزدة تذتذلغان رعز

ن زعراظةتلةرنع ؤة مئؤة ـ    لعرع، شةآعللعرع ؤة رةثلعرع صةرقلعق بولغا لذص، ظذنعث بعلةن تةملعرع، صذراقبو
دذ ئح تىرىص بئرع ةرنع ظأس ىيع  . ؤعل ذرنعث س ةرحة يامغ ر ض ذ    بع ةن ب ذدرعتع بعل ىك ق ث بىي عمذ، اهللا نع بولس

  . سذدعن ظأسكةن نةرسعلةرنعث ظارعسعدا صةرق باردذر
 دعن (صةقةت اهللا نعث تاظعتعضة قايتقان آعشعلةرال دذ -ؤةز ) اهللا نعث ظايةتلعرع   نةسعهةت ظالع

دذ         ي رةت ظالع علةردعن ظعب ذ نةرس ادةمال ب ان ظ ة قايتق ث تاظعتعض دعغان، اهللا نع ع آأرةلةي ةقةت يعراقن . ةنع ص
  . تةصةآكىر قعلعدذ ؤة ظذالرنع ياراتقذحع زاتنعث ظذلذغ ظعكةنلعكعضة دةلعل ـ ظعسصات قعلعدذ

  بذيرذش توغرعسعدا مأمعنلةرنع هةر قانداق ظةهؤالدا يالغذز بعر اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلعشقا 
 ع ادعن (دعنعثالرن ئرعكتعن ؤة رعي عرالر ) ش ثالر، آاص ادةت قعلع ا ظعب دا اهللا غ ان هال اص قعلغ س

ذ  ادةت ؤة دذظانع يالغذز اهللا تاظاالغعال خالعس قعلعثالر، مذشرعكالرنعث                ياقتذرمعغان تةقدعردعم ةنع ظعب  ي
  . تذتقان ؤة ماثغان يوللعرعغا قارشعلعق بعلدىرىثالر

ظابدذلاله ظعبنع زذبةير هةر نامازدا ساالمدعن آئيعن مذنداق          : ام ظةهمةد مذنداق رعؤايةت قعلعدذ    ظعم
ع اهلعق       : دةيتت ذر، صادعش ئرعكع يوقت ئح ش ث ه ذر، اهللا نع ةق يوقت ذد بةره ئح مةب قا ه ن باش ذز اهللا دع يالغ

ةقةت اهللا      . اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر. ظذنعثغا خاستذر، جعمع هةمدذسانا ظذنعثغا خاستذر آىح ـ قذؤؤةت ص
ةقةت يالغذز بعر اهللا تاظاالغعال ظ     . تاظاالغعال خاستذر، اهللا دعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر  ادةت قعلعمعز  بعز ص . عب

ةز    ةت ؤة ص ذ نئم عدذرظ تذر   . ل ظعضعس ذنعثغا خاس الر ظ ىزةل ماختاش اله    . ض ر ظع قا هئحبع االدعن باش اهللا تاظ
دا اهللا تاظاالغا         آاصعرالر ياقتذرمعغان ت  . يوقتذر ةقدعردعمذ، بعز دعنعمعزنع شئرعك ؤة رعيادعن صاك قعلغان هال

  .خالعس ظعبادةت قعلعمعز
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر نامازدعن آئيعن ظذ آةلعمعلةر بعلةن تةسبعه             : ظابدذلاله ظعبنع زذبةير  

 نةساظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت     بذ هةدعسنعث ظوخشعشعنع ظعمام مذسلعم، ظةبذ داؤذد، ؤة             . ظئيتاتتع، دةيدذ 
  .قعلغان

ةت      ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ةير رةزعيةلاله ع زذب دذلاله ظعبن لعم، ظاب ام مذس ظعم
يالغذز اهللا دعن باشقا هئح    «: قعلعدذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةرز نامازالرنعث ظارقعدعن مذنداق دةيتتع 

صادعشاهلعق اهللا تاظاالغا خاستذر، جعمع هةمدذسانا      . ئح شئرعكع يوقتذر  مةبذد بةرهةق يوقتذر، اهللا نعث ه  
ادعردذر    . ظذنعثغا خاستذر   ةقةت اهللا غعال خاستذر       . ظذ هةر نةرسعضة ق اهللا دعن باشقا هئح    . آىح ـ قذؤؤةت ص

ذر  ةق يوقت ذد بةره ز  . مةب ادةت قعلعمع ال ظعب ةقةت اهللا غع ز ص تذر ئمن. بع ا خاس ةزل اهللا غ ىزةل. ةت ؤة ص  ض
ز           ذ، بع ذرمعغان تةقدعردعم عرالر ياقت ذر، آاص ذد يوقت ئح مةب قا ه ن باش تذر، اهللا دع ال خاس الر اهللا غع ماختاش

  .»دعنعمعزنع صاك قعلغان هالدا اهللا غا خالعس ظعبادةت قعلعمعز
* * * * * * *  
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مذالقات بولذشعدعغان آىن ) خااليعق(ظةرشنعث ظعضعسعدذر، ) اهللا(اهللا نعث مةرتعؤعسع يذقعرعدذر،  

دعن ظاضاهالندذرذش ظىحىن، اهللا ظأز هأآمع بويعحة بةندعلعرعدعن خالعغان ظادةمضة )يةنع قعيامةت آىنع(
ذالردعن . 15ؤةهيع حىشىرعدذ  ا ظ دة اهللا غ ان آىن ةردعن حعقق ذالر قةبرعل ة (ظ دعن، ي ذالرنعث ظةهؤالع نع ظ

هئح نةرسة مةخصعي قالمايدذ، بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟ غالعب بعر ) ظةمةللعرعدعن، سعرلعرعدعن
بىضىن هةر ظادةمضة قعلغان ظةمةلعضة يارعشا جازا بئرعلعدذ، بىضىن زذلذم يوقتذر، اهللا .  16اهللا غا خاستذر

  .17عز هئساب ظالغذحعدذرتئهةقعقةتةن 
 تاظاالنعث بةندعلعرعنع قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذشع ظىحىن ؤةهعي قعلغانلعقع اهللا

  توغرعسعدا 
ع ؤة    ث بىيىآلعك ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب ةك ظةرش  اهللا تاظ ىك ؤة يىآس ذغلعقع، بىي ع ظذل نعث جعم

  .مةخلذقاتلعرعدعن ظىستذن ظعكةنلعكع توغرعسعدا خةؤةر بئرعدذ
د ة مذن ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ذ : اق دةي ازاب(ظ عدعن ) ظ ع اهللا تةرعص وتعلعرعنعث ظعضعس مان ش ظاس

 50اهللا غا شذنداق بعر آىندة ظأرلةيدذآع، ظذنعث ظذزذنلذقع       ) يةنع جعبرعظعل (صةرعشتعلةر ؤة روه    . بولغان
   .))1معث يعل آئلعدذ

ذنعث      ذص، ظ ذتتعن بول ل ياق ةرش قعزع عحة، ظ ث ظئيتعش ةزع ظالعمالرنع ع  ب ع تةرعص ةثلعكع ظعكك  50آ
عزلعكع        ان ظئض ة بولغ ةؤةت زئمعنغعح ةتتعنحع ق ذنعث ي ة، ظ ق مذساص ث يعللع ة   50مع ق مذساص ث يعللع  مع

  . ظعكةن
 اهللا ظأز هأآمع بويعحة بةندعلعرعدعن خالعغان ظادةمضة ؤةهعي حىشىرعدذ       ة اهللا تاظاال  بذ هةقت

أز ظعرادعسع بويعحة خالعغان بةندعلعرعضة : مذنداق دئضةن ةن نازعل قعلعص اهللا ظ صةرعشتعنع ؤةهعي بعل
دذ  ( ذر، مةندعن      ) ظعنسانالرنع(«): مذنداق دةي ةنع (ظاضاهالندذرذثالرآع، مةندعن باشقا هئح ظعاله يوقت ي

دعن  ذثالر ) ظازابعم ل      )2( قورق عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض ذرظان ظالةمل عزآع، ق شىبهعس
دذر ا. قعلعنغان ةنحهالندذرغذحعالردعن بولذشظاض ىن ظعش ة  ذثالر ظىح ئنعث قةلبعثض ذنع س ل ظ لعك جعبرعظع
  . ))3ظئلعص حىشتع
)دعن ظاضاهالندذرذش ظىحىن) يةنع قعيامةت آىنع(مذالقات بولذشعدعغان آىن ) خااليعق بذ ظايةت 

ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ع ظةبذتةله ةلع ظعبن دة ظ هةققع
اهللا .  قعيامةت آىنعنعث ظعسعملعرعدعن بعرعدذر    “)يةنع مذالقات بولذشعدعغان آىن  (يةؤمذت تةالق   ”: قعلعدذ

                                                 
   ـ ظايةتلةر4 ـ 3سىرة مةظارعج ) 1(
  .  ـ ظايةت2سىرة نةهل ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة194 ـــــ 192سىرة شذظةرا ) 3(
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ادةم ياخشع     . بةندعلعرعنع ظذ آىندعن ظاضاهالندذردع يامان ظةمةلع بعلةن صات يئقعندا      ـ شذثا هةرقانداق ظ
  .ظذحرعشعدذ

  دعن، يةنع ظ (ظذالر قةبرعلةردعن حعققان آىندة اهللا غا ظذالردعن دعن، ظةمةللعرع ذالرنعث ظةهؤالع
دذ ) سعرلعرعدعن عي قالماي ةنع ظذالرنعث هةممعسع ظوحذق ظاشكارا بولعدذ      هئح نةرسة مةخص ظذالرنع  .  ي

  . هئحبعر يوشذرغذحع، نة ساية تاشالص تذرغذحع، نة صةردة بولغذحع بولمايدذ
 بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟ غالعب بعر اهللا غا خاستذر  دا ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ    يذقعرع

اتالص ظالعدعغانلعقع،                    ان قعلغان هةدعسعدة اهللا تاظاال ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع حاثضعلعغا ق ظةنهذمانعث باي
يعن دعن آئ ةن ظذلذغلذق ظعضعسع  «: ظان ةهعر قعلغذحع، م ةن ق ةن صادعشاه، م زئمعننعث صادعشاهلعرع . م

  .دعغانلعقع رعؤايةت قعلعنغان دةي»قئنع؟ غالعبالر قئنع؟ ظذلذغالر قئنع؟
ئرعكع     ئح ش دا، ه ع ظالغان ذقنعث جئنعن ع مةخل اال جعم تة اهللا تاظ ةن هةدعس عدا آةلض ذر توغرعس س

تعم          ىح قئ ث ظ دا اهللا تاظاالنع ذ حاغ انلعقع، ش عنعث ظألىدعغ ة نةرس قا هةمم ن باش ذز اهللا دع ان يالغ  :بولمعغ
ا خاستذر : ضة ن آئيعن ظأزع    دةيدعغانلعقع، ظاندع    »بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟     ر اهللا غ  غالعب بع

  .يةنع اهللا هةممة نةرسة ظىستعدعن غالعبتذر. دةص جاؤاب بئرعدعغانلعقع بايان قعلعندع
 بىضىن هةر ظادةمضة قعلغان ظةمةلعضة يارعشا جازا بئرعلعدذ، بىضىن زذلذم يوقتذر، اللة هةقعقةتةن

دذر  اب ظالغذحع ز هئس ذ تع اال ب ةنع اهللا تاظ ذؤال     ي ذ ظ ا زةررعحعلعكم علعق ؤة يامانلعقق ة ياخش  ظايةتت
ا بعر جازا بئرعص، آعشعلةر      10قعلماستعن، بةلكع بعر ياخشعلعققا     هةسسة مذآاصات بئرعص، بعر يامانلعقق

دذ   ةؤةر بئرع دعن خ أآىم قعلعدعغانلعقع ل ه عدا ظادع دذ . ظارعس داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذم : ش ىن زذل بىض
  . يوقتذر

ا ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،م مذسلعمظعم ذدعن ص ذزةر رةزعيةلالهذ ظةنه ةدعس قذددعسعدانعث ظةب  اهللا  ه
هةقعقةتةن مةن    ! اهللا ظع بةندعلعرعم    «: دذدئضةنلعكعنع بايان قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلع    مذنداق  تاظاالنعث  

دع    ارام قعل ذ ه علةرنعث ظاراثالردعم ذنع س دعم ؤة ظ ارام قعل ة ه ذمنع ظأزةمض ذم       زذل ا زذل ر ـ بعرعثالرغ م، بع
م، ذظذ هةقعقةتةن سعلةرنعث ظةمةلعثالر، مةن ظذنع سعلةرضة خاتعرلةص قويد           !  ظع بةندعلعرعم  )1(...قعلماثالر

ةن     ازا بئرعم اآع ج ات ي ذق مذآاص ا تول ذنعثغا قارعت ة ظ ا   . سعلةرض ة اهللا تاظاالغ علعققا ظئرعشس ع ياخش آعمك
  . »! ظأزعضة ـ ظأزع ماالمةت قعلسذن،ن باشقعغا ظئرعشسةآعمكع، ياخشعلعقتع! هةمدذسانا ظئيتسذن

ةن ت ة هةقعقةت دذئالل اب ظالغذحع ر   رز هئس ذددع بع اال خااليعقنعث هةممعسعدعن خ ةنع اهللا تاظ  ي
  . ظادةمدعن هئساب ظالغاندةك تئز هئساب ظالعدذ

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

تذر ةن . ظوخشاش أزلعرعنع(اهللا هةقعقةت دعلعرعنعث س دذر، ) بةن اثالص تذرغذحع ةللعرعنع(ظ أرىص ) ظةم آ
آأزنع  ) ظذ (ث ظةمرعمعز صةقةت بعر سأزدذر،     بعزنع) بعرةر شةيظعنع ياراتماقحع بولساق   )2( )تذرغذحعدذر

  .)3()ظورذنلعنعدذ(يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقعدا 
* * * * * * *  

                                                 
  . تئكعستتعن قعسقارتعلعص، ظايةتكة مذناسعؤةتلعك يةرلعرعال ظئلعنغانبذ هةدعس ظةسلعدعكع ) 1(
  . ـ ظايةت28سىرة لوقمان ) 2(
  . ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 3(
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بوغذزالرغا ) عنقورقذنحنعث قاتتعقلعقعد(ظذالرنع قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرغعن، ظذ حاغدا دعلالر 

 هةسرةتكة تولعدذ، زالعمالرغا يئقعن دوست ؤة شاصاظعتع قوبذل قعلعنعدعغان -قاصلعشعؤالعدذ، ظذالر قايغذ 
 .19اهللا آأزلةرنعث خعيانعتعنع ؤة دعلالردعكع يوشذرذن نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ .18شاصاظةتحع بولمايدذ

اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلعؤاتقان بذتالر هئح نةرسعضة هأآىم اهللا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ، ظذالر 
ةن  ادعر ظةمةس، اهللا هةقعقةت ةرنعث سأزلعرعنع(حعقعرعشقا ق دذر، ) بةندعل اثالص تذرغذحع ذالرنعث (ظ ظ

  .20آأرىص تذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع
  اقعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذش ؤة اهللا تاظاالنعث ظذ آىندعكع هأآىمع توغرعسعد

ة تعلغا ظئلعنغان          ـ  اآلزِ َمْوَي”بذ ظايةتت . دئضةن سأز قعيامةت آىنعنعث ظعسعملعرعدعن بعرعدذر            “ِةفَ
ان     ذنداق دةص ظاتالغ ىن ش انلعقع ظىح عص آئلعؤاتق ع يئقعنلعش ةت آىن داق  . قعيام اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ب

دذ ةت يئقعنالشتع: دةي ذحع   . قعيام قا آةشعص قعلغ ن باش ذنعثغا اهللا دع ىحع  ي(ظ ع بعلض ذنعث ؤاقتعن ةنع ظ
ظع قعلغذحع ازابعنع دةص ذنعث ظ اآع ظ ذر) ي اي يئرعلدع)1( يوقت ة )2( قعيامةت يئقعنالشتع، ظ آعشعلةرض

ةنع قعيامةت   (هئساب ظئلعنعدعغان ؤاقعت      ) ظةمةللعرعدعن(ظذالرنعث   ةرمانع     3( (يئقعنالشتع ) ي اهللا نعث ص
ظذالر ظازابنعث ظأزلعرعضة يئقعنلعقعنع     4( (دعراص آةتمةثالر حوقذم آئلعدذ، ظذنعثغا ظال      ) يةنع قعيامةت (

  . ))5آأرضةن حاغدا يىزلعرع قارعداص آئتعدذ
 الر دا دعل ذ حاغ دعن(ظ ذنحنعث قاتتعقلعقع ذ ) قورق ذالر قايغ عؤالعدذ، ظ ذزالرغا قاصلعش  -بوغ

ىرةك قو  : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة مذنداق دئدع       هةسرةتكة تولعدذ  رقذنحنعث قاتتعقلعقعدعن    ي
ظعكرعمة، سذددع ؤة بعر قانحة    . بوغذزالرغا قاصلعشعص قئلعص، يا يذقعرعغا حعقمايدذ ياآع ظورنعغا يانمايدذ       

دع  ةتنعث مةنعسع. آعشعلةرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئ ذ ظاي سعز هئحكعم سأز عاهللا تاظاالنعث رذخسعت: ب
  . بولعدذقعلماستعن جعم ـ جعت هالةتتة تذرعدذ دئضةنلعك 

      دة دعغان آىن ذرذص آئتع ذص ت ةص بول تعلةر س ل ؤة صةرعش ة (جعبرعظع ةنع قعيامةتت ذالر)ي ث ( ، ظ نع
مئهرعبان اهللا نعث ظعزنعضة ظئرعشكةن ؤة توغرا سأزنع قعلغانالردعن باشقا هئح ظةهةدعنعث سأز             ) ظارعسعدا

  . ))6قعلعشعغا بولمايدذ
 قعلعنعدعغان شاصاظةتحع بولمايدذزالعمالرغا يئقعن دوست ؤة شاصاظعتع قوبذل يةنع اهللا غا شئرعك 

اظةت       ذالرغا شاص ت ؤة ظ ئقعن دوس عدعغان ي ع تئض ا صايدعس ذم قعلغانالرغ ة زذل ةن ظأزلعرعض ةلتىرىش بعل آ

                                                 
  . ـ ظايةت58 ـ 57سىرة نةجعم ) 1(
  .ـ ظايةت1سىرة قةمةر ) 2(
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة ظةنبعيا ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة نةهعل ) 4(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة مىلعك ) 5(
  . ـ ظايةت38سىرة نةبة ) 6(
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علمايدذ اظةتحع تئص دعغان شاص وللعرع   . قعالالي علعقنعث ي داق ياخش ةر قان دعغان ه ذالرغا يئتع ةلكع ظ ب
  . آئسعلضةن
عث خعيانعتعنع ؤة دعلالردعكع يوشذرذن نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذاهللا آأزلةرن يةنع اهللا تاظاال بذ 

ذق     ع تول عنع، تومعن ع، ظعنحعكعس ع، حوثعن احعرعنع، آعحعكعن عنع، ن عنع، ياخشعس ع نةرس ة جعم ظايةتت
دذ  ةؤةر قعلع دعن خ ص تذرعدعغانلعقع انلعقعنع  . بعلع ة قعلعؤاتق انالرنعث نئم اال ظعنس ذنع اهللا تاظ ث ب  اهللا نع

ةقعقعي    ا ه ا قعلعشع، اهللا تاظاالغ ةقعقعي هاي ةزةر قعلعشع، اهللا دعن ه ذالرنعث ه دعن ظ بعلعص تذرعدعغانلعقع
ةقؤادارلعق ق دذ ت أرىص تذرعؤاتع ع آ ن قورقذ  دةص هئس قعلعشع، اهللا ن دةك اهللا دع دعغان ظادةم ىن علع شع ظىح
دذ ةؤةر قعلع ار قع . خ دارلعقعنع ظعزه ةر ظامانةت ةرحة آأزل ةرنعث   ض ع آأزل اال قايس عمذ، اهللا تاظ ص تذرس لع

اهللا دعلالرغا يوشذرذنغان يوشذرذن نةرسعلةرنع ؤة سعرالرنع     . خعيانةت قعلغذحع ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرعدذ    
  . بعلعص تذرعدذ

د  اك مذن دذزةهه دعن : اق دةي ةرنعث خعيانعتع ث    :آأزل ر ظادةمنع عش، بع أز قعس ص آ ة قعلع  تةن
  . ع، ياآع آأرضةننع آأرمعدعم دئيعشع قاتارلعقالر آأزدة تذتذلعدذآأرمعضةننع آأردىم دئيعش

اهللا تاظاال آأزنعث قارعشعدعن ظذ آأزنعث خعيانةت         : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةيدذ     
  . مذجاهعد ؤة قةتادعمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع. قعلعدعغان ياآع قعلمايدعغانلعقعنع بعلعدذ

اس رة   ع ظابب ث  ظعبن ذما اهللا تاظاالنع ذ ظةنه ص ؤة زعيةلاله علةرنع بعلع ذرذن نةرس ع يوش دعلالردعك
ادعر بواللعساث،   :  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دةيدذ   تذرعدذ ظةضةر سةن بعر ظايال بعلةن زعنا قعلعشقا ق

دذ     اهللا  دعغانلعقعثنع بعلع اآع قعلماي دعغان ي ا قعلع ئنعث زعن ذددع . س ع  : س ةتنعث مةنعس ذ ظاي اال   ب اهللا تاظ
  .  دئضةنلعكتذر دئدعؤةسؤةسعلةرنع بعلعص تذرعدذدعلالردعكع 
اهللا ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ ظةظمةش، سةظعد ظعبنع جذبةيردعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ةن   : ظةنه علعق بعل علعققا ياخش اهللا ياخش
ادعردذر        مذ كة ق ازا بئرعش ةن ج انلعق بعل ا يام كة، يامانلعقق ات بئرعش ذ    . آاص اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ذ ظايةت  ذمانعث ب ة   ظةنه دعكع ظاي عرع تأؤةن ةن تةصس ة بةرض ايدذ ك ذنعغا ظوخش انلعق ) اهللا(: تنعث مةزم يام
  .))1آاصات بئرعدذ حعرايلعق مذغاقعلغانالرنع قعلمعشلعرعغا قاراص جازااليدذ، ياخشعلعق قعلغانالر

ظذالر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلعؤاتقان بذتالر هئح نةرسعضة هأآىم حعقعرعشقا قادعر ظةمةس  يةنع
  . بذتالر هئحنةرسعضة ظعضة بواللمايدذ ؤة هئحنةرسعضة هأآىم حعقعرالمايدذ

 دذر، ) بةندعلةرنعث سأزلعرعنع (اهللا هةقعقةتةن ذالرنعث ظعشلعرع (ظاثالص تذرغذحع أرىص ) نعظ آ
دذر أرىص    تذرغذحع لعرعنع آ ذالرنعث قعلمعش دذر، ظ اثالص تذرغذحع أزلعرعنع ظ ث س ةنع اهللا خااليعقالرنع  ي
دذر دذ، خال  . تذرغذحع ةت قعلع ادةمنع هعداي ان ظ دذ  عاهللا خالعغ ادةمنع ظازدذرع ان ظ عدة  . غ ع نةرس اهللا جعم

  . ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقارغذحعدذر
* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع31سىرة نةجعم ) 1(
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داق بولغانلعقعنع  ظذالر زئمعندا سةير قعلعص، ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قان

ىحأآ دا آ ا زئمعن ذالر بولس ذ؟ ظ ذؤؤةت ؤة  - زةتمعدعم ارلعقالر ق أي (يادعك ةنع ظ ذرذش-ي ارةت ق )  ظعم
دعن ظىستىن ظعدع، ضذناهع تىصةيلعدعن اهللا ظذالرنع  )يةنع سئنعث قةؤمعثنعث آاصعرلعرع(جةهةتتة بذالر 

بذ شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالرغا . 21جازالعدع، ظذالرنع هئح ظةهةدع اهللا نعث ظازابعدعن ساقالص قااللمعدع
أجعزعلةرنع ظئلعص آةلضةن ظعدع، ظذالر ظعشةنمعدع، شذنعث بعلةن اهللا ظذالرنع صةيغةمبةرلعرع روشةن م 

   .22ظازابع قاتتعقتذر) اهللا نعث(اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، . جازالعدع
  نعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا صةيغةمبةرلعكنع ظعنكار قعلغذحالر

ة شذ آاصعرالر    سئنعث صةيغةمبة ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    رلعكعثنع ظعنكار قعلغان ظةن
؟زةتمعدعمذأقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آزئمعندا سةير قعلعص، ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظا 

ص ظعلضعرع ظأتكةن صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتلةرنع ؤة ظذالرغا حىشكةن     يةنع ظذالر آئزعص يىرى   
ازاب ـ ظوقذبةتلةرنع آ    عرلعرعدعن         ظ ةر زئمعندا مةآكة آاص ةنكع ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتل أزةتمعدعمذ؟ ؤةهال

 قولعدعن يةنع ظذالر زئمعندا مةآكة آاصعرلعرعنعث.  جةهةتتة ظىستىن ظعدعؤة يادعكارلعقالرآىح ـ قذؤؤةت 
  . نع، يولالرنع ؤة ظأي ـ ظعمارةتلةرنع يادعكار قالدذرذص آةتتعآةلمةيدعغان نذرغذن بعناالر

اد قةؤمعنع     (بعز ظذالرنع     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئدع       ةنع ظ  قذؤؤةت  - مال، آىح   -صذل ) (ي
ادعر قعلدذق         ) جةهةتتة ادعر قعلمعغان نةرسعلةرضة ق ةر يىزعدة آئزعص ظأزلعرعدعن      )1( سعلةرنع ق ظذالر ي

ةر  (ر  ظعلضعرع ظأتكةنلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آأزةتمعدعمذ؟ظذال           ةنع ظأتكةنل ة  ) ي قذؤؤةتت
ةنع قذرةيشلةر  (ظذالر زعراظةت تئرعشتا، ظعمارةت سئلعشتا بذالر             . بذالردعن آىحلىك ظعدع     دعن ظىستىن   ) ي

 يةنع ظذالر مانا شذنداق حوث ـ آىح قذؤؤةتكة ظعضة تذرذقلذق صةيغةمبةرلةرضة آاصعر بولغانلعقع       ))2ظعدع
  . ظىحىن اهللا ظذالرنع هاالك قعلدع

الرنع هئح ظةهةدع اهللا نعث ظازابعدعن ساقالص قااللمعدعظذ يةنع ظذالرنع اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن 
دع        ئحكعم بولمع دعغان ه ازابنع قايتذرع ذالردعن ظ دع، ظ ع قوغدعيالمع ئح آعش اقالص   . ه ئحكعم س ذالرنع ه ظ

  . قااللمعدع
نعث  االك قعلعش ذالرنع ه اال ظ اياهللا تاظ ذالرنعث جعن ةؤةبعنع ؤة ظ ئلعص ع قعلس ا ظ لعرعنع تعلغ معش

دذ   ئلعص آةلضةن : مذنداق دةي ةرنع ظ ةيغةمبةرلعرع روشةن مأجعزعل ذالرغا ص دذرآع، ظ بذ شذنعث ظىحىن
دع دع       ظع ةن ظع ئلعص آةلض اآعتالرنع ظ كعن ص ةر، آةس ةن دةلعلل ةنع روش ةنمعدع .  ي ذالر ظعش ةنع   ظ ي

 .  ظذالر بذنعثغا ظعشةنمعدع ؤة تاندعبولسعمذ صةيغةمبةرلةر مذشذنداق دةلعل ـ صاآعتالرنع ظئلعص آةلضةن
 شذنعث بعلةن اهللا ظذالرنع جازالعدعيةنع اهللا ظذالرنع هاالك قعلدع ؤة دعيارلعرعنع ؤةيران قعلدع  .

 يةنع  ظازابع قاتتعقتذر ) اهللا نعث (اهللا هةقعقةتةن آىحلىآتذر، . آاصعرالرنعث ظاقعؤعتع مذشذنداق بولعدذ   
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة ظةهقاب ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة رذم ) 2(
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ازاب قعلغذحعدذر     اهللا بىيىك قذؤؤةت     اناهعدا      . ظعضعسعدذر، قاتتعق ظةلةملعك ظ أز ص ازابتعن ظ اهللا بعزنع ظذ ظ
  ) ظامعن! (ساقلعسذن

 * * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ö‘ r& 4 y›θãΒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 9≈ sÜ ù= ß™uρ BÎ6 –Β ∩⊄⊂∪ 4’ n< Î) šχ öθ tãö Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ šχρã≈ s% uρ (#θä9$s)sù 

Ö Ås≈ y™ Ò>#¤‹ Ÿ2 ∩⊄⊆∪ $ £ϑ n= sù Ν èδ u!% y` Èd,ys ø9$$ Î/ ôÏΒ $tΡ Ï‰ΖÏã (#θä9$s% (# ûθè= çF ø% $# u !$ sΨ ö/r& šÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u … çµyè tΒ 

(#θãŠós tFó™ $#uρ öΝèδ u !$ |¡ÏΡ 4 $ tΒ uρ ß‰ ø‹ Ÿ2 zƒÍ Ï≈ s3ø9$# ωÎ) ’ Îû 5≅≈ n= |Ê ∩⊄∈∪ tΑ$s% uρ Üχ öθ tã öÏù þ‘ÏΡρâ‘ sŒ ö≅ çFø% r& 4 y›θãΒ 

äíô‰ u‹ ø9 uρ ÿ… çµ−/ u‘ ( þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{r& β r& tΑ Ïd‰t7 ãƒ öΝà6 sΨƒÏŠ ÷ρ r& β r& u Îγøà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$|¡x ø9 $# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% uρ # y›θãΒ ’ ÏoΤ Î) 

ßN õ‹ãã ’Ïn1 u Î/ Ν à6În/u‘ uρ  ÏiΒ Èe≅ ä. 9 Éi9 s3tFãΒ ω ßÏΒ ÷σãƒ ÏΘöθ u‹ Î/ É>$|¡Ït ù: $# ∩⊄∠∪  
تةن صعرظةؤنضة، هامانغا ؤة قارذنغا بعز مذسانع مأجعزعلعرعمعز بعلةن، روشةن دةلعل بعلةن هةقعقة 

يةنع (مذسا ظذالرغا دةرضاهعمعزدعن هةق  .24ـ23يالغانحع، سئهعرضةر دئيعشتع) مذسانع(ظةؤةتتذق، ظذالر 
ةيغةمبةرلعك ذالر) ص ةن آةلضةندة، ظ ذللعرعنع «: بعل ان ظئيتقانالرنعث ظوغ ةن ظعم ا بعل لعنع (مذس نةس

آاصعرالرنعث . دئدع» قالدذرذثالر) خعزمةتكة سئلعش ظىحىن(رعنع ظألتىرىثالر، ظاياللع) قذرذتذش ظىحىن
مئنع قويذؤئتعثالر، مذسانع ظألتىرعمةن، «: صعرظةؤن ظئيتتع .25 معكرع صةقةت بةربات بولعدذ-هعيلة

ا  ىن (مذس دذرذش ظىح دعن قذتذل أزعنع مةن انعث ) ظ ةن مذس ةن هةقعقةت ذن، م ارعنع حاقعرس صةرؤةردعض
ع ظأزضةرتع دا دعنعثالرن اآع زئمعن عدعن ي ة (ؤئتعش ةنع دألةتت عدعن ) ي انحعلعق تذغدذرذش قااليمعق

مةن هةقعقةتةن مئنعث صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر «: مذسا ظئيتتع .26»قورقعمةن
ضة ظعشةنمةيدعغان هةر بعر مذتةآةببعر  )يةنع قعيامةت آىنع(غا سئغعنعص، هئساب آىنع  )بولغان اهللا (
  .27»دعن صاناه تعلةيمةن )ث زعيانكةشلعك قعلعشعنع(

  مذسا بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا 
أز قةؤمع تةرعصعدعن ظعنكار             ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا، ظذ ظ اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ص

ارقعلعق تةسةللعي بئرعدذ             اقعؤةت ؤة    .قعلعنغانلعقع ظىحىن، مذسا ظةلةيهعسعساالمنعث قسسعسع ظ  ياخشع ظ
اهللا تاظاال  . غةلعبة دذنيا ـ ظاخعرةتتة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بولعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ         

ا قعلغان                   اقعؤةت ؤة غةلعبعنع ظات حىنكع، اهللا  . مذسا ظعبنع ظعمران ظةلةيهعسساالمغعمذ مذشذنداق ياخشع ظ
  . ر، ظوحذق دةلعللةر بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتعتاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنع روشةن مأجعزعلة

 ة ةن صعرظةؤنض ةن هةقعقةت ةن، روشةن دةلعل بعل أجعزعلعرعمعز بعل ز مذسانع م ا هامان،بع ؤة  غ
ا  ذققارذنغ عر دعيار ظةؤةتت عرظةؤن معس اهعدذر  ع ص ث صادعش ع معللعتعنع عرظةؤننعث  ، دعكع قعبت ان ص هام

  . ايلعقع ؤة تعجارعتع ظةث آأص ظادةم ظعدعقارذن شذ زاماندعكع ب. ؤةزعرع ظعدع
 ذالر انع(ظ تع ) مذس ةر دئيعش انحع، سئهعرض ذنع    يالغ تع، ظ ار قعلعش انع ظعنك ذالر مذس ةنع ظ  ي

ةؤةتتع دئضةن سأزعدة يالغانحع دئي             ةيغةمبةر قعلعص ظ ة اهللا   . شتع عساراث، ظئلعشعص قالغان، اهللا ص بذ هةقت
ةيغةمبةر آةلسعال        ظذالردعن ظعلضع   : تاظاال مذنداق دئضةن    رعكع ظىممةتلةرمذ شذنداق ظعدع، ظذالرغا هةر ص

ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشنع   ( ظذالر  .دئدع» بعر سئهرعضةر ياآع بعر مةجنذن«): ظذنع(ظذالر   ـبعر   ) ص
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ةس   داق ظةم عز ظذن قانمذ؟ هةرض عية قعلعش ة تةؤس ر         (بعرعض ذالر بع ةنع ظ ةـي عية   بعرعض داق تةؤس ظذن
  .)1(ظذالر هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمدذر) قعلعشقان ظةمةس

 ةق اهعمعزدعن ه ذالرغا دةرض ا ظ ةيغةمبةرلعك (مذس ةنع ص ةندة ) ي ةن آةلض ا اهللا  بعل ةنع مذس  ي
ةن        ل بعل كعن دةلع دعغان آةس ةت قعلع ة داالل ص ظةؤةتكةنلعكعض ةيغةمبةر قعلع ذالرغا ص أزعنع ظ ث ظ تاظاالنع

ةندة،  ذالرآةلض ان ظئيتقا«: ظ ةن ظعم ا بعل ذللعرعنع مذس ث ظوغ ىن(نالرنع ذش ظىح لعنع قذرذت ) نةس
  . دئدع» قالدذرذثالر) خعزمةتكة سئلعش ظىحىن(ظألتىرىثالر، ظاياللعرعنع 

ذيرذقع   ع ب ان ظعككعنح كة قعلغ ةؤالدعنع ظألتىرىش راظعل ظ عرظةؤننعث ظعس ذ ص راظعل . ب ذنعث ظعس ظ
ظةلةيهعسساالمنعث دذنياغا آئلعشعدعن   ظةؤالدعنع ظألتىرىشكة قعلغان بعرعنحع بذيرذقعغا آةلسةك؛ مذسا      

ع ىنساقلعنعش دع ظىح دع    .  ظع ازايتعش ظع انعنع ظ ارالش ؤة س ةلقنع خ ذ خ اآع، ب ةر   . ي ا، ه اآع بولمس ي
ةؤالدعنع دةصسةندة قعلعش ظعدع  ةنع مذسادعن ساقلعنعش ؤة ظعسراظعل ظ ذنعث ظعككعنحع . ظعككعلعسع ي ظ

مدعن شذم صال ظالدذق دئضىزىش ظىحىن ظذالرغا ظاهانةت       بذ خةلقنع مذسا ظةلةيهعسساال   ؛بذيرذقعغا آةلسةك 
دع  ش ظع ىن  . قعلع ذنعث ظىح ذالرش ان     «: ظ ذ هام ةندعن آئيعنم ذ، آةلض تعن بذرذنم ة آئلعش ةن بعزض س

دذق  ارلعنعص آةل دع» خ ا. دئ ع،    «: مذس االك قعلعش معنعثالرنع ه ارعثالرنعث دىش عر(صةرؤةردعض ) معس
علةرنع د  ا س ذالرنعث ظورنعغ ع   زئمعنعداظ دعغانلعقعثالرغا قارش ش قعلع داق ظع علةرنعث قان ع، س ةسسعتعش

  .))2دئدع» مذهةققةقتذر
معكرع صةقةت بةربات بولعدذ-آاصعرالرنعث هعيلة  يةنع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث صعرظةؤن ظىستعدعن 

از  غةلعبة قازعنالماسلعقع ظىحىن ظذالرنعث سانعنع  عرظةؤننعث قعلغان هعيلة ـ معك     ظ عرلعرع،  آأرسعتعشتة ص
  . يامان نعيةتلعرع صةقةت شامالغا ظذحذص آةتكةندةآال بةربات بولعدذ

ظأزعنع مةندعن قذتذلدذرذش (مئنع قويذؤئتعثالر، مذسانع ظألتىرعمةن، مذسا «: صعرظةؤن ظئيتتع
ىن ذن ) ظىح ارعنع حاقعرس ةل      صةرؤةردعض كة ب االمنع ظألتىرىش ا ظةلةيهعسس عرظةؤننعث مذس ةنعتع ص ذ ل  ب

ألتىرىص بئرةي        : يةنع ظذ قةؤمعضة مذنداق دئدع       . ظعدعباغلعشع   . مئنع قويذؤئتعثالر مةن ظذنع سعلةرضة ظ
 ذن ارعنع حاقعرس ا صةرؤةردعض ةن مذس ةرؤا قعلمايم ةن ص دة   .  م ةت زور دةرعجع ة غاي ذ هةقعقةتك ا ب مان

  . تانغانلعق، هذجذم قعلغانلعق ؤة قارشعالشقانلعقتذر
 انعث دعنعثالر ةن مذس ةن هةقعقةت دا م اآع زئمعن عدعن ي ع ظأزضةرتعؤئتعش ة (ن ةنع دألةتت ) ي

ةن  عدعن قورقعم انحعلعق تذغدذرذش عرظةؤن قااليمعق ةنع ص انالرنع   ، ي االمنعث ظعنس ا ظةلةيهعسس  مذس
دذ     ذظازدذر ةتكة آعرعؤالع ان قعياص ادةتلعرعنع ظأزضةرتعؤئتعشعدعن قورقق أرص ـ ظ ذالرنعث ظ ذ . ؤئتعشعدعن، ظ ب

عرظةؤن ؤةز ـ نةسعهةت قعلغذحع بولذص قالدع        : لدة دئيعلضةندةك ماقال ـ تةمسع    بعر  خذددع   . آأرىنعشتة ص
دذرذص  االمدعن قذتذل ا ظةلةيهعسس انالرنع مذس تعص ظعنس ذ ؤةز ظئي ةنع ظ ةتكىحع ،ي قةت آأرس ذالرغا شةص  ظ

  . بولغان آعشع سىصعتعدة ظوتتذرعغا حعقتع
بولغان (رنعث صةرؤةردعضارعثالر مةن هةقعقةتةن مئنعث صةرؤةردعضارعم ؤة سعلة«: مذسا ظئيتتع

ةببعر )يةنع قعيامةت آىنع (غا سئغعنعص، هئساب آىنع  )اهللا ر مذتةآ نعث (ضة ظعشةنمةيدعغان هةر بع
ع  لعك قعلعش ةن )زعيانكةش اناه تعلةيم ن ص عرظةؤننعث »دع ةنع ص انع :  ي ذؤئتعثالر، مذس ع قذي مئن

اهللا :  مذسا ظةلةيهعسساالم مذنداق دئدع    ،غدا  دئضةن سأزع مذسا ظةلةيهعسساالمغا يةتكةن حا      ظألتىرعمةن
ا سئغعنعص               غا ظعلتعجا قعلعمةن، صعرظةؤننعث يامانلعقعدعن ؤة ظذنعثغا ظوخشاشالرنعث يامانلعقعدعن اهللا غ

                                                 
   ـ ظايةتلةر53 ـ 52سىرة زارعيات ) 1(
  . ـ ظايةت129سىرة ظةظراف ) 2(
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ةن مئنعث «  ظع خعتاب قعلعنغذحعالر:شذنعث ظىحىن ظذ يةنة مذنداق دئدع. صاناه تعلةيمةن  مةن هةقعقةت
يةنع قعيامةت (غا سئغعنعص، هئساب آىنع )بولغان اهللا (ث صةرؤةردعضارعثالر صةرؤةردعضارعم ؤة سعلةرنع

ةببعر )آىنع ةنع هةقنع قوبذل     دعن  )نعث زعيانكةشلعك قعلعشع (ضة ظعشةنمةيدعغان هةر بعر مذتةآ  ي
   .قعلعشتعن تةآةببذرلذق قعلغان هةر بعر ضذناهكار ؤة ظعسيانكاردعن صاناه تعلةيمةن

ذ مذس  ىن ظةب ذنعث ظىح ان   ش داق باي تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلعنغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ا رةزعيةلاله
ان ع   : قعلعنغ داق دةيتت ا مذن لعكعدعن قورقس ةؤمنعث زعيانكةش ر ق االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا«: ص  !ظ

ذالردعن        ةن ظ ئنعث بعل ةيمعز، س اناه تعل لعكعدعن ص ذالرنعث زعيانكةش ئغعنعص ظ اثا س ةن س ز هةقعقةت بع
  . »عزقوغدعنعم

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ ×≅ ã_u‘ ÖÏΒ ÷σ–Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχ öθ tãö Ïù ÞΟçF õ3tƒ ÿ…çµ uΖ≈yϑƒÎ) tβθè= çFø) s? r& ¸ξ ã_u‘ βr& tΑθà)tƒ }‘ În/u‘ ª!$# ô‰ s% uρ 
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yϑ sù $ tΡã ÝÇΖtƒ . ÏΒ Ä ù̈' t/ «! $# βÎ) $tΡ u !% y` 4 tΑ$ s% ãβöθ tã öÏù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘ é& ω Î) !$tΒ 3“ u‘ r& !$tΒ uρ ö/ ä3ƒÏ‰ ÷δ r& ωÎ) Ÿ≅‹ Î6y™ 
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ع   ادةم ظئيتت أمعن ظ ر م ذرعدعغان بع انعنع يوش ذص، ظعم دانعغا مةنس عرظةؤن خانع علةر «: ص س

ارعم اهللا ” ةن “صةرؤةردعض ة هةقعقةت ذ سعلةرض ذآع، ظ علةر؟ هالب عنع ظألتىرةمس ةن آعش  دئض
) صةيغةمبةرلعك دةؤاسعدا(ظةضةر ظذ . عصةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدعن روشةن دةلعللةرنع ظئلعص آةلد

ذ سعلةرنع  ذ راستحعل بولسا، ظ ةر ظ ذنعث ظأزعضعدذر، ظةض يالغانحع بولسا، يالغانحعلعقنعث زعيعنع ظ
قورقذتقان ظازابنعث بعر قعسمع سعلةرضة آئلعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةددعدعن ظاشقان يالغانحعنع هعدايةت 

دذ ةؤم . 28قعلماي ع ق ةلت ! عمظ ىن س علةرنعث ظعلبىض دذر، كةنةت س عر(عثالردع علةر ) معس دا س زئمعنع
دذ؟  اردةم بئرع ة آعم ي ازابع آةلسة، ظذنعثدعن قذتذلذشقا بعزض ة اهللا نعث ظ » غالعبسعلةر، ظةضةر بعزض

سعلةرنع . مةن سعلةرضة صةقةت نئمعنع توغرا دةص قارعسام، شذنع مةسلعهةت بئرعمةن«: صعرظةؤن ظئيتتع
  .29»غا باشاليمةنمةن صةقةت توغرا يول

 بعلةن مذسانع آىحلةندىرىش ؤة ظذ مأمعننعث قعلغان صعرظةؤن تةؤةسعدعن بعر مأمعن
  خعتابع توغرعسعدا 

هذر رعؤاي  ع معللع     مةش أمعن قعبت ذ م دا ب ة قارعغان دع     ةتلةرض عدعن ظع عرظةؤن تةؤةس ذص ص دعن بول . تع
ا ظ  : سذددع ذ مذس دع، ظ ع ظع عرظةؤننعث تاغعسعنعث ظوغل ادةم ص ذ ظ ا  ظ ة نعجاتلعقق ةن بعلل ةلةيهعسساالم بعل

دع دذ، دئ ةم. ظئرعشكةن دئيعلع ذ هات ذمانعث  ،ظعبنع ظةب  ظعبنع جذرةيجدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عرظةؤن : مذن ادةم ؤة ص ذ ظ عدعن ب عرظةؤن تةؤةس قا نعثص دعن باش  ظايالع

دع   ان ظئيتمع ئحكعم ظعم ادةم  . ه ذ ظ ا  :ب ع مذس ئنع ظألتىرىش   ! ظ اتتعالر س زآع، آ لعهةت  نعشذبهعس  مةس
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ادةم ظعدع))1قعلعشعؤاتعدذ انلعقعنع قعبتع قةؤمعدعن يوشذر.  دئضةن ظ ان ظئيتق ادةم ظأزعنعث ظعم ذ ظ ذص ب
دع ةن ظع عرظةؤن . آةلض ةقةت ص ذ ص ةن : ظ انع ظألتىرعم ذؤئتثالر، مذس ع قوي انعنع  مئن دا ظعم ةن حاغ  دئض
كارعلعدع ذ. ظاش دع  ظ قان ظع ع تاش ىن غةزعص ع ظىح اال رازعلعق م  . نعث اهللا تاظ ةؤزعلع زالع ةث ظ ث ظ جعهادنع

تذر   أز قئلعش ةق س دا ه اهنعث ظالدع ةن  . صادعش ذنداق دئيعلض تعمذ ش ة هةدعس ذ هةقت ادةم :ب ذ ظ  ظ
 صةرؤةردعضارعم اهللا دئضةن آشعنع ظألتىرةمسعلةر؟       دا عرظةؤننعث ظالدع  دئضةن سأزنع قعلغان ظذ سأزع ص
  .  يوق ظةث آاتتا سأز سأزدعنبذ

ةيعر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعضعنع رعؤايةت قعلعدذ،            ظعمام بذخارع ظذرؤة ظعبنع زذب
مذشرعكالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةث   : مةن ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع ظعبنع ظاس رةزعيةلالهذ ظةنهذماغا  

ةؤةر بةر   ان ظعشتعن خ ةت قعلغ اتتعق ظةزعي عنق دعم،ض دع .  دئ داق دئ دذلاله مذن تعم  : ظاب ر قئ ةيغةمبةر بع ص
دع        ذظيعت آةل ع ظةبذم ة ظعبن دا ظذقب ذ حاغ ذؤاتاتتع، دةل ش از ظوق دا نام ةظبنعث ظالدع االم آ ذ . ظةلةيهعسس ظ

ذص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مىرعسعدعن تذت ايرعص،ص ع ق اتتعق بوغدع، شذ  ، آعيعمعن ا يأضةص ق  بوينعغ
ة   ذ ب ةيتتة ظةب ئلعص   ص ال آ ذ دةره ذ ظةنه ةيغةمبةر    ،آرع رةزعيةلاله رعص ص عدعن ظعتتع ذقبعنع مىرعس  ظ

 دئضةن آعشعنع ظألتىرةمسعلةر؟ هالبذآع، ظذ “صةرؤةردعضارعم اهللا”: ظاندعن. ظةلةيهعسساالمدعن ظاجراتتع
  .  دئدعسعلةرضة هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدعن روشةن دةلعللةرنع ظئلعص آةلدع

ظذ سعلةرضة هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعدعن روشةن دةلعللةرنع ظئلعص آةلدع  يةنع
اآعتالرنع       ةتنعث راست ظعكةنلعكعضة دةلعل ـ ص ئلعص آةلضةن هةقعق ة ظ صةرؤةردعضارعم اهللا دئضةن، سعلةرض

  ظوتتذرعغا قويغان بعر ظادةمنع قانداقمذ ظألتىرىسعلةر؟ 
أمعن   ذ م يعن ظ دعن آئ دع    ظان داق دئ تذرذص مذن أزعنع سعلعقالش ان س ذالرغا قعلغ ذ :  ظ ةر ظ ظةض

يالغانحع بولسا، يالغانحعلعقنعث زعيعنع ظذنعث ظأزعضعدذر، ظةضةر ظذ راستحعل ) صةيغةمبةرلعك دةؤاسعدا(
 سعلةرضة ظئلعص آةلضةن   ، يةنع ظذبولسا، ظذ سعلةرنع قورقذتقان ظازابنعث بعر قعسمع سعلةرضة آئلعدذ 

ث توغرا ظعكةنلعكع سعلةرضة ظئنعق بولمعسا، ظذنعثغا قارعتا قعلماقحع بولغان ظعشنعث توغرعسع           نةرسعنع
ظذنعثغا ظةزعيةت يةتكىزمةثالر، ظةضةر ظذ يالغانحع بولذص قالسا،           . ظذنع ظأزهالع بعلةن قويذؤئتعشعثالردذر   

ذنعث          ة ظ ا ـ ظاخعرةتت اال دذني ا اهللا تاظ عغا قارعت انحعلعق قعلمعش ذنعث يالغ دذ ظ ازا بئرع ذ . غا ج ةر ظ ظةض
صةيغةمبةرلعك دةؤاسعدا راستحعل بولذص قالسا، سعلةر ظذنعثغا ظازار قعلساثالر، ظذ هالدا ظذ سعلةرضة ؤةدة        

دذ      ذم آئلع ة حوق مع سعلةرض ر قعس ث بع ان ظازابنع اثالر    . قعلغ علعق قعلس ذنعثغا قارش علةر ظ ةر س ذ ،ظةض  ظ
ازابتعن قورق    ك ظ ا ؤة ظاخعرةتلع علةرنع دذني دذس ع     . ذتع ذص قئلعش تحعل بول دعثالردا راس علةرنعث ظال ذ س ظ

أز قةؤمعنع دعنغا دةؤةت      . مذمكعن، شذنعث ظىحىن ياخشعسع ظذنعث بعلةن قارشعالشماثالر          ةلكع، ظذنعث ظ ب
  . قعلعشعغا، ظذالرنعث ظذنعثغا ظةضعشعشعضة يول قويذثالر

ة  عرظةؤندعن مذشذنداق تةل اال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث ص ةؤمعنع اهللا تاظ أز ق ةنع ظ انلعقعنع ي ص قعلغ
ظذالردعن ظعلضعرع بعز هةقعقةتةن     : قويذؤئتعشعنع تةلةص قعلغانلعقعنع تأؤةندعكع ظايعتعدة خةؤةر قعلعدذ   
ةيغةمبةر آةلدع      ماثا اهللا  «) مذسا ظذالرغا ظئيتتع   (. صعرظةؤننعث قةؤمعنع سعنعدذق، ظذالرغا ظئسعل بعر ص

دعلعرعنع   ث بةن ر  (نع ةنع ظعس ةنع ب ةنحلعك      ) اظعلنعي ةن ظعش ة هةقعقةت ةن سعلةرض رعثالر، م ذرذص بئ تاصش
ةيغةمبةر دعم     . ص ةن آةل أجعزة بعل ةن م ةن روش ة هةقعقةت ةن سعلةرض اثالر، م ذق قعلم ا تةآةببذرل ةن . اهللا غ م

ع   علةرنعث مئن ئغعنعص، س ارعثالرغا س علةرنعث صةرؤةردعض ارعم ؤة س ث صةرؤةردعض ةن مئنع هةقعقةت

                                                 
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20ة قةسةس سىر) 1(
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ىثالردعن ص ةنظألتىرىش ع  . اناه تعلةيم ةثالر مئن ان آةلتىرمعس ا ظعم ةر ماث ا(ظةض أز هالعمغ ) ظ
  . ))1»قويذؤئتعثالر

ذنداق   ا مذش االممذ قذرةي مان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس كة     ص دعلعرعنع اهللا تةرةص ث بةن أزعنع اهللا نع كة ظ ش
ذص بئرعش   عغا قوي لعك  عحاقعرعش انلعق يةتكىزمةس ة يام ذالر ظوت  عنع، ظأزعض ةن ظ أزع بعل عدعكع نع، ظ تذرعس

م قعلعش          علة ـ رةهع ةن س ةت قعلعشعنع تاشالش بعل ذنعثغا ظةزعي ع قعلعص ظ دارحعلعقنعث يىزعن نع عتذغقان
  . ظئيتقان ظعدع

دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ةيغةمبةرلعكنع(«: ب ةق   ) ص علةردعن ه ا س ةبلعغ قعلغانلعقعمغ ت
ةقةت تذغقانحعلعق هةققع ظىحىن مئنع     ةنع صةرؤةردعضارعمنعث  ( دوست تذتذشذثالرنع  تةلةص قعلمايمةن، ص ي

  .)2( دئضعن»تعلةيمةن) دةؤعتعنع يةتكىزىشىمضة حئقعلماسلعقعثالرنع
ارعمعزدعكع ت   ةنع ظ ةققعذي انالرغا      ـ      غقانحعلعقنعث ه ةثالر، ظعنس ازار بةرم ا ظ ىن ماث أرمعتع ظىح  ه

أز هال     تعن ظ ا حئقعلماس عمدة ماث ع يةتكىزىش ارعمنعث دةؤعتعن ذؤئتعثالر صةرؤةردعض ا قوي ةيغةمبةر . عمغ ص
  . ظذ بعر روشةن غةلعبة ظعدع. ظةلةيهعسساالمنعث بذ سأزعضة ظاساسةن هذدةيبة آىنع سىلهع تىزىلدع

اهللا هةقعقةتةن هةددعدعن ظاشقان يالغانحعنع هعدايةت قعلمايدذ يةنع ظةضةر ظأزعنع اهللا سعلةرضة 
عل    ذ آعشع س ان ب ةؤةتتع، دةؤاتق ةيغةمبةر قعلعص ظ ذنعث    ص ا، ظ ذص قالس انحع بول دةك يالغ ذمان قعلغان ةر ض

.  ظذنعث سأزلعرعدة ؤة هةرعكةتلعرعدة روشةن ظاشكارا بولغان بوالتتع         هةممة ظادةمضة  يالغانحعلعقع ظةلؤةتتة 
ان بوالتتع      بعراق بعز ظذنعث ظعشعنعث     . شذنعث بعلةن زور دةرعجعدة ظعختعالص ؤة قارشعلعق ظوتتذرعغا حعقق

 ظةضةر ظذ هةددعدعن ظاشقان يالغانحعالردعن بولسا ظعدع، اهللا       .  تىز ظعكةنلعكعنع آأرىؤاتعمعز   توغرا، يولعنعث 
 مذؤاصعق ظعش ـ هةرعكةتكة هعدايةت قعلمعغان ؤة يول آأرسةتمعضةن         ظذنع سعلةر آأرىص تذرغان ظةقعلعضة 

  .بوالر ظعدع
ذ مأمعن دعن ب تعص قئلعشع ظان ذالردعن آئ ةؤمعنع اهللا نعث نئمعتعنعث ظ دعن ؤة اهللا نعث ظازابعنعث  ق

دع داق دئ اهالندذرذص مذن عدعن ظاض ذالرغا حىشعش ةؤمعم: ظ ع ق علةرنعث ! ظ ةلتةنةت س ىن س بىض
 يةنع اهللا بذ صادعشاهلعقنع، معسعر زئمعنعدا سأزع زئمعنعدا سعلةر غالعبسعلةر) معسعر(ظعلكعثالردعدذر، 

ى  أتكىر، ي العبالردعن بولذش       ظ ذق غ ةز ـ ظابرذيل دع نع سعلةرض ام قعل ش   .  ظعنظ ىآىر قعلع ا ش ث اهللا غ اهللا نع
ش   تعق قعلع ةيغةمبعرعنع تةس ثالر، اهللا  ص ةدرعنع قعلع ةتنعث ق ذ نئم ةن ب ار  بعل ةيغةمبعرعنع ظعنك ث ص  نع

  . عن قورقذثالرثالر اهللا نعث ظازابع آئلعشعداقعلس
 دذ؟ ظةضةر بعزضة اهللا نعث ظازابع آةلسة، ظذنعثدعن قذتذلذشقا بعزضة آعم ياردةم ب ةنع اهللا  ئرع  ي

بعزضة بعر يامانلعقنع ظعرادة قعلسا بذ قوشذنالر، بذ ظةسكةرلةر اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع بعزدعن                    
  . بعزضة هئحقانداق ياردةم قعاللمايدذ. قايتذرالمايدذ

عرظةؤن  ث         ،ص ذ ظادةمنع ان ب ةقلعق بولغ عرظةؤندعنمذ ه اهلعققا ص ذنداقال صادعش قان، ش ول تاص وغرا ي  ت
وغرا دةص : علغان نةسعهةتلعرعنع رةت قعلغان هالدا قةؤمضة مذنداق دئدع  ق مةن سعلةرضة صةقةت نئمعنع ت

 شذنع سعلةرضة ، يةنع صةقةت مةن نئمعنع ظأزةمضة توغرا دةص قارعسام    قارعسام، شذنع مةسلعهةت بئرعمةن 
ظذ مذسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص  حىنكع، . صعرظةؤن هةقعقةتةن يالغان سأزلعدع  . دةيمةن ؤة مةسلعهةت بئرعمةن   

  . آةلضةن صةيغةمبةرلعكنعث راست ظعكةنلعكعنع هةقعقعي تونذص يةتكةن ظعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة21 ـــــ 17سىرة دذخان ) 1(
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة شذرا ) 2(
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ا عرظةؤن(«: مذس ع ص ذالر !) ظ أجعزة (ب ذز م ةنع توقق ث  )ي مانالرنعث ؤة زئمعننع ةقةت ظاس ع ص ن
ارع  اتاليدعغان  (صةرؤةردعض تلعقعمنع ظعسص ث راس انلعقعنع   ) مئنع ل قعلغ ص نازع ل قعلع ةن دةلع ةرحة ( س ض

ة      ظذالر ظذ ظايةتلةرنع ظعحعدة ظئتعراص      1( (ظوبدان بعلعسةن   ) تعلعثدا ظعقرار قعلمعساثمذ دعلعثدا ظةلؤةتت
  . ))2قعلدع، لئكعن ظذالر ظذنع زذلذم ؤة تةآةببذرلذق قعلعش يىزعسعدعن ظعنكار قعلدع

 مةن سعلةرضة نئمعنع توغرا دةص قارعسام، شذنع مةسلعهةت بئرعمةنظةؤن يالغان سأزلعدع،   صعر
دع،    ةت قعل ة خعيان عدعكع آعشعلةرض أز تةؤةس ة ؤة ظ ذنعث صةيغةمبعرعض ا، ظ ذدع، اهللا تاظاالغ اننع توق يالغ

  . لعق قعلغان قعياصةتكة آعرعؤئلعص ظذالرنع ظالدعدععظذالرغا ياخش
سعلةرنع مةن صةقةت توغرا يولغا باشاليمةن وغرا يولغا تؤة  يةنع مةن سعلةرنع صةقةت هةق، راست

ةن ان         . حاقعرعم ةنعال يالغ ذالرغا ي عرظةؤن ظ ذق ص كةن تذرذقل ان ؤة ظةضةش ةت قعلغ ذنعثغا ظعتاظ ةؤمع ظ ق
  . سأزلعدع

دذ اال مذنداق دةي ة اهللا تاظ ذ هةقت ذيرذقع : ب عرظةؤننعث ب ذيرذقعغا بويسذندع، ص عرظةؤننعث ب ذالر ص ظ
  . )4(توغرا يولغا باشلعمعدع) ظذالرنع(صعرظةؤن ظأز قةؤمعنع ظازدذردع،  ))3توغرا ظةمةس ظعدع

دع   داق دةص آةل تة مذن ةدعس شئرعص ةن ؤاق  «: ه اه ظألض ذلمان صادعش ر مذس تعدعكع   بع ول ظاس دا ق تع
ةتنعث        ةن جةنن ذرعيالمايدذ، هةقعقةت ذرعقعنع ص ةتنعث ص ذ جةنن ة، ظ ألىص آةتس دا ظ دعغان هال ةرنع ظال ظادةمل

  . » صذرعلعدذمذصذرعقع بةش يىز يعللعق مذساصة يعراقلعقتعن
* * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ü“ Ï% ©!$# ztΒ# u ÏΘ öθs)≈ tƒ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& Νä3 ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷WÏiΒ ÏΘöθtƒ É># u“ ômF{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷WÏΒ É>ù& yŠ ÏΘöθ s% 8yθçΡ 

7Š% tæ uρ yŠθßϑ rO uρ tÏ% ©!$# uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ 4 $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒÍ ãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7Ïè ù= Ïj9 ∩⊂⊇∪ ÏΘ öθs)≈ tƒuρ þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{r& ö/ ä3ø‹ n= tæ tΠöθ tƒ 

ÏŠ$uΖ−F9 $# ∩⊂⊄∪ tΠöθ tƒ tβθ—9 uθè? tÍ Î/ ô‰ ãΒ $ tΒ Νä3s9 zÏiΒ «! $# ôÏΒ 5Ο Ï¹% tæ 3 tΒ uρ È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $# $ yϑ sù …çµ s9 ôÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ 

ô‰ s)s9 uρ öΝà2 u !% y` ß# ß™θãƒ ÏΒ ã≅ ö6s% ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9$$ Î/ $ yϑ sù ÷Λ äø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ Ν à2 u!% y` ÏµÎ/ ( # ®L xm # sŒÎ) y7 n= yδ 

óΟ çFù= è% s9 y]yèö7 tƒ ª!$# .ÏΒ Ïν Ï‰ ÷èt/ Zωθß™u‘ 4 y7 Ï9 ẍ‹ Ÿ2 ‘≅ ÅÒãƒ ª! $# ôtΒ uθ èδ Ô∃ Í ó¡ãΒ ë>$s? ö–Β ∩⊂⊆∪ šÏ% ©!$# 

tβθä9 Ï‰≈pgä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u «! $# Î ötó Î/ ?≈ sÜ ù= ß™ öΝ ßγ9 s? r& ( u ã9 Ÿ2 $ ¹G ø) tΒ y‰Ζ Ïã «!$# y‰Ζ Ïã uρ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ßì t7ôÜ tƒ 

ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 É= ù= s% 9 Éi9 s3tF ãΒ 9‘$¬6 y_ ∩⊂∈∪  
سعلةرنعث نذه، ظاد، سةمذد قةؤملعرعضة ظوخشاش ؤة ظذالردعن ! ظع قةؤمعم«: مأمعن ظادةم ظئيتتع 

عضة زذلذم آئيعنكعلةرضة ظوخشاش جاماظةلةر ظذحرعغان جازاغا ظذحرعشعثالردعن قورقعمةن، اهللا بةندعلعر
. 32مةن سعلةر ظىحىن هةقعقةتةن قعيامةت آىنعدعن ظةنسعرةيمةن! ظع قةؤمعم. 31 ـ 30قعلعشنع خالعمايدذ

ة هئح اهللا نعث ) دوزاخ ظازابعنعث دةهشعتعدعن قورقذص (ظذ آىندة  ا حئكعنعسعلةر، سعلةرض ظارقاثالرغ
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع102سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة نةمل ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع97سىرة هذد ) 3(
  . ـ ظايةت79سىرة تاها ) 4(



  
  
  
  
 

 

 

 319                                                                                                غافعر ـ سىرة 40

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

دذ  ذحع بولماي دعن قذتذلدذرغ ذمراه ق . ظازابع ذنع ض ع اهللا ظ ذحع آعمك ةت قعلغ ذنع هعداي ةن، ظ علعدعك
دذ ةك . 33بولماي ىف -ش ة يىس عرع سعلةرض عزآع، ظعلض اهعدعن ( شىبهعس ث دةرض ةن ) اهللا نع روش

ات . مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلدع  ذ ؤاص اآع ظ ظذ ظئلعص آةلضةن دةلعلدعن سعلةر هامان شةآلةندعثالر، ت
 دئدعثالر، اهللا “عن هةرضعز صةيغةمبةر ظةؤةتمةيدذهالدا، اهللا ظذنعثدعن آئي) صاآعتسعز -دةلعل (بولغاندا، 

اهللا نعث ظايةتلعرع . 34»شةآلةنضىحعنع مذشذنداق ظازدذرعدذ) دعندا(هةددعدعن ظاشقذحعنع، ) ضذناهتا(
ة  تعدة ظأزلعرعض عدعن(ظىس تعن ) اهللا تةرعص ل بولماس داق دةلع ةن هئحقان عغا(آةلض ) قارعس

دا ؤة مأمعنلةرنعث نةزعرعدة قاتتعق نةصرةتكة قالعدذ، بذزغذنحعلعق جاثجاللعشعدعغانالر اهللا نعث دةرضاهع
زومعضةرلعك قعلغان هةر قانداق ظادةمنعث دعلعنع اهللا ) بةندعلةرضة(، )ظعماندعن باش تارتقان (قعلعص 

  . 35مذشذنداق صئحةتلعؤئتعدذ
عدع   عرظةؤننعث تةؤةس اال ص ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ذ ياخشع ظادة  نب ان ب ان ظئيتق ةؤةر   ظعم دعن خ ث هالع منع

ا ؤة ظاخعرةتتة بولعدعغان ظازابعدعن قورقذتذص مذنداق دئدع              . بئرعدذ ظع : ظذ قةؤمعنع اهللا تاظاالنعث دذني
سعلةرنعث نذه، ظاد، سةمذد قةؤملعرعضة ظوخشاش ؤة ظذالردعن آئيعنكعلةرضة ظوخشاش جاماظةلةر ! قةؤمعم

ظأتمذشتة  ظذالر نذه، ظاد، سةمذد قةؤملعرعضة ظوخشاش  يةنعظذحرعغان جازاغا ظذحرعشعثالردعن قورقعمةن
ةيغةمبة انالرلةرراهللا نعث ص ار قعلغ ان  دذرنع ظعنك ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك يعن آةلضةن ص ذالردعن آئ  ؤة ظ

ةر دع،      . دذرظىممةتل ذحع بولمع ازابنع قايتذرغ ذالردعن ظ تع؟ ظ داق حىش ازابع قان ث ظ ذالرغا اهللا نع ظ
  . دعتوسعؤالغذحعمذ بولمع

 اهللا بةندعلعرعضة زذلذم قعلعشنع خالعمايدذ   يةنع اهللا ظذالرنع صةقةت قعلغان ضذناهلعرع، اهللا نعث 
ذير ث ب انلعقلعرع ؤة اهللا نع ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك االك ذص ىن ه انلعقلعرع ظىح علعق قعلغ قعغا قارش

  . قعلدع، ظذالرنعث تةقدعرعضة يئزعلغاننع ظعجرا قعلدع
 ةؤمعم ةن قعيامةت آىنعدعن ظةنسعرةيمةن ! ظع ق دة . مةن سعلةر ظىحىن هةقعقةت ذ آىن دوزاخ (ظ

ة قاحعسعلةر،        ظارقاثالرغا حئكعنعسعلةر ) ظازابعنعث دةهشعتعدعن قورقذص  اق،   يةنع يىضىرضةن هالةتت ي
  . )1(بذ آىندة قارارضاه صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذر. قاحعدعغان صاناهضاه يوقتذر) اهللا نعث ظازابعدعن(

سعلةرضة هئح اهللا نعث ظازابعدعن قذتذلدذرغذحع بولمايدذ يةنع اهللا نعث ظازابعنع سعلةردعن هئح 
 يةنع آعمكع آعمكع اهللا ظذنع ضذمراه قعلعدعكةن، ظذنع هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ. توسقذحع بولمايدذ

  .  يوقتذراهللا ظذنع ظازدذرعدعكةن، ظذنع اهللا دعن باشقا هئح هعدايةت قعلغذحع
 ةرنع ) اهللا نعث دةرضاهعدعن( شىبهعسعزآع، ظعلضعرع سعلةرضة يىسىف -شةك روشةن مأجعزعل

 يةنع مذسا ظةلةيهعسعساالمدعن ظعلضعرع اهللا تاظاال معسعر خةلقعضة ظذالردعن بعر صةيغةمبةر          ظئلعص آةلدع 
ىف ظ   ذ يىس ةؤةتتع، ظ دع ظ االم ظع ةل  . ةلةيهعسس عر خ ذ معس ا  ظ ةزعز ظ ةث ظ دعقنعث ظ ع  . دعمع ظع ذ ظىممعتعن ظ

دع    ةيغةمبةر ظع دعغان ص كة حاقعرع ةن اهللا تةرةص ادعللعق بعل ةقةت   . ظ االمغا ص ىف ظةلةيهعسس ذالر يىس ظ
  .  ظعتاظةت قعلدعظةمةلدارلعقنع ؤة دذنيالعقنع يىز ـ ظابرذينع آأزلةص

شةآلةندعثالر، ظذ ظئلعص آةلضةن دةلعلدعن سعلةر هامان : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     
 “هالدا، اهللا ظذنعثدعن آئيعن هةرضعز صةيغةمبةر ظةؤةتمةيدذ) صاآعتسعز-دةلعل (تاآع ظذ ؤاصات بولغاندا، 

دا         دئدعثالر اهللا ظذنعثدعن :  يةنع صةيغةمبةر ظةؤةتعلعشتعن ظىمعدسعزلةندعثالر، ظاندعن تةمة قعلغان هال
ةيغةمبةرلةرنع         م  دئدعثالر “آئيعن هةرضعز صةيغةمبةر ظةؤةتمةيدذ  انا بذ ظذالرنعث آاصعر بولغانلعقع ؤة ص

  . ظعنكار قعلغانلعقعدعن بولدع
                                                 

   ـ ظايةتلةر12 ــــــ 11سىرة قعيامةت ) 1(
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 شةآلةنضىحعنع مذشذنداق ظازدذرعدذ) دعندا(هةددعدعن ظاشقذحعنع، ) ضذناهتا(اهللا يةنع اهللا 
رنعث قعلمعشعدا هةددعدعن ظاشقانلعقع، دعلعدا شةآلةنضةنلعضع ظىحىن ظازدذرغان آعشعنعث هالع سعلة          ظأز  

  . بذ هالعثالرغا ظوخشاش بولعدذ
 آةلضةن هئحقانداق دةلعل بولماستعن ) اهللا تةرعصعدعن (اهللا نعث ظايةتلعرع ظىستعدة ظأزلعرعضة

عغا( عدعغانالر) قارعس ة   جاثجاللعش ن ظأزلعرعض دعغانالر اهللا دع ةن رةت قعلع ل بعل ةقنع باتع ةنع ه  ي
تعن             ات بولماس ل ـ ظعسص داق دةلع ل            اهللا دع،هئحقان ةن دةلع عغا   ـ ن آةلض تعدة قارعس اتالر ظىس ظعسص

  . قاتتعق ظأح آأرعدذاهللا تاظاال مذنازعرعلعشعدعغانالرنع 
اهللا نعث دةرضاهعدا ؤة مأمعنلةرنعث نةزعرعدة قاتتعق نةصرةتكة قالعدذبذنداق مذ يةنع مأمعنلةر 

لعنعدذ   ة غةزةص ةتلعك ظادةمض ةن   . سىص ذنداق بولعدعك عتع مذش ث سىص ةلبعنع ح   اهللا،آعمنع ذنعث ق ذم  و ظ ق
عحةتلعؤئتعدذ ةن. ص ذ شذنعث بعل دذ  ظ ار قعلماي انلعقنع ظعنك دذ، يام ىن اهللا . ياخشعلعقنع بعلمةي شذنعث ظىح

زومعضةرلعك قعلغان ) بةندعلةرضة(، )ظعماندعن باش تارتقان(بذزغذنحعلعق قعلعص : تاظاال مذنداق دةيدذ
ةتادة بذ ظايةت       . ئحةتلعؤئتعدذهةر قانداق ظادةمنعث دعلعنع اهللا مذشذنداق ص  ظةبذ ظعمران جذؤةينع ؤة ق

  . ضةرلعكنعث ظاالمعتع ناهةق ظادةم ظألتىرىشتذرعمزو: هةققعدة مذنداق دةيدذ
* * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ãβ öθtã ö Ïù ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠ $# ’ Í< % [nö |À þ’ Ìj? yè©9 àè= ö/ r& |=≈ t7ó™ F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7 ó™r& ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# yìÏ= ©Ûr' sù #’ n< Î) 

Ïµ≈ s9 Î) 4 y›θãΒ ’ ÏoΤÎ) uρ …çµ ‘Ζàß{ $\/ É‹≈Ÿ2 4 y7 Ï9 ẍ‹ Ÿ2uρ t Éiã— tβ öθtã ö Ï Ï9 â ûθß™ Ï&Í# yϑ tã £‰ß¹ uρ Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# 4 $ tΒ uρ 

ß‰ ø‹Ÿ2 šχ öθ tã öÏù ωÎ) ’Îû 5>$t6 s? ∩⊂∠∪  
عرظةؤن  ا(ص رع هامانغ ان«): ؤةزع ع هام ةن ! ظ ذنعث بعل الغعن، ظ ا س عز بعن ر ظئض ا بع ةن ماث م

 ظاسماننعث دةرؤازعلعرعغا يئتعشعم مذمكعن، شذنعث بعلةن مةن مذسانعث ظعالهعنع آأرةي، ـدةرؤازعالرغا 
صعرظةؤنضة ظذنعث يامان ظةمةلع شذنداق . دئدع» مةن هةقعقةتةن مذسانع يالغانحع دةص ضذمان قعلعمةن

عرظةؤن  عتعلدع، ص ق آأرس ةت (حعرايلع ةيلعدعن هعداي ذمراهلعقع تىص د) ض دع، يولع ةنظع قعلعن عن م
  37 ـ 36 معكرع صةقةت بعكاردذر-صعرظةؤننعث هعيلة 

  صعرظةؤننعث مذسانعث صةرؤةردعضارعنع مةسخعرة قعلغانلعقع توغرعسعدا
دعن،   ذق قعلغانلعقع تعن تةآةببذرل ذل قعلعش ةقنع قوب ذنعث ه عرظةؤندعن، ظ ة ص ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ا ظةلةيه هةددع قانلعقعدعن ؤة مذس ةؤةر   عدعن ظاش دعن خ اننع توقذغانلعقع تا يالغ ار قعلعش االمنع ظعنك سس
دذ ايع   . قعلع اننع ناه رع هام عرظةؤن ؤةزع ذيرذ   ص قا ب عر سئلعش ر قةس عز بع عر ص . دعتع ظئض ذ قةس عقظ  عشش

دذ . خعشتعن سئلعنغان ظعدع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ان مئنعث ظىحىن صعششعق خعش  : اهللا تاظ ع هام ظ
  . ))1 سالغعنضعز بعر بعنائشذرذص ظعص

 ان ع هام ا ! ظ ةن دةرؤازعالرغ ةن م ذنعث بعل الغعن، ظ ا س عز بعن ر ظئض ا بع ماننعث ـماث  ظاس
ذمكعن  عم م ا يئتعش دذ       دةرؤازعلعرعغ ةنلعك بولع وللعرع دئض ماننعث ي ع ظاس ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

  . دئضىحعلةرمذ بار

                                                 
   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة قةسةس ) 1(
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 ةن مذسانع أرةي، مةن هةقعقةت  يالغانحع دةص ضذمان شذنعث بعلةن مةن مذسانعث ظعالهعنع آ
ةن دع       قعلعم ذنداق دئ ىن ش قانلعقع ظىح دعن ظاش انلعقع ؤة هةددع عر بولغ عرظةؤن آاص ا  .  ص ذ مذس ظ

  . صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتتع، دئضةن سأزعدة يالغانحع دةص قارعدعصعرظةؤنضة ظةلةيهعسساالمنع، اهللا مئنع 
 عتعل ق آأرس ذنداق حعرايلع ةلع ش ان ظةم ذنعث يام ة ظ عرظةؤن صعرظةؤنض ذمراهلعقع (دع، ص ض

 يةنع صعرظةؤن بذنعث بعلةن قول ظاستعدعكعلةرضة، مذسا     يولعدعن مةنظع قعلعندع ) تىصةيلعدعن هعدايةت 
  . ظةلةيهعسساالمنع يالغانحعغا حعقعرعشقا ظعسصاتاليدعغان بعرةر ظعش قعلعؤاتقاندةك آأرىنمةآحع بولدع

 معكرع صةقةت بعكاردذر-صعرظةؤننعث هعيلة ةلالهذ  ظعبنع ظابباس رةزعينع  ظايةتنعث مةنعسع بذ
  . صعرظةؤن صةقةت زعيانكارلعقتعدذر دئضةنلعك بولعدذ، دئدع: ظةنهذما ؤة مذجاهعد

* * * * * * *  
 tΑ$s% uρ ü” Ï% ©!$# š∅ tΒ#u ÏΘöθs)≈ tƒ ÈβθãèÎ7̈? $# öΝ à2Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$x© §9$# ∩⊂∇∪ ÏΘöθ s)≈tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) Ïν É‹≈yδ 

äο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Óì≈ tFtΒ ¨βÎ) uρ nο u ½z Fψ $# }‘ Ïδ â‘#yŠ Í‘#u s) ø9 $# ∩⊂∪ ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã Zπ y∞ÍhŠy™ Ÿξ sù #“ u“ øgä† ω Î) $ yγn= ÷W ÏΒ ( ôtΒ uρ 

Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Ï=≈ |¹ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù šχθè= äz ô‰ tƒ sπ̈Ψ pgù: $# tβθè% y— öãƒ $ pκÏù Î ö tóÎ/ 

5>$|¡ Ïm ∩⊆⊃∪  
سعلةر ماثا ظةضعشعثالر، مةن ! ظع قةؤمعم«: ظعمان ظئيتقان آعشع ظئيتتع) صعرظةؤن خاندانعدعن( 

صايدعلعنعشتعن ) ؤاقعتلعق(بذ دذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت ! ظع قةؤمعم .38سعلةرنع توغرا يولغا باشاليمةن
ادا (آعمكع  .39قارارضاهتذر) مةثضىلىك(ظعبارةتتذر، ظاخعرةت هةقعقةتةن  ذ دذني انلعقنع ) ب رةر يام بع

ذنعثغا  ة (قعلعدعكةن، ظ ال ) ظاخعرةتت ةر بولسذن، مةيلع ظاي دذ، مةيلع ظ شذنعثغا اليعق جازا بئرعلع
دذ،  ة آعرع ة شذالر جةننةتك رةر ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظةن ذرذص بع أمعن ت أزع م بولسذن، آعمكع ظ

  .40جةننةتتة ظذالرغا هئسابسعز رعزعق بئرعلعدذ
  ؤن تةؤةسعدعن ظعمان ظئيتقان ظادةمنعث سأزعنعث داؤامع توغرعسعداصعرظة
ىز ظأرى      غالعب ؤة يىآسة    بذ مأمعن،    ا      ك اهللا نع ظذنتذص هةقتعن ي ا ظاسعيلعق قعلعص دذني ضةن، اهللا غ

دذ     داق دةي ة مذن ةن قةؤمعض ةال بعلض عنع ظ ةؤمعم : تعرعكحعلعض ع ق ةن !  ظ عثالر، م ا ظةضعش علةر ماث س
وغرا يول علةرنع ت اليمةنس ا باش عرظةؤننعث غ ذ سأزىم ص علةرنع :  مئنعث ب ةقةت س ةن ص ا م وغرا يولغ ت

  .  دئضةن يالغان سأزعضة هةرضعز ظوخشاش ظةمةسباشاليمةن
ةيغةمبعرع مذسا ظةلةيهعسساالمنع تةستعقالشتعن توسذص قويغان                ،ظاندعن ظذ    آعشعلةرنع اهللا نعث ص

ا تعرعك ا تعرعكحعلعضعنع تاشالشقا ؤة دذني اخكحعلعدذني ذرذص ععنع ظ رةتتعن ظىستىن آأرمةسلعككة قعزعقت
 يةنع صايدعلعنعشتعن ظعبارةتتذر) ؤاقعتلعق(بذ دذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت ! ظع قةؤمعم : مذنداق دةيدذ
  .  صات يئقعندا تىضةيدعغان هاياتتذر، ظةرزعمةس،ظذ ظازغعنة
 قارارضاهتذر) مةثضىلىك(ظاخعرةت هةقعقةتةن      ةنع ظذ ظةب ةدع تذرالغذ جاي بولذص، ظذنعثدعن         ي

اآع   . آأحىص آئتعش، باشقا ظورذنغا يأتكعلعص آئتعش بولمايدذ   بةلكع، ظاخعرةتتعكع تذرالغذ جاي جةننةت ي
  . دوزاختعن ظعبارةتتذر
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  شذنعثغا اليعق جازا ) ظاخعرةتتة(بعرةر يامانلعقنع قعلعدعكةن، ظذنعثغا ) بذ دذنيادا(آعمكع
  . يامانلعققا بعر يامانلعقنعث جازاسع بئرعلعدذ يةنع بعر بئرعلعدذ
 ش ع ظع رةر ياخش ذرذص بع أمعن ت أزع م ع ظ ذن، آعمك ال بولس ةيلع ظاي ذن، م ةر بولس ةيلع ظ م

 يةنع ظةمةلضة  قعلعدعكةن، ظةنة شذالر جةننةتكة آعرعدذ، جةننةتتة ظذالرغا هئسابسعز رعزعق بئرعلعدذ 
  . مذآاصات بئرعدذصىتمةس ـ تىضعمةساهللا ظذ ظادةمضة  بةلكع ،يارعشا ظألحةم بويعحة مذآاصات بةرمةستعن

* * * * * * *  
 * ÏΘöθ s)≈ tƒuρ $tΒ þ’ Í< öΝ à2θãã ôŠr& ’ n< Î) Ïο 4θyf ¨Ζ9$# û É_tΡθãã ô‰ s? uρ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊆⊇∪  É_ tΡθãã ô‰s? u àò2{ «! $$Î/ 

x8Î õ° é&uρ  ÏµÎ/ $ tΒ }§øŠs9 ’Í< Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ O$tΡ r&uρ öΝ à2θãã ôŠr& ’ n< Î) Í“ƒÍ“ yèø9 $# Í≈ ¤tó ø9$# ∩⊆⊄∪ Ÿω uΘu y_ $ yϑ ¯Ρ r& û É_ tΡθããô‰ s? Ïµø‹ s9Î) 

}§øŠ s9 …çµ s9 ×ο uθôã yŠ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ÿω uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ¨βr& uρ !$ tΡ ¨Šu tΒ ’ n< Î) «! $# χ r&uρ tÏùÎ ô£ßϑ ø9 $# öΝèδ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# 

∩⊆⊂∪ šχρã ä. õ‹tF |¡sù !$tΒ ãΑθè% r& öΝ ä3s9 4 ÞÚ Ècθsùé& uρ ü” Í øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 χ Î) ©!$# 7 ÅÁt/ ÏŠ$t6Ïè ø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪ çµ9 s% uθsù ª! $# 

ÅV$t↔ ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã x6tΒ ( s−% tnuρ ÉΑ$t↔ Î/ tβ öθtã ö Ïù âûθ ß™ É>#x‹ yèø9 $# ∩⊆∈∪ â‘$̈Ψ9$# šχθàÊu ÷èãƒ $ pκ ö n= tæ # xρß‰ äî $w‹ Ï±tã uρ ( 
tΠöθ tƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9$# (# ûθè= ½z ôŠ r& tΑ# u šχ öθtã ö Ïù £‰x© r& É># x‹yè ø9$# ∩⊆∉∪  

ةؤمعم   ع ق ةن ! ظ علةرنع م دذرآع، س ا نئمع تعن(ماث علةر ) دوزاخ ةن، س قا دةؤةت قعلعم قذتذلذش
دعغان  .41بولساثالر مئنع دوزاخقا دةؤةت قعلعسعلةر  سعلةر مئنع اهللا نع ظعنكار قعلعشقا، مةن بعلمةي

بةندعلةرنعث (علعسعلةر، هالبذآع، مةن سعلةرنع غالعب، نةرسعلةرنع ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشكة دةؤةت ق
هةقعقةتةن سعلةر مئنع ظذنعثغا  .42غا دةؤةت قعلعمةن)اهللا(ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحع ) ضذناهلعرعنع

ة عظعبادةت قعل ) يةنع بذتقا ( ا ؤة ظاخعرةتت ادةت قعلعشقا (شعقا حاقعرعسعلةر، ظذنعث دذني ) ظأزعضة ظعب
وق، ب  اهعدذر، حاقعرغعنع ي ايعمعز اهللا نعث دةرض دعغان ج اخعر بارع ذمراهلعقتا(عزنعث ظ دعن ) ض هةددع

ذر  ةهلع دوزاخت دا ( .43ظاشقذحعالر ظ ازاب نازعل بولغان حاغ ة ظ ان سأزىمنعث ) سعلةرض ة ظئيتق سعلةرض
تلعقعنع( أرىص ) راس دعلعرعنع آ ةن بةن ذرعمةن، اهللا هةقعقةت ا تاصش عمنع اهللا غ ةن ظعش علةر، م ظةسلةيس

صعرظةؤن جاماظةسعضة . يعقةستلعرعدعن ساقلعدع ذاهللا ظذنع صعرظةؤن جاماظةسعنعث س  .44»تذرغذحعدذر
 ظاخشعمع ظوتقا توغرعلعنعص تذرعدذ، قعيامةت قايعم -ظذالر ظةتعضعنع  .45ظةث يامان ظازاب نازعل بولدع

دة ان آىن ع«: بولغ عرظةؤن جاماظةس ع ص ا ! ظ ةث قاتتعقعغ ث ظ ادوزاخ ظو(ظازابنع رعثالر) تعغ » !آع
  .46)دئيعلعدذ(

  نعث داؤامع ؤة ظعككع ضورذهنعث ظاقعؤعتع توغرعسعداعظذ ظادةمنعث خعتاب
أمعن   ذ م دذ   ب داق دةي ذالرغا مذن اتلعق يول   :  ظ ةن نعج علةرنع م ر     عس ول هئحبع ذ ي ةن، ظ ا حاقعرعم غ

ةيغةمب        ةن ص ش، اهللا ظةؤةتك ادةت قعلع ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ ان يالغ ئرعكع بولمعغ االمنع  ش ا ظةلةيهسس ةر مذس
ا دةؤةت قعلعسعلةر . تةستعق قعلعشتعن ظعبارةتتذر سعلةر مئنع اهللا نع  .سعلةر بولساثالر مئنع دوزاخق

ةنع   ظعنكار قعلعشقا، مةن بعلمةيدعغان نةرسعلةرنع ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشكة دةؤةت قعلعسعلةر   ي
  . اقعرعسعلةرجاهعللعق بعلةن صاآعتسعز هالدا شئرعك آةلتىرىشكة ح
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 ،ذآع، مةن سعلةرنع غالعب ذناهلعرعنع (هالب ةرنعث ض عرةت قعلغذحع ) بةندعل ناهايعتع مةغص
ةن)اهللا( ا دةؤةت قعلعم بغ دعن غالع ةنع اهللا هةممع ذق ، ي ذغ تذرذقل دعن ظذل ذناهعدعن  هةممع ة ض تةؤب

  . قعلغان ظادةمنعث ضذناهعنع مةغصعرةت قعلعدذ
ذنعثغا ع ظ ةن سعلةر مئن ذتقا (هةقعقةت ةنع ب ادةت قعلشعقا حاقعرعسعلةر) ي ةتنعث ظعب ذ ظاي  ب

ةنلعكعنع          داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة، ظعبن ذ تةله ع ظةب ةلع ظعبن دة ظ ع هةققع مةنعس
دذ ةت قعلع ا  : رعؤاي ذؤالغان ظعالهعثالرغ ئرعكلةردعن تذت ذتالردعن ؤة ش ع ب علةر مئن ذنداق، س ةن ش هةقعقةت
  .ا حاقعرعسعلةرظعبادةت قعلعشق
 ادةت قعلعشقا (ظذنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة وق ) ظأزعضة ظعب ةتنعث مةنعسع    حاقعرغعنع ي  بذ ظاي

ةتادة . بذت هئحنةرسعضة ظعضة ظةمةس، دئدع       : هةققعدة مذجاهعد  ايدا يةتكىزةلمةيدذ،     : ق ةتتعن بذت ص  بذ ظاي
دذ          ذ يةتكىزةلمةي ان ـ زةخمةتم دع  زعي دذ، دئ ةنا حعقع ةن م ذددع.  دئض ذ: س ذحعنعث  تب ا قعلغ ة دذظ  ظأزعض

  .دذظاسعنع ظعجابةت قعلعشقا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قادعر بواللمايدذ دئضةنلعكتذر، دئدع
دذ    داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ادعر     : ب قا ق ةت قعلعش انع ظعجاب ة دذظ ذص قعيامةتكعح ع قوي اهللا ن

ذ  دعغان ظادةمدعنم ذتالرغا حوقذنع دعغان ب ا،بواللماي ذمراه ظ عدعن   ض ذالرنعث دذظاس ذتالر ظ ذ؟ ب دةم بارم
علدذر ع (. غاص ةت آىن انالر ) قعيام ىن  (ظعنس رعش ظىح اب بئ ذالرغا   ) هئس ذتالر ظ دا، ب النغان حاغ ةنع ( توص ي

ة  دذ      ) بذتصةرةسلةرض ار قعلع انلعقعنع ظعنك ادةت قعلعنغ عدعن ظعب ذالر تةرعص دذ، ظ مةن بولع ةر )1( دىش ظةض
علةرنعث   اثالر، س ذالرنع حاقعرس اؤاب    ظ ة ج ذ سعلةرض ان تةقدعردعم دذ، ظاثلعغ اقعرغعنعثالرنع ظاثلعماي ح

  .))2قايتذرالمايدذ
بعزنعث ظاخعر بارعدعغان جايعمعز اهللا نعث دةرضاهعدذر يةنع قعيامةتتة، اهللا تاظاال هةر بعرعمعزضة 

  . ظةمةلعمعزضة قارعتا جازا ؤة مذآاصات بئرعدذ
)ةهلع دوزاختذرهةددعدعن ظاشقذحعالر ظ) ضذمراهلعقتا يةنع ظذالر اهللا غا شئرعك آةلتىرىش بعلةن 

  . هةددعدعن ظاشقانلعقلعرع ظىحىن دوزاختا مةثضذ قالعدذ
)ظةسلةيسعلةر) راستلعقعنع(سعلةرضة ظئيتقان سأزىمنعث ) سعلةرضة ظازاب نازعل بولغان حاغدا 

علةرنع ق عنعث س ذيرذغان نةرس قا ب علةرنع قعلعش ةن س عدة م ةنع آةلضىس عنعث، ي قان نةرس تعن توس علعش
نع مسأزلعرع ظذ  دئضةن عسعلةر بعلنعحذق بايان قعلغان نةرسعنعث راستلعقع   وسعلةرضة نةسعهةت قعلغان ؤة ظ    

  . ظاندعن صذشايمان قعلعسعلةر، ظةصسذسكع صذشايمان قعلعش صايدا بةرمةيدذ،ظةسلةيسعلةر
 ذرعمةن ا تاصش عمنع اهللا غ ةن ظعش ةؤةآكىل ق م ا ت ةنع اهللا غ ةن،    ي اردةم تعلةيم ن ي ةن، اهللا دع علعم

  . سعلةردعن ظادا ـ جذدا بولذص، يعراقلعشعمةن
 اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنع آأرىص تذرغذحعدذريةنع صاك ؤة يىآسةك اهللا ظذالرنع آأرىص تذرعدذ  .

اآعت   يئ. هعدايةتكة اليعق بولغانالرنع هعدايةت قعلعدذ، ضذمراهلعققا اليعق بولغانالرنع ظازدذرعدذ        ةرلعك ص ت
  . آةلتىرىش، هئكمةت بعلةن ظعش قعلعش، ظعشالرنع صعالنلعق ظعجرا قعلعش اهللا غا خاستذر

 عنعث س عرظةؤن جاماظةس ذنع ص اقلعدعذاهللا ظ تلعرعدعن س ة  يعقةس ا ؤة ظاخعرةتت ذنع دذني ةنع ظ  ي
اقلعدع  ارلعقتعن س ا . زعيانك ادا بولس اال   ،دذني ا ظةلةيهعسس ذنع مذس اال ظ ا   م بع اهللا تاظ ة نعجاتلعقق ةن بعرض ل

  .  جةننةت بعلةن نعجاتلعققا ظئرعشتىردع،ظاخعرةتتة بولسا. ردعظئرعشتى

                                                 
  . ـ ظايةتلةر6 ـ 5سىرة ظةهقاب ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة فاتعر ) 2(
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  قةبرة ظازابعنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا
 دع ل بول ازاب نازع ان ظ ةث يام ة ظ عرظةؤن جاماظةسعض ازاب بولسص ذ ظ ا ا ظ ذالرنعث دئثعزغ  ظ
ة ظذالرنعث جانلعرع    تاآع قعيامةتكعح . ظعبارةتتذرعنعشعدعن  ، ظاندعن آئيعن دوزاخقا تاشل    ؤئتعلعشعىحأآتىر

ا   .  ظاخشعمع ظوتقا توغرعلعنعص تذرعدذةن ـ عضظةت ةنلعرع دوزاخت قعيامةت بولغاندا ظذالرنعث جانلعرع بعلةن ت
  .جةم قعلعنعدذ
دوزاخ ظوتعغا(ظازابنعث ظةث قاتتعقعغا ! ظع صعرظةؤن جاماظةسع«: قعيامةت قايعم بولغان آىندة( 
رعثالر دذ(» !آع ةنع )دئيعلع ذالرنع   ي ة ظ ازاب     صةرعشتعلةرض وث ظ ةث ح دعغان، ظ ةم بولع اتتعق ظةل ةث ق ظ

ازابعنع   بذ ظايةتنع سىننع ظةقعدعسعدعكع مذسذل . ، دئيعلعدذتعغا تاشالثالروبولعدعغان دوزاخ ظ   ةبرة ظ مانالر ق
دذ  ظ-ظذالر ظةتعضعنع بذ دةلعل اهللا نعث  . ا دةلعل قعلعدذ ظعسصاتالشت وغرعلعنعص تذرع ا ت  اخشعمع ظوتق

  .دئضةن ظايعتعدعمذ ظعصادعلعنعدذ
بذ ظايةت مةآكعدة نازعل بولغانلعقعدا شةك يوق، ظألعماالر بذ         . غذلعدذلئكعن بذ يةردة بعر سوظال تذ     

 ظعمام ظةهمةد، ظاظعشة    . رعدة قةبرة ظازابعنعث بولعدعغانلعقعغا دةلعل قعلدع      عيامةتتعن بذرذنال قةب  ظايةتنع ق 
دذ     ةت قعلع داق رعؤاي ةنهادعن مذن ذ ظ ة       : رةزعيةلاله ع، ظاظعش ةت قعالتت ة خعزم ال ظاظعشةض ذدعي ظاي ر يةه بع

ة      ال ظاظعشةض ذ ظاي عال، ظ رةر ياخشع ظعش قعلعص بةرس ا بع ذ ظايالغ ةنها ظ ذ ظ ةبرة : رةزعيةلاله اهللا سعزنع ق
  . ظازابعدعن ساقلعسذن، دةيتتع

ظع اهللا  : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قئشعمغا آعرضةندة، مةن     : ذظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها مذنداق دةيد    
ةيغةمبعرع  ث ص ورعدعم    ! نع دذ؟ دةص س ازاب بوالم دة ظ ذرذن قةبرع ةتتعن ب االم . قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

اق، آعم شذنداق دئدع؟  « ال ش .  دئدع»ي ذ يةهذدعي ظاي دذ، مةن مةن ب رةر ياخشع ذنداق دةي ذنعثغا بع  ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . سعزنع اهللا قةبرة ظازابعدعن ساقلعسذن دةيدذ، دئدعم     :  ظذ ،مالظعش قعلعص بةرسة   : ص

ع     « ةت آىن أزلةيدعغانالر، قعيام ان س ةث يالغ ا ظ ذالر اهللا تاظاالغ تذ، ظ ان سأزلةص ال يالغ ذدعي ظاي يةه
دذ     ازاب بولماي ر ظ ئح بع تعن ه دع»بولماس عل   .  دئ ر مةزض ذنعثدعن بع أتتع، ش ىش   ظ ع ح ر آىن دا بع ؤاقتع

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعص آةت  عآعيص أزلعرع قعزع عنغان، آ ع يئص اؤاز   معن ذقعرع ظ دع ؤة ي دا آةل ةن هال  ك
ظةضةر سعلةر مةن بعلضةننع     ! قةبرة قاراثغذ آئحعنعث بعر صارحعسعغا ظوخشاشتذر، ظع ظعنسانالر     «: بعلةن

ةتتعثالر    از آىل ة آأص يعغالص، ظ اناه   ! ظع ظعنسانالر . بعلسةثالر ظةلؤةتت ةبرة ظازابعدعن ص ا سئغعنعص ق اهللا غ
   . دئدع»شىبهعسعزآع، قةبرة ظازابع بةرهةقتذر. تعلةثالر

بذ يةردة بذ هةدعس بعلةن ظذ ظايةتنع قانداق بعرلةشتىرىص حىشعنعمعز؟ حىنكع، ظذ ظايةت مةآكعدة            
وظا   ادعلعنعدذ، دةص س ارلعقع ظعص ث ب ةبرة ظازابعنع دا ق ذص، ظذنعث ان بول ل بولغ ذنعثغا نازع ا، ب ل قويذلس

دذ   اؤاب بئرعلع دةك ج ةت   : تأؤةندعكع ذ ظاي ع ب ةن ـ            بعرعنح ث ظةتعض دة جانالرنع ا  قةبرع عمع ظوتق ظاخش
دذر   دعغانلعقعغا دةلعل عمذ      . توغرعلعنع دعكع جةسةتلةرض ازابع قةبرع دعغان ظ ة حئكع ذ ظايةتت ئكعن، ب ل

 نال حةآلعنعشع مذمكعن ظةمما بذ ظازابنعث ظذنداقتا بذ ظازاب تةنسعز جان بعلة     . يئتعدعغانلعقعغا دةلعل يوق  
ةننعث ب    دعغانلعقع ؤة ت ة بولع د     تةنض ةقةت تأؤةن ع ص ةم تارتعش ةؤةبعدعن ظةل ازاب س دعغان ةذ ظ  آئلع

  .ردعال ظعسصاتالنغانةهةدعسلقاناظةتلعنةرلعك 
ةقةت قةبرعدة آاصعرالرنعث ظازابلعنعدعغانلعقعغا دةلعل بوالال               ،ظعككعنحع . يدذ  هةقعقةتةن بذ ظايةت ص

. بذنعثدعن هةرضعزمذ مأمعن قعلغان ضذناهلعرع سةؤةبعدعن قةبرعسعدة ظازابلعنعدذ دئضةن دةلعل حعقمايدذ     
ةدنعث        ام ظةهم ة، ظعم وغرا آةلس كة ت ل آةلتىرىش دعغانغا دةلع دذ دةي ار بولع ا دذح عدة ظازابق أمعن قةبرعس م

دذ   قا بولع ع ظئلعش ان رعؤايعتعن ةنهادعن قعلغ ذ ظ ة رةزعيةلاله ةن .ظاظعش داق دئيعلعض تة مذن ذ هةدعس :  ب
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ار ظعدع          ال ب ظذ  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاظعشةنعث يئنعغا آعردع، ظاظعشةنعث يئنعدا بعر يةهذدعي ظاي
ة ال ظاظعشةض عز؟ دةؤات  : ظاي دعغانلعقعثالرنع بعلةمس ةبرعلعرعثالردا ظازابلعنع علةرنعث ق ةيغةمبةر . اتتعس ص

دذ       .  دئدع »عيالرال ظازابلعنعدذ صةقةت يةهذد «: حىصظةلةيهعسساالم حأ  ةنها مذنداق دةي : ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ
 شةك ـ شىبهعسعز سعلةر     ،ثالرآع بعلع«:  بعر آىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تتع،ظارعدعن بعر مةزضعل ظأت

علةر ةردة ظازابلعنعس دع»قةبرعل أزنع قعل ةن س ةبرة .  دئض االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص ذنعثدعن آئ ش
  .  مذسلعممذ شذنداق رعؤايةت قعلغان ظعمامبذ هةدعسنع. بعدعن صاناه تعلةيدعغان بولدعظازا

ع دعغانلعقعنع آأرس ، ظىحعنح ازاب بولع ا ظ دة جانالرغ ةت قةبرع ذ ظاي دعن عب ئكعن، بذنعث تعدذ، ل
دذ    ةنلعك حعقماي دذ دئض ازاب بولع عمذ ظ ةردعكع تةنلةرض دا  . قةبرعل ذ توغرع االمغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

  . خذسذسعي ؤةهعي قعلعنغان حاغدا ظذ ظازابتعن صاناه تعلعدع
تذر        ازابنع آأرستعدعغان هةدعسلةر ناهايعتع آأص ةتادة اهللا تاظاالنعث   . قةبرة ظ ذالر ظةتعضعنع ق  -ظ

دذ  ايعتع هةققعدة   ظاخشعمع ظوتقا توغرعلعنعص تذرع ظذالر ظةتعضعنع ـ ظاخشعمع تاآع قعيامةت       :  دئضةن ظ
ا  ذالرغا ظذالرنع ظةيعبلةش، ماالمةت قعلعش ؤة خارالش يىز آىنعضعحة ظوتق دذ، ظ وغرعلعنعص تذرع  :سعدعنع ت

  . ثالر دئيعلعدذ، دئدعبذ سعلةرنعث ظورنذ! ظةؤن جاماظةسعظع صعر
ذص، قعيامةت آىن : ظعبنع زةيد  ا بول ذالر بىضىن ظوتت ازابلعنعص ةن ـ    ضعحة ظةتعض عظ ا ظ  ظاخشعمع ظوتت

دوزاخ (ظازابنعث ظةث قاتتعقعغا ! ظع صعرظةؤن جاماظةسع يعم بولغان آىندة،قعيامةت قا.: تذرعدذ، دئدع
ا رعثالر) ظوتعغ دذ(» !آع ةقعل       )دئيعلع ةن، ظ ذص بئرعلض ا قوي ع ظوتالقق عرظةؤن جاماظةس ةنع ص  ي

  . ضعضة ظوخشايدذأيىرضىزمةستعن تاشالرنعمذ، ظأسىملىآلةرنعمذ ظايرعماي دةسسةيدعغان ت
ةد ام ظةهم ع ظأم،ظعم االمنع ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه داق ثةر رةزعيةلاله  مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذنعثغا           «: دئض عمع ظ عنع ـ ظاخش ة، ظةتعض رعثالر ظألس علةردعن بع ةن س هةقعقةت
دذ   وغرعلعنعص تذرع ع ت اخعرةتتعكع ظورن ذنعث ظ ع    . ظ ةتتعكع ظورن ا، جةنن دعن بولس ةت ظةهلع ذ جةنن ةر ظ ظةض

دذ ا . توغرعلعنع دعن بولس ذ دوزاخ ظةهلع ةر ظ ذنعثغا  ،ظةض دعن ظ دذ، ظان ع توغرعلعنع ع ظورن ذ : دوزاختعك  ب
بذ هةدعسنع ظعمام    » ثدذر، قعيامةت آىنع اهللا سئنع ظذ ظورذنغا مذيةسسةر قعلعدذ، دئيعلعدذ   ذسئنعث ظورن 

  . بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
* * * * * * *  

 øŒÎ) uρ tβθ•_ !$ys tF tƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ãΑθà) u‹ sù (# àσ̄≈ x yè‘Ò9 $# šÏ% ©# Ï9 (#ÿρ ã y9 ò6tFó™ $# $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. öΝä3s9 $ Yèt7 s? ö≅ yγsù 

Ο çFΡ r& šχθãΨøó –Β $̈Ζ tã $ Y7ŠÅÁ tΡ š∅ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# ∩⊆∠∪ tΑ$s% šÏ% ©!$# (#ÿρ ã y9 ò6tFó™ $# $ ¯Ρ Î) @≅ä. !$ yγŠ Ïù χ Î) ©! $# ô‰ s% 

zΝ s3xm š÷ t/ ÏŠ$t6Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ tΑ$ s% uρ tÏ% ©!$# ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# Ïπ tΡ u“ y‚Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θãã ôŠ$# öΝä3−/ u‘ ô# Ïe sƒ ä† $̈Ζ tã $YΒ öθ tƒ z ÏiΒ 

É># x‹yè ø9$# ∩⊆∪ (#ûθ ä9$s% öΝ s9 uρr& à7 s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6è= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ 4 (#θä9$s% (#θãã ôŠ$$ sù 3 $tΒ uρ (#àσ ¯≈ tã ßŠ 

tÍÏ≈ x6ø9 $# ω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê ∩∈⊃∪  
اجعز  عدذ، ظ ارا مذنازعرعلعش ا ظأزظ ذالر دوزاخت دا ظ ذ حاغ كىحعلةر(ظ اؤذر ) ظةضةش هاآ

شىبهعسعزآع، بعز سعلةرضة ظةضةشكةن ظعدذق، بعزدعن دوزاخ ظازابعدعن بعر «): ظةضةشتىرضىحعلعرعضة(
اؤذر . 47دةيدذ» قعسمعنع ظئلعص تاشلعياالمسعلةر؟  ىحعلعرع (هاآ بعز شىبهعسعزآع، «): ظةضةشتىرض
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اردع  أآىم حعق عدا ه ةرنعث ظارعس ةن بةندعل ادذرمعز، اهللا هةقعقةت ةممعمعز دوزاخت دذ» ه . 48دةي
سعلةر صةرؤةردعضارعثالرغا دذظا قعلعثالر، ظذ بعزدعن «: دوزاختعكعلةر دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة

ةن  ة ظعك ازابنع يئنعكلةتس ىك ظ ر آىنل دذ» بع ذالر  .49دةي ا مذظ(ظ ةنع دوزاخق تعلةري ةل صةرعش ): ةآك
): يةنع آذففارالر(ظذالر . دةيدذ» صةيغةمبعرعثالر سعلةرضة روشةن مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلمعضةنمعدع؟«
دذ » هةظة، ظئلعص آةلضةن ظعدع « ذالر . دةي ةنع صةرعشتعلةر (ظ ثالر، «): ي ا قعلع ئكعن (سعلةر دذظ ) ل

  .50دةيدذ» آاصعرالرنعث دذظاسع صايدعسعزدذر
  عث مذنازعرعسع توغرعسعدا دوزاخ ظةهلعن

ة دو ذ ظايةتت اال ب قان جئاهللا تاظ ا قعلعش ةهلعنعث دوزاخت ذنازعرزاخ ظ ذالنعث م لعرعنع عدةللعرع ؤة ظ
اردذر     . خةؤةر قعلعدذ  اجعز ظةضةشكىحعلةر   . بذ مذنازعرعلةشكةنلةرنعث ظعحعدة صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعمذ ب ظ

ة ؤة آاتتعؤا   ذق آعشعلةرض ة، ظابرذيل دذ  رةهبةرلةرض داق دةي الرغا مذن ة : ش ز سعلةرض عزآع، بع شىبهعس
دذق ارةت نةرسعضة  ظةضةشكةن ظع ذر ؤة ضذمراهلعقتعن ظعب ان آذص ادا سعلةر بعزنع حاقعرغ ةنع بعز دذني  ي

  . سعلةرضة ظعتاظةت قعلغان ظعدذقظةضعشعشتة 
 ئلعص تاشلعياالمسعلةر؟ ر قعسمعنع ظ دذ » بعزدعن دوزاخ ظازابعدعن بع ةنع ظازاب   دةي نعث بعر     ي

ىحعلعرع (هاآاؤذر ظاالالمسعلةر؟ رغا ظىلىشعنع بعزدعن ظأز ظىستىثال  شىبهعسعزآع، بعز «): ظةضةشتىرض
ادذرمعز  ةممعمعز دوزاخت عنع ظىستعم   ه ئح نةرس علةردعن ه ز س ةنع بع ايمعز  ي ة ظااللم ز  . عزض ة بع بعزض

  . ظوقذبةتمذ يئتعص ظاشعدذـ  ظىستعمعزدعكع بذ ظازاب ،ؤاتقانتارع
دةيدذ» ةقعقةتةن بةندعلةرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقاردعاهللا ه يةنع اهللا ظارعمعزدا هةر بعرعمعزضة 

ازابنع تةقسعم قعلدع  دذ . تئضعشلعك بولغان ظ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت هةممعضة ظعككع «: اهللا: ب
  .))1دةيدذ» ظازابنعث دةهشعتعنع بعلمةيسعلةر(هةسسة ظازاب بئرعلعدذ، لئكعن سعلةر 

سعلةر صةرؤةردعضارعثالرغا دذظا قعلعثالر، ظذ «: دوزاختعكعلةر دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة
 ظذالر اهللا تاظاالنعث ظذالرنعث دذظاسعنع ظعجابةت دةيدذ» بعزدعن بعر آىنلىك ظازابنع يئنعكلةتسة ظعكةن

ةلكع  ،قعلمايدعغانلعقعنع ؤة ظذالرنعث دذظاسعنع تعثشعمايدعغانلعقعنع    ار اهللا تاظاالنعث  ب جةهةننةمدة خ
 دةيدعغانلعقعنع هالدا قئلعثالر، ظىستىثالردعن ظازابنعث آأتىرىلىص آئتعشع هةققعدة ماثا سأز ظاحماثالر

ازابنع    عرالردعن ظ عمذ آاص ىن بولس ر آ تعلةردعن بع اقاليدعغان صةرعش ةهلعنع س ةندة، دوزاخ ظ بعلض
ا قع   ا دذظ ةص اهللا تاظاالغ عنع تعل دذ علعشيئنعكلعتعش ةص قعلع أزلعرعنع رةت   . نع تةل ذالرنعث س تعلةر ظ صةرعش

ص ةنمعدع؟ : قعلع ئلعص آةلمعض ةرنع ظ ةن مأجعزعل ة روش ةيغةمبعرعثالر سعلةرض ادا  ص ةنع دذني  ي
  . صةيغةمبةرلةرنعث تعللعرع ظارقعلعق سعلةرضة دةلعل ـ ظعسصات آةلمعضةنمذ؟ دةيدذ

 ذالر ذففارالر(ظ ةنع آ ئلعص آةلض «): ي ة، ظ دعهةظ دذ» ةن ظع ذالر . دةي تعلةر(ظ ةنع صةرعش ): ي
ثالر « ا قعلع علةر دذظ ا       س ىن دذظ علةر ظىح ز س ثالر، بع ا قعلع أزةثالر دذظ ىن ظ أزةثالر ظىح علةر ظ ةنع س  ي

ز   ايمعز، بع ذثالرنع خالعم ازابتعن قذتذلذش علةرنعث ظ ز س المايمعز، بع ذالق س أزىثالرغعمذ ق ايمعز، س قعلم
اآع قعلماثالر،      سعلةردعن ظادا ـ جذدامعز، سعل  ا قعلعثالر ي ةر شذنع بعلعشعثالر آئرةآكع، مةيلع سعلةر دذظ

آاصعرالرنعث دذظاسع ) لئكعن(. دذظايعثالر بةرعبعر ظعجابةت بولمايدذ، سعلةردعن ظازابمذ يئنعكلعتعلمةيدذ
  .  يةنع بذ دذظا قوبذل قعلعنمايدذ هةم ظعجابةتمذ قعلعنمايدذدةيدذ» صايدعسعزدذر

 * * * * ** *  
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38 سىرة ظةظراف )1(
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y7Î7 /Ρ s%Ï! ôxÎm7 y™ uρ Ï‰ ôϑut¿2 y7 În/u‘ ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ Í≈x6ö/M} $# uρ ∩∈∈∪ ¨β Î) šÏ% ©!$# šχθä9 Ï‰≈pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «! $# Î ö tóÎ/ 

?≈ sÜù=ß™ öΝßγ9s? r&   β Î) ’Îû öΝÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ωÎ) Ö ö9 Å2 $̈Β Νèδ ÏµŠÉóÏ=≈t6 Î/ 4 õ‹ ÏètG ó™$$ sù «!$$Î/ ( …çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãÅÁ t7 ø9$# ∩∈∉∪  
صةرعشتة، صةيغةمبةر ( شىبهعسعزآع، بعز صةيغةمبعرعمعزضة، مأمعنلةرضة هاياتعي دذنيادا ؤة -شةك 

ضذؤاهحعالر هازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتتة ) ةندعلةرنعث ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولعدعغانؤة مأمعنلةردعن ب
ذالر . 51ياردةم بئرعمعز  دذ، ظ ذالر لةنةتكة ظذحراي دذ، ظ ايدا بةرمةي أزرعلعرع ص عرالرنعث ظ دة آاص ظذ آىن

دذ  ا قعل  .52ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولع ةت ظات دذق، ظعسراظعل شىبهعسعزآع، بعز مذساغا هعداي
ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن هعدايةتتذر ؤة ) ظذ( .53نع معراس قعلعص بةردذق)يةنع تةؤرات(ظةؤالدعغا آعتاب 

ساثا (سةؤر قعلغعن، اهللا نعث ) مذشرعكالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة! ظع مذهةممةد(. 54نةسعهةتتذر
اردةم بئرعش  ة ) ؤة سئنعث تةؤةلعرعثضة ي تقعن، ؤةدعسع هةقعقةت ار ظئي ذناهعثغا ظعستعغص ذر، ض ن هةقت

عمع  تقعن -ظاخش بعه ظئي ةن تةس دع بعل ارعثغا هةم عنع صةرؤةردعض ث . 55 ظةتعض عزآع، اهللا نع شىبهعس
ة  تعدة ظأزلعرعض ةتلعرع ظىس عدعن(ظاي تعن ) اهللا تةرعص ل بولماس داق دةلع ةن هئحقان عغا(آةلض ) قارعس

) اهللا نعث نذرعنع ظأحىرىشتعن ظعبارةت( آعبرع بار، ظذالر جاثجاللعشعدعغانالرنعث آأآرةآلعرعدة صةقةت
، هةقعقةتةن اهللا هةممعنع )ظذالرنعث شةررعدعن صاناه تعلعضعن(مةقسعتعضة يئتةلمةيدذ، اهللا غا سئغعنعص 

  .56ظاثالص تذرغذحعدذر، هةممعنع آأرىص تذرغذحعدذر
  رعسعداصةيغةمبةرلةر ؤة مأمعنلةرنعث ياردةمضة ظئرعشعدعغانلعقع توغ

 ةك ادا ؤة -ش اتعي دذني ة هاي ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع تة، ( شىبهعس صةرعش
دعغان  دعغان ) صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةردعن بةندعلةرنعث ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولع ذؤاهحعالر هازعر بولع ض

ز  اردةم بئرعمع ة ي دة ظةلؤةتت دذ  آىن داق دةي ذددع مذن ة س ذ هةقت رة :  ب اال بع ةيغةمبةر  اهللا تاظ ة ص ر قةؤمض
ذنع ظألتىر  ةؤم ظ ذ ق ة، ظ ةنع    ىظةؤةتس ر جاماظ دعغان بع ة دةؤةت قعلع ةردعن هةقعقةتك اآع مأمعنل ة ي ؤةتس

اردةم     ة ي اال مأمعنلةرض تعن اهللا تاظ عر ظأتمةس ذ ظةس ة، ش دا ظألتىرىلس اال يولع ذالر اهللا تاظ ة، ظ ظةؤةتس
. عث قعساسعنع تةلةص قعلعدعغان ظادةملةرنع ظةؤةتعدذ      قعلعدعغان، دذنيادعال ظذالرنع ظألتىرضةنلةردعن ظذالرن    

ةيغةمبة ادا ظألتىرىظعلضعرع ص ةر دذني اتتع رلةر ؤة مأمعنل ة قازعن ادا غةلعب ةم دذني ذالر ه ةتتع، ظ شذنعثغا . ل
ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ؤة         ظذنعثغا قارشعلعق    ظذنعث ساهابعلعرعضة  ظوخشاشال اهللا تاظاال ص

اردةم قعلدع             قعلغان، تاجا  ةنع    . ؤذز قعلغان ؤة ظذنع ظعنكار قعلغان دىشمةنلةرضة قارشع ي أز سأزعنع ي اهللا ظ
  . بعضة ظئرعشتىردععدعنعنع باشقا دعنالرنعث ظىستعدعن غةل. آةلعمة تةؤهعدنع ظىستىنلىآكة ظعضة قعلدع

ة ـ          عدعن مةدعن ةؤمع ظارعس أز ق ةيغةمبعرعنع ظ اال ص رةت قعلع اهللا تاظ ة هعج ذيرذ  مذنةؤؤةرض قا ب . دعش
دع        ةرنع قعل ذنعثغا ياردةمحعل ةؤؤةردة ظ ة ـ مذن ةن . مةدعن رعكالر بعل ذنعثغا مذش ع ظ ةدعر آىن دعن ب ظان

ظذالر دىشمةنلعرعنعث باشلعقلعرعنع     . ظذحرعشعش صذرسعتع بئرعص، دىشمةنلعرع ظىستعدعن غةلعبة قعلدذردع      
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ذالرنع آعشةنلةر   ئلعص، ظ ول ظاستعدعكعلةرنع ظةسعر ظ ألتىرىص ق دةص ماثدعظ اغالص هةي ةن ب دعن . بعل ظان
ة ظئلعش  اهللا  عرلةردعن فعدعي ةيغةمبعرعنعث ظةس دع  عص ان قعل ة ظئهس ةن مأمعنلةرض ذددةت  .  بعل از م ظ

ةردع      ةتهع      . ظأتكةندعن آئيعن ظذنعثغا مةآكعنع صةتهع قعلعص ب أز شةهعرعنع ص ةيغةمبعرع ظ اهللا تاظاالنعث ص
اال . ث آعرعشع حةآلةنضةن ظذلذغ هةرةم شئرعص ظعدع      ظذ آاصعرالرنع  . قعلعش بعلةن خذرسةن بولدع     اهللا تاظ

دع    ئرعكتعن تازعلع ذردعن، ش ةهةرنع آذص ذ ش ارقعلعق ظ ةيغةمبعرع ظ ةتهع قعلعص  . ص ةننع ص ذنعثغا يةم اهللا ظ
ةردع  ةلتىآىس ظذنعثغا باش ظةضدع       . ب ارعلع ت آعشعلةر توص ـ توص بولذص اهللا نعث دعنعغا         . ظةرةب يئرعم ظ
ردع  دعن  . آع االظان ةتتع    اهللا تاظ ئلعص آ اهعغا ظ أز دةرض ص ظ ةبزة روه قعلع االمنع ق ةد ظةلةيهعسس .  مذهةمم

ظذالر اهللا  .  قعلدع ظذنعثدعن آئيعن ظذنعث ساهابعلعرعنع اهللا تاظاالنعث دعنعنع يةتكىزعدعغان ظورذنباساالر             
اقعردع   كة ح دعلعرعنع اهللا تةرةص ث بةن ة   . نع ع، ش ذرتالرنع، رايونالرن ذن ي ذالر نذرغ ةتهع        ظ ع ص هةر ـ يئزعالرن

تاآع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث دةؤعتع زئمعننعث شةرق      . قعلدع ؤة آعشعلةرنعث دعللعرعنع ظازاد قعلدع     
  . بذ دعن تاآع قعيامةتكعحة نذسرةت ؤة غةلعبة قازعنعدذ. ؤة غةربلعرعضة آةث تارقالدع

 ةك اتعي -ش ة هاي ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع ادا ؤة  شىبهعس تة، (دذني صةرعش
دعغان  دعغان ) صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةردعن بةندعلةرنعث ظةمةللعرعضة ضذؤاه بولع ذؤاهحعالر هازعر بولع ض

اردةم بئرعمعز  اردةم                   آىندة ظةلؤةتتة ي ةتلعك بولغان ي ا، ظةث ظةهمعي ىك، ظةث آاتت ةنع ظذالرغا ظةث بىي  ي
  . قعيامةت آىنعدة بولعدذ

 ظأزرعلعرع صايدا بةرمةيدذظذ آىندة آاصعرالرنعثىندة ظذالرنعث  يةنع ظذالر مذشرعكالر بولذص، ظذ آ
دذ . لعرع، نة فعدعيةلعرع قوبذل قعلعنمايدذ    عرنة ظأز  ةنع ظذالر رةهمةتتعن يعراق        ظذالر لةنةتكة ظذحراي ي

دذ . قعلعنعدذ ازاب دوزاخ ظاز   :  سذددع ظذالر ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولع ةتتعكع ظ ابعدذر، ظذ   بذ ظاي
  .دئدع! نئمة دئضةن يامان جاي

مذسا ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قعسسعسع ظارقعلعق صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةرنعث غةلعبة 
  قعلعدعغانلعقعغا بئشارةت بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا

 دذق ا قعل ةت ظات اغا هعداي ز مذس عزآع، بع ةن     شىبهعس ذر بعل ول ؤة ن وغرا ي ذنع ت اال ظ  اهللا تاظ
ةردذق )يةنع تةؤرات (ظعسراظعل ظةؤالدعغا آعتاب . ر قعلعص ظةؤةتتع  صةيغةمبة ةنع  نع معراس قعلعص ب  ي

انلعقلعرع       ةؤرحان بولغ تة س االمغا ظةضعشعش ا ظةلةيهسس ةيغةمبعرع مذس تا، ص ةت قعلعش ا ظعتاظ ذالر اهللا غ ظ
ا قعلدذق  اقعؤةت ظات ذالرغا ياخشع ظ لعغا. ظىحىن، ظ ع، توص عرظةؤننعث دألعتعن ذالرغا ص ع،      ظ ن مال ـ مىلكعن

ةردذق  ان نةرسعلعرعنع ؤة زئمعنعنع معراس قعلعص ب ةؤراتنع معراس  . يعغق ةنع ت اب ي ذالرغا آعت شذنداقال ظ
  . ظةقعل ظعضعلعرع ظىحىن هعدايةتتذر ؤة نةسعهةتتذر) ظذ(. قعلعص بةردذق
) ساثا ؤة (سةؤر قعلغعن، اهللا نعث ) مذشرعكالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة ! ظع مذهةممةد

رعش  اردةم بئ ة ي ئنعث تةؤةلعرعثض ذر ) س ةن هةقت ع هةقعقةت ع   ؤةدعس ئنعث دةؤعتعثن اثا س ز س ةنع بع  ي
ظىستىنلىآكة ظئرعشتذرعمعز، ظاخعرقع غةلعبعنع ساثا ؤة ساثا ظةضةشكةنلةرضة بئرعمعز دةص ؤةدة قعلدذق،       

دذ  لعق قعلماي ذ نةرسة هةق . اهللا ؤةدعسعضة خعالص ظذنعثدا هئح شةك ـ شىبهة     . تذر بعز ساثا ؤةدة قعلغان ب
  . يوقتذر
 ضذناهعثغا ظعستعغصار ظئيتقعن          ار ظئيتعشقا رعغبةتلةندىرعدذ .  يةنع بذ ظايةت ظىممةتنع ظعستعغص
 ت -ظاخشعمع بعه ظئي ةن تةس دع بعل ارعثغا هةم عنع صةرؤةردعض اخعرع، قعن ظةتعض دىزنعث ظ ةنع آىن  ي

  . صع، آئحعنعث ظاخعرعدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئيتقعنآئحعنعث باش تةرعصعدة ؤة آىندىزنعث باش تةرع
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 آةلضةن هئحقانداق دةلعل ) اهللا تةرعصعدعن(شىبهعسعزآع، اهللا نعث ظايةتلعرع ظىستعدة ظأزلعرعضة
اهللا نعث نذرعنع (جاثجاللعشعدعغانالرنعث آأآرةآلعرعدة صةقةت آعبرع بار، ظذالر ) قارعسعغا(بولماستعن 

قحعلعق بعلةن رةددعية بئرعدعغانالر،   يةنع هةقعقةتكة ناهة   مةقسعتعضة يئتةلمةيدذ ) ةتظأحىرىشتعن ظعبار 
ةن رةت        ذمانلعرع بعل ذزذق ض عز ب داق ظاساسس ةرنع هئحقان وغرا دةلعلل ةن ت االدعن آةلض اهللا تاظ
ة ظةضعشعشتعن حوثحعلعق قعلعش، هةقنع ظئلعص آةلضةن آعشعنع آأزضة                   قعلعدعغانالرنعث دعللعرعدا هةقق

ار   ظ ذقلعرع ب ا سةصسةت      ظذالرنعث  . علماسلعق قاتارلعق يامان خذل ةتنع بذرمعالص، بذزذق ـ خات لعرعنع عهةقعق
مايدذ    ة ظاش عز ظةمةلض عالنلعرع هةرض ةن رةزعل ص ىن تىزض ذنعث ظةآسعحة . ظىستىنلىآكة ظئرعشتىرىش ظىح ب

كىحعدذر    تىنلىآكة ظئرعش ان ظىس ةت هام ةن م  . هةقعق أزلعرع ؤة آأزلعض ذالرنعث س ةن   ظ ةر بعل ةتلعرع ي ةقس
دذر  ةن بولغذحع ئغعنعص . يةآس ا س عن (اهللا غ اناه تعلعض ةررعدعن ص ذالرنعث ش ذالرغا    )ظ ة ش ةنع ظةن ي

  .ظوخشاشالرنعث هالعدعن صاناه تعلعضعن
ة شذالرغا         ةتلعرع ظىستعدة دةتاالش قعلعشعدعغان ظةن ياآع هئحقانداق دةلعل بولماستعن اهللا نعث ظاي

اناه تعلعضعن ظوخشاشالرنعث يامانلع دعن ص ةممعنع  .قع دذر، ه اثالص تذرغذحع ةممعنع ظ ةن اهللا ه هةقعقةت
  .آأرىص تذرغذحعدذر

* * * * * * *  
 ß, ù= y⇐ s9 ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ ã y9 ò2 r& ôÏΒ È,ù= yz Ä¨$̈Ψ9 $# £Å3≈ s9 uρ u nY ò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∈∠∪ 

$ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ãÅÁ t7 ø9$# uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# Ÿω uρ â û Å¤ ßϑ ø9$# 4 WξŠ Ï= s% $ ¨Β 

šχρã ª. x‹ tG s? ∩∈∇∪ ¨βÎ) sπtã$¡¡9 $# ×πuŠÏ? Uψ ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠ Ïù £Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈∪  
تع   انالرنع يارعتعش ة ظعنس ارعتعش ظةلؤةتت ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن ئكعن ظاس دذر ؤة ل أص قعيعن ن آ

يةنع مأمعن بعلةن (ظةما بعلةن آأزع آأرعدعغان ظادةم  .57ظذقمايدذ) بذنع(ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع 
باراؤةر بولمايدذ، ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان ظادةملةر بعلةن يامان ظعش قعلغذحع ) آاصعر

قعيامةت حوقذم آئلعدذ، ظذنعثدا . 58 نةسعهةت ظالعسعلةر-سعلةر ظاز ؤةز . ظادةملةر باراؤةر بولمايدذ 
شذنعث ظىحىن ظذالر ظألضةندعن آئيعن (ظعشةنمةيدذ ) ظذنعثغا(شةك يوق ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع 

  .59)تعرعلعشنع، قعيامةت آىنع بئرعلعدعغان مذآاصات بعلةن جازانع ظعنكار قعلعدذ
  سعداظألىمدعن آئيعنكع هاياتلعق توغرع

ا        ذنعث اهللا تاظاالغ دعغانلعقعنع، ب ا تعرعلدىرع انالرنع قايت ع ظعنس ةت آىن ة قعيام ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ارعتعش،         عنع ي ذ ظعككعس انلعقعنع، ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن ذ ظاس ةنلعكعنع، ظ والي ظعك ان ؤة ق ظاس

ا   وقتعن ب انالرنع ي ا تعرع ظعنس ش ؤة قايت تذرغاند ر قعلع كة سئلعش انالرغا   لدىرىش ةنلعكعنع ظعنس ةس ظعك ا ت
لعتعدذ ع . ظةس ة        آعمك أؤةنرةآعنع ظةلؤةتت دعن ت ة، ظذنعث دارع يةتس قا ظعقتع نع قعلعش يعن ظعش ذنداق قع ش

  . ظاسان ؤة ياخشع ظذسذل بعلةن قعالاليدذ
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ة مذنداق دئضةن      ةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع       (ظذالر  : اهللا تاظاال بذ هةقت ي
ذففارال  ان اهللا ) رآ اص قالمعغ تا حارح ذالرنع يارعتعش ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دذآع، ظاس بعلمةم

  .) )1ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ دذرذس، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر
 دذر ؤة أص قعيعن انالرنع يارعتعشتعن آ ة ظعنس ارعتعش ظةلؤةتت ع ي ئكعن ظاسمانالرنع ؤة زئمعنن ل

ةآكىر قعلمايدذ   ظذقمايدذ) بذنع(ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع   شذنعث ظىحىن ظذالر بذ صاآعتالر ظىستعدة تةص
انلعقعنع ظئت             . ؤة ظويالنمايدذ  ةر اهللا نعث ظاسمانالرنع ؤة زئمعنالرنع ياراتق ظذالر  . راص قعالتتع ع نذرغذن ظةرةبل

  .ولدعن ظاداشقان هالدا ظذنع ظعنكار قعالتتع آذصذرلذق قعلغان ؤة توغرا ي،قعيامةتنع يعراق آأرىص
ةن ؤ ذالر هةقعقةت ار قعل  ذظ علةرنع ظعنك ان نةرس ان بولغ رعش ظاس ذدقا حعقع ص،ج رعش ع ذدقا حعقع  ؤذج

  . قعيعن بولغان نةرسعنع ظئتعراص قعلدع
 باراؤةر بولمايدذ، ظعمان ظئيتقان، ) يةنع مأمعن بعلةن آاصعر(ظةما بعلةن آأزع آأرعدعغان ظادةم

 يةنع خذددع ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان ظادةملةر بعلةن يامان ظعش قعلغذحع ظادةملةر باراؤةر بولمايدذ
اراؤةر            ادةم ب دعغان ظ عنع آأرع ةردعكع نةرس ةن ي أزع يةتك ةن آ ةما بعل دعغان ظ عنع آأرمةي رةر نةرس بع

دةك،  ذنعث بولمعغعنع ع  ظ دةك، ياخش ةرق بولغعنع وث ص عدا ح ذالرنعث ظارعس عحة ظ ةن ظةآس ةر بعل  مأمعنل
از ؤةز . صاسعق آاصعرالر باراؤةر بولمايدذ     ةنع ظعنسانالر شذنحة آأص      نةسعهةت ظالعسعلةر -سعلةر ظ  ي

  !  ظذالرنعث ظعحعدعن ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدعغانالر نئمعدئضةن ظاز،بولسعمذ
قعيامةت حوقذم آئلعدذيةنع ظذ ظةلؤةتتة يىز بئرعدذ  .ظعنسانالرنعث ظذنعثدا شةك يوق ؤة لئكعن 
ةلكع ظذنعث حوقذم               ظعشةنمةيدذ) ظذنعثغا(تولعسع   يةنع ظذالر قعيامةتنع تةستعق قعلمايال قالماستعن ب

  . بولذشعنع ظعنكار قعلعدذ
* * * * * * *  

 tΑ$s% uρ ãΝ à6š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ$# ó= ÅftG ó™ r& öΝ ä3s9 4 ¨β Î) šÏ% ©!$# tβρã É9 õ3tG ó¡o„ ô tã ’ ÏAyŠ$t6Ïã tβθè= äz ô‰ u‹ y™ tΛ © yγy_ 
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دذ  ارعثالر ظئيتع ةن «: صةرؤةردعض ثالر، م ا قعلع ا دذظ ايعثالرنع(ماث ةن ) دذظ ذل قعلعم قوب

، شىبهعسعزآع، مئنعث ظعبادعتعمدعن حوثحعلعق قعلعص باش تارتعدعغانالر خار )تعلعضعنعثالرنع بئرعمةن(
  .60»هالدا جةهةننةمضة آعرعدذ

  عسعدا توغردذظا قعلعشقا بذيرذش
ةزد ذيرذش اهللا نعث ص ا قعلعشقا ب دعلعرعنع ظأزعضة  . لعدذر ؤة ظئهسانعدذرذظ ة بةن ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

دذردع ا قعلعشقا ظعلهامالن ةردع. دذظ عللعك ب ةت قعلعدعغانلعقعغا آئص ذالرنعث قعلغان دذظاسعنع ظعجاب ذ . ظ ب
ظاالغا ظةث سأيىملىك آأرىنعدعغان بةندة، اهللا     اهللا تاظاالنعث بةندعلعرع ظعحعدة اهللا تا : هةقتة سذفيانسةؤرع 

دذر    ورعغان بةندع أص س االدعن آ ةث    . تاظ ا ظ دعن اهللا تاظاالغ ث بةندعلعرع دعغان اهللا نع أح آأرعلع دة ظ  بةن
دذر،   ورعمعغان بةندع االدعن س اجعتعنع اهللا تاظ ارعمه ع صةرؤةردعض اثا  ! ظ ادةم س ئح ظ قا ه ئنعثدعن باش س

دع   ةس، دئ اش ظةم ذنع ظ. ظوخش ان   ب ةت قعلغ ةم رعؤاي ةبع هات ع ظ داق    . عبن اظعر مذن ر ش دا بع ذ مةزمذن مذش
  : دئضةن

                                                 
  . ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 1(
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  غةزةص قعالر اهللا ساثا، سوراص دذظا قعلماي قويساث، 
  .ساثسان ساثا، ظذندعن نةرسة تعلةص تذرغةزةص قعالر ظعن

ىممةتكة  بذ ظ  : ، آةظعب ظةهبارنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظعبنع ظةبذهاتةم، قةتادعدعن  
ر ظىممةت  ة بئرعلمعضةن ظىح نةرسة بئرعلدعؤة ظذنعثدعن ظعلضعرعكع بع رةر صةيغةمبةرض بعرعنحعسع، : بع

ذنعثغا   ة، ظ ةيغةمبةرنع ظةؤةتس رةر ص ذؤاهحع ”اهللا بع ة ض ةن ظىممعتعثض ع“س ا  .  دةيتت علةرنع بولس ىتىن س ص
  . ظعنسانالرغا ضذؤاهحع قعلدع

ة  ذ صةيغةمبةرض ع، ظ اثا د”: ظعككعنحعس وق س كىللىك ي داق مىش دا هئحقان ا“عن ةن بولس ذ ، دئض  ب
ة  دع     ظىممةتك كعللعكنع قعلمع داق مذش ئح قان دا ه ة دعن دعغان    (سعلةرض ةت قعاللماي علةر تاق علةرنع س س

  .  دئدع)1()ظعشالرنع قعلعشقا تةآلعص قعلمعدع
ضةن بولسا، بذ     دئ“ماثا دذظا قعلغعن، دذظايعثنع قوبذل قعلعمةن       ”: ظىحعنحعسع، ظذ صةيغةمبةرلةرضة  

  . دئدع)تعلعضعنعثالرنع بئرعمةن(قوبذل قعلعمةن ) دذظايعثالرنع(ماثا دذظا قعلعثالر، مةن : ظىممةتكة
داق           االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه عر رةزعيةلاله ع بةش ان ظعبن ةد، نوظم ام ظةهم ظعم

ثالر، مةن : اندعن نوظمان ظ .»دذظا هةقعقةتةن ظعبادةتتذر  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ا قعلع ا دذظ ماث
ايعثالرنع( ةن ) دذظ ذل قعلعم ةن (قوب عنعثالرنع بئرعم دعن )تعلعض ث ظعبادعتعم عزآع، مئنع ، شىبهعس

بذنع ظعمام .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعحوثحعلعق قعلعص باش تارتعدعغانالر خار هالدا جةهةننةمضة آعرعدذ
ع م    ةظع، ظعبن زع، نةس ذ داؤذد، تعرمع ةت        ظةب ذ رعؤاي ةرعر قاتارلعقالرم ع ج ةم ؤة ظعبن ذ هات ع ظةب ة، ظعبن اج

  . قعلغان
 دعغانالر اش تارتع ص ب ق قعلع دعن حوثحعلع ث ظعبادعتعم عزآع، مئنع ا    شىبهعس ا دذظ ةنع ماث ي

  . خار هالدا جةهةننةمضة آعرعدذقعلعشتعن، مئنع بعر ؤة بار دةص بعلعشتعن باش تارتعدعغانالر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق               ظعمام ظةهم بذ هةقتة    ةد، ظةمرع ظعبنع شذظةيبنعث دادعسعدعن ص

حوثحعلعق قعلغانالر قعيامةت آىنع ظعنسانالر سىرعتعدة زةررعضة ظوخشاش    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
ذالردعن حوث ؤة    ة ظ ة نةرس دذآع، هةمم ىنحعلعك آعحعكلعتعلع ذالر ش دذ، ظ ة يعغعلع  آعحعكلعتعلضةن هالةتت

ظذالرغا ظوتتعن بويذنتذرذق    . ظذالر جةهةننةمدعكع بولةس دئيعلعدعغان زعندانغا تاشلعنعدذ    . ظىستىن تذرعدذ 
  .سذغذرعلعدذخ ظةهلعنعث قان ـ يعرعثلعرعدعن دوزاهئجعر تاؤاقتا . سئلعنعدذ

* * * * * * *  
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3 ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! Éb>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∈∪  
قاراثغذ (ظارام ظئلعشعثالر ظىحىن، اهللا سعلةرضة آئحعنع ) آىندىزع ظعشلةص يةتكةن هارغعنلعقتعن( 
ص اراتتع، ) قعلع ىن (ي عثالر ظىح دا هةرعكةتلعنعش ك يولع اراتتع ) تعرعكحعلع ورذق ي دىزنع ي اهللا . آىن
ئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع ظعنسان اهللا نعث ظئهسانعغا شىآىر (الرغا هةقعقةتةن مةرهةمةتلعكتذر ؤة ل

دذ  ذق قعلع ة نانكورل ةمعتع ؤة نئمةتلعرعض ث مةره دذ، اهللا نع علةرنعث  .61)قعلماي ذ اهللا س ة ش ظةن
اهللا غا ( قانداقمذ صةرؤةردعضارعثالردذر، هةممة نةرسعنع ياراتقذحعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر،

ادةت قعلعشقا  ذص آئتعسعلةر؟ ) ظعبادةت قعلعشتعن بذتالرغا ظعب ةتلعرعنع ظعنكار اهللا  .62بذرذل نعث ظاي
ةد (شذنداق بذرذلذص آئتعدذ ) هعدايةتتعن ؤة هةقعقةتتعن (قعلغانالر  ةؤمعثنعث اهللا نعث ! ظع مذهةمم ق

عن، ذرذص آةتمعض ا قايغ ار قعلغانلعقعغ ةتلعرعنع ظعنك ذنداق ظاي ةر مذش عرع ظأتكةنل ذالردعن ظعلض  ظ
ان دع  .63)قعلغ ا قعل ماننع بعن ذ، ظاس ع تذرالغ ة زئمعنن ىزدع . اهللا سعلةرض ىرةتكة آعرض علةرنع س . س

ظةنة شذ اهللا . صاك نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص بةردع) تىرلىك(سعلةرضة . سىرعتعثالرنع حعرايلعق قعلدع
اهللا هاياتتذر،  .64ةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا نعث بةرعكعتع بىيىآتذرسعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر، ظالةمل

ادعن (ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، دعنعثالرنع  ذنعثغا ) شئرعكتعن ؤة رعي دا ظ ساص قعلغان هال
  . 65!ظعبادةت قعلعثالر، جعمع هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر

   توغرعسعدا تعدعغان ظاالمةتلةرععتع ؤة بعرلعكعنع آأرساهللا تاظاالنعث قذدر
دذ          ص ظأتع ان قعلع علعقلعرعنع باي ان ياخش انالرغا قعلغ ة ظعنس ذ ظايةتت اال ب ة . اهللا تاظ اهللا سعلةرض

لةص   ىن ظعش ك ظىح دىزع تعرعكحعلع ع    ،آىن ذ آئحعن ىن قاراثغ ارام ظئلعشعثالر ظىح ارغعنلعقتعن ظ ةن ه  يةتك
ةردع ارعتعص ب ذنداقال. ي حعقعرعش  ش ةرلعرعثالردا، ظعشلةص دعغان سةص ارا قعلع ةر ظ ةرلعرعثالردا، دألةتل  سةص

ةردع   ص ب ورذق قعلع دىزنع ي ىن آىن ع ظىح ق بولذش عثالردا قواليلع ةن شذغذللعنعش انالرغا . بعل اهللا ظعنس
ةنع  ياهللا نعث ظئهسانعغا شىآىر قعلمايدذ(هةقعقةتةن مةرهةمةتلعكتذر ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع 
  . ظذالر اهللا نعث ظأزلعرعضة بةرضةن نئمةتلعرعضة شىآىر قعلمايدذ

 ظةنة شذ اهللا سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر، هةممة نةرسعنع ياراتقذحعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح
االدذر     ظعاله يوقتذر  ةقةتال يالغذز بعر اهللا تاظ ارلعق نةرسعلةرن   .  يةنع بذ نةرسعلةرنع ياراتقان زات ص عث ظذ ب

ذ . ظذنعثدعن باشقا ظعاله يوقتذر، ظذنعثدعن باشقا صةرؤةردعضار يوقتذر             . ياراتقذحعسعدذر ا (قانداقم اهللا غ
ادةت قعلعشقا  ذتالرغا ظعب ذص آئتعسعلةر؟ ) ظعبادةت قعلعشتعن ب ةنع سعلةر قانداقمذ هئحنةرسة      بذرذل  ي

  ن بذتالرغا ظعبادةت قعلعسعلةر؟  ظأزلعرع ياساص نةقعش قعلعص قويغاايدعغان، بةلكع آعشعلةريارعتالم
 شذنداق بذرذلذص آئتعدذ) هعدايةتتعن ؤة هةقعقةتتعن(اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر 

قعغ  ن باش ذالر اهللا دع ذددع ظ ةنع خ دةك،  ي زعص آةتكةن ص ظئ ادةت قعلع عرعكعلةرمذ ا ظعب ذالردعن ظعلض ظ
داق دةلعل      اـ هئحقان ادانلعق قعلعص ؤة ه رعلعصصاآعتسعز ن ادةت ،ؤايع هةؤةسكة بئ  اهللا دعن باشقعغا ظعب

  . ظذالر اهللا نعث دةلعللعرع ؤة ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلدع. قعلعشقا بذرذلذص آةتتع
 قعلعص بةردعاهللا سعلةرضة زئمعننع تذرالغذ      يةنع زئمعننعث ظىستعدة ياشعشعثالر، تعرعكحعلعك 

ةر قعلعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرضة ظذنع آةثرع تذرالغذ جاي   قعلعشعثالر ؤة بعر يةردعن يةنة بعر يةرضة سةص     
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اراتتع         . قعلعص بةردع  اغالرنع قوزذق قعلعص ي . زئمعننعث سعلةر بعلةن تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن ظئضعز ت
ظاسماننع بعنا قعلدعيةنع ظالةملةرنع ظوراص تذرعدعغان ظأضزة قعلدع  .  

 ىزدع، سىرعتعثالرن ةنع سعلةرنع ظةث حعرايلعق  ع حعرايلعق قعلدع سعلةرنع سىرةتكة آعرض  ي
اراتتع  ةآعللةردة ي ةردع   . ش راي ب ةل حع ةث مذآةمم ىزةللعكتة ظ ة ض ة . سعلةرض ىك(سعلةرض اك ) تىرل ص

 يةنع دذنيادعكع يئمةك ـ ظعحمةآلعكلةردعن هةر تىرلىك صاك رعزعقالرنع     نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص بةردع
ان قعلدع   اهللا بذ يةردة ظأزعنعث ت    . بةردع اهللا . ذرالغذ جايالرنعث ؤة رعزعقالرنعث ياراتقذحعسع ظعكةنلعكعنع باي

  . هةممعضة رعزعق بةرضىحعدذر. هةممعنع ياراتقذحعدذر
ةقؤادارالردعن بولذشذثالرظىحىن، سعلةرنع    ! ظع ظعنسانالر   :  اهللا تاظاال سىرة بةقةرةدة مذنداق دةيدذ      ت

ادةت قعلعثالر   )  ظىممةتلةريةنع ظأتكةنكع (ؤة سعلةردعن بذرذنقعالر     اهللا . نع ياراتقان صةرؤةردعضارعثالرغا ظعب
ا   ماننع بعن ةك ؤة ظاس ع تأش ة زئمعنن اش(سعلةرض ا ظوخش ا غ دا بعن ذزالرنعث زعحلعقع ةنع يذلت ص ) ي قعلع

ىك        ارقعلعق تىرل ذر ظ ىن يامغ ذش ظىح ق بول ة رعزع ةردع، سعلةرض دذرذص ب ذر ياغ ذتتعن يامغ ةردع، بذل ب
ةرنع ظأ ةردعمئؤعل تىرىص ب علةر  . س ذآع، س ةثالر، هالب ئرعك آةلتىرم ا ش دع اهللا غ ئرعكع (ظةم ث ش اهللا نع

  .)1(سعلةرعبعلعص تذر) يوقلذقعنع
دذ         داق دةي يعن مذن دعن آئ ا ظالغان علةرنع تعلغ ذ نةرس ةردة ظ ذ ي علةرنعث : اهللا ب ذ اهللا س ة ش ظةن

ة  ث ب ارع اهللا نع ةرنعث صةرؤةردعض ارعثالردذر، ظالةمل ذرصةرؤةردعض ةرنعث   رعكعتع بىيىآت ةنع ظالةمل ي
  . صةرؤةردعضارع يىآسةك ؤة ظذلذغدذر، بارلعق نوقسانالردعن صاآتذر

اهللا هاياتتذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذريةنع اهللا ظةزةلدعن ظةبةتكعحة هةمعشة هاياتتذر  .
كارعدذر، ي      ذر، اهللا ظاش ع يوقت ذر، ظاخعرلعشعش ع يوقت ث باشلعنعش ةتكىحع  اهللا نع ذتلعقعنع آأرس ةنع مةؤج

ذنعث زاتعنعث   دذ، ظ علع بولماي ةن آأرض أز بعل ذنع آ عيدذر، ظ ة ظاشكارعدذر، مةخص ةن ظةقعللةرض ةر بعل دةلعلل
  . ماهعيعتعنع بعلعشكة ظةقعللةر ظئرعشةلمةيدذ

ذر اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش ذرظذنعث ع يوقت ث تةثدعش ةنع اهللا نع ذر.  ي ع يوقت . ظوخشعش
ساص قعلغان هالدا ظذنعثغا ظعبادةت قعلعثالر) شئرعكتعن ؤة رعيادعن(نع دعنعثالر يةنع اهللا نع بعر ؤة 

ةن  ار دةص بعلض ارع اهللا       ،ب ةرنعث صةرؤةردعض انا ظالةمل ىتكىل هةمدذس ذر، ص اله يوقت ئح ظع قا ه ن باش  اهللا دع
  . تاظاالغا خاستذر دةص تونعغان هالدا ظعبادةت قعلعثالر

ذ   ةد، ظةب ةيرظعمام ظةهم دذ زذب ةت قعلع ةير هةر  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ظابدذلاله ظعبنع زذب
هئح شئرعكع يوق يالغذز اهللا تاظاالدعن باشقا هئح   : نامازدا ساالم بئرعص بولغاندعن آئيعنال مذنداق دةيتتع    

ةقةت  ظعاله يوقتذر، صادعشاهلعق ؤة جعمع هةمدذساناالر اهللا تاظاالغا خاستذر، ظذ هةر نةرسعضة ق           ادعردذر، ص
ادةت                ااهللا ت ةقةت اهللا غعال ظعب ظاال آىح ـ قذؤؤةت ظعضعسعدذر، اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، بعز ص

قعلعمعز، ظذ نئمةت ظعضعسعدذر، صةزل ظعضعسعدذر، ضىزةل ماختاشالر ظذنعثغا خاستذر، اهللا دعن باشقا ظعاله             
ذ،  ذرمعغان تةقدعردعم عرالر ياقت ذر، آاص ادةت    يوقت العس ظعب ا خ دا اهللا غ ان هال اك قعلغ ع ص ز دعنعمعزن  بع

ةير     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر نامازدعن آئيعن ظذ سأزلةر بعلةن زعكرع          : قعلعمعز ظابدذلاله ظعبنع زذب ص
  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، ظةبذ داؤذد ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان. ظئيتاتتع، دئدع

* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتلةر22 ـ 21سىرة بةقةرة ) 1(
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 * ö≅ è% ’ ÏoΤ Î) àMŠÎγ çΡ ÷β r& y‰ ç6ôã r& šÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $£ϑ s9 z’ ÏΤ u!% y` àM≈sΨ Éi t6 ø9$# ÏΒ ’ Ïn1§‘ ßN ö ÏΒé& uρ 

÷βr& zΝ Ï= ó™ é& Éb> uÏ9 šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∉∉∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# Ν à6s) n= s{ ÏiΒ 5>#u è? §ΝèO  ÏΒ 7π x ôÜœΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs) n= tæ §ΝèO 

öΝ ä3ã_Í øƒ ä† Wξø ÏÛ §Ν èO (#ûθ äóè= ö7 tFÏ9 öΝ à2£‰ ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3tFÏ9 % Y{θãŠä© 4 Νä3Ζ ÏΒ uρ ̈Β 4’ ¯ûuθ tG ãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (# ûθäó è= ö7tF Ï9uρ 

Wξ y_r& ‘wΚ |¡–Β öΝ à6¯= yè s9uρ šχθè= É) ÷ès? ∩∉∠∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( # sŒÎ* sù # |Ós% # X øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà)tƒ … çµs9 

ä. ãβθä3uŠsù ∩∉∇∪  
صةرؤةردعضارعمدعن ماثا روشةن دةلعللةر آةلضةن حاغدا، سعلةر اهللا «: ظئيتقعنكع!) ظع مذهةممةد( 

ةرنعث  دعم، ظالةمل ةنظع قعلعن تعن م ادةت قعلعش ذتلعرعثالرغا ظعب ان ب ادةت قعلعؤاتق ذص ظعب ع قوي ن
دذم  قا بذيرذل ارعغا بويسذنذش علةرنع . 66»صةرؤةردعض ا (اهللا س ةنع ظات االمنع ي ادةم ظةلةيهعسس ) ثالر ظ

ةن (تذصراقتعن،  دع بعل ةؤالدعنع ظال ذ ) ظذنعث ظ دعن ظ اراتتع، ظان دعن ي ة قان دعن لةخت دعن، ظان ظابعمةنع
دعن(سعلةرنع  دعن ) ظاناثالرنعث قارنع دذ، ظان العتعثالردا حعقعرع وؤاق ه ىح(ب دة -آ ذؤؤةت ؤة ظةقعل ق

ع ةت يئش علةر، ظا ) آامال ا يئتعس ران ؤاقتعثالرغ علةر قع دعن قئرعيس ذص ـن ات بول ذرذن ؤاص ةزعثالر ب  ب
) اهللا نعث قذدرعتعنعث دةلعللعرعنع( ظاندعن سعلةر مذظةييةن ؤاقعتقعحة ياشايسعلةر، سعلةر ـآئتعسعلةر 

ظعرادة قعلسا، ) قعلعشنع(اهللا تعرعلدىرىشكة ؤة ظألتىرىشكة قادعر، ظذ بعرةر ظعشنع . 67حىشةنضةيسعلةر
  .68 دة، ظذ ؤذجذدقا آئلعدذ-دةيدذ » ةلؤذجذدقا آ«ظذنعثغا 

  شئرعكتعن توسذص تةؤهعدآة بذيرذغانلعق ؤة ظذنعث دةلعلع توغرعسعدا
ةن بعر ظادةم           ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    اهللا  نعث ظةنة شذ مذشرعكالرغا اهللا تاظاال هةقعق

  .  دئضعندذنع مةنظع قعلععذنذش شئرعك قعلعؤالغان ظعالهلعرعغا حوق،باشقا بذتالرغاتاظاالدعن 
لعكعنع          ق ظةمةس ة اليع ةدعنعث ظعبادةتك ر ظةه قا هئحبع ن باش دة اهللا دع دعكع ظايعتع اال تأؤةن اهللا تاظ

ظذنعث ظةؤالدعنع ظالدع (تذصراقتعن، ) يةنع ظاتاثالر ظادةم ظةلةيهعسساالمنع(سعلةرنع اهللا  : بايان قعلدع
بوؤاق ) ظاناثالرنعث قارنعدعن(دعن ياراتتع، ظاندعن ظذ سعلةرنع ظابعمةنعدعن، ظاندعن لةختة قان) بعلةن

قعران ؤاقتعثالرغا يئتعسعلةر، ) قذؤؤةت ؤة ظةقعلدة آامالةت يئشع-آىح(هالعتعثالردا حعقعرعدذ، ظاندعن 
ةدرعجعي          ظاندعن قئرعيسعلةر  ألىص ت  يةنع هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا سعلةرنع مذشذ باسقذحالرغا ب

ذيرذقع،             . ققعي قعلدذرعدذ تةرة ةرةققعي قعلعش اهللا تاظاالنعث ب ة بعر باسقذحقا ت ةدبعرع  بعر باسقذحتعن يةن ت
  .شع بعلةن بولعدذؤة صعالنلعق ظورذنالشتذرذ

 بةزعثالر بذرذن ؤاصات بولذص آئتعسعلةر غا توغذلذشتعن بذرذن ظانعسعنعث   يةنع ظذالردعن بذ دذنيا
ار، تذ   اجراص حىشىص آئتعدعغا  يعدعن ظ بو  ياشلعق دةؤرعدة، ظوتتذرا    ،غذلغاندعن آئيعن آعحعك ؤاقتعدا       نالر ب

ار      دذ     . ياشلعق حاغلعرعدا ظألىص آئتعدعغانالرمذ ب ة اهللا تاظاال مذنداق دةي بعز سعلةرضة اهللا نعث    : بذ هةقت
  .))1معزبعز خالعغان ظادةمنع بةححعداندا مذظةييةن مذددةتكعحة قالدذرع... قذدرعتعنع بايان قعلعش ظىحىن

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة هةج ) 1(
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 علةر ة ياشايس ةن ؤاقعتقعح علةر مذظةيي دعن س علةر  ظان ع (س ذدرعتعنعث دةلعللعرعن ث ق ) اهللا نع
 سعلةر قعيامةتنع ظةسلعضةيسعلةر دئضةنلعكتذر،       ، بذ ظايةتنعث مةنعسع   : ظعبنع جذرةيج  حىشةنضةيسعلةر

  .دئدع
 ادعر كة ق كة ؤة ظألتىرىش دذرذش ؤة ظألتىر اهللا تعرعلدىرىش ةنع تعرعل ةنها    ي أزع ت نع اهللا ظ ىش

  . قعلعدذ، بذنعثغا اهللا دعن باشقا هئحبعرع قادعر ظةمةس
 دة، ظذ ؤذجذدقا -دةيدذ » ؤذجذدقا آةل«ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا ) قعلعشنع(ظذ بعرةر ظعشنع 
دذ دذ  آئلع قذنلعق بولماي علعق ؤة توس ةنع قارش ةي    .  ي ذدقا آةلم ال ؤذج ة دةره ان نةرس ةلكع، اهللا خالعغ ب

  . ايدذقالم
* * * * * * *  

 óΟ s9 r& u s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# tβθä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u «! $# 4’ ¯Τ r& tβθèù uóÇ ç„ ∩∉∪ tÏ% ©!$# (#θç/¤‹ Ÿ2 É=≈ tFÅ6ø9 $$Î/ !$ yϑ Î/uρ 

$ uΖù= y™ ö‘ r&  ÏµÎ/ $ sΨn= ß™ â‘ ( t∃öθ |¡sù tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∠⊃∪ ÏŒÎ) ã≅≈ n= øñ F{$# þ’ Îû öΝ ÎγÉ)≈ sΨ ôã r& ã≅ Å¡≈ n= ¡¡9 $# uρ tβθç7 ysó¡ç„ ∩∠⊇∪ ’ Îû 

ÉΟŠ Ïϑ ut ù: $# ¢ΟèO ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# šχρã yf ó¡ç„ ∩∠⊄∪ §ΝèO Ÿ≅Š Ï% öΝçλ m; šø r& $ tΒ óΟçFΖ ä. tβθä. Îô³è@ ∩∠⊂∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( (#θä9$ s% 

(#θ= |Ê $ ¨Ζ tã ≅ t/ óΟ©9 ä3tΡ (#θããô‰ ¯Ρ ÏΒ ã≅ ö6s% $Z↔ ø‹x© 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ‘≅ ÅÒãƒ ª! $# zƒÍ Ï≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪ Ν ä3Ï9 s̈Œ $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. 

šχθãm u ø s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Î ötó Î/ Èd,ut ù: $# $yϑ Î/ uρ óΟçFΖ ä. tβθãmu ôϑ s? ∩∠∈∪ (# ûθè= äz ôŠ $# z> üθ ö/r& zΝ̈Ψ yγ y_ t Ï$Í#≈ yz $ pκÏù ( 
}§ø⁄ Î7sù “ uθ ÷WtΒ tÎ Éi9 s3 tG ßϑø9 $# ∩∠∉∪  

ذالر ق  ذ؟ ظ ةتلعرع ظىستعدة جاثجاللعشعؤاتقانالرنع آأرمعدعثم ذ اهللا نعث ظاي ةتتعن (انداقم هعداي
 ظعنكار قعلدع، صةيغةمبةرلعرعمعزضة) يةنع قذرظاننع(ظذالر آعتابنع  .69بذرذلذص آئتعدذ؟) ضذمراهلعققا

دع  ار قعل ةرنع ظعنك ان مأجعزعل ل قعلغ ز نازع اي . بع ذزاققا قالم ذالر ظ ث (ظ ار قعلغانلعقلعرعنع ظعنك
ظذالرنعث بويذنلعرعدا تاقاقالر ؤة زةنجعرلةر ) ضةندةيةنع دوزاخقا آعر(ظذ حاغدا . 70بعلعدذ) ظاقعؤعتعنع

دذ  ا آأيدىرىلع دعن ظوتت ذالرغا . 71بولعدذ، ظذالر قايناقسذغا سأرةص آعرعلعدذ، ظان دعن ظ اهللا نع «: ظان
ظذ بذتالر ظأزلعرعنع بعزدعن حةتكة «: دئيعلعدذ، ظذالر» قويذص شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعثالر قةيةردة؟

اهللا آاصعرالرنع مذشذنداق ضذمراه . دةيدذ» ز ظعلضعرع هئحنةرسعضة ظعبادةت قعلمايتتذقظالدع، بةلكع بع
 مالنع هارام يولالرغا -ضذناه قعلعص صذل(سعلةرنعث زئمعندا هةقسعز رةؤعشتة ) ظازاب(بذ . 73 ـ 72قعلعدذ

. 75ر ظىحىندذرخذشال بولغانلعقعثالر ؤة هاآاؤذر بولذص آةتكةنلعكعثال ) سةرص قعلغانلعقعثالر ظىحىن 
سعلةر دوزاخنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعص ظذ يةردة مةثضى قئلعثالر، مذتةآةببعرلةرنعث جايع نئمعدئضةن 

  .76يامان؟
  سعدا عهةق ظىستعدة مذنازعرة قعلغان ؤة ظذنع ظعنكار قعلغانالرنعث ظاقعؤعتع توغر

ة  ! ظع مذهةممةد: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   تلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة هةق ظىستعدة     اهللا تاظاالنعث ظاي
ذمراهلعققا     ةتتعن ض ذ هعداي ةقعللعرع قانداقم ذالرنعث ظ ذ؟ ظ ةيران قالمعدعثم ا ه ذنازعرة قعلغانالرغ ناهةق م
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صةيغةمبةرلعرعمعزضة بعز نازعل قعلغان . ظعنكار قعلدع) يةنع قذرظاننع(ظذالر آعتابنع  ؟بذرذلذص آئتعدذ
   .يةنع ظذالر هعدايةت نذرعنع ؤة روشةن ظايةتلةرنع ظعنكار قعلدع مأجعزعلةرنع ظعنكار قعلدع

 اي ذزاققا قالم ذالر ظ اقعؤعتعنع (ظ ث ظ ار قعلغانلعقلعرعنع دذ) ظعنك انالرغا  بعلع ةت ظعنس ذ ظاي  ب
ة اهللا تاظاال    . ش ؤة ظاضاهالندذرذشتعن ظعبارةتتذر ةرعصعدعن آةلضةن قاتتعق قورقعتعلع  ضارع ت صةرؤةردع بذ هةقت
  . ))1! بذ آىندة ظذ آىننع ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي: ق دةيدذمذندا
 دذ ) يةنع دوزاخقا آعرضةندة (ظذ حاغدا ةر بولع اقالر ؤة زةنجعرل دا تاق ةنع   ظذالرنعث بويذنلعرع ي

دذ        دا بولع ث قولع ان زةبانعيالرنع تعلعرع دةص ظاتالغ ازاب صةرعش ذحع ظ ر ظ اغلعنعص، بع ا ب ر تاقاقالرغ . زةنجع
ا سأرةص ظةآعرعص تذرعدذ          عرالرنع دىم ياتقذز   ظذالر آاص  ة بعردةم ظوتق ة بعردةم قايناق سذغا، يةن . غان هالةتت
ظذالر قايناقسذغا سأرةص آعرعلعدذ، ظاندعن ظوتتا آأيدىرىلعدذ .  

ظذالر دوزاخ  . بذ، ضذناهكارالر ظعنكار قعلعدعغان جةهةننةمدذر     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن    
ةن قاين رعص   بعل عدا بئ ذ ظارعس دذ  -اقس ئلعص تذرع ةن       ( آ ذ بعل اهعدا قايناقس ةن، ض وت بعل اهعدا ظ ةنع ض ي
  .)2()ظازابلعنعدذ

اال دعغانلعقعنع        اهللا تاظ ذ ظعحع اق س دعغانلعقع ؤة قاين ع يةي ث مئؤعلعرعن ذم دةرعخعنع ذالرنعث زةقق  ظ
دع   داق دئ يعن مذن دعن آئ ا ظالغان اي : تعلغ دعغان ج ذالرنعث قايتع دعن ظ دذ ظان ذم دوزاخ بولع  ))3ع حذق

 عزلةر ة       (بةختس ةنع نام ةنلةر ـي عدعن بئرعلض ةمالع سول تةرعص الردذر) ( ظ داق ). دوزعخع عزلةر قان بةختس
ةر؟ ذالر  ظادةمل دعغان   (ظ رعص آئتع ة آع ةدةننعث تأشىآلعرعض ك    ) ب ادة هارارةتلع امالنعث، زعي لعك ش ظاتةش

القعنمذ ظ ان س دعن بولغ ارا تىتىن ذنعث ؤة ق دذ قايناقس دة بولع ايعنعث ظعحع ةس س ذ ظةم ةس، آأرآةمم . ةم
عرع    دعن ظعلض ذالر بذنعث ع ظ ادا (حىنك ةنع دذني دع  ) ي ةن ظع ةهؤةتكة حأمض ذناهتا   . ش وث ض ذالر ح ةنع (ظ ي

دا  عغا ؤة قذرذق سأثةآكة ظايالنغان حاغدا بعز حوقذم          «: ظذالر . حعث تذرغان ظعدع   ) آذفرع بعز ظألىص توص
ا          دذق؟ ظات دذ؟ بوؤعـتعرعلدىرىلةم ذ تعرعلدىرىلةم ع» لعرعمعزم ع، . دةيتت عرعكعلةر ؤة «ظئيتقعنك ظعلض

دا    ةن ؤاقتع ث مذظةيي ذم آىننع ةر مةل ة (آئيعنكعل ةنع قعيامةتت لعنعدذ) ي ا  . توص ع قايت علةر، ظ دعن س ظان
ذمراهالر  ار قعلغذحع ض دعن يةيسعلةر وح !تعرعلعشنع ظعنك ذم درعخع ذم زةقق اقلعرعثالرنع . ق ظذنعثدعن قورس

. ظذنعث ظىستعضة هارارعتع يذقعرع بولغان قايناقسذنع تةشنا بولغان تأضعلةردةك ظعحعسعلةر    . سعلةرتولدذرع
عتعدذر دعكع زعياص ةت آىنع ذالرنعث قعيام ذ، ظ ا ب ذناهكارالرنعث )4( مان ةن ض ع هةقعقةت ذم دةرعخ زةقق

دذر تةك  . تامعقع ةن معس ذ ظئرعتعلض ق(ظ ذدةك قاين )قعزع اقالردا قايناقس ذ قورس دذدذر، ظ ا (. اي دوزاخق
ة ذنعث  «) مذظةآكةل صةرعشتعلةرض دعن ظ رعثالر، ظان ئلعص بئ ذص سأرةص دوزاخنعث ظوتتذرعسعغا ظ ذنع تذت ظ

بذ  («) ظذنعثغا خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن     (. دئيعلعدذ» بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظازابالثالر 
ازابنع دع   ) ظ ذغ زات ظع ك ظذل ةن ظعززةتلع ةن هةقعقةت تعغعن، س ذ . ثتئ ازاب(ب ةن ) ظ ات (هةقعقةت هاي

ثالردا  عدذر   ) ؤاقتع ةن نةرس علةر شةآلةنض دذ » س ش،             ))5دئيعلع ة قعلع ا ـ تةن ذالرغا تاص أز ظ ذ س ةنع ب  ي
  .ظةيعبلةش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن دئيعلعدذ

دئيعلعدذ» اهللا نع قويذص شئرعك آةلتىرضةن بذتلعرعثالر قةيةردة؟«: ظاندعن ظذالرغارغا  يةنع ظذال
  . اهللا تاظاالنع قويذص ظعبادةت قعلغان بذتلعرعثالر قةيةردة؟ ظذالر بىضىن سعلةرضة ياردةم قعالمدذ؟ دئيعلعدذ

                                                 
  . ـ ظايةت15ـ سىرة مذرساالت )1(
  . ـ ظايةتلةر44 ـ 43سىرة رةهمان ) 2(
  . ـ ظايةت68سىرة ساففات ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة56 ـ 41سىرة ؤاقعظة ) 4(
  .ة ـ ظايةتكعح50 ـ ظايةتتعن 43سىرة دذخان ) 5(
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ظذ بذتالر ظأزلعرعنع بعزدعن حةتكة ظالدع : ظذالر       يةنع ظذالر بعزضة صايدا يةتكىزمةستعن آئتعص 
ةلكع، . قالدع ادةت قعلمايتتذق ب دذ  دبعز ظعلضعرع هئحنةرسعضة ظعب ادةت     ةي ةنع ظذالر بذتالرغا ظعب  ي

دذ    . قعلغانلعقعدعن تانعدذ  أزرة ظئيتعص      : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي ةقةت ظ دذنيادعكع  (ظاندعن ظذالر ص
اهللا بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، بعز      ! صةرؤةردعضارعمعز«): حاغلعرعدعكعضة ظوخشاش يالغانغا ظعلتعجا قعلعص    

  . ))1يدذدة» مذشرعك بولمعغان ظعدذق
ضذناه (سعلةرنعث زئمعندا هةقسعز رةؤعشتة ) ظازاب(بذ . اهللا آاصعرالرنع مذشذنداق ضذمراه قعلعدذ

انلعقعثالر ظىحىن - قعلعص صذل  اؤذر )  مالنع هارام يولالرغا سةرص قعلغ انلعقعثالر ؤة هاآ خذشال بولغ
ئكعؤاتقان بذ ظازاب سعلةرنعث دذنيادا سعلةر ح:  يةنع صةرعشتعلةر ظذالرغابولذص آةتكةنلعكعثالر ظىحىندذر

عز ةن        ،هةقس ىن بئرعلض انلعقعثالر ظىح ذق قعلغ ةنلعكعثالر ؤة تةآةببذرل ذص آةتك ال بول عز خذش  ظورذنس
  .  دةيدذدذرجازا

 ةرنعث جايع ،سعلةر دوزاخنعث دةرؤازعلعرعدعن آعرعص ثالر، مذتةآةببعرل ةردة مةثضى قئلع ذ ي  ظ
ةتلعرعنع قوبذل قعلعشتعن ؤة           يةنع خارلعق   نئمعدئضةن يامان؟  ةر، اهللا نعث ظاي ار بذ ي ازاب ب اتتعق ظ ؤة ق

اآعتلعرعغا ظةضعشعشتعن تةآةببذرلذق قعلغان آعشع ظىحىن نئمعدئضةن يامان تأشةك،               اهللا نعث دةلعل ـ ص
  ! نئمعدئضةن يامان جاي

* * * * * * *  
 ö É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «!$# A, xm 4 $ ¨Β Î* sù y7 ¨Ζtƒ Í çΡ uÙ÷è t/ “ Ï% ©!$# öΝ èδß‰ ÏètΡ ÷ρ r& y7 ¨Ψ u‹ ©ùuθ tG tΡ $ uΖøŠ s9Î* sù tβθãèy_ ö ãƒ ∩∠∠∪ 

ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™ â‘ ÏiΒ y7 Ï= ö7s% Ο ßγ ÷ΨÏΒ ̈Β $ sΨ óÁ|Á s% y7 ø‹ n= tã Ν ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β öΝ ©9 óÈ ÝÁø) tΡ y7 ø‹ n= tã 3 $ tΒ uρ tβ% x. 
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ظذالرنع ظازابالش (سةؤر قعلغعن، اهللا نعث ) قةؤمعثنعث سئنع ظعنكار قعلغانلعقعغا! ظع مذهةممةد( 

عدعكع معن ) توغرعس ر قعس ث بع ان ظازابنع ذالرغا ؤةدة قعلغ ز ظ اثا بع ذر، س ةن هةقت ع هةقعقةت ع ؤةدعس
ؤاصات ) ظذنع آأرسعتعشتعن بذرذن(ياآع سئنع ) بذ اهللا نعث ؤةدعسعضة ؤاصا قعلغانلعقعدذر(آأرسةتسةك 

سةندعن . 77)قعيامةتتة ظذالر ظازابقا دذحار بولعدذ(قعلدذرساق، ظذالر بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلعدذ، 
ذالرن  ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق، ظ ةن نذرغذن ص ان قعلعص ظعلضعرع بعز هةقعقةت عث ظارعسعدعن ساثا باي

بةرضةنلعرعمعزمذ، بايان قعلعص بةرمعضةنلعرعمعزمذ بار، هئحقانداق صةيغةمبةر اهللا نعث ظعزنعسعز بعرةر 
ظادالةت ) آعشعلةرنعث ظارعسعدا(آةلضةن حاغدا ) يةنع قعيامةت(مأجعزة آةلتىرةلمةيدذ، اهللا نعث ظةمرع 
  . 78قكة قارشع تذرغذحعالر زعيان تارتعدذبعلةن هأآىم حعقعرعلعدذ، بذ حاغدا هة

   توغرعسعدا ع ؤة صةتهع قعلعشتعن خذش ـ بئشارةت بئرعلضةنلعكعسةؤر قعلعشقا بذيرذلغانلعق
ةؤمعنعث ظذنع ظعنكار قعلغانلعقعغا                  ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ق اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ص

دذ   داق دةي ذيرذص مذن قا ب ةؤر قعلعش ة   اهللا : س تعدعن غةلعب ةؤمعث ظىس ئنعث ق اثا س ةن س هةقعقةت
دعغانلعقعغا      ة بولع اثا ظةضةشكىحعلةرض اثا ؤة س ة س ا ؤة ظاخعرةتت ث دذني دعغانلعقعثغا، نعجاتلعقنع قعلع

 .قعلغان ؤةدعسعنع يئقعندا ظةمةلضة ظاشذرعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةنظام ) 1(
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ساثا بعز ظذالرغا ؤةدة قعلغان ظازابنعث بعر قعسمعنع آأرسةتسةكن ظازابنع بذ  يةنع ؤةدة قعلغا
عتعمعز ادا آأرس ةردع . دذني ىز ب ة ي ذ ظةمةلعيةتت رعكالرنعث آاتتع . ب عدا مذش ةدعر ظذرذش لعرعنع باهللا ب اش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     .  مأمعنلةرنعث آأثىللعرعضة خذرسةنلعك بئغعشلعدع    ،يوقعتعص ظاندعن اهللا تاظاال ص
  . ةتهع قعلعص بةردعهايات حئغعدعال مةآكة ؤة باشقا ظةرةب يئرعم ظارعلعنع ص

 ئنع اآع س ذرذن (ي تعن ب ذنع آأرسعتعش اهعمعزغا ) ظ ث دةرض ذالر بعزنع اق، ظ ات قعلدذرس ؤاص
  .  يةنع ظذالرغا ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعزقايتذرذلعدذ

ة   اال ص ةللع  اهللا تاظ االمغا تةس دذ  يغةمبةر ظةلةيهعسس داق دةي رعص مذن ز :  بئ عرع بع ةندعن ظعلض س
 نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق، ظذالرنعث ظارعسعدعن ساثا بايان قعلعص بةرضةنلعرعمعزمذ، هةقعقةتةن

ا  ان قعلعص بةرمعضةنلعرعمعزمذ ب ىز       رباي ةؤملعرعنعث ظارعسعدا ي ذالرنعث ظعحعدعن ظذالر بعلةن ق ةنع ظ  ي
انلعقع     ار قعلغ داق ظعنك ةيغةمبةرلعرعنع قان أز ص ةؤملعرعنعث ظ الر، ق ةن ظعش ذق ؤة  ظان،بةرض دعن ظذت

ةل ي     عغ اثا ؤةهع ز س ةردعن بع دعكع خةؤةرل انلعقع هةققع ة بولغ ان  بعنعث صةيغةمبةرلةرض ارقعلعق باي ظ
ار انلعرعمعز ب ان قعلقعلغ اثا باي ارمع ؤة س ذ ب ة  . غانلعرعمعزم ة هةسس انالردعن نةحح ان قعلعنغ ذالر باي ظ

  . بذ هةقتة سىرة نعسانعث تةصسعرعدة توختالغان ظعدذق. آأصتذر
دذ هئ ةيغةمبةرلةرنعث   حقانداق صةيغةمبةر اهللا نعث ظعزنعسعز بعرةر مأجعزة آةلتىرةلمةي ةنع ص  ي

ع دعن بعرةرس ةيغةمبةرلعك ظعحع ث ص عز ظأزعنع ث رذخسعتعس ةنلعكعنع نعثمذ اهللا نع ت ظعك عنعث راس
  .ظعسصاتاليدعغان بعرةر مأجعزة آةلتىرةلعشع مذمكعن بولمايدذ

 دا ) يةنع قعيامةت (اهللا نعث ظةمرع هةقنع ظعنكار قعلغذحعالرنع ظوراص تذرعدعغان       آةلضةن حاغ
ازاب ـ ظوقذبةت آةلضةن حاغدا         دذ ) آعشعلةرنعث ظارعسعدا (ظ ةن هأآىم حعقعرعلع ةت بعل  ظاندعن  ظادال

دذ    االك قعلع عرالرنع ه دذ، آاص اتلعق بئرع ة نعج ان . مأمعنلةرض ذحعالر زعي ع تذرغ ة قارش دا هةقك ذ حاغ ب
  تارتعدذ

 * * * ** * *  
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ظذالر سعلةرضة . 79معنعشعثالر ؤة ضأشلعرعنع يئيعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرضة هايؤانالرنع ياراتتع 

قذرذقلذقتا يىك (نذرغذن صايدا آةلتىرعدذ، ظذالرغا معنعص دعلعثالرغا صىآكةن هاجعتعثالردعن حعقعسعلةر، 
اقلعرعثالرنع- علةر، )  ت ذالرغا ظارتعس زدادئ(ظ علةر) ثع ة قاحعاليس ة . 80آئمعلةرض اهللا سعلةرض
ذدرعتعنعث (ظاالمةتلعرعنع آأرسعتعدذ، سعلةر اهللا نعث ) قذدرعتعنعث( قايسع ظاالمةتلعرعنع ظعنكار ) ق

   .81قعلعسعلةر؟
   ظعكةنلعكع توغرعسعدانعث نئمعتع ؤة مأجعزعلعرعدعنحارؤعالرمذ اهللا تاظاال
ارةت حارؤعالرنع نئمةت قعلعص            اهللا تاظاال بذ ظايةتتة بةندع     ةردعن ظعب لعرعضة تأضة، آاال، قوي، ظأحكعل

  .يارعتعص بةرضةنلعكعنع بايان قعلعدذ
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ذ حارؤعالرنعث بة   دذ هةم ضأشعنع     ظذالر ظ دذ، تأضعنع معنع زعسعنع معنعدذ، بةزعسعنعث ضأشعنع يةي
لغان سةصةرلةردة ظئغعر يىآلةرنع     ظعنسانالر يعراق شةهةرلةرضة، يعراق جايالرغا قع      .يةيدذ، سىتعنع ظعحعدذ  

ذنعث ظىستعضة ظارتعدذ ةر تئرعلعآالعنعث ضأشع يئي. ظ ةن ي ذنعث بعل قوي ـ     . عدذلعدذ، سىتع ظعحعلعدذ، ظ
ع يئ  ذ ضأش ىتع ظعحعلع عيظأحكعلةرنعثم دذ، س ةه . دذلع ىرة ن ةنظام، س ىرة ظ ذددع س ذن خ قا نذرغ ل ؤة باش

علع  ورذنالردا تةصس ان قعلعنعغا يظ ةن باي ذالرنعث هةممعس   ؤة روش دةك، ب رقعلعص،  عن رع قع ذث، قعللع نعث ي
  . حةآلةر ؤة رةختلةر توقذلعدذعرعدعن ظأي جاهازالر، آعيعم ـ آئيذثل

 ة . معنعشعثالر ؤة ضأشلعرعنع يئيعشعثالر ظىحىن اهللا سعلةرضة هايؤانالرنع ياراتتع ظذالر سعلةرض
قذرذقلذقتا يىك (ةن هاجعتعثالردعن حعقعسعلةر، نذرغذن صايدا آةلتىرعدذ، ظذالرغا معنعص دعلعثالرغا صىآك

) قذدرعتعنعث(اهللا سعلةرضة . آئمعلةرضة قاحعاليسعلةر) دئثعزدا(ظذالرغا ظارتعسعلةر، )  تاقلعرعثالرنع-
أزةثالردا مةؤجذت بولذص تذرغان اهللا           ظاالمةتلعرعنع آأرسعتعدذ عدا ؤة ظ ةنع اهللا ظاسمان ـ زئمعن ظةتراص  ي

  .تعنع آأرسعتعدعغان دةلعل ـ ظعسصاتالرنع سعلةرضة آأرسعتعدذتاظاالنعث قذدرع
 قايسع ظاالمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر) قذدرعتعنعث(سعلةر اهللا نعث يةنع سعلةر صةقةت هةقتعن 

 ؤة حوثحعلعق قعلعشتعن باشقا اهللا نعث قذدرعتعنعث ظاالمةتلعرعدعن بعرةر نةرسعنع ظعنكار            شعباش تارتع 
  . ظةمةسسعلةرقعلعشقا قادعر

* * * * * * *  
 öΝ n= sù r& (#ρã Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΖ u‹sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã š Ï%©! $# ÏΒ öΝÎγ Ï= ö7s% 4 (# ûθçΡ% x. u nYò2 r& öΝåκ ÷] ÏΒ 

£‰ x© r&uρ Zο §θè% # Y‘$rO# u uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# !$yϑ sù 4 o_øî r& Ν åκ÷] tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3 tƒ ∩∇⊄∪ $£ϑ n= sù öΝßγ ø?u !% y` Ν ßγè= ß™ â‘ 

ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $$Î/ (#θãmÍ sù $yϑ Î/ Ν èδ y‰ΨÏã z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# s−% tn uρ Ν ÎγÎ/ $ ¨Β (#θçΡ% x.  ÏµÎ/ tβρâ Í“ ÷κ yJó¡o„ ∩∇⊂∪ $ £ϑ n= sù (#÷ρ r&u‘ $uΖ y™ ù't/ 

(# ûθä9$s% $̈Ζ tΒ# u «! $$Î/ … çν y‰÷n uρ $tΡ ö x Ÿ2uρ $ yϑ Î/ $̈Ζ ä. Ïµ Î/ tÏ.Î ô³ãΒ ∩∇⊆∪ óΟ n= sù à7 tƒ öΝßγ ãèxΖ tƒ öΝåκ ß]≈ yϑƒÎ) $£ϑ s9 (# ÷ρ r&u‘ 

$ uΖ y™ù' t/ ( |M̈Ψ ß™ «! $#  ÉL©9 $# ô‰ s% ôM n= yz ’ Îû Ïν ÏŠ$t7Ïã ( u Å£yz uρ y7 Ï9$uΖ èδ tβρã Ï≈ s3ø9 $# ∩∇∈∪  
انلعقعنع  داق بولغ ث قان عرعكعلةرنعث ظاقعؤعتعنع ذالردعن ظعلض ص ظ ةير قعلع دا س ذالر زئمعن ظ

 -يةنع ظأي ( قذؤؤةت ؤة يادعكارلعقالر -انع آأص ظعدع، زئمعندا آىح زةتمعدعمذ؟ بذالردعن ظذالرنعث سأآ
. 82ظذالرنعث قولغا آةلتىرضةن نةرسعلعرع ظذالرغا ظةسقاتمعدع. جةهةتتة بذالردعن ظىستىن ظعدع) ظعمارةت

ةخعرلعنعص  ةن ص ار ظعلعم بعل دة ب ةن آةلضةندة، ظأزلعرع ةر بعل ةيغةمبةرلعرع روشةن مأجعزعل ذالرغا ص ظ
ؤة آةلسة دةص (، ظذالرغا ظأزلعرع مةسخعرة قعلغان )يغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع ؤة مةسخعرة قعلدعصة(

ان «: ظذالر بعزنعث ظازابعمعزنع آأرضةن حاغدا  .83ظازاب نازعل بولدع ) ظالدعرعغان بعز بعر اهللا غا ظعم
بعزنعث ظازابعمعزنع  .84عدئد» شئرعك قعلغان بذتالرنع ظعنكار قعلدذق) اهللا غا(ظئيتتذق، بعز بذرذن 

يةنع ظازابنع آأرضةندة ظئيتقان ظعماننعث (آأرضةن حاغدا ظئيتقان ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع، بذ 
اهللا نعث بةندعلعرع ظارعسعدا تذتقان يولعدذر، بذ حاغدا آاصعرالر زعيان تارتقذحع ) صايدعلعق بولماسلعقع

  .85بولدع



  
  
  
  
 

 

 

 340                                                                                                غافعر ـ سىرة 40

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  ن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعداظعلضعرعكعلةرنعث هالعدع
اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظعلضعرعكع زامانالردا صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتلةرنعث هالعنع،           

ذن      دا نذرغ ىك، زئمعن ايعتع آىحل ذالر ناه ةرحة ظ دا ض ذ حاغ ارلعقالرنعش ذل ـ       يادعك ذن ص دذرغان ؤة نذرغ  قال
لعغان تذرذقلذق    ازابتعن هئح نةرسعضة         ظذ نةرسعلةر  ،مالالرنع توص  ظذالرغا اهللا تاظاال تةرعصعدعن حىشكةن ظ

ةؤةر        ق خ انلعقعنع ظئنع ذص قااللمعغ عنع توس ذ نةرس ازابتعن زةررعحعلعكم ذ ظ انلعقعنع ؤة ظ دال بواللمعغ
اآعتالرنع ظئلعص آةلضةن حاغدا،          . قعلعدذ انالرنع، ظئنعق دةلعل ـ ص حىنكع، ظذالرغا صةيغةمبةرلةر روشةن باي
ذالر  دع  ظ ذل قعلمع ذالرنع قوب دع ؤة ظ ةرؤا قعلمع ة ص ة   . صةيغةمبةرلةرض ذمانع بويعح ا ض ث خات ذالر ظأزلعرعنع ظ

ةت              أزلعرعنع بعهاج اآعتالردعن ظ ل ـ ص ةن دةلع ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ اغالص، ص ك ح أزلعرعنع بعلعملع ظ
   .هئسابلعدع

د انالر  :مذجاهع ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ك، :  ص ذالردعن بعلعملع ز ظ عز  بع يعن هةرض ةندعن آئ  ظألض
دع         دذ، دئ ايمعز دةي ار بولم ا دذح عز ظازابق ز هةرض ةيمعز، بع ذددع . تعرعلم أزلعرعنع    : س ادانلعقتعن ظ ذالر ن ظ

دذ     تع، دةي ىحعلةردعن بولذش اغالص صةخعرلةنض ك ح ازابع      . بعلعملع اتتعق ظ ث ق ذالرغا اهللا نع ةن ظ ذنعث بعل ش
  . آةلدع
 ظازاب نازعل بولدع) ة آةلسة دةص ظالدعرعغانؤ(ظذالرغا ظأزلعرع مةسخعرة قعلغان يةنع ظذالرنع 

دع  تعن ظورعؤال ىتىن ظةتراص ازاب ص ع ؤة   . ظ ار قعالتت ذ ظازابنعث آئلعشعنع ظعنك دا ب ادعكع حاغلعرع ذالر دذني ظ
  . ظذنعث يىز بئرعشعنع يعراق هئساباليتتع

 د ةن حاغ ازابعمعزنع آأرض ث ظ ذالر بعزنع ث ظأز اظ ذالر ظازابنع ةنع ظ أز   ي ةنلعكعنع ظ ة آةلض لعرعض
ذرذن «آأزلعرع بعلةن آأرضةن حاغدا   ذق، بعز ب ان ظئيتت ا ظعم ر اهللا غ ا (بعز بع شئرعك قعلغان ) اهللا غ

دع » بذتالرنع ظعنكار قعلدذق  ا شئرعك                 دئ رار قعلدع ؤة اهللا غ ار ؤة بعرلعكعنع ظعق ةنع ظذالر اهللا نعث ب  ي
ار قعلدع ذتالرنع ظعنك ذ ؤا. قعلغان ب ئكعن، ب دعغان  ل ايدا بئرع تعش ص أزرة ظئي دعغان، ظ ذلغعلع بولع قعت قذت

  . ؤاقعت ظةمةس
ظعمان ظئيتتعمكع،   « :ؤاتقان حاغدا دئضةن مذنذ سأزعضة ظوخشايدذ     بذ صعرظةؤننعث سذغا غةرق بولذ    

  . ))1»ظعسراظعل ظةؤالدع ظعمان ظئيتقان ظعالهتعن غةيرعي ظعاله يوقتذر، مةن مذسذلمانالردعنمةن
اال دع   اهللا تاظ داق دئ ةن مذن ذنعثغا جاؤاب عنعثدة  («:  ظ د ظىزض اتتعن ظىمع دع ) هاي ان (ظةم ظعم

ةن؟ دعث     ) ظئيتامس ان ظع ذنحعالردعن بولغ ان ؤة بذزغ عيلعق قعلغ ا ظاس عرع اهللا غ ذنعث  ))2ظعلض ةنع اهللا ظ  ي
دع    ذل قعلمع انعنع قوب ان ظعم عنع ظع    . ظئيتق دعكع دذظاس االمنعث تأؤةن ا ظةلةيهعسس ع، اهللا مذس ةت حىنك جاب

ازابنع  . قعلغان ظعدع اتتعق ظ ان ظئيتماي ق ذالر ظعم ةن ظ اتتعق قعلغعن، شذنعث بعل ذالرنعث دعللعرعنع ق ظ
  . ))3آأرسذن
 يةنع ظازابنع (بعزنعث ظازابعمعزنع آأرضةن حاغدا ظئيتقان ظعماننعث ظذالرغا صايدعسع بولمعدع، بذ

 نعث بةندعلعرع ظارعسعدا تذتقان يولعدذر، بذ حاغدا اهللا) آأرضةندة ظئيتقان ظعماننعث صايدعلعق بولماسلعقع
دع  ةنع بذ    آاصعرالر زعيان تارتقذحع بول ارلعق ظادةملةرضة         ، ي ة قعلغان ب ازابعنع آأرضةندة تةؤب  اهللا نعث ظ

  . بذ حاغدا قعلغان تةؤبعنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقعغا قعلعنغان آةسكعن هأآىمدذر،ظومذمعي بولذص

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع90سىرة يىنىس ) 1(
 .  ـ ظايةت91سىرة يذنذس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث يعر قعسمع88سىرة يذنذس ) 3(
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ام ظ   ة ظعم ذ هةقت ان    ب ةت قعلغ ةدعس رعؤاي داق ه ة مذن ع ماج ىص    «: عبن ةآراتقا حىش دة س رةر بةن بع
ذنعث تةؤب    ةن ظ عال، اهللا هةقعقةت ة قعلس ذرذن تةؤب تعن ب دذ عقئلعش ذل قعلع عنع قوب ةنع. »س ادةم  ي ذ ظ  ظ

سةآراتقا حىشىص قالغان جان بوغذزعغا يةتكةن، جان ظالغذحع صةرشتعلةرنع ظأز آأزع بعلةن آأرضةن حاغدا              
  . ة قعلسا، بذ ؤاقعتتا قعلغان تةؤبة هةرضعز قوبذل قعلعنمايدذتةؤب

دذ : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  ذحع بولع ان تارتق عرالر زعي اهللا تاظاالغا  . بذ حاغدا آاص
  . جعمع هةمدذ سانا اهللا غا خاستذر.  شذنعث بعلةن سىرة غافعرنعث تةصسعرع تىضعدع!شىآىرلةر بولسذن
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∩⊂∪ # [Ï±o0 # XƒÉ‹ tΡuρ uÚ uôã r' sù öΝ èδ ã nYò2r& ôΜßγ sù Ÿω tβθãèyϑ ó¡o„ ∩⊆∪ (#θä9$s% uρ $ sΨ ç/θè= è% þ’ Îû 7π̈Ζ Å2 r& $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθãã ô‰s? 

Ïµø‹ s9 Î) þ’ Îûuρ $ sΨ ÏΡ#sŒ# u Ö ø% uρ .ÏΒ uρ $sΨ ÏΖ ÷ t/ y7 ÏΖ ÷ t/uρ Ò>$pgÉo ö≅ yϑ ôã $$ sù $ uΖ ¯Ρ Î) tβθè= Ïϑ≈ tã ∩∈∪    

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
 Ǡǵ معم1. )ؤةهيعدذر(ناهايعتع شةصقةتلعك، مئهرعبان اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان ) بذ(2. 

 .3ظايةتلعرع ظوحذق بايان قعلعنغان آعتابتذر، بعلعدعغان قةؤم ظىحىن نازعل بولغان ظةرةبحة قذرظاندذر
. ظاضاهالندذرغذحعدذر) آاصعرالرنع دوزاخ بعلةن(خذش خةؤةر بةرضىحعدذر، ) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(

) ظذنعثغا(ظذالر . يىز ظأرىدع) شتعنظذنعث ظايةتلعرعنع صعكعر قعلع(نعث تولعسع )يةنع مذشرعكالر(ظذالر 
بعزنعث دعللعرعمعز سةن بعزنع دةؤةت قعلغان نةرسعلةردعن «): صةيغةمبةرضة(ظذالر  .4قذالق سالمايدذ

ةردة  ارعمعزدا ص ث ظ ةن بعزنع ةن بعل ر، س ذالقلعرعمعز ظئغع ةن، ق ة (صةردعلةنض ي جةهةتت ةنع دعنع ي
يةنع سةنمذ ظأز (مذ هةقعقةتةن ظأز ظعشعمعزنع قعاليلع بار، سةن ظأز ظعشعثنع قعل، بعز) ظوخشعماسلعق

  .5دةيدذ» )دعنعث بعلةن بول، بعزمذ ظأز دعنعمعز بعلةن بواليلع
  ضىحعلةرنعث سأزلعرع توغرعسعداننعث سىصعتع ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرعقذرظا

Ǡǵ عدذرؤةهي(ناهايعتع شةصقةتلعك، مئهرعبان اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغان ) بذ(. معم(  يةنع
داق   ة اهللا مذن ذ هةقت دذر، ب عدعن نازعل قعلعنغان اال تةرعص ان اهللا تاظ قةتلعك ؤة مئهرعب ذرظان ناهايعتع شةص ق

دذ ةرنعث  : دةي ل مأمعنل ذرظاننع جعبرعظع ع، ق انعنع(ظئيتعقعنك ىن،  ) ظعم ش ظىح تةهكةم قعلع مذس
ارعث هذزذ   ص، صةرؤةردعض ةؤةر قعلع ذش خ ةت ؤة خ ذلمانالرغا هعداي ل  مذس ةن نازع تحعللعق بعل دعن راس رع

دع دذر      )1( قعل ل قعلعنغان عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض ذرظان ظالةمل عزآع، ق . شىبهعس
  . ))2ظاضاهالندذرغذحعالردعن بولذشذث ظىحىن، ظعشةنحلعك جعبرعظعل ظذنع سئنعث قةلبعثضة ظئلعص حىشتع

 ذر ان آعتابت ان قعلعنغ ذق باي ةتلعرع ظوح ذ ظاي ةنع ظ ان،     ي ان قعلعنغ ةن باي ةنعلعرع روش نعث م
  . هأآىملعرع مذآةممةل هئكمةت بعلةن تىزىلضةن آعتابتذر

                                                 
  . ـ ظايةت102سىرة نةهعل ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة194 ــــــ 192سىرة شذظةرا ) 2(

ظايةت  54                      فذسسعلةت سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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دذر ة قذرظان علعي    ظةرةبح ذنلعرع تةصس ذص، مةزم ذرظان بول ة ق ذق ظةرةبح ةن، ظوح ذ روش ةنع ظ  ، ي
ذر   ان آعتابت ان بولغ عنعش ظاس ذق، حىش أزلىآلعرع ظوح ةن  . س داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ، : ب ب

ةرنعث تىزىلىشع   عدعن نازعل بولغان، ظايةتل دعن خةؤةردار اهللا تةرعص ةن ظعش قعلغذحع، هةممع هئكمةت بعل
 يةنع سأزع ؤة مةنعسع    )1(تةصسعلعي بايان قعلعنغان آعتابتذر   )  ؤةزؤة قعسسعلةر  ،ظةقعدة، ظةهكام (صذختا،  

أجعزة خاراآت ة م ذركرلعئجةهةتت ر آعتابت ذنعثغا ظالدعدع.  بع ذ،نظ عدعم ع (مذ، ن ظارقعس ةنع هئحقايس ي
باتعل يىزلةنمةيدذ، ظذ هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيةضة اليعق اهللا تةرعصعدعن نازعل                     ) تةرعصعدعن

  . ))2قعلعنغاندذر
 بعلعدعغان قةؤم ظىحىن نازعل بولغان         ان ظعكةنلعكعنع ةنع بذ آعتابنعث روشةن ؤة ظوحذق باي  ي

ةن (. لعدذصةقةت ظعلعمدا توشقانالر بع    عرالرنع (خذش خةؤةر بةرضىحعدذر، ) مأمعنلةرضة جةننةت بعل آاص
تعن مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ،    يةنع ظذ بعر تةرةص    ظاضاهالندذرغذحعدذر) دوزاخ بعلةن 

  . يةنة بعر تةرةصتعن آاصعرالرنع دوزاختعن ظاضاهالندذرعدذ
 ظذالر . يىز ظأرىدع) نعث ظايةتلعرعنع صعكعر قعلعشتعنظذ(نعث تولعسع  )يةنع مذشرعكالر(ظذالر

ذنعثغا( المايدذ) ظ ذالق س ذرةيعش   ق ان تذرسعمذ، ق ان قعلعنغ ذرظان شذنداق روشةن، ظوحذق باي ةنع ق  ي
  . آعشعلعرعنعث تولعسع ظذنعثدعن هئحنةرسة حىشةنمةيدذ

 رسعلةردعن صةردعلةنضةنبعزنعث دعللعرعمعز سةن بعزنع دةؤةت قعلغان نة«): صةيغةمبةرضة(ظذالر 
ذالقلعرعمعز ظئغعر . دذة، شذثا بعزضة دةؤةت آار قعلماي       يةنع دعللعرعمعز ظورالغان غعالص ظعحعد         ةنع  ق  ي

يةنع دعنعي (سةن بعلةن بعزنعث ظارعمعزدا صةردة . سةن بعزنع دةؤةت قعلغان نةرسعنع ظاثالشتعن ضاستذر   
لعق ة ظوخشعماس ار) جةهةتت ةن نب ةن دئض ذثا س دذ  ش تعص آةلمةي ة يئ ة بعزض ةنع ه. ةرس نع ةق ي ضةص

  . ظاثلعمايمعز
 يةنع سةنمذ ظأز دعنعث بعلةن (سةن ظأز ظعشعثنع قعل، بعزمذ هةقعقةتةن ظأز ظعشعمعزنع قعاليلع

ع  ةن بواليل ز بعل أز دعنعمع ذ ظ ول، بعزم دذ» )ب أز  دةي ا ظةمةل قعل، بعزمذ ظ أز دعنعثغ ةنع سةنمذ ظ  ي
  . ز، بعز ساثا ظةضةشمةيمعز، دةيدذدعنعمعزغا ظةمةل قعلعمع

* * * * * * *  
 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& Ö |³o0 ö/ ä3è= ÷W ÏiΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn üρ (# ûθßϑ‹ É)tG ó™ $$sù Ïµø‹ s9Î) çνρãÏ øótG ó™ $# uρ 3 ×≅ ÷ƒuρ uρ 

tÏ. Î ô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ tÏ% ©!$# Ÿω tβθè?÷σ ãƒ nο 4θŸ2 ¨“9$# Ν èδ uρ Ïο u ½z Fψ$$ Î/ öΝ èδ tβρã Ï≈x. ∩∠∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ s9 í ô_r& ã ö xî 5βθãΨ ôϑ tΒ ∩∇∪  
مةن سعلةرضة ظوخشاش ظعنسانمةن، ماثا، ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، دةص «): ظذ مذشرعكالرغا(سةن 

ذنعثغا  دذ، ظ ةت (ؤةهيع قعلعنع ان ؤة تاظ ةن ظعب-ظعم عرةت ) ادةت بعل ىزلعنعثالر ؤة ظذنعثدعن مةغص ي
ظعمان ظئيتقان  .7ظذالر زاآات بةرمةيدذ، ظاخعرةتكة ظعشةنمةيدذ .6!دئضعن، مذشرعكالرغا ؤاي» !تعلةثالر

  .8ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرغا ظةلؤةتتة ظىزلىآسعز ساؤاب بئرعلعدذ

                                                 
  . ـ ظايةت1سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةت42سىرة فذسسعلةت ) 2(
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  تةؤهعدآة حاقعرعش توغرعسعدا
 ظئيتقعنكع،  هةقنع ظعنكار قعلغذحع ظةنةشذ مذشرعكالرغا     !ظع مذهةممةد: ذنداق دةيدذاهللا تاظاال م  

 يةنع ظذ ظعاله مةن سعلةرضة ظوخشاش ظعنسانمةن، ماثا، ظعالهعثالر بعر ظعالهتذر، دةص ؤةهيع قعلعنعدذ«
  .  ظعالهتذرسعلةر حوقذنعؤاتقان بذتالر، شئرعكلةر ؤة تارقاق صةرؤةردعضارالر ظةمةس، اهللا صةقةت بعر

 يىزلعنعثالر) ظعمان ؤة تاظةت ـ ظعبادةت بعلةن(ظذنعثغا يةنع اهللا سعلةرنع صةيغةمبةرلةرنعث تعلع 
ثالر       ادةت قعلع ةن ظعب الس بعل ا ظعخ ة، اهللا تاظاالغ ذيرذغان بويعح ارقعلعق ب دعن. ظ عرعكع ؤة ظذنعث  ظعلض

  !  يةنع ظذالر هاالك بولسذن!مذشرعكالرغا ؤاي» !مةغصعرةت تعلةثالر ضذناهعثالر ظىحىن
 ظذالر زاآات بةرمةيدذبذ ظايةت هةققعدة   ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ، ظةلع ظعبنع تةلهة

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذؤاهلعق   : مذن وق دةص ض اله ي ئح ظع قا ه االدعن باش ذالر اهللا تاظ ةنع ظ ي
  . ظعكرعمةمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع.بةرمةيدذ

ادةم حوقذم مذرادعغا يئتعدذ         : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن         نةصسعنع  .  روهعنع صاك قعلغان ظ
قع ( ذفرع ؤة صعس ةن-آ ذر بعل دذ )  فذج د بولع ذم ناظىمع ادةم حوق عتكةن ظ دعن ؤة )1( )آةمس آذفرع

ذناهتعن ةتتع  ) ض ة ي ادةم مةقسعتعض ان ظ اك بولغ ة  . ص اد ظ امعنع ي ارعنعث ن ذ صةرؤةردعض از  ظ دعن نام تتع، ظان
  . )3(؟ دئضعنصاك بولذشنع خاالمسةن) آذفرعدعن ؤة ضذناهالردعن: (ظذنعثغا ))2ظوقذدع

ةرد  ذ ي عر قعلعنةب ةتتعكع ع تةصس ان ظاي ات”ؤاتق ةخالقالردعن “زاآ ل ظ عنع رةزع أزدعن نةصس ةن س  دئض
ةقةت  نعث زاآعتع   مال. يةنع ظةث مذهعمع نةصسعنع شئرعكتعن صاآالشتذر  . صاآالش آأزدة تذتعلعدذ  ظذ مالنع   ص

زاآاتنع ظادا قعلعش ظذ مالنعث        . دةص ظاتالغان ) يةنع صاآلعغذحع  (“زاآات”هارامدعن صاآلعغانلعقع ظىحىنال    
ةظةت        ايدا ـ مةنص ادة بولذشع، بةرعكةتلعك بولذشع، ص ادةت يولعدا        عزعي نعث آأص بولذشع ؤة ظذنع تاظةت ـ ظعب

  . تة بولعدذعىحىن ؤاسصةقعيةتلعك بولذشع ظصظعشلعتعشتة مذؤة
دذ  داق دةي ةتادة مذن دذ : ق ع بةرمةي ث زاآعتعن ذالر ماللعرعنع اندعكع  . ظ أص س أز آ ذ س ب

ةتنعث ظوحذق مةنعسعدذر، ظعبنع جةرعرمذ مذشذ قاراشنع توغرا دةص            تةصسعرشذناسالرنعث قارعشعدا ظذ ظاي
ححة ظادةمنعث ظئيتعشعحة، زاآات      حىنكع، بعر نة    . لئكعن، بذ قاراش تازا قاناظةتلعنةرلعك ظةمةس      . قارعغان

ةرز بولغان       . بذ ظايةت بولسا مةآكعدة نازعل بولغاندذر      . مةدعنعضة قعلعنغان هعجرةتنعث ظعككعنحع يعلع ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . شعمذ ظئهتعمالدعن يعراق ظةمةس    ذلئكعن، سةدعقعنعث ظةسلع مةنعسع زاآات بول        ص
كع م   نعث دةسلةص ةيغةمبةرلعكنع يةتكىزىش دع  ص ذيرذلغان ظع كة ب ةدعقة بئرعش علعدعال س اال . ةزض ذ اهللا تاظ  ب

ان آىندة   )نعث هوسذلع ( مئؤة: هةقتة مذنداق دةيدذ   ا   ( نع يعغق ان ؤاقعتت ةنع يعغق ظذنعث ظأشرعسعنع    ،)ي
ذم معقدارغا يةتكةندة بئرعلعدذ      ))4ظادا قعلعثالر .  ظةمما زاآات بولسا مال ـ مىلىك مذظةييةن ظألحةم ؤة مةل

 بذنداق قعلعش سةدعقة بعلةن زاآاتنعث ظارعسعنع بعرلةشتىرىش         .صسعالتع مةدعنعدة بايان قعلعنغان   ث تة ظذنع
ذص هئسابلعنعدذ ىن ظولتذرذشتعن   . بول ىن حعقعش ؤة آ ازنع آ ان، ظةسلع نام نامازمذ خذددع شذنداق بولغ

دع     ةرز ظع لعؤعدعال ص نعث دةس ةيغةمبةرلعك باشلعنعش ذش ص ذرذن ظوق رةت قعلعش . ب ل  هعج رعم يع ر يئ تعن بع
ةرز          ازنع ص ةش ؤاخ نام االمغا ب ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ع، اهللا تاظ را آئحعس عرعكع ظعس ظعلض

                                                 
  . ـ ظايةتلةر10 ـ 9سىرة شةمعس ) 1(
  . ـ ظايةتلةر15 ـ14سىرة ظةظعال ) 2(
  . ـ ظايةت18سىرة نازعظات ) 3(
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع141سىرة ظةنظام ) 4(
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ا ظاالقعدار ظعشالرنع     . قعلدع شذنعثدعن آئيعن تةدرعجعي هالدا نامازنعث شةرتلعرع، ظةرآانلعرع ؤة نامازغ
  . تةصسعلعي بايان قعلدع

ةمةللةرنع قعلغانالرغا ظةلؤةتتة ظىزلىآسعز ساؤاب بئرعلعدذظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظ بذ هةقتة 
. ظذالرغا ظىزىلىص قالمايدعغان، توختاص قالمايدعغان ساؤاب بئرعلعدذ          : مذجاهعد ؤة باشقعالر مذنداق دئدع       
ةر     (ظذالر  : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن       ةنع ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان مأمعنل ة مة ) ي ثضى  جةننةتت

  .)2( ظىزىلىص قالمايدعغان ظعنظامدذر)ظذالرغا قعلعنغان(بذ ) )1قالعدذ
* * * * * * *  

 * ö≅ è% öΝä3¨Ψ Í← r& tβρã àõ3 tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t, n= yz uÚ ö‘ F{$# ’ Îû È ÷ tΒ öθtƒ tβθè= yèøgrB uρ ÿ…ã& s! # YŠ#y‰Ρ r& 4 y7 Ï9 s̈Œ > u‘ 

tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yè y_uρ $pκ Ïù z Å› üρ u‘ ÏΒ $yγ Ï% öθsù x8u≈ t/uρ $ pκÏù u‘ £‰ s% uρ !$pκ Ïù $ pκsE üθø% r& þ’ Îû Ïπ yèt/ ö‘ r& 5Θ$§ƒr& [!# uθ y™ t,Í# Í←!$ ¡¡= Ïj9 

∩⊇⊃∪ §ΝèO #“ uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Ïδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$s) sù $oλ m; ÇÚö‘ F| Ï9 uρ $u‹ ÏKø$# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö x. !$ tG s9$ s% $ sΨ÷ s? r& tÏèÍ← !$sÛ 

∩⊇⊇∪ £ßγ9 ŸÒ s)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒöθ tƒ 4‘xm ÷ρr& uρ ’Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $ yδ u øΒ r& 4 $̈Ζ §ƒ y— uρ u!$ yϑ ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

yxŠÎ6≈ |Áyϑ Î/ $ Zàø Ïm uρ 4 y7 Ï9 s̈Œ ãƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊇⊄∪  
ذنعثغا سعلةر زئمعننع ظعككع آىندة ياراتقان اهللا نع ظعنكار «) سةن ظذالرغا (  قعالمسعلةر ؤة ظ

ظذ زئمعننعث ظىستعدة نذرغذن  .9دئضعن» شئرعكلةر آةلتىرةمسعلةر؟ ظذ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدذر
زئمعننع يارعتعش (تاغالرنع ياراتتع، زئمعننع بةرعكةتلعك قعلدع، ظةهلع زئمعننعث رعزقعنع بةلضعلعدع، 

زئمعننعث (، )تاماملعدع(باراؤةر تأت آىندة ) دعسعززعيا-بعلةن ظاهالعسعنعث رعزقعنع بةلضعلةشنع آةم 
ظاندعن ظذ  .10)بذ جاؤابتذر (سورعغذحعالر ظىحىن ) ؤة ظذنعثدعكع نةرسعلةرنعث يارعتعلعش مذددعتعنع 

ماننع  قا(ظاس ا ) يارعتعش ةن زئمعنغ مان بعل دع، ظاس دة ظع ذمان هالعتع ذ ت ذآع، ظ دع، هالب : يىزلةن
ظعككعلعسع . دئدع» )يةنع ظةمرعمنع قوبذل قعلعثالر(هالدا آئلعثالر ظعختعيارعي ياآع ظعختعيارسعز «
هةر ظاسماننعث ظعشعنع . اهللا يةتتة ظاسماننع ظعككع آىندة ياراتتع .11دئدع» ظعختعيارعي آةلدذق«

ظةث تأؤةنكع ظاسماننع ). يةنع هةر ظاسماننعث ظئهتعياجلعق ظعشلعرعنع ظورذنالشتذردع(ظأزعضة بعلدىردع 
ذز ث يذلت ىحع اهللا نع ةممعنع بعلض ب، ه ذ غالع ة ش ذ ظةن دذق، ب دذق ؤة قوغدع ةن زعننةتلع الر بعل

  . 12تةقدعرعدذر
  آاظعناتنع يارعتعشنعث بةزع تةصسعالتلعرع توغرعسعدا

ادعر تذرذقلذق،                 بذ،   اهللا تاظاال هةر نةرسعنعث ياراتقذحعسع، هةر نةرسعضة غالعب ؤة هةر نةرسعضة ق
ةن   مذشرعكالرنعث اهللا تاظ عدعن بئرعلض اال تةرعص دعغانلعقعغا اهللا تاظ قا نةرسعلةرنع قوشذص حوقذنع ا باش االغ

ذالرغا (: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   . رةددعيةدذر ان اهللا نع «) سةن ظ دة ياراتق سعلةر زئمعننع ظعككع آىن
علةر؟  ئرعكلةر آةلتىرةمس ذنعثغا ش علةر ؤة ظ ار قعالمس ذتلعرعثالرنع اهللا ظعنك علةر ب ةنع س ا  ي  تاظاالغ

                                                 
  . ـ ظايةت3سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةت108سىرة هذد ) 2(
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ذص،        دا قوي ةث ظورذن ةن ت ذالرنع اهللا بعل اراص ؤة ظ اش دةص ق ذالرنع ظوخش ةلتىرىص   ظ ئرعك آ ا ش اهللا تاظاالغ
  ظعبادةت قعالمسعلةر؟ 

 ارعدذر ةرنعث صةرؤةردعض ذ ظالةمل عن،ظ ع     دئض اال جعم ذحع اهللا تاظ ةيظعلةرنع ياراتق ةنع ش  ي
ة اهللا      . ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعدذر   شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعثالر اهللا ظاسمانالرنع       تاظاالنعث   بذ ظايةتت

دة   ة آىن ع ظالت ة دةؤردة(ؤة زئمعنن ةنع ظالت اراتتع) ي ار ))1ي عالتع ب ث تةصس ةن ظايعتعنع ذ  .  دئض اال ب اهللا تاظ
ان قعلدع             ايرعص باي  زئمعننع  تةاهللا دةسلةص . يةردة زئمعنغا خاس نةرسعلةرنع ظاسمانغا خاس نةرسعلةردعن ظ

ةردع يا ةؤةر ب دعن خ دع . راتقانلعقع ذل ظع اس ؤة ظ ن ظاس ع، زئمع ا. حىنك ةن   بعن ذل بعل لع ظ ارلعق ظةس آ
دذ  ا قعلعنع زة بعن يعن ظأض دعن آئ داق دئضةن. باشلعنعدذ، ظان اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دعكع : ب ةر يىزع اهللا ي

علةر   ة نةرسعنع س مان ) نعث صايدعلعنعشعثالر(هةمم دعن ظاس اراتتع، ظان ىن ي ىزلعنعص، ظىح قا ي نع يارعتعش
  . ))2اهللا هةرنةرسعنع بعلضىحعدذر. ظذنع قذسذرسعز يةتتة ظاسمان قعلعص تاماملعدع

     اراتتع ارعتعش مىشكىلمذ؟ اهللا ظاسماننع ي اآع ظاسماننع ي ارعتعش مىشكىلمذ؟ ي ذنعث . سعلةرنع ي ظ
ةم     دع ؤة آ ةك قعل عزلعكعنع يىآس دع -ظئض عز قعل ق  .  آىتعس عنع قاص ذنعث آئحعس دىزعنع ظ اراثغذ، آىن

زئمعندعن  . يايدع ) ظةهلع زئمعننعث تذرذشعغا اليعق قعلعص     (شذنعثدعن آئيعن زئمعننع    . يوصيورذق قعلدع 
تىردع    ىملىآلةرنع ظأس ذردع، ظأس ذالقالرنع ظاقت اغالرنع . ب دا(ت دع ) زئمعن ذقعم قعل ذالرنعث  . م اال ظ اهللا تاظ

ث صايدعلع   علةرنعث ؤة هايؤانلعرعثالرنع عنع س ىن  هةممعس ع ظىح اراتتع(نعش ع   )3()ي ة زئمعنن ذ ظايةتت  ب
عتعدذ   عيئيعش انلعقعنع آأرس يعن بولغ تعن آئ ماننع يارعتعش ةمما . نعث ظاس ث ظ مانزئمعننع دذر دعنظاس  بال

بذ ظايةتنعث تةصسعرعدة ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان هةدعستة ظعبنع ظابباس            . يارعتعلغانلعقعغا دةلعل بار  
  . ذ مةسعلعضة جاؤاب بةرضةنما برةزعيةلالهذ ظةنهذ

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ع جذب ةظعد ظعبن ذخارع، س ام ب ع  : ظعم ادةم ظعبن ر ظ بع
اس  ذ ظابب ذ ظةنه دع  رةزعيةلاله داق دئ ئلعص مذن ا آ ةرنعث   : مانعث يئنعغ دا ظايةتل ةن قذرظان ةن هةقعقةت م

عدا قار ص ق  عظوتتذرعس ئس قعلع ارلعقعنع ه علعقنعث ب ذ قارش دعمم علةن. ال دة،  : مةس ان آىن ذر حئلعنغ س
دذ   اي قالع ذغقانحعلعق مةؤجذت بولم ذالرنعث ظارعسعدعكع ت مايدذ       . ظ ةهؤالعنع سوراش ث ظ ر ـ بعرعنع  ))4بع

ةن   ةت بعل ةن ظاي اراص           دئض ة ق ر ـ بعرعض ذالر بع عدذلعرعمذنازعظ عدا  ))5ش ةت ظوتتذرعس ةن ظاي ؤة  دئض
   انل ذؤاه بولغ ع ض ة ظةزاس ذالرنعث هةمم ذرالمايدذ   )عقتعنظ أزنع يوش ر س ن هئحبع ةت  ) )6اهللا دع ةن ظاي دئض

ةن  ارعمعزبعل دذق   ! صةرؤةردعض ان ظع ز مذشرعك بولمعغ ع، بع ةم قعلعمعزآ ةن قةس اال بعل ةن ))7اهللا تاظ  دئض
ة  .  قارشعلعق بار ظعكةن، بذ ظايةتتة ظذالر مذشرعك بولغانلعقلعرعنع يوشذردع       قارعمذ ظايةت ظوتتذرعسعدا  يةن

ثاهللا ك :  تاظاالنع ارتعش مىش علةرنع ي كى س ارعتعش مىش ماننع ي اآع ظاس ماننع علمذ ي لمذ؟ اهللا ظاس
اراتتع دعن  ))8ي ةن ظايعتع ع    دئض يعن زعمعنن ذنعثدعن آئ ص    (ش ق قعلع عغا اليع ث تذرذش ةهلع زئمعننع  )ظ
دع ذرذن   ))9ياي دعن ب ماننع زئمعن اال ظاس ةردة اهللا تاظ ان ظايةتل عحعلعك بولغ ةن ظايعتعض انلعقعنع  دئض  ياراتق

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة ظةظراف ) 1(
  .  ـ ظايةت29ةرة سىرة بةق) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة33 ـ 27سىرة نازعظات ) 3(
  . ـ ظايةت101سىرة مأظمعنذن ) 4(
  . ـ ظايةت27سىرة ساففات ) 5(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة نعسا ) 6(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة ظةنظام ) 7(
  .  ـ ظايةت27سىرة نازعظات ) 8(
  . بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 30سىرة نازعظات ) 9(
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دع ا ظال يعن . تعلغ دعن آئ ذالرغا(ظان ار ) سةن ظ ع ظعنك ان اهللا ن دة ياراتق ع ظعككع آىن سعلةر زئمعنن
علةر دعن  قعالمس ةن ظايعتع دا  دئض ارع هال دذقظعختعي ةردة    آةل ان ظايةتل ةتكعحعلعك بولغ ةن ظاي  دئض

  . ، دئدعزئمعننع ظاسماندعن بذرذن ياراتقانلعقعنع تعلغا ظالدع
دة . ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما بذ سذظالالرغا مذنداق دةص جاؤاب بةردع      سذر حئلعنغان آىن

  سوراشمايدذ)ظةهؤالعنعمذ(بعر ـ بعرعنعث . حعلعق مةؤجذت بولماي قالعدذنغقاذظذالرنعث ظارعسعدعكع ت
دا   . دئضةن ظةهؤال بعرعنحع قئتعملعق سذر حئلعنغاندا بولعدذ     سمانالردعكع ؤة زئمعندعكع   ظاسذر حئلعنغان

 شذ حاغدا ظذالرنعث ظارعسعدعكع تذغقانحعلعق       ))1غاندعن باشقا مةخلذقاتالرنعث هةممعسع ظألعدذ    عاهللا خال 
ة بعر قئتعملعق سذر       . مةؤجذت بولماي قالعدذ ؤة بعر ـ بعرعنعث ظةهؤالعنعمذ سوراشمايدذ  ظاندعن آئيعن يةن

  . ))2عشعدذمذنازعرعلظذالر بعر ـ بعرعضة قاراص حئلعنغاندا 
ث ةمما اهللا نع انلعقتعن (: ظ ذؤاه بولغ ع ض ة ظةزاس ذالرنعث هةمم أزنع  )ظ ر س ن هئحبع اهللا دع

اهللا تاظاال بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، بعز مذشرعك        ! صةرؤةردعضارعمعز بعلةن   عتعدئضةن ظاي ) )3يوشذرالمايدذ
دذق  ان ظع ايعتع  ))4بولمعغ ةن ظ دعكع  دئض ة آةلهةققع مةن   مةسعلعض ةن ظعخالس اال هةقعقةت ةك، اهللا تاظ س

دذ  عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ةرنعث ض ةن مذشرعكالر . ظادةمل ذنع آأرض ان  : ب ز مذشرعك بولمعغ ثالر بع آئلع
دذ   ع، دةي دذق دةيل اال . ظع دعن اهللا تاظ ئ  ظان ع ص ذالرنعث ظئغعزلعرعن وللعرع  . حةتلةيدذ ظ ذالرنعث ق ظ

ذم    قعلمعشلعرعنع سأزلةيدذ، شذ ؤاقعتتا ظذال  رنعث اهللا تاظاالدعن هئحقانداق سأزنع يوشذرالمايدعغانلعقع مةل
مذسذلمان  ) قعيامةتنعث دةهشعتعنع آأرضةندة، دذنيادعكع حئغعمعزدا     (آاصعرالر   : بولعدذ، هةم شذ حاغدا      

  . ))5بولغان بولساقحذ، دةص ظارمان قعلعدذ
اراتتع، ظاندعن ظاسماننع ي          ة ظعككع آىندة      اهللا تاظاال زئمعننع ظعككع آىندة ي ىزلعنعص يةن ارعتعشقا ي

اراتتع       ة ظاسمان قعلعص ي  ظذنعثدعن  : ظذنع يئيعش دئضةنلعك   .ظاندعن زئمعننع يايدع   . ظذنع قذسذرسعز يةتت
اغالرنع، قذملذقالرنع     ارلعق جانسعز نةرسعلةرنع،   ،سذ حعقعرعش، ظوت ـ حأص ظأستىرىش، ت علعكلةرنع   ب  تأص

ةن زئ مان بعل عدعكع ؤة ظاس ن ظارعس دة يارمع ع آىن ة ظعكك علةرنع يةن ارلعق نةرس قا ب انلعقتباش عن اتق
) ظةهلع زئمعننعث تذرعشعغا اليعق قعلعص       (زئمعننع  شذنعثدعن آئيعن    نعثظةنة شذ اهللا تاظاال   . ظعبارةتتذر

ان اهللا نع ظعنكار اهللا نعث   .  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعدذر   ))6يايدع دة ياراتق سعلةر زئمعننع ظعككع آىن
ار   دئضةن ظايعتعضة آةلسةك اهللا تاظاال زئمعننع ؤة زئمعندا           علةر؟قعالمس ارلعق نةرسعلةرنع تأت     ب بولغان ب
  . دئضةنلعك بولعدذظاسمانالرنع ظعككع آىندة ياراتتعآىندة، 

 هةرضعز  ةسةند .  اهللا تاظاال قعلماقحع بولغان ظعشنع ظةث توغرا رةؤعشتة قعلعدذ  ،زآععشةك ـ شىبهعس 
ص بار دئضةن تذيغذ بولمعسذن، هةقعقةتةن قذرظاننعث هةممعسع غالعب ؤة ظذلذغ اهللا تاظاال         قذرظاندا ظعختعال 

  . تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر
سعلةر زئمعننع ظعككع آىندة ياراتقان اهللا نع ظعنكار قعالمسعلةر  يةآشةنبة ؤة يةنع اهللا تاظاالنعث

 يةنع كةتلعك قعلدععزئمعننع بةر. ن تاغالرنع ياراتتعظذ زئمعننعث ظىستعدة نذرغذ .دذشةنبة آىنع ياراتتع
ع ب   دعغان، آأ      زئمعنن ا ظىنع ذرذق حاحس ان، ظ ةم قعلغ ة ج ص    ايلعقالرنع ظأزعض دعغان قعلع ة تذتع ةت تعكس ح

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع68سىرة زذمةر  )1(
 .  ـ ظايةت27سىرة ساففات  )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة نعسا ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة ظةنظام ) 4(
  . ـ ظايةت2سىرة هعجر ) 5(
 .  ـ ظايةت30سىرة نازعظات  )6(
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ار  . ظةهلع زئمعننعث ظوزذق ـ تىلعكعنع بةلضعلعدع  . بةرعكةتلعك ياراتتع يةنع زئمعن ظةهلعنعث ظئهتعياجع ب
ة  ع، زعراظ علعدع    رعزعقالرن ع بةلض دعغان ظورذنالرن ةت تعكع دعغان ؤة آأح ةنبة ؤة  . ت تئرعي ذالرنع سةيش ب

شذنعث  .  تأت آىن بولعدذ   ي ظعككع آىن بعلةن جةمظع   كعبذ ظعككع آىن ظعلضعرع. حارشةنبة آىنلعرع قعلدع  
ةم (: ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   ةن ظاهالعسعنعث رعزقعنع بةلضعلةشنع آ ارعتعش بعل  - زئمعننع ي

عز دة ) زعيادعس أت آىن اراؤةر ت دع(ب ارعتعلعش (، )تاماملع علةرنعث ي دعكع نةرس ث ؤة ظذنعث زئمعننع
ارعتعلعش         )بذ جاؤابتذر (سورعغذحعالر ظىحىن ) مذددعتعنع  يةنع زئمعننعث ؤة ظذنعثدعكع نةرسعلةرنعث ي

  . ظئنعق جاؤابتذرعتعنع سوراص بعلضىحعلةر ظىحىن مذدد
ايعتع هةققعدة    دئ ظةهلع زئمعننعث رعزقعنع بةلضعلعدع  تاظاالنعث   ظعكرعمة ؤة مذجاهعد اهللا    ضةن ظ

دع  داق دئ اال : مذن ةردة حعق    اهللا تاظ قا ي ةردة باش ر ي ةر بع دع   ه عنع قعل دعغان نةرس ون  . ماي علةن ت مةس
آعيعم تعكعلعدعغان   . تعكعلعدعغان ظئسعل رةخت يةمةندعن حعقعدذ، ظةث ظئسعل خورما نعشاصوردعن حعقعدذ   

  . رةخت رةيدعن حعقعدذنةصعس 
ةن ظاهالعسعنعث رعزقعنع (: نعثظعبنع ظابباس، قةتادة ؤة سذددع اهللا تاظاال       ارعتعش بعل زئمعننع ي

زئمعننعث ؤة ظذنعثدعكع نةرسعلةرنعث (، )تاماملعدع(باراؤةر تأت آىندة ) زعيادعسعز -بةلضعلةشنع آةم 
  بذيةنع: دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئدع )بذ جاؤابتذر(سورعغذحعالر ظىحىن ) يارعتعلعش مذددعتعنع

نع خال     ذددعتعنع سوراش ارعتعلعش م علةرنعث ي دعكع نةرس ث ؤة ظذنعث ذر  عزئمعننع ىن جاؤابت ادةم ظىح ان ظ . غ
اآع         : ظعبنع زةيد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئدع      أز ظعرادعسع بويعحة بعر ظادةمنعث رعزقعنع ي اهللا تاظاال ظ

هةقعقةتةن اهللا تاظاال ظذ ظادةمنعث نئمعضة    . حذشلذق قعلعص آةم ـ زعيادعسعز ياراتتع هاجعتعنع شذ ظادةمضة 
علعدع   ذنع بةلض ا، ش اجع بولس ث   . ظئهتعي أزعنع اهللا تاظاالنع ذ س دنعث ب ع زةي االر ظعبن اال : ظألعم اهللا تاظ

  .ع دئد، دئضةن ظايعتعدة ظعصادعلعنعدذ))1سعلةرضة سورعغان نةرسةثالرنعث هةممعسعنع بةردع
 يىزلةندع، هالبذآع، ظذ تذمان هالعتعدة ظعدع) يارعتعشقا(ظاندعن ظذ ظاسماننع بذ تذمان، زئمعن 

ظعختعيارعي ياآع ظعختعيارسعز «: ظاسمان بعلةن زئمعنغا . يارعتعلغان حاغدا سذدعن ظأرلعضةن صار ظعدع     
ثالر (هالدا آئلعثالر  ذل قعلع ةمرعمنع قوب ةنع ظ دع »)ي ارع    دئ ةنع ظعختعي دا    يي اآع ظعختعيارسعز هال  ي

  . بذيرذقذمنع قوبذل قعلعثالر، ظعرادةم بويعحة هةرعكةتكة آئلعثالر، دئدع
 ع دذق«ظعككعلعس ارعي آةل دع» ظعختعي تعمعزدة  دئ ث ظىس ئنعث بعزنع ةلكع س ذالر ب ةنع ظ  ي

ت  ان صةرعش اقحع بولغ ارع  عياراتم ةممعمعز ظعختعي ارةت ه انالردعن ظعب نالر ؤة ظعنس ديلةر، جع ا  هال
  . ظعتاظةتمةنلعك بعلةن سئنعث بذيرذقذثنع قوبذل قعلعمعز، دئدع

اهللا يةتتة ظاسماننع ظعككع آىندة ياراتتعظعككع  باشقا يةنع صةيشةنبة ؤة جذمة آىنعدعن ظعبارةت 
  . آىندة يةتتة ظاسماننع يارعتعشنع تاماملعدع

 دىردع ة بعل عنع ظأزعض ماننعث ظعش ةر ظاس ماننعث ظئ (ه ةر ظاس ةنع ه لعرعنع ي اجلعق ظعش هتعي
 يةنع هةر ظاسماندا صةرعشتعلةر ظئهتعياجلعق بولغان ظورذننع ؤة ظذنعثغا اهللا دعن باشقا        )ظورذنالشتذردع

  .  بعلمةيدعغان شةيظعلةرنع ظورذنالشتذردعكعمهئح
ظةث تأؤةنكع ظاسماننع يذلتذزالر بعلةن زعننةتلعدذق  ظذالر زئمعن ظةهلعضة نذر بئرعدعغان يورذق

ذزالردذري دذق. ذلت أزلعرعنع  ؤة قوغدع تعلةرنعث س ةيتانالر صةرعش ةنع ش ةيتانالرنعث  ي ة ش ظوغرعلعقح
 يةنع بذ ظةنة شذ غالعب، هةممعنع بعلضىحع اهللا نعث تةقدعرعدذر. ظاثلعؤئلعشعدعن مذهاصعزةت قعلدذق

                                                 
  .  ـ ظايةت34سىرة ظعبراهعم ) 1(
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ةتلعك ؤ    ذقاتالرنعث هةرعك ىتىن مةخل ذحع، ص ب بولغ تعدعن غالع عنعث ظىس ة نةرس عز هةمم ة هةرعكةتس
  .شعدذرعث ظورذنالشتذرذهالعتعنع بعلعص تذرغذحع اهللا ن

* * * * * * *  
 ÷β Î* sù (#θàÊu ôã r& ö≅ à) sù ö/ä3 è?ö‘ x‹Ρ r& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπs) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑ rO uρ ∩⊇⊂∪ øŒÎ) ãΝåκ øEu !% y` ã≅ ß™”9 $# .ÏΒ È ÷t/ 

öΝ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& ï∅ÏΒ uρ öΝ ÎγÏ ù= yz ωr& (#ÿρß‰ ç7 ÷ès? ωÎ) ©! $# ( (#θä9$s% öθ s9 u !$ x© $ sΨš/ z’ tΑ u“Ρ{ Zπ s3Í×̄≈ n= tΒ $̄Ρ Î* sù !$ yϑ Î/ Λ äù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/ 

tβρã Ï≈x. ∩⊇⊆∪ $̈Β r'sù ×Š% tæ (#ρã y9 ò6tG ó™ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# Îö tóÎ/ Èd,ut ù: $# (#θä9$s% uρ ôtΒ ‘‰ x© r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( óΟ s9 uρr& (#÷ρ u tƒ χ r& 

©! $# “ Ï% ©!$# öΝ ßγ s)n= yz uθèδ ‘‰ x© r& öΝ åκ÷] ÏΒ Zο §θ è% ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ šχρß‰ ys øgs† ∩⊇∈∪ $ uΖù= y™ ö‘ r' sù öΝ Îκö n= tã $\t† Í‘ 

# [|À ö|À þ’ Îû 5Θ$§ƒr& ;N$|¡Ït ªΥ öΝßγ s)ƒÉ‹ ãΖÏj9 z># x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒ ù: $# ’ Îû Ïο 4θ uŠut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ü># x‹ yès9 uρ Ïο u ½z Fψ$# 3“ u“ ÷z r& ( öΝ èδ uρ 

Ÿω tβρã|ÇΖ ãƒ ∩⊇∉∪ $ ¨Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈ sΨ ÷ƒ y‰yγ sù (#θ™6 ystF ó™$$ sù 4‘uΚ yèø9 $# ’ n?tã 3“ y‰çλù; $# öΝ åκøE x‹yz r' sù èπ s) Ïè≈ |¹ É># x‹yè ø9$# 

Èβθçλù; $# $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ $sΨ ø‹ ¯gwΥuρ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θçΡ% x.uρ tβθà)−G tƒ ∩⊇∇∪  
سعلةرنع ظاد ؤة سةمذد «): سةن ظذالرغا(يىز ظأرىسة )  ظعماندعنبذ بايانالردعن آئيعن(ظةضةر ظذالر 

ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا  .13دئضعن» لعرعنعث بئشعغا آةلضةن ظازابقا ظوخشاش ظازابتعن ظاضاهالندذرعمةنمقةؤ
دع  دعن -ظال تعن( آةينع ة تةرةص ةنع هةمم ئلعص) ي ةيغةمبةرلةر آ ادةت «: ص قعغا ظعب ن باش ر اهللا دع بع

ظةضةر صةرؤةردعضارعمعز خالعسا، حوقذم صةرعشتعلةرنع حىشىرضةن بوالتتع، بعز «: دئسة، ظذالر» !قعلماثالر
دع » سعلةرنعث صةيغةمبةرلعكعثالرنع هةقعقةتةن ظعنكار قعلعمعز  دا . 14دئ اد بولسا زئمعن اهللا نعث (ظ

 -آىح «: ظذالر. علدعهةقسعز رةؤعشتة يوغانحعلعق ق) بةندعلعرع هذد ؤة ظذنعث بعلةن ظعمان ظئيتقانالرغا
قذؤؤةتتة ظأزلعرعدعن  - ظذالر ظأزلعرعنع ياراتقان اهللا نعث آىح. دئدع» قذؤؤةتتة بعزدعن آعم ظارتذق؟ 

ظذالرغا بذ دذنيادعال خار  .15ظىستىن ظعكةنلعكعنع بعلمعدعمذ؟ ظذالر بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلدع
ىنلةردة قاتتعق سوغذق شامالنع ظةؤةتتذق، ظاخعرةتنعث قعلغذحع ظازابنع تئتعتعشعمعز ظىحىن، شذم آ 

سةمذدقا  .16ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ) ظازابنع دةصظع قعلعدعغان(ظازابع تئخعمذ خار قعلغذحعدذر، ظذالر 
ذق  ةتتعن آورل ذالر هعداي ةتتذق، ظ ع آأرس وغرا يولن ا ت ذمراهلعق (بولس ةنع ض دع )ي ذق بعل ع ظارت . ن

ظعمان ظئيتقانالرنع ؤة  .17ظذالرنع خار قعلغذحع حاقماق ظازابع هاالك قعلدعقعلمعشلعرع تىصةيلعدعن، 
  .18قذتقذزدذق) يةنع سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعثغا ظةضةشكةنلةرنع ظازابتعن(تةقؤادارالرنع 

ظعنكار قعلغذحعالرنع ظاضاهالندذرذش ؤة ظذالرغا ظاد، سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسعنع ظةسلعتعش 
  عدا توغرعس

دذ  داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ذ    ! ظ ة ش ان ظةن ار قعلغ ةقنع ظعنك ةن ه ئلعص آةلض ةن ظ س
ىز ظأرىسةثالر،               مذشرعكالرغا ظئيتقعنكع، ظةضةر سعلةر اهللا نعث دةرضاهعدعن مةن ظئلعص آةلضةن هةقتعن ي

اتتعق    مةن هةقعقةتةن سعلةرنع ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتلةرضة       حىشكةن اهللا نعث ق
ةنع    .ظازابعنعث سعلةرضعمذ حىشىص قئلعشعدعن ظاضاهالندذرعمةن       ةؤملعرعنعث  ي اد ؤة سةمذد ق سعلةرنع ظ



  
  
  
  
 

 

 

 351                                                                                           فذسسعلةت ـ سىرة 41

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ازابتعن ظاضاهالندذرعمةن  اد ؤة            بئشعغا آةلضةن ظازابقا ظوخشاش ظ ة ظ ةنع شةآعل ؤة قعلمعش جةهةتت  ي
  . ن ظازابتعن ظاضاهالندذرعمةنسةمذد قةؤملعرعضة ظوخشعغان قةؤملةرنعث بئشعغا آةلضة

 دع ذالرغا ظال دا ظ تعن ( آةينعدعن -ظأز ؤاقتع ة تةرةص ةنع هةمم ةيغةمبةرلةر آئلعص ) ي ةنع  ص  ي
  . صةيغةمبةرلةر ظاضاهالندذرذش ظىحىن آةلضةن ظعدع

ةنع هذد ظةلةيهعسساالم   (ظادنعث قئرعندعشع !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئدع   ) ي
ث ةهقاف        نع ذ ظ دا ظ أز ؤاقتع ن، ظ ان قعلغع عنع باي ان قعسسعس ةن بولغ ةؤمع بعل أز ق ةر ( ظ ةن ي ع  )دئض دعك

ةؤمعنع  دعن (ق ث ظازابع دعن  ) اهللا نع اهالندذردع، ظذنعث ذدتعن (ظاض ةنع ه يعن  ) ي دعن آئ عرع ؤة ظذنعث ظعلض
أتتع  ةيغةمبةرلةر ظ ذن ص ذرتالرد  ))1نذرغ ان ي نا بولغ ذرتلعرعغا خوش ذالرنعث ي ةنع ظ ذالرغا  ي اال ظ ا اهللا تاظ

ادةت قعلعشقا           خةؤةر  بذيرذيدعغان، جةننةت بعلةن خذش     ظذالرنع يالغذز، هئح شئرعكع يوق اهللا تاظاالغا ظعب
ةؤةتتع  ةيغةمبةرلةرنع ظ اهالندذرعدعغان ص ةن ظاض دعغان، دوزاخ بعل ة  . بئرع اال دىشمةنلعرعض ذالر اهللا تاظ ظ

ام قعلغان  ازابنع دوستلعرعغا ظعنظ ازذ ـ نئمةتلةرنع آأردع      حىشىرضةن ظ ان .  ن ذالر ظعم شذنداق تذرذقلذق ظ
دع  ار قعل ذالرنع ظعنك ةلكع ظ ةيغةمبةرلةرنع تةستعق قعلماستعن، ب ئلعص آةلضةن . ظئيتماستعن ؤة ص ذالر ظ ظ

اتنع           ل ـ ظعسص دع دةلع ار قعل دع  .  ظعنك داق دئ ةم مذن ذم : ه ا، حوق ارعمعز خالعس ةر صةرؤةردعض ظةض
ةن ب  تعلةرنع حىشىرض عصةرعش ة اهللا     والتت ذالر ظةلؤةتت ة، ظ ةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتس اال ص ةر اهللا تاظ ةنع ظةض  ي

ع    تعلةردعن بوالتت اهعدعكع صةرعش ث دةرض انالر . تاظاالنع ع ظعنس ةيغةمبةرلعكعثالرنع ! ظ علةرنعث ص ز س بع
  .  يةنع بعز سعلةرضة ظةضةشمةيمعز، سعلةر بعزضة ظوخشاش ظعنسانسعلةرهةقعقةتةن ظعنكار قعلعمعز

 هةقسعز رةؤعشتة ) اهللا نعث بةندعلعرع هذد ؤة ظذنعث بعلةن ظعمان ظئيتقانالرغا(ظاد بولسا زئمعندا
دع  انحعلعق قعل دع           يوغ ات تئرع عتنة ـ صاس دا ص ذالر زئمعن ةنع ظ ع ؤة    .  ي ع حعقت ة قارش ث ظةمرعض اهللا نع

ةن   يةنع دئدع»  قذؤؤةتتة بعزدعن آعم ظارتذق؟ -آىح «: ظذالر. ظاسعيلعق قعلدع  ظذالر ظأزلعرعنعث ت
أز آىح ـ قذؤؤعتع بعلةن اهللا نعث        . قذرذلذشعنعث قاؤذل، آىحتىثضىر ظعكةنلعكعنع آأز ـ آأز قعلدع      ظذالر ظ

  .ظازابعدعن قذتذلذص قالعمعز دةص ظويالشتع
قذؤؤةتتة ظأزلعرعدعن ظىستىن ظعكةنلعكعنع بعلمعدعمذ؟-ظذالر ظأزلعرعنع ياراتقان اهللا نعث آىح 

ذال ةنع ظ عؤاتقعنع   ي ذالرنعث قارشعلعش دذ؟ ظ دة ظويالنمام انلعقع هةققع ئالن قعلعؤاتق مةنلعك ظ ة دىش ر آعمض
ىك اهللا دذر اراتتع  . بىي ةيظعلةرنع ي ارلعق ش ذ ب ا           . ظ اال ظات ذؤؤةتنع اهللا تاظ ىح ـ ق ان آ ةيظعلةردة بولغ ذ ش ظ

دع دذ      . قعل داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذر، ب ازابع قاتتعقت ث ظ ا    : اهللا نع ةن بةرص ذدرةت بعل ماننع ق ظاس
ةتلعرعنع ظعنكار   .  ظذالر غالعب اهللا غا دىشمةنلعك ظئالن قعلدع ))2قعلدذق، بعز هةقعقةتةن قذدرةتلعكمعز    ظاي

  . قعلدع ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ظاسعيلعق قعلدع
 اتتعق سوغذ ةردة ق ق ظذالرغا بذ دذنيادعال خار قعلغذحع ظازابنع تئتعتعشعمعز ظىحىن، شذم آىنل

اتتعق حعقعدعغان شامال       : تةصسعرشذناسالرنعث بةزعسع   شامالنع ظةؤةتتذق  اتتعق  : بةزعسع . ، دئدع  ظذ ق ق
اتتعق ضىآعرةيدعغان     . ، دئدع شامالسوغذق   ة، ظذ شامال   . شامال دئدع  يةنة بةزعسع ق دا  ظةمةلعيةتت  يوقذرع

ظازاب ظذالر مةغرذرالنغان آىح    ظذالرغا بئرعلضةن  . دذرلةرنعث هةممعسع تئصعلعدعغان شامال   دئيعلضةن سىصةت 
اهللا تاظاال بذ   .  ظذ شامال قاتتعق آىحلىك ؤة قاتتعق سوغذق ظعدع ،ـ قذؤؤةتنعث ظأز تعصعدعن بولذشع ظىحىن     

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع21 ظةهقاف سىرة) 1(
  . ـ ظايةت47سىرة زارعيات ) 2(
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دذ داق دةي ة مذن ةن هاالك قعلعندع  : هةقت وران بعل اتتعق ؤة سوغذق ب ادة ق دعن زعي اد بولسا هةددع  ))1ظ
ارام  ادةمنع بعظ وغذق ؤة ظ اتتعق س ةنع ق ىي اتتعق ض ص ق االك  ر قعلع ذالرنع ه ةن ظ وران بعل آعرةيدعغان ب

  . قعلدذق
ةردة ةنع اهللا شذم آىنل ذالرغا  ي دعغان ظ ىص قالماي دىز  شذملذقع ظىزىل ة، سةآكعز آىن ة آئح يةتت

ةي د ))2ظىزىلدىرم عرعدة قعل دذ  اهللا. عظاص داق دةي ة مذن ة يةن ذ هةقت اال ب ز  :  تاظ ذالرنع بع شىبهعسعزآع، ظ
ذملذقع  دة  ش ذم آىن دعغان ش ةؤةتعص   ))3ظىزىلمةي وران ظ وغذق ب دذق  س االك قعل ذم    .ه ازاب ش ذ ظ ذالرغا ب ظ

دا  .  داؤام قعلدع ))4آىندىز ظىزىلمةيسةآكعز يةتتة آئحة ـ  آىندة باشالندع ؤة بذ شذملذق ظذالرغا  ظاخعرع
دذرماي يوقاتتع      ازابع بعلةن    ظذالرغا بولغان بذ دذنيادعكع خارلعق، ظ         . ظذالردعن هئحكعمنع قال اخعرةتنعث ظ

  .تذتاشتع
ظذالرغا بذ دذنيادعال خار قعلغذحع ظازابنع تئتعتعشعمعز ظىحىن،  :شذنعث ظىحىن اهللا مذنداق دةيدذ

 يةنع بذ شذم آىنلةردة قاتتعق سوغذق شامالنع ظةؤةتتذق، ظاخعرةتنعث ظازابع تئخعمذ خار قعلغذحعدذر
  . ظازاب ظذالرنع قاتتعق خاراليدذ

 ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ ) ظازابنع دةصظع قعلعدعغان (ظذالر           ادا ياردةمضة ةنع ظذالر خذددع دذني  ي
ذ  عنعدةك ظاخعرةتتعم ذالرنع  ظئرعشةلمعض ةلمةيدذ، ظ ة ظئرعش اقاليدعغان   ياردةمض دعن س ث ظازابع  اهللا نع

  . ساقلعغذحع ؤة ظذالردعن ظازابنع دةصظع قعلعدعغان ياردةمحع بولمايدذ
 وغرا يولنع آأرسةتتذق سةمذدقا بولسا ت        ة، سةظعد  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما ظةبذ ظالعي

ةتنعث مةنعسع           ان     : ظعبنع جذبةيعر، قةتادة، سذددع ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالر بذ ظاي ظذالرغا توغرا يولنع باي
  . ولعدذ، دئدعظذالرنع توغرا يولغا دةؤةت قعلدذق دئضةنلعك ب: سةؤرع. قعلدذق، دئضةنلعك بولعدذ، دئدع

 ذق ةتتعن آورل ةنع ضذمراهلعق (ظذالر هعداي ةيغةمبعرع     نع ظارتذق بعلدع  )ي ةنع ظذالرنعث ص  ي
دذق      ان قعل ذق باي ةتتذق ؤة ظوح ةقنع آأرس ذالرغا ه ارقعلعق ظ ع ظ االمنعث تعل العه ظةلةيهعسس ذالر . س ظ

دع      ار قعل ذنع ظعنك دع، ظ علعق قعل العهقا قارش العه  . س ةيغةمبعرع س ذالرنعث ص ت  ظ االمنعث راس  ظةلةيهعسس
  . صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة مأجعزة ؤة ظاالمةت قعلعص ظةؤةتكةن اهللا تاظاالنعث تأضعسعنع ظألتىردع

قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن، ظذالرنع خار قعلغذحع حاقماق ظازابع هاالك قعلدع  يةنع صةيغةمبعرعنع
اؤاز    ظعنكار قعلغانلعقع ؤة مأجعزعضة تانغانلعقع ظىحىن اهللا ظذ         الرغا جاهاننع زعلزعلضة سالعدعغان قاتتعق ظ

  .  تةؤرةتكىحع، خار قعلغذحع ظازاب ـ ظوقذبةتنع ظةؤةتتعبعلةن
 يةنع سالعه ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعثغا ظةضةشكةنلةرنع (ظعمان ظئيتقانالرنع ؤة تةقؤادارالرنع
ازابتعن ذزدذق) ظ ان ظئيتقانالر   قذتق عدعن ظعم ذالرنعث ظارعس ةنع ظ اآع زةرةر     ي انلعق ي داق يام ا هئحقان غ

العه         ةيغةمبعرع س ذالرنع ص اال ظ ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح ةقؤادارلعق قعلغ ا ت ذالر اهللا تاظاالغ ةلكع ظ دع، ب يةتمع
  . ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضة قذتقذزدع

* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت6 سىرة هاففة )1(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7 سىرة هاففة )2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19 سىرة فةمةر )3(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع7 سىرة هاففة )4(
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y‰ pκ ô¶tƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ ö/ä3ãè øÿxœ Iω uρ öΝ ä.ã≈ |Áö/ r& Ÿωuρ öΝ ä.ßŠθè= ã_ Å3≈ s9 uρ óΟ çF⊥ sΨ sß ¨β r& ©! $# Ÿω ÞΟ n= ÷è tƒ #[ ÏW x. $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès? 

∩⊄⊄∪ ö/ ä3Ï9 s̈Œuρ â/ä3–Ψ sß “ Ï% ©!$# Ο çG⊥ uΖ sß ö/ ä3În/ u Î/ ö/ ä31yŠö‘ r& Ν çG ós t6ô¹ r' sù zÏiΒ zƒÎ Å£≈ sƒ ù: $# ∩⊄⊂∪ β Î* sù (#ρã É9 óÁ tƒ â‘$̈Ψ9 $$sù 

“ Yθ÷W tΒ öΝçλ °; ( βÎ) uρ (#θç6ÏG ÷è tG ó¡o„ $yϑ sù Νèδ z ÏiΒ tÎ6tG ÷èßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪  
 ظارقعسع يعغعلعص بولغذحة توختعتعص -ظذ آىندة اهللا نعث دىشمةنلعرع دوزاخقا توصلعنعدذ، ظالدع 

ظذالر دوزاخقا آةلضةندة، ظذالرنعث قذالقلعرع، آأزلعرع ؤة تئرعلعرع ظذالرنعث قعلمعشلعرع . 19قويذلعدذ
نئمعشقا بعزنعث زعيعنعمعزغا ضذؤاهلعق «: ظذالر ظأزلعرعنعث تئرعلعرعضة .20هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدذ

ذ دةسلةصتة سعلةرنع هةر نةرسعنع سأزلةتكةن اهللا بعزنع سأزلةتتع، ظ«: دةيدذ، تئرعلعرع» بةردعثالر؟
قذلعقعثالرنعث، ) دذنيادعكع حئغعثالردا(سعلةر . 21دةيدذ» ظذنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر. ياراتتع

يةنع (آأزىثالرنعث، تئرعلعرعثالرنعث سعلةرنعث زعيعنعثالرغا ضذؤاهلعق بئرعشعدعن ساقالنمعغان ظعدعثالر 
شتعن قورقذص، آعشلةردعن يوشذرغان ظعدعثالر، ؤةهالةنكع، يامان ظعشالرنع قعلغان حئغعثالردا، رةسؤا بولذ

، لئكعن )ظةزالعرعثالرنعث سعلةرنعث زعيعنعثالرغا ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقعنع ضذمان قعلمعغان ظعدعثالر
صةرؤةردعضارعثالرغا . 22دةص ضذمان قعلدعثالر» اهللا بعلمةيدذ«سعلةر قعلمعشعثالردعن نذرغذن ظعشالرنع 

ة  ان ظةن ذ قعلغ ه( ش دع ) قةبع االك قعل علةرنع ه ذمانعثالر س ذحعالردعن . ض ان تارتق ةن زعي ذنعث بعل ش
وق (حعدعسا، ) ظازابقا(ظةضةر ظذالر . 23بولدذثالر دذر، ) حعداملعقنعث صايدعسع ي ذالرنعث جايع دوزاخ ظ

  .24رازعلعق تعلعسة، هةرضعز رازعلعققا ظئرعشةلمةيدذ) اهللا دعن(ظةضةر ظذالر 
نعغا ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقع عنع ضذناهكارالرنعث ظةزالعرعنعث ظذالرنعث زعيقعيامةت آى

  توغرعسعدا
 ظارقعسع يعغعلعص بولغذحة توختعتعص -ظذ آىندة اهللا نعث دىشمةنلعرع دوزاخقا توصلعنعدذ، ظالدع 
ا توصالنغان          ! يةنع ظع مذهةممةد   قويذلعدذ ازاب   ظةنة شذ مذشرعكالرغا ظةسلةتكعنكع، ظذالر دوزاخق آىندة ظ

اش        ذالرنعث ب ةر ظ ان زةبانعيل ة يعغعص بولغذ صةرعشتعلعرع بولغ ر يةرض اخعرعنع بع وختعتعص  ـ ظ ذالر ت ة ظ ح
دذ دذ . قويذلع داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ة  : ب دا جةهةننةمض ان هال ذالر حاثقعغ ذناهكارالرنع ظ ض
  . ))1هةيدةيمعز
ظذالر دوزاخقا آةلضةندةغاندا ىستعدة توختعتعلنع ظذالر دوزاخ ظ ية ظذالرنعث قذالقلعرع، آأزلعرع

آئيعن قعلغان  ـ  يةنع ظذالرنعث ظعلضعرع  ؤة تئرعلعرع ظذالرنعث قعلمعشلعرع هةققعدة ضذؤاهلعق بئرعدذ
  . ظةمةللعرعدعن بعر هةرص حاغلعق نةرسعنع يوشذرماستعن ضذؤاهلعق بئرعدذ
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دةيدذ»  زعيعنعمعزغا ضذؤاهلعق بةردعثالر؟نئمعشقا بعزنعث«: ظذالر ظأزلعرعنعث تئرعلعرعضة 
ةزالعرعغا       ذالر ظ دا، ظ ةن حاغ ذؤاهلعق بةرض ا ض ذالرنعث زعيعنعغ رع ظ ةزالعرع ؤة تئرعلع ذالرنعث ظ ةنع ظ ي

دذ  ةت قعلع دذ      . ماالم اؤاب بئرع داق ج ةزالعرع مذن ذالرنعث ظ ا ظ ذ ؤاقعتت رع: ش عنع «: تئرعلع ةر نةرس ه
اراتتع سأزلةتكةن اهللا بعزنع سأزلةتتع، ظ  تة سعلةرنع ي اهعغا قايتذرذلعسعلةر . ذ دةسلةص ذنعث دةرض » ظ

دذ ث        دةي علةر اهللا تاظاالنع دذ، س ة قعلماي علةرنع هعماي دذ، س لعق قعلماي ة خعالص اال ؤةدعسعض ةنع اهللا تاظ  ي
  . دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

دئضةنلعكعنع رعؤايةت   هافعز ظةبذ بةآعر بةززار، ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق              
دذ دعن       :قعلع دع، ظان ةن آىل ذم بعل ع تةبةسس ر آىن االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  «: ص ث نئمعض مئنع

ةنلعك علةر؟آىلض دع»عمنع سورعمامس اهابعالر.  دئ ةيغةمبعرع  : س ث ص ع اهللا نع دع  ! ظ دىث؟ دئ ة آىل . نئمعض
دع داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعنعث «: ص ع بةن ةت آىن ة قعيام ةن مذجادعل ارع بعل صةرؤةردعض

ذم قعلماسلعققا ؤةدة قعلغان ظةمةسمعدعث؟         ! ظع صةرؤةردعضارعم : قعلغانلعقعدعن هةيران بولدذم، ظذ    ماثا زذل
دذ  ار . دةي ذنداق : صةرؤةردعض ان ،ش دذ  ، ؤةدة قعلغ دة. دةي ذؤاهحعنعث     : بةن قا ض دعن باش ا ظأزةم ةن ماث م

ةن ذل قعلمايم ذؤاهلعقعنع قوب دذ،ض عاهللا.  دةي ث ؤة ياخش اال مئنع ةتلعك   ـ        تاظ دعغان هأرم اننع يازع  يام
دذ    مذ؟ دةي ةرلعك ظةمةس ذؤاهلعقع يئت تعلعرعمنعث ض دذ          . صةرعش ا تةآرارالي ا ـ قايت أزعنع قايت أز س دة ظ . بةن

اغزع ص  ذنعث ظ ةن ظ ذنعث قعلمعشلعرعنع سأزلةيدذ ئشذنعث بعل ةزالعرع ظ ذنعث ظ ذ. حةتلعنعدذ، ظ اهللا نعث : ظ
ر دعن يع ذثالررةهمعتع دعم ! اق بول قان ظع علةرنع دةص جاثجالالش ةن س دذ،م ذ  . » دةي ع ظةب ذ هةدعسنع ظعبن ب

  . هاتةم، مذسلعم ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
آاصعر بعلةن   :  رعؤايةت قعلعدذ  نعظعبنع ظةبذ هاتةم، ظةبذ بذردعدعن ظةبذ مذسانعث مذنداق دئضةنلعكع 

ىن حاقع    رعش ظىح اب بئ عق هئس ذ       مذناص دذ، ظ ةلعنع تةثلةي ذنعث ظةم ذنعثغا ظ ارع ظ دذ، صةرؤةردعض رعلع
دذ  دعن تانع دذ ظذنعث داق دةي ارعم:  ؤة مذن ذ      ! صةرؤةردعض ةن ب ةنكع، هةقعقةت ةم قعلعم ةن قةس ث بعل ظعززعتع

ث زعي    نع مئنع ان ظعش ةن قعلمعغ تة م دذ  عصةرعش تذ، دةي زعص قويذص ا يئ ذنعثغا  . نعمغ تة ظ دا صةرعش ذ حاغ : ش
ع، صذ االنع آىن دذ  ص ذ؟ دةي االنع ظعشنع قعلمعدعثم ةردة ص تانع ي ذ. س اق: ظ ارعم،ي ع صةرؤةردعض ث !  ظ ظعززعتع

ذؤالسا ظذنعث ظاغزع    ظةضةر ظذ قةسةم قعلعص تذر    . بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن ظذ ظعشنع قعلمعدعم، دةيدذ       
اؤؤال   نعسعظوث يوتعلعرعدعن ازظةمةن حوقذم ظذنعث    : ظةبذمذسا ظةشظةرع مذنداق دةيدذ   . حةتلعنعدذصئ  ظةث ظ

  . سأزلةيدذ، دةص ظوياليمةن
 علةر ثالردا(س ادعكع حئغع علةرنعث ) دذني ث س ث، تئرعلعرعثالرنع ذلعقعثالرنعث، آأزىثالرنع ق

ثالردا، (زعيعنعثالرغا ضذؤاهلعق بئرعشعدعن ساقالنمعغان ظعدعثالر  ةنع يامان ظعشالرنع قعلغان حئغع ي
ذر  لةردعن يوش ذص، آعش تعن قورق ؤا بولذش علةرنعث رةس ةزالعرعثالرنعث س ةنكع، ظ دعثالر، ؤةهال غان ظع

 يةنع ظذالرنعث ظةزالعرع، تئرعلعرع )زعيعنعثالرغا ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقعنع ضذمان قعلمعغان ظعدعثالر
سعلةر  : ةزالعرعغا ماالمةت قعلغان حاغدا، ظ   ةزالعرعع ظىحىن ظذالر ظعنعغا ضذؤاهلعق بةرضةنلعك ظذالرنعث زعي 
لعرع ذرمايتتعثالرقعلمعش زدعن يوش ةلكع، اهللا تاظاال. ثالرنع بع اب عيلعق  غ انلعقعثالرنع ؤة ظاس عر بولغ  آاص
ايتتعثالر        . ثالرنع جار ساالتتعثالر  عقعلغانلعق ةرؤا قعلم حىنكع،  . ظأز ضذمانعثالردا حعث تذرذص اهللا تاظاالغا ص

دذ سعلةر اهللا تاظاال جعمع ظعشلعرعثالرنع بعلعدعغانلعقعغا ظعشةنمةيتتعثال          شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال    . ر، دةي
دذ  داق دةي الرنع  : مذن ذن ظعش عثالردعن نذرغ علةر قعلمعش ئكعن س دذ«ل ذمان » اهللا بعلمةي دةص ض

  . قعلدعثالر



  
  
  
  
 

 

 

 355                                                                                           فذسسعلةت ـ سىرة 41

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 ضذمانعثالر سعلةرنع هاالك قعلدع) قةبعه(صةرؤةردعضارعثالرغا قعلغان ظةنة شذ يةنع ظةنة شذ 
ث  اال بعزنع ذمانعثالر، اهللا تاظ ا ض ان   خات دذ دةص قعلغ عنع بعلمةي أص نةرس لعرعمعزدعن آ  قعلمعش

ةن . ظةنة شذ قةبعه ضذمانعثالر سعلةرنع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا هاالك قعلدع         . ظئتعقادعثالردذر شذنعث بعل
  .  يةنع قعيامةت مةيدانعدا ظأزةثالرنع ؤة ظاظعلةثالرنع زعيان تارتقذزدذثالرزعيان تارتقذحعالردعن بولدذثالر

مةن آةبعنعث    «: عمام ظةهمةد، ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعدذ             ظ
دع  ع آةل ةر آعش ىح نةص نادا ظ ذ ظةس ذراتتعم، ش ذرذنذص ت تعغا يوش ذقلعرع ظاس ع . يوص ذالرنعث بعرس ظ

اآع بعرس   غ ، قالغان ظعككعسع ظذنعث سةقةفع قةبعلعسعدعن بولغان آىيظو        قذرةيشلعك لعك، ع سةقةف ذللعرع ي
ذرةي    ذنعث ق ع ظ ان ظعككعس دع   قالغ ذللعرع ظع ان آىيظوغ عدعن بولغ ذالر قو . ش قةبعلعس ان،  ظ اقلعرع يوغ رس

بعزنعث بذ   : ظذالرنعث بعرع  . آاللعسع ظاددعي ظادةملةر بولذص، مةن هئح ظاثالص باقمعغان سأزلةرنع قعالتتع   
دع   علةر؟ دئ دذ دةص قارامس اال ظاثالي أزعمعزنع اهللا تاظ رعيةن. س اؤازدا   : ة بع ذقعرع ظ ةن ي ز هةقعقةت ةر بع ظةض

ة بعرع  . مايدذ، دئدع  علئكعن، صةس ظاؤازدا سأزلعسةك ظاثل   . سأزلعسةك، اهللا تاظاال ظذنع ظاثاليدذ     ظةضةر  : يةن
دع   دذ، دئ ةممعنع ظاثالي ا، ه عنع ظاثلعس رةر نةرس أزعمعزدعن بع ذ س اال ظ أزعنع  . اهللا تاظ ذالرنعث س ةن ظ م

ا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتكىزدىم ص اال . المغا ي دا اهللا تاظ ذ حاغ علةر : ش ثالردا(س ادعكع حئغع ) دذني
قذلعقعثالرنعث، آأزىثالرنعث، تئرعلعرعثالرنعث سعلةرنعث زعيعنعثالرغا ضذؤاهلعق بئرعشعدعن ساقالنمعغان 

ذص، آعشلةردعن يوشذرغان (ظعدعثالر  ثالردا، رةسؤا بولذشتعن قورق  يةنع يامان ظعشالرنع قعلغان حئغع
ذمان  دعغانلعقعنع ض ذؤاهلعق بئرع ا ض علةرنعث زعيعنعثالرغ ةزالعرعثالرنعث س ةنكع، ظ دعثالر، ؤةهال ظع

بذ  .  نازعل قعلدع ة دئضةن يةرضعح  ثالرذزعيان تارتقذحعالردعن بولد  دئضةن ظايةتنع    )قعلمعغان ظعدعثالر 
  .ت قعلغانهةدعسنع ظعمام تعرمعزع، ظةهمةد، مذسلعم ؤة بذخارع قاتارلعقالرمذ رعؤاية

 ةر ) حعداملعقنعث صايدعسع يوق (حعدعسا، ) ظازابقا(ظةضةر ظذالر دذر، ظةض ذالرنعث جايع دوزاخ ظ
ا ظئرعشةلمةيدذ ) اهللا دعن (ظذالر  عز رازعلعقق اآع           رازعلعق تعلعسة، هةرض ا حعدعسذن ي ةنع ظذالر ظازابق  ي

ذن  د     ،حعدعمعس ا بولع ى دوزاخت ذالر مةثض تذر، ظ ةرعبعر ظوخشاش ذالرغا ب دذ،   . ذ ظ دعن قذتذاللماي ذالر ظذنعث ظ
دذ  مذ آئتةلمةي أزر    . حعقعص ص ظ ةص قعلع ق تةل ذالر رازعلع ةر ظ أزىرلعرع    عظةض ذالرنعث ظ ا ظ ان قعلس لعرعنع باي
  .  شذنداقال ظذالرغا ياردةممذ قعلعنمايدذ،قوبذل قعلعنمايدذ

ظذالر : نعتعنعث مةنعسع دئضةن ظايعرازعلعق تعلعسة) اهللا دعن(ظةضةر ظذالر : ظعبنع جةرعر اهللا نعث
اهللا تاظاال ظذالردعن   . اهللا دعن دذنياغا قايتعشنع سورعسا، ظذالرغا جاؤاب بئرعلمةيدذ دئضةنلعك بولعدذ، دئدع     

دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ دذ: خ ذالر ظئيتع ارعمعز«: ظ تعمعزدعن غالعب  ! صةرؤةردعض ةختلعكعمعز ظىس بةتب
ةؤم بولذص قالغان ظعدذق       ارغعن    ! صةرؤةردعضارعمعز . آئلعص ضذمراه ق ظاندعن دذنياغا   (بعزنع دوزاختعن حعق

العمعز        ) شذنعثدعن آئيعن  (، ظةضةر بعز  )قايتذرغعن ة ضذناه قعلساق، بعز هةقعقةتةن زالعم بولذص ق . »يةن
دذ ثالر،  «: اهللا ظئيتع دا قئلع ار هال دة خ دة (جةهةننةم أتىرىلىص آئتعشع هةققع ) ظىستىثالردعن ظازابنعث آ
  ))1»احماثالرماثا سأز ظ

* * * * * * *  
 * $ uΖôÒ ¨Šs% uρ óΟ çλm; u !$ tΡ uè% (#θãΖ §ƒu“ sù Μçλ m; $ ¨Β t ÷ t/ öΝ Îκ‰Ï‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγ xù= yz ¨, xmuρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ ãΑöθ s) ø9$# þ’ Îû 5ΟtΒ é& ô‰ s% 

ôM n= yz ÏΒ Ο ÎγÏ= ö6 s% zÏiΒ Çd Ågù: $# Ä§Ρ M} $#uρ ( óΟ ßγ̄Ρ Î) (#θçΡ% x. tÎ Å£≈ yz ∩⊄∈∪ tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã x x. Ÿω (#θãèyϑ ó¡n@ # x‹≈ oλÎ; 
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Èβ# u öà) ø9 $# (#öθ tóø9 $#uρ ÏµŠ Ïù ö/ ä3¯= yès9 tβθç7Ï= øó s? ∩⊄∉∪ £ s)ƒÉ‹ãΖ n= sù tÏ% ©!$# (#ρã x x. $\/#x‹ tã # Y‰ƒÏ‰ x© öΝåκ ¨] tƒÍ“ ôf uΖ s9uρ r& uθó™ r& 

“ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄∠∪ y7 Ï9 s̈Œ â !#u“ y_ Ï !# y‰ôã r& «! $# â‘$̈Ψ9 $# ( öΝ çλm; $ pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ù: $# ( L!# u“ y_ $ oÿÏ3 (#θçΡ% x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 

tβρß‰ ysøgs† ∩⊄∇∪ tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã x Ÿ2 !$ uΖ −/u‘ $tΡ Í‘ r& È ø s% ©!$# $ tΡξ |Êr& zÏΒ ÇdÅgù: $# Ä§Ρ M} $# uρ $ yϑ ßγù= yèøgwΥ |M øt rB 

$ uΖÏΒ# y‰ ø% r& $tΡθä3 u‹Ï9 zÏΒ tÏ= x ó™F{ $# ∩⊄∪  
 - ظذالرغا ظالدع) يةنع شةيتانالر(دوستالرنع مذسةللةت قعلدذق، ظذالر ) شةيتانالردعن(ظذالرغا بعز 

علةرنع  دعكع نةرس ةللعرعنع (آةينع ه ظةم عدعكع قةبع ازعرقع ؤة آةلضىس ذالرنعث ه ةنع ظ ق ) ي حعرايلع
نالردعن بولغان  ذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظعنسانالردعن ؤة جع ذالرغا ظ ذناهكار شةقع (آأرسةتتع، ظ ) ض

: آاصعرالر .25ظىممةتلةر قاتارعدا ظازاب سأزع تئضعشلعك بولدع، حىنكع، ظذالر زعيان تارتقذحعالر ظعدع
. 26دةيدذ» بذ قذرظانغا قذالق سالماثالر، ظذنع ظئلعشتذرذؤئتعثالر، سعلةر غةلعبة قعلعشعثالر مذمكعن«

اتتعق جازا بعز آاصعرالرغا حوقذم قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز،  بعز ظذالرنعث يامان قعلمعشلعرعغا ظةث ق
اهللا نعث دىشمةنلعرعضة بئرعلعدعغان جازا ظةنة شذ دوزاختذر، ظذالرنعث مةثضىلىك تذرعدعغان . 27بئرعمعز

ىن  انلعقلعرع ظىح ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك ث ظاي ذر، بعزنع ايع دوزاخت ذالرغا(ج ازا ) ظ ذنداق ج ش
دذ عرالر. 28بئرعلع ارعمعز«: آاص ة ! صةرؤةردعض انالرنع بعزض ع ظازدذرغ نالردعن بعزن انالردعن ؤة جع ظعنس

» ظةث خارالردعن بولذشع ظىحىن ظذالرنع ظاياقلعرعمعزنعث ظاستعدا حةيلةيمعز) ظذالرنعث(آأرسةتكعن، 
  . 29دئدع

مذشرعكالرنعث دوستلعرعنعث يامان ظعشالرنع ظذالرغا حعرايلعق قعلعص آأرسعتعدعغانلعقع 
  غرعسعدا تو

ة شذ اهللا تاظاالنعث                    اهللا تاظاال بذ ظايةتتة مذشرعكالرنع ظأزع ضذمراه قعلغانلعقعنع تعلغا ظالعدذ، ظةن
ث   عدذر، اهللا تاظاالنع دذر ظورذنالشتذرذظعرادعس ع ؤة قذدرعتع ةن   . ش ةت بعل لعرعنع هئكم اال ظعش اهللا تاظ

ذالر . عرعدعن دوستالرنع مذسةللةت قعلدع   ظذ مذشرعكالرغا ظعنسانالر ؤة جعنالرنعث شةيتانل       . قعلغذحعدذر ظ
) يةنع ظذالرنعث هازعرقع ؤة آةلضىسع قةبعه ظةمةللعرعنع(ظالدع آةينعدعكع نةرسعلةرنع ) يةنع شةيتانالر(

ةتتع ق آأرس ذحعالر دةص  حعرايلع ش قعلغ ع ظع ةقةت ياخش أزلعرعنع ص ذالر ظ بةتةن ظ ة نعس  آةلضىسعض
ابلعدع اال مذ. هئس ة اهللا تاظ ذ هةقت ةنب داق دئض اد ظئ: ن ع ي ان اهللا ن ع مئهرعب تعن يآعمك ةنع (تعش ي
، )شةيتان ظذنع ؤةسؤةسة قعلعدذ       (يىز ظأرىيدعكةن، بعز ظذنعثغا شةيتاننع مذسةللةت قعلعمعز         ) قذرظاندعن

دذ ةمراه بولع ة ه ذنعثغا هةمعش ةيتان ظ ةك . ش ذالرنع -ش ةيتانالر ظ عزآع، ش ذن ( شىبهعس ةنع ظازغ ي
  . )1(يولدعن توسعدذ، ظذالر بولسا ظأزلعرعنع توغرا يولدا دةص ضذمان قعلعدذتوغرا ) آذففارالرنع
 ظىممةتلةر ) ضذناهكار شةقع(ظذالرغا ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظعنسانالردعن ؤة جعنالردعن بولغان

دع  لعك بول أزع تئضعش ازاب س دا ظ نالردعن     قاتارع انالردعن ؤة جع ةن ظعنس عرع ظأتك ذالردعن ظعلض ةنع ظ  ي
دع    ب ازاب سأزع مذشرئكالرغعمذ تئضعشلعك بول ان ظ ة تئضعشلعك بولغ ةقع ظىممةتلةرض ذناهكار ش ان ض . ولغ
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 دع ذحعالر ظع ان تارتق ذالر زعي ع، ظ ا ؤة   حىنك ةر زعيانكارلعقت عرعكع ظىممةتل رعكالر ؤة ظعلض ةنع مذش  ي
  .هاالآةتتة باراؤةر بولدع

تةؤسعية قعلعشع ؤة ظذنعث جازاسع آذصصارالرنعث قذرظاننع تعثشعماسلعققا بعر ـ بعرعنع 
  توغرعسعدا

عرالر الماثالر «: آاص ذالق س ذرظانغا ق ذ ق دذب لعققا،   .  دةي ةت قعلماس ذرظانغا ظعتاظ ذالر ق ةنع ظ ي
تع     عية قعلعش ارا تةؤس لعققا ظأزظ ذيرذقلعرعغا بويسذنماس ذرظاننعث ب تذرذؤئتعثالر . ق ذنع ظئلعش ةنع ظ  ي

ذال     ذنعثغا ق ا، ظ ذرظان ظوقذلس ةر ق الماثالرظةض د. ق س عنع   : مذجاهع ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةيغةمبةر ب ص
ارق      ش ظ ةص قعلع ذنعثغا ض قعرتعش ؤة ظ دا ظعس ذغان حاغ ذرظان ظوق االم ق ذرظاننع ظةلةيهعسس علعق ق

  .قذرةيشلةر شذنداق قعالتتع.  دئدع، دئضةنلعك بولعدذظئلعشتذرذؤئتعثالر
ة قعلعشعثالر مذمكعن ذ سعلةر غةلعب ا ب ة شذ ، مان ذالرنعث يولعنع  ظةن عرالرنعث ؤة ظ ادان آاص ن

دذر  ذرظان تعثشعغان حاغدعكع هالةتلعرع ذتقانالرنعث ق ذنعث دةل  . ت ةرنع ظ اال مأمعنل شذنعث ظىحىن اهللا تاظ
دع   داق دئ ذيرذص مذن قا ب ذلغان   : ظةآسعنع قعلعش ذرظان ظوق ىن، ق ة ظئرعشعشعثالر ظىح ث رةهمعتعض اهللا نع

اثالث         ةنع سأز قعلماثالر   (الر ؤة جعم تذرذثالر      حاغدا، ظذنع دعققةت بعلةن ظ   ظاندعن آئيعن اهللا تاظاال   )1()ي
ام ظالعدعغانلعقعنع          قذرظاننع غةلعبعضة ظئرعشتى   رعدعغانلعقع ؤة ظذنعثغا تاجاؤذز قعلغان آاصعرالردعن ظعنتعق

ننع ظاثلعغان  يةنع ظذالر قذرظابعز آاصعرالرغا حوقذم قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز: بعلدىرىص مذنداق دئدع
  . ؤاقعتتا قولالنغان حارعلعرعنعث جازاسع ظىحىن بعز ظذالرغا شذنداق جازا بئرعمعز

بعز ظذالرنعث يامان قعلمعشلعرعغا ظةث قاتتعق جازا بئرعمعز يةنع ظذالرنعث يامان ظةمةللعرع ؤة 
ئرعلعدعغان جازا ظةنة اهللا نعث دىشمةنلعرعضة ب . ناحار قعلمعشلعرع ظىحىن شذنداق قاتتعق جازا بئرعمعز      

ار  ةتلعرعمعزنع ظعنك ث ظاي ذر، بعزنع ايع دوزاخت دعغان ج ىلىك تذرع ذالرنعث مةثض ذر، ظ ذ دوزاخت ش
ظعنسانالردعن ؤة ! صةرؤةردعضارعمعز«: آاصعرالر. شذنداق جازا بئرعلعدذ) ظذالرغا(قعلغانلعقلعرع ظىحىن 

ظةث خارالردعن بولذشع ظىحىن ظذالرنع ) نعثظذالر(جعنالردعن بعزنع ظازدذرغانالرنع بعزضة آأرسةتكعن، 
  . دئدع» ظاياقلعرعمعزنعث ظاستعدا حةيلةيمعز

انالرنع سذفيان، ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث اهللا تاظاالنعث          ايعتع هةققعدة    بعزنع ظازدذرغ  دئضةن ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض بلعس ؤة  : مذن ذالر ظع االمنعث  ظ ادةم ظةلةيهعسس أز قئ ظ عنع ظ رعندعش

دع  دذر، دئ ع قابعل ةن بالعس ةت  . ظألتىرض ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ذددع، ظ س
دذ ادةم         : قعلع ىحع ظ ذناه ظعشلعض وث ض داق ح ةر قان دذ، ه نع حاقعرع رعك ظعبلعس داق مذش ةر قان ه

االمنعث  د     ظةلةيهعسس ةر قان ر ه ئرعككة داظع بلعس ش دذ، ظع ابعلنع حاقعرع ع ق قا دةؤةت  بالعس ان ظعش اق يام
ل دةؤةت    ع قابع ع بالعس ث بعرعنح قا ظادةمنع ان ظعش داق يام ةر قان أؤةن ه ئرعكتعن ت دذر، ش قعلغذحع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           . قعلغذحعدذر : بذ هةقتة ظعمام بذخارع ص
ذنعث  « ادةم ظألتىرىلسة، ظ رةر ظ ةرزع ظادةمنعث بعربع ان ق دذق ادةم . عنحع بالعسعغا يىآلعنع ذ ظ حىنكع، ظ

  .»ظألتىرىشنع تذنجع قئتعم صةيدا قعلغان آعشعدذر
)ةيمعز ) ظذالرنعث ةنع   ظةث خارالردعن بولذشع ظىحىن ظذالرنع ظاياقلعرعمعزنعث ظاستعدا حةيل  ي

دة بولذشع ظ   ةث ظاستعنقع قةؤعتع ذالرنعث دوزاخنعث ظ ازاب ؤة ظ اتتعقراق ظ زدعن ق ذالرغا بع ذالرنع ظ ىحىن، ظ
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ةيمعز تعدا حةيل ث ظاس أزلعرعنع . ظاياقلعرعمعزنع ن ظ كىحعلةر اهللا دع ةظرافتا ظةضةش ىرة ظ س
ازاب بئرعشنع سورعغانلعقع   ازابتعن نةححة هةسسة ظارتذق ظ ظةضةشتىرضىحعلةرضة ظأزلعرعضة بئرعلضةن ظ

ةن     ذنعثغا جاؤاب دذ، ب ان قعلعنع ازاب بئرع   «: اهللاباي ة ظ ع هةسس ة ظعكك علةر   هةممعض ئكعن س دذ، ل لع
علةر( عتعنع بعلمةيس ث دةهش دذ» ظازابنع ع ؤة  ))1دةي ث قعلمعش ةر بعرعنع ذالرنعث ه ةنع اهللا ظ  ي

  . بذزغذنحعلعقعغا قارعتا اليعق ظازاب ـ ظوقذبةت بئرعدذ
دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ا ؤة  : ب عر بولغانالرغ علةرنع(آاص دعن  ) آعش ث يولع ةنع (اهللا نع ي

دعن ذنحعلعقلعرع   )دعنع ان بذزغ ذالرنعث قعلغ قانالرغا ظ ذص    توس ازاب قوش ة ظ ازاب ظىستعض ىن ظ ادة ،ظىح  زعي
  . ))2ظازاب قعلعمعز

* * * * * * *  
 ¨β Î) šÏ% ©!$# (#θä9$ s% $sΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# ωr& (#θèù$sƒ rB Ÿω uρ (#θçΡ u“ øt rB 
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دئضةنلةر، ظاندعن توغرا يولدا بولغانالرغا صةرعشتعلةر » صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر«شىبهعسعزآع، 
ة ؤةدة قعلعنغان جةننةت ظىحىن خذشال «: حىشىص اثالر، سعلةرض ةم قعلم اثالر، غ ذثالر، بعز قورقم بول

دذنيادا، ظاخعرةتتة سعلةرنعث دوستلعرعثالرمعز، جةننةتتة سعلةر ظىحىن آأثلىثالر تارتقان نةرسعلةرنعث 
ار،  ذالر (هةممعسع ؤة تعلعضةن نةرسةثالرنعث هةممعسع ب عرةت قعلغذحع، ناهايعتع ) ظ ناهايعتع مةغص

   .30 - 32دةيدذ» تةرعصعدعن بئرعلضةن زعياصةتتذر) اهللا (مئهرعبان 
   توغرا يولدا ماثغانالرغا بئرعلضةن خذش خةؤةرلةر توغرعسعدا، بار ؤة بعر دةص بعلعصنعاهللا تاظاال
 ،دئضةنلةر، ظاندعن توغرا يولدا بولغانالرغا» صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر«شىبهعسعزآع يةنع اهللا 

ا قويغ     ذالرغا يولغ انالر ؤة اهللا ظ ةل قعلغ ةن ظةم الس بعل ا ظعخ ةت  تاظاالغ ا ظعتاظ الردا اهللا تاظاالغ ان ظعش
  . قعلغانالرغا

ةرعر   ع ج دذ    ،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع ظعمراننع ةظعد ظعبن ةآعر  :  س ذ ب ةن ظةب م
دا  ذنعث يئنع دعن » صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر«شىبهعسعزآع، سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنه ةنلةر، ظان دئض

ا  دا بولغانالرغ وغرا يول ةن ت عددعق  دئض ةآرع س ذ ب ذدذم، ظةب ةتنع ظوق ذ ظاي ةتتعن: ب ذ ظاي ا ب  اهللا غ
انالر    ئرعك قعلمعغ عنع ش دذ  هئحنةرس أزدة تذتذلع دع  آ داق       . ، دئ ص مذن ةت قعلع الل رعؤاي ع هع ؤةد ظعبن ظةس

» صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر«شىبهعسعزآع،   يئنعدعكعلةر:ظةبذ بةآرع سعددعق رةزعيةلالهذ ظةنهذ: دةيدذ
: ظذالر . دئضةن بذ ظايةت توغرعسعدا قانداق قارايسعلةر؟ دئدع       ظاندعن توغرا يولدا بولغانالرغا دئضةنلةر، 

 ،عزآع ارعمعز اهللا دذر«شىبهعس ا » صةرؤةردعض دا بولغانالرغ وغرا يول دعن ت ةنلةر، ظان ةنلعك دئض  دئض
  . ضذناهتعن ساقالنغانالرغا دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
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شىبهعسعزآع، : ظذالر . ، دئدع  هةقعقةتةن توغرا مةنا بةرمعدعثالر    سعلةر ظذ ظايةتكة   : ظةبذ بةآرع 
 دئضةنلعك، اهللا تاظاالدعن باشقا دئضةنلةر، ظاندعن توغرا يولدا بولغانالرغا» صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر«

مذ مذجاهعد، ظعكرعمة، سذددع ؤة بعر قانحة آعشعلةر          . دئدع، ظعالهقا قاراصمذ قويمعغانالر دئضةنلعك بولعدذ    
  .مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع

ظع  : مةن : ظعمام ظةهمةد، سذفيان ظعبنع ظابدذلاله سةقةبعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                
ةيغةمبعرع  ث ص ةن ! اهللا نع ة م دعم      ظأزةمض عن، دئ ا دةص بةرض نع ماث رةر ظعش ذدةك بع ذ قعلغ ث تذتق . حع

دا بولغعن        صةرؤةردعضارعم اهللا دذر دئض   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظع  : مةن .  دئدع »عن، ظاندعن توغرا يول
ةيغةمبعرع    ةيغةمبةر  .  دئدعم ؟ مئنعث قانداق ظةمةلنع قعلعص سئلعشعمدعن بةك ظةنسعرةيسةن       !اهللا نعث ص ص

ذرذص    ذص ت ذحعنع تذت ث ظ االم تعلعنع عرةيمةن « :ظةلةيهعسس ةآرةك ظةنس دعن ب دع»بذنعث نع  .  دئ ذ هةدعس ب
  .  رعؤايةت قعلدعظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجةمذ

ةظع    لعم ؤة نةس ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ةقة  ،ب دذلاله س ع ظاب ذفيان ظعبن ةت  فع س داق رعؤاي دعن مذن
ةن : ذدع قعل ةيغةمبعرع   : م ث ص ع اهللا نع ةل         ! ظ ورعماي ظةم دعن س ئح آعم يعن ه ةندعن آئ المدا س ا ظعس ماث

دعغان  دعم قعلع عن، دئ أزنع دةص بةرض داق د  .س االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعص ان «: ئ ا ظعم اهللا تاظاالغ
  . دئدع» آةلتىردىم دئضعن، ظاندعن توغرا يولدا ماثغعن

 صةرعشتعلةر حىشىص    ة مذنداق  مذجاهعد، سذددع، زةيد ظعبنع ظةسلةم ؤة ظذنعث ظوغلع بذ هةقت
دا صةرعشتعلةر حىشىص     يةنع ظذالر جان ظذ    : دئدع اثالر : زعؤاتقان دذ  قورقم د  ظعكرعمة ؤة زةي  ،مذجاهعد .  دةي

ع     ةتنعث مةنعس ذ ظاي لةم ب ع ظةس دةظعبن ةنع  هةققع عدعن   آئل ي ث ظعش ان ظاخعرةتنع علةر عؤاتق اثالر س قورقم
  . دئضةنلعك بولعدذ، دئدع

 اثالر ةم قعلم ا   غ ةنع سعلةر ظارق اللعرعثالر، صذل ـ مال          ي اال ـ حاقعلعرعثالر، ظاي دذرغان ب ثالردا قال
ارلعق دذنيانعث ظعشعدعن قايغذرم    ةرز قات اآع ق دذرذص    ي ذنعث ظورنعنع تول ةن سعلةرضة ظ اثالر، بعز هةقعقةت

  . بئرعمعز
 ذثالر ال بول ىن خذش ةت ظىح ان جةنن ة ؤةدة قعلعنغ ث  سعلةرض ذالرغا يامانلعقالرنع تعلةر ظ  صةرعش

بذ بةرا رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث رعؤايةت قعلغان     . ظاخعرلعشعص ياخشعلعقنعث آةلضةنلعكعدعن بئشارةت بئرعدذ 
دا         «: نداق دةص آةلضةن  هةدعسعدا مذ   سعز  !ظع صاك جان      :صةرعشتعلةر هةقعقةتةن مأمعننعث جئنعنع ظالغان

ار        ةت ـ ص ةييارالنغان راه ة ت ث، سعزض دعن حعقع اك تةن ةن ص كة، ضىللةندىرض ق تةرةص ع رعزع اغةت ؤة ياخش
ث  كة حعقع ار تةرةص ان صةرؤةردعض عزدعن رازع بولغ دذ،س د. » دةي داق دةي الر مذن ةزع تةصسعرشذناس : ذب

ةم زةيد      .ظذالر قةبرعلعرعدعن حعققان آىنع حىشعدذ     صةرعشتعلةر هةقعقةتةن ظذالرنعث قئشعغا       ظعبنع ظةبذ هات
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض لةمنعث مذن ع ظةس دا،     : ظعبن ذش ظالدع ات بول ة ؤاص تعلةر مأمعنض صةرعش

أز يذقعرعدعكع هةممة سأزلةرنعث    بذ س  . قةبرعسعدة ؤة قةبرعسعدعن حعقعرعلغان حاغدا خذش خةؤةر، بئرعدذ   
  . ناهايعتع ياخشع ظئيتعلغان هةم ظةمةلعيةتكة ظذيغذن سأزدذرظذ،  .مةنعسعنع ظأز ظعحعضة ظالغان

 تلعرعثالرمعز علةرنعث دوس ة س ادا، ظاخعرةتت ز دذني ةندة،     بع ألىم آةلض ة ظ ةنع مأمعنلةرض  ي
دذ  داق دةي ذالرغا مذن ادا سعلةرنعث د: صةرعشتعلةر ظ ز دذني ز  ذوستبع ةن بع ةمرع بعل دذق، اهللا نعث ظ ثالر ظع

شذنداقال، ظاخعرةتتعمذ بعز سعلةر       . سعلةرنع توغرا يولغا باشاليتتذق، ظذتذق ظاتا قعالتتذق ؤة قوغدايتتذق          
ولعمعز ة ب ةن بعلل ةم   . بعل ذنحتعن خاتعرج دعكع قورق ان حاغ ذر حئلعنغ ةردعكع ؤة س علةرنع قةبرعل ز س بع

ةت آىنع سعلة ز، قعيام ة   قعلعمع دعن بعلل ةن صعلسعرات آأؤرىآع ة ظاسايعشلعق بئغعشاليمعز، سعلةر بعل رض
ةتكىزعمعز   ة ي ةتلعك جةننةتك علةرنع نازذنئم أتىص، س ان . ظ أثلىثالر تارتق ىن آ علةر ظىح ة س جةننةتت
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ع علةرنعث هةممعس علةر  نةرس علةردعن س كةن نةرس أزىثالر حىش ان، آ أثلىثالر تارتق ة آ ةنع جةننةتت ي
ارخالعغان نةرسع ار . نعث هةممعسع ب ةثالرنعث هةممعسع ب ةن نةرس ةص  ؤة تعلعض ةنع قانحعلعك تةل ي

  . قعلساثالر شىنحعلعككة ظئرعشسعلةر، ظذ سعلةرنعث خالعغعنعثالر بويعحة ظالدعثالردا هازعر بولعدذ
)ذالر ان ) ظ ايعتع مئهرعب ذحع، ناه عرةت قعلغ ايعتع مةغص ةن ) اهللا(ناه عدعن بئرعلض تةرعص

ةتتذ دذ» رزعياص ذ دةي ةنع ب ةن    ، ي ة بئرعلض عدعن سعلةرض ذحع اهللا تةرعص عرةت قعلغ ذناهعثالرنع مةغص  ض
حىنكع، ظذ ضذناهلعرعثالرنع     . زعياصةتتذر، مذآاصات ؤة ظعنظامدذر، اهللا تاظاال سعلةرضة ناهايعتع مئهرعباندذر        

  .مةغصعرةت قعلدع ؤة سعلةرضة مئهرع ـ شةصقةت قعلدع
* * * * * * *  

 Ÿω uρ “ ÈθtG ó¡ n@ èπ sΨ |¡ut ù: $# Ÿωuρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôìsùôŠ$#  ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& # sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/ uρ ×ο uρ ÿ‰tã 

… çµ̄Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ xm ∩⊂⊆∪ $tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n=ãƒ ωÎ) tÏ% ©!$# (#ρã y9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8 ¤) n= ãƒ ωÎ) ρèŒ >eá xm 5ΟŠÏà tã ∩⊂∈∪ $ ¨Β Î) uρ 

y7 ¨Ζ xî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹ ÏètG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ( … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# ∩⊂∉∪  
ارقعلعق  ) يامان خعسلةتكة (ياخشع ظعش بعلةن يامان ظعش باراؤةر بولمايدذ، ياخشع خعسلةت ظ

ويا س ) شذنداق قعلساث (تاقابعل تذرغعن،  ادةم ض ار ظ اداؤةت ب ةن ظأزعنعث ظارعسعدا ظ عرداش سةن بعل
بذ خعسلةتكة صةقةت سةؤرحان ظادةملةرال ظئرعشةلةيدذ، بذ خعسلةتكة صةقةت  .34دوستذثدةك بولذص قالعدذ

ذقعرعقع خعسلةتنع (ظةضةر شةيتان سئنع ؤةسؤةسة قعلعص  .35بىيىك نئسعؤة ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ  ي
ة لعككة آىشكىرتس ئغعنعص ) ظأزلةشتىرمةس ا س ةررعدعن(اهللا غ ةيتاننعث ش عن، اهللا ) ش اناه تعلعض ص

  .36بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشلعرعنع (ظاثالص تذرغذحعدذر، ) بةندعلعرعنعث سأزلعرعنع(هةقعقةتةن 
  اهللا تاظاال تةرةصكة دةؤةت قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

 ةرنع قعلغان ؤة ) يةنع اهللا نعث تةؤهعدعضة ؤة تاظعتعضة (اهللا غا دةؤةت قعلغان، ياخشع ظةمةلل
 اهللا نعث ، يةنع ظذدئضةن آعشعدعنمذ ياخشع سأزلىك ظادةم بارمذ؟» ن هةقعقةتةن مذسذلمانالردعنمةنمة«

قان، ظأزعضة ؤة    ةت تاص أزع دئضةن ظاشذ هةق نةرسة ظىستعدة هعداي ان، ظ كة حاقعرغ دعلعرعنع اهللا تةرةص بةن
تىرىص     ة ظأزلةش ةتنع ظأزعض ةن، هعداي ةظةت يةتكىزض قعالرغا مةنص ذ باش دعن ظ ةن  نع ظان قعالرغعمذ يةتكىزض باش

دذر ذ. ظادةم دعغان       ،ظ أزع قعلع ذص ظ تعن توس ان ظعش دعغان، يام أزع قعلماي ذيرذص ظ الرغا ب ع ظعش  ياخش
تذر  ةردعن ظةمةس ةم يئصعشعص   . ظادةمل قا مةهك ذ ياخشع ظعش ةلكع، ظ دذر  ، ب ةرك ظةتكعحع ان ظعشنع ت .  يام

ةت،   بذ   . ظعنسانالرنع ياراتقذحع اهللا تاظاال تةرةصكة حاقعرعدذ        ياخشعلعققا دةؤةت قعلعدعغان هةر قانداق       سىص
  . ظذ ظالدع بعلةن ظأزع هعدايةت تاصقذحعدذر. ظادةمنعث ظومذمعي سىصعتعدذر
عرع  ع س ةد ظعبن ةيغةمبةر   يمذهةمم ةندةك ص ارلعقالر دئض د قات ع زةي دذراهمان ظعبن ذددع ؤة ظاب ن، س

  . ةمدذرظادسأزلىك  ظةث ياخشع يهعسساالم ظعنسانالر ظعحعدعكعظةلة
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عحة   الرنعث ظئيتعش ةزع تةصسعرشذناس ع مذظةز   ،ب ةر ياخش أزلىك ظادةمل ع س ةن  ز ياخش ةردذر دئض عنل
ار مذ ب لعم . قاراش ام مذس ة ظعم ذ هةقت االم،ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت  نعث ص ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  مذن

   .» بوينع ظةث ظذزذن ظادةملةر مذظةززعنلةردذر آىنعقعيامةت«: قعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ظعمام ظةب  : ذ داؤذد ؤة تعرمعزع، ص

وغ« امالرنع ت اال ظعم دذر، اهللا تاظ دعن خاتعرجةم ةززعن ظذنعث ظذلدذر، مذظ ا مةس ام نامازغ ا ظعم را يولغ
ةرنع  ذن، مذظةززعنل ذن باشلعس عرةت قعلس ذص     . » مةغص ذمعي بول أآمع ظوم ةتنعث ه ذ ظاي ع، ب  توغرعس

ةزان      .  ؤة باشقعالرنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ   نعمذظةززعنلةر ظةمما، بذ ظايةتنعث نازعل بولذش ؤاقتعغا آةلسةك ظ
ذلمعغان ظعدع         ةقةت             . ظذ حاغدا مذتلةق يولغا قوي ةزان بولسا ص حىنكع، ظذ ظايةت مةآكعدة نازعل بولغان، ظ

رةتتعن   دة، هعج ع ظابدذرةب  مةدعنع دذلاله ظعبن يعن، ظاب ارع آئ ه ظةنس عدة    ع ةزاننع حىش ذ ظ ذ ظةنه  رةزعيةلاله
يعن    ةندعن آئ أزلةص بةرض االمغا س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص أرىص ظان االم ،آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اؤازع ظ ص

ذلغان      ا قوي يعن يولغ دعن آئ قا بذيرعغان ةزان توؤالش ع ظ ان بعاللن ذقعرع بولغ ةث ي ذ . ظ دعغان عنقعلرةت ب ماي
ةت دا توغر . هةقعق ة بولغان ذ بويعح ة    ب أز ظعحعض ةت ياخشع سأزلىك آعشعلةرنعث هةمعسعنع ظ ذ ظاي عسع، ظ
  . ظالعدذ

) يةنع اهللا نعث تةؤهعدعضة ؤة تاظعتعضة (اهللا غا رعنعث دعن هةسةنبةس رمةزاق مةظ بذ هةقتة ظابدذر  
دئضةن آعشعدعنمذ » مةن هةقعقةتةن مذسذلمانالردعنمةن«دةؤةت قعلغان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان ؤة 

ادةم بارمذ؟ ياخشع سأ  ةتنع تعالؤةت قعلعص     زلىك ظ  ظاندعن مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت     ، دئضةن بذ ظاي
دذ اال  : قعلع ذ اهللا تاظ دذر، ب ادةم اهللا تاظاالنعث يئقعنع ذ ظ ادةم اهللا تاظاالنعث دوستعدذر، ب ذ ظ ةث تاللعغان ب ظ

أيىملىك ظ      ةث س ا ظ دة اهللا تاظاالغ ةهلع ظعحع ن ظ ذ زئمع دذر، ب ع ظادةم ث   ياخش ذ اهللا تاظاالنع دذر، ظ ادةم
دةؤعتعنع قوبذل قعلدع ؤة ظعنسانالرنع اهللا تاظاالنعث دةؤعتعنع قوبذل قعلعشقا حاقعردع، ظذ اهللا تاظاالنعث                 

دع ؤة   ةرنع قعل ع ظةمةلل ص ياخش ذل قعلع ع قوب ذلماند : دةؤعتعن ةن مذس ةن هةقعقةت دع“ الردعنم ا . دئ مان
  .ع خةلعصعسعدذرمذشذنداق ظادةم اهللا تاظاالنعث زئمعندعك

  دةؤةت قعلعش ؤة باشقا ظةمةللةردعكع هئكمةتلةر توغرعسعدا
 دذ اراؤةر بولماي ش ب ان ظع ةن يام ش بعل ع ظع نعث       ياخش ان ظعش ةن يام ش بعل ع ظع ةنع ياخش  ي

 تاقابعل تذرغعن) يامان خعسلةتكة(ياخشع خعسلةت ظارقعلعق . ظوتتذرعسعدعكع صةرق ناهايعتع حوثدذر
ارقعلعق قايتذرغعن، خذددع             يةنع آعم ساثا يا    مانلعق قعلسا، سةن ظذنعث يامانلعقعنع ياخشعلعق قعلعش ظ

 ،سئنعث هةققعثدة اهللا تاظاالغا ظاسعيلعق قعلغان آعشعنع جازالعساث    : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظئيتقاندةك   
  . جازالعغعنسةن ظذنع اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغان هالدا 

) ويا سعرداش دوستذثدةك سةن بعل) شذنداق قعلساث ةن ظأزعنعث ظارعسعدا ظاداؤةت بار ظادةم ض
يةنع ساثا يامانلعق قعلغان ظادةمضة ياخشعلعق قعلساث، ظذنعثغا قعلغان بذ ياخشعلعقعث    بولذص قالعدذ 

الس قعلعش  اثا ظعخ ذنع س دذ،   قظ ئلعص بارع قا ظ انلعق قعلعش اثا مئهرعب كة ؤة س ع آأرىش ئنع ياخش ا، س
ئنع ذ س ةتتاآع ظ دعغان ؤة         ه قةت قعلع رع ـ شةص اثا مئه ذ س ةنع ظ دذ، ي ذص قالع تذث بول عرداش دوس ث س

  . ياخشعلعق قعلعدعغان يئقعنعث بولذص قالعدذ
بذ خعسلةتكة صةقةت سةؤرحان ظادةملةرال ظئرعشةلةيدذ يةنع بذ ؤةسعيةتنع صةقةت ظذنعثغا سةؤر 

ةل قعلع    ذنعثغا ظةم دذ ؤة ظ ذل قعلع ادةمال قوب دعغان ظ ش   . دذقعالالي علعق قعلع ا ياخش ع، يامانلعقق حىنك
  . ظعنسانغا ظئغعر آئلعدذ
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بذ خعسلةتكة صةقةت بىيىك نئسعؤة ظعضعسعال ظئرعشةلةيدذ   يةنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع بةخت ـ 
لة    ذ خعس عال ب دعغان آعش عؤة ظالع ذق نئس اظادةتتعن تول ةلةيدذس ع ظةبذ. تكة ظئرعش ةلع ظعبن ذ  ظ ة ب تةله

عرعدة  ةتنعث تةصس دذ   ظاي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةرنع  :  ظعبن اال مأمعنل اهللا تاظ
غةزةصكة ظذحرعغان حاغدا سةؤرحان بولذشقا، نادانلعق قعلغانالرغا مئهرعبان بولذشقا ؤة يامانلعق يةتكةندة      

ذيرذ آةحىرىم قعلعشقا    نلعقعدعن ساقاليدذ،    اهللا تاظاال ظذالرنع شةيتاننعث ياما        ،ظذالر شذنداق قعاللعسا     . دعب
   .ظذالرنعث دىشمعنع ظذالرغا ضويا سعرداش دوستتةك يئقعن بولذص آئتعدذ

 اهللا ) يذقعرعقع خعسلةتنع ظأزلةشتىرمةسلعككة آىشكىرتسة(ظةضةر شةيتان سئنع ؤةسؤةسة قعلعص
اناه تعلعضعن ) شةيتاننعث شةررعدعن (غا سئغعنعص  ةنع ظعنسانالردعن بولغان شةيتانغا ياخش     ص علعق  ي

دذ،     عز ظالدانماي ةيتان هةرض ان ش نالردعن بولغ ةمما جع ذمكعن، ظ ذنع ظوثشعغعلع بولذشع م ةن ظ قعلعش بعل
ا         ،ظةضةر ظذ ؤةسؤةسة قعلسا     ةقةت ظذنعث ياراتقذحعسع بولغان، ظذنع ساثا مذسةللةت قعلغان اهللا تاظاالغ  ص

ظةضةر سةن اهللا تاظاالغا سئغعنعص      . ذسئغعنعص صاناه تعلةش بعلةنال ظذنعث يامانلعقعدعن ساقالنغعلع بولعد         
ذنعث هعيلة ـ               اناه تعلعسةث ؤة اهللا تاظاالغا ظعلتعجا قعلساث، اهللا تاظاال شةيتاننع سةندعن توسعدذ ؤة ظ ص

  . معكرعسعنع سةندعن قايتذرعدذ
ا  ا تذرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نامازغ ا  «: ص ةممعنع بعلضىحع اهللا تاظاالغ ذحع، ه ةممعنع ظاثلعغ ه

  .  دةيتتع»نعص، قوغالندع شةيتاننعث ؤةسؤةسعدعن، آعبرعدعن، سئهرعدعن صاناه تعلةيمةنسئغع
ةقةت             ،بعز يذقعرعدا سأزلعضعنعمعزدةك    ةر قذرظان آةرعمدة ص ةتنعث مةزمذنعغا ظوخشاش ظايةتل  بذ ظاي

ةن دا آةلض ىرة مأظمعنذن ةظرافتا ؤة س ىرة ظ دذ. س داق دةي اال مذن ةظرافتا اهللا تاظ ىرة ظ ذن: س ت ظةص ع دوس
علعققا   ذتقعن، ياخش قا    (ت ش قعلعش ع ظع أز قعلعشقا،ياخش ع س ةنع ياخش ةث   ) ي ةن ت ادانالر بعل ذيرذغعن، ن ب

ظةضةر شةيتان ساثا ؤةسؤةسة        . )يةنع نادانالرنعث قعلغعنعنع قعلماي، ظذالرغا مذاليعم بولغعن            (بولمعغعن  
اناه تعلعضعن       ) شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعدعن (قعلسا،   اثالص  ) سأزىثنع ( اهللا هةقعقةتةن   .اهللا غا سئغعنعص ص ظ

  . )1(بعلعص تذرغذحعدذر) ظعشعثنع(تذرغذحعدذر 
دذ         ) ظةصذ قعلعش بعلةن     (يامانلعقعغا   ) ظذالرنعث قعلغان   (: سىرة مأظمعنذندا اهللا تاظاال مذنداق دةي

 بعز   )يةنع ظذالرنعث ساثا قعلغان مةسخعرعسعنع      (سىصةتلةشلعرعنع  ) سئنع(ياخشعلعق قعلغعن، ظذالرنعث    
ز دان بعلعمع ع، . ظوب ارعم«ظئيتقعنك اناه   ! صةرؤةردعض علعرعدعن ص ةيتانالرنعث ؤةسؤةس ئغعنعص ش اثا س س

   ))2»ساثا سئغعنعص شةيتانالرنعث ماثا هةمرا بولذشعدعن صاناه تعلةيمةن! صةرؤةردعضارعم. تعلةيمةن
* * * * * * *  
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 . ـ ظايةتلةر200 ــــ 199سىرة ظةظراف ) 1(
   ـ ظايةتكعحة98 ــــ 96سىرة مأظمعنذن ) 2(
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ث  اي اهللا نع ةن ظ ىن بعل دىز، آ ةن آىن ة بعل ع ؤة ق(آئح عتعدعغانبعرلعكعن ) ذدرعتعنع آأرس
ظاالمةتلعرعدعندذر، قذياشقا سةجدة قعلماثالر، ظايغعمذ سةجدة قعلماثالر، ظذالرنع ياراتقان اهللا غا سةجدة 

اهللا (ظةضةر آذففارالر حوثحعلعق قعلعص  .37قعلعثالر، ظةضةر صةقةت اهللا غعال ظعبادةت قعلعدعغان بولساثالر
اهعدعكعلةر باش تارتسا، ) غا سةجدة قعلعشتعن  ةنع صةرعشتعلةر (صةرؤةردعضارعثنعث دةرض  -آئحة ) ي

بعرلعكعنع ؤة (اهللا نعث ) بذمذ(. 38آىندىز اهللا غا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ، ظذالر ماالل بولذص قالمايدذ
عتعدعغان  ذدرعتعنع آأرس ذر ) ق ذنعثغا يامغ ةن، ظ اس آأرعس ع قاق ةن زئمعنن دذرآع، س ظاالمةتلعرعدعن

دذرغان ؤاق ةن زات ياغ ع تعرعلدىرض عزآع، زئمعنن عدذ، شىبهعس دذ ؤة آأصعش ن آأتىرىلع زدا، زئمع تعمع
  .39ظألىآلةرنع ظةلؤةتتة تعرعلدىرضىحعدذر، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر
  اهللا تاظاالنعث دذنيادعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدا

انالر   ة ظعنس ذدرةتلعك ظعكةنلعكعض ىك، ق ث بىي اال ظأزعنع ث اهللا تاظ اهالندذرذص ظأزعنع نع ظاض
عزلعقعنع دذ     ع خال،تةثداشس داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ادعر ظعك قا ق عنع قعلعش ان نةرس ة : غ آئح

دذر ) بعرلعكعنع ؤة قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(بعلةن آىندىز، آىن بعلةن ظاي اهللا نعث   ظاالمةتلعرعدعن
اراتتع   ودىزنع ييةنع اهللا تاظاال آئحعنع قاراثغذلذقع بعلةن، آىن   ظذالر توختعماستعن بعر ـ     . رذقلذقع بعلةن ي

دذ   ةير قعلع ة ظةضعشعص س ورذق بولذشع ؤة     . بعرعض ث ي ذر حئحعشع، ظاينع ذق بولذشع ؤة ن نعث نذرل قذياش
ةر     دعغان مةنزعلل ةير قعلع ةلعكعدة س أز ص ذنعث ظ دعنظ ع    دعن ظال أز ظوق ذنعث ظ ع، ظ ظاال ظورذنالشتذرذلذش

عدا ظوخشعمعغان    ة ظىزىص يىرىشع، ظاينعث سةير قعلعشعنعث ظوخشعماسلعقع، آىننعث سةير         ظةتراص هالةتت
دىزنعث    ث، آىن الر آئحعنع ارلعق ظعش لعقع قات عنعث ظوخشعماس ث ؤة  ،قعلعش ث، ظايالرنع ة آىنلعرعنع  جىم

بذنعث بعلةن هةق ـ هوقذق ؤة ؤاجعبالرنعث ظورذنلعنعدعغان ؤاقتع،         . يعلالرنعث معقدارعنع بعلعش ظىحىندذر
  . ظعبادةتلةرنعث ؤة هاياتلعق صاظالعيةتلعرعنعث ؤاقعتلعرع مذظةييةنلعشعدذ

انلعقع   ذزالر بولغ ةث ظاشكارا آأرىنعدعغان يىلت أؤةنكع ظالةمدة ظ اي ظىستىنكع ؤة ت ةن ظ ذياش بعل ق
تعدا           ع ظاس ث باشقذرذش ةم ظأزعنع ةنلعكعنع ه ذقاتع ظعك ث مةخل عنعث ظأزعنع ذ ظعككعس اال ظ ىن اهللا تاظ ظىح

د دذ      بولع داق دةي ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ذقاتع ظعك ع مةخل اثالر، : عغان ظعكك ةجدة قعلم قا س قذياش
ادةت  ال ظعب ةقةت اهللا غع ةر ص ثالر، ظةض ا سةجدة قعلع ان اهللا غ ذالرنع ياراتق اثالر، ظ ذ سةجدة قعلم ظايغعم

ةنع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرمةثالر، اهللا تاظاالغا ب           قعلعدعغان بولساثالر   قوشذص   اهللا تاظاالدعن اشقعنع  ي
  . اهللا شئرعك آةلتىرضىحعنع مةغصعرةت قعلمايدذ. قعلغان ظعبادعتعثالر سعلةرضة مةنصةظةت يةتكىزةلمةيدذ

 باش تارتسا ) اهللا غا سةجدة قعلعشتعن (ظةضةر آذففارالر حوثحعلعق قعلعص يةنع يالغذز اهللا غا 
ا،     اش تارتس ص ب ق قعلع تعن حوثحعلع ادةت قعلعش ا     ظعب ئرعك قعلس قعنع ش ن باش ا اهللا دع  اهللا تاظاالغ

 آىندىز اهللا غا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ، -آئحة  ،)يةنع صةرعشتعلةر(صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدعكعلةر 
  . ظذالر ماالل بولذص قالمايدذ

ةن   داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرنع   : ب رعكالر ظ ذ مذش ةر ب ةت ؤة  (ظةض اب، هئكم ةنع آعت ي
  . )1(ظعنكار قعلسا، ظذالرنع ظعنكار قعلمايدعغان باشقا بعر قةؤمضة تاصشذرعمعز) صةيغةمبةرلعكنع

)ظاالمةتلعرعدعندذرآع) بعرلعكعنع ؤة قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(اهللا نعث ) بذمذ يةنع ظألىآنع 
تعدعغان ظاالمةتل    ةنلعكعنع آأرس ذدرةتلعك ظعك ث ق كة اهللا تاظاالنع ا تعرعلدىرىش ع ةردعن قايت ةن زئمعنن س

ةن اس آأرعس ةن، ظذنع قاق دةرةص آةتك ةنع حأل ىملىك ؤة  ي داق ظأس دا هئحقان ةرمذ ث اتلعقتعن ظةس  هاي
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع89سىرة ظةنظام ) 1(
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 يةنع ظذنعثغا يامغذر ياغدذرغان ؤاقتعمعزدا، زئمعن آأتىرىلعدذ ؤة آأصعشعدذ. بولمعغان هالدا آأرعسةن
ةرنع      ةرنع ؤة مئؤعل دعكع زعراظةتل ىر ؤة رةث ارلعق ت ن ب تىرعدذ زئمع ع  ظأس عزآع، زئمعنن شىبهعس

  .تعرعلدىرضةن زات ظألىآلةرنع ظةلؤةتتة تعرعلدىرضىحعدذر، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر
* * * * * * *  
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دذ،   عي قالماي ة مةخص ذرمعالص حىشةندىرعدعغانالر بعزض ةتلعرعمعزنع ب شىبهعسعزآع، بعزنعث ظاي

ظةمعن ) اهللا نعث ظازابعدعن(ع دوزاخقا تاشلعنعدعغان ظادةم ياخشعمذ؟ ياآع قعيامةت آىنع قعيامةت آىن 
ثالر، شىبهعسعزآع، اهللا قعلمعشعثالرنع  بولغان هالدا آئلعدعغان ظادةم ياخشعمذ؟ خالعغعنعثالرنع قعلع

دذر أرىص تذرغذحع انالر . 40آ ار قعلغ ذنع ظعنك ةندة ظ ذرظان آةلض عزآع، ق اتتعق(شىبهعس ا ق  جازاغ
دذ ذر )ظذحراي ب آعتابت ذرظان غالع عزآع، ق عدعنمذ  .41، شىبهعس ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم ةنع (ظ ي

عدعن ةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيعضة اليعق اهللا ) هئحقايسع تةرعص ةت بعل ذ هئكم دذ، ظ باتعل يىزلةنمةي
ان سأزلةر صةقةت ظعلضعرعكع ظئيتعلعدعغ) مذشرعكالر تةرعصعدعن(ساثا  .42تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر

عدعن (صةيغةمبةرلةرضة  ظئيتعلغان سأزلةردذر، شىبهعسعزآع، سئنعث صةرؤةردعضارعث ) قةؤملعرع تةرعص
  .43مةغصعرةت ظعضعسعدذر ؤة قاتتعق ظازاب ظعضعسعدذر

  هةقنع بذرمعلعغذحعالرغا بئرعلعدعغان ظازاب ؤة قذرظاننعث سىصعتع توغرعسعدا
 ث عزآع، بعزنع ةندىرعدعغانالر شىبهعس ذرمعالص حىش ةتلعرعمعزنع ب داق  ظاي اس مذن ع ظابب  ظعبن
ة . رمعالص حىشةندىرىش دئضةنلعك سأزنع ظأز ظورنعدعن باشقا ظورذنغا ظعشلعتعش دئمةآتذر          بذ: دةيدذ تادة ق

دع  داق دئ قعالر مذن ذ: ؤة باش ش     ب ع حعقع ذنعثغا قارش ش ؤة ظ ار قعلع ةقنع ظعنك ةندذرذش ه رمعالص حىش
  .دئمةآتذر
 دذ ع قالماي ة مةخص اردذر   بعزض اهالندذرذش ب د ؤة ظاض اتتعق تةهدع ة ق ذ ظايةتت اال .  ب اهللا تاظ

دذ   ص تذرع ادةمنع بعلع ةن ظ ذرمعالص حىشةندىرض ةتلعرعنع ب عم ؤة سىص ىزةل ظعس ةتلعرعنع، ض ذنع. ظاي  ظ
ن اهللا تاظاال  شذنعث ظىحى . آةلضىسعدة ظةشذ قعلمعشلعرع ظىحىن تئضعشلعك ظازاب ـ ظوقذبةت بعلةن جازااليدذ 

اآع قعيامةت آىنع : مذنداق دةيدذ  ادةم ياخشعمذ؟ ي ا تاشلعنعدعغان ظ اهللا نعث (قعيامةت آىنع دوزاخق
ادةم ياخشعمذ؟ ) ظازابعدعن دعغان ظ ادةم ظةمعن      ظةمعن بولغان هالدا آئلع ا تاشلعنعدعغان ظ ةنع دوزاخق  ي

  .  بولمايدذبولغان ظادةم بعلةن باراؤةر بوالمدذ؟ ظذالر هةرضعز باراؤةر
دا مذنداق دئدع          ثالر : اهللا تاظاال آاصعرالرغا تةهدعد قعلغان هال مذجاهعد،  . خالعغعنعثالرنع قعلع

ارلعقالر   انع قات ةتا خذراس اك ؤة ظ ثالر  :زةهه العغعنعثالرنع قعلع اتتعق   خ ة ق ذ ظايةتت ةن ب  دئض
دع   اردذر، دئ اهالندذرذش ب انلع   . ظاض اآع يام علةر ي علعق قعالمس ةنع ياخش العغعنعثالرنع  ي علةر؟ خ ق قعالمس
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شذنعث ظىحىن اهللا   . ظةمةللعرعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر   . قعلعثالر، اهللا تاظاال سعلةرنع بعلعص تذرغذحعدذر     
  . شىبهعسعزآع، اهللا قعلمعشعثالرنع آأرىص تذرغذحعدذر: تاظاال مذنداق دةيدذ

 شىبهعسعزآع، )تعق جازاغا ظذحرايدذقات(شىبهعسعزآع، قذرظان آةلضةندة ظذنع ظعنكار قعلغانالر ،
ذر  ذرظان غالعب آعتابت ابنع            ق ادةم ظذنعثغا ظوخشاش آعت ةنع ظذ ناهايعتع صذختا آعتاب بولذص، هئح ظ ي
  . آةلتىرىشكة صئتعنالمايدذ

 عدعنمذ ذ، ظارقعس ذنعثغا ظالدعدعنم عدعن (ظ ةنع هئحقايسع تةرعص دذ) ي ل يىزلةنمةي ةنع باتع  ي
ذنعثغا باتعلنعث يىز ةرنعث صةرؤةردعضارع تةرظ ذ ظالةمل صعدعن نازعل علعنعشع مذمكعن ظةمةس، حىنكع، ظ

ظذ هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع، مةدهعيعضة : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. قعلعنغان آعتابتذر
. علغذحعدذريةنع اهللا سأزلعرعنع ؤة ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن ق   اليعق اهللا تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر 

اهللا تاظاالغا مةنسذص بولغان    . اهللا جعمع بذيرعغان نةرسعدة ؤة جعمع حةآلعضةن نةرسعدة مةدهعيةضة اليعقتذر         
  . بارلعق ظعشالرنعث نةتعجعسع مةدهعيةضة اليعقتذر

 قةؤملعرع (ظئيتعلعدعغان سأزلةر صةقةت ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة ) مذشرعكالر تةرعصعدعن(ساثا
عدعن ان سأزلةردذر) تةرعص دذ ظئيتعلغ داق دةي ةت هةققعدة مذن ذ ظاي ةتادة، سذددع ؤة باشقعالر ب ساثا :  ق

مذشرعكالر تةرعصعدعن ظئيتعلعؤاتقان ظعنكار سأزلعرع صةقةت سةندعن ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة قةؤملعرع           
دذر أز ظةينع أزلعرعنعث ظ ش س ار قعلع ان ظعنك عدعن ظئيتعلغ ار . تةرعص ةن ظعنك ذددع س ذ خ دةك ظ قعلعنغان

دع    ان ظع ار قعلعنغ ةيغةمبةرلةرمذ ظعنك ةؤر      . ص ة س ةن ظةزعيةتلةرض عدعن آةلض ةؤملعرع تةرعص ذالر ق ذددع ظ خ
  .نعقعلغاندةك، سةنمذ قةؤمعثدعن يةتكةن ظةزعيةتلةرضة سةؤر قعلغ

 عدذر عرةت ظعضعس ارعث مةغص ئنعث صةرؤةردعض عزآع، س ان  شىبهعس ة قعلغ ا تةؤب ةنع اهللا تاظاالغ  ي
 يةنع آذصذرلذقتا داؤام قعلغان، هةددعدعن        ؤة قاتتعق ظازاب ظعضعسعدذر . عنع مةغصعرةت قعلغذحعدذر  آعش

اتتعق                   ان، هةق بعلةن قارشعالشقان ؤة ظذنعثغا قارشع ظعش قعلغان آعشعنع ق ظاشقان، هةقتعن باش تارتق
  .جازالعغذحعدذر

* * * * * * *  
 öθ s9 uρ çµ≈ sΨ ù= yèy_ $ ¸Ρ#u ö è% $w‹ Ïϑ yf ôã r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθ s9 ôM n= Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑ yf ôã −#u @’ Ï1 u tã uρ 3 ö≅ è% uθ èδ šÏ% ©# Ï9 

(#θãΖ tΒ# u ” Y‰èδ Ö !$x Ï© uρ ( šÏ% ©!$# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝ ÎγÏΡ#sŒ# u Ö ø% uρ uθ èδ uρ óΟ ÎγøŠ n= tæ ‘̧ϑ tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

šχ ÷ρ yŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¤β% s3¨Β 7‰‹Ïè t/ ∩⊆⊆∪ ô‰ s) s9uρ $ sΨ ÷ s?#u  y›θãΒ |=≈tG Å3ø9 $# y# Ï= çG ÷z $$sù Ïµ‹ Ïù 3 Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑ Ï= Ÿ2 ôM s) t7 y™ 

ÏΒ y7 În/§‘ z ÅÓà) s9 öΝßγ sΨ ÷ t/ 4 öΝ ßγ ¯ΡÎ) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 5=ƒÍ ãΒ ∩⊆∈∪  
نئمعشقا «: مذبادا بعز ظذنع ظةجةم تعلعدعكع قذرظان قعلعص نازعل قعلغان بولساق، ظذالر ظةلؤةتتة

ذنعث ظاي  دا (ةتلعرع ظ عنعدعغان تعل ز حىش اب ) بع ةرةب، آعت ةيغةمبةر ظ دع؟ ص ان قعلعنمع ةن باي روش
شعصادذر، )  شىبهعضة-دعلالردعكع شةك (ظذ ظعمان آةلتىرضةنلةرضة هعدايةتتذر ؤة . دةيتتع» ظةجةمحعمذ؟

تعضة قذالق يةنع قذرظاننعث دةؤع(ظئغعردذر ) قذرظاننع ظاثالشتعن(ظعمان ظئيتمايدعغانالرنعث قذالقلعرع 
ردذر  ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض دعن ي المعغانالرنعث ؤة ظذنعث ذالرنعث )س ذرظان ظ ، ق

ا( ذر ) دعللعرعغ دذ (آورلذقت ذرعنع آأرمةي ةت ن ذالر هعداي ةنع ظ دا )ي راقتعن نع ذالر يع ة ش ، ظةن
راقتعن حاقع(قعلعنغذحعالردذر  ا يع ذل قعلماسلعقتا ظعمانغ ةقنع قوب ذالر ه ةنع ظ عنعث ي ان، مذساص رعلغ
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يةنع (بعز هةقعقةتةن مذساغا آعتاب . 44)يعراقلعقعدعن حاقعرعقنع ظاثلعمعغان آعشعلةرضة ظوخشايدذ 
ةؤراتنع دع ) ت تعالص بول ة ظعخ ذ هةقت دذق، ظ ا قعل ارعثنعث . ظات ةر صةرؤةردعض نع (ظةض ذالرنع جازاالش ظ

الرنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعالتتع، ظذالر ؤةدعسع بولمعسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذ) قعيامةتكعحة آئحعكتىرىش
  .45هةقعقةتةن قذرظاندعن زعيادة شةآتعدذر

قذرظاننع ظعنكار قعلعشنعث قارشعالشقانلعق ؤة باش تارتقانلعقنعث ظعصادعسع ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا 

أز       ةنلعكعنع، س اب ظعك ةتلعك آعت اهةت ؤة باالغ ذنعث صاس ذرظاننع، ظ ة ق ذ ظايةتت اال ب ع ؤة اهللا تاظ
ةنلع       ذنعثغا ظعشةنمعض رعكالرنعث ظ ذق مذش ذنداق تذرذقل ةنلعكعنع، ش ذختا ظعك ايعتع ص ع ناه عنع كمةنعس

هةق بعلةن قارشعالشقانلعقع ؤة      ظذالرنعث   نعتعلغا ظالغاندعن آئيعن، ظذالرنعث قذرظاننع ظعنكار قعلغانلعقع      
  .  ظاضاهالندذردعبولعدذ، دةصهةقتعن باش تارتقانلعقعنعث ظعصادعسع 
ظةضةر بعز قذرظاننع ظةرةب بولمعغان بعر ظادةمضة نازعل قعلغان    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ   

 قذرظاننعث هةممعسع   ال شذنداق ))1بولساق، ظذ قذرظاننع ظذالرغا ظوقذص بةرسة، ظذالر ظذنعثغا ظعشةنمةيتتع     
اش   ذالر ظذنعثدعن ب ا، ظ دا نازعل قعلعنس ر تعل قا بع دعن باش ةرةب تعلع ارتعص قارشعلعشعش يىزعسعدعن ظ  ت

 روشةن بايان قعلعنمعدع؟) بعز حىشعنعدعغان تعلدا(نئمعشقا ظذنعث ظايةتلعرع : ظةلؤةتتة مذنداق دةيتتع
نئمعشقا ظذ آعتاب روشةن بايان قعلعنغان هالدا ظةرةب :  يةنع ظذالرظةرةب، آعتاب ظةجةمحعمذ؟ صةيغةمبةر 

أ  ة س دع؟ ظةرةبح ل قعلعنمع دا نازع ةرةب  تعلع ةنمةيدعغان ظ ع حىش قا تعلن دعن باش ةرةب تعلع زلةيدعغان، ظ
ذ  ذرظان قانداقم ة ق دعن صةيغةمبةرض ةرةت تعلع ار  ظ ذنع ظعنك ذم ظ ذن؟ دةص حوق ل قعلعنس دا نازع قا تعل باش

ع قعالردعن          . قعالتت ذددع ؤة باش ةير، س ع جذب ةظعد ظعبن ة، س د، ظعكرعم اس، مذجاهع ع ظابب ذن ظعبن ذ مةزم ب
  . ت قعلعندعمذشذنداق رعؤاية

 ،ادذر )  شىبهعضة -دعلالردعكع شةك (ظذ ظعمان آةلتىرضةنلةرضة هعدايةتتذر ؤة ظئيتقعنكع  شعص
رعتعدعغان هعدايةت نذرعدذر،    عمان ظئيتقان ظادةمنعث قةلبعنع يى    ظئيتقعنكع، بذ قذرظان ظ   ! يةنع ظع مذهةممةد  

  . هةم دعلالردعكع شةك ـ شىبهعضعمذ شعصالعق بةرضىحعدذر
 يةنع قذرظاننعث دةؤعتعضة (ظئغعردذر ) قذرظاننع ظاثالشتعن(ظئيتمايدعغانالرنعث قذالقلعرع ظعمان

ردذر  ذالقلعرع ظئغع ويا ق ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض دعن ي المعغانالرنعث ؤة ظذنعث ذالق س ذالر  )ق ةنع ظ  ي
  . قذرظاندعكع ظايةتلةرنع حىشةنمةيدذ

 ذال ( آورلذقتذر) دعللعرعغا(قذرظان ظذالرنعث دذ يةنع ظ ذرعنع آأرمةي ةت ن ةنع ظذالر     )ر هعداي  ي
المايدذ    ةت تاص دعن هعداي ةن بايان دعكع روش دذ   . قذرظان داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ة  : ب ز مأمعنلةرض بع

ا ( ذالرنعث دعللعرعغ ةنع ظ ذرظان     ) ي ز، ق ل قعلعمع ةتلعرعنع نازع ذرظان ظاي دعغان ق ةت بولع ا ؤة رةهم شعص
قعنع   دعن باش عرالرغا زعيان دذ آاص ادة قعلماي ذالرنعث   (زعي انلعقتعن، ظ ذرظاننع تةستعق قعلمعغ ذالر ق ةنع ظ ي

  . )2()آذفرع تئخعمذ ظاشعدذ
 ذحعالردذر دا قعلعنغ راقتعن نع ذالر يع ة ش ا (ظةن لعقتا ظعمانغ ذل قعلماس ةقنع قوب ذالر ه ةنع ظ ي

ة  ان آعشعلةرض اقعرعقنع ظاثلعمعغ دعن ح عنعث يعراقلعقع ان، مذساص راقتعن حاقعرعلغ ايدذيع  ) ظوخش
ةنع حاقعرعق ظذالرنعث دعللعرعدعن يعراقتذر، دئدع           : مذجاهعد ةتنعث مةنعسع   : ظعبنع جةرعر   . ي يا  ضو ظذ ظاي

                                                 
  . ـ ظايةتلةر199 ـــــ 198سىرة شذظةرا ) 1(
  . ـ ظايةت82سىرة ظعسرا ) 2(
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دذ    راقتعن حاقعرع ذالرنع يع ص، ظ اب قعلع ذالرغا خعت ادةم ظ ر ظ انلعقعنع  . بع ة دةؤاتق ذنعث نئم ذالر ظ ظ
ةتنعث مةنعسعنع         . حىشةنمةيدذ دئضةنلعك بولعدذ، دئدع       آاصعرالرنع هعدايةتكة   اهللا تاظاالنعث    مةن بذ ظاي

ان      ايالرنع حاقعرغ دعغان حاهارص دانعال ظاثالي عنع ؤة نع ةنمةي تاؤذش عنع حىش ذددع مةنعس ذحع خ دةؤةت قعلغ
ايدذ   ة ظوخش تعن  (ظادةمض ةقنع ظاثالش عرالر ه تذر، ) آاص تعن  (ضاس ةقنع سأزلةش احعدذر، ) ه ةقنع (ض ه

تعن ذالر  ) آأرىش وردذر، ظ عهةتن-ؤةز(آ ةنمةيدذ) ع نةس ةن  ))1حىش ايدذ   دئض ة ظوخش ث مةنعسعض ظايعتعنع
  . دةص قارايمةن

  مذسا ظةلةيهعسساالمدةك سةؤرحان بولذشقا تةؤسعية قعلعش توغرعسعدا
 دع ) يةنع تةؤراتنع (بعز هةقعقةتةن مذساغا آعتاب ةنع  ظاتا قعلدذق، ظذ هةقتة ظعختعالص بول  ي

ازار بئرعلدع  مذسا ظةلةيهعسساالم ظعنكار قعلعندع ؤة ظذن     مذشرعكالرنعث  (سةن  !) ظع مذهةممةد  (. عثغا ظ
  . )2(ظعرادعلعك صةيغةمبةرلةر سةؤر قعلغاندةك سةؤر قعلغعن) سالغان جاصاسعغا

 ؤةدعسع بولمعسا ظعدع) ظذالرنع جازاالشنع قعيامةتكعحة آئحعكتىرىش(ظةضةر صةرؤةردعضارعثنعث 
ظةلؤةتتة ظذالرنعث ظارعسعدا هأآىم  ، تةخعر قعلمعسا ظعدع  ةحيةنع ظذالرغا بئرعلعدعغان جازانع قعيامةتكع    

ع  ع        حعقعرعالتت ةن بوالتت ة تئزلةتك ازابنع ظةلؤةتت لعك ظ ذالرغا تئضعش اال ظ ةنع اهللا تاظ ذالرغا   .  ي ئكعن، ظ ل
  . بةلضعلةنضةن بعر ؤاقعت بار، ظذ ؤاقعت آةلضةندة ظذالر اهللا تاظاالدعن بألةك هئح صاناضاه تاصالمايدذ

ر هةقعقةتةن قذرظاندعن زعيادة شةآتعدذر ظذال       ةنع ظذالرنعث قذرظاننع ظعنكار قعلعشتا، قعلغان  ي
ذر     ع يوقت ةن دةلعل لعنعدعغان روش أزلعرعدة ظاساس دع     . س ذماندا ظع أزلعرعدة ض ان س ذالر قعلغ ةلكع، ظ . ب

تىرةلمةيتتع هئحنةرسعنع جةزمظذنعثدعن ع  . لةش دةك تةصس ةرعر يذقعرعقع ع ج ةتنع ظعبن ذ ظاي دذب ذ ب. ر قعلع
  .شع ظئهتعمالغا يئقعندذرظايةتنعث مةنعسعنعث شذنداق بولذ

* * * * * * *  
 ô ¨Β Ÿ≅ ÏΗ xå $[s Ï=≈ |¹ ÏµÅ¡ø uΖ Ï= sù ( ôtΒ uρ u!$ y™ r& $yγ øŠn= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 š/ u‘ 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ∩⊆∉∪ * Ïµø‹ s9Î) –Šu ãƒ ãΝ ù= Ïæ 

Ïπ tã$¡¡9 $# 4 $tΒ uρ ßlã øƒ rB ÏΒ ;N ü yϑ rO ôÏiΒ $yγ ÏΒ$ yϑø. r& $ tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ôÏΒ 4 s\Ρ é& Ÿωuρ ßì ŸÒs? ω Î)  ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ 4 tΠ öθ tƒuρ öΝ Îκ‰ÏŠ$uΖãƒ 
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$ tΒ Μçλ m; ÏiΒ <ÈŠÏt ¤Χ ∩⊆∇∪  
. آعمكع ياخشع ظعش قعلعدعكةن، صايدعسع ظأزعضعدذر،ؤة يامان ظعش قعلعدعكةن زةرةرعمذ ظأزعضعدذر

تذر  ذحع ظةمةس ذم قعلغ ة زذل ارعث بةندعلةرض ا . 46صةرؤةردعض ةقةت اهللا غ ع بعلعش ص ةتنعث ؤاقتعن قعيام
تذر  دذ (خاس ع بعلمةي قا آعش ن باش دعغانلعقعنع اهللا دع ان بولع ةتنعث قاح ةنع قعيام ةرنعث ). ي مئؤعل

بوغذنلعرعدعن حعقعشع، هةر قانداق حعشعنعث هامعلدار بولذشع ؤة تذغذشع اهللا نعث ظعلمعنعث سعرتعدا 
) يةنع سعلةر ماثا شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلةر(مئنعث شئرعكلعرعم «: ظةمةستذر، ظذ آىندة اهللا ظذالرغا

سئنعث شئرعكعث ( ظارعمعزدا هئح آعشع ساثا مةلذم قعلعمعزآع،«: دةص نعدا قعلعدذ، ظذالر» قةيةردة؟
حوقذنغان بذتلعرع ) يةنع دذنيادعكع حاغدا(ظذالر ظعلضعرع .47دةيدذ» ضذؤاهلعق بئرةلمةيدذ) بار دةص

                                                 
  . ـ ظايةت171سىرة بةقةرة ) 1(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع35سىرة ظةهقاف ) 2(
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قاحعدعغان جاي يوق ظعكةنلعكعنع ظئنعق ) اهللا نعث ظازابعدعن(ظذالردعن ظأزلعرعنع حةتكة ظالعدذ، ظذالر 
  .48بعلعدذ

  لغان ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ؤة جازاغا ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا ظادةمنعث قعهةر بعر
آعمكع ياخشع ظعش قعلعدعكةن، صايدعسع ظأزعضعدذريةنع ظذنعث صايدعسع صةقةت ظأزعضعال بولعدذ  .
ع عدذر آعمك ذ ظأزعض ةن زةرةرعم ش قعلعدعك ان ظع دذ  يام عال بولع ةقةت ظأزعض ذؤالع ص ذنعث ظ ةنع ظ .  ي
ارعث تذر صةرؤةردعض ذحع ظةمةس ذم قعلغ ة زذل عز      بةندعلةرض ادةمنع ضذناهس ئح ظ اال ه ةنع اهللا تاظ  ي

ةيغةمبةر         ذنعثغا ص تعن ؤة ظ ل تذرغذزماس ة دةلع ذناهكار ظعكةنلعكعض ذنعث ض ادةمنع ظ ئح ظ دذ، ه جازالعماي
  .ظةؤةتمةستعن ظازابلعمايدذ

  قعيامةتنعث ؤاقتعنع صةقةت اهللا تاظاالنعث بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
 يةنع قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع اهللا (قعيامةتنعث ؤاقتعنع بعلعش صةقةت اهللا غا خاستذر

دذ  ةنع ظذنع اهللا تاظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ          )دعن باشقا آعشع بعلمةي ظةث شةرةصلعك ظعنسان    .  ي
االم ق       ل ظةلةيهعسس تة جعبرعظع لعك صةرعش ةث شةرةص االمدعن ظ ةد ظةلةيهعسس ع  مذهةمم ةتنعث ؤاقتعن عيام

قعيامةتنعث ؤاقتعدعن سورالغذحع ظذنع     «: سورعغاندا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةص جاؤاب بةرضةن      
ة .»سورعغذحعدعن بعلعملعك ظةمةس  ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض ارعثغا  : مذن ذنع بعلعش صةرؤةردعض ظ

   )2(انغا حعقعرعدذظذنع صةقةت ظأزع بةلضعلعضةن ؤاقعتتا مةيد ))1خاستذر
 مئؤعلةرنعث بوغذنلعرعدعن حعقعشع، هةر قانداق حعشعنعث هامعلدار بولذشع ؤة تذغذشع اهللا نعث

ذر، ظاسمان ـ زئمعندعكع زةررعحعلعك عد يةنع هةممعسع اهللا تاظاالنعث ظعلمعدظعلمعنعث سعرتعدا ظةمةستذر
دذ  ة قالماي عدعن حةتت ث بعلعش عمذ اهللا تاظاالنع ذ ه . نةرس دذب داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ تعن : ةقت دةرةخ

وق     عمذ ي دعغان بعرةرس اال بعلمةي راقتعن اهللا تاظ ةن ياص ر  )3( تأآىلض ةر بع دار(ه ث ) هامعل ظايالنع
 -آعحعكمذ، حعرايلعقمذ    - آأصمذ، حوثمذ   - قعزمذ، بعرمذ  -يةنع ظوغذلمذ   (قورسعقعدعكعنع اهللا بعلعدذ    

دانالرنعث ). قعسقعمذ، هةممعسعنع اهللا بعلعدذ   ـ أمرع ظذزذنمذ       بةختسعزمذ، ظ  -مذ  سةتمذ، بةختلعك  بةححع
ذ    اص آةتكةنلعكعنعم اآع يوغعن ةنلعكع ي ةص آةتك ماي (آعحعكل ذددعتع توش ث م ةنع بالعنع ي

دعغانلعقعنع    تعص تذغذلع عص آئ ذددعتع ظئش اآع م دعغانلعقعنع ي دذ) اهللا) (تذغذلع اهعدا  . بعلع ث دةرض اهللا نع
ة ظألحةملع  ة نةرس ذرهةمم ع      )4( كت قا بولذش اآع قعس ذزذن ي ث ظ ث ظأمرعنع داق ظادةمنع هةرقان

  . ))5دذرلةؤهذلمةهصذزدا يئزعلغان، بذ هةقعقةتةن اهللا غا ظاسان
 يةنع سعلةر ماثا شئرعك آةلتىرضةن نةرسعلةر (مئنعث شئرعكلعرعم «: ظذ آىندة اهللا ظذالرغا (
دذ » قةيةردة؟ ةنع قعيامةت آىنع اهللا     دةص نعدا قعلع دا مذشرعكالرغا    ي سعلةر ماثا   ”:  خااليعقالرنعث ظالدع

ع؟ ادةت قعلغان شئرعكلعرعثالر قئن ة ظعب دذ“ بعرلعكت دا قعلع ذالر. دةص نع ع، «: ظ ذم قعلعمعزآ ساثا مةل
 يةنع بىضىن ظارعمعزدا دةيدذ» ضذؤاهلعق بئرةلمةيدذ) سئنعث شئرعكعث بار دةص(ظارعمعزدا هئح آعشع 

  . ضذؤاهلعق بئرعدعغان هئح ظادةم يوقسئنعث شئرعكعث بار دةص 
                                                 

  . ـ ظايةت44سىرة نازعظات ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع187سىرة ظةظراف ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع59سىرة ظةنظام ) 3(
  . ـ ظايةت8سىرة رةظد ) 4(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع11سىرة فاتعر ) 5(
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 حوقذنغان بذتلعرع ظذالردعن ظأزلعرعنع حةتكة ظالعدذ) يةنع دذنيادعكع حاغدا(ظذالر ظعلضعرع 
  . ظذالرغا صايدا يةتكىزمةيدذ. يةنع ظذالر آأزدعن غايعب بولعدذ

 قاحعدعغان جاي يوق ظعكةنلعكعنع ظئنعق بعلعدذ) اهللا نعث ظازابعدعن(ظذالرةنع قعيامةت آىنع  ي
دذ       ق بعلع ع ظئنع اي يوقلعقعن اناه ج اناهلعنعدعغان ص دعن ص ث ظازابع ة اهللا تاظاالنع رعكالر ظأزلعرعض ذ . مذش ب

دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ دذ،   : هةقت ةزم قعلع دعغانلعقعغا ج ذنعثغا آعرع أرىص، ظ ع آ ذناهكارالر دوزاخن ض
  . ))1دوزاختعن قاحعدعغان جاي تاصالمايدذ

* * ** * * *   
 ω ãΝ t↔ ó¡o„ ß≈ |¡Ρ M}$# ÏΒ Ï !% tæ ßŠ Î ö y‚ø9 $# βÎ) uρ çµ¡¡¨Β • ¤³9 $# Ó¨θä↔ u‹ sù ÔÞθãΖ s% ∩⊆∪ ÷ È⌡s9 uρ çµ≈ sΨ ø% sŒr& ZπuΗ ÷qu‘ $ ¨Ψ ÏiΒ 

.ÏΒ Ï‰÷è t/ u !#§ ŸÑ çµ÷G ¡¡tΒ £s9θà) uŠs9 #x‹≈ yδ ’ Í< !$tΒ uρ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπyϑ Í←!$ s%  È⌡ s9 uρ àM ÷èÅ_•‘ 4’ n< Î) þ’ Ïn1 u‘ ¨β Î) ’ Í< …çν y‰Ψ Ïã 

4 o_ ó¡ßsù= s9 4 ¨ sÎm6 t⊥ ãΨ n= sù tÏ% ©!$# (#ρã x x. $ yϑ Î/ (#θè= Ïϑ tã Νßγ ¨Ψ s)ƒÉ‹ãΖ s9 uρ ôÏiΒ A>#x‹ tã 7á‹Ï= xî ∩∈⊃∪ !#sŒÎ) uρ $uΖ ôϑ yè ÷Ρr& ’ n? tã 

Ç≈ |¡Σ M} $# uÚ uôã r& $ t↔ tΡ uρ  ÏµÎ7 ÏΡ$pg¿2 # sŒÎ) uρ çµ ¡¡tΒ • ¤³9 $# ρä‹ sù > !$ tã ßŠ <ÙƒÍ tã ∩∈⊇∪  
ياخشعلعق تعلةشتعن زئرعكمةيدذ، ظةضةر ظذنعثغا بعرةر يامانلعق يئتعص قالسا ) ظأزعضة(ان ظعنس

دعن ( ث رةهمعتع دذ ) اهللا نع عزلعنعص آئتع ذ ظىمعدس يعن . 49تولعم ةتتعن آئ ذنعثغا آىلص ز ظ ةر بع ظةض
ذم ذ حوق ع تئتعتساق، ظ ذ ظأزةمنعث سةظيع«: رةهمعتعمعزن ةتنع-ب دعن آةلضةن، قعيام ث  ظعجتعهاتعم

ذنعث ) قعيامةت بولذص (بولعدعغانلعقعغا ظعشةنمةيمةن، مذبادا  مةن صةرؤةردعضارعمغا قايتذرذلغاندعمذ ظ
ظةلؤةتتة آاصعرالرغا قعلمعشلعرعنع خةؤةر قعلعمعز ؤة . دةيدذ» دةرضاهعدا حوقذم جةننةتكة ظئرعشعمةن 

) ةرؤةردعضارعغا شىآىر قعلعشتعنص(ظعنسانغا نئمةت ظاتا قعلساق . 50ظذالرغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز
ارتعص (يىز ظأرىيدذ،  ذنعثغا ) اهللا نعث ظةمرعضة بذيسذنذشتعن باش ت ةر ظ دذ، ظةض هاآاؤذرلعشعص آئتع

  .51ظىزلىآسعز دذظا قعلعدذ) اهللا غا يىزلعنعص(يامانلعق يةتسة 
  سعداآئتعدعغانلعقع توغرعقذتذلذص نئمةتكة ظئرعشكةندة ظأزضعرعص ظعنساننعث آىلصةتتعن 

دذ داق دةي اال مذن رعكعص   : اهللا تاظ تعن زئ ا قعلعش ةص دذظ علعق تعل ارعدعن ياخش ان صةرؤةردعض ظعنس
ورايدذ               ةتلعرعنع س قا هاج االمةتلعك ؤة باش ال، س ذل ـ م االدعن ص ذ اهللا تاظ دذ، ظ انغا  . قالماي ةر ظعنس ظةض

تولعمذ ظىمعدسعزلعنعص ) ناهللا نعث رةهمعتعدع( بعرةر يامانلعق يةتسة، كمذسعبةت ياآع آةمبةغةللعكتة
  . بذنعثدعن آئيعن بعرةر ياخشعلعققا ظئرعشةلمةيمةن، دئضةن ظوي آئلعدذ:  يةنع ظذنعث آاللعسعغاآئتعدذ
 ذم ذ حوق ع تئتعتساق، ظ يعن رةهمعتعمعزن ةتتعن آئ ذنعثغا آىلص ز ظ ةر بع ث «: ظةض ذ ظأزةمنع ب
 آئيعن بعرةر ياخشعلعق ؤة رعزعق آةلسة،  يةنع ظذنعثغا قعيعنحعلعقتعن ظعجتعهاتعمدعن آةلضةن-سةظيع

،  دةرضاهعدا هةقلعق ظعدعم   نعث بذ ظأزةمنعث آىحعدعن آةلضةن، مةن بذنعثغا صةرؤةردعضارعم        ، ظةلؤةتتة :ظذ
  . دةيدذ

                                                 
  . ـ ظايةت53سىرة آةهف ) 1(



  
  
  
  
 

 

 

 370                                                                                           فذسسعلةت ـ سىرة 41

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 قعيامةتنعث بولعدعغانلعقعغا ظعشةنمةيمةن يةنع ظذ قعيامةتنعث بولعدعغانلعقعنع ظعنكار  .  دةيدذ
ة  . دذقعلع ذ نئمةتك دة ظ كةنلعكهةم ار    ظئرعش ةقنع ظعنك ةخعرلعنعدذ ؤة ه دذ، ص ق قعلع ىنال حوثحعلع ع ظىح

  . قعلعدذ
داق دئضةن  ة مذن ذ هةقت اال ب اي ساناص      : اهللا تاظ أزعنع ب ااهللا تاظاال(شةك ـ شىبهعسعز ظعنسان ظ  غ

  . )1(، راستالر هةددعدعن ظاشعدذ)بويسذنذشتعن باش تارتعص
 ضارعمغا قايتذرذلغاندعمذ ظذنعث دةرضاهعدا حوقذم جةننةتكة مةن صةرؤةردع) قعيامةت بولذص(مذبادا

ادا ياخشعلعق قعلغاندةك     ، يةنع ناؤادا قعيامةت بولذص قالسا  ، دةيدذ ظئرعشعمةن  صةرؤةردعضارعم ماثا دذني
دذ         ة ياخشعلعق قعلعدذ، دةص ظويالي ظذ يامان ظعش قعلغان ؤة قعيامةتكة ظعشةنمعضةن       . قعيامةتتعمذ ظةلؤةتت

ظةلؤةتتة آاصعرالرغا قعلمعشلعرعنع خةؤةر قعلعمعز ؤة ظذالرغا .  اهللا تاظاالدعن ياخشعلعق آىتعدذتذرذقلذق
ازاب ـ     قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز اتتعق ظ ادةمنع ق  اهللا تاظاال ظةمةلدة ؤة ظئتعقادتا آاصعرالرغا ظوخشعغان ظ
  . ظوقذبةت بعلةن قورقذتتع

) صةرؤةردعضارعغا شىآىر قعلعشتعن(انغا نئمةت ظاتا قعلساق ظعنس: ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دئدع
 يةنع اهللا تاظاالغا  هاآاؤذرلعشعص آئتعدذ) اهللا نعث ظةمرعضة بذيسذنذشتعن باش تارتعص (يىز ظأرىيدذ، 

دذ  ىز ظأرىي ةت قعلعشتعن ي دذ . ظعتاظ ذيرذقلعرعغا بويسذنذشتعن حوثحعلعق قعلع ة . اهللا تاظاالنعث ب ذ هةقت ب
  . )2(يىز ظأرىدع) ظعماندعن(صعرظةؤن ظأز قوشذنع بعلةن :  مذنداق دئضةناهللا تاظاال
 انلعق يةتسة ذنعثغا يام ةر ظ ةنع آىلصةت يةتسة،   ظةض ىزلعنعص ( ي ا ي ا  )اهللا غ ظىزلىآسعز دذظ
 لةؤزع ظذزذن، مةنعسع “ظادةمنع زئرعكتىرىص قويعدعغان سأز   ”.  يةنع بعر ظعشقا ظذزذن دذظا قعلعدذ      قعلعدذ

  . حة لةؤزع قعسقا، آأص مةنا بئرعدعغان سأزدذرع دةل ظذنعث ظةآعس“ظادةمضة ياقعدعغان سأز”. سأزدذرظاز 
دذ     ظعنسانغا بعرةر زعيان    : ظذالرنعث اهللا تاظاالغا دذظا قعلعدعغانلعقع هةققعدة اهللا تاظاال مذنداق دةي

ا قعلعدذ؛   ) زنع تعلةصظذنع دةصظع قعلعشعمع ( زةخمةت يةتسة، ياتسعدذ، ظولتذرسعدذ، تذرسعدذ،       - بعزضة دذظ
ان  ةن زعي ذالرغا يةتك ةتنع آأتىر-ظ ا  ى زةخم ة دذظ ةص بعزض عمعزنع تعل ذنع آأتىرىؤئتعش ويا ظ ةك، ض ؤةتس

  . ))3قعلمعغاندةك، يامان ظعشنع يةنة داؤامالشتذرعدذ
* * * * * * *  

 ö≅ è% óΟçF ÷ƒu u‘ r& β Î) tβ% Ÿ2 ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# §Ν èO Λän öx Ÿ2 ÏµÎ/ ôtΒ ‘≅ |Ê r& ô£ϑ ÏΒ uθ èδ ’ Îû ¥−$s)Ï© 7‰‹Ïèt/ ∩∈⊄∪ 
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اهللا تةرعصعدعن نازعل ) قذرظان مةن ظئيتقاندةك(ظئيتعص بئقعثالرحذ «) ظئيتقعنكع! ظع مذهةممةد( 

يعراق ) هةقتعن). (ظويلعماستعنال ظذنع ظعنكار قعلساثالر، هالعثالر قانداق بولعدذ(بولغان بولسا، سعلةر 
ظذالرغا  .52»)يةنع سعلةردعنمذ ضذمراه ظادةم يوق(ن آعشعدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ ظعختعالصتا بولغا

ذرظاننعث هةق ظعكةنلعكع ظئنعق بولغذحة،  ذالرغا ق اآع ظ عدعكع ؤة )  زئمعن -ظاسمان (بعز ت ظةتراص
ة ظاالمةتلةرنع آأرسعتعمعز، صةرؤةردعضارعثنعث ) قذدرعتعمعزضة دااللةت قعلعدعغان (ظأزلعرعدعكع  هةمم

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر7 ــــ 6سىرة ظةلةق ) 1(
 . ـ ظايةت نعث بعر قعسمع39سىرة زارعيات ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع39سىرة يىنىس ) 3(
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 .53ظذالرغا آذصاية ظةمةسمذ) سئنعث راستلعقعثنعث دةلعلع بولذشقا (نةرسعنع آأرىص تذرعدعغانلعقع 
ة  بعلعثالرآع، ظذالر هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعغا مذالقات بولذشتعن شةآلعنعدذ، بعلعثالرآع، اهللا هةمم

  .54نةرسعنع هةقعقةتةن تولذق بعلعص تذرغذحعدذر
  ستلعقعنعث دةلعللعرع توغرعسعداقذرظان ؤة ظذنعث را

 ظئيتقعنكع، نكار قعلغان ظةنة شذ مذشرعكالرغاقذرظاننع ظع! ظع مذهةممةد: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  
ذ تعص بئقعثالرح ذ  ظئي ذرظان ب دةك(ق ةن ظئيتقان علةر ) م ا، س ان بولس ل بولغ عدعن نازع اهللا تةرعص

 يةنع قذرظاننع صةيغةمبعرعضة نازعل        )ر قانداق بولعدذ ظويلعماستعنال ظذنع ظعنكار قعلساثالر، هالعثال (
ذ؟         تعص بئقعثالرح دة ظئي دعغانلعقع هةققع داق بولع ث قان اهعدا هالعثالرنع ث دةرض ان اهللا تاظاالنع قعلغ

)يةنع سعلةردعنمذ ضذمراه ظادةم (يعراق ظعختعالصتا بولغان آعشعدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ ) هةقتعن
وق  عر ب )ي ةنع آاص ةتتعن يعراق       ي ةن قارشعالشقان ؤة ظعختعالصالشقان، هعداي دا  ولغان، هةق بعل بولغان يول

  . ظادةمدعن ضذمراه آعشع يوق
 ،ة ةنلعكع ظئنعق بولغذح ذرظاننعث هةق ظعك ذالرغا ق اآع ظ ز ت ذالرغا بع ن-ظاسمان (ظ )  زئمع

دعكع  عدعكع ؤة ظأزلعرع دعغان(ظةتراص ةت قعلع ة داالل ة) قذدرعتعمعزض عتعمعزظاالمةتل ةنع رنع آأرس  ي
ةنلعكعنع،    ةق ظعك ذرظاننعث ه ذنعث  ق ل      ظ ة نازع ث صةيغةمبعرعض اهعدعن اهللا نع ث دةرض اهللا تاظاالنع

انلعقعنع آأرس  ع                عقعلعنغ ذ دةلعلن ز، ب كارا قعلعمع ذالرغا ظاش اتلعرعمعزنع ظ ل ـ ظعسص تعدعغان دةلع
ةر قايس         ث ه ث دذنيانع الم دعنعنع ع، ظعس ةتهع قعلعنعش ةهةرلةرنعث ص قا    ش ع ؤة باش ا تارقعلعش ع جايلعرعغ

ارلعق  ع قات ة قازعنعش تعدعن غةلعب ث ظىس تعكعدعنالرنع ذالرغا ظةتراص ةن ظ ةر بعل عرتقع دةلعلل  س
  . تعمعزعآأرس

د ارلعقالر  ،مذجاهع ذددع قات ةن ؤة س ةر  ” : هةس دعكع دةلعلل ذالرنعث ظأزلعرع ةن نذ “ظ دا   دئض قتع
دع  داق دئ وختعلعص مذن ةدر ظذر : ت ةر ب ذ دةلعلل ش، ؤة ب ةتهع قعلع ةآكعنع ص عرالرذشع، م ان  آاص ةن بولغ  بعل

عتعدذ   الرنع آأرس قا ظذرذش ة     . باش االمغا ؤة ساهابعلعرعض ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم الردا اهللا تاظ ذ ظذرذش ظ
ا قعلدع   ةر ”. ناهةقحعلعقنع ؤة ظذنعث جاماظةسعنع مةغلذب قعلدع  . نذسرةت ظات  نعث “ظأزلعرعدعكع دةلعلل
ة  اننعث ظأزعض ار ظعنس ذ ب ارعتعلعش ظئهعتعمالعم علةن. ق ذنعث   :مةس قان؟ ظ ةرآعص تاص دعن ت ان نئمع  ظعنس

ذنعث ظاجايعب      ان؟ ظ ةيدا قعلعنغ داق ص قا نةرسعلةر قان ان ؤة باش ة؟ ق جعسمعدعكع ماددعالرنعث ظةسلع نئم
 تاظاالنعث  تةرآعبلعرعحذ؟ بذ هةقتة تعببع تةتقعقات ظعلمعدا آةث داظعرعدة سأزلةنضةن بولذص، ياراتقذحع اهللا           

عتعدذ    انلعقعنع آأرس ةن ياراتق ةت بعل ذختا ؤة هئكم ةدةر ص ذنع نةق ة   . ظ اننعث ظأزعض ر ظعنس ةر بع ذنداقال ه ش
. مةتنعث داظعرعسعضة آعرعدذ   ع ؤة باشقا ظاالمةتلعرعمذ شذ هئك      غان هةر خعل معجةزلعر   عل قعلعص يارعت  خاس

ئلع               قا س ع ظعش ة ـ معكرعن ذؤؤعتع ، هعيل ىح ـ ق ارلعق آ ان ب دعرنعث  ظعنس دعغان تةق ئحعص قذتذاللماي ص ق
دذ        ةت قعلع ذرذص ظعش ـ هةرعك تعدا ت علع ظاس تلعقعغا دةلعل ـ        . حاثض ذرظاننعث راس ذالرنعث هةممعسع ق ب

  .ظعسصاتتذر
 سئنعث راستلعقعثنعث دةلعلع بولذشقا(صةرؤةردعضارعثنعث هةممة نةرسعنع آأرىص تذرعدعغانلعقع (

مذ اية ظةمةس ذالرغا آذص ةنع اهللاظ اال ي دعلعرعنعث قعل تاظ ذؤاه  عم بةن ة ض كة، سأزلعرعض لعرعنع آأرىش ش
ايعدذر  قا آذص ةن    . بولذش ئلعص آةلض اهعدعن ظ ث دةرض االمنعث اهللا تاظاالنع ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم اهللا تاظ

  . ؤةهيعنع يةتكىزضةنلعكعدة راستحعل ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ
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دذ    داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت ئكعن اهللا : ب ارقعلعق     ل ذرظان ظ ان ق ل قعلغ اثا نازع  س
ظعلمع بعلةن   ) باشقعالر بعلمةيدعغان ظأزعضة خاس  (ضذؤاهلعق بئرعدذ، اهللا قذرظاننع     ) صةيغةمبةرلعكعثضة(

  . ))1نازعل قعلدع
 ةآلعنعدذ تعن ش ذالقات بولذش ارعغا م ةن صةرؤةردعض ذالر هةقعقةت ع، ظ ذالر  بعلعثالرآ ةنع ظ  ي

لعنعدذ، شذنعث ظىحىن ظذالر اهللا بعلةن ظذحرعشعش توغرعسعدا صعكعر قعلمايدذ،           قعيامةتنعث بولذشعدعن شةآ  
ةلكع قعيامةت هةققعدة هئح نةرسة  دذ، ب دذ، ظذنعثدعن هةزةر ظةيلعمةي دة قعيامةت بعلمةي ذالرنعث نةزعرع  ظ

  .  حوقذم بولعدذ، شةآسعز يىز بئرعدذقعيامةتظةمما . باتعلدذر، ظذالر ظذنعثغا صةرؤا قعلمايدذ
دعغانلعقعنع،          ا ص تذرع عنع بعلع ة نةرس ةنلعكعنع، هةمم ادعر ظعك ة ق ةر نةرسعض ث ه اال ظأزعنع هللا تاظ

دذ     ناهايعتع  قعيامةتنع بةرصا قعلعشنعث ظأزعضة       اهللا : ظاسان ظعكةنلعكعنع مذقةررةرلةشتذرذص مذنداق دةي
الر اهللا نعث باشقذرذشع  يةنع جعمع مةخلذقاتتاظاال هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع بعلعص تولذق تذرغذحعدذر

اال      دذر، اهللا تاظ ع ظعحعدع ث بعلعش علعدعدذر، اهللا تاظاالنع ث حاثض اال نع تعدعدذر، اهللا تاظ ذالرنعث ظاس  ظ
أ  أز ه عنع ظ دذر هةممعس دارة قعلغذحع ةن ظع اال خال. آمع بعل دذ، خال عاهللا تاظ ش بولع ان ظع ش عغ ان ظع معغ

  .ربولمايدذ، اهللا تاظاالدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذ
شذنعث بعلةن سىرة فذسسعلةتنعث تةصسعرع ظاخعرالشتع، جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا        

   .خاستذر

                                                 
  .ايةتنعث بعر قعسمع ـ ظ166سىرة نعسا ) 1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ا ةين .1معمه افظ عن ، ق ةندعن  .2، س اثا ؤة س ذحع اهللا س ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ب، هئكم غالع
ةي(ظعلضعرعكع  دذ  )غةمبةرص ة مذشذنداق ؤةهيع قعلع دعكع  .3لةرض ظاسمانالردعكع شةيظعلةر ؤة زئمعن

دذر  ةيظعلةر اهللا نعث تعدعدذر (ش ع ظاس ث تةسةررذص دذر، اهللا نع ث مىلكع ةنع اهللا نع تىندذر، )ي ، اهللا ظىس
دذر  دعن( .4آاتتع رعلعص آئتعشكة تاس قا) اهللا نعث آاتتعلعقع عدعن يئ ذقعرع تةرعص دذ، ظاسمانالر ي لع

دذ  عرةت تعلةي ة مةغص ةر يىزعدعكعلةرض دذ، ي . صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتعدذ، هةمدع ظئيتع
دذر  دذر، ناهايعتع مئهرعبان عرةت قعلغذحع ذص  اهللا .5بعلعثالرآع، اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغص نع قوي

ذتالرنع ( ث ) ب ة قعلعؤالغانالرنع ةللعرعنع (ظعض امعي زعتعص تأاهللا آ ) ظةم ذالرغا ه ةن ظ دذر، س ذرغذحع
  .6ظةمةسسةن

   ؤة اهللا تةظاالنعث بىيىآلعكع توغرعسعداؤةهعي
  .ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعصبة هةرصلعرع هةققعدة يذقعرعدا سأزلةندع

 عرعكع ةندعن ظعلض اثا ؤة س ذحع اهللا س ةن ظعش قعلغ ةت بعل ب، هئكم ةيغةمبةر(غالع ة  )ص لةرض
دذ  ع قعلع ذنداق ؤةهي ةنعمذش عرعكع       ي ةندعن ظعلض دةك، س ل قعلغان ذرظاننع نازع ذ ق اثا ب ةظاال س  اهللا ت

دع  ل قعل ابالرنع نازع ذنداق آعت عمذ مذش تا  . صةيغةمبةرلةرض ام ظئلعش مةنلعرعدعن ظعنتعق ةظاال دىش اهللا ت
  .غالعبتذر، سأزلعرعنع ؤة ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذر

ةنهانعث     ذ ظ ة رةزعيةلاله ك، ظاظعش ام مالع دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع  : مذن ارعس ظعبن ه
ام  االمدعن ،هعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع  :  ص ث ص ع اهللا نع دذ؟  ! ظ داق آئلع اثا قان ي س  دةص ؤةهع
ورعدع ةردع. س اؤاب ب داق ج االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذراق «: ص اغالردا قوثغ ةزع ح ا ب ي ماث ؤةهع

ا قاتتعق تذيذلعدذ، ماثا ؤةهعي نازعل بولذشتعن توختعغان هامان مةن     ظذ ماث . ظاؤازعدةك جاراثلعق آئلعدذ  

ظايةت  53                               شذرا سىرة          عدة نازعل بولغان  آكمة
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ادةم سىرعتعدة آئلعص ماثا سأزلةيدذ، مةن ظذنعث           . ظذنع ظئسعمدة تذتعؤالعمةن   ةزع حاغالردا جعبرعظعل ظ ب
ة مذنداق دئدع       ظاظعشة   » دئضةنلعرعنع ظئسعمدة تذتعؤالعمةن     ةنها يةن اتتعق سوغذق    : رةزعيةلالهذ ظ مةن ق

ع ل بول  آىن ي نازع االمغا ؤةهع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر   ذ ص دا ص ي توختعغان أردذم، ؤةهع ؤاتقانلعقعنع آ
   .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمذ رعؤايةت قعلغان. ظةلةيهعسساالمنعث صعشانعسعدعن تةر حعقعؤاتاتتع

 نعث مىلكعدذر، اهللا نعث يةنع اهللا(ظاسمانالردعكع شةيظعلةر ؤة زئمعندعكع شةيظعلةر اهللا نعثدذر 
 يةنع بذالرنعث هةممعسع اهللا تاظاالنعث قذللعدذر، اهللا تاظاالنعث مىلكعدذر ؤة اهللا   )تةسةررذصع ظاستعدعدذر 

  . ذرعدتاظاالنعث تةسةررذصع ظاستعد
 دذر تىندذر، آاتتع ةن    . اهللا ظىس داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذر،  هللا: ب دعن بىيىآت  هةممع

  . بذ مةزمذندعكع ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر) 2(اهللا يىآسةآتذر، آاتتعدذر ))1 ظىستىندذرهةممعدعن
) دذ ) اهللا نعث آاتتعلعقعدعن رعلعص آئتعشكة تاس قالع عدعن يئ  ظعبنع  ظاسمانالر يذقعرع تةرعص

ارلعقالر بذ هةقت   ظظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، زةههاك، قةتادة، سذددع ؤة آةظب          دذ  ةهبار قات : ة مذنداق دةي
  . يةنع اهللا تاظاالنعث آاتتعلعقعدعن ظاسمانالر صارحة ـ صارحة بولذص آئتعشكة تاس قالعدذ

 عرةت ة مةغص ةر يىزعدعكعلةرض دذ، ي دذ، هةمدع ظئيتع صةرعشتعلةر صةرؤةردعضارعغا تةسبعه ظئيتع
دذ ةن   تعلةي داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ذرغان ؤة ظ  :  اهللا تاظ أتىرىص ت نع آ عدعكع  ظةرش نعث حأرعس ةرش

د     دذ، هةم بعه ظئيتع ارعغا تةس تعلةر صةرؤةردعض ة     ذصةرعش دذ، مأمعنلةرض ان ظئيتع ذنعثغا ظعم دذ، ظ  ظئيتع
أز          ! صةرؤةردعضارعمعز«) ظذالر ظئيتعدذ . (مةغصعرةت تعلةيدذ  سئنعث رةهمعتعث ؤة ظعلمعث هةممة نةرسعنع ظ

 . ))3ظعحعضة ظالعدذ
 ةن ناها دذر بعلعثالرآع، اهللا هةقعقةت دذر، ناهايعتع مئهرعبان عرةت قعلغذحع ذيعتع مةغص  اهللا ، ب

  . كارا ظئالن قعلعشعدذرظاشتاظاالنعث ظأزعنعث سىصةتلعرعنع 
 ذص ع قوي ذتالرنع(اهللا ن ث ) ب ة قعلعؤالغانالرنع ةنع ظعض رعكالرنعث   ( ي ةللعرعنعمذش اهللا  ظةم

ةللةرنع ظعنحعكلعك بعلةن هئسابالص، بعرمذ ـ     يةنع اهللا تاظاال مذشرعكالرنعث بذ ظةمزعتعص تذرغذحعدذرأآ
ا تولذق جازا بئرعدذ      . لةص قويعدذ عبعر خاتعر  ذالرغا هامعي . ظاندعن ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا قارعت سةن ظ
  . يةنع صةقةت ظاضاهالندذرغذحعسةن، اهللا تاظاال هةر نةرسعضة هامعيدذرظةمةسسةن

* * * * * * *  
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قعيامةت ) آعشعلةرنع(مةآكة ظاهالعسعنع ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكعلةرنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، 

آىنعدعن ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن، ساثا بعز مذشذنداق ظةرةبحة قذرظاننع نازعل قعلدذق، ظذ آىندة هئح 
 .7جةننةتتة ؤة بعر صعرقة آعشعلةر جةهةننةمدة بولعدذ) آعشعلةر(بعر صعرقة ) ظذ آىندة(ر، شةك يوقتذ

ع، ) يةنع بعر دعندا(ظةلؤةتتة بعر ظىممةت ) يةنع صىتىن ظعنسانالرنع (ظةضةر اهللا خالعسا، ظذالرنع  قعالتت
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة رةظد ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة سةبةظ ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع7سىرة غافعر ) 3(
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ظعضة، هئحقانداق مةدةتكار لئكعن اهللا خالعغان ظادةمنع رةهمعتعضة داخعل قعلعدذ، زالعمالرغا هئحقانداق 
  8بولمايدذ

  قذرظاننعث ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهعي قعلعنغانلعقع توغرعسعدا 
ساثا بعز سةندعن ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة بعز ؤةهعي قعلغعنعمعزدةك       : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   

ةتلعرع ظوحذق، روشةن    مذشذنداق ظةرةبحة قذرظاننع نازعل قعلدذق  ةنع ظاي ان قعلعنغان قذرظاننع     ي  باي
ىن ذث ظىح عدعكعلةرنع ظاضاهالندذرذش ذنعث ظةتراص عنع ؤة ظ ة ظاهالعس قا  مةآك دعن باش ةنع ظذنعث ي

ة مةآكة    . دذنيانعث هةر قايسع جايلعرعدعكع آعشعلةرنع ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن نازعل قعلدذق          بذ ظايةتت
دع   ا ظئلعن دة تعلغ ةهةرلة   . ظاالهع قا ش ة باش ع، مةآك دا    حىنك أز ظورذنلعرع ة ظ ذ هةقت تذر، ب ردعن مذقةددةس

بذ دةلعللةردعن ظةث قعسقا بولغعنع ظعمام ظةهمةد، ظابدذلاله ظعبنع ظةدع            . نذرغذن دةلعللةر تعلغا ظئلعنغان   
ةت قعلغان هةدعستذر  دعن رعؤاي ةزذرة  : زأهرع دعكع ه ة بازعرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةآك دذلاله ص ظاب

ذرذص  ةردة ت ةن ي اندئض ةنلعكعنع ظاثلعغ داق دئض امع اهللا «: مذن ث ن ةنكع، سنع ةم قعلعم ةن قةس ةن بعل
 ،ؤئتعلمعضةن بولسام  عظةث سأيىملىك زئمعنع، مةن سةندعن حعقعر     نعث ظةث ياخشع ؤة    هةقعقةتةن اهللا تاظاال  

ايتتعم عزمذ حعقم اش    » هةرض ذنعثغا ظوخش ذ مذش ة قاتارلعقالرم ع ماج ةظع ؤة ظعبن زع، نةس ام تعرمع ظعم
  .ؤايةت قعلغانرع

)قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذشذث ظىحىن ) آعشعلةرنع       ةنع اهللا تاظاال ظعلضعرعكعلةرنع ؤة  ي
ذر . آئيعنكعلةرنع بعر تىزلةثلعكتة توصاليدذ    دة هئح شةك يوقت ذ آىن ىز بئرعشعدة     ظ ةنع قعيامةتنعث ي  ي

  . هئح شةك يوقتذر، ظذ حوقذم بولعدذ
)جةننةتتة ؤة بعر صعرقة آعشعلةر جةهةننةمدة بولعدذ) لةرآعشع(بعر صعرقة ) ظذ آىندة بذ هةقتة 

اليدذ، ظذ زعيان تارتعدعغان آىندذر                 : اهللا تاظاال مذنداق دئضةن    ظذ آىندة اهللا سعلةرنع قعيامةت ظىحىن توص
ةرنع       ( ع ظةمةلل انلعقع، ياخش ان تارتق عرنعث زعي ةن آاص ةنلعكع بعل ةرك ظةتك اننع ت دة ظعم ذ آىن ةنع ظ ي

  . )1()ةندةك قعاللمعغانلعقع بعلةن مأمعننعث زعيان تارتقانلعقع ظاشكارا بولعدذدئض
  ذ ادةم ب دعغان ظ دعن قورقع اخعرةت ظازابع ة(ظ ىن   ) قعسس ة شذ آ دذ، ظةن رةت ظالع ة ظعب ن، ظةلؤةتت دع

االيعق    ىتىن خ ىن  (ص رعش ظىح اب بئ دعغان       ) هئس ازعر بولع ة ه ىن هةمم ذ آ ة ش دذر، ظةن دعغان آىن يعغعلع
قعيامةت آىنع بولغاندا،    . بعز مذظةييةن مذددةتكعحة تةخعر قعلعمعز   ) يةنع قعيامةت آىنعنع  (ظذنع  . ذرآىند

دذ،       ةخت بولع ةزعلعرع بةتب ذالرنعث ب أزلةيدذ، ظ دعال س ازةت بولغان ن ظعج ةقةت اهللا دع ادةم ص داق ظ هةرقان
  . ))2بةزعلعرع ساظادةتمةن بولعدذ

: رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظابدذلاله ظعبنع ظةمرع     ،ظعمام ظةهمةد 
ار ظعدع، ظذ              ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئنعمعزغا حعقعص آةلدع، ظذنعث قولعدا ظعككع آعتاب ب : بعر آىنع ص

علةر؟   « ةنلعكعنع بعلةمس اب ظعك ة آعت عنعث نئم ذ ظعككعس ورعدع» ب ز. دةص س ث  : بع ع اهللا نع اق، ظ ي
ةيغةمبعرع  ة  ! ص ةث بعزض ز، .دةص بةرس دعن بعلعمع دذق  ظان ذ   .  دئ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعكع نعثص  قولع

دع داق دئ ذرذص مذن ابنع آأرسعتعص ت ةهلعنعث  «: آعت ةت ظ عدعن جةنن ةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعص ذ ظالةمل ب
ذالرن            ذر، ظ ان آعتابت عملعكع يئزعلغ ةبعلعلعرعنعث ظعس ث ؤة ق ا ـ بوؤعلعرعنع ذالرنعث ظات عملعكع، ظ عث ظعس

الندع عز ظ،هةممعسع هئسابالص توص ذالرغا هةرض دذ،  ظ ذالردعن هةرضعز آئمةيتعؤئتعلمةي ارتذق قوشذلمايدذ، ظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع9سىرة تةغابذن ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة105 ـــــ 103سىرة هذد ) 2(
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دع ابنع آأرسعتعص . دئ دعكع آعت دعن سول قولع ةهلعنعث ظعسعملع«: ظان ذ دوزاخ ظ ا ـ      كعب ذالرنعث ظات ، ظ
ذالرنعث ه      ذر، ظ ان آعتابت ملعرع يئزعلغ ةبعلعلعرعنعث ظعس ث ؤة ق الندع   بوؤعلعرعنع ابالص توص ع هئس ةممعس

دذ    عز آئمةيتعؤئتعلمةي ذالردعن هةرض ذلمايدذ، ظ ذق قوش عز ظارت ذالرغا هةرض دع»ظ ةيغةمبةر .  دئ ص
يعن      دعن آئ ذنع ظاثلعغان اهابعلعرع ب االمنعث س ا،      : ظةلةيهعسس ان بولس علعنعص بولغ ش بةلض ذ ظع ةر ب ظةض

دا     «:  ظةلةيهعسساالمصةيغةمبةر. ظذنداقتا نئمة ظىحىن ظةمةل قعلعمعز؟ دةص سورعدع  هةقنع بويالص توغرا يول
ةهلعنعث ظةمةلعنع    ،مئثعثالر، هةقعقةتةن جةننةتتة بولعدعغان ظادةم مةيلع نئمعال ظعش قعلمعسذن       جةننةت ظ

تذرعدذ   أمرعنع ظاخعرالش ةن ظ ش بعل ش    . قعلع ئمعال ظع ةيلع ن ادةم م دعغان ظ ةهلع بولع ةن دوزاخ ظ هةقعقةت
ةهلعنعث ظة    ةردع  » مةلعنع قعلعش بعلةن ظأمرعنع ظاخعرالشتذرعدذ     قعلمعسذن دوزاخ ظ ظاندعن  . دةص جاؤاب ب

تذرذص ابالرنع يعغعش دعكع آعت االم قولع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىك «: ص ب ؤة بىي ارعم غالع صةرؤةردعض
دع   علةص بول لعرعنع بةلض دعلعرعنعث ظعش دع» بةن ذص   . دئ ابنع قوي دعكع آعت وث قولع دعن ظ ةت «: ظان قعيام

ظذ آىندة بعر   «: ظاندعن سول قولعدعكع آعتابنع قويذص . دئدع»  آعشعلةر جةننةتتة بولعدذ   آىنع بعر صعرقة  
دذ   دة بولع علةر جةهةننةم عرقة آعش دع» ص ذنعغا     . دئ نعث مةزم ذ هةدعس ةظعمذ ب زع ؤة نةس ام تعرمع ظعم

  .ظوخشاش مةزمذندا هةدعس رعؤايةت قعلغان
ةنلعكعنع رعؤا   داق دئض ةزرةنعث مذن ةد، ظةبذن ام ظةهم دذظعم ةت قعلع االمنعث : ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دع     ار ظع ع ب ةن بعرس دذلاله دئض دة ظةبذظاب اهابعلعرع ظعحع ص     . س ارةت قعلع تلعرع زعي ذنع دوس ع ظ ر آىن بع
ةن     ذرغان ظعك الص ت ذ يعغ ةندة ظ ة آعرض ذنعث ظأيعض ذالر ظ دع، ظ ذنعثغا .آةل ذالر ظ ةن؟  : ظ ة يعغاليس نئمعض

اثا   االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اآع«: ص قعحعلعك  ت ا ظذحراش ق  ماث قارتعص  داؤاملع ذثنع قعس بذرذت
ذرغعن دع)1(»ت ةنمذ؟ دئ ذ.  دئمعض االمنعث شذنداق: ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ئكعن م ةن ؤة ل اهللا «: ، دئض
اال ذ       تاظ ئلعص ب ال ظ ر حاثض ةن بع ع بعل ر حاثضال، سول قول انالردعن بع ةن ظعنس ع بعل وث قول ةن ظ هةقعقةت

ةرؤا قعلمايمةن   جةننةت ظىحىن، ظذ جةهةن   دئضةنلعكعنع ظاثلعغانتعم،   » دئدع ،نةم ظىحىن يارعتعلدع، مةن ص
تةقدعر توغرعسعدعكع هةدعسلةر    .  دئدع ،مةن بذ ظعككع حاثضالنعث قايسعسعدعن ظعكةنلعكعمنع بعلمةيمةن         

دة  ذنعث ظعحع تذر، ظ ابالردا ناهايعتع آأص دا ؤة باشقا هةدعس آعت ةلعنعث، ظع: سةهع هةدعس آعتابلعرع بنع ظ
ذالرنعث هةممعسعدعن رازع بولسذن   قا نذرغذن آعشعلةرنعث اهللا ظ ةت ! مةسظذدنعث، ظاظعشةنعث ؤة باش رعؤاي

  . بارقعلغان هةدعسلعرع
 دا (ظةلؤةتتة بعر ظىممةت ) يةنع صىتىن ظعنسانالرنع (ظةضةر اهللا خالعسا، ظذالرنع ر دعن ةنع بع ) ي
ةمما اهللا تاظاال ظذالرنع      يةنع هةممعنع هعدايةت ظىستعدة ياآع هةم     قعالتتع معسعنع ضذمراهلعقتا قعالتتع، ظ
ازدذردع             عخال. قعلدععق  صةرقل ادةمنع هةقتعن ظ ة هعدايةت قعلدع، خالعغان ظ بذنعثدعكع  . غان ظادةمنع هةقق

تذر    ا خاس اآعت اهللا تاظاالغ ةرلعك ص ةت ؤة يئت دذ   . هئكم داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ئكعن اهللا : ش ل
  . دةمنع رةهمعتعضة داخعل قعلعدذ، زالعمالرغا هئحقانداق ظعضة، هئحقانداق مةدةتكار بولمايدذخالعغان ظا

* * * * * * *  
 ÏΘ r& (#ρä‹sƒ ªB $# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ( ª!$$ sù uθ èδ ’ Í< uθø9 $# uθ èδ uρ Ä ôv ä† 4’ sAöθ yϑ ø9$# uθèδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ÖƒÏ‰ s% ∩∪ 

$ tΒ uρ ÷Λ äø n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «! $# 4 ãΝä3Ï9 s̈Œ ª!$# ’ Ïn1 u‘ Ïµø‹ n= tã àM ù= 2uθ s? Ïµø‹ s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é& ∩⊇⊃∪ ãÏÛ$sù 

                                                 
ذ              بذ ظادةم بذرذتنع قعسقارتعشقا ظةهم     )1( ة ظ داق ظادةمض ةر قان ةن ه علة سوراص آةلض االم مةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمكعن، ص ادةم بولذشع م عيةت بةرمةيدعغان ظ

 . شذثا بذ ظادةمنع بذرذتعنع قعسقارتعص تذرذشقا بذيرذغان. ظادةمنعث ظةهؤالعغا قاراص صةتعؤا بئرةتتع
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â‘ Ï‰ ø)tƒ uρ 4 … çµ̄Ρ Î) Èe≅ ä3Î/ > ó x« ×ΛÏ= tæ ∩⊇⊄∪  
لةرنع تعرعلدىرعدذ، بةلكع ظذالر اهللا دعن باشقعالرنع ظعضة قعلعؤالدع، صةقةت اهللا ظعضعدذر، اهللا ظألىآ

ادعر ةر نةرسعضة ق قا(سعلةر . 9اهللا ه تعدة ) دعن ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باش داق نةرسة ظىس ةر قان ه
ظةنة شذ اهللا ) ظذالرغا ظئيتقعنكع! ظع مذهةممةد. (ظعختعالص قعلعشماثالر، ظذنعثغا اهللا هأآىم حعقعرعدذ 

اهللا . 10اهللا غا مذراجعظةت قعلعمةن) هةممة ظعشتا(مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر، ظذنعثغا تةؤةآكىل قعلدعم، 
تعلةرنع  الالرنع (ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحعدذر، اهللا سعلةرضة ظأز جعنسعثالردعن جىص ةنع ظاي ) ي

بذ ظارقعلعق اهللا سعلةرنع آأصةيتعدذ، هئح شةيظع . هايؤانالرغعمذ ظأز تعصعدعن جىصتعلةرنع ياراتتع. ياراتتع
ا ظو دذر اهللا غ أرىص تذرغذحع ةممعنع آ دذر، ه اثالص تذرغذحع ةممعنع ظ تذر، اهللا ه اش ظةمةس . 11خش

ظاحقذحلعرع اهللا نعث ظعلكعدعدذر، اهللا خالعغان آعشعنعث ) خةزعنعلعرعنعث(ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث 
عناش باالغا مذصتعال قعلعص س(آةث قعلعدذ، خالعغان آعشعنعث رعزقعنع ) سعناش يىزعسعدعن(رعزقعنع 

  .12تار قعلعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع بعلعص تذرغذحعدذر) يىزعسعدعن
  صةقةت اهللا تاظاالنعثال ظعضة بولغذحع، هأآىم قعلغذحع، ياراتقذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ة     ذؤالغانلعقعغا رةددعي اله تذت علةرنع ظع قا نةرس ن باش رعكالرنعث اهللا دع ة مذش ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
داق  بئ  دذ رعص مذن ادةت       : دةي ة ظعب قا هئحنةرسعض االدعن باش ذز اهللا تاظ عدذر، يالغ ةقعقعي ظعض ةقةت اهللا ه ص

  . رعلدىرىشكة قادعردذر، هةم اهللا هةر نةرسعضة قادعردذرعقعلعش دذرذس ظةمةس، اهللا ظألىآلةرنع ت
 قعلعشماثالر، هةر قانداق نةرسة ظىستعدة ظعختعالص ) دعن ظىستعدة ؤة ظذنعثدعن باشقا (سعلةر

أز ظعحعضة ظالغان بولذص، سعلةر ظعختعالص          ظذنعثغا اهللا هأآىم حعقعرعدذ   يةنع بذ ظايةت ظومذمعيلعقنع ظ
ةنع ظذنعثغا اهللا تاظاال آعتابع قذرظان بعلةن ؤة       اهللا هأآىم حعقعرعدذ قعلعشعص قالغان جعمع ظعشالردا       ي

دذ      ةيغةمبعرعنعث سىننعتع بعلةن هأآىم حعقعرع ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن    بذ ه . ص ظةضةر سعلةر بعر   : ةقت
  . ))1شةيظعدة ظعختعالص قعلعشعص قالساثالر، بذ توغرعدا اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة مذراجعظةت قعلعثالر

ظةنة شذ اهللا مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر يةنع مئنعث صةرؤةردعضارعم اهللا تاظاال هةر نةرسعضة هأآىم 
دذر ذنعثغا. قعلغذحع دعم، ظ ةؤةآكىل قعل تا( ت ة ظعش ةن) هةمم ةت قعلعم ا مذراجعظ ةنع جعمع اهللا غ  ي

دذر . ظعشلعرعمدا اهللا تاظاالغا يألعنعمةن    ةنع ظذ ظعككعسعنع ؤة    اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقذحع  ي
  .ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع صةيدا قعلغذحعدذر

ياراتتع) يةنع ظايالالرنع(رنع اهللا سعلةرضة ظأز جعنسعثالردعن جىصتعلة يةنع اهللا تاظاال سعلةرضة 
ص             ع قعلع ةك ؤة حعش علةرنع ظةرآ ةآلعثالردعن س أز ش عثالردعن، ظ أز جعنس ص ظ ةت قعلع ةت ؤة مةرهةم نئم

  . ياراتتع
هايؤانالرغعمذ ظأز تعصعدعن جىصتعلةرنع ياراتتعظىحىن هايؤانالردعن  يةنع سعلةرنعث مةنصةظةتعثالر 

اراتتع  سةآكعزنع ةيتعدذ .  جىص قعلعص ي ارقعلعق اهللا سعلةرنع آأص ذ ظ ةنع اهللا تاظاال سعلةرنع مذشذ     ب  ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع59سىرة نعسا ) 1(
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ر       ة بع ةؤالدتعن يةن ر ظ ذلدا بع ذ ظذس علةرنع مذش اال س دذ، اهللا تاظ ةتتة يارعتع ذنداق سىص ذندا، مذش يوس
ارعتعص       ايالرنع داؤاملعق    ظعنسانالرنع ؤة حاها ،ظةؤالدقا، نةسعلدعن ـ نةسعلضة ظةرآةك ـ حعشع قعلعص ي رص

  .آأصةيتعدذ
هئح شةيظع اهللا غا ظوخشاش ظةمةستذر يةنع جعمع جذصتعلةرنع ياراتقذحع اهللا غا ظوخشاش شةيظع 
ذر اال. يوقت ع، اهللا تاظ ا موحىنك ة اهللا غ ذزدذر، هةمم ذر يالغ ع يوقت ث تةثدعش دذر، اهللا تاظاالنع اهللا . هتاج

) خةزعنعلعرعنعث(ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث . ىص تذرغذحعدذرهةممعنع ظاثالص تذرغذحعدذر، هةممعنع آأر
دذر  ث ظعلكعدع ذحلعرع اهللا نع أزلةندع     ظاحق ةردة س ىرة زذم عرع س ةتنعث تةصس ذ ظاي قعحة  .  ب ذنعث قعس ظ

  . اهللا تاظاال ظاسمان ـ زئمعننع ظعدارة قعلغذحعدذر، ظذنع باشقذرذص تذرغذحعدذر: مةزمذنع
آةث قعلعدذ، خالعغان آعشعنعث رعزقعنع ) سعناش يىزعسعدعن(نع اهللا خالعغان آعشعنعث رعزقع

غان آعشعنعث رعزقعنع آةث خالعغان      ع يةنع خال تار قعلعدذ ) باالغا مذصتعال قعلعص سعناش يىزعسعدعن (
ةقةت اهللا تاظاالغا خاستذر        ةت ص ةن . آعشعنعث رعزقعنع تار قعلعشتعكع هئكمةت ؤة تولذق ظادال اهللا هةقعقةت

  .سعنع بعلعص تذرغذحعدذرهةممة نةر
* * * * * * *  

 * tí uŸ° Νä3 s9 zÏiΒ ÈÏe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ ÏµÎ/ % [nθçΡ ü“ Ï% ©!$# uρ !$uΖ øŠxm ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿ ÏµÎ/ tΛÏδ¨uö/ Î) 

4 y›θãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠ Ï% r& tÏe$! $# Ÿω uρ (#θè% § xtG s? ÏµŠ Ïù 4 u ã9 x. ’ n?tã tÏ. Îô³ßϑ ø9 $# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9 Î) 4 ª! $# 

û É<tF øgs† Ïµø‹ s9Î) tΒ â !$t± o„ ü“ Ï‰ ÷κu‰ uρ Ïµø‹ s9 Î)  tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ (# ûθè% § x s? ω Î) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝ èδ u!% y` ãΝù= Ïè ø9$# $J‹ øót/ 

öΝ æη uΖ÷ t/ 4 Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑ Ï= x. ôM s) t7 y™ ÏΒ y7 În/ §‘ #’ n< Î) 5≅ y_ r& ‘wΚ |¡–Β z ÅÓà) ©9 öΝæη uΖ÷ t/ 4 ¨βÎ) uρ zƒÏ% ©!$# (#θèOÍ‘ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# 

.ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÍ ãΒ ∩⊇⊆∪  
بعز ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(اهللا سعلةرضة دعندعن نذهقا تةؤسعية قعلغان نةرسعنع، ساثا 

ان قعلدع ؤةهيع قعلغان نةرسعنع، ظعبراهعمغا، مذساغا ؤة ظعساغا ب  . عز تةؤسعية قعلغان نةرسعنع باي
ذالرنع دةؤةت قعلغان  سعلةر دعننع بةرصا قعلعثالر، دعندا تةصرعقعحعلعك قعلماثالر، مذشرعكالرغا سةن ظ

ةنع تةؤهعد (نةرسة  دذ، اهللا نعث ) ي ادةمنع تالالي ة خالعغان ظ دع، اهللا تةؤهعدآ ر آةل ) تاظعتعضة(ظئغع
ارلعقالر (. 13اشاليدذقايتعدعغان ظادةمنع تةؤهعدآة ب  ذالرغا ظعلعم آةلضةندعن ) يةهذدعي، ناسارا قات ظ

يعن (آئيعن  ةيغةمبةرلعكعنع بعلضةندعن آئ ارا هةسةت )يةنع ظذالر رةسذلذلالنعث هةق ص دعن ظأزظ ، ظان
دع  ة بألىن ارعثنعث . قعلعشعص صعرقعلةرض ةر صةرؤةردعض نع(ظةض ذالرنع جازاالش ةخعر ) ظ ة ت قعيامةتكعح

عبارةت سأزع بولمعسا ظعدع، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتتة هأآىم حعقعرعلعص بولغان بوالتتع قعلعشتعن ظ
يةنع رةسذلذلال (ظذالردعن آئيعن آعتابقا ؤارعسلعق قعلغانالر ). يةنع ظذالر تئز هاالك قعلعنغان بوالتتع(

  . 14قاتتعق دةرضذماندعدذر) آعتاب هةققعدة) (بعلةن زامانداش بولغان ظةهلع آعتاب
  صىتكىل صةيغةمبةرلةرنعث دعنعنعث بعر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

اهللا سعلةرضة دعندعن نذهقا تةؤسعية قعلغان نةرسعنع، ساثا : اهللا تاظاال بذ ظىممةتكة مذنداق دةيدذ
بعز ؤةهيع قعلغان نةرسعنع، ظعبراهعمغا، مذساغا ؤة ظعساغا بعز ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا (
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عية قعل دع تةؤس ان قعل عنع باي ان نةرس اال غ ة   اهللا تاظ ذ ظايةتت ع   ب االمدعن آئيعنك ادةم ظةلةيهعسس ظ
ةد          ةيغةمبةر مذهةمم اخعرقع ص ةث ظ االمنع، ظ ذه ظةلةيهعسس ةيغةمبةر ن ع ص ةيغةمبةرلةردعن بعرعنح ص

ةيغةمبةرلةر      ك ص دعكع ظعرادعلع عنعث ظارعلعقع ذ ظعككس يعن ظ دعن آئ دع، ظان ا ظال االمنع تعلغ ظةلةيهعسس
راهعم اظعب دع   ، مذس ا ظال انع تعلغ ع ظعس ةمنعث ظوغل ذ ظايةت.  ؤة مةري ةب ةيغةمبةرنعث   ت ةش ص ك ب  ظعرادعلع

أتتع  اناص ظ معنع س ان    . ظعس ان قعلعنعغ ذنداق باي ذالر ش ذ ظ ةهزابتعكع ظايةتتعم ىرة ظ ز  . س دا بع أز ؤاقتع ظ
ادعن، مة    دعن، مذس ذهتعن، ظعبراهعم ةندعن، ن دذق، س دة ظال ةيغةمبةرلةردعن ظةه ادعن  ص ع ظعس ةم ظوغل ري

  . ))1مةهكةم ظةهدة ظالدذق
ادةت      ا ظعب ذز اهللا غ ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش ةقةت ه ن ص ةن دع ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ع ص جعم

ذر  تعن ظعبارةتت ةن   . قعلعش داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ةد (: ب ع مذهةمم عرع  !) ظ ةندعن ظعلض س
ذد     م«: ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة   ادةت    ) بةرهةق (ةندعن باشقا هئح مةب يوقتذر، ماثعال ظعب

انعمعز باشقا ـ     بعز «:  ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغان هةدعس شئرعصتا    ))2دةص ؤةهيع قعلدذق» قعلعثالر ظ
ةنع ضةرحة ظذالرنعث شةرعظةتلعرع     . دئيعلضةن »  صةيغةمبةرلةر جاماظةسعدذرمعز دعنعمعز بعر  باشقا، ظةمما  ي
هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا     ظذالرنعث ظارعسعدعكع ظورتاقلعق  وللعرع هةر خعل بولسعمذ،     ؤة تذتقان ي  

  . تاظاالغا ظعبادةت قعلعش ؤة ظذنعثغا دةؤةت قعلعشتذر
سعلةرنعث هةر بعرعثالرغا بعر خعل شةرعظةت    !) ظع ظىممةتلةر(: اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن   

 اهللا تاظاال سعلةر دعننع بةرصا قعلعثالر، دعندا تةصرعقعحعلعك قعلماثالر)3( ؤة ظوحذق يول تةيعن قعلدذق
دع   عية قعل نع تةؤس أم بولذش نع، ظ ة بعرلعشعش ع صةيغةمبةرلةرض ىنحعلعكتعن، . جعم ذالرنع بألض ظ

  . ظعختعالصلعشعشتعن حةآلعدع
 ظئغعر آةلدع) يةنع تةؤهعد(مذشرعكالرغا سةن ظذالرنع دةؤةت قعلغان نةرسةةنع ظع مذهةممةد ي !

  . شذثا ظذالر تةؤهعدنع ظعنكار قعلدع. سةن ظذالرنع حاقعرغان تةؤهعد ظذالرغا تةس تذيذلدع
 دذ، اهللا نعث ادةمنع تالالي ة ) تاظعتعضة (اهللا تةؤهعدآة خالعغان ظ ادةمنع تةؤهعدآ دعغان ظ قايتع
اليدذ ة     باش ق آعشعض قا اليع ةت تئصعش ةتنع هعداي اال هعداي ةنع اهللا تاظ علةيدذ ي وغرا  . بةلض ذمراهلعقنع ت ض

  .يولدعن ضذمراهلعقنع ظىستىن بعلعص تاللعغان ظادةمضة بةلضعلةيدذ
  ظعختعالصنعث سةؤةبع توغرعسعدا

)يةنع ظذالر رةسذلذلالنعث هةق (ظذالرغا ظعلعم آةلضةندعن آئيعن ) يةهذدعي، ناسارا قاتارلعقالر
 يةنع ظذالر را هةسةت قعلعشعص صعرقعلةرضة بألىندع، ظاندعن ظأزظا)صةيغةمبةرلعكعنع بعلضةندعن آئيعن

تعدة                     ةق ظىس دعن ه يعن ظان دعن آئ اآعت تذرغذزذلغان ل ـ ص ةن ؤة دةلع تعص آةلض ةق يئ ة ه ظأزلعرعض
ةن             ةق بعل ش، ه ذم قعلع ة زذل ر ـ بعرعض ةقةت بع قا ص ذنداق قعلعش ذالرنع ش دع، ظ قان ظع ظعختعالصالش

  . ظئلعص باردعقارشعلعشعش، ظذنعثغا بويذنتاؤلعق قعلعش 
 ارةت سأزع ) ظذالرنع جازاالشنع (ظةضةر صةرؤةردعضارعثنعث ةخعر قعلعشتعن ظعب قعيامةتكعحة ت

ذالر تئز هاالك (بولمعسا ظعدع، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتتة هأآىم حعقعرعلعص بولغان بوالتتع  ةنع ظ ي
ع  ان بوالتت اب    )قعلعنغ دعن هئس ث بةندعلعرع ةر اهللا تاظاالنع ةنع ظةض ةت آىن  ي نع قعيام عحة عظئلعش ض

                                                 
  . ـ ظايةت7سىرة ظةهزاب ) 1(
  . ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48سىرة ماظعدة ) 3(
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ارةت  عآئح تعن ظعب ان  كتىرذش عرع قعلغ ذم       ظعلض ازابنع حوق لعك ظ ذالرغا تئضعش دع، ظ ا ظع ع بولمعس ؤةدعس
  . تئزلعتعص بذ دذنيادعال بةرضةن بوالتتع

 ا ؤارعسلعق قعلغانالر ةهلع (ظذالردعن آئيعن آعتابق داش بولغان ظ ةن زامان ةنع رةسذلذلال بعل ي
  . ضعرعكع هةقنع ظعنكار قعلغذحعالردعن آئيعن آةلضةن ظعنسانالر يةنع ظعل)آعتاب
)قاتتعق دةرضذماندعدذر) آعتاب هةققعدةظذالر صةقةت . سعزدذرع ظذالر دعندا ؤة ظعماندا ظعشةنح يةن

ظاتا ـ بوؤعلرعغا ؤة ظذالردعن ظعلضعرعكعلةرضة دةلعل ـ صاآعتسعز ظةضةشكىحعلةردذر، ظذالر دعندا تئثعرقاش        
  . ذر، دةرضذماندعدذر، حوثقذر ظعختعالصتعدذرعددظعلكع

* * * * * * *  
 y7 Ï9 s̈% Í# sù äíôŠ$$ sù ( öΝ É)tF ó™$# uρ !$yϑ Ÿ2 |N ö ÏΒ é& ( Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u !#uθ ÷δ r& ( ö≅ è% uρ àMΖ tΒ#u !$yϑ Î/ tΑ u“Ρ r& ª! $# ÏΒ 

5=≈ tG Å2 ( ßN öÏΒ é& uρ tΑ Ï‰ ôã{ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ ( ª! $# $ uΖš/ u‘ öΝ ä3š/ u‘ uρ ( !$ uΖs9 $ sΨ è=≈ yϑ ôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝà6è=≈ yϑ ôã r& ( Ÿω sπ ¤fãm $ uΖ sΨ ÷ t/ 

ãΝ ä3uΖ ÷ t/uρ ( ª! $# ßìyϑ øgs† $uΖ sΨ ÷ t/ ( Ïµø‹ s9Î) uρ ãÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊇∈∪  
بارلعق ظعنسانالرنع ! ظع مذهةممةد ) (يةنع دعندا ظعختعالص قعلعشقانلعقع ظىحىن (شذنعث ظىحىن 

اقعرغعن، بذيرذلغعنعث بويعحة توغرا يولدا حعث تذرغعن، ظذالر ح) توغرا دعن ظاساسعدا ظعتتعصاق بولذشقا
تقعن )يةنع مذشرعكالر ( ارلعق (اهللا نازعل قعلغان «: نعث نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشمعضعن ؤة ظئي ) ب

ارعمعزدذر،  ث صةرؤةردعض دذم، اهللا بعزنع قا بذيرذل ل بولذش اراثالردا ظادع تعم، ظ ان ظئيت ا ظعم آعتابالرغ
ردعضارعثالردذر، بعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ سعلةرنعثمذ صةرة

حىنكع، هةقعقةت (يوق ) ظورذن(دةللعشعشكة جئ، سعلةر بعلةن بعزنعث ظارعمعزدا ظأزلعرعثالر ظىحىندذر
 جاي اهللا يعغعدذ، ظاخعر قايتعدعغان) هأآىم حعقعرعش ظىحىن(بعزنع ) قعيامةت آىنع(، اهللا )ظاشكارعدذر

  .15»نعث دةرضاهعدذر
بذ ظايةت آةرعم مذستةقعل ظون جىملة سأزنع ظأز ظعحعضة ظالغان بولذص، ظذنعث هةر بعرع ظأزعدعن        

دعغان    ايرعلعص تذرع دعن ظ عرعكع جىملع دذر   ظعلض ر هأآىم دعغا بع أز ظال الر.، ظ ذل  :  تةصسعرشذناس ظايةت
ةنع (شذنعث ظىحىن :  ظذالر تأؤةندعكعحة.ةيدذ د،قآذرسعدعن باشقا بذ ظايةتكة تةث آئلعدعغان ظايةت يو   ي

بارلعق ظعنسانالرنع توغرا دعن ظاساسعدا ظعتتعصاق ! ظع مذهةممةد) (دعندا ظعختعالص قعلعشقانلعقع ظىحىن
 يةنع ظعنسانالرنع بعز ساثا دعندعن ؤةهعي قعلغان نةرسعضة، سئنعثدعن ظعلضعرعكع           حاقعرغعن) بولذشقا

ةيغةمبةر  ك ص ىك     ظعرادعلع ةرعظةتلةرنعث بىي كةن ش علةر ظةضةش اش، آعش ة ظوخش قا صةيغةمبةرلةرض لةر ؤة باش
  . ظعضعلعرع بولغان صىتكىل صةيغةمبةرلةرضة تةؤسعية قعلغان نةرسعضة حاقعرغعن

بذيرذلغعنعث بويعحة توغرا يولدا حعث تذرغعن يةنع اهللا تاظاال سئنع بذيرذغعنعدةك، سةن ؤة ساثا 
كةنلةر اهللا تا ذرذثالر   ظةضةش ث ت تا حع ادةت قعلعش ا ظعب ذالر . ظاالغ رعكالر (ظ ةنع مذش ع  )ي ث نةصس نع

عن  لعرعغا ظةضةشمعض رعكالر خاهعش ةنع مذش ش   نعث ي ادةت قعلع ذتالرغا ظعب ىن  ب ان  ظىح ةيدا قعلغ  ؤةص
  .يالغاندعن ظويدذرذص حعقارغان نةرسعلعرعضة ظةضةشمعضعن

تقعن ان «: ؤة ظئي ل قعلغ ارلعق(اهللا نازع تعم آعتاب) ب ان ظئيت ا ظعم ة الرغ ةنع صةيغةمبةرلةرض  ي
ع   ئح بعرعن ةيغةمبةرلةردعن ه ذ ص دعم، ظ تعق قعل ابالرنع تةس ارلعق آعت ان ب ل قعلعنغ ماندعن نازع ظاس

غاندةك ظاراثالردا ظادعل    مئنع بذيرذ   يةنع اهللا تاظاال   ظاراثالردا ظادعل بولذشقا بذيرذلدذم . ظايرعؤةتمةيمعز
  . هأآىم حعقعرعمةن
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ارعثالردذر اهللا علةرنعثمذ صةرةردعض ارعمعزدذر، س ث صةرؤةردعض االال  بعزنع ةقةت اهللا تاظ ةنع ص  ي
ذد بةرهةق يوقتذر، بعز ظذنع             دا  مةبذدتذر، اهللا تاظاالدعن باشقا هئح مةب  ظئتعراص قعلعمعز،    ظعختعيارع هال

ةر  ارع  ظةض ذنع ظعختعي علةر ظ ةردعك   يس ذ، ظالةمل ان تةقدعردعم راص قعلمعغ دا ظئتع ذقاتالر   هال ارلعق مةخل ع ب
  . ظعختعيارع هالدا اهللا تاظاالغا سةجدة قعلعدذ

بعزنعث ظةمةللعرعمعز ظأزعمعز ظىحىندذر، سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ ظأزلعرعثالر ظىحىندذر يةنع 
ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن       ظةضةر ظذالر سئنع يالغانحع قعلعشتا      : بعز سعلةردعن ظادا ـ جذدامعز، بذ هةقت

ا ث تذرس ث   «: حع دذر، مئنع أزةثالر ظىحىن ذ ظ علةرنعث ظةمةلعثالرم دذر، س أزةم ظىحىن ةلعم ظ ث ظةم مئنع
ادا   علةر ظ دعن س ادا   -ظةمةلعم ذ ظ علةرنعث قعلمعشعثالردعن مةنم ذدا سعلةر، س ةن – ج راؤ ( جذدام ةنع بع ي

  . )1(دئضعن» )يةنة بعر بعراؤنعث قعلغان ضذناهعغا جاؤابكار ظةمةس
حىنكع، هةقعقةت ظاشكارعدذر(يوق ) ظورذن(دةللعشعشكة ئن بعزنعث ظارعمعزدا ج بعلةسعلةر( 
. بذ سأزنعث ظاساسع آىحلىآتذر    .  دئدع ،بذ هأآىم ظذرذش ظايعتع نازعل بولذشتعن بذرذن حىشكةن        : سذددع

ان  دة نازعل بولغ ةت مةآكع ذ ظاي يعن نازعل  . حىنكع، ب رةتتعن آئ ةت بولسا هعج ر ظاي ذرذش قعلعشقا داظع  ظ
  . بولغان
 ع(اهللا ةت آىن ع ) قعيام ىن (بعزن رعش ظىح أآىم حعقع دذ) ه داق  يعغع ة مذن ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
ةن ع، : دئض ع  «ظئيتقعنك ارعمعز بعزن ع (صةرؤةردعض ةت آىن دذ) قعيام ارعمعزدا   . يعغع ث ظ دعن بعزنع ظان

دذر،        أآىم قعلغذحع ل ه دذ، اهللا ظادع أآىم حعقعرع ةن ه ةقلعق بعل ة  (ه ث ظ ) هؤالعنعخااليعقنع
 يةنع قعيامةت آىنع قايتعص بارعدعغان ظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا نعث دةرضاهعدذر )2( .»بعلضىحعدذر

  .جاي اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدذر
* * * * * * *  

 tÏ% ©!$# uρ šχθ•_!$ ut ä† ’ Îû «! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ |=ŠÅf çFó™ $# … ã&s! öΝßγçF ¯gèo îπŸÒÏm# yŠ y‰Ζ Ïã öΝ Îκ Íh5u‘ öΝÎκ ö n= tã uρ 

Ò= ŸÒxî öΝ ßγs9 uρ Ò># x‹ tã î‰ƒÏ‰ x© ∩⊇∉∪ ª!$# ü“ Ï% ©!$# tΑ u“Ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# Èd, ut ù: $$Î/ tβ# u”Ïϑ ø9 $#uρ 3 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 

sπ tã$¡¡9 $# Ò=ƒÍ s% ∩⊇∠∪ ã≅ Åf÷è tG ó¡o„ $ pκÍ5 šÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ $pκ Í5 ( šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u tβθà)Ï ô±ãΒ $ pκ ÷]ÏΒ tβθßϑ n=÷è tƒ uρ 

$ yγ̄Ρ r& ‘,ut ù: $# 3 Iωr& ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρâ‘$yϑ ãƒ ’ Îû Ïπ tã$¡¡9 $# ’ Å∀ s9 ¤≅≈ n= |Ê >‰‹Ïè t/ ∩⊇∇∪  
اهللا نعث ) آعشعلةرنع ظعماندعن توسذش ظىحىن(آعشعلةر اهللا نعث دعنعنع قوبذل قعلغاندعن آئيعن، 

اهعدا باتع  ث دةرض رع اهللا نع قانالرنعث دةلعللع ذمةت قعلعش دا خذس ذالر دعنع دذر، ظ ادا(ل كة ) دذني غةزةص
نع هةق بعلةن نازعل )يةنع قذرظان(آعتاب اهللا . 16قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظذحرايدذ، 

قعيامةتكة . 17سةن نئمة بعلعسةن؟ قعيامةت يئقعن بولذشع مذمكعن . قعلدع ؤة ظادالةتنع نازعل قعلدع 
دذ، ظعشةنمةيدعغانالر ظذنعث بولذشعنع ظال  دعرعتعدذ، ظذنعثغا ظعشعنعدعغانالر بولسا قعيامةتتعن قورقع

ذر  ة حوثق دعغانالر ظةلؤةتت ة قعلع قعيامةتنع هةق دةص بعلعدذ، بعلعثالرآع، قعيامةت توغرذلذق مذجادعل
  .18ضذمراهلعقتعدذر

                                                 
  . ـ ظايةت41سىرة يذنذس ) 1(
  . ـ ظايةت26سىرة سةبةظ ) 2(
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  دةللةشكةن ظادةمضة بئرعلعدعغان ظاضاهالندذرذش توغرعسعدادعندا جئ
ان آعشعلةرنع اهللا تاظاالنعث يولعدعن توسقانالرنع ظاضاهالندذرذص           اهللا تاظا اهللا تاظاال،    الغا ظعمان ظئيتق

دذ يعن، : مذنداق دةي دعن آئ ذل قعلغان ع قوب دعن توسذش (آعشعلةر اهللا نعث دعنعن آعشعلةرنع ظعمان
ىن قانالرنعث ) ظىح ذمةت قعلعش دا خذس ث دعنع ةيغةمبع   اهللا نع ث ص اال ؤة اهللا تاظاالنع ةنع اهللا تاظ رعنعث  ي

ةر دعن توسذش ظىحىن خذسذمةت قعلعشقانالرنعث  نعدةؤعتعنع قوبذل قعلغان مأمعنل وغرا يول ان ت  مئثعؤاتق
دذر اهعدا باتعل ث دةرض رع اهللا نع ل  دةلعللع اهعدا دةلع ث دةرض رع اهللا تاظاالنع ذالرنعث دةلعللع ةنع ظ  ي

  . بواللمايدذ
 ات ) ظاخعرةتتة(غةزةصكة ظذحرايدذ، ) دذنيادا(ظذالر دذ ق ا دذحار بولع  ظعبنع ظابباس   تعق ظازابق

دذ       داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي د ب ذما ؤة مذجاهع ذ ظةنه ث   : رةزعيةلاله ث ؤة اهللا نع ةر اهللا تاظاالنع مأمعنل
صةيغةمبعرعنعث دةؤعتعنع قوبذل قعلغاندعن آئيعن، آاصعرالر مأمعنلةرنع هعدايةت يولعدعن توسذش ظىحىن            

  .ظذالر مأمعنلةرنعث جاهعلعيةت دةؤرعضة قايتعشعنع تةمة قعلعشتع. تعظذالر بعلةن خذسذمةت قعلعش
ةتادة ة :ق ذالر مأمعنلةرض تعظانالردذر، ظ ذدعي ؤة خرعس ذالر يةه علةرنعث :  ظ ز س ث دعنعمع بعزنع

ع  ثالردعن ياخش ز      . دعنع ةن، بع عرع آةلض ةيغةمبعرعثالردعن ظعلض علةرنعث ص ةيغةمبعرعمعز س ث ص بعزنع
ةؤزةل   ان ظئيتعشقا بعز سعلةردعن هةقلعقمعز     اهللا،سعلةردعن ظ ةن  .  دةيدذ، دئدع  ، تاظاالغا ظعم ظذالر هةقعقةت
  .يالغان سأزلعدع

 نع هةق بعلةن نازعل قعلدع)يةنع قذرظان(اهللا آعتابدةرضاهعدعن صةيغةمبةرلعرعضة  يةنع اهللا ظأز 
دع     ل قعل ةن نازع ةق بعل ابالرنع ه ان آعت ل قعلغ ل قعل . نازع ةتنع نازع ة  دعؤة ظادال ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

دذ  داق دةي ة   : مذن ةر بعل ةن مأجعزعل ةيغةمبةرلعرعمعزنع روش ةن ص ز هةقعقةت ةن  بع ذالر بعل ذق ؤة ظ ن ظةؤةتت
ة ىردذق      بعلل ذننع حىش ابنع، قان ذن دةص، آعت ا قعلس ةتنع بةرص انالر ظادال عز  )1(  ظعنس ماننع ظئض اهللا ظاس
ارازعنع ب لعقعثالر ظىح ظألحةمدة زذلذم قعلماس . ياراتتع دا     . كعتتع ئىن، اهللا ت ذثالر، تارازع ظألحةمدة ظادعل بول

  . ))2آةم بةرمةثالر
 سةن نئمة بعلعسةن؟ قعيامةت يئقعن بولذشع مذمكعن بذ ظايةت آعشعنع قعيامةت ظىحىن دذنيانع 

  . تةرك قعلعص ظعبادةت قعلعشقا ؤة قعيامةتتعن قورقذشقا تةرغعب قعلعدذ
 ةنمةيدعغا ة ظعش دذ قعيامةتك عنع ظالدعرعتع ذنعث بولذش ذالر نالر ظ ةنع ظ تحعل  :  ي ةر راس ظةض

ةقةت قعيامةتنع ظعنكار       . بولساثالر، بذ ؤةدة قاحان ظعشقا ظاشعدذ؟ دةيدذ        قعلغانلعقلعرع،  ظذالر بذ سأزنع ص
  . شعغا ظعشةنمةي، آاصعر بولغانلعقلعرع ؤة هةددعدعن ظاشقانلعقلعرع ظىحىنال دةيدذظذنعث قايعم بولذ

ذنع دذ ظ ةتتعن قورقع ا قعيام عنعدعغانالر بولس ىز بئرعشعدعن  ثغا ظعش ةتنعث ي ذالر قعيام ةنع ظ  ي
دذ  تعترةص تذرعدذ،     ،قورقذص ةنع ظذالر ظذنع حوقذم بولعدذ دةص ظعشعنعدذ،       قعيامةتنع هةق دةص بعلع  ي

ةييارلعق قعلعدذ ؤة قعيامةت ظىحىن ظةمةل قعلعدذ                دا ؤة باشقا  سةهع هةدعس آعتابلعرع    . قعيامةت ظىحىن ت
ان     ةت قعلعنغ ةدعس رعؤاي ر ه داق بع دعغان مذن ة يئتع ةؤاتعر دةرعجعسعض دا مذت ةدعس آتابلعرع ةيغةمبةر : ه ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن بعر نةرسة سوراش   ادةم آئلعص ص ةر ظىستعدة ظعدع، بعر ظ ظةلةيهعسساالم سةص
ةيغةمبةر ظةلةيهعس    ! ظع مذهةممةد    يذقعرع ظاؤازدا ظىحىن؛   اؤازدا         دئدع ص هة  «ساالممذ ظذ ظادةمضة يذقعرع ظ

ةن  ا م االمغا   » مان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ص ذ ظ دع، ظ دذ؟ : دئ ان بولع ةت قاح دعقعيام ةيغةمبةر .  دئ ص

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع25سىرة هةدعد ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة9ـ 7سىرة رةهمان ) 2(
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: ظذ .  دئدع »ظذ حوقذم بولعدذ، ظذنعثغا نئمة تةييارلعق قعلدعث؟ ! سئنعث هالعثغا ؤاي  «: ظةلةيهعسساالم  
ث صةيغةمبعرع دع  اهللا ؤة اهللا تاظاالنع دعم، دئ ىمنع تةييارلع ع آأرىش ان ياخش ة بولغ ةيغةمبةر . ض ص

االم  ةن       «: ظةلةيهعسس ة بولعس ةن بعرض ث بعل ةن ظادعمع ع آأرض ةن ياخش دع » س ةيغةمبةر . دئ ص
االمنعث  دذ      «: ظةلةيهعسس ة بولع ةن بعرض ع بعل ةن آعشعس ع آأرض أزع ياخش ان ظ ةن هةدعس » ظعنس مذ عدئض

. عسساالم ظذ ظادةمضة قعيامةتنعث ؤاقتع توغرذلذق جاؤاب بةرمعدع    صةيغةمبةر ظةلةيه  .شةآسعز مذتةؤاتعردذر 
  .دعذبةلكع، ظذنع قعيامةتكة تةييارلعق قعلعشقا بذير

  دعغانالر ة قعلع ذق مذجادعل ةت توغرذل ع، قعيام ذدقا آئلعشع  بعلعثالرآ ةتنعث ؤذج ةنع قعيام  ي
ىز بئرعش  ذنعث ي دعغانالر ؤة ظ االش قعلع تعدة دةت ار قعلععظىس ذر دعغانالر نع ظعنك ة حوثق ظةلؤةتت

حىنكع، ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقان اهللا تاظاال ظىحىن .  يةنع ظوصظوحذق نادانلعقتعدذرضذمراهلعقتعدذر
ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن      . ظألىآلةرنع تعرعلدىرىش ظاساندذر   تة   : بذ هةقت ) يوقتعن (مةخلذقاتنع دةسلةص

ة شذدذر، ظذ       ) ضةندعن آئيعن ظأل(بار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع      ةنع مةخلذقاتنع   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ي
  . )1(ظوثايدذر) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا(اهللا غا ) تعرعلدىرىش

* * * * * * *  
 ª! $# 7#‹ÏÜ s9 Ïν ÏŠ$t7Ïè Î/ ä−ã— ö tƒ tΒ â !$t± o„ ( uθ èδ uρ ” Èθs) ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ∩⊇∪ tΒ šχ% x. ß‰ƒÍ ãƒ y^ öxm Ïο u ½z Fψ$# 

ôŠÍ“ tΡ … çµs9 ’ Îû Ïµ ÏOö xm (  tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒÍ ãƒ y^ öxm $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ÏµÏ? ÷σ çΡ $ pκ ÷]ÏΒ $tΒ uρ … çµs9 ’ Îû Ïο u ½z Fψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ ∩⊄⊃∪ 

÷Πr& óΟ ßγ s9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u à° (#θãã u Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ ÉÏe$! $# $ tΒ öΝ s9 .βsŒù' tƒ ÏµÎ/ ª! $# 4 Ÿωöθ s9 uρ èπ yϑ Ï= Ÿ2 È≅ óÁ xø9 $# z ÅÓà) s9 

öΝ æη uΖ÷ t/ 3 ¨βÎ) uρ šÏϑ Ï=≈ ©à9$# öΝ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊇∪ “ us? šÏϑ Ï=≈ ©à9$# šÉ) Ïô±ãΒ $£ϑ ÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 uθ èδ uρ 

7ìÏ%# uρ óΟÎγ Î/ 3 zƒÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏN$|Ê÷ρ u‘ ÏN$̈Ζyf ø9 $# ( Μ çλm; $ ¨Β tβρâ !$ t±o„ y‰ΨÏã öΝÎγ În/u‘ 4 
y7 Ï9 s̈Œ uθèδ ã≅ ôÒ xø9 $# ã Î6s3ø9 $# ∩⊄⊄∪  

ذ خالعغان ظادةمضة  ةث(اهللا بةندعلعرعضة آأيىنضىحعدذر، ظ ذر، ) آ دذ، اهللا آىحلىآت رعزعق بئرع
ظاخعرةتنعث ساؤابعنع آأزلعسة، ظذنعث ساؤابعنع زعيادة ) ظأزعنعث ظةمةلع بعلةن (آعمكع . 19غالعبتذر

ةن (ع بئرعمعز، آعمك  ةظعتعنع آأزلعسة، ) ظةمةلع بعل ذنعث تعلعضةن (دذنيانعث مةنص ةظعتعنعث ) ظ مةنص
ظذالرنعث اهللا رذخسةت قعلمعغان . 20هئح نئسعؤة يوق) ساؤابتعن(بةزعسعنع بئرعمعز، ظذنعثغا ظاخعرةتتة 

ع قعيامةتكعحة اهللا نعث ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازابن(نةرسعلةرنع دعن قعلعص بئكةتكةن مةبذدلعرع بارمذ؟ 
ة ) تةخعر قعلعش توغرعسعدعكع  ذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتت ادعال (هأآمع بولمعسا ظعدع، ظ هأآىم ) دذني

. 21قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) يةنع آاصعرالر(زذلذم قعلغذحعالر ) ظأزلعرعضة(حعقعرعلغان بوالتتع، 
 جازاسعدعن قورقذص تذرغانلعقعنع آأرعسةن، قعلغان ضذناهلعرعنعث) قعيامةت آىنع دذنيادا(آاصعرالرنعث 

نازعل بولغذسعدذر، ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ) حوقذم(جازا ظذالرغا ) ظذالر مةيلع قورقسذن، قورقمعسذن(
ذالر صةر  دذ، ظ دا بولع ةرنعث باغحعلعرع انالر جةننةتل ةرنع قعلغ ارعنعث هؤظةمةلل ان وةردعض دا خالعغ زذرع

  .22 بذ آاتتا ظعنظامدذرنةرسعلةردعن بةهرعمةن بولعدذ،
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 1(
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  قلعرع ؤة باشقا نةرسعلعرع توغرعسعداعاهللا تاظاالنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظاتا قعلعدعغان رعز
زق     ذالرغا رع ىن ظ انلعقع ظىح ان بولغ انالرغا آأيىمح ث ظعنس ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ذص قالما  ذ ظذنت ذالرنعث بعرعنعم تة ظ زق بئرعش دعن، رع عمذ، بئرعدعغانلعقع ع ظادةمض دعغانلعقع، ياخش ي
  . ق بئرعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذعضذناهكار ظادةمضعمذ تةث رعز

دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ق بئرعشنع اهللا   : ب ة رعزع ث هةممعسعض دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي
آأمىلعدعغان  ) عن آئيعنظألضةند(ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث تذرار جايعنع ؤة      ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (

ا       ةن آعتابق ع روش ذالرنعث هةممعس دذ، ظ ايعنع بعلع ذزغا (ج ةنع لةؤهذلمةهص دذر) ي ةت  ))1يئزعلغان ذ ظاي  ب
  . بعلةن مةزمذنداش ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر

 ة ان ظادةمض ذ خالعغ ةث(ظ دذ ) آ ق بئرع ذراهللا . رعزع ذر، غالعبت ئح  آىحلىآت اال ه ةنع اهللا تاظ  ي
ةن (آعمكع . جعز ظةمةستذر  نةرسعدعن ظا  ةنع  ظاخعرةتنعث ساؤابعنع آأزلعسة ) ظأزعنعث ظةمةلع بعل  ي

ا   ةل قعلس ىن ظةم اخعرةت ظىح زظ ادة بئرعمع اؤابعنع زعي ذنعث س ةلعنع ظ ان ظةم ذنعث قعلعؤاتق ةنع ظ  ي
ىز  قذؤؤةتلةيمعز ؤة ياردةم بئرعمعز، ساؤابعنع آأصةيتعمعز، ظذنعثغا بعر ياخشعلعققا ظون هةسسعدعن          يةتتة ي

  . هةسسعضعحة، هةتتا اهللا خالعغان معقداردا ظذنعثدعنمذ آأص ساؤاب بئرعمعز
 ع ةن (آعمك ةلع بعل ة، ) ظةم ةظعتعنع آأزلعس ث مةنص ةن (دذنيانع ذنعث تعلعض ةظعتعنعث ) ظ مةنص

ة  ذنعثغا ظاخعرةتت ز، ظ عنع بئرعمع اؤابتعن(بةزعس وق ) س عؤة ي ئح نئس ةنع  ه عنعث  ي رةر آعش بع
صةقةت دذنيادعن بعرةر نةرسعضة ظئرعشعش ظىحىن بولسا، ظذنعث ظاخعرةتتعن تامامةن غئمع             تعرعشحانلعقع  

ذنعثغا         ا ظ اال خالعس ةر اهللا تاظ دذ، ظةض ارام قعلع اؤابعنع ه ث س ذنعثغا ظاخعرةتنع اال ظ ا، اهللا تاظ بولمعس
. عمذ ظئرعشةلمةيدذ معسا ظذ دذنياغعمذ ظئرعشةلمةيدذ، ظاخعرةتنعث ساؤابعغ     عدذنيالعقتعن بئرعدذ، ظةضةر خال  

اخعرةت ظىحىن زعيانلعق تعجارةت بعلةن شذغذلالنغان          ا ؤة ظ دذنيالعقنع آأزلةص ظعش ـ ظةمةل قعلغذحع دذني
ةتنع     بذنعث دةلعلعنع بذ ظايةت بعل      . بولعدذ اغالص حىشعنعشكة بولعدذ   ةن سىرة ظعسرادعكع تأؤةندعكع ظاي : ب
  ان ظادةم دعن خالعغ ةنلةر ظعحع انع آأزلعض ز دذني ة  بع ةس (ض العغعنعنع ظةم ذنعث خ ث ) ظ بعزنع

ذنع    دعن ظ ز، ظان العغعنعمعزنع بئرعمع ة(خ ذ    ) ظاخعرةتت ة ظ ازااليمعز، جةهةننةمض ةن ج ةم بعل جةهةنن
ان،  دعن (خارالنغ ث رةهمعتع دذ  ) اهللا نع دا آعرع ان هال أمعن    . قوغالنغ ةن ؤة م اخعرةتنع آأزلةيدعك ع ظ آعمك

) اهللا نعث دةرضاهعدا  (كةن، مذنداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع    بولذص ظاخعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدع    
دذ  ذل بولع ز      . قوب دعن بئرعمع ا قعلغعنع ارعثنعث ظات ة صةرؤةردعض ةر ظعككعسعض ذالرنعث ه ذالرنعث ؤة ظ . ب

ع  ا قعلغعن ارعثنعث ظات دعن(صةرؤةردعض ئح ظادةم دذ) ه ةنظع قعلعنماي عدعن . م عنع بةزعس ذالرنعث بةزعس ظ
اخعرةت دةرعجعلعرعدعكع       قانداق ظىستىن ق   ارعغعن، ظ ة تئخعمذ حوثدذر ؤة    ) صةرق (علغانلعقعمعزغا ق ظةلؤةتت

   )2(زعيادة حوثدذر) جةهةتتعكع صةرق(ظىستىنلىك 
ةؤرع داق    ،س االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةظعب رةزعيةلاله ع آ ةي ظعبن  ظذب

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي تىنلىك «: دئض ة ظىس ذ ظىممةتك رةت  ب عدعغانلعقع، نذس ة ظئرعش  ؤة غةلعبعض
ع         عن، آعمك ارةت بةرض ذش بئش ةن خ عدعغانلعقع بعل دة يةرلعش ةث آألةم دا آ دعغانلعقع، زئمعن قازعنع

  . »ضةن بولسا، ظذنعثغا ظاخعرةتتة هئح نئسعؤة بولمايدذعظاخعرةتنعث ظةمةلعنع قعلعشتا دذنيانع آأزل

                                                 
  . ـ ظايةت6هذد  سىرة )1(
  . ـ ظايةتكعحة21 ـ 18سىرة ظعسرا ) 2(
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  ع توغرعسعدا ظعكةنلعكعنعث شئرعك ظةمةلبةندعلةرنعث دعن بئكعتعش
ظذالرنعث اهللا رذخسةت قعلمعغان نةرسعلةرنع دعن قعلعص بئكةتكةن مةبذدلعرع بارمذ؟ يةنع ظذالر 

انالرنعث    نالر ؤة ظعنس ذالر جع ةلكع ظ مةيدذ، ب ا ظةضةش وغرا دعنغ ةن ت ص بئكعتك ن قعلع اثا دع اال س اهللا تاظ
ة ظةضع   ةن نةرسعض ص بئكعتك ن قعلع ذالرغا دع ةيتانلعرع ظ عدذش ةهعرةنع . ش ذالرغا ب ةيتانالر ظ ذ ش  )1(ظ

اننع، قعمار ظويناشنع         )4(هامنعؤة   )3(لةنعع ؤةس )2(ساظعبةنع  هارام قعلدع، ظأزع ظألذص قالغان هايؤاننع، ق
ادانلعقنع هاالل قعلدع          ،ؤة شذنعثغا ظوخشعغان ضذمراهلعقنع    ظذالر جاهعلعيةت   .  ظةقعدعسع بذزذق بولغان ن

اال   العغعنعنع ه دة خ أزلةرنع        دةؤرع ة س ار ؤة بعمةن ةرنع، ناح ل ظعبادةتل ص باتع ارام قعلع العغعنعنع ه ل، خ
  . ظويدذرذص صةيدا قعلغان ظعدع

ةت قعلسةهعه دا رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكع عن بذخارع غان بعر هةدعستة ص
ا ظأح    ظةمرع ظعبنع لذهةييع ظعبنع قةمة    «: بايان قعلعنغان  » ع سأرةص يىرضعنعنع آأردىم     يعنعظةنعث دوزاخت

ان   دذرذص حعقارغ ادنع ظوي ذ ظئتعق ةرآعن قويذؤةتكةن ؤة ب ذ ساظعبةلةرنع ظ ادةم حىنكع، ظ ذنجع ظ دعت ذ . ظع ب
نع لةرظادةم خذزاظة قةبعلعسعنعث باشلعقلعرعدعن بعرع بولذص، ظذ بذ ظعشالرنع قعلغان، شذنداقال ظذ قذرةيش                

   ـ !اهللا نعث لةنعتع بولسذنظذنعثغا  بعردعن بعر ظادةم ظعدع ـ بذتالرغا ظعبادةت قعلعشقا ظئلعص بارغان
اهللا نعث ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازابنع قعيامةتكعحة تةخعر (: شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

هأآىم حعقعرعلغان ) دذنيادعال(هأآمع بولمعسا ظعدع، ظذالرنعث ظارعسعدا ظةلؤةتتة ) قعلعش توغرعسعدعكع
دع،  عبوالتت ةخعر قعلعنمعسا ظع ذالرنع جازاالش هأآعمع قعيامةت آىنعضة ت ةنع اهللا تاظاالنعث ظ ذالرغا  ي ظ

قاتتعق ) يةنع آاصعرالر(زذلذم قعلغذحعالر ) ظأزلعرعضة(. تئزلعتعلضةن بوالتتعتئضعشلعك ظازاب دذنيادعال 
 دذحار بولعدذ، ظذ نئمعدعضةن يامان  يةنع جةهةننةمدة قاتتعق ظةلةم قعلغذحع ظازابقا    ظازابقا دذحار بولعدذ 

  !جاي
  مذشرعكالرنعث مةهشةرضاه مةيدانعدعكع قورقذنحلذق هالعتع توغرعسعدا

 ذرغانلعقعنع ) قعيامةت آىنع دذنيادا(آاصعرالرنعث قعلغان ضذناهلعرعنعث جازاسعدعن قورقذص ت
ذالرغا ) ظذالر مةيلع قورقسذن، قورقمعسذن (. آأرعسةن ذم (جازا ظ ةنع ظذالر    بولغذسعدذر نازعل ) حوق  ي

ذص،            ذالر قورق دذر، ظ دعكع هالع ةت آىنع ذالرنعث قعيام ذ ظ دذ، ب ذم بولع ذالرغا حوق ازاب ظ ذرغان ظ ذص ت قورق
  . تعترةص تذرعدذ
 ذالر دذ، ظ دا بولع ةرنعث باغحعلعرع انالر جةننةتل ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

 يةنع قعيامةت مةيدانلعرعدا خارلعق ؤة ةردعن بةهرعمةن بولعدذزذرعدا خالعغان نةرسعلوصةرةردعضارعنعث ه
دة  ارةت ظعحع ذناهع هاق أز ض ةن     ، ظ ادةم بعل ذرغان ظ دة ت ذش ظعحع ازابتعن قورق لعك ظ ةيلعدعن تئضعش  تىص

اثال ذالقالر ظ ةن، ق ةر آأرمعض دا آأزل ةرنعث باغحعلعرع انجةننةتل ئحعص ص باقمعغ ة آ اننعث آأثلعض ، ظعنس
الالردعن ؤة         باقمعغان يئمةك ـ  ةردعن، تذرالغذالردعن، آأرآةم جايالردعن، ظاي ةردعن، آعيعم ـ آئحةآل  ظعحمةآل

اش            عز ظوخش دذ؟ هةرض اش بوالم ادةم ظوخش ان ظ ةن بولغ ة بةهرعم أزع خالعغانح علةردعن ظ ةززةتلعك نةرس ل
                                                 

ذص          ) 1( ة قوي أز مةيلعض ذص ظ رعص قوي ذلعقعنع يئ عنعث ق ذ تأض ةرةبلعرع ب ةت ظ ذص، جاهعلعي ة بول ذغقان تأض ةك ت عنع ظةرآ ذغقان، بةشعنحعس ةآكعزنع ت س
  .معنمةيتتع، يىك ظارتمايتتع. بئرةتتع

  . علمةيتتع، قعرقعلمايتتع، سىتع مذساصعرالرغعال بئرعلةتتعحعشعدعن ظوننع تذغقان تأضة بولذص، معن) 2(
  .بعرعنحعنع ؤة ظعككعنحعنع حعشع توغقان، بذتالر ظىحىن ظأز مةيلعضة قويذؤئتعلضةن تأضة) 3(
  .ظون تأضعضة ظاتا بولغان بذغرا تأضة بولذص، ظذالر ظذنع معنمةي، يئمةك ـ ظعحمةآتة ظأز مةيلعضة قويذص بئرةتتع) 4(
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نع ظومذمعي   هةممع ، يةنع بذ حوث بةختتذر، تولذق ؤة مذآةممةل بولغان       بذ آاتتا ظعنظامدذر ،  بولمايدذ
  .جةهةتتعن ظأز ظعحعضة ظالغان نئمةتتذر

* * * * * * *  
 y7 Ï9 s̈Œ “ Ï% ©!$# ã Åe³t6ãƒ ª!$# çν yŠ$ t7Ïã tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# 3 ≅è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã #· ô_ r& ωÎ) 

nο ¨Šuθ yϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 öà) ø9 $# 3  tΒ uρ ô∃Î yIø) tƒ ZπuΖ |¡xm ôŠÍ“ ¯Ρ … çµ s9 $pκ Ïù $·Ζ ó¡ãm 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà xî î‘θä3x© ∩⊄⊂∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ 

3“ u yIøù$# ’ n?tã «!$# $\/ É‹ x. ( β Î* sù Î* t±o„ ª!$# óΟÏF øƒ s† 4’ n?tã y7Î7 ù= s% 3 ßx ôϑ tƒ uρ ª! $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# ‘,Ït ä†uρ ¨,ut ù: $# ÿÏµÏG≈ yϑ Ï= s3Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) 

7ΟŠ Ï= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9 $# ∩⊄⊆∪  
 خةؤةر - ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان بةندعلعرعضة ظةنة شذ ظعنظام بعلةن خذشاهللا
تةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هةق تةلةص قعلمايمةن، صةقةت تذغقانحعلعق ) صةيغةمبةرلعكنع(«. بئرعدذ

ذثالرنع  ت تذتذش ع دوس ىن مئن ةققع ظىح ع يةتكىز (ه ارعمنعث دةؤعتعن ةنع صةرؤةردعض ة ي ىشىمض
دئضعن، آعمكع بعرةر ياخشع ظعش قعلسا، ظذنعثغا بعز ساؤابنع زعيادة » تعلةيمةن) حئقعلماسلعقعثالرنع

. 23بئرعمعز، اهللا هةقعقةتةن ناهايتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ظاز ياخشعلعققا آأص ساؤاب بةرضىحعدذر 
ةر اهللا » غاننع توقذدع اهللا غا يال ) يةنع مذهةممةد (ظذ «): يةنع قذرةيش آاصعرلعرع (ظذالر  دةمدذ؟ ظةض

سئنعث قةلبعثنع صئحةتلعؤةتكةن ) يةنع ظذالر ضذمان قعلغاندةك، اهللا غا يالغاننع توقذغان بولساث(خالعسا 
سأزلعرع ظارقعلعق هةقنع هةق قعلعدذ، ) صةيغةمبعرعضة نازعل قعلغان(بوالتتع، اهللا باتعلنع يوق قعلعدذ، 

  .24الرنع بعلعص تذرغذحعدذراهللا هةقعقةتةن دعلالردعكع سعر
  توغرعسعدابئرعش بئشارةت عدعن  جةننةتنعث نازذنئمةتلعرظعمان ظئيتقانالرغا

اغحعلعرع  ةرنعث ب اال جةننةتل ةرنع   نعاهللا تاظ ان، ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق يعن ظعم دعن آئ ا ظالغان  تعلغ
لةرنع قعلغان بةندعلعرعضة ظةنة اهللا ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةل : قعلغان بةندعلعرعضة مذنداق دةيدذ   

يةنع بذ ظعنظام ظذالرغا حوقذم هاسعل بولعدذ، حىنكع، اهللا       . دئضعن شذ ظعنظام بعلةن خذش خةؤةر بئرعدذ 
  . تاظاال ظذالرغا شذنداق خذش خةؤةر بئرعدذ

»)تةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هةق تةلةص قعلمايمةن، صةقةت تذغقانحعلعق ) صةيغةمبةرلعكنع
ذثالرنع ه ت تذتذش ع دوس ىن مئن ة (ةققع ظىح ع يةتكىزىشىمض ارعمنعث دةؤعتعن ةنع صةرؤةردعض ي

ةن) حئقعلماسلعقعثالرنع ةد»تعلةيم ةنع ظع مذهةمم ة شذ مذشرعكلعرعغا !  ي عرلعرعنعث ظةن ذرةيش آاص ق
ةن سع ع، م ان بظئيتقعنك ة قعلغ ال                لةرض ذل ـ م ا ص علةردعن ماث ىن س عهةت ظىح ةبلعغ ؤة ؤةز ـ نةس ذ ت

ةص قعلمايمةن  ا . بئرعشعثالرنع تةل ةقةت سعلةر ماث ةص قعلعدعغعنعم شذآع، مئنعث ص مئنعث سعلةردعن تةل
ةرمانعنع يةتكىزىش                  ةمر ـ ص ارعمنعث ظ وختعتعثالر، صةرؤةردعض انلعقنع ت ان يام ا قعلعؤاتق ة ىقارعت مض

اثالر  الغذلذق قعلم اردةم بة  . توس ا ي علةر ماث ذ   س ارعمعزدعكع ت ذ ظ ةن تةقدعردعم ع غرمعض قانحعلعقنعث يىزعن
  . قعلعص بولسعمذ، ماثا ظةزعيةت يةتكىزمةثالر
ةقةت  اهللا تاظاالنعث  دعنظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما    : ظعمام بذخارع مذنداق رعؤايةت قعلعدذ    ص

يةنع صةرؤةردعضارعمنعث دةؤعتعنع يةتكىزىشىمضة (تذغقانحعلعق هةققع ظىحىن مئنع دوست تذتذشذثالرنع 
: سةظعد ظعبنع جذبةير.  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة سورالغان ظعدعتعلةيمةن) لعقعثالرنعحئقعلماس
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ذ ظاي أزدة     “ غقانحعلعقذت”تتعكع ةب اتلعرع آ ة ـ تاؤاب ةد ظةلةيهعسساالمنعث ظاظعل دئضةن سأزدعن مذهةمم
دع  دذ، دئ اس . تذتذلع ع ظابب ةن      : ظعبن ةتتعث، هةقعقةت دعراص آ تة ظال اؤاب بئرعش ةن ج ةيغةمبةر س ص

ةيغةمبةر    ذثا ص ار، ش انحعلعق ب عدا توغق عدعكعلةرنعث ظارعس ذرةيش قةبعلعس ةن ق االم بعل ظةلةيهعسس
اراثالردعكع ت       «: ظةلةيهعسساالم  ارام بعلةن سعلةرنعث ظ ةقةت مئنعث ظ غقانحعلعقنع سعلة ـ رةهعم بعلةن       ذص

  .بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةدمذ رعؤايةت قعلغان.  دئضةن دئدع»ثالرالذظ
 ادة بئرعمعز ذنعثغا بعز ساؤابنع زعي ةنع آعمكع بعرةر     آعمكع بعرةر ياخشع ظعش قعلسا، ظ  ي

ز      ادة بئرعمع نع زعي ةجعر ؤة ساؤاص ةنع ظ علعقنع ي ز ياخش ذنعثغا بع ا، ظ ةل قعلس ة اهللا  . ياخشع ظةم ذ هةقت ب
عحة ياخشعلعقع بولسا،  ظةضةر آعشعنعث زةرر . اهللا هةقعقةتةن زةررعحة زذلذم قعلمايدذ    : تاظاال مذنداق دئضةن  

   )1(ظاتا قعلعدذ) يةنع جةننةت(اهللا ظذنع هةسسعلةص زعيادة قعلعدذ، ظأز دةرضاهعدعن بىيىك ظةجر 
تع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ظاز ياخشعلعققا آأص ساؤاب بةرضىحعدذرعاهللا هةقعقةتةن ناهاي يةنع 

از ياخشعلعق        ةجعر بئرعدذ ؤة هةسسعلةص ساؤاب      اهللا تاظاال آأص ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلعدذ، ظ الرغا آأص ظ
  .بئرعدذ

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قذرظاننع يالغاندعن توقذدع دةص قارعلعغانلعقع ؤة بذ تأهمةتكة 
  بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

 دةمدذ؟ ظةضةر » اهللا غا يالغاننع توقذدع) يةنع مذهةممةد(ظذ «): يةنع قذرةيش آاصعرلعرع(ظذالر
ا اهللا  اث (خالعس ذغان بولس اننع توق ا يالغ دةك، اهللا غ ذمان قعلغان ذالر ض ةنع ظ ةلبعثنع ) ي ئنعث ق س

ع  ئحةتلعؤةتكةن بوالتت االم  ص ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم ةنع ظ ذمان     !  ي ث ض ذ جاهعلالرنع ة ش ةن ظةن ةر س ظةض
 ةتلعؤةتكةن بوالتتعسئنعث قةلبعثنع صئح اهللا تاظاال ،قعلغعنعدةك اهللا تاظاالغا يالغاننع توقذغان بولساث

ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن     . قةلبعثضة مأهىر بئسعص، ساثا بةرضةن قذرظاننع قايتذرذؤاالتتع     بةزع   : بذ هةقت
      ة ظذنع قذدرعتعمعز بعلةن جازااليتتذق      ،ظةضةر ظذ بعزنعث نامعمعزدعن يالغاننع توقذيدعغان بولسا . ظةلؤةتت

ذرعنع آئس   ل توم ي قعزع ذنعث ظاساس دعن ظ اليتتذقظان داص  . عص تاش ذنع قوغ ادةم ظ ر ظ علةردعن هئحبع س
ام ظاالتتذق، ظعنسانالردعن هئح آعم ظذنع قوغداص قئلعشقا                  ))2قااللمايتتع اتتعق ظعنتعق ةنع ظذنعثدعن ق  ي

  . قادعر بواللمايتتع
 ،سأزلعرع ظارقعلعق هةقنع هةق قعلعدذ) صةيغةمبعرعضة نازعل قعلغان(اهللا باتعلنع يوق قعلعدذ 

اتاليدذ، ظذنع             ي ارقعلعق هةقنع هةق قعلعدذ، ظذنع ظعسص اآعتلعرع ظ ةنع دةلعل ـ ص ةنع اهللا تاظاال سأزلعرع ي
 يةنع اهللا تاظاال اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكع سعرالرنع بعلعص تذرغذحعدذر. روشةن ؤة ظوحذق بايان قعلعدذ

  . يوشذرذنغان سعرالرنع بعلعص تذرعدذساقالنغان ؤة ا ددعلالر
 ** * * * * *  

 uθ èδuρ “ Ï%©! $# ã≅t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ô tã  Ïν ÏŠ$t7Ïã (#θ à÷ètƒuρ Çtã ÏN$t↔ Íh‹¡¡9$# ãΝ n= ÷ètƒuρ $ tΒ šχθ è= yèøs? ∩⊄∈∪ 

Ü=‹ÅftG ó¡o„ uρ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θè= ÏΗ xåuρ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# Ν èδß‰ƒÍ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Í# ôÒsù 4 tβρ ã Ï≈s3ø9 $#uρ öΝ çλ m; Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© 

                                                 
  . ـ ظايةت40ىرة نعسا  ، س)1(
  . ـ ظايةتكعحة47 ــــ 44سىرة هاققة ) 2(
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∩⊄∉∪ * öθ s9uρ xÝ|¡o0 ª!$# s− ø—Íh9$#  ÏνÏŠ$t7 ÏèÏ9 (#öθ tót7 s9 ’Îû ÇÚö‘F{ $# Å3≈ s9 uρ ãΑ Íi”t∴ ãƒ 9‘ y‰s)Î/ $̈Β â !$t±o„ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ïν ÏŠ$t7ÏèÎ/ 

7Î7yz ÖÅÁt/ ∩⊄∠∪ uθ èδ uρ “Ï%©! $# ãΑ Íi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖs% ã à³Ψtƒuρ … çµ tGyϑ ômu‘ 4 uθ èδuρ ’Í< uθ ø9$# ß‰‹Ïϑ ysø9 $# 

∩⊄∇∪  
ان ظعشعثالرنع  دذ، قعلعؤاتق ذ قعلع اهللا بةندعلعرعدعن تةؤبعنع قوبذل قعلعدذ، يامان ظعشالرنع ظةص

دذ، . 25بعلعص تذرعدذ  ةت قعلع ةرنع قعلغانالرنعث دذظاسعنع اهللا ظعجاب ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةلل
ظةضةر اهللا  .26رعدذ، آاصعرالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذصةزلعدعن ظذالرغا ساؤابنع زعيادة بئ) آامالع(

لئكعن اهللا خالعغان .  صاسات تئرعيتتع-بةندعلعرعنعث رعزقعنع آةث قعلسا، ظذالر ظةلؤةتتة زئمعندا صعتنة
) ظذنع(تولذق خةؤةرداردذر، ) ظةهؤالعدعن(نةرسعنع ظألحةم بعلةن حىشىرعدذ، اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنعث 

اهللا يامغذر ياغدذرذص ) يامغذرنعث يئغعشعدعن ظىمعدسعزلةنضةندعن آئيعن(ظذالر . 27رىص تذرغذحعدذرآأ
  . 28ظعضعسعدذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) هةممعنعث(بئرعدذ، رةهمعتعنع يايعدذ، اهللا 

  اهللا تاظاالنعث تةؤبعنع قوبذل قعلعدعغانلعقع ؤة دذظانع ظعجابةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
ذناهلعرع   ةر ض ةر بةندعل ة ظةض ذ ظايةتت اال ب ذالرنعث   غااهللا تاظ ا، اهللا ظ ا قايتس ة قعلعص اهللا تاظاالغ  تةؤب

اهللا تاظاال ظأز لذتصع  . تةؤبعلعرعنع قوبذل قعلعش بعلةن بعرضة ظذالرغا ظئهسان قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ        
ضذناهلعرعنع  . نع ياصعدذعرع، آةحىرعدذ، ظةيبعل ؤة مةرهةمةتع بعلةن ظذالرنعث يامان ظعشلعرعنع ظةصذ قعلعدذ       

ة مذنداق دئضةن    . مةغصعرةت قعلعدذ  ذم        : اهللا تاظاال بذ هةقت اآع ظأزعضة بعرةر زذل آعمكع بعرةر يامانلعق ي
ايعتع          ذحع، ناه عرةت قعلغ ث مةغص ذ اهللا نع ا، ظ ةص قعلس عرةت تةل ن مةغص دعن اهللا دع ذص، ظان ص قوي قعلع

  . ))1عدذمئهرعبان ظعكةنلعكعنع آأر
داق        االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن لعم، ظةن ام مذس ظعم

ا    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان    اهللا تاظاال بةندعنعث تةؤبعسعدعن    ،بةندة اهللا تاظاالغا تةؤبة قعلغان ؤاقعتت
ةر     سع. مذنداق بعر ظادةمنعث خذشاللعقعدعن بةآرةك خذشال بولعدذ    دا سةص لةرنعث بئرعثالر بعر حأل باياؤان

وزذق ـ ت                اقع، ظ ىك ـ ت ؤئتعص ي ذلع  قعلع ان ظ ع ظارتعلغ ذل    ىلىآ ادةم ظ ذ ظ دذ، ظ ىرىص قويع غعنع عغعنع يىتت
ئلعص   ا آ ث يئنعغ ر دةرةخنع ىزذص، بع دعنع ظ تعن ظىمع ة ي ،تئصعؤئلعش عدة يئنعح ذنعث سايعس دذ ظ ذ . اتع ظ

ذلع د ظ ىتىنلةي ظىمع ةيدا   غعنعث تئصعلعشعدعن ص ذغع تويذقسعزال ص ذنعث ظذل ةيتتة ظ ر ص ذرغان بع ىزذص ت عنع ظ
دا تذرعدذ  بولذص   ذنعث نذ . ظذنعث يئنع اتتعق خذشال بولذص آةتكةنلعكعدعن    ظذ ظ دا ق ذتقان هال : قتعسعدعن ت

اتتعق خذشال بولذص      “سةن مئنعث بةندةم، مةن سئنعث صةرؤةردعضارعث دةص تاشاليدذ           ! ظع اهللا ” ادةم ق  ظذ ظ
  .»دعن سأزدة خاتالعشعدذآةتكةنلعكع

ث   رع اهللا تاظاالنع دذ زأه ذل قعلع ةؤبعنع قوب دعن ت دة   اهللا بةندعلعرع ايعتع هةققع ةن ظ  دئض
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذهىرةيرةدعن ص اال «: ظةب اهللا تاظ

دا، يىتتىرىص    بةندعسعنعث تةؤبعسعدعن سعلةرنعث بعرعثالر ظذسسذزلذقتعن ظألذص آ     ان ظورذن ئتعشعتعن قورقق
  . » خذشال بولعدذلغان حاغدعكع خذشاللعقعدعن بةآرةكغعنع تئصعؤاعقويغان ظذل

                                                 
  . ـ ظايةت110سىرة نعسا ) 1(
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دذ       ال بعلةن         : هةممام ظعبنع هارعس مذنداق دةي ذم بعر ظاي ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مةل
دة      ادةم هةققع ان ظ ا ظالغ النع نعكاهعغ ذ ظاي دعن ظ ان، ظان ذناه قعلغ ورالدعض ظذد .  س ع مةس رةك ”: ظعبن آئ

  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذص بةردعاهللا بةندعلعرعدعن تةؤبعنع قوبذل قعلعدذ: دئدع، ؤة“ يوق
 يامان ظعشالرنع ظةصذ قعلعدذ يةنع اهللا تاظاال بذرذنقع يامان ظعشالرنع ظةصذ قعلعدذ، آةلضىسعدعكع 

 يةنع اهللا تاظاال سعلةرنعث قعلغان بارلعق   لعص تذرعدذ قعلعؤاتقان ظعشعثالرنع بع . تةؤبعنع قوبذل قعلعدذ  
عنعث       ان آعش ة قعلغ ذق تةؤب ذنداق تذرذقل دذر، ش ص تذرغذحع أزلعرعثالرنع بعلع لعرعثالرنع ؤة س قعلمعش

  . تةؤبعسعنع قوبذل قعلعدذ
 دذ ةت قعلع ةرنع قعلغانالرنعث دذظاسعنع اهللا ظعجاب ؤة  سذددع  ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةلل

دذ  نع جةرعر  ظعب ذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي اال: ب ذرذق ـ      اهللا تاظ ذالرنعث ظأزلعرعضة، ظةهلعلعرعضة ؤة ظ  ظ
  . غقانلعرعغا قعلغان دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدذتذ

)دذ ) آامالع ادة بئرع ةنع ظذالرنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدذ،      صةزلعدعن ظذالرغا ساؤابنع زعي  ي
ةخ    . دة بئرعدذ ث ظىستعضة ساؤابنع زعيا   ظذنع ان  نعث منعث اهللا تاظاالقةتادة، ظعبراهعم نةخةظع ل ان ظئيتق ظعم

دذ  ةت قعلع عنع اهللا ظعجاب ث دذظاس ةرنع قعلغانالرنع ع ظةمةلل داق   ؤة ياخش دة مذن ايعتع هةققع ةن ظ  دئض
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ   : دئض ع بئرع قا ظعزعن اظةت قعلعش ا شاص ذالرنعث توغقانلعرعغ اال ظ  .اهللا تاظ

)صةزلعدعن ظذالرغا ساؤابنع زعيادة بئرعدذ) آامالع يةنع اهللا تاظاال ظذالرغا توغقانلعرعنعث تذغقانلعرعغا 
  . نع بئرعدذعشاصاظةت قعلعشقا ظعز

آاصعرالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذمأمعنلةرنع ؤة ظاقعؤةتتة ظذالرغا بئرعلعدعغان ساؤابنع  اهللا 
آاصعرالرنع ؤة ظذالرنعث قعيامةت آىنع ظذالردعن هئساب ظئلعشقا ؤةدة قعلغان              ،تعلغا ظئلعش بعلةن بعرضة     

  . آىندة قاتتعق دةرتلعك ؤة ظةلةملعك ظازابقا دذحار بولعدعغانلعقعنع تعلغا ظالدع
  رعزعقنع آةث قعلماسلعقنعث هئكمعتع توغرعسعدا

صاسات تئرعيتتع-ا صعتنةظةضةر اهللا بةندعلعرعنعث رعزقعنع آةث قعلسا، ظذالر ظةلؤةتتة زئمعند  
عتنة ـ             ة ص ذالرنع ظةلؤةتت ذ ظ ة، ظ ق بةرس ذقعرع رعزع دعن ي ذالرنعث هاجعتع ذالرغا ظ اال ظ ةر اهللا تاظ ةنع ظةض ي
ان                  ئلعص بارغ قا ظ ق قعلعش ذق ؤة حوثحعلع ة تةآةببذرل ر ـ بعرعض عص بع دعن ظئش قا، هةددع ات تئرعش صاس

  . بوالتتع
 ظةهؤالعدعن(بعلةن حىشىرعدذ، اهللا هةقعقةتةن بةندعلعرعنعث لئكعن اهللا خالعغان نةرسعنع ظألحةم (

ايدعلعق بولغان نةرسعلةردعن      آأرىص تذرغذحعدذر ) ظذنع(تولذق خةؤةرداردذر،   يةنع اهللا تاظاال ظذالرغا ص
أزع خال دذ  عظ ق قعلعص بئرع ان نةرسعنع رعزع ان    . غ ق بولغ ا اليع اال بايلعقق دذ، اهللا تاظ ذنع بعلع اال ب اهللا تاظ

  . شعنع باي قعلعدذ، صئقعرلعققا اليعق بولغان آعشعنع صئقعر قعلعدذآع
 اهللا يامغذر ياغدذرذص بئرعدذ) يامغذرنعث يئغعشعدعن ظىمعدسعزلةنضةندعن آئيعن(ظذالر يةنع 

يعن     ةندعن آئ عدعن ظىمعدسعزلةنض ذرنعث يئغعش انالر يامغ ذرغا    ،ظعنس ذالرنعث يامغ ذالرغا ظ اال ظ  اهللا تاظ
دذهاجعتع حىشكةن دذرذص بئرع ةيتتة يامغذر ياغ داق دئضةن .  ص اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالر : ب ذآع، ظ هالب

  . ))1يامغذر يئغعشتعن بذرذن هةقعقةتةن ظىمعدسعزلعنعص آةتكةن ظعدع
 رةهمعتعنع يايعدذ        يةنع شذ ظورذندعكع، شذ جايدعكع بارلعق مةؤجذد بولذص تذرغان نةرسعضة اهللا 

ارةت يامغذردعن تاظاالنعث   دذ. رةهمعتع ظومذميىزلىك بولعدذ ظعب ةتادة مذنداق دةي ة ظئيتعلعش: ق  ،حةعبعزض
                                                 

  . ـ ظايةت49سىرة رذم ) 1(



  
  
  
  
 

 

 

 390                                                                                              شذرا    ـ سىرة 42

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ىز      ! ظع مأمعنلةرنعث خةلعصسع   : بعر ظادةم ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذغا       قورغاقحعلعق ظاصعتع ي
تاظاال يامغذر   سعلةرضة اهللا   :  ظأمةر ظعبنع خةتتاب      ، دئضةندة ،بةردع، آعشعلةر يامغذردعن ظىمعدعنع ظىزدع    

اهللا يامغذر ) يامغذرنعث يئغعشعدعن ظىمعدسعزلةنضةندعن آئيعن(ظذالر ظاندعن . ياغدذرذص بئرعدذ، دئضةن
ذر . رةهمعتعنع يايعدذ، اهللا هةممعنعث ظعضعسعدذر . ياغدذرذص بئرعدذ  ة اليعقت ةتنع     مةدهعيةض  دئضةن ظاي

ايدعلعق بولغان نةرسعنع ظأزع خالعغان شةآعلدة        يةنع اهللا تاظاال ظعنسانالرغا دذنيا ـ ظاخعرة . غانظوقذ ة ص تت
  . نعث ظاقعؤعتعدة مةدهعيةضة اليعقتذرعاهللا تاظاال بةلضعلعضةن ؤة قعلغان بارلعق ظعش. ظعدارة قعلغذحعدذر

* * * * * * *  
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مانالرنعث، زئم ث ظاس ع اهللا نع دارالرنعث يئيعلعش عدة جان ذ ظعككعس ع ؤة ظ ث يارعتعلعش عننع

يةنع (سعلةرضة  .29دةلعللعرعدعندذر، اهللا ظةضةر خالعسا، ظذالرنع جةمظعي قعلعشقا قادعردذر) قذدرعتعنعث(
دعن هةرقانداق بعر مذسعبةت يةتسة، ظذ سعلةرنعث قعلغان ضذناهعثالر تىصةيلع) جئنعثالر ياآع مئلعثالرغا

ظةصذ قعلمايدعغان بولسا، باال ؤة مذسعبةتتعن هئح (آةلضةن بولعدذ، اهللا نذرغذن ضذناهعثالرنع ظةصذ قعلعدذ 
سعلةر زئمعندا اهللا نعث ظازابعدعن قئحعص قذتذاللمايسعلةر، !) ظع مذشرعكالر ( .30)قذتذلماس ظعدعثالر 

  .31سعلةرضة اهللا دعن باشقا هئح ظعضة ؤة مةدةتكار يوق
  مانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعش اهللا تاظاال نعث دةلعللعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعداظاس
 ث ع اهللا نع دارالرنعث يئيعلعش عدة جان ذ ظعككعس ع ؤة ظ ث يارعتعلعش مانالرنعث، زئمعننع ظاس

ذدرعتعنعث( دذر ) ق ث دةلعللعرعدعن ةنع اهللا تاظاالنع ذدرعتعنعث بىيىآلى  ي اتتعلعقعنع، ق ب    آ ع ؤة غالع آعن
اراتتع      . دعشاه ظعكةنلعكعنع آأرستعدعغان دةلعللةردعندذر   صا . اهللا تاظاال ظاسمانالردا ؤة زئمعندا جانلعقالرنع ي

بذ جانلعقالر صةرعشتعلةرنع، ظعنسانالرنع،جعنالرنع ؤة باشقا هايؤانالرنع، ظذالرنعث هةر خعل شةآعللعرعنع،       
ل ت       ةر خع ع، ه ل تعللعقلعرعن ةر خع دعكعلعرعنع، ه ل رةث ةر خع ل   ه ةر خع ةتتعكعلعرعنع، ه ةبعظ

دذ     ة ظالع أز ظعحعض ع ظ تعكعلعرعنع ؤة تىردعكعلعرعن ث    . جعنعس مانالرنعث ؤة زئمعننع ذالرنع ظاس اال ظ اهللا تاظ
ادعردذر مذشذنداق تذرذقلذق   . ظةتراصعغا تارقاتتع  ذالرنع جةمظعي قعلعشقا ق ةنع  اهللا ظةضةر خالعسا، ظ  ي

عرعك ع ظعلض ةت آىن اال قعيام ة لةرعاهللا تاظ ر تىزلةثلعكك ذقاتالرنع بع قا مةخل ةرنع ؤة باش نع، آئيعنكعل
دذ، ذحع يعغع ذالرنع حاقعرغ دذ    ظ اثلعتعص تذرع ذالرغا ظ أزعنع ظ ذالرنعث    .  س اال ظ دذ، اهللا تاظ ةر آأرع آأزل

  .ظارعسعدا ظادالةت ؤة هةق بعلةن هأآىم حعقعرعدذ
  مذسعبةتلةرنعث سةؤةبع ظاسعيلعقتعن ظعبارةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 هةرقانداق بعر مذسعبةت يةتسة، ظذ سعلةرنعث قعلغان ) يةنع جئنعثالر ياآع مئلعثالرغا(سعلةرضة
سعلةرضة هةر قانداق بعر مذسعبةت يةتسة، ظذ !  يةنع ظع ظعنسانالرضذناهعثالر تىصةيلعدعن آةلضةن بولعدذ

   .لضعرع قعلغان ضذناهعثالرنعث شذملذقعدعن آةلضةن بولعدذعحوقذم سعلةرنعث ظ
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 دذ ذ قعلع ذناهعثالرنع ظةص اال ؤة مذسعبةتتعن هئح (اهللا نذرغذن ض دعغان بولسا، ب ذ قعلماي ظةص
 يةنع اهللا تاظاال سعلةرنعث نذرغذن ضذناهعثالر ظىحىن جازالعمايدذ، بةلكع ظذنع ظةصذ   )قذتذلماس ظعدعثالر 

دذ ةن   . قعلع داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ  : ب انالرنع ظ ةر اهللا ظعنس ةيلعدعن  ظةض لعرع تىص الرنعث قعلمعش
  . ))1جازااليدعغان بولسا، يةر يىزعدة هئحبعر جان ظعضعسعنع قويمعغان بوالتتع

مئنعث جئنعم    «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ،ظعمام ظةهمةد 
ةت، ساقايماس آئسةل، غةم ـ        مأمعنضة بعرة  ظةضةر  اهللا بعلةن قةسةم قعلمةنكع،    زات ظعلكعدة بولغان    ر ظاص

دذ      العقلعرعنع ظأحىرع ث خات ذ ظادةمنع ةن ظ ذنعث بعل ة اهللا ظ عزلعك يةتس ذ، آأثىلس ةتتا. قايغ ة  ه ذ ظادةمض  ظ
العقع ظأحىرى   سانجعلغان بعر تال تعك    ظعمام ظةهمةد، ظةبذسذفياننعث ظوغلع     . »لعدذ ةن ظىحىنمذ ظذنعث خات

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن ةدعن ص دذ مذظاؤعي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض مأمعننعث بةدعنعضة «: عث مذن
  . »ظازار بئرعدعغان بعرةر نةرسة يةتسة، ظذنعث بعلةن اهللا ظذ ظادةمنعث ضذناهلعرعنع ظأحىرعدذ

ةنلعكعنع          داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد، ظاظعش ام ظةهم ظعم
 آئتعص ظذنعث ضذناهلعرعنع ظأحىرعدعغان ياخشع      بةندعنعث ضذناهلعرع آأصعيعص     ظةضةر   «: رعؤايةت قعلعدذ 

ةتكىزىش     عزلعكنع ي ذنع آأثىلس ىن ظ أحىرذش ظىح ذناهلعرعنع ظ ذنعث ض اال ظ ا، اهللا تاظ ةلع بولمعس ظةم
  . »ظارقعلعق سعنايدذ

* * * * * * *  
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ظةضةر اهللا خالعسا، . 32دئثعزدا قاتنعغذحع تاغدةك آئمعلةر اهللا نعث قذدرعتعنعث دةلعللعرعدعندذر

سةؤر ) قاتتعقلعقتا(دة، آئمعلةر دئثعزنعث ظىستعدة توختاص قالعدذ، بذنعثدا -شامالنع توختعتعؤئتعدذ
ياآع اهللا خالعسا، . 33ظعبرةتلةر بارشىآىر قعلغذحع هةر مأمعن ظىحىن نذرغذن ) آةثحعلعكتة(قعلغذحع، 

ةرنع  ةيلعدعن آئمعل ذناهلعرع تىص ةن (ظعحعدعكع آعشعلةرنعث قعلغان ض وران بعل دذ، اهللا ) ب هاالك قعلع
بعزنعث ظايةتلعرعمعز ظىستعدة مذجادعلة قعلعدعغانالر . 34نذرغذن آعشلةرنعث ضذناهلعرعنع ظةصذ قعلعدذ

  .35عص قذتذلعدعغان جاي يوق ظعكةنلعكعنع بعلعدذظأزلعرعضة اهللا نعث ظازابعدعن قئح
  آئمعلةرنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنعث دةلعللعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

دذ     داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ث : ب ث اهللا تاظاالنع ةن دئثعز ظأزعنع ذيرذقع بعل عب دا  ن ظذنعث
يسذندذرذشع، اهللا تاظاالنعث يىآسةك قذدرعتعنع ؤة     قاتنعغذحع تاغدةك آئمعلةرنعث راؤان يىرىشع ظىحىن بو     

دذر  تعدعغان دةلعللعرعدعن اهلعقعنع آأرس ارلعقالر . صادعش اك قات ذددع ؤة زةهه ةن، س د، هةس : مذجاهع
  . دئدعدئثعزدعكع بذ آئمعلةر خذددع قورذقلذقتعكع تاغالرغا ظوخشايدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع45سىرة فاتعر ) 1(
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دة -ظةضةر اهللا خالعسا، شامالنع توختعتعؤئتعدذ دئثعزدعكع آئمعلةرنع ،تاظاال خالعسا يةنع اهللا 
دذ  امالنع توختعتعؤئتع دعغان ش اص ، دة ـ        ماثدذرع ةتتعن توخت ةر هةرعك ا   ، آئمعل ا ظارقعغ دعغا ي ا ظال  ي

  . سذ ظىستعدة جعم تذرذص قالعدذبةلكع ماثالماي 
 شىآىر قعلغذحع هةر مأمعن ظىحىن نذرغذن) آةثحعلعكتة(سةؤر قعلغذحع، ) قاتتعقلعقتا(بذنعثدا 

ار  ةر ب ع بذيسذندذر  ظعبرةتل ث دئثعزن ةنع اهللا تاظاالنع ان ذ ي عدا، ظعنس ىن   الرش ع ظىح ةر قعلعش نعث سةص
ةرنع ماثدذر   رعص آئمعل امال حعقع دا ش ةملعك هال ة ظألح ذالرنعث هاجعتعض عداظ ةؤر ذش ا س  قاتتعقلعقت

ة اهللا تاظاالنعث                 ظعنسانالرغا بةرضةن   قعلغذحع، آةثحعلعكتة شىآىر قعلغذحع هةر بعر مأمعن ظىحىن ظةلؤةتت
  .تعدعغان دةلعللةر بارعنئمةتلعرعنع آأرس

 ةرنع ةيلعدعن آئمعل ذناهلعرع تىص دعكع آعشعلةرنعث قعلغان ض اآع اهللا خالعسا، ظعحع وران (ي ب
ةن دذ ) بعل االك قعلع ذناهلعرع        ه علةرنعث ض ذرغان آعش ة ظولت ا، آئمعلةرض ةر خالعس اال ظةض ةنع اهللا تاظ  ي

  .  سذغا غةرق قعلعدذتىصةيلعدعن آئمعلةرنع
 دذ ذ قعلع ذناهلعرعنع ظةص لةرنعث ض ذن آعش ارلعق  اهللا نذرغ ذالرنعث ب ةر ظ اال ظةض ةنع اهللا تاظ  ي

ذالردعن    اال ظ ع، اهللا تاظ االك قعالتت ادةمنع ه ة ظ ع هةمم ة دئثعزدعك ا، ظةلؤةتت اب ظالس ذناهلعرعدعن هئس ض
  .نذرغذنلعرعنعث ضذناهلعرعنع ظةصذ قعلدع

الع عر ظ ةزع تةصس ث ب ان ملعرع اهللا تاظاالنع علةرنعث قعلغ دعكع آعش ا، ظعحع اآع اهللا خالعس ي
ةن (ضذناهلعرع تىصةيلعدعن آئمعلةرنع  دذ ) بوران بعل مذنداق   دئضةن ظايعتعدة توختعتعلعص    هاالك قعلع

ىز يألىنى ظةضةر اهللا تاظاال خالعسا، قاتتعق سوغذق بوران حعقارغان بوال : دئدع دعن شع تتع، بوران آئمعلةرنع ت
ان بوالتتع       ،قايدذرذص ةر مةقسةت قعلغان نعشان       .  ظوث ياآع سول تةرةصكة ظئلعص قاحق شذنعث بعلةن آئمعل

ةيتتع  كة يىرةلم ذ        . تةرةص دذ، ب دعغانلعقعنع بعلدىرع االك بولع دا ه ذنداق ظةهؤال ةرنعث مذش ةت آئمعل ذ ظاي ب
ةر    حىنكع، ظةضةر اهللا. ظعلضعرعكع ظايةتنعث مةزمذنعغا تامامةن ظذيغذندذر      تاظاال شامالنع توختاتسا، آئمعل

ةر شامالنع آأحةيت دذ، ظةض اص قالع ةرنع عتوخت دذأرىصظؤةتسة، آئمعل ئكعن اهللا بةندعلعرعضة .  هاالك قعلع ل
داردا ياغدذرذص بةرضعنعدةك،         ،مةرهةمةتلعك بولغانلعقع ظىحىن  آأيىمحان ؤة     خذددع يامغذرنع يئتةرلعك معق

ة ح  امالنعمذ هاجةتك لذق حعقعذش دذش ة       . رع ا، ظةلؤةتت أص ياغدذرس ايعتع آ ذرنع ناه اال يامغ ةر اهللا تاظ ظةض
ةر ظأسمعضةن بوالتتع          . بعناالرنع ؤةيران قعلغان بوالتتع    از ياغدذرسا، زعراظةتلةر، مئؤعلعك دةرةخل . ظةضةر ظ

اال عغان ي اهللا تاظ ذرتلعرعغا ظوخش عر ي ذثا   معس ةردع، ش ذ ب دعغان س ئقعص آئلع ةردعن ظ قا ي  ذرتالرغا باش
  . ظذالرنعث يامغذرغا هاجعتع يوق

 ئحعص دعن ق ث ظازابع ة اهللا نع دعغانالر ظأزلعرعض ة قعلع تعدة مذجادعل ةتلعرعمعز ظىس ث ظاي بعزنع
 يةنع ظذالرغا بعزنعث ظازاب ـ ظوقذبعتعمعزدعن صاناهلعنعدعغان قذتذلعدعغان جاي يوق ظعكةنلعكعنع بعلعدذ
  .عز بعلةن جازاغا تارتعلغذحعالردذرجاي يوق، ظذالر هةقعقةتةن بعزنعث قذدرعتعم

* * * * * * *  
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دعن (  ث نئمةتلعرع دة ) دذنيانع ا تعرعكحعلعكع ة دذني داق نةرس ةر قان ةن ه ة بئرعلض سعلةرض

صايدعلعنعدعغان نةرسعلةردذر، ظعمان ظئيتقان، صةرؤةردعضارعغا تةؤةآكىل قعلعدعغان آعشلةرضة، ضذناهع 
دعغا  دا آةحىرةلةي ةزةب بولغانلعرع اقالنغذحعالرغا، دةرغ الردعن س ه ظعش ةردعن، قةبع نالرغا، آةبرعل

دعغانالرغا، ) تةظدعل ظةرآان بعلةن (صةرؤةردعضارعنعث دةؤعتعضة ظاؤاز قوشااليدعغانالرغا، نامازنع  ظأتةي
ةدعقة  علةردعن س ةن نةرس ص بةرض ق قعلع ز رعزع دعغانالرغا، بع ارار قعلع ةن ق لعهةت بعل لعرعنع مةس ظعش

دعغانالرغا اهللا  ع تذراالي ذمغا قارش ذحرعغان زذل دعغانالرغا، ظ ذ قعلع اؤاب تئخعم دعكع س ث هذزذرع نع
  .36-39ياخشعدذر، تئخعمذ باقعدذر

اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعكع نازذ ـ نئمةتلةرضة اليعق بولعدعغان آعشعلةرنعث سىصةتلعرع 
  توغرعسعدا

ث، اهللا تاظاال ث ؤةنع ا تعرعكحعلعكعنع ةتلعرعنعث تودذني ذنعث زعنن ة  ظ ةس نةرس ذ ظةرزعم لعم
ث دعغانلعقعنع            ظعكةنلعكعنع، دذنيانع ةص آئتع ةتلعرعنعث تىض ازذ ـ نئم ةآلعرع ؤة ن ايعتع  ضذل ـ حئح ذ ظ ب

دة ) دذنيانعث نئمةتلعرعدعن (: ظعصادعلةيدذ ا تعرعكحعلعكع داق نةرسة دذني سعلةرضة بئرعلضةن هةر قان
لع    يةنع قانحعلعك مال ـ دذ   صايدعلعنعدعغان نةرسعلةردذر دعن غعنعثالرنياغا ظئرعشكةنلعكعثالردعن ؤة توص

ةثالر ةغرذرلعنعص آةتم ةن م ذنعث بعل ةزةر ظ ايدعلعنعدعغان . قةتظعين دة ص ا تعرعكحعلعكع ةقةت دذني ذ ص ظ
  . بذ دذنيا ظةرزعمةس، حوقذم تىضةص يوقعلعدعغان بعر دذنيادذر. نةرسعلةردعن ظعبارةتتذر خاالس

 دذر ذ باقع ذ ياخشعدذر، تئخعم اؤاب تئخعم دعكع س ث هذزذرع ةنع اهللا تاظاهللا نع االنعث ساؤابع  ي
دعغا قويماثالر، اهللا تاظاالنعث                اقعي دذنيانعث ظال انعي دذنيانع ب دذنيادعن ياخشعدذر، ظذ مةثضى باقعيدذر، ص
ة      ان آعشعلةرض ا ظئلعنغ ةردة تعلغ دعكع ظايةتل ات تأؤةن ىلىك هاي اؤاب ؤة مةثض ا س ذ آاتت دعكع ب هذزذرع

  . مةنسذصتذر
 ان ان ظئيتق تعص دذنيا   ظعم ان ظئي ةنع ظعم ا،     ي ةؤر قعلغانالرغ تة س ةرك ظئتعش ةززةتلعرعنع ت ث ل نع
 دعغان آعش ةؤةآكىل قعلع ة عصةرؤةردعضارعغا ت ادا قعلعشتا           لةرض ةرز ظعبادةتلةرنع ظ ةنع ظذالر ص  هارام  ، ي

علةر ان نةرس ةؤرحان بولذقعلعنغ تا س ا  نع تاشالش ىن، اهللا تاظاالغ ع ظىح اردةم قعلعش ث ي عغا اهللا تاظاالنع ش
 بعز هةقعقةتةن سىرة رلةردعن، قةبعه ظعشالردعن ساقالنغذحعالرغاعضذناهع آةبنالرغا، تةؤةآكىل قعلعدعغا

  .  قةبعه ظعشالر هةققعدة سأزلعضةن ظعدذق،ظةظرافتا ضذناهع آةبعرلةر
دعغانالرغا دا آةحىرةلةي ةزةص بولغانلعرع ة دةرغ لةتلعرع ظأزلعرعض عل خعس ذالرنعث ظئس ةنع ظ  ي

ظذالرنعث ظئسعل خعسلةتلعرع    . آةحىرىشنع ؤة ظةصذ قعلعشنع تةلةص قعلعدذ          يامانلعق قعلغان آعشعلةرنع      
لعقتذر  أح ظالماس انالردعن ظ ان    . ظعنس ةت قعلغ نع رعؤاي ر هةدعس داق بع ذخارع مذن ام ب ةيغةمبةر «: ظعم ص

ا ظذح  لعرع تاج عاهللا تاظاالنعث حةآلعم    ظةلةيهعسساالم  ظأزعنعث شةخسع مةنصةظةتع       ،رعمايدعغانال بولسا   اؤذزغ
  . »حىن هةرضعز ظأح ظالمايتتعظى
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 صةرؤةردعضارعنعث دةؤعتعضة ظاؤاز قوشااليدعغانالرغا        يةنع ظذالر اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةرلعرعضة 
دعل (نامازنع . ظةضعشعدذ، اهللا تاظاالنعث بذيرذقعغا ظعتاظةت قعلعدذ، مةنظع قعلغان ظعشالردعن يانعدذ   تةظ

  . ناماز اهللا تاظاالغا قعلعنعدعغان ظعبادةتلةرنعث ظةث حوثعدذر يةنع ظأتةيدعغانالرغا) ظةرآان بعلةن
 دعغانالرغا ارار قعلع ةن ق أز قارارلعرع   ظعشلعرعنع مةسلعهةت بعل ةنع ظذالر ظ نعث توغرا بولذشع     ي
ىن  الر »ظىح ارار       ظذرذش كعن ق تعن آةس لعهةت قعلماس نع مةس ر ظعش ئح بع الردا ه وث ظعش قا ح  ؤة باش

  . حعقارمايدذ
ة ا  ذ هةقت دذ ب داق دةي اال مذن كعن  : هللا تاظ ةن آئثةش ذنعث بعل تا ظ ةيغةمبةر  ))1ظعش ذثا ص  ش

قا حوث ظعشالردا     ىن ظذرذشالردا ؤة باش ةم بولذشع ظىح ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنعث آأثىللعرعنعث خاتعرج
ذ   خةنجةر شذنداقال ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ   . ظذالرغا مةسلعهةت ساالتتع   دا   زةربعسعدعن ؤاصات بول ش ظالدع

ارار قعلعشعغا        ةزالعرعنعث ق ة آعشعلعك آئثةش ظ ة سايالش ظعشعنع ظالت دعن آئيعنكع خةلعص دا ظأزع تذرغان
ةير، سةظد ؤة ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤف رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر                   ة، زذب ةلع، تةله تاصشذرغان، ظذالر ظوسمان، ظ

دع ذ . ظع ذ ساهابعالرنعث هةممعسع ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنه ارار  ب ةن ؤة ق ذل آأرض ة قعلعشنع ماق نع خةلعص
  .قعلغان ظعدع
 دعغانالرغا عضة   بذ اهللا تاظاالنعث بةندعلعر   بعز رعزعق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن سةدعقة قعلع

ذ  ان ت ة بولغ ذالرنعث ظأزلعرعض راق       ظ نعدارحعلعقنعث يع علعق  ـ غقانحعلعق ؤة خوش اراص ياخش ا ق يئقعنلعقعغ
  .قعلعشتعن ظعبارةتتذر

دعغانالرغا ذمغا قارشع تذراالي ذحرعغان زذل اؤذز  ظ ذم قعلغان ؤة تاج ذالردا ظأزلعرعضة زذل ةنع ظ  ي
ار  ـقعلغان آعشعلةر ظىستعدعن غةلعبة قازعنعدعغان آىح     اجعزالردعن، خارالردعن ظةمةس،     .  قذؤؤةت ب ظذالر ظ

 ظأح  ،ظذالر شذنداق تذرذقلذق . ربةلكع ظذالر ظأزلعرعضة تاجاؤذز قعلغان آعشعدعن ظعنتعقام ظئلعشقا قادعردذ    
أز توغقانلعرعغا مذنداق دئضةن         . ظئلعشقا صذرسةت آةلضةندة ظةصذ قعلعدذ     : بذ هةقتة يىسىص ظةلةيهعسساالم ظ

ذن علةرنع آةحىرس علةر، اهللا س كة ظذحرعمايس علةر ظةيعبلةش ىن س االم ))2بذض ىص ظةلةيهعسس  يىس
 ظذالرغا  ،رع ظىحىن ظذالرنع جازاالش صذرسعتع آةلضةندة       قئرعنداشلعرعنعث ظأزعضة قعلغان يامان قعلمعشلع       

  . شذنداق دئضةن ظعدع
االممذ   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع  80ص ان ظع ذ قعلغ رعكنع ظةص ةر مذش ع  .  نةص ة يعل ذالر هذدةيبعي ظ

ظذالرنع  .  تةنظعم تئغعدعن باستذرذص حىشكةن ظعدع  ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظألتىرىشنع قةست قعلعص    
ادعر تذرذقلذقظةسعر ظا ام ظئلعشقا ق ذالردعن ظعنتعق دا، ظ ذص بئرعص      ،لغان ان ـ زةخمةتسعز قوي ذالرنع زعي  ظ

دع   ان ظع علعق قعلغ دع       . ياخش ذ قعل نع ظةص ع هارعس ةؤرةس ظعبن االم غ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقال ص ذ  . ش ظ
ةيغة  ظذنع تذيدذرماي ظألتىرىش ظىحىن     ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذخالؤاتقاندا   مبةر ظةلةيهعسساالمنعث  ظذ ص

ذغاردع قع تا س ع ظاس ا  . لعحعن ويغعنعص قارعس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا  ،ص ذنعث قولع ع ظ  قعلعح
دا  ان هال ذراتتعيالعثاحالنغ تع، قع  .  ت ىح توس ر آ ذنع بع ىص آ  ظ دعن حىش ح قولع ةيغةمبةر لع ةتتع، ص

االم قع اقعردع   ظةلةيهعسس اهابعالرنع ح دع ؤة س ا ظال ع قولعغ د. لعحن أزلةص   ظان نع س ان ظعش ذالرغا بولغ عن ظ
ة هةدعسلةر ؤة     .  ظذنع قويذص بئرعشكة بذيرذدع      ضذناهعنع ظةصذ قعلعص ساهابعالرغا    ظذ ظذنعث . بةردع بذ هةقت

  .ساهابعالرنعث ظعش ظعزلعرع ناهايعتع آأصتذر
* * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع159سىرة ظال ظعمران ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92سىرة يىسىص ) 2(
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ر آعشع قانحعلعك (بعر يامانلعقنعث جازاسع شذنعثغا ظوخشاش بعر يامانلعقتذر  يةنع ساثا بع
) ادعر تذرذقلذقظعنتعقام ظئلعشقا ق(، آعمكع )حئقعلسا، شذنحعلعك حئقعلماي ظاشذرذؤةتسةث بولمايدذ

تىزعسة، ظذنعث ظةجرعنع اهللا بئرعدذ، اهللا ) ظأزع بعلةن يامانلعق قعلغذحعنعث ظارعسعنع(ظةصذ قعلسا ؤة 
ذنع . 40هةقعقةتةن زذلذم قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ  امنع ظالسا ظ زذلذمغا ظذحرعغذحع ظادةم ظعنتعق

شلةرضة زذلذم قعلعدعغان، زئمعندا ناهةق رةؤعشتة ظةيعبلعنعدعغانالر صةقةت آع. 41ظةيعبلةشكة بولمايدذ
) ظةزعيةتكة(آعمكع  .42 صاسات تئرعيدعغان ظادةملةردذر، ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ-صعتنة 

  . 43ظعنتعقام ظالمعسا، بذ ظةلؤةتتة مةرغذص ظعشالردعندذر) اللةنعث رازعلعقع ظىحىن(سةؤر قعلسا، 
  ش ياآع ظذنعثدعن ظعنتعقام ظئلعش توغرعسعدازالعمنع ظةصذ قعلع

 يةنع ساثا بعر آعشع قانحعلعك (بعر يامانلعقنعث جازاسع شذنعثغا ظوخشاش بعر يامانلعقتذر
دذ  ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن           )حئقعلسا، شذنحعلعك حئقعلماي ظاشذرذؤةتسةث بولماي بعراؤ  :  بذ هةقت

ذنع    علةرمذ ظ ا، س ك حئقعلس ة قانحعلع ثالر سعلةرض ىنحعلعك حئقعلع ةر )1( ثغا ش ةن  (ظةض ا يةتك ظأزةثالرغ
ان  ىن -زعي ةت ظىح ان     )  زةخم ةن زعي ا يةتك اثالر، ظأزةثالرغ اقحع بولس ام ظالم ك  -ظعنتعق ةت قانحعلع  زةخم

ةتنع يولغا قويذش ظىحىن      )2()يةنع ظاشذرذؤةتمةثالر (بولسا، شذنحعلعك ظعنتعقام ظئلعثالر      اهللا تاظاال ظادال
نع  عنع             قعساس ذ قعلعش ارا ظةص أز ـ ظ ذالرنعث ظ ىن ظ ةزعلةتكة ظئرعشعشع ظىح ةرنعث ص دع بةندعل ا قوي يولغ

دع    ا قوي دا يولغ الر قاتارع دذ   . ياخشع ظعش داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت عنع (: ب دار  ) آعش داق يارع قان
ةتحعنع (قعلغان بولسا شذنداق يارعدار قعلعنعش بعلةن قعساس ظئلعنعدذ، آعمكع        ةنع  (ظةصذ قعلسا   )جعناي ي

  . )3(غا آةففارةت بولعدذ) ضذناهع(بذ ظذنعث ) ظذنعثدعن قعساس ظالمعسا
 ظأزع بعلةن يامانلعق قعلغذحعنعث (ظةصذ قعلسا ؤة ) ظعنتعقام ظئلعشقا قادعر تذرذقلذق(آعمكع

عنع دذ ) ظارعس ةجرعنع اهللا بئرع ذنعث ظ ة، ظ اهعدا زا  تىزعس ث دةرض ةجعرع اهللا تاظاالنع ذنعث ظ ذص   ظ ا بول ي
  . آةتمةيدذ

لعم ام مذس دذ  ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة «:  ص ظأزعض
  . »يامانلعق قعلغان ظادةمنع ظةصذ قعلغان بةندعنع اهللا تاظاال تئخعمذ ظةزعز قعلعدذ

 اهللا هةقعقةتةن زذلذم قعلغذحعالرنع دوست تذتمايدذ    ةنع يامان ظعشنع ادةم  ا باشلعغان ظالدعد  ي  ظ
  . زذلذم قعلغذحع هئسابلعنعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع194سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع126سىرة نةهل ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع45سىرة ماظعدة ) 3(
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 دذ ذنع ظةيعبلةشكة بولماي ذم قعلغان    زذلذمغا ظذحرعغذحع ظادةم ظعنتعقامنع ظالسا ظ ةنع زذل  ي
دذ  ذناه بولماي ذالرغا ض ئلعش ظ ام ظ ةردعن ظعنتعق ةقةت آعش. ظادةمل دعغانالر ص ذم عظةيعبلعنع ة زذل لةرض

 يةنع صةقةت ضذناهكار ؤة   صاسات تئرعيدعغان ظادةملةردذر-صعتنة قعلعدعغان، زئمعندا ناهةق رةؤعشتة 
اليدعغان   ةن باش دع بعل نع ظال ذم قعلعش ة زذل قا آعشلةرض علةرال باش لعك آعش كة تئضعش ظةيعبلعنعش

  . آعشعلةردذر
بعر  «: بذ هةقتة ظعمام مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            

ع  ذحع ظاشذرؤ     ـ بعرعن ذمغا ظذحرعغ ذناهع، زذل عنعث ض ع آعش قان ظعكك نع    ذ تعلالش ا، تعلالش ةنال بولس تمعض
  . »ظالدعدا باشلعغان ظادةمضة بولعدذ

 ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ        ا دذحار بولعدذ مذهةممةد  .  يةنع قاتتعق دةرتلعك ظازابق
دعم، خةندةك ظىستعدة آأؤرىك           : عدذظعنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعن    عظعبنع ؤاس  مةن مةآكعضة آةل

أتىص، مةرؤان ظعبنع مةهلةبنعث ظأيعضة آةلدعم           ظ بار : ظذ بةسرةنعث ؤالعسع ظعدع، ظذ     . عكةن، ظذنعثدعن ظ
دعث؟ دئدع   ! ظع اهللا تاظاالنعث بةندعسع    ظةضةر سةن   شذآع،هاجعتعم  مئنعث: مةن . نئمة هاجةت بعلةن آةل

اث،    ادعر بواللعس ةنع ق ر ت ب ةدعنعث بع اثك ذظ دةك بولس دعم نةغقعنع ذ. ، دئ ذ  : ظ ر ت ةدعنعث بع ةنع ظ غقعنع ب
دع م؟ دئ ةن. دئضعنعث آع ر ظعشقا مةسظذل  : م ر دوستعنع بع ذ بع اد دئضةن ظادةمدذر، ظ ةال ظعبنع زةيي ذ ظ ظ

ذص اقحع بول تعغا،قعلم عل   :  دوس ذحاث يةثض اث، ظ ةردة قونس ر ي ةر بع ةققعنع  (ظةض علةرنعث ه ةنع آعش ي
دا ظئلعؤا ان هال اح   ،)لمعغ عقعث ظ دا    (قورس دعغان هال ةققعنع يةؤالماي علةرنعث ه ةنع آعش ذث   ،)ي قول

ونغعن     دا ق اك هال دعن ص دعن ؤة مئلع ذلمانالرنعث قئنع ةن    . مذس اث، س ذنداق قعلس ةن ش ةر س ظةض
  . ، دئضةن ظعكةن دئدعمظةيعبلةنمةيسةن
عتنة ـ صاسات ظةيعبلعنعدعغانالر صةقةت آعشعلةرضة زذلذم قعلعدعغان، زئمعند ا ناهةق رةؤعشتة ص

اهللا : مةرؤان.  دئدعم، دةص خةت يازغانتئرعيدعغان ظادةملةردذر، ظةنة شذالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ
اد راست سأزلةصتذ ؤة دوستعغا توغرا نةسعهةت قعصتذ،            نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظةال ظعبنع زةيي

مئنعث هاجعتعم ظةمدع      : مةن .  دئدع  سئنعث هاجعتعث نئمة؟     ! ث بةندعسع  اهللا نع  ظع   : ظاندعن آئيعن  . دئدع
  .بذ هةدعسنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلغان. ، دئدعروخسةت: ظذ. ، دئدعمآئتعشكة روخسةت قعلغايسةن

ذش       ا قوي نع يولغ اس ظئلعش ةش ؤة قعس ذحعنع ظةيعبل ذم قعلغ ذمنع ؤة زذل ةن زذل اال هةقعقةت اهللا تاظ
ذلذم قعلغذحعنع ظةصذ قعلعش ؤة ظذنعث ضذناهعنع آةحىرىشكة بةندعلعرعنع رعغبةتلةندىرىص                بعلةن بعرضة ز  
ةنع   ظعنتعقام ظالمعسا ) اهللا نعث رازعلعقع ظىحىن (سةؤر قعلسا، ) ظةزعيةتكة(آعمكع : مذنداق دةيدذ  ي

ةير    سةظعد بذ ظةلؤةتتة مةرغذص ظعشالردعندذر. ظةزعيةتكة سةؤر قعلعص، يامانلعقنع آةحىرسة   ظعبنع جذب
دذ    داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي لعك،    : ب قا تئضعش ىآىر قعلعش ذيرعغان، ش اال ب ة اهللا تاظ ذ ظةلؤةتت ةنع ب ي

  .مةدهعيةضة اليعق، تولذق ساؤاب بئرعلعدعغان ؤة ضىزةل ساناالر ظوقذلعدعغان هةق ظعشالردعندذر
* * * * * * *  
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 ظادةمضة شذنعثدعن آئيعن هئح ظعضة يوقتذر، زالعمالر ظازابنع آأرضةن حاغدا، اهللا ضذمراه قعلغان

ظذالرنعث قورققان، خارالنغان . 44دئضةنلعكعنع آأرعسةن» قايتعشقا يول بارمعدذ؟) دذنياغا(«ظذالرنعث 
دا،  ا(هال ة ) دوزاخق دعغانلعقعنع آأرعس ا توغرعلعنع دا دوزاخق ان هال ةن قارعغ ذيرذقع بعل ث ق ن، آأزعنع

ان «: مأمعنلةر ة زعي شىبهعسعزآع، زعيان تارتقذحعالر قعيامةت آىنع ظأزلعرعضة ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرض
ظذالرغا اهللا دعن باشقا . 45دةيدذ، بعلعثالرآع، زالعمالر هةقعقةتةن داظعملعق ظازابتعدذر» سالغذحعالردذر

ظذنع دذنيادا هةقكة، ظاخعرةتتة (ذنعثغا ياردةم بئرعدعغان دوستالر بولمايدذ، اهللا آعمنع ضذمراه قعلسا، ظ
  .46هئح يول بولمايدذ) جةننةتكة ظئرعشتىرضىحع

  زالعمالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا
دذ     ساهللا تاظاال بذ ظايةتت    اهللا تاظاال خالعغان ظعش    : ة ظأزعنعث ظذلذغ زاتعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي

 هئح  نعبذ . اهللا تاظاال خالعمعغان ظعش ؤذجذتقا حعقمايدذ    . ص قااللمايدذ ذسؤذجذدقا حعقعدذ، ظذنع هئحكعم تو    
دذ   ذحع بولماي ذتقا حعقارغ دذ     . ؤذج ئحكعم ظازدذرالماي عنع ه ان آعش ةت قعلغ اال هعداي اال . اهللا تاظ اهللا تاظ

دذ        ة مذنداق دئضةن      . ظازدذرغان آعشعنع هئح آعم هعدايةت قعاللماي علغان  ق(آعمنعكع  : اهللا تاظاال بذ هةقت
  . )1(اهللا ظازدذرعدعكةن، ظذنعثغا يول آأرسةتكىحع دوستنع هةرضعز تاصالمايسةن) يامان ظةمةلع تىصةيلعدعن

الر :  شئرعك آةلتىرضىحع زالعمالرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ      ظأزعضة اهللا تاظاال  زالعم
ارزذ قعلعص   نعث ظذالر سةن قعيامةت آىنع  !  يةنع ظع مذهةممةد   ظازابنع آأرضةن حاغدا  :  دذنياغا قايتعشنع ظ

 دذ؟ ) دذنياغا(«ظذالرنعث ول بارمع ة اهللا تاظاال مذنداق         . آأرعسةن دئضةنلعكعنع »قايتعشقا ي بذ هةقت
).  آأرةتتعث دةهشةتلعك بعر هالعنع    (ظةضةر ظذالرنع دوزاخ ظىستعدة توختعتعلغان حاغدا آأرسةث          : دئضةن
ذالر كع دذنيا«: ظ ا قايتذرذلآاش ذق ؤة  غ ار قعلمايتت ةتلعرعنع ظنك ارعمعزنعث ظاي دذق، صةرؤوردعض اق ظع س

ذق  ةردعن بوالتت دذ » مأمعنل ذالر  . دةي ةس، ظ داق ظةم لعرع   ظذن ذرغان ظعش عرع يوش ه  (نعث ظعلض 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   .  قعلعنغان ظعشالرنع ظةلؤةتتة يةنة قعالتتع     تةقدعردعمذ مةنظع 
  )2(يالغانحعالردذر) ؤةدعسعدة
 ،ا ) دوزاخقا(ظذالرنعث قورققان، خارالنغان هالدا دا دوزاخق آأزعنعث قذيرذقع بعلةن قارعغان هال

 تاظاالغا قعلغان ظاسعيلعقلعرعنعث جازاسعنعث   حىنكع، ظذالرظعلضعرع اهللا   توغرعلعنعدعغانلعقعنع آأرعسةن 
اتتع عدعن قورق عدعن    . آئلعش ذالر آئلعش دذ، ظ ة قاراي ذنعثغا ظوغرعلعقح دا ظ ان هال تعن قورقق ذالر دوزاخ ظ

ازاب ظذالر ظويلعغاندعنمذ قاتتعقتذر              ظذ اهللا تاظاال بعزضة  . قورقذص تذرغان ظازاب ظذالرغا حوقذم بولعدذ، ظذ ظ
  ! رسذنظازابتعن صاناه بة

شىبهعسعزآع، زعيان تارتقذحعالر قعيامةت آىنع ظأزلعرعضة ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرضة «: مأمعنلةر
دذ » زعيان سالغذحعالردذر  ا بعللة ظئلعص آ        دةي ةنع ظذالر ظاظعلعسعدعكعلةرنع دوزاخق عرعدذ، مةثضىلىك    ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع17سىرة آةهف ) 1(
  . ـ ظايةتلةر28 ـ 27سىرة ظةنظام ) 2(
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اي بولع   ذ ج ذص   تذرالغ وقعتعص قوي ةتلعرعنع ي ةتتعكع نازذنئم أزلع،دعغان جةنن دذ  ظ ا ظذحرعتع . رعنع زعيانغ
ذن         ةمراهلعرعنعث، خوت تلعرعنعث، ه ذالرنعث دوس ةن ظ ذالر بعل ذظ ث ؤة ت غقانلعرعنعث ظارعسع ـ بالعلعرعنع

دذ العدذ   . ظايرعؤئتعلع ان س ةن زعي ذالرغا هةقعقةت ذالر ظ ق . ظ ةن داظعملع الر هةقعقةت ع، زالعم بعلعثالرآ
دذر ةدع  ظازابتع ى، ظةب تعن مةثض ذالر دوزاخ ةنع ظ دذ          ي ةد حعقماي ذ  . ل ـ ظةب دعغان جايم دعن قاحع ظذنعث
  .تاصالمايدذ
ظذالرغا اهللا دعن باشقا ياردةم بئرعدعغان دوستالر بولمايدذ يةنع ظذالرنع ظذالر حئكعؤاتقان ظازاب ـ 

دذ  دعغانالر بولماي ةتتعن قذتقذزع ذنعثغا . ظوقذب ا، ظ ذمراه قعلس ع ض ة، (اهللا آعمن ادا هةقك ذنع دذني ظ
ة  ىحع ظاخعرةتت ة ظئرعشتىرض دذ ) جةننةتك ول بولماي ئح ي دعغان   ه ذمراهلعقتعن قذتذلع ذنعثغا ض ةنع ظ  ي

   .هئحبعر يول يوقتذر
* * * * * * *  

 (#θç7ŠÅf tG ó™$# Ν ä3În/ uÏ9 ÏiΒ È≅ö6 s% β r& z’ ÏAù' tƒ ×Πöθ tƒ ω ¨Šu tΒ … çµ s9 š∅ ÏΒ «! $# 4 $ tΒ Νä3 s9 ÏiΒ :* yf ù= ¨Β 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ $ tΒ uρ 
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ردعضارعثالرنعث ةؤردعغان بعر آىن آئلعشتعن بذرذن صةاهللا تةرعصعدعن آةلضةن، قارشع تذرغعلع بولماي

دذ  علماي قالع  -قعلمعشعثالر نامة . (دةؤعتعنع قوبذل قعلعثالر، بذ آىندة سعلةرضة قاحعدعغان جاي تئص
ظعنكار ) ظذنع(سعلةر ) ىحىنظةمالعثالرغا يئزعقلعق بولغانلعقع، ظةزايعثالر ظذنعثغا ضذؤاه بولغانلعقع ظ

يىز ظأرىسة، بعز سئنع ظذالرغا آأزةتحع ) ظعماندعن) (يةنع مذشرعكالر (ظةضةر ظذالر . 47قعاللمايسعلةر
ث  انغا بعزنع ةر ظعنس تذر، ظةض ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ةث ص ئنعث ؤةزعص وق، س ةؤةتكعنعمعز ي ص ظ قعلع

بعرةر ) بئشعغا(لغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن رةهمعتعمعزنع تئتعتساق خذش بولذص آئتعدذ، ظذالرنعث قع
  .48هادعسة آةلسة، ظعنسان تولعمذ آذفرانة نئمةت قعلغذحعدذر

  قعيامةت آىنعدعن ظعلضعرع اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا
ةن ب          ئلعش بعل ا ظ الرنع تعلغ وث ظعش ذق ح دعغان قورقذنحل ع بولع ةت آىن اال قعيام ة،  اهللا تاظ عرض

دذ    عدعن آةلضةن، : ظذنعثدعن ظاضاهالندذرذص ؤة ظذنعثغا تةييارلعق قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةي اهللا تةرعص
 ردعضارعثالرنعث دةؤعتعنع قوبذل قعلعثالرةؤن آئلعشتعن بذرذن صةرقارشع تذرغعلع بولمايدعغان بعر آى

  ظاحقذحة ؤذجذتقا آئلعدعغان،    آأزنع يذمذص يةنع ظةضةر اهللا تاظاال ظذنع ؤذجذتقا آئلعشكة ظةمعر قعلسا، ظذ     
  .توسقذحع ؤة مةنظع قعلغذحع بولمايدعغان بعر آىندذر

ظةمالعثالرغا يئزعقلعق -قعلمعشعثالر نامة. (بذ آىندة سعلةرضة قاحعدعغان جاي تئصعلماي قالعدذ 
ةنع   اللمايسعلةرظعنكار قع ) ظذنع(سعلةر ) بولغانلعقع، ظةزايعثالر ظذنعثغا ضذؤاه بولغانلعقع ظىحىن   ي

دع   . سعلةرضة ظازابتعن قئحعص آعرعؤالعدعغان سئصعل يوق    ن غايعب بولذش ظىحىن    سعلةر اهللا تاظاالنعث آأزع
ة مأآى  وق    سعلةرض ذ ي ذرذنعؤالعدعغان ظورذنم دعغان ؤة يوش علةرنعث    . ؤالع اال س ةلكع، اهللا تاظ ة ب هةمم

ةن     ذدرعتع بعل أزع ؤة ق ع آ ع، ظعاله أز ظعلم لعرعثالرنع ظ دذر  ظعش ص تذرغذحع تعن بعلع ة تةرةص اهللا .  هةمم
دذ   . تاظاالنعث دةرضاهعدعن باشقا هئح صاناه جاي يوق       : ظعنسان بذ آىندة    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي
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ةردة؟    « دذ » قاحعدعغان جاي قةي اق،   . دةي بذ آىندة   . قاحعدعغان صاناهضاه يوقتذر     ) اهللا نعث ظازابعدعن    (ي
  . ))1عث تةرعصعدذرقارارضاه صةرؤةردعضارعثن

 ةنع مذشرعكالر (ظةضةر ظذالر دعن ) (ي أزةتحع قعلعص ) ظعمان ذالرغا آ ىز ظأرىسة، بعز سئنع ظ ي
وق  ةؤةتكعنعمعز ي ةنع سةن ظذالرنع ظعمانغا مةجبذرلعغذحع ظةمةس   ظ ة مذنداق   س ي ذ هةقت ةن، اهللا تاظاال ب

ةن ةد (: دئض ع مذهةمم ذرعي    !) ظ ئنعث مةجب ش س ةت قعلع ذالرنع هعداي ان   ظ ئكعن اهللا خالعغ ةس، ل تعث ظةم
ةقةت      . سئنعث ؤةزعصةث صةقةت تةبلعغ قعلعشتذر    )2( بةندعسعنع هعدايةت قعلعدذ   بعزنعث مةسظذلعيعتعمعز ص

تذر  اب ظئلعش قا              ) )3هئس ةبلعغ قعلعش ذالرغا ت ةرمانعنع ظ ةمر ـ ص ث ظ ةقةت اهللا تاظاالنع ئنع ص ز س ةنع بع ي
   .تةآلعص قعلدذق

ث رةهمعتعمعزنع تئتعتساق خذش بولذص آئتعدذظةضةر ظعنسانغا بعزنع يةنع ظذنعثغا آةثحعلعك 
) بئشعغا(ظذالرنعث قعلغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن . ؤة نئمةت يةتسة، ظذ بذالردعن خذشال بولذص آئتعدذ   

اتتعقحعلعق آةلسة    بعرةر هادعسة آةلسة ازا ؤة ق   يةنع ظعنسانالرغا بعرةر قذرغاقحعلعق، مذسعبةت، باال ـ ق
ظعنسان تولعمذ آذفرانة نئمةت قعلغذحعدذرتانعدذ، ظذ صةقةت تعن يةنع ظعلضعرع بةهرعمةن بولغان نئمةت 

ذ ؤاق  دعكع مذش أز ظالدع ة   عتآ ة ظئرعشس ذ نئمةتك ةر ظ دذ، ظةض نعال تونذي دعن  ،تع ص هةددع ذق قعلع  تةآةببذرل
عدذ ة، اهللا تا   .ظاش عبةت آةلس رةر مذس عدعن بع عناش يىزعس ذنعثغا س ةر ظ دعن   ظةض ث رةهمعتع ظاالنع

عزلعنعدذ ا  .ظىمعدس االم ظايالالرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع « : ص ع ظ الالر جاماظةس ةن   ! ظاي رعثالر، م ةدعقة بئ س
أردىم    ةنلعكعنع آ علةردعن ظعك رةآعنعث س ةهلعنعث آأص ةن دوزاخ ظ ةندة» هةقعقةت ال ،دئض ر ظاي ع :  بع اهللا ظ

ةي . نئمعشقا شذنداق بولعدذ؟ دئدع     ! نعث صةيغةمبعرع  حىنكع سعلةر شعكايةتنع      «: غةمبةر ظةلةيهعسساالم  ص
علةر،   ذق قعلعس ا تذزآورل علةر، ظئرعثالرغ أص قعلعس ار  (آ علعقعنع ظعنك ان ياخش ث قعلغ ةنع ظئرعثالرنع ي

علةر ذالردعن، )قعلعس ةن ظ ىن  س ر آ علعقنع بع دعن ياخش ص، ظان علعق قعلع ع ياخش أمىر بوي ة ظ  بعرعض
ا ال ثتوختاتس ذ ظاي ةندعن هةر : ، ظ ةن س دذ   م دعم، دةي علعق آأرمع عز ياخش دع »ض اال   .  دئ ذ اهللا تاظ ا ب مان

ان ؤة              ام بعلةن بعلدىرضةن، اهللا تاظاالغا ظعمان ظئيتق هعدايةت قعلغان، اهللا تاظاال توغرا يولنع ظذنعثغا ظعله
دذر       ث ظةهؤالع ذن ظايالالرنع قا نذرغ الالردعن باش ان ظاي ةرنع قعلغ ع ظةمةلل دة   . ياخش ةر هةققع ةمما مأمعنل ظ

دذ    ص شىآىر قعلعدذ،     اهللا تاظاالغا  ظةضةر ظذنعثغا ياخشعلعق يةتسة،         «: ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي
 ظذ ظذنعثغا سةؤر قعلعدذ، بذمذ    ، ظةضةر ظذنعثغا زعيان ـ زةخمةت يةتسة .لعق بولعدذبذ ظذنعث ظىحىن ياخشع

  .»دذ بولع شذنداقظذنعث ظىحىن ياخشعلعق بولعدذ، بذ صةقةت مأمعن ظىحىنال
* * * * * * *  
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دذ،  ذنع يارعتع ا ش ع خالعس تذر، اهللا نئمعن ا خاس اهلعقع اهللا غ ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس

دذ  ا قعلع ةرزةنت ظات دذ، خالعغان ظادةمضة ظوغذل ص اآع . 49خالعغان ظادةمضة قعز صةرزةنت ظاتا قعلع ي
دذ، اهللا  ذغماس قعلع ادةمنع ت ان ظ دذ، خالعغ ارعالش بئرع ع ظ ذل، قعزن ذالرغا ظوغ ةممعنع ظ ةن ه  هةقعقةت

  .50بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة12 ــــ 10سىرة قعيامةت ) 1(
  . عث بعر قعسمع ـ ظايةتن272سىرة بةقةرة ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة رةظد ) 3(
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دذ  ةؤةر قعلع داق دةص خ ة مذن ذ ظايةتت اال ب ث : اهللا تاظ مانالرنعث ؤة زئمعننع اال ظاس اهللا تاظ
ئلعص بارغذحعدذر. ياراتقذحعسعدذر  ذ ظعككعسعدة خالعغانحة ظعش ظ ذ ظعككعسعنعث صادعشاهعدذر، ظ اهللا . ظ

اال خالعغان ظادةمضة . تقا حعقعدذ، خالعمعغان نةرسة ؤذجذتقا حعقمايدذ  تاظاال خالعغان نةرسة ؤذجذ  اهللا تاظ
اهللا تاظاال بةرضةن نةرسعنع هئحكعم توسذص قااللمايدذ،            . خالعمعغان ظادةمضة بةرمةيدذ  . خالعغعنعنع بئرعدذ 

  . عتعدذاهللا تاظاال خالعغان نةرسعنع يار. اهللا تاظاال مةنظع قعلغان نةرسعنع هئحكعم بئرةلمةيدذ
 خالعغان ظادةمضة قعز صةرزةنت ظاتا قعلعدذق قعلعص بئرعدذ ع يةنع ظذنعثغا صةقةت قعزالرنع رعز .

ةؤع  ام بةغ دع     : ظعم االمدذر، دئ ذت ظةلةيهعسس رع ل انالردعن بع ا قعلعنغ ةرزةنت ظات ز ص ةقةت قع ان . ص خالعغ
دذ  ا قعلع ةرزةنت ظات ذل ص ة ظوغ ذلالرنع  ظادةمض ةقةت ظوغ ذنعثغا ص ةنع ظ دذ   ي ص بئرع ق قعلع ام . رعزع  ظعم

  . ظذ قعز صةرزةنت آأرمعضةن ظعدع، دئدع. مةسعلةن، ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظوخشاش: بةغةؤع
ياآع ظذالرغا ظوغذل، قعزنع ظارعالش بئرعدذ يةنع اهللا تاظاال ظعنسانالردعن خالعغان ظادةمضة ظوغذل 

  . ممةد ظةلةيهعسساالمغا ظوخشاش،دئدعمةسعلةن، مذهة: ظعمام بةغةؤع. ـ قعزنع جىص بئرعدذ
 دذ ذغماس قعلع ىزع آأرمةيدذ، ظعمام بةغةؤع         خالعغان ظادةمنع ت ةرزةنت ي ةنع ظذ ص مةسعلةن،  :  ي

ا ظةلةيه  ةهيا ؤة ظعس دع  ي اش، دئ االمالرغا ظوخش انالراهللا. عسس أت قعس نع ظعنس دعع ت اال        1:مغا بأل ز ب  ـ قع
ادةم     3. دعغان ظادةم ـ ظوغذل باال بئرعلع 2. بئرعلعدعغان ظادةم  4.  ـ ظوغذل ـ قعز ظارعالشتذرذص بئرعلعدعغان ظ

ادةم     دعكع ظ ذ خعل اال ب ادةم، اهللا تاظ دعغان ظ ذ بئرعلمةي ذ ظوغذلم ذـ قعزم ذنعث بالعسع  نع ت دذ، ظ غماس قعلع
  . بولمايدذ، نةسلع قالمايدذ

 هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر         هةر تىرلىك ظادةمضة     يةنع اهللا تاظاال بذ تأت تىرلىك ظادةمدعن 
ادعردذر . نئمعنعث اليعق ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذ       ةنع اهللا تاظاال ظعنسانالردعن خالعغان        هةممعضة ق  ي

  . آعشعنع ظةنة شذنداق صةرقلعق قعلعشقا قادعردذر
ة      بذ ظايةتنعث مةزمذنع ظعسا ظةلةيه       :تعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ  عسساالم هةققعدعكع تأؤةندعكع ظاي

ذ عتعدعغان  ظ ذدرعتعمعزنع آأرس ة ق دذق    ) نع آعشلةرض ةت قعل ان مةرهةم تعن بولغ ز تةرةص ل ؤة بع  ))1دةلع
عتعدعغان        ذدرعتعنع آأرس ث ق انالرغا ظأزعنع ارعتعص ظعنس عز ي االمنع دادعس ا ظةلةيهعسس اال ظعس ةنع اهللا تاظ ي

دع  ل قعل دذر     .دةلع ان اهللا ظذلذغ ألىص ياراتق عمغا ب أت قعس انالرنع ت ادة. ظعنس عز ؤة  ظ االم دادعس م ظةلةيهعسس
دع   راقتعن يارعتعل عز تذص ةآتعن   . ظانعس انعمعز ظةرآ ةؤؤا ظ عز ه دع ظانعس االمدعن  . يارعتعل ا ظةلةيهعسس ظعس

دع     عدعن يارعتعلع عنعث قوشذلعش ةك ؤة حعش انالر ظةرآ قا ظعنس عز   . باش دعن دادعس االم ظانع ا ظةلةيهسس ظعس
دع ا ظةل  اهللا . يارعتعل ع ظعس ةم ظوغل ةن  ةيهعسسمةري ارعتعش بعل عتعدعغان   االمنع ي ذدرعتعنع آأرس ث ق ظأزعنع

  . نع تاماملعدعدةلعل
 ذنع آعش عتعدعغان عظ ذدرعتعمعزنع آأرس ة ق ةت ) لةرض ان مةرهةم تعن بولغ ز تةرةص ل ؤة بع دةلع
العالر هةققعدة حىشةنحة بئرعدذ     قعلدذق بذالرنعث هةر   .  بذ ظايةت ظاتا ـ ظانعالر هةققعدة، ظالدعنقع ظايةت ب

  .هةممعنع بعلضىحع، هةممعضة قادعر اهللا تاظاال صاآتذر. نعدذعرع تأت تىرضة بألىب
* * * * * * *  
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اهللا هةر قانداق ظادةمضة صةقةت ؤةهيع ظارقعلعق ياآع صةردة ظارقعسعدعنال ياآع بعر صةيغةمبةرنع 

ارقعلعقال سأز قعلغا  ذنعثغا خالعغان ؤةهيعنع قعلعش ظ ةن ظ أز ظعزنع بعل ةن . نظةؤةتعص ظ اهللا هةقعقةت
يةنع باشقا (شذنعثدةك . 51ظىستىندذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) مةخلذقالرنعث سىصةتلعرعدعن(

ؤةهيعدعن (ظةمرعمعز بويعحة ساثا قذرظاننع ؤةهيع قعلدذق، سةن ) صةيغةمبةرلةرضة ؤةهيع قعلغاندةك 
تعث، لئكعن بعز قذرظاننع بعر نذر قعلدذقكع، قذرظاننعث ؤة ظعماننعث نئمة ظعكةنلعكعنع ظذقمايت) ظعلضعرع

 شىبهعسعزآع سةن -شةك . بةندعلعرعمعزدعن خالعغان آعشعلةرنع هعدايةت قعلعمعز بعز ظذنعث بعلةن 
ذ ( .52توغرا يولغا باشاليسةن  دعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع ظأزعضة خاس ) ظ ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن
  .53 هةممة ظعش اهللا غا قايتعدذبعلعثالرآع،. بولغان اهللا نعث يولعدذر

  نعث قانداق شةآعلدة آئلعدعغانلعقع توغرعسعداؤةهعي
دذر      ان ؤةهعي اهعدعن قعلعنغ ث دةرض ي اهللا تاظاالنع ذلغان ؤةهع أزدة تذت ةردة آ ذ ي دة  . ب اال بةزع اهللا تاظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آأثلعضة بعرةر نةرسعنع ساالتتع    ظذنعث اهللا تاظاال   ص
ايتتع    ةك قعلم ة ش عدعن ظعكةنلعكعض االمنعث      . تةرعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان ص ع هعبب ام ظعبن ة ظعم ذ هةقت ب

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة  «: مذن االم قةلبعمض ل ظةلةيهعسس دعغان   : جعبرعظع ادةم يةي رةر ظ بع
دذ، ا    عز ظألمةي معغعحة هةرض ةجعلع توش عحة، ظ ع تىضةتمعض االل   رعزقعن ثالر، ه ةقؤادارلعق قعلع ا ت هللا تاظاالغ

   .»ق تةلةص قعلعثالر، دةص ظعلهام قعلدععرعز
ياآع صةردة ظارقعسعدعنال مذسا . بذ خعل ؤةهعي مذسا ظةلةيهعسساالمغا سأز قعلغعنعغا ظوخشايدذ

بعراق اهللا تاظاال   . ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاال بعلةن سأزلةشكةندعن آئيعن اهللا تاظاالنع آأرىشنع تةلةص قعلدع        
  . ظأزعنع صةردة ظارقعسعغا ظالغاحقا مذسا ظةلةيهعسساالم ظذنع آأرةلمعدع

ذماغا      ذ ظةنه دذلال رةزعيةلاله ع ظاب ابعر ظعبن االمنعث ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع، ص ام تعرمع اهللا «:ظعم
ىز تذرذص      ظةمما سئنعث ظ. تاظاال بعراؤغا سأز قعلسا صةقةت صةردة ظارقعسعدعنال سأز قعالتتع اتاثغا يىزمذ ـ ي

دذ» سأز قعلدع  ةت قعلع جابعرنعث ظاتعسع ظذهذد ظذرذشعدا شئهعت قعلعنغان ظعدع، . دئضةنلعكعنع رعؤاي
ادعال سأزلعشعشنع آأزدة         لئكعن بذ سأزلعشعش قةبرعدة بولغان، بذ ظايةتنعث مةزمذنع بولسا صةقةت بذ دذني

  .تذتعدذ
زنع بعلةن ظذنعثغا خالعغان ؤةهيعنع قعلعش ظارقعلعقال سأز ياآع بعر صةيغةمبةرنع ظةؤةتعص ظأز ظع
 يةنع اهللا تاظاال جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع ؤة باشقا صةرعشتعلةرنع صةيغةمبةرلةرضة ؤةهعي بعلةن            قعلغان

ةتلعرعدعن (اهللا هةقعقةتةن . حىشىرىش ظارقعلعق سأز قعلغان    ظىستىندذر، هئكمةت ) مةخلذقالرنعث سىص
ش ق ةن ظع دذربعل دعن  علغذحع دذر، هةممع ص تذرغذحع ةممعنع بعلع ةآتذر، ه دعن يىآس اال هةممع  اهللا تاظ

  . خةؤةرداردذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
 دةك (شذنعثدةك ذرظاننع ) يةنع باشقا صةيغةمبةرلةرضة ؤةهيع قعلغان ةمرعمعز بويعحة ساثا ق ظ

 يةنع عماننعث نئمة ظعكةنلعكعنع ظذقمايتتعثقذرظاننعث ؤة ظ) ؤةهيعدعن ظعلضعرع(ؤةهيع قعلدذق، سةن 
لئكعن بعز قذرظاننع بعر نذر قعلدذقكع، . دةك بعلمةيتتعثسةن ظعماننع قذرظاندا تةصسعلعي بايان قعلعنغان

  . بةندعلعرعمعزدعن خالعغان آعشعلةرنع هعدايةت قعلعمعزبعز ظذنعث بعلةن 



  
  
  
  
 

 

 

 402                                                                                              شذرا    ـ سىرة 42

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةن   داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ع، : اهللا تاظ ذر ؤة   ظئيتقعنك ة هعدايةتت ان آةلتىرضةنلةرض ذ ظعم ظ
ةك  ( ع ش ة-دعلالردعك ذالقلعرع    )  شىبهعض دعغانالرنعث ق ان ظئيتماي ادذر، ظعم تعن (شعص ذرظاننع ظاثالش ) ق

ردذر  ويا  (ظئغع ةنلةرنعث ض ىز ظأرىض دعن ي المعغانالرنعث ؤة ظذنعث ذالق س ة ق ذرظاننعث دةؤعتعض ةنع ق ي
ردذر ذالقلعرع ظئغع ذالرنعث)ق ذرظان ظ ا (، ق ذر ) دعللعرعغ ذرعنع (آورلذقت ةت ن ذالر هعداي ةنع ظ ي

  . )1()آأرمةيدذ
ا باشاليسةن -شةك !) ظع مذهةممةد (: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    وغرا يولغ   شىبهعسعزآع سةن ت

ظاندعن اهللا تاظاال ظذ يولنع تأؤةندعكع ظايعتعدة تئخعمذ ظوحذقالشتذرذص مذنداق         . سعل ظةخالقتذرمانا بذ ظئ  
ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع ظأزعضة خاس بولغان اهللا نعث ) ظذ(:ن قعلدع بايا

دذر          يولعدذر اهللا تاظاال ظاسمانالرنعث   .  يةنع ظذ يول اهللا تاظاال ظعنسانالرنع مئثعشقا بذيرذص بئكعتكةن يول
دا   اهعدذر، ظذنعث ارعدذر، صادعش ث صةرؤةردعض ئ  ؤة زئمعننع ش ظ ة ظع أآىم  لعص بار خالعغانح دذر، ه غذحع

تذر  ىحع ظةمةس اب بةرض ىن هئس أآىمع ظىح ان ه دذر، قعلغ ا  .قعلغذحع ش اهللا غ ة ظع ع، هةمم بعلعثالرآ
لعدذ، اهللا تاظاال ظذالرنعث ظارعسعنع ظادالةت بعلةن ظايرعيدذ   غا قايتذرذ  يةنع جعمع ظعشالر اهللا تاظاال     قايتعدذ

مةتلعرعدعن  هنعث تأرزآورالنعث بعرلعكعضة تانغان تذ    ، اهللا تاظاالاهللا تاظاال مذشرعكالرنعث. ؤة هأآىم قعلعدذ  
  . صاآتذر، ظىستىندذر، يىآسةآتذر ؤة بىيىآتذر

عرع تىض    ذرانعث تةصس ىرة ش ةن س ذنعث بعل ارع اهللا   . دععش ةرنعث صةرؤةردعض انا ظالةمل ع هةمدذس جعم
   .تاظاالغا خاستذر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع44سىرة فذسسعلةت ) 1(
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∩∈∪ öΝ x.uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ &c É<¯Ρ ’ Îû t,Ï!¨ρ F{$# ∩∉∪ $ tΒ uρ ΝÎγŠ Ï? ù'tƒ ÏiΒ @c É<¯Ρ ωÎ) (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβρâ Í“ ÷κ yJó¡o„ ∩∠∪ !$ sΨõ3 n= ÷δ r'sù 

£‰ x© r& Νåκ ÷] ÏΒ $W±ôÜ t/ 4 |ÓtΒ uρ ã≅ sV tΒ šÏ9̈ρ F{$# ∩∇∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

حىشةنسذن دةص، بعز ) ذنعث مةنعسعنعظ(روشةن آعتاب بعلةن قةسةمكع، سعلةرنع  .1 معم ها، 
دذق ذرظان قعل ة ق ةن ظةرةبح ذنع هةقعقةت اهعمعزدا . 2-3 ظ ذزدا بعزنعث دةرض ذ لةؤهذلمةهص ةن ظ هةقعقةت

هةددعدعن ظاشقان ) ضذمراهلعقتا(سعلةر . 4دذر)آعتاب(يذقعرع مةرتعؤعلعك هئكمةتلعك ) مذقعمالشقان(
ة ؤةز  ىن سعلةرض انلعقعثالر ظىح ةؤم بولغ دذق؟ -ق ةرك قعالم نع ت عهةت قعلعش عرعكع . 5 نةس ظعلض

ظذالرغا قانداق بعر صةيغةمبةر آةلمعسذن، ظذالر ظذنع . 6ظىممةتلةرضة نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق
عرلعرع (ظذالر . 7مةسخعرة قعلدع ) قةؤمعث سئنع مةسخعرة قعلغاندةك ( -دعن آىح )يةنع مةآكة آاص

  .8ع هاالك قعلدذق، ظعلضعرعكعلةرنعث قعسسعلعرع قذرظاندا ظأتتعقذؤؤةتتة ظىستىن بولغانالرن
،ةن قةسةمكع .  معم ها ان        روشةن آعتاب بعل ةنع بذ مةنعلعرع ؤة سأزلعرع ظوحذق، روشةن باي  ي

ذر  ان آعتابت ارا          . قعلعنغ ـ ظ علةرنعث ظأز ع آعش ةرةب تعل دع، ظ ل قعلعن دا نازع ةرةب تعلع ذ ظ ع، ظ حىنك
اهة ةث صاس عدة ظ دذرسأزلعشعش دذ. تلعك تعل داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح علةرنع : ش ذنعث (س ظ

عنع دذق ) مةنعس ذرظان قعل ة ق ةن ظةرةبح ذنع هةقعقةت ز ظ ذن دةص، بع ذنعث   حىشةنس علةرنع ظ ةنع س  ي
ظوحذق قعلعص نازعل    ؤة مةنعسعنع حىشةنسذن ؤة ظويالنسذن دةص، ظذ قذرظاننع ظةرةب تعلعدا صاساهةتلعك             

   .)1()نازعل بولدع( ظوحذق ظةرةبع تعلدا )قذرظان(: مذنداق دةيدذبذ هةقتة  تاظاال اهللا. قعلدذق
 اهعمعزدا ث دةرض ذزدا بعزنع ذ لةؤهذلمةهص ةن ظ قان(هةقعقةت ةرتعؤعلعك ) مذقعمالش ذقعرع م ي

 ظذنع زئمعن ظةهلعنعث شةرةب بعلعشع، ظذلذغلعشع ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشع  دذر)آعتاب(هئكمةتلعك 
  . حىن شان ـ شةرعصع ظىستعنكع ظالةمدة صةرعشتعلةرضة بايان قعلعنغان آعتابتذرظى
هئكمةتلعك      ةنع صذختا، يالغا بذنعث  .  بورمعلعنعشتعن ساقالنغان آعتابتذر   ن ظارعلعشعص قعلعشتعن ؤة    ي

ة اهللا   . هةممعسع قذرظاننعث شانلعق ؤة صةزعلةتلعك آعتاب ظعكةنلعكعنع حىشةندىرىص بئرعدذ    تاظاال  بذ هةقت
                                                 

   ـ ظايةت195سىرة شذظةرا ) 1(

 ظايةت  89      سىرة زذخرذف                             عدة نازعل بولغان  مةآك
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ةن  داق دئض ةك :مذن دذر  -ش ذغ قذرظان ذ ظذل عزآع، ظ ا .  شىبهعس ذزدا (آعتابت ةنع لةؤهذلمةهص ) ي
اقالنغاندذر دذ  . س انالرال تذتع اك بولغ ةقةت ص ذنع ص ل   . ظ عدعن نازع ارع تةرعص ةرنعث صةرؤةردعض ذ ظالةمل ظ
ةر ؤةزدذر   . ظذنداق قعلمعغعن ) بذنعثدعن آئيعن )1 ()قعلعنغاندذر ادةم ظذنعثدعن ؤةز       خال. بذ ظايةتل عغان ظ

دذ- عهةت ظالع ذ .  نةس ذرظان(ظ ةنع ق ةتلعرعي ةتلعك، )  ظاي ةدرع(قعمم ة ) ق اك سةهعصعلةرض ذقعرع ص ي
   )2(صىتىآحعلةرنعث قولعدعدذر) صةرعشتعلةردعن بولغان(هأرمةتلعك ياخشع ) ظذ(. يئزعلغاندذر
 ة ؤةز هةددعدعن ظاشقان قةؤم بولغانلعقعثالر ظى ) ضذمراهلعقتا(سعلةر  نةسعهةت -حىن سعلةرض

 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، ظةبذ سالعه، مذجاهعد، سذددع ؤة ظعبنع           قعلعشنع تةرك قعالمدذق؟ 
يةنع سعلةر بذيرذلغاننع قعلمعغان تذرذقلذق بعزنعث سعلةرنع تاشالص     : جةرعر قاتارلعقالر بذ ظايةت هةققعدة    

  . قعمعزنع ظويالمسعلةر؟ دئدعسعلةرضة ظازاب قعلماسلعؤة قويذشعمعزنع 
دذ     داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةتادة ب ذ      : ق ذرظاننع ب ذ ق ةر ب ةمكع، ظةض ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

ان    االك بولغ ة ه ذالر ظةلؤةتت ا، ظ ةن بولس أتىرىلىص آةتك ذ آ دا ظ لعؤعدعكعلةر رةت قعلغان ةتنعث دةس ظىمم
اال ظأزعنعث مئهرع ـ شةص    . بوالتتع ئكعن، اهللا تاظ ا ياغدذردعل ذالرغا . قعتعنع ؤة رةهمعتعنع قايت ذرظاننع ظ ق

داردا دةؤةت           ان معق اال خالعغ اآع اهللا تاظ عرمة يعل ي ذرظانغا يعض ذالرنع ق دع، ظ ل قعل ةآرار نازع ةآرار ـ ت ت
اهللا : قةتادةنعث بذ سأزع مةزمذن ؤة مةنا جةهةتتة ناهايعتع آىحلىك بولذص، ظذنعث خذالسة مةنعسع          . قعلدع

غان  رغا آأيىنضةن ؤة مةرهةمةت قعلغانلعقتعن ظذالرنع ياخشعلققا، هئكمةتلعك ؤةز ـ نةسعهةت بول        ظعنسانال
ىز ظأرعضةن            قويمايدذ    قذرظانغا دةؤةت قعلعشنع توختعتعص    ضةرحة ظعنسانالر هةددعدعن ظاشقان، قذرظاندعن ي

عمذ  ةت تئصعش . بولس اال هعداي ئكعن، اهللا تاظ ذرظان  عل ث ق ةن ظادةمنع عنع بةلضعلعض ةت تئصعش ةن هعداي  بعل
اآعت تذرغذزذلذ  شعنع بةلضعلعضةن ظادةمنعث ظىحىن، بةتبةخت بولذ شع ظىحىن قذرظانغا    ظىستعدعن دةلعل ـ ص

  . دةؤةت قعلدع
  قذرةيش تةرعصعدعن ظعنكار قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعش توغرعسعدا

ار ق  ةؤمع ظعنك أز ق االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةللع  ص ذنعثغا تةس اال ظ ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح علغ
دذ  داق دةي ذيرذص مذن قا ب ةؤر قعلعش ة س ةن ظةزعيةتلعرعض ذالرنعث يةتكىزض رعص ؤة ظ عرعكع : بئ ظعلض

ذنع . ظىممةتلةرضة نذرغذن صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتذق  ذالر ظ ةيغةمبةر آةلمعسذن، ظ ر ص ظذالرغا قانداق بع
دةك( ةؤمعث سئنع مةسخعرة قعلغان دع)ق ذالر مةسخعرة قعل ةنع ظ ذ ي ار قعلدع ؤة مةسخعرة  ظ نع ظعنك

  . قعلدع
 ة ظىستىن بولغانالرنع هاالك قعلدذق -دعن آىح )يةنع مةآكة آاصعرلعرع (ظذالر ةنع   قذؤؤةتت  ي

دذق   االك قعل انالرنع ه ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةد. ص ع مذهةمم ذالر ! ظ ة شذ  سظ ان ظةن ار قعلغ ئنع ظعنك
ة ظىستذن ظعدع    مذشرعكالردعن آ اال مذنداق دئضةن. ىح ـ قذؤؤةتت ة اهللا تاظ ذ هةقت دا سةير : ب ذالر زئمعن ظ

انلعقعنع  داق بولغ ث قان عرعكعلةرنعث ظاقعؤعتعنع ذالردعن ظعلض ص ظ ذالرنعث أ آقعلع ذالردعن ظ ذ؟ ب زةتمعدعم
ىح      دا آ دع، زئمعن أص ظع انع آ ارلعقالر  -س ذؤؤةت ؤة يادعك أي  ( ق ةنع ظ ارةت-ي ذالردعن جةهةتت)  ظعم ة ب

ة ناهايعتع نذرغذن         ))3ظذالرنعث قولغا آةلتىرضةن نةرسعلعرع ظذالرغا ظةسقاتمعدع           . ظىستىن ظعدع   بذ هةقت
  . ظايةتلةر بار

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة80 ـ 77سىرة ؤاقعظة ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة16 ــ 11سىرة ظةبةسة ) 2(
  . ـ ظايةت82عر سىرة غاف) 3(
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 أتتع دا ظ ةنع ظعلضعرعكعلةرنعث قعسسعلعرعنع ظذالر    ظعلضعرعكعلةرنعث قعسسعلعرع قذرظان غا  ي
تعص قالماسلعقع ظىحىن  عمذ يئ ازاب آئيعنكعلةرض يعن ) آةلضةن ظ ذالردعن آئ ةيغةمبةرلةرنع ظ دعغان، ص آئلع

دعغان قةؤم  ار قعلع ةظعنك دذق   ض ان قعل ص باي رةت قعلع داق      .  ظعب دا مذن ىرعنعث ظاخعرع ذ س ة ب ذ هةقت اهللا ب
ز : دئضةن ذالرنع بع عدا(ظ ا تئضعشلعك بولذش ذففارالرنعث ظازابق رةت ) آ ة ؤة ظعب ة نةمذن آئيعنكعلةرض

دذق دا  قعل ة مذن اال يةن دذ اهللا تاظ ذ : ق دةي ايدعلعق     (ب ث ص ان ظعماننع ةندة ظئيتق ازابنع آأرض ةنع ظ ي
لعقع دذر ) بولماس ذتقان يولع عدا ت دعلعرع ظارعس ةنعث بةن ذ)1( الل ث ت داق اهللا نع دا هئحقان تقان يولع

  . ))2ش تاصالمايسةنعرظأزضع
* * * * * * *  
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اراتتع «: ظةضةر سةن ظذالردعن  ذالر » ظاسمانالر ؤة زئمعننع آعم ي ة «: دةص سورعساث، ظ ظةلؤةتت

زئمعننع اللة سعلةر ظىحىن  .9دةيدذ» ياراتتع) اللة(ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع غالعب، هةممعنع بعلضىحع 
بئرعؤئلعشعثالر ظىحىن سعلةرضة زئمعندا نذرغذن يولالرنع ) سةصةردة آأزلعضةن يئرعثالرغا(قارارضاه قعلدع، 

ظألحةمدة يامغذر ياغدذردع، ) سعلةرضة زعيان يةتكىزمةي، صايدا يةتكىزعدعغان(اللة بذلذتتعن  .10ياراتتع
يةنع ظألىك (تعرعلدىردذق، سعلةر مذشذنداق ظألىك زئمعننع ) ضعيا ظىنمةس قاقاس(ظذنعث بعلةن بعز 

دةك  ىملىك حعقعرعلغان ةردعن ظأس ةبرةثالردعن) (ي علةر) ق ذقاتالرنعث  .11حعقعرعلعس ىتىن مةخل ة ص الل
تىرلعرعنع ياراتتع، سعلةرضة ظىستعضة حعقعشعثالر ظىحىن آئمة ؤة معنعشعثالر ظىحىن هايؤان قاتارلعقالرنع 

ذالر . ياراتتع انلعرعثالردا صةرةؤردعضارعثالرنعث نئمعتعنع ظةسلةص ظاندعن سعلةر ظ : نعث ظىستعضة حعقق
ذنعثغا « دذق، بعز ) معنعشكة (بعزضة بذنع بويسذندذرذص بةرضةن زات صاآتذر، بعز ظ ادعر ظةمةس ظع ق

  .-1214دئضةيسعلةر» هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعمعزنعث دةرضاهعغا قايتقذحعالرمعز
اراتقذحعنعث تةؤهعدعنع ظئتعراص قعلعشع ؤة ظذنعث آأصلعضةن الرنع ياتمذشرعكالرنعث مةخلذق

  دةلعللعرع توغرعسعدا
دذ  ا باشقا نةرسعلةرنع شئرعك قعلعص  ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال مذنداق دةي ةر سةن اهللا تاظاالغ ظةض

رعكالردعن   ذ مذش ة ش ذنغان ظةن اراتتع «: حوق م ي ع آع مانالر ؤة زئمعنن ذالر» ظاس اث، ظ : دةص سورعس
ىحع ظ« ةممعنع بعلض ب، ه ع غالع مانالرنع ؤة زئمعنن ة ظاس ة(ةلؤةتت اراتتع) الل دذ» ي ذالر دةي ةنع ظ  ي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع85سىرة غافعر ) 1(
  .  ـ ظايةت62سىرة ظةهزاب ) 2(
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ع   ذالرنعث ياراتقذحعس ة ظ راص      نعثظةلؤةتت ةنلعكعنع ظئتع اال ظعك ذز اهللا تاظ ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش  ه
دذ ئر   . قعلع ذتالرنع ش علةرنع ؤة ب قا نةرس ا باش ذالر اهللا تاظاالغ ذق ظ ذنداق تذرذقل ادةت ش ص ظعب عك قعلع
  . قعلعدذ
 اللة سعلةر ظىحىن زئمعننع قارارضاه قعلدع       ةنع آةث آةتكةن، تةؤرةنمةس زئمعننع قارارضاه  ي

علةر، ظعش ـ هةر         ةير قعلعس تعدة س ذنعث ظىس علةر ظ دع، س ئلعش   عقعل ارام ظ علةر، ظ ئلعص بارس ةرنع ظ كةتل
ىن ظذخاليس ة         عظىح علةر، ض رعص آئلعس ذيانغا بئ ذيان ـ ب ان  لةر، ظ تعدة يارعتعلغ ذنعث ظىس ن س رحة زئمع

اغالر بعلةن مذستةهكةم                ةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن ت ذيانغا ت ئكعن، اهللا تاظاال ظذنعث ظذيان ـ ب بولسعمذ، ل
  . قعلدع
) ا ةن يئرعثالرغ ةردة آأزلعض ع ) سةص ذن يولالرن دا نذرغ ة زئمعن ىن سعلةرض عثالر ظىح بئرعؤئلعش
 ؤة جعلغعالر ظارعسعدا نذرغذن يولالرنع قعلدع، سعلةر شةهةردعن شةهةرضة،           يةنع اهللا تاظاال تاغالر    ياراتتع

ذرتقا ذرتتعن ي ةن  ،ي ارقعلعق آأزلعض ولالر ظ ذ ي عرعثالردا ش ان سةص ة قعلغ ر دألةتك ة بع ةتتعن يةن ر دأل  بع
  .سعلةرعيئرعثالرغا يئتعص بار

 يامغذر ياغدذردعلعك ةمظألح) سعلةرضة زعيان يةتكىزمةي، صايدا يةتكىزعدعغان(اللة بذلذتتعن 
ةتلعرعثالر ؤة ةنع زعراظ عي ىملىآلعرعثالرنعث سوغذرذلذش ث        ، ظأزةثالر ظأس ارؤا ـ ماللعرعثالرنع ث ؤة ح نع

  . حعشع ظىحىن يئتةرلعك بولغان معقداردا يامغذر ياغدذردعظع
 دىردذق ) ضعيا ظىنمةس قاقاس (ظذنعث بعلةن بعز ألىك زئمعننع تعرعل ةنع زئمعنغا يامغذر   ظ   ي

دذ   دىرىص بئرع ىملىآلةرنع ظىن ق ظأس ىك حعرايلع عدذ، تىرل دذ ؤة آأصىش ذ جانلعنع دا، ظ اال . ياغقان اهللا تاظ
ع          ةت آىن يعن، قعيام ةندعن آئ انالرنع ظألض ةن ظعنس ش بعل ال قعلع دعغانلعقعنع معس ع تعرعلدذرع زئمعنن

ظألىك يةردعن ظأسىملىك يةنع (سعلةر مذشذنداق : تعرعلدىرعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلعص مذنداق دةيدذ
  .حعقعرعلعسعلةر) حعقعرعلغاندةك قةبرةثالردعن

 اراتتع ع ي ذقاتالرنعث تىرلعرعن ىتىن مةخل ة ص ىك     الل ةر تىرل عدعغان ه دا ظأس ةنع زئمعن  ي
اراتتع      ةرنع ؤة باشقا نةرسعلةرنع ي ةرنع، ضىل ـ حئحةآل ةرنع، مئؤعلعك دةرةخل . ظأسىملىآلةرنع، زعراظةتل

  . ةر خعل بولغان هايؤانالرنعمذ ياراتتعهةر تىرلىك ؤة ه
سعلةرضة ظىستعضة حعقعشعثالر ظىحىن آئمة ؤة معنعشعثالر ظىحىن هايؤان قاتارلعقالرنع ياراتتع 

ةرنع، ضأشعنع يئيشعثالر، سىتعنع ظعحعشعثالر ؤة معنعشعثالر ظىحىن             يةنع سذدا يىرىشىثالر ظىحىن آئمعل
ةتحان ؤة باشقذرذشذثالرغا قواليلعق قعلدع    . دعهايؤانالرنع سعلةرضة بويسذندذرذص بةر  سعلةر  . ظذالرنع ظعتاظ

  .تةمكعن ؤة خاتعرجةم هالدا آئمعنعث ظىستعضة حعقعسعلةر، هايؤاننع معنعسعلةر
ظاندعن سعلةر ظذالرنعث ظىستعضة حعققانلعرعثالردا صةرةؤردعضارعثالرنعث نئمعتعنع ظةسلةص يةنع 

ذندذرذص بة   ذالرنع بويس ة ظ لةص   سعلةرض ع ظةس ةن نئمعتعن ةن زات رض ذندذرذص بةرض ذنع بويس ة ب بعزض
ظةضةر اهللا تاظاال بذنع   يةنع ظذنع باشقذرالمايتتذق،قادعر ظةمةس ظعدذق) معنعشكة(صاآتذر،بعز ظذنعثغا 

ذق،   ادعر بواللمايتت كة ق ذنع معنعش ز ظ ا بع ةن بولس ذندذرذص بةرمعض ة بويس ةن «بعزض ز هةقعقةت بع
ارعمعزن ذحعالرمعزصةرؤةردعض اهعغا قايتق علةر» عث دةرض ذنعث دئضةيس يعن ظ ةندعن آئ ز ظألض ةنع بع  ي

عرعمعز اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدذر           بذ ظايةت دذنيانعث سةصعرع     . هوزذرعغا بارغذحعالرمعز، بعزنعث حوث سةص
دذ     ارةت بئرع ة ظعش ث سةصعرعض ارقعلعق ظاخعرةتنع ث ظوزذق   . ظ اال دذنيانع ذددع اهللا تاظ ذ خ ا ب ذقع ظ رقعلعق ل
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اخعرةتلعكعثالر ظىحىن   (: قعغا ظعشارةت قعلعص مذنداق دئضعنعضة ظوخشايدذ          ظاخعرةتنعث ظوزذقلذ  زاد ) ظ
   .))1 راهعلة تةقؤادارلعقتذر- راهعلة ظئلعؤئلعثالر، ظةث ياخشع زاد -

ةقؤادارل          اخعرةت ظىحىن ت ارقعلعق ظ ان قعلعش ظ عق اهللا تاظاال يةنة دذنيانعث آعيعم ـ آئحةآلعرعنع باي
ةؤرعتعثالرنع      ! لعرععظع ظادةم بال  .قعلعشقا مذنداق ظعشارةت قعلدع    عدعغان سعلةرضة بعز هةقعقةتةن ظ  ؤة  ياص

  .))2شعدذر ظةث ياخلعباسعزعننةتلعنعدعغان لعباسنع حىشىردذق، تةقؤادارلعق 
* * * * * * *  

 (#θè= yèy_ uρ … çµs9 ôÏΒ  Ïν ÏŠ$ t6Ïã # ¹÷“ ã_ 4 ¨βÎ) š∅≈ |¡Σ M}$# Ö‘θàs3 s9 îÎ7 –Β ∩⊇∈∪ ÏΘr& x‹ sƒ ªB $# $£ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† ;N$uΖ t/ 

Ν ä38 xô¹ r& uρ tÏΖ t6ø9 $$Î/ ∩⊇∉∪ # sŒÎ) uρ u Åe³ç0 Νèδ ß‰ xm r& $ yϑ Î/ z> uŸÑ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 WξsVtΒ ¨≅ sß … çµßγ ô_ uρ # tŠuθ ó¡ãΒ uθèδ uρ íΟŠ Ïà x. 

∩⊇∠∪ tΒ uρ r& (# àσ¤± sΨãƒ ’Îû ÏπuŠ ù= Åsø9 $# uθèδ uρ ’ Îû ÏΘ$|Á Ïƒ ù: $# ãö xî &Î7 ãΒ ∩⊇∇∪ (#θè= yè y_uρ sπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tÏ% ©!$# öΝ èδ ß‰≈ t6Ïã 

Ç≈ uΗ ÷q§9 $# $ ·W≈tΡ Î) 4 (#ρß‰ Îγx© r& öΝßγ s) ù= yz 4 Ü= tG õ3çG y™ öΝåκ èEy‰≈ yγx© tβθè= t↔ ó¡ç„uρ ∩⊇∪ (#θä9$s% uρ öθs9 u !$x© ß≈ uΗ ÷q§9 $# $ tΒ 

Ν ßγ≈ tΡ ô‰t7 tã 3 $ ¨Β Ν ßγs9 y7 Ï9 ẍ‹ Î/ ôÏΒ AΟ ù= Ïã ( ÷βÎ) öΝèδ ωÎ) tβθß¹ ã øƒ s† ∩⊄⊃∪  
اللةنعث بعر قعسعم بةندعلعرعنع اللةنعث بعر ) صةرعشتعلةرنع اللةنعث قعزلعرع دئيعش بعلةن(ظذالر 

. 15ظعنسان هةقعقةتةن اللةغا ظاشكارا ناشىآىرلىك قعلغذحعدذر) مذنداق دئضىحع. (جىزظعييع قعلعؤالدع
ذ؟ تذتذص) باال(اللة مةخلذقاتتعن ظأزع ظىحىن قعزالرنع  ذلالرغا خاس قعلدعم ةر . 16، سعلةرنع ظوغ ظةض

ةن )  باال يةنع قعز (ظذالرنعث بعرعضة مةرهةمةتلعك اللةغا مةسةل قعلغان نةرسة  شارةت بئرعلسة بئبعل
ا ( ةؤةر قعلعنس ذغقانلعقع خ ز ت ذنعنعث قع ةنع خوت داص )ي ىزع قارع ذنعث ي دا ظ ةن هال ذغا حأمض ، قايغ

ان زعبذ ) ظذالر اللةغا (. 17آئتعدذ زعننةت ظعحعدة حوث بولعدعغان، مذنازعرعدة مةقسعتعنع ظوحذق باي
دعغان  دذ؟ (قعاللماي ذص قعالم ع مةنس ان . 18)قعزالرن دعلعرع بولغ ةنعث بةن ةتلعك الل ذالر مةرهةم ظ

يةنع ظذالر (صةرعشتعلةرضة قعز دةص ظئتعقاد قعلدع، اللة صةرعشتعلةرنع ياراتقاندا، ظذالر ظىستعدة بارمعدع؟ 
ةمالعغا -ظذالرنعث نامة (ظذالرنعث ضذؤاهلعقع ) شتعلةرنعث قعز ظعكةنلعكعنع قةيةردعن بعلعدذ؟ صةرع ) ظ

مةرهةمةتلعك اللة خالعسا، بعز ظذالرغا «: ظذالر.19ظذالر سوراققا تارتعلعدذ) قعيامةت آىنع(يئزعلعدذ، 
يوق، ظذالر ) ةنع ظاساسعي(بذ توغرذلذق ظذالرنعث بعلعمع . دئدع» حوقذنمايتتذق) يةنع صةرعشتعلةرضة(

  .20صةقةت جأيلىيدذ
  مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالغا باال نعسبةت بةرضةنلعكعنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

رعكالرنعث  اال مذش ىن،   اهللا تاظ ذتلعرع ظىح ايؤانالرنع ب ةزع ه ىن     ب اال ظىح ةزعلعرعنع اهللا تاظ ة ب  يةن
عل   ان نةرس ذص حعقق دعن توق ةؤةعرعظايرعشعدةك يالغان دذدعن خ دا   . ر قعلع ىرة ظةنظام اال س ة اهللا تاظ ذ هةقت ب

ايالردعن   : مذنداق دئضةن  ةنع تأضة، آاال،قويالردعن   (مذشرعكالر اهللا ياراتقان ظئكعنلةردعن ؤة حاهار ص اهللا ) ي
ة   ر هةسس ىن بع ة (ظىح ر هةسس ىن بع ذتلعرع ظىح ذمانلعرعحة ) ب أز ض ذص، ظ ايرعص قوي داق (ظ هئحقان

عزال ذ اهللا ظىح«): دةلعلس دذر   ب ذدلعرعمعز ظىحىن ذ مةب دذر، ب دع» ىن عدعن اهللا  . دئ ذتلعرعنعث نئسعؤعس ب
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع197سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة ظةظراف ) 2(
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ايتتع، اهللا نعث نئسعؤعسعدعن بذتلعرعنعثكعضة قوشذشقا بوالتتع                 مذشرعكالر اهللا  (نعثكعضة قوشذشقا بولم
ذتلعرعنعث             غا ظاتعغان هةسسعسعدعن بذتالرغا ظاتعغان هةسسعسعضة بعرةر نةرسة قوشذلذص قالسا، ظذنع ب

ع   هة ةس، دةيتت اج ظةم ذنعثغا موهت اي، ب دذراتتع ؤة اهللا ب دة قال ع ظعحع ان . سعس ذتلعرعغا ظاتعغ ب
ة       ذتالرنعث هةسسعسعض ذنع ب ا، ظ ذلذص قالس ة قوش رةر نةرس ة بع ان هةسسعسعض ا ظاتعغ هةسسعسعدعن اهللا غ

  . )1(!ظذالرنعث قارارع نئمعدئضةن قةبعه). قايتذرؤئتةتتع
ةقعل ـ          شىنداقال ظذالر قعزالر ؤة ظوغ   أزلعرع ظ ذلالردعن بولغان بذ ظعككع خعل ظعنساننعث ظعحعدعن ظ

دعغان قعزالرنع اهللا تاظاالنعث بالعسع    أؤةن حاغالي ةس ؤة ت ة مةرتعؤعسعنع ص صاراسةت ؤة جعسمانعي جةهةتت
  . قعلعص نعسبةت بةردع

دذ     ) هئساصالنغان سعلةرحة ياخشع   !) (ظع مذشرعكالر جاماظةسع   ( :بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي
ذص،    اس بول ة خ اال سعلةرض ذل ب النغان (ظوغ ان هئساص علةرحة يام مذ؟  ) س ةغا خاس اال الل ز ب ذ   قع داقتا ب ظذن

  .))2ظادالةتسعز تةقسعماتتذر
 اللةنعث بعر قعسعم بةندعلعرعنع اللةنعث ) صةرعشتعلةرنع اللةنعث قعزلعرع دئيعش بعلةن(ظذالر

. ظعنسان هةقعقةتةن اللةغا ظاشكارا ناشىآىرلىك قعلغذحعدذر) ضىحعمذنداق دئ. (بعر جىزظعييع قعلعؤالدع
 اهللا تاظاال بذ تذتذص، سعلةرنع ظوغذلالرغا خاس قعلدعمذ؟) باال(اللة مةخلذقاتتعن ظأزع ظىحىن قعزالرنع 

  . ظايعتعدة ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ناهايعتع قاتتعق دةرعجعدة ظةيعبلةيدذ
ذ ظةيعب   اال ب دعن اهللا تاظ دذ  ظان داق دةي تذرذص مذن نع داؤامالش ة : لةش ذالرنعث بعرعض ةر ظ ظةض

يةنع خوتذنعنعث قعز (شارةت بئرعلسة ئبعلةن ب) يةنع قعز باال(مةرهةمةتلعك اللةغا مةسةل قعلغان نةرسة 
نعسبةت  غا  يةنع اهللا ، قايغذغا حأمضةن هالدا ظذنعث يىزع قارعداص آئتعدذ )تذغقانلعقع خةؤةر قعلعنسا 

ةن قبةر ة بئ   ض ذالرنعث بعرعض ةن ظ ز بعل دذ،        ع ذس قعلع اتتعق نوم دعن ق ذ ظذنعث دا، ظ ةن حاغ ارةت بئرعلض ش
دذ          كارا آأرعلع االمعتع ظاش رةت ظ دة هةس ذنعث يىزع دعن ظ ةؤةرنعث يامانلعقع ةن خ ذنعثغا بئرعلض ذ  . ظ ب

  . خةؤةردعن خعجعل بولذص قةؤملعرعدعن ظأزعنع قاحذرعدذ
ع سعلةر قعز بالعنع اهللا تاظاالغا نعسبةت بئرعص تذرذص ظذنعثدعن      ؤةهالةنك: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   

زعبذ زعننةت ظعحعدة حوث بولعدعغان، مذنازعرعدة مةقسعتعنع ) ظذالر اللةغا( ؟قانداقمذ نذمذس قعلعسعلةر
 يةنع ظايال آعشع تةبعظع نوقسانلعق بولذص،     )قعزالرنع مةنسذص قعالمدذ؟ (ظوحذق بايان قعاللمايدعغان 

ظةضةر ظذ   . قسانع تولذقلعنعدذ  ذعحعكعدعن باشالصال زعبذ ـ زعننةت ظعحعدة حوث بولذش بعلةن ظذنعث ن           ظذ آ 
ةمتعرةص قالعدذ    اجعز      . مذنازعرعلعشعص قالسا، قعلعدعغان سأز تاصالماي ت ان قعلعشقا ظ ةنع مةقسعتعنع باي ي

دذ    ذص قالع ع تذتذل ئلعص تعل ىك اهللا    . آ ىك ؤة بىي ادةمنع آىحل داق ظ ةهؤالع بذن ذص  تاظاالظ ا مةنس ا  غ  قعلس
تعلغان بولذص، ظذنعث تاشقع   قسانلعق يارعآأرىنذشعدة ؤة مةنعؤعي جةهةتتة نذبوالمدذ؟ ظايال آعشع تاشقع     

عدعكع ن آأرىنى ذنعثغا           ذش اش ؤة ش ذملعرعنع تاق ةت بوي ذ ـ زعنن ىزةل زعب نعش، ض ق آعيع انع حعرايلع قس
ةنع ظعحكع جةهةتتعكع            . ذظوخشعغان نةرسعلةرنع ظعشلعتعش ظارقعلعق تولذقلعنعد      ةمما ظذنعث مةنعؤعي ي ظ

ا،  انع بولس ة    نوقس ةندة غةلعبعض عتع آةلض ش صذرس ة قعلع ذص، غةلعب ك بول ةتتعكع زةظعبلع مانع جةه جعس
اجعزدذر    تعن ظ ةت قعلعش كة جىرظ وق     . ظئرعشعش ع ي ة ظعرادعس أزمةنلعكع، ن ة س ذنعث ن ذ هةق. ظ ةزع   ب ة ب ت

                                                 
  . ـ ظايةت136سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةتلةر22 ـ 21سىرة نةجم ) 2(
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ةن بئ ةرنعث قعز بعل ارشارةت بئرعلضظةرةبل دعغان ماقالعسع ب دةك : ةندة مذنداق دةي اال ظوغذل بالع قعز ب
  . )1(نئمةت ظةمةس، ظذنعث غةلعبعسع يعغعدذر، ياخشعلعقع ظوغرعلعقتذر

ظذالر مةرهةمةتلعك اللةنعث بةندعلعرع بولغان صةرعشتعلةرضة قعز دةص ظئتعقاد قعلدع يةنع ظذالر 
ارايتتع   ذنداق دةص ق تعلةرنع ش ا . صةرعش داق       اهللا تاظ رعص مذن ة بئ ا رةددعي ذزذق ظئتعقادعغ ذ ب ذالرنعث ب ال ظ

دذ دع؟ : دةي تعدة بارمع ذالر ظىس دا، ظ تعلةرنع ياراتقان ة صةرعش ز (الل تعلةرنعث قع ذالر صةرعش ةنع ظ ي
دذ؟  ةردعن بعلع ةنلعكعنع قةي انلعقعنع       )ظعك ص ياراتق ز قعلع تعلةرنع قع ث صةرعش ذالر اهللا تاظاالنع ةنع ظ  ي

  آأردعمذ؟ 
يئزعلعدذ) ظةمالعغا-ظذالرنعث نامة(عث ضذؤاهلعقع ظذالرن يةنع ظذالرنعث صةرعشتعلةرنع قعز دةص 

دذ           ة يئزعلع ةل دةصتعرعض ة ـ ظةم ذالرنعث نام ذؤاهلعقع ظ ةن ض ع( .بةرض ةت آىن وراققا ) قعيام ذالر س ظ
دذ دذ  تارتعلع ان قعلمعشعدعن سوراققا تارتعلع ة شذ يام ذالر قعيامةت آىنع ظةن ةنع ظ ذ ظا.  ي ذالرغا ب ةت ظ ي

  . تذرؤة تةهدعتبئرعلضةن قاتتعق ظاضاهالندذرذش 
دئدع» حوقذنمايتتذق) يةنع صةرعشتعلةرضة(مةرهةمةتلعك اللة خالعسا، بعز ظذالرغا «: ظذالر 

ة بعزنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع بولغان صةرعشتعلةرنعث سىرةتلعرعدعكع               : يةنع ظذالر  ظةضةر خالعسا، ظةلؤةتت
اهللا تاظاال هةقعقةتةن بعزنعث ظذالرغا حوقذنذدعغانلعقعمعزدعن     . قذنذشعمعزدعن توسقان بوالتتع  بذ بذتالرغا حو  
ادعتعمعزنع ماقذل آأرعدذ، دئدع             . خةؤةرداردذر مذشرعكالر بذ يامان قعلمعشلعرع        . اهللا تاظاال بعزنعث بذ ظعب

  . بعلةن تأؤةندعكعدةك نذرغذن خاتالعقالرنع ظأتكىزدع
ةردع        اهللا ، ظذالر بعرعنحع اال نعسبةت ب اال تذتذشتعن يىآسةك دةرعجعدة        .  تاظاالغا ب اهللا تاظاال ظأزعضة ب

  .ظىستىندذر، ظذلذغدذر ؤة صاآتذر
ذالرظعككعنحع،  اال قعلعص تاللعدع، دئدع : ظ اال ظأزعضة ظوغذلالرنع ظةمةس قعزالرنع ب ذالر .  اهللا تاظ ظ

  . رنع قعز دةص ظئتعقاد قعلدعمةرهةمةتلعك اهللا تاظاالنعث بةندعلعرع بولغان صةرعشتعلة
ع، ة  ظىحعنح ذنعث ظىستعض ذالر  ظ اؤايع            ظ ة، ه ذرذق نةزعرعي ةقةت ق ةـ ص ايعنعصهةؤةسلةرض ؤة   ت

ا     ا، ظات ـ بوؤعلعرعغا، جاهعلعيةت دةؤرعدعكع شةيتان ؤةسؤةسعلعرعضة ظةضعشعص         ظعلضعرعكعلةرضة، حوثالرغ
هللا تاظاال تةرعصعدعن   ارعدة ياسالغان بذتلعرعغا   ظأزلعرعنعث بذزذق ضذمانع بويعحة صةرعشتعلةرنعث سىرةتلع        

  . خسةتمذ قعلعنماستعن حوقذندعذهئحقانداق دةلعل ـ ظعسصات بولماستعن، ر
ة نةرسعلةرنع دةلعل قعلعص آأرسةتتع            ،تأتعنحع ادةتلعرع ظىحىن بعمةن ة شذ ظعب ظذالر بذ   .  ظذالر ظةن

  . رنعث بذ دةلعلعرعنع قاتتعق ظةيعبلعدعاهللا تاظاال ظذال. دةلعللعرعدة ظعنتايعن نادانلعق قعلدع
، ظعنسانالرنع هئح شئرعكع    دعن باشالص اهللا تاظاال صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتكةن، آعتابالرنع نازعل قعلغان      

. يوق يالغذز اهللا تاظاالغا ظعبادةت قعلعشقا بذيرذص، اهللا تاظاالدعن باشقعغا ظعبادةت قعلعشتعن توسذص آةلدع    
ةنع  (اللةغا ظعبادةت قعلعثالر، شةيتاندعن    «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة    : يدذاهللا تاظاال مذنداق دة    ي

ادةت قعلعشتعن   ذدقا ظعب داق مةب ا ظوخشاش هةرقان ذتالرغا، آاهعنالرغ ةيتانغا، ب ذثالر) ش راق بول دةص » يع
ذمراهلعققا ت    ار، ض ذ ب ةت قعلغانلعرعم ة هعداي عدا الل ذالرنعث ظارعس ذق، ظ ةيغةمبةر ظةؤةتت لعك ص ئضعش

ار  ذ ب ىرىص    . بولغانلعرعم ص ي ةير قعلع دة س ةر يىزع ةيغةمبةرلةرنع(ي ث   ) ص ث ظاقعؤعتعنع ار قعلغانالرنع ظعنك
أزعتعثالر   انلعقعنع آ داق بولغ وراص      )2( قان ةيغةمبةرلعرعمعزدعن س ةن ص ز ظةؤةتك ذرذن بع ةندعن ب س

                                                 
  .  ظايالالرنعث آعشعلةرنعث آأثلعنع ظاسان ظذتذؤالعدعغانلعقع آأزدة تذتذلغان بولذشع مذمكعن بذ يةردعكع ظوغرعلعقتعن)1(
  .  ـ ظايةت36سىرة نةهل ) 2(
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ع ب       دعغان ظعالهالرن ادةت قعلعنع قا ظعب ةدعن باش ان الل اققعنكع، مئهرعب علعدذقمذ؟ ب ةيغةمبةرلةرنعث  (ةلض ص
  .)1()ظعحعدة اللةدعن غةيرعيضة ظعبادةت قعلعشقا دةؤةت قعلغعنع بارمذ؟

ان  (اهللا تاظاال   ة دةلعلعنع تعلغا ظالغاندعن آئيعن          ) تةصسعر قعلعنعؤاتق ة ظذالرنعث بذ بعمةن بذ ظايةتت
دذ  داق دةي ع : مذن ذالرنعث بعلعم ذق ظ ذ توغرذل ع (ب ةنع ظاساس وق) ي ةي أزلعرعنعث ؤة   ي ةن س نع دئض

  . آةلتىرضةن دةلعللعرعنعث توغرا ظعكةنلعكع هةققعدة بعلعمع يوق
دذ ةقةت جأيلىي ذالر ص دذ ظ اننع توقذي دعن سأزلةيدذ، يالغ ذالر يالغان ةنع ظ ةت .  ي ذ ظاي د ب مذجاهع

دذ  داق دةي دة مذن ذالر  : هةققع ةنع ظ ذدرعتعنع آأرعس اهللا ي ث ق ةردعن عتاظاالنع عنع  تعدعغان دةلعلل ئح نةرس ه
  . بعلمةيدذ

* * * * * * *  
 ÷Π r& öΝ ßγ≈ sΨ ÷ s?# u $Y7≈ tFÅ2 ÏiΒ Ï&Í# ö7 s% Ν ßγsù Ïµ Î/ tβθä3Å¡ôϑ tFó¡ãΒ ∩⊄⊇∪ ö≅ t/ (#ûθ ä9$s% $ ¯Ρ Î) !$tΡ ô‰ y ùρ $ tΡ u!$ t/#u #’ n?tã 

7π̈Β é& $̄Ρ Î) uρ #’ n? tã ΝÏδ Í≈ rO# u tβρß‰ tG ôγ–Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ !$ tΒ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö7s% ’ Îû 7πtƒ ös% ÏiΒ @ƒÉ‹ ¯Ρ ω Î) tΑ$s% 

!$ yδθèùu øIãΒ $̄Ρ Î) !$ tΡ ô‰y` uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n?tã 7π ¨Β é& $̄Ρ Î) uρ #’ n?tã Ν Ïδ Í≈ rO# u šχρß‰ tFø)–Β ∩⊄⊂∪ * Ÿ≅≈ s% öθ s9uρ r& Ο ä3çG ø⁄Å_ 

3“ y‰ ÷δ r'Î/ $£ϑ ÏΒ öΝ ›?‰y_ uρ Ïµø‹ n= tã ö/ ä.u !$ t/#u ( (#ûθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/ tβρã Ï≈x. ∩⊄⊆∪ $ uΖ ôϑ s) tFΡ $$sù öΝ åκ ÷]ÏΒ ( 
ö ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt6 É)≈tã tÎ/Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩⊄∈∪  

ولذص، ظذالر شذ آعتابقا مةهكةم بعر آعتاب بةرضةن ب) قانداقتذر(ظذالرغا بعز قذرظاندعن ظعلضعرع 
ذالر . 21سعالمدذ؟ئظ ا «: ظذنداق ظةمةس، ظ ةن ظات اد بوؤعلعر -هةقعقةت ا ظئتعق ر خعل دعنغ عمعزنعث بع

شذنعثدةك . 22دةيدذ» قعلغانلعقعنع بعلعمعز، بعز ظذالرنعث ظعزعدعن مئثعص هعدايةت تاصقذحعدذرمعز
اهالندذرغذحع  ة ظاض ةيغةمبةر (سةندعن ظعلضعرع هةر قاحان بعرةر شةهةرض ةنع ص ذنعث ) ي ظةؤةتسةآال، ظ

ادةملعرع  ا «: دألةتمةن ظ ةن ظات اد قعلغانلعقعنع بوؤع-بعز هةقعقةت ا ظئتعق ر خعل دعنغ لعرعمعزنعث بع
هةر صةيغةمبةر ظأز (. 23دئيعشتع»  شىبهعسعزآع، بعز ظذالرنعث ظعزلعرعدعن ماثعمعز-بعلعمعز، شةك

بوؤاثالر ظئتعقاد قعلعص آةلضةن دعنغا قارعغاندا ظةث توغرا بعر دعننع آةلتىرسةم يةنعال  -ظاتا«) قةؤمعضة
ا  ا ظةض  -ظات علةر؟ بوؤاثالرغ دع» عشةمس ذالر . دئ ةنمةيمعز «: ظ ا ظعش ةن دعنغ ئلعص آةلض علةر ظ » س

تع دذق،  .24دئيعش ذالرنع جازالع ز ظ ع (بع وغرا يولن داق ) ت ث قان ذحعالرنعث ظاقعؤعتعنع ار قعلغ ظعنك
  . 25بولغانلعقعغا قارعغعن

  مذشرعكالرنعث هئحقانداق دةلعلعنعث يوق ظعكةنلعكع توغرعسعدا
رعك اال مذش عز        اهللا تاظ ل ـ ظعسصاتس عز، دةلع داق صاآعتس دا الرنعث هئحقان قا هال االدعن باش اهللا تاظ

دعن ظعلضعرع : نةرسعضة ظعبادةت قعلغانلعقعنع ظةيعبلةص مذنداق دةيدذ      ذالرغا بعز قذرظان ذر (ظ ) قانداقت
تاب بةرضةن  بعز ظذالرغا آع يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشتعن ظعلضعرعبعر آعتاب بةرضةن بولذص

ذص، ةم ظ بول ا مةهك ذ آعتابق ذالر ش عالمدذ؟ئظ ئرعك  س ا ش ة اهللا تاظاالغ اب بويعح ذ آعت ذالر ش ةنع ظ  ي

                                                 
  .  ـ ظايةت45سىرة زذخرذف ) 1(
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اال مذنداق دئضةن  . آةلتىرةمدذ؟ ظعش هةرضعز ظذنداق ظةمةس   ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرنعث : ب ذالرغا ظ اآع ظ ي
ذتالرغا حوقذن اب نا  ذب رةر آعت أزلةيدعغان بع ع س عنعث توغرعلعقعن ذ؟ش ل قعلدذقم ةنع  )1()زع داق ي مذن
  . بولغعنع يوق
بوؤعلعرعمعزنعث بعر خعل دعنغا ظئتعقاد قعلغانلعقعنع  -هةقعقةتةن ظاتا«: ظذنداق ظةمةس، ظذالر

قذحعدذرمعز  ةت تاص ثعص هعداي دعن مئ ذالرنعث ظعزع ز ظ ز، بع دذ» بعلعمع ئرعك   دةي ذالرنعث ش ةنع ظ  ي
ا ـ بوؤعلعر     اد قعلغعنعنع بعلةتتذق دةص       آةلتذرضةن نةرسعلعرعدة ظات ا ـ   عمعزنعث بعر خعل دعنغا ظئتعق ، ظات

  . ؤعلعرعغا قارعغذالرحة ظةضعشعشتعن باشقا تايانغذدةك هئحقانداق دةلعلع يوقبو
ةنع ظارقعسعدعن مئثعص     بعز ظذالرنعث ظعزعدعن مئثعصظذالرنعث    قذحعدذرمعز ي ةت تاص  هعداي

  .  ظعبارةتتذردئضةن سأزع ظذالرنعث قذرذق دةؤاسعدعنال
ة     ،ظعلضعرع ظأتكةنظذالرنعث سأزلعرعنع اهللا تاظاال     صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتلةردعن ظةن

ان قعلعدذ  ظاللع نعثشذ مذشرعكالرغا ظوخشاش آعشعلةر   ذالرنعث دعللعرع بعر ـ      . بذرذن قعلغانلعقعنع باي ظ
ايدذ  ة ظوخش ة. بعرعض رعكالرنعث سأزعض ةر مذش عرع ظأتكةنل دعظعلض أزلةرنع قعل اش س ذالردعن :  ظوخش ظ

ذالر ةيغةمبةر آةلسعال ظ ذالرغا هةر ص بعر سئهرعضةر «): ظذنع( ظعلضعرعكع ظىممةتلةرمذ شذنداق ظعدع، ظ
 بعرعضة تةؤسعية قعلعشقانمذ؟       -بعر   ) صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشنع    (ظذالر  . دئدع» ياآع بعر مةجنذن  

داق ظةمةس   عز ظذن ر (هةرض ذالر بع ةنع ظ ةـ ي ةس   بعرعض عية قعلعشقان ظةم داق تةؤس دعن ) ظذن ذالر هةددع ظ
   . ))2ظاشقذحع قةؤمدذر

 اهالندذرغذحع ة ظاض رةر شةهةرض ةيغةمبةر (شذنعثدةك سةندعن ظعلضعرع هةر قاحان بع ةنع ص ) ي
بوؤعلعرعمعزنعث بعر خعل دعنغا ظئتعقاد -بعز هةقعقةتةن ظاتا«: ظةؤةتسةآال، ظذنعث دألةتمةن ظادةملعرع

   دئيعشتع»  شىبهعسعزآع، بعز ظذالرنعث ظعزلعرعدعن ماثعمعز-قعلغانلعقعنع بعلعمعز، شةك
دذ داق دةي اال مذن ة شذ مذشرعكالرغا ظئيتقعنكع : اهللا تاظ ةد ظةن ع مذهةمم أز ( ،ظ ةيغةمبةر ظ ةر ص ه

تىرسةم يةنعال بوؤاثالر ظئتعقاد قعلعص آةلضةن دعنغا قارعغاندا ظةث توغرا بعر دعننع آةل -ظاتا«) قةؤمعضة
 دئيعشتع» سعلةر ظئلعص آةلضةن دعنغا ظعشةنمةيمعز«: ظذالر. دئدع» بوؤاثالرغا ظةضعشةمسعلةر؟-ظاتا

ذال  ةر ظ ةنع ظةض ةن دعن  ي ئلعص آةلض ذالرغا ظ ةن ظ ة    ر س ةقعقعي ظعشةنس ة ؤة ه ةنلعكعنع بعلس وغرا ظعك ث ت نع
االدعن ب   ةلتىرىش، اهللا تاظ ئرعك آ ا ش ذالر اهللا تاظاالغ دع، ظ ذؤعلعرعنعث       ظع ا ـ ب ادةت قعلعش، ظات قعغا ظعب اش

ارلعق          ش قات تعدة دةص دةؤا قعلع ن ظىس ةق دع أزلعرعنع ه ةن ظ ذنعث بعل ثعش ؤة ب ة مئ دعن قارعغذالرح ظعزع
ع ذنمعغان بوالتت ة بويس لعرعغا ظةلؤةتت ة . قعلمعش ةق ظةهلعض ة ؤة ه انلعقع، هةقق ث يام ذالر نعيعتعنع ظ

  .عققا صئتعص آةتتعحوقحعلعق قعلغانلعقع ظىحىن ضذمراهل
 ذالرنع جازالعدذق ازاب بعلةن         بعز ظ ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتلةرنع تىرلىك ظ ةنع ص  ي

  .اهللا تاظاال ظذالرغا حىشكةن ظازابنع ظذالرنعث قعسسعلعرعدة تةصسعلعي بايان قعلدع. جازالعدذق
)نلعقعغا قارعغعنظعنكار قعلغذحعالرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغا) توغرا يولنع يةنع ظذالرنعث 

اتلعق   داق نعج ة قان أمعن ظادةملةرض اال م ا، اهللا تاظ االك قعلعنغانلعقعغ ا ؤة ه داق يوقعتعلغانلعقعغ قان
  .بةرضةنلعكعضة قارعغعن

* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةت35سىرة رذم ) 1(
  . ـ ظايةتلةر53 ــــ 52سىرة زارعيات ) 2(
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 øŒÎ)uρ tΑ$s% ãΛ Ïδ¨uö/Î) Ïµ‹Î/{ ÿÏµ ÏΒ öθ s% uρ É_̄Ρ Î) Ö!# ut/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ ωÎ) “Ï%©! $# ’ÏΤ usÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù ÈÏ‰÷κu y™ 

∩⊄∠∪ $yγ n=yèy_uρ Oπ yϑ Ï= x. Zπ u‹Ï%$t/ ’Îû  Ïµ Î7É)tã öΝ ßγ ¯=yès9 tβθ ãèÅ_ö tƒ ∩⊄∇∪ ö≅t/ àM÷è−G tΒ ÏIω àσ̄≈ yδ öΝ èδu !$t/#uuρ 4 ®Lxm ãΝ èδu!$ y_ 

‘, ut ù:$# ×Αθ ß™u‘ uρ × Î7 –Β ∩⊄∪ $ £ϑs9 uρ ãΝ èδu !$y_ ‘, utù: $# (#θä9$s% #x‹≈yδ Ö ósÅ™ $̄ΡÎ) uρ  Ïµ Î/ tβρ ãÏ≈x. ∩⊂⊃∪ (#θä9$s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Íh“ çΡ 

#x‹≈yδ ãβ#u öà)ø9 $# 4’n? tã 5≅ã_u‘ zÏiΒ È ÷ tGtƒ ös)ø9 $# ?Λ Ïàtã ∩⊂⊇∪ óΟ èδr& tβθ ßϑÅ¡ø) tƒ |MuΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 ß øt wΥ $sΨ ôϑ|¡s% Ν æη uΖ÷ t/ 

öΝ åκ yJt±ŠÏè̈Β ’Îû Ïο 4θ uŠ ysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 4 $uΖ÷èsùu‘ uρ öΝ åκ|Õ÷èt/ s−öθ sù <Ù÷èt/ ;M≈y_u‘yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 Ν åκÝÕ÷èt/ $ VÒ÷èt/ $wƒÍ ÷‚ß™ 3 
àMuΗ ÷qu‘ uρ y7 În/ u‘ Öö yz $£ϑ ÏiΒ tβθ ãèyϑøgs† ∩⊂⊄∪ Iω öθ s9 uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm¨uρ $sΨ ù= yèyf©9  yϑÏ9 ã àõ3 tƒ Ç≈uΗ ÷q§9$$Î/ 

öΝ ÎκÌEθ ã‹ ç6Ï9 $Zà)ß™ ÏiΒ 7π ÒÏù ylÍ‘$yètΒ uρ $ pκö n= tæ tβρ ã yγ øàtƒ ∩⊂⊂∪ öΝ Îκ ÌEθ ã‹ç6Ï9 uρ $\/¨uθ ö/ r& # ·‘ã ß uρ $pκ ön= tæ šχθ ä↔ Å3−G tƒ ∩⊂⊆∪ 

$]ùã÷z ã—uρ 4 β Î)uρ ‘≅à2 y7 Ï9¨sŒ $£ϑs9 ßì≈tFtΒ Ïο4θ uŠut ù: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 äο u ½zFψ $#uρ y‰ΨÏã y7 În/ u‘ t É)−Fßϑù= Ï9 ∩⊂∈∪  
سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالردعن مةن راستال «: تعظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظاتعسعغا ؤة قةؤمعضة ظئيت

ة مئنع . 26جذدامةن-ظادا  ان الل ا (صةقةت مئنع ياراتق وغرا يولغ ة . 27»باشاليدذ ) ت راهعم آةلعم ظعب
. 28ظعمانغا قايتسذن دةص ظةؤالدع ظعحعدة قالدذرذص آةتتع) شئرعك آةلتىرضةنلةر(تةؤهعدنع ظةؤالدعدعن 

) ظذزذن ظأمىر ؤة نئمةتتعن(بوؤعلعرعنع  -نع ؤة بذالرنعث ظاتا) مةآكة ظاهالعسعيةنع(بةلكع مةن بذالر 
ةد ظةلةيهعسساالم (ؤة روشةن صةيغةمبةر ) يةنع قذرظان (بةهرعمةن قعلدعم، تاآع ظذالرغا هةق  ) مذهةمم

عنكار بذ سئهعردذر، بعز هةقعقةتةن ظذنع ظ«: آةلضةندة، ظذالر) يةنع قذرظان(ظذالرغا هةق . 29آةلضىحة
ذالر. 30دئيعشتع» قعلغذحعمعز ذرظان نئمعشقا ظعككع شةهةر «: ظ ذ ق اظعف (ب ةن ت ةنع مةآكة بعل ي
صةرةؤردعضارعثنعث رةهمعتعنع ظذالر . 31دئيعشتع »بعر آاتتا ظادةمضة نازعل قعلعنمعدع؟) ظادةملعرعدعن

عث ظارعسعدا تةقسعم قعلدذق، ظذالرنعث هاياتعي دذنيادعكع رعزقعنع ظذالرن تةقسعم قعلعص بئرةمدذ؟ بعز
عنع  ع بةزعس ذالرنعث بةزعس رعص (ظ ةق بئ عنع ) ه عنعث دةرعجعس ذالرنعث بةزعس ذن دةص، ظ قا سالس ظعش

 -يةنع صذل (بةزعسعدعن ظىستىن قعلدذق، صةرةؤردعضارعثنعث رةهمعتع ظذالرنعث توصلعغان نةرسعلعرع 
ذففارالرنعث بايا (ظعنسانالر . 32دعن ياخشعدذر )ماللعرع زعقعص آ أرىص آذفرعغا قع شات تذرمذشعنع آ

بعر ظىممةت بولذص قالمايدعغان بولسا ظعدع، مةرهةمةتلعك اللةنع ) آذفرعدا(هةممعسع ) ظذالرغا قوشذلذص
دعغان شوتعلعرعنع آىمىشتعن  ذنعثغا حعقع ظعنكار قعلغان آعشعلةرنعث ظأيلعرعنعث ظأضزعلعرعنع ؤة ظ

نعث ظعشعكلعرعنع ؤة تةختلعرعنعمذ آىمىشتعن قعلعص بئرةتتذق، ظذالرنعث ظأيلعرع. 33قعلعص بئرةتتذق
ذراتتع  ألعنعص ظولت ة ي ذالر تةختلةرض عنع(. 34ظ ذقعرعقعالرنعث بةزعس ذق، ) ي ص بئرةتت دعن قعلع ظالتذن

علةردذر  ايدعلعنعدعغان نةرس دة ص ا تعرعكحعلعكع ةقةت دذني ع ص ذالرنعث هةممعس ارعثنعث . ظ صةرةؤردعض
  .35تةقؤادارالرغا خاستذر) يةنع جةننةت ؤة ظذنعثدعكع نازذنئمةتلةر(هذزذرعدعكع ظاخعرةت 
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  تاظاالنعث دوستع ظعبراهعمنعث تةؤهعدنع ظئالن قعلعشع توغرعسعدااهللا 
ةرنعث   وغرا يولدعكعل ةيغةمبعرع، سأيىملىك دوستع، ت ةردة ظأزعنعث بةندعسع، ص ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

ةيغةمبةرلةرنعث ظاتعسع بولغان، قذرةيش قةبعلعسع ظأزلعرعنعث     لضة عصعشعؤاسع، ظأزعدعن آئيعن ظةؤةت    ن ص
نةسعبعنع ؤة آئلعص حعقعشعنع ظذنعثغا مةنسذص قعلعدعغان صةيغةمبةر ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر            

دذ    داق دةي رعص مذن ادةت     : بئ ذتالرغا ظعب ذالرنعث ب دعن ظ عدعن ؤة قةؤمع االم ظاتعس راهعم ظةلةيهعسس ظعب
سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالردعن مةن راستال ظادا «: ظىحىن ظادا ـ جذدا بولدع ؤة مذنداق دئدع قعلغانلعقع 

ع . جذدامةن- ة مئن ان الل ع ياراتق ةقةت مئن ا(ص وغرا يولغ دنع . »باشاليدذ) ت ة تةؤهع راهعم آةلعم ظعب
ةنلةر (ظةؤالدعدعن  ةت ) شئرعك آةلتىرض دذرذص آ دة قال ةؤالدع ظعحع ةنع ظذ   تعظعمانغا قايتسذن دةص ظ  ي

ادةت قعلعش، اهللا تاظاالدعن           قالدذرذص آةتكةن تةؤهعد سأزع،      هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالغا ظعب
ذر   ةق يوقت اله بةره ئح ظع قا ه االدعن باش ىزىش ؤة اهللا تاظ عنع ظ ىتىنلةي ظاالقعس ذتالردعن ص قا ب  دةص ،باش

ادةم ظأزعضة      ظعبراهعم ظةلةيهعسساال . ظئتعقاد قعلعشتعن ظعبارةتتذر   م ظةؤالدعدعن اهللا تاظاال هعدايةت قعلغان ظ
ىلىك       دة مةثض ةؤالدلعرعنعث ظعحع دنع ظ ة تةؤهع ذن دةص، آةلعم ة قايتس ة تةؤهعدآ ةنع آةلعم ذن ي ظةضةشس

  . قالدذردع
دذ                ةنع ظذ   : ظعكرعمة، مذجاهعد، زةههاك، قةتادة، سذددع ؤة باشقعالر بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي ي

ظعبراهعمنعث ظةؤالدع ظعحعدة تةؤهعد     . ظاالدعن باشقا هئح مةبذد بةرهةق يوقتذر، دئضةن سأزدذر      سأز اهللا تا  
دذ       ص تذرع ادةم حعقع دعغان ظ ة ظئيتع عنع هةمعش ذ     . آةلعمعس ذ ظةنهذمانعثم اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

ظذنعث بذ   . دع دئ ،ظذ سأز ظعسالم شذظاردذر   : ظعبنع زةيد. مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع  
  . تعدذعسأزع يذقعرعدعكع آأصحعلعكنعث دئضةنلعرع بعلةن بعر مةنعنع آأرس

مةآكة ظةهلعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن يىز ظأرىشع، ظذالرنعث ظذنعثغا ظئتعراز 
  بعلدىرىشع ؤة بذ ظئتعرازغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

 ذ )يةنع مةآكة ظاهالعسع (بةلكع مةن بذالر ا نع ؤة ب أمىر ؤة (بوؤعلعرعنع -الرنعث ظات ذزذن ظ ظ
دعم ) نئمةتتعن ةنع اهللا تاظاال م  بةهرعمةن قعل ا ـ بو     ي ضةرحة ظذالر   (ؤعلعرعغا  ذشرعكالرغا ؤة ظذالرنعث ظات

  .، ظذزذن ظأمىر بةردع)ضذمراهلعقتا بولسعمذ
 ةد ظةلةيهعسساالم (ؤة روشةن صةيغةمبةر ) يةنع قذرظان (تاآع ظذالرغا هةق  ةلضىحة آ) مذهةمم

ةردع            ةيغةمبةرلعك ؤة ظاضاهالندذرذش آةلضىحة ظذزذن ظأمىر ب ذرظان . يةنع ظذالرغا ص ةنع ق ذالرغا هةق ي ظ
ذالر ةندة ظ ذحعمعز «: آةلض ار قعلغ ذنع ظعنك ةن ظ ز هةقعقةت ئهعردذر، بع ذ س تع» ب ذالر دئيعش ةنع ظ  ي

تع دعنقذرظان ةن قارشعالش ذنعث بعل دع، ظ عتنة ـ         .  تان ةد، ص ذق، هةس ذص  آذفرذل ا توش ات دعللعرعغ  صاس
  . آةتكةنلعكتعن ظذنع قوبذل قعلعشنع رةت قعلدع

دىرىص     راز بعل ذرظانغا ظئتع ذ ق ان ب ل قعلغ اال نازع اك اهللا تاظ قا «:يىآسةك ؤة ص ذرظان نئمعش ذ ق ب
ةهةر  دعن (ظعككع ش اظعف ظادةملعرع ةن ت ة بعل ةنع مةآك دع؟ ) ي ل قعلعنمع ة نازع ا ظادةمض ر آاتت » بع

ةتادة  ما، ظعكرةمة، مذهةممةد ظعبنع آةظ  ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعبنع  دئيعشتع  سذددع  ،ب قذرةيزعي، ق
دذ  داق دةي ارلعقالر مذن د قات ارةت   : ؤة ظعبنع زةي اظعفتعن ظعب ةن ت ذرظان نئمعشقا مةآكة بعل ذ ق ذالر ب ةنع ظ ي

ا آأرىنعدعغا     آأزلعرعدةظعككع شةهةر ظادةملعرعدعن ظذالرنعث  ىز ـ ظابرذيلذق، آاتت ن بعر ظادةمضة نازعل     ي
  قعلعنمعدع؟
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ذ سأزلعرع بعلةن ؤةلعد ظعبنع مذغعيرة ؤة ظذرؤة ظعبنع        مذشرعكالر ب  :  بعر نةححة تةصسعرشذناسالر  
ظذالر بذ ظعككع شةهةر ظادةملعرعنعث      : بذ ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسع. عنع دئمةآحع، دئدع مةسظذد، سةقةف 

عدعن قةتظع عنعث بولذش ا بع يقايسعس ةزةر، آاتت دعغانلعقعنع  ن ع خاالي ع آئرةآلعكعن ث بولذش ر ظادةمنع
  . بعلدىرىشتعن ظعبارةتتذر

صةرةؤردعضارعثنعث رةهمعتعنع : اهللا تاظاال ظذالرنعث بذ ظئتعرازلعرعغا رةددعية بئرعص مذنداق دةيدذ        
ةلكع اهللا تاظاالغا تاصشذرذلع       ظذالر تةقسعم قعلعص بئرةمدذ؟  ةنع ظعش ظذالرغا تاصشذرذلمايدذ، ب اهللا . دذ ي

دذ   دان بعلع دعغانلعقعنع ظوب ة بئرع ةيغةمبةرلعكنع آعمض اال ص اال ؤةهعي . تاظ عاهللا تاظ انالر ن ةقةت ظعنس  ص
ان، ظةسلع آئلعص حعقعشع ظةث      ظعحعدعن قةلبع ؤة روهع ظةث صاك، ظةث شةرةصلعك ظاظعلعدعن آئلعص ح            عقق

  .سعل ظادةمضة نازعل قعلدعظئ
اال ظعنسانالرنعث ظارع ال، رعز     سعنع اهللا تاظ ذل ـ م ةن ص ذالرغا بةرض قا ظ ةقعل، حىشةنحة ؤة باش ق، ظ ع

دذ            ان قعلعص مذنداق دةي انلعقعنع باي ةرقلعق قعلعص ياراتق : تاشقع ؤة ظعحكع جةهةتتعكع ظةقعل ظعدراآنع ص
 دذق عم قعل عدا تةقس ذالرنعث ظارعس ع ظ ادعكع رعزقعن اتعي دذني ذالرنعث هاي ز ظ ع . بع ذالرنعث بةزعس ظ

ذالرنعث بةزعسعنعث دةرعجعسعنع بةزعسعدعن ظىستىن ) ئرعص هةق ب (بةزعسعنع  ظعشقا سالسذن دةص، ظ
دذق قعالر قعل ذددع ؤة باش اجعتع                : س الردا ه ة ظعش ر ـ بعرعض علةرنعث بع ع آعش ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

  . بولغانلعقتعن بةزعسعنع بةزعسع باشقذرذص ظعشقا سالسذن، دةص شذنداق قعلدذق دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
علعرع ةؤصةر لعغان نةرس ذالرنعث توص ع ظ ارعثنعث رةهمعت ذل (ردعض ةنع ص اللعرع-ي ن ) م دع

عدذر ةنع اهللا تاظاالياخش ذل ـ         نعث ي دعكع ص ذالرنعث قوللعرع ىن ظ ذالر ظىح ع ظ ان رةهمعت انالرغا بولغ  ظعنس
  . مالدعن، هاياتعي دذنيا مةنصةظةتلعرعدعن ياخشعدذر

عث ظذالردعن رازع بولغانلعقعنعث ظاالمعتع ظةمةسلعكع نعث اهللا تاظاالنعصذل ـ مال بئرعلضةنلعك
  توغرعسعدا

 انالر ذلذص (ظعنس ذالرغا قوش زعقعص ظ ذفرعغا قع أرىص آ عنع آ ات تذرمذش ذففارالرنعث باياش ) آ
اددع    بعر ظىممةت بولذص قالمايدعغان بولسا ظعدع ) آذفرعدا(هةممعسع  ةنع ظةضةر آاللعسع ظ   جاهعل ، ي

أز خعي  ةر ظ ذن ظادةمل دانذرغ الال      اللعرع ذل ـ م ةن ص ة بئرعلض ةنلعكعدعن  ر بعزض ع ياخشع آأرض  اهللا نعث بعزن
 ظعبنع ظابباس، هةسةن،   ،بذ! بئرعلضةن دةص قاراص، صذل ـ مال ظىحىن هةممعسع آاصعر بولذص آةتمعسة ظعدع 

  .قةتادة، سذددع ؤة باشقعالرنعث بذ ظايةت هةققعدة قعلغان سأزعنعث خذالسة مةزمذنعدذر
لعك اللةنع ظعنكار قعلغان آعشعلةرنعث ظأيلعرعنعث ظأضزعلعرعنع ؤة ظذنعثغا حعقعدعغان مةرهةمةت

ذق  ص بئرةتت تعن قعلع وتعلعرعنع آىمىش ذددع    ش ةتادة، س د، ق اس، مذجاهع ع ظابب د ؤة  ،ظعبن ع زةي  ظعبن
ةتنع ش ذ ظاي ةيلةرنع آىمعباشقعالر ب تةصسعر شتعن قعلعص بئرةتتذق دئضةنلعكتذر، دةص وتعالرنع ؤة صةلةمص

  .قعلدع
عكلعرعنع ث ظعش ذالرنعث ظأيلعرعنع كعظ ةنع ظعش اقلعرعنع  ي ذ لعرعنعث تاق ؤة تةختلعرعنعم

ذراتتع  ألعنعص ظولت ةنع بذ نةرسعلةر    آىمىشتعن قعلعص بئرةتتذق، ظذالر تةختلةرضة ي نعث هةممعسعنع   ي
  .مىشتعن قعلعص بئرةتتذقآى

) عنع ذقعرعقعالرنعث بةزعس ص بئ ) ي دعن قعلع ا ظالتذن ةقةت دذني ع ص ذالرنعث هةممعس ذق، ظ رةتت
 اهللا تاظاالنعث هذزذرعدا ، يةنع ظذالر صةقةت تىضةص آئتعدعغانتعرعكحعلعكعدة صايدعلعنعدعغان نةرسعلةردذر

ادا قعلغان ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن ظاخعرةتتة            . ظةرزعمةس دذنيا مةنصةظةتلعرعدذر   اهللا تاظاال ظذالرنعث دذني
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ةققعنع ب   دعغان ه رعص ظالع ادعال بئ ةك ـ ظعحمع       ذ دذني دذ   عك، يئم ص بئرع ات قعلع ع باياش ةهع  . ن ذددع س خ
دذ  دعغان ياخشعلعقع بولماي ات بئرع دا مذآاص ذالرغا اهللا تاظاالنعث هذزذرع ان قعلعنغعنعدةك، ظ  .هةدعستة باي

ان   ان قعلعنغ داق باي تة مذن ر هةدعس ة بع ا         «: يةن ال ـ دذني ةر م عن ظةض دا صاش ث هذزذرع عث اهللا تاظاالنع
عرغا ظذنعثدعن بعر يوتذ     دعغان نةرسة بولسا، اهللا عتعحعلعك قةدعرضة ظئلعن عقان م سذمذ بةرمعضةن    تاظاال آاص

  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع بةغةؤع رعؤايةت قعلغان» بوالتتع
 اخعرةت دعكع ظ ارعثنعث هذزذرع ازذ (صةرةؤردعض دعكع ن ةت ؤة ظذنعث ةنع جةنن ةر  ـ ي ) نئمةتل

  . هئحكعم شئرعك بواللمايدذجةننةتكة ظذالردعن باشقا . ذر يةنع جةننةت ظذالرغا خاستتذرتةقؤادارالرغا خاس
 ظأزعضة خاس   ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاياللعرع بعلةن بعر ظاي بعرضة بولماسلعققا قةسةم قعلعص          

ىن ظأتكىز  دة آ ةردة ىظأيع ان آىنل ذنعث يئنعغ     ،ؤاتق ذ ظ ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن رعص  ظأم ا آع
ذبارةك    ذنعث م انلعقعنع، بورعنعث ظ ارؤات ظىستعدة ياتق ذلغان آ دعن توق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بورع ص

ظع اهللا  : شذنعث بعلةن ظذ   . بئقعنعغا صئتعص آةتكةنلعكعنع آأرىص آأزلعرعدعن تارامالص ياش حعقعص آئتعدذ        
ةيغةمبعرع ةن تةسؤ! نعث ص ةن قةيسةر ظعككعسع تعل بعل عرلعضىسعز شذنداق باياشات تذرمذش آعسرا بعل

دذ           ادعمع، دةي ع ظ ةث ياخش ان ظ دعن تاللعغ انالر ظعحع ث ظعنس اث اهللا تاظاالنع ةن بولس ايدذ، س دة ياش . ظعحع
ةددعنع رذسالص ظولتذرذص    عنعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يأل  سةن تئخع   ! ظع ظأمةر  «: ص ظولتذرغان يئرعدعن ق

دذ » شةآتعمذ؟ ةيغةمبةر ظ    . دةي ة شذالر صاك نةرسعلعرع     «: ةلةيهعسساالم سأزعنع داؤام قعلعص   ظاندعن ص ظةن
ادعال تئز بئرعؤئتعلضةن بعر قةؤمدذر           دذ » هاياتع دذني ة بعر رعؤايةتتة     . دةي ظاخعرةتنعث،  ! ظع ظأمةر  «: يةن

  .ئيعلضةند» شعغا رازع بولمامسةن؟دذنيانعث ظذالرغا ، بولذبعزضة 
ةيغةمبةر ظةلةي    لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ةت    ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن هعسس
دذ احعالردا ظعحعمل  «:قعلع ىش ق ذن ؤة آىم ىش لئ  ظالت ذن ؤة آىم ةثالر، ظالت ك ظعحم ةآلعك  ع ةنلةردة يئم ض

  . »ظاخعرةتتة بعز ظىحىندذر. يئمةثالر، ظالتذن ؤة آىمىش قاحعالرنع ظعشلعتعش دذنيادا آاصعرالر ظىحىندذر
ة     ةس نةرس ايلعقع ظةرزعم ا ب ةت     دذني عرالرغا نئم ذنع آاص ةن ظ اال هةقعقةت ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح بولغ

ةردع ص ب ة . قعلع ذ هةقت ةظب ع س ةهل ظعبن ة س ع ماج زع ؤة ظعبن ام تعرمع ةيغةمبةر ظعم ددعن ص
دا صاشعنعث      « :ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ا اهللا تاظاالنعث هذزذرع ظةضةر دذني

ة عقان ك قةدعرض ذم        تعحعلع ر يذت عزمذ بع دعن هةرض عرالرغا ظذنعث اال آاص ا، اهللا تاظ ة بولس دعغان نةرس  ظئلعنع
  .»سذمذ بةرمعضةن بوالتتع

* * * * * * *  
  tΒ uρ ß· ÷ètƒ tã Í ø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§9 $# ôÙÍh‹ s)çΡ … çµs9 $ YΖ≈sÜ ø‹ x© uθßγ sù … çµ s9 ÖƒÍ s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ ®ΞÎ) uρ öΝ åκ tΞρ‘‰ ÝÁu‹ s9 Çtã 

È≅‹ Î6¡¡9 $# tβθç7|¡ øt s† uρ Νåκ ®Ξr& tβρß‰tG ôγ–Β ∩⊂∠∪ # ®L xm #sŒÎ) $tΡ u !% y` tΑ$s% |M ø‹ n=≈ tƒ  É_øŠt/ y7 uΖ ÷ t/ uρ y‰÷è ç/ È ÷s% Î ô³yϑ ø9 $# }§ø⁄ Î7sù 
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÷ρ r& “ Ï‰÷κ sE }‘ ôϑ ãèø9 $# tΒ uρ šχ% x. ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7 –Β ∩⊆⊃∪ $ ¨Β Î* sù ¨ t yδõ‹ tΡ y7 Î/ $ ¯ΡÎ* sù Νåκ ÷] ÏΒ šχθßϑ É) tFΨ –Β ∩⊆⊇∪ ÷ρr& 
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7Þ üÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡ –Β ∩⊆⊂∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9 uρ ( t∃ öθy™ uρ tβθè= t↔ ó¡è? ∩⊆⊆∪ ö≅ t↔ ó™ uρ ôtΒ $ sΨ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Ï= ö6s% 

ÏΒ !$uΖ Ï= ß™•‘ $uΖ ù= yè y_r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ ÷q§9 $# Zπyγ Ï9#u tβρß‰ t7÷è ãƒ ∩⊆∈∪  

تعن    اد ظئتعش ةنع ي ان الل ع مئهرعب دعن) آعمك ةنع قذرظان ةن  (ي ز ظأرىيدعك  ،يى
ز ةللةت قعلعمع ةيتاننع مذس ذنعثغا ش ز ظ دذ  ) بع ة قعلع ذنع ؤةسؤةس ةيتان ظ  ،(ش
دذ  ةمراه بولع ة ه ذنعثغا هةمعش ةيتان ظ ةك .)36)ش ذالرنع - ش ةيتانالر ظ عزآع، ش  شىبهعس
ذففارالرنع  ) ذن آ ةنع ظازغ را     (ي أزلعرعنع توغ ا ظ ذالر بولس عدذ، ظ دعن توس را يول  توغ
ع  ذمان قعل دا دةص ض ادةم .)37)دذيول عر ظ ع ) آاص ةت آىن ةن قعيام ةمراهع بعل  (ه
دا   ةن حاغ اهعمعزغا آةلض ةرق » :(هةمراهعغا) دةرض دا ش ث ظارام ةن مئنع ةن بعل كع س  آاش
ةن    ا ظعك ارعلعق بولس عدةك ظ ةربنعث ظارعس ةن غ ةن) .بعل ةمراه   (س ان ه ةن يام  !نئمعدئض
دذث    ) ةؤةبحع بول ة س ث بةختسعزلعكعمض ةن مئنع ع س دذ «(حىنك ذالرغا) .)38)دةي  (ظ
دا )» ادعكع حاغ انلعقعثالر  (دذني ذم قعلغ ةنلعكعثالر  ) زذل ئرعك آةلتىرض ةنع ش  (ي
ايدا       ة ص انلعقعثالر سعلةرض اق بولغ ا ظورت علةرنعث ظازابت ىن س ن بىض  ظىحى
دذ دذ «بةرمةي ع  (!ظع مذهةممةد) .)39)دئيعلع ا آورالرن ةن؟ ي الرغا ظاثلعتاالمس ةن ضاس  س
ةن؟   ا ساالالمس را يولغ ةن) توغ ايدذ  ي ا ظوخش الرغا، آورالرغ ذففارالر ضاس كارا (ع آ  ظاش
ةن؟     ةت قعالالمس عنع هعداي ان آعش ذمراهلعقتا بولغ تعن) .)40)ض ذالرنع جازاالش  ظ
عرع ةك (ظعلض ص آةتس ئنع ظئلع ن) س اتعثدعن آئيع اق ؤاص ات قعلدذرس ةنع ؤاص  (ي
ازااليمعز   ذم ج ذالرنع حوق اثا    .)41)ظ ز س اآع بع دا) ي ذالرغا ؤةدة  (هاياتعث ان ظ  قعلغ
ذالرغا   عزآع، ظ ز، شىبهعس عتعمعز، بع ازابنع آأرس قا   ) ظ ازاب قعلعش ذالرغا ظ ةنع ظ  (ي
ادعرمعز ةن      (!ظع مذهةممةد) .)42)ق علغعن، س ث ظئس ذرظانغا حع ان ق ع قعلعنغ اثا ؤةهي  س
ةن   را يولدعدذرس ةن توغ ة  .)43)هةقعقةت ة ظةلؤةتت ئنعث قةؤمعثض اثا ؤة س ذرظان س  ق
ذغ) ةل   (ظذل علةر آ تذر، س عدةشةرةص تعدة ) ضىس ةت ظىس ذ نئم علةر (ب  .)44)سورعلعس
ان       اققعنكع، مئهرعب وراص ب ةيغةمبةرلعرعمعزدعن س ةن ص ز ظةؤةتك ذرذن بع ةندعن ب  س
علعدذقمذ؟      ع بةلض دعغان ظعالهالرن ادةت قعلعنع قا ظعب ةدعن باش  الل
ع     ) قا دةؤةت قعلغعن ادةت قعلعش ة ظعب ةدعن غةيرعيض دة الل ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع  ص

ذ؟  .)45)(بارم

  توغرعسعداظعكةنلعكع دوست شةيتاننعث  نعثضةن آعشع يىز ظأرىتاظاالدعناهللا مةرهةمةتلعك 
 يىز ظأرىيدعكةن) يةنع قذرظاندعن(آعمكع مئهرعبان اللةنع ياد ظئتعشتعن يةنع آعمكع قذرظاننعث 

ةؤةز ـ نةسعهةتلعرع      ةن   ض لةتتة قالعدعك ةن ؤة غةص ذق قعلعدعك ةيتاننع مذ  آورل ذنعثغا ش ز ظ ةللةت بع س
  . ، شةيتان ظذنعثغا هةمعشة هةمراه بولعدذ)شةيتان ظذنع ؤةسؤةسة قعلعدذ(قعلعمعز 

اال  ةن   اهللا تاظ داق دئض ة مذن ذ هةقت ة  : ب ع ظأزعض ارقعلعق (آعمك ةر ظ ق   ) مأجعزعل ول ظئنع وغرا ي ت
ة    يعن، صةيغةمبةرض دعن آئ ة  (بولغان ذنعث ظةمرعض ةنع ظ ةرنع   ) ي ةن، مأمعنل ةتحعلعك قعلعدعك ث مذخالعص

ذنع      ز، ظ ذص بئرعمع ا قوي أز يولعغ ذنع ظ عدعكةن، ظ ة ظةضعش دعن غةيرعيض ة(يولع ة ) ظاخعرةتت جةهةننةمض
اي    ان ج ةن يام ةم نئمعدئض ىزعمعز، جةهةنن ذالر )1( !آعرض ةقتعن(ظ ة   ) ه يعن، الل دعن آئ ذص آةتكةن بذرذل

ةت قعلماي   ةؤمنع هعداي عق ق ة صاس ذرعؤةتتع، الل ةتتعن ب ع هعداي ذالرنعث دعللعرعن ز )2( .دذظ ذالرغا بع ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت115سىرة نعسا ) 1(
  . معيةتنعث بعر قعس ـ ظا5سىرة سةف ) 2(
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ةيتانالردعن( ذالر ) ش دذق، ظ ةللةت قعل تالرنع مذس ةيتانالر(دوس ةنع ش دع) ي ذالرغا ظال دعكع -ظ آةينع
  . )1(حعرايلعق آأرسةتتع) يةنع ظذالرنعث هازعرقع ؤة آةلضىسعدعكع قةبعه ظةمةللعرعنع(نةرسعلةرنع 
 توغرا يولدعن توسعدذ، ظذالر ) ارالرنعيةنع ظازغذن آذفف( شىبهعسعزآع، شةيتانالر ظذالرنع -شةك

دذ  ذمان قعلع دا دةص ض وغرا يول أزلعرعنع ت ا ظ ادةم . بولس عر ظ ع (آاص ةت آىن ةن قعيام ةمراهع بعل ) ه
دا  ةن حاغ اهعمعزغا آةلض دعن           دةرض وغرا يول ذنع ت ز ظ ة، بع ذ ظادةمض ان ب عل بولغ ةتتعن غاص ةنع هعداي ي

ةيتانالر    اليدعغان ش ا باش ازدذرذص دوزاخ يولعغ ز ظ ةللةت قعلعمع عرغا   . نع مذس ع آاص ةت آىن اال قعيام اهللا تاظ
ة قعلعص          ا ـ تةن آاشكع «: تئضعشلعك جازاسعنع بةرضةندة، ظذ ظأزعضة مذسةللةت قعلعنغان شةيتانغا تاص

نئمعدئضةن ) سةن. (سةن بعلةن مئنعث ظارامدا شةرق بعلةن غةربنعث ظارعسعدةك ظارعلعق بولسا ظعكةن 
  . دةيدذ» ) سةن مئنعث بةختسعزلعكعمضة سةؤةبحع بولدذثحىنكع! (يامان هةمراه
)ظىحىن ) يةنع شئرعك آةلتىرضةنلعكعثالر(زذلذم قعلغانلعقعثالر ) دذنيادعكع حاغدا(«) ظذالرغا

دذ  دذ » بىضىن سعلةرنعث ظازابتا ظورتاق بولغانلعقعثالر سعلةرضة صايدا بةرمةي ةنع سعلةرنعث   دئيعلع  ي
انلعقعث  ةم بولغ ا ج ازابنع   دوزاخت ان ظ ة بولغ انلعقعثالر سعلةرض اق بولغ تا ظورت اتتعق ظازاص الر ق

  . يئنعكلعتةلمةيدذ
 دةص صىتىلضةن ظادةمنعث هعدايةت “بةختسعز”رسعقعدعكع حاغدا وظانعسعنعث ق

  تاصالمايدعغانلعقع توغرعسعدا
) ا ساالالمسةن !) ظع مذهةممةد وغرا يولغ ا آورالرنع ت ةنع (؟ سةن ضاسالرغا ظاثلعتاالمسةن؟ ي ي

 ظاشكارا ضذمراهلعقتا بولغان آعشعنع هعدايةت قعالالمسةن؟ ) آذففارالر ضاسالرغا، آورالرغا ظوخشايدذ 
ار، ظذالرنع هعدايةت قعلعش              يةنع بذ سئنعث ظعشعث ظةمةس، سئنعث صةقةت تةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتعث ب

ئكعن اهللا تاظاال خالعغان          ادةمنع هعدايةت قعلعدذ، خالعغان     ظعشع سئنعث ظىستىثضة يىآلةنضعنع يوق، ل ظ
  .ظادةمنع ضذمراه قعلعدذ، اهللا تاظاال شذنداق قعلعشتا ظادعل هأآىم حعقارغذحعدذر

  اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةرنعث دىشمةنلعرعدعن حوقذم ظعنتعقام ظالعدعغانلعقع توغرعسعدا
)ذالرنع جازاالشتعن ظعلضعرع ئلعص آةتسةك ) ظ ات قعلدذرس(سئنع ظ ةنع ؤاص اتعثدعن ي اق ؤاص
 بعز ظذالردعن حوقذم ، يةنع ظةضةر سئنع دةرضاهعمعزغا ظئلعص آةتسةآمذظذالرنع حوقذم جازااليمعز) آئيعن

  .ظعنتعقام ظالعمعز
 ظذالرغا ؤةدة قعلغان ظازابنع آأرسعتعمعز، بعز، شىبهعسعزآع، ظذالرغا ) هاياتعثدا(ياآع بعز ساثا

 يةنع بعز سئنع ظئلعص آةتكةندعن آئيعن ظذالرنع جازاالشقا ياآع عزقادعرم) يةنع ظذالرغا ظازاب قعلعشقا(
ازابنع آأرس  ان ظ ذالرغا ؤةدة قعلغ دا ظ ات حئغعث ةن هاي ادعرمعزعس كة ق ةيغةمبةر . تعش اآع ص اال ت اهللا تاظ

تعدة          ذالرنعث ظىس أآمعنع ظ ث ه ص، ظأزعنع ةم قعلع مةنلعرعدعن خاتعرج أثلعنع دىش االمنعث آ ظةلةيهعسس
بذ سذددع ؤة ظعبنع   . ذالرنعث قورغانلعرعغا سةلتةنةتعنع تعكلةص ظاندعن ظذنع قةبزة روه قعلدعيىرضىزىص، ظ 

  . جةرعرنعث بذ ظايةت هةققعدعكع سأزعنعث خذالسة مةنعسعدذر
  قذرظانغا حعث ظئسعلعشقا ظعلهامالندذرذش توغرعسعدا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة فذسسعلةت ) 1(
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)ةد ع مذهةمم ةن هةق !) ظ علغعن، س ث ظئس ذرظانغا حع ان ق ع قعلعنغ اثا ؤةهي وغرا س ةن ت عقةت
ةن ةديولدعدذرس ع مذهةمم ةنع ظ ذتقا قعلغعن  !  ي ذرظاننع ت ان ق ة نازعل قعلعنغ ذرظان . سئنعث قةلبعثض ق

ذر ازذ ـ              . هةقت ةرنع ن ذ بةندعل دذرآع، ظ وغرا يولع ث ت ول اهللا تاظاالنع ذ ي ذر، ظ ول هةقت لعغان ي ذرظان باش ق
  .ةتكىزعدعغان يولدذرنئمةتلعك جةننةتلةرضة، مذقعم بولغان مةثضىلىك ياخشعلعققا ي

 ذغ (قذرظان ساثا ؤة سئنعث قةؤمعثضة ظةلؤةتتة تذر ) ظذل ةتنعث مةزمذنع   شةرةص قذرظان  :  بذ ظاي
أز تعلعدا نازعل قعلعنغانلعقع ظىحىن، ظذ ظذالرغا شةرةص ظئلعص آئلعدذ                    كع ظذالر قذرظاننع    حىن. ظذالرغا ظ

 ، قذرظاننع ظةث توغرا يول بةلضعسع قعلغان           شذنعث ظىحىن ظذالر     . نعدعغان ظعنسانالردذر  ظةث ياخشع حىشع   
رةك   ان ظعنسانالردعن بولذشع آئ ةث ظذيغذن ظعش قعلغ ذرظاننعث تةلعصعضة ظ دذق ظعلضعرع .  دئضةنلعك بولع

مةن، ياخشع   ذهاجعرالردعن ظعخالس ةن م ا    ،ظأتك ذالرنعث يولعغ عغان ؤة ظ ذالرغا ظوخش علةر، ظ ان آعش  تالالنغ
ذنداق ظ    ة ش علةر ظةن كةن آعش دعظةضةش الر . ع ةزع تةصسعرشذناس ذرظان    يذ: ب ع ق ةتنعث مةنعس دعكع ظاي قعرع

ة ؤةز ـ نةسعهةتتذر دئضةنلعك بولعدذ، دئدع         ةيغةمبةر   (ظذالرنع  . ساثا ؤة سئنعث قةؤمعثضة ظةلؤةتت ةنع ص ي
ةؤمعنع  االمنع ؤة ق ا  ) ظةلةيهعسس عي تعلغ ئلعشخذسذس ةتنعث    ظ ذ ظاي قعالرنع ب ذالردعن باش عزمذ ظ  هةرض

  .دئرةك بةرمةيدذذشتعن تئشعدا قالدذرمةزمذنعنعث 
أز ظعحعضة ظالغان آعتابنع      -سعلةرنعث شان   : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن        شةرعصعثالرنع ظ

ئقعن خعش   1( (حىشةنمةمسعلةر؟ ) بذنع . (سعلةرضة هةقعقةتةن نازعل قعلعص بةردذق  ) يةنع قذرظاننع (  –ي
  . ))2ظةقرعبالعرعثنع ظاضاهالندذغعن

سورعلعسعلةر) بذ نئمةت ظىستعدة(لةر آةلضىسعدة سع يةنع سعلةر قذرظانغا ظةمةل قعلدعثالرمذ؟ 
  .ظذنع قوبذل قعلدعثالرمذ؟ سعلةر بذنعثدعن يةنع قذرظاندعن سورعلعسعلةر

 ةدعن باشقا ان الل اققعنكع، مئهرعب سةندعن بذرذن بعز ظةؤةتكةن صةيغةمبةرلعرعمعزدعن سوراص ب
ادةت (ن ظعالهالرنع بةلضعلعدذقمذ؟ ظعبادةت قعلعنعدعغا  ةدعن غةيرعيضة ظعب دة الل ةيغةمبةرلةرنعث ظعحع ص

ةيغةمبةرلةر ظعنسانالرنع سةن دةؤةت قعلغان نةرسعضة       )قعلعشقا دةؤةت قعلغعنع بارمذ؟  ارلعق ص ةنع ب ي
دع    قا دةؤةت قعل ادةت قعلعش ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ وق، يالغ ئرعكع ي ئح ش ةنع ه ذالر آعشعلةرنع .ي ذتالرغا،  ظ ب

  . شئرعكلةرضة ظعبادةت قعلعشتعن توستع
ادةت قعلعثالر،    «: بعز هةقعقةتةن هةر بعر ظىممةتكة   : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن  اللةغا ظعب

ادةت قعلعشتعن         (شةيتاندعن   يعراق  ) يةنع شةيتانغا، بذتالرغا، آاهعنالرغا ظوخشاش هةرقانداق مةبذدقا ظعب
  . ))3بةر ظةؤةتتذقدةص صةيغةم» بولذثالر

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& 4 y›θãΒ !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 4’ n< Î) šχ öθ tãö Ïù  Ïµ'ƒ Z∼ tΒ uρ tΑ$s) sù ’ ÏoΤ Î) ãΑθß™u‘ Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊆∉∪ $ −Η s>sù 

Ν èδ u!% y` !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ # sŒÎ) Νèδ $ pκ÷] ÏiΒ tβθä3ut õÖ nˆ ∩⊆∠∪ $ tΒ uρ ΟÎγƒÍ çΡ ôÏiΒ >πtƒ# u ω Î) }‘Ïδ ã y9 ò2r& ôÏΒ $ yγÏF ÷z é& ( 

                                                 
  . ـ ظايةت10سىرة ظةنبعيا ) 1(
  . ـ ظايةت214سىرة شذظةرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 3(
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Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{r&uρ É>#x‹ yèø9 $$ Î/ öΝ ßγ̄= yè s9 tβθãèÅ_ ö tƒ ∩⊆∇∪ (#θä9$s% uρ tµ •ƒr' ¯≈ tƒ ã Ïm$¡¡9 $# äíôŠ$# $ uΖs9 y7 −/ u‘ $ yϑ Î/ y‰ Îγ tã x8y‰ΖÏã 

$ uΖ̄Ρ Î) tβρß‰ tG ôγßϑ s9 ∩⊆∪ $£ϑ n= sù $uΖ ø t±x. ãΝ åκ ÷]tã z>#x‹ yèø9 $# # sŒÎ) öΝ èδ šχθèV ä3Ζ tƒ ∩∈⊃∪  
ةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع (بعز هةقعقةتةن مذسانع صعرظةؤنضة ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة  ظذنعث راست ص

مةن هةقعقةتةن جعمع «): صعرظةؤنضة(مأجعزعلعرعمعز بعلةن ظةؤةتتذق، مذسا ) ظعسصاتاليدعغان شانلعق
ادةت قعلعشقا دةؤ (ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث  ةغا ظعب ةت قعلعش ظىحىن سئنع ؤة قةؤمعثنع بعر الل

ذالر . 46دئدع» ظةلحعسعمةن) ظةؤةتكةن ئلعص آةلضةندة، ظ ذالرغا بعزنعث مأجعزعلعرعمعزنع ظ مذسا ظ
ةرنع  اهان مأجعزعل ص (ناض خعرة قعلع دع) مةس ر . 47آىل ذالرغا بع ةرنع -ظ ا مأجعزعل دعن آاتت  بعرع

ظذالر ظازابنع (. 48 جازالعدذقظازابالر بعلةن) تىرلىك(قايتسذن دةص ) آذفرعدعن(آأرسةتتذق، ظذالرنع 
ةندة ةر«) آأرض ع سئهعرض ةن ! ظ اثا بةرض ذنعث س ارعثغا ظ تعن (صةرةؤردعض ةت قعلعش ايعثنع ظعجاب دذظ
، )ظةضةر ظذ دذظايعث بعلةن بعزدعن ظازابنع آأتىرىؤةتسة(ظةهدع بويعحة بعز ظىحىن دذظا قعلساث ) ظعبارةت

ظذالردعن ظازابنع آأتىرىؤةتكعنعمعزدة، ) عث دذظاسع بعلةنمذسان(. 49دئدع» بعز حوقذم ظعمان ظئيتعمعز
  .50حعث تذردع) آذفرعدا(بذزذص ) ظةهدعنع(ناضاهان ظذالر 

  مذسانعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة تةؤهعد بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا
ةيغةمبعرع مذسا ظةلةيهعسساالمدعن خةؤ                اهللا تاظاال  . ةر بئرعدذ اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة بةندعسع ؤة ص

دانالرغا،        ة، قومان دارالرغا، ؤةزعرلةرض عدعكع ظةمةل عرظةؤننعث تةؤةس ة، ص االمنع صعرظةؤنض ا ظةلةيهعسس مذس
ئح      ذالرنع ه ص، ظ ةيغةمبةر قعلع ذقراالرغا ص ان ص دعن بولغ راظعل ظةؤالدع ع ؤة ظعس ة، قعبت ظةضةشكىحعلةرض

ادةت     ا ظعب ذز اهللا تاظاالغ ان يالغ ئرعكع بولمعغ ة    ش قا نةرسعض االدعن باش ش، اهللا تاظ قا دةؤةت قعلع قعلعش
ةؤةتتع    ىن ظ ذش ظىح تعن توس ادةت قعلعش ظاق  . ظعب ث ظاص انع قولعنع اال مذس ذق بولذاهللا تاظ ع،  ؤة نذرل ش

ةرنعث آئمعيعص    يعالندةك مئثعشع، تو هاسعسعنعث  ةتلعرع، زعراظةتل ان ظاص اقا ؤة ق ان، حئكةتكة، صعت، ص ص
ةر          آئتعشع، بالعالرنعث ظاز     ا مأجعزعل ارلعق آاتت تذغذلذشع ؤة مئؤعلعك دةرةخلةرنعث مئؤة بةرمةسلعكع قات

ةؤةتتع ص ظ ةيغةمبةر قعلع ةن ص أرىص . بعل ةرنع آ انلعق مأجعزعل ذ ش عدعكعلةر ب ذنعث تةؤةس عرظةؤن ؤة ظ ص
دع ق قعل تعن حوثحعلع تعن ؤة بويسذنذش ذنعثغا ظةضعشعش ذرذص، ظ خعرة . ت رعص مةس ا حعقع ذنع يالغانغ ظ

  .  قعلعص آىلىشتعاقمازع، ظذنع ظأزلعرعضة ظئلعص آةلضةن ظعشع ظىستعدة قعلعشت
ر ذالرغا بع ةتتذق -ظ ةرنع آأرس ا مأجعزعل دعن آاتت ذالر   بعرع ذق ظ ذنداق تذرذقل  مذش

ةتلةردعن       . ضذمراهلعقتعن، ظازغذنلذقتعن، نادانلعقتعن ؤة بذزغذنحعلعقتعن يانمعدع      هةر قئتعم ظذالرغا بذ ظاص
ر ذال ع بع ة، ظ ذنعثغا  آةلس الؤذراتتع ؤة ظ االمغا ي ا ظةلةيهعسس ةرر مذس ع سئهرعض ع بعل !ظ ةنع ظ دار ي  عم

  . دئضةنضة ظوخشاش يذمشاق سأزلةرنع قعالتتععبنع جةرعر شذنداق تةصسعر قعلدعظ! آعشع
ظذالرنعث  .  سئهعرضةرلعك ظذالرغا يامان آأرىلمةيتتع     ؤة دا ظالعمالر سئهعرضةرلةر ظعدع   عظذالرنعث زامان 

حىنكع، بذ ؤاقعت ظذالر ظىحىن مذسا    . دئضةن سأزع آةمسعتعش ظىحىن دئيعلضةن ظةمةس ظعدع      “ عضةرسئهر”
ا ظذالر مذسا ظةلةيهعسساالمنع سأآىش ظىحىن          ،ظةلةيهعسساالمغا قاتتعق هاجعتع بار     زأرىر ؤاقعت بولغاحق

ان سأزلةرنع قعلعش   ظذ حاغدا ظذنعثغا يام   . ظةمةس، بةلكع ياخشعحاق بولذش ظىحىن شذ سأزلةرنع قعالتتع    
ظذالر هةر قئتعم ظةضةر ظأزلعرعنعث    . مذناسعص بولمايتتع، ظذالرنعث قارعشعحة ظذ آاتتا هأرمةت سأزع ظعدع       

اال آأتىر     ذ ب ةن ب ص بئرعلض أجعزة قعلع عغا م ان    ىبئش االمغا ظعم ا ظةلةيهعسس ث مذس ة ظأزلعرعنع ؤئتعلس
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دعغانلعقع ةن ظ  غا ظئيتع ذنعث بعل ةؤالدعنع ظ راظعل ظ دعغانلعقعؤة ظعس ذص بئرع ع ؤة غاةرآعن قوي  ؤةدة قعالتت
  . ؤئتعلضةندعن آئيعن مذسا ظةلةيهعسساالمغا قعلغان ؤةدعسعنع بذزاتتعىهةر قئتعم بئشعدعكع باال آأتىر

ادعلعنعدذ           عتعنع، حئكةتكة،       : ظذالرنعث بذ قعلمعشع اهللا تاظاالنعث مذنذ ظايعتعدة ظعص ظذالرغا سذ ظاص
ان    اقا، ق عت، ص االلعر(ص ذق،   )عنعب ص ظةؤةتت ةر قعلع ةن مأجعزعل قا (روش ان ظئيتعش ا ظعم ذالرنعث ) اهللا غ ظ

! ظع مذسا  «: ظذالرغا باال نازعل بولغاندا، ظذالر   . ضةدةنكةشلعكع يول قويمعدع، ظذالر ضذناهكار قةؤم بولدع    
ةيغةمبةرلعكنعث     (صةرؤةردعضارعثغا ظأزعنعث ساثا ظاتا قعلغان ظةهدع بعلةن          ةنع ساثا بةرضةن ص هةقعقعي  ي

كة     االنع آأتىرىؤئتعش زدعن ب ةن بع أرمعتع بعل االنع       ) ه زدعن ب ةر بع ةمكع، ظةض ا قةس اث، اهللا غ ا قعلس دذظ
اثا  ةث، س ذص         آأتىرىؤةتس ة قوي ةن بعلل ةن بعل ذم س ةؤالدعنع حوق راظعل ظ ز، ظعس ان ظئيتعمع ذم ظعم حوق

ا، ظذالر توساتتعن ظةهدعلعرعنع    ظذالردعن باالنع ؤاقعتلعق آأتىرىؤةتكةن حئغعمعزد      . دئضةن ظعدع » بئرعمعز
  .))1بذزدع

* * * * * * *  
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ÏiΒ A= yδ sŒ ÷ρr& u !% y` çµ yètΒ èπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# šÏΡÎ yIø) ãΒ ∩∈⊂∪ £# y‚tG ó™$$ sù … çµtΒ öθ s% çνθãã$sÛ r' sù 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ% x. $ YΒöθ s% 

tÉ) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$£ϑ n= sù $ tΡθà y™# u $sΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟßγ ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ sΨ ø% u øî r' sù šÏèuΗ ød r& ∩∈∈∪ öΝßγ≈ sΨ ù= yèyf sù $Z n= y™ WξsV tΒ uρ 

šÍ ½z Eζ Ïj9 ∩∈∉∪  
معسعرنعث ! ظع قةؤمعم«: نعدا قعلعص ظئيتتع) صةخعرلةنضةن هالدا(صعرظةؤن ظأز قةؤمع ظعحعدة 

مذ؟  ث ظةمةس االر مئنع ذ دةري ذرغان ب ئقعص ت تعمدعن ظ اهلعقع، ظاس ع (صادعش ذ بىيىآلىآىمن ث ب  )مئنع
دعن  ةس ظادةم ذ ظةرزعم دعغان ب ةص قعاللماي ذق ض ةن ظوح ةلكع م علةر؟ ب ا (آأرمةمس ةنع مذس ي

االمدعن عمةن) ظةلةيهعسس ذنعثغا . 52 ـ        51»ياخش ىن ظ ة ظىح ماندعن(نئم ةر ) ظاس ذن بعلةيزىآل ظالت
تعلةر ظذنعث بعلةن بعللة صةرعش) ظذنعث راستلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعش ظىحىن(تاشالنمعدع؟ ياآع نئمعشقا 

صعرظةؤن قةؤمعنع ضوللعغانلعقتعن، قةؤمع ظذنعثغا ظعتاظةت قعلدع، ظذالر   .53»هةمراه بولذص آةلمعدع؟
ذالرنع بعز   .54هةقعقةتةن صاسعق قةؤم ظعدع  دا، ظ اتتعق جازاالر (ظذالر بعزنع دةرغةزةص قعلغان ظةث ق

آذففارالرنعث ظازابقا (ظذالرنع بعز . 55غةرق قعلدذق) دئثعزدا(جازالعدذق، ظذالرنعث هةممعسعنع ) بعلةن
  .56آئيعنكعلةرضة نةمذنة ؤة ظعبرةت قعلدذق) تئضعشلعك بولذشعدا

  صعرظةؤننعث قةؤمعضة خعتاب قعلغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع جازالعغانلعقع توغرعسعدا
 عقنع ظعنكار قعلعش   اهللا تاظاال بذ ظايةتتة صعرظةؤننعث هةددعدعن ظئشعشع، ضةدةنكةشلعك قعلعشع، هة         

ع ةن قارشعلعشعش ةق بعل ارلعقالرؤة ه عر  قارت ذالرغا معس الص ظ ةؤمعنع توص عرظةؤن ق دذ، ص ةؤةر بئرع دعن خ
دا        ؤة صادعشاهلعقع  ان ؤة صةخعرلةنضةن هال أز قعلغ أز ـ آ ةن آ دعغانلعقع بعل دارة قعلع ة ظع ذنع خالعغانح ظ

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة135 ـــــ 133سىرة ظةظراف ) 1(
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  ظئقعص تذرغان بذ دةرياالر مئنعث ظةمةسمذ؟معسعرنعث صادعشاهلعقع، ظاستعمدعن: مذنداق نعدا قعلدع
  . ظارعسعدعن سذ ظئقعص تذرعدعغان ظأستةثلعرع بار ظعدع، دئدعؤة ظذالرنعث باغلعرع : قةتادة
)آأرمةمسعلةر؟)  مئنعث بذ بىيىآلىآىمنع يةنع مئنعث صادشاهلعقعمغا قارعمامسعلةر؟ مذسا ؤة 

اجعزالردذ  ةل ؤة ظ كةنلةر آةمبةغ ذنعثغا ظةضةش ةن  . رظ داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ (: ب ظ
ةؤةلعرعنع  ةرلةرنع، ظةسكةرلعرعنع، ت دا قعلعص ) سئهعرض ةم نع لعدع ه دع. توص ىك  «: دئ ةن سعلةرنعث بىي م

   ))1اللة ظذنع دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظازابع بعلةن جازالعدع. »صةرؤةردعضارعثالر بولعمةن
 يةنع مذسا ظةلةيهعسساالمدعن (ظةرزعمةس ظادةمدعن بةلكع مةن ظوحذق ضةص قعاللمايدعغان بذ (

ةن شةك ـ سىبهعسعز، ظأزعنعث مذسا ظةلةيهعسساالمدعن ياخشع            ياخشعمةن  عرظةؤن بذ سأزع بعل ةنع ص  ي
اهللا تاظاالنعث ظىزىلمةس   . ظوحذق ـ ظاشكارا يالغاننع سأزلعدع     ظذ . مةقسةت قعلماقحع بولغانظعكةنلعكعنع 

  . بولسذنةةت آىنعضعحظذنعثغا قعياملةنةتلعرع 
ةتتعكع   :  قةتادة ؤة سذددع   ادةم   ”ظاي عرظةؤن      “ ظةرزعمةس ظ مذسا ظةلةيهعسساالمنعث   دئضةن سأزدعن ص

دع     ذتماقحع، دئ أزدة ت ةنلعكعنع آ ادةم ظعك اجعز ظ ةرعر . ظ ع ج عرظةؤن : ظعبن االمنعث  ص ا ظةلةيهعسس مذس
وق،        ع ي ذل ـ مئل ذلتانلعقع، ص ةص قعاللماوظصادعشاهلعقع، س ذق ض دعغانح اهةتلعك  ي أزنع صاس ةنع س  ي

  .قعاللمايدعغان راؤان سأزلعيةلمةيدعغان، تعلع تذتذق ظادةم دةص سذندذرغانلعقعنع آأزدة تذتماقحع، دئدع
عرظةؤننعث   ادةم ص ةس ظ دذرظةرزعم أزع يالغان ةن س ارعتعلعش، .  دئض أزع ي عرظةؤننعث ظ ةلكع ص ب

لعك، راستحعل      . دذرظةخالق ؤة دعنع جةهةتتة صةسكةش، ظةرزعمةس ظادةم        مذسا ظةلةيهعسساالم بولسا شةرةص
عرظةؤننعث         دعغان توغرا يول ظىستىدعكع ظادةمدذر ص . هةم بوهتاندذر   دئضةن سأزع   ظذحذق ضةص قعاللماي

آعحعك ؤاقتعدا ظاغزعغا حوغ سالغانلعقع سةؤةبع بعلةن زةخمة يئضةن    تعلع  ضةرحة مذسا ظةلةيهعسساالمنعث    
ذ اهللا تاظا  عمذ، ظ ا دذظ بولس ع   الغ أزعنع حىشعنعش أز س ذالرنعث ظ ص ظ ةحلعكنع   ا قعلع دعكع آئك ىن تعلع  ظىح

  . آأتىرىؤئتعشنع سورعغان ظعدع
سئنعث سورعغان نةرسعلعرعث ! ظع مذسااهللا تاظاال مذسا ظةلةيهعسساالمنعث بذ هةقتعكع دذظاسعنع 

  .  دئضةن سأزع بعلةن ظعجابةت قعلغان ظعدع))2ساثا بئرعلدع
عنعدةكرعنهةسةنبةس أتىرىلىص    ،عث دئض ىتىنلةي آ ةحلعكنعث ص دعكع آئك االم تعلع ا ظةلةيهعسس  مذس

دعغان        الغذ بولع تة توس ةبلعغ قعلعش ؤة حىشةندىرىش االدعن ت ذ اهللا تاظ ةآمذ، ظ ورعمعغان دئس عنع س آئتعش
دع ق ظع ورعغانلعقع ظئنع نع س عنع آأتىرىؤئتعش ان، . نةرس لعك بولمعغ ع سةؤةص دعنعث ظعش ع بةن حىنك

دذ  يارعت ارةت قعلعنماي لةنمةيدذ، هاق دة ظةيعص دة بةن لةر هةققع ان ظةيعص ار بولغ عدعنال ب ذ . علعش عرظةؤن ب ص
ةقةت تةؤةسعدعكعلةرضة سأزعنع     ـ هةقعقةتنع حىشةنضةن، بعلضةن، ظةقعل   هذشع جايعدا ظادةم بولسعمذ، ظذ ص

لعدععحعرايلعق آأرس ةص مذسا ظةلةيهعسساالمنع ظةيعص ادانالر ظعدع ـ    ةر دأتتةؤةسعدعكعل. تعشنع آأزل .  ن
  .دعكع مةخسةتتة دئيعلضةن ظعدععقعرذصعرظةؤننعث بذ سأزعمذ ي

 ظالتذن بعلةيزىآلةر تاشالنمعدع؟) ظاسماندعن(نئمة ظىحىن ظذنعثغا  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ 
ةت  اغا زعنن ىن مذس ة ظىح ع، نئم ةتنعث مةنعس ذ ظاي علةر ب ة آعش ر قانح قا بع ةتادة ؤة باش ذما، ق  ـ        ظةنه

  .بويذملعرعدعن قولالرغا سالعدعغان ظالتذن بويذمالر تاشالنمعدع، دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
 ذؤاهلعق بئرعش ظىحىن (ياآع نئمعشقا ة صةرعشتعلةر ) ظذنعث راستلعقعغا ض ةن بعلل ذنعث بعل ظ

 ظذنعث  دعغان، ظةتراصعدا خعزمةت قعلعص يذرع    يةنع ظذنعث بعلةن نئمعشقا ظذنعث   هةمراه بولذص آةلمعدع؟ 

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة25 ــــ 23سىرة نازعظات ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع37ها سىرة تا) 2(
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عرظةؤن ظاشكارا آأرىنىشكعال            راست صةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعدعغان صةرعشتعلةر آةلمعدع؟ ص
ةزةر سالغان تاشقع               قارعدع، مةنعؤعي سعرنع حىشةنمعدع، ظةضةر ظذ حىشةنسة ظعدع، مةنعؤعي سعر ظذ ن

  . آأرىنىشتعنمذ ظايدعث ظعدع
 ةؤمع وللعغانلعقتعن، ق ةؤمعنع ض عرظةؤن ق دع ص ةت قعل ذنعثغا ظعتاظ عرظةؤن   ظ ةنع ص  ي

ذل     ع قوب ذنعث دةؤعتعن ذالر ظ دع، ظ ذمراهلعققا دةؤةت قعل اغالص، ض أؤةن ح ةقعلعنع ت عدعكعلةرنعث ظ تةؤةس
ظةث قاتتعق (ظذالر بعزنع دةرغةزةص قعلغاندا، ظذالرنع بعز . ظذالر هةقعقةتةن صاسعق قةؤم ظعدع. قعلدع

   غةرق قعلدذق) دئثعزدا(نعث هةممعسعنع جازالعدذق، ظذالر) جازاالر بعلةن
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      امعر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص ة ظعبنع ظ ةم، ظوقب ذ هات ظعبنع ظةب

ظةضةر سةن اهللا تاظاالنعث بعرةر بةندعضة ظذنعث خالعغعنعنع بةرضعنعنع، ظذ          « :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
 اهللا تاظاالنعث  ،نعنع آأرسةث، شةك ـ شىبهعسعزآع، بذ   لعق قعلغان هالدا تذرغعغا ظاسعيبةندعنعث اهللا تاظاال

دذر    ش يولع االك قعلع دذرماي ه ذنع تذي دع    » ظ الؤةت قعل ةتنع تع ذ ظاي االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص : ظان
 ز ذالرنع بع دا، ظ ةزةص قعلغان ع دةرغ ذالر بعزن ةن (ظ ازاالر بعل اتتعق ج ةث ق ذالرنعث ) ظ دذق، ظ جازالع

   غةرق قعلدذق) دئثعزدا(هةممعسعنع 
ارعق ظعبنع شعهابنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع         رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث  همةن ظابدذلال  : ت

عرغا   ظذ مأمعنضة   :  تعلغا ظئلعندع، ظابدذلال  “يذقسعز ظألىم تذ”هذزذرعدا ظعدعم، ظذنعث يئنعدا      ظاساندذر آاص
دع رةتتذر، دئ دذلال. هةس دعن ظاب ذدع هظان ةتنع ظوق ذ ظاي ذ ب ذ ظةنه ةزةص :  رةزعيةلاله ع دةرغ ذالر بعزن ظ

غةرق ) دئثعزدا(جازالعدذق، ظذالرنعث هةممعسعنع ) ظةث قاتتعق جازاالر بعلةن(قعلغاندا، ظذالرنع بعز 
  . قعلدذق

ذ    ذ ظةنه ةزعز رةزعيةلاله ع ظابدذلظ ةر ظعبن دع   : ظأم أردىم، دئ دة آ لةت ظعحع ازانع غةص أزع  . ج ذ س ذ ب ظ
ث بعل ز ةن اهللا تاظاالنع ذالرنع بع دا، ظ ةزةص قعلغان ع دةرغ ذالر بعزن ةن ( ظ ازاالر بعل اتتعق ج ةث ق ) ظ

  .  دئضةن ظايعتعنع آأزدة تذتقانغةرق قعلدذق) دئثعزدا(جازالعدذق، ظذالرنعث هةممعسعنع 
 ز ذالرنع بع عدا (ظ لعك بولذش ا تئضعش ذففارالرنعث ظازابق رةت ) آ ة ؤة ظعب ة نةمذن  آئيعنكعلةرض
ة ظذالرنع قعلمعشلعرع ظذالرغا ظوخشعغان آئيعنكع آعشعلةرضة       :  ظةبذ مةجلعز  قعلدذق  قعلدذق،  نةمذن
  .  قعلدذق، دئدعظعبرةتظذالرنع ظذالردعن آئيعنكعلةرضة : ظةبذ مةجلعز ؤة مذجاهعد. دئدع

* * * * * * *  
 * $£ϑ s9 uρ z>Î àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (#ûθ ä9$s% uρ $uΖ çFyγ Ï9 r̈&u íö yz ôΘ r& uθèδ 4 $ tΒ 

çνθç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kωy‰ y` 4 ö≅ t/ óΟ èδ îΠöθs% tβθßϑ ÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) î‰ ö7tã $ uΖôϑ yè÷Ρ r& Ïµø‹ n= tã çµ≈ sΨ ù= yèy_ uρ Wξ sW tΒ û É_ t6Ïj9 

Ÿ≅ƒÏ ü ó™ Î) ∩∈∪ öθs9 uρ â !$ t±nΣ $ sΨ ù= yèpgm: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθà è= øƒ s† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïès9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9 Ÿξsù 

χ ã yIôϑ s? $ pκ Í5 Èβθãè Î7̈? $# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ üÅÀ ×ΛÉ) tG ó¡–Β ∩∉⊇∪ Ÿω uρ ãΝä3¯Ρ £‰ ÝÁtƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ( … çµ̄Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρß‰ tã ×Î7 –Β ∩∉⊄∪ 
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(#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©! $# uθèδ ’ Ïn1 u‘ óΟ ä3š/u‘ uρ çνρß‰ç7 ôã $$sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ üÅÀ ÒΟŠ É)tG ó¡–Β ∩∉⊆∪ y# n= tG ÷z $$ sù 

Ü># u“ ômF{$# .ÏΒ öΝÎη ÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ% ©# Ïj9 (#θßϑ n= sß ôÏΒ É>#x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r& ∩∉∈∪  
معسال آةلتىرىلسة، ناضاهان سئنعث ) يةنع ظعسا ظةلةيهعسساالم(مةريةمنعث ظوغلع ) قذرظاندا( 

دذ ) خذشاللعقتعن(قةؤمعث  ذالر . 57سىرةن سئلعشعص آئتع اآع «: ظ بعزنعث ظعالهلعرعمعز ياخشعمذ ي
ذالر ج ظذالر بذ معسالنع ص . دئدع» ظعسامذ؟ دةلخور ئ ةقةت خذسذمةت قعلعش ظىحىنال آةلتىردع، بةلكع ظ
صةقةت ) ناساراالر ضذمان قعلغاندةك ظعاله ياآع ظعالهنعث ظوغلع ظةمةس ) (يةنع ظعسا (ظذ  .58قةؤمدذر

اللةنعث قذدرعتعنع (صةيغةمبةرلعك نئمعتعمعزضة ظئرعشكةن بعر بةندعدذر، ظذنع بعز ظعسراظعل ظةؤالدعغا 
ر دةلعل قعلدذق ) غانآأرسعتعدع دا ظورذنباسار . 59بع ة زئمعن ة سعلةرض ةر بعز خالعساق، ظةلؤةتت ظةض

ذق  ذتقا آةلتىرةتت تعلةرنع ؤذج دعغان صةرعش ذ  .60بولع ا (ظ ةنع ظعس ةت ) ي ة قعيام ظةلؤةتت
رغا ظذال! ظع مذهةممةد. (شةك آةلتىرمةثالر) يةنع قعيامةتكة(ظاالمعتعدذر، ظذنعثغا ) يئقعنالشقانلعقنعث(

توغرا (سعلةرنع شةيتان . 61توغرا يولدذر) مئنعث دةؤةت قعلغعنعم(ماثا ظةضعشعثالر، بذ «) ظئيتقعنكع
، شةيتان سعلةرضة هةقعقةتةن )يةنع شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعضة ظالدانماثالر(مئثعشتعن توسمعسذن ) يولدا

سعلةرضة مةن هئكمةت ظئلعص  «:ظعسا روشةن مأجعزعلةر بعلةن آئلعص ظئيتتع. 62»ظاشكارا دىشمةندذر
ان قعلعص ) يةنع دعنعي ظعشالرنعث(سعلةرضة ظعختعالص قعلعؤاتقان نةرسةثالرنعث . آةلدعم بةزعسعنع باي

ثالر  ةت قعلع ا ظعتاظ ذثالر، ماث ةن مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر ؤة . 63بئرعمةن، اللةدعن قورق ة هةقعقةت الل
نعث )ناساراالر (. 64»ظعبادةت قعلعثالر، بذ توغرا يولدذر سعلةرنعثمذ صةرؤةردعضارعثالردذر، ظذنعثغا 

ىن -ظأز ) ظعسا توغرعسعدا (صعرقعلعرع  اتتعق آ ا ق ةنع قعيامةت ( ظارا ظعختعالص قعلعشتع، زالعمالرغ ي
  . 65!ظازابعدعن ؤاي) آىنعنعث
 نعثش ظةهلعنعث مةريةم ظوغلع ظعسانع آأزضة ظعلمعغانلعقع، ظعسانعث اهللا تاظاالقذرةي

  هذزذرعدعكع دةرعجعسع توغرعسعدا
ةن قةست  ان، هةق بعل ار قعلغ ذرةيش آعشعلعرعنعث هةقنع ظعنك اال ق ةن قارشعالشقان ؤة هةق اهللا تاظ

تعدة جئ داظىس كةن هال دذ  ،دةللةش داق دةي ص مذن ةؤةر قعلع ذرالغانلعقعنع خ ةقتعن ب دا(:  ه ) قذرظان
ع  ةمنعث ظوغل االم(مةري ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس ال آةل) ي ةؤمعث معس ئنعث ق اهان س ة، ناض تىرىلس

 بعر نةححة ظادةم بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ          سىرةن سئلعشعص آئتعدذ ) خذشاللعقتعن(
ذددع     ة، س د، ظعكرةم ذما، مذجاهع اك ظةنه دذ    ؤة زةهه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن : قاتارلعقالرنع

ظعبراهعم  . لعدذ، دئدع ىظذالر هةسرةت بعلةن ظاححعق آ : قةتادة. شعدذىظذالر بذ معسالدعن هةيران بولذص آىل     
  . ظذالر قارشع حعقعدذ، دئدع: نةخةظع

هاق    ع ظعس ةد ظعبن ةرجعم ”مذهةمم االمنعث ت ةد ظةلةيهعسس داق  “ هالععمذهةمم دا مذن ةن آعتابع دئض
دذ النغاندا  : دةي ة ظاساس ةن خةؤةرض ا بةرض ع   ،ماث ر آىن االم ؤةل بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذغعيرة  ص ع م د ظعبن ع

ذراتتع،     جعدعدة ظولت ةرةم مةس ةن ه ةزعر بعل ةن بعرض     ن ذالر بعل ئلعص ظ ارعس آ ع ه يعن ظعبن ذردعآئ . ة ظولت
ةزر ظعبنع      . معدعن بعر قانحة ظادةم بار ظعدع    مةسحعتتة قذرةيش قةؤ   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سأز قعلدع، ن

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص ع حعقت ذنعثغا قارش ارعس ظ أزلةص ه ةن س اآعت بعل ذنعثغا ص ةص ، ظ ذنع ض  ظ
دع   ص قوي اس قعلع ةردع     . قعاللم ذص ب ةتنع ظوق دعكع ظاي قعالرغا تأؤةن ذنعثغا ؤة باش دعن ظ ع (: ظان ظ
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رعكالر ذ      !) مذش ا يئقعلغ ةن دوزاخق ةثالر بعل ان نةرس ادةت قعلغ ذص ظعب ةنع قوي علةر الل ةن س هةقعقةت
   .))1بولعسعلةر، سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر

ة تعص تذرذ   يغةمبةر ظةص ةردعن آئ ذ ي االم ب ع زعب   لةيهعسس دذلال ظعبن عغا ظاب ةن   ةش ذالر بعل ئلعص ظ را آ
ذردع   ة ظولت ذغ  . بعرض ع م د ظعبن ذنعثغاعؤةلع ع     : يرة ظ ةزر ظعبن ةنكع، ن ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

الغعنع يامان      ظابدذلمذتةللعصنعث ظوغلع بعلةن جئ      هارسنعث   ةدنعث ظئيتعشعحة  بولدع، مذهةمم  دةللعشعص ق
اهللا نعث  : راةظابدذلال ظعبنع زعب .  ؤة بعز حوقذنغان بذ ظعالهلعرعمعز دوزاخقا يئقعلغذ بولعدعكةنمعز، دئدع     بعز

تعم          ذنازعرة قعالت ة م ةن ظةلؤةتت ذنعث بعل ام، ظ ذنع ظذحراتس ةن ظ ةر م ةنكع، ظةض ةم قعلعم ةن قةس امع بعل . ن
ةدتعن  علةر مذهةمم د  : س ةر قان قا ه ن باش ذحع    اهللا دع ادةت قعلغ ذنعثغا ظعب ة، ظ ان نةرس ادةت قعلعنغ اق ظعب

ادةت قعلعدذ،             ادةت قعلعمعز، يةهذدعيالر ظذزةيرضة ظعب ا بعرضة بوالمدذ؟ بعز صةرعشتعلةرضة ظعب بعلةن دوزاخت
ؤةلعد ؤة ظذنعث بعلةن بعرضة     . غذ؟ دةص سوراثالر، دئدع   عخعرعستعظانالر مةريةمنعث ظوغلع ظعساغا حوقذنعد     

ذرغانال ةن سأزلعدع ؤة    ظولت ذنع دةلعل بعل ذالر ظ ةيران قعلعشتع، ظ ةرانعث سأزعدعن ه ع زعب دذلال ظعبن ر، ظاب
ةيغةمبةر             . توغرا مذالهعزة قعلدع دةص قاراشتع       دا ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خةؤةر قعلعنغان بذ سأزلةر ص

دع  داق دئ االم مذن عنعث دةؤةت قعل  «: ظةلةيهعسس قا نةرس ذص باش االنع قوي ةن  اهللا تاظ عنعشعنع ياخشع آأرض
ةيتانغعال ؤة    ةن ش ذالر هةقعقةت دذ، ظ ة بولع ةن بعرض ةر بعل ذنغان ظادةمل ادةم شذ نةرسعضة حوق داق ظ ةر قان ه

ةتنع نازعل قعلدع        ظاندعن   » ظذالرنع شةيتانغا حوقذنذشقا بذيرذغان ظادةمضعال حوقذنعدذ         : اهللا تاظاال بذ ظاي
           ةخت ةن ب تعن بئرعلض ز تةرةص اظادةتكة  ـبع انالر   س لعك بولغ ةت  (تئضعش ةنع تاظ عق  –ي ة تةؤص  ظعبادةتك

  . )2(دوزاختعن يعراق قئلعنعدذ) بئرعلعص توغرا يولدا ظعبادةت قعلغان ساظادةتمةن بةندعلةر
االم   ا ظةلةيهسس ةنع ظعس ادةت     ،ي ا ظعب ة اهللا تاظاالغ ةن بعرض ع بعل ذ ظعككعس االم ب ذزةير ظةلةيهعسس  ظ

دة اهللا تاظاال،قعلعص  بالر دوزاختعن يعراق قعلعنعدذنعث تاظعتع العمالر ؤة راهع ذالردعن آئيعنكع .  ظأتكةن ظ ظ
ذد قعلعؤالدع             مذشرعكالرنعث صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث       . ظازغذن آعشعلةر اهللا تاظاالنع قويذص ظذالرنع مةب

دع        ل بول ةت نازع داق ظاي ا مذن ة قارعت ةن سأزلعرعض ذنعمعز دئض ذالرغا حوق ز ظ رع، بع ذال: قعزلع ةنع (ر ظ ي
رعكالر ةنعث «): مذش تعلةردعن(الل ار) صةرعش ع ب ةس» بالعس داق ظةم تع، ظذن ة . دئيعش دعن(الل ) بذنعث

  .)3(هأرمةتلعك بةندعلعرعدذر) صةرعشتعلةر اللةنعث(صاآتذر، 
ادةت قعلعنعدذ    اهللا تاظاالنع قويذص ظعسا ظ       : ظذالرنعث ا،    ةلةيهعسساالمغا ظعب  دئيعشكةن سأزعضة قارعت

ةرانعث مذالهعز    ؤةلعد ؤة   دذرغان زعب لعرعضة بعناظةن تأؤةندعكع    عظذنعث بعلةن بعرضة تذرغانالرنع هةيران قال
ةمنعث ظوغلع ) قذرظاندا(: ظايةت نازعل بولدع   ةنع ظعسا ظةلةيهعسساالم (مةري معسال آةلتىرىلسة، ) ي

عسالعثغا قارعتا  يةنع ظذالر سئنعث مسىرةن سئلعشعص آئتعدذ) خذشاللعقتعن(ناضاهان سئنعث قةؤمعث 
  .قارعتا خذشال بولذص آئتعدذدعن ظالعوزعبةرانعث مذالهعزة قعلعص قويغان س

ناساراالر ضذمان ) (يةنع ظعسا (ظذ : اهللا تاظاال ظعسا ظةلةيهعسساالمنع تعلغا ظئلعص مذنداق دةيدذ       
ةس  ع ظةم ث ظوغل اآع ظعالهنع اله ي دةك ظع ة ظئرعش ) قعلغان ةيغةمبةرلعك نئمعتعمعزض ةقةت ص ر ص كةن بع

ظةضةر . بعر دةلعل قعلدذق) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(بةندعدذر، ظذنع بعز ظعسراظعل ظةؤالدعغا 
ظذ . بعز خالعساق، ظةلؤةتتة سعلةرضة زئمعندا ظورذنباسار بولعدعغان صةرعشتعلةرنع ؤذجذتقا آةلتىرةتتذق

 يةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمنعث قولعغا      دذرظاالمعتع) يئقعنالشقانلعقنعث(ظةلؤةتتة قعيامةت ) يةنع ظعسا (

                                                 
  .  ـ ظايةت98سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةت101سىرة ظةنبعيا ) 2(
  .  ـ ظايةت26سىرة ظةنبعيا ) 3(
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ارلعق مأجعز      اقايتعش قات ةللةرنع س دىرىش، آئس ألىآنع تعرعل ةن ظ ةتنعث  عبئرعلض ةر قعيام ل
دذر ةرلعك دةلعل قانلعقعغا يئت دذ. يئقعنالش داق دةي اال مذن ذنعثغا : اهللا تاظ ة(ظ ةنع قعيامةتك ةك ) ي ش

ذ «) ظذالرغا ظئيتقعنكع ! ظع مذهةممةد . (آةلتىرمةثالر نعم (ماثا ظةضعشعثالر، ب ) مئنعث دةؤةت قعلغع
  . توغرا يولدذر

ةرعر، ظةؤفع ع ج ذمانعث اهللا تاظاال ظعبن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ثدعن ظعبن دا( نع ) قذرظان
ع  ةمنعث ظوغل االم(مةري ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس ةؤمعث ) ي ئنعث ق اهان س ة، ناض ال آةلتىرىلس معس

:  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       آئتعدذ سىرةن سئلعشعص ) خذشاللعقتعن(
ةنع قذرةيشلةر سىرةن سئلعشعدذ    ادةت    !) ظع مذشرعكالر (: ظذالرغا . ي هةقعقةتةن سعلةر اللةنع قويذص ظعب

ا آعرعسعلةر  ا يئقعلغذ بولعسعلةر، سعلةر دوزاخق ةن دوزاخق ةت ظوقذص ))1قعلغان نةرسةثالر بعل  دئضةن ظاي
مةريةمنعث ظوغلع ظعسانعث هالع قانداق بولعدذ؟     : ئرعلضةن حاغدا، قذرةيشلةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا    ب

اهللا : ظذالر . دئدع » اهللا تاظاالنعث بةندعسعدذر ؤة ظةلحعسعدذر     ظذ  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دةص سورعدع 
تعظان         ذددع خعرعس ع خ ةقةت بعزن ةد ص ةمكع، مذهةمم ةن قةس امع بعل ث ن ذد   نع ع مةب ةمنعث ظوغلعن الر مةري

ذالر : شذنعث بعلةن اهللا تاظاال مذنداق دئدع       . معزنع خااليدذ، دئدع  عقعلعؤالغاندةك ظذنع مةبذد تذتذؤئلعش    ظ
  .دةلخور قةؤمدذرئظىحىنال آةلتىردع، بةلكع ظذالر جبذ معسالنع صةقةت خذسذمةت قعلعش 

دئدع» ؟بعزنعث ظعالهلعرعمعز ياخشعمذ ياآع ظعسامذ«: ظذالر قةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق 
دذ  دذ     : دةي عدذر، دةي ادعن ياخش ز ظعس ث ظعالهلعرعمع ذالر بعزنع ةتادة . ظ ة  ق ذ   يةن ظذد رةزعيةلاله ع مةس ظعبن

  .  ظذالر بعزنعث ظعالهلعرعمعز مذهةممةدتعن ياخشعدذر دةيدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ:ظةنهذنعث
مةت قعلعش ظىحىنال آةلتىردعظذالر بذ معسالنع صةقةت خذسذدةللعشعش ظىحىن آةلتىردع يةنع جئ .

االمنعث    ا ظةلةيهعسس ذالر ظعس رعكالر (ظ ع مذش ان      !) ظ ادةت قعلغ ذص ظعب ةنع قوي علةر الل ةن س هةقعقةت
ا آعرعسعلةر            ةتنعث هأآمعضة       ))2نةرسةثالر بعلةن دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةر، سعلةر دوزاخق دئضةن بذ ظاي

دعغا ةتتعآعرمةي ة آعرعشع ظةقعل  . نلعقعنع بعل ةتنعث هأآمعض ذ ظاي ذنعث ب ع، ظ ةحىنك عغمايتتععض ة .  س يةن
. آئلعص بذ ظايةت قذرةيشلةرضة قعلعنغان خعتاب ظعدع، ظذالر هةقعقةتةن بذتالرغا ؤة شئرعكلةرضة حوقذناتتع             

اال   ا ظةلةيهعسس ذالرنعث ظعس دذ   ظ ة آعرع ةتنعث هأآمعض ذ ظاي أزدذ  منع ب ة س ع بعمةن ذالر  . ر دئيعش ع، ظ حىنك
دعكع، ظذالرن   . ظذنعثغا حوقذنمايتتع   ذم بول ةقةت جئ    بذنعثدعن مةل دةل قعلعش عث بذ معسالنع آةلتىرعشع ص

  . ظذالر بذ سأزعنعث توغرا ظعكةنلعكعضة ظعشةنمةيتتع. ظىحىنال ظعدع
ة                 يغةمبةر ظعمام ظةهمةد، ظةبذ ظذماما رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، ص

بعرةر قةؤم ظاؤؤال توغرا يول ظىستعدة بولغان، آئيعن ضذمراهلعققا قاراص ماثغان بولسا،          «: ظةلةيهعسساالم
ذ معسالنع : ظاندعن بذ ظايةتنع تعالؤةت قعلدع    . دئدع» دةلخذرلذق معراس قالعدذ  ئظذالرغا صةقةت ج   ظذالر ب

بذ هةدعسنع تعرمعزع، ظعبنع  ةلخور قةؤمدذردئظىحىنال آةلتىردع، بةلكع ظذالر جصةقةت خذسذمةت قعلعش 
  .  رعؤايةت قعلغانمذماجة ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالر

 ذ ا(ظ ةنع ظعس ةس ) (ي ع ظةم ث ظوغل اآع ظعالهنع اله ي دةك ظع ذمان قعلغان اراالر ض ةقةت ) ناس ص
دذر  ر بةندع كةن بع ة ظئرعش ةيغةمبةرلعك نئمعتعمعزض االم اهللا تاظاالص ا ظةلةيهعسس ةنع ظعس ث  ي نع

  .لعرعدعن بعر بةندعدذر، اهللا تاظاال ظذنعثغا صةيغةمبةرلعك نئمعتعنع ظاتا قعلدععبةند

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع98سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع98سىرة ظةنبعيا ) 2(
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 بعر دةلعل قعلدذق ) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(ظذنع بعز ظعسراظعل ظةؤالدعغا  ةنع  ي
  . تعدعغان دةلعل ـ صاآعت قعلدذقعخالعغان نةرسعضة قادعر ظعكةنلعكعمعزنع آأرس

 دعغان صةرعشتعلةرنع ؤذجذتقا ظةضةر بعز خ دا ظورذنباسار بولع العساق، ظةلؤةتتة سعلةرضة زئمعن
ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما        .  يةنع سعلةرنعث ظورنذثالرغا صةرعشتعلةرنع يارعتاتتذق         آةلتىرةتتذق

ةتادة ةتنعث مةنع:ؤة ق ذ ظاي ر       سع، ب دةك بع ار بولغان ا ظورذنباس ر ـ بعرعثالرغ ذددع سعلةر بع ة       خ  ـ بعرعض
تعلة دعغان صةرعش ار بولع دع ظورذنباس دذ، دئ ةنلعك بولع ذق دئض علةرنعث .رنع يارعتاتت ا س د بولس  مذجاهع

  . ظورنذثالردا زئمعننع ضىللةندىرعدعغان صةرعشتعلةرنع يارعتاتتذق دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
 ظاالمعتعدذر) يئقعنالشقانلعقنعث(ظةلؤةتتة قعيامةت ) يةنع ظعسا(ظذردة توغرا سأز، ظعسا  بذ ية

دذ  أزدة تذتذلع عدعغانلعقع آ ماندعن حىش ذرذن ظاس ةتتعن ب االمنعث قعيام اال . ظةلةيهعسس ة اهللا تاظ ذ هةقت ب
ةن  داق دئض ابتعن  : مذن ةهلع آعت اراالردعن  (ظ ذدعيالر ؤة ناس ةنع يةه دا    ) ي ىزىش ظالدع ان ظ دعقع ج هةرقان

ةنع  )1(ظعمان ظئيتعدذ)  نعث بةندعسع ظعكةنلعكعضة يةنع ظعسا نعث هةق صةيغةمبةرلعكع ؤة اهللا      (ظذنعثغا    ي
ظعسا قعيامةت آىنع ظذالر     ظاندعن  . ظعسا ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولذشتعن بذرذن ظذنعثغا ظعمان آةلتىرعدذ        

ةن           ( ع دئض ث ظوغل ا اهللا نع اراالرنعث ظعس عنعث ؤة ناس ةن داؤاس تذق دئض ا ظاس انع دارغ ذدعيالرنعث ظعس يةه
  . )2(غا ضذؤاه بولعدذ )عقعدةؤاسعنعث يالغانل

 ظاالمعتعدذر) يئقعنالشقانلعقنعث(ظةلؤةتتة قعيامةت ) يةنع ظعسا(ظذبذ ظايةت هةققعدة مذجاهعد  :
ةتنعث        ع قعيام االمنعث حعقعش ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل ذرذن مةري دعن ب ةت آىنع قعيام

ة، ظةبذ مالعك، ظعكرةمة،        ظةبذ هذرةيرة، ظعبنع ظ     . يئقعنالشقانلعقعنعث ظاالمعتعدذر، دئدع   ابباس، ظةبذ ظالعي
قعالردعنمذ   اك ؤة باش ةتادة، زةهه ةن، ق ةت قعلعن  هةس اش رعؤاي ذنعثغا ظوخش ةيغةمبةر . عد مذش ص

دار           ل هأآىم اه، ظادع ل صادعش االمنعث ظادع ا ظةلةيهعسس ذرذن ظعس دعن ب ةت آىنع االمنعث قعيام ظةلةيهعسس
  . رع هةققعدة نذرغذن مذتعؤاتعر هةدعسلةر رعؤايةت قعلعندععبولغان هالدا حىشعدعغانلعقعدعن بةرضةن خةؤ

 شةك آةلتىرمةثالر ) يةنع قعيامةتكة (ظذنعثغا           ةنع قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقعغا شةك  ي
  .آةلتىرمةثالر، ظذ حوقذم يىز بئرعدذ

) ةد ع مذهةمم ع ! ظ ذالرغا ظئيتقعنك عثالر «) ظ ا ظةضعش ا  ماث ةؤةر قعلغ ة خ ةن سعلةرض ةنع م ن  ي
ذ . نةرسعضة ظةضعشعثالر  نعم(ب دذر ) مئنعث دةؤةت قعلغع وغرا يول دا(سعلةرنع شةيتان . ت وغرا يول ) ت

دانماثالر (مئثعشتعن توسمعسذن  ةنع توغرا يولغا ظةضعشعشتعن     )يةنع شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعضة ظال  ي
  .توسمعسذن
بعلةن آئلعص ظئيتتعظعسا روشةن مأجعزعلةر. شةيتان سعلةرضة هةقعقةتةن ظاشكارا دىشمةندذر  :

  . يةنع صةيغةمبةرلعكنع ظئلعص آةلدعمسعلةرضة مةن هئكمةت ظئلعص آةلدعم«
 ان قعلعص ) يةنع دعنعي ظعشالرنعث (سعلةرضة ظعختعالص قعلعؤاتقان نةرسةثالرنعث بةزعسعنع باي
ةلكع  ، ظةمةس سعلةر ظعخعالص قعلعشقان دذنيانعث ظعشلعرعنع     : ظعبنع جةرعر بذ ظايةت هةققعدة    . بئرعمةن  ب

  . ظذنعث بذ سأزع ناهايعتع ياخشع دئيعلضةن سأزدذر. دعنعي ظعشالرنع بايان قعلعص بئرعمةن، دئدع
اهللا دعن قورقذثالريةنع اهللا تاظاال سعلةرنع بذيرذغان ظعشتا تةقؤادارلعق قعلعثالر  . ماثا ظعتاظةت
  . شعشتة ماثا ظعتاظةت قعلعثالر يةنع مةن سعلةرضة ظئلعص آةلضةن توغرا يولغا ظةضعقعلعثالر

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع159سىرة نعسا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع159نعسا ـ سىرة )2(
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 اللة هةقعقةتةن مئنعث صةرؤةردعضارعمدذر ؤة سعلةرنعثمذ صةرؤةردعضارعثالردذر، ظذنعثغا ظعبادةت
 يةنع مةن ؤة سعلةر هةممعمعز اهللا تاظاالنعث قذللعرعمعز، اهللا تاظاالغا هاجةتمةندذرمعز، هئح          قعلعثالر

اردذر   شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظاالغا    اقلعقعمعز ب دذر . ظعبادةت قعلعشتا بعزنعث ظورت وغرا يول ذ ت  ب
  . يالغذز صةرؤةردعضارعغا ظعبادةت قعلعش يولعدذر، ظذ.ة ظئلعص آةلضةن يول توغرا يولدذريةنع مةن سعلةرض

)ظارا ظعختعالص قعلعشتع-ظأز ) ظعسا توغرعسعدا(نعث صعرقعلعرع )ناساراالر  يةنع صعرقعالر ظأز 
ألىنىص آةتتع  رقعلعشتع، ظذالر ظعسا توغرعسعدا ضذرذه ـ ضذ     عختعالص ظارا ظ ةزعلعرع ظعسانع  . ذهالرغا ب  اهللا :ب

ا  دذ، مان راص قعلع ةيغةمبعرع دةص ظئتع ةزعلعرعتاظاالنعث بةندعسع ؤة ص ذالرنعث ب دذر، ظ ذ توغرع  : ظعسانع ب
د   ذ اهللا دذر دةي ةزعلعرع ظ دذ ؤة ب ع دةص دةؤا قعلع ث بالعس أزلعرعدعن  .ذاهللا تاظاالنع ذالرنعث س اال ظ  اهللا تاظ

ىن : شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. ظىستىندذر، يىآسةك ؤة بىيىآتذر   اتتعق آ ا ق ةنع (زالعمالرغ ي
  . !ظازابعدعن ؤاي) قعيامةت آىنعنعث

* * * * * * *  
 ö≅ yδ šχρã ÝàΖ tƒ ωÎ) sπ tã$¡¡9 $# β r& Οßγ uŠÏ? ù's? ZπtF øót/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã ãè ô±o„ ∩∉∉∪ â Hξ½z F{$# ¤‹ Í× tΒ öθtƒ 

óΟ ßγàÒ ÷èt/ CÙ÷è t7 Ï9 <ρß‰ tã ωÎ) šÉ)−F ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ ÏŠ$t7Ïè≈ tƒ Ÿω î∃öθ yz â/ ä3ø‹ n= tæ tΠöθu‹ ø9 $# Iωuρ óΟ çFΡ r& šχθçΡ u“ øt rB ∩∉∇∪ 

tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θçΡ% Ÿ2 uρ tÏϑ Ï= ó¡ãΒ ∩∉∪ (#θè= äz ôŠ$# sπ̈Ψ yf ø9$# óΟçFΡ r& ö/ ä3ã_ üρø— r& uρ šχρã y9 øt éB ∩∠⊃∪ ß∃$sÜ ãƒ 

Ν Îκö n= tã 7∃$ys ÅÁÎ/ ÏiΒ 5= yδ sŒ 5># uθø. r&uρ ( $ yγŠ Ïùuρ $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô±n@ ß§àΡF{$# —% s# s? uρ Ú ãôã F{$# ( óΟ çFΡ r&uρ $yγŠ Ïù 

šχρà$ Í#≈ yz ∩∠⊇∪ y7 ù= Ï? uρ èπ̈Ψ pgù: $# û ÉL©9 $# $yδθßϑ çG øOÍ‘ρé& $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχθè= yϑ ÷ès? ∩∠⊄∪ öΝ ä3s9 $ pκÏù ×π yγÅ3≈ sù ×ο uÏVx. $ yγ÷Ψ ÏiΒ 

tβθè= ä.ù' s? ∩∠⊂∪  
دذ  دة . 66ظذالر صةقةت قعيامةتنعث ظأزلعرع تذيمعغان هالدا ظذشتذمتذت آئلعشعنعال آىتع ذ آىن ب

ر  ةقةت -دوستالر بع دذ، ص ةقؤادارالرال ) خذدالعق ظىحىن دوستالشقان ( بعرعضة دىشمةن بولع داق (ت ظذن
تذر ذالرغا(. 67)ظةمةس دعلعرعم «)ظ ةم ! بةن وق، غ ذنح ي ة قورق ىن سعلةرض وق-بىض ذ ي »  قايغذم

) ظذالرغا(. 69ظذالر بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة ظعمان ظئيتقان ؤة مذسذلمان بولغانالر ظعدع. 68)دئيعلعدذ(
ظذالرغا . 70)دئيعلعدذ(»  خذرام هالدا جةننةتكة آعرعثالر-سعلةر ظاياللعرعثالر بعلةن بعللة خذشال «

جةننةتتة آأثىللةر تارتعدعغان، آأزلةر . تذتذلعدذ) شاراب(، ظالتذن جامالردا )تاظام(ظالتذن لئضةنلةردة 
) ياخشع(قعلغان ) دذنيادا(سعلةر . 71لةززةتلعنعدعغان نةرسعلةر بار، سعلةر جةننةتتة مةثضى قالعسعلةر

ذدذر  ة ش ةت ظةن ان جةنن س بولغ ةن ؤارع ةلعثالر بعل ة .72ظةم ذن جةننةتت ىك(نذرغ ار، ) تىرل ةر ب مئؤعل
  .73ظذنعثدعن يةيسعلةر
ظارا دىشمةنلعك يىز رالرنعث دوستلعرع ظارعسعدا ظأزيذقسعز آئلعدعغانلعقع، آاصعقعيامةتنعث تذ

  بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا
دذ   داق دةي اال مذن رعكالر      : اهللا تاظ ذ مذش ة ش ان ظةن ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةقةت ص ذالر ص ظ

دا ظذشتذمتذت آئلعشعنعال قعيامةت ذيمعغان هال أزلعرع ت ةنع قعيامةت حوقذم بولعدذ ؤة        آىتعدذ    نعث ظ ي
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ظةضةر قعيامةت آةلسة،    . ظةنة شذالر قعيامةت ظىحىن تةييارلعقسعز غةصلةتتة قالغانالردذر     . حوقذم يىز بئرعدذ  
دذ تذمتذت آئلع دذ. ظذش ةزمةي قالع ذنع س ذالر ظ اتتعق صذش. ظ ذالر ق ا ظ ذ ؤاقعتت دذش راق . ايمان قعلع بع

  . صذشايمان ظذالرغا مةنصةظةت قعلمايدذ، ظذالرنع ظازابتعن قوغداصمذ قااللمايدذ
 ر تالر بع دة دوس ذ آىن ةقةت -ب دذ، ص مةن بولع ة دىش قان( بعرعض ىن دوستالش ذدالعق ظىح ) خ

ةقؤادارالرال  تذر(ت داق ظةمةس د  )ظذن ةر قان ان ه ة بولغ قا نةرسعض االدعن باش ةنع اهللا تاظ اداقةت ؤة  ي اق س
دذ   مةنلعككة ظايلعنع ع دىش ةت آىن تلذق قعيام اال . دوس ةقةت اهللا تاظ تلذق ص ان دوس ىنال بولغ ع ظىح  رازعلعق

  . مةثضى داؤام قعلعدذ
ادا   «: بذ هةقتة ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم ظأز قةؤمع ظىحىن مذنداق دئضةن ظعدع              بذتالرغا  (بذ دذني

عثالرنعث  عتعدة يعغعلعش ذش مةقس ا) حوقذن ذص    ظ ع قوي ىن، اهللا ن ع ظىح ةؤةب بولذش تلذققا س راثالردعكع دوس
ةزعثالرغا      علةر، ب ار قعلعس ةزعثالر ظعنك ةزعثالرنع ب ع ب ةت آىن دعن قعيام دعثالر، ظان ذد قعلعؤال ذتالرنع مةب ب

علةر  ةت ظوقذيس ةزعثالر لةن دذ، (ب مةنلعككة ظايلعنع تلذق دىش ذر دوس ع مةزآ ةت آىن ةنع قعيام ي
ىحعلةر ظةض ادا ظةضةشتىرض كىحعلةردعن ظ ةت –ةش ة لةن كىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض دذ، ظةضةش ذدا بولع  ج

ةس      ان ظةم ىن بولغ تلذقع اهللا ظىح ادعكع دوس ذالرنعث دذني ع ظ دذ، حىنك ايعثالر دوزاخ  )ظوقذي علةرنعث ج ، س
  . )1(»هئحقانداق ياردةمحع بولمايدذ) دوزاختعن قذتذلدذرعدعغان(بولعدذ، سعلةرنع 

  شارةت ؤة ظذالرنعث جةننةتكة آعرعشع توغرعسعدائؤادارالرغا بئرعلعدعغان بقعيامةت آىنع تةق
)ةم ! بةندعلعرعم«) ظذالرغا وق -بىضىن سعلةرضة قورقذنح يوق، غ دذ (»  قايغذمذ ي  )دئيعلع

ذالرغا خذش بئ  ظ اال ظ دعن اهللا تاظ دذ  ان داق دةي رعص مذن ارةت بئ ان : ش ة ظعم ث ظايةتلعرعمعزض ذالر بعزنع ظ
 يةنع ظذالرنعث دعللعرع صىتىنلةي اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعضة ظعمان    مذسذلمان بولغانالر ظعدعظئيتقان ؤة 

ةللعرع  ةن، ظةم ةآةلتىرض ةردذرجةهةتت ا بويسذنغان ظادةمل ةمعر ظعبنع سذاليمان .  اهللا تاظاالنعث دعنعغ مذظت
ةت قعلع  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن انالر : دذظاتعس ذص ظعنس ةت بول ان قعيام دعن قوزغالغ قةبرعلعرع

  . حاغدا، هةممة ظادةم قورقذنحقا حىشعدذ
دعلعرعم: ظاندعن بعر جاآارحعنعث ةم ! بةن وق، غ ذنح ي ة قورق ىن سعلةرض وق-بىض ذ ي   قايغذم

ارزذ قعلعدذ  عدئضةن نعداسع ظاثلعنعدذ، شذنعث بعلةن جعمع ظعنسانالر شذنداق بولذش         نعدا قعلغذحع   . نع ظ
دةيدذ،  ظذالر بعزنعث ظايةتلعرعمعزضة ظعمان ظئيتقان ؤة مذسذلمان بولغانالر ظعدع :سأزعنع داؤام قعلعص

  .بذ حاغدا مأمعن بولغان ظادةملةردعن باشقا ظعنسانالر خاتعرجةملعكتعن ظىمعدسعزلعنعدذ
 رعثالر -سعلةر ظاياللعرعثالر بعلةن بعللة خذشال «) ظذالرغا(ؤة دا جةننةتكة آع »  خذرام هال

بذ  .  يةنع جةننةتتة خذشال ـ خذرام يايراثالر، بةخت ـ ساظادةتتعن بةهرعمةن بولذثالر دئيعلعدذ    )دئيعلعدذ(
  .ظايةتنعث تةصسعرع سىرة رذمدا سأزلةنضةن

 دا )تاظام(ظذالرغا ظالتذن لئضةنلةردة ام قاحعلعرع ذلغان تاظ ذن قويذلعدذ يةنع ظالتذندعن قوي ظالت
  .سع يوق، تذتقذحعمذ يوق ظالتذن جامالردا شاراب تذتذلعدذ يةنع جوغعتذتذلعدذ) شاراب(جامالردا 
 جةننةتتة آأثىللةر تارتعدعغان، آأزلةر لةززةتلعنعدعغان نةرسعلةر بار  يةنع جةننةتتة مةزعلعك 

  . لةر بارع صذراق، حعرايلعق مةنزعر ـتاظام، ظئسعل خذش
 علةر ى قالعس ة مةثض علةر جةننةتت ة س علةر جةنن ةنع س دعن  تتعن حعقماي ي علةر، ظذنعث س
علةرعشعليأتكع عدعن       . نعمذ خالعمايس ش يىزعس علعق قعلع ش ؤة ياخش ةت قعلع ذالرغا هأرم يعن ظ دعن آئ ظان

                                                 
  . ـ ظايةت25سىرة ظةنكةبذت ) 1(
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ة ) ياخشع(قعلغان ) دذنيادا(سعلةر : مذنداق دئيعلعدذ  ةن ؤارعس بولغان جةننةت ظةن ظةمةلعثالر بعل
ذدذر ث رةهمعت    ش ةلعثالر اهللا تاظاالنع ع ظةم علةرنعث ياخش ةنع س دع    ي ةؤةب بول عثالرغا س ة ظئرعشعش . عض

ةزلع بعلةن                 ئكعن ظذ اهللا تاظاالنعث رةهمعتع ؤة ص هئحكعمنع ظذنعث ظةمةلع جةننةتكة ظئلعص آعرةلمةيدذ، ل
  .شع ياخشع ظةمةللةرضة قارعتا بولعدذنةتعكع دةرعجعلةرنعث صةرقلعق بولذصةقةت جةن. جةننةتكة آعرعدذ

 ار، ظذنعثدعن يةيسعلةرمئؤعلةر ب) تىرلىك(جةننةتتة نذرغذن ،يةنع نئمعنع ظعختعيار قعلساثالر 
علةر  اثالر شذنع يةيس ع خالعس ةن    . نئمعن ئلعش بعل ا ظ ع تعلغ امنع ؤة ظعحعملعكن ةتتعكع تاظ اال جةنن اهللا تاظ

  . نئمةت ؤة خذرسةنلعكنعث تولذق بولذشع ظىحىن ظذنعثدعكع مئؤعلةرنع بايان قعلدع،بعرضة
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏΒ Í ôf ßϑ ø9$# ’ Îû É># x‹ tã tΛ ©yγ y_ tβρà$Í#≈ yz ∩∠⊆∪ Ÿω ã ©Ix ãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ uρ ÏµŠ Ïù tβθÝ¡Ï= ö7ãΒ ∩∠∈∪ $tΒ uρ 

öΝ ßγ≈ sΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9 uρ (#θçΡ% x. ãΝ èδ tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩∠∉∪ (# ÷ρyŠ$tΡ uρ à7 Ï=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠn= tã y7 š/u‘ ( tΑ$ s% / ä3¯Ρ Î) šχθèW Å3≈ ¨Β 

∩∠∠∪ ô‰ s)s9 / ä3≈ uΖ ÷∞ Å_ Èd, ut ù: $$Î/ £Å3≈ s9 uρ öΝä. u nYø. r& Èd, ysù= Ï9 tβθèδ Í≈ x. ∩∠∇∪ ÷Πr& (#ûθ ãΒ u ö/r& #X øΒ r& $̄Ρ Î* sù tβθãΒ Î ö9 ãΒ ∩∠∪ ÷Πr& 

tβθç7 |¡øt s† $ ¯Ρ r& Ÿω ßìyϑ ó¡ nΣ öΝ èδ§ Å  Ο ßγ1uθøg wΥuρ 4 4’ n?t/ $uΖ è= ß™ â‘ uρ öΝÎκ ö‰y‰ s9 tβθç7çF õ3tƒ ∩∇⊃∪    

ظذالردعن ظازاب  .74ةقعقةتةن دوزاخ ظازابعدا مةثضى قالغذحعالردذره) يةنع آذففارالر(ضذناهكارالر 
ظذالرغا بعز . 75ظىمعدسعزلةردذر) هةر قانداق ياخشعلعقتعن(يئنعكلعتعلمةيدذ، ظذالر دوزاختا ) بعردةممذ(

ذففارالر (ظذالر . 76زذلذم قعلمعدذق ؤة لئكعن ظذالر ظأزلعرعضة ظأزلعرع زذلذم قعلدع  ةنع آ ا دوزا) (ي خق
: مالعك. دةص توؤاليدذ» صةرؤةردعضارعث بعزضة ظألىم هأآىم قعلسذن! ظع مالعك«): مذظةآكةل صةرعشتعضة

ةن هةق . 77دةيدذ» سعلةر ظازابتا حوقذم قالعسعلةر « ة هةقعقةت ةلتىردذق ؤة )دعن (بعز سعلةرض نع آ
ةق  حعلعكعثالر ه علةرنعث آأص ئكعن س ن(ل ىحعلةردذر)دع ان آأرض ع يام ذال. 78ن ةد (ر ظ مذهةمم

) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(بعر ظعشنع قارار قعلغان بولسا، بعز ) يعقةست قعلعشتاذظةلةيهعسساالمغا س
ارار قعلعمعز  ر ظعشنع ق اردةم بئرعشتة بع ذالرنعث سعرلعرعنع ؤة . 79ي ذمان قعالمدذآع، بعز ظ ذالر ض ظ

ةس  داق ظةم عز ظذن ايمعز، هةرض قانلعقلعرعنع ظاثلعم ذرعمعز(صعحعرالش اثالص ت ذنع ظ ث )ظ ، بعزنع
  .80يئزعص تذرعدذ) ظذالرنعث ظةمةللعرعنع(ظذالرنعث ظالدعدا ) يةنع صةرعشتعلعرعمعز(ظةلحعلعرعمعز 

  بةختلةرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدابةت
ة    ةن بعرض ش بعل ان قعلع ةهؤالعنع باي علةرنعث ظ ةختلعك آعش اال ب ال(اهللا تاظ ذنعثغا ظذالص  )ظ

ةرنع دذ  بةدبةختل داق دةي ان قعلعص مذن العنع باي ذناهكارالر : ث ه ذففارالر(ض ةنع آ ةن دوزاخ ) ي هةقعقةت
ظذالرغا بعز زذلذم قعلمعدذق . يئنعكلعتعلمةيدذ) بعردةممذ(ظذالردعن ظازاب . ظازابعدا مةثضى قالغذحعالردذر

دع  ذم قعل أزلعرع زذل ة ظ ذالر ظأزلعرعض ئكعن ظ ذزذلغا ؤة ل ل تذرغ ذالرغا دةلع ةنع ظ ةيغةمبةرلةر  ي ن، ص
دع       ذم قعل أزلعرع زذل ة ظ ةن ظأزلعرعض ةللعرع بعل ان ظةم ذالر يام يعن، ظ ةندعن آئ ذالر . ظةؤةتعلض ظ

ذالرغا مذؤاصعق جازا بئرعلدع      دع، شذنعث بعلةن ظ ا ظاسعي بول ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع، اهللا تاظاالغ . ص
صةرؤةردعضارعث بةندعلةرضة زذلذم قعلغذحع ظةمةستذر)1( .  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة فذسسعلةت ) 1(
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 ة ! ظع مالعك «): دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعضة ) (يةنع آذففارالر (ظذالر صةرؤةردعضارعث بعزض
  .  يةنع ظذالر دوزاخنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةرنع حاقعرعدذدةص توؤاليدذ» ظألىم هأآىم قعلسذن

مةن  : ذالدعن ظذنعث دادعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعد      يةظ ظعمام بذخارع، سةفؤان ظعبنع   
دعم  ذغانلعقعنع ظاثلع ةتنع ظوق ذ ظاي تعدة ب ةر ظىس االمنعث مذنب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر : ص ةنع (ظ ي

» صةرؤةردعضارعث بعزضة ظألىم هأآىم قعلسذن! ظع مالعك«): دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعضة) (آذففارالر
ا              دةص توؤاليدذ  ةنع بعزنعث جانلعرعمعزنع ظالسذن، بعزنع بعز تارتعؤاتق ازابتعن راهةتكة حعقارسذن،       ي ن ظ

دذ اال  . دةي ذددع اهللا تاظ ذم خ ذالر حوق ذص  : ظ ذالرنعث ظأل ىن  (ظ لعقع ظىح عص قالماس ارام تئص انلعرع ) ظ ج
  .  دئضةندةك ظازاب ظعحعدة قئلعؤئرعدذ))1ظئلعنمايدذ، ظذالردعن ظازابمذ يئنعكلعتعلمةيدذ

ة مذنداق دئضةن    ذ هةقت ادةم : اهللا تاظاال ب ا  .  نةسعهةتتعن قاحعدذ - ؤةز ظةث شةقع ظ ا ظوتق ظذ آاتت
  . )2(ياشعمايدذ) ظوبدان(ظاندعن ظذ ظوتتا ظألمةيدذ ؤة . آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(

 »سعلةر ظازابتا حوقذم قالعسعلةر«: ظذالرغا جاؤاب بئرعصمالعك  ،ظذالر ظألىمنع سورعغان حاغدا
دذ دة ة دوي ةنع سعلةرض وق، ظذنعثدعن ي ي وقشأتكعلعزاختعن حعقعش ي ذالرنعث بةت. عمذ ي اال ظ ةخت اهللا تاظ ب

ذ ذالرنعث  صبول دع، ظ ان قعل داق باي انلعقع سةؤةبعدعن مذن ةت قالغ انلعقع، هةق هةقكة مذخالعص حعلعك قعلغ
دذ . بعلةن قارشعالشقانلعقع ظذالرنعث بةدبةخت بولذص قالغانلعقعنعث سةؤةبعدذر    بعز : اهللا تاظاال مذنداق دةي

  . يةنع ظذنع سعلةرضة روشةن ؤة ظوحذق بايان قعلدذقنع آةلتىردذق)دعن( هةق سعلةرضة هةقعقةتةن
 نع يامان آأرضىحعلةردذر )دعن(ؤة لئكعن سعلةرنعث آأصحعلعكعثالر هةق يةنع لئكعن سعلةرنعث 

ذنعثغا بويسذنمايدذ دذ، ظ ذنع قوبذل قعلماي ةبعظعتعثالر ظ ذنع . ت ةقةت باتعلغا بويسذنعدذ، ظ ةبعظعتعثالر ص ت
علةر            دذ، س مةن تذتع ةهلعنع دىش ةق ظ دذ، ه ان آأرع ذنع يام عدذ، ظ ةقتعن توس علةرنع ه دذ، س ظذلذغالي
  .ظأزةثالرغا ظأزةثالر ماالمةت قعلعثالر، صذشايمان سعلةرضة صايدا بةرمةيدعغان بذ ؤاقعتتا صذشايمان قعلعثالر

ارار ) يعقةست قعلعشتا ذمذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا س (الر ظذ  قعلغان بولسا، بعز بعر ظعشنع ق
  مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسعياردةم بئرعشتة بعر ظعشنع قارار قعلعمعز) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(

  . قةست قعلدع، بعز ظذالرغا تاقابعل تذردذق دئضةنلعك بولعدذ، دئدععيظذالر يامان سذ: هةققعدة
ةن    داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالر : ب العهقا قارش (ظ عالنلعدع ذيعس) ع س ت ص ذالرنع . قةس ظ

ا ( ذالرنعث ه ىن  ظ زلعتعش ظىح عنع تئ دذق   ذيعس) الك بولذش عز جازالع ىن تذيذقس تع ظىح ذنعث   ) )3قةس ذ ش ب
 مذشرعكالر هةقكة ناهةق بعلةن قارشع تذرذشنع ظأزلعرعضة يول قعلعؤالغان بولذص، هعيلة ـ            ،ظىحىندذرآع

ةن  ر بعل دعمعكع دامحعلعق قعل اال. ظال لاهللا تاظ ذنعثغا تاقابع ة ـ معكرع         ظ ذالرنعث هعيل ذردع، ظ ث  ت نع
  . يامانلعقعنع ظأزلعرعضة قايتذردع

دذ  داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ عرلعرعنع ؤة : شذنعث ظىح ذالرنعث س ز ظ دذآع، بع ذمان قعالم ذالر ض ظ
ايمعز قانلعقلعرعنع ظاثلعم ةنع صعحعرالش ذالرنعث   ي ع ظ ذالر بعزن أزلع ظ كارا س ذرذن ؤة ظاش رعنع يوش

  . ظاثلعمايدذ دةص ظوياليدذ
 يةنع صةرعشتعلعرعمعز(، بعزنعث ظةلحعلعرعمعز )ظذنع ظاثالص تذرعمعز(هةرضعز ظذنداق ظةمةس (

 يةنع ظذالرنعث نئمة ظعش قعلعص تذرغانلعقعنع    يئزعص تذرعدذ ) ظذالرنعث ظةمةللعرعنع (ظذالرنعث ظالدعدا 
  .ـ آعحعك ظةمةللعرعنعث بعرعنعمذ قويماي يئزعص تذرعدذبعلعص تذرعمعز، صةرعشتعلةر هةم ظذالرنعث حوث 

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سأرة فاتعر )  1(
  . ظايةتكعحة13 ـــ 11سىرة ظةظال ) 2(
  .  ـ ظايةت50سىرة نةمل ) 3(
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* * * * * * *  
 ö≅ è% β Î) tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§=Ï9 Ó$ s!uρ O$ tΡr' sù ãΑ ¨ρr& zƒÏ‰ Î6≈ yèø9 $# ∩∇⊇∪ z≈ ys ö6ß™ Éb> u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Éb> u‘ 

Ä ö̧ yè ø9$# $£ϑ tã tβθà ÅÁ tƒ ∩∇⊄∪ öΝèδ ö‘ x‹ sù (#θàÊθèƒ s† (#θç7 yèù= tƒ uρ 4 ®L xm (#θà)≈ n= ãƒ ãΝ ßγtΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰ tãθãƒ ∩∇⊂∪ uθèδ uρ 

“ Ï% ©!$# ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î) 4 uθ èδ uρ ÞΟŠ Å3ut ù: $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩∇⊆∪ x8u‘$t7 s?uρ “ Ï% ©!$# … çµs9 à7 ù= ãΒ 

ÏN üθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγuΖ ÷ t/ … çν y‰ΨÏã uρ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ïµø‹ s9Î) uρ šχθãèy_ ö è? ∩∇∈∪ Ÿω uρ à7 Ï= ôϑ tƒ šÏ% ©! $# 

šχθãã ô‰ tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈ x ¤±9$# ωÎ) tΒ y‰ Îκy− Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∇∉∪  È⌡ s9uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β öΝ ßγs) n= yz 

£ä9θà) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθä3 sù÷σãƒ ∩∇∠∪  Ï&Í#‹Ï% uρ Éb> u≈ tƒ ¨βÎ) ÏIω àσ̄≈ yδ ×Πöθ s% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∇∇∪ ôx x ô¹ $$sù öΝåκ ÷] tã ö≅ è% uρ 

ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃ öθ|¡ sù tβθßϑ n= ÷è tƒ ∩∇∪  
ا (ظةضةر مئهرعبان اللةنعث بالعسع بولعدعغان بولسا، مةن « ذ بالعغ ادةت قعلغذحعالرنعث ) ظ ظعب

والتتعم  ةؤؤعلع ب عن» ظ نعث صةرؤة . 81دئض ارع، ظةرش ث صةرؤةردعض مانالرنعث ؤة زئمعننع ارع ظاس ردعض
اآتذر  أزلعرعدعن ص ذالرنعث س ذالرنع . 82ظ ذففارلعرعنع (ظ ة آ ةنع مةآك ذمراهلعقلعرعدا ؤة ) (ي ض

ةدةر ) نادانلعقلعرعدا ذالر ؤةدة قعلعنغان آىنعضة مذالقات بولغانغا ق عن، ظ ذص بةرض ) باتعللعرعغا (قوي
معندعمذ ظعالهتذر، اللة هئكمةت اللة ظاسماندعمذ ظعالهتذر، زئ. 83ظوينعسذن) دذنياسع بعلةن(حأمسذن ؤة 

ذالرنعث ظارعسعدعكع . 84بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذر  ظاسمانالرنعث، زئمعننعث ؤة ظ
توغرعسعدعكع ) بولعدعغان ؤاقتع(نةرسعلةرنعث صادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان زات آاتتعدذر، قعيامةتنعث 

ظذالرنعث . 85سعلةر اللةنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر. دعدذراللةنعث دةرضاهع) يالغذر(بعلعم هةقعقةتةن 
يةنع ال الة (صةقةت هةق بعلةن ضذؤاهلعق بةرضةن . اللةنع قويذص حوقذنغان نةرسعلعرع شاصاظةت قعاللمايدذ

ظةضةر . 86هةقعقعي بعلضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا) اال اللة دئضةن، تعلع بعلةن ظئيتقاننع دعلع بعلةن 
دةيدذ، ظذالر قانداقمذ » اللة« ظذالردعن ظذالرنع آعم خةلق ظةتكةنلعكلعرعنع سورعساث، ظذالر حوقذم سةن

قا ( ادةت قعلعش ذتالرغا ظعب ادةت قعلعشتعن ب ةغا ظعب دذ) الل ذص آئتع ةد (.  87بذرذل ةتاظاال مذهةمم الل
دئضةن سأزعنع » ن قةؤمدذرمايدعغابذالر هةقعقةتةن ظعمان ظئيت! ظع صةرؤةردعضارعم«) ظةلةيهعسساالمنعث

يةنع ظذالرغا بةددذظامذ قعلمعغعن، دعنغا دةؤةتمذ (سةن ظذالردعن يىز ظأرىضعن، ساالم دئضعن . 88بعلعدذ
  .89بعلعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(، ظذالر آةلضىسعدة )قعلمعغعن

  اهللا تاظاالنعث بالعسع يوقلعقعنعث دةلعللعرع توغرعسعدا
ظةضةر مئهرعبان اللةنعث بالعسع بولعدعغان بولسا، مةن  ! ظع مذهةممةد : ةيدذاهللا تاظاال مذنداق د   

 مةن ، يةنع ظةضةر شذنداق بولذص قالسا     دئضعن» ظعبادةت قعلغذحعالرنعث ظةؤؤعلع بوالتتعم ) ظذ بالعغا (
والتتعم      ان ب ادةت قعلغ ة ظعب ا ظةلؤةتت ذ بالعغ ةن ظ ذنعثغا بعناظ دعن   . ش ذنعث بةندعلعرع ةن ظ ع، م ر حىنك بع

ادةت قعلعشتا                  بةندعدذرمةن، مئنع بذيرذغان جعمع ظعشتا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعمةن، مةن ظذنعثغا ظعب
ادةتتعن باش تارتمايمةن          ظةضةر اهللا تاظاالنعث بالعسع بولعدعغان بولسا، مةن         . حوثحعلعق قعلمايمةن ؤة ظعب
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ادةت قعلغان بوالتتعم       لعق قعلماستعن، باش تارتماستعن ظةلؤ      حعغا يوغان عظذ بال ظةلؤةتتة   ة ظعب ئكعن،  . ةتت ل
  . بذ اهللا تاظاالنعث زاتعغا توغرا ظةمةستذر

ةن     داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دع     : ب ا ظع نع خالعس اال تذتذش اال ب ةر اهللا تاظ ة  ظةض ، ظةلؤةتت
العغ  دة خ ذقات ظعحع اال  مةخل ع، اهللا تاظ ار قعالتت تعن (عنعنع ظعختعي اال تذتذش ذ غالع ) ب اآتذر، ظ ر اهللا ص ب بع

  .))1دذر
ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارع، ظةرشنعث صةرؤةردعضارع ظذالرنعث سأزلعرعدعن صاآتذر 

ةآتذر          دذر، يىآس اآتذر، ظذلذغ تعن ص اال تذتذش ة ب اال ظأزعض ذحع اهللا تاظ ةيظعلةرنع ياراتق ةنع ش اال  . ي اهللا تاظ
اهللا . هتاجدذر، ظذنعث هئح ظوخشعشع، تةثدعشع يوقتذر      وهةممة ظذنعثغا م. هةقعقةتةن يالغذز بعر ظعالهتذر 

  .تاظاال هةرضعز باال تذتمايدذ
 قويذص بةرضعن، ظذالر ) ضذمراهلعقلعرعدا ؤة نادانلعقلعرعدا) (يةنع مةآكة آذففارلعرعنع(ظذالرنع

 نعسذنظوي) دذنياسع بعلةن(حأمسذن ؤة ) باتعللعرعغا(ؤةدة قعلعنغان آىنعضة مذالقات بولغانغا قةدةر 
ظذالر شذ   . ظذالرغا ؤةدة قعلعنغان آىن قعيامةت آىنعدذر         . ظذالرنعث نادانلعققا ؤة ضذمراهلعققا حأمسذن    يةنع  

  .آىندة بارعدعغان جايعنعث ؤة ظاقعؤعتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع بعلعدذ
  صةرؤةردعضارنعث يالغذز ظعكةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا

 ،ذر ماندعمذ ظعالهت ة ظاس ذر الل ذ ظعالهت ذقاتنعث ؤة    زئمعندعم ع مةخل ماندعكع جعم ذ ظاس ةنع ظ  ي
ادةت قعلعدذ            . زئمعندعكع جعمع مةخلذقاتنعث ظعالهعدذر     ظذالرنعث  . اهللا تاظاالغا ظاسمان ؤة زئمعن ظةهلع ظعب

  .حعدذر، ظذالر ظأزلعرعنع اهللا تاظاالنعث ظالدعدا تولعمذ تأؤةن تذتعدذغا باش ظةضكىهةممعسع اهللا تاظاال
اللة هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذربذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن  :
   دا مانالردا ؤة زئمعن لعك   ( ظاس قا تئضعش ادةت قعلعنعش ذرذن ؤة     ) ظعب علةرنعث يوش ذ س ذدذر، ظ ة ش اهللا ظةن

عثالرنع،   كارا ظعش ع(ظاش ان -ياخش دذ )  يام ص تذرع عثالرنع بعلع ةنع  ))2قعلمعش دا ظي مانالر ؤة زئمعن اس
  . اهللا تاظاالدذرشذ دعغان ظعاله ظةنة نعظعبادةت قعلع
 ظاسمانالرنعث، زئمعننعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنعث صادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان زات

دذر مانالر آاتتع اال ظاس ةنع اهللا تاظ دذر،  نع ي علةرنع ياراتقذحع عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ع ؤة ظ  ، زئمعنن
ذحع          قذنلذق قعلغ ئح توس ا ه دذر، اهللا تاظاالغ دارة قعلغذحع ة ظع ذالرنع خالعغانح اهعدذر، ظ ذالرنعث صادعش ظ

دذ اك       . بولماي انالردعن ص ةردعن، نوقس ا ظةيعبل ةنع اهللا تاظاالغ ذر، ي اآتذر، بىيىآت تعن ص اال تذتذش اال ب اهللا تاظ
اردذر      ةك صةرؤةردعض ذ يىآس ع، ظ كةندذر، حىنك ذش مذجةسسةملةش اهعدذر  .بول ىك صادعش ةيظعلةرنعث بىي .  ش

  .بعرةر ظعشنع بذزذش ياآع صذختا قعلعش جةهةتتة ظعشالرنعث ظاحقذحع اهللا تاظاالنعث قولعدعدذر
 اللةنعث دةرضاهعدعدذر) زيالغذ(توغرعسعدعكع بعلعم هةقعقةتةن ) بولعدعغان ؤاقتع(قعيامةتنعث 

  . ))3ا حعقعرعدذضةن ؤاقعتتا مةيدانغظأزع بةلضعلعظذنع صةقةت يةنع 
سعلةر اللةنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر ظةمةلعضة قارعتا ظذنعث  ظاندعن اهللا تاظاال هةر ظادةمضة

  . ياخشعلعق بولسا مذآاصات، يامانلعق بولسا جازا بئرعدذ
  بذتالرنعث شاصاظةت قعلعش هوقذقع بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

                                                 
  .  ـ ظايةت4سىرة زذمةر ) 1(
 .  ظايةت ـ3سىرة ظةنظام ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع187سىرة ظةظراف ) 3(
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 رسعلعرع شاصاظةت قعاللمايدذظذالرنعث اللةنع قويذص حوقذنغان نة يةنع ظذالر اهللا تاظاالنع قويذص 
  .حوقذنغان بذتالر ظذالرغا شاصاظةت قعلعشقا قادعر بواللمايدذ

 اننع دعلع (صةقةت هةق بعلةن ضذؤاهلعق بةرضةن ةن ظئيتق ة دئضةن، تعلع بعل ة اال الل ةنع ال ال ي
ةنع آع   هةقعقعي بعلضةنلةر بذنعثدعن مذستةسنا ) بعلةن  هةق  ، بعلةن هةقنع بعلعص   كلع عمكع ظاقعالن   ي

ةندعن    ع بةرض اظةت قعلعشقا ظعزن ذنعثغا شاص اال ظ اهعدا اهللا تاظ ذؤاهلعق بةرسة، اهللا تاظاالنعث دةرض ةن ض بعل
  . ظذنعث شاصاظعتع مةنصةظةت قعلعدذ،آئيعن

انلعقع مذشرعكالرنعث مةخلذقاتالرنع يالغذز اهللا تاظاالنعث ياراتقانلعقعنع ظئتعراص قعلعدعغ
  توغرعسعدا

 دةيدذ» اللة«ظةضةر سةن ظذالردعن ظذالرنع آعم خةلق ظةتكةنلعكلعرعنع سورعساث، ظذالر حوقذم .
 يةنع ظةضةر سةن بذرذلذص آئتعدذ) اللةغا ظعبادةت قعلعشتعن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشقا(ظذالر قانداقمذ 

قا نةر   اهللا تاظاال ا باش ةن، اهللا تاظاالغ ئرعك آةلتىرض ا ش ذ     غ ة ش ان ظةن ادةت قعلغ ذص ظعب علةرنع قوش س
 يةنع ظذالر    اهللا دةيدذ : ظذالر حوقذم  سورعساث،   ظذالرنع آعم خةلق ظةتكةنلعكلعرعنع : مذشرعكالردعن

راص         انلعقعنع ظئتع ث ياراتق ذز اهللا تاظاالنع ان يالغ ئرعك قعلمعغ ع ش تا هئحكعمن علةرنع يارعتعش ع نةرس جعم
ةنع هئحنةرسعضة ظعضة بواللمايدعغان، هئح          شذنداق تذرذقلذق ظذالر  . قعلعدذ  اهللا تاظاالغا باشقا نةرسعنع ي

ادةت قعلعدذ             ادعر ظةمةس بذتالرنع قوشذص ظعب ة ناهايعتعمذ بةك جاهعل، دأت ؤة       . نةرسعضة ق ظذالر بذ هةقت
ةردذر   وق هاماقةتل ةقلع ي دذ   . ظ داق دةي اال مذن ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ذ : ش ذالر قانداقم اد (ظ ةغا ظعب ةت الل

  بذرذلذص آئتعدذ) قعلعشتعن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشقا
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهللا تاظاالغا شعكايةت قعلغانلعقع توغرعسعدا

)االمنعث ةد ظةلةيهعسس ةتاظاال مذهةمم ارعم«) الل ع صةرؤةردعض ان ! ظ ةن ظعم ذالر هةقعقةت ب
ذهةممةد ظةلةيهعسساالم صةرؤةردعضارعغا قةؤمع  يةنع م)بعلعدذ(دئضةن سأزعنع » ظئيتمايدعغان قةؤمدذر

دذ   هةققعدة ظذالرنعث ظأزعنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنكار قعلغانلعقع   شعكايةت قعلعص   توغرذلذق   :  مذنداق دةي
بذالر هةقعقةتةن ظعمان ظئيتمايدعغان قةؤمدذر! ظع صةرؤةردعضارعم .  

ةؤةر ق        داق خ ة مذن ر ظايةتت ة بع اال يةن ة اهللا تاظ ذ هةقت ان ب ع : علغ ةيغةمبةر ظئيتت ع  «: ص ظ
ارعم  دع      ! صةرؤةردعض ص قوي الندذق قعلع ذرظاننع تاش ذ ق ةؤمعم ب ث ق عزآع، مئنع ث ))1»شىبهعس  بعزنع

ةتادة        د ؤة ق ذ، مذجاهع ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس أزعمعز ظعبن ان س عر قعلغ ة تةصس دعكع ظايةتك يذقعرع
  . بذنعثغا ظاساسلعنعص تةصسعر قعلدعظعبنع جةرعرمذ ظذ ظايةتنع . قاتارلعقالرنعث سأزعدذر

ث  االمنعث (اهللا تاظاالنع ةد ظةلةيهعسس ارعم «) مذهةمم ع صةرؤةردعض ان ! ظ ةن ظعم ذالر هةقعقةت ب
دذ        )بعلعدذ(دئضةن سأزعنع » ظئيتمايدعغان قةؤمدذر  ايعتع هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةي اهللا :  دئضةن ظ

أز  تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث سأزعنع       ةتادة مذنداق   . سأزعنعث ظارعسعغا آعرضىزىشنع خالعدع    ظ ق
دذ ذ : دةي أزعدذر ب االمنعث س ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرعثالر مذهةمم دة  . ص ةؤمع هةققع ارعغا ق ذ صةرؤةردعض ظ

  . شعكايةت قعلعؤاتعدذ
سةن ظذالردعن يىز ظأرىضعنضعنى يةنع مذشرعكالردعن يىز ظأر.  

                                                 
  .  ـ ظايةت30سىرة فذرقان ) 1(
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 ذ قعلمعغعن، دعنغا دةؤةتمذ قعلمعغعنيةنع ظذالرغا بةددذظام(ساالم دئضعن(  يةنع ظذالرنعث ساثا
ذالرغا             ئكعن ظ ذرمعغعن، ل اؤاب قايت ذالرغا ج ةن ظ أزلةر بعل ان س اش يام ة ظوخش ان سأزلعرعض ان يام قعلغ

  .يذمشاق بول، ظذالرنعث سأز ـ هةرعكعتعدعن يىز ظأرعضعن
 بعلعدذ) آذفرعنعث ظاقعؤعتعنع(ظذالر آةلضىسعدةالرغا اهللا تاظاال تةرعصعدعن بئرعلضةن  بذ ظايةت ظذ

دع         تار قعل ا ضعرعص اتتعق ظازابعغ دعغان ق ذلغعلع بولماي ذالرنع قذت اال ظ ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح ذر، ش . تةهدعدت
ةنع    أزعنع ي ع، س ةلاله ”دعنعن ة ظعلل تذردع  “ الظعاله تىنلىآكة ظئرعش ع ظىس ادنع،   . ن يعن جعه ذنعثدعن آئ ش

ظعسالم  . آعشعلةر اهللا تاظاالنعث دعنعغا توص ـ توص بولذص آعردع       .  قويدعظذرذشتا حعداملعق بولذشنع يولغا
  . دذنيانعث هةر قايسع جايلعرعغا تارقعدع

   .دعع شذنعث بعلةن سىرة زذخرذفنعث تةصسعرع تىض،اهللا تاظاالغا شىآىرلةر بولسذن
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  سىرة دذخاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا 
ةززار  ام ب امعر ظعب ظعم ةيل ظ علةدعن ، ظةبذتذف ع ؤاس ةنلعكعنع    ن داق دئض ةنعث مذن ع هارعس د ظعبن  زةي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعبنع سةييادقا  دذ، ص ةت قعلع ر« :)1(رعؤاي ةن آأثلىمدة بع ةن هةقعقةت  نةرسعنع م
ة،يوشذردذم ذ نئم دع»؟ ظ اننع يوشذرغان ظعدع .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثدعن سىرة دذخ ع . ص ظعبن
ا: سةيياد ذ دذخ دع)2(نظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ، دئ ةت«: ص دذ ! ساثا لةن ع خالعسا شذ بولع » اهللا نئمعن
  . ظاندعن يولعغا راؤان بولدع،دئدع

ijk  

 üΝm ∩⊇∪ É=≈tG Å6ø9 $# uρ ÈÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ !$ ¯ΡÎ) çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹s9 >π x. u≈t6 –Β 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $pκ Ïù ä−u ø ãƒ 

‘≅ ä. @ øΒ r& AΟŠ Å3xm ∩⊆∪ #X øΒ r& ôÏiΒ !$ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 $̄Ρ Î) $ ¨Ζ ä. t,Í# Å™ öãΒ ∩∈∪ Zπ yϑ ôm u‘ ÏiΒ y7 În/§‘ 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yè ø9$# 

∩∉∪ Éb> u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγsΨ øŠt/ ( βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ Ï%θ–Β ∩∠∪ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ  Ç‘øt ä† àM‹ Ïϑ ãƒuρ ( 
óΟ ä3š/ u‘ > u‘ uρ ãΝä3 Í←!$ t/#u šÏ9 ¨ρF{$# ∩∇∪  

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
دة . 2 روشةن قذرظان بعلةن قةسةم قعلعمةن . 1، معم اه  ةن مذبارةك آئحع بعز قذرظاننع هةقعقةت

عدة( ةدرع آئحعس ةبع ق ةنع ش انال) ي ةن ظعنس ز هةقعقةت دذق، بع ل قعل ةن(رنع نازع ذرظان بعل ) ق
دذق  اهالندذرغذحع بول ةتلعك . 3 ظاض ر هئكم دة هةر بع ذ آئحع ةتنعث تةقةززاسع بويعحة (ظ ةنع هئكم ي

شذ آئحة تةقدعر (. 4 ظايرعلعدذ) يةنع بةندعلةرنعث رعزقع، ظةجعلع ؤة باشقا ظةهؤالع(ظعش ) قعلعنغان
ةن بعزنعث دةرضاهعمعزدعن بولغ ) قعلعنغان ظعشالرنعث هةممعسع  ظعنسانالرغا (ان ظعشتذر، بعز هةقعقةت

ةيغةمبةرلةرنع دذق) ص ةؤةتكىحع بول ذ(. 5 ظ دذر) ش ارعثنعث رةهمعتعدعن ةن . صةرؤةردعض ذ هةقعقةت ظ
ظةضةر سعلةر هةقعقعي . 6بعلعص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعنع. (ظاثالص تذرغذحعدذر) بةندعلةرنعث سأزلعرعنع(

اثالر،  ىحع بولس ذ(ظعشةنض مانال) ظ علةرنعث ظاس عدعكع نةرس ذالرنعث ظارعس ث ؤة ظ رنعث، زئمعننع
ألىآنع (ظذ . ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر . 7 صةرؤةردعضارعدذر دذ، ) ظ ) تعرعكنعث (تعرعلدىرةلةي

  .8بوؤاثالرنعث صةرؤةردعضارعدذر-جئنعنع ظاالاليدذ، ظذ سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالردذر، ظعلضعرعكع ظاتا

                                                 
 . ظعبنع سةيياد جعنالر يةتكىزضةن نةرسعنع سأزلةيدعغان صالحع ظعدع )1(
 .يةنع دذخان دئمةآحع )2(

ظايةت  59      سىرة دذخان                               مةآكعدة نازعل بولغان  
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   آئحعسع نازعل بولغانلعقع توغرعسعداع قةدرقذرظاننعث شةبع
  .  آئحعسع نازعل قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذعرن آةرعمنع مذبارةك آئحة شةبع قةداهللا تاظاال قذرظا

ةنع  ))1 نازعل قعلدذق  دةبعز قذرظاننع هةقعقةتةن شةبع قةدرع     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  ي
رامزان ظئيعدا قذرظان نازعل    : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. غان ظعدعقذرظان رامزان ظئيعدا نازعل بول   

ان قعلغان ظعدذق، شذثا ظذنع بذ                     .)) 2بولذشقا باشلعدع  ةرةدة نذرغذن هةدعسلةرنع باي بذ هةقتة سىرة بةق
  . يةردة قايتا تةآرارلعمايمعز

 بولدذقظاضاهالندذرغذحع ) قذرظان بعلةن(بعز هةقعقةتةن ظعنسانالرنع ـ  يةنع اهللا تاظاالنعث دةلعل
اآعتلعرع انالرغا ش     ب نعثص ىن، ظعنس ع ظىح ة تذرغذزذلذش دعلعرعنعث ظىستعض ث  ةرعظةت هأآةن دة نئمعنع مع

  .صايدعلعق ؤة نئمعنعث زعيانلعق ظعكةنلعكعنع بعلدىرضىحع بولدذق
 ةتنعث تةقةززاسع بويعحة قعلعنغان (ظذ آئحعدة هةر بعر هئكمةتلعك ةنع هئكم ةنع ( ظعش )ي ي

 يةنع شةبع قةدعر آئحعسعدة لةؤهذلمةهصذزدعن ظايرعلعدذ) بةندعلةرنعث رعزقع، ظةجعلع ؤة باشقا ظةهؤالع
ارلعق ظالماشتذرذلمايدعغان، ظأزضةرتعلمةيدعغان        عبةندعلةرنعث رعز  قلعرع، ظةجةللعرع ؤة باشقا ظةهؤالع قات

  . تاصشذرذلعدذبعر يعللعق صذختا ظعش ظايرعلعص، صىتىآحع صةرعشتعلةرضة
ظعبنع ظأمةر، مذجاهعد، ظةبذ مالعك، زةههاك ؤة سةلةص ظألعمالعرعدعن بعر قانحة آعشعدعن بذ ظايةت         

ظذ آئحعدة بولغان، ؤةهعي   :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. هةققعدة مذشذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان    
اهعمعزدعن ) شذ آئحة تةقدعر قعلعنغان ظعشالرنعث هةممعسع (قعلعنغان   ةنع اهللا نعث      بعزنعث دةرض ي

ظذالرغا اهللا نعث روشةن   ظعنسانالرغا(بعز هةقعقةتةن . بولغان ظعشتذر  ظةمرع، ظعزنع ؤة بعلعشع ظعحعدة    
دعغان   ص بئرع الؤةت قعلع ةتلعرعنع تع ةيغةمبةرلةرنع( ظاي دذق ) ص ةؤةتكىحع بول ذ   ظ ذالرنعث ش ع ظ حىنك

اتتعق ظ  ة ق ا صةيغةمبةرلةرض دع ؤاقعتت ار ظع اجع ب دذ . ئهتعي داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ(: ش ) ش
دذر ارعثنعث رةهمعتعدعن ةن . صةرؤةردعض ذ هةقعقةت أزلعرعنع(ظ ةرنعث س دذر) بةندعل اثالص تذرغذحع . ظ

 قذرظاننع نازعل قعلغذحع ظةضةر سعلةر هةقعقعي ظعشةنضىحع بولساثالر. بعلعص تذرغذحعدذر) ظةهؤالعنع(
 يةنع ظذالرنعث     زئمعننعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنعث صةرؤةردعضارعدذر ظاسمانالرنعث،زات  

اهعدذر  ذر . ياراتقذحعسع ؤة صادعش اله يوقت ئح ظع قا ه دعن باش ذ . ظذنعث ألىآنع(ظ دذ، ) ظ تعرعلدىرةلةي
ث( ا ) تعرعكنع عرعكع ظات ارعثالردذر، ظعلض علةرنعث صةرؤةردعض ذ س دذ، ظ ع ظاالالي ث -جئنعن بوؤاثالرنع

ظع  ( :بذ ظايةتنعث مةزمذنع اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ   صةرؤةردعضارعدذر
ظع ظعنسانالر مةن هةقعقةتةن سعلةرنعث هةممعثالرغا اهللا تةرعصعدعن ظةؤةتعلضةن    «ظئيتقعنكع،  !) مذهةممةد

، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اهللا     ظةلحعمةن، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر       
  . ) )3»...تعرعلدىرعدذ ؤة ظألتىرعدذ

* * * * * * *  
 ö≅ t/ öΝ èδ ’Îû 7e7x© šχθç7 yèù= tƒ ∩∪ ó= É)s? ö‘ $$ sù tΠöθtƒ ’ ÏAù' s? â !$ yϑ ¡¡9 $# 5β% s{ß‰Î/ &Î7 –Β ∩⊇⊃∪  y´ øótƒ }¨$̈Ζ9$# ( 
# x‹≈yδ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪ $ uΖ−/ §‘ ô# Ï±ø.$# $̈Ζ tã šU# x‹yè ø9$# $̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊇⊄∪ 4’ ¯Τ r& ãΝßγ s9 3“ u ø.Ïe%! $# ô‰ s% uρ öΝ èδ u!% y` 

                                                 
 .  ـ ظايةت1سىرة قةدر  )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع185سىرة بةقةرة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع158سىرة ظةظراف ) 3(
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×Αθß™ u‘ ×Î7–Β ∩⊇⊂∪ §Ν èO (#öθ ©9 uθs? çµ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ ÒΟ ¯= yè ãΒ îβθãΖ øg¤Χ ∩⊇⊆∪ $̄Ρ Î) (#θàÏ©% x. É>#x‹ yèø9 $# ¸ξ‹ Ï= s% 4 ö/ ä3¯Ρ Î) tβρß‰ Í←!% tæ 

∩⊇∈∪ tΠ öθtƒ ß·ÏÜ ö7 tΡ sπt± ôÜt7 ø9 $# #“ u ö9 ä3ø9 $# $̄Ρ Î) tβθßϑ É) tFΖ ãΒ ∩⊇∉∪  
شةآتة بولذص ) قعيامةتتعن(، بةلكع ظذالر )يةنع ظذالر هةقعقعي ظعشةنضىحع ظةمةس(ظذنداق ظةمةس 

ص ( تعهزا قعلع ةقنع ظعس دذ) ه ةد (. 9ظويناي ع مذهةمم مان !) ظ ةن ظاس ادةم (س ة ظ ذق ) هةمم ظوح
دعغان( دة ) آأرع دعغان آىن ع آةلتىرع ذالرغا(تىتىنن ازابنعظ دعغان ظ ىتكعن)  بولع ىن( .10آ ذ تىت ) ظ

ذر  اتتعق ظازابت ذ ق دذ، ب علةرنع ظورعؤالع ذالر( .11آعش ارعمعز« ) ظ ازابنع ! صةرؤةردعض زدعن ظ بع
) ظازاب آأتىرىلىص آةتكةندة(. 12 )دةيدذ(» آأتىرىؤةتكعن، بعز هةقعقةتةن ظعمان آةلتىرضىحعدذرمعز

شذنداق تذرذقلذق ظذالر ظعمان (لبذآع، ظذالرغا روشةن صةيغةمبةر آةلدع ظذالر قانداقمذ ظعبرةت ظالسذن، ها
يةنع قذرظاننع آعشعلةردعن (ظذ ظأضعتعلضةن «: ظاندعن ظذالر ظذنعثدعن يىز ظأرىدع ؤة .13 )ظئيتمعدع
ةن دذر)ظأضةنض دع» دذر، مةجنذن ازابنع  .14 دئ ةن ظ ز هةقعقةت علةردعن(بع ت ) س ا ؤاقع ظازغعن

. 15 قايتعؤالعسعلةر) ظعلضعرعكع آاصعرلعق هالعتعثالرغا(سعلةر هةقعقةتةن ) ظاندعن(، آأتىرىؤئتعمعز
  .16ظذالرنع قاتتعق تذتقان آىنعمعزدة حوقذم جازااليمعز

  ظاسمان تىتىن آةلتىرعدعغان آىندعن مذشرعكالرنع قورقذتذش توغرعسعدا
دذ داق دةي اال مذن ةلكع : اهللا تاظ ذ مذشرعكالرب ةتتع( ظ ذص ) نقعيام تعهزا (شةآتة بول ةقنع ظعس ه

هالبذآع ظذالر ظذنعثدعن شةآلعنعدذ،     . لعك هةق آةلدع    ي ظعشةنح   يةنع ظذالرغا هةقعقع     ظوينايدذ) قعلعص
دذ      اهللا تاظاال . ضذمانلعنعدذ، ظذنعثغا ظعشةنمةيدذ   ظع (:  ظذالرنع قورقذتذص ؤة تةهدعت سئلعص مذنداق دةي

دة ) آأرعدعغان( ظوحذق )هةممة ظادةم (سةن ظاسمان !) مذهةممةد دعغان آىن ذالرغا (تىتىننع آةلتىرع ظ
بعز :  ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةن    ، بذ ذظ ، مةسرذقتعن رعؤايةت قعلعنعدذآع   آىتكعن) بولعدعغان ظازابنع 

ادةم ظولتذرغانالرغا              ة ( ظاسمان  :آذفة مةسحعتعضة آعندة دةرؤازعلعرعنعث بعرعدعن آعرسةك، بعر ظ هةمم
 دئضةن ظايةتتعكع تىتىننعث نئمة ظعكةنلعكعنع تىتىننع آةلتىرعدعغان آىندة) آأرعدعغان(ق ظوحذ) ظادةم

دذ،    ور قعلع أزلعرعنع آ ذالقلعرعنع ضاس، آ عفالرنعث ق دذ، مذناص ىن قعيامةت آىنع آئلع ذ تىت بعلةمسعلةر؟ ظ
  .كةندةك قعلعص قويعدذ، دئضةن سأزلةرنع قعلعؤاتقان ظعكةنمذ زذآام تةضمذمعنلةرنع

ذنعث يئنعغ ظ دعن بعز ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنه ذ ان ذنعثغا بعز ظاثلعغان ي ئلعص، ظ قع عقعرا آ
ان يئرعدعن حاحراص تذرذص ظولتذردع       . سأزلةرنع دةص بةردذق ـ ظذ يئنعحة يئتعصتعكةن، بذ ضةصنع ظاثالص ياتق

دع  داق دئ ةيغةمب. دة، مذن اال ص االمغا م عاهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ةنرعثالر مذهةمم داق دئض ع،  :ذن ظئيتقعنك
ةن، مةن    ) اللة تةرعصعدعن آةلضةن ؤةهيعنع  (« ةبلعغ قعلغانلعقعمغا سعلةردعن هئح هةق تةلةص قعلمايم ت
  .)1(ظةمةسمةن) يةنع يالغاندعن توقذغذحعالردعن(ظعصتعرا قعلغذحعالردعن ) قذرظاننع(

رةر ظادةم ثبع عنع   نع دعغان نةرس أزع بعلمةي ىحع ” ظ اال بعلض م   “دذراهللا تاظ ةن ظعلع ع هةقعقةت  دئيعش
عدعندذر   ث جىملعس ع بولغانلعقنع رةي    . ظعضعس أزلةص بئ ةن س ة م ةهؤالنع سعلةرض ذ ظ ةهلع  : ظ ذرةيش ظ ق

ان    عيلعق قعلغ االمغا ظاس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىرىص، ص ا س نع ظارقعغ ذل قعلعش المنع قوب ةن ظعس هةقعقةت
دا دذظا قعلعص ،حاغ ذالرغا بةت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ا ظوخشاش ع يىسىص ظةلةيه، ص سساالمنعث يعللعرعغ

ئلعص،  . قةهةتحعلعك يعلالرنع تعلعضةن ظعدع عتع آ ارحعلعق ظاص ذالرغا قةهةتحعلعك ؤة ظاح ةن ظ شذنعث بعل

                                                 
  . ـ ظايةت86سىرة ساد ) 1(
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ةن    ذ يئض أثةك ؤة ظألىآلةرنعم احلعقتعن س ذالر ظ ارايتتع  . ظ مانغا ق ذالر ظاس أزلعرع  . ظ احلعقتعن آ ظ
ةقةت تىت  ماندا ص عص ظاس أرةتتعنعالىنخعرةلعش ة .  آ ر رعؤايةتت ة بع ا،  : يةن مانغا قارعس ادةم ظاس رةر ظ بع

ص ظأزع بعلةن ظاسمان ظارعلعقعدعكع بوشلذقتا تىتىنضة ظوخشاش نةرسعلةرنع    عظاحلعقتعن آأزلعرع خعرةلعش  
  .آأرةتتع، دئيعلضةن

)دة تىتىننع آةلتىرعدعغان آىن) آأرعدعغان(ظوحذق ) هةممة ظادةم(سةن ظاسمان !) ظع مذهةممةد
  آعشعلةرنع ظورعؤالعدذ، بذ قاتتعق ظازابتذر) ظذ تىتىن( .آىتكعن) ظذالرغا بولعدعغان ظازابنع(

ةيغةمبة اهابعالر ص ئلعصس ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبعرع:ر ظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع اال!  ظ  دعناهللا تاظ
ذردع         ع ت االك بولغعل اقحعلعقتعن ه ذالر قورغ ن، ظ ةص قعلغع ذ تةل ة س ذزةر قةبعلعسعض دع،م ةيغةمبةر .  دئ ص

ةص قعلدع  ذالرغا سذ تةل دعن  . ظةلةيهعسساالم ظ دع، ظان ةن تةمعنلةن ذالر سذ بعل ازابنع بظ ةن ظ ز هةقعقةت ع
علةردعن( أتىرىؤئتعمعز، ) س ت آ ا ؤاقع دعن(ظازغعن ةن ) ظان علةر هةقعقةت عرلعق (س عرعكع آاص ظعلض

  . دئضةن ظايةت نازعل بولدعقايتعؤالعسعلةر) هالعتعثالرغا
ظذالرغا  . )1(ؤئتعلةمدذ؟ دئدع  قعيامةت آىنع آأتىرى   ظذالردعن   ظازاب  : نع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ   ظعب

شذنعث بعلةن اهللا تاظاال بذ    . مةمذرحعلعق بولغاندعن آئيعن ظذالر ظعلضعرعكع آاصعرلعق هالعتعضة يئنعؤالدع 
ةدعر ظذرذشعدا        معزظذالرنع قاتتعق تذتقان آىنعمعزدة حوقذم جازاالي :ظايةتنع نازعل قعلدع   ةنع ظذالر ب  ي

  .جازاالندع
ظذد   ع مةس ذ ظعبن ذ ظةنه دةك    : رةزعيةلاله ماننعث تىتىن ةن ظاس دعن هةقعقةت ةت ظاالمةتلعرع قعيام

ذ آأرىن ع، رذمل ع ؤة     ىش ةدعر ظذرذش ةنع ب ذش ي اتتعق تذت ع، ق ث يئرعلعش ع، ظاينع ة قعلعش قالرنعث غةلعب
ارل ع قات عدا جازالعنعش ةدعر ظذرذش ذالرنعث ب دعظ أتتع، دئ ش ظ ةش ظع ذخارع، . عق ب ام ب نع ظعم ذ هةدعس ب

  .ظع، ظعبنع جةرعر ؤة ظعبنع ظةبذ هاتةم قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغانة ظعمام ظةهمةد، تعرمعزع، نةس،مذسلعم
نعدعغان آىنع ظأتىص آةتتع،      عظاسماننعث تذتذن آأر  : ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث بذ ظايةتنع     

عر قعلغا اك ؤة        دةص تةصس ةظع، زةهه راهعم نةخ ة، ظعب ذ ظالعي د، ظةب دعن مذجاهع ةلةف ظألعمالعرع ا س نلعقعغ
  . ظذنع توغرا دةص تاللعغانمذظعبنع جةرعر. ظةتعيية ظةؤفع قاتارلعق بعر جاماظة آعشعلةر قوشذلغان

ذرةيهة  ذ س لعم ظةب ام مذس ةيد غ دعنظعم ع ظذس ة ظعبن داق  ع هذزةيف ذنعث مذن ذ ظةنه ارع رةزعيةلاله ف
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأينعث صةنجعرعسعدعن قاراص تذراتتع، بعز بولساق        : ةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان  دئض

دع  داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذق، ص ذنازعرة قعلعؤاتاتت ذق م ةت توغرذل ون « :قعيام علةر ظ س
ايعم بولمايدذ، ظذالر بولسا           قعشع، ظاسماننعث تىتىن     آىننعث غةربتعن حع    :ظاالمةتنع آأرمعضعحة قعيامةت ق

ةن  آةلتىرى ة هايؤاننعث حعقعشع، يةجذج بعل انعث   شع، غةلعت ع ظعس ةمنعث ظوغل ذجنعث حعقعشع، مةري  مةج
ةرةب           رع ظ ة بع ة، يةن ع غةربت ر قئتعملعق ة بع ةرقتة، يةن ع ش ر قئتعملعق ع، بع ث حعقعش ع، دةججالنع حىشىش

ىش هادعس    ةر يىت ق ي ىح قئتعملع دعغان ظ دا بولع رعم ظارعلع ةه عيئ ةدةن ش ع ؤة ظ ص  عس وت حعقع ر ظ رعدعن بع
ةدة قونسا     ةدة ؤة ظعنسانالر ن ةردة توختاص       حىشلىك ن  ، ظذالرنع هةيدةص  ، ظعستعراهةت ظىحىن ظذخلعسا شذ ي

  .»بعر مةيدانغا توصلعشع قاتارلعقالردعن ظعبارةتتذر
ةييادقا      ع س االمنعث ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ةن هةقعقة« :ظعم ةن م ت

ر نةرسعنع يوشذردذم  ةندة»آأثلىمدة سةندعن بع ذ دذخ: نعث ظعبنع سةيياد، دئض دعن ، دئضةنلعكعنعظ  ظان
االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت «: ص اثا لةن ةن! س عص    ،س عز ظئش دعن هةرض ةن ظألحةم اثا بئرعلض  س

ةن دذ »آئتةلمةيس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي لعدة ظذنعث . دئض االم ظةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع (: دعنص ظ
                                                 

  .يةنع هئلعقع ظادةمضة تةنة قعلعص شذنداق دئضةن) 1(
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ذالرغا (تىتىننع آةلتىرعدعغان آىندة ) آأرعدعغان(ظوحذق ) هةممة ظادةم (سةن ظاسمان !) مذهةممةد ظ
ةتنع يوشذرغان ظعدع       آىتكعن) بولعدعغان ظازابنع  ة     .  دئضةن ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  بذ ظايةتت نعث ص

ذالرغا أ  ظ ع ؤة آ ازابنع آىتكىح دعغان ظ ةنلعكعنع ظذق بولع ر مةن زةتكىحع ظعك دعغان بع اردذرةتذرع ع .  ب ظعبن
ةتتع     ةزع ظعشالرنع بعل ة ب ارقعلعق آاهعنالرنعث ظذسذلع بويعح ع ظ ا جعنالرنعث تعل اهعنالر . سةيياد بولس آ

 دةصال  “دذخ”يةلمةي   دئ“دذخان ”ظعبارعسعنع ظىزىص ـ ظىزىص سأزلةيدذ، شذثا ظعبنع سةييادمذ     ـ بولسا سأز  
دع ان ظع اص قالغ دا . توخت ذ حاغ ةيش االمص ةيتان  غةمبةر ظةلةيهعسس أزنعث ش ذ س عنع ؤة ظ ذنعث هعيلعس  ظ

ىن     ذنعث ظىح ان، ش ةنلعكعنع بعلعؤالغ عدعن ظعك االم تةرعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغاص ةت «:  ظ اثا لةن ! س
  . دئضةن»ساثا بئرعلضةن ظألحةمدعن هةرضعز ظئشعص آئتةلمةيسةنسةن، 

عث تىتىن آةلتىرىشع آىتىص تذرذلغان قعيامةتنعث         ظاسمانن ،نذرغذنلعغان هةدعسلةرضة ظاساسالنغاندا  
دعن هئسابلعنعدذ دذ. ظاالمةتلعرع ذرظاننعث ظاشكارا مةنعسعمذ شذنع تةآعتلةي ةد( :ق ع مذهةمم سةن !) ظ

) ظذالرغا بولعدعغان ظازابنع(تىتىننع آةلتىرعدعغان آىندة ) آأرعدعغان(ظوحذق ) هةممة ظادةم(ظاسمان 
   آىتكعن

ظذد رةز  ع مةس دةك آأر    ظعبن ماننعث تىتىن دا ظاس ة ظئيتقان عرع بويعح ذنعث تةصس ذ ظةنه ع ىعيةلاله نىش
ةهلعنعث   ذرةيش ظ ةقةت ق أزلعرع ص ةؤةبعدعن  آ اتتعقلعقع س ةتحعلعكنعث ق احلعق ؤة قةه عظ ص ؤة قاراثغذلعش

  .شعدعن ظعبارةتتذرىنى ظاسماننعث ظذالرغا تىتىن هالعتعدة آأر،خعرةلعشعص
ث    اال نع ىن (اهللا تاظ ذ تىت دذ ) ظ علةرنع ظورعؤالع انالرنعث    آعش ىن ظعنس ذ تىت ذ ظ ةن ظايعتعم  دئض

ظةضةر ظذ تىتىن مةآكة مذشرعكلعرعغا خاس قعلعنغان           .  بولعدذ لعك دئضةن عدذؤالعهةممعسعنع صىتىنلةي ظور  
  .ضةن بوالتتعع دئيعلآعشعلةرنع ظورعؤالعدذ) ظذ تىتىن(تىتىن بولغان بولسا 

ذر اتتعق ظازابت ذ ق ذ سأز ظب دذ      ب ة ؤة ماالمةت قعلعش يىزعسعدعن ظئيتعلع ا ـ تةن اهللا  .ذالرغا تاص
اتتعق ظعتتعرعلعدذ           :تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     ا ق ا بذ سعلةر    «) ظذالرغا (. ظذ آىندة ظذالر دوزاخق مان
  .دوزاختعكعلةر بعر ـ بعرعضة ظئيتعدذبذ سأزنع  ياآع )1()دئيعلعدذ(» يالغانغا حعقارغان دوزاختذر

ازابعنع  آاص ث ظ كارا عرالر اهللا نع ازابنع آأتىر    ظاش دعن ظ ث ظأزلعرع دا اهللا نع ةن حاغ نع عؤئتعش ىآأرض
وراص  ذالر (:س ارعمعز«) ظ ان ! صةرؤةردعض ةن ظعم ز هةقعقةت أتىرىؤةتكعن، بع ازابنع آ زدعن ظ بع

ىحعدذرمعز دذ(» آةلتىرض دذ   )دةي داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرنع دوزاخ ظى  :ب ةر ظ تعدة ظةض س
ا قايتذرذلساق      «: ظذالر ). دةهشةتلعك بعر هالعنع آأرةتتعث     (توختعتعلغان حاغدا آأرسةث     ا غ آاشكع دذني

ةردعن بوالتتذق       ةظعدذق، صةرؤ  دذ » ردعضارعمعزنعث ظايةتلعرعنع ظنكار قعلمايتتذق ؤة مأمعنل ظع  )2(. )دةي
ةد علةرنع  !) مذهةمم ذففارالرنع  (آعش ةنع آ ىن    ) ي دعغان آ ازاب آئلع ع   (ظ ةت آىن ةنع قعيام ن  ) ي دع

ةنع  (بعزضة قعسقعغعنا ؤاقعت مأهلةت بةرضعن     ! صةرؤةردعضارعمعز«: زالعمالر) بذ آىندة (ظاضاهالندذرغعن،   ي
ذرغعن  ا قايت ةيلع    )دذنياغ ة ظةضعش ع، صةيغةمبةرلةرض ذل قعاليل ع قوب دذ» ، دةؤعتعثن ذالرغا. (دةي علةر ) ظ س

  . )3()دئيعلعدذ( ظعحمعضةنمعدعثالر؟ ظعلضعرع، بعز هةرضعز يوقالمايمعز، دةص قةسةم
)ظذالر قانداقمذ ظعبرةت ظالسذن، هالبذآع، ظذالرغا روشةن صةيغةمبةر ) ظازاب آأتىرىلىص آةتكةندة
دع  دع (آةل ان ظئيتمع ذالر ظعم ذق ظ ذنداق تذرذقل أرىدع ؤة . )ش ىز ظ دعن ي ذالر ظذنعث دعن ظ ذ «: ظان ظ

ت ةيةنع ظذالر قانداقمذ ظعبر دئدع» دذر، مةجنذندذر)ضةنيةنع قذرظاننع آعشعلةردعن ظأضةن(ظأضعتعلضةن 

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر14 ـــــ 13سىرة فةجر ) 1(
  . ـ ظايةت27سىرة ظةنظام ) 2(
  . ـ ظايةت44سىرة ظعبراهعم ) 3(
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ةيغةمبةرنع        ر ص ان بع ةن بولغ ةنلعكع روش اهالندذرغذحع ظعك ةيغةمبةرلعكع، ظاض ذالرغا ص ز ظ ذن، بع ظالس
ةلكع ظذنع ظعنكار       . ظةؤةتتذق، شذنداق تذرذقلذق ظذالر ظذنعثدعن يىز ظأرىدع       ظذنعثغا ظعمان ظئيتمعدع، ب

 دئدع »دذر، مةجنذندذر)يةنع قذرظاننع آعشعلةردعن ظأضةنضةن(ظذ ظأضعتعلضةن « :قعلدع، ظذالر تئخع
.  

دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دة ظعنسان :ب عرةنعي(شذ آىن ادعكع قعلمعشلعرعنع) ( آاص ) دذني
لةيدذ،   دا  (ظةس ذ حاغ ذن   ) ب ع بولس ة صايدعس ذنعثغا نئم ةننعث ظ ا    )1( ظةسلعض ةينع ؤاقعتت ةن ظ ةر س ظةض

ا    ظ المايؤاتقانلعقعنع، دوزاخق ةر تاص دعغان ي ذص قاحع اهقا  (ذالرنعث قورق ىن مةهشةرض رعلعش ظىح ئلعص بئ ) ظ
ةث  ذؤاتقانلعقعنع آأرس دا تذتذل ئقعن جاي ث(ي العنع آأرةتتع ذق ه ة قورقذنحل ذالر .)ظةلؤةتت ازابنع (ظ ظ

ةندة ذق«): آأرض ان ظئيتت اننع قو  » ظعم دعن ظعم راق جاي ذ يع ذالر قانداقم دذ، ظ دذدةي ا آةلتىرةلةي ذالر .لغ ظ
ظىستعدة يعراق جايدعن    ) ظعشلعرع (ظذالر غةيب   . ظعنكار قعلغان ظعدع  ) يةنع صةيغةمبةرنع (ظعلضعرع ظذنع   

أزلةيدذ  عغا س علعرع     .قارعس ان نةرس ارزذ قعلغ ذالرنعث ظ ةن ظ ذالر بعل ة    (ظ تعش ؤة جةننةتك ان ظئي ةنع ظعم ي
ةيدا قعلعندع     ) آعرعش .  ظعلضعرع ظذالرغا ظوخشاشالرغا قعلعنغاندةك قعلعندع     ظذالرغا . ظارعسعدا توسالغذ ص

تعدة   علعرع ظىس ةن نةرس ان آةلتىرض ازعر ظعم ذالر ه ع ظ دا(حىنك ادعكع حاغلعرع ةآتة ) دذني ذر ش حوثق
   .))2ذظعدع

 سعلةر هةقعقةتةن ) ظاندعن(ظازغعنا ؤاقعت آأتىرىؤئتعمعز، ) سعلةردعن(بعز هةقعقةتةن ظازابنع
ظةضةر بعز سعلةردعن ظازابنع :  بذ ظايةتنعث مةنعسعقايتعؤالعسعلةر)  هالعتعثالرغاظعلضعرعكع آاصعرلعق(

ةقنع     دعغان، ه عرلعق قعلع ذرتعغا قايتذرساق، سعلةر ظعلضعرعكعدةآال آاص ا ي آأتىرؤةتسةك، سعلةرنع دذني
  . ظعنكار قعلعدعغان هالعتعثالرغا حوقذم يئنعؤالعسعلةر دئضةندعن ظعبارةتتذر

ة اهللا   ذ هةقت دذ  ب داق دةي اال مذن ذالر  : تاظ ةر ظ رعكالر (ظةض ةنع مذش ذالرغا   )ي اق، ظ م قعلس ا رةهع غ
ةتتع    اص يىرىش ق تئثعرق ذمراهلعقلعرعدا داؤاملع ذم ض ةك، حوق ةتنع آأتىرىؤةتس ةن آىلص ذالر )3( آةلض ظ

ع         ة قعالتت ة يةن الرنع ظةلؤةتت ان ظعش ةنظع قعلعنغ ذ م ذرذلغان تةقدعردعم ا قايت عزآع،  . دذنياغ ذالر  شىبهعس ظ
  .)4(يالغانحعالردذر) ظعمان ظئيتاتتذق دئضةن ؤةدعسعدة(

  توغرعسعداتةصعسعرع نعث  “قاتتعق تذتذش”
ظذالرنع قاتتعق تذتقان آىنعمعزدة حوقذم جازااليمعزقاتتعق ”بذ :  ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ
  .رذش دةص تةصسعر قعلعنعدعنع بةدعر ظذ“تذتذش

ههاك  ظةبذ ظالعية، ظعبراهعم نةخةظع، زة ذ ظةنهذنعث بذ تةصسعرضة مذجاهعد،      ظعبنع مةسظذد رةزعيةلاله  
ذلغان عؤة ظةت ذ قوش ةؤفع قاتارلعقالرم ة ظ ةؤفعي، . يي ذنداق   ظ ذ ش ذ ظةنهذمانعثم اس رةزعيةلاله ع ظابب ظعبن

عر قعلغ  ان تةصس ةت قعلغ ة  . انلعقعنع رعؤاي ع آ ةي ظعبن ذنداق   ظبظذب ذ ش ذ ظةنهذنعثم عر رةزعيةلاله  تةصس
اراش ظئهت       قعل ةتنعث ظاشكارا مةنعسع، ضةرحة          . غعمذ يئقعندذر   عمالعغانلعقع بايان قعلعنغان، بذ ق بعراق ظاي

دعن      ع ظعكةنلعكع ةت آىن ذ قعيام ئكعن ظ عمذ، ل ىن بولس ذتقان آ اتتعق ت عرالرنع ق اال آاص ع اهللا تاظ ةدعر آىن ب
دذ  رعص تذرع رةك بئ اس رةزعيةلال  . دئ ع ظابب ةدعن ظعبن ةرعر، ظعكرةم ع ج داق  ظعبن ذمانعث مذن ذ ظةنه ه

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة فةجعر ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة54ـ  ـــ51سىرة سةبةظ) 2(
  .  ـ ظايةت75سىرة مأمعنذن ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسعمع28سىرة ظةنظام ) 4(
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ةت قعلعدذ   ةدعر ظذرذ  ظعبنع مةسظذد رةزعيةلالهذ ظةنهذ، ق   :دئضةنلعكعنع رعؤاي شع اتتعق تذتعدعغان آىن، ب
  .مةن بولسام ظذنع قعيامةت آىنعدذر، دةص قارايمةن. بولغان آىن دةيدذ

* * * * * * *  
 * ô‰ s) s9 uρ $̈Ζ tF sù óΟßγ n= ö6 s% tΠöθs% šχ öθ tãö Ïù öΝ èδ u!% y` uρ ×Αθß™ u‘ îΛqÍ Ÿ2 ∩⊇∠∪ ÷β r& (#ÿρ –Šr& ¥’ n< Î) yŠ$t6 Ïã «! $# ( ’ ÏoΤ Î) 

öΝ ä3s9 îΑθß™u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇∇∪ βr&uρ ω (#θè= ÷ès? ’ n?tã «! $# ( þ’ ÏoΤ Î) /ä3‹ Ï?#u 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Î7–Β ∩⊇∪ ’ ÏoΤÎ) uρ ßN õ‹ãã ’ Ïn1u Î/ ö/ä3În/ u‘ uρ 

βr& ÈβθçΗ äd ös? ∩⊄⊃∪ βÎ) uρ óΟ ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? ’Í< Èβθä9 Í” yIôã $$ sù ∩⊄⊇∪ % tæ y‰ sù ÿ… çµ−/ u‘ ¨βr& Ï Iωàσ ¯≈ yδ ×Πöθ s% tβθãΒ Íøg ’Χ ∩⊄⊄∪ Î ó r' sù 

“ ÏŠ$t7Ïè Î/ ¸ξ ø‹ s9 Ν à6¯Ρ Î) tβθãèt7 −F–Β ∩⊄⊂∪ Ï8ã ø? $#uρ u ós t7ø9 $# #³θ ÷δ u‘ ( öΝ åκ®Ξ Î) Ó‰Ψ ã_ tβθè% uøó –Β ∩⊄⊆∪ óΟ x. (#θä. us? ÏΒ 

;M≈ ¨Ζ y_ 5βθãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ ã— uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5ΟƒÍ x. ∩⊄∉∪ 7π yϑ ÷ètΡ uρ (#θçΡ%x. $ pκÏù tÎγ Å3≈ sù ∩⊄∠∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. ( $ yγ≈ sΨ øOu‘ ÷ρ r&uρ $ ·Βöθ s% 

tÍyz# u ∩⊄∇∪ $yϑ sù ôM s3t/ ãΝ Îκ ö n= tã â !$ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ (#θçΡ%x. zƒÍ sàΖãΒ ∩⊄∪ ô‰ s)s9 uρ $ sΨ ø‹̄g wΥ û É_ t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) 

zÏΒ É># x‹yè ø9$# ÈÎγ ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ ÏΒ šχ öθtã ö Ïù 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ \ŠÏ9% tæ zÏiΒ tÏù Îô£ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ Ï‰ s) s9 uρ öΝ ßγ≈ tΡö yI÷z $# 4’ n?tã 

AΟ ù= Ïã ’ n?tã tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪ Μ ßγ≈ sΨ ÷ s?#u uρ zÏiΒ ÏM≈ tƒFψ $# $ tΒ ÏµŠ Ïù (# Ôσ̄≈ n= t/ êÎ7–Β ∩⊂⊂∪  
ق، ظذالرغا ظئسعل بعر صةيغةمبةر ظذالردعن ظعلضعرع بعز هةقعقةتةن صعرظةؤننعث قةؤمعنع سعنعدذ

دعلعرعنع «) مذسا ظذالرغا ظئيتتع ( .17آةلدع ةنعث بةن ا الل ةنع ظعسراظعلنع (ماث ةنع ب تاصشذرذص ) ي
اللةغا تةآةببذرلذق قعلماثالر، مةن سعلةرضة . 18بئرعثالر، مةن سعلةرضة هةقعقةتةن ظعشةنحلعك صةيغةمبةر

دعم  ةن آةل أجعزة بعل ةن م ةن روش علةرنعث  .19هةقعقةت ارعم ؤة س ث صةرؤةردعض ةن مئنع ةن هةقعقةت م
ظةضةر ماثا ظعمان  .20 صةرؤةردعضارعثالرغا سئغعنعص، سعلةرنعث مئنع ظألتىرىشىثالردعن صاناه تعلةيمةن

ع  ةثالر مئن ا (آةلتىرمعس أز هالعمغ ذؤئتعثالر) ظ ارعغا  .21»قوي ا صةرؤةردعض ذناهكار «: مذس ذالر ض ب
مئنعث بةندعلعرعمنع آئحعدة ظئلعص حعقعص آةتكعن، «) اللة ظئيتتع( . 22  قعلدعدةص دذظا» قةؤمدذر

يةنع سةن ظأتىص بولغاندعن آئيعن قذرذق هالعتع (دئثعزنع تعصتعنح  . 23سعلةر هةقعقةتةن قوغلعنعسعلةر
ذندذر ) بويعحة ةرق قعلعنغذحع قوش ةن غ ذالر هةقعقةت ويغعن، ظ ذالر . 24»ق ذص(ظ ةرق بول ذن نذرغ) غ

دذردع  ايالرنع قال ق ج ةرنع، حعرايلع ذالقالرنع، زعراظةتل اغالرنع، ب ذؤاتقان  . 25 ب ةن بول ذالر بةهرعم ظ
معراس قعلعص ) يةنع بةنع ظعسراظعلغا (شذنداق قعلعص، ظذالرنع باشقعالرغا  . 27نئمةتلةرنع قالدذردع 

ةردذق ذالرغا مأهلة  . 28ب دع، ظ ذ يعغلعمع مانمذ، زئمعنم ذالرغا ظاس دعظ ذ بئرعلمع ةك .29تم -ش
ازابتعن  ةؤالدعنع خار قعلغذحع ظ عرظةؤن –شىبهعسعزآع، بعز ظعسراظعل ظ ازابع ( ص ذزدذق، )ظ دعن قذتق

ظةينع يةنع ظذالرنعث (ظذالرنع  . 30 صعرظةؤن هةقعقةتةن مذتةآةببعر ظعدع، هةددعدعن ظاشقذحعالردعن ظعدع
ذرذص ب) زاماندا مذشذنداق شةرةصكة اليعق ظعكةنلعكعنع  دعكع (علعص ت أز زامانع جاهان ظةهلعدعن ) ظ

روشةن سعناق بار نذرغذن مأجعزعلةرنع ظاتا ) يةنع تةصةآكذر قعلغذحعالرغا(ظذالرغا  . 32ظارتذق قعلدذق
  .33قعلدذق
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  ؤئلعنعشع توغرعسعداذمذسا بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قذتذلدذر
داق دةياهللا تا اال مذن ةن:دذظ ر هةقعقةت ةؤمعنع بع عرظةؤننعث ق عرع ص رعكالردعن ظعلض ذ مذش ة ش  ظةن

دع    تعالر ظع رلعق قعب ذالر معس عنعدذق، ظ دع . س ةيغةمبةر آةل ر ص عل بع ذالرغا ظئس ا  (ظ ةنع مذس ي
تاصشذرذص ) يةنع بةنع ظعسراظعلنع(ماثا اللةنعث بةندعلعرعنع ) مذسا ظذالرغا ظئيتتع(. )ظةلةيهعسساالم

رعثالر ذبئ ةن    ب داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذن،     : هةقت ةن آةتس ز بعل ذؤةتكعن، بع ةؤالدعنع قوي راظعل ظ ظعس
نعمعغعن ذالرنع قعي ا   . ظ وغرا يولغ دذق، ت ئلعص آةل ارعثنعث مأجعزعسعنع ظ ةن صةرؤةردعض ز هةقعقةت ساثا بع

   )1(ظامان قالعدذ) اهللا نعث ظازابعدعن(ظةضةشكةن ظادةم 
 ة ةن ظعش ة هةقعقةت ةن سعلةرض ةيغةمبةرم ةن سعلةرنحلعك ص ةنع م عدة  ي ان نةرس ةبلعغ قعلغ ة ت ض
اثالر . لعكمةنظعشةنح ذق قعلم ةغا تةآةببذرل اآعتقا        الل ةنع اهللا تاظاالنعث ظايةتلعرعضة ظةضعشعشتعن، ص  ي

اتالرغا ظعشعنعشت  ـدةلعل   ؤة بويسذنذش دذ     .  تةآةببذرلذق قعلماثالر  ة ظعسص ة مذنداق دةي  :اهللا تاظاال بذ هةقت
ة      شىب دا جةهةننةمض ار هال دعغانالر خ اش تارتع ص ب ق قعلع دعن حوثحعلع ث ظعبادعتعم عزآع، مئنع هعس

 . ))2آعرعدذ
 دعم  بذ روشةن مأجعزة ظوحذق ـ ظاشكارا ؤة       مةن سعلةرضة هةقعقةتةن روشةن مأجعزة بعلةن آةل

ذر             اآعتالردعن ظعبارةتت ل ـ ص كعن دةلع ارعم ؤة . آةس ث صةرؤةردعض ةن مئنع ةن هةقعقةت علةرنعث م  س
سعلةرنعث مئنع  ياراتقان اهللا تاظاالغا سئغعنعص   يةنع مئنع ؤة سعلةرنع    صةرؤةردعضارعثالرغا سئغعنعص 

ماثا تعل : ما ؤة ظةبذ سالعهرةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ ظايةتنع ظعبنع ظابباس ظألتىرىشىثالردعن صاناه تعلةيمةن
ارقعلعق     : قةتادة.  قعلغانـ ظاهانةت قعلعشعثالردعن صاناه تعلةيمةن، دةص تةصسعر  اآع هةرعكةت ظ ماثا سأز ي

  .  دةص تةصسعر قعلدعثالردعن صاناه تعلةيمةنيامانلعق يةتكىزىشى
 قويذؤئتعثالر) ظأز هالعمغا (ظةضةر ماثا ظعمان آةلتىرمعسةثالر مئنع       ةنع ماثا زعيانكةشلعك  ي

ارعمعزدا هأآىم حعقارغعحة            أز مةيلعحة      بعلةن س   مةن قعلماثالر، اهللا تاظاال ظ اراثالردعكع ظعشنع ظ علةرنعث ظ
دذرذثالر ذرغان . قال ذزذن ت ذنحة ظ عدا ش ذالرنعث ظارعس االم ظ ا ظةلةيهعسس ذالرغا اهللا ؤةمذس دا ظ ذ جةريان  ظ

ةندعن              دعن ؤة آأرض ةرنع ظاثلعغان ذ دةلعلل ذالر ظ عمذ، ظ ان بولس اآعتالرنع قويغ ل ـ ص ىتىن دةلع ث ص تاظاالنع
ةن قارشعلعشعشتا تئخعمذ حعث تذرغانلعقع ظىحىن، مذسا ظةلةيهعسساالم ظذالرغا     آئيعن آذفرعدا ؤة هةق بعل    

دذ        . ظذنعث دذظاسع ظعجابةت بولدع       . بةتدذظا قعلدع   ة اهللا تاظاال مذنداق دةي ظع  «:  مذسا ظئيتتع  :بذ هةقت
ذنعث ـ صعرظةؤنضة ؤة  ! آعشعلةرنع يولذثدعن ظازدذرذشع ظىحىن ـ ظع صةرؤةردعضارعمعز        ! صةرؤةردعضارعمعز   ظ

ال       ىك م ذملعرعنع، تىرل ةت بذي ادا زعنن اتعي دذني ا هاي ةؤمعنعث حوثلعرعغ ةردعث -ق ةرنع ب .  مىلىآل
ارعمعز ال  ! صةرؤةردعض ذالرنعث م ن،    -ظ اتتعق قعلغع ع ق ذالرنعث دعللعرعن ن، ظ وق قعلغع ع ي  مىلىآلعرعن

ذن   ازابنع آأرس اتتعق ظ اي ق ان ظئيتم ذالر ظعم ةن ظ ذنعث بعل ع. »ش ع ظع«: اهللا ظئيتت ث دذظاس ككعثالرنع
  . ))3»ظعجابةت قعلعندع، دةؤعتعثالرنع داؤامالشتذرذثالر، نادانالرنعث يولعغا ظةضةشمةثالر

دةص دذظا قعلدع» بذالر ضذناهكار قةؤمدذر«: مذسا صةرؤةردعضارعغا شذ حاغدا اهللا تاظاال مذسانع 
ة م  عز، صعرظةؤنض عرظةؤننعث بذيرذقعس د  ص تعن، ظذنعث لعهةتمذ سالماس ةنع   عن رذةس تعن، ب ةتمذ سورعماس خس

  . ظعسراظعل ظةؤالدعنع باشالص ظذالرنعث ظارعسعدعن حعقعص آئتعشكة بذيرذدع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة تاها ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسممع60سىرة غافعر ) 2(
  . ـ ظايةتلةر89 ــــ 88سىرة يىنىس ) 3(
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دذ داق دةي اال مذن ع(:شذثا اهللا تاظ ة ظئيتت ئلعص حعقعص «) الل دة ظ دعلعرعمنع آئحع مئنعث بةن
ة مذنداق دئضةن    آةتكعن، سعلةر هةقعقةتةن قوغلعنعسعلةر بعز شةك ـ شىبهعسعز      : اهللا تاظاال بذ هةقت

دذقكع،    ي قعل اغا ؤةهع دة     مذس دعلعرعمنع آئحع ث بةن ةن مئنع عردعن (س ةن     ) معس ةت، س ص آ ئلعص حعقع ظ
اثنع( عن،      ) هاس ئحعص بةرض ول ظ ذرذق ي ر ق ذالرغا بع ذرذص ظ ا ظ وغالص  (دئثعزغ دعن ق عرظةؤننعث ظارقاث ) ص

  . )1(عغعنقورقم) دئثعزدا غةرق بولذص آئتعشتعنمذ(يئتعؤئلعشعدعن قورقمعغعن، 
 العتع بويعحة (دئثعزنع تعصتعنح ذرذق ه ذالر ) يةنع سةن ظأتىص بولغاندعن آئيعن ق ويغعن، ظ ق

ذندذر  ذحع قوش ةرق قعلعنغ ةن غ االمنعث      هةقعقةت ا ظةلةيهعسس ع، مذس داق دئيعش ث مذن  اهللا تاظاالنع
عرظةؤن بعلةن   ظعسراظعل ظةؤالدع دئثعزدعن ظأتىص بولغاندعن آئيعن، دئثعزنعث ظةسلع هالعتعضة ق    ايتعص، ص

ع   ظأزلع الغذ بولذش عدا توس ث ظارعس ذرعنع ة ي   ب عرظةؤننعث ظأزلعرعض ةن ص ىن،  نعث بعل لعقع ظىح ئتعؤالماس
ةن دئثع  ع بعل ةؤةبعدعند   هاسعس انلعقع س ذرماقحع بولغ ا ظ االمنع    زغ ا ظةلةيهعسس اال مذس ذثا اهللا تاظ ذر، ش

ذرماي  ا ظ ول    ،دئثعزغ ذرذق ي ان ق أتىص بولغ ذالر ظ ع ظ ذنعثغا     دئثعزن ةم ظ ذيرذدع، ه نع ب دة قويذش  هالعتع
ةردع     قوشذن غذحع عنقعلغةرق صعرظةؤن ؤة ظذنعث قوشذنعنعث دئثعزدا     . ظعكةنلعكعدعن خذش بعشارةت ب

ذنعثغا  دة ظ تعنمذ       هةم ذص آئتعش ةرق بول زدا غ لعقنع ؤة دئثع عدعن قورقماس وغالص يئتعشؤعلعش ذالرنعث ق  ظ
  . قورقماسلعقنع ظئيتتع

ص : دعمذجاه نحتع ع   ـ تع أزنع دئثعزن ةن س ذرذنقع    دئض ذنع ب ويغعن، ظ دة ق ول هالعتع ذرذق ي ق
ةندة     ا آعرض ذالرنعث هةممعسع دئثعزغ اآع ظ دا ت تعنح قويغعنعث ذنع تعص ذيرعمعغعن، ظ هالعتعضة قايتعشقا ب

أز هالعتعضة قايتسذن دئضةنلعكتذر          ، ظ ظعبنع ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ    ي ظعكرةمة، رةبع   . دئدع  ،ظاندعن ظذ ظ
ة آعشعلةرمذ    ر قانح ةهبار، سةمماك ظعبنع هةرب ؤة بع ةظب ظ د، آ ةتادة، ظعبنع زةي اك، ق ةتنع زةهه ذ ظاي ب

  . مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلدع
 نذرغذن باغالرنع، بذالقالرنع، زعراظةتلةرنع ) غةرق بولذص (ظذالر   يةنع ظأستةثلةرنع، قذدذقالرنع 
 ايالرنع ق ج ايععص يئش حعرايلع ةنع ظاج اننع   ي ىزةل ماآ ايالرنع، ض ذ ج دذردع عل تذرالغ ذالر . قال ظ

دذردع  ةرنع قال ذؤاتقان نئمةتل ةن بول دذرذص   بةهرعم ذزذرلعنعؤاتقان باياشات تذرمذشنع قال ذالر ه ةنع ظ ي
ة  . آةتتع اننع ي ان آعيعملةرنع آعيةتتع    . تتعيظذالر بذرذن آأثىللعرع تارتق ظذالر نذرغذن صذل ـ     . آأثلع تارتق

ذرتالرغا هأآىمرانلعق قعالتتعرويغا ظعضة ظعدعمالغا، ظاب ر .  ؤة ي ذالردعن بع ذ نةرسعلةرنعث هةممعسع ظ ب
ىتىنلةي تارتعؤئلعنعدع   دع    . ظةتتعضةندعال ص ايرعلعص، جةهةننةمضة يول ظال ظذ نئمعدئضةن  . ظذالر دذنيادعن ظ

  !يامان جاي
 ةنع ظعسراظعلغا (شذنداق قعلعص، ظذالرنع باشقعالرغا ةنع ب ةردذق معراس ) ي ذالرغا .  قعلعص ب ظ

دع  ذ يعغلعمع مانمذ، زئمعنم ا ظأرلعض   ظاس مان دةرؤازلعرعغ ذالرنعث ظاس ةنع ظ ةللعرع  ى ي دةك ياخشع ظةم
ا وقعتعص   بولمعغ ذالرنع ي مان ظ ىن، ظاس دع نلعقع ظىح ا يعغلعمع ا   . قويغانلعقعغ دا اهللا تاظاالغ ذالرنعث زئمعن ظ

ظذالر  . ظذالرنع يوقذتذص قويغعنعغا يعغلعمعدع     زئمعنمذ  قتعن  ظعبادةت قعلغان بعرةر صارحة يئرعمذ بولمعغانلع     
وغذلالنغانل ةن ش ذناه بعل انلعقع، ض عر بولغ ةن عقلعرعآاص ةق بعل انلعقلعرع ؤة ه لعك قعلغ ، سةرآةش

ذالرغا هئ ىن ظ قانلعقلعرع ظىح تعن، آئحعكتىرىقارشعالش ةت بئرعلمةس ر مأهل قا حبع تعن جازالعنعش لمةس
  .تئضعشلعك بولدع
ة  ع ج دذ     ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ع جذب ةظعد ظعبن ع   : رعر، س ادةم ظعبن ر ظ بع

ئلعص   ا آ ذمانعث يئنعغ ذ ظةنه اس رةزعيةلاله اس : ظابب ع ظابب ع ظعبن ث! ظ مانمذ، : اهللا تاظاالنع ذالرغا ظاس ظ
                                                 

  . ـ ظايةت77سىرة تاها ) 1(
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 قعلعص بةرضةن نعث مةنعسعنع ماثا بايان دئضةن ظايعتعزئمعنمذ يعغلعمعدع، ظذالرغا مأهلةتمذ بئرعلمعدع
ة،  : ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذ    . بولساث، ظاسمان بعلةن زئمعن بعر ظادةم ظىحىن يعغالمدذ؟ دئدع       هةظ

ظذ دةرؤازعسعدعن ظذنعث رعزقع حىشىص تذرعدذ،         . هةر بعر ظادةمنعث ظاسماندا دةرؤازعسع بولعدذ          . يعغاليدذ
ادةم ظألسة ظذنعث ظاسماندعكع ظةمةلع            قعرعغا ظأرلةص تذرعدذ، ظ      بذ دةرؤازعدعن يذ   ظةمةللعرع ةضةر مأمعن ظ

تعلعص قالع        ع ظئ دعغان دةرؤازعس ىص تذرع ع حىش دعغان، رعزق ةص تذرع ذنع    ظأرل مان ظ ةن ظاس ذنعث بعل دذ، ش
وقعتعص  دعغان، اهللا          ي از ظوقذي ذ نام دعكع ظ دذ، زئمعن ئكعص يعغالي رةت ح ذنعثغا هةس ىن ظ انلعقع ظىح قويغ

 قويغانلعقع ظىحىن ظذنعثغا هةسرةت حئكعص يعغاليدذ،      عتعصن جايمذ ظذنع يوقتاظاالنع ياد ظئتعص تذرعدعغا   
دع             وق ظع ر ياخشع ظعشع ي ان هئحبع دا قعلغ ةؤمعنعث زئمعن عرظةؤننعث ق عزآع، ص ةك ـ شىبهعس دع، ش . دئ

دع  وق ظع علعقمذ ي ر ياخش ئح بع دعغان ه ا ظأرلةي ذالردعن اهللا تاظاالغ ذ . ظ مانمذ، زئمعنم ذالرغا ظاس ذثا ظ ش
  . مذشذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذنعثمذ ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذماعظةؤف. معدع، دئدعيعغلع
عرظةؤن ـشىبهعسعزآع، بعز ظعسراظعل ظةؤالدعنع خار قعلغذحع ظازابتعن  -شةك ازابع ( ص دعن )ظ

 تاظاال بذ ظايةتلةردة  اهللاقذتقذزدذق، صعرظةؤن هةقعقةتةن مذتةآةببعر ظعدع، هةددعدعن ظاشقذحعالردعن ظعدع
دعن،          عرظةؤننعث ظاهانعتع ذالرنع ص ذ ظ ع ظ دذ، حىنك ئلعص ظأتع ا ظ علعقعنع تعلغ ذ ياخش ان ظاش ذالرغا قعلغ ظ

ذزدع  عدعن قذتق ة سئلعش العق ظةمضةآلةرض قذرذص، جاص ذالرنع باش عدعن، ظ ةن . خارلعش عرظةؤن هةقعقةت ص
عرظةؤن  شذبهعسعز :اهللا تاظاال مذنداق دةيدذبذ هةقتة . هةددعدعن ظاشقذحع ظعدع زالعم ؤة   مذتةآةببعر،   آع، ص

عر( دا ) معس ةرلعكتةزو(زئمعنع تع ) معض دعن ظاش اش    )1( هةددع دعن ب ص ظعمان ذق قعلع ذالر هاآاؤذرل ظ
دع  ةؤم ظع ذر ق ذالر تةآةبب ارتتع، ظ ة ظعشعدا   ))2ت ذ هةمم دع، ظ قذحعالردعن ظع دعن ظاش عرظةؤن هةددع ةنع ص  ي

  .لالردعن ظةمةس ظعدعظذ ظاقع ؤة هةددعدعن ظاشاتتع
 ذرذص ) يةنع ظذالرنعث ظةينع زاماندا مذشذنداق شةرةصكة اليعق ظعكةنلعكعنع (ظذالرنع بعلعص ت

دذ  جاهان ظةهلعدعن ظارتذق قعلدذق ) ظأز زامانعدعكع ( أز    : قةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي ظذالر ظ
ايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث مذنذ ظايعتعنعث      بذ ظ . زامانعدعكع آعشعلةر ظارعسعدعن تالالنغان آعشعلةردذر    

ايدذ ة ظوخش ع  :مةنعسعض اال ظئيتت ا«: اهللا تاظ ع مذس ئنع  ! ظ ةن س ةن هةقعقةت دعكع(م علةر ) زامانعث آعش
ان مذنذ سأزعضعمذ                  ))3ظارعسعدعن تاللعدعم  ةم ظةلةيهعسساالمغا ظئيتق  ظذ غالعب بىيىك اهللا تاظاالنعث مةري

ايدذ ةم (: ظوخش ع مةري ئنع  اهللا ) !ظ ةن س دعكع(هةقعقةت ذق   ) زامانعث دعن ظارت ان ظاياللعرع ىتىن جاه ص
دع دع   ))4قعل ذق قعلعن دعن ظارت ان ظاياللعرع ىتىن جاه أز زامانعسدعكع ص ةم ظ ةنع مةري ة .  ي ع، خةدعج حىنك

ة مذزاهعم      لةت جةهةتتة مةريةمدعن ظارتذقتذر    رةزعيةلالهذ ظةنها صةزع   اراؤةردذر، يةن اآع ظذنعث بعلةن ب نعث  ي
ذ         ة رةزعيةلاله تذر، ظاظعش ةن ظوخشاش ذالر بعل ة ظ ةزعلةت جةهةتت عيةمذ ص الع ظاس عرظةؤننعث ظاي زع، ص قع
ارلعق          قا ب ث باش ان ناننع عغا حعالنغ ا، شورص ةزعلعتع بولس ان ص ذق بولغ الالردعن ظارت ىتىن ظاي ةنهانعث ص ظ

  .ناظامالردعن ظارتذق بولغعنعغا ظوخشايدذ
 ذالرغا ةآكذر قعلغ(ظ ةنع تةص قذحعالرغا )ذحعالرغاي ةت تاص ةآكذر قعلعص هعداي ةنع تةص روشةن  ي

ا قعلدذق  ةرنع ظات ار نذرغذن مأجعزعل اآعتالرنع، دةرعجعدعن تاشقعرع         سعناق ب ةنع نذرغذن دةلعل ـ ص  ي
  .آارامةتلةرنع ظاتا قعلدذق

* * * * * * *  
                                                 

  .ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي4سىرة قةسةس ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع46سىرة مأظمعنذن ) 2(
  .   ـ ظايةتنعث بعر قعسمع144سىرة ظةظراف ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع42سىرة ظال ظعمران ) 4(



  
  
  
  
 

 

 

 445                                                                                              دذخان   ـ سىرة 44

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 ¨β Î) ÏIω àσ̄≈ yδ tβθä9θà)u‹ s9 ∩⊂⊆∪ ÷βÎ) }‘Ïδ ω Î) $sΨ èKs? öθ tΒ 4’ n<ρW{$# $tΒ uρ ßøt wΥ tÎ |³Ζ ßϑ Î/ ∩⊂∈∪ (#θè? ù' sù !$sΨ Í← !$t/$t↔ Î/ βÎ) 

óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∉∪ öΝ èδ r& í ö yz ÷Πr& ãΠöθs% 8ì¬7 è? tÏ% ©! $#uρ ÏΒ ÷ΛÏι Ï= ö6 s% 4 ÷Λ àι≈sΨ õ3n= ÷δ r& ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. tÏΒ Í øgèΧ ∩⊂∠∪  
ذالر   ذففارلعرع (ب ذرةيش آ ةنع ق دذ) ي ذم ظئيتع ا «. 34:حوق ألعمعز، قايت تعم ظ رال قئ ةقةت بع ص

بوؤعلعرعمعزنع -راستحعل بولساثالر، بعزنعث ظاتا) ظاخعرةت بار دئضةن سأزىثالردا(تعرعلمةيمعز، ظةضةر 
ذ؟ ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر . 36 ــ   35»ظةآعلعص بئقعثالر ) تعرعلدىرىص( ة قةؤمعم اآع تىبب آىحلىآمذ؟ ي

  .37حىنكع ظذالر ضذناهكار ظعدع. قةؤملةرنع هاالك قعلدذق) غذننذر(ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن 
  قعيامةتنع ظعنكار قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

عنع    يعن تعرعلعش ةندعن آئ رعكالرنعث ظألض ةردة مذش ذ ظايةتل اال ب ار   ؤة اهللا تاظ ةتنع ظعنك قعيام
ةقةت مذشذ د        . قعلغانلعقعغا رةددعية بئرعدذ    ة         حىنكع ظذالر ص ار، ظألضةندعن آئيعن ن ادعال تعرعكحعلعك ب ذني

ا ـ    .  نة تعرعلعش، نة قعيامةت دئضةن نةرسة يوق دئيعشتع،هاياتلعق ظذالر تئخع ظعلضعرع ظألىص آةتكةن ظات
ةر بوؤعلعرعنعث قايتعص آةلمعضةنلعكعنع دةلعل قعلعشعص، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش هةق بولسا،                ظةض

ار دئضةن سأزىث ( ا ) الرداظاخعرةت ب دىرىص (بوؤعلعرعمعزنع -راستحعل بولساثالر، بعزنعث ظات ) تعرعل
ا   . ظذالرنعث بذ دةلعلع باتعل ؤة بذزذق ضذماندعنال ظعبارةتتذر              .  دئيعشتع  ظةآعلعص بئقعثالر  حىنكع، قايت

ى   . تعرعلعش صةقةت قعيامةت آىنعال بولعدذ، قعيامةتتعن بذرذن صانع دذنيادا بولمايدذ        ا ص تىنلةي بةلكع بذ دذني
ة         ع جةهةننةمض دذ، زالعمالرن دعن يارعتع اننع قايتع ةهلع جاه ىتىن ظ اال ص يعن اهللا تاظ قاندعن آئ ظاخعرالش
ة         االم سعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر، ص ذؤاهحع بولعس ة ض علةر آعشعلةرض دة س ذ آىن دذ، ش ذ قعلع يئقعلغ

  . ضذؤاهحع بولعدذ
ة اهللا تاظاال ظذالرغا          ظألضةندعن عتعص، اهللا تاظاالنعث  سئلعص ؤة قورق  دعتتةه ظاندعن آئيعنكع ظايةتت

ان ت  ار قعلغ يعن تعرعلعشنع ظعنك ذرغعلع    آئ ئح قايت رعكالرغا حىشكةن، ه ة ظوخشاش مذش ةنعث قةؤمعض ذبب
دعغان ظاز اهالندذرعدذبولماي ذالرنع ظاض دعن ظ االك  ت. ابع ذالرنع ه اال ظ ةبةلعكلةردذر، اهللا تاظ ةؤمع س ة ق ذبب

عرةن قعلعص حئحعؤةتتع        ظذالر  .ؤةتتعرذدذالن رابعلعققا ظاييذرتلعرعنع خا. قعلدع . نع يذرت ـ يذرتالرغا تعرة ـ ص
ةبةظ ىرة س ةهؤالالر س ذ ظ دعنعثب نعص ظأتىل ان قعلع عرعدة باي ةتنع .  تةصس رعكالرنعث قعيام ازاص مذش ذ ظ ظ

ةن  ىز بةرض ىنال ي انلعقع ظىح ار قعلغ رعكلعرعنع  . ظعنك ذرةيش مذش ة ق ذ ظايةتت اال ب ة تاهللا تاظ ة قةؤمعض ذبب
اتتع دع        ت. ظوخش ةر ظع ان ظةرةبل ئلعص حعقق عدعن آ ةهتان قةبعلعس ا ق ةؤمع بولس ة ق ا  . ذبب لةر بولس قذرةيش

ةر ظعدع  ان ظةرةبل ئلعص حعقق ةدنان قةبعلعسعدعن آ ذالرغا آعم  . ظ دع، ظ ةير قةبعلعسعمذ سةبةلعكلةر ظع هذم
ذ    ا ظ اه بولس ةت”صادعش اتعالتتع“ذبب الرغ  .  دةص ظ ذددع صارعس ذ خ را،    ب عنع آعس ان آعش اه بولعغ ا صادعش

عرظةؤن، هةبةشسعتانغا            رذملذقالرغا صادعشاه بولغان آعشعنع قةيسةر، معسعرغا صادعشاه بولغان آاصعرنع ص
  .صادعشاه بولغان آعشعنع نةجاشع دةص ظاتاص آةلضةنضة ظوخشايدذ

عحة    ردةك قارعش ث بع ئكعن تارعخحعالرنع ص، ي    ، تل دعن حعقع رع يةمةن ةردعن بع زعص ذببةل ذرتالرنع آئ
تاآع سةمةرقةنتكعحة يئتعص بارغان، ظذنعث صادعشاهلعقع آىحعيعص، هأآىمرانلعقع ؤة قوشذنع زورايغان،             
. مةملعكعتع ؤة يذرتع آئثةيضةن، هأآىمرانلعقع ظاستعدعكع آعشعلةر ؤة حارؤا ـ مالالر آأصةيضةن ظعكةن             

تارعخحعالرنعث بعردةك قارعشعحة    . شذ ظعدع ةنة ظ دئضةن جاينع شةهةرضة ظايالندذرغان صادعشاه دةل  )1(هئرة

                                                 
 .  آعلو مئتعر يعراقلعقتعكع بعر جاي5هئرة ظعراقنعث آذفة شةهعرعدعن تةخمعنةن  )1(
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ذرذنقع دةؤر ظعدع        ةر بعلةن    . ظذ مةدعنة مذنةؤؤةردعن ظأتكةن، ظذ ؤاقعت ظعسالم آئلعشتعن ب ظذ مةدعنعلعكل
ةر ظذنع شةهةرضة آعرعشتعن توسقان، آىندىزع ظذنعثغا قارشع               ظذرذشماقحع بولغان، مةدعنعدعكع ظادةمل

ذ حىشكةن  ان، قاراثغ ان جةث قعلغ ان قعلغ ذنع مئهم ذص ظذرذشنع   . دة ظ ذالردعن خعجعل بول ةن ظ شذنعث بعل
العم هةمراه بولغان ظعدع             العم     . توختاتقان، ظذنعثغا يةهذدعي ظالعملعرعدعن ظعككع ظ ظذ ظعككع يةهذدعي ظ

ع       ة آعرعش ذ شةهةرض ذنعث ب ص ظ عهةت قعلع ذنعثغا نةس دا     نعثظ اخعرع زامان ذ ظ لعكعنع، ظ ذمكعن ظةمةس  م
شذنعث بعلةن   . بعر صةيغةمبةرنعث هعجرةت قعلعص آئلعدعغان شةهةر ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلغان        آئلعدعغان  

ظذ صادعشاه مةدعنعدعن قايتعص آةتكةن، ظذ ظعككع ظالعمنعمذ ظأزع بعلةن بعللة ظئلعص يةمةنضة آةتكةن، ظذ        
دا آةظعبعنع ظأرى     مةآكعدعن   العم ظذ           ظأتىص آئتعؤاتقان نع ظذنداق قعلعشتعن    ؤةتمةآحع بولغان، ظذ ظعككع ظ

الغان اهللا      االم س راهعم ظةلةيهعسس ذ اهللا تاظاالنعث دوستع ظعب اتتعلعقعنع، ظ ذ ظأينعث آ ذنعثغا ب قان، ظ توس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث            عكةنلعكعنع، ظذ ظأي  تاظاالنعث ظأيع ظ   دا ظةؤةتعلضةن هئلعقع ص نعث ظاخعر زامان

ا شان ـ شةرةصكة ظعضة بولعدع         شذنعث بعلةن صادعشاه ظذ ظأينع      . غانلعقعنع حىشةندىرضةن قولع بعلةن آاتت
قان     ذق ياص ةن يذص ذلغان، حعرايلعق آةشتعلةنض دة توق ذنعثغا يةمةن ان، ظ اؤاص قعلغ ذنع ت ةن، ظ  ،هأرمةتلعض

يةمةنلعكلةرنع ظأزع بعلةن بعللة يةهذدعي دعنعغا آعرعشكة حاقعرغان،    . ظاندعن ظذ يةمةنضة قايتعص آةلضةن    
ةيغةمبةر      شذ ؤاقعتتا يةه  ذدعي دعنع يةر يىزعدة مذسا ظةلةيهعسساالمنعث دعنع بولذص، ظعسا ظةلةيهعسساالم ص

شذنعث بعلةن   . قعلعص ظةؤةتعلعشتعن ظعلضعرع، ظذ دعنغا آعرضةن آعشع هعدايةت ظىستعدة بولغان بوالتتع                
  .يىزلىك يةهذدعي دعنعغا آعرضةنعيةمةنلعكلةرنعث هةممعسع صادعشاه بعلةن ظومذم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    ذهذ زاق، ظةباظابدذر  رةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص
ةيغةمبةر ظةمةسمذ بذنع ظذقمايمةن    « :رعؤايةت قعلعدذ  ة تةمعم   اظابدذر » قذببة صةيغةمبةرمذ ياآع ص زاق يةن

ةت ق         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ذ رةباهنع ع ظةب ةتا ظعبن دعن ظ ع ظابدذررةهمان انظعبن ةنع  : علغ قذبب
  . تعللعماثالر، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن ظذنع تعلالشتعن توسقان

* * * * * * *  
 $ tΒ uρ $sΨ ø) n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷ t/ tÎ6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $ tΒ !$ yϑ ßγ≈ sΨ ø) n= yz ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ £Å3≈ s9 uρ 
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ياراتقعنعمعز ) ع بعكارغايةن(ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظويناص 

باتعل . 39بعلمةيدذ) بذنع(ظذالرنع بعز صةقةت هةق ياراتتذق ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث تولعسع . 38يوق
ىن  دعغان آ ةنع قعيامةت آىنع (بعلةن هةقنع ظايرعي ) هئسابع ظىحىن (ظعنسانالرنعث هةممعسعنعث ) ي

ذر  ةن ؤاقعتت ئ . 40تةيعنلةنض تقا ه ت دوس دة دوس ذ آىن عمذ ظ ذالر ياردةمض قاتمايدذ، ظ ة ظةس ح نةرسعض
ذر، . صةقةت اللة رةهمةت قعلغان آعشع بذنعثدعن مذستةسنا . 41ظئرعشةلمةيدذ ةن غالعبت ة هةقعقةت الل

  .42ناهايعتع مئهرعباندذر
  دذنيانعث هئكمةت ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

ث    دعن، ظأزعنع ث ظادالعتع ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب اك    اهللا تاظ تعن ص ل ظعش ار ؤة باتع ذدة، بعك  بعه
دذ   ةؤةر قعلع دعن خ دذ   . ظعكةنلعكع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرنعث   : اهللا تاظ ع ؤة ظ ماننع، زئمعنن ظاس



  
  
  
  
 

 

 

 447                                                                                              دذخان   ـ سىرة 44

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

اراش   (ظارعسعدعكع شةيظعلةرنع بعكار ياراتمعدذق، ظذ     آاصعرالرنعث  ) يةنع ظذالرنع بعكار يارعتعلغان دةص ق
اراتتع        ! ظع ظعنسانالر   )1( !ؤايضذمانعدذر، آاصعرالرغا دوزاختعن     ةنع  (بعزنع سعلةر ظأزةثالرنع بعكار ي ي

دعغان      ذ بةرمةي دعغان، جازام اؤابمذ بةرمةي داق س ز هئحقان اراتقعنعمعزدةك بع اتالرنع ي ع هايؤان علةر بعزن س
اللة   صادعشاه  -هةق  . ، ظأزةثالرنع بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتذرذلمايدذ دةص ظويالمسعلةر؟    )قعلعص ياراتتع 

   .))2ظىستىندذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، اللة ظذلذغ ظةرشنعث صةرؤةردعضارعدذر
 هئسابع (ظعنسانالرنعث هةممعسعنعث ) يةنع قعيامةت آىنع(باتعل بعلةن هةقنع ظايرعيدعغان آىن
ىتىن ظعنسانالرنعث ظارعسعنع ظ              تةيعنلةنضةن ؤاقعتتذر ) ظىحىن ايرعيدذ، آاصعرالرنع     ظذ آىندة اهللا تاظاال ص

دذ    اؤاص بئرع ة س دذ، مأمعنلةرض عنعث  .ظازابالي انالرنعث هةممعس ىن (ظعنس ابع ظىح ةن ) هئس تةيعنلةنض
ذر ذالرنعث ظ  ؤاقعتت اال ظ ا اهللا تاظ ذ ؤاقعتت ةنع ظ اآع ظاخعرغ  ي ارتعص ت عدعن ت عنع  ةؤؤةلقعس ة هةممعس عح
  . يعغعدذ
 قاتمايدذ ة ظةس ئح نةرسعض تقا ه ت دوس دة دوس ذ آىن ةنع ت ظ ذ ي ايدا  ذغقان ت ئح ص غقانغا ه

دذ ةن . يةتكىزةلمةي داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت عدعكع  : ب ذالرنعث ظارعس دة ظ ان آىن ذر حعلعنغ س
دذ  اي قالع ذغقانحعلعق مةؤجذت بولم ر . ت ذ( بعرعنعث -بع مايدذ) ظةهؤالعنعم أز  )3( )سوراش ادةم ظ ةر ظ ه

ىن    دعغانلعقع ظىح ذص قالع ةن بول الع بعل ذرذص    دو) ه أرىص ت تعدعن آ ال(ست دوس ورعمايدذ) ه ةنع ))4س  ي
أ   أز آ عنع ظ ورعمايدذ     قئرعندعش ال س دعن ه عمذ ظذنعث أرىص تذرس ةن آ عمذ . زع بعل ذالر ياردةمض ظ

ةلمةيدذ ذ  ظئرعش ر ت ة بع ذغقان يةن ةنع ت اردةم     ي عدعنمذ ي قا بعرس ذنعثغا باش دذ، ظ اردةم قعاللماي غقعنعغا ي
  . آةلمةيدذ
ت قعلغان آعشع بذنعثدعن مذستةسناصةقةت اللة رةهمةشذ آىندة ظعنسانالرغا اهللا تاظاالنعث ة يةن 

 يةنع اهللا تاظاال اللة هةقعقةتةن غالعبتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر. رةهمعتعدعن باشقا هئح مةنصةظةت يوق
  . آةثدذرناهايعتعغالعبتذر ؤة رةهمعتع 

* * * * * * *  
 χ Î) |N u yf x© ÏΘθ—% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$yèsÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. ’ Ì?øó tƒ ’ Îû ÈβθäÜ ç7ø9 $# ∩⊆∈∪ Ç’ ø?tó x. ÉΟŠÏϑ ys ø9$# 

∩⊆∉∪ çνρä‹è{ çνθè= ÏG ôã$$ sù 4’ n< Î) Ï!# uθ y™ ÉΟŠ Åspgù: $# ∩⊆∠∪ §Ν èO (#θ™7ß¹ s− öθsù Ïµ Å™ù&u‘ ôÏΒ É># x‹tã ÉΟŠ Ïϑ ysø9 $# ∩⊆∇∪ ø−èŒ y7 ¯Ρ Î) 

|MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÍ x6ø9 $# ∩⊆∪ ¨βÎ) # x‹≈ yδ $ tΒ Ο çFΖ ä. ÏµÎ/ tβρã yIôϑ s? ∩∈⊃∪  
دذر، ظذ )قعزعق(ظذ ظئرعتعلضةن معستةك . 43زةققذم دةرعخع هةقعقةتةن ضذناهكارالرنعث تامعقعدذر 

ظذنع تذتذص سأرةص دوزاخنعث «) دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة( .45قورساقالردا قايناقسذدةك قاينايدذ
ظذنعثغا (. 47دئيعلعدذ» ر، ظاندعن ظذنعث بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظازابالثالرظوتتذرعسعغا ظئلعص بئرعثال

تئتعغعن، سةن هةقعقةتةن ظعززةتلعك ظذلذغ زات ) بذ ظازابنع(«) خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن
  .50دئيعلعدذ» سعلةر شةآلةنضةن نةرسعدذر) هايات ؤاقتعثالردا(هةقعقةتةن ) ظازاب(بذ . 49ظعدعث

                                                 
  .  ـ ظايةت27سىرة ساد ) 1(
 . ـ ظايةتلةر116 ــــ 115سىرة مأظمعنذن  )2(
  .  ـ ظايةت101سىرة مأظمعنذن ) 3(
  . ـ ظايةتلةر11 ــــ 10سىرة مةظارعج ) 4(
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  مذشرعكالرنعث قعيامةت آىنعدعكع هالع ؤة ظذالرنعث ظازابقا دذحار بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
ة ظذحرع اهللا ة ظأزعض ذ ظايةتت اال ب دعغانلعقعنع   شنع شع تاظ داق ظازابالي عرالرنع قان ان آاص ار قعلغ ظعنك

دذ     ذناهكارالرنعث : بايان قعلعص مذنداق دةي ةن ض ذم دةرعخع هةقعقةت ةنع سأز  زةقق  هةرعكعتعدة ضذناه    ي
.  ظذ ضذناهكار ظةبذ جةهعلدعن ظعبارةتتذر، دئدع    : بعر قانحة آعشعلةر  تامعقعدذر ظعشلعضةن آاصعرالرنعث 

ذنعثغعال خاس     ةت ظ ذ ظاي ئكعن ب وق، ل دعغانلعقعغا هئح قانداق شةك ي ةتنعث هأآمعضة آعرع ذ ظاي ظذنعث ب
عرغا ظومذمعيدذر      بةلكع قعلمعشع ظةبذ جةهعلضة ظوخشعغان هةر         ،بولماستعن ظةضةر  : مذجاهعد . قانداق آاص

ة      ظذ دةرةخنعث سىيعدعن زئمعنغا بعر تامحة تئمعص آةتسة، ظةهلع زئمعنن          عث يئمةك ـ ظعحمعكعنع ظةلؤةتت
  . ؤةتكةن بوالتتع، دئدعذضىسعز قعلعص بذزيئ

 تةك ةن معس ذ ظئرعتعلض ق(ظ ذ  )قعزع دعن  دذر، ظ ث قعززعقلعقع اقالردا   هارارعتعنع قورس
ظذنع تذتذص سأرةص دوزاخنعث ظوتتذرعسعغا «) دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة( ايناقسذدةك قاينايدذق

ازابالثالر  دذ » ظئلعص بئرعثالر، ظاندعن ظذنعث بئشعغا قايناقسذ قذيذص ظ  اهللا تاظاال زابانعيالرغا      دئيعلع
ة ( ةل صةرعشتعلةرض ا مذظةآك ةنع دوزاخق ذثالر): ي ذنع تذت ذنع !ظ ة، ظ ذالردعن  دعس ذتقعلع ظ ث 70ت  مع

  . زةبانعي يىضىرىشىص آئلعدذ، دئضةن رعؤايةت بايان قعلعنغان
 ظذنع تذتذص سأرةص دوزاخنعث ظوتتذرعسعغا ظئلعص بئرعثالربذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن  :
   ذ ق ك قايناقس ذقعرع هارارةتلع تعدعن ي لعرع ظىس ذالرنعث باش دذوظ ذالرنعث  . يذلع ةن ظ ذنعث بعل ح ظ  -ظع

دذ   رع ظئرعتعلع اغرع ؤة تئرعلع دذ  ))1ب داق بولع ذ مذن ةن     : ظ اق بعل أمىر توقم ذنع ت ئلعص ظ تعلةر آ  صةرعش
دذ ذقعرع           . ظذرع تعدعن ي ع ظىس ذنعث بئش دعن ظ دذ، ظان ىك ظاحع عدعن تأش ا مئثعس ذنعث ظارق اق ظ توقم

دذ ذ قويذلع ك قايناقس ئقعص . هارارةتلع ة ظ ذنعث بةدعنعض ذ ظ ةنآعرعس ذنعث بعل دعكع دذ، ش ذنعث قارنع  ظ
دذرذص عغا ظايالن رعتعص شورص ةرنع ظئ ذظىحةيل ع ظوش ذنعث ظعكك دذ، ظ ذ . قعدعن حعقعرع ع ظ اال بعزن اهللا تاظ

  ! ظازابتعن ظأز صاناهعدا ساقلعسذن
) ازابنع («) ظذنعثغا خارالش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن ةن ) بذ ظ تعغعن، سةن هةقعقةت تئ

دعث  ذغ زات ظع ك ظذل ةنعظعززةتلع ة ي عدعن    : زةبانعيلةرض ش يىزعس ةت قعلع ش ؤة ماالم خعرة قعلع  مةس
ذناهكارغا  ثالر ض أزنع قعلع ذ س دذ،ظ اك.  دئيعلع ةتنع  ،زةهه ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب  : ظعبن

  .  دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان،سةن ظعززةتلعكمذ، ظذلذغ زاتمذ ظةمةسسةن
 دئيعلعدذ» سعلةر شةآلةنضةن نةرسعدذر) ايات ؤاقتعثالرداه(هةقعقةتةن ) ظازاب(بذ بذ هةقتة 

دذ داق دةي اال مذن دذ : اهللا تاظ اتتعق ظعتتعرعلع ا ق ذالر دوزاخق دة ظ ذ آىن ذالرغا(. ظ علةر «) ظ ذ س ا ب مان
ازاب    ذآأزلعرعثالر بعلةن آأرىص تذر      ( « )ظذالرغا(. )دئيعلعدذ(» يالغانغا حعقارغان دوزاختذر   ) ؤاتقان بذ ظ

  . ))2 دئيعلعدذسئهعرمذ؟ ياآع سعلةر آأرمةيؤاتامسعلةر
* * * * * * *  

 ¨β Î) tÉ)−F ãΚ ø9$# ’ Îû BΘ$s) tΒ &ÏΒ r& ∩∈⊇∪ ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθã‹ ãã uρ ∩∈⊄∪ tβθÝ¡t6 ù= tƒ ÏΒ <¨ ß‰Ζß™ 5−u ö9 tG ó™ Î) uρ 

šÏ= Î7≈s) tG –Β ∩∈⊂∪ y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 Ν ßγ≈ sΨ ô_̈ρ y— uρ A‘θçt ¿2 &Ïã ∩∈⊆∪ tβθãã ô‰ tƒ $ yγŠ Ïù Èe≅ ä3Î/ >π yγÅ3≈ sù šÏΖ ÏΒ# u ∩∈∈∪ Ÿω 

                                                 
  . ـ ظايةتلةر20 ـــــ 19سىرة هةج ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة15 ــــ 13سىرة تذر ) 2(
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šχθè%ρä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šV öθyϑ ø9 $# ω Î) sπs? öθ yϑ ø9$# 4’ n<ρW{$# ( óΟ ßγ9 s% uρ uρ z># x‹ tã ÉΟŠÅs pgù: $# ∩∈∉∪ WξôÒ sù ÏiΒ y7 În/§‘ 4 y7 Ï9 s̈Œ 

uθ èδ ã— öθx ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9$# ∩∈∠∪ $ yϑ ¯Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö œ£o„ y7 ÏΡ$|¡Ï= Î/ öΝ ßγ̄= yè s9 tβρã 2 x‹tF tƒ ∩∈∇∪ ó=É) s? ö‘ $$sù Ο ßγ̄Ρ Î) tβθç7É) s? ö–Β ∩∈∪  
ذالر . 52باغالردا، بذالقالرنعث ظارعسعدا بولعدذ 51تةقؤادارالر هةقعقةتةن بعخةتةر جايدا بولعدذ   ظ

ظذالرنع تىرلىك هىرمةتلةر (. 53 بعرعضة قاراص ظولتذرذشعدذ-بعرقئلعن، يذصقا يعصةك آعيعملةرنع آعيعص 
ة . 54 ظعكرام قعلدذق، شةهال آأزلىك هىرلةرنع ظذالرغا جىص قعلعمعز مذشذنداق) بعلةن ذالر جةننةتت ظ

ةرنع ) خعزمةتحعلةردعن(ظةمعن بولغان هالدا ) مةيدة ظئغعرلعشعش ؤة آئسةللعكلةردعن ( ة مئؤعل هةمم
دذ) آةلتىرىشنع( ةص قعلع ذالر ظعلضعرعكع . 55تةل ادعكع(ظ ةنع دذني قا ) ي دعن باش ة(ظألىم  )جةننةتت

دعن ساقاليدذ ذالرنع دوزاخ ظازابع ة ظ دذ، الل ألىمنع تئتعماي داق ظ ذ(. 56هئحقان ارعثنعث ) ب صةرؤةردعض
 نةسعهةت ظئلعشع ظىحىن قذرظاننع سئنعث -ظذالرنعث ؤةز . 57مةرهةمعتعدعندذر، بذ زور مذؤةصصةقعيةتتذر

ةردذق  تذرذص ب ةن ظاسانالش ث بعل ةد (. 58تعلع ع مذهةمم عد! ظ ذالرغا حىش ازابنعظ ىتكعن، ) عغان ظ آ
  .59آىتكىحعدذر) سئنعث هاالك بولذشذثنع(شىبهعسعزآع، ظذالر 

  تةقؤادارالرنعث جةننةتتعكع ظةهؤالع ؤة ظذالر بةهرعمةن بولعدعغان نازذ ـ نئمةتلةر توغرعسعدا
ةختلعك           ال ب ذنعثغا ظذالص يعن ظ دعن آئ ان قعلغان ةهؤالعنع باي ةرنعث ظ ةخت بةندعل اال بةتب اهللا تاظ

ةقؤادارلعق     : آعشعلةرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلعشقا باشالص مذنداق دةيدذ       دذنيادعكع حاغلعرعدا اهللا تاظاالغا ت
ةقؤادارالر قعلغان   دا  ظاخعرةتتة   ت ةر جاي ةن بعخةت ة   هةقعقةت ةنع جةننةتت دذ  ي ة ظذالر   . بولع جةننةتت

ذ ـ هةس            داق قايغ ةر قان تعن، ه ص آئتعش ةتتعن حعقع دعن، جةنن ا ـ         ظألىم ذنحتعن ، جاص رةتتعن، قورق
ةيتاننعث هع ةققةتتعن، ش ةم        يمذش قا مىشكىلحعلعكلةردعن، مذسعبةتلةردعن خاتعرج دعن ؤة باش ة ـ معكرع ل

  . هالدا تذرعدذ
 دذ امعقع زةققذم دةرعخع بولغان، ظعحعدعغعنع              باغالردا، بذالقالرنعث ظارعسعدا بولع ة شذ ت  بذ ظةن

ذ بولغ   ك قايناقس ذقعرع هارارةتلع عرالرنعث ظةآعس ي اتتذر عان آاص ةن مذآاص ة بئرعلض ذالر . حة مأمعنلةرض ظ
يعص  ةرنع آع ةك آعيعمل قا يعص ئلعن، يذص ئلعن       ق ةرنع، ق ةك آعيعمل عغان يعص ة ظوخش ح آعيعمض ةنع ظع  ي

ةر ظىستعدة   عدعغان يعصةك تونالرنع آعيعص تةخ      يعصةآتعن توقذلغان حعرايلعق، آأزنع قاماشتذر      ر تل  - بع
  . يةنع ظذالردعن هئح ظادةم باشقا بعرعضة ظارقعسعنع قعلعص ظولتذرذص قالمايدذ ظولتذرذشعدذبعرعضة قاراص
)مذشذنداق ظعكرام قعلدذق، شةهال آأزلىك هىرلةرنع ظذالرغا ) ظذالرنع تىرلىك هىرمةتلةر بعلةن

علضعرع ظذالرغا   ظةرلعرعدعن ظ  يةنع بذ مذآاصات بعلةن بعرضة ظذالرغا حعرايلعق خوتذنالرنع     جىص قعلعمعز 
ةرنع جذص قعلعص بئرعمعز       ))1هئح ظعنسان ؤةجعن يئقعنحعلعق قعلمعغان     ضويا ظذالر   .  شةهال آأزلىك هأرل

ىزىآلىآتة( ذر، ) س ا(ياقذتت ذر) ظاقلعقت اتقا  )2( مةرؤايتت ع مذآاص ةقةت ياخش ذحع ص ش قعلغ ع ظع ياخش
   ))3ظئرعشعدذ
 ة ذالر جةننةتت ةي   ظ عدعن، بئرعلم ةص قئلعش عدعن  تىض دا قئلعش ان هال ةمعن بولغ ظ

ةردعن( ةرنع ) خعزمةتحعل ة مئؤعل نع(هةمم دذ ) آةلتىرىش ةص قعلع ىك م تةل ذالر تىرل ةنع ظ ةردعن ئ ي ؤعل
  . قانحعلعك تةلةص قعلسا، ظذالر تةلةص قعلغان مئؤعلةرنعث هةممعسع ظذالرغا هازعر قعلعنعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع74سىرة رةهمان ) 1(
  .  ـ ظايةت58سىرة رةهمان ) 2(
  .  ـ ظايةت60سىرة رةهمان ) 3(
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 هئحقانداق ظألىمنع تئتعمايدذ) ننةتتةجة(ظألىمدعن باشقا ) يةنع دذنيادعكع(ظذالر ظعلضعرعكع 
دذ   ى تئتعماي ألىمنع مةثض ة ظ ذالر جةننةتت ةنع ظ ةيغةمبةر   . ي لعم ص ذخارع ؤة مذس ام ب ة ظعم ذ هةقت ب

ألىم يذثع   «:ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ارا قوشقار    قالغان عرعص    آ  ظاق  غاظ  ق
ص بوغذزلعنعدذ، ظاندعن ظع   عسعدا توختعتعلع بعلةن دوزاخنعث ظارسىرعتعضة آعرضىزىلعدذ، ظاندعن ظذ جةننةت 

ات قئلعثالر، ظألىش يوقتذر، ظع ظةهلع دوزاخ            ! ظةهلع جةننةت  ات قئلعثالر، ظألىش     ! مةثضى هاي مةثضى هاي
ذر دذ،يوقت دذر. » دئيعلع ةيغةمبةر     اظاب ذمادعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي ةظعد ؤة ظةب ذ س زاق، ظةب

سعلةر هةقعقةتةن داؤاملعق      : ظةهلع جةننةتكة   «:منعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظةلةيهعسساال
ةل     عز آئس علةر، هةرض اغالم بولعس علةر  س ذص قالمايس علةر   . بول ى ياشايس ةن مةثض علةر هةقعقةت عز  .س  هةرض

ازذ ـ نئمةتتعن بةهرعمةن بولعسعلةر       ا ح  .ظألمةيسعلةر، سعلةر هةقعقةتةن مةثضى ن ةآمةيسعلةر،   هةرضعز جاص
علةر       عز قئرعمايس علةر، هةرض العتعثالردا تذرعس لعق ه ةن ياش علةر هةقعقةت دذ،س نع  »  دئيعلع ذ هةدعس ظ

  .مذسلعم رعؤايةت قعلغان
 :ظةبذ هىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         

ةقؤادارلعق قعلسا، ج   آعم « ازذ ـ نئمةتلةردعن بةهرعمةن         اهللا تاظاالغا ت ة تىرلىك ن ةننةتكة آعرعدذ، جةننةتت
لعق           دذ، ياش رع حعرعمةي دذ، آعيعملع عز ظألمةي ايدذ، هةرض ى ياش ة مةثض دذ، جةننةتت ا حةآمةي دذ، جاص بولع

  .»باهارع آةتمةيدذ
 اللة ظذالرنع دوزاخ ظازابعدعن ساقاليدذ ا نئمةت  ،يةنع اهللا تاظاال ظذالرغا مةثضىلىك ام   آاتت نع ظعنظ

ازابت    رلةن بعرضة، ظذالرنع دوزاخنعث قةظ    قعلعش بع  اتتعق ظ عن ساقاليدذ، ظذنعثدعن ساالمةت قعلعدذ،     عدعكع ق
  . قذتقذزعدذ ؤة يعراق قعلعدذ، ظذالرنعث تةلعؤعنع قاندذرعدذ، دةهشةتلعك قذرقذنحتعن ساقاليدذ

بذ زور عضارعثالرنعث مةرهعمعتعدذر، بذ يةر صةرؤةرد: شذثا غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
ةقعيةتتذر ةمعتع ؤة ياخشعلعقعدذر  مذؤةصص ان مةره ذالرغا قعلغ ةقةت اهللا تاظاالنعث ظ ذ ص ةنع ب ة .  ي ذ هةقت ب

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب الرنع «:ظعم ع ظعش ياخش
ادةم    .الر ؤة ظوتتذرا هال يول تذتذثالر     را سأزلةث  قعلعثالر، توغرا يولغا مئثعثالر، توغ        بعلعثالرآع، بعرةر ظ

دذ   ة آعرةلمةي عز جةننةتك ةن هةرض ةلع بعل أز ظةم اهابعالر »ظ ان س ذنع ظاثلعغ ةيغةمبعرع :  ب ع اهللا نعث ص ! ظ
ة آعرةلمةمسةن؟ دةص سورعغاندا  ةن جةننةتك ةلعث بعل أز ظةم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،سةنمذ ظ ذ «:  ص مةنم

ةقةت  آعر ةن، ص ةنال جةنن     ةلمةيم ةزلع بعل ع ؤة ص أز رةهمعت ع ظ اال مئن ىزعدذ اهللا تاظ ة آعرض اؤاب » ةتك دةص ج
   . بةرمعضةن
 ذالرنعث ؤةز ةن  نةسعهةت ظئلعشع-ظ ذشع ؤة بعلعشع ظىحىن، بعز نازعل قعلغانع حىشعنعي   ب
قذرظاننع             ظةث صاهاسةتلعك، ظةث ظذحذق، ظةث يئقعملعق، ظةث يىآسةك بولغان  ةن سئنعث تعلعث بعل

ةردذق  تذرذص ب ذرظاننع حىشعنع ظاسانالش ةنع ق ان     ي ةن قعلعص باي ذق، روش والي، ظوح شكة ؤة بعلعشكة ق
  .قعلدذق

ع            ر تىرآىم انالردعن بع يعن ظعنس دعن آئ ان قعلعنغان ةن باي ذق ؤة روش ذنداق ظوح ا مذش ذرظان مان ق
ذنعثغا قارشعلعق قعلغانلعقع    عر بولغانلعقع، ظ اال  قذرظانغا آاص ذنتاؤلعق قعلغانلعقع ظىحىن اهللا تاظ  ؤة بوي

رع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعص، ظذنعث نذسرةت قازعنعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلعص،          عصةيغةمب
دذ             ةد (: ظذنع ظعنكار قعلغانالرنع هاالك قعلعدعغانلعقع بعلةن قورقذتذص مذنداق دةي ذالرغا ! ظع مذهةمم ظ

 يةنع ظذالر آىتكىحعدذر) سئنعث هاالك بولذشذثنع(تكعن، شىبهعسعزآع، ظذالر آى) حىشعدعغان ظازابنع
ة          ا ؤة ظاخعرةتت عنعث دذني تىنلىآكة ظئرعشعش ةنعث ظىس ة تةييب ةلعبعنعث، آةلعم رةت ؤة غ عدة نذس آةلضىس
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دذ   دعغانلعقعنع بعلعص قالع ة مةنسذص بولع ةد . آعمض ع مذهةمم اثا،   ! ظ ذم س تىنلىك حوق ة ؤة ظىس ذ غةلعب ب
تذر             سئن ةيغةمبةر قئرعنداشلعرعثغا ؤة سعلةرضة ظةضةشكةن مأمعنلةرضة مةنسذص ة اهللا تاظاال      . عث ص بذ هةقت

دذ   ة قعلعمعز    «): لةؤهذلمةهصذزغا (اللة  : مذنداق دةي ةيغةمبةرلعرعم حوقذم غةلعب دةص » مةن ؤة مئنعث ص
ذر  ذر، غالعبت ةن آىحلىآت ة هةقعقةت ازدع، الل ةك )1( ي ز صة-ش عزآع، بع ة،  شىبهعس يغةمبعرعمعزض

ادا ؤة    اتعي دذني ة هاي ذؤاه     (مأمعنلةرض ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص صةرعش
اردةم بئرعمعز        ) بولعدعغان أزرعلعرع      . ضذؤاهحعالر هازعر بولعدعغان آىندة ظةلؤةتتة ي ظذ آىندة آاصعرالرنعث ظ

  . ))2ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولعدذصايدا بةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر 
عرع    ث تةصس ىرة دذخاننع ةن س ذنعث بعل عدعش ا   .تىض ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس جعم

   .ؤة خاتالعقتعن ساقالشنع تعلةيمعزبئرعشعنع اهللا تاظاالدعن مذؤةصصعقعيةت . مةنسذصتذر

                                                 
  . ظايةتنعث بعر قعسمع– 21سىرة مذجادعلة ) 1(
  . ـ ظايةتلةر52 ـ 51سىرة غافعر ) 2(



 



  
  
  
  
 

 

 

 453                                                                                              جاسعية ـ سىرة 54

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  
  
  
  

 ijk  

 üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yè ø9$# ÉΟ‹ Å3ut ù: $# ∩⊄∪ ¨βÎ) ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒUψ 

tÏΖ ÏΒ ÷σ çΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’ Îûuρ ö/ä3 É)ù= yz $tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ÏΒ >π−/ !# yŠ ×M≈ tƒ# u 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ É#≈ n= ÏG ÷z $# uρ È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$pκ ¨]9$# uρ !$tΒ uρ 

tΑ u“Ρ r& ª! $# z ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $#  ÏΒ 5−ø— Íh‘ $ uŠômr' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{$# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEöθtΒ É#ƒÎ óÇ n@uρ Ëx≈ tƒÍh9 $# ×M≈ tƒ# u 5Θöθ s) Ïj9 tβθè= É) ÷ètƒ 

∩∈∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

م  ا، مع ذ( .1ه ل ) ب عدعن نازع ذحع اهللا تةرعص ش قعلغ ةن ظع ةت بعل ب، هئكم اب غالع آعت
هةقعقةتةن ) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(نالردا ؤة زئمعندا مأمعنلةر ظىحىن ظاسما .2قعلعنغاندذر

اهللا نعث (تارقعتعؤةتكةن جانعؤارالردا ) اهللا زئمعندا(سعلةرنعث يارعتعلعشعثالردا ؤة  .3نذرغذن دةلعللةر بار
ة ار ) قذدرعتعض ةر ب ذن دةلعلل ىن نذرغ ةؤم ظىح عنعدعغان ق ةن ظعش ة .4جةزم ة بعل دىزنعث آئح ن آىن

ذتتعن  أآتعن (نأؤةتلعشعص تذرذشعدا، اهللا نعث بذل دىرىص ) آ ةن رعزعقلةن ذنعث بعل يامغذر ياغدذرذص ظ
ظألضةن زئمعننع تعرعلدىرىشعدة ؤة شامالالرنعث يىزلعنعشعنع ظأزضةرتعص تذرذشعدا، حىشعنعدعغان قةؤم 

  .5نذرغذن دةلعللةر بار) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(ظىحىن 
  اهللا تاظاال نعث دةلعللعرع ظىستعدة صعكعر يىرضىزىشكة قعلعنغان تةؤسعية توغرعسعدا

ذدرعتع          ا ق ةتلعرع ؤة آاتت ازذ ـ نئم ةن ن ارعتعص بةرض ذالرغا ي انالرنع ظ ةردة ظعنس ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ
دذ عية قعلع كة تةؤس عكعر يىرضىزىش تعدة ص ةن . ظىس ذدرعتع بعل ىك ق ذ بىي ة ش اال ظةن مانالرنع، اهللا تاظ  ظاس

زئمعننع، ظذالرنعث ظارعسعدعكع تىرلىك جعنستعكع مةخلذقاتالرنع، صةرعشتعلةرنع، جعنالرنع، ظعنسانالرنع،               
ثغذزالرنع، دئثعزدعكع    ـ قو  حاهارصايالرنع، قذشالرنع، ياؤايع ؤة يعرتقذح هايؤانالرنع، هاشارةتلةرنع، قذرت    

ة بعرعنع يورذق         آئح . هةر خعل ؤة هةر تىرلىك نةرسعلةرنع ياراتتع       ة بعلةن آىندىزنع، بعرعنع قاراثغذ يةن
دعغان قعلدع       ايلعنعص تذرع دا ظ اتتعق . قعلعص، بعر ـ بعرعنعث ظارقعدعن تةرتعصلعك هال ةظاال، سذغا ق اهللا ت

دا  اجلعق حاغ ذنع   ،ظئهتعي دذردع ؤة ظ ذر ياغ ذتتعن يامغ ق” بذل دع“رعزع ةن   .  دةص ظاتع ذر بعل ع، يامغ حىنك
  . دذرعزعق هاسعل بولع

 عدة ع تعرعلدىرىش ةن زئمعنن رةر      ظألض ة بع ىملىك، ن ة ظأس دا ن اغجعراص ظذنعث ن ق ذ زئمع ةنع ظ  ي
دذ  ةن تعرعلدىرع ذنع يامغذر سىيع بعل يعن اهللا ظ دعن آئ امالالرنعث يىزلعنعشعنع. شةيظع قالمعغان  ؤة ش

ا، آئحعلعك ؤة آىندىزل    بقا، شعمالغا، غةربكة، شةرققة، قذ  جةنذ ةرتعص ىك شامالغا  رذغلذققا، دئثعزغ ظأزض

ظايةت  37      سىرة جاسعية                              مةآكعدة نازعل بولغان  
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رغاق زئمعنغا يامغذر ياغدذرذش ظىحىن        تذص قذ  يةنع شامالنعث بةزعسع بذلذتنع قوزغاص ظذحذر      تذرذشعدا
بةزعسع هاؤانع ساصالشتذرذص، جانالرنع     . ضىل ـ حئحةآلةرنع حاثالشتذرذش ظىحىن حعقعدذ  حعقعدذ، بةزعسع 

هئحقانداق مةنصةظةتسعز شامال بولذص، ظذنعثدعن     جعقتعن سالقعنالشتذرذش ظىحىن حعقعدذ ؤة بةزعسع     نتع
   .هئح بعر نةتعجة حعقمايدذ

هةقعقةتةن ) اهللا نعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(مأمعنلةر ظىحىن  بئشعدا اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة
 جةزمةن ظعشعنعدعغان قةؤم ظىحىن ) اهللا نعث قذدرعتعضة (ظارقعدعن  .  دئضةن ظعدع  نذرغذن دةلعللةر بار 
ةؤم ظىحىن ظاندعن  . دئدع نذرغذن دةلعللةر بار  ) اهللا نعث بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان (حىشعنعدعغان ق
  .)1(بذ تأؤةندعن يذقعرعغا، يذقعرعدعن ظةث يىآسةآلعككة ظأرلةش ظذسلذبعدذر.  دئدعنذرغذن دةلعللةر بار

ةتنعث مةزمذنعغا ظوخ     مذنذ بذ ظايةتلةرنعث مةزمذنع سىرة بةقةرةدعكع       ظاسمانالرنعث ؤة  : شايدذ  ظاي
زئمعننعث يارعتعلعشعدا، آئحة بعلةن آىندىزنعث نأؤةتلعشعشعدة، آعشعلةرضة صايدعلعق نةرسعلةرنع ظئلعص            
دعغان        ع تعرعلدىرع ةن زئمعنن ةن، ظألض دذرذص بةرض ذتتعن ياغ ةردة، اهللا بذل ةن آئمعل ىزىص يىرض زدا ظ دئثع

 -ردا، شامال يأنىلىشلعرعنعث ظأزضعرعص تذرذشعدا، ظاسمان     يامغذردا، يةر يىزعضة تارقعتعؤةتكةن هايؤاناتال    
ة               ذتالردا، حىشعنعدعغان آعشعلةر ظىحىن، ظةلؤةتت اهللا نعث بعرلعكعنع   (زئمعن ظارعسعدا بويسذندذرذلغان بذل

  . )2(دةلعللةر باردذر) آأرسعتعدعغان
* * * * * * *  

 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθè= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ ( Äd“ r' Î7sù ¤]ƒÏ‰ tn y‰ ÷èt/ «! $#  ÏµÏG≈ tƒ# u uρ tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ ×≅ ÷ƒ uρ 

Èe≅ ä3Ïj9 >8$©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ ßìuΚ ó¡ tƒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 4’ n?÷G è? Ïµø‹ n= tã §Ν èO •ÅÇ ãƒ #[ É9 õ3tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ ©9 $ yγ÷è yϑ ó¡o„ ( çν ö Åe³t6 sù A># x‹ yèÎ/ 

8ΛÏ9 r& ∩∇∪ # sŒÎ) uρ zΝÏ= tæ ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ# u $ ¸↔ ø‹x© $yδ x‹ sƒ ªB $# # ·ρâ“ èδ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ çλm; Ò># x‹tã ×Îγ–Β ∩∪ ÏiΒ öΝ ÎγÍ←!# u‘ uρ ãΛ© yγ y_ ( 
Ÿω uρ  É_øóãƒ Ν åκ ÷]tã $̈Β (#θç7|¡ x. $Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ $ tΒ (#ρä‹ sƒ ªB $# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ( öΝçλ m; uρ ë>#x‹ tã îΛÏà tã ∩⊇⊃∪ # x‹≈ yδ 

“ Y‰ èδ ( tÏ% ©!$# uρ (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ ÎκÍh5 u‘ öΝ çλm; Ò># x‹ tã ÏiΒ A“ ô_ Íh‘ íΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪  
دذر  ةد . (ظةنة شذالر اهللا نعث ظايةتلعرع الؤةت قعلعص !) ظع مذهةمم ةن تع ذنع ساثا هةقلعق بعل ظ

ز ذالر . بئرعمع ذففارلعرع (ظ ة آ ةنع مةآك ة ) ي ع سأزض ذص قايس ةتلعرعنع قوي ذنعث ظاي ع ؤة ظ اهللا ن
عنعدذ؟ ةر. 6ظعش ا ؤاي ه ذناهكار يالغانحعغ ر ض ذص . 7! بع ة ظوق ةتلعرعنعث ظأزعض ث ظاي ذ اهللا نع ظ

دةك  ذنع ظاثلعمعغان ويا ظ دا ض ان هال ذق قعلغ دعن تةآةببذرل دذ، ظان اثالص تذرع انلعقعنع ظ بئرعلعؤاتق
، ظذنعثغا قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر )ضذمراهلعقتا تئخعمذ ظةزؤةيلةيدذ (حعث تذرعدذ ) آذفرعدا(
يةنع ظذنعثغا قذرظان ظايةتلعرع (ظذ بعزنعث ظايةتلعرعمعزدعن بعرةر نةرسعنع بعلضةن حاغدا . 8رضعنبة

ا دذحار )يةتكةن حاغدا  ، ظذنع مةسخعرة قعلعدعغان نةرسة قعلعؤالعدذ، ظةنة شذالر خار قعلغذحع ظازابق
ادا (نةرسعلعرع ، ظذالرنعث ظئرعشكةن )آىتىص تذرعدذ(ظذالرنع ظالدعدا جةهةننةم . 9بولعدذ ةنع دذني ي

ظذالرغا هئح ) يةنع بذتلعرع(ؤة اهللا نع قويذص دوست تذتقان نةرسعلعرع ) تاصقان ماللعرع ؤة بالعلعرع 
                                                 

تة ) 1( ةردة دةسلةص ع، ظايةتل ىن«حىنك ةر ظىح دعن »مأمعنل ىن« ظان ةؤم ظىح عنعدعغان ق ةن ظعش دعن »جةزم ىن« ظان ةؤم ظىح عنعدعغان ق ةن»حىش .  دئيعلض
  . ةث يذقعرع دةرعجعدة تذرعدعغانلعقعنع آأرسعتعدذمانا بذ حىشعنعشنعث ظ

  . ـ ظايةت164سىرة بةقةرة ) 2(
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قذرظان ظذنعثغا ظعشةنضةن ؤة ظذنعثغا (بذ  .10نةرسعضة ظةسقاتمايدذ، ظذالر حوث ظازابقا دذحار بولعدذ
اتتعق هعدايةتتذر، صةرؤةرد ) ظةضةشكةن آعشعضة آامعل  عضارعنعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانالر ظةث ق

  .11ظازابقا دذحار بولعدذ
   يالغانحعنعث سىصةتلعرع ؤة ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدا ،هةر بعر ضذناهكار

 ذالر ة ش د  ظةن ذرظان ؤة ظذنعث ةنع ق ل            ا ي ان دةلع ان قعلعنغ ةن باي اآعتالرـ  روش ث  ص اهللا نع
 يةنع ظذ ظايةتلةر اهللا ظذنع ساثا هةقلعق بعلةن تعالؤةت قعلعص بئرعمعز!) مذهةممةدظع ( .ظايةتلعرعدذر

ذالرغا       ة، ظ ة ظعشةنمعس ذ ظايةتلةرض ذالر ظ ذص، ظ ان بول ة ظالغ أز ظعحعض ةتنع ظ ةن، هةقعق عدعن آةلض تةرعص
ا،ظذنداقتا  ذالر بويسذنمعس ذففارلعرع (ظ ة آ ةنع مةآك االاهللا ) ي ةتلعرعنع  تاظ ذنعث ظاي ذص قايسع  نع ؤة ظ قوي

  ؟ سأزضة ظعشعنعدذ
هةر بعر ضذناهكار يالغانحعغا ؤاي!      ،يةنع سأزعدة تأهمةتخور، يالغانحع، قةسةمخور، صةسكةش

ذ اهللا ! ظعش ـ هةرعكعتعدة ضذناه قعلعدعغان، دعلعدا اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلعدعغان ظادةمضة ؤاي   ظ
انلعقعنع ظاثالص تذرعدذ، ظاندعن تةآةببذرلذق قعلغان هالدا نعث ظايةتلعرعنعث ظأزعضة ظوقذص بئرعلعؤاتق

دةك  ذنع ظاثلعمعغان ويا ظ دا (ض دذ   ؤة ظذنع ظعنكار قعلعشتا)آذفرع ذ (حعث تذرع ذمراهلعقتا تئخعم ض
دذ عن )ظةزؤةيلةي ةؤةر بةرض ةن خذش خ ازاب بعل اتتعق ظ ذنعثغا ق ع اهللا تاظاالنعث  ، ظ ةنع قعيامةت آىن  ي

  .لغذحع قاتتعق ظازابنعث بارلعقعنع ظذنعثغا خةؤةر قعلعص قويغعندةرضاهعدا ظةلةم قع
 دا رةر نةرسعنع بعلضةن حاغ ةتلعرع (ظذ بعزنعث ظايةتلعرعمعزدعن بع ذرظان ظاي ذنعثغا ق ةنع ظ ي

ة شذالر خار   ظذنعثغا آاصعر بولذص   )يةتكةن حاغدا  دذ، ظةن دعغان نةرسة قعلعؤالع ظذنع مةسخعرة قعلع
ا دذح ذحع ظازابق دذقعلغ خعرة  ار بولع ذنع مةس انلعقع ؤة ظ ذرظاننع خارلعغ ذالرنعث ق ازاب ظ ذ ظ ةنع ب  ي

  .قعلعدعغان نةرسة قعلعؤالغانلعقع ظىحىندذر
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم لعم، ظعبن ام مذس : ظعم

ىص قئلعش      ا حىش مةن قولعغ ذرظاننعث دىش االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس مةن   ص اهابعالرنع دىش ذص، س عدعن قورق
  . زئمعنعغا قورظان بعلةن سةصةر قعلعشتعن توسقان

دذ           ان قعلعص مذنداق دةي : اهللا تاظاال قعيامةت آىنع ظذالر دذحار بولعدعغان ظازابنع تئخعمذ ظوحذق باي
 آىتىص تذرعدذ (ظذالرنع ظالدعدا جةهةننةم(  آعشعنعث  سىصةت بعلةن سىصةتلةنضةن هةر قانداق     يةنع ظذ 

  . قعيامةت آىنع بارعدعغان جايع جةهةننةم بولعدذ
 العلعرع (ظذالرنعث ظئرعشكةن نةرسعلعرع اللعرع ؤة ب ذص ) يةنع دذنيادا تاصقان م ؤة اهللا نع قوي

ظذالرغا هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ، ظذالر حوث ظازابقا دذحار ) يةنع بذتلعرع(دوست تذتقان نةرسعلعرع 
دذ ذ . بولع ذرظان (ب لق ة آامع كةن آعشعض ذنعثغا ظةضةش ةن ؤة ظ ذنعثغا ظعشةنض ذر، ) ظ هعدايةتت

دذ ار بولع ا دذح اتتعق ظازابق ةث ق انالر ظ ار قعلغ ةتلعرعنع ظعنك ةم صةرؤةردعضارعنعث ظاي اتتعق ظةل ذ ق  ظ
  .قعلغذحع ظازابتذر

* * * * * * *  
 * ª! $# “ Ï% ©!$# u ¤‚ y™ â/ ä3s9 u ós t7ø9 $# y“ Íôf tG Ï9 à7 ù= àø9 $# Ïµ‹ Ïù  Ïν Í øΒ r' Î/ (#θäó tG ö;tG Ï9 uρ  ÏΒ  Ï&Í# ôÒsù ö/ ä3¯= yès9 uρ 

tβρã ä3ô±s? ∩⊇⊄∪ u ¤‚ y™uρ / ä3s9 $̈Β ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# $ Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 
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šχρã ©3x tG tƒ ∩⊇⊂∪ ≅ è% šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u (#ρãÏ øó tƒ šÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθã_ö tƒ tΠ$§ƒ r& «! $# y“ Í“ ôfu‹ Ï9 $JΒ öθ s% $ yϑÎ/ 

(#θçΡ% x. tβθç6Å¡õ3 tƒ ∩⊇⊆∪ ôtΒ Ÿ≅Ïϑ tã $ [s Ï=≈|¹ Ïµ Å¡ø uΖÏ= sù ( ôtΒ uρ u !$y™ r& $ pκ ö n= yèsù ( §ΝèO 4’ n< Î) öΝ ä3În/ u‘ šχθãèy_ öè? ∩⊇∈∪  
ةزلع  ةص اهللا نعث ظةمرع بعلةن دئثعزدا آئمعلةرنعث يىرىشع ظىحىن، سعلةرنعث اهللا نعث ص دعن تةل

مةرؤايعتالرنع -يةنع تعجارةت قعلعشعثالر، بئلعق تذتذشذثالر، دئثعز ظاستعدعن ظىنحة(قعلعشعثالر ظىحىن 
ة دئثعزنع بويسذندذرذص ) اهللا غا (ؤة ) سىزىؤئلعشعثالر ظىحىن  شىآىر قعلعشعثالر ظىحىن، اهللا سعلةرض

ةردع علةرنعث هةم . 12ب دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن عنع اهللا ظاس الع(معس ة ) آام ةزلعدعن سعلةرض ص
اهللا نعث (تةصةآكىر قعلعدعغان قةؤم ظىحىن ) قذدرعتع ظعالهعيعنع(بويسذندذرذص بةردع، بذنعثدا هةقعقةتةن 

ذدرعتع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان  ا ) روشةن ) (ق ةر ب ةر  .13ردةلعلل ة ظئيتقعنكع، اهللا ه مأمعنلةرض
ازا  ا ج لعرعغا يارعش ةؤمنعث قعلمعش د ق ع ظىمع ث آىنلعرعن ذالر اهللا نع ىن، ظ دعغانلعقع ظىح بئرع

دعغانالرنع  ةتلعرعنع (قعلماي ةن ظةزعي ذففارالرنعث يةتكىزض دعغان آ دعن قورقماي ث ظازابع ةنع اهللا نع ) ي
ياخشع ظعش قعلسا، ظذ ظأزعنعث صايدعسع ظىحىن قعلعدذ، آعمكع يامان ) دذنيادا(آعمكع  14آةحىرسذن

ذ ظأزعنع ا، ظ ش قعلس اهعغا ظع ارعثالرنعث دةرض يعن صةرؤةردعض دعن آئ دذ، ظان ىن قعلع ع ظىح ث زعيعن
  .15)اهللا ياخشعلعققا مذآاصات، يامانلعققا جازا بئرعدذ(قايتذرذلعسعلةر 

دئثعزنع ؤة باشقا نةرسعلةرنع بويسذندذرذشتا اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع ؤة قذدرعتعنع 
  داتعدعغان دةلعللةرنعث بارلعقع توغرعسععآأرس

ةن : اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة بةندعلعرعضة ظاتا قعلغان نئمةتلةرنع بايان قعلعدذ      ةمرع بعل اهللا نعث ظ
  .اهللا ظذالرغا دئثعزنع بويسذندذرذص بةردع دئثعزدا آئمعلةرنعث يىرىشع ظىحىن

 ىن عثالر ظىح ةص قعلعش ةزلعدعن تةل ث ص علةرنعث اهللا نع ق (س عثالر، بئلع ارةت قعلعش ةنع تعج ي
ا آئمعلةرنع    )مةرؤايعتالرنع سىزىؤئلعشعثالر ظىحىن -تذتذشذثالر، دئثعز ظاستعدعن ظىنحة  اهللا دئثعزغ

دة آأتىرىص ،سذغا حأآتىرىؤةتمةستعن  ةمر قعلدعتذرذشقا  سذ يىزع ةر قعلعص، يعراق ـ       . ظ ةردة سةص آئمعل
ايدعلعق بولغان مةنصةظةتل             ؤة ةرضة ظئرعشعثالر ظىحىن      يعراق شةهةرلةردعن، حةت رايونالردعن ظأزةثالرغا ص

  .  اهللا سعلةرضة دئثعزنع بويسذندذرذص بةردعشىآىر قعلعشعثالر ظىحىن) اهللا غا(
 عنع علةرنعث هةممعس دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن اغالرنع،   اهللا ظاس ذزالرنع، ت ةنع يذلت ي

عنع   ة نةرس دعغان هةمم ةظةت ظالع علةر مةنص االرنع، س ع، دةري الع(دئثعزالرن ة )آام ةزلعدعن سعلةرض  ص
ةردع ذندذرذص ب ةزلعدذر   بويس الع ص ان آام ة قعلغ ث سعلةرض ذنعث هةممعسع اهللا نع ةنع ب اندذر ؤة .  ي ظئهس

  . ياخشعلعقعدذر
ة   . ظذنعثدا اهللا تاظاالغا هئح نةرسة شئرعك ظةمةس. يالغذز اهللا تةرعصعدعن ظعنظام قعلعنغاندذر  بذ هةقت

دذ   داق دةي اال مذن علةر ب : اهللا تاظ ة     عن بولةةهرعم س ةن، سعلةرض عنع اهللا بةرض ةرنعث هةممعس ان نئمةتل ؤاتق
  .))1بعرةر ظئغعرحعلعق يةتسة، اهللا غا يالؤذرذص دذظا قعلعسعلةر

ذمانعث اهللا تاظاال ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ارقعلعق ظعبن ةؤفعي ظ ةرعر، ظ ع ج ثظعبن اهللا  نع
 صةزلعدعن سعلةرضة بويسذندذرذص بةردع) آامالع(ع ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسعن

داق    دة مذن ايعتع هةققع ةن ظ ةنلعكعنع دئض دذ دئض ةت قعلع دذ،   : رعؤاي عدعن آئلع ة اهللا تةرعص ة نةرس هةمم
                                                 

  . ـ ظايةت53سىرة نةهل ) 1(
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ذلغان ظعس   ذنعثغا قوي ع اهللا       عظ ذنعث هةممعس عمدذر، ظ ر ظعس عملعرعدعن بع ةن ظعس ث بةرض ممذ اهللا تاظاالنع
ةلكع   .اللمايدذ قعتةلةص  بذ هةقتة اهللا بعلةن هئحكعم مذنازعرة . ضةن صةزلعدذرتاظاالنعث ظعنسانالرغا بةر   ظذ  ب

عنعدذ ةن ظعش ة جةزم ةزلع ظعكةنلعكعض ث ص ذنعث اهللا نع ةن . ظ دا هةقعقةت ع(بذنعث ذدرعتع ظعالهعيعن ) ق
  . ةر باردةلعلل) روشةن) (اهللا نعث قذدرعتع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان(تةصةآكىر قعلعدعغان قةؤم ظىحىن 

   توغرعسعدا عغانلعقذمذشرعكالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلعشقا بذير
 مأمعنلةرضة ظئيتقعنكع، اهللا هةر قةؤمنعث قعلمعشلعرعغا يارعشا جازا بئرعدعغانلعقع ظىحىن، ظذالر

دعغانالرنع  د قعلماي ع ظىمع ث آىنلعرعن دعغان (اهللا نع دعن قورقماي ث ظازابع ةنع اهللا نع ذففارالرنعث ي آ
ةنع ظذالرنع ظةصذ قعلسذن، ظذالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة           آةحىرسذن ) يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعنع   ي

دع     ان ظع دة بولغ كع دةؤرع المنعث دةسلةص ش ظعس ذ ظع ذن، ب ةؤر قعلس ذالر . س ةهلع  ظ رعكالرنعث ؤة ظ مذش
ةب بولسذن ظىحىن، ظذالرنعث يةتكىزضةن       آعتابالرنعث ظأزلعرعضة بولغان مايعللعقعنع قولغا آةلتىرىشكة سةؤ      

دع  ذيرذلغان ظع قا ب ةؤر قعلعش ة س ةن قارشعلعش . ظةزعيةتلعرعض ةق بعل عرالر ه دعن آاص ث عشظان تا حع
دةص حعقعرعشنع    دعن هةي ذالرنع يذرتلعرع اد قعلعشنع، ظ ذالرغا قارشع جعه ة ظ ةحكة اهللا مأمعنلةرض تذرعؤةرض

دع ا قوي اس رةزعيةلالهذ ظ . يولغ ع ظابب ةنلعكع   ظعبن دة مذشذنداق دئض ةت هةققع ذ ظاي ةتادةنعث ب ذما ؤة ق ةنه
  . رعؤايةت قعلعنغان
د دعغانالرنع : مذجاهع د قعلماي ع ظىمع ث آىنلعرعن ةتنع  اهللا نع ذ ظاي ةن ب ث  :  دئض اهللا تاظاالنع

ازا اهللا هةر قةؤمنعث قعلمعشلعرعغا يارعشا ج. نئمعتعدعن بةهرعمةن بواللمايدعغانالر، دةص تةصسعر قعلغان
ىن  دعغانلعقع ظىح ا،      بئرع ذ قعلس ةتلعرعنع ظةص ذالرنعث ظةزعي ادا ظ ةر دذني ةنع مأمعنل ة  ي اهللا ظاخعرةتت

  . قعلمعشلعرعغا قارعتا ظاخعرةتتة حوقذم ظذالرنعث تئضعشلعك جازاسعنع بئرعدذيامان آاصعرالرنعث 
 مكع يامان ظعش ياخشع ظعش قعلسا، ظذ ظأزعنعث صايدعسع ظىحىن قعلعدذ، آع ) دذنيادا(آعمكع

قعلسا، ظذ ظأزعنعث زعيعنع ظىحىن قعلعدذ، ظاندعن آئيعن صةرؤةردعضارعثالرنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر 
 يةنع قعيامةت آىنع اهللا نعث دةرضاهعغا قايتعسعلةر، )اهللا ياخشعلعققا مذآاصات، يامانلعققا جازا بئرعدذ(

ع قعلغ    ذيرذقلعرعغا قارش ث ب دعن اهللا تاظاالنع تعلعدذ ظان ا آأرس لعرعثالر ظأزةثالرغ دعن اهللا . ان قعلمعش ظان
  . سعلةرضة ياخشع ـ يامان ظةمةللعرعثالرغا قارعتا مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ

* * * * * * *  
 ô‰ s) s9 uρ $sΨ ÷ s?# u û É_t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó™Î) |=≈ tG Å3ø9 $# u/õ3 çt ù: $#uρ nο §θ ç7 ‘Ζ9$# uρ Νßγ≈ sΨ ø% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ÷Λ àι≈ sΨù= Ò sùuρ ’ n?tã 
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ةك  ابنع -ش ةؤالدعغا آعت راظعل ظ ز ظعس عزآع، بع ةؤراتنع( شىبهعس ةنع ت ةتنع ؤة )ي ، هئكم
) زامانعدعكع(صةيغةمبةرلعكنع ظاتا قعلدذق، ظذالرغا صاك نةرسعلةرنع رعزعق قعلعص بةردذق، ظذالرنع 

ظذالرغا دعن ظعشعدا روشةن دةلعللةرنع بةردذق، صةقةت ظذالرغا ظعلعم  .16دعن ظىستىن قعلدذقجاهان ظةهلع
آةلضةندعن آئيعنال، ظاندعن ظذالر ظأزظارا هةسةت قعلعشعص ) يةنع دعننعث راستلعقعغا قةتظع دةلعللةر (

قان ظعشالر ظىستعدة صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن قعيامةت آىنع ظذالر ظعختعالص قعلعش. ظعختعالص قعلعشتع 
بعر يولدا قعلدذق، شذ ) روشةن(دعن ظعشعدا !) ظع مذهةممةد (ظاندعن سئنع بعز . 17هأآىم حعقعرعدذ 

دعغانالر  كعن، بعلمةي ا ظةضةش رعكالر(يولغ ةنع مذش عن )ي لعرعغا ظةضةشمعض ع خاهعش ث نةصس  .18نع
دعن هئح )ظازابع( سةندعن اهللا نعث ظذالر) ظذالرنعث ضذمراهلعقعغا ماسلعشعدعغان بولساث(شىبهعسعزآع، 

عزآع،  دذ، شىبهعس ظع قعاللماي عنع دةص ادا(نةرس تتذر، اهللا ) دذني ة دوس ع بةزعسعض ث بةزعس زالعمالرنع
ظألضةندعن (ظعنسانالر ظىحىن روشةن صاآعتالردذر، هعدايةتتذر، ) قذرظان(بذ . 19تةقؤادارالرنعث دوستعدذر

  . 20ةؤم ظىحىن رةهمةتتذرجةزمةن ظعشةنضةن ق) آئيعن تعرعلعشكة
اهللا تاظاالنعث ظعسراظعل ظةؤالدعغا ظاتا قعلغان مةرهةمعتع، شذنعثدعن آئيعن ظذالرنعث 

  ظعختعالص قعلعشقانلعقع توغرعسعدا
دعن     ذالرنعث ظعحع ذالرغا ظ ل قعلعش، ظ ابالرنع نازع ةؤالدعغا آعت ةردة ظعسراظعل ظ ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

ةؤةتعش، ةيغةمبةرلةرنع ظ ان    ص ا قعلغ ذالرغا ظات ارلعق ظ ش قات اهالرنع قعلع دعن صادعش ذالرغا ظأزلعرع  ظ
يةنع ( شىبهعسعزآع، بعز ظعسراظعل ظةؤالدعغا آعتابنع -شةك : نئمةتلعرعنع تعلغا ظئلعص مذنداق دةيدذ

اك نةرسعلةرنع )تةؤراتنع ذالرغا ص ا قعلدذق، ظ ةيغةمبةرلعكنع ظات ةتنع ؤة ص ةنع صاك يئمةك ـ     ، هئكم  ي
ظذالرغا  .جاهان ظةهلعدعن ظىستىن قعلدذق) زامانعدعكع(رعزعق قعلعص بةردذق، ظذالرنع  حمةآلةرنعظع

ةردذق  ةرنع ب اآعتالر تذرغذزذلدع        دعن ظعشعدا روشةن دةلعلل .  شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظىستعضة دةلعل ـ ص
ذالرنعث ظىست تع        عظ تعالص قعلعش يعن ظعخ دعن آئ اآعت تذرغذزذلغان ل ـ ص ة دةلع داق . لعرعض ذالرنعث ظذن ظ

  . ظعختعالص قعلعشع صةقةت ظأز ـ ظارا هةسةت قعلعشقانلعقعدعن بولدع
صةرؤةردعضارعث هةقعقةتةن قعيامةت آىنع ظذالر ظعختعالص قعلعشقان ظعشالر ظىستعدة ! ظع مذهةممةد
دذ أآىم حعقعرع ة  ه أآمع بعل ذالرنعث ظارعسعنع ظأزعنعث ظادعل ه اال ظ ةنع آةلضىسعدة اهللا تاظ ايرعص  ي ن ظ

  .قويعدذ
  بذ ظىممةتنع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث يولعغا مئثعص قئلعشتعن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

ذالرنعث   ةؤالدعنعث يولعغا مئثعص قئلعشتعن، ظ ة ظعسالم ظىممعتعنع ظعسراظعل ظ ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
دعن ظعشعدا !) ظع مذهةممةد(ظاندعن سئنع بعز : يولعنع آأزلةص قئلعشتعن ظاضاهالندذرذص مذنداق دةيدذ

ا ظةضةشكعن ) روشةن( ساثا صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن    !) ظع مذهةممةد  ( بعر يولدا قعلدذق، شذ يولغ
ذد               يوقتذر، مذشرعكالر بعلةن تةث     ) بةرهةق (ؤةهيع قعلعنغان قذرظانغا ظةمةل قعلغعن؛ اهللا دعن باشقا مةب

  . ))1بولمعغعن
 دعغانالر رعكال (بعلمةي ةنع مذش عن )ري لعرعغا ظةضةشمعض ع خاهعش ث نةصس عزآع، .نع  شىبهعس

دعن هئح نةرسعنع  )ظازابع(ظذالر سةندعن اهللا نعث ) ظذالرنعث ضذمراهلعقعغا ماسلعشعدعغان بولساث (
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 يةنع ظذالرنعث ظأز زالعمالرنعث بةزعسع بةزعسعضة دوستتذر) دذنيادا(دةصظع قعاللمايدذ، شىبهعسعزآع، 
ارا دوستلعشعشع اهللا ت دذ؟ شذبهعسزآع،    ظ عظع قعالالي ع دةص دعن نئمعن دعغان ظازابع ذالرغا ظةؤةتع اظاالنعث ظ

  . يرانحعلعقنع ؤة هاالآةتنع تئخعمذ زعيادة قعلعدذ، خاالسةظذالر صةقةت ظأزظارا زعيانكارلعقنع، خانعؤ
 اهللا تةقؤادارالرنعث دوستعدذر       قعغا ذورذقل  اهللا تاظاال ظذالرنع آذصذرنعث قاراثغذلذقعدعن ظعماننعث ي
ذقعغا    آاصعرالرنعث ظعضعسع شةيتاندذر، ظذالرنع ظعماننعث يورذقلذق       . حعقعرعدذ عدعن ضذمراهلعقنعث قاراثغذل
  . حعقعرعدذ

ذر، ) قذرظان(بذ : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     اآعتالردذر، هعدايةتت ظعنسانالر ظىحىن روشةن ص
  . قةؤم ظىحىن رةهمةتتذرجةزمةن ظعشةنضةن ) ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة(

* * * * * * *  
 ÷Π r& |= Å¡xm tÏ% ©!$# (#θãm u yIô_ $# ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yèøg ªΥ tÏ% ©!$% x. (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# [!# uθ y™ 

ôΜèδ$u‹ øt ¤Χ öΝåκ èE$yϑ tΒ uρ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3 øt s† ∩⊄⊇∪ t,n= yz uρ ª! $# ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ut ù: $$Î/ 3“ u“ ôf çG Ï9 uρ ‘≅ ä. 

¤§ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6|¡ Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ n= øà ãƒ ∩⊄⊄∪ |M ÷ƒu u sùr& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ ã&©# |Ê r&uρ ª! $# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ 

tΛ syz uρ 4’n? tã Ïµ Ïèøÿ xœ ÏµÎ7 ù= s% uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n?tã Ïν Î|Ç t/ Zο uθ≈ t±Ïî  yϑ sù ÏµƒÏ‰÷κ u‰ .ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 Ÿξ sùr& tβρã ª. x‹s? ∩⊄⊂∪  
انالر  الرنع قعلغ ان ظعش ذففارالر(يام ذناهكار آ ةنع ض ع ) ي ان ؤة ياخش ان ظئيتق أزلعرعنع ظعم ظ

ةن ظوخشاش قعلعشعمعزنع  ذالر بعل ا ظ ا، ماماتلعقت انالردةك قعلعشعمعزنع، هاياتلعقت ةرنع قعلغ ظةمةلل
ظذالرنعث حعقارغان هأآمع نئمعدئضةن ) عن ظةمةس يةنع ظذالرنع ظوخشاش قعلعشعمعز مذمك (ظويالمدذ؟ 

اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةقلعق بعلةن ياراتتع، هةر ظعنساننعث قعلمعشعغا يارعشا جازا . 21!يامان
ةد ( .22ياآع مذآاصات بئرعلعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ  ا نةصسع خاهعشنع ظعاله !) ظع مذهةمم ماث

بعلعص تذرغان، اهللا قذلعقعنع ؤة قةلبعنع صئحةتلعؤةتكةن ؤة آأزعنع ) هةقنع(ذرغان، قعلعؤالغان، اهللا ظازد
يعن  دعن آئ عن، اهللا ظازدذرغان دذ؟ سعلةر ،صةردعلعضةن ظادةمنع ظئيتعص بةرض ةت قعالالي ذنع آعم هعداي  ظ

  .23 نةسعهةت ظالمامسعلةر؟-ؤةز ) بذالردعن(
  عث ظوخشعمايدعغانلعقع توغرعسعدا مأمعن بعلةن آاصعرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكعن

ةر بعلةن آاصعرالرنعث ظوخشاش بولمايدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ              ة مأمعنل اهللا . اهللا تاظاال بذ ظايةتت
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةت  : تاظ ةهلع جةنن ةن ظ ةهلع دوزاخ بعل ع(ظ ةت آىن دذ، ) قعيام اراؤةر بولماي ب

  . ))1ىحعلةردذرظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشك
 انالر الرنع قعلغ ان ظعش ةنع يام ان  ي عص قعلعؤالغ ذنع آةس ةن ؤة ظ ذناه ظعشلعض ذناهكار (  ض ض
ذففارالر ا، ) آ انالردةك قعلعشعمعزنع، هاياتلعقت ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق أزلعرعنع ظعم ظ

 بعلةن دذنيا ؤة ظاخعرةتتة باراؤةر  يةنع ظذالرنع مأمعنلةرماماتلعقتا ظذالر بعلةن ظوخشاش قعلعشعمعزنع 
دذ؟  قعلعشعمعزنع   ذالرنع ظوخشاش قعلعشعمعز مذمكعن ظةمةس(ظويالم ةنع ظ ان ) ي ذالرنعث حعقارغ ظ

ان  ةن يام أآمع نئمعدئض عالر     !ه ع ياخش ذالرنعث بعزن ذق، ظ دعغان تذرذقل أآىم حعقعرع ل ه ز ظادع ةنع بع  ي
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اخعرةت يذرتعد        اراؤةر قعلعدذ، دةص ظويالص حعقارغان       بعلةن ضذناهكارالرنعث ظارعسعنع ظ ا ؤة بذ دذنيادعمذ ب
  ! هأآمع نئمعدئضةن يامان

يامان : رعينعث بعر آئحعسع ظورنعدعن تذرذص تاث يورعغعحة       داظعمام تةبةرانع، مةسرذقتعن تةمعم  
انالر  الرنع قعلغ ذففارالر (ظعش ذناهكار آ ةنع ض ةرنع ) ي ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق أزلعرعنع ظعم ظ

 دئضةن علغانالردةك قعلعشعمعزنع، هاياتلعقتا، ماماتلعقتا ظذالر بعلةن ظوخشاش قعلعشعمعزنع ظويالمدذ؟ق
انلعقعنع رعؤايةت قعلغان      دذ   . ظايةتنع تةآرار ـ تةآرار ظوقذص حعقق اهللا ظاسمانالرنع : اهللا تاظاال مذنداق دةي

دذ، ؤة زئمعننع هةقلعق بعلةن ياراتتع، هةر ظعنساننعث قعلمعشعغا  ات بئرعلع اآع مذآاص يارعشا جازا ي
  . ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ

) ةد ع مذهةمم ع خاهعش !) ظ ا نةصس ان عماث اله قعلعؤالغ ش   نع ظع عنعحة ظع ث بعلض ةنع ظأزعنع  ي
دعغان أثلع، قعلع عآ دعغان نئمعن ذنع قعلع ا ش اليدعغان ، تارتس ذنع تاش ة ظ ان آأرس ع يام اهللا  نئمعن

ةنع ظذنعث ظازغذنلذققا اليعق ظعكةنلعكعنع اهللا بعلعص ظازدذرغان،        ص تذرغانبعلع) هةقنع(ظازدذرغان،   ي
اآعت تذرغذزذلغاندعن آئيعن ظذ هةقنع                 اتاليدعغان ظعلعم يةتكةن ؤة دةلعل ـ ص اآع ظذنعثغا هةقنع ظعسص ي

  . ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن اهللا ظذنع ظازدذرغان
 آأزعنع صةردعلعضةناهللا قذلعقعنع ؤة قةلبعنع صئحةتلعؤةتكةن ؤة يةنع ظأزعضة صايدعلعق نةرسعنع 

وغرا يولنع آأرس  دعغان، ت دعغان دةلعل ـ       عظاثلعماي ع نذرالندذرع دعغان ؤة يولعن تعص بةرسة ظئسعدة تذتماي
 ظذنع آعم هعدايةت قعالاليدذ؟ ،بةرضعن، اهللا ظازدذرغاندعن آئيعنظادةمنع ظئيتعص صاآعتنع آأرمةيدعغان 

  .  نةسعهةت ظالمامسعلةر؟- ؤةز )بذالردعن(سعلةر 
اهللا ظازدذرغان آعشعنع هعدايةت قعلغذحع بولمايدذ، اهللا ظذالرنع      : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ 

  . ))1ضذمراهلعقلعرعدا قويذص بئرعدذآع، ظذالر تئثعرقاص يىرعدذ
* * * * * * *  

 (#θä9$s% uρ $tΒ }‘Ïδ ω Î) $ uΖè?$uŠxm $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ßNθßϑ tΡ $ u‹øt wΥ uρ $tΒ uρ !$ uΖ ä3Ï= ÷κ ç‰ ω Î) ã ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μçλ m; y7 Ï9 ẍ‹ Î/ ôÏΒ 

AΟ ù= Ïæ ( ÷βÎ) öΝ èδ ωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩⊄⊆∪ # sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? öΝÎκ ö n= tã $ sΨ çF≈ tƒ# u ;M≈ sΨ Éi t/ $ ¨Β tβ% x. öΝåκ yJ¤f ãm HωÎ) βr& (#θä9$s% (#θçG ø$# 

!$ sΨÍ← !$t/$t↔ Î/ βÎ) óΟ çFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ È≅ è% ª!$# ö/ä3‹ ÍŠøt ä† §ΝèO óΟ ä3çF‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO ö/ä3 ãèyϑ øgs† 4’ n< Î) ÇΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ 

ÏµŠ Ïù £ Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθçΗ s>÷è tƒ ∩⊄∉∪  
ذالر  ار قعلغذحعالر(ظ ةتنع ظعنك ةنع قعيام اتعمعزدذر، «): ي ادعكع هاي ةقةت دذني ات دئضةن ص هاي

ظذالر بذ ). دةيدذ(» صةقةت زاماننعث ظأتىشع بعلةن يوق بولعمعز). يةنع تذغذلعمعز(ز ظألعمعز ؤة تعرعلعمع
ذالرغا بعزنعث  .24خذسذستا هئحقانداق مةلذماتقا ظعضة ظةمةس، ظذالر صةقةت ضذمان بعلةن سأزلةيدذ  ظ

ةقةت  اآعتع ص ذالرنعث ص ذص بئرعلسة، ظ ةتلعرعمعز ظوحذق ظوق ةر راستحعل بولساثالر، ظا«ظاي اظةض -ت
! ظع مذهةممةد( .25دئيعشتعن ظعبارةت بولدع» )يةنع تعرعلدىرىثالر(بوؤعلعرعمعزنع آةلتىرىص بئقعثالر 

ؤاصات قعلدذرااليدذ، ) ظةجعلعثالر صىتكةندة(اهللا سعلةرنع تعرعلدىرةلةيدذ، ظاندعن «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا

                                                 
  . ـ ظايةت186سىرة ظةظراف ) 1(



  
  
  
  
 

 

 

 461                                                                                              جاسعية ـ سىرة 54

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ئكعن -ظاندعن شةك  دذ، ل اهللا نعث ( آعشعلةرنعث تولعسع  شىبهعسعز قعيامةت آىنعدة سعلةرنع يعغع
  .26»)قايتا تعرعلعشنع ظعنكار قعلدع(بعلمةي ) قذدرعتعنع

  آاصعرنعث ظئتعقادع، ظذنعث دةلعلع ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا
ةر ضذرذهعنعث ؤة قعيامةتنع ظعنكار قعلعشتا ظذالر بعلةن              عرالردعن، دةهرعل ة آاص اهللا تاظاال بذ ظايةتت

  . بئرعدذؤالغان ظةرةب مذشرعكلعرعنعث سأزلعرعدعن خةؤةر بعرلعشع
 اتعمعزدذر، «): يةنع قعيامةتنع ظعنكار قعلغذحعالر (ظذالر ادعكع هاي ةقةت دذني ات دئضةن ص هاي

 ياشايدعغان جاي صةقةت مذشذ دذنيادذر، بعر    : يةنع ظذالر  دةيدذ،)يةنع تذغذلعمعز (ظألعمعز ؤة تعرعلعمعز 
ة، ب  ألىص تىضعس ةؤم ظ دذ ق ا آئلع قعالر دذنياغ دذ   . اش وق، دةي ة ي ةن نةرس ةت دئض ةردة قعيام ئح ي ذ  . ه ا ب مان

أزعدذر  رعكلعرعنعث س ةرةب مذش ذحع ظ ار قعلغ ةتنع ظعنك ذناس . قعيام ذالرنعث ظعالهش ةتتا ظ ه
ذنداقصةلسةص دذعحعلعرعمذ ش ا    .  دةي يعن قايت ةندعن آئ نع، ظألض ةردعن يارعتعلعش وق ي تة ي ذالر دةسلةص ظ

ةر ”عنكار قعلعدذ، هةم ياراتقذحع اهللا نع ظعنكار قعلعدعغان        تعرعلعشنع ظ   هةر قانداق نةرسة هةر     “دةهرعل
دعغان   36 اد قعلع دذ، دةص ظئتعق دةك هالعتعضة قايتع تعم بذرذنقع ر قئ دا بع ةردةؤر” معث يعل ذ شذنداق “ل  م
ايلعنعص تذرذ    . دذدةي ةآرارالنغان، ظذ تئخع ظاخعر       ظذالر دةؤرنعث ظ ةتكعنع   شع نذرغذن قئتعم ت قع حئكعضة ي

اتعدذ  ةتعلةرنع س ة سةصس ةن بعمةن وق، دئض ةيغةمبةرلةر  . ي عتعص، ص وث آأرس ةرنع ح ةقلعي دةلعلل ذالر ظ ظ
دذ   ار قعلع ةرنع ظعنك ةقلعي دةلعلل عدعن آةلضةن ن اال تةرعص ارقعلعق اهللا تاظ ذالر. ظ ىن ظ ةقةت : شذنعث ظىح ص

ظذالر بذ : اال ظذالرغا رةددعية بئرعص مذنداق دةيدذ اهللا تاظ)دةيدذ(زاماننعث ظأتىشع بعلةن يوق بولعمعز 
 يةنع ظأز صةرةزلعرعضة خذسذستا هئحقانداق مةلذماتقا ظعضة ظةمةس، ظذالر صةقةت ضذمان بعلةن سأزلةيدذ

  .تايعنعص خعيالعحة سأزلةيدذ
ذهىرةيرة رةزعيةلالهذ  ارلعقالر ظةب ذداؤذد ؤة نةسةظع قات ذخارع، مذسلعم، ظةب ام ب ةمما ظعم ظةنهذدعن ظ

عدا     ةدعس قذددعس االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت     «: ص ا ظةزعي ةؤالدع ماث ادةم ظ دذآع، ظ اال ظئيتع اهللا تاظ
ةن،       دىز قعلعم ع آىن دة، آئحعن ول ظعلكعم ةن، ظعش مئنعث ق ةن زاماندذرم دذ، م اننع تعلالي ذ زام دذ، ظ قعلع

ةن ة قعلعم دىزنع آئح ةنلعكعنع، »آىن ةيغ دئض ة ص ر رعؤايةتت ة بع االمنعث يةن اننع «ةمبةر ظةلةيهعسس زام
 دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان هةدعسكة آةلسةك،      »تعللعماثالر، شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا تاظاال زاماندذر     

زاماننع تعللعماثالر، شةك    «: ظعمامالردعن شافعظعي، ظةبذظذبةيدة ؤة باشقعالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  
اال زاما  زآع، اهللا تاظ دذرـ شىبهعس ةن  »ن داق دئض تا مذن أزعنع ظعزاهالش ةن س دة  :  دئض ةت دةؤرع جاهعلعي

اآع بعرةر مذسعبةت آةلسة، ظذالر          اال ؤة ي اآع بعرةر ب ظع  : ظةرةبلةر، ظةضةر ظأزلعرعضة بعرةر ظئغعرحعلعق ي
انن . دةيتتع! زعيانكار زامان اتتع ؤة زام ة شذ ظأزلعرعضة ظوث آةلمعضةن ظعشالرنع زامانغا ظارت ذالر ظةن ع ظ

ع االدذر   . تعلاليتت ةقةت اهللا تاظ ذحع ص الرنع قعلغ ذ ظعش ة ظ ب ؤة    . ظةمةلعيةتت ويا غالع ذالر ض ص ظ ذنداق قعلع ش
دذ    اش بولع ةن ظوخش ان بعل االنع تعللغ ىك اهللا تاظ اال    . بىي الرنع اهللا تاظ ذ ظعش ة ظ ع، ظةمةلعيةتت حىنك

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنع زا          . قعلغذحعدذر حىنكع،  . ماننع تعلالشتعن توسقان     مذشذ سةؤةبتعن ص
ان ان زام الرنع ظارتعؤاتق ذ ظعش ان ؤة ظ ذالر دةؤاتق االدذرظ ا اهللا تاظ عدا .  بولس ةدعس توغرعس ذ ه ذ، ظ ا ب مان

  . ظئيتعلغان ظةث ياخشع باياندذر ؤة آأزدة تذتذلغان ظةسلع مةنعدذر
ذ   عدعكعلةرنعث ب رع مةزهعص ذنعثغا ظوخشاش زاهع راق ظعبنع هةزعم ؤة ظ هةدعسنع دةلعل قعلعص بع

  . تذرذص زاماننع اهللا تاظاالنعث حعرايلعق ظعسملعرع قاتارعدا سانعغانلعقع بولسا، هةقعقةتةن بعر خاتالعقتذر
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 ةتلعرعمعز ظوحذق ظوقذص بئرعلسة ةنع ظذالر  ظذالرغا بعزنعث ظاي ارحة ـ     غا ي  ظألىص يوقالغان، ص
يعن، ا      دعن آئ عص آةتكةن عغا ظارعلعش ذص توص ارحة بول ا تعر  ص ذالرنع قايت ث ظ ادعر  علهللا تاظاالنع كة ق دىرىش

ظةضةر راستحعل «ظذالرنعث صاآعتع صةقةت سا عنسة ؤة هةق بايان قعلدةلعل آةلتىرىلظعكةنلعكع هةققعدة 
ا اثالر، ظات ثالر - بولس ةلتىرىص بئقع ع آ ا بوؤعلعرعمعزن ةق بولس ثالر ه ةنع دةؤاتقعنع ذالرنع ،ي  ظ

  . تعن ظعبارةت بولدعدئيعشتعرعلدىرىص بئقعثالر 
) ةد ع مذهةمم ذالرغا! ظ ع، ) ظ دعن «ظئيتقعنك دذ، ظان علةرنع تعرعلدىرةلةي ةجعلعثالر (اهللا س ظ

ىتكةندة دذ ) ص ات قعلدذراالي ذتقا     ؤاص ةردعن ؤذج وق ي علةرنع ي دةك، اهللا س أرىص تذرغان علةر آ ةنع س  ي
  . حعقعرعدذ

دذ         ة مذنداق دةي تة   مةخلذقاتنع دةس  : اهللا تاظاال بذ هةقت ار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع      ) يوقتعن (لةص ب
ة شذدذر، ظذ         ) ظألضةندعن آئيعن ( ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ا  ) ي ظذنع  (اهللا غ

دا       ار قعلغانغا قارعغان اهللا نع قانداقمذ ظعنكار قعلعسعلةرآع، جانسعز      1( (ظوثايدذر ) دةسلةصتة يوقتعن ب
ةردع ظعدعثالر، اهللا سعلة ة جان ب دعثالر (رض ةنع ظع دا ظابعم ةنع ظاتاثالرنعث صذشتعدا، ظاناثالرنعث قارنع ، )ي

يعن  قاندا(آئ ةجعلعثالر توش دذ ) ظ يعن تعرعلدىرع دعن آئ دذ، ظان ع ظالع علةرنع ))2اهللا جئنعثالرن ةنع س  ي
  . ردذردةسلةصتة يوق يةردعن يارعتعشقا قادعر بولغان اهللا، قايتا تعرعلدىرىشكة ظةلؤةتتة قادع

 شىبهعسعز قعيامةت آىنعدة سعلةرنع يعغعدذ -ظاندعن شةك      يةنع سعلةرضة  ةر راستحعل ظةض
ا  اثالر، ظات ثالر -بولس ةلتىرىص بئقع ع آ ىن اهللا    بوؤعلعرعمعزن لعكع ظىح ة بةرمةس ةت يةن عدةك صذرس  دئض

ةقةت قعيامةت آىنعدة يعغعدذ        . سعلةرنع دذنياغا قايتذرمايدذ   اهللا سعلةرنع قعيامةت     ظذ آىندة     : سعلةرنع ص
 قايسع بىيىك آىنضة آئحعكتىرىلدع؟       ) صةيغةمبةرلةرنعث قةؤملعرعضة ظاظعت ظعشالر      )3( )ظىحىن توصاليدذ 

ظذنع يةنع قعيامةت آىنعنع   4( ()تةخعر قعلعندع (خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعدعغان آىن ظىحىن       
  .))5بعز مذظةييةن مذددةتكعحة تةخعر قعلعمعز

ذدعقايتا تعرعلعشنع ظعنكار قعل(بعلمةي ) اهللا نعث قذدرعتعنع(ئكعن آعشعلةرنعث تولعسع ل( 
ةت   ذالر قعيام ىن ظ ذنعث ظىح ةنع ش ةرنعث تع ي دذ، ظألىآل ار قعلع راق  نع ظعنك دعغانلعقعنع يع رعلدىرعلع

ازابنع يعراق دةص قارايدذ   : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     . هئساباليدذ ئقعن دةص    .ظذالر ظذ ظ  بعز ظذنع ي
ارايمعز  عنع ))6ق ىز بئرعش ةتنعث ي ذالر قعيام ةنع ظ ةرنعث ( ي عنع، ظألىآل ايعم بولذش ةتنعث ق ةنع قعيام ي

دذ ؤة بولعدعغان ؤاقتعمذ    ناهايعتع ظاسانال ؤذجذتقا حعقع مأمعنلةر ظذنع.  يعراق سانايدذ )تعرعلدىرىلعشعنع
  .يئقعن دةص قارايدذ

* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 1(
  .عر قعسمع ـ ظايةتنعث ب28سىرة بةقةرة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة تةغابذن ) 3(
  . ـ ظايةتلةر13 ـ 12سىرة مذرسةالت ) 4(
   ـ ظايةت104سىرة هذد ) 5(
  . ـ ظايةتلةر7 ـــــ 6سىرة مةظارعج ) 6(
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ظاسمانالر بعلةن زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، قعيامةت قايعم بولغان آىندة آاصعرالر زعيان 
زعنعث تعزالنغان هالدا آأرعسةن، هةر ظىممةت ظأ) قورقذنحنعث قاتتعقلعقعدعن(هةر ظىممةتنع . 27تارتعدذ
اآع «) ظذالرغا(ظةمالعغا حاقعرعلعدذ، -نامة اتقا ظئرعشعسعلةر ي بىضىن قعلمعشعثالرغا يارعشا مذآاص

سعلةرضة هةق بعلةن ) ظةمال-يةنع نامة(بذ بعزنعث آعتابعمعز  .28)دئيعلعدذ(» جازاغا ظذحرايسعلةر
ذرغان ظعدذق  ةنع صةرعشتعلةرن (سأزلةيدذ، بعز قعلمعشعثالرنع يازدذرذص ت ع ظةمةللعرعثالرنع يئزعص ي

  .29)تذرذشقا بذيرذيتتذق
  قعيامةت آىنعدعكع قورقذنحلذق ظةهؤالالر توغرعسعدا 

ا ؤة ظاخعرةتتعكع           اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث ظاسمانالر بعلةن زئمعننعث صادعشاهع، ظذالرنعث دذني
دذ   امةت قايعم بولغان آىندة آاصعرالر قعي: هأآىمدارع ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلغاندعن آئيعن مذنداق دةي

دذ  ان تارتع ةن          زعي ان روش ل قعلغ ة نازع ذنعث صةيغةمبةرلعرعض ان، ظ عر بولغ ا آاص ذالر اهللا تاظاالغ ةنع ظ  ي
  . ظايةتلعرعنع ؤة ظوحذق دةلعللعرعنع ظعنكار قعلغان آعشعلةردذر

 ةتنع ةر ظىمم دعن (ه ذنحنعث قاتتعقلعقع دعن )قورق ان ه ؤة حوثلعقع ةن تعزالنغ دا آأرعس  ال
اتتعق بعر ضىآعرةيدذ ـ دة،               ادةم جةهةننةمنعث ظىستعضة آةلتىرىلسة، جةهةننةم ق ظئيتعلعشحة، هةر بعر ظ

ادةم قورقق      ر ظ داق بع ةر قان ةن ه ذنعث بعل دذ عب دعن تعزلعنع راهعم    . نع تع ظعب ث دوس ةتتا اهللا تاظاالنع ه
بىضىن  ! قعلغعن، ماثا رةهعم قعلغعن، ظع اهللا      ماثا رةهعم !ماثا رةهعم قعلغعن  ! ظع اهللا : ممذظةلةيهعسساال

دذ  اثعال رةهعم قعلعشعثنع سورايمةن، دةي ةقةت م ةتتا ظعسا ظةلةيهسساالممذ. سةندعن ص ع اهللا: ه ىن ! ظ بىض
ورايمةن      عثنع س م قعلعش اثعال رةهع ةقةت م ةندعن ص ام مةريةمض   . س ان ظان ع توغق عثنع  ة مئن م قعلعش رةهع

  . )1(سورعمايمةن، دةيدذ
ظةمالعغا-ممةت ظأزعنعث نامةهةر ظى يةنع قعلمعشلعرع يئزعلغان آعتاب بويعحة حاقعرعلعدذ .

دذ      داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ة : ب ذؤاهحعالر      - نام ةيغةمبةرلةر ؤة ض دذ، ص ازعر قعلعنع ةمالالر ه ظ
  . ))2آةلتىرىلعدذ

دذ           ذالرغا (: شذثا صاك ؤة يىآسةك اهللا مذنداق دةي ىن قعلمعشعث «) ظ اتقا بىض الرغا يارعشا مذآاص
علةر ا ظذحرايس اآع جازاغ علةر ي ا           »ظئرعشعس ا يارعش ع ـ يامعنعغ ةللعرعثالرنعث ياخش ةنع ظةم  ي

  .مذآاصاتلعنعسعلةر ياآع جازاغا تارتعلعسعلةر، دئيعلعدذ
دذ       حوث بولسذن،آعحعك بولسذن، ياخشعلعق     (بذ آىندة ظعنسانغا       : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي

انلعق بولسذنبولسذن، دذ-ظعلضعرع )  يام ةللعرع ظذقتذرذلع اخعرع قعلغان ظةم ةلكع ظعنسان ظأزعضة .  ظ ب

                                                 
ع       ) 1( ان آعشعس ةث مئهرعب ذص ظ ةنال بول أزع بعل ادةم ظ ةر ظ ا، ه ذق بولغاحق اتتعق، قورقذنحل ايعن ق ةهؤال ظعنت ةنع ظ ذص  ي عنعمذ ظذنت ان ظانعس بولغ

 .آئتعدعغانلعقعنع آأرسعتعدذ
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع69سىرة زذمةر ) 2(



  
  
  
  
 

 

 

 464                                                                                              جاسعية ـ سىرة 54

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

لعرعغا   ( ان ظعش ان يام ةنع قعلغ ذؤاهتذر ) ي أزع ض ان      . ظ أزرة ظئيتق ة ظ ىن قانح اقالش ظىح أزعنع ظ ذ ظ ظ
   .)1()ظأزرعسع قوبذل قعلعنمايدذ(تةقدعردعمذ 
 سعلةرضة هةق بعلةن سأزلةيدذ) ظةمال-يةنع نامة(بذ بعزنعث آعتابعمعز  يةنع سعلةرنعث نام ـ

ةللعرعث عنع ظةم ة الرنعث هةممعس ر نةرس ذنعثغا بع تعنظ ذص قويماس ة قوش ر نةرس دعن بع اآع ظذنعث  ي
  . آئمةيتعصمذ قويماستعن هازعر قعلعدذ

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ة  : اهللا تاظ علةرنعث نام دذ،   -آعش ذرعغا قويذلع ةمالع ظوتت  ظ
ذناهك ذالر    ض ةن، ظ انلعقعنع آأرعس ةردعن قورقق دعكع خاتعرعل ة«: ارالرنعث ظذنعث ة   ! ؤاي بعزض ذ نام  -ب

ةمالغا حوث  تعغذ؟ -ظ ذالر قعلغان  »  آعحعك ضذناهنعث هةممعسع خاتعرعلعنعص  ظةتكةنلعرعنعث -دةيدذ، ظ
ة   عنعث نام ة زذ     -هةممعس ئح ظادةمض ارعث ه دذ، صةرؤةردعض ةنلعكعنع آأرع ةمالعغا خاتعرعلةنض ذم  ظ ل

   .))2قعلمايدذ

 يةنع صةرعشتعلةرنع ظةمةللعرعثالرنع يئزعص تذرذشقا (بعز قعلمعشعثالرنع يازدذرذص تذرغان ظعدذق
ذق قعالر )بذيرذيتت ذما ؤة باش ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةللعرعنع :  ظعبن ةرنعث ظةم تعلةر بةندعل صةرعش
دذ زعص تذرع د  . يئ دذ، ظان ئلعص حعقع مانغا ظ ذنع ظاس دعن ظ زعمالش       ظان ةرنع تع ة ـ ظةمةلل دعكع عن نام ظورنع

عص  ةن ظذحرعش تعلةر بعل ذال  صةرعش عرع ظ تعن ظعلض ةرنع يارعتعش ةرنع، اهللا بةندعل دعكع ظةمةلل رغا قوللعرع
ة   ةر ش ةن، ه ذرذنال يئزعؤةتك علةر      بعب ان نةرس ذم بولغ ة مةل ذزدعن صةرعشتعلةرض ع لةؤهذلمةهص ةدعر آئحعس ق

ظاندعن  . غلعق نةرسعنعمذ قوشذص قويمايدذ ؤة آئمةيتعص قويمايدذ، دئدع        بعر هةرص حا  . لعشتذرعدذسئبعلةن  
يةنع صةرعشتعلةرنع ظةمةللعرعثالرنع (بعز قعلمعشعثالرنع يازدذرذص تذرغان ظعدذق : بذ ظايةتنع ظوقذدع

   )يئزعص تذرذشقا بذيرذيتتذق
* * * * * * *  

 $ ¨Β r' sù šÏ% ©! $# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ è= ½z ô‰ãŠsù öΝ åκ›5 u‘ ’ Îû  ÏµÏFuΗ ÷q u‘ 4 y7 Ï9 s̈Œ uθ èδ ã— öθ x ø9$# 

ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ $ ¨Β r&uρ tÏ% ©!$# (#ÿρ ãx x. óΟ n= sù r& ô ä3s?  ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? ö/ä3ø‹ n= tæ ÷Λ änö y9 õ3tG ó™ $$sù ÷Λ äΖ ä. uρ $YΒ öθ s% šÏΒ Íøg’Χ ∩⊂⊇∪ 

# sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨β Î) y‰ôã uρ «! $# A,xm èπtã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒ u‘ $ pκÏù Λä ù= è% $̈Β “ Í‘ ô‰ tΡ $tΒ èπ tã$¡¡9 $# βÎ)  Ýà̄Ρ ωÎ) $xΖ sß $tΒ uρ 

ßøt wΥ šÏΨ É)ø‹ oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪ # y‰ t/ uρ öΝçλ m; ßN$t↔ Íh‹ y™ $ tΒ (#θè= ÏΗ xå s−% tnuρ Ν Îκ Í5 $ ¨Β (#θçΡ% x. Ïµ Î/ šχρâ Í“ ÷κyJ ó¡o„ ∩⊂⊂∪ 

Ÿ≅Š Ï% uρ tΠöθ u‹ø9 $# ö/ ä39 |¡Ψ tΡ $ yϑ x. óΟ çF‹ Å¡nΣ u !$ s)Ï9 ö/ä3ÏΒ öθ tƒ # x‹≈yδ â/ ä31uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# $ tΒ uρ /ä3 s9 ÏiΒ tÎ ÅÇ≈̄Ρ ∩⊂⊆∪ Ν ä3Ï9 s̈Œ 

â/ ä3¯Ρ r'Î/ öΝè? õ‹ sƒ ªB $# ÏM≈ tƒ# u «! $# # Yρâ“ èδ â/ ä3ø? § xî uρ äο 4θ u‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 tΠöθ u‹ø9 $$ sù Ÿω tβθã_ u øƒ ä† $ pκ÷] ÏΒ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθç7 tG ÷è tG ó¡ç„ ∩⊂∈∪ ¬T sù ß‰÷Κ ut ù:$# Éb> u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# Éb> u‘ uρ ÇÚö‘ F{$# Å_Uu‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊂∉∪ ã& s!uρ â !$tƒ Î ö9Å3 ø9$# ’ Îû 

ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊂∠∪  
                                                 

  .  ـ ظايةتكعحة15 ـــــ 13سىرة قعيامةت ) 1(
  . ـ ظايةت49سىرة آةهف ) 2(
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 رةهمعتع  ظأزعنعثظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلغانالرغا آةلسةك، صةرؤةردعضارع ظذالرنع
ذرادقا يئتعشتذر داظعرعس ةن م ذ روش ىزعدذ، ب ة آعرض ةك،  .30عض عرالرغا آةلس ةش (آاص ذالرنع ظةيعبل ظ

عدعن ذالرغا) يىزعس ص «: ظ علةر حوثحعلعق قعلع ذ؟ س ذص بئرعلمعدعم ة ظوق ةتلعرعم سعلةرض ث ظاي مئنع
 .31)دئيعلعدذ(» باش تارتتعثالر، سعلةر ضذناهقا حأمضةن قةؤم ظعدعثالر) ظذنعثغا ظعمان ظئيتعشتعن(
هئح شةك ) يةنع قعيامةتنعث بولذشعدا (اهللا نعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر، قعيامةتتة «) سعلةرضة(

وق ادة سةرآةشلعكعثالردعن(دئيعلسة، سعلةر » ي دعن زعي ةنلعكعنع «): هةددع ة ظعك ةتنعث نئم قعيام
» قعي ظعشةنمةيمعزبعز هةقع) ظذنعثغا(بعلمةيمعز، صةقةت ظذنع بولذشع مذمكعن دةص ضذمان قعلعمعز، 

) دذنيادعكع حاغلعرعدا(ظذالرنعث قعلغان يامان ظعشلعرع ظاشكارا بولعدذ، ظذالر ) ظاخعرةتتة(. 32دئدعثالر
دذ  ذالرنع ظورعؤالع ازاب ظ ان ظ خعرة قعلغ ذالرغا( .33مةس دذ) ظ دعكع «: دئيعلع ذ آىن علةرنعث مذش س

يةنع سعلةرنع ظازابقا تاشالص قويذص (ظذنتذيمعز مذالقاتنع ظذنتذغانلعقعثالرغا ظوخشاش، بىضىن سعلةرنع 
سعلةرنع ظازابتعن (، سعلةرنعث جايعثالر دوزاخ بولعدذ، سعلةرضة )ظذنتذص قالغاندةك مذظامعلة قعلعمعز

ةتلعرعنع . 34هئحقانداق ياردةمحعمذ بولمايدذ ) قذتقذزعدعغان بذ شذنعث ظىحىنكع، سعلةر اهللا نعث ظاي
ة دعغان نةرس دع مةسخعرة قعلع ع ظالدع ا تعرعكحعلعك علةرنع دذني دعثالر ؤة س ذالر . » قعلعؤال ىن ظ بىض

اهللا نع رازع قعلعشمذ تةلةص ) تةؤبة قعلعش ؤة ظعبادةت قعلعش بعلةن(دوزاختعن حعقعرعلمايدذ، ظذالردعن 
 جعمع هةمدذسانا ظاسمانالرنعث صةرؤةردعضارع، زئمعننعث صةرؤةردعضارع ؤة ظالةملةرنعث. 35قعلعنمايدذ

ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع ظذلذغلذق اهللا غا خاستذر، اهللا غالعبتذر،  36!صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر
  .37هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

دذ                : اهللا تاظاال قعيامةت آىنع مةخلذقاتالر ظعحعدة حعقعرعدعغان هأآمعدعن خةؤةر قعلعص مذنداق دةي
 ا آةلسةك ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظعشالرن ان، قول،         ع قعلغانالرغ ةنع حعن دعللعرعدعن ظعمان ظئيتق  ي

ةزالعرع شةرعظةتكة مذؤاصعق ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةرضة آةلسةك                  ،صذت، آأز، تعلغا ظوخشاش ظ
 ظأزعنعثصةرؤةردعضارع ظذالرنعجةننةتتعن ظعبارةت  رةهمعتع داظعرعسعضة آعرضىزعدذ .  

ذخار    ام ب ة ظعم ذ هةقت دذ     ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ع ص
عزآع« ة شةآس اال جةننةتك ةن: ، اهللا تاظ تعم،  س ث رةهمع ةن  مئنع ةن خالةنسم م   ع بعل ة رةهع ان ظادةمض غ

عرالرغا آةلسةك، . يئتعشتذر  يةنع ظوحذق ظاشكارا ظذتذققا        بذ روشةن مذرادقا  .»، دئضةن قعلعمةن آاص
 يةنع اهللا مئنعث ظايةتلعرعم سعلةرضة ظوقذص بئرعلمعدعمذ؟«: ظذالرغا) ةيعبلةش يىزعسعدعنظذالرنع ظ (

  تاظاالنعث ظايةتلعرع سعلةرضة ظوقذص بئرعلمعدعمذ؟ 
 باش تارتتعثالر) ظذنعثغا ظعمان ظئيتعشتعن(سعلةر حوثحعلعق قعلعص  يةنع ظذنع ظاثالشتعن يىز

أرى علةر .دعثالرظ الص س ع قاص ة قعلمعشعثالردا    دعلعثالرن ةن بعرض ذرلذق بعل ةن آذص ةن آةتك ذناهقا حأمض ض
دعثالر  ةؤم ظع دذ(» ق ة(. )دئيعلع ة «) سعلةرض ذر، قعيامةتت ةن هةقت ع هةقعقةت ث ؤةدعس ةنع (اهللا نع ي

عدا ةتنعث بولذش وق) قعيام ئح شةك ي ة» ه ة شذنداق دئسة دئيعلس ةر سعلةرض ةنع مأمعنل علةر  ، ي س
لع ( ادة سةرآةش دعن زعي ةيمعز «): كعثالردعنهةددع ةنلعكعنع بعلم ة ظعك ةتنعث نئم ذنع  قعيام ةنع ظ  ي

ةقةت بولذص قاالرمعكع      صةقةت ظذنع بولذشع مذمكعن دةص ضذمان قعلعمعز ظذقمايمعز   ةنع ظذنع ص  دةص ني
  . ظوياليمعز
)ظذالرنعث قعلغان يامان ظعشلعرع ) ظاخعرةتتة(. دئدعثالر» بعز هةقعقعي ظعشةنمةيمعز) ظذنعثغا

دذ ) دذنيادعكع حاغلعرعدا (شكارا بولعدذ، ظذالر ظا ذالرنع ظورعؤالع ازاب ظ ذالرغا  (.مةسخعرة قعلغان ظ ) ظ
سعلةرنعث مذشذ آىندعكع مذالقاتنع ظذنتذغانلعقعثالرغا ظوخشاش، بىضىن سعلةرنع ظذنتذيمعز «: دئيعلعدذ
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يةنع سعلةر ظذ آىن ظىحىن  )يةنع سعلةرنع ظازابقا تاشالص قويذص ظذنتذص قالغاندةك مذظامعلة قعلعمعز(
سعلةرنعث جايعثالر دوزاخ بولعدذ، . حىنكع، سعلةر ظذ آىنضة ظعشةنمةيتتعثالر. ياخشع ظعش قعلمعدعثالر

  . هئحقانداق ياردةمحعمذ بولمايدذ) سعلةرنع ظازابتعن قذتقذزعدعغان(سعلةرضة 
لعم  ام مذس ةنلعكعنع رع  ،ظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ  ص ةت قعلع اال «: ؤاي اهللا تاظ

ساثا خوتذن بةرمعدعممذ؟ سئنع هأرمةتكة سازاؤةر قعلمعدعممذ؟ سئنعث            : بةزع بةندعلعرعضة قعيامةت آىنع   
ئنع خال        ذ؟ س ذندذرذص بةرمعدعمم اثا بويس عنع س اتنع، تأض ىن ظ ث ظىح قذرعدعغان،  عخعزمعتع ة باش غانح

اه    دعغان صادعش معنع ظالع ر قعس أتتعن بع ةتنعث ت دذ )1(غةنعم ذ؟ دةي دة.  قعلمعدعمم ع  : بةن ذنداق، ظ ش
دذ  ع معغانمعشعدعغانلعقعثنع ظويل  ماثا ظذحرع  : ظاندعن اهللا تاظاال  . دةيدذ! صةرؤةردعضارعم  ،ياق : ظذ . دعث؟ دةي

ةنع  ( سةن مئنع ظعلضعرع ظذنتذغانغا ظوخشاش، بىضىن مةنمذ سئنع ظذنتذيمةن،         :ظاندعن اهللا تاظاال  . دةيدذ ي
  . »، دةيدذ) قويذص ظذنتذص قالغاندةك مذظامعلة قعلعمةنسئنع ظازابقا تاشالص

بذ شذنعث ظىحىنكع، سعلةر اهللا نعث ظايةتلعرعنع مةسخعرة قعلعدعغان نةرسة قعلعؤالدعثالر يةنع 
اآعتلعرعنع          ةقةت سعلةرنعث اهللا نعث سعلةرضة آأرسةتكةن دةلعل ـ ص سعلةرنع بذ جازا بعلةن جازالعشعمعز ص

  .  ظذنع مةسخعرة ؤة زاثلعق قعلغانلعقعثالر ظىحىندذر،نةرسة قعلعؤئلعصمةسخعرة قعلعدعغان 
ؤة سعلةرنع دذنيا تعرعكحعلعكع ظالدعدع ،سعلةر ظذنعث بعلةن خاتعرجةم بولذص آةتكةن ظعدعثالر 

  . دةل شذ سةؤةب بعلةن زعيان تارتقذحعالردعن بولدذثالر
 اهللا نع ) بة قعلعش ؤة ظعبادةت قعلعش بعلةنتةؤ(بىضىن ظذالر دوزاختعن حعقعرعلمايدذ، ظذالردعن

دذ ةص قعلعنماي مذ تةل ذناه رازع قعلعش تعن، ض اب ظئلعنماس لعرعدعن هئس ذالر قعلمعش ةلكع ظ  لعرع ب
دذ     ار قعلعنع ا دذح الال ظازابق تعن، دةره كعمذ ظذحرعماس ةيلعدعن ظةيعبلةش ر   . تىص ةردعن بع ذددع مأمعنل ذ خ ب

  .ماستعن، هئسابمذ ظئلعنماستعن جةننةتكة آعرضعنعضة ظوخشايدذرذه آعشعلةرنعث ظازابقا دذحار بولذض
دذ   داق دةي يعن مذن دعن آئ ان قعلغان أآمعنع باي ان ه عرالرغا قعلغ ةن آاص ةر بعل اال مأمعنل : اهللا تاظ

 ارع ث صةرؤةردعض ارع، زئمعننع مانالرنعث صةرؤةردعض انا ظاس ع هةمدذس ذالر جعم ذالرنعث ؤة ظ ةنع ظ  ي
ا خاستذر ث صادعشاهع ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع   ظاسمانالردعكع ؤة  !ؤة ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا غ

تذر  ا خاس دعكع ظذلذغلذق اهللا تاظاالغ دة  . زئمعن ةتنعث مةنعسع هةققع ذ ظاي دب ة صادعشاهلعق :مذجاهع  هةمم
ة مو   نةر ة نةرس عدعغان، هةمم اش ظئض ة ب دعغان س اج بولع ان اهللا  ،هت ع بولغ ىك ظعضعس ذق ؤة بىيىآل   ظذلذغل

  .غا خاستذرتاظاال
ذداؤذد ام ظةب دذ ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن اال «:  ص اهللا تاظ

دذ  داق دةي دعن         : مذن ع مةن عنعث بعرعن ذ ظعككعس ع ظ دذر، آعمك ذق تونذم تعنعمدذر، ظذلذغل ىك ظعش بىيىآل
ة  دعن ظايرعؤ (تارتعؤةتس ع مةن ةتنعث بعرعن ع سىص ذ ظعكك ةنع ظ ةي ا  ) ةتس ادةمنع دوزعخعمغ ذ ظ ةن ظ م

  . ظعمام مذسلعممذ مذشذنعثغا ظىخشاش بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان. »سالعمةن
ذر دذاهللا غالعبت ة ظذحرعماي ئح حةآلعمعض تذر، اهللا ه ةنع اهللا يئثعلمةس أزلعرعدة، . ي اال س  اهللا تاظ
لع ةرعظعتعدة ؤة ظورذنالشتذرذظعش عدا رعدا، ش ش ق ش ةن ظع ةت بعل دذرهئكم ةآتذر، علغذحع ةنع يىآس  ي

  .صاآتذر، ظذنعثدعن باشقا هئح مةبذد بةرهةق يوقتذر
عرع    عيةنعث تةصس ىرة جاس ةن س عدعشذنعث بعل تذر  . تىض ا خاس ة اهللا غ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس . جعم

   .تةؤفعققة ظئرعشعش ؤة خاتالعقتعن ساقلعنعش صةقةت اهللا تةرعصعدعندذر

                                                 
  . ظعسالم دعنع آئلعشتعن ظعلضعرع صادعشاهالر غةنعمةتنعث تأتتعن بعرعنع ظاالتتع) 1(
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 üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟ‹Å3 ut ù: $# ∩⊄∪ $ tΒ $sΨ ø) n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$yϑ ßγ sΨøŠ t/ 

ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/ 5≅ y_ r&uρ ‘ wΚ |¡–Β 4 tÏ% ©!$# uρ (#ρã x x. !$ £ϑ tã (#ρâ‘ É‹Ρé& tβθàÊÍ ÷è ãΒ ∩⊂∪ ö≅ è% Ν çF÷ƒ uu‘ r& $̈Β šχθãã ô‰ s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# ’ ÏΤρâ‘ r& # sŒ$tΒ (#θà) n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝ çλm; Ô8ö Å° ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ( ’ ÏΤθçG ø$# 5=≈tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6s% !# x‹≈ yδ ÷ρr& 

;ο u≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟ ù= Ïã βÎ) ÷ΛäΖ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& £ϑ ÏΒ (#θããô‰ tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ ω Ü=‹Åf tG ó¡o„ ÿ… ã& s! 

4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# öΝ èδuρ tã óΟ ÎγÍ← !% tæßŠ tβθè= Ï≈ xî ∩∈∪ # sŒÎ) uρ u Å³ãm â¨$̈Ζ9 $# (#θçΡ% x. öΝçλ m; [ !#y‰ ôã r& (#θçΡ% x. uρ öΝ Îκ ÌEyŠ$t7Ïè Î/ 

tÍÏ≈ x. ∩∉∪    

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
مه ذرظان(. 1ا، مع ذ ق ش قع ) ب ةن ظع ةت بعل ب، هئكم ل غالع عدعن نازع ذحع اهللا تةرعص لغ

ةن . 2قعلعنغاندذر ذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع هةق ظاساستا مذظةيي ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظ
آاصعرالر ظاضاهالندذرذلغان نةرسعلةردعن يىز . قعلعص ياراتتذق) يةنع قعيامةتكعحة قالعدعغان(مذددةتكعحة 
ىحعدذر ةد (. 3ظأرىض ع مذهةمم رعكالر ! ظ ع، ) غامذش ذؤاتقان «ظئيتقعنك ذص حوقذن ع قوي علةر اهللا ن س

ا ) ظةهؤالعنع(بذتلعرعثالرنعث  انلعقعنع ماث ذالر زئمعننعث قايسع قعسمعنع ياراتق رعثالر، ظ ظئيتعص بئ
ذ  ذرظان (آأرسعتعثالر، ياآع ظاسمانالرنع يارعتعشتا ظذالرنعث اهللا بعلةن ظورتاقحعلعقع بارمذ؟ ب دعن ) ق

قالغان ظعلعم بولسا ماثا ظئلعص ) ظعلضعرعكعلةردعن(آعتاب ياآع ) ازعل قعلعنغانسعلةرضة ن(ظعلضعرع 
اهللا نع قويذص قعيامةتكعحة دذظانع ظعجابةت قعلعشقا . 4»آئلعثالر، ظةضةر سعلةر راستحعل بولساثالر 

دذظاسعدعن قادعر بواللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث 
ذالرغا ) هئساب بئرعش ظىحىن(ظعنسانالر ) قعيامةت آىنع . 5غاصعلدذر ةنع (توصالنغان حاغدا، بذتالر ظ ي

  . 6دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن ظعبادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ) بذتصةرةسلةرضة

 ظايةت  35                          ظةهقافىرة  س         عدة نازعل بولغان  آكمة
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 نعث آاظعناتنع هةقلعق ظاساستا قذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقع، اهللا تاظاال
  ياراتقانلعقع توغرعسعدا

ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل              ة ظأزعنعث قذرظاننع بةندعسع ؤة ص اهللا تاظاال بذ ظايةتت
دذ، اهللا نعث   ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ةت آىنعضعح داظعملعق قعلغ اآع قعيام ع ت ذنعثغا بولسذنةرةهمعت اهللا !  ظ

ةتلةيدذ  ؤة  هئح يئثعلمةس، سأزلعرعنع ،غالعبتاظاال ظأزعنع    . ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحع دةص سىص
يةنع  ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع هةق ظاساستا: ظاندعن مذنداق دةيدذ

آةممذ ظةمةس،   ظارتذقمذ ظةمةس يةنع  مذددةتكعحةمذظةييةن بعهذدة ياآع بعكارلعق يىزعسعدعن ظةمةس،      
ة   ةن مذددةتكعح ةن مذظةيي ص بةلضعلةنض دعغان(قعلع ة قالع ذق) قعيامةتكعح ص ياراتت عرالر . قعلع آاص

 يةنع ظذالر ظأزلعرعدعن تةلةص قعلعنغان نةرسعلةرنع بعر ظاضاهالندذرذلغان نةرسعلةردعن يىز ظأرىضىحعدذر
دذ اب .حةتكة تاشالص قويع ذالرغا آعت ةن ظ اال هةقعقةت ةؤةتتع اهللا تاظ ةيغةمبةر ظ دع، ص ةنكع . نازعل قعل ؤاهال

  . ظذالر آةلضىسعدة ظذنعث يامان ظاقعؤعتعنع بعلعص قالعدذ. ضىحعدذرىظذالر ظذنعث هةممعسعدعن يىز ظأر
  مذشرعكالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

دذ داق دةي اال مذن ةد(: اهللا تاظ ع مذهةمم ئرعك قع!ظ علةرنع ش قا نةرس ةظاالغا باش ص  اهللا ت لع
ذتلعرعثالرنعث «ظئيتقعنكع، حوقذنذؤاتقان ظةنة شذ مذشرعكالرغا      ذؤاتقان ب ذص حوقذن سعلةر اهللا نع قوي

 يةنع ظئيتعص بئرعثالر، ظذالر زئمعننعث قايسع قعسمعنع ياراتقانلعقعنع ماثا آأرسعتعثالر) ظةهؤالعنع(
   .ظذالر زئمعننعث مذستةقعل هالدا ياراتقان قعسمعغا مئنع باشالثالر

 ذ؟ اقحعلعقع بارم ةن ظورت ذالرنعث اهللا بعل تا ظ مانالرنع يارعتعش اآع ظاس مانالرنع ؤة ي ةنع ظاس  ي
وق  اقحعلعقع ي داق ظورت ةن هئحقان ذالرنعث اهللا بعل ذ نةرسعضة ظعضة . زئمعننع يارعتعشتا ظ ذالر قعلحعلعكم ظ

ةس ةظاال    . ظةم ةقةت اهللا ت ش ص دارة قعلع ةيظعلةرنع ظع ارلعق ش اهلعق ؤة ب تذرصادعش ذنداق . غعال مةنسذص ش
ذق علةرنع    ،تذرذقل م س علةر ؤة حوقذنعسعلةر؟ آع ر نةرسعنع شئرعك قعلعس قا بع ةظاالغا باش ذ اهللا ت  قانداقم

قا       ذنداق قعلعش علةرنع ش دع؟ اهللا س ذنعثغا دةؤةت قعل علةرنع ظ م س دع؟ آع عية قعل قا تةؤس ذنداق قعلعش ش
  ثالرمذ؟ بذيرعدعمذ؟ ياآع سعلةر ظذنع ظأزةثالر تئصعص حعقتع

  قالغان ) ظعلضعرعكعلةردعن(آعتاب ياآع ) سعلةرضة نازعل قعلعنغان(دعن ظعلضعرع ) قذرظان(بذ
ثالر  ئلعص آئلع ا ظ ا ماث م بولس االم  ظعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ل   الر ي عدعن نازع اال تةرعص غا اهللا تاظ

قا       ادةت قعلعش ذتالرغا ظعب ذ ب علةرنع ب ابالردعن س ان آعت دعقعلعنغ ةلتىرى   بذيرذي ابنع آ رةر آعت ص غان بع
  . تعثالرعبئقعثالر، ياآع سعلةرنعث مئثعؤاتقان بذ يولذثالرنع ظعسصاتاليدعغان دةلعل بولسا، ظذنع ماثا آأرس

 ظةضةر سعلةر راستحعل بولساثالر    يةنع سعلةرنعث ظذنع ظعسصاتالشتا هئح بعر ساماؤع آعتابالرغا 
  . انغان ظةقلعي دةلعلعثالر يوقياآع ظعلضعرعكعلةردعن قالغان ظعلعمغا تاي

 اهللا نع قويذص قعيامةتكعحة دذظانع ظعجابةت قعلعشقا قادعر بواللمايدعغان بذتالرغا حوقذنعدعغان
 يةنع اهللا تةظاالنع قويذص بذتالرغا ظادةمدعنمذ ضذمراه ظادةم بارمذ؟ بذتالر ظذالرنعث دذظاسعدعن غاصعلدذر

ذالر قعيام ذتالردعن ظ دعغان، ب دعن عةت آىنحوقذنع دعغان ظادةم عنع تعلةي دعغان نةرس ادعر بواللماي عحة ق ض
علدذر  . ضذمراه ظادةم يوق   ذتالر ظاثلعيالمايدذ، آأرةلمةيدذ   . بذتالر ظذنعث دئضةن سأزلعرعدعن غاص ظذالرنعث  . ب

   . ضاستذرحىنكع، ظذالر تاشتعن ظعبارةت قاتتعق جعسعمدذر،. تذتعدعغان قولع يوق
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) ذالرغا ) هئساب بئرعش ظىحىن (نالر ظعنسا ) قعيامةت آىنع ذتالر ظ دا، ب النغان حاغ ةنع (توص ي
اهللا تاظاال بذ  دىشمةن بولعدذ، ظذالر تةرعصعدعن ظعبادةت قعلعنغانلعقعنع ظعنكار قعلعدذ) بذتصةرةسلةرضة

دذ  داق دةي ة مذن ذالر : هةقت رعكالر (ظ ةنع مذش ىن  ) ي ة ظئرعشعش ظىح اظعتع  (ظعززةتك ذتالرنعث شاص ةنع ب ي
دا ظعززةتلعك بولذشلعرع ظىحىن    بع ةظاالنعث ظالدع ةظاالنع قويذص ظعالهالر   ) لةن اهللا ت ذتالر  (اهللا ت ةنع ب ا)ي   غ

دذ ةس     . حوقذنع دةك ظةم ذمان قعلعغعنع ذالرنعث ض ش ظ ززةت     (ظع دا ظع ذالرنعث اهللا ظالدع ذتلعرع ظ ةنع ب ي
دذ   ةؤةبع بواللماي علعرعنعث س ذالرنعث ) تئصعش رعكالرنعث (ظ ةنع مذش ذالر   حوقذ) ي دذ، ظ ار قعلع نع ظعنك نذش

ةنع مذشرعكالر( دذ ) ي ة ظايلعنع ان   ))1نعث دىشمعنعض اجلعق بولغ ةث ظئهتعي ذتلعرعغا ظ ةنع مذشرعكالر ب  ي
  . حاغدا، بذتلعرع ظذالرغا خعيانةت قعلعدذ

ةن  ااهللا ت داق دئض االم مذن راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ث دوس ادا : ظاالنع ذ دذني ذش (ب ذتالرغا حوقذن ب
عتعد  عثالرنمةقس ةؤةب  ) عثة يعغعلعش تلذققا س اراثالردعكع دوس ذتالرنع   ظ ذص ب ع قوي ىن، اهللا ن ع ظىح  بولذش

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 دذ (لةن مةنلعككة ظايلعنع تلذق دىش ذر دوس ع مةزآ ةت آىن ةنع قعيام ىحعلةر . ي ظةضةشتىرض

ادا   كىحعلةردعن ظ دذ -ظةضةش ذدا بولع دذ   .  ج ةت ظوقذي ة لةن كىحعلةر ظةضةشتىرضىحعلةرض ع، . ظةضةش حىنك
ةس     ان ظةم ىن بولغ تلذقع اهللا ظىح ادعكع دوس ذالرنعث دذني علةرنع    )ظ دذ، س ايعثالر دوزاخ بولع علةرنعث ج  س

  . )2(هئحقانداق ياردةمحع بولمايدذ) دوزاختعن قذتذلدذرعدعغان(
* * * * * * *  

 # sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? öΝ Îκö n= tã $sΨ çG≈ tƒ# u ;M≈uΖ Éi t/ tΑ$s% tÏ%©! $# (#ρãx x. Èd, ysù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝ èδ u!% y` # x‹≈yδ Öós Å™ îÎ7 –Β ∩∠∪  ôΘr& 

tβθä9θà) tƒ çµ1u yIøù$# ( ö≅ è% ÈβÎ) … çµçG ÷ƒ u yIøù$# Ÿξ sù šχθä3Ï= ôϑ s? ’ Í< zÏΒ «!$# $ ¸↔ ø‹ x© ( uθèδ ÞΟn= ÷æ r& $ yϑ Î/ tβθàÒ‹ Ï è? ÏµŠ Ïù ( 4’ s∀ x. 

Ïµ Î/ # J‰‹Îκ y−  É_øŠ t/ ö/ ä3uΖ ÷ t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∇∪ ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰ Î/ z ÏiΒ È≅ ß™”9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ôŠr& $ tΒ 

ã≅ yèø ãƒ ’ Ï1 Ÿωuρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& ωÎ) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& ωÎ) ÖƒÉ‹ tΡ ×Î7 –Β ∩∪  
يةنع (ظذالرغا بعزنعث روشةن ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنسا، آاصعرالر ظأزلعرعضة آةلضةن هةقعقةتنع 

ذرظاننع االص) ق ئهعردذر «: باه ةن س ذ روش دذ» ب ذ  .7دةي ذرظاننع ظ ذالر ق اآع ظ ةد (ي ةنع مذهةمم ي
ذغان دعئيعشةمدذ؟ ظئيتقعنكع، ) ظةلةيهعسساالم أزع توق ذ «ظ ةر ظ ذغان بولسام، سعلةر ظةض نع مةن توق

عدعكع  ذرظان توغرعس علةرنعث ق علةر، س ظع قعاللمايس عنع دةص ئح نةرس دعن ه ث ظازابع دعن اهللا نع مةن
ذر  اراثالردا ضذؤاه بولذشقا يئتةرلعكت تأهمةتلعرعثالرنع اهللا ظوبدان بعلعدذ، اهللا مةن بعلةن سعلةرنعث ظ

) تةؤبة قعلغذحعنع(، اهللا )غانحعلعقعثالرغا ضذؤاه بولعدذيةنع مئنعث راستحعللعقعمغا ؤة سعلةرنعث يال(
دذر،  عرةت قعلغذحع ة(مةغص أمعن بةندعلعرعض دذر) م ايعتع مئهرعبان ع،  .8»ناه ةن «ظئيتقعنك اهللا (م

مةندعن ظعلضعرعكع (تذنجع صةيغةمبةر ظةمةسمةن، ) ظعنسانالرنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتكةن
ماثا ؤة ) ظئلعص آةلضةن ؤةهيع بعلةن آةلدعم، نئمعشقا مئنع ظعنكار قعلعسعلةر؟نذرغذن صةيغةمبةرلةر 

، مةن )حىنكع، اهللا نعث تةقدعرعنع ظالدعن ظذققعلع بولمايدذ(سعلةرضة نئمة قعلعنعدعغانلعقعنع ظذقمايمةن 

                                                 
  . ـ ظايةتلةر82 ـ 81سىرة مةريةم ) 1(
  .  ـ ظايةت25سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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 ظوحذق )سعلةرنع اهللا نعث ظازابعدعن(صةقةت ماثا ؤةهيع قعلعنغان نةرسعضعال ظةضعشعمةن، مةن صةقةت 
  . 9»ظاضاهالندذرغذحعمةن

مذشرعكالرنعث قذرظان ؤة صةيغةمبةر هةققعدة ظئيتقانلعرع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية 
  توغرعسعدا

ةؤةر          قانلعقعدعن خ دعن ظاش انلعقع ؤة هةددع ذرلذق قعلغ رعكالرنعث آذص ة مذش ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
دذ ذالرغ . بئرع ةتلعرع ظ ةن ظاي ةظاالنعث روش ذص بئرعلسةاهللا ت ذق ؤة   ،ا ظوق ذنداق ظوح ةر ش ذ ظايةتل ةرحة ظ  ض

عمذ   ان بولس ان قعلعنغ ةن باي ذالر،روش ئه :  ظ ةن س ذ روش دذ  ردذرعب ئهعردذر، دةي كارا س ةنع ظاش ذالر .  ي ظ
  . يالغاننع ظويدذرذص حعقعدذ، ظذالر ضذمراه ؤة آاصعر بولغان آعشعلةردذر. هةقعقةتةن هةقنع ظعنكار قعلعدذ

ئيعشةمدذ؟ ظئيتقعنكع، ظأزع توقذغان د) د ظةلةيهعسساالميةنع مذهةممة(ذرظاننع ظذ ياآع ظذالر ق
 ظةضةر ظذنع مةن توقذغان بولسام، سعلةر مةندعن اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع دةصظع قعاللمايسعلةر«

ةن اهللا تا ةنع م ث نامي ص ظاالنع ةيغةمبةر قعلع ع ص اال مئن ةم ؤة اهللا تاظ ان سأزلعس دعن يالغ ةؤةتتع دةص ع  ظ
ةن            ازا بعل اتتعق ج ةث ق ذم ظ ع حوق اال مئن ا، اهللا تاظ ةندةك بولمعس ةن دئض ش م ة ظع ةم، ظةمةلعيةتت جأيلعس

دذ ع اهللا          . جازاالي ادةم مئن ر ظ داق بع ةر قان قا ه علةردعن باش علةر ؤة س ةنع س ئحكعم ي دعن ه ن ظةهلع زئمع
  . ظاالنعث بذ ظازابعدعن قذتذلدذرذشقا قادعر بواللمايدذات

مئنع اهللا نعث   ) ظةضةر مةن اهللا غا ظاسعي بولسام («ئيتقعنكع، ظ:  تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    اهللا
شذنداق تذرذقلذق، مةن    (ظازابعدعن هئح آعشع قذتقذزالمايدذ، اهللا دعن باشقا هئح صاناهضاهمذ تاصالمايمةن      

ةن    ذل قعالاليم داق قوب ةلعؤعثالرنع قان علةرنعث ت ةقةت  . )س ةن ص ةلحعلعكعنع  ) ةسعلةرض(م ث ظ اهللا نع
ةن   كة قادعرم ا       )1( يةتكىزىش دعغان بولس اننع توقذي امعمعزدعن يالغ ث ن ذ بعزنع ةر ظ ذنع   . ظةض ة ظ ظةلؤةتت

ذق  ةن جازااليتت ذدرعتعمعز بعل ل ت  . ق ي قعزع ذنعث ظاساس دعن ظ اليتتذق أظان ذرعنع آئسعص تاش علةردعن . م س
  . ))2هئحبعر ظادةم ظذنع قوغداص قااللمايتتع

ظةضةر ظذنع مةن توقذغان بولسام، سعلةر مةندعن اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع «تقعنكع، ظئي
دةصظع قعاللمايسعلةر، سعلةرنعث قذرظان توغرعسعدعكع تأهمةتلعرعثالرنع اهللا ظوبدان بعلعدذ، اهللا مةن بعلةن 

ذر  قا يئتةرلعكت ذؤاه بولذش اراثالردا ض علةرنعث ظ تحعللعقعمغ (س ث راس ةنع مئنع علةرنعث ي ا ؤة س
اتتعق تةهدعت ؤة ظاضاهالندذرذش بئرعدذ         )يالغانحعلعقعثالرغا ضذؤاه بولعدذ  ظذالرنع  .  بذ ظايةت ظذالرغا ق

  . ظاالنعث ظازابعدعن قاتتعق قورقعتعدذااهللا ت
 ناهايعتع مئهرعباندذر) مأمعن بةندعلعرعضة(مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ) تةؤبة قعلغذحعنع(اهللا بذ 

ذال  ةت ظ دذ   ظاي قا رعغبةتلةندىرع كة قايتعش ص، اهللا تةرةص ة قعلع ةن   . رنع تةؤب ذناه ظعشلعض ذنداق ض ةنع مذش ي
 تةؤبة قعلساثالر، اهللا تةؤبةثالرنع    ظعلضعرعكع ضذناهعثالرغا تذرذقلذق، ظةضةر ضذناه قعلعشتعن يانساثالر ؤة       

  . قوبذل قعلعدذ، سعلةرنع آةحىرعدذ، سعلةرضة مةغصعرةت ؤة رةهمةت قعلعدذ
ذ ةن    ب داق دئض دا مذن ىرة فذرقان اال س ة اهللا تاظ ع :  هةقت ذالر ظئيتت ذ(«: ظ ذرذنقعالرنعث ) ب ب

 ظاخشامدا  ـظذنعثغا ظةتعضةن    ) هعصزع قعلعؤئلعش ظىحىن   (ظةصسانعلعرعدذرآع، ظذالرنع ظذ يازدذرذؤالغان،    

                                                 
  . ـ ظايةتلةر23 ــــ 22سىرة جعن ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة47 ـــــ 44سىرة هاققة ) 2(
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دذ  ذص بئرعلعؤاتع ع، . »ظوق ص تذ    «ظئيتقعنك عرنع بعلع دعكع س مانالردعكع ؤة زئمعن ذنع ظاس دعغان اهللا ظ رع
دذر،  عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةن ناه دع، اهللا هةقعقةت ل قعل ة(نازع ايعتع ) بةندعلةرض ناه

  . ))1»مئهرعباندذر
 ةيغةمبةر ) اهللا ظعنسانالرنع تةؤهعدآة دةؤةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتكةن (ظئيتقعنكع، مةن تذنجع ص

ضةن ؤةهيع بعلةن آةلدعم، نئمعشقا مئنع مةندعن ظعلضعرعكع نذرغذن صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةل(ظةمةسمةن، 
علةر؟  ار قعلعس مةن      )ظعنك ةيغةمبةر ظةمةس ذنجع ص قان ت ةدةم باس ة ق ةن ظالةمض ةنع م دعن  .  ي ةلكع، مةن ب

ذص   ةيغةمبةر بول ة ص ذدةك ؤة سعلةرض ار قعلغ ع ظعنك علةر مئن ةن، س ةيغةمبةرلةر آةلض ذن ص عرع نذرغ ظعلض
. ةزةلدعن بولذص باقمعغان بعر ظعشنع ظئلعص آةلضعنعم يوق        آئلعشعمنع يعراق سانعغذدةك مةن سعلةرضة ظ     

  . غالب ؤة بىيىك اهللا مةندعن ظعلضعرع بارلعق صةيغةمبةرلةرنع ظعلضعرع آةلضةن ظىممةتلةرضة ظةؤةتكةن
 حىنكع، اهللا نعث تةقدعرعنع ظالدعن ظذققعلع (ماثا ؤة سعلةرضة نئمة قعلعنعدعغانلعقعنع ظذقمايمةن
عبنع ظةبذ تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذ ظايةت هةققعدة توختعلعص، بذ      ظةلع ظ  )بولمايدذ

يعن ةتتعن آئ ىن  : ظاي ذناهلعرعثنع آةحىرىشع ظىح  دئضةن ))2اهللا نعث سئنعث ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ض
ةتادة قاتارلعقال      .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان      ،ظايةت نازعل بولغان    رمذ مذشذنعثغا   ظعكرعمة، هةسةن ؤة ق

ةظاالنعث           ةتنع اهللا ت ذناهلعرعثنع ظوخشاش دئضةن ؤة ظذ ظاي اهللا نعث سئنعث ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ض
ىن دذرذلغان  دئضةنآةحىرىشع ظىح دعن قال ةن ظةمةل أآمع بعل ذال.  دةص آأرسةتكةن، ظايعتعنعث ه ة ظ ر يةن
ةن داق دئض ذناهلعرع آةحىرى :مذن االمنعث ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت   ص ذ ظاي عدعكع ب دعغانلعقع توغرعس لع

ادةم   ر ظ دعن بع ذلمانالر ظعحع دا مذس ان حاغ ل بولغ ةيغةمبعرع : نازع ث ص ع اهللا نع ئنع ! ظ اال س اهللا تاظ
دع    ان قعل ةت باي ةن ظاي دة روش ةحىرىدعغانلعقع هةققع ةندة، اهللا ت   . آ الر؟ دئض داق قع ع قان ذ بعزن االاظ : ظ

)   ةمكع ث ت ا اهللا نع ةرنعث دعللعرعغ عمأمعنل ةر ) نلعك حىشىرىش تعدعن   -ظ ةرنع ظاس ال مأمعنل  ظاي
دذر     ع ظىحىن ة آعرضىزىش دعغان جةننةتلةرض ى قالع ذالر مةثض دعغان، ظ ئقعص تذرع تةثلةر ظ ةن ))3ظأس  دئض

  . ظايةتنع نازعل قعلغان
ةر      دذ، مأمعنل ةت قعلع داق دةص رعؤاي ذخارع مذن ام ب ةيغةمبعرع  : ظعم ث ص ع اهللا نع ذبارةك  ! ظ اثا م س

  . معمعز قانداق بولعدذ؟ دئضةندة، صاك ؤة يىآسةك اهللا بذ ظايةتنع نازعل قعلغانعزنعث هأآب! بولسذن
ةال   تعن ظذممعظ ع زةيت ة ظعبن ةد، خارعج ام ظةهم دذ  )4(ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن : نع

ةن تةمعنلةش    أي بعل ذهاجعرالرنع ظ ارعالر م ع مة    تةظةنس مان ظعبن ة ظوس دا، بعزض لعغان حاغ ةك تاش ذن  ح زظ
دع ان ظع عم بولغ كة تةقس ةن تةمعنلةش أي بعل ذنع ظ ذ ظةنه ذ . رةزعيةلاله ذ ظةنه مان رةزعيةلاله يعن ظوس آئ

بعز ظذنع   . بعز ظذنع داؤالعدذق، ظاخعرع ظذ ؤاصات بولذص آةتتع             . بعزنعث قئشعمعزدا ظاغرعص يئتعص قالدع      
ةن  ردع، م االم آع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ةنلعدذق، يئنعمعزغ ع ظوس: آئص ةت ! مانظ اثا رةهم اال س اهللا تاظ

ذن دعم     ! قعلس ةن، دئ ذؤاهلعق بئرعم دذ، دةص ض ةتلعك قعلع ئنع هأرم ةن س ىك اهللا جةزم ب ؤة بىي . غالع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم داق بعلعسعز؟  ااهللا ت«: ص دعغانلعقعنع قان ةتلعك قعلع ذم هأرم ذنع حوق  »ظاالنعث ظ

دع ةن. دئ ذن        : م عدا بولس اثا ص ام س ام ـ ظان ة!ظات دعم   م تعمةن، دئ ذنداق دةص ساص ةي ش ةيغةمبةر . ن بعلم ص
االم  ةن  «: ظةلةيهعسس دع، م ألىم آةل ةن ظ عدعن هةقعقةت ارع تةرعص ذنعثغا صةرؤةردعض ةك، ظ مانغا آةلس ظوس

ةيغةمبعرع      ةن اهللا نعث ص ةن قةسةمكع، م امع بعل ةن، اهللا نعث ن د قعلعم ة ياخشعلعق ظىمع ذنعثغا ظةلؤةتت ظ
                                                 

  . ـ ظايةتلةر6 ـ 5سىرة فذرقان ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة فةتعه ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع5سىرة فةتعه ) 3(
  . ال جةمةتعنعث ظاياللعرعدعن بولذص، ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت قعلغان ظايال ظعدعظذممعظةال، ظة) 4(
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بعلةن قةسةمكع، مةن شذنعثدعن     نعث نامع     اهللا  .  دئدع  »غانلعقعنع بعلمةيمةن  دعع تذرذص ماثا نئمة قعلعن   
ادةمنع ظاقلعمايمةن، دئدعم       مةن ظذخلعدعم،   . ظذ ظعش مئنع قايغذغا سالغان ظعدع      . آئيعن هةرضعز هئح ظ

االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص أردىم، ظان انلعقعنع آ كة ظئقعؤاتق ذالقنعث ظوسمان تةرةص ر ب ىمدة بع حىش
ظةنة شذ بولسا ظذنعث ياخشع     «: يئنعغا آئلعص، حىشىمنع ظذنعثغا دةص بةردعم، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ةت قعلغان   .  دئدع»ظةمةلعدذر  ام بذخارعمذ رعؤاي دة . بذ هةدعسنع ظعم ة بعر رعؤايعتع ذخارعنعث يةن مةن «: ب
  .  دئيعلضةن»مةندعغانلعقعنع بعلمةينعاهللا نعث بعر صةيغةمبعرع تذرذص ظذنعثغا نئمة قعلع

ة         نع جةننةتك ر شةخس ةن بع النغاندا مذظةيي ة ظاساس اش دةلعللةرض ذنعثغا ظوخش كة ؤة ش ذ هةدعس ب
دذ  قا بولماي دذ، دةص آئسعص ظئيتعش ة   . آعرع ةتكةن، جةننةتك ق آأرس االم ظئنع ةد ظةلةيهعسس ةقةت مذهةمم ص

اال     ع س دذلاله ظعبن ون آعشع، ظاب ةن ظ ةؤةر بئرعلض دعن خذش خ ذراقة،  آعرعدعغانلعقع الل، س ا، بع م، غذمةيس
ةردة شئهعد قعلعنغان   ذدذقع دئضةن ي ة ق ةمرع، مةظذن دذلاله ظعبنع ظ د 70جابعرنعث ظاتعسع ظاب ارع، زةي  ق

دعن           ذمالر بذنعث ذ ظةنه اهابة رةزعيةلاله اش س ذالرغا ظوخش ة ؤة ظ ع رةؤاه ةر، ظعبن ة، جةظف ع هارعس ظعبن
  . مذستةسنا
ةرسعضعال ظةضعشعمةنمةن صةقةت ماثا ؤةهعي قعلعنغان ن يةنع مةن صةقةت اهللا ماثا نازعل قعلغان 

 يةنع مةن غذحعمةنظوحذق ظاضاهالندذر) عث ظازابعدعنسعلةرنع اهللا ن(مةن صةقةت . ؤةهعيضعال ظةضعشعمةن
ىن             ع ظىح ةقعل ظعضعس اغالم ظ ل ؤة س اغالم دع داق س ةر قان عم ه ث ظعش اهالندذرغذحعمةن، مئنع ةن ظاض روش

  . عثدذرناهايعتع ظايد
* * * * * * *  

 ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘ r& βÎ) tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Λ änö x x. uρ Ïµ Î/ y‰ Îκy− uρ Ó‰Ïδ$x© .ÏiΒ û É_t/ Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) 4’ n?tã Ï&Í# ÷VÏΒ ztΒ$t↔ sù 

÷Λ änö y9 õ3tG ó™ $#uρ ( χ Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ tΑ$s% uρ t Ï%©! $# (#ρã xŸ2 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u öθ s9 tβ% x. # [ ö yz 

$̈Β !$ tΡθà) t7y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 øŒÎ) uρ öΝ s9 (#ρß‰tFôγ tƒ Ïµ Î/ tβθä9θà) uŠ|¡sù !# x‹≈yδ Ô7 øùÎ) ÒΟƒÏ‰ s% ∩⊇⊇∪ ÏΒ uρ Ï& Í#ö7 s% Ü=≈ tFÏ. # y›θãΒ $ YΒ$tΒ Î) 

Zπ yϑ ômu‘ uρ 4 # x‹≈yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×− Ïd‰|Á –Β $̧Ρ$|¡Ïj9 $w‹ Î/ utã u‘ É‹Ζã‹ Ïj9 tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 3“ u ô±ç0 uρ tÏΖ Å¡ósßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∪ ¨βÎ) tÏ% ©!$# 

(#θä9$s% $sΨ š/ z’ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™$# Ÿξ sù î∃öθ yz óΟ Îγ øŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ u“øt s† ∩⊇⊂∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgù: $# 

tÏ$ Í#≈yz $pκ Ïù L!# u“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆∪  
عدعن ! سعلةر ظئيتعص بئقعثالرحذ «ظئيتقعنكع، ) مذشرعكالرغا! ةممةدظع مذه (  قذرظان اهللا تةرعص

ظعسراظعل ظةؤالدعدعن ) هالعثالر قانداق بولعدذ؟(نازعل بولغان تذرسا، سعلةر ظذنعثغا ظعشةنمعسةثالر 
ضذؤالعق بئرعص قذرظاننعث اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغانلعقعغا )  ظعبن ساالملاليةنع ظابدذ(بعر ضذؤاهحع 

دذ؟ (باش تارتساثالر ) ظعماندعن(ظعمان آةلتىرسة، سعلةر تةآةببذرلذق قعلعص  داق بولع العثالر قان ) ه
قذرظان بعلةن (ظةضةر «: آاصعرالر مأمعنلةرضة. 10»شىبهعسعزآع، اهللا زالعم قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ

ذرذن ) جعز مذسذلمانالريةنع ظا(ياخشع بولعدعغان بولسا ظعدع، ظذالر ) ظعسالم دعنع  زدعن ب ذنعثغا بع ظ
ع ةن بوالتت ىن، » ظعشةنمعض معغانلعقلعرع ظىح ةت تاص ةن هعداي ذرظان بعل ذالر ق دع، ظ ةدعم«دئ ذ ق ع كب

ظةهلع جاهانغا صئشؤا ؤة ) يةنع تةؤرات(قذرظاندعن ظعلضعرع مذسانعث آعتابع . 11دةيدذ» ظويدذرمعدذر
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) اهللا ظذنع(تةستعق قعلغذحعدذر، ) ظعلضعرعكع آعتابالرنع(تذر، بذ ظةرةب تعلعدعكع آعتاب. رةهمةت ظعدع
خذش خةؤةر بئرعش ) جةننةت بعلةن(زالعمالرنع ظاضاهالندذرذش ظىحىن، ياخشع ظعش قعلغذحع مأمعنلةرضة 

دع  ل قعل ىن نازع ارعمعز اهللا دذر«. 12ظىح ا، » صةرؤةردعض دا بولغانالرغ وغرا يول دعن ت ةن، ظان دئض
عزآع،  عدعنآةل(شىبهعس ش، ) ضىس ةم قعلع ة(غ ذر ) آةتكةنض ذرذش يوقت ةهلع . 13قايغ ذالر ظ ة ش ظةن

ذ (جةننةتتذر، ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعدذ،  ذالرنعث قعلغان ) ب اتالش ) ياخشع (ظ ظةمةللعرعنع مذآاص
  . 14ظىحىندذر

 تذتقان ذسذلمانالرنعث قذرظانغاقذرظان اهللا تةظاالنعث هةق سأزع ظعكةنلعكع، آاصعرالر بعلةن م
  سع توغرعسعداعزعتسعيصو

دذ  داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ذ !ظ ان ش ار قعلغ ذرظاننع ظعنك رعكالرغا   ق ع، مذش ظئيتقعنك
قذرظان اهللا تةرعصعدعن نازعل بولغان تذرسا، سعلةر ظذنعثغا ظعشةنمعسةثالر ! سعلةر ظئيتعص بئقعثالرحذ«
دذ؟ ( داق بولع العثالر قان وي )ه ةنع سعلةر ظ ابنع  ! الص بئقعثالرحذ ي ذ آعت ئلعص آةلضةن ب مةن سعلةرضة ظ

ذنعثغا          علةر ظ ا، س ان تذرس ل قعلغ ا نازع ىن اهللا ماث عم ظىح ةبلعغ قعلعش ة ت ةن سعلةرض هةقعقةت
  ! ظعشةنمعسةثالر، ظعنكار قعلساثالر، اهللا سعلةرنع قانداق جازا بعلةن جازاالر؟

 قذرظاننعث اهللا تةرعصعدعن نازعل )  ظعبن ساالملاليةنع ظابدذ(ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر ضذؤاهحع
رعص  ذؤالعق بئ ا ض ابالر      بولغانلعقعغ ان آعت ل قعلعنغ ة نازع عرعكع صةيغةمبةرلةرض دعن ظعلض ةنع مةن  ي

ذش          دعن خ ل قعلعنعدعغانلعقع ذنعث نازع ةنلعكع، ظ ذؤاهلعق بةرض ا ض تلعقعغا ؤة توغرعلعقعغ ذرظاننعث راس ق
ذرظان    ذ ق ةنلعكع ؤة ب ةؤةر بةرض ىن،      خ انلعقع ظىح ةؤةر قعلغ عنع خ ة ظوخشاش نةرس ةن نةرسعض ةؤةر بةرض خ

ةق          ذرظاننعث ه ع ق ذ آعش ةن ب ذؤاهلعق بةرض ة ض ت ظعكةنلعكعض ذرظاننعث راس ذ ق دعن ب راظعل ظةؤالدع ظعس
هالعثالر (باش تارتساثالر ) ظعماندعن(ظعمان آةلتىرسة، سعلةر تةآةببذرلذق قعلعص ظعكةنلعكعنع تونذص 

  . )؟قانداق بولعدذ
بذ ضذؤاهحع ظأزعنعث صةيغةمبعرعضة ؤة آعتابعغا ظعمان       : مةسرذق بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةن       

دذثالر     . آةلتىردع شىبهعسعزآع، اهللا زالعم  .سعلةر بولساثالر صةيغةمبعرعثالرغا ؤة آعتابعثالرغا آاصعر بول
دذ  ةت قعلماي ةؤمنع هعداي ذ ضذؤاهحع ظومذمغا ؤةآعل قعلعنغان بعر  ق دذلاله ظعبنع ع ظعس ب ذص، ظاب م بول

دذ      ة ظالع أز ظعحعض قعالرنع ظ ذنع ؤة باش ذ ظةنه االم رةزعيةلاله االم     . س ع س دذلاله ظعبن ةت ظاب ذ ظاي ع، ب حىنك
  . رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظعسالمغا آعرعشتعن ظعلضعرع مةآكعدة نازعل بولغان

دعكع ظ     ةظاالنعث تأؤةن ةك اهللا ت ىك ؤة يىآس ذنع بىي ةتنعث مةزم ذ ظاي ذنعغا  ب ةتلعرعنعث مةزم اي
شىبهعسعزآع، ظذ    . بعز قذرظانغا ظعشةندذق     «: ظذالرغا قذرظان تعالؤةت قعلعنغان حاغدا، ظذالر       : ظوخشايدذ

» بعز هةقعقةتةن بذنعثدعن بذرذن مذسذلمان ظعدذق    . صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن نازعل بولغان هةقعقةتتذر   
دذ ت  )1( دةي ل بولذش ذرظان نازع عزآع، ق ان    شىبهعس ذرظاننع ظاثلعغ ةنلةر ق اب بئرعلض عرع آعت عن ظعلض

دا  عرلعنعص(حاغلعرع دذ ) تةس ة بارع ال سةجدعض ذالر. دةره اآتذر،  «: ظ ارعمعز ص صةرؤةردعض
  . ))2دةيدذ» صةرؤةردعضارعمعزنعث ؤةدعسع حوقذم ظورذنلعنعدذ

زعيةلالهذ ظةنهذدعن   مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظابدذلاله ظعبنع ساالم رة        : سةظد مذنداق دةيدذ  
قا  ةن    باش ثعص يىرض دة مئ ةر يىزع عنع  ي ر آعش دذر  ”هئحبع ةت ظةهلع ذ جةنن دعم،  “ظ ةنلعكعنع ظاثلعمع  دئض

                                                 
  ـ ظايةت53سىرة قةسةس ) 1(
  . ـ ظايةتلةر108ـ 107سىرة ظعسرا ) 2(
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دذ (ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر ضذؤاهحع :  هةققعدةظعبنع ساالم رةزعيةلالهذ ظةنهذظابدذلاله   ةنع ظاب  لالهي
االم بن س ل بولغانل ) ظع عدعن نازع ذرظاننعث اهللا تةرعص ذؤاق ا ض رعصهعقعغ ل  لعق بئ ةت نازع ةن ظاي  دئض

  . بذنع ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة نةسةظع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان. بولغان
ع      ة، يىسىف ظعبن ةتادة، ظعكرعم اك، ق د، زةهه ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذنداقال ظعبن ش

ةؤرع       ذددع، س اف، س ع يةس الل ظعبن االم، هع ع س دذلاله ظعبن د     ظاب ع زةي ةس ؤة ظعبن ع ظةن ك ظعبن ، مالع
  .  ضذؤاهلعق بةرضةن آعشع ظابدذلاله ظعبنع ساالمدذر، دئضةن:قاتارلعقالرنعث هةممعسع

 ذالر «: آاصعرالر مأمعنلةرضة ظةضةر قذرظان بعلةن ظعسالم دعنع ياخشع بولعدعغان بولسا ظعدع، ظ
 يةنع آاصعرالر قذرظانغا دئدع» ن بوالتتعظذنعثغا بعزدعن بذرذن ظعشةنمعضة) يةنع ظاجعز مذسذلمانالر(

وختعلعص    دة ت ةر هةققع ةن مأمعنل الل،        : ظعشةنض ةنع بع اؤذالر ي ا، ظ دعغان بولس ع بولع ذرظان ياخش ةر ق ظةض
ذل   اجعز، ق ذالرغا ظوخشعغان ظ ذمالر ؤة ظ ةممار، سذهةيب، خةبباب رةزعيةلالهذ ظةنه  حأرة مذسذلمانالر ؤةظ

أزلعرعنع اهللا          . ضةن بوالتتع، دئدع     ظذنعثغا بعزدعن بذرذن ظعشةنمع      ةقةت ظذالر ظ ظذالرنعث مذنداق دئيعشع ص
اد      دذ دةص ظئتعق ذق قعلع دة غةمخورل ة ظاالهع ذق، اهللا ظأزلعرعض ىز ظابرذيل اهعدا ي ةظاالنعث دةرض ت

دذر  ا هةقعقةتةنمذ ناهايعتع بةك خاتاالشتع ؤة شذنداق روشةن     . قعلعدعغانلعقلعرع ظىحىن ذ ظئتعقادت ظذالر ظ
  . لغان خاتا سأزنع قعلدعبو

دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالرنعث: ب ارعمعزدعن «: ظ ةن(اهللا ظ ةت قعلعش بعل ام ) هعداي ظعنظ
ةنع  ( بعرع بعلةن مذشذنداق سعنعدذق    -دئيعشلعرع ظىحىن، ظذالرنع بعر     » قعلغان آعشعلةر مذشذالرمذ؟   ي

ا       ةنع ظذالر  )1()حوث آعشعلةرنع سعنعدذق   -يصعقعر، ظاجعز آعشعلةرنع ظعمان ظئيتقذزذش بعلةن، ب بعز  :  ي
  . تذرذقلذق ظاؤذالر قانداقمذ هعدايةت تاصتع؟ دةص هةيران قئلعشعدذ

ذالر ) قذرظان بعلةن ظعسالم دعنع (ظةضةر : شذنعث ظىحىن ظذالر   دعغان بولسا ظعدع، ظ ياخشع بولع
ذلمانالر ( اجعز مذس ةنع ظ ةن بوال ) ي ذرذن ظعشةنمعض زدعن ب ذنعثغا بع عظ دذ تت ىننع  .دةي ةمما س  ظ

عدعكع مذ  ذالر ظةقعدعس ةك، ظ ذلمانالرغا آةلس اتالنمعغان  س ذمالردعن ظعسص ذ ظةنه اهابة رةزعيةلاله ث س دعننع
حىنكع، ظذ ظعش ياآع سأز ياخشع بولعدعغان    . هةر قانداق سأز ؤة ظعشالرنع بعدظةت دةص قارايدذظعحعدعكع  

ذرذ     زدعن ب ة بع ذنع ظةلؤةتت اهابعالر ظ ا، س ع  بولس ان بوالتت لةتلعك   . ن قعلغ ع خعس ذالر ياخش ع، ظ حىنك
اد  ع قعلعشقا ظالدعرعغان آعشعلةردذر  ظذن،سلةتنع قالدذرذص قويماستعنعنةرسعلةردعن هئح بعر خ     دةص ظئتعق

  . قعلعدذ
 ،دةيدذ» ع ظويدذرمعدذركبذ قةدعم« ظذالر قذرظان بعلةن هعدايةت تاصمعغانلعقلعرع ظىحىن يةنع 

دعن قالغان قةدعمكع يالغان سأزدذر، دةيدذ، ظذالر قذرظاننع ؤة ظذنعثغا ظعشةنضةنلةرنع          قةدعمكع آعشعلةر 
االمنعث    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ا ب دذ، مان ار قعلع ذرذص ظعنك ص ت ش ؤة  «: بعلع ار قعلع ةقنع ظعنك ه

  .  دئضةن سأزعدة آأزدة تذتذلغان آعبعرلعكتعن ظعبارةتتذر»كعتذرعظعنسانالرنع آةمسعتعش آعبعرل
 بذظةهلع جاهانغا صئشؤا ؤة رةهمةت ظعدع) يةنع تةؤرات(قذرظاندعن ظعلضعرع مذسانعث آعتابع   

اهةتلعك ان   ،صاس ذق بولغ ةن ؤة ظوح ذر  روش دعكع آعتابت ةرةب تعلع دذر ظ ةنع قذرظان عرعكع ( . ي ظعلض
ظعش قعلغذحع زالعمالرنع ظاضاهالندذرذش ظىحىن، ياخشع ) اهللا ظذنع(تةستعق قعلغذحعدذر، ) آعتابالرنع

ة  ةن (مأمعنلةرض ةت بعل ىن ) جةنن رعش ظىح ةؤةر بئ ذش خ دع (خ ل قعل عرالرنع  )نازع ذرظان آاص ةنع ق  ي
أز ظعحعضة ظالغان        آةلضىسع ظازابتعن ظاضاهالندذرذشنع، مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن خذش خةؤةر قعلعشنع ظ

  . آعتابتذر
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع53سىرة ظةنظام ) 1(
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» دا » صةرؤةردعضارعمعز اهللا دذر وغرا يول دعن ت ا دئضةن، ظان ةتنعث تةصسعرع     بولغانالرغ  بذ ظاي
قايغذرذش ) آةتكةنضة(غةم قعلعش، ) آةلضىسعدعن(شىبهعسعزآع، . سىرة فذسسعلةتتة بايان قعلعنغان

) ياخشع (ظذالرنعث قعلغان ) بذ(ظةنة شذالر ظةهلع جةننةتتذر، ظذالر جةننةتتة مةثضى قالعدذ، . يوقتذر
دذر اتالش ظىحىن ةللعرعنع مذآاص ةنع يظةم ةتنعث  ي ذالرنعث رةهمةتكة ظئرعشعشع، رةهم ةر ظ اخشع ظةمةلل

  . سعدذر آامعل بئرعلعشع ظىحىن سةؤةب بولغذظذالرغا
* * * * * * *  

 $ uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ÷ƒ y‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷Fn= uΗ xq …çµ –Β é& $\δ ö ä. çµ ÷G yè|Ê uρuρ $\δ ö ä. ( …çµ è= ÷Η xquρ … çµè=≈ |Á Ïùuρ tβθèW≈n= rO 

# ·÷κ y− 4 # ®L xm # sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ ä© r& xn= t/ uρ zŠ Ïè t/ö‘ r& ZπuΖ y™ tΑ$s% Éb> u‘ û É_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& u ä3ô© r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û ÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 

4’ n?tã uρ £“ t$ Ï! üρ ÷βr& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [sÏ=≈ |¹ çµ9 |Êö s? ôx Ï= ô¹ r& uρ ’ Í< ’ Îû û ÉL§ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÏoΤ Î) àM ö6 è? y7 ø‹ s9Î) ’ÏoΤ Î) uρ zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$# ã≅ ¬6s) tG tΡ öΝ åκ÷] tã z |¡ôm r& $ tΒ (#θè= ÉΚ tã ã— uρ$yf tG tΡ uρ tã öΝ Îκ ÌE$t↔ ÍhŠ y™ þ’ Îû É=≈ut õ¾ r& Ïπ̈Ψ pgù: $# ( y‰ôã uρ É−ô‰Å_Á9 $# 

“ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβρß‰ tãθãƒ ∩⊇∉∪  
ظعنساننع ظانعسع مذشةققةت بعلةن . رذدذق ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذي-بعز ظعنساننع ظاتا

ظذنعثغا قورساق آأتىرىش مذددعتع ؤة ظذنع سىتتعن ظايرعش . قورساق آأتىرىص، مذشةققةت بعلةن تذغدع
ذ .  ظايدذر30مذددعتع  اآع ظ وؤاق ظأسىص (ت ذص، -آىح ) ب دة، 40 قذؤؤةتكة تول ذ ( ياشقا يةتكةن ): ظ

ا! صةرؤةردعضارعم« ا ؤة ظات ىآىر قعلعشنع ؤة سةن رازع  ظان-سئنعث ماث ة ش ةن نئمعتعثض ا بةرض امغ
يةنع (بولعدعغان ياخشع ظعشنع قعلعشعمنع ماثا ظعلهام قعلغعن، مةن ظىحىن مئنعث ظةؤالدعمنع تىزعضعن 

تةؤبة قعلدعم، ) جعمع ضذناهالردعن (، مةن هةقعقةتةن ساثا )مئنعث ظةؤالدعمنع ياخشع ظادةملةر قعلغعن
ظةنة شذنداق آعشعلةرنعث ياخشع ظعشلعرعنع قوبذل . 15دةيدذ» نالردعندذرمةنمةن هةقعقةتةن مذسذلما

جةننةتتة ) اهللا يامان ظعشلعرعنع آةحىرضةنلةر بعلةن(قعلعص، يامان ظعشلعرعنع آةحىرىم قعلعمعز، ظذالر 
  . 16ظذالرغا قعلعنغان راست ؤةدعدذر) بذ(بولعدذ، 

  لعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعداظاالنعث ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعاهللا تا
ةن          الس بعل ادةتنع ظعخ ةرنعث ظعب ع، بةندعل ار ؤة بعرلعكعن ث ب ة ظأزعنع عرعكع ظايةتت اال ظعلض اهللا تاظ

عال قعلعش  دا مئثعش عظأزعض وغرا يول يعن عنع ؤة ت دعن آئ ان قعلغان ا         ،نع باي ا ـ ظانعغ ال ظات ذنعثغا ظذالص  ظ
ا ـ ظانعغا ياخشعلعق          قذرظان آةرعمدة   . ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذدع    ة تةؤهعد بعلةن ظات بعر قانحة ظايةتت

  . )1(قعلعشقا بذيرذش ظارقا ـ ظارقعدعن بعر ظورذندا بايان قعلعنغان
ادةت قعلعشعثالرنع ؤة    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     صةرؤةردعضارعث صةقةت ظذنعث ظأزعضعال ظعب

ا  ا ياخشعلعق قعلعشعثالرنع تةؤ -ظات دع ظاناثالرغ ع ظعنسان)2( )سعية قعل ا!) ظ ا ؤة ظات ا -ماث ظاناثغ
  . ))3شىآىر قعلغعن، ظاخعر قايتعدعغان جاي مئنعث دةرضاهعمدذر

                                                 
  .عتعدذبذ ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشنعث نةقةدةر مذهعملعقعنع آأرس) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة ظعسرا ) 2(
  .ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 14سىرة لوقمان ) 3(
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 دذق قا بذيرع علعق قعلعش غا ياخش ا ـ ظانعس اننع ظات ز ظعنس ا ـ ظانعسعغا       بع ذنع ظات ةنع ظ  ي
  . دذققعلعشقا، ظذالرغا آأيىنىشكة بذيرعياخشعلعق 

ام  : ةيالسع، سةظد رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ظعمام ظةبذ داؤذد ت    ظان
ا ةن             : ماث ة م عر بولمعغعح ةظاالغا آاص ةن اهللا ت ذ؟ س قا بذيرعمعدعم ةت قعلعش ا ظعتاظ ا ـ ظانعغ اال ظات اهللا تاظ

. لع ظذنعمعدع  ظاندعن ظذ هةقعقةتةن تاماق يئضعلع، سذ ظعحكع     . تاماقمذ يئمةيمةن، سذمذ ظعحمةيمةن، دئدع 
ةن ظئحعشقا باشلعغاندا   اغزعنع هاسا بعل ذنعث ظ ا تاماق سئلعش ظىحىن ظ ذنعث ظاغزعغ ز : آعشعلةر ظ بع

بذنع ظعمام مذسلعم، .  دئضةن ظايةت نازعل بولدعظعنساننع ظاتا ـ ظانعسعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرعدذق
  . تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

ع ظانعسع مذشةققةت بعلةن قورساق آأتىرىصظعنساننهامعلدار ظايال تارتعدعغان جاصا ـ ، يةنع ظذ 
ارلعق      ع ظئغعرلعشعش، حارحاش قات ذش، تئن ارتعش، سئزعك تذت أثلع ت ة آ رةر نةرسعض ةقةتلةردعن بع مذش

ةن تا    ةؤةبع بعل انلعقع س دار بولغ عغا هامعل ةققةتلةرنع بالعس قا مذش دعن باش االرنع ؤة ظذنعث دذجاص . رتع
مذشةققةت بعلةن  يةنع قاتتعق تولغاق مذشةققعتع بعلةنظذنعثغا قورساق آأتىرىش مذددعتع . تذغدع

  .  ظايدذر30ؤة ظذنع سىتتعن ظايرعش مذددعتع 
ةتنع سىرة لوقماندعكع                ))1ظعككع يعلدا ظذنع ظةمحةآتعن ظايرعدع       ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ بذ ظاي

ةتنع ؤة  انعالردئضةن ظاي العالرنع ظئمظ ذق ظعككع يعل   ع ب ا، تول ةآحع بولس ذق ظئمعتم دة تول تعش مذددعتع
م اي دةص   ))2ظئمعتعشع الزع ة ظ ذددعتعنع ظالت أؤةن م ةث ت دارلعقنعث ظ ةتنع دةلعل قعلعص هامعل  دئضةن ظاي

دذر. آأرسةتكةن وغرا يةآىن ةآىن آىحلىك ؤة ت ذ ي ىم ساهابة رةزعيةلاله . ب ذنعثغا، ظوسمان ؤة بعر تىرآ ذ ظ
  . ظةنهذمالرمذ قوشذلغان

: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    جذهةننعث  مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق بةظعجة ظعبنع ظابدذلاله        
ال  ظذ  . ظعحعمعزدعن بعر ظادةم جذهةينة قةبعلعسعدعن بعر خوتذنغا ظأيلةندع         ة ظاي توشقاندا     ظاي تولذق ظالت

دعغا بئرعص  يةثضعدع، ظذنعث ظئرع ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذن       ذم قعلدع     ،عث ظال .  بذ ظةهؤالنع ظذنعثغا مةل
ةؤةتتع   ادةم ظ كة ظ ئلعص آئلعش النع ظ ذ ظاي مان ظ دعن  . ظوس ىن ظورنع يعش ظىح ع آع ال آعيعملعرعن ذ ظاي ظ

دا ةتتع،تذرغان ذنعث هةمشعرعسع يعغالص آ ذ.  ظ ةظاالنعث  : ظ ةن قةسةمكع، اهللا ت نئمعضة يعغاليسعز؟ اهللا بعل
دعن ظئر ع      معمةخلذقاتلعرع ا نئمعن اك ؤة يىآسةك اهللا ماث وق، ص قعنع ي ا يئقعنالش م ماث ئح آع قا ه دعن باش

دع  دذ، دئ أآىم قعلع ةندة،   . خالعسا شذنع ه ئلعص آئلعنض ا ظ ذنعث يئنعغ ال ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنه ذ ظاي ظ
ةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا يئت      . ظوسمان ظذنع حالما ـ آئسةك قعلعشقا بذيرذدع  ةهؤال ظ اردع،  ظاندعن بذ ظ عص ب

ذنعثغا     ئلعص ظ ا آ ماننعث يئنعغ ال ظوس ذ دةره دع  :ظ ةن؟ دئ ة قعلعؤاتعس مان.  نئم ذق  : ظوس ذ تول دا 6ظ  ظاي
تذ، شذنداق ظعشمذ بوالمدذ؟ دئدع ذ. يةثضعص ةلع رةزعيةلالهذ ظةنه ذنعثغاظ دع:  ظ ذرظان ظوقذمامسةن؟ دئ . ق

ةظاالنعث   غالعب ؤة : ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ  . شذنداق، ظوقذيمةن، دئدع  : ظذ ذنعثغا قورساق  بىيىك اهللا ت ظ
تولذق ظعككع يعل  دئضةنلعكعنع ؤة  ظايدذر30آأتىرىش مذددعتع ؤة ظذنع سىتتعن ظايرعش مذددعتع 

ة ظاينعث       )تعش الزعم عظئم( ةقةت ظالت  دئضةنلعكعنع ظاثلعمعدعثمذ؟ بذ تولذق ظعككع يعلنع ظئلعؤةتسةك ص
تعمةن،    ،رةزعيةلالهذ ظةنهذ اهللا بعلةن قةسةمكعظوسمان . قالغانلعقعنع بعلعمعز، دئدع    بذنعثغا دعققةت قعلماص

ةر ظذنع ظاللعبذرذن حالما ـ           .  الزعم، دئدع  ذمظذ ظايالنع قذتقذزذش دا ظادةمل ظذالر ظذ ظايالنعث يئنعغا بارغان
دع    ان ظع ص بولغ ةك قعلع دذ  . آئس داق دةي ة مذن وث       : بةظج اال ح ذ ب ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة لوقمان ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع233 ، سىرة بةقةرة )2(
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ا ـ قاغعغا، تذخذم ـ تذخذمغا ظوخشعغاندعنمذ بةآرةك ظاتعسعغا ظوخشعغان ظعدع            سئرع  لغانبو ظذنع  . قاغ
بعلةن قةسةمكع، ظذنعثغا هئح شةك قعلمايمةن،      نعث نامع  مئنعث ظوغلذم، اهللا    بذ  ظاتعسع آأرضةن حاغدا،    

نع بةرضةن، شذنعث بعلةن ظذ    آئيعن اهللا تاظاال ظذ بالعنعث ظاتعسع يىزعضة قعحعشقاق آئسعلع باالسع  . دئضةن
  .  رعؤايةت قعلغانمذبذنع ظعبنع ظةبذ هاتةم. بذ آئسةلدعن ساقعيالماي ظألىص آةتكةن

ظعبنع ظةبذ هاتةم ظعكرعمةدعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           
العنع     : قعلعدذ  دا يةثضعسة، ب ذز ظاي اي 21ظةضةر خوتذن آعشع توقق ذرعظئمعتعش  ظ ة  .  يئتةرلعكت ظةضةر يةتت

ظةضةر ظالتة ظايدا يةثضعسة، ظذنع تولذق ظعككع يعل      .  ظاي ظئمعتعشع يئتةرلعكتذر   23ظايدا يةثضعسة، ظذنع    
ظذنعثغا قورساق آأتىرىش مذددعتع ؤة ظذنع سىتتعن : حىنكع، اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. ظئمعتعشع الزعم

  .  ظايدذر30ظايرعش مذددعتع 
 قذؤؤةتكة تولذص -آىح ) بوؤاق ظأسىص (تاآع ظذ      رامعغا يئتعص  ، قذ  يةنع آىحلىك بولذص40 

ةندة  قا آعرض ذص  ياش ةقلع تول ةنع ظ دة      ، ي ة يةتكةن ع آامالةتك دارة قعلعش أزعنع ظع ع ؤة ظ  حىشةنحعس
  . ) ظأزضةرمةيدعكةندعن ياشقا تولغان حاغدعكع معجةزع40ظئيتعلعشحة آأصعنحة ظةهؤالالردا ظادةم (

)ظانامغا بةرضةن نئمعتعثضة شىآىر قعلعشنع ؤة-سئنعث ماثا ؤة ظاتا! صةرؤةردعضارعم«): ظذ  
سةن رازع بولعدعغان ياخشع ظعشنع قعلعشعمنع ماثا ظعلهام قعلغعن، مةن ظىحىن مئنعث آةلضىسعدة  

جعمع ( ساثا ، مةن هةقعقةتةن)يةنع مئنعث ظةؤالدعمنع ياخشع ظادةملةر قعلغعن (ظةؤالدعمنع تىزعضعن 
 ياشقا يةتكةن 40 بذ ظايةتتة دةيدذ» تةؤبة قعلدعم، مةن هةقعقةتةن مذسذلمانالردعندذرمةن) ضذناهالردعن 

ةل            قا ب الرنع قعلعش ذ ظعش ثعالش ؤة ظ نع يئ ةظاالغا قايتعش ش، اهللا ت ة قعلع ةظاالغا تةؤب ىن اهللا ت ع ظىح آعش
  . باغالش تةؤسعية قعلعنعدذ

 ياخشع ظعشلعرعنع قوبذل قعلعص، يامان ظعشلعرعنع آةحىرىم قعلعمعز، ظةنة شذنداق آعشعلةرنعث
ةن (ظذالر  ةنلةر بعل دذ ) اهللا يامان ظعشلعرعنع آةحىرض ة بولع ان قعلغان نةر    جةننةتت ةنع بعز باي سعلةر   ي

ة قعلع        بعلةن سىصةتلةنضةن، اهللا تا    ان، تةؤب ش ؤة ظاالغا ضذناهلعرعدعن تةؤبة قعلغان، اهللا تاظاال تةرةصكة قايتق
ا   ش ظ ةص قعلع عرةت تةل وقعتعصمةغص قان   رقعلعق ي علعرعنع تاص ان نةرس علةرنعث    قويغ ذنداق آعش ة ش ظةن

ياخشع ظعشلعرعنع قوبذل قعلعص، يامان ظعشلعرعنع آةحىرىم قعلعمعز يةنع ظذالرنعث نذرغذن خاتالعقعنع 
  . مةغصعرةت قعلعمعز، ياخشع ظةمةلع ظاز بولسعمذ، ظذنع قوبذل قعلعمعز

ذال ةن (ر ظ ةنلةر بعل لعرعنع آةحىرض ان ظعش دذ) اهللا يام ة بولع ة جةننةتت ذالر جةننةتت ةنع ظ  ي
غالعب ؤة بىيىك   . مانا بذ ظذالرنعث اهللا نعث دةرضاهعدعكع هأآىمعدذر     . عشعلةر قاتارعدا بولعدذ  آبولعدعغان  

ان      ذنداق ؤةدة قعلغ ة ش ان آعشعض ةن قايتق ة بعل ة تةؤب اال ظأزعض ى . اهللا تاظ ذنعث ظىح داق  ش اال مذن ن اهللا تاظ
  . ظذالرغا قعلعنغان راست ؤةدعدذر) بذ(: دةيدذ

* * * * * * *  
 “ Ï%©! $#uρ tΑ$s% Ïµ ÷ƒt$ Ï!¨uθÏ9 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9 û É_ ÏΡ#y‰ Ïès? r& ÷β r& ylu ÷z é& ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρã à) ø9 $# ÏΒ ‘Ï= ö7 s% $ yϑ èδ uρ 

Èβ$sWŠÉótG ó¡o„ ©! $# y7 n= ÷ƒuρ ôÏΒ# u ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# A, xm ãΑθà) u‹ sù $ tΒ !# x‹≈ yδ Hω Î) ãÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇∠∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ% ©!$# 

¨,xm ÞΟ Îγ øŠn= tæ ãΑ öθs) ø9$# þ’Îû 5Ο tΒ é& ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ο Îγ Ï= ö6s% zÏiΒ ÇdÅgù: $# Ä§Ρ M} $#uρ ( öΝ åκ®ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tÎÅ£≈ yz ∩⊇∇∪ 

5e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_u‘ yŠ $ −ΙÊeΕ (#θè= ÏΗ xå ( öΝ åκu Ïjù uθã‹ Ï9uρ öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδ uρ Ÿω tβθçΗ s> øàãƒ ∩⊇∪ tΠöθ tƒuρ ÞÚu ÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã x x. ’ n?tã 
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Í‘$̈Ζ9 $# ÷Λä ö7yδ øŒr& óΟ ä3ÏG≈ t6Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$uŠ xm $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Λ ä÷è tFôϑ tFó™ $# uρ $ pκ Í5 tΠöθ u‹ ø9$$ sù tβ ÷ρ u“øg éB z># x‹ tã Èβθßγø9 $# $yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. 

tβρã É9 õ3tG ó¡n@ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Î ötó Î/ Èd,ut ù: $# $ oÿÏ3 uρ óΟçFΖ ä. tβθà) Ý¡ø s? ∩⊄⊃∪  
اال -يةنع ظاتا (بةزع ظادةم  سعلةر مئنع !  ؤذي -ؤاي ):  ظانعسع ظعمانغا دةؤةت قعلغان فاجعر ب

ظذالردعن هئح ظادةم (نذرغذن ظىممةتلةر ظأتتع ) مةندعن ظعلضعرع(قايتا تعرعلعشتعن قورقذتذؤاتامسعلةر، 
ظعمان ظئيتقعن، اهللا نعث ! ؤاي ساثا«: دةيدذ، ظذ ظعككعسع اهللا غا صةرياد قعلعص»)رىلضعنع يوقتعرعلدى

ظةنة . 17دةيدذ» بذ صةقةت ظاؤالقعالردعن قالغان ظةصسانعلةردذر«: ظذ. دةيدذ» ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر
 ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن سأزع هةقلعق بولدع، ظذالر بولسا) اهللا نعث ظازاب قعلعش(شذنداق آعشعلةرضة 

ذحع  ان تارتق ةن زعي ذالر هةقعقةت ىزىلدع، ظ ظعنسانالردعن ؤة جعنالردعن بولغان ظىممةتلةر قاتارعغا آعرض
هةممعسعنعث قعلغان ظةمةللعرعضة يارعشا دةرعجعلعرع بولعدذ، ) مأمعنلةرنعث ؤة آاصعالرنعث(. 18بولدع

ادة قعلعنماي -ةمآ (ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ساؤابع ؤة جازاسع  ذم )  زعي ذالرغا زذل دذ، ظ ذق بئرعلع تول
« ): ظذالرغا ظةيعبلةش يىزعسعدعن ظئيتعلعدذ(الر دوزاخقا توغرعلعنعدعغان آىندة رآاصع. 19قعلعنمايدذ
تلعرعثالرنع هاياتعي دذنيادا بةهرعمةن بولذص تىضةتتعثالر، سعلةر زئمعندا هةقسعز رةؤعشتة زةسعلةر لةز

ص، ظعماندعن باش تارتقانلعقعثالر ؤة اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققانلعقعثالر تىصةيلعدعن، حوثحعلعق قعلع
  . 20»بىضىن خار قعلغذحع ظازاب بعلةن جازالعنعسعلةر

   ظةؤالدالرنعث بايانع ؤة ظذالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعداذحعظاتا ـ ظانعالرنع قاخشاتق
ةن              علعق بعل ا ياخش ا ـ ظانعالرغ اال ظات دعغان     اهللا تاظ علعق قعلع ذالرغا ياخش دعغان، ظ ا قعلع  دذظ

ظاالنعث دةرضاهعدا ظئرعشعدعغان بةخت ـ ساظادةتنع ؤة نعجاتلعقنع         ا اهللا تآعشعلةرنعث ظةهؤالعنع ؤة ظذالر   
يعن دعن آئ ان قعلغان انعالرنع قاخشاتقذحع     ،باي ا ـ ظ ال ظات ذنعثغا ظذالص ان ، ظ ةهؤالعنع باي ةرنعث ظ  بةتبةختل

!  ؤذي-ؤاي ):  ظانعسع ظعمانغا دةؤةت قعلغان فاجعر باال-يةنع ظاتا(بةزع ظادةم : دذقعلعص مذنداق دةي
علةر،  تعن قورقذتذؤاتامس ا تعرعلعش ع قايت علةر مئن عرع (س دعن ظعلض أتتع ) مةن ةر ظ ذن ظىممةتل نذرغ

ادة      . ، دةيدذ ظذالردعن هئح ظادةم تعرعلدىرىلضعنع يوق ( منع بذ ظايةت مذشذنداق سأزنع قعلغان هةممة ظ
ةآعر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث        . يىزلىك ظأز ظعحعضة ظالعدذ   عظومذم آعم بذ ظايةتنع ظابدذراهمان ظعبنع ظةبذ ب

ذ ظورذنسعز سأزدذر  ان دئسة، ب دة نازعل بولغ ةآرع رةزعيةلالهذ  . هةققع ذ ب دذراهمان ظعبنع ظةب حىنكع، ظاب
دعن آئيعن ظعسالمغا آعرضةن ؤة     ذ ظايةت نازعل بولغان دعن  ظةنهذما ب ةينع مذسذلمانالرنعث ظةؤزةللعرع ؤة ظ

  . ردعن بولغانزاماندعكع ياخشع آعشعلة
مةرؤان هعجازغا ؤالع    : ظعمام بذخارع، يىسىص ظعبنع ماهعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        

 آىنع  بعر  ،)ظعدع ظذنع مذظاؤعية ظعبنع ظةبذ سذفيان رةزعيةلالهذ ظةنهذما ؤالعي قعلعص تةيعنلعضةن   (بولذص  
ة ظوقذدع، ظذ خذتبع      ، ظاتعسعدعن آئيعن مذسذلمانالرنعث ظذنعثغا     سعدة يةزعد ظعبنع مذظاؤعية    مةرؤان خذتب

لعدع      قا باش عنع قعلعش ع تةرعص ذنعث ياخش ىن، ظ ع ظىح ةت قعلعش ةآعر    . بةيظ ذ ب ع ظةب دذراهمان ظعبن ظاب
.  دئدع “تذتذثالر ”ظذنع  :  مةرؤان  .رةزعيةلالهذ ظةنهذما مةرؤانغا ظذنعث زعتعغا تئضعدعغان بعر نةرسة دئدع             

دع      ة آعرعؤال ةنهانعث ظأيعض ذ ظ ة رةزعيةلاله دذراهمان ظاظعش ادعر      . ظاب قا ق ذنع تذتذش ذالر ظ ةن ظ ذنعث بعل ش
  . بواللمعدع

 ظانعسع ظعمانغا دةؤةت قعلغان -يةنع ظاتا(بةزع ظادةم :  هةققعدة اهللامذشذ ظادةم: ظاندعن مةرؤان
نذرغذن ) مةندعن ظعلضعرع(لةر مئنع قايتا تعرعلعشتعن قورقذتذؤاتامسعلةر، سع!  ؤذي-ؤاي ): فاجعر باال
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دذ »)ظذالردعن هئح ظادةم تعرعلدىرىلضعنع يوق (ظىممةتلةر ظأتتع  ةتنع نازعل قعلغان    دةي ،  دئضةن ظاي
دع ذرذص . دئ ةردة ظارقعسعدا ت ةنها ص ئ :ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ دعن ه ةققعمعزدة قذرظان اال بعزنعث ه ح  اهللا تاظ

  . )1(اهللا تاظاال صةقةت مئنعث ظأزرةم توغرذلذق ظايةت نازعل قعلدع، دئدع. نةرسة نازعل قعلمعدع
ع زةيياد  ةد ظعبن ةظع، مذهةمم ام نةس ث مذظعم دذ نع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة :ن  مذظاؤعي

ةرؤان  دا، م ذرغان حاغ علعكعنع تاصش ة خةلعص ع يةزعدآ ذ ظوغل ذ ظةنه ةآ: رةزعيةلاله ذ ب ذ ظةب ةر ب رع ؤة ظأم
بذنع ظاثلعغان ظابدذراهمان ظعبنع ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ           . رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث تذتقان يولعدذر، دئضةن    

ةزع : نعث ظاالاهللا تا :شذنعث بعلةن مةرؤان   . بذ هعرةقلع ؤة قةيسةرنعث تذتقان يولعدذر، دئضةن      : ظةنهذما ب
ادةم  ا(ظ ةنع ظات ان -ي ا دةؤةت قعلغ ع ظعمانغ اال  ظانعس اجعر ب ا !  ؤذي-ؤاي ):  ف ع قايت علةر مئن س

 مذشذ  ازعل بولذشعغا سةؤةص بولغان آعشع  نعث نعتع ظاي دئضةن  دةيدذ »تعرعلعشتعن قورقذتذؤاتامسعلةر 
ان . شذ، دئضةن تعص بارغ ةنهاغا يئ ةؤةر ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ ذ خ دعن ب ةن ظاظعشة. ظان ةرؤان : شذنعث بعل م

ا     تذ، اهللا نعث ن ظةضةر مةن بذ ظايةت نازعل     . مع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظذ بذنع بعلمةيدذ      يالغان سأزلةص
ذنع   ة ظ ام، ظةلؤةتت نع خالعس معنع ظئيتعش عنعث ظعس ان آعش رةتتعم بولغ تعص بئ معنع ظئي ع،. ث ظعس  حىنك

ان، مةرؤان بولسا اهللا      االم مةرؤاننعث ظاتعسعغا ظذنعث ؤذصةيغةمبةر ظةلةيهعسس  جذدعدعكع حاغدا لةنةت ظئيتق
  . نعث لةنعتعنعث بعر صارحعسعدذر، دئضةن

 ،نذرغذن ظىممةتلةر ظأتتع ) مةندعن ظعلضعرع(سعلةر مئنع قايتا تعرعلعشتعن قورقذتذؤاتامسعلةر
نذرغذن آعشعلةر ظأتتع، ظذالردعن بعرمذ خةؤةرحع  : ظذ يةنع   )ظذالردعن هئح ظادةم تعرعلدىرىلضعنع يوق (

  .  قايتعص آةلمعدع، دةيدذيةنع قايتا تعرعلعشتعن خةؤةر قعلغذحع
 ص ةرياد قعلع ا ص ع اهللا غ ذ ظعككعس ا      ظ ةت ظات عغا هعداي ةظاالدعن بالعس ع اهللا ت ذ ظعككعس ةنع ظ  ي

. دةيدذ» ظعمان ظئيتقعن، اهللا نعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر! ؤاي ساثا«: قعلعشنع سوراص، بالعسعغا
ازاب (ظةنة شذنداق آعشعلةرضة . ةيدذد» بذ صةقةت ظاؤالقعالردعن قالغان ظةصسانعلةردذر «: ظذ اهللا نعث ظ

سأزع هةقلعق بولدع، ظذالر بولسا ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةن ظعنسانالردعن ؤة جعنالردعن بولغان ) قعلعش
دع  ذحع بول ان تارتق ةن زعي ذالر هةقعقةت ىزىلدع، ظ ا آعرض ةر قاتارعغ ة ظىممةتل ذالر ظأزلعرعض ةنع ظ  ي

ذي   ايدعغان، خ ةيلع بع   ـ         ظوخش عدعكعلةرنع زع      ص أزلعرعنع ؤة ظاظعلعس ع ظ ةت آىن ان، قعيام ان ر بولغ ي
  . هعنعث قاتارعغا آعرعص آةتتعتارتقذزغذحع آاصعرالرنعث ضذرذ

 دئضةن ظايعتع بعز ظةنة شذنداق آعشعلةر دئضةن ظايعتعدعن آئيعن آةلضةن بةزع ظادةماهللا نعث 
دذر ذي أزعمعزنعث دةلعلع ان س ان قعلغ دا باي ةنع . قعرع ذص ي ان بول ذمغا قارعتعلغ ةت ظوم ذ ظاي ذ ،ب ة ش  ظةن

دذ  أز ظعحعضة ظالع ةتتعكع. تىردعكع آعشعلةرنعث هةممعسعنع ظ ةتادة ظاي ةزع ”هةسةن ؤة ق ادةمب  دئضةن “ظ
سأزدعن هةر قانداق فاجعر، ظاتا ـ ظانعسعنع قاخشاتقذحع، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع        

  . أرسةتكةنآاصعر آأزدة تذتذلعدذ، دةص آ
) دذ ) مأمعنلةرنعث ؤة آاصعالرنعث  هةممعسعنعث قعلغان ظةمةللعرعضة يارعشا دةرعجعلعرع بولع

  . يةنع هةر بعر ظادةم قعلغان يامان ظةمةلعضة يارعشا ظازابقا دذحار بولعدذ
 ذالرغا )  زعيادة قعلعنماي -آةم(ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث ساؤابع ؤة جازاسع تولذق بئرعلعدذ، ظ

دذ زذ ذم قعلعنماي دذ       ل ذم قعلعنماي عدة زذل ك نةرس ذ آعحع ةتتا ظذنعثدعنم ذ ه ذالرغا زةررعحعلعكم ةنع ظ .  ي
دوزاخنعث دةرعجعلعرع تأؤةنلةص ماثعدذ، جةننةتنعث دةرعجعلعرع       : ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةم      

  . قعرعغا قاراص ظأرلةص ماثعدذ، دئضةنذي
                                                 

  . نازعل قعلغانانع ظذنعثغا حاصالنغان تأهمةتتعن ظاقالص ظايةترةزعيةلالهذ ظةنه ظاظعشة اهللا تةظاال) 1(
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 دعغان ا توغرعلعنع عالر دوزاخق دة آاص ةش (آىن ذالرغا ظةيعبل ش ظ ةت قعلع عدعن ؤة ماالم يىزعس
ةتتعثالر ةسعلةر لةزز«): ظئيتعلعدذ ذص تىض ادا بةهرعمةن بول مأمعنلةرنعث   تلعرعثالرنع هاياتعي دذني

ةرهعز تذتقان،            خةلعصعسع ظأمةر ظعبنع خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ نذرغذن يئمةك ـ ظعحمةك لةززةتلعرعدعن ص
ذ ة  :ظ ةن هةقعقةت عدعن    م ش يىزعس ةت قعلع ةش ؤة ماالم ةزز : ن اهللا ظةبعيل علةر ل اتعي ةس تلعرعثالرنع هاي

  .  دئضةن آعشعلةرنعث قاتارعدعن بولذص قئلعشعمدعن قورقعمةن، دئضةندذنيادا بةهرعمةن بولذص تىضةتتعثالر
ذ م ةز مذنداق دئضةنعظةب دعال ظأزلعرعنعث ياخشعلعق: جل ادعكع حاغلعرع ةر دذني لعرعغا نذرغذن قةؤمل

ةزز :  تىضعتعص بولعدذ، شذثا ظذالرغا       ،ظئرعشص ذص ةسعلةر ل ادا بةهرعمةن بول اتعي دذني تلعرعثالرنع هاي
  .  دئيعلعدذتىضةتتعثالر
 انلعقعثالر ؤة اهللا نعث سعلةر زئمعندا هةقسعز رةؤعشتة حوثحعلعق قعلعص، ظعماندعن باش تارتق

ةن جازالعنعسعلةر ظعتاظعتعدعن حعققانلعقعثالر تىصةيلعدعن، بىضىن  ازاب بعل ةنع ظذالر    خار قعلغذحع ظ  ي
دذ    ا تارتعلع عدعن جازاغ أز تعص ةمعلعنعث ظ ة     . ظ ص، هةقق ةن قعلع ادعن بةهرعم اتعي دذني أزلعرعنع هاي ذالر ظ ظ

ارتعص، ضذناه ظعشالرنع قعلعص هةددعدعن ظاشقعنعدةك، اهللا تاظاال             ظةضعشعشتعن تةآةببذرلذق بعلةن باش ت
ةن جازااليدذ ظذالرنع خار قعل  ازاب بعل ةت، خارل . غذحع ظ ذالرغا ظاهان ازاب ظ ذ ظ ةم،     ظ اتتعق دةرت ـ ظةل عق، ق

ذر            . ك هةسرةت ظئلعص آئلعدذ      مةثضىلى ان دوزاخنعث ظةث حوثق اتتعق آأيىؤاتق ظذالرنعث تذرالغذ جايلعرع ق
  ! ةرسذنصاك ؤة يىآسةك اهللا بعزضة بذنداق ظازابالرنعث هةممعسعدعن صاناه ب. جايلعرعدا بولعدذ

* * * * * * *  
 * ö ä. øŒ$#uρ % s{r& >Š% tæ øŒÎ) u‘ x‹Ρr& … çµtΒ öθ s% Å∃$s) ômF{$$ Î/ ô‰ s% uρ ÏM n= yz â‘ ä‹ –Ψ9$# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ ÿ ÏµÏ ù= yz ωr& 

(# ÿρß‰ ç7÷è s? ω Î) ©! $# þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{ r& ö/ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊄⊇∪ (#ûθä9$s% $sΨ oKø⁄ Å_r& $sΨ s3Ïùù' tG Ï9 ôtã $ uΖÏF oλÎ;# u $ uΖ Ï?ù' sù $ yϑ Î/ 

!$ tΡß‰ Ïès? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊄∪ tΑ$ s% $yϑ ¯Ρ Î) ãΝù= Ïè ø9$# y‰ΖÏã «! $# / ä3äóÏk= t/é&uρ !$̈Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÏµÎ/ û Éi_Å3≈ s9uρ ö/ ä31u‘ r& 

$YΒ öθ s% šχθè= yγøg rB ∩⊄⊂∪ $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ $ ZÊÍ‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tG ó¡–Β öΝ ÎκÉJ tƒÏŠ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡã ÏÜ øÿ’Ε 4 ö≅ t/ uθ èδ $ tΒ 

Λ äù= yf ÷ètG ó™ $# ÏµÎ/ ( ÓxƒÍ‘ $ pκ Ïù ë># x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊄⊆∪ ã ÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥ ó x« Í øΒ r'Î/ $ pκ Íh5u‘ (#θßs t7 ô¹ r' sù Ÿω #“ u ãƒ ωÎ) öΝåκ ß] Å3≈ |¡tΒ 4 
y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øgwΥ tΠöθ s)ø9 $# tÏΒ Í ôfßϑ ø9 $# ∩⊄∈∪  
ةن بولغان ) يةنع هذد ظةلةيهعسساالم (ظادنعث قئرعندعشع !) ظع مذهةممةد (  ةؤمع بعل نعث ظأز ق

ةر (قعسسعسعنع بايان قعلغعن، ظأز ؤاقتعدا ظذ ظةهقاف  ةؤمعنع  )دئضةن ي ) اهللا نعث ظازابعدعن (دعكع ق
ظذ . لةر ظأتتعظعلضعرع ؤة ظذنعثدعن آئيعن نذرغذن صةيغةمبةر) يةنع هذدتعن(ظاضاهالندذردع، ظذنعثدعن 

سعلةر صةقةت اهللا غعال ظعبادةت قعلعثالر، مةن هةقعقةتةن «: ظئيتتع) قةؤمعنع ظاضاهالندذرذص) (يةنع هذد(
. 21»بىيىك آىننعث ظازابعغا قئلعشعثالردعن قورقعمةن) اهللا دعن غةيرعيضة ظعبادةت قعلساثالر(سعلةرنعث 

ذالر ذد («: ظ ع ه زدعن تو !) ظ ع ظعالهلعرعمع ةن بعزن ةن س ةر س ذ؟ ظةض قعلع آةلدعثم أزىثدة(س ) س
سعلةرضة ظازابنعث («: ظذ. 22دئدع» راستحعلالردعن بولساث، بعزضة بعزنع قورقذتقان ظازابنع آةلتىرضعن

صةقةت اهللا بعلعدذ، مةن سعلةرضة ظةؤةتعلضةن نةرسعنع تةبلعغ قعلعمةن ؤة لئكعن مةن ) قاحان آئلعشعنع
ةن  ةؤم آأرعم ادان ق علةرنع ن  . 23دعدئ» س
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أرىص  ذتنع آ ىرىلىؤاتقان بذل عغا س ث ؤادعس ذالر ظأزلعرعنع ذحع «: ظ ذر ياغدذرغ ة يامغ ذ بعزض ا ب مان
ةص «) هذد ظئيتتع . (دئيعشتع» بذلذتتذر ظذنداق ظةمةس، ظذ سعلةر بالدذرراق ظعشقا ظئشعشعنع تةل

ار  ازاب ب ر ظ . 24قعلغان نةرسعدذر، ظذ بعر بوران بولذص، ظذنعث ظعحعدة قاتتعق ظ ذ صةرؤردعضارعنعث بع
، شذنعث بعلةن )يةنع بوران آئلعص ظذالرنع هاالك قعلدع(» ظةمرع بعلةن هةممة نةرسعنع هاالك قعلعدذ

باشقا نةرسة آأرىنمةيدعغان بولذص قالدع، ) يةنع تذرغان ماآانلعرعنعث ظعزعدعن(ظذالرنعث جايلعرعنعث 
  . 25ضذناهكار قةؤمنع مذشذنداق جازااليمعز
  معنعث قعسسعسع توغرعسعداظاد قةؤ

اال   انلعقع ظىحىن، اهللا تاظ ةزع آعشعلةر ظعنكار قعلغ دعن ب ذنعث قةؤمع ةد ظةلةيهعسساالمنع ظ مذهةمم
ةنع (ظادنعث قئرعندعشع !) ظع مذهةممةد(: مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعص مذنداق دةيدذ   ي

 يةنع غالعب ؤة بىيىك اهللا عسعنع بايان قعلغعننعث ظأز قةؤمع بعلةن بولغان قعسس) هذد ظةلةيهعسساالم
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن       اد قةؤمعضة ص ةهقاف ”ظذالر  . تاظاال هذد ظةلةيهعسساالمنع ظعلضعرعكع ظ  دئضةن  “ظ

ةردة ظولتذراقالشقان ظعدع ةتادة. ي ة ظئيتعلعشحة : ق اد”بعزض ذص“ظ ة بول ر قةبعل دة ظولتذراقالشقان بع  ، يةمةن
علعكتة ياشاي                “شعهعر”يةمةننعث   ةردعكع دئثعز بويعغا جايالشقان بعر قذملذق تأص تع، ت دةص ظاتعلعدعغان ي

  . دئضةن
دا   ث آعتابع ة ظأزعنع ع ماج ام ظعبن ةن    ”: ظعم ش بعل ا قعلع ة دذظ ا، ظأزعض ا قعلس ع دذظ ةر بعرس ظةض

ةيغةمبةر ظةلةي     “باشلعسذن هعسساالمنعث   دةص ماؤزذ قويذص، ظاندعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص
 . »اهللا بعزضة ؤة ظادنعث قئرعندعشعغا مةرهةمةت قعلسذن«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان

 ظعلضعرع ؤة ظذنعثدعن آئيعن نذرغذن صةيغةمبةرلةر ظأتتع ) يةنع هذدتعن (ظذنعثدعن يةنع اهللا 
ذن ص   ةن نذرغ ة هةقعقةت عدعكع شةهةرلةرض ذرتلعرعنعث ظةتراص ذالرنعث ي اال ظ ةيغةمبةرلةرنع ؤة تاظ

  . ظاضاهالندذرغذحعالرنع ظةؤةتتع
دذ     ةر ظىحىن ظعبرةت قعلدذق      : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةي  ))1ظذنع زامانداشلعرع ؤة آئيعنكعل

  ذالر ةر ظ دعن  (ظةض يعن ظعمان انالردعن آئ ذ باي ة  ) ب ىز ظأرىس ذالرغا (ي ةن ظ ةمذد  «): س اد ؤة س علةرنع ظ س
عغا آةلض  ةؤملعرعنعث بئش اهالندذرعمةن  ق ازابتعن ظاض ا ظوخشاش ظ عن» ةن ظازابق ذالرغا  . دئض دا ظ أز ؤاقتع ظ

دعن           دع ـ آةينع تعن (ظال ة تةرةص ةنع هةمم ئلعص ) ي ةيغةمبةرلةر آ ا  «: ص قعغا ظعب ن باش ر اهللا دع دةت بع
  .))2دئدع» !قعلماثالر
ة : مذنداق دئدعظذالرغا  قةؤمعنع ظاضاهالندذرذص    ظةلةيهعسساالم هذد اهللا (ن سعلةرنعث مةن هةقعقةت

قةؤمع ظذنعثغا   . بىيىك آىننعث ظازابعغا قئلعشعثالردعن قورقعمةن ) دعن غةيرعيضة ظعبادةت قعلساثالر 
دع  داق دئ ةن مذن ذد«: جاؤاب ع ه ةن (! ظ ةر س ذ؟ ظةض قعلع آةلدعثم زدعن توس ع ظعالهلعرعمع ةن بعزن  س

أزىثدة( ازابن  )س ذتقان ظ ع قورق ة بعزن اث، بعزض تحعلالردعن بولس عنراس ذالر  »)ع آةلتىرض ةنع ظ اهللا ي
ةظاال ازاب         ت اناص  ـ نعث ظ راق س عنع يع ة آئلعش ذبعتعنعث ظأزلعرعض ذنع:ظوق عن دةص رةكزئ ت ظ  ،آةلتىرض

دعراتتع دذ . ظال داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت عنع   :ب ذنعث بولذش ةنمةيدعغانالر ظ ة ظعش قعيامةتك
  .))3ظالدعرعتعدذ

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع66سىرة بةقةرة  )1(
 .  ـ ظايةتلةر14 ــــ 13 سىرة فذسسعلةت  2
 . ـ ظايةتنعث بعر فعسمع18سىرة شذرا ) 3(
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ذ ا (« :ظ ث قاح ة ظازابنع عنعسعلةرض دذ) ن آئلعش ةقةت اهللا بعلع ةن . ص ة ظةؤةتعلض ةن سعلةرض م
ظةضةر سعلةر ظازابنعث . يةنع سعلةرنعث ظةهؤالعثالرنع اهللا تاظاال ظوبدان بعلعدذ نةرسعنع تةبلعغ قعلعمةن

دذر حىشىرعدذ           مئنعث ظعشعمغا آةلسةك،    .بالدذر حىشىشعضة اليعق بولساثالر، اهللا تاظاال ظذنع سعلةرضة بال
ث ظذلعيعتعممئنع ذر   مةس تعن ظعبارةتت ةبلعغ قعلعش عنع ت ةن نةرس ة ظةؤةتعلض ةن .  سعلةرض ئكعن م ؤة ل

 .  يةنع سعلةر ظةقلعثالرنع ظعشلةتمةيسعلةر، هةقنع حىشةنمةيسعلةر، دئدعسعلةرنع نادان قةؤم آأرعمةن
ظذالر ظأزلعرعنعث ؤادعسعغا سىرىلىؤاتقان بذلذتنع آأرىص لعؤاتقان ظازابيةنع ظذالر ظأزلعرعضة آئ 
ظذالر بذنعثدعن خذرسةن    .  ضذمان قعلدع  ، ظذنع ظأزلعرعضة يامغذر ياغدذرغذحع بذلذت دةص     ،نع آأرىص بذلذتع

ذص ع  ،بولذش علعق آىتت ذتتعن ياخش ذص    .  بذل ةن بول ة دىح آةلض ذرغاقحعلعق ظاصعتعض ةن ق ذالر هةقعقةت  ،ظ
  .هتاج ظعدعويامغذرغا ظعنتايعن م

 الدذرراق ظعشقا ظئشعشعنع تةلةص قعلغان نةرسعدذر، ظذ بعر بوران ظذنداق ظةمةس، ظذ سعلةر ب
راستحعلالردعن بولساث، ) سأزىثدة(ظةضةر سةن :يةنع ظذ سعلةر بولذص، ظذنعث ظعحعدة قاتتعق ظازاب بار

  . دئضةن ظازابنعث دةل ظأزع شذ بعزضة بعزنع قورقذتقان ظازابنع آةلتىرضعن
 ظذ بعر بذران بولذص  ذلعيعتع ظذالرنعث يذرتعدعكع هةممة نةرسعنع صةرؤةردعضارعنعث          ظذنعث مةسظ

ذر    تعن ظعبارةتت االك قعلعش ةن ه ةمرع بعل دذ   .ظ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ  : ب وران (ظ ةنع ب ةر ) ي ه
  .)1(قعلعؤئتةتتع )تاالث-تعتما(قانداق نةرسعنعث يئنعدعن ظأتسة، ظذنع حعرعضةن سأثةآتةك 

 ذالرن ةن ظ ذنعث بعل ث ش دعن (عث جايلعرعنع ث ظعزع ذرغان ماآانلعرعنع ةنع ت ة ) ي قا نةرس باش
 يةنع ظذالرنعث حوث ـ آعحعك هةممعسع هاالك بولدع، ظذالردعن هئحكعممذ          آأرىنمةيدعغان بولذص قالدع

  . تعرعك قالمعدع
 ازااليمعز ذنداق ج ةؤمنع مذش ذناهكار ق ان،     ض ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعمعزنع ظعنك ذ ص ا ب ةنع مان  ي

  . زنعث بذيرذقلعرعمعزغا خعالصلعق قعلغان آعشعلةر هةققعدعكع هأآمعمعزدذربع
ةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ،ظعمام ظةهمةد  ةيغةمبةر   :  ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ مةن ص

االمن اق   ظةلةيهعسس دةك قاق ئحعلعص قالغع زع ظ دعم عث ظئغع ةنلعكعنع آأرمع ةقةت   . الص آىلض ة ص ذ آىلس ظ
ذم ةتتع تةبةسس ةن آىل ةيغةمب .  بعل ةر ص اآع بو  ظةض ذتنع ي االم بذل اآع    ةر ظةلةيهعسس ذت ي ة، بذل ع آأرس رانن

ةيغةمبعرع   : مةن. بوراننعث ياخشع ـ يامان ظعكةنلعكعنع ظذنعث يىزعدعن بعلعؤالغعلع بوالتتع  ! ظع اهللا نعث ص
ئكعن سة  . آعشعلةر بذلذتنع آأرسعال يامغذر يئغعص قئلعشنع ظىمعد قعلعص خذشال بولعدعكةن              ذتنع  ل ن بذل

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  آئتعدعغانلعقعنع آأرعمةن، دئدعم  آأرسةث، يىزىثنعث ظأزضعرعص   ! ظع ظاظعشة  «: ص
بوران بعلةن هاالك قعلعنغان،    هةقعقةتةن مةن قانداقمذ ظذ بذلذتتا ظازاص يوق دئيةلةيمةن؟ قةؤملةردعن بعرع    

ا   رع بولس ة بع ذتنع   ،يةن ار بذل ازاب ب دة ظ ةندة  ظعحع ذر    :آأرض ذحع بذلذتت ذر ياغدذرغ ة يامغ ذ بعزض ا ب  ، مان
  .  رعؤايةت قعلغانمذبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم. دةص جاؤاص بةردع» دعيعشكةن

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد، ظاظعش ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
عنع تاشالص هةتتا ناماز    شنع آأرسة ظعش  عرتةرةصتة بعرةر ظأزضعرةر  ظةلةيهعسساالم ظاسمان ظذصذقلعرعدعن بع   

ظةضةر اهللا   .  دةيتتع » ساثا سئغعنعص ظذنعث يامانلعقعدعن صاناه تعلةيمةن      !ظع اهللا «: ؤاتقان تةقدعردعمذ ظوقذ
اتتع    ظذنع آأتىرى تاظاال   ةظاالغا هةمدذسانا ظئيت ظع «: ظةضةر يامغذر ياغسا   . ؤةتسة، غالعب ؤة بىيىك اهللا ت

  . دةيتتع» صايدعلعق يامغذر ياغدذرذص بةرضعن! اهللا

                                                 
  . ـ ظايةت42سىرة زارعيات ) 1(
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دذ ةت قعلع ةنهانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ام مذسلعم، ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظ وران : ظعم ةر ب ظةض
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ع اهللا«: حعقس عنع،  ! ظ ع بولذش ث ياخش ةندعن بوراننع ةن س ةن هةقعقةت م

راننعث  ساثا سئغعنعص بو  . علعقنع سورايمةن  ظةؤةتعلضةن نةرسعدعكع ياخش   بوراندعكع ياخشعلعقنع ؤة بوران   
ةن          اناه تعلةيم انلعقتعن ص عدعكع يام ةن نةرس ةن ظةؤةتعلض وران بعل عدعن ؤة ب ذص قئلعش وران بول ان ب  »يام

اتتع،  ، آئتةتتع ـ دة     اق حاققعلع تذرسا، حعرايع ظأزضعرعص   ظةضةر هاؤا تذتذلذص حاقم   . دةيتتع   سعرتقا حعق
.  ظةضةر يامغذر ياغسا، ظذنعث يذقعرعقعدةك ظةندعشعسع تىضةيتتع       .ضة آعرةتتع، ظذيان ـ بذيان ماثاتتع  ظأيع

ذ     ورعغاندا، ظ االمدعن س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ؤئلعص ص ذنع بعلع ةنها ظ ذ ظ ة رةزعيةلاله ة «: ظاظعش ع ظاظعش ! ظ
ذالر ظأزلعرع بذلذتالر ظاد قةؤمعنعث ظئيتقعنعدةك بولذص قئلعشع مذمكعن،          نعث ؤادعسعغا سىرىلىؤاتقان ظ

  .  دةص جاؤاب بةرضةن»دئيعشتع» مانا بذ بعزضة يامغذر ياغدذرغذحع بذلذتتذر«: بذلذتنع آأرىص
ةؤم   اد ق ان       عس  هةققعدعكع قعسس عنعث هاالك قعلعنغانلعق  عظ ةظراف بعلةن سىرة هذدتا باي عنع سىرة ظ
  . ايمعزشذثا ظذنع بذ يةردة قايتا تةآرارالص ظولتذرم. قعلغان ظعدذق

  . بارلعق هةمدذ ـ سانا ؤة مةدهعية يىآسةك اهللا غا مةنسذصتذر
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3 tΒ !$ yϑ‹Ïù βÎ) öΝ ä3≈ ¨Ψ ©3¨Β ÏµŠ Ïù $ uΖù= yèy_ uρ öΝßγ s9 $Yè øÿxœ # X≈ |Áö/ r&uρ Zο y‰ Ï↔ øùr&uρ !$ yϑ sù 4 o_ øî r& öΝ åκ÷] tã 

öΝ ßγãèøÿ xœ Iωuρ öΝèδ ã≈ |Áö/ r& Iω uρ Ν åκ èEy‰ Ï↔ øùr&  ÏiΒ >ó x« øŒÎ) (#θçΡ% x. šχρß‰ ys øgs† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# s−% tnuρ Ν ÎκÍ5 $ ¨Β (#θçΡ% x. 

Ïµ Î/ tβρâ Í“ ÷κ yJó¡o„ ∩⊄∉∪ ô‰ s) s9uρ $ sΨõ3 n= ÷δ r& $ tΒ /ä3 s9öθ xm z ÏiΒ 3“ u à)ø9 $# $ uΖ øù§ |Àuρ ÏM≈ tƒFψ $# öΝ ßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊄∠∪ Ÿω öθn= sù 

ãΜèδ u |Ç nΣ tÏ% ©!$# (#ρä‹ sƒ ªB $# ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ ¸Ρ$t/ öè% OπoλÎ;# u ( ö≅ t/ (#θ= |Ê óΟ ßγ÷Ψ tã 4 y7 Ï9 s̈Œuρ öΝ ßγä3 øùÎ) $ tΒ uρ (#θçΡ% x. 

šχρã yI øtƒ ∩⊄∇∪  
سعلةرنع قادعر قعلمعغان )  قذؤؤةت جةهةتتة- مال، آىح-صذل) (يةنع ظاد قةؤمعنع(بعز ظذالرنع 

قعلعص، بذ ظارقعلعق نئمةتلةرنع بةرضىحع اهللا ظذالرنعث شذ نئمةتلةرضة شىآىر . (نةرسعلةرضة قادعر قعلدذق
ىن ع ظىح ع تونذش ار ) ن ةتلعرعنع ظعنك ث ظاي ذالر اهللا نع ةردذق، ظ ةرنع ب أز، قةلبل ذالق، آ ذالرغا ق ظ

ذالردعن  رع ظ أزلعرع، دعللع ذالقلعرع، آ ذالرنعث ق ىن، ظ انلعقلعرع ظىح دعن(قعلغ هئح ) اهللا نعث ظازابع
!) ظع مةآكة ظاهالعسع(. 26خعرة قعلغان ظازاب ظذالرغا نازعل بولدعنةرسعنع دةصظع قعلمعدع، ظذالر مةس

يانسذن دةص ) آذفرعدعن(بعز هةقعقةتةن سعلةرنعث ظةتراصعثالردعكع شةهةرلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالرنع 
 ظذالرنعث خذداغا يئقعن قعلعدذ دةص اهللا) ظذالرغا ظازاب آةلضةندة(. 27ظايةتلةرنع تةآرار بايان قعلدذق

دعن باشقا تذتقان مةبذدلعرع ظذالرغا نئمعشقا ياردةم قعلمعدع؟ بةلكع ظذالرنعث مةبذدلعرع غايعب بولدع، 
حاصلعغان ) اهللا غا(ظذالرنعث ظويدذرمعسعدذر ؤة ) يةنع بذتالر بعزنع خذداغا يئقعن قعلعدذ دئضةن سأزع(بذ 

  . 28بوهتانلعرعدذر
دذ داق دةي اال مذن ةن: اهللا تاظ ز هةقعقةت ال ؤة       بع ذل ـ م ادا ص ذ دذني ةرنع ب  ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتل

دذق  ة قعل ةؤالدالرغا ظعض ةن            . ظ ة بئرعلض ةؤالدالرنع، سعلةرض ا ؤة ظ ال ـ دذني ةن م ة بةرمعض ذالرغا سعلةرض ظ
  . نةرسعلةرضة ظوخشاصمذ قالمايدعغان نةرسعلةرنع ظاتا قعلدذق
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) ارقعلعق نئ ذ ظ ةرنع بةرضىحع اهللا نع تونذشع ظذالرنعث شذ نئمةتلةرضة شىآىر قعلعص، ب مةتل
ظذالرغا قذالق، آأز، قةلبلةرنع بةردذق، ظذالر اهللا نعث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ) ظىحىن

هئح نةرسعنع دةصظع قعلمعدع، ظذالر ) اهللا نعث ظازابعدعن(ظذالرنعث قذالقلعرع، آأزلعرع، دعللعرع ظذالردعن 
ذال  ازاب ظ ان ظ خعرة قعلغ دع مةس ل بول دعن   رغا نازع ىز بئرعدعغانلعقع ان، ي ار قعلغ ذالر ظعنك ةنع ظ  ي

سعلةرمذ ظذالرغا   ! ظع خعتاب قعلعنغذحعالر   . ةرةصتعن ظذالرنع ظورعؤالدع   ضذمانالنغان ظازاب ـ ظوقذبةت هةر ت   
ا ؤة ظاخعرةتتة ظذالرغا نازعل بولغان ظازابنعث يئت              عص ظوخشاش بولذص قئلعشتعن، ظاندعن سعلةرضعمذ دذني

  . قئلعشعدعن هةزةر ظةيلةثالر
)بعز هةقعقةتةن سعلةرنعث ظةتراصعثالردعكع شةهةرلةرنع هاالك قعلدذق!) ظع مةآكة ظاهالعسع 

عدعكع     ة ظةتراص اش مةآك ة ظوخش اد قةؤمعض ان ظ ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةن ص ةنع اهللا هةقعقةت ي
  .  ؤعاليعتعنعث ظةهقاف دئضةن يئرعدة ياشايتتعظاد قةؤمع يةمةننعث هةزعرمةؤت. ظىممةتلةرنع هاالك قعلدع

دع    االك قعل ذ ه ةمذد قةؤمعنعم ع      . اهللا س ة ظاهالعس ةرلعرع مةآك قان ي ةؤمعنعث ظولتذراقالش ةمذد ق س
اهللا . شذنداقال اهللا سةبةظ قةؤمعنعمذ هاالك قعلغان، ظذالر يةمةندة ياشايتتع           . بعلةن شامنعث ظارعسعدا ظعدع   

هاالك قعلدع، ظذالرنعث ظورنع مةآكة ظةهلعنعث غةززعضة ظأتعدعغان يولع ظىستعدة     تاظاال مةديةن قةؤمعنعمذ    
دع ان، ظذالر    . ظع االك قعلغ عنعمذ ه ةيرة ظاهالعس ةؤمع بذه ذتنعث ق ذنداقال ل ذش ةرنعث  م ةم مةآكعلعكل  ه

  . ظأتعدعغان يولع ظىستعدة ظعدع
 ان قعلدذق ) آذفرعدعن(ظذالرنع ازاب آةلضةندة ( يانسذن دةص ظايةتلةرنع تةآرار باي ذالرغا ظ ) ظ

 ظذالرنعث خذداغا يئقعن قعلعدذ دةص اهللا دعن باشقا تذتقان مةبذدلعرع ظذالرغا نئمعشقا ياردةم قعلمعدع؟
ذ  ةيتتة، ظ اجلعق ص ذدلعرعغا شذنداق ظئهتعي أزلعرع ياسعؤالغان يالغان مةب ذالر ظ ةنع ظ ذالرغا ي ذدلعرع ظ  مةب

  عدعمذ؟ ياردةم قعالل
 دع بةلكع ظذالرنعث ذدلعرع غايعب بول ةنع دةل ظةآعس  مةب حة ظذالر مةبذدلعرعغا ظةث مذهتاج     ع ي

ذدلعرع ظذالرنع تاشالص آأزدعن غايعب بولدع            ذ . بولغان حاغدا، مةب ئقعن (ب ذتالر بعزنع خذداغا ي ةنع ب ي
أزع  ةن س دذ دئض عدذر) قعلع ذالرنعث ظويدذرمعس أزعدذر ظ ان س ةنع يالغ ذد  .  ي دعن مةب ذ بذتلعرع ظ

ا (ؤة غانلعقلعرع  تذتذؤال دذر ) اهللا غ لعغان بوهتانلعرع  ظذالر ظذ بذتالرغا حوقذنغانلعقلعرع، ظذالرغا      حاص
  . ظئتعقاد قعلغانلعقلعرع ظىحىن هةقعقةتةن هاالآةتكة يولذقتع ؤة زعيان تارتتع

* * * * * * *  
 øŒ Î)uρ !$ sΨ øùu |À y7 ø‹ s9Î) # X xtΡ zÏiΒ ÇdÅf ø9$# šχθãèÏϑ tG ó¡o„ tβ# u öà) ø9 $# $ £ϑ n= sù çνρã|Ø xm (#ûθ ä9$s% (#θçF ÅÁΡ r& ( $ £ϑ n= sù 

z ÅÓè% (# öθ©9 uρ 4’ n< Î) Ο Îγ ÏΒ öθs% zƒÍ‘É‹Ψ–Β ∩⊄∪ (#θä9$s% !$ sΨ tΒ öθs)≈ tƒ $̄Ρ Î) $sΨ ÷èÏϑ y™ $·7≈ tFÅ2 tΑ Í“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 4 y›θãΒ 

$]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ü“ Ï‰÷κ u‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒÍ sÛ 8ΛÉ) tG ó¡–Β ∩⊂⊃∪ !$ uΖ tΒ öθs)≈ tƒ (#θç7ŠÅ_ r& z Ïç#yŠ «! $# (#θãΖ ÏΒ# u uρ 

Ïµ Î/ ö Ï øótƒ Νà6 s9  ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡ èŒ Ν ä.ö Ågä† uρ ôÏiΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪  tΒ uρ ω ó= Ågä† z Ïç#yŠ «! $# }§øŠn= sù 9“ Åf÷è ßϑ Î/ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# }§ øŠs9 uρ … çµs9 ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ â !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ’ Îû 5≅≈ n= |Ê AÎ7 –Β ∩⊂⊄∪  
ظأز ؤاقتعدا بعر تىرآىم جعنالرنع ساثا قذرظان تعثشاشقا ظةؤةتتذق، ظذالر قذرظان !) ظع مذهةممةد( 

دا  ازعر بولغان ة ه ر(تعالؤعتعض ة-بع ذرذثالر«):  بعرعض م ت نعص » جع الؤةت قعلع ذرظان تع دئيعشتع، ق
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اهالندذ  ة ظاض أز قةؤمعض ذالر ظ يعن ظ دعن آئ تع بولغان ذص قايتعش ع . 29رغذحع بول ذالر ظئيتت ع «: ظ ظ
ا ظذيغذن ! قةؤمعمعز يعن نازعل بولغان، ظذنعثدعن ظعلضعرعكع آعتابالرغ هةقعقةتةن بعز مذسادعن آئ

ظع «. 30»تعثشعدذق) يةنع قذرظاننع (آئلعدعغان، هةق دعنغا ؤة توغرا يولغا باشاليدعغان آعتابنع 
نعث دةؤعتعنع قوبذل قعلعثالر ؤة اهللا غا )يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(اهللا غا دةؤةت قعلغذحع ! قةؤمعمعز

آعمكع . 31»ظعمان ظئيتعثالر، اهللا بةزع ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلعدذ، سعلةرنع قاتتعق ظازابتعن ساقاليدذ
زابتعن دةؤعتعنع قوبذل قعلمعسا، ظا) يةنع رةسذلذلالنعث(دةؤةت قعلغذحعنعث ) ظعمان ظئيتعشقا(اهللا غا 

ياردةمحعلةر بولمايدذ، ظذالر ) ظذنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقلعغذحع(قئحعص قذتذاللمايدذ، اهللا دعن باشقا 
  . 32ظوصظوحذق ضذمراهلعقتعدذر) يةنع رةسذلذلالنعث دةؤعتعنع قوبذل قعلمعغذحعالر(

   توغرعسعداة هةققعدعكع قعسسعجعنالرنعث قذرظاننع تعثشعغانلعق
ظأز ؤاقتعدا بعر !) ظع مذهةممةد(: رنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذزذبةي، ظعمام ظةهمةد 

ذرظان تعثشاشقا ظةؤةتتذق  ىز        تىرآىم جعنالرنع ساثا ق دا ي ةهؤال نةخلة دئضةن جاي ةتتعكع ظ  دئضةن ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بولسا     . بةرضةن ظعدع   تةن نامعزعنع ظوقذ      ص ) ظىحىن قذرظان تعثشاش   (ؤاتاتتع  خذص

  . )1(ظذنع بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ) ظولعشعص(جعنالر 
نع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق       بظعمام ظةهمةد ؤة مةشهذر ظعمام ظةبذ بةآرع بةيهةقع ظع           

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن ؤة      : دئض ذص بةرمعض ذرظان ظوق ا ق عرع جعنالرغ االم ظعلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
بعر آىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر تىرآىم ساهابعلعرع بعلةن ظذآاز              . مذ باقمعغان ظعدع  ظذالرنع آأرىص 

اتتع ةيدا  . بازعرعغا آئتعؤات ةن توسالغذ ص ةن ظاسمان خةؤعرعنعث ظارعسعدا هةقعقةت دا شةيتانالر بعل شذ حاغ
دع  ان ظع دا ظ    . بولغ اقحع بولغان ة ظاثلعم ةؤةرلعرعنع ظوغرعلعقح مان خ ةيتانالر ظاس ىحش ع ذالرغا آأيدىرض

سعلةرضة نئمة بولدع؟   : شةيتانالر باشلعقلعرعنعث يئنعغا قايتعص آةلضةندة، باشلعقلعرع     . لتذزالر ظئتعالتتع يذ
تع عدئي ذالر. ش ة   : ظ ث ظىستعمعزض دع، بعزنع ةيدا بول الغذ ص عدا توس ةؤعرع ظارعس مان خ ةن ظاس ز بعل بع

ةن ظاسمان خةؤعرع ظارعسعدا توسالغذ  : باشلعقلعرع. آىيدذرضىحع يذلتذزالر ظئتعلدع، دئيعشتع  سعلةر بعل
اتلعنعثالر،               ىز بئرعصتذ، زئمعننعث هةممة تةرةصلعرعضة ظ صةيدا بولغانغا قارعغاندا حوقذم بعرةر يئثع ظعش ي

ةردع                 اراثالر، دةص بذيرذق ب ىز بةرضةنلعكعضة ق شذنعث  . سعلةر بعلةن ظاسمان خةؤعرع ظارعسعدا نئمة ظعش ي
ىز بةرضةنلعكعنع بعلعص آئلعش ظىحىن                 بعلةن ظذالر ظأزلع   ، رع بعلةن ظاسمان خةؤعرع ظارعسعدا نئمة ظعش ي

ىرىص آئتعشتع      زئمعننعث شةرق ؤة غةرب     اراص ماثغان بعر تىآىم جعنالر        .  تةرةصلعرعضة ي تةهامة تةرةصكة ق
د     ذ حاغ تع، دةل ش ا آئلعش االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهسس االم  ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذآكازا ص ازعرع ظ  ب

امعزعنع       دات ن ةن بام اهابعلعرع بعل ةندة س ة آةلض ةن يةرض ة دئض ص نةخل ا حعقع اراص يولغ كة ق تةرةص
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، بعز      : ظذالر . جعنالر قذرظاننع ظاثالص ظذنعثغا قذالق سئلعشتع     . ظوقذؤاتاتتع

ذ   ا مذش ة دةل مان ان نةرس الغذ بولغ عدا توس ةؤعرع ظارعس مان خ ةن ظاس تعبعل ةردعن . ، دئيعش ذ ي ذالر ب ظ
دا  ان حاغ ايتعص بارغ ا ق ةؤمعنعث يئنعغ ةؤمعمعز: ق ع ق ذرظاننع  ! ظ ا باشاليدعغان ظاجايعب ق وغرا يولغ بعز ت

. رمةيمعز، دئدع آةلتىهةقعقةتةن ظاثلعدذق، ظذنعثغا ظعمان ظئيتتذق، صةرؤةردعضارعمعزغا هئحكعمنع شئرعك         
ةر    «ظئيتقعنكع،  ) قةؤمعثضة ! ظع مذهةممةد(: غااهللا صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم   بعر قانحة نةص

انلعقع   (تعثشاص   ) مةندعن قذرظان  (جعننعث   ةتنع نازعل       )2(ماثا ؤةهيع قعلعندع     ) ظعمان ظئيتق  دئضةن ظاي

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة جعن ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة جعن ) 2(
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دع  دع. قعل ان ظع ي قعلعنغ أزلعرع ؤةهع ث س ةقةت جعنالرنع ذنعثغا ص ذنداقال ظ ذنعثغا . ش ذخارع ب ام ب ظعم
هةدعس رعؤايةت قعلغان، بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، تعرمعزع ؤةنةسةظع قاتارلعقالرمذ    ظوخشاش مةزمذندا   

  . رعؤايةت قعلغان
دذ        ةت قعلعنع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ظذد رةزعيةلاله ع مةس دذلاله ظعبن ةيغةمبةر :ظاب  ص

االم نةخ  ا     ظةلةيهعسس ذنعث يئنعغ نالر ظ دا جع ذؤاتقان حاغ ذرظان ظوق عدا ق ة ؤادعس ذالر  ل تع، ظ تعص آئلعش  يئ
ذرذثالر «):  بعرعضة -بعر(قذرظاننع ظاثلغاندعن آئيعن     ةر بولذص       عدئيعشت » جعم ت  ظذالر توققذز نةص
  . بعرعنعث ظعسمع زذبظة ظعدع
ظأز ؤاقتعدا بعر تىرآىم جعنالرنع ساثا قذرظان !) ظع مذهةممةد(:  بذيىك اهللا ، شذنعث بعلةن غالعب
ذال ذق، ظ قا ظةؤةتت دا تعثشاش ازعر بولغان ة ه ذرظان تعالؤعتعض ر(ر ق ة-بع ذرذثالر«):  بعرعض م ت » جع

ذص  اهالندذرغذحع بول ة ظاض أز قةؤمعض ذالر ظ يعن ظ دعن آئ نعص بولغان الؤةت قعلع ذرظان تع تع، ق دئيعش
بذ هةدعس  .  دئضةن ظايةتكعحة نازعل قعلدعظوصظوحذق ضذمراهلعقتعدذر  دئضةن ظايةتنع تاآع     قايتعشتع

دعكع ةن   يذقعرع ةدعس بعل ان ه ةت قعلعنغ ذمادعن رعؤاي ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ة ظعبن ذ ظايةتت ة ب بعرض
ةندةك  ةيغةمبةر    دئيعلض ةتتعن ص ذ ظاي ان ب ان قعلعنغ انلعقع باي ازعر بولغ قا ه ذرظان تعثشاش ث ق جعنالرنع

دذ   ةنلعكعنع بعلدىرع االمنعث سةزمعض عغان    . ظةلةيهعسس ع تعثش ذنعث تعالؤةتعن ةقةت ظ نالر ص دعن جع ، ظان
ةن    ايتعص آةتك ىن ق اهالندذرذش ظىح ذالرنع ظاض ا ظ ةؤمعنعث يئنعغ ةيغةمبةر  . ق ذالر ص يعن ظ ذنعثدعن آئ ش

  . ظةلةيهعسساالمغا توص ـ توص ظةلحعلةر جاماظةسعنع ظةؤةتكةن
ظذالر ظأز قةؤمعضة ظاضاهالندذرغذحع بولذص قايتعشتع يةنع ظذالر قةؤمعضة قايتعص بئرعص ظذالرنع 

  .  ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغانلعرع بويعحة ظاضاهالندذردعصةيغةمبةر
دذ      داق دةي دة مذن العمالر هةققع ي ظ اهالندذرغذحع دعنع ةؤمنع ظاض اال ق دعكع  : اهللا تاظ ذالرنعث ظعحع ظ

يعن،         دعن آئ عغا قايتقان ةؤمعنعث قئش ذالر ق ذص، ظ العم بول ي ظ ع دعنع ر تىرآىم ة بع ةدعن يةن ةربعر جاماظ ه
ةؤمنعث اهللا دعن ق اهالندذرذشق ذالرنع ظاض ةص قعلعشقا( مةقسعتعدة نئمعشقا ورقذشع ظىحىن، ظ ) ظعلعم تةل

  .))1حعقمايدذ؟
راق        ا، بع اهالندذرغذحعالرنعث بارلعقعغ دعن ظاض ث ظعحع ةن جعنالرنع ةت بعل ذ ظاي االر ب ذالردعن ظألعم  ظ

ذ  ةيغةمبةرلةرنعث يوقل ات آأرس                ص ل ـ ظعسص ثاهللا. تعدذعقعغا دةلع نالرد تاظاالنع ةيغةمبةر  جع عن ص
ةنلعكع وقدظةؤةتمعض ةك ي دذر. ة ش ذنعث دةلعلع ةتلعرع ب دعكع ظاي ث تأؤةن ةندعن : اهللا تاظاالنع ز س بع

ةيغةمبةر قعلعص، ظذالرغا ؤةهيع قعلدذق          بعز  )2( ظعلضعرع صةقةت شةهةر ظاهالعسعدعن بولغان ظةرلةرنع ص
ة      عال ظةلؤةتت ةيغةمبةرلةرنعث هةممعس ةن ص عرع ظةؤةتك ةندعن ظعلض ثعص    س ازارالردا مئ ةيتتع، ب اق ي  تام

  . ))3يىرةتتع
دذ   داق دةي دة مذن االم هةققع راهعم ظةلةيهعسس تع ظعب ابنع : اهللا دوس ةيغةمبةرلعكنع، آعت ةنع (ص ي

ابالرنع   اماؤع آعت دذق    ) س اس قعل ةؤالدعغا خ ذنعث ظ اال     ))4ظ يعن اهللا تاظ االمدعن آئ راهعم ظةلةيهعسس  ظعب
  . عسع ظذنعث ظةؤالدع ؤة نةسلعدذرظةؤةتكةن صةيغةمبةرلةرنعث هةمم

ىك ؤة يىآسةك اهللا   دعكع بىي ةمما سىرة ظةنظام نالر ؤة ظعنسانالر جاماظةسع « :نعثتاظاالظ ع جع ! ظ
ان قعلعص بئرعدعغان، بذ آىنىثالردعكع ظذحرعشعشتعن              ةتلعرعمنع باي أز ظعحعثالردعن مئنعث ظاي سعلةرضة ظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع122سىرة تةؤبة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع109سىرة يىسىف ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة فذرقان ) 3(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة ظةنكةبذت ) 4(
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ةيغةمبةرلةر آة   اهالندذرعدعغان ص علةرنع ظاض ذ؟ س ذ    ))1»لمعدعم ةك، ب ة آةلس ةن ظايعتعض ذ    دئض دا ب ظورذن
ذقات ل مةخل ع خع ذلغان ظعكك أزدة تذت ع آ ةيغةمبةرلةر نعث هةممعس راق ص عمذ، بع انالرغعال بولس ظعنس

  . قارعتعلغان
أزلعرعدعن   ذالرنعث س ص، ظ ان قعلع اهالندذرغانلعقعنع باي ةؤملعرعنع ظاض أز ق ث ظ اال جعنالرنع اهللا تاظ

هةقعقةتةن بعز مذسادعن آئيعن نازعل ! ظع قةؤمعمعز«: ظذالر ظئيتتع: الدا مذنداق دةيدذخةؤةر قعلغان ه
ا باشاليدعغان  وغرا يولغ ا ؤة ت بولغان، ظذنعثدعن ظعلضعرعكع آعتابالرغا ظذيغذن آئلعدعغان، هةق دعنغ

كع، ظذنعثغا   حىن.  جعنالر ظعسا ظةلةيهعسساالمنع تعلغا ظالمعدع     »تعثشعدذق) يةنع قذرظاننع (آعتابنع 
ةر                 ظعنجعل نازعل قعلعنغان بولذص، ظذنعثدا ؤةز ـ نةسعهةتلةرال بولذص، هاالل ـ هارام هةققعدعكع هأآىمل

ظعنجعل ظةمةلعيةتتة تةؤراتقا داظعر شةرعظةتنع تولذقالش ظىحىن نازعل قعلعنغان        . بولسا ناهايعتع ظاز ظعدع   
مذسادعن آئيعن نازعل : شذنعث ظىحىن جعنالر. ظعدعبولذص، ظةسلع تايعنعدعغان آعتاب تةؤراتتعن ظعبارةت 

  .  دئضةن ظعدعبولغان
ة جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنعث ظأزعضة    ة ظعبنع نةؤفةلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤةرةق شذنعثدةك ص

ئلعص حىشكةن قعسذت تعم ؤةهعي ظ ان قعلغانعسعنع سنجع قئ داباي ذ، حاغ اه :  ظ اه! ص ذ مذساغا ! ص ا ب مان
دئضةن  ! آاشكع مةن ظذ حاغدا ياش يعضعت بولذص قالغان بولسام ـ هة       ! برعظعلنعث دةل ظأزع شذآةلضةن جع

  . ظعدع
ذرظان  ذ ق عغان ب ز تعثش ابع عرعكع آعتابالرغ دعن ظعلض عرعكع  ظذنعث دعن ظعلض ةنع ظذنعث ي

ا   ان آعتابالرغ ل قعلعنغ ة نازع دعغانصةيغةمبةرلةرض ذن آئلع ةر  ظذيغ ةؤةر ؤة ظةمةلل اد، خ ةق دة ظئتعق ه
  .  آعتابتذردعنغا ؤة توغرا يولغا باشاليدعغان

أز ظعحعضة ظالعدذ    عشةك ـ شىبهعس  ظذنعث  . زآع قذرظان خةؤةر ؤة تةلةصتعن ظعبارةت ظعككع نةرسعنع ظ
تتذر  ةؤعرع راس ذددع اهللا  . خ دذر، خ ةلعؤع توغرع اال  تات ثظ دةظأزعنع أزع  :  ظايعتع ارعثنعث س صةرؤةردعض

ا    تتذر، ناه ايعتع راس دذر ناه ةندةك ) )2يعتع توغرع دذ    .دئض داق دةي ة مذن اال يةن ع  :  اهللا تاظ ةق دعنن اهللا ه
ةن       ن بعل ةق دع ةن ؤة ه ةت بعل ةيغةمبعرعنع هعداي ىن ص ش ظىح ب قعلع تعدعن غالع نالر ظىس ارلعق دع ب

جعنالرمذ  .  ياخشع ظةمةلدعن ظعبارةتتذر   هةق دعن .  هعدايةت صايدعلعق ظعلعمدعن ظعبارةتتذر     ))3ظةؤةتتع
   . ؤة ظةمةللةردة توغرا يولغا باشاليدذهةق دعنغاقذرظان ظئتعقادالردا : مذشذنداق دئدع

 ةؤمعم ع ق ذحع ! ظ ا دةؤةت قعلغ االم (اهللا غ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ذل )ي ع قوب ث دةؤعتعن نع
ثالر انالر جاماظةسع     قعلع نالر ؤة ظعنس االمنع جع ةد ظةلةيهعسس ث مذهةمم ة اهللا تاظاالنع ذ ظايةتت ة  ب ض

اهللا غا دةؤةت قعلغذحعنعث دةؤعتعنع : شذنعث ظىحىن اهللا . صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعضة دةلعل باردذر
  .  دئدعقوبذل قعلعثالر ؤة اهللا غا ظعمان ظئيتعثالر

 اهللا بةزع ضذناهالرنع مةغصعرةت قعلعدذ، سعلةرنع قاتتعق ظازابتعن ساقاليدذ   ةنع اهللا ظأزعنعث  ي
اتتعق ظازابع دذ. دعن سعلةرنع ساقاليدذق داق دةي ةؤةر قعلعص مذن ذالردعن خ دعن اهللا ظ ا : ظان آعمكع اهللا غ

دةؤعتعنع قوبذل قعلمعسا، ظازابتعن قئحعص ) يةنع رةسذلذلالنعث(دةؤةت قعلغذحعنعث ) ظعمان ظئيتعشقا(
  . عدذظاالنعث آىح ـ قذؤؤعتع ظذنع صىتىن ظةتراصتعن قورشاص تذرا يةنع اهللا تقذتذاللمايدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع130سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع115سىرة ظةنظام ) 2(
  .تنعث بعر قعسمع ـ ظاية9سىرة سةف ) 3(
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 ياردةمحعلةر بولمايدذ ) ظذنع اهللا نعث ظازابعدعن ساقلعغذحع (اهللا دعن باشقا   يةنع ظذالرنع ظذ 
ذل قعلمعغذحعالر (ظذالر . ظازابتعن هئحكعم قذتقذزمايدذ   ظوحذق ) يةنع رةسذلذلالنعث دةؤعتعنع قوب ظوص

  .ضذمراهلعقتعدذر
أز رجعنال .  مانا بذ تةهدعد قعلعش ؤة قورقذتذش ظذسذلعدذر       ؤة  قةؤمعنع ساؤابقا رعغبةتلةندذرذش    ظ

اتتعق         . دةؤةت قعلدع عنعص  ذسذلعنع قولل ظازابتعن قورقعتعش ظ   شذنعث ظىحىن ظذالردعن نذرغذنلعرعغا دةؤةت ق
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظعمان ظئيتعش ظىحىن توص ـ توص بولذص               تةسعر آأرسةتتع ؤة ظذالر ص

  . ة مةدهعية اهللا غا مةنسذصتذربارلعق هةمدذسانا ؤ. آئلعشتع
* * * * * * *  

 óΟ s9 uρ r& (# ÷ρu tƒ ¨β r& ©! $# “ Ï% ©!$# t,n= yz ÅV üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ öΝ s9uρ z ÷ë tƒ £ÎγÉ) ù= sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈s) Î/ #’n? tã βr& }‘ Ï↵øt ä† 

4’ sAöθ yϑ ø9$# 4 #’ n? t/ …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ÖƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ tΠ öθtƒ uρ ÞÚu ÷èãƒ tÏ% ©!$# (#ρã x x. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# }§øŠ s9r& # x‹≈ yδ Èd,ys ø9 $$Î/ ( 
(#θä9$s% 4’ n?t/ $ sΨÎn/ u‘ uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβρã à õ3s? ∩⊂⊆∪ ö É9 ô¹ $$ sù $yϑ x. u y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yè ø9$# zÏΒ 

È≅ ß™”9 $# Ÿω uρ ≅ Åf÷è tG ó¡n@ öΝ çλ°; 4 öΝåκ ®Ξr( x. tΠöθ tƒ tβ÷ρ u tƒ $ tΒ šχρß‰ tãθãƒ óΟ s9 (# ûθèVt7 ù= tƒ ω Î) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ ®Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 ö≅ yγ sù 

à7 n= ôγãƒ ω Î) ãΠöθ s)ø9 $# tβθà) Å¡≈ xø9 $# ∩⊂∈∪  
بعلمةمدذآع، ظاسمانالرنع ؤة ) يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع آذففارالر(ظذالر 

تا حارحاص قالمعغان اهللا ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ زئمعننع ياراتقان ؤة ظذالرنع يارعتعش
بذ «): ظذالرغا(آاصعرالر دوزاخقا توغرعلعنعدعغان آىندة . 33دذرذس، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر

ازاب ( ان ظ علةر تئتعؤاتق ةنع س مذ؟ ) ي ت ظةمةس دذ(» راس ذالر ) دئيعلع ةن «: ظ ارعمعز بعل صةرؤةردعض
ةمكع، تتذر قةس ة راس دذ، اهللا »  ظةلؤةتت ذالرغا(دةي ازابنع «): ظ ةيلعدعن ظ انلعقعثالر تىص عر بولغ آاص
ظعرادعلعك صةيغةمبةرلةر ) مذشرعكالرنعث سالغان جاصاسعغا(سةن !) ظع مذهةممةد(. 34دةيدذ» تئتعثالر

ؤةدة ) ظاخعرةتتة(ظذالر . سةؤر قعلغاندةك سةؤر قعلغعن، ظذالرغا بولعدعغان ظازابقا ظالدعراص آةتمعضعن
بذ قذرظان (ضويا آىندىزدة بعر دةمال تذرغاندةك هئس قعلعدذ، ) ظذالر دذنيادا(قعلعنغان ظازابنع آأرضةندة، 

  . 35تةبلعغدذر، صةقةت صاسعق قةؤمال هاالك قعلعنعدذ) سعلةرضة
   هةققعدعكع دةلعللةر توغرعسعداشظألضةندعن آئيعن قايتا تعرعلع

اال مذنداق د دذاهللا تاظ ةرنعث هئساب بئرعشع  : ةي ان، ظألىآل قعيامةت آىنع تعرعلعشنع ظعنكار قعلغ
ظاسمانالرنع ظىحىن قةبرعلعرعدعن تذرغذزذلعدعغانلعقعنع يعراق سانعغان ظةنة شذ آذففارالر بعلمةمدذآع،      

ان اهللا  اص قالمعغ تا حارح ذالرنع يارعتعش ان ؤة ظ ع ياراتق ئح ظئ ؤة زئمعنن ارعتعش ه ذالرنع ي ةنع ظ ر  ي غع
ذالرغاآةلمع ةلكع ظ ةل: ضةن، ب ذنتاؤلعق  ؤذجذدقا آ ذالر هئحقانداق قارشعلعق ؤة بوي ةث ظ ةن ت  دئيعشع بعل

تعن اهللا ت ذيرذقعلماس ث ب ةت اظاالنع االدعنقعغا ظعتاظ ان، اهللا تاظ ذل قعلغ ذنع قوب ان ؤة ظ ان ؤة قعلغ  قورقق
  ظةمةسمذ؟قادعر دىرىشكة تعرعلاهللا ظألىآلةرنع تعترعضةن هالدا ؤذجذدقا آةلضةن، ظةنة شذ 

ةن  داق دئض وختعلعص مذن ة ت ذ هةقت ة ب اال يةن ب اهللا تاظ ىك ؤة غالع ع : بىي مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس
حعلعكع   انالرنعث آأص ئكعن ظعنس دذر ؤة ل أص قعيعن تعن آ انالرنع يارعتعش ة ظعنس ارعتعش ظةلؤةتت ذنع(ي ) ب
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ادعردذر دذ:  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دئدع       ))1ظذقمايدذ ةن هةر نةرسعضة ق ذ هةقعقةت  رذس، ظ
ذرل  ة آذص اال ظأزعض ةنع اهللا تاظ دذ  ذي داق دةي ذص مذن اتتعق قورقذت انالرنع ق ا : ق قعلغ عرالر دوزاخق آاص

 )دئيعلعدذ(» راست ظةمةسمذ؟) يةنع سعلةر تئتعؤاتقان ظازاب(بذ «): ظذالرغا(توغرعلعنعدعغان آىندة 
  . بذ ظازاب سئهعرمذ ياآع سعلةر ظذنع آأرمةيؤاتامسعلةر؟ دئيعلعدذيةنع ظذالرغا بذ راست ظةمةسمذ؟ 

ذالر تتذر «: ظ ة راس ةمكع، ظةلؤةتت ةن قةس ارعمعز بعل دذ» صةرؤةردعض ةقةت   دةي ذالرغا ص ةنع ظ  ي
وق    ارة ي قا ح تعن باش راص قعلعش ةتنع ظئتع ذالرغا(اهللا . هةقعق ةيلعدعن «): ظ انلعقعثالر تىص عر بولغ آاص

  .  دةيدذ»ظازابنع تئتعثالر
   توغرعسعداذشصةيغةمبةر ظةلةيهسساالمنع سةؤر قعلعشقا بذير

ةؤر    ا س ار قعلغانلعقعغ ذنع ظعنك ةؤمعنعث ظ االمنع، ق ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص اهللا تاظ
دذ   ظعرادعلعك ) مذشرعكالرنعث سالغان جاصاسعغا (سةن !) ظع مذهةممةد(: قعلعشقا بذيرذص مذنداق دةي

 ظعرادعلعك سةؤر قعلغاندةك سةؤر قعلغعن قةؤملعرعنعث ظأزلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقعغا صةيغةمبةرلةر
ةد         ع مذهةمم ةث ظاخعرقعس ةيغةمبةرلةرنعث ظ ارعلعق ص ا ؤة ب ا، ظعس راهعم، مذس وه، ظعب ةيغةمبةرلةر ن ص

ذر  االمدعن ظعبارةتت ذالرنعث   . ظةلةيهعسس عدعن ظ ةيغةمبةرلةرنعث ظارعس ةن ص اال هةقعقةت عملعرعنع اهللا تاظ  ظعس
  . سىرة ظةهزاب بعلةن سىرة شذرادعكع ظعككع ظايةتتة ظئنعق بايان قعلغان ظعدذق

 عن دعراص آةتمعض ا ظال دعغان ظازابق ذالرغا بولع زرةك  ظ ث تئ ىدعغان ظازابنع ذالرغا حىش ةنع ظ  ي
عن    دعراص آةتمعض ىن ظال ع ظىح اال . حىشىش دذ   اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ةد (: ب ع مذهةمم ث مئن! ظ ع

ةتلعرعمنع ذؤةتكعن   ) ظاي ا قوي ةرنع ماث ذحع دألةتمةنل ار قعلغ أزةم  (ظعنك عنع ظ ذالرنعث جازاس ةنع ظ ي
ةن عن  )بئرعم ةت بةرض ا مأهل ذالرغا ظازغعن ةد  )2( )، ظ ع مذهةمم عغا  !) ظ االك بولذش عرالرنعث ه آاص

عن    ةت بةرض ازراق مأهل ذالرغا ظ دعرعمعغعن، ظ داق قع (ظال ذالرغا قان اي ظ ذزاققا قالم دعغانلعقعمنع ظ لع
  . ))3آأرعسةن
 ر دةمال ) ظذالر دذنيادا (ؤةدة قعلعنغان ظازابنع آأرضةندة، ) ظاخعرةتتة(ظذالر دىزدة بع ويا آىن ض

ظذالر قعيامةتنع آأرضةن آىندة، :  بذ هةقتة بىيىك ؤة يىآسةك اهللا مذنداق دةيدذ       تذرغاندةك هئس قعلعدذ 
أزلعرعنع   ويا ظ ادا(ض ر آةحق ) دذني ةقةت بع دةك   ص ةن تذرغان ر ظةتعض اآع بع دذ (ذرذن ي ذمان قعلع  )4()ض

    ادا تذرغان مذددعتع    (يعغعدذ،  ) هئساب ظئلعش ظىحىن (قعيامةت آىنع اهللا ظذالرنع آىندىزدة  ) ظذالرغا دذني
ا مذالقات بولذشعنع                   ارا تونذشعدذ، ظأزلعرعنعث اهللا غ ظازغعنا ؤاقعت تذرغاندةك قعسقا بعلعنعدذ، ظذالر ظأزظ

ةنع ظأ( عنع ي يعن تعرعلعش ةندعن آئ ول     ) لض وغرا ي ذالر ت دذ، ظ ان تارتع ذم زعي انالر حوق ار قعلغ ظعنك
  . ))5تاصمعدع
) دذ ) بذ قذرظان سعلةرضة ةقةت يامان    تةبلعغدذر، صةقةت صاسعق قةؤمال هاالك قعلعنع ةنع اهللا ص  ي

ادةمنعال هاالك قعلعدذ               أزعنع هاالك قعلغذحع ظ ارقعلعق ظ ظاالنعث  اؤة بىيىك اهللا ت بذ غالعب   . ظعش قعلعش ظ
  .  اهللا تاظاال صةقةت ظازاصقا تئضعشلعك بولغان آعشعنعال ظازاباليدذ،ظادعللعقع بولذص

                                                 
  .ـ ظايةت57سىرة غافعر ) 1(
  . ـ ظايةت11سىرة مذزةممعل ) 2(
  . ـ ظايةت17ق عسىرة تار) 3(
  . ـ ظايةت46سىرة نازعظات ) 4(
  . ـ ظايةت45سىرة يذنذس ) 5(
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ا خاستذر  ابارلعق هةمدذساناالر ظذلذغ اهللا ت . شذنعث بعلةن سىرة ظةهقافنعث تةصسعرع تىضعدع   ! ظاالغ
  . ذحعدذراهللا تاظاال توغرا ظعشقا تةؤصعق بةرضىحعدذر، خاتالعقتعن ساقلعغ
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 tÏ% ©!$# (#ρã xx. (#ρ‘‰ |¹ uρ  tã È≅‹ Î6y™ «!$# ¨≅ |Ê r& öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& ∩⊇∪ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# (#θãΖ tΒ# uuρ $ yϑ Î/ tΑÍh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑ ut èΧ uθèδ uρ ‘,ut ù: $# ÏΒ öΝ ÎκÍh5§‘   u ¤x. öΝ åκ÷] tã öΝ Îκ ÌE$t↔ ÍhŠ y™ yx n=ô¹ r&uρ öΝçλ m;$t/ ∩⊄∪ 

y7 Ï9 s̈Œ ¨β r'Î/ tÏ% ©!$# (#ρã x x. (#θãèt7 ¨?$# Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# ¨β r&uρ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θãè t7̈? $# ¨,ut ù: $# ÏΒ öΝ ÎκÍh5§‘ 4 y7 Ï9 ẍ‹x. Ü> Î ôØo„ ª! $# 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 óΟ ßγ n=≈sW øΒ r& ∩⊂∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ظةمةللعرعنع اللة بعكار ) ياخشع(اللةنعث يولعدعن توسقانالرنعث ) آعشعلةرنع(اصعر بولغان ؤة آ
ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنعث، مذهةممةدآة نازعل قعلعنغان قذرظانغا  .1قعلعؤئتعدذ

قانالرنعث ضذناهلعرعنع اللة  ظعمان ظئيت– قذرظان ظذالرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن هةقعقةتتذر -
العنع ياخشعاليدذ  دذ (ظأحىرىص تاشاليدذ، ظذالرنعث ه ذناه قعلماي ةن ظىالرض ذ شذنعث . 2)شذنعث بعل ب

عدعن ) يةنع شةيتانغا (ظىحىندذرآع، آاصعرالر باتعلغا  ظةضةشتع، مأمعنلةر بولسا، صةرؤةردعضارع تةرعص
ة  ذرظانغا(آةلضةن هةقعقةتك ةنع ق تع، ال) ي ان ظةضةش ذنداق باي ةهؤالعنع ش ذالرنعث ظ انالرغا ظ ة ظعنس ل

  .3قعلعدذ
  آذففارالرنعث جازاسع ؤة مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا

دذ ااهللا ت داق دةي اال مذن ة  ااهللا ت: ظ ث ظايةتلعرعض اال نع ان ؤة ظ عر بولغ علةرنع(آاص ةنعث ) آعش الل
قانالرنعث  دعن توس ار ق ) ياخشع(يولع ة بعك ةللعرعنع الل دذظةم وق  علعؤئتع ار قعلعص ي ذنع بعك ةنع ظ  ي

ؤ دذ  ئقعلع اتمذ بةرمةي دذ، مذآاص اؤابمذ بةرمةي ذنعثغا س دذ  ااهللا ت. تعص، ظ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ز : ظ بع
ؤئتعمعز،             دةك قعلع ةن توزان ذص يىرض ذنع ظذح ص، ظ ةرةص قعلع ر ت ةللعرعنع بع ع ظةم ان ياخش ذالرنعث قعلغ ظ

  . )1()عن، قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع يوققا حعقعرعمعزيةنع ظذالر ظعمانسعز بولغانلعقت(
ن ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنعثظعما يةنع حعن دعلع ؤة صىتىن ؤذجذدع بعلةن ظعمان 

ذنغانالرنعث       ة بويس ث شةرعظعتعض ةزالعرع اهللا نع ىتىن ظ قع ص ع ؤة تاش ان، ظعحك ل ظئيتق ة نازع مذهةممةدآ
ذرظانغا  ان ق ذالرنعث  -قعلعنغ ذرظان ظ ذر  ق ةن هةقعقةتت عدعن آةلض ارع تةرعص ان ـصةرؤةردعض  ظعم

                                                 
  . ـ ظايةت23سىرة فذرقان ) 1(

 ظايةت  38                       مذهةممةد سىرة          عدة نازعل بولغان  دعنمة
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ث ةت ظئيتقانالرنع ذ ظاي ذرظانغا    ، ب يعن ق ةندعن آئ ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلض االم ص ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم
  .ظعمان ظئيتعش ظعماننعث ساغالم بولذشعدعكع بعرعنحع شةرت ظعكةنلعكعضة دةلعلدذر

 العنع ياخشعاليدذ ضذناهلعرعنع اللة ظأحىر ذناه (ىص تاشاليدذ، ظذالرنعث ه ةن ظىالرض شذنعث بعل
دذ ةن   )قعلماي داق دئيعلض تة مذن ان هةدعس ةت قعلعنغ ع رعؤاي ىحعنعث دذظاس علةرنع «:  حىشكىرض اهللا س

  . »هعدايةت قعلسذن، هالعثالرنع ياخشعلعسذن
 ا عرالر باتعلغ دذرآع، آاص ذنعث ظىحىن ذ ش ةيتانغا (ب ةنع ش تع)ي ةقةت    ظةضةش ز ص ةنع بع  ي

ذالرنعث         دذق، ظ ةحىرىم قعل ذناهلعرعنع آ علةرنعث ض ع آعش ص، ياخش ار قعلع ةللعرعنع بعك عرالرنعث ظةم آاص
علعدذق لعرعنع ياخش ع  . ظعش ل يولن ذص باتع ةقنع قوي ذالر ه ةنع ظ تع، ي ا ظةضةش عرالر باتعلغ ع، آاص حىنك

  . تاللعدع
 ة ) يةنع قذرظانغا (قعقةتكة مأمعنلةر بولسا، صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن آةلضةن هة ظةضةشتع، الل

دذ  ان قعلع ذنداق باي ةهؤالعنع ش ذالرنعث ظ انالرغا ظ ةللعرعنعث   ظعنس ذالرنعث ظةم ذالرغا ظ ةنع اهللا ظ  ي
  .ظاقعؤعتعنع، ظذالرنعث قعيامةتتة بارعدعغان جايلعرعنع ظةنة شذنداق بايان قعلعدذ

* * * * * * *  
 # sŒÎ* sù ÞΟ çF‹ É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã x x. z> ö |Ø sù É>$s% Íh9$# # ®L xm !# sŒÎ) óΟ èδθßϑ çFΖ sƒ ùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$rOuθ ø9 $# $̈Β Î* sù $CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ 

$̈Β Î) uρ ¹ !#y‰ Ïù 4 ®L xm yìŸÒ s? Ü>ö ut ù: $# $ yδ u‘# y—÷ρ r& 4 y7 Ï9 s̈Œ öθ s9uρ â !$ t±o„ ª! $# u |Ç tGΡ]ω öΝ åκ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ (# uθè= ö6 u‹Ïj9 Ν à6ŸÒ÷è t/ 

<Ù÷è t7Î/ 3 tÏ% ©!$# uρ (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# n= sù ¨≅ ÅÒãƒ öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& ∩⊆∪ öΝÎκ‰Ï‰ ÷κ u y™ ßx Ï=óÁ ãƒ uρ öΝ çλm;$t/ ∩∈∪ ãΝßγ è= ½z ô‰ãƒ uρ 

sπ ¨Ψpg ù: $# $yγ sù§ tã öΝ çλm; ∩∉∪ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u βÎ) (#ρãÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä.ö ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3 tΒ#y‰ ø% r& ∩∠∪ tÏ% ©!$# uρ 

(#ρã x x. $T¡÷è tG sù öΝçλ°; ¨≅ |Êr& uρ öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& ∩∇∪ y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ (#θèδ Í x. !$tΒ tΑ u“Ρ r& ª! $# xÝ t7ôm r' sù óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∪  
ظذحراشقان حئغعثالردا، ظذالرنع ظألتىرىثالر، سعلةر ظذالرنع ) جةث مةيدانعدا(سعلةر آذففارالرغا 

رعص  ذالردا سعلةر (قع ص، ظ ذص قعلع ذالرنع مةغل دا ظ ان حاغ ىح قالمعغ عتعدعغان آ علعق آأرس ة قارش ض
اص  ذص )ظألتىرىشتعن توخت ذالرنع ظئهسان قعلعش يىزعسعدعن قوي دعن ظ ثالر، ظان ذالرنع ظةسعر ظئلع ، ظ

ةدةر  بئرعثالر، ياآع فعدعية ظئلعص قويذص بئرعثالر، تاآع ظذرذش ظأزعنعث ظئغعر يىآعنع تاشلعغانغا ق
سعلةرنع ظذرذشقا (ظةضةر اللة خالعسا ظةلؤةتتة . ظعش مانا شذنداقتذر)  قةدةريةنع ظذرذش توختعغانغا (

ظذالرنع جازالعغان بوالتتع، لئكعن اللة بةزعثالرنع بةزعثالر بعلةن سعناش ظىحىن ) تةآلعص قعلماستعنال
دا ظألتىرىلضةنلةرنعث )يةنع ظعمانعثالرنع سعناش ظىحىن جعهادقا ظةمعر قعلدع ( ةنعث يولع ةنع ي (، الل

ئهعتلةرنعث  د) ش ار قعلعؤةتمةي ة بعك ةللعرعنع الل العنع . 4ذظةم دذ ؤة ه ةت قعلع ذالرنع هعداي ة ظ الل
ذتتع . 5ياخشعاليدذ ةنع جةننةتكة آعرضةن (اللة ظىالرنع جةننةتكة آعرضىزعدذ، اللة ظىنع ظذالرغا تون ي

يةنع (سعلةر اللةغا ! ع مأمعنلةرظ. 6)ظادةم ظأزعنعث ظذ يةردعكع جايعنع ظعلضعرع آأرضةندةآال بعلعدذ
ةدعمعثالرنع (ياردةم بةرسةثالر، اللة سعلةرضة ) اللةنعث دعنعغا  دذ، ق اردةم بئرع دىشمعنعثالرغا قارشع ي

ظةمةللعرعنع ) ياخشع(آاصعرالرنع اللة هاالك قعلعدذ، ظذالرنعث  .7بةرقارار قعلعدذ) ظذرذش مةيدانلعرعدا(
يامان آأرىش ) يةنع قذرظاننع( ظذالر اللة نازعل قعلغان آعتابنع ،ىندذرآعبذ شذنعث ظىح .8بعكار قعلعدذ

  .9بعلةن، ظأزلعرعنعث ظةمةللعرعنع بةربات قعلدع
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 دىشمةننعث بوينعغا حئصعشقا، ظذنع ظةسعر ظئلعشقا، ظاندعن ياخشعلعق قعلعص ياآع فعدعية
   توغرعسعداظئلعص قويذص بئرعشكة بذيرذش

 ظذالرنعث مذشرعكالر بعلةن بولغان جةثلعرعدة تايعنعشقا تئضعشلعك نةرسعضة          اهللا تاظاال مأمعنلةرضة  
دذ      ذففارالرغا :تةؤسعية قعلعص مذنداق دةي دا (سعلةر آ ذالرنع ) جةث مةيدانع ثالردا، ظ ظذحراشقان حئغع

  . يةنع ظذالرغا يىزلةنسةثالر، ظذالرنع قئلعحالر بعلةن حئصعص قعرعص تاشالثالرظألتىرىثالر
  ة قارشع آأرستعدعغان آىح  ظذالر،مةغلذب قعلعص(ظذالرنع قعرعص سعلةر  قالمعغان دا سعلةرض
دا  اص حاغ تعن توخت ذالرنع ظألتىرىش ثالر ) ظ عر ظئلع ذالرنع ظةس ة  ظ لعكع ؤة سعلةرض ئحعص آةتمةس  ق

ةث           ةص، ج ذرذش تىض دعن ظ اغالثالر، ظان ث ب كةنلةرنع حع ة حىش ىن ظةسعرض لعقع ظىح علعق قعلماس قارش
ةرةص قعلعش توغرعسعدا سعلةرضة ظعختعيارلعق          مةيدانعدع ن ظايرعلغاندعن آئيعن ظةسعرلةرنع قانداق بعر ت
دع ص. بئرعل علعق قعلع ذالرغا ياخش اثالر ظ علةر خالعس ةر س عز  ظ،ظةض ةنع تألةمس عز ي ذالرنع هةقس

نع قويذص،  عرتخالعساثالر ظذالرغا ظذالرنع قويذص بئرعش بةدعلعضة صذل ـ مال بئرعش شة  ظةضةر ؤئتعثالر، قويذ
ثالر  ة ظئلع ذالردعن فعدعي ل   . ظ يعن نازع عدعن آئ ةدر ظذرذش ةت ب ذ ظاي تذآع، ب أرىنىص تذرذص ةتتعن آ ذ ظاي ب

ان ةص،         . بولغ نع آأزل ة ظئلعش عرلةردعن فعدعي ةرنعث ظةس ذ آىندةمأمعنل ةن ش ةك اهللا هةقعقةت اك ؤة يىآس ص
ذالر مذشرعك انلعقع ظىحىن ظ أص ظةسعر ظالغ ألتىرىص، آ از ظ دعالرنع ظ داق دئ ايعص مذن ة  :غا آ صةيغةمبةرض

ذرذص     ةي ت رةك ظألتىرم مةننع آأص دا دىش المغا    (زئمعن وقعتعص، ظعس عنع ي رعكلعكنعث هةيؤعس ةنع مذش ي
ةر  . (، ظةسعرلةردعن فعدعية ظئلعش اليعق ظةمةس ظعدع      )قذؤؤةت بةرمةي تذرذص    سعلةر فعدعية   ! ظع مأمعنل

ةن  ئلعش بعل علةر ) ظ ةظةتعنع آأزلةيس ا مةنص اخعرةتنع  دذني ة ظ اؤابعنع (، اهللا سعلةرض ث س ةنع ظاخعرةتنع ) ي
دذ دذر    . تعلةي ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ذر، هئكم ث  . اهللا غالعبت نع    (اهللا نع ةن ظعش ذق حةآلةنمعض ظوح

فعدعية ظالغانلعقعثالر   ) ظةسعرلةردعن(هأآمع ظةزعلعسع بولمعسا ظعدع،     ) قعلغانالرنع جازالعماسلعق دئضةن  
  .))1ازابقا دذحار بوالتتعثالرظىحىن ظةلؤةتتة زور ظ

 ظعش مانا ) يةنع ظذرذش توختعغانغا قةدةر(تاآع ظذرذش ظأزعنعث ظئغعر يىآعنع تاشلعغانغا قةدةر
ا   : مذجاهعد بذ ظايةتنع تاآع  شذنداقتذر  مةريةمنعث ظوغلع ظعسا ظةلةيهعسساالم حىشكةنضة قةدةر ظعش مان

ذ حىشةنح . شذنداقتذر، دةص تةصسعر قعلغان  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذ ب مئنعث ظىممعتعمدعن «:عنع ص
ةث      ةن ج ال بعل اخعرقعلعرع دةجج ذالرنعث ظ اآع ظ دذ، ت تعدة بولع ةق ظىس ىم آعشعلةر داؤاملعق ه ر تىرآ بع

دذ دذر» قعلع انلعقع مةلذم أزعدعن ظالغ ةن س داق  . دئض ةيلنعث مذن ع نذف ةير ظعبن ةد، جذب ام ظةهم ظعم
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا      : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   سةلةمة ظعبنع نذفةيل ظذالرغا ظأزعنعث ص

ذنعثغا  رعص ظ ع       : بئ ر يىآعن ث ظئغع ذرذش ظأزعنع لعدعم، ظ ع تاش رعكتعم، قورالن اتتعن زئ ةن ظ ةن هةقعقةت م
دذ، د     ذرذش بولماي ئح ظ دع ه ةن ظةم لعدع، م دعمتاش ةندة.ئ االم ، دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعثغانعث ص  : ظ

ذر « انالرنعث  ظ ذن ظعنس ق ظازغ علةر داؤاملع ىم آعش ر تىرآ دعن بع ث ظىممعتعم الندع، مئنع دع باش ذش ظةم
ةتتعن بذرعؤئتعدذ، شذنعث بعلةن             . ظىستعدعن غةلعبة قعلعدذ   اهللا تاظاال نذرغذن قةؤملةرنعث دعللعرعنع هعداي

اد قعلعدذ، اهللا مذجاهعدالرغا ظذال        رنعث مال ـ مىلكعنع غةنعمةت     ظذالر دعللعرع بذرعؤئتعلضةنلةر بعلةن جعه
ة                     ا شذ هالةتت ةدةر ظذالر مان ةنع قعيامةت آةلضةنضة ق قعلعص رعزعق قعلعص بئرعدذ، تاآع اهللا نعث ظةمرع ي

ع   دذ، بعلعثالرآ ذللعرعغا      ،داؤام قعلع ث آذآ دذر، ظاتالرنع ام زئمعنع ةرآعزع ش ذرتعنعث م ةرنعث ي  مأمعنل

                                                 
  . ـ ظايةتلةر68 ـ 67سىرة ظةنفال ) 1(
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ضةنلعكعنع خةؤةر قعلغان، بذ هةدعسنع ظعمام نةساظعمذ          دئ »كعلضةندذرة ياخشعلعق حئ  قعيامةت آىنعضعح 
  .مذشذنداق رعؤايةت قعلغان

 ظذالرنع جازالعغان بوالتتع) سعلةرنع ظذرذشقا تةآلعص قعلماستعنال(ظةضةر اللة خالعسا ظةلؤةتتة 
  .والتتعحىشىرىش ظارقعلعق آاصعرالرنع حوقذم جازالعغان بدةرضاهعدعن يةنع ظةضةر اهللا خالعسا ظأز ظازاب 

 يةنع ظعمانعثالرنع سعناش ظىحىن جعهادقا (لئكعن اللة بةزعثالرنع بةزعثالر بعلةن سعناش ظىحىن
دع  ةمعر قعل ةنع )ظ ة      ي ىن اهللا سعلةرض ذش ظىح ص بول عرلعرعثالردعن ؤاقع ىن، س عناش ظىح علةرنع س  س

شتعكع هئكمعتعنع سىرة    اهللا جعهادنع يولغا قويذ     . جعهادنع، دىشمةنلةر بعلةن جةث قعلعشنع يولغا قويدع           
اد قعلغانالرنع ؤة       )هةقعقعي(اهللا سعلةردعن   !) ظع مأمعنلةر جاماظةسع  (: ظال ظعمراندعكع  جعهادنعث  (جعه

ا ة-جاص ةي ) مذشةققةتلعرعض ذحعالرنع بعلم ذرذص (حعدعغ اي ت ةنع ظايرعم ان  (، )ي اغزعثالردا ظعم ةقةت ظ ص
ةنال   يعش بعل ذق دئ عل  ) ظئيتت نع ظويالمس ة آعرعش ىرة   ) )1ةر؟جةننةتك دة ؤة س ةن ظايعتع  دئض

دعكع دذ    :تةؤبع ةن جازاالي ذثالر بعل علةرنعث قول ذالرنع س ثالر، اهللا ظ ذرذش ظئحع ذالرغا ظ ار  . ظ ذالرنع خ اهللا ظ
) ظعسالم دعنعنع ظىستىن قعلعص، آاصعرالرنع جازاالص     . (قعلعدذ، اهللا سعلةرنع ظذالر ظىستعدعن غالعب قعلعدذ 

هةم ظذالرنع دعللعرعدعكع ظاححعقتعن خاالس      . بئرعدذ ) يةنع تةسةللع (العق  مأمعن قةؤمنعث آأثلعضة شعص   
اهللا هةممعنع بعلعص تذرغذحعدذر، هئكمةت بعلةن      . اهللا خالعغان ظادةمنع تةؤبعضة مذؤةصصةق قعلعدذ      . قعلعدذ

  . دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغان))2ظعش قعلغذحعدذر
  شئهعتلةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

ذن مأمع ألىص آئتع نذرغ تا ظ ةرنعث ظذرذش ىن اهللا   شنل انلعقع ظىح اهعيعتع بولغ لع م نعث ظةس ع ظذرذش
دذ  داق دةي ةنلةرنعث :مذن دا ظألتىرىلض ةنعث يولع ئهعتلةرنعث(الل ةنع ش ار ) ي ة بعك ةللعرعنع الل ظةم
ةيتعص ظاؤذتذص بئرعدذ              قعلعؤةتمةيدذ ةلكع ظذنع هةسسعلةص آأص .  يةنع ظذنع هةرضعز يوق قعلعؤةتمةيدذ، ب

ارتعص     (اتعدا يظذالرنعث بةزعلعرعنعث ظةمةلعنعث ساؤابع ظذنعث صىتىن بةرزةخ ها  ةنع قةبرعضة آعرضةندعن ت ي
  .  ظذنعثغا يئتعص تذرعدذ)قعيامةت بولغانغا قةدةر

االم    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ع جذزامع ةيعس ظعبن ةد، ق ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت داق نعث ب مذن
ة تىرلىك          هتنعث تذ شئ«: كعنع رعؤايةت قعلعدذ  دئضةنلع نجع بعر تامحة قئنع تامحعغان حاغدعال ظذنعثغا ظالت

ةنع . ظاالهعدعلعك بئرعلعدذ ةتتعكعي العقلعرع ظأحىرذلعدذ، جةنن ىتىن خات ذنعث ص دذ، شةهال ظ  ظورنعنع آأرع
أزلىك هى ان     آ دذ، ظعم ةمعن قعلعنع دعن ظ ةبرة ظازابع ذنحتعن، ق وث قورق دذ، ح ص بئرعلع ىص قعلع ةر ج رعل

  .»عكع بعلةن بئزعلعدذضىزةلل
ئضةنلعكعنع   مذنداق د نعث ظةبذدةردا رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ،ظعمام ظةبذداؤذد 

اظةت قعلعنعدذ   70  تةؤةسعدعن  ـ   شئهعتنعث ظاظعلة  «: رعؤايةت قعلعدذ   ةزعلعتع   »  آعشعضة شاص شئهعتنعث ص
  . ناهايعتع آأصةرتوغرعسعدا آةلضةن هةدعسل

ذال ة ظ كة رنعالل ةت تةرةص دذ  جةنن ةت قعلع دذ   هعداي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب : اهللا تاظ
         انع ذالرنعث ظعم ارع، ظ انالرنع صةرؤةردعض ةرنع قعلغ ع ظةمةلل انالر ؤة ياخش ان ظئيتق عزآع، ظعم شىبهعس

   .))3 نئمةتلعك جةننةتلةرضة يئتةآلةيدذ- ذسةؤعؤعدعن، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان ناز

                                                 
  . ـ ظايةت142سىرة ظال ظعمران ) 1(
   ـ ظايةتلةر15 ـ 14سىرة تةؤبة ) 2(
  . ـ ظايةت9سىرة يىنىس ) 3(
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 ة ظ اللة ظىال. هالعنع ياخشعاليدذ ؤة ىزعدذ، الل ذتتع ذرنع جةننةتكة آعرض ذالرغا تون ةنع (نع ظ ي
دذ  ةندةآال بعلع ةنع اهللا تاظاال    )جةننةتكة آعرضةن ظادةم ظأزعنعث ظذ يةردعكع جايعنع ظعلضعرع آأرض ي

 اهللا ظةهلع جةننةت  : ققعدة  بذ ظايةت هة   مذجاهعد . ظذالرغا جةننةتنع تونذتتع ؤة ظذالرنع ظذنعثغا يئتةآلعدع      
تاظاال ظذالرغا جةننةتتة تةقسعم قعلعص بةرضةن ظأيلعرعضة، تذرالغذ جايلعرعغا، هئح خاتاالشماستعن، ضذيا            

ةردة تذرذ ذ ظأيل رع ش دعن بئ ذالر يارعتعلغان عتعصظ عنعث آأرس دةآال، بعرةرس عغعمذ مؤاتقان اج و قويذش هت
  .بولماستعن تئصعص بارعدذ، دئضةن

ذخا ام ب داق   ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ذ س رع، ظةب
ظةضةر مأمعنلةر دوزاختعن قذتذلسا، ظذالر جةننةت بعلةن دوزاخ ظارعسعدعكع       «:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ذ             ارا قعلعشقان زذل أز ظ دا ظ مالردعن بعر ـ    بعر آأؤرىك ظىستعدة توسذلذص قالعدذ، ظذالر دذنيادعكع حاغلعرع
عدذ    اس ظئلعش دعن قعس ذالرغا         . بعرع دا، ظ ان حاغ اآلعنعص تازعالنغ دعن ص ان زذلذملعرع ذالر قعلغ اآع ظ ت

دذ  نعم . جةننةتكة آعرعشكة روخسةت قعلعنع دة مئنعث جئ ةنكع،  ظعلكع ةن قةسةم قعلعم ان زات اهللا بعل بولغ
  »دعنمذ ظاسان تئصعص بارعدذعيظذالردعن بعرع جةننةتتعكع ظأيعنع دذنيادعكع ظأزع ظولتذرغان ظأ

   دئضةن سأز توغرعسعدا“اهللا تاظاالغا ياردةم بئرعثالر، اهللا تاظاالمذ سعلةرضة ياردةم بئرعدذ”
ةر ع مأمعنل ةغا ! ظ علةر الل ا(س ةنعث دعنعغ ةنع الل ة ) ي ة سعلةرض ةثالر، الل اردةم بةرس ي

 اهللا تاظاال بةرقارار قعلعدذ) يدانلعرعداظذرذش مة( ياردةم بئرعدذ، قةدعمعثالرنع )دىشمعنعثالرغا قارشع(
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اردةم      : ب ذنعثغا ي ة ظ ة الل ةن، ظةلؤةتت اردةم بئرعدعك ا ي ةنعث دعنعغ ع الل آعمك

دذ  ةك ـ شىبهعس       ))1بئرع اال   ،زآعع ش ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح دذ، ش عدعن بولع أز تعص ةلنعث ظ ات ظةم :  مذآاص
 بةرقارار قعلعدذ ) اظذرذش مةيدانلعرعد (قةدعمعثالرنع بعر هةدعستة مذنداق رعؤايةت قعلعنغان        .  دئدع :

ادعر بواللمايدعغان آعشعنعث هاجعتعنع        ) صادعشاه ياآع ؤالعغا   (آعمكع سذلتانغا    هاجعتعنع يةتكىزىشكة ق
عح   ةت آىنعض ةدةملعرعنع قعيام ذنعث ق اال ظ ا، اهللا تاظ ةتكىزىص قويس وغرا ةي تةهكةم   ت تعدة مذس ول ظىس ي

  . قعلعدذ
 آاصعرالرنع اللة هاالك قعلعدذ ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعس    بذ اهللا تاظاالغا ؤة ساالمغا  ظذنعث ص

ةدةملعرعنع     ةرنعث ق ىحع مأمعنل اردةم بةرض تةهكةم قعلعش ي عدذرمذس ذخارع . نعث دةل ظةآس ام ب  ،ظعم
ا قذل بو  «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       لغان، تةثضعضة قذل    تعلالغ

ارةت بعر   ظذ هاالك بولدع، ظذنع ظاحكأزلى ! نبولغان، يعصةك رةختكة قذل بولغان ظادةم هاالك بولسذ    آتعن ظعب
دذ  ،ذ يعقعلعص تعكةن آعرعص آةتسة       ظ ظةضةر   .آئسةل حعرمعؤالدع  ةنع غالعب ؤة بىيىك    »  ظذنع حعقعرالماي ي

  . اهللا تاظاال ظذنعثغا شعصالعق بةرمةيدذ
ظةمةللعرعنع بعكار قعلعدذ) ياخشع(ث ظذالرنعيةنع اهللا تاظاال ظذنع بعكار قعلعص يوققا حعقعرعدذ  .
يامان آأرىش بعلةن) يةنع قذرظاننع( ظذالر اللة نازعل قعلغان آعتابنع ،بذ شذنعث ظىحىندذرآع يةنع 

   .ظأزلعرعنعث ظةمةللعرعنع بةربات قعلدعظذنع خالعماسلعق ؤة ياقتذرماسلعق بعلةن 
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة هةج ) 1(



  
  
  
  
 

 

 

 496                                                                                            مذهةممةد ـ سىرة 47

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 * óΟ n= sùr& (#ρãÅ¡o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#ρã ÝàΨ u‹ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7s% 4 u ¨Β yŠ ª!$# öΝ Îκö n= tã ( 
zƒÍ Ï≈s3ù= Ï9 uρ $ yγè=≈ sVøΒ r& ∩⊇⊃∪ y7 Ï9 s̈Œ ¨βr' Î/ ©! $# ’ n< öθ tΒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ¨βr&uρ zƒÍ Ï≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n< öθtΒ öΝ çλm; ∩⊇⊇∪ ¨βÎ) ©! $# 

ã≅ ½z ô‰ãƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã≈ pκ÷ΞF{ $# ( tÏ% ©! $#uρ (#ρã x x. tβθãè −Fyϑ tF tƒ 

tβθè= ä.ù' tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù' s? ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# â‘$̈Ψ9 $# uρ “ Yθ÷W tΒ öΝ çλ°; ∩⊇⊄∪  Éi r'x. uρ  ÏiΒ >π tƒö s% }‘ Ïδ ‘‰ x© r& Zο §θè% ÏiΒ y7 ÏG tƒö s% û ÉL©9 $# 

y7 ÷Fy_ u ÷z r& óΟßγ≈ sΨ õ3n= ÷δ r& Ÿξ sù uÅÀ$ tΡ öΝçλ m; ∩⊇⊂∪  
زةتمعدعمذ؟ اللة أظذالر زئمعندا سةير قعلعص ظعلضعرعكعلةرنعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع آ

بذ شذنعث ظىحىندذرآع، اللة . 10آاصعرلعرعمذ شذنداق ظاقعؤةتكة قالعدذ) مةآكة. (ظذالرنع هاالك قعلدع
شىبهعسعزآع، اللة ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع . 11مأمعنلةرنعث مةدةتكارعدذر، آاصعرالرغا مةدةتكار يوقتذر

هاياتع (ظةمةللةرنع قعلغانالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، آاصعرالر 
ظذالرنعث ) ظاخعرةتتة(ظعحعدذ، -بةهرعمان بولعدذ ؤة حاهارصايالردةك يةص ) دذنيادا ظذنعث لةززةتلعرعدعن

ان شةهةرنعث . 12جايع دوزاخ بولعدذ  ةنع مةآكعنعث (سئنع هةيدةص حعقارغ ظاهالعسعدعن آىحلىك ) ي
ذحع  اردةم قعلغ داق ي ئح قان ذالرغا ه دذق، ظ االك قعل عنع ه ةهةرلةرنعث ظاهالعس ذن ش ان نذرغ بولغ

  13عبولمعد
  اخنعث آذففارالر ظىحىن، جةننةتنعث تةقؤادارالر ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدادوز

ةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلغانالر،      غا شئرعك آةلتى   اهللا تاظاال : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    رضةنلةر، ظذنعث ص
 داق بولغانلعقعنع آ ظذالر زئمعندا سةير قعلعص ظعلضعرعكعلةرنعث ظا ة زةتمعدعأقعؤعتعنعث قان ذ؟ الل م

 هةقنع ظعنكار قعلغانلعقع ؤة اهللا تاظاالغا آذفرعلعق قعلغانلعقع ظىحىن         يةنع ظذالرظذالرنع هاالك قعلدع 
دع   ذزذص قال ذالرنعث ظارعسعدعن قذتق ةرنع ظ دع، مأمعنل ذالرنع جازالع اال ظ اال . اهللا تاظ ىن اهللا تاظ شذنعث ظىح

   .تكة قالعدذآاصعرلعرعمذ شذنداق ظاقعؤة) مةآكة(: مذنداق دةيدذ
 بذ شذنعث ظىحىندذرآع، اللة مأمعنلةرنعث مةدةتكارعدذر، آاصعرالرغا مةدةتكار يوقتذر شذنعث 

ن ظىحىن ظوهذد جئثع بولغان آىنع مذشرعكالرنعث باشلعقع ظةبذ سذفيان سةخر ظعبنع هةرب مذسذلمانالردع           
ا قاتارلعقالرنع سىرىشتة قعلعص سورعغان    ر ؤة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمعبةآصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، ظةبذ  

ةص     ذ آأرةثل ةن ظ ذنعث بعل ةن، ش اؤاب بةرمعض ئحكعم ج ذنعثغا ه دا، ظ تذ،   :حاغ االك بولذص ةن ه ذالر جةزم  ظ
ةن رعص    . دئض اؤاب بئ ذنعثغا ج ذ ظ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ا ظأم ذ ؤاقعتت معنع : ب ث دىش ع اهللا تاظاالنع ان ! ظ يالغ

ا  سأزلعدعث، بةلكع اهللا تاظاال سئ شةك ـ   . رعصتار قعلعش ظىحىن ظذالرنع ساقالص قالدع      ضعنع بعرةر يامانلعقق
ةن  عشىبهعس ذر، دئض ة هاياتت انعغان آعشعلةر ظةلؤةتت ةن ظعسمعنع س ذ سذفيان . زآع، س ةن ظةب : شذنعث بعل

ة            علةر غةلعب دة س دذ، بةزع ذنداق بولع ذرذش ش تذق، ظ ةن تةثلةش ىن بعل ان آ ع بولغ ةدعر جئث ىن ب بىض
ز  لةر،عقعلعس ة قعلعمع ز غةلعب دة بع ذالق  .  بةزع عدا ق ث ظارعس علةر ظألىآلعرعثالرنع ذرذنلعرع ـ           س   ب
قا بذير آئسعل داق قعلعش ادةملعرعمنع ظذن ةن ظ علةر، م ةنلةرنع آأرعس ذ ض داق قعلغانالرنعم دعم ؤة ظذن ذمع
مع ةنعدتوس دعن. م، دئض ةل  :ظان ول هذب ةك ب ةل  !  يىآس ول هذب ةك ب راص! يىآس ت ،دةص ؤارقع ذغابئي ح  ظوق

ان ا قايتق ة. ظارقعغ االم ساهابعلعرعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر؟«: ص اؤاب بةرمةمس ذنعثغا ج ةن» ظ . دئض
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ذالر ةيغةمبعرع: ظ ع اهللا تاظاالنعث ص ز؟ دئضةن ! ظ ة دةيمع ز نئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بع اال«: ص  اهللا تاظ
ذر ةآتذر، بىيىآت ةن» يىآس الر دئض ذ سذفيان . دةث دعن ظةب علةربعزنعث ظ: ظان ار، س ذززايعثالر نعثذززا ب  ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعضة     . يوق، دئضةن   : ظذالر . دئضةن » ظذنعثغا جاؤاب بةرمةمسعلةر؟     «: ص
ةيغةمبعرع  ث ص ع اهللا تاظاالنع ةن ! ظ ز؟ دئض ة دةيمع ز نئم االم  . بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث «: ص بعزنع

  . دئضةن»ارعثالر يوقتذر دةثالراهللا تاظاالدذر، سعلةرنعث مةدةتكمةدةتكارعمعز 
شىبهعسعزآع، اللة ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنعقعيامةت آىنع   ظاستعدعن

) هاياتع دذنيادا ظذنعث لةززةتلعرعدعن(ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، آاصعرالر 
ايالردةك  ظذنعثدعن  ن بولعد ةبةهرعم  دعغا آةلضةننع صذرالص يةص ـ        ؤة حاهارص ايالردةك ظال ةنع حاهارص  ي

ةص  ظعحكةندةك  دذ ـ ي ةقةت يةص ـ ظعحعشتعن ظعبارةتتذر         ظعحع اتع ص ةنع ظذالرنعث هاي شذنعث ظىحىن   .  ي
ة ظىحة    مأمعن بعر  «: غان بعر هةدعستة مذنداق رعؤايةت قعل ظعمام بذخارع    يعضة   ظىحةيضة يةيدذ، آاصعر يةتت

  . ظذالرنعث جايع دوزاخ بولعدذ) ظاخعرةتتة(عغان آىن غا تارتعلعدظذالر جازا »يةيدذ
 ةنع مةآكعنعث (سئنع هةيدةص حعقارغان شةهةرنعث ظاهالعسعدعن آىحلىك بولغان نذرغذن ) ي

 بذ ظايةت مةآكة شةهةرلةرنعث ظاهالعسعنع هاالك قعلدذق، ظذالرغا هئح قانداق ياردةم قعلغذحع بولمعدع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظعنكار           ظاهالعسعنعث صةيغةم  بةرلةرنعث ظةث شةرةصلعكع ؤة ظاخعرقعسع بولغان ص

دذ      ذالرنع قورقعتع دذ ؤة ظ د قعلع اتتعق تةهدع ذالرغا ق ىن ظ انلعقع ظىح اال   . قعلغ ىك اهللا تاظ ب ؤة بىي غالع
ةن ظأزلعرع      ةرنع هةقعقةت ذن ظىممةتل ان نذرغ ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك عرعكع ص دعن ظعلض ث ظذنعث نع

ظعلضعرعكع ظىممةتلةر مةآكة مذشرعكلعرعدعن آىح جةهةتتة ظىستىن ظعدع، ظعش          . سةؤةبعدعن هاالك قعلدع  
ا ؤة ظاخعرةتتة      اهللا   ضة مانا مذشذنداق ظعكةن، مةآكة مذشرعكلعرع ظأزلعرع           بوالر  قانداق مذظامعلعدة  دذني

ةي اهللا دةص ظوياليدذ؟   غةمبةرنعث ظذالرنعث ظارعسعدا مةؤجذت    صىتىن ظعنسانالرغا رةهمةت قعلعص ظةؤةتعلضةن ص
ادا مةآكة مذشرعكلعرعن      ازابعنع آأتىرى   بولذص تذرغانلعقعنعث بةرعكعتعدعن دذني ؤةتتع، عث نذرغذنلعرعدعن ظ

ا دذحار بولعدذ،         : آاصعرالر قعيامةتتة تولذق جازاغا تارتعلعدذ     ظاثالشقا ؤة  ) هةقنع (ظذالر قاتمذ قات ظازابق
  . )1(واللمايدذآأرىشكة قادعر ب) هةقنع(

 ةهةرنعث ان ش دةص حعقارغ ئنع هةي ةآكعنعث(س ةنع م عدعن) ي أز  ظاهالعس ئنع ظ ذالر س ةنع ظ  ي
انالردذر    دةص حعقارغ عدعن هةي داق         . ظارعس ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةم، ظعبن ذ هات ع ظةب ظعبن

دذ ةت قعلع ا : دئضةنلعكعنع رعؤاي دعن غارغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكع تعص  ص ة يئ ذ يةرض اراص حعقعص ظ  ق
دا ذرذص،آةلضةن حاغ اراص ت ةث سأيىملىك  سةن «:  مةآكعضة ق ا ظ اهللا تاظاالنعث شةهةرلعرعدعن اهللا تاظاالغ

ةر           ةن، ظةض ان شةهةرس أيىملىك بولغ ةث س ا ظ ةهةرلعرعدعن ماث ث ش ةن اهللا تاظاالنع ةن، س ان شةهةرس بولغ
  . دئضةن»  مةن سةندعن هةرضعز حعقعص آةتمةيتتعمؤةتمعضةن بولسا،عمذشرعكالر مئنع هةيدةص حعقعر

ادةم اهللا تاظاال    ابلعنعدعغان ظ مةن هس ةث دىش د ظ ث هةرعم ا ة نع اآع   اهللا تاظاالغ ان، ي اؤذز قعلغ تاج
ةن     ادةم ظألتذرض ىن ظ املعرع ظىح ذرذنقع ظعنتعق تعن ب الم آئلعش اآع ظعس ةن ؤة ي ادةم ظألتىرض عز ظ ضذناهس

دذر ةي  . ظادةم اال ص ذثا اهللا تاظ ان     ش ل قعلغ ةتنع نازع ذ ظاي االمغا ب ةد ظةلةيهعسس ئنع : غةمبعرع مذهةمم س
ةنع مةآكعنعث (هةيدةص حعقارغان شةهةرنعث  ظاهالعسعدعن آىحلىك بولغان نذرغذن شةهةرلةرنعث ) ي

  ظاهالعسعنع هاالك قعلدذق، ظذالرغا هئح قانداق ياردةم قعلغذحع بولمعدع
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة هذد )  1(
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 ÉL©9 $# y‰ Ïããρ tβθà) −G ßϑ ø9$# ( !$ pκÏù Ö≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$ ¨Β Î öxî 9 Å™# u Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ÏiΒ & t©9 óΟ ©9 ö £ tótG tƒ …çµ ßϑ ÷èsÛ Ö≈ pκ ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο ©% ©! 

tÎ/ Í≈ ¤±= Ïj9 Ö≈pκ ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 5≅ |¡tã ’ y∀ |Á–Β ( öΝ çλm; uρ $ pκÏù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN ü yϑ ¨V9 $# ×ο u Ïøó tΒ uρ ÏiΒ öΝ ÎκÍh5§‘ ( ô yϑ x. uθèδ Ó$ Í#≈yz ’Îû 

Í‘$̈Ζ9 $# (#θà)ß™ uρ ¹ !$tΒ $VϑŠ ÏΗ xq yì©Ü s) sù óΟèδ u !$ yèøΒ r& ∩⊇∈∪  
ادةم صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان روشةن  ةنع مأمعن ( دةلعللةرضة ظاساسالنغان ظ ظأزعنعث ) ي

عرغا (يامان ظةمةلع حعرايلعق آأرسعتعلضةن ؤة نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةن ظادةمضة  ةنع آاص ) ي
تةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغان جةننةتنعث سىصعتع شذآع، ظذ يةردة رةثضع ظأزضةرمعضةن  .14 ظوخشامدذ؟

زضةرمعضةن سىتتعن ظأستةثالر، ظعحكىحعلةرضة لةززةت بئغعشاليدعغان مةيدعن سذدعن ظأستةثالر، تةمع ظأ
ظأستةثالر ؤة ساص هةسةلدعن ظأستةثالر بولعدذ، ظذالرغا جةننةتتة بةهرعمةن بولعدعغان تىرلىك مئؤعلةر 

ان، دوزاختا مةثضى قالعدعغ) مذنداق تةقؤادارالر(بولعدذ ؤة صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن مةغصعرةت بولعدذ، 
 صارة قعلعنعدعغانالر بعلةن ظوخشاشمذ؟-ظىحةيلعرع صارة ) قعزعقلعقعدعن(قايناقسذ بعلةن سذغعرعلعص 

15.  
سع خاهعشعغا ظةضةشكىحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع هةقعقةتكة ظةضةشكىحع بعلةن نةص

  توغرعسعدا
 صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن بولغان روشةن دةلعللةرضة ظاساسالنغان ظادةم يةنع اهللا تاظاال آعتابعدا 

ان ن م ؤة ظعنس ةت، ظعلع ان هعداي ارلعق اهللا تاظاالنعث   ازعل قعلغ ن قات وغرا دع ان ت نع ظىستعدة قعلعص ياراتق
ادةم          ةنع (ظةمر ـ صةرمانع ؤة دعنعدعن ظعبارةت روشةن دةلعللةرضة ؤة هةقعقع ظعشةنحعضة ظاساسالنغان ظ ي

يةنع ( آأرسعتعلضةن ؤة نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةن ظادةمضة ظأزعنعث يامان ظةمةلع حعرايلعق)مأمعن
دذ  مأمعن  يةنع   ظوخشامدذ؟) آاصعرغا : آاصعرغا هةرضعز ظوخشاش ظةمةس، بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي
)ةد ع مذهةمم ةنلعكعنع   !) ظ ةق ظعك عنعث ه ان نةرس ل قعلعنغ اثا نازع عدعن س ارعث تةرعص صةرؤةردعض

ظةهلع دوزاخ بعلةن    1( (آور ظادةم بعلةن ظوخشاش بوالمدذ؟      ) قنع آأرمةيدعغان دعلع  هة(بعلعدعغان ظادةم   
   .)2(باراؤةر بولمايدذ، ظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر) قعيامةت آىنع(ظةهلع جةننةت 

   ؤة ظذنعث ظأستةثلعرعنعث سىصةتلعرع توغرعسعدانعثجةننةت
ان ج ةقؤادارالرغا ؤةدة قعلعنغ عتعت ةتنعث سىص ع  ةنن ةنع نئمعت ع  ي ةردة رةثض ذ ي ذآع، ظ ش

ةن ان  ظأزضةرمعض ذراص قالمعغ ةنع ص ةن  ي ةمع ظأزضةرمعض تةثالر، ت ذدعن ظأس اق،  س ايعن ظ ةلكع ظعنت  ب
سىتتعن » حاهارصايالردعن سئغعص ظئلعنمعغان   «: تةملعك ؤة قايماقلعق بولغان هةم هةدعستة آةلضةندةك      

دعن ظأستةثالر، ظعحكىحعلةرضة  ةنع دذنيانعث شارابلعرعغا ظوخشاش تةمع           لةززةت بئغعشاليدعغان مةي  ي
اح ةلكع آأرىنى   ظ ةس، ب ذي ظةم ةتلعك        حعق ؤة بةتب الع سىص ذراقلعق ؤة ظ ع، خذشص ةمع ياخش ىزةل، ت ع ض ش

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع19سىرة رةظد ) 1(
  . ـ ظايةت20سىرة هةشر ) 2(
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دذ   تةثالر بولع ارابتعن ظأس ةس          . ش ةن م ش بعل ذنع ظعحع ذالر ظ وق، ظ ة ي دعغان نةرس ةس قعلع دا م ظذنعث
دذ دذ    )1( بولماي ةس بولماي دذ، م ع ظاغرعماي ذالرنعث بئش ةن ظ ش بعل ارابنع ظعحع ذ ش ظاق، )2( ظ ظاص

   ))3ظعحكىحعلةرضة لةززةت بئغعشاليدعغان
ظذ دذنيانعث شارابلعرعغا ظوخشاش، ظةرلةر صذتلعرع بعلةن دةسسةص سعقمعغان     : هةدعستة آةلضةندةك 

ةنع ظعنتايعن س       ظأستةثالر ساص هةسةلدعن . شارابالردذر ةملعك ؤة   ،اص، رةثضع حعرايلعق    ي  ناهايعتع ت
ةم هةدعستة آةلضةندةك  ذراقلعق بولغان ه دعن حعقمعغان«خذشص  هةسةلدعن »هةسةل هةرعلعرعنعث قارنع

ظأستةثالر بولعدذ .  
ةد، ه  ام ظةهم داق   ةظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ةنعث ظاتعس ع مذظاؤعي آعم ظعبن

ار    جةننةتتة سىت دئثعزع، سذ دئثعزع، هةسةل     « :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   .  دئثعزع ؤة مةي دئثعزع ب
ذ دئ دذ           ظ كة ظاقع ةرةص ـ تةرةص ا ـ ظأستةثالر شاخلعنعص ت ذ  . »ثزالردعن دةري ام تعرمعزعم ذ هةدعسنع ظعم ب

  . جةننةتنعث سىصعتعنعث بايانعدا رعؤايةت قعلغان
دذ  ةت قعلع نع رعؤاي ر هةدعس داق بع ذخارع مذن ام ب ةر ظ«: ظعم االدعنةض عنع  اهللا تاظ رةر نةرس بع

ةث     عغا، ظ ةث ظوتتذرعس ةتنعث ظ ذ جةنن وراثالر، ظ ةتنع س اتلعق جةنن ردةؤس ظ دعن فع اثالر، ظذنعث سورعس
دذ   ئقعص حعقع تةثلعرع ظ ةتنعث ظأس دعن جةنن ذص، ظذنعث قان بول عغا جايالش تعدة اهللا . يذقعرعس ذنعث ظىس ظ

  . »تاظاالنعث ظةرشع باردذر
 ذالرغا جةننةتت دذ ظ ةر بولع ىك مئؤعل دعغان تىرل ذ    ة بةهرعمةن بولع  غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال ب

دذ  داق دةي ة مذن ة  : هةقت ذالر جةننةتت ةللعكلةردعن (ظ دة ظئغعرلعشعش ؤة آئس دا  ) مةي ان هال ةمعن بولغ ظ
ة هةر معؤع   4( (تةلةص قعلعدذ) آةلتىرىشنع(هةممة مئؤعلةرنع   ) خعزمةتحعلةردعن( دعن ظذ ظعككع جةننةتت

ار    عرةت  ظذنعث هةممعسع بعلةن بعرضة ظذالر تئخع       ))5ظعككع خعلدعن ب عدعن مةغص صةرؤةردعضارع تةرعص
) قعزعقلعقعدعن(دوزاختا مةثضى قالعدعغان، قايناقسذ بعلةن سذغعرعلعص ) مذنداق تةقؤادارالر (بولعدذ، 

ارة  ةيلعرع ص مذ؟ -ظىح ةن ظوخشاش دعغانالر بعل ارة قعلعنع ةص ز جةنن ةنع بع ان عتت ي كع مةرتعؤعسعنع باي
قعلغان ظةنة شذ مأمعنلةر دوزاختا مةثضى قالعدعغانالر بعلةن ظوخشاشمذ؟ مأمعنلةر بعلةن آاصعرالر هةرضعز           
ادةم هةرضعز           ظوخشاش بولمايدذ، شذنداقال ظالعي جةننةتلةردعكع ظادةملةر بعلةن دوزاخنعث ظةث ظاستعدعكع ظ

  . ظوخشاش ظةمةس
ةن سذغعرع اتتعق هارارةتلعك قلعصقايناقسذ بعل ذ سذ ق ةنع ظ ذنعث  ي ذص، ظعنسان ظ ايناقسذ بول

دذ   قعز دعن(. عقلعقعغا تاقةت قعاللماي ارة ) قعزعقلعقع دعغانالر  -ظىحةيلعرع ص ارة قعلعنع ةنع ظذ سذ   ص  ي
دذ        ارة قعلعؤئتع ارة ـ ص اغرعلعرعنع ظئرعتعص ص دعكع ظىحةي ب ذ  . ظذالرنعث قارنعلعرع اهللا تاظاالغا سئغعنعص ظ

  ! ظازابتعن صاناه تعلةيمعز
* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةت47سىرة سةففات ) 1(
  . ـ ظايةت19سىرة ؤاقعظة ) 2(
  .  ـ ظايةت46سىرة ساففات ) 3(
  . ـ ظايةت55سىرة دذخان ) 4(
  . ـ ظايةت52سىرة رةهمان ) 5(
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öΝ ä3t7̄= s)tG ãΒ ö/ä31uθ÷W tΒ uρ ∩⊇∪  
ذالردعن  عقالردعن(ظ ةنع مذناص ذالر سئنعث ) ي ذالق سالعدذ، ظ ةزع آعشعلةر سئنعث سأزىثضة ق ب

ا مةسخعرة قعلعش يةنع ساها (يئنعثدعن حعققاندا، ظعلعم بئرعلضةن آعشعلةرضة  بعلةرنعث ظألعمالعرعغ
عدعن ذ «): يىزعس ا ظ ةد(باي ةنع مذهةمم دع؟) ي ة دئ ع » نئم ة دعللعرعن ذالر الل ة ش دذ، ظةن دةي

هعدايةت تاصقانالرنع اللة تئخعمذ هعدايةت . 16صئحةتلعؤةتكةنلةردذر، نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةنلةردذر
اتع ةقؤادارلعقنعث مذآاص ذالرغا ت دذ، ظ دذقعلع ذالر . 17 نع بئرع ذففارلعرع(ظ ة آ ةنع مةآك ةقةت ) ي ص

قعيامةتنعث ظذالرغا تذيذقسعز آئلعشعنعال آىتعدذ، شىبهعسعزآع، قعيامةتنعث ظاالمةتلعرع آةلدع، ظذالرغا 
نةسعهةت ظالغانلعقعنعث -يةنع بذ حاغدا ؤةز ( نةسعهةت ظالعدذ -قعيامةت آةلضةندة ظذالر قانداقمذ ؤةز 

-يوقتذر، ضذناهعث ظىحىن، ظةر) بةرهةق(بعلضعنكع، اللةدعن باشقا هئح مةبذد . 18ايدذصايدعسع بولم
علةرنعث  ة س عن، الل عرةت تعلعض ىن مةغص ةر ظىح ال مأمعنل ادعكع(ظاي ذ دذني ةرعكعتعثالرنع ؤة ) ب ه

  .19)شذثا ظاخعرةتلعك ظىحىن تةييارلعنعثالر(جايعثالرنع بعلعدذ ) ظاخعرةتتعكع(
هالعنع بايان قعلعش، تةؤهعدآة ؤة مةغصعرةت تةلةص قعلعشقا بذيرذش مذناصعقالرنعث 

  توغرعسعدا
ذ  اال ب ةتلعكاهللا تاظ عقالرنعث هاماق ة مذناص دذظايةتت ةؤةر بئرع دعن خ عنعث تئيعزلعقع . ع، حىشةنحعس

ذرذص،          اص ت أزلعرعنع تعثش ذنعث س ذرذص، ظ ة ظولت ةن بعرض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ع، ظ حىنك
دا  ظذنعث ان حاغ دعن حعقق ذنعث يئنع تعن، ظ ئح نةرسعنع حىشةنمةس ة : دعن ه ةن آعشعلةرض م بئرعلض ظعلع

ا مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن ( ذ «): يةنع ساهابعلةرنعث ظألعمالعرعغ ا ظ ةد (باي ةنع مذهةمم ة ) ي نئم
  .ذ يةنع ظذالر ظذنعث نئمة دئضةنلعكعنع حىشةنمةيدذ ؤة ظذنعثغا صةرؤامذ قعلمايددةيدذ» دئدع؟
 ظةنة شذالر اللة دعللعرعنع صئحةتلعؤةتكةنلةردذر، نةصسع خاهعشلعرعغا ظةضةشكةنلةردذر  ةنع  ي

  .ظذالرنعث هئحبعر توغرا حىشةنحعسع، هئحبعر توغرا نعشانع بولمايدذ
 دذ ةت قعلع ذ هعداي ة تئخعم قانالرنع الل ةت تاص اال  هعداي ةنلةرنع اهللا تاظ ةتنع آأزلعض ةنع هعداي   ي

ذنعثغا مذؤة تةهكةم        صظ تعدة مذس ذنعث ظىس دذ، ظ ذنعثغا يئتةآلةي ذالرنع ظ دذ، ظ دا يةتكىزع عقعيةتلعك هال ص
 يةنع ظذالرغا توغرا يولنع ظذالرغا تةقؤادارلعقنعث مذآاصاتعنع بئرعدذ: قعلعدذ ؤة تئخعمذ هعدايةت قعلعدذ

  .ظعلهام قعلعدذ
 ذالر انالر  ظ عل قالغ ةتتعن غاص ةنع هعداي ةتنعث ظ   ي ةقةت قعيام عنعال ص عز آئلعش ذالرغا تذيذقس

 يةنع قعيامةتنعث يئقعنالشقانلعقعنعث ظاالمةتلعرع آىتعدذ، شىبهعسعزآع، قعيامةتنعث ظاالمةتلعرع آةلدع
دع دذ   . آةل داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذ : ب االم (ب ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم عرعكع ) ي ظعلض



  
  
  
  
 

 

 

 501                                                                                            مذهةممةد ـ سىرة 47

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

قعيامةت  )1( قعيامةت يئقعنالشتع   . ضاهالندذرغذحعدذر ظاضاهالندذرغذحعالرنعث جىملعسعدعن بولغان بعر ظا     
دع اي يئرعل تع، ظ ةرمانع )2( يئقعنالش ةنعث ص ةت(الل ةنع قعيام دعراص ) ي ذنعثغا ظال دذ، ظ ذم آئلع حوق

ةثالر ذالرنعث )3( آةتم ة ظ دعن(آعشعلةرض ت ) ظةمةللعرع دعغان ؤاقع اب ظئلعنع ةت(هئس ةنع قعيام ) ي
  . )4(يىز ظأرىمةآتعدذر) قعيامةت توغرذلذق ظويلعنعشتعن(غةصلةتتعدذر، يئقعنالشتع، هالبذآع، ظذالر 

ةتنعث       عمذ قعيام ص ظةؤةتعلعش ةيغةمبةر قعلع االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقال ص ش
دذر ع         . ظاالمةتلعرعدعن ةن دعنعن ذنعث بعل اال ظ ذص، اهللا تاظ ع بول ةيغةمبةرلةرنعث ظاخعرقعس ذ ص ع، ظ حىنك

اآعتعنع تذرغذزغان   مذآةممةللةشتىرضةن ؤة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن    ، ظةهلع جاهانغا دةلعل ـ ص  ص
ئح      عرع ه دعن ظعلض ذق ظذنعث ذ توغرذل ان، ظ ةؤةر قعلغ ةتلعرعنع خ علعرعنع ؤة ظاالم ةتنعث بةلض قعيام

أز ظورنعد           دا ظ ا آةث  صةيغةمبةرضة بئرعلمعضةن نةرسعلةر بعلةن ظذنع ظوحذقالشتذرذص بايان قعلغان، بذ توغرع
   . ظعدعضةنداظعرعدة سأزلةن

ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةظعد رةزعيةلاله ع س ةهل ظعبن ذخارع، س ام ب ظعم
دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم «:قعلع ةن ص ذرا   نعثم ةن ظوتت ارمعقع بعل ةنع آأرسةتكىح ب ارمعقعنع ي  ظعككع ب

ارمعقعنع آأرس  ذرذصعب ع بارماقحعلع   «:تعص ت ذ ظعكك ةت ب قا   (كقعيام اراؤةر بولذش ةنع ب ان  ي  قالغ
  .غان ظعدعمعدئضةنلعكعنع ظاثل» قالغان حاغدا مةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم) ظارعلعقحعلعك
 نةسعهةت -يةنع بذ حاغدا ؤةز ( نةسعهةت ظالعدذ -ظذالرغا قعيامةت آةلضةندة ظذالر قانداقمذ ؤةز

دذ عرالرغا)ظالغانلعقعنعث صايدعسع بولماي ةنع آاص ذ ؤةز ـ نةسعهةت       ي ذالر قانداقم  قعيامةت آةلضةندة ظ
ا ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلحة مةنصةظةت قعلمايدذ        ! ظالسذن ة اهللا تاظاال مذنداق     . حىنكع ظذ ؤاقعتت بذ هةقت
دذ ان : دةي دة ظعنس ذ آىن عر(ش ةنع آاص لعرعنع) (ي ادعكع قعلمعش لةيدذ، ) دذني دا(ظةس ذ حاغ ) ب

ازابنع آأرضةندة   (ظذالر   ))5ايدعسع بولسذن ظةسلعضةننعث ظذنعثغا نئمة ص    ظذالر  ظعمان ظئيتتذق دةيدذ،       ) ظ
) بةرهةق(بعلضعنكع، اللةدعن باشقا هئح مةبذد  ))6قانداقمذ يعراق جايدعن ظعماننع قولغا آةلتىرةلةيدذ

  .ظايال مأمعنلةر ظىحىن مةغصعرةت تعلعضعن-يوقتذر، ضذناهعث ظىحىن، ظةر
ةيغةمب   ذخارع ص ام ب ا قعل   ظعم داق دةص دذظ االمنعث مذن دعةر ظةلةيهعسس دذ ع ةت قعلع : غانلعقعنع رعؤاي

ع « ةن    ! اهللاظ ان س ادعر بولغ دعن س ىن، مةن قانلعقعم ظىح ةآتعن ظاش عمدا ح ادانلعقعم، ظعش العقعم، ن خات
عرةت قعلغعن  ا مةغص ذناهلعرعم ظىحىن ماث ارلعق ض دعغان ب ع اهللا. بعلع ان، ! ظ حاخحاقتعن ؤة راستتعن قعلغ

. » هةممة ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت قعلغعن     ،العق ؤة قةستةنلعكتعن قعلغان ؤة مةندعن سادعر بولغان            خات
ا       داق دةص دذظ عدعن مذن ث ظارقعس ةر نامازنع االمنعث ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ة ظعم يةن

دذ  ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي ع اهللا«: قعلغ كار  ! ظ ذرذن ؤة ظاش ان، يوش يعن قعلغ عرع ؤة آئ ان ظعلض قعلغ
ارلعق      دعغان ب ةن بعلع ان س ادعر بولغ دعن س قانلعقعمنع، مةن ةآتعن ظاش عمدا ح ذناهلعرعمنع، ظعش ض
ضذناهلعرعمنع مةغصعرةت قعلغعن، سةن مئنعث ظعالهعمسةن، سةندعن باشقا هئح ظعاله يوق، سةن مئنعث           

ة ظعمام بذخارع    » ظعالهعمسةن، سةندعن باشقا هئح ظعاله بةرهةق يوقتذر     ةيغةم يةن بةر ظةلةيهعسساالمنعث  ص

                                                 
  . ـ ظايةتلةر57 ـ 56سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةت1سىرة قةمةر ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع 1سىرة نةهل ) 3(
  . ـ ظايةت1سىرة ظةنبعيا ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23سىرة فةجر ) 5(
  . ـ ظايةت52سىرة سةبةظ ) 6(
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دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض انالر «: مذن ع ظعنس ثالر ! ظ ة قعلع ارعثالرغا تةؤب ةن . صةرؤةردعض هةقعقةت
االدعن  دة اهللا تاظ ةن آىن ع م ةر آىن ة    70 ه ذنعثغا تةؤب ةن ؤة ظ ةص قعلعم عرةت تةل أص مةغص دعن آ  قئتعم

  .»قعلعمةن
 دذ ) ظاخعرةتتعكع(رنع ؤة هةرعكعتعثال) بذ دذنيادعكع (اللة سعلةرنعث شذثا (جايعثالرنع بعلع

 يةنع اهللا تاظاال سعلةرنعث آىندىزدعكع هةرعكعتعثالرنع ؤة آئحعدعكع )ظاخعرةتلعك ظىحىن تةييارلعنعثالر
دذ   ص تذرع ايعثالرنع بعلع دذ  . ج داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ،  : ب ع ظذخلعتع علةرنع آعحعس اهللا س

ان ظع  دىزدعكع قعلغ دذ  آىن ص تذرع لعرعثالرنع بعلع ق    )1( ش ة رعزع ث هةممعسعض دعكع هايؤانالرنع ةر يىزع ي
) ظألضةندعن آئيعن  (ظىستعضة ظالغان، اهللا ظذالرنعث تذرار جايعنع ؤة  ) مةرهةمةت يىزعسعدعن (بئرعشنع اهللا   

  )2(اندذريئزعلغ) يةنع لةؤهذلمةهصذزغا(آأمىلعدعغان جايعنع بعلعدذ، ظذالرنعث هةممعسع روشةن آعتابقا 
* * * * * * *  

 ãΑθà)tƒ uρ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿωöθ s9 ôM s9 Íh“ çΡ ×ο u‘θß™ ( !# sŒÎ* sù ôM s9 Í“Ρé& ×ο u‘θß™ ×πyϑ s3øt ’Χ u Ï.èŒuρ $ pκÏù ãΑ$tFÉ) ø9$#   |M ÷ƒr& u‘ 

tÏ% ©!$# ’ Îû ΝÎκ Í5θè= è% ÖÚu ¨Β tβρãÝàΖ tƒ y7 ø‹ s9Î) u sà tΡ Äc Å´ øóyϑ ø9 $# Ïµø‹ n= tã zÏΒ ÏN öθyϑ ø9 $# ( 4’ n< ÷ρr' sù óΟ ßγs9 ∩⊄⊃∪ ×π tã$sÛ ×Α öθs% uρ 

Ô∃ρã ÷è̈Β 4 # sŒÎ* sù tΠu“ tã ã øΒ F{$# öθn= sù (#θè% y‰|¹ ©!$# tβ% s3s9 #[ ö yz öΝ çλ°; ∩⊄⊇∪ ö≅ yγ sù óΟ çFøŠ |¡tã βÎ) ÷Λ äøŠ©9 uθ s? βr& (#ρß‰ Å¡øè? ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# (# ûθãè ÏeÜs) è? uρ öΝä3 tΒ$xm ö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$# ãΝ ßγsΨ yè s9 ª! $# ö/ àS£ϑ |¹ r'sù #‘yϑ ôã r& uρ öΝ èδ u≈ |Áö/ r& ∩⊄⊂∪  
بعرةر سىرة ) جعهاد ظةمرع قعلعنغان(نئمعشقا «): جعهادنع تةلةص قعلعش يىزعسعدعن(مأمعنلةر 

دا آئسةل » نازعل قعلعنمعدع؟  دةيدذ، جعهاد زعكرع قعلعنغان ظئنعق سىرة نازعل قعلعنغاندا، دعللعرع
ارالر  عقالرن(ب ةنع مذناص دا ) عثي ألىم ظالدع اثا ظ ذص(س دعن قورق دةك ) ظألىم ةن ظادةم ايلعنعص آةتك ظ

ظعتاظةت قعلعشع ؤة حعرايلعق سأز قعلعشع ) ظذالرنعث ساثا!) (ظع مذهةممةد(قاراؤاتقانلعقعنع آأرعسةن، 
ة ظذالر ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشع ظعدع، ظذرذش قارار قعلعنغان حاغدا، ظذالر اللةغا سادعق بولذشسا ظةلؤةتت

دعن يىز ظأرىسةثالر زئمعندا بذزغذنحعلعق قعالرسعلةرمذ ؤة )ظعسالم(سعلةر . 20ظذالر ظىحىن ياخشع ظعدع
راق قعلدع، . 22رةهعمنع ظىزىص قويارسعلةرمذ؟ -سعلة ة رةهمعتعدعن يع ة شذنداق آعشعلةرنع الل ظةن

  .23علدعآور ق) هعدايةت يولعنع آأرىشتعن(ضاس قعلدع، ) هةقنع ظاثالشتعن(ظذالرنع 
جعهادقا بذيرذص ظايةت نازعل بولغان حاغدعكع راستحعل مأمعن بعلةن دعلعدا مذناصعقلعق بار 

  ظادةمنعث ظعصادعسع توغرعسعدا
ذ ظ اال ب ث يولاهللا تاظ ةرنعث جعهادنع ة مأمعنل اال  ايةتت انلعقعنع، اهللا تاظ ارزذ قعلغ عنع ظ ا قويذلذش غ

اد قعلعشقا            اد قعلعشتعن قورقذص      ،بذيرعغان حاغدا  جعهادنع صةرز قعلعص ظذالرنع جعه  نذرغذن آعشعلةر جعه
ان قعل عظارقعغا يئنعؤالغانلعقعن دذباي دذ. ع داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ةد(: ب ذالرغا !) ظع مذهةمم ( ظ

ا      ةص قعلغانالرغ نع تةل ذرذص ظذرذشذش دة ت ةنع مةآكع تعن (« ): ي از   ) ظذرذش ثالر، نام ذثالرنع يعغع قول
ذثالر،زاآات رعثالرظوق ذ؟   »  بئ علةرنع آأرمعدعثم ةن آعش ةن؟  (دئض ذالردعن ظةجةبلةنمةمس ةنع ظ ذالرغا ) ي ب

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع60سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةت6سىرة هذد ) 2(



  
  
  
  
 

 

 

 503                                                                                            مذهةممةد ـ سىرة 47

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ويا اهللا    مةندعن ض علةر دىش ىم آعش ر تىرآ عدعكع بع ذالرنعث ظارعس دا، ظ ان حاغ ةرز قعلعنغ اد ص ث (جعه نع
دعن ةررةك قورق   ) ظازابع ذ بةتت ةلكع ظذنعثدعنم دةك ب دذ قورققان ذالر . ع ذص  (ظ دعن قورق ): ظألىم

بعزضة نئمة ظىحىن جعهادنع صةرز قعلدعث؟ نئمة ظىحىن بعزنع ظذزاققا قالماي آئلعدعغان         !رؤةردعضارعمعزصة«
دعث؟   ةخعر قعلمع حة ت ةك     (ظةجةلض تا ظألتىرىلمعس اث، ظذرذش ةخعر قعلس ة ت ةجعلعمعز يةتكىح ةنع ظ ي

معدع؟ دع» )بولماس ةد . (دئ ع مذهةمم ع، !) ظ ازدذر   « ظئيتقعنك ةظعتع ظ ث مةنص ة(دذنيانع ث  ي ا نع نع دذني
ذتقانالر (قورققان ) اهللا دعن(، )نئمعتع صانعيدذر  اخعرةت ياخشعدذر، سعلةرضة     ) ؤة ظذنعث ظةمرعنع ت ظىحىن ظ

  . )1(»)يةنع قعلغان ظةمعلعثالرنعث ساؤابع آئمةيتعلمةيدذ(قعلحعلعك زذلذم قعلعنمايدذ 
 بعرةر سىرة ) ع قعلعنغانجعهاد ظةمر(نئمعشقا «): جعهادنع تةلةص قعلعش يىزعسعدعن(مأمعنلةر

دا آئسةل . دةيدذ» نازعل قعلعنمعدع؟  دا، دعللعرع جعهاد زعكرع قعلعنغان ظئنعق سىرة نازعل قعلعنغان
 يةنع دىشمةنلةرضة ظذحرعشعشتعن )ظألىمدعن قورقذص(ساثا ظألىم ظالدعدا ) يةنع مذناصعقالرنعث(بارالر 

ذص  ايعتع قورق دةك قاراؤ  ناه ةن ظادةم ايلعنعص آةتك ةن ظ انلعقعنع آأرعس اد   اتق اال جعه دعن اهللا تاظ  ظان
دذ  داق دةي دذرذص مذن قا ظعلهامالن ةد(: قعلعش ع مذهةمم اثا!) (ظ ذالرنعث س ع ؤة ) ظ ةت قعلعش ظعتاظ

ثنع رجةم هالةتتة ظذالرنعث سئنعث سأزى خاتعحعرايلعق سأز قعلعشع ظذالر ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشع ظعدع
  .ر ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشع ظعدعظاثلعشع ؤة ظعتاظةت قعلعشع ظذال

 دا ارار قعلعنغان حاغ ذرذش ق ةنع ؤةزعيةت آةسكعنلعشعص ظذرذش هازعرالنغان حاغدا       ظ ذالر  ي ظ
ذالر ظىحىن ياخشع   يةنع اهللا تاظاال حعن نعيةت بعلةن ظعخالس قعلسا       اللةغا سادعق بولذشسا  ة ظ ظةلؤةتت

  .ظعدع
 علةر الم (س ن )ظعس تع  دع اد قعلعش ةنع جعه ةثالر  ن ي ىز ظأرىس اثالر  ي دعن يئنعؤالس   ؤة ظذنعث
رةهعمنع ظىزىص قويارسعلةرمذ؟-زئمعندا بذزغذنحعلعق قعالرسعلةرمذ ؤة سعلة يةنع ظعسالم آئلعشتعن 

  بذرذنقع نادان هالعتعثالرغا قايتعص، قان تأآىص، سعلة رةهعمنع ظىزىص قويارسعلةرمذ؟
 دعن ي ة رةهمعتع ة شذنداق آعشعلةرنع الل ذالرنع ظةن دع، ظ راق قعل ةقنع ظاثالشتعن(ع ضاس ) ه
دا زئمعندا بذزغذنحعلعق    عم بذ ظايةت ظومذ    آور قعلدع ) هعدايةت يولعنع آأرىشتعن (قعلدع،  يىزلىك هال

ةلكع  . قعلعشتعن، خذسذسعي هالدا سعلة ـ رةهعمنع ظىزىشتعن توسعدذ  اهللا تاظاال ظةسلعدة زئمعندا ظعساله     ب
ةقرعباالرغا     ،سعلة ـ رةهعم قعلعش بولسا      . ةهعمنع ظذالشقا بذيرذغان    ر ـ  ظئلعص بئرعشقا ؤة سعلة     خعش ـ ظ

هتاج بولسا صذل ـ مال سةرص قعلعش        ياخشعلعق قعلعش، ظةضةر بعرةرسع مو    حعرايلعق سأزلةرنع قعلعش،   
ذر  ارلعقالردعن ظعبارةتت ةت      . قات لةر رعؤاي ذنلعغان هةدعس االمدعن نذرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ب

  . غانقعلعن
داق    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه ذخارع، ظةب ام ب  ظعم

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اال«: دئض ان      اهللا تاظ ارعتعص بولغ ذقاتنع ي اال مةخل اراتتع، اهللا تاظ ذقاتنع ي مةخل
: اهللا تاظاال ظذنعثغا  .  ظورذن ظالدع  سعلة ـ رةهعم تذرذص، ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا تاظاالنعث يئنعدعن ،حاغدا

الغعن، دئضةندة، سعلة ـ رةهعم      اناه        : ظأزةثنع حةتكة ظ بذ ساثا سئغعنعص ياخشعلعقنع تةرك قعلعشتعن ص
دع  دذر، دئ اال. تعلعضىحعنعث ظورنع دعن اهللا تاظ ة  : ظان ذلعغان آعشعض ئنع ظ ةقرعبالعرعغا       (س ةنع خعش ـ ظ ي
ان آعشعضة ة(ظذلعسام ) ياخشعلعق قعلغ ةت قعلسامي ةمعتعمنع  )نع مةرهةم ةن آعشعضة مةره ، سئنع ظىزض

ظذ  : اهللا تاظاال. ظةلؤةتتة رازع بولعمةن، دئدع: ظىزسةم سةن بذنعثغا رازع بوالمسةن؟ دئضةندة، سعلة ـ رةهعم 
دع دع، دئ ذ. »ساثا بئرعل رة رةزعيةلالهذ ظةنه ذ هىرةي ةر خالعساثالر : ظةب ىز  )ظعسالم(سعلةر ظةض ن ي دع

                                                 
  . ـ ظايةت77سىرة نعسا ) 1(
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ةث علة ظأرىس علةرمذ ؤة س ذنحعلعق قعالرس دا بذزغ علةرمذ؟ -الر زئمعن ىزىص قويارس ع ظ ةن رةهعمن  دئض
  .ظايةتنع ظوقذثالر، دئدع

االمنعثمذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب اثالر «: ظعم ةر خالعس علةر ظةض الم(س ىز )ظعس ن ي دع
 دئضةن ظايةتنع يارسعلةرمذ؟رةهعمنع ظىزىص قو-ظأرىسةثالر زئمعندا بذزغذنحعلعق قعالرسعلةرمذ ؤة سعلة

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان»ظوقذثالر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         عظعمام ظةهمةد، ظةبذبةآر    رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

ادعال ظةث تئز        اهللا تاظاال ظاخعرةتتعمذ تئضعشلعك جازاسعن   «: رعؤايةت قعلعدذ  ع بئرعش بعلةن بعرضة بذ دذني
ذر      ذم قعلعش ؤة سعلة ـ رةهعمنع ظىزىشتعن ظعبارةتت دعغان ضذناه هةقسعز زذل ذ . »جازاالي ام ظةب ظذنع ظعم

  . داؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ةد  ام ظةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس   ،ظعم ذدعن ص ذ ظةنه ةؤبان رةزعيةلاله ةنلعكعنع   س داق دئض االمنعث مذن

ادة بولذشع          نعآعم«: رعؤايةت قعلعدذ  داقتا ظذ      ظأمرعنعث ظذزذن بولذشع، رعزقعنعث زعي خذرسةن قعلسا، ظذن
  »!خعش ـ ظةقرعبالعرعغا سعلة ـ رةهعم قعلسذن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق     هظعمام ظةهمةد، ظابدذلال     ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص
توغرا آئلعص   . شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلة ـ رةهعم ظةرشكة ظئسعلغاندذر         «:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

دا سعلة ـ رةهعم قعلغذحع هةقعقعي سعلة ـ رةهعم قعلغذحع هئسابالنمايدذ             ئكعن، سعلة ـ رةهعم     . قالغان ل
نع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت    بذ » ظىزىلىص قالغاندا ظذنع ظذلعغان آعشع هةقعقعي سعلة ـ رةهعم قعلغذحعدذر  

  .قعلغان
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق      هظعمام ظةهمةد، ظابدذلال    ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص
ضرعدعغان حاقنعث    رةهعم آةلتىرىلعدذ، ظذنعث يعص ظئقعيامةت آىنع سعلة ـ «:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
ة ظوخشاش ظئ ذص رظئضعرعكعض عرعكع بول أزلةيدذ      ض ةن س ع بعل أتكىر تعل ع       . اؤان ؤة ـ ظ علة ـ رةهعمن ذ س ظ

  . »ظىزضةن آعشعضة رةهمعتعنع ظىزعدذ، ظذلعغان يةنع سعلة ـ رةهعم قعلغان آعشعضة رةهمةتنع ظذاليدذ
ةد  ةبلعغ ،ظعمام ظةهم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ت ةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص دذلال ظعبنع ظ  ظاب
قةتلعك         «:  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   قعلعؤئتعص مذنداق   قةت قعلغذحعالرغا ناهايعتع شةص مئهرع ـ شةص

زئمعن ظةهلعضة مئهرع ـ شةصقةت قعلعثالر، ظاسمان ظةهلع سعلةرضة مةرهةمةت    . مةرهةمةت قعلعدذ اهللا تاظاال
ذ، شعد ذنعثغا ظذلعآعم ظذنع ظذلعسا ظذ ظ     . سعلة ـ رةهعم شةصقةتلعك اهللا تاظاالدعن بعر شاخحعدذر   . تعلةيدذ

ذ ظذنعثدعن ظىز   ة ظ ذنع ظىزس م ظ دذآع ذ    » لع ان، ب ةت قعلغ ذ رعؤاي ةن تعرمعزعم ذ دذؤذد بعل ام ظةب ذنع ظعم ظ
  . هةقتة آةلضةن هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر

* * * * * * *  
 Ÿξ sùr& tβρã −/y‰ tG tƒ šχ# uö à) ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγ ä9$x ø% r& ∩⊄⊆∪ ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρ‘‰ s?ö‘ $# #’ n? tã Ο Ïδ Í≈t/ ôŠr& .ÏiΒ 

Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨t7 s? ÞΟ ßγ s9 ”y‰ ßγø9 $#   ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ §θ y™ öΝßγ s9 4’ n?øΒ r&uρ óΟßγ s9 ∩⊄∈∪ y7 Ï9 s̈Œ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% šÏ% ©#Ï9 
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èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9 $# šχθç/ ÎôØ tƒ óΟßγ yδθã_ ãρ öΝ èδ u≈t/ ôŠr&uρ ∩⊄∠∪ y7Ï9 s̈Œ ÞΟßγ̄Ρ r' Î/ (#θãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θèδ Í Ÿ2uρ 

… çµtΡ üθ ôÊÍ‘ xÝ t7 ôm r' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪  
ةلكع ) هةقنع تونذش ظىحىن(ظذالر  عكعر قعلمامدذ؟ ب ار قذرظاننع ص ذص ب دا قذل ذالرنعث دعللعرع  ظ

ذالر حىشةنمةيدذ ( انالر . 24)شذثا ظ يعن ظارقعسعغا قايتعؤالغ دعن آئ ول ظئنعق بولغان وغرا ي ةنع (ت ي
شةيتان ظارزذ ؤة (شةيتان حعرايلعق آأرسةتتع، ) ظذالرنعث بذ ظعشعنع(غا )ظعماندعن آذفرعغا قايتقانالر
) يةنع شةيتاننعث ظذالرنع ظازدذرذشع(بذ . 25عنع تعندذردعظذالرنعث آأثل) ظةجةلنعث ظذزذنلذقع بعلةن

بعز بةزع ظعشالردا «: شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالر اللة نازعل قعلغان نةرسعنع يامان آأرضةن آاصعرالرغا 
صةرعشتعلعرع ظذالرنعث ) ظازاب(. 26دئدع، اللة ظذالرنعث سعرلعرعنع بعلعدذ» سعلةرضة ظعتاظةت قعلعمعز

ة  دا يىزلعرعض انلعرعنع ظئلعؤاتقان ذالرنعث ج دا ظ ذرغان هال ا ظ الع(ؤة ظارقعلعرعغ ذالرنعث ه داق ) ظ قان
شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالر اللةنع دةرغةزةص قعلعدعغان نةرسعلةرضة ظةضةشتع، ) ظازاب(بذ . 27بولعدذ؟

ة ) يةنع اللةنع رازع قعلعدعغان ظعشالرنع(اللةنعث رازعلعقعنع  ذالرنعث ياقتذرمعدع، شذنعث بعل ة ظ ن الل
  .28ظةمةللعرعنع بعكار قعلدع

   توغرعسعداذشقذرظان توغرعسعدا صعكعر يىرضىزىشكة بذير
ذرظان توغرع  اال ق ذنع حىشع  اهللا تاظ كة، ظ عكعر يىرضىزىش عدا ص ىز   عنس دعن ي ذيرذص ؤة ظذنعث كة ب ش

دذ  داق دةي ذالر : ظأرىشتعن توسذص مذن ىن (ظ ذش ظىح ةقنع تون عكعر قعلم) ه ذرظاننع ص ةلكع ق دذ؟ ب ام
ار  ذالر حىشةنمةيدذ (ظذالرنعث دعللعرعدا قذلذص ب ةنع ظذ دعلال      )شذثا ظ لعؤئتعلضةن بولذص،   ر حعث قاص    ي

دذ  ا آعرمةي ذالرنعث دعللعرعغ ةنعلعرع ظ ذرظاننعث م ذنعث  . ق ذرؤةدعن ظ ع ظ ام ظعبن ةرعر، هعش ع ج ظعبن
هةقنع تونذش (ظذالر االم بعر آىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسس: سعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع بايان قعلعدذ    عظات

ار ) ظىحىن ذالر حىشةنمةيدذ (قذرظاننع صعكعر قعلمامدذ؟ بةلكع ظذالرنعث دعللعرعدا قذلذص ب  )شذثا ظ
اش    ر ي ةنلعك بع دا، يةم الؤةت قعلغان ةتنع تع ةن ظاي ةتتاآع اهللا    : دئض ذص ه ار بول ذص ب الردا قذل ذ دعل ةلكع ظ ب

بذ ياش ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث آأثلعدة        . قعش يولع قعلعدذ، دئدع       تاظاال ظذالرنع ظاحعدذ ياآع بعر حع     
دا     ان حاغ ة بولغ ذ خةلعص ذص، ظ دذرغان بول عر قال ذر تةس ايعتع حوثق لعرعغا  ،ناه أز ظعش نع ظ ذ ياش  ظ

  .ياردةملعشعشكة سالغان
  مذرتةدلعكنع سأآىش توغرعسعدا

 غارتوغرا يول ظئنعق بولغاندعن آئيعن ظارقعسعغا قايتعؤالغانال  آذفرعغا  حعقعص يةنع ظعماندعن
ةنع ظذالرغا ظذالرنعث توغرا يولدعن      شةيتان حعرايلعق آأرسةتتع ) ظذالرنعث بذ ظعشعنع (غا  قايتقانالر  ي

ةن (. قايتعؤاتقانلعقعنع زعننةتلةص ياخشع قعلعص آأرسةتتع     ذقع بعل ارزذ ؤة ظةجةلنعث ظذزذنل ) شةيتان ظ
دذردع  أثلعنع تعن ذالرنعث آ ةنع ظ ظ دع  ي وللعدع ؤة ظالدع ذ . ذالرنع ض ذالرنع (ب ةيتاننعث ظ ةنع ش ي

بعز بةزع «: شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالر اللة نازعل قعلغان نةرسعنع يامان آأرضةن آاصعرالرغا) ظازدذرذشع
ةت قعلعمعز  دع » ظعشالردا سعلةرضة ظعتاظ ةنع ظذالر بعر ـ بعرعنعث آأثلعنع تعندذرذشتع       دئ يوشذرذن  .  ي

ر ـ       دا بع دا يوشذرغان    هال ذالر دعللعرع دذر، ظ عقالرنعث ظادعتع ذ مذناص ا تةؤسعية قعلعشتع، ب ع باتعلغ بعرعن
  . نةرسعنعث دةل ظةآسعنع ظاشكارا قعلعدذ
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 اللة ظذالرنعث سعرلعرعنع بعلعدذ          يةنع اهللا تاظاال ظذالرنعث سعر تذتذص يوشذرغان نةرسعلعرعنع 
ةؤةردار     ذق خ دعن تول اال هةممع دذ، اهللا تاظ ىحعدذر بعلع ةممعنع بعلض داق    . دذر، ه اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ب

دذ دذ    : دةي ةص تذرع ةرتكةنلعرعنع خاتعرعل ذالرنعث ظأزض ةللعرعنع    (اهللا ظ ذالرنعث ظةم تعلةرنع ظ ةنع صةرعش ي
  . )1()يئزعشقا بذيرذيدذ

)ذالرنعث جانلعر ) ظازاب دا ظ ذرغان هال عنع صةرعشتعلعرع ظذالرنعث يىزلعرعضة ؤة ظارقعلعرعغا ظ
دا  الع(ظئلعؤاتقان ذالرنعث ه دذ؟ ) ظ داق بولع تعلةر   قان ىن صةرعش ئلعش ظىح انلعرعنع ظ ذالرنعث ج ةنع ظ  ي

ة حعث يئصعشعدذ، صةرعشتعلةر    انالر تةنلةرض دذ؟ ج داق بولع ذالرنعث هالع قان ذالرنعث قئشعغا آةلضةندة ظ ظ
دذ      ة صاك ؤة ي   . ظذالرنع قوصاللعق ؤة غةزةص بعلةن ظذرذص حعقعرع دذ    بذ هةقت  : ىآسةك اهللا تاظاال مذنداق دةي

ةدرع ظذرذشعدا(صةرعشتعلةر  ا  ) ب ذالرنعث يىزلعرعضة ؤة ظارقعلعرعغ دا، ظ انلعرعنع ظئلعؤاتقان عرالرنعث ج آاص
ة قورقذنحلذق هالنع آأرضةن بوالتتعث     (ظذرذؤاتقانلعقعنع آأرسةث ظعدعث     !) ظع مذهةممةد  2( )()ظةلؤةتت
ة، قورقذنحلذق هالعنع آأرعسةن       (عتلعرعدا آأرسةث   زالعمالرنع سةآراتقا حىشكةن ؤاق    ، صةرعشتعلةر  )ظةلؤةتت

سعلةر اهللا توغرعسعدا     ! سعلةر جانلعرعثالرنع حعقعرعثالر    «: قوللعرعنع سوزذص ) يةنع ظازاب صةرعشتعلعرع  (
اال نعس        (هةقسعز سأزلةرنع قعلغانلعقعثالر     ةنع ظعصتعرا قعلغانلعقعثالر، شئرعك آةلتىرضةنلعكعثالر، ب بةت ي

ةنلعكعثالر ةن      ) بةرض ازاب بعل ذحع ظ ىن خورلعغ ىن، بىض ةنلعكعثالر ظىح ةتلعرعنع مةنسعتمعض ث ظاي ؤة اهللا نع
ازاب (بذ :  شذثا اهللا تاظاال بذ ظورذندا مذنداق دةيدذ       ))3دةيدذ» جازالعنعسعلةر دذرآع، ) ظ شذنعث ظىحىن

يةنع اللةنع رازع قعلعدعغان (رازعلعقعنع ظذالر اللةنع دةرغةزةص قعلعدعغان نةرسعلةرضة ظةضةشتع، اللةنعث 
  . ياقتذرمعدع، شذنعث بعلةن اللة ظذالرنعث ظةمةللعرعنع بعكار قعلدع) ظعشالرنع

* * * * * * *  
 ÷Π r& |= Å¡xm šÏ%©! $# ’ Îû Ο ÎγÎ/θè= è% íÚu ¨Β βr& ©9 yl Íøƒ ä† ª! $# öΝ åκs]≈ tóôÊ r& ∩⊄∪ öθs9 uρ â !$t± nΣ óΟ ßγ s3≈ sΨ ÷ƒ u‘{ 

Ο ßγtG øù u yèn= sù óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 óΟ ßγ̈Ψ sùÍ ÷ètG s9uρ ’ Îû Çós s9 ÉΑ öθ s)ø9 $# 4 ª!$# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ ö/ä3 n=≈ yϑ ôã r& ∩⊂⊃∪ öΝä3¯Ρ uθ è= ö7uΖ s9 uρ 4 ®L xm zΟ n= ÷ètΡ 

tÏ‰Îγ≈ yfßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÎÉ9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθè= ö7 tΡ uρ ö/ä. u‘$ t6÷z r& ∩⊂⊇∪  
ة ظأز ) يةنع مذناصعقالر (دعللعرعدا آئسةل بارالر  دىشمةنلعكعنع ) ظعسالمغا بولغان (لعرعنعث الل
دذ؟ كارعلعمايدذ دةص ظويالم ذم . 29ظاش ذق، حوق اثا بعلدىرةتت ذم س ذالرنع حوق اق، ظ ز خالعس ةر بع ظةض

ظذالرنعث سعماسعدعن تونذيتتذث، سةن ظةلؤةتتة سأزعنعث ظذسلذبعدعن ظذالرنع تونذيسةن، اللة سعلةرنعث 
دذ ةللعرعثالرنع بعلعص تذرع ة . 30ظةم ز سعلةرنع ظةلؤةتت ةققةتلعك (بع ةمعر قعلعش ؤة مذش ا ظ جعهادق
ةن  ةآلعص قعلعش بعل ثالردعن ) ظعشالرغا ت علةرنعث ظعحع اآع س عنايمعز، ت دا(س ةنعث يولع اد ) الل جعه

حعداشلعق بةرضىحعلةرنع بعلضةنضة، سعرلعرعثالردعن ) جعهادنعث مذشةققةتلعرعضة (قعلغذحعالرنع ؤة 
  .31ؤاقعص بولغانغا قةدةر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع81سىرة نعسا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع50سىرة ظةنفال ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع93سىرة ظةنظام ) 3(
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  مذناصعقالرنعث سعرعنع ظئحعش توغرعسعدا
 دىشمةنلعكعنع ) ظعسالمغا بولغان (اللة ظأزلعرعنعث ) يةنع مذناصعقالر (دعللعرعدا آئسةل بارالر

عقالر ظأزلعرعنعث ظعشلعرع مأمعنلةرضة ظاشكارعالنمايدذ دةص         ظاشكارعلعمايدذ دةص ظويالمدذ؟  ةنع مذناص  ي
ةقعل ظعضعلعرعمذ    . اهللا تاظاال ظذالرنعث ظعشعنع ظئحعص تاشاليدذ     . ةسظويالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةم  هةتتا ظ

ذالرنعث ظعش ذالرنع ظاسانال حىشعظ ةؤبعنع نازعل ق . نعؤالعدذعلعرعدعن ظ اال سىرة ت ة اهللا تاظ ذ هةقت ص، ب علع
عقلعقعنع   ،لعرعنع، ظذالر قوللعنعدعغان ظذسذلالرنع     ظذنعثدا ظذالرنعث رةزعللعك   آأرستعدعغان   ظذالرنعث مذناص

ان        ان قعلغ ةن باي ةرنع روش ش ـ هةرعكةتل ة . ظع ىرة تةؤب ىن س ذنعث ظىح لعغذحع”ش ئحعص تاش مذ “ ظ دةص
دذ اردةم قع . ظاتعلع المغا ي ذلمانالرغا ؤة ظعس المغا، مذس ا ظعس عقالر بولس دا مذناص ا دعللعرع ا قارعت لغانالرغ
  . ؤة ظأحمةنلعك ساقاليدذهةسةت
قذم ساثا بعلدىرةتتذق، حوقذم ظذالرنعث سعماسعدعن تونذيتتذثظةضةر بعز خالعساق، ظذالرنع حو 

دذ       ظذالرنع حوقذم ساثا بعلدىرةتتذق، شذنعث      ،ظةضةر بعز خالعساق   ! ظع مذهةممةد   : اهللا تاظاال مذنداق دةي
ذث   كارا تونذيتت ذالرنع ظاش ةن ظ ةن س ةيع  . بعل ذقاتلعرعنعث ظ اال مةخل ئكعن، اهللا تاظ عش، لعرعنع بل يئص

ةرنعث لعبةندعل ع    عر ظعش ةرةص قعلعش ر ت اراص بع كة ق قع آأرىنىش ةقةت تاش ذنع   ،نع ص عرالرنع ظ ذرذن س  يوش
  . بعلضىحع اهللا تاظاالغا تاصشذرذشع ظىحىن، مذناصعقالرنعث هةممعسعنع ساثا تونذتمعدع

سةن ظةلؤةتتة سأزعنعث ظذسلذبعدعن ظذالرنع تونذيسةنةتلعرعنع  يةنع ظذالرنعث ظأزلعرعنعث مةقس
د أزلعرعدعكعبعلدىرع علةردعن سأزلع ظاشعغان س دعغان نةرس ةنع  كارا بولع ة ي ع آعشعلةرض ىحعنعث قايس ض

ةؤة  عقالرغا ت اآع مذناص ة ي ةنلعكعنع،مأمعنلةرض ال   ظعك ذنعغا قاراص ة ؤة مةزم أزعنعث مةنعلعرعض ذنعث س  ظ
ةردة دئيعلضةن سأزنعث ظذسلذبع دئضةن سأزدعن بذ مةن           . بعلعؤالغعلع بولعدذ  تذلغاندذر، بذ    آأزدة تذ ةبذ ي

ان رةزعيةلالهذ ظةنه  ةرنعث خةلعصعسع ظوسمان ظعبنع ظافف ة مأمعنل ر: ذ مذنداق دئضةنهةقت ادةم بع رةر ظ  بع
ارقعلعق ظاشكارا                ،نةرسعنع يوشذرسا  العقالر ظ ةر ؤة تعلعدعكع خات  اهللا تاظاال ظذنع ظذنعث يىزعدعكع ظاالمةتل

  .قعلعدذ
 لعش ؤة مذشةققةتلعك ظعشالرغا تةآلعص قعلعش بعلةنجعهادقا ظةمعر قع(بعز سعلةرنع ظةلؤةتتة( 

سعنايمعز، اهللا تاظاالنعث بذيرذقلعرعنع ظعجرا قعلعشقا ؤة توسقان ظعشالردعن يئنعشقا بذيرذش بعلةن         يةنع  
 )جعهادنعث مذشةققةتلعرعضة(جعهاد قعلغذحعالرنع ؤة ) اللةنعث يولعدا(تاآع سعلةرنعث ظعحعثالردعن 

ذ   ث ب ةنع اهللا نع ورذن  ي لعرعنع ظ قان اليرذغان ظعش دا    ،ش توس نعش يوللعرع الردعن يئ لعق  ظعش حعداش
ةدةر  ا ق ص بولغانغ عرلعرعثالردعن ؤاقع ة، س ىحعلةرنع بعلضةنض ث ظعل اهللا تاظاالبةرض ذ   نع دة ظ ع ظةزةلع م

بذ  . آةلضىسعدة ؤذجذتقا آئلعدذ، دةص صىتىلضةن نةرسعنعث ؤذجذتقا آئلعشعدة هئح شةك ـ شىبعهة يوقتذر          
ىز              ا ي ةتتعن آأزدة تذتذلغعنع، تاآع بةندعلعرعمعز تةرعصعدعن ؤذجذتقا آئلعدعغان بذ ظعشنعث رئظاللعقت ظاي

ةدةر ظذالرنع سعنايمعز دئضةنلعكتذر      شذنعث ظىحىن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ    . بئرعشعنع بعلضعنعمعزضة ق
ةتنع   عغان ظاي ذنعثغا ظوخش ذما ظ دعلع : ظةنه ةقةت بةن عدعن ؤرعص دعغان ر معز تةرعص ذتقا آئلع ا ئذج ظاللعقق

  .ظايالنغانلعقعنع آأرضعنعمعزضة قةدةر ظذالرنع سعنايمعز، دةص تةصسعر قعلغان
* * * * * * *  
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انالر،  عر بولغ عزآع، آاص علةرنع(شىبهعس ول ) آعش وغرا ي قانالر، ت دعن توس ةنعث يولع ةنع (الل ي

ةغا ظئنعق بولغاندعن آ ) رةسذلذاللةنعث هةق ظعكةنلعكع  ةن دىشمةنلةشكةنلةر الل ةيغةمبةر بعل يعن ص ئ
ذالرنعث  ة ظ دذ، الل دذ ) سةدعقة بةرضةنضة ظوخشاش (قعلحة زعيان يةتكىزةلمةي ظةمةللعرعنع بعكار قعلع

ثالر، ! ظع مأمعنلةر . 32)شذنعث بعلةن ظاخعرةتتة ظذنعث ساؤابعغا ظئرعشةلمةيدذ ( اللةغا ظعتاظةت قعلع
. 33بعكار قعلعؤةتمةثالر) آذفرع، نعفاق ؤة رعيا بعلةن(ر، ظةمةللعرعثالرنع صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثال

اللةنعث يولعدعن توسقانالر، ظاندعن آاصعر صعتع ظألضةنلةرنع ) آعشعلةرنع(شىبهعسعزآع، آاصعر بولغان ؤة 
دذ  عرةت قعلماي عز مةغص ة هةرض ثالردا (. 34الل ان حئغع ةث قعلغ ةن ج عرالر بعل ا ) آاص اص قالم ثالر، بوش

ة ) آاصعرالرنع( سىلهكة حاقعرماثالر، هالبذآع، سعلةر غالعصتذرسعلةر، اللة سعلةر بعلةن بعرضعدذر، الل
  .35آئمةيتعؤةتمةيدذ) ساؤابعنع(لعثالرنعث مةهةرضعز ظة

  آاصعرالرنعث ظةمةلعنعث بعكار بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
ان  عر بولغ ا آاص ة اهللا تاظاالغ ذ ظايةتت اال ب قان،  ،اهللا تاظ دعن توس ث يولع علةرنع اهللا تاظاالنع  آعش

ضة قارشعلعق قعلغان ؤة ظذنعث بعلةن دىشمةنلةشكةن، ظذنعثغا توغرا يول ظئنعق بولغاندعن                لةرصةيغةمبةر
آئيعن ظعماندعن يئنعؤالغان آعشعنعث اهللا تاظاالغا قعلحعلعكمذ زعيان يةتكىزةلمةيدعغانلعقعنع، ظةآسعحة ظذ     

أزعنع زعيان تارتقذزعدعغانلعقعنع، آةلضىسعدة          صةقةت ظأزعضعال زعيان    يةتكىزعدعغانلعقعنع، قعيامةت آىنع ظ
ذنعث         ىن ظ انلعقع ظىح ةدلعك قعلغ ذ مذرت دعغانلعقعنع، ظ ار قعلع ةلعنع بعك ع ظةم ذنعث ياخش اال ظ اهللا تاظ
علعقالر        ذددع ياخش دعغانلعقعنع، خ اؤاب بةرمةي ذ س ة قعلحعلعكم ع ظةمةلعض ان ياخش عرع قعلغ ظعلض

ةن         يا دعغانلعقعنع ؤة تامام ار قعلع ةلعنع بعك ع ظةم ذنعث ياخش اش ظ ا ظوخش ا حعقارغعنعغ انلعقالرنع يوقق م
  . ظأحىرىص تاشاليدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

عر م   ع نةس ةد ظعبن ام مذهةمم داق   ةظعم ةنعث مذن ذ ظالعي تا ظةب عدعكع باص از توغرعس رؤةزع نام
ةت قعلعدذ   ةيغةمبةر ظةلةي: دئضةنلعكعنع رعؤاي ادةم   : هعسساالمنعث ساهابعلعرع ص بعر اهللا دعن ”ظةضةر بعر ظ

ةمما . ، هئح ضذناه زعيان يةتكىزةلمةيدذ     دئضةن تةؤهعد سأزعنع ظئيتسا  “باشقا هئح ظعاله بةرهةق يوقتذر    ظ
ة   ئرعك آةلتىرس ا ش ةن       ،اهللا تاظاالغ ذنعث بعل ارايتتع، ش دذ، دةص ق ايدا يةتكىزةلمةي ةل ص ئح ظةم ةغا  ه الل

بعكار ) آذفرع، نعفاق ؤة رعيا بعلةن(عثالر، صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر، ظةمةللعرعثالرنع ظعتاظةت قعل
ظاندعن ظذالر ضذناهنعث ياخشع ظةمةلنع بعكار قعلعؤئتعشعدعن         .  دئضةن ظايةت نازعل بولدع    قعلعؤةتمةثالر

  . قورقتع
ةت قعل ةنلعكع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذظعبن ز: عنع ةيغةمبةر ،بع  ص

اهابعالر ض  االمنعث س دذ، دةص    :رذهعذظةلةيهعسس ذل قعلعنع علعقالردعن قوب اهعدا ياخش ث دةرض  اهللا تاظاالنع
ثالر، ظةمةللعرعثالرنع قارايتتذق، هةتتا بذ هةقتة    ةت قعلع ة ظعتاظ اللةغا ظعتاظةت قعلعثالر، صةيغةمبةرض

ةن( ا بعل اق ؤة رعي ذفرع، نعف ار قعلعؤة) آ ةثالربعك ةن بعز تم دع، شذنعث بعل ةت نازعل بول :  دئضةن ظاي
دذ؟ دئي      ة نئمع ذ نةرس دعغان ب ار قعلعؤئتع ةللعرعمعزنع بعك ا      عظةم عنع دوزاخق ذ نةرس ز ظ دعن بع تذق، ظان ش

ايدذ، دةص         ارةت ظوخش الردعن ظعب ه ظعش ذناهالر ؤة قةبع وث ض دعغان ح ص قويع لعك قعلع كة تئضعش آعرعش
ةنع مذشرعك  (اهللا ظأزعضة بعرةر نةرسعنعث شئرعك آةلتىرىلىشعنع       : نعثهةتتا اهللا تاظاال  . قاراشتذق  الرنعثي
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ذناهعنع قعنع     ) ض دعن باش دذ، بذنعث عرةت قعلماي ة مةغص أزع(ظةلؤةتت عرةت   ) اهللا ظ ة مةغص ان ظادةمض خالعغ
 آئيعن  بذ ظايةت نازعل بولغاندعن    .  دئضةن ظايعتع نازعل بولغانغا قةدةر بعز بذ قاراشتا ظعدذق   ))1قعلعدذ

بعز ظذ توغرذلذق سأزلعشعشتعن توختعدذق، حوث ضذناهالرنع ؤة قةبعه ظعشالرنع قعلغانالرنعث هالع نئمة                  
  . بوالر؟ دةص قورقتذق، ظذنع قعلمعغانالرغا اهللا تاظاالدعن مةرهةمةت تعلعدذق

ا ؤة ظاخعرةتلعك بةخت ساظادعتع ظىحىن ا              هللا تاظاالغا  اهللا تاظاال مأمعن بةندعلعرعنع ظأزلعرعنعث دذني
ذحع      ار قعلغ ةرنع بعك ذالرنع ظةمةلل ذيرذص، ظ قا ب ةت قعلعش ة ظعتاظ قا ؤة صةيغةمبعرعض ةت قعلعش ظعتاظ

اق ؤة (ظةمةللعرعثالرنع : مذرتةدلعكتعن يةنع ظعماندعن يئنعؤئلعشتعن توسذص مذنداق دةيدذ       آذفرع، نعف
ةن  ا بعل ةثالر ) رعي ار قعلعؤةتم ان ؤة . بعك عر بولغ عزآع، آاص علةرنع (شىبهعس دعن ) آعش ةنعث يولع الل

 بذ هةقتة صاك ؤة يىآسةك اهللا توسقانالر، ظاندعن آاصعر صعتع ظألضةنلةرنع اللة هةرضعز مةغصعرةت قعلمايدذ
دذ  داق دةي عنع    : مذن ئرعك آةلتىرىلىش عنعث ش رةر نةرس ة بع رع (اهللا ظأزعض ةنع مذش ذناهعنعكي ) لعك ض

  . )2(خالعغان ظادةمضة مةغصعرةت قعلعدذ) اهللا ظأزع(شقعنع ظةلؤةتتة مةغصعرةت قعلمايدذ، بذنعثدعن با
دذ  داق دةي ة مذن أمعن بةندعلعرعض اال م ثالردا (: اهللا تاظ ان حئغع ةث قعلغ ةن ج عرالر بعل  )آاص

 يةنع ظةضةر ظذالرنع سىلهعضة  حاقعرماثالرضةسىله) آاصعرالرنع(بوشاص قالماثالر،  دىشمةنلعرعضة قارشع
علةر  اثالر س و حاقعرس أص، ق انعثالر آ ىك، س تىنلىآنع  آىحل علةر ظىس ةنع س ل، ي ةر خع راللعرعثالر س

ظعضةللعضةن هالةتتة سعلةر بعلةن ظذ آاصعرالر ظوتتذرعسعدعكع ظذرذشنع توختعتعشقا، سىلهع ؤة آئلعشعم               
ثالردا (: قعلعشقا حاقعرعثالر، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ       اص بوش ) آاصعرالر بعلةن جةث قعلغان حئغع

ة ك ظةضةر ظذالرنع سىله      ة حاقعرماثالر، هالبذآع، سعلةر غالعصتذرسعلةر كسىله) آاصعرالرنع(قالماثالر، 
تعدعن    مةنلعرعثالرنعث ظىس اثالر دىش ىلهكة   حاقعرس ة س ان هالةتت تىنلىك قازانغ اقعرعثالرظىس ةمما .  ح ظ

نع ظعضةللعسة، خةلعصة سىلهع ؤة  آاصعرالر بارلعق مذسذلمانالرغا نعسبةتةن آىح ؤة سان جةهةتتة ظىستىنلىآ    
ضة  آئلعشعمدة مذسذلمانالرنعث مةنصةظةتعنع بايقعيالعسا، ظذ هالدا ظذنعث آاصعرالر بعلةن آئلعشعم تىزىشع          

عرلعرع مةآكعضة آعرعشتعن          .  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ شذنداق قعلغان ظعدع         .بولعدذ ظذنع قذرةيش آاص
ىله   ذنع س قان، ظ ذرذشظ ة، ظأزكتوس نع   قارا ظ ل توختعتع10علعش دا   يع ان حاغ قا حاقعرغ ةيغةمبةر  ،ش  ص

  .ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ظذ تةآلعصعنع قوبذل قعلغان
 عدذر ةن بعرض علةر بعل ة     اهللا س تعدعن غةلعب مةنلةر ظىس ذلمانالرنعث دىش ة مذس ذ ظايةتت  ب

  .شارةت باردذرازعنعدعغانلعقعغا ناهايعتع حوث بئق
 آئمةيتعؤةتمةيدذ) ساؤابعنع(اللة هةرضعز ظةمعلعثالرنعث      يةنع ظذنع بعكار قعلعؤةتمةيدذ، يوققا 
 ،بةلكع، اهللا تاظاال ظذنعثدعن هئح نةرسعنع آئمةيتعؤةتمةستعن         . ؤةتمةيدذ ؤة سعلةردعن تارتعؤالمايدذ   عحعقعر

  .ظذنعث ساؤابعنع سعلةرضة تولذق بئرعدذ
* * * * * * *  

 $ yϑ ¯Ρ Î) äο 4θuŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 Óθôγ s9uρ 4 βÎ) uρ (#θãΖ ÏΒ ÷σè? (#θà)−G s? uρ ö/ä3Ï? ÷σãƒ öΝä. u‘θã_ é& Ÿω uρ öΝ ä3ù= t↔ ó¡o„ öΝä3s9 üθ øΒ r& 

∩⊂∉∪ βÎ) $ yδθßϑ ä3ù= t↔ ó¡o„ öΝà6Ï ós ã‹sù (#θè= y‚ ö7s? ól Í øƒ ä† uρ ö/ ä3sΨ≈ tó ôÊr& ∩⊂∠∪ óΟçFΡ r' ¯≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχ öθ tã ô‰è? (#θà) ÏΖçF Ï9 

                                                 
   . ظايةتنعث بعر قعسمع ـ116سىرة نعسا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع116سىرة نعسا ) 2(
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’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Νà6Ψ Ïϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7 tƒ ( tΒ uρ ö≅ y‚ö6 tƒ $yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ ö7 tƒ  tã ÏµÅ¡ø ¯Ρ 4 ª! $# uρ  É_ tóø9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ 

â !#u s) àø9 $# 4 χ Î) uρ (#öθ ©9 uθtG s? öΑ Ï‰ ö7tF ó¡o„ $ ·Β öθs% öΝä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω (# ûθçΡθä3 tƒ / ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪  
ةر سعل  ذر، ظةض ذن ؤة تاماشادعن ظعبارةتت ةقةت ظوي ان ظئيتساثالر ؤة دذنيا تعرعكحعلعكع ص ةر ظعم

اثالر  ةقؤادارلعق قعلس ة(ت ال ) الل دذ، م ةجرعثالرنع بئرع ة ظ عنع -سعلةرض ث هةممعس  مىلكىثالرنع
نع( ورعمايدذ ) بئرعش ورايدذ (س عثالرنع س اتنع بئرعش ةقةت زاآ ال . 36)ص علةردعن م ذ س ةر ظ  -ظةض

عل  ق س ذ بئخعللع علةر، ب ق قعلعس ا، بئخعللع ددع سورعس ع جع ان (ةرنعث مىلكىثالرن المغا بولغ ) ظعس
سةرص )  مال-صذل (لةرآع، اللةنعث يولعدا عس سعلةر شذنداق آعشعلةر. 37ظاداؤعتعثالرنع ظاشكارعاليدذ

قعلعشقا حاقعرعلساثالر، سعلةرنعث ظاراثالردا بئخعللعق قعلعدعغانالر بار، آعمكع بئخعللعق قعلعدعكةن، ظذ 
ذر، سعلةر )  مىلكىثالردعن-سعلةرنعث مال (اللة ظأزعنعث زعيعنع ظىحىن بئخعللعق قعلعدذ،  بعهاجةتت

ة سعلةرنعث ) اللةنعث تاظعتعدعن (هتاجسعلةر، ظةضةر سعلةر وم) اللةغا(بولساثالر  يىز ظأرىسةثالر، الل
ةت (ظورنذثالرغا باشقا بعر قةؤمنع ظالماشتذرعدذ، ظذالر سعلةرضة ظوخشاش بولمايدذ  بةلكع اللةغا ظعتاظ

  .38)قعلعدذ
ذنيا ظعشلعرعنعث ظةرزعمةس نةرسة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعش ؤة سةدعقة بئرعشكة د

  ظعلهامالندذرذش توغرعسعدا
ان          ةنلعكعنع باي عز ظعك علعرعنعث قعممةتس ذنعث نةرس ةس ؤة ظ لعرعنعث ظةرزعم ا ظعش اال دذني اهللا تاظ

دذ  داق دةي ادعن ظعبارة : قعلعص مذن ذن ؤة تاماش ةقةت ظوي ع ص ا تعرعكحعلعك ذردذني ةقةت اهللا تت ةنع ص  ي
ذن       ع ظىحىن بولغان نةرسعدعن باشقعسعغا ظئرعشعش ظىحىن تعرعشعش ظوي تاماشادعن ـ تاظاالنعث رازعلعق

دذ . ظعبارةتتذر  اال مذنداق دةي ةقؤادارلعق قعلساثالر : شذثا اهللا تاظ ان ظئيتساثالر ؤة ت ةر سعلةر ظعم ظةض
صةقةت (سورعمايدذ ) بئرعشنع(ىثالرنعث هةممعسعنع  مىلك-سعلةرضة ظةجرعثالرنع بئرعدذ، مال ) اللة(

ورايدذ  عثالرنع س اتنع بئرعش ةص     )زاآ ة تةل ئح نةرس علةردعن ه دذر، س علةردعن باي اال س ةنع اهللا تاظ  ي
اراؤةر بول      ةن ب علةر بعل لعرعثالرنعث س ذل قئرعنداش ةقةت يوقس دذ، ص ةدعقعنعث   ذقعلماي ىن، س ع ظىح ش

ذن   ة قايتعشع ؤة ظ عنعث سعلةرض اال     صايدعس ىن اهللا تاظ ة قايتعشع ظىح ع سعلةرض ةت آىن اؤابعنعث قعيام عث س
  . سعلةرضة مال ـ مىلكىثالرنعث زاآعتعنع بئرعشنع صةرز قعلدع

 ذ بئخعللعق .  مىلكىثالرنع جعددع سورعسا، بئخعللعق قعلعسعلةر -ظةضةر ظذ سعلةردعن مال ب
 صذل اهللا تاظاال: قةتادة بذ هةقتة مذنداق دةيدذ ظاداؤعتعثالرنع ظاشكارعاليدذ) ظعسالمغا بولغان(سعلةرنعث 

نعث دعلال   النع حعقعرعش ذ    ـ م ةنلعكعنع تولعم ارةت ظعك تعن ظعب ةنلعكنع حعقعرعش اداؤةت ؤة ظأحم دعكع ظ رع
دذ دان بعلع ذ سأزع نا . ظوب ةتادةنعث ب ى      ق ال ـ مىل ذص، م ذق بول ايعتع ظورذنل ةن شعرعندذره ذ . ك هةقعقةت ظ

  .يىملىك بولغان نةرسعسع ظىحىنال سةرص ظئتعلعدذصةقةت بعر شةخعسنعث ظةث سأ
سةرص قعلعشقا حاقعرعلساثالر، )  مال-صذل (لةرآع، اللةنعث يولعدا عس سعلةر شذنداق آعشعلةر

  .  يةنع ظذنعثغا ظاؤاز قوشمايدعغانالر بارسعلةرنعث ظاراثالردا بئخعللعق قعلعدعغانالر بار
 ذ ظأزعنعث ةن، ظ دذآعمكع بئخعللعق قعلعدعك ىن بئخعللعق قعلع ع ظىح ةقةت زعيعن ذ ص ةنع ظ  ي

 . رعنع آئمةيتعدذ، ظذنعث ظذؤالع صةقةت ظأزعضعال قايتعدذظأزعنعث ظةج
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 مىلكىثالردعن-سعلةرنعث مال (اللة   ظأزعدعن باشقا يىتكىل نةرسعدعنبعهاجةتتذر  هةممة 
ة اهللا تاظاال  ة هةمعش ا مو نةرس اال    غ ىن اهللا تاظ ذنعث ظىح دذر، ش دذ  هتاج داق دةي اثالر : مذن علةر بولس س

ةغا( علةروم) الل عتعدذر    هتاجس اس سىص ث ظايرعلم ا اهللا تاظاالنع ةتلعك بولس ا وم.  بعهاج اجلعق بولس  ،هت
  . ظعنسانالرنعث ظايرعلماس سىصعتعدذر

 اللةنعث تاظعتعدعن  ظةضةر سعلةر        ؤة اهللا تاظاالنعث شةرعظعتعضة ظةضعشعشتعن  ىز ظأرىسةثالر ، ي
بةلكع (رنعث ظورنذثالرغا باشقا بعر قةؤمنع ظالماشتذرعدذ، ظذالر سعلةرضة ظوخشاش بولمايدذ اللة سعلة 

ةمر       )اللةغا ظعتاظةت قعلعدذ  ةرمانلعرعنع ظاثلعغذحع ؤة ظعتاظةت       بةلكع اهللا تاظاالنعث سأزلعرعنع ؤة ظ ـ ص
  . قعلغذحعالردعن بولعدذ

عدع عرع تىض ةدنعث تةصس ىرة مذهةمم ةن س ذنعث بعل ع. ش ا جعم ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي  هةمدذس
  . مةنسذصتذر
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  نعث صةزعلعتع توغرعسعداعهسىرة فةت
ةد ام ظةهم دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلنعث مذن ع مذغةفف دذلاله ظعبن ةيغةمبةر :  ظاب ص

ة فةت عرعدة تأض عظةلةيهعسساالم مةآك ع سةص ان يعل ذرذص سىر عسعه بولغ ةتنعث ظىستعدة ت اؤازعنع عة ف هنع ظ
ؤئلعشعنع يامان آأرمةيدعغان    عشولعظةضةر آعشعلةرنعث قئشعمعزغا ظ     : )1(مذظاؤعية. ياساص قعراظةت قعلغان  

ة دوراص ظوقذص بئرةتتعم، دئضةن              . بولسام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاشذ ؤاقعتتعكع قعراظعتعنع ظةلؤةتت
  . قعلغان رعؤايةت مذبذ هةدعسنع بذخارع ؤة ظعمام مذسلعم

ijk  

 $ ¯Ρ Î) $sΨ ós tFsù y7 s9 $ [s÷G sù $YΖ Î7 –Β ∩⊇∪ u Ï øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ£‰ s) s? ÏΒ y7 Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ u ¨z r' s? ¢Ο ÏFãƒ uρ … çµ tFyϑ ÷èÏΡ 

y7 ø‹ n= tã y7 tƒÏ‰ ÷κu‰ uρ $ WÛ ü ÅÀ $Vϑ‹ É) tFó¡–Β ∩⊄∪ x8u ÝÁΖ tƒ uρ ª! $# # ¶ óÇtΡ # ¹“ƒÍ• tã ∩⊂∪    

  ان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعب
اللةنعث سئنعث ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ضذناهلعرعثنع آةحىرىشع ظىحىن، ساثا بةرضةن نئمعتعنع 
مذآةممةللةشتىرىشع ظىحىن، سئنع توغرا يولغا باشلعشع ظىحىن، ساثا آىحلىك ياردةم بئرعشع ظىحىن، 

  .1-2-3ساثا بعز هةقعقةتةن روشةن غةلعبة ظاتا قعلدذق
  هعنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا عسىرة فةت

ةنعث     ة هعجرعي دارع بويعح الم آالعن االم               6ظعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص دة ظئيع ع زذلقةظع  ـ يعل
ة دا  )2(هذدةيبعي ان حاغ ايتعص آئلعؤاتق ن ق ان   ، دع ل بولغ ىرة نازع ذغ س ذ ظذل رعكالر   .  ب ا مذش ذ ؤاقعتت ش

ةرة االمنع ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قان ص تعن توس أمرة قعلعش رعص ظ ة آع أمرة . م مةسحعتعض ذنعث ظ ذالر ظ ظ
ايتعص    ذ يعل ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ب ذالر ص دعن ظ ان، ظان ة شذنداق توسقذنلذق قعلغ قعلعشعغا ظةن

ضةرحة ظأمةر ظعبنع  . غانهع ؤة توختام تىزىشكة تةآلعص قعلآئتعص آئلةر يعلع آئلعص ظأمرة قعلعشعغا سىل   
ةتتاب رة ةيغةمبةر   خ عمذ، ص ذرمعغان بولس ذنع ياقت اهابعالر ب ىم س ر تىرآ ارلعق بع ذ قات ذ ظةنه زعيةلاله

                                                 
  .  ظذنعث تولذق ظعسمع مذظاؤعية ظعبنع قذررا بولذص، بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلغذحعالردعن بعرع)1(
  .مةآكعضة يئقعن بعر جاينعث ظعسمع) 2(

  ظايةت  29                        فةتعه سىرة          عدة نازعل بولغان  دعنمة
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ظةضةر اهللا تاظاال خالعسا، ظذنعث تةصسعلع ظةهؤالع بذ    . ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ تةآلعصعنع قوبذل قعلغان     
  . سىرعنعث تةصسعرعدعكع ظأز ظورذنلعرعدا بايان قعلعنعدذ

ا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن        ص ذزالص ظان ذربانلعقنع بوغ ةن ق ئلعص آةلض أزع ظ دعال ظ ذلغان يئرع الم توس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن      .  اهللا تاظاال بذ سىرعنع نازعل قعلغان     ،مةدعنعضة قايتقان حاغدا  بذ سىرعدة ص

ان قعلعنغان ؤة ظذ سىلهعدة مذسذلمانالرنعث مة             نصةظةتع  مذشرعكالرنعث ظارعسعدا بولذص ظأتكةن ظعشالر باي
   .ه دةص هئسابالنغانعؤة ظذالرنعث آئيعنكع غةلعبعسع آأزدة تذتذلغانلعقع ظىحىن بذ سىلهع فةت

ع مةسظذ  ة ظعبن ذ هةقت قعالردب ذ ؤة باش ةت قعلنعث رةزعيةلالهذ ظةنه داق دئضةنلعكع رعؤاي انعن مذن : غ
لساق هذدةيبعية سىلهعسعنع    سعلةر، بعز بو دةص هئساباليهعه بولذشعنع فةتعسعلةر بولساثالر مةآكعنعث فةت   

ةقةت هذدةيبع    : جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئضةن      . ه دةص هئساباليمعز  عفةتهةقعقعي   ية آىنعدعكع   بعز ص
  . ه دةص هئساباليتتذقعهعنع هةقعقعي فةتسىل

ةرا رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           سعلةر مةآكعنعث   : ظعمام بذخارع، ب
ه ع ه بولذشع هةقعقةتةن بعر فةت  عظةمةلعيةتتعمذ مةآكعنعث فةت.  دةص هئساباليسعلةر“فةتعه”ه بولذشعنع  عتفة

دع ةيظ  . ظع زؤان ب دعكع رع ة آىنع ز بولساق هذدةيبعيي راق بع ةقعقعي فةتعبع هتعنع ه اباليمعزع شذ .  دةص هئس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن       ذص،     آعشع ظعدذق، هذدةيبعية   1400حاغدا بعز ص  بعر قذدذقنعث ظعسمع بول

ةتتذق       ارتعص تىض تعن ت ذ قالدذرماس ر تامحعم ىيعنع بع ذنعث س ةيغة  . ظ ةهؤال ص ذ ظ االمغا  ب مبةر ظةلةيهعسس
ذردع  ،دعيةتكىزىلعؤئ دا ظولت ذدذقنعث قعرغعقع ئلعص ق ذ قئشعمعزغا آ دىرىص   .  ظ ا سذ ظةآةل ر قاح دعن بع ظان

ا قعلدع   ظاندعن ظاغزعغا سذ ظئلعص غارغار   . تاهارةت ظالدع  أآتع،      .  قعلدع ؤة دذظ ظاندعن ظذ سذنع قذدذققا ت
ذالقلعرعمعزنع          ردةم سذ تارتماي آىتىص تذردذق، ظاندعن قذدذقنعث سىيع بعزنع ؤة ظات ظ بعز قذدذقتعن بع

  . سذغا قاندذردع
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن ةد، ظأم ام ظةهم : ظعم

ز « ىح       بع ذق ظ ر ظعش توغرذل دعن بع ةن ظذنعث دذق، م ةردة ظع ة سةص ةن بعرض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
! ظع ظعبنع خةتتاب :  ظأز ظأزىمضة،قئتعم سورعدعم، بعراق ظذ سذظالعمغا جاؤاص قايتذرمعدع، مةن آأثلىمدة       

ة ظىح ق   ! )1(ظاناث ساثا يعغالص قالسذن  ئتعم سوظال سورعدعث،    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن جعددع هالةتت
ظذ ساثا جاؤاص قايتذرمعدعغذ؟ دئدعم، ظاندعن تأضةمضة معندعم ـ دة، ظذنعث مئثعشعنع تعزلعتعص، مئنعث        

 ظع  :توساتتعن بعرسع مئنع     . لةص آةتتعم  عشعدعن قورقذص ظعلضعر     عهةققعمدة بعرةر ظايةت نازعل بولذص قئل     
ةر ةن مئنع  ! ظأم دعم، م ا يان ةن ظارقامغ اقعردع، م دذ، دةص   دةص ح ل بولع ةت نازع رةر ظاي دة بع ث هةققعم

 ظذ ماثا دذنيادعن     .ظاخشام ماثا بعر سىرة نازعل بولدع     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا  . ظويلعغان ظعدعم 
عمذ   ذ بولس أيىملىآتذر، ظ ةث س علةردعنمذ ظ ع نةرس ادعكع جعم عرعكع ؤة ؤة دذني ئنعث ظعلض ةنعث س الل

 ظىحىن، ساثا بةرضةن نئمعتعنع مذآةممةللةشتىرىشع ظىحىن، سئنع آئيعنكع ضذناهلعرعثنع آةحىرىشع 
توغرا يولغا باشلعشع ظىحىن، ساثا آىحلىك ياردةم بئرعشع ظىحىن، ساثا بعز هةقعقةتةن روشةن غةلعبة 

دذق ا قعل ىرعدذرظات النغان س دع» دةص باش ةظع  .  دئ زع ؤة نةس ذخارع، تعرمع ام ب نع ظعم ذ هةدعس ب
  . ت قعلغانقاتارلعقالرمذ رعؤاية

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةد، ظةن ام ظةهم : ظعم
 اللةنعث سئنعث ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ضذناهلعرعثنع آةحىرىشع ظىحىن غاصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

ان   ل بولغ دا نازع ايتعص آئلعؤاتقان ةدعن ق ذ هذدةيبعي ةت ظ ةن ظاي ةيغ. دئض داق ص االم مذن ةمبةر ظةلةيهعسس
                                                 

  . عغاندا دةيدعغان سأزعدذربذ سأز ظةرةبلةرنعث ظادعتع بويعحة بعرةر ظعش ظويلعغان يئرعدعن حعقم) 1(
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ةر        بذ آئحة ماثا هةقعقةتةن بع         «: دئضةن  يىزعدعكع جعمع نةرسعلةردعن    ر ظايةت نازعل بولدع، ظذ ماثا ي
ةن، شذنعث  .»ظةث سأيىملىآتذر ة ظوقذص بةرض ةتنع ساهابعلةرض ذ ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ  ظاندعن ص

ذالر ةن ظ ةيغةمبعرع: بعل ث ص ع اهللا نع ذب! ظ اثا م ىك اهللا  س ب ؤة بىي ذن، غالع اللعق بولس ارةك ؤة خذش
ةيغةمبةر         الر؟ دئضةن، شذنعث بعلةن ص ا قع ة ظات تذ، بعزضة نئم ان قعلعص ا قعلغعنعنع باي هةقعقةتةن ساثا ظات

 ظايال مأمعنلةرنع -ظةر ) مأمعنلةرنعث دعللعرعغا اللةنعث تةمكعنلعك حىشىرىشع(: ظةلةيهعسساالمغا
دذر، ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئق  ة آعرضىزىشع ظىحىن دعغان جةننةتلةرض ذالر مةثضى قالع عص تذرعدعغان، ظ

 دئضةن اللةنعث ظذالرنعث ضذناهلعرعنع آةحىرىشع ظىحىندذر، اللةنعث دةرضاهعدا، بذ زور مذؤةصصةقعيةتتذر
  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. ظايةت نازعل بولغان

ذغع  ةد، م ام ظةهم أظ يظعم ع ش دذ  رة ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : بةنعث مذن ص
اهللا : ظذنعثغا .  قعيامدا ظذزاق تذرغانلعقتعن ظعككع صذتع ظئشعص آئتةتتع        ،ظةلةيهعسساالم آأص ناماز ظوقذص   

ةيغةمبةر      ةندة، ص مذ؟ دئيعلض ةن ظةمةس ذناهلعرعثنع آةحىرىؤةتك ع ض عرعكع ؤة آئيعنك ئنعث ظعلض س
بذ هةدعسنع   .  دئضةن »مةن ماثا بئرعلضةن نئمةتكة شىآىر قعلغذحع بةندة بولمامدعمةن؟     «: مظةلةيهعسساال

  . ظعمام بذخارع، مذسلعم، تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
 ز اثا بع دذق س ا قعل ة ظات ةن غةلعب ةن روش ة سىلهعسعدذرهةقعقةت ة هذدةيبعي ذ غةلعب حىنكع، .  ب
ذنعث دع ظ ا آةلتىرىل ةن نذرغذن ياخشعلعقالر قولغ ةر ـ      .  سةؤةبع بعل ع، بةزعل ان ظئيتت نذرغذن آعشعلةر ظعم

ايدعلعق                 بةزعلةر بعلةن بعماالل ظذحراشتع، مأمعن آاصعر بعلةن سأزلعشةلةيدعغان ؤةزعيةت شةآعللةندع، ص
  .ظعلعم بعلةن ظعمان ظةتراصقا تارقالدع

 عرعكع ؤة آئيعنك ئنعث ظعلض ةنعث س ىنالل ع ظىح ذناهلعرعثنع آةحىرىش ةيغةمبةر ع ض ذ ص  ب
ذص الردعن بول ان ظعش اس قعلعنغ االمغا خ ق،ظةلةيهعسس ذنعثغا باش المايدذ ظ رع ظورتاقلعش ث  .ا بع بعراؤنع

ةلل ةس     عرعظةم ان ظةم ةت قعلعنغ ةدعس رعؤاي وغرا ه ر ت داق بع دعغان هئحقان ة دةي قا بعرعض اؤابع باش . نعث س
ةيغةمبةر   . ولسا ظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع ضذناهلعرع مةغصعرةت قعلعندع   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ب   بذ ص

ادةت،        . ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن آاتتا شةرةصتذر ارلعق ظعشلعرعدا تاظةت ـ ظعب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ب ص
عرعكعلةردعنمذ،        قا ظعلض دعن باش الرغا ظذنعث ذ ظعش ذص، ظ ان بول تعدة بولغ ةت ظىس علعق ؤة ظادال ياخش

ان  آئ ل بواللمعغ ان ناظع رةر ظعنس ذ بع االم  . يعنكعلةردعنم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةق ص ةل  مذتل ةث مذآةمم ظ
ظذ اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتع ظعحعدعن اهللا    . دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظعنسانالرنعث ظةث شةرةصلعكعدذر   . ظعنساندذر

ةرمانل      ةمر ـ ص اتتعق     تاظاالغا ظةث ظعتاظةتمةن بولغانلعقع، اهللا تاظاالنعث ظ عرع ؤة توسقان ظعشلعرعغا ظةث ق
دا     ان حاغ ع حأآىؤالغ ىن تأضعس انلعقع ظىح ةل قعلغ تع   «: ظةم قذحع توس علنع توس ذنع ص دع »ظ ةن ظع .  دئض

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دعن ص ان زات «: ظان دة بولغ نعم ظعلكع ةن قةسةمكع  اهللا نعث مئنعث جئ امع بعل  ،ن
دعن اهللا تاظاال    ىن مةن رعكلعرع بىض ة مذش عنع      مةآك رةر نةرس دعغان بع لعرعنع ظذلذغالي ةن ظعش ث حةآلعض نع

  .  دئضةن»سوراصال قالسا، مةن ظذالرنعث ظذ تةلعؤعنع قوبذل قعلعمةن
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأمرة قعلعش ظعشعدا اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغانلعقع ؤة سىلهع تىزىشكة        

داق دةي    ذنعثغا مذن اال ظ ىن اهللا تاظ ذلغانلعقع ظىح ع : دذقوش عرعكع ؤة آئيعنك ئنعث ظعلض ةنعث س الل
ا ؤة ظاخعرةتتة    ضذناهلعرعثنع آةحىرىشع ظىحىن، ساثا بةرضةن نئمعتعنع  مذآةممةللةشتىرىشع  دذني

ا شةرعظةت ؤة توغرا دعنغا         يةنع اهللا ساثا بةلضع      ظىحىن، سئنع توغرا يولغا  باشلعشع  لةص بةرضةن آاتت
 ةن يةنع سظىحىن، ساثا بعز هةقعقةتةن روشةن غةلعبة ظاتا قعلدذقظىحىن، ساثا آىحلىك ياردةم بئرعشع 
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ىن     ذنغانلعقعث ظىح ة بويس ث ظةمرعض ىك اهللا تاظاالنع ب ؤة بىي ذقعرع    ،غالع ةثنع ي ئنعث دةرعج اال س  اهللا تاظ
  .ضة قارشع ساثا ياردةم قعلعدذثقعلعدذ، دىشمةنلعرع

االمنعث مذن     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ة ظعم ذ هةقت دذ  ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : داق دئض
ةزعز قعلعدذ          « ادةم اهللا تاظاالغا    . بعرةر بةندة ظةصذ قعلعش بعلةن تونذلسا، اهللا تاظاال ظذنع تئخعمذ ظ بعرةر ظ

دذ       ذقعرع قعلع عنع ي ذنعث دةرعجعس اال ظ ا، اهللا تاظ ةن بويسذنس ةرلعك بعل ةتتاب   . »آةمت ع خ ةر ظعبن ظأم
ةت قع   ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ةن  رةزعيةلاله داق دئض ذ مذن دذآع ظ دة  : لعن ئنعث هةققعث عيلعق س ا ظاس اهللا تاظاالغ

  .قعلغان بعرةر ظادةمنع جازالعساث، بىيىك ؤة يىآسةك اهللا غا ظعتاظةت قعلغان هالدا جازالعغعن
* * * * * * *  
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ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑ‹Ï= tã $ Vϑ‹Å3 xm ∩⊆∪ Ÿ≅ ½z ô‰ ã‹ Ïj9 tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ 

$ pκÉJ øt rB ã≈pκ ÷ΞF{$# tÏ$ Í#≈ yz $ pκÏù uÏe x6ãƒ uρ óΟ ßγ ÷Ζtã öΝ Îκ ÌE$t↔ ÍhŠ y™ 4 tβ% x. uρ y7 Ï9 s̈Œ y‰ΖÏã «! $# #·— öθ sù $VϑŠ Ïàtã ∩∈∪ šUÉj‹ yèãƒ uρ 

tÉ) Ï≈ uΖãΚ ø9 $# ÏM≈ s)Ï≈ sΨ ßϑ ø9$# uρ tÏ.Î ô³ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ x. Îô³ßϑ ø9 $# uρ šÏoΡ !$©à9 $# «! $$Î/  ∅ sß Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝ Îκö n= tã äο u Í←!# yŠ 

Ï öθ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xî uρ ª! $# öΝ Îκö n= tã óΟ ßγsΨ yè s9 uρ £‰ tã r&uρ óΟ ßγs9 zΟ ¨Ψ yγy_ ( ôN u !$y™ uρ # [ÅÁ tΒ ∩∉∪ ¬! uρ ßŠθãΖã_ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# 
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مأمعنلةرنعث ظعمانعغا ظعمان قوشذلذشع ظىحىن، اللة ظذالرنعث دعللعرعغا تةمكعنلعكنع حىشىردع،  

) ظةت هادعسعلعرعدعن بولغانصةرعشتعلةردعن، جعنالردعن، هايؤانالردعن ؤة تةبع(ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث 
ة  دذر، الل ذنلعرع اللةنعث ةهؤالعنع(قوش ةلقنعث ظ ش ) خ ةن ظع ةت بعل دذر، هئكم ص تذرغذحع بعلع

ةمكعنلعك حىشىرىشع ( .4قعلغذحعدذر ةر ) مأمعنلةرنعث دعللعرعغا اللةنعث ت ةرنع -ظ ال مأمعنل  ظاي
دعغان ج  ذالر مةثضى قالع دذر، ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان، ظ ة آعرضىزىشع ظىحىن ةننةتلةرض

ةقعيةتتذر  ذ زور مذؤةصص  .5اللةنعث ظذالرنعث ضذناهلعرعنع آةحىرىشع ظىحىندذر، اللةنعث دةرضاهعدا، ب
ع ( ةمكعنلعك حىشىرىش ةنعث ت ا الل ةرنعث دعللعرعغ رعك ؤة ) مأمعنل ة، مذش عق ؤة مذناصعقةلةرض مذناص

) اللة صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة ياردةم(ةغا قارعتا مذشرعكةلةرضة ظازاب قعلعش ظىحىندذر، ظذالر الل
هاالآةت ظذالرنعث ظأزلعرعضة ) ظذالر مأمعنلةرضة يةتسذن دئضةن(بةرمةيدذ دةيدعغان يامان ظويالردا بولدع، 

اللة ظذالرغا غةزةص قعلدع، ظذالرنع رةهمعتعدعن يعراق قعلدع، ظذالرغا جةهةننةمنع تةييارلعدع، . يئتعدذ
ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث قوشذنلعرع اللةنعثدذر، اللة غالعبتذر،  .6 ! نئمعدئضةن يامان جايجةهةننةم

  .7هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
  شع توغرعسعدامأمعنلةرنعث دعللعرعغا تةمكعنلعكنعث حىشىرىلى

حىشىردعمأمعنلةرنعث ظعمانعغا ظعمان قوشذلذشع ظىحىن، اللة ظذالرنعث دعللعرعغا تةمكعنلعكنع  
دع ا قعل ةملعكنع بةرص ةنع خاتعرج دذ . ي داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةتادة ب ةرنعث : ق اال مأمعنل اهللا تاظ

اؤاز   ذنعث صةيغةمبعرعضة ظ ا ؤة ظ ة آىنعدعكع اهللا تاظاالغ ذالر هذدةيبعي ةمكعنلعكنع حىشىردع، ظ دعللعرعغا ت
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ة بوي    ةيغةمبعرعنعث هأآمعض ذنعث ص اال ؤة ظ قان، اهللا تاظ ذمالردعن    قوش ذ ظةنه اهابة رةزعيةلاله ذنغان س س
ذر قان ؤة        . ظعبارةتت ارام تاص ةن ظ أآمع بعل ةيغةمبعرعنعث ه ذنعث ص اال ؤة ظ رع اهللا تاظ ذالرنعث دعللع ظ

  .قاناظةتلةنضةندعن آئيعن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظعمانعغا ظعمان قوشتع
ث آىح      ع ظعماننع امالر دعلالردعك ةزع ظعم قا ب ذخارع ؤة باش ام ب دعغانلعقعغا ؤة ظعم عيع

ان ل قعلغ ةتنع دةلع ذ ظاي دعغانلعقعغا ب ذم . آئمعيع عرالرنع حوق ا آاص أزع خالعس ةر ظ اال ظةض اهللا تاظ
نالردعن، (ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث : جازااليدعغانلعقعنع ظةسلعتعص مذنداق دةيدذ  صةرعشتعلةردعن، جع

 يةنع ظةضةر اهللا تاظاال ظذالرغا   رع اللةنعثدذر قوشذنلع) هايؤانالردعن ؤة تةبعظةت هادعسعلعرعدعن بولغان 
ةلت       لعنع ت لع ؤةس ذالرنعث ظةس ذم ظ ذ حوق ة، ظ تعنع ظةؤةتس ر صةرعش ع أبع ان بوالتت ئكعن، اهللا . آىس يوقاتق ل

اد قعلعشنع، ظذرذش قعلعشنع يولغا قويدع               ةرلعك    . تاظاال مأمعن بةندعلعرعضة جعه حىنكع، ظذنعثدعكع يئت
ةت، آةسكعن دةلعل ؤة داق   هئكم اال مذن ىك اهللا تاظ دذ، شذثا بىي أزع بعلع اال ظ اآعتنع اهللا تاظ  يئثعلمةس ص

  . بعلعص تذرغذحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) خةلقنعث ظةهؤالعنع(اللة : دةيدذ
)ظايال مأمعنلةرنع ظاستعدعن -ظةر ) مأمعنلةرنعث دعللعرعغا اللةنعث تةمكعنلعك حىشىرىشع 

ئقعص ت  دذر ظأستةثلةر ظ ة آعرضىزىشع ظىحىن دعغان جةننةتلةرض ذالر مةثضى قالع دعغان، ظ دا ذرع  يذقعرع
اهابعالر      دةك، س ان قعلعنغان تة باي ان هةدعس ةت قعلغ ذ رعؤاي ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ث  : ظةن ع اهللا نع ظ

 بذ   اهللا تاظاال ،ساثا مذبارةك بولسذن، بذ سةن ظىحذندذر، بعزضة نئمة بئرعلةر؟ دئضةن حاغدا                  ! صةيغةمبعرع
ان    ل قعلغ ةتنع نازع ع (: ظاي ةمكعنلعك حىشىرىش ةنعث ت ا الل ةرنعث دعللعرعغ ةر ) مأمعنل ال -ظ  ظاي

ة آعرضىزىشع  مأمعنلةرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان، ظذالر مةثضى قالعدعغان جةننةتلةرض
ظذالرنعث خاتالعقلعرعنع  يةنع اهللا تاظاال ظىحىندذر، اللةنعث ظذالرنعث ضذناهلعرعنع آةحىرىشع ظىحىندذر 

دذ     ذنعث ظىحىن ظذالرنع جازالعماي عرةت    . ؤة ضذناهلعرعنع آةحىرعدذ، ظ ةلكع ظةصذ قعلعدذ، آةحىرعدذ، مةغص ب
ذرعدذ، مةرهةقعل ةرنع يوش دذ، ظةيعبل دذع اؤاص بئرع دذ ؤة س ةت قعلع ذ زور . م اهعدا، ب ةنعث دةرض الل

ةقعيةتتذر داق دةي  مذؤةصص ة مذن ذ هةقت اال ب ة   : دذ اهللا تاظ ان ؤة جةننةتك راق قعلعنغ تعن يع آعمكع دوزاخ
   .))1آعرضىزىلضةن ظعكةن، ظذ مذرادعغا يةتكةن بولعدذ

)مذناصعق ؤة مذناصعقةلةرضة، مذشرعك ؤة ) مأمعنلةرنعث دعللعرعغا اللةنعث تةمكعنلعك حىشىرىشع
) عضة ؤة مأمعنلةرضة ياردةماللة صةيغةمبعر(مذشرعكةلةرضة ظازاب قعلعش ظىحىندذر، ظذالر اللةغا قارعتا 

اردةم بئرعشتعن       بةرمةيدذ دةيدعغان يامان ظويالردا بولدع   يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا ظذنعث صةيغةمبعرعضة ي
لعدع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر          . ظعبارةت هأآمعدة بوهتان حاص  ص

دذ    . لعتعدذ، دئضةن يامان ضذمانالردا بولدع آىس يوقعظذرذشتا ظألتىرىلىص تةلتأ   : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي
) دذ ) ظذالر مأمعنلةرضة يةتسذن دئضةن ةزةص قعلدع، . هاالآةت ظذالرنعث ظأزلعرعضة يئتع ذالرغا غ ة ظ الل

 !ظذالرنع رةهمعتعدعن يعراق قعلدع، ظذالرغا جةهةننةمنع تةييارلعدع، جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي
ذق   قا تول عقالرنع جازاالش عرالرنع ؤة مذناص مةنلعرعنع، آاص الم دىش مةنلعرعنع، ظعس ث دىش اال ظأزعنع اهللا تاظ

دذ ذدرةتلعك ظعكةنلعكعنع تةآعتلةش يىزعسعدعن مذنداق دةي ذنلعرع : ق ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث قوش
  . اللةنعثدذر، اللة غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

 * * * ** * *  
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) مأمعنلةرضة جةننةت بعلةن(ضذؤاهلعق بةرضىحع، ) قعيامةت آىنع خةلققة(بعز هةقعقةتةن سئنع  

سعلةرنعث اللةغا ؤة . 8 ظاضاهالندذرغذحع قعلعص ظةؤةتتذق)آاصعرالرنع ظازابتعن(خذش خةؤةر بةرضىحع، 
ذنع  ىن، ظ عثالر ظىح ان ظئيتعش ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض ةيغةمبةرنع (ظ ةنع ص عثالر ؤة ) ي ظذلذغلعش

ةندة ؤة ظاخ  ىن، ظةتعض عثالر ظىح ىن هأرمةتلعش عثالر ظىح بعه ظئيتعش امدا تةس ةيغةمبةرنع ش ز ص بع
ذق عزآع، . 9ظةؤةتت ع مذ(شىبهعس ةدظ دة! هةمم اثا ) هذدةيبعيع زؤان(س انالر ) رع ةيظعتعنع قعلغ ب

ذالرنعث قولعنعث ظىستعدعدذر ) هةقعقةتتة( ع ظ ةنعث قول دذ، الل ة (اللةغا بةيظةت قعلغان بولع ةنع الل ي
، )ظذالرنعث قعلغان بةيظعتعنع آأرىص تذرغذحعدذر، اللة ظذالرنع بةيظةت قعلغانلعقع ظىحىن مذآاصاتاليدذ 

ةن قعلغان آعمكع ظةهدعن  ع بذزعدعكةن، ظةهدعنع بذزغانلعقعنعث زئيعنع ظذنعث ظأزعضة بولعدذ، اللة بعل
  .10ظةهدعسعضة ؤاصا قعلغانالرغا اللة بىيىك ظةجعر ظاتا قعلعدذ

  داعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع توغرعس
قعيامةت (هةقعقةتةن سئنع بعز : اهللا تاظاال صةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا مذنداق دةيدذ      

ةن (ضذؤاهلعق بةرضىحع، ) آىنع خةلققة  ة جةننةت بعل عرالرنع (خذش خةؤةر بةرضىحع، ) مأمعنلةرض آاص
ازابتعن ذق ) ظ ص ظةؤةتت اهالندذرغذحع قعلع ان   ظاض ان قعلعنغ ةهزابتا باي ىرة ظ ةتنعث تةصسعرع س ذ ظاي .  ب

 ع ان ظئيتعش ة ظعم ذنعث صةيغةمبعرعض ةغا ؤة ظ علةرنعث الل ذنع س ىن، ظ ةيغةمبةرنع (ثالر ظىح ةنع ص ) ي
بعز (ظذلذغلعشعثالر ؤة هأرمةتلعشعثالر ظىحىن، ظةتعضةندة ؤة ظاخشامدا تةسبعه ظئيتعشعثالر ظىحىن 

   )صةيغةمبةرنع ظةؤةتتذق
  رعزؤان بةيظعتع توغرعسعدا

ش،        ا قعلع ةرةص ظات ان ـ ش ذنعثغا ش االمغا، ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ذنع اهللا تاظ  ظ
دذ    داق دةي عدعن مذن ش يىزعس ازاؤةر قعلع ة س ذغالش ؤة هأرمةتك عزآع، : ظذل ةد(شىبهعس ع مذهةمم ! ظ

 بذ هةقتة اللةغا بةيظةت قعلغان بولعدذ) هةقعقةتتة(بةيظعتعنع قعلغانالر ) رعزؤان(ساثا ) هذدةيبعيعدة
ا ظعتاظةت قعلغان بولعدذ     آعمكع صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعدعكةن، ظذ        : اهللا تاظاال مذنداق دئضةن      ( اهللا غ

  . )1()حىنكع، صةيغةمبةر اهللا نعث ظةمرعنع يةتكىزعدذ
 ذالرنعث قولعنعث ظىستعدعدذر ع ظ ةنعث قول أرىص (الل ةيظعتعنع آ ذالرنعث قعلغان ب ة ظ ةنع الل ي

علةن بعللةدذر،  يةنع اهللا تاظاال ظذالر ب)تذرغذحعدذر، اللة ظذالرنع بةيظةت قعلغانلعقع ظىحىن مذآاصاتاليدذ
كارا    ذرذن ؤة ظاش ذالرنعث يوش دذر، ظ أرىص تذرغذحع ع آ دذر، ظورنعن اثالص تذرغذحع أزلعرعنع ظ ذالرنعث س ظ

دذ ص تذرع لعرعنع بعلع ان ظعش االمنعث ؤاس. قعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت عص ةقعقعي بةيظ ةن ه ع بعل تعس
دذ اهللا تاظاال بذ هةقتة مذن  . قعلعنغذحع زات يىآسةك اهللا تاظاالدذر     ةردعن   : داق دةي شىبهعسعزآع، اهللا مأمعنل
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ظذالر اهللا نعث يولعدا ظذرذش قعلعص        . ظذالرنعث جانلعرعنع، ماللعرعنع ظذالرغا جةننةتنع بئرعص سئتعؤالدع       
اد قعلعص شئهعت بولعدذ    (ظألتىرعدذ ؤة ظألتىرىلعدذ    ) دىشمةنلةرنع( اد  (، )يةنع دىشمةنلةر بعلةن جعه جعه

ةتنع  ذحعالرغا جةنن شقعلغ ان   ) ؤةدة قعلع دا زعكرع قعلعنغ دا ؤة قذرظان ةؤراتتا، ظعنجعل راست ) اهللا نعث(ت
قعلغان  ) يةنع اهللا دعنمذ ؤاصادار ظةهةدع يوق (ؤةدعسعدذر، ؤةدعسعضة اهللا دعنمذ بةك ؤاصا قعلغذحع آعم بار؟    

  . ))1بذ سوداثالردعن خذشال بولذثالر، بذ زور مذؤةصصةقعيةتتذر
هدعسعضة ؤاصا قعلغانالرغا اللة بىيىك ظةجعر ظاتا قعلعدذاللة بعلةن قعلغان ظة يةنع آأص ساؤاص 

ث       ةن دةرةخنع ةمذرة دئض ةدعكع س ذ هذدةيبعي دذ، ظ ةيظعتع دةص ظاتعلع زؤان ب ةت رع ذ بةيظ ا ب دذ، مان بئرع
ان ئلعص بئرعلغ تعدا ظ ع ظاس اهابة  . سايعس ان س ةت قعلغ االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص ذ آىن ش

حة    رةزعيةلال ةرنعث ظئيتعش انع بةزعل ذمالرنعث س ذ ظةنه عحة   1300ه ةرنعث ظئيتعش ة بةزعل ة 1400، يةن ، يةن
  . دئضةنلةرنعث سأزعدذر1400 ظةث توغرعسع ، ظعكةن1500بةزعلةرنعث ظئيتعشحة 

  بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا
ذنعث   ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ذخارع، ج ام ب ز(: ظعم دعكع آعشعلةر  )بع ة آىنع دذق1400 هذدةيبعي  ، ظع

  .ظذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان.  رعؤايةت قعلعدذنعدئضةنلعكع
ةنلعكع     داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ة ج لعم يةن ةن مذس ذخارع بعل ام ب ةت نعظعم  رعؤاي

نع هئلعقع سذغا قويذؤئدع، سذ      آعشع ظعدذق، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قولع    1400شذ آىندة بعز    : قعلعدذ
ان   ازعر بولغ ة ه ذ يةرض ةتتا ش لعدع، ه قا باش دذقالص حعقعش عدعن بذل ث ظارعس ذنعث بارماقلعرعنع ظ

تأؤةندعكع هةدعس هذدةيبعية سىلهعسع بولغان آىنع            .  قاندذرذلدع  نعث ظذسسذلذقع ساهابعالرنعث هةممعسع 
ان قعلغ     ةهؤالعنع باي ان ظ نا بولغ ذغا تةش اهابعالرنعث س عدذر  س نعث قعسقارتعلمعس ر هةدعس ة بع : ان يةن

ع       ذ ظوقن ذالر ظ ةن، ظ ئلعص بةرض ع ظ ا ظوقعن ال ظوقي ر ت دعن بع اهابعالرغا ظوقدان االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
عنعث       ذالرنعث هةممعس ذ سذ ظ ان ب تعلعص حعقق دذقالص ظئ ةن سذ بذل ان، شذنع بعل ذدذقعغا قويغ ة ق هذدةيبعي

سعلةر شذ آىندة قانحة آعشع ظعدعثالر؟ دئيعلضةندة،         : رةزعيةلالهذ ظةنهذغا تةشنالعقعنع قاندذرغان، جابعر    
  .  معث آعشع بولساقمذ ظذ سذ بعزضة ظةلؤةتتة يئتةتتع، دئضةن100 آعشع ظعدذق، ظةضةر بعز 1400بعز : ظذ

ة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                   : ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث يةن
ذ دع 1500الر ظ ع ظع ذخارع .  آعش ام ب ةظعد     ،ظعم ةن س دذ، م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادعنعث مذن  ق

ةييعبكة  ع مذس ذ     : ظعبن ةم، ظ دع؟ دئس ة آعشع ظع قانالر قانح ة قاتناش زؤان بةيظعتعض ذالر : رع ع 1500ظ  آعش
 آعشع  1400ظذالر  : نهذمامةن سةظعد ظعبنع مذسةييعبكة جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظة  . ظعدع، دئدع 

جابعر ظأزع ماثا     ! جابعرغا اهللا تاظاال مةرهةمةت قعلسذن      : ظعدع دئضةنغذ؟ دعسةم، سةظعد ظعبنع مذسةييعب     
 1500بذ رعؤايةت جابعرنعث ظعلضعرع     : ظعمام بةيهةقع .  آعشع ظعدع دةص سأزلةص بةرضةن، دئدع  1500ظذالر  

  .تعدذ، دئضةنع دئضةنلعكعنع آأرس1400ع بايان قعلعص دئضةنلعكعنع، ظاندعن ظأزعنعث خاتاالشقانلعقعن
  بذ آاتتا بةيظةتنعث آئلعص حعقعش سةؤةبع توغرعسعدا

هاق    ع ظعس ةد ظعبن ةرجعمعهالع ”مذهةمم االمنعث ت ةد ظةلةيهعسس داق  “ مذهةمم دا مذن ةن آعتابع دئض
دذ ان قعلع ذن : باي ذ ظةنه ةتتاب رةزعيةلاله ع خ ةر ظعبن االم ظأم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤةتعص ص ة ظ ع مةآكعض

كة      ة ظةؤةتعش ىن ظةلحعلعكك ةتكىزىش ظىح ةنلعكعنع ي ىن آةلض ة ظىح ث نئم ا ظأزعنع نعث حوثلعرعغ قذرةيش
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ةيغةمبعرع   : حاقعرغاندا، ظأمةر  زةخمةت  مةن هةقعقةتةن قذرةيشلةرنعث ماثا بعرةر زعيان ـ       ! ظع اهللا نعث ص
ةظ    ع آ ةدعي ظعبن دة ظ ةن، مةآكع ةتكىزىص قئلعشعدعن قورقعم ذ   بني دعغان بعرم ع قوغداي دعن مئن عث ظةؤالدع

ئكعن، مةن   . قعمنع بعلعص بولدع  عقذرةيشلةر مئنعث ظذالرغا بولغان ظاداؤعتعمنع ؤة قاتتعق قولل       . ظادةم يوق  ل
ةزعز آعشعدذر، ظذ ظوسمان ظعبنع                وساثا بعر ظادةمنع آأرسعتعص ق      دا ظ اي، ظذ قذرةيشلةرضة ماثا قارعغان ي

ذدذ  ذ ظةنه ان رةزعيةلاله ذالرغا    ظافف ذ ظ ةيلع، ظ ا ظةؤةت نعث حوثلعرعغ ذفيانغا ؤة قذرةيش ذنع ظةبذس ز ظ  :ر، بع
ارةت قعلعش ظىحىن، ظذنعث هأرمعتعنع                  ةقةت بذ بةيتذلالهنع زعي  )1(مذهةممةد ظذرذش ظىحىن آةلمعدع، ظذ ص

دع ىن آةل ذغالش ظىح دع.ظذل ةؤةر قعلسذن، دئ ذ مةآكعضة .  دةص خ  شذنداق قعلعص ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنه
ةتتع  اس       . آ ع ظ ةظعد ظعبن ع س ةبان ظعبن ذنعثغا ظ دا ظ از قالغان كة ظ اآع آعرعش ةندة ي ة آعرض ذ مةآكعض ظ
دعغا معندىرى      . راشتعظذح ةلحعل            ظذ ظوسماننع ظال ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ عكعنع ص ظذنعثغا تاآع ظذ ص

ةردع    لصعيةتكىزىص بولغانغا قةدةر آئ    ةنع هعمايعسعضة ظالدع    (لعك ب لةن ظوسمان رةزعيةلالهذ    ، شذنعث بع )ي
دع  ا راؤان بول ذ يولعغ قا آاتتع  . ظةنه نعث باش ذفيان ؤة قذرةيش ذ ظةبذس ئلعص  بظ عغا آ لعرعنعث قئش اش

ةيغةمبةر             صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةلحعلعكعنع ظذالرغا يةتكىزدع، ظوسمان رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذالرغا ص
اؤاص       : عن آئيعن ظذالر ظذنعثغا   ظةلةيهعسساالمنعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزىص بولغاند    ظةضةر سةن بةيتذلالهنع ت

اث   نع خالعس دع    ،قعلعش ن، دئ اؤاص قعلغع داقتا ت مان .  ظذن اؤاص    : ظوس االم ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنع ص ظ
شذنعث بعلةن  . الص قويغان ظعدع  آئيعن قذرةيشلةر ظذنع سو   . ن، دئدع قعلمعغذحة مةن هةرضعز تاؤاص قعلمايمة    

ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ةؤةر    ص دع، دةص خ ذ ظألتىرىل ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ذلمانالرغا ظوس االمغا ؤة مذس
  . يةتكىزىلدع

دذ    داق دةي هاق مذن ع ظعس دذلاله : ظعبن ا ظاب ع ظماث عحة   ظعبن أزلةص بئرعش ةآرعنعث س مان ةبذب ، ظوس
دع ذ ظألتىرىل دا، ظ ةن حاغ االمغا يةتكىزىلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤةر ص ةن خ ةؤم بع«:  دئض ذ ق ز ب ةن بع ل

  . دئضةن»ظئلعشمعغعحة ظعزعمعزدعن تةؤرعمةيمعز
ةيظعتع بولذص، بعر تىص            صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع بةيظةت قعلعشقا حاقعردع، بذ رعزؤان ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالردعن    ،آعشعلةرنعث ظئيتعشعحة   . دةرةخنعث سايعسع ظاستعدا ظئلعص بئرعلدع         ص
جابعر ظعبنع ظابدذلاله رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق            . بةيظةت ظالغان   ) رذشذشقا يةنع ظألضىحة ظذ   (ظألىمضة  
دذ ةك ـ شىبهعس        : دةي االم   عش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زدزآع، ص دع  بع ةت ظالمع ة بةيظ ز  عن ظألىمض ئكعن بع  ، ل

ردعن بذ بةيظةتكة هازعر بولغان مذسذلمانال     . آعشعلةر بةيظةت قعلدع  . ظذرذشتعن قاحماسلعققا بةيظةت قعلدذق   
  .  تولذق بةيظةت قعلدعهةممةيلةنصةقةت بةنع سةلعمةنعث قئرعندعشع جةددذ ظعبنع قةيستعن باشقا 

دذ    داق دةي ذ مذن ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ع      : ج ةددذ ظعبن ةن ج ةمكع، م ةن قةس امع بعل ث ن اهللا تاظاالنع
ةن     عؤالغانلعقعنع آأرض ا حاصلعش عنعث بئقعنعغ نع تأضعس دعمقةيس علةردعن  .  ظع ذ آعش ىن  ظ ذرذنذش ظىح يوش

دع   ان ظع عغا يأتكعلعؤالغ عنعث قئش ذ     . تأض مان رةزعيةلاله االمغا ظوس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص ذندعن آئ ش
  . توغرعسعدعكع خةؤةرنعث يالغان ظعكةنلعكع يئتعص آةلدععظةنهذنعث ظألتىرىلضةنلعك

ئضةنلعكعنع رعؤايةت   عز ظةبذبةآر بةيهةقع، ظةنةس ظعبنع مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق د            هاف
دا: قعلعدذ ذيرعغان حاغ زؤان بةيظعتعضة ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعالرنع رع ةففان ،ص  ظوسمان ظعبنع ظ

ة     ذص مةآكعض ع بول ةن ظةلحعس ة ظةؤةتك ة ظةهلعض االمنعث مةآك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه رةزعيةلاله
دع ةن ظع ةيغةمبةر ظةلة. آةتك دع، ص ةت قعل ةر بةيظ االم ظادةمل ع اهللا «: يهعسس ةن اهللا ! ظ مان هةقعقةت ظوس

 دئدع  »، ظذنعث صةيغةمبعرعنعث هاجعتعنع ظادا قعلعش ظىحىن آةتتع )يةنع بذيرذقعنع(تاظاالنعث هاجعتعنع   
                                                 

  يةنع ظذنعثدا قان تأآىش قاتارلعق ضذناهالرنعث سادعر بولذشعنعث حةآلةنضةنلعكع آأزدة تذتذلعدذ ــ ت ) 1(
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ذردع        ة ظ ث ظىستعض ر قولعنع ة بع ع يةن ر قولعن ةيغةمبةر     . )1(ـ دة، بع ىن ص ذ ظىح ذ ظةنه مان رةزعيةلاله ظوس
ةت أص    ظةلةيهعسساالمنعث بةيظ دعن آ ان قوللعرع ةت قعلغ ىن بةيظ أزلعرع ظىح اهابعالرنعث ظ ع س ان قول  قعلغ

  . ياخشع ظعدع
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ذخارع، نافعظنع ام ب ةر   : ظعم ع ظأم دذلاله ظعبن علةر ظاب آعش

عرع   ةردعن ظعلض ذمانع ظأم ذ ظةنه عدذ رةزعيةلاله ان، دئيعش ذل قعلغ ة ظةمةلعيةت.ظعسالمنع قوب ا ظعش   بوت لس
ارعالردعن ب    ع ظةنس ان آىن ة سىلهعسع بولغ ذ هذدةيبعي ةر رةزعيةلالهذ ظةنه ةس، ظةسلعدة ظأم داق ظةم ر ظذن ع

ع     ان ظئتعن ذص قويغ عدا قوي ث قئش ىن   (ظادةمنع ش ظىح اد قعلع نعص جعه ذنعثغا مع ذنع ظةآئ) ظ كة ظ لعش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هئلعقع دةرةخ       ا ص اتتع    ظابدذلالهنع ظةؤةتكةن، بذ ؤاقعتت . نعث يئنعدا بةيظةت ظئلعؤات

ىن        ةآعلعش ظىح اتنع ظ ذ ظ ذ ظةنه دذلاله رةزعيةلاله ةيتتع، ظاب ذنع بعلم ا ب ذ بولس ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم
اتنع ظةآئ آئتعؤئتعص ظذنعثغا   اتنع ظئلعص ظأمةر رةزعيةلالهذ        بةيظةت قعلغان، ظاندعن ظ لعشكة بارغان، ظذ ظ

اتتع   ظةنهذنعث قئشعغا آةلضةندة ظأمةر رةز     ةيغةمبةر    . عيةلالهذ ظةنهذ ظذرذش آعيعمعنع آعيعؤات ظذ ظذنعثغا ص
انلعقعنع خةؤةر قعلغان، شذنعث بعلةن ظأمةر               ظةلةيهعسساالمنعث هئلعقع دةرةخنعث قئشعدا بةيظةت ظئلعؤاتق

رعص    ة بئ ذ يةرض ةن ظ دذلاله بعل ال ظاب ان  ،دةره ةت قعلغ االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ .  ص ا ب  ،مان
دةص دعن ظعلضعرع ظعسالمنع قوبذل قعلغان     ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ    نعث ظابدذلاله ظعبنع ظأمةرنع       آعشعلةر
  .شكةنلعكعنعث سةؤةبعدذرسأزلة

آعشعلةر  :  ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ،ظعمام بذخارع 
ةيغةمبةر      دةرةخلةرنعث سايعسعغا تارقاص آةتكةن ظعدع، ظأمةر    رةزعيةلالهذ ظةنهذ توساتتعنال آعشعلةرنعث ص

أرىصع ظةتراصنعثظةلةيهعسساالم دذلاله: غا ظذلعشعؤالغانلعقعنع آ ع ظاب ة  ! ظ ة نئم ا، ظادةملةرض اراص باققعن ق
ةيغةم ذالر ص تذ، ظ تعغذ؟بوص االمنع ظورعؤاص دعبةر ظةلةيهعسس ةت .  دئ ذالرنعث بةيظ رعص ظ دذلاله بئ ظاب

غا ظةهؤالنع   آئلعص ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  أردع ؤة ظذمذ بةيظةت قعلدع، ظاندعن قايتعص قعلعؤاتقانلعقعنع آ 
  . يةتكىزدع، شذنعث بعلةن ظأمةرمذ حعقعص بةيظةت قعلدع

لعم ام مذس دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ة :  ج هذدةيبعي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت قعلدذق، ظأمةر        آعشع ظعد    1400سىلهعسع بولغان آىنع بعز       ذق، بعز ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قولعنع تذتذص تذرذص              : رةزعيةلالهذ ظةنهذ سةمذر دةرعخعنعث سايعسع ظاستعدا ص
  . دذق، دئضةن ظعدعمعبعز ظذرذشتعن قاحماسلعققا بةيظةت قعلدذق، ظألىشكة بةيظةت قعل

ةل ظعبنع  ام مذسلعم، مةظق دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : يةسار رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذن
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ع مةن هةقعقةتةن رعزؤان بةيظعتع بولغان آىن   هئلعقع دةرةخنعث يئنعدا بار ظعدعم، ص

اتتع  ةت ظئلعؤات علةردعن بةيظ ث  . آعش ذ دةرةخنع ةن ظ ئخعنع م ر ش عغا  بع االمنعث بئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
ألىم ظىحىن   .  آعشع ظعدذق1400بعز ظذ حاغدا . عص قالماسلعقع ظىحىن آأتىرىص تذراتتعم   تعض بعز ظذنعثغا ظ

  بةيظةت قعلمعدذق، بةلكع ظذرذشتعن قاحماسلعققا بةيظةت قعلدذق، 
: ظعمام بذخارع، سةلةمة ظعبنع ظةآؤةظع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           

ةيغةمبةر  مةندعن ظع  : نعث سايعسع ظاستعدا بةيظةت قعلدعم، يةزعد   ةخ ظةلةيهعسساالمغا سةمذرة دةر مةن ص
اد    : مةن ظذنعثغا   . شذ آىنع سعلةر قايسع ظعشقا بةيظةت قعلغانتعثالر، دةص سورعدع           ! سةلةمة ظألضعحة جعه

  .  بةردعمبقعلعشقا بةيظةت قعلدذق، دةص جاؤا

                                                 
  . ذنعث نامعدا بةيظةت قعلدعظوسمان ظىحىن ظ) 1(
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هذدةيبعية  : هذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظعمام بذخارع يةنة سةلةمة رةزعيةلالهذ ظةن     
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم         آىنعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت قعلدعم، ظاندعن بعر تةرةصتة تذردذم، ص

ةلةمة«:  ع س دع ! ظ ةن؟ دئ ةت قعلمامس ةن»بةيظ دعم :  م دذم، دئ ةت قعلعص بول ذرذن بةيظ ةيغةمبةر . ظاللعب ص
االم ن  « :ظةلةيهعسس ةت قعلغع ا بةيظ عن، ماث ذياققا آةلض دع»ب ةت   .  دئ ذنعثغا بةيظ عص ظ ةن يئقعنلعش م

نئمة ظعشقا بةيظةت قعلغانتعث؟ دةص سورعدع، مةن ظذنعثغا ظألضعحة           ! ظع سةلةمة  : يةزعد مةندعن . قعلدعم
اد  ،رعبذخا  ظعمام  ظذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان، شذنداقال          . جعهاد قعلعشقا، دةص جاؤاص بةردعم      ظعب

ةمعمنعث   ام ت ع ظعم ان     :ظعبن ةت قعلغ قا بةيظ اد قعلعش عحة جعه االمغا ظألض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص  ، ظ
  .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان

ةآ    ةقع، سةلةمة ظعبنع ظ دذ  ؤةظظعمام بةيه ةت قعلع :  رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي
ةن هذ    االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص دذق  بع تعص آةل ة يئ ز . دةيبعيةض ة   1400بع دذق، هذدةيبعي ع ظع  آعش

ةيغةمبةر  .  تذياق قوي سذغذرذلعدعغان بولذص، ظذ قذدذقنعث سىيع بذ قويالرنع قاندذرالمايتتع      50قذدذقعدا   ص
ةن        ذنعث بعل ىردع، ش ذدذققا تىآ اآع ق دع ؤة ي ا قعل ا دذظ ذرذص ي دا ظولت ذدذقنعث قعرغعقع االم ق ظةلةيهعسس

ظاندعن  . لعرعمعزنع سذغاردذق ز ظذنعثدعن ظعحتذق ؤة ظات ـ ظذالغ     بع. ذ بذلدذقالص ظئقعص حعقتعقذدذقتعن س
ذنعثغا بعرعنحع    ةن ظ ةت قعلعشقا حاقعردع، م دة بعزنع بةيظ ر دةرةخنعث تىؤع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع ص

ةر بعر ـ بعرلةص آئلعص بةيظةت قعلدع          ةرنعث يئرعمع بةيظةت   ظادةمل  .بولذص بةيظةت قعلدعم، ظاندعن ظادةمل
ظع اهللا   : مةن .  دئدع  »ماثا بةيظةت قعلغعن     ! ظع سةلةمة   «: قعلعص بولغان حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    

ةيغةمبعرع  ث ص دعم   ! نع دعم، دئ ةت قعل ذص بةيظ اثا بعرعنحع بول ةن س االم . م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة «: ص يةن
ن ةت قعلغع دع»بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنع.  دئ ة  ص ر دان ا بع أرىص ماث ث قورالسعز ظعكةنلعكعمنع آ
ةردع  ان ب االم     . قالق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا، ص قان حاغ ص ظاخعرالش ةت قعلع ةر بةيظ دعن ظادةمل ع «: ظان ظ

ةيغةمبعرع: مةن.  دئدع»بةيظةت قعلمامسةن؟! سةلةمة ةرنعث ! ظع اهللا نعث ص ةن ظادةمل مةن ساثا هةقعقةت
ة بةيظةت قعلغعن   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ا بةيظةت قعلدعم دئدعم   عدة ؤة ظوتتذرعسعد  صظةث دةسلع   »يةن

د ذنعثغا ظىحع  . عدئ ةن ظ ذنداق قعلعص م دعم  ش ةت قعل تعم بةيظ االم . نحع قئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص : ظان
ةلةمة« ع س ع !ظ ان قئن ةن قالق اثا بةرض ةن س دع»؟ م ةن.  دئ ةيغةمبعرع: م ث ص ع اهللا نع امعر ! ظ ا ظ ماث

ؤةتتعم          قذرالسع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    .  دئدعم  ،ز ظذحراص قالغانتع شذنعث بعلةن مةن ظذنع ظذنعثغا بئرع ص
ماثا مئنعث جئنعمدعنمذ ظةث سأيىملىك بولغان       !  ظع اهللا ،سةن هةقعقةتةن  «بذنع ظاثالص آىلىص آةتتع ؤة   

  . ع دئد» دئضةن بعرعنحع آعشعضة ظوخشاصسةن،دوستذمنع تئصعشقا ماثا ياردةم قعلغعن
دذ      داق دةي ص مذن أزعنع داؤام قعلع ذ س ذ ظةنه ةآؤةظ رةزعيةلاله ع ظ ةلةمة ظعبن ة : س دعن مةآك ظان

ةؤةتتع،   ةلحع ظ ىزىش ظىحىن ظ ة سىلهع ت يئنعغا بئرعص سىلهع بعز بعر ـ بعرعمعزنعث     مذشرعكلعرع بعزض
عسع ظعدعم، ظذنعث    مةتح رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث خعز  همةن تةلهة ظعبنع ظذبةيدذلال  . قعلعش ظىحىن آئلعشتذق 

ذغع  ع س ةيتت   ظئتعن دعن ي ذنعث تامعقع ذرذص ظ دا ظولت ال ـ مىلكى        . عمراتتعم، يئنع ةمنع ؤة م ةن ظاظعل ع م من
الص دعم   ،تاش ان ظع رةت قعلغ ىن هعج ع ظىح ةيغةمبعرعنعث رازعلعق ذنعث ص ة  .  اهللا ؤة ظ ةهلع مةآك ز ؤة ظ بع

رعكالر ظا      ةن مذش ذلمانالر بعل يعن مذس كةندعن آئ ة آئلعش ذق سىلهعض عص آةتت ث   . رعلعش ر دةرةخنع ةن بع م
ئلعص  تعغا آ ىر  ،ظاس ةرنع سىص ةردعكع تعكةنل ذ ي دة  ،ؤئتعصى ظ ث تىؤع ة  دةرةخنع اتتعم يئنعح ايعدا ي ر . س بع

دع       ا آةل أتع يئنعمغ رعكلعرعدعن ت ة مذش يعن مةآك ازدعن آئ ذم    . ظ االمغا هذج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ظ
أتكعلع        غةزةصلةندعم ؤة مةن ظذالرغا   . رسةت آىتىؤاتاتتع ذقعلعشقا ص  . ص آةتتعم  باشقا بعر دةرةخنعث يئنعغا ي

ةيتتة تذيذقسعزال بعرسع             . ظذالر قذراللعرعنع ظئسعص قويذص يانصاشالص يئتعشتع          ة تذرغان ص ظذالر شذ هالةتت
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عدعن   أؤةن تةرعص ث ت ذهاجعرالر :ؤادعنع ع م دع   !  ظ دع دةص توؤلع ةيعم ظألتىرىل ع زذن ع  . ظعبن ةن قعلعحعمن م
ذغاردعم        دعم  ، ظدةـ س ةن ظئتعل عددةت بعل ة ش أت آعشعض ذخالؤاتاتتع . ذ ت ذالر ظ ع  . ظ ذالرنعث قعلعحلعرعن ظ

دعن        دعم ـ دة، ظان ذمغا ظئلعؤال ص قول ان زات اهللا : يعغع ص ياراتق ذغ قعلع االمنع ظذل ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ذنعث         ا ظ ذن، بولمعس عنع آأتةرمعس ئحكعم بئش علةردعن ه ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن ع تاظاالنع  ظعكك

دعغا هةيدةص ظئلعص          .  تاشاليمةن، دئدعم    عصص حئآأزعضعال   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظال ظاندعن ظذالرنع ص
ةب   . آةلدعم  اتتع     رت قةبعلعسعدعن معك  التاغام ظامعرمذ ظ بعز  . ةز ظعسعملعك بعر مذشرعكنع هةيدةص آئلعؤات

كةن     ة حىش دا، ظةسعرض االمنعث ظالدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنع ص زعص  70ظ ا تع رعكنعث قاتارعغ  مذش
ذق ص  . توختاتت اراص حعقع ذالرغا ق االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذؤئت«: ص ذالرنع قوي ذالرنعث عظ ذ ظ ثالر، ب

ذدذر   تعم تةآرارلعنعشعمذ ش ذناهعنعث باشلعنعشعمذ ؤة ظعككعنحع قئ دع»ض االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ذالر اظاندعن اهللا تاظاال   . ظذالرنع ظةصذ قعلعؤةتتع   ول سئلعشتعن توستع هةمدة ظ ة ق ذالرنع سعلةرض ة ظ لل

سعلةرنع ظذالرغا قول ) يةنع هذدةيبعيعدة(ظىستعدعن غةلعبة قعلغعنعثالردعن آئيعن، مةآكعنعث ظعحعدة 
شذنداقال ظعمام مذسلعممذ بذ هةدعسنعث مةزمذنعغا    .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعسئلعشعثالردعن توستع 
  .ةدعس رعؤايةت قعلغانظوخشاص آئتعدعغان ه

مئنعث  : ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم، سةظعد ظعبنع مذسةييعبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
ةمذر   االمغا س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام ص دع   ةظات انالردعن ظع ةت قعلغ تعدا بةيظ ع ظاس ث سايعس ز .  دةرعخعنع بع

ظةضةر سعلةرضة ظذ    . عث ظورنعنع بايقعيالمعدذق   آئلةر يعلع هةج قعلعش ظىحىن باردذق، بعز هئلعقع دةرةخن     
  .ظورذن مةلذم بولسا، سعلةر ظذنع ظوبدان بعلعسعلةر

ةيغةمبةر  : ظةبذبةآعر هذمةيدع، جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              ص
ذ ظعبنع قةيس ظعسعملعك      ظةلةيهعسساالم آعشعلةرنع بةيظةت قعلعشقا حاقعرغان حاغدا، بعز ظارعمعزدعن جةدد        

ظذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت       . نعؤالغانلعقعنع آأرضةن ظعدذق    ذبعر ظادةمنعث تأضعسعنعث بئقعنعغا يوشذر        
  . قعلغان

هذمةيدع يةنة ظةمرعدعن جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقعنع رعؤايةت        
ة آىنع : قعلعدذ ة آعشع ظع1400بعز هذدةيبعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزض ةر «: دذق، ص ىن ي سعلةر بىض

علةر   ع آعش ةث ياخش دعكع ظ دع»يىزع دذ     .  دئ داق دةي ص مذن أزعنع داؤام قعلع ذ س ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله : ج
تةتتعم  ذم آأرس ة حوق ذ سعلةرض ام، ظ ةن بولس ع آأرةلعض ث ظورنعن ةمذرة دةرعخعنع ةن س ةر م ذفيان . ظةض س

ظذنع ظعمام بذخارع    . ظذ دةرةخنعث ظورنع توغرذلذق هةر خعل آأز قاراشتا بولدع        ظادةملةر : مذنداق دةيدذ 
  .ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان

ةنلعكعنع    داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ةد، ج ام ظةهم ظعم
  »حكعم دوزاخقا آعرمةيدذسةمذرة دةرعخعنعث سايعسع ظاستعدا بةيظةت قعلغانالردعن هئ«: رعؤايةت قعلعدذ

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ابعر رةزعيةلاله ةد، ج ع ظةهم دذلاله ظعبن ظاب
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذرار  «: دئض ا م ع داؤانغ ذنعث  )1(آعمك ة، ظ ا ظأرلعس ذناهع  داؤعنعغ را ض ظعل  ظعس
شذنعث بعلةن ظذ داؤانغا بعرعنحع          » تعدذ  ظأحىرىلىص آئ   ، بولسعمذ  أصتةك آ  ظةؤالدعدعن ظأحىرىلضةن ضذناه  

ادةملعرع بولدع         اتلعق ظ ظاندعن باشقعالر بةس ـ بةستة        . بولذص ظأرلعضةنلةر بةنع خةزرةج قةبعلعسعنعث ظ
ةقةت      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ناهايعتع تئز ظأرلعدع   سعلةرنعث هةممعثالر مةغصعرةتكة ظئرعشتعثالر، ص

دع    ع بذنعث عنعث ظعضعس ل تأض نا قعزع دع »ن مذستةس ة   .  دئ ذ ظادةمض ز ظ ةيغةمبةر    : بع ةل، ص ذياققا آ ب
                                                 

  . بذ مةآكة بعلةن مةدعنعنعث ظارعلعقعغا جايالشقان، هذدةيبعيةضة آئتعدعغان يول ظىستعدعكع بعر داؤان)1(
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اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن ظىحىن يىتىص              : ظذ . ظةلةيهعسساالم ساثا مةغصعرةت تعلعسذن، دئدذق      
ذ ظةث ياخشعدذر،   ةص قعلغاندعنم عرةت تةل ا مةغص عش، سعلةرنعث هةمراهعثالر ماث آةتكةن نةرسةمنع تئص

ذم بولدع              يذتذ  نعث ظذ  ،ظاقعؤةتتة. دئدع ادةم ظعكةنلعكع مةل ان بعر ظ ظذنع  . ص آةتكةن نةرسعسعنع ظعزدةؤاتق
  .  رعؤايةت قعلغانمذظعمام مذسلعم

: دذآع، ظذ جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان       عظةبذزذبةيردعن رعؤايةت قعلعن  
االمنعث هةفس   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عر ص ذ مذبةشش ا ظذمم ةنهذة رةزعيةلاله ماث داق ا ظ عدا مذن نعث قئش

اهللا تاظاال خالعسا هئلعقع دةرةخ سايعسعنعث ظاستعدا بةيظةت   «: خةؤةر قعلدع دئضةنلعكعنع ظاثلعغانلعقعنع   
دذ ا آعرمةي ذ مذبةششعر. »قعلغانالرنعث بعرعمذ دوزاخق ةيغةمبعرع: ظذمم دع، ئدعؤ! شذنداق ظع اهللا نعث ص

ذن االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  ص دعن هةفس لعؤةتتع، ظان ىن سعلكعش انلعقع ظىح ةنلعك قعلغ ع بعلةرم
ةتنع   ))1سعلةرنعث ظعحعثالردعن دوزاخقا بارمايدعغان بعرةر آعشعمذ قالمايدذ    رةزعيةلالهذ ظةنها     دئضةن ظاي

االم  ظوقذؤئ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  « :دع، ص اال هةقعقةت ةقؤادارالرنع   اهللا تاظ دعن ت دعن(ظان ) جةهةننةم
ويعمعز     قذت دا ق ذرغان هال زلعنعص ظولت دة تع ع جةهةننةم ذزعمعز، زالعمالرن دذ ))2ق دع »دةي ام  . دئ ذنع ظعم ب

  . مذسلعم رعؤايةت قعلغان
ة : نع رعؤايةت قعلعدذ  ظعمام مذسلعم يةنة جابعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكع        ب ظعبنع  هات

ةيغةمبعرع   : عصدعن شعكايةت قعل هاتةب ظىستع  ظةبذبةلتةنعث بعر قذلع   ة ! ظع اهللا نعث ص ا   هات ب حوقذم دوزاخق
يالغان سأزلعدعث، ظذ دوزاخقا آعرمةيدذ، حىنكع، ظذ      «: آعرعدذ، دةص آةلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      

زؤان بةيظعتعضة قاتناشقان  ةدعكع رع ةدعر ظذرذشعغا ؤة هذدةيبعي دع»ب اص  . دئ ذالرنع ماخت اال ظ شذثا اهللا تاظ
دذ  داق دةي عزآع، : مذن ةد (شىبهعس ع مذهةمم دة! ظ اثا ) هذدةيبعيع زؤان(س انالر ) رع ةيظعتعنع قعلغ ب

ذالرنعث قولعنعث ظىستعدعدذر ) هةقعقةتتة( ع ظ ةنعث قول دذ، الل ة (اللةغا بةيظةت قعلغان بولع ةنع الل ي
، )يدذظذالرنعث قعلغان بةيظعتعنع آأرىص تذرغذحعدذر، اللة ظذالرنع بةيظةت قعلغانلعقع ظىحىن مذآاصاتال 

ةن قعلغان  آعمكع ظةهدعنع بذزعدعكةن، ظةهدعنع بذزغانلعقعنعث زئيعنع ظذنعث ظأزعضة بولعدذ، اللة بعل
اهللا تاظاال يةنة بعر ظايةتتة مذنداق  شذنداقال  ظةهدعسعضة ؤاصا قعلغانالرغا اللة بىيىك ظةجعر ظاتا قعلعدذ 

دذ  دع،    : دةي ةن رازع بول ةردعن هةقعقةت ة مأمعنل ع مذه (الل ةد ظ ذالر   !) ةمم دا ظ أز ؤاقتع دة(ظ ) هذدةيبعيع
انع    (اللة ظذالرنعث دعلعدعكعنع     . ظاستعدا ساثا بةيظةت قعلدع      ) سايعسع(دةرةخ   ةنع راستلعق بعلةن ؤاص ) ي

ذالرغا   ة ظ دذ، الل دا (بعلع ةت قعلعؤاتقان ذالر بةيظ ة    ) ظ ئقعن غةلعب ذالرنع ي ةردع ؤة ظ ىرىص ب ةمكعنلعك حىش ت
  .)3(بعلةن ؤة ظذالر ظالعدعغان نىرغىن غةنعمةتلةر بعلةن مذآاصاتلعدع) لعنعشعيةنع خةيبةرنعث صةتهع قع(

* * * * * * *  
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  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع71سىرة مةريةم ) 1(
   ـ ظايةت72سىرة مةريةم ) 2(
  .  ـ ظايةت18سىرة فةتعه ) 3(
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عق (قئلعص قالغان ) هذدةيبعيعضة حعقماي (  ةظرابعالر ساثا ) مذناص اال «: ظ اللعرعمعز، ب -بعز م

دةيدذ، » ، بعز ظىحىن مةغصعرةت تةلةص قعلغعن)سةن بعلةن حعقالمعدذق(حاقعلعرعمعز بعلةن بولذص قئلعص 
دذ (ةس ظذالرنعث تعلع بعلةن ظئيتقعنع دعلعدعكع سأز ظةم  ظئيتقعنكع، ). يةنع ظذالر يالغان ظأزرة ظئيتع

ظةضةر اللة سعلةرضة بعرةر زعياننع ياآع صايدعنع ظعرادة قعلسا، آعم سعلةر ظىحىن اللةنعث ظالدعدا بعرةر «
دذ؟  ةنعث خاهعشع ؤة قازاسعنع توسعيااليدذ؟ (نةرسعضة دال بوالالي ةنع آعم سعلةردعن الل داق ) ي ظذن

. 11، اللة سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر)لةر ظويلعغاندةك ظةمةسيةنع ظعش سع(ظةمةس 
ذ  دعثالر، ب ذمان قعل دذ، دةص ض ى قايتماي ة مةثض ةر ظاظعلعسعض ةيغةمبةر ؤة مأمعنل علةر، ص ةلكع س ب

ذ (دعللعرعثالردا حعرايلعق تذيذلدع، سعلةر يامان ضذماندا ) ضذمراهلعق(  يةنع ظذالر ظألتىرىلىص بعرعم
آعمكع اللةغا ؤة . 12»بولدذثالر، سعلةر هاالك بولغذحع قةؤم بولدذثالر) ساق قايتمايدذ دةيدعغان ظويدا

ةنمةيدعكةن  ة ظعش ذنعث صةيغةمبعرعض عردذر(ظ ذ آاص ع )ظ عرالرغا دوزاخن ز آاص عزآع، بع ، شىبهعس
خالعغان ظادةمضة مةغصعرةت ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اللةغا خاستذر، اللة . 13تةييارلعدذق

  . 14هرعباندذرئمةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مقعلعدذ، خالعغان ظادةمضة ظازاب قعلعدذ، اللة ناهايعتع 
هذدةيبعيةضة حعقمعغانالرنعث يالغان ظأزرة ظئيتعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذالرنع 

  ظاضاهالندذرغانلعقع توغرعسعدا
ةيغة  ة ص ذ ظايةتت ئلعص قالغان، اهللا تاظاال ب ةد ظةلةيهعسساالمغا هذدةيبعيةضة حعقماي ق مبعرع مذهةمم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم              باال ـ حاقعلعرع بعلةن تذرذشنع ؤة ظذالر بعلةن مةشغذل بولذشنع ظةال بعلضةن، ص
أزرة ظئيتعدعغانلعقعنع خةؤةر                ةظرابعالرنعث نئمة دةص ظ ان مذناصعق، ظ  بعلةن سةصةرضة حعقعشتعن باش تارتق

دذ اال      . قعلع اللعرع ؤة ب ذالر م أزرة   ـ ظ انلعقلعرع ظىحىن ظ ة حعقمعغ ئلعص سةصةرض ذص ق ةن بول اقعلعرع بعل ح
ورايدذ   نع س ةص قعلعش عرةت تةل ة مةغص االمدعن ظأزلعرعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ ؤة ص ذالرنعث . ظئيتع ذ ظ ب

ةلكع ظةي     ةس، ب أزع ظةم ان س عدعن ظئيتق اد يىزعس ذش ؤ عظئتعق عتعن قذتذل عدعن  بلعنعش المعلعق يىزعس ة ياس
ظذالرنعث تعلع بعلةن ظئيتقعنع دعلعدعكع سأز ظةمةس : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ . ظئيتقان سأزعدذر 

ظةضةر اللة سعلةرضة بعرةر زعياننع ياآع صايدعنع ظعرادة «ظئيتقعنكع، ). يةنع ظذالر يالغان ظأزرة ظئيتعدذ(
يةنع آعم سعلةردعن اللةنعث (دا بعرةر نةرسعضة دال بوالاليدذ؟ قعلسا، آعم سعلةر ظىحىن اللةنعث ظالدع
عيااليدذ؟ عنع توس ع ؤة قازاس قا  )خاهعش عنع قايتذرذش ان نةرس رادة قعلغ اال ظع ة اهللا تاظ ةنع سعلةرض  ي

عقلعق                  هئحكعم قادعر بواللمايدذ، اهللا تاظاال ظالعيدذر، ظذلذغدذر، ضةرحة سعلةر بعزضة ياسالمعلعق ؤة مذناص
ا دان   قعلس ايعتع ظوب لعرعثالرنع ناه ذرغان ظعش ا يوش عرلعرعثالرنع ؤة دعللعرعثالرغ اال س ثالرمذ، اهللا تاظ

دةك ظةمةس (ظذنداق ظةمةس : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    . بعلضىحعدذر ، )يةنع ظعش سعلةر ظويلعغان
  . اللة سعلةرنعث قعلمعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر
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 دعثالر بةلكع سعلةر، صةيغةمبةر دذ، دةص ضذمان قعل   ؤة مأمعنلةر ظاظعلعسعضة مةثضى قايتماي
اقلعق        ةلكع نعص ةس، ب ةؤةبعدعن ظةم ذناه س أزرة ؤة ض رةر ظ لعقعثالر بع ةن حعقماس ةيغةمبةر بعل ةنع ص ي

ذالرنعث ظةسلع     :سعلةر. سةؤةبعدعندذر دذ، ظ ذالر ظألتىرىلع ذالردعن بعرمذ ـ  ظ ذق يوقعتعلعدذ، ظ ؤةسلع تول
ذماندا .  دةص ظويلعدعثالر  ،ايتعص آئلةلمةيدذ خةؤةرحع ق  ذ (سعلةر يامان ض ألتىرىلىص بعرعم ذالر ظ ةنع ظ ي

   .بولدذثالر، سعلةر هاالك بولغذحع قةؤم بولدذثالر) ساق قايتمايدذ دةيدعغان ظويدا
 عردذر (آعمكع اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعشةنمةيدعكةن ذ آاص ةنع آعمكع تاشقع ؤة    )ظ  ي
ع  ذنع             ظعحك اال ظ زآع، اهللا تاظ ةك ـ شىبهعس ةن، ش العس قعلمايدعك ىن خ اال ظىح ةلعنع اهللا تاظ ة ظةم جةهةتت

ان نةرسعنع ظعزهار قعلسعمذ،                  اد قعلعؤاتق ا ظازاباليدذ، ضةرحة ظذ آعشعلةرضة ظذالر ظئتعق آةلضىسعدة دذزاخت
  .ظةمةلعيةتتة ظذنعث دةل ظةآسعنع دعلعدا يوشذرغانلعقع ظىحىن ظازابلعنعدذ

مان           ا ث ظاس اال ظأزعنع ذقاتالرغا مذزـ هللا تاظ ارلعق مةخل دعكع ب اه ئمعن اآعم ؤة صادعش ةق ه تل
اللة خالعغان ظادةمضة مةغصعرةت قعلعدذ، . ظعكةنلعكعنع، خالعغانحة ظعدارة قعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

دا باش ظةضكةن    ظأزعضة تةؤبة قعلغان، ظأزع تةرةصكة قايتق  اهللاخالعغان ظادةمضة ظازاب قعلعدذ  ان ؤة ظالدع
  هرعباندذرئناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع م ظادةمضة

* * * * * * *  
 ãΑθà)u‹ y™ šχθà ¯= y‚ ßϑ ø9$# # sŒÎ) óΟ çFø) n= sÜΡ$# 4’ n< Î) zΟ ÏΡ$tó tΒ $ yδρä‹è{ ù' tG Ï9 $tΡρâ‘ sŒ öΝ ä3÷èÎ7 ®KtΡ ( šχρß‰ƒÍ ãƒ βr& 

(#θä9 Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈n= x. «! $# 4 ≅ è%  ©9 $ tΡθãèÎ6®K s? öΝä3Ï9 ẍ‹ Ÿ2 tΑ$s% ª! $# ÏΒ ã≅ ö6s% ( tβθä9θà) uŠ|¡sù ö≅ t/ $uΖ tΡρß‰ Ý¡øt rB 4 ö≅ t/ (#θçΡ% x. 

Ÿω tβθßγs) ø tƒ ωÎ) Wξ‹ Ï= s% ∩⊇∈∪  
دا ) هذدةيبعيعضة حعقماي ( ان ؤاقعتلعرع ئلعش ظىحىن حعقق ئلعص قالغانالر غةنعمةت ظ بعزمذ «: ق

ايلع  ةن حعق علةر بعل ةنع » س ذالر الل دذ، ظ اس (ث دةي ا خ ة حعققانالرغ ةنعمعتعنع هذدةيبعيعض ةر غ خةيب
بعز بعلةن حعقعشعثالرغا «ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا. (ظعبارةت سأزعنع ظأزضةرتمةآحع بولعدذ) قعلغانلعقتعن

ةن  ذنداق دئض عرع مذش ة ظعلض دذ، الل عز بولماي ذالر. »هةرض ةس «: ظ داق ظةم داق (ظذن ة ظذن ةنع الل ي
صةقةت ) اللةنعث آاالمعنع(ظذنداق ظةمةس، ظذالر . دةيدذ» ت قعلعؤاتعسعلةر، سعلةر بعزضة هةسة)دئمعضةن

  .15يىزةضعنة حىشعنعدذ
ئلعص          ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة حعقماي ق ة هذدةيبعية ظأمرعسعضة ص  ،اهللا تاظاال بذ ظايةتت

دذ ةؤةر بئرع ةظرابعالردعن خ ان ظ اه . قالغ ذنعث س االم ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتهع ص ةرنع ف ابعلعرع خةيب
ظذالر  . قعلغعلع ماثغان حاغدا، ظةظرابعالر غةنعمةت ظئلعش ظىحىن مأمعنلةر بعلةن بعرضة حعقعشنع سورايدذ     

عداآارلعق             ادة ص هةقعقةتةن دىشمةنلةر بعلةن ظورذشعدعغان، ظذالر بعلةن حئصعشعدعغان ؤة ظذالرغا قارشع زعي
ةن بع عآأرس ةر بعل ا مأمعنل ايتعدعغان ؤاقعتت ة حعقم ئلل دع، ق ان ظع ذناهلعرع  . لعص قالغ أز ض ذالرنع ظ ظ

ة         ةن بعلل أزع بعل ذالرغا ظ االمنع ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص ىن، اهللا تاظ ازاالش ظىح عدعن ج تعص
عغا    ةر ظذرذش ذيرذ   خةيب لعققا ب ةت قعلماس قا رذخس ةتلعرعنع   . دعحعقعش ةر غةنعم ةن خةيب اال هةقعقةت اهللا تاظ

ةقةت هذدةيع ان عبيص دعغانلعقعنع ؤةدة قعلغ انالرغعال بئرع ة حعقق ذ  . ض ةظرابعالرنعث ظ ان ظ ة حعقمعغ هذدةيبعيةض
ع          دعن باشقعس اال بذيرذغان ةنع اهللا تاظ دعن ي دذ، ظذنعث عغا بولماي ئرعك بولذش ة ش ة مأمعنلةرض غةنعمةتت

ذ ةرعظةت جةهةتتعم ذ دذرذس ظة       ،ش ئلعص ظئيتقاندعم ةتتعن ظ ةت جةه ةدعر ـ قعمم انع ق ذثا اهللا . مةس ظعنس ش
) خةيبةر غةنعمعتعنع هذدةيبعيعضة حعققانالرغا خاس قعلغانلعقتعن(ظذالر اللةنعث : تاظاال مذنداق دةيدذ
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دذ ةرتمةآحع بولع أزعنع ظأزض ارةت س ذالرغا. (ظعب ع، ) ظ عز «ظئيتقعنك ةن حعقعشعثالرغا هةرض ز بعل بع
علةن بعللة حعقعشنع سوراشتعن ظعلضعرع  يةنع سعلةر بعز ب»بولمايدذ، اللة ظعلضعرع مذشذنداق دئضةن

داق (ظذنداق ظةمةس «: ظذالر. اهللا تاظاال هذدةيبعيعضة حعققانالرغا مذشذنداق ؤةدة قعلغان  ة ظذن ةنع الل ي
» هةسةت قعلعؤاتعسعلةر  يةنع بعزنعث غةنعمةتتة سعلةرضة شئرعك بولذشعمعزغا، سعلةر بعزضة)دئمعضةن
عنة حىشعنعدذ ) للةنعث آاالمعنع ا(ظذنداق ظةمةس، ظذالر . دةيدذ ةقةت يىزةض ةنع ظعش ظذالر ضذمان        ص  ي

  .قعلغاندةك ظةمةس، لئكعن ظذالر بذنع حىشعنةلمةيدذ
* * * * * * *  

 ≅ è% tÏ ¯= y⇐ßϑ ù= Ïj9 z ÏΒ É>#u ôã F{$# tβöθ tã ô‰çG y™ 4’ n< Î) BΘöθ s% ’ Í< 'ρé& < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© öΝ åκ tΞθè= ÏG≈ s) è? ÷ρr& tβθßϑ Ï= ó¡ç„ ( βÎ* sù 

(#θãè‹ ÏÜ è? ãΝ ä3Ï? ÷σãƒ ª!$# #· ô_ r& $YΖ |¡xm ( βÎ) uρ (#öθ ©9uθ tG s? $yϑ x. Λ äøŠ©9 uθ s? ÏiΒ ã≅ ö6s% ö/ ä3ö/ Éj‹yè ãƒ $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉∪ }§øŠ©9 

’ n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ól uxm Ÿω uρ ’ n?tã Ælu ôã F{$# Ólu xm Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒÍ yϑ ø9$# Ól u xm 3  tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ 

ã&ù# ½z ô‰ ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã≈ pκ ÷ΞF{$# (  tΒ uρ ¤Α uθtG tƒ çµ ö/Éj‹ yèãƒ $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∠∪  
اي(  ة حعقم ةظرابعالرغا ) هذدةيبعيعض ان ظ ئلعص قالغ ةن «: ق ةؤم بعل ر ق عؤار بع علةر جةثض س

، )ر بعلةن ظذرذشمايسعلةرظذال(مذسذلمان بولعدذ ) ظذرذشسعزال(حاقعرعلعسعلةر، ياآع ظذالر ) ظذرذشذشقا(
بويسذنساثالر، اللة سعلةرضة حعرايلعق ظةجعر ظاتا قعلدذ، ظةضةر سعلةر ظعلضعرع ) بذيرذققا(ظةضةر سعلةر 

دذ  ازاب قعلع اتتعق ظ ا (. 16دئضعن » قئلعص قالغاندةك، يةنة قئلعص قالساثالر، اللة سعلةرضة ق جعهادق
ضذناه بولمايدذ، آئسةلضعمذ ضذناه بولمايدذ، آعمكع اللةغا ظةماغا ضذناه بولمايدذ، توآذرغعمذ ) حعقمعسا

ظذنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعدعكةن،
دذنيادا خورلذق بعلةن، ظاخرةتتة (باش تارتعدعكةن، اللة ظذنع ) ظأزرعسعز جعهادتعن(آعرضىزعدذ، آعمكع 

  .17قاتتعق ظازاباليدذ) ظوت بعلةن
تئخعمذ آةث آألةمدة جعهادنعث بولعدعغانلعقع، جعهادنعث مأمعنلةر بعلةن مذناصعقالرنعث 

  ظارعسعنع ظايرعيدعغانلعقع توغرعسعدا
ة      ر نةحح عدا بع ةؤم توغرعس عؤار ق ة شذ جةثض دعغان ظةن ىن حاقعرعلع تةصسعرشذناسالر ظذرذشذش ظىح

  . ذرعغا قويدعخعل ظوخشعمعغان قاراشالرنع ظوتت
ع،بعرعنحع عدذر س ةؤازعن قةبعلعس ذالر ه ان  .  ظ ةت قعلغ أظبة رعؤاي ذنع ش ع،ظعككعنحع. ظ ةقعب س  س

ان، ظىحعقةبعلع ة قةبعلعسعدذر،نحعسعسعدذر، ظذنع زةههاك ظئيتق ةنع هةنعيف ذ زأ.  ب رع ؤة باشقعالردعن هب
ان  ةت قعلعنغ ع، صار. رعؤاي الردذر، ب تأتعنحعس اس رةزعيةل س ع ظابب ان   ذ ظعبن ةت قعلعنغ ذدعن رعؤاي ذ ظةنه . اله

ع ذالر  ،بةشعنحعس ةن ظ ذنداق دئض ةهبار ش ةظعب ظ ذقالردذر، آ ع. رذمل ةتادعنعث ( ،ظالتعنحعس ةن ؤة ق هةس
عحة ةن )دئيعش الر بعل ذالر صارس ذقالردذر ظ ع، .رذمل عحة( يةتتعنحعس دنعث دئيعش ذالر )مذجاهع ، ظ

ة.بذتصةرةسلةردذر ذ يةن ةردعن: ظ ذالر جةثضعؤار ظةرل قان قوشذندذر، دئضةن ظ ةرآعص تاص ذالرنعث .  ت ئكعن، ب ل
  . قايسع صعرقة ظعكةنلعكعنع مذظةييةنلةشتىرمعضةن
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 ةن ةؤم بعل ر ق عؤار بع قا(سعلةر جةثض ذالر ) ظذرذشذش اآع ظ علةر، ي ) ظذرذشسعزال(حاقعرعلعس
ارشع جعهاد قعلعشنع  يةنع اهللا تاظاال سعلةرضة ظذالرغا ق)ظذالر بعلةن ظذرذشمايسعلةر( مذسذلمان بولعدذ 

اد قعلعش ظى         ؤة ظذرذش ق   زلىآسعز داؤام قعلعدذ، سعلةر ظذالرنعث     علعشنع يولغا قويدع، ظذالرغا قارشع جعه
ة قعلعسعلة   اآع ظذالر مذسذلمان بولعدذ ـ     ظىستعدعن غةلعب ةلكع ( دة، ظذرذشسعزال،  ر، ي أز ظعختعيارلعقع   )ب  ظ
  . بعلةن دعنعثالرغا آعرعدذ

 علةر ةر س ذيرذ(ظةض اثالر) ققاب ذم  بويسذنس ا ظوم ذل قعلعص جعهادق ذيرذقنع قوب ةنع ب يىزلىك ع ي
دذ، حعقساثالر، سعلةرضة تاصشذرذلغان ؤةزعصعنع ظورذندعساثالر      ا قعل ةجعر ظات ة حعرايلعق ظ ة سعلةرض الل

دةك  ئلعص قالغان عرع ق علةر ظعلض ةر س ئلعص       ظةض اي ق ذنعثغا حعقم دا ظ ة حاقعرعلغان ةنع هذدةيبعيعض ي
  »يةنة قئلعص قالساثالر، اللة سعلةرضة قاتتعق ظازاب قعلعدذثالردةك قالغعنع

ا شةرعظةت قوبذل قعلعدعغان قظعتاظةت قعلعشقا بذيرذش بعلةن بعرضة جعهادقا حعقماسلعق
  لةرنع بايان قعلعش توغرعسعداعرظأز

ةما   . اهللا تاظاال بذ ظايةتتة جعهادقا حعقمعسا بولعدعغان ظأزرعلةرنع بايان قعلعص ظأتعدذ           ةردعن ظ ظأزرعل
ذ   ؤ دعغان توآ اص ماثع ق ظاقس تار      ة داؤاملع ةللعككة ضعرعص اقايمايدعغان آئس ةقةت س اش ص ة ظوخش ر ظادةمض

 ؤاقعتلعق  ،ضةيدعغان ظاندعن تى  ،ظاغرعص قئلعشقا ظوخشاش بعر قانحة آىن ضعرعصتار بولذص      ،  بولغانالرمذ بار 
ار    ذ ب تار بولغانالرم ة ضعرعص اي . ظأزرعض قا حعقالم ةلدعن     ظذرذش اقايغعحة آئس علعدعن س ع آئس ان آعش  قالغ

دذ    دة بولع علةرنعث هأآمع ك آعش اقعيالمايدعغان ظأزرعلع ا     . س دة جعهادق ةل مذددعتع ادةم آئس ذ ظ ةنع ظ ي
  . حعقمعسا ظذنعثغا هئح ضذناه بولمايدذ

مالندذرذص  اهللا تاظاال بةندعلعرعنع جعهاد قعلعشقا، اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعشقا ظعلها       
دذ  داق دةي ةن، : مذن ةت قعلعدعك ة ظعتاظ ذنعث صةيغةمبعرعض ةغا ؤة ظ ع الل ة آعمك تعدعن الل ذنع ظاس ظ

 باش تارتعدعكةن) ظأزرعسعز جعهادتعن(ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، آعمكع 
ارتعص     ا تعرعكحعلعكعضة يىزلعنعدعكةن    ،يةنع جعهادتعن باش ت ذ  دذني ة ظ ةن، (نع الل ذق بعل ادا خورل دذني

   قاتتعق ظازاباليدذ) رةتتة ظوت بعلةنعظاخ
* * * * * * *  

 * ô‰ s) ©9 z ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y7 tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øt rB Ïο u yf¤±9 $# zΝÏ= yèsù $ tΒ ’ Îû öΝ ÎκÍ5θè= è% tΑ u“Ρ r'sù 

sπ uΖŠÅ3 ¡¡9$# öΝ Îκ ö n= tã öΝ ßγt6≈ rOr& uρ $[s ÷G sù $Y6ƒÍ s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$tótΒ uρ Zο uÏVx. $ pκ tΞρä‹ è{ù' tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# #¹“ƒÍ“ tã $ Vϑ‹Å3xm ∩⊇∪  
دةرةخ ) هذدةيبعيعدة(ظأز ؤاقتعدا ظذالر !) ظع مذهةممةد(اللة مأمعنلةردعن هةقعقةتةن رازع بولدع، 

بعلعدذ، ) اصانعيةنع راستلعق بعلةن ؤ(اللة ظذالرنعث دعلعدعكعنع . ظاستعدا ساثا بةيظةت قعلدع) سايعسع(
ة ) ظذالر بةيظةت قعلعؤاتقاندا (اللة ظذالرغا  ئقعن غةلعب ذالرنع ي ةردع ؤة ظ ةنع (تةمكعنلعك حىشىرىص ب ي

دعغان ن ) خةيبةرنعث صةتهع قعلعنعشع  ذالر ظالع ةن ؤة ظ اتلعدع ذرغ ذبعل ةن مذآاص ةر بعل ة . ن غةنعمةتل الل
  .19 ـ 18غالعصتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر
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غةنعمةتلةر بعلةن خذش خةؤةر ان بةيظعتعضة قاتناشقانالرغا رازعلعق بعلةن ؤة نذرغذن رعزؤ
    توغرعسعداعبئرعلضةنلعك

ةت      االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعدا ص ع ظاس ث سايعس ةمذرة دةرعخعنع ة س ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
دذ    ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ةردعن رازع بولغ ان مأمعنل انع  . قعلغ ذالرنعث س دةك،  ظ ان قعلعنغعنع دا باي يذقعرع

دع 1400 ع ظع ا.  آعش دعكع  دةرةخ بولس ةن جاي ة دئض دع  ، هذدةيبعي ع ظع ةمذرة دةرعخ ذخارع،  .  س ام ب ظعم
مةن هةج قعلعش ظىحىن     : تارعقتعن ظابدذراهمان رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

: ظذالر .  بذ قايسع مةسحعت؟ دئدعم    : ظذالرغا ،دعن ظأتكةندة آئتعؤئتعص ناماز ظوقذؤاتقان بعر قةؤمنعث يئنع     
ةردعكع دةرةخنعث يئنعدذر، دئدع            شذنعث بعلةن   . بذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا رعزؤان بةيظعتع قعلعنغان ي

 ماثا  نعث ظاتام: ظذ  .  ظذنعثغا بذ ظةهؤالنع خةؤةر قعلدعم      ،د ظعبنع مذسةييعبنعث قئشعغا آئلعص    عمةن سةظ 
أزلةص بئر انالردعن      ععشس ةت قعلغ االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعدا ص ع ظاس ذ دةرةخ سايعس ام ش حة، ظات

دا ) هةج قعلعش ظىحىن(بعز ظعككعنحع يعلع   . ظعدع تعمعز، شذثا       ،حعققان  ظذ دةرةخنعث ظورنعنع ظذنتذص قاص
لمةيدذ، سعلةر   ظذنع صةرق ظئتةلمعدذق، مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع ظذ دةرةخنع صةرق ظئتة         

  .بعلدعثالرمذ؟ سعلةر ظذالردعن ياخشع بعلةمسعلةر؟ دئدع
 دعكعنع ذالرنعث دعلع ة ظ انع (الل ةن ؤاص ةنع راستلعق بعل دذ، ) ي ةت    بعلع ؤة ظاثالش بعلةن ظعتاظ
تةمكعنلعك حىشىرىص بةردع ؤة ظذالرنع يئقعن ) ظذالر بةيظةت قعلعؤاتقاندا(اللة ظذالرغا . بعلدع قعلعشنع
ع(ة غةلعب ةتهع قعلعنعش ةرنعث ص ةنع خةيب دعغان ن) ي ذالر ظالع ةن ؤة ظ ةن ذرغذبعل ةر بعل ن غةنعمةتل

ا آةلتىرضةن      مذآاصاتلعدع ارقعلعق بارلعقق ظذالر بعلةن   : غةلعبعلةر  يةنع اهللا تاظاال مأمعنلةرنعث قوللعرع ظ
ةر ؤة مةآكعنعث فةتهع       ىدىشمةنلعرع ظوتتذرعسعدا سىلهع تىز    ارقعلعق خةيب  بولذشع، ظاندعن باشقا    ش، بذ ظ

ةتهع بو ذنالرنعث ف ذرت ؤة راي ع        ي دعن ظذلعش ا ـ ظارقع ةن ظارق ع بعل ذمعلذش ةن ظوم علعققا يص آةلض  ياخش
ة غةل ا ؤة ظاخعرةتت عش، دذني ئقعن  عظئرعش ارلعق ي عش قات تىنلىآكة ظئرعش رةتكة ؤة ظىس ة، نذس بعض

دذ    . بعلةردعن ظعبارةتتذر عغةل دعغان ن ؤة: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ذالر ظالع ةن ذرغ ذ ظ ةر بعل ن غةنعمةتل
  .اللة غالعصتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. مذآاصاتلعدع

* * * * * * *  
 ãΝ ä. y‰tã uρ ª! $# zΟ ÏΡ$tó tΒ Zο u ÏVŸ2 $ pκ tΞρä‹ è{ù' s? Ÿ≅ ¤f yèsù öΝ ä3s9 Ïν É‹≈ yδ £# x. uρ y“ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝ ä3Ψ tã 

tβθä3tG Ï9 uρ Zπ tƒ# u tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 öΝ ä3tƒ Ï‰ ôγtƒ uρ $ WÛ ü ÅÀ $Vϑ‹ É)tF ó¡–Β ∩⊄⊃∪ 3“ u ÷z é&uρ óΟ s9 (#ρâ‘ Ï‰ø) s? $ pκ ö n= tæ ô‰ s% xÞ% tn r& ª!$# 

$ pκÍ5 4 tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅à2 &ó x« # XƒÏ‰ s% ∩⊄⊇∪ öθs9 uρ ãΝ ä3n= tF≈ s% tÏ% ©!$# (#ρã x x. (# âθ©9 uθs9 u≈ t/ôŠF{$# §Ν èO Ÿω šχρß‰Ågs† 

$w‹ Ï9 uρ Ÿω uρ # [ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ sπ̈Ζ ß™ «! $#  ÉL©9 $# ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% (  s9uρ y‰ ÅgrB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s? ∩⊄⊂∪ uθèδ uρ “ Ï% ©!$# 

£# x. öΝ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3Ψ tã öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒr& uρ Νåκ ÷] tã ÇôÜ t7 Î/ sπ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÷β r& öΝä. u x øßr& óΟ ÎγøŠn= tæ 4 tβ% x. uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? 

# ¶ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪  
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ذنع  دع، ب ة ؤةدة قعل ةرنع سعلةرض ذن غةنعمةتل دعغان نذرغ علةر ظالع ة س ةرنعث (الل ةنع خةيب ي
ةنعمعتعنع اقلعدع، ) غ عدعن س ول سئلعش مةنلةرنعث ق علةرنع دىش دع، س ا قعل ذرذن ظات دعن ب هةممع

 قئلعشع مأمعنلةرضة نعشان بولذص) غةنعمةتلةر، مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع، مةسجعدع هةرامغا آعرعش(
اللة يةنة ظأز آىحىثالر بعلةن . 20)اللة شذنداق قعلدع(ظىحىن ؤة سعلةرنع توغرا يولغا باشالش ظىحىن 

تولذق بعلضةن بعر غةنعمةت ) ظذنعث سعلةرضة مذيةسسةر بولعدعغانلعقعنع(قولغا آةلتىرةلمةيدعغان، اللة 
ادعردذر . )سعلةرضة مذيةسسةر قعلدع (نع )يةنع مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع ( ة هةر نةرسعضة ق . 21الل

ةن  عرالر سعلةر بعل دة (ظةضةر آاص دعن ) هذدةيبعيع اراص قاحاتتع، ظان ة، ظارقعسعغا ق ظذرذشسا، ظةلؤةتت
يةنع آاصعرالرنع مةغلذص قعلعش، مأمعنلةرنع (بذ . 22هئح ظعضة ؤة ياردةمحع تاصالمايتتع) ظأزلعرعضة(

تارتعص تذتذص آئلعؤاتقان يولعدذر، اللةنعث يولعدا هئحقانداق اللةنعث ظعلضعرعدعن ) غةلعبة قعلدذرذش 
ةن  عرعش تاصالمايس ةرمةيدذ (ظأزض ع ظأزض ذتقان يول ةنعث ت ةنع الل ول . 23)ي ة ق ذالرنع سعلةرض ة ظ الل

دة  يعن، مةآكعنعث ظعحع ة قعلغعنعثالردعن آئ ذالر ظىستعدعن غةلعب ةنع (سئلعشتعن توستع هةمدة ظ ي
دة علةرنع ) هذدةيبعيع ة قعلس تع، الل عثالردعن توس ول سئلعش ذالرغا ق أرىص عظ عثالرنع آ دعغان ظعش
  .24تذرغذحعدذر

   توغرعسعداعنذرغذن غةنعمةتلةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعلضةنلعك
 دئضةن اللة سعلةر ظالعدعغان نذرغذن غةنعمةتلةرنع سعلةرضة ؤةدة قعلدعمذجاهعد اهللا تاظاالنعث 

ايعتع ةدةر  : نعظ ة ق ذ بىضىنض ذر،  ظ ارلعق غةنعمةتت دعغان ب ذنع ظالع ةنعمعتعنع (ب ةرنعث غ ةنع خةيب ) ي
  . دةص تةصسعر قعلدع،خةيبةرنعث فةتهع قعلعنعشعدذربولسا ضةن ظايعتعنع ئ دهةممعدعن بذرذن ظاتا قعلدع

ذنع : ظةؤفع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث       ةنعمعتعنع (ب ةرنعث غ ةنع خةيب هةممعدعن ) ي
ا  ذرذن ظات دعب دذ  قعل ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ دئض أزدة تذتذلع ة سىلهعسع آ ةتتعن هذدةيبعي .  دئضةن ظاي

)اقلعدع ) اهللا عدعن س ول سئلعش مةنلةرنعث ق علةرنع دىش ا   س ة قارعت معنعثالرنعث سعلةرض ةنع دىش  ي
ارةت يامانلعقعغا ظذحرعمعدعثالر، شذنداقال دا يوشذرغان تذيذقسعز هذجذم قعلعشتعن ظعب اال دعللعرع  اهللا تاظ

اثالردا قئلعص قالغان دذشمةنلةرنعث          ظاظعلة ـ تةؤةلعرعثالرنع، خوتذن ـ قعزلعرعثالرنع ظذرذشقا حعقماي ظارق
  . قول سئلعشعدعن ساقلعدع

)مأمعنلةرضة) غةنعمةتلةر، مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع، مةسجعدع هةرامغا آعرعش  يةنع ظذالر
) دىشمةنلعرعدعن( دذر حىنكع، اهللا تاظاال ظذالرنع ص قئلعشع ظىحىننعشان بولذ نةسعهةت ظالعدعغانـؤةز 

از      اردةم قعلدع     بولسعمذ ساقلعدع، ظذالرنعث سانع ظ اهللا تاظاالنعث ظذالرغا   .  دىشمةنلعرعضة قارشع ظذالرغا ي
ذالر  داق قعلعشع ظ أمعن بةندعل  نعثمذن ةر م دعغانلعقعنع، ظةض اقعؤعتعنع بعلع ةر  اهللا تاظاالنعث ظعشالرنعث ظ

دعغانلعقعنع        نع تالالي دعغان ظعش ايدعلعق بولع ذالرغا ص اال ظ عمذ اهللا تاظ ال ياقتذرمعس نع دةره رةر ظعش بع
سعلةر بعرةر نةرسعنع ياقتذرماسلعقعثالر مذمكعن،    : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ     . بعلعشع ظىحىندذر 

  . ))1ظةمما ظذ سعلةر ظىحىن صايدعلعقتذر
اللة شذنداق قعلدع(لغا باشالش ظىحىن ؤة سعلةرنع توغرا يو(اهللا تاظاالنعث ظةمعر ـ  يةنع سعلةر 

ذنغانلعق  ةرمانعغا بويس ةيغةمبعرع              عص ذنعث ص كةنلعكعثالر ؤة ظ ة ظةضةش ةت ـ ظعبادعتعض ذنعث تاظ ثالر، ظ
  . ن اهللا تاظاال سعلةرنع توغرا يولغا باشاليدذظىحىمذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا قوشذلغانلعقعثالر 

                                                 
  .قعسمع ـ ظايةتنعث بعر 216سىرة بةقةرة ) 1(
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  يامةت آىنعضعحة بولعدعغان صىتىن غازاتالردعن بئرعلضةن خذش خةؤةر توغرعسعداقع
 ة دعغان، الل ا آةلتىرةلمةي ةن قولغ ىثالر بعل أز آىح ة ظ ة يةن ةر (الل ة مذيةسس ذنعث سعلةرض ظ

سعلةرضة مذيةسسةر (نع )يةنع مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع(تولذق بعلضةن بعر غةنعمةت ) بولعدعغانلعقعنع
دع ادعردذر ). قعل ة ق ةر نةرسعض ة ه ر       الل ة بع دعغان يةن ادعر بواللماي كة ق ا آةلتذرذش علةر قولغ ةنع س  ي

ظذنعث سعلةرضة  . غةنعمةتنع ؤة يةنة بعر مذظةييةن غةلعبعنع اهللا تاظاال هةقعقةتةن سعلةرضة مذيةسسةر قعلدع       
دذ    دان بعلع اال ظوب ةنلعكعنع اهللا تاظ ذص ظعك ث . مةنس اال ظأزعنع ع، اهللا تاظ ذالر   حىنك ة ظ ةقؤادار بةندعلعرعض  ت

  . ق ظاتا قعلعدذعظويلعمعغان يةردعن رعز
تةصسعرشذناسالر بذ غةنعمةتتعن قايسع غةنعمةت آأزدة تذتذلغانلعقع هةققعدة ظوخشعمعغان قاراشالردا      

دع ذنعث    . بول ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةؤفع، ظعبن ةنعمعتعنع آأرس    : ظ ةر غ ذ خةيب ةنلعكعنع  عظ تعدذ، دئض
دعرعؤاي ىك اهللا تاظاالنعث   . ةت قعل ذنعث غالعب ؤة بىي ذ ظ دع ب ا قعل ذرذن ظات دعن ب ذنع هةممع ةن ب  دئض

أز   النغان س ة ظاساس دذ، دئضةنلعكعض أزدة تذتذلع ع آ ة سىلهعس دعن هذدةيبعي ع . دذرعظايعتع اك، ظعبن زةهه
  . ذ، دئضةنتعدعظذ خةيبةر غةنعمعتعنع آأرس: ظعسهاق ؤة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد قاتارلعقالرمذ

. ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلغان        . تعدذ، دئضةن عظذ مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشعنع آأرس    : قةتادة
تعدذ، عظذ صارسالر بعلةن رذملذقالردعن ظئلعنعدعغان غةنعمةتلةرنع آأرس        : ظعبنع ظةبذلةيال ؤة هةسةن بةسرع    

ةن د. دئض ةت آىن:مذجاهع ذ قعيام عحع ظ ا آةلتة ض دعغان ىرىقولغ ةتنع  لع ة ؤة غةنعم داق غةلعب ةر قان ه
ذمانعث       عآأرس ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع، ظعبن ذداؤذد تةيالس ام ظةب ةن، ظعم أز : تعدذ دئض ة ظ ة يةن الل

ة  دعغان، الل ا آةلتىرةلمةي ةن قولغ دعغانلعقعنع (آىحىثالر بعل ة مذيةسسةر بولع ذنعث سعلةرض ذق ) ظ تول
 دئضةن ظايةت )سعلةرضة مذيةسسةر قعلدع(نع )قعلعنعشعيةنع مةآكعنعث صةتهع (بعلضةن بعر غةنعمةت 

ةدةر قولغا آةلتىرىلضةن غةلعبعلةرنع     : هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    بذ غةنعمةت بىضىنضة ق
  .تعدذعآأرس

مةآكة آاصعرلعرع هذدةيبعيعدة ظذرذش قعلغان تةقدعردة ظذالر حوقذم بةرداشلعق بئرةلمةي 
   توغرعسعدا ظايةتئضةنقاحقان بوالتتع د

 ةن عرالر سعلةر بعل ةر آاص دة(ظةض اتتع، ) هذدةيبعيع اراص قاح ة، ظارقعسعغا ق ظذرذشسا، ظةلؤةتت
دعن  ة(ظان المايتتع) ظأزلعرعض اردةمحع تاص ة ؤة ي ئح ظعض أمعن ه ة م ذ ظايةتت ىك اهللا ب ب ؤة بىي  غالع

ا، ظة       قان بولس ةن ظذرذش ذالر بعل رعكالر ظ ةر مذش ة، ظةض أمعن   بةندعلعرعض ة ؤة م ة اهللا صةيغةمبعرعض لؤةتت
اراص       غا ق ذم ظارقعس ذنعنعث حوق عرالر قوش دعن، آاص اردةم بئرعدعغانلعقع ع ي عرالرغا قارش ة آاص بةندعلعرعض
المايدعغانلعقعدعن خذش     اردةمحع تاص ئح ظعضة ؤة ي دعن، ظأزلعرعضة ه ذب بولعدعغانلعقع دا مةغل ان هال قاحق

دذ  ةؤةر بئرع ا  . خ ذالر اهللا غ ع، ظ ان     حىنك كعل قعلغ ةردعن تةش ذنعث مأمعنل ة ؤة ظ ذنعث صةيغةمبعرعض ، ظ
  . جاماظةسعضة قارشع ظذرذشقذحعالردذر

 اللةنعث ظعلضعرعدعن تارتعص ) يةنع آاصعرالرنع مةغلذص قعلعش، مأمعنلةرنع غةلعبة قعلدذرذش(بذ
ع اللةنعث تذتقان يولع يةن(تذتذص آئلعؤاتقان يولعدذر، اللةنعث يولعدا هئحقانداق ظأزضعرعش تاصالمايسةن 

ايرعش     .  يةنع بذ اهللا تاظاالنعث ظعنسانالرغا تذتقان يولع ؤة ظادعتعدذر         )ظأزضةرمةيدذ اتعلنع ظ هةق بعلةن ب
 اهللا تاظاال آذفرعغا قارشع ظعمانغا     ،مةيدانعدا ظعمان بعلةن آذفرع بعر ـ بعرع بعلةن تاقابعل تذرذص قالسا       

ةر بعلةن يةآسةن قعلعدذ     ، ىستىنلىآكة ظئرعشتىرىص  ياردةم قعلعدذ، شذنعث بعلةن هةقنع ظ      اتعلنع ي ةدعر  . ب ب
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اجعز       ظذ مذسذلمانالر سان ج  . شذنداق قعلدع ظذرذشع بولغان آىنع اهللا تاظاال     ة ظ از، قورال جةهةتت ة ظ ةهةتت
أص، ق  ؤة ة آ ا سان جةهةتت ة   و مذشرعكالر بولس ذق، مذشرعك دىشمةنلعرعض ةر خعل تذرذقل ة س رال جةهةتت

ع  ذرقارش ان ظ تلعرعغا  (ذش قعلغ أمعن دوس ث م ةردعظأزعنع اردةم ب ذتقان  . ي ث ت ذ اهللا تاظاالنع ا ب مان
  . ظأزضةرمةس يولعدذر

 ة قعلغعنعثالردعن ذالر ظىستعدعن غةلعب ول سئلعشتعن توستع هةمدة ظ اللة ظذالرنع سعلةرضة ق
دة  ةآكعنعث ظعحع يعن، م دة(آئ ةنع هذدةيبعيع ول سئلعشعثالر) ي ذالرغا ق ة سعلةرنع ظ دعن توستع، الل

دذرعقعل أرىص تذرغذحع عثالرنع آ ذدعغان ظعش ا ب ث اهللا تاظاال، مان ان نع ة قعلغ أمعن بةندعلعرعض  م
ياخشعلعقعدذر، اهللا تاظاال مذشرعكالرنع ظذالرغا قول سئلعشتعن توستع، مذشرعكالر ظذالرغا هئح يامانلعق          

دع ول سئلعشتعن توس . يةتكىزةلمع ذ مذشرعكالرغا ق عدا  مأمعنلةرنعم ةرةم مةسحعتع ظةتراص ةر ه تع، مأمعنل
بةلكع اهللا تاظاال هةر ظعككع تةرةصنع بعر ـ بعرع بعلةن ظذرذشذص قئلعشتعن       . عدعذص قالمظذالر بعلةن ظذرذش

اقلعدع  ة ياخش  . س عدا مأمعنلةرض ذالرنعث ظارعس ا ؤة ظاخ   عظ ذالرغا دذني دعغان ؤة ظ ئلعص آئلع ة علعق ظ رةتت
اقعؤةت ظئلعص آئلعدعغ     ا قعلدع    ياخشع ظ ةآؤةظ   يذقعرع . ان بعر سىلهعنع بةرص  رةزعيةلالهذ  دا سةلةمة ظعبنع ظ

اغالص   ، ظةسعرنع ظئلعص آةلضةن حاغدا    70 ظذالر ظةنة شذ  ،ظةنهذنعث هةدعسعدا بايان قعلعنغاندةك     ظذالرنع ب
دع   ان ظع دعغا تعزغ االمنعث ظال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اراص حعقع  . ص ذالرغا ق االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ،صص

دعن عمذ  «: ظان ع تةآرارلعنعش عمذ ؤة ظعككعنح ذناهعنعث باشلعنعش ذالرنعث ض ذ ظ ذؤئتعثالر، ب ذالرنع قوي ظ
.  دئضةن ظعدع  »)تعضة ظعضة بواللمايدذ عيةنع ظذالر ظعككعنحع قئتعم بعزضة يامانلعق قعلعش صذرس(شذدذر،  

ول سئلعشتعن توستع هةمدة ظذالر اللة ظذالرنع سعلةرضة ق : بذ هةقتة غالعب ؤة بىيىك اهللا مذنداق دةيدذ       
سعلةرنع ظذالرغا قول ) يةنع هذدةيبعيعدة(ظىستعدعن غةلعبة قعلغعنعثالردعن آئيعن، مةآكعنعث ظعحعدة 

  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعسئلعشعثالردعن توستع
ةت قعلع       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ةد، ظةن ام ظةهم : دذظعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      80راللعق ، قوهذدةيبعية آىنعدة مةآكعدعن آةلضةن   ةنظعم تئغع تةرةصتعن ص  ظادةم ت
ذم      عز هذج االمغا تويذقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص تع، ظ ذرذلذص حىش ة يذص اهابعلعرع ظىستعض ذنعث س ؤة ظ

دع اقحع ظع دع، ظ. قعلم دذظا قعل ذالرغا بةت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ دعص ذالر ظةسعر ظئلعن دعن ظ دعن . ان ظان
ة :  بذ حاغدا بذ ظايةت نازعل بولدع         ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع ظةصذ قعلدع        ذالرنع سعلةرض ة ظ الل

يةنع (قول سئلعشتعن توستع هةمدة ظذالر ظىستعدعن غةلعبة قعلغعنعثالردعن آئيعن، مةآكعنعث ظعحعدة 
 ظذنع ظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة ئلعشعثالردعن توستعسعلةرنع ظذالرغا قول س) هذدةيبعيعدة

  .نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
* * * * * * *  

 ãΝ èδ šÏ% ©!$# (#ρã x x. öΝ à2ρ‘‰ |¹ uρ Çtã Ï‰ Åf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#u y⇔ ø9 $# y“ ô‰oλ ù; $#uρ $ ¸ùθä3÷è tΒ β r& x è= ö7tƒ … ã&©# Ït xΧ 4 
Ÿωöθ s9 uρ ×Α% y Í̀‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ –Β Ö !$ |¡ÏΣ uρ ×M≈ uΖ ÏΒ ÷σ–Β óΟ ©9 öΝ èδθßϑ n= ÷è s? β r& öΝ èδθä↔ sÜ s? Νä3 t7ÅÁ çG sù Οßγ ÷Ψ ÏiΒ 8ο § yè̈Β Î ö tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ ( 

Ÿ≅ ½z ô‰ã‹ Ïj9 ª! $# ’ Îû ÏµÏF uΗ ÷qu‘ tΒ â !$ t±o„ 4 öθs9 (#θè= §ƒu“ s? $uΖ ö/¤‹ yè s9 šÏ% ©!$# (#ρã x x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ $¹/# x‹tã $̧ϑŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪ øŒÎ) Ÿ≅ yèy_ 
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šÏ% ©!$# (#ρã xx. ’ Îû ãΝ ÎγÎ/θè= è% sπ̈ŠÏϑ ut ù: $# sπ ¨ŠÏΗ xq Ïπ̈Š Ï=Îγ≈ yf ø9$# tΑ u“Ρ r'sù ª! $# …çµ tG t⊥‹Å6 y™ 4’ n?tã  Ï&Ï!θß™ u‘ ’ n?tã uρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ tΒ u“ ø9 r&uρ sπyϑ Ï= Ÿ2 3“ uθ ø)−G9 $# (#ûθ çΡ% x.uρ ¨, xmr& $ pκÍ5 $ yγn= ÷δ r&uρ 4 šχ% x. uρ ª!$# Èe≅ ä3Î/ > ó x« $Vϑ‹ Ï= tã ∩⊄∉∪  
ا  أز جايعغ ذربانلعقنعث ظ ذرذلغان ق ذص ت دع، سعلةر مةسجعدع هةرامدعن ؤة تذت عر بول ذالر آاص ظ

ةر ) مةآكعدة(يئتعشعدعن توستع،  دعغان ظ ذص، سعلةر بعلمةستعن -سعلةر بعلمةي ةر بول ال مأمعنل ظاي
ة ظةلؤة(ظذالرنع ظألتىرىص قويذش بعلةن ضذناهقا ضعرعصتار بولذشذثالرنعث خةؤصع بولمعسا ظعدع  ة الل تت

ع  ةللةت قعالتت عرالرغا مذس ع ؤة سعلةرنع آاص ان )مةآكعضة آعرعشعثالرغا رذخسةت قعالتت ة خالعغ ، الل
، ظةضةر )سعلةرنع مةآكعنع صةتهع قعلعشتعن توستع(آعرضىزىش ظىحىن ) داظعرعسعضة(ظادةمنع رةهمعتع 

عدعكع آاصعرالرنع قاتتعق ظازاب ، ظذالرنعث ظارعس)يةنع مأمعنلةر آاصعرالردعن ظايرعلسا(ظذالر ظايرعلسا 
انلعقعنع . 25بعلةن ظازاباليتتذق  عرالر قعزعقق انلعقعنع –آاص ا – جاهعلعيةت دةؤرعنعث قعزعقق  دعللعرعغ

ةقؤا آةلعمعسعنع . صىآكةن حاغدا، اللة صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة تةمكعنلعكنع حىشىردع  ذالرغا ت ظ
آةلعمعسعضة ظةث اليعق ظعدع ؤة ظذنعث ظةهلع  مأمعنلةر تةقؤا .ظعختعيار قعلدع) يةنع آةلعمة تةؤهعدنع(

  .26ظعدع، اللة هةر نةرسعنع بعلضىحعدذر
مأمعنلةرنعث هةق ؤة غةلعبة ظعضعلعرع تذرذقلذق هذدةيبعية سىلهعسعضة قوشذلغانلعقعنعث 

  مةنصةظةتلعرع توغرعسعدا
ةرآعص       رعكلعرعدعن ت ةرةب مذش ذرةيش ظ ة ق ذ ظايةتت اال ب ةن    اهللا تاظ ذالر بعل عرالردعن ؤة ظ قان آاص تاص

ع  االمغا قارش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عص ص رعكالرغابعرلعش رعص   مذش ةؤةر بئ عرالردعن خ ةن آاص اردةم بةرض  ي
دذ داق دةي دع : مذن عر بول ذالر آاص ذق  ظ ةقلعق تذرذقل ةث ه ة آعرعشكة ظ علةر مةسحعتع هةرةمض ذ  ، س ب

ع تذ ذنعث ظعضعس علةر ظ تا س ذالر ظعش ذق، ظ ذرذلغان نععلةرسرذقل ذص ت دعن ؤة تذت جعدع هةرام  مةس
تع  عدعن توس ا يئتعش أز جايعغ ذربانلعقنعث ظ ةن      ق ةق بعل قانلعقع ؤة ه دعن ظاش ذالرنعث هةددع ذ ظ  ب

  .آئلعدذاهللا خالعسا تأؤةندة بذنعث بايانع، .  تأضة ظعدع70قذربانلعق بولسا . قارشعالشقانلعقعدذر
)دة ةر ) مةآكع دعغان ظ علةر بعلمةي ذصظاي-س ةر بول دال مأمعنل ةنع مةآكع عرالرنعث عكع ي  آاص

عدع  ةؤملعرع تةرعص ذالردعن ن زعيان ـ زةخمةت يئتعص قئ      ظارعسعدا ظأزلعرعضة ق انعنع ظ لعشعدعن قورقذص ظعم
ذق،                ةللةت قعالتت ذالرغا مذس علةرنع ظ ة، س ز ظةلؤةتت دع، بع ا ظع ةر بولمعس ال مأمعنل ةر ـ ظاي ذرغان ظ يوش

أ ذالرنع ظ ذالرنعث ظةسلعظاندعن سعلةر ظ اتت ؤةسلعنع قور ـ    لتىرىص، ظ ذالرنعث ظارعسعدا . عثالرذت ئكعن، ظ ل
دا      ار، ظذرذشقان حاغ الالر ب ةر ـ ظاي ةرق ظئظارعلعشعص ياشاؤاتقان مأمعن ظ . تةلمةيسعلةر، سعلةر ظذالرنع ص

دذ      ذناهقا ض : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ةن ض ألتىرىص قويذش بعل ذالرنع ظ تار سعلةر بعلمةستعن ظ عرعص
ظةلؤةتتة اللة مةآكعضة آعرعشعثالرغا رذخسةت قعالتتع ؤة سعلةرنع (بولذشذثالرنعث خةؤصع بولمعسا ظعدع 

ع  ةللةت قعالتت عرالرغا مذس ع )آاص ادةمنع رةهمعت ان ظ ة خالعغ ة(، الل ىن ) داظعرعسعض ىزىش ظىح آعرض
ع مأمعنلةرنعث قذتذلذشع ؤة  يةنع آاصعرالرنعث ظارعسعدعك)سعلةرنع مةآكعنع صةتهع قعلعشتعن توستع(

  .  تةخعر قعلدعقاظذالرنعث نذرغذنلعرعنعث ظعسالمغا آعرعشع ظىحىن اهللا ظذالرنع جازاالش
 ظذالرنعث ظارعسعدعكع آاصعرالرنع )يةنع مأمعنلةر آاصعرالردعن ظايرعلسا(ظةضةر ظذالر ظايرعلسا ،

ذق  ةن ظازاباليتت ازاب بعل اتتعق ظ ذالرغا مذس ق علةرنع ظ ةنع س ذق ي ذالرنع  . ةللةت قعالتت علةر ظ دعن س ظان
  . صىتىنلةي ظألتىرىص تاشاليتتعثالر
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 ا دعللعرعغا صىآكةن حاغدـ جاهعلعيةت دةؤرعنعث قعزعققانلعقعنع ـآاصعرالر قعزعققانلعقعنع  يةنع
ذالر  ىلهعدة ظ كةن س اليمةن ”تىزىش ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا تاظاالنع قةتلعك ؤة مئهرعب ايعتع شةص  “ناه

 دئضةن  “بذ اهللا نعث صةيغةمبعرع مذهةممةد سىلهع قعلغان نةرسعدذر   ”دئضةن سأزنع يئزعشقا ظذنعمعغان ؤة     
اللة صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة .  بذ قعزعققانلعق يىز بةرضةن ظعدع،سأزنعمذ يئزعشقا ظذنعمعغان حاغدا

  . ظعختعيار قعلدع) عدنعيةنع آةلعمة تةؤه(ظذالرغا تةقؤا آةلعمعسعنع . تةمكعنلعكنع حىشىردع
د دع   : مذجاهع ذر، دئ تعن ظعبارةتت ع ظعخالس ةقؤا آةلعمعس ذرةباه  . ت ع ظةب ةتا ظعبن ع  : ظ ةقؤا آةلعمعس ت

ذر،   ذد بةرهةق يوقت االدعن باشقا هئح مةب ةنع هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز اهللا تاظ ذر، ي ة تةؤهعدت آةلعم
ت     ا خاس انا اهللا تاظاالغ ع هةمدذس اهلعق ؤة جعم أزدعن      . ذرصادعش ةن س ادعردذر، دئض ة ق ةر نةرسعض ذ ه ظ

دع ذر، دئ ذ  . ظعبارةتت ع بذآةيرم ذس ظعبن ةنلعكعنع  معسيذن داق دئض دة مذن ةت هةققع ذ ظاي ةت ؤةرنعث ب  رعؤاي
دذ ع : قعلع ةقؤا آةلعمعس ذد      ت ئح مةب قا ه ن باش ذز اهللا دع ان يالغ ئرعكع بولمعغ ئح ش ةق( ه ذر، ) بةره يوقت

  . دئضةن سأزدعن ظعبارةتتذر
  ةيبعية قعسسعسع ؤة سىلهع هةققعدة بايان قعلعنغان هةدعسلةر توغرعسعداهذد

ؤة  ذخارع، معس ام ب ةنلعكعنع     رظعم داق دئض ةمنعث مذن ع هةآ ةرؤان ظعبن ةن م ة بعل ع مةخرةم  ظعبن
دذ ةت قعلع ىز ساهابع  : رعؤاي ة ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم معث نةحح ع ص ة سىلهعسع بولغان يعل ع سهذدةيبعي

ذالر زذلهذلةيف  بعلةن يولغا حعق  ذربانلعق ،دئضةن يةرضة يئتعص آةلضةندة  ة تع، ظ ئلعص مئثعلغان ظىحىن  ق  ظ
ة ظ                 ةردعن ظأمرعض ذ ي تع ؤة ش ة ظاس دعغان بةلض ةنلعكعنع بعلدىرع ذربانلعق ظعك ا ق ال ـ ؤارانالرغ رام ئم ه

دع ةيغةمبةر ظةلةيهعس. باغلع ع ص ة قةبعلعسعدعن بعرعن ةؤة ساالم خذزاظ ةؤةر ظئلعشقا ظ دعن خ ذ  ظال تعص ظأزعم
دا     ةن حاغ تعص آةلض عغا يئ ث قئش تات آألعنع ذ ظةش ةتتع، ظ ىرىص آ ا ي ئلعص ،يولغ تعص آ ع يئ :  خةؤةرحعس

تذ  اثا قارشع توصلعنعص ةن    . قذرةيشلةر س ةن بعل ذالر س تذ، ظ لعرعنعمذ توصالص اثا قارشع ظعتتعصاقداش ذالر س ظ
ةييارلعق قعل  ةتكىزدعظذرذشقعلع، سئنع مةسجعدع هةرامغا آعرعشتعن توسقعلع ت تذ، دةص خةؤةر ي . عؤئتعص

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل االيعق «: ش ع خ ذ ! ظ لعهةت بئرعثالرح ا مةس ز ،ماث ةر بع   ظةض
اال ـ حاقعلعرعنع          ،نع ظأزضةرتعصعشيونعلع ة شذ قذرةيشلةرنعث ب  بعزنع بةيتذلالهتعن توسماقحع بولغان ظةن

علةر؟  وغرا دةص قارامس اق ت ا ظالس ر»ظولج ة بع ة يةن ذ  «:  رعؤايةتت ة ش ةن ظةن اردةم بةرض ة ي قذرةيشلةرض
ذم قعلعص          ة هذج ذالر بعزض ةر ظ وغرا دةص قارامسعلةر؟ ظةض ا ظالساق ت اقعلعرعنع ظولج اال ـ ح عرالرنعث ب آاص
ص          ذم قعلع ة هذج ذالر بعزض ةر ظ اليدذ، ظةض ىزىص تاش اردةمنع ظ دعغان ي ة بولع اال قذرةيشلةرض ة، اهللا تاظ آةلس

ذال  ز ظ ة، بع دذرعمعز      آئلةلمعس رةتتة قال ذ ـ هةس ة »رنع قايغ ر رعؤايةتت ة بع ىحع  «:  يةن اردةم بةرض ةر ي ظةض
ذم         ة هذج ذالر بعزض ةر ظ دذ، ظةض دة قالع ذرذش ؤة قايغذ ـ هةسرةت ظعحع دا تذرعؤةرسة، ظ أز ظورنع عرالر ظ آاص

اآع     اليدذ، ي ىزىص تاش اردةمنع ظ دعغان ي ة بولع ىك اهللا قذرةيشلةرض ب ؤة بىي ة، غالع ص آةلس ث قعلع بعزنع
علةر؟           وغرا دةص قارامس عمعزنع ت ذرذش قعلعش ةن ظ ذنعث بعل ا، ظ عمعزنع توسس ةص مئثعش ذلالهنع آأزل بةيت

رعثالر لعهةت بئ ع مةس دع)1(»قئن ةآرع.  دئ ذظةبذب ذ ظةنه رعص رةزعيةلاله لعهةت بئ ث :  مةس ع اهللا نع ظ
ةيغةمبعرع ةآحع ظ    ! ص ادةمنع ظألتىرم رةر ظ ث، بع ةص حعقتع ذلالهنع آأزل ةن بةيت ذرذش  س ةن، ظ ةمةسس

ا    دعن توسس ع ظذنعث م بعزن عن، آع اراص يىرض ذلالهقا ق ةن، بةيت ذ ظةمةسس ةن  ،قعلماقحعم ذنعث بعل ز ظ  بع
اهللا تاظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ظعشنعث هةقعقعتعنع ظوبدان بعلعدذ،     : يةنة بعر رعؤايةتتة  . دئدع ،ظذرذشايلع

                                                 
تا    )  1( ة قعلعش لةرنع تةرجعم ذ هةدعس ان ب ان قعلعنغ ةت باي ل رعؤاي ىح خع ذلبارعٍي[ظ ذخارعنعث  ] فةته ام ب ع ظعم عنعث     2731دعك ذق هةدعس  ـ نومذرل

 . شةرهعسعدعن صايدعلعنعلدع
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ق       ةن ظذرذش ع بعل دذق، بعرس ع آةل أمرة قعلغعل ةقةت ظ ز ص دذقبع ةن    . علع آةلمع ز بعل م بع ئكعن، آع ل
ةن  قذنلذق قعلعدعك عدا توس ذلالهنعث ظارعس دع  ،بةيت عمعز، دئ ةن ظذرذش ذنعث بعل ز ظ ةيغةمبةر .  بع دعن ص ظان

ىرىثالر  «: ظةلةيهعسساالم ة بعر رعؤايةتتة      »ظذنداقتا ي اهللا تاظاالنعث ظعسمعنع ظوقذص يىرىشنع داؤام          «:  يةن
ثالر دع»قعلع ذالر يولنعث .  دئ دا ظ ان حاغ ر قعسمعنع بئسعص بولغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم،بع د عخال«:  ص

ويالص     نع ب وث تةرةص تذ، ظ قا حعقعص ةؤةر ظئلعش الص خ ادةملعرعنع باش اتلعق ظ نعث ظ د قذرةيش ع ؤةلعي ظعبن
اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةمكع، خالعد ظذالرنع سئزةلمعدع، هةتتا ظذالر خالعدنعث                .  دئدع »مئثعثالر

ةتكىزىش ظىحىن          ونعنعث حاث ـ ت   قوشذ  زاثع آأتىرىلضةن يةرضة آةلضةندة، خالعدنعث قذرةيشلةرضة خةؤةر ي
أردع            انلعقعنع آ ثعص آئتعؤاتق ز مئ ز ـ تئ ة     . تئ رعكالرنعث ظىستعض ىرىص مذش االم ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةر . لدع ؤاسع حأآىع ظذنعث تأض،حىشعدعغان داؤانغا يئتعص آةلضةن حاغدا      تأضة  ،دئؤعدع ! حذه !  حذه :ظادةمل
دعرلعماي تذر دعمع ةر.ذؤال دعن ظادةمل ؤا:  ظان دع تذرذ)1(قةس ؤا تذر. ؤال دعذقةس تع. ؤال ةيغةمبةر . دئيعش ص
االم ةس،   «: ظةلةيهعسس ذ ظةم ذنعث ظادعتعم ذ ظ دع، ب ؤا تذرؤالمع علنعظقةس اال  )2(ذنع ص قذحع اهللا تاظ  توس

مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا نعث نامع             «: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دئدع »توسعؤالدع
ارةت    تعن ظعب نع حةآلةش ذرذش قعلعش دة ظ اال هةرةم دعن اهللا تاظ لةر مةن ىن قذرةيش ةمكع، بىض ةن قةس بعل

عالن ـ اليعهةنع سو        ظاندعن  .  دئدع »تعمةن راصال قالسا، ظذنع ظذالرغا بئرعؤئ    هأآمعنع ظذلذغاليدعغان بعرةر ص
ة س  علكعدع، تأض عنع س ايرعلعص   تأض دعن ق لةرنعث يولع االم قذرةيش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذردع، ص ةآرةص ت

ار بعر قذدذقنعث يئنعغا حىشتع       ازدعن      . هذدةيبعيةنعث بعر حئتعضة، ظازغعنا سىيع ب از ـ ظ ةر سذنع ظ ظادةمل
ذزلذقتعن      االمغا ظذسس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتتع ؤة ص ارتعص تىض ذنع ت ذالر س ةي ظ ذزاق ظأتم اتتع، ظ  ظئلعؤات

ع   . شعكايةت قعلدع ذالرغا ظوقن دعن ظ رعص، ظان انع حعقع ال ظوقي ر ت دعن بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظوقدان ص
ذيرذدع  قا ب ذدذققا قذيذش ذ   . ق ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن اي اهللا تاظاالنع ذردع توختعم دذقالص حعقعص ت . بذل

  .هةتتا ظادةملةرنعث هةممعسع سذغا قاندع
ة قةبعلعسعدعن بعر قانحة       يذدةبظذالر شذنداق تذرغان صةيتتة      أز قةؤمع خذزاظ ل ظعبنع ؤةرقا خذزاظع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تعهامة ظةهلعدعن بولغان سعردعشع        . نةصةر آعشع بعلةن يئتعص آةلدع       ظذالر ص
دع ذ . ظع أردىم          :ظ ةينع آ ع لذظ امعر ظعبن ةن ظ ةي بعل ع لذظ ةظعب ظعبن ؤئتعص آ ةن آئلع ة   .  م ذالر هذدةيبعي ظ

تذ، ظذالر بعلةن خوتذن ـ بالعلعرعمذ بعللة ظعكةن            سذلعر  ظذالر سةن   . عنعث زور معقدارعنع ظعضةللةص حىشىص
بعز  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. بعلةن ظذرذشماقحع، سئنع بةيتذلالهقا آعرعشتعن توسماقحع ظعكةن، دئدع       

ةلكع ظأمرة قعلغعلع آةلدذق، هةق               ةن ظذرذش قذرةيشلةرنع    بعرةر ظادةم بعلةن ظذرذشقعلع آةلمعدذق، ب عقةت
ذحراتتع   ا ظ اجعزلعتعؤةتتع ؤة زعيانغ ةن     . ظ ةن بعل ا، م ذالر خالعس ةر ظ ذرذش   ظةض عدا ظ لةر ظارعس قذرةيش

ةرذز يةتكىزمةسلعك           توخ ع ـ ت ذالرنعث دةخل عمغا ظ ش ظعش انالرغا دةؤةت قعلع ث ظعنس قا ؤة مئنع ة عضتعتعش
دع     قعالر مةن دة باش ذددةت ظعحع ذ م عمةن، ب ام قعلعش ىن    توخت ذالر ظىح ذ ظ ة، ب تىنلىآنع ظعضةللعس ن ظىس

ذر ا          . يئتةرلعكت الم دعنعغ ان ظعس انالر آعرعؤاتق ذالر ظعنس ام، ظ ة قعلس تعدعن غةلعب قعالر ظىس ةن باش ةر م ظةض
ذن  ذنعثغا آعرس ا، ظ عنع خالعس دة    . آعرعش ذددةت ظعحع ذ م ذالر ب ا، ظ نع خالعمعس ذنعثغا آعرعش ةر ظ ظةض

دذ ذالر بذنعث. آىحعيعؤالع ةر ظ امع    ظةض ان زات اهللا تاظاالنعث ن دة بولغ نعم ظعلكع ا، مئنعث جئ ذ ظذنعمعس غعم
أز ظ   اآع اهللا  ي  ةشعمنع ظةمةلضة ظاشذرغذح عبعلةن قةسةمكع، مةن ظ امع يالغذز قالغانغا ي اآع ظأزةمنعث ن

ة ظذرذشعمةن   ةن ظةلؤةتت ذالر بعل ةدةر ظ ذم ظةمةلضة ظاشذرغانغا ق ةمرعنع حوق أز ظ اال ظ دع»تاظ ذدةيل.  دئ : ب

                                                 
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنعث ظعسمع: قةسؤا) 1(
  .عكع صعل ؤةقةسعنع دئمةآحعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تذغذلغان يعلد) 2(
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دع ـ دة     ذالرغا يةتكىزعمةن دئ تعص ،سئنعث دئضةنلعرعثنع ظ ذص، قذرةيشلةرنعث يئنعغا يئ ا راؤان بول  يولغ
انلعرعنع ظاثلعدذق            : ظذ. آةلدع ظةضةر ظذنع ظاثالشنع    . بعز مذهةممةدنعث قئشعدعن آةلدذق، ظذنعث ظئيتق

عث ظذنعثدعن بعرةر نةرسعنع     بعزن: ظذالردعن بعر قعسعم ظةخمةق آعشعلةر    . خالعساثالر دةص بئرعمعز، دئدع   
ة آعشعلةر   . بعزضة خةؤةر قعلعشعثغا هاجعتعمعز يوق، دئدع      ظذنعثدعن ظاثلعغانلعرعثنع   : ظذالردعن ظاقعالن

دع   عن، دئ أزلةص بةرض ذدةيل. س داق  : ب ذنعث مذن ةن ظ داق م دعم دةص ، مذن ةنلعكعنع ظاثلع ةيغةمبةر ،دئض  ص
  . ةردعظةلةيهعسساالمنعث دئضةنلعرعنع ظذالرغا سأزلةص ب

ذرؤة ظعبنع مةسظذد ظورنعدعن تذرذص   ةن ظ ةؤم: شذنعث بعل دا ظةمةسمذ؟ ! ظع ق سعلةر ظاتعنعث ظورنع
 :ظذالر . مةن بالعنعث ظورنعدا ظةمةسمذ؟ دئدع     :  دئيعشتع، ظذ  ،شذنداق، بعز ظاتعنعث ظورنعدا     : ظذالر . دئدع

. تأهمةت قعلعص باققانمذ؟ دئدع   سعلةر ماثا بعرةر ظعشتا     :  ظذ .يعشتع  سةن بالعنعث ظورنعدا، دئ   ،شذنداق 
ذالر  اق: ظ دع،ي ذ.  دئ ذم: ظ قا ظوم ادةملعرعنع ظذرذش ذآازنعث ظ ث ظ علةر مئنع ةرؤةرلعك عس يىزلىك سةص

ةت                   ا ظعتاظ العلعرعمنع ؤة ماث ذن ـ ب ةن خوت دا، م قا ظذنعمعغان قا حعقعش ذالر ظذرذش انلعقعمنع، ظ قعلغ
.  بعلعمعز، دئدع  ،شذنداق : ظذالر . علعسعلةرغذ؟ دئدع قعلغانالرنع ظئلعص حعقعص سعلةرضة قئتعلغانلعقعمنع ب     

ذ ذ : ظ ةآحع (ب االمنع دئم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذ    ) ص عالننع قويذص ر ص ة ياخشع بع ةن سعلةرض ذنع . هةقعقةت ظ
ثالر،   ذل قعلع ا قوب ذنماث قا ظ عغا بئرعش ثالر  رذعث قئش ةت قعلع دع!خس ذالر.  دئ عغا  : ظ ذنعث قئش دذ، ظ بولع

دع  ارغعن، دئ ةيغة . ب ذ ص ئلعص  ظ ا آ االمنعث يئنعغ لعدع   ،مبةر ظةلةيهعسس كة باش ةن سأزلعشعش ذنعث بعل .  ظ
ا ظئيتقانغا ظوخشاش سأزنع قعلدع                شذ حاغدا   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغعمذ بذدةيل ظعبنع ؤةرقاغ

آىس يوقتعؤعتعشنع ظويالمسةن؟ سةندعن ظعلضعرع   سةن قةؤمعثنع تةلتأ!  ظع مذهةممةد  :ظذرؤة مذنداق دئدع  
ذص قذرةيشلةر  ب ةر ظعش باشقعحة بول انلعقعنع ظاثلعدعثمذ؟ ظةض ذق يوقاتق أز ظةسلعنع تول ةرةبنعث ظ رةر ظ ع

ا عغةل ة قعلعص قالس ذالق ـ بذرن     ،ب ذالر سئنعث ق ةن   ذ ظ امع بعل دذ؟ اهللا نعث ن ة آئسعؤئلعشتعن يانماي ثغعح
ةييار تذر                 ةرنع، سئنع تاشالص قويذص قئحعشقا ت غان ضذمانلعق ظادةملةرنع   قةسةمكع، مةن بعر مذنحة يىزل

ةن ذنع ظاثلعغ . آأرىؤاتعم لعنعص   اب ذ غةزةص ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله ذنعثغا،ن ظةبذب ث :  ظ ةؤرعتعنع  ظاناثنع ظ
.  دئدع ، بذ ظةبذبةآرع  :ساهابعالر . بذ آعم؟ دئدع   : ظذرؤة . را، بعز ظذنع تاشالص قويذص قاحامدذق؟ دئدع       شو
ذ ان زات اهللا ت   : ظ دة بولغ نعم ظعلكع ث جئ ان       مئنع ا قعلغ ئنعث ماث عرع س ةمكع، ظعلض ةن قةس اال بعل اظ

ياخشعلعقعثغا تئخع جاؤاب قايتذرذص بواللمعغانلعقعم ظىحىن يىزىم قعزعرعدذ، بولمعسا ساثا حوقذم جاؤاب            
اراص سأز قعلعشقا باشلعدع      ةيغةمبةر     . بئرةتتعم، دئدع ـ دة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ق ظذ هةر قئتعم ص

االمغا  داظةلةيهعسس ةص قعلغان ذنعث،ض ذغع  ظ ع، م ذتماقحع بوالتت اقعلعنع ت ذ   س أظبة رةزعيةلاله ع ش يرة ظعبن
ةيغةمبةر ظة  ذ ص دا قع  ظةنه دا قولع االمنعنث يئنع أرة      لةيهعسس دا ظ ةن هال اق آعيض عغا قالص ذتقان، بئش ح ت لع

اق       االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص تعم قولعن ةر قئ ذرؤة ه ذراتتع، ظ دا  ت ذزاتقان حاغ ذغعيرة علعغا ظ م
ذراتتع ؤة قع ا ظ ذنعث قولعغ ةن ظ ذثنع  : لعحنعث دةستعسع بعل اقعلعدعن قول ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث س ص

سةن  : ظذرؤة .  دئدع ،يرة ظعبنع شأظبة  عمذغ : بذ آعم؟ دئضةندة، ظذ    : ظذرؤة بئشعنع آأتىرىص   . تارت، دةيتتع 
رنعث باالسعغا مةن قالدعم ظةمةسمذ؟     ؤةتكةن ظادةملة  ىهئلعقع خعيانةتخورغذ؟ سةن خعيانةت قعلعص ظألتىر    

دع ة   . دئ ة ظادةمض ر قانح ذرذنقع دةؤردة بع تعن ب الم آئلعش ذ ظعس ذ ظةنه أظبة رةزعيةلاله ع ش ذغعيرة ظعبن م
ان، سة ةر قعلغ ذص سةص ةمراه بول ألتىرىؤئه ذالرنع ظ ذ ظ تعدة ظ ةر ظىس ال ـ مىل       تعصص ذالرنعث م ع ، ظ كعن

دع ان ظع ذل. ظئلعؤالغ المنع قوب ذ ظعس يعن ظ انآئ االم .  قعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس المعغا «: ص ذنعث ظعس ظ
اج      ة موهت ئح نةرسعض دعن ه ةك، ظذنعث ا آةلس ان مالغ ذ ظئلعؤالغ ةن، ظ ذل قعلعم ذنع قوب ةك، ظ آةلس

  .  دئدع»ظةمةسمةن
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ةيغةمبةر   ذرؤة ص دعن ظ كة ظان اهابعلعرعنع آأزعتعش االمنعث س ذالهعزة  ظةلةيهعسس داق م  باشالص مذن
ا ساهابعالرنعث            اهللا نعث ن  . قعلدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم معشقعرعص قالسا، ماثق امع بعلةن قةسةمكع، ص

اثقعنع        ذ م ذالر ظ ا حىشعدعكةن ـ دة، ظ ةرذك قعلعش يىزعسعدعن بعرعنعث ظالقعنعغ يىزعضة ؤة بةدعنعضة تةب
ىرتعدعكةن ةمرعنع ظ      . س ذنعث ظ ذالر ظ ا، ظ قا بذيرذس رةر ظعش ذالرنع بع ذ ظ ةر ظ قا ناه وظةض ز رذنداش ايعتع تئ

ةن  ذش قعلعدعك ا  . تذت ارةت ظالس ذ تاه ةر ظ ىيعنع تالعشعص، ظذرذشذص    ،ظةض ان س ارةت ظالغ ذنعث تاه ذالر ظ  ظ
اؤازلعرعنع حعقارمايدعكةن     ،ظةضةر ظذ سأزلعسة   . قالغعلع تاس قالعدعكةن  ةيغةمبةر  .  ظذالر ظذنعث قئشعدا ظ ص

  . كعلعص قارعمايدعكةنظةلةيهعسساالمنع قاتتعق هأرمةتلعضةنلعكتعن ظذالر ظذنعثغا تع
ئلعص     ايتعص آ عغا ق ث قئش ذرؤة ظادةملعرعنع ةؤمعم : ظ ع ق ةن     ! ظ ةمكع، م ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

اردعم       اردعم، اهللا            . هةقعقةتةن صادعشاهالرغا ظةلحع بولذص ب ةلحع بولذص ب آعسراغا، قةيسةرضة ؤة نةجاشعغا ظ
ةمكع،  ةن قةس امع بعل ث ن اهنعث ظادةملعرنع رةر صادعش ةن بع ةدنعث م اهعنع مذهةمم أز صادعش ث ظ عنع

اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع،         . ظادةملعرع مذهةممةدنع هأرمةتلعضةندةك هأرمةتلعضةنلعكعنع آأرمعدعم      
ا ساه  ،مذهةممةد معشقعرسا   ىزع بعلةن   ع ظذ ماثقعن  ،دة ـ   دعكةنابعالرنعث بعرعنعث ظالقعنعغا حىشع    ماثق  ي

ىرتعدعكةن  ة س ذالرنع  . بةدعنعض ذ ظ ةر ظ ز      ظةض قا تئ ةمرعنع ظذرذنداش ذنعث ظ ذالر ظ ا، ظ قا بذيرذس رةر ظعش  بع
ةن  ذش قعلعدعك ا  . تذت ارةت ظالس ذ تاه ةر ظ ىيعنع تالعشعص   ،ظةض ان س ارةت ظالغ ذنعث تاه ذالر ظ ، ظذرذشذص  ظ

اؤازلعرعنع حعقارمايدعكةن    .قالغعلع تاس قالعدعكةن   اتتعق   .  ظةضةر ظذ سأزلعسة ظذالر ظذنعث قئشعدا ظ ظذنع ق
ةن  هأرمةتلعض ص قارعمايدعك ذنعثغا تعكعلع ذالر ظ عالننع    . ةنلعكتعن ظ ر ص ة ياخشع بع ةن سعلةرض ذ هةقعقةت ظ

  .قويذصتذ، ظذنع قوبذل قعلعثالر، دئدع
ادةم    ر ظ ةؤة بع ة ت ة قةبعلعسعض ةنع آةنان لةردعن ب ا   مذ:قذرةيش قا ماث عغا بئرعش ةدنعث قئش هةمم

ثالررذ ةت قعلع دع!خس لةر.  دئ دذ: قذرةيش ع،بولع ذنعث قئش ارغعن ظ دع،غا ب ةيغةمبةر .  دئ ذ ص ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      ذ «: ظةلةيهعسساالمنعث ؤة ظذنعث ساهابعلعرعنعث قئشعغا يئقعنالشقان حاغدا، ص ب

دعغا          ذنعث ظال علةرنع ظ ذربانلعق تأض دذر، ق دعغان قةؤمدعن وث بعلع علةرنع ح ذربانلعق تأض ذ ق االنعدذر، ظ ص
دع»حعقعرعثالر علةر ح.  دئ ذربانلعق تأض دعق تع. عقعرعل ة ظئي ةر ظذنع تةلبعي دعصظادةمل ذ .  قارشع ظال ذ ب ظ

أرذص ةهؤالنع آ اآتذر: ظ اال ص ذلاله! اهللا تاظ ذالرنع بةيت دعتظ كةن، دئ ق ظةمةس ذؤئلعش اليع ذ . عن توس ظ
دا  ةن حاغ ايتعص آةلض عغا ق ث قئش ذربانلعق  : ظادةملعرعنع ان ق ان قعلعنغ علغان، نعش ة ظئس ةن بةلض م

أردىم علةرنع آ ذ. تأض دعظ ةن، دئ وغرا دةص قارعمايم نع ت دعن توسذش اال بةيتع لةردعن . الرنع اهللا تاظ قذرةيش
ةف ذرذصمعكرةز ظعبنع ه دعن ت ادةم ظورنع دعغان بعر ظ ا  مذ:س دةص ظاتعلع ةدنعث قئشعغا بئرعشقا ماث هةمم

ثالر  رذ ةت قعلع دع! خس ذالر . دئ دع   : ظ ارغعن، دئ عغا ب ذنعث قئش دذ، ظ ذلمانالرغا يئقعنال . بولع ذ مذس قان ظ ش
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا، ص دذر  «: حاغ كع ظادةم ذ ظةس رةزدذر، ظ ذ معك دع»ب ةيغةمبةر  .  دئ ئلعص ص ذ آ ظ

لعدع كة باش االمغا سأزلةش ع  . ظةلةيهعسس ذهةيل ظعبن عز س ةيتتة، تويذقس ذرغان ص أزلةص ت ذنعثغا س ذ ظ ظ
دع  ئلعص قال ةمرع آ اهابعالرغا  . ظ االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص ذهةيل آةلض عثالر  «: س ةن ظعش هةقعقةت

تع  ذهةي  »ظاسانالش دع، س االمغا      دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلعص، ص ةمرع آ ع ظ ث   : ل ظعبن ةن بعزنع ةن بعل س
ةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذنع      . ظارعمعزدا بعر توختامنامة يئزعص ماثا بةرضعن، دئدع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ص

ا اقعرعص توختامنامعغ قةتلعك ؤة مئ«: ح ايعتع شةص اليمةن دةص   ناه ةن باش ث ظعسمع بعل ان اهللا تاظاالنع هرعب
ازغعن دع» ي ة آةلسةك : سذهةيل. دئ قةتلعك دئضةن سأزض ايعتع شةص ةن قةسةمكع،  ،ناه امع بعل  اهللا نعث ن

ةن    ةنلعكعنع بعلمةيم ة ظعك ذنعث نئم ةن ظ ع اهللا  . م دةك، ظ ذرذن يازغعنعث ئكعن، ب ةن  ! ل معث بعل ئنعث ظعس س
قةتلعك           : مذسذلمانالر. ع دئد ،باشاليمةن، دةص يازغعن   اهللا تاظاالنعث نامع بعلةن قةسةمكع، بعز ناهايعتع شةص
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دع    ايمعز، دئ عز يازم أزنع هةرض قا س ةندعن باش اليمةن، دئض ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا نع . ؤة مئهرعب
االم ظةلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةص ع اهللا«: ض ازغعن ! ظ اليمةن، دةص ي ةن باش معث بعل ئنعث ظعس دع»س .  دئ

دع «: دعنظان ازغعن دئ ةد سىلهع قعلعشقان نةرسعدذر، دةص ي ذ اهللا نعث ظةلحعسع مذهةمم اهللا : سذهةيل. ب
دذق    ةنلعكعثنع بعلسةك ظع ز سئنعث اهللا نعث ظةلحعسع ظعك ةر بع ةن قةسةمكع، ظةض امع بعل  سئنع ،نعث ن

ذق    مذ قعلمايتت ةن ظذرذش ةن بعل مايتتذق ؤة س دعن توس ث ظةلحع . بةيتذلاله ئكعن اهللا نع ةد دةص  ل ع مذهةمم س
دع   ازغعن، دئ ةد دةص ي ع مذهةمم دذلالهنعث ظوغل ا ظاب نعث ظورنعغ االم . يئزعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ذ، مةن هةقعقةتةن اهللا    اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر مئنع ظعنكار قعلغان تةقدعردعم            «: لضةسذهةي
ازغعن    ظابدذلالهنعث ظوغلع     «: ظاندعن ظةلعضة   .  دئدع »سعمةننعث ظةلحع  : رعزأه . دئدع » مذهةممةد دةص ي

زاهالص  نع ظع ذ : هةدعس ة ش االمنعث ،ظةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن     «:  ص ةمكع، بىض ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
دعغان،   ارةت هأآمعنع ظذلذغالي قذرةيشلةر مةندعن اهللا تاظاالنعث هةرةمدة ظذرذش قعلعشنع حةآلةشتعن ظعب

  .  دئضةن سأزنعث ظعسصاتعدذر، دةيدذ»نع ظذالرغا بئرعؤئتعمةنبعرةر صعالن الهعيةنع سوراص قالسا، ظذ
ة   االم سذهةيلض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن      «: ص ز بعل ىن بع عمعز ظىح اؤاص قعلعش ذلالهنع ت ث بةيت بعزنع

اهللا نعث نامع   : سذهةيل .  دئدع »قويذص بئرعشعثالرنع شةرت قعلعمعز    بةيتذلالهنعث ظارعسعنع بعزضة خالع     
ةر بعلةن قةسةمكع، ظةرة تذ دةص سأز ـ حأحةك قعل      نعثبل شعدعن قورقعمةن، شذنعث    ع بعزنع بئسعمغا ظذحراص

دعغان يعلع    ةلعؤعث آئلع ذ ت ىن، ب دع دا ظوظىح ذن، دئ دع  . رذندالس ذنداق يئزعل ىلهع ش ذهةيل. س ز : س بع
تةرةصتعن بعرةر ظادةم سئنعث يئنعثغا قئحعص آةلسة، ضةرحة ظذ سئنعث دعنعثدا بولغان تةقدعردعمذ ظذنع                    

اآتذر : مذسذلمانالر . عزضة قايتذرذص بئرعشعثنع شةرت قعلعمةن، دئدع        ب ظذ مذسذلمان بولذص آةلضةن     ! اهللا ص
  . تذرسا، ظذ مذشرعكالرغا قانداقمذ قايتذرذص بئرعلسذن؟ دئدع

ذهةيل                  ع س دةل ظعبن عز ظةبذجةن ةيتتة، تويذقس ذرغان ص تعدة ت ارتعش ظىس االش ـ ت ذنداق ت ذالر ش ظ
أرةص ظا  ةنلعرعنع س أزعنع                 آعش دع ـ دة، ظ عدعن حعقعص آةل أؤةن تةرعص ةآكعنعث ت ثعص م تا مئ تا ـ ظاس س

ادةمنع ماثا قايتذرذشذثنع بعرعنحع شةرت          ! ظع مذهةممةد  : سذهةيل. مذسذلمانالرنعث ظارعسعغا ظاتتع   بذ ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . قعلعص تذرذص سةن بعلةن سىلهع قعلعمةن، دئدع         تئخع بعز توختامنع يئزعص     «: ص

داقتا هئح نةرسعضة سةن بعلةن مةثضى                 سذهةي.  دئدع »ىضةتمعدذقت ل اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظذن
دع   ةن، دئ ىلهع قعلمايم االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قا رذ   ظةبذج«: ص عمدا قئلعش ث قئش دةلنع مئنع ةت ةن خس

ن دع»قعلغع ذهةي.  دئ قا رذ : لس عثدا قئلعش ئنعث قئش ذنع س دع ظ ةن، دئ ةت قعلمايم ة. خس يغةمبةر ص
اق، مةن   : ظذ .  دئدع »خسةت قعلغعن  اي ظذنع مئنعث قئشعمدا قئلعشقا رذ     ظذنداق قعلم «: ظةلةيهعسساالم ي

خسةت قعاليلع،   عز ظذنع سئنعث قئشعثدا قئلعشقا رذ     شذنداق قعاليلع، ب  : معكرةز. ظذنداق قعاللمايمةن، دئدع  
دع  دةل . دئ ع : ظةبذجةن ذلمانالر جاماظةس ع مذس ةن مذس  ! ظ ةن هةقعقةت ام م ةن تذرس ذص آةلض  ،ذلمان بول

ازاب ـ ظ         ظذ غالعب ؤة   . قذبةتنع آأرمعدعثالرمذ؟ دئدع   ذمذشرعكالرغا قايتذرذالمدعمةن؟ مةن دذحار بولغان ظ
  .يىآسةك اهللا نعث يولعدا هةقعقةتةن قاتتعق ظازابالنغان ظعدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغ    : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةيدذ     سةن هللا  :ا آئلعص مةن ص
دعم  مذ؟ دئ ةيغةمبعرع ظةمةس ةق ص ث ه االم. نع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص ةن هةقعقةت ذنداق، م ش

ةيغةمبةر دع»ص ةن.  دئ دعم      : م مذ؟ دئ تعدة ظةمةس ل ظىس ا باتع معنعمعز بولس تعدة، دىش ةق ظىس ز ه . بع
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا با    «: ص معنعمعز بولس تعدة، دىش ةق ظىس ز ه ذنداق، بع تعدة ش ل ظىس دع»تع .  دئ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ظذنداقتا نئمعشقا دعنعمعزدا صةسكةشلعككة يول قويعمعز؟ دئدعم  : مةن شةك ـ   «: ص
عزآع ث         ،شىبهعس مةن، اهللا مئنع ذحع ظةمةس عيلعق قعلغ ا ظاس ةن اهللا غ ةيغةمبعرعمةن، م ث ص ةن اهللا نع  م
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اؤاص قعلعدعغانلعقعمعزنع   سةن بعزنعث بةيتذلالهقا بارعدع   :  مةن .دئدع» ياردةمحعم غانلعقعمعزنع ؤة ظذنع ت
شذنداق دئضةن ظعدعم، بعراق مةن ساثا بعز     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . سأزلعضةن ظةمةسمعدعث؟ دئدعم  

دعم     ةؤةر قعلغانمع ارعمعز دةص خ ل ب ذ يع ذم ب ذلالهقا حوق دع» ؟بةيت ةن. دئ دعم : م اق، دئ ةيغةمبةر . ي ص
  .  دئدع»هقا حوقذم بارعسةن ؤة ظذنع تاؤاص قعلعسةنسةن بةيتذلال«: ظةلةيهعسساالم

دذ   داق دةي ص مذن أزعنع داؤام قعلع ةر س ةن ظةبذ: ظأم ةآم عغا آ عرب ةق  ظ: ئلعصنعث قئش ث ه ذ اهللا نع
بعز هةق ظىستعدة،    : مةن . اق، ظذ اهللا نعث هةق صةيغةمبعرع، دئدع  شذند: صةيغةمبعرع ظةمةسمذ؟ دئدعم، ظذ   

دىشمعنعمعز  . دئدع شذنداق، بعز هةق ظىستعدة،         : ظذ . تعدة ظةمةسمذ؟ دئدعم   ظىس دىشمعنعمعز بولسا باتعل  
تعدة   ل ظىس ا باتع ةن. بولس دعم     : م ويعمعز؟ دئ ول ق لعككة ي زدا صةسكةش قا دعنعمع داقتا نئمعش ذ .ظذن ع : ظ ظ

ذنعث ياردةمحعسعدذر،   ! ظعنسان دذ، اهللا ظ ا ظاسعيلعق قعلماي ذ اهللا تاظاالغ ةيغةمبعرعدذر، ظ ذ اهللا نعث ص ذ ظ ظ
ةق    االم ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمكع، ص ةن قةس امع بعل ث ن دذ، اهللا نع ش قعلع ة ظع ةمرع بويعح ث ظ اهللا نع

تعد دععدظىس ةن. ذر، دئ اؤاص       : م ذنع ت دعغانلعقعمعزنع ؤة ظ ذلالهقا بارع ث بةيت ة بعزنع ذ بعزض ظ
دعم  معدع؟ دئ ةن ظةمةس دعغانلعقعمعزنع سأزلعض ذ. قعلع ذ  : ظ راق ظ دع، بع ةن ظع ذنداق دئض ةن ش اثا س س

ذ يعل بارعسةن دةص خةؤةر قعلغانمذ؟ دئدع   ذم ب دعم،ياق : مةن. بةيتذلالهقا حوق ذ .  دئ ذلالهقا : ظ سةن بةيت
  .حوقذم بارعسةن ؤة ظذنع تاؤاص قعلعسةن، دئدع

دذ داق دةي رع مذن ذ: زأه ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله دعم: ظأم الرنع قعل ذن ظعش ىن نذرغ ىلهع ظىح ةن س  ،م
ظورنذثالردعن تذرذص    «: ولغاندعن آئيعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعضة      سىلهع قعلعنعص ب  . دئضةن

ىرىثالر  ع حىش دعن حئحعثالرن ثالر، ظان ذربانلعق قعلع دذ»ق ةمكع،  .  دةي ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
دذ،      دعن تذرماي ادةم ظورنع ذ ظ اهابعالردعن بعرم ةتتا س تعم      ه ىح قئ أزنع ظ ذ س االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

يعن  ،ارلعسعمذتةآر دعن آئ دعن تذرمعغان ئحكعم ظورنع ةنعال ه ذالردعن ي ذ  ، ظ االم ظذمم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
 ظذنعثغا ظادةملةرنعث بذيرذقعغا بويسذنمعغانلعقعنع سأزلةص    ،سةلعمة رةزعيةلالهذ ظةنهانعث قئشعغا آعرعص    

دذ ذنعثغا  . بئرع ةنها ظ ذ ظ ةلعمة رةزعيةلاله ذ س ةيغةمبع : ظذمم ث ص ع اهللا نع نع  ! رعظ داق قعلعش ةن مذن س
خاالمسةن؟ سةن سعرتقا حعقعص ظاندعن هئحكعمضة بعر ظئغعزمذ ضةص قعلماستعن قذربانلعقعثنع بوغذزال،                 

دذ      حئحعث ساتعراحنع حاقعرعص  دذر، دةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سعرتقا حعقعدذ، هئحكعمضة ضةص          . نع ظال ص
دذ، ساتعر ذربانلعقنع بوغذزالي ذنع آأرضةن ساهابعالر . عرعص، حئحعنع حىشىرتعدذحعنع حاقاقعلماستعن ق ب

ع      وظ دذ، تئخ ىرىص قويع ع حىش نعث حئحعن ع بةزعس دذ، بةزعس ذربانلعقعنع بوغذزالي ذص ق دعن تذرذش رذنلعرع
دذ      اس قالع الغعلع ت ذص ق دعن ظذرذش رعم بولغانلعقع ث يئ ع آأثلعنع ةيغةمبةر  . بةزعس دعن ص ظان

أمعن   دعن م عغا مةآكع االمنعث قئش دذ، شذنعث  ظةلةيهعسس الالر آئلع ةن ظاي اال  بعل ىك اهللا تاظ غالعب ؤة بىي
ةر ع مأمعنل ذالرنعث    ! ظ أرىثالر، ظ عناص آ ذالرنع س ة، ظ ص آةلس رةت قعلع الالر هعج أمعن ظاي ة م سعلةرض

ذالرنع      ةر ظ دذ، ظةض دان بعلع ة ظوب انعنع الل ةقعقعي (ظعم يعن ه عنعغاندعن آئ اثالر،  ) س ة دةص تونذس مأمعن
ا قايتذرذص بةرمةثالر، ظذالر آاصعرالرغا هاالل ظةمةس، آاصعرالرمذ ظذالرغا هاالل ظةمةس،               ظذالرنع آاصعرالرغ 

رعص        ةهرعلعرعنع بئ ذالرنعث م رعثالر، ظ ذرذص بئ ةهرعنع قايت ةن م ذالرغا بةرض ةرلعرعنعث ظ عر ظ آاص
اقلعم    ةمرعثالردا س الالرنع ظ عر ظاي دذ، آاص ذناه بولماي ئح ض ة ه اثالر سعلةرض ا ظالس  ))1اثالرنعكاهعثالرغ

دذ  ل قعلع ةتنع نازع ةن ظاي العنع     . دئض دعكع مذشرعك ظعككع ظاي ىنعال ظةمرع ذ آ ذ ش ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ظأم

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع10سىرة مذمتةهعنة ) 1(
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دذ ذص بئرع ع  . قوي ذالرنعث بعرعن دعن ظ عرلعرعدعن (ظان ذرةيش آاص ذفيان ) ق ع ظةبذس ة ظعبن ة )1(مذظاؤعي ، يةن
  .نلذققا ظالعدذةيية خوتذبعرعنع سةفؤان ظعبنع ظذم

آئيعن قذرةيش قةبعلعسعدعن ظةبذبةسعر      . ةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة قايتعص آئلعدذ    ظاندعن صةيغ 
ذص    ذلمان بول ادةم مذس ر ظ عملعك بع دذ  ،ظعس عغا آئلع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنع  .  ص لةر ظ قذرةيش
دذ  ادةمنع ظةؤةتع ةص قعلعص ظعككع ظ ذالر. تةل دذق، : ظ ةن قعلعشقان سىلهعضة ظاساسةن آةل دذبعز بعل .  دةي

ظذالر ظذنع ظئلعص مةدعنعدعن      . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةبذبةسرعنع ظذ ظعككع ظادةمضة تاصشذرذص بئرعدذ       
ظةبذبةسعر  .  دةم ظئلعشقا حىشىص بعرلعكتة خورما يئيعشكة باشاليدذ        ،حعقعص زذلهةلةيفعضة يئتعص آةلضةندة   

ة  عنعث بعرعض االنع : ظعككعس ع ص ةم  ! ظ ةن قةس امع بعل ث ن ةك    اهللا نع ةن ب ث هةقعقةت ذ قعلعحع ئنعث ب كع، س
دذياخشع ظع ةن، دةي عدعن سذغذرذؤئلعص قع. ك ذنع غعلعص ةن  : لعحنعث ظعضعسع ظ امع بعل شذنداق اهللا نعث ن

دذ           أردىم، دةي عناص آ ةآرار س ةن ت ذنع هةقعقةت ةن ظ ع، م ةك ياخش ذ ب ةمكع، ظ عر. قةس ا  : ظةبذبةس ماث
دذ  اي دةي أرىص باق ةن آ ذنع م ةتكعنة، ظ ذنع. آأرس دذ ش ذنعثغا بئرع ع ظ ذ قعلعحن ةن ظ عر ظةبذ. ث بعل بةس

ادةم قئحعص مةدعنعضة    .  ظذنع حئصعص تاشاليدذ، ظذ شذ يةردعال ظألعدذ،دةـ لعحنع قولعغا ظالعدذ  قع يةنة بعر ظ
بذ هةقعقةتةن بعر   «:  يىضىرضعنعحة مةسجعدآة آعرعدذ، ظذنع آأرضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دة،آئلعدذ ـ  

ذنحلعق ظع تذ قورق نع آأرىص دذ»ش ئلعص   .  دةي عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص امع  : ظ ث ن اهللا نع
دذ      دعم، دةي شذ ظةسنادا ظةبذبةسعر    . بعلةن قةسةمكع، هةمراهعم ظألتىرىلدع، مةنمذ ظألتىرىلضعلع تاس قال

ئلعص ةيغةمبرع : آ ث ص ع اهللا نع ع هةقعق   ! ظ ئنعث ؤةدةثن ةمكع، اهللا س ةن قةس امع بعل ث ن قا  اهللا نع ةن ظعش ةت
ذالردعن قذتق         ع ظ اال مئن دعن اهللا تاظ ةردعث، ظان ذرذص ب ذالرغا قايت ع ظ ةن مئن ذردع، س دذذزدعظاش . ، دةي

تذ، آاشكع ظذنعث بعلةن          ! ظذنعث ظانعسعغا ؤاي   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظذ ظذرذش ظوتعنع تذتاشتذرذص
  . دةيدذ»بعرةر ظادةم بولسعحذ؟

ةيغةم   عر ص ان ظةبذبةس ذنع ظاثلغ ذرذص    ظ ذالرغا قايت ة ظ أزعنع يةن االمنعث ظ بةر ظةلةيهعسس
ئحعص حعقعص       دعن ق دذ ـ دة، مةدعنع دعغانلعقعنع بعلعص يئتع ز ،بئرع اهعلعغا دئثع دذس دةل .  آئلع ظةبذجةن

ذلعدذ  ة قوش ذص ظةبذبةسعرض دعن قذتذل عرالرنعث قولع ذهةيعلمذ آاص ع س لةر . ظعبن ةن قذرةيش ذنعث بعل ش
ئح ذص ق ذلمان بول دعن مذس وص  ظعحع ر ت الص، بع قا باش ة قوشذلذش ادةم ظةبذبةسرعض ر ظ ةر بع ان ه عص حعقق

دذ  ة ظايلعنع ال      . جاماظةض انلعقعنع ظاثالص ا حعقق ث يولغ رةر آارؤعنعنع دعغان بع امغا بارع نعث ش ذالر قذرةيش ظ
دذ             ئلعص آئتع ع ظ ال ـ مىلكعن ألتىرىص، م ادةملعرعنع ظ ذص، ظ دعنع توس ذنعث ظال ا، ظ ةن  . قالس ذنعث بعل ش

ل دعن   قذرةيش ةؤةتعص ظذنعث ادةم ظ االمغا ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أرمعتعنع ؤة          :ةر ص ةق ـ ه ث ه ةن اهللا نع  س
ةؤةتعص         ذظارعمعزدعكع ت  ادةم ظ  ظذالردعن  ،غقانحلعقنعث يىزعنع قعلعص ظةبذبةسعرنعث ظادةملعرعنعث قئشعغا ظ

ارلعغعن    عدعغانلعقعنع جاآ ا ظئرعش ذنعث ظامانلعقق ة ظ عثغا آةلس ئنعث قئش م س دذ  دةص !آع ةص قعلع . تةل
ادةم ظةؤةتعدذ            . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث بذ تةلعؤعنع قوبذل قعلعص، ظةبذبةسعرنعث ظادةملعرعضة ظ

اللة ظذالرنع سعلةرضة قول سئلعشتعن توستع هةمدة ظذالر : غالعب ؤة بىيىك اهللا بذ هةقتة مذنداق دةيدذ       
سعلةرنع ظذالرغا قول ) يةنع هذدةيبعيعدة(ظعحعدة ظىستعدعن غةلعبة قعلغعنعثالردعن آئيعن، مةآكعنعث 

دذر  أرىص تذرغذحع دعغان ظعشعثالرنع آ ة قعل ةتنع   سئلعشعثالردعن توستع، الل جاهعلعيةت  دئضةن ظاي
انلعقعنع  ارةتكع،   .  دئضةن يةرضعحة نازعل قعلعدذ   دةؤرعنعث قعزعقق انلعقع شذنعثدعن ظعب ذالرنعث قعزعقق ظ

ا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ان،   ظ راص قعلمعغ ةنلعكعنع ظئتع ةيغةمبعرع ظعك ث ص ايعتع ”المنعث اهللا نع ناه

                                                 
 . مذظاؤعية ظعبنع ظةبذسذفيان بذ ؤاقعتتا تئخع مذسذلمان بولمعغان ظعدع )1(
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ان قةتلعك ؤة مئهرعب اليمةن شةص ةن باش مع بعل ث ظعس ةم ظئت “ اهللا نع أزنع ه ةن س ان ؤة ع دئض راص قعلمعغ
  . مذسذلمانالرنع بةيتذلالهقا آعرعشتعن توسقان ظعدع

مةن  : ث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  هةبعب ظعبنع ظةبذسابعتنعاظعمام بذخارع تةصسعر بابعد  
ةردة ظعدذق،      : ظذ . دعن بعر مةسعلة هةققعدة سوراص ظذنعث قئشعغا آةلدعم        ظةبذؤاظعل بعز سعففعين دئضةن ي

ذتالع    . ؤاتقانالرنع آأرمعدعثمذ دئدع   علعاهللا نعث آعتابعغا حاقعر   : نامةلذم بعر ظادةم  . دئدع ةلعي ظعبنع ظةب ب ظ
ذ ذ ظةنه اؤاز : رةزعيةلاله ذنعثغا ظ أردىم ظ ة، آ دع هةظ ةن، دئ ةث هةقلعقم ةن ظ قا م ع .  قوشذش ةهل ظعبن س

ةيف ةن       : هذن االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ة آىن ةن هذدةيبعي أرىثالر، م أزةثالردعن آ انلعقنع ظ يام
دعم     ةن ظع ىلهعنع آأرض ان س عدا بولغ رعكالر ظوتتذرعس اق    . مذش ةن بولس ةؤزةل آأرض نع ظ ز ظذرذش ةر بع  ،ظةض

بعز هةق ظىستعدة، ظذالر باتعل ظىستعدة ظةمةسمذ؟     : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ آئلعص   . ةتتة ظذرذشاتتذق ظةلؤ
ةندة،     مذ؟ دئض ا ظةمةس ادةملعرع دوزاخت ةن ظ ذالرنعث ظألض ة، ظ ادةملعرعمعز جةننةتت ةن ظ ث ظألض بعزنع

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذق   «: ص ةنلعرعث ظورذنل ذنداق، دئض ةن »ش ةر .  دئض ة ظأم قا  : يةن داقتا نئمعش  ظذن
ز    ايتعص آئتعمع ذص ق ول قوي لعككة ي زدا صةسكةش ذ؟    ؟دعنعمع أآىم قعلمعدعم ةن ه ةق بعل ارعمعزدا ه  اهللا ظ

ةيغةمبعرعمةن، اهللا     ! ظع خةتتابنعث ظوغلع   «: دئضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    مةن هةقعقةتةن اهللا نعث ص
دذ  ار قعلعؤةتمةي عز بعك ان ظأ.  دئضةن»مئنعث ظعشعمنع هةرض دا قايتق اححعغعنع باسالمعغان هال ةر ظ ذ . م ظ

بعز هةق ظىستعدة، ظذالر     ! ظع ظةبذبةآرع  : سةؤر قعاللماي ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث قئشعغا آئلعص      
ةيغةمبعرعدذر،   : ظع خةتتابنعث ظوغلع: ظةبذبةآرع. باتعل ظىستعدة ظةمةسمذ؟ دئضةن  ظذ هةقعقةتةن اهللا نعث ص

  . ه نازعل بولغان دئدععظاندعن سىرة فةت. ةرضعز بعكار قعلعؤةتمةيدذ، دئضةناهللا ظذنعث ظعشعنع ه
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم لةر «: ظعم قذرةيش

دع      ار ظع ةمرع ب ع ظ ذهةيل ظعبن دة س لةر ظعحع ىزدع، قذرةيش ىلهع ت ةن س االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . ص
ان اهللا نعث       ”سىلهعدة   « ظةلةيهعسساالم ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذغا      صةيغةمبةر قةتلعك ؤة مئهرعب ناهايعتع شةص

اليمةن ةن باش مع بعل ازغعن “ظعس ةن ي أز بعل ةن س ذهةيل» دئض ةندة، س قةتلعك ؤة «:  دئض ايعتع شةص ناه
ةيمعز   أزنع بعلم ةن س اليمةن دئض ةن باش مع بعل ث ظعس ان اهللا نع ث بع. مئهرعب ئكعن، بعزنع دعغعنعمعز،ل  لع

ازغعن دئدع   »سئنعث ظعسمعث بعلةن باشاليمةن       ! ظع اهللا  «بويعحة   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دةص ي اهللا «: ص
ةيغةمبعرع           : دئضةندة، سذهةيل    »نعث صةيغةمبعرع مذهةممةدتعن دةص يازغعن     ظةضةر بعز سئنعث اهللا نعث ص

اق   ةن بولس ةنلعكعثنع بعلض ئ   ،ظعك ةتتذق، ل اثا ظةضعش ة س معنع    ظةلؤةتت ث ظعس معثنع ؤة ظاتاثنع كعن ظعس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . يازغعن، دئدع  ازغعن    «: ص ظذالر  .  دئدع »ظابدذلالهنعث ظوغلع مذهةممةدتعن دةص ي

االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص        :ص ة قايت ذنع سعلةرض ة، ظ ذص آةلس ةد بول ادةم مذرت رةر ظ علةردعن بع  س
ذلمان    ادةم مذس رةر ظ زدعن بع ةيمعز، بع ة   بةرم عثالرغا آةلس علةرنعث قئش ذص س ذرذص   ، بول ة قايت ذنع بعزض  ظ

ةلع . لةر، دئضةن شةرتنع قويذشتع   بئرعسع ةيغةمبعرع      : ظ ةيغةمبةر  . بذنعمذ يازعمعزمذ؟ دئدع   ! ظع اهللا نعث ص ص
االم راق        «: ظةلةيهعسس دعن يع أز رةهمعتع ذنع ظ ة، اهللا ظ ا آةتس ذالرنعث يئنعغ ادةم ظ رةر ظ زدعن بع ة، بع هةظ

  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. دع دئ»قعلعدذ
ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم ظعم

دذ ةر هذ: قعلع ث صعر(رذرعيةلعكل معخاؤارعجالرنع ايرعلعص ) قعس ذنعدعن ظ ذنعث قوش ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله ظ
هذدةيبعية آىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشرعكالر بعلةن    : مذنداق دئدعم  مةن ظذالرغا    ،حعقعؤالغان حاغدا 

دع   ان ظع ىلهع قعلغ ذغا    . س ذ ظةنه ةلع رةزعيةلاله االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةلع «: ص ع ظ ث  ! ظ ذ اهللا نع ب
ازغعن            ظةضةر بعز سئنعث اهللا      : قذرةيشلةر .  دئدع  »صةيغةمبعرع مذهةممةد سىلهع قعلغان نةرسعدذر، دةص ي
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اقنع ةن بولس ةنلعكعثنع بعلض ةيغةمبعرع ظعك دع ،ث ص ذق، دئ ذرذش قعلمايتت ةن ظ ةن بعل ةيغةمبةر .  س ص
االم ةلع«: ظةلةيهعسس ع ظ عن ؤة! ظ ازغعنعثنع ظأحىرض ع اهللاي عزآع، م       !  ظ ةك ـ شىبهعس ئنعث ش ث س ئنع
ةيغةمبعرعث  ةلعيص ع ظ ةن، ظ ذم بعلعس ةن حوق ةنلعكعمنع س دذلال!  ظعك ذ ظاب ىرذص، ب ازغعنعثنع ظىح هنعث ي

ازغعن    ةد سىلهع قعلغان نةرسعدذر دةص ي امع بعلةن قةسةمكع، اهللا نعث   . دئدع» ظوغلع مذهةمم اهللا نعث ن
أحىردع     أزع ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ازغعنعنع ص ةلعينعث ي عدذر، ظ دعن ياخش ة ظةلع ةيغةمبعرع ظةلؤةتت . ص

ذ خ    ذنعث ظ ةن     ةتنع ظأظ ةيغةمبةرلعكتعن ظأحىرىؤئتةلمعض ذنع ص ع ظ دع حىرىش ةيغةمبةر  . ظع ةن ص م
ص آةتتعم    دعن حعقع ذتقان يولع االمنعث ت ان    ذ؟ مظةلةيهعسس أزعنع ظاثلعغ ذ س نعث ب ع ظابباس دذلاله ظعبن  ظاب

اؤارعجالر دع: خ ة، دئ ةنلعكعنع   . هةظ داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةد، ظعبن ام ظةهم ظعم
دذ  ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  : رعؤاي ع ص ة آىن ذربانلعقنعث   70االم هذدةيبعي دع، ق ذربانلعق قعل عنع ق  تأض

دع ار ظع ع ب ةهعلنعث تأضعس دة ظةبذج دا. ظعحع ذلغان حاغ ذلالهتعن توس ة بةيت ذ تأض ذددع بال،ظ ا ع خ لعرعغ
  .ظعدعثعرغان تأضعدةك ظعثعرغان عظ عصتارتعش

* * * * * * *  
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ةتتع  ىش آأرس ةقعقع راست ح تة، ه ةق رةؤعش ة، ه ة صةيغةمبعرعض ةد. (الل ع مذهةمم ةن ؤة ! ظ س

باشلعرعثالرنع حىشىرضةن ؤة ) بةزعلعرعثالر(ظةمعن بولغان، ) دىشمةندعن(خذدا خالعسا ) ساهابعلعرعث
سعلةر ) سىلهتعكع( قعرقعغان هالدا، قورقماي حوقذم مةسجعدع هةرامغا آعرعسعلةر، اللة )بةزعلعرعثالر(

يةنع خةيبةرنعث (يئقعن بعر غةلعبعنع ) سعلةرضة(اللة بذنعثدعن بذرذن . بعلعدذ) صايدعنع(بعلمةيدعغان 
 صةيغةمبعرعنع اللة هةق دعننع صىتىن دعنالردعن ظىستىن قعلعش ظىحىن،. 27قعلدع) صةتهعسعنع مذيةسسةر

ةؤةتتع  ةن ظ ن بعل ةق دع ةن ؤة ه ةت بعل ةيغةمبعرع (هعداي ةنعث ص االمنعث الل ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
  .28ضذؤاهلعق بئرعشكة اللة يئتةرلعكتذر) ظعكةنلعكعضة

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حىشعنعث راستلعقع توغرعسعدا
اؤاص قعلعص حىش آأرضةن ظعدع      صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةقعقةتةن مةآكعضة بئرعص، بة    يتذلالهنع ت

ان ؤة ساهابعلعرعغا حىشعنع ظذ مةدعنعدعكع حاغدعال          هذدةيبعية سىلهعسع بولغان يعلع     .  قعلعغان ظعدع  باي
دا    ان حاغ ة حعقق ذالر سةصةرض ل   ،ظ ذ يع نعث ب ذ حىش حعلعك ب ةك قعل  آأص عدعغانلعقعغا ش ان  ظةمعلعيلعش معغ

ا آئلعش شةرتع بعلةن        لعسع يىز بة  عبعراق سىلهع مةس  . ظعدع رضةن ؤة ظذالر آئلةر يعلع ظأمرة قعلعشقا قايت
يعن دعن آئ ايتعص آةتكةن ة ق ل مةدعنعض ذ يع ذ ،ب دة ظ ذمالرنعث آأثلع ذ ظةنه اهابة رةزعيةلاله ةزع س  ب

ذ تئخع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذ توغر          . توغرعسعدا نارازعلعق صةيدا بولغان ظعدع       ةيغةمبةر  ،ق سوراص  ذل  ص
أزعدة ظةلةيهعس ان س االمغا ظئيتق اؤاص   : س ذنع ت دعغانلعقعمعزنع ؤة ظ ذلالهقا بارع ث بةيت بعزنع

ةن        : قعلعدعغانلعقعمعزنع بعزضة خةؤةر قعلغان ظةمةسمعدعث؟ دئضةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا جاؤاب
ذنداق« راق  ،ش دعم، بع ان ظع ةؤةر قعلغ ةن خ ة     م ةن دةص خ ذم بارعس ل حوق ذ يع ذلالهقا ب اثا بةيت ؤةر  س

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئضةن  ،ياق :  ظأمةر  »قعلدعممذ؟ دئضةن  سةن بةيتذلالهقا حوقذم بارعسةن ؤة     «: ص
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ةن   اؤاص قعلعس ذنع ت ةن»ظ مذ       .  دئض ةن ظوص ذنعث بعل ة ب ذ ظأمةرض ذ ظةنهذم عددعق رةزعيةلاله ةآرع س ظةبذب
دذ .  بةرضةن بظوخشاش جاؤا  ة صةيغةمبعرعضة، هةق  :شذنعث ظىحىن بىيىك ؤة يىآسةك اهللا مذنداق دةي الل

ةقعقع  تة، ه ةتتع يرةؤعش ىش آأرس ت ح ةد (.  راس ع مذهةمم اهابعلعرعث ! ظ ةن ؤة س ا ) س ذدا خالعس خ
ةزعلعرعثالر (ظةمعن بولغان، ) دىشمةندعن( ةزعلعرعثالر (باشلعرعثالرنع حىشىرضةن ؤة ) ب قعرقعغان ) ب

علةر  ةرامغا آعرعس جعدع ه ذم مةس اي حوق دا، قورقم ذالر مةسجهال ةرامغا ظ ةندةعدع ه ذالردعن ، آعرض  ظ
   .حئحعنع حىشىرضةنلةرمذ ؤة قعسقارتقانالرمذ بار ظعدع

االم    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص لعمنعث رعؤايعتع ذخارع ؤة مذس ام ب ة  « :ظعم احلعرعنع حىشىرضةنلةرض ح
ذن ةت قعلس ةن»اهللا مةرهةم اهابعالر.  دئض ةيغةمبعرع : س ث ص ع اهللا نع قارتقانالر ! ظ احلعرعنع قعس غعمذ؟ ح

ظع  : ساهابعالر. »حاحلعرعنع حىشىرضةنلةرضة اهللا مةرهةمةت قعلسذن    «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ،دئضةندة
ةيغةمبعرع  ث ص االم    ! اهللا نع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص قارتقانالرغعمذ؟ دئض احلعرعنع قعس احلعرعنع  «: ح ح

ذن   ةت قعلس ة اهللا مةرهةم ةن»حىشىرضةنلةرض اهابعالر.  دئض ةس ع :  يةن ةيغةمبعرع ظ ث ص احلعرعنع ! اهللا نع ح
ةن قارتقانالرغعمذ؟ دئض االم ظىحعقعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا   ص أتعنحع قئتعم اآع ت ع ي احلعرعنع «نح ح

  .  دئضةن»قعسقارتقانالرغعمذ اهللا مةرهةمةت قعلسذن
 علةر ةرامغا آعرعس جعدع ه ذم مةس اي حوق ة مأمعن قورقم ذ ظايةتت جعدع    اهللا ب ذالر مةس ة ظ لةرض
 شةهةرضة ظورذنالشقان حاغدا هئح خةؤصنعث   ورقذنحتعن ظةمعن بولعدعغانلعقعنع ؤة ق، حاغدا غا آعرضةن هةرام

دىردع  دعغانلعقعنع بعل ذالرنعث هئحكعمدعن قورقماي دعغانلعقعنع، ظ ةنعث . بولماي ذ ظعش هعجرعي ع     7ب  ـ يعل
دا دة ظئيع دع،)1(زذلقةظع قان ظع ة ظاش دا ظةمةلض أمرة قعلغان ازا ظ ةيغةمبةر.  ق ىلهعدعن ص االم س  ظةلةيهعسس

ايتتع   1 ـ ظاي ؤة   12( ؤة مذهةررةم  جة مةدعنعدة زذلهةج . آئيعن هذدةيبعيعدعن زذلقةظعدة ظئيعدا مةدعنعضة ق
اي أتكىزىص) ـ ظ ايلعرعنع ظ ةفةر،ظ دا س ا- 2 ( ظئيع ع ) ي ظ ع حعقت ةتهع قعلغعل ةرنع ف اال . خةيب اهللا تاظ

ةن  ذرذش بعل ةزع قعسمعنع ظ ةرنعث ب ذنعثغا خةيب عنع  ،ظ ةتهع قعلعش شةرعص ةن ف ةزع قعسمعنع سىلهع بعل  ب
دع  ا قعل دع  . ظات ق ظع ق ؤة ظئكعنزارلع ةن خورمعزارلع ةث آةتك ذص، آ ون بول ر راي وث بع ا ح ةر بولس . خةيب

ذدع  ةرنعث يةه االم خةيب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردعيص ع بئلعرعنع خةيب ذالتنعث يئرعمعن ان مةهس رعش ن حعقق
لةتتع  ة ظعش ةر  . بةدعلعض ةردع   عزئمعنخةيب ص ب عم قعلع انالرغعال تةقس ة حعقق ذز هذدةيبعيعض ع يالغ ذ . ن ب

ذتالعب     تةقسعماتقا ظذالردعن باشقا هئحكعم ظئرعشةلمعدع، صةقةت هةبةشعستاندعن آةلضةن جةظفةر ظعبنع ظةب
ارلعقالردعن     ذم قات ذ ظةنه ةمراهلعرع رةزعيةلاله ذنعث ه ظةرع ؤة ظ ا ظةش ةم ظةبذمذس ةمراهلعرع ه ذنعث ه ؤة ظ

ة سةمماك ظبنع     ،ظعبنع زةيدنعث ظئيتعشعحة    . بعرمذ ظادةم قالماي بذ تةقسعماتقا ظئرعشتع      ةقةت ظةبذدذجان  ص
ان    ازعر بواللمعغ عماتقا ه ذ تةقس ة ب دع    . خةرعش وختعلعص ظأتىل علعي ت دا تةصس أز ظورنع ة ظ ذ هةقت دعن . ب ظان

  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خةيبةردعن مةدعنعضة قايتعص آةلدع
ان          7عث هعجرعيةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة هذدةيبعيعضة حعقق  ـ يعلع زذلقةظعدة ظئيع آعرعشعضة ص

اراص    ة ق ىن مةآكعض أمرة قعلعش ظىح اهابعالر ظ ع س ا حعقت ةدة ظئ .  يولغ ذ زذلهذلةيفعي أزع  ظ دع، ظ رام باغلع ه
دع    ئلعص ماث ة ظ النع بعلل ذربانلعق م ةن ق ذ ،ظئيتعلعشحة. بعل ة ظ  60 ظ ذربانلعق تأض ة ق ان  دان ئلعص ماثغ

ةن دا           . ظعك ان هال ة ظئيتق اهابعلعرعمذ تةلبعي ذنعث س دع، ظ تعص ماث ة ظئي االم تةلبعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةتتع  ىرىص آ دا     . ي قان حاغ ة يئقعنالش ران ظأتىشمعسعض االم زةه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  ،ص ةد ظعبن  مذهةمم

ةؤةتتع مذسلعمةنع قورالالنغان ظاتلعق ظادةملةر بعلةن ظالدعدا مئثعشقا    ، مذشرعكالر ظذنع آأرضةن حاغدا    . ظ
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزضة قارشع ظذرذشقعلع آةصتذ، ظذ ظأزع     :ظذالر. حىص آئتعشتع قاتتعق قورقذص حأ  

                                                 
   ـ ظاي11ظسالم آالعندار بويعحة ) 1(
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تذ، دةص ضذمان قعلغان ظعدع      رذشمايمعز  يعل ظذ 10بعلةن بعزنعث ظوتتذرعمعزدعكع      .  دئضةن ظةهدعنع بذزذص
ىت     ،ظذالر بئرعص  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يئتعص آئلعص     . ىن مةآكة ظةهلعضة خةؤةر قعلدع     بذ ظةهؤالنع ص ص

ارلعق   ظوقيا، ظوق، . سعضة حىشتععهةرةمنعث بةلضعلعرع آأرىنىص تذرعدعغان جاي زةهران ظأتىشم      ةيزة قات  ن
ة  قو ةج قةبعلعسعض ع يةظج النغان    )1(راللعرعن كعنعدةك غعالص ةن شةرتلةش لةر بعل ةؤةتعؤئتعص قذرةيش  ظ

  .ع بعلةنال مةآكعضة قاراص يىرىص آةتتعقعلعحلعر
 قذرةيشلةر ظذنعث ظالدعغا معكرةز ظعبنع هةفعسنع   ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يولدا آئلعؤاتقان حاغدا  

ةؤةتتع ذ. ظ ةد :ظ ع مذهةمم دع   !  ظ تذق، دئ دعغانلعقعثنع بعلمةص دعنع بوزع ئنعث ظةه ةيغةمبةر . س ص
ةص؟«: ظةلةيهعسساالم ة ض ذ نئم دع»ب ذ.  دئ ةن  بع: ظ ورالالر بعل ارلعق ق ةيزة قات ا ؤة ن ا ظوقي زنعث يئنعمعزغ

رالنع هةقعقةتةن يةظجة قةبعلعسعضة      ظذنداق ظةمةس، بعز قو   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . آئلعصسةن، دئدع 
  .مذشذنداق ظعشعث بعلةنال سئنع ياخشع ؤة ؤاصادار دةص تونذص آةلدذق، دئدع: ظذ. دئدع»ظةؤةتعؤةتتذق

ع  دعكع آاص االمنع ؤة     مةآكع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقتعن ص اتتعق ظاححعقالنغ لعقلعرع ق رالرنعث باش
ارلعق   . ظذنعث ساهابعلعرعنع آأرمةسلعك ظىحىن مةآكعدعن حعقعص آةتتع قالغان ظةر ـ ظايالالر ؤة بالعالر قات

اهابعلعرعغا       ذنعث س االمغا ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زعلةردة ص ولالردا، ظأض ع ي ة ظاهالعس اراص مةآك  ق
دا       . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعضة آعرعص آةلدع      . ظولتذرذشتع ان هال ظذنعث ساهابعلعرع تةلبعية ظئيتق

ذؤا ”قذربانلعقنع   . ظذنعث ظالدعدا ماثاتتع    ةؤةتتع     “زذت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هذدةيبعية    .  دئضةن يةرضة ظ ص
ة   آىنع معنعؤالغان قةسؤا ظعسعملعك تأضعسعنع          ظابدذلاله ظعبنع رةؤاهة ظةنسارع اهللا      . ن ظعدع  معنعؤالغا يةن

عنعث نذ  ةيغةمبعرعنعث تأضعس ث ص ةص نع ذنع يئتعل ذص ظ عدعن تذت ذغاح ،قتعس ع ظوق دعكع بئيتن  تأؤةن
  : مئثعؤاتاتتع

  اهللا نعث نامعدعن قعلعمةن قةسةم،
  .ظذنعث دعنعدعن باشقا دعن يوق دةص
  اهللا نعث نامعدعن قعلعمةن قةسةم،

  . صةيغةمبعرع دةصمذهةممةد اهللا نعث
  آاصعرالر صذشتعنع قذيذؤةت بعزضة،

  حاصعمعز سعلةرنع رةب ظةمرع بعلةن،
  شذ دةلعلدة قعلغان ظذرذش هةيؤعمعزدعن،

  . هةمقذشمذ ظىرآىص قاحقاندوست ظايرعلغان 
  رةببعمعز ظئيتتع شذنداق سأزنع قذرظاندا،
  صةيغةمبةرع يةتكىزضةن دعن ظةهكامعدا،

  م شئهعتلعك دةص،بايان قعلدع ظالعي ظألى
  .صعدا قعلدعم جئنعمنع مةن رةب يولعدا

ةد   ام ظةهم ذما    ،ظعم ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دذ   نعث ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن
ظذالرنعث تئنعنع مةدعنعدة ظذالر       . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع مةآكعضة يئتعص آةلدع           

ا ؤة   ان قعزعتم ار بولغ تذر    دذح ذهعت ظاجعزالش ار م ةردعكع ناح ذ ي دعذ ظ أز   . ؤةتكةن ظع رعكالر ظ مذش
ةؤم               : ظادةملعرعضة سعلةرضة مةدعنعنعث قعزعتمعسع ؤة ظذ يةردعكع ناحار مذهعت ظاجعزالشتذرذؤةتكةن بعر ق

تة ظولتذرغان ظعدع    ر هةجةرذل ظةسؤةدآة ظذدذل آئ    مذشرعكال. آئلعدذ، دئضةن ظعدع    اهللا تاظاال . لعدعغان تةرةص
                                                 

  .  معل يعراقلعقتعكع بعر جاينعث ظعسمع8بذ مةآكعدعن ) 1(
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دع   ةؤةردار قعل ةنلعرعدعن خ رعكالرنعث دئض االمنع مذش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر  . ص ةن ص ذنعث بعل ش
ارعتع    ث جاس اهابعلعرعغا ظأزلعرعنع االم س ىح     نعظةلةيهعسس ىن، ظ ذش ظىح عتعص قوي رعكالرغا آأرس  مذش

ذيرذدع     كة ب تا يىضىرىش ق تاؤاص ىرىص ظايالن      . قئتعملع ذلالهنع يىض تعم بةيت ىح قئ ذالر ظ ةيغةمبةر . دعظ ص
االم  اهابعالرنع ظةلةيهعسس رعكالر س دا   مذش ث ظارعلعقع ع رذآعننع اي ظعكك دعغان ج ىرمةي يآأرةلمةي ىض

ذيرذدع  قا ب ث          . مئثعش ة قئتعمنع انلعقتعن يةتت قةت قعلغ رع ـ شةص ذالرغا مئه االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ؤةتكةن  سعلةر قعزعتما ظاجعزالشتذرذ   :كالربذنع آأرضةن مذشرع   . هةممعسعدة ظذالرنع يىضىرىشكة بذيرعمعدع    

ةن     ارةتلعك ظادةملةرآ ةث جاس ذالر ظ ذالرمذ؟ ظ ة ش عنعثالر ظةن علةر دئض تع،آعش ام  .  دئيعش نع ظعم ذ هةدعس ب
  .بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ذخارع ظعبن ام ب : ظعم
ةيغةمبةر  أتعنحع آىنع  ص دة ظئيعنعث ت ذمالر زذلقةظع ذنعث ساهابعلعرع رةزعيةلالهذ ظةنه ظةلةيهعسساالم ؤة ظ
ةندة دع ظةتعض تعص آةل ة يئ رعكالر.  مةآكعض ةمذش أز ظادةملعرعض ع  : ظ ةدعنعنعث قعزعتمعس ة م  سعلةرض

دع   دذ، دئ ةر آئلع تذرعؤةتكةن ظادةمل تعم   . ظاجعزالش ىح قئ ذالرنع ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىرىص ص  يىض
ذير  قا ب ث               . دعذظايلعنعش ة قئتعمنع ذالرنع يةتت ىنال ظ انلعقع ظىح قةت قعلغ رع ـ شةص ذالرغا مئه ةقةت ظ ذ ص ظ

  .  بذيرذمعدعكةهةممعسعدة يىضىرىش
ذخارع ام ب ة ظعم دذ ،يةن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ذمانعث مذن :  ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنه

عسةنلعك بئرعلضةن يعلع مةآكعضة آةلضةن حاغدا مذشرعكالرغا آىحعنع              صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظامان ظ     
تة     . آأرسعتعش ظىحىن ساهابعالرنع تاؤاص جةريانعدا يىضىرىشكة بذيرذدع       مذشرعكالر بولسا، قذظةيقةظان تةرةص

  . ظعدع
ذخارع  ام ب دذ       ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب :  ظعبن

ةمبةر ظةلةيهعسساالم مذشرعكالرغا آىحعنع آأرسعتعص قويذش ظىحىن بةيتذلالهنع ؤة سةفا بعلةن مةرؤة         صةيغ
  . ظارعسعنع راستعنال يىضىرىص ظايالنغان

ذخارع ام ب ذما ،ظعم ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ع ظأم دذ نعث ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن
ىن   ش ظىح أمرة قعلع االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا حعقص عيولغ ذلالهقا  . ت ذنع بةيت عرلعرع ظ ذرةيش آاص ق

ذربانلعقعنع قعلعص  . تعآعرعشتعن توس ةدة ق ذ هذدةيبعي ةن ظ ىر،شذنعث بعل ع حىش  ؤة مذشرعكالر دع حئحعن
لعك  أتىرىص آةلمةس ورال آ داق ق ئح قان قا ه دعن باش ةن قعلعحلعرع قا بعل رعكالر تذرذش دة مذش  ؤة مةآكع

ذق  رذ تعن ظارت ان ؤاقعت ةت قعلغ ىز    خس ىلهع ت قا س أمرة قعلعش ع ظ ةر يعل ةن آئل ةرتع بعل لعق ش . دع تذرماس
أمرة قعل    ع ظ ةرآع يعل االم آئل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص ص ذنداق قعلع ةن  . دعش ذالر بعل ة ظ ذ مةآكعض ظ

ر ة آع كةن بويعح يعن . دعسىلهعلةش دعن آئ ىن تذرغان ىح آ دة ظ ذ مةآكع كة ،ظ ص آئتعش ذنع حعقع ذالر ظ  ظ
  .ةيهعسساالم مةآكعدعن حعقعص آةتتعةيغةمبةر ظةلشذنعث بعلةن ص. دعبذيرذ
 يئقعن ) سعلةرضة(اللة بذنعثدعن بذرذن . بعلعدذ) صايدعنع(سعلةر بعلمةيدعغان ) سىلهتعكع(اللة

ةلعبعنع  ر غ ةرنعث صةتهعسعنع مذيةسسةر(بع ةنع خةيب دع) ي ىك اهللا سعلةرنعث قعل ةنع غالعب ؤة بىي  ي
مةآكعضة آئلةر يعلع آعرعشعثالردا سعلةر بعلمةيدعغان ياخشعلعق ؤة          مةآكعضة آعرمةي قايتعشعثالردا ؤة     
دذ ارلعقعنع بعلع ةظةتلةرنعث ب ذرذن . مةنص دعن ب ة بذنعث ة(الل ةلعبعنع ) سعلةرض ر غ ئقعن بع ةنع (ي ي
ةر  عنع مذيةسس ةرنعث صةتهعس دع) خةيب ة ؤةدة   قعل عدة سعلةرض االمنعث حىش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص  ي

ة ان بويعح ان   ،قعلعنغ معنعثالر بولغ ةن دىش علةر بعل ة س عرع اهللا سعلةرض عثالردعن ظعلض ة آعرعش  مةآكعض
  . مذشرعكالر ظوتتذرعسعدا بارلعققا آةلضةن سىلهعدعن ظعبارةت يئقعن غةلعبعنع مذيةسسةر قعلدع
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    بئرعلضةن بئشارةت توغرعسعداغامذسذلمانالرنعث صىتىن ظالةم ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقع
ىك ؤ تعدعن     بىي معنع ظىس االمنعث دىش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةك اهللا ص دعكع   ؤة ة يىآس ةر يىزع قا ي باش

دذ    داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ة خذش خ ةن مأمعنلةرض دعغانلعقع بعل ة قعلع ة : ظعنسانالر ظىستعدعن غةلعب الل
ةن ؤة هةق دعن  ةت بعل ةن هةق دعننع صىتىن دعنالردعن ظىستىن قعلعش ظىحىن، صةيغةمبعرعنع هعداي  بعل

اآع غةيرع ظةرةب بولسذن، ساماؤع دعن ظعضعلعرع                    ظةؤةتتع  يةنع اهللا تاظاال هةق دعننع ظةرةب بولسذن ي
ةيغةمبةر     ىن ص دذرذش ظىح ة قعل تعدعن غةلعب نالر ظىس ىتىن دع ذن ص رعك بولس اآع مذش ذن ي بولس

ةؤةتتع     ةيغةمبةر قعلعص ظ شةك ـ شىبهعسزآع،    . ظةلةيهعسساالمنع صايدعلعق ظعلعم ؤة ياخشع ظةمةل بعلةن ص
ةرعظةت  دذ    ش ة ظالع أز ظعحعض عنع ظ ع نةرس ةل    :ظعكك رع ظةم ة بع م، يةن رع ظعلع وغرا   . بع م ت ةرظعي ظعلع  ش
شةرعظةت خةؤةرلعرع هةقتذر، شةرعظةت     . شةرظعي ظةمةل اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا قوبذل قعلعنعدذ    . ظعلعمدذر

دذر  لعرع ظادعل االمنعث ال (. تةلةص ةد ظةلةيهعسس ة مذهةمم ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعض ةنعث ص ذؤاهلعق ) ل ض
  . يةنع اهللا ظذنعث ياردةمحعسعدذربئرعشكة اللة يئتةرلعكتذر

* * * * * * *  
 Ó‰ £ϑ ut ’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰ Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9 $# â !$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷ t/ ( öΝßγ1 us? $Yèª. â‘ #Y‰ £∨ß™ tβθäó tG ö6 tƒ 
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مذهةممةد اللةنعث رةسذلعدذر، ظذنعث بعلةن بعرضة بولغان مأمعنلةر آذففارالرغا قاتتعقتذر، ظأزظارا 

ظذالر اللةنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقعنع . ة قعلغان هالدا آأرعسةنآأيىمحاندذر، ظذالرنع رذآذ قعلغان، سةجد
ةؤراتتعكع  ذالرنعث ت ذ ظ ة ش ار، ظةن انالر ب عرعدعن نعش ةجدعنعث ظةس دة س ذالرنعث يىزلعرع دذ، ظ تعلةي

شاخ حعقارغان، آىحلعنعص حوثايغان، ظاندعن ) ظذالر(سىصعتعدذر، ظذالرنعث ظعنجعلدعكع سىصعتع بولسا 
ةن ظأرة تذرغان، بول ظأز غولع بعلةن  ر  ذقلذقع ؤة آأرآةم آأرىنىشع بعل ذن قعلغان بع انالرنع مةمن  دئهق

آذففارالرنع خاصا قعلعش ظىحىندذر، ) مأمعنلةرنع مذنداق زعراظةتكة ظوخشعتعش(زعراظةتكة ظوخشايدذ، 
 ظةجعر ؤةدة اللة ظذالرنعث ظعحعدعن ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرغا مةغصعرةت ؤة آاتتا

  . 29قعلدع
  مأمعنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

ةيغةمبعرع                 ةق ص ث ه عز اهللا تاظاالنع ةك ـ شىبهعس االمنعث ش ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم اهللا تاظ
دذ     داق دةي ص مذن ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ ذلعدذر : ظعك ةنعث رةس ةد الل ىزةل     مذهةمم ارلعق ض ذ ب ةنع ظ  ي

ىحع  ةتلةرنع ظأزلةشتىرض ىزةل      .دذرسىص ذمالرنع ض ذ ظةنه اهابعلعرع رةزعيةلاله ذنعث س اال ظ دعن اهللا تاظ ظان
ذر، : مةدهعيةلةر بعلةن ماختاص مذنداق دةيدذ     ذففارالرغا قاتتعقت ظذنعث بعلةن بعرضة بولغان مأمعنلةر آ

دذر  ارا آأيىمحان ةن    ظأزظ داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ا (اهللا :  ب ذنعث ظورنعغ ذالرنع دوس ) ظ ت اهللا ظ
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عرالرغا شةصقةتسعز، اهللا نعث             تذتعدعغان، ظذالرمذ اهللا نع دوست تذتعدعغان، مأمعنلةرضة آأيىنعدعغان، آاص
   .))1يولعدا جعهاد قعلعدعغان ؤة ماالمةت قعلغذحعنعث ماالمعتعدعن قورقمايدعغان بعر قةؤمنع آةلتىرعدذ

اتتعق قول ؤة ق   عرالرغا ق ذش، مأمعنلةرضة آأيىمحان ؤ   وآاص عرالرنعث  صال بول ان بولذش، آاص ة مئهرعب
راي     ذق حع دا ظوح عنعث ظالدع أمعن قئرعندعش ذرذش، م دا ت ةن هال اقنع تىرض ةن ؤة قاص دا غةزةصلةنض  ،ظالدع

ةتلةردذر          ةردة بولذشقا تئضعشلعك سىص ا بذ مأمعنل دا تذرذش، مان ة اهللا تاظاال مذنداق     . آىلضةن هال بذ هةقت
ئقعن جايدعكع آاصعرالر بعلةن ظذرذش قعلعثالر        سعلةر ظأزةثالرغا   ! ظع مأمعنلةر : دئضةن ةنع سعلةرضة   (ي ي

ذرذثالر     ذففارالرنع ظذجذقت عثالردعكع آ ةن ظةتراص دع بعل ىن، ظال لعق ظىح ةر بولماس ذالر  )خةت علةرنع ظ ، س
ذن  ئس قعلس اتتعق ه ثالر   (ق ذالرغا ظعحع ذثالر، ظ ول بول اتتعق ق ذالرغا ق تعدة ظ ذرذش ظىس ةنع ظ ي

  . )2()ظاغرعمعسذن
لعمظعم دذ   ،ام مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر«:  ص  مأمعنل

ةن قعزعش              ىتىن ت ظأز ظار دوستلعشعش ؤة آأيىنىشتة بعر تةنضة ظوخشايدذ، ظةضةر ظذ تةنضة ظاغرعق يةتسة ص
   .»ؤة ظويقذسعزلعق بعلةن بعظارام بولعدذ

االمنع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع، ص ام ب دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض أمعن«: ث مذن  ،م
ايدذ              ا ظوخش ر بعناغ ةن بع عص آةتض ة آعرعش ر ـ بعرعض ىن بع أمعن ظىح االم » م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص  ب

  . ضةنحىشةندىرص تذرذص هةدعسنع سأزلعضةندة بارماقلعرعنع آعرعشتىرى
 دا آأرعسةن ان هال ان، سةجدة قعلغ ذ قعلغ ذالرنع رذآ ة. ظ ذالر الل ع ظ ةزلعنع ؤة رازعلعقعن نعث ص
دذ أص  تعلةي ازنع آ ان نام ةل بولغ ع ظةم ةث ياخش دعغانلعقع، ظ أص قعلع ةلنع آ ع ظةم ذالرنع ياخش  اهللا ظ

ةتلعدع   ةن سىص دعغانلعقع بعل ىك اهللا       . ظوقذي ب ؤة بىي ةرنع غالع ع ظةمةلل از ؤة ياخش ذالرنع نام اال ظ اهللا تاظ
دعغانلع      ادا قعلع ةن ظ الس بعل ىن ظعخ اال ظىح ةث     تاظ ةييارالنغان آ ذالرغا ت اهعدعكع ظ ث دةرض قع، اهللا تاظاالنع

ا ساؤاب ـ جةننةتنع ؤة              أز ظعحعضة ظالغان آاتت ةزلعنع ظ ارةت غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاالنعث ص رعزعقتعن ظعب
ةتلعدع   نعظذنعثدعنمذ آاتتا نئمةت بولغان اهللا تاظاالنعث رازعلعقع     اهللا نعث .  ظىمعد قعلعدعغانلعقع بعلةن سىص

داق دئضةن   رازعلعقعنعث اال مذن ىك ؤة يىآسةك اهللا تاظ دة بىي ةت ظعكةنلعكع هةققع ا نئم ةث آاتت ذالر (: ظ ظ
   .)3(آاتتعدذر) جةننةت نئمةتلعرعنعث هةممعسعدعن(اهللا نعث رازعلعقع ) ظئرعشعدعغان
 ار انالر ب عرعدعن نعش ةجدعنعث ظةس دة س ذالرنعث يىزلعرع علة  ظ ة آعش ر قانح د ؤة بع : ر مذجاهع

ةيمعنعش ؤة  ن ظ دة اهللا دع ذالرنعث يىزلعرع ئظ ك ص دع آعحع دذ، دئ ةتلعرع آأرىلع ةزع .ظعللعق ظاالم  ب
علعق   ةن ياخش الر هةقعقةت و تةصسعرشذناس ىزع ي ذق، ي ةلبع نذرل ذحعنعث ق دذ، قعلغ ول بولع ع م رذق، رعزق

  .ظذنعثغا قارعتا آعشعلةرنعث دعللعرعدا مذهةببةت صةيدا بولعدذ، دئدع
دذ      خةلعصعسع ظوسمان رةزعي   مأمعنلةرنعث ادةم آأثلعدة بعرةر سعرنع     بعر : ةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي  ظ

ارقعلعق ظاشكارعاليدذ        ةر، ضةص ـ سأزعدعكع ظئزعشالر ظ . يوشذرسا، اهللا تاظاال ظذنع ظذنعث يىزعدعكع ظاالمةتل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث               مذنداق دئضةنلعكعنع   ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن ص

دذ ةت قعلع ول      «: رعؤاي ةنع بعراؤنعث قعلغان ياخشع ظعش ـ ظعزلعرع     (شةك ـ شىبهعسزآع، ياخشع ي ، )ي
بذ هةدعسنع ظعمام  » سعدعن بعر صارحعدذر  ع صارح 25يئقعملعق حعراي ؤة ظعقتعساتحانلعق صةيغةمبةرلعكنعث      

  .ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغان

                                                 
  . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية54سىرة ماظعدة ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع123سىرة تةؤبة ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع72سىرة تةؤبة ) 3(
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ظذالرغا قارعغان هةر    . رنعث نعيةتلعرع خالعس، ظةمةللعرع ياخشع ظعدع ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمال  
ظعمام مالعك رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق     . قانداق آعشع ظذالرنعث ياخشع ظعش ـ ظعزلعرعدعن هةيران قاالتتع 

دذ ةن  : دةي ةتهع قعلغان ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرنع آأرض مئنعث ظاثلعشعمحة خعرعستعظانالر شامنع ص
اؤذ اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع،       : حاغدا ةتلعرع يئتعص آةلضةن هاؤار      ظ ةر بعزضة سىص ظعسا  (يالر ع ظادةمل

ةن  ) ظةلةيهعسساالمنعث ظةضةشكىحعلعرع ةن، دئض ة ياخشع ظعك ن ظةلؤةتت ذ راست   . دع ذالر تولعم ة ظ ذ هةقت ب
ان ةتلةر بعل   . ظئيتق ا سىص ةن آاتت ابالردا هةقعقةت عرعكع آعت ةت ظعلض ذ ظىمم ةنب ذالرنعث . ةن سىصةتلةنض ظ

اهابعلعرعدذر    االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤزعلع ص ةث آاتتعسع ؤة ظ دعن ظ ىك ؤة يىآسةك اهللا  . ظعحع بىي
ل قعل  عرع نازع ع     ظعلض ذالرنعث ياخش ةردة ظ دذرذلغان خةؤةرل ة قال ةتتعن ظىممةتك ابالردا ؤة ظىمم ان آعت غ

ان  ان قعلغ ةتلعرعنع باي ىن اهللا تا . سىص ذنعث ظىح دذ  ش داق دةي ةردة مذن ذ ي اال ب ذالرنعث : ظ ذ ظ ة ش ظةن
عتعدذر  ةؤراتتعكع سىص ا . ت عتع بولس دعكع سىص ذالرنعث ظعنجعل ذالر(ظ ىحلعنعص ) ظ ان، آ اخ حعقارغ ش

ان ةن   حوثايغ ارغان، يئتعلض ةنع ياش ةم ي ذقع ؤة آأرآ ذرغان، بولذقل أرة ت ةن ظ ع بعل أز غول دعن ظ ظان
  قعلغان بعر زعراظةتكة ظوخشايدذآأرىنىشع بعلةن دئهقانالرنع مةمنذن 

ولالص ـ                     االمنع ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعلعرع ص االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقال ص ش
دع    اردةم قعل ذنعثغا ي دع ؤة ظ ذددع      . قذؤؤةتلع ع خ ة بولذش ةن بعرض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالرنعث ص ظ

دعغان شاخلعرعغا ظوخشايدذ  ذنع غوللعتع ةتنعث ظ عتعش (. رعزاظ ة ظوخش داق زعراظةتك ةرنع مذن ) مأمعنل
  .آذففارالرنع خاصا قعلعش ظىحىندذر

ةتتعن ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرغا دىشمةنلعك بعلةن         ،ظعمام مالعكنعث بعر رعؤايعتعدة      ظذ بذ ظاي
عزعالرنعث دعغان راص ان)1(قاراي عرلعقعغا هأآىم حعقارغ اتتعق دى، آاص ة ق ذالر ساهابعلةرض شمةنلعك  حىنكع، ظ

ارايتتع ةن ق ع    . بعل ةتنعث دةلعل ذ ظاي ا، ب ةن قارعس مةنلعك بعل ذمالرغا دىش اهابة رةزعيةلالهذ ظةنه آعمكع، س
دذ  عر بولع ذ آاص ةن ظ العمالر  . بعل ىم ظ ر تىرآ ذ هأآمعضة بع ام مالعكنعث ب ذالردعن رازع بولسذن(ظعم  !)اهللا ظ

ةزعلعتع ؤة . قوشذلدع  أزلعرع ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرنعث ص ذالرنعث نعظ الص، ظ ةن تةث هئساص ذالر بعل  ظ
دع  ان قعلعن لةر باي ذن هةدعس دة نذرغ ةش هةققع نع حةآل عنع آةمسعتعش ذالرنع . مةرتعؤعس ث ظ اهللا تاظاالنع

ةرلعك    ة يئت ذقعرع ظعكةنلعكعض عنعث ي ذالرنعث مةرتعؤعس انلعقع ظ ذالردعن رازع بولغ انلعقع ؤة ظ ماختعغ
  .دةلعلدذر
 ا اللة ظذالرنعث ظعح ةرنع قعلغانالرغ  ظذالرنعث ضذناهلعرع   عدعن ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةلل
اهللا نعث  . ق ؤةدة قعلدعع يةنع آاتتا ساؤاص ؤة ظئسعل رعز   مةغصعرةت ؤة آاتتا ظةجعر ؤةدة قعلدع ظىحىن  

ةرتمةيدذ        ذنع ظأزض دذ ؤة ظ لعق قعلماي ة خعالص اال ؤةدعسعض تتذر، اهللا تاظ ذر ؤة راس ع هةقت ا. ؤةدعس هابة س
ةزعلةت، ياخشع   . رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرنعث ظعزعدعن ماثغان هةر قانداق آعشع ظذالرنعث هأآمعدة بولعدذ             ص

اهللا . ظعشالرنع ظالدعدا قعلعش ؤة آامالةتكة يئتعش جةهةتلةردة بذ ظىممةتتعن هئحكعم ظذالرغا يئتةلمةيدذ                 
ذالردعن راز اال ظ ذن عتاظ ذالرنع رازع قعلس ذن ؤة ظ عردة! بولس اهع   ص ذالرنعث قارارض ةتلعرعنع ظ ؤس جةنن

  . اهللا تاظاال هةقعقةتةن شذنداق قعلدع! قعلسذن
داق    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي لعم، ظةب ام مذس ظعم

لةن   بع ساهابعلعرعمنع تعللعماثالر، مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا         «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

                                                 
  .شعظة مةزهعبعنعث صعرقعسمع) 1(
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علةردعن  ةر س ةمكع، ظةض عمذ  قةس ذننع سةرص قعلس دةك ظالت ذد تئغع رعثالر ظذه ذالر، بع ر دعن ظ  بعرعنعث بع
  .» سةرص قعلغان نةرسعسععنعث يئرعمعغعمذ تةث آةلمةيدذ)1(مذد

  . مةدهعية اهللا غا خاستذر ؤة جعمع هةمدذسانا. دععنعث تةصسعرع تىضشذنعث بعلةن سىرة فةتعه

                                                 
  . ضعرامفا تةث675 قةدعمكع ظألحةم بعرلعكع بولذص تةخمعنةن )1(
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  ةلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصق

ةر ع مأمعنل دا ! ظ ةيغةمبعرعنعث ظالدع ةنعث ص ةنعث ؤة الل ر ظعشنع ؤة (سعلةر الل داق بع هئحقان
دذر، ) سأزىثالرنع(ظالدع بعلةن قعلماثالر، اللةدعن قورقذثالر، اللة هةقعقةتةن ) سأزنع ظاثالص تذرغذحع

ةهؤالعثالر( ع ؤة ظ دذر) نعنعيعتعثالرن ص تذرغذحع ةر. 1بعلع ع مأمعنل ان ! (ظ أز قعلغ ذلذاللةغا س رةس
ثالردا  ر ) حئغع اثالر، سعلةر بع ذقعرع قعلم دعن ي ةيغةمبةرنعث ظاؤازع اؤازعثالرنع ص ةن -ظ رعثالر بعل  بع

ظذنداق (يذقعرع ظاؤازدا سأز قعلماثالر، ) توؤالص(يذقعرع ظاؤازدا سأزلةشكةندةك، صةيغةمبةرضة ) توؤالص(
اثالرقعل تعن، ) س أزلعرعثالر تذيماس ع(ظ ان ياخش دذ ) قعلغ ذص آئتع ار بول ةللعرعثالر بعك . 2ظةم

شىبهعسعزآع، رةسذلذاللةنعث يئنعدا صةس ظاؤازدا ضةص قعلغانالرنعث دعللعرعنع اللة تةقؤا ظىحىن سعنعغان، 
  .3ظئرعشعدذ) يةنع جةننةتكة(ظذالر مةغصعرةتكة ؤة آاتتا ساؤابقا 

صةيغةمبعرعنعث ظالدعدا ظالدعراثغذلذق قعلعشتعن توسذش، اهللا نعث ظذنعث ؤة اهللا نعث 
  لعك هالدا مذظامعلة قعلعشقا بذيرذش توغرعسعداغا ظةدةبصةيغةمبعرعنع هأرمةتلةشكة ؤة ظذنعث

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ح                  ارقعلعق مأمعن بةندعلعرعضة ظذالرنعث ص ةر ظ وثقذر  اهللا تةظاال بذ ظايةتل
دا مذظامعلة قعلعش       ئهتعرام بعلدىر هأرمةت ؤة ظ   ةدةص   عضةن، ظذنع ظةزعزلعضةن ؤة قةدعرلعضةن هال  هةققعدة ظ

هئحقانداق (سعلةر اللةنعث ؤة اللةنعث صةيغةمبعرعنعث ظالدعدا ! ظع مأمعنلةر: ص مذنداق دةيدذعتعظأض
أزنع  نع ؤة س ر ظعش اثالر ) بع ةن قعلم دع بعل أزلةرنع ظالدعراث   ظال الرنع ؤة س ةنع ظعش ص   ي ذق قعلع غذل

  .هةممة ظعشالرنع ظذنعثغا ظةضعشعص قعلعثالر. ظذنعثدعن بذرذن قعلعص سالماثالر
سعلةر قذرظانغا ؤة   : ظةلع ظعبنع ظةبذ تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذ ظايةت هةققعدة     

ةتادة . سىننةتكة خعالص سأزلةرنع قعلماثالر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ةر  ،حةع ظئيتعلعش بعزضة : ق  ظادةمل
ظةضةر ماؤذ ـ ماؤذ ظعشالردا ظايةت نازعل قعلعنغان بولسعكةن، ظةضةر ماؤذ ـ ماؤذ ظعشالر بولغان بولسا                      

 ظايةت  18                     سىرة هذجذرات             مةدعنعدة نازعل بولغان  
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ةن دئيعشكةن  ذالر  . ظعك ةظاال ظ ةن اهللا ت ذنعث بعل ذرماي يذ ش لعرعنع ياقت ذ قعلمعش ةتنع  نعث ب دعكع ظاي قعرع
  . ، دئدعنازعل قعلدع
 اهللا دعن قورقذثالرةقؤادارلعق قعلعثالر    ية ةن .نع اهللا سعلةرنع ظةمعر قعلغان ظعشتا ت اهللا هةقعقةت

! ظع مأمعنلةر ، بعلعص تذرغذحعدذر)تعثالرنع ؤة ظةهؤالعثالرنععنعي( ظاثالص تذرغذحعدذر، )سأزىثالرنع(
اثال ) رةسذلذاللةغا سأز قعلغان حئغعثالردا ( ذقعرع قعلم دعن ي ةيغةمبةرنعث ظاؤازع اؤازعثالرنع ص  بذ   رظ

عدذر                ظأضعتع ةخالقنعث ظعككعنحعس ةدةب ـ ظ ةن ظ ةيغةمبةر    . لض ة ص ة مأمعنلةرض ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
د ذ ظةلةيهعسساالمنعث ظالدع دعن ي ذنعث ظاؤازع اؤازلعرعنع ظ دذ ا ظ ة قعلع دة تةربعي . قعرع آأتىرمةسلعك هةققع

  . هذما هةققعدة نازعل بولغانرعؤايةت قعلعنعشحة بذ ظايةت ظةبذ بةآرع بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةن
ةيكعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ةنع    : ظعمام بذخارع، ظةبذ مذل ادةم ي ظعككع ياخشع ظ

ان          اس قالغ ع ت االك بولغعل ذما ه ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةن ظأم ةآرع بعل ذ ب ةيغةمبةر   . ظةب ع، ص حىنك
ع  االمنعث قئش ذ  ظةلةيهعسس ر ض عدعن بع ةمعم قةبعلعس ةنع ت دا  رغا ب ةن حاغ علةر آةلض ذالغلعق آعش ذ ،ذه ظ  ظ

كةن   أتىرىص سأزلةش وقعرع آ اؤازلعرعنع ي عدا ظ ذنعث قئش ع ظ ةنعي  . ظعككعس رع ب عنعث بع ذ ظعككعس ظ
ةقرةظ ظعبنع هابع  مذجاشع  ادةمنع     ةس ظنعث قئرعندعشع ظ ة بعرع باشقا بعر ظ نع ظةمعرلعككة آأرسةتسة، يةن
ةتكةن عظةمعرل ة آأرس ةآر  . كك ذ ب ةن ظةب ذنعث بعل ذغا  ش ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذ ظأم ذ ظةنه ةن : ع رةزعيةلاله س

 ،مةن ساثا قارشع ظعش قعلمعدعم  : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمذ. داؤاملعق ماثا قارشع ظعش قعلعسةن، دئضةن    
ةن ذند. دئض ذ ش اؤازلعرع ي ذالرنعث ظ عص ظ ةناق دئيعش ص آةتك اال  . قعرع حعقع ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ع ش ظ

ةر ذلذال! (مأمعنل ثالردا رةس ان حئغع أز قعلغ ذقعرع ) لةغا س دعن ي ةيغةمبةرنعث ظاؤازع اؤازعثالرنع ص ظ
) توؤالص(يذقعرع ظاؤازدا سأزلةشكةندةك، صةيغةمبةرضة ) توؤالص( بعرعثالر بعلةن -قعلماثالر، سعلةر بعر 

اثالر،  أز قعلم اؤازدا س ذقعرع ظ اثالر (ي داق قعلس تعن، ) ظذن أزلعرعثالر تذيماس ع (ظ ان ياخش ) قعلغ
  .  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلغانةمةللعرعثالر بعكار بولذص آئتعدذظ

ذما     ذ ظةنه ةير رةزعيةلاله ع زذب االم       : ظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس يعن ص دعن آئ ل بولغان ةت نازع ذ ظاي ب
ور     ةنلعكعنع س ة دئض ذدعن نئم ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ذدةك    ،معغعحةعظأم االم ظاثلعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص  ظ

ةير حوث دادعسع ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ           . زدا سأز قعلمايتتع، دئضةن  ظىنلىك ظاؤا  ةنع ظعبنع زذب ظذ ي
  . بذخارع رعؤايةت قعلغاننع ظعمامبذ. هةققعدة بعرةر نةرسة دئمعضةن

بةنع تةمعم   : يان قعلغان  ظةبذ مذلةيكعنعث يةنة بعر رعؤايةتتة مذنداق دئضةنلعكعنع با        ،ظعمام بذخارع 
عدعن ب  ذقةبعلعس ةن    ر ض عغا آةلض االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر ص ذالغلعق آعش ةآرع  . رذه ظ ذ ب ظةب

ةظقاظع ظعبنع م    : رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا      دئضةندة   ،ةظبةدعنع ظذالرغا ظةمعر قعلغعن       ق
  . نع ظةمعر قعلغعن، دئضةنةظةقرة ظعبنع هابعس: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ

ذخار   ام ب دذ       ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع مالعكنع ةس ظعبن ةيغةمبةر  : ع، ظةن ص
ىن سىرىشتة     ةنلعكع ظىح ىن آأرمعض ة آ ر قانح ذنع بع ةيس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ق ظةلةيهعسساالم سابعت ظعبن

ةيغةمبعرع      : بعر ظادةم . قعلدع ظاندعن ظذ   . مةن ساثا ظذنعث خةؤعرعنع ظئلعص آئلةي، دئدع            ! ظع اهللا نعث ص
ادةم ظذنعثغا  . ت ظأيعدة بئشعنع ساثضعالتقان هالدا تذراتتع    عساب. ظذنعث ظأيعضة آةلدع   نئمة بولدذث؟   : ظذ ظ

دع  ةن . دئ ذ جاؤاب دع   : ظ ةردع، دئ ىز ب ش ي ان ظع االمنعث    . يام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اؤازعنع ص ذ ظ لعدة ظ ظةس
ذقعرع آأتىرىص ضةص قعلعدعغان بولغانلعقع ظىحىن مئنعث ظةمة      ةتتع،  ظاؤازعدعن ي مةن لعم بعكار بولذص آ

دعم  ذص قال دعن بول ويالصدوزاخ ظةهلع ع  ، دةص ظ ذنداق حىشكعنلعش دع ش ةن ظع ةيغةمبةر  . ص آةتك ادةم ص ذ ظ ظ
ئلعص   عغا آ االمنعث قئش ةردع    ،ظةلةيهعسس أزلةص ب ذنعثغا س انلعرعنع ظ ابعتنعث ظئيتق ادةم   .  س ذ ظ يعن ظ آئ
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ار        ا ب ةن قايت ةؤةر بعل ذش خ ا خ عغا آاتت ابعتنعث قئش ذنعثغا  . دعس االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن  «: ص س
ةلكع، سةن         : سابعتنعث يئنعغا بئرعص، ظذنعثغا شةك ـ شىبهعسعزآع، سةن دوزاخ ظةهلعدعن ظةمةسسةن، ب
  .  دئضةن ظعدع»حوقذم جةننةت ظةهلعدعنسةن دئضعن

ةنع  بذ ظايةت   :  ظةنةس ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ،ظعمام ظةهمةد   ظع ي
ةر ثالردا ! (مأمعنل ان حئغع أز قعلغ ذلذاللةغا س ذقعرع ) رةس دعن ي ةيغةمبةرنعث ظاؤازع اؤازعثالرنع ص ظ

) توؤالص(يذقعرع ظاؤازدا سأزلةشكةندةك، صةيغةمبةرضة ) توؤالص( بعرعثالر بعلةن -قعلماثالر، سعلةر بعر 
اثالر،  أز قعلم اؤازدا س ذقعرع ظ اثالر (ي داق قعلس أزلعرعثالر) ظذن تعن، ظ ع ( تذيماس ان ياخش ) قعلغ
 دئضةن ظايةت نازعل بولغان مةزضعللةردة سابعت ظعبنع قةيس يذقعرع       ظةمةللعرعثالر بعكار بولذص آئتعدذ 
ادةم ظعدع اؤازدا ضةص قعلعدعغان ظ ذ. ظ اؤازعنع آأتىرىص سأزلعضةن آعشع : ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظ ص

ذص قال   دعن بول ةن دوزاخ ظةهلع دعم، م ةن ظع دع م ةتتع، دئ ذص آ ار بول ةلعم بعك ع ظةم ذ . دعم، ياخش ظ
دع     ذرذص قال دا ظولت ذرغان هال ىن قايغ ة آ ر قانح عدة بع تة   . ظاظعلعس ذنع سىرىش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ساثا نئمة بولدع؟ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سئنع     : بةزع ظادةملةر ظذنعث ظأيعضة باردع ؤة ظذنعثغا      . قعلدع
د  تة قعلعؤاتع دع سىرىش ذ. ذ، دئ ةن       : ظ ع م ةن آعش أتىرىص سأزلعض اؤازعنع آ االمغا ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

توؤالص سأزلةيتتعم، ظةمدع ياخشع ظةمةلعم بعكار بولذص آةتتع، مةن      يذقعرع ظاؤازدا   ظعدعم، مةن ظذنعثغا    
دع    دعم، دئ ذص قال دعن بول ئلعص   . دوزاخ ظةهلع عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ذنع،ظ ثغا  ظ

ة انلعرعنع ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. كىزدعتسابعتنعث ظئيتق ةت ظةهلعد«: ص ذ جةنن ةلكع ظ اق، ب دي  »ذرعن
  . دئدع

دذ         ات يىرضةنلعكعنع آأرةتتذق،           : ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي ارعمعزدا هاي بعز سابعتنعث ظ
ذق    ةنلعكعنع بعلةتت دعن ظعك ةت ظةهلع ذنعث جةنن ز ظ ع  . بع ة ظذرذش ةزع   يةمام ارعمعزدعكع ب ع ظ ان آىن بولغ

دع ا ظايالن الر رئظاللعقق دع. ظعش ةن ظع مذ آةلض ع قةيس ابعت ظعبن قا س لعتعص . ظذرذش ذراق ظعش ذش ص ذ خ ظ
 ،ستلعرعثالرنع قان تأآىشكة مةجبذرلعشعثالر نئمة دئضةن يامان دئدع ـ دة    دو: آئصةنلعكعنع آعيدع، ظاندعن

دع  ةث قعل ة ج ئهعت بولغعح اآع ش ةن ت ذالر بعل ذن( ظ دعن رازع بولس ةرنع . !)اهللا ظذنعث اال مأمعنل اهللا تاظ
ذقعرع    وؤالص ي ر ظادةمضة ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن باشقا بع ادةم ص ر ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا، بع ص

اؤازدا سأزلعضةندةك سأزلةشتعن توستع     ةمكعنلعك، ظئهتعرام ؤة هأرمةت بعلةن        . ظ ظةآعسحة ظذ ظذنعثغا، ت
دذ        سأز قعلعشع آئ   ر : رةك، شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي ةن -سعلةر بع رعثالر بعل وؤالص ( بع ) ت

 بذ هةقتة اهللا تاظاال يذقعرع ظاؤازدا سأز قعلماثالر) توؤالص(يذقعرع ظاؤازدا سأزلةشكةندةك، صةيغةمبةرضة 
   .)1(ك حاقعرماثالر بعرعثالرنع حاقعرغاندة–صةيغةمبةرنع سعلةر بعر !) ظع مأمعنلةر(: مذنداق دةيدذ
)اثالر داق قعلس تعن، ) ظذن أزلعرعثالر تذيماس ان ياخشع(ظ ذص ) قعلغ ار بول ةللعرعثالر بعك ظةم
دذ ةقةت آئتع تعن ص أز قعلعش اؤازدا س ذقعرع ظ عدا ي ةيغةمبةرنعث قئش علةرنع ص ز س ةنع بع دعن ، ي  ظذنعث

ةيغةمبةر ظاححعغالنغانلعقع ظى ةيغةمبةرنعث ظاححعقلعنعشع، ظاندعن ص حىن اهللا تاظاالنعث ظاححعقلعنعشع، ص
ةيغةمبعرعنع ظاححعقالندذرغان آعشعنعث ظةمةلعنع، بعكار قعلعؤئتعشع         ظذ آعشعنعث    ؤة ظاندعن اهللا تاظاال ص

  .بذنع بعلمةي قئلعشعدعن قورققانلعقع ظىحىنال توستذق
شةك ـ   «:قعلعدذ بذ هةقتة ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت 

ر ،زآععشىبهعس ىن، بع ع ظىح ث رازعلعق ادةم اهللا تاظاالنع ر ظ عزال ةر بع دعن صةرؤاس أزنع ظاغزع رعص س  حعقع
العدذ ـ دة           دذ   ،س ةت يئزعلع ة جةنن ذ ظادةمض ةن ظ اؤابع بعل أزعنعث س ذ س االنع .  ش ادةم اهللا تاظ ر ظ بع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع63سىرة نذر ) 1(
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ادةم       ، سالعدذ ـ دة   حعقعرعص سأزنع صةرؤاسعزال  بعرةر غةزةصلةندذرعدعغان   ظذ سأزعنعث جازاسع بعلةن ظذ ظ
  »ظاسمان ـ زئمعننعث ظارعسعدعنمذ يعراق بولغان دوزاخقا يعقعلعدذ

ص ؤة           عية قعلع قا تةؤس أز قعلعش اؤازدا س أؤةن ظ عدا ت ةيغةمبةرنعث قئش دعلعرعنع ص اال بةن اهللا تاظ
دذ    داق دةي دىرىص مذن ذنعثغا رعغبةتلةن دا ص : ظ ث يئنع ذلذلاله نع عزآع، رةس ةص شىبهعس اؤازدا ض ةس ظ

ىن سعنعغان ةقؤا ظىح ةقؤالعق ظىحىن خالعس قعلغانالرنعث دعللعرعنع اهللا ت ذالرنعث دعللعرعنع ت ةنع ظ  ي
  .قعلغان ؤة تةقؤالعقنعث ماآانع قعلغان

 ا ساؤابقا ةنع جةننةتكة (ظذالر مةغصعرةتكة ؤة آاتت  ظعمام ظةهمةد، مذجاهعدنعث       ظئرعشعدذ ) ي
ةرنعث خةلعصعسع: ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذغا : ةت قعلعدذمذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي  ضذناهنع ! ظع مأمعنل

دة    ،خالعمايدعغان ؤة ضذناهمذ قعلمايدعغان ظادةم ظةؤزةلمذ ياآع ضذناه قعلعشنع خالعغان            بعراق ظذنع ظةمةل
ذ؟   ادةم ظةؤزةلم دعغان ظ ةت قعلماي ان دةص خ ذ    . يئزعلغ ذ ظةنه ةر رةزعيةلاله ةن ظأم ذنعث بعل ةك           : ش ـ ش

  ظةنة شذنداق قعلغانالر    شىبهعسزآع، ضذناه قعلعشنع خالعغان، بعراق ظذنع ظةمةلدة قعلمعغانالر ظةؤزةلدذر،        
 اؤابقا ا س عرةتكة ؤة آاتت ذالر مةغص عنعغان، ظ ىن س ةقؤا ظىح ة ت ع الل ة(نعث دعللعرعن ةنع جةننةتك ) ي

  . دةص جاؤاص يازغانظئرعشعدذ
* * * * * * *  

 ¨β Î) šÏ% ©!$# y7 tΡρßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï !# u‘ uρ ÏN ü àf çt ù: $# öΝ èδã nYò2 r& Ÿω šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊆∪  öθs9 uρ öΝåκ ®Ξr& (#ρã y9 |¹ 4 ®Lxm 

yl ãøƒ rB öΝÎκ ö s9 Î) tβ% s3 s9 #[ ö yz öΝ çλ°; 4 ª! $#uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∈∪  
ذجرعالر  ئنع ه عزآع، س ايلعرع (شىبهعس ذ ج ث تذرالغ اك ظاياللعرعثنع ةنع ص عدعن ) ي ظارقعس

سةن ظذالرنعث ظالدعغا حعققعنعثغا قةدةر ظذالر سةؤر .4دعغانالرنعث تولعسع ظةقعلسعز آعشعلةردذرتوؤالي
قعلعص تذرذشسا، ظذالر ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشع بوالتتع، اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع 

  .5مئهرعباندذر
لةش يدعغان آعشعنع ظةيعبقعسعدعن توؤالالرنعث ظارعرساالمنع هذجصةيغةمبةر ظةلةيهعس

  توغرعسعدا
ذجرعالرنعث         ان ه أيلعرع بولغ ث ظ ذنعث ظاياللعرعنع االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص اهللا تاظ

دذ   داق دةي ةص مذن دعغانالرنع ظةيعبل عدعن توؤالي ذجرعالر : ظارقعس ئنع ه عزآع، س اك (شىبهعس ةنع ص ي
 ظادةتتة انالرنعث تولعسع ظةقعلسعز آعشعلةردذرظارقعسعدعن توؤاليدعغ) ظاياللعرعثنعث تذرالغذ جايلعرع

سةن : قاالق ظةرةبلةر شذنداق قعالتتع، اهللا تاظاال ظذالرنع ظةدةصلعك بولذشقا تةؤسعية قعلعص مذنداق دةيدذ       
 ظذالرنعث ظالدعغا حعققعنعثغا قةدةر ظذالر سةؤر قعلعص تذرذشسا، ظذالر ظىحىن ظةلؤةتتة ياخشع بوالتتع

دا ظ ةنع ظذنعث دع  ي ار ظع ةظةت ب علعق ؤة مةنص ة ياخش ة ظةلؤةتت ا ؤة ظاخعرةتت ىن دذني اال . ذالر ظىح اهللا تاظ
اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، : ظذالرنع اهللا غا قايتعشقا ؤة تةؤبة قعلعشقا حاقعرعص مذنداق دةيدذ

دذر ايعتع مئهرعبان ذ ظا، ظئيتعلعشحةناه ا  ب ع ه ةقرة ظعبن ةت ظ ةمعمع رةزعيةي دة بعس ت ذ هةققع لالهذ ظةنه
  . نازعل قعلعنغان

ةيغةمبةر      ذ ص دذآع، ظ ةت قعلع ذدعن رعؤاي ذ ظةنه ابعس رةزعيةلاله ع ه ةقرة ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ظعم
وؤالص   عدعن ت ذجرعالرنعث ظارقعس االمنع ه ةد : ظةلةيهعسس ع مذهةمم ةد ! ظ ع مذهةمم ةن! ظ ر  . دئض ة بع يةن
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ة ع : رعؤايةتت ث ظةلحعس ع اهللا نع ةيغةمب ! ظ ةن، ص ةن  دئض اؤاب بةرمعض ذنعثغا ج االم ظ ذنعث . ةر ظةلةيهعسس ش
ذ ةن ظ ةيغة : بعل ع اهللا نعث ص ةن مئنعث ماخ! رعمبعظ ذر، ظةيعب هةقعقةت ة حعرايلعقت مذ ملعشعتعشعم ظةلؤةتت

ة قةب االمعظةلؤةتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص ذر، دئض دعغان «: هعت ذنداق قعلع ىك اهللا ش ب ؤة بىي غالع
  .  دئضةن جاؤابنع قايتذرغان»عبلعدعظادةملةرنع ظةلؤةتتة ظةي

* * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u βÎ) óΟ ä. u !% y` 7,Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (#ûθ ãΨ̈ t6 tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθ s% 7' s#≈yγ pg¿2 (#θßsÎ6 óÁçG sù 4’ n?tã $tΒ 
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) ظعشنعث هةقعقعتعنع(ظةضةر سعلةرضة بعر صاسعق ظادةم بعرةر خةؤةر ظئلعص آةلسة، ! ظع مأمعنلةر

ظذ (بعلمةستعن بعرةر قةؤمنع رةنجعتعص قويذص، قعلمعشعثالرغا صذشايمان قعلعص قالماسلعقعثالر ظىحىن، 
ةيغةمبعرع ( ظعحعثالردا رةسذلذاللة بعلعثالرآع،. 6ظئنعقالص آأرىثالر ) خةؤةرنع ةنعث ص ةنع الل ار، ) ي ب

ظةضةر ظذ نذرغذن ظعشالردا سعلةرضة ظعتاظةت قعلعدعغان بولسا، حوقذم قعيعن ظةهؤالدا قاالتتعثالر، لئكعن 
اللة سعلةرضة ظعماننع قعزغعن سأيضىزدع ؤة ظذنع دعلعثالردا آأرآةم قعلدع، سعلةرضة صعسقعنع، آذفرعنع 

اللة . ع يامان آأرسةتتع، ظةنة شذالر اللةنعث صةزلع ؤة نئمعتع بعلةن توغرا يولدا بولغذحعالردذرؤة ضذناهن
  .7- 8هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

ةقعقعتعنع ظئنعقالص ظةضةر بعر صاسعق ظادةم بعرةر خةؤةر ظئلعص آةلسة، ظذ خةؤةرنعث ه
   توغرعسعداعغانلعقآأرىشكة بذيرذ

اال ادةم  اهللا تاظ عق ظ ة صاس ذ ظايةتت ةؤر  ب ةن خ ئلعص آةلض ذير ة ظ كة ب نعقالص آأرىش ذنداق . دعذنع ظئ ش
دا دة يا   ،قعلغان نعث ظأزع ذ ظعش ص ش أآىم قعل ةن ه أزع بعل ذنعث س ذص   ظ قذحع بول اآع خاتاالش انحع ي لغ

ادةم     قئ كةن ظ عدعن ظةضةش ذنعث ظارقعس عنعث ظ ان آعش أآىم قعلغ ةن ه أزع بعل ذنعث س تعن، ظ ذص لعش بول
  . قئلعشعدعن ساقالنغعلع بولعدذ

تع  تعن توس عص قئلعش ا ظةضعش ذنحعالرنعث يولعغ ةن بذزغ اال هةقعقةت ر . اهللا تاظ ةتتعن بع ذ جةه مذش
االر شةخسعي ة صاسعقلعق  عقعسعم ظألعم ذنعث رعؤايةتت ع، ظ ذم آعشعنعث رعؤايعتعن تع ظئنعق بولمعغان نامةل

ذل   ىن، قوب انلعقع ظىح الع بولغ انقعلعش ظئهعتعم ةؤةبع   .  قعلعشنع رةت قعلغ ذش س ل بول ةتنعث نازع ذ ظاي ب
ام         ةت ظعم ع رعؤاي ةث ياخش دعن ظ ذص، ظذنعث ان بول ان قعلعنغ ةر باي ذن رعؤايةتل عدة نذرغ دعكع قعسس هةققع

ةد ذ   نعثظةهم ة رةزعيةلاله ع جذؤةيرعيي ةرنعث ظانعس لعقع، مأمعنل عنعث باش تةلةق قةبعلعس ةنع مذس ، ب
  . قعلغان رعؤايةتتذردعنزعرارظةنهانعث ظاتعسع هارس ظةبذ

ذ مذنداق دئضةن رار رةزعيةلالهذ ظةنه ذ زع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث : هارعس ظةب ةن ص ر آىنع م بع
ةيغةمبةرلعكعنع    ذنعث ص ردعم ؤة ظ المغا آع ةن ظعس دع، م المغا دةؤةت قعل ع ظعس ذ مئن دعم، ظ عغا آةل قئش

ذ مئنع زاآات بئرعشكة دةؤةت قعلدع،   . تةستعق قعلدعم   ظع اهللا :  مةن زاآات بئرعشنع قوبذل قعلدعم ؤة    ظ
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ةيغةمبعرع ث ص قا  ! نع ادا قعلعش اتنع ظ كة، زاآ المغا آعرعش ذالرنع ظعس رعص ظ ايتعص بئ ة ق ةن قةؤمعمض م
ةيغةمبعرع . غعمنع قوبذل قعلسا، ظذنعث زاآعتعنع يعغعمةن عرحاقعرعمةن، آعم مئنعث حاق   ! ظع اهللا نعث ص

  . آئلعش ظىحىن صاالنع ؤاقعتتا ماثا بعر ظةلحع ظةؤةتكعن، دئدعممةن يعغقان زاآاتنع ساثا ظئلعص
ةلحع        ذنعثغا ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص اتنع يعغق انالردعن زاآ ذل قعلغ ع قوب ارعس دةؤعتعن  ه

دا      ةن حاغ تعص آةلض ت يئ ةن ؤاقع كة بةلضعلعض ةن    ع دئي،ظةؤةتعش عغا آةلمعض نعث قئش ةلحع هارعس كةن ظ . ش
ةردع دةص ظويالص      عظاال ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع غةزةصل    هارعس حوقذم اهللا تا    ىز ب ةؤم ،نعدعغان بعر ظعش ي نعث ع ق

ا         :  ظذالرغا ،حوثلعرعنع حاقعرعص   ان زاآاتنع ظئلعص آئتعش ظىحىن ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةن يعغق ص
دع ةن ظع وختعتعص بةرض ت ت كة ؤاقع عنع ظةؤةتعش ة خعال. ظةلحعس االم ؤةدعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعق ص ص

ار دةص قارايمةن     نعثقعلمايدذ، ظذ  ىرىثالر بعز   .  ظةلحعسعنع ظةؤةتمةسلعكتة حوقذم ظاححعقالنغان بعر ظعش ب ي
  .بعرلعكتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بارايلع، دئدع

 ظذ  ،ظةسلعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةلضعلةنضةن ؤاقعتتا ؤةلعد ظعبنع ظوقبةنع هارعسنعث قئشعغا   
ىرىص آةتتع    .  آئلعش ظىحىن ظةؤةتكةن ظعدع   صقان زاآاتنع ظئلع يعغ ظذ يئرعم يولغا يئتعص     . ؤةلعد يولعغا ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص     . بارغان حاغدا ظأزعحة قورقذص قعلعص ظارقعغا ياندع      : ظذدذل ص
ةيغةمبعرع ع اهللا نعث ص ع ظألتىرمةآح ! ظ ا بةرمعدع ؤة مئن اتنع ماث دعهارعس زاآ دع، دئ ةيغةمبةر . ع بول ص

ظةلةيهعسساالم غةزةصلةندع، ظذ هارعس رةزعيةلالهذ ظةنهذغا قارشع قوشذن ظةؤةتتع، هارعس ظادةملعرع بعلةن             
دع ذالرغا هارعس ظذحرعدع. يئتعص آةل ذالر. قوشذن يولغا حعقعص مةدعنعدعن ظايرعلعشعغا ظ ذ هارعس: ظ  ،ب

دا . دئيعشتع قان حاغ ذالرغا يئقعنالش ارعس ظ ذالرغا،ه دعثالر؟ دئ : ظ ة قارشع ظةؤةتعل ذالر. دع آعمض اثا، : ظ س
بةنع ظةؤةتكةن ظعدع،   ساثا ؤةلعد ظعبنع ظذق   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : ظذالر. معشقا؟ دئدع نئ: هارعس. دئدع

دع   ةآحع بولذصسةن، دئ ذنع ظألتىرم اتنع بةرمةصسةن، تئخع ظ ذنعثغا زاآ ذنعث ظئيتعشعحة سةن ظ هارعس . ظ
ياق، مذهةممةدنع هةق صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن زات بعلةن قةسةمكع، مةن ؤةلعدنع           : هذ ظةنهذ رةزعيةلال

  .صةقةت آأرمعدعم، ظذ مئنعث قئشعمغا آةلمعدع، دئدع
ذنعثغا   ذ ظ دا ظ ةن حاغ عغا آعرض ذلذلالهنعث قئش ارعس رةس ةلحعمنع  «: ه ةي ظ اتنع بةرم زاآ

ذ؟  ةآحع بولدذثم دع»ظألتىرم ذ .  دئ ئنع ه  : ظ اق، س ةن زات   ي ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ةن  اهللا ةق ص بعل
قةسةمكع، مةن ظذنع آأرمعدعم، ظذ مئنعث قئشعمغعمذ آةلمعدع، مةن صةقةت سئنعث ظةلحعث آةلمعضةنلعكع         
لةندذرعدعغان بعر ظعشنعث بولذص قئلعشعدعن قورقذص بذ              ةيغةمبعرعنع غةزةص ظىحىنال، اهللا تاظاال ؤة ظذنعث ص

ظةضةر سعلةرضة بعر صاسعق ! ظع مأمعنلةر: تعكعشذنعث بعلةن سىرة هذجذرات. عتةرةصكة يول ظالدعم، دئد   
ذص، ) ظعشنعث هةقعقعتعنع(ظادةم بعرةر خةؤةر ظئلعص آةلسة،  تعص قوي ةؤمنع رةنجع بعلمةستعن بعرةر ق

بعلعثالرآع، . ظئنعقالص آأرىثالر) ظذ خةؤةرنع(قعلمعشعثالرغا صذشايمان قعلعص قالماسلعقعثالر ظىحىن، 
ةت ) يةنع اللةنعث صةيغةمبعرع(ظعحعثالردا رةسذلذاللة  ة ظعتاظ ذ نذرغذن ظعشالردا سعلةرض ةر ظ ار، ظةض ب

قعلعدعغان بولسا، حوقذم قعيعن ظةهؤالدا قاالتتعثالر، لئكعن اللة سعلةرضة ظعماننع قعزغعن سأيضىزدع ؤة 
ة شذالر ظذنع دعلعثالردا آأرآةم قعلدع، سعلةرضة صعسقعنع، آذفرعنع ؤة ضذناهنع   يامان آأرسةتتع، ظةن

اللة هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش . اللةنعث صةزلع ؤة نئمعتع بعلةن توغرا يولدا بولغذحعالردذر
  . )1(دع نازعل بوللةر دئضةن ظايةتقعلغذحعدذر

                                                 
ةن               بذ قعسسعدعكع ؤةلعد ظعبنع   ) 1( ىز بةرض ةيال ي ذزاق ظأتم ة ظ يعن ظانح دعن آئ ةنع مذستةلعق غازعتع ة ب ذ قعسس ار، حىنكع ب العق ب معدا خات . ظذقبةنعث ظعس

دع    6 ـ ياآع 5بةنع مذستةلعق غازعتع بولسا هعجعرعيةنعث  ةن ظع ىز بةرض دا ي ةنعث      .  ـ يعلع شةظبان ظئيع ا هعجعرعي ة بولس ع ظذقب د ظعبن ة    8ؤةلع ع مةآك  ـ يعل
  ). بذ تةصسعرنعث ظةرةبحة نذسخعسعدعكع ظعزاهاتنعث تةرجعمعسعدذر(غاندعن آئيعن رامزان ظئيعدا ظعسالمغا آعرضةن صةتهع بول
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  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هأآمعنعث ظةث صايدعلعق هأآىم ظعكةنلعكع توغرعسعدا
بار) يةنع اللةنعث صةيغةمبعرع (لالهآع، ظعحعثالردا رةسذلذبعلعثالر ،يةنع بعلعشعثالر آئرةآكع 

ذنعث          ثالر، ظ رام قعلع ذنعثغا ظئهتع ةثالر، ظ ذنع هأرمةتل ار، ظ ةيغةمبعرع ب ث ص اراثالردا اهللا نع علةرنعث ظ س
ذنذثالر  ذيرذقعغا بويس ذنعث ب ذثالر، ظ دة بول لعك مذظامعلع ةن ظةدةص ة ن. بعل ذ سعلةرض ايدعلعق ظ ث ص ئمعنع

ثالردا         علةرنعث ظعحع ذنعث س دذر، ظ ةك آأيىمحان أزةثالردعن ب ة ظ ذ سعلةرض دذ، ظ دان بعلع ةنلعكعنع ظوب ظعك
ة اهللا تاظاال مذنداق    . حعقارغان هأآمع سعلةرنعث ظأزةثالرنعث حعقارغان هأآمعثالردعن مذآةممةلدذر       بذ هةقت

  ))1عرعدعنمذ حارعدذرصةيغةمبةر مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز نةصسعل: دئضةن
أآىم                  ث ه ان هأآمعنع ذالرنعث حعقارغ بةتةن ظ ة نعس ايدا ـ مةنصةظةتلعرعض ذالرنعث ص اال ظ اهللا تاظ

ظةضةر ظذ نذرغذن ظعشالردا سعلةرضة ظعتاظةت قعلعدعغان : بواللمايدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ
 ظذ سعلةر خالعغان ظعشالرنعث هةممعسعدة سعلةرضة  يةنع ظةضةربولسا، حوقذم قعيعن ظةهؤالدا قاالتتعثالر

ة            ظةلؤةتتة  ظعتاظةت قعلسا، ظعشلعرعثالر     االتتعثالر، بذ هةقت دا ق تةسلةشكةن بوالتتع ؤة سعلةر قعيعن ظةهؤال
دذ اال مذنداق دةي ةت : اهللا تاظ ةر هةقعق ذرظان( ظةض ةنع ق ذالرنعث نةصسع خاهعشلعرعغا بويسذنعدعغان ) ي ظ

ة ظاسمانالر، زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر خاراص بولغان بوالتتع، ظذنداق بولغعنع يوق،               بولسا، ظةلؤةتت 
 نةسعهةت  -ؤةز (قذرظاننع ظاتا قعلدذق، ظذالر ظأزلعرعضة    )  نةسعهةتنع ظأز ظعحعضة ظالغان-ؤةز (ظذالرغا  
   )2(قذرظاندعن يىز ظأرىيدذ) بولغان
ضىزدع ؤة ظذنع دعلعثالردا آأرآةم قعلدعلئكعن اللة سعلةرضة ظعماننع قعزغعن سأي يةنع اهللا تاظاال 

  .روهعثالرغا ظعماننع سأيضىزدع ؤة ظذنع دعلعثالرغا حعرايلعق آأرسةتتع
  ظعسالم بعلةن ظعماننعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا

 ان آأرسةتتع ذناهنع يام ذفرعنع ؤة ض قعنع، آ ة صعس ذفرعنع، حوث سعلةرض ة آ ةنع اهللا سعلةرض  ي
 عبذ ظايةت نئمةتنعث مذآةممةل بولذش   . نع ؤة بارلعق ضذناهالرنع ظأح آأرسةتتع    عناهالردعن ظعبارةت صعسق  ضذ

دذ ذ دةرعجة ظأرلةشنع حىشةندىرىص بئرع دذ. ظىحىن دةرعجعم داق دةي اال مذن ةنعث : اهللا تاظ ة شذالر الل ظةن
بعلةن سىصةتلةنضىحعلةر توغرا يولدا  يةنع مذشذ سىصةت صةزلع ؤة نئمعتع بعلةن توغرا يولدا بولغذحعالردذر

  . اهللا هةقعقةتةن ظذالرغا صايدعلعق بولغان توغرا يولنع ظاتا قعلغاندذر،بولغذحعالر بولذص
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ث ظاتعس ة زذرةقعنع ذ رذفاظ ةد، ظةب ام ظةهم ذد : ظعم ظوه

ايتعص ماثغان حاغدذصظذرذشع بول  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ،ا، مذشرعكالر مةآكعضة ق ةص ـ تةآشع     «:  ص ت
ذص ب كة ول ةن   سةص انا ظئيتعم ارعمغا هةمدذس ىك صةرؤةردعض ةن غالعب ؤة بىي ذرذثالر، م دع»ت اهابعالر .  دئ س

ذنعث ظارق ةةلدا سةصععسظ دارض ذرذص بولغان دع  ، ت داق دئ االم دذظاسعنع باشالص مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص
ارلعق هةمدذسانا س! ظع اهللا « دذ، ! اثا خاستذر، ظع اهللاب سةن آةثرع بةرضةننع هئح يعغعؤالغذحع بولماي

دذ    ىحع بولماي ةثرع بةرض ئح آ اننع ه ةن يعغعؤالغ ةت    . س ئحكعم هعداي ادةمنع ه ان ظ ذمراه قعلغ ةن ض س
دذ  قعاللمايدذ، سةن هعدايةت قع     سةن توسقاننع هئحكعم بئرةلمةيدذ، سةن      .لغاننع هئحكعم ضذمراه قعاللماي

ةننع  دذ  بةرض ذص قااللماي ئحكعم توس ة      . ه ئحكعم رةهمعتعثض اننع ه راق قعلغ دعن يع ةن رةهمعتعث س
تذرالمايدذ     ئحكعم يعراقالش اننع ه ئقعن قعلغ ة ي ةن رةهمعتعثض تذرالمايدذ، س ع اهللا. يئقعنالش ة ! ظ بعزض

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة ظةهزاب ) 1(
  . ـ ظايةت71سىرة مأمعنذن ) 2(
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ايغعن  بةرعكةتلعرعثنع، مةرهةمعتعثنع، صة   ندعن بعز هةقعقةتةن سة   !  ظع اهللا .زلعثنع ؤة رعزقعثنع آةثرع ي
دعغان،  ازذتوسالغذغا ظذحرعماي دعغان، داظعملعق ن ةتلعرعثنع سورايمعزـ  تأضةص آةتمةي ع اهللا. نئم بعز ! ظ

ازذ ـ نئمةتلعرعثنع بئ      هةقعقةتةن سةندعن ظاحارحعلعق آىن   دة خاتعرجةم رعشعثنع، قورقذنحلعق آى عدة ن ن
ورايمعز  عثنع س ع اهللا.قعلعش ةن بعز    !  ظ ئغعنعص س اثا س ةن س ز هةقعقةت عنعث    بع ان نةرس ا قعلغ ة ظات ض

ةيمعز    اناه تعل دعن ص عنعث يامانلعقع ان نةرس ةنظع قعلغ ع م ةن بعزن دعن ؤة س ع اهللا . يامانلعقع ة ! ظ بعزض
ذناهنع    ذفرعنع، صعسقعنع ؤة ض ة آ ن، بعزض ةم قعلغع زدا آأرآ ذنع دعللعرعمع عن، ظ زغعن سأيضىزض اننع قع ظعم

ذحعالرد    دا بولغ وغرا يول ع ت ةتكعن، بعزن ان آأرس ع اهللا يام ن، ظ ات   ! عن قعلغع ة ؤاص ذلمان هالةتت ع مذس بعزن
قعلدذرغعن ؤة مذسذلمان هالةتتة تعرعلدىرضعن، بعزنع رةسؤا قعلماستعن ؤة صعتنعضة قالدذرماستعن ياخشع               

قعن   ة قوش ع اهللا!ظادةملةرض قان    !  ظ دعن توس علةرنع يولعث ان ؤة آعش ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعثنع ظعنك ص
عرالرغا    ! ظع هةق اهللا!  ظع اهللا! ظذالرغا ظازابعثنع حىشىرضعن!غعنآاصعرالرغا لةنةت قعل   آعتاب بئرعلضةن آاص

  .»!لةنةت قعلغعن) يةنع يةهذدعي ؤة ناساراالرغا(
 اللةنعث صةزلع ؤة نئمعتع بعلةن يةنع بذ اهللا نعث ظأز تةرعصعدعن سعلةرضة بةرضةن صةزلعدذر ؤة ظأز 

دذر اللة . دةرضاهعدعن ظاتا قعلغان نئمةتتذر    ةنع  هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحع  ي
دان         ةنلعكعنع ظوب ق ظعك ذمراهلعققا اليع ث ض ةنلعكعنع ؤة آعمنع ق ظعك ة اليع ث هعدايةتك اهللا آعمنع

دعنظاال ظورذنالشتذرذش           نع هئكمةت بعلةن ظئلعص    عبعلضىحعدذر، سأزلعرعنع، ظعشلعرعنع، شةرعظعتعنع ؤة ظال
  . بارغذحعدذر

* * * ** * *   
 β Î)uρ Èβ$tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÏ=ô¹ r' sù $ yϑåκs] ÷t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑßγ1y‰ ÷nÎ) ’n?tã 3“ u ÷zW{$# 

(#θè=ÏG≈s) sù  ÉL©9 $# Èöö7 s? 4 ®Lxm u þ’Å∀ s? #’n< Î) Í øΒ r& «!$# 4 βÎ*sù ôNu !$ sù (#θßsÏ= ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ (# ûθäÜ Å¡ø% r& uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† 

šÏÜÅ¡ø) ßϑø9$# ∩∪ $ yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î) (#θßsÏ= ô¹r' sù t÷ t/ ö/ ä3÷ƒ uθyz r& 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# ö/ä3̄= yès9 tβθçΗxq öè? ∩⊇⊃∪  
ةر  ذثالر، ظةض ىزةص قوي ذالرنعث ظارعسعنع ت ظةضةر مأمعنلةردعن ظعككع ضذرذه ظذرذشذص قالسا، ظ

رنعث بعرع ظعككعنحعسعضة تاجاؤذز قعلسا، تاجاؤذز قعلغذحع تاآع اللةنعث هأآمعضة قايتقانغا قةدةر ظذال
قايتسا، ) اللةنعث ظةمرعضة(ظذنعث بعلةن ظذرذشذثالر، ظةضةر ظذالر ) يةنع تاجاؤذزعنع توختاتقانغا قةدةر(

) هةممة ظعشتا(زةص قويذثالر، ظادعللعق بعلةن تى) هئحبعر تةرةصكة يان باسماستعن(ظذالرنعث ظارعسعنع 
قئرعنداشالردذر، ) دعندا(مأمعنلةر هةقعقةتةن . 9ظادعل بولذثالر، اللة هةقعقةتةن ظادعلالرنع دوست تذتعدذ

ةدعن ) ظذرذشذص قالسا ( قئرعنداشلعرعثالرنعث ظارعسعنع تىزةثالر، رةهمةتكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن، الل
  .10قورقذثالر

غان مأمعنلةرنعث ظارعسعنع ياراشتذرذشقا ؤة تاجاؤذز قعلغذحع تةرةصكة ظأز ظارا ظذرذشذص قال
  قارشع ظذرذش قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

ع ض  ان ظعكك ذص قالغ ةن ظذرذش رع بعل ر بع اال بع تذرذص ذاهللا تاظ عنع ياراش ةرنعث ظارعس رذه مأمعنل
قالسا، ظذالرنعث ظارعسعنع ظةضةر مأمعنلةردعن ظعككع ضذرذه ظذرذشذص : قويذشقا بذيرذص مذنداق دةيدذ

ةر ” اهللا تاظاال ظذالرنع ظأالر ظأز ظارا ظذرذشذص قالغان تذرذقلذق            تىزةص قويذثالر  بذ  .  دةص ظاتعدع “مأمعنل
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ذ   ان تةقدعردعم وث بولغ ة ح ةر قانح ذناه ه قعالر ض ذخارع ؤة باش ام ب ةتنع ظعم ص ،ظاي دعن حعقع  ظعمان
ان ل قعلغ دعغانلعقعغا دةلع أ. آةتمةي ذالرنعث ه كةن  ظ ذالرغا ظةضةش اؤارعجالر ؤة ظ عز خ آمع هةرض

  . ظةمةستذرظئيتقاندةك رذهالر ش ظازغذن ضذ ظوخشاضةمأظتةزعللةر
ة ظعمام بذخارع هةسةندعن ظةبذ بةآرة    :  رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ت

ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ذن    ص ذدع، ظ ة ظوق ع خذتب ر آىن ة االم بع ةن مذنب ةلع    عث بعل ع ظ ةن ظعبن تعدة هةس ر ظىس
ار ظعدع ة ب ذنعثغا قارعسا. رةزعيةلالهذ ظةنهذما بعلل ردة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع ة ،ص ردة ظادةملةرض  بع

دعن مئنعث بذ ظوغلذم هةقعقةتةن ظةث شةرةصلعك ظعنساندذر، ظذنعث بعلةن اهللا تاظاال مذسذلمانالر   «. قارايتتع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     .  دئدع  »شع مذمكعن  راشتذرذص قويذ نعث ظارعسعنع يا  رذهحوث ظعككع ضذ   بذ ظعش ص

ةر  ذنحدا ظذزذنغا سذزذلغان ظذرذشالر، قورق  عشاملعقالر بعلةن ظعراقلعقالر ظارعس  . ظئيتقاندةك بولدع  لعق جةثل
  . نعث ظارعسعنع ياراشتذرذص قويدعالربولغاندعن آئيعن اهللا تاظاال هةسةن ظارقعلعق ظذ

بعرع ظعككعنحعسعضة تاجاؤذز قعلسا، تاجاؤذز قعلغذحع تاآع اللةنعث هأآمعضة ظةضةر ظذالرنعث 
يةنع تاآع اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث هأآمعضة  )يةنع تاجاؤذزعنع توختاتقانغا قةدةر(قايتقانغا قةدةر 

ةن ظذرذشذثالر  غا قةدةر  هةقنع ظاثلعغان ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغان      قايتقان ة ظعمام    بذ ه  ظذنعث بعل ةقت
االم       ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ؛ ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ذخارع، ظةن : ب

. دئدع »  ياردةم قعلغعن ،ظذ زذلذم قعلغذحع بولسذن ياآع زذلذم قعلعنغذحع بولسذن    مةيلع  قئرعندعشعثغا  «
ةن ةيغةمبعرع: م ع اهللا نعث ص اردةم ! ظ ذم قعلعنغذحعغعغذ ي اردةم  زذل ذ ي ذم قعلغذحعغا قانداقم ةن، زذل قعلعم

 ظةنة شذ سئنعث   ،زذلذم قعلغذحعنع زذلذم قعلعشتعن توسساث« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . قعلعمةن؟ دئدعم 
  . دئدع» ظذنعثغا ياردةم قعلغعنعث هئسابلعنعدذ

دذ    داق دةي ةير مذن ع جذب ةظعد ظعبن عد    : س ع ظارعس ةزرةج قةبعلعس ةن خ ع بعل ةؤس قةبعلعس ا ظ ا خورم
ذرذش هادعسع      ر ـ بعرعنع ظ ةن بع اقلعرع بعل وؤزاقلعرع ؤة ظاي ةردعسعق ىز ب ذ .  ي اال ب ةن اهللا تاظ شذنعث بعل

  . دعذظايةتنع نازعل قعلعص مأمعنلةرنع ظذالرنعث ظارعسعنع تىزةص قويذشقا بذير
لعك يد ظعسعم   ظذنعث زة بولذص، ظةنسارعالردعن ظعمران ظعسعملعك بعر ظادةم بار    : سذددع مذنداق دةيدذ  

دا  بذ ظايال تذ  . ظايالع بار ظعدع    ظئرع ظذنع ظذنداق قعلعشتعن     ، ظذنعث غقانلعرعنع زعيارةت قعلماقحع بولغان
ر ظأيضة  ضعز بع  ةمنعثمذ آعرمةسلعكع ظىحىن ظذنع ظئ  غقانلعرعدعن بعر ظاد، ظذنعث قئشعغا ظذنعث تذ توسذص

ال تذ   . سوالص قويدع  ةؤ  بذ ظاي ادةم ظ ةهؤ غقانلعرعغا ظ ةتكىزدع ةتعص ظ غقانلعرع آئلعص ظذنع   ظذنعث تذ  . النع ي
انلعرع  . ظئرع سعرتقا حعقعص آةتكةن ظعدع  . القلعق ظأيدعن حىشىردع  وظئلعص آئتعش ظىحىن س    ظئرعنعث توغق

اقعردع   ادةم ح ة ظ ال   . ياردةمض عنعث ب ث تاغعس ةن ظئرعنع ذنعث بعل ئلعص عش تعص آ ةن   لعرع يئ ال بعل ذ ظاي ، ب
اقلعرع بعلةن بعر ـ بعرعنع           . حىشتعغقانلعرعنعث ظارعسعغا ظذنعث تذ ظذالر بعر ـ بعرعنع ظعتتعرعشتع ؤة ظاي
دع  . ظذرذشتع ل بول ةت نازع ذ ظاي دة ب ذالر هةققع دعن ظ ذالرغا  . ظان ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةن ص شذنعث بعل

  . ظذالرمذ اهللا تاظاالنعث هأآمعضة قايتتع.  ظذالرنعث ظارعسعنع ياراشتذرذص قويدع،ظادةم ظةؤةتعص
 هئحبعر تةرةصكة يان باسماستعن(قايتسا، ظذالرنعث ظارعسعنع ) اللةنعث ظةمرعضة(ظةضةر ظذالر (

ذثالر،  ىزةص قوي ةن ت ادعللعق بعل ة ظعشتا(ظ ادعلالرنع دوست ) هةمم ةن ظ ة هةقعقةت ذثالر، الل ظادعل بول
دذ ةزع تذتع ةزعلعرع ب ذالرنعث ب ةنع ظ ادعلل ظعشالردا ظاشذرذ ي ذنع ظ ا، ظ ر ؤةتكةن بولس وغرا بع ةن ت عق بعل

  .اللة هةقعقةتةن ظادعلالرنع دوست تذتعدذتةرةص قعلعص قويذثالر، 
ع  االمنعث       ظةبذظعبن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه ةمرع رةزعيةلاله ع ظ دذلال ظعبن ةم، ظاب هات

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةت      «:مذن انالر قعيام ادعللعق قعلغ ادا ظ ع شةك ـ شىبهعسزآع، دذني  آىن
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ىك اهللا تاظاال  ب ؤة بىي ىن غالع ادعللعقع ظىح ان ظ ادا قعلغ ةرؤايعدذني دا م ث ظالدع الغان نع تتعن ياس
  . بذنع ظعمام نةساظعمذ رعؤايةت قعلغان» مذنبةرلةرنعث ظىستعدة بولعدذ

 قئرعنداشالردذر) دعندا(مأمعنلةر هةقعقةتةنبذ هةقتة .  يةنع هةممة مأمعنلةر دعندا قئرعنداشتذر
ة دذص داق دةي االم مذن ة «: يغةمبةر ظةلةيهعسس ر بعرعض ذالر بع عدذر، ظ ذلماننعث قئرعندعش ذلمان مذس مذس

دذ  ة ظعتتعرمةي دذ، هاالآةتك ذم قعلماي لعم »زذل ام مذس داق ، ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
اردةمحع    اهللا تاظاال ظ  ،بعرةر بةندة قئرعندعشغا ياردةمحع بولسا «:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ذ بةندعضة ي

ضةر  ظة« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   يةنة   ظعمام مذسلعم    .»بولعدذ
ع قئرعندعشعغا   ذلمان ظأزعنعث دعن ر مذس ا، صةرعشتة  بع ا قعلس ةردة دذظ وق ي ذ ي امعين :  ظ ع اهللا(ظ ةنع ظ ! ي

ن ةت قعلغع ا   !)ظعجاب اش دذظ ا ظوخش ذ دذظاغ اثعمذ ظ ذنوب س دذ!لس ان  . » دةي ةت قعلعنغ ة رعؤاي ذ هةقت ب
  . هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر

ةر  «: ظعمام مذسلعم يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        مأمعنل
قةت              ارا مئهرع ـ شةص ارا آأيىنىش، ظأزظ أز ـ ظ ةتكىزىش ظ ارا سعلة ـ رةهعم قعلعشتا بعر تةنضة           ي  ؤة ظأزظ

ةننعث قالغان قعسمع قعزعتما ؤة ظذ       ظةضةر تةننعث بعرةر ظةزاسعغا ظاغرعق يةتسة        . ايدذظوخش يقذسعزلعق  ، ت
  . »بعلةن بعظارام بولعدذ
ذخارع  ام ب دذ   ،ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث « : ص مأمعننع

ارا حعث               أز ـ ظ ةيغةمبةر  »  تذرعدعغان بعناغا ظوخشايدذ   تعصع مأمعنضة ياردةمدة بولذشع بعر ـ بعرعنع ظ ص
  .ص آأرسةتكةنة آعرعشتىرىظةلةيهعسساالم بذ معسالنع حىشةندىرىش ظىحىن بارماقلعرعنع بعر ـ بعرعض

 قئرعنداشلعرعثالرنعث ظارعسعنع) ظذرذشذص قالسا(قئرعنداشالردذر، ) دعندا(مأمعنلةر هةقعقةتةن 
ةنع ظذرذشذص قالغان ظعككع ضذ ىننع ععسرذهنعث ظاري ىزةثالر، رةهمةتكة ظئرعشعشعثالر ظىح جعمع  ت

ذثالر ظعشلعرعثالردا   ان آعشعنعث اهللا تاظاالنعث رةهمعتعضة ظئرعشعشع         اللةدعن قورق  اهللا تاظاالدعن قورقق
  .ظةمةلعيةتتذر

* * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö y‚ó¡ o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θçΡθä3 tƒ #[ ö yz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö !$|¡ÏΣ ÏiΒ > !$ |¡ÏpΣ 

# |¤ tã βr& £ä3 tƒ # [ öyz £ åκ÷] ÏiΒ ( Ÿω uρ (# ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ ä3|¡àΡr& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛ ôœeω $# ä−θÝ¡àø9 $# y‰÷è t/ 

Ç≈ yϑƒM}$# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪  
يةنع بعر جاماظة يةنة بعر جاماظةنع، بعر ظادةم يةنة بعر (بعر قةؤم يةنة بعر قةؤمنع ! ظع مأمعنلةر

مةسخعرة قعلغذحع قةؤمدعن ) اللةنعث نةزعرعدة(مةسخعرة قعلمعسذن، مةسخعرة قعلعنغان قةؤم ) ظادةمنع
ا مةسخعرة قعلعشمعسذن، مةسخعرة ياخشعراق بولذشع مذمكعن، سعلةرنعث ظاراثالردعكع ظايالالرمذ ظأزظار

 مةسخعرة قعلغذحع ظايالالردعن ياخشعراق بولذشع مىمكعن، بعر) اللةنعث دةرضاهعدا(قعلعنغذحع ظايالالر 
بعرعثالرنع يامان لةقةم بعلةن حاقعرماثالر، ظعماندعن آئيعن صعسقع  - بعرعثالرنع ظةيعبلعمةثالر، بعر-

) مذنداق نةهيع قعلعنغان ظعشالردعن! (ص ظاتاش نئمعدئضةن ياماندة) يةنع مأمعننع صاسعق(بعلةن ظاتاش 
  .11تةؤبة قعلمعغانالر زالعمالردذر
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  مةسخعرة قعلعش ؤة آةمسعتعشتعن توسذش توغرعسعدا
تعن    ص آةمسعتعش ق قعلع ذالرنع زاثلع تعن ؤة ظ خعرة قعلعش علةرنع مةس ة آعش ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ام مذسلعم . توسعدذ ة ظعم ذ هةقت دذ  ،ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص
ةنلعك آعبعرلعك قعلعش، « ة حوثحعلعق قعلعش ؤة آعشعلةرنع ظةيدئض ذرعهةقق ة . »بلةشتعن ظعبارةتت يةن

ة ر رعؤايةتت ذر، دئيعلضةن: ..... بع أزدة . آعشعلةرنع آةمسعتعشتعن ظعبارةتت رلعكتعن آ ذ هةدعستعكع آعبع ب
ذلغع ذر   تذت ذالرنع آةمسعتعشتعن ظعبارةتت ارةت قعلعش ؤة ظ ة هاق دذر،  . نع آعشعلةرض داق قعلعش هارام مذن

دا       ة قارعغان اهعدا آةمسعتكىحعض ث دةرض عنعث اهللا تاظاالنع ةن آعش ع         آةمسعتعلض ةدعر ـ قعممعت وثراق  ق ح
  .  بولذشع مذمكعنرةكبولذشع ؤة مةسخعرة قعلغذحعغا قارعغاندا اهللا غا سأيىملىآ

ة (بعر قةؤم يةنة بعر قةؤمنع ! ظع مأمعنلةر : هللا تاظاال مذنداق دةيدذ   شذثا ا  ة يةن يةنع بعر جاماظ
ةؤم ) بعر جاماظةنع، بعر ظادةم يةنة بعر ظادةمنع  ةنعث (مةسخعرة قعلمعسذن، مةسخعرة قعلعنغان ق الل

 ظايالالرمذ مةسخعرة قعلغذحع قةؤمدعن ياخشعراق بولذشع مذمكعن، سعلةرنعث ظاراثالردعكع) نةزعرعدة
مةسخعرة قعلغذحع ) اللةنعث دةرضاهعدا(ظأزظارا مةسخعرة قعلعشمعسذن، مةسخعرة قعلعنغذحع ظايالالر 

.  يةنع آعشعلةرنع ظةيعبلعمةثالربعرعثالرنع ظةيعبلعمةثالر-ظايالالردعن ياخشعراق بولذشع مىمكعن، بعر
  . تع ظعشتذرع لةنظةيعبلةش، سذخةنحعلعك قعلعش ظةرلةرضة نعسبةتةن صةسكةشلعك ؤة

اال مذنداق دئضةن     ة اهللا تاظ ةيؤةتخور، )1( !سذخةنحعضة ؤاي ضىحع  آعشعلةرنع ظةيعبلع: بذ هةقت غ
ذخةنحع ةنع ))2...س ذ  ي عتعدذ، ظ علةرنع آةمس قعالرنع ظةيعب   آعش دا باش قان هال دعن ظاش دذ ؤة  هةددع لةي

 تاظاال آعشعلةرنع بذ رةزعل قعلمعشعدعن      شذثا اهللا . الرنعث ظارعسعدا ضةص توشذص سذخةنحعلعك قعلعدذ     باشقع
ةيعر،  . لعمةثالربعر بعرعثالرنع ظةيعب: توسذص مذنداق دةيدذ  ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب

  .  تةنة قعلماثالر دئضةنلعك بولعدذ، دئدع، بذ ظايةتنعث مةنعسع:ببا قاتارلعقالرعقةتادة، مذقاتعل ؤة ظعبنع ه
امان لةقةم بعلةن حاقعرماثالربعر ـ بعرعثالرنع ي يةنع ظاثلعغان حاغدا آعشعنع ظذسال قعلعدعغان 

ةر بعلةن بعر ـ بعرعثالرنع حاقعرعشماثالر       ظعمام ظةهمةد، ظةبذ جةبعير، ظعبنع زةههاآنعث مذنداق        . لةقةمل
يةت بعزنعث    دئضةن بذ ظا بعر بعرعثالرنع يامان لةقةم بعلةن حاقعرماثالر : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ان    ل بولغ دة نازع ةتع هةققع ةلةمة جةم ةنعي س ةنع ب ةققعمعزدة ي ة  . ه االم مةدعنعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ار         آةلضةندة بعزنعث ظعحعمعزد   اآع ظىح ظعسمع ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .عكع بارلعق ظةرلةرنعث ظعككع ي  ص

ةيغةمبعرع    ظ :  بعلةن حاقعرسا، ظذالر      عظذالردعن بعرعنع شذ ظعسعمالرنعث بعر     ظذ بذ ظعسعمدعن    ! ع اهللا نعث ص
 دئضةن ظايةت نازعل بعر بعرعثالرنع يامان لةقةم بعلةن حاقعرماثالر شذنعث بعلةن   . ظاححعقاليدذ، دةيتتع 

  . بذنع ظعمام ظةبذ داؤذدمذ رعؤايةت قعلغان. بولدع
 ةن يامان دةص ظاتاش نئمعدئض ) يةنع مأمعننع صاسعق (ظعماندعن آئيعن صعسقع بعلةن ظاتاش! 

، دةكيةنع سعلةر ظعسالمغا آعرضةن ؤة ظذنع حىشةنضةندعن آئيعن جاهعلعيةت ظةهلع بعر ـ بعرعنع حاقعرغان   
مذنداق نةهيع قعلعنغان (سىصةت ! نئمعدئضةن يامانيامان لةقةملةر بعلةن حاقعرعش، صعسقع بعلةن ظاتاش 

  .تةؤبة قعلمعغانالر زالعمالردذر) ظعشالردعن
 * * * * * **  

                                                 
 .  ـ ظايةت1سىرة هذمةزة ) 1(
  . ـ ظايةت11سىرة قةلةم ) 2(
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ةر   ع مأمعنل اقلعنعثالر ! ظ ذمانالردعن س ذن ض ة (نذرغ دعكعلعرعثالرغا ؤة آعشعلةرض ةنع ظاظعلع ي

ةيعبعنع (، بةزع ضذمانالر هةقعقةتةن ضذناهتذر، )ضذمانخورلذق قعلماثالر  ةرنعث ظ ةثالر، ) مأمعنل ظعزدعم
 ظألضةن قئرعندعشعثالرنعث ضأشعنع يئيعشنع بعرعثالرنعث غةيؤعتعنع قعلماثالر، سعلةرنعث بعرعثالر-بعر

تةؤبعسعنع  )تةؤبةقعلغذحعالرنعث قعلغان(  اهللا. اهللا تعن قورقذثالر. ياقتذرامسعلةر؟ ظذنع ياقتذرمايسعلةر
  .12ناهايعتع مئهرعباندذر) ظذالرغا(بذل قعلغذحعدذر، وبةآمذ ق

  ضذمان قعلعشتعن توسذش توغرعسعدا
أ    ة م ذ ظايةتت اال ب ذ  معناهللا تاظ ة، ت دعلعرعنع ظاظعلعدعكعلةرض عز   بةن ة ظورذنس غقانالرغا ؤة آعشعلةرض

عدذ     ذمانالرنع قعلعشتعن توس ذن ض دعغان نذرغ حع بولع ةت قعلعش سةؤةص ةت قعلعش ؤة خعيان ع، . تأهم حىنك
ذناهتذر  ر ض ع ظئغع ذنعث بةزعس ىن  . ظ اقلعنعش ظىح تعن س ذص قئلعش ذناهكار بول ذنض عز  نذرغ  ظورذنس

اق ذمانالردعن س رةكض داق   . لعنعش آئ ذ مذن ةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنه ع خ ةر ظعبن ةرنعث خةلعصعسع ظأم مأمعنل
ةن أز           : دئض ذ س ةنمذ ظ ن، س ذمان قعلغع ع ض أزنع ياخش داق س ةر قان ان ه دعن حعقق عثنعث ظاغزع قئرعندعش

  .ظىحىن ياخشعلعقتا نئسعؤةثنع ظالعسةن
ةيغةمبة        ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي ك، ظةب ام مالع داق   ظعم االمنعث مذن ر ظةلةيهعسس

بعر  .  سأزدذر ضذمان قعلعشتعن ساقلعنعثالر، ضذمان هةقعقةتةن ظةث يالغان     « :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
ةيعب  ةثالر، ظذنع ـ بعرعثالرنعث ظ اثالر ظأزعنع ظعزدعم مذ قعلم ذ ظوقذشنع تةلةص ارا بةسلةشمةثالر، هةسةت ظ ظ

مةثالر ؤة ظادا ماثالر، دىشمةنلةش ذثالر  قعلعش دعلعرع بول ث بةن الرحة اهللا نع مةثالر، قئرعنداش ذ .»ؤةتلةش  ب
  .رعؤايةت قعلغانقاتارلعقالرمذ ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة ظةبذ داؤذد هةدعسنع 

زع لعم ؤة تعرمع ام مذس داق   ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله  ظةن
ارا ظاداؤةتلةشمةثالر،       ـ ع سعلة  ظاراثالردعك«:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ أز ظ رةهعمنع ظىزىص قويماثالر، ظ

ذثالر  دعلعرع بول ث بةن الرحة اهللا نع ماثالر، قئرعنداش ةت قعلعش مةثالر ؤة هةس عغا . دىشمةنلةش قئرعندعش
  .» ظذنع ظىح آىندعن ظارتذق تاشلعؤئتعشع مذسذلمانغا هاالل ظةمةس،ظاداؤةت تذتذص
) ةيعبعنع ةرنعث ظ ةثالرظعز) مأمعنل االمنعث    دعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذخارع ص ام ب ة ظعم ذ هةقت  ب

ةت داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذمذن ةيعب     «: قعلع ر ـ بعرعثالرنعث ظ ةص بع ذنع ظوقذشنع تةل ةثالر، ظ عنع ظعزدعم
  .»قعلماثالر، ظأز ظارا دىشمةنلةشمةثالر ؤة ظاداؤةتلةشمةثالر، قئرعنداشالرحة اهللا نعث بةندعلعرع بولذثالر

بعرعثالرنعث غةيؤعتعنع قعلماثالر - عربظعمام ظةبذ .  بذ ظايةت غةيؤةت قعلعشتعن توسقان ظايةتتذر
ةيغةمبةر        دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذنعث مذن ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي داؤذد، ظةب

االمدعن ةيغةمبعرع  : ظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع ورالغاندا   ! ظ ة؟ دةص س ةن نئم ةيؤةت دئض ة،غ يغةمبةر  ص
االم ةندذرذصظةلةيهعسس ذنع حىش ةيؤةت«:  ظ ا  غ ةن تعلغ ة بعل دعغان نةرس ان آأرع ذ يام عثنع ظ  قئرعندعش
ةت قئرعندعشعمدا تئصعلسعحذ؟ دةص   : ظذنعثدعن.  دئضةن»ظئلعشعثدذر ةن سىص ةن دئض ةر م ع، ظةض ظئيتقعنك
ورالغاندا االم،س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ت  «:  ص ة ظذنعث ةن نةرس ةن دئض ةر س ذنعث  ظةض ةن ظ ا، هةقعقةت ئصعلس



  
  
  
  
 

 

 

 563                                                                                             هذجذرات ـ سىرة 49

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ان     ذنعثغا بوهت ةن ظ ا، هةقعقةت دا تئصعلمعس ةر سةن دئضةن نةرسة ظذنعث ان بولعسةن، ظةض ةيؤعتعنع قعلغ غ
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان.  دئضةن»حاصلعغان بولعسةن

ألىك ظعنساننعث   غةيؤةت قاتتعق حةآلةنضةن، شذثا بىيىك ؤة يىآسةك اهللا         ضأشعنع يئيعشكة    ظذنع ظ
عتعص دذ ظوخش داق دةي نع :  مذن عنع يئيعش عثالرنعث ضأش ةن قئرعندعش رعثالر ظألض علةرنعث بع س

علةر ذنع ياقتذرمايس علةر؟ ظ ةنع قئرعنداشياقتذرامس ة لعرث ي ةبعظع جةهةتت نع ت عنع يئيعش الرنعث ضأش
ذرماثالر  ة ياقت ذ شةرظع جةهةتت ذرمعغعنعثالردةك غةيؤةتنعم ةي. ياقت ألىك حىنكع، غ ازابع ظ ؤةت قعلعشنعث ظ

ذر   دعن قاتتعقت نعث ظازابع عنع يئيعش انالرنعث ضأش ت  . ظعنس ةيؤةت قعلعش انالرنع غ عل ظعنس ذ تةمس عن ب
ة ورقعتع يعرض دعن ق دذر ندىرىش ؤة ظذنعث ان قعلعنغان ىن باي االم   . ش ظىح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ذ هةقت ب

دذر   ذنع يان دعن ظ رعص، ظان وغات بئ ال ذس ةن ؤالغان آعشعنع معس داق دئض وغاتنع  «:  قعلعص مذن ةن س بةرض
ذحع قذياندذر ايدذ  ذؤالغ ا ظوخش ةن ظعتق ا ظعحك ذقنع قايت دعن قذس ذص ظان االم»س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  : ص

  .  دئضةن»هةقعقةتةن بعزضة ظىلضة بواللمايدذيامان ظعش «
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن  ارلعقالر ص ةد قات ذخارع، مذسلعم، تعرمعزع ؤة ظةهم ام ب عث ؤعدالعشعش ظعم

ان   ةت قعلغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عدة مذن ر ـ بعرع     ،زآععشةك ـ شىبهعس      «: خذتبعس ع   بع ث قئنعن ثالرنع
ال ـ مىلى           أآىش، م ع ت ؤئلعش آعثالرن ى  ذؤة ظابرظئلع ذ آىن أآىش ب ذثالرنع ت ذ   ي ثالر ؤة ب ذ ظئيع ثالر، ب

  . »ررعثالرنعث هأرمعتعنع قعلماسلعق هارام بولغعنعغا ظوخشاش هارامدذعشةه
ةت    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ذ هىرةيرع ذ داؤذد، ظةب ام ظةب ظعم

دذ ابرذي            «:قعلع ؤئلعش، ظ ع ظئلع ال ـ مىلكعن ذلماننعث م ر مذس ة بع ذلمانغا يةن ر مذس داق بع ةر قان نع عه
أآىش هارامدذر  ذر ظعنسانغا مذسذلمان قئرعندعشعنع آةمسعتعش يئ. تأآىش ؤة قئنعنع ت ةرلعك يامانلعقت ت

  .»)يةنع ضذناهتذر(
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ث تاغعسعنعث ظوغلعنع ذ هىرةيرعنع ةظال، ظةب ذ ي عز ظةب : هاص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص         ةيغةمبعرع   : ماظعز ص ا قعلعص سالدعم،     ! ظع اهللا نعث ص مةن زعن
ذنعث   االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص دععظارقعس: غادئض تعم   . نع قعلعؤال أت قئ أزعنع ت ذ س ةتتا ظ ه

االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دا ص عنحع قئتعم دع، بةش ذ؟  «:تةآرارلع ا قعلدعثم دع»زعن ذ.  دئ ة: ظ دع،هةظ .  دئ
ادةم ظايالغا هاالل      : ظذ .  دئدع »زعنانعث نئمعلعكعنع بعلةمسةن؟   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ة، بعر ظ هةظ

ةن   ول بعل ةنع ن(ي ةن ي اه بعل ةن    ) عك ارام بعل ذنعثغا ه ةن ظ راق م دذ، بع عز (آئلع ةنع نعكاهس دعم، ) ي آةل
مئنع ضذناهعمدعن   :  دئضةندة، ظذ  »بذ سأزىث بعلةن نئمة دئمةآحعسةن؟  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع

دع    ةن، دئ ةص قعلعم ذثنع تةل اآالص قويذش االم . ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ يئر  «: ص ذنعث ظ ةثنع ظ ذ نةرس ة ظ عض
رعص        ذدذققا آع ع ق ث ظارغامحعس ارتعش حعلعكعنع ذ ت اآع س عغا ي ىرمة قذتعس علعكع س ىرمة ص ذددع س خ

ةيغةمبعرع     :  دئضةندة، ظذ  »آةتكةندةك آعرضىزدعثمذ؟  ةيغةمبةر    . دئدع ! هةظة، ظع اهللا نعث ص شذنعث بعلةن ص
ذيرذدع       ا ـ آئسةك قعلعشقا ب ذنع حالم ا ـ آئسةك     . ظةلةيهعسساالم ظ ذ حالم دعن ظ دعظان ةيغةمبةر .  قعلعن ص

ا ر ـ          ظةلةيهعسس ث بع ع ظادةمنع ةالم ظعكك قان      : بعرعض ذناهعنع ياص ذنعث ض ةن، اهللا ظ ة قارعمامس ذ ظادةمض ب
تذرسا، ظذنعث آأثلع ظذنع ظارامعغا قويماي تاآع ظذ، ظعت حالما ـ آئسةك قعلعنغاندةك حالما ـ آئسةك                 

دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يولعنع داؤام قعلعص بعر     ظان. دئيعشؤاتقانلعقعنع ظاثالص قالدع  . قعلعنعص آةتتع 
دا   أتىص آئتعؤاتقان دعن ظ ث يئنع ةآنعث ظألىآعنع ثالر   «: ظئش علةر ظعككع ع؟ س تانع قئن ةن صذس االنع بعل ص

ةيغةمبعرع   : ظذ ظعككعسع .  دئدع »حىشىص بذ ظئشةآنعث تئصعدعن يةثالر     اهللا ساثا مةغصعرةت   ! ظع اهللا نعث ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ذ؟ دئدع لةمدعقعلسذن، بذ يئي   ارتقعنعثالر     «: ص هازعر قئرعندعشعثالرنع حعشلةص ت
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بذنع يئيعشتعنمذ ظئغعر ضذناهتذر، مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات اهللا بعلةن قةسةمكع، ماظعز هازعر               
  . دئدع»ؤاتعدذلؤةتتة جةننةتنعث ظأستةثلعرعدة حأمىلةظة

: اله رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام ظةهمةد، جابعر ظعبنع ظابدذل    
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعرضة ظعدذق، ت            ةيغةمبةر       وبعز ص ساتتعنال تاصنعث سئسعق صذرعقع آةلدع، ص

االم دعغانالرنعث      «: ظةلةيهعسس ةيؤعتعنع قعلع علةرنعث غ ذ آعش علةر؟ ب ع بعلةمس ذراقنعث نئمعلعكعن ذ ص ب
  .دئدع» رعقعدذرسئسعق صذ

  غةيؤةتخور بعلةن سذخةنحعنعث تةؤبة قعلعش يولع توغرعسعدا
 ذثالر ن قورق الردعن      اهللا دع ان ظعش ةنظع قعلغ ص ؤة م الرنع قعلع ذيرذغان ظعش علةرنع ب ةنع اهللا س  ي

الر  تذرعدعغانلعقعنع ظئسعثالردعن حعقارماث   لعثالر، اهللا نعث سعلةرنع آأزعتعص    يئنعص، اهللا غا تةقؤادارلعق قع    
ذثالر  دعن قورق ان (اهللا. ؤة ظذنعث ذحعالرنعث قعلغ ذ ق تةؤب)تةؤبةقعلغ عنع بةآم دذر، وعس ذل قعلغذحع ب

ذالرغا( دذر) ظ ايعتع مئهرعبان ذل   ناه ذ قوب عنع بةآم عنعث تةؤبعس ان آعش ة قعلغ اال تةؤب ةنع اهللا تاظ  ي
  . يعتع مئهرعباندذرقعلغذحعدذر، اهللا تاظاال تةرةصكة قايتقان ؤة ظذنعثغا تايانغان آعشعضة ناها

ة قعلعشتعكع بعردعن ـ بعر يولع         : آأص ساندعكع ظألعماالر آعشعلةرنعث غةيؤعتعنع قعلغذحعنعث تةؤب
دذ   رةك، دةي ةل باغلعشع آئ ةيؤةت قعلماسلعققا ب ا غ ةتظع توختعشع ؤة قايت ةيؤةت قعلعشتعن ق ذ غ أتىص . ظ ظ

ارتعش   آةتكةن غةيؤةتكة صذشايمان قعلعش، تةؤبة قعلعش ظىحىن شةرت  قعلعنامدذ؟ دئضةن مةسلعدة تاالش ـ ت
  . غةيؤةتخور غةيؤعتعنع قعلغان آعشعدعن ضذناهعنع آةحىرىشعنع تعلعشع آئرةك دةيدذ:ظألعماالر يةنة. بار

االر  قا ظألعم ةيؤعتعنع: باش ىن غ ع ظىح ة قعلعش ةيؤةتخورنعث تةؤب ذناهعنع غ عدعن ض ان آعش  قعلغ
دذ، حىن    ةرت قعلعنماي ع ش نع تعلعش ذنعثغا بعلد  آةحىرىش ذنع ظ ع، ظ ةيؤعتعنع     ىك ذنعث غ ذ ظ ة، ظ رس

دذ   ذمكعن دةص قاراي ع م ةت حئكعش ةآرةك ظةزعي دعن ب ةن حاغدعكع انلعقعنع بعلمعض ذنعث . قعلغ داقتا ظ ظذن
ذ   ذآع، ظ ع ش ش يول ة قعلع ورذن  تةؤب ان س ةيؤعتعنع قعلغ ذنعث غ دة    ظ ذنعث هةققع ع، ظ ذنع ماختعش الردا ظ

ح    ث يئتعش ةيؤةتنع آىحعنع ان غ رةك ،ةقعلعنغ ع آئ اش     .  رةت قعلعش ةن ماخت ةيؤةت بعل دا غ ذنداق قعلغان ش
  .باراؤةر بولذص، ظعلضعرعكع غةيؤةتنعث ضذناهعدعن صاآالنغعلع بولعدذ
* * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ sΨ ø) n= yz ÏiΒ 9 x. sŒ 4 s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈ sΨ ù= yèy_ uρ $\/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$t7 s% uρ (# ûθèùu‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ u ò2r& 

y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÏ= tã Ö Î7 yz ∩⊇⊂∪  
بعر )ظادةم بعلةن هةؤؤادعن ظبارةت (سعلةرنع بعز هةقعقةتةن بعر ظةر، بعر ظايالدعن، ! ظع ظعنسانالر

ذق،  ظأز ظارا تونذشذشذثالر ظىحىن سعلةرنع نذرغذن معللةت ؤة ظذرذق قعلد.ظاتا بعر ظانعدعن ياراتتذق
ةتلعك هئساصلعنعسعلةر  ةث هىرم اهعدا ظ ةنعث دةرض انلعرعثالر الل ةقؤادار بولغ ةث ت ةن ظ ةنع (هةقعقةت ي

ر  دذ -آعشعلةرنعث بع ةن بولع ةقؤادارلعق بعل ةن ظةمةس، ت دعن ظارتذق بولذشع نةسةب بعل ة )بعرع ، الل
  .13هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر

  لعرع ظعكةنلعكع توغرعسعداعؤؤانعث بالةث ظادةم بعلةن هصىتىن ظعنسانالرنع
ذنعث             اندعن ظ ذ ظعنس انلعقعنع، ش اندعن ياراتق ر ظعنس ذالرنع بع انالرغا ظ ة ظعنس ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
دذ  ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ةن هةؤؤادعن ياراتق ادةم ظةلةيهعسساالم بعل ذالرنع ظ ةنع ظ انلعقعنع ي تعنع ياراتق . جذص
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ادةم  . ظذالرنع نذرغذن معللةت، ظذرذق، قةبعلة ؤة جةمةت قعلعص ياراتتع       اهللا تاظاال    ظعنسانالرنعث هةممعسع ظ
ةنع تذصراقتعن يارعتعلغانلعقعغا نعسبةتةن شان ـ            ظةلةيهعسساالم بعلةن هةؤؤا ظةلةيهعسساالمنعث اليدعن ي

اراؤةردذر   تة ب ةرقلعقتذ          . شةرةص ةقةت دعننعي ظعشالردا بعر ـ بعرعدعن ص ا ظعتاظةت     ظذالر ص ر، ظذ بولسعمذ اهللا غ
شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال غةيؤةت قعلعشنع،      . قعلعش ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضعشعشتعن ظعبارةتتذر     

اراؤةر  ،نع حةآلعضةندعن آئيعنعآةمسعتعشبعر ـ بعرعنع  آعشعلةرنعث   ظذالرنعث ظعنسانلعقتا هةممعسعنعث ب
دعن، ! ظع ظعنسانالر : ظعكةنلعكع ظةسلعتعص مذنداق دةيدذ    ر ظايال ةر، بع ر ظ ةن بع سعلةرنع بعز هةقعقةت

بعر ظاتا بعر ظانعدعن ياراتتذق ظأز ظارا تونذشذشذثالر ظىحىن سعلةرنع  )ظادةم بعلةن هةؤؤادعن ظبارةت (
دذق  ذرذق قعل ةت ؤة ظ ذالرنعث  نذرغذن معلل ارقعلعق ظ ايتعش ظ ذرذقعغا ق ادةم ظأزعنعث ظ ةنع هةر بعر ظ  ي

: مذجاهعد غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث     . ا ظأزظارا تونذشذش هاسعل بولذشع ظىحىن شذنداق قعلدذق        ظارعسعد
ظارا تونذشذشذثالر ظىحىن ظأز  نع بذ تونذشذش خذددع صاالنع صاالنعنعث ظوغلعدذر، صذستانع        عت دئضةن ظايع

دع  عر قعل عتعدذ، دةص تةصس نع آأرس ةندةك تونذش دذر دئيعلض ةؤرع. قةبعلعدعن ذفيان س دذس داق دةي :  مذن
أز         ا ظ ةرةبلعرع بولس از ظ ةتتع، هعج بةت بئرعل ذرتلعرعغا نعس أز ي ةر ظ ذص ظةرةبل ة مةنس ةمعر قةبعلعسعض ه

  .قةبعلعلعرعضة نعسبةت بئرعلةتتع
  هأرمةتنعث تةقؤالعق بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  ةتل اهعدا ظةث هىرم ةنعث دةرض عك هئساصلعنعسعلةر هةقعقةتةن ظةث تةقؤادار بولغانلعرعثالر الل
 يةنع )بعرعدعن ظارتذق بولذشع نةسةب بعلةن ظةمةس، تةقؤادارلعق بعلةن بولعدذ-يةنع آعشعلةرنعث بعر(

ةس       ةن ظةم ةب بعل ذثالر نةس ذق بولذش رعثالردعن ظارت ر بع اهعدا بع ث دةرض علةرنعث اهللا نع ةقةت ،س  ص
  . مدعن نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغانتةقؤادارلعق بعلةن بولعدذ، بذ هةقتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال

ةيغةمبةر  : ظعمام بذخارع، ظةبذ هىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ص
االمدعن ةث هأرم   :ظةلةيهعسس ان ظ ع ظعنس ذ   قايس ورالغاندا، ظ ذر؟ دةص س ةقؤادار    «: ةتلعكت ةث ت ذالرنعث ظ ظ

ا ث دةرض انلعرع اهللا تاظاالنع ذربولغ ةث هأرمةتلعكت دذ» هعدا ظ اؤاص بئرع اهاب. دةص ج ذ : الرعس ةندعن ب س
ةيغةمبرع يىسىف ظةث هأرمةتلعك ظعنساندذر      «:  ظذ.، دئدعهةقتة سورعمعدذق  ظذ اهللا نعث   . اهللا تاظاالنعث ص

ةيغةمبعرع ظعسهاقنعث ظوغلعدذر، ظعسهاق اهللا نعث دوستع                 صةيغةمبعرع ياقذبنعث ظوغلع، ياقذب اهللا نعث ص
دذ  »راهعمنعث ظوغلعدذر  ظعب ة ظذالر   .  دةي ة سورعمعدذق      : يةن داقتا سعلةر   «:  ظذ .، دئدع سةندعن بذ هةقت ظذن

علةر؟      عدا سوراؤاتامس علعرع توغرعس ةرنعث ياخش دعن ظةرةبل دذ »مةن ذالر .  دةي دذ  : ظ ة، دةي ذ. هةظ : ظ
ا، ظع         « العم بولس دا ظ ذالر دعن ةر ظ انالر، ظةض ع بولغ دة ياخش ةت دةؤرع علةردعن جاهعلعي المدعمذ  س س

  . دةيدذ»ياخشعالردذر
لعم ام مذس داق  ،ظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه رة رةزعيةلاله ذ هىرةي  ظةب

ا   هةقعقةتةن سعلةرنعث تاشقع آأرىنىشعثالر ؤة مال ـ مىلكى    اهللا تاظاال«:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ثالرغ
  . »ةللعرعثالرغا قارايدذقارعمايدذ، ظذ صةقةت سعلةرنعث دعلعثالرغا ؤة ظةم

مةآكة  : ظعبنع ظةبذ هاتةم، ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعدذ           
اؤاص              صةتهع بولغان آىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قةسؤا ظعسعملعك تأضعسعنعث ظىستعدة تذرذص آةظبعنع ت

ة     ،قعلعص  تتة تأضعسعنع حأآتىرعدعغان جاي   عظذ مةسح  . آكىزدع رذآعنالرغا قولعدعكع ظةضمةح هاسعسعنع ت
تع        عدعن حىش ذرذص تأض ةص ت ا دةسس ةرنعث قوللعرعغ اخعرع ظادةمل الماي ظ ئلعص    . تاص عرتقا ظ عنع س ذ تأض ظ

ص أآتىردع ،حعقع دة ح ع ظعحع ذ ظئقعن ذرذص  .  س تعدة ت عنعث ظىس االم تأضعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ظان
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أزلعدع   ة س ة خذتب ذ ظال . ظادةملةرض ا    ظ تة هةمدذس ق رةؤعش ا اليع ةن اهللا تاظاالغ ذدع بعل دعن نا ظوق دع، ظان
دع داق دئ ع ظعنسانالر«: مذن دعكع  عشةك ـ شىبهعس     ! ظ ةت دةؤعرع اال ظعحعثالردعكع جاهعلعي زآع، اهللا تاظ

اتتع       ةن صةخعرلعنعشنع يوق وؤعالر بعل ا ـ ب ع، ظات ةظعنسانالر . آعبعرلعكن دذظعككعض رع ياخشع، :  بألىنع بع
ر، اهللا نعث نةزعرعدة ظةث هأرمةتلعك ظادةمدذر، يةنة بعرع ظةسكع، بةتبةخت، اهللا تاظاالنعث نةزعرعدة      تةقؤادا

ر ! ظع ظعنسانالر: غالعب ؤة بىيىك اهللا مذنداق دةيدذ. ظةث صةسكةش ظادةمدذر  ةن بع سعلةرنع بعز هةقعقةت
عدعن ياراتتذق ظأز ظارا تونذشذشذثالر بعر ظاتا بعر ظان)ظادةم بعلةن هةؤؤادعن ظبارةت (ظةر، بعر ظايالدعن، 

ةنعث  انلعرعثالر الل ةقؤادار بولغ ةن ظةث ت ذرذق قعلدذق، هةقعقةت ظىحىن سعلةرنع نذرغذن معللةت ؤة ظ
بعرعدعن ظارتذق بولذشع نةسةب -يةنع آعشعلةرنعث بعر (دةرضاهعدا ظةث هىرمةتلعك هئساصلعنعسعلةر 

 للة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر، ا)بعلةن ظةمةس، تةقؤادارلعق بعلةن بولعدذ
  .» تعلةيمةنتمةغصعرةؤة ظأزةمضة سعلةرضة اهللا تاظاالدعن ضعتعمةن، مةن سأزىمنع مذشذنعث بعلةن تى

اللة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن خةؤةرداردذر  يةنع اهللا تاظاال سعلةرنعث هةممة 
 تولذق خةؤةرداردذر، ظذ خالعغان آعشعنع      تذرغذحعدذر، هةممة ظعشلعرعثالردعنق بعلعصظةهؤالعثالرنع تولذ 
دذ ةت قعلع دذ عخال. هعداي ذمراه قعلع ان آعشعنع ض دذ، خال عخال. غ ةت قعلع ة رةهم ان آعشعض ان آعشعنع عغ غ

بعلةن ظعش    اهللا هةممعدة هئكمةت      . غان آعشعدعن صةزعلعدة ظارتذق قعلعدذ     عغان آعشعنع خال  عخال. ظازاباليدذ
  . قعلغذحعدذر، هةممعنع ظوبدان بعلضىحعدذر ؤة هةممعدعن تولذق خةؤةرداردذر

ايعتع آةرعمنع ؤة بذ     شةرت قعلعنمايدذ دئضةن دئضةن قاراشتعكع ظألعماالر    )1(نعكاهتا باراؤةرلعك  بذ ظ
ا اهللا تاظاالنعث : ظذالر. رنع دةلعل قعلعدذ  هةدعس شئرعصلة  ةنعث هةقعقةتةن ظةث تةقؤادار بولغ نلعرعثالر الل

بعرعدعن ظارتذق بولذشع نةسةب -يةنع آعشعلةرنعث بعر (دةرضاهعدا ظةث هىرمةتلعك هئساصلعنعسعلةر 
دذ  ةن بولع ا دعندعن باشقعسع        )بعلةن ظةمةس، تةقؤادارلعق بعل ايعتع بولغانلعقع ظىحىن نعكاهت  دئضةن ظ

  .شةرت قعلعنمايدذ، دةص قارايدذ
* * * * * * *  
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  . ياش قذرام، مال ـ مىلىك، نةسةب ؤة باشقا جةهةتتعن باراؤةر بولذشع آأزدة تذتذلعدذ بذنعثدعن قعز ـ ظوغذلنعث)1(
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دعثالر ؤة ) تئخع(«ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا(دةيدذ، » ظعمان ظئيتتذق «: ظةظرابعالر ظعمان ظئيتمع
ذنعث  ةغا ؤة ظ ةر سعلةر الل دع، ظةض ا آعرمع ان تئخع دعلعثالرغ ئكعن سعلةر بويسذندذق دةثالر، ظعم ل

ة صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلساثالر، اللة سعلةرنعث ظةمةلع  دذ، الل ثالردعن هئح نةرسعنع آئمةيتعؤةتمةي
ةن ة(هةقعقةت دذر، ) مأمعنلةرض عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ذالرغا(ناه دذر ) ظ ايعتع مئهرعبان  .14ناه

) ظعمانعدا(مأمعنلةر اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان آةلتىرضةن، ظاندعن ) هةقعقي(شىبهعسعزآع، 
ظعمان (جانلعرع بعلةن اللةنعث يولعدا جعهاد قعلغانالردذر، ظةنة شذالر شةك آةلتىرمعضةن، ماللعرع بعلةن، 

ةد (. 15»راستحعلالردذر) دةؤاسعدا ةغا دعنعثالرنع «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم ةنع دعنعثالرنع (الل ي
خةؤةر قعالمسعلةر؟ هالبذآع، اللة ظاسمانالردعكعنع ؤة زئمعندعكعنع ) دعلعثالرنعث تةستعق قعلغانلعقعنع

ة نةرسعنع بعلضىحعدذر ب ة هةمم ذالر ساثا مذسذلمان بولغانلعقعنع معننةت . 16»علعص تذرعدذ، الل ظ
ة سعلةرنع «) ظذالرغا(قعلعدذ،  ةلكع الل اثالر، ب سعلةر ماثا مذسذلمان بولغانلعقعثالرنع معننةت قعلم

اللة . 17دئضعن» ثالربولسا) مأمعن(ظعمانغا هعدايةت قعلغانلعقعنع معننةت قعلعدذ، ظةضةر سعلةر راست 
هةقعقةتةن ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع غةيعبنع بعلعص تذرعدذ، اللة سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالرنع 

  .18آأرىص تذرغذحعدذر
  مأمعن بعلةن مذسذلماننعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا

ةظرابعالرنعث ظأزلعرعضة ظعمان د             ةرعجعسعنع دةؤا قعلغانلعقعنع   اهللا تاظاال ظةمدعال ظعسالمغا آعرضةن ظ
دذ  داق دةي ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي ث ظورنعمعغ دا ظعماننع ذالرنعث دعللعرع ع ظ ةص ؤة تئخ : ظةيعبل

ظعمان ظئيتمعدعثالر ؤة لئكعن ) تئخع(«ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا(دةيدذ، » ظعمان ظئيتتذق«: ظةظرابعالر
ا آ ان تئخع دعلعثالرغ الر، ظعم دعسعلةر بويسذندذق دةث ةت آةرعمدعن ظعماننعث ظعسالمغا عرمع ذ ظاي  ب

دذ   ع بولع ةنلعكعنع بعلعؤالغعل راق ظعك دا خاس ذ. قارعغان ذتقان  ،ب ذلمانالرنعث ت عدعكع مذس ىننع ظةقعدعس  س
تة ظعسالمنعث نئمة        . بذنعثغا يةنة جعبرعظعل ظةلةيهسساالمنعث هةدعسع دةلعل بوالاليدذ       . دذرعيول ظذ دةسلةص

دعن  ةنلعكعنع، ظان وراص   ظعك ةنلعكعنع س ة ظعك اننعث نئم دعن ظئهس ةنلعكعنع، ظان ة ظعك ث نئم ظعماننع
  .ظاممعبابلعقتعن خاسلعققا، خاسلعقتعن تئخعمذ خاسراققا تةرةققعي قعلغان ظعدع

ةت           ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ذ ؤةقق ع ظةب ةظد ظعبن ةد، س ام ظةهم ظعم
ةردع، ظ  بعر نةرسعلةرنع ضة خةزعنعدعن م نذرغذن ظادةم  ةر ظةلةيهعسساال صةيغةمب: قعلعدذ  بعر  ةمماتارقعتعص ب

 صاالنع  ،صاالنع ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: د رةزعيةلالهذ ظةنهذ  شذنعث بعلةن سةظ  .  نةرسة بةرمعدع  بولسا هئح 
دعث     ة بةرمع ئح نةرس االنعغا ه ةمما ص ةردعث، ظ ة ب ارلعق آعشعلةرض دذر، دع ،قات ذ مأمعن ةنكع ظ دع،  ؤاهال ؤع

ا ظىح قئتعم          سةظ. دئدع» بةلكع مذسذلماندذر «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  د رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظذ سأزنع ت
دا    ةر قئتعم ا ه االم بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ذلماندذر«تةآرارل ةلكع مذس دعن .  دةؤةردع»ب ظان

الردعن ماثا ظةث سأيىملىك بولغان    مةن خالعغان ظادةملةرضة نةرسة بئرعمةن، ظذ     «صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   
ئح      ىن، ه انلعقعم ظىح ا دىم حىشىص آئتعشعدعن قورقق ذنعث دوزاخق ذنعثغا ظ ةن، ظ دذرذص قويعم آعشعنع قال

ةن  ة بةرمةيم دع»نةرس ان      .  دئ ةت قعلغ لعممذ رعؤاي ذخارع ؤة مذس ام ب نع ظعم ذ هةدعس ةيغةمبةر  . ب ص
ةن   أمعن بعل ةن م االم هةقعقةت ذلماننعث ظةلةيهعسس ةرقلةندىرمذس عنع ص المغا . دذظارعس ث ظعس ذ ظعماننع ب

  . خاسراق ظعكةنلعكعنع بعلدىرعدذقارعغاندا 
ذالرنعث        لعكعنع، ظ عق ظةمةس ةظرابعالرنعث مذناص ذ ظ ة ش ان ظةن ا ظئلعنغ ة تعلغ ذ ظايةتت اآعتالر ب ذ ص ب

نع، ظذالر بولسا   صةقةت مذسذلمان بولغانلعقعنع، ظعماننعث ظذالرنعث دعللعرعغا مذستةهكةم ظورنعمعغانلعقع            



  
  
  
  
 

 

 

 568                                                                                             هذجذرات ـ سىرة 49

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ذ         ذالرغا ب تعن ظ ذ سةؤةص انلعقعنع، ش ع دةؤا قعلغ ذقعرع دةرعجعن دعن ي ةن دةرعجع أزلعرع يةتك ة ظ ظأزلعرعض
ةدةب ظأض  ة ظ ةنلعكعنع آأرس عتعهةقت دذعلض ذ    ذي. تعص بئرع اس رةزعيةلاله ع ظابب أزلةر ظعبن دعكع س قعرع

ةتادة قاتارلعقالرنعث سأزلعرعن  راهعم نةخةظع ؤة ق ذ . عث خذالسة مةنعسعدذرظةنهذما، ظعب ظعبنع جةرعرمذ ب
ذلغان  قا قوش عدعن   . قاراش دىرىش يىزعس ةدةب بعل ةقةت ظ ةظرابعالرغا ص ذ ظ ة ش ع، : ظةن ع(«ظئيتقعنك ) تئخ

 دئيعلدع، »ظعمان ظئيتمعدعثالر ؤة لئكعن سعلةر بويسذندذق دةثالر، ظعمان تئخع دعلعثالرغا آعرمعدع
  . ة يئتعص بارمعدعثالريةنع سعلةر تئخع ظعماننعث هةقعقعتعض

 ظةضةر سعلةر اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلساثالر، اللة سعلةرنعث ظةمةلعثالردعن
ة   . ؤةتمةيدذ ع يةنع سعلةرنعث ظةجرعثالردعن هئح نةرسعنع آئمةيت      هئح نةرسعنع آئمةيتعؤةتمةيدذ  بذ هةقت

  . ))1نع قعلحعمذ آئمةيتؤةتمةيمعزظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع: اهللا تاظاال مذنداق دئضةن
 ةن ة هةقعقةت ان      الل ا قايتق ان ؤة اهللا غ ة قعلغ ا تةؤب ةآعشعاهللا غ عرةت  لةرض ايعتع مةغص ناه

دذر،  ذالرغا(قعلغذحع دذر) ظ ايعتع مئهرعبان ةقعقي(شىبهعسعزآع، . ناه ذنعث ) ه ةغا ؤة ظ ةر الل مأمعنل
ةلكع    شةك آةلتىرمعضةن)ظعمانعدا(صةيغةمبعرعضة ظعمان آةلتىرضةن، ظاندعن   ؤة قعلحة تةؤرةنمعضةن، ب

ةنعث  .اهللا غا ظعشعنعشتعن ظعبارةت بعر هالةتتة مذستةهكةم تذرغان         ةن الل ةن، جانلعرع بعل اللعرع بعل م
يةنع ظذالر ظعتاظةت قعلعش، اهللا نعث رازعلعقعغا ظئرعشعش يولعدا جانلعرعنع ؤة  يولعدا جعهاد قعلغانالردذر

الل   عل م ةث ظئس انالردذر ظ ةرص قعلغ ذالر . عرعنع س ة ش أزلعرعنع مأمعنل  ظةن ةر ظ ذالر  ةر دئ ظةض ة، ظ س
دا ظاشكارا      ظعمان دةؤاسعدا راستحعلالردذر دعللعرعدعكع    ظذالر صةقةت ظعمانع بولمعغان، بعراق ظئغعزلعرع

  .ظعمان دةؤاسعنع قعلغان بةزع ظةظرابعالرغا هةرضعز ظوخشعمايدذ
) ةد ع مذهةمم ع «ع، ظئيتقعنك!) ظ ةغا دعنعثالرن تعق (الل ث تةس ع دعلعثالرنع ةنع دعنعثالرن ي

خةؤةر قعالمسعلةر؟ هالبذآع، اللة ظاسمانالردعكعنع ؤة زئمعندعكعنع بعلعص تذرعدذ، اللة ) قعلغانلعقعنع
ىحعدذر  عنع بعلض ة نةرس علةردعن             »هةمم دعكع حوث ـ آعحعك نةرس مان ـ زئمعن ا ظاس ةنع اهللا تاظاالغ  ي

  . رسعمذ مةخصعي قالمايدذزةررعحعلعك نة
 ،دذ ةت قعلع انلعقعنع معنن ذلمان بولغ اثا مذس ذالر س ذالرغا(ظ ذلمان «) ظ ا مذس علةر ماث س

اثالر  ةت قعلم انلعقعثالرنع معنن عن»بولغ انلعقعنع،     .  دئض ذلمان بولغ ث مذس ةظرابعالر ظأزلعرعنع ةنع ظ ي
اردةم      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةضةشكةنلعكعنع ؤة ظذنعثغا ي اال . قعلغانلعقعنع معننةت قعلعدذ   ص اهللا تاظ

دذ     ذالرغا(: ظذالرغا رةددعية بئرعص مذنداق دةي ةت «) ظ ا مذسذلمان بولغانلعقعثالرنع معنن سعلةر ماث
ا مذسذلمان بولغانلعقعثالرنعث صايدعسع حوقذم ظأزةثالر       . دئضعن »قعلماثالر  قايتعدذ، بذنعثدا سعلةرضة       غ

  . خاستذرقارعتا معننةت قعلعش اهللا غا 
 مأمعن(بةلكع اللة سعلةرنع ظعمانغا هعدايةت قعلغانلعقعنع معننةت قعلعدذ، ظةضةر سعلةر راست (

اثالر عن» بولس ع        دئض ان آىن ع بولغ ةيعن ظذرذش االم هىن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة ص ةت هةققع  معنن
ةن  داق دئض ارعالرغا مذن ع «: ظةنس ارعالر جاماظةس ع ظةنس ذمراهلعق  ! ظ علةرنع ض ةن س العتعثالردا م ه

ارقعلعق هعدايةت قعلمعدعمذ؟ سعلةر حئحعالثغذ ظعدعثالر، اهللا تاظاال                   ظذحراتقان ظعدعم، اهللا سعلةرنع مةن ظ
اي           ارقعلعق ب ةن ظ علةرنع م دعثالر، اهللا س ذل ظع علةر يوقس تذرمعدعمذ؟ س ارقعلعق بعرلةش ةن ظ علةرنع م س

دا ظذالر    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هةر بعر سأزنع قع      »قعلمعدعمذ؟ ةيغةمبعرع معننةت       : لغان اهللا ؤة ظذنعث ص
  .شتععقعلعشقا ظةث اليعقتذر، دئي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة تذر ) 1(
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داق      ذمانعث مذن ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ةززار، ظعبن ةآرع ب ذ ب عز ظةب ةت  هاص ةنلعكعنع رعؤاي دئض
دذ ةنع: قعلع ئلعصب عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعكعلةر ص ةد قةبعلعس ث :  ظةس ع اهللا نع ظ

بعز مذسذلمان بولدذق، ظةرةبلةر سةن بعلةن ظذرذشتع، بعز بولساق سةن بعلةن ظذرذشمعدذق،           ! غةمبعرعصةي
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص ةيتان     «: دئض ذص، ش از بول ع ظ ع حىشةنحعس ذالرنعث دعن عزآع، ظ شىبهعس

أزلةؤاتعدذ  ةن س رع بعل ذالرنعث تعللع ان » ظ ل بولغ ةت نازع ذ ظاي ةن ؤة ب ا: دئض ذالر س ذلمان ظ ثا مذس
سعلةر ماثا مذسذلمان بولغانلعقعثالرنع معننةت قعلماثالر، «) ظذالرغا(بولغانلعقعنع معننةت قعلعدذ، 

ةر سعلةر راست  دذ، ظةض ةت قعلع انلعقعنع معنن ةت قعلغ ا هعداي ة سعلةرنع ظعمانغ ةلكع الل أمعن(ب ) م
  . دئضعن» بولساثالر

ةهؤالعن   ذقاتالرنعث ظ ارلعق مةخل اال ب ذالرنعث    اهللا تاظ دعغانلعقعنع ؤة ظ ص تذرع ذق بعلع ث تول ع ظأزعنع
ةللعرعنع آ ة ظةم دذأزعتعصهةمم داق دةي ص مذن ةؤةر قعلع ةآرار خ دعغانلعقعنع ت ةن :  تذرع ة هةقعقةت الل

أرىص  ان ظعشعثالرنع آ ة سعلةرنعث قعلعؤاتق دذ، الل ةيعبنع بعلعص تذرع دعكع غ ظاسمانالردعكع ؤة زئمعن
  تذرغذحعدذر

  دععسىرة هذجذراتنعث تةصسعرع تىضشذنعث بعلةن 
اال    اقالش اهللا تاظ العقتعن س عق ؤة خات تذر، تةؤص ا خاس ة اهللا تاظاالغ انا ؤة مةدهعي ع هةمدذس جعم

  . تةرعصعدعنال بولعدذ
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   مذفةسسةل بألىمنعث باشلعنعشع توغرعسعدا
ذ سىرة مذفةسسةل  ة ظاساسالنغاندا ب وغرا رعؤايةتلةرض ذ بألىمنعث بئشع . رنعث بئشعدذمى بأل)1(ت ب

ان   ةنلةرمذ بولغ ذرات دئض ىرة هذج ةرنعث . س ادةتتعكع ظادةمل ةن    :ظ ةدذر دئض ىرة نةب ث بئعشع س ذ بألىمنع  ب
ارلعق ظألعماالر       . ضة آةلسةك، بذ سأزنعث قعلحة ظاساسع يوق      عسأز اهللا ظذالردعن رازع  (بعز بعلعدعغان ظئتعب

ةر تةشكعل قعلغان        ظذندا.  دعن هئح بعرع بذ سأزنع قعلمعغان      !)بولسذن قتا بذ بألىمدعن ظعلضعرعكع بألىمل
عدذ        48 ةنلعكع مذظةييةنلعش ع ظعك ث بئش ذ بألىمنع ث دةل ب ىرة قافنع اق، س اناص حعقس ىرعنع س ذالر .  س ظ

قان     بألىم ظىح سىر     - 1: تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت  ةرة، ظال ظعمران ؤة    :  بولذص، ظذالر  عدعن تةرآعص تاص بةق
ةرآع  5ألىم  ـ ب  2 .نعسا سىرعلعدذر  قان بولذص، ظذالر   ب سىرعدعن ت ةنفال ؤة     :  تاص ةظراف، ظ ةنظام، ظ ماظعدة، ظ
ىرعل ة س ألىم        3. عدذرتةؤب ةرآع7 ـ ب ىرعدعن ت ذصب س قان بول ذالر تاص ىف، رةظ: ، ظ ذد، يىس ىس، ه د، يىن
ةرآع 9 ـ بألىم  4. عدذرر ؤة نةهل سىرعلجعظعبراهعم، ه قان بولذص، ظذالر   ب سىرعدعن ت  آةهف،  ظعسرا ، :  تاص

ألىم   5. عنذن، نذر ؤة فذرقان سألعرعدذر   ظممةريةم، تاها، ظةنبعيا، هةج، مأ قان    11 ـ ب  سىرعدعن تةرآعص تاص
اتعر، ؤة ياسعن            : بولذص، ظذالر  شذظةرا، نةمل، قةسةس، ظةنكةبذت، رذم، لوقمان، سةجدة، ظةهزاب، سةبةظ، ف
ىرعلعرعدذر ذص،   13م ىلأ ـ ب         6. س قان بول ةرآعص تاص ىرعدعن ت ذالر س افعر،   : ظ ةر، غ اد، زذم اففات، س س

ظاندعن  . فذسسعلةت، شذرا، زوخرذف، دذخان، جاسعية، ظةهقاف، مذهةممةد، فةتهع ؤة هذجذرات سىرعلعرعدذر     
ان    .  ـ بألىم مذفةسسةل بألىمع آئلعدذ 7آئيعن  بذنعثدعن شذ   . ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالر شذنداق ظئيتق

ث بئش    ذ بألىمنع تعكع ب ذر  مذظةييةنلةش ىرة قافت ارايمعز   . ع س ذنداق دةص ق ذ ش ذنعثغا بعزم ارلعق . ب ب
  .هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا خاستذر

  سىرة قافنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
عدعن          د لةيس ذ ؤاقع ذ ظةب دذآع، ظ ةت قعلع ةتتابتعن رعؤاي ع خ ةر ظعبن ةد، ظأم ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ىر    ع س دا قايس ت نامعزع االم هئي ذ ظةلةيهعسس ورعغاندا، ظ ذيتتع؟ دةص س ىرة   : عنع ظوق ةن س اف بعل ىرة ق س
بذنع ظعمام مذسلعم، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةساظع ؤة ظعبنع ماجة        .  دةص جاؤاص بةرضةن   ،قةمةرنع ظوقذيتتع 

  .قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ةد، هارعس ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذ هعشامنعث مذن ةيغةمبةر : نعث قعزع ظذمم بعز ص

اآع بعر يئرعم يعل خوشنا بولذص ظولتذرغان ظعدذق             افنع    . ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعككع يعل ي مةن سىرة ق
دعم     اثالص يادلعؤال دعن ظ أز ظاغزع االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةقةت ص ع     . ص ة آىن ةر جىم ىرعنع ه ذ س ذ ب ظ

ظعمام ظةبذ   . ع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان       ظذن . آعشعلةرضة خذتبة ظوقذغاندا مذنبةر ظىستعدة ظوقذيتتع     
                                                 

ذ داؤذدنعث         ) 1( ام ظةب ذغانلعقع ظعم ألىص ظوق ة ب ةن بألىملةرض ىرعلعرعنع مذظةيي ة     1393صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظان س عدة رعؤاي ذق هةدعس ت  ـ نذمذرل
  .مذفةسسةل بألىمع بولسا ظةث ظاخعرقع بألىمدذر. قعلعنغان 

ظايةت  45      سىرة قاف                                   مةدعنعدة نازعل بولغان  
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ةقةت     : داؤذد، هارعس ظعبنع نوظماننعث قعزعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         افنع ص مةن سىرة ق
دعم    اثالص يادلعؤالغان دعن ظ أز ظاغزع االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دة    . ص ع خذتبع ة آىن ةر جىم ذنع ه ذ ظ ظ

بذ هةدعسنع ظعمام    . علةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظأيع تام ـ خوشنا ظعدع    ظأيعمعز ببعزنعث. ظوقذيتتع
  .مذسلعم ؤة نةساظعمذ مذشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلغان

تة يارعتعلعشع، ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش، ظألىآلةرنع                  ،مةقسةت  بذ سىرة مةخلذقاتالرنعث دةسلةص
اب مةيدانع    ةت، هئس ذزذش، قعيام ةردعن تذرغ اؤاص،    قةبرعل ةت، دوزاخ، س رعش، جةنن اب بئ ذرذش، هئس دا ت

ققا رعغبةتلةندذرذش ؤة يامانلعقتعن قذرقذتذش قاتارلعقالرنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىن      عظازاب، ياخشعل 
ةت  ت ؤة جاماظ ذنع هئي االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس وث يئ        ص وث ـ ح اش ح ورذنلعرعغا ظوخش الردا عغ س لعش

  .  اهللا تاظاال بعلضىحعدذريىآسةك مةقسةتنع. ظوقذيتتع
ijk  

 !− 4 Èβ# u öà) ø9 $#uρ Ï‰‹Åf yϑ ø9$# ∩⊇∪ ö≅ t/ (#ûθ ç6Ågx” β r& Ν èδ u!% y` Ö‘ É‹Ψ–Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$s) sù tβρã Ï≈ s3ø9$# # x‹≈yδ í ó x« 

ë=‹Åg x” ∩⊄∪ #sŒÏ r& $ uΖ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $ \/#u è? ( y7 Ï9 s̈Œ 7ìô_u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪ ô‰ s% $ sΨ÷Η Í> tã $tΒ ßÈà)Ζ s? ÞÚö‘ F{$# öΝ åκ ÷] ÏΒ ( $tΡ y‰Ψ Ïã uρ 

ë=≈ tG Ï. 8á‹Ï xm ∩⊆∪ ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. Èd,ys ø9 $$Î/ $ £ϑ s9 öΝèδ u !% y` óΟ ßγsù þ’ Îû 9 øΒ r& ?kƒÍ ¨Β ∩∈∪  
  باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن

ذالر . 1شةرةصلعك قذرظان بعلةن قةسةم قعلعمةن . قاف  ةنع مذشرع (بةلكع ظ أز ظعحعدعن ) كالري ظ
بعز . 2بذ قعزعق ظعشتذر«: ظذالرغا بعر ظاضاهالندذرغذحع آةلضةنلعكعدعن ظةجةبلةندع، آاصعرالر ظئيتتع

ايتعش )تعرعلعص ظعلضعرعكع هالعتعمعزضة قايتامدذق (ظألىص توصا بولذص آةتكةندعن آئيعن  ، بذنداق ق
ةص (دعن ظذالرنع زئمعننعث آئمةيتكعنع . 3»يعراقتذر) ظةقعلدعن( ةر ي ذالرنعث جةسةتلعرعنع ي ةنع ظ ي

اب ) آةتكعنعدعن أز ظعحعضة ظالغان آعت بعز هةقعقةتةن خةؤةردارمعز، بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةممعنع ظ
) يةنع قذرظاننع( بةلكع ظذالر بولسا ظأزلعرعضة نازعل قعلعنغان هةقعقةتنع . 4بار) يةنع لةؤهذلمةهصذز(

  .5ان هالةتتعدذرظعنكار قعلدع، ظذالر قااليمعق
لعرعنعث بعرعدذر   ص ظىزىص ظوقذلعدعغان مةزآذر ظئ       سىرعلةرنعث بئشعدا آئلع   “ قاف” بعز  . لعبصة هةرص

  .بذ هةقتة سىرة بةقةرةنعث بئشعدا توختالدذق، شذثا بذ يةردة قايتا تةآرارالص ظولتذرمايمعز
شع ؤة ظذالرغا نعث بولذشعدعن هةيران بولذتآذففارالرنعث صةيغةمبةرلعكتعن ؤة قعيامة

  بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا
شةرةصلعك قذرظان بعلةن قةسةم قعلعمةن . قاف يةنع ظةث ظئسعل، ظةث آاتتا بولغان قذرظان بعلةن 

باتعل يىزلةنمةيدذ، ظذ     ) يةنع هئحقايسع تةرعصعدعن    (ظذنعثغا ظالدعدعنمذ، ظارقعسعدعنمذ    . قةسةم قعلعمةن 
ذحع، مةد   ش قعلغ ةن ظع ةت بعل دذر    هئكم ل قعلعنغان عدعن نازع ة تةرعص ق الل ة اليع ةتتعكع  ))1هعيعض ذ ظاي  ب

ذنعث         اتالش ؤة ظ عنع ظعسص ايعم بولذش ةتنعث ق ةيغةمبةرلعكنع، قعيام ةم، ص دعغانلعقعنع   قةس ذم بولع حوق
  . ش قاتارلعقالرنع تةآعتلةيدذجةزعملةشتىرى

                                                 
  . ـ ظايةت42سىرة فذسسعلةت ) 1(
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ذالر . شةرةصلعك قذرظان بعلةن قةسةم قعلعمةن . قاف ةلكع ظ ةنع م (ب أز ظعحعدعن ) ذشرعكالر ي ظ
 يةنع بذ قعزعق ظعشتذر«: ظذالرغا بعر ظاضاهالندذرغذحع آةلضةنلعكعدعن ظةجةبلةندع، آاصعرالر ظئيتتع

ةيغةمبةر ظةؤةتعلضةنلعكعدعن هةيران بولدع               ة اهللا تاظاال     . مذشرعكالر ظأزلعرعضة ظعنسان تعصعدعن ص بذ هةقت
ةنع آاصعرالر  (ظعنسانالر  ): ذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  يةنع م(ظعنسانالرنعث بعرعضة  : مذنداق دةيدذ  نع  ) ي

قعلغان ياخشع ظةمةللعرع    (ظاضاهالندذرغعن، مأمعنلةرضة صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا ) اهللا نعث ظازابعدعن (
يذقعرع ظورذنغا ظئرعشعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن، دةص ؤةهع قعلغانلعقعمعزدعن ظذالر                ) ظىحىن

دذ؟ظةجةبلعنة انالردعنمذ      ))1م تعلةردعنمذ، ظعنس اال صةرعش ع اهللا تاظ ةس، حىنك لعنةرلعك ظةم ذ ظةجةص ةنع ب  ي
  .ظةلحعلةرنع تالاليدذ

ىز          ةتنعث ي انلعقعنع ؤة قعيام ةيران بولغ عدعن ه ايعم بولذش ةتنعث ق ذالرنعث قعيام اال ظ اهللا تاظ
دذ   يعن بعز ظ: بئرعشعنع يعراق سانعغانلعقعنع خةؤةر قعلعص مذنداق دةي دعن آئ ألىص توصا بولذص آةتكةن

بعز :  يةنع ظذالريعراقتذر) ظةقعلدعن(، بذنداق قايتعش )تعرعلعص ظعلضعرعكع هالعتعمعزضة قايتامدذق(
ايلعنعص آةتسة، شذ                  عغا ظ ارحة بولذص توص ارحة ـ ص ظألىص حعرعص آةتسةك، ظىضة ـ ظىضعلعرعمعز تعتعلعص ص

ضة ظعضة بولغان ظعنسانلعق     ع صوختا قذرذلما شةآل  ، ـ قامةتلعك  هالعمعزدعن آئيعن تعرعلعص بذنداق قةددع   
ايتعش هالعمعزغا قايتعش قانداقمذ مذمكعن بولسذن؟      داق ق ذر ) ظةقعلدعن (بذن ىز    يعراقت ةنع ظذنعث ي  ي

دذ       ا تعرعلعشنع ؤذجذتقا حعقمايدذ، ظذنع مذمكعن         . بئرعشع ظةقعلدعن تولعمذ يعراقتذر، دةي ةنع ظذالر قايت ي
دذ د دذ بولماي اد قعلع دذ    . ةص ظئتعق داق دةي رعص مذن ة بئ ذالرغا رةددعي اال ظ ث : اهللا تاظ ذالرنع زئمعننع ظ

 يةنع بعز هةقعقةتةن خةؤةردارمعز) يةنع ظذالرنعث جةسةتلعرعنع يةر يةص آةتكعنعدعن(آئمةيتكعنعدعن 
ارحة    رةظذالرنعث تةنلعرعنع زئمعننعث حعرعتعص يةص آةتكةنلعكعنع بعز بعلعمعز، بعزضة تةنل        ارحة ـ ص نعث ص

  . تعتعلعص قةيةرضة حئحعلغانلعقع ؤة قةيةرضة آةتكةنلعكع مةخصعي قالمايدذ
 ذز (بعزنعث دةرضاهعمعزدا هةممعنع ظأز ظعحعضة ظالغان آعتاب ار ) يةنع لةؤهذلمةهص ةنع بذ    ب  ي

اقاليدذ    عنع س ة نةرس اب هةمم ة تةص     . آعت ة نةرس ذ هةمم ز، آعتابتعم دان بعلعمع ةممعنع ظوب ز ه علع بع س
ظذالرنع زئمعننعث آئمةيتكعنعدعن ظةؤفع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث اهللا تاظاالنعث       . يئزعلغان

دعن ( ةص آةتكعنع ةر ي ةتلعرعنع ي ذالرنعث جةس ةنع ظ ةؤةردارمعز) ي ةن خ ز هةقعقةت ايعبع ع عنت دئضةن ظ
احلعر    أثةآلعرعنع ؤة ح ع، س لعرعنع، تئرعلعرعن ذالرنعث ضأش ث ظ ز،   زئمعننع ةنلعكعنع بعلعمع ةص آةتك عنع ي

دع  عر قعل ان        . دةص تةصس عر قعلغ ذنداق تةصس ةتنع ش ذ ظاي قعالرمذ ب اك ؤة باش ةتادة، زةهه د، ق اهللا . مذجاهع
ا تعرعلعشنع             تاظاال ظذالرنعث آذفرعلعق قعلعص هةق بعلةن قارشعالشقانلعقع ؤة ظانحة يعراق بولمعغان قايت

دذ         يعراق سانعغانلعقع قاتارلعق ضذناهلعر     ان قعلعص مذنداق دةي ذالر بولسا : عنعث سةؤةبعنع باي ةلكع ظ ب
 يةنع ظعنكار قعلدع، ظذالر قااليمعقان هالةتتعدذر) يةنع قذرظاننع(رعضة نازعل قعلعنغان هةقعقةتنع ظأزلع

ذ  ا ب دذر    ،مان عنعث هالع داق آعش ةر قان ةن ه راقالص آةتك ةتتعن يع ذ   . هةقعق أزع خعلم عنعث س داق آعش  مذن
ذ   خعل، ظعك ةيلع ظ يعن م ةتتعن آئ ذ هال دذ، ب ة بولع ار قعلغان هالةتت ةقنع ظعنك ذققان ؤة ه كعلةنضةن، قايم

ذن  ئمعال دئمعس دذر ،ن أزع باتعل ذنعث س دذ  .  ظ داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت دة (: ب ةيغةمبةر هةققع ) ص
ع ذ  س ةن خعلم أزىثالر هةقعقةت دذر لةرنعث س عدة هع  (. خعل ي ظةزةلعس ةتاظاالنعث ظعلمع ةتتعنالل ) داي

   )2(بذرذؤئتعلعدذ) قذرظانغا ؤة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظعمان آةلتىرىشتعن(بذرذؤئتعلضةن ظادةم 
* * * * * * *  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة يذنذس ) 1(
 . ـ ظايةتلةر9 ـ 8سىرة زارعيات ) 2(
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 óΟ n= sù r& (#ÿρ ã ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ôΜßγ s% öθ sù y# ø‹x. $ yγ≈ sΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ§ƒ y— uρ $ tΒ uρ $ oλm;  ÏΒ 8lρã èù ∩∉∪ uÚ ö‘ F{$# uρ 

$ yγ≈ tΡ ôŠy‰ tΒ $ uΖ øŠs) ø9r& uρ $ pκÏù z Å› üρ u‘ $uΖ ÷F u;/Ρ r&uρ $ pκ Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. £l÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ Zο u ÅÇö7 s? 3“ uø. ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ –Β 

∩∇∪ $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ % Z. u≈t6 –Β $uΖ ÷G u; /Ρr' sù Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζ y_ ¡= xm uρ Ï‰ŠÅÁ ut ù: $# ∩∪ Ÿ≅ ÷‚̈Ζ9 $#uρ ;M≈ s)Å™$t/ $oλ °; 

Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ ∩⊇⊃∪ $ ]% ø— Íh‘ ÏŠ$t6Ïè ù= Ïj9 ( $ uΖ÷ u‹ ôm r&uρ Ïµ Î/ Zο t$ ù# t/ $\G ø‹ ¨Β 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. ßlρãèƒ ù: $# ∩⊇⊇∪  
داق  ماننع قان ذالر ظاس عز(ظ ذنع ) تىؤرىآس ا، ظ ا قعلغانلعقعمعزغ ةن (بةرص ذزالر بعل ) يذلت

ةر يىزعنع  .6بئزعضةنلعكعمعزضة، ظذنعثدا هئحقانداق يوحذق يوقلذقعغا قارعمامدذ؟  توغرعسعغا ؤة (ي
تاغالرنع قعلدذق ؤة ) ظذنعث تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن(آةث ياراتتذق، يةر يىزعدة ) ظذزذنعسعغا سوزذص

ةنعث (اللةغا قايتقذحع هةر بعر بةندعضة . 7ظذنعثدا تىرلىك حعرايلعق ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق  الل
ذدرعتعنع ىن ؤة ) ق عتعش ظىح ةنعث ظذلذغ(آأرس ذقعنعالل ىن ) ل لعتعش ظىح دذق(ظةس ذنداق قعل . 8)ش

مذبارةك سذنع حىشىردذق، ظذنعث بعلةن باغالرنع ؤة ظاشلعقالرنع، ظئضعز ظأسكةن، ) بذلذتتعن(آأآتعن 
انجاق  ؤعلعرع س تىردذق -مئ ع ظأس ةن خورمعالرن ذص آةتك انجاق بول عنع (. 9 س ذالرنعث هةممعس ) ظ

ةنع قاقاس (ظذ سذ بعلةن ظألىك ، )ظأستىردذق(بةندعلةرنعث رعزقع ظىحىن  دىردذق، ) ي زئمعننع تعرعل
  .11ـ 10ظألىآلةرنعث تعرعلعشعمذ شذنعثغا ظوخشاشتذر

  اهللا تاظاالنعث قعيامةتتعنمذ حوث نةرسعنع يارعتعشقا قادعر ظعكةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا
ةنع قعيامةتنعمذ  نةرسعدعناهللا تاظاال بةندعلعرعضة، ظذالر يىز بئرعشعنع يعراق ساناص ظةجةصلةنضةن      ي

داق        لعتعص مذن انلعقعنع ظةس ةن قعلغ ذدرعتعنع ناماي ىك ق ث بىي ارقعلعق ظأزعنع ارعتعش ظ عنع ي ا نةرس آاتت
دذ داق : دةي ماننع قان ذالر ظاس عز(ظ ذنع ) تىؤرىآس ا، ظ ا قعلغانلعقعمعزغ ةن (بةرص ذزالر بعل ) يذلت

 بذ هةقتة بىيىك ؤة يىآسةك اهللا    ا قارعمامدذ؟ بئزعضةنلعكعمعزضة، ظذنعثدا هئحقانداق يوحذق يوقلذقعغ 
ان اللةنعث           : تاظاال مذنداق دئضةن    اراتتع، مئهرعب ة ظاسماننع بعرعنع بعرعنعث ظىستعدة قعلعص ي اللة يةتت

ةن    ةن، س اننع آأرمةيس ئح نذقس عدا ه مانالرغا(يارعتعش ذقنع   ) ظاس رةر يوح اققعنكع، بع اراص ب ةآرار ق ت
ةن ة  . آأرةمس ةن يةن دعن س ارعغعن  ظان تعم ق ع قئ أزىث .  ظعكك تعن  (آ اننع تئصعش رةر نذقس مانالردا بع ) ظاس

   ))1ظىمعد ظىزضةن ؤة تالغان هالدا قايتعدذ
 آةث ياراتتذق، يةر يىزعدة) توغرعسعغا ؤة ظذزذنعسعغا سوزذص(يةر يىزعنع  يةرنعث ظىستعدعكع

ةن   انلعقالر بعل ىن  ج لعكع ظىح ةؤرةص آةتمةس دذق ؤة ظ  ت اغالرنع قعل ق ت ىك حعرايلع دا تىرل ذنعث
نع ؤة ظأسىملىآلةرنع آأرآةم ؤة  تىردعكع زعراظةتلةرنع، مئؤعلةرهةممة يةنع ظأسىملىآلةرنع ظأستىردذق

دذ  . ص قعلعص ظأستىردذقجىص ـ جى  سعلةرنعث ظعبرةت ظئلعشعثالر ظىحىن     : بذ هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةي
   ))2هةر بعر نةرسعنع جىص ياراتتذق

 ةغا ة الل ر بةندعض ةر بع ذحع ه ذدرعتعنع(قايتق ةنعث ق ىن ؤة ) الل عتعش ظىح ةنعث (آأرس الل
ذقعنع ىن ) ظذلذغل لعتعش ظىح دذق(ظةس ذنداق قعل ذنغذحع، اهللا   )ش ا بويس ىك اهللا غ ةنع غالعب ؤة بىي  ي

أرىن     ة، آ ر بةندعض ةر بع ذحع ه ةك قايتق ايعتع ب كة ناه اال تةرةص ذص تعترعضىحع ؤة اهللا تاظ االدعن قورق ىص تاظ
                                                 

  . ـ ظايةتلةر4 ـــ 3 سىرة مىلك )1(
  . ـ ظايةت49سىرة زارعيات ) 2(
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انلعقعنع آأرستعش،     ةرنع اهللا تاظاالنعث ياراتق تذرغان ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالردعكع بىيىك مأجعزعل
  . اهللا تاظاالنعث بىيىك قذدرعتعنع ظعسصاتالش ؤة اهللا نعث ظذلذغلعقعنع ظةسلعتعش ظىحىن ياراتتذق

 مذبارةك سذنع) بذلذتتعن(آأآتعن يةنع صايدعلعق سذنع ذنعث بعلةن باغالرنع ؤة حىشىردذق، ظ
ةنع د   ظاشلعقالرنع ظئضعز لعغعلع بولعدعغان دانلعق زعراظةتلةرنع    انلعق مةهسذالت حعقعدعغان ؤة ساق         ي

) ظذالرنعث هةممعسعنع(. ردذقىاق بولذص آةتكةن خورمعالرنع ظأست سانج-ظأسكةن، مئؤعلعرع سانجاق 
ىن  ةرنعث رعزقع ظىح ةنع مةخلذقاتالرنعث رعزقع   بةندعل ألىك )ظأستىردذق ( ظىحىن  ي ةن ظ ذ سذ بعل ، ظ

اس ( ةنع قاق دىردذق ) ي ع تعرعل عدذ،      زئمعنن دذ ؤة آأصعش ذ جانلعنع يعن ظ كةندعن آئ ذ حىش ا س  زئمعنغ
د حعرايلعقلعق ىملىآلةرنع                 ع ق ظأس ةرنع ؤة حعرايلع ىل ـ حئحةآل ىك ض تذرعدعغان تىرل أزنع قاماش عن آ

ا بذ     . ظىندىرىص بئرعدذ   ةر زئمعن ضعي  مان ا آئلعدذ     اسعز، قاقاس حأ  هالةتل . لضة ظايالنغاندعن آئيعن بارلعقق
ا ب   . آئيعن ظذ جانلعنعص يئشعللعققا صىرآعنعدذ       ا تعرعلعش        مان اهللا . نعث معسالعدذر ذ ظألضةندعن آئيعن قايت

دذ     ةرنع تعرعلدىرع ال ظألىآل ذنعثغا ظوخشاش اال ش ثاهللا تاظاال. تاظ تعدعغان   نع ذدرعتعنع آأرس ىك ق  بىي
ار   ظاسمانالرنع، ز عرالر ظعنك ارةت آاص ألىآنع تعرعلدىرىشتعن ظعب ارعتعش، ظ قا نةرسعلةرنع ي ع ؤة باش ئمعنن

  .ارعتعشتعن آأص قعيعندذريقعلغان نةرسعنع 
دذ      داق دةي ىك اهللا مذن ب ؤة بىي ة غالع ذ هةقت ة    : ب ارعتعش ظةلؤةتت ع ي مانالرنع ؤة زئمعنن ظاس

ة(ظذالر   ))1ظعنسانالرنع يارعتعشتعن آأص قعيعندذر     نع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع     ي
ذففارالر  ة          ) آ ان الل اص قالمعغ تا حارح ذالرنع يارعتعش ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دذآع، ظاس بعلمةم

ادعردذر     ة ق ةر نةرسعض ةن ه ذ هةقعقةت مذ؟ دذرذس، ظ ادعر ظةمةس كة ق ةرنع تعرعلدىرىش ذ)2( )ظألىآل ) بذم
ةنعث  ظاالمةتلعرعدعندذرآع، سةن زئمعننع قاقاس آأرعسةن، ) ذدرعتعنع آأرسعتعدعغانبعرلعكعنع ؤة ق(الل

ع    عزآع، زئمعنن عدذ، شىبهعس دذ ؤة آأصعش ن آأتىرىلع زدا، زئمع دذرغان ؤاقتعمع ذر ياغ ذنعثغا يامغ ظ
  . ))3تعرعلدىرضةن زات ظألىآلةرنع ظةلؤةتتة تعرعلدىرضىحعدذر، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعردذر

* * ** * * *   
 ôM t/ ¤‹ x. óΟßγ n= ö7 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ Ü=≈ ut õ¾ r&uρ Äb §̈9 $# ßŠθßϑ rO uρ ∩⊇⊄∪ ×Š% tæuρ ãβöθ tã öÏù uρ ãβ üθ ÷z Î)uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪ 

Ü=≈ ut õ¾ r&uρ Ïπ s3÷ƒ F{$# ãΠöθ s% uρ 8ì ¬7è? 4 @≅ ä. z> ¤‹ x. Ÿ≅ ß™”9 $# ¨,ut m Ï‰‹Ïã uρ ∩⊇⊆∪ $ uΖÍ‹ yèsù r& È,ù= y⇐ ø9$$ Î/ ÉΑ̈ρ F{$# 4 ö≅ t/ óΟèδ ’ Îû 

<§ö6 s9 ôÏiΒ 9, ù= yz 7‰ƒÏ‰ y` ∩⊇∈∪  
ةؤمع رةس ظاهالعسع، سةمذد ) صةيغةمبةرلعرعنع(ظذالردعن ظعلضعرع  ظعنكار قعلغانالر نذهنعث ق

تىببة ) يةنع شذظةيب قةؤمع(رعنداشلعرع، ظةيكة ظاهالعسع ئ، صعرظةؤن، لذتنعث ق)قةؤمع( ظاد ،)قةؤمع(
) ظذالرغا( ظعنكار قعلدع، شذنعث بعلةن مئنعث ظازابعم قةؤمع ظعدع، ظذالرنعث هةممعسع صةيغةمبةرلعرنع

دسلةصتة يارعتعشتعن ظاجعز آةلدذقمذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس ) ظعنسانالرنع( .14ـ 12تئضعشلعك بولدع 
ايمعز ( اجعزلعق قعلم يعن تعرعلدىرىشتعمذ ظ ذالر ) بعز بذنعثدا ظاجعزلعق قعلمعغاحقا، ظألضةندعن آئ ظ

  . 15قارعتا ضذماندعدذر) يةنع قعيامةتتة تعرعلدىرىشكة(يئثعدعن يارعتعلعشقا 

                                                 
  .  قعسمع ـ ظايةتنعث بعر57سىرة غافعر ) 1(
  . ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 2(
  . ـ ظايةت39سىرة فذسسعلةت ) 3(
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ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث هاالك بولغانلعقعدعن قذرةيشلةرنع ظاضاهالندذرذش 
  توغرعسعدا

عرلعرعن    ذرةيش آاص ةردة ق ذ ظايةتل اال ب تا   عاهللا تاظ ار قعلعش ةيغةمبةرلةرنع ظعنك عرع ص  ظعلعض
ا  عرلعرعغا ظوخش ذرةيش آاص لعرع ق ازاب   قعلمعش اتتعق ظ ادعال ق ث دذني عرالرغا اهللا نع ةن آاص ص آةتك

دذ     ص قورقذتع ان قعلع ةنلعكعنع باي العدذر     . حىشىرض ذنعث معس ةؤمع ب االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس اال .ن  اهللا تاظ
اهللا . ظذالرنع يةر يىزعدعكع صىتكىل مةخلذقاتالر بعلةن قوشذص سذغا غةرق قعلعش جازاسع بعلةن جازالعدع                   

  . سىرة فذرقاندا بايان قعلعنغانسعرةس ظاهالعسعنعث قعسسع. س ظاهالعسعنع هاالك قعلدعتاظاال يةنة رة
 ظعنكار قعلغانالر نذهنعث قةؤمع رةس ظاهالعسع، سةمذد ) صةيغةمبةرلعرعنع(ظذالردعن ظعلضعرع

بة تىب) يةنع شذظةيب قةؤمع(رعنداشلعرع، ظةيكة ظاهالعسع ئ، صعرظةؤن، لذتنعث ق)قةؤمع(، ظاد )قةؤمع(
دع ةؤمع ظع ذص  ق ع بول ذتنعث ظىممعت لعرع ل ذتنعث قئرعنداش دعن   ، ل ةدذم ظةهلع ذالرغا س ذنع ظ اال ظ  اهللا تاظ

ةن  ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ةددعي  . ص ا ظةش ذتقا قارعت ذالر ل ةن اهللا   ،ظ ذنعث بعل ان، ش دة بولغ ه مذظامعلع  قةبع
ذ   ذالرنعث آ ةن، ظ ة يىتكىزعؤةتك ذالرنع يةرض اال ظ دعن ظتاظ قانلعقع ؤة هةقكفرع، هةددع علعق اش ة قارش

ةيكة  ظ. قعلغانلعقع سةؤةبعدعن ظذالر ياشاص ظأتكةن يةر ـ زئمعننع صاسكعنا سئسعق آألضة ظايالندذرعؤةتكةن  
ة قةؤمع   ، قةؤمع   ظةلةيهعسساالمنعث  شذظةيببولسا  ظاهالعسع   ةردذر، ظذالر توغرذلذق      تىبب بولسا يةمةنلعكل

  . ردة قايتا تةآرارالش هاجةتسعزسىرة دذخاندا توختالغان ظعدذق، بذ ية
ظذالرنعث هةممعسع صةيغةمبةرلعرنع ظعنكار قعلدع يةنع يوقعرعدا تعلغا ظئلعنغان ظىممةتلةرنعث 

يا ظذ هةممة   وآعمكع بعر صةيغةمبةرنع ظعنكار قعلعدعكةن، ض   . هةممعسع ظأز صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلدع    
دذ    ان بولع ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ذ هةق. ص دذ    ب داق دةي ةك اهللا مذن ىك ؤة يىآس ة بىي ذ : ت ةؤمع  ن هنعث ق

دع ار قعل ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذ))1ص ذالرغا   ن ةر ظ دع، ظةض ةيغةمبةر آةل ر ص ةن بع ة هةقعقةت هنعث قةؤمعض
ان     ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذالر ص ذ ظ ةن تةقدعردعم ةيغةمبةرلةر آةلض ارلعق ص ةن ب اش دةؤةت بعل ظوخش

  .بوالتتع
تئضعشلعك بولدع) ظذالرغا(ن مئنعث ظازابعم شذنعث بعلة يةنع يذقعرعدا تعلغا ظئلعنغانالرغا اهللا 
ذ           تاظاال ازاب ـ ظ ان ظ ذالرنع قورقاتق ث ظ دع  عتعقعبنع لعك بول ةن    .  تئضعش ذالرغا يةتك عرلعرع ظ ذرةيش آاص ق

رةك      ع آئ ةزةر قعلعش عدعن ه تعص قئلعش عمذ يئ ث ظأزلعرعض االك بولغا  . ظازابنع ذ ه ع ظذالرم ا حىنك نالرغ
  .ظوخشاشال ظأز صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلعشماقتا

  قايتا يارعتعشنعث ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا
)انالرنع ذ؟ ةد) ظعنس اجعز آةلدذقم تعن ظ تة يارعتعش أزرع  سلةص ذالر ظ ةنع ظ ا  ي لعرعنع قايت

ة ظئغعر آةلضةنمذ؟   ارعتعش بعزض تة ي ذالرنع دةسلةص داق هةيارعتعشعمعزدعن ضذمان قعلغعدةك ظ عز ظذن رض
) بعز بذنعثدا ظاجعزلعق قعلمعغاحقا، ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرىشتعمذ ظاجعزلعق قعلمايمعز( ظةمةس 

 يةنع ظعنساننع دةسلةصتة قارعتا ضذماندعدذر) يةنع قعيامةتتة تعرعلدىرىشكة(ظذالر يئثعدعن يارعتعلعشقا 
ارعتعش ظذنع د         ا ي دا تولعمذ ق    يارعتعش بعزضة ظئغعر آةلمعدع، ظذنع قايت تة ياراتقانغا قارعغان . واليدذر ةسلةص

ب   ة غالع ذ هةقت دذ  ب داق دةي اال مذن ىك اهللا تاظ تة  :  ؤة بىي ذقاتنع دةسلةص وقتعن(مةخل دعغان،  ) ي ار قعلع ب
ة شذدذر، ظذ     ) ظألضةندعن آئيعن   (ظاندعن ظذنع     ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ) ي

                                                 
  . ظايةت. 105سىرة شذظةرا ) 1(
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ا  ذنع دةسلةص (اهللا غ دا   ظ ا قارعغان ار قعلغانغ وقتعن ب دذر ) تة ي ة  )1( ظوثاي ذ بعزض ا  (ظ اننعث قايت ظعنس
ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع   . معسال قعلعص آأرسةتتع   ) تعرعلعشعنع يعراق ساناص، حعرعضةن سأثةآلةرنع    

 ظذنع ظةث   «ظئيتقعنكع،   . دئدع » حعرعص آةتكةن سأثةآلةرنع آعم تعرعلدىرةلةيدذ؟    «: بولسا ظذنتذدع، ظذ  
ىحعدذر  ذقنع بعلض ر مةخل ةر بع ذ ه دذ، ظ ان زات تعرعلدىرع تة ياراتق ةيغةمبةر ))2دةسلةص ذخارع ص ام ب  ظعم

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذ«:ظةلةيهعسساالمنعث مذن داق دةي اال مذن ا : اهللا تاظ ةؤالدع ماث ادةم ظ ظ
ا يار : ظازار بئرعدذ، ظذ  دذ  اهللا مئنع دةسلةصتة ياراتقاندةك هةرضعز قايت تة   . عتالمايدذ، دةي مةخلذقاتنع دةسلةص

  »يارعتعش ماثا ظذنع قايتا يارعتعشقا قارعغاندا ظاسان ظةمةس
* * * * * * *  
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ان  ذنعث ج ز ظ ز، بع ةننع بعلعمع ذنعث آأثلعضة آةلض ز ظ ذق، بع ةن ظعنساننع ياراتت ز هةقعقةت بع

ظعنساننعث ظوث تةرعصعدة ؤة سول تةرعصعدة ظولتذرذص خاتعرعلةيدعغان ظعككع . 16عدعنمذ يئقعنمعزتومذر
ؤاقعتتا، ظذ قانداق بعر سأزنع قعلمعسذن، ) هةرعكعتع خاتعرعلعنعؤاتقان-ظعنساننعث سأز(صةرعشتة بار، 

ث سةآراتع هةقعقةتنع ظئلعص ظألىمنع. 18ـ 17ظذنعث ظالدعدا هامان صةرعشتة هازعر بولذص، آأزعتعص تذرعدذ
يةنع (، سةن ظذنعثدعن )يةنع ظاخعرةتنع ظعنكار قعلغذحع ظاخعرةتنعث دةهشعتعنع ظئنعق آأرعدذ(آةلدع 

دذر ) آذففارالرغا(سذر حئلعنعدذ، ظةنة شذ . 19قاحاتتعث) ظألىمدعن هةر . 20ظازاب ؤةدة قعلعنغان آىن
) ظذنعث ظةمةلعضة(هةيدعضىحع ؤة ) ذنع مةهشةرضاهقاظ(آئلعدذ، ظذنعث بعلةن ) مةهشةرضاهقا(ظعنسان 

بذ ) دذنيادعكع حئغعثدا! (ظع ظعنسان«: ظذنعثغا. 21بعللة آئلعدذ) ظعككع صةرعشتة(ضذؤاه بولغذحع 
» دعن غةصلةتتة ظعدعث، ظةمدع صةردةثنع سةندعن آأتىرعؤةتتذق، بىضىن آأزىث ظأتكىردذر)ظئغعر آىن(

  .22دئيعلعدذ
تذرعدعغانلعقع نعث بعلعص تذرعدعغانلعقع ؤة آأزعتعص تىن ظعشالرنع اهللا تاظاالظعنساندعكع صى

  توغرعسعدا
 ظذنعث ياراتقذحعسع   ظأزعنعث اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظأزعنعث ظعنساننع يارعتعشقا قادعر ظعكةنلعكعنع،   

ا   اال ظ اآع اهللا تاظ دعغانلعقعنع، ت ص تذرع لعرعنع بعلع ع ظعش ذنعث جعم ةنلعكعنع ؤة ظ ث عدةم بالظعك لعرعنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع27سىرة رذم ) 1(
  . ـ ظايةتلةر79 ـــــ 78سىرة ياسعن ) 2(
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ذن        انلعق بولس اآع يام علعق ي ارتعص ياخش علةردعن ت دعكع ؤةسؤةس ص  ،آأثىللعرع ةممعنع بعلع  ه
  . تذرعدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ظعمام بذخارع   شىبهعسعزآع،  «: ص
ذالرنعث آأث  دعن ظ اال مئنعث ظىممعتعم ذنع سأزلعمعضةن   اهللا تاظ ذالر ظ ان ظعشالرنع، ظ ة آةحكةن يام ىللعرعض

  »  آةحىرعدذ،ياآع ظةمةلعيةتتة قعلمعغان بولسعال
 بعز ظذنعث جان تومذرعدعنمذ يئقعنمعزعشتعلعرع ظعنسانغا ظأزعنعث جان      يةنع اهللا تاظاالنعث صةر

 ،عث بعلعص تذرعشع دةص حىشةندىرسة       آعمكع بذ ظايةتتعكع يئقعنحعلعقنع اهللا تاظاالن     . مذرعدعنمذ يئقعندذر تو
ا  ذم اهللا تاظاالنعث ظعنس ذ حوق ذنعث رو ظ اآع ظ ذص  ننعث قئشعغا حىشىشع ي م بول ةن بعرلعشعشع الزع هع بعل

ىتىن ظألعماالرنعث ظعجماسع بعلةن               قئلعشععدعن قئحعص شذنداق قعلغان بولعدذ، حىنكع بذ ظعككع سىصةت ص
ذر    تعن زعتت ة تىص ث سىصةتلعرعض داق ن  اهللا. اهللا نع اال بذن اآ   تاظ تىندذر ؤة ص انالردعن ظىس ئكعن . تذرذقس ل

ة  ظايةتنعث مةنعسع ظذ مةزمذننع ظعصادعلعمةيدذ، حىنكع اهللا تاظاال      مذرعدعنمذ  ان تو مةن ظذنعث ج   : بذ ظايةتت
ةن  دع ،يئقعنم ةلكع  .  دئمع ذ  ب ز ظ ذ يئقعنمع ان تومذرعدعنم ذنعث ج ز ظ دع بع اننعث  .  دئ اال ظعنس اهللا تاظ

ةآراتتعك دذ  س داق دةي عدعمذ مذن العتع توغرعس علةر    : ع ه ئكعن س ز، ل علةردعن يئقعنمع ذنعثغا س ز ظ بع
اهللا . يةنع اهللا تاظاالنعث جان ظالغذحع صةرعتشعلعرع يئقعندذر  ) 1()يةنع بعلمةيسعلةر(آأرمةيسعلةر  ) ظذنع(

ة مذنداق دئضةن       هةقعقةتةن بعز نازعل    قذرظاننع  : تاظاال آأصلىآنع بعلدذرعدعغان ظالماشنع ظعشلعتعص يةن
دايمعز   ذنع قوغ ذم ظ دذق ؤة حوق تع،    ))2قعل ئلعص حىش تعلةر ظ ذرظاننع صةرعش ةن ق ع بعل ث ظعزن  اهللا تاظاالنع

ان تومذر      ذنعث ج انغا ظ ةن، ظعنس ادعر قعلعشع بعل ث ق تعلةر اهللا تاظاالنع ال صةرعش ذنعثغا ظوخشاش ذ عش دعنم
ةيغةمبةر    . رعشتعمذ ظعنسانغا يئقعنلعشااليدذ    شةيتان ظعنسانغا يئقعنلعشالعغعنعدةك صة   . يئقعندذر شذنداقال ص

االم ان ت   «: ظةلةيهعسس عنعث ق ادةم بالعس ةيتان ظ ذ      وش دةك، ب ةؤةر قعلغعنع دذ، دةص خ عص يىرىي دا حئص مذرع
 ظعنساننعث ظوث تةرعصعدة ؤة سول تةرعصعدة ظولتذرذص خاتعرعلةيدعغان : يةردة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    

اننعث   ةنع ظعنس ةلعنع آ ي دعغان أزعتعظةم ار ص يازع تة ب ع صةرعش أز (. ظعكك اننعث س ةرعكعتع -ظعنس ه
ؤاقعتتا، ظذ قانداق بعر سأزنع قعلمعسذن، ظذنعث ظالدعدا هامان صةرعشتة هازعر بولذص، ) خاتعرعلعنعؤاتقان
رماستعن   تذرعدذ ؤة ظذنعث هةر بعر سأز ـ هةرعكعتنع قالدذ    أزعتعصيةنع صةرعشتة ظذنع آ آأزعتعص تذرعدذ

  .يئزعشقا تةييار تذرعدذ
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذحع   : ب أزعتعص تذرغ علةرنع آ تىثالردا س علةرنعث ظىس ذآع س هالب

سعلةرنعث سأزلعرعثالرنع ؤة    (هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بولذص،       ) اللةنعث دةرضاهعدا  (ظذالر  . صةرعشتعلةر بار 
 شذنداق قعلعص صةرعشتة هةر       )3(لمعشلعرعثالرنع بعلعص تذرعدذ     ظذالر قع . نع يئزعص تذرعدذ  )ظةمةللعرعثالر

 ، ظذ .ةتادة يذقعرعقعدةك تةصسعر قعلغان بذ ظايةتنع هةسةن ؤة ق  . قانداق سأزنع ؤة هةرعكةتنع يئزعص تذرعدذ     
  . بذ ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر

ةيغةمبةر    ذدعن ص ذ ظةنه ذزةنع رةزعيةلاله ارعس م ع ه الل ظعبن ةد، بع ام ظةهم االمنعث ظعم  ظةلةيهعسس
ادةم اهللا تاظاال رازع بولعدعغان بعرةر        «:مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ شةك ـ شىبهعسعزآع، بعرةر ظ

تعن،             ويال ـ ظويلعماس ةنلعكعنع ظ ة يةتك أزعنعث قايسع دةرعجعض ادةم س ذ ظ ا، ظ ان بولس أزنع قعلغ ز س ظئغع
ةدةر       غالعب ؤة بىيىك اهللا ظذنعثغا ظذ سأزنعث ساؤابع ظىح       ىن، ظذ اهللا تاظاالغا مذالقات بولعدعغان آىنعضة ق

                                                 
  . ـ ظايةت85سىرة ؤاقعظة ) 1(
  . ـ ظايةت9سىرة هعجر ) 2(
  . ـ ظايةتكعحة 12 ـــــ 10 سىرة ظعنفعتار )3(
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دذ   دعغانلعقعنع يازع دعن رازع بولع لعنعدعغان           . ظذنعث اال غةزةص ادةم اهللا تاظ رةر ظ عزآع، بع ةك ـ شىبهعس ش
ويال ـ                   ةنلعكعنع ظ ة يةتك ع دةرعجعض أزعنعث قايس ادةم س ذ ظ ا، ظ ان بولس أزنع قعلغ ز س رةر ظئغع بع

ةدةر،     ظويلعماستعن، اهللا تاظاال    ظذنعثغا ظذ سأزنعث جازاسع ظىحىن، ظذ اهللا تاظاالغا مذالقات بولغان آىنضة ق
بعالل ظعبنع هارعسنعث بذ هةدعسع مئنع قانحعلعغان          : ظةلقةمة » ظذنعثغا غةزةص قعلعدعغانلعقعنع يازعدذ     

دذ ! سأزنع قعلعشتعن مةنظع قعلدع ـ هة        ارلعقالرمذ  بذنع ظعمام تعرمعزع، نةساظع ؤة ظعبنع ماجة قات      . دةي
  .رعؤايةت قعلغان
دعغانلعقعنع ظةسلعتعش نعا هةيدعلعقعث حئلعنعدعغانلعقعنع ؤة مةهشةرضاه سذرنظألىمنع

  توغرعسعدا
 دع ئلعص آةل ةتنع ظ اخعرةتنع ظعنكار قعلغذحع ظاخعرةتنعث (ظألىمنعث سةآراتع هةقعق ةنع ظ ي

ةنع ظألىمدعن (سةن ظذنعثدعن  )دةهشعتعنع ظئنعق آأرعدذ  دذ   عث قاحاتت) ي ظع  :  اهللا تاظاال مذنداق دةي
ان اثا          ! ظعنس ألىم س ةقعقعي ظ ةآلعنعدعغان ه ةن ش ةنع س دع، ي ئلعص آةل ةتنع ظ ةآراتع هةقعق ث س ظألىمنع
ةنع ظألىمدعن (سةن ظذنعثدعن  قول ظذزارتعص آةلدع،   اظاشكار ألىم سةن      قاحاتتعث ) ي ا بذ ظ ةنع مان  ي

  .دعن هئحبعر قئحعص قذتذلذش ؤة خاالس بولذش يوقتذرقاحقان نةرسعدذر، ظذ ساثا يئتعص آةلدع، ظذنعث
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سةآراتقا حىشىص قالغان حاغدا يىزعدعكع       : ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلعدذآع   

ذرذص ىرتىص ت ةرنع س ةن  «: ت ار ظعك ةآراتع ب ةن س ث هةقعقةت ةن، ظألىمنع اك دةص بعلعم االنع ص  »اهللا تاظ
 دئضةن ظايعتع ظعككع خعل تةصسعر       قاحاتتعث) يةنع ظألىمدعن (ةن ظذنعثدعن س: اهللا تاظاالنعث   . دئضةن

ان رع: قعلعنغ ذنعث بع ئلعص  : ظ تعص آ تعنال يئ اثا راس ألىم س ان ظ قان ؤة قاحق قا تعرعش ةن قذتذلذش س
ة    سةن قئحشقا ؤة قذتذلذشقا قا   : يةنة بعرع . بذسذغاثغا حىشتع، دئضةندعن ظعبارةت    ألىم ظةن دعر بواللمعغان ظ

  . ذرشذد
ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمذرةدعن ص ةرانع س ام تةب ظعم

ةرزدار بولذص قالغان بولذص، زئمعن        «:قعلعدذ ظألىمدعن قاحقان آعشع تىلكعضة ظوخشايدذ، تىلكة زئمعنغا ق
 ظذ حارحاص،    .عرةيدذلداص يىض  ذتىلكة بولسا قةرزدعن قذتذلذش ظىحىن سوآ      . ظذنعثدعن قةرزعنع تةلةص قعلعدذ   

عراص ذنعثغا    ،ظذيقذس ن ظ ة، زئمع عغا آعرس دا ظذؤعس الع قالمعغان ة :  ه ع تىلك ةرزعمنع بةر! ظ عن،ق دذض .  دةي
ىرىص         ذشذنعث بعلةن ظذ ظذؤعسعدعن يةنة سوآ      ة ي ع بوينع ظىزىلىص ظألىص    ظاخعر لداص حعقعدذ، ظذ شذ هالةتت

ةيدذ النع » تىض ذ معس ذنع ثب ذآع،  مةزم ة  ش ذ تىلك ذددع ظ دةك،   خ ئحعص ظاجرعيالمعغعنع ئح ق دعن ه زئمعن
  .ظعنسانمذ ظألىمدعن هئح قئحعص قذتذاللمايدذ

ظازاب ؤةدة قعلعنغان آىندذر) آذففارالرغا(سذر حئلعنعدذ، ظةنة شذرنعث حئلعنعشع، ذ يوقعرعدا س
ة ش  أزلةندع، ظةن عدا س ع توغرعس ا تعرعلعش ع ؤة قايت ث ظألىش ة جانلعقنع ةت، هةمم دعكع دةهش ذ حاغ ذ ظ

دذر  ةت آىنع ةت       . قعيام ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع ص ام تعرمع ظعم
دذ ع «:قعلع ىز ظعضعس رافعل(مىثض ةنع ظعس ىزنع ) ي ذ(مىثض ةنع س ىزنعي دعغان مىثض ا ظاغز) ر حالع عغ

مةن قانداقمذ   اهللا نعث ظعزنعنع آىتىص تذرغان هالةتتة تذرسا، ) ر حئلعشقاسذ(سالغان، بئشعنع ظةضكةن ؤة    
ةيغةمبعرع   : بذنع ظاثلعغان ساهابعالر   . »؟نازذ ـ نئمةتلعك تذرمذش آةحىرةلةيمةن     داقتا  ! ظع اهللا نعث ص ظذن

ةن    ز؟ دئض ة دةيمع ز نئم االم  .بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال     «: ص دذر، اهللا تاظ اية قعلغذحع اال آذص ة اهللا تاظ بعزض
امع   ع ه ةن ياخش الر ! ؟نئمعدئض ةن»دةث ذالر .  دئض اال   بع: ظ دذر، اهللا تاظ اية قعلغذحع اال آذص ة اهللا تاظ زض
  .دئضةن! ؟نئمعدئضةن ياخشع هامع
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 ظذنعث (هةيدعضىحع ؤة ) ظذنع مةهشةرضاهقا(آئلعدذ، ظذنعث بعلةن ) مةهشةرضاهقا(هةر ظعنسان
ذؤاه بولغذحع ) ظةمةلعضة  دذ ) ظعككع صةرعشتة (ض ة آئلع اهقا   بعلل ةنع بعر صةرعشتة ظذنع مةهشةرض  ي
ةتنعث ظاشكارا      . دذ، يةنة بعرع ظذنعث ياخشع يامان ظةمةللعرعضة ضذؤاهلعق بئرعدذ             هةيدةي ا بذ، بذ ظاي مان

  . بذنعثغا ظعبنع جةرعرمذ قوشذلغان. مةنعسعدذر
دة      ذنعث خذتبع ذ ظةنه ان رةزعيةلاله ع ظافف مان ظعبن ع ظوس ع رافعظ ةهيا ظعبن ذلع ي ةقعفنعث ق ةر : س ه

) ظذنعث ظةمةلعضة(هةيدعضىحع ؤة ) ظذنع مةهشةرضاهقا( بعلةن آئلعدذ، ظذنعث) مةهشةرضاهقا(ظعنسان 
ذؤاه بولغذحع  دذ) ظعككع صةرعشتة(ض ة آئلع ذص مذنداق دئضةنلعكعنع بعلل ةتنع ظوقذص بول  دئضةن ظاي

دذ  ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي ذنعث       : ظاثلعغ رع ظ ة بع دذ، يةن كة هةيدةي اال تةرةص ذنع اهللا تاظ تة ظ ر صةرعش بع
  .هلعق بئرعدذقعلمعشلعرعغا ضذؤا

دعث، ظةمدع  )ظئغعر آىن (بذ ) دذنيادعكع حئغعثدا ! (ظع ظعنسان «: ظذنعثغا لةتتة ظع دعن غةص
 حىنكع قعيامةت آىنع هةممة ظادةم دئيعلعدذ» صةردةثنع سةندعن آأتىرعؤةتتذق، بىضىن آأزىث ظأتكىردذر

دا بولعدذ،      توغرا يولنع آأرعدعغان بولذص آئتعدذ، هةتتا دذنيادا آاصعر بولغانالرم   ذ قعيامةت آىنع توغرا يول
ايدا بةرمةيدذ     ذشلئكعن بذ حاغدعكع توغرا يولدا بول      ة اهللا تاظاال مذنداق دئضةن      .  ظذالرغا ص ظذالر  : بذ هةقت

دة   اهعمعزغا آةلضةن آىن دة(بعزنعث دةرض ةت آىنع ةنع قعيام ازا  ) ي أزلعرع ت دعغان، آ ازا ظاثالي ذالقلعرع ت ق
ضةر سةن ضذناهكارالرنعث صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدا باشلعرعنع ساثضعلعتعص          ظة)1( آأرعدعغان بولعدذ  

اث   دعغان بولس ذرغانلعقعنع آأرع ث   (ت ةن بوالتتع ةتنع آأرض ذق هال ة قورقذنحل دذ )ظةلؤةتت ذالر ظئيتع : ، ظ
ارعمعز« ةقعقعتعنع ! (صةرؤةردعض نعث ه دذق ) ظعش أردذق، ظاثلع ىن   . آ ش ظىح ةل قعلع ع ظةم ع ياخش بعزن
ا( ز ) دذنياغ ذرغعن، بع دع(قايت ةن ) ظةم ة (هةقعقةت ةق ظعكةنلعكعض ث ه ئنعث ؤةدةثنع ) س

  . ))2»ظعشةنضىحعلةرمعز
* * * * * * *  

 tΑ$s% uρ … çµãΖƒÍs% # x‹≈ yδ $ tΒ £“ t$ s! î‰ŠÏG tã ∩⊄⊂∪ $u‹ É) ø9r& ’ Îû tΛ ©yγ y_ ¨≅ ä. A‘$¤Ÿ2 7‰ŠÏΖ tã ∩⊄⊆∪ 8í$̈Ζ ¨Β Î ö y‚ù= Ïj9 

7‰ tG ÷èãΒ A=ƒÍ–Β ∩⊄∈∪ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u çν$u‹É) ø9 r' sù ’Îû É>#x‹ yèø9 $# Ï‰ƒÏ‰ ¤±9$# ∩⊄∉∪ * tΑ$s% … çµãΖƒÍs% 

$ uΖ−/ u‘ !$ tΒ …çµ çG øŠtóôÛ r& Å3≈ s9 uρ tβ% x. ’Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰ŠÏèt/ ∩⊄∠∪ tΑ$s% Ÿω (#θßϑ ÅÁtG øƒ rB £“ t$ s! ô‰ s% uρ àM øΒ £‰s% / ä3ø‹ s9 Î) 

Ï‰‹Ïã uθ ø9$$ Î/ ∩⊄∇∪ $tΒ ãΑ £‰t7 ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 5Ο≈̄= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ∩⊄∪  
اللةتاظاال (. 23دةيدذ» ظالدعمدا تةيياردذر) ظةمال-نامة (مانا بذ «: ظذنعثغا مذظةآكةل صةرعشتة
) دعنغا(هةققة قارشع ياخشعلعقتعن توسقذحع، هةددعدعن ظاشقذحع، «) ظعككع صةرعشتعضة خعتاص قعلعص

ذنع شةك آةلتىرضىحع، ا  ا تاشالثالر، ظ عرنع دوزاخق ر آاص ذدنع شئرعك قعلغذحع هةر بع للةغا باشقا مةب
مةن ! صةرؤةردعضارعمعز«): بولغان شةيتان(ظذنعث هةمراهع . 26ـ  24 )دةيدذ(» قاتتعق ظازابقا تاشالثالر

ئكعن  دعم، ل ةن (ظذنع ظازدذرمع ارع بعل أز ظعختعي ذ ظ دع وح) ظ ذر ضذمراهلعقتا بول دذ »ثق ة  .27دةي : الل
ةردة (مئنعث ظالدعمدا مذنازعرعلةشمةثالر « ذ ي دذ ب ايدا بةرمةي دعنظاال )مذنازعرة ص ، سعلةرنع مةن ظال

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38سىرة مةريةم ) 1(
  . ـ ظايةت12سىرة سةجدة ) 2(
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دعن( ذحع ) ظازابعم ذم قعلغ ة زذل ةن بةندعلةرض ةرمةيدذ، م أزىم ظأزض دعم، مئنعث س اهالندذرغان ظع ظاض
  .29 ـ 28دةيدذ» ظةمةسمةن

االنعث آاصعرنع جةهةننةمضة تاشالشقا بذيرذق صةرعشتعلةرنعث ضذؤاهلعق بئرعشع ؤة اهللا تاظ
  بئرعشع توغرعسعدا

ذنعث     ع ظ ةت آىن تعنعث قعيام ةل صةرعش ة مذظةآك ةؤالدعنعث ظةمةلعض ادةم ظ ة ظ ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
ظالدعمدا ) ظةمال-نامة (مانا بذ : قعلمعشلعرعغا ضذؤاهلعق بئرعص مذنداق دةيدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ

  . يذلماستعن ؤة آئمةيتعلمةستعن تةييارالص هازعرالنغاندذرنع هئح نةرسة قوشذلذص قو يةتةيياردذر
دذ   دذ ظاندعن مذنداق دةي ةن هأآىم قعلع ةت بعل اال ظعنسانالرغا ظادال دا اهللا تاظ ةتاظاال (: شذ حاغ الل

) نغادع(هةققة قارشع ياخشعلعقتعن توسقذحع، هةددعدعن ظاشقذحع، «) ظعككع صةرعشتعضة خعتاص قعلعص
الثالر  ا تاش عرنع دوزاخق ر آاص ةر بع ذحع ه ئرعك قعلغ ذدنع ش قا مةب ةغا باش ىحع، الل ذ شةك آةلتىرض  ب

النغاندا  ة ظاساس كارا مةنعسعض ةتنعث ظاش لعرعغا   ،ظاي ذنعث قعلمعش ىحع ؤة ظ دةص آةلض ذنع هةي اب ظ  خعت
ذنع هئ     رع ظ ذالرنعث بع ع ظ دذر، حىنك ة قعلعنغان ع صةرعشتعض ىحع ظعكك ذؤاهلعق بةرض دانعغا  ض اب مةي س

هةيدةص آئلعدذ، ضذؤاهحع صةرعشتة ظذنعث قعلمعشعغا ضذؤاهلعق بئرعص بولغان حاغدا، اهللا تاظاال ظذ ظعككع              
ظذ آاصعر   ! جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي      . صةرعشتعضة ظذنع جةهةننةم ظوتعغا تاشالشقا بذيرذق بئرعدذ            

ة قا     ذرلذق قعلدع، هةقنع ظعنكار قعلدع، هةقق رشع حعقتع، هةقنعث هةق ظعكةنلعكعنع بعلعص   تولعمذ آذص
  . تذرذص باتعل بعلةن ظذنعثغا قارشع تذردع

 ياخشعلعقتعن توسقذحع             أز ظىستعدعكع ياخشعلعق قعلعش، سعلة ـ رةهعم قعلعش ؤة ةنع ظذ ظ  ي
رغا  يةنع ظذ ظورذنسعز ؤة يامان يولالهةددعدعن ظاشقذحعزاآات بئرعش قاتارلعق هةقلةرنع ظادا قعلمعدع، 
أتىص      ذ ظاشتع،صذل سةرص قعلعشتا حةك ـ حئضرعدعن ظ دعن تولعم ةتنع.  هةددع ذ ظاي ةتادة ب ذ سأزعدة، : ق ظ

  .  دةص تةصسعر قعلغان،مئثعش تذرذشعدا ؤة باشقا ظعشلعرعدا هةددعدعن ظاشتع
 شةك قعلغذحع                ةزةر سالغان آعشعضة ضذماندا أز ظعشعغا ن  يةنع ظذ ظأز ظعشعدا شةك قعلدع ؤة ظ
 يةنع ظذ اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىص باشقا مةبذدالرغا      اللةغا باشقا مةبذدنع شئرعك قعلغذحع . بولدع

  .»ظذنع قاتتعق ظازابقا تاشالثالر. حوقذندع
داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذدرع رةزعيةلاله ةظعد خ ذ س ةد، ظةب ام ظةهم ظعم

دذم     مذنداق  بىضىن مةن  : عن بعر باش حعقعصدوزاخت«:دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ،ظىح آعشعضة باش بول
ةق      ئرعك قعلغذحعغا ؤة ناه ذدنع ش قا مةب ا باش ا، اهللا تاظاالغ ذحع زالعمغ ة قارشع حعقق ر هةقق ةر بع ةنع ه ي

دذ    دذم، دةي اش بول ة ب ادةم ظألتىرضىحعض دعن .ظ ذ ظان ح    ظ ةث زع ةمنعث ظ ةص جةهةنن اص يأض ذالرنع يالم باش ظ
  . »يدذيئرعضة تاشال

  خذسذمةت قعلعشعشع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا شةيتان بعلةن ظعنساننعث 
 مةن ظذنع ظازدذرمعدعم! صةرؤةردعضارعمعز«): بولغان شةيتان(ظذنعث هةمراهع يةنع قعيامةتكة 

ادا ـ جذدا بولذص    ظذنعثدعن   ظذنعث شةيتعنع   عثآاصعر هالةتتة آةلضةن ظعنسانن مةن ! معزصةرؤةردعضارع : ظ
دعم  ذنع ظازدذرمع دعم    ظ ذمراه قعلمع ذنع ض ةن ظ ةنع م ةن (ئكعن ل ي ارع بعل أز ظعختعي ذ ظ ذر وح) ظ ثق
دع ذمراهلعقتا بول دذ»ض ذ ظأزلعكدةي ةنع ظ ذمراه    ي ذرذص ض ة قارشع ت ص، هةقق ذل قعلع اتعلنع قوب دعن ب ع

دع دذ. بول داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ىتكةندة : ب ش ص اب تى(ظع ةنع هئس ةن ي ةر بعل ةص، جةننةتعل ض
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دا  ايرعلعص بولغان الر ظ ةيتان)دوزعخع ة «: ، ش ةن سعلةرض اتالش، (اهللا هةقعقةت ذحعنع مذآاص ةت قعلغ ظعتاظ
ارةت  ا قعلدع (راست ؤةدعنع قعلغان ظعدع،  ) ظاسعيلعق قعلغذحعنع جازاالشتعن ظعب مةن ). ؤةدعسعضة ؤاص

ة  ة  (سعلةرض ازا دئض اؤاب، ج رعلعش، س يعن تع ةندعن آئ ان  ظألض وق، دةص يالغ دعم،  ) نلةر ي ان ظع ؤةدة قعلغ
هأآىمرانلعقعم بولغعنع    ) آذفرعغا، ضذناهقا زورلعغذدةك     (خعالصلعق قعلدعم، سعلةرضة مئنعث         ) ؤةدةمضة(

قوبذل قعلدعثالر، شذنعث    ) دةؤعتعمنع  (دةؤةت قعلدعم، سعلةر     ) ضذمراهلعققعال(يوق، مةن سعلةرنع صةقةت     
اردةم بئرعص سعلةرنع قذتقذزالمايمةن،         ظىحىن مئنع ظةيعبلعمةثالر،      ظأزةثالرنع ظةيعبلةثالر، مةن سعلةرضة ي

ا           ع اهللا غ ذرذن مئن علةرنعث ب ةن س علةر، م ع قذتقذزالمايس رعص مئن اردةم بئ ا ي علةرمذ ماث ة(س ) ظعبادةتت
ا دذحار             اتتعق ظازابق » بولعدذ شئرعك قعلغانلعقعثالرنع ظئتعراص قعلمايمةن، شىبهعسعزآع، زالعمالر حوقذم ق

  . ))1دةيدذ
 مذنازعرة صايدا بةرمةيدذبذ يةردة (مئنعث ظالدعمدا مذنازعرعلةشمةثالر اهللا( ظعنسان بعلةن ظذنعث 

دا مذنازعر     ث ظالدع ةيتان ظعككعسع اهللا تاظاالنع ةمراهع ش ان ه عدعن بولغ نالر تعص ان عجع ع : لعشعص، ظعنس ظ
ذ مئ  ! صةرؤةردعضارعم  ا قذرظان آةلضةندعن آئيعن ب ازدذردع  ماث  شةيتان .، دئسةنع ظذنعثغا ظةضعشعشتعن ظ

ذص ارعمعز: قوص ئكعن ! صةرؤةردعض دعم، ل ذنع ظازدذرمع ةن ظ ةن (م ارع بعل أز ظعختعي ذ ظ ذر ) ظ حذثق
دئضةن حاغدا، غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارع  »بولدعيةنع هةق يولدعن ظعنتايعن يعراق  ضذمراهلعقتا

ةردة (مذنازعرعلةشمةثالر  يةنع مئنعث هذزذرذمدا  ث ظالدعمدا مئنع: ظذ ظعككعسعضة مذنداق دةيدذ    ذ ي ب
 يةنع سعلةرنع ظاضاهالندذرغان ظعدعم ) ظازابعمدعن(سعلةرنع مةن ظالدعنظاال ) مذنازعرة صايدا بةرمةيدذ 

دعن   ذ آىن علةرنع ب ارقعلعق س رع ظ ةيغةمبةرلةرنعث تعللع ةن ص ىن م لعقعثالر ظىح أزرة ظئيتماس ظ
ة د  ظاضاهالندذردذم، ةر ؤة ظو     آعتابالرنع حىشىردىم، سعلةرضة بذ هةقت اآعتالر، هأججةتل انالر   ةلعل ـ ص حذق باي

ةرمةيدذ. تعلدععآأرس أزىم ظأزض ةتنعث مةنعسعمئنعث س ذ ظاي دة مذجاهعد ب أآىم :  هةققع ةن ه ةنع م ي
  . قعلعص بولدذم، باشقا هأآىم قعلغذحع ظةمةسمةن دئضةنلعك بولعدذ، دئدع

ة ذم قعلغذحع ظةمةسمةنمةن بةندعلةرض ةن   زذل ذناهع بعل ةن بعراؤنع باشقا بعراؤنعث ض ةنع م  ي
ذق            اآعت تول ل ـ ص ة دةلع ذناهكار ظعكةنلعكعض ذنعث ض ةقةت ظ ام ص ع ظازابلعس ئكعن بعراؤن ةن، ل ظازابلعمايم

  .تعلضةندعن آئيعن ظاندعن ظازاباليمةنعآأرس
* * * * * * *  

 tΠ öθtƒ ãΑθà)tΡ tΛ ©yγ yfÏ9 È≅ yδ ÏN h| tFøΒ $# ãΑθà) s? uρ ö≅ yδ ÏΒ 7‰ƒÍ“ ¨Β ∩⊂⊃∪ ÏM xÏ9 ø— é&uρ èπ ¨Ψ pgù: $# tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 u ö xî >‰‹Ïè t/ 

∩⊂⊇∪ #x‹≈ yδ $tΒ tβρß‰ tãθè? Èe≅ ä3Ï9 A>#̈ρ r& 7á‹Ï xm ∩⊂⊄∪ ô̈Β z Å ýz z≈ uΗ ÷q§9 $# É= ø‹tó ø9$$ Î/ u !% y` uρ 5= ù= s)Î/ A=ŠÏΖ –Β ∩⊂⊂∪ 

$ yδθè= äz ôŠ$# 5Ο≈ n= |¡Î0 ( y7 Ï9 s̈Œ ãΠöθ tƒ ÏŠθè= èƒ ù: $# ∩⊂⊆∪ Μ çλm; $̈Β tβρâ !$ t±o„ $pκ Ïù $sΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒÍ“ tΒ ∩⊂∈∪  
جةننةت . 30دةيدذ» يةنة بارمذ«: دةيمعز، جةهةننةم» توشتذثمذ؟«: ظذ آىندة بعز جةهةننةمضة

سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان ) نئمةتتعن(مانا بذ . 31تةقؤادارالرغا يعراق بولمعغان جايغا يئقعنالشتذرذلعدذ 
آعمكع . 32ظىحىندذر) بةندة(ساقلعغذحع هةر بعر ) ظةمرعنع(قايتقذحع، ) تاظعتعضة(ةرسعلةر اللةنعث ن

« ) ظذالرغا(مئهرعبان اللةنع آأرمةي تذرذص، ظذنعثدعن قورقسا ؤة تةؤبة قعلغذحع قةلب بعلةن آةلسة 

                                                 
  .  ـ ظايةت22سىرة ظعبراهعم ) 1(
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جةننةتتة ظذالرغا . 34ـ 33)دئيعلعدذ(» جةننةتكة ظامانلعق بعلةن آعرعثالر، بذ مةثضى قئلعش آىنعدذر
  . 35بار) نئمةتلةر(زعيادة ) ظذالرغا(هوزذرعمعزدا  خالعغان نةرسعلةر بار ؤة بعزنعث

  دوزاخ بعلةن جةننةتنعث ؤة ظعككعسعضة آعرعدعغان آعشعلةرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا
ا  بذ ظايةتتة قعيامةت آىنع دو     اهللا تاظاال  قعلعدذ، بذ شذنعث     توشتذثمذ؟ دةيدعغانلعقعدعن خةؤةر      :زاخق

ص         ذناهكارلعرعنع يعغع انالرنعث ض ةن ظعنس نالر بعل ذنع جع ا، ظ اال دوزاخق ىك اهللا تاظ دذرآع، بىي ظىحىن
دع   ان ظع قذزعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلغ اال  . توش ةك اهللا تاظ اك ؤة يىآس ذ  ص ا مةهك ة دوزاخق م  صةرعشتعلةرض

ا ي      دذ، دوزاخ بولس ذيرذق قعلع قا ب ا تاشالش انالرنع دوزاخق ذؤ   بولغ ا قوش ذ؟ ماث ة بارم ة ةن ئتعلعدعغان نةرس
دذ  ذ؟ دةي ةت   .قالدعم ذنغا داالل ذ مةزم دذر، ب كارا مةنع ان ظاش دعن ظئلعنغ ةتنعث مةزمذنع ذ ظاي ذ، ب ا ب  مان

  . قعلعدعغان نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغاندذر
داق د       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله ةد، ظةن ام ظةهم ةنلعكعنع ظعم ئض

: جةهةننةمضة مةهكذم بولغانالر ظذنعثغا داؤاملعق تاشلعنعص تذرعدذ، جةهةننةم بولسا         «: رعؤايةت قعلعدذ 
دا يةنة بارمذ؟ دةيدذ،        غالعب صةرؤةردعضار قةدعمعنع ظذنعث ظىستعضة قويعدذ، شذنعث بعلةن ظذنعث           ظاخعرع

ث ؤ       ئنعث ظعززعتع ةم س دذ، جةهةنن ق تولع ةآلعرع لع ةك بذرج ةمكع  بذرج ةن قةس ث بعل دع ، ة هأرمعتع  !بول
دع توشتذم دذ!بول ذنعثغا باشقا يئثع   .  دةي دذ، اهللا ظ علعص تذرع ة بولسا هةمعشة ظارتذق جاي تئص جةننةتت

بذنع  . »بةندعلةرنع يارعتعص تذرعدذ، ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنع جةننةتنعث ظارتذق جايلعرعغا جايالشتذرعدذ    
  .نظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغا

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه ذخارع، ظةب ام ب ظعم
يةنة بارمذ؟ دةيدذ، شذنعث     : توشتذثمذ؟ دئيعلعدذ، جةهةننةم  : جةهةننةمضة«: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

 !بولدع : عن جةهةننةم بعلةن بىيىك ؤة يىآسةك صةرؤةردعضار قةدعمعنع جةهةننةمنعث ظىستعضة قويعدذ، ظاند       
  .» دةيدذ!بولدع توشتذم

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذرةيرة رةزعيةلاله ذ ه ذخارع، ظةب ام ب ظعم
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةن دوزاخ مذنازعر«:دئض ةت بعل ةن  : لعشعدذ، دذزاخعجةنن ةر بعل ةن مذتةآةببعرل م

دذ       أؤةن تةبعقعدعكع        : جةننةت . زالعمالرنع تاشالشقا تالالندعم، دةي اجعز ؤة ت ةقةت ظ ماثا نئمعدذرآع، ماثا ص
دذ   دذ، دةي انالر آعرع ة  . ظعنس ىك اهللا جةننةتك ب ؤة بىي تعم،   : غالع ث رةهمع ةن مئنع ةن س ةن  م ةن بعل س

دذ شةصقةت قعلعمةن ـ بةندعلعرعمدعن خالعغان آعشعضة مئهر   ا دو. ، دةي ازابعم،    : زاخق سةن  مةن  سةن مئنعث ظ
دذ ، لعق تولعسعلةرعنع ظازاباليمةن، ظعككعثالرلعرعمدعن خالعغان آعش  بعلةن بةندع  توشمايدذ، اهللا   دوزاخ.  دةي

دذ ؤة شذ حاغدعال ظذنعث بذرجةك ـ       ! بولدع توشتذم !بولدع:  شذنعث بعلةن ظذ،ظذنعثغا قةدعمعنع قويعدذ  دةي
م قعلمايدذ، جةننةتكة آةلسةك    غالعب ؤة بىيىك اهللا بةندعلعرعدعن هئحكعمضة زذلذ      . لعدذلعق تو بذرجةآلعرع  

  . »تعص تذرعدذع باشقا يئثع بةندعلعرعنع يارجةننةتكةغالعب ؤة بىيىك اهللا 
جةننةت تةقؤادارالرغا يعراق بولمعغان جايغا يئقعنالشتذرذلعدذ ،بذ ظعش قعيامةت آىنع يىز بئرعدذ 

ىز بئرعدذ  عقعيامةت يعراق ظةمةس، حىنكع ظذ شةآس      ذ . ز ي ا ب ةتت (مان ة ؤةدة قعلعنغان ) عننئم سعلةرض
علةر ىزىص  نةرس ول ظ ذناهالردعن ق ص ، ض ة قعلع ةنعث  ، تةؤب ة(الل ذحع ) تاظعتعض ان   قايتق ا قعلغ اهللا غ

ث      اي اهللا نع لعق قعلم ذنعثغا خعالص ذزماي ؤة ظ عنع ب ةمرعنع(ؤةدعس ر ) ظ ةر بع اقلعغذحع ه دة(س ) بةن
ذرذص، ظذنع  .ظىحىندذر ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  ثدعن قورقسا آعمكع مئهرعبان اللةنع آأرمةي ت :  ص

دعن ياش تأآسة « االدعن قورقذص آأزلعرع االنع ظةسلعسة، اهللا تاظ دا اهللا تاظ ادةم يالغذز هال  دئضةن »بعر ظ
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ةيتلةردة اهللا              ،سأزعضة ظوخشاش   آعمكع يالغذز تذرغان، ظذنع اهللا تاظاالدعن باشقا هئحكعم آأرمةيدعغان ص
 يةنع قعيامةت آىنع تةؤبة قعلغذحع، ساغالم ؤة ةؤبة قعلغذحع قةلب بعلةن آةلسةؤة تتاظاالدعن قورقسا 

ةن « ظذالرغا  ،اهللا تاظاالغا بويسذنغذحع قةلب بعلةن اهللا تاظاالغا مذالقات بولسا           انلعق بعل جةننةتكة ظام
رعثالر  دذ آع دة  .دئيعلع ةت هةققع ذ ظاي ةتادة ب ث ظ  :  ق ىك اهللا تاظاالنع ب ؤة بىي ذالر غالع ان  ظ دعن ظام ازابع

  . لعرع ظذالرغا ساالم بئرعدذ، دةيدذعبولعدذ ؤة اهللا تاظاالنعث صةرعشت
 دذر ئلعش آىنع ى ق ذ مةثض دعن    ب دذ، ظذنعث عز ظألمةي دذ، هةرض ى قالع ة مةثض ذالر جةننةتت ةنع ظ  ي

ار . هةرضعز يأتكةلمةيدذ ؤة يأتكعلعشنعمذ خالعمايدذ   ةن جةننةتتة ظذالرغا خالعغان نةرسعلةر ب ع ظذالر   ي
 شذنحعلعك ظئرعشعدذ، قايسع تىردعكع لةززةتلعك نئمةتلةردعن تةلةص قعلسا، ظذ ظذالرغا         ،قانحعلعك خالعسا 

  .دةرهال هازعر قعلعنعدذ
 ظذالرغا(ؤة بعزنعث هوزذرعمعزدا(        ارةت ادة  اهللا نعث جامالعنع آأرىشتعن ظعب ةر ( زعي ) نئمةتل

ار ةن  ب داق دئض اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت العنع    :  ب ث جام ة ؤة اهللا تاظاالنع انالر جةننةتك ياخشع ظعش قعلغ
  . ))1آأرىشكة ناظعل بولعدذ

ث     عنان رذمعينع ع س ذهةيب ظعبن لعم س ام مذس العنع     : ظعم ث جام ذغ اهللا نع ةت ظذل ادة نئم ذ زعي ظ
  .آأرىشتعن ظعبارةتتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  
 öΝ x. uρ $ uΖò6 n=÷δ r& Ν ßγn= ö6 s%  ÏiΒ Aβö s% öΝ èδ ‘‰ x© r& Ν åκ÷] ÏΒ $ W±ôÜ t/ (#θç6¤) uΖ sù ’Îû Ï‰≈ n= Î6ø9 $# ö≅ yδ ÏΒ CÈ‹ Ït ¤Χ ∩⊂∉∪ ¨β Î) 

’ Îû y7 Ï9 s̈Œ 3“ u ò2 Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& yìôϑ ¡¡9 $# uθèδ uρ Ó‰‹Îγ x© ∩⊂∠∪ ô‰s) s9 uρ $sΨ ø) n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγuΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$§ƒr& $ tΒ uρ $uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó—9 ∩⊂∇∪ ö É9 ô¹ $$ sù 4’ n? tã $ tΒ šχθä9θà) tƒ ôx Îm7 y™uρ 

Ï‰ ôϑ ut ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθè= èÛ Ä§ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s% uρ É>ρãäó ø9$# ∩⊂∪ z ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9$# çµ ósÎm7 |¡sù u≈ t/ôŠr& uρ ÏŠθàf ¡9 $# ∩⊆⊃∪  
لضعرع ظذالرغا قارعغاندا آىحلىك بولغان نذرغذن ظع) يةنع قذرةيش آذففارلعرعدعن (بعز ظذالردعن 

ظألىمدعن ) ظذالرغا(هةر قايسع جايالرنع آةزدع، ) يةنع شذ ظىممةتلةر(ظىممةتلةرنع هاالك قعلدذق، ظذالر 
ادةم ) هةقعقةت ظىستعدة صعكعر يىرضىزعدعغان (بذنعثدا . 36قاحعدعغان جاي تئصعلدعمذ؟  قةلبكة ظعضة ظ

 نةسعهةت -هذزذرعي قةلب بعلةن قذالق سالعدعغان ظادةم ظىحىن ظةلؤةتتة ؤةز ) نةسعهةتكة-ؤةز(ياآع 
بعز هةقعقةتةن ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظالتة آىندة ياراتتذق، . 37بار

غعن، آاصعرالرنعث سأزلعرعضة سةؤر قعل !) ظع مذهةممةد (. 38بعز هئحقانداق حارحاص قالغعنعمعز يوق 
دع  تقعن، هةم بعه ظئي ارعثغا تةس عرع صةرؤةردعض تعن ظعلض ىن صئتعش عرع ؤة آ تعن ظعلض ىن حعقعش آ

  .40تةسبعه ظئيتقعن) يةنع صةرز نامازالرنعث ظارقعسعدا(آئحعدة ؤة سةجدعدعن آئيعن . 39ظئيتقعن
ناماز  ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر قعلعشقا، ذشآذففارالرنع ظازاب بعلةن قذرقذت

   توغرعسعداذتذشظوقذشقا بذير

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسع26سىرة يذنذس ) 1(
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دذ  داق دةي اال مذن دعن ظعلضعرع    : اهللا تاظ ذرةيش آذففارلعرع ة شذ ق ان ظةن ار قعلغ ةيغةمبةرنع ظعنك ص
 ز دذق بع االك قعل ةرنع ه ذن ظىممةتل ان نذرغ ىك بولغ دا آىحل ذالرغا قارعغان ذرةيش   ظ ذالر ق ةنع ظ  ي

ذفف ىح ـ        آ أص، آ ةتتعن آ ان جةه دا س دعارلعرعغا قارعغان تىن ظع ة ظىس ذؤؤةت جةهةتت ةت .  ق ذالر زعراظ ظ
ةردة مذنداق   . تئرعشتا، ظعمارةت سئلعشتا قذرةيش آاصعرلعرعدعن ظىستىن ظعدع  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال بذ ي

ةزدع، ) يةنع شذ ظىممةتلةر (ظذالر : دةيدذ ذالرغا (هةر قايسع جايالرنع آ ةنع اهللا نعث    ظألىمدعن ) ظ ي
 ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما قاحعدعغان جاي تئصعلدعمذ؟ذنالشتذرعشعدعن هأآمعدعن ؤة ظذنعث ظور

دذ   دذردع       : بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي ةر يىزعدة ظاسارة ـ ظةتعقعلةرنع قال دذ   . ظذالر ي ةتادة مذنداق دةي : ق
أص       ايالردعن آ ةن ج علةر آةزض ىن س ارةت قعلعش ؤة آةسعص قعلعش ظىح عش، تعج ذالر رعزعق تئص ايالرنع ظ ج

  .آةزدع
)ظألىمدعن قاحعدعغان جاي تئصعلدعمذ؟) ظذالرغامعدعن ؤة نعث ظذالرغا قعلغان هأآ يةنع اهللا تاظاال

لعغان مال ـ        ذالرنعث توص علدعمذ؟ ظ اناه جاي تئص دعغان ص ذالر ظىحىن قاحع دعنظاال ظورذنالشتذرذشعدعن ظ ظال
 ظذالرغا اهللا تاظاالنعث   ،رنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىندذنياسع ظذالرغا مةنصةظةت قعلدعمذ؟ ظذالر صةيغةمبةرلة     

ازابع آةلضةن حاغدا    عرلعرع           ،ظ !  ظذالرنعث مال ـ دذنياسع ظازاصنع ظذالردعن توسعيالعدعمذ؟ ظع قذرةيش آاص
عمذ اهللا تاظاال ئ سعلةرض دعن ق دعن ؤة ظازابع ث هأآمع دعغانع ا نحعص قذتذلع اناهلعنعدعغان، نعجاتلعقق ، ص

ظالغاننع ظئسعدة حعث  )هةقعقةت ظىستعدة صعكعر يىرضىزعدعغان(بذنعثدا . جاي يوق ظئرعشعدعغان هئح
هذزذرعي قةلب بعلةن قذالق ) نةسعهةتكة-ؤةز(ظادةم ياآع يةنع ظةقعللعق  قةلبكة ظعضةتذتذؤالعدعغان 

ةقلعنع   بئرعلعص تعثشعغان، ظذنع ظئسعدة حعث تذتقان    نع يةنع ؤةز ـ نةسعهةت سالعدعغان ظادةم ظىحىن ، ظ
ادةم ظىحىن          ة ؤةز ـ نةسعهةت ظعشلعتعص ظذنع مذالهعزة قعلغان ؤة ظذنع يىرعكعدعن حىشةنضةن ظ ظةلؤةتت

  . بار
 ،بعز هةقعقةتةن ظاسمانالرنع، زئمعننع ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع نةرسعلةرنع ظالتة آىندة ياراتتذق

عث بولعدعغانلعقعنع حوقذمالشتذرعدذ، حىنكع  بذ ظايةت قعيامةتنبعز هئحقانداق حارحاص قالغعنعمعز يوق
اص قالمعغ        ة حارح تا قعلح ذالرنع يارعتعش ان، ظ ادعر بولغ قا ق ع يارعتعش مانالرنع ؤة زئمعنن ان اهللا ظاس

دذ اقةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذند       .  ظةلؤةتتة قادعردذر  ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة  ظذالرغا  (يالر يةهذدع : ق دةي
ةتتعنحع آىنع    !)بولسذناهللا تاظاالنعث لةنعتع     اهللا تاظاال ظاسمانالرنع زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتع، ظاندعن ي

شذثا اهللا تاظاال   . ظارام ظالدع، ظذ شةنبة آىنعدذر دةيدذ، ظذالر شةنبة آىنعنع دةم ظئلعش آىنع دةص ظاتايدذ               
ان قعل     ةتنع نازعل قعلد     ظذالرنعث ظئيتقان سأزلعرعدة ؤة بايانلعرعدا يالغانحع ظعكةنلعكعنع باي . ععص بذ ظاي

بعز هئحقانداق حارحاص قالغعنعمعز يوقيةنع هئحقانداق هئرعص ـ حارحاش يوق  .  
دذ  داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذالر : ب ار قعلغذحع  ( ظ يعن تعرعلعشنع ظعنك ةندعن آئ ةنع ظألض ي

ذففارالر  ذالرنع     ) آ ان ؤة ظ ع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعنن دذآع، ظاس ة     بعلمةم ان الل اص قالمعغ تا حارح  يارعتعش
ادعردذر       ظاسمانالرنع  )1( ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟ دذرذس، ظذ هةقعقةتةن هةر نةرسعضة ق

ة ظعنسانالرنع يارعتعشتعن آأص قعيعندذر             ارعتعش مىشكىلمذ؟      )2( ؤة زئمعننع يارعتعش ظةلؤةتت سعلةرنع ي
  .))3اللة ظاسماننع ياراتتعياآع ظاسماننع يارعتعش مىشكىلمذ؟ 

                                                 
  . ـ ظايةت33سىرة ظةهقاف ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع57سىرة غافعر ) 2(
  . ـ ظايةت27سىرة نازعظات ) 3(



  
  
  
  
 

 

 

 586                                                                                             قاف      ـ سىرة 50

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

) ةد ع مذهةمم ن !) ظ ةؤر قعلغع ة س عرالرنعث سأزلعرعض ث   آاص ار قعلغانالرنع ئنع ظعنك ةنع س  ي
ةتكعن،     ةرك ظ ة ت ذالرنع حعرايلعقح ن، ظ ةؤر قعلغع ة س ىن سأزلعرعض عرع ؤة آ تعن ظعلض ىن حعقعش آ

تقعن  دع ظئي تقعن، هةم بعه ظئي ارعثغا تةس عرع صةرؤةردعض تعن ظعلض را  صئتعش ةيغةمبةر (ظعس ةنع ص ي
مانغا حعقعشع  االمنعث ظاس از     )ظةلةيهعسس ر ؤاخ نام ذص بع ع ؤاخ بول از ظعكك ةزر نام عرع ص ن ظعلض ىن دع  آ

دات ؤاق  ةر ؤا   حعقعشتعن ظعلضعرع بام ىن صئتعشتعن ظعلضعرع دعض از آ ر ؤاخ نام ة بع دا، يةن دعقتع دا ظع . تع
امعزع  از(آئحة ن ةنع تةهةججذد نام ةيغةمبةر ) ي ذنعث ظىممعتعضة بعر يعل بولسا ص ظةلةيهعسساالمغا ؤة ظ

ظاندعن آئيعن ظعسرا    . ؤاجعب بولدع، ظاندعن ظذ نامازنعث ؤاجعبلعقع بذ ظىممةتتعن ظةمةلدعن قالدذرذلدع            
دذردع           . آئحعسع اهللا تاظاال بةش ؤاخ نامازنع صةرز قعلعش ظارقعلعق ظذ نامازالرنعث هةممعسنع ظةمةلدعن قال

ردعن بامدات نامعزع آىن حعقعشتعن ظعلضعرع، دعضةر نامعزع بولسا آىن صئتعشتعن          لئكعن بةش ؤاخ نامازال   
  .ظعلضعرع ظوقذلذشقا صةرز قعلعندع

: ظعمام ظةهمةد، جةرعر ظعبنع ظابدذلال رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              
ذ تول ذق، ظ عدا ظولتذراتت االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص ةيغةمبةر بع ذص، ص ع بول اي آئحعس ذن ظ

دع  داق دئ اراص مذن ا ق ةنع        «: ظةلةيهعسساالم ظايغ علةر ي عدة س ةت(شةك ـ شىبهعسعزآع، آةلضىس ) قعيام
دا تذرعس   ارعثالرنعث ظالدع ع صةرؤةردعض ئح تو  آىن اينع ه ذ ظ ذددع ب ذنع خ نعثالردةك  علةر، ظ عز آأرض سالغذس

ةنع بامدات نامعزعنع   (كع نامازنع   ىن حعقعشتعن ظعلضعرع    ظةضةر سعلةر آ  . آأرعسعلةر ؤة آىن صئتعشتعن   ) ي
امعزعنع (ظعلضعرعكع نامازنع    ةنع دعضةر ن ادعر بواللعساثالر، شذنداق قعلعثالر     ) ي ادا قعلعشقا ق ؤاختعدا ظ

أز ؤاق      يةنع ظذ ( ةدةر ظ ةتنع      . »)تعدا ظوقذثالر   نامازالرنع ظعمكان ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظاي ظاندعن ص
ىن حعقعشتعن ظعلضعرع ؤة آىن صئتعشتعن ظعلضعرع صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئيتقعن، هةمدع آ: ظوقذدع
ظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ  ة بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةس       ظئيتقعن

  .رعؤايةت قعلغان
 تةسبعه ظئيتقعن) يةنع صةرز نامازالرنعث ظارقعسعدا(آئحعدة ؤة سةجدعدعن آئيعن يةنع آئحعدة 

دذ       داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ذغعن، ب از ظوق ارعثغا نام لة  : صةرؤةردعض اثا نةص ادةت(س ع ) ظعب بولذش
معدا    ر قعس ث بع ىن، آئحعنع قا  (ظىح ذرظان ظوقذش قا، ق از ظوقذش انغعن، ) نام ةد (ظويغ ع مذهةمم !)  ظ

ا   دعغان ظورذنغ ئنع مةدهعيعلعنع ارعثنعث س ا (صةرؤةردعض اظةت ماقامعغ ىك شاص ةنع بىي ع ) ي تذرغذزذش
   ))1مذهةققةتتذر
 تقعن ) يةنع صةرز نامازالرنعث ظارقعسعدا (ؤة سةجدعدعن آئيعن  ظعبنع ظةبذ نةجعه       تةسبعه ظئي

دة      ةت هةققع ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب دتعن ظعبن عدعن   : مذجاهع ث ظارقعس ةرز نامازنع ذ ص ظ
بعهت  دعغان تةس دذ  ،ذرظئيتعلع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي لعم  .  دئض ذخارع ؤة مذس ذنع ب ذرةيرة  نعثب ذ ه  ظةب

دذ      : غان هةدعسع تةآعتلةيدذ  زعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعل   رة : ظةبذ هذرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي
ئلعص    ذهاجعرالر آ ذل م ةيغةمبعرع  :يوقس ث ص ع اهللا نع ة، تىض   !  ظ الع دةرعجعلةرض ذلدارالر ظ ازذ ـ       مةس نعص

ة ظئرعشعص آئتعشتع دعنئمةتلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.، دئ ذ نةرسعلةر «:  ص داق قعلعص ظ ذالر قان ةظ  ض
غاندةك ناماز ظوقذيدذ، بعز روزا تذتقاندةك روزا      صذلدارالر بعز ناماز ظوقذ    :  ظذالر . دةص سورعدع  »ظئرعشتع؟

ةدعقة ؤة  اق س ز بولس دذ، بع ات بئرع ةدعقة ؤة زاآ ذالر س دذ، ظ ازات  تذتع ذل ظ ذالر ق ةيمعز، ظ ات بئرةلم  زاآ
دع   ايمعز، دئ ازات قعاللم ذل ظ ز ق دذ، بع االم. قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنع  «: ص ر نةرس ة بع ةن سعلةرض م

عتعص أتىص  ظأض ة ظ ة جةهةتت دعغا دةرعج علةرنعث ظال قا آعش اثالر، باش ذنع قعلس علةر ظ ةر س ذ؟ ظةض  قويايم
                                                 

  .  ـ ظايةت79ة ظعسرا سىر) 1(
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ةن ظوخش   علةر بعل ذنع س ةقةت ظ علةر، ص ة   آئتعس علةردعن دةرعج ئحكعم س قا ه علةردعن باش ان آعش اش قعلغ
ةرز (سعلةر هةر . جةهةتتة ظارتذق بواللمايدذ   قئتعمدعن تةسبعه ظئيتعثالر، هةمدع     33نامازدعن آئيعن   ) ص

ةيغةمبعرع   : بعر مةزضعلدعن آئيعن ظذالر يةنة آئلعص  .  دئدع »ظئيتعثالر ؤة تةآبعر ظئيتعثالر    ! ظع اهللا نعث ص
ذلدار قئرعن ذنداق قعلعص ذ ش اثالص ظذالرم اننع ظ ز قعلغ لعرعمعز بع دذداش دعؤاتع ةيغةمبةر . ، دئ ص
بذ اهللا تاظاالنعث   .  دئدع»ظةنة شذ اهللا تاظاالنعث صةزلعدذر، ظذنع خالعغان ظادةمضة بئرعدذ        «: ظةلةيهعسساالم

 : ةرز نامازالرنعث ظارقعسعدا (ؤة سةجدعدعن آئيعن تقعن ) يةنع ص عتعدة آأزدة    دئضةن ظاي تةسبعه ظئي
دذر   ع مةزمذن ذلغان بعرعنح ا . تذت ذن بولس ع مةزم ع  ،ظعككعنح دعغان ظعكك يعن ظوقذلع دعن آئ ام نامعزع  ش

هذرةيرة ؤة  ظوغلع هةسةن، ظعبنع ظابباس، ظةبذ    بذ قاراش ظأمةر، ظةلعي، ظذنعث      . رةآظةت سىننةت نامعزعدذر  
هعد، ظعكرةمة، شةظبعي، نةخةظعي، هةسةن،          مذجا. ظةبذظذمامة، رةزعيةلالهذ ظةنهذمالردعن رعؤايةت قعلعنغان      

  .قةتادة ؤة باشقعالرمذ بذ قاراشقا قوشذلغان
* * * * * * *  

 ôìÏϑ tFó™ $# uρ tΠöθ tƒ ÏŠ$uΖ ãƒ ÏŠ$sΨ ßϑ ø9 $# ÏΒ 5β% s3¨Β 5=ƒÍ s% ∩⊆⊇∪ tΠöθ tƒ tβθãè yϑ ó¡o„ sπys øŠ¢Á9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ 4 y7 Ï9 s̈Œ ãΠöθ tƒ 

Ælρã èƒ ù: $# ∩⊆⊄∪ $ ¯ΡÎ) ßøt wΥ Ä ôvéΥ àMŠÏϑ çΡ uρ $ uΖøŠ s9Î) uρ ã ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ tΠöθ tƒ ß,¤) t±n@ ÞÚ ö‘ F{$# öΝ åκ÷] tã % Yæ# u Å  4 y7 Ï9 s̈Œ 

í ô³xm $uΖ øŠn= tã Ö Å¡o„ ∩⊆⊆∪ ßøt ªΥ ÞΟ n= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θà) tƒ ( !$ tΒ uρ |MΡr& Ν Îκö n= tã 9‘$¬6pg ¿2 ( ö Ïj.x‹ sù Èβ# u ö à)ø9 $$Î/ tΒ ß∃$sƒ s† 

Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪  

دعغان ) يةنع ظعسراصعل(حع نعدا قعلغذ  دا قعلع دعن نع اؤازع هةممعضة (يئقعن جاي ذنعث ظ ةنع ظ ي
يةنع (ظذالر هةقنع ظئلعص آئلعدعغان ظاؤازنع . 41قذالق سالغعن) نعداغا(آىندة ) ظوخشاش يئتعدعغان

دذر ) آىن قةبرعلةردعن( ظةنة شذ -ظاثلعغان آىن ) ظعككعنحع قئتعملعق سذرنع  بعز . 42حعقعش آىنع
علةرنع  ةن آعش ث هةقعقةت اي بعزنع دعغان ج اخعر بارع دىرعمعز، ظ دذرعمعز ؤة تعرعل ات قعل ؤاص

ة شذ يعغعش ) قةبرعلعرعدعن(ظذ آىندة يةر يئرعلعص ظذالر . 43دةرضاهعمعزدذر تئز حعقعص آئلعدذ، ظةن
ظوبدان بعلعمعز، ظئيتعدعغان سأزلعرعنع ) يةنع قذرةيش آذففارلعرعنعث(بعز ظذالرنعث . 44بعزضة ظاساندذر

قذرظان (زورلعغذحع ظةمةسسةن، مئنعث ظاضاهالندذرذشذمدعن قورقعدعغانالرغا ) ظعسالمغا(سةن ظذالرنع 
  . 45نةسعهةت قعلغعن-ؤةز) بعلةن

  قعيامةت آىنع بولعدعغان بةزع ظعشالرنع ظةسلعتعش توغرعسعدا
دذ داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم أآىم حعقع! ظ اراثالردا ه عثالر ظ علةرنعث توصلعنعش قا س رعش

يةنع ظذنعث ظاؤازع هةممعضة (يئقعن جايدعن نعدا قعلعدعغان ) يةنع ظعسراصعل (نعدا قعلغذحع ظىحىن  
دة ) ظوخشاش يئتعدعغان  داغا (آىن اؤازنع . قذالق سالغعن ) نع دعغان ظ ئلعص آئلع ذالر هةقنع ظ ةنع   ظ ي

ىن ( ظةنة شذ -ظاثلعغان آىن غان سذر ظاؤازعنع   لعسع شةآتة بولغان هةقنع ظئلعص آئلعدع     وظذالرنعث ت  آ
اخعر بعز هةقعقةتةن آعشعلةرنع . حعقعش آىنعدذر ) قةبرعلةردعن دىرعمعز، ظ دذرعمعز ؤة تعرعل ات قعل ؤاص

 يةنع مةخلذقاتنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلعدعغان، ظاندعن ظذنع     بارعدعغان جاي بعزنعث دةرضاهعمعزدذر 
يعن تعرعلدى  ةندعن آئ ذدذر  ظألض ة ش دعغان اهللا ظةن ذ اهللا تاظاال. رع ا ظوظ ذقاتالرنعث   غ ىتىن مةخل دذر، ص ثاي



  
  
  
  
 

 

 

 588                                                                                             قاف      ـ سىرة 50

 

 قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ا        . ظاخعرع بارعدعغان جايع ظذنعث دةرضاهعدذر       ،ظاندعن اهللا تاظاال هةر بعر آعشعضة ظذنعث ظةمةلعضة قارعت
  . ظةضةر ياخشعلعق بولسا مذآاصات، يامانلعق بولسا جازا بئرعدذ

 تئز حعقعص آئلعدذ ) قةبرعلعرعدعن (ظذ آىندة يةر يئرعلعص ظذالر   ظذالرنعث قةبرلةردعن حعقعشع
دذ  داق بولع ةنلعرعنع       . مذن ث ت ىتىن خااليعقالرنع ةن ص ذر بعل دذ، يامغ ذر ياغدذرع ماندعن يامغ اال ظاس اهللا تاظ

ةر ظأسىص مذآةممةل      علةن تذصراقتعن زعراظةتنع ظىندىر    لعرعدعن خذددع سذ ب     عقةبر ضةندةك ظىندىرعدذ، تةنل
ذرنعث         قعي ةن س انالر هةقعقةت دذ، ج قا بذيرذي ذر حئلعش علنع س اال ظعسراص دا اهللا تاظ ةن حاغ ةتكة آةلض اص

رنع حالغان حاغدا جانالر حعقعص ظاسمان بعلةن زئمعن ظارعسعدا        فعل سذ ظعسرا. تأشىآعضة يةرلةشكةن ظعدع  
قةسةمكع، هةر بعر جان ظأزع   م بعلةن يىآلىآىشذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظعززعتعم ؤة بى    . صعلدعرالص حئحعلعدذ 

أز تئنعضة قايتعدذ ـ دة، ضويا بعرةر         دةيدذ، ظاندعن هةر بعر    !ظاؤاتالشتذرغان تةنضة حوقذم قايتسذن      جان ظ
نعضة زةهةر ظاستا ـ ظاستا تارعغاندةك تةنضة ظاستا ـ ظاستا تارايدذ، زئمعن        نةرسة حئقعؤالغان آعشعنعث تئ

دعن تذرذص    دانعغا ـ اهللا تاظاال     يئرعلعدذ، ظذالر ظورذنلعرع ذيرذ  هعساب مةي دا تئز  نعث ب دعرعغان هال قعغا ظال
دذ،  عرالر   حعقع رةيدذ، آاص دا يىض وزغان هال ذنلعرعنع س دعغا بوي ذحعنعث ظال ذالر حاقعرغ يعن  «: ظ ذ قع ب
دذر دذ» آىن ةت        )1( دةي تعص ظعجاب دع ظئي ذنعثغا هةم علةر ظ دذ، س علةرنع حاقعرع ة س دة الل ذ آىن ش

   . )2(صةقةت ظازغعنا تذرغاندةك ظوياليسعلةر) دذنيادا(قعلعسعلةر ؤة 
ةنلعكعنع          داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ةس رةزعيةلاله لعم ظةن ام مذس ظعم

  .»نجع حعقعدعغان ظعنسان مةن بولعمةنزئمعن يئرعلعص تذ«:رعؤايةت قعلعدذ
 ظةنة شذ يعغعش بعزضة ظاساندذر     ا ت زذرعمعزدا وعرعلدىرىش بعزضة قواليدذر، ه     يةنع ظةنة شذ قايت
دذ . ظاساندذر داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت اقحع بولساق (: ب ةيظعنع ياراتم رةر ش ةمرعمعز ) بع بعزنعث ظ

أزدذر،   ر س ةقةت بع ذ(ص دا  ) ظ ث ظارعلعقع ذص ظاحقاننع أزنع يذم دذ(آ انالر3( )()ظورذنلعنع ع ظعنس !) ظ
علةرنعث  تة(س عث) دةسلةص يعن(الر، يارعتعلعش ةندعن آئ ث  ) ظألض ر ظادةمنع ةقةت بع عثالر ص تعرعلدىرىلىش

تذر     ة ظوخشاش ث تعرعلدىرىلىشعض ر ظادةمنع ع، بع ةن  . يارعتعلعش ة هةقعقةت أزلعرعنع (الل دعلعرعنعث س ) بةن
  .)4(آأرىص تذرغذحعدذر) ظةمةللعرعنع(ظاثالص تذرغذحعدذر، 

  عداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن تةسةللع توغرعس
 ذالرنعث ز ظ ذففارلعرعنعث(بع ذرةيش آ ةنع ق ز) ي دان بعلعمع أزلعرعنع ظوب دعغان س ةنع ظئيتع  ي

 ظذ سأزلةر   .زلعرعنعث هةممعنع ظوبدان بعلعمعز    ساثا ظئيتعدعغان سأ      ،مذشرعكالرنعث سئنع ظعنكار قعلعص     
ذن    ة سالمعس عز ظةندعشعض ئنع هةرض د    . س ة مذن ذ هةقت اال ب دذ ااهللا تاظ ز ظ  : ق دةي أزلعرعدعن  ذالبع رنعث س

صةرؤةردعضارعثغا هةمدذ ؤة تةسبعه ظئيتقعن، هةم سةجدة          . قعلعؤاتقانلعقعنع ظوبدان بعلعمعز  عيىرعكعثنعث س 
ألىم آةلضةنضة    . قعلغذحعالردعن بولغعن  ةنع ظةجعلعث يةتكةنضة   (سةن ظأزةثضة ظ ةدةر صةرؤةردعضارعثغا   ) ي ق

   . ))5ظعبادةت قعلغعن
 ذالرنع ةن ظ المغا(س ةنز) ظعس ذحع ظةمةسس قا   ورلعغ ةت تئصعش ذالرنع هعداي ةن ظ ةنع س  ي

دعغانالرغا . مةجبذرلعيالمايسةن، ظذ سئنعث مةسظذلعيعتعثمذ ظةمةس       مئنعث ظاضاهالندذرذشذمدعن قورقع
                                                 

  .  ـ ظايةت8سىرة قةمةر ) 1(
  . ـ ظايةت52سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةت50سىرة قةمةر ) 3(
  . ـ ظايةت28سىرة لوقمان ) 4(
  . ـ ظايةتكعحة99 ــــ 97سىرة هعجر ) 5(
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ةن ( ذرظان بعل ن -ؤةز) ق عهةت قعلغع ةبلعغ            نةس ةرمانعنع ت ةمعر ـ ص ارعثنعث ظ ةن صةرؤةردعض ةنع س  ي
ةقةت اهللا  دعن ص ن، ظذنعث اه  قعلغع عدعن ظاض ذنعث ظاضاهالندذرذش دعغان، ظ االدعن قورقع دعغان ؤة  بول تاظ ع

  . ظذنعث جةننةتتعن ظعبارةت ؤةدعسعنع ظىمعد قعلعدعغان آعشعلةرال ؤةز ـ نةسعهةت ظالعدذ
دذ   داق دةي اال مذن ة اهللا تاظ ذ هةقت ث    : ب تذر، بعزنع ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس س

ذالرغا(سةن  ))1ئلعشتذرمةسظذلعيعتعمعز هئساب ظ ةقةت  -ؤةز ) ظ ن، سةن ص ذالرغا( نةسعهةت قعلغع ) ظ
ةن -ؤةز  عهةت قعلغذحعس ةللةت   .  نةس ذالرغا مذس ةن ظ ذحع   (س ا مةجبذرلعغ ذالرنع ظعمانغ ةنع ظ ) ي

ةن ةد )2( )ظةمةسس ع مذهةمم ةس    !) ظ ظذلعيعتعث ظةم ئنعث مةس ش س ةت قعلع ذالرنع هعداي اثا (ظ س
ةق     ئكعن اهللا خالعغان بةندعسعنع     ). ةت آعشعلةرضة اهللا نعث ؤةهعسعنع يةتكىزىشتذر         تاصشذرذلغان ؤةزعصة ص ل

دذ ةت قعلع ةت قعاللمايس)3( .هعداي ادةمعثنع هعداي ان ظ ةن خالعغ عزآع، س أزع شىبهعس ئكعن اهللا ظ ةن، ل
  . ))4منع هعدايةت قعلعدذعخالعغان ظاد
 دعغانالرغا زورلعغذحع ظةمةسسةن، مئنعث ظاض ) ظعسالمغا(سةن ظذالرنع اهالندذرذشذمدعن قورقع

ةن ( ةتادة  نةسعهةت قعلغعن -ؤةز) قذرظان بعل سةن بعزنع ظاضاهالندذرذشذثدعن قورقعدعغان،       ! ظع اهللا  :  ق
ايعتع ياخش   ن، سةن ناه دعغان آعشعلةردعن قعلغع د قعلع ايعتع عؤةدةثنع ظىمع لعق بئغعشلعغذحعسةن، ناه

  .  دةيتتع!مئهرعبانسةن
   .جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذر. دععفنعث تةصسعرع تىضشذنعث بعلةن سىرة قا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع40سىرة رةظعد ) 1(
  . ـ ظايةتلةر22 ـ 21سىرة غاشعية ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع273قةرة سىرة بة) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع56سىرة قةسةس ) 4(
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  سىرة ظةهزاب
 قعلغان هالدا آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع مذستةهكةم تذرذشقا بذيرذش اهللا تاظاالنعث ؤةهعيسعضة ظةضةشكةن ؤة اهللا تاظاالغا تةؤةآكىل

  1...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  2.......................................................................................................................................................بئقعؤالغان بالعنع ظأز بالعسع قعلعؤئلعش هأآمعنعث بعكار قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  3.................................................................................................................................ث هةقعقعي ظاتعسغا نعسبةت بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدابئقعؤئلعنغان بالعنعث صةقةت ظأزعنع

  6.................................صةيغةمبةرنعث هةممعدعن سأيىملىك ظعكةنلعكع ؤة ظذنعث ظاياللعرعنعث مأمعنلةرنعث ظانعلعرعنعث ظورنعدا ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  8.....................................................................................................................................................................................................................................................ظئلعش توغرعسعداصةيغةمبةرلةردعن حعث ظةهدة 

  9.........................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةهزاب غازعتعنعث بايانع توغرعسعدا

  13.................................................................................ظعتتعصاقداش قوشذننعث ظذرذشعدا مأمعنلةرنعث سعنعلعشع ؤة مذناصعقالرنعث تذتقان صذزعتسعيةلعرع توغرعسعدا

  17..............................................................................................................................................................................................................................................................ة ظةضعشعشكة بذيرذش توغرعسعداصةيغةمبةرض

  17.................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث ظعتتعصاقداش قوشذنغا بولغان صوزعتسعيعسع توغرعسعدا

  18.............................................................عدامأمعنلةرنعث مةيدانعدا حعث تذرغانلعقع ظىحىن مةدهعيعلةنضةنلعكع، مذناصعقالرنعث ظعشعنع آئحعكتىرىش توغرعس

  21.......................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظعتتعصاقداش قوشذننع زعيان تارتقان ؤة رةسؤا بولغان هالعتعدة قايتذرغانلعقع توغرعسعدا

  22...........................................................................................................................................................................................................................................بةنع قذرةيزةضة يىرىش قعلعشنعث بايانع توغرعسعدا

  25...........................................................................................................................................ر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنع تالالش ظعختعيارعغا قويذص بئرعشع توغرعسعداصةيغةمبة

  28.........................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث باشقا ظايالالرغا ظوخشاش ظةمةس ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  29......................................................عالرغا ظىلضة بولذشقا تئضعشلعك ظةدةص ـ ظةخالقالرنع ظأزلةشتىرىشكة بذيرذش توغرعسعدامأمعنلةرنعث ظانعلعرعنع باشق

  30..........................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث صةيغةمبةرنعث ظاظعلعسعدعكعلةردعن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  32.................................................................................................................................................................................................................................ننةتكة ظةمةل قعلعشقا بذيرذش توغرعسعداآعتابقا ؤة سى

  33....................................................................................................................................................................................................................................................................نازعل بولذش سةؤةبعنعث بايانع توغرعسعدا

  36.......................................................................................................................................................................................................................................................................................نازعل بولذشنعث سةؤةبع توغرعسعدا

  38.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................زةيد ؤة زةينةب هةققعدعكع

  42...................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظةمر ـ صةرمانلعرعنع يةتكىزضةنلةرنعث مةدهعيعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  42................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةرلةردعن هئحبعرعنعث ظاتعسع ظةمةسلعكع توغرعسعدا

  43......................................................................................................................................................................................................................اخعرقعسع ظعكةنلعكع توغرعسعداظذنعث صةيغةمبةرلةرنعث ظ

  45....................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالغا آأص زعكعر ظئيتعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  49.........................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
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  51...يذؤئتعلضةن ظايالنعث ظعددةت تذتمايدعغانلعقع ؤة ظذنعثغا ظاز ـ توال نةرسة بئرعشكة بذيرذغانلعق توغرعسعدايئقعنحعلعق قعلعشتعن بذرذن قو

  53................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هاالل قعلعنغان ظايالالرنعث بايانع توغرعسعدا

  55..............................................................................................................................................................................................................................................................................................خوتذننعظأزعنع بةخش قعلغان 

  57..صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظعختعيار قعلغانلعقع ظىحىن ظذالرغا بئرعلضةن مذآاصات توغرعسعدا

  59.............................................................................................................................عجابلعنعشقا بذيرذش توغرعسعداصةيغةمبةرنعث ظأيلعرعضة آعرعشنعث قاظعدة ـ يوسذنلعرع ؤة ه

  62.................صةيغةمبةرنع رةنجعتعشتعن توسذش ظذنعث ظاياللعرعنع مذسذلمانالرنعث ظأز ظةمرعضة ظئلعشعنعث هاراملعقعنع بايان قعلعش توغرعسعدا

  63........................................................................................................................................................................................ـ تذغقانالر توغرعسعداخوتذن آعشع صةردعلةنمعسعمذ بولعدعغان ظذرذق 

  64............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دذرذد ظئيتعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  65...........................................................................................................................................................................................................................دذظادعن ظعلضعرع صةيغةمبةرضة دذرذد ظئيتعش توغرعسعدا

  65.................................................................................................................................................................................................دذرذت ظئيتعشنعث صةزعلعتع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا 

  67..........................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرضة دذرذت ظئيتعدعغان ظورذنالر توغرعسعدا

  68....................................................................................اهللا نع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنع رةنجعتكةن ظادةمنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة لةنةتكة ظذحرايدعغانلعقع توغرعسعدا

  69..............................................................................................................................................................................................يالغان سأز توقذغذحعالرنع يامان ظاقعؤةتتعن قورقذتذش توغرعسعدا

  70.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................هعجابقا بذيرذش توغرعسعدا

  71.........................................................................................................................................................................يامان ظعش قعلعدعغان مذناصعقالرنع ظاضاهالندذرذش ؤة قورقذتذش توغرعسعدا

  72..............................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنع صةقةت اهللا تاظاالنعثال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  72..........................................................................................................................آذففارالرغا لةنةت ظئيتعش، ظذالرنعث دوزاختا مةثضى قئلعشع ؤة هةسرةت حئكعشع توغرعسعدا

  73..............................................................................................................................................................................................................هةققعدة توقذغان تأهمةتلعرع توغرعسعدايةهذدعيالرنعث مذسا 

  74......................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنع تةقؤادارلعق ؤة راستحعللعققا بذيرذش توغرعسعدا

  75.................................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث ظامانةتنع ظىستعضة ظئلعشع توغرعسعدا

  77............................................................................................................................................................................................................................................ئلعشنعث نةتعجعسع توغرعسعداظامانةتنع ظىستعضة ظ

  سىرة سةبةظ
  79......................................................................................................................................................................بارلعق هةمدذسانا ؤة غةيبنع بعلعش اهللا تاظاالغعال خاس ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  81........................................تنعث حوقذم آئلعدعغانلعقع توغرعسعداهةر بعر ظادةمنعث ظةمةلعضة يارعشا مذآاصاتلعنعشع ؤة جازاغا تارتعلعشع ظىحىن قعيامة

  83.........................................................................................................آاصعرالرنعث ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعنكار قعلعشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  84...................................................................................................................................................................................توغرعسعدااهللا تاظاالنعث داؤذد ظةلةيهعسساالمغا ظاتا قعلغان ظارتذقحعلعقع 

  86.......................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث سذاليمان ظةلةيهعسساالمغا ظاتا قعلغان ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا
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  87........................................................................................................................................................................................................................................................سذاليمان ظةلةيهعسساالمنعث ؤاصاتع توغرعسعدا

  88.........................................................................................................................................................قع ؤة ظذالرغا ظازابنعث نازعل بولغانلعقع توغرعسعداسةبةظ قةؤمعنعث آاصعر بولغانلع

  90.......................................................................................................................................................................................................ناملعق سذ ظاصعتع توغرعسعدا“ سةيرذلظعرةم”مةظرةب توسمعسع ؤة 

  92........................................................................................................................................................................................................سةبة قةبعلعسعنعث تعجارعتع ؤة ظذنعث ؤةيران بولذشع توغرعسعدا

  94..............................................................................................................ظعبلعسنعث آاصعرالرنع ظازدذرذؤئتعشتعن ظعبارةت ضذمانعنع ظعشقا ظاشذرذشقا ظذرذنذشع توغرعسعدا

  95..............................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث ظاجعزلعقع توغرعسعدا

  97.........................................................................................................................................................................................وق ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث هةر قانداق ظعشتا هئح شئرعكع ي

  99.........................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صىتىن ظعنسانالرغا صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  100.........................................................................................جاؤاب توغرعسعداآاصعرالرنعث قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقع هةققعدة سورعغانلعقع ؤة ظذالر بئرعلضةن 

آاصعرالرنعث دذنيادا هةقنع ظعنكار قعلعش ظىحىن بعردةك ظعتتعصاقلعشعدعغانلعقع، بعراق قعيامةت آىنع ظذالرنعث ظأزظارا جئدةللعشعدعغانلعقع 
  102........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  104.....نع ظعنكار قعلعشع، ظذالرنعث مال ـ دذنيا ؤة باال ـ حاقعلعرع بعلةن صةخعرلعنعدعغانلعقع توغرعسعدادألةتمةن آعشعلةرنعث صةيغةمبةرلةر

  107......................................................................................................................قعيامةت آىنع صةرعشتعلةرنعث ظأزلعرعضة حوقذنغانالردعن ظادا ـ جذدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  108...................................................................................................................................رنعث صةيغةمبةرلةر توغرعسعدا ظئيتقانلعرع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعداآاصعرال

  110................................................................................................................................................دةص حاصلعغان تأهمعتع توغرعسعدا“ ساراث”آاصعرالرنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا 

  111.........................................................................................................ن هئح قانداق هةق تةلةص قعلمايمةن دئضةنلعكع توغرعسعدادعننع يةتكىزضةنلعكعم ظىحىن سعلةردع

  سىرة فاتعر
  115.................................................................................................................................................................................................................................................................................اهللا نعث قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدا

  116..............................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث رةهمعتعنع هئحنئمعنعث توسذص قااللمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  117...........................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعثمذ ظعنكار قعلعنغانلعقع بعلةن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا تةسةللعي بئرعش ؤة قعيامةتتعن ظاضاهالندذرذش 
  117.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  119........................................................................................................ىنع آاصعرنعث جازاغا تارتعلعدعغانلعقع ؤة مأمعننعث مذآاصاتقا ظئرعشدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آ

  120..............................................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  121...............................................................ث غالعب اهللا غا ظعتاظةت قعلعشع آئرةآلعكع توغرعسعداآعمكع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة شةرةصلعك بولذشنع خالعسا، ظذنع

  121................................................................................................................................................................................ياخشع ظةمةللةرنعث اهللا تاظاالنعث دةرضاهعغا ظأرلةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  122.........................................................................................................................................لعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ؤة غةيعبلةرنع ناهايعتع ظوبدان بعلضىحع ظعكةن

  124..........................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرع ؤة مأجعزعلعرع توغرعسعدا
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  125.....................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ظعالهلعرعنعث هئح نةرسعضة ظعضة بواللمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  127..............................اظاالغا مذهتاج ظعكةنلعكع، قعيامةت آىنع هةر بعر ظادةم ضذناهلعرعنع ظأزع ظىستعضة ظالعدعغانلعقع توغرعسعداظعنسانالرنعث اهللا ت

  128.....................................................................................................................................................................................................................مأمعن بعلةن آاصعرنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  130................................................................................................................................................................................................................................................ بايانع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث تولذق قذدرعتعنعث

  132......................................................................................................................................................................مذسذلمانالرنعث ظاخعرةت ظىحىن تعجارةت قعلغذحعالر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  132...............................................................................................................................................................................................................................قذرظان اهللا تاظاالنعث هةق آعتابع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  133.................................................................................................................................................................................عق قعلغذحعالرنعث ظىح تىرلىك بولعدعغانلعقع توغرعسعداقذرظانغا ؤارعسل

  134............................................................................................................................................................................................................................................................................................ظالعمالرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  136...............................................................................................................................................................................آاصعرالرغا بئرعلضةن جازا ؤة ظذالرنعث جةهةننةمدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا

  140.................................................................................................................الرنعث ظاجعز ظعكةنلعكعضة، اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنعث آاتتعلعقعغا دعققةتنع بذراش توغرعسعدابذت

آاصعرالرنعث ظأزلعرعضة بعر ظاضاهالندذرغذحعنعث آئلعشعنع ظىمعد قعلغانلعقع، ظذالرغا ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن حاغدا ظذنع ظعنكار 
  141..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................وغرعسعداقعلغانلعقع ت

  143....................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغانلعقنعث يامان ظاقعؤةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا

  143...................................................................................................................................................................................................................................................جازاالشنع آئحعكتىرىشنعث هئكمعتع توغرعسعدا

  سىرة ياسعن
  145........................................................................................................................................................................................ندذرغذحع قعلعص ظةؤةتعلعدعغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةرنعث ظاضاهال

  146........................................................................................................................................................................................................................بةختسعزلعك صىتىلىص آةتكةن آعشعنعث هالع توغرعسعدا

ث هاالك قعلعنعدعغانلعقعنع شةهةر ظاهالعسع بعلةن ظذالرنعث صةيغةمبةرلعرعنعث قعسسعسع ؤة بذ قعسسعنعث هةقنع ظعنكار قعلغذحعالرنع
  151.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................بعلدىرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  159..........................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث هةسرةت حئكعشع توغرعسعدا

  159............................................................................................................................................................................................................................................تةناسذخ ظةقعدعسعضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  160..........................................................................................................ظالةمنعث ياراتقذحعسع ؤ ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث بولذدعغانلعقعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا

  161..............................آئحة بعلةن آىندىزنعث ، آىن بعلةن ظاينعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان بىيىك ظاالمةتلةردعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  165.............................................................................................................................ظذالرنع توشقذزذلغان آئمعضة حىشىرىش اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  166...............................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث ضذمراهلعقع توغرعسعدا

  166.........................................................................................................................................................................................................عقع توغرعسعداآاصعرالرنعث قعيامةت آىنعنع يعراق دةص قارعغانل

  167..................................................................................................................................................................................................................................سذرعنعث تعرعلعش ظىحىن حئلعندعغانلعقع توغرعسعدا

  169...................................................................................................................................................................................................................................................جةننةت ظةهلعنعث هاياتعنعث بايانع توغرعسعدا



  
  
  
  
 

 

 

 595                                        قعحة                                  قافـ سىرة ــــــ سىرة ظةهزابتعن 

 

 مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org
 

  169................................................................................................................ال مذظامعلعضة ظذحرايدعغانلعقع توغرعسعداآاصعرالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظورنع ؤة ظذالرنعث قوص

  171........................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث ظئغعزلعرعنعث صئحةتلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  173..............................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة هةرضعزمذ شئظعردعن تةلعم بةرمعضةنلعكع توغرعسعدا

  174............................................................................................................................هايؤانالرنعث اهللا تاظاالنعث ظاالمةتلعرع ؤة بةندعلعرعضة بئرعلضةن نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  175.................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث بذتلعرعنعث ظذالرغا ياردةم بئرعشكة قادعر ظةمةسلعكع توغرعسعدا

  175............................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللعي بئرعش توغرعسعدا

  176.........................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعنكار قعلعش ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  181.....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة ساففاتنعث صةزعلعتع توغرعسدا

  سىرة ساففات
  181............................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعرلعكعضة صةرعشتعلةرنعث ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  182.............................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هةقعقعي مةبذد ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  182...............................................................................................................................................................................شع ؤة ظذنع مذهاصعزةت قعلعشع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظاسماننع زعننةتلع

  184................................................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنع ظعسصاتالش توغرعسعدا

  185...................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث دةهشةتلعرع توغرعسعدا

  187.............................................................................................................................................ـ بعرع بعلةن خذسذمةت قعلعشعدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكالرنعث قعيامةت آىنع بعر 

  190.........................................................................................مذشرعكالرنعث جازاغا تارتعلعدعغانلعقع ؤة ظعخالسمةن آعشعلةرنعث مذآاصاتقا ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا

 جةهةننةمدة ظازابلعنعؤاتقان دذنيادعكع دوستع بعلةن سأزلعشعشع ؤة اهللا تاظاالنعث ظأزعنع جةننةت ظةهلعنعث جةم بولذشع، ظذالرنعث بعرعنعث
  192......................................................................................................................................................................................................................جةننةت ظةهلعدعن قعلغانلعقعغا شىآىر قعلعشع توغرعسعدا

  193...........................................................................................................................................................................................ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بولغان ظعككع ظادةمنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  194...............................................................................................................................................................................................................زةققذم دةرعخع ؤة ظذنعثدعن يةيدعغانالرنعث بايانع توغرعسعدا

  197......................................................................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث قةؤمع توغرعسعدا

  198......................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظذنعث قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

ظعبراهعمنعث هعجرةت قعلغانلعقع، ظذنعث ظعسماظعلنع قذربانلعق قعلعش بعلةن سعنالغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا نئمةت ظاتا قعلغانلعقع 
  202......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  205............................................صاآعتالر بعلةن ظعسصاتلعغان ظةسةرلةر توغرعسعداقذربانلعقنعث ظعسماظعل ظةلةيهعسساالم ظعكةنلعكعنع آةسكعن دةلعل ـ 

  208...................................................................................................................................................................................................................................................................................مذسا ؤة هارذننعث بايانع توغرعسعدا

  209.........................................................................................................................................................................................................................................................ظعلياس ظةلةيهعسساالمنعث بايانع توغرعسعدا

  210........................................................................................................................................................................................................................................................وغرعسعدالذت قةؤمعنعث هاالك قعلعنغانلعقع ت
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  211...................................................................................................................................................................................................................................................يذنذس ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  214.....................................................اهللا تاظاالنعث بالعسع بار دئضىحعلةرضة ؤة صةرعشتعلةرنع اهللا تاظاالنعث قعزلعرع دةؤالغانالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسدا

  216...................................................................................................مذشرعكالرنعث سأزلعرعضة صةقةت ظذالردعنمذ ظازغذن بولغان آعشعلةرنعث ظعشعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  216......................................................................................................................................صةرعشتعلةرنعث ظورنع ؤة ظذالرنعث سةص ـ سةص بولذص تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  217..................................................يش ظةهلعنعث ظأزلعرعدة بذرذنقعالرنعثكعدةك بعر ظاضاهالندذرغذحع بولسا ظعدع دةص ظارزذ قعلعشقانلعرع توغرعسعداقذرة

  218..........................................................................................................................................ياردةم بئرعشكة ؤةدة قعلعش ؤة قذرةيش آاصعرلعرعدعن يىز ظأرذشكة بذيرذش توغرعسعدا

  سادسىرة 
  223..............................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث صةيغةمبةرلعك، تةؤهعد ؤة قذرظاندعن هةيران قئلعشع توغرعسعدا

  223.................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتلةرنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا

  226.....................................................................................................................................................................................................هاالك قعلعنغان بذرذنقع قةؤملةردعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا

  228..............................................................................................................................................................................................................................................................................................داؤذد ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

  230......................................................................................................................................................................................................................................................................ظعككع دةؤاضةرنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  231....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة سادنعث سةجدعسع توغرعسعدا

  232....................................................................................................................................................................................................................................ش توغرعسعداصادعشاه ؤة هوقذقدارالرغا ؤةسعيةت قعلع

  233.....................................................................................................................................................................................................................................................................دذنيانع يارعتعشنعث هئكمعتع توغرعسعدا

  234..........................................................................................................................................................................................داؤذد ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع سذلةيمان ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

  236.................................................................عغانلعقع، ظاندعن ظذنعثغا ظاالهعدة مةرهةمةت قعلغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث سذلةيمان ظةلةيهعسساالمنع سعن

  239........................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةييذب ظةلةيهعسساالم توغرعسعدا

  241............................................................................................................................................................................................................ظاالهعدة تالالنغان ياخشع صةيغةمبةرلةرنعث بايانع توغرعسعدا

  242..............................................................................................................................................................................................................................اظادةتمةنلةرنعث ظاخعرع بارعدعغان جايع توغرعسعداس

  244...............................................................................................................................................................................................................................................................................بةختسعزلةرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  244........................................................................................................................................................................................................................................................................دوزاخ ظةهلعنعث مذنازعرعسع توغرعسعدا

  247....................................................................................................................................كعنعث حوث بعر خةؤةر ظعكةنلعكع توغرعسعدامذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلع

  248..............................................................................................................................................................................................................ظادةم ظةلةيهعسساالم بعلةن ظعبلعسنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  سىرة زذمةر
  251....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة زذمةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  252..................................................................................................................................................................................................................................... شئرعكنع رةت قعلعش توغرعسعداتةؤهعدآة بذيرذش،
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  254....................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنع، بعر ؤة بارلعقعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةر توغرعسعدا

  256.....................................................................................................................................................تاظاالنعث آذصذرلذققا غةزةصلعنعص، شىآىر قعلعشقا رازع بولعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا 

قعيعنحعلعققا يولذققاندا اهللا تاظاالنع ظةسلةش، ظذنعثدعن قذتذلغاندعن آئيعن اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىش ظعنساننعث آذصذرلعقع ظعكةنلعكع 
  257.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  258.....................................................................................................................ذحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلغذحع بعلةن ظاسعيلعق قعلغ

  259....................................................................................................................تةقؤادارلعق قعلعشقا، هعجرةت قعلعشقا ؤة ظعبادةتنع ظعخالس بعلةن قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  260...........................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظازابعدعن قورقعتعش توغرعسعدا

  261................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع ظادةملةر هةققعدعكع بئشارةت توغرعسعدا

  263....................................................................................................................................................................................................................................................................................دذنيا هاياتعنعث معسالع توغرعسعدا

  264................................................................................................................................................................هةق ظعضعلعرع بعلةن ظازغذن آعشعلةرنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  265...................................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث سىصعتع توغرعسعدا

  267..............................................................................................................................................................................................................................................................ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  268....................................................................................................................................................................................................................................................................................................شئرعكنعث معسالع توغرعسعدا

  269...............................................ؤة ظذالرنعث اهللا نعث دةرضاهعدا مذنازعرعلعشعدعغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة قذرةيشلةرنعث ظألىمع 

  271...................................يالغاننع توقعغان ؤة هةقنع ظعنكار قعلغانالرنعث جازاسع، هةقنع سأزلعضةن ؤة ظذنع قوبذل قعلغانالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا

  272..........................................................................................................................................................................................................نعث بةندعسعضة آذصاية قعلغذحع ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاال

  273....................آاظعناتنع يارعتعشتا ظعالهلعرعنعث ظاجعز آةلضةنلعكع ظىحىن مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع ظئتعراص قعلغانلعقع توغرعسعدا

  275....................................................................................................................................................................................................ضىحع ؤة تعرعلدىرضىحع زات ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا نعث ظألتىر

شاصاظةت قعلعش هوقذقعنعث صةقةت اهللا غعال خاس ظعكةنلعكع ؤة يالغذز اهللا تعلغا ظئلعنسا مذشرعكالرنعث دعللعرعنعث سعقعلعدعغانلعقع 
  276......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  277............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ظذسذلع توغرعسعدادذظا قعلعش

  278............................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع فعدعيةنعث قوبذل قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  279........................................................................................................................ظعنسانغا مذسعبةتتعن آئيعن نئمةت ظاتا قعلعنسا ظذنعث ظأزضعرعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  281...................................................................................................................................................................................................................ظازاب آئلعشتعن بذرذن تةؤبة قعلعشقا حاقعرعش توغرعسعدا

  283..............................................................................................................................................................................................ظىمعدسعزلعنعشتعن توسذش هةققعدة آةلضةن هةدعسلةر توغرعسعدا

  285.................................................................................نالرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدااهللا تاظاالغا يالغاننع حاصلعغانالرنعث يامان ظاقعؤعتع ؤة تةقؤادارلعق قعلغا

  286..............اهللا تاظاالنعث ياراتقذحع ؤة باشقذرغذحع ظعكةنلعكع اهللا تاظاالغا شئرعك آةلتىرىشنعث قعلغان ظةمةلنع بعكار قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  287..................................................................................................................................................................................قعقعي رةؤعشتة تونذمايدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكالرنعث اهللا تاظاالنع هة
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  288.......................................................................................................................................سذر نعث حئلعنعشع هأآىمنعث حعقعرعلعشع، مذآاصات ؤة جازانعث بئرعلعشع توغرعسعدا

  291.................................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث جةهةننةمضة هةيدعلعشع توغرعسعدا

  293.....................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث جةننةتكة ظئلعص مئثعلعشع توغرعسعدا

  295...........................................................................................................................................................................................................................................................جةننةت دةرؤازعلعرعنعث آةثلعكع توغرعسعدا

  سىرة غافعر
  299..............................................................................................................................................................................................................ها معم بعلةن باشلعنعدعغان سىرعلةرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

اهللا نعث ظايةتلعرع هةققعدة تاالش ـ تارتعش قعلعشنعث آاصعرالرنعث سىصعتع ظعكةنلعكع ؤة ظذالرنعث شذ قعلمعشلعرعغا بئرعلعدعغان جازا 
  301........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

أمعنلةرضة مةغصعرةت تةلةص قعلعدعغانلعقع ظةرشعنع آأتىرىص تذرغذحع صةرعشعتعلةرنعث اهللا تاظاالغا هةمدذسانا ظئيتعدعغانلعقع ؤة م
  302.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  304......................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث دوزاخقا آعرضةندعن آئيعن صذشايمان قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  307............................................................................................................................شقا بذيرذش توغرعسعدامأمعنلةرنع هةر قانداق ظةهؤالدا يالغذز بعر اهللا تاظاالغعال ظعبادةت قعلع

  308.............................................................................................................اهللا تاظاالنعث بةندعلعرعنع قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذشع ظىحىن ؤةهعي قعلغانلعقع توغرعسعدا

  310.........................................................................................................................................................قعيامةت آىنعدعن ظاضاهالندذرذش ؤة اهللا تاظاالنعث ظذ آىندعكع هأآىمع توغرعسعدا

  312....................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلعكنع ظعنكار قعلغذحالرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  313.........................................................................................................................................................................................................................................................مذسا بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع توغرعسعدا

  315.....................................................................................ة ظذ مأمعننعث قعلغان خعتابع توغرعسعداصعرظةؤن تةؤةسعدعن بعر مأمعن بعلةن مذسانع آىحلةندىرىش ؤ

  320........................................................................................................................................................................................صعرظةؤننعث مذسانعث صةرؤةردعضارعنع مةسخعرة قعلغانلعقع توغرعسعدا

  321...........................................................................................................................................................................صعرظةؤن تةؤةسعدعن ظعمان ظئيتقان ظادةمنعث سأزعنعث داؤامع توغرعسعدا

  322................................................................................................................................................................................ظذ ظادةمنعث خعتابعنعث داؤامع ؤة ظعككع ضورذهنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  324................................................................................................................................................................................................................................................قةبرة ظازابعنعث بارلعقعنع ظعسصاتالش توغرعسعدا

  326.........................................................................................................................................................................................................................................................................دوزاخ ظةهلعنعث مذنازعرعسع توغرعسعدا

  327...........................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةر ؤة مأمعنلةرنعث ياردةمضة ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا

  328.....مذسا ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قعسسعسع ظارقعلعق صةيغةمبةر ؤة مأمعنلةرنعث غةلعبة قعلعدعغانلعقعغا بئشارةت بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا

  329........................................................................................................................................................................................................................................................................ظألىمدعن آئيعنكع هاياتلعق توغرعسعدا

  330...........................................................................................................................................................................................................................................................................................دذظا قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  332.................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قذدرعتع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان ظاالمةتلةر توغرعسعدا

  334........................................................................................................................................................................................ذص تةؤهعدآة بذيرذغانلعق ؤة ظذنعث دةلعلع توغرعسعداشئرعكتعن توس
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  335..............................................................................................................................................................هةق ظىستعدة مذنازعرة قعلغان ؤة ظذنع ظعنكار قعلغانالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  337.............................................................................................................................لضةنلعكع توغرعسعداسةؤر قعلعشقا بذيرذلغانلعقع ؤة صةتهع قعلعشتعن خذش ـ بئشارةت بئرع

  338.............................................................................................................................................................................حارؤعالرمذ اهللا تاظاالنعث نئمعتع ؤة مأجعزعلعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  340....................................................................................................................................................................................................................................ظعلضعرعكعلةرنعث هالعدعن ظعبرةت ظئلعش توغرعسعدا

  سىرة فذسسعلةت
  343..........................................................................................................................................................................اننعث سىصعتع ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرعضىحعلةرنعث سأزلعرع توغرعسعداقذرظ

  345...............................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعدآة حاقعرعش توغرعسعدا

  346....................................................................................................................................................................................................................................آاظعناتنع يارعتعشنعث بةزع تةصسعالتلعرع توغرعسعدا

  350.......................................................................................رنع ظاضاهالندذرذش ؤة ظذالرغا ظاد، سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسعنع ظةسلعتعش توغرعسعداظعنكار قعلغذحعال

  353...............................................................................................................قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث ظةزالعرعنعث ظذالرنعث زعيعنعغا ضذؤاهلعق بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  356........................................................................................................رعنعث يامان ظعشالرنع ظذالرغا حعرايلعق قعلعص آأرسعتعدعغانلعقع توغرعسعدامذشرعكالرنعث دوستلع

  357.............................................................................................................آذصصارالرنعث قذرظاننع تعثشعماسلعققا بعر ـ بعرعنع تةؤسعية قعلعشع ؤة ظذنعث جازاسع توغرعسعدا

  358.....................................................................................................................ص بعلعص، توغرا يولدا ماثغانالرغا بئرعلضةن خذش خةؤةرلةر توغرعسعدااهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دة

  360...............................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاال تةرةصكة دةؤةت قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  361..................................................................................................................................................................................................................دةؤةت قعلعش ؤة باشقا ظةمةللةردعكع هئكمةتلةر توغرعسعدا

  363......................................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث دذنيادعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدا

  364.....................................................................................................................................................................هةقنع بذرمعلعغذحعالرغا بئرعلعدعغان ظازاب ؤة قذرظاننعث سىصعتع توغرعسعدا

  366...........................................................................................................قانلعقنعث ظعصادعسع ظعكةنلعكع توغرعسعداقذرظاننع ظعنكار قعلعشنعث قارشعالشقانلعق ؤة باش تارت

  367.....................................................................................................................................................................................مذسا ظةلةيهعسساالمدةك سةؤرحان بولذشقا تةؤسعية قعلعش توغرعسعدا

  368.................................................................................................................................هةر بعر ظادةمنعث قعلغان ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ؤة جازاغا ظئرعشعدعغانلعقع توغرعسعدا

  368...................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث ؤاقتعنع صةقةت اهللا تاظاالنعث بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  369...................................................................................................................................ظعنساننعث آىلصةتتعن قذتذلذص نئمةتكة ظئرعشكةندة ظأزضعرعص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  371.......................................................................................................................................................................................................................................عث راستلعقعنعث دةلعللعرع توغرعسعداقذرظان ؤة ظذن

  سىرة شذرا
  373...........................................................................................................................................................................................................................................................ؤةهعي ؤة اهللا تةظاالنعث بىيىآلعكع توغرعسعدا

  375.................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهعي قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

  377........................................................................................................................................اهللا تاظاالنعثال ظعضة بولغذحع، هأآىم قعلغذحع، ياراتقذحع ظعكةنلعكع توغرعسعداصةقةت 
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  378................................................................................................................................................................................................................صىتكىل صةيغةمبةرلةرنعث دعنعنعث بعر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  379..............................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعختعالصنعث سةؤةبع توغرعسعدا

  382............................................................................................................................................................................................دعندا جئدةللةشكةن ظادةمضة بئرعلعدعغان ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

  384..................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ظاتا قعلعدعغان رعزعقلعرع ؤة باشقا نةرسعلعرع توغرعسعدا

  385..........................................................................................................................................................................................ك ظةمةل ظعكةنلعكع توغرعسعدابةندعلةرنعث دعن بئكعتعشعنعث شئرع

  385.......................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث مةهشةرضاه مةيدانعدعكع قورقذنحلذق هالعتع توغرعسعدا

  386...................................................................................................................................................................ظعمان ظئيتقانالرغا جةننةتنعث نازذنئمةتلعرعدعن بئشارةت بئرعش توغرعسعدا

  387............................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قذرظاننع يالغاندعن توقذدع دةص قارعلعغانلعقع ؤة بذ تأهمةتكة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  388.........................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث تةؤبعنع قوبذل قعلعدعغانلعقع ؤة دذظانع ظعجابةت قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  389..............................................................................................................................................................................................................................................رعزعقنع آةث قعلماسلعقنعث هئكمعتع توغرعسعدا

  390....................................................................................................................................................ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعش اهللا تاظاال نعث دةلعللعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  390..........................................................................................................................................................................................ع توغرعسعدامذسعبةتلةرنعث سةؤةبع ظاسعيلعقتعن ظعبارةت ظعكةنلعك

  391............................................................................................................................................................................آئمعلةرنعث اهللا تاظاالنعث قذدرعتعنعث دةلعللعرعدعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  393...............................................................................................................اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدعكع نازذ ـ نئمةتلةرضة اليعق بولعدعغان آعشعلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  395.......................................................................................................................................................................................................زالعمنع ظةصذ قعلعش ياآع ظذنعثدعن ظعنتعقام ظئلعش توغرعسعدا

  397............................................................................................................................................................................................................................................زالعمالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا

  398.................................................................................................................................................دىرىش توغرعسعداقعيامةت آىنعدعن ظعلضعرع اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلعشقا رعغبةتلةن

  401......................................................................................................................................................................................................................................ؤةهعينعث قانداق شةآعلدة آئلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة زذخرذف
  404.........................................................................................................................قذرةيش تةرعصعدعن ظعنكار قعلعنغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعش توغرعسعدا

  405.............................................................مذشرعكالرنعث مةخلذقاتالرنع ياراتقذحعنعث تةؤهعدعنع ظئتعراص قعلعشع ؤة ظذنعث آأصلعضةن دةلعللعرع توغرعسعدا

  407...........................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث اهللا تاظاالغا باال نعسبةت بةرضةنلعكعنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

  410..........................................................................................................................................................................................................نعث هئحقانداق دةلعلعنعث يوق ظعكةنلعكع توغرعسعدامذشرعكالر

  413..........................................................................................................................................................................................تاظاالنعث دوستع ظعبراهعمنعث تةؤهعدنع ظئالن قعلعشع توغرعسعدااهللا 

راز بعلدىرىشع ؤة بذ ظئتعرازغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدامةآكة ظةهلعنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن يىز ظأرىشع، ظذالرنعث ظذنعثغا ظئتع
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................413  

  414................................................................................................صذل ـ مال بئرعلضةنلعكعنعث اهللا تاظاالنعث ظذالردعن رازع بولغانلعقعنعث ظاالمعتع ظةمةسلعكع توغرعسعدا

  416..............................................................................................................................ضةن آعشعنعث شةيتاننعث دوست ظعكةنلعكع توغرعسعدا يىز ظأرىتاظاالدعناهللا مةرهةمةتلعك 
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  417...................................................................................... دةص صىتىلضةن ظادةمنعث هعدايةت تاصالمايدعغانلعقع توغرعسعدا“بةختسعز”ظانعسعنعث قورسعقعدعكع حاغدا 

  417.............................................................................................................................................ذم ظعنتعقام ظالعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث صةيغةمبةرنعث دىشمةنلعرعدعن حوق

  417.....................................................................................................................................................................................................................................قذرظانغا حعث ظئسعلعشقا ظعلهامالندذرذش توغرعسعدا

  419.......................................................................................................................................................مذسانعث صعرظةؤن ؤة ظذنعث تةؤةلعرعضة تةؤهعد بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  420........................................................................................................................................صعرظةؤننعث قةؤمعضة خعتاب قعلغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذنع جازالعغانلعقع توغرعسعدا

  423................................................قذرةيش ظةهلعنعث مةريةم ظوغلع ظعسانع آأزضة ظعلمعغانلعقع، ظعسانعث اهللا تاظاالنعث هذزذرعدعكع دةرعجعسع توغرعسعدا

  427...................................................قعيامةتنعث تذيذقسعز آئلعدعغانلعقع، آاصعرالرنعث دوستلعرع ظارعسعدا ظأزظارا دىشمةنلعك يىز بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  428.............................................................................................................................قعيامةت آىنع تةقؤادارالرغا بئرعلعدعغان بئشارةت ؤة ظذالرنعث جةننةتكة آعرعشع توغرعسعدا

  429...............................................................................................................................................................................................................................................................بةتبةختلةرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  431..................................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بالعسع يوقلعقعنعث دةلعللعرع توغرعسعدا

  432..............................................................................................................................................................................................................................صةرؤةردعضارنعث يالغذز ظعكةنلعكعنعث بايانع توغرعسعدا

  432...........................................................................................................................................................................................................بذتالرنعث شاصاظةت قعلعش هوقذقع بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  433.............................................................................................................مذشرعكالرنعث مةخلذقاتالرنع يالغذز اهللا تاظاالنعث ياراتقانلعقعنع ظئتعراص قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  433............................................................................................................................................................................... تاظاالغا شعكايةت قعلغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث اهللا

  435.................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة دذخاننعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  سىرة دذخان
  436..............................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث شةبع قةدرع آئحعسع نازعل بولغانلعقع توغرعسعدا

  437................................................................................................................................................................................ةلتىرعدعغان آىندعن مذشرعكالرنع قورقذتذش توغرعسعداظاسمان تىتىن آ

  440..............................................................................................................................................................................................................................................................نعث تةصعسعرع توغرعسعدا“ قاتتعق تذتذش”

  442.............................................................................................................................مذسا بعلةن صعرظةؤننعث قعسسعسع ؤة ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قذتذلدذرذؤئلعنعشع توغرعسعدا

  445...............................................................................................................................................................................................................قعيامةتنع ظعنكار قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  446....................................................................................................................................................................................................................................دذنيانعث هئكمةت ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  448...............................................................................................................................نلعقع توغرعسعدامذشرعكالرنعث قعيامةت آىنعدعكع هالع ؤة ظذالرنعث ظازابقا دذحار بولعدعغا

  449.........................................................................................................................تةقؤادارالرنعث جةننةتتعكع ظةهؤالع ؤة ظذالر بةهرعمةن بولعدعغان نازذ ـ نئمةتلةر توغرعسعدا

  سىرة جاسعية
  453.........................................................................................................................................................عسعدااهللا تاظاال نعث دةلعللعرع ظىستعدة صعكعر يىرضىزىشكة قعلعنغان تةؤسعية توغر

  455......................................................................................................................................................هةر بعر ضذناهكار، يالغانحعنعث سىصةتلعرع ؤة ظذنعثغا بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدا
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  456................... بارلعقع توغرعسعدادئثعزنع ؤة باشقا نةرسعلةرنع بويسذندذرذشتا اهللا تاظاالنعث بعرلعكعنع ؤة قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةرنعث

  457.............................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا

  458...............................................انلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظعسراظعل ظةؤالدعغا ظاتا قعلغان مةرهةمعتع، شذنعثدعن آئيعن ظذالرنعث ظعختعالص قعلعشق

  458.........................................................................................................................................بذ ظىممةتنع ظعسراظعل ظةؤالدعنعث يولعغا مئثعص قئلعشتعن ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

  459......................................................................................................................................................مأمعن بعلةن آاصعرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعكعنعث ظوخشعمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  461.........................................................................................................................................................................آاصعرنعث ظئتعقادع، ظذنعث دةلعلع ؤة ظذنعثغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  463.........................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعدعكع قورقذنحلذق ظةهؤالالر توغرعسعدا

  468............................................................ تاظاال نعث آاظعناتنع هةقلعق ظاساستا ياراتقانلعقع توغرعسعداقذرظاننعث اهللا تاظاال تةرعصعدعن نازعل قعلعنغانلعقع، اهللا

  سىرة ظةهقاف
  468....................................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  470.............................................................................................................عية توغرعسعدامذشرعكالرنعث قذرظان ؤة صةيغةمبةر هةققعدة ظئيتقانلعرع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةدد

  473......................................................قذرظان اهللا تةظاالنعث هةق سأزع ظعكةنلعكع، آاصعرالر بعلةن مذسذلمانالرنعث قذرظانغا تذتقان صوزعتسعيعسع توغرعسعدا

  475..........................................................................................................................................................................................سعدااهللا تاظاالنعث ظاتا ـ ظانعغا ياخشعلعق قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرع

  478......................................................................................................................................................ظاتا ـ ظانعالرنع قاخشاتقذحع ظةؤالدالرنعث بايانع ؤة ظذالرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  481....................................................................................................................................................................................................................................................................................ظاد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  485..................................................................................................................................................................................................كع قعسسة توغرعسعداجعنالرنعث قذرظاننع تعثشعغانلعقع هةققعدع

  488.................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعن قايتا تعرعلعش هةققعدعكع دةلعللةر توغرعسعدا

  489..............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهسساالمنع سةؤر قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  سىرة مذهةممةد
  491.....................................................................................................................................................................................................................رنعث جازاسع ؤة مأمعنلةرنعث مذآاصاتع توغرعسعداآذففارال

  493...............دىشمةننعث بوينعغا حئصعشقا، ظذنع ظةسعر ظئلعشقا، ظاندعن ياخشعلعق قعلعص ياآع فعدعية ظئلعص قويذص بئرعشكة بذيرذش توغرعسعدا

  494.......................................................................................................................................................................................................................................................................................غرعسعداشئهعتلةرنعث صةزعلعتع تو

  495............................................................................................................................................دئضةن سأز توغرعسعدا“ اهللا تاظاالغا ياردةم بئرعثالر، اهللا تاظاالمذ سعلةرضة ياردةم بئرعدذ”

  496...........................................................................................................................................دوزاخنعث آذففارالر ظىحىن، جةننةتنعث تةقؤادارالر ظىحىن يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  498....................................................................................................هةقعقةتكة ظةضةشكىحع بعلةن نةصسع خاهعشعغا ظةضةشكىحعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  498...............................................................................................................................................................................................................جةننةتنعث ؤة ظذنعث ظأستةثلعرعنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  500..................................................................................................................ن قعلعش، تةؤهعدآة ؤة مةغصعرةت تةلةص قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدامذناصعقالرنعث هالعنع بايا



  
  
  
  
 

 

 

 603                                        قعحة                                  قافـ سىرة ــــــ سىرة ظةهزابتعن 

 

 مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org
 

  502......................................جعهادقا بذيرذص ظايةت نازعل بولغان حاغدعكع راستحعل مأمعن بعلةن دعلعدا مذناصعقلعق بار ظادةمنعث ظعصادعسع توغرعسعدا

  505............................................................................................................................................................................................................................ا صعكعر يىرضىزىشكة بذيرذش توغرعسعداقذرظان توغرعسعد

  505..........................................................................................................................................................................................................................................................................................مذرتةدلعكنع سأآىش توغرعسعدا

  507.....................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث سعرعنع ظئحعش توغرعسعدا

  508..............................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ظةمةلعنعث بعكار بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  510..........................................................................دذنيا ظعشلعرعنعث ظةرزعمةس نةرسة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعش ؤة سةدعقة بئرعشكة ظعلهامالندذرذش توغرعسعدا

  سىرة فةتعه
  513...................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة فةتعهنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  513...............................................................................................................................................................................................................................................عث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعداسىرة فةتعهعن

  516..........................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث دعللعرعغا تةمكعنلعكنعث حىشىرىلىشع توغرعسعدا

  518.......................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  518.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................عسعدارعزؤان بةيظعتع توغر

  519....................................................................................................................................................................................................................بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا

  519.................................................................................................................................................................................................................................بذ آاتتا بةيظةتنعث آئلعص حعقعش سةؤةبع توغرعسعدا

  525.................................................................................شع ؤة اهللا تاظاالنعث ظذالرنع ظاضاهالندذرغانلعقع توغرعسعداهذدةيبعيةضة حعقمعغانالرنعث يالغان ظأزرة ظئيتع

  527............................تئخعمذ آةث آألةمدة جعهادنعث بولعدعغانلعقع، جعهادنعث مأمعنلةر بعلةن مذناصعقالرنعث ظارعسعنع ظايرعيدعغانلعقع توغرعسعدا

  528.................................ا بذيرذش بعلةن بعرضة جعهادقا حعقماسلعققا شةرعظةت قوبذل قعلعدعغان ظأزرعلةرنع بايان قعلعش توغرعسعداظعتاظةت قعلعشق

  529............................................................رعزؤان بةيظعتعضة قاتناشقانالرغا رازعلعق بعلةن ؤة نذرغذن غةنعمةتلةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا

  530..................................................................................................................................................................................................نذرغذن غةنعمةتلةر بعلةن خذش خةؤةر بئرعلضةنلعكع توغرعسعدا

  531....................................................................................................................................................قعيامةت آىنعضعحة بولعدعغان صىتىن غازاتالردعن بئرعلضةن خذش خةؤةر توغرعسعدا

  531...................تةقدعردة ظذالر حوقذم بةرداشلعق بئرةلمةي قاحقان بوالتتع دئضةن ظايةت توغرعسعدامةآكة آاصعرلعرع هذدةيبعيعدة ظذرذش قعلغان 

  533............................................................مأمعنلةرنعث هةق ؤة غةلعبة ظعضعلعرع تذرذقلذق هذدةيبعية سىلهعسعضة قوشذلغانلعقعنعث مةنصةظةتلعرع توغرعسعدا

  534..................................................................................................................................................................ة قعسسعسع ؤة سىلهع هةققعدة بايان قعلعنغان هةدعسلةر توغرعسعداهذدةيبعي

  542.............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث حىشعنعث راستلعقع توغرعسعدا

  546......................................................................................................................ةت توغرعسعدامذسذلمانالرنعث صىتىن ظالةم ظىستعدعن غةلعبة قعلعدعغانلعقعغا بئرعلضةن بئشار

  546.................................................................................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  سىرة هذجذرات
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اهللا نعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظالدعدا ظالدعراثغذلذق قعلعشتعن توسذش، اهللا نعث صةيغةمبعرعنع هأرمةتلةشكة ؤة ظذنعثغا ظةدةبلعك هالدا 
  551.................................................................................................................................................................................................................................................................................مذظامعلة قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  554..........................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع هذجرعالرنعث ظارقعسعدعن توؤاليدعغان آعشعنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

  555...........................................نع ظئنعقالص آأرىشكة بذيرذغانلعقع توغرعسعداظةضةر بعر صاسعق ظادةم بعرةر خةؤةر ظئلعص آةلسة، ظذ خةؤةرنعث هةقعقعتع

  557............................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هأآمعنعث ظةث صايدعلعق هأآىم ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  557....................................................................................................................................................................................................................................ظعسالم بعلةن ظعماننعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا

  558....ظأز ظارا ظذرذشذص قالغان مأمعنلةرنعث ظارعسعنع ياراشتذرذشقا ؤة تاجاؤذز قعلغذحع تةرةصكة قارشع ظذرذش قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  561...................................................................................................................................................................................................................................مةسخعرة قعلعش ؤة آةمسعتعشتعن توسذش توغرعسعدا

  562...............................................................................................................................................................................................................................................................................عشتعن توسذش توغرعسعداضذمان قعل

  564............................................................................................................................................................................................................غةيؤةتخور بعلةن سذخةنحعنعث تةؤبة قعلعش يولع توغرعسعدا

  564.........................................................................................................................................................................صىتىن ظعنسانالرنعث ظادةم بعلةن هةؤؤانعث بالعلعرع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  565................................................................................................................................................................................................................................... تةقؤالعق بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعداهأرمةتنعث

  567........................................................................................................................................................................................................................مأمعن بعلةن مذسذلماننعث ظارعسعدعكع صةرق توغرعسعدا

  سىرة قاف
  571..............................................................................................................................................................................................................................................................مذفةسسةل بألىمنعث باشلعنعشع توغرعسعدا

  571..........................................................................................................................................................................................................................................................................................عتع توغرعسعداسىرة قافنعث صةزعل

  572..............................................................آذففارالرنعث صةيغةمبةرلعكتعن ؤة قعيامةتنعث بولذشعدعن هةيران بولذشع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  574..................................................................................................................................بايانع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث قعيامةتتعنمذ حوث نةرسعنع يارعتعشقا قادعر ظعكةنلعكعنعث 

  576....................................................................................................................ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث هاالك بولغانلعقعدعن قذرةيشلةرنع ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

  576......................................................................................................................................................................................................................................................قايتا يارعتعشنعث ظاسان ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  577.................................................................................................... صىتىن ظعشالرنع اهللا تاظاالنعث بعلعص تذرعدعغانلعقع ؤة آأزعتعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعداظعنساندعكع

  579.........................................................................................................ظألىمنع سذرنعث حئلعنعدعغانلعقعنع ؤة مةهشةرضاهقا هةيدعلعنعدعغانلعقعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  581....................................................................................ضذؤاهلعق بئرعشع ؤة اهللا تاظاالنعث آاصعرنع جةهةننةمضة تاشالشقا بذيرذق بئرعشع توغرعسعداصةرعشتعلةرنعث 

  581........................................................................................................................................................ظعنساننعث بعلةن شةيتان اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا خذسذمةت قعلعشعشع توغرعسعدا

  583.................................................................................................................................................ككعسعضة آعرعدعغان آعشعلةرنعث ظةهؤالع توغرعسعدادوزاخ بعلةن جةننةتنعث ؤة ظع

  584.....................................................آذففارالرنع ظازاب بعلةن قذرقذتذش ؤة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر قعلعشقا، ناماز ظوقذشقا بذيرذتذش توغرعسعدا

  587..........................................................................................................................................................................................................رنع ظةسلعتعش توغرعسعداقعيامةت آىنع بولعدعغان بةزع ظعشال

  588.......................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن تةسةللع توغرعسعدا




