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  ظاالنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةناناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا ت

ظئغعرلعقعنع آأتىرضىحع ) يامغذرالرنعث (. 1سورعغذحع شامالالر بعلةن قةسةمكع ) تذصراقنع( 
 يةنع(ظعشنع . 3يئنعك ماثغذحع آئمعلةر بعلةن قةسةمكع) سذ ظىستعدة(. 2بذلذتالر بعلةن قةسةمكع

ذرالرنع  عدا يامغ ذرتالر ظارعس ع، ي عدا رعزعقالرن ةر ظارعس ةن ) بةندعل تعلةر بعل ذحع صةرعش عم قعلغ تةقس
ياخشع . 5الر ظةلؤةتتة راستتذر )ساؤاب، ظازاب، قعيامةت قاتارلعق(سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان  .4قةسةمكع

يوللعرع بار ظاسمان . 6ن ظعشتذرجازاالش حوقذم بولعدعغا) يامان ظةمةللةرنع(مذآاصاتالش، ) ظةمةللةرنع
اللةتاظاالنعث (. 8ـ7خعلدذرلةرنعث سأزىثالر هةقعقةتةن خعلمذسع) صةيغةمبةر هةققعدة(بعلةن قةسةمكع، 

ان (بذرذؤئتعلضةن ظادةم ) ظعلمعي ظةزةلعسعدة هعدايةتتعن  ةد ظةلةيهعسساالمغا ظعم ذرظانغا ؤة مذهةمم ق
ظاخعرةت (صالرغا لةنةت بولسذنكع، ظذالر جاهالةتكة حأمضةن بولذص آاززا. 9بذرذؤئتعلعدذ) آةلتىرىشتعن

ذ . 12دةص سورايدذ » قعيامةت قاحان بولعدذ؟ «: ظذالر رةسذلذاللةدعن . 11ـ   10غةصلةتتعدذر) ظعشعدعن ظ
دذر  ذالرغا (. 13بولسا ظذالر دوزاختا ظازابلعنعدعغان آىن ا مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظ ة «) دوزاخق سعلةرض

  .14)دةيدذ(» ظالدعراتقان نةرسعدذر) دذنيادعكع حئغعثالردا(غان ظازابنع تئتعثالر، مانا بذ سعلةر قعلعن
  هةققعدعكع خةؤةرنعث راستلعقعنع تةآعتلةش توغرعسعدا  قعيامةت ؤة هئساب بئرعش

)راقنع ةن قةسةمكع) تذص امالالر بعل ذرالرنعث( ،سورعغذحع ش ىحع ) يامغ ع آأتىرض ظئغعرلعقعن
ذتال ةمكعبذل ةن قةس تعدة( .ر بعل ةن قةسةمكع ) سذ ظىس ةر بعل ك ماثغذحع آئمعل ةنع (ظعشنع . يئنع ي

ذرالرنع  عدا يامغ ذرتالر ظارعس ع، ي عدا رعزعقالرن ةر ظارعس ةن ) بةندعل تعلةر بعل ذحع صةرعش عم قعلغ تةقس
  .قةسةمكع

ظايةت  60                             زارعيات   سىرة      عدة نازعل بولغان  آكمة
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الر  ةزع تةصسعرشذناس تعدة (ب ذ ظىس ةمكع ) س ةن قةس ةر بعل ذحع آئمعل ك ماثغ ة يئنع ذ ن دئض ب
عنع ةتنعث مةنعس ةنلعك    :ظاي ةمكع دئض ةن قةس ذزالر بعل ذحع يذلت ىزىص تذرغ عل ظ ةلةآلعرعدة يةثض أز ص  ظ

دذ دذ، دةي ذ     . بولع دعن ظذنعثدعنم ذقعرعغا، يذقعرع دعن ي ذ تأؤةن ةندة ب ةنا بئرعلض ذنداق م ة ش ذ ظايةتك ب
ةرةققعي قعلعش  ذقعرعغا ت ةش(ي ةنع ظأرل ابلعنعدذ) ي ذص هئس علةن. بول ةث : مةس دذ،  ظ دة شامال بولع تأؤةن

دذ       تعدة بولع ذ ظىس ذزالر بذلذتنعثم دذ، يذلت ذت بولع تعدة بذل امالنعث ظىس ذحع   . ش عم قعلغ نع تةقس ظعش
ذص،  تعدة بول ذ ظىس ا ظذنعثم تعلةر بولس ةمعر ـ            اهللا تاظاالصةرعش ر ظ ة داظع ةرعظةت ؤة تةبعظةتك ث ش نع

  .صةرمانلعرعنع ظئلعص حىشعدذ
ةملةر   ةردعكع قةس ذ ظايةتل االاهللاب ان     تاظ دعغانلعقعغا قعلعنغ ذم بولع ةتنعث حوق عدعن قعيام  تةرعص

 )ساؤاب، ظازاب، قعيامةت قاتارلعق(سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان :  مذنداق دةيدذاهللا تاظاالقةسةمدذر، شذثا 
  . يةنع ظةلؤةتتة راست خةؤةردذرالر ظةلؤةتتة راستتذر

 )جازاالش حوقذم بولعدعغان ظعشتذر) رنعيامان ظةمةللة(مذآاصاتالش، ) ياخشع ظةمةللةرنع يةنع 
  . شةآسعز ظةمةلضة ظاشعدعغان ظعشتذر

ةن قةسةمكع ار ظاسمان بعل وللعرع ب ةتنع ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذماي ذ ظاي ىزةل، :  ب ض
دع      عر قعل ةمكع دةص تةصس ةن قةس ةن بعل مان بعل ان ظاس ا قعلعنغ تىز قعلعص بعن ق ؤة تىص ةم، حعرايلع . آأرآ

ةؤفع،       م ة ظ ةتادة، ظةتعيي اهعل، سذددع، ق ذ س ك، ظةب ذ مالع ةيعر، ظةب ع جذب ةظد ظعبن ة، س د، ظعكرةم ذجاهع
زةههاك، معنهال ظعبنع ظةمرع     . تةصسعر قعلدع   رةبعيظع ظعبنع ظةنةس ؤة باشقعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش         

لةرنعث يعغعندعسعنع شام     : ؤة باشقعالر وت ـ حأص ذم ؤة ظ وللعرع سذ، ق ول     ال ظاسماننعث ي ول ـ ي ذرذص ي ظ
  . رغا ظوخشايدذ، دئدعقعلعؤةتكةن يولال

ادعلةي       ةملعكعنع ظعص ىزةللعكعنع ؤة آأرآ عنعث ض ر نةرس ع بع أزلةرنعث هةممعس ذ س ماننعث . دذب ظاس
ذنعث ظئ  ىزةللعكع ظ ذن ؤة                ض ةثرع، تذرغ لعرع آ ذختا، ظةتراص ايعتع ص ات، ناه ذ ـ ق ىزىك، قاتم عز، سىصس ض

دا توختعماستعن      ،ن ظورالغان، آىن، ظاي      كةتحان يذلتذزالر بعلة   عهةر  نذرلذق يذلتذزالرنعث ظعنتعزاملعق هال
  .هةرعكةت قعلعص تذرغانلعقعدذر

  مذشرعكالرنعث خعلمذ خعل سأزلعرع توغرعسعدا
اال دذ اهللا تاظ داق دةي رعكالر :  مذن ع مذش ان   ! ظ ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك أزىثالر ص علةرنعث س س
نع سعلةرنعث سأزىثالر ظةلؤةتتة خعلمذ ـ خعل، تذراقسعز بولذص بعر ـ بعرع       يةخعلدذر-هةقعقةتةن خعلمذ

سعلةرنعث سأزىثالر هةقعقةتةن  : قةتادة بذ ظايةتنعث مةنعسعنع. بعلةن ماسالشمايدذ ؤة بعر يةردعن حعقمايدذ     
  .يدذـ خعلدذر دئضةنلعك بولعدذ دة قذرظاننع تةستعق قعلعش بعلةن ظذنع ظعنكار قعلعش ظارعسعدا خعلمذ

) ةتتعن عدة هعداي ي ظةزةلعس ة ظعلمع ادةم ) الل ةن ظ ةد (بذرذؤئتعلض ذرظانغا ؤة مذهةمم ق
تعن  ان آةلتىرىش االمغا ظعم دذ) ظةلةيهعسس ذنالر      بذرذؤئتعلع ذم ظازغ أزع حوق ان س ذالرنعث يالغ ةنع ظ  ي

دذ عدا تاراي أزدذر . ظارعس ل س ذ باتع ع، ظ ةنمةيدعغان،       . حىنك ذرظاننع حىش لةتتة شةك ـ شىبهعسعزآع ق  غةص
ظذنعث سةؤةبعدعن ضذمراه بولذص     . قالغان، هعدايةتتعن بذرذؤئتعلضةن، ضذمراه ظادةمال ظذ سأزضة بويسذنعدذ   

دذ اهللا تاظاالبذ هةقتة . آئتعدذ ؤة قذرظانغا ظعمان آةلتىرىشتعن بذرذؤئتعلعدذ    !) ظع آاصعرالر  (:  مذنداق دةي
علةر   عزآع، س ة(شىبهعس نع  ) الل ا آعرعش ىتىؤ(دوزاخق ةدعنع    ) ةتكةنص ئح ظةه قا ه عدعن باش آعش

   . ))1ظازدذرالمايسعلةر، سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالرمذ ظازدذرالمايدذ
                                                 

  . ـ ظايةتكعحة163 ـــــ 161سىرة ساففات ) 1(
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 آاززاصالرغا لةنةت بولسذنكع ةتتعكع آاززاصالر قعيامةت آىنع تعرعلدىرىلمةيمعز          :  مذجاهعد بذ ظاي
دع   علةردذر، دئ ةنمةيدعغان آعش كة ظعش ا تعرعلعش ع . دةص قايت ةلعي ظعبن اس  ظ ع ظابب ة ظعبن ذ تةله ظةب

ع   ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذمانعث ب ذ ظةنه دةرةزعيةلاله ذنكع   :  هةققع ةت بولس ة لةن ةتتعن شةآلةنضىحعلةرض قعيام
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض ةنلعك بولع عدة  . دئض ذ خذتبعس ذ ظةنهذم ذظاز رةزعيةلاله ذنداقال م : ش

ةتادة .  دةيتتع!قعيامةتتعن شةك قعلغذحعالر هاالك بولسذن    لةتتة      : ق أز خاهعشع بويعحة سأزلعضىحعلةر غةص ظ
  . قالغانالر ؤة ضذمانخورالردذر، دئدع

ذالر ة ظ ة       جاهالةتك ةك ـ شىبهعض ذفرعغا ؤة ش ةنع آ ذص   ي ةن بول عدعن (حأمض اخعرةت ظعش ) ظ
مةتنع  يةنع ظذالر صةقةت قعيادةص سورايدذ» قعيامةت قاحان بولعدذ؟«: ظذالر رةسذلذاللةدعن. غةصلةتتعدذر

راق          عنع يع ىز بئرعش ذنعث ي ذمانالنغان ؤة ظ دعن ض ان، ظذنعث ع حعقق ذنعثغا قارش ان، ظ ار قعلغ ظعنك
  .سانعغانلعقع ظىحىنال شذنداق سذظالنع سورايدذ

 دعغان ا ظازابلعنع ذالر دوزاخت ا ظ ذ بولس دعغان  ظ ةنع آأيدىرىلع دذري ةت   آىن ذ ظاي د ب مذجاهع
دذ   ا ظئ   ر دوزاخت ظذال : هةققعدة مذنداق دةي ا ـ    . رعتعلضةندةك ظئرعتعلعص ظازابلعنعدذ   ا خذددع ظالتذن ظوتت تاص

ذالرغا    ىن ظ عتعش ؤة مةسخعرة قعلعش ظىح ش، آةمس ةت قعلع ة ؤة ماالم ازابنع : تةن ان ظ ة قعلعنغ سعلةرض
  . دئيعلعدذ)دةيدذ(ظالدعراتقان نةرسعدذر ) دذنيادعكع حئغعثالردا(تئتعثالر، مانا بذ سعلةر 

* * * * * * *  
 ¨β Î) tÉ) −G ßϑ ø9 $# ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ Aβθã‹ ãã uρ ∩⊇∈∪ tÉ‹ Ï{#u !$tΒ öΝßγ9 s?# u öΝ åκ›5 u‘ 4 öΝåκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6s% y7 Ï9 s̈Œ tÏΨ Å¡øt èΧ 

∩⊇∉∪ (#θçΡ%x. Wξ‹ Ï= s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθãèyf ÷κ u‰ ∩⊇∠∪ Í‘$ut ô F{$$Î/ uρ öΝ èδ tβρã Ïøó tG ó¡o„ ∩⊇∇∪ þ’ Îûuρ öΝ ÎγÏ9 üθøΒ r& A,xm È≅ Í←!$¡¡= Ïj9 

ÏΘρãós pRùQ $#uρ ∩⊇∪ ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{$# ×M≈ tƒ# u tÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡àΡ r& 4 Ÿξsù r& tβρãÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪ ’ Îûuρ Ï !$uΚ ¡¡9 $# ö/ä3è% ø— Í‘ 

$ tΒ uρ tβρß‰tãθè? ∩⊄⊄∪ Éb> u‘ uθsù Ï!$ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ …çµ ¯ΡÎ) A,ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3¯Ρ r& tβθà) ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪  
ظذالر . 15بذالقالرنعث ظارعسعدا بولعدذ) ظئقعص تذرغان(شىبهعسعزآع، تةقؤادارالر جةننةتلةردة ؤة 

) يةنع دذنيادعكع حاغدا(صةرؤةردعضارع ظاتا قعلغان نةرسعلةرنع قوبذل قعلعدذ، ظذالر بذنعثدعن ظعلضعرع 
) صةرؤةردعضارعدعن(ظذالر سةهةرلةردة  .17ظذالر آئحعسع ظاز ظذخاليتتع .16ياخشع ظعش قعلغذحعالر ظعدع

) لعكعدعن ساظعللعق قعلمايدعغانظعصصةت( ماللعرعدا ساظعلالر ؤة -ظذالرنعث صذل  .18مةغصعرةت تعلةيتتع
زئمعندا ؤة  .19 )هتاجالرغا سةدعقة قعالتتعويةنع ظذالر ساظعلالرغا ؤة م(عدع هتاجالر هوقوققا ظعضة ظوم

ذدرعتعنع ؤة بعرلعكعنع آأرسعتعدعغان (ئتعقاد قعلعدعغانالر ظىحىن ظأزةثالردا اللةغا حعن ظ  ةنعث ق ) الل
ار،  ةر ب ذنع (نذرغذن ظاالمةتل ة ؤةدة . 20آأرمةمسعلةر ) ب ار، سعلةرض زقعثالر ب ظاسماندا سعلةرنعث رع

نغان ظاسماننعث ؤة زئمعننعث صةرؤةردعضارع بعلةن قةسةمكع، سعلةرضة ؤةدة قعلع. 22قعلعنغان ساؤاب بار
أزلةؤاتقعنعثالردةك  ث س ة ظأزةثالرنع دةك (نةرس ق بولغعنع ا ظئنع عثالرنعث ظأزةثالرغ ةنع سأزلعش ) ي

   .23هةقتذر
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  تةقؤادارالرنعث مذآاصاتع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
ان ر حئكعؤاتق  بذ ظايةتتة ظأزعضة تةقؤادارلعق قعلغانالرنعث قعيامةت آىنع بةدبةخت آاصعرال          اهللا تاظاال 

ازاب ـ ظوقذ     ةت، آأيدىرضىحع ظوت ؤة زةنجعر    ظ ئقعص     ـ آعشةنلةر ظازاب ب عنعث دةل ظةآسحة، جةننةتلةردة ؤة ظ
  . تذرغان بذالقالرنعث ظارعسعدا بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ

ظذالر صةرؤةردعضارع ظاتا قعلغان      ارلعق  نازذ ـ نئمةت، خذشال ـ خذراملعق ؤة بةخت ـ ساظادةت قات
ياخشع ظعش قعلغذحعالر ) يةنع دذنيادعكع حاغدا(ةرنع قوبذل قعلعدذ، ظذالر بذنعثدعن ظعلضعرع نةرسعل

دع ىك  ظع االبىي دذ    اهللا تاظ داق دةي ة مذن ذ هةقت ذالرغا(: ب ةردة  «) ظ ةنكع آىنل ادعكع  (ظأتك ةنع دذني ي
   )1(دئيعلعدذ» رخذرام يةثالر، ظعحعثال-ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال ) حاغالردا

اال دذ   اهللا تاظ داق دةي ان قعلعص مذن ان ياخشع ظعشلعرعنع باي ذالرنعث قعلغ از :  ظ ع ظ ذالر آئحعس ظ
ظذالر آئحعنعث   : ظذنعث بعرع  .  بذ ظايةت هةققعدة تةصسعرشذناسالر ظعككع خعل قاراشتا بولدع        ظذخاليتتع

دذ     ظعبنع  . ظاز بعر قعسمعنع ظذخلعماي ظعبادةت بعلةن ظأتكىزةتتع   : ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما مذنداق دةي
أتكىزةتتع   ةن ظ ادةت بعل عمذ ظعب معنع بولس ر قعس از بع ث ظ ةر آئحعنع ذالر ه ع . ظ ةررعص ظعبن ةتادة، مذت ق

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ذالرنعث : ظاب ع   اهللا تاظاالظ دعغان آئحعس از ظوقذماي ا نام غ
ذالر آئ  دع، ظ از ظع ايعتع ظ ذيتتع  ناه از ظوق اآع ظوتتذرعسعدا نام عدة ي اش تةرعص داق . حعنعث ب د مذن مذجاهع

دذ ازدذر    : دةي ايعتع ظ ذخلعغان آئحعسع ناه ذماي ظ امعزعنع ظوق ذد ن ةدةر تةهةجج ا ق اث ظاتقانغ ذالرنعث ت . ظ
دع اش دئ ذنعثغا ظوخش ةتادة مذش ارلعقالر  . ق ة قات ذ ظالعي ذ ؤة ظةب ذ ظةنه ك رةزعيةلاله ع مالع ةس ظعبن ظةن

دذ مذ داق دةي ذيتتع    : ن از ظوق دا نام ث ظارعلعقع تةن نامعزعنع ةن خذص ام بعل ذالر ش اراش  . ظ ل ق ع خع ظعككعنح
  .ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلدع. ظذالر آئحعسع ظاز ظذخاليتتع: بولسا

ذخاليتتع: هةسةن بةسرع از ظ ذالر آئحعسع ظ ام  ظ ذالر آئحعنع قعي ةتنعث مةنعسعنع ظ  دئضةن ظاي
أتكى   ةدةر          . زةتتعبعلةن ظ از ظذخاليتتع، ظعبادةتتة تعرعشحان بولذص، ظذنع هةتتا تاث سةهةرضة ق آئحعسع ظ

  .تاث سةهةردة اهللا تاظاالدعن مةغصعرةت تةلةص قعالتتع، دئدع. سوزاتتع
دذ        ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة آةلضةن        : ظابدذلاله ظعبنع ساالم رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دةي ص

دعراص       حاغدا آعشعلة   دعغا ظال مةن . تئنةص آئلعشتع، مةنمذ شذ آعشعلةرنعث ظعحعدة ظعدعم       ـ ر ظذنعث ظال
ا     ث حعرايعغ انحع ظادةمنع ث يالغ ذنعث حعرايعنع ال ظ ع آأرىص االمنعث حعرايعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

دعم عمايدعغانلعقعنع بعل ع ظاثل. ظوخش دعن تىنج ةن ظذنعث ان عم أزغ ذنعثس انالر «: ظ ع ظعنس اح ! ظ ظ
ثالر،               قال كارا قعلع ثالر، ساالمنع ظاش م قعلع علة ـ رةهع ةقرعباالرغا س رعثالر، خعش ـ ظ اق بئ ا تام غانالرغ

ةن                   ان ـ ظئس ة ظام اثالر جةننةتك ذنداق قعلس ذثالر، ش از ظوق دا نام ذخالؤاتقان حاغ علةر ظ دة آعش آئحع
  .دئضةن سأزع بولدع» آعرعسعلةر

دذلال ظعبنع ظأمةر رةزعيةلاله  ةد، ظاب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق ظعمام ظةهم ذ ظةنهذمادعن ص
ةر         ،جةننةتتة هةقعقةتةن ظعحعدعن تئشع    «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    تئشعدعن ظعحع آأرىنعدعغان ظأيل

ار ذ     » ب ذ ظةنه ظةرع رةزعيةلاله ا ظةش ذ مذس ةيغةمبعرع  : ظةب ث ص ع اهللا نع ىن     ! ظ ةر ظىح ةر آعمل ذ ظأيل ظ
ام بةرضةن ؤة        «: ةمبةر ظةلةيهعسساالم تةييارالنغان؟ دئضةندة صةيغ   مذاليعم سأز قعلغان، ظاح قالغانالرغا تاظ

ةن        ةن ظأتكىزض ام بعل ىن قعي اال ظىح ع اهللا تاظ دا آئحعن ذخالؤاتقان حاغ علةر ظ از   (آعش دة نام ةنع آئحع ي
  .دئدع» آعشعلةرضة تةييارالنغان) ظوقذغان

                                                 
  . ـ ظايةت24سىرة هاققة ) 1(
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 تعمةغصعرةت تعلةيت ) صةرؤةردعضارعدعن(ظذالر سةهةرلةردة      مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةر بذ 
ع ةتنعث مةنعس دةظاي دذ  :  هةققع ةنلعك بولع ذيتتع دئض از ظوق ةهةرلةردة نام ذالر س دع،ظ قا .  دئ باش

الر ةن   : تةصسعرشذناس ام بعل ع قعي ذالر آئحعن ةن  (ظ ذش بعل از ظوق ةنع نام ةص  ) ي عرةت تةل أتكىزةتتع، مةغص ظ
ار  :  هةقتة اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   بذ. قعلعشنع سةهةرلةرضة آئحعكتىرةتتع، دئدع    ؤة سةهةرلةردة ظعستعغص

  . ظةضةر مةغصعرةت نامازنعث ظعحعدة تةلةص قعلعنسا، ظذ ظةث ياخشعدذر))1ظئيتقذحعالردذر
ىم     ر تىرآ ارلعقالر بع اظع قات ة ؤة نةس ع ماج زع، ظعبن ذ داؤذد، تعرمع لعم، ظةب ذخارع، مذس ام ب ظعم

اهللا «:عن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ساهابة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرد  
اال هة ىحتع تاظ ةر آئحعسع آئحعنعث ظ ةن ه ا ظاسمعنعغا قعقةت دا دذني ةؤةت (ن بعرع قالغان ةنع بعرعنحع ق ي
دذ) ظاسمانغا  اث يورذغعحعلعك مذنداق دةي اآع ت ةؤبعنع غاضذناهلعرع: حىشىص ت ة قعلغذحع بارمذ؟ ت  تةؤب

 مةندعن نةرسة   .وبذل قعلعمةن ؤة ظذنعثغا مةغصعرةت تةلةص قعلغذحع بارمذ؟ ظذنعثغا مةغصعرةت قعلعمةن        ق
  »بئرعلعدذبئرعمةن غذحع بارمذ؟ ظذنعثغا سورعغعنع عسور

أز                 آأص ساندعكع تةصسعرشذناسالر اهللا تاظاالنعث ياقذب ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص ياقذبنعث ظ
ذللعرعغا ةن صةرؤةردع«: ظوغ عرةت تعلةيم ة مةغص ارعمدعن سعلةرض ايعتع  »ض دعكع ظ ةنلعكع هةققع  دئض

  .  ياقذب ظذالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشنع سةهةر ؤاقتعغا آئحعكتذردع، دئضةن:توغرعسعدا توختعلعص
 ذل ذالرنعث ص دا ساظعلالر ؤة -ظ دعغان ( ماللعرع ةتلعكعدعن ساظعللعق قعلماي اجالر وم) ظعصص هت

ا سةدعقة قعالتتع ويةنع ظذالر ساظعلالرغا ؤة م  (هوقوققا ظعضة ظعدع   اهللا تاظاال ظذالرنع ناماز    )هتاجالرغ
علعق      دعغانلعقع، ياخش ات بئرع ذالرنع زاآ ة ظ يعن يةن ةندعن آئ ةن سىصةتلعض دعغانلعقع بعل ظوقذي

دع            داق دئ ةص مذن ةن مةدهعيعل ةتلةر بعل ارلعق سىص دعغانلعقع قات م قعلع علة ـ رةهع دعغانلعقع ؤة س : قعلع
 مذهتاجالر هوقوققا) ظعصصةتلعكعدعن ساظعللعق قعلمايدعغان( ماللعرعدا ساظعلالر ؤة -ظذالرنعث صذل 

ة    ىش نئسعؤعض ر ظىل ان بع ألىص قويغ ىن ب ذهتاجالر ظىح ةنع م دعي ة ظع ان  ظعض ا ظئلعنغ ة تعلغ  ظايةتت
ذنعث ساظعللعقعنع ظاسان بعلعؤالغعلع بولعدعغان آعشعدذر،    “ساظعلغا ” ذ آشعلةردعن نةرسة   آةلسةك، ظ  ظ

ار  ةققع ب ذنعث تئضعشلعك ه دذ، ظ اجالروم”. تعلةي ذما ؤة   “هت اس رةزعيةلالهذ ظةنه ع ظابب ةك، ظعبن ا آةلس  غ
د دعغان،         : مذجاهع ذق قامدعيالماي اجعنع تول ئكعن ظئهتعي عدعغان، ل قا تعرعش اجعنع قامداش أز ظئهتعي ذ ظ ظ

دع    عدذر، دئ وق آعش المدعمذ نئسعؤعسع ي ذنعث  . ظعس ةنع ظ الم    ي ىن ظعس الةتلعك قعلعش ظىح عغا آاص تذرمذش
ة هىنعرعمذ              ة آةسصع، ن ئقعش ظىحىن ن أزعنع ب دألعتع خةزعنعسعدعن تارقعتعص بئرعدعغان نئسعؤة يوق، ظذ ظ

هتاجالر رعزق تةلةص قعلعص     وبذ خعلدعكع م  : مأمعنلةرنعث ظانعسع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنها    . يوق آعشعدذر 
ئكعن تعلعكعض  ،تعرعشعدعغان  يسعز بولغان آعشعلةردذر،    قعلعش يولع قوال يدعغان ؤة آةسعص ة ظئرعشةلمة ل

ة . دئدع  ةتتعكع م :دة ؤة زأهرع اتق ذ ظاي ةتلعكعدعن آعشعلةردعن هئح نةرسة سورعمايدعغان     و ب هتاجالر ظعصص
  . آعشعلةردذر، دئدع

اظع زأه  ام نةس ةت ق     ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص دذرع  :علع
ىرىص« ايلعنعص ي وغرام يئ ظ اآع ظعككع ت وغرام ي ر ت ةن    بع ا بعل ال خورم ر ظعككع ت اآع بع ةن ؤة ي ةك بعل م

ةس كعن ظةم ع معس دعغان آعش ةن قو ،قايتع كعن دئض المايدعغانمعس ة تاص رةر نةرس ذدةك بع عقع تويغ  ،رس
ذنعثغ   ةتلعكعدعن ظ ذنعث ظعصص ذنعث مو   ظ ىن ظ ع ظىح ةدعقة بئرعلعش ذ  ا س اجلعقع مةل دعغان  هت م بولماي

  .بذ هةدعسنع بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان» آعشعدذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قسمع17 سىرة ظال ظعمران )1(
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  ظعنساندعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدا اهللا تاظاالنعث زئمعندعكع ؤة
 اللةنعث قذدرعتعنع ؤة بعرلعكعنع (زئمعندا ؤة ظأزةثالردا اللةغا حعن ظئتعقاد قعلعدعغانالر ظىحىن

آعنع ؤة ظذنعث ظاجايعص ئمعندا ظذنع ياراتقذحعنعث بىيىآلى يةنع ز  ارنذرغذن ظاالمةتلةر ب ) آأرسعتعدعغان
ىك                       ىك ـ تىرل دا تىرل اال ظذنعث ع، اهللا تاظ ار، حىنك ةر ب ذن ظاالمةتل تعدعغان نذرغ ذدرعتعنع آأرس ق
ع                تةثالرنع ؤة دئثعزالرن ا ـ ظأس ةرنع، دةري اغالرنع، حألل ةثالرنع، ت ايؤانالرنع، تىزل ىملىآلةرنع، ه ظأس

 ظذالرنعث تةبعظعتعدعكع خذلذق ـ معجةز ؤة آىح ـ قذؤؤةتنع         ،لعرعنع ظعنسانالرنعث تعللعرعنع، رةث . تعيارات
اراتتع     ةخعتلعك ؤة بةختسعز بولذش          . خعلمذ ـ خعل قعلعص ي ةقعل، حىشةنحة، مئثعش ـ تذرذش، ب ظذالرنع ظ

دع       ةرقلعق قعل دعن ص ر ـ بعرع ارلعق ظعشالردا بع ذختا. قات ذالرنع ص ةتلعك اهللا تاظاالنعث ظ ايعتع هئكم  ؤة ناه
ةر ص، ه ذ مو  قعلع ا، ظ أز ظورنعغ عنع ظ ر ظةزاس عدعمذ اهللا    بع تذرذص يارعتعش ا ظورذنالش دعغان جايغ اج بولع هت

  . تاظاالنعث قذدرعتعنع آأرستعدعغان نذرغذن ظاالمةتلةر بار
)آأرمةمسعلةر) بذنع     صعكعر  آعمكع ظأزعنعث يارعتعلعشعدا  :  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة قةتادة 

ذ ظأزع ادةت ظىحىن ظئيىرضىزسة، ظ علعرعنعث ظعب انلعقعنع بايقعنعث ظىض دذ، ياضعلعدعغان قعلعص يارعتعلغ الي
  .دئدع
 زقعثالر علةرنعث رع ماندا س ذر   ظاس ةنع يامغ اري اؤاب  . ب ان س ة ؤةدة قعلعنغ ةنع  سعلةرض ي

ةتنع شذنداق       ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذما، مذجاهعد ؤة بعر ق            بارجةنننةت   انحة آعشعلةر بذ ظاي
  .تةصسعر قعلغان
 ة ان نةرس ة ؤةدة قعلعنغ ةمكع، سعلةرض ةن قةس ارع بعل ث صةرؤةردعض ماننعث ؤة زئمعننع ظاس

 اهللا  هةقتذر) يةنع سأزلعشعثالرنعث ظأزةثالرغا ظئنعق بولغعنعدةك (ظأزةثالرنعث سأزلةؤاتقعنعثالردةك 
ع      ذغ زات ث ظذل ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب ة            تاظ ان نةرس ذالرغا ؤةدة قعلعنغ ص ظ ةم قعلع ةن قةس ةت، ـ  بعل قعيام

ان     عدعغانلعقعنع باي ة ظاش عز ظةمةلض لعرعنعث شةآس ازا ظعش ات ؤة ج رعلعش، مذآاص يعن تع ةندعن آئ ظألض
دذ ذر  . قعلع ة شةك يوقت دا قعلح ذر، ظذنعث عدعغانلعقع هةقت ة ظاش ذنعث ظةمةلض دا  . ظ سعلةر سأزلةؤاتقان حاغ

. لةؤاتقعنعثالردعن شةك قعلمعغعنعثالردةك ؤةدة قعلعنغان ظذ نةرسعلةردعنمذ شةك قعلماثالر          ظأزةثالرنعث سأز 
ة    ق سأزلعس ة توغرعلع رةر نةرس ةر بع ذ ظةض ذ ظةنه ذظاز رةزعيةلاله ةمراهيعغا،م ذ ه ةردة  :  ظ ذ ي ئنعث ب س

  . دةيتتع،بولغعنعث هةقتةك بذ سأز حوقذم هةقتذر
* * * * * * *  

 ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ xm É# øŠ|Ê tΛÏδ ü ö/Î) šÏΒ u õ3ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ øŒÎ) (#θè= yz yŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ 

×Πöθ s% tβρã s3Ψ –Β ∩⊄∈∪ sø#u sù #’ n< Î) Ï& Í#÷δ r& u !$y∨ sù 5≅ ôf ÏèÎ/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ ÿ…çµ t/§ s) sù öΝÎκ ö s9 Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθè= ä. ù' s? ∩⊄∠∪ 

}§y_ ÷ρ r'sù öΝ åκ ÷]ÏΒ Zπ x‹½z ( (#θä9$s% Ÿω ô# y‚ s? ( çνρã ¤±o0uρ ?Ν≈n= äó Î/ 5ΟŠ Ï= tæ ∩⊄∇∪ ÏM n= t7ø% r' sù … çµè? r&u øΒ $# ’ Îû ;ο § |À ôM ©3|Á sù 

$ yγyγ ô_uρ ôM s9$s% uρ î—θègx” ×ΛÉ) tã ∩⊄∪ (#θä9$s% Å7 Ï9 ẍ‹ x. tΑ$ s% Å7 š/ u‘ ( …çµ ¯Ρ Î) uθèδ ÞΟ‹Å3y⇔ ø9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9 $# ∩⊂⊃∪  
ظأز ؤاقتعدا  24؟ساثا ظعبراهعمنعث هأرمةتلعك مئهمانلعرعنعث خةؤعرع يةتتعمذ!) ظع مذهةممةد( 

دة . (ظذالر ظعبراهعمنعث يئنعغا آعرعص ساالم دئدع، ظعبراهعم ساالمنع ظعلعك ظالدع  ناتونذش «) ظعحع
ئمعز موزاينع بعر س ) صعشذرذلغان(شذنعث بعلةن ظذ ظاستا ظاظعلعسعضة حعقعص .25دئدع» ظادةملةرغذ
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ظذالرنعث تاماق يئمعضةنلعكعنع (. 27ـ26دئدع» مةمسعلةرئي«: آعرعص ظذالرنعث ظالدعغا قويذصظئلعص 
دئدع، » )بعز صةرؤةردعضارعثنعث ظةلحعلعرعمعز(قورقمعغعن «: دعلعدا ظذالردعن قورقتع، ظذالر) آأرىص

ظعبراهعمنعث ظايالع سىرةن سئلعص  .28ظذالر ظعبراهعمغا بعلعملعك بعر ظوغذل بعلةن خذش خةؤةر بةردع
ئلعص  ةنل(آ ثعظةجةصلةنض اتالص) كعدعن ظأزعنع ع آاح ام «: يىزعن اي تذرس ذغماس موم ةن ت داق (م قان

ةن؟ دع» )تذغعم ذالر. 29دئ دع «: ظ ذنداق دئ ارعث ش ش . صةرؤةردعض ةن ظع ةت بعل ةن هئكم ذ هةقعقةت ظ
  .30دئدع» قعلغذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذر
   ظةلةيهعسساالمنعث مئهمعنع توغرعسعداظعبراهعم

ان قعلعنغان ظعدع               دذ   . بذ قعسسة سىرة هذد بعلةن سىرة هعجردعمذ باي ظع (: اهللا تاظاال مذنداق دةي
مئهمانلعرعنعث خةؤعرع  يةنع هأرمةتكة سازاؤةر قعلعنغان ساثا ظعبراهعمنعث هأرمةتلعك!) مذهةممةد
دع ظأز ؤاقتعدا ظذالر ظعبراهعمنعث  يةتتعمذ؟   يئنعغا آعرعص ساالم دئدع، ظعبراهعم ساالمنع ظعلعك ظال

دذر       ،بعرسع ساالم بةرسة   ة   .  ظذنعثغا تئخعمذ ياخشع ساالم بعلةن جاؤاص قايتذرذش ظةؤزةل  اهللا تاظاال بذ هةقت
سعلةرضة بعرآعشع ساالم بةرسة، ظذنعثغا تئخعمذ ياخشع ساالم بعلةن جاؤاص قايتذرذثالر                 : مذنداق دةيدذ 

ةنع ( ذلالهع           ي ذم ؤةرةهمةت االم ظةلةيك ذنعثغا ظةسس ة، ظ االم بةرس ذم دةص س االمذ ظةلةيك ع ظةسس ر آعش بع
ةنع ؤة ظةلةيكذم ظةسساالم دةثالر    (، ياآع ظذنعث ساالمعنع ظةينةن قايتذرذثالر     )ؤةبةرةآاتذهذ دةثالر   )1()ي

اؤاص قا    ةن ج االم بعل ةؤزةل س ذ ظ ذالرغا تئخعم االم ظ راهعم ظةلةيهعسس ذثا ظعب دة ش ذردع ؤة ظعحع ذالر :يت  ظ
 ذ ذش ظادةملةرغ دع ناتون رافعلالردعن     . دئ ل ؤة ظعس ل، معكاظع ذالر جعبرعظع دذرآع، ظ ذنعث ظىحىن ذ ش ب

ا يعضعتلةر سىرعتعدة آةلضةن       آئ،ظعبارةت صةرعشتعلةر بولذص ظعبراهعمنعث قئشعغا سألةتلعك     لعشكةن آاتت
  .دئدع ظادةملةرغذناتونذش   ظذالر:شذثا ظعبراهعم. ظعدع
 شذنعث بعلةن ظذ      ظذالرغا سةزدذرمةي حاققانلعق بعلةن  ظاستا ظاظعلعسعضة حعقعص   مئلعنعث

ئلعص آعرعص صعشذرذلغانظةث ظئسعلعدعن    ة   بعر سئمعز موزاينع ظ ة بعر ظايةتت ظذ ظذزاققا قالماي    :  يةن
  .  دئيعلضةن))2زاينع آاؤاص قعلعص ظئلعص آةلدعبعر مو
دئدع» مةمسعلةرئي« : صذظذالرنعث ظالدعغا قوي  ظعبارعسعدة يذمشاقلعق ؤة  ـ  بذ ظايةتنعث سأز

ر  ار  بع لذبع ب ةش ظذس ق تةثل عنع حعرايلع ةخالقلعرعنع           . نةرس ةدةص ـ ظ نعث ظ ان آىتىش ةت مئهم ذ ظاي ب
ت دذىرىتةرتعصلةش ذ   . ص بئرع ةلتىردع، ظ ام آ ة تاظ ايعتع تئزلعكت تعن ناه ذالرغا سةزدىرمةس راهعم ظ ظعب

دعن سع ةت قعلماستعن    بعرعنحع ذالرغا معنن ةي دةص ظ ئلعص آئل ام ظ ة تاظ ة ؤة  لةرض ايعتع تئزلعكت ةلكع ناه ب
 بولغان آعحعك، سئمعز بعر     ع ظذ مئلعنعث ظةث ظئسعل    :ظعككعنحعدعن .  تاظام ظئلعص آةلدع   رمةستعنسةزدى
ئقع   ظذ مو: نحعدعنظىحع. نع آاؤاص قعلعص ظئلعص آةلدع   مذزاي الر، ن آئلعث زاينع داستعخانغا قويذص ظذالرنع ي

ةلكع مو  تعن ب ذالرنعث  دئمةس ع ظ دع  زاين ئقعن قوي دعغا ي دعن. ظال ذالر:تأتعنحع أز ظ ال  غا س ذالققا قوص نعث ق
لعتعص       أزعنع ظعش ةآلعص س تعن يذمشاق ؤة ت ذيرذق بةرمةس لعتعص ب ةآلعنع ظعش ذيرذق ش دعغان ب ظاثلعنع

علةريئ« دع»مةمس لذبع ض   .  دئ أز ظذس ذ س عنعث ظ  وب دة بعرس ىنكع آىن نع،   يا بىض ةزعلةتلعك بولذش ةر ص ةض
  . مةزمذنعنع ظعصادعلةيدذياخشعلعق قعلعشنع، سةدعقة بئرعشنع خالعساث شذنداق قعلغعن، دئضةن 

) دعلعدا ظذالردعن قورقتع ) ظذالرنعث تاماق يئمعضةنلعكعنع آأرىص يةنة بعر اهللا تاظاال بذ هةقتة 
ةنع صةرعشت   (ظذالرنعث  : سىرعدعكع قعسسعدة مذنداق دئضةن    ظذنعثغا قول ظذزاتمايؤاتقانلعقعنع    ) علةرنعثي

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قسمع86سىرة نعسا ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع69سىرة هذد ) 2(
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ذالرنع خ   أرىص، ظ ذالر    ذآ دع، ظ ئس قعل ذنح ه ذالردعن قورق دع، ظ ورقمعغعن «: ش آأرمع ث  (ق ز رةببعثنع بع
ةيمعز ةؤمعنع )صةرعشتعلعرع، تاماق يئم ذتنعث ق ةن ل » ظةؤةتعلدذق) هاالك قعلعش ظىحىن(، بعز هةقعقةت

دع الع  . دئ ذنعث ظاي ارة (ظ ةنع س ر) ي ذرذص  بع تة ت دعن   ( تةرةص االك بولعدعغانلعقع ةؤمعنعث ه ذت ق ل
اللعنعص دع) خذش عيلعق        ))1آىل ا ظاس قانلعقع ؤة اهللا تاظاالغ دعن ظاش ذالرنعث هةددع الع ظ ذنعث ظاي ةنع ظ  ي

دع       ال بول ةؤةردعن خذش ةن خ ةن بئرعلض دعغانلعقع بعل االك بولع ذالرنعث ه ىن ظ انلعقع ظىح دا  . قعلغ ذ حاغ ش
 ظعسهاق ظاتلعق بالعسع بولعدعغانلعقع بعلةن ؤة ظعسهاقتعن آئيعن آئلعدعغان يةظقذب          صةرعشتعلةر سارةضة 

ةردع         ةنع سارة  (ظذ  . ظاتلعق نةؤرعسع بولعدعغانلعقع بعلةن خذش خةؤةر ب مةن بعر موماي    ! ؤعيةي «): ي
ق ظعشقذ    ةن قعزع ذ هةقعقةت ةن؟ ب ا، تذغامدعم وؤاي تذرس ر ب رعم بع ام، ظئ دع» !تذرس ذالر. دئ  نعث اهللا«: ظ

ةنع قذدرعتعدعن   (ظةمرعدعن   ؟ اهللا نعث رةهمعتع ؤة بةرعكةتلعرع سعلةرنعث ظاظعلةثالرغا        نظةجةبلعنةمسة ) ي
اهللا هةقعقةتةن مةدهعيلةشكة اليعقتذر، ظذلذغالشقا         . نازعل بولسذن ) يةنع ظعبراهعمنعث ظاظعلعسعدعكعلةرضة  (

   . ))2دئدع» اليعقتذر
 ةردع ظذالر ظعبراهعمغا بعلعملعك بعر ظو ةن خذش خةؤةر ب  ظعبراهعمغا بئرعلضةن خذش    غذل بعل

ابلعنعدذ  ذص هئس ةؤةر بول عمذ خذش خ ةؤةر سارةض ذ حىنكع، . خ ذ ظعب ذل ظ دذ،  ظوغ ا آئلع ككعسعدعن بارلعقق
  . ذ ظوغذل بعلةن ظذالرنعث هةر ظعككعلعسعضة خذش خةؤةر بئرعلدعشذثا ب
 ئلعص ئلعص آ ىرةن س الع س ث ظاي ع ظاببظعبراهعمنع د،   ظعبن ذما، مذجاهع ذ ظةنه اس رةزعيةلاله
ة ارلعقالر       ظةبذ، ظعكرعم ذددع قات ةؤرع ؤة س لةم، س ع ظةس د ظعبن اك، زةي العه، زةهه ارة : س ةيس  !ؤعي

  . دئضعنعحة قاتتعق ؤة جاراثلعق ظاؤازدا سىرةن سئلعص آةلدع، دئدع
)ةنل ثعظةجةصلةنض اتالص) كعدعن ظأزعنع ع آاح ذ   يىزعن اس رةزعيةلاله ع ظابب ذماظعبن ارة : ظةنه س

دع       دع، دئ ة آاحاتلع ةبلعنعص يىزعض ةندةك ظةج تعن ظةجةبلةنض ة ظعش الالر غةلعت ع  . ظاي د ؤة ظعبن مذجاهع
  .سارة قولع بعلةن صعشانعسعضة ظذردع، دئدع: سابعت
 » دع » )قانداق تذغعمةن؟(مةن تذغماس موماي تذرسام ةنع سارة  دئ ماي تذرسام،   و مةن م : ي

  . دئدع،ع، ياش ؤاقتعمدا تذغماس ظعدعم، هامعلدارمذ بولمايتتعمقانداقمذ تذغعمةن؟ هالبذآ
دع «: )يةنع صةرعشتعلةر (ظذالر ةن ظعش . صةرؤةردعضارعث شذنداق دئ ةن هئكمةت بعل ذ هةقعقةت ظ

 يةنع اهللا تاظاال سعلةرضة تئضعشلعك بولغان آارامةتنع ظوبدان دئدع» هةممعنع بعلضىحعدذر قعلغذحعدذر
  .نع ؤة ظعشلعرعنع هئكمةت بعلةن قعلغذحعدذربعلضىحعدذر، سأزلعرع

* * * * * *  
 * tΑ$s% $ yϑ sù óΟ ä3ç7ôÜ yz $ pκ š‰r& tβθè= y™ö ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ (# ûθä9$s% !$̄Ρ Î) !$ sΨ ù= Å™ö‘ é& 4’ n< Î) 5Θöθ s% šÏΒ Íøg ’Χ ∩⊂⊄∪ Ÿ≅ Å™ö ß∴Ï9 

öΝ Îκö n= tã Zο u‘$y∨Ïm ÏiΒ &ÏÛ ∩⊂⊂∪ ºπtΒ §θ |¡–Β y‰ΖÏã y7 În/u‘ tÏùÎô£ãΚ ù= Ï9 ∩⊂⊆∪ $sΨ ô_ u ÷z r' sù  tΒ tβ% x. $ pκ Ïù zÏΒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $tΡ ô‰ y ùρ $ pκ Ïù u ö xî ;M øŠt/ z ÏiΒ tÏΗ Í> ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊂∉∪ $sΨ ø. u s? uρ !$ pκ Ïù Zπ tƒ# u tÏ% ©# Ïj9 tβθèù$sƒ s† 

z># x‹yè ø9$# tΛÏ9 F{$# ∩⊂∠∪  

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر71ـــ  ـ70سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةتلةر73 ــــ 72سىرة هذد ) 2(
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راهعم ةر «: ظعب ع ظةلحعل ةن ظةؤةت ! ظ ش بعل ة ظع علةر نئم دعثالرس دع» عل ذالر. 31دئ ز «: ظ بع
ةؤمعنعث (ظةؤةتعلدذق ) هاالك قعلعش ظىحىن (هةقعقةتةن بعر ضذناهكار قةؤمنع  ذت ق ةنع ل ظىستعضة  ي

دذق  ىن ظةؤةتعل دذرذش ظىح اش ياغ ذرذلغان ت دعن صعش ارعثنعث . 32)الي ة صةرؤةردعض ذالرنعث ظىستعض ظ
يةنع هاالك قعلعنغذحعنعث ظعسمع (ضة قويذلغان هةددعدعن ظاشقذحعالر ظىحىن بةل ) ضذناهع(دةرضاهعدا 
شةهعرعدعكع ) هاالك بولمعسذن دةص لذدنعث(. 34 ـ 33»، اليدعن صعشذرذلغان تاش ياغدذرعمعز)يئزعلغان

ةرنع  عرتقا(مأمعنل ذق) س اظعلعنعال . 35حعقعرعؤةتت ر ظ ةقةت بع ذلمانالردعن ص ةهةردعن مذس ذ ش ز ظ بع
  .37 ظازابتعن قورقعدعغانالر ظىحىن نعشان قالدذردذقظذ شةهةردة قاتتعق. 36تاصتذق

  صةرعشتعلةرنعث لذتنعث قةؤمعنع هاالك قعلعش ظعشع بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا
ظعبراهعمدعن قورقذنح   : اهللا تاظاال ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دئضةن ظعدع        

ة     ذنعثغا يةتك ةؤةر ظ ذش خ دة خ ان هةم عدا      يوقالغ ةؤمع توغرعس ذتنعث ق ةن ل ز بعل ذ بع دا، ظ ن حاغ
اه حةآكىحع     . ة آعرعشتعكمذنازعرعلعشعش  ةنع (ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأثلع آأآسع آةث، آأص ظ ي
اق   ع يذمش تا  (، )دعل ة ظعش ذر   ) هةمم ذحع زاتت ةت قعلغ ا مذراجعظ ع  (. اهللا غ تعلةر ظئيعتت ع «) صةرعش ظ

راهعم ذنع ! ظعب ةؤمع توغر (ب ذت ق ةنع ل نع ي عدا مذنازعرعلعشعش عزآع،  ) عس ويغعن، شىبهعس ق
ارعثنعث  عدعكع  (صةرؤةردعض ش توغرعس االك قعلع ذالرنع ه ذم    ) ظ ذالرغا حوق تع، ظ ان حىش ةمرع ظاللعقاح ظ

   . )1(»قايتذرغعلع بولمايدعغان ظازاب حىشعدذ) مذنازعرعلعشعش ياآع شاصاظةت قعلعش بعلةن(
دعثالر سعلةر نئمة ظعش ! ظع ظةلحعلةر «: ظعبراهعم ةن ظةؤةتعل ار،     » بعل ةنع نئمة ظعشعثالر ب  ي

هاالك ( يةنع لذتنعث قةؤمعنع بعز هةقعقةتةن بعر ضذناهكار قةؤمنع« :ظذالر. دئدعنئمعشقا آةلدعثالر 
ىن دذق) قعلعش ظىح اهعدا . ظةؤةتعل ارعثنعث دةرض ة صةرؤةردعض ذالرنعث ظىستعض ذناهع(ظ دعن ) ض هةددع

ة قوي  ىن بةلض قذحعالر ظىح ذناه      ذلغانظاش وقعدعغان ض اش س ذ ت قا ش ر تاش ةر بع ةنع ه مع ك ي ارنعث ظعس
ان دذرعمعز  يئزعلغ اش ياغ ذرذلغان ت دعن صعش دع»الي داق   دئ ذتتا مذن ىرة ظةنكةب اال س دذ اهللا تاظ :  دةي

راهعم ذ    «: ظعب ذت بارغ ةهةردة ل ذ ش ةهةر       (ظ ذرذؤاتقان ش ةيغةمبةر ت ع ص ر ياخش اش بع ذتقا ظوخش ةنع ل ي
ار آعشعلةرنع بعز      «: صةرعشتعلةر ظئيتتع   . دئدع » )داقمذ هاالك قعلعسعلةر؟  ظاهالعسعنع قان  بذ شةهةردة ب

ةرنع   ( كةن مأمعنل ذنعثغا ظةضةش ذتنع ؤة ظ ةنع ل قا     ) ي دعن باش ذنعث ظايالع ذنع ؤة ظ ز، ظ دان بعلعمع ظوب
الع   ةقةت ظاي دذرعمعز، ص ة قذتذل علعرعنع ظةلؤةتت انلعقع ظى (آعش ةس بولغ ة هةمنةص دا قةؤمعض ىنآذفرع ) ح

  .))2»قئلعص هاالك بولغذحعالردعن بولعدذ
)حعقعرعؤةتتذق) سعرتقا(شةهعرعدعكع مأمعنلةرنع ) هاالك بولمعسذن دةص لذدنعث بذ مأمعنلةر 

الع بولسا هاالك بولغذحعالر بعلةن      . لذت ؤة ظذنعث ظايالعدعن باشقا ظاظعلعسعدعكع آعشعلةر ظعدع   ظذنعث ظاي
  .  قويذلدع قالدذرذلذص.بعللة قالدذرذلدع

 ازابتعن . بعز ظذ شةهةردعن مذسذلمانالردعن صةقةت بعر ظاظعلعنعال تاصتذق اتتعق ظ ذ شةهةردة ق ظ
ازاب ـ ظوقذبةت ؤة ساصال تاشالر        قورقعدعغانالر ظىحىن نعشان قالدذردذق  يةنع ظذالرغا نازعل قعلعنغان ظ

دعغانال         عهةت ظالع ةهةرنع ؤةز ـ نةس ان ش ا ظايالنغ ةن خارابعلعقق دذردذقبعل ص قال رةت قعلع ىن ظعب . ر ظىح
دا      ذق، ظذنعث ة ظايالندذرؤةتت عق آألض ايعنع سئس ذالرنعث ج دعغان ظ ازابتعن قورقع اتتعق ظ ةر ق  مأمعنل

  . ظىحىن ظعبرةت بار
                                                 

   ـ ظايةتكعحة76 ــــ 74سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةت32سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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* * * * * * *  
 ’ Îûuρ # y›θãΒ øŒ Î) çµ≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) tβöθ tã öÏù 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Î7 –Β ∩⊂∇∪ 4’̄< uθ tG sù ÏµÏΖ ø.ã Î/ tΑ$s% uρ í Ås≈ y™ ÷ρ r& ×βθãΖøg xΧ 

∩⊂∪ çµ≈ tΡõ‹ s{r' sù … çν yŠθãΖ ã_ uρ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ t6uΖ sù ’ Îû ËoΛ tø9 $# uθ èδuρ ×ΛÏ= ãΒ ∩⊆⊃∪ ’ Îûuρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝ Îκö n= tã yxƒÍh9$# tΛÉ) yèø9 $# ∩⊆⊇∪ 

$ tΒ â‘ x‹ s? ÏΒ > ó x« ôM s?r& Ïµ ø‹ n= tã ωÎ) çµ÷G n= yèy_ ÉΟŠ ÏΒ §9 $% x. ∩⊆⊄∪ ’ Îûuρ yŠθßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (#θãè−Fyϑ s? 4 ®Lxm &Ïm ∩⊆⊂∪ 

(# öθtG yè sù ô tã Í øΒ r& öΝÎκ Íh5u‘ ãΝßγ ø?x‹ s{r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# öΝ èδ uρ tβρã ÝàΖ tƒ ∩⊆⊆∪ $ yϑ sù (#θãè≈ sÜtG ó™ $# ÏΒ 5Θ$uŠÏ% $ tΒ uρ (#θçΡ% x. 

tÎÅÇ tGΖ ãΒ ∩⊆∈∪ tΠöθ s% uρ 8yθçΡ ÏiΒ ã≅ ö7 s% ( öΝåκ ®ΞÎ) (#θçΡ% x. $ YΒ öθs% tÉ) Å¡≈ sù ∩⊆∉∪  
بعر تىرلىك ظاالمةت بار، ظأز ؤاقتعدا ظذنع بعز صعرظةؤنضة روشةن دةلعل ) قعسسعسعدعمذ(مذسانعث 
سئهعرضةردذر ) مذسا(«: يىز ظأرعدع، ظذ ) ظعماندعن(صعرظةؤن ظأز قوشذنع بعلةن . 38بعلةن ظةؤةتتذق 
ا تاشلعدذق، صعرظةؤننع ؤة ظذنعث قوشذن . 39دئدع» ياآع مةجنذندذر  ذالرنع دئثعزغ عنع جازالعدذق، ظ

بعر تىرلىك ظاالمةت بار، ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا يامان ) قعسسعسعدعمذ(ظادنعث . 40لةنضىحعدذرظةيعبصعرظةؤن 
هةر قانداق نةرسعنعث يئنعدعن ظأتسة، ظذنع حعرعضةن سأثةآتةك ) يةنع بوران(ظذ . 41بوراننع ظةؤةتتذق

ا( االث-تعتم ةتتعقعلعؤئ) ت دا ) قعسسعسعدعمذ(سةمذدنعث . 42ت أز ؤاقتع ار، ظ ةت ب ىك ظاالم ر تىرل بع
ظذالر صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعضة قارشع حعقتع، . 43دئدذق» سعلةر ؤاقعتلعق صايدعلعنعثالر«: ظذالرغا

ذالر  ذآع، ظ أرىص ) ظازابنعث حىشىؤاتقانلعقعنع (ظذالرنع حاقماق هاالك قعلدع، هالب ةن آ أزلعرع بعل آ
ذالر . 44ذراتتعت  ا (ظ ازاب حىشكةن ؤاقعتت ادعر ) ظ أزلعرعنع قوغداشقعمذ ق دعن تذرذشقعمذ، ظ ظورذنلعرع

  .46ظعلضعرع نذهنعث قةؤمعنع هاالك قعلدذق، ظذالر هةقعقةتةن صاسعق قةؤم ظعدع .45بواللمعدع
  صعرظةؤن، ظاد، سةمذد ؤة نذه قةؤمعنعث قعسسعلعرعدعكع ظعبرةتلةر توغرعسعدا

بعر تىرلىك ظاالمةت بار، ظأز ؤاقتعدا ظذنع بعز صعرظةؤنضة روشةن دةلعل ) قعسسعسعدعمذ(نعث مذسا
 يةنع صعرظةؤن حوثحعلعق قعلعص ؤة يىز ظأرعدع) ظعماندعن(صعرظةؤن ظأز قوشذنع بعلةن . بعلةن ظةؤةتتذق

ا   ذنعثغا قارشعلعق قعلغ ذرذص ظ ةتنع بعلعص ت ئلعص آةلضةن روشةن هةقعق ذنعثغا ظ ىز مذسا ظ ن ظاساستا ي
ة   . دععظأر ذ هةقت اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ذ :  مذن علةرنع (ظ ىن     ) آعش ازدذرذش ظىح دعن ظ ةنعث يولع الل

  . يةنع هةقعقةتتعن يىز ظأرىيدذ ؤة حوثحعلعق قعلعدذ))1مةغرذرانة يىرعدذ
ذ ا(«: ظ دذر ) مذس اآع مةجنذن ةردذر ي دع» سئهعرض ا دئ ع مذس ةنع ظ ئلعص  !  ي ا ظ ئنعث ماث س
ةنع آةلضة اآع مةجنذنن ظعشعثدعن ي اهللا .  باشقا نةرسة ظةمةسدعندعنعثدعن ظئنعقكع، سةن سئهرعضةر ي

ا تاشلعدذق : تاظاال مذنداق دةيدذ   ذالرنع دئثعزغ ذنعث قوشذنعنع جازالعدذق، ظ عرظةؤننع ؤة ظ ةنع  ص  ي
ةنع ماالمةتكة ظذحرع     لةنضىحعدذر ظةيعبصعرظةؤن . ظذالرنع سذغا غةرق قعلدذق    عردذر، هةقنع   غذحع آ  ي اص

  .ظعنكار قعلغذحع ؤة قارشع حعققذحع ضذناهكاردذر
 بعر تىرلىك ظاالمةت بار، ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا يامان) قعسسعسعدعمذ(ظادنعث  يةنع هئح نةرسعضة

هةر قانداق نةرسعنعث يئنعدعن ) يةنع بوران(ظذ  .بوراننع ظةؤةتتذق  ؤةيران قعلغذحع،صايدعسعز بولغان

                                                 
  .  ـ ظايةت9سىرة هةج ) 1(
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ذنع حعرعضةن سأثةآتةك  ران هةر قانداق نةرسعنعث يئنعدعن ظأتسة     بوؤةيران قعلعدعغان    يةنع ظأتسة ظ
ةتتع ) تاالث-تعتما( ذالرغا :  سةظعد ظعبنع مذسةييةب ؤة باشقعالر اهللا تاظاالنعث           قعلعؤئت دا ظ أز ؤاقتع ظ

  . ذر، دئدعراندوظذ جةنذبتعن حعققان ب: نع تةصسعر قعلعصع دئضةن ظايعتيامان بوراننع ظةؤةتتذق
االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذمادعن ص ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب لعم، ظعبن ذخارع ؤة مذس ام ب ظعم

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دعم   « :مذن اردةم بئرعل ةن ي امعلع بعل ةرق ش ةن ش ةرب  . م ةؤمع غ اد ق ظ
  .»شامعلع بعلةن هاالك قعلعندع

 ذالرغا بعر تىرلىك ظاال ) قعسسعسعدعمذ(سةمذدنعث دا ظ سعلةر ؤاقعتلعق «: مةت بار، ظأز ؤاقتع
دذق » صايدعلعنعثالر ة       دئ دذ    اهللا تاظاال بذ هةقت سةمذدقا بولسا توغرا يولنع آأرسةتتذق،         :  مذنداق دةي

ذق   ةتتعن آورل ذالر هعداي ذمراهلعق (ظ ةنع ض دع )ي ذق بعل ع ظارت ار   . ن ذالرنع خ ةيلعدعن، ظ لعرع تىص قعلمعش
ازابع ه    اق ظ ذحع حاقم دعقعلغ دذ    ))1االك قعل داق دةي ذ مذن ذ يةردعم اال ب ذنداقال اهللا تاظ ةمذدنعث :  ش س

. دئدذق» سعلةر ؤاقعتلعق صايدعلعنعثالر«: بعر تىرلىك ظاالمةت بار، ظأز ؤاقتعدا ظذالرغا) قعسسعسعدعمذ(
ازابنعث ظ(ظذالر صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعضة قارشع حعقتع، ظذالرنع حاقماق هاالك قعلدع، هالبذآع، ظذالر 

ظذالر ظازابنعث حىشىشعنع ظىح :  ظذ مذنداق يىز بةردعآأزلعرع بعلةن آأرىص تذراتتع) حىشىؤاتقانلعقعنع
  .غان مةزضعلدة آةلدع، تاث يورآىن آىتتع، ظازاب ظذالرغا تأتعنحع آىنع ظةتعضةندة

 ادعر بواللمعدعظورذنلعرعدعن تذرذشقعمذ، ظأزلعرعنع قوغداشقعمذ ق) ظازاب حىشكةن ؤاقعتتا(ظذالر 
غالعب ؤة بىيىك   . شقعمذ ؤة قئحعص قذتذلذشقعمذ قادعر بواللمعدع أزلعرعضة حىشكةن ظازابتعن قوغدذنع  يةنع ظ 

ةؤم   ظذالردعن:اهللا مذنداق دةيدذ   ةن صاسعق ق ذالر هةقعقةت ةؤمعنع هاالك قعلدذق، ظ ظعلضعرع نذهنعث ق
  . بايان قعلعنغانيرعلةردة آأص قئتعم تةصسعلع بذ قعسسعلةرنعث هةممعسع ظعلضعرعدعكع نذرغذن سىظعدع

* * * * * * *  
 u !$ uΚ ¡¡9 $#uρ $ yγ≈ sΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹÷ƒ r' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθãèÅ™θßϑ s9 ∩⊆∠∪ uÚö‘ F{$# uρ $ yγ≈ uΖô© u sù zΝ ÷è ÏΨsù tβρß‰Îγ≈ yϑ ø9$# ∩⊆∇∪ ÏΒ uρ 

Èe≅ à2 > ó x« $ sΨ ø)n= yz È ÷y` ÷ρy— ö/ä3¯= yè s9 tβρã ª.x‹ s? ∩⊆∪ (# ÿρ” Ï sù ’ n< Î) «!$# ( ’ ÏoΤ Î) / ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ ×Î7 –Β ∩∈⊃∪ Ÿω uρ 

(#θè= yèøg rB yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) u yz# u ( ’ ÏoΤÎ) / ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ ×Î7 –Β ∩∈⊇∪  
ذدرةتلعكمعز  دذق، بعز . 47ظاسماننع قذدرةت بعلةن بةرصا قعلدذق، بعز هةقعقةتةن ق زئمعننع ياي

ذحعمعز  ةن ياخشع يايغ ىص . 48؟نئمعدئض عنع ج ر نةرس ةر بع ىن ه عثالر ظىح رةت ظئلعش علةرنعث ظعب س
، مةن )يةنع اللةغا ظعلتعجا قعلعثالر(اللة تةرةصكة قئحعثالر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(. 49ياراتتذق

ذدنع . 50ظوحذق ظاضاهالندذرغذحعمةن ) آةلضةن(هةقعقةتةن سعلةرضة اللة تةرعصعدعن  سعلةر باشقا مةب
  .51»ظوحذق ظاضاهالندذرغذحعمةن) آةلضةن(ا شعرعك قعلماثالر، مةن هةقعقةتةن ظذنعث تةرعصعدعن اللةغ

                                                 
  .  ـ ظايةت17سىرة فذسسعلةت ) 1(
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 بار نعثاهللا تاظاالص يارعتعشع معننع يارعتعشع ؤة هةر نةرسعنع جىتاظاالنعث ظاسمانالرنع، زئاهللا 
  تعدعغان دةلعللةر ظعكةنلعكع توغرعسعداعؤة بعر ظعكةنلعكعنع آأرس

اال ظ داق   اهللا تاظ ذراص مذن ع ب انالرنعث دعققعتعن ا ظعنس ةمنع ياراتقانلعقعغ أؤةنكع ظال تىنكع ؤة ت ىس
دذ ةن: دةي ذدرةت بعل ماننع ق صظاس زة قعلع ةر ظأض عز، بعخةت ةن   ظئض ز هةقعقةت دذق، بع ا قعل بةرص

ذدرةتلعكمعز  أتىرىص تذرغ    ق ةد آ ذددع ق ذنع خ ةن ظ ذدرعتعمعز بعل ةنع ق عز ع ي دةك تىؤرىآس عز ؤة  ظئ،نع ض
  . يةنع ظذنع مةخلذقاتالر ظىحىن بعصايان قعلدذقزئمعننع يايدذق. ةثرع قعلعص ياراتتذقآ

 ذحعمعز ع يايغ ةن ياخش ز نئمعدئض يعص     ؟بع ايان يئ ىن بعص ةهلع ظىح ن ظ ع زئمع ز زئمعنن ةنع بع  ي
ر نةرسعنع جىص ياراتتذق نئمعدئضةن ياخشع قعلدذق؟      سعلةرنعث ظعبرةت ظئلعشعثالر ظىحىن هةر بع

ع بارلعق مةخلذقات جىص ـ جىصع بعلةندذر، ظاسمان زئمعن بعلةن، آئحة آىندىز بعلةن، آىن ظاي بعلةن،       يةن
ةن،       اتلعق بعل ألىم هاي ةن، ظ ذفرع بعل ان آ ةن، ظعم ذق بعل ذق قاراثغذل ةن، يورذقل ز بعل ذق دئثع قذرذقل

تذر   ةن جىص ةت دوزاخ بعل ةن، جةنن اظادةت بعل ةخت س عزلعك ب ارلعق . بةختس ةتتاآع ب ايؤانالر ؤة ه ه
بذالرنعث هةممعسع ياراتقذحعنعث بعر ظعكةنلعكعنع، ظذنعث هئح         . ظأسىملىآلةرمذ بعر بعرع بعلةن جىصتذر    
  . شئرعكع يوقلعقعنع بعلعشعثالر ظىحىندذر

) ثالر (ظئيتقعنكع، اللة تةرةصكة قئحعثالر !) ظع مذهةممةد ةغا ظعلتعجا قعلع ةنع الل هةممة   )ي
ع ايعنعثالر الردا اهللا تاظلعرعثظعش ا ت عدعن ، االغ ة تةرعص ة الل ةن سعلةرض ةن هةقعقةت ةن(م ذق ) آةلض ظوح

اثالر . ظاضاهالندذرغذحعمةن ةغا شعرعك قعلم ذدنع الل ةنع اهللا تاظاال  سعلةر باشقا مةب ا ي  هئح نةرسعنع   غ
  .ظوحذق ظاضاهالندذرغذحعمةن) آةلضةن(مةن هةقعقةتةن ظذنعث تةرعصعدعن  .شئرعك قعلماثالر

 * * ** * * *  
 y7 Ï9 ẍ‹ x. !$ tΒ ’ sAr& tÏ% ©!$# ÏΒ ΟÎγÏ= ö6 s%  ÏiΒ @Αθß™§‘ ωÎ) (#θä9$s% í Ïm$y™ ÷ρ r& îβθãΖ øgxΧ ∩∈⊄∪ (# öθ|¹# uθ s?r&  ÏµÎ/ 4 ö≅ t/ öΝèδ 

×Πöθ s% tβθäî$ sÛ ∩∈⊂∪ ¤Α uθ tG sù öΝåκ ÷] tã !$ yϑ sù |MΡ r& 5Θθè= yϑ Î/ ∩∈⊆∪ ö Ïj. sŒuρ ¨βÎ* sù 3“ u ø. Ïe%! $# ßìxΖ s? tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈∈∪ $tΒ uρ 

àM ø) n= yz £ Ågù: $# }§Ρ M} $#uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Νåκ ÷] ÏΒ  ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©! $# 

uθ èδ ä−# ¨—§9 $# ρèŒ Ïο §θà) ø9 $# ßÏG yϑ ø9 $# ∩∈∇∪ ¨βÎ* sù tÏ% ©#Ï9 (#θßϑ n= sß $\/θçΡ sŒ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ É>θçΡ sŒ öΝ Îκ È:≈ ut õ¾ r& Ÿξsù Èβθè= Åf ÷ètG ó¡o„ ∩∈∪ 

×≅ ÷ƒuθ sù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã x Ÿ2 ÏΒ ãΝ ÎγÏΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# šχρß‰ tãθãƒ ∩∉⊃∪  
ذنع (ظذالردعن ظعلضعرعكع ظىممةتلةرمذ شذنداق ظعدع، ظذالرغا هةر صةيغةمبةر آةلسعال ظذالر  ): ظ

 بعرعضة -بعر ) نكار قعلعشنعصةيغةمبةرلةرنع ظع(ظذالر . 52دئدع» بعر سئهرعضةر ياآع بعر مةجنذن«
داق ظةمةس  عز ظذن ر (تةؤسعية قعلعشقانمذ؟ هةرض ذالر بع ةنع ظ  بعرعضةظذنداق تةؤسعية قعلعشقان -ي

ةس دذر ) ظةم قذحع قةؤم دعن ظاش ذالر هةددع ذحع . 53ظ ةت قعلعنغ ةن ماالم عن، س ىز ظأرىض ذالردعن ي ظ
ةن ن، ؤةز -ؤةز . 54ظةمةسس عهةت قعلغع عهةت مأمع- نةس ايدعلعق نةس ة ص ع،  .55نلةرض جعنالرن

ظذالردعن مةن رعزعق تعلعمةيمةن ؤة ظذالرنعث . 56ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم
ذر، . 57مئنع ظوزذقالندذرذشعنع تعلعمةيمةن  ةن هةممعضة رعزعق بةرضىحعدذر، قذدرةتلعكت ة هةقعقةت الل
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) هاالك بولغان(ظأتكةنكع ) ظازابتعن(زذلذم قعلغانالرنعث ) ظأزلعرعضة(. 58قذؤؤعتع ظارتذقتذر) اللةنعث(
عرالرغا ؤةدة . 59ظالدعراتمعسذن ) ظازابعمغا (دوستلعرعنعث نئسعؤعسعدةك نئسعؤعسع بولعدذ، ظذالر  آاص

  .60!قعلعنغان آىندعن آاصعرالرغا ؤاي
   ظعكةنلعكع توغرعسعداشاشظوخ ظعنكار قعلعش يولعنعث نعهةر بعر قةؤمنعث ظأز صةيغةمبعرع

دذ  داق دةي رعص مذن ةللع بئ االمغا تةس ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ث ص اال ظأزعنع ع : اهللا تاظ ظ
ةد ار        ! مذهةمم ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك أز ص عرعكعلةرمذ ظ أزلةرنع ظعلض ان س اثا ظئيتق رعكالر س ذ مذش ة ش ظةن

ذنداق ظعدع، ظذالرغا هةر صةيغةمبةر آةلسعال ظذالردعن ظعلضعرعكع ظىممةتلةرمذ ش. قعلعص ظئيتقان ظعدع
  . دئدع» بعر سئهرعضةر ياآع بعر مةجنذن«): ظذنع(ظذالر 

  بعرعضة تةؤسعية قعلعشقانمذ؟-بعر ) صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشنع(ظذالر  يةنع ظذالرنعث 
  بةزعسع بةزعسعضة بذ سأزنع تةؤسعية قعلغانمذ؟ 

 ذ (هةرضعز ظذنداق ظةمةس ةنع ظ ر ي ذالر )  بعرعضةظذنداق تةؤسعية قعلعشقان ظةمةس -الر بع ظ
ةنع ظذالر هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمدذر، ظذالرنعث دعللعرع هةقنع ظعنكار                هةددعدعن ظاشقذحع قةؤمدذر   ي

ةر ظئيتقاندةك     وخشايدذ، ظذالرنعث آئيعنكعلعرع ضو    قعلعشتا بعر ـ بعرعضة ظ       يا ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنل
دذ أزلةرنع قعلع دذس داق دةي اال مذن ةد: ، اهللا تاظ ع مذهةمم ةت ! ظ ةن ماالم عن، س ىز ظأرىض ذالردعن ي ظ

  .بلعمةيمعزع يةنع بذنداق قعلغعنعث ظىحىن سئنع ظةيقعلعنغذحع ظةمةسسةن
 ن، ؤةز -ؤةز عهةت قعلغع ايدعلعق - نةس ة ص عهةت مأمعنلةرض ان    نةس دعن ظعم ن دعلع ةنع حع  ي

  .م صايدعلعنعدذظئيتقانالر ؤةز ـ نةسعهةتتعن حوقذ
ظعنسان بعلةن جعننعث صةقةت اهللا تاظاال غعال ظعبادةت قعلعش ظىحىن يارعتعلعغانلعقع 

  توغرعسعدا
 جعنالرنع، ظعنسانالرنع صةقةت ماثا ظعبادةت قعلعش ظىحىنال ياراتتعم     ةنع مةن ظذالرنع ظذالرغا  ي
اج ادةت قعلعش  موهت ا ظعب ةقةت ماث ةلكع ص ىن ظةمةس ب انلعقعم ظىح اراتتعم  بولغ ىن ي ذيرذش ظىح ةلع . قا ب ظ
اراتتعم  تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث ظةبذظعبنع   ادةت قعلعش ظىحىنال ي  صةقةت ماثا ظعب

عنع   ةتنعث مةنعس ةن ظاي دا ماث      : دئض ذرع هال اآع مةجب ارع ي ةقةت ظعختعي نالر ص انالر ؤة جع ادةت ظعنس ا ظعب
  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ،اتتعم دئضةنلعك بولعدذ ظىحىن يارقعلعشنع ظئتعراص قعلعشلعرع

اللة هةقعقةتةن . ظذالردعن مةن رعزعق تعلعمةيمةن ؤة ظذالرنعث مئنع ظوزذقالندذرذشعنع تعلعمةيمةن
ذر،  ىحعدذر، قذدرةتلعكت ق بةرض ة رعزع ةنعث(هةممعض ذر ) الل ذؤؤعتع ظارتذقت ع  ق ةتنعث مةنعس ذ ظاي   ب

اراتتع          اهللا تاظاال بة  : مذنداقتذر ادةت قعلعش ظىحىن ي . ندعلعرعنع هئح شئرعكع بولمعغان يالغذز ظأزعضعال ظعب
آعمكع ظذنعثغا ظاسعيلعق    .  اهللا تاظاال ظذنعثغا تولذق مذآاصات بئرعدذ    ،آعمكع اهللا تاظاالغا ظعتاظةت قعلسا 

ا دذ،قعلس اتتعق ظازابالي ذنع ق ذالرغا  .  ظ ث ظ ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب اجاهللا تاظ ةلكع  ظةمةموهت لعكعنع، ب س
ا    دا اهللا تاظاالغ ة ظةهؤاللعرع ذالرنعث هةمم اجظ دذ موهت ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ ذالرنع  .  ظعك اال ظ اهللا تاظ

  . ق بةرضىحعدذرعياراتقذحعدذر ؤة رعز
ام ةد،  ظعم ذظةهم داق    ظةب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه هىرةيرة رةزعيةلاله

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ  ا« :دئض داق دةي اال مذن قا     : هللا تاظ ادةت قعلعش ا ظعب ةؤالدع ماث ادةم ظ ع ظ ظ
دعنع        ذص قئلعشعثنعث ظال ئقعر بول ئنعث ص ةن، س ةن تولدذرعم ايلعق بعل ع ب ئنعث دعلعثن ةن س عن، م بئرعلض
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اؤار  دعردة سئنعث دعلعثنع ظ ةن، سةن ظذنداق قعلمعغان تةق ذص عظالعم ئقعر بول ةن، ص ةن تولدذرعم حعلعق بعل
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجةمذ رعؤايةت قعلغان» ث ظالدعنع ظالمايمةنقئلعشعثنع
)ة ث ) ظأزلعرعض ذم قعلغانالرنع ازابتعن(زذل ةنكع ) ظ ان(ظأتك االك بولغ تلعرعنعث ) ه دوس

ذالر  دذ، ظ ع بولع عدةك نئسعؤعس ا (نئسعؤعس ذن ) ظازابعمغ دعراص    ظالدعراتمعس ذنعثغا ظال ذالر ب ةنع ظ  ي
ذ شةآسعز ظةمةلضة ظاشعدذآةتمعسذن دعن. ، ظ ان آىن عرالرغا ؤةدة قعلعنغ دعن آاص ةنع قعيامةت آىنع  ي

آاصعرالرغا ؤاي!   
ث تة  ىرة زارعياتنع ةن س ذنعث بعل عدعش عرع تىض اناال. صس ع هةمدذس ا جعم ة اهللا تاظاالغ ر ؤة مةدهعي

   .مةنسذصتذر
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  سىرة تذرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  
ك  ام مالع ذت  جذب،ظعم ع م دذ   مظعةيعر ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر  : نعث مذن ةن ص م

اآع         دعن ي ذنعث ظاؤازع ةن ظ دعم، م ذغانلعقعنع ظاثلع ذرنع ظوق ىرة ت دا س ام نامعزع االمنعث ش ظةلةيهعسس
اثالص باقمعدعم       اؤازعنع ظ بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت    بذنع ظعمام   . قعراظعتعدعن حعرايلعق هئح آعمنعث ظ

  .قعلغان
مةن تعنعمنعث ظاجعزلعشعص   : ظعمام بذخارع، ظذممذ سةلعمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

اؤاص   «: قالغانلعقعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئيتتعم، ظذ  سعز ظذالغقا معنعص آعشعلةرنعث ظارقعدعن ت
دع)1(»قعلعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال .  دئ دعم، ص اؤاص قعل ةن شذنداق ت دام م دا شذ حاغ ذلالهنعث يئنع  بةيت

   .سىرة تذرنع ظوقذص ناماز ظوقذؤاتاتتع

ijk  

 Í‘θ’Ü9 $#uρ ∩⊇∪ 5=≈ tFÏ.uρ 9‘θäÜ ó¡¨Β ∩⊄∪ ’Îû 5e− u‘ 9‘θà±Ψ ¨Β ∩⊂∪ ÏMøŠ t7ø9 $# uρ Í‘θßϑ ÷èyϑ ø9 $# ∩⊆∪ É# ø)¡¡9 $# uρ Æíθèùö yϑ ø9 $# 

∩∈∪ Í óst7 ø9 $#uρ Í‘θàf ó¡pRùQ $# ∩∉∪ ¨βÎ) z># x‹tã y7 În/ u‘ ÓìÏ% üθ s9 ∩∠∪ $̈Β … çµ s9 ÏΒ 8ì Ïù#yŠ ∩∇∪ tΠ öθtƒ â‘θßϑ s? â!$ yϑ ¡¡9$# # Y‘ öθtΒ 

∩∪ ã Å¡n@ uρ ãΑ$t6Åf ø9 $# #[ ö y™ ∩⊇⊃∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû <Ú öθyz tβθç7yèù= tƒ ∩⊇⊄∪ tΠöθtƒ 

šχθ–ã y‰ ãƒ 4’ n< Î) Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ % ‡æyŠ ∩⊇⊂∪ Ïν É‹≈ yδ â‘$̈Ψ9$#  ÉL ©9$# Ο çFΖ ä. $ pκÍ5 tβθç/Éj‹ s3è? ∩⊇⊆∪ í ósÅ¡sù r& !# x‹≈ yδ ÷Π r& óΟ çFΡ r& Ÿω 
šχρã ÅÇ ö6è? ∩⊇∈∪ $yδ öθ n= ô¹ $# (#ÿρ ã É9 ô¹ $$ sù ÷ρ r& Ÿω (#ρã É9 óÁ s? í!# uθ y™ öΝä3ø‹ n= tæ ( $yϑ ¯Ρ Î) tβ ÷ρu“ øgéB $ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∉∪   

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
. 3ـ 2بعلةن قةسةمكع) يةنع قذرظان(ظوحذق قةغةزضة يئزعلغان آعتاب  .1تذر تئغع بعلةن قةسةمكع

ظوت بولذص ياندذرذلغان ) قعيامةت آىنع (. 5ظاسمان بعلةن قةسةمكع . 4بةيتذلمةظمذر بعلةن قةسةمكع 
ظذنعثغا هئح ظادةم قارشع . 7صةرؤةردعضارعثنعث ظازابع حوقذم يىز بةرضىسعدذر. 6ن قةسةمكعدئثعز بعلة
دذ دذ . 8تذرالماي اتتعق تةؤرةي مان ق دة ظاس ذ آىن دذ . 9ظ ةير قعلع اتتعق س اغالر ق ث (ت ةنع زئمعننع ي

ظذالر . 11!رغا ؤايظعنكار قعلغانال) صةيغةمبةرلةرنع(ظذ آىندة . 10)ظىستعدعن توزذص يوقعلعص آئتعدذ

                                                 
 .بذ ؤعدالعشعش تاؤعصعنع آأرستعدذ)  1(

ظايةت  49      سىرة  تذر                                   مةآكعدة نازعل بولغان  
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مانا «) ظذالرغا( .13ظذ آىندة ظذالر دوزاخقا قاتتعق ظعتتعرعلعدذ. 12غةصلةتكة حىمضةنلةردذر) دذنيادا(
ذر  ان دوزاخت ا حعقارغ علةر يالغانغ ذ س دذ(» ب ذالرغا(. 14)دئيعلع أرىص («) ظ ةن آ أزلعرعثالر بعل آ

مةيلع ) ظازابقا(دوزاخقا آعرعثالر، . 15ؤاتامسعلةرسئهعرمذ؟ ياآع سعلةر آأرمةي) تذرعؤاتقان بذ ظازاب 
ة ظوخشاش  ةرعبعر سعلةرض اثالر، ب ةؤر قعلم ةيلع س ثالر، م ى (سةؤر قعلع ا مةثض علةر دوزاخت حىنكع س

  .16)دئيعلعدذ(» ، سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةر)قالعسعلةر
  آعتلةص قةسةم قعلعشع توغرعسعدااهللا نعث ظازابعنعث حوقذم بولعدعغانلعقعنع تة

ص   ةم قعلع ةن قةس ذقاتلعرع بعل عتعدعغان مةخل ذدرعتعنع آأرس ىك ق ث بىي اال ظأزعنع اهللا تاظ
دعغانلعقعنع               ازابنع هئح دةصظع قعلغذحعنعث بولماي دىشمةنلعرعنع حوقذم ظازاباليدعغانلعقعنع، ظذالردعن ظذ ظ

دذ اال. بعلدىرع ذر تئغع اهللا تاظ ذنعث ظىستعدة م ت ةيغةمبةر  ظ ذساغا سأزلعضةن، ظذنعثدعن آئيعن ظعسانع ص
ا ظوخشاش ظىستع دةل ـ دةرةخ بعلةن قاصالنغان تاغدذر، دةل ـ دةرةخ بولمعغان تاغ                 قعلعص ظةؤةتكةن تاغق

  . ظذ صةقةت تاغ دةص ظاددعيال ظاتعلعدذ. تذر تئغع دةص ظاتالمايدذ
 اب ان آعت ة يئزعلغ ذرظان(ظوحذق قةغةزض ةنع ق ةن ق) ي ةمكعبعل ذ ةس ةزع تةصسعرشذناسالر ب  ب

يةنة بةزعلةر يئزعلعص نازعل قعلعنغان، آعشعلةرضة ظوحذق      . آعتابنع لةؤهذلمةهصذزدذر، دةص تةصسعر قعلدع    
  . ظاشكارا ظوقذص بئرعلعدعغان آعتابالردذر، دةصمذ تةصسعر قعلدع

 ةمكع ةن قةس ذر بعل ابةيتذلمةظم ع   ظعم ةت قعلعش لعمنعث رعؤاي ذخارع ؤة مذس ةيغةمبةر م ب حة ص
ع   دعن آئيعنك مانغا حعققان ةؤةت ظاس ةتتعنحع ق ث ي تة ظأزعنع دعكع هةدعس را هةققع االم ظعس ظةلةيهعسس

 معث  70ظذ يةرضة هةر آىنع  . غا ظأرلعتعلدعمبةيتذلمةظمذرظاندعن مةن «: ظةهؤالعنع سأزلةص مذنداق دئضةن 
ع(صةرعشتة  ادةت قعلغعل لعكعد ) ظعب ةن، صةرعشتعلةرنعث آأص تعم   آعرعدعك ر قئ ة بع ة يةن ذ يةرض ذالرغا ظ عن ظ

مةيدعكةن أؤةت تةض كة ن تعلةر » آعرعش ةنع صةرعش ذري دذبةيتذلمةظم ادةت قعلع ن . دا ظعب ةهلع زئمع ذيا ظ ض
ذ  دةك ظذالرم اؤاص قعلغان ةظبعنع ت ذرآ دذبةيتذلمةظم اؤاب قعلع ةؤةت . نع ت ةتتعنحع ق ذر ي بةيتذلمةظم

عدذر  ماندعكعلةرنعث آةظبعس ةيغةمب  . ظاس ذثا ص ث     ش ةندة اهللا تاظاالنع مانغا ظأرلعتعلض االم ظاس ةر ظةلةيهعسس
ذ      أردع، حىنكع ظ ذرغانلعقعنع آ ةص ت ذرغا يأل عنع بةيتذلمةظم االمنعث دىمبعس راهعيم ظةلةيهعسس دوستع ظعب

دذر  ا قعلغذحع دذ . زئمعننعث آةظبعسعنع بعن عدعن بولع أز تعص ةلنعث ظ ات ظةم ةظبعنعث . مذآاص ذر آ بةيتذلمةظم
ذدذلعغا  وغرا آئلعدذدةل ظ ادةت  . ت ذص، شذ ظاسماندعكعلةر ظذنعثدا ظعب أي بول ةر بعر ظاسماندا بعردعن ظ ه

ةؤةت ظاسماندعكع    (دذنيا ظاسمعنعدعكع    . اهللا غا ناماز ظوقذيدذ   . قعلعدذ ةنع بعرعنحع ق ززةت عظأي بةيتذلظ  ) ي
   .دةص ظاتعلعدذ
ةن قةسةمكع مان بعل ةتنع   ظاس ذ ظاي ةلعينعث ب زة ظاسمسذفيان سةؤرع ظ ةر ظأض ز بعخةت اننع بع

ذالر   ذآع، ظ دذق، هالب رعكالر (قعل ةنع مذش ماندعكع ) ي ةنعث    (ظاس اش الل ذزالرغا ظوخش اي، يذلت ىن، ظ آ
عتعدعغان  ذدرعتعنع آأرس ذنعث ق ارلعقعنع ؤة ظ لةتتعدذر) ب ةردعن غةص ةن  ))1ظاالمةتل ةت بعل ةن ظاي  دئض

ددع، ظعبنع جذرةيج ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالرمذ     مذجاهعد، قةتادة، سذ  . حىشةندىرضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
  .ظبعنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلغان. شذنداق تةصسعر قعلغان

)ظوت بولذص ياندذرذلغان دئثعز بعلةن قةسةمكع) قعيامةت آىنعآأص ساندعكع تةصسعرشذناسالر  :
ذص، قعي      ارةت بول زدعن ظعب ادعكع دئثع ز دذني ان دئثع ا ظئلعنغ ة تعلغ ذص    ظايةتت وت بول ذ ظ ع ظ ةت آىن ام

دذ عر قعلع دذ، دةص تةصس دذ . ياندذرذلع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع(: اهللا تاظ ةت آىن ذص ) قعيام وت بول ظ
                                                 

 . ظايةت-32سىرة ظةنبعيا ) 1( 
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ةمكع   ةن قةس ز بعل دذرذلغان دئثع ى   ))1يان داص ض ةنع الؤذل ةت   ري ايلعنعص قعيام ا ظ وت دئثعزعغ آعرةص ظ
. ةييةب، ظةلعي ظعبنع ظةبذتالعبتعن رعؤايةت قعلغان   بذنع سةظعد ظعبنع مذس. دعكعلةرنع ظوراص تذرعدذ عمةيدان

ةير، مذجاهعد،  سةظعد ظعبنع جذب   . ظبعنع ظابباسنعثمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان      
  .بةيد ؤة باشقعالرمذ شذنداق تةصسعر قعلغانظابدذلاله ظعبنع ظذ

 دئضةنلعك بولعدذ، دةص تةصسعر    “كعسذ بعلةن توشقذزذلغان دئثعز بعلةن قةسةم       ”نع  تقةتادة بذ ظاية  
ان ذلغان ؤة . قعلغ ذ قوش ع جةرعرم قا ظعبن ذ قاراش ان   :ب ذص يانغ وت بول زع ظ دة دذنيانعث دئثع ىنكع آىن  بىض

  . دئضةن،ظةمةس، بةلكع سذ بعلةن توشقذزذلغاندذر
 ىز بةرضىسعدذر ذم ي ازابع حوق ارعثنعث ظ اؤابع   صةرؤةردعض دعكع قةسةملةرنعث ج ذ يذقعرع ا ب مان

دعغانلعقعنع تةآعتلةيدذ           ب ىز بئرع ة       . ولذص آاصعرالرغا بولعدعغان ظازابنعث حوقذم ي اهللا تاظاال آئيعنكع ظايةتت
 ،يةنع ظةضةر اهللا ظذ ظازابنع ظذالرغا ظعرادة قعلسا    ظذنعثغا هئح ظادةم قارشع تذرالمايدذ : مذنداق دةيدذ 

ةر    . ادةم يوقظذنعثغا قارشع تذرذص ظذالردعن ظذ ظازابنع توسعدعغان هئح ظ        ظةبذبةآرع ظعبنع ظةبذدذنيا، جةف
أمةر مةدعنعنعث ظةهؤالعنع    بعر آئحعسع ظ  : ظعبنع زةيعد ظةبةدعيدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

أرة تذرذص    .  ظىحىن سعرتقا حعقتع   آأزعتعش ظذ بعر مذسذلمان ظادةمنعث ظأيعنعث ظذدذلعغا آةلضةندة ظذنعث ظ
ذر : ظذ . ا توغرا آئلعص قالدع ـ دة، توختاص تذرذص ظذنعث قعراظعتعضة قذالق سالدع  ناماز ظوقذؤاتقانلعقعغ ت
ظذنعثغا . صةرؤةردعضارعثنعث ظازابع حوقذم يىز بةرضىسعدذردئضةن يةردعن ظوقذص  تئغع بعلةن قةسةمكع

 قةسةمكع، بذ آةظبعنعث صةرؤةردعضارع بعلةن: ئضةن يةرضة يةتكةندة، ظأمةرد هئح ظادةم قارشع تذرالمايدذ
از تذرذ     ظاندعن ظئشعضعدعن حىشى . بعر هةق قةسةمدذر، دئدع  ص قالدع، ظاندعن   ص تامغا يألةنضعنعحة بعر ظ

اغ . ظأيعضة قايتعص آةتتع  آعشلةر ظذنع   . رعص يئتعص قالدع  شذنعث بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعر ظاي ظ
  .نلعقعنع ظذالر ظذقمايتتعالص تذردع، بعراق ظذنعث نئمة آئسةلضة ضعرعصتار بولغايوق

  نعث سىصةتلعرع توغرعسعدا ظازاب آىنع بولغان قعيامةت آىنع
ظذ آىندة ظاسمان  اهللا نعث ظةمرعضة بويسذنذص ظايالنغان هالةتتة بعر ـ بعرعضة سوقذلذص  اتتعق ق
دذ  .تةؤرةيدذ اتتعق سةير قعلع اغالر ق ةنع ت  ت وقعلع    ي ار  اغالر زئمعن ظىستعدعن ي لعنعص، حعص، تعتعلعص، ص
  .زاثدةك توزذص ظذحذص يىرعدذحاث ـ تو
 دة ذ آىن ةيغةمبةرلةرنع(ظ ا ؤاي ) ص ار قعلغانالرغ ذالرنع  !ظعنك ث ظ دة اهللا نع ذ آىن ةنع ش  ي

ا ؤاي     ذالرنعث هالعغ ىن ظ دعغانلعقع ظىح اتتعق جازاالي دعغانلعقع ؤة ق ذالر !ظازابالي ادا(ظ لةتكة ) دذني غةص
ادع  حىمضةنلةردذر  ذالر دذني ةنع ظ دا باتعلغا حأمىصي يذنحذق و دعننع مةسخعرة قعلغان ؤة ظ ،كع حاغلعرع
   .قعلعؤالغانالردذر
ظذ آىندة ظذالر دوزاخقا قاتتعق ظعتتعرعلعدذ دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالرغا تاصا ـ تةنة ؤة 

عدعن  ش يىزعس ةت قعلع ذرماالم ان دوزاخت ا حعقارغ علةر يالغانغ ذ س ا ب دذ مان ذالرغا. دةي ة ظ  يةن
) ذرعؤاتقان اآع سعلةر آأرمةيؤاتامسعلةر )آأزلعرعثالر بعلةن آأرىص ت ازاب سئهعرمذ؟ ي ذ ظ ا   ب دوزاخق

  .يةنع هةممة ظةتراصعدعن ظوت ظوراص تذرغان دوزاخقا آعرعثالر آعرعثالر
)مةيلع سةؤر قعلعثالر، مةيلع سةؤر قعلماثالر، بةرعبعر سعلةرضة ظوخشاش) ظازابقا  يةنع سعلةر

ة      دو ةرعبعردذر، سعلةرض ىن ب علةر ظىح ذ س اثالر، ظ ةؤر قعلم ةيلع س ثالر، م ةؤر قعلع ةيلع س ا م زاخ ظازابعغ
  .ظذنعثدعن هةرضعز قئحعش ؤة قذتذلذش يوقتذر

                                                 
 . ظايةت- 6سىرة تةآؤعر) 1(
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سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةربةلكع، .  يةنع اهللا هئحكعمضة زذلذم قعلمايدذ
  .مذآاصات ؤة جازا بئرعدذهةر بعر ظادةمضة قعلمعشعغا قارعتا 

 * * * * * * *  
 ¨β Î) tÉ)−G ßϑ ø9 $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5ΟŠ ÏètΡ uρ ∩⊇∠∪  tÎγÅ3≈ sù !$ yϑ Î/ öΝßγ9 s?#u ÷Λ àι š/u‘ óΟ ßγ9 s% uρ uρ öΝåκ ›5u‘ z># x‹tã ÉΟŠ Ås pgù: $# 

∩⊇∇∪ (#θè= ä. (#θç/ u õ° $#uρ $O↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∪ tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n?tã 9‘ ã ß  7πsùθàóÁ ¨Β ( Οßγ≈ uΖ ô_̈ρ y— uρ A‘θçt ¿2 &Ïã 

∩⊄⊃∪  
دذ  دة بولع ةت ظعحع ةردة ؤة نئم ةن جةننةتل ةقؤادارالر هةقعقةت ارع . 17ت ذالر صةرؤةردعض ظ

ذالرنع دوزاخ ظازابعدعن ساقاليدذ  ذالرغا (. 18بةرضةن نةرسعلةر بعلةن هوزذرلعنعدذ، صةرؤةردعضارع ظ ) ظ
دذ (» ظىحىن آأثىللىك يةثالر ؤة ظعحعثالر ) مذآاصاتع(قعلغان ظةمةللعرعثالرنعث « ذالر . 19)دئيعلع ظ

قاتار تعزعلغان تةختلةر ظىستعدة يألةنضةن هالدا ظولتذرعدذ، شةهال آأزلىك هىرلةرنع ظذالرغا جىص قعلعص 
  .20بئرعمعز

  بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشكىحعلةرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدا 
دذ      اهللا تاظاال بةخت ـ س      ةقؤادارالر : اظادةتلعك آعشعلةرنعث ظةهؤالعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي ت

دذ  دة بولع ةت ظعحع ةردة ؤة نئم ةن جةننةتل ذ ظ هةقعقةت ا ب ذ مان دة بول ةت ظعحع ازاب ظوقذب ة شذ ظ ؤاتقان ةن
  .غان ظعشتذرعدعبةتبةختلةرنعث دةل ظةآسعحة بول

 ةن هوزذر دذ ظذالر صةرؤةردعضارع بةرضةن نةرسعلةر بعل ةنع ظذالر اهللا تاظاال ظذالرغا بةرضةن      لعنع  ي
 آعيعم ـ آئحةك، تذرالغذ جاي، ظات ـ ظذالغالر ؤة ظذنعثدعن باشقا آعشعلةرضة هذزذر               ،يئمةك ـ ظعحمةك      

  .بئغشاليدعغان تىرلىك نئمةتلةر بعلةن هذزذرلعنعدذ
 ذالرنع دوزاخ ظازابعدعن ساقاليدذ ةنع اهللا ظذالرنع دوز   صةرؤةردعضارع ظ اخ ظازابعدعن قذتقذزعدذ،   ي

ذر    ةرلعك نئمةتت ذالرغا يئت أزعال ظ ذنعث ظ ة ش رعش،     . ظةن ة آع ة جةننةتك ذالرغا يةن ة ظ ةن بعرض ذنعث بعل ظ
اثالص باقمعغان ؤة ظعنساننعث دعلعغا آعحعص باقمعغان تىرلىك           جةننةتتعكع آأز آأرىص باقمعغان، قذالق ظ

  . دذخذراملعق قوشذص بئرعلعـ نئمةت ؤة خذشال  ـ نازذ
)ذالرغا ةللعرعثالرنعث «) ظ ان ظةم اتع(قعلغ ثالر ) مذآاص ةثالر ؤة ظعحع أثىللىك ي ىن آ » ظىح

دذ( ةن    )دئيعلع داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ذالرغا(:  اهللا تاظ ةردة  «) ظ ةنكع آىنل ادعكع  (ظأتك ةنع دذني ي
ةنع  ) 1(دئيعلعدذ » رخذرام يةثالر، ظعحعثال  -ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال      ) حاغالردا ي

دذرعغان     مانا بذ مذآاصات اهللا تاظاالنعث        ا قعلغان      ضة، نعث ظىستع ظذالرنع دوزاختعن قذتذل  ظذالرغا ظارتذق ظات
  . مةرهةمعتع ؤة ياخشعلعقعدذر

 ةر ظىستعدة ار تعزعلغان تةختل ةردعلةر بعلةن بئزةلضةن، بعر ـ بعرعضة         ظذالر قات ةنع ظةتراصع ص  ي
اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن  يألةنضةن هالدا ظولتذرعدذيذلغان تةختعلةر ظىستعدة قارعتعص قاتار قو

بعرعضة قارعشعص ظولتذرعدذ-نئمةتلعك باغالردا، تةختلةر ظىستعدة بعر ـ  ظذالر نازذ )2(.  

                                                 
 .  ظايةت-24سىرة هاققة ) 1(
 . ظايةت-43سىرة ساففات  )2(



  
  
  
  

 

 19                                                                                                   رذت ـ سىرة 52
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

  ذالرغا جىص قعلعص بئرعمعز ةردعن     شةهال آأزلىك هىرلةرنع ظ ةنع ظذالرغا شةهال آأزلىك هىرل   ي
دا          ةتلعرع يذقعرع ةرنعث سىص قةدعناس، ياخشع، حعرايلعق ظايالالرنع نعكاهالص بئرعمعز، شةهال آأزلىك هىرل

ةآرا     ا ت ةردة قايت ذ ي ذنع ب ذثا ظ ةتتع، ش أتىص آ نعص ظ ان قعلع علعي باي ورذنالردا تةصس ة ظ ر قانح الش ربع
  . هاجةتسعزدذر

 * * * * * * *  
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ظأزلعرع ظعمان ظئيتقان، ظةؤالدلعرعمذ ظةضعشعص ظعمان ظئيتقانالرنعث ظةؤالدلعرعنع ظذالر بعلةن تةث 

ةيمعز ) ياخشع(دةرعجعدة قعلعمعز، ظذالرنعث  ذ آئمةيتعؤةتم دعن قعلحعم ادةم ظأزعنعث ظةمةللعرع ، هةر ظ
آأثلع تارتقان مئؤة ؤة ) ظذالرنع(ظذالر آأرعؤاتقان نئمةتنعث ظىستعضة يةنة  .21قعلمعشعغا مةسظذلدذر

ةيمعز  ةن تةمعنل أش بعل ان ض أثلع تارتق ارا . 22آ ة ظأزظ ذالر جةننةتت ان (ظ ةي قاحعالنغ امالرنع ) م ج
. 23بعهذدة سأز ؤة ضذناه سادعر بولمايدذ) دةكبذ دذنيادعكع(ظذالردعن ) مةي ظعحعش بعلةن(تذتذشعدذ، 

أهةردةك  دعكع ض نعث ظعحع ويا سةدةص ق(ض ىرىص ) حعرايلع ايلعنعص ي ذالرنع ظ انالر ظ ذالرنعث(غعلم ) ظ
ظذالر . 25 بعرعضة قارعشعص صاراث سئلعشعدذ-بعر ) يةنع ظةهلع جةننةت(ظذالر . 24خعزمعتعنع قعلعدذ

اظعلعمعزدة ) ادعكع حاغدا دذني(بعز هةقعقةتةن «: ظئيتعدذ ةنعث ظازابعدعن (ظ ة . 26قورقاتتذق ) الل الل
بعز هةقعقةتةن ظعلضعرع اللةغا ظعبادةت  .27بعزضة مةرهةمةت قعلدع، بعزنع زةهةرلعك ظازابتعن ساقلعدع

  .28»قعالتتذق، اللة هةقعقةتةن ظئهسان قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
  ث دةرعجعدة ظذالر بعلةن ظوخشاش بولعدعغانلعقع توغرعسعدا مأمعنلةرنعث ظةؤالدلعرعنع

ا قعلغان مةرهةمعتع، ظعكرامع، ياخشعلعقع      قعتع     اهللا تاظاال بذ ظايةتتة بةندعلعرعضة ظات  مئهرع ـ شةص
انع يىزع ة    ؤة ظئهس ذالرغا ظةضةشس دا ظ ةؤالدلعرع ظعمان ذالرنعث ظ ة ظ عدعن مأمعنلةرض ا ـ        ،س ذالرنع ظات  اهللا ظ

انعلعرع  دعغان  بعظ دة قعلع ةن ظوخشاش دةرعجع ةللعرع    ل ذالرنعث ياخشع ظةم ةرحة ظ دذ، ض ةؤةر قعلع لعقعنع خ
أز                 دا ظ أز هذزذرلعرع ا ـ ظانعالرنعث ظةؤالدلعرعنع ظ ا ـ ظانعسعنعث دةرعجعسعضة يةتمعضةن تةقدعردعمذ ظات ظات

ىن ياخش    أثىللعرع خذرسةن بولذشع ظىح أرىص آ ةنلعكعنع آ ةن ظوخشاش ظعك رع بعل ةللعرع دةرعجعلع ع ظةم
آةم بولذص قالغانالرنعث دةرعجعسعنع ظةمعلع آامالةتكة يةتكةنلةرنعث دةرعجعسع بعلةن ظىستىن آأتىرىص                

انعالر بعلةن         . ظذالرنعث ظارعسعنع ظةث حعرايلعق رةؤعشتة جةم قعلعدذ        ا ـ ظ ةؤالدلعرعنعث دةرعجعسعنع ظات ظ
شذثا اهللا مذنداق   .  نةرسعنع آئمةيتعؤةتمةيدذ  ظوخشاش قعلعش ظاتا ـ ظانعالرنعث ياخشع ظةمةللعرعدعن هئح  

ظأزلعرع ظعمان ظئيتقان، ظةؤالدلعرعمذ ظةضعشعص ظعمان ظئيتقانالرنعث ظةؤالدلعرعنع ظذالر بعلةن تةث : دةيدذ
  .ظةمةللعرعدعن قعلحعمذ آئمةيتعؤةتمةيمعز) ياخشع(دةرعجعدة قعلعمعز، ظذالرنعث 
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شةك ـ شىبهعسعزآع، مأمعننعث     : عكعنع رعؤايةت قعلعدذ   سةؤرع، ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنل    
أؤةن تذرسعمذ    ذالرنعث دةرعجعسع ياخشع ظةمةل قعلعشتا ظذنعثدعن ت ةرحة ظ ةؤالدلعرعنعث دةرعجعسعنع ض ظ
ة    عنعمذ ظةلؤةتت ةؤالدلعرعنعث دةرعجعس ىن، ظ ع ظىح ةن بولذش ث خذرس ذنعث آأثلعنع أرىص ظ ةؤالدلعرعنع آ ظ

ةتنع ظوقذدع       ظ. يذقعرع آأتىرعدذ، دئدع     ذ ظةضعشعص : اندعن بذ ظاي ان، ظةؤالدلعرعم ان ظئيتق أزلعرع ظعم ظ
ظةمةللعرعدعن ) ياخشع(ظعمان ظئيتقانالرنعث ظةؤالدلعرعنع ظذالر بعلةن تةث دةرعجعدة قعلعمعز، ظذالرنعث 

ةيمعز  ذ آئمةيتعؤةتم عدعن        قعلحعم ةؤرعنعث هةدعس يان س ذ سذص ع ظةبذهاتةمم ةرعر ؤة ظعبن ع ج ذنع ظعبن  ب
  .رعؤايةت قعلغان

ظأزلعرع ظعمان ظئيتقان، ظةؤالدلعرعمذ ظةضعشعص : ظعبنع ظةبذهاتةم، ظعبنع ظابباسنعث اهللا تاظاال نعث
دة قعلعمعز  ةث دةرعجع ةن ت ايعتعنع تةصسعر قعلعص     ظعمان ظئيتقانالرنعث ظةؤالدلعرعنع ظذالر بعل  دئضةن ظ

دذ ةت قعلع ذالر مأمعننعث: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذ ظ ات بولع ان ظىستعدة ؤاص ذص، ظعم ةؤالدلعرع بول .  ظ
انعلعرع                   ا ـ ظ ا ـ ظانعلعرعنعث دةرعجعلعرع ظذالرنعث دةرعجلعرعدعن يذقعرع بولسعمذ ظذالرنع ظات ضةرحة ظات

دذ    دة قعلع ةث دةرعجع ةن ت عنع               . بعل ئح نةرس ا ه دعن بولس ع ظةمةللعرع ان ياخش ث قعلغ ا ـ ظانعلعرعنع ظات
  .آئمةيتعؤةتمةيدذ

ةيغةمبةر   :  ظةهمةدنعث ظوغلع ظابدذلاله ظةلعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعمام خةدعحة ص
ذص آةتكةن  ات بول دة ؤاص ذرذنقع يولدعشعدعن بولغان(ظةلةيهعسساالمدعن جاهعلعيةت دةؤرع ةنع ب ظعككع ) ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . بالعسع توغرذلذق سورعغان ظعدع   ا بولعدذ   ظذالر «: ص ةردع  » دوزاخت . دةص جاؤاص ب
أرىص      ةنلعكعنع آ عرعص آةتك ث ظأزض ةنعث يىزعنع دعن خةدعح عز «: ظان ةر س ذ ظةض ع   ظ عنعث ظورنعن  ظعككعس

ةن بولسعثعز  والتتعثعز آأرض ةن ب ة غةزةصلةنض ذالرغا ظةلؤةتت دع» ظ ة. دئ ةيغةمبعرع : خةدعح ع اهللا نعث ص ! ظ
اال   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص ذ؟ دئض ان باالمح ئنعثدعن بولغ دذ«: مس ة بولع دع» جةننةتت دعن . دئ ظان

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عزآع      «: ص ةك ـ شىبهعس ةر ؤة ،ش دذ،    مأمعنل ة بولع ةؤالدلعرع جةننةتت ذالرنعث ظ ظ
دذ  ا بولع ةؤالدلعرع دوزاخت ذالرنعث ظ دع» مذشرعكالر ؤة ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ دعن ص أزلعرع : ظان ظ

مانا بذ اهللا تاظاال نعث .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدعشعص ظعمان ظئيتقانالرنعثظعمان ظئيتقان، ظةؤالدلعرعمذ ظةضع
ا قعلغان مةرهةمعتعدذر      . صةرزةنتلةرضة، ظاتا ـ ظانعالرنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنعث بةرعكعتع ظىحىن ظات

ا آةلسةك       ا ـ ظانعالرغ ةن مة   ،ظات ةرعكعتع بعل عنعث ب ةرزةنتلةرنعث دذظاس ذالرغا ص اال ظ ا   اهللا تاظ ةت ظات رهةم
  .قعلعدذ

داق       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذدعن ص ذ ظةنه ذهىرةيرة رةزعيةلاله ةد، ظةب ام ظةهم ظعم
ة ياخشع بةندعسعن   «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     شذنعث  . دةرعجعسعنع يذقعرع آأتىرعدذ   ث عاهللا جةننةتت

سئنعث صةرزةنتعثنعث ساثا  : ظاندعن اهللا. بذ دةرعجة ماثا نةدعن آةلدع؟ دةيدذ   ! ظع صةرؤةردعضارعم : بعلةن ظذ 
  .» دةيدذ،تعلعضةن مةغصعرعتعدعن آةلدع

دعن   لعم، ظةبذهىرةيرع ام مذس ةت   ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
دذ ىح            «: قعلع ةقةت ظ دذ، ص اؤابع ظىزىلع ةلعنعث س ع ظةم ذنعث ياخش ا، ظ ات بولس ةؤالدع ؤاص ادةم ظ ةر ظ ظةض

اؤابعظعشنعث  ذنعثغاس دذ  ظ تعص تذرع اؤا :  يئ رع، س ةدعقة  ببع دعغان س ىص قالماي ذمنعث  (ع ظىزىل ةنع ظوم ي
عت، آأؤرىك، يول ؤة باشقا نةرسعلةرضة ظوخشاش ظعشالرغا سةرص قعلغان صذل ـ            ظىحىن مةسح  مةنصةظةتع  

ص تذرعدعغان  ، ظعككعنحعسع، آعشعلةرضة قالدذرغان صايدعلعق ظعلعم، ظىحعنحعسع، ظذنعثغا دذظا قعلع        )مال
  .»ياخشع صةرزةنتنع تةربعيعلةص قويذش
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  ان ظادالعتع توغرعسعدا اهللا نعث ضذناهكارالرغا بولغ
ا ـ ظانعالرنعث دةرعجعسعضة        ةرزةنتلةرنعث دةرعجعسعنع ظات اهللا تاظاال ظأز مةرهةمعتع ؤة صةزلع بعلةن ص

 ظةمةل تةلةص قعلمايدعغانلعقعنع    آأتىرىدعغانلعقعنع، ظذالرنعث ظذ دةرعجعضة يئتعشعكة هئحقانداق ياخشع        
ة بعراؤنعث            خةؤةر قعلغاندعن آئيعن، ظأزعنعث ظادعللعق بعلةن هأآىم حعقعرعدعغانلعقع ظىحىن بعراؤنع يةن

هةر ظادةم ظأزعنعث قعلمعشعغا : ضذناهع بعلةن هةرضعز جازالعمايدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعص مذنداق دةيدذ       
ظذلدذر ث قعلمعش مةس ذ ظأزعنع ةنع ظ اننعث    ي ر ظعنس قا بع ة باش ذنعث ظىستعض ظذلدذر، ظ أزع مةس عغا ظ

اآع ظوغلع بولسذن، هةرضعز يىآلةنمةيدذ        ة مذنداق     . ضذناهع، خاهع ظذ ظاتعسع بولسذن ي اهللا تاظاال بذ هةقت
ةن ةيلعدعن  : دئض لعرع تىص ان قعلمعش ةر ظعنس ا(ه تذر) دوزاخت ةقة .مةهبذس ةمعن تص هابع ي ةنع ( ظةس ي

اظادةتمةن مأمعنل  نا ) ةرس دعن مذستةس ذناهكارالردعن  . بذنعث ذص، ض ةردة بول ذالر جةننةتل علةرنع «: ظ س
  .))1دةص سورايدذ» دوزاخقا آعرضىزضةن نئمة؟

  جةننةتنعث شارابعنعث ؤة جةننةت ظعضعلعرعنعث نازذ نئمةتلعرعنعث سىصعتع توغرعسعدا 
 مئؤة ؤة آأثلع تارتقان ضأش آأثلع تارتقان) ظذالرنع(ظذالر آأرعؤاتقان نئمةتنعث ظىستعضة يةنة 

شلةر  أ يةنع ظذالرنع ظذالر ظعشتعها قعلغان ؤة آأثلع تارتقان هةر تىرلىك مئؤعلةر ؤة ض       بعلةن تةمعنلةيمعز 
  .بعلةن بةهرعمةن قعلعمعز

 بذ (ظذالردعن ) مةي ظعحعش بعلةن(جامالرنع تذتذشعدذ، ) مةي قاحعالنغان(ظذالر جةننةتتة ظأزظارا
ة بذ دذنيادعكع مةي ظعحكةن         عهذدة سأز ؤة ضذناه سادعر بولمايدذ ب) دذنيادعكعدةك ةنع ظذالر جةننةتت  ي

: ظعبنع ظابباس بذ ظايةت هةققعدة       . آعشعلةر سأزلعضةندةك بعهذدة ؤة ضذناه بولعدعغان سأزلةرنع قعلمايدذ          
دع     دذ، دئ أزلةرنع قعلماي ان س ل ؤة يالغ ذالر باتع د. ظ مايدذ  : مذجاهع ارا تعلالش ذالر ظأزظ ذناه ظ  ؤة ض

دع  دذ، دئ ةتادة. ظأتكىزمةي ع    : ق ادعر بوالتت ادا س ةن دذني ع بعل ةيتاننعث ؤةسؤةسعس ذ ظعشالر ش ة ش اهللا . ظةن
دع    دع، دئ اك قعل دعن ص دعن ؤة زةرةرلعرع ارابعنعث مةينةتلعرع ارابعنع دذنيانعث ش دا . ظاخعرةتنعث ش يذقعرع

ةقعلنع تامامةن   رذش، قورساقنع   بايان قعلعنغعنعدةك اهللا جةننةتنعث شارابعدعن باشنع قايدذ       ظاغرعتعش ؤة ظ
ظذ شارابنعث ظذالرنع قعلحة صايدعسع بولمعغان، بعهذدة         . ش قاتارلعق خذسذسعيةتلعرعنع يوق قعلدع    يوقعتع

ةردع             ؤة قةبعه سأزلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان يامان سأزلةرنع قعلعشعغا سةؤةب بولمايدعغانلعقعدعن خةؤةر ب
نعث آأرىنىش ذ شاراص دعن   ؤة ظ ئلعص تذرعدعغانلعقع ذراق آ ذرعقعدعن خذش ص ةمع ياخشع ؤة ص ع حعرايلعق، ت

دع  داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ اليدعغان   : خ ةززةت بئغعش ة ل ظاق، ظعحكىحعلةرض ذرغان، ظاص ئقعص ت ذالرغا ظ ظ
دذرذلغان جامالر ظايالندذرذص تذرذلعدذ      ظذنعثدا مةس قعلعدعغان نةرسة يوق، ظذالر ظذنع         .شارابالردعن تول

دذ   ةس بولماي ةن م ش بعل ةس     )2( ظعحع دذ، م ع ظاغرعماي ذالرنعث بئش ةن ظ ش بعل ارابنع ظعحع ذ ش ظ
  .))3بولمايدذ
 ظذالرنعث(غعلمانالر ظذالرنع ظايلعنعص يىرىص ) حعرايلعق(ضويا سةدةصنعث ظعحعدعكع ضأهةردةك (

دذ ع قعلع دعن  خعزمعتعن اس آىتكىحعلعرع ةتحعلعرع ؤة خ ذالرنعث خعزم ةت ظ ذ ظاي دذ ب ةؤةر بئرع ذ . خ ب
ذص،           عملعق بول ةآلعرع يارعش يعم ـ آئح اآعز ؤة آع ق، ص ق، يئقعملع ةر حعرايلع ةر ؤة آىتكىحعل خعزمةتحعل

                                                 
 .ـ ظايةتكعحة- 42 ـــــ 38سىرة مذدةسسعر ) 1(
 .ـ ـ ظايةتكعحة47 ــــ 45فات سىرة ساف) 2(
 . ظايةت-19سىرة ؤاقعظة ) 3(
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دذ       . يا سةدةصنعث ظعحعدعكع آأزنع قاماشتذرعدعغان ضأهةرضة ظوخشايدذ        وض ة مذنداق دةي : اهللا تاظاال بذ هةقت
)عيالة، حةينةك،      هةمعشة بعر خعل تذرعدعغان غعلمانالر ظئقعص  ) قئرعماي دذرذلغان ص  تذرغان شارابتعن تول

   .))1جامالرنع ظذالرغا ظايلعنعص سذنذص تذرعدذ

 بعرعضة قارعشعص صاراث سئلعشعدذ-بعر ) يةنع ظةهلع جةننةت(ظذالر   ظذالر بعر ـ بعرعضة يةنع
ةهؤ              عدذ، ظ تعدة سأزلعش ةللعرع ظىس ش ـ ظةم دعكع ظع ادعكع حاغلعرع ذرذص دذني عص ظولت اللعرع قارعش

أزلعرع مةست     ذبذ خذددع هاراق ظعحكىحعلةرنعث هاراق سور          . توغرعسعدا صاراث قعلعشعدذ   نعدا ظولتذرذص ظ
  . ظأز ظعشلعرع هةققعدة صاراث قعلعشقعنعغا ظوخشايدذ،بولغان حاغدا
 ظاظعلعمعزدة) دذنيادعكع حاغدا (بعز هةقعقةتةن «: ظذالر ظئيتعدذ     ةر يةنع ظاظعلعمعز ظعحعدعكعل
ع عدعن   ظارعس دعن ؤة جازالعش ارعمعزنعث ظازابع ذقدا صةرؤةردعض دع، . قورقاتت ةت قعل ة مةرهةم ة بعزض الل

اقلعدع  ازابتعن س ةرلعك ظ ع زةه ان نةرسعدعن    بعزن ز قورقق ع بع ة ياخشعلعق قعلعص بعزن ةنع اهللا بعزض  ي
  .قذتقذزدع
 ذق ادةت قعالتت ةغا ظعب عرع الل ةن ظعلض ز هةقعقةت نعص بع ا زارلع ةنع اهللا غ ذق ي اهللا .  يالؤذراتت

اللة هةقعقةتةن ظئهسان قعلغذحعدذر، ناهايعتع دذظايعمعزنع ظعجابةت قعلعص بعزضة تعلعضعنعمعزنع بةردع 
  .مئهرعباندذر

 * * * * * * *  
 öÅe2 x‹sù !$yϑ sù |MΡ r& ÏMyϑ ÷è ÏΖ Î/ y7În/u‘ 9 Ïδ% s3 Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øg xΧ ∩⊄∪ ÷Πr& tβθ ä9θà) tƒ ÖÏã$ x© ßÈ−/uyI ¯Ρ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ 

Èβθ ãΖ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪ ö≅è% (#θ ÝÁ−/us? ’ ÏoΤÎ*sù Ν ä3 yè tΒ š∅ÏiΒ tÅÁÎn/uyI ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ ÷Πr& óΟèδ ããΒ ù's? Λàι ßϑ≈n=÷nr& !# x‹≈pκ Í5 4 ÷Π r& öΝèδ ×Πöθ s% 

tβθ äî$sÛ ∩⊂⊄∪ ÷Πr& tβθ ä9θà) tƒ … ã&s! §θ s)s? 4 ≅ t/ ω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ (#θè?ù'u‹ ù= sù ;]ƒÏ‰ ut¿2 ÿ Ï&Í# ÷WÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊆∪  
 نةسعهةت قعلغعن، سةن صةرؤةردعضارعثنعث -ؤةز ) سةن قذرظان بعلةن قةؤمعثضة! ظع مذهةممةد(

ظذ شاظعردذر، بعز ظذنعث «: ظذالر ظئيتعدذ. 29نئمعتع بعلةن آاهعنمذ ظةمةسسةن ؤة مةجنذنمذ ظةمةسسةن
ةد . (»آىتعمعز) يولذقذشعنع(زاماننعث هادعسعلعرعضة  ىثالر، سعلةر «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةمم  آىت

يةنع سعلةر مئنعث هاالك بولذشذمنع آىتسةثالر، (هةقعقةتةن مةن سعلةر بعلةن بعرضة آىتكىحعلةردعنمةن 
ذالرنع مذشذنداق  .31ــ 30»)مةنمذ سعلةرنعث هاالك بولذشذثالرنع آىتعمةن  ةقلع ظ ذالرنعث ظ ) سأز (ظ

: ياآع ظذالر. 32دعن ظاشقان قةؤمدذرهةددع) آذفرعدا(قعلعشقا بذيرذمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذالر 
ذالر (« داق ظةمةس، ظ ذرظانغا (مذهةممةد قذرظاننع ظأزع توقذدع دئيعشةمدذ؟ ظذن . 33ظعشةنمةيدذ ) ق

) تىزىلىشتة، ضىزةللعكتة، باياندا(راستحعل بولساثالر، ) مذهةممةد ظذنع توقذدع دئضةن سأزىثالردا(ظةضةر 
  .34ةلتىرىص بئقعثالرقذرظانغا ظوخشايدعغان بعر سأزنع آ

نع مذشرعكالرنعث بوهتانلعرعدعن ظاقالش، ظذالرغا تةهدعد سئلعش ؤة ظذالرغا جةث صةيغةمبةر
  ظئالن قعلعش توغرعسعدا 

                                                 
 . ــ ظايةتلةر18ـــ 17 سىرة ؤاقعظة )1(



  
  
  
  

 

 23                                                                                                   رذت ـ سىرة 52
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ث         ةرمانلعرعنع اهللا نع ـ ص ث ظةمعر االمنع اهللا نع ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص اهللا تاظ
 قعلغان نةرسة بعلةن ظذالرغا ؤةز ـ نةسعهةت قعلعشقا بذيرذص     بةندعلعرعضة يةتكىزىشكة، اهللا ظذنعثغا نازعل

دذ               اقالص مذنداق دةي لعغان بوهتانلعرعدعن ظ ظع (: ؤة ظذنع بوهتانحعالرنعث، ضذناهكارالرنعث ظذنعثغا حاص
 نةسعهةت قعلغعن، سةن صةرؤةردعضارعثنعث نئمعتع بعلةن -ؤةز ) سةن قذرظان بعلةن قةؤمعثضة! مذهةممةد

ذ ظة ةن آاهعنم ذ ظةمةسس ةن ؤة مةجنذنم ذرةيش            مةسس ةن ق ذنكع، س انا بولس دذ ـ س ا هةم ةنع اهللا غ  ي
آاصعرلعرعنعث جاهعللعرع ظئيتقاندةك ظاسمان خةؤعرعدعن بعرةر سأزضة ظئرعشكةن جعننعث خاظعشع بويعحة     

  . ظةمةسسةن مةجنذنمذسأزلةيدعغان آاهعنمذ ظةمةسسةن ؤة جعن حئصعلعص قالغان ساراثدةك 
ان سأزلعرعضة رةددعية بئرعص             اهللا   تاظاال ظذالرنعث صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالم هةققعدة ظئيتق

دذ  داق دةي دذ: مذن ة «: ظئيتع ث هادعسعلعرعض ذنعث زاماننع ز ظ اظعردذر، بع ذ ش ة  ظ ةنع ظألىمض  ي
)عنع ز) يولذقذش ذالر »آىتعمع ةنع ظ ة   :  ي ة ق ألىم آةلضةنض ذنعثغا ظ ةن ظ ةؤرعحانلعق بعل ز س دةر بع

. ، دئيعشعدذبعراقال راهةتكة حعقعمعز   قذتذلذص آىتعمعز، ظذ ظألضةن حاغدا ظذنعثدعن ؤة ظذنعث دةؤعتعدعن     
سعلةر آىتىثالر، هةقعقةتةن مةن سعلةر بعلةن «ظئيتقعنكع، !) ظع مذهةممةد(: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

 سعلةر بعلةن بعرضة آىتكىحعدذرمةن،        يةنع سعلةر آىتىثالر، هةقعقةتةن مةنمذ       بعرضة آىتكىحعلةردعنمةن 
دعغانلعقعنع     ة مةنسذص بولع ةلبعنعث آعمض اقعؤةت ؤة غ اخعرةتتعكع ياخشع ظ ا ؤة ظ عدة دذني سعلةر آةلضىس

مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق، مذجاهعدتعن ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق           . حوقذم بعلعسعلةر 
ر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظعشع توغرذلذق ظأزلعرعنعث يعغعن   قذرةيشلة: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

ذالردعن بعرع  دا ظ النغان حاغ ذثالر، ظذنعثدعن ظعلضعرعكع شاظعرالردعن  : زالعغا توص اغالص سوالص قوي ظذنع ب
ةقةت    ذ ص ذرذثالر، ظ ىص ت ذنع آىت ةدةر ظ ا ق ألىص هاالك بولغانغ ذ ظ دةك، ظ ةر هاالك بولغان زذهةير ؤة نابعفةل

شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظاشذ سأزلعرعنع تأؤةندعكع     . شذ شاظعرالردعن بعرعضة ظوخشايدذ، دةيدذ    ظا
) يولذقذشعنع(ظذ شاظعردذر، بعز ظذنعث زاماننعث هادعسعلعرعضة « :ظذالر ظئيتعدذ: ظايةتتة بايان قعلعدذ

  .»آىتعمعز
 ذمدذ؟قعلعشقا بذير) سأز(ظذالرنعث ظةقلع ظذالرنع مذشذنداق يةنع ظذالرنعث ظةقعللعرع ظذالرنع 

ة شذ             اؤداق سأزلةر ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص يةن سةن توغرذلذق قعلعشقان ظاشذ سأزلعرعنعث يالغان ـ ي
  سأزلةرنع قعلعشقا بذيرذمدذ؟

 ذالر ةس، ظ داق ظةم عز ظذن دا(هةرض دذر ) آذفرع قان قةؤم دعن ظاش دعن  هةددع ذالر هةددع ةنع ظ  ي
ذ  قذحع، ظازغ دذر  ظاش قذحع قةؤم ةن قارشعالش ةق بعل ذق    . ن ؤة ه ةن توغرذل ذالرنع س لعرع ظ ذ قعلمعش ا ب مان

  .ظاشذنداق سأزلةرنع قعلعشقا ظئلعص بارغان
 مذهةممةد قذرظاننع ظأزع توقذدع («: ياآع ظذالر   يةنع ظأزع ظويدذرذص يالغاندعن توقذص حعقتع  
 ذالر ةس، ظ داق ظةم ةمدذ؟ ظذن ذرظانغا(دئيعش ةنمةيد) ق ذالرنع   ذظعش ذفرعلعقع ظ ذالرنعث آ ةنع ظ  ي

دذ ئلعص بارع قا ظ أزلةرنع قعلعش ذنداق س ةر . مذش أزىثالردا(ظةض ةن س ذدع دئض ذنع توق ةد ظ ) مذهةمم
ةلتىرىص ) تىزىلىشتة، ضىزةللعكتة، باياندا (راستحعل بولساثالر،  ر سأزنع آ قذرظانغا ظوخشايدعغان بع

ثالر ذنع ظ  بئقع ةد ظ ذالر مذهةمم ةر ظ ةنع ظةض أزلعرعدة    ي ةن س ع دئض ذص حعقت دعن توق دذرذص يالغان أزع ظوي
ا تحعل بولس ةلتىرىص   ،راس ة آ رةر نةرس اش بع ذرظانغا ظوخش ةن ق ئلعص آةلض االم ظ ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم

ىتىن ظةهلع زئمعن     . باقسذن شةك ـ شىبهعسعزآع، قذرةيشلةر ؤة جعنالر بعلةن ظعنسانالردعن تةرآعب تاصقان ص
ابنعبعرلةشكةن تةقدعردعمذ رةر آعت ذرظانغا ظوخشاش بع ون سىرة ، ق ذنعثغا ظوخشاش ظ  بعر سىرة هةتتا ظ

  . حاغلعق نةرسعنعمذ آةلتىرةلمةيدذ
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 ÷Πr& (#θà) Ï= äz ôÏΒ Î ö xî >ó x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Ï=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà) n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ 4 ≅ t/ ω 

tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝ èδ y‰ΖÏã ß É !#u“ yz y7 În/ u‘ ÷Πr& ãΝèδ tβρã ÏÜ ø‹|_Á ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ ÷Πr& öΝçλ m; ÒΟ̄= ß™ tβθãèÏϑ tG ó¡ o„ ÏµŠ Ïù ( ÏN ù' u‹ù= sù 

Ν ßγãèÏϑ tFó¡ãΒ 9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 AÎ7 –Β ∩⊂∇∪ ÷Π r& ã& s! àM≈ sΨ t7ø9 $# ãΝä3 s9uρ tβθãΖ t6ø9 $# ∩⊂∪ ÷Πr& óΟ ßγè= t↔ ó¡n@ # X ô_r& Νßγ sù  ÏiΒ 5Θu øó̈Β 

tβθè= s) ÷W–Β ∩⊆⊃∪ ÷Πr& ÞΟ èδ y‰ΨÏã Ü= ø‹ tóø9 $# ôΜßγ sù tβθç7 çFõ3tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Πr& tβρß‰ƒÍ ãƒ # Y‰ øŠx. ( tÏ% ©!$$sù (#ρã x x. ÞΟ èδ tβρß‰‹Å3yϑ ø9 $# 

∩⊆⊄∪ ÷Πr& öΝçλ m; îµ≈ s9 Î) ã ö xî «! $# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# $ −Η xå tβθä. Îô³ç„ ∩⊆⊂∪  
ذ؟  أزلعرع ياراتقذحعم ذالر ظ اآع ظ ذ؟ ي عز يارعتعلغانم ذالر ياراتقذحعس اآع ظ ذالر  .35ي اآع ظ ي

ظذالرنعث يئنعدا . 36ظعشةنمةيدذ) اللةنعث بعرلعكعضة(ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقانمذ؟ بةلكع ظذالر 
ذالر  اآع ظ ذ؟ ي ةزعنعلعرع بارم ارعنعث خ ة(صةرؤةردعض ة تةس ةيظعلةرنع خالعغانح دعغانش ) ررذص قعلع

ذالرنعث . 37بويسذندذرغذحعمذ؟) آاظعناتنع( اآع ظ سأز تعثشايدعغان شوتعسع ) ظاسمانغا حعقعص (ي
ةنعث . 38بارمذ؟ ظةضةر بولسا، ظذالرنعث سأز ظاثلعغذحعسع ظوحذق بعر صاآعتعنع آةلتىرسذن  اآع الل ي

هةق سوراص، شذ ) دةؤعتعث ظىحىن(ن ياآع سةن ظذالردع .39قعزلعرع، سعلةرنعث ظوغذللعرعثالر بارمذ؟
ياآع ظذالرنعث يئنعدا ظعلمع . 40)ظعمان ظئيتمامدذ؟(ظئغعر يىك ظارتعلعص قئلعص ) ظذالرغا(زعياندعن 

ذص  ةيب بول علةرنع(غ ةيب نةرس دعن غ دذ؟) ظذنعث ة. 41يئزعؤاالم اثا هعيل ذالر س اآع ظ ر عمعك -ي
ياآع ظذالرنعث اللةدعن باشقا مةبذدع  .42غلذص بولعدذرلعرع مةع معك-ظعشلعتةمدذ؟ آاصعرالرنعث هعيلة 

  .43اللة صاآتذر) بذتلعرعدعن(رعك آةلتىرضةن ئبارمذ؟ ظذالرنعث ش
اهللا نعث بار ؤة بعرلعكعنع ظعسصاتاليدعغان، مذشرعكالرنعث هعيلة ـ معكرعنع يوققا حعقعرعدعغان 

  سوظالالر توغرعسعدا 
اتاليدعغان   لعكعنع ؤة ظذنعث بعردعن كةنبذ، اهللا تاظاالنعث صةرؤةردعضار ظع     بعر مةبذد ظعكةنلعكعنع ظعسص

دذ . ظالالردذروس داق دةي اال مذن أزلعرع : اهللا تاظ ذالر ظ اآع ظ ذ؟ ي عز يارعتعلغانم ذالر ياراتقذحعس اآع ظ ي
ذ؟ أزلعرع ؤذجذتقا   ياراتقذحعم أزلعرعنع ظ ذالر ظ اآع ظ ر ظعجاتكارسعز ؤذجذتقا آةلضةنمذ؟ ي ذالر بع ةنع ظ  ي

اراتتع        آ ةقةت اهللا ي ذالرنع ص ةلكع ظ ةس، ب ذ ظةم ةس، بذم ذ ظةم ةنمذ؟ ظذم قا   . ةلتىرض ا ظئلعش ذالر تعلغ ظ
  .ظةنة شذ هالدعن آئيعن اهللا ظذالرنع ؤذجذتقا آةلتىردع. دةك نةرسة ظةمةس ظعدعىظةرزعض

ذتظ     ع م ةير ظعبن ذخارع، جذب ام ب دذ   معظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : نعث مذن ةن ص  م
ذالر : ظةلةيهعسساالمنعث شام نامعزعدا سىرة تذرنع ظوقعغانلعقعنع ظاثلعدعم، ظذ بذ ظايةتنع ظوقذص       اآع ظ ي

ذ؟  أزلعرع ياراتقذحعم ذالر ظ اآع ظ ذ؟ ي عز يارعتعلغانم ع  ياراتقذحعس مانالرنع ؤة زئمعنن ذالر ظاس اآع ظ ي
 يئنعدا صةرؤةردعضارعنعث خةزعنعلعرع ظذالرنعث. ظعشةنمةيدذ) اللةنعث بعرلعكعضة(ياراتقانمذ؟ بةلكع ظذالر 

دعغان (بارمذ؟ ياآع ظذالر  اتنع ) (شةيظعلةرنع خالعغانحة تةسةررذص قعلع  بويسذندذرغذحعمذ؟ ) آاظعن
ةندة،  ة آةلض ىرعكعم سئقورققانلعقعمدعن دئضةن يةرض ةتتععلي ةت  . ص آ ام مذسلعممذ رعؤاي ذ هةدعسنع ظعم ب

ةدع    . قعلغان  ةير ظعبنع مذتظعم بولسا ب ر ظذرذشعدا ظةسعرضة ظئلعنغانالردعن فعدعية ظئلعنعدعغانالرنعث     جذب



  
  
  
  

 

 25                                                                                                   رذت ـ سىرة 52
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ظذنعث  . شذ ؤاقعتتا ظذ مذشرعك ظعدع  . ظعحعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا ظئلعص آئلعنضةن ظعدع 
ةتلعرعنع ظاثلع   ذ ظاي ذرنعث ب ىرة ت انلعقعس ة    غ ا آعرعشعض الم دعنعغ ذنعث ظعس يعن ظ ة  آئ ان تىرتك بولغ

  . بعرع ظعدعسةؤةبلةرنعث 
 ظعشةنمةيدذ) اللةنعث بعرلعكعضة(ياآع ظذالر ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتقانمذ؟ بةلكع ظذالر 

ةنلعكعنع ظة    ئرعك آةلتىرض ا ش ذالرنعث اهللا غ ةنع اهللا ظ ةصيعبي ذ؟   : ل ع ياراتقانم مانالرنع ؤة زئمعنن ذالر ظاس ظ
ئكعن ظذالرنعث   ،ع ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرسعمذ    يالغذز ياراتقذح  ،ظذالر اهللا نعث هئح شئرعكع يوق  . دةيدذ  ل

  .ظعشةنح قعاللماسلعقع ظذالرنع اهللا غا شئرعك آةلتىرىشكة ظئلعص بارعدذ
 ذالر اآع ظ ذ؟ ي ةزعنعلعرع بارم ارعنعث خ دا صةرؤةردعض ذالرنعث يئنع ة (ظ ةيظعلةرنع خالعغانح ش

لةرنعث ظاحقذحلعرع ظذالرنعث قولعدا  يةنع خةزعنعبويسذندذرغذحعمذ؟) آاظعناتنع) (تةسةررذص قعلعدعغان
ة ذالر تةس اهلعقنع ظ ذص صادعش اآع رذصبول دذ؟ ي ذالر  قعالم ش ظ ذ؟ ظع اب ظالغذحعالرم ذقاتالردعن هئس مةخل

ة         ة تةس اهدذر، خالعغانح ة صادعش ىك اهللا ال هةممعض ب ؤة بىي ةقةت غالع ةس، ص داق ظةم عز ظذن  ذصررهةرض
  .قعلغذحعدذر، خالعغعنعنع قعلغذحعدذر

 سأز تعثشايدعغان شوتعسع بارمذ؟ ظةضةر بولسا، ظذالرنعث سأز ) ظاسمانغا حعقعص(ظذالرنعث ياآع
ان          ظاثلعغذحعسع ظوحذق بعر صاآعتعنع آةلتىرسذن   يةنع ظذالرنعث سأز ظاثلعغذحعسع ظذالرنعث قعلعؤاتق

داق قعلعشعغا  ن، ظذالرنعث ظذن  ذظعشلعرعنعث، ظئيتعؤاتقان سأزلعرعنعث توغرعلعقعغا ظوحذق دةلعل آةلتىرس    
  .يول يوق، ظذالر هئح نةرسعضة قادعر ظةمةس، ظذالرنعث آأرسةتكعدةك دةلعل ـ صاآعتعمذ يوق

ةنلعكعنع  ا نعسبةت بةرض ع اهللا غ ذالرنعث قعزالرن انلعقعنع ،اهللا ظ ةنع ( صةرعشتعلةرنع قعز دةص قارعغ ي
ذالرتعئصةرعشتعلةرنع اهللا نعث قعزلعرع دةص ظ ةر ظ انلعقعنع، ظةض اد قعلغ ذلغان بالعسعنعث ضةنعث بعرعق  تذغ

ة    ةؤةر بئرعلس ذش خ ةن خ ةنلعكع بعل ز ظعك ةنل  ،قع اححعغع آةلض اتتعق ظ ذنعث ق ىزع قارتكع ظ داص ععن ي
ذ  دعغان ت ة صرذآئتع ذص ( ظأزلعرعض ع قوي ث   ظو) قعزالرن تعلةرنع اهللا نع دعغانلعقعنع، صةرعش ذلالرنع تالالي غ

اتتعق    قذ وحقعزلعرع قعلعص ظذالرنع اهللا غا شئرعك آةلتىرىص          دذ    ظةيعبنغانلعقعنع ق اآع  :لةص مذنداق دةي ي
اتتعق      بوهتانبذ ظايةت ظذالرنعث        اللةنعث قعزلعرع، سعلةرنعث ظوغذللعرعثالر بارمذ؟  لعرعغا قعلعنغان ق

  .تةهدعد ؤة ظاضاهالندذرذش بولذص هئسابلعنعدذ
 ذالردعن اآع سةن ظ ىن (ي ةمر ـ     هةق سوراص ) دةؤعتعث ظىح ةنع اهللا نعث ظ ذالرغا   ي ةرمانعنع ظ ص

ظعمان (ظئغعر يىك ظارتعلعص قئلعص ) ظذالرغا(شذ زعياندعن  .يةتكىزضةنلعكعث ظىحىن هةق تةلةص قعلعص
دذ؟ ذنحعلعك آعحعك  )ظئيتمام ذالر مذش ةنع ظ دعن زئرع ك ي ة زعيان ر     كعن ذالرغا ظئغع ان ظ ذ زعي ةنلعكع، ب ك

ىز ظأر    تعن ي ان ظئيتعش ىن ظعم ةنلعكع ظىح ة  آةلض ئنعث ت دذ؟ س ئح   بلعغةم ذالردعن ه ىن ظ ث ظىح  قعلغانلعقع
وق عنةرسة سورعغ ذص نعث ي ةيب بول ع غ دا ظعلم ذالرنعث يئنع اآع ظ علةرنع (ي ةيب نةرس دعن غ ) ظذنعث
دذ؟  ةس يئزعؤاالم داق ظةم عز ظذن ش هةرض ةنع ظع ةي، ي مانالردعكع ؤة   غ قا ظاس ن باش ةقةت اهللا دع بنع ص

  .زئمعندعكع هئح آعشع بعلمةيدذ
رلعرع مةغلذص بولعدذع معك-ر ظعشلعتةمدذ؟ آاصعرالرنعث هعيلة عمعك - هعيلةياآع ظذالر ساثا 

دذ  داق دةي ة مذن ذ ظايةتت اال ب ةنع اهللا تاظ ةيغةمبةر ؤة دعن هةقق: ي ذالر ص اآع ظ ان ظاشذ سأزلعرع عي دة ظئيتق
داص صةيغةمبةرضة ؤة ظذنعث ساهاب     ة ـ معكر قعالمدذ؟ ظذالرنع     يلعرعضة هع عبعلةن آعشعلةرنع ظال ة ـ   يث هعل ل

  . لة ـ معكرع مةغلذص بولعدذيآاصعرالرنعث هع. معكرعنعث يامان ظاقعؤعتع صةقةت ظأزلعرعضة قايتعدذ
 ذالرنعث ش ذدع بارمذ؟ ظ دعن (رعك آةلتىرضةن ئياآع ظذالرنعث اللةدعن باشقا مةب ة ) بذتلعرع الل
اآتذر ذتقا ح ص رعكلةرنعث ب ة مذش ذ ظايةتت ث ظذل و اهللا ب ذنغانلعقعنع ظأزعنع ذالرنعث ق ع ظ ذغ زاتعن
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دعن  دذ  بوهتانظئيتقانلعرع داق دةي اآالص مذن ئرعكلعرعدعن ص دعن ؤة ش ةن  :لعرع عرعك آةلتىرض ذالرنعث ش ظ
   .اللة صاآتذر) بذتلعرعدعن(

* * * * * * *   
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ذر «: ظةضةر ظذالر ظاسماننعث بعر صارحعسع حىشىص آةتكةنلعكعنع آأرسة  » بذ توصالشقان بذلذتت

معكرع هئح -ظذ آىندة ظذالرنعث هعيلة. 45ظذالرنع هاالك قعلعدعغان آىنضعحة تةرك ظةتكعن .44دةيدذ
) عرةتتعكع ظازابتعنيةنع ظاخ(ظذالر ظذنعثدعن  .46نةرسعضة ظةسقاتمايدذ، ظذالرغا ياردةممذ قعلعنمايدذ

دذ (بذرذن  ا دذحار بولع ذالرنعث تولعسع )دذنيادعمذ بعر تىرلىك ظازابق ئكعن ظ ذنع (، ل دذ ) ب . 47بعلمةي
هأآمعضة سةؤر قعلغعن، سةن هةقعقةتةن ) ظذالرغا بولعدعغان ظازابنع تةخعر قعلعش(صةرؤةردعضارعثنعث 

تقعن، هةمدع تذرغان ؤاقتعثد) ظذيقذدعن(بعزنعث هعمايعمعزدعدذرسةن،  ا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئي
  .49آئحعدعمذ، يذلتذزالر صاتقاندعن آئيعنمذ ظذنعثغا تةسبعه ظئيتقعن .48ظئيتقعن

شع حعققانلعقعنعث ؤة ظذالرنعث ظازابقا تئضعشلعك بولغانلعقعنعث مذشرعكالرنعث هةققة قار
  بايانع توغرعسعدا 

شعلعشعص، آعبعرلعك يىزعسعدعن آأرىص تذرغان      ةق بعلةن قار اهللا تاظاال بذ ظايةتتة مذشرعكالرنعث ه    
 ظىحىن  ععش ن ظذالرنعث ظازابلع   ظةضةر ظذالر ظاسماننعث بعر صارحعسع  ،لعصئنةرسعنعمذ آأرمةسلعككة س  

ا حعن   ظذالرنعث ظأزلعرعضة حىش  حىشىص آةتكةنلعكعنع آأرسة ظأزلعرعنعث ظىستعضة    ذ ظازابق عؤاتقان ب
  .صالشقان بذلذتتذر دئضةنلعكعنع خةؤةر قعلعدذوبةلكع بذ ت ،صىتمةي ؤة ظعشةنمةي

ة   ذ هةقت اال ب دذ  اهللا تاظ داق دةي ذالرغا :  مذن ز ظ ئحعص بةرض    بع عك ظ ر ظعش ماندعن بع ذالر  ة ظاس ن، ظ
ةص   مانغا ظأرل دعن ظاس ذ  (ظذنعث ةن تةقدعردعم تعلةرنع آأرض ةرؤاهنع، صةرعش ةمع ظ ذم .)ظال ذالر حوق : ظ

  .))1دئيعشعدذ» ع، بةلكع سئهعرلةنضةن قةؤم بولذص قالساق آئرةكآأزلعرعمعز باغلعنعص قالد«
ة  االالل دذ  تاظ داق دةي ةد : مذن ع مذهةمم عحة ! ظ دعغان آىنض االك قعلع ذالرنع ه ةت  ظ ةنع قعيام  ي
 يةنع ظذالرنعث معكرع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ-ظذ آىندة ظذالرنعث هعيلة. تةرك ظةتكعن آىنعضعحة

ةظة عيلة ـ معكر  عا ظعشلةتكةن هدذنيادعكع حاغلعرعد قعيامةت آىنع ظذالردعن    .  قعلمايدذ ت ظذالرغا هئح مةنص
  .هئح نةرسعنع دةصظع قعاللمايدذ

دذنيادعمذ بعر (بذرذن ) يةنع ظاخعرةتتعكع ظازابتعن(ظذالر ظذنعثدعن  .ظذالرغا ياردةممذ قعلعنمايدذ
دذ   بذ هةقتة مذ   تاظاال اللة   )تىرلىك ظازابقا دذحار بولعدذ  ة قعلعشع ظىحىن بعز       :نداق دةي ظذالرنعث تةؤب

                                                 
 . ظايةتلةر-15 ــــ 14 سىرة هعجر )1(
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ازابتعن   ةث حوث ظ ذم ظ ذالرغا حوق دعن(ظ اخعرةت ظازابع ةنع ظ ازاب ) ي ع ظ ةث يئقعنق ا (ظعلضعرع ظ ةنع دذني ي
  .)1(نع تئتعتعمعز )ظازابع
 بعلمةيدذ) بذنع(لئكعن ظذالرنعث تولعسع     ازاباليمعز ؤة ظذالرنعث اهللا ادا ظ   يةنع بعز ظذالرنع دذني

ة قعلعشعنع ظى      ،تةرعصعضة قايتعشعنع   قعلعص تىرلىك مذسعبةتلةر بعلةن سعنايمعز،           دع م ضذناهلعرعدعن تةؤب
ذ      ةن ب دعن آأتىلض ذالر ظأزلعرع راق ظ ةتبع ةنمةيدذمةقس عحة  .نع حىش ذالرغا   ظةآس لعرع ظ ذالرنعث قعلمعش ظ

: لضةن ع مذنداق دئي )2( ظةسةردة يع بعر ظعاله .  ظعشالرنع قعلعدذه ظذالر ظذنعثدعنمذ قةبع ،آأرسعتعص بئرعلسة 
ةن ب مةن، سةن مئنع جازالعمايسةنغذ؟ اهللا تاظاال جاؤا      عمةن ساثا نذرغذن قئتعم ظاسعيلعق قعل        ! ظع ظعالهعم 

  سئنع مةن نذرغذن قئتعم ظةصذ قعلمةن، سةن بذنع بعلمةيسةنغذ؟! ظع بةندةم: مذنداق دةيدذ
   توغرعسعدا شعه ظئيتعشقا بذيرذقعلعشقا ؤة تةسبصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر 

 ةخعر قعلعش (صةرؤةردعضارعثنعث ازابنع ت هأآمعضة سةؤر قعلغعن، سةن ) ظذالرغا بولعدعغان ظ
ةن  ث هعمايعمعزدعدذرس ةن بعزنع ارعثنعث هةقعقةت ةنع صةرؤةردعض أآمع    ي ارةت ه تعن ظعب ذالرنع جازاالش  ظ

ع ذالرغا   آةلض ن، ظ ةؤر قعلغع ة س ذالرنعث ظةزعيةتلعرعض ن حة ظ ةرؤا قعلمعغع أز   .ص ث آ ةن بعزنع ةن هةقعقةت  س
  .ظالدعمعزدادذرسةن، بعزنعث هعمايعمعز ظاستعدادذر سةن، اهللا سئنع آعشعلةرنعث يامانلعقلعرعدعن ساقاليدذ

)تقعن ) ظذيقذدعن تقعن، هةمدع ظئي  زةههاك بذ     تذرغان ؤاقتعثدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئي
ع  ةتنعث مةنعس دةظاي ا:  هةققع ذرغان ؤاقتنامازغ داع ت ع اهللا:ث اك دةص ظئت !  ظ ئنع ص اد قعلعس اثا  عق ةن، س م

ذد          عكةتلعكتذر، سئنعث ظةز  عهةمدذ ظئيتعمةن، سئنعث ظعسمعث بةر     معتعث آاتتعدذر، سةندعن باشقا هئح مةب
  .قتذر دئضةنلعك بولعدذ، دئدعوبةرهةق ي

ث ب  ةرنعث نامازنع لعم، ظأم ام مذس دعغانلعقعنع ر ئظعم ذنداق دةي عدا مذش انش ةت قعلغ ام . عؤاي ظعم
ةد،   ذظةهم زع، ظةب ةظعداؤذد، تعرمع ذ نةس ع ماجةم ةيغةمبةر ظةبذ ؤة ظعبن قعالردعن ص ةظعد ؤة باش س

  .ظةلةيهعسساالمنعث ظاشذنداق دةيدعغانلعقعنع رعؤايةت قعلغان
تذرغان ؤاقتعثدا صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه  ظذيقذثدعن ظذيغعنعص آأرصةثدعن :عن بذ ظايةتجةؤزاظةبذ

بذ  . بذنعثغا ظعبنع جةرعرمذ قوشذلدع      .  قعلدع  تةصسعر  دةص   ، دئضةنلعك بولعدذ  ئيتقعن، هةمدع ظئيتقعن ظ
ان       ةت قعلغ امعتتعن رعؤاي ع س ذبادة ظعبن ةد، ظ ام ظةهم نع ظعم دعكع قاراش دذ تأؤةن ةدعس تةآعتلةي ذبادة .ه  ظ

ةت قعلغ       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس امعت ص ع س ةهةردة  «: انظعبن ع س آعمك
و   عدعن ظ ةق     ظذيقعس ذد بةره ئح مةب قا ه ن باش ذر يغعنعص اهللا دع ئرعكع    يوقت ئح ش ذنعث ه ةنهادذر، ظ ذ ت ، ظ

ادعر   ، صادعشاهلعق ؤة جعمع هةمدذ ساناالر اهللا   يوقتذر  ذ هةر نةرسعضة ق ا خاستذر، ظ ارلعق غ دذر، اهللا نع ب
ذد بةرهةق          نذقسانالردعن صاك دةص بعلعمةن، جعمع هةمدذ ساناالر ا            ا خاستذر، اهللا دعن باشقا هئح مةب هللا غ

ماثا  !  ظع صةرؤةردعضارعم: دئسة، ظاندعن،ت صةقةت اهللا غعال مةنسذصتذر   ة، اهللا ظةث بىيىآتىر، آىح قذؤؤ     يوقتذر
عرةت قعلغعن ا قعلسا،مةغص اآع دذظ ةر، دئسة ي دذ، ظةض ةت بولع ذنعث دذظاسع ظعجاب ارةت ظعلعص دة ظ ذ تاه  ظ

داؤذد، تعرمعزع،  ظةبذ بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع،      » نامعزع قوبذل قعلعنعدذ  ظوقذغان  ظذنعث   ،ناماز ظوقذسا 
   .مذ رعؤايةت قعلغان قاتارلعقالر ؤة ظعبنع ماجةنةسةظع

ع  ةتنع  ظةبذظعبن ذ ظاي دنعث ب ه، مذجاهع داق س  : نةجي ةر قان دا رذندعن وه ذرغان ؤاقتعث ت
سةؤرع،  .  دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلدع       صةرؤةردعضارعثغا تةسبعه ظئيتقعن، هةمدع ظئيتقعن 

                                                 
 . ظايةت-21سىرة سةجدة ) 1(
 . سعلةرضة قارعتعلعدذاهللا مةدهعيعلعنعدعغان شئظعر ياآع اهللا بعلةن بولغان مذناجاتقا ظوخشاش نةر: ظعالهعي ظةسةر دئضعنعمعز )2(
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هاقدعن، ظةبذ دذ   ظةبذظعس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن دا : ظةهؤةس ذرغان ؤاقتعث ت
تقعن  دع ظئي تقعن، هةم بعه ظئي ارعثغا تةس ادةم     صةرؤةردعض ر ظ ةر بع ةت ه ذ ظاي ةن ب أز دئض دعن  ظ  ظورنع

ا ذرماقحع بولس ارلعق ن!  اهللاع ظ:ت ئنع ب ةن وس انا ظئيتعم اثا هةمدذس ةن، س اك دةص بعلعم انالردعن ص  ،قس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق     ظةبذظعمام تعرمعزع،     . دئيعشع آئرةآلعكعنع آأرسعتعدذ   هىرةيرعدعن ص

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا «: دئض ر سورذندا ظولتذرس ذ س،آعمكع بع ذص  و ظ أص بول ذدة سأزلةر آ رذندا بعه
ارلعق نذقسانالردعن صاك دةص     !  ظع اهللا :لضعرعع شذ سورذندعن تذرذص آئتعشتعن ظ   ظذ ،آةتكةن بولسا  سئنع ب

غا ضذؤاهلعق بعرعمةن،   عقلعقوبعلعمةن، ساثا هةمدذسانا ظئيتعمةن، سةندعن باشقا هئح مةبذدنعث بةرهةق ي       
ةن  ة قعلعم ةن، ساثا تةؤب عرةت تعلةيم ىن مةغص ذناهعم ظىح ذنعث شذ ، دئسة،سئنعثدعن ض رذندعكع وس اهللا ظ

  .  ؤة هاآعممذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع بذ هةدعسنع ظعمام » قعلعدذتضذناهلعرعنع مةغصعرة
 آئحعدعمذ، يذلتذزالر صاتقاندعن آئيعنمذ ظذنعثغا تةسبعه ظئيتقعن يةنع قذرظان تعالؤةت قعلعش ، 

اد    ع ي ةن اهللا ن از ظوقذش بعل دة نام ةتكعآئحع ادةت ظ ذنعثغا ظعب نن، ظ ة اهللا ت. قعلغع ذ هةقت اال ب داق اظ  مذن
) ناماز ظوقذشقا، قذرظان ظوقذشقا     (بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بعر قعسمعدا          ) ظعبادةت(ساثا نةصلة   دئضةن  

اظةت    (صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظورذنغا      !)    ظع مذهةممةد (ظويغانغعن،   ةنع بىيىك شاص ي
  .)1(تذرغذزذشع مذهةققةتتذر) ماقامعغا
ذزال تقعنيذلت بعه ظئي ذنعثغا تةس ذ ظ اتقاندعن آئيعنم ان ر ص عدة باي نعث هةدعس ع ظابباس  ظعبن

ا تةسبعه ظئيتعش دئضةنلعك           :قعلعنعشعحة اتقاندعن آئيعن اهللا غ دعن ع  بامدات نامعز ، آئحعدة ؤة يذلتذزالر ص
عتعدذ   امعزعنع آأرس ىننةت ن ةت س دعغان ظعككع رةآظ از يذ . ظعلضعرع ظوقذلع ةت نام ذ ظعككع رةآظ ذزالر ظ لت

دذر    ول قويذلغان قا ي يعن ظوقذلذش اتقاندعن آئ لعم . ص ذخارع ؤة مذس ام ب ةنهانعث  ،ظعم ذ ظ ة رةزعيةلاله  ظاظعش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نةصلة نامازالردعن هئح بعرعضة، بامداتنعث        : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

اتتعق ظةهمع      ةندةك ق ةت بةرض ة ظةهمعي ةت سىننعتعض ع رةآظ ةيتتع ظعكك ةت بةرم دة   .ي لعمنعث رعؤايعتع مذس
ةن   داق دئض االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت   «: ص ع رةآظ ث ظعكك دات نامعزعنع ا ؤة  بام ىننعتع دذني س
  .»ظذنعثدعكع بارلعق نةرسعلةردعنمذ ياخشعدذر

   .سانا ؤة مةدهعية اهللا غا مةنسذصتذرجعمع هةمدذ. رنعث تةصسعرع تىضعدعشذنعث بعلةن سىرة تذ

                                                 
 . ظايةت-79سىرة ظعسرا  )1(
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  نازعل بولغان تذنجع سىرة ظعكةنلعكع توغرعسعدا ظايعتع  سةجدة ،عنعثبذ سىر
  

ايعتع  سىرة نةجم سةجدة    : ظعمام بذخارع، ظابدذلالنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    نازعل  ظ
ةقةت بعر    . بذ سىرعدة سةجدة قعلدع    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    . رعدذربولغان تذنجع سى    ظذنعث ظارقعدعكع ص

دع   ةجدة قعل علةرمذ س قا آعش دعن باش ة     . ظادةم ذنعث ظىستعض ئلعص ظ ا ظ عقعم توص ر س ث بع ذ ظادةمنع ةن ظ م
دا ظألتىرى     عر هال ذنعث آاص يعن ظ ذنعثدعن آئ أردىم، ش انلعقعنع آ ةجدة قعلغ ذ  س أردىم، ظ ةنلعكعنع آ لض

ة ظ دعبعظذمةيي ةص ظع ع خةل ةظع قاتارل. ن ذداؤذد ؤة نةس لعم، ظةب ام مذس نع ظعم ذ هةدعس ةت ب ذ رعؤاي عقالرم
  .قعلغان

ijk  

 ÉΟ ôf ¨Ψ9$# uρ # sŒÎ) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7 Ïm$|¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθèδ ω Î) 

Ö óruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪  
  . ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسعمع بعلةن باشاليمةن

) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم (سعلةرنعث هةمراهعثالر . 1سةمكعساقعغان يذلتذزالر بعلةن قة 
دعن ظاداشمعدع دع ؤة يول ذمراه بولمع ذ(. 2ض أزلعمةيدذ ) ظ ة س أز نةصسع خاهعشع بويعح ةقةت . 3ظ ص

   .4ينعال سأزلةيدذعظذنعثغا نازعل قعلعنغان ؤةه
ينعال سأزلةيدعغانلعقعغا عؤةهصةيغةمبةرنعث هةق ظعكةنلعكعضة ؤة ظذنعث صةقةت تاظاالنعث اهللا 

  قةسةم قعلعشع توغرعسعدا 
ةظب قعالرعش دذ      : ي ؤة باش ةم قعلع ةن قةس ذنعث بعل ا ش ع خالعس ذقاتالردعن نئمعن ذحع اهللا مةخل . ياراتق

  .بذنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلغان.  دةيدذ،يارعتعلغذحع صةقةت ياراتقذحع بعلةن قةسةم قعلعشع آئرةك
ذزال اقعغان يذلت ةمكعس ةن قةس ع ظةبذنةجعر بعل ةتنع  ظعبن ذ ظاي دنعث ب ورذ : ه، مذجاهع اث ي ش ت

  . دةص تةصسعر قعلغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذ،آةر يذلتذزلعرع بعلةن قةسةمكعربعلةن ساقعيدعغان ظى
.  دةص تةصسعر قعلدع  ،غان حاغدا ساقعغان يذلتذزالر بعلةن قةسةم     شةيتانالر ظئتعل : هاك بذ ظايةتنع  زةه

ذ ظا ايدذ     ب ذنعغا ظوخش ةتلعرعنعث مةزم دعكع ظاي ث تأؤةن اال نع ذنع اهللا تاظ ةتنعث مةزم ذزالرنعث : ي يذلت
ةن ةن قةسةم قعلعم ذ  .جايلعرع بعل ةر بعلسةثالر، ظ ذدرعتعنع (شىبهعسعزآع، ظةض ذغ ق ةنعث ظذل يذلتذزالر الل

 ظايةت 62                     نةجم          سىرة           عدة نازعل بولغانآكمة
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ا قةسةمدذر   ) آأرسعتعدعغانلعقع ظىحىن   ة آاتت ا   .لذغ قذرظاندذر   شىبهعسعزآع، ظذ ظذ  ـشةك   . ظةلؤةتت آعتابت
ةنع لةؤهذلمةهصذزدا  ( ةقةت صاك بولغانالرال تذتعدذ     . ساقالنغاندذر ) ي ظذ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع     .ظذنع ص

  .))1تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر
 ضذمراه بولمعدع ؤة يولدعن ظاداشمعدع) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(سعلةرنعث هةمراهعثالر 

ذ قةسةم ا ب دذرمان ة  . نعث جاؤابع دا ظعكةنلعكعضة، هةقق وغرا يول ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ت ذ قةسةم ص ب
 خاتا يولغا ماثغان نادان ضذمراهالردعن ؤة هةقنع بعلعص تذرذص قةستةن        نادانلعق بعلةن ظةضةشكةنلعكعضة،  

ةيغةمبعرعنع  . ظذنعثدعن باشقا نةرسعضة ظاداشقانالردعن ظةمةسلعكعضة ضذؤاهلعق بئرعشتعن ظعبارةتتذر       اهللا ص
ذنعث        عؤة دعن ذرعدعغان ؤة ظ ذنع يوش ذرذص ظ ص ت ةقنع بعلع ذمراهالرنعث، ه اش ض تعظانالرغا ظوخش ع خعرعس ن

لعغان بوهتانل         عرقعلعرعنعث حاص اآلعدع  عظةآسعحة ظعش قعلعدعغان ظازغذن يةهذدعي ص ا بذ،  . رعدعن ص  اهللا مان
 زور دةرعجعدة  اهللا نعث ظذنع غايةت   المع بولذص، بذ    بولغان رةهمعتع ؤة سا     نعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا  

  .وغرا ؤة دذرذس بولغان آاتتا دعن بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعضة دةلعلدذر، تداغدام
ضةن صةيغةمبةرنعث ظأز نةصسع خاهعشع علصىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن رةهمةت قعلعص ظةؤةت

  بويعحة سأزلعمةيدعغانلعقع توغرعسعدا 
)أز نةصسع خاهعشع بويعحة سأزلعمةيدذ ظ) ظذ      يةنع بعر ظئغعز سأزنعمذ ظأز خاهعشع ؤة غةرعزع 

ذنعثغا نازعل قعلعنغان ؤةه  .بعلةن قعلمايدذ  نعال سأزلةيدذ عصةقةت ظ ةقةت       ي ةنع ظذ ص اهللا آعشعلةرضة   ي
تعن ؤة   ذص قويماس ة قوش عنع قعلح ذيرذغان نةرس قا ب ةبلعغ قعلعش ةن ؤآئمةيت تعن ظةين ذق تعؤةتمةس ة تول

  .يةتكىزعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت            بذ هةقتة ظعمام ظةهمةد ظةبذظذمامعدعن ص

ةبعلعلعرعنعث  ةن ظعككع قةبعلةـ رةبعظة ؤة مذزةر  صةيغةمبةر ظةمةس بعر ظادةمنعث شاصاظعتع بعل     «: قعلعدذ  ق
ةبعلعنعث بعرعنعث ظادةم            بذ  »لعرعدةك آعشعلةر جةننةتكة حوقذم آعرعدذ        ظادةملعرعدةك ياآع ظذ ظعككع ق

ادةم ر ظ ان بع أزنع ظاثلعغ ث ص: س ع اهللا نع ذزةر! ةيغةمبعرعظ ع، م ة قةبعلعس ر رةبعظ ةن بع ع بعل  قةبعلعس
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا         ةقةت دئمةآحع بولغان سأزنعال دةيمةن           «: ظةمةسمذ؟ دئضةندة، ص  »مةن ص

  .رعدذجاؤاب بئدةص 
ة ام ظةهم دذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ دذلال ظعبن ةيغةمبةر : د، ظاب ةن ص م

االمدعن ظا عظةلةيهعسس عنع يادعلعؤئلعش داق نةرس ةر قان ان ه ؤاالتتعم ثلعغ ىن يئزع ذرةيش . ظىح ق
  سةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظاثلعغان هةر قانداق نةرسعنع يئزعؤالعدعكةنسةن،        :مذسذلمانلعرع ماثا 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  اندذرص ر ظعنس دع .بولسا بع ذ سأزلةيدذ، دئ اححعغع آةلضةن حاغدعم ذ ظ شذنعث .  ظ
اص  تعن توخت ةن يئزعش تعم  ،بعل االمغا ظئيت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنع ص ذ. ظ نعم   «:  ظ ث جئ ازغعن، مئنع ي

د أزلةيمةن ظعلكع ةقنع س ةقةت ه ةن ص ةنكع، م ةم قعلعم ةن قةس ان زات اهللا بعل دع» ة بولغ ام . دئ ذنع ظعم ب
  .ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  

                                                 
 . ظايةتلةر-80ــــ 75 سىرة ؤاقعظة )1(
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#“ u ö9 ä3ø9 $# ∩⊇∇∪  
ذنعث  .5تةلعم بةردع ) جعبرعظعل(يعنع ظذنعثغا آىحلىك صةرعشتة عؤةه ةنع جعبرعظعلنعث (ظ ) ي

ذقتا  ذقعرع ظذص ذص، ي ق بول ع حعرايلع ةآلعدة(آأرىنىش أز ش ذردع) ظ تا . 7ـ6ت ذ ظاس دعن ظ تا -ظان ظاس
) المغاصةيغةمبةر ظةلةيهعسسا (ظذ . 8يئقعنلعشعص تأؤةنضة ساثضعلعدع ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا (

جعبرعظعل ظارقعلعق (اللة بةندعسعضة . 9ظعككع ياحاق معقدارع ياآع ظذنعثدعنمذ يئقعنراق يئقعنالشتع
لعك دع ) تئضعش ع قعل ةرنع ؤةهي دع . 10ؤةهيعل ار قعلمع ع ظعنك عنعنع دعل ذنعث آأرض ت (ظ ةنع راس ي

أردع ع (. 11)آ رعكالر جاماظةس ع مذش ذنعث بع !) ظ تعدة ظ ةنلعرع ظىس ذنعث آأرض ذنازعرة ظ ةن م ل
يئنعدا ) دةرعخعنعث(ظذ جعبرعظعلنع هةقعقةتةن ظعككعنحع قئتعم سعدرةتذلمذنتةها . 12قعلعشامسعلةر؟

أردع دذر . 14ـ13آ عدرةتذلمذنتةهانعث يئنعدع ا س ةظؤا بولس ذ( .15جةننةتذلم عدرةتذلمذنتةهانع ) ظ س
ةيغةمبةر (. 16)آأردع(قاصلعغان حاغدا ) ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث نذرع (  -ظوث (نعث آأزع )ص

ذ صةرؤةردعضارعثنعث . 17ظأتىص آةتمعدع) آأزلةنضةن نةرسعدعن(بذرالمعدع، ) سولغا شىبهعسعزآع، ظ
   .18آأردع) قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان بىيىك ظاالمةتلةرنع(

  ظعلنعث تةلعم بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا علعك صةرعشتة جعبرصةيغةمبةرلةرضة ظعشةنح
 ظعنسانالرغا ظئلعص     تاظاال بةندعسع ؤة ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمدعن خةؤةر بئرعص، ظذ               اهللا

.  جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم تةلعم بةرضةنلعكعنع بايان قعلعدذآىحلىك صةرعشتةنع ظذنعثغا آةلضةن ؤةهعي
ةلحع   ظعززةتلع) اللةنعث( قذرظان هةقعقةتةن :  مذنداق دةيدذ اهللا تاظاال بذ هةقتة    ارقعلعق نازعل   (ك بعر ظ ظ

ان ذ  .سأزعدذر) قعلعنغ ةلحع(ظ ذر) ظ اهعدا مةرتعؤعلعكت ةنعث دةرض ذر، الل ذنعثغا  .آىحلىآت صةرعشتعلةر ظ
  .)1(ظذ ظعشةنحلعكتذر) يةنع ظاسماندا(بذ يةردة . ظعتاظةت قعلغذحعدذر

 ذنعث ث (ظ ةنع جعبرعظعلنع ذص ) ي ق بول ع حعرايلع ةن ؤة  آأرىنىش د، هةس د   مذجاهع ع زةي ظعبن
ةتنع    ذ ظاي ارلعقالر ب ان    :قات عر قعلغ ذص، دةص تةصس تة بول ىك صةرعش ذ آىحل ذهىرةيرة   .  ظ ةر ؤة ظةب ع ظأم ظبن

 ساغالم   ؤة آىحلىك ،سةدعقة باي  «: رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن          
  .)2(يةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام داؤذد رعؤا»  ظعضعسعضة هاالل بولمايدذنتة

                                                 
 . ظايةتكعحة-21ـــ -19سىرة تةآؤعر ) 1(
 . يذقعرعدعكع تةصسعر بعلةن بذ هةدسنعث مذناسعؤعتع تةصسعردعكع آىحلىك دئضةن سأز ـ ظعبارعسعنع تةآعتلةشتذر) 2(
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 ذقتا ذقعرع ظذص ةنع   ي ىن        ي دعغان، آ اث ظاتع دعغان، ت ىبهع يورذي االم س ل ظةلةيهعسس جعبرعظع
، ظعبنع  ظعكرعمة هةسةن، مذجاهعد، قةتادة، رةبظع ظعبنع ظةنةس،    تذردعحعقعدعغان تةرةصتة ظأز شةآلعدة     

  . شذنداق تةصسعر قعلغانمذزةيد ؤة باشقعالر
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع    : ه ظعبنع مةسظذدتعن رعؤايةت قعلعدذآع  ظعمام ظةهمةد، ظابدذلال   ص

ث     ةن، جعبرعظعلنع ةآلعدة آأرض أز ش ذنعث        600ظ ذؤاالتتع، ظ ذقنع توس انعتع ظذص ر ق ةر بع ذص ه انعتع بول  ق
ا  دعن رةثض ذر ـ رةث   قانعتع دعغان  ن ذاللعنعص تذرع أ  ج علةر ت ةك نةرس ةرؤايعت ؤة ياقذتت ذراتتع، م آىلىص ت

  .نئمة ظعكةنلعكعنع اهللا بعلضىحعدذرزادع ذنعث ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     ةد، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمادعن رعؤايةت قعلعدذآع، ص ظعمام ظةهم

ان    ةص قعلغ نع تةل ةآلعدة آأرىش أز ش ع ظ ل. جعبرعظعلن ن  :جعبرعظع ا قعلغع ارعثغا دذظ داقتا صةرؤةردعض  ، ظذن
ظاندعن شةرق  . ر ظةلةيهعسساالم غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعغا دذظا قعلغان شذنعث بعلةن صةيغةمبة .دئضةن

ةيغةمبةر        لعغان، ص قا باش نع قاصالش كة ؤة ظةتراص ذقعرعغا ظأرلةش ص ي ذق حعقع ر قاراثغذل تعن بع تةرةص
 ظذنع يألةص   ،ظةلةيهعسساالم بذنع آأرىص هذشعدعن آةتكةن، شذنعث بعلةن جعبرعظعل ظذنعث يئنعغا آئلعص             

  .ىآنع سىرتكةنحعققان آأص ظذنعث جاؤغعيعدعن ،غذزذصتذر
ظذ ظعككع ياحاق معقدارع يئقعنالشتع دئضةن ظايةتنعث تةصسعرع توغرعسعدا   
 ظعككع ياحاق معقدارع ياآع ظذنعثدعنمذ يئقعنراق يئقعنالشتع) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا(ظذ 

منعث يئنعغا زئمعنغا حىشكةن حاغدا ظذنعثغا شذ        يةنع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم مذهةممةد ظةلةيهعسساال        
ة        ارعلعقعنع ظألحعس االمنعث ظ ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم ذنعث بعل ةر ظ تعكع، ظةض ةدةر يئقعنالش ذ (ق ظ

ع  عنعث ظارعس ةتتع   )ظعككعس دارع آئل اق معق ع ياح ارانال ظعكك عر   .  ظ ذنداق تةصس ةتادة ش د ؤة ق مذجاهع
ان ةت. قعلغ ذ ظاي ذنعث ظظوقيانعث آعرعحع ب نتعب ةن ظ دعغان ظارعلعقعككع بئعل ذقشعنع باغالي  عنعث ظذزذنل

دا ظئيتقعنعمعزدةك مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا    .  دةصمذ تةصسعر قعلعنغان   ،آأزدة تذتذلعدذ   ةدةر   يذقعرع  شذ ق
ةن ةرنعث ظانعسع ظاظعشة، ظعبنع مةسظذد، .  جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمدذريئقعنالشقذحع هةقعقةت ذ مأمعنل ب

  .  سأزعدذرؤة ظةبذهىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذمالرنعثظةبذزةر 
ظذدنعث      ع مةس دذلاله ظعبن ةرعر، ظاب ع ج ذ ظعبن االمغا (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق ) ص ع ياح ظعكك

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     معقدارع ياآع ظذنعثدعنمذ يئقعنراق يئقعنالشتع   دئضةن بذ ظايةت هةققعدة ص
  .»كةن ظع قانعتع بار600 ظذنعث ،جعبرعظعلنع آأردىممةن «: علعدذمذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت ق

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيبانعث مذن ذخارع ش ام ب دعن: ظعم ةن زةررع ث )1(م ذ  اهللا نع ظ
االمغا( ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تع ) ص راق يئقعنالش ذ يئقعن اآع ظذنعثدعنم دارع ي اق معق ة . ظعككع ياح الل

ة  ل (بةندعسعض لعك جعبرعظع ارقعلعق تئضعش دع ) ظ ع قعل ةرنع ؤةهي ذق   ؤةهيعل ايعتع توغرذل ةن ظ  دئض
ذ ةد ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل : سورعدعم، ظ دذلاله مذهةمم ة ظاب عبعزض ةنلعكعنعن ذنعث ، آأرض انعتع 600 ظ  ق

  .بارلعقعنع سأزلةص بةرضةن ظعدع، دئدع
 اهللا بةندعسعضة          ارقع ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا جعبرعظعل ظ ةرنع لعق تئضعشلعك   ي ؤةهيعل

دع ع قعل ث . ؤةهي ةيرنعث اهللا تاظاالنع ع جذب ةظعد ظعبن ة س ة بةندعسعض ارقعلعق (الل ل ظ جعبرعظع
ظذ سئنع  اهللا مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا : دئضةن ظايعتع هةققعدةؤةهيعلةرنع ؤةهيع قعلدع) تئضعشلعك

                                                 
 .بذ آعشع ظةبذزةر ظةمةس) 1(
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اناه بةرمعدعمذ؟       دئضةن ظايةتلةرنع ؤةهعي    )2( ظىستىن قعلدذق   شأهرعتعثنع سئنعث  ))1يئتعم بعلعص ص
ان  ةت قعلعنغ ةنلعكع رعؤاي دع، دئض قا تةصسعرشذناسالر. قعل ذنعثغا: باش ةن آعرمعض : اهللا ظ ة س حة عجةننةتك

 سئنعث ظىممعتعث آعرمعضعحة باشقا ظىممةتلةرنعث آعرعشع هارامدذر            ،صةيغةمبةرلةرنعث ظذنعثغا آعرعشع  
  .دةص ؤةهعي قعلدع، دةيدذ

  ةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعسرا آئحعسع صةرؤةردعضارعنع آأرضةنمذ دئضةن مةسعلة توغرعسعدا صةيغ
 ظذنعث !) ظع مذشرعكالر جاماظةسع(. )يةنع راست آأردع(ظذنعث آأرضعنعنع دعلع ظعنكار قعلمعدع

ايةت   ظعمام مذسلعم، ظعبنع ظابباستعن رعؤ     آأرضةنلعرع ظىستعدة ظذنعث بعلةن مذنازعرة قعلعشامسعلةر؟ 
تعم هةقعقةتةن ظذنع ظذ  ؤة ظذنعث آأرضعنعنع دعلع ظعنكار قعلمعدعقعلعدذآع، ظذ  ع قئ ظعككعنح

مذهةممةد ظةلةيهعسساالم صةرؤةردعضارعنع دعلع بعلةن ظعككع      :  دئضةن ظايةتلةر ظىستعدة توختعلعص   آأردع
دذ    ظةبذسالعه،  . رعؤايةت قعلغان   سةمماآمذ ظعبنع ظابباستعن ظعمام مذسلعمغا ظوخشاش             . قئتعم آأردع، دةي

قعالرمذ ذددع ؤة باش تعم  : س ع قئ ةن ظعكك ع بعل ةن دعل ارعنع هةقعقةت االم صةرؤةردعض ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
  . دةيدذ،آأردع

دذ   داق دةي رذق مذن ذنعثغا    : مةس رعص ظ عغا آع ةنعث قئش ةن ظاظعش ةيغةمبةر ظ: م االم ص ةلةيهعسس
ارعنع آأر دعمصةرؤةردعض ةنمذ؟ دئ ذ. ض ةن هة: ظ دعن   س ورعدعثكع بذنعث عنع س ر نةرس ذنداق بع ةن ش قعقةت

: مةن ظأزعثعزنع بئسعؤئلعث دةص، ظاندعن    . عكعمدعن حاحلعرعم تعك تذرذص آةتتع، دئدع         لقاتتعق حىحىضةن 
 شىبهعسعزآع، ظذ صةرؤةردعضارعثنعث بىيىك ظاالمةتلةرنع آأردع        ةتنع ظوقذدذم، دئدعم : ظذ .  دئضةن ظاي

عقةتةن جعبرعظعلنع آأردع، ساثا آعم مذهةممةد ظةلةيهعسساالم صةرؤةردعضارعنع      ظةقلعث نةضة آةتتع؟ ظذ هةق    
ان                اآع ظذ اهللا تاظاال ظئيتق آأردع ياآع ظذ صةرؤةردعضارع بذيرذغان نةرسعلةردعن بعرةر نةرسعنع يوشذردع ي

نع  ةش ظعش ةنع،ب ةت :  ي ع  (قعيام دعغان ؤاقت ث بولع ةنعث    ) نع ةن الل م هةقعقةت عدعكع بعلع توغرعس
اهعدعدذردة ذرنع  . رض ة يامغ ا   (الل ةن جايغ أزع بةلضعلعض ا ؤة ظ ةن ؤاقعتت أزع بةلضعلعض دذ) ظ  ))3...ياغدذرع

لعغان بولعدذ   بذ اهللا غا ظةث حوث يالغان  ،لةرنع بعلعدذ، دةص خةؤةر قعلغان بولسا     دئضةن ة   .نع حاص ظةمةلعيةتت
أردع   تعم آ ع قئ ةقةت ظعكك ةآلعدة ص أز ش ذنع ظ أردع، ظ ع آ ذ جعبرعظعلن عدرةتذلمذنتةها .ظ تعم س ر قئ  بع

  يأضعضةن  قانعتع بولذص، ظذصذقنع  600 آأردع، جعبرعظعلنعث )4(دةرعخعنعث يئنعدا، يةنة بعر قئتعم ظةجيادتا 
  . دئدعظعدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن    : ظعمام مذسلعم ظةبذزةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مةن ص
 ةيةن » صةرؤةردعضارعم نذردذر، نذرنع قانداقمذ آأرعمةن؟   «: سورعدعم، ظذصةرؤةردعضارعثنع آأردذثمذ؟ دةص   

  .دةص جاؤاب بةردع» نذرنع آأردىم«: رعؤايةتتةبعر 
 عدرةتذلمذنتةها تعم س ع قئ ةن ظعككعنح ع هةقعقةت ذ جعبرعظعلن ث(ظ أردع ) دةرعخعنع دا آ . يئنع

غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث جعبرعظعلنع  مانا بذ صةي   جةننةتذلمةظؤا بولسا سعدرةتذلمذنتةهانعث يئنعدعدذر 
بعز ظعسرا توغرذلذق    . اهللا ياراتقان ظأز شةآلعدة ظعككعنحع قئتعم آأرىشع بولذص، ظذ ظعسرا آئحعسع ظعدع          

                                                 
 . ظايةت-6سىرة زذها ) 1(
 . ظايةت-4سىرة ظعنشعراه ) 2(
 . ظايةت-34سىرة لذقمان ) 3(
 .مةآكعدعكع بعر تاغنعث ظعسمع) 4(



  
  
  
  

 

 34                                                                                                 نةجم ـ سىرة 53
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

ان قعلغان ظعدذق  ةت قعلعنغان هةدعسلةرنع سىرة ظعسرانعث بئشعدا باي ا ،رعؤاي ةردة قايت ذ ي ذنع ب  شذثا ظ
  .تةآرارالص ظولتذرمايمعز

تعم سعدرةتذلمذنتةها تعن  دةهمةد، ظعبنع مةسظذ  ظعمام ظ  ةن ظعككعنحع قئ ظذ جعبرعظعلنع هةقعقةت
 دئضةن بذ ظايةت هةققعدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      يئنعدا آأردع ) دةرعخعنعث(

دذ ةت قعلع ةن «: رعؤاي ذنعث م أردىم، ظ ةيلعرعدعن ر600جعبرعظعلنع آ ذنعث ص ذص، ظ انعتع بول ـ رةث  ةثضا ق
ذر ج   ةك   ، اللعنعصذن ةرؤايعت ؤة ياقذتت علةر  م ذراتتع آىلىصأتنةرس ةد يةن   »  ت ام ظةهم دذلالهنعث ةظعم  ظاب

أز شةآلعدة آأردع، ظذنعث        : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع ظ ص
ـ رةث نذر ؤة ياقذتتةك     عث قانعتعدعن رةثضا    قانعتع بولذص، هةر بعر قانعتع ظذصذقنع توسذؤاالتتع، ظذن        600

  .ظذنعث زادع نئمة ظعكةنلعكعنع اهللا ظوبدان بعلضىحعدذر. نةرسعلةر تىآىلىص تذراتتع
ةت       ةظعمام ظةهمةد يةن     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي  ظعبنع مةسظذدتعن ص
دذ ةن «: قعلع عدرةتذلمذنتةهانعث  م ع س دجعبرعظعلن أريئنع ذنعث . مىدا آ دع 600ظ ار ظع انعتع ب ذ »  ق ب

دذ     هةدعسنع   مةن ظاسعمدعن جعبرعظعلنعث قاناتلعرعنعث حوث ـ        : رعؤايةت قعلغذحعالردعن بعرع مذنداق دةي
: معدع، آئيعنرةك ظذ مذنداق دئدع     عظذ ماثا دةرهال جاؤاب بةرضعلع ظذن     . آعحعكلعكع توغرذلذق سورعدعم  

ةزع    قع لعشعحة ظذنعث بعر قانعتعنعث حوثلذ       ساهابعلعرنعث ماثا خةؤةر قع       صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ب
  . شةرق بعلةن غةربنعث ظارعلعقعدةك آئلعدعكةن

ةت         ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ظذدتعن ص ع مةس ةد، ظعبن ام ظةهم ظعم
ذظةللةق يئشعل تون ظعحعدة     ظةلةيهعسساالم مئنعث يئنعمغا نذر حئحعص تذرعدعغان م         جعبرعظعل«: قعلعدذ
  .»آةلدع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةد، ظامعرنع ام ظةهم ذ   : ظعم ة رةزعيةلاله رذق ظاظعش مةس
ةنهانعث يئنعغا آعرعص ةرنعث ظانعسع: ظ ةنمذ؟ ! ظع مأمعنل ةد ظةلةيهعسساالم صةرؤةردعضارعنع آأرض مذهةمم

دع  ةن ظع ة. دئض ةن : ظاظعش اك دةص بعلعم ع ص ةنل ! اهللا ن اتتعق حىحىض دعن ق احلعرعم عظئيتقانلعرعث كعمدعن ح
ان              ةت يالغ ذ هةقعقةت ة، ظ ذالرنع سأزلعس اثا ظ م س ةن؟ آع نع بعلمةمس ىح ظعش ةن ظ ةتتع، س ذرذص آ ك ت تع

  . سأزلةيدذ
ةن        ان سأزلعض ةن يالغ ذ هةقعقةت ة، ظ أردع دئس ارعنع آ ةد صةرؤةردعض اثا مذهةمم م س ع، آع بعرعنحعس

دع  دذ، دئ دعن ظاظ . بولع ةظان دذ   : عش أرىص تذرع ةرنع آ دذ، اهللا آأزل ع آأرمةي ةر اهللا ن ةر  )1 (آأزل ة ه الل
أز          ةؤةتعص ظ ةيغةمبةرنع ظ ر ص اآع بع عدعنال ي ةردة ظارقعس اآع ص ارقعلعق ي ع ظ ةقةت ؤةهي ة ص داق ظادةمض قان

  .  دئضةن ظايةتلةرنع ظوقعدع))2ظعزنع بعلةن ظذنعثغا خالعغان ؤةهيعنع قعلعش ظارقعلعقال سأز قعلغان
 آعم ساثا مذهةممةد ظةتعسع بولعدعغان ظعشالرنع بعلعدذ دئسة، ظذ هةقعقةتةن يالغان       ،ظعككعنحعسع

دع  دذ، دئ ةن بولع دعن . سأزلعض ةت ظان ع (قعيام دعغان ؤاقت ث بولع ةن  ) نع م هةقعقةت عدعكع بعلع توغرعس
ا ؤة ظأزع بةلضعل   (اللة يامغذرنع . اللةنعث دةرضاهعدعدذر  ياغدذرعدذ،  ) عضةن جايغا  ظأزع بةلضعلعضةن ؤاقعتت

ةنلعكعنع    ة ظعك ةرنعث نئم ذ،     (بةححعداندعكعل ذ، بةختلعكم ذ، آةمتىآم ذ، بئجعرعمم ذ، قعزم ةنع ظوغذلم ي
   .)3(اللة بعلعدذ) بةختسعزمذ

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-103سىرة ظةنظام ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-51سىرة شذرا ) 2(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-34سىرة لذقمان ) 3(
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 آعم ساثا مذهةممةد هةقنع يوشذردع دئسة، ظذ هةقعقةتةن يالغان سأزلعضةن بولعدذ،                  ،ظىحعنحعسع
صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا نازعل قعلعنغان ظةهكامالر نعث هةممعسعنع           !ظع صةيغةمبةر ظاندعن  . دئدع

أز         : دئضةن ظايةتنع ظوقعدع ؤة مذنداق دئدع       ) )1يةتكىزضعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جعبرعظعلنع ظ ئكعن ص ل
  . شةآلعدة ظعككع قئتعم آأردع

. ةن ظاظعشةنعث يئنعدا ظعدعم  م: ظعمام ظةهمةد يةنة مةسرذقنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      
ذنعثغا ذ  اهللا :ظ االم(ظ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةرقعدة ) ي ذقنعث ش ةن ظذص ةن روش ع هةقعقةت جعبرعظعلن
 يئنعدا آأردع) دةرعخعنعث(ظذ جعبرعظعلنع هةقعقةتةن ظعككعنحع قئتعم سعدرةتذلمذنتةها  ))2آأردع

ة بذ    : دةيدذ ظةمةسمذ؟ دئسةم، ظاظعشة  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن     تع ظذممةت مةن بذ هةقت ن تىنجع بولذص ص
. دةص جاؤاب بةرضةن ظعدع   » جعبرعظعلدذر مئنعث آأرضعنعم هةقعقةتةن       «: ظذ . بذ سوظالنع سورعغان ظعدعم   

بعر قئتعم ظذنع ظاسماندعن زئمعنغا      . ظذ جعبرعظعلنع اهللا ياراتقان ظأز شةآلعدة صةقةت ظعككع قئتعم آأردع   
ظذنعث جعسمع ظاسمان بعلةن زئمعننعث        .  ظذنعث جعسمع ظذصذقنع توسقان هالةتتة آأردع      ،حىشىؤاتقان حاغدا 

  .بذنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. ظارعلعقعدعنمذ حوث ظعدع، دئدع
  غانلعقع توغرعسعدا ةثلةرنعث سعدرة دةرعخعنع ظورعؤال رهةر خعللةرنعث، نذرنعث ؤة عصةرعشت
 )ذ عدرةتذلمذن) ظ ةرنعث   تةهانعس تعلةر ظالةمل ذرع صةرعش ارعنعث ن أزنع صةرؤةردعض  ؤة آ

تذرعدعغان  لقاماش ةر خع ةره دا   رةثل لعغان حاغ أردع(قاص لةردة )آ دعكع هةدعس را هةققع  ظعس
عدرةتذلمذنتةهانع صةر ةرنعث    عس ذنع ظالةمل تعدعن ظ ذنعث ظىس انلعقع، ظ اغعالردةك ظورعؤالغ ذيا ق تعلةر ض ش
ذرع ارعنعث ن ت صةرؤةردعض أزنع قاماش ة آ انلعقع ؤة يةن لرعدعغان ذ ظورعؤالغ ةر خع انلعقع، ه ةر ظورعؤالغ  رةثل

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورالغاندا ص ة س ذ هةقت ةن   «: دعن ظ ةن بعلةيم ةنلعكعنع م ة ظعك ذنعث نئم  »ظ
  .دئضةنلعكع بايان قعلعنعص ظأتىلعدع

ةنلعكعنع     داق دئض ظذدتنعث مذن ع مةس دذلاله ظعبن ةد، ظاب ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةيغةمبةر : رعؤاي ص
دا  ئلعص حعققان مانغا ظ االمنع ظاس تعص    ،ظةلةيهعسس ا يئ عدرةتذلمذنتةهانعث يئنعغ اي س اخعرقع ج ةث ظ ذ ظ  ظ

دا   ذنعث يئنع ة ظ داق نةرس ةر قان ةن ه دعن ظأرلعتعلض ذص زئمعن ماندا بول ةؤةت ظاس ةتتعنحع ق ذ ي اردع، ظ ب
ةردعن ظىست   . توختعتعالتتع  ئلعص آئ عظاندعن ظذ ي ةتتع، ظذنعث ظىستعدعن حىشىرىلضةن هةر قانداق      ضة ظ تعل

  .حىشىرىلةتتعنةرسة يةنة ظذنعث يئنعدا توختعتالتتع، ظاندعن ظذ يةردعن ظئلعص 
 )آأردع(قاصلعغان حاغدا ) ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث نذرع(سعدرةتذلمذنتةهانع ) ظذ(  يةنع

لعغان ظعدع         دذ   بنع مةسظذد سأزعنع داؤامالشتذرذص       ظابدذلاله ظع  . ظذنع ظالتذن يذصذقالر قاص شذ  :  مذنداق دةي
ا  ةش ؤاخلعق نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ب دا ص ةرةنعث ظاخحاغ ذنعث ز، سىرة بةق ةر ؤة ظ دعكع ظايةتل عرع

اخعر عرةت  ظ ذنعثغا مةغص ة، ظ ئرعك آةلتىرمعس عنع ش ئح نةرس ا ه ع اهللا غ دعن آعمك ان ظىممعتع قع زام
  .بذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. ح نةرسة بئرعلدعقعلعنعدعغانلعقع قاتارلعق ظى

)أتىص آةتمعدع ) آأزلةنضةن نةرسعدعن(بذرالمعدع، )  سولغاـظوث (نعث آأزع  )صةيغةمبةر  ظ
ذما    ذ ظةنه اس رةزعيةلاله ع ظابب ع  : ظعبن ةتنعث مةنعس ذ ظاي ذنعثب دع           ظ تعص قالمع ولغا آئ وث ـ س أزع ظ   آ

  . دئدع،دئضةنلعك بولعدذ

                                                 
  . بعر قعسمع ظايةتنعث-76سىرة ماظعدة ) 1(
 . ظايةت-23سىرة تةآؤعر ) 2(
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)ظأتىص آةتمعدع) نضةن نةرسعدعن آأزلة  ا بذ   .  يةنع اهللا بذيرذغان نةرسعدعن ظأتىص آةتمعدع مان
ذيرذق تب ةتتذر      نع ظورذنالش ا سىص تعكع آاتت ةت قعلعش اتتعق ظعتاظ ذنعثغا ق تعكع ؤة ظ تةهكةم تذرذش . ا مذس
  .اهللا بةرضةن نةرسعدعن ظارتذق سورعمعدع.  ظذ صةقةت اهللا بذيرذغاننع قعلدع،حىنكع
آأردع) قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان بىيىك ظاالمةتلةرنع(سعزآع، ظذ صةرؤةردعضارعثنعث شىبهع  اهللا

قذدرعتعمعزنعث دةلعللعرعنع آأرسعتعش    ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا(ظذ  :  مذنداق دئضةن  تاظاال بذ هةقتة  
ىن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ))1ظىح عدة ص را آئحعس ذلمانالردعن ظعس دعكع مذس ىننع ظةقعدعس االمنعث اهللا  س
اال  ل     تاظ ة دةلع أز سأزلعرعض ةتنع ظ ع ظاي ذ ظعكك انالر ب تا بولغ ةن قاراش ان دئض ادعر بولمعغ ع س نع آأرىش

ذ صةرؤةردعضارعثنعث حىنكع، اهللا : قعلعدذ، ظذالر ذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(شىبهعسعزآع، ظ ىك )ق  بىي
أردع ةرنع آ ةن بولسظاالمةتل ارنع آأرض ذ صةرؤةردعض ةر ظ دع، ظةض ةؤةرنع  دئ ذ خ ذ ب ة ظ دع، ظةلؤةتت ا ظع

  . دةص قارايدذ،آعشعلةرضة حوقذم دةص بئرةتتع
* * * * * * *  
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 قذؤؤةتكة -اللةتاظاالدةك آىح (الت، ظذززا ؤة ظىحعنحعسع بولغان ماناتالر ! ظئيتعص بئقعثالرحذ 
ظوغذل باال سعلةرضة خاس ) النغانهئسابسعلةرحة ياخشع !) (ظع مذشرعكالر جاماظةسع(. 19- 20)ظعضعمذ؟
ذص،  ان (بول علةرحة يام ابس مذ؟ ) النغانهئس ةغا خاس اال الل ز ب داقتا ب. 21قع عز ظذن ذ ظادالةتس

بوؤاثالر ظاتعؤالغان قذرذق نامالردعنال ظعبارةت، اللة بذنع -بذ بذتالر صةقةت سعلةر ؤة ظاتا. 22تةقسعماتتذر
عدعن شةك -ظعسصاتاليدعغان هئح بعر دةلعل  ذالرغا صةرؤةردعضارع تةرعص وق، ظ عنع ي  -صاآعت حىشىرض

ةت  عز هعداي ذرظان (شىبهعس ةيغةمبةر ؤة ق ةنع ص ةن ) ي ذمانغعال ؤة آةلض ةقةت ض ذالر ص ذق، ظ تذرذقل
ظاخعرةت ؤة دذنيا . 24ظعنسان نئمعنع ظارزذ قعلسا شذ بوالمدذ. 23نةصسعلعرعنعث خاهعشعغعال ظةضعشعدذ

دذر  ةنعث ظعلكعدع ة (الل ع بويعح ةنعث خاهعش ع الل الرنعث هةممعس اخعرةتتعكع ظعش ا ؤة ظ ةنع دذني ي
علةر بولذص، ظذالرنعث شاصاظعتع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ، صةقةت ظاسمانالردا نذرغذن صةرعشت. 25)بولعدذ

قا رذخسةت قعلسعال  اظةت قعلعش ان ظادةمضة شاص ان ؤة رازع بولغ أزع خالعغ ة ظ دعن(الل ذالرنعث ) ظان ظ
  .26شاصاظعتع ظةسقاتعدذ

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-1سىرة ظعسرا ) 1(
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   توغرعسعدا  بذتلعرعمانات، الت، ظذززاا حوقذنغذحعالرغا رةددعية بئرعش ؤة بذتالرغ
ذتالاهللا رعكالرنعث ب اال مذش ذنغانلعق تاظ ة حوق ة رغا ؤة شئرعكلةرض ذتلعرعغا ؤة شئرعكلعرعض ذ ب ع، ظ

ص ظأيلةرنع سئلعص   ةلةيهعسساالم سالغان آةبعضة ظوخشعتع ناهايعتع شةصقةتلعك اهللا نعث دوستع ظعبراهعم ظ      
دذدبةرضةنلعكعضة رةد داق دةي ة بئرعص مذن ذ: عي تعص بئقعثالرح ذززا ؤ! ظئي ان الت، ظ ة ظىحعنحعسع بولغ

  .) قذؤؤةتكة ظعضعمذ؟- حاللةتاظاالدةك آى(ماناتالر 
ظىستعضة  ظذنعث ظىستعضة ظأي سئلعنغان ظعدع، ظذنعث     ) 1(شلةنضةن ظاق تاش بولذص تاظعبتاعالت نةق 

ع   ذقلعرع ؤة خعزمعتعن علعدعغان يذص ذق       يئص ع هويلذل ذنعث ظةتراص دع، ظ ار ظع ةتحعلعرع ب دعغان خعزم  قعلع
دع ة. ظع ةن     س ذنعث بعل ذغاليتتع، ظ ذنع ظذل اظعفلعقالر ظ ان ت كةنلةردعن بولغ ذالرغا ظةضةش قعف قةبعلعسع ؤة ظ

ةرةب قةبعل أز قعالتتع     عقذرةيشلةردعن باشقا ظ أز ـ آ دذ. لعرعضة آ داق دةي ذالر التنعث : ظعبنع جةرعر مذن ظ
ث بعلةن ظذالر ظذنع حعشع     بذنع .  دئيعشكةن ظعدع“الت”معدعن تىرلةص حعقعرعص تاظاالنعث ظعسظعسمعنع اهللا  

ظعبنع ظابباس، مذجاهعد    . ظعاله دئمةآحع بولغان، اهللا ظذالرنعث سأزلعرعدعن يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر             
ةر   : ذنداق حىشةندىرضةن  مظ ظعبنع ظةنةس قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلعنعشعحة ظذالر التنع يؤة رةبع  الت بعر ظ

ةر ظذنعث        . رغا تالقان قورذص بئرةتتع    آعشع بولذص جاهعلعيةت دةؤرعدة هاجعرال     ظذ ظألضةندعن آئيعن ظادةمل
  .قةبرعسعنع تاؤاص قعلعص ظذنعثغا حوقذندع

الت بعر  : قعلعدذ ظعمام بذخارع، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    
  .رذص بئرةتتعهاجعالرغا تالقان قوآعشع هايات حئغعدا مع بولذص ظذ ظةر آعشعنعث ظعس

ةزعز دئضةن ظعسمعدعن ظئلعنغان         مظذززا دئضةن ظعسع  : ظعبنع جةرعر مذنداق دةيدذ    . مذ اهللا تاظاال نعث ظ
ظذ مةآكة بعلةن تاظعفنعث     . ظذ بعر تىص دةرةخ بولذص ظذنعث ظىستعضة ظأي سئلعنغان ؤة يذصذقالر يئصعلغان     

لةر     ذص قذرةيش قان بول ا جايالش ةن جايغ ة دئض عدعكع نةخل ذغاليتتع ظارعس ذنع ظذل علةن.  ظ ذفيان : مةس ظةبذس
ار، سعلةرنعث ظذززايعثالر يوق      :ظذهذد ظذرذشع بولغان آىنع مذسذلمانالرغا       دئضةندة ، بعزنعث ظذززايعمعز ب
اهابعلعرعغا  االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس وق   «: ص ةدةتكارعثالر ي علةرنعث م ةدةتكارعمعزدذر، س ث م اهللا بعزنع

  .دئضةن» دةثالر
لسةك، ظذ مةآكة بعلةن مةدعنعنعث ظارعلعقعدعكع قةدعد دئضةن جاينعث مذشةللعل دئضةن           ناتقا آة ام

الم آ    ذص، ظعس قان بول ة جايالش ةؤس   ئيئرعض ة، ظ دة خذزاظ ع دةؤرع تعن بورذنق ةزرةح ق ،لش ذنع  خ ةبعلعلعرع ظ
 بذخارع،  ظعمام . بعضة بئرعص هةج قعلعش ظىحىن ظذنعث يئنعدعن تةلبعية ظئيتعص ماثاتتع          ظذلذغاليتتع، آةظ 

ةدعس رعؤا  دا ه انظاظعشةدعن شذ مةزمذن ةت قعلغ ان  . ي ا ظئلعنغ دا تعلغ ةزعز آعتابع رعم اهللا نعث ظ ةرةب يئ ظ
ةر ظذ بذتالرنع ض       ظارعلعدعكع ؤة باشقا جايالردعكع      يا وبذ ظىح بذتدعن باشقا يةنة نذرغذن بذتالر بولذص ظةرةبل

ة ذغاليتتع آ دةك ظذل ى . بعنع ظذلذغلعغان ذ ظ ةقةت ب ذالر    اهللا ص ع، ظ أتتع حىنك ئلعص ظ ا ظ ذتنع تعلغ ح ب
  .باشقعلعرعغا قارعغاندا ظةث مةشهذرلعرع ظعدع

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيلعنعث مذن ةظع، ظةبذتذف ام نةس االم   : ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ع ؤة     د ظعبن يعن خالع دعن آئ ةتهع قعلغان ةآكعنع ص دم ةؤةتتع  لع ا ظ ةن جايغ ة دئض دا  . نع نةخل ذ جاي ذززا ظ ظ

لغان  رة دةرعخعنعث ظىستعضة ظورنعتع  ظذززا ظىح تىص سةمى       . يةرضة آةلدع   خالعد ظذ     . ناملعق بذت بار ظعدع    
دع عص  . ظع ع آئس ةمذرة دةرةخلعرعن د س ذززا ،خالع وراص  ظ لعدع  ظ أرىص تاش أينع ظ ئلعنغان ظ دعن . س ظان

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آئلعص قعلغان ظعشلعرعنع خةؤةر قعلدع             :  ص
                                                 

 .جاي ظعسمع) 1(
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ةن هئح ظعش قعلماصسةن  « ارغعن، سةن هةقعقةت ا ب ة قايت ذ يةرض دع» ظ ةن قا. دئ ذ يةرض د ظ اردعخالع ا ب . يت
ذززا  ةن ظ دنع آأرض لعتعص  خالع ة ظعش ؤةنلعرع هعيل ةنع دةرؤازع ةتحعلعرع ي ذززا : نعث خعزم ع ظ ذززا ! ظ ع ظ ! ظ

ذززا ذردع ! ظ قعلع ت ذززانعث ق . دةص توؤالش د ظ ا،   خالع ئلعص قارعس عغا آ ةردة  ئش ذ ي ع   ظ اح، حئح ص يالعث قع
ال تذراتتع            ا حئحعص تذرغان بعر ظاي ألتىرعؤةتتع      . حذؤذق، بئشعغا توص . خالعد ظذنع قعلعح بعلةن حئحعص ظ

دع          ةؤةر قعل عنع خ ان ظعش ئلعص قعلغ ايتعص آ ا ق االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص ةيغةمبةر  . ظان ص
  . دئدع»دذراظذززظةنة شذ «: ظةلةيهعسساالم

ظذنعث  .  سةقعف قةبعلعسعنعث بذتع بولذص تاظعفقا جايالشقان ظعدع ،الت: ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ   
ةب ق    ةنعي مذظت ؤةنلعرع ب ةتحعلعرع ؤة دةرؤازع دع خعزم عدعن ظع ةن . ةبعلعس تو (م ةنع ظاص داق دةص  ) ري مذن

ةن ذغعيرة   : قارايم قا م ذتنع حئقعش ذ ب االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةخر    ص ذفيان س ةن ظةبذس أبظة بعل ع ش  ظعبن
اظعفلعقالر ظىحىن ناماز ظوقذيدعغان       ،ظةؤةتكةن بولذص ظعبنع هةربنع     ظذالر ظذ بذتنع حئقعص ظذنعث ظورنعنع ت

  .مةسجعت قعلعص بةردع
دذ داق دةي هاق مذن ع ظعس ة ما: ظعبن ةبعلعلعرعنعث ؤة مةدعن ةزرةج ق ةن خ ةؤس بعل ا ظ ات بولس ن

ةن دعنداش بولغانالرنعث بذتع بولذص، قةدعد دئضةن جاينعث مذشةللعل دئضةن يئرعضة   ظاهالعسعدعن ظذالر بعل  
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع حئقع       . دئثعز قعرغعقعغا جايالشقان ظعدع       ظذدذل آئلعدعغان  شقا ظةبذسذفيان    ص

ةرب   ع ه ةخعر ظعبن لعدع    س ئقعص تاش ذنع ح ذ ظ ةؤةتتع، ظ ذتالع    . نع ظ ع ظةب ةلعي ظعبن قا ظ ذنع حئقعش ب ظ
  .ظةؤةتعلضةن دئضةن قاراشالرمذ بار

ةزذل دعكع        خةلةس ة رايونع ذرتع تةبال ذالرنعث ي ةبعلعلعرعنعث ؤة ظ ة ق ظةم، بةجعيل ا دةؤس، خةس  بولس
ةرنعث بذتخانعسع ظعدع ةن. ظةرةبل داق دةص قارايم ةن مذن ة  : م دعكع آةب ةن آةبعسع، مةآكع ذتخانا يةم ذ ب ظ

ةيغةمبة . بولسا شام آةبعسع دةص ظاتعالتتع     ر ظةلةيهعسساالم ظذ بذتخانعغا جةرعر ظعبنع ظابدذلال بةجةلعنع         ص
  .ظةؤةتتع، ظذ بئرعص ظذ بذتخانعنع حئقعص تاشلعدع

دذ   داق دةي هاق مذن ع ظعس ةي      : ظعبن قان، ت ئقعن جايالش ذنعثغا ي عنعث ؤة ظ ةي قةبعلس ا ت ةلس بولس ف
دع  ذتع ظع ةبعلعلعرعنعث ب ةجا ق ةلما ؤة ظ عدعكع س ث ظةتراص ع ه. تئغعنع دذظعبن داق دةي ام مذن ةزع : عش ب

ع       عبعل ةلعي ظعبن قا ظ ذنع حئقعش االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عحة ص أزلةص بئرعش ا س علةرنعث ماث ك آعش ملع
ةردعن غةن    ذ ي لعغان ؤة ظ ئقعص تاش ذنع ح رعص ظ ذ بئ ةن، ظ ذتالعبنع ظةؤةتك علةردعن  عظةب ان نةرس ةت ظئلعنغ م

املعق ظعككع   ذ ظعككع شذ. نع تاللعغانقعلعحرذسذص ؤة معخزةم ن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ ةن ص نعث بعل
  .ع دةص ظاتالغان قعلعحالردذرقعلعح ظةلعنعث ظعككع ،مانا بذ. نع ظةلعيضة بئرعؤةتكةنقعلعح

دذ    داق دةي هاق مذن ع ظعس ع     : ظعبن ر بذتخانعس ةنظادا بع ةرنعث س عنعث ؤة يةمةنلعكل ةمعر قةبعلعس ه
ذ   ذص، ظ ذتخانا بول ام”ب اتعالتتع“رةيي ةن   ظئ.  دةص ظ ار ظعك ت ب ارا ظع ر ق دا بع عحة بذتخانع اه . يتعلعش صادعش

تذببة بعلةن بعللة يةمةنضة بارغان ظعككع يةهذدعي ظالعم بذ ظعتنع سعرتقا ظئلعص حعقعص ظألتىرعؤةتكةن ؤة           
ذت ات ظعبنع تام. خانعنع حئقعؤةتكةنب ةنن دعن بولغان ب ةظب قةبعلعسعنعث عةمعم جةمةتع ة ظعبنع آ ي رةبعظ

  .ذتخانعسع بار ظعدعرعزا ناملعق ب
  : مذستةؤغعر ظعبنع رةبعظة ظذنع حاققان حاغدا مذنداق دئضةنظعسالم دةؤرعدة 

   ،هةقعقةتةن مةن بةردعم رعزاغا بعر خاتعمة
   .تاشالص آةتتعم ظذ يةرنع قعلعص قاقاس خارابة

دذ    داق دةي هاق مذن ع ظعس ةغلع       : ظعبن ةن ت ةآعر بعل ان ب ئلعص حعقق دعن آ ع ظوغلع ث ظعكك ص ؤاظعلنع
  . قةبعلعلعرعنعث ؤة ظعياد قةبعلعسعنعث سةنداد دئضةن يةردة بذتخانعلعرع بار ظعدع
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 دةص ظئتعقاد قعلغانلعقعغا بئرعلضةن عكلةرنع ظةرآةك، صةرعشتعلةرنع حعشعمذشرعكالرنعث شئر
  رةددعية توغرعسعدا 

قذؤؤةتكة - آىح اللةتاظاالدةك(الت، ظذززا ؤة ظىحعنحعسع بولغان ماناتالر ! ظئيتعص بئقعثالرحذ 
ة خاس ) النغانهئساب سعلةرحة ياخشع !) (ظع مذشرعكالر جاماظةسع ( .)ظعضعمذ؟ اال سعلةرض ظوغذل ب
ذص،  ان (بول علةرحة يام مذ؟) النغانهئسابس ةغا خاس اال الل ز ب ةنعقع الص ؤة اهللا نعث  ي اال حاص ا ب  اهللا غ

ةر   علةر؟ ظةض ذلالرنع تالالمس ا ظوغ ز دةص ظأزةثالرغ عنع قع علةر بالعس عماتنعتةقس اثالر س ذنداق قعلس  مذش
ةنع بذ    ظادالةتسعز تةقسعماتتذر بذ تةقسعمات حوقذم       الرمذ سعلةردةك بولسا، ظذنداقتا     مةخلذقاتباشقا    ي

عماتتذر     ل تةقس ان باتع ةرلةرحة قعلعنغ عمات زومعض ذ       . تةقس عدعكع ب اال ظارعس ز ب ةن قع اال بعل ذل ب ظوغ
اؤادا هةقعقعي تةقسعمات ب        ضارعثالرغا  ولغعنعدا ظةخمةقلةرحة قعلعنغان بذ تةقسعماتنع صةرؤةردع        تةقسعمات ن

  سعلةر؟ قانداقمذ مذناسعص آأرى
ةيدا قعلغان يالغان ؤة      ،اهللا تاظاال ظذالرنعث بذتالرغا حوقذنذص، بذتالرنع ظعاله دةص ظاتاص        ة ص  بذ هةقت

دذ  بوهتان سأزلعرع ظىحىن ؤة آذفرعلعق قعلغانلعقع ظىحىن ظذالرغا رةددعية ب          ذتالر : ئرعص مذنداق دةي ذ ب ب
ذن  ظأز تةرعصعثالردعن بوؤاثالر ـ صةقةت سعلةر ؤة ظاتا ة ب ارةت، الل امالردعنال ظعب ذرذق ن ع ظاتعؤالغان ق

عدعن شةك ـ ظعسصاتاليدعغان هئح بعر دةلعل  ذالرغا صةرؤةردعضارع تةرعص وق، ظ عنع ي اآعت حىشىرض  -ص
ةت  عز هعداي ذ (شىبهعس ةيغةمبةر ؤة ق ةنع ص ذمانغعال ؤة ) رظاني ةقةت ض ذالر ص ذق، ظ ةن تذرذقل آةلض

ةنع ظذالرنعث ظأزل  نةصسعلعرعنعث خاهعشعغعال ظةضعشعدذ   ماثغان  عرع مذشذ يولنع تذتذص   عرعدعن ظعلض   ي
ةقةت      بعر ظاتا ـ بوؤعلعرعغا قارعتا بولغان ياخشع ضذمانعدعن باشقا هئح   تايانغعدةك نةرسعسع يوق، ظذالر ص

أزلعرع رع  أزلعرعنع خذش       ظأزلعرعضة ظ ةنال ظ ا ـ بوؤعلعرعنع ظذلذغالش بعل ذرذنقع ظات ياسةتحعلعك قعلعش، ب
  .قعلعشعدذ

ذنداق                 ةؤةتتع ش ةيغةمبةرلةرنع ظ ةن ص اآعت بعل ل ـ ص كعن دةلع ةت، آةس ذق هةقعق ذالرغا نذرل اهللا ظ
  .تذرذقلذق ظذالر صةيغةمبةرلةر ظئلعص آةلضةن هةقعقةتكة ظةضةشمعدع ؤة بويسذنمعدع

  عث ظارزذ قعلعش بعلةنال قولغا آةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا ياخشعلعقن
 ظعنسان نئمعنع ظارزذ قعلسا شذ بوالمدذ يةنع ياخشعلعقنع ظارزذ قعلغان هةر بعر آعشع ظذنعثغا 

ةلمةيدذ اؤاب ( . ظئرعش ان س ذرذق    ) اهللا ؤةدة قعلغ ث ق ةهلع آعتابنع ذثالر ؤة ظ ذرذق ظارزذي علةرنعث ق س
قذحع دةص ظويلعغان هةر قانداق آعشع          . ))1ا آةلمةيدذ  ظارزذسع بعلةن قولغ    أزعنع هعدايةت تاص  نعث ظعشع ظ

ظذنع  ظئيتقعنعدةك بولمايدذ، بعرةر نةرسعنع ياخشع آأرىص قالغان هةر قانداق آعشعمذ         ظذنعث  لعيةتتة  ةظةم
  . ظذنعثغا ظئرعشةلمةيدذظىحىنال  ياخشع آأرضةنلعكع

: ةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظعمام ظةهمةد، ظةبذهىرةيرعدعن صةيغةمب   
ارزذ قعلغان نةرسعس      ،بعرةر نةرسعنع ظارزذ قعلسا   ةرسع   بعر دعنظةضةر سعلةر « اراص باقسذن، ظذ     ع ظذ ظ ضة ق

   .»عث صىتىلضةنلعكعنع بعلمةيدذظارزذ قعلغان نةرسعسعدعن ظأزعضة نئمعن

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-123سىرة نعسا ) 1(
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 دذر ةنعث ظعلكعدع ا الل اخعرةت ؤة دذني ةن ظ ا ؤة           ي ع شةك ـ شىبهعسعزآع، هةر قانداق ظعش دذني
دارة     نع اهللا ظع ة ظعش اخعرةتتعكع هةمم ا ؤة ظ دذر، دذني ث ظعلكعدع ان اهللا نع ع بولغ ث ظعضعس ظاخعرةتنع

  .قعلغذحعدذر، اهللا خالعغان نةرسعال ؤذجذتقا آئلعدذ، خالعمعغان نةرسة ؤذجذتقا آةلمةيدذ
  قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا اهللا نعث رذخسعتعسعز  نعث شاصاظةتبعرهئح

 ظاسمانالردا نذرغذن صةرعشتعلةر بولذص، ظذالرنعث شاصاظعتع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ، صةقةت اللة
ظذالرنعث شاصاظعتع ) ظاندعن(ظأزع خالعغان ؤة رازع بولغان ظادةمضة شاصاظةت قعلعشقا رذخسةت قعلسعال 

قاتعدذ دذظةس داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت اظةت ا:  ب دا شاص ث ظالدع ذ اهللا نع عز آعمم ث رذخسعتعس هللا نع
ايدا بةرمةيدذ          )1(قعاللعسذن اظةت ص  اهللا ))2اللة ظعزنع بةرضةن ظادةمدعن باشقعغا اللةنعث دةرضاهعدا شاص

ادانالر    ع ن ا، ظ ذ تذرس الع ب تعلةرنعث ه ئقعن صةرعش ا ي ذتلعرعثالرنعث ؤة  ! غ ذ ب اهعدا ب ث دةرض اهللا نع
. ث شاصاظعتعنع قانداقمذ ظىمعد قعلعسعلةر؟ اهللا تاظاال بذتالرغا حوقذنذشنع يولغا قويمعدع       شئرعكلعرعثالرنع

دع  ةتمذ قعلمع ذنعثغا رذخس ع   . ظ ةيغةمبةرلعرعنعث تعل ارلعق ص ةلكع، ب ارلعق  ؤةب ان ب ل قعلغ  نازع
  آعتابلعرعنعث هأآمع بعلةن بذتالرغا ظعبادةت قعلعشتعن توسمعدعمذ؟

* * * * * * *  
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دعغانالر صةرعشتعلةرنع  ان ظئيتماي ةنعث قعزلعرع دةص (شىبهعسعزآع، ظاخعرةتكة ظعم حعشع ) الل

ةقةت . 27جعنس نامع بعلةن ظاتايدذ  ذالر ص داق ظعلعمضة ظعضة ظةمةس، ظ ظذالر مذنداق ظاتاشتا هئحقان
بعزنعث زعكرعمعز . 28ضذمانغعال ظاساسلعنعدذ، ضذمان دئضةن هةقنع ظعسصاتالشتا هئح نةرسعضة يارعمايدذ

ذرظان ( ةن ق ان بعل ةنع ظعم ىز )ي ةنلةردعن ي رعكحعلعكعنعال آأزلعض ا تع ةقةت دذني ان، ص اش تارتق ن ب دع
ظذالرنعث ظعلعمدعن يةتكةن يئرع ظةنة شذ، شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث ظأزعنعث يولعدعن . 29ظأرىضعن

  .30بدان بعلعدذظازغان ظادةمنع ظوبدان بعلعدذ، هعدايةت تاصقان ظادةمنعمذ ظو
  صةرعشتعلةرنع اهللا نعث قعزلعرع دةؤالغان مذشرعكالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

ة مذشرعكالرغا ظذالرنعث صةرعشتعلةرنع             ع ظذالرنع حعش  ، دةص“اهللا نعث قعزلعرع  ”اهللا تاظاال بذ ظايةتت
دذ     ة بئرع اتتعق رةددعي ىن ق انلعقع ظىح ةن ظاتعغ امع بعل نس ن اال . جع اآتذر اهللا ب تعن ص ذ  . تذتذش اال ب اهللا تاظ

دذ   داق دةي ة مذن اد        : هةقت ز دةص ظئتعق ة قع ان صةرعشتعلةرض دعلعرع بولغ ةنعث بةن ةتلعك الل ذالر مةرهةم ظ
دع؟      تعدة بارمع ذالر ظىس دا، ظ تعلةرنع ياراتقان ة صةرعش دع، الل ز   (قعل تعلةرنعث قع ذالر صةرعش ةنع ظ ي

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-255سىرة بةقةرة ) 1(
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دذ؟   ةردعن بعلع ةنلعكعنع قةي ذ ) ظعك ذالرنعث ض ة (ؤاهلعقع ظ ذالرنعث نام ةمالعغا-ظ دذ، ) ظ ةت (يئزعلع قعيام
   .)1(ظذالر سوراققا تارتعلعدذ) آىنع
ظذالر مذنداق ظاتاشتا هئحقانداق ظعلعمضة ظعضة ظةمةسا ظأزلعرعنعث ظئيتقانلعرعنع  يةنع ظذالرد

وغرا ظعلعم يوق  اتاليدعغان هئحقانداق ت ذلما ؤة . ظعسص ان، توق ذ يالغان بوهت ةلكع، ظ يعرضعنحلعك آذفرع ب
  . سأزلةردعن ظعبارةتتذر

ظذالر صةقةت ضذمانغعال ظاساسلعنعدذ، ضذمان دئضةن هةقنع ظعسصاتالشتا هئح نةرسعضة يارعمايدذ 
دذ      ع ظااللماي ةقنعث ظورنعن عز ه قاتمايدذ، هةرض ة ظةس ئح نةرسعض ذمان ه ةنع ض ةيغةمبةر  . ي ذخارع ص ام ب ظعم

ةنلعكعن   داق دئض االمنعث مذن دذ  ظةلةيهعسس ةت قعلع اقلعن   «: ع رعؤاي تعن س ذمان قعلعش ةن  عض ثالر، هةقعقةت
  .»ضذمان ظةث يالغان سأزدذر

   توغرعسعدا ذشدعن يىز ظأرىشكة بذير يولدعكعلةرباتعل
 دعن باش تارتقان، صةقةت دذنيا تعرعكحعلعكعنعال  )يةنع ظعمان بعلةن قذرظان (بعزنعث زعكرعمعز

عن، ن سةنمذ يىز ظأرىضعن، ظذنع تاشلعغ قتعن يىز ظأرىضةن آعشعدع   يةنع هة  آأزلعضةنلةردعن يىز ظأرىضعن 
ة  . عبارةتتذر عنال ظلمعدعن ظئرعشمةآحع بولغعنع دذنيادمع ؤة ظعك ـ شىبهعسعزآع، ظذنعث ظةث حوث غئ  شة ظةن

ذنعث بعردعن دذ. بعر غايعسعدذرشذ ظ اال مذنداق دةي دذ، شذثا اهللا تاظ : ظذنعثدا هئح بعر ياخشعلعق بولماي
رنعث ظعلعمدعن يةتكةن يئرع ظةنة شذ ظذالذالرنعث  يةنع دذنيا تةلةص قعلعش ؤة دذنيا ظىحىن تعرعشعش ظ

: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بعر دذظاسعدا مذنداق دئيعلضةن         . بعر غايعسعدذر يئتعشكة تئضعشلعك بعردعن  
ع اهللا« ز قعلمعغع     !ظ دعغان يئرعمع دعن يئتع ز ؤة ظعلعم وث غئمعمع ةث ح انع ظ ام   » ن دذني نع ظعم ذ هةدعس ب

  . رعؤايةت قعلغانتعرمعزع 
 شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث ظأزعنعث يولعدعن ظازغان ظادةمنع ظوبدان بعلعدذ، هعدايةت تاصقان

ارلعق مةخلذقاتالرنع ياراتقذحعدذر، بةندعلعرعضة        ظادةمنعمذ ظوبدان بعلعدذ  ةنع ظذ ب ايدعلعق  نئمعنعث   ي ص
ة           بعلضىحعدذر، ظذ   ظعكةنلعكعنع   ادةمنع ضذمراه قعلعدذ، ظةن ادةمنع هعدايةت قعلعدذ، خالعغان ظ  خالعغان ظ

ذص          ل بول ذ ظادع دذ، ظ ا آئلع ارقعلعقال بارلعقق ع ظ ع ؤة هئكمعت ذدرعتع، ظعلم ث ق ع اهللا نع ذالرنعث هةممعس ش
  .شةرعظعتعدعمذ ؤة ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذشعدعمذ هةرضعز زذلذم قعلمايدذ

* * * * * * *  
  ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# y“ Í“ ôfu‹ Ï9 tÏ% ©!$# (#θä↔ ¯≈ y™r& $ yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå y“ Í“ øgs† uρ tÏ% ©!$# (#θãΖ |¡ôm r& 

 o_ ó¡çt ù: $$Î/ ∩⊂⊇∪ tÏ% ©!$# tβθç7 Ï⊥ tG øgs† u È∝ ¯≈ t6x. ÉΟøO M} $# |·Ïm üθ xø9 $# uρ ω Î) zΝ uΗ ©>9 $# 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ßìÅ™ üρ Ïο uÏ øóyϑ ø9 $# 4 uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

ö/ ä3Î/ øŒÎ) / ä. r' t±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{$# øŒÎ) uρ óΟçFΡ r& ×π ¨ΖÅ_ r& ’Îû ÈβθäÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξsù (# ûθ“. u“ è? öΝ ä3|¡àΡr& ( uθèδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ 

#’ s+ ¨?$# ∩⊂⊄∪  
دذر،  ةنعث مىلكع ع الل علةرنعث هةممعس دعكع نةرس مانالردعكع ؤة زئمعن ة(ظاس انلعق ) الل يام

ظذالر . 31 حعرايلعق مذآاصات بئرعدذغاقعلغانالرنع قعلمعشلعرعغا قاراص جازااليدذ، ياخشعلعق قعلغانالر
                                                 

 . ظايةت-19سىرة زذخرذف ) 1(
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ةسنا، هةقعقةتةن آعحعك ضذناهالر بذنعثدعن مذست. حوث ضذناهالردعن ؤة قةبعه ظعشالردعن يعراق بولعدذ 
ؤاقتعثالردعن تارتعص، (صةرؤةردعضارعثنعث مةغصعرعتع آةثدذر، اللة سعلةرنع زئمعندعن ياراتقان حاغدعكع 

زةثالرنع أؤاقتعثالردعن تارتعص ظوبدان بعلعدذ، شذنعث ظىحىن سعلةر ظ) ظاناثالرنعث قورساقلعرعدعكع باال
  .32 ظوبدان بعلعدذلعماثالر، اللة تةقؤادار بولغان ظادةمنعهئسابصاك 

اهللا نعث حوث ـ آعحعك هةممة نةرسعنع بعلعدعغانلعقع، هةر بعر ظادةمضة ظذنعث ظةمةلعضة 
  يارعشا مذآاصات ؤة جازا بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا 

ةنلعك    ةن زئمعننعث صادعشاهع ظعك مانالر بعل ث ظاس ة ظأزعنع ذ ظايةتت اال ب قا اهللا تاظ دعن باش عنع، ظأزع
عدعن ة نةرس دعغانلعقعنع ؤة    هةمم أآىم حعقعرع ل ه دة ظادع انالر ظعحع ةنلعكعنع، ظعنس ةت ظعك بعهاج

  .ظعنسانالرنع هةق بعلةن ياراتقانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ
)حعرايلعق غايامانلعق قعلغانالرنع قعلمعشلعرعغا قاراص جازااليدذ، ياخشعلعق قعلغانالر ) اللة 

دذ ات بئرع ر آعشعضة قعلم مذآاص ةر بع ةنع اهللا ه ذنعث    ي ةر ظ دذ، ظةض ازا بئرع ات ؤة ج ا مذآاص عشعغا قارعت
  . يامانلعق بولسا يامانلعققا ظئرعشعدذ،ظةمةلع ياخشعلعق بولسا ياخشعلعققا

ث مةغصعرةت عياخشعلعق قعلغذحعالرنعث سىصعتع ؤة حوث ضذناهالردعن باشقا آعحعك ضذناهالرن
  قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا 

 ظذالر حوث ضذناهالردعن ؤة قةبعه ظعشالردعن يعراق       :غذحعالرنع ظعزاهالص اهللا بذ ظايةتتة ياخشعلعق قعل    
دذ      ذناهالرنع قعلماي وث ض ان ح ارام قعلعنغ ةنع ه دذ، ي ادعر     . بولع ذناهالر س ك ض ةزع آعحع ذالردعن ب ةر ظ ظةض

ا ان بولس ذرعدذ  ،بولغ ذناهلعرعنع يوش ذالرنعث ض دذ ؤة ظ عرةت قعلع ذالرغا مةغص دذ، اهللا ظ ان قعلع ذ .  دةص باي ب
ظةضةر سعلةر مةنظع قعلعنغان حوث ضذناهالردعن ساقالنساثالر،         : هةقتة اهللا يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دةيدذ      

ئلعص( ة ظ ا    ) آةرعمعمعزض عل ماآانغ علةرنع ظئس ز ؤة س ا حعقعرعمع ذناهعثالرنع يوقق ك ض ةنع (آعحع ي
  .)1(آعرضىزعمعز) جةننةتكة
آعحعك ضذناهالر بذنعثدعن مذستةسنا.  يعراق بولعدذظذالر حوث ضذناهالردعن ؤة قةبعه ظعشالردعن  

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ع ظابباس ةد، ظعبن ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ذهىرةيرة ص ظةب
ان نةرسعلةردةك آعحعك ضذناهالرغا ظوخشايدعغان بعر                  نةرسعنع   ةرظةلةيهعسساالمدعن رعؤايةت قعلعص ظئيتق

ةيغةمبةر ظةلةيه دعم، ص داق دئضةنآأرمع ةؤالدعغا       «: عسساالم مذن ادةم ظ اال ظ شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا تاظ
ىتىؤةتكةن       عدذ            .ظذنعث زعنادعن بولغان نئسعؤعسعنع ص ة شذ نئسعؤعسعنع حوقذم تاص آأزنعث زعناسع   .  ظذ ظةن

دذ       تعها قعلع دذ ؤة ظعش ا تارتع أثىل بولس تذر، آ ع سأزلةش ث زعناس تذر، تعلنع ذنع   . قاراش ةزا ظ عي ظ جعنس
  . بذنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان»ستقا حعقعرعدذ ياآع يالغانغا حعقعرعدذ را

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس ةرعر، ظعبن ع ج ع   : ظعبن ث زعناس ع آأزنع ظعكك
عناسع  يىشتذر، ظعككع قولنعث زعناسع تذتذشتذر، ظعككع صذتنعث ز  اشتذر، ظعككع آالصذآنعث زعناسع سأ   قار

دذ، ظةضةر ظذ جعنسع ظةزاسع بعلةن                    مئثعشتذر، جعنسعي ظةزا ظذنع راستقا حعقعرعدذ ياآع يالغانغا حعقعرع
داقتا ظذ زعناخذر بولعدذ، ظذنعثدعن باشقعسع آعحعك ضذناهالردذر        ،زعنا سادعر قعلسا    مةسرذق بعلةن   . ظذن

  . مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةنبذنع مذ عشةظب
                                                 

 .ظايةت -31سىرة نعسا ) 1(



  
  
  
  

 

 43                                                                                                 نةجم ـ سىرة 53
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org

اظعفع دة  ة ت ع لذباب دذ     ظعبن داق دةي ةن آعشع مذن افعظع دئض ع ن دذراهمان ظعبن دعغان ظاب مذ ظاتعلع : ص
ث  دعن اهللا نع نا ظةبذهىرةيرع دعن مذستةس ذناهالر بذنعث ك ض دة   آعحع ث مةنعسع هةققع ةن ظايعتعنع  دئض

ارلعق ضذناهالردعن     ،يىش، آأز قعسعش    أظذ س   :  ظذ جاؤابةن مذنداق دئدع      ،سامعسور اراش ؤة قذحاقالش قات  ق
  .تتذر، ظةضةر خةتنعضا خةتنعضاغا تةضسة، غذسلع ؤاجعب بولعدذ، مانا بذ زعنادذرظعبارة

  تةؤبة قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش ؤة ظأزعنع صاك هئسابالشتعن توسذش توغرعسعدا 
 دذر عرعتع آةث ارعثنعث مةغص ةن صةرؤةردعض ة  هةقعقةت ة نةرسعض ع هةمم ث رةهمعت ةنع اهللا نع  ي

عرعتع ض  ذنعث مةغص ذر، ظ دذر  ظورتاقت ذناهلعرعغا ظومذمعي ة ض عنعث هةمم ان آعش ة قعلغ اهللا . ذناهالردعن تةؤب
ة   ذ هةقت اال ب دذ تاظ داق دةي ةد (:  مذن ع مذهةمم دعن ! ظ ث تعلعم ع، ) مئنع ذناهالرنع («ظئيتقعنك ض

ؤئرعص دعلعرعم) قعلع ان بةن ةت قعلغ ة جعناي عزلةنمةثالر! ظأزلعرعض دعن ظىمعدس ةنعث رةهمعتع ة . الل الل
ةن  ث خا(هةقعقةت ان ظادةمنع ايعتع     ) لعغ ة ناه عزآع، الل دذ، شىبهعس عرةت قعلع ذناهلعرعنع مةغص ع ض جعم

   .))1مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
 ؤاقتعثالردعن تارتعص، ظاناثالرنعث قورساقلعرعدعكع (اللة سعلةرنع زئمعندعن ياراتقان حاغدعكع

اال دذ ) ب دان بعلع ارتعص ظوب ثالردعن ت ةؤاقتع ادةم     ي اثالر ظ دذر، ظات أرىص تذرغذحع علةرنع آ نع اهللا س
االمن ذنعث ظذحعظةلةيهعسس ان، ظ دعن ياراتق اش  ع زئمعنع ة ظوخش ةؤالدلعرعنع زةررعلةرض ذنعث ظ عدعن ظ س

ايرعص    ة ظ ع صعرقعض ذالرنع ظعكك دعن ظ ان، ظان ة : حعقارغ عرقعنع جةننةتك ر ص ا   ،بع عرقعنع دوزاخق ر ص ة بع  يةن
ارتعص سعلةرنع     ةهؤالعثالرنع، سعلةردعن سادعر بولعدعغان ظعشع       بألضةندعن ت لعرعثالرنع ؤة سعلةردعن  ثث ظ

اال شذنداقال   . يىز بئرعدعغان سأزلعرعثالرنع ظوبدان بعلعدذ     ثالردعن  ظاناثالرنعث قورساقلعرعدعكع ب ؤاقتع
ارتعص دذ ت دان بعلع ةجعلعن      .  ظوب ع، ظ ذنعث رعزقعن ةن ظ تة هةقعقةت ظذل صةرعش ا مةس اقتعكع بالعغ ع، قورس

  . ياآع بةختلعك بولعدعغانلعقعنع يازعدذبةتبةختظةمةلعنعث ياخشع ـ يامان بولعدعغانلعقعنع، 
 اك أشذنعث ظىحىن سعلةر ظ ةنع ظأزةثالرنع ماختعماثالر، ظأزةثالرغا     لعماثالرهئساب زةثالرنع ص  ي

  .ن معننةت قعلماثالردعمعننةتدارلعق بعلدىرمةثالر ؤة ياخشع ظعشلعرعثالر
 ادار بولغان ظادةمنع ظوبدان بعلعدذ اللة تةقؤاهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ  :  ظأزلعرعنع صاك

نع آأرمعدعثمذ؟ ظذنداق ظةمةس   ) يةنع ظأزلعرعنع تةقؤادارلعق بعلةن مةدهعيلةيدعغانالر    (دةص قارايدعغانالر   
ذم    ، اهللا خالعغان بةندعسعنع صاك قعلعدذ،      )يةنع ظعش ظذالرنعث دئضعنعدةك ظةمةس    ( ظذالرغا قعلحعلعكمذ زذل

  .))2قعلعنمايدذ
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ ةد ظعبن لعم، مذهةمم ام مذس ا  : ظعم ةن قعزعمغ م

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ، قعزع زةينةب ماثا   عمةنعث ظةبذسةل .دذم دةص ظعسعم قوي   )3(“بةررة”  شىبهعسعزآع ص
قان    تعن توس عم قويذش داق ظعس أز ،مذن ةرا   ظ ا ب دا ماث عمؤاقتع ذلغان  دةص ظعس ةن قوي ةن  . ظعك ذنعث بعل ش

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةرنعث ظعحع    «: ص ةن س ابلعماثالر، اهللا هةقعقةت اك دةص هئس أزةثالرنع ص الردعن ثظ
دذ دان بعلع علةرنع ظوب ع آعش ةن» ياخش اهابعالر.دئض ويعمعز؟  :  س عم ق ة دةص ظعس ذنعثغا نئم داقتا ظ ظذن

  . دئدع،ةصتعكةند» ظذنعثغا زةينةب دةص ظعسعم قويذثالر«: بةر ظةلةيهعسساالمدئضةندة صةيغةم

                                                 
 . ظايةت-53سىرة زىمةر ) 1(
 . ظايةت-49سىرة نعسا ) 2(
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: نعث، ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ظعبنع ظةبذبةآرع  ظعمام ظةهمةد، ظابدذراهمان  
ادةم   ر ظ ةيغةمبةر        بع ةن ص ذنعث بعل دذ، ش ادةمنع ماختاي ر ظ ة بع عدا يةن االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

االم ظ اثا ؤاي«: ةلةيهعسس ىزدىث !س ع ظ ةمراهعثنعث بويعنعن أ »  ه ةن س دذ ؤة زدئض ةر «نع تةآرارالي ظةض
ةتلعرعنع         ع سىص ذنعث ياخش ذ ظ ةر ظ ا، ظةض اقحع بولس ةقعقعي ماختعم ةمراهنع ه رعثالر ه علةرنعث بع س

ا صاك دةص   صاالنعنع ياخشع دةص هئساباليمةن، اهللا ظذنعث ضذؤاهحعسعدذر، بعراؤنع      ”: بعلعدعغان بولسا   اهللا غ
اباليمةن     ع دةص هئس داق ياخش داق، مذن ذنع مذن ةن، ظ ذن“ظئيتالمايم دذ» دئس ام   .  دةي نع ظعم ذ هةدعس ب

  .بذخارع، مذسلعم، ظةبذداؤذد ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ادةم  : ظعمام ظةهمةد، هةممام ظعبنع هارعسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظوسماننعث  بعر ظ

قئشعغا آئلعص ظذنعث ظالدعدعال ظذنع ماختعغعلع تذردع، شذنعث بعلةن معقداد ظعبنع ظةسؤةد ظذنعث يىزعضة           
 ،، ظةضةر بعز ظادةم ماختعغذحعالر بعلةن ظذحرعشعص قالساق     بعزنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : حاحتع ؤة توصا  

دع ذيرذغان، دئ قا ب ا حئحعش ة توص ذالرنعث يىزعض ذ هةدع. ظ ةت ب ذ رعؤاي لعم ؤة ظةبذداؤذدم ام مذس نع ظعم س
  .قعلغان

* * * * * * *  
  |M ÷ƒ u u sùr& “ Ï%©! $# 4’̄< uθs? ∩⊂⊂∪ 4‘ sÜ ôã r&uρ Wξ‹ Ï= s% #“ y‰ø. r&uρ ∩⊂⊆∪ … çν y‰ΖÏã r& ÞΟ ù= Ïæ É= ø‹ tóø9 $# uθ ßγsù #“ u tƒ ∩⊂∈∪ ÷Πr& 

öΝ s9 ù'¬6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ ’ Îû É# ßs ß¹ 4 y›θãΒ ∩⊂∉∪ zΟŠ Ïδ ü ö/Î) uρ “ Ï% ©!$# #’̄û uρ ∩⊂∠∪ ωr& â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ u ÷z é& ∩⊂∇∪ βr& uρ 
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) نغان مالدعنشةرت قعلع(ظذ . 33ظعماندعن يىز ظأرىضةن ظادةمدعن خةؤةر بةرضعن!) ظع مذهةممةد( 

. 35ظذنعث دةرضاهعدا ظعلمعي غةيب بولذص، ظذ غةيبنع بعلةمدذ؟. 34ظازغعنا بةردع، قالغعنعنع بةرمعدع
ظعبراهعم ؤاصادار آعشع . 36ظذ مذسانعث ؤة ظعبراهعمنعث سةهعصعلعرعدعكع سأزدعن خةؤةردار بولمعدعمذ؟

ذناهع (ةرمةيدذ ظعدع، بعر ضذناهكار ظادةم يةنة بعراؤنعث ضذناهعنع آأت  راؤ باشقا بعراؤنعث ض ةنع بع ي
دذ  ا تارتعلماي ةيلعدعن جازاغ عنع . 37- 38)تىص عنعث نةتعجعس ةن ظعش ث ظعشلعض ةقةت ظأزعنع ان ص ظعنس

دذ . 39آأرعدذ ذنعثغا (ظذنعث قعلغان ظعشع آةلضىسعدة آأرىلع ذنعث ظةمةلع قعيامةت آىنع ظ ةنع ظ ي
  .41تولذق جازا بئرعلعدذ) ياآع(ذق مذآاصات ظاندعن ظذنعثغا تول. 40)توغرعلعنعدذ

ظعتاظةت قعلعشتعن يىز ظأرىضةن ؤة صذل ـ مالغا ظاحكأزلىك قعلغان آعشعنع ظةيعبلةش ؤة 
  ظذنعثغا رةددعية بئرعش توغرعسعدا

اال  ةاهللا تاظ عنع  ظأزعض ةن آعش ىز ظأرىض تعن ي دذ ظةيعب بويسذنذش داق دةي ةص مذن عر (: ل آاص
ذرظانغا ةنمعدع، )ق دع ظعش از ظوقذمع ذ   .نام ئكعن ظ ذرظاننع(ل دع ؤة  ) ق ار قعل دعن(ظعنك ىز ) ظعمان ي
  .))1ظأرىدع
 ظازغعنا بةردع، قالغعنعنع بةرمعدع) شةرت قعلعنغان مالدعن(ظذظذ :  ظعبنع ظابباس بذ ظايةتنع

ا بئرعص، ظاندعن ظذنع ظىزىص قويدع          اهعد،  مذج.  تةصسعر قعلدع   دةص،ظادةم شةرت قعلعنغان مالدعن ظازغعن

                                                 
 .ـ ظايةتلةر32 ــــــ31سىرة قعيامةت ) 1(
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ةير،  سةظعد ظعب  ةتادة ؤة بعر قانحة آعشعلةرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع       ظعكرعمة نع جذب  ؤة ظعكرعمة . ، ق
دذ داق دةي ذ : سةظعد مذن ةر ظ ر قةؤمضة ظوخشايدذآع، ظةض ادةم بع ذ ظ ةؤمظ ا،  ق ان بولس ذدذق آوالؤاتق ر ق  بع

ذالرنعث ظعشعنع تامامل     ص قعلعص ظ اش حعقع ر ت دا بع والش جةريانع ذنع آ ذالر  ظ ا، ظ الغذ بولس عغا توس : عش
  . ظعشنع تاشاليدذ، دئيعشعدذـ دة“بعزضة آوالش قاتتعق تةس بولذص قالدع”

 بعلةمدذ؟)غةيبنع(ظذنعث دةرضاهعدا ظعلمعي غةيب بولذص، ظذ  يةنع صذل ـ مال سةرص قعلعشتعن 
ةيب بعلعم    عدة غ ذ آعش ان ب ىزىص قويغ نع ظ علعق قعلعش ان، ياخش ق قعلغ ذص بئخعللع ذص، قورق رع بول لع

ةص                 ذل ـ مالنعث تىض ذ ص اآع ظ دذ؟ ي دعغانلعقعنع بعلةم ةص آئتع ذل ـ مالنعث تىض دعكع ص عدة قولع آةلضىس
ش           دذ؟ ظع ق قعالم تعن بئخعللع علعق قعلعش ذثا ياخش ذص ش ةن بول ةن آأرض أزع بعل أز آ دعغانلعقعنع ظ آئتع

عقلعق قع   أزلىك ؤة صعخس ق، ظاحك ةقةت بئخعللع ذ ص ةس، ظ داق ظةم عز ظذن ةدعقةهةرض عدعنال س ش يىزعس  لع
شذنعث ظىحىن   . ن بئخعللعق قعلعدذ  قارةهم قعلعش   ـ    ظئهسان ؤة سعلة  ـ   بئرعش، ياخشعلعق قعلعش، خةير    

ـ ياخشعلعق يوللعرعغا صذل ـ مال سةرص قعلغعن، ظةرش ظعضعسع         ! ظع بعالل«: هةدعستة مذنداق دئيعلضةن
ة مذنداق دئضةن     .»اهللا نعث صذل ـ مئلعثنع ظازايتعؤئتعشعدعن قورقمعغعن        اللةنعث  (:  اهللا تاظاال بذ هةقت

دا ىحعلةرنعث       ) يولع زق بةرض ذ رع دذ، ظ دذرذص بئرع ة تول ع الل ةثالرنعث ظورنعن ةن نةرس بةرض
  .))1»ياخشعسعدذر

  مذسا ؤة ظعبراهعمنعث سةهعصعلعرعنعث بايانع توغرعسعدا 
 ظعبراهعم معدعمذ؟ظذ مذسانعث ؤة ظعبراهعمنعث سةهعصعلعرعدعكع سأزدعن خةؤةردار بول اهللا غا 

تا ؤة  ةت قعلعش ةم ظعتاظ ث ظ تة    ر اهللا نع انالرغا يةتكىزىش ةرمانلعرعنع ظعنس دع ـ ص ع ظع ادار آعش اهللا  ؤاص
ةر     :  مذنداق دةيدذ  تاظاال بذ هةقتة   ةنع شةرعظةت   (ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعمنع صةرؤةردعضارع بعر قانحة ظةمرل ي

سئنع حوقذم آعشعلةرضة   «): ظذنعثغا(اهللا  . ظذالرنع بةجا آةلتىردع  بعلةن سعنعدع، ظعبراهعم    ) تةآلعصلعرع
ةرمانلعرعنع ظورذندعدع     )2(دئدع »صئشؤا قعلعمةن) دعندا ( ةمر ـ ص ارلعق ظ توسقان .  ظعبراهعم اهللا نعث ب

ذ    ةن ظ ذنعث بعل ةتكىزدع، ش ذندا ي ل يوس ىتىن ؤة آامع ةيغةمبةرلعكنع ص لعدع، ص لعرعنع تاش ارلعق ظعش ب
ةتلعك      آعشعلةرضة د ارلعق ظعشلعرعغا ؤة سأز ـ هةرعكةتلعرعضة ظةضعشعدعغان صئشعؤا بولذشقا الياق دا ب عن

ةنع  (باتعل دعنالردعن هةق دعنغا بذرالغذحع     «: ظاندعن ساثا :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . بولدع ي
اد قعلغذحع راهعم مذشرعكالر) هةق دعنغا ظئتعق » دعن ظةمةس ظعدعظعبراهعمنعث دعنعغا ظةضةشكعن، ظعب

دذق  ع قعل ةيغةمبةر        ))3دةص ؤةهي دذآع، ص ةت قعلع ذزةردعن رعؤاي ةن ظةب ذدةردا بعل زع، ظةب ام تعرمع  ظعم
ادةم ظةؤالدع   «: ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغان      ماثا آىندىزنعث   ! ظع ظ

  .»عن، ظاخشام تةرعصعدة ساثا آاصالةتلعك قعلعمةنتأت رةآظةت ناماز ظوقذغ) يةنع سةهةردة(باش تةرعصعدة 
  قعيامةت آىنع بعراؤنعث ضذناهعنع يةنة بعراؤنعث ظىستعضة ظالمايدعغانلعقع توغرعسعدا 

ان قعلعشقا باشالص    علعرعدة ؤةهعي قعلغان نةرسعنع باي اهللا تاظاال ظعبراهعمنعث ؤة مذسانعث سةهعص
يةنع بعراؤ باشقا بعراؤنعث (عراؤنعث ضذناهعنع آأتةرمةيدذ بعر ضذناهكار ظادةم يةنة ب : مذنداق دةيدذ 

دذ ا تارتعلماي ةيلعدعن جازاغ ذناهع تىص ذم   )ض ةن ظأزعضة زذل ذناه قعلعش بعل اآع ض ذش ي عر بول ةنع آاص  ي

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-39سىرة سةبة ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمعــ124سىرة بةقةرة ) 2(
 . ظايةتـ123سىرة نةهل ) 3(
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ة ظالع          أزع ظىستعض ذناهعنع ظ أز ض ذم ظ ان حوق داق ظعنس ةر قان ان ه م     قعلغ ئح آع ذناهعنع ه ذنعث ض دذ، ظ
دذ ظىستع ة ظالماي ة  اهللا. ض ذ هةقت اال ب ةن  تاظ داق دئض أز      :  مذن ع ظ قا بعراؤن ادةم باش ر ظ ر بع ذناهع ظئغع ض

ذناهعدعن     ذنعث ض ذ، ظ ان تةقدعردعم ذغقعنع بولغ ئقعن ت ذ ي ا، ظ قا حاقعرس ة ظئلعؤئلعش ذناهعنع ظىستعض ض
  .))1ظازراق نةرسعنع ظىستعضة ظئلعؤااللمايدذ

 عنع عنعث نةتعجعس ةن ظعش ث ظعشلعض ةقةت ظأزعنع ان ص دذظعنس ث    آأرع قا بعراؤنع ذ باش ةنع ظ  ي
دةك،   ة ظااللمعغعنع ذناهعنع ظىستعض ذض أزعال    ظ ة ظ عنعث ظةجرعض ع ظعش ةن ياخش ث ظعشلعض ةقةت ظأزعنع  ص

  .ظئرعشعدذ
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص لعم، ظةبذهىرةيرع ام مذس ظعم

دذ ا«: قعلع ةر ظعنسان ؤاص ذنعث ياخظةض ىح ظعشعنعث  ت بولسا ظ ةقةت ظ دذ، ص ةلعنعث ساؤابع ظىزىلع شع ظةم
ةرزةنتنع تةربعيلةص       نحعسع،ساؤابع ظذنعثغا يئتعص تذرعدذ، بعرع     ا قعلعص تذرعدعغان ياخشع ص  ظذنعثغا دذظ

ايدعلعق ظعلعم، ظىحعنحعسع، ساؤابع ظىزىلىص قالمايدعغان                  قويذش، ظعككعنحعسع، آعشعلةرضة قالدذرغان ص
ث مةنصةظةتع ظىحىن صايدعلعق بولغان مةسجعت، آأؤرىك، يول ؤة باشقا نةرسعلةرضة     يةنع ظومذمنع (سةدعقة  

  . »ظوخشاش ظعشالرغا سةرص قعلغان صذل
. عنعث مئؤعسعدذر كانا بذ ظىح ظعش ظةمةلعيةتتة ظذنعث تعرعشحانلعقع، جاصالعق مئهنعتع ؤة ظةمضع        م

عدعن آةلضةن رعزقعنع يئيعشع، ظذنعث      شىبهعسعزآع، بعر ظادةم ظأز ظةمضعك     «: هةدعستة مذنداق دئيعلضةن  
  . »مانا بذ، ظةث صاك رعزعقتذر. ع آئرةكبالعسعمذ ظأز ظةمضعكعدعن آةلضةن رعزقنع يئيعش

ان   ة قعلغ دا ؤةقف علةر اهللا يولع ةدعقة    نةرس دعغان س اؤابع ظىزىلمةي علةر س ة ظوخشاش نةرس ؤة ؤةقفعض
دذ   . عنعدذسع هئسابلعسةدعقعظذنعث قالدذرغان ظةمةلع ؤة    بولذص، بذ    ة مذنداق دةي بعز،  : اهللا تاظاال بذ هةقت

ذالرنعث   دىرعمعز، ظ ةرنع تعرعل ادا(شىبهعسعزآع، ظألىآل ان ) دذني انـياخشع     (قعلغ ةللعرعنع ؤة )  يام ظةم
ويعمعز   ةص ق لعرعنع خاتعرعل كةن      ))2ظعش علةر ظةضةش يعن آعش دعن آئ ان، ظذنعث ة تارقاتق ذ آعشعلةرض  ظ
حان   ذنعث تعرعش ةم ظ ذ ه عدذر ظعلعمم عكعنعث مئؤعس ر    . لعقع ؤة ظةمض ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ظعم

ةن  داق دئيعلض تة مذن ة حاقعرعس «: هةدعس علةرنع هعدايةتك علةر اآعمكع آعش كةن آعش ة ظةضةش  ، هعدايةتك
  . »تعلمةيدذظةجعرلعرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعؤئظذالرنعث ردةك ظةجعر بولعدذ، عشكةن ظةجعظئر

 ع آ ان ظعش ذنعث قعلغ دذ ظ عدة آأرىلع ذنعثغا (ةلضىس ع ظ ةت آىن ةلع قعيام ذنعث ظةم ةنع ظ ي
دذ ة )توغرعلعنع ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ذالرغا(:  مذن ع، ) ظ ان(«ظئيتقعنك ةرنع ) خالعغ ظةمةلل

قعلعثالر، قعلغان ظةمةلعثالرنع اهللا، اهللا نعث صةيغةمبعرع ؤة مأمعنلةر آأرىص تذرعدذ، يوشذرذن ؤة ظاشكارا         
علةرنعنةر( ىحع ) س ةؤةر   ) اهللا(بعلض ة خ عثالرنع سعلةرض علةر، اهللا قعلمعش اهعغا قايتذرذلعس ث دةرض نع

ا         يةنع قعلمعشعثالرن  ))3»قعلعدذ اآع       ع سعلةرضة خةؤةر قعلعص، ظذنعثغا قارعت  سعلةرضة تولذق مذآاصات ي
ا يامانلعقق   ان بولس علعققا، يام ا ياخش ع بولس ةلعثالر ياخش ةر ظةم دذ، ظةض ازا بئرع علةرج ذ . ا ظئرعشعس ب

  .تولذق جازا بئرعلعدذ) ياآع(ظاندعن ظذنعثغا تولذق مذآاصات : يدذةيةردعمذ اهللا شذنداق د
* * * * * * *  

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-18عر سىرة فات) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعبعمع-12سىرة ياسعن ) 2(
 . ظايةت-105سىرة تةؤبة ) 3(
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tΠöθ s% uρ 8yθçΡ ÏiΒ ã≅ ö6s% ( öΝ åκ®ΞÎ) (#θçΡ%x. öΝèδ zΝn= øß r& 4 xöôÛr& uρ ∩∈⊄∪ sπ s3Ï s?÷σ ßϑ ø9$# uρ 3“ uθ÷δ r& ∩∈⊂∪ $yγ9 ¤± tósù $ tΒ 4 ¤´ xî ∩∈⊆∪ 

Äd“ r' Î6sù Ï Iω# u y7 În/ u‘ 3“ u‘$yϑ tFs? ∩∈∈∪  
اللة ظعنساننع آىلدىرةلةيدذ . 42هةممعنعث ظاخعر بارعدعغان جايع صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدذر

 ظةرآةك بعلةن حعشعنع  ـاللة بعر جىصنع. 44اللة ظألتىرىشكة ؤة تعرعلدىرىشكة قادعر. 43ؤة يعغلعتااليدذ
اراتتع (ظئتعلعص حعققان مةنعدعن . 45ياراتتع تعم ) عنسانالرنع هئساب ظىحىن ظ (. 46)ي ظعككعنحع قئ

دع  ة ظال نع ظىستعض دذ  .47يارعتعش ذن قعالالي دذ ؤة مةمن اي قعالالي اننع ب ة ظعنس عظرا . 48الل ة ش الل
هاالك (سةمذدنعمذ . 50قةدعمكع ظادنع هاالك قعلدع ) يةنع اللة ( ظذ .49يذلتذزعنعث صةرؤةردعضارعدذر 
، شىبهعسعزآع، )هاالك قعلغان ظعدع(لضعرع نذهنعث قةؤمعنع ظع. 51قويمعدع) قعلدع، ظذالردعن بعرعنعمذ

ذنع . 52ظذالر تئخعمذ زالعم، تئخعمذ سةرآةش ظعدع  أمتىرعؤةتتع، ظ ةؤمعنعث شةهةرلعرعنع دىم آ ذد ق ل
الر ( ةتلعك تاش لعؤالدع) دةهش ان ( .53- 54قاص ع ظعنس دعن !) ظ عبعر نئمعتع ارعثنعث قايس صةرؤةردعض

  .55ضذمانلعنعسةن؟
نعث ظعنساننع دةسلةصتة يوقتعن بارلعققا آةلتىرضعنعدةك، ظألضةندعن آئيعن ؤةردعضارصةر

قايتا تعرعلدىرعدعغانلعقعدعن ظعبارةت بةزع سىصةتلعرعنعث ؤة ظذنعث بةندعلةردة ياراتقان بةزع 
  نةرسعلةرنعث بايانع توغرعسعدا 

ايع دعغان ج اخعر بارع ةممعنعث ظ ع ه دعكع ظورن ةت آىنع ةنع قعيام ارعثنعث  ي صةرؤةردعض
بعر  :  ظعبنع ظةبذهاتةم، ظةمرع ظعبنع مةيمذن ظةؤدعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     دةرضاهعدذر

ةبلعغ قعلعش ظىحىن ظورنعدعن تذرذص مذنداق دئدع                     ارعمعزدا ت ةؤد    :آىنع مذظاز ظعبنع جةبةل ظ  ظع بةنع ظ
عدعكعلةر ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ! قةبعلعس ةن ص ةن هةقعقةت عمةن، م ةن ظةلحعس ة ظةؤةتك االمنعث سعلةرض

  . جةننةتتذر ياآع دوزاختذر بولغان بعلشعثالر آئرةآكع، ظاخعر بارعدعغان جاي اهللا نعث دةرضاهع
 اللة ظعنساننع آىلدىرةلةيدذ ؤة يعغلعتااليدذ        ةنع اهللا بةندعلعرعدة آىلكعنع، يعغعنع ؤة ظذنعث  ي

  .لعص ياراتتعسةؤةبلعرعنع بعر بعرعضة قارعمذ قارشع قع
 اللة ظألتىرىشكة ؤة تعرعلدىرىشكة قادعر    مذنداق دئضةن    اهللا تاظاال بذ هةقتة  :    ألىمنع ؤة اللة ظ

  .))1تعرعكلعكنع ياراتتع
اراتتع (ظئتعلعص حعققان مةنعدعن .  ظةرآةك بعلةن حعشعنع ياراتتعـلة بعر جىصنع ال  اهللا بذ  )ي

دذ   داق دةي ة مذن أزعنع بعك  : هةقت ان ظ دذ  ظعنس ذص بئرعلع ةآلعص    (ار قوي لعرعغا ت ةرعظةت ظعش ةنع ش ي
                                                 

 . بعر قعسمعنعث ظايةت-2سىرة مذلك ) 1(
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اش    ا ظوخش ةن هايؤانغ ة قويذؤئتعلض اي، مةيلعض دذ؟) قعلعنم ذ  دةص ظويالم دانالرغا(ظ دعغان ) بةححع تأآعلع
اراتتع    ظةمةسمعدع؟) يظاجعز مةنع( ظذ   .ظاندعن ظذ لةختة قان بولدع، ظاندعن اهللا ظذنع حعرايلعق شةآعلدة ي

ةنع يذقعرعقعدةك ظعشالرنع قعاللعغان اهللا    (ظذ  .ياراتتع) ظعككع تعصنع(ايال  ظـدعن ظةر   يمةنع ظألىآلةرنع  ) ي
  .))1تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟

) دع ) هئساب ظىحىن ظعنسانالرنع تعم يارعتعشنع ظىستعضة ظال ةنع اهللا ظذالرنع   ظعككعنحع قئ  ي
آىنع ظعككعنحع قئتعم يارعتعشقا    ـ شكة قعيامةت   قايتا تعرعلدىرىبارلعققا آةلتىرضعنعدةكدةسلةصتة يوقتعن 

  .قادعردذر
 دذ ذن قعالالي دذ ؤة مةمن اي قعالالي ة ظعنساننع ب ةنع اهللا بةندعلعرعنع مال      الل مىلىآكة ظعضة   ـ  ي

 موهتاج مىلىآنع ظذالرغا خالعس قعلعص، ظذالردا داؤاملعق قالعدعغان، ظذنع سئتعشقا          ـ قعلعدذ ؤة ظذ مال   
ام قعلعنغان تولذق نئمةتتذر           . لعق قعلعص بئرعدذ  بولمايدعغان باي  تةصسعرشذناسالر بذ   . مانا بذ ظذالرغا ظعنظ

ذنل  دة نذرغ ةت هةققع ان عظاي ذرغا قويغ الرنع ظوتت العه، ظعبن  .غان قاراش دة ظةبذس ذالرنعث ظعحع ةرعر ؤة  ظ ع ج
  .باشقعالرمذ بار

ةتنع ذ ظاي د ب دذ ؤة خعزمةت: مذجاهع دار قعالالي اننع مال تىرةلةيدذ، دةص اهللا ظعنس ة ظئرعش حعلةرض
دذ  عر قعلع دذ   . تةصس عر قعلع ذنداق تةصس ذ ش د  . قةتادعم اس ؤة مذجاهع ع ظابب ة  ظعبن ر رعؤايةتت ة بع اهللا :  يةن

  . دةص تةصسعر قعلعدذ،ظعنساننع باي قعالاليدذ ؤة مةمنذن قعالاليدذ
 ارعدذر ذزعنعث صةرؤةردعض عظرا يذلت ة ش ةتادة، الل د، ق اس، مذجاهع ع ظابب د ؤة  ظعبن ع زةي  ظعبن
  .ظذ معرزةم ناملعق بعر يورذق يذلتذز بولذص، بعر تىرآىم ظةرةبلةر ظذنعثغا حوقذناتتع، دةيدذ: باشقعالر
  قةدعمكع ظادنع هاالك قعلدع) يةنع اللة(ظذ   ظذالر هذدنعث قةؤمع بولذص، ظاد ظعبنع ظعرةم دةص 

دذر  ث ظوغلع ع نوهنع ام ظعبن ا س رةم بولس اتعالتتع، ظع ةاهللا. ظ ذ هةقت اال ب دذ تاظ داق دةي :  مذن
  ةر باشقا      آىحلىك ظعرةمنع قانداق جازالعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟   ـصةرؤةردعضارعثنعث ظاد بذنداق ظادةمل

دع  ان ظع ةهةرلةردة يارعتعلمعغ ة دةلعل     ())2ش ةتع ظعكةنلعكعض رةم جةم ةؤمعنعث ظع اد ق ةقةت ظ ةت ص ذ ظاي ب
ان ى  ) قعلعنغ ةث آىحل اؤذل، ظ ةث ق ذالر ظ ةث    ظ ة ظ ذنعث صةيغةمبعرعض ا ؤة ظ اال غ ذص، اهللا تاظ علةر بول ك آعش

ان  لعك قعلغ دع    . سةرآةش االك قعل ذالرنع ه ةن اهللا ظ ذنعث بعل اتتعق ؤة     . ش ادة ق دعن زعي ا هةددع اد بولس ظ
دع     االك قعلعن ةن ه وران بعل وغذق ب ةي       . س دىز ظىزىلدىرم ةآكعز آىن ة، س ة آئح ع يةتت ذالرغا بورانن ة ظ الل

  .))3عظاصعرعدة قعلد
 ةمذدنعمذ ذ (س ذالردعن بعرعنعم دع، ظ االك قعل دع) ه عرع. قويمع دعن  ظعلض ةمذد قةؤمع ةنع س  ي
، شىبهعسعزآع، ظذالر تئخعمذ زالعم، تئخعمذ سةرآةش )هاالك قعلغان ظعدع(نذهنعث قةؤمعنع  ظعلضعرع

  . هةددعدعن ظاشقان ظعدعبةكنكعلةرضة قارعغاندا تئخعمذ ع يةنع ظذالر آئيظعدع
ذ أمتىرعؤةتتعل ةؤمعنعث شةهةرلعرعنع دىم آ ذالرنعث ظىستعضة د ق ذتنعث شةهةرلعرعنع ظ ةنع ل  ي

ذالرنعث ي  أمتىرىص، ظ تعلةص             ذآ ة ظىستع ـ ظىس ذالرنعث ظىستعض ع، ظ رتلعرعنع ظاستعن ـ ظىستىن قعلعؤةتت
د   الرنع ياغ ال تاش دذ  . ردعذساص داق دةي ذثا اهللا مذن ذنع: ش دذرذلغا  ظ ة ياغ ذالرنعث ظىستعض ن  ظ

) الر ةتلعك تاش لعؤالدع) دةهش ذر    .قاص ز يامغ ة بع ذالرنعث ظىستعض اش (ظ ةنع ت دذردذق، ) ي ياغ

                                                 
 . ظايةتكعحة-40 ـــــ-36سىرة قعيامةت ) 1(
 . ظايةتكعحة-8 -6سىرة فةجر ) 2(
 .  ظايةتلةرنعث بعر قعسمع-7-6سىرة هاققة ) 3(
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 صةرؤةردعضارعثنعث !) ظع ظعنسان )1( )!ظاضاهالندذرذلغذحعالرغا ياغدذرذلغان يامغذر نئمعدئضةن يامان    
  .ساثا ظعنظام قعلغان

 قايسعبعر نئمعتعدعن ضذمانلعنعسةن؟    ذن ةنع شةآلعنعسةن؟ ب ةتادة شذنداق تةصسعر قعلغان     ي . ع ق
ذرةيج ع ج ةد: ظعبن ع مذهةمم عر   ! ظ ةن؟ دةص تةصس دعن ضذمانلعنعس ر نئمعتع ع بع ارعثنعث قايس صةرؤةردعض

  .ظعبنع جةرعرمذ بذنعثغا قوشذلغان. نعث قعلغان تةصسعرع ياخشعراقتذرعقةتاد. قعلغان
* * * * * * *  

  # x‹≈yδ ÖƒÉ‹ tΡ zÏiΒ Í‘ ä‹‘Ζ9 $# #’ n<ρW{$# ∩∈∉∪ ÏM sùÎ— r& èπ sùÎ— Fψ$# ∩∈∠∪ }§øŠs9 $ yγs9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îπ xÏ©% x. ∩∈∇∪ 

ôÏϑ sù r& # x‹≈yδ Ï]ƒÏ‰ ut ù: $# tβθç7 yf÷ès? ∩∈∪ tβθä3ys ôÒs? uρ Ÿωuρ tβθä3ö7 s? ∩∉⊃∪ ÷Λ äΡ r&uρ tβρß‰Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪ (#ρß‰ ègô $$sù ¬! 
(#ρß‰ ç7ôã $# uρ ) ∩∉⊄∪  
كع ظاضاهالندذرغذحعالرنعث جىملعسعدعن بولغان بعر ظعلضعرع) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(بذ 

يةنع ظذنعث (ظذنعثغا اللةدعن باشقا آةشعص قعلغذحع . 57قعيامةت يئقعنالشتع. 56ظاضاهالندذرغذحعدذر
ذحع  ظع قعلغ ازابعنع دةص ذنعث ظ اآع ظ ىحع ي ع بعلض ذر) ؤاقتعن ع (. 58يوقت رعكالر جاماظةس ع مذش !) ظ

دع  ذ قذرظان ص ب خعرة قعلع علةر؟مةس دا (. 59ن ظةجةصلعنةمس ان حاغ ذنع ظاثلعغ علةر؟ ) ظ آىلةمس
علةر؟  علةر . 60يعغلعمامس علةر غاصعلدذرس ثالر ؤة ؤة . 61س ةجدة قعلع ةغا س ذنعثغا(الل ادةت ) ظ ظعب

  .62قعلعثالر
   توغرعسعداذشضعشكة بذيرئ باش ظ،قاش، تةنبعه بئرعش ؤة سةجدة قعلعشذرذهالند ظاضا
 بولغان ظعلضعرعكع ظاضاهالندذرغذحعالرنعث جىملعسعدعن ) ةد ظةلةيهعسساالميةنع مذهةمم(بذ  

االم ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم اهالندذرغذحعالري ذ ظاض ةيغةمبةر  ظاش ذالر ص ذددع ظ ذص، خ دعن بول نعث قاتارع
هةقتة  اهللا تاظاال بذ بعر ظاضاهالندذرغذحعدذر .قعلعص ظةؤةتعلضةندةك ظذمذ صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةن  

دذ داق دةي ةن «ظئيتقعنكع، : مذن ة دةؤةت قعلعش ظىحىن ظةؤةتكةن (م ة ظعنسانالرنع تةؤهعدآ ذنجع ) الل ت
  .))2صةيغةمبةر ظةمةسمةن

 ذنعث ؤاقتعنع بعلضىحع (ظذنعثغا اللةدعن باشقا آةشعص قعلغذحع . قعيامةت يئقعنالشتع يةنع ظ
ذنعث ظازابعنع اهللا دعن باشقا هئحكعم قايتذرالمايدذ  يةنع ظيوقتذر) ياآع ظذنعث ظازابعنع دةصظع قعلغذحع

رغذحعنعث ؤةزعصعسع بولسا    ظاضاهالندذ. اشقا هئحكعم بعلمةيدذ  ؤة ظذنعث قاحان بولعدعغانلعقعنعمذ اهللا دعن ب      
ان مذظةيي       لعك بولغ قا تئضعش ان، ساقلعنعش ذالرغا آئلعؤاتق علةرنع ظ انلعقتعن قورقعتعش آعش  تعنةن يام

ذر ة اهللا . ظعبارةتت ذ هةقت اال ب دذتاظ داق دةي عرع   :  مذن تعن ظعلض ل بولذش ازاب نازع اتتعق ظ ذ ق ةقةت ظ ص
سعدة مذنداق   ع ظعمام بذخارعنعث رعؤايةت قعلغان بعر هةد       ))3سعلةرضة ظةؤةتعلضةن بعر ظاضاهالندذرغذحعدذر   

ةن اهالندذرغذحعمةن «: دئيعلض ياالثاح ظاض ةن قعص ان يامانلعقن  »م أرىنىص آئلعؤاتق ذ آ ةنع ظ ث ، ي ع
ةلكع ؤاقعتنعث            بعهذدة ظأتىص آئتعص    قاتتعقلعقعدعن ظالدعراص ظذحعسعغا آعيعم آعيعشكعمذ ظىلضىرةلمةي، ب

                                                 
 . ظايةت-173شذظةرا سىرة ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع - 9سىرة ظةهقاف ) 2(
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 46سىرة سةبةظ ) 3(
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عدعن ذصقئلعش يعم آعي، قورق اهالندذرذ    آع ةؤمعنع ظاض عرع ق تعن ظعلض ز    عش ايعتع تئ ذالرغا ناه ىن ظ ش ظىح
ذ هةدعسنعث . يئتعص آةلضةن بعر يالعثاح آعشعضة ظوخشايدذ      قعيامةت يئقعنالشتعث  اهللا نع  مةنعسعب

رعدعن آئيعنكع سىرة قةمةرنعث بئشعدعمذ    اهللا بذ سى . نتايعن ظويغذن آئلعدذ  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعضة ظع   
قعيامةت يئقعنالشتع تةآعتلعضةن دةص.  

دذ           ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي : ظعمام ظةهمةد، سةهل ظبعنع سةظعددعن رعؤايةت قعلعدذآع، ص
ذن « ك ض ر   هعثاآعحع الع بع ذناهالرنعث معس ك ض عزآع، آعحع اقلعنعثالر، شىبهعس ث  الردعن س ؤادعنع

دعن عظوتتذر كةن، ظان عغا حىش ذس الظذم ر ت ذ بع ةن، ، بذم رعص آةلض ذن تئ انلعرعنع  ظوت ةن ن ذنعث بعل ش
ايدذ    صع العغا ظوخش ةؤمنعث معس ر ق ةن بع ذرذص يئض ذ     . ش ع ظ ان آعش ذناهالرنع قعلغ ك ض انكع آعحع قاح

ذرظاننع  .»ث سةؤةبع بعلةن جازالعنعص قالسا، ظذ ضذناهالر ظذنع هاالك قعلعؤئتعدذ       الرنعهضذنا   اهللا تاظاال ق
دذ   ظةيعبظاثالص ظذنعثدعن يىز ظأرىضةن ؤة ظذنع ظذنذتقان مذشرعكالرنع          ظع مذشرعكالر (: لةص مذنداق دةي

دعن ظةجةصلعنةمسعلةر؟ !) جاماظةسع ذ قذرظان ةنع قذرظاننعث ت   مةسخعرة قعلعص ب وغرا بولغانلعقعدعن   ي
ص  ق قعلع خعرة ؤة زاثلع ذنع مةس علةر؟ ظ علةر؟ظةجةصلعنةمس ىحعلةر آىلةمس ذرظانغا ظعشةنض  ق

دةك  علةر؟يعغلعغان دع  يعغلعمامس ان ظع ةؤةر قعلغ داق خ دة مذن ىحعلةر هةققع ذرظانغا ظعشةنض :  اهللا ق
         دا سةجدة قعلعشقا يعقعلعدذ ةزةررذ   ) لةن ظذالر اللةغا   قذرظاننع ظاثالش بع   (،ظذالر يعغلعغان هال تئخعمذ ت

  .))1قعلعدذ
 سعلةر غاصعلدذرسعلةر       اهللا تاظاال  ، يةنع غةصلةتتة قالغانلعقعثالر ظىحىن قذرظاندعن يىز ظأرعيسعلةر 

ادةت       ا ظعب االمغا ظةضعشعص اهللا غ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم قا، ص ةجدة قعلعش ا س دعلعرعنع اهللا غ بةن
ار    ع ب قا، اهللا ن دذ       قعلعش داق دةي ذيرذص مذن قا ب الس قعلعش ا ظعخ كة ؤة اهللا غ ر دةص بعلعش ةغا : ؤة بع الل
ثالر ) ظذنعثغا(سةجدة قعلعثالر ؤة  ا باش ظئ  ي  ظعبادةت قعلع ادةتنع ظعخالس بعلةن     ةنع اهللا غ ضعثالر، ظعب

عنع رعؤايةت   ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعك    ظعمام بذخارع  .  بعر دةص بعلعثالر  قعلعثالر ؤة ظذنع بار ؤة    
ةجم     : قعلعدذ نع ظوقذص سةجدة قعلدع، ظذنعث بعلةن بعرضة مذسذلمانالر،            عصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىرة ن

  . سةجدة قعلدعمذمذشرعكالر، جعنالر ؤة ظعنسانالر
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ع ظةبذؤةداظ ةللعب ظعبن ةد، مذت ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ةن بعرضة تذرغانالرمذ      ظةلةيهعسساالم م  ةجمنع ظوقذدع، ظاندعن سةجدة قعلدع ؤة ظذنعث بعل ةآكعدة سىرة ن
ةللعب مذسذلمان     .  سةجدة قعلعشتعن ؤاز آةحتعم      ؤة سةجدة قعلدع، مةن بئشعمنع آأتىردىم      ا مذت ظذ ؤاقعتت

نعث ال، ظذ بولمعغان ظعدع، شذنعثدعن آئيعن مذتةللعب بعرةر آعشعنعث ظذ سىرعنع ظوقذغانلعقعنع ظاثلعسع        
  .ذنع ظعمام نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغانب. بعلةن بعللة سةجدة قعالتتع

   .جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذر. نعث تةصسعرع تىضعدععشذنعث بعلةن سىرة نةجم

                                                 
 . ظايةت-109سىرة ظعسرا ) 1(
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ةيغةمبةر ظة  دةك ص دنعث هةدعسعدة ظئيتعلغان دا ظةبذؤاقع ةن سىرة   يذقعرع اف بعل لةيهعسساالم سىرة ق
ذربان هئي ةرنع ق دقةم دا ؤة روزع هئيتتلعرع ةييارالنغان لعرع ة ت ىرعلةر مأمعنلةرض ذ س ذيتتع، ظ ا ظوق

ا          ذالرنع قايت ارعتعش ؤة ظ تة ي ذقاتالرنع دةسلةص اهالندذرذش، مةخل تعن ظاض ارةت ؤةدة، دوزاخ ةتتعن ظعب جةنن
ر د   ار ؤة بع االنع ب دىرىش، اهللا تاظ اتالش ؤة   تعرعل ةنلعكعنع ظعسص ةيغةمبةرلةرنعث ظةؤةتعلض ش، ص ةص بعلع

ظذنعثدعن باشقا آاتتا مةقسةتلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع ظىحىن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ سىرعلةرنع          
  .حوث ـ حوث يعغعلعشالردا ظوقذيتتع

ijk  
  

 ÏM t/ u yIø% $# èπtã$¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ ã yϑ s) ø9$# ∩⊇∪ βÎ) uρ (# ÷ρu tƒ Zπ tƒ# u (#θàÊÍ ÷è ãƒ (#θä9θà) tƒuρ Ö ós Å™ @ Ïϑ tG ó¡–Β ∩⊄∪ 

(#θç/ ¤‹Ÿ2 uρ (# ûθãèt7 ¨? $#uρ óΟèδ u !# uθ÷δ r& 4 ‘≅ à2uρ 9 øΒ r& @ É) tG ó¡–Β ∩⊂∪ ô‰ s)s9 uρ Ν èδ u!$ y_ z ÏiΒ Ï !$ t6/Ρ F{$# $ tΒ ÏµŠ Ïù í y_ yŠ÷“ ãΒ ∩⊆∪ 

8π yϑ ò6Ïm ×πtóÏ=≈ t/ ( $ yϑ sù Ç øóè? â‘ ä‹ –Ψ9 $# ∩∈∪  
  .لعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةت
) ظعماندعن(بعرةر مأجعزعنع آأرسعال ) قذرةيش آذففارلعرع(. 1قعيامةت يئقعنالشتع، ظاي يئرعلدع

ظعنكار ) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع (ظذالر . 2دئيعشعدذ» داؤامالشقذحع سئهعردذر «يىز ظأرىص، بذ 
شذ ظعشنعث (هةر ظعش ) ياخشعلعقتعن، يا يامانلعقتعن بولسذن(ةضةشتع، قعلدع، نةصسع خاهعشلعرعغا ظ
خةؤةرلعرعدعن ظعبرةت ) قذرظان(ظذالرغا هةقعقةتةن . 3ظورذنالشتذرغذحعدذر) ظةهلعنع جةننةتكة يا دوزاخقا

) ىناللة ظذالرنع شةقع قعلغانلعقع ظىح(مذآةممةل هئكمةت آةلدع، . 4ظئلعنعدعغان معقداردا نةرسة آةلدع
   .5ظذالرغا ظاضاهالندذرذشالرنعث صايدعسع بولمايدذ

  قعيامةتنعث يئقعنلعشعشع ؤة ظاينعث يئرعلعشع توغرعسعدا
قا    ةص ظاخعرلعشعش ث تىض قانلعقعدعن، دذنيانع ةتنعث يئقعنالش ة قعيام ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ةرمانع    : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن     . يىزلةنضةنلعكعدعن خةؤةر قعلعدذ   ةنع قعيامةت  (اللةنعث ص ) ي
ةثالر  دعراص آةتم ذنعثغا ظال دذ، ظ ذم آئلع ذالرنعث )1( حوق ة ظ دعن(آعشعلةرض اب ) ظةمةللعرع هئس

ت  دعغان ؤاقع ةت (ظئلعنع ةنع قعيام لةتتعدذر،  ) ي ذالر غةص ذآع، ظ تع، هالب ذق  (يئقعنالش ةت  توغرذل قعيام
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع1سىرة نةهل ) 1(
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تعن دذر ) ظويلعنعش ىز ظأرىمةآتع ة نذرغ  ))1ي ذ هةقت ان   ب ةت قعلعنغ لةر رعؤاي ةآرع  . ذن هةدعس افعز ظةبذب ه
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ةززار، ظةنةس ع    : ب ر آىن االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

أزل  ذق س ة نذت ةقةت     عدع،ساهابعلعرعض ث ص ذص، آىننع ان بول ازال قالغ ئتعص آئتعشكة ظ ذياش ص دا ق ذ حاغ  ش
دع     ان ظع مع قالغ ر قعس ا بع ةي .  ظازغعن دع  ص داق دئ االم مذن دة   «: غةمبةر ظةلةيهعسس نعم ظعلكع ث جئ مئنع

ةت           تذرغاندا قعيام معغا سئلعش ةن قعس معنع ظأتك ان قعس ث قالغ ةمكع، دذنيانع ةن قةس ان زات اهللا بعل بولغ
از ؤاقعت قالدع،            بولذشقا صةقةت بذ آىنعثالرنعث قالغان قعسمعنع ظأتكةن قعسمعغا سئلعشتذرغانحعلعكال ظ

  .»ؤاتعمعزعر قعسمع قالغانلعقعنع آأرىص تذرذذياشنعث صئتعص آئتعشعضة صةقةت ظازغعنة بققاراثالر بعز 
ان قعلعدعغان هةدعس بولذص،            تأؤةندعكعسع يذقعرعدعكع هةدعسنع تةآعتلةيدعغان ؤة ظذنع ظوحذق باي

ةد، ظ  دذ عظعمام ظةهم ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسسا: بنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي المنعث بعز ص
ةيقان قئشعدا ظولتذراتتذق، بذ ناماز دئضةر ؤاقتعدعن آئيعنكع ؤاقعت بولذص قذياش  از     قذظ  تئغعغا صئتعشقا ظ

دع ان ظع دع . قالغ داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أمرذ«: ص علةرنعث ظ ةن س عرع ظأتك ثالرنع ظعلض
ان قعسمعنع ظذنعث ظأتىص آةتكةن   يةنع دذنيانعث قعيامةتكعحة قالغ(آعشعلةرنعث ظأمرعضة سئلعشتذرغاندا    

 قعيامةت بولذشقا صةقةت بىضىنكع آىننعث قالغان قعسمعنع ظذنعث ظأتىص آةتكةن      )قعسمعغا سئلعشتذرغاندا 
  . »قعسمعغا سئلعشتذرغانحعلعكال ظاز ؤاقعت قالدع

ةه  ةد، س ام ظةهم ةظ ظعم ع س ةن   عدتل ظعبن ارمعقع بعل ةتكىح ب االمنعث آأرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عن ص
حعلعكال شعغا قالغان  تنعث بذ ظعككع بارماقنعث تةث بولذ        ظعشارةت قعلعص تذرذص قعيامة      نعوتتذرا بارمعقع ظ

ةندىرىص   انلعقعنع حىش ة قالغ از مذساص دذ   ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض قا   «: مذن ةت بولذش ةن قعيام م
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم        رع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت   بذنع ظعمام بذخا   » مذشذنحعلعك ؤاقعت قالغاندعال ص

  .قعلغان
ةد، ؤةه   ام ظةهم ةت     ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤاظعدعن ص ب س

دذ ةث بول     «:قعلع اق ت ذرا بارم ةن ظوتت اق بعل ةتكىح بارم قا آأرس ةت بولذش ةن قعيام ذنحعلعك م قا مذش  ذش
ةيغةمبةر بولذص آئلعشتعن      (ظالدعمدا قالغاندعال صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعم، قعيامةت مئنعث   ةنع مةن ص ي

ارمعقعنع     » قايعم بولغعلع تاس قالدع   ) ظعلضعرع ظةظمةش بذ هةدعسنع آأرسةتكىح بارمعقع بعلةن ظوتتذرا ب
  .بعرلةشتذرذص تذرذص حىشةندذردع

ع ظةنةس ظعبن  : ظعمام ظةهمةد، ظعسماظعل ظعبنع ظذبةيدذلالنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           
دعن      د ظذنعث ةندة ؤةلع عغا آةلض ةلعكنعث قئش ع ظابدذلم د ظعبن ك، ؤةلع االمنعث  :مالع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ورعدع   دعث؟ دةص س انلعقعنع ظاثلع ةرنع ظئيتق ذق نئمعل ةت توغرذل ةس.قعيام ةيغةمبةر :  ظةن ص
االمنعث ع بارماق  « :ظةلةيهعسس ذ ظعكك ع ب ةتنعث ظارعس ةن قعيام علةر بعل ةث بولس ث ت عغا ذنع ان ش قالغ

ةردع       »حعلعك قالدع ظارعلعق نع ظعمام بذخارع   لةريذقعرعدعكع هةدعس   .  دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم، دةص جاؤاص ب
دة عملعرع هةققع االمنعث ظعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنعث : ص علةرنع ظ اال آعش دذر، اهللا تاظ ذ يعغقعحع ظ

ايعم ب  يةنع ظذ ؤاصات بولذصال ظذزاق ظأتمةي قع        (قةدةملعرعنعث ظعزعدعن يعغعدذ     دةص رعؤايةت  ) ولعدذ يامةت ق
  .  تةآعتلةيدذقعلغان هةدعس
 ظاي يئرعلدعىز بةرضةن ظعدع   سع  بذ ؤةقة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانع ، شىبهعسعزآع . دا ي
ةه  ذ ظ ةؤاتعر هةدعس  ب ذنلعغان مذت ذ     ةردةلؤال نذرغ ارةت ب دعن ظعب ث يئرعلغانلعقع ان، ظاينع ةت قعلعنغ  رعؤاي
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دا يىز بةرضةنلعكعضة ظألعماالر بعردةك بعرلعككة   سعةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث زامانع   ظعشنعث هةقعقةت 
  .دذرآةلضةن، ظذ روشةن مأجعزعلةرنعث بعرع

  بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةر توغرعسعدا
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع مالعكنع ةس ظبعن ةد، ظةن ام ظةهم ة  :  ظعم ةهلع مةآك ظ

ةيغة ةص   ص ىن مأجعزة تةل ةيغةمبةر ظعكةنلعكعضة دةلعل قعلعش ظىح ذنعث راست ص مبةر ظةلةيهعسساالمدعن ظ
دع    ذص يئرعل ارحة بول دة ظعككع ص اي مةآكع ةن ظ دع، شذنعث بعل دذ . قعل داق دةي اال مذن ةت : اهللا تاظ قعيام

  . بذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانظاي يئرعلدعيئقعنالشتع، 
ذخارع، ظة  ام ب دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ع مالعكنع ةس ظعبن ة  : ن ةهلع مةآك ظ

تعشنع تةلةص قعلعدذ، شذنعث بعلةن ظذ     ظذنعث ظأزلعرعضة بعر مأجعزة آأرسع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن،   
ارحة قعلعص آأرس      اينع ظعككع ص ارحة ظاينعث ظارعسعدا هعرا تئغعنع آأرعدذ       عظ ذنع . تعدذ، ظذالر ظعككع ص ب

  . عمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانظ
ةي  ةد، جذب ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذتظعمنعث مذن ع م ةيغةمبةر : ر ظعبن ص

ة بع  ،ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدا ظاي يئرعلعص ظعككع صارحة بولذص، بعر صارحعسع ظذ تاغنعث ظىستعدة  ر  يةن
مذهةممةد بعزضة سئهعر قعلدع، دئيعشتع،      : نعث بعلةن مذشرعكالرشذ. دذصارحعسع بذ تاغنعث ظىستعدة تذرع 

ة  ذالر يةن ئهعر قعل      : ظ انالرنع س ىتىن ظعنس ذ ص عمذ، ظ ان بولس ئهعر قعلغ ة س ذ بعزض ةر ب ادعر  ظةض قا ق عش
  .ذنع ظعمام بةيهةقعمذ رعؤايةت قعلغانب. بواللمايدذ، دئيشتع

ذخارع  ام ب ةنلعكعنع رع   ،ظعم داق دئض نعث مذن ع ظابباس دذ  ظعبن ةت قعلع ةيغةمبةر : ؤاي ص
دع  ظةلةيهعس اي يئرعل دا ظ االمنعث زامانع ان  ب. س ةت قعلغ لعممذ رعؤاي ام مذس ع   . ذنع ظعم ةرعر، ظعبن ع ج ظعبن

نعث  دع ظابباس اي يئرعل تع، ظ ةت يئقعنالش ذففارلعرع (. قعيام ذرةيش آ عال ) ق أجعزعنع آأرس رةر م بع
بذ هةقعقعي   :  دئضةن ظايةت هةققعدة     يعشعدذدئ» داؤامالشقذحع سئهعردذر «يىز ظأرىص، بذ ) ظعماندعن(

ةن   ذص ظأتك ذربول ارحة      ؤةقةلعكت ع ص ذنعث ظعكك ذص ظ ان بول عرع يئرعلغ تعن ظعلض رةت قعلعش اي هعج ، ظ
  .  ظعدع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذشرعكالر ظأز آأزلعرع بعلةن آأرىشكةنبولغانلعقعنع مذ

ة    ع ظأم دذلاله ظعبن ةقع، ظاب ةآرع بةيه افعز ظةبذب ث ه اي رنعث اهللا تاظاالنع تع، ظ ةت يئقعنالش قعيام
ايعتع   يئرعلدع ةيغةمبةر     :  هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        دئضةن ظ ةهؤال هةقعقةتةن ص بذ ظ

ةن   ىز بةرض دا ي االمنعث زامانع دع     . ظةلةيهعسس ث ظال ع تاغنع ر صارحعس رعلعص بع ارحعغا يئ ع ص اي ظعكك ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . تاغنعث ظارقا تةرعصعدة تذرغان  تةرعصعدة، يةنة بعر صارحعسع      ظع  «: شذنعث بعلةن ص

  . ظعمام مذسلعم ؤة تعرمعزعمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلغان.  دئضةن»سةن ضذؤاه بولغعن! اهللا 
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن ع مةس ةد، ظعبن ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم اي ص ظ

ةيغةمبةر           ظةلةيهعسساالمنعث زامان  عدا ظعككع صارحعغا يئرعلدع، مةآكعلعكلةر ظذنع آأردع، شذنعث بعلةن ص
ة «: ظةلةيهعسساالم ةهلع مةآك ع ظ ذثالر ! ظ ذؤاه بول ذنعثغا ض دع»ب ذخارع ؤة مذسلعممذ  .  دئ ام ب ذنع ظعم ظ

  .مذشذنداق رعؤايةت قعلغان
ةرعر ع ج دذ  ،ظعبن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض دذلالهنعث مذن ةن ه:  ظاب ان  م اي يئرعلغ ةن ظ ةقعقةت

أردىم    اغنع آ دعن ت ان ظارعلعقع ذنعث يئرعلغ دا ظ ةنلعكعنع   . حاغ داق دئض دذلالهنعث مذن ذ ظاب ام ظةهمةدم ظعم
دذ ةت قعلع االمنعث زامان : رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع    عص ث ظعكك ةن ظاينع ةتتا م دع، ه اي يئرعل دا ظ

  .صارحعسعنعث ظارعسعدعن تاغنع آأردىم
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  ةشلعكع ؤة ظذالرنعث ظوسال صوزعتسعيعسع توغرعسعدامذشرعكالرنعث سةرآ
)بعرةر مأجعزعنع) قذرةيش آذففارلعرع  يةنع بعرةر دةلعل ـ ظعسصات ؤة بعرةر صاآعتنع  آأرسعال

دعن( أرىص) ظعمان ىز ظ ذنعثغا بويسذنماي، ي ةنع ظ ةلعكع  ي ا  ب ذنع ظارقعلعرعغ أرىص ؤة ظ ىز ظ ظذنعثدعن ي
اآعتالر       : يةنع ظذالر دئيعشعدذ» حع سئهعردذرداؤامالشقذ«بذ حأرىص تاشالص   بعز آأرضةن بذ دةلعل ـ ص

  . دئيعشعدذ،سئهعردذر، بعز بذ سئهعر بعلةن سئهعرلةندذق
دذ داق دةي دة مذن ةت هةققع ذ ظاي قعالر ب ةتادة ؤة باش د، ق ذالر: مذجاهع تا           ،ظ تا ـ ظاس ذ ظاس  ب

عدذ     ئهعردذر دئيعش ل س وق باتع ع ي دعغان، داؤام ذالر. يوقعلع االمنع  (ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ار ) ص ظعنك
تع لعرعغا ظةضةش ع خاهعش دع، نةصس ةيغةمبةر  قعل ص ص عزلعق قعلع ادانلعق ؤة ظةقعلس ذالر ن ةنع ظ  ي

دع  ار قعل ةتنع ظعنك ةن هةقعق ئلعص آةلض ة ظ االم ظأزلعرعض ع  . ظةلةيهعسس لعرع ؤة نةصس أز قاراش أز آ ظ
  .خاهعشلعرع حعرايلعق آأرسةتكةن نةرسعلةرضة ظةضةشتع

)شذ ظعشنعث ظةهلعنع جةننةتكة يا دوزاخقا(هةر ظعش ) ياخشعلعقتعن، يا يامانلعقتعن بولسذن (
تذرغذحعدذر ةتادة ظورذنالش انلعق      :ق عدعن، يام علةر تةرعص ع آعش علعق ياخش ع ياخش ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

دذ   ةنلعكتذر، دةي دذ دئض ذدقا حعقع عدعن ؤذج ان آعشعلةر تةرعص ذرةيج. يام ع ج ةر ظ: ظعبن ظعشنعث عش شذ ه
ةهلعنع مو ذرذظ ةنلعكناسعص ظ دذنغا ظورذنالشتذرغذحعدذر دئض دذ، بولع د.  دةي ةت : مذجاهع ةر ظعش قعيام ه

  .  دةيدذ،آىنع شذ ظعشنعث ظةهلعنع جةننةتكة ياآع دوزاخقا ظورذنالشتذرغذحعدذر دئضةنلعك بولعدذ
 قداردا نةرسة آةلدعخةؤةرلعرعدعن ظعبرةت ظئلعنعدعغان مع) قذرظان(ظذالرغا هةقعقةتةن يةنع بذ 

ةن      ذنعث بعل ان، ش ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةردعن ص ةن ظايةتل ص بئرعلض الؤةت قعلع ذالرغا تع دا ظ قذرظان
ذ                  دع، ظ تعص آةل ةر يئ دعكع خةؤةرل علعرع هةققع ةرنعث قعسس كةن ظىممةتل ةت حىش ازاب ـ ظوقذب ذالرغا ظ ظ

ةن ؤة ه ئرعك آةلتىرض ا ش ةردة اهللا تاظاالغ ة خةؤةرل قان آعشعلةرض دعن ظاش تا هةددع ار قعلعش ةقنع ظعنك
  . يةتكىدةك ؤةز ـ نةسعهةت بار

 مذآةممةل هئكمةت آةلدع      يةنع ظذنعثدا اهللا تاظاال هعدايةت قعلغان آعشعنع هعدايةت قعلعشعدا ، 
ع ان آعش ذمراه قعلغ عدا يئ انعض ذمراه قعلعش ث ض ةت بهللا تاظاالنع ةرلعك هئكم ذالرغا. ارت اال ظ  اهللا تاظ

ذالرنع شةقع (تعؤةتكةنلعكع ؤة ظذالرنعث دعللعرعغا مأهىر بئسعؤةتكةنلعكع ظىحىن        شةقعلعكنع صى  ة ظ الل
ىن انلعقع ظىح دذ) قعلغ ذالرغا ظاضاهالندذرذشالرنعث صايدعسع بولماي دعن ظ ةت قعلمعغان اال هعداي  اهللا تاظ

ة آئيعن ظذالرنع آعممذ هعدايةت قعلسذن؟       ظئيتقعنكع،  !) ظع مذهةممةد  (: ةيدذ  مذنداق د اهللا تاظاال بذ هةقت
ة،            ) سعلةرنعث صاآعتعثالر بولمعسا  (« ار، ظةضةر ظذ خالعسا هةممعثالرنع، ظةلؤةتت اآعتع ب اهللا نعث ظئنعق ص

ع ةت قعالتت اهالندذرغذحعالرنعث )1( »هعداي ةر ؤة ظاض ةيغةمبةرلةرنعث(مأجعزعل ةنع ص ان ) ي ظعم
  . ))2ظئيتمايدعغان قةؤمضة صايدعسع بولمايدذ

* * * * * * *  
 ¤Α uθ tFsù óΟ ßγ÷Ζ tã ¢ tΠ öθtƒ äí ô‰ tƒ Æí# ¤$! $# 4’ n< Î) &ó x« @ à6œΡ ∩∉∪ $ ·è¤±äz óΟ èδ ã≈|Á ö/r& tβθã_ ãøƒ s† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# 

öΝ åκ®Ξr( x. ×Š#u y_ Ö Å³tFΖ –Β ∩∠∪ tÏè ÏÜôγ–Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθà) tƒ tβρãÏ≈ s3ø9 $# # x‹≈yδ îΠöθtƒ Ö Å£tã ∩∇∪  
                                                 

  . ـ ظايةت149سىرة ظةنظام ) 1(
  . ر قعسع ـ ظايةتنعث بع101سىرة يىنىس ) 2(
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يعن ظعشقا ) علفيةنع ظعسرا (ن يىز ظأرىضعن، ظذ آىندة حاقعرغذحع ظذالردع  ةنع (قع ) قاهئساب ي
دذ  دذ (حاقعرع ةنع سذر حالع ذالر . 6)ي ذ (ظ ارعلعص ) تعنحقورقذن ويا ت دا ض ان هال تعكعلعص قارعيالمعغ

سوزغان ظذالر حاقعرغذحعنعث ظالدعغا بويذنلعرعنع . 7دةك، قةبرعلعرعدعن حعقعص آئلعدذعآةتكةن حئكةتك
   .8دةيدذ» بذ قعيعن آىندذر«: هالدا يىضرةيدذ، آاصعرالر

  ظذالرنعث قعيامةت آىنعدعكع يامان ظةهؤالع توغرعسعدا
أرىص، بذ      ضعنعدظةضةر بعرةر مأجعزعنع آأر   ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ىز ظ ة ظذنعثدعن ي

ة شذ آاصعرالردعن      ع دئي ،يوقالغذحع سئهعردذر  ىز ظأر  شعدعغان ظةن ضعن، ظذالرغا ظارقاثنع قعلعص، ظذالرغا      ى ي
  . نئمعلةر بولعدعغانلعقعنع آىتكعن

 دة حاقعرغذحع عل (ظذ آىن ةنع ظعسراص يعن ظعشقا ) ي ةنع بااليع ـ   قع ةلكع     ي  ظاصةت بولعدعغان، ب
قا     تةؤرعنعش يعن ظعش اتتعق قع ارةت ق دعن ظعب اب مةيدانع ان هئس ةن تولغ ذنحالر بعل دلةر ؤة قورق ذ حاقعرع

دذ( ذر حالع ةنع س ذالر . )ي ذ(ظ ان ه) تعنحقورقذن ص قارعيالمعغ ةن تعكعلع ارعلعص آةتك ويا ت دا ض ال
دذ عحئكةتك ةنع ظذالرنعث ظعسراف   دةك، قةبرعلعرعدعن حعقعص آئلع اثالص قةبرعلةردعن     ي اؤازعنع ظ علنعث ظ
ص اراص ظعلضعر،حعقع دانعغا ق ةت مةي ارعلعص قعيام قا ت اع ظةتراص ة ت ويا ظالةمض ع ض ةن لعش رعلعص آةتك

ايدذ ة ظوخش دذ . حئكةتكعلةرض داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالر: ش تعن ؤة ظ علعق بعلدىرمةس ئح قارش  ه
عرالر آئحعكمةستعن   دا يىضرةيدذ، آاص ذنلعرعنع سوزغان هال دعغا بوي يعن «: حاقعرغذحعنعث ظال ذ قع ب

دذر دذ» آىن اتتعق ظئغ  دةي ذق ؤة ق اتتعق قورقذنحل ذ ق عرالر ب ةنع آاص دذر دئيعشعدذ  ي ر آىن ىن . ع ذ آ ظ
  .))1آاصعرالرغا ظاسان ظةمةستذر. قعيعن آىندذر

* * * * * * *  
  * ôMt/¤‹x. öΝ ßγn= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹ s3 sù $tΡ y‰ö6 tã (#θ ä9$s%uρ ×βθ ãΖ øgxΧ uÅ_ßŠø—$#uρ ∩∪ %tæ y‰sù ÿ… çµ −/u‘ ’ ÏoΤr& Ò>θè=øótΒ 
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ذهنع (ظذالردعن بذرذن نذهنعث قةؤمع ظعنكار قعلدع، ظذالر بةندعمعزنع  ةنع ن ظعنكار قعلعص، ) ي

دع  ذن دئ ذ . مةجن تعن (ظ ا دةؤةت قعلعش دع ) دعنغ ةنظع قعلعن ةن م ةيؤة بعل ارعغا . 9ه ذ صةرؤةردعض : ظ
اردةم قعلغعن « دعم، ي وزةك قعلعن ا قعلدع » هةقعقةتةن مةن ب علعرعنع ظاسماننعث دةرؤاز . 10دةص دذظ

اللة تةقدعر (زئمعندعن بذالقالرنع ظئتعلدذرذص حعقاردذق، . 11قذيذلذص ياغقذحع يامغذر بعلةن ظئحعؤةتتذق
 -بعر(ظعشعغا بعناظةن، يامغذر سىيع بعلةن بذالق سىيع ) قعلغان ظذالرنع غةرق قعلعص هاالك قعلعش 

ذلدع  ة قوش الغان آ . 12)بعرعض ةن ياس الر بعل ا ؤة معخ ذهنع تاخت الدذق ن ة س ث . 13ئمعض ة بعزنع آئم
ةؤمعنع (مذآاصاتالش ظىحىن ) يةنع نذهنع(هعمايعمعز ظاستعدا ماثاتتع، ظعنكار قعلعنغاننع  ذهنعث ق ن

. 15ظعبرةت قعلعص قالدذردذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟) يةنع توصان باالسعنع(ظذنع . 14)غةرق قعلدذق
                                                 

  . ـ ظايةتلةر10 ـــــ 9سىرة مذددةسسعر ) 1(
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هةقعقةتةن بعز قذرظاننع هعصزع ظىحىن ظاسان . 16!داق ظعكةنمئنعث ظازابعم ؤة ظاضاهالندذرذشلعرعم قان
  . 17قعلدذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟

نذهنعث قةؤمعنعث قعسسعسع، بذ قعسسعدعن ؤة باشقا قةؤملةرنعث قعسسعلعرعدعن 
  ظئلعنعدعغان ظعبرةت توغرعسعدا

دذ  داق دةي اال مذن ةد: اهللا تاظ ع مذهةمم ئنعث قةؤمعثدعن ظعلضعرع  ! ظ ذهنعث س ذرذن ن ذالردعن ب ظ
 يةنع ظذنع ظعنكار ظعنكار قعلعص، مةجنذن دئدع) يةنع نذهنع(قةؤمع ظعنكار قعلدع، ظذالر بةندعمعزنع 

دعنغا دةؤةت (ظذ . قعلغانلعقعنع ظوحذق ظاشكار بعلدىرىص ظذنعثغا مةجنذنلذقنع تأهمةت قعلعص حاصلعدع        
 قعلعص ظذنع دعنغا دةؤةت قعلعشتعن     ر ظذنعثغا هةيؤة يةنع ظذال  هةيؤة بعلةن مةنظع قعلعندع ) قعلعشتعن

ةيغةمبة (ظةضةر سةن    ! ظع نذه   «: توستع ؤة هاياتعغا تةهدعت سئلعص مذنداق دئدع       ) تعثدعن  عرلعك دةؤص
  . ))1» آئسةك قعلعنعص ظألتىرىلضىحعلةردعن بولعسةن–يانمعساث، سةن حوقذم تاش 

دةص دذظا قعلدع» لعندعم، ياردةم قعلغعنهةقعقةتةن مةن بوزةك قع«: ظذ صةرؤةردعضارعغا يةنع 
اردةم             : ظذ أزةث ي مةن هةقعقةتةن ظذالرغا تةث آئلعشتعن ؤة قارشع تذرذشتعن ظاجعز آةلدعم، دعنعثغا سةن ظ

دع  ن، دئ ذق . قعلغع ةن ظئحعؤةتت ذر بعل ذحع يامغ ذص ياغق ع قذيذل ماننعث دةرؤازعلعرعن دعن . ظاس زئمعن
ار  دذرذص حعق ذالقالرنع ظئتعل ع      دذقب تعلعص حعقت ذالقالر ظئ عدعن ب ة ظةتراص ث هةمم ةنع زئمعننع ةتتا .  ي ه

ذالرنع غةرق قعلعص (. ظوتنعث ظورنع بولغان تونذرالردعنمذ بذالقالر ظئتعلعص حعقتع  اللة تةقدعر قعلغان ظ
  .  قوشذلدع)بعرعضة ـ بعر(ظعشعغا بعناظةن، يامغذر سىيع بعلةن بذالق سىيع ) هاالك قعلعش

ذ  ع ج نعث  ظعبن ع ظابباس ةن رةيج، ظعبن ذر بعل ذحع يامغ ذص ياغق ع قذيذل ماننعث دةرؤازعلعرعن ظاس
ذق دة  ظئحعؤةتت ةت هةققع ةن ظاي دذ   دئض ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذ   : مذن عرع ؤة ظ دعن ظعلض ذ آىن ظ

علعرع  زظذ آىندة ظاسماننعث دةرؤا   . آىندعن آئيعن يامغذر ظاسماندعن ظةمةس، صةقةت بذلذتتعن ياغقان ظعدع 
تعلعص، يامغذر بذلذتتعن ظةمةس، ظاسماندعن ياغدع، اهللا تاظاال تةقدعر قعلغان ظذالرنع غةرق قعلعص            ظئحعؤئ

  . هاالك قعلعش ظعشعغا بعناظةن، يامغذر سىيع بعلةن بذالق سىيع بعر ـ بعرعضة قوشذلدع
عزآئمة بعزنعث هعمايعم نذهنع تاختا ؤة معخالر بعلةن ياسالغان آئمعضة سالدذق يةنع بعزنعث 

عمعز   ايعمعز ؤة قوغدعش دا، هعم أزعمعز ظالدع ث آ ةن بعزنع ةمرعمعز بعل ار ظ اتتع، ظعنك تعدا ماث ظاس
ةنع آاصعرالرنع اهللا   )نذهنعث قةؤمعنع غةرق قعلدذق (مذآاصاتالش ظىحىن ) يةنع نذهنع (قعلعنغاننع   ي

ذه ظةلةيه    ازاالش ؤة ن ةؤةبعدعن ج انلعقلعرع س عر بولغ ا آاص ذغا    تاظاالغ ىن س رعش ظىح اردةم بئ االمغا ي عسس
  . غةرق قعلدذق
 ذنع ان باالسعنع (ظ ةنع توص دذردذق ) ي رةت قعلعص قال ةت هةققعدة  ظعب ةتادة بذ ظاي اال :  ق اهللا تاظ

دذردع   رةت قعلعص قال عنع ظعب ذهنعث آئمعس علةرمذ    ،ن لعؤعدعكع آعش ةتنعث دةس ذ ظىمم ةتتا ب ع ه ذ آئمعن  ظ
ةن  دذ،آأرض كا .  دةي ةتنعث ظاش أزدة    ارظاي ة آ داق آئم ةر قان دعن ه دا، ظذنعث ة قارعغان  مةنعسعض

  . تذتذلعدعغانلعقع حعقعدذ
ظاالمةت  ) بعزنعث آامالع قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغان   (ظذالرغا :  مذنداق دةيدذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   

ا         ا  -نذه ظةلةيهعسساالمنعث نةرسة    ( بوؤعلعرعنع  -شذآع، بعز ظذالرنعث ظات ) تالر بعلةن  آئرةك ؤة هايؤان
بعز ظذالر ظىحىن شذ آئمعضة ظوخشاش ظذالر حىشعدعغان نةرسعلةرنع              . توشقذزذلغان آئمعسعضة حىشىردذق  

                                                 
  .  ـ ظايةت116سىرة شذظةرا ) 1(
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ذق عزآع، )1( ياراتت دا (شىبهعس ذهنعث زامانع علةرنع     ) ن دا، س ةن حاغ امراص آةتك ذ ي وث س ةنع (ح ي
دادعثالرنع ىن،     ) ظةج رةت قعلعش ظىح ذنع ظعب ة ظ الدذق، سعلةرض ة س ز آئمعض ذالقالرنعث  بع دعغان ق تذتذؤالع

ذنع تذتذؤئلعشع ظىحىن  دذ  )2()بعز شذنداق قعلدذق(ظ داق دةي ةردة مذن ذ ي اال ب رةت : شذثا اهللا تاظ ظعب
   يةنع ظعبرةت ظالعدعغان، ؤةز ـ نةسعهةتنع قوبذل قعلعدعغان آعشع بارمذ؟ظالغذحع بارمذ؟

 ةن داق ظعك لعرعم قان ازابعم ؤة ظاضاهالندذرذش ث ظ ث   ي!مئنع ان، مئنع عر بولغ ا آاص ةنع ماث
صةيغةمبةرلعرعمنع ظعنكار قعلغان، صةيغةمبةرلعرعم ظئلعص آةلضةن نةرسعلةر بعلةن ؤةز ـ نةسعهةت ظالمعغان   

ةن  داق ظعك ازابعم قان ة مئنعث ظ ذالر  ! آعشعلةرض ةن ؤة ظ اردةم بئرعدعكةنم داق ي ة قان ةن صةيغةمبةرلعرعمض م
  !ق ظعنتعقام ظالعدعكةنمةنظىحىن ظذالرنعث دىشمةنلعرعدعن قاندا

 ذرظاننع هعصزع ظىحىن ظاسان قعلدذق ةنع هةقعقةتةن بعز ق  ؤةز ـ نةسعهةت ظالسذن      آعشعلةر  ي
اهللا تاظاال بذ   . مةنعسعنع حىشعنعشنع خالعغان آعشعضة ظاسان قعلدذق     ظذنعث   ؤة   عنشظىحىن قذرظاننع ظوقذ  

ةآك     ) بذ(:  مذنداق دئضةن  هةقتة ةقعل ظعضعلعرعنعث ؤةز          ظذالرنعث ظايةتلةرنع تةص ىر قعلعشلعرع ظىحىن، ظ
ذر     - ذبارةك آعتابت ان م ل قعلغ اثا نازع ز س ىن بع لعرع ظىح عهةت ظئلعش ةد )3( ) نةس ع مذهةمم !) ظ

ئنعث      ذرظاننع س ز ق ىن، بع ةؤمنع ظاضاهالندذرذشذث ظىح ةرآةش ق ةؤةر بئرعشعث ؤة س ةقؤادارالرغا خذش خ ت
  . ))4دذقتعلعث بعلةن حىشعنعشلعك قعلعص نازعل قعل

ذ؟ ذحع بارم رةت ظالغ ئلعشظعب ادا ظ اال ي ةنع اهللا تاظ ذرظان   ؤة حىشعنع ي ذ ق ان ب شنع ظاسان قعلغ
ةتنع          ذ ظاي ذرةزع ب ةظعب ق ع آ ةد ظعبن ذ؟ مذهةمم دعغانالر بارم عهةت ظالع ةن ؤةز ـ نةس ذناهالردعن : بعل ض

  . يانغذحع بارمذ؟ دةص تةصسعر قعلغان
* * * * * * *  

 ôM t/ ¤‹ x. ×Š% tæ y# ø‹ s3sù tβ% x. ’ Ï1# x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊇∇∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îκö n= tã $ \t† Í‘ #[ |Àö |À ’ Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 

9h Ïϑ tG ó¡–Β ∩⊇∪ äíÍ”∴s? }¨$̈Ζ9$# öΝ åκ®Ξr( x. ã—$yf ôã r& 5≅ øƒ wΥ 9 Ïès)Ψ –Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹s3 sù tβ% x. ’ Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊄⊇∪ ô‰ s) s9uρ $ tΡö œ£o„ 

tβ# u ö à)ø9 $# Í ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9 Ï.£‰ –Β ∩⊄⊄∪  
ازابعم ؤة ظاضاهالندذ ) صةيغةمبعرع هذدنع (ظاد قةؤمع  داق رذظعنكار قعلدع، مئنعث ظ شلعرعم قان

هاالك (شىبهعسعزآع، ظذالرنع بعز شذملذقع ظىزىلمةيدعغان شذم آىندة سوغذق بوران ظةؤةتعص . 18!ظعكةن
دذق علةرنع )قعل وران آعش دعن(، ب ذالر قومذرعؤئت ) ظورذنلعرع ويا ظ ةتتع، ض ذص آئت ا يذل ةن خورم علض

بعز هةقعقةتةن . 21!شلعرعم قانداق ظعكةنرذمئنعث ظازابعم ؤة ظاضاهالندذ. 20ـ 19آأتةآلعرعدةك ياتاتتع
  . 22قذرظاننع هعصزع ظىحىن ظاسان قعلدذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟

  ظاد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ادتعن خ      ان ظ ةؤمع بولغ ذدنعث ق ة ه ذ ظايةتت اال ب ةؤمع    اهللا تاظ ذهنعث ق ذددع ن ذالر خ دذ، ظ ةؤةر بئرع

ذالرغا     اال ظ دع، اهللا تاظ انالر ظع ار قعلغ ذدنع ظعنك ةيغةمبعرع ه أز ص دةك ظ ار قعلغان ذهنع ظعنك ذملذقع ن ش
                                                 

  . ـ ظايةتلةر42 ـــ 41سىرة ياسعن ) 1(
  . ـ ظايةتلةر12 ـ 11سىرة هاققة ) 2(
  .  ـ ظايةت29سىرة ساد ) 3(
  . ـ ظايةت97سىرة مةريةم ) 4(
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دة  ذم آىن دعغان ش ل       ظىزىلمةي ادا نازع ذالرغا دذني ةلكع ظ دعغان، ب االآعتع ظىزىلمةي ذملذقع ؤة ه ةنع ش  ي
  . تعظةؤةتنع  سوغذق بورانقاتتعق ب بعلةن تذتذشذص آةتكةن آىندة بولغان ظازاب ظاخعرةتتعكع ظازا

 علةرنع وران آعش دعن(ب ا ) ظورذنلعرع ةن خورم ذالر قومذرعؤئتعلض ويا ظ ةتتع، ض ذص آئت يذل
ةردع   آأتةآلعرعدةك ياتاتتع ىز ب وران ظذالرنعث بعرعضة آئلةتتع ـ دة     :  بذ ظازاب مذنداق ي ةردعن   ،ب  ظذنع ي

 غايعب قعالتتع، ظاندعن ظذنع ظارقعغا ياندذرذص بئشعحة تاشاليتتع، ظذ يةرضة حىشىص                     آأتىرىص آأزلةردعن 
ةتتع ـ دة          زعلعص آئت ع ظئ االتتع  ،بئش ةت ق عز جةس دذ   .  باشس داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذالر : ش ويا ظ ض

بعز  !ظعكةنشلعرعم قانداق رذمئنعث ظازابعم ؤة ظاضاهالندذ. قومذرعؤئتعلضةن خورما آأتةآلعرعدةك ياتاتتع
  هةقعقةتةن قذرظاننع هعصزع ظىحىن ظاسان قعلدذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟

* * * * * * *  
 ôM t/¤‹ x. ßŠθßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊄⊂∪ (#ûθä9$s) sù # [|³ o0r& $̈Ζ ÏiΒ # Y‰Ïn üρ ÿ…çµ ãèÎ7 ®K¯Ρ !$̄Ρ Î) # ]ŒÎ) ’ Å∀©9 5≅≈ n= |Ê @ ãèß™ uρ ∩⊄⊆∪ 

z’ Å+ ø9â r& ãø. Ïe%! $# Ïµø‹ n= tã . ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ ë>#¤‹ x. Ö Å° r& ∩⊄∈∪ tβθçΗ s>÷è u‹y™ # Y‰ xî Ç̈Β ÛU# ¤‹ s3ø9 $# ãÅ° F{$# ∩⊄∉∪ $̄Ρ Î) 

(#θè= Å™ö ãΒ Ïπs%$̈Ζ9$# ZπuΖ ÷FÏù öΝ çλ°; öΝåκ ö:É) s? ö‘ $$sù ö É9 sÜ ô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ öΝ æη÷∞ Îm; tΡuρ ¨βr& u !$yϑ ø9 $# 8π yϑ ó¡Ï% öΝæη uΖ ÷ t/ ( ‘≅ä. 5> ö Å° Ö |Ø tG øt ’Χ 

∩⊄∇∪ (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàι t7 Ïm$|¹ 4‘sÛ$yè tG sù u s) yè sù ∩⊄∪ y# ø‹ s3sù tβ% x. ’Ï1# x‹ tã Í‘ ä‹çΡ uρ ∩⊂⊃∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝÎκ ö n= tã Zπ ysø‹ |¹ 

Zο y‰ Ïn üρ (#θçΡ%s3 sù ÉΟ‹Ï±yγ x. Í Ïà tG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ ô‰s) s9 uρ $ tΡ öœ£o„ tβ# u öà) ø9 $# Í ø. Ïe%#Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9 Ï. £‰–Β ∩⊂⊄∪  

اهالندذرغذحعالرنع  ةمذد ظاض ةيغةمبةرلةرنع (س ةنع ص اردع ) ي ا حعق ع . 23يالغانغ ذالر ظئيتت : ظ
ظذ حاغدا بعز هةقعقةتةن ) ظذنداق قعلساق(بعر ظادةمضة ظةضعشةمدذق؟ ) بعزضة ظوخشاش(ظارعمعزدعكع «

عز ظارعمعزدعن ظذنعثغا ؤةهيع نازعل قع . 24ضذمراهلعققا ؤة ساراثلعققا مذصتعال بولعمعز  لعندعمذ؟ هةرض
آعمنعث يالغانحع، ) يةنع ظاخعرةتتة(ظذالر ظةتة . 25»ظذنداق ظةمةس، ظذ يالغانحعدذر، مذتةآةببعردذر

ظع (بعز هةقعقةتةن سعناش ظىحىن ظذالرغا حعشع تأضعنع ظةؤةتعمعز، . 26مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ
سذنعث . 27سةؤر قعلغعن) ظذالرنعث ظةزعيةتلعرعضة(آىتكعن، ) ظذالرنعث نئمة قعالرعنع(ظذالرنع ) سالعه

ازعر  ذنعث ه ة ش أؤعتع آةلس عنعث ن ةنلعكعنع، قايسعس عدا بألىنض عنعث ظارعس ةن تأض ذالر بعل ظ
ويغعن  ذرادعرعنع . 28بولعدعغانلعقعنع ظذالرغا ظذقتذرذص ق ذالر ب عنع ظألتىرىشكة (ظ ذ . حاقعردع ) تأض ظ

دع  عنع بوغذزلع ئلعص تأض ع ظ ازابعم ؤة ظاضاهالندذ. 29قعلعحن ث ظ ةن رذمئنع داق ظعك لعرعم قان . 30!ش
ةؤةتعص  اؤازنع ظ ر ظ اتتعق بع ذالرغا ق ز ظ عزآع، بع ةن (شىبهعس ش بعل االك قعلع ان ) ه ذالرنع قوت ظ

بعز هةقعقةتةن قذرظاننع هعصزع ظىحىن . 31 شذمبعلعرعدةك قعلعؤةتتذق-ياسعغذحعنعث تاشالندذق شاخ 
  32الغذحع بارمذ؟ظاسان قعلدذق، ظعبرةت ظ

  سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ةيغةمبعرع سالعهنع ظعنكار قعلدع،     اهللا نعث    بذ ظايةت سةمذد قةؤمع هةققعدة خةؤةر بئرعدذ، ظذالر             ص

ظذ حاغدا ) ظذنداق قعلساق(بعر ظادةمضة ظةضعشةمدذق؟ ) بعزضة ظوخشاش(ظارعمعزدعكع «: ظذالر ظئيتتع
ذمراهلع ةن ض ز هةقعقةت ولعمعزبع تعال ب اراثلعققا مذص ذالرققا ؤة س ةنع ظ ةممعمعز :  ي ز ه ةر بع ظةض

ان                رةهبةرلعكعمعزنع بعزنعث ظعحعمعزدعن حعققان بعرعضة تاصشذرساق، ظذ حاغدا بعز هةقعقةتةن زعيان تارتق
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ل ظاندعن ظذالر ؤةهعينعث ظأزلعرعضة نازعل قعلعنماستعن شذ بعر ظادةمضعال خاس نازع             .  دئيعشعدذ ،بولعمعز
دذ   داق دةي ارعالص مذن انحع دةص ق ذنع يالغ دعن ظ دذ، ظان دعن ظةجةبلعنع داق : قعلعنغانلعقع عز ظذن هةرض

  . تكىحعدذرة يةنع ظذ يالغانحعلعقتا حةآتعن ظئشعص آظةمةس، ظذ يالغانحعدذر، مذتةآةببعردذر
 آعمنعث يالغانحع، مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ) يةنع ظاخعرةتتة(ظذالر ظةتة  مانا بذ ظذالرغا

ذر    تعن ظعبارةتت دعت ؤة ظاضاهالندذرذش اتتعق تةه ان ق دذ  . قعلعنغ داق دةي اال مذن ةن : اهللا تاظ ز هةقعقةت بع
ةؤةتعمعز  عنع ظ ذالرغا حعشع تأض ىن ظ عناش ظىح ةيغةمبةرلعكعنع ؤة  س العه ظةلةيهعسساالمنعث ص ةنع س  ي

تا، اهللا      ع تةستعقالش ةن ؤةهعيلعرعن ئلعص آةلض ذالرغا ظ ذنعث ظ ع    ظ ةتكةن مأجعزعس ذالرغا آأرس ث ظ  تاظاالنع
ا       ةن ق ة بعناظ ذالرنعث تةلعؤعض اال ظ ىن، اهللا تاظ ع ظىح عقعدعكع بوت   بولذش تعن قورس ر تاش ون   تتعق بع ع ظ لعق

  . ظايلعق بولغان حوث بعر تأضعنع ظذالرغا حعقعرعص بةردع
ظذالرنعث (ظذالرنع ) العهظع س(: اهللا تاظاال بةندعسع ؤة صةيغةمبعرع سالعهنع بذيرذص مذنداق دةيدذ

ع  ة قعالرعن ىتكعن، ) نئم ة (آ ذالرنعث ظةزعيةتلعرعض ن ) ظ ةؤر قعلغع ش   س ة ظع ذالرغا نئم ةنع ظ  ي
ا ؤة       ساثا قعلغان  بولعدعغانلعقعنع آىتكعن، ظذالرنعث    اقعؤةت، دذني ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلغعن، ياخشع ظ

  . ظاخعرةتتعكع غةلعبة حوقذم ساثا مةنسذص بولعدذ
 ظذالر بعلةن تأضعنعث ظارعسعدا بألىنضةنلعكعنع، قايسعسعنعث نأؤعتع آةلسة شذنعث هازعر سذنعث

ويغعن  ذرذص ق ذالرغا ظذقت دعغانلعقعنع ظ عنعث      بولع ىن تأض ر آ ذالرنعث، بع ىن ظ ر آ ذ ظعحعش بع ةنع س  ي
) ن بعر آىن  سىيىثالردع (بذ حعشع تأضة    «: سالعه ظئيتتع  :  مذنداق دئضةناهللا تاظاال بذ هةقتة  . نأؤعتعدذر

  . ))1ظعحعدذ، سعلةرمذ مذظةييةن بعر آىن ظعحعسعلةر
 قايسعسعنعث نأؤعتع آةلسة شذنعث هازعر بولعدعغانلعقعنع  مذجاهعد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق 

دذ   ظذالر تأضعنعث   ، ظةضةر تأضة آةلسة   .، ظذالر سذغا هازعر بوالتتع    ظةضةر تأضة سذ ظعحكعلع آةلمعسة     : دةي
  . سىتعنع ظعحةتتع

 ذرادعرعنع ذالر ب كة (ظ عنع ظألتىرىش اقعردع) تأض دع . ح عنع بوغذزلع ئلعص تأض ع ظ ذ قعلعحن  ظ
ةث   : تةصسعرشذناسالر دعكع ظ ةؤمع ظعحع ذ ق ذص، ظ دار ظعبنع سالعف بول عنع بوغذزلعغذحعنعث ظعسمع قع تأض

دا سةمذ   :  مذنداق دئضةناهللا تاظاال بذ هةقتة. بةتبةخت آعشع ظعدع، دةيدذ  ةينع زامان بةخت  تدنعث ظةث بة ظ
  . )2(ظألتىرىشكة ظالدعرعدع) مأجعزة بولذص آةلضةن تأضعنع(ظادعمع 
شلعرعم قانداق ظعكةنرذمئنعث ظازابعم ؤة ظاضاهالندذ. ظذ قعلعحنع ظئلعص تأضعنع بوغذزلعدع!  

انلعق     ار قعلغ ةيغةمبعرعمنع ظعنك انلعقع ؤة ص عر بولغ ا آاص ذالرنعث ماث دعم، ظ ذالرنع جازالع ةنع ظ ىن ي ع ظىح
  ! ظذالرغا بةرضةن جازايعم قانداق ظعكةن

 ةن (شىبهعسعزآع، بعز ظذالرغا قاتتعق بعر ظاؤازنع ظةؤةتعص ان ) هاالك قعلعش بعل ذالرنع قوت ظ
 تةصسعرشذناسالردعن بعر قانحة ظالعمالر بذ  شذمبعلعرعدةك قعلعؤةتتذق-ياسعغذحعنعث تاشالندذق شاخ 

ةلتىآىس يوقعتعلعدع، ظذالر ضو        ماست ذلح نةرسة قالدذر   ظذالردعن هئ  :هةقتة مذنداق دةيدذ   يا زعراظةت ؤة   عن ت
رعص تىض   ةندةك حع ذرذص تىضعض ىملىآلةر ق دذ . دععظأس داق دةي ذددع مذن ث : س ةهرادعكع يايالقنع ذالر س ظ

لعرعدةك                  وت ـ حأص الندذق ظ دعكع تاش ةن حاغ ذرذص يىرض امال ظذح ةن ؤة ش تا آأيض ذرذغان، ظاصتاص ق
انلعرعنع قذرذص قالغان تعكةنلعك     ـ ظةرةبلةر تأضة ؤة قوي  : ع زةيد مذنداق دةيدذظعبن. قعلعؤئتعلدع آاال قوت

                                                 
  .  ـ ظايةت155سىرة شذظةرا ) 1(
  . ظايةت ـ 12سىرة شةمس ) 2(
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ان ياسعغذحعنعث تاشالندذق شاخ ردعن ياسايتتع، اهللا تاظاالنعث   شاخ ـ شىمبعال      شذمبعلعرعدةك -قوت
  . دئضةن ظايعتعدعن ظةنة شذ مةنا آأزدة تذتذلغانقعلعؤةتتذق

* * * * * * *  
 ôM t/ ¤‹ x. ãΠöθ s% ¤Þθä9 Í‘ä‹ ‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $ uΖ ù= y™ö‘ r& öΝ Îκö n= tã $ ·7Ï¹% tn HωÎ) tΑ#u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ sΨ ø‹̄g ªΥ 9 ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ 

Zπ yϑ ÷èÏoΡ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 4 y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øgwΥ tΒ u s3x© ∩⊂∈∪ ô‰ s) s9uρ Ν èδ u‘ x‹Ρr& $uΖ tF t±ôÜ t/ (# ÷ρu‘$yϑ tF sù Í‘ ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂∉∪ ô‰ s) s9 uρ 

çνρßŠuρ¨u‘ tã Ïµ ÏøŠ|Ê !$uΖ ó¡yϑ sÜ sù öΝ åκs] ãŠôã r& (#θè%ρä‹ sù ’ Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ ∩⊂∠∪ ô‰ s) s9 uρ Νßγ ys ¬7|¹ ¸ο u õ3ç/ Ò># x‹ tã @ É) tG ó¡–Β 

∩⊂∇∪ (#θè%ρä‹sù ’ Ï1#x‹ tã Í‘ ä‹ çΡuρ ∩⊂∪ ô‰s) s9 uρ $ tΡö œ£o„ tβ# u ö à)ø9 $# Í ø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9 Ï.£‰ –Β ∩⊆⊃∪    

هاالك (بعز هةقعقةتةن ظذالرنع تاش ياغدذرذص . 33لذتنعث قةؤمع ظاضاهالندذرذشالرغا حعنصىتمعدع
دذق عرتعدعدذر )قعل ذنعث س ةؤةلعرع ب ذتنعث ت ةقةت ل ةهةردة . ، ص عدعن س ز يىزعس ذالرنع نئمعتعمع ظ

رنع بعزنعث شىبهعسعزآع، لذت ظذال . 34قذتذلدذردذق، شىآىر قعلغذحعنع بعز مذشذنداق مذآاصاتاليمعز 
انلعرعنع . 36جازالعشعمعزدعن ظاضاهالندذردع، ظذالر ظاضاهالندذرذشالردعن شةآلةندع  ذتتعن مئهم ذالر ل ظ

ة قعلعش ظىحىن ) (يةنع ظادةمزات شةآلعدة آةلضةن صةرعشتعلةرنع ( قوغدعماسلعقنع ) ظذالر بعلةن لعؤات
ورعدع ذق، . س ور قعلعؤةتت أزلعرعنع آ ذالرنعث آ ذالرغا(ظ ازا«) ظ لعرعمنع ظ بعمنع ؤة ظاضاهالندذرذش
ذلعنعص (هةقعقةتةن ظذالرغا ظةتعضةندة داظعمعي . 37)دئدذق(» تئتعثالر ةنع ظاخعرةتنعث ظازابعغا ظ ي

» مئنعث ظازابعمنع ؤة ظاضاهالندذرذشلعرعمنع تئتعثالر«): ظذالرغا(. 38ظازاب نازعل بولدع) آئتعدعغان
  . 40عصزع ظىحىن ظاسان قعلدذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟بعز هةقعقةتةن قذرظاننع ه. 39دئيعلدع

   قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدالذت
ص       ان قعلع ةهؤالعنع باي ةؤمعنعث ظ ذتنعث ق ة ل ذ ظايةتت اال ب داق   ،اهللا تاظ ةيغةمبعرعنع قان ذالرنعث ص  ظ

ةر جعنس   ةن ظةرل ةر بعل انلعقع ؤة ظةرل داق قارشعلعق قعلغ ذنعثغا قان انلعقع، ظ ار قعلغ عي مذناسعؤةت ظعنك
 قةبعه يامانلعقنع قعلغانلعقع      ،قعلعشتعن ظعبارةت ظذالردعن ظعلضعرع ظةهلع جاهاندعن هئحكعم قعلمعغان             

دذ  ةؤةر بئرع دة خ ةتنع     . هةققع ر ظىمم ئح بع ةردعن ه ةن ظىممةتل عرع ظأتك ذالرنع ظعلض اال ظ ذثا اهللا تاظ ش
ل ظةل      اال جعبرعظع دع، اهللا تاظ ةن جازالع ازا بعل ان ج ذالرنعث     جازالعمعغ ذ ظ دع، ظ ذيرذق قعل االمغا ب ةيهعسس

ة دىم           ذالرنعث ظىستعض ةهةرلةرنع ظ دعن ش ع، ظان ئلعص حعقت ة ظ ماننعث قةظرعض أتىرىص ظاس ةهةرلعرعنع آ ش
.  ظارقعدعنال ظىستع ـ ظىستعلةص ساصال تاشالرنع ياغدذرعؤةتتع        ظذالرنعث ظىستعضةآأمتىرىص تاشلعؤةتتع ؤة

، )هاالك قعلدذق(بعز هةقعقةتةن ظذالرنع تاش ياغدذرذص : دة مذنداق دةيدذشذنعث ظىحىن اهللا تاظاال بذ يةر
 يةنع ظذالرنع نئمعتعمعز يىزعسعدعن سةهةردة قذتذلدذردذق. صةقةت لذتنعث تةؤةلعرع بذنعث سعرتعدعدذر

ازابتعن    ذالر قةؤمعضة نازعل بولغان ظ ةن ظ ةتتع، شذنعث بعل دا شةهةردعن حعقعص آ ذالر آئحعنعث ظاخعرع ظ
دع  ذص قال ةتتا        . قذتذل دع، ه ان آةلتىرمع ةر آعشع ظعم ذ ظ ةنع بعرم ذ آعشع ي دعن بعرم ذنعث قةؤمع ذتقا ظ ل

ازاب نازعل بولدع، اهللا       شذثا ظذنعث ظايالعغا   ظذنعث ظايالعمذ ظعمان آةلتىرمعدع،     قةؤمعضة نازعل بولغان ظ
ت حعقعص آةتتع، ظذنعثغا هئح     تاظاالنعث صةيغةمبعرع لذت ؤة ظذنعث قعزلعرع ظذالرنعث ظارعسعدعن ساالمة           

  . بعر يامانلعق يةتمعدع
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 اتاليمعز ذنداق مذآاص ز مذش ذحعنع بع ىآىر قعلغ ث . ش ذالرنع بعزنع ذت ظ عزآع، ل شىبهعس
اهالندذردع  عمعزدعن ظاض ةن اهللا      جازالعش ذالرنع هةقعقةت ذت ظ عرع ل تعن ظعلض ازاب حىشىش ذالرغا ظ ةنع ظ  ي

اهال  دعن ظاض ع ؤة ظازابع ث جازاس دع  .ندذردعتاظاالنع ةرؤا قعلمع ذنعثغا ص ا ظ ذالر بولس ذنعث  ظ ، ظ
  .  قذالق سالمعدع، بةلكع ظذالر بذ ظاضاهالندذرذشالردعن شةآلةندع ؤة ضذماندا بولدعظاضاهالندذرذشلعرعغا

 ظذالر بعلةن لعؤاتة ) (يةنع ظادةمزات شةآلعدة آةلضةن صةرعشتعلةرنع(ظذالر لذتتعن مئهمانلعرعنع
ىن  ش ظىح ورعدع قوغدع) قعلع لعقنع س ل،   ماس ة جعبرعظع ذ آئح ل  ظ ارلعق   ؤةمعيكاظع رافعل قات  ظعس

رعص   ة آع عتلةر سىرعتعض ق يعض ان، حعرايلع ةت تارتق ذرعتع خ دعال ب عغا ظةم ذتنعث قئش تعلةر ل  اهللا ،صةرعش
. لذت ظةلةيهعسساالم صةرعشتعلةرنع مئهمان قعلدع     . تاظاالنعث ظازابعنع ظذالرغا ظئلعص آةلضةن آئحعسع ظعدع      

كةش مو ل ذنع صةس ارلعقعنع      ذتنعث خوت ث ب ذتنعث مئهمانلعرعنع ذالرغا ل ةؤةتعص ظ ادةم ظ ة ظ اي قةؤمعض م
ذتنعث ظأيعضة . ظذقتذرذص قويدع ذالر ل ةن ظ تعن شذنعث بعل ذالرنعث هةر تةرةص ذت ظ يىضىرىشىص آئلعشتع، ل

ذالر     دع، ظ ع تاقعؤال ذص دةرؤازعن دعنع توس قا ظذ ظال ع حئقعش ذ  دةرؤازعن دع، ظ ارذن دع مظاخش ع ظع ذت .  ؤاقت ل
اللعرعنع          ظةلةيهسساالم مئهمانلعرعنع قوغداص، قةؤمعنع ظذالرغا حئقعلعشتعن توسذص ؤة ظذالرغا ظذالرنعث ظاي

ذرذص مذنداق دئدع  ذت: ظعشارةت قعلعص ت ةؤمعمنعث قعزلعرع(بذالر مئنعث قعزلعرعم  «: ل ةنع ق دذر، ) ي
ةر  ةهؤةت(ظةض ازاظع ش اثالر ) ق اقحع بولس ذالرن(قعلم ثالرظ اهالص ظئلع دع» )ع نعك ذالر )1( دئ ذتقا(ظ ) ل
دان بعلعسةن «: ظئيتتع ةنع بعز ظذالرغا    قعزلعرعثغا بعزنعث هاجعتعمعز يوق ظعكةنلعكعنع سةن ظوب  ي

   .))2»شذنعثدةك بعزنعث مةقسعتعمعزنعمذ ظوبدان بعلعسةن قعزعقمايمعز
ةقةت      ظذالر هةممة .ةشتعشذنداق قعلعص دة ـ تاالش قعلعش آةسكعنل   ياخشع سأزلةرنع رةت قعلعص، ص

ذر     اتتعق ت ذص ق ةآحع بول ة آعرم داذظأيض ص     ،ؤالغان حاغ دعغا حعقع ذالرنعث ظال االم ظ ل ظةلةيهعسس  جعبرعظع
. قانعتعنعث بعر ظذحع بعلةن ظذالرنعث آأزلعرعضة ظذرعؤةتتع، شذنعث بعلةن ظذالرنعث آأزلعرع آور قعلعندع         

ة ظةتعضةن  : ؤة عتعلعرعغا قايتعش رنع ياقعالص ظارق  ظاندعن ظذالر تامال    جازااليمعز،  دة لذت ظةلةيهعسساالمنع ظةت
ةنع  هةقعقةتةن ظذالرغا ظةتعضةندة داظعمعي : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   . دةص ظذنعثغا تةهدعت سئلعشتع     ي

 )عغانظاخعرةتنعث ظازابعغا ظذلعنعص آئتعد(ظذالر هئح قئحعص قذتذاللمايدعغان ؤة هئح ظاجرعيالمايدعغان 
) دئيعلدع(» مئنعث ظازابعمنع ؤة ظاضاهالندذرذشلعرعمنع تئتعثالر«): ظذالرغا( . نازعل بولدعظازاب

  . بعز هةقعقةتةن قذرظاننع هعصزع ظىحىن ظاسان قعلدذق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذ؟
* * * * * * *  

 ô‰ s) s9 uρ u !% y` tΑ#u tβ öθtã ö Ïù â‘ ä‹ ‘Ζ9$# ∩⊆⊇∪ (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ $yγ Ïk= ä. ÷Λ àι≈ tΡõ‹ s{r' sù x‹ ÷{r& 9“ƒÍ• tã A‘ Ï‰ tG ø)–Β ∩⊆⊄∪ 

ö/ ä.â‘$¤ä. r& Ö ö yz ô ÏiΒ ö/ä3 Í×̄≈ s9 'ρé& ôΘr& / ä3s9 ×ο u!# u t/ ’ Îû Í ç/–“9 $# ∩⊆⊂∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ ßøt wΥ ÓìŠÏΗ sd Ö ÅÇ tFΖ –Β ∩⊆⊆∪ ãΠu“ ÷κ ß y™ 

ßìôϑ pgù: $# tβθ—9 uθãƒ uρ u ç/ ‘$! $# ∩⊆∈∪ È≅ t/ èπ tã$¡¡9 $# öΝ èδ ß‰Ïã öθ tΒ èπtã$¡¡9 $# uρ 4‘yδ ôŠr& ”tΒ r& uρ ∩⊆∉∪  

دع -شةك  عرظةؤن جاماظةسعضة ظاضاهالندذرذشالر آةل ىتىن . 41 شىبهعسعزآع، ص ذالر بعزنعث ص ظ
ذرذص هاالك قعلدذق  ة ت ظع (. 42ظايةتلعرعمعزنع يالغانغا حعقاردع، ظذالرنع غالعب، قذدرةتلعك هالةتت

آذففارلعرعثالر دعن سعلةرنعث )يةنع مةن هاالك قعلغان ظأتكةنكع ظىممةتلةر(ظذالر !) ظةرةب جاماظةسع

                                                 
  .  ـ ظايةت71سىرة هعجر ) 1(
  .  ـ ظايةت79سىرة هذد ) 2(
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ياآع ظذالر . 43آةحىرىم قعلعنعش بارمذ؟) اللةنعث ظازابعدعن(ظارتذقمذ؟ ياآع سعلةرضة ساماؤع آعتابالردا 
ز « تعدعن(بع ةد ظىس ةؤممعز) مذهةمم ب ق دذ؟» غالع رعكالر( 44دةم دذ، ) مذش ذص قعلعنع ع مةغل توص

دذ  اراص قاحع داق ظةمةس . 45ظارقعغا ق عز ظذن ذال (هةرض ةنع ظ ذال ظةمةس ي ازاب ب دعغان ظ ، )رغا بئرعلع
ذالرغا  ةت ظ نعش(قعيام ازاب قعلع ذ ) ظ دذر، تئخعم ذ قعيعن ةت تئخعم ذر، قعيام ان ؤاقعتت ؤةدة قعلعنغ

  . 46جاصالعقتذر
   توغرعسعداسعنعث قعسسعسع ظةماصعرظةؤن جا

نعث ظةلحعسع مذسا ؤة   اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة صعرظةؤن ؤة ظذنعث قةؤمعدعن خةؤةر بئرعدذ، اهللا تاظاال     
دة جةننةت بعلةن خذش خةؤةر، ظةضةر ظذالر       عنالرغا ظةضةر ظذالر ظعمان آةلتىرضع      ظذنعث قئرعندعشع هارذن ظذ   

ةر ؤة      . دا دوزاخ بعلةن ظاضاهالندذرذش ظئلعص آةلدع   عنبولغعآاصعر   ا مأجعزعل اهللا تاظاال ظذ ظعككعسعنع آاتت
اق آاصعرالر بذالرنعث هةممعسعنع ظعنكار قعلدع، شذنعث بعلةن     نذرغذن ظاالمةتلةر بعلةن آىحلةندىردع، بعر 

ىتىنلةي     ذالرنع ص اال ظ ةنع اهللا تاظ دع، ي االك قعل ذرذص ه ة ت ذدرةتلعك هالةتت ب، ق ذالرنع غالع اال ظ اهللا تاظ
  .يوقاتتع، ظذالردعن بعرةر آعشعنعث نة ظأزع نة ظعزع قالمعدع

  غرعسعداقذرةيشلةرضة نةسعهةت قعلعش ؤة تةهدعت سئلعش تو
دذ     ارةت مذشرعكالر     : اهللا تاظاال مذنداق دةي عرلعرعدعن ظعب ذالر ! ظع قذرةيش آاص ةنع مةن هاالك (ظ ي
ذ؟ )قعلغان ظأتكةنكع ظىممةتلةر  دا تعلغا ظئلعنغان     دعن سعلةرنعث آذففارلعرعثالر ظارتذقم ةنع يذقعرع  ي

ةؤة      ذش س عر بول ا آاص اماؤع آعتابالرغ ش، س ار قعلع ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ذ   ص ة ش ان ظةن االك قعلعنغ بعدعن ه
آةحىرىم قعلعنعش ) اللةنعث ظازابعدعن(ياآع سعلةرضة ساماؤع آعتابالردا آعشعلةردعن سعلةر ظارتذقمذ؟ 

ذ؟  ةن          بارم علةر دئض تعال بولمايس ا مذص ا ؤة جازاغ ةن ظازابق عدعن آةلض اال تةرعص علةردة اهللا تاظ ةنع س  ي
  آةحىرىمنامة بارمذ؟

دذ اهللا تاظاال ظذالردع  غالعب ) مذهةممةد ظىستعدعن(بعز «ياآع ظذالر : ن خةؤةر بئرعص مذنداق دةي
ةؤممعز دذ؟» ق ث            دةم دذ، ظأزلعرعنع اردةم قعلع ة ي ر ـ بعرعض أزلعرعنع بع ذالر ظ ةنع ظ ع  ي أزلعرعنع توص ظ

دذ    اد قعلع دذ، دةص ظئتعق علةردعن قوغداي ان آعش اقحع بولغ انلعق قعلم دذ . يام داق دةي اال مذن : اهللا تاظ
)توصع مةغلذص قعلعنعدذ، ظارقعغا قاراص قاحعدذ ) مذشرعكالر  يةنع ظذالرنعث آىحع صارحعلعنعدذ، ظذالر 

  .مةغلذب قعلعنعدذ
ةدرع ظذرذشع بولغان         ظعمام بذخارع، ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلعدذآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ب

ذرذص     دة ت دعرنعث ظعحع ك حئ ةن آعحع ىن تعكعلض أزع ظىح ع ظ دعآىن داق دئ ع اهللا«: مذن ئنعث ! ظ س
ظةضةر  !  ياردةم بئرعش ظةهدةثنع ؤة ؤةدةثنع ظةمةلضة ظاشذرذشذثنع تةلةص قعلعمةن، ظع اهللا         ضةصةيغةمبعرعث

اردةم بةرمعسةث،      (خالعساث بىضىندعن آئيعن يةر يىزعدة هةرضعز ظعبادةت قعلعنمايسةن     ةنع بعزضة بىضىن ي ي
ان قالم دعغان ظعنس ادةت قعلع اثا ظعب دذس ع  »)اي ذنعث قولعن ذ ظ ذ ظةنه ةآرع رةزعيةلاله دا ظةبذب ذ حاغ  ش

ذؤئلعص ةيغةمبعرع: تذت ع اهللا نعث ص دع  ! ظ ةك ظاشذرؤةتتعث، دئ ادا ب ارعثغا دذظ ن، صةرؤةردعض دع قعلغع . بول
ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساؤذتلعرعنع آعيضةن هالدا حئدعردعن حعقعص آةلدع، هالبذآع ظذ مذنداق             

يةنع (هةرضعز ظذنداق ظةمةس . توصع مةغلذص قعلعنعدذ، ظارقعغا قاراص قاحعدذ) مذشرعكالر(: عدةؤاتاتت
نعش (، قعيامةت ظذالرغا )ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازاب بذال ظةمةس  ذر، ) ظازاب قعلع ؤةدة قعلعنغان ؤاقعتت

   قعيامةت تئخعمذ قعيعندذر، تئخعمذ جاصالعقتذر
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مةن مأمعنلةرنعث    « :كنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      عظعمام بذخارع، يىسىص ظعبنع ماه    
يةنع ظذالرغا (هةرضعز ظذنداق ظةمةس مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا : ظانعسع ظاظعشةنعث قئشعدا ظعدعم، ظذ

ؤةدة قعلعنغان ؤاقعتتذر، قعيامةت ) ظازاب قعلعنعش(، قعيامةت ظذالرغا )بئرعلعدعغان ظازاب بذال ظةمةس
ن، ظذ حاغدا مةن تئخع ظويناص        دئضةن ظايةت مةآكعدة نازعل بولغا     يعندذر، تئخعمذ جاصالعقتذر تئخعمذ قع 

  . دعغان آعحعك بعر قعز ظعدعم، دئدعيىرع
* * * * * * *  
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ظذالر دوزاختا دىم . 47دوزاختعدذر) ظاخعرةتتة(ضذمراهلعقتعدذر، ) دذنيادا(ضذناهكارالر هةقعقةتةن 
دة،  ورعلعدعغان آىن ذص س ذالرغا (ياتقذزذل ثالر «) ظ ازابعنع تئتع ث ظ دذ (» دوزاخنع ز  .48)دئيعلع بع

ذق ةملعك ياراتت ة نةرسعنع ظألح ةن هةمم اقحع(. 49هةقعقةت ةيظعنع ياراتم رةر ش بعزنعث )  بولساقبع
بعز هةقعقةتةن . 50 )ظورذنلعنعدذ(آأزنع يذمذص ظاحقاننعث ظارعلعقعدا ) ظذ(ظةمرعمعز صةقةت بعر سأزدذر، 

دا  ةردعن آذفرع ةنكع ظىممةتل ذحع ) ظأتك رةت ظالغ دذق، ظعب االك قعل انالرنع ه ة ظوخشاش بولغ سعلةرض
ذ؟ ان . 51بارم ذالرنعث قعلغ ان (ظ ع ؤة يام لعرعنع) ياخش ة ظعش ع نام دا -ث هةممعس  ظةماللعرع

ذر ع . 52مةؤجذتت نعث هةممعس وث ظعش ش، ح ك ظع ذزدا(آعحع ةندذر) لةؤهذلمةهص . 53خاتعرعلةنض
ظأستةثلعرعدعن بةهرعمةن ) سذ، مةي، هةسةل، سىت (شىبهعسعزآع، تةقؤادارالر جةننةتلةردة بولعدذ، 

  .55كعدةك جايدا بولعدذقذدرةتلعك اللةنعث دةرضاهعدا آأثىلدع) ظذالر(. 54بولعدذ
  ضذناهكارالرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا

دذ ة ضذناهكارالردعن خةؤةر بئرع ة بعزض ذ ظايةتت اال ب وغرا حىشةنحعلةردعن . اهللا تاظ ةن ت ذالر هةقعقةت ظ
ان         تعال بولغ اراثلعققا مذص ان ؤة س ةقتعن ظازغ ةؤةبعدعن ه ةنلعكع س ةنلعكع ؤة شىبهعلةنض شةآلةنض

ذمراه     . آعشعلةردذر عر ؤة ض داق آاص ةر قان ةن سىصةتلةنضةن ه ةت بعل ذ سىص عرقعلةردعن ب قا ص ةت باش ذ ظاي ب
ظذالر دوزاختا دىم ياتقذزذلذص سورعلعدعغان : ظاندعن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. آعشعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ

دة قا مذ   آىن كة ؤة ضذمانلعنعش ةقتعن شةآلعنعش اراثلعققا، ه ادا س ذالر دذني ةنع ظ دةك،   ي تعال بولغعنع ص
راس قالدذر    ع مع ة دوزاخن ذالرغا ظاخعرةتت لعرع ظ ذ قعلمعش ذالرنعث ب دعن   . ذدعظ وغرا يول ادا ت ذالر دذني ظ

 نع ظذالر ظأزلعرعنعث نةضة ظئلعص بئرعلعدعغانلعقع  ،ظازغعنعدةك ظاخعرةتتة دوزاختا دىم ياتقذزذلذص سأرعلعدذ    
دذ ةت قعلع              . بعلمةي ة ؤة ماالم ا ـ تةن ذالرغا تاص عدعن  ظ ثالر «ش يىزعس ازابعنع تئتع ث ظ » دوزاخنع

   .)دئيعلعدذ(
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  هةممة نةرسعنعث ظالدعنظاال ظألحةملعك قعلعص يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا
 بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعك ياراتتذق    ة اهللا :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت

 )1(ظذنعثغا مذناسعص ظألحةمنع بةلضعلعدع    ) عشع بويعحة ظأزعنعث خاه(هةممة نةرسعنع ياراتتع، ظاندعن  
    ن اد قعلغع اك ظئتعق امعنع ص ارعثنعث ن تىن صةرؤةردعض دعن ظىس ذ . هةممع ذقاتنع (ظ ىتىن مةخل اراتتع، ) ص ي
ذالرنع( رعم ) ظ ةآعلدة  (بئجع عص ش ق ؤة مذناس ةنع حعرايلع دع) ي الرنع  . قعل ايدعلعق ظعش ذقاتقا ص مةخل
ةنع    )2(آأرسةتتع ) ايدعلعنعش يوللعرعنع  تةقدعر قعلدع، ظذالرغا ص   ( دعنظاال        ي اهللا تاظاال هةممة نةرسعنع ظال

ايدعلعنعش يوللعرعنع آأرسةتتع  ذ نةرسعلةردعن ص ذقاتقا ظ سىننعي . ظألحةملعك قعلعص بةلضعلعدع ؤة مةخل
انالرغا بولع     ث ظعنس ةرعمنع اهللا تاظاالنع ةت آ ذ ظاي العرع ب ذلمانالرنعث ظألعم عدعكع مذس دعغان ظةقعدعس

دذ  اتالش ظىحىن دةلعل قعلع دعنظاال ظورذنالشتذرذدعغانلعقعنع ظعسص دعنظاال ظ. ظعشالرنع ظال رذنالشتذرذش وظال
اهللا تاظاالنعث شةيظعلةرنع ؤذجذتقا آئلعشتعن ظعلضعرع بعلعدعغانلعقع ؤة شةيظعلةرنع يارعتعشتعن ظعلضعرع     

ذر  علةيدعغانلعقعدعن ظعبارةتت ةت ب  . بةلض ذ ظاي االر ب ةن   ظألعم ةر بعل عغان ظايةتل ذنعثغا ظوخش ةن ؤة ظ  ،عل
دة            اخعرقع دةؤرع ث ظ اهابعلةر زامانعنع ةن س لةر بعل وغرا هةدعس ان ت ةت قعلعنغ دة رعؤاي ذ مةنع ذنداقال ش ش

دذ      ة بئرع ة رةددعي ة صعرقعسعض ان قةدعرعي ذرعغا حعقق ةت       . ظوتت دة رعؤاي ازؤذ هةققع ذ م اؤزذدا ؤة ب ذ م ز ب بع
.  توختالغان ظعدذق  يةهعه بذخارعنعث ظعمان بابعنعث شةرهعسعدة تةصسعلع       قعلعنغان هةدعسلةر ظىستعدة س      

  .بذ يةردعمذ بذ ظايعتع آةرعمضة مذناسعؤةتلعك هةدعسلةرنع بايان قعلعمعز
ذرةير ةد، ظةبذه ام ظةهم دذ ةظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض رعكلعرع : نعث مذن ذرةيش مذش ق

دعر    عغا تةق االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذرذش  (ص دعنظاال ظورذنالش ةنع ظال ذنازعرة  ) ي عدا م توغرعس
دع    ل بول ةت نازع ذ ظاي ةن ب دع، شذنعث بعل ورعلعدعغان : قعلعشعص آةل ذص س ا دىم ياتقذزذل ذالر دوزاخت ظ

بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعك . )دئيعلعدذ(» دوزاخنعث ظازابعنع تئتعثالر«) ظذالرغا(آىندة، 
  . سلعم، ظعبنع ماجة، تعرمعزع قاتارلعقالرمذ مذشذنداق رعؤايةت قعلغان ظعمام مذياراتتذق

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ذظةيعبنعث بوؤعس ع ش ةمرع ظعبن ةززار، ظ ام ب : ظعم
 ةن ذناهكارالر هةقعقةت ادا(ض ذمراهلعقتعدذر، ) دذني ة(ض دذر) ظاخعرةتت ا دىم . دوزاختع ذالر دوزاخت ظ

بعز هةقعقةتةن . )دئيعلعدذ(» دوزاخنعث ظازابعنع تئتعثالر«) ظذالرغا(دعغان آىندة، ياتقذزذلذص سورعلع
  . دئضةن بذ ظايةتلةر صةقةت قةدرعية صعرقعسع هةققعدة نازعل بولغانهةممة نةرسعنع ظألحةملعك ياراتتذق

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ث ظاتعس ةم، زذرارةنع ع ظةبذهات ذالرغا(:ظعبن ) ظ
 دئضةن بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعك ياراتتذق. )دئيعلعدذ(» دوزاخنعث ظازابعنع تئتعثالر«

دع    داق دئ دع ؤة مذن الؤةت قعل ةتنع تع دعغان، اهللا     : ظاي دا آئلع اخعر زامان دعن ظ ث ظىممعتعم ةت مئنع ذ ظاي ب
  . هةققعدة نازعل بولدعتاظاالنعث ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذشعنع يالغانغا حعقعرعدعغان آعشعلةر

دذ      دعم، ظذ زةمزةم قذدذقعدعن          : ظةتا ظعبنع ظةبذرةباه مذنداق دةي مةن ظعبنع ظابباسنعث قئشعغا آةل
تةقدعر  : سذ تارتعؤئتعصتعكةن، ظذنعث آعيعملعرعنعث صةش ـ صذشقاقلعرع هأل بولذص آئتعصتذ، مةن ظذنعثغا      

: ظذالر هةقعقةتةن شذنداق قعلعصتعمذ؟ دئدع، مةن       : داتوغرعسعدا سأزلعنعصتذ، دئدعم، ظذ هةيران قالغان هال      
ة دعم،هةظ ذ.  دئ ةمكع،   : ظ ةن قةس امع بعل ث ن ذالرغا(اهللا تاظاالنع ثالر «) ظ ازابعنع تئتع ث ظ » دوزاخنع

 دئضةن بذ ظايةت صةقةت شذالر هةققعدة بعز هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع ظألحةملعك ياراتتذق. )دئيعلعدذ(
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع2سىرة فذرقان ) 1(
  . ـ ظايةتكعحة3 ــــ 1سىرة ظةظال ) 2(
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يتلعرعنعث  رنعث آئسةللعرعنع يوقلعماثالر، مئ     بذ ظىممةتنعث يامان آعشعلعرعدذر، ظذال      نازعل بولغان، ظذالر    
ارمعقعم     ذ ظعككع ب ام ب أرىص قالس ذالردعن بعرةرسعنع آ ةن ظ ةر م ذماثالر، ظةض امعزعنع ظوق ازا ن ةن جعن  بعل

  .تةتتعم، دئدعظذنعث ظعككع آأزعنع قويعؤئ
ةنلعكعنع رع   داق دئض ث مذن ةد، نافعظعنع ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةت يئزعشعص   : ؤاي ةرنعث خ ع ظأم ظعبن

ازدع         ماثا خةؤةر   : تذرعدعغان شاملعق بعر دوستع بار ظعدع، ظابدذلاله ظعبنع ظأمةر دوستعغا مذنداق خةت ي
قعلعنعشعحة سةن تةقدعر توغرعسعدا بةزع نةرسعلةرنع سأزلةصسةن، بذنعثدعن آئيعن ماثا خةت يئزعشتعن            

آةلضىسعدة مئنعث ظىممعتعم ظعحعدعن بعر      «: ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث توختاص قال، مةن هةقعقةتةن ص   
دذ دعرنع يالغانغا حعقعرع ذالر تةق ةيدا بولعدذ، ظ ةر ص ظذنع .  دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم»تىرآىم قةؤمل

  .ظةهمةد ظعبنع هةنبةلدعن رعؤايةت قعلغانظعمام ظعمام ظةبذداؤذدمذ 
 :غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظعمام ظةهمةد، ظعبنع ظأمةردعن صةي    

ظعمام مذسلعممذ   » تمذ ظألحةملعك قعلعص يارعتعلدع تتاآع ظاجعزلعق بعلةن آىح ـ قذؤؤة  هةةهةممة نةرس«
  .ظذنع مالعكنعث هةدعسعدعن مذشذنداق رعؤايةت قعلغان

ةن     داق دئيعلض تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس ةص  «: ظعم اردةم تةل االدعن ي اهللا تاظ
 اهللا تاظاال تةقدعر قعلغان ظعش بولعدذ، ظذ       :غعن، ظةضةر ساثا بعرةر ظعش بولسا قعلغعن، هاماقةتلعك قعلمع 

ة مذنداق بذالر      ،ظةضةر مةن ظذنع مذنداق قعلغان بولسام      . خالعغان ظعشنع قعلعدذ، دئضعن   بذ ظعش ظةلؤةتت
عن  دع، دئمعض ةن بذيرذلغ . ظع ةر س اث، شىبهعس  ظةض دةك قعلمعس ةيتاننعث  ،زآععان ةن ش عغا  س عكظعش  ظعش

  .»سةنظاحقان بولع
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص اس ظأزعض ع ظابب : ظعبن

ايدا           « اثا ص ةن س ة بعل رةر نةرس ان بع دعر قعلمعغ ىن تةق ايداث ظىح ئنعث ص اال س ةر اهللا تاظ عنكع، ظةض بعلض
ايدا يةتكىزةلمة  بعر ظىحىن صىتىن ظىممةت توصالنغان تةقدعردعمذ ظذالر ساثا هئح        يةتكىزىش   ظةضةر، اهللا  . يدذ  ص

ىتىن ظىممةت      ثنععيتاظاال سئنعث زع   ةتكىزىش ظىحىن ص غا تةقدعر قعلمعغان بعرةر نةرسة بعلةن ساثا زعيان ي
دذ    ان يةتكىزةلمةي ئح زعي اثا ه ذالر س ذ ظ النغان تةقدعردعم ةرنعث . توص علةر  قةلةمل دع، سةهعص ع قذرع رةث

  . »قاتالندع
ع ؤةلع    ذباد ظعبن ةد، ظ ام ظةهم ةت    ظعم ةنلعكعنع رعؤاي أزلةص بةرض داق دةص س عنعث مذن دنعث ظاتعس

نعث قئشعغا آعردعم، ظذ آئسةل ظعدع، مةن ظذنع بذ آئسعلعدة ظألىص آئتعشع                )1(مةن ظاتام ظذباد  : قعلعدذ
ذنعثغا    ا ظع ظا : مذمكعن دةص ظويلعدعم، ظاندعن ظ دذرغعن ؤة توغرا يول آأرسةتكعن،     ! ت ماثا ؤةسعيةت قال

دعم ذ . دئ دع : ظ ذزذثالر، دئ ع ظولتذرغ ا  . مئن يعن ماث دعن آئ ذ ظولتذرغذزذلغان ذلحعقعم : ظ ع ظوغ ةن ! ظ س
لعق ؤة يامانلعقنعث تةقدعر بعلةن بولعدعغانلعقعغا ظعشةنمعضعحة ظعماننعث       عهةقعقةتةن تةقدعرضة، ـ ياخش   

ةمعنع تئتعيالمايس  دع   ت ةن، دئ ة يئتةلمةيس ةقعقعي بعلعش دةرعجعسعض االنع ه ةن. ةن ؤة اهللا تاظ ا : م ع ظات ! ظ
 نلعكعنع مةن قانداقمذ بعلةلةيمةن؟ ياخشعلعقنعث ؤة يامانلعقنعث تةقدعر بعلةن بولعدعغانلعقعنعث نئمة ظعكة    

ةم ذ. دعس ت    : ظ ىحع ظةمةس ان آةلتىرض ر زعي ئح بع اثا ه ث س رةر خاتالعقع ئنعث بع عنكع، س ذنداقال . ذربعلض ش
ذلحعقعم  ع ظوغ ذ ظةمةستذر، ظ ان سئنعث خاتالعقعث سةؤةبعدعن بولغانم ةيغةمبةر ! ساثا آةلضةن زعي ةن ص م

دعم ةنلعكعنع ظاثلع داق دئض االمنعث مذن ذ«: ظةلةيهعسس اال ت عزآع، اهللا تاظ ةمنع شىبهعس ص قةل نجع قعلع
دع   ازغعن، دئ ذنعثغا ي دعن ظ اراتتع، ظان اظةتتعال قيا . ي ذ س ةم ش علةرنع   قةل دعغان نةرس عحة بولع ةت آىنعض م

                                                 
 . بذ ظذبادة بعرعنجع ظذبادعنعث بوؤعسعدذر )1(
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ا آعرعص آئتعسةن، دئدع        !  ظع ظوغذلحعقعم  »يازدع . ظةضةر سةن ظذنعثغا ظعشةنمةي تذرذص ظألسةث، دوزاخق
  .بذنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان

لعم  ام مذس ةيغةمبةر         ،ظعم دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمرعنعث مذن ع ظ دذلاله ظعبن  ظاب
ع      ،زآععشىبهعس«:االم ظةلةيهعسس ةن زئمعنن مانالر بعل دعرلعرعنع ظاس ذقاتنعث تةق اال مةخل  اهللا تاظ

تعن  ىتىؤةتكةن   50يارعتعش عرع ص ل ظعلض ث يع دع »  مع ذنعثغا   . دئ ب ظ ع ؤةهع ذ   ظعبن ع س ث ظةرش اهللا نع
   .ظذنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان.  دئضةن ظايعتعنع قوشذص رعؤايةت قعلدع))1ظىستعدة ظعدع

   توغرعسعداعشةرمانعنع ظعجرا قعلعش بعلةن قورقعتعسعدعكع ظةمر ـ صعاهللا تاظاالنعث ظذالر توغر
)آأزنع يذمذص ) ظذ(بعزنعث ظةمرعمعز صةقةت بعر سأزدذر، ) بعرةر شةيظعنع ياراتماقحع بولساق

ا قعلعنعدعغانلعقعدعن  اهللا تاظاالنعث تةقدعرع ظعنسانالر ظعحعدة ظعجر)ظورذنلعنعدذ(ظاحقاننعث ظارعلعقعدا 
ةؤةر قعل دعن     عنخ را قعلعندعغانلعقع دة ظعج ذالر ظعحع عنعث ظ ث ظعرادعس ذ اهللا تاظاالنع ذ ظايةتم دةك، ب غعنع

 يةنع بعز بعر ظعشقا بعزنعث ظةمرعمعز صةقةت بعر سأزدذر: بئرعلضةن خةؤةردذر، اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
ذنع ظعك     ز، ظ ةمعر قعلعمع تعمال ظ ر قئ ةقةت بع كة   ص تعم تةآعتلةش ع قئ اجكعنح ةمعر   موهت ز ظ ايمعز، بع  بولم

  . قعلغان ظذ ظعش آأزنع يذمذص ظاحقانحعلعك ظارعلعقتا ؤذجذتقا آئلعدذ، بعر سعكونتمذ آئحعكعص قالمايدذ
سعلةردعن ظعلضعرع ظأتكةنبعز هةقعقةتةن  صةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلعشتا  سعلةرضة ظوخشاش

 يةنع اهللا تاظاال ظةنة شذ آاصعرالرنع ضعرعصتار قعلغان ؟ق، ظعبرةت ظالغذحع بارمذبولغانالرنع هاالك قعلدذ
خارلعقتعن ؤة ظذالرغا تةقدعر قعلعنغان ظازابتعن ؤةز ـ نةسعهةت ظالغذحع بارمذ؟ اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق   

دذ علعرع  : دةي ان نةرس ارزذ قعلغ ذالرنعث ظ ةن ظ ذالر بعل تعش ؤة ج (ظ ان ظئي ةنع ظعم رعشي ة آع ) ةننةتك
   ))2ظذالرغا ظعلضعرع ظذالرغا ظوخشاشالرغا قعلعنغاندةك قعلعندع. ظارعسعدا توسالغذ صةيدا قعلعندع

 ظةماللعرعدا مةؤجذتتذر-ظعشلعرعنعث هةممعسع نامة ) ياخشع ؤة يامان(ظذالرنعث قعلغان  يةنع 
  . زعقلعقتذرظذالرنعث قعلمعشلعرع صةرعشتعلةرنعث قوللعرعدعكع دةصتةرلةردة يئ

 خاتعرعلةنضةندذر) لةؤهذلمةهصذزدا(آعحعك ظعش، حوث ظعشنعث هةممعسعحوث ـ  يةنع ظذالرنعث 
  .يئزعلغاندذرظذالرنعث نامة ـ ظةمةل دةصتةرلعرعدة مذ قالدذرذلماستعن آعحعك ضذناهلعرعنعث بعرع

االمنعث م       ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ذ ظ ة رةزعيةلاله ةد، ظاظعش ام ظةهم ةنلعكعنع   ظعم داق دئض ذن
دذ ةت قعلع ع ظاظعشة«:رعؤاي ذناهالردعنمذ اهللا  ! ظ ذناهالردعنمذ ساقلعنعث، شىبهعسعزآع، آعحعك ض آعحعك ض

  . بذنع ظعمام نةسةظعع ؤة ظعبنع ماجةمذ رعؤايةت قعلغان.»تاظاالنعث دةرضاهعدا هئساب ظئلعنعدذ
  تةقؤادارالرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدا

ةق عزآع، ت دذ، شىبهعس ةردة بولع ىت (ؤادارالر جةننةتل ةل، س ةي، هةس ذ، م تةثلعرعدعن ) س ظأس
دذ  ةنع  بةهرعمةن بولع ة، ماالمةت، قورقذتذشقا            ظذالر   ي ا ـ تةن ظازغذنلذق، قايمذقذش ظعحعدة قالغان، تاص

ا دىم ياتقذزذلذص سأرعلعدعغان             . حة بولعدذ ع آعشعلةرنعث دةل ظةآعس  بةتبةخت ظذحراش بعلةن بعرضة دوزاخت
 يةنع اهللا قذدرةتلعك اللةنعث دةرضاهعدا آأثىلدعكعدةك جايدا بولعدذ) ظذالر(: هللا تاظاال مذنداق دةيدذ ا

ذرتتا، اهللا تاظاال عتاظاالنعث هذزذرعدعكع ظئس   ةزلع، ظئهسانع، سا   ل ي خاؤعتع ؤة ياخشعلعقع نعث رازعلعقع، ص

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسع7 سىرة هذد )1(
  .ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم54سىرة سةبةظ ) 2(
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ذحع اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا بولعدذ، اهللا     صىتىن شةيظعلةرنع ظألحةملعك ياراتق ،ظعحعدة، بىيىك صادعشاهنعث 
  .تاظاال ظذالر تةلةص قعلغان ؤة ظعرادة قعلغان نةرسعلةردعن ظأزع خالعغاننع يارعتعشقا قذدرةتلعكتذر

ةد  ام ظةهم ةمر   ظعم ع ظ دذلاله ظعبن ةت قعل، ظاب االم ب    دعن رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذآع، ص ة  ع ذ هةقت
ادعللعق        هأآ«: تةبلعغ قعلعص مذنداق دئضةن    ىملعرعدة، تةؤةلعرعدة ؤة ظعضعدارحعلعق قعلغان نةرسعلةردة ظ

ان         ذردعن بولغ عدعكع ن وث تةرعص ث ظ اهعدا، اهللا تاظاالنع ث دةرض ةنلةر اهللا تاظاالنع ةت يىرضىزض ةن ظادال بعل
 بذنع ظعمام مذسلعم ؤة نةسةظعمذ    » اهللا تاظاالنعث هةر ظعككع تةرعصع ظوثدذر      . مذنبةرلةر ظىستعدة بولعدذ    

  .رعؤايةت قعلغان
جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا تاظاالغا خاستذر،      . شذنعث بعلةن سىرة قةمةرنعث تةصسعرع تىضعدع     

   .غذحعدذر ؤة خاتالعقتعن ساقلعغذحعدذردذراهللا مذؤةصصةقعيةت قازان
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  سىرة رةهمان توغرعسعدا
  

ةد، ز  ام ظةهم ررظعم دذ  ع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا : ةنعث مذن ادةم ظذنعثغ ر ظ اندا : بع قذرظ
 دةص ظوقذمسةن؟    “ظةسعنعن” دةص ظوقذمسةن ياآع     “ظاسعنعن”سأزنع   دئضةن“ ا سن ”آئلعدعغان تأؤةندعكع   

اننعث مذفةسسةل بوألمعنع بعر     مةن هةقعقةتةن قذرظاننعث هةممعنع ظوقذدذم، مةن ظةلؤةتتة قذرظ       : ظذ. دئدع
ةن رةآ ازدا ظوقذيااليم ةت نام دع،ظ ذ ظ .  دئ انداق     : ادةمظ ئنعث ق ةن س ةن؟ م ز ظوقذمس اندةك تئ ت قوغلعغ ظع

ةيغةمبةر ظةلةيهعس  ةقةت ص وق، مةن ص ةن آارعم ي ألىظوقذشذث بعل اننعث مذفةسسةل ب معنعث ساالمنعث قذرظ
ةن        انلعقعنع بعلعم ازدا ظوقذغ ص نام ن قعلع ن ـ ظعككعدع الص ظعككعدع عدعن باش ظذدنعث  . بئش نع مةس ظعب

  . سةل بألىمع سىرة رةهماندعن باشلعناتتع، دئدع قذرظاننعث مذفةسحةقارعشع
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ابعرنعث مذن زع، ج ا تعرمع ام ظةبذظعس ةيغةمبةر : ظعم ص

ذص     اخعرغعحعلعك ظوق اننعث بئشعدعن ظ ا سىرة رةهم ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعنعث قئشعغا حعقعص ظذالرغ
ةيغةمبةر  ذرذص تعثشعدع، ص ذالر جعم ت ةردع، ظ اب ذ سىرعنع شىبهعسعزآع، مةن ب«: ظةلةيهعسساالم ظذالرغ

ةن         دع، م ان ظع اؤاب قايتذرغ اندا ياخشع ج ة قارعغ ذالر سعلةرض ةردعم، ظ ذص ب عدة ظوق ا آئحعس ةر جعنالرغ ه
تعم   ث   قئ اال نع انالر اهللا تاظ ع ظعنس نالر ! ظ ار ! جع ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس صةرؤةردعض

علةر؟ ةن ظايعتعقعلعس ذالر    دئض ئغعمدا، ظ ةن ح ة آةلض ارعمعز: ض ئح   ! صةرؤةردعض ةتلعرعثدعن ه ئنعث نئم س
ايتذردع  اؤاب ق تذر، دةص ج اثا مةنسذص انا س ع هةمدذس ايمعز، جعم ار قعلم عنع ظعنك دع»نةرس ع ب.  دئ ذن

  .ظةبذبةآرع بةززارمذ رعؤايةت قعلغان
ةنهذنعث  ظةبذجةظفةر ظعبنع جةرعر،     ةلالهذ ظ : ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    مذنداق دئ ظعبنع ظأمةر رةزعي

اندعن      ذص ظ اننع ظوق ىرة رةهم االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع «: ص ة ظىحىندذرآ ة،نئم أز   م ث ظ ن جعنالرنع
ةنغذ؟صةرؤةردعضارع ةنلعكعنع ظاثالؤاتعم ة قارعغاندا ياخشع جاؤاب بةرض دع»غا سعلةرض ع : ساهابعالر.  دئ ظ

نالر ! ظع ظعنسانالر  مةن ظوقذص اهللا تاظاالنعث«: ظذ. ظذالر نئمة دئدع؟ دئيعشتع  ! اهللا نعث صةيغةمبعرع   ! جع
علةر؟  ار قعلعس ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس ةمال  صةرؤةردعض ة آةلس ةن سأزعض ار  :  دئض ظعنك

  .ظذنع ظعمام بةززارمذ رعؤايةت قعلغان.  دئدع»قعلمايمعز، دةص جاؤاب قايتذردع

ijk  
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  ظايةت 78                       رةهمان       سىرة          عدة نازعل بولغانآكمة
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ظذنع هعصزع قعلعشنع ؤة حىشعنعشنع ظاسانالشتذرذص (قذرظاننع تةلعم بةردع . 1مئهرعبان اللة 
ةتتع ظأسأزلةشنع ) مةقسعتعنع ظذقتذرذش ظىحىن (ظذنعثغا . 3ظعنساننع ياراتتع . 2بةردع ىن . 4ض آ

دةرةخلةر  ـ حأصلةر، دةل ـ ظوت. 5مذظةييةن هئساب بويعحة سةير قعلعدذ ) رجلعرعداظأز بذ (بعلةن ظاي 
ظألحةمدة زذلذم . اللة ظاسماننع ظئضعز ياراتتع. 6)يةنع اللةنعث ظعرادعسعضة بويسذنعدذ(سةجدة قعلعدذ 

. 9ا آةم بةرمةثالرظألحةمدة ظادعل بولذثالر، تارازعد. 8ـ7كعتتعئقعلماسلعقعثالر ظىحىن، اللة تارازعنع ب
زئمعندا مئؤعلةر، بوغذنلذق خورمعالر . 10قعلدع) يايصاث(ظىحىن ) صايدعلعنعشع(زئمعننع آعشعلةرنعث 

ار  ار . 11ب ذي ظأسىملىآلةر ب ةر، خذش ب ار دانلعق زعراظةتل ع ظعنسانالر(. 12سامعنع ب نالر! ظ !) جع
   .13علةر؟صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعس

  مئهرعبان اهللا تاظاالنعث قذرظاننع نازعل قعلغانلعقع ؤة ظذنعثدعن تةلعم بةرضةنلعكع توغرعسعدا
ازعل        اننع ن ة قذرظ عدعن بةندعلعرعض ةمعتع يىزعس ةزلع ؤة مةره أز ص انالرغا ظ اال ظعنس اهللا تاظ

ادا ظئلعشن      ع ؤة ظذنع حىشعنعشنع ظاسان    قعلغانلعقعنع ؤة اهللا تاظاال مةرهةمةت قعلغان آعشعضة قذرظاننع ي
ظذنع هعصزع قعلعشنع (قذرظاننع تةلعم بةردع  مئهرعبان اللة: قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلعص مذنداق دةيدذ

اراتتع . )ؤة حىشعنعشنع ظاسانالشتذرذص بةردع  تذرذش ظىحىن (ظذنعثغا . ظعنساننع ي ) مةقسعتعنع ظذق
نع ظ  ةتتعأسأزلةش دذ ض داق دةي ةن مذن ا:  هةس ةتتع اهللا تاظ نع ظأض ة سأزلةش ع، اهللا . ال بةندعلعرعض حىنك

ارةتتذر        تعن ظعب نع ظأضعتعش الؤةت قعلعش ع تع ع ظذن ةلعم بئرعش اننع ت االنعث قذرظ عتعش  . تاظ اننع ظأض قذرظ
رعدعن حعقعرعلعشع   أز ظورذنلع لةرنعث ظ ةت قعلعشنع ظاسانالشتذرذش، هةرص ردةك ،  آئظعنسانالرغا قعراظ كع

اؤاز حعقعرعش         قعسمعدعن، ظئغعز بوشلعقعدع   ةردعن خعلمذ خعل ؤة تىرلىك ظ ن، ظىستىنكع ؤة ظاستعنقع لةؤل
  .ظذسذلعدا حعقعرعشع قاتارلعقالرنع ظأز ـ ظعحعضة ظالعدذ

  آىن، ظاي، ظاسمان ؤة زئمعندعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث 
 دذ ) ظأز بذرجلعرعدا (آىن بعلةن ظاي ار  ي مذظةييةن هئساب بويعحة سةير قعلع مذ قارشع  عةنع ق

ةن بعر ـ  ذختا هئساب بعل ةيدعغان ظعنحعكة ؤة ص  بعرعضة آئلعص قالمايدعغان، بعر ـ بعرعضة سوقذلذص آةتم
ةي  تعن س عص توختعماس دذظةضعش ع  . ر قعلع ا يئتعؤئلعش ث ظايغ ذص   (آىننع ةم بول عنعث ج ةنع ظعككعس ي

ن ظئشعص آئتعشع  )قئلعشع تع آةلمةستع(، آئحعنعث آىندىزدع ةنع ؤاق نع ظئلعشعي ) ن آىندىزنعث ظورنع
اراثغذدعن (اهللا سىبهعنع     ))1مذمكعن ظةمةس، هةر بعرع صةلةآتة ظىزىص تذرعدذ         ارغذحعدذر   ) ق يئرعص حعق

دذر( اثنع يورذتقذحع ةنع ت نع )ي ىن(، اهللا آئحع علةر ظىح اراتتع، ) س ص ي تعراهةت قعلع علةرنعث(ظعس ) س
اينع     ةن ظ اش بعل ىن قذي عثالر ظىح ت هئسابلعش اراتتعؤاقع ث   . ي ىحع اهللا نع ةممعنع بعلض العب، ه ذ، غ ب

  . ))2ظادعنظاال بةلضعلعضةن ظعشعدذر

                                                 
  . ـ ظايةت40سىرة ياسعن ) 1(
  . ـ ظايةت96سىرة ظةنظام ) 2(
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يةنع اللةنعث ظعرادعسعضة بويسذنعدذ ( دةرةخلةر سةجدة قعلعدذ -حأصلةر، دةل -ظوت(  ظعبنع 
دذ     ةتتعكع       : جةرعر مذنداق دةي ةر -دةل ”تةصسعرشذناسالر بذ ظاي للذق  نعث غو دةص ظئلعنغان سأز  “ دةرةخل

ةلدع    ة آ ا بعرلعكك ةنعدة آئلعدعغانلعقعغ ةن م ةر دئض االنعث  . دةرةخل ةتتعكع اهللا تاظ ن ظاي وت”لئكع  ـ  ظ
تذزالر ”نعث ظةسلع مةنعسع     ع دةص ظئلعنغان سأز    “حأصلةر لةر ـظوت  ” دئضةن مةنعدعمذ ؤة   “يىل  دئضةن  “ حأص

ةردة زادع قايسع مةنعنع بئر      ،مةنعدعمذ آئلعدعغانلعقع ظىحىن   ظذالر  عدعغانلعقع توغرعسعدا    ظذ سأزنعث بذ ي
الدع   ظعختعال ةلع ظعبنع ظةبذ    . ص قعلعشعص ق ةنهذمانعث       ظ ةلالهذ ظ  ظذ سأزنعث بذ    :تةلهة، ظعبنع ظابباس رةزعي

لةر دئضةن مةنعدة                ةر يىزعدعكع ظوت ـ حأص سةظد ظعبنع   .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ،يةردعكع مةنعسع ي
  .بذنعثغا ظعبنع جةرعرمذ قوشذلغان. رمذ شذنداق دئدع قاتارلعقالعجذبةير، سذددع ؤة سذفيان سةؤر

اهعد دع        : مذج دذ، دئ ةنعدة بولع ةن م تذزالر دئض ماندعكع يذل ع ظاس ةردعكع مةنعس ذ ي أزنعث ب ذ س . ظ
دع  ةتادعمذ شذنداق دئ ة  . هةسةن ؤة ق أؤةندعكع ظايعتعض االنعث ت ةث توغرعسعنع اهللا بعلضىحعدذر، اهللا تاظ ظ

بعلمةمسةنكع، ظاسماندعكعلةر    : لعقالرنعث تةصسعرع آىحلىك مةنعضة ظعضعدذر     ظاساسالنغان مذجاهعد قاتار  
ارلعق مةخلذقاتالر             (، زئمعندعكعلةر   )يةنع صةرعشتعلةر ( ، )يةنع ظعنسانالر، جعنالر ؤة زئمعندا ياشايدعغان ب

لعشع بويعحة   اللةغا بويسذنذص، اللةنعث تةسةررذص قع   ( آىن، ظاي، يذلتذزالر، تاغالر، دةرةخلةر، هايؤاناتالر    
  . )1(ؤة نذرغذن آعشعلةر اللةغا سةجدة قعلعدذ) هةرعكةت قعلعدذ

اراتتع ة ظاسماننع ظئضعز ي ارازعنع. الل ة ت ىن، الل ذم قعلماسلعقعثالر ظىح ةنع ظألحةمدة زذل  ي
ةتنع  تعئبظادال ة   كعت ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةن    :  مذن ةيغةمبةرلعرعمعزنع روش ةن ص ز هةقعقةت بع

ابنع،     مأ ذن دةص، آعت ا قعلس ةتنع بةرص انالر ظادال ة، ظعنس ةن بعلل ذالر بعل ةؤةتتذق ؤة ظ ةن ظ ةر بعل جعزعل
 ظألحةمدة زذلذم قعلماسلعقعثالر ظىحىن :  اهللا تاظاال بذ يةردعمذ مذشذنداق دةيدذ      ))2قانذننع حىشىردذق 

ةت بعلةن بولذشع ظىحىن اهللا تا        ظاال ظاسمانالرنع، زئمعننع هةق     يةنع شةيظعلةرنعث هةممعسع هةق ؤة ظادال
اراتتع   ةن ي ةت بعل دذ   . ؤة ظادال داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةم : ش ارازعدا آ الر، ت ادعل بولذث ةمدة ظ ظألح

ادعللعق بعلةن ظألحةص بئرعثالر                بةرمةثالر اهللا تاظاال بذ   .  يةنع ظألحةمدة آةم بةرمةثالر، بةلكع هةق ؤة ظ
  . ))3نع توغرا تارازعدا تارتعثالرنةرعسعلةر: هةقتة مذنداق دةيدذ

 علةرنعث نع آعش ع(زئمعن ىن ) صايدعلعنعش اث(ظىح دع) يايص عز  قعل ماننع ظئض ةنع ظاس  ي
اراتتع  ص ي ةثرع قعلع نعمذ آ اراتقعنعدةك زئمعن ةلعرع ؤة . ي ىتىن قعتظ ث ص ايلعرعدازئمعننع ة ج ةر هةمم  ه

ل تع        ةر خع ك ؤة ه ل رةثلع ةر خع ةآعللعك، ه ل ش ةر خع ىك، ه ىن،    تىرل انلعقع ظىح انالر بولغ ع ظعنس لدعك
ةؤر   ةن ت ذالر بعل نع ظ عز ـ ظئ   زئمعن ع ظئض ذن دةص ظذن ث تذرس ةي حع ةن م  ةص آةتم اغالر بعل عز ت ةمض  ةهك

  .تذرعدعغان قعلدع
 زئمعندا مئؤعلةر                ةر ذراقلعرع خعلمذخعل بولغان مئؤعل بوغذنلذق  يةنع رةثلعرع، تةملعرع ؤة ص

ار  الر ب ذ ظ خورمع ة خو اهللا تاظاال ب ايدعلعق مئؤة    ايةتت رمعنع ظذنعث هأل ؤة قذرذق هالعتعدة داثلعق ؤة ص
  .بولغانلعقع ظىحىن ظاالهعدة تعلغا ظالدع

 سامعنع بار دانلعق زعراظةتلةر          راقالر ا ؤة شذالرغا ظوخشعغان، غوللعرعنع ياص  يةنع بذغداي، ظارص
  .سىملىآلةر بارخذش بذي ظأظوراص تذرعدعغان، سامعنع بار باشاقلعق زعراظةتلةر 

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة هةج ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة هةدعد ) 2(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع182سىرة شذظةرا ) 3(
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  ظعنساننعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن بةهرعمةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
)صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر! ظع ظعنسانالر يةنع ظع 

ع نالر جاماظةس انالر ؤة جع عل ! ظعنس كارعدذر، س ذق ـ ظاش ةر ظوح ةن نئمةتل ة بئرعلض ن سعلةرض ةر ظذنعثدع
  . بةهرعمةن بولذص تذرعؤاتعسعلةر، سعلةر ظذنع ظعنكار قعلعشقا ؤة ظذنعثدعن تئنعشقا قادعر بواللمايسعلةر

ان نالر ظئيتق ةتلعرعثدعن هئح ! ؤةردعضارعمعزبعزنعث صةر! ظع اهللا: دةك، بعزمذمأمعن جع سئنعث نئم
! ظع صةرؤةردعضارعم  : ظعبع ظابباس  . دةيمعز ،نةرسعنع ظعنكار قعلمايمعز، جعمع هةمدذساناالر ساثا خاستذر     

  .نئمةتلةرنعث هئحقايسعسعنع ظعنكار قعلمايمعز، دةيتتع
* * * * * * *  

 t, n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÏΒ 5≅≈|Á ù= |¹ Í‘$¤‚ x ø9$% x. ∩⊇⊆∪ t, n= yz uρ ¨β!$ yfø9 $# ÏΒ 8l Í‘$̈Β  ÏiΒ 9‘$̄Ρ ∩⊇∈∪ Äd“ r' Î6 sù Ï Iω# u 

$ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇∉∪ > u‘ È ÷s% Î ô³pRùQ $# > u‘ uρ È ÷t/ Í øópRùQ $# ∩⊇∠∪ Äd“ r' Î7 sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇∇∪ ylu tΒ 

Ç÷ƒ u óst7 ø9 $# Èβ$ u‹É) tG ù= tƒ ∩⊇∪ $ yϑ åκ s]÷ t/ Óˆ y— ö t/ ω Èβ$u‹ Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“ r'Î7 sù ÏIω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊇∪ ßl ã øƒ s† $ uΚ åκ÷] ÏΒ 

àσ ä9÷σ =9 $# Üχ% y ö̀ yϑ ø9 $# uρ ∩⊄⊄∪ Äd“ r' Î7 sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊄⊂∪ ã&s! uρ Í‘# uθpgù: $# ßN$t↔ t±Ψ çRùQ $# ’ Îû Í ós t7ø9 $# ÄΝ≈ n= ôã F{$% x. 

∩⊄⊆∪ Äd“ r' Î7sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩⊄∈∪  
ة( اننع ) الل ادةمنع (ظعنس اثالر ظ ةنع ظات ان) (ي ة جاراثاليدعغ ن ) حةآس ذرذق اليدع الدةك ق ساص
اراتتع . 14ياراتتع القذنعدعن ي نالر ! ظع ظعنسانالر (. 15جعنالرنع ظوتنعث ي صةرؤةردعضارعثالرنعث !) جع

ذ ظعككع مةشرعق . 16قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟  ا (ظ ةن ظ ىن بعل ةنع آ ينعث حقعدعغان ي
 )ككع جايعيةنع آىن بلةن ظاينعث صاتعدعغان ظ( ككع مةغرعبعنعث صةرؤةردعضارعدذر ؤة ظ)ظعككع جايع

نالر ! ظع ظعنسانالر (. 17رذنعث صةرؤةردعضارعد  ةتلعرعنع ظعنكار !) جع صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم
اححعق (ظذ ظعككع دئثعزنع . 18قعلعسعلةر؟ ذالر ظذحرعشعدذ ) بعرع تاتلعق، بعرع ظ اققذزدع، ظ . 19ظ

ر  ذص، بع ما بول عدا توس ث ظارعس ذل -ظذالرنع ة قوش ةيدذذبعرعض انالر (. 20ص آةتم ع ظعنس نالر! ظ !) جع
ار قعلعسعلةر؟ ةتلعرعنع ظعنك ةن مارجان . 21صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ةرؤايعت بعل ظذالردعن م

. 23عضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟صةرؤةرد!) جعنالر! ظع ظعنسانالر(. 23حعقعدذ
اغدةك آ  ان ت زالردا قاتناؤاتق دذر ئدئثع ةنعث ظعلكعدع ةر الل انالر(. 24معل ع ظعنس نالر! ظ !) جع

   .25صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟
  ظادةم بعلةن جعننعث يارعتعلعشعنعث بايانع توغرعسعدا

انلعقعنع،   اهللا ذرذق اليدعن ياراتق الدةك ق ةردة ظعنساننع حةآسة جعرعثاليدعغان ساص ذ ظايةتل اال ب  تاظ
دذ   ان قعلع انلعقعنع باي القذنعدعن ياراتق ث ي نالرنع ظوتنع ةيغةمبةر  . جع ةدعن ص ةد، ظاظعش ام ظةهم ظعم

ارعتع   « :ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  لدع، جعنالر ظوتنعث   صةرعشتعلةر نذردعن ي
عدعن     ةن نةرس ة سىصةتلةنض ادةم سعلةرض ارعتعلدع، ظ القذنعدعن ي الدةك   (ي ان ساص ة جعرعثاليدعغ ةنع حةآس ي

  . بذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان»يارعتعلدع) قذرذق اليدعن
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دذ داق دةي اال مذن انالر(:  اهللا تاظ ع ظعنس نالر! ظ ةتل!) جع ارعثالرنعث قايسع نئم عرعنع صةرؤةردعض
  .  بذ ظايةتنعث تةصسعرع يذقعرعدا بايان قعلعندعظعنكار قعلعسعلةر؟

نع مةغرعبنعث صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكعق بعلةن ظعككع عظعككع مةشرظأزعنعث تاظاالنعث اهللا 
  تعلغا ظالغانلعقع توغرعسعدا

رعقنعث ع مةش ذ ظعكك ث   ظ ع ظورنعنع ان ظعكك تا حعقعدعغ ةن قعش از بعل ث ي ةنع آىننع  ي
ارعدذر ؤة ظص ةغرعبنعثعةرؤةردعض ع م از   كك ةنع آىننعث ي اتعدعغان ظعككع ظور ي ةن قعشتا ص نعنعث بعل
ارعد دذ     رذصةرؤةردعض داق دةي ة مذن ر ظايةتت ة بع اال يةن ةرنعث  :  اهللا تاظ رعقالرنعث ؤة مةغرعبل مةش

ةر هةر آىن             ))1صةرؤةردعضارع بعلةن قةسةمكع   ةتتعكع مةشرعقلةر بعلةن مةغرعبل الدعنقع     بذ ظاي ع آىننعث ظ
ةر     ة ه ةير قعلعشع ؤة آعشعلةرض ايدا س ايدعن حعقعشع، ظوخشعمايدعغان ج ن ظوخشعمايدعغان ج آىندعكعدع

عدذ     ةن ظةمةلعيلعش ع بعل ةرقلعق آأرىنىش اندا ص ة قارعغ الدعنقع آىنض ع ظ ة   . آىن ر ظايةتت ة بع اال يةن اهللا تاظ
عدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذنع    ظذ مةشرعقنعث ؤة مةغرعبنعث صةرؤةردعضار  : مذنداق دئضةن 

ا تاصشذرغعن(هامعي قعلعؤالغعن  ة ظعشعثنع ظذنعثغ ةنع هةمم ةن )2()ي ة مذتلةق مةشرعق بعل ذ ظايةتت  ب
دذ   أزدة تذتذلع ةغرعب آ ةن مةغرعب . م رعق بعل ةرنعثمةش انالردعن     ل ةن ظعنس نالر بعل عدا جع ةرقلعق بولذش  ص

ايدا ـ      دذ       ظعبارةت مةخلذقاتالرغا ص ةظةتلةر بولغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةي ! ظع ظعنسانالر (:  مةنص
   صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر

  اهللا تاظاالنعث ظعككع خعل دئثعزنع ؤة آئمعلةرنع ياراتقانلعقعنع تعلغا ظالغانلعقع توغرعسعدا
 ظاققذزدع، ظذالر ظذحرعشعدذ) ق، بعرع ظاححعقبعرع تاتلع(ظذ ظعككع دئثعزنع ظعبنع زةيد اهللا 

ث  عدذنع ذالر ظذحرعش ايعتعنع ظ ةن ظ ةردة ؤة   :  دئض ع ص ايرعص تذرغذح عنع ظ ث ظارعس اال ظذالرنع اهللا تاظ
دع   عر قعل دذ، دةص تةصس ذص تذرع عنع توس ة ظذحرعشعش ر ـ بعرعض ث بع ص ظذالرنع معالرنع قعلع اهللا . توس

االنعث ع: تاظ زنعظعكك ذق    دئثع رع تذزل ايعتعدعن بع ةن ظ ر ، دئض ة بع أزدة    ع يةن ا آ اتلعق دةري ىيع ت  س
ان اتلعقع ظعنس دذ، ت انتذتذلع ئقعص تذرعؤاتق عدا ظ ارةتتذرالر ظارعس االردعن ظعب ىرة .  دةري ة س ذ هةقت ز ب بع
االنعث  اندعكع اهللا تاظ ةن(اهللا فذرق تع بعل رع تذ ) قذدرع انع، بع ان دةري اتلعق بولغ رع ت ذقبع ان زل  بولغ

زنع  ر (دئثع ذالر بع الدا ـظ ان ه اثغذ بولغ ة تذتعش تع، )  بعرعض ىن عظار(قويذؤةت لعكع ظىح ) لعشعص آةتمةس
  .  دئضةن ظايعتع ظىستعدة تةصسعلع توختالدذق))3ظذالرنعث ظارعسعدا صةردة، توسما بةرصا قعلدع

 ص آةتمةيدذ ذبعرعضة قوشذل -ظذالرنعث ظارعسعدا توسما بولذص، بعر  عز  ريا دئثعزغا، دئث يةنع دة
عتعنع          دةرياغا قوشذلذص،     يوقعتعص بعرع يةنة بعرعنعث سىيعنع بذزذص، ظذنعث ظةسلع مةقسةت قعلعنغان سىص

  .قويماسلعقع ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظارعسعدا زئمعندعن ظعبارةت توسما بةرصا قعلدع
 دذ ان حعقع ةن مارج ةرؤايعت بعل ن م ان م  ظذالردع زدعن حعقعدعغ ة    دئثع ا هةممعض ةرؤايعت بولس

لذقتذر ارلعقالرنعث       . تونذش ةلعي قات اك ؤة ظ ةبذرعزعين، زةهه ةتادة، ظ اهعد، ق ةك مذج ا آةلس مارجانغ
ةزع سةلة   . كةندع مةرؤايعتنعث ظذششاقلعرع مارجان دئيعلع  ،ظئيتعشعحة لعرعدعن  ظألعما صظعبنع جةرعرنعث ب

  . شعلعرع مارجان دئيعلعدعكةن مةرؤايعتنعث حوثلعرع ؤة ياخرعؤايةت قعلعص ظئيتعشعحة،
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة مةظارعج ) 1(
 . ـ ظايةت9سىرة مذززةممعل ) 2(
  . ـ ظايةت53ىرة فذرقان س) 3(
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امغذر    :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ذهاتةم، ظعبنع ظابباسنعث  ظعبنع ظةب  ظةضةر ظاسماندعن ي
امحعلعرع مةرؤايعت              امغذر ت احعدذ، ظذنعث ظعحعضة حىشكةن ي ياغسا، دئثعزدعكع قذلذلعلةر ظئغعزلعرعنع ظ

دذ ةت بذ  م . بولع اننع زعنن ةن مارج عدعن    يذمةرؤايعت بعل اال تةرعص ش اهللا تاظ رع قعلع ا   لع ةهلع زئمعنغ ظ
دذ   داق دةي ا ظةسلعتعص مذن ع ظذالرغ اال ظذن ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح ةت بولغ انالر(: بئرعلضةن نئم ع ظعنس ! ظ

   صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر
ظعلكعدعدذرمعلةر اللةنعثئدئثعزالردا قاتناؤاتقان تاغدةك آ  يةنع ظعنسانالرنعث مةنصةظةتع ظىحىن 

ةر ؤة ه  دا تعجارةتحعل ةلتىرىش يولع ا آ ىك بذيذمالرنع قولغ اجلعق بولغان هةر تىرل ذالر ظئهتعي ةر ظ ىنةرؤةنل
اقل      ان آئمعلةرنعث              ظأزلعرعنعث يىك ـ ت ةتتعن دألةتكة قاتناؤاتق تذرذص قعتظةدعن قعتظةضة، دأل عرع بعلةن ظول

ع تاغالر دذ     حوثلعق داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ايدذ، ش ا ظوخش انالر (: غ ع ظعنس نالر ! ظ !) جع
   صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟
* * * * * * *  

  ‘≅ä. ô tΒ $ pκö n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7tƒ uρ çµô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgù: $# ÏΘ# u ø.M} $# uρ ∩⊄∠∪ Äd“ r'Î7 sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊄∇∪ … ã&é# t↔ ó¡o„  tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’Îû 5βù' x© ∩⊄∪ Äd“ r'Î7 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊂⊃∪  
دذ  ة يوقعلع تعدعكع هةمم ع . 26زئمعننعث ظىس ارعثنعث زات ةرةملعك صةرؤةردعض ةتلعك ؤة آ ظةزعم

العدذ ى ق انالر(. 27مةثض ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس صةرؤةردعض
يةنع هةممة (تعلةيدذ ) مةدةت ؤة رعزعق(ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة اللةدعن . 28قعلعسعلةر؟

ر يةنع اللة هةر ؤاقعت ؤذجذدقا حعقعرعدعغان ظعشال(، اللة هةر آىنع بعر هالةتتعدذر )دذرموهتاجاللةغا 
ص  ةيدا قعلع ةخلذقاتالرنع ص دذ، م ثعالص تذرع ةهؤالالرنع يئ دذ، ظ ارعتعص تذرع ع ي ذص، ظذالرن ةن بول بعل

  . 30صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر! ظع ظعنسانالر(. 29)تذرعدذ
هةممعدعن بعهاجةت اهللا تاظاالنعث ظأزضةرمةس هالعتع، ظذنعث زاتعنعث مةثضى قئلعشع ؤة 

  ظعكةنلعكع توغرعسعدا
نعث ظألعدعغانلعقعنع،  علعدعغانلعقعنع، ظذالرنعث هةممعس    عاهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظةهلع زئمعننعث يوق       
اال خال مانالردعكعلةرنعثمذ اهللا تاظ ذنداقال ظاس انلعقعنع،  عش عنعث ظألعدعغ قا هةممعس عدعن باش ان آعش غ

 شذبهعسعزآع، هةممعدعن   .مايدعغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ    ئحكعمنعث قال ظأزعنعث آةرةملعك زاتعدعن باشقا ه    
ةيدذ  ار ظألم اك بولغان صةرؤةردعض ة نوقسانالردعن ص اتتذر، مةثضى  . يىآسةك، هةمم ذ هةمعشة هاي ةلكع، ظ ب

اندعن ظذنعث   : قةتادة مذنداق دةيدذ . ظألمةيدذ  اهللا تاظاال ظأزع ياراتقان بارلعق نةرسعلةردعن خةؤةر قعلدع، ظ
انل دعععنعقهةممعسعنعث يوقعلعدعغ ةؤةر قعل ر هةدعستة.  خ ا بع داق دذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن  ص

نعدذ   ةت قعلع انلعقع رعؤاي رعك اهللا  «: قعلغ ة تع ع هةمعش ع اهللا    ! ظ ص تذرغذح دارة قعلع ةممعنع ظع ع ه ! ظ
سةندعن باشقا هئح   ! ملعك اهللا ظع ظةزعمةتلعك ؤة آةرة   ! ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ضىزةل قعلعص ياراتقذحع اهللا      

لعرعمعزنعث        زنعث ظعش ة بع ةيمعز، بعزض ةدةت تعل ةن م ةمعتعث بعل ئنعث مةره تذر، س ةق يوق ةبذد بةره م
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ةن    سعهةممع اآع س ة ي تعمذ، ظأزعمعزض انحعلعك ؤاقعت أزنع يذمذص ظاحق زنع آ عن، بع نع ياخشع قعلعص بةرض
  . »ياراتقان ظعنسانالردعن بعرعضة تاشالص قويمعغعن

دذ ظةضةر  : بع مذنداق دةيدذ  شةظ ة يوقعلع ةتنع ظوقذساث،       زئمعننعث ظىستعدعكع هةمم  دئضةن ظاي
العدذ ى ق ع مةثض ارعثنعث زات ةرةملعك صةرؤةردعض ةتلعك ؤة آ ة ظةزعم ةتنع ظوقذمعغعح ةن ظاي  دئض

ن  ايدذ      . توختعمعغع ة ظوخش ايعتعنعث مةنعسعض ذ ظ االنعث مذن ع اهللا تاظ ةتنعث مةنعس ذ ظاي ن اهللا زات: ب عدع
  . ))1باشقا بارلعق نةرسة يوقعلعدذ

اال    ةتلعدع، اهللا تاظ ةرةملعك دةص سىص ةتلعك ؤة آ نع ظةزعم أزعنعث ظئسعل زاتع اال ظ ة اهللا تاظ ذ ظايةتت ب
ةت قعل  لعققا، ظعتاظ عيلعق قعلعنماس لعكتذر عظةزعزلعنعشكة، ظاس لعققا تئضعش علعق قعلعنماس قا، قارش . نعش

داق دة   ة مذن ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ةن    : ي ةص، ظةتعض نع تعل ارعثنعث رازعلعقع ةن صةرؤةردعض امدا -س  ظاخش
اجعز، آةمبةغةل مذسذلمانالر    (ظذنعثغا ظعبادةت قعلعدعغانالر   ةنع ظ بعلةن سةؤرحان بولغان هالدا بعللة      ) ي

لعقع  سعلةرضة بعز اللةنعث رازع   : اهللا تاظاال سةدعقة بةرضىحعلةردعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ    ) )2بولغعن
ام بئرعمعز  ةرةملعك:  ظعبنع ظابباس ))3ظىحىن تاظ ةتلعك ؤة آ ةتنع ظةزعم ذغ، : دئضةن ظاي  بىيىك ؤة ظذل
اخعرةت يذرتعغا           . دةص تةصسعر قعلغان    اراؤةر بولعدعغانلعقع، ظ ألىمدة ب ىتىن ظةهلع زئمعننعث ظ اهللا تاظاال ص

تا   دة ظةزع    بئرعش ث ظعحع اندعن ظذالرنع انلعقع، ظ اراؤةر بارعدعغ ةرةملع ب ةتلعك ؤة آ أزعنعث  م اال ظ ك اهللا تاظ
أآ   ادعل ه دذ    ظ داق دةي ن مذن اندعن آئيع ةؤةر قعلغ عدا خ انلعقع توغرعس أآىم قعلعدعغ ةن ه ع (: مع بعل ظ
  . صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر! ظعنسانالر
 ةدعن زعق مةدةت (ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة الل ةيدذ ) ؤة رع ةغا (تعل ة الل ةنع هةمم ي
يةنع اللة هةر ؤاقعت ؤذجذدقا حعقعرعدعغان ظعشالر بعلةن (اللة هةر آىنع بعر هالةتتعدذر . )دذرموهتاج

 بذ )بولذص، ظذالرنع يارعتعص تذرعدذ، ظةهؤالالرنع يئثعالص تذرعدذ، مةخلذقاتالرنع صةيدا قعلعص تذرعدذ
أزعدع  االنعث ظ ةت اهللا تاظ ةخلذقاتالرنعث   ظاي ارلعق م ةنلعكعنع، ب ةت ظعك عدعن بعهاج ة نةرس قا هةمم ن باش

ا    ةتلعرعدة اهللا تاظاالغ ارلعق هال اج ب ة      موهت ة هالةتت ايعتع ظاجعزان االدعن ناه ذالر اهللا تاظ ةنلعكعنع، ظ  ظعك
ةيدعغانلعقعنع ؤة       تذرذص   اهللا  حعرايلعق سأزلةر بعلةن ظأزلعرعضة ظئهتعياجلعق بولغان هةممة نةرسعنع تعل

دذ     ةؤةر قعلع ةنلعكعنع خ ة ظعك ر هالةتت ع بع ةر آىن االنعث ه نع   . تاظ ةيد ظعب اهعدتعن ظذب ةش، مذج ظةظم
: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ دئضةن ظايةت هةققعدة اللة هةر آىنع بعر هالةتتعدذر: ظومةيرنعث

ش       ةت قعلع عنع ظعجاب ث دذظاس ا قعلغذحعنع العتع دذظ ذ ه االنعث ش ة   اهللا تاظ اجعتعنع تعلعضىحعض اآع ه ي
عن ة       عتعلعض ةل آعشعض اآع آئس دذرذش ؤة ي االآةتتعن قذتذل عنع ص قان آعش االآةت باس اآع ص رعش ي نع بئ

  .شعصالعق بئرعشتعن ظعبارةتتذر
* * * * * * *  

  éøã ø sΨ y™ öΝä3 s9 tµ•ƒ r& ÈβŸξ s)̈W9 $# ∩⊂⊇∪ Äd“ r'Î7 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊂⊄∪ u |³÷è yϑ≈ tƒ ÇdÅgù: $# Ä§Ρ M} $# uρ ÈβÎ) 
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  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة قةسةس ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع28سىرة آةهف ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع9سىرة ظعنسان ) 3(
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Äd“ r' Î7 sù Ï Iω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ö ãƒ $yϑ ä3ø‹ n= tã Ôâ# uθ ä© ÏiΒ 9‘$̄Ρ Ó¨$ ut éΥuρ Ÿξsù Èβ# u ÅÇ tG⊥ s? ∩⊂∈∪ Äd“ r'Î7 sù 

Ï Iω# u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩⊂∉∪  
هئساب ظئلعشقا ) يةنع سعلةرنعث ظةمةللعرعثالردعن(سعلةردعن ! ظع ظعنسانالر ؤة جعنالر جاماظةسع

ز انالر (. 31يىزلعنعمع ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس علةر صةرؤةردعض س
علةر؟ ع . 32قعلعس انالر جاماظةس نالر ؤة ظعنس ع جع علةر ! ظ ةر س ع(ظةض ةنعث قازاس ئحعصالل ) دعن ق

ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث حئضرعلعرعدعن ظأتىص آئتةلعسةثالر، ظأتىص آئتعثالر، سعلةر صةقةت قذؤؤةت 
ةردعن آةلسذن (بعلةن ظأتىص آئتةلةيسعلةر  ذؤؤةت قةي داق ق ! ظع ظعنسانالر (. 33)لئكعن سعلةرضة مذن

ة ) قعيامةت آىنع (. 34ةر؟صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعل !) جعنالر سعلةرض
! ظع ظعنسانالر(. 35قعزعق ظوتنعث يالقذنع ؤة تىتىنع ظةؤةتعلعدذ، سعلةر ظأزةثالرنع قوغدعيالمايسعلةر

  .36صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر
دعغان قورقذنذحلذق ظازاب ظعنسانالر ؤة جعنالر جاماظةسعنع قورقذتذش ؤة ظذالر دذح آئلع

  توغرعسعدا
 ع نالر جاماظةس انالر ؤة جع ع ظعنس علةردعن ! ظ ةللعرعثالردعن (س علةرنعث ظةم ةنع س اب ) ي هئس

ةتنع      ظئلعشقا يىزلعنعمعز  ادعل هأآىم قعلعمعز    :  ظعبنع جذرةيج بذ ظاي اراثالردا ظ  دةص  بولعدذ،  دئضةنلعك ظ
ان انالر(. تةصسعر قعلغ ع ظعنس نالر! ظ عل!) جع ار س ةتلعرعنع ظعنك ارعثالرنعث قايسع نئم ةر صةرؤةردعض

  . قعلعسعلةر؟
ظاسمانالرنعث ؤة ) اللةنعث قازاسعدعن قئحعص(ظةضةر سعلةر ! ظع جعنالر ؤة ظعنسانالر جاماظةسع

أتىص  ةن ظ ذؤؤةت بعل ةقةت ق أتىص آئتعثالر، سعلةر ص أتىص آئتةلعسةثالر، ظ زئمعننعث حئضرعلعرعدعن ظ
ةردعن آةلسذن لئك(آئتةلةيسعلةر  ذؤؤةت قةي ةقدعر          )عن سعلةرضة مذنداق ق االنعث ت ةنع سعلةر اهللا تاظ  ي

اال         علةر، اهللا تاظ ادعر بواللمايس قا ق ئحعص قذتذلذش عدعن ق ةن قازاس ص بئكعتك ة   قعلع علةرنع هةمم ا س بولس
تعن قو ة قع     ظةتراص ث سعلةرض قا، ظذنع أآمعدعن قذتذلذش االنعث ه علةر اهللا تاظ دذر، س اص تذرغذحع ان رش لغ

اثالر     ة بارس علةر نةض علةر، س ادعر ظةمةسس كة ق أتىص آئتعش اي ظ ة يولذقم علةرنع  ،هأآمعض اال س  اهللا تاظ
ىتىن   خااليعقنع يةتتة سةص بولذص صةرعشتعلةر . ىز بئرعدذقورشاص تذرعدذ، مانا بذ مةهشةرضاه مةيدانعدا ي      ص

ادعر بواللمايدذ  ظةتراصتعن قورشاص تذرعدذ، هئحكعم بذ قذرشاؤدعن بأسىص ظأتىص آئتعش            ظذ  ، لئكعن .كة ق
 ةن ذؤؤةت بعل ةقةت ق أتىصص ةردعن آةلسذن    ظ ذؤؤةت قةي ذ ق ا ب راق ظذنعثغ ةيدذ، بع ذ  !  آئتةل ان ب ظعنس

ةردة؟   «: آىندة دذ » قاحعدعغان جاي قةي اق،   . دةي ازابعدعن   (ي بذ  . قاحعدعغان صاناهضاه يوقتذر   ) اهللا نعث ظ
  . ))1رآىندة قارارضاه صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذ

)ادا الر،  ) دذني ان ظعشالرنع قعلغذحع ا، (يام انلعقنع قعلس ر يام ا  بع ان يامانلعقعغ ظوخشاش ) قعلغ
ق ( ذنعثغا اليع ةنع ش ازابعدعن      ) ي ث ظ ع اهللا نع دذ، ظذالرن ار بولع ا دذح ذالر خارلعقق رايدذ، ظ ا ظذح جازاغ

ث    اراثغذ آئحعنع ويا ق رع ض ث يىزلع ايدذ، ظذالرنع ع زادع بولم اندةك  قذتذلدذرغذح ةن ظورالغ ع بعل صارحعس
  . ))2قارعيعص آئتعدذ، ظذالر ظةهلع دوزاخ بولذص، دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة12 ــــ 10سىرة قعيامةت ) 1(
  . ـ ظايةت27سىرة يذنذس ) 2(
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)ع أزةثالرنع ) قعيامةت آىن ةؤةتعلعدذ، سعلةر ظ ع ظ القذنع ؤة تىتىن زعق ظوتنعث ي ة قع سعلةرض
علةر اهعد  قوغدعيالمايس ةتتعكع مذج ذ ظاي ع”ب لع مةنعس“تىتىن أزنع ظةس ةن س ة ظاس دئض ةنعض ذ : اس ظ

ئرعق قوغذ ظئرعتعل ةن س لعرعغا قذ   ض ث باش ذص، ظذالرنع ذن بول دع  ش عر قعل دذ، دةص تةصس ةتادة ؤة . يذلع ق
دع    عر قعل ذنداق تةصس اآمذ ش ة مةن . زةهه ةتنعث خذالس عظاي ع قو   : عس ةت آىن علةر قعيام ةر س اؤدعن ظةض رش

ا  انعيالر سعلةرنعث ظارقاثالرغ ئحعص ماثساثالر، صةرعشتعلةر ؤة زةب القذنعنع ؤة ق وت ي  يئنعشعثالر ظىحىن ظ
عدذ       ة توس علةرنع ظةلؤةتت ارقعلعق س تعش ظ ة ظئ ذننع سعلةرض ةن قوغذش أزةثالرنع . ظئرعتعلض علةر ظ س

علةر انالر (. قوغدعيالمايس ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس صةرؤةردعض
  . قعلعسعلةر؟

* * * * * * *  
 # sŒÎ* sù ÏM ¤)t±Σ $# â !$yϑ ¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù Zο yŠ ö‘ uρ Èβ$yδ Ïd‰9$$ x. ∩⊂∠∪ Äd“ r' Î7 sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊂∇∪ 

7‹ Í×tΒ öθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ tã ÿÏµ Î7/Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$ y_ ∩⊂∪ Äd“ r'Î7 sù Ï Iω# u $yϑ à6În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊆⊃∪ ß∃ u÷è ãƒ 

tβθãΒ Í ôfãΚ ø9 $# öΝ ßγ≈ uΚŠ Å¡ Î0 ä‹ s{÷σ ãŠsù  Å» üθ̈Ζ9 $$Î/ ÇΠ# y‰ø% F{$# uρ ∩⊆⊇∪ Äd“ r' Î7 sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩⊆⊄∪  Ïν É‹≈yδ 

ãΛ ©yγ y_  ÉL ©9 $# Ü> Éj‹ s3ãƒ $pκ Í5 tβθãΒ Í ôfãΚ ø9 $# ∩⊆⊂∪ tβθèùθäÜtƒ $ pκs] øŠt/ t ÷t/ uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β# u ∩⊆⊆∪ Äd“ r' Î7 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩⊆∈∪  
دوزاخنعث (ظاسمان يئرعلغان حاغدا ظاسمان ) قعيامةت آىنع صةرعشتعلةرنعث حىشىشع ظىحىن (

زعقلعقعدعن العدذ ) قع ذص ق ةمدةك بول زعل ح ىلدةك، قع انالر(. 37قعزعلض ع ظعنس نالر! ظ !) جع
ةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟  دة هئحبعر ظعنسان ؤة جعن . 38صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ذ آىن ب

نعث ظاالهعدة ظاالمعتع بولغانلعقتعن مذنداق سوراشقا يةنع ضذناهكارالر(عن سورالمايدذ زعنعث ضذناهعدظأ
سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار !) جعنالر! ظع ظعنسانالر (. 39هاجةت بولمايدذ 

بةلضعلعرعدعن ) ولذشتعن ظعبارةتيىزلعرع قارا، آأزلعرع آأك ب(ضذناهكارالر ظأزلعرعنعث . 40قعلعسعلةر؟
ذص  ذتلعرعدعن تذتذل رعدعن ؤة ص ذالر آوآذلعلع دذ، ظ لعنعدذ(تونذلع ا تاش انالر(  .41)دوزاخق ع ظعنس ! ظ

نالر  ار قعلعسعلةر؟ !) جع ةتلعرعنع ظعنك ذناهكارالر   .42سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ذ، ض ب
يةنع ( آئلعص تذرعدذ -دوزاخ بعلةن قايناقسذ ظارعسعدا بئرعص ظذالر . 43ظعنكار قعلعدعغان جةهةننةمدذر

ازابلعنعدذ  ةن ظ ذ بعل اهعدا قايناقس ةن، ض وت بعل اهعدا ظ انالر (. 44ض ع ظعنس نالر ! ظ علةر !) جع س
  . 45صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟

  ع توغرعسعداقعيامةتنعث قورقذنحلعرع ؤة ضذناهكارالرنعث ظةهؤاللعر
دذ  داق دةي اال مذن ع  : اهللا تاظ ةت آىن اغدا قعيام ان ح مان يئرعلغ ا   ظاس ةر ؤة بذنعثغ ذ ظايةتل ب

اتاليدذ      ،ظوخشعغان اهللا تاظاال  .  بذنعث بعلةن مةنعداش ظايةتلةر قعيامةت آىنع ظاسماننعث يئرعلعشعنع ظعسص
ة ذ هةقت ةنب داق دئض مان  :  مذن دة ظاس ذ آىن رعلعدذ، ب مان يئ عصقا(ظاس عص ) اليمعقانلعش ظاجعزلعش
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 ظةمالعنع  –شذ آىندة ظاسمان بذلذت بعلةن بعرلعكتة يئرعلعدذ، صةرعشتعلةر بةندعلةرنعث نامة     )1( آئتعدذ
ئلعص عدذ) ظ ا حىش ارقعمذ ظارق ان)2( ظ مان يئرعلغ ةت  ،ظاس اثالص ظعتاظ ةمرعنع ظ ارعنعث ظ صةرؤةردعض

  . ))3تاظةت قعلعشقا اليعق بولغان حاغداقعلغان،صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالشقا، ظع
) دوزاخنعث (ظاسمان يئرعلغان حاغدا ظاسمان ) قعيامةت آىنع صةرعشتعلةرنعث حىشىشع ظىحىن

اغ دذرع ؤة آىمىش     قعزعلضىلدةك، قعزعل حةمدةك بولذص قالعدذ ) قعزعقلعقعدعن  ، يةنع ظاسمان خذددع ي
ال  رعص    مئت ةندةك ظئ رعص آةتك ازعنعدا ظئ رعتعش ق ذص     ظئ ا ـ رةث بول ةردةك رةثض ان حةمل تعدذ، مايالنغ  آئ
تعدذ ا . آئ ردة قعزارس ا ،بع ردة س ة  رغعي بع أآىرىص آةتس ردة آ العدذ ؤة بع ذص   ،عص ق ردة يئشعل بول ة بع  يةن
العدذ ةنلعكعدعندذر      . ق ذق ظعك ةتلعك ؤة قورقذنحل ث دةهش ةت آىنعنع ةر قعيام ذ هالةتل ة ش ذددع . ظةن س

دذ  داق دةي مان    : مذن ع ظاس ذ آىن ذص        ش دةك بول اغنعث دذرع ةن ي عدةك ؤة ظئرعتعلض رنعث رةثض زعل قئحع قع
  .  يةنع قعزعل حةمنعث رةثضعدةك بولذص آئتعدذ“قعزعل حةمدةك”: مذجاهعد مذنداق دةيدذ. آئتعدذ
 ورالمايدذ ذناهعدعن س أزعنعث ض ن ظ ان ؤة جع ر ظعنس دة هئحبع ذ آىن ذناهكارالرعنعث (ب ةنع ض ي

دذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة )عن مذنداق سوراشقا هاجةت بولمايدذظاالهعدة ظاالمعتع بولغانلعقت  :  مذنداق دةي
             أزرة ظئيتعشعغا ظعزنع بئرعلمةيدذ ا بذ بعر قئتعملعق     ))4بذ آىندة ظذالر سأز قعاللمايدذ، ظذالرنعث ظ  مان

اهللا . ورذلعدذشلعرعدعن س  عظةهؤالدا بولعدذ، ظاندعن يةنة بعر قئتعملعق ظةهؤالدا صىتىن ظعنسانالر جعمع قعلم    
ة   ذ هةقت اال ب دذ تاظ داق دةي ذالر    :  مذن ةمكع ظ ةن قةس امع بعل ارعثنعث ن االيعق (صةرؤةردعض ةنع خ ث  )ي نع

  . )5(قعلغان ظعشلعرعنع حوقذم سورايمعز) بذ دذنيادا(هةممعسعنعث 
 دئضةن ظايةت   بذ آىندة هئح بعر ظعنسان ؤة جعن ظأزعنعث ضذناهعدعن سورالمايدذ شذثا قةتادة   

ة دذه داق دةي ذالر س: ققعدة مذن تة ظ اندعن قاوردةسلةص نعدذ، ظ رعنع اهللا  قعلع ث ظئغعزلع ظذالرنع
   .حةتلعؤئتعدذ، شذنعث بعلةن ظذالرنعث قوللعرع ؤة صذتلعرع بارلعق قعلمعشلعرعنع سأزلةص بئرعدذئص

 أزلعرعنعث ذناهكارالر ظ ارةت (ض تعن ظعب أك بولذش أزلعرع آ ارا، آ رع ق علعرعدعن) يىزلع  بةلض
  .  يةنع ظذالر ظأزلعرعدة ظاشكارا بولعدعغان قةبعه ظاالمةتلةردعن تونذلعدذتونذلعدذ

ارعداص آئتعشع ؤة آأزلعرعنعث آأك بولذشعدعن       : هةسةن ؤة قةتادة مذنداق دةيدذ     ظذالر يىزلعرعنعث ق
ا بذ     : مةن مذنداق دةص قارايمةن   . تونذلعدذ ةهؤال مأمعنلةرنعث تاهارةتنعث ت   مان شانعسع ؤة  دعن صععةسعر ظ

  .صذتلعرعنعث ظاق بولذص تونذلعدعغانلعقعغا ظوخشايدذ
 ذص ذتلعرعدعن تذتذل رعدعن ؤة ص ذالر آوآذلعلع لعنعدذ(ظ ا تاش ا مذظةآكةل )دوزاخق ةنع دوزاخق  ي

ث آ  تعلةر ظذالرنع اليدذ       وصةرعش ا تاش الدا دوزاخق ذ ه ة ش ص ظةن ذتلعرعنع يعغع ةن ص رع بعل ةش، . آذلعلع ظةظم
نع ظابباسنعث مذ دذ ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذناهكارالرنعث آ: ن ذتع  وض ةن ظعككع ص آذلعسع بعل

  .يعغعص تذتذلعدذ، شذنعث بعلةن ظذنعث بئلع تونذردعكع ظوتذن آأيىص سذنغاندةك سذنعدذ
بذ، ضذناهكارالر ظعنكار قعلعدعغان جةهةننةمدذر يةنع سعلةر ظأز آأزىثالر بعلةن آأرىص تذرغان 

ذ دوزاخ  ا ب ار   مان ث ب ثالردا ظذنع ادعكع حئغع أزعدذر    دذني ث دةل ظ ان دوزاخنع ار قعلغ أز  . لعقعنع ظعنك ذ س ب
ةت  ة، ماالم ا ـ تةن ا تاص تعلعدذ ،ظذالرغ داق .  آةمسعتعش ؤة مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن ظئي اال مذن اهللا تاظ

دذ ـظذالر دوزاخ بعلةن قايناقسذ ظارعسعدا بئرعص : دةيدذ ةنع ظذالر ضا      آئلعص تذرع  ،هعدا ظوت بعلةن   ي
                                                 

  . ـ ظايةت16سىرة هاققة ) 1(
  . ـ ظايةت25سىرة فذرقان ) 2(
  . ـ ظايةتلةر2 ـــــ 1سىرة ظعنشعقاق ) 3(
  . ـ ظايةتلةر36 ــــــ 35سىرة مذرسةالت ) 4(
  . ـ ظايةتلةر93 ـــــ 92سىرة هعجر ) 5(
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ازابلعنعدذ قعزعق  ضاهعدا ظىحةيلعرعنع ظئرعتعص تاشاليدعغان ظئرعتعلضةن قوغذشذندةك     . قايناقسذ بعلةن ظ
ايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ             أؤةندعكع ظ ا   (ظذ حاغدا    : بذ ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث ت ةنع دوزاخق ي

اندعن        ظذالرنعث بويذنلعرعدا تاقاقالر ؤة زةنجع    ) آعرضةندة رلةر بولعدذ، ظذالر قايناقسذغا سأرةص آعرعلعدذ، ظ
أيدىرىلعدذ ا آ اال نعث ))1ظوتت ذ اهللا تاظ ايعتعنعث مةنعسعقايناقس ارارعتع:  دئضةن ظ ذ ه رع ب ةث يذقع  ظ

   .عق ظعكةنلعكعدعن ظعنسان بةرداشلعق بئرةلمةيدذناقسذ بولذص، ظذنعث ظعنتايعن قعزقايبولغان 
 ،تنعث مةنعسع هةققعدة ظذ ظةث يذقعرع حةآكة يةتكةن ؤة قاتتعق قاينعغان سذ      ظعبنع ظابباس بذ ظاية   

دذ     ظعبنع جذبةير، زةههاك، هةسةن، سة       دعمذجاهعد، سةظ . دةيدذ ارلعقالرمذ شذنداق دةي . ؤرع ؤة سذددع قات
. غان سذدذر  ظذ سذ اهللا تاظاال ظاسمانالر بعلةن زئمعننع ياراتقاندعن تارتعص قايناص تذر    : قةتادة مذنداق دةيدذ  

دذ       ةندعنع آ        : مذهةممةد ظعبنع آةظعب قذرةزع مذنداق دةي ازاب صةرعشتعسع ضذناهكار ب آذلعسعدعن تذتذص    وظ
ةص     رعص تىض لعرع ظئ اآع ضأش ذدا ت ذ قايناقس أش رلعتعص     ، س ة معدع أزع قالغذح ع آ تعكع ظعكك ثةك ؤة باش

دذ ة  . تذرع ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي أرة  :  مذن ذغا س ذالر قايناقس ا   ظ اندعن ظوتت رعلعدذ، ظ ص آع
  . ))2آأيدىرىلعدذ

أز         ةقؤادارالرنع ظ انلعقعنع، ت ذناهكارالرنع ظازاباليدعغ عي ض ةردة ظاس رعدعكع ظايةتل اال يذقع اهللا تاظ
ة   ة ظعض ةن نازذنئمةتك انلعقع بعل ان مئهرعب انالرغا قعلغ ادالعتع ؤة ظعنس ةرهعمعتع، ظ ةزلع، م ص

انلعقعنع ئرعك آةلت ،قعلعدعغ ع ش أزعنعث      ظذالرن ذص، ظ الردعن توس ان ظعش قا يام ذناه ؤة باش تعن، ض ىرىش
ان قعلغاندعن آئيعن      أزعنعث بةندعلعرعضة       ،ظازابلعرعدعن ظاضاهالندذرغانلعقعنع باي ة شذ ظعشالر بعلةن ظ  ظةن

دذ داق دةي لعتعص مذن انلعقعنع ظةس علعق قعلعدعغ انالر(: ياخش ع ظعنس نالر! ظ علةر !) جع س
  ع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟صةرؤةردعضارعثالرنعث قايس

* * * * * * *  
 ô yϑ Ï9 uρ t∃% s{ tΠ$s) tΒ Ïµ În/ u‘ Èβ$tF̈Ζ y_ ∩⊆∉∪ Äd“ r' Î7 sù ÏIω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩⊆∠∪ !$s?# uρsŒ 5β$sΨ øùr& ∩⊆∇∪ Äd“ r' Î6sù 

Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊆∪ $ uΚ Îκ Ïù Èβ$sΨ ø‹ tã Èβ$tƒ Í øgrB ∩∈⊃∪ Äd“ r' Î7 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩∈⊇∪ $yϑ Îκ Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. 

7π yγÅ3≈ sù Èβ% y ÷̀ρ y— ∩∈⊄∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $yϑ ä3 În/u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩∈⊂∪  
. 46قورققان ظادةمضة ظعككع جةننةت بار)  بئرعشتعنهئساب(صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعدا تذرذص 

ةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟ سعلةر صةرؤةرد !) جعنالر! ظع ظعنسانالر ( ذ . 47عضارعثالرنعث قايسع نئم ظ
سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث !) جعنالر! ظع ظعنسانالر(. 48ظعككع جةننةتتة تىرلىك مئؤعلعك دةرةخلةر بار

ظع (. 50ننةتتة ظئقعص تذرغان ظعككع بذالق بارةظذ ظعككع ج. 49قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟
ظذ ظعككع . 51سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟!) جعنالر! انالرظعنس

نالر ! ظع ظعنسانالر (. 52جةننةتتة هةر مئؤعدعن ظعككع خعلدعن بار  سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث !) جع
  . 53قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟

                                                 
  . ـ ظايةتلةر72 ــــ 71سىرة غافعر ) 1(
  . ـ ظايةتلةر72 ــــ 71سىرة غافعر ) 2(
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  هؤالع ؤة نازذنئمةتلعرع توغرعسعدا تةقؤادارالرنعث جةننةتتعكع ظة
ذرذص قعيامةت آىنع  : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    الدعدا ت )  بئرعشتعن هئساب (صةرؤةردعضارعثنعث ظ

ة ان ظادةمض تعن   ؤة قورقق عغا بئرعلعش ع خاهعش أزعنع نةصس علةردعن (ظ ان نةرس ارام قعلعنغ ةنع ه ) ي
ةن ة حةآلةنض ن ظاش    ))1 ظادةمض ذناهتا حئكعدع ةنع ض ارتذق      ي اخرةتتعن ظ رعكحعلعكعنع ظ ا تع معغان، دذني

اخعرةت ةن، ظ ىدذر ،نعآأرمعض عدذر ؤة مةثض رعكحعلعكعدعن ياخش ا تع االنعث  دذني ةن، اهللا تاظ  دةص بعلض
ةر ان، حةآلص ادا قعلغ ارعنعث   عزلعرعنع ظ ع صةرؤةردعض ةت آىن ة قعيام ان ظادةمض لعرعدعن يانغ ةن ظعش ض

  . دةرضاهعدا ظعككع جةننةت بار
ذ هة داق  ب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص نع قةيس ابدذلاله ظعب ارع، ظ ام بذخ ة ظعم قت

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي قا نةرسعل «: دئض احعلعرع ؤة باش ار،  رع آأعق ةت ب ان ظعككع جةنن تعن بولغ مىش
ة   املعق جةنن ةدنع ن ار، ظ ةت ب ع جةنن ان ظعكك التذندعن بولغ علعرع ظ قا نةرس احعلعرع ؤة باش تعكع تق

االنعث نع صةقةت عشعلةرنعث غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعنع آأرىش آع   يىزعدعكع ظذلذغلذق رعداسعال   اهللا تاظ
دذ  ذص تذرع ةت       »توس ارلعقالرمذ رعؤاي ة قات نع ماج ةظع ؤة ظعب زع، نةس لعم، تعرمع ام مذس نع ظعم ذ هةدعس  ب

العدذ        . قعلغان  ظةضةر ظذالر ظعمان    ،جعنالرنعثمذ بذ ظايةت   . بذ ظايةت ظعنسانالرنع ؤة جعنالرنع ظأز ظعحعضة ظ
اآ  انلعقعنعث ص ة آعرعدعغ ا جةننةتك ةقؤادارلعق قعلس ا ؤة ت ةتنع عظئيتس ذ نئم اال ب ذثا اهللا تاظ تعدذر، ش

)  بئرعشتعنهئساب(صةرؤةردعضارعثنعث ظالدعدا تذرذص : ظعنسانالر ؤة جعنالرغا ظةسلعتعص مذنداق دةيدذ     
ار  ةت ب ان ظادةمضة ظعككع جةنن ع (. قورقق انالرظ نالر! ظعنس ارعثالرنعث قايسع !) جع سعلةر صةرؤةردعض

دذ            نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟  ةتلةص مذنداق دةي اندعن اهللا تاظاال بذ ظعككع جةننةتنع سىص ذ :  ظ ظ
ار  ةر ب ئؤعلعك دةرةخل ىك م ة تىرل ار ظعككع جةننةتت رع ب اغالص صعشقان مئؤعلع ةي ب ةنع م رايلعق ، ي  حع

  . شاخلعق دةرةخلةر بار
) سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟ !) جعنالر! ظع ظعنسانالر 

شاخلعرع بعر ـ بعرعضة تئضعص تذرعدعغان بىك ـ باراقسان      : ظةتا خذراسانع ؤة باشقعالرمذ بذ ظايةت هةققعدة    
  . مئؤعلعك دةرةخلةر بار، دئدع

 ار ظذ ظعككع جةننةتتة ظئقعص تذرغان ظعككع ذالق ب ة شذ مئؤعلعك        ب ةنع ظذ ظعككع بذالق ظةن  ي
  .  رةثدعكع مئؤعلةرنع بئرعدذرعدذ، شذنعث بعلةن ظذ دةرةخلةر تىرلىك ـ تىرلىكعغدةرةخلةرنع سذ
) سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟ !) جعنالر! ظع ظعنسانالر 

دذهةسةن بةس داق دةي ذ ظعكك: رع مذن رع تةسنعم ظ اتعلعدذ ،ع بذالقنعث بع رع سةلسةبعل دةص ظ ة بع .  يةن
دذ  داق دةي ة مذن دذ    : ظةتعي ذ حعقع ةرمةيدعغان س رعدعن رةثضع ظأزض ث بع ع بذالقنع ذ ظعكك رعدعن  . ظ ة بع يةن

  . ظعحكىحعلةرضة لةززةت بئغعشاليدعغان مةي حعقعدذ
دذ ةتتعن آئيعن مذنداق دةي اال يذقعرعدعكع ظاي ذ: شذثا اهللا تاظ ن ظ ةر مئؤعدع ة ه  ظعككع جةننةتت

ار  علةرنعث هةممة تىرعدعن ظعككع خعل يةنع ظذنعثدا ظذالر بعلعدعغان مئؤ ظعككع خعلدعن بار  ظذالر  . دعن ب
اثالص باقمعغان ؤة   ان، قذالق ظ أز آأرىص باقمعغ ة آ ار، ؤة يةن بعلعدعغان نةرسعلةردعن ياخشع نةرسعلةر ب

  .  بارمذ نةرسعلةرظعنساننعث دعلعغا آئحعص باقمعغان ظئسعل
) سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟ !) جعنالر! ظع ظعنسانالر 

نع هةآ  راهعم ظعب دذ  ةظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نع ظابباسنعث مذن رعمعدعن ظعب ادعكع : م ظعك دذني
                                                 

  . ـ ظايةت40سىرة نازعظات ) 1(



  
  
  
  

 

 81                                                                                               نةهمار ـ سىرة 55
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةتتا الؤز    ار، ه ة ب ئؤة جةننةتت اححعق م اتلعق ؤة ظ انداق ت ةر ق ةره ارمذا مئؤعل داق  .  ب اس مذن نع ظابب ظعب
دذنيادا ظاخعرةتتعكع نةرسعلةرنعث صةقةت ظعسعملعرعال بار، دذنيادعكع نةرسعلةر بعلةن ظاخعرةتتعكع      : دةيدذ

  . ظعنتايعن حوثدذرصةرقنةرسعلةرنعث ظارعسعدا 
* * * * * * *  

  tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n?tã ¤¸ ãèù $ pκ ß] Í←!$ sÜt/ ôÏΒ 5−u ö9 tG ó™ Î) 4  o_y_ uρ È ÷tF̈Ζ yf ø9$# 5β# yŠ ∩∈⊆∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∈∈∪ £Îκ Ïù ßN ü ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9$# óΟ s9 £åκ ÷Z Ïϑ ôÜtƒ Ó§ΡÎ) óΟ ßγ n= ö6s% Ÿωuρ Aβ!% y` ∩∈∉∪ Äd“ r' Î6 sù ÏIω# u $yϑ ä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∈∠∪ £æη ¯Ρ r( x. ßNθè%$u‹ø9 $# ãβ% y` ö yϑ ø9$# uρ ∩∈∇∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∈∪ ö≅ yδ â !#u“ y_ Ç≈ |¡ôm M}$# 

ωÎ) ß≈ |¡ôm M}$# ∩∉⊃∪ Äd“ r' Î6sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∉⊇∪  
ةتنعث مئؤعسع  ع جةنن ألعنعدذ، ظعكك ة ي ان تأشةآلةرض اؤاردعن بولغ ن ت تةرلعرع قئلع ذالر ظةس ظ

دة ( ندذر ) تذرغان، ظولتذرغان، ياتقان ظادةممذ ظىزةلةيدعغان دةرعجع نالر ! ظع ظعنسانالر (. 54يئقع !) جع
ةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟  ذ جةننةتل . 55سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ةرلعرعدعن ظ ةردة ظ

نحعلعق قعلمعغان  ةن هئح ظعنسان ؤة جعن يئقع ذالر بعل ذرذن ظ باشقعالرغا قارعمايدعغان، ظةرلعرعدعن ب
ار الر ب انالر(. 56خوتذن ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع ةتلعرعنع ظعنك ارعثالرنعث قايسع نئم سعلةر صةرؤةردعض
!) جعنالر! ظع ظعنسانالر(. 58مةرؤايتتذر) عقتاظاقل(ياقذتتذر، ) سىزىآلىآتة(ضويا ظذالر . 57قعلعسعلةر؟

ةقةت . 59سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟  ياخشع ظعش قعلغذحع ص
سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع !) جعنالر! ظع ظعنسانالر(. 60ياخشع مذآاصاتقا ظئرعشعدذ

  .61ظعنكار قعلعسعلةر؟
 ألعنعدذ ة ي ان تأشةآلةرض اؤاردعن بولغ ن ت تةرلعرع قئلع ذالر ظةس أل ظ ةتتعكع ي ذ ظاي ش عنع ب

دذ    أزدة تذتذلع تعش آ الص يئ ةنلعكتعن يانصاش ن  . دئض راق بذنعثدع أزدة   ةببع تذرذش آ ذرذص ظول قان ق داش
ألىنعص   يةنع جةننةت ظةهلع ظةستةرلعرع قئلعن يئصةآتعن بولغان تأشةآل  . ةرمذ بار ىحعلتذتذلعدذ دئض  ةرضة ي

  .، زةههاك، قةتادة قاتارلعقالر بذ ظايةتنع مذشذنداق تةصسعر قعلغانظعكرعمة. ظولتذرعدذ
دذ  داق دةي ع مذن ةبذظعمران جذؤةن ذ    : ظ اال ظ ةآتذر، اهللا تاظ ن يئص ةن قئلع ةن زعننةتلةنض التذن بعل ذ ظ ظ

ةن ظذنعث تئشعنعث ظئسعللعكعضة ظعشارةت دذتأشةآنعث ظةستعرعنعث ظئسعللعكع بعل ذ.  قعلع تع ،ب  قعممع
أؤةن  ةؤدعلةندذرذش ظذسلذبعدذر ت ةن قعممةت باهالعق نةرسعنع ض ابدذلال ظعبنع .  نةرسة بعل ظةبذظعسهاق، ظ

دذ ةت قعلع ةتلعرعدذر: مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذ تأشةآلةرنعث ظةستةرلعرعنعث سىص ا ب . مان
  ! هةقانحعلعك ظئسعلدذرـظذ ، سةكظةضةر ظذنعث تئشعنع آأر

 ع ةتنعث مئؤعس ع جةنن ة بولسذن ظعكك ذالر قايسع هالةتت ةيدعغان  ، ظ اغدا ظىزةل ان ح ةنع خالعغ  ي
دة  ندذردةرعجع ة   يئقع ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي رع  :  مذن ث مئؤعلع اندعمذ،  (ظذنع أرة تذرغ ظ

دة   ان دةرعجع ال ظاالاليدعغ نع سوزذص اندعمذ قولع اندعمذ، ياتق دذ ) ظولتذرغ ن بولع ةتتعكع )1( يئقع جةنن
ةرنعث( نعدذ ) دةرةخل ا ظاسان قعلع ىزىش ظذالرغ ةتنعث مئؤعلعرعنع ظ ندذر، جةنن ا يئقع  ))2سايعلعرع ظذالرغ

                                                 
  .ـ ظايةت 23سىرة هاققة ) 1(
  . ـ ظايةت14سىرة ظعنسان ) 2(
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ان    ةرنع خالعغ ذ مئؤعل ةر، ش ةلكع مئؤعل تعن ب ةس بولماس ذ ت ىزىش قعلحعلعكم ةرنع ظ ذ مئؤعل ةنع ظ ي
عدذ     ىص حىش عدعن ظىزىل اخلعرعدعن ظأزلعض ا ش علةرنعث ظالدعغ ع(آعش انالرظ نالر!  ظعنس علةر !) جع س

  . صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟
اال تأ ان قعل  اهللا تاظ اتتعلعقعنع باي ةآلةرنعث آ دذ   ش داق دةي ن مذن اندعن آئيع ةآلةردة  : غ ذ تأش ش

ظةرلعرعدعن باشقعالرغا قارعمايدعغانظابباس، قةتادة، بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع .  خوتذنالر بار
ةرلعرعدعن باشقعالرغا قارعمايدذ       : ظةتا خذراسانع ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالر مذنداق دةيدذ        ة  . يةنع ظذالر ظ يةن

ةيدذ   رايلعق آأرىنم ةرلعرعدةك حع ة ظ ئح نةرس ا ه ة ظذالرغ رع  . جةننةتت ث بع حة ظذالرنع ةت قعلعنعش رعؤاي
ة ةن  : ظئرعض ةمكع، م ةن قةس امع بعل االنعث ن أرمعدعم  اهللا تاظ ة آ ئح نةرس رايلعق ه ةندعن حع ة س .  جةننةتت

ةن زات اهللا            اثا بةرض نع س ةن، مئ ا بةرض ئنع ماث وق، س ة ي ئقعملعق نةرس قا ي ةندعن باش ا س ة ماث جةننةتت
  . دةيدذ!تاظاالغا هةمدذساناالر بولسذن

 ار الر ب ةنع   ظةرلعرعدعن بذرذن ظذالر بعلةن هئح ظعنسان ؤة جعن يئقعنحعلعق قعلمعغان خوتذن ي
ا      ذص ظةرلعرعضة بئرعلعشتعن ظعلضعرع هئح ظعنسان ؤة جعن ظذالرغ ةثتذش قعزالر بول ظذالرنعث هةممعسع ت

ان نحعلعق قعلمعغ دذر .يئقع ا دةلعل ةتمذ مأمعن جعنالرنعث جةننةتكة آعرعدعغانلعقعغ ذ ظاي ا ب ة .  مان ظةرتات
دذ   داق دةي ر مذن نع مذنزع ةبع  : ظعب نع ه رة ظعب ادةم زةم ر ظ نال :بتعنبع رةمدذ؟ دةص  جع ة آع رمذ جةننةتك

ورعغاندا ذ،س ن    :  ظ ا جعنالردع ةك جعنالرغ العدذ، ظةرآ ذن ظ ذالر خوت ئخع ظ ة، ت انالرغ ،هةظ ةك ظعنس ا  ظةرآ
  .  دةص جاؤاب بئرعدذ،ظعنسانالردعن خوتذنالر باردذر

غان ظةرلعرعدعن بذرذن ظذالر بعلةن هئح ظعنسان ؤة جعن يئقعنحعلعق قعلمع: اهللا تاظاالنعثمانا بذ 
ار  الر ب انالر ( خوتذن ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس علةر صةرؤةردعض س
علةر؟ دذ     قعلعس داق دةي ةتلةص مذن ع سىص ذ خوتذنالرن اال ظ اندعن اهللا تاظ عدذر، ظ ايعتعنعث مةنعس ةن ظ :  دئض

 تتذرعمةرؤاي) ظاقلعقتا(ياقذتتذر، ) سىزىآلىآتة(ضويا ظذالر   
اآع بعر ـ      : عنلعم رعؤايةت قعلعدذآع، مذهةممةد ظعبنع سعير   ظعمام مذس  سعلةر مةيلع صةخعرلةنضةن ي

مذ؟            الالر آأص اآع ظاي مذ ي ةر آأص ة ظةرل ثالر، جةننةتت الدا ظئيتع ان ه ارتعش قعلغ االش ـ ت ةن ت رعثالر بعل بع
رعنحع تىرآىمدة  شىبهعسزآع، جةننةتكة بع   «: سعلةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  :  ظةبذهذرةيرة ،دئضةندة

رع   انالرنعث حعرايلع ايدذ15آعرعدعغ ا ظوخش ذن ظايغ ىك تذل انالرنعث .  آىنل ن آعرعدعغ ن آئيع ظذنعثدع
هةر بعر ظادةمضة صاحاقلعرعدعن يعلعكع آأرىنىص        . حعرايلعرع، ظاسماندعكع ظةث يورذق يذلتذزغا ظوخشايدذ     

ا   ةر بولم اق ظ ة بويت رعلعدذ، جةننةتت ذن بئ انمعدعثالر؟ »يدذتذرعدعغان ظعككع خوت  دئضةنلعكعنع ظاثلعمعغ
  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان. دةص جاؤاب بةرضةن

اهللا «:  ظةنةستعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ،ظعمام ظةهمةد 
دا ظة  اال يولع ارلعق نة   تاظ ثدعكع ب ا ؤة ظذنع ش دذني امدا حعقع ةن ؤة ظاخش ة ظئرتعض كةندعنمذ رسعلةرض عش

ا ياخشعدذر، سعلةرنعث بع  ةتتعكع ظورنع دذني اآع قامحعسعنعث جةنن رعثالرنعث ظوقياسعنعث آعرعحعنعث ي
اللعرعدعن بعرع ظةضةر        ؤة ظذنعثدعكع بارلعق نةرسعلةرضة ظئرعشكةندعنمذ ياخشعدذر، جةننةت ظةهلعنعث ظاي

ة  دع، ظةلؤةتت ا ظع ة حعقعرعلس ةر ـ يىزعض مان ب،ي ذراقالرغا   ظاس ذش ص ارعلعقعنع خ ث ظ ةن زئمعننع عل
ان              ذتولدذر .  بوالتتع ؤةتكةن ؤة ظاسمان بعلةن زئعمعننعث ظارعلعقعدعكع نةرسعلةر ظةلؤةتتة خذش صذراق حاحق

بذ هةدعسنع ظعمام    . »حعكع دذنيا ؤة ظذنعثدعكع بارلعق نةرسعلةردعن ياخشعدذر ظذنعث بئشعغا آعيضةن لئ  
  .بذخارع رعؤايةت قعلغان
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خشع ظعش قعلغذحع صةقةت ياخشع مذآاصاتقا ظئرعشعدذيا يةنع دذنيادا ياخشع ظعش قعلغان آعشع 
ار     علعقال ب ةقةت ياخش ة ص ىن ظاخعرةتت ة  . ظىح ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض انالر   :  مذن ش قعلغ ع ظع ياخش

اظعل بولعدذ العنع آأرىشكة ن رعدا ظةم))1جةننةتكة ؤة اهللا نعث جام اال يذقع ةن ظئرعشكعلع  اهللا تاظ ةل بعل
االنعث بةندعسعضة مةرهةممةت ؤة ياخشعلعق قعلعش يىزعسعدعنال بئرعدعغان   بولمايدعغان ظةآسعحة اهللا تاظ

دذ   داق دةي ن مذن اندعن آئيع ان قعلغ ةرنع باي ا نئمةتل انالر(: آاتت ع ظعنس نالر! ظ علةر !) جع س
  . صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟
* * * * * * *  

  ÏΒ uρ $ yϑ Îκ ÏΞρßŠ Èβ$tF ¨Ζ y_ ∩∉⊄∪ Äd“ r' Î6sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩∉⊂∪ Èβ$ tG ¨Β !$yδ ô‰ ãΒ ∩∉⊆∪ Äd“ r' Î6 sù Ï Iω#u 

$ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∉∈∪ $yϑ Îκ Ïù Èβ$uΖ øŠtã Èβ$tG yz$Ò tΡ ∩∉∉∪ Äd“ r' Î6sù ÏIω# u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∉∠∪ $uΚ Îκ Ïù ×πyγ Å3≈ sù 

×≅ øƒ wΥuρ ×β$̈Β â‘ uρ ∩∉∇∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3è? ∩∉∪ £ÎκÏù ìN ü ö yz ×β$|¡Ïm ∩∠⊃∪ Äd“ r' Î6 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN¨u‘θÝÁø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒ ù: $# ∩∠⊄∪ Äd“ r'Î6 sù Ï Iω# u $yϑ ä3 În/u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £åκ ÷Z Ïϑ ôÜ tƒ Ó§Ρ Î) 

öΝ ßγn= ö6 s% Ÿωuρ Aβ!% y` ∩∠⊆∪ Äd“ r' Î6sù Ï Iω# u $uΚ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3è? ∩∠∈∪ tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n?tã >∃u øùu‘ 9 ôØ äz Ad“ Í s) ö7 tã uρ 5β$|¡Ïm 

∩∠∉∪ Äd“ r' Î6sù Ï Iω# u $ yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/Éj‹ s3è? ∩∠∠∪ x8 u≈t6 s? ãΛ ôœ$# y7 În/ u‘ “ ÏŒ È≅≈n= pgù: $# ÇΠ#u ø. M}$# uρ ∩∠∇∪  
ار  ةت ب ع جةنن أؤةنرةك ظعكك ةتتعن ت ع جةنن ذ ظعكك انالر(. 62ظ ع ظعنس نالر! ظ علةر !) جع س

  .64ظذ ظعككع جةننةت ياصيئشعلدذر . 63صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟ 
ةتلعرعنع ظعنكار قعلعسع !) جعنالر! ظع ظعنسانالر ( ذ . 65لةر؟سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ظ

ار  ذالق ب ع ب ان ظعكك ص تذرغ اص حعقع ة قاين ع جةننةتت انالر ( . 66ظعكك ع ظعنس نالر ! ظ علةر!) جع  س
ظعككع جةننةتتة مئؤعلةر، خورمعالر ؤة . 67صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟

ار  ارالر ب انالر (. 68ظان ع ظعنس نالر! ظ ار !) جع علةر صةرؤةردعض ار س ةتلعرعنع ظعنك ع نئم عثالرنعث قايس
علةر؟ ار. 69قعلعس الر ب رايلعق خوتذن ةردة حع ذ جةننةتل انالر(. 70ظ ع ظعنس نالر! ظ علةر !) جع س

علةر؟  ار قعلعس ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس ذالر . 71صةرؤةردعض ةتنعث(ظ رعدا ) جةنن حعدعرلع
سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار !) رجعنال! ظع ظعنسانالر(  .72مةستىرة هىرلةردذر

ان . 73قعلعسعلةر؟ نحعلعق قعلمعغ ن يئقع ا هئح ظعنسان ؤةجع ةرلعرعدعن ظعلضعرع ظذالرغ ع (  .74ظ ظ
نالر! ظعنسانالر ار قعلعسعلةر؟!) جع ةتلعرعنع ظعنك ذالر   .75سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئم ظ

دذ يئشعل ياستذقالرغ  الدا ظعستعراهةت قعلع رايلعق بعساتالرغا يألةنضةن ه ! ظع ظعنسانالر (  .76ا، حع
نالر علةر؟ !) جع ار قعلعس ةتلعرعنع ظعنك ع نئم ارعثالرنعث قايس علةر صةرؤةردعض ةتلعك ؤة . 77س ظةزعم

  . 78آةرةملعك صةرؤةردعضارعثنعث نامع مذبارةآتذر
ةزعلةت ؤة دةرعجعدة   اهللا تاظاال مانا بذ ظعككع جةننةتنعث ظعلضع       رع سىصةتلةنضةن ظعككع جةننةتتعن ص

ظذ ظعككع جةننةتتعن تأؤةنرةك ظعككع جةننةت : تأؤةن ظعكةنلعكعنع قذرظاندا بايان قعلعص مذنداق دةيدذ
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة يىنىس ) 1(
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ار رعدا ب احعلعرع ؤة        « يذقع ار، ق ةت ب ع جةنن ان ظعكك التذندعن بولغ علعرع ظ ارلعق نةرس احعلعرع ؤة ب ق
علعرع آى  ارلعق نةرس ن      ب االنعث يئقع ةت اهللا تاظ ع جةنن عرعكع ظعكك ةت، ظعلض ع جةنن ان ظعكك تعن بولغ مىش

ان قعلعنغان     »بةندعلعرعضة، آئيعنكع ظعككع جةننةت ساظادةتمةن بةندعلعرعضة بئرعلعدذ   دئضةن هةدعس باي
االنعث يئقعن بةندعلعرعضة              : ظةبذمذسا. ظعدع التذندعن بولغان ظعككع جةننةت اهللا تاظ ولغان   آىمىشتعن ب ،ظ

  . ظعككع جةننةت ساظادةتمةن بةندعلعرعضة بئرعلعدذ، دئدع
ظعلضعرعكع ظعككع جةننةتنعث آئيعنكع ظعككع جةننةتتعن ظئسعل ظعكةنلعكعنعث بعر قانحة دةلعلع       

ةتلعدع           اهللا تاظاال ظعل  : بعرعنحعدعن. ارب ةتتعن بذرذن سىص . ضعرعكع ظعككع جةننةتنع آئيعنكع ظعككع جةنن
تة تعلغا ظ    دذ  االهعدة آأثىل بألضةنلعك  ئلعش ظدةسلةص ذ ظعككع : نع آأرسعتعدذ، اهللا تاظاال مذنداق دةي ظ

ار ةت ب ع جةنن أؤةنرةك ظعكك ةتتعن ت ةن جةنن ن سىصةتلةنض ةتنعث آئيع ةن جةنن ذرذن سىصةتلةنض ذ ب  ب
اآعتعدذر   ةنلعكعنعث ص العي ظعك عل ؤة ظ اندا ظئس ة قارعغ رعد. جةننةتك اال يذقع ةتااهللا تاظ ع جةنن نع  ظعكك

يةنع بذ ظعككع جةننةتتعكع دةل ـ .  دةيدذظذ ظعككع جةننةتتة تىرلىك مئؤعلعك دةرةخلةر بارسىصةتلةص 
ىرآىنىص قاراثغذلعشعص آئتعدذ   ياص ـ يئشعللعققا   دةرةخلةر سذغا بةك قانغانلعقتعن      ظعبنع ظابباسمذ بذ    .  ص

  .ظايةت هةققعدة شذنداق دةيدذ
ذ ظعككع جةن مذهةممةد ظعبنع آةظعب       بذ ظعككع   :  دئضةن بذ ظايةت هةققعدة     نةت ياصيئشعلدذر ظ

دذ    ةن دةي علحعلعققا صىرآةلض ةت يئش عص آةت   . جةنن ة آعرعش ر ـ بعرعض اخلعرع بع ةنش ةرنعث معض  دةرةخل
  . شاخلعرع بعر ـ بعرعضة آعرعشعص آةتكةن دةرةخلةرضة قارعغاندا حعرايلعق ظعكةنلعكعدة هئح شةك يوقتذر

اال: ظعككعنحعدعن ةتنع سىصةتلعضةندة  اهللا تاظ رعقع ظعككع جةنن ذ ظعككع جيذقع ئقعص ةنظ ة ظ نةتت
ار  ذالق ب ان ظعككع ب دذتذرغ ةندة  .  دةي ةتنع سىصةتلعض ةردعكع ظعككع جةنن ذ ي ة ب ذ ظعككع جةننةتت ظ

ار  ذالق ب ع ب ان ظعكك ص تذرغ اص حعقع دذقاين ة .  دةي نع ظةبذتةله ةلع ظعب ةت   ،ظ ذ ظاي نعث ب نع ظابباس  ظعب
دا  ةققعدة مذن دذ  ه ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ       : ق دئض دذ، س ص تذرع الص حعقع ذ بذلدذق ن س ع بذالقتع ذ ظعكك ب

عدذر      اندعن ياخش ص تذرغ الص حعقع ذرذش بذلدذق ئقعص ت دذ  . ظ داق دةي اك مذن ة : زةهه ع جةننةتت ذ ظعكك ظ
لذص  و يةنع ظذ ظعككع بذالقنعث سىيع ظازالص قالماي سذغا لعق ت  قايناص حعقعص تذرغان ظعككع بذالق بار 

  . تذرعدذ
ن ةندة   : ظىحعنحعدع ةتنع سىصةتلعض ع جةنن رعقع ظعكك اال يذقع ةر اهللا تاظ ة ه ع جةننةتت ذ ظعكك ظ

ارالر بذ يةردة بولسا  .  دةيدذمئؤعدعن ظعككع خعلدعن بار  الر ؤة ظان ةر، خورمع ة مئؤعل ظعككع جةننةتت
تنعث معؤعلعرعضة قارعغاندا آأص     يذقعرعدعكع ظعككع جةننةتنعث معؤعلعرعنعث بذ ظعككع جةننة      .  دةيدذ بار

  .ؤة خعلمذ ـ خعل ظعكةنلعكعدة شةك يوقتذر
دذ  داق دةي اال مذن ار : اهللا تاظ الر ب رايلعق خوتذن ةردة حع ذ جةننةتل ةتادة  ظ ةققعدة ق ةت ه ذ ظاي  : ب

ار    علةر ب رايلعق نةرس ذن حع ة نذرغ دذجةننةتت الر .، دةي ةن تةصسعرشذناس ع : آأصلعض ة ياخش  ، جةننةتت
رايلعق ار    ،حع الر ب ىك خوتذن ىزةل يىزل ةخالقلعق ؤة ض دذ،ظ تة  .  دةي ر هةدعس أزلىك هى بع ةهال آ ةرش : نعثرل

ارعتعلدذق    « ىن ي ةر ظىح ةتلعك ظةرل ز هأرم ز، بع رايلعق خوتذنالرمع ز حع انلعقع  »بع ا ظوقذيدعغ  دةص ناخش
  .رعؤايةت قعلعنعدذ
ةرلعرعدعن اهللا تاظاال يذقعرعدعكع ظعككع جةننةتنع سىصةتلعضةندة           : تأتعنحعدعن ةردة ظ ذ جةننةتل ظ

نحعلعق قعلمعغان  ةن هئح ظعنسان ؤة جعن يئقع ذالر بعل ذرذن ظ باشقعالرغا قارعمايدعغان، ظةرلعرعدعن ب
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يةنع .  دةيدذحعدعرلعرعدا مةستىرة هىرلةردذر) جةننةتنعث(ظذالر  دةيدذ، بذ يةردة بولسا خوتذنالر بار
ةتتعكع هى ةرحة جةنن ةرنعث هةممعسع ظعحكعض أزلعرع حرل رالردا بولسعمذ ظ عرع باشقعالرغا قارعمايدعغان دع

  .لةردعن ظارتذق ظعكةنلعكعدة شةك يوقتذررغا قارعماسلعققا بذيرذلغان هىرلةر، باشقعالهىر
 ذالر ةتنعث(ظ ةردذر) جةنن رعدا مةستىرة هىرل ابدذلال ظعبنع قةيست ظعحعدعرلع ام بذخارع، ظ عن م

دا  االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عزآ «: ق دئض ةك ـ شىبهعس ة ش ع، جةننةتت
ةرؤايعتتعن تع  اؤاك م ر آ ةن بع ةثلعكع   كعلض ث آ ار، ظذنع ر ب ئلعدذ)1(ل مع60 حعدع ةر  .  آ رنعث ه حعدع

ارةت    ةر زعي ع مأمعنل ةيدذ، ظذالرن قعالرنع آأرم ذالر باش ار، ظ الر ب ةن خوتذن ة بئرعلض دا مأمعنلةرض بذلذثع
   .»قعلعص تذرعدذ

بذ هةدعسنع   . دئيعلضةن.  معل آئلعدذ  30 حعدعرنعث آةثلعكع    :ظعمام بذخارعنعث يةنة بعر رعؤايعتعدة    
شةك ـ شىبهعسزآع، جةننةتتة هةر بعر مأمعن ظىحىن بعر آاؤاك     «: ظعمام مذسلعم مذنداق رعؤايةت قعلغان   

ةر ار، ظذنع م ر ب ع ؤايعتتعن تعكعلضةن حعدع ئلعدذ، شذ حع 60ث ظوزذنلعق ردا معل آ ةن دع  مأمعنضة بئرعلض
  . » آأرىص قالمايدذبعر ـ بعرعنعخوتذنالر بار، ظذ ظذالرنع زعيارةت قعلعص تذرعدذ، ظذالرنعث 

 ظةرلعرعدعن ظعلضعرع ظذالرغا هئح ظعنسان ؤةجعن يئقعنحعلعق قعلمعغان       بذ ظايةتكة ظوخشاش 
االنعث   مةنعدعكع ظايةت يذقعرعدا بايان قعلعندع، صةقةت يذقعرعدعكع ظايةتتعكع ج   عتعدة اهللا تاظ ةننةتنعث سىص

 ذالر ويا ظ ىزىآلىآتة(ض اقذتتذر، ) س ا(ي ةرؤايتتذر) ظاقلعقت انالر (. م ع ظعنس نالر! ظ علةر !) جع س
  . دئضةن ظايةتلعرع ظارتذق بايان قعلعندعصةرؤةردعضارعثالرنعث قايسع نئمةتلعرعنع ظعنكار قعلعسعلةر؟

الرغا يألةنضةن هالدا ظعستعراهةت قعلعدذظذالر يئشعل ياستذقالرغا، حعرايلعق بعسات ظةلع ظعبنع 
ة ةت قعلع    ،ظةبذتةله ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي نعث ب نع ظابباس عل : دذ ظعب ذالر يئش ظ

ألعنع   تذرعدذ ياستذقالرغا ي ةتنع      ظعكرعمة مذجاهعد،  . ص ظول ةتادة، زةههاك ؤة باشقعالرمذ بذ ظاي : ، هةسةن، ق
ألع  ظذالر ياستذقالرغا   تذرعدذ  عن ي ةدرع     .  دةص تةصسعر قعلغان     ،ص ظول ظذالر تةختلةرضة يئصعلغان    : ظةال ظعبنع ب

  .يذصذقالرغا يألعنعص ظولتذرعدذ دةص تةصسعر قعلغان
 ارةآتذر امع مذب ةرةملعك صةرؤةردعضارعثنعث ن ةنع اهللا تاظاال ظذلذغلعنعشقا،        ظةزعمةتلعك ؤة آ  ي

ةتلعنعص ظ لعققا،  ظاسعيلعق قعلعنماسلعققا، هأرم ار قعلعنماس ادةت قعلعنعشقا، شىآىر قعلعنعشقا، ظعنك عب
تذلذص ق  قا، ظذن لعنعص تذرذش لعكتذرئظةس لعققا تئضعش ةرةملعك  . لعنماس ةتلعك ؤة آ اس ظةزعم نع ظابب ظعب

ةبذداؤذد رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة مذنداق        . دئضةن ظايةتنع بىيىك ؤة ظذلذغ دةص تةصسعر قعلدع   ظعمام ظ
اننع   ،حاح ساقاللعرع ظاقارغان مذسذلماننع، مذسذلمان صادعشاهنع           ةك ـ شىبهعسزآع،    ش«: دئيعلعدذ  قذرظ

ادةمنع هأرمةتلةش اهللا تاظاالنع            ذحةآتعن ظاشذر  ادا ظالغان ظ ؤةتمعضةن ؤة نذقسان يةتكىزمعضةن ظاساستا ي
  .»ظذلذغلعغانلعقتذر

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع       رةبعيظ    ،ظعمام ظةهمةد  ث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت       ظعبنع ظامعردعن ص
اد ظئتعص تذرذثالر       «: قعلعدذ  بذ هةدعسنع ظعمام نةسةظعمذ     . »ظةزعمةتلعك ؤة آةرةملعك اهللا نع هةمعشة ي

  . رعؤايةت قعلغان

                                                 
 . معتعرغا تةث1609معل قذرذقلذق ظألحةم بعرلعكع بولذص، بعر معل )  1(
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داق           ةنعث مذن ارلعقالر ظاظعش ة قات نع ماج ةظع ؤة ظعب زع، نةس ةبذداؤذد، تعرمع لعم، ظ ام مذس ظعم
دذ  ةت قعلع ةيغ: دئضةنلعكعنع رعؤاي ذص عتعصةمبةر ظةلةيهعسساالم ساالم بئرعص نامازنع تىض ص ! ظع اهللا« بول

ةن ساالمدذر تعندذر  س ةن تةرةص االمةتلعك س ةن، س ةرةملعك اهللا .س ةتلعك ؤة آ ع ظةزعم امعث  !  ظ ئنعث ن س
  . دةص بولغعدةك معقداردا ظولتذراتتع»مذبارةآتذر

عدع      عرع تىض اننعث تةصس ىرة رةهم ةن س ذنعث بعل انا . ش ع هةمدذس ة اهللا  جعم ا  تاظاال ؤة مةدهعي غ
  . مةنسذصتذر
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  سىرة ؤاقعظةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  
ظع : بةآرع ظةبذ: دعن ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعكرعمة ظعسهاق،  ظةبذ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم            ! اهللا نعث صةيغةمبعرع   مئنع  «:هةقعقةتةن حاحلعرعث ظاقعرعص آئتعصتذ دئضةندة، ص
بذ هةدعسنع   .  دةص جاؤاص بةرضةن»، نةبة ؤة تةآؤعر قاتارلعق سىرعلةر قئرعتعؤةتتع      االتهود، ؤاقعظة، مذرس  

  . ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمذرةنعث مذن نع س ابعر، ظعب ةد، ج ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

علةر ظأتةؤاتقان نامازغا ظوخشاش ظأتةيتتع، لئكعن ظذ يةثضعل       ظةلةيهعسساالم نامازالرنع بىضىنكع آىندة س    
امعزعدا سىرة ؤاقعظةنع ؤة              امدات ن ظأتةيتتع، ظذنعث نامعزع سعلةرنعث نامعزعثالردعن يةثضعل ظعدع، ظذ ب

  .ظذنعثغا ظوخشاش سىرعلةرنع ظوقذيتتع

ijk  

 # sŒÎ) ÏM yè s% uρ èπyè Ï%#uθ ø9$# ∩⊇∪ }§øŠs9 $ pκÉJ yèø% uθ Ï9 îπt/ ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×πŸÒ Ïù% s{ îπ yèÏù# §‘ ∩⊂∪ # sŒÎ) ÏM §_â‘ ÞÚö‘ F{$# % w ù‘ ∩⊆∪ 

ÏM ¡¡ç0 uρ ãΑ$t6 Åfø9 $# $ r¡o0 ∩∈∪ ôM tΡ% s3sù [ !$ t6yδ $ }Wu; /Ζ –Β ∩∉∪ ÷Λ äΨ ä.uρ % [`¨uρø— r& Zπ sW≈n= rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖyϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ 

Ü=≈ ut õ¾ r& ÏπuΖ yϑ ø‹ yϑ ø9$# ∩∇∪ Ü=≈ut õ¾ r&uρ Ïπ yϑ t↔ ô±pR ùQ$# !$tΒ Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπyϑ t↔ ô±pR ùQ$# ∩∪ šχθà)Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθà)Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβθç/ § s)ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$# ∩⊇⊄∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

زئمعن قاتتعق تةؤرعتعلضةن، . 2هئح ظادةم ظذنع ظعنكار قعاللمايدذ .1قعيامةت قايعم بولغان حاغدا
ةت  اغدا، قعيام ةن ح وزذص آةتك دةك ت ارحعلعنعص توزان اغالر ص ةن (ت ىزىش بعل ا آعرض ةرنع دوزاخق بةزعل

سعلةر . 6 ـ 5 ـ 4 ـ 3آأتىرعدذ) بةزعلةرنع جةننةتكة آعرضىزىش بعلةن دةرعجعسعنع( حىشىرعدذ )دةرعجعسعنع
ساظادةتمةنلةردذر، ساظادةتمةنلةر قانداق ) بعرعنحع صعرقة(. 7ظىح صعرقعغة بألىنعسعلةر) قعيامةتتة(

ذالر نامة (ظادةملةر؟  عدعن بئرعلعدعغان -ظ ةمالع ظوث تةرعص ةردذر )  ظ عرقة ( .8ظادةمل نحع ص ) ظعككع
ةر؟  انداق ظادةمل ةر ق ةردذر، بةختسعز ظادةمل ذالر نامة (بةختسعز ظادةمل عدعن -ظ ةمالع سول تةرعص  ظ

ظذالر (ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر بولذص، ) ظىحعنحع صعرقة ياخشع ظعشالرنع(. 9)بئرعلعدعغان ظادةملةردذر

  ظايةت 78                       ؤاقعظة      سىرة          عدة نازعل بولغانآكمة
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ة ىحعلةردذر ) جةننةتك الدعدا آعرض ةث ظ ذالر نازذ. 10ظ ن ظ ةغا يئقع ةردة الل ةتلعك جةننةتل نئم
  .12ـ 11بولغذحعالردذر

   قعيامةت آىنعنعث ظةهؤاللعرع توغرعسعدا
ة رعدذر)1(ؤاقعظ عملعرعنعث بع ث ظعس ةت آىنعنع ا .  قعيام عدعغان ؤة ؤذجذتق ة ظاش ذم ظةمةلض ذ حوق ظ

ة   . ظاتالغان دةص آئلعدعغان آىن بولغانلعقع ظىحىن شذنداق       دذ   مذاهللا تاظاال بذ هةقت دة  : نداق دةي بذ آىن
   . )2(يىز بئرعدذ) يةنع قعيامةت(حوث ظعش 
هئح ظادةم ظذنع ظعنكار قعاللمايدذيةنع ظةضةر اهللا تاظاال ظذنعث ؤذجذتقا حعقعشعنع ظعرادة قعلسا ، 

ايدذ مذ قااللم ايدذ ؤة توسذص ىز بئرعشعنع هئحكعم قايتذرالم ة مذنداق دئضةن. ظذنعث ي ذ هةقت اال ب  :اهللا تاظ
          ارعثالرنعث ذرذن صةرؤةردعض تعن ب ىن آئلعش ر آ ان بع ع بولمايدعغ ع تذرغعل ةن، قارش عدعن آةلض اهللا تةرعص

ثالر   ذل قعلع نع قوب ىحع  )3( دةؤعتع ر تعلعض ارعس   (بع ن ه ةزر ظعب ةنع ن ان   ) ي ذم بولعدعغ عرالرغا حوق آاص
ازابنعث  عنع(ظ دع) حىشىش ذ . تعلع ازاب(ظ ايدذ )ظ ادةم قايتذرالم ئح ظ ع ه ة(هللا ا ))4ن رةر شةيظعض ) بع

ازابتعن قورقذثالر  ) يةنع قعيامةت آىنعدعكع   (آئلعدعغان آىندعكع   ) دةرهال(دئسة  » ؤذجذدقا آةل « اهللا . ظ
اهللا . صادعشاهلعق اهللا غا خاستذر ) يةنع قعيامةت آىنعدعكع  (نعث سأزع هةقتذر،سذر حئلعنعدعغان آىندعكع      

ىحعدذر، اهللا   علةرنع بعلض كارا نةرس ذرذن ؤة ظاش دذر،   يوش ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل ةندعلعرعنعث ( هئكم ب
ةهؤالعدعن ةؤةرداردذر) ظ دذ))5خ داق دةي ةظعب مذن نع آ ةد ظعب دذ:  مذهةمم ذم بولع ةت حوق ةتادة . قعيام ق

  . تذرمكعن ظةمةسذؤئتعش هئح مذقعيامةت حوقذم ظةمةلضة ظاشعدذ، ظذنع توسذش ؤة قايتذر: مذنداق دةيدذ
 ،ةن اتتعق تةؤرعتعلض ن ق ةت زئمع اغدا، قعيام ةن ح وزذص آةتك دةك ت ارحعلعنعص توزان اغالر ص  ت

ةن (حىشىرعدذ ) بةزعلةرنع دوزاخقا آعرضىزىش بعلةن دةرعجعسعنع ( بةزعلةرنع جةننةتكة آعرضىزىش بعل
عنع أتىرعدذ) دةرعجعس ةنع آ ابرذ    ي ادا ظ علةر دذني ةزع آعش ةرحة ب ع   ض ةت ظذالرن عمذ قعيام يلذق بولس

تعدذ، بةزع آعشعلةر دذنيادا ظاجعزالردعن سانالسعمذ قعيامةت ظذالرنع    ىؤئ حىشىر جةهةننةمنعث ظةث تئضعضة  
ةث يذق ا،  ظ ةت ظعللعيذنغ ك جةنن رع دةرعجعلع عع أتىرعدذ تىض ة آ ةت مةرتعؤعسعض ةن، . مةيدعغان نازذنئم هةس

ةتنعمذ    ذ ظاي قعالرمذ ب ةتادة ؤة باش ان مذق عر قعلغ ذنداق تةصس نعث  . ش نع ظابباس ةؤفع، ظعب ةت ظ قعيام
ةن (حىشىرعدذ ) بةزعلةرنع دوزاخقا آعرضىزىش بعلةن دةرعجعسعنع ( بةزعلةرنع جةننةتكة آعرضىزىش بعل

أتىرعدذ) دةرعجعسعنع  ةت قعلعدذ    آ ةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ـ قعيامةت يعراق :  دئضةن ظاي
أزعنعث قورقذن اثلعتعدذيئقعن هةممعضة ظ ةهؤالعنع ظ ة. حلذق ظ دظعكرعم داق دةي ةص : ذ مذن ةت تأؤةنل قعيام

ة  ةث تأؤةندعكعلةرض رعظ ةث يذق  يذقع ةص ظ أزعنعث قورقذن عرع ظأرل ة ظ اثلعتعدذ حدعكعلةرض ةهؤالعنع ظ ذق ظ  .ل
  .زةههاك ؤة قةتادةمذ مذشذنعثغا ظوخشاش تةصسعر قعلغان

زئمعن قاتتعق تةؤرعتعلضةن توغرعسعغا دعنكة آئلعص ظذزذنهةرعكةت يةنع ظذ حاغدا زئمعن قاتتعق 
  . رعتعلعدذتةؤ

ةتنع          اتتعق تةؤرعتعلضةندة   :ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، قةتادة ؤة بعر قانحة آعشعلةر بذ ظاي  ، زئمعن ق
دذ      . دةص تةصسعر قعلدع   أزعدعكع نةرسعلةر بعلةن خذددع غ      : رةبعظع ظعبنع ظةنةس مذنداق دةي ر علؤةزئمعن ظ

                                                 
  . مةنعسع يىز بةرضىحع دئضةن بولعدذ)1(
  . ـ ظايةت15سىرة هاققة ) 2(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة شذرا  )3(
  . ـ ظايةتلةر2 ـ 1مةظارعج سىرة ) 4(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع73سىرة ظةنظام ) 5(
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قعلعدذ  قالغاندةك تاس دذ    . تاس داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةندة  : اهللا تاظ اتتعق تةؤرعتعلض ن ق ع  )1 (زئمع ظ
انالر ارعثالردعن ! ظعنس ازابعدعن(صةرؤةردعض ةنع ظ وث  ) ي ةن ح ع هةقعقةت ةتنعث زعلزعلعس الر، قعيام قورقذث
   ))2ظعشتذر
تاغالر صارحعلعنعص ،بذ حاغدا تاغالر صارحة : قةتادة ؤة باشقعالر،ظعكرعمة ظعبنع ظابباس، مذجاهعد 

تعدذ،  ذص آئ ارحة بول دعـ ص د .  دئ نع زةي اال   : ظعب ذددع اهللا تاظ اغالر خ دة ت ذ آىن ا  ب اق قذمغ ر دأؤة تارق بع
  .  دئدع، دئضةندةك بولذص آئتعدذ))3ظايلعنعدذ
 اغدا ةن ح وزذص آةتك دةك ت ةت     ظةبذ توزان ذ ظاي ةنهذنعث ب ةلالهذ ظ ةلع رةزعي تعن ظ هاق هارعس ظعس

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن اغالر : ه ة ت ن هئحنةرس ايلعنعص ظذنعثدع ا ظ ا ـ حاثالرغ توص
اي تعدذ  قالم اص آئ وزذص يوق دذ     . . ت ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةؤفع، ظعب اغالر : ظ ت

دا  ن ظذحقذن ا     صظوتتع وت ظذلغايس العدذ، ظ اص ق ا ظوخش ان ظذحقذنالرغ الر  ، حعقق ن ظذحقذن احعر  ظذنعثدع اص ح
دذ ا  . حعقع كةندة بولس ة حىش ص يةرض تعدذيوقعلع ة.  آئ دذ ظعكرعم داق دةي و  :  مذن امال س اغالر ش ؤةتكةن ذرت

حاتقالغا ظوخشاص   ؤا ـ حا تاغالر شامال سأرعؤةتكةن قذرذق    : قةتادة مذنداق دةيدذ. توزاندةك بولذص آئتعدذ  
العدذ  ن          . ق أز ظورنعدع اغالرنعث ظ ع ت ةت آىن اش قعيام ة ظوخش قا ظايةتلةرض ةزمذندعكع باش ذ م ةت ب ذ ظاي ب

  .تعدذععدعغانلعقعنع، توزذص ظئتعلغان يذثغا ظوخشاش بولذص آئتعدعغانلعقعنع آأرسلوقعي
  لعنعدعغانلعقع توغرعسعداآىنع ظعنسانالرنعث ظىح قعسعمغا بأقعيامةت 

 علةر ة(س علةر ) قعيامةتت عرقعغة بألىنعس ىح ص عمغا   ظ ىح قعس انالر ظ ع ظعنس ةت آىن ةنع قعيام  ي
ر قعس . نعدذألعب ث بع دذ مع ظةرشظذالرنع عدة بولع وث تةرعص وث  . نعث ظ االمنعث ظ ادةم ظةلةيهعسس ذالر ظ ظ

ل دةصتةرلعرع ظوث تةرعصعدعن بئرعلعدذ، ظذالر ظةرشنعث ظوث           ا ظةم  ـ تةرعصعدعن حعققانالردذر، ظذالرنعث نامة   
دذ  . تةرعصعضة ظئلعص بئرعلعدذ    ظذالر جةننةتكة آعرعدعغانالرنعث آأص ساندعكعلعرعنع    : سذددع مذنداق دةي

  . ل قعلعدذتةشكع
مع    ر قعس ة بع نعثيةن دذ  ظةرش عدة بولع ول تةرعص عدعن    .  س ول تةرعص االمنعث س ادةم ظةلةيهسس ذالر ظ ظ

 سول تةرعصعضة   ظةرشنعث حعققانالردذر، ظذالرنعث نامة ـ ظةمةل دةصتةرلعرع سول تةرعصعدعن بئرعلعدذ، ظذالر     
ةهلعدذر   ع ظذالر ظومذم  . ظئلعص بئرعلعدذ  ا سئغعنعص ظذالردعن بولذص قعلعشتعن،         بعز اهللا غ    . يىزلىك دوزاخ ظ

  . ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع قعلعص قعلعشتعن صاناه تعلةيمعز
الدعدا قعلغذحعالر بولذص، غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث            ظىحع نحع قعسعمدعكعلةر ياخشع ظعشالرنع ظةث ظ

ذالر    الردذر، ظ الدعدا تذرغذحع نعثظ اندا اهللا    ظةرش ا قارعغ عدة تذرغانالرغ وث تةرعص اتاظاال ظ ن  غ اس ؤة يئقع  خ
ذص علةر بول اهعدا ظئ ،آعش االنعث دةرض انالردذر  اهللا تاظ ة بولغ ة ظعض عل مةرتعؤعض دة  .س ث ظعحع  ظذالرنع

ار   انالر ب ئهعت بولغ دا ش تحعلالر ؤة اهللا يولع ةيغةمبةرلةر، راس ذالر . ص نعثظ ورذن  ظةرش عدعن ظ وث تةرعص  ظ
از ساننع تةشكعل ق دذظالغانالرنعث سانعغا قارعغاندا ظ دذ. علع اال مذنداق دةي رعنحع (: شذثا اهللا تاظ بع

عرقة ةر؟ ) ص انداق ظادةمل اظادةتمةنلةر ق اظادةتمةنلةردذر، س ة (س ذالر نام عدعن -ظ وث تةرعص ةمالع ظ  ظ
ان ةردذر) بئرعلعدعغ عرقة (. ظادةمل نحع ص انداق ) ظعككع ةر ق عز ظادةمل ةردذر، بةختس عز ظادةمل بةختس

ظىحعنحع صعرقة ياخشع (. )ع سول تةرعصعدعن بئرعلعدعغان ظادةملةردذر  ظةمال -ظذالر نامة (ظادةملةر؟ 

                                                 
  .  ـ ظايةت1سىرة زةلزةلة ) 1(
  .  ـ ظايةت1 سىرة هةج )2(
  . ـ ظايةت14سىرة مذززةممعل ) 3(
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 اهللا تاظاال بذ ظةث ظالدعدا آعرضىحعلةردذر) ظذالر جةننةتكة(ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر بولذص، ) ظعشالرنع
ةآراتقا حىشكةن ؤاق  اخعرعدعمذ ظعنسانالرنعث س ةهؤالعسىرعنعث ظ تعكع ظ صعت ان قعلع ا ،نع باي ع مان  ظذالرن

ألعدذ اال . مذشذنداق ظىح قعسعمغا ب ة اهللا تاظ ان قعلعص عظذالرنعث ظىح قعسيةن مغا بألعنعدعغانلعقعنع باي
ان   (ظاندعن بعز آعتاب      : مذنداق دةيدذ  ةنع قذرظ ةندعلعرعمعزدعن بعز تاللعغان آعشعلةرضة معراس         )ي نع ب
ذم قعلغذحعدذر      . قعلعص بةردذق  ا  (ظذالرنعث بةزعسع ظأزعضة زذل ةنع قذرظ ننع تعالؤةت قعلغان بعلةن ظةمةل     ي

ايدذ الدذر )قعلم ةل   (، بةزعسع ظوتتذراه اغالردا ظةم ةل قعلعص، قعسمةن ح ا ظةم اغالردا قذرظانغ ةنع آأص ح ي
ايدذ الدعرعغذحعدذر  ) قعلم ة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظ زنع بويعح ةنعث ظع ا  . ؤة بةزعسع الل ة شذ آاتت ظةن

   .))1مةرهةمةتتذر
ارلعقالر       ظةبذعب ؤة   مذهةممةد ظعبنع آةظ   عرقة ياخشع (هةرزة ياقذب ظعبنع مذجاهعد قات نحع ص ظىحع

 دئضةن ظايةت ظةث ظالدعدا آعرضىحعلةردذر) ظذالر جةننةتكة(ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر بولذص، ) ظعشالرنع
ن جةننةت  غا عدعلع دةص ظات“ظعللعيذن ”ظذالر  : سذددع. ظذالر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمالردذر، دئدع   : هةققعدة

  .ظةهلعدذر، دئدع
دذ   أزدة تذتعلع ةت بذيرذلغان ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا ظالدعرعغانالر آ ذ . بذ ظاي اال ب حىنكع اهللا تاظ

دذ   داق دةي ة مذن ارعثالر: هةقت ةقؤادارالر صةرؤةردعض ة ؤة ت ةثلعكع   نعث مةغصعرعتعض ةييارالنغان، آ ىن ت  ظىح
الدعر ة ظ ان جةننةتك ة آئلعدعغ مان ـ زئمعنح ةثلعكع )2( اثالرظاس عرعتعنع، آ ارعثالرنعث مةغص صةرؤةردعض

ادا ياخشع ظعشنع قعلعشقا     ) )3 زئمعندةك آئلعدعغان جةننةتنع قولغا آةلتىرىثالر -ظاسمان   آعمكع بذ دذني
ع    دذ، حىنك ازاؤةر بولع ة س الدعدا هأرمةتك ةث ظ اخعرةتتعمذ ظ ا، ظ الدعدا قعلس ةث ظ ع ظ ا ؤة ظذن ظالدعرعس

ةلنعث  ات ظةم دذ مذآاص عدعن بولع أز تعص ذ.  ظ اث  ،ب ة قعلس انداق مذظامعل قعالرغا ق ذنداق  ، باش ةنمذ ش  س
دذ      ةردة : مذظامعلعضة ظذحرعغعنعثغا ظوخشايدذ، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ةتلعك جةننةتل ذالر نازذنئم ظ

  . اللةغا يئقعن بولغذحعالردذر
* * * * * * *  

 Ø'©# èO z ÏiΒ t,Ï!¨ρ F{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Ï= s% uρ zÏiΒ tÍ½z Fψ $# ∩⊇⊆∪ 4’ n?tã 9‘ ã ß  7π tΡθàÊöθ ¨Β ∩⊇∈∪ tÏ↔ Å3−G –Β $ pκö n= tæ 

šÏ= Î7≈s) tG ãΒ ∩⊇∉∪ ß∃θäÜ tƒ öΝÎκ ö n= tã ×β ẗ$ ø!Íρ tβρà$ ©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈( x.uρ ÏiΒ &Ïè̈Β ∩⊇∇∪ ω 
tβθãã £‰|Á ãƒ $ pκ ÷]tã Ÿω uρ tβθèùÍ”∴ãƒ ∩⊇∪ 7πyγ Å3≈ sùuρ $£ϑ ÏiΒ šχρã£ y‚ tG tƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øt m: uρ 9ö sÛ $ £ϑ ÏiΒ tβθåκyJ ô±o„ ∩⊄⊇∪ î‘θãm uρ 

×Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈ sVøΒ r( x. Çυ ä9 ÷σ =9$# ÈβθãΖ õ3yϑ ø9 $# ∩⊄⊂∪ L!# u“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ Ÿω tβθãè yϑ ó¡o„ $pκ Ïù # Yθøó s9 Ÿωuρ 

$̧ϑ‹ ÏO ù's? ∩⊄∈∪ ω Î) WξŠ Ï% $Vϑ≈ n= y™ $ Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪  
ذالر . 14ـ13بذالر ظأتكةنكعلةرنعث ظعحعدة آأصتذر، آئيعنكعلةرنعث ظعحعدة ظازدذر  التذندعن (ظ ) ظ

ر  ) قئرعماي (. 16ـ 15 بعرعضة قارعشعص ظولتذرعشعدذ -توقذلغان تةختلةر ظىستعضة يألةنضةن هالدا بع
ة، حةينةك، جامالرنع هةمعشة بعر خعل تذرعدعغان غعلمانالر ظئقعص تذرغان شارابتعن تولدذرذلغان صعيال

                                                 
  . ـ ظايةت32سىرة فاتعر ) 1(
  . ـ ظايةت133سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21سىرة هةدعد ) 3(
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ايدذ، مةس  . 18ـ17ظذالرغا ظايلعنعص سذنذص تذرعدذ  ةن ظذالرنعث بئشع ظاغرعم ظذ شارابنع ظعحعش بعل
. 21 ـ 20ظذالرغا ظعختعيار قعلغان مئؤعلةر ؤة آأثىللعرع تارتقان قذش ضأشلعرع بئرعلعدذ . 19بولمايدذ

بذ ظذالرنعث   .23 ـ 22 شةهال آأزلىك هىرلةر بئرعلعدذخشايدعغانورغا سةدةصنعث ظعحعدعكع ضأهةرضة ظظذال
دذر  اتالش ظىحىن ةللعرعنع مذآاص ان ياخشع ظةم أزلةرنع   .24قعلغ ان س ذدة ؤة يالغ ة بعه ذالر جةننةتت ظ

  . 26سأزعنعال ظاثاليدذ» !ساالم! ساالم«صةقةت  .25ظاثلعمايدذ
  بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعداياخشع ظعشالرنع ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر ؤة ظذالرغا 

ع   ذ ياخش ة ش ة ظةن ذ ظايةتت اال ب ا يئقع  ظعشاهللا تاظ الر ؤة اهللا تاظاالغ الدعدا قعلغذحع ةث ظ ن الرنع ظ
دة : دذبولغذحعالردعن مذنداق خةؤةر بئرع    ةرنعث ظعحع تذر، آئيعنكعل دة آأص ةرنعث ظعحع بذالر ظأتكةنكعل

دة  ؤة   تكةنكعلةرنعث ظعحعدة ظأ تةصسرشذناسالر اهللا تاظاالنعث     .ظازدذر  دئضةن   آئيعنكعلةرنعث ظعحع
  . ظايعتعنعث مةنعسع هةققعدة ظعختعالص قعلعشعص قالدع

ةم، مذجاهعد ؤة هةسةنظةبذظعبنع  دذ هات ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ارلعقالرنعث مذن : بةسرع قات
ظأتكةنكعلةرنعث ظعحعدة ،دئضةن سأزدعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةر آئيعنكعلةرنعث ظعحعدة دئضةن 

دذ أزدة تذتذلع تع آ االمنعث ظىممع ةد ظةلةيهعسس أزدعن مذهةمم دع ؤة . س تا بول ذ قاراش ةرعرمذ ب نع ج ظعب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم أتىص  «: نعثص ا ظ ةث ظالدعغ ةلدذق، قعيامةت آىنع ظ اخعرعدا آ ةث ظ ا ظ بعز دذنياغ

ز د »آئتعمع عل قعل ةت هاس ةن قاناظ أزع بعل ةن س ةت  . ع دئض قعنع رعؤاي تعن باش ذ قاراش ةرعر ب نع ج ظعب
   . هئحكعمضة نعسبةتةن بةرمعدعقعلمعدع ؤة بذ قاراشنع 

نع  ةد ظعب ام مذهةمم ة ظعم ذ قاراشقا يةن ةم ظةبذب ةبذهات أؤةندعكع ظ ةت قعلغان ت هةدعس هذرةيرة رعؤاي
عل قعلع   ةت هاس ةن قاناظ ةبذدذ؛ بعل دذ ظ داق دةي ةر : هىرةيرة مذن ذالر ظأتكةنكعل تذر، ب دة آأص نعث ظعحع

ازدذر  دة ظ ةرنعث ظعحع اغدا   آئيعنكعل ان ح ازعل بولغ ةت ن ةن ظاي االمنعث   ، دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص  ب
ةدذر ساهابعلعرعضة ظئغعر تذيذلدع، شذنعث بعلةن      ر جاماظ . بذالر بولسا ظعلضعرعكعلةرنعث ظعحعدعن بع

: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  قعلعندع دئضةن ظايةت نازعلآئيعنكعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاماظةدذر
ةهلعدعن                    « ةهلعنعث تأتتعن بعرعنعث سعلةردعن بولذشعنع، جةننةت ظ شةك ـ شىبهعسعزآع، مةن جةننةت ظ

علةر   رعنعث س ن بع ةهلع   دعنظىحتع ةت ظ ةلكع جةنن عنع ب ارزذ    نعث  بولذش عنع ظ علةردعن بولذش رعمعنعث س يئ
بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةدمذ     .  دئدع »رعمعنع تةشكعل قعلعسعلةر  قعلعمةن، سعلةر ظذالرنعث ظعككعنحع يئ   

  .رعؤايةت قعلغان
اجعز   شعنعث ظاساسع آىحلىك ظةمةس ظةآسعحة ظذنع   عظعبنع جةرعرنعث بذ قار    بولغان بعر    ظاساسع ظ

اراش دذ ق كة بولع ة     .  دئيعش اننعث آأرسةتمعسع بويعح تع قذرظ االمنعث ظىممع ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم حىنك
ة عدذرظىممةتل ةث ياخشعس ة قارع. رنعث ظ ذ ظىممةتك ةرنعث ب ن بةندعل ا يئقع قا اهللا تاظاالغ اندا باش غ

، اهللا تاظاالغا يئقعن   عمذبةلكع دةلعللةرضة ظاساسالنغاند  .  ظذيغذن ظةمةسضةظةقعلشع ظىممةتلةردة آأص بولذ  
  . بذ ظىممةتتعن آأص بولعدذدابةندعلةر باشقا ظىممةتلةرضة قارعغان

اراش  نحع ق االنعث ظعككع تذر ، اهللا تاظ دة آأص ةرنعث ظعحع ذالر ظأتكةنكعل ايعتعدعن  ب ةن ظ  دئض
ةتلعرع     ةن ظىمم تة ظأتك ن دةسلةص االمنعث ظىممعتعدع ةد ظةلةيهعسس دة  ،مذهةمم ةرنعث ظعحع آئيعنكعل

 دئضةن ظايعتعدعن مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعدعن آئيعن آئلعدعغان ظىممةتلعرع آأزدة                 ظازدذر
  . مانا بذ آىحلىك قاراشتذر. ذشتعن ظعبارةتتذرتذتذل
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ظىحعنحع (: هةسةن: هاتةم، سةرع ظعبنع يةهيانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظةبذظعبنع  
. ظةث ظالدعدا آعرضىحعلةردذر) ظذالر جةننةتكة(ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر بولذص، ) صعرقة ياخشع ظعشالرنع

الردذر ظذالر نازذنئمةتلعك جةننةتلة  ةغا يئقعن بولغذحع تذر، . ردة الل دة آأص ةرنعث ظعحع ذالر ظأتكةنكعل ب
ازدذر  دة ظ ةتنع ظوقذص      آئيعنكعلةرنعث ظعحع هةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظىممعتعدعن      بذالر مذ  :  دئضةن ظاي

  . ظعحعدة آأصتذر، دئدعبذرذنقعالر
 عنكعلةرنعث ظعحعدة ظازدذربذالر ظأتكةنكعلةرنعث ظعحعدة آأصتذر، آئيمذهةممةد ظعبنع سعيرعين 

ةققعدة     ةت ه ذ ظاي ةن ب اهابعالر :دئض دذ      بذالر س ةتتعن بولع ذ ظىمم ع ب ث هةممعس تع ،نع ذنداق   دةيت اآع ش  ي
 مذشذ   نعثهةسةن بعلةن ظعبنع سعيرعيننعث سأزلعرع بذالرنعث هةممعسع             . شعنع ظارزذ قعالتتع، دئدع     بولذ

انلعقعنع آأرس   ةتتعن بولعدعغ رعدذعظىمم ةر . تعص بئ ةر   ه تة ظأتكةنل ةتتعن دةسلةص ر ظىمم اخعرعدا نعثبع  ظ
ىتىن ظىممةتلةرنع  بذ ظايةت  . ظأتكةنلةردعن ياخشع بولعدعغانلعقعدا هئح شةك يوقتذر  هةر بعر ظىممةتنع     ،ص

  .شعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذرعيىزلىك ظأز ظعحعضة ظالغان بولذظأزعضة يارعشا صىتىن ظىممةتلةرنع ظومذم
ةتنعث دةسل ر ظىمم ةر بع انلعقع   ه أص بولعدعغ ةرنعث آ ا يئقعن بةندعل ةردعن اهللا تاظاالغ عدة ظأتكةنل عص

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع، ص ام بذخ ةققعدة ظعم : ه
اندعن ظذالردعن آئيعن آئلعدعغانالردذر،                  « ةردذر، ظ ظعنسانالرنعث ظةث ياخشعسع مئنعث زامانعمدا ظأتكةنل

نمذ آئيعن آئلعدعغانالردذر    ظاندعن ظ  دذ    »ذالردع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةي مئنعث ظىممعتعم   «:  ص
ن  اآع ظعحعدع علةر  ت ىم آعش ر تىرآ ان بع تعدة ماثعدعغ ةق ظىس ق ه ك داؤاملع ايعم بولغعحعلع ةت ق قعيام
دذ انداق زع       . بولع ئح ق ا ه علةر ظذالرغ ان آعش مةنلعك قعلغ ان ؤة دىش اردةم قعلمعغ ا ي ان ظذالرغ ي

تاآع قعيامةتتعن ظعبارةت اهللا تاظاالنعث ظةمرع يئتعص آةلضعحعلعك      « : يةنة بعر رعؤايةتتة   .»يةتكىزةلمةيدذ
  .  دئيعلضةن»ظذالر شذ هةق ظىستعدة بولعدذ

ةتتذر     مةق لعك ظىمم اندا شةرةص ة قارعغ قا ظىممةتلةرض ةت باش ذ ظىمم ةت ب ثظذالر. س دة اهللا نع  ظعحع
ا    . قارعغاندا آأصتذرقا ظىممةتلةرضة باشتاظاالغا يئقعن بةندعلةر   ةيغةمبعرع آاتت لعك، ص ظذالرنعث دعنع شةرةص

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ ظىممةتنعث شان ـ   . بولغانلعقع ظىحىن، ظذالر ظةث يذقعرع مةرتعؤعضة ظئرعشعدذ      
رعص  ةؤةر بئ عدعن خ ةتتعن  شةرعص ذ ظىمم اب 70، ب عنعث هئس ث آعش ة   مع تعن جةننةتك قا تارتعلماس

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     . عدعغانلعقعنع ظئيتقان آعر اظعتع بعلةن       «: بعر رعؤايةتتة ص ادةمنعث شاص هةر معث ظ
رعدذ  70 ة آع ادةم جةننةتك ث ظ دذ» مع دذ  .  دةي داق دةي ة مذن ر رعؤايةتت ة بع ادةمنعث  «: يةن ر ظ ةر بع ه

  . » معث آعشع جةننةتكة آعرعدذ70شاصاظعتع بعلةن 
 ةر ظىستعضة توقذلغان ) ظالتذندعن(ظذالر التذن ؤة       :  ظعبنع جةرعر    تةختل جةننةتنعث تةختلعرع ظ

 بعرعضة قارعشعص -يألةنضةن هالدا بعر   ظذالر:اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. مةرؤايعتتعن توقذلغاندذر، دئدع
تذرذص قالمايدذ              ظولتذرعشعدذ ارقعنع قعلعص ظول ةنع هئحكعم هئحكعمضة ظ ر ) قئرعماي (.  ي هةمعشة بع
ل تذرع ا خع امالرنع ظذالرغ ةك، ج عيالة، حةين ان ص ارابتعن تولدذرذلغ ان ش ئقعص تذرغ انالر ظ ان غعلم دعغ

ةتتة تذرعدذ، ظذنعثدعن          ظايلعنعص سذنذص تذرعدذ   يةنع جةننةتنعث خعزمةتحعلعرع هةمعشة بعر خعل سىص
ةيدذ  ذص آةتم وث بول عزعص . ح ايدذ ؤة ظأزض احلعرع ظاقارم ةيدذح عيالة، ح.  آةتم ةكةص امين ارلعق  ق، ج ات

ةس   ارابالردعن ظةم ان ش ةص قالعدعغ ارابالر تىض احعالردعكع ش ذصق ذالر،بول ان  ظ ئقعص تذرعدعغ الص ظ  بذلدذق
ايالندذرذص      ة ظ ةت ظةهلعض احعالرنع جةنن ذ ق ان ب ةن تولدذرذلغ اراب بعل ذالر ش دذ، ظ ن تولدذرذلع بذالقالردع

  . سذنذص تذرعدذ
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 ايدذ ظذ شارابنع ظعحعش بعلةن ظذالرنعث بئشع ظاغرعم اتتعق     ايدذ، مةس بولم ةنع بذ شاراب ق  ي
ةززةت بئغعشاليدعغان   ايعص شعرعن ل ان، ظاج نع بولسعمهاياجانالندذرعدعغ ذالر خذدع تعصذ ظ ايدذ،  قويوقع يم

ايدذ   ذص قالم ايدذ ؤة مةست بول ةنلعكعنع  . ظذالرنعث بئشع ظاغرعم داق دئض نع ظابباسنعث مذن اك، ظعب زةهه
دذ ةت قعلع أت : رعؤاي ا ت ار هاراقت ةت ب ل ظعلل ذالر.خع تذرذش ؤة   مةست قعلعش: ظ اغرعتعش، قذس ، باشنع ظ

  .اهللا تاظاال جةننةتنعث شارابلعرعنع بذ ظعللةتلةردعن صاك قعلدع. يدىرىش قاتارلعقالردعن ظعبارةتتذرسع
 ظذالرغا ظعختعيار قعلغان مئؤعلةر ؤة آأثىللعرع تارتقان قذش ضأشلعرع بئرعلعدذ   ا يةنع ظذالرغ
أثىللع ذ  آ ةر س ان مئؤعل ئؤة ـ حئ   رع تارتق ةت م ذ ظاي دذ، ب ةرنع نذص تذرعلع الالص ؤعل نعث دذرذس ت يئيعش

  .ظعكةنلعكعضة صاآعت بولعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    : ظعمام ظةهمةد، سابعتتعن ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ص

اتتع   ة قعزعق ةن حىشلةرض ا   . آأرىلض أرىص قالس ىش آ ادةم ح رةر ظ ةيغةمبةر   ،بع ةبعرعنع ص نعث ت ذ حىش  ب
ورايتتع  االمدعن س ة   . ظةلةيهعسس ةبعر بئرعلس ع ت ة ياخش ث حىشعض ث   ،ظذنع االم ظذنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

االتتع    زعقعص ق ئخعمذ قع ة ت ئلعص       . حىشعض عغا آ ث قئش ال ظذنع ر ظاي ع بع ر آىن االنعث   : بع ع اهللا تاظ ظ
ةيغةمبعرع ةدعن   ! ص ىمدة م ىردىم، حىش ىش آ ةن ح ئلعص آع   عدعن م ة ظ رعلعص جةننةتك اندعن رعلحعقع دعم، ظ

تذ    ةر تذرذص االنع ظادةمل االنع ـ ص اثلعدعم، قارعسام ص اؤازنع ظ ر ظ ةتكعدةك بع رةص آ ةت تعتع  12 ، دةص ـجةنن
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم شذنعثدعن ظعلضعرع ظذرذشقا بعر قوشذن ظةؤةتكةن                    اتعدع، ص ظادةمنعث ظعسمعنع ظ

دع عنع دا  . ظع ال حىش ذ ظاي ص ظ ةن،      : ؤام قعلع عغا معلةنض ةآلعرع توص يعم ـ آئح ةرنعث آع ذ ظادةمل ظ
ة     وت ندع، صةرعشتعلةرض ئلعص آئلع ة ظ ان هالةتت احراص حعقعؤاتق ان ح رعدعن ق ةيدةق   :مذرلع ةرنع ب ذ ظادةمل  ب

لذن  و ظذالر ظذ ظأستةثدة حأمىلىص حعقتع، ظذالرنعث يىزلعرع ت        .، دئيعلدع دئضةن ظأستةثضة ظئلعص بئرعثالر   
ظذالر  . رمعالردعن ظئلعص آئلعندع الرغا بعر ظالتذن صةتنذستا توث خو  ظذ.  نذرلذق بولذص آةتكةن ظعدع    ظايدةك

سة هةر يىزعدعن ظذالر خالعغان    عدع، ظذالر صةتنذسنع ظذياق ـ بذياقالرغا ظأر  حة ظئلعص يئ  عظذنعثدعن خالعغعن 
ن خالعغ  ذالر ظذنعثدع اتتع، ظ ةر حعق ةيتتعمئؤعل ة ي ذالر بع. عنعح ةنمذ ظ ةن قوم ئدعمل ةردعن ي  ،شذلذص مئؤعل

 مذنداق  ، ظذرذشتا مذنداق  :ظذزذن ظأتمةي هئلعقع ظذرذشقا ظةؤةتعلضةن قوشذندعن خةؤةرحع آئلعص            . دئدع
اتعدع، شذنعث بعلةن      12 ،ظأتتع، صاالنع ـ صاالنعالر شئهعت بولدع دةصـ  ظعشالر بولذص    ادةمنعث ظعسمعنع ظ  ظ

 »حىشعثعزنع سأزلةص بئرعث  «: أرضةن ظايالنع حاقعرتعص آئلعص  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هئلعقع حىش آ    
  .ظذ ظايال حىشعنع قايتا سأزلةص بئرعص، خةؤةرحع دئضةن ظادةملةرنع بعر ـ بعرلةص ساناص بةردع. دئدع
 رعلعدذ لعرع بئ ذش ضأش ان ق أثىللعرع تارتق ةيغةمبةر ؤة آ تعن ص ةد، ظةنةس ام ظةهم  ظعم

ةنلع   داق دئض االمنعث مذن دذ ظةلةيهعسس ةت قعلع لعرع    «: كعنع رعؤاي ةتنعث قذش عزآع، جةنن ةك ـ شىبهعس ش
االنعث   : بةآرع ظةبذ .» ظارعسعدا ظوتاليدذعرا بولذص، جةننةتنعث دةل ـ دةرةخلع     تأضعدةك حوثلذقت  ظع اهللا تاظ

ةيغةمبعرع ةن ! ص الر م ذ قذش عمعزمعكعن دةص نعب ايعتع س ةن ناه دع، ظوياليم االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
ذ ق« نعدذ   ظ ايعتع هذزذرلع ع ناه ةن آعش تعن يئض ذ  دةص»ذش ةآرارلعدع ؤة    ب تعم ت ىح قئ أزعنع ظ ةن «س م

  .  دئدع»سئنعث ظذ قذشنعث ضأشعدعن يةيدعغان ظادةملةردعن بولذشعثنع ظةلؤةتتة ظارزذ قعلعمةن
خشايدعغان شةهال آأزلىك هىرلةر بئرعلعدذورغا سةدةصنعث ظعحعدعكع ضأهةرضة ظظذال يةنع شةهال 

أزلىك هىر ة  آ أل م ىزىآلىآتة ه ا ؤة س ةر ظاقلعقت اففاتتعمذ   رل ىرة س ة س ذ هةقت ايدذ، ب ذالر ؤايعتقا ظوخش ظ
ا( ايدذ ) ظاقلعقت ا ظوخش نعث تذخذملعرعغ اقالنغان تأضعقذش مةي س ول تةض ويا ق ان ) )1ض ةت باي ةن ظاي دئض

ان قعلعنعص ظأتىلدع         . قعلعندع ةتلعرع باي دذ   شذثا . سىرة رةهماندعمذ ظذالرنعث سىص :  اهللا تاظاال مذنداق دةي
                                                 

  .  ـ ظايةت49سىرة ساففات  )1(
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 بذ ظذالرنعث قعلغان ياخشع ظةمةللعرعنع مذآاصاتالش ظىحىندذر    يةنع بعز ظذالرغا بةرضةن بذ نةرسعلةر 
  . ظذالرنعث ياخشع ظةمةللعرع ظىحىن بئرعلضةن مذآاصاتتذر

 ةقةت ايدذ، ص أزلةرنع ظاثلعم ان س ذدة ؤة يالغ ة بعه ذالر جةننةتت االم«ظ االم! س أزعن» !س عال س
اثاليدذ أز          ظ عنع ظ ش مةنعس خعرة قعلع عتعش ؤة مةس اآع آةمس أزلةرنع ي ذدة س ة بعه ذالر جةننةتت ةنع ظ  ي

ايدذ أزلةرنع ظاثلعم ان س ة ظالغ ة. ظعحعض ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي أز :  مذن ان س ةردة يام ذ ي ظ
ايدذ ة      ))1ظاثلعم ذالر ص ايدذ، ظ أزلةرنع قعلم ه س ة قةبع ر ـ بعرعض ذالر بع ةنع ظ ةن    ي رع بعل ر ـ بع قةت بع
ةحعرايلعق عدذ سح ة .االملعش ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ع:  مذن ةتتعكع دذظاس ث جةنن ع «: ظذالرنع ظ

اد قعلعمعز       ة     » رةببعمعز، بعز سئنع صاك دةص ظئتعق ارةت، ظذالرنعث جةننةتت ) بعرعضة -بعر (دئيعشتعن ظعب
االمع  ان س ازابتع («: بئرعدعغ ان ظ ةهلع دوزاخ حئكعؤاتق ةن  ) نظ ان بولغايس االمذ  (ظام ةنع ظةسس ي

ةيكذم ارةتتذر» )ظةل تعن ظعب أزلةردعن   ))2دئيعش ان س ذناه بولعدعغ ذدة ؤة ض أزلعرعمذ بعه ث س  ظذالرنع
  .خالعيدذر

* * * * * * *  
 Ü=≈ ut õ¾ r&uρ ÈÏϑ u‹ ø9$# !$ tΒ Ü=≈ut õ¾ r& ÈÏϑ u‹ ø9$# ∩⊄∠∪ ’Îû 9‘ ô‰ Å™ 7ŠθàÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛuρ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩⊄∪ 5e≅ Ïß uρ 

7Šρß‰ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ & !$tΒ uρ 5>θä3ó¡¨Β ∩⊂⊇∪ 7π yγÅ3≈ sùuρ ;ο u ÏWx. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθäÜ ø) tΒ Ÿωuρ 7πtãθãΖ øÿ xΕ ∩⊂⊂∪ ã̧ èùuρ >πtãθèùö ¨Β 
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š∅ÏiΒ tÏ9 ¨ρF{$# ∩⊂∪ Ø' ©#èO uρ zÏiΒ tÍ½z Fψ $# ∩⊆⊃∪  
ظةهؤالع ناهايعتع ياخشع )  ظةمالع ظوث تةرةصتعن بئرعلضةنلةرنعث-يةنع نامة (ساظادةتمةنلةرنعث 

رعدعن، سانجاق  27 ساظادةتمةنلةر قانداق ظادةملةر؟ .بولعدذ ذص -ظذالر سعدرع دةرةخلع  سانجاق بول
ع  ان سذدعن، تىض ئقعص تذرغ رعدعن، هةمعشة تذرعدعغان سايعدعن، ظ مةيدعغان ؤة آةتكةن مةؤز دةرةخلع

شىبهعسعزآع،  .34ـ   28تأشةآلةردعن بةهرعمةن بولعدذ) يذمشاق(حةآلةنمةيدعغان مئؤعلةردعن، ظئضعز 
دذق ةثتذش قعل امراق، ت اآعز، ظةرلعرعضة ظ ع ص اراتتذق، ظذالرن ةرنع يئثعدعن ي ز هىرل ذ (. 37ـ  35بع ب

ةر دذر ) هىرل اظادةتمةنلةر ظىحىن عرعكعلة . 38س ا ظعلض ذالر بولس ةدذر ب ر جاماظ ن بع . 39رنعث ظعحعدع
  . 40آئيعنكعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاماظةدذر

  ساظادةتمةنلةر ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان مذآاصاتالر توغرعسعدا
ع اال ياخش ان اهللا تاظ الدعدا قعلعدعغ ةث ظ الرنع ظ ع  ، ظعش ةرنعث ياخش ن بةندعل ا يئقع  اهللا تاظاالغ

ةم    ظاقعؤعتعنع بايان قعلغاندعن آئيعن، ظذ    للعرع ظوث تةرةصتعن بئرعلعدعغان ياخشع     انعثغا ظذالصال نامة ـ ظ
دع  ان قعل ةهؤالعنع باي نع  . آعشعلةرنعث ظ ةيمذن ظعب ة م ذ هةقت دذب داق دةي ةهران مذن ةما: م ة ـ ظ للعرع نام

ة      ر دةرعج عدعن بع ةرنعث مةرتعؤعس ن بةندعل ا يئقع انالرنعث مةرتعؤعسع اهللا تاظاالغ تعن بئرعلعدعغ وث تةرةص ظ
أؤ دذت دذ . ةن بولع داق دةي اال مذن اظادةتمةنلةرنعث : اهللا تاظ ة (س ةنع نام تعن ـي وث تةرةص ةمالع ظ  ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت11سىرة غاشعية ) 1(
  . ـ ظايةت10سىرة يىنىس ) 2(
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ةنلةرنعث دذ ) بئرعلض ايعتع ياخشع بولع ةهؤالع ناه ةر؟ .ظ انداق ظادةمل اظادةتمةنلةر ق ة  س ةنع نام ـ  ي
انداق بولعدذ؟             اظةم عحذ؟ تئاقعؤ ظذالرنعث ظ    للعرع ظوث تةرةصتعن بئرعلعدعغانالر آعملةر؟ ظذالرنعث ظةهؤالع ق

دذ  داق دةي ص مذن ان قعلع ع باي اال ظذن اندعن اهللا تاظ رعدعن: ظ عدرع دةرةخلع ذالر س اس، ظ نع ظابب  ظعب
ابدذلال    ذ، مذجاهعد، ظةبذلظةهؤةس، قذسامة ظعبنع زذهةير، سةفةر ظعبنع ن       ظعكرعمة ةتادة، ظ سةير، هةسةن، ق

ذددع،    عر، س نع آةس قعالرظةبذظعب ةرزة ؤة باش عدر : ه رعنعث تعكعس دع ع دةرةخلع ايدذ، دئ نع . نع بولم ظعب
اس ة ظابب ارلعقالردعن ظعكرعم اهعد قات ذ:  ؤة مذج اخلعرع    ،ظ انلعقتعن ش انجاق بولغ انجاق ـ س رع س  مئؤعلع

بعز ظذنع مئؤعسع بةك   : قةتادعمذ. ظعضعلعص تذرعدعغان سعدرع دةرةخلعرعدذر، دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان   
  .غان سعدرع دةرةخلعرعدذر دةص سأزلعشةتتذق، دئدعبولغان، هئح تعكعنع بولمع

.  دةرةخلعرع هةم تعكةنسعز، هةم مئؤعلعكتذر    ، جةننةتنعث سعدرة   شذآع عث ظاشكار مةنعسع  بذ ظايةتن 
انعث سعدر  ازدذر خلعرعنعث تعكعنع آأص ، ة دةرةدذني اخعرةتنعث سعدر .  مئؤعسع ظ دةل  دةرةخلعرع بولسا ظ
  . مئؤعسع غولع آأتىرةلمعضعدةك دةرعجعدة آأصتذر. هةرضعز تعكةن يوق ظذنعثدا ،حة بولذصعبذنعث ظةآعس

دذ       ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة ظولتذراتتعم      : ظذتبة ظعبنع ظابدذ سةلةمع مذنداق دةي . مةن ص
ئلعص  ةظرابع آ ر ظ ةيغةمبعرع : بع االنعث ص ع اهللا تاظ ارلعقعنع   ! ظ ث ب املعق دةرةخنع ة ن ة تةله جةننةتت

ارلعقعنع بعلمةيمةن، دئدع        تعكةنلعك ذ دةرةختعن آأص       ظ   مةن    .ثنع ظاثلعدعم ظئيتقانلعقع .  بعر دةرةخنعث ب
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر تعكعن      «: ص ةر بع ث ه ذ دةرةخنع اال ظ زآع، اهللا تاظ ةك ـ شىبهعس ا  عش ث ظورنعغ نع

نع ظالماشتذرذص  غا ظوخشا ععث ظذرذق عنتعكعن ة  . بئرعدذيدعغان مئؤع  ظوخشعمايدعغان ظذ مئؤعدة بعر ـ بعرض
  .  دئدع» خعل رةث بولعدذ70

 انجاق ةؤز-س ةن م ذص آةتك انجاق بول رعدعن)1( س ةنلعك دةرةخ  دةرةخلع ع تعك ة دةرعخ  تةله
تذر        ايعتع آأص ةنلعرع ناه ث تعك علعدذ، ظذنع رعدا تئص از زئمعنلع ذ هعج ذص، ظ ذص بول ة مةنس . ظاظعسعلعض

ذص آةتكةن -سانجاق مذجاهعد   دذ    دئضةن ظ  سانجاق بول ظذ مئؤعسع بةك   : ايةت هةققعدة مذنداق دةي
تذر  ان دةرةخ لةتتع    .بولعدعغ ة ظةس ةرنع قذرةيشلةرض ذ دةرةخل اال ب ع.  اهللا تاظ عدر  ،حىنك ة ؤة س ذالر تةله  ة ظ

  . دةرةخلعرعنعث صذراقلعرع ؤة سايعلعرعدعن هةيران قاالتتع
ةم،  ظةبذظعبنع   ذ دةرةخ مةؤز دةرعخعدذر  :سةظعدنعث ظةبذهات عنع رعؤايةت قعلعدذ، ظعبنع    دئضةنلعك، ظ

ةبذظابباس،   ةهذرةيرة، هةسةن، ظ ةتادة ؤة  ظعكرعم ارلعقالرنعثمذظةبذ، قذسامة ظعبنع زذهةير، ق  :هةزةرة قات
 :ظعبنع زةيدمذ  . مذجاهعدمذ ظذ مةؤز دةرعخعدذر، دئدع        .  دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ   ،ظذ مةؤز دةرعخعدذر  

ةؤز د ةر م دذر، يةمةنلعكل ةؤز دةرعخع ذ م دعظ ايتتع، دئ ة دةرعخع دةص ظات نع تةله ذ . ةرعخع نع جةرعرمذ ب ظعب
  .قاراشتعن باشقعنع رعؤايةت قعلمعدع

 ايعدعن ان س ة تذرعدعغ ارع، هةمعش ام بذخ ةبذ ظعم االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس هىرةيرةدعن ص
ةت قعلعدذ ار، ظذالشةك ـ شىبهعسعزآ«: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة بعر دةرةخ ب ا معنضةن غع، جةننةتت ق

سعص ظأتىص بواللمايدذ، ظةضةر خالعساثالر       يعل يىرسعمذ ظذنعث سايعسعنع آئ  100آعشع ظذنعث سايعسعدة    
هةمعشة تذرعدعغان سايعدعنبذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. » دئضةن ظايةتنع ظوقذثالر .  

ةبذ  ظعمام ظةهمةد   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذ     ظ : نداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       هىرةيرةدعن ص
عزآع، « ةك ـ شىبهعس ذص، ظذالغ  ش ر دةرةخ بول ة بع عد    جةننةتت ث سايعس ع ظذنع ةن آعش ا معنض ل 100 اق  يع

                                                 
ةتتعكع )1( ذ ظاي ة” ب ةؤز    “تةله ايدعلعنعص م عرلةردعن ص قا تةصس اجعم باش العه ه ةد س أزنع مذهةمم ةن س ع ( دئض ان دةرعخ ةنع بان ان) ي ةمما . دةص ظالغ ظ

  . لغانظاصتذر ظايةتتعكع بويعحة تةلهة دةرعخع دةص ظا
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 بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، » دئضةن ظايةتنع ظوقذثالرهةمعشة تذرعدعغان سايعدعنيىرعدذ، خالعساثالر 
  .يةت قعلغانبذخارع ؤة ظابدذراززاق قاتارلعقالرمذ رعؤا

ةردعن ةيدعغان مئؤعل عمةيدعغان ؤة حةآلةنم اثالص  تىض ذالق ظ أرىص باقمعغان ق أز آ ذالر آ ةنع ظ  ي
ا آ  اننعث دعلعغ ان ؤة ظعنس ىئباقمعغ ةر تىرل ان، ه ةردعن بةهحعص باقمعغ ا ـ رةث مئؤعل ةن ك ؤة رةثض رعم

دذ ة. بولع ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي رةر :  مذن ةتنعث بع ذالر جةنن ان ظ عدعن رعزعقالندذرذلغ مئؤعس
ذرذن «:حاغدا ةن ب ادعمذ(بذنعث بعل دذق) دذني دذ» رعزعقالندذرذلغان ظع انعث . دةي ا آأرىنىشع دذني ظذالرغ

ةنع جةننةت مئؤعلعرع   ))1مئؤعلعرعضة ظوخشايدعغان، تةمع ظوخشعمايدعغان مئؤعلةر بئرعلعدذ    نعث شةآلع   ي
ر ـ بعرعضة ظوخشايدذ ر ـ ، لئكعن.بع ةمع بع ةيغةمبةر . بعرعضة ظوخشعمايدذ ت ام بذخارع ؤة مذسلعم ص ظعم

بذ  «:  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    )سأزلعضةندة(ظةلةيهعسساالمنعث سعدرةتذل مذنتةها هةققعدة     
   .»لعرعدةك بارعزنعث آو )2( مئؤعلعرع هةجةر،ذرماقلعرع صعلنعث قذالقلعرعدةكدةرةخنعث يذص

ام بذخارع ؤة مذسلعم ظعب دذظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ىن : نع ظابباسنعث مذن بعر آىنع آ
اهابعال    االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ذدع  تذتذل از ظوق ةن نام ةيغةمبةر   . ر بعل اس ص نع ظابب ظعب

علعي        انلعقعنع تةصس انداق ظوقذغ ازنع ق ذ نام االمنعث ب ةردع   ظةلةيهعسس ص ب ان قعلع ن  . باي ازدعن آئيع نام
اهابعال ع اهللا: رس ةيغةمبعرع ظ ث ص انلعقعثنع        !  نع اندةك قعلغ ة ظالغ ر نةرس ذرذص بع ازدا ت ئنعث نام ز س بع

شىبهعسزآع، مةن   ـ شةك «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ،ظاندعن ظارقاثغا يانغانلعقعثنع آأردذق ـ دئضةندة     
 ،لغان بولسام   ظةضةر ظذنع ظا  . ظذنعثدعن يةنع جةننةتتعن بعر ساص مئؤة ظالماقحع بولدذم   .جةننةتنع آأردىم 

  .  دئدع»عثالرت يةيتةحعظذنعثدعن ظةلؤةتتة قعيامةت بولغ
ةلةم    نع ظابدذس ة ظعب ةد، ظذتب ام ظةهم دذ  عظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظرابع  : نعث مذن ر ظ بع

 ؤة جةننةتنع تعلغا   عثدعن هةؤز آألع توغرذلذق سورعدع    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص ظذن   
ا الدع، ظ دع:ندعنظ ارمذ؟ دئ ةر ب ة مئؤعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  جةننةتت ا دةص «: ص ة تذب ة، جةننةتت هةظ

ار   ان دةرةخ ب دع »ظاتعلعدعغ ادةم  .  دئ ذ ظ ايدذ     : ظ ة ظوخش ع دةرعخعض ث قايس ذ دةرةخ زئمعننع دع ؟ب .  دئ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   اندعن  دئ »زئمعننعث دةرةخلعرعدعن ظذنعثغا ظوخشايدعغان دةرةخ يوق  «: ص دع، ظ

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اردعثمذ؟«ص امغا ب االم   »ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص اق، دئ ادةم ي ذ ظ دع، ظ :  دئ
 »ةؤزة دةيدعغان دةرةخكة ظوخشايدذ، ظذ دةرةخ بعر غوللذق ظأسىص ظىستعدعن شاخاليدذ          ظذ شامدعكع ج  «

دع ادةم. دئ ذ ظ ذ دةرةخنعث حوثل:ظ دعذ ب انحعلعك؟ دئ ع ق ةيغةمبةر . ق ئنعث ظةض«: ظةلةيهعسساالمص  4ةر س
ا   نع ظايلعنعشقا باشلعس ذ دةرةخنعث غولع ةث ظ ان تأض رعص  ،يعللعق بولغ ة قئ ة تأض ايلعنعص بولغعح ع ظ  ظذن

ة «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . جةننةتتة ظىزىم بارمذ؟ دئدع: ظذ ظادةم.  دئدع»بوينع سذنذص ظألعدذ    »هةظ
ادةم. دئدع ذ ظ عنعث حوثلع: ظ دعظىزىمنعث سئص انحعلعك؟ دئ ع ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ق اي «: ص توختعم

قع   جةننةتتعكع بعر تال داننعث حوثلذ    :ظذ ظادةم.  دئدع»ظذحعدعغان حعصار قاغا ظىحىن بعر ظايلعق يولدذر  
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص انحعلعك دئ أحكعل«: ق اث ظ ذ؟عرعدعن ظات ة بوغذزلعمعدعم ر تعك وث بع  »ح

ظاتاث ظذ تعكعنعث تئرعسعنع تذلذمحة    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ظة، بوغذزلعدع دئدع  دئدع، ظذ ظادةم هة   
ذ تع س رعص، ب ا بئ رعنع ظاناثغ ذ؟ ذيذص، تئ ذم قعلعث دئمعدعم ة سذ ساقاليدعغان تذل دع»رعنع بعزض ذ .  دئ ظ

ة، شذنداق قعلدع، دئدع       : ظادةم ة   . هةظ اال ـ حاق         : ظذ يةن زاالمدذ؟  تويغذلعرعمنع عظذ بعر تال دان مئنع ؤة ب
  . دئدع»زعدذظة، ظذ صىتىن توغقانلعرعثنع تويغذهة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع25سىرة بةقةرة ) 1(
  . هةجةر مةدعنعنعث ظةتراصعدعكع بعر جاينعث ظعسمع) 2(
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 تىضعمةيدعغان ؤة حةآلةنمةيدعغان مئؤعلةردعنةلكع ظذن  ، يةنع قعشمذ ياز تىضةص قالمايدعغان  ع ب
االنعث  دعغان، اهللا  شىنحعلعك تئصعلع  ،ضعلع بولعدعغان، جةننةت ظةهلع قانحعلعك تةلةص قعلسا  مةثضذ يئ  تاظ

ةيدعغان مئ    عز حةآلةنم تعن هةرض ذالر يئيعش ةن ظ تع بعل ةردذرقذدرع دذ . ؤعل داق دةي ةتادة مذن ةت : ق جةنن
اخ   عغا ش نع ظئلعش ذ مئؤع ةهلعنعث ظ ةن ؤة قولظ ن ، تعك علةر تو  دع ارلعق نةرس ذش قات راق بول الغذ يع س

ادةم جةننةتنعث م     . بولمايدذ ة بعر مئؤة        ئبذ هةقتة يذقعرعدا ظةضةر بعر ظ ؤعسعنع ظالسا، ظذنعث ظورنعغا يةن
  . دئضةن هةدعس بايان قعلعندع،آئلعص تولذقلعنعص تذرعدذ

 دذ) يذمشاق(ظئضعز ةن بولع ذ تأشةآلةردعن بةهرعم ةنع ظ  ؤة تةنضة راهةت ، يذمشاقظئضعز ي
ئثعدعن ياراتتذق، شىبهعسعزآع، بعز هىرلةرنع ي: اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. شةآلةردذربئغعشاليدعغان تأ

ةثتذش قعلدذق  امراق، ت اآعز، ظةرلعرعضة ظ ةر ( . ظذالرنع ص ذ هىرل دذر ) ب ةنع  ساظادةتمةنلةر ظىحىن  ي
الالر قئرعص  ارعتعمعز   نع آأزلعرع ،ظاي .  حاصاق باسقان مومايغا ظايالنغاندعن آئيعن بعز ظذالرنع يئثعدعن ي

ايتعدذ،    ة ق زلعق هالعتعض ن قع اندعن آئيع ان بولغ ذالر حوآ ةن   ظ ىزةللعكع بعل رايلعقلعقع ؤة ض ازاآعتع، حع  ن
  .ظةرلعرعضة ظامراق قعزالرغا ظايلعنعدذ

ام  ةبذ ظعم نعث مذ  عداؤذد تةيالظ ع، ظةنةس دذ،    س ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر  ن  ص
 مأمعنضة جةننةتتة آأص ظايالالر بعلةن جعنسعي مذناسعؤةتتة بوالاليدعغان آىح ـ قذؤؤةت               «: ظةلةيهعسساالم

رعلعدذ دع»بئ ةن.  دئ ع اهللا نع : م ةيغةمبعرعظ ةت قعال  ! ث ص ذنعثغا تاق ذ ش دع ظ دذ؟ دئ ةيغةمبةر . الم ص
ادةمنعث آىح       «: ظةلةيهعسساالم بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ     .  دئدع »قذؤؤعتع بئرعلعدذ  ـ  ظذنعثغا يىز ظ

ةرانع،     ظةبذ. رعؤايةت قعلغان  ةبذ قاسعم تةب : ساهابعالر : ؤايةت قعلعدذ   هىرةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رع     ظ
ةيغةمبعرع   ث ص ع اهللا نع دع  ! ظ ةلةمدذق؟ دئ ا يئتعش ة ظاياللعرعمعزغ االم . جةننةتت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص

  . دئدع» بوالاليدذه قعزغا هةمرا100شةك ـ شىبهعسعزآع، بعر ظادةم بعر آىندة ظةلؤةتتة «
امراق ة ظ ةظ ظةرلعرعض ةققعدة س ةت ه ةن ظاي ةيع دئض نع جذب داق د ظعب نعث مذن نع ظابباس ر، ظعب

ةرل  : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    سعر تأضعنعث ظةرآةك تأضعضة     قع. عرعنع ظعنتايعن ياخشع آأرعدذ   ظذالر ظ
  قانداق ظامراقلعقعغا قارعمامسةن؟

ةرلعرع       : زةههاآمذ ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظذالر ظةرلعرعضة ظاشعق، ظ
ع  ا ظاش اهعد،   . قتذرظذالرغ ةرجعس، مذج نع س ابدذلال ظعب ةظ نع   ظةبذ، ظعكرعم ةهيا ظعب ة، ي عر، ظةبذظالعي آةس

  .ظةتعيية، هةسةن، قةتادة، زةههاك ؤة باشقعالرمذ شذنداق دئدع
تةثتذش        دئضةن ظايةت هةققعدة زةههاك، ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  :

  . اشتا بولعدذ ي33ظذالرنعث هةممعسع ظوخشاش 
) ةر ذ هىرل دذر) ب ذالر ساظادةتمةنلةر ظىحى ساظادةتمةنلةر ظىحىن ةنع ظ ارعت ي ذالر عن ي اآع ظ لدع ي

ازعرالص قو  ىن ه ى  ظىح ىن ج ذالر ظىح اآع ظ دع ؤة ي رعلدع يذل ةرعر . ص قعلعص بئ نع ج ةتنع مذظعب ذ ظاي ز :  ظ بع
ةنعث مةنعسع  يةنع ظعبنع آةسعر مةن  . سعر قعلدع رلةرنع ساظادةتمةنلةر ظىحىن ياراتتذق، دةص تةص     ىه   بذ ظاي

شع ظئهتعمالغا   دئضةنلعك بولذ هىرلةرنع ساظادةتمةنلةر بعلةن ظوخشاش ياشتا قعلعص ياراتتذق       ،بذ: هةققعدة
  .  دةص قارايمةن،يئقعندذر

لعم ،   ارع ؤة مذس ام بذخ ة ظعم ذ هةقت ةبذب داق ظ االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس هىرةيرعدعن ص
ةنلعكعنع رعؤا دذ دئض ةت قعلع رع   تذ«: ي انالرنعث حعرايلع ة آعرعدعغ ذص جةننةتك ع بول ذن  14نج ىك تول  آىنل
ايدذ  ا ظوخش مان. ظايغ رع ظاس انالرنعث حعرايلع ن آعرعدعغ ن آئيع ا دعكع ظذنعثدع ذق يذلتذزغ ةث نذرل ظ

اق       . ظوخشايدذ لعرع ظذالر جةننةتتة حوث ـ آعحعك تةرةت قعلمايدذ، تىآىرمةيدذ، معشقعرمايدذ، ظذالرنعث تاغ
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ار ةرلعرع ظعص التذندذر، ت رعق ددذرظ علةردعن ظئ، ظعس ئلعنغان نةرس ا س دذانلعرعغ ذراقالر حعقع عل ص . س
ظاتعسع  رعتع ، سى ةكظةخالقلعرع بعر ظادةمنعث ظةدةص ظةخالقعد ـ ظاياللعرع شةهال آأزلىك هىرلةردذر، ظةدةص  

  .» ضةز بولعدذ60لعكع ظئضعز ، بولذصرعتعدةظادةم ظةلةيهعسساالمنعث سى
آئيعنكعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاماظةدذر. بذالر بولسا ظعلضعرعكعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاماظةدذر   

بعر آئحعسع بعز    : هاتةم ظابدذلال ظعبنع مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظةبذظعبنع  
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا  ةت ـص اتقتاظ اث ظ ةن ظذخلعماي ت ادةت بعل ذ . ذزدذق ظعب اندا ظ اث ظاتق ت

دع داق دئ دع،   «: مذن كةنلةر توغذرالن ا ظةضةش ةتلعرعدعن ظذالرغ ث ظىمم ةيغةمبةرلةر ؤة ظذالرنع ا ص ماث
ادةم      . ظالدعمدعن صةيغةمبةلةر بعر ـ بعرعلةص ظأتتع      بةزع صةيغةمبةر جاماظةت ظعحعدة، بةزع صةيغةمبةر ظىح ظ

ةيغةمبةر بعرمذ ظةضةشكىحعسع ي       ةزع ص ةتادة بذ هةدعسنع رعؤايةت قعلعص      »وق هالدا ظأتتع  ظعحعدة ؤة ب  ق
الؤةت قعلدع  ةتنع تع ذ ظاي ة آةلضةندة ب رةر آاللعسع  . مذشذ يةرض ه ظعشتعن توسعدعغان بع اراثالردا قةبع ظ

   .))1جايعدا ظادةم يوقمذ؟
ةت    ـ مذسا ظعبنع ظعمران ظعسراظعل ظةؤالدعنعث قعست     الدعمدعن   عقعستاث بعر جاماظ   ظعحعدة مئنعث ظ

بذ قئرعندعشعث مذسا ظعبنع ظعمران ؤة      : صةرؤةردعضارعم . بذ آعم؟ دئدعم     ! ظع صةرؤةردعضارعم  : مةن. ظأتتع
دع     ةؤالدعدذر، دئ راظعل ظ كةن ظعس ا ظةضةش ةن. ظذنعثغ ارعم  : م ع صةرؤةردعض ةردة؟    ! ظ تعم قةي ث ظىممع مئنع

م ارعم. دئدع ارعغعن   : صةرؤةردعض علعككة ق عثدعكع تأص وث تةرعص دع!ظ ذ تةر.  دئ ام نذرغ  ظ كة قارعس ن ذةص
ارعم  تذ، صةرؤةردعض ةر تذرذص دع: ظادةمل ذ؟ دئ ةن. رازع بولدذثم دذم: م ةن رازع بول ارعم،هةقعقةت  ! صةرؤةردعض

ارعغعن دئدع    : ظذ. دئدعم تذ      . سول تةرعصعثدعكع ظذصذققا ق ةر تذرذص : ظذ . ظذ تةرةصكة قارعسام نذرغذن ظادةمل
ذ؟  دعرازع بولدذثم ةن رازع بو. دئ ةن هةقعقةت دذمم ع . ل ارعمظ م!صةرؤةردعض عزآع، .  دئدع ةك ـ شىبهعس ش

ن  رعدذ   70ظذالردع ة آع تعن جةننةتك ابقا تارتعلماس ادةم هئس ث ظ ة   » مع عدعن ظذآكاش ةد قةبعلعس ةنذ ظةس  ب
ادةم ةن ظ ةن دئض نع معهس ةيغةمبعرع: ظعب ث ص ع اهللا نع ا  ! ظ ةص دذظ عنع تعل ذالردعن قعلعش نع ش ا مئ اهللا غ

اث دع،قعلس ةدرع ظ .  دئ ذ ب قان ظ عغا قاتناش دعالرذرذش االم . دعن ظع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع اهللا«: ص ع ! ظ ظذن
ن  ذالردعن قعلغع دع »ش ا قعل ادةم  .  دةص دذظ ر ظ ة بع ةيغةمبعرع  : يةن ث ص ع اهللا نع ذالردعن   ! ظ نعمذ ش مئ

ةص عقعلعش ا نع تعل دعاهللا غ اث دئ ا قعلس ا. دذظ االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندعن «: ص ة س ظذآكاش
اندعن   . دئدع » آئلعص قالدع حاققان   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ظ عدا بولسذنكع،           «: ص ام سعلةرضة ص ا ـ ظان ظات

ة شذ  ةر ظةن ادعر بواللعساثالر، شذنداق بولذشقا تعرعشعثالر 70ظةض داق .  معث آعشعلةردعن بولذشقا ق ظذن
معساثالر، ظذصذق تةرةصتعكع    قعاللمعساثالر، تأصعلعكلةردعكع ظادةملةردعن بولذشقا تعرعشعثالر، ظذنعمذ قعالل    

عدا توصالنغان نذرغذن ظادةملةرنع آأردىم         . ظادةملةردعن بولذشقا تعرعشعثالر   . مةن هةقعقةتةن ظذصذق ظةتراص
أتتع     مة بعز هاياجانلعنعص    .  دئدع  »ن بعرع بولذشذثالرنع ظىمعد قعلعمةن        ن سعلةرنعث جةننةت ظةهلعنعث ت

تذق  ةآبعر ظئيت ةيغةمبةر ظةلةيهع . ت اندعن ص االمظ رع    «: سس ن بع ةهلعنعث ظىحتع ةت ظ علةرنعث جةنن ةن س م
ةن  د قعلعم ذثالرنع ظىمع دع»بولذش تذق  .  دئ ةآبعر ظئيت ة ت ز يةن االم . بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن «: ص م

ةن   د قعلعم رعمع بولذشذثالرنع ظىمع ةهلعنعث يئ ةت ظ علةرنعث جةنن دع»س تذق .  دئ ةآبعر ظئيت ة ت ز يةن . بع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  اندعن ص ةدذر : االمظ ر جاماظ ن بع عرعكعلةرنعث ظعحعدع ا ظعلض ذالر بولس . ب

ارا بعز ظأز.  ظايةتنع تعالؤةت قعلدع دئضةنآئيعنكعلةرنعث ظعحعدعن بعر جاماظةدذر  ادةم   70شذ  : ظ  معث ظ
غذلغان، اهللا تاظاالغا هئح نةرسعنع     ذظذالر حوقذم ظعسالمدا ت   : ظاندعن بعز يةنة. شتذقع هة؟ دئي  ـ آعملةردذر

ئر نش ع مذمكع ةر بولذش ةن مأمعنل تذق،عك آةلتىرمعض االمغا .  دئيش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزعمعز ص ذ س ب
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع78 سىرة هذد )1(
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ذ  ةن ظ ذنعث بعل تذ، ش ال   «: يئتعص ان، ص ىش قعلمعغ ىص ـ آ ان، س ةدةنلعرعنع داغلعمعغ ذالر ب ةلكع ظ ب
ةردذر    ان مأمعنل ةؤةآكذل قعلعدعغ ارعغعال ت لعرعدا صةرؤةردعض ارلعق ظعش الدذرمعغان، ب دع»س ذ .  دئ ب

ن        ةت قعلغذحعالردع عمعغان رعؤاي ارلعقالر ظوخش ةد قات زع ؤة ظةهم لعم، تعرمع ارع، مذس ام بذخ نع ظعم هةدعس
  .رعؤايةت قعلغان

* * * * * * *  
  Ü=≈ ut õ¾r& uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# !$tΒ Ü=≈ ut õ¾ r& ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθèÿxœ 5Ο‹ÏΗ xq uρ ∩⊆⊄∪ 5e≅Ïß uρ ÏiΒ 5ΘθãΚ øt s† ∩⊆⊂∪ ω 

7ŠÍ‘$t/ Ÿωuρ AΟƒÍ x. ∩⊆⊆∪ öΝ åκ®Ξ Î) (#θçΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9 s̈Œ šÏùu øIãΒ ∩⊆∈∪ (#θçΡ% x. uρ tβρ• ÅÇç„ ’ n?tã Ï]ΖÏt ù:$# ËΛÏà yèø9 $# ∩⊆∉∪ 

(#θçΡ% x.uρ šχθä9θà) tƒ # x‹ Í←r& $ uΖ÷F ÏΒ $̈Ζ ä. uρ $\/# uè? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯ΡÏ r& tβθèOθãèö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ $tΡ äτ !$ t/#u uρr& tβθä9 ¨ρF{$# ∩⊆∇∪ ö≅ è% 

χ Î) tÏ9 ¨ρ F{$# tÍ ½z Fψ $#uρ ∩⊆∪ tβθããθãΚôf yϑ s9 4’ n< Î) ÏM≈ s)‹ÏΒ 8Πöθ tƒ 8Πθè= ÷è̈Β ∩∈⊃∪ §Ν èO öΝä3¯Ρ Î) $ pκš‰ r& tβθ—9!$ Ò9 $# 

tβθç/Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ tβθè= Ï. Uψ ÏΒ 9 yfx© ÏiΒ 5Θθ—% y— ∩∈⊄∪ tβθä↔ Ï9$yϑ sù $ pκ÷] ÏΒ tβθäÜç6 ø9 $# ∩∈⊂∪ tβθç/ Í≈ t±sù Ïµ ø‹n= tã zÏΒ 

ËΛÉΚ ut ù: $# ∩∈⊆∪ tβθç/Í≈ t±sù z> ö à° ÉΟŠ Ïλù; $# ∩∈∈∪ # x‹≈yδ öΝçλ é;â“ çΡ tΠöθtƒ ÈÏd‰9 $# ∩∈∉∪  
عدعن بئرعلضةنلةر -يةنع نامة (بةختسعزلةر  الردذر ) ( ظةمالع سول تةرعص بةختسعزلةر ). دوزعخع
ة ظاتةشلعك شامالنعث، زعياد ) بةدةننعث تأشىآلعرعضة آعرعص آئتعدعغان (ظذالر . 41قانداق ظادةملةر؟ 

هارارةتلعك قايناقسذنعث ؤة قارا تىتىندعن بولغان سالقعنمذ ظةمةس، آأرآةممذ ظةمةس سايعنعث ظعحعدة 
ظذالر حوث . 45شةهؤةتكة حأمضةن ظعدع) يةنع دذنيادا(حىنكع ظذالر بذنعثدعن ظعلضعرع . 44ـ  42بولعدذ

صعغا ؤة قذرذق سأثةآكة ظايالنغان بعز ظألىص تو«: ظذالر. 46حعث تذرغان ظعدع) يةنع آذفرعدا(ضذناهتا 
ا  ةمدذق؟ ظات ذم تعرعلدىرىل ز حوق اغدا بع ةمدذ؟ -ح زمذ تعرعلدىرىل تع»  بوؤعلعرعمع  .48ـ  47دةيت

نكع،  تعدا «ظئيتقع ةن ؤاق ث مذظةيي ةلذم آىننع ةر م عرعكعلةر ؤة آئيعنكعل ة (ظعلض ةنع قعيامةتت ) ي
ذم وح. 51!نع ظعنكار قعلغذحع ضذمراهالر ظاندعن سعلةر، ظع قايتا تعرعلعش . 50ـ   49توصلعنعدذ ذم زةقق ق

ظذنعث ظىستعضة هارارعتع يذقعرع . 53ظذنعثدعن قورساقلعرعثالرنع تولدذرعسعلةر. 52درعخعدعن يةيسعلةر
علةردةك ظعحعسعلةر  ذ، ظذالرنعث قعيامةت آىنعدعكع . 54بولغان قايناقسذنع تةشنا بولغان تأض ا ب مان

  .56زعياصعتعدذر
  تسعزلةرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدابةخ

ن     اندعن آئيع ان قعلغ ةهؤالعنع باي اظادةتمةنلةرنعث ظ اال س عزلةرنعث   ،اهللا تاظ ال بةختس ا ظذالص  ظذنعثغ
)  ظةمالع سول تةرعصعدعن بئرعلضةنلةر-يةنع نامة (بةختسعزلةر : ظةهؤالعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ

اندعن اهللا تاظاال           بةختسعزلةر قانداق ظادةملةر؟ ). ردوزعخعالردذ( ة بةختسعز؟ ظ  يةنع ظذالر قايسع جةهةتت
دذ  داق دةي ص مذن ان قعلع ع باي ذالر : بذن ان (ظ رعص آئتعدعغ ة آع ةدةننعث تأشىآلعرعض لعك ) ب ظاتةش

ةممذ ظةمةس شامالنعث، زعيادة هارارةتلعك قايناقسذنعث ؤة قارا تىتىندعن بولغان سالقعنمذ ظةمةس، آأرآ
دذ  دذ           سايعنعث ظعحعدة بولع ة مذنداق دةي ا دوزاخ مذظةآكةللعرع    (:  اهللا تاظاال بذ هةقت سعلةر  «) ظذالرغ

ثالردا ( ادعكع حئغع ان  ) دذني ار قعلغ رعثالر     ) دوزاخ(ظعنك ة بئ اخلعق سايعض ىح ش رعثالر، ظ ا بئ » ظازابعغ
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دذ( اية . )دةي ذ س ذص آعشعنع (ظ ع بول ةمنعث تىتىن عدةت) جةهةنن ةمنعث(مةيدذ، سةض القذنعنعمذ ) جةهةنن ي
القذن قةسعردةك  . توسمايدذ ذ ي رعدذ) حوث(ظ ع حعقع ارا  . ظذحقذنالرن الر ق ذ ظذحقذن ة -ظ  سئرعق تأضعلةرض
ئقعملعق بولمعغان،       )1(!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي    ) ظذ آىننع  (بذ آىندة   . ظوخشايدذ ةنع ظذالر حعقعشع ي   ي

ارا تىتىننعث سايعسعدا بولعدذ    شع حعرايلعق ؤة آأرآةم بولمعغ    ىآأرىن اندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث بذ     . ان ق ظ
) يةنع دذنيادا(حىنكع ظذالر بذنعثدعن ظعلضعرع : جازاغا اليعق ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ

دع  ةن ظع ةهؤةتكة حأمض أثىللعرعنعث     ش ة ؤة آ ازذ ـ نئمةتلةرض اغلعرعدا ن ادعكع ح ذالر دذني ةنع ظ  ي
  . ظأزلعرعضة ظئلعص آةلضةن نةرسعضة صةرؤا قعلمايتتعصةيغةمبةرلةرنعث عغا بئرعلضةن بولذص، خاهعشلعر
 حعث تذرغان ظعدع) يةنع آذفرعدا(ظذالر حوث ضذناهتا ،يةنع ظذالر اهللا تاظاالغا آذفرعلعق قعلعش 

ذرذ  ث ت تا حع الر قعلعؤئلعش ان ظعاله ئرعكلةرنع حوقعنعدعغ ع، ش ذص بذتالرن ع قوي نع ص، اهللا ن ة قعلعش تةؤب
  . ظويالص قويمعغانالر ظعدع

بعز ظألىص توصعغا ؤة قذرذق سأثةآكة ظايالنغان حاغدا بعز حوقذم تعرعلدىرىلةمدذق؟ ظاتا «: ظذالر
ةمدذ؟ - زمذ تعرعلدىرىل تع»  بوؤعلعرعمع ث      دةيت ص ؤة ظذنع ار قعلع نع ظعنك ا تعرعلعش ذالر قايت ةنع ظ  ي

ظعلضعرعكعلةر «ظئيتقعنكع، : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ.  دةيتتعظةمةلضة ظئشعشعنع يعراق ساناص شذنداق
ظذالرغا !  يةنع ظع مذهةممةدتوصلعنعدذ) يةنع قعيامةتتة(ؤة آئيعنكعلةر مةلذم آىننعث مذظةييةن ؤاقتعدا 

اي       ادةم قالم رمذ ظ ةنلعرعدعن بع ن ظأتك ةنلعرع ؤة آئيع عرع ظأتك ةؤالدعنعث ظعلض ادةم ظ عدة ظ آةلضىس
دذ  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . ث قعيامةت مةيدانعغا يعغعلعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةرضعن     نععهةممعس  :  مذنداق دةي
ع  نع (ظذن ةت آىنع ةنع قعيام ز  ) ي ةخعر قعلعمع ة ت ةن مذددةتكعح ز مذظةيي اندا،  . بع ع بولغ ةت آىن قعيام

ةزعلعرع    ث ب أزلةيدذ، ظذالرنع اندعال س ازةت بولغ ن ظعج ةقةت اهللا دع ادةم ص ةرقانداق ظ دذ، ه ةخت بولع  بةتب
دذ   اظادةتمةن بولع ةزعلعرع س دذ     ))2ب داق دةي ذ مذن ذ ظورذندعم اال ب ذثا اهللا تاظ نكع، :  ش ظئيتقع

 يةنع ظذ توصلعنعدذ) يةنع قعيامةتتة(ظعلضعرعكعلةر ؤة آئيعنكعلةر مةلذم آىننعث مذظةييةن ؤاقتعدا «
ت   ةن ؤاقع ةن مذظةيي ىرىلمةيدعغان، آئ  بةلضعلةنض عرع س ذص ظعلض ذص   بول ةيدعغان، قوش حعكتىرىلم

  .قويذلمايدعغان ؤة آئمةيتعلمةيدعغان بعر ؤاقعتتذر، ظذالر مانا مذشذ ؤاقعتتا توصلعنعدذ
  ذمراهالر ع ض ار قعلغذح نع ظعنك ا تعرعلعش ع قايت علةر، ظ اندعن س ن وح !ظ ذم درعخعدع ذم زةقق ق

علةر علةر . يةيس اقلعرعثالرنع تولدذرعس ن قورس ذ  ظذنعثدع ذالر زةقق ةنع ظ كة ؤة  ي ن يئيعش م دةرعخعدع
  . ظذنعثدعن قورساقلعرعنع تولدذرذشقا مةجبذرلعنعدذ ؤة سأرةص تارتعلعدذ

ظذنعث ظىستعضة هارارعتع يذقعرع بولغان قايناقسذنع تةشنا بولغان تأضعلةردةك ظعحعسعلةر يةنع 
علةر   علةردةك ظعحعس ان تأض نا بولغ اتتعق تةش اس. سذغا ق نع ظابب ةظد ظعظعب اهعد، س ةي، مذج نع جذب ر ؤة ب

ة ارلعقالرظعكرعم علةردةك        : قات ةن تأض اص آةتك ذص حاثق نا بول اتتعق تةش ذغا ق ع س ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
دع  دذ، دئ ةنلعك بولع علةر دئض دذ . ظعحعس داق دةي ذددع مذن ذ ظاي: س ة  ب نالعق تأضعض ةن تةش ة دئيعلض ةتت

أ  ع لع آئس خعل سذغا تةشنالعق قعدعغان بعر يذ شذنعثغا ظوخشاشال   . لىص آئتعدذ  بولذص، ظذ سذغا قانماي ظ
  . جةهةننةم ظةهلعمذ هارارعتع يذقعرع بولغان بذ قايناقسذغا مةثضى قانمايدذ

مانا بذ، ظذالرنعث قعيامةت آىنعدعكع زعياصعتعدذر يةنع بعز سىصةتلعضةن بذ نةرسة ظذالرغا، ظذالر 
ان زع   اهعدا بئرعلعدعغ ارعنعث دةرض ع صةرؤةردعض ان آىن ابقا تارتعلغ ةتتذرهئس ة  . ياص اال مأمعنلةرض اهللا تاظ

ان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع           : دعغان زعياصةت هةققعدة مذنداق دئضةن ظعدع       عبئرعل شىبهعسعزآع، ظعمان ظئيتق
                                                 

   ـ ظايةتكعحة34 ـــــ 29سىرة مذرسةالت ) 1(
  . ـ ظايةتلةز105 ــــــ 104سىرة هذد ) 2(
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دذ    ةتلعرع بولع ردةؤس جةنن اهع فع انالرنعث مةنزعلض رام    ))1قعلغ ةت ؤة ظعك ةن زعياص ا بئرعلض ةنع ظذالرغ  ي
  . شذنعثدعن ظعبارةت بولعدذ

* * * * ** *   
 ß øt wΥ öΝä3≈ sΨ ø) n= yz Ÿω öθn= sù tβθè% Ïd‰ |Áè? ∩∈∠∪ Λ ä÷ƒ u u sùr& $ ¨Β tβθãΖ ôϑ è? ∩∈∇∪ óΟ çFΡ r&u ÿ… çµtΡθà)è= øƒ rB ÷Π r& ß óstΡ 

tβθà) Ï=≈sƒ ù:$# ∩∈∪ ßøt wΥ $ tΡ ö‘£‰ s% â/ä3uΖ ÷ t/ |N öθyϑ ø9 $# $ tΒ uρ ß øt wΥ tÏ%θç7 ó¡yϑ Î/ ∩∉⊃∪ #’ n?tã βr& tΑ Ïd‰t7 œΡ öΝ ä3n=≈ sWøΒ r& öΝä3y∞ Ï±Ψ çΡ uρ 

’ Îû $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩∉⊇∪ ô‰ s) s9 uρ ÞΟ çG ÷Η Í>tã nο r'ô±¨Ψ9 $# 4’ n<ρW{$# Ÿω öθ n= sù tβρã ª. x‹ s? ∩∉⊄∪  
انالر( علةر؟ !) ظعنس كة ظعشةنمةمس ا تعرعلعش علةر قايت اراتتذق، س ز ي علةرنع بع علةر . 57س س

ثالرحذ ( ةنعنع دةص بئقع ةن م ةححعدانعغا تأآىلض الالرنعث ب علةر . 58ظاي ع س ص(ظذن ان قعلع ) ظعنس
بةلضعلعدذق ث ظاراثالردا ظألىمنع عبعز سعلةرن. 59يارعتامدذق) ظعنسان قعلعص(يارعتامسعلةر؟ ياآع بعز 

ر قةؤمضة ظالماشتذرذشتعن ؤة )يةنع هةر بعرعثالرنعث ظألىش ؤاقتعنع بعكعتتذق ( ، سعلةرنع باشقا بع
شىبهعسعزآع، سعلةر . 61ـ   60سعلةرنع سعلةر بعلمةيدعغان بعر شةآعلدة يارعتعشتعن ظاجعز ظةمةسمعز 

). قتعن بار قعلغانلعقعنع تونذدذثالريةنع دةسلةصتة اللةنعث سعلةرنع يو(دةسلةصكع يارعتعشنع بعلدعثالر 
  . 62ظويلعمامسعلةر؟) اللةنعث سعلةرنع دةسلةص ياراتقاندةك قايتا يارعتعشعنع(سعلةر 

  قعيامةتنعث دةلعل ـ ظعسصاتلعرع توغرعسعدا
را          ان، توغ ار قعلغ ع ظعنك تذرذص، ظذن انلعقعنع جةزعملةش ةتنعث بولعدعغ ة قعيام ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ةت    يولدعن بذ  ألىص تو ظذالر   :  تانغان آعشعلةرضة رةددعية بئرعدذ        تعنرذلذص آةتكةن ؤة هةقعق عغا ؤة بعز ظ ص
 ظذالرنعث بذ سأزلعرع ظذالرنعث   ، دةيدذقذرذق سىثةآكة ظايالنغان حاغدا بعز حوقذم تعرعلدىرىلةمدذق؟ 

ةؤةبعدعندذر    انعغانلعقع س راق س ع يع انلعقع ؤة ظذن ار قعلغ ةتنع ظعنك دذ اهللا تا. قعيام داق دةي اال مذن : ظ
)انالر اراتتذق !) ظعنس ز ي علةرنع بع ثالر،     س ةس ظعدع ة ظةم ر نةرس نغعدةك بع ا ظئلع علةر تعلغ ةنع س  ي

اراتتذق  ةردعن ي تة يوق ي ادعر . شذنعثدعن آئيعن بعز سعلةرنع دةسلةص ةردعن يارعتعشقا ق تة يوق ي دةسلةص
ادعر ظةمةسمذ؟    الي ؤة ظةث ظاسان يول بعل  وبولغان زات اهللا سعلةرنع ظةث ق      ة ق ةن قايتا تعرعدىرىشكة ظةلؤةتت
  . سعلةر قايتا تعرعلعشكة ظعشةنمةمسعلةر؟: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

ل     ا دةلع اال ظذالرغ اندعن اهللا تاظ عتعص ظ دذ آأرس داق دةي علةر :  مذن ةححعدانعغا (س الالرنعث ب ظاي
اآع بعز ) قعلعص ظعنسان (ظذنع سعلةر . تأآىلضةن مةنعنع دةص بئقعثالرحذ  ظعنسان (يارعتامسعلةر؟ ي

ص امدذق) قعلع ةحيارعت ةنعنع ب ةنع م تذرذصح ي ان  ،عدانالرغا سعلةر ظورذنالش ثدا سعلةر ظعنس ع ظذنع  ظذن
  تعؤاتامسعلةر؟ ياآع ظذنع ياراتقذحع اهللا مذ؟ عقعلعص يار
 علةرن ز س علعدذق عبع ألىمنع بةلض اراثالردا ظ ألىش (ث ظ رعثالرنعث ظ ةر بع ةنع ه نع ي ؤاقتع

تذقئب دذ  )كعت داق دةي اك مذن ألىمنع        :  زةهه عدا ظ ةهلع ظارعس ن ظ ةن زئمع ةهلع بعل مان ظ اال ظاس اهللا تاظ
ص ب  اق قعلع تعئظورت تعن . كعت ة ظالماشتذرذش ر قةؤمض قا بع علةرنع باش دة   س ةت آىنع ةنع قعيام  ي

ر شةآعلدةشةآلعثالرنع ظأزضةرتعشتعن  ةيدعغان بع ةنعؤة سعلةرنع سعلةر بعلم ةتلةر ؤة  ي  باشقا سىص
  . يارعتعشتعن ظاجعز ظةمةسمعزباشقا قعياصةتلةردة 

                                                 
  .  ـ ظايةت107سىرة آةهف ) 1(
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 يةنع دةسلةصتة اللةنعث سعلةرنع يوقتعن (شىبهعسعزآع، سعلةر دةسلةصكع يارعتعشنع بعلدعثالر
الر  انلعقعنع تونذدذث ار قعلغ علةر ). ب عنع (س ا يارعتعش اندةك قايت لةص ياراتق علةرنع دةس ةنعث س ) الل

ةردع  ذسعلةرضة ق.  يةنع اهللا تاظاال هةقعقةتةن سعلةرنع ياراتتع    ر؟ظويلعمامسعلة . الق، آأز ؤة يىرةآلةرنع ب
ول       والي ي ان ؤة ق ة ظاس علةرنع ظةلؤةتت اال س ان اهللا تاظ ادعر بولغ قا ق ار قعلعش ن ب تة يوقتع علةرنع دةسلةص س

ا  كة ق ا تعرعلدىرىش ةن قايت لعمعدعثالرمذ بعل ةنلعكعنع ظةس ةت دعر ظعك ذص ي ذ  معدعثالرمذ؟  ؤة تون اال ب اهللا تاظ
اندعن ظذنع        ) يوقتعن(مةخلذقاتنع دةسلةصتة   :  مذنداق دةيدذ  هةقتة ) ظألضةندعن آئيعن   (بار قعلعدعغان، ظ

ا    ) يةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةنة شذدذر، ظذ       ار     (اهللا غ تة يوقتعن ب ظذنع دةسلةص
اندا  ا قارعغ ايدذر) قعلغانغ انلعقعمعزنع       ظ)1( ظوث ار قعلغ ن ب عرع يوقتع ع ظعلض ز ظذن ان بع عنس

   .))2ظةسلعمةمدذ؟
    اراتتذق ةنعدعن ي ع ظابعم ةن ظذن ز هةقعقةت ةمدذآع، بع ان بعلم ذ  . ظعنس ةمدع ظ ارعغا(ظ ) صةرؤةردعض

الدع   ذص ق ذمةتحع بول كارا خذس ة  . ظاش ذ بعزض ةن     (ظ اناص، حعرعض راق س عنع يع ا تعرعلعش اننعث قايت ظعنس
تذدع، ظذ       . معسال قعلعص آأرسةتتع  ) سأثةآلةرنع حعرعص آةتكةن   «: ظأزعنعث يارعتعلغانلعقعنع بولسا ظذن

ةيدذ؟    ان زات تعرعلدىرعدذ،         «ظئيتقعنكع،   . دئدع » سأثةآلةرنع آعم تعرعلدىرةل تة ياراتق ظذنع ظةث دةسلةص
ىحعدذر    ةخلذقنع بعلض ر م ةر بع ذ ه رعلعدذ     )3( »ظ ذص بئ ار قوي أزعنع بعك ان ظ ةرع (ظعنس ةنع ش ظةت ي

اش    ا ظوخش ةن هايؤانغ ة قويذؤئتعلض اي، مةيلعض ةآلعص قعلعنم لعرعغا ت دذ؟) ظعش ذ  دةص ظويالم ظ
اندعن اهللا ظذنع           . ظةمةسمعدع؟) ظاجعز مةنع (تأآعلعدعغان  ) بةححعدانالرغا( ان بولدع، ظ ة ق ظاندعن ظذ لةخت

اراتتع رايلعق شةآعلدة ي ةر . حع ةنعدعن ظ ذ م ال -ظ نع( ظاي اراتتع) ظعككع تعص رعقعدةك (ذ ظ. ي ةنع يذقع ي
   .)4(ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟) ظعشالرنع قعاللعغان اهللا

* * * * * * *  
  Λä ÷ƒu u sùr& $ ¨Β šχθèOã øt rB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r&u ÿ… çµ tΡθãã u‘ ÷“ s? ÷Πr& ßøt wΥ tβθãã Í‘¨̈“9 $# ∩∉⊆∪ öθs9 â!$ t±nΣ çµ≈ sΨ ù= yè yfs9 $Vϑ≈ sÜ ãm 

óΟ çFù= sà sù tβθßγ©3x s? ∩∉∈∪ $ ¯ΡÎ) tβθãΒ u øóßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅ t/ ßøt wΥ tβθãΒρã øt xΧ ∩∉∠∪ ÞΟçF ÷ƒu u sùr& u !$yϑ ø9 $# “ Ï% ©!$# tβθç/u ô³n@ ∩∉∇∪ 

öΝ çFΡ r&u çνθßϑ çFø9 u“Ρr& zÏΒ Èβ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Πr& ßøt wΥ tβθä9Í”∴ßϑ ø9 $# ∩∉∪ öθs9 â!$ t±nΣ çµ≈ uΖ ù= yèy_ % [`% y é̀& Ÿω öθ n= sù šχρã ä3ô± n@ ∩∠⊃∪ 

ÞΟ çF÷ƒ uu sù r& u‘$̈Ζ9$#  ÉL©9 $# tβρâ‘θè? ∩∠⊇∪ óΟ çFΡ r&u öΝ è? ù't±Σ r& !$ pκsE {yf x© ôΘ r& ß øt wΥ šχθä↔ Ï±Ψ ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ ßøt wΥ $ yγ≈ sΨù= yèy_ 

Zο u Ï. õ‹s? $ Yè≈ tG tΒ uρ tÈθø) ßϑ ù= Ïj9 ∩∠⊂∪ ôx Îm7 |¡sù ÉΟ ó™ $$Î/ y7 În/ u‘ ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∠⊆∪  
دىرىص . 63سعلةر تئرعغان زعراظةتنع دةص بئقعثالرحذ  اآع بعز ظىن ظذنع سعلةر ظىندىردىثالرمذ ي

ذرذق . 65)دان حعقعدعغان زعراظةت قعلعص ظأستىردذقمذ؟ ( ظةضةر بعز خالعساق ظةلؤةتتة ظذنع دانسعز ق
ظةمضةك ( هةقعقةتةن بعز«: سعلةر. 65 دة، سعلةر ظةجةصلعنعص قايغذراتتعثالر-حأصكة ظايالندذراتتذق 

سعلةر . 67ـ  66)دةيتتعثالر(» مةهرذم قالدذق) رعزعقتعن(زعيان تارتتذق، بةلكع بعز ) بعلةن ظذرذقنع
                                                 

 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27ة رذم سىر) 1(
  .  ـ ظايةت67سىرة مةريةم ) 2(
  . ـ ظايةتكعحة79 ـــــ 77سىرة ياسعن ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة40 ـــــ 36سىرة قعيامةت ) 4(
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. 69ظذنع بذلذتتعن سعلةر حىشىردىثالرمذ ياآع بعز حىشىردذقمذ؟. 68ظعحعؤاتقان سذنع دةص بئقعثالرحذ
اتتذق  نئمعشقا ) صةرؤةردعضارعثالرنعث زور نئمةتلعرعضة (ظةضةر بعز خالعساق ظذنع تذزلذق قعلعص قوي

يةنع مذرخذ، (ظذنعث دةرعخعنع . 71سعلةر ياندذرذؤاتقان ظوتنع دةص بئقعثالرحذ70شىآىر قعلمايسعلةر؟
نع  ان دةرةخ وت ظالعدعغ ال ظ أل تذرذص ة ه ة سىرآعس ئخعنع بعرعض رعنعث ش املعق بع ار ن علةر ) ظذب س

تىرد  ز ظأس اآع بع تىردىثالرمذ ي ة . 72ذقمذ؟ظأس ايدعلعنعدعغان نةرس الر ص رةت ؤة يولذحع ز ظعب ع بع ظذن
  . 74صاك ظئتعقاد قعلغعن) مذشرعكالرنعث ظعصتعرالعرعدعن(ظذلذغ صةرؤةردعضارعثنع . 73قعلدذق

زعراظةت ظأستىرىش، يامغذر ياغدذرذش، ظوت صةيدا قعلعش قاتارلعق ظعنسان ظةث ظئهتعياجلعق 
  راش توغرعسعدا نعثال قعلغانلعقعغا دعققةتنع بذ يالغذز اهللابولغان نةرسعلةرنع صةقةت

 ثالرحذ ةتنع دةص بئقع ان زعراظ علةر تئرعغ ذرذق   ؟س ا ظ اغدذرذص ظذنعثغ ةرنع ظ علةر ي ةنع س  ي
علةر دىرىص . حاحعس ز ظىن اآع بع ذ ي علةر ظىندىردىثالرم ع س ص (ظذن ةت قعلع ان زعراظ دان حعقعدعغ

  .  يةرلةشتىرىص ؤة يةردعن بعز ظىندىرعمعزر قاتلعمعغا بعزةنع بةلكع ظذنع ية يظأستىردذقمذ؟
ةبذ ظعبنع جةرعر  دذ ظ ةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي : هىرةيرعدعن ص

ةتنع هةرضعز « ةلكع. ة دئم“مةن ظىندىردعم”زعراظ رعدعم” ب ةت تئ ةبذ. » دئضعن“زعراظ داق ظ هىرةيرة مذن
ةت قعلعص (ظذنع سعلةر ظىندىردىثالرمذ ياآع بعز ظىندىرىص  اهللا تاظاالنعث : دةيدذ دان حعقعدعغان زعراظ

   دئضةن ظايعتعنع ظاثلعمعدعثالرمذ؟ ظأستىردذقمذ؟
 دة، سعلةر ظةجةصلعنعص -ظةضةر بعز خالعساق ظةلؤةتتة ظذنع دانسعز قذرذق حأصكة ظايالندذراتتذق 

ة رةهمعتعمعز بعلةن ظىندىردذق ؤة ظذنع سعلةرضة مةرهةمةت     يةنع ظذنع بعز ظأز لذتصعمعز ؤ      قايغذراتتعثالر
الدذردذق ص ق عدعن ؤة هوظةض. قعلع ع غوللعش اق ظذن ذرذق  ةر خالعس ذم ق عرع حوق عدعن ظعلض ذل بئرعش س

ةن  ذنعث بعل ةتتذق، ش كة ظايالندذرعؤعت ايغذراتتعثالرحأص لعنعص ق علةر ظةجةص اال س اندعن اهللا تاظ  ظ
عنع با انالرنعث قايغذس دذ ظعنس داق دةي ص مذن ان قعلع علةر: ي ةن «: س ز هةقعقةت ةن (بع ةك بعل ظةمض

 يةنع ظةضةر بعز ظذنع )دةيتتعثالر(» مةهرذم قالدذق) رعزعقتعن(زعيان تارتتذق، بةلكع بعز ) ظذرذقنع
ةك    كة ظايالندذرعؤةتس ذرذق حأص عز ق ثالر     ،دانس أزلةرنع قعالتتع ىك س ةر تىرل ايغذرذص ه ا ق علةر بذنعثغ .  س

ردة علةر :بع ةن : س ز هةقعقةت نع(بع ةن ظذرذق ارتتذق) ظةمضةك بعل ان ت تذق، زعي ةتكة يولذق ةنع ظاص  ي
ز دذق، ظازاب  قولعمع ةتكىزىص قوي ارعنع آ دذق  دا ب ار بول ا دذح رعدة  ،ق ة بع ةثالر، يةن ز  : دئس ةلكع بع ب

  .  دةيتتعثالرمةهرذم قالدذق) رعزعقتعن(
ايغذراتتعثالر ظعكرعمة   دذ         دئض  سعلةر ظةجةصلعنعص ق سعلةر بعر ـ    : ةن ظايةت هةققعدة مذنداق دةي

. صذشايمان قعالتتعثالر  : هةسةن، قةتادة ؤة سذددع قاتارلعقالر مذنداق دةيدذ     . بعرعثالرغا ماالمةت قعالتتعثالر  
ةتنعث خذالسة مةنعسع ذ ظاي اآع بولمعسا  ،ب ا ظئحعنعسعلةر، ي ذرذق ؤة باشقا حعقعمعثالرغ  سةرص قعلغان ظ

  .  دئضةنلعك بولعدذ، صذشايمان قعلعسعلةرغاناهلعرعثالرظعلضعرع قعلغان ضذ
 ثالرحذ ذنع دةص بئقع ان س علةر ظعحعؤاتق ز . س اآع بع ىردىثالرمذ ي علةر حىش ن س ع بذلذتتع ظذن

اتتذق .  بةلكع ظذ سذنع بعز حىشىردذق حىشىردذقمذ؟ ةر بعز خالعساق ظذنع تذزلذق قعلعص قوي  ظةض
ةتم   ان، زعراظ ع بولمايدعغ ةنع ظعحكعل اتتذق   ي ص قوي اق قعلع اححعق ؤة قعرت ان ظ رعغعلع بولمايدعغ . ذ تئ

)نئمعشقا شىآىر قعلمايسعلةر؟) صةرؤةردعضارعثالرنعث زور نئمةتلعرعضة تاتلعق سعلةرضة  اهللا تاظاالنعث
اللة سعلةرضة بذلذتتعن    سذدعن ظعبارةت يامغذرنع ياغدذرذص بةرضةن نئمعتعضة شىآىر قعلساثالر بولمامدذ؟   

امغذر ارقعلعق ظأسكةن دةل     ي امغذر ظ ذ ي علةر ؤة ش ن ظعحعس ةردع، ظذنعثدع اغدذرذص ب ةن  ـ ي ةر بعل  دةرةخل
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تذن، خورما،                . حارؤاثالرنع باقعسعلةر  امغذر بعلةن زعراظةتلةرنع ظأستىرىص بئرعدذ، زةي اللة سعلةرضة شذ ي
ةؤم ظى             ذر صعكعر قعلعدعغان ق حىن بذنعثدا هةقعقةتةن    ظىزىم ؤة تىرلىك مئؤعلةرنع ظأستىرىص بئرعدذ، حوثق

  . )1(دةلعللةر بار) اللةنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان(
ثالرحذ نع دةص بئقع ان ظوت ةنع سعلةر حاقماق تئشعنع سىرآةص ظذنعثدعن سعلةر ياندذرذؤاتق  ي

يةنع مذرخذ، ظذبار ناملعق بعرعنعث شئخعنع بعرعضة (ظذنعث دةرعخعنع حعقارغان ظوتنع دةص بئقعثالرحذ؟ 
ةنع  سعلةر ظأستىردىثالرمذ ياآع بعز ظأستىردذقمذ؟ ) آعسة هأل تذرذصال ظوت ظالعدعغان دةرةخنع سىر  ي

املعق ظعككع خعل دةرةخ بولذص، بذ         . بةلكع ظذنع ظأز ظورنعدا بعز ساقلعدذق      ظةرةبلةردة مةرعخ ؤة ظةفار ن
عنعث ظارعسعدعن ظوت   آعسة ظذ ظعككعس    هأل شاخنع ظئلعص بعر ـ بعرعضة سىر       ظعككع دةرةختعن ظعككع تال   
  .ظذحقذنلعرع حاحراص حعقعدذ

ظذنع بعز ظعبرةت ؤة يولذحعالر صايدعلعنعدعغان نةرسة قعلدذق مذجاهعد قةتادة بذ ظايةت هةققعدة 
دذ داق دةي وت : مذن وث ظ نع ح ذ ظوت دذق ب لعتعدعغان قعل نع ظةس دذ. دوزاخ ظوتع داق دةي ةتادة مذن : ق

ا ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عمعزحة ص ةؤمعم«: المظاثلعش ع ق علةر ياندذر! ظ ارارعتع ذس ث ه ذ ظوتنع ان ب ؤاتق
ئلعدذ   را آ ة توغ تعن بعرعض ث يةتمعش ةم ظوتعنع اهابعالر»جةهةنن ةن، س ةيغةمبعرع :  دئض ث ص ع اهللا نع ! ظ

ة يئ      شذ بعر صا  دوزاختا   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ،تةرآةن رحعسع بولغان بولسعمذ ظةلؤةتت ادةم  «:  دئضةندة ص ظ
دةرعجعسع سذ بعلةن ظعككع هةسسة    نعشع ؤة مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن بذ ظوتنعث قعزعقلعق        عسظةؤالدعنعث ظع 

  .  دئضةن»ؤذتذلدعسو
: دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         هىرةيرعظةبذ ،ظعمام ظةهمةد 

ارحعدذر، بذ ظوت      شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلةرنعث بذ ظوتذثالر دوزاخ ظوتعنعث يةتمعش صارحع      « سعدعن بعر ص
ذؤذتذلدع  ة س ع هةسس ةن ظعكك ىيع بعل ز س ا   . دئثع ذ ظوتت دع، اهللا ب ا ظع ان بولس ذنداق بولمعغ ةر ش ظةض

  . »هئحكعمضة صايدا مةنصةظةت بةرمةيدعغان قعلغان بوالتتع
ةبذ ظعمام مالعك،    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعد        ظ : ذهىرةيرعدعن ص

:  ساهابعالر »ؤاتقان بذ ظوت، دوزاخ ظوتعنعث يةتمعش صارحعسعدعن بعر صارحعسعدذر         ذظادةم ظةؤالدع ياندذر  «
ا  ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع  ة يئتةرآةن       دوزاخت ةيغةمبةر  . دئدع ،شذ بعر صارحعسع بولغان بولسعمذ ظةلؤةتت  ص

االم ا ظ    «: ظةلةيهعسس وت دوزاخت ارحة ظ ر ص ذ بع عزآع، ش ةك ـ شىبهعس ارتذق  ش ة ظ ذز هةسس اتمعش توقق
  .  رعؤايةت قعلغانمذبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم.  دئدع»قعلعنعدذ
 ؤة يولذحعالر صايدعلعنعدعغان نةرسة قعلدذق     بذ ظايةت هةققعدة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد مذنداق 
دذ ان آعشعلةر  : دةي اح قالغ نع ظ ةنع ظوت ةكي ايدعلعنعدعغانصعشعرعش يئم ىن ص دذق ظىح ةيس .  نةرسة قعل ل

نع  دذ    ظةبذظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اهعدنعث مذن ىلةيعم مذج ان    : س م تذرعدعغ نع مذقع ةنع ظوت ي
دذق      ع قعل ايدعلعنعدعغان نةرسعس اق ص ث ظورت ةرنعث ؤة يولذحعالرنع ع .ظادةمل ةر ب  ، حىنك ث ه رع   ظذالرنع ع

ةنال صع    وت بعل ةقةت ظ اقنع ص نع . عدذعرشتام هنةجعظةبذظعب ةت    ، ي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اهعدنعث مذن مذج
  .يةنع ظوتنع ظعنسانالرنعث هةممعسع صايدعلعنعدعغان نةرسة قعلدذق: قعلعدذ

ان قعلعنغان        ظعكرعمة بذ تةصسعر باشقا تةصسعرضة     . نعثمذ بذ ظايةتنع شذنداق تةصسعر قعلغانلعقع باي
ايدعغان        ةهرادا ياش ةهةردة ؤة س ع ش ابتذر، حىنك اندا ظاممعب ىتىن     قارعغ ةل ص اي ؤة آةمبةغ انداق ب ةر ق ه

انالر  ةكظعنس اراثغذلذقنع يو يئم عنعش، ق عرعش ظعس ة  صعش قا مةنص ذش ؤة باش ا  ظةرذت ىن ظوتق تلةر ظىح
  . دذرموهتاج

                                                 
  . ـ ظايةتلةر11 ـــــ 10سىرة نةهل ) 1(
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ارةت         أمىردعن ظعب اص ت عدا ؤة س الرنعث ظارعس نع تاش ةن ظوت قعتع بعل رع ـ شةص أز مئه اال ظ اهللا تاظ
اقلع  دة س اقنعث ظعحع ةن . دعحاقم ث بعل اق بذنع الر حاقم اندذرذش    يولذحع وت ي عغان ظ ىرتكة ظوخش  ؤة ضىثض

ىرىش ظعمكانعيعتعضة ظعضة بولدع                ظذالر  . ظةسؤابلعرعنع يىك ـ تاقلعرعنعث ظعحعدة ؤة يانحذقلعرعدا ظئلعص ي
ا       اندذرعدذ  ـ  بولسا حاقماقنع حعقعرعدذ    موهتاج حىشكىن قعلغان جايلعرعدا ظوتق شذ ظوت بعلةن    . دة، ظوت ي

اق ص عرتام ذغاقتا،عش عنعدذ عدذ، س اراثغذلذقنع يو   ظعس العدذ، ق اؤاص س ة    آ قا مةنصةظةتلةرض تعدذ ؤة باش رع
ة يولذحعالرنع     ،ضةرحة ظوتقا صىتىن ظعنسانالر ظئهتعياجلعق بولغان بولسعمذ   . ظعشلعتعدذ  اهللا تاظاال بذ ظايةتت

  . ظاالهعدة تعلغا ظالدع
 صاك ظئتعقاد قعلغعن ) عنمذشرعكالرنعث ظعصتعرالعرعد (ظذلذغ صةرؤةردعضارعثنع    يةنع اهللا تاظاال 

اتلعق   . ع هةر خعل شةيظعلةرنع ياراتت   ،مذ قارشع عظأز قذدرعتع بعلةن بعر ـ بعرعضة قار       زذمرةتتةك سىزىك، ت
و اححعق      ذغؤة س اش ظ ة ظوخش ز سىيعض ذنع دئثع ذ س ا ظ ةر اهللا خالعس اراتتع، ظةض ذنع ي ذق ؤة ق س تذزل
رةتقعلعؤ اال آأيدىرض . تعئ دع    اهللا تاظ ايدعلعق قعل ة ص ع بةندعلةرض اراتتع ؤة ظذن نع ي ذ  . ىحع ظوت اال ب اهللا تاظ

اهالندذرغذحع قعلعص    ن ظاض اخعرةتنعث ظوتعدع ايدعلعق، ظ ىن ص رعكحعلعكع ظىح ا تع ةرنعث دذني نع بةندعل ظوت
  . ياراتتع

* * * * * * *  
  * Iξsù ÞΟÅ¡ ø% é& ÆìÏ%¨uθyϑ Î/ ÏΘθàf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÒΟ |¡s) s9 öθ©9 tβθßϑ n= ÷è s? íΟŠÏà tã ∩∠∉∪ …çµ ¯ΡÎ) ×β# u ö à) s9 ×ΛqÍ x. 

∩∠∠∪ ’Îû 5=≈ tG Ï. 5βθãΖ õ3¨Β ∩∠∇∪ ω ÿ… çµ¡ yϑ tƒ ωÎ) tβρã £γsÜ ßϑ ø9 $# ∩∠∪ ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∇⊃∪ # x‹≈pκ È: sùr& 

Ï]ƒÏ‰ut ù: $# Λ äΡ r& tβθãΨ Ïδô‰ –Β ∩∇⊇∪ tβθè= yèøgrB uρ öΝä3 s% ø— Í‘ öΝ ä3¯Ρr& tβθç/Éj‹ s3è? ∩∇⊄∪  
ذ . 75يذلتذزالرنعث جايلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةن  تذزالر (شىبهعسعزآع، ظةضةر بعلسةثالر، ظ يذل
 شىبهعسعزآع، -شةك . 76ظةلؤةتتة آاتتا قةسةمدذر) اللةنعث ظذلذغ قذدرعتعنع آأرسعتعدعغانلعقع ظىحىن

ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال . 78ساقالنغاندذر) يةنع لةؤهذلمةهصذزدا(آعتابتا . 77ظذ ظذلذغ قذرظاندذر 
!) ظع آذففارالر جاماظةسع(. 80ظذ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر. 79تذتعدذ

( شىآىر قعلعشنعث ظورنعغا،) سعلةر اللةنعث رعزعق بةرضةنلعكعضة(. 81بذ قذرظاننع ظعنكار قعالمسعلةر؟
  . 82ظعنكار قعالمسعلةر؟) رعزعق بةرضىحعنع

   ظىحىن اهللا تاظاالنعث قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعداعقذرظاننعث آاتتعلعق
ان      !  يذلتذزالرنعث ظورذنلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، ظع مذشرعكالر         سعلةر ضذمان قعلغاندةك قذرظ

اندذر  ذغ قذرظ ذ ظذل ةلكع ظ ةس، ب الخورلذق ظةم اآع ص ئهعر ي ةم . س ةن قةس ايلعرع بعل ث ج يذلتذزالرنع
دذ      عمةن قعل يذلتذزالرنعث ظاسماندعكع ظورذنلعرع بعلةن قةسةم     :  مذجاهعد بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي

  .مةن دةصمذ تةصسعر قعلعنغانعقعلعمةن، بذ ظايةت يذلتذزالرنعث حعقعدعغان جايعلعرع بعلةن قةسةم قعل
 ذ ةر بعلسةثالر، ظ نع آأرس(شىبهعسعزآع، ظةض ذغ قذدرعتع ةنعث ظذل تذزالر الل عتعدعغانلعقع يذل
ظةضةر ظذنعث .  يةنع مةن قعلغان بذ قةسةم ظةلؤةتتة آاتتا بعر قةسةمدذرظةلؤةتتة آاتتا قةسةمدذر) ظىحىن

اندذر -شةك .  بعلسةثالر قذرظاننع ظةلؤةتتة ظذلذغاليتتعثالر    نعآاتتعلعقع ذغ قذرظ ذ ظذل   شىبهعسعزآع، ظ
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ا . ذرظان ظةلؤةتتة ظذلذغ بعر آعتابتذريةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان بذ ق       ةنع (آعتابت ي
  .  يةنع بذ ظذلذغ آعتاب لةؤهذلمةهصذزدا ساقالنغان آعتابتذرساقالنغاندذر) لةؤهذلمةهصذزدا

 دذ  بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباسنعث مذنداق         ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال تذتع
دذ ةت قعلع انالر ظاس: دئضةنلعكعنع رعؤاي اك بولغ ةقةت ص ابنع ص ذز دئضةن آعت دذالماندعكع لةؤهذلمةهص .  تذتع

ةقةت صةرعشتعلةرال تذتعدذ        : ظةؤفعمذ ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          . ظذ آعتابنع ص
ةير ظةنةس، مذجاهعد، ظعكرعمة، سةيد ظعبنع       ةهعك، ظةبذا، جابعر ظعبنع زةيد،    شةظس ظةبذ، زةههاك،  جذب ن

  . ددع، ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ؤة باشقعالرمذ بذ ظايةتنع شذنداق تةصسعر قعلغانسذ
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتادةنعث مذن ةرعر، ق نع ج انالرال : ظعب اك بولغ ةقةت ص ع ص ظذن

دذ ادا      تذتع راق دذني دذ، بع انالر تذتع اك بولغ ةقةت ص ع ص اهعدا ظذن االنعث دةرض ةنع اهللا تاظ ع ي س  نعجع ظذن
  .مةجذسعالر ؤة مذناصعقالرمذ تذتعدذ

 تذتمايسعلةر،  نع ظذالرسعلةر  يةنع ظذنع صةقةت صاك بولغانالرال تذتعدذ : ظالعية مذنداق دةيدذ  ظةبذ
  . حىنكع سعلةر ضذناهكارسعلةر

دذ   داق دةي د مذن نع زةي اننع   : ظعب ذ قذرظ عرلعرع ب ش آاص عدذ دةص  قذرةي ئلعص حىش ةيتانالر ظ ش
ةقةت صاك بولغانالرال تذتعدذ      :لةن اهللا تاظاال  شتع، شذنعث بع  جأيلى اهللا تاظاال بذ   .  دةص خةؤةر قعلدع  ، ظذنع ص
ة دذ هةقت داق دةي وق    :  مذن كعنع ي ئلعص حىش ةيتانالر ظ اننع ش ةس   . قذرظ ق ظةم ا اليع ذ ظذالرغ ذ . ب ظذالرم

ا( ايدذ ) ظذنعثغ ادعر بواللم ذالر  . ق عزآع، ظ ةيتانالر (شىبهعس ةنع ش ة) (ي ةنظع  تعثشا) ظوغرعلعقح تعن م ش
ضعرعكع سأزلةرنعث   زع ناهايعتع ياخشع ظئيتعلغان سأزدذر، ظذ ظعل      ظعبنع زةيدنعث بذ سأ    ))1قعلعنغاندذر

  .هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
 ظذ ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر    ان ظةهلع جاهاننعث  يةنع بذ قذرظ

الخورلذق ؤة      صةرؤةردعضارع اهللا تاظاال تةرعصعدعن     نازعل قعلعنغاندذر، ظذ، آاصعرالر ظئيتقاندةك سئهعر ياآع ص
ايدعلعق هةقعقةت   . ياآع شئظعر ظةمةس، بةلكع ظذ هئح قانداق شةك يوق بعر هةقعقةتتذر            ظذنعثدعن باشقا ص

   .مةؤجذت ظةمةس
) اننع ظعنكار قعالمسعلةر؟ !) ظع آذففارالر جاماظةسع ذ قذرظ ة ظعبنع   ظةؤفع بذ ظايةت هةققعد    ب

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض علةر؟   : ظابباسنعث مذن ار قعالمس تعق قعلماستعن ظعنك ع تةس علةر ظذن س
: هةزرة ؤة سذددع قاتارلعقالرمذ بذ ظايةتنع ظعبنع ظابباسقا ظوخشاش تةصسعر قعلدع، مذجاهعد          ظةبذزةههاك،  

ماقحعمذ ؤة ظ     ةن ماسالش انالر بعل ار قعلغ اننع ظعنك ذ قذرظ علةر ب عر   س اقحعمذ؟ دةص تةصس ايعل بولم ا م ذالرغ
  . قعلعدذ
)ظعنكار ) رعزعق بةرضىحعنع( قعلعشنعث ظورنعغا،شىآىر ) سعلةر اللةنعث رعزعق بةرضةنلعكعضة

علةر؟ ةرعر، سةظع قعالمس نع ج ةي ظعب نع جذب نع ظابباسنعثد ظعب ا،  : ردعن ظعب امغذر ياغس ة ي رةر قةؤمض بع
االنعث ب   ةزعلعرع اهللا تاظ ث ب اتقذزذص   ظذالرنع اث ظ ة ت ان هالةتت ار قعلغ نع ظعنك ث  : ذ نئمعتع االنع يذلتذزنع ص

دذ          اغدع دةي امغذر ي ة ي ةن بعزض ع بعل ئقعص حىشىش ة ظ ث غةربك االنع يذلتذزنع ع ؤة ص ةرقتعن حعقعش ش
) رعزعق بةرضىحعنع( شىآىر قعلعشنعث ظورنعغا،) سعلةر اللةنعث رعزعق بةرضةنلعكعضة(دئضةنلعكعنع ؤة 
  .  دئضةن بذ ظايةتنع ظوقذغانلعقعنع رعؤايةت قعلعدذعلةر؟ظعنكار قعالمس

ظعمام مالعك، سالعه ظعبنع آةيساندعن زةيد ظعبنع خالعد جذهةنعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت               
ان ظعدع  : قعلعدذ  امغذر ياغق ةردة ظعدذق، شذ آئحعدة ي ة دئضةن ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بعز هذدةيبعي ص
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اراص         بعزضة بامدات نامع   سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر   «: زعنع ظوقذص بئرعص، نامازدعن آئيعن ظادةملةرضة ق
ةيغةمبعرع بعلعدذ، دئدع     : ساهابعالر .  دئدع  »نئمة دئضةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟    ةيغةمبةر  . اهللا ؤة ظذنعث ص ص
دع  داق دئ االم مذن اال«: ظةلةيهعسس ان ظ : اهللا تاظ ا ظعم ةزعلعرع ماث ةندعلعرعمنعث ب ث ب ان ؤة مئنع ئيتق

اغدع      . بةزعلعرع مئنع ظعنكار قعلغان هالدا تاث ظاتقذزدع  امغذر ي اهللا نعث صةزلع ؤة رةهمعتع بعلةن بعزضة ي
ةنلةر  ذالر (... دئض ة ش الر     )ظةن ار قعلغذحع تذزنع ظعنك تعص يذل ان ظئي ا ظعم ث  . دذر ماث االنع يذلتذزنع ص

ع       ئقعص حىشىش ة ظ ث غةربك االنع يذلتذزنع ع ؤة ص ةرقتعن حعقعش ةنلةر    ش اغدع دئض امغذر ي ة ي ةن بعزض  ،بعل
ة شذالر( تقذحعالردذر )ظةن ان ظئي ا ظعم نع ظعنكار قعلعص يذلتذزغ دع، مئ ارع، . » دئ ام بذخ ذ هةدعسنع ظعم ب

  .  قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظعداؤذد ؤة ظةبذمذسلعم، 
دذ   داق دةي ةتادة مذن ةن : ق اال    : هةس ة اهللا تاظ نع بعزض ار قعلعش اننع ظعنك زق  قذرظ ابعدعن رع نعث آعت

رعل ص بئ تع قعلع ة؟ دةيت ان ه أآىم ظالغ ان ه ةن يام ة دئض انالر نئم أآىمنع ظالغ ذ ه ة ب . دع دةص ظأزلعرعض
ذ سأزعنعث مةنعسع اننع ظعنكار قعلعشعمعز ب:هةسةننعث ب ابعدعكع عزنعث قذرظ االنعث آعت  بعزنعث اهللا تاظ

دذ ئن ةنلعك بولع عؤعمعزدذر دئض اال ظذنع. س ذثا اهللا تاظ دعش داق دئ عرع مذن ن ظعلض ارالر (: ثدع ع آذفف ظ
شىآىر قعلعشنعث ) سعلةر اللةنعث رعزعق بةرضةنلعكعضة( بذ قذرظاننع ظعنكار قعالمسعلةر؟!) جاماظةسع
   ظعنكار قعالمسعلةر؟) رعزعق بةرضىحعنع( ظورنعغا،

* * * * * * *  
  Iω öθn= sù # sŒÎ) ÏM tón= t/ tΠθà) ù= çt ù: $# ∩∇⊂∪ óΟçFΡ r&uρ 7‹Í× t⊥‹ Ïm tβρã ÝàΖs? ∩∇⊆∪ ßøt wΥuρ Ü> u ø% r& Ïµø‹ s9 Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ Å3≈ s9 uρ ω 

tβρã ÅÇö6 è? ∩∇∈∪ Iωöθ n= sù βÎ) ÷Λ äΨ ä. u ö xî tÏΖƒÏ‰ tΒ ∩∇∉∪ !$ pκtΞθãèÅ_ ö s? βÎ) ÷Λ äΨ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩∇∠∪  
عز ؤة ظعلمعم(بعز . 84ـ  83قاراص تذرعسعلةر) سةآراتتعكع آعشعضة(جان هةلقذمغا يةتكةن حاغدا 

ةن ز بعل علةر ) قذدرعتعمع ن س ز، لئكع علةردعن يئقعنمع ا س ع(ظذنعثغ علةر ) ظذن ةنع (آأرمةيس ي
جازاغا تارتعلمايدعغان بولساثالر ) سعلةر ضذمان قعلغاندةك ظةمةلعثالرغا قاراص(ظةضةر . 85)بعلمةيسعلةر

ةر (نئمعشقا ظذنع  نع بةدعنعضة قايتذرمايسعلةر؟ ظةض ذ مئيعتنعث جئنع راستحعل  )سأزىثالردا (يةنع ظ
  . 87ـ  86بولساثالر

هئساب ( بولمايدعغانلعقع) علعقس بولمانعثجان هةلقذمغا يةتكةندة ظذنع قايتذرذش
  ظئلعنعدعغانلعقنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 قاراص تذرعسعلةر) سةآراتتعكع آعشعضة(جان هةلقذمغا يةتكةن حاغدا يةنع ظألضىحع سةآراتقا 
ا  كةن ح علةر      حىش اراص تذرعس ةققةتكة ق ا ـ مذش ان جاص ةآراتتا تارتعؤاتق ذ س ا ؤة ظ علةر ظذنعثغ اهللا . غدا، س

دذ   تاظاال بذ هةقتة   » آعم ظعالج قعالاليدذ    ) بذ آئسةلضة   («راستال جان هةلقذمغا يةتكةندة،         :  مذنداق دةي
ادةم   (. دئيعلعدذ ايرعلعش ظعكةنلعكعنع جةزمة     ) دذنيادعن (بذ   ) سةآراتتا ياتقان ظ سةآراتنعث  (. ن بعلعدذ  ظ

اتتعقلعقعدعن تعدذ) ق احاققا آعرعشعص آئ احاق ص ةيدةص بئرعلعدعغان جاي صةرؤةردعضارعنعث . ص دة ه ذ آىن ب
   . ))1دةرضاهعدذر
بعز    صةرعشتعلعرعمعز بعلةن  آأرمةيسعلةر ) ظذنع(ظذنعثغا سعلةردعن يئقعنمعز، لئكعن سعلةر

ةنع بعلمةيسعلةر ( اال  )ي ة ب اهللا تاظ دذ  يةن ة مذنداق دةي اهعردذر  : عر ظايةتت ةندعلعرعنعث ظىستعدة ق اهللا ب
دذر  ( عنلةص تذرغذحع ةندعلعرعنع تعزض ةنع اهللا ب تعلةرنع   )ي اقلعغذحع صةرعش ة س ذ سعلةرض ان  (، ظ ةنع قعلغ ي
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تعلةرنع ان صةرعش ةص تذرعدعغ ةننع خاتعرعل زنعث ) ظةتك ع بع ة، ظذن ألىم آةلس ةؤةتعدذ،بعرعثالرغا ظ ظ
تعلعرعمعز دذ صةرعش ةبزع روه قعلع ذالر .  ق تا (ظ ةمرعنع ظورذنالش ث ظ ايدذ ) اهللا نع ةرؤالعق قعلم اندعن . بعص ظ

ذالر  ةر(ظ ةنع بةندعل ايتذرذلعدذ  هةق هأآىم قعلغذحع،) ي ) قعيامةت آىنع(ظعضعسع اهللا نعث دةرضاهعغا ق
  . ))1هأآىم قعلعش يالغذز اهللا غعال خاستذر، اهللا ظةث تئز هئساب ظالغذحعدذر

جازاغا تارتعلمايدعغان بولساثالر نئمعشقا ) سعلةر ضذمان قعلغاندةك ظةمةلعثالرغا قاراص (ظةضةر
  . ؟قايتذرمايسعلةر بةدةندعكع جايعغا ، يةنع هةلقذمغا يةتكةن بذ جاننع ظعلضعرعكع ظورنعغاظذنع

ا تع       بةس ؤة هةسةن  جذبةيرسةظعد ظعبنع    رعلعشكة،  رع بذ ظايةتنع ظةضةر سعلةر قعيامةت آىنعضة، قايت
مذآاصات ؤة جازاغا ظعشةنمةيدعغان بولساثالر، بذ جاننع بةدةنضة قايتذرذص بئقعثالر دئضةنلعك بولعدذ، دةص        

  . تةصسعر قعلغان
* * * * * * *  

  !$ ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z ÏΒ tÎ/§ s) ßϑ ø9$# ∩∇∇∪ Óy ÷ρ usù ×β$ut ø† u‘ uρ àM̈Ζ y_ uρ 5ΟŠ ÏètΡ ∩∇∪ !$ ¨Β r&uρ βÎ) tβ% x. ôÏΒ É=≈ ut õ¾ r& 
ÈÏϑ uŠø9 $# ∩⊃∪ ÒΟ≈ n= |¡sù y7 ©9 ô ÏΒ É=≈ ut õ¾ r& ÈÏϑ uŠø9 $# ∩⊇∪ !$̈Β r&uρ βÎ) tβ% x. zÏΒ tÎ/ Éj‹s3 ßϑ ø9$# t,Ïk!!$Ò9 $# ∩⊄∪ ×Α ã” ß∴sù ôÏiΒ 

5ΟŠ ÏΗ xq ∩⊂∪ èπ u‹ Ï= óÁs? uρ AΟŠ Ït rb ∩⊆∪ ¨β Î) # x‹≈yδ uθçλ m; ‘,xm ÈÉ)u‹ ø9 $# ∩∈∪ ôx Îm7 |¡sù ËΛ ôœ$$Î/ y7 În/ u‘ ËΛÏà yè ø9$# ∩∉∪  
ةردعن  ت مذقةررةبل ذ مئيع ةر ظ ةت (ظةض ةنع تاظ الدعدا -ي ةث ظ الرنع ظ ع ظعش ادةت ؤة ياخش  ظعب

 صاراغةت، ياخشع رعزعق ؤة نازذنئمةتلعك -راهةت ) ظذنعث مذآاصاتع(بولعدعغان بولسا، ) قعلغذحعالردعن
صاراغةتتة بولغانلعقع ـ  ظذالر راهةت(ظةضةر ظذ ساظادةتمةنلةردعن بولعدعغان بولسا، . 89ـ  88جةننةت بولعدذ

ظةضةر ظذ تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع ضذمراهالردعن . 90!ظذالردعن ساثا ساالم!) ظع مذهةممةد) (ظىحىن
. 94جةهةننةمدة آأيدىرىلعدذ. 93  ـ92لعنعدذئآىتعؤبولعدعغان بولسا، يذقعرع هارارةتلعك قايناقسذ بعلةن 

ةك  ةتتذر -ش نعق هةقعق ذ ظئ عزآع، ب ارعثنع . 95 شىبهعس ذغ صةرؤةردعض رعكالرنعث (ظذل مذش
  . 96صاك ظئتعقاد قعلغعن) ظئتعرازلعرعدعن

ظعنسانالرنعث سةآراتتعكع ظةهؤاللعرع ؤة ظذالردعن هةر بعر قعسعم آعشعلةرنعث ظاقعؤعتع 
  توغرعسعدا

ةهؤالعدذر    ةآراتتعكع ظ انالرنعث س ةهؤال ظعنس ل ظ ىح خع ذ ظ ال  . ب ةث ظ ذالر ياخشع ظعشالرنع ظ دعدا ظ
 نامة ـ ظةمةللعرع    ، اهللا تاظاالغا يئقعن بةندعلةردعن بولعدذ، ياآع ظذالردعن مةرتعؤعسع تأؤةنرةك         ،قعلعدعغان

اآع هةقنع ظعنكار قعلعدعغان، توغرا يولدعن         ظوث تةرةصتعن بئرعلعدعغان بةختلعك آعشعلةردعن بولعدذ ؤة ي
شذثا اهللا تاظاال مذنداق     . ايدعغان آعشعلةردعن بولعدذ  ظازغان، اهللا تاظاالنعث ظةمعر صةرمانعغا نادانالرحة قار      

 ظعبادةت ؤة ياخشع -يةنع تاظةت (مذقةررةبلةردعن  يةنع سةآراتقا حىشكىحع ظةضةر ظذ مئيعت: دةيدذ
زلةرنع، سىننةتلةرنع ظاآتعصلعق    يةنع ظذالر صةر   بولعدعغان بولسا ) ظعشالرنع ظةث ظالدعدا قعلغذحعالردعن 

دعغان، هارام قعلعنغان ؤة يامان آأرىلعدعغان ظعشالرنع قعلمايدعغان هةتتا يامان ظعشالردعن  بعلةن ظادا قعلع 
ةزع  ىن ب اقلعنعش ظىح انس ةت قعلعنغ ايدذ دةص، رذخس ذناه بولم ا ض ان قعلس الرنعمذ قعلمايدعغ  ظعش

  . مأمعنلةردذر
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)ولعدذ صاراغةت، ياخشع رعزعق ؤة نازذنئمةتلعك جةننةت بـراهةت ) ظذنعث مذآاصاتع يةنع ظذالر 
ةت  اراغةت ؤة ياخشع رعزـراه عدذع ص ا ظئرعش كةندة . قق ةآراتقا حىش ذالر س ذ  ،ظ ة ش ا ظةن  صةرعشتعلةر ظذالرغ

ةن خذش  ات بعل رعدذبئشارةتمذآاص ةت صةرعشتعلعرعنعث .  بئ ةرانعث هةدعسعدعمذ رةهم رعدا ب اك : يذقع ع ص ظ
اراغةت،             !جان ةندعن راهةت ـ ص لةنمةيدعغان صةرؤةردعضار      سعز ظاؤاتالشتذرغان صاك ت  ياخشع رعزعق ؤة غةزةص

  .  دةيدعغانلعقع بايان قعلعندع،تةرةصكة حعقعث
ةققعدة  ةت ه ذ ظاي دذظةبذب داق دةي ةزرة مذن اراغةتتذر : ه ةت ـ ص انلعقع راه ادعن قذتذلغ . ظذالرنعث دذني

ارةتتذر راهةت ـ صاراغةت خذشال خذراملعقتعن  :  ؤة سذددع مذنداق دةيدذجذبةيرسةظعد ظعبنع    مذجاهعد  .  ظعب
دذ  داق دةي زعق : مذن ع رع اراغةت ؤة ياخش ةت ـ ص ةآتذر   راه اراؤانلعق دئم ةت ؤة ص ةك جةنن ةتادة .  دئم ق
  . دئمةك رةهمةتكة ظئرعشمةك دئمةآتذرراهةت ـ صاراغةت: مذنداق دةيدذ

ظةضةر  . رعدذيذقعرعدا ظئيتعلغان بذ سأزلةرنعث مةنعلعرعنعث هةممعسع بعر ـ بعرعضة يئقعن ؤة توغر              
اراغةت، خذشال ـ        ة ؤاصات بولسا، ظذ رةهمةت، راهةت ـ ص ةندة بولغان هالةتت ادةم اهللا تاظاالغا يئقعن ب بعر ظ

  . خذراملعق ؤة ياخشع رعزعق قاتارلعقالرنعث هةممعسعضة ظئرعشعدذ
الد        : ظالعية مذنداق دةيدذ  ظةبذ ايرعلعش ظ عدا ظذنعثغا  اهللا تاظاالغا يئقعن بةندعلةرنعث بعرع دذنيادعن ظ

ةلتىرىلىص  اخ آ ال ش ر ت ن بع ان دةرعخعدع ةتنعث رةيه ةبزع روه  ،جةنن اخقا ق ذ ش نع ش ث جئ اندعن ظذنع  ظ
ةظعب . دذنعقعلع نع آ ةد ظعب دذمذهةمم داق دةي ةر :  مذن اآع دوزاخ  )ظذنعث(ظعنسان ه ةهلعدعن ي ةت ظ  جةنن

  . ظألمةيدذمعضعحة ظةهلعدعن ظعكةنلعكع بعلعن
ةيغةمبةر   لعم ص ام مذس دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةك ـ «: ظةلةيهعسس ش

عزآع انلعرع يئ ،شىبهعس ئهعتالرنعث ج اغحعلعرعدا     ش ةتنعث ب ذص، جةنن وآانلعرعدا بول الرنعث ص عل قذش ش
  .»خالعغان جايغا ظذحذص بارعدذ، ظاندعن ظةرشكة ظئسعلغان حعراقالرغا قونعدذ

مةن ظابدذراهمان ظعبنع     : داق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ظعمام ظةهمةد، ظةتا ظعبنع ساظعبنعث مذن     
اق  ظةبذ ع حاح ـ س دة ظذن قان آىنىم ةن تىنجع تونذش ةيال بعل ةن معل اقعرعص آةتك ر ويسعلع ظ ة بع عت هالةتت ص

اتتع ظذ بعر جعنازا تاؤذ. آأرضةن ظعدعم ظئشةآنعث ظىستعدة    ظذنعثدعن مذنداق بعر    . تعغا ظةضعشعص آئتعؤات
اثلعد ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : عمهةدعسنع ظ ةن ظذحرعش«: ص اال بعل م اهللا تاظ شنع ياخشع آأرسة اهللا عآع

آعم اهللا تاظاال بعلةن ظذحرعشعشنع يامان آأرسة، اهللا       . تاظاالمذ ظذنعث بعلةن ظذحرعشعشنع ياخشع آأرعدذ   
أرعدذ      ان آ نع يام ةن ظذحرعشعش ث بعل االمذ ظذنع تذ»تاظ اهابعالر يعغ   .  دةص ةن س ذنعث بعل تذ، ش الص آئتعص

تذ، ظذالر    »نئمعشقا يعغاليسعلةر؟   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     ألىمنع يامان آأرعمعز     :  دةص  .، دةصتذ بعز ظ
تذ     داق دةص االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ «: ص ةآراتقا    ،ظ ألىمنع س ن ظ ةس، لئكع ةنلعك ظةم داق دئض  ظذن

ةت (ررةبلةردعن ظةضةر ظذ مئيعت مذقة. حىشكةندة يامان آأرسة شذنداق بولعدذ  ةنع تاظ ادةت ؤة -ي  ظعب
 صاراغةت، -راهةت ) ظذنعث مذآاصاتع(بولعدعغان بولسا، ) ياخشع ظعشالرنع ظةث ظالدعدا قعلغذحعالردعن

 ظةضةر اهللا تاظاالغا يئقعن بذ بةندعضة ظألىم بعلةن خذش ـ     ياخشع رعزعق ؤة نازذنئمةتلعك جةننةت بولعدذ 
العب ؤة بىيىك  ىك اهللا خةؤةر بئرعلسة غ العب ؤة بىي تعدذ، غ ةن ظذحرعشعدعغانلعقعدعن سأيىنىص آئ اهللا بعل

   .مذ ظذنعث بعلةن ظذحرعشعشنع ظةث ياخشع آأرعدذ
 ارارةتلعك رع ه ا، يذقع ان بولس ذمراهالردعن بولعدعغ ع ض ار قعلغذح نع ظعنك ذ تعرعلعش ةر ظ ظةض

ةن  ذ بعل نعدذئآىتعؤقايناقس أيدىرىلعدذ . لع ةمدة آ ذ جةهةنن ةر ب ألىم  ظةض ة ظ ةؤةر  دعن بةندعض ذش خ  خ
ةن ظذحرعش   اال بعل ذ اهللا تاظ ة ظ ةث     عشبئرعلس نع ظ ةن ظذحرعشعش ث بعل االمذ ظذنع أرعدذ، اهللا تاظ ان آ نع يام

  . »يامان آأرعدذ
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 ،ظع ) (صاراغةتتة بولغانلعقع ظىحىن ـ ظذالر راهةت(ظةضةر ظذ ساظادةتمةنلةردعن بولعدعغان بولسا
ةد اثا س !) مذهةمم ن س ةنع ظة!االمظذالردع ةما  ي ة ـ ظ ةر سةآراتقا حىشكىحع نام تعن ض وث تةرةص للعرع ظ

ان ةخت ،بئرعلعدعغ ةؤةر         ب ذش خ ذنداق خ ة ش ا ظةن تعلةر ظذالرغ ا، صةرعش ان بولس ةردعن بولعدعغ لعك مأمعنل
رعدذ ة . بئ ةآراتقا حىشكىحعض رع س تعلةردعن بع انلع: صةرعش اثا ظام ةن  س وق، س ع ي ذن، هئحقعس ق بولس
ةملعق تةرةصظامان تاكة آئتعؤاتعسةن، سةن نامة ـ ظ ةختلعك آعشعسةن، للعرع ظوث تةرةص عن بئرعلعدعغان ب
  . دةيدذ

دذ   داق دةي ة مذن ةم      : ظعكرعم ة ـ ظ ث نام رعدذ ؤة ظذنع االم بئ ا س تعلةر ظذنعثغ وث  اصةرعش للعرع ظ
دذ        ةؤةر قعلع ا خ ةنلعكعنع ظذنعثغ علةردعن ظعك ةختلعك آعش ان ب تعن بئرعلعدعغ ذ  نعث ةظعكرعم . تةرةص ب

عردذر      ان تةصس ع قعلعنغ ايعتع ياخش عرع ناه ة      . تةصس ايعتعنعث مةنعسعض أؤةندعكع ظ االنعث ت ذ اهللا تاظ ظ
دذر عزآع، : ظذيغذن ةدذر «شىبهعس ارعمعز الل ا     » صةرؤةردعض دا بولغانالرغ را يول اندعن توغ ةنلةر، ظ دئض

ةت ظىحىن خذشال بولذثالر،  قورقماثالر، غةم قعلماثالر، سعلةرضة ؤةدة قعلعنغان جةنن      «: صةرعشتعلةر حىشىص 
ان       أثلىثالر تارتق ىن آ علةر ظىح ة س تلعرعثالرمعز، جةننةتت علةرنعث دوس ة س ادا، ظاخعرةتت ز دذني بع

ار،              ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحع،    ) ظذالر (نةرسعلةرنعث هةممعسع ؤة تعلعضةن نةرسةثالرنعث هةممعسع ب
  . )1(دةيدذ» تذرتةرعصعدعن بئرعلضةن زعياصةت) اللة(ناهايعتع مئهرعبان 

دذ    داق دةي ارع مذن ام بذخ االم : ظعم اثا س ةم   س ة ـ ظ ئنعث نام ةنع س تعن  ا ي وث تةرةص للعرع ظ
  . بئرعلعدعغان آعشعلةردعن بولغانلعقعث ظىحىن ساثا ساالم بئرعلعدذ

 ارارةتلعك رع ه ا، يذقع ان بولس ذمراهالردعن بولعدعغ ع ض ار قعلغذح نع ظعنك ذ تعرعلعش ةر ظ ظةض
 يةنع ظةضةر سةآراتقا حىشكىحع هةقنع ظعنكار جةهةننةمدة آأيدىرىلعدذ. لعنعدذئآىتعؤةن قايناقسذ بعل

ان آعشعلةردعن بولسا  ن ظازغ را يولدع ان، توغ اقلعرعدعكع ظىحةي ،قعلعدعغ رعنع ـ  قورس اغرعنع ؤة تعرعلع ب
أيدىرىلعدذ جةهةننةم. تعؤئلعنعدذعرع هارارةتلعك قايناقسذ بعلةن آىظئرعتعص تاشاليدعغان ظةث يذق     دة آ

  . يةنع ظذنعث صىتىن ظةزالعرع دوزاخقا حأآتىرىلعدذ
 ةتتذر -شةك نعق هةقعق ةنع شةك      شىبهعسعزآع، بذ ظئ انداق     ـ  ي شىبهعسعزآع، بذ خةؤةر هئحق

ةك  انش ةتتذر   بولمعغ ر هةقعق ان بع ئحعص قذتذاللمايدعغ ئحكعم ق ارعثنع . ، ه ذغ صةرؤةردعض ظذل
ةيغةمبةر  نةسةظع ظعمام تعرمعزع ؤة صاك ظئتعقاد قعلغعن ) مذشرعكالرنعث ظئتعرازلعرعدعن ( ، جابعردعن ص

ةت قعلعدذ     اك     «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ارلعق نوقسانالردعن ص آعم بىيىك اهللا نع ب
ةن ؤة  اد قعلعم ةن ددةص ي انا ظئيتعم ا هةمدذس ةئظذنعثغ ع  س ا دةرعخ ىص خورم ر ت ة بع ا جةننةتت ، ظذنعثغ

  .»عدذتعكعل
: هذرةيرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ظةبذظعمام بذخارع،   

ار، ظذالر                     « ان اهللا تاظاالغا سأيىملىك بولغان ظعككع سأز ب اهللا ”: تعلغا يةثضعل، تارازعغا ظئغعر، مئهرعب
تعش       انا ظئي ا هةمدذس ص اهللا غ اك دةص بعلع انالردعن ص ارلعق نوقس ع ب ارلعق   ” ؤة “ن ع ب ىك اهللا ن بىي

ارةتتذر   “نوقسانالردعن صاك دةص ياد ظئتعش       ؤة نةسةظع بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، تعرمعزع،      . » تعن ظعب
  . ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

اناالر ؤة مةدهعي   عدع، جعمع هةمدذس ةنعث تةصسعرع تىض ىرة ؤاقعظ ةن س ةر اهللا عشذنعث بعل ا تاظاالل غ
   .صتذرمةنسذ

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة32 ــــــ 30سىرة فذسسعلةت ) 1(
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  سىرةهةدعدنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ارعيةنعث مذن نع س از ظعب ةد، ظعرب ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
تع    ةتلعرعنع ظوقذيت بعه ظاي عرع تةس تعن ظعلض االم ظذخالش دع . ظةلةيهسس داق دئ ذ مذن بعه «: ظ تةس

ا    ةتتعن ظ ث ظاي ةزعلعتع مع دة ص ةتلعرعنعث ظعحع ار ظاي ةت ب ر ظاي ةبذداؤذد،   .»رتذق بع ام ظ نع ظعم ذ هةدعس  ب
  . تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

ايعتعدذر     دذ   : بذ هةدستة آأرسعتعلضةن ظايةت سىرة هةدعدنعث ظىحعنحع ظ اهللا : اهللا تاظاال مذنداق دةي
ةؤجذتلذقعنع آأرسةتكىحع دةلعلةر يةنع م(ظاشكارعدذر ) اهللا( نعث ظعصتعداسع يوقتذر، ظعنتعهاسع يوقتذر،

يةنع ظذنع آأز بعلةن آأرضعلع بولمايدذ، ظذنعث زاتعنعث ( ، مةخصعيدذر )ربعلةن ظةقعللةرضة ظاشكارعدذ 
اهللا تاظاال خالعسا ظذنع . ، اهللا هةممة نةرسعنع بعلضىحعدذر)ماهعيعتعنع تونذشقا ظةقعللةر ظئرعشةلمةيدذ

ز ان قعلعمع الدعمعزدا تةصسعلي باي أل بذنعثدا ا.ظ ا ي ا ظعشعنعمعز ؤة ظذنعثغ اية . نعمعزعهللا غ ة آذص اهللا بعزض
 ! هة-قعلغذحعدذر، اهللا نئمعدعضةن ياخشع هعماية قعلغذح

ijk  

 yx ¬7 y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ãΛÅ3 ut ù: $# ∩⊇∪ …çµ s9 à7ù= ãΒ ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ( 
Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( uθ èδuρ 4’ n?tã Èe≅ä. & ó x« íƒÏ‰ s% ∩⊄∪ uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã ½z Fψ $#uρ ã Îγ≈ ©à9 $#uρ ßÏÛ$t7 ø9$# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« 

îΛÏ= tæ ∩⊂∪  
 . ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

تتع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت ئيةسبعه ظظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع اهللا غا ت
زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، اهللا ظألتىرةلةيدذ،  ظاسمانالرنعث ؤة . 1بعلةن ظعش قعلغذحعدذر 

) اهللا (يوقتذر،  اهللا نعث ظعصتعداسع يوقتذر، ظعنتعهاسع. 2تعرعلدىرةلةيدذ، اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر
يةنع (، مةخصعيدذر )ظةقعللةرضة ظاشكارعدذ لةر بعلةنلذقعنع آأرسةتكىحع دةلعيةنع مةؤجذتل(ظاشكارعدذر 

، اهللا )بولمايدذ، ظذنعث زاتعنعث ماهعيعتعنع تونذشقا ظةقعللةر ظئرعشةلمةيدذ  ظذنع آأز بعلةن آأرضعلع 
 . 3بعلضىحعدذر نةرسعنعة هةمم

  ظايةت 29                          هةدعد      سىرة          عدة نازعل بولغاندعنمة
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  زع سىصةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدابارلعق مةؤجذداتالرنعث اهللا غا تةسبعه ظئيتعشع ؤة اهللا نعث بة
ا    انلعقالرنعث ؤة ظأسىملىآلةرنعث اهللا غ ىتىن ج ندعكع ص ة ظاسمانالردعكع ؤة زئمع ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

دذ   ةؤةر قعلع انلعقعنع خ به ظئيتعدعغ ةن    . تةس داق دئض ة مذن ر ظايةتت ة بع اال يةن مان  : اهللا تاظ ة ظاس  -يةتت
قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، اهللا    ) آاظعناتتعكع(هللا نع صاك دةص بعلعدذ،      زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر ا    

ةيدذ  اك دةص مةدهعيل ع ص أزلةيدذ (ن نع س ث ظذلذغلعقع ةنع اهللا نع علةر )ي ن س اش عت(، لئكع ثالر ظوخش لع
ةنع  (هةلعمدذر  ) بةندعلعرعضة(ظذالرنعث مةدهعيسعنع سةزمةيسعلةر، اهللا هةقعقةتةن     ) بولمعغانلعقع ظىحىن  ي

 . )1(مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعالرنع(، )ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ
اهللا غالعبتذرضعدذئر نةرسة اهللا غا هةقعقةتةن باش ظ يةنع هة .هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر 

معلعرعدة هئكمةت بعلةن ظعش    يةنع نةرسعلةرنع يارعتعشتا، بذيرذش ؤة توسذشلعرعدا ؤة شةرعظةت بةلضعلع          
دذر تذر، . قعلغذحع ا خاس اهلعقع اهللا غ ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ةيدذ  ظاس  ،اهللا ظألتىرةل

ةيدى ةر    تعرعلدىرةل ة تةس تدة خالعغانح ةخلذقاتلعرع ظىس ةنع اهللا م اهتذر، ر ي ىزعدعغان صادعش ذ   ذص يىرض ظ
رعلد  ألتىرعدذ ؤة تع انلعقالرنع ظ ة ىج ان آعشعض دذ  رعدذ، خالعغ ا قعلع عنع ظات ان نةرس أزعنعث خالعغ اهللا .  ظ

ادعردذر  ا آئلعدذ       هةر نةرسعضة ق ةنع اهللا خالعغان نةرسة ؤذجذتق ا آةلمةيدذ    .  ي . خالمعغان نةرسة ؤذخذتق
ذتلذقعنع آأرسةتكىحع دةلعللةر جيةنع مةؤ(ظاشكاردذر ) اهللا: ( ظعنتعهاسع يوقتذر،اهللا ظعصتعداسع يوقتذر

 ظذنعث زاتعنعث ،ظذنع آأز بعلةن آأرضعلع بولمايدذ يةنع ( مةخصعيدذر ،)شكارعدذر ظةقعللةرضة ظا بعلةن
ةر ظئر قا ظةقعلل اهعيعتعنع تونذش ةلمةيدذعم عدا   )ش ارعيةنعث هةدعس نع س از ظعب ةت ظعرب ذ ظاي ا ب  مان

  . آأرسعتعلضةن، صةزعلعتع معث ظايةتتعن ظارتذق بولغان ظايةتنعث دةل ظأزعدذر
ةيل ةبذداؤذد، ظةبذزذم دذ ظ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي نع ظابباستعن: عنعث مذن ةن ظعب دا : م دعلعم

ار     انداق قعلسام بوالر؟ دةص سورعدم        . بعر نةرسة ب  اهللا نعث نامع   :مةن . ظذ نئمة؟ دئدع    : ظعبنع ظابباس   . ق
عن  ظذنعثد: ظذ نةرسة شةآمذ؟ دئدع ؤة آألىص قويذص      : ظذ . رةلمةيمةن، دئدعمئ ظذنع دةص ب ،بعلةن قةسةمكع 

اال  ةتتا اهللا تاظ ايدذ، ه ةآلعنعدعغان   : هئحكعم قذتذاللم ابتعن ش ان آعت ازعل قعلغ ز ن ادا سةن ساثا بع مذب
ةهذدعيالر ؤة          (بولساث، سةندعن ظعلضعرع آعتاب ظوقذغانالر           ازعل قعلعنغان ي ةؤرات بعلةن ظعنجعل ن ةنع ت ي

اققعن، شىبهعسعزآع، ساثا صةرؤةردعضارعث تة        ) ناساراالر ان (رعصعدعن هةق   دعن سوراص ب  )2(آةلدع ) قذرظ
ازعل قعل ةتنع ن ادئضةن ظاي ة ماث دع ؤة يةن ارلعقعنع ه : دع دئ رةر نةرسة ب ةر آأثلىثدة شةآتةك بع س ئظةض

اث  تذر، قعلس ع يوق تذر، ظعنتعهاس ع يوق ث ظعصتعداس كارعدذر ) اهللا(اهللا نع ةؤجذتلذقعنع (ظاش ةنع م ي
كار  ة ظاش ةن ظةقعللةرض ةر بعل ةتكىحع دةلعل عيدذر )عدذآأرس علع (، مةخص ةن آأرض أز بعل ع آ ةنع ظذن ي

ةلمةيدذ  ةر ظئرعش قا ظةقعلل اهعيعتعنع تونذش ث م ث زاتعنع ايدذ، ظذنع عنع )بولم ة نةرس ، اهللا هةمم
  .  دئضةن ظايةتنع ظوقعغعن، دئدعبعلضىحعدذر

  خعلغا ع ظون نةححة  ظذالرنعث قاراشلعر،ناسالر بذ ظايةتنع هةر خعل تةصسعر قعلغان بولذص    ذتةصسعرش
تعدذ ةنلعكعنع    . يئ داق دئض ةهيانعث مذن ارع ي ام بذخ دذ ظعم ةت قعلع كارعدذر: رعؤاي ارلعق  ،اهللا ظاش ذ ب  ب

عن  كارا نةرس دذ ظاش ص تذرع عيعدذر. ع بعلع دذ   ،اهللا مةخص ص تذرع عنع بعلع ذرذن نةرس ارلعق يوش ذ ب ام .  ظ ظعم
دذ  داق دةي ززع مذن نع زة   : مع مع ظعب لع ظعس ادةمنعث ظةس ذ ظ ةن ب ةهيا دئض ث  ي ذص، ظذنع ةررا بول اد ص يي

  .  باربعناملعق آعتا» قذرظاننعث مةنعلعرع«
                                                 

 .  ظايةت-44سىرة ظعسرا ) 1( 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 94يىنىس سىرة ) 2 (
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ذن هةد ةققعدة نذرغ ةت ه ذ ظاي ةد عب ام ظةهم ذص، ظعم ةت قعلعنغان بول ةبذنعثسلةر رعؤاي هأرةيرعدعن ، ظ
ا قعالتتع      :ن هةدعسع بذالردعن بعرعدذر   رعؤايةت قعلغا  :  صةيغةمبةر ظةلةيهسساالم ظذخالشتعن بذرذن مذنداق دذظ

ع اهللا     ي« ان ظ ارع بولغ نعث صةرؤةردعض ا ظةرش ارع ؤة آاتت ماننعث صةرؤةردعض ة ظاس زنعث  ! ةتت ةن بع س
ازعل قعلغذحسةن          ،صةرؤةردعضارعمعز اننع ن ةؤراتنع، ظعنجعلنع ؤة قذرظ :  هةر نةرسعنعث صةرؤةردعضارعسةن، ت

ع بعخالندذرغذح تذر، ساثا سئغسةن، سةندعن باشقا ظعاله بةرهةق يوعسةن دانالرنع ؤة ظذرذقحعالرن نعص عق
عنعث آأآ      ةر نةرس ةن ه ةن، س اناه تعلةيم انلعقعدعن ص عنعث يام ةر نةرس ئنعث   ىه ةن، س عدعن تذتقذحعس لعس

لضعرع ؤة سةندعن آئيعن هئح نةرسة مةؤجذت       عةم ظاخعرلشعشعث يوقتذر، سةندعن ظ    باشلعنعشعث يوقتذر ه  
ةخصعيسةن، سةندعن يوشذرذن هئح      هئح نةرسة يوق، سةن م    اظةمةس، سةن ظاشكارعسةن، سةندعن ظاشكار   

  . »ص باي قعلغعنذنةرسة يوق، بعزنعث قةرزعمعزضة خاتعمة بةرضعن، بعزنع آةمبةغةللعكتعن قذتذلدذر
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةهلنعث مذن لعم س ام مذس اقحع  : ظعم ز ظذخلعم ةر بعرةرعمع ظةض

ا العه  ظةبذقبولس زس قا بع نع بئسعص يئتعش وث يئنع اندع،نع ظ رذيتتع  ظ قا بذي انع ظوقذش ذ دذظ ة «: ن ب يةتت
ا    ارع ؤة آاتت ماننعث صةرؤةردعض نعثظاس ع اهللا   ظةرش ان ظ ارع بولغ زنعث  !  صةرؤةردعض ةن بع س

سةن، عصةرؤةدعضارعمعزسةن، هةر نةرسعنعث صةرؤةردعضارسةن، سةن دانالرنع ؤة ظذرذقحعالرنع بعخالندذرغذح  
ازعل قعلغذح   اننع ن نع ؤة قذرظ ةؤراتنع ظعنجعل عنعث     عت ان نةرس انداق يام ةر ق ئغعنعص ه اثا س ةن، س س

ان انلعقعدعن ص عنعث آ يام ةر نةرس ةن ه ةن، س عث  ذآواه تعلةيم ئنعث باشلعنعش ةن، س عدعن تذتقذحعس لعس
ةس،       ةؤجذت ظةم ة م ئح نةرس ن ه ةندعن آئيع عرع ؤة س ةندعن ظعلض تذر، س ةم ظاخعرلعشعشعث يوق تذر ه يوق

وق، سةن مةخصعي سةن، سةندعن مةخصعي هئح نةرسة    سةن، سةندعن ظاشكارا هئح نة  عسةن ظاشكار  رسة ي
ظةبذسالعه  » . يوق، بعزنعث قةرزعمعزضة خاتعمة بةرضعن، بعزنع آةمبةغةللعكتعن قذتذلدذرذص باي قعلغعن            

ةبذه   انع ظ ذ دذظ عرع ظوق   ىب تعن ظعلض االمنعث ظذخالش ةيغةمبةر ظةلةيهسس ةت  ذرةيرعدعن ص انلعقعنع رعؤاي يدعغ
  . قعلعدذ

 * * * * * * *  
  uθ èδ “ Ï% ©!$# t, n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$§ƒr& §Ν èO 3“ uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä ó̧ yêø9 $# 4 ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ ßk Ï= tƒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ßlã øƒ s† $ pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ zÏΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã ÷ètƒ $ pκÏù ( uθ èδ uρ óΟ ä3yè tΒ t ør& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$# uρ $ yϑ Î/ 

tβθè= uΚ ÷ès? Ö ÅÁt/ ∩⊆∪ …ã& ©! à7 ù= ãΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ’ n< Î) uρ «! $# ßì y_ö è? â‘θãΒ W{$# ∩∈∪ ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$pκ ¨]9$# 

ßk Ï9θãƒ uρ u‘$pκ ¨]9$# ’ Îû È≅ ø‹©9 $# 4 uθèδ uρ 7ΛÏ= tæ ÅV# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9 $# ∩∉∪  
ظةرش ظىستعدة ) ق رةؤعشتةعظاندعن ظأزعضة الي(اهللا ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ظالتة آىندة ياراتتع، 

قارار ظالدع، اهللا زئمعنغا آعرعص آئعتعدعغان نةرسعلةرنع، زئمعندعن حعقعدعغان نةرسعلةرنع، ظاسماندعن 
سعلةر قةيةردة بولساثالر، اهللا حىشعدعغان نةرسعلةرنع، ظاسمانغا ظأرلةيدعغان نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ، 

دذر  أرىص تذرغذحع عثالرنع آ ان ظعش ة، اهللا قعلعؤاتق ةن بعرض علةر بعل ث . 4س مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس
ايتذرذلعدذ  ا ق ة ظعش اهللا غ ا خاستذر، هةمم ىزعدذ،. 5صادعشاهلعقع اهللا غ ة آعرض نع آىندىزض  اهللا آئحع

  . 6كع سعرالرنع بعلضىحعدذرآىندىزنع آئحعضة آعرضىزعدذ، اهللا دعلالردع
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نعث بعلعشع، قذدرعتع ؤة صادشاهلعقعنعث هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغانلعقع تاظاالاهللا 
  توغرعسعدا

مانالرنع     أزعنعث ظاس ة ظ ذ ظايةتت اال ب ة     ،اهللا تاظ علةرنع ظالت عدعكع نةرس ث ظارعس نع ؤة ظذالرنع  زئمعن
أزعنعث        ظان. آىندة ياراتقانلعقعدعن خةؤةر قعلعدذ    ارعتعص بولغاندعن آئيعن ظ دعن اهللا تاظاال بذ نةرسعلةرنع ي

ةرش ظ دذ     ىظ ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ارار ظالغ تة ق ق رةؤعش ة اليع تعدة ظأزعض ةن    . س ةت بعل ذ ظاي ةت ؤة ب ذ ظاي ب
أتتذق    تعلعص ظ علعي توخ ةظرافتا تةصس ىرة ظ ةققعدة س ةر ه ةنعداش ظايةتل ا  . م ةردة قايت ذ ي ذثا ب ش

   .تةآرارلعمايمعز
 علةرنع ان نةرس رعص آئتعدعغ ا آع ا آ اهللا زئمعنغ ةنع زئمعنغ ذرذق ع ي ان ظ ذ ،رعص آئتعدعغ  س

انعنع    ارلعقالرنعث س امحعلعرع قات علةرنع ت ان نةرس ن حعقعدعغ ان   زئمعندع ن حعقعدعغ ةنع زئمعندع  ي
ة   . خلةرنع بعلعص تذرعدذةظأسىملىآلةرنع، زعراظةتلةرنع ؤة مئؤعلعك دةر     : مذنداق دئضةن   اهللا تاظاال بذ هةقت

        زدعكع دذ، قذرذقلذقتعكع،دئثع ةقةتال اهللا بعلع ع ص اهعدعدذر، ظذن ث دةرض ةزعنعلعرع اهللا نع ةيبنعث خ غ
راقتعن اهللا بعلمةيدعغان بعرةرسعمذ يوق،      ) دةرةختعن (نةرسعلةرنعث هةممعسعنع اهللا بعلعدذ،   تأآىلضةن ياص

ذن،   ذرذق بولس ة ظ رةر دان تعدعكع بع ةر ظاس اراثغذ ي ةيلع ق ذن،  م ة بولس ذرذق نةرس اآع ق أل ي ةيلع ه م
  . )1(لةؤهذلمةهصذزدا يئزعقلعقتذر) اهللا غا مةلذم بولذص(هةممعسع 
 علةرنع عدعغان نةرس ماندعن حىش امغذر، ظاس ةنع ي ار، س   ي ارلعقالرنع،  وق زعق قات غذق، رع

ةرنع   عدعغان هأآىمل ئلعص حىش تعلةر ظ ةتلعك صةرعش علةرنهأرم ةيدعغان نةرس مانغا ظأرل ةنع عظاس  ي
ة ظعمام مذسلعم    بعلعص تذرعدذظةمةللةرنع ) اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدعغان(صةرعشتعلةرنع ؤة     بذ هةقت

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهسس اث    «: ص ةر ت ان ظةمةلل ئحعدة قعلعنغ آ
  . »ذن اهللا نعث دةرضاهعغا ظأرلةيدذظئتعشتعن بذرذن، آىندىزدة قعلعنغان ظةمةللةر آئحة آعرعشتعن بذر

 اثالر ةردة بولس علةر قةي أرىص ،س عثالرنع آ ان ظعش ة اهللا قعلعؤاتق ةن بعرض علةر بعل  اهللا س
ةردة      .  تذرعدذ أزعتعص يةنع اهللا سعلةرنع آ    تذرذغذحعدذر ظةمةللعرعثالرنع آأرىص تذرعدذ، سعلةر مةيلع قةي

ةي  زدا م اآع دئثع ا ي ةيلع قذرذقلذقت الر، م اآع ح بولذث ةردة ي ةيلع ظأيل دىزدة م اآع آىن ئحعدة ي ةلع آ ردة ألل
ة     دذر، اهللا هةمم ذق بعلعشع، آأرذشع ؤة ظاثلعشع ظعحعدع ةث تول ةهؤالعثالر اهللا نعث ت ارلعق ظ الر، ب بولذث

دذ، ظ  اثالص تذرع أزلعرعثالرنع ظ ذرذن   ورس عرلعرعثالرنع ؤة يوش دذ، س أرىص تذرع ع آ نذثالرن
ة    . ذرعدذصعحرالشلعرعثالرنعمذ بعلعص ت   ةنع آاصعرالر  (راستعنال ظذالر    :  مذنداق دئضةن    اهللا تاظاال بذ هةقت ) ي

أرىيدذ،    ) رةسذلذلال، قذرظان ظوقذؤاتقاندا ظذنعث يئنعدعن ظأتكةنلعرعدة   ( ىز ظ ظذنعثدعن يوشذرذنذش ظىحىن ي
عشلعرعنع بعلعص   راستال ظذالر آعيعملعرع بعلةن حىمكعنعؤالغانلعرعدا، اهللا ظذالرنعث يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظ         

 . ))2تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن دعلالردعكعنع بعلضىحعدذر
     ،ذرذنغان ع يوش ان، آئحعس أز قعلغ كارا س ان، ظاش أز قعلغ ذرذن س ن يوش علةرنعث ظعحعثالردع س

اندا  (آىندىزع ظاشكارا يىرضةنلةرنعث هةممعسع        ةنع اهللا هةممعنع بعلعص    (ظوخشاشتذر  ) اهللا ظىحىن ظئيتق ي
  .  ظذنعثدعن باشقا هئح تةربعيعحع يوق،هللا دعن باشقا هئح ظعاله يوق ا))3تذرعدذ

                                                 
 . ظايةت-59سىرة ظةنظام  )1(
 . ظايةت-5سىرة هذد  )2(
 . ظايةت-10سىرة رةظد ) 3(
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ع ةت قعلعدذآ ارع رعؤاي ام بذخ ر:  ظعم ان عجعب االمدعن ظئهس ةيغةمبةر ظةلةيهسس االم ص ظعل ظةلةيهسس
ش  ( علعق قعلع ةنع ياخش ورعغاندا   ) ي ة؟ دةص س ةن نئم االم جعبر  ،دئض ةيغةمبةر ظةلةيهسس داق   ع ص ا مذن ظعلغ

ادةت قعلعشعث ظئهساندذر، ضةرحة سةن اهللا نع                   «: جاؤاب بئرعدذ  اهللا غا خذددع ظذنع آأرىص تذرغاندةك ظعب
  . »آأرمعسةثمذ، اهللا سئنع آأرىص تذرعدذ

ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غا خاستذر، هةممة ظعش اهللا غا قايتذرذلعدذ  يةنع اهللا
اخعرةتنعث صاد ا ؤة ظ اهعدذرعدذني اال. ش ةاهللا تاظ ذ هةقت ةن ب داق دئض ا:  مذن ا ؤة ظ ةك دذني  -خعرةت ش

ة  .  بذنعث ظىحىن اهللا مةدهعيلةنضىحعدذر  ))1عمعزدعدذر كشىبهعسعز بعزنعث ظعل   اال بذ هةقت  مذنداق اهللا تاظ
يوقتذر، دذنيا ؤة ظاخعرةتتة جعمع هةمدذسانا    ) بةرهةق(ظذ اهللا دذر، ظذنعثدعن بألةك هئح مةبذد       : دئضةن

  . ))2صتذراهللا غا مةنسذ
             ،ا خاستذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع هةممة نةرسة اهللا نعث مىلكعدذر جعمع هةمدذسانا اهللا غ

ةممعدعن     دذر، ه ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل تذر، اهللا هئكم ا خاس انامذ اهللا غ اخعرةتتعكع هةمدذس ظ
  . ))3خةؤةرداردذر

د    ث مىلكع ة اهللا نع ة نةرس ندعكع هةمم مانالردعكع ؤة زئمع ةهلع اهللا ظاس ن ظ مان ؤة زئمع ث ذر، ظاس  نع
الردذر  ضظالدعدا باش ظة   ة    . كىح قذل ةندة     :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت ا ب ظاسمانالردا ؤة زئمعندا اهللا غ

تذر     ةخلذق يوق ئح م ذنمايدعغان ه ذص بويس ةك . بول ةللعدع ؤة    -ش ذق ظعض ع تول عزآع، اهللا ظذالرن  شىبهعس
  . ))4ةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع اهللا نعث دةرضاهعغا تةنها آئلعدذقعيام. سانعنع مذآةممةل بعلدع

 هةممة ظعش اهللا غا قايتذرعلعدذ       اندعن اهللا  ، يةنع قعيامةت آىنع بارار جايع اهللا نعث دةرضاهعدذر  ظ
رعدذ   أآىم حعقع ة ه أزع خالعغعنعح عدا ظ ةخلذقاتالر ظارعس ادعلدذر.م ذ  . اهللا ظ ايدذ، ظ ذم قعلم ة زذل  هئحكعمض

ات        هئح ة مذآاص ون هةسس ة ظ ر ياخشع ظةمةلعض ث بع ةلكع ظذالرنع ايدذ، ب ذم قعلم ذ زذل ة زةررعحعلعكم كعمض
رعدذ ايدذ . بئ ذم قعلم ة زذل ةن زةررعح ع   . اهللا هةقعقةت ة ياخشعلعقع بولسا، اهللا ظذن ةر آعشعنعث زةررعح ظةض

  . )5(لعدذظاتا قع) يةنع جةننةت(ر عهةسسعلةص زعيادة قعلعدذ، ظأز دةرضاهعدعن بىيىك ظةج
ة    ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض ز  :  مذن ع بع ةت آىن ان (قعيام ةر تارتعلعدعغ ةت ) ظةمةلل ظادال

ايدذ     ذؤال قعلعنم ة ظ ة قعلح ئح ظادةمض ز، ه عنع ظورنعتعمع ةنع (تارازعس علعقع  ي ادةمنعث ياخش ع ظ ياخش
ذرذؤئتعلمةيدذ    عآئمةيت انلعقع ظاش ادةمنعث يام ان ظ ةيدذ، يام ةر ظذ) ؤئتعلم ةلع    ظةض اغلعق ظةم ا ح ث قعح نع

  . )6(هئساب ظئلعشقا بعز يئتةرلعكمعز) بةندعلةرنعث ظةمةللعرعدعن(بولسعمذ، ظذنع هازعر قعلعمعز، 
 ىزعدذ ة آعرض ع آئحعض ىزعدذ، آىندىزن ة آعرض نع آىندىزض ةخلذقاتالرنع  اهللا آئحع ةنع اهللا م ي

 تذرعدذ، ظذ ظعككعسعنع ظأزع خالعغعنع      خالعغانحة تةسةررذص قعلعدذ، آئحة بعلةن آىندىزع ظالماشتذرذص          
ةزعدة   ،سة لعع قعسقا قعلعص بةلضع     نبويعحة هئكمةت بعلةن بةلضعلةيدذ، بةزعدة آئحعنع ظذزذن آىندىز        ة ب  يةن

ة     نآىندىز ة ب علةيدذ ؤة يةن ص بةلض قا قعلع نع قعس ذزذن آئحع ذزذن   ع ظ ث ظ ةن آىندىزنع ة بعل  ـ زعدة آئح
دذ ة قعلع اردت صةسعللةرنع  . قعسقعلعقعنع ظوخشاش هالةتت از ؤة آىزدعن ظعب ةتعياز، ي ارقعلعق قعش،ظ شذ ظ

دذ  ةيدا قعلع ث هةمم. ص تع ؤة ظورذنال بذالرنع ث هئكمع ع اهللا نع ع بذشتذرعس ةوش ةخلذقاتلعرعغا ،يعح  اهللا م
                                                 

 . ـ ظايةت13سىرة لةيل  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع70سىرة قةسةس  )2(
 .  ـ ظايةت1سىرة سةبةظ  )3(
 .  ـ ظايةت95 ـــــ 93سىرة مةريةم  )4(
 .  ظايةت ـ40سىرة نعسا  )5(
 .  ـ ظايةت47سىرة ظةنبعيا  )6(
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از   اهللا دعلالردعكع سعرالرنع بعلضىحعدذر . ذتقا حعقعدذ جخالعغان رةؤشتة ؤذ   انحعلعك ن ك ذ يةنع سعرالر ق
  . ذن بولغان تةقدعردعمذ اهللا ظذنع بعلعص تذرعدذؤة يوشذر

 * * * * * * *  
 (#θãΖ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï&Ï!θß™u‘ uρ (#θà)ÏΡ r&uρ $£ϑ ÏΒ / ä3n= yèy_ tÏ n= ø⇐ tG ó¡–Β ÏµŠ Ïù ( tÏ% ©!$$ sù (#θãΖtΒ# u óΟä3Ζ ÏΒ (#θà) xΡr&uρ 

öΝ çλm; Ö ô_r& Ö Î7x. ∩∠∪ $tΒ uρ öΝ ä3s9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/   ãΑθß™ §9$# uρ ö/ ä.θãã ô‰ tƒ (#θãΖ ÏΒ ÷σçG Ï9 ö/ä3 În/u Î/ ô‰ s% uρ x‹ s{r& ö/ ä3s)≈ sV‹ÏΒ 

βÎ) Λ äΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩∇∪ uθèδ “ Ï% ©!$# ãΑ Íi”t∴ ãƒ 4’ n? tã ÿÏν Ï‰ö7 tã ¤M≈ tƒ# u ;M≈ uΖ Éi t/ / ä3y_ Í ÷‚ã‹ Ïj9 zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 
¨βÎ) uρ ©! $# ö/ ä3Î/ Ô∃ρâ u s9 ×ΛÏm §‘ ∩∪ $ tΒ uρ öΝä3 s9 ω r& (#θà) ÏΖè? ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ¬! uρ ß^ ü ÏΒ ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Ÿω 

“ Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t,xΡ r& ÏΒ È≅ ö6 s% Ëx ÷G x ø9$# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπ y_u‘ yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) xΡr& .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 

(#θè= tG≈ s% uρ 4 yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ó¡ çt ù: $# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ÖÎ7 yz ∩⊇⊃∪ ∅̈Β # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÍ ø) ãƒ ©! $# $ ·Êö s% 

$YΖ |¡ xm …çµ xÏè≈ ŸÒã‹ sù … çµs9 ÿ…ã& s!uρ Ö ô_ r& ÒΟƒÍx. ∩⊇⊇∪  
اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان آةلتىرىثالر، اهللا سعلةرنع ظعضة قعلغان مالالردعن سةدعقة  

!) ظع آذففارالر(. 7ةردعن ظعمان ظئيتقانالر ؤة سةدعقة قعلغانالر حوث ساؤابقا ظعضة بولعدذقعلعثالر، سعل
ظعمان آةلتىرمةيسعلةر؟ هالبذآع، صةيغةمبةر سعلةرنع صةرؤةردعضارعثالرغا ظعمان  سعلةر نئمعشقا اهللا غا

ان آةلتىرىشن  ةر ظعم الدع، ظةض ةهدة ظ رادة قعلساثالر آةلتىرىشكة حاقعرعدذ، اهللا سعلةردعن حعن ظ ع ظع
نذرعغا حعقعرعش ظىحىن، اهللا ) ظعماننعث(قاراثغذلذقعدعن ) آذفرعنعث(نعسعلةر. 8)ظعمانغا ظالدعراثالر(

 شىبهعسعز سعلةرضة مةرهةمةتلعكتذر، ناهايعتع -بةندعسعضة رذشةن ظايةتلةرنع نازعل قعلدع، اهللا شةك 
اندذ دا . 9رمئهرعب قا سعلةر اهللا نعث يولع ذل (نئمعش الـص علةر، ظاسمانالرنعث ؤة )  م سةرص قعلمايس

ذل  ةتهع قعلعنعشتعن ظعلضعرع ص  مال سةرص -زئمعننعث معراسع اهللا غا خاستذر، سعلةردعن مةآكة ص
دعن نغانعمةآكة صةتهع قعل(ظذرذشقانالر ) رةسذلذاهللا بعلةن بعرلعكتة تذرذص دىشمةنلةر بعلةن(قعلغانالر ؤة 
باراؤةر ظةمةس، ظةنة شذالرنعث )  بعرع بعلةن-بعر (غانالر ؤة ظذرذشقانالر قعلنةصعقة )  مال-آئيعن صذل 
حوثدذر، ) دةرعجعسعدعن(آئيعن نةصعقة قعلغان ؤة ظذرذشقانالرنعث ) مةآكة صةتهع قعلعنغاندعن(دةرعجعسع 

ث( دع ) ظذالرنع ةتنع ؤةدة قعل ة اهللا جةنن ةر بعرعض عثالردعن . ه ان ظعش علةرنعث قعلعؤاتق اهللا س
يةنع اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص، ظذنعث يولعدا (آعمكع اهللا غا قةرزعي هةسةنة بئرعدعكةن . 10ةرداردذرخةؤ

  . 11، اهللا ظذنعثغا هةسسعلةص قايتذرعدذ، ظذنعثغا حوث ساؤاب بئرعدذ) مال سةرص قعلعدعكةن-صذل 
بةتلةندىرىش  مالنع ياخشع يولالرغا سةرص قعلشقا رعغ ـظعمان ظئيتعشقا بذيرذش ؤة صذل

  توغرعسعدا
ذ          قا، ش ان ظئيتعش امعل ظعم ة آ ث صةيغةمبعرعض ا ؤة اهللا نع ةرنع اهللا غ ةك اهللا بةندعل ىك ؤة يىآس بىي

ث تذر   ق حع تعدة داؤاملع ان ظىس ذل ذظعم ةن ص رذيدذ ؤة اهللا بةرض قا بذي الدعن -ش ةرص   م ا س ع يولالرغ ياخش
ةندىرعدذ قعلعشقا رعغ  ا . بةتل ثالر اهللا سعلةرنع ظعضة قعلغان م ةنع اهللا سعلةرنع   لالردعن سةدعقة قعلع  ي
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حىنكع ظذ سعلةردعن    .  مىلىك خذددع سعلةر ظارعيةتكة ظالغان نةرسعضة ظوخشايدذ         -ظعضة قعلغان بذ مال   
عرع  دع  ظعلض رعدا ظع ةرنعث قوللع علةرئيعآ. ظأتكةنل ةلدع نعثن س ا آ ة   .  قولذثالرغ ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

ة   ع اهللا ظعض ة ظذالرن ال بةندعلةرض ان م كة    -قعلغ دا ظعشلعتعش ش يولع ةت قعلع ا ظعتاظ ةرنع اهللا غ  مىلىآل
ةزرلةرنع  .  ساؤابقا ظعضة بولعدذ   ،ظةضةر ظذالر شذنداق قعلسا   . تةؤسعية قعلعدذ  ظةضةر ظذنداق قعلمعسا ظذالر ص

  .  تئضعشلعك جازا بئرعدذ،ظادا قعلمعغانلعقلعرع ظىحىن اهللا ظذالردعن قاتتعق هئساب ظئلعص
ةرنع ظعضة قعلغان مالالردعن سةدعقة قعلعثالراهللا سعلبذ ظايةت سئنعث ، بعلسةث! يةنة ظع ظعنسان 

دذ        ارةت قعلع ا ظعش لعق قعلعدعغانلعقعغ عنعث ؤارعس ن بعرس ةندعن آئيع ا س ذ   . مئلعثغ عث ب ئنعث ؤارعس س
ن       ع مذمكع دا ظعشلعتعش ش يولع ةت قعلع ا ظعتاظ النع اهللا غ اندا  .م داق بولغ ة   ، مذن ئنع ظعض ان   اهللا س قعلغ

اآع سئنعث ؤار   تذر ي ةختلعك بولذشع ظئنعق ةث ب اندا ظ ايدعلعنعص ساثا قارعغ ذق ص ذ تول الدعن ظ ذ عم سعث ب
دا ظعشلعتعشع مذمكعن  ا ظاسعيعلعق قعلعش يولع النع اهللا غ ذص قالسا. م ةر شذنداق بول  سةن ظذنعث ،ظةض

  . ضذناه ؤة زذلذم قعلعشغا ياردةملعشعشكة تعرعشقان بولذص قالعسةن
ا دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نع شةخخعرنعث مذن ابدذلاله ظعب ةد ظ ةيغةمبةر : م ظةهم ةن ص م

العالر بعلةن     -صذل   (: ظةلةيهسساالمنعث قئشعغا بارسام ظذ مذنداق دةؤئتعصتعكةن          صةخعرلةنمةك  )  مال، ب
دذ     « ))1سعلةرنع غةصلةتتة قالدذردع   ةقة   . ظادةم ظةؤالدع مئلعم، مئلعم دةي ت يةص تىضةتكعنعث    مئلعثدعن ص

اآع سةدعقة بئرعص اهللا نعث دةرضاهعغا ظأتكىزىص تذرغعنعث سئنعثدذر        ارع ياآع آعيعص آون  . »تقعنعث ؤة ي
اخعرعدا    ةت قعلعص ظ ذ هةدعسنع رعؤاي ام مذسلعممذ ب ن ح ظذ«ظعم ن باشقعسع سئنعث قولذثدع صعنعثدع  ،قع

  . نع قوشذص رعؤايةت قعلغاندئضةن سأز» باشقا ظعنسانالرغا قالعدذ
سعلةردعن ظعمان ظئيتقانالر ؤة سةدعقة قعلغانالر حوث ساؤاصقا ظعضة بولعدذ  بذ ظايةت بةندعلةرنع

ةندىرعدذ          دذ    . ظعمان ظئيتعشقا ؤة اهللا يولعدا سةدعقة بئرعشكة رعغبةتل اندعن اهللا تاظاال مذنداق دةي ظع (: ظ
ارالر قا ا !) آذفف علةر نئمعش ا س علةر؟ ه ان آةلتىرمةيس ا ظعم علةرنع بلهللا غ ةيغةمبةر س ذآع، ص

اقعرعدذ  كة ح ان آةلتىرىش ارعثالرغا ظعم الغذ   صةرؤةردعض ة توس ان ظئيتعشثالرغا نئم ةنع سعلةرنعث ظعم  ي
  بولعدذ؟

 صةيغةمبةر ظاراثالردا تذرذص ظعمانغا حاقعرعدذ ؤة سعلةرضة ظأزع ظئلعص آةلضةن نةرسعنعث           ،هالبذآع
  . علعدذصاآعتالرنع بايان قـ توغرعلعقع ظىحىن دةلعل 

ع   ةت قعلعدذآ ارع رعؤاي ام بذخ ة   ،ظعم ع ساهابعلعرعض ر آىن االم بع ةيغةمبةر ظةلةيهسس ع «:  ص قايس
الدذر         . صةرعشتعلةرنعث ظعمانع، دئدع   : ساهابعالر . دئدع » دذعمأمنعلةرنعث ظعمانع سعلةرنع ظةث هةيران ق

االم ةيغةمبةر ظةلةيهسس ارعنعث هذزذ«: ص تعلةر صةرؤةردعض ذ رصةرعش ا، ظ دا تذرس ان ع قا ظعم الر نئمعش
ان      :ظذالر. دئدع »ظئيتمعسذن؟ ةيغةمبةرلةرنعث ظعم ا ص ازعل      «ظذ   . ع، دئدع   ظذنداقت صةيغةمبةرلةرضة ؤةهيع ن

ذص ت ذن؟    ذبول ان ظئيتمعس قا ظعم ذالر نئمعش ا، ظ ان تذرس دع» رعدعغ ذالر. دئ انعمعز،   :ظ زنعث ظعم ة بع  ظةمس
اراثالردا تذرسام       «: ظذ . دئدع لةر؟ لئكعن ظعمانع    عدةآس ذمعشقا ظعمان ظئيتمعغ    سعلةر نئ  . مةن سعلةرنعث ظ

ةر شذنداق آعشعلة          عدذ ؤة          : آعرظةث هةيران قاالرلعق مأمعنل اننع تاص ظذالر سعلةردعن آئيعن آئلعص، قذرظ
ان آ     ة ظعم ارلعق نةرسعلةرض اندعكع ب ر قعس   . »ةلتىرعدذقذرظ عنعث بع ذ هةدعس ةر ب ىرة بةق نعث ةمعنع س

  . دذقان قعل دئضةن ظايعتعنعث تةصسعرعدة بايغةيبكة ظعشعنعدذظذالر : بئشعدعكع اهللا تاظاالنعث
 اهللا سعلةردعن حعن ظةهدة ظالدع    مذنداق دئضةن   اهللا تاظاال بذ هةقتة  :)  ةر اهللا نعث  !) ظع مأمعنل

ةن   ة بةرض ذغ (سعلةرض اندا        ) ظذل ةينع زام لةثالر، ظ عنع ظةس ان مذظاهعدعس ةن قعلغ علةر بعل نع ؤة س نئمعتع
                                                 

 .  ـ ظايةت1سىرة تةآاسذر ) 1(
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اثلعد«: سعلةر دذقظ ةت قعل ثالر» ذق ؤة ظعتاظ ةيغةمبةر  ))1دئضةن ظعدع ةهدعدعن ص ةردة دئيعلضةن ظ ذ ي  ب
دذ  أزدة تذتذلع ةت آ ان بةيظ االمغا قعلعنغ اال رذزا . ظةلةيهسس ةهدعدعن اهللا تاظ ذ ظ ةرعر ب نع ج اق عم ظعب س

ص تاآع قعيامةت    اهللا ظذنعث دىمسعنع سعال ، يةنع ظادةم ظةلةيهسساالم يارعتعلعص بولغاندعن آئيعن     )2(آىنعدة
العل،لعؤالغان آىندة ئان ظعنسانالردعن ؤةدة ظأرعلعدعغ تضعحة ظذنعث صذشتعدعن  عآىن ادةم ب رعدعن ظالغان ع ظ

  . تعغرا تاصومذجاهعدمذ بذ قاراشنع ت. ظةهدة آأزدة تذتذلعدذ، دئدع
 رعنعث(سعلةرنع اراثغذلذقعدعن) آذف ارعمذ قارشع بولغان ص  ق رع ؤة ق ادانلعق، آذف ةنع ن عكر ي

اراثغذلعقعدعن  رعنعث ق اننعث(ظئقملع ا) ظعم ةتنذرعغ ا ، هعداي اننعث نذرعغ رعش  ظعشةنح ؤة ظعم حعقع
نازعل  آةسكعن ظعسصاتالرنع ،صاآعتالرنعـ  يةنع ظوحذق دةلعل    ظىحىن اهللا بةندعسعضة رذشةن ظايةتلةرنع 

ة مةرهةمةتلعكتذر ش - اهللا شةك .قعلدع  ا ،ذبهسعز سعلةرض ايعتع مئهرعب ةنع اهللا ظنسانالرغا  ندذر ناه  ي
ازعالش ؤة دعللعرعكع    مةرهةمةت قعلعص ظذالرنع توغرا يولغان باشالش ظذالر ظارعسدعكع ناحار ظعللةتلة           رنع ت

  . ش ظىحىن آعتابالرنع نازعل قعلدع ؤة صةيغةمبةرلةرنع ظةؤةتتعقعتعلةرنع يوعهبى ش-شةك
قا     ان ظئيتعش ةن ظعم الدع بعل ةرنع ظ اال بةندعل ع    اهللا تاظ اندعن ظذالرن رذدع، ظ قا بذي ةدعقة قعلعش ؤة س

ظعمان ظئيتعشقا قعزعقتذرذص، ظذالرنعث ظعمان ظئيتعشغا توسالغذ بولعدعغان نةرسعلةرنع يوق قعلغانلعقعنع         
نئمعشقا :  مال سةرص قعلعشقا قعزعقتذرذص مذنداق دئدع       - شذنداقال ظذالرنع اهللا يولعدا صذل     .بايان قعلدع 

ذل (ا سعلةر اهللا نعث يولعد  ا )  مال -ص سةرص قعلمايسعلةر، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث معراسع اهللا غ
تذر ذلخاس ةنع ص عثالردعن ئ م- ي ذص قعلعش ئقعر بول ثالر، ص ةرص قعلع ثالرنع اهللا يولعداس ذل ،لع  ص

اثالر  عدعن قورقم ازالص آئتعش ث ظ ذل . مئلعثالرنع ان ص ةرص قعلغ دا س علةر اهللا يولع ع، س ال اهللا -حىنك  م
 زئمعننعث خةزعنعلعرعنعث ظاحقذحلعرع اهللا     - اهللا ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهعدذر، ظاسمان      .نعثدذر

ث ظعلعك ذ ص  عدنع دذر، ظ اتنعث     ىتىع ان آاظعن ة ظالغ أز ظعحعض علةرنع ظ ارلعق نةرس مانالردعكع ب ن ظاس
دذ   . ظعضعسعدذر دذرذص   بةرضةن نةرسةثالرنعث   ) اهللا نعث يولعدا  (: اهللا بذ هةقتة مذنداق دةي ظورنعنع اهللا تول

  . ))3بئرعدذ، ظذ رعزعق بةرضىحعلةرنعث ياخشعسعدذر
) انالر ع ظعنس علةر    !) ظ اهعدعكع نةرس ث دةرض ةيدذ، اهللا نع علةر تىض ثالردعكع نةرس علةرنعث ظعلكع س

 مئلعنع  -مئلعنع اهللا يولعدا سةرص قعلعدذ، صذل     ـ  آعم اهللا غا تةؤةآكىل قعلعدعكةن، صذل       ))4تىضعمةستذر
 -لعدا سةرص قعلغان صذل     اهللا يو،شذنداقال . عن قورقمايدذ دسع بولغان اهللا نعث آئمةيتعؤعتعش     ظعضع ةرشنعثظ

  . شعنعدذعدذرذص بئرعدعغانلعقعغا هةقعقعي ظرنعنع اهللا نعث تولومئلعنعث ظ
 جعهادنعث صةزعلعتع ، مالنعث-سةرص قعلغان صذلا يولعدمةآكة صةتهع بولذشتعن ظعلضعرع اهللا 

  داتوغرعسع
 رةسذلذاهللا بعلةن ( مال سةرص قعلغانالر ؤة -سعلةردعن مةآكة صةتهع قعلعنعشتعن ظعلضعرع صذل

نةصعقة )  مال -دعن آئيعن صذل مةآكة صةتهع قعلنغان (ظذرذشقانالر ) بعرلعكتة تذرذص دىشمةنلةر بعلةن 
قانالر قعل انالر ؤة ظذرذش ر (غ ةن -بع رع بعل ةس )  بع اراؤةر ظةم ةت  ب ة ص ع مةآك تعن  حىنك هع قعلعنعش

                                                 
 .ظايةتنعث بعر قعسمع-7سىرة ماظعدة) 1(
ةنلعكع                      ) 2( ة ظعك أزعنعث الل ن ظ رعص، ظذالردع نع حعقع العلعرعنعث نذرع ان ب ة آئلعدعغ ارعتعص، ظذنعث قعيامةتكعح االمنع ي ادةم ظةلةيهسس ة ظ بذ آىندة الل

 .الغانهةققعدة ظةهدة ظ
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-39سىرة سةبةظ ) 3(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-96سىرة نةهل ) 4(
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ةقةت راستحعل آعشعلةرال ظعسالمغا آعرضةن ظعدع        . ظعلضعرع ظةهؤال ناهايعتع ظئغعر بولذص، شذ حاغالردا ص
ةتهع قعلعنغاندعن آئيعن ظعسالم دعنع حوث غةل             ةر اهللا نعث دعنعغا    . بعضة ظئرعشتع  عظةممة مةآكة ص ظادةمل

وص ردع -ت ذص آع وص بول دذ  . ت داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ع   ش ذالرنعث دةرعجعس ة ش ةتهع (ظةن ة ص مةآك
هةر بعرعضة ) ظذالرنعث(حوثدذر، ) دةرعجعسعدعن(آئيعن نةصعقة قعلغان ؤة ظذرذشقانالرنعث ) قعلعنغاندعن

دع ةتنع ؤةدة قعل أصاهللا جةنن اندعكع تةصسعرش  آ ةتهع   ذس ةآكعنعث ص ةتهعنع م ةتتعكع ص ذ ظاي الر ب ناس
ارايدذ   عقعلعنعش دذ ؤة بذ           : عالرشةظبع ؤة باشق    .  دةص ق ةتهعدعن هذدةيبية سىلهسع آأزدة تذتذلعدذ، دةي بذ ص

أؤةندعكع هةدعسنع دةلعل قعلعص آأرسعتعدذ           ظةنةس  . قارعشعغا ظعمام ظةهمةد ظةنةستعن رعؤايةت قعلغان ت
ةردع  - تاالشاخالعد ظعبنع ؤةلعد بعلةن ظابدذراهمان ظعبنع ظةؤفنعث ظارعسعد       : مذنداق دةيدذ  ىز ب .  تارتعش ي

ال اخ زدعن ظعلض  : عد ظابدذراهمانغ علةر بع عمعزغا     عس زنعث ظعش ىن بع ةنلعكعثالر ظىح المغا آعرض رع ظعس
 تارتعش هةتتا صةيغةمبةر ظةلةيهسساالمغا يةتكىزىلضةن،        -شعمعزحة، بذ تاالش  عظاثل. شعسلةر، دئدع عظارعل

االم    ةيغةمبةر ظةلةيهسس ةن ص ذنعث بعل ةثالر،    «: ش ل تةآكىزم اهابعلعرعمغا تع ث س ن مئنع ث جئ م عمئنع
ةرص         التذننع س ئغعدةك ظ ذد ت دا ظذه علةر اهللا يولع ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن ان زات اهللا نع دة بولغ ظعلكع

  . دئضةن ظعكةن» عرعثالرنع ظذالرنعث ظةمةللعرعنعث دةرعجعسعضة يةتكىزةلمةيسعلةرلقعلساثالرمذ ظةمةل
د ظعبنع ؤةلعد بولسا هذدةيبعية     شعضة سةؤةبحع بولغان خالع       عهةممعضة مةلذمكع، بذ سأزنعث دئيعل    

ظذنعث بعلةن ظابدذراهماننعث   . نعث ظارعلعقعدا ظعسالمغا آعرضةن ظعدعىلهسع بعلةن مةآكة صةتهع قعلعنعش س
ة ، تارتعش بذلسا يةنع جذزةيمة قةبعلعسعدة يىز بةرضةن بولذص       -ظارعسعدعكع بذ تاالش   : انغ  بول مذنداق  ؤةق
ةتهع قعلعن ة ص ةيغ غمةآك ن ص ث   اندعن آئيع نع ؤةلعدنع العد ظعب ة خ ة قةبعلعسعض االم جذزةيم ةمبةر ظةلةيهسس
اندانلعقعدا ق ةؤةتعدذ وقذم ذن ظ ث يذرتع . ش ذن ظذالرنع تعص بارغقذش ردذق  ،انداغا يئ المغا آع ذالر ظعس  ظ

ةي، دعنئد ةلدذق، دئيعشكة باشاليدذ عيةلم ا يأتك ةن. غ ن   شذنعث بعل ع ظألتىرىشكة ؤة ظذالردع العد ظذالرن خ
ابدذلاله ظعبنع           . نغانالرنعمذ ظألتىرىشكة بذيرذق حىشىرعدذ   ظةسعر ظئلع  ظذنعث بذ بذيرذقعغا ظابدذراهمان، ظ

دذ    ع حعقع قعالر قارش ةر ؤة باش االش    . ظأم ةن ت ان بعل العد ظابدذراهم ةؤةبتعن خ ذ س عص  -ش ارتعش قعلعش  ت
  . قالعدذ

: قعلعص آأرسعتعلعدذ  يذقعرعدعكع سأزضة يةنة ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان مذنذ هةدعسمذ دةلعل           
مئنعث جئنعم ظعلكعدة بولغان زات         ! ساهابعلعرعمنع تعللماثالر  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ   

ذ  دا ظذه رعثالر اهللا يولع علةرنعث بع ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن ان اهللا نع ةرص قعلغ التذن س ئغعدةك ظ د ت
ة ر قت رعنعث بع ث بع ةلعنع ظذالرنع ذ ظةم ذد ي دعردعمذ ظ نعث  م ان نةرسعس ةرص قعلغ ذد س رعم م اآع يئ
  . »عسعضة يةتكىزةلمةيدذجدةرع

)هةر بعرعضة اهللا جةننةتنع ؤةدة قعلدع) ظذالرنعث يةنع صةتهعدعن ظعلضعرعي ؤة صةتهعدعن آئيعن 
ذل  دا ص دع      -اهللا يولع ةتنع ؤةدة قعل ة اهللا جةنن ةر بعرعض انالرنعث ه ةرص قعلغ ال س ث   .  م ةرحة ظذالرنع ض

رع دعكع عظارعس اتالردا يذقع عمذ ـ مذآاص ةرقلةر بولس أؤةن بولذشتةك ص ا  ،ت ة قارعت ان ظةمةللعرعض ذالر قعلغ  ظ
ةردعن ظأزرعسعز     : بذ هةقتة مذنداق دئضةن     اهللا تاظاال    .ساؤابقا ظئرعشعدذ  ةما، توآذر، آئسةلضة     (مأمعنل ظ

نا  ن مذستةس ارالر بذنعثدع دا ) ظوخشاش ظأزرعسع ب انالر، اهللا يولع ا حعقمعغ انلعرعنع جعهادق اللعرعنع، ج  م
اراؤةر بولمايدذ         اد قعلغذحعالرنع      . تعكعص جعهاد قعلغذحعالر بعلةن ب اهللا ماللعرعنع، جانلعرعنع تعكعص جعه

دع      تىن قعل ة ظىس ر دةرعج انالردعن بع ا حعقمعغ علةر    . جعهادق ل آعش ع خع ذ ظعكك ذص   (ب ع بول ةنع ظأزرعس ي
الر  ا حعققذحع انالر ؤة جعهادق ا حعقالمعغ دع نع) جعهادق ةتنع ؤةدة قعل ة اهللا جةنن اد . ث هةممعسعض اهللا جعه
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ع     ص، ظذالرن ا قعلع ةجر ظات ىك ظ ا بىي ارتذق  (قعلغذحعالرغ انالردعن ظ ا حعقمعغ ذرذص جعهادق عز ت ) ظأزرعس
  . ))1قعلدع

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس ىك «: ظعم آىحل
ة ق اجعز مأمعنض أمعن ظ علعق  م أمعندة ياخش ع م ةر ظعككعل ن ه أيىملىآرةآتذر، لئكع ا س اندا اهللا غ ارعغ

  . »باردذر
ةقةت آعشعلةرنع بعرعنحع تىردعكع ظادةملةرنع ماختاص                    ارقعلعق ص  ظعككعنحع  ،اهللا تاظاال بذ ظايةت ظ

ع       ادةمنعث ظذالرن ةم ظ ةقلع آ رةر ظ لعكع، بع نع حىشىرؤةتمةس ةرنعث ظورنع ع ظادةمل ةص ظةيعبتىردعك ل
اهالندذردع ق ىن ظاض لعقع ظىح ان   . ويماس ارتذقحعلعقعنع باي ةرنعث ظ ع ظادةمل رعنحع تىردعك ذثا اهللا بع ش

  . لعدعع آئيعن ظذنعث ظارقعدعنال ظعككعنحع تىردعكع ظادةملةرنع ماختاص مةدهعينقعلغاندع
اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشثالردعن خةؤةرداردذرلغانلعقع  يةنع اهللا هةممة ظعشتعن خةؤةردار بو

ذل   دا ص عرع اهللا يولع تعن ظعلض ةتهع بولذش ة ص ىن مةآك انالرنعث  -ظىح اد قعلغ ان ؤة جعه ةرص قعلغ ال س  م
بذ  .  مال سةرص قعلغان ؤة جعهاد قعلغانالرنعث ساؤابعدعن يذقعرع قعلدع       -ساؤابعنع ظذنعثدعن آئيعن صذل   

ةت  رعنحع تىردعكع آعشعلةرنعث نعي ةقةت اهللا نعث بع اكمةقسةتلعرعنعث ـ ص ان ظعخالسعنعث ، ص ا بولغ  اهللا غ
ةمعم انلعقعنععس ةردة،ي بولغ ن آىنل ر ؤة قعيع اغالردا، ظئغع ةل ح ذل، آةمبةغ دا ص ةرص - اهللا يولع ال س  م

  . قعلغانلعقعنع بعلضةنلعكع ظىحىندذر
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة مذن ذ هةقت االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةظع ص ام نةس : ظعم

ان   رع اهللاعظعلض« ةرص قعلعنغ ن س اؤابع آئيع ةمنعث س ر دةره ان بع ةرص قعلعنغ دا س ث 100 يولع  مع
ةتتعن تولذق نئسعؤع           . »دةرهةمنعث ساؤابعدعن ظارتذقتذر   ةنهذنعث بذ ظاي  ظةبذبةآرع سعددعق رةزعية اهللا ظ

ةيغةمبةرلةرنعث ظذممةتل     .  شةك يوقتذر    دةهئحكعم ظعكةنلعكعضة  ر ظعماندارالردعن   با عرضة  حىنكع ظذ باشقا ص
شعؤاسع هئسابلعنعدذ، ظذ هةقعقةتةن غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث     ئة ظةمةل قعلغانالرنعث صقارعغاندا بذ ظايةتك 

دعنع مىلكنعث هةممعسع-رازعلعقعغا ظئرعشعش ظىحىن مال دا سةرص قعل ةلعنعث .  اهللا يولع ذ ظةم ظذنعث ب
  . مذآاصاتعنع اهللا دعن باشقا هئحكعم بئرةلمةيدذ

   سةرص قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا  مال ـاهللا يولعدا صذل
 يةنع اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص ظذنعث يولعدا صذل(آعمكع اهللا غا قةرزعي هةسةنة بئرعدعكةن- 

 -اهللا غا قةرزعي هةسةنة بئرعش، اهللا يولعدا صذل      :  بذ هةقتة ظأمةر ظعبنع خةتتاص     ) سةرص قعلعدعكةن لما
ارةت   تعن ظعب ةرص قعلعش ال س دعم الر . تذر، دئ ةزع تةصسعرشذناس ة : ب ذ، ظاظعل اجعنع  -ظ اتنعث ظئهتعي  تاؤاب
 مالنعث هةممعنع   -توغرعسع بذ ظايةت ياخشعلعققا سةرص قعلعنغان صذل            . تةمعنلةشتعن ظعبارةتتذر، دئدع   

 مال سةرص قعلغان هةر     - خالعس نعيةت ؤة مذستةهكةم ظعرادة بعلةن اهللا يولعدا صذل        . ظأز ظعحعضة ظالعدذ  
  . مع ظعحعضة آعرعدذآنداق ظادةم بذ ظايةتنعث هأقا

 يةنع اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص، ظذنعث يولعدا صذل (آعمكع اهللا غا قةرزعي هةسةنة بئرعدعكةن- 
:  اهللا تاظاال يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دئضةن  ، اهللا ظذنعثغا هةسسعلةص قايتذرعدذ)مال سةرص قعلعدعكةن 

 ةرز ا ق ةن  هةعآعمكع اهللا غ ذل (سةنة بئرعدعك دا ص ةنع اهللا نعث يولع ةن سةرص  -ي اللعق بعل نع خذش  مئلع

                                                 
  ظايةت-95سىرة نعسا ) 1(
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ةن  ة    )قعلعدعك ة هةسس ا نةحح عحة     (، اهللا ظذنعثغ ىز هةسسعض ة ي عدعن يةتت ون هةسس ةنع ظ أص ) ي آ
  .  يةنع ظذنعثغا قعيامةت آىنع آاتتا مذآاصات ؤة مول رعزعقتعن ظعبارةت جةننةتنع بئرعدذ))1قايتذرعدذ

آعمكع اهللا غا : هاتةم، ظابدذلاله ظعبنع مةسظذدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذظعبنع ظةبذ
ةن  ةنة بئرعدعك ةرزعي هةس ذل (ق دا ص ث يولع ةص، ظذنع نع تعل ث رازعلعقع ةنع اهللا نع ةرص -ي ال س  م

ةبذدةهداه ظة     ، اهللا ظذنعثغا هةسسعلةص قايتذرعدذ )قعلعدعكةن ازعل بولغاندا ظ : نسارع دئضةن بذ ظايةت ن
ةرز ظئلعشنع خاالمدذ؟ دئدع      ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . اهللا هةقعقةتةن بعزدعن ق : ص

ة« ذنداق،هةظ ةبذدة . ش ع ظ دع» !اده ظ ةبذدة. دئ ع اهللا : هادهظ ث ظ ةيغةمبعرعنع ا  ! ص نع ماث قولذث
دع  ةتكعن، دئ ذ  . آأرس ذندع، ظ ا س نع ظذنعثغ االم قولع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ق  ص ةن خورمعلع ةن هةقعقةت  م

ئغعدا   دع، ظذنعث ب رعؤةتتعم، دئ ةرز بئ الع 600بئغمنع صةرؤةردعضارغا ق دع، ظذنعث ظاي ار ظع ا ب  تىص خورم
دةص توؤلعدع،  ! ظع ظذممذ دةهداه   : ظةبذدةهداه باغقا آئلعص .  بالعؤاقعلعرع باغدا ظعدع ـدا ؤة باال هظذممذدة
اغدعن حعقعث، مةن ظذنع غالعب ؤة بىيىك       : ةبذدةهداه ظايالعغا ظ . مانا مةن، دةص يىضىرىص آةلدع   : ظايالع ب

ةبذدةرهداه  : يةنة بعر رعؤايةتتة ظايالع ظذنعثغا. صةرؤةردعضارعمغا قةرز بئرعؤةتتعم، دئدع   سوداث بةك   !ظع ظ
ةيغةمبةر  .  تاقلعرعنع ؤة بالعلعرعنع ظئلعص حعقعص آةتتع       -صايدعلعق سودا بولذصتذ، دئدع ؤة باغدعن يىك       ص

دعظة داق دئ االم مذن رعلعدذ «: لةيهعسس اغلعرع بئ ا ب ذن خورم ةبذدةهداهقا نذرغ ة ظ ر » جةننةتت ة بع يةن
دع    داق دئ ذ مذن ة ظ ةرؤايعت   «: رعؤايةتت لعرع م ةبذدةهداهقا تىص ة ظ ذن   جةننةتت ان، نذرغ اقذتتعن بولغ  ؤة ي

  . »ق خورما باغلعرع بئرعلعدذالذب
 * * * * * * *  
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الدعداؤة   ذرع ظذالرنعث ظ الالرنع آأرعسةنكع، ظذالرنعث ن ظذ آىندة مأمعن ظةرلةرنع، مأمعن ظاي

ا (ظذالرنعث ظوث تةرعصعدة ماثعدذ،  ئقعص تذرعدعغان «) ظذالرغ ة ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ىن سعلةرض بىض
ذغ مذؤاصص  ذ ظذل ةردة مةثضى قالعسعلةر، ب ذ يةرل رعلعدذ، ظ » ةقعيةتتذرجةننةتلةر بعلةن خذش خةؤةر بئ

ة . 12)دئيعلعدذ( الالر مأمعنلةرض عق ظاي ةر، مذناص عق ظةرل ىص تذرذثالر، «: ظذ آىندة مذناص زنع آىت بع
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ظارقاثالرغا قايتعص نذر «): مةسخعرة يىزعسعدعن(ظذالرغا . دةيدذ» سعلةرنعث نذرذثالردعن ظازراق ظااليلع
ر س » تعلةثالر علنعث دةرؤازعسع دئيعلعدذ، شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظارعسعغا بع ئصعل سوقذلعدذ، سئص

بعز سعلةر «: أمعنلةرنعظذالر م. 13بولعدذ، دةرؤازعنعث ظعحع تةرعصعدة رةهمةت، تئشعدا ظازاب بولعدذ
ةر » بعلةن بعللة ظةمةسمعدذق  دذ، مأمعنل أزةثالرنع صعتنعضة «: دةص توؤالي شذنداق، لئكعن سعلةر ظ

لة بولساثالرمذ، لئكعن ظأزةثالرنع مذناصعقلعق بعلةن هاالك يةنع آأرىنىشتة بعز بعلةن بعل (سالدعثالر 
اهللا (شةآلةندعثالر، ) ظعسالم دعنعدعن(آىتتىثالر، ) ظاصةتلةر آئلعشعنع-قعلدعثالر، مأمعنلةرضة بااليع 

ةلدع، ) نعث رةهمعتعنعث آةثلعكعضة بولغان قذرذق  ألىم آ ظارزذالر سعلةرنع ظالدعدع، تاآع سعلةرضة ظ
الدعدع (نع اهللا نعث شةيتان سعلةر  دذ » ظةصذ قعلعدعغانلعقع ؤة ظازاب قعلمايدعغانلعقع بعلةن ظ . 14دةي

بىضىن سعلةردعن ؤة آاصعرالردعن فعدعية ظئلعنمايدذ، جايعثالر دوزاختذر، دوزاخ سعلةرضة ظةث اليعقتذر، 
  . 15 !دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي

  ة يارعشا نذر بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنع مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظةمةللعرعض
رعص   ةؤةر بئ ةردعن خ ةدعقة قعلغذحع مأمعنل ة س ذ ظايةتت اال ب ذرع  ،اهللا تاظ ع ظذالرنعث ن ةت آىن  قعيام

دذ          ان قعلع انلعقعنع باي الدعدا ماثعدعغ ث ظ ةيدانعدا ظذالرنع ةت م ا قعيام ة يارعش ث ظةمةللعرعض . ظذالرنع
ةلالهذ ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد      ةنهذما    رةزعي الدعدا ماثعدذ  :نعثاهللا تاظاال   ظ ذرع ظذالرنعث ظ  ظذالرنعث ن

دذ        أتعدذ، ظذالرنعث        : دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دةي ا صعلسعرات آأؤرىآعدعن ظ ظذالر ظةمةللعرعضة قارعت
دذ   وث بولع اغدةك ح ذرع ت ةزعلعرعنعث ن أرة    . ب ذرع ظ ةزعلعرعنعث ن دذ، ب دةك بولع ذرع خورمع ةزعلعرعنعث ن ب

ادةمدةك بولعدذ تذ ا  . رغان ظ از بولغانالرنعث نذرع قولنعث باش بارماقعدةك حوثلذقت ظذالردعن نذرع ظةث ظ
  . بذنع ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلغان. بولذص، بعر يئنعص بعر ظأحىص تذرعدذ

دذ داق دةي اك مذن ذالر صعلسعرا  : زةهه رعلعدذ، ظ ذر بئ ة ظادةمضة ن ع هةمم ةت آىن ت آأؤرىآعضة قعيام
أزلعرعنعث       ةر ظ ةن مأمعنل ع آأرض العدذ، بذن أحىص ق ذرع ظ عقالرنعث ن اندا مذناص تعص بارغ رعنعث يئ  نذرلع

عقالرنعث  ذص  عذرنمذناص أحىص قئلعشعدعن قورق الغعنعدةك ظ أحىص ق ارعمعز:  ظ زنع ! صةرؤةردعض ة نذرعمع بعزض
  . تولذق بةرضعن، دةص تعلةيدذ

 ؤة ظذالرنعث ظذث تةرعصعدةث ظذث تةرعصعدة يةنع ظذالرنع: ك بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ زةهها
ة. للعرع ماثعدذامة ظ-ظذالرنعث نامة ذ هةقت اال ب ةمالع ظوث قولعدعن -نامة  : مذنداق دئضةناهللا تاظ  ظ

  . ))1 ظةمالعنع ظوقذيدذ، ظذالرغا قعلحة زذلذم قعلعنمايدذ-بئرعلضةنلةر ظأزلعرعنعث نامة 
دذاهللا تاظاال مذند  ا(: اق دةي ان «) ظذالرغ ئقعص تذرعدعغ ة ظاستعدعن ظأستةثالر ظ ىن سعلةرض بىض

ةقعيةتتذر  ذغ مذؤاصص ذ ظذل ةردة مةثضى قالعسعلةر، ب ذ يةرل رعلعدذ، ظ » جةننةتلةر بعلةن خذش خةؤةر بئ
  .)دئيعلعدذ(

  مذناصعقالرنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا
 بعزنع آىتىص تذرذثالر، سعلةرنعث «: ق ظايالالر مأمعنلةرضة ظذ آىندة مذناصعق ظةرلةر، مذناصع

ىز         دةيدذ» نذرذثالردعن ظازراق ظااليلع   مانا بذ اهللا تاظاال تةرعصعدعن قعيامةت آىنع قعيامةت مةيدانعدا ي
ا    .  آاتتا زعلزعلة ؤة دةهشةتلعك ظعشالردعن بئرعلضةن خةؤةردذر    ،بئرعدعغان قاتتعق قورقذنح   بذ آىندة اهللا غ
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 ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظعمان آةلتىرضةن، اهللا بذيرذغان ظعشالرنع قعلغان ؤة اهللا توسقان ظعشالردعن يانغان        ؤة
  . آعشعلةرال نعجاتلعققا ظئرعشعدذ

ةؤفعي اس،ظ نع ظابب اك ؤة باشقعالر ظعب ةنهذما زةهه ةلالهذ ظ ةت  رةزعي داق دئضةنلعكعنع رعؤاي نعث مذن
ةؤةتعدذ    ظادةملةر قاراثغذلذق ظعحعدة   : قعلعدذ ا اهللا بعر نذر ظ ةر بذ نذرنع آأرىص     . قالغان بعر ؤاقتت مأمعنل

عقالر مأمعنلةرنعث   . بذ نذر اهللا نعث مأمعنلةرنع جةننةتكة باشاليدعغان يولعدذر     . شذ تةرةصكة ماثعدذ   مذناص
ةؤةت   . ماثغانلعقعنع آأرىص  اراثغذلذقنع ظ عقالرغا ق ةن اهللا مذناص ا ظةضعشعص ماثعدذ، شذنعث بعل . عدذظذالرغ

االيلع «: شذ حاغدا ظذالر   ازراق ظ  بعز هةقعقةتةن   »بعزنع آىتىص تذرذثالر، سعلةرنعث نذرذثالردعن ظ
دذ     دذق، دةي ة ظع ةن بعلل علةر بعل ادا س ةر. دذني ا : مأمعنل عدعن (ظذالرغ خعرة يىزعس ا ): مةس ظارقاثالرغ

  .  يةردعن نذر تعلةثالر، دةيدذ سعلةر آةلضةن قاراثغذلذق ظعحعضة قايتعص بئرعص شذقايتعص نذر تعلةثالر
 شذنعث بعلةن ظذالرنعث ظارعسعغا بعر سئصعل سوقذلعدذ، سئصعلنعث دةرؤازعسع بولعدذ، دةرؤازعنعث

دذ  ازاب بولع عدا ظ ةت، تئش عدة رةهم ع تةرعص ةتادة  ظعح ةن ؤة ق ةن دوزاخ   :  هةس ةت بعل عل جةنن ذ سئص ظ
االنعث  : نع زةيد ظابدذراهمان ظعب  . غا سوقذلغان سئصعلدذر، دئدع عظارعس ظذالرنعث ظارعسعدا بعر     ظذ اهللا تاظ

  .  دئضةن ظايعتعدعكع توسمعنعث دةل ظأزعدذر، دئدع))1توسما بولعدذ
ةتادة، ظعبنع  . مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةرنعثمذ مذشذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان              ؤة  ق

تئشعدا ظازاب نئمةتلةر ـ ؤة ظذنعثدعكع نازذ  يةنع جةننةت دةرؤازنعث ظعحع تةرعصعدة رةهمةت باشقعالر
  . ، دةيدذ يةنع دوزاخ بولعدذبولعدذ
ةرنع ذالر مأمعنل ة ظةمةسمعدذق«: ظ ةن بعلل ز سعلةر بعل دذ» بع عقالر دةص توؤالي ةنع مذناص  ي

ةرنع ة قاتناشقان : مأمعنل ةن بعلل ادا سورذنالرغا سعلةر بعل ة جاماظةتلعشعص،بعز دذني ةن بعرض   سعلةر بعل
ان ؤة     ، هةج قعلعمعز دةص ظةرةفاتتا سعلةر بعلةن بعللة تذرغان   ،ناماز ظوقذغان  ا حعقق  سعلةر بعلةن غازاتالرغ

ةر باشقا صةرزلةرنعمذ سعلةر بعلةن بعرلعكتة قعلغان ظةمةسمعدذق؟ دةص توؤاليدذ           ةنع   شذنداق : مأمعنل  ي
رعص    اؤاب بئ عقالرغا ج ةر مذناص ذنداق: مأمعنل ةن ب ،ش علةر هةقعقةت ثالر    س ة ظعدع ةن بعلل ز بعل ن  ،ع لئكع

يةنع آأرىنىشتة بعز بعلةن بعللة بولساثالرمذ، لئكعن ظأزةثالرنع (سعلةر ظأزةثالرنع صعتنعضة سالدعثالر 
االيع  ة ب ثالر، مأمعنلةرض االك قعلدع ةن ه عقلعق بعل عنع ـ مذناص ةتلةر آئلعش تىثالر، ) ظاص الم (آىت ظعس

 ظارزذالر سعلةرنع ظالدعدع) همعتعنعث آةثلعكعضة بولغان قذرذقاهللا نعث رة(شةآلةندعثالر، ) دعنعدعن
ةتنع مذنداق تةصسعر قعلعدذ         . دةيدذ ةتلةر  - سعلةر ظعسالم دعنعغا ؤة مأمعنلةرضة بااليع        :قةتادة بذ ظاي  ظاص
عنع عآئل تىثالرش تعن    آىت ا تعرعلعش ن قايت ةندعن آئيع ةآلةندعثالر،  ظألض ث (ش ث رةهمعتعنع اهللا نع

 دئدعثالر ، يةنع سعلةر بعزضة مةغعصرةت قعلعنعدذ ظارزذالر سعلةرنع ظالدعدع )  بولغان قذرذق آةثلعكعضة
اؤة هايات ثالر ق ث  مذشذنداق داؤام قعلدع علةرنع اهللا نع ةيتان س ةلدع، ش ألىم آ ة ظ اآع سعلةرض ذ (ت ظةص

ظذالر شةيتانغا   : يدذ قةتادة مذنداق دة   دةيدذ» قعلعدعغانلعقع ؤة ظازاب قعلمايدعغانلعقع بعلةن ظالدعدع 
دع ان ظع عغا   . ظالدانغ ةيتاننعث ظالدعش ذالر ش ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن وللعنعصاهللا نع  ،رعصئ آئتعؤض

  . شتعع اهللا نعث ظذالرنع دوزاخقا تاشالشتعن ظعبارةت جازالعشعغا ظئر،هةتتاآع
ع     أزلعرعنعث مةنعس ذ س ان ب عقالرغا ظئيتق ةرنعث مذناص ادعكع ح  :مأمعنل علةر دذني ةن   س ز بعل اغدا بع

سعلةر بعز ماثغان    .  بةلكع جعسعمعثالر بعلةن بعللة بولدذثالر،بعرضة نعيعتعثالر ؤة دعلعثالر بعلةن ظةمةس     
ارايتتعثالر     ةن ق ةك بعل ذمان ؤة ش ا ض ة آأرس  . يولغ ادةتلعرعثالرنع آعشعلةرض ةن   عتعظعب ا بعل ىن رعي ش ظىح

  . رقعالتتثالر، اهللا نع ظاز ياد ظئتةتتثالر دئضةنلعكتذ
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دذ   داق دةي اهعد مذن ةن       : مذج ذالر بعل دع، ظ رعك ظع لعرعدا تع ا ظعش ةن دذني ةر بعل عقالر مأمعنل مذناص
دع   عنعكاهل ألىك ظع اخعرةت ظعشلعرعدا ظ ذالر ظ تع ؤة يئقعن ظارعلشاتتع، ظ ة بوالت  ،شاتتع، سورذنالردا بعلل

يئتعص بارغاندا ظذالرنعث نذرع     لغا عمذناصعقالر شذ سئص  . قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسعضة نذر بئرعلعدذ    
  . شذ حاغدا مأمعنلةر بعلةن ظذالرنعث ظارعسع ظايرعلعدذ. ظأحىص قالعدذ

  جايعثالر دوزاختذر          ارار جايعثالردذر، سعلةر شذ جايغا قاي اهللا . عسعلةر ت يةنع دوزاخ سعلةرنعث ب
 قعلغانلعقعثالر ؤة ظألضةندعن   يةنع سعلةر آذفرعلعق  دوزاخ سعلةرضة ظةث اليعقتذر : تاظاال مذنداق دةيدذ  

ة     ىن دوزاخ سعلةرض انلعقعثالر ظىح ةآتة بولغ كة ش ن تعرعلعش اندا   آئيع ا قارعغ ةرقانداق جايغ قا ه ةث باش ظ
   .!ضةن يامان جايئدوزاخ نئمعداليعقتذر 

 * * * * * * *  
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ة  ان هةقعقةتك ازعل بولغ ة ؤة ن ث زعكرعض رع اهللا نع ث دعللع ة ظذالرنع ان (مأمعنلةرض ةنع قذرظ ي

اب بئرعلضةنلةر ) ظايةتلعرعضة ذالر ظعلضعرع آعت ةتمعدعمذ؟ ظ ةهذدعيالر ؤة (ظئرعيدعغان ؤاقعت ي ةنع ي ي
اننعث ظ ) ظذالر بعلةن صةيغةمبةرلعرعنعث ظارعلعقعدعكع (دةك بولمعسذن،  )ناساراالر ةن زام ذزعرعشع بعل

بعلعثالرآع، . 16ظذالرنعث دعللعرع قئتعص آةتتع، ظذالرنعث نذرغذنع اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر
، )يةنع قاقاس، قذرغاق زئمعننع يامغذر بعلةن آأآةرتعدذ(اهللا زئمعننع ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرعدذ 

دةلعللةرنع بايان ) ع قذدرعتعمعزنع آأرسعتعدعغانآامال(بعز هةقعقةتةن سعلةرنع حىشةنسذن دةص سعلةرضة 
  . 17قعلدذق

عن عدة ظةهلع آعتابالردةك بولذص قئلعشمأمعنلةرنع اهللا دعن قورقذشقا رعغبةتلةندىرىش ؤ
  توسذش توغرعسعدا

ةتلعرعنع    - ؤةز ، اهللا نع ياد ظةتكةن     مأمعنلةر:  اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    ان ظاي  نةسعهةتلةرنع ؤة قذرظ
اغداظاثل ان ح ن ،عغ رع اهللا دع عقالرنعث دعللع ةتلعرعنع حىشوق مذناص ث ظاي ذص اهللا نع كةعنعرق ا ،ش  ظذنعثغ

   !؟ ظذنع بئرعلعص ظاثالشقا ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشقا يئتةرلعك بولمعدعمذ،بويسذنذشقا
ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت                  :  قعلعدذ ظعمام مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعية اهللا ظ

مأمعنلةرضة ظذالرنعث دعللعرع اهللا نعث زعكرعضة ؤة نازعل   اهللا نعث بعزنع   بعلةنشعمعز  بعز ظعسالمغا آع  
ةتمعدعمذ؟ ) يةنع قذرظان ظايةتلعرعضة (بولغان هةقعقةتكة   دئضةن بذ ظايةت بعلةن      ظئرعيدعغان ؤاقعت ي

ةتنعث تةصسعرعدة    ع نةس منع ظعما  يعل ظأتكةن ظعدع، بذ هةدعس     4نعث ظارعلعقعدا صةقةت    عشعظةيعبل ظمذ بذ ظاي
  . رعؤايةت قعلغان
 ظذالر بعلةن (دةك بولمعسذن، )يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(ظذالر ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةنلةر

 اهللا تاظاال زاماننعث ظذزعرعشع بعلةن ظذالرنعث دعللعرع قئتعص آةتتع) صةيغةمبةرلعرعنعث ظارعلعقعدعكع
ةهذدعي ؤة خرعستعظانالرغا ظوخشاص قئلعشتعن          بذ ظايةتتة مأ   معنلةرنع ظذالردعن ظعلضرع آعتاب بئرعلضةن ي
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اننعث ظذز . توسعدذ ارعلعقعدعكع زام ةيغةمبةرلعرعنعث ظ ةن ص ذالر بعل رعدعكع اهللا  عظ ذالر قوللع ةن ظ رعشع بعل
ةرتتع ابعنع ظأزض ذلغا ساتتع . نعث آعت از ص ع ظ ا ح . ظذن ابعنع ظارقعلعرعغ ةر خعل اهللا نعث آعت أرىؤئتعص ه

ر  الرغا، بع ةندع  -قاراش ة يىزل ان صعكعرلةرض ة زت بولغ ا قار .  بعرعض ث دعنعغ ةرنع اهللا نع ة عغظادةمل ذالرح
دع   ص قوي عدعغان قعلع العرعنع ؤة      . ظةضعش لعقلعرعنع، ظألعم ي باش أزلعرعنعث دعنع ذص ظ ع قوي ذالر اهللا ن ظ
دع  ةبذد قعلعؤال رعنع م اغدا ظذالرنعث د . راهعبلع ة شذ ح رع ؤةزظةن ان -عللع ذل قعلمايدعغ عهةتنع قوب  ، نةس

دوزاخ بعلةن بئرعلضةن ظاضاهالندذرذشتعن قورقمايدعغان     . مةيدعغانعشةن جةننةت بعلةن بئرعلضةن ؤةدعضة ظ    
ةتتع تعص آ دة قئ ةل . دةرعجع تا -ظةم ادةت قعلش اظعتعدعن  ظعب ث ظعت ع اهللا نع ث نذرغذن ظذالرنع

  .  ظةمةللعرع باتعلدذر، بذزذق شذثا ظذالرنعث دعللعرعحعققذحعالردذر
ة :  مذنداق دئضةن   اهللا تاظاال بذ هةقتة    هدعنع بذزغانلعقلعرع ظىحىن ظذالرنع رةهمعتعمعزدعن يعراق           ظ

اتتعق قعلدذق، ظذالر    ) ظعماننع قوبذل قعلعشقا يذمشعمايدعغان دةرعجعدة       (قعلدذق، ظذالرنعث دعللعرعنع      ق
ةؤراتنعث ( ذ ) ت ةرتعؤئتعدذ، ظ أزلعرعنع ظأزض ةؤراتتا( الرس ر  ) ت عهةتنعث بع ان نةس ىن قعلعنغ أزلعرع ظىح ظ

تذدع معنع ظذن ث ))1قعس ةنع ظذالرنع رع  ي ىدعللع انلعقع ظىح ذزذق بولغ ةقعدعلعرع ب ةتتع ؤة ظ تعص آ ن قئ
 ظذالر بذيرذلغان ظعشالرنع    .ص آةتتع علعرع سعث شهعرمعالش خاذتعضة اهللا نعث ظايةتلعرعنع ب  ظذالرنعث تةبظع 

عحة   اي ظةآس ةنقعلم الرنع .حةآلةنض ذناه ظعش دع، ض اآع ظ  .  قعل وث ي ةرنع ح ذثا اهللا مأمعنل اق ذش شش
  . دعذظعشالرنعث هئحبعرعدة ظذالرغا ظوخشاص قالماسلعققا بوير

 يةنع قاقاس، قذرغاق زئمعننع يامغذر (بعلعثالرآع، اهللا زئمعننع ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرعدذ
ةرتعدذ ةن آأآ علةرنع )بعل ةن س ز هةقعقةت ة ، بع ذن دةص سعلةرض زنع ( حىشةنس الع قذدرعتعمع آام

 بذ ظايةت اهللا تاظاالنعث دعلالر قئتعص آةتكةندعن آئيعن ظذنع      دةلعللةرنع بايان قعلدذق ) آأرسعتعدعغان
عتعدعغاتلعقعنع،  رعص آة  يذمش ا آع ذمراه يولغ ازغذنالر ض ةندعتظ ةت   نك ع هعداي ن ظذالرن  آئيع

اهللا .  آئيعن ظذنع ظاسانالشتذرعدعغانلعقعنع آأرسعتعص بئرعدذ          نندع ظئغرحعلعقالر آةلضة    ،قعلعدعغانلعقعنع
اننعث              ،قذرغاق، قاقاس  امغذر بعلةن تعرعلدىرضعنعدةك، قذرظ  حألدةرةص آةتكةن زئمعننع شارقعراص ياغقان ي
هئح نةرسة قوبذل قعلمعغعدةك     . صاآعتلعرع بعلةن قئتعص آةتكةن دعلالرنع هعدايةت قعلعدذ   ـ  روشةن دةلعل   

دة ظدةرع ان اهللا    ئجع اك بولغ ارلعق نذقسانالردعن ص دذ، ب ةن داؤاالي ذرع بعل ةت ن ع هعداي ان دعلالرن تعلعص قالغ
ذ ضذمراه بولغاندع آئيعن هعدايةت قعلغذحعدذر      ذ آامعل مأمعن    . خالعغان آعشعنع ظ خالعغان آعشعنع ظ

  . بولغاندعن آئيعن ضذمراه قعلغذحعدذر
ان ظعش  دذراهللا خالعغ ارل. نع قعلغذحع دذر   ب ةن قعلغذحع ادعللعق بعل ةت ؤة ظ الرنع هئكم اهللا . عق ظعش
  . هةممعدعن ظىستىندذر. هةممعدعن بىيىآتذر. هةممعدعن خةؤةرداردذر. ناهايعتع مئهرعباندذر

 * * * * * * *  
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ة سةد ةرزعي هةسةنة بةرضىحعلةرض ا ق ا ؤة اهللا غ عقة بةرضىحع ظةرلةرضة، سةدعقة بةرضىحع ظايالالرغ
يةنع اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص، آةمبةغةللةرضة سةدعقة بةرضىحعلةر، ياخشعلعق يوللعرعغا خذشاللعق (

ا -بعلةن صذل  ا زور مذ ) ساؤاب (هةسسعلةص )  مال سةرص قعلغذحعالرغ رعلعدذ، ظذالرغ ات بئ ةنع (آاص ي
 ظةنة شذالر صةرؤةردعضارعنعث ـاهللا غا ؤ ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان ظئيتقانالر . 18بئرعلعدذ) جةننةت

ذالر  ئهعتلةردذر، ظ عددعقالردذر، ش اهعدا س ة(دةرض رنعث ) ظاخعرةتت دذ، بع ة بولع ا ظعض اؤابقا ؤة نذرغ س
  . 19 ظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذرـالر ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر ؤة يالغانغا حعقارغان

حعل ؤة شئهعتالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات ؤة آاصعرالرنعث بارار ت راس،لةرضةعسةدعقة بةرضىح
  جايع توغرعسعدا

ذل ة ص ذ ظايةتت اال ب ا-اهللا تاظ اللعرعنع موهتاجالرغ ة ، م ة س ة ؤة معسكعنلةرض عقة دآةمبةغةللةرض
ةرعقعلغذح ا بئرعلعدع- ظ رعدذ    ظايالالرغ ةؤةر بئ اتتعن خ ان مذآاص ةنة غ ةرزعي هةس ا ق ؤة اهللا غ

ة ث رازبةرضىحعلةرض ذالر اهللا نع ةنع ظ ةصع ي نع تعل ال،لعقع ةن  ع خ رعدذ، بةرض ةدعقة بئ ةن س ةت بعل س نعي
انداق مذآاصات ؤة رةهمةت تةلةص قعلمايدذ                 الغذحعالردعن هئحق شذثا اهللا  . سةدعقعسعنعث بةدعلعضة سةدعقة ظ

رعلعدذ ) ساؤاب (هةسسعلةص : دةيدذتاظاال مذنداق    ةنع ظذالرنعث بعر ياخشعلعقعغا          بئ  هةسسعدعن  10 ي
) يةنع جةننةت(ظذالرغا زور مذآاصات لعدذ، ظذنعث ظىستعضة ذ هةسسعضعحة ساؤاب بعلةن جاؤاب قايتذر700

رعلعدذ رعلعدذ بئ ةت بئ ان جةنن اه بولغ عل قارارض اي ؤة ظئس ع ج اؤاب، ياخش ا س ةنع آاتت اال اهللا .  ي تاظ
دذ  ا ؤ : مذنداق دةي انالر ةاهللا غ ان ظئيتق ارعنعث ـ ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعم ة شذالر صةرؤةردعض  ظةن

عددعقالردذر اهعدا س ةتنعث تولذقالن دةرض عرعكع ظاي ةت ظعلض ذ ظاي عدذرم ب ث . عس ا ؤة ظذنع اهللا غ
  . دةص سىصةتلعدع» ظةث راستحعلالر«مبةرلعرعضة ظعمان ظئيتقذحعالرنعصةيغة

االنعث  نع مةسظذدنعث اهللا تاظ ابدذلاله ظعب ةبذزذهادعن ظ ةش، ظ ارعنعث : ظةظم ذالر صةرؤةردعض ة ش ظةن
ئهعتلةردذر  عددعقالردذر، ش اهعدا س دذ   دةرض ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن ايعتع ه ةن ظ :  دئض

ذص   ىك بول ىح تىرل ةر ظ ىحعلةر : مأمعنل ةدعقة بةرض دا س تحعالر ؤة اهللا ر،اهللا يولع ئهعت  اس دا ش  يولع
ا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن      . لغذحعالردعن ظعبارةتتذر وب آعملةرآع اهللا غ

ذالر   ةن، ظ ة(قعلعدعك عددعقالر     ) ظاخعرةتت ةيغةمبةرلةر س كةن ص ة ظئرعش ث نئمعتعض رع  (اهللا نع ةنع يذقع ي
  . )1(ؤة ياخشعالر بعلةن بعللة بولعدذ، شئهعتلةر )دةرعجعلعك صةيغةمبةرلةر ؤة شئهعتلةر

تحع ئهتل لاهللا راس ةن ش ان قعل  عرنعث ظارةالر بعل ايرعص باي عنع ظ ايرعم . دعس ث ظ ذ ظذالرنع ايرعم -ب  ظ
رعدذ  عتعص بئ ةنلعكعنع آأرس ةر ظعك ع ظادةمل ع تىردعك ادةمنعث . ظعكك تحعل ظ ئهعتنعث راس ع ش دةرعجعس

عدعن ي ةنلعكعدة  ذدةرعجعس رع ظعك ةك   قع ر ش ئح بع تذر ه العك   . يوق ام م ة«ظعم ابعدا   » مذؤةتت ةن آعت دئض
االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ةظعد خذدرعدع ة   نعثظةبذس ذ هةقت دذ  ب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

ة-ةكش« ةهلع، ب ةت ظ ةزعلعرعنعث مةرتعؤعسع يز شىبهسعزآع، جةنن رذعلعرعدعن ب ىن قع انلعقع ظىح ع بولغ
أزلعرعدعن ي ةرتعؤعدعكع قة ذظ رع م ورذق     قع ار ي ع ظاق ةرب ظذيقعدعك اآع غ ةرق ي ذددع ش علعرعنع خ عر ظعض س

دذ     أرىص تذرع ذق آ ةندةك ظوح تذزنع آأرض اهابعالر .»يذل ةيغةمبعرع  :  س ث ص ع اهللا نع ذ   ! ظ ةلكعم ظ ب
دع    رةك؟ دئ ة آئ ا ظئرعشةلمعس قعالر ظذنعثغ ذص باش ع بول ةيغةمبةرلةرنعث مةرتعؤعس ةيغةمبةر . ص ص

االم  ةس «:ظةلةيهعسس داق ظةم نعم ظعل.ظذن ث جئ ةم ك مئنع ةن قةس امع بعل ث ن ان زات اهللا نع دة بولغ ع
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. دئدع »  ظذ مةرتعؤعضة اهللا غا ظعمان ظئيتقان صةيغةمبةرلةرنع تةستعقلعغان آعشعلةر ظئرعشعدذ             ،قعلعمةنكع
  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

ئهتالردذر اهعدا ش ذالرصةرؤةردعضارنعث دةرض ةنع ظ ا ي ةردعدذرـ ذ ز ن ةتلعك خةننةتل ة . نئم ذ هةقت ب
 ، شىبهسعزآع  -شةك «: ظعمام مذسلعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       

ة   . رنعث جايلعرع جةننةتتة يئشعل قذشالرنعث صوآانلعرعدا خالعغان جايغا ظذحذص يىرعدذ          ةشئهتل اندعن ظةن ظ
الرنعث ظىست ذق صانذس ذ نذرل دذش ة قونع اراص . عض ا ق ارع ظذالرغ اندعن صةرؤةردعض علةر؟ : ظ نع خااليس نئمع

اد قعل                : ظذالر. دةيدذ ةردة سئنعث يولذثدا جعه ا يىرتعغا قايتذرذشذثنع، ظذ ي اندعن   عبعزنع دذني شعمعزنع، ظ
دذ  االيمعز، دةي زدةك شئهعت قعلعنعشعمعزنع خ تعم شئهعت قعلعنغعنعمع رعنحع قئ ار.خذددع بع :  صةرؤةردعض

  . » دةيدذ،ةن هةقعقةتةن ظعنسانالر دذنياغا قايتذرذلمايدذ دةص هأآىم قعلعؤةتتعمم
 ساؤابقا ؤة نذرغا ظعضة بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظذالر يةنع ظذالر اهللا نعث دةرضاهعدا آاتتا ساؤابقا ؤة 

ا ظعضة بولعدذ         ا   ظذالرنعث نذرع ظذالرنعث دذنيادعكع ظةمة      . ظالدعلعرعدا ماثعدعغان آاتتا نذرغ للعرعضة قارعت
دذ ةرقلعق بولع االم   . ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةتتابتعن ص نع خ ةر ظعب ةد ظأم ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت داق نعثب  مذن

دذ   ةت قعلع انلعقعنع رعؤاي ةنلعكعنع ظاثلعغ دذ  «: دئض ىك بولع أت تىرل ئهعتلةر ت ع. ش انع ،بعرعنحعس  ظعم
ذص  ادةم بول أمعن ظ ع م قاندا،ياخش ة ظذحراش د، دىشمةنض ئهعت قعلعنغذح اهللا يولع اآع ش عدذذرذ ظةا ت  ،ش

دذ  ئهعت بولع ارايدذ    . ش ذنداق ق ا مذش ةر مان ئهعتقا ظادةمل ذ ش ة ش االم (دةص » ظةن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  )ص
كة آةبئشعنع ظاسمان تةر ةرئؤعرىتأص ةنهذدع ظذنعث ؤة ظأم ةلالهذ ظ ةتتع  رةزعي ة حىشىص آ أآع يةرض . نعث ب

 ظذنعث دىمبعسعضة خذددع تعكةنلعك      ،شمةنضة ظذحراشقاندا    نورمال مأمعن بولذص، ظذ دى         ،ظعككعنحعسع«
عدعن ظئت     ةدةر ع تةرعص ةلذم آعش ا نام دذ، ظذنعثغ انحعلغاندةك بولع ع س ث شاخحعس وق آ  عخنع ان ظ لعص ئلغ
ة شذ شئهعت ظعككعنحع دةرعجعلعك شئهعتتذر           .  دة، ظذ شئهعت بولعدذ     -ضعدذئت  ياخشع   ،ظىحعنحعسع . ظةن

ة ظارعال   ان ظةمةلض ةلنع يام ذص   ظةم أمعن بول ان م تذرذص قويغ قاندا ،ش ة ظذحراش دا  ، دىشمةنض ذ اهللا يولع  ظذم
ئهعت بولغ تعدذ ذ ظةحعش ذص آئ ئهعت بول ذص ش ئهعتتذر  . رذش ك ش نحع دةرعجعلع ئهعت ظىحع ذ ش ة ش . ظةن

ة       ذص دىشمةنض أمعن بول ان م ذم قعلغ أزع زذل ة ظ ص ظأزعض الرنع قعلع ذناه ظعش ذن ض ع نذرغ تأتعنحعس
د قاندا اهللا يولع ئهعت بولغظذحراش ة ا ش تعدذ عح ذص آئ ئهعت بول ذص ش أتعنحع  . ظذرذش ئهعت ت ذ ش ة ش ظةن
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان. »دةرعجعلعك شئهعتتذر

ظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذرـغانالر ؤة يالغانغا حعقارغانالر بعرنعث ظايةتلعرعمعزنع ظعنكار قعل  
ان قعلغاندعن آئيعن ظذنعثغا        ساظادةتكة ظئرـ اهللا تاظاال بةخت   عشعدعغانالرنع ؤة ظذالرنعث قارارضاهعنع باي

  . سعزلةرنع ؤة ظذالرنعث ظةهؤالعنع بايان قعلدعبةختظذالصال 
 * * * * * * *  
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ن،  رعكحعلعكع ظويذندع ا تع ثالرآع، دذني ان (بعلع لةتتة قالدذرعدعغ ة غةص عنع ظاخعرةتت ) آعش

 مال، صةرزةنت آأصةيتعص صةخعرلعنعشتعن -مةشغذالتتعن، زعبذزعننةتتعن، ظأزظارا صةخعرلعنعشتعن، صذل 
ارةتتذر،  ةن (ظعب ةن ظأستىرض ئغعش بعل رةر ي ان يامغ ) بع ةن قعلغ انالرنع خذرس ىملىآع دئهق ا ظأس ذرغ

ذ  اندعن ظ ظوخشايدذ، ظاندعن ظذ ظأسىملىك قذرذص قالعدذ، ظذنعث سارغعيعص قالغانلعقعنع آأرعسةن، ظ
) ياخشع بةندعلةر ظىحىن(قاتتعق ظازاب بار، ) آذففارالر ظىحىن(ظاخعرةتتة . يةنحعلضةن حأصكة ظايلعنعدذ

ظالدعنعدعغان بةهرعمةن ) ل ظادةمغاصع(اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعلعقع بار، دذنيا تعرعكحعلعكع صةقةت 
 زئمعندةك آئلعدعغان جةننةتنع -صةرؤةردعضارعثالرنعث مةغصعرعتعنع، آةثلعكع ظاسمان . 20بولذشتذر

جةننةت اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان ظئيتقانالرغا تةييارالنغان، بذ ) ظذ(قولغا آةلتىرىثالر، 
  . 21لعغان ظادةمضة ظاتا قعلعدذ، اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذرظذنع خا) اهللا(اهللا نعث صةزلعدذر، 

   ظةرزعمةس مةشغذالت ظعكةنلعكع توغرعسعدا،تاماشاـ دذنيا تعرعكعحعلعكعنعث ظويذن 
رعكحعلعكع ظعشعنعث ظةرزعمةس  ا تع اال دذني ان قعلعص  ،اهللا تاظ ة نةرسة ظعكةنلعكعنع باي  آعحعككعن

دذ داق دةي رعكحعلعكع : مذن ا تع ن، دذني ان (ظويذندع لةتتة قالدذرعدعغ ة غةص عنع ظاخعرةتت ) آعش
 مال، صةرزةنت آأصةيتعص صةخعرلعنعشتعن -مةشغذالتتعن، زعبذزعننةتتعن، ظأزظارا صةخعرلعنعشتعن، صذل 

ارةتتذر تذر  ظعب ذنعثغعال ظئرعشعش ةقةت ش عتع ص ةيدعغانالرنعث مةقس رعكحعلعكعنع آأزل ا تع ةنع دذني ـ  ي
االس  اال ب  . خ ة اهللا تاظ ةن  ذ هةقت داق دئض الالر، :  مذن الر،  ظاي التذن   ظوغذل أص    ى آ-ظ النغان آ تعن توص مىش
الالر، ةببعتع     م علةرنعث مذه ان نةرس أثىل تارتعدعغ ارةت آ ةردعن ظعب ارؤعالر ؤة ظئكعنل اقالر، ح ظارغعم

عتعلدع   رايلعق آأرس انالرغا حع ةظةتلعنعدعغان    . ظعنس رعكحعلعكعدة مةنص ا تع ذالر دذني وق (ظ ع ي  )باقاس
اي    ىزةل ج ان ض ا قايتعدعغ اهعدا بولس ةيظعلةردذر؛ اهللا نعث دةرض ةت(ش ةنع جةنن اردذر ) ي ىن (ب شذنعث ظىح

  . ))1باشقعغا ظةمةس، جةننةتكة قعزعقعش آئرةك
اال دذ  اندعن اهللا تاظ وز  ظ العنع ت رعكحعلعكعنعث معس ا تع ىل  ذني ان ض ة،حئحةآـ ص آئتعدعغ ص ك  يوقعلع

ظأسىملىآع ) بعرةر يئغعش بعلةن ظأستىرضةن(: ص مذنداق دةيدذعتعخشئتعدعغان نئمةتنعث معسالعغا ظوآ
ا   ى يةنع آعشعلةر يئغعشعدعن ظدئهقانالرنع خذرسةن قعلغان يامغذرغا ظوخشايدذ  معدعنع ظىزضةن يامغذرغ

ايدذ ة. ظوخش ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض ذالر :  مذن ةندعن  (ظ عدعن ظىمعدسعزلةنض امغذرنعث يئغعش ي
  . )2( يامغذر ياغدذرذص بئرعدذاهللا) آئيعن
 ان ةن قعلغ انالرنع خذرس ىملىآع دئهق ةن  ظأس ةن ظأستىرىلض امغذر بعل ذ ي ةنع ش ذ ـ  ي ة ش ظةن

دذ    ةن قعلع انالرنع خذرس ىملىآع دئهق ةتنعث ظأس ا     . زعراظ ةن قعلغعنعغ اننع خذرس ىملىك دئهق ذ ظأس ة ش ظةن
رعكحعلعكعمذ ،ظوخشاش ا تع دذ  دذني ةن قعلع عرالرنع خذرس ةث  ، حىنكع.آاص ة ظ ا تعرعكحعلعكعض ذالر دذني  ظ

   . ؤة ظةث ظامراق آعشعلةردذرمةنهئرس

                                                 
 .  ظايةت-14سىرة ظال ظعمران ) 1(
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 28سىرة شذرا ) 2(
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 ذ اندعن ظ ةن، ظ انلعقعنع آأرعس ارغعيعص قالغ ث س العدذ، ظذنع ذرذص ق ىملىك ق ذ ظأس اندعن ظ ظ
ايلعنعدذ  كة ظ ةن حأص اص       يةنحعلض ث ي ةن ظذنع دذ، س ىملىك قذرذي ذ ظأس ةنع ظ علـ  ي ىس  ،يئش ىزةل ت  ض

ن  الغعنعدعن آئيع ةنلعكعنع آأر ظ ارغعيعص آةتك ةن     ع س ةنحعلعص آةتك ذرذص ي ذ ق ن ظ ذنعثدعن آئيع ةن، ش س
ةن  نع باشتعن آةحىرض تة ظأسمىرلةر ياشلعق دةؤرع ا تعرعكحعلعكمذ دةسلةص العدذ، دذني ايلعنعص ق  ،حأصكة ظ

اندعن قئرع اندعن حعرايل، غانظ وؤايرع صىرىشذص عظ ايلعنعص قالغان ظادةمضة ظوخشايدذ-ب ا ظ .  مومايالرغ
لعق ب    دة، ياش كع دةؤرع أمرعنعث دةسلةص ان ظ ارظعنس ت عاه علعدة بةس كع مةزض كةن ؤة نعث دةسلةص لعك آئلش

اليدذ  قا باش اندعن قئرعش دذ، ظ ةتتة بولع ىزةل قعياص أح . ض عرعدذ، آ اراآتعرع ظأزض ةز خ نع -معج  قذؤؤعتع
عز        ا، آىحس يعص بوؤايغ ئخعمذ حوثع ع ت اندعن يئش اليدذ، ظ قا باش ةرعكعتع ظ،يوقعتعش ازراق    ه ةم ظ تا ه اس

العدذ         ايلعنعص ق ة   . نةرسعنعمذ آأتىرةلمةيدعغان بعر قئرع بوؤايغا ظ اهللا :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت
آىحلىآلىآتعن  ) سعلةرنع (سعلةرنع ظاجعز ياراتتع، ظاندعن سعلةرنع ظاجعزلعقتعن آىحلىك قعلدع، ظاندعن       

دع ؤة   اجعز قعل ة(ظ ةتكىزدع،  ) سعلةرض رعلعقنع ي ةممعنع     قئ ذ ه ارعتعدذ، ظ ذنع ي ا ش نع خالعس اهللا نئمع
  . ))1بعلضىحعدذر، هةممعضة قادعردذر

ذم      اخعرةتنعث حوق انلعقعنع، ظ وق بولعدعغ ةص ي ذم تىض انعث حوق ارقعلعق دذني ذ معسال ظ اال ب اهللا تاظ
اخعرة         اخع         ؤذجذتقا حعقعدعغانلعقعنع آأرسةتكةندعن آئيعن، ظ ازابعدعن ظاضاهالندذرذص ؤة ظ رةتتعكع تنعث ظ

دذ ى ص- مةسعتىض داق دةي ةندذرذص مذن علعقالرغا رعغبةتل ة : تمةس ياخش ىن(ظاخعرةتت ارالر ظىح ) آذفف
اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعلعقع بار، دذنيا تعرعكحعلعكع ) ياخشع بةندعلةر ظىحىن(قاتتعق ظازاب بار، 

ئلعؤاتقان ظاخعرةتتة صةقةت قاتتعق  يةنع يئقعن آظالدعنعدعغان بةهرعمةن بولذشتذر) غاصعل ظادةم(صةقةت 
  . ظازاب ياآع اهللا نعث مةغصعرعتع ؤة رازعلعقع بار

 ةقةت رعكحعلعكع ص ا تع ادةم (دذني عل ظ تذر ) غاص ةن بولذش ان بةهرعم ا  ظالدعنعدعغ ةنع دذني  ي
عر   قعسقا مةزضعلعك ب، ظذنع ظالدايدعغان، ظاخعرع بولمعغان  ، ظذ ،تعرعكحعلعكعضة بئرعلعص آةتكةن ظادةمضة   

اتتعق بئرعلضةنلعكتعن ظذ      . باردذر ،بةهرعمةن بولذشال   حىنكع، ظذ ظذنعثغا ظالدعنعص آئتعدذ، ظذ ظذنعثغا ق
اتلعق بولمايدذ دةص               ة بعر هاي اتلعق ظاخعرالشقاندعن آئيعن يةن اتلعق يوق، ظذ هاي هاياتلعقتعن باشقا هاي

  . ظئتعقاد قعلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيه   ابدذلالهدعن ص ةد، ظ ام ظةهم االمظعم دذ  نعثعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

دوزاخمذ شذنعثغا    . يئقعندذر ) مذدعنسع يجةننةت هةقعقةتةن سعلةردعن بعرعثالرغا ظذنعث ظايعغعنعث شونع      «
تذر ذ هةد» ظوخشاش ان  عب ةت قعلغ ارعمذ رعؤاي ام بذخ نع ظعم ةد . س ذ ه علعقنعثمذعب انلعقنعثمذ ،س ياخش  يام

ةرعنع تاظةت    . عكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ   ظعنسانغا ناهايعتع يئقعن ظ    ادةت   ـ شذثا اهللا تاظاال بةندعل ظعب
ال    ذناه ؤة خات ارلعق ض نعش قات الردعن يئ ارام ظعش ش، ه انقعلع اؤاب ؤة ي. عقالرنع ظأحىرعدعغ رع ذس قع

ت  ة ظئرعش دذ   ىمةرتعؤعلةرض داق دةي ةندىرىص مذن قا رعغبةتل الرنع قعلعش ع ظعش : رعدعغان ياخش
ارعث مان صةرؤةردعض ةثلعكع ظاس عرعتعنع، آ ا -الرنعث مةغص ةتنع قولغ ان جةنن ندةك آئلعدعغ  زئمع

صةرؤةردعضارعثالرنعث مةغصعرعتعضة ؤة تةقؤادارالر  : اهللا تاظاال يةنة بعر ظايةتتة مذنداق دئضةن      آةلتىرىثالر
مان    ةثلعكع ظاس ةييارالنغان، آ ىن ت الدعراثالر  -ظىح ة ظ ان جةننةتك ة آئلعدعغ ذ  ي))2 زئمعنح ةنع اهللا ب

جةننةت اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعضة ظعمان ظئيتقانالرغا تةييارالنغان، ) ظذ(: ظورذندا مذنداق دةيدذ
 يةنع اهللا ظذنع خالعغان ظادةمضة ظاتا قعلعدذ، اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذر) اهللا(بذ اهللا نعث صةزلعدذر، 

                                                 
 .  ظايةت-54سىرة رذم، ) 1(
 . ظايةت- 133سىرة ظال ظعمران  )2(
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بعز  . عث ظذالرغا ظاتا قعلغان صةزلع ياخشعلعقع ؤة ظئهسانعدذر  ظذالرنع ظئرعشتىرضةن مانا بذ نةرسعلةر اهللا ن      
ظع اهللا نعث   : آةمبةغةل مذهاجعرالر  : يوقعرعدا بايان قعلغعنعمعزدةك ظعمام مذسلعم مذنداق رعؤايةت قعلعدذ    

ةيغةمبعرع ازذ ! ص ق ن ة ؤة داظملع العي دةرعجعلةرض ة، ظ ايالر ظةجعرض دعـ ب ةتتع، دئ عص آ ة ظئرعش . نئمةتك
انداق قعلعص؟  «: ةر ظةلةيهعسساالم  صةيغةمب . غاندةك ناماز ظوقذيدذ   ذظذالر بعز ناماز ظوق   : ظذالر . دئدع » ق

دذ  اندةك روز تذتع ز روزا تذتق رعدذ . بع ةدعقة بئ ذالر س راق ظ ةيمعز ،بع ةدعقة بئرةلم ز س ازا .  بع ذل ظ ذالر ق  دظ
ازا   . قعلعدذ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  قعاللمايمعز، دئدع  دبعز قذل ظ ن سعلةرنع بعر ظعشقا باشالص    مة «: ص

ياخشع ظعش قعلعشتا سعلةر باشقعالرنعث ظالدعغا ظأتىص آئتعسلةر،         . قوياي، ظةضةر سعلةر ظذنع قعلساثالر    
ة         ارتذق مةرتعؤعض علةردعن ظ ئحكعم س قا ه علةردعن باش ان آعش قا ظوخشاش ظعش قعلغ ان ظعش علةر قعلغ س

. دئدع » ثالرع  تةآبعر ؤة هةمدع ظئيت    ،تعمدعن تةسبعه  قئ 33هةر نامازنعث ظارقعدعن    سعلةر  . شةلمةيدذعظئر
ة آئلعص         اثلعؤئلعص    عبعزنعث باي قئرعنداشلعرعم   : بعر مةزضعلدعن آئيعن ظذالر يةن  ،ز بعز قعلغان ظعشنع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ظذالرمذ بعز قعلغاندةك قعلدع، دئدع      ةزلعدذر    «: ص ة شذ اهللا نعث ص اهللا ظذنع . ظةن
  . دئدع» بئرعدذخالعغان ظادةمضة 

 * * * * * * *  
 !$ tΒ z>$|¹ r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ–Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’Îû öΝä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$ yδ r&u ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) 
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∩⊄⊆∪  
ن يةر يىزعدعكع بارلعق هادعسعلةر ؤة ظأزةثالر ظذحرعغان مذسعبةتلةر بعز ظذالرنع يارعتعشتعن بذرذ

ذ  ان، ب ذزغا يئزعلغ اندذر )ظعش(لةؤهذلمةهص ا ظاس عزآع، اهللا غ ع (. 22، شىبهعس االنعث ظذالرن اهللا تاظ
ع  ذزغا يئزعش ةن ) لةؤهذلمةهص لعكعثالر ؤة اهللا بةرض ايغذرذص آةتمةس ة ق ةن نةرسعض ن آةتك قولذثالردع

عرعنع حوث تذتقذحعالرنع نةرسعلةرضة خذش بولذص آةتمةسلعكعثالر ظىحىندذر، اهللا مذتةآةببعرلةر ؤة ظأزل
ئخعللعق قعلعشقا بذيرذيدعغانالردذر، . 23دوست تذتمايدذ  ظذالر بئخعللعق قعلعدعغان ؤة آعشعلةرنع ب

، حىنكع )اهللا غا هئح زعيان يةتكىزةلمةيدذ(باش تارتعدعكةن ) اهللا نعث يولعدا نةصعقة قعلعشتعن(آعمكع 
  . 24اهللا بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر

نسانغا يئتعدعغان هةر قانداق نةرسعنعث ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذش بعلةن بولعدعغانلعقع ظع
  توغرعسعدا

اال     ةقدعرعنع ظالدعنظ ث ت عرع ظذالرنع عن ظعلض ةخلذقاتالرنع يارعتعش أزعنعث م اال ظ اهللا تاظ
ارلعق هادعسعلةر : لعكعدعن خةؤةر بئرعص مذنداق دةيدذ    تكةةتظورذنالشتذرعؤ ةر يىزعدعكع ب أزةثالر ي  ؤة ظ

عبةتلةر ان مذس أزةثالردعكع مذسعبةتلةر  ظذحرعغ عثالردعكع ؤة ظ ةنع ظةتراص تعن  ي ع يارعتعش ز ظذالرن بع
 يةنع بعز مةخلذقاتالرنع يارعتعش ؤة ظذالرغا جان آعرضىزىشتعن ظعلضعرع بذرذن لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلغان

  . يئزعلعص بولغان
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ؤة ظأزةثالر ظذحرعغان  يةنع قةهةتحعلعك ارلعق هادعسلةريةر يىزعدعكع ب: قةتادة مذنداق دةيدذ
ارةتتذر  مذسعبةتلةر  بعرةر ظادةمضة يةتكةن    ،بعزضة خةؤةر قعلعنعشعحة   .  يةنع آئسةل ؤة ظاغرعقالردعن ظعب

ةقةت ظذنعث ق          ،ؤعتعش، صذت قاناش  جعياغاح جع  ارلعق مذسعبةتلةر ص علعص   بعرةر جاينعث آأيىص قعلعشع قات
رةر ض  ان بع ةؤةقالغ ةن بذناهنعث س ةنال بولعدعك ع . ع بعل ىن (اهللا ظذن ذناه ظىح تعال  ) ض بةتكة مذص رةر مذس بع

  . قعلماستعن ظذنعث نذرغذن ضىناهعنع آةحىرعدعكةن
ةر  ةت آ ذغ ظاي ذ ظذل ةيعظعب االنعث ش ا آئلعشعم اهللا تاظ انلعقعدعن لةرنع ؤذجذتق ذرذن بعلعدعغ تعن ب

ظعمام  .  صعرقعسعضة رةددعية بئرعدعغان ظةث حوث دةلعلدذر      “قةدعرعية ” ظعنكار قعلغذحع نعظعبارةت سىصعتع 
االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمرعدعن ص نع ظ ابدذلاله ظعب ةد ظ دذ  نعثظةهم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض :  مذن

تعن    « نع يارعتعش مانالرنع ؤة زئمعن ةقدعرعنع ظاس علةرنعث ت ارلعق نةرس ذرذن  50اهللا ب ل ب ث يع  مع
ةن ذ هةد » بةلضعلض نع  عب لع  س ام مذس االمنعث     مظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اخعرعدا ص ان ؤة ظ ةت قعلغ مذ رعؤاي

ة ظعمام       . دئضةنلعكعنع قوشذص رعؤايةت قعلغان       » اهللا نعث ظةرشع سذنعث ظىستعدة ظعدع     « بذ هةدعسنع يةن
  . تعزمعزعمذ رعؤايةت قعلغان

 شىبهعسعزآع، اهللا غا ظاساندذر)ظعش(بذ ،تاظاالنعث شةيعظلةرنع  اهللا ، شىبهعسعزآع- يةنع شةك
ا آئلعدعغان حاغدعكع هالعتعضة تامامةن ظذيغذن            ا آئلعشتعن ظعلضعرع بعلعش ؤة ظذنع ؤذجذتق ظذ ؤذجذتق

ا    ىك اهللا غ العب ؤة بىي ع غ ص يئزعش اندذرقعلع ع.  ظاس ةن  اهللاحىنك ا آةلض ان  ، ؤذجذتق ا آئلعدعغ  ؤذجذتق
علةرنع ةن ت    ،نةرس ا آةلض ةر ؤذجذتق ةن، ظةض ا آةلمعض ان     ؤذجذتق ا آئلعدعغ ة ؤذجذتق انداق هالةتت ةقدعردة ق

  . نةرسعلةرنع ظوبدان بعلعدذ
  سةؤر ؤة شىآىر قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

 ) ذزغا يئزعشع ع لةؤهذلمةهص االنعث ظذالرن ايغذرذص ) اهللا تاظ ة ق ةن نةرسعض ن آةتك قولذثالردع
 سعلةرضة   يةنع بعزر ظىحىندذرآةتمةسلعكعثالر ؤة اهللا بةرضةن نةرسعلةرضة خذش بولذص آةتمةسلعكعثال 

ا    ع ؤذجذتقا آئلعشتعن ظعلضعرع بعل عشةيعظ ىتعؤعتعدعغانلعقعمعزنع ؤذجذتق دعغانلعقعمعزنع ؤة ظذنع بذرذنال ص
ة ان ش اال بةلضآئلعدعغ عمعز لعقعمعزنع بعلدىرنلةيدعغاعيعظلةرنع ظالدعنظ عـ ىش ذنعث ظىحىنك علةرنعث،ش   س

عز  عبةتلةرنعث هةرض ةن مذس ة يةتك العق سعلةرض علةرنعث خات انلعقع ؤة س تعص قالمعغ الر عثمذ يئثعلعشعص يئ
ةؤة انلعقعنع ب س تعص قالمايدعغ ايغذرذص    عش علعبعدعن يئ ة ق ةن نةرسعض ن آةتك ثالر، قذلذثالردع

ة    رةر نةرس ع بع دذر، حىنك علكعثالر ظىحىن ذص آةتةس ذش بول ة خ ةن نةرسعض لعكعثالر ؤة اهللا بةرض آةتمةس
ا  ةقدعر قعلعنس ذ ح،ت ذم و ظ ا حؤذق دذعجذتق ة .قع ةنع اهللا سعلةرض علةر    ي ةن نةرس ص بةرض ةت قعلع  نع نئم
أز  ة آ اثالر -آعشعلةرض أز قعلم ةك. آ حانلعق    - ش علةرنعث تعرعش ةر س ذ نئمةتل عزآع، ب  شىبهعس

ةقعل صاراسعتعثالردع      ةقةت اهللا نعث ظ       . لضةن ظةمةس    آة نآأرسةتكةنلعكعثالردعن ياآع ظ تذرذشع  نالشذروظذ ص
  . لعص بئرعشعدعن آةلضةنعقع قؤة ظذنع سعلةرضة رعز

أز ةتلعرعنع آعشعلةرضة آ ةخعرلعنعدعغان ـاهللا نعث نئم أز قعلعص ص ق قعلعدعغان نةرسة ثحعلعو ح، آ
اهللا مذتةآةببعرلةر ؤة ظأزلعرعنع حوث تذتقذحعالرنع دوست :  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ.لعؤالماثالرعق

ايدذ ةخعرلعنعدعتذتم أزعدعن ص ةنع اهللا ظ قعالرغا ي علةرنع دو حغان، باش ان آعش ق قعلعدعغ ت وثحعلع س
دذ   عظعكر. تذتمايدذ ادةم يذق      وخذشال ب  : مة مذنداق دةي لئكعن سعلةر   . لمايدعغان، قايغذرمايدعغان بعرمذ ظ

  . ر قعلشقا ظايالندذرثالر قعلعشقا، قايغذنع سةؤعخذشاللعقعنع شىآر



  
  
  
  

 132                                                                                                هةدعد ـ سىرة 57
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  لةش توغرعسعدا ظةيعبخعلنع ئب
ئخعللعق قعلع ذالر ب انالردذر ظ قا بذيرذيدعغ ئخعللعق قعلعش علةرنع ب ان ؤة آعش ذالر دعغ ةنع ظ  ي

 اهللا مكع عآلعشقا قئزعقتذرعدعغان آعشعلةردذرععلعدعغان، باشقعالرنعمذ شذنداق ق  شنع ق عظأزلعرع يامان ظ  
، )اهللا غا هئح زعيان يةتكىزةلمةيدذ(باش تارتعدعكةن يسذنذشتعن و صةرمانعدعن ؤة اهللا غا ب- ظةمرعنعث

تذر  ة اليعق ةتتذر، مةدهعيعض ع اهللا بعهاج ة  . حىنك ذ هةقت اال ب االمنعث  اهللا تاظ ا ظةلةيهعسس  مذس
ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع آعشعلةر آاصعر بولذص     : ظئيتقانلعرعدعن خةؤةر بعرعص مذنداق دئضةن  

ةثالرمذ  علةر (آةتس ان يةتكىزةلمةيس ة زعي ا قعلح ع اهللا ظةلؤةتت)اهللا غ ةممعدعن(ة ، حىنك ةتتذر، ) ه بعهاج
   . ))1مةدهعيلةشكة اليعقتذر

* * * * * * *  
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ة،   ةن بعلل ذالر بعل ةؤةتتذق ؤة ظ ةن ظ ةر بعل بعز هةقعقةتةن صةيغةمبةرلعرعمعزنع روشةن مأجعزعل

اراتتذق، تأمىر. ظعنسانالر ظادالةتنع بةرصا قعلسذن دةص، آعتابنع، قانذننع حىشىردذق  أمىردعن (نع ي ت
ىن  علعدعغانلعقع ظىح رع ياس ذرذش قوراللع ىح ) ظ أمىر آ أمىردة -ت ان، ت ة ظالغ أز ظعحعض نع ظ  قذؤؤةت

اهللا غا ؤة ) قورالالرنع ظعشلعتعص(ظعنسانالر ظىحىن نذرغذن مةنصةظةتلةر بار، اهللا اهللا نع آأرمةي تذرذص 
، اهللا هةقعقةتةن )تأمىرنع ياراتتع(ظىحىن )  قعلعشمةلذم(صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بةرضةنلةرنع بعلعش 

  . 25آىحلىآتذر، غالعبتذر
  جعزعلةر، ظادالةت ؤة هةقعقةت بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا أصةيغةمبةرلةرنعث م

ز ةيغةمبةرلعرعمعزنع ربع ةن ص ةرو هةقعقةت ةن مذجعزعل اآعتالر ـ  ؤة آةسكعن دةلعل ش ةن ص بعل
 بذ علةن بعللة، ظعنسانالر ظادالةتنع بةرصا قعلسذن دةص، آعتابنع، قانذننع حىشىردذقظةؤةتتذق ؤة ظذالر ب

ذؤاهلعق ذص ض  ظذنعث هةقعقةت ظعكةنلعكعضة بذزذق قاراشتعكعلةرضة قارشع تذر              ،قانذن بعر هةقعقةت بولذص   
رعدذ ة. بع ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض ةن دةل :  مذن ةن روش عدعن آةلض ارع تةرعص ل صةرؤةردعض ةنع (ع ي
ادةم     ) قذرظان ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم   (غا ظاساسالنغان ظ ة   ) (ي اتعي دذنيانع آأزل يدعغان آعشعلةر  هاي

ةنع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم   ( ظذنعثغا اهللا تةرعصعدعن آةلضةن ضذؤاهلعق بةرضىحع         )بعلةن ظوخشاشمذ؟  ) ي
ان     )ظةضةشكعنكع(اهللا نعث دعنعغا  ))2قذرظاننع تعالؤةت قعلعدذ    ))3 اهللا ظعنسانالرنع شذ دعن بعلةن ياراتق

كعتتعئظألحةمدة زذلذم قعلماسلعقعثالر ظىحىن، اهللا تارازعنع ب. اهللا ظاسماننع ظئضعز ياراتتع)4( .  

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة ظعبراهعم  )1(
 . بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 17سىرة هذد  )2(
 .  ـ ظايةننعث بعر قعسمع30سىرة رذم  )3(
 .  ـ ظايةتلةر8 ـــــ 7سىرة راهمان  )4(
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 ظعنسانالر ظادالةتنع بةرصا قعلسذن دةص علةن  ن دةص آعتاب ب ىس ز يةنع ظادالةت بعلةن هةقنع يىرضى
انذننع ح ةيغةمبةر . ردذقىش ىق ان        زلةر يةتكىص ذالر بذيرعغ عش ؤة ظ ا ظةضعش ان ظذالرغ ة ظاساس ةن نةرسعض ض

ش   ةت قعلع ة ظعتاظ ابلعنعدذ . نةرسعلةرض ةت هئس ةك . هةقعق ةيغ -ش عز، ص ةن   شىبهعس ئلعص آةلض ةمبةرلةر ظ
  .  باشقا هئح بعر هةقعقةت يذقتذرنتعهةقعقةت

ةن   داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ا : اهللا تاظ أزع ناه ارعثنعث س ايعتع صةرؤةردعض تذر، ناه يعتع راس
ةمر   .  يةنع اهللا تةرعصعدعن يةتكىرىلضةن خةؤةرلةر ناهايعتع راستذر      ))1توغرعدذر ةرمانلعرع ؤة  ـ اهللا نعث ظ ص

ادعلدذر وت ان هأآمع ناهايعتع ظ ةققعدة حعقارغ ةردعكع أشذنعث ظىحىن م. سقان ظعشلعرع ه ةر جةننةتل معنل
ار       العي قارارضاهالرغا ؤة قات دذ    ولغان تةختلةرضة ظ  ذيوققةسعرلةرضة، ظ جعمع  : رذنالشقان حاغدا مذنداق دةي

ذ   زنع ب انا بع ةرنع(هةمدذس زنع   ) نئمةتل ذنكع، اهللا بع ا بولس ةن اهللا غ قا يئتةآلعض عل قعلعش هاس
ةقنع      ة ه ةيغةمبةرلعرع بعزض ارعمعزنعث ص تذق، صةرؤةردعض معغان بوالت ول تاص را ي ا، توغ ةن بولس يئتةآلعمعض

  . ))2ظئلعص آةلدع
  أمىرنعث صايدعلعرع توغرعسعدا ت

 ،اراتتذق أمىرنع ي ىن (ت علعدعغانلعقع ظىح رع ياس ذرذش قوراللع أمىردعن ظ ىح ) ت أمىر آ  -ت
ان  ة ظالغ أز ظعحعض نع ظ أمىر قذؤؤةت ةنع ت ل ن ي اآعت آأرسـ ع دةلع ةقنع ق  عتعص ن ه ةندعن آئيع ذل ولض ب

ان        ةدعؤعنع بئرعدعغ عنعث ظ ان آعش ع حعقق ا قارش ان ؤة ظذنعثغ دذق  قعلمعغ ورال قعل ىن  .  ق ذنعث ظىح ش
ن     ةندعن آئيع ةيغةمبةرلعك آةلض االمغا ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةآك،ص اتعدا ؤ 13دعكع ع م ق هاي ي ة يعللع هع

ع مذش    ىرعلةرنعث هةممعس ان س ةن مذنازعررعقعلعنغ ةؤهعدعنع ر  عكلةر بعل ا ت ع، ظذالرغ ةولعشعش ان نش  باي
ع ذقو، ظقعلعش اآعتالرنع آأرس  ـ ح كارا ص ةقعشعتعظاش دع   ه ان ظع ازعل بولغ ةيغةمبةر  . قعدة ن اال ص اهللا تاظ

اآعت تذرغذزذص بولغاندعن آئيعن              نع ةت قعلعش  هعجر ،ظةلةيهعسساالمغا قارشع حعققان آعشعلةرضة دةلعل ص
اد قعل    عرالرغا قارشع قعلعح بعلةن جعه ان،  عيولغا قويدع ؤة مذسذلمانالرنع آاص شقا، قذرظانغا قارشع حعقق

ان ؤة   ار قعلغ ع ظعنك ا بظذن لعرعغا  وظذنعثغ ة ؤة باش علةرنعث ضةدةنلعرعض ذنمعغان آعش حيس ةن قعلع  بعل
  . دعذصعشقا بذيرئح

ام ظةهم  ةنلعكعنع      دةظعم داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردعن ص نع ظأم ةبذداؤود، ظعب  ؤة ظ
الدعدا قعل  يالغذز اهللا غعال ظعبادةت قعلعنعشع ظىحىن قعيامةتنع    ،هئح شئرعكع يوق  «: رعؤايةت قعلعدذ  ح ع ث ظ

ةيز       زقعم ن ث رع ةؤةتعلدعم مئنع ص ظ ةيغةمبةر قعلع ةن ص ندع  ةبعل تعدا قعلع ع ظاس ارلعق ؤة .منعث سايعس  خ
 بعرةر  بولمعغان  مذسذلمان  ، آعمكع  .دع خعالصلعق قعلغانالرغا خاس قعلعن      آةمسعتعلعش مئنعث بذيرذقذمغا  

  . » ظذ شذالردعن هئسابلعنعدذ،خشعؤالساوقذؤمعمضة ظ
قذؤةتنع ظأز ظعحعضة ظالغانـ ح تأمىر آىغ، ساؤذت ؤة شذنعثغا ع يةنع تأمىردعن قعلعح، نةيزة، ت

ار .)3(لعدذعراللعرع ياسوخشعغان ظذرذش قوظ ةظةتلةر ب ذن مةنص ىن نذرغ أمىردة ظعنسانالر ظىح ةنع ت  ي
ةر    ة، ه التا، آةآ عحاق، ص أمىردعن ص علعرعدا ت انالر تذرمذش ارلعق س  وة، بظعنس ىرجةك قات ا، ض  ،ايمانالرنعلق

ش  انحعلعق قعلع ان ي  ،دئهق ذرذش، ن ةك صعش ل   ئ يئم ةر خع قا ه علعتعدعغان ؤة باش ارلعقالردا ظعش قعش قات
  . ظعنسانالرنعث تذرمذشع تأمىردعن ظايرعاللمايدذ. سايمانالرنع ياسايدذ

                                                 
 .  ـ ظايةت115سىرة ظةنظام  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةظراف  )2(
 .هازعرقع زاماندعكع نذرغذن ظذرذش قوارللعرعمذ تأمىردعن ياسعلعدذ )3(
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 نلةرنع اهللا غا ؤة صةيغةمبةرلعرعضة ياردةم بةرضة) قورالالرنع ظعشلعتعص(اهللا اهللا نع آأرمةي تذرذص
اراتتع (ظىحىن ) مةلذم قعلعش (بعلعش  أمىرنع ي ا  )ت ةنع اهللا غ اردةم ب    ي رعش ئ  ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ي

تذر، . الش ظىحىن تأمىرنع ياراتتع   عيعتعنع ظاشكار عتةرضةنلةرنعث ن ظىحىن قورال آأ   اهللا هةقعقةتةن آىحلىآ
ارد  تاظاالاهللا  .  يةنع اهللا آىحلىآتذر، غالعبتذر    غالعبتذر  ظذالرنعث ياردعمعضة    اهللا ،ةم قعلغان آعشعلةرضة    غا ي

دذ   اردةم قعلع تعن ي اج بولماس ا     . موهت ىن يولغ عناش ظىح ةن س ةزعثالر بعل ةزعثالرنع ب ةقةت ب ادنع ص اهللا جعه
  . قويدع

 * * * * * * *  
 ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % [nθçΡ tΛÏδ ü ö/ Î) uρ $ sΨù= yèy_ uρ ’ Îû $yϑ Îγ ÏG §ƒÍh‘ èŒ nο §θç7 –Ψ9$# |=≈ tG Å6ø9 $#uρ ( Ν åκ ÷]Ïϑ sù 7‰ tFôγ–Β ( Ö ÏW Ÿ2uρ 

öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù ∩⊄∉∪ §Ν èO $ uΖøŠ¤ s% #’ n?tã Ν ÏδÍ≈ rO# u $ sΨÏ= ß™ ã Î/ $ uΖøŠ ¤s% uρ  |¤ŠÏèÎ/ È ø⌠ $# zΟ tƒ ötΒ çµ≈ sΨ ÷ s?#u uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# $sΨ ù= yè y_uρ 

’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# çνθãèt7 ¨?$# Zπsùù& u‘ ZπuΗ ÷q u‘ uρ ºπ§‹ ÏΡ$t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθãã y‰ tG ö/$# $tΒ $ yγ≈ uΖ ö; tG x. óΟ Îγ øŠn= tæ ω Î) u !$ tóÏG ö/ $# Èβ¨uθôÊÍ‘ «! $# 

$ yϑ sù $ yδ öθtã u‘ ¨,xm $ yγÏF tƒ$tã Í‘ ( $sΨ ÷ s?$t↔ sù tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u öΝåκ ÷] ÏΒ óΟ èδ uô_ r& ( ÖÏW x. uρ öΝåκ ÷] ÏiΒ tβθà) Å¡≈ sù ∩⊄∠∪  
ابنع  ةيغةمبةرلعكنع ؤة آعت ةؤةتتذق، ص ةيغةمبةر قعلعص ظ راهعمنع ص نع، ظعب ةن نذه ز هةقعقةت بع

ةؤالدعغا  ث ظ ا(ظذالرنع ث ) ظات ع اهللا نع ث نذرغذن ار، ظذالرنع قانلعرع ب ةت تاص ن هعداي دذق، ظذالردع قعل
الردذر اظعتعدعن حعققذحع ةؤةت. 26ظعت ةيغةمبةرلعرعمعزنع داؤاملعق ظ ارقعدعن ظذالردعن آئيعن ص تذق، ظ

مةريةم ظوغلع ظعسانع ظةؤةتتذق، ظذنعثغا ظعنجعلنع ظاتا قعلدذق، ظذنعثغا ظةضةشكةنلةرنعث دعللعرعغا 
ز  ع بع ا ظذن دع، ظذالرغ ةيدا قعل أزلعرع ص ذالر ظ ةتنع ظ الدذق، رةهبانعي انلعقنع س قةت ؤة مئهرعب شةص

، لئكعن ظذالر ظذنعثغا اليعق )ا قعلدعصةيد(بئكعتمعدذق، ظذالر ظذنع صةقةت اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص 
دةرعجعدة ظةمةل قعلمعدع، ظذالردعن ظعمان ظئيتقانالرنعث ظةجرعنع هةسسعلةص بةردذق، ظذالردعن نذرغذنع 

  . 27اهللا نعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالردذر
حعالر ذ ظعتاظةتتعن حعققعثةرنعث ظذممةتلعرعدعن آأصىنحعسعنظعلضعرعكع صةيغةمبةرل

   توغرعسعدا ظعكةنلعكع
ة ن    ذ ظايةتت اال ب ن      ذ اهللا تاظ الص ظذنعثدع ةندعن باش ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ه ظةلةيهسس

العلعر        ةقةت ظذنعث ب ان اهللا نعث د          عدآئيعنكع صةيغةمبةرلةرنع ص ستع  وعنال ظةؤةتكةنلعكعنع، شذنداقال مئهرعب
الص      ةندعن باش ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع االمنع ص راهعم ظةلةيهعسس ةيغةمبةرلةرنع   ظعب نكع ص ن آئيع  ظذنعثدع

ث          ةقةت ظذنع ابلعرعنعمذ ص ان آعت ازعل قعلعنغ ماندعن ن ةنلعكعنع، ظاس ةؤالتلعرعدعن ظةؤةتك ث ظ ةقةت ظذنع ص
ة   . ظةؤالتلعرعدعن ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلعرعضة نازعل قعلغانلعقعنع خةؤةر قعلعدذ     اهللا تاظاال يةنة بعر ظايةتت

دذ داق دةي ن آئ(: مذن نظذنعثدع ابنع ) يع ةيغةمبةرلعكنع، آعت ابالرنع(ص اماؤع آعت ةنع س ث ) ي ظذنع
دذق ةؤالدعغا خاس قعل ةيغةمب . ))1ظ ةؤالدعدعن ظةؤةتعلضةن ص ةتتا ظعسراظعل ظ ةث ظاخعرقعسع ه ةرلةرنعث ظ

ةم ظ ةيغةمبةر         ومةري االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس ن مذهةمم أزعدعن آئيع ذ ظ ذص، ظ االم بول ا ظةلةيهعسس ع ظعس غل
ذص آئلعد دع بول ةن ظع ةؤةر بةرض انلعقعدعن خ دذ . عغ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ن : ش ن آئيع ظذالردع

                                                 
 . نعث بعر قعسمع ظايةت- 27سىرة ظةنكةبذت ) 1(
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صةيغةمبةرلعرعمعزنع داؤاملعق ظةؤةتتذق، ظارقعدعن مةريةم ظوغلع ظعسانع ظةؤةتتذق، ظذنعثغا ظعنجعلنع 
  . ذرت قعلغان آعتابيةلةيهسساالمغا ؤةهع يةنع ظعنجعل بولسا اهللا تاظاالنعث ظعسا ظظاتا قعلدذق
 ظذنعثغا ظةضةشكةنلةرنعث          ةؤمعنعث  يةنع ظعسا ظةلةيهسساالمغا دةسلةصتة ظعمان ظئيتقان مأمعن ق
دعللعرعغا شةصقةتح ؤة ظعنسانالرغا نرقذو يةنع اهللا دعن قرةهبانعيةتنع ظذالر  نع سالدذق،مئهرعبانلعق

 ظذالرغا ظذنع بعز بئكعتمعدذقدع  يةنع ظذنع خرعستعظانالرنعث ظأزلعرع صةيدا قعلظأزلعرع صةيدا قعلدع
ةرمعدذق     ذص ب ا قوي ز يولغ ا بع ع ظذالرغ ةنع ظذن ص   . ي ةيدا قعلع أزلعرع ص ةقةت ظ ع ص ةل  ،ظذن ذنعثغا ظةم  ش

  . نع ؤاجعب قعلعؤالدعقعلعش
 صةيدا قعلدع(ظذالر ظذنع صةقةت اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةص( بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعككع 

 سةظعد  بذنع .  ظذالر رةهبانعيةت بعلةن اهللا نعث رازعلعقعنع مةقسةت قعلغان            ،ظذنعث بعرع  . خعل قاراش بار  
ةتادة ظوتتذرع      ا رةهبانعيةتنع بعز بئكعتمعدذق،      ،غا قويغان، ظعككعنحعسع بولسا       ظعبنع جذبةير ؤة ق  ظذالرغ

  .  دئضةن قاراشتذر،ظذالرغا بعز صةقةت اهللا نعث رازعلعقعنع تعلةشنع بئكعتتذق
دة ظةمةل قعلمعدع لئكعن ذالر ظذنعثغا اليعق دةرعجع ةنع ظذالر ظةمةل قعل    ظ شنع ظأزلعرعضة   ع ي

بذ ظايةت ظذالرنع ظعككع سةؤةب بعلةن     .  قعلمعدعلهبانعيةتكة هةقعقعي رةؤعشتة ظةمة   ؤاجعب قعلعؤالغان رة  
ةيدا قعلد               ،لةيدذ، ظذنعث بعرع  ظةيعب نعدا اهللا بذيرذمعغان نةرسعنع ص  : ظذالر ، بعرع ة يةن .ع ظذالر اهللا نعث دع

ة       عنع ظأزلعرعض ةل قعلش ة ظةم ذمان بويعح ان ض تذرعدذ، دةص قعلغ ا يئقعنالش ىك اهللا غ العب ؤة بىي زنع غ بع
دع  ةل قعلمع دة ظةم ق دةرعجع ة اليع ان نةرسعض ب قعلعؤالغ نع  . ؤاجع ةظع، ظبع ةرعر ؤة نةس نع ج ام ظعب ظعم

ةنلعكعنع رعؤ   داق دئض ةنهذمانعث مذن ة اهللا ظ اس رةزعي دذ ظابب ةت قعلع ن  : اي االمدعن آئيع ا ظةلةيهسس ظعس
ةرتعؤةتتع   نع ظأزض ةن ظعنجعل ةؤرات بعل اهالر ت ةن صادعش ةريان.ظأتك ث ج دعع ظذنع داق بول ا : مذن  ظعس

اتتع         ذص آئلعؤات نع ظوق ةن ظعنجعل ةؤرات بعل ةر ت ذرذه مأمعنل ر ض كةن بع االمغا ظةضةش ةقتعن . ظةلةيهسس ه
ان خرعستعظانالر صادعشاهالرغا ئلعؤاتعدذ ظةن: ظازغ اتتعق تعلالص آ ايعتع ق ةر بعزنع ناه ذالر . ة شذ مأمعنل ظ

ال قالماستعن   ةن ظةيعبلةص ةنلعكع بعل ا ظعك ةللعرعمعزنعث خات زنعث ظةم زنع بع ةردة بع ان ظايةتل ذالر ،ظوقذغ  ظ
ة ةرآع: يةن عرالردذر  ،آعمل ذالر آاص ةن، ظ أآىم قعلمايدعك ة ه ةر بويعح ان ظايةتل ازعل قعلغ ةن ))1 اهللا ن  دئض

ةرنع ظو دذقظايةتل ان   . ذؤاتع ز ظعم ا بع ع آعتابق ذ ظعكك قا ؤة ظ اندةك ظوقذش ز ظوقذغ نع بع ع ظعنجعل ظذالرن
دع  اقعرغعن، دئ ان ظئيتعشقا ح اندةك ظعم ر  . ظئيتق اقعرعص بع ع ح دةص شعكايةت قعلعشتع صادعشاهالر ظذالرن

ظةضةر  . قا مةجبذرلعدع ة ظوقذش نع ظأزلعرع ظأزضةرتكةن بويعح  لدع ؤة ظذالرغا تةؤات بعلةن ظعنجع     يةرضة توصلع 
ا   داق قعلمعس ذالر ظذن ع،ظ ةهدع   نع هةممعس ا ت ةن ظذالرغ انلعقع بعل ةر ت ظألتىرعدعغ الدع مأمعنل علةر :  س س

ةر      .  قعلماقحعمذ؟ بعزضة حئعقعلماثالر، دئدع       قراستعال شذندا  ألىك ظادةمل ار    : ظذالردعن بعر ب بعزضة بعر مذن
زنع ظذنعث ظىس اندعن بع رعثالر، ظ ة يئمةكسئلعص بئ اندعن بعزض رعثالر، ظ ةآلعرعمعزنع -عتعضة حعقع  ظعحم

عثالر  علةرنعث قئش ز س اثالر بع ذنداق قعلس رعثالر، ش ة بئ رةر نةرس ان بع ارتعص ظالعدعغ مةيمعزغات  ، حىش
ةري. دئيشتع ألىك ظادةمل ة بعر ب ة ح: ةن ةنع بقئبعزض ا ي اثالر، بعز يعراقالرغ ة ئعلم شعمعز قايغان تةرةصلةرض

ةيلع، جاثض  ع  آئت اص يىرةيل ايؤانالردةك ياش اؤايع ه ثالردا    . الالردا ي أز زئمعنع زنع ظ علةر بع ةر س ظةض
ألت   ت اندعن بعزنع ظ ةر   . دئيعشتع ،ؤعتعثالرىرعذتذؤالساثالر ظ ألىك ظادةمل ة باشقا بعر ب ةبعزضة ح :  يةن ردة ألل

ةردة قذدذ       ،ص بئرعثالر علئالرنع س عظعبادةتخان ةرنع ت      ق بعز ظذ ي سعلةرنعث  . ياشايلع رعص ئ الرنع قئزعص، يةرل
ةيل  ايعثالردعن ظأتم علةرنعث ج ةيلع ؤة س ثالرغا آةلم ردعن  قئش ةبعلعدة بع ر ق ةر بع تع، ه ذنو بدوس  ،لس

تعئيعد اال     .ش ةن اهللا تاظ ذنعث بعل دع، ش ذنداق قعل ذالر ش اندعن ظ ةيدا  ظ أزلعرع ص ذالر ظ ةتنع ظ رةهبانعي
                                                 

  .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 44سىرة ماظعدة ) 1(
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، لئكعن )صةيدا قعلدع(هللا نعث رازعلعقعنع تعلةص قعلدع، ظذالرغا ظذنع بعز بئكعتمعدذق، ظذالر ظذنع صةقةت ا
  . ظذالر ظذنعثغا اليعق دةرعجعدة ظةمةل قعلمعدع

ةدظعمام ظةه  ةت   م ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي  ظةنةس ظعبنع مالعكتعن ص
دع أزعنع بئغ   «: قعلع ةن ظ الس بعل ةيغةمبةرنعث ظعخ ر ص ةر بع ادعت عه ان ظعب الص قعلعدعغ دذش ذ . ع بولع ب

ىك اهللا ي   العب ؤة بىي ادعتع غ ان ظعب الص قعلعدعغ أزعنع بئغعش ةتنعث ظ تعن  وظذمم اد قعلعش دا جعه لع
ارةتتذر دذ » ظعب ةت قعلع داق رعؤاي ةظال مذن نع ظةبذي ذ هةدس أزعنع بئغ«: ب ةتنعث ظ ر ظذمم ةر بع الص شعه

دذ   ادعتع بذلع ان ظعب ان     . قعلعدعغ الص قعلعدعغ أزعنع بئغعش ةتنعث ظ ذ ظذمم اد   ب دا جعه ادعتع اهللا يولع ظعب
  . »قعلعشتعن ظعبارةتتذر

ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     لالهذ رةزعية عظعمام ظةهمةد ظةبذسةيظعد خذدر     بعر  .  ظ
ص    ا آعلع ث يعنعمغ ادةم مئنع نع آأرس   : ظ ع ظئش رةر ياخش ان بع ا قعلعدعغ دع عماث ن، دئ ةن . تعص قعلغع م

ةن  م، سةن م داق دئدع ا مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن س ظذنعثغ ةن ص ر ظعشنع ودعن ظعلضعرع م رعغان بع
ةقؤادارلع    «: ق مذنداق دئضةن ظعدع     ذلذ ظذ ماثا بذ توغر    .سورعدعث ا ت  قعلعشنع تةؤسعية   قمةن ساثا اهللا غ

ةن  شةك ة ظعشنعث بئشعدذر،عزآععس شىبه- قعلعم ةقؤادارلعق هةمم ايرعلعص .  ت اد قعلعشتعن ظ سةن جعه
المعغعن، شة   أزعنع   ،سعزآعع شىبه- كق اد قعلعش ظعسالم ظىممعتعنعث ظ  خالعس بئغعشالص قعلعدعغان   جعه

ان هةقعقةتةن ساثا ظاسماندعن          ت اهللا نع داؤاملعق ياد ظة     ،ذرعتعدظعباد اننع تعالؤةت قعلغعن، قذرظ كعن، قذرظ
  . »ظةتكةنلعكعثدذرياد  اهللا نع ةيىزعد  بعر رةهمةتتذر، يةرئرعلضةنب

 * * * * * * *  
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مذهةممةد (اهللا دعن قورقذثالر، اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ! ظعمان ظئيتقان آعشعلةر) ظعساغا(ظع 

ة سعلةر ) ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتعثالر، اهللا سعلةرضة رةهمعتعدعن ظعككع هةسسة بئرعدذ، سعلةرض
علعدذ، اهللا بةآمذ مةغصعرةت ماثعدعغان نذرنع صةيدا قعلعدذ، سعلةرضة مةغصعرةت ق) ظاخعرةتتة صعلسعراتتا(

اندذر  ايعتع مئهرعب دذر، ناه ة. 28قعلغذحع ادعر ظ ة ق ئح نةرسعض ةزلعدعن ه ث ص ابنعث اهللا نع هلع آعت
ذص،  دا بول ث قولع ع اهللا نع ةزلنعث هةممعس لعكلعرعنع، ص ث(ظةمةس ة ) اهللا نع ان ظادةمض ع خالعغ ظذن

  . 29)اهللا شذ سأزنع قعلدع(نع بعلعش ظىحىن بئرعدعغانلعقعنع، اهللا نعث ظذلذغ صةزل ظعضعسع ظعكةنلعكع
  مان ظئيتقانالرغا ظعككع هةسسة ساؤاب بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعداع آعتابتعن ظعظةهل
 آعتابتعن ظعمان ظئيتقانالرغا ظعككع هةسسة ساؤاب بئرعلعدعغانلعقع هةققعدة سىرة قةسةستة         عظةهل

ةن   ةت آةلض ر ظاي ارع ؤة مذس     . بع ام بذخ ة ظعم ذ هةقت ةيغةمبةر    ب ظةرعدعن ص ا ظةش لعممذ ظةبذمذس
ظىح تىرلىك ظادةمضة ظذالرنعث ساؤابع ظعككع       «: كعنع رعؤايةت قعلعدذعظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنل  

ا شذ      ظأزعنعث صةيغةمبعرعضة ؤة ماثا ظعمان ظئيتقا      ، ظذالرنعث بعرع  .ذهةسسة بئرعلعد  ن ظةهلع آعتاب بذالرغ
اؤاةظةم ة س ع هةسس ىن ظعكك رعلعدذلع ظىح ع. ب بئ ايعن،ظعككعنحعس ث ؤة خوج ذ اهللا نع ةققعنع ع ظ نعث ه
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 قول ظاستعدعكع   ،ظىحعنحعسع .  بذنداق ظادةمضة ظعككع هةسسة ساؤاب بئرعلعدذ      . قذلتولذق ظادا قعلغان 
نع ياخشع تةربعيكعدئد ازات قعضةن،لعع اندعن ظذنع ظ ةنلعؤع ظ نةتك ادةم   ،دعن آئيع ا ظالغان ظ أز نعكاهعغ ظ

  .  ظادةمضة ظعككع هةسسة ساؤاب بئرعلعدذبولذص بذنداق
اس  نع ظابب ةنهذما ظعب ةلالهذ ظ عحة رةزعي ان   ،نعث قارعش ابتعن ظعم ةهلع آعت ةردعن ظ ذ ظايةتتعكعل  ب

ة ظعبنع ظةبذهةآعم ؤة باشقعالرمذ       ،اكه ظعبنع ظابباسنعث بذ قارعشعغا زةه     . ظئيتقانالر آأزدة تذتذلغان    ظذتب
  . غرا دةص قارعغانوع تارشعنظعبنع جةرعرمذ بذ ق. لغانعقئت

ة ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ أؤةندعكعدةك دةي ةر:  ت ة ! ظع مأمعنل ةر اهللا دعن قورقساثالر، اهللا سعلةرض ظةض
عرةت    ة مةغص ةحىرعدذ، سعلةرض ذناهعثالرنع آ دذ، ض ا قعلع ةت ظات ان هعداي اتعلنع ظايرعيدعغ ةن ب ةق بعل ه

  . ))1اهللا آاتتا صةزل ظعضعسعدذر. قعلعدذ
رعر، سةظعد ظعبنع ظابدذلاله ظةزعزنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، ظأمةر ظعبنع        ظعبنع جة 
العملعرعنعث بعرعدعن  عيخةتتاب يةهذد   ارتذقتذر      :  ظ انحعلعك ظ  ؟سعلةرضة هةسسعلةص بئرعلضةن ياخشعلعق ق

ةهذدعي ذ ي ورعدع، ظ علعق : دةص س ة ياخش ر هةسس دع350بع اراؤةردذر، دئ علعققا ب ةر.  ياخش ة : ظأم بعزض
علعق   ة ياخش ع هةسس ةنع (ظعكك علعق  700ي اراؤةر ياخش علعققا ب ا هةمدذ )  ياخش ةن اهللا غ اناالر بةرض س

اندعن غالعب ؤة بىيىك اهللا     ،عنع سأزلةص بئرعص    س سعسةظعد بذ ق   . لسذن دئدع وب ة نعث تاظاال  ظ اهللا سعلةرض
قذغان ظادةمضة ظعككع وعزعنع ظام ن:نع ظوقذدع ؤة جىمةعتع دئضةن ظاي رةهمعتعدعن ظعككع هةسسة بئرعدذ 

  . هةسسة ساؤاب بئرعلعدذ دئدع
ةت قعل     ةردعن رعؤاي نع ظأم ةن ظعب ةد بعل ام ظةهم أزنع ظعم ذ س مذ  عنب أؤةندعكع هةدعس ان ت غ

ةندىرعدذ دذ. آىحل داق دةي االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص ةن ي علةر بعل تعظانالرنعث عذدهس ي ؤة خرعس
ادةم   بعر   نمعسالع ظعشحعالر ظعشلةتكة   ا    : ظادةمنعث معسالغا ظوخشايدذ، ظذ ظ  ناماز  )2(آعم ماثا بعر قعراتق

امدات ؤاق دذ    عتب رعدذ؟ دةي لةص بئ كعحة ظعش اآع حىش ن ت ةهذدع ،ثالرآععبعل. دع ا ي لةيدذي بذنعثغ . الر ظعش
ادةم    ا ناماز ص   آعم ماثا بعر     : ظاندعن ظذ ظ ؤاقتعغعحة ظعشلةص بئرعدذ؟    دعضةر  ناماز  شعن ؤاقتعدعن   ئ قعراتق

دذد لةيدذ  . ةي تعظانالر ظعش ا خرعس ثالرآع بذنعثغ ادةم . بعلع ذ ظ اندعن ظ از   : ظ ا نام ع قعراتق ا ظعكك م ماث آع
دذ    رعدذ؟ دةي لةص بئ ةتكعحعلعك ظعش تذرذص آ ىن ظول ن آ ةر ؤاقتعدع علةر ،ثالرآععبعل. دئض ا س  بذنعثغ

ةهذد  تعظانالر ؤة ي ةن خرعس ذنعث بعل لعدعثالر، ش أص ظعش: لعنعصصيالر غةزةعظعش ز آ ة بع از ظةجعرض لةص ظ
ادةم. ظئرعشتذق دئيشعدذ ذ ظ ذم   : ظ ة زذل از بئرعص سعلةرض رةر نةرسعنع ظ ةجرعثالردعن بع ةن سعلةرنعث ظ م

دذ  اق دئيعشعدذ : ظذالر . قعلدعممذ؟ دةي ادةم . ي ذ ظ ةقةت مئنعث مةرهةممعتعمدذر  : ظ ارتذق بئرعشع ص مةن . ظ
   . ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع»  دةيدذ،ظذنع خالعغان ظادةمضة ظارتذق بئرعمةن

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادعن ص ارع ظةبذمذس ام بذخ : ظعم
ادةمنعث معسالعغا ظوخشايدذ          « ظذ  : مذسذلمانالر بعلةن يةهذدعي ؤة خرعستعظانالرنعث معسالع مذنداق بعر ظ

ةندع  ةؤمنع ظةتعض ر ق ادةم بع اراثغنظ ارتعص ق لةص    ت ة ظعش ع ظعش هةققعض ةن معقداردعك كعحة مذظةيي ذ حىش
العدذ    اندعن ظذالر  . شذنعث بعلةن ظذالر حىشكعحة ظعشلةيدذ     . بئرعشكة ظعشحعلعققا ظ سئنعث بعزضة بعر    : ظ

ةن ظعش هةققع  نع شةرت قعلعص بةلضعلةص بةرض وق آىن اجعتعمعز ي زنعث ه ة بع ا ضظعشعلع. ض عنعمعز بعكارغ
ا    شذنعث بعلة   . بولسذن، دةيدذ  ادةم ظذالرغ ىتتىرىص  عقالغان ظعش  . ظذنداق قعلماثالر  : ن ظذ ظ  ،ثالرنع تولذق ص

العدذ      عظذالر بذنعثغا ظذن   . ظعش هةققعثالرنع تولذق ظئلعثالر، دةيدذ     ادةم   . ماي ظعشنع تاشالص آئتعص ق ظذ ظ
                                                 

 .  ظايةت- 29سىرة ظةنقال ) 1(
 .مذظةييةن ظئغعرلعق ظألحةم بعرلعكع )2(
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ا آىننعث قالغان يئرعمعنع ظعشلةص تىضعتعثال                     مةن  ،رظذالردعن آئيعن باشقا ظادةملةرنع ظعشلعتعص ظذالرغ
دذ   رةي، دةي ة بئ ةققعنع سعلةرض ش ه ىك ظع ر آىنل ان بع ةرت قعلغ ة ش الص آةتكةنلةرض نع تاش ذالر . ظعش ظ

ا ق  امعزعنع ظوق وبذنعثغ ةر ن لةيدذ، دئض ذلذص ظعش اندا ذش ت بولغ ان ؤاقع ة،يدعغ ذ ظادةمض ذالر ظ :  ظ
دذ  ساثا قالسذن  نعبعزضة بةرمةآحع بولغان ظعش هةققع     . ظعشلعضعنعمعز بعكارغا بولسذن    ادةم . ، دةي : ظذ ظ

ىتتىرىؤئت عقالغان ظعش  دذ    . ثالرتثالرنع تولذق ص الدع، دةي از بعر قعسمع ق ةقةت ظ ذالر بذنعثغا . آىننعث ص ظ
ايدذ ان قعس . ظذنعم ث قالغ علةرنع آىننع ر آعش قا بع ادةم باش ذ ظ ةن ظ ذنعث بعل لةص بش كة ئمعدا ظعش رعش

العدذ ىن ظ      . ظ ة آ ذ ظادةمض معدا ظ ان قعس ث قالغ ذالر آىننع رعدذ  ظ لةص بئ ة ظعش عنع   ،ولتذرغذح ع ظعش  ظعكك
ى علةرن  تتىرص ان آعش تعص قالغ العدذ  ثعمةي آئ ذق ظ ةققعنع تول ش ه اب  .  ظع ةهلع آعت ذ ظ ا ب ةن مان  بعل

  . » قوبذل قعلغانالرنعث معسالعدذرعنعظعسالمدعن ظعبارةت بذ نذر
نعث هةممعسع اهللا ظةهلع آعتابنعث اهللا نعث صةزلعدعن هئح نةرسعضة قادعر ظةمةسلعكلعرعنع، صةزل

ةزل ظعضعسع ) اهللا نعث(نعث قولعدا بولذص،  ظذنع خالعغان ظادةمضة بئرعدعغانلعقعنع، اهللا نعث ظذلذغ ص
يةنع ظذالر ظأزلعرعنعث اهللا بةرضةن نةرسعدعن هئح       )اهللا شذ سأزنع قعلدع (ظعكةنلعكعنع بعلعش ظىحىن 

ذم  اهللا توسقان نةرسعدعن هئح نةر،نةرسعنع توسذص قئلعشقا ادعر ظةمةسلعكلعرعنع حوق سعنع بئرعشكة ق
  .  آئرةكعبعلعش

عدع  عرع تىض ةدعدنعث تةصس ىرة ه ةن س ذنعث بعل انا اهللا . ش ع هةمدذس ا جعم تذرتاظاالغ .خاس
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

اهللا هةقعقةتةن ظئرع توغرعسعدا سةن بعلةن مذنازعرعلةشكةن ؤة اهللا غا شعكايةت قعلغان ظايالنعث 
دذ، اهللا ه  اثالص تذرع أزىثالرنع ظ ث س اثلعدع، اهللا ظعككعثالرنع أزعنع ظ اثلعغذحعدذر س ةن ظ  ،ةقعقةت

   .1آأرضىحعدذر
  بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا

اؤازالرنع ناهايعتع ياخشع        : شةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     عظعمام ظةهمةد ظاظ   ارلعق ظ ب
ةيغةمبةر ظةلةي          هعسساالمنعث  ظاثلعغذحع بولغان اهللا غا هةمدذساناالر بولسذنكع، مذنازعرعلةشكىحع ظايال ص

ة          النعث نئم ذ ظاي مذ ظ عدة تذرذص ر تةرعص أينعث بع ام ظ ةن بولس أزلةؤاتتع، م ا س ئلعص ظذنعثغ عغا آ قئش
انلعقعنع ظاثل معدةؤاتق ان ظعدع ىك اهللا  . معغ العب ؤة بىي اندعن غ ةن ظ عدا س رع توغرعس ةن ظئ اهللا هةقعقةت

أزع  النعث س ان ظاي عكايةت قعلغ ا ش كةن ؤة اهللا غ ةن مذنازعرعلةش ث بعل اثلعدع، اهللا ظعككعثالرنع نع ظ
اثلعغذحعدذر  ازعل قعلدع      آأرضىحعدذر ،سأزىثالرنع ظاثالص تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن ظ ةتنع ن . دئضةن ظاي

  .، نةسةظع، ظعبنع ماجة، ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانعبذنع ظعمام بذخار
ر رعؤايةت  ة بع ةم يةن نع ظةبذهات ة ظعب ة ظاظش ةنهات ةلالهذ ظ ةت  رةزعي ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن

دذ زع       :قعلع أظلةبةنعث قع ةن س ةن هةقعقةت تذرآع، م اثلعغذحع اهللا بىيىآ ايعتع ياخشع ظ عنع ناه ةر نةرس  ه
تعم، ظذ ظئرع هةققعدة       ،خةؤلةنعث قعلعؤاتقان سأزلعرعدعن بةزعلعرعنع ظاثالص      بةزعلعرعنع ظاثلعيالماي تذرات

ةيغةمبة  اتتع   ص ةيغةمبعرع؟ ظئرعم مال   : ر ظةلةيهعسساالمغا شعكايةت قعلعص مذنداق دةؤات  - ظع اهللا نعث ص
ةتتع. دعئمنع يىمىلك ارعمنع تىض ةردعم . ياشعلعق باه ةرزةنتلةرنع تذغذص ب ةن ظذنعثغا نذرغذن ص ا . م مان

ةن ياشعن ةمدع م اندا ؤة تذغذتتعنظ ار عص قالغ نع زعه ذ مئ ان حئغعمدا ظ دع؟ توختعغ ع اهللا. قعل ذ ! ظ ةن ب  م
اهللا ظذ بذ سأزلةرنع قعلعص ظانحة ظذزاق ظأتمةيال جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم        . هةقتة ساثا شعكايةت قعلعمةن   

النعث سأزعنع  هةقعقةتةن ظئرع توغرعسعدا سةن بعلةن مذنازعرعلةشكةن ؤة اهللا غا شعكايةت قعلغان ظاي
دئضةن  عدذ، اهللا هةقعقةتةن ظاثلعغذحعدذر آأرضىحعدذرظاثلعدع، اهللا ظعككعثالرنعث سأزىثالرنع ظاثالص تذر

   .ظذنعث ظئرع ظةؤس ظعبنع سامعت دئضةن آعشع ظعدع. ظايةتنع ظئلعص حىشتع
 * * * * * * *  

  ظايةت 22       مذجادةلة                     سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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يةنع ظاياللعرعنع ظانعلعرعمعزنعث ظذحعلعرعغا ظوخشاش (سعلةردعن ظاياللعرعنع زعهار قعلغانالرنعث 
ىحعلةرنعث ث ) دئض الالرال ظذالرنع ان ظاي ع تذغق ةقةت ظذالرن تذر، ص انعلعرع ظةمةس ث ظ اللعرع ظذالرنع ظاي

ظةلؤةتتة يامان سأزنع، يالغان سأزنع قعلعدذ، اهللا ) يةنع زعهار قعلغذحعالر(ظانعلعرعدذر، هالبذآع، ظذالر 
ظاياللعرعنع . 2ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعنع( شىبهعسعزآع، -، شةك 

ار قعلغانلعقعغا (زعهار قعلعص، ظاندعن قعلغان سأزعضة  ةنع زعه ةر (صذشايمان قعلغانالر ) ي ال -ظ  ظاي
 -بذنعث بعلةن سعلةرضة ؤةز . تعن ظعلضعرع بعر قذلنع ظازاد قعلعشع الزعميئقعنحعلعق قعلعش) ظعككعسع

قذلع ) ظازاد قعلعشقا( .3نةسعهةت قعلعنعدذ، اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر
رعلعق قئ(يوق ظادةم، ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع، ظذدا ظعككع ظاي روزا تذتذشع الزعم، 

ادةم ) ياآع آئسةللعك سةؤةبع بعلةن روزا تذتذشقا  ر ؤاخ تاماق 60(قادعر بواللمعغان ظ  معسكعنضة بع
تةستعق قعلعشعثالر ) ظةمعر قعلغان ظعشالرغا(اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ) ظةهكام(، بذ )بئرعشع الزعم

كار قعلغذحعالر قاتتعق ظازابقا دذحار ظعن) بذ قانذننع(بذالر اهللا نعث قانذنعدذر، ). بايان قعلعندع(ظىحىن 
  . 4بولعدذ

  زعهار ؤة ظذنعثغا بئرعلعدعغان آةففارةت توغرعسعدا
اهللا نعث نامع بعلةن    : ظعمام ظةهمةد، خةؤلة بعنتع سألةبةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          

رع   ،قةسةمكع ةن ظئ ةن بعل عنع م اش تةرعص ةنعث ب ىرة مذجادعل نم اهللا س ةؤس ظعب امع ظ زنعث ع س ت ظعككعمع
ازعل قعل   ةققعدة ن ةن ظةؤس  . دعه م م اهعدا ظعدع ةز   ظ. نعث نعك ذص معج ان بول عنعص قالغ ذ  لو خ-ذ ياش قعم

ازراق ضةص تالعشعص        . بعر آىنع ظذ مئنعث يئنعمغا آعردع     . ظوساللعشعص آةتكةن ظعدع   مةن ظذنعث بعلةن ظ
الدعم اححعغلعنعص . ق ذ ظ ةن ظ ا نعس : شذنعث بعل ئنعث ظذحاث ماث امنعث ظذحعسعغا ظوخشاش،  س بةتةن ظان
دع ةتتع  . دئ ص آ ن حعقع ذ يئنعمدع اندعن ظ اظةتنع    . ظ رةر س تذرذص بع ورذنلعرعدا ظول تلعرعنعث س ذ دوس ظ

: مةن ظذنعثغا  . آتة بولماقحع بولدع  ةيتعص آعردع ؤة مةن بعلةن بعر تأش          ظأتكىرضةندعن آئيعن يئنعمغا قا   
اق ان زات اهللا  ،ي دة بولغ نع ظعلعكع ةنعث جئ أز      خةؤل ان س ةن ظئيتق ةنكع، س ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن  نع

أ    ارعمعزدا ه زنعث ظ ةيغةمبعرع بع ث ص رذلذق اهللا ؤة ظذنع ةن،   آتوغ ا يئقعنالشمايس ةن ماث ة س ىم حعقارمعغعح
دم عؤالدع    . دئ نع بئس ئلعص مئ تعلعص آ ا ظئ ذ ماث ادةمنع      . ظ اجعز ظ ان ظ عنعص قالغ ع ياش ذن آعش ةن خوت م

نع ظع ان هعيلع ثعؤالدعميئثعؤالعدعغ ع يئ لعتعص ظذن ىر، دة-ش تىمدعن حىش اندعن . ؤةتتعمى ظىس ظ
ر  رعمدعن بع يدعم    عقعزلع ئلعص آع ةت ظ يعم ظارعي ن آع ص ظذنعثدع عغا حعقع ذدذل  . نعث قئش ص ظ اندعن حعقع ظ

تذردذم      الدعدا ظول ارعمعزدا بولغان     ، دة-صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا بئرعص ظذنعث ظ  ظئرعم بعلةن ظ
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ةهؤالالرن ةردعم ظ أزلةص ب ا س ةزعنعث ظوسال . ع ظذنعثغ رعمنعث معج ا ظئ ةن ظذنعثغ ةنلعكعدعن لم عشعص آةتك
لعدعم        قا باش عكايةت قعلعش ةققعدة ش الر ه ان ظعش ان يام االم  . يولذقق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  «: ص ع خةؤل ! ظ

  .دئدع»  ظذنعث هةققعدة اهللا دعن قورقذث،ظئرعثعز ياشعنعص قالغان ظادةم
ماستعنال مئنعث هةققعمدة ظايةت   لعذرغان يئرعمدعن معدعرتلةن قةسةمكع، مةن تئخع     ث نامع بع  اهللا نع 
ذص ازعل بول ازعل بولغاندا ظورعؤالعدعغان ؤةه،ن ان ن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قذرظ دعع ص ة ظورعؤال ر . م بع

ة  «: ظاندعن ظذ . مة آأتىرىلىص آةتتععظازدعن آئيعن ظذنعثدعن ؤةه    ةققعدة اهللا سعز ؤة ظئرعثعز ه   ! ظع خةؤل
دع    ازعل قعل ةت ن ةن ظاي اال هةقعقةت دع » تاظ اؤة دئ ةن : ماث ةن بعل عدا س رع توغرعس ةن ظئ اهللا هةقعقةت

مذنازعرعلةشكةن ؤة اهللا غا شعكايةت قعلغان ظايالنعث سأزعنع ظاثلعدع، اهللا ظعككعثالرنعث سأزىثالرنع 
ار قعلغانالرنعث سعل . رظاثالص تذرعدذ، اهللا هةقعقةتةن ظاثلعغذحعدذر آأرضىحعدذ  اللعرعنع زعه ةردعن ظاي

ظاياللعرع ظذالرنعث ظانعلعرع ) يةنع ظاياللعرعنع ظانعلعرعمعزنعث ظذحعلعرعغا ظوخشاش دئضىحعلةرنعث(
ذالر  البذآع، ظ انعلعرعدذر، ه ث ظ الالرال ظذالرنع ان ظاي ع تذغق ةقةت ظذالرن تذر، ص ار (ظةمةس ةنع زعه ي

الر  أزنع، ي ) قعلغذحع ان س ة يام ةك ظةلؤةتت دذ، اهللا ، ش أزنع قعلع ان س عزآع، -الغ ة ( شىبهعس تةؤب
ظاياللعرعنع زعهار قعلعص، ظاندعن قعلغان سأزعضة . ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر) قعلغذحعنع

يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع )  ظايال ظعككعسع-ظةر (صذشايمان قعلغانالر ) يةنع زعهار قعلغانلعقعغا(
 نةسعهةت قعلعنعدذ، اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان -بذنعث بعلةن سعلةرضة ؤةز . د قعلعشع الزعمبعر قذلنع ظازا

قذلع يوق ظادةم، ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن ) ظازاد قعلعشقا( .ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر
) لةن روزا تذتذشقاقئرعلعق ياآع آئسةللعك سةؤةبع بع(ظعلضعرع، ظذدا ظعككع ظاي روزا تذتذشع الزعم، 

ادةم  ر ؤاخ تاماق بئرعشع الزعم 60(قادعر بواللمعغان ظ ذ ) معسكعنضة بع ةهكام (، ب اهللا ؤة ظذنعث ) ظ
ندع (تةستعق قعلعشعثالر ظىحىن ) ظةمعر قعلغان ظعشالرغا (صةيغةمبعرع  ان قعلع ذالر اهللا نعث ). باي ب
انذننع (قانذنعدذر،  ا ) بذ ق اتتعق ظازابق الر ق دذ ظعنكار قعلغذحع دئضةن ظايةتلةرنع ظوقذص        دذحار بولع

نعث آةففارعتع ظىحىن بعر      ع ظذ ضذناه   ،ظئرعثعزنع بذيرذث «: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ماثا   . بةردع
.  دئدعم ، ظذنعث قذل ظازاد قعاللعغذدةك صذلع يوق    !ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : مةن. دئدع» قذل ظازاد قعلسذن  

ذ  ا ادظذن: ظ ذد قت ز ظ ذن   ظئرعثع ةي روزا تذتس اي ظىزىلدىرم ع ظ دع » ا ظعكك ةن   . دئ امع بعل ث ن ةن اهللا نع م
ظذ  . دذ، دئدمظىزىلدذرمةي روزا تذتذشقا بةرداشلعق بئرلمةي  . قةسةمكع ظذ هةقعقةتةن ياشعنعص قالغان ظادةم     

ذ « ا ظ ارقعتعص بةرسذن  سع م60ظذنداقت ا ت ر ؤةسةق خورم ة بع دع» كعنض ةن. دئ ةن  : م امع بعل ث ن اهللا نع
ذق  ،سةمكعقة ا ي ثدا ظذنحعلعك خورم ةيغةمبعرع، ظذنع ع اهللا نعث ص م دئد، ظ االم.ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص
ز    « اردةم قعلعمع ةن ي ا بعل ةرق خورم ر ظ ا بع ز ظذنعثغ دع» بع ةن. دئ ةيغةمبعرع :م ث ص ع اهللا نع ةنمذ ! ظ  م

اردةم قعالع، دئدعم          ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ظذنعثغا بعر ظةرةق خورما ي ةن ت  هةق«: ص غرا ؤة ياخشع     وعقةت
ان خورم        اقحع بولغ اردةم قعلم ىن ي ز ظىح رعص ظئرعثع ز، بئ ش قعلدعثع ث  ظع ةدعقة قعلع نع س اندعن ،ع  ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث دئضعنعدةك     . دئدع » شقا تةؤسعية قعلعث   ع ياخشع ظعش قعل    نعظئرعثعز مةن ص
  .عكع ظعشةنحلعك ؤةقةلعكتذرع هةققعدبش سةؤةسسة بذ سىرعنعث نازعل بولذعمانا بذ ق .قعلدعم
 انالرنعث ار قعلغ اللعرعنع زعه علةردعن ظاي ا (س انعلعرعمعزنعث ظذحعلعرعغ اللعرعنع ظ ةنع ظاي ي

 جاهلعيةت دةؤرعدة ظةرةبلةردعن بعرع ظاياللعرع ظذالرنعث ظانعلعرع ظةمةستذر) ظوخشاش دئضىحعلةرنعث
اقحع بولسا ظذنعثغا سعزنعث ظذحعثعز  ار قعلم النع زعه امنعث ظذحعسعغا ظذخشاش ظاي ا نعسبةتةن ظان ماث

ةمما   تاالق بولذشعنع  نعثاهللا تاظاال بذ ظىممةتكة زعهار    . دةيتتع، زعهار جاهلعيةت دةؤعردة تاالق هئسابلعناتتع     ظ
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اندةك هأآىم   أآىم قعلعنغ ا ه ةتاالقق ا آ      ض اندا ظذنعثغ ص قالغ ار قعلع ةم زعه دع ه ة قعلمع ارةت ةفف ظعض
  .بئرعشعنع بةلضعلعدع

 ظذالرنع تذغقان ظايالالرال ظذالرنعث ظانعلعرعدذر ةقةتص يةنع ظةر آعشعنعث سعزنعث ظذحعثعز ماثا 
.  دئضةن سأزع بعلةن خوتذن آعشع ظذنعث ظانعسع بولذص قالمايدذ          ،نعسبةتةت ظانامنعث ظذحسعغا ظوخشاش   

ارةتتذر، شذثا اهللا تاظاال مذندا        الدعنال ظعب ان ظاي ةقةت ظذنعث ظانسع ظذنع تذغق دذ ص ذالر ق دةي هالبذآع، ظ
الر( ار قعلغذحع ةنع زعه دذ ) ي أزنع قعلع ان س أزنع، يالغ ان س ة يام هظةلؤةتت ةنع قةبع اتعل سأزنع  ي ، ب

 ظةصذ قعلغذحعدذر، مةغصعرةت قعلغذحعدذر ) تةؤبة قعلغذحعنع ( شىبهعسعزآع، -اهللا ، شةك  .قعلعدذ
ةنع اهللا جاه  ةتتعكع قعل عي ة قعل لعي لعرعثالردعن تةؤب ذنداقال ظئهت معش نع، ش زل عغذحع اغزعدعن عياتعس قتعن ظ

ة قعلغذحع   عح أزلةردعن تةؤب ةن س ص آةتك أز    نعقع ةر س دذر، ظةض عرةت قعلغذحع دذر، مةغص ذ قعلغذحع  ظةص
ة هارام بولعدذ       ،قعلغذحع هةقعقةتةن زعهارنع مةقسةت قعلغان بولسا      حىنكع  .  ظذنعث ظايالع ظذنعثغا ظةلؤةتت

النغاندا  ة ظاساس را سأزض ال ظ،توغ ةدة   عاي ةن ه عتعش بعل عغا ظوخش عنعث ظذحعس عنع ظانعس  - نعث ظذحعس
الالرنعث      سعثلعسعنعث، هامما ظاحعسعنعث ؤة شذنعثغا ظوخشعغان نعكاهعغا ظئلعش هارام بولغان باشقا ظاي

  . بذ، هأآىم هةممعسضة ظورتاق بولعدذ. ظذحعسعغا ظوخشعتعشنعث ظارعلعقعدا هئح صةرق يوق
ار قعل اللعرعنع زعه ة ظاي ان سأزعض اندعن قعلغ ص، ظ ا(ع ار قعلغانلعقعغ ةنع زعه ايمان ) ي صذش
دذ            قعلغانالر ار قعلغاندعن آئ     :  بذ ظايةت هةققعدة ظعمام شافعظي مذنداق دةي العنع زعه ةر ظاي يعن قعلغان   ظ

دذ ساظعشعغا صذشايمان قعل ذص تذرع أيعدة تذت العنع ظ ةلذم زامانغعحة ظاي االق  .  م العنع ت ذ ظاي ا ظ ذ ؤاقعتت ب
  .لذقمذ ظذنع تاالق قعلمايدذق ظعمكانعيعتعضة ظعضة بولغان تذرذشعلقع

دذ     داق دةي ةل مذن نع هةنب ةد ظعب ام ظةهم ةن      : ظعم ث بعل ن ظذنع اندعن آئيع ار قعلغ العنع زعه ةر ظاي ظ
ث جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزمةآحع بولذص قالسا، ظذ بةلضعلةنضةن آةففارةتنع بئرعشتعن ظعلضعرع ظذنع                   

  .شع هاالل بولمايدذىاسعؤةت ظأتكىزظايالع بعلةن مذن
ة ظذنع تذتذص تذرعدذ ؤة        : ظعمام مالعك مذنداق دةيدذ    ظةر ظايالعنع زعهار قعلعص بولغاندعن آئيعن يةن

  .ع بولعدذحمةآزسعؤةت ظأتكىناظذنعث بعلةن جعنسعي مذ
اللعرع  ظةرلةر ظاياللعرعنع زعهار قعلعش ظارقعلعق ظأزلعرعض  : سةظعد ظعبنع جذبةير مذنداق دةيدذ     ة ظاي

ةت ظأتكىزمةآحع  بعلةن مذناسعؤةت ظأتكىزىشنع هارام قعلغاندعن آئيعن يةنعال ظذالر بعلةن بعلةن مذناسعؤ             
دذ   هةسةنبةس. بولعدذ ال   : رع مذنداق دةي ةر ظاي ار قعلسا، آةففارةت بئرعش        ظ العنعث    تعن  عنع زعه ظعلضعرع ظاي

  .ذناه دةص قارعمايتتعلعرعدعن بةهرعمةن بولذشنع ضادعن باشقا ظةزظذياتلعق يئرع
نع ظةبذتةله   ةلع ظعب نعث  ة، ظ نع ظابباس ةر( ظعب ع - ظ ال ظعككعس تعن )  ظاي نحعلعق قعلعش يئقع

ةتنعظعلضعرع ذ ظعككعسع يئثعدعن نعكاهلعنعشتعن ظعلضعرع : دئضةن ظاي انلعقعنع ، ظ  دةص تةصسعر قعلغ
دذ ةت قعلع ةييان قات  . رعؤاي نع ه اتعل ظعب ةتادة ؤة مذق رع ، ق ةتا زأه ذنداققارلعظ عر ،الرمذ ش  دةص تةصس

ة    :زأهرع مذنداق دةيدذ  . قعلغان العنع س ر آةففارةت بئرعشتعن ظعلضعرع ظ يىشعضة ؤة ظذنعث بعلةن    أنعث ظاي
  .يئقعنحعلعق قعلعشعغا بولمايدذ

ارلعقالر ظعبنع ظابباس               ةنهذ  ظعمام ظةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسةظع ؤة ظعبنع ماجة قات ةلالهذ ظ نعث  رةزعي
ادةم    :ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   مذنداق دئ  ةيغةمبعرع     : بعر ظ ار قعلدعم    ! ظع اهللا نعث ص العمنع زعه  ، مةن ظاي

ةففارةت ب  اندعن آ دع      ئظ أتكىزدعم، دئ عؤةت ظ ةن مذناس ث بعل عرع ظذنع تعن ظعلض ةيغةمبةر  .رعش  ص
ادةم ظذ  .دئدع» ؟ شذنداق قعلعشعثغا نئمة سةؤةب بولدع   !اهللا ساثا رةهعم قعلسذن «: ظةلةيهعسساالم   :ظ
اي ي ةن ظ الوم دا ظاي الق عرذقع الغان ه ذتعغا س أرىص قعمنعث ص دع  ئنع آ م، دئ أزةمنع تذتعؤااللمعدع لعص ظ
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االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئنع بذير   «:ص ىك اهللا س العب ؤة بىي ا ي   ذغ ة ظايالعثغ عنع قعلمعغعح ان ظئش ن ئغ قع
  . دئدع» عضعنآةلم

 معبعر قذلنع ظازاد قعلعشع الز  شتعن ظعلضعرع بعر عظعككعسع يئقعنحعلعق قعل ظايال -  يةنع ظةر
بذ ظايةتتة ظازاد قعلعنعدعغان قذلنعث ظعمان ظئيتغان قذل بولذشع شةرت        . معقذلنع تولذق ظازاد قعلعشع الز    

ازاد قعلعش دةص آأرسعتعلعدذ ،قعلعنماستعن ذل ظ ألتىرىص ق.  مذتلةق ق ادةم ظ ان وظ ةففارعتع باي اننعث آ يغ
ان ظايةتت اقعلعنغ ذل م  ،ة بولس ان ق ازاد قعلعنعدعغ رةكأظ ذش آئ ذل بولذشع  معن بول ان ق ان ظئيتق  دةص ظعم
   .شةرت قعلعنغان
 ة ؤةز ةن سعلةرض ث بعل نعدذ -بذنع عهةت قعلع ع    نةس ذنداق ظعش علةر ش ةن س ث بعل ةنع بذنع  نع ي

لةرضة  يةنع اهللا سع   اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر  رةعلقعلعشتعن حةآلعنس 
   .ظةهؤالعثالرنع تولذق بعلعص تذرغذحعدذر. رداردذرةعنعث صايدعلعق ظعكةنلعكعدعن خةؤنئم

)قذلع يوق ظادةم، ظايالع بعلةن يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع، ظذدا ظعككع ظاي ) قعلعشقا ظازاد
 60(لمعغان ظادةم قادعر بوال) قئرعلعق ياآع آئسةللعك سةؤةبع بعلةن روزا تذتذشقا(روزا تذتذشع الزعم، 

م  ع الزع اق بئرعش ر ؤاخ تام ة بع ان       )معسكعنض قا بذيرذغ ة قعلعش ةرتعص بويعح نع ت ذ ظعش رعدا ب  يذقع
ة ظعمام بذخارع ؤة مذسل              الع     عهةدعسلةر بايان قعلعندع، شذنداقال بذ هةقت م رعؤايةت قعلغان، رامعزاندا ظاي

  .لعنغانبعلةن يئقعنحعلعق قعلغان ظادةمنعث قعسسعسعدعمذ بايان قع
 تةستعق قعلعشعثالر ظىحىن ) ظةمر قعلغان ظعشالرغا (اهللا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع ) ظةهكام(بذ

انذنعدذر ثالر ظىحىن يولغا قويدذق       ع يةنع بذنع ظعمان ظئيتعش    )بايان قعلعندع ( ذالر اهللا نعث ق ةنع  ب  ي
  .  ظذنعثغا تاجاؤذز قعلماثالر،اهللا حةآلعضةن ظعشالردذر

)ظعنكار قعلغذحعالر قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) بذ قانذننع يةنع بذ شةرعظةتنعث هأآىملعرعضة 
أز          ازابتعن قذتذلدذق دةص ظئ     ظعمان ظئيتمعغان ؤة ظذنع ظعجرا قعلمعغان آعشعلةر ظ اد قعلمعسذن  عتلعرعنع ظ . ق

  .دذحار بولعدذظعش هةرضعز ظذالر ظذيلعغاندةك ظةمةس بةلكع ظذالر دذنيا ؤة ظاخعرةتتة قاتتعق ظازابقا 
 * * * * * * *  

 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρ–Š!$ ut ä† ©! $# … ã&s!θß™ u‘ uρ (#θçFÎ7 ä. $yϑ x. |M Î7 ä. tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 4 ô‰ s% uρ !$uΖ ø9 u“Ρ r& ¤M≈ tƒ# u ;M≈ uΖ Éi t/ 4 
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الر هاالك  شىبهعسعزآع، اهللا بعلةن ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشقانالر ظذالردعن بذرذنقع

روشةن ) هاالل، هارام، صةرز ؤة ظةهكامالرنع ظعحعضة ظالغان(قعلعنغاندةك هاالك قعلعنعدذ، بعز هةقعقةتةن 
دذ  ار بولع ا دذح ار قعلغذحع ظازابق عرالر خ دذق، آاص ازعل قعل ةرنع ن ث . 5ظايةتل دة اهللا ظذالرنع ذ آىن ظ

ث  رعلدىرعدذ، ظذالرنع ان(هةممعسعنع تع اغدا قعلغ ادعكع ح رعدذ، اهللا ) دذني تعص بئ قعلمعشلعرعنع ظئي
خاتعرعلةص قويغان، ظذالر بولسا ظذنتذص قالغان، اهللا هةممة )  ظةمالعغا-نامة (ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع 
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دذر  أزعتعص تذرغذحع عنع آ م . 6نةرس ث ظاس ص اهللا نع علةرنع بعلع ندعكع نةرس انالردعكع ؤة زئمع
ادةم  ادةم صعحعرلعشعدعكةن، اهللا ظذالرنعث تأتعنحعسعدذر، بةش ظ ىح ظ تذرعدعغانلعقعنع بعلمةمسةن؟ ظ
صعحعرلعشعدعكةن، اهللا ظذالرنعث ظالتعنحعسعدذر، مةيلع ظذنعثدعن ظاز ياآع آأص ظادةم صعحعرالشسذن، ظذالر 

ن ظذالر بعلةن بعللعدذر، ظاندعن قعيامةت آىنع ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع اهللا قةيةردة بولمعسذن، اهللا هاما
  .7ظذالرغا ظئيتعص بئرعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع تولذق بعلضىحعدذر

  دعن دىشمةنلعرعنعث ظاقعؤعتعنع بايان قعلعش توغرعسعدا
ةن قارش  ةيغةمبعرع بعل ث ص ة اهللا ؤة ظذنع ذ ظايةتت اال ب ع  العاهللا تاظ ا قارش ث دعنعغ قانالر ؤة اهللا نع ش

رعدذ  ةؤةر بئ ةققعدة خ قانالر ه ةددعدعن ظاش ذالر . ه اال ظ الر ه ن بذرذنقع االعك قعلظذالردع اندةك ه ك نغ
نعدذ ن ظعقعلع ةنع ظذالردع ع قعلمعش ي ةر ظعحعدعك عرع ظأتكةنل ا ظلض ةر ولعرع ظذالرغ اص آةتكةنل خش

 ، لةنةتكة ؤة رةسؤالعققا دذحار بولذص     ، ظذالرمذ ظاهانةتكة    ظاهانةتكة، لةنةتكة ؤة رةسؤالعققا ظذحرعغاندةك       
ةرنع ) هاالل، هارام، صةرز ؤة ظةهكامالرنع ظعحعضة ظالغان(بعز هةقعقةتةن هاالك بولعدذ   روشةن ظايةتل

شتعن حوثحعلعق قعلغانالرال    ع بذ ظايةتلةرضة صةقةت آاصعر، ضذناهكار ؤة هةقنع قوبذل قعل        نازعل قعلدذق 
 يةنع ظذالر عرالر خار قعلغذحع ظازابقا دذحار بذلعدذصآا. ذ ؤة ظذنعثغا بويذنتاؤلعق قعلعدذقارشع حعقعد

ا ب     اهللا بةلضعلةص بةرضة   الدعدا باش ظ    يون دعنعغا ظةضعشعشعتعن، اهللا غ ضعشتعن باش   ئسذنذشتعن ؤة ظذنعث ظ
  .تارتقانلعقع ظىحىن مذشذنداق ظازابقا دذحار بولعدذ

 هةممعسنع تعرعلدىرعدذ ظذ آىندة اهللا ظذالرنعث      ةر ؤة ةنع قعيامةت آىنع اهللا ظعلضعرع ظأتكةنل  ي
اليدذ ةيدانغا توص ر م رعلدىرىص بع عنع تع ةرنعث هةممعس ن ظأتكةنل ث  .آئيع اغدا (ظذالرنع ادعكع ح دذني

ان رعدذ ) قعلغ تعص بئ لعرعنع ظئي ع   قعلمعش ث ياخش ةنع ظذالرنع ان قعلمعش ـ  ي عنع علعريام نعث هةممعس
خاتعرعلةص قويغان، ظذالر بولسا ظذنتذص )  ظةمالعغا-نامة (اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ذ ظئيتعص بئرعد

ان ةنع اهللا ظذالرنعث قعلمعشقالغ انذلعرعنع ص ي ةن . ختا ساقالص قويغ تذص آةتك ةممعنع ظذن ذالر بولسا ه  ظ
 اهللا هةممة نةرسعنع آىزعتعص تذرغذحعدذر        اهللا . خصعي قالمايدذ   يةنع اهللا دعن هئحنةرسة يوشذرذن ؤة مة

  .هئح نةرسعنع ظذنتذص قالمايدذ
  دعغانلعقع توغرعسعداعراص تذرو هةممة مةخلذقالرنع ظنعثاهللا نعث بعلعشع

ةهؤالعنع بعل  ةخلذقاتالرنعث ظ ىتىن م أزعنعث ص ة ظ ذ ظايةتت اال ب انلعقعنععص تذرعاهللا تاظ  ظذالرنعث ،دعغ
ةنلعكعنع   ةؤةردار ظعك ةهؤالعدعن خ اث ،ظ أزلعرعنع ظ انلعقعنععالص تذر س ذن  ،دعغ ةردة بولمعس ةدة ؤة قةي  ، ن

أرىص تذر نع آ دذ  عظورنع داق دةي ةؤةر قعلعص مذن انلعقعنع خ ندعكع : دعغ مانالردعكع ؤة زئمع ث ظاس اهللا نع
ادةم  ىح ظ ةن؟ ظ انلعقعنع بعلمةمس ص تذرعدعغ علةرنع بعلع ةققعدة نةرس عرلعرع ه ذرذن س  يوش

ث تأتعنح عدعكةن، اهللا ظذالرنع ث صعحعرلعش عدعكةن، اهللا ظذالرنع ادةم صعحعرلعش ةش ظ عدذر، ب عس
ظالتعنحعسعدذر، مةيلع ظذنعثدعن ظاز ياآع آأص ظادةم صعحعرالشسذن، ظذالر قةيةردة بولمعسذن، اهللا هامان 

ةهؤالعدعن خةؤةرداردذر، ظذالرنعث سأزلعرعنع    ظذالر بعلةن بعللعدذر   يوشذرذن  ، يةنع اهللا ظذالرنعث هةممة ظ
عرلعرعنع ؤة دذ س اثالص تذرع لعرعنع ظ ان ؤة    .  صعحعرالش ص تذرعدعغ ةهؤالعنع بعل ة ظ ث هةمم اهللا ظذالرنع

ان تذرذ  اثالص تذرعدعغ أزلعرعنع ظ ث صةرعش قس ذق اهللا نع ةص  تل لعرعنع خاتعرعل ث صعحعرالش علعرعمذ ظذالرنع
أز  (اهللا نعث ظذالرنعث ظعحكع سعرلعرعنع،     :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقتة . تذرعدذ ارا قعلعشقان  ظ ) ظ
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ذالر          انلعقعنع ظ ذر بعلعدعغ ةرنع حوثق ىتىن غةيبل انلعقعنع، ص ص تذرعدعغ أزلعرعنع بعلع ذرذن س يوش
  .))1ظذقمامدذ؟
          ظذالر ضذمان قعالمدذآع، بعز ظذالرنعث سعرلعرعنع ؤة صعحعرالشقانلعقلعرعنع ظاثلعمايمعز، هةرضعز

اثالص تذرعمعز     (ظذنداق ظةمةس     ةلحعل   )ظذنع ظ ةنع صةرعشتعلعرعمعز  (عرعمعز ، بعزنعث ظ الدعدا   ) ي ظذالرنعث ظ
  .)2(يئزعص تذرعدذ) ظذالرنعث ظةمةللعرعنع(

ةك ة      -ش ذنداقال هةمم دذ، ش ص تذرع ذق بعلع ةهؤالعنع تول عنعث ظ ة نةرس عزآع، اهللا هةمم  شىبهعس
ىتىن  صاك ؤة يىآسةك  . دذعنةرسعنعث سأز ؤة ظاؤازلعرعنع ظاثالص تذرعدذ ؤة هةممة نةرسعنع آأرىص تذر        اهللا ص

ةؤةرداردذر    ذق خ ةهؤالعدعن تول ةخلذقاتالرنعث ظ ذرذن      . م ة يوش ئح نةرس لعرعدعن ه ث ظعش ا ظذالرنع اهللا غ
تعص : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   . قالمايدذ ا ظئي ظاندعن قعيامةت آىنع ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع اهللا ظذالرغ

دذ        بئرعدذ، اهللا هةقعقةتةن هةممة نةرسعنع تولذق بعلضىحعدذر  اهللا تاظاال بذ     : ظعمام ظةهمةد مذنداق دةي
ة نةرس    ث هةمم ةتنع ظذنع الص      عظاي ةن باش ش بعل ان قعلع انلعقعنع باي ص تذرعدعغ ذق بعلع  ،نع تول

ةن       ش بعل ان قعلع انلعقعنع باي ص تذرعدعغ ذق بعل عنع تول ة نةرس أزعنعث هةمم نعمذ ظ ظاخعرالشتذرذش
   .ظاخعرالشتذردع

 * * * * * * *  
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ةنظع قعلع  اندعن م ان، ظ ةنظع قعلعنغ تعن م علةرنع صعحعرلعشعش ان آعش ة قايتق ان نةرسعض نغ

آأرمعدعثمذ؟ ظذالر ضذناه بعلةن، زذلذم بعلةن ؤة صةيغةمبةرضة قارشع تذرذش بعلةن صعحعرلعشعدذ، ظذالر 
سئنعث يئنعثغا آةلضةندة، اهللا ساثا ساالم قعلعشتا قولالنمعغان سأزلةر بعلةن ساالم قعلعدذ، ظذالر ظأز 

دةيدذ، دوزاخ ظذالرغا آذصايعدذر، ظذالر » !بعلةن بعزنع جازالعمايدذاهللا نئمعشقا بذ سأزعمعز «: ظعحعدة
سعلةر صعحعرالشساثالر ضذناه، زذلذم ؤة ! ظع مأمعنلةر. 8!دوزاخقا آعرعدذ، دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي

 صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعش توغرعسعدا صعحعرالشماثالر، ياخشعلعق ؤة تةقؤادارلعق توغرعسعدا
ضذناه توغرعسعدا  .9صعحعرلعشعثالر، سعلةر اهللا دعن قورقذثالر، سعلةر ظذنعث دةرضاهعغا يعغعلعسعلةر
) بذنداق صعحعرلعشعش(صعحعرلعشعش مأمعنلةرنع قايغذغا سئلعش ظىحىن شةيتان تةرعصعدعن بولغاندذر، 

                                                 
  ظايةت -78سىرة تةؤبة ) 1(
  . ظايةت - 80 سىرة زذخرذف) 2(
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ةؤةآكذل اهللا نعث ظعرادعسع بولمعسعال مأمعنلةرضة هئحقانداق زعيان يةتكىزةلمةيدذ،  مأمعنلةر اهللا غا ت
  .10قعلسذن

  عنع بايان قعلعش توغرعسعداكيةهذدعيالرنعث صةسكةشلع
اهعدنعث  ه مذج نع ظةبذنةجع ان ظعب ةنظع قعلعنغ اندعن م ان، ظ ةنظع قعلعنغ تعن م صعحعرلعشعش

أرمعدعثمذ؟ ان آعشعلةرنع آ ةت هةققعدةنةرسعضة قايتق ةهذدعيالردذر:  دئضةن ظاي ذالر ي عنع  دئضةنلعك.ظ
دذ  ةت قعلع ان     . رعؤاي ذص باي ةرنع قوش عتعدذ ؤة تأؤةندعكعل ذنداق دةص آأرس ةييانمذ ش نع ه اتعل ظعب مذق

دذ دع     : قعلع ار ظع ىلهع ب عدا س ةهذدعيالرنعث ظارعس ةن ي االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ص ص
ة     ن ظأتس ث يئنعدع ادةم ظذالرنع رةر ظ اهابعلعرعدعن بع االمنعث س ذالر ظو،ظةلةيهعسس ارا   ظ تذرذص ظأزظ ل

 ياآع مةن يامان آأرعدعغان  معن ظذالر مئنع ظألتىرىش ظىحىن  أعلع تذراتتع شذنعث بعلةن هئلقع م     صعحعرالشق
ىن  ة ظىح رةر نةرس ؤاتقان ظ ع مةسلبع عص صعحعرلعش االتتع  وهةتلعش ص ق ذمان قعلع ايدذ دةص ض معن أ م.خش

ةيغةمبةر  . لدعن ماثمايتتع  وظأتعدعغان ي  ظذالرنعث يئنعدعن   ،ذصرق وذنداق ظةهؤالنع آأرسة ظذالردعن ق  مذش ص
ذنداق صعحعرلعشع  ع مذش االم ظذالرن تعشظةلةيهعسس اي  . تعن تذس ن يانم ذالر بذنعثدع ن ظ لئكع

صعحعرلعشعشتعن مةنظع قعلعنغان،  شذنعث بعلةن اهللا تاظاال   . صعحعرلعشعدعغان ظادعتعنع داؤام قعلعؤةردع   
  .دع دئضةن ظايةتنع نازعل قعللةرنع آأرمعدعثمذ؟ظاندعن مةنظع قعلعنغان نةرسعضة قايتقان آعشع

 ظذالر ضذناه بعلةن، زذلذم بعلةن ؤة صةيغةمبةرضة قارشع تذرذش بعلةن صعحعرلعشعدذ يةنع ظذالر 
ارا ظأزلعرعضة خاس بولغان  ةنظأزظ ذناه بعل ا ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلعش ظذنعثغ  ص

ش  ع حعقع ذ قعلم. قارش ر  لعرعدا شعب ذرذش ؤة بع ث ت ارلعق     -حع ش قات عية قعلع ذنداق تةؤس ة ش  بعرلعرعض
  . صعحعرلعشعدذزذلذم بعلةنباشقعالرغا ظاالقعدار 

 االم ةن س أزلةر بعل ان س تا قولالنمعغ االم قعلعش اثا س ةندة، اهللا س ا آةلض ئنعث يئنعثغ ذالر س ظ
دذ ةت قعلع   قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةم ظاظش نع ظةبذهات ةهذدعيالر : دذ ظعب ةيغةمبةر ي ص

مةن سام سعلةرضة     .شتع ع دئي !لسذن  بو ،)2( ساثا سام    !)1(قاسم ذلظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آعرعص ظع ظةب       
م  ذن، دئدع االم .بولس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة  «: ص ع ظاظش ةك !ظ عزآع- ش ان  ، شىبهعس ه ؤة يام  اهللا قةبع

ايدذ أزلةرنع ياقتذرم دع» س ةن.دئ ام :  م اثا س ث س م  ظذالرنع اثلمعدعثمذ؟ دئدع انلعقعنع ظ  . بولسذن دةؤاتق
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث «: ص ةنل   مئنع ذن دئض ة بولس ام ظأزةثالرض ا س اثلمكععظذالرغ » معدعثعزمذ؟عنع ظ

ظذالر سئنعث يئنعثغا آةلضةندة، اهللا ساثا ساالم قعلعشتا قولالنمعغان شذنعث بعلةن اهللا تاظاال   . دئدع
  . دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع ذسأزلةر بعلةن ساالم قعلعد

ت  ارعنعث رعؤايع ام بذخ ةهذدعيالرغاعظعم ة ي ةيع: دة ظاظش ام، ظ ة بولسذن  بس ةت سعلةرض ان ؤة لةن  نذقس
دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دةي ابعزنعث ظذالر«: ص ةغ نعدذ، ظذالرت قعلغان ب ةت قعلع نعث دذظالعرعمعز ظعجاب
  .دةيدذ» ايدذدذظالعرع ظعجابةت قعلعنمت قعلغان بةضةبعز

ا العك  ظعم نع م ةس ظعب ةرعر ظةن نع ج دذ م ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ع : نعث مذن ر آىن بع
اهاب   االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ظ عص ةن بعلل تعولعرع بعل ئلعص     . لتذرات عغا آ ث قئش ةهذدعي ظذالرنع ر ي بع

  .لعك ظئلعص ساالم قايتذردععساهابالرمذ ظذنعث سالعمعنع ظ. ساالم قعلدع

                                                 
  .ظةبا قاسعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آذنعيةت ظعسمعدذر) 1(
ألىم دئض) 2( ام ظ ةنس ةهعةن م ذص ي ان بذدة بول االم قعلغ صئؤذلودعيالر س ةن سأز،لع االم دئض ة س ذز جةهةتت ة ظع تةلةصص اص آوض أزلعرعنعث ئخش ان ظ تعدعغ

   .تعلعدعكع شذ سأزنع ظعشلةتكةن



  
  
  
  

 147                                                                                             مذجادةلة ـ سىرة 58
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ظع  : ساهابلةر . دئدع » ظذنعث نئمة دئضةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟     «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا  
ةيغةمبعرع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  ظذ بعزضة ساالم قعلدع، دئدع        !اهللا نعث ص اق، «: ص  ظذ سعلةرضة سام    ي

دع وب ذن، دئ دع» لس ن ؤاز آ . (دئ ةنع دعنعثالردع ةآحع ئي ثالر دئم ةيغةمبةر ظ). حع االم ص ةلةيهعسس
ةعساهاب اؤاظ«: لةرض ا ج ايتذرذثالربذنعثغ دع»  ق اهاب. دئ ايتذردع،عس اؤاب ق ا ج اندعن الر ظذنعثغ  ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ةهذدعص ة بولسذن د«: غاي ي ةهذدعي. دئدع» دعثمذ؟ئسام سعلةرض دع:ي ة، دئ .  هةظ
ة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلةرض اب«: ص ةهلع آعت ة ظ ةر سعلةرض  سعلةرمذ ،تعن بعرع ساالم قعلساظةض

  .نعث ظأزةثضة بولسذن دةثالر، دئدعىيةنع دئضةن سأز» ذ بولسذن دةثالرظأزةثضعم
 ايدذ «: ظذالر ظأز ظعحعدة زنع جازالعم ةن بع ذ سأزعمعز بعل دذ » !اهللا نئمعشقا ب ةنع ظذالر    دةي ي

تع  الرنع قعالت ه ظعش ذنداق قةبع ةرتعص. مذش أزعنع ظأزض اال،س أزلعرعنع س عتعص ظ اندةك آأرس  ،م قعلغ
لعيةتتة بولسا تعلالشتا ظعشعلعتعدعغان يامان سأزلةر بعلةن           ة ظةم ،خشاص آئتعدعغان  وتةلةصصذزع ساالمغا ظ  

أز ظعحعدة           . ساالم قعالتتع   ةيغةمبةر بولسا        :شذنعث بعلةن بعرضة ظذالر ظ ادةم ص أز   اهللا بعزنعث  ، ظةضةر بذ ظ ظ
ان نعيةت زدة يام ةظعحعمع ان سأزعمعزت ىن ظئيتق ة، ظىح زنع ظازابلعغان ب، ظةلؤةتت ز و بع تع، حىنكع اهللا بع الت

عنع ظ وي ذرغان نةرس دذ وش دان بعلع ا    . ب ةيغةمبةر بولس ةقعقعي ص ادةم ه ذ ظ ةر ب ة   ،ظةض ندا بعزض ات يئقع  اهللا ص
  .دئيشعدذـ دذنيادعال بةرضةن بوالتتع عص عتلتئزبولعدعغان ظازابنع 

صايعدذرذ ظذالرغا آ خدذزا   ا ةنع ظذالرغ ايعدذر    ي رعدذ  ظاخعرةتتة جةهةننةم آذص ا آع ذالر دوزاخق . ظ
ان جاي ابدذلال!دوزاخ نئمعدئضةن يام ةد ظ ام ظةهم ةت  ه ظعم داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةمرعنعث مذن نع ظ  ظعب

دذ ةك: قعلع ةيغةمبةر ظ  - ش ةهذدعيالر ص عزآع، ي االمغا شىبهعس ذن  : ةلةيهعسس ام بولس اثا س االم !س  دةص س
رةتتع أز  . بئ اندعن ظ رعدةظ زنع جازال   :ظعحعلع ةن بع أزعمعز بعل ذ س قا ب ايدذع اهللا نئمعش تع! م ذنعث . دةيت ش

ظذالر سئنعث يئنعثغا آةلضةندة، اهللا ساثا ساالم قعلعشتا قولالنمعغان سأزلةر بعلةن ساالم قعلعدذ، بعلةن 
دة  أز ظعحع ذالر ظ ايدذ «: ظ زنع جازالعم ةن بع أزعمعز بعل ذ س قا ب دذ، دوزاخ» !اهللا نئمعش ا دةي  ظذالرغ

  .دئضةن ظايةت نازعل بولدع !آذصايعدذر، ظذالر دوزاخقا آعرعدذ، دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي
   ظةخالقلعرع توغرعسعداـ ب صعحعرلعشعشنعث ظةدة

أمعن بةندعلعر  اال م ةدةب عاهللا تاظ ة ظ ع  - ض عرالر ؤة مذناص ةخالقتا آاص لعقنع  ق ظ اش بولماس الرغا ظوخش
ادان     سعلةر صعحعرالشساثالر! مأمعنلةر ظع : ظأضعتعص مذنداق دةيدذ   ان ن ابنعث ظذحعغا حعقق  ظةهلع آعت

قاندةك      عقالر صعحعرالش ان مذناص ةس بولغ ذمراهلعقعغا هةمنةص ث ض عرلعرع ؤة ظذالرنع ذم ؤة آاص ذناه، زذل ض
ا صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة خعالصلعق قعلعش توغرعسعدا صعحعرالشماثالر، ياخشعلعق ؤة تةقؤادارلعق توغرعسعد

ظاندعن اهللا سعلةرضة  صعحعرلعشعثالر، سعلةر اهللا دعن قورقذثالر، سعلةر ظذنعث دةرضاهعغا يعغعلعسعلةر 
ا        ،لعرعثالرنععرلةص ساناص قويغان صىتىن قعلمعش      ب -بعر  سأزلعرعثالرنع ظئيتعص بئرعدذ ؤة شذنعثغا قارعت

  .سعلةرضة مذآاصات ؤة جازا بئرعدذ
عنلةرنع قايغذغا سئلعش ظىحىن شةيتان تةرعصعدعن بولغاندذر، ضذناه توغرعسعدا صعحعرلعشعش مأم

داق صعحعرلعشعش( ةيدذ، ) بذن ان يةتكىزةلم انداق زعي ة هئحق اهللا نعث ظعرادعسع بولمعسعال مأمعنلةرض
.  هةقعقةتةن مأمعننع ضذمانغا سئلعص قويعدذ     نع يةنع صعحعرلعشعش مأمعنلةر اهللا غا تةؤةآكذل قعلسذن 

 سئلعش ظىحىن شةيتان صعحعرلعشعشعنع صعحعرالشقذحعالرغا حعرايلعق آأرسعتعدذ ؤة           مأمعنلةرنع قايغذغا  
ةيدذ ان       . زعننةتل انداق زعي ة هئحق عال مأمعنلةرض ع بولمعس ث ظعرادعس عش اهللا نع داق صعحعرلعش بذن
ا سئغعنعص ظذنعث    ،آعمكع مذشذنداق صعحعرلعشعشعتعن بعرةر نةرسعنع هئس قعلسا        . يةتكىزةلمةيدذ  اهللا غ
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ا ةن         يام ع بعل ث ظعرادعس اندا اهللا نع ذنداق قعلغ ذن، ش ةؤةآكىل قعلس ا ت ذن ؤة اهللا غ اناه تعلعس نلعقعدعن ص
ةيدذ  ان يةتكىزةلم ة زعي ئح نةرس ا ه ىن  . ظذنعثغ ةتكىزعدعغانلعقع ظىح ةت ي ة ظةزعي عش مأمعنض صعحعرلعش

  . ابعالرنع ظذنداق قعلعشتعن توسقانصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساه
ام  ة ظعم ذ هةقت ابدذلالب ةد ظ ظذدظةهم نع مةس داق  ظعب االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص

دذ ةت قعلع ةردة بولساثالر «: دئضةنلعكعنع رعؤاي ر ي ىح آعشع بع ةر سعلةردعن ظ اي ،ظةض ر آعشعنع قاتم  بع
بذ  » ظعككع آعشع ظأزظارا صعحعرالشمعسذن، ظذنداق قعلعش هةقعقةتةن ظىحعنحع آعشعنع قايغذغا سالعدذ            

  . ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانهةدعسنع
ةنهذ    زاق، ظعبنع ظأمةر   اظابدذر ةلالهذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع      رةزعي دعن ص

ظىحعنحع آعشعدعن رذخسةت ظالماي     ظعككع آعشع   ظةضةر سعلةردعن ظىح آعشع بولسا،     «: رعؤايةت قعلعدذ 
ذن  ارا صعحعرالشمعس ذرذص ظأزظ دا.ت العدذ  عق ق ظذن ا س عنع قايغذغ نحع آعش ةن ظىحع ش هةقعقةت ذ . »لع ب

  .هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
 * * * * * * *  

 $pκ š‰ r'̄≈tƒ t Ï%©! $# (#ûθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3 s9 (#θ ßs¡¡x s? ’Îû Ä§Ï=≈yfyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øù $$sù Ëx|¡ø tƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ( #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% 

(#ρ â“à±Σ$# (#ρ â“à±Σ$$sù Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ t Ï% ©!$# uρ (#θ è?ρé& zΟù= Ïèø9$# ;M≈y_u‘yŠ 4 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθ è= yϑ ÷ès? ÖÎ7yz ∩⊇⊇∪  
ة ) سورذندا(ظةضةر ! ظع مأمعنلةر  ةر سعلةرض رعثالر «: بةزعل رعص بئ ورذن حعقع ورذن » ظ دئسة، ظ

ة  رعثالر، اهللا سعلةرض رعص بئ ةننعتعنعرةهمع(حعقع نع ؤة ج ة ) تع ةر سعلةرض رعدذ، ظةض ةيتعص بئ آئث
دئيعلسة، ظورنذثالردعن » ظورنذثالردعن تذرذص بئرعثالر«): باشقعالرغا ظورذن بوشعتعص بئرعش ظىحىن(

رع  ر قانحة دةرعجة يذقع انالر ؤة ظعلعم بئرعلضةنلةرنع بع ان ظئيتق رعثالر، اهللا سعلةردعن ظعم ذرذص بئ ت
  11نعث قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةردارآأتىرعدذ، اهللا سعلةر

  توغرعسعدا ظةخالقلعرع ب ـيعغعلعشنعث ظةدة
ةدةب    ورذنالرنعث ظ ة س أمعن بةندعلعرعض اال م ةخالـاهللا تاظ رعص  ق ظ ةلعم بئ ر لعرعنع ت ع بع  -ؤة ظذالرن

ورذن بوش  ة ظ دذعتعبعرض داق دةي رذص مذن كة بذي ةر: ص بئرعش ع مأمعنل ةر ! ظ ورذندا(ظةض ةر ) س بةزعل
ة » ظورذن حعقعرعص بئرعثالر «: سعلةرضة نع ؤة (دئسة، ظورذن حعقعرعص بئرعثالر، اهللا سعلةرض رةهمعتع

أز تعصعدعن بولعدذ         ،بذ شذنعث ظىحىنكع    آئثةيتعص بئرعدذ ) جةننعتعنع ة   .  مذآاصات ظةمةلنعث ظ بذ هةقت
ة     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع ص ام بذخ دذظعم ع  «. ت قعلع م اهللا رازعلعق آع

  .»ظىحىن مةسحعت سالسا، اهللا ظذنعثغا جةننةتتة بعر قةسعر سالعدذ
ل  ام مذس دذ    عظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس م «: م ص آع

ا ؤة ظا        عق عنع دذني ث ظعش ة، اهللا ظذنع تذرذص بةرس عنع ظاسانالش ادةمنعث ظعش ان ظ ا قالغ ة  يعنحعلعقت خعرةتت
رعدذ  تذرذص بئ ةندة قئرعند. ظاسانالش ةن عب اردةمحع بولعدعك عغا ي دذ ،ش اردةمحع بولع ا ي ذ . » اهللا ظذنعثغ ب

  .مةزمذندعكع هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر
 رعدذ ) رةهمعتعنع ؤة جةننعتعنع (اهللا سعلةرضة . ظورذن حعقعرعص بئرعثالر ةتادة   آئثةيتعص بئ  ق

دذ داق دةي ع : مذن ةت اهللا ن ذ ظاي ازعل بول ب ةققعدة ن تعش سورذنلعرع ه اد ظئ ان ي دع . غ داق ظع ةؤةبع مذن  :س
ة   انلعقعنع آأرس ادةمنعث آئلعؤاتق رةر ظ اندا بع نعدا ظولتذرغ االمنعث يئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالر ص  ،س
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ايتتع  مذ قويم رعدعن معدعرالص ر   . ظورذنلع ارا بع ع ظأزظ اال ظذالرن ذثا اهللا تاظ ورذن بوش ـ ش ة ظ ص عتع بعرعض
  .عشكة بذيرذدعبئر

ةنلعكعنع         داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردعن ص نع ظأم افعظي ظعب ةد ؤة ش ام ظةهم ظعم
ةت دذرعؤاي أزع ظولتذر  «:  قعلع ادةم ظ ر ظ ذن،      ذبع ن قوصذرعؤتمعس ادةمنع ظورنعدع ر ظ ة بع ىن يةن ع ظىح ش

رعثالر  رعص بئ ورذن حعقع ة ظ تاص ق،آةلضىحعض اثالرو قعس ام  » يم نع ظعم ذ هةدعس لعممذ ب ارع ؤة مذس بذخ
  .رعؤايةت قعلغان

ةبذهىرةيرعدع    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      نظعمام ظةهمةد ظ :  ص
ن قوصذر    « ادةمنع ظورنعدع ر ظ ة بع ىن يةن أزع ظولتذرشع ظىح ادةم ظ ر ظ ذنعبع ورذن  . ؤتمعس ا ظ ةلكع ظذنعثغ ب

  .»ؤة جةننعتعنع آئثةيتعص بئرعدذ اهللا سعلةرضة رةهمعتعنع .حعقعرعص بةرسذن
ة بعر ظادةمضة ظورنعدعن قوصذص        «: ظعمام ظةهمةد بذ هةدسعنع مذنداق رعؤايةت قعلعدذ       ادةم يةن بعر ظ

ذن   رعص بةرس ورذن حعقع ا ظ ةلكع ظذنعثغ ةيتعص  . بةرمعسعذن، ب ةننعتعنع آئث نع ؤة ج ة رةهمعتع اهللا سعلةرض
   .بئرعدذ
 اهللا . ص بئرعثالرظورذن حعقعرعص بئرعثالر دئسة، ظورذن حعقعرع: بةزعلةر سعلةرضة) سورذندا(ظةضةر

 بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس هةسةنبةسرع ؤة آئثةيتعص بئرعدذ) عنع ؤة جةننعتعنعترةهمع(سعلةرضة 
ورذن حعقعرعص بئرعشعنع آأ : باشقعالرنعث ةيدانعدعكع سورذنالردا ظ ةت جةث م ذ ظاي رسعتعدذ، دئضةنلعكع ب
ظورنذثالردعن «): باشقعالرغا ظورذن بوشعتعص بئرعش ظىحىن(ظةضةر سعلةرضة ظذالر يةنة . غانرعؤايةت قعل

 ظورنذثالردعن تذرذثالر . ظذرذش قعلعشقا ظورنذثالردعن تذرذثالر، دئيلسة : دئضةن ظايةتنع  »تذرذص بئرعثالر 
  . دةص تةصسعر قعلغان،دئضةنلعكتذر
ة :  قةتادة ورذ (ظةضةر سعلةرض ذرذص «): ن بوشعتعص بئرعش ظىحىن باشقعالرغا ظ ظورنذثالردعن ت

رعثالر ةتنع »بئ ةن ظاي قا حا ظ: دئض ش قعلعش ع ظع علةر ياخش ةر س اؤاز قةض ا ظ ذ حاقعرعقق اثالر، ب عرعلس
  .قوشذثالر، دةص تةصسعر قعلغان

  داسعملعك آعشعلةرنعث ظارتذقحعلعقع توغرععبعلعم ؤة بعل
 بئرعلضةنلةرنع بعر قانحة دةرعجة يذقعرع آأتىرعدذ، اهللا اهللا سعلةردعن ظعمان ظئيتقانالر ؤة ظعلعم

ةؤةردار  ذق خ عثالردعن تول ان ظعش علةرنعث قعلعؤاتق ةن       س ورذنغا آةلض ادةم س رةر ظ علةردعن بع ةنع س ي
ة رعص بةرس ورذن حعقع عغا ظ ذرذش قعلقئرعندعش اآع ظ ة  ع ي ث هةققعض ذ ظذنع ا، ب اندا حعقس قا حاقعرعلغ ش

ةنلعك دةص ظئ  ان يةتكىزض ةرتعؤة         نذقس رع م اهعدا يذقع ث دةرض ذ اهللا نع ةلكع ظ اثالر، ب ص قالم اد قعلع تعق
ة قعلعؤةتمةيدذ، ظذنعث بذ ظةمة       اهللا تاظاال ظذنعث بذ ظةمةلعنع هةرضعز ز       . هئسابلعنعدذ ع ظىحىن ظذنعثغا   لاي

رعدذ    ات بئ ة مذآاص ا ؤة ظاخعرةتت ةك . دذني م اهللا  -ش عزآع، آع ث  شىبهعس ذنعدعكةن نع ة بويس   اهللا،ظةمرعض
أتىرعدذ    رع آ عنع يذقع ث مةرتعؤعس ارقعتعدذ    . ظذنع غا ت لةر ظارعس امعنع آعش ع ن ىن اهللا  . ياخش ذنعث ظىح ش

اهللا سعلةردعن ظعمان ظئيتقانالر ؤة ظعلعم بئرعلضةنلةرنع بعر قانحة دةرعجة يذقعرع : تاظاال مذنداق دةيدذ
ةؤةردار  ذق خ ان ظعشعثالردعن تول علةرنعث قعلعؤاتق أتىرعدذ، اهللا س رع مةرتعؤعضة آعمنعث  يآ ةنع يذقع
  .هةقلعق ظعكةنلعكعنع، آعمنعث هةقلعق ظةمةسلعكعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ

ةد ظةبذتذ ام ظةهم نع ؤاس فظعم امعر ظعب دذ  عةيل ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عظع : لةنعث مذن ناص
ةن ظذحر     ةتتاب بعل نع خ ةر ظعب ةردة ظأم ةن ي ان دئض ارس ظةسص نع ظابدذه الدععشعصظعب عظعنع  .  ق ةر ناص ظأم

مةآكة ظاهالسعضة آعمنع ظورذن باسار قعلعص            : ظأمةر ظذنعثغا   . ضةن ظعدع   عمةآكعضة ؤالعي قعلعص تةيعنل   
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ادةمنع ظورذنباسار قعلعص          : ظذ. قويدذث؟ دئدع  ةبزا دئضةن ظ ظذالرغا ظازاد قعلعنغان قذللعرعمعزدعن ظعبنع ظ
ا قذلنع ظورذنباسار قعلع       : ظأمةر. قويدذم دئدع  ! ظذ ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع      . ص قويدذثمذ؟ دئدع    ظذالرغ

ان     ادا بعلعدعغ ةرعمنع ي ان آ اؤع قذرظ ث آعت ذ اهللا نع راس ظعل،ظ ازعلعق   ع مع ان ؤة ق ذختا بعلعدعغ رعنع ص ملع
دع ادةمدذر، دئ ةنهذ. قعلعدعغان ظ ةاهللا ظ ةر رةزعي ةيغةمبعرعثالر : ظأم  شىبهعسعزآع، - شةك«سعلةرنعث ص

اب  ذ آعت انـ اهللا ب ةزع  قذرظ ة ب ة، يةن رع آأتىرس عنع يذقع ةرنعث مةرتعؤعس ةزع قةؤمل ةن ب ةرعم بعل  آ
أؤةن قعلعدذ      ممذ رعؤايةت  عبذ هةدعسنع ظعمام مذسل      . دئضةن ظةمةسمذ؟ دئدع     » قةؤملةرنعث مةرتعؤعسعنع ت

  .قعلغان
 * * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ãΛä ø‹yf≈ tΡ tΑθß™§9 $# (#θãΒÏd‰ s) sù t ÷ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ 7πs% y‰|¹ 4 y7 Ï9 s̈Œ Öö yz ö/ ä3©9 

ã yγôÛ r&uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà xî îΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ äø) x ô© r&u βr& (#θãΒ Ïd‰s) è? t ÷t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθøg wΥ ;M≈ s% y‰ |¹ 4 
øŒÎ* sù óΟ s9 (#θè= yèø s? z>$ s?uρ ª! $# öΝ ä3ø‹ n= tæ (#θßϑŠ Ï% r' sù nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7 Î7yz 

$ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊂∪  
ةن ! ظع مأمعنلةر  الدع بعل عي سأزلةشمةآحع بولساثالر، ظ ةن مةخص ) يوقسذلالرغا (صةيغةمبةر بعل

ةر  اآراقتذر، ظةض ىن ياخشعراقتذر ؤة ص ذ سعلةر ظىح اندعن سأزلعشعثالر، ب رعص، ظ ةدعقة (سةدعقة بئ س
رةت قعلغذحعدذر،  حىنكع اهللا ناهايعتع مةغصع.)سعلةرضة ضذناه بولمايدذ(تاصالمعساثالر ) دعغان نةرسةعقعل

اندذر  ايعتع مئهرعب ةن (. 12ناه ذلذالال بعل علةر رةس ةدعقعلةر ) س عرع س تعن ظعلض عي سأزلعشعش مةخص
دةص قورقتذثالرمذ؟ سعلةر سةدعقة بةرمعدعثالر، اهللا سعلةرنع ظةصذ ) آةمبةغةل بولذص قالعمعز(بئرعشتعن 

ان قعلدع، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، اهللا غا ؤة ظذنعث  صةيغةمبعرعضة ظعتاظةت قعلعثالر، قعلعؤاتق
  . 13ظعشعثالردعن اهللا تولذق خةؤةرداردذر

   توغرعسعداشيرذذشعشتعن ظعلضعرع سةدعقة بئرعشكة ب سأزلع مةخصعيصةيغةمبةر بعلةن
ةن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل ةر ظذالردعن بعرع ص ةندعلعرعنع ظةض ةردة مأمعن ب ذ ظايةتل اال ب اهللا تاظ

اآلعنعش     مةخص ةيغةمبةر  يعشع  ع ماللعرعنعث آأص ،عي سأزلةشمةآحع بولسا سةدعقة ظارقعلعق ضذناهتعن ص ؤة ص
عش ساالهعي  ةن سأزلعش االم بعل ةدعقة    عظةلةيهعسس عرع س تعن ظعلض ىن سأزلعشعش ذش ظىح ة بول ة ظعض تعض

ةر . اآراقتذربذ سعلةر ظىحىن ياخشعراقتذر ؤة ص : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    . بئرعشكة بذيرذيدذ  ظةض
ة ( ان نةرس ةدعقة قعلعدعغ اثالرلتاصا) س ة   ثمعس ةدعقة بئرةلمعس انلعقتعن س ةل بولغ ةنع آعمكع آةمبةغ  ي
)ناهايعتع مئهرعباندذر، حىنكع اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر.)سعلةرضة ضذناه بولمايدذ  شذثا 

  .ة بذيرذدعسةدعقة بئرعشكة قادعر بوالاليدعغان ظادةمنع سةدعقة بئرشك
) ةن عي سأزلعشعشتعن ظعلضعرع سةدعقعلةر بئرعشتعن ) سعلةر رةسذلذلال بعل آةمبةغةل (مةخص

العمعز  ذص ق تذثالرمذ؟) بول ةدعقة     دةص قورق عرع س تعن ظعلض عي سأزلعشعش ةن مةخص ةيغةمبةر بعل ةنع ص  ي
سعلةر سةدعقة  ؟رمذلعشعدعن قذرقتذثال   ئز بولذص ق  ذ هأآىمنعث سعلةرضة داؤاملعق صةر    بئرشتعن ظعبارةت ب  

بةرمعدعثالر، اهللا سعلةرنع ظةصذ قعلدع، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة 
ةؤةرداردذر  ذق خ عثالردعن اهللا تول ان ظعش ثالر، قعلعؤاتق ةت قعلع عي    ظعتاظ ةن مةخص ةت بعل ذ ظاي ب
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أآسأزلع رعش ه ةدعقة بئ عرع س تعن ظعلض ث ظىشعش ندعمع ظذالرنع ار قعلع تعدعن بعك ذ . س عحة ب ظئيتعلعش
ة  أآمع ظةم ةتنعث ه تعن ظلذدعن قالدذرذلظاي قا     عش ةنهذدعن باش ةلالهذ ظ ةبذتالعب رةزعي نع ظ ةلع ظعب عرع ظ لض

   .هئحكعم بذ ظايةتكة ظةمةل قعلعش شةرعصعضة ظعضة بواللمعغان
نع ظةبذتةل  ةلع ظعب اس ةهظ نع ظابب ةنهذما  ظعب ةلالهذ ظ اال رةزعي ةن نعث نعث اهللا تاظ الدع بعل ظ

 دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت سةدعقة بئرعص ظاندعن سأزلعشعثالر) الرغاليذقسذ(
دذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ت : قعلع ذ شذنعث ظىحىنكع مذسذلمانالر ص ارام وال سوظال سوب راص ظذنع بعظ
دع االمنعث   . قعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ذثا اهللا تاظ عل ش نع يةثض ةدعقة    ل يىآع ع س ىن ظذالرن عتعش ظىح

ر  كة بذي وظال        . دعذبئرعش ذلمانالر س اندعكع مذس أص س ن آ اندعن آئيع كة بذيرذلغ ةدعقة بئرعش ذالر س ظ
تع   وس ةؤر قعلعش اص س تعن توخت اال   . راش ن اهللا تاظ ذنعثدعن آئيع ةن (ش ذلذلال بعل علةر رةس عي ) س مةخص

العمعز (سأزلعشعشتعن ظعلضعرع سةدعقعلةر بئرعشتعن  ذص ق تذثالرمذ؟ سعلةر ) آةمبةغةل بول دةص قورق
رعثالر  ازعل     سةدعقة بةرمعدعثالر، اهللا سعلةرنع ظةصذ قعلدع، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئ ةتنع ن دئضةن ظاي

  .ظذالرنع قعيعن ظةهؤالدا قالدذرمعدع.  ظذالرغا ظاسانحعلعق يارعتعص بةردع،قعلعص
 سةدعقة بئرعص،) الرغاليذقسذ(ظالدع بعلةن اهللا تاظاالنعث : بةسرع مذنداق دةيدذمة ؤة هةسةنعظعكر

) سعلةر رةسذلذلال بعلةن(: ع ظذنعثدعن آئيعن آئلعدعغانعن دئضةن ظايعتعنعث هأآمظاندعن سأزلعشثالر
تذثالرمذ؟ ) آةمبةغةل بولذص قالعمعز (مةخصعي سأزلعشعشتعن ظعلضعرع سةدعقعلةر بئرعشتعن  دةص قورق

رمعدعثالر، اهللا سعلةرنع ظةصذ قعلدع، ناماز ظوقذثالر، زاآات بئرعثالر، اهللا غا ؤة ظذنعث سعلةر سةدعقة بة
ةؤةرداردذر ذق خ ان ظعشعثالردعن اهللا تول ثالر، قعلعؤاتق ةت قعلع ايعتصةيغةمبعرعضة ظعتاظ نعث ع دئضةن ظ

  .ردعذمع ظةمةلدعن قالدهأآ
: ننعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   سةظعد ظعبنع ظةبذظةرذبة قةتادة ؤة مذقاتعل ظعبنع هةييا      

ةت         ذ ظاي اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ورعدع ش وظال س ةي س االمدعن ظىزىلدىرم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر ص آعش
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هاجعتع حىشىص           . راشتعن تذختاتتع   وبعلةن ظذالرنع سوظال س     ادةمنعث ص بعرةر ظ

ادعر     ، سةدعقة بةرمعضعحةالرغالقسذو ظالدع بعلةن ي ،قالسا  ظأزعنعث هاجعتع هةققعدة ظذنعثغا سأز قعلشقا ق
) سةدعقة قعلدعغان نةرسة(ظةضةر شذنعثدعن آئيعن اهللا تاظاال . بذ ظعش ظذالرغا ظئغعر آةلدع. بواللمايتتع

اثالر  ايدذ (تاصالمعس ذناه بولم ة ض ايعتع .)سعلةرض دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ع اهللا ناه  حىنك
اندذر ص    مئهرعب ازعل قعلع ةتنع ن ةن ظاي ةدعقة      ،دئض ةقدعردة س المعغان ت ة تاص كة نةرس ةدعقة بئرعش  س

   .شقا رذخسةت قعلعدععبةرمةستعن ظذنعثغا سأز قعل
صةيغةمبةر بعلةن مةخصعي سأزلةشمةآحع : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ عمةظمةر قةتاد 

ةتنعث هأآعمع       سةدعقة بئرعص، ظاندعن سأزلعشعثالر ) ايوقسذلالرغ(بولساثالر، ظالدع بعلةن  دئضةن ظاي
دة آىحكة    ازال ؤاقعت ظعحع ةقةت بعر آىنضة يةتمعضةن ظ ةتنعث هأآعمع ص ذ ظاي اندذر، ب ظةمةلدعن قالدذرذلغ

ان   ة بولغ دذ     . ظعض ةت قعلع ةنلعكنع رعؤاي داق دئض اهعدنعث مذن ابدذرازاقمذ مذج ةلع: ظ ةتنعث  : ظ ذ ظاي ب
الدذرذلدع          هأآعمعضة مةند  ظذنعث هأآعمع   . عن باشقا هئحكعم ظةمةل قعلماستعن ظذنعث هأآعمع ظةمةلدعن ق

   .ظازال ؤاقعت آىحكة ظعضة بولغان ظعدع، دئدع
 * * * * * * *  
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اهللا نعث غةزعصعضة ظذحرعغان قةؤمنع ظذالرنعث دوست تذتقانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ ظذالر سعلةرضعمذ 

عم ذ قةؤمض ةهذدعيالرغعمذ(ذ ؤة ظ ةنع ي ةم ) ي اندعن قةس ذرذص يالغ ص ت ذالر بعلع ةس، ظ ذص ظةم مةنس
ذالر . 15!ظذالرغا اهللا قاتتعق ظازاب تةييارلعدع، ظذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان  .14ظعحعدذ ظ

غذحع ظازابقا قةسةملعرعنع قالقان قعلعؤالدع، آعشعلةرنع اهللا نعث يولعدعن توستع، ظذالر خار قعل) يالغان(
اهللا نعث ظازابعدعن هئح ) ظذالرغا ظاخعرةتتة بولعدعغان(ظذالرنعث ماللعرع ؤة بالعلعرع  .16دذحار بولعدذ

ظذ آىندة  .17نةرسعنع دةصظع قعاللمايدذ، ظةنة شذالر ظةهلع دوزاختذر، ظذالر دوزاختا مةثضى قالغذحعالردذر
رعلدىرعدذ، ظ  ادعكع حاغلعرعدا (ذالر اهللا ظألضةنلةرنعث هةممعسعنع تع دةص » بعز مذسذلمانمعز «دذني

سعلةرضة قةسةم ظعحكةندةك اهللا غا قةسةم ظعحعدذ، ظذالر بذ قةسةمنعث ظأزلعرعضة صايدعسع ) يالغاندعن
ظذالرنعث ظىستعدعن شةيتان  .18بولعدذ دةص ظوياليدذ، ظاضاه بولذثالرآع، ظذالر هةقعقةتةن يالغانحعالردذر

دع،  ة قعل ةيتان(غةلعب ذنعدذر، ) ش ةيتاننعث قوش ذالر ش تذلدذردع، ظ رعنع ظذن ث زعك ا اهللا نع ظذالرغ
  . 19بعلعثالرآع، شةيتاننعث قوشذنع زعيان تارتقذحعالردذر

  لةش توغرعسعداظةيعبمذناصعقالرنع 
ان مذناصعقالرنع    وةتتة آاصعرالرنع يوشذرذن هالدا د   اهللا تاظاال بذ ظاي    ةيدذ ظةيعبست تذتق  ةيةتت علةظةم. ل

عقالر آا ب ا مذناص ةس    صولس ة ظةم ةنمذ بعرض ةر بعل ةس، مذمعنل ة ظةم ةن بعرض ة  . عرالر بعل ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
ا       : مذنداق دةيدذ ة بذالرغ ة ظذالرغا، ن مذناصعقالر آذفرع بعلةن ظعمان ظارعسعدا ظارعسالدع بولذص تذرعدذ، ن

عرالرغعمذ مةنسذب ظةمةس      (مةنسذب ظةمةس    ةنع مأمعنلةرضعمذ آاص ، آعمنع اهللا ضذمراه قعلغان ظعكةن،     )ي
  .))1ظذنعثغا هةرضعزمذ توغرا يول تاصالمايسةن

؟اهللا نعث غةزعصعضة ظذحرعغان قةؤمنع ظذالرنعث دوست تذتقانلعقعنع آأرمعدعثمذذناصعقالر  يةنع م
ة ظذح الدا د عراهللا نعث غةزعصعض ةهذدعيالرنع يوشذرذن ه ان ي ةن بعرض وغ ذالر بعل اتتع ؤة ظ ظعشالردا ة ست تذت

  ؤاالتتععم تىزىشعشعلئآ
 يةنع يةهذدعالرغعمذ مةنسذص ظةمةس( عضعمذمالر سعلةرضعمذ ؤة ظذ قةؤ ظذ(يةنع ظع مأمعنلةر  !

أزلعرع د      ةس ؤة ظ علةردعن ظةم ة س عقالر ظةمةلعيةتت ذ مذناص ة ش ةس   وظةن ةردعنمذ ظةم ان يةهذدعيل  .ست تذتق

                                                 
  . ظايةت - 143سىرة نعسا ) 1(
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ظذالر بعلص تذرذص يالغاندعن قةسةم ظعحعدذنع مذناصعقالر ظأزلعرعنعث يالغان قةسةم قعلعؤاتقانلعقعنع  ية
دذ     ةم قعلع اندعن قةس ذرذص يالغ ص ت أزعدذر    . بعلع ةمنعث دةل ظ ان قةس ذ يالغ ا ب ةن ظذالرنع  . مان ث خذسذس

ةم قعلعش  ةهؤالدا قةس ذنداق ظ ةن مذش تذرلعرع هةقعقةت ة اليعق ا س. لةنةتك ز اهللا غ داق ئبع غعنعص مذن
ةر بعلةن ظذحراشقاندا    - شةك. زقةسةمدعن صاناه تعلةيمع    ، ظعمان ظئيتتذق  : شىبهسعزآع مذناصعقالر مأمعنل

د االمنعث ق. ذدةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندةئص عغا آةلض ةنلعكعنع  ،ش أمعن ظعك أزلعرعنعث م ا ظ  ظذنعثغ
دىرىص اهللا عدذ   بعل ةم قعلعش ةن قةس امع بعل ث ن البذآع. نع أزلعرعنعث    ، ه ةملعرعدة ظ ان قةس ذالر قعلغ  ظ

ا ةنلعكعنع بعليالغ ةرحة . دذعنحع ظعك ةنلعكع ظةم ض انحع ظعك ث يالغ ذن بعلةظذالرنع ة ظذيغ عمذ، ويةتك لس
اد قعلمايدذ  عتنعث دئضةن سأزلعرعنع راست دةص ظئ       لئكعن ظذالر ظأزلعرع   شذثا اهللا تاظاال ظذالرنعث يالغان     . ق

  .قةسةم قعلغانلعقعغا ؤة يالغان شاهادةت ظئيتقانلعقعغا ضذؤاهلعق بئرعدذ
ان ظذ ةن يام لعرع نئمعدئض ث قعلمعش ةييارلعدع، ظذالرنع ازاب ت اتتعق ظ ا اهللا ق ةنع !الرغ  ي

عرالرنع د عقالرنعث آاص انلعقع ومذناص ة هةمسأهبةت بولغ ذالر بعل انلعقع ؤة ظ مةن أ م،ست تذتق ةرنع دىش معنل
ع ظال  انلعقع ؤة ظذالرن ه ق  تذتق ذ قةبع ارةت ب انلعقعدعن ظعب اال عدعغ ىن اهللا تاظ لعرع ظىح اتتعق  لمعش ا ق  ظذالرغ

دذ اال مذنداق دةي ةييارلعدع، شذثا اهللا تاظ ازابنع ت ذالر : ظ دع، ) يالغان(ظ ان قعلعؤال قةسةملعرعنع قالق
تع  ن توس ث يولعدع علةرنع اهللا نع تة ظع آعش قع آأرىنىش ذالر تاش ةنع ظ رعدا   ي ار قعلعص دعللع اننع ظعزه م

ذرذصآذ ان   عدذرعنع يوش ةمنع قالق ان قةس ة يالغ دع، ظأزلعرعض ةق  .  قعلع عنعث ه ث ظعش قعتعنع عظذالرنع
ةيدعغان خ  تحعل دةص ظ    ئبعلم ع راس ذلمانالر ظذالرن اندعكع مذس أص س ة ولع آ الص ب ث  ي علةرنع اهللا نع زع آعش

دذ  لعص حعقتعئسدعغان ظةهؤال آويولعدعن ت  ا دذحار بولع ةنع ظذالر يالغان    ظذالر خار قعلغذحع ظازابق  ي
مع    ث ظعس ا اهللا نع ص آاتت ةم قعلع ار     قةس ا دذح ع ظازابق ار قعلغذح ىن خ ع ظىح عتكةنلعكعنعث جازاس نع آةمس

  .بولعدذ
 اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع ) ظذالرغا ظاخعرةتتة بولعدعغان(ظذالرنعث ماللعرع ؤة بالعلعرع

ايدذ  ظع قعاللم ئح نةرس       دةص ةندة ه ازاب آةلض ا ظ علعرع ظذالرغ ذ نةرس ة ش ث ظةن ةنع ظذالرنع ذص ونع تع ي س
  .زاختا مةثضى قالغذحعالردذروزاختذر، ظذالر دوالر ظةهلع دظةنة شذيدذ قااللما
ظذ آىندة اهللا ظألضةنلةرنعث هةممعسعنع تعرعلدىرعدذ يةنع قعيامةت آىنع اهللا ظذالردعن هئحكعمنع 

اي  ةيدانعغا تقالدذرم ش م اب ظعلع ةممعنع هئس اليدذوه ذالر . ص اغلعرعدا (ظ ادعكع ح ز «دذني بع
سعلةرضة قةسةم ظعحكةندةك اهللا غا قةسةم ظعحعدذ، ظذالر بذ قةسةمنعث ) دةص يالغاندعن» مذسذلمانمعز

دذ دذ دةص ظويالي ة صايدعسع بولع ة بعز مذسذلمانمعز ظأزلعرعض ادا آعشعلةرض ذالر دذني ةنع ظ  دةص قةسةم  ي
نعدةكعظ ىك اهللا غ ،حكع العب ؤة بىي اخعرةتتعمذ غ دذق   ظ تعدة ظع ول ظىس را ي ز توغ ةا بع دذ دةص قةس  .م ظعحع

ا    تعدة ياشعس ة ظىس م نئم ع آع ألعدذ ؤة   ،حىنك تعدة ظ ة ظىس ذ نةرس تعدة     ش ة ظىس ذ نةرس ع ش ةت آىن قعيام
ةظةت        . رعلعدىرعدذعت ةملعرع مةنص ان قةس الدعدا قعلغ علةر ظ اغدا آعش ادعكع ح ة دذني ذالر ظأزلعرعض ظ

اه     ث دةرض ةملعرعنع اهللا نع ان قةس ةندةك قعلغ ةظة عيةتكىزض ة مةنص اد  عتةتكىزعدذ دةص ظئت يدعمذ ظأزلعرعض ق
دذ أآىمنع ظعج    .قعلع كارا ه ة ظاش ذالر ظأزلعرعض ذثا ظ اقحع ب ش دذورا قعلعدذرم اال  .لع ذ  اهللا تاظ ث ب ظذالرنع

 يةنع ياليدذو ظأزلعرعضة صايدعسع بولعدذ دةص ظظذالر بذ قةسةمنعث: ظئتعقادعنع ظعصادعلةص مذنداق دةيدذ
  .معنع ظأزلعرعضة صايدعلعق دةص قارايدذعلغان قةسظذالر غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعغا قع

ذ   اال ب ة اهللا تاظ ع : ظايةتت اه بولذثالرآ انحعالردذر ،ظاض ةن يالغ ذالر هةقعقةت ارقعلعق    ظ يعش ظ دئ
ةيدذ            ئخعمذ تةآعتل دذ     . ظذالرنعث يالغانحع ظعكةنلعكع هةقعقدعكع خةؤةرنع ت اندعن اهللا تاظاال مذنداق دةي : ظ

 ة قعلدع، ظذالرنعث ظىستعدعن شةي تذلدذردع ) شةيتان (تان غةلعب ا اهللا نعث زعكرعنع ظذن ةنع  ظذالرغ  ي
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ت    رع ظىس ث دعللع ةيتان ظذالرنع ص عش العب آعلع ا ظذالر،دعن غ نع    غ ع ظةسلةش ىك اهللا ن العب ؤة بىي  غ
  .سا ظذ آعشع ظةنة شذنداق قعلعدذبة قعلعشةيتان آعمنعث ظىستعدعن غةل. ظذنتذلدذردع

ةبذدة  د،ظعمام ظةبذداؤذ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ردا ظ : دعن ص
 شةيتان ظذالرنعث ظىستعدعن    ، ظادةم بولساظىحقذمايدعغان و بعر شةهةر ياآع سةهرادا ناماز ظ   هةر قانداق «
ة قالغ  ، شىبهعسعزآع - شةك .غعنقذو نامازنع جاماظةتتعن ظايرعلماي ظ سةن. لعدذوبة قعلغان ب  عغةل ان  حةتت
  .»ينع بأرة يةص آئتعدذوق

 شذنعدذروظذالر شةيتانعث ق     ةنع شةيتانغا يئث لضةن ؤة اهللا نع ظةسلةشنع ظذنتذلغان آعشعلةر        ع ي
   .شذنع زعيان تارتقذحعالردذروبعلثالرآع شةيتاننعث ق. شةيتاننعث قوشذنعدذر

 * * * * * * *  
 ¨β Î) tÏ%©! $# tβρ–Š!$ ut ä† ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ’ Îû tÏj9sŒ F{$# ∩⊄⊃∪ |= tFŸ2 ª! $#  tÏ= øî{ O$ tΡ r& þ’ Ì?ß™ â‘ uρ 4 
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انالر  ار ظعنس ةث خ قذحعالر ظ ةن قارشعالش ةيغةمبعرع بعل ث ص ةن ؤة ظذنع عزآع، اهللا بعل شىبهعس
دةص » مةن ؤة مئنعث صةيغةمبةرلعرعم حوقذم غةلعبة قعلعمعز«): لةؤهذلمةهصذزغا(اهللا . 20قاتارعدعدذر

اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان بعر قةؤمنعث اهللا  .21آتذر، غالعبتذريازدع، اهللا هةقعقةتةن آىحلى
 يا قئرعنداشلعرع،  ظذالرنعث ظانعلعرع، ظوغذللعرع،ـبعلةن ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشقانالرنع 

انلعقعنع آأرمةيسةن -قانلعرع بولغان تةقدعردعمذ غ تذ -يا ظذرذق  ةنع ظذالرنع ( دوست تذتق  دوست ي
أز دةرضاهعدعن )تذتذشع مىمكعن ظةمةس  اننع مةهكةم قعلدع ؤة ظ رعدا اهللا ظعم ة شذالرنعث دعللع ، ظةن

ة  بولغان روه بعلةن ظذالرنع آىحةيتتع، اهللا ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرض
عدذ، اهللا دعن ظذالرمذ مةمنذن بولعدذ، آعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اهللا ظذالردعن رازع بول

  . 22ظةنة شذالر اهللا نعث قوشذنعدذر، بعلعثالرآع، اهللا نعث قوشذنع مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر
 ؤة صةيغةمبعرعضة  اهللا تاظاالغابنعثعدعغانلعقع، غةلعالشقذحعالرنعث جازالعنعبعلةن قارشاهللا 

  غرعسعداو تمةنسذص ظعكةنلعكع
ةيغةمبعرع     اهللا تاظاال بذ   عرالردعن خةؤةر  ص الشقذحع آا عبعلةن قارش مذهةممةد ظةلةيهعسساالم     ظايةتتة ص

اندا     . قذحعالردذر ؤة ظذنعث بعلةن قارشالشقذحعالردذر  ح ظذالر هةقتعن داؤاملعق قا    ،بئرعص هعدايةت يولع بعر ي
اندا ب        ظ ،بولسا ارعدذر ظةث خار ظعنسانالر شذثا ظذالر   . لعدذ وذالر داؤاملعق باشقا بعر ي ةنع ظذالر   قات  ي

ن ق  را يولدع تذر ع غلوتوغ ذص تغان بةذلنعص يعراقالش ةر بول ار      ،بةختل ةث ناح ة ظ ا ؤة ظاخعرةتت ذالر دذني  ظ
  . آعشعلةردذر
 دةص يازدع» مةن ؤة مئنعث صةيغةمبةرلعرعم حوقذم غةلعبة قعلعمعز «): لةؤهذلمةهصذزغا(اهللا 

لعق قعل  ةنع خعالص ان، تعي الغذغا ظذحرونمايدعغ ةرتعلمةي عس ان ؤة ظأزض اب   مايدعغ كع آعت ةث دةسلةص دعغان ظ
اخعرةتتعكع غةل لةؤهذل ا ؤة ظ اال دذني ذزدا اهللا تاظ ة اهللا عمةهص ا، ظذنعث آعتاظاالب ة ؤة  تغ ا، صةيغةمبعرعض ابعغ
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تذر ة مةنسذص أمعن بةندعلعرعض أآىم  ،م ذنداق ه ازدع ؤة ش تذر، دةص ي ةقؤادارالرغا خاس اقعؤةت ت ع ظ  ياخش
  . قعلعدع

ة   اهللا ذ هةقت اال ب دذ  تاظ داق دةي ةك  :  مذن ة   -ش ة، مأمعنلةرض ز صةيغةمبعرعمعزض عزآع، بع  شىبهعس
ادا ؤة   اتعي دذني ان     (هاي ذؤاه بولعدعغ ة ض ةرنعث ظةمةللعرعض ةردعن بةندعل ةيغةمبةر ؤة مأمعنل تة، ص ) صةرعش

ز  اردةم بئرعمع ة ي دة ظةلؤةتت ان آىن ازعر بولعدعغ ذؤاهحعالر ه عرالرنعث . ض دة آاص ذ آىن ايدا ظ أزرعلعرع ص ظ
  .))1بةرمةيدذ، ظذالر لةنةتكة ظذحرايدذ، ظذالر ظاخعرةتنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ

 دةص يازدع، اهللا » مةن ؤة مئنعث صةيغةمبةرلعرعم حوقذم غةلعبة قعلعمعز«): لةؤهذلمةهصذزغا(اهللا
العبتذر تذر، غ ةن آىحلىآ ذزغاهةقعقةت العب اهللا لةؤهذلمةهص ىك ؤة غ ةنع آىحل مةنلعرع  ي أزعنعث دىش  ظ

ذ ظ ظىستعدع ازدع، ب العب ظعكةنلعكعنع ي ةرتعلمةسزأن غ أآىمدذر ؤة مذستةهكةم بةلضعلةنضةن  ،ض ذختا ه  ص
  . بة حوقذم مأمعنلةرضة مةنسذصتذرعدذنيا ؤة ظاخعرةتتعكع ياخشع ظاقعؤةت ؤة غةل. ظعشتذر

  معنلةرنعث آاصعرالرنع دوست تذتمايدعغانلعقع توغرعسعداأم
 ةن اهللا غا ةيغةمبعرع بعل ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان بعر قةؤمنعث اهللا بعلةن ؤة ظذنعث ص

قانلعرع بولغان غ تذ- يا قئرعنداشلعرع، يا ظذرذق  ظذالرنعث ظانعلعرع، ظوغذللعرع، ـقارشعالشقانالرنع 
يةنع ظةضةر  )يةنع ظذالرنع دوست تذتذشع مىمكعن ظةمةس( دوست تذتقانلعقعنع آأرمةيسةن ـتةقدعردعمذ 

ةر ظذالرنع دوست تذتمايدذ     -الشقذحعالر مأمعنلةرنعث ظذرذق  عقارش ةقدعردعمذ مأمعنل .  تذغقانلعرع بولغان ت
داق دئضةن ة مذن ذ هةقت اال ب عرالرنع دوست تذتمعسذن، آعمكع  : اهللا تاظ ذص آاص ةرنع قوي ةر مأمعنل مأمعنل

ةن  ذنداق قعلعدعك ةلمةيدذ،.ش تلذقعغا ظئرعش ث دوس ذ اهللا نع ار   ظ تلذق ظعزه ذص دوس ن قورق ظذالردع
ازابعدعن قورقذتعدذ، ظاخعر قايتعدعغان جاي اهللا               . قعلعشعثالربذنعثدعن مذستةسنا   أزعنعث ظ اهللا سعلةرنع ظ

اهعدذر  ث دةرض نكع، )2( نع عثالر،     «ظئيتقع رعثالر، قئرعندعش اثالر، ظوغذللع علةرنعث ظات ةر س ظةض
ذرذق  انلعرعثالر ـخوتذنلعرعثالر، ظ ة( تذغق قان صذل )مدة ظذالردعن باشقعالره اي -، تاص اللعرعثالر، ظاقم  م

ث     ن، اهللا نع ىن اهللا دع علةر ظىح أيلعرعثالر س ان ظ ع آأرعدعغ ارعتعثالر، ياخش ان تعج عدعن قورقق قئلعش
ةنع شذالر بعلةن بولذص آئتعص،      (صةيغةمبعرعدعن ؤة اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلعشتعنمذ سأيىملىك بولسا             ي

ةتعه    (، ظذ هالدا سعلةر تاآع اهللا نعث ظةمرع          )غةمبعرعضة ياردةم بةرمعسةثالر  اهللا نعث صةي   ةنع مةآكعنع ص ي
زنع ش ظع ةؤمنع) قعلع عق ق الر، اهللا صاس ىحة آىتىث ةك  (آةلض ث ح ث دعنعنع ةنع اهللا نع عدعن ئ ح-ي ضرعس

  .)3(»هعدايةت قعلمايدذ) حعقعص آةتكىحعلةرنع
اهللا غا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعدعغان بعر : نداق دةيدذالر مذعسةظعد ظعبنع ظابدذلظةزعز ؤة باشق

 ظذالرنعث ظانعلعرع، ظوغذللعرع، يا  ـقةؤمنعث اهللا بعلةن ؤة ظذنعث صةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشقانالرنع
ةقدعردعمذ غ تذ ـقئرعنداشلعرع، يا ظذرذق  انلعرع بولغان ت انلعقعنع آأرمةيسةن -ق ةنع ( دوست تذتق ي

أز )ذتذشع مىمكعن ظةمةسظذالرنع دوست ت  ، ظةنة شذالرنعث دعللعرعدا اهللا ظعماننع مةهكةم قعلدع ؤة ظ
ئقعص تذرعدعغان  دةرضاهعدعن بولغان روه بعلةن ظذالرنع آىحةيتتع، اهللا ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظ

 دعن ظذالرمذ جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اهللا ظذالردعن رازع بولعدذ، اهللا 
ةتكة  ذنع مةقس ث قوش ثالرآع، اهللا نع ذنعدذر، بعلع ث قوش ذالر اهللا نع ة ش دذ، ظةن ةمنذن بولع م

                                                 
  .ظايةتلةرـ  52 ــــ 51ر عسىرة غاف) 1(
  . ظايةت-28سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .ظايةت - 24 سىرة تةؤبة) 3(
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شع بولغان آىنع ظاتعسعنع ذبةيدة ظامعر ظعبنع جةرراه بةدعر ظذرذ دئضةن بذ ظايةت ظةبذظظئرعشكىحعلةردذر
دع  ازعل بول ةندة ن ةتتا  . ظألتىرعؤةتك نع خ ةر ظعب ذثا ظأم ةاهللابش عنع    رةزعي نكع خةلعص أزعدعن آئيع ةنهذ ظ  ظ

ةزالعرعغا     )ظةنة شذ(سايالشنع ظأزع بةلضعلةص قويغان   ة آعشعلعك مةسلعهةتحعلةر ظ تاصشذرغان حاغدا    ظالت
داق دئضةن ةر ظة«: مذن ان بولسا ظةض ات بولعدعغ ةيدة هاي ة،بذظوب ان  ، ظةلؤةتت ة سايالص قالدذرغ  ظذنع خةلعص

  .»بوالتتعم
 دئضةن ظايةت بةدعر ظذرذشعدا ظاتعسعنع     ظذالرنعث ظانعلعرع : ذنداق دةيدذ بةزع تةصسعرشذناسالر م  

ةن ظةبذظ دع   ذظألتىرعؤةتك ازعل بول ةققعدة ن ةيدة ه رع. ب ع     ظوغذللع ع ظوغل ذ آىن ةت ش ةن ظاي  دئض
 دئضةن يا قئرعنداشلعرع. ظابدذرةهماننع ظألتىرمةآحع بولغان ظةبذبةآرع سعددعق هةققعدة نازعل بولدع

ازعل    ذنع ظألتىرعؤةتكةن مذسظةب ظعبنع ظ   مةيرع ذبةيد ظعبنع ظذذ آىنع قئرعندعشع ظ شظايةت   مةير هةققعدة ن
   .بولدع
ورذق ا ظ انلعرع-ي ر تذغقعن  تذغق ع بع ةت شذ آىن ةققعدة  ع دئضةن ظاي ةر ه ةن ظوم نع ظولتىرعؤةتك

ةلع    تبة قاتارلعقالرنعذنازعل بولدع ؤة يةنة شذ آىنع ظوتبة، شةيبة ؤة ؤةلعد ظعبنع ظ          ظألتىرعؤةتكةن هةمزة ظ
  .بةيدة ظعبنع هارعس قاتارلعقالر هةققعدعمذ نازعل بولدعذؤة ظ

ةن   ت(م ةنع ظاص ةن) روي داق دةص قارايم العدذ : مذن ة ظ أز ظعحعض ةرنعمذ ظ ةت تأؤةندعكعل ذ ظاي . ب
ةرةص قعلعش          انداق بعر ت هةققعدة  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةدعر ظذرذشعدا ظةسعرضة حىشكةن آاصعرالرنع ق

 ظذالردعن  ،ظةبذبةآرع سعددعق ظذالردعن تألةم ظئلعص قويذص بئرعلعشعنع   . هةت سالعدذعمذسذلمانالرغا مةسل 
 ظةسعرضة  :حلةندىرىش ظىحىن ظعشلعتعلعشعنع مةسلعهةت بئرعص       ى مذسذلمانالرنع آ  نعث مال -ظئلعنغان صذل 

ورذق    اغعلعرعمعزنعث ؤة ظ انالر ت انلعرعمعزنعث ظوغذللـظئلعنغ رعدذر تذغق ةت   . ع ع هعداي اال ظذالرن اهللا تاظ
ن ع مذمكع ص قئلعش دذ،قعلع ةر.  دةي ةيغةمبعرع: ظأم ث ص ع اهللا نع ةآرعنعث سأز! ظ ةن ظةبذب ة عم ض

االنعث بعلعشع ظىحىن ماثا       ذنعث يوقل قدعللعرعمعزدا مذشرعكالرغا قارعتا دوستلذ   . قوشذلمايمةن قعنع اهللا تاظ
ة    ة ظ كة ظةلعض نع ظألتىرىش االنع تذغقعنعم كة  ص االنعنع ظألتىرىش االنعغا ص كة ؤة ص ةت ،قعلنع ظألتىرىش  رذخس

  .قعلغعن، دةيدذ
  ةن أز دةرضاهعدعن بولغان روه بعل اننع مةهكةم قعلدع ؤة ظ رعدا اهللا ظعم ة شذالرنعث دعللع ظةن

ةيغةمبعرع بعلةن قارشالشقانالرنع ظةضةر ظذ ظذنعث               ظذالرنع آىحةيتتع   يةنع آعمكع اهللا بعلةن ؤة ظذنعث ص
ةقدعردعمذ د   ة شذ   ، دئضةن سىصةت بعلةن سىصةتلةنسة    .ست تذتمايدذ  وظاتعسع ياآع قئرعندعشع بولغان ت  ظةن

  .ظادةم اهللا دعلعدا ظعماننع مةهكةم قعلغان ؤة ظذنعث آأزعضة ظعماننعث نذرع بئرعلضةن ظادةمدذر
الر جةننةتلةردة اهللا ظذالرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذ

ظذالر .  بعر سعردذرصبذ ظاجايع مةثضى قالعدذ، اهللا ظذالردعن رازع بولعدذ، اهللا دعن ظذالرمذ مةمنذن بولعدذ
االاهللا  ذرذق  تاظ زدةص ظ نع ظع ةنل  - نعث رازعلعق مةن آأرض انالرنع دىش ة   ع تذغق ث بةدعلعض ىن اهللا ظذنع كع ظىح

ازذ   ظذالردعن رازع بولدع ؤة ظذالرغا مذقعم تذرعد        ا بةخت      ـ عغان ن ساظادةتنع ؤة  ـ نئمةتلعك جةننةتنع، آاتت
  . ظذالرنع مةمنذن قعلعدعظارقعلعقرتاق مةرهةمةتنع ظاتا قعلعش وهةممعضة ظ

  ظةنة شذالر اهللا نعث قوشذنعدذر، بعلعثالرآع، اهللا نعث قوشذنع مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر 
ةندعلعر   ةتلعك ب ث هأرم ذالر اهللا نع ة ش ةنع ظةن رعذاال ياهللا تاظ. عدذري ةيتان  قع ارةت ش عرالردعن ظعب دا آاص

اتقذحعالردذرولعص بعلثالرآع، شةيتاننعث قئنع تعلغا ظعشذنوق ان ت ذ ، دةص جاآارلعغان بولسا،شذنع زعي  ب
معنلةرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتتة أ دةص مرشكىحعلةردذرئرآع، اهللا نعث قذشذنع مةقسةتكة ظبئلثالظايةتتة 

   .لعك جاآاراليدذعبعضة ظئرشكىحعلةر ظعكةنلعكعنع تةنتةنعساظادةت ؤة غةلـ  بةخت ،تكىحعلةرمةقسةتكة ية



  
  
  
  

 157                                                                                             مذجادةلة ـ سىرة 58
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

عرع     ةنعث تةصس ىرة مذجادةل ةن س ذنعث بعل عدعش ةت   .تىض ةزل ؤة مةرهةم ةن ص ىك اهللا هةقعقةت  بىي
   .ظعضعسعدذر
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ىرة    ىرعنع س ذ س اس ب نع ظابب ةنع ن ”ظب ايتتع“ةزعرب نع   .  دةص ظات ةظعد ظب ذر، س نع مةنس ةظعد ظعب س
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن اس   : جىب نع ظابب ةن ظعب ةنهذغا م ةلالهذ ظ ىرة   ”:  رةزعي ذ س ب

  . دئدع،لعسع هةققعدة نازعل بولغانعبذ سىرة بةنع بةزعر قةب:  دئسةم، ظذ“هةشعردذر
ةدعن سةظعد ظعب  ارع ظةبذظةؤان ام بذخ دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ةن : نع جذب م

  .بذ سىرة بةنع نةزعردذر، دئدع:  ظذ،سعمذ؟ دئسةمع بذ سىرة هةشعر سىر:ظعبنع ظابباسقا

ijk  

 yx ¬7 y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊇∪ uθ èδ ü“ Ï% ©!$# yl u÷z r& tÏ% ©!$# 

(#ρã x x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $#  ÏΒ öΝÏδ Í≈ tƒÏŠ ÉΑ ¨ρ{ Î ô³ut ù: $# 4 $ tΒ óΟçF⊥ sΨ sß βr& (#θã_ã øƒ s† ( (#ûθ ‘Ζ sßuρ Οßγ̄Ρ r& óΟ ßγçG yèÏΡ$̈Β 

Ν åκçΞθÝÁãm zÏiΒ «!$# ãΝ ßγ9 s? r' sù ª! $# ôÏΒ ß] ø‹xm óΟ s9 (#θç7 Å¡tG øt s† ( t∃x‹ s% uρ ’ Îû ãΝ Îκ Í5θè= è% |=ôã ”9 $# 4 tβθç/ Í øƒ ä† Ν åκsEθã‹ ç/ 
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’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( öΝ çλm; uρ ’ Îû Ïο u ½z Fψ$# Ü># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊂∪ y7 Ï9 s̈Œ öΝ åκ ®Ξr'Î/ (#θ—% !$ x© ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ (  tΒ uρ Ée−!$ t±ç„ ©!$# ¨β Î* sù 
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y“ Í“ ÷‚ ã‹Ï9 uρ tÉ)Å¡≈ x ø9 $# ∩∈∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اللةنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

اسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع اللةغا تةسبعه ظئيتتع، اللة غالعبتذر، هئكمةت ظ
) يةنع بةنع نةزعر يةهذدعيلعرعنع(اللة ظةهلع آعتابتعن بولغان آاصعرالرنع  .1بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

ك تذرذص مذنداق خار آىحلى(تذنجع قئتعملعق سىرضىندة ظأيلعرعدعن هةيدةص حعقاردع، سعلةر ظذالرنع 
حعقعص آئتعدذ دةص ضذمان قعلمعغان ظعدعثالر، ظذالر ظأزلعرعنعث قورغانلعرعنع ظأزلعرعنع اللةنعث ) هالدا

. توسعيااليدذ دةص ظويلعغان ظعدع، ظذالرغا اللةنعث ظازابع ظذالر ظويلعمعغان يةردعن آةلدع) ظازابعدعن(
ر ظأيلعرعنع ظأزلعرعنعث قوللعرع ؤة مأمعنلةرنعث قوللعرع اللة ظذالرنعث دعللعرعغا قورقذنح سالدع، ظذال

ظةضةر اللة ظذالرنع سىرضىن   .2ظعبرةت ظئلعثالر) ظذالرنعث هالعدعن! (بعلةن بذزدع، ظع ظةقعل ظعضعلعرع
بعلةن ظازاباليتتع، ظذالر ) ظألتىرىلىش(بولذشقا هأآىم قعلمعغان بولسا ظعدع، ظةلؤةتتة ظذالرنع دذنيادا 

  ظايةت 24                  هةشر               سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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شذنعث ظىحىندذرآع، ) يةنع ظذالرنعث سىرضىن قعلعنعشع(بذ  .3تتة دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذظاخعرة
عدعكةن،  ةن قارشعلعش ة بعل ع الل تع، آعمك ةن قارشعالش ةيغةمبعرع بعل ث ص ةن ؤة ظذنع ة بعل ذالر الل ظ

ازااليدذ  اتتعق ج ع ق ة ظذن عزآع، الل ذلمانالر( .4شىبهعس ع مذس ةيلع !) ظ علةر م ةنع (س ةزعرنعثب ) ن
خورمعلعرعنع آئسعثالر، مةيلع ظذنع بذرذنقع صئتع ظأرة قالدذرذثالر، هةممعسعضة اللة رذخسةت قعلعدذ، 

رةسؤا قعلعش ) يةنع يةهذدعيالرنع(اللةنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالرنع ) اللةنعث مذنداق رذخسةت قعلعشع(
   .5ظىحىندذر

   توغرعسعداهةر نةرسعنعث اهللا غا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع
بعه        ا تةس عنعث اهللا غ ة نةرس ندعكع هةمم مانالردعكع ؤة زئمع ة ظاس ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

اآاليدعغانلعق  انالردعن ص ارلعق نذقس انلعقعنع، ب ع ظذلذغاليدعغ انلعقعنع، ظذن ا  اهللا ،نععظئيتعدعغ ا غ ظعلتعج
ار   ع ب انلعقعنع ؤة ظذن د    قعلعدعغ ةؤةر قعلع انلعقعنع خ ر دةص بعلعدعغ داق    . ذؤة بع ة مذن ذ هةقت اال ب اهللا تاظ

دذ  مان   : دةي ة ظاس دذ،       -يةتت اك دةص بعلع ةنع ص ةخلذقاتالر الل ع م ن ؤة ظذالردعك اتتعكع ( زئمع ) آاظعن
، لئكعن  )عقعنع سأزلةيدذ  يةنع اللةنعث ظذلذغل(قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، اللةنع صاك دةص مةدهعيلةيدذ        

علةر  انلعقع ظ  عت(س اش بولمعغ ثالر ظوخش ىنلع ةن    ) ىح ة هةقعقةت علةر، الل عنع سةزمةيس ث مةدهعيس ظذالرنع
ة( ةلعمدذر ) بةندعلعرعض ةيدذ    (ه الدعراص آةتم قا ظ انالرنع جازاالش عيلعق قعلغ ةنع ظاس ة (، )ي تةؤب

ع دذر ) قعلغذحعالرن عرةت قعلغذحع ش ق ا)1( مةغص ةن ظع ةت بعل العبتذر هئكم دذرعهللا غ ةنع اهللا لغذحع  ي
ايعتع قذدرةتل تذرعناه اندعن اهللا ظ. ك ةرعظةت بةلض  وظ ع ؤة ش ش   لعلعمععرذنالشتذرذش ةن ظع ةت بعل رعدة هئكم

  .قعلغذحعدذر
  ش توغرعسعداعلةرنعث بئشعغا آةلضةن ماالمةتلةرنع بايان قعلعبةنع نةزعر قةبعلعسعدعك

 عرالرنع ةهذدعيلعرعنع (اللة ظةهلع آعتابتعن بولغان آاص ةزعر ي ةنع ن ةنع ب تعملعق ) ي تذنجع قئ
ةزعر ظذالر بةنع  ظأيلعرعدعن هةيدةص حعقاردع سىرضىندة ةيغةمبةر      ن  قةبعلعسعنعث يةهذدعيلعرع بولذص، ص

ا هذجذم           ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة آةلضةندة ظذالر بعلةن سأهبةتلعشعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظذالرغ
لعق ةيغةمبا ققعلماس ثمذ ص ذم قعلماس ؤة ظذالرنع االمغا هذج ذ عصشعلآئقعغا علةر ظةلةيهعسس ا ب  ؤة ظذالرغ

ةل قعلعدعغانلعق  ة ظةم ةردع   عسىلهعيض ص ؤةدة ب الةتلعك قعلع ا آاص ةن    . غ أزلعرع بعل ةهذدعيالر ظ راق ي بع
ا هئح ت  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدعكع بذ ؤةدعنع بذزدع     سقعلع  وشذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرغ

ىردع  وب ازابنع حىش ان ظ ةيغةمبةر ظةلةيهع. لمايدعغ تةهكةم ق   ص ث مذس ع ظذالرنع االم ظذالرن انلعرعدعن وسس رغ
اردعه ذ ق . ةيدةص حعق ذلمانالر ب ا ظئرومذس ةعرغانالرغ دع مذ يالصومعز دةص ظرش ان ظع ذ  . باقمعغ ةهذدعيالر ب ي
انلعرعنوق ازاب رغ ث ظ أزلعرعنع قعع اهللا نع دذودعن ظ دع  دغداي ان ظع ذ ق . ةص ظويلعغ ث ب انلعرع اهللا وظذالرنع رغ

ا ظذالر ظ    . معدعلسذص قاال وتبولغان هئحقانداق نةرسعنع    دعن  عنعث ظازاب  ازابع ظذالرغ ةردعن   عيلواهللا ظ معغان ي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنع سىرضىن قعلعص مةدعنعدعن هةيدةص حعقعرعؤةتتع          . آةلدع  بعر  نعث ظذالر. ص
عيامةت آىنع آعشعلةر    ظذ جاي ق. عث يذقعرع تةرعصعدعكع ظةزرعظات دئضةن يةرضة آةتتع  ن شام زئمعن  عتىرآىم

اهدذر  لعنعدعغان مةهشةرض ر تىرآىم . تذص ان بع ةتتع عقالغ ة آ ا ظذالر. خةيبةرض علعرع آأتغ ةك دىةلعضرى تأض
اق  -يىك أزلعرع بعلةن بعللة ظ      ت  .تعلدعئؤعرغانلعردعن حعقعر  وص قنعلعص آئتعشكة رذخسةت قعلع   ئلعرعنع ظ
  .  نةرسعلةرنع بذزذص حئقعؤةتتعلعص آئتةلمةيدعغانئالر ظأيلعرعدعكع ظأزلعرع بعلةن ظظذ

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 44سىرة ظعسرا ) 1(
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ظذالر ظأيلعرعنع ظأزلعرعنعث قوللعرع ؤة مأمعنلةرنعث قوللعرع بعلةن بذزدع، ظع ظةقعل ظعضعلعرع !
العدعن( ث ه ثالر) ظذالرنع رةت ظئلع ةمر ظعب ةنع اهللا نعث ظ ةرمانعغا ـ ي ة قارشع  ، ص  ظذنعث صةيغةمبعرعض

انداق بولعدعغانلعقع    نع ظعنكار قعلغان آعشعل     ع ظذنعث آعتاب  ،حعققان اقعؤعتعنعث ق ا   ،ةرنعث ظ ادا ظذالرغ  دذني
ازاب ع ظ ار قعلغذح ث خ ىص عاهللا نع ازاب آىت اتتعق ظ ع ق ة ظذن عدعغانلعقع ؤة ظاخعرةتت انداق حىش نعث ق

  .ثالرىيلعنعثالر ؤة صعكعر يىرضىزوتذرعؤاتقانلعقع هةققعدة ظ
ام  ةظ ظعم نع آ ان ظعب ةبذداؤذد ظابدذراهم ةيغةمبةر ظدعبعظ اهابن ص االمنعث س ر علعةلةيهعسس ردعن بع

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ادةمنعث مذن عققا ؤة      : ظ ةن مذناص ةي دئض نع ظذب عرلعرع ظعب ش آاص قذرةي
ازعدذ      ةظذنعث تةؤةسعدعكع ظةؤس قةبعلعسع بعلةن خةزر       شذ  .ج قةبعلعسعدعن بولغان بذت صةرةسلةرضة خةت ي

ةدعنعدة  عآىن االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص ةدعر ظذرذش .ظع ة ب ذ ؤةق ةن  ع ب ىز بةرض عرع ي  بولذشتعن ظعلض
دع تعدة . ظع عرلعرع خئ زنعث ظادعمع : قذرةيش آاص ةن بع علةر هةقعقةت ث   معس ز اهللا نع ةردعثالر، بع اي ب ة ج زض

. ثالر ياآع ظذنع هةيدةص حعقعرعؤئتعثالر   عنامع بعلةن قةسةم قعلعمعزآع، سعلةر ظذنعثغا قارشع ظذرذش قعل  
ىرىش قعل              ،عساثالرظذنداق قعلم  ىتىن قوشذنعمعزنع ظئلعص سعلةرضة جازا ي معز، هةتتا ظةسكةرلةرنع    ع بعز ص
العمعز     ،ظألتىرىص ابدذلاله ظ       .دئيعلضةنعدع  ، ظاياللعرعثالرنع ظولجا ظ بةي ؤة ظذنعث تةؤةسعدعكع      ذبذ خةت ظ

ذرذش قع        ع ظ االمغا قارش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ةندة، ظ تعص آةلض ة يئ ذص  بذتصةرةسلةرض اقحع بول لم
لعنعدذ  ارعدذ      . توص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تعزال يئتعص ب ذ ظذالر بعلةن آأرىشىص مذنداق    . بذ خةؤةر ص ظ

دذ ةك«: دةي عزآع ـش ل، شىبهعس ارتذق ق  قذرةيش ةددعدعن ظ علةرنع ه انلعقع روةرنعث س تعص قذتق ا يئ ماث
ةلدع  اندعن .آ اقحع بولغ أزةثالرنع ظالدعم علةر ظ علةرنع س ذالر س ارتذق ظ ظ ةسظ ان ظةم علةر . الدعغ س

علةر      وظ اقحع بولذصس ذرذش قعلم ع ظ لعرعثالرغا قارش ا ؤة قئرعنداش ةيغةمبةر  » غذللعرعثالرغ ذالر ص ظ
ارقعلعص آئتعدذ         عرلعرعغا يئتعص      .ظةلةيهعسساالمدعن بذ ضةصنع ظاثلعغاندعن آئيعن ت  بذ خةؤةر قذرةيش آاص

  .بارعدذ
ش آ  ن قذرةي اندعن آئيع ع بولغ ةدعر ظذرذش ازعدذ ب ةت ي داق خ ةهذدعيالرغا مذن عرلعرع ي ةك: اص  -ش

زنعث ظارعمعزوصعل ؤة قئ سعلةر س،شىبهعسعزآع ا ظعضة، سعلةر بع ارغانالرغ ذرذش د مذهةممةغ ة قارشع ظ آ
اثالر عقعل داق قعلمعس ع ق ، ثالر، ظذن ة قارش ز سعلةرض ز  وبع ارعمعز، بع ارتعص ب ذن ت علةرنعث نعثش  س

   .اللمايدذوسالغذ بو نةرسة تشعمعزغا هئحعظاياللعرعثالرغا حئقعل
ةندة       تعص آةلض االمغا يئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةؤعرع ص ث خ ث خئتعنع ةنع ،ظذالرنع ةزعر  ب ع ن قةبعلعس

دع  ارار قعل نع ق ةت قعلعش االمغا خعيان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهذدعيلعرع ص ةيغةمبةر . ي ذالر ص اندعن ظ ظ
لعص بعز تةرةصكة حعققعن، بعزدعنمذ   ئ ظادةمنع ظ  30سةن ساهابعلعرعثدعن    :ظةلةيهعسساالمغا ظادةم ظةؤةتعص  

دذ30 العمع حعقع ةهذدعي ظ ر ظ.  ي عب بع ز مذناس دا ظذحروبع ئنعث عرذن العملعرع س ةهذدعي ظ ذ ي ايلع، ب ش
 بعزمذ ساثا ظعمان    ،مان ظئيتسا ع سئنعثكعنع راست قعلسا ؤة ساثا ظ ظةضةر ظذالر.ثنع ظاثالص باقسذن  ىسأز

  .ظئيتايلع، دةيدذ
ع ظةتع ع ق   ظةتعس ا قارش االم ظذالرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص ع   وض ارعدذ ؤة ظذالرن ارتعص ب ذن ت ش

ايدذوق اندعن ظذالر .رش ا ظ ةمك   «: غ ةن قةس امع بعل ث ن ةن قعل   ،عاهللا نع ةن بعل ةن م علةر هةقعقةت قان  ع س ش
ة ظعهلىس ةنمةيعض قعدعن س   ،ش ةن باش ةن بعل ذ علهع قعلى م قا ظذرذندذثالرم ةن   » ؟ش ذالر بعل دذ ؤة ظ دةي
ةزعر قةبلعسعنع تاشالص بةنع قذرةيزة قةب            . رةت قعلعدذ عشعشعنع  عللهىس لعسعدعكع  عظاندعن ظةتعسع بةنع ن

ع ق  ةهذدعيالرغا قارش ع س   وي ارعدذ ؤة ظذالرن ارتعص ب ذن ت اقعرعدذ عله قعلىش قا ح ةيغةمبةر  . ش ذالر ص ظ
ةن س  االم بعل ث ع قعلعشعلهىظةلةيهعسس االم ظذالرنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص ايتعصدذ، ظ ن ق  ، يئنعدع
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ةن ظذرذشبظةتتعضةندة  ذالر بعل ارعدذ ؤة ظ ارتعص ب ة قوشذن ت ةزعر قةبعلعسعضة يةن ذالر . دذعةنع ن اخعرع ظ ظ
كة رازع ب   ص آئتعش الص حعقع نع تاش دذويذرت ىن     .لع عدعكلةر سىرض ةزعر قةبعلعس ةنع ن ص ب ذنداق قعلع  ش

ن ىك. دذعقعلع ذالر ي كلعرعنع ؤة - ظ أيلعرعنعث ظئش اقلعرعنع ظ اران عضعلعرأةآلعرعنع تش آئ ت ة ظ ض
ةزعر قةبعلعسعدعن قالغان خورما      . ةك دةرعجعدة ظارتعص ظئلعص آئتعدذ     ةلعضعدآأتىر زارلعقالرنع اهللا  ـ بةنع ن

اس ظ االمغا خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ص بوتاظ ا قعلع دذ. رعدذئلج داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ة : ش الل
ن  ة ظذالردع ةنع (صةيغةمبعرعض ةنع ب اللعرعدعن ي ةزعرنعث م ات ) ن علةر ظ ةرنع س ان غةنعمةتل ـ قايتذرغ

يةنع بذ  قولغا آةلتىرضةن ظةمةس) مذشةققةت تارتعصـ يةنع ظةجعر قعلعص، جاصا (تأضعلةرنع حاصتذرذص 
  .ردعثالرىلغا آةلتوغةنعمةتلةرنع ظذرذشسعز ق

ا   أص قعسمعنع مذهاجعرالرغ ةرنعث آ ذ غةنعمةتل االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس . رعدذئ تةقسعم قعلعص بص
رعدذ  ةتتعن بئ ذ غةنعم ةقةت ظعككع ظادةمضة ب ذالر ،حىنكع. ظةنسارعالردعن ص اج ظ دعموهت ذ .  آعشعلةر ظع ظ

غةنعمةتنعث قالغان قعسمعنع    . ظعككعسعدعن باشقا ظةنسارعالرغا بذ غةنعمةتلةردعن تةقسعم قعلعص بةرمةيدذ   
ةنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قعزع فاتعم البولسا ص الدذرعدذوقنعث لعرععب ا سةدعقة قعلعص ق أؤةندة .لعغ  ت

  : بةنع نةزعر غازعتعنع قعسقا بعر شةآعلدة خذالسعالص بايان قعلعمعز
  سةؤةبع توغرعسعدا غازعتعنعث ةزعر نبةنع 

ةرجعم    ازغذحعالرنع عصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ت ان قعلعشعحة  ثهالعنع ي ازاتنعث سةؤةبع    ، باي  بذ غ
ا  داق بولغ اهابلعرعدعن     مذن االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص ة ظذرذش رع مةظذن ادةم ش 70ن بعظ  تهعئ ظ
ايتعص آئلع    . لعدذئظذالردعن ظةمعر ظعبنع ظذمةيية زةمةرع تعرعك قايتعص آ       . بولذص آئتعدذ  ش ظذ مةدعنعضة ق

دايول ألتىر    ع ادةمنع ظ ع ظ عدعن ظعكك امعر قةبعلعس ةنع ظ ةن ص   . تعدذئؤى ب ادةم بعل ع ظ ذ ظعكك ةيغةمبةر ب
ا ظامانلعق بئرعلضةن ظعدع              ار ظعدع ؤة ظذالرغ بذنع ظةمعر ظعبنع    . ظةلةيهعسساالمنعث ظارعسعدا آئلعشعم ب

ةيتتع  ة بعلم ةتكىزعدذ      .ظذمةيي ةؤةرنع ي ذ خ االمغا ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ةندعن آئيع ايتعص آةلض ذ ق .  ظ
ا  االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم  «: ص ع ظ ةن ظعكك ةن هةقعقةت ألتىرىص قس ذ  ونع ظ ةن ظ ةن، م يذصس

  .دئدع» ظعككعسعضة دعيةت تألةيمةن
ة    ةن ب ع بعل ةزعر قةبعلعس ةنع ن عدا ت  ب عنعث ظارعس امعر قةبعلعس دع  عنحلعق آئلعنع ظ ار ظع عمع ب . ش

ةزعر قةبعلعسعدعن            صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككع ظادةمضة تألعنعدعغان دعيةتنع توصالش ظىحىن بةنع ن
وراص   اردةم س تع  ي عغا حعق ث قئش عنعث ظ  . ظذالرنع ةزعر قةبعلعس ةنع ن قان رايوب ةدع ولتذراقالش رع م نعث نعنلع

  .لعدعغان جايدا ظعدعئآعل شةرقعدعكع مةدعنعضة بعر قانحة م
ةرجعم   االمنعث ت ةد ظةلةيهعسس نع ظعسهاق مذهةمم ةد ظعب داق دةص  عهالعمذهةمم ابعدا مذن ةن آعت  دئض

دذ ان قعلع ا. باي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نع ظص ةمعر ظعب ألتىرىص ق ذالم ظ ةرع ظ ة زةم امعر  ومةيي ةنع ظ ان ب يغ
اردةم سوراص      علعقع ظعككع ظادةمنعث دعيئقةبعلعسعضة تةؤة ه   ةزعر قةبعلعسعدعن ي تعنع تألةش ظىحىن بةنع ن

ادةمنعث ظارعسعدا     ىلصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن هئلعقع ظألتىر. ظذالرنعث قئشعغا حعقعدذ  ضةن ظعككع ظ
ع ظامعر قةبعلعسعنعث ظارعسعدعمذ تئنحلعق    ننةزعر قةبعلعسع بعلةن بةع نبة. شعمع بار ظعدع عق آئل تئنحلع

صالش ظىحىن    وقع ظعككع ظادةمضة دعيةت ت       علئضةن ه  لصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظألتىرى  . شعمع بار ظعدع  عآئل
اردةم س  ةزعر قةبعلعسعدعن ي ةنع ن ةندة وب ذالر،راص ظذالرنعث قئشعغا آةلض ع :  ظ ةدظ زدعن ! مذهةمم سةن بع

ةص قعلعص آ اردةم تةل ز ساثا س.صسةنعلئي ةلعؤعث بئ بع دذ ونعث ت ع، دةي اردةم قعاليل ة ي ذالر . يعح اندعن ظ ظ
ة ظذح    سعلةر هةرضعز     : لعصئظأزظارا يوشذرذن بعر جايغا آ       ادةمنع مذشذنداق هالةتت  بذ  ،تالمايسعلةر عربذ ظ
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ارمذ؟    دعر بعزنع ظذنعثدعن قذتذلدذ   ،اشالصغان تاش ت  وشعغا ي ئينعث ظىستعضة حعقعص ظذنعث ب    أظ ادةم ب عغان ظ
عدذ االم ب .دئيعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس او ص أيلعرعنعث ت ،لس ث ظ دع  ئ ظذالرنع دة ظع ث تىؤع ث . معنع ظذالرنع

رع    نظعحعدع  ان بع اش دةيدعغ نع جئه ةمعر ظعب الي  :  ظ ذنداق قع ةن ش دذ ،م ةيغةمبةر  . دةي اندعن ص  ظ
ل  اش تاش دذ عظةلةيهعسساالمنعث بئشعغا ت ة حعقع أينعث ظىستعض ذص ظ االم . ماقحع بول ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةر ساهابعلةر               ر ساهابعلعرعدعن ظةبذبةآ  ،لساوب ارلعق بعر قانحة نةص ةنهذم قات ةلالهذ ظ ةلي رةزعي ع، ظأمةر، ظ
ة   ةن بعلل ةن بعل دعآةلض ان      . ظع اقحع بولغ ةهذدعيالرنعث قعلم االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اغدا ص ذ ح ش

ذ دةرها  سىيقةستع  ةن ظ أيدعن حعقعص و ظل هةققعدة ظاسماندعن خةؤةر آئلعدذ، شذنعث بعل ذرذص ظ رنعدعن ت
  .مةدعنعضة قايتعص آئتعدذ

ذرذص     ن ت اهابعلعرع ظذرنعدع ن س ةندعن آئيع ايتعص آعرمعض االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ،ص  ظذن
ادةم بعلةن      ئظذالر مةدعنة تةرةصتعن آ   . ظعزدةشكة آعرعشعدذ  ان بعر ظ ةيغةمبةر   عش عظذحرلعؤاتق ص ظذنعثدعن ص

ادةم. ظةلةيهعسساالمنع سورايدذ ذ ظ أرد :ظ دة آ ةدعنعنعث ظعحع ع م ةن ظذن اؤاب ب،مى م شذنعث . رعدذئ دةص ج
ةيغةمبةر          عدذ، ص ةن آأرىش ث بعل رعص ظذنع ة بع اهابعلعرع مةدعنعض االمنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص بعل

االم ة سظةلةيهعسس ةهذدعيالرنعث ظأزعض ا ي ةققعدتقةسعيذ ظذالرغ انلعقع ه اقحع بولغ ةؤةرنع  خعكع قعلم
أزلةص ب  ةهذدعيال ئ س ع ي ةييارلعقعنع ق رعدذ ؤة ظذالرن ذرذش ت ع ظ ىرىش   علعرغا قارش اراص ي ا ق قا ؤة ظذالرغ ش

  .شقا بذيرذيدذعقعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق ةندةوص ذالر ق،شذننع باشالص آةلض رعؤو ظ ان ظعحعضة آع ن ئرغ لعص ظذنعثدع

رغان ظةتراصعدعكع خورمعالرنع آئسعص تاشالص          ونع ق صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرع    . نعدذةلععظمذداص
ةر   ! ظع مذهةممةد :  يةهذدعيالر .يذشقا بذيرذيدذ وت ق وظ  يىزعدة بذزغذنحعلعق قعلعشتعن     - سةن آعشعلةرنع ي

ةي ظةيعبذنداق قعلغان آعشعنع      بتعثغذ ؤة   تتوساي ت وةص آئسعسةن ؤة ظ  تعثغذ؟ ظةمدع خورمعالرنع نئمة د    تل
  .ؤاليدذو دةص ت؟يعسةنوق

ع ظةبذقةؤقةل، سذؤةيد ؤة   نمالك ظعب    ظعبنع ظذبةي، ؤةدعظة،هلالذ ظعبنع خةزةج جةمةتعدعن ظابد ؤفظة
عظة    ! حعث تذرذثالر  :داظعس قاتارلعق بعر ضذرذه آعشعلةر بةنع نةزعر قةبعلعسعضة     اتتعق مذداص  يذرتذثالرنع ق

ز سعلةرنع هةرض!ثالرعقعل ة  وعز تاشالص ق بع ةر سعلةر مذهةممةدآ ايمعز، ظةض ذرذش قعلساثالرقارشع يم  ،ظ
 بعزمذ سعلةر    ،سةثالر لعتئمعز، ظةضةر يذرتذثالردعن حعقعرعؤ   رذص ظذرذش قعلع  ذصعثالردا ت ئبعزمذ سعلةرنعث س  

  . دةص ظادةم ظةؤةتعدذ،بعلةن بعللة حعقعص آئتعمعز
اردعمعنع      ذيةه  اهللا .ضة ظةمةل قعلمعدع   علئكعن ظذالر سأز  .  آىتتع دعيالر ظذالرغا ظعشعنعص ظذالرنعث ي

ةهذدعيالرنع ا قي الدع  وث دعللعرعغ ح س أزلعرعنع سىر   .رقذن االمدعن ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ىن ضظ
عنع  ن ب  ،قعلعش ا زامع لعقعنع و جانلعرعغ ورال،لماس ال   -  ق قا م اراقتعن باش رعدعن تأض - ي لعرع ع مىلىآلع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث    . رعدعونع س عش عئتعشكة رذخسةت قعل  دةك مئقداردا ظعلعص آ   ةلعضعآأتىر ص
داردا ظئلعص آئتعشتع    عدةك م ىض عكلعرعدعن تأضعلعرع آأتىرةل   ىل مىل - ظذالر مال . بذل قعلدع وتةلعؤعنع ق   .ق

ارتعص يولعغا راؤان    لعرمذرذص تأضع وةآلعرع بعلةن ق ش ئشكلعرعنع آ  ع ظ ،يلعرعنع بذزذص  أهةتتا ظذالر ظ   عضة ظ
  . قالغان قعسمع شامغا آةتتع،ظذالرنعث بعر قعسمع خةيبةرضة. لذشتعبو

ال  ةن م ئلعص آئتةلمعض الدع - ظذالرنعث ظ االمغا ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنع .  مىلكع ص ذ غةنعمةتل ب
ةيغةمبةر . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خالعغان يةرضة ظعشلعتعشع ظىحىن ظذنعثغا خاس قعلعص بئرعلدع      ص

االم ع ظعلضعرع هعج ظةلةيهعسس ا ب  ظذن ان مذهاجعرالرغ ةردعىلأرةت قعلغ ةقةت سةهل  . ص ب ارعالردعن ص ظةنس
ة نع هذن ةردع فظعب ةتتعن ب ذ غةنعم عال ب ع.نع ؤة ظةبذدذجانةض االم   ، حىنك ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ثظذالرص  نع
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ةردع           .  آعشعلةر ظعكةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدع       ليوقسذ ةن  .شذثا ظذ ظعككعسعضة بذ غةنعمةتتعن ب ةزعر ن ع  ب
نع ظ امعن ظعب ةقةت ي ارلعق ظعككع آعشعال مذسذلمان  ذقةبعلعسعدعن ص مةير ؤة ظةبذسةظعد ظعبنع ؤةهب قات

  .غداص قالدعو مىلكعنع ق-بولذص مال
دذ  داق دةي هاق مذن نع ظعس امعن جةم: ظعب أزلةص ب ي ا س ةرنعث ماث ةي عرئةتعدعن بةزعل عحة ص غةمبةر ش

ا ا«: ظةلةيهعسساالم يامعنغ ة ؤة س نعث ماغلعونعث ظثتاغ ةت يةتكىزضةنلعكعض ا ظةزعي اقحع عيذث قةست قعلم
ا قار ةن؟عبولغانلعقعغ دذ»مامس امعن تاغ . دةي ةن ي ذنعث بعل عنعث ظع ش نع ج وس ةمعر ظعب ع ظ نع عغل هاش

ألتىرىؤ      ئ ألتىرىش ظىحىن بعر ظادةمضة هةق ب     ظ ادةم ظذنع ظ دذ    . تعدذئرعدذ، ظذ ظ : ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةي
  .ةزعر قةبعلعسع هةققعدة نازعل بولدعنظايةتلعرع بةنع سىرة هةشعرنعث هةممة 

  ةهذدعيلعرعنع (اللة ظةهلع آعتابتعن بولغان آاصعرالرنع ةزعر ي ةنع ن تعملعق ) يةنع ب تذنجع قئ
الدا (سىرضىندة ظأيلعرعدعن هةيدةص حعقاردع، سعلةر ظذالرنع  داق خار ه ذرذص مذن حعقعص ) آىحلىك ت

ةنع سعلةر ظذالرنع مذ       ثالرآئتعدذ دةص ضذمان قعلمعغان ظعدع  رشعغان قعسقعغعنة   ولعص ق ئاسعرعضة ظ   ه ي
تعدذ دةص ظ   داق ظاسان حعقعص آئ دة مذن ذددةت ظعحع ثالروم ان ظعدع ذنداق وظذالرنعث ق. يلعمعغ انلعرع ش رغ

 شذثا  .رةلعدعئ ا صةقةت ظالتة آىنال بةرداشلعق ب    صذختا ؤة مذستةهكةم بولذشعغا قارعماي، ظذالر بذ قذرشاؤغ       
توسعيااليدذ ) ظازابعدعن(ظذالر ظأزلعرعنعث قورغانلعرعنع ظأزلعرعنع اللةنعث : تاظاال مذنداق دةيدذ  اهللا  

 يةنع اهللا نعث ظازابع ظذالر دةص ظويلعغان ظعدع، ظذالرغا اللةنعث ظازابع ظذالر ظويلعمعغان يةردعن آةلدع
ةردعن آةلدع ا ظويلعمعغان ي ة. ظذالرغ ذ هةقت اال ب داق داهللا تاظ دذ مذن ذالر : ةي عرلعرع(ظ ةنع مةآكة آاص  )ي
عرالر  ةن آاص عرع ظأتك ن ظعلض ة(دع أز صةيغةمبةرلعرعض ة ) ظ لعتعص -هعيل ر ظعش نع ( معكع ةنعث نذرع الل

دع  ةآحع بول ث  ). ظأحىرم ة ظذالرنع ة (الل ر-هعيل ث    )  معكع دع، ظذالرنع ذمران قعل ةلتأآىس ض عنع ت بعناس
  .)1(ع، ظذالرغا ظأزلعرع ظويلعمعغان يةردعن ظازاب آةلدعظأضزعسع ظأرىلىص حىشت) بذ بعنانعث(ظىستعضة 
 اهللا ظذالرنعث دعللعرعغا قورقذنح سالدع دىشمعنعضة   يةنع ظذالرنع بعر ظايلعق يعراق مذساصعدعن
اردةم بئر      سئلعش   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق   قورقذنح بعلةن ي  ظذالرنعث دعللعرعغا   ، تذرسا نرشعغا وعلضةن ص

ةن ! شمعسذن؟ىحقانداقمذ قورقذنح    ةرنعث قوللعرع بعل ظذالر ظأيلعرعنع ظأزلعرعنعث قوللعرع ؤة مأمعنل
ذزدع أيلعرعنعث ت  ب ذالر ظ ةنع ظ ذزذص    سذرو ي علةرنع ب ةن نةرس رايلعق آأرىنض ة حع  ،لعرعنع، آأزلعرعض

ةير، ظابدذراهمان ظعبنع    . مذرذص تأضعلعرعضة ظارتعص آئتعشتع   وظعشكلعرعنع ق  بعر  ةيد ؤة  زظذرؤة ظعبنع زذب
رع ةت هةققعدة يذقع ذ ظاي دذقعقانحة آعشعلةرمذ ب أآىم : دةك دةي قا ه ىن بولذش ع سىرض ة ظذالرن ةر الل ظةض

ادا  ع دذني ة ظذالرن دع، ظةلؤةتت ا ظع ان بولس ألتىرىلىش(قعلمعغ ازاباليتتع) ظ ةن ظ ةت بعل ذ ظاي  زأهرع ب
ةنلعكع       داق دئض ارلعقالرنعث مذن د قات نع زةي ذددع ؤة ظعب ذرؤة، س ةققعدة ظ دذ ه ةت قعلع ة: نع رعؤاي  اهللا رظةض

 اهللا . ظايرعلعشقا هأآىم قعلمعغان بولسا ظعدع      نآلعرعدعى مىل - مال ، سىرضىن بولذشقا  نتلعرعدعرظذالرنع يذ 
ازاب آةلضةن  عنعث دةرضاه ألتىرىلىش، ظةسعر ظئلعنعش ؤة شذنعثغا ظوخشعغان باشقا بعر ظ ا ظ دعن ظذالرغ

ةييارلعغاندعن         عن تعدويذرتعدا جةهةننةم ظ    حىنكع، اهللا ظذالرغا ظاخعرةت     . التتعوب ازابنع ت اتتعق ظ ارةت ق  ظعب
دذ دةص هأآىم قعلعؤةتكةن ظعدع   ار بولع ا دذح ذم ظازابق ادعمذ حوق ذ دذني ة دوزاخ  .سعرت ب ذالر ظاخعرةتت ظ

  .لعدذو يةنع ظذالر بذ ظازابقا حوقذم دذحار بظازابغا دذحار بولعدذ
 ذ ع (ب ىن قعلعنعش ث سىرض ةنع ظذالرنع ث ) ي ةن ؤة ظذنع ة بعل ذالر الل ع، ظ ذنعث ظىحىندذرآ ش

معن بةندعلعرعنع ظذالرنعث ظىستعدعن   أع اهللا تاظاال صةيغةمبعرعنع ؤة م      يةن صةيغةمبعرع بعلةن قارشعالشتع 
ا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة قارشع حعقتع       .  ظذالرنع مذشذنداق جازالعدع ،غالعب قعلعص  . حىنكع، ظذالر اهللا غ

                                                 
 . ظايةت - 26سىرة نةهل ) 1(
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ث اهللا  ةنع االمنعمذهةمم ةؤةتعلد ظةلةيهعسس ص ظ ةيغةمبةر قعلع ةن  ص عرع ظأتك ةققعدة ظعلض دعغانلعقع ه
ةؤ صةيغة ازعل قعلغان خذش خ دععرعمبةرلعرعضة ن ار قعل البذآع. نع ظعنك ةؤةر ،ه ذ خذش خ ذالر ب أزدة دة ظ  آ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بئشارةت  خذش ،تذتذلغان   .ذغذللعرعنع بعلضةندةك بعلعد وددع ظذ خنعحع بولغان ص
آعمكع اللة بعلةن قارشعلعشعدعكةن، شىبهعسعزآع، اللة ظذنع قاتتعق جازااليدذ.  

  خسعتع بعلةن بولغانلعقع توغرعسعداذاهللا نعث رنعث سعلعشعئ خورما دةرةخلعرعنعث آ
)خورمعلعرعنع آئسعثالر، مةيلع ظذنع بذرذنقع ) بةنع نةزعرنعث(سعلةر مةيلع !) ظع مذسذلمانالر

اللةنعث ) اللةنعث مذنداق رذخسةت قعلعشع(ذرذثالر، هةممعسعضة اللة رذخسةت قعلعدذ، صئتع ظأرة قالد
صةيغةمبةر : ذنداق بولغانمة ق ؤةرةسؤا قعلعش ظىحىندذر) يةنع يةهذدعيالرنع(ظعتاظعتعدعن حعققذحعالرنع 

ا      اندا ظذالرغ ة ظالغ ع مذهاسعرعض االم ظذالرن ةت ظةلةيهعسس ع ح  ظاهان ش، ظذالرن ا ش ىحىتأقعلع ؤة دعللعرعغ
  .رنع ظذالرنعث خورمعلعرعنع آئسعشكة بذيرعدذلعش ظىحىن ساهابعالئقورقذنح س

ةتادة     ان، ق نع رذم ةزعد ظعب ةققعدة ي ةت ه ذ ظاي نع ظعسهاق ب ةد ظعب ةييان  ،مذهةمم نع ه اتعل ظعب  مذق
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ارلعقالرنعث مذن عدعك: قات ةزعر قةبعلعس ةنع ن ةيغةمبةرعب  لةر ص

ظةمدع   ،تعثتتوساي سةن هةقعقةتةن آعشعلةرنع بذزغذنحعلعق قعلعشتعن          : ظةلةيهعسساالمغا ظادةم ظةؤةتعص  
دذ  ئلدع؟ دةرةخلةرنع آوساثا نئمة ب   شذنعث بعلةن اهللا تاظاال بذ ظايةت آةرعمنع       . سعشكة بذيرذصسةنغذ؟ دةي

دذ ازعل قعلع ةنع. ن ذلمانالر،ي ع مذس عن !  ظ ةزعر قةبعلعس ةنع ن علةرنعث ب رعنع آس عص ئعث خورمعلع س
اآع آةسمةسلعكعثالرنعث هةممعسع اهللا نعث ر    رذنالشتذرذشع و ظ،خسعتع، ظذنعث ظعرادعسع  ذتاشلعشعثالر ي

  .دىشمةننع ظازابالش، رةسؤا قعلعش ؤة خارالش ظىحىندذر بذنداق قعلعش صةقةت .ؤة رازعلعقع بعلةن بولعدذ
دذ داق دةي اهعد مذن ع بةزع: مذج اجعرالرنعث بةزعس نع آمذه عنع خورمع تعن تئس ذ وسعش ذص ب س

ةن  ذلمانالرنعث غ تع ع دئي،معتعدذرعمذس نع آ  . ش ةن خورمع ذنعث بعل تعئش تعقالص ؤة  و تنسعش قانالرنع تةس س
ذناهتع نع آةسكةنلةرنع ض ازعل ب خورمع ةت ن اندا ظاي اقالص قذرظ دعون ظ ع آ. ل اآع آةسمةسلعك  ئظذن سعش ي

  .صةقةت اهللا نعث رذخسعتع بعلةن بولغاندذر
ا ةظعم ظعم دذ     نةس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةققعدة ظعب ةت ه ذ ظاي :  ب

انلعرعدعن حىشىشكة مةجبذرالش ظىحىن خورمعنع آ          ومذسذلمانالر يةهذدعيالرنع ق    بذ  . رذلدعسعشكة بذي   ئرغ
دذق، سعص تاشلع  ئ بةزعسعنع آ   ثبعز خورمعنع   : مذسذلمانالر . ؤةتتعذرذعنع ظئحعشت  ظعش يةهذدعيالرنعث ظعح  

ضةنلعكعمعز ظىحىن    عمنلعقعمعز ظىحىن بعزضة ظةجعر، آةس       غاعسعص تاشل  ئ خورمعنع آ  .بةزعسعنع آةسمعدذق 
ذناه ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن ح-المدذوض وق؟ بذنع ص ذم سو ي رةك، دئيعشتعوق  شذنعث .رعشعمعز آئ

عرعنع آئسعثالر، مةيلع ظذنع خورمعل) بةنع نةزعرنعث(سعلةر مةيلع !) ظع مذسذلمانالر(بعلةن اهللا تاظاال 
) اللةنعث مذنداق رذخسةت قعلعشع(بذرذنقع صئتع ظأرة قالدذرذثالر، هةممعسعضة اللة رذخسةت قعلعدذ، 

 دئضةن ظايةتنع نازعل رةسؤا قعلعش ظىحىندذر) يةنع يةهذدعيالرنع (اللةنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالرنع 
  .قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بةنع      : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق       ص
رعنع آ ةزعر قةبعلعسعنعث خورمعلع تعذت قويوسعص تاشالص ظئن ام مذسل. ؤةت ذ ظةسةرنع ظعم ةت عب ممذ رعؤاي

  .قعلغان
ةزعر قةبعلعسع  : ظعمام بذخارع ظعبنع ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        ؤة قذرةيزة  نعن

ع  دع قةبعلعس ذرذش قعل ع ظ االمغا قارش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةزع.  ص ةنع ن االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  رص
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دعنعقةبعلعس ىن قعل ةن س . ع سىرض ع بعل زة قةبعلعس ا  لىقذرةي الدذردع ؤة ظذالرغ رعدا ق ىزىص يذرتلع هع ت
دع تع، ظذالرنعث ، لئكعن.ياخشعلعق قعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع حعق ةرلعرع  ظذالرمذ آئيعن ص  ظ

اللعرع ظ  ألتىرىلدع، م ا ظوظ ندعئلج اللعرع. لع ال،ظاي الع ب ع - لعرع ؤة م ارقعتعص   مىلك ذلمانالرغا ت مذس
ر قعس    . رعلعدعئب از بع ن ظ ةقةت ظذالردع ةلدع    عص عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر ص . م آعش

ةردع        ا ظامانلعق ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    . ا آعردع  ظذالر ظعسالم دعنعغ     . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغ ص
ع ب    االمنعث قةبعلعس نع س ابدذلاله ظعب ةنع ق  وظ ان ب عنعثلغ ةنع ها ؤةةينذلقا قةبعلعس نعث  ر ب ة قةبعلعس عس

  . يةهذدعيالرنع سىرضىن قعلدعن ؤة مةدعنعدعكع صىتىعرعيةهذدعيل
ةت ق   داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة مذن ةرنعث يةن نع ظأم ام بذخارع ؤة مذسعلم ظعب دذظعم ةيغةمبةر :علع  ص

ت قويدع، شذنعث بعلةن غالعب ؤة     وسعص تاشالص ظ    ئنعث خورملعرعنع آ   عظةلةيهعسساالم بةنع نةزعر قةبعلعس   
خورمعلعرعنع آئسعثالر، مةيلع ) بةنع نةزعرنعث(سعلةر مةيلع !) ظع مذسذلمانالر(: بىيىك اهللا بذ هةقتة

ة  الدذرذثالر، هةممعسعضة الل أرة ق ئتع ظ دذ، ظذنع بذرذنقع ص داق رذخسةت ( رذخسةت قعلع ةنعث مذن الل
 دئضةن ظايةتنع رةسؤا قعلعش ظىحىندذر) يةنع يةهذدعيالرنع(اللةنعث ظعتاظعتعدعن حعققذحعالرنع ) قعلعشع

  .نازعل قعلدع
 ؤة بعظرمة  عهذد ظذرذش   وبولغان ظذرذش ظ     بعلةن   ةزعر قةبعلعسع نبةنع  : ظعبنع ظعسهاق مذنداق دةيدذ   

   .عن يىز بةرضةنظذنة ظذرذشعدعن آئي
 * * * * * * * 
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قايتذرغان غةنعمةتلةرنع سعلةر ظات ) يةنع بةنع نةزعرنعث ماللعرعدعن(اللة صةيغةمبعرعضة ظذالردعن 
قولغا آةلتىرضةن ظةمةس، لئكعن )  مذشةققةت تارتعص-يةنع ظةجعر قعلعص، جاصا(تأضعلةرنع حاصتذرذص -

ا  ة ق ةر نةرسعض ة ه دذ، الل ةللةت قعلع ة مذس ان ظادةمض ةيغةمبةرلعرعنع خالعغ ة ص ة . 6دعردذرالل الل
ذرا  ةهلع ق ةن ظ ص بةرض ةت قعلع ة غةنعم ةر (صةيغةمبعرعض ةدةك ؤة خةيب ةزعر، ص زة، ن ةنع قذرةي ي

أتىص يىرمةسلعكع ظىحىن، )آذففارلعرع نعث ماللعرعنع، ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظ
، معسكعنلةرضة، ظعبن سةبعللةرضة  ظةقرعبالعرعغا، يئتعملةرضة-اللةغا، صةيغةمبةرضة، صةيغةمبةرنعث خعش 

ةيغةمبةر حةآلعضةن نةرسعدعن حةآلعنعثالر،  ثالر، ص ةننع ظئلع ة بةرض ةيغةمبةر سعلةرض خاس قعلدع، ص
 . 7اللةدعن قورقذثالر، هةقعقةتةن اللةنعث ظازابع قاتتعقتذر

 ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةر ؤة ظذنع ظعشلعتعدعغان ظورذنالر توغرعسعدا 
ةتلعرعنع    ،ظاال بذ ظايةتتة ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةرنعث نئمعلةر ظعكةنلعكعنع       اهللا تا   ظذنعث سىص

ةزعر قةبعلعسعدعن ظئلعنغان      . ؤة هأآىملعرعنع بايان قعلعدذ    ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةر خذددع بةنع ن
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عثدىرمةي قولغ        ةجعر س ةنع ظ تذرماي ي علةرنع حاص ات ؤة تأض اش، ظ ة ظوخش ةن غةنعمةتلةرض ا آةلتىرىلض
دذ  أزدة تذتذلع ةر آ علةرنع    . غةنعمةتل ات ـ تأض نع، ظ ال ـ مىلكع عنعث م ةزعر قةبعلعس ةنع ن ذلمانالر ب مذس

ىص ظئلعشعص     ةيدانغا حىش ةن م مةنلةر بعل ةنع دىش تعن ي الدع  ،حاصتذرماس ةت ظ تعن غةنعم ذرذش قعلماس .  ظ
ةلكع ةيغ     ،ب ةن ص ح بعل الغان قورقذن ا س اال دعللعرعغ ذالر اهللا تاظ ذص  ظ االمدعن قورق  ،ةمبةر ظةلةيهعسس

دع  ار قعل أزلعكعدعن بعك انلعرعنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  . قورغ نع ص ال ـ مىلكع اال ظذالرنعث م اهللا تاظ
ظذ  . شذثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ غةنعمةتنع ظأزع خالعغان بويعحة ظعشلةتتع      . غةنعمةت قعلعص بةردع  

ىك   العب ؤة بىي ةرنع غ ذ غةنعمةتل ان   ب اجلعق بولغ ة ظئهتعي ةتكةن بويعح ةردة آأرس أؤةندعكع ظايةتل اهللا ت
  . مذسذلمانالرغا تارقعتعص بةردع

 يةنع قذرةيزة، نةزعر، صةدةك ؤة خةيبةر (اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا
 يىرمةسلعكع ظىحىن، نعث ماللعرعنع، ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظأتىص  )آذففارلعرع

 ظةقرعبالعرعغا، يئتعملةرضة، معسكعنلةرضة، ظعبن سةبعللةرضة -اللةغا، صةيغةمبةرضة، صةيغةمبةرنعث خعش 
ةيغةمبةر حةآلعضةن نةرسعدعن حةآلعنعثالر،  ثالر، ص ةننع ظئلع ة بةرض ةيغةمبةر سعلةرض خاس قعلدع، ص

 يةنع اهللا هةر نةرسعضة قادعردذر ؤة يئثعلمةستذر، راللةدعن قورقذثالر، هةقعقةتةن اللةنعث ظازابع قاتتعقتذ
  . بةلكع اهللا هةر نةرسعضة هأآىمرانلعق قعلغذحعدذر. اهللا تاظاالغا هئح نةرسة توسقذنلذق قعاللمايدذ

 يةنع قذرةيزة، نةزعر، صةدةك ؤة خةيبةر (اللة صةيغةمبعرعضة غةنعمةت قعلعص بةرضةن ظةهلع قذرا
أتىص يىرمةسلعكع ظىحىن، نعث ماللعرعن )آذففارلعرع ع، ظعحعثالردعكع بايالر ظارعسعدا قولدعن قولغا ظ

 ظةقرعبالعرعغا، يئتعملةرضة، معسكعنلةرضة، ظعبن سةبعللةرضة -اللةغا، صةيغةمبةرضة، صةيغةمبةرنعث خعش 
ىتىن شةهةرلةردعن ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةرنعث هأآ           يةنع صةتهع قعلعنغ   خاس قعلدع   مع بةنع ان ص

ةر   عدعن ظئلعنغان غةنعمةتلةرنعث هأآ نةزعر قةبعلعس  معضة ظوخشاش بولعدذ ؤة ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتل
  .بذ ظايةتتة آأرسعتعلضةن بويعحة ظعشلعتعلعدذ

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةر رةزعي ةد ظأم ام ظةهم ةزعر  : ظعم ةنع ن ب
ةر  ان غةنعمةتل عدعن ظئلعنغ ةن   قةبعلعس ا آةلتىرض تعن قولغ علعرعنع حاصتذرماس ات ـ تأض ذلمانالر ظ  مذس

ةردع          ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خاس قعلعص ب ةيغةمبةر  . غةنعمةتلةر بولذص، اهللا تاظاال بذ غةنعمةتلةرنع ص ص
الدذردع       ن قالغا . ظةلةيهعسساالم ظاظعلعسعدعكعلةرنعث شذ يعللعق حعقعمعنع بذ غةنعمةتتعن سةرص قعلعشقا ق

ىن     سقع ش ظىح اد قعلع دا جعه ىك اهللا يولع العب ؤة بىي اراق سئ   معنع غ ورال ـ ي ذالغ ؤة ق ات ـ ظ قا   ظ تعؤئلعش
لةتتع زع ؤة    . ظعش ةبذداؤذد، تعرمع لعم، ظ ارع، مذس ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس ةظعب ةت  نةس ارلعقالرمذ رعؤاي  قات
   .قعلغان

ة    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظةؤس العك ظعب ةبذداؤذد م ام ظ دذظعم ىن  : ت قعلع ع آ ر آىن بع
تذ       ادةم ظةؤةتعص قا ظ نع حاقعرعش ةنهذ مئ ةلالهذ ظ ةتتاب رةزعي نع خ ةر ظعب اغدا ظأم ةن ح ث  . ظأرلعض ةن ظذنع م

أل نعث ظىستع قاصالنمعغان آارعؤات   ،عدعن توقذلغان   نعغا آةلسةم ظذ آارعؤات ظىستعدة خورما قوؤزعق       يئ عنعص  ي
ةؤة بعر قعسعم     !  مالعكظع: آعرضةندة ظذ ئنعغا  مةن ظذنعث ي  . يألىنىص ظولتذرغان ظعكةن   سئنعث قةؤمعثضة ت

ةص     تا بعرل تا ـ ظاس ةر ظاس ئلعؤالدع  ـ ظاظعلعل أحىص آ ةص آ ة  . ظعككعل ا نةرس ةن ظذالرغ رذق  م كة بذي  بئرعش
م ذ نةرس. قعلدع دع  ظ عن، دئ ةن تةقسعم قعلعص بةرض ا س ةن. عنع ظذالرغ عم قعلعص بئرعشكة  : م ع تةقس ظذن

ادة  قا ظ ةندعن باش ان بومنع بم م ذيرعغ اث، دئدع ذ. لس دع   : ظ الغعن، دئ ا ظ عنع قولذثغ ذ نةرس اغدا  . ظ ذ ح ش
سمان ظعبنع ظةففان، ظابدذراهمان  ظو! ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع:  ؤة ظأمةرنعث قئشعغا يةرفا آعرعص آةلدع    

.  دئدع ؤةققاس قاتارلعقالر قئشعثغا آعرسة بوالمدذ؟   ظعبنع ظةؤؤام ؤة سةظعد ظبعنع ظةبذ   ظعبنع ظةؤف رذبةير    
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اندعن ظأمةرنعث قئشعغا    . ظذالر آعردع  .  آعرعشعضة رذخسةت قعلدع نعث آعرسذن، دةص ظذالر  ،هةظة: ظأمةر ظ
ةلع قئشعثغا آعرسة بوالمدذ؟ دئدع           ! مأمعنلةرنعث خةلعصعسع   ظع    :يةرفا يةنة آعرعص ظذ     . ظابباس بعلةن ظ

ةر ة:ظأم دع   ، هةظ ةت قعل عمذ رذخس عنعث آعرعشعض ذ ظعككعس ذن، دةص ظ ردع . آعرس عمذ آع ذ ظعككعس .  ظ
ةلع ظعككعمع       ! ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع  : ظابباس ارعلعقعدا هأآىم حعقعرعص قو      مةن بعلةن ظ يغعن،  زنعث ظ
ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدا      . شذنداق قعلغعن   ! ظع مأمعنلةرنعث خةلعصعسع    : ظولتذرغانالرنعث بةزعسع . دئدع

  .هأآىم قعلعص ظذالرنع راهةتكة حعقعرعص قويغعن، دئدع
دذ       داق دةي ص مذن أزعنع داؤام قعلع ةؤس س نع ظ الك ظعب ان     : م ورذندا ظولتذرغ ةلع س ةن ظ اس بعل ظابب

ةتتع   نعص آ اندةك بعلع الدعغعراق حعقق ادةمنعث ظ ة ظ ر قانح ئلعقع بع ذ  . ه ةنهذ ظ ةلالهذ ظ ةر رةزعي شذثا ظأم
ة الر، : ظعككعسعض اص تذرذث علةر توخت دعس ة ق .  دئ ئلعقع ظادةملةرض ان ه اندعن ظولتذرغ مان ـ : اراصظ ظاس

ردعن شذنع تةلةص   تذرغذزغان اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص سعلة      ظةللةق زئمعننع ظأز ظةمرع بعلةن مذ 
علةر  ةنكع، س االمنعث قعلعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ايمعز «:  ص راس قالدذرم ىك   .مع ال ـ مىل ان م ز قالدذرغ  بع

دع » دذرعسةدعق ةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟ دئ ذالر. دئض ة: ظ دع ،هةظ ز، دئ ةن  . بعلعمع ةلع بعل ةر ظ اندعن ظأم ظ
عص   قعلغذزغان اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم   ظاسمان زئمعننع ظأز ظةمرع بعلةن مذظةللةق تذر : ظابباسقا قاراص 

ة    ذنع تةل ن ش علةر ظعككعثالردع االمنعث   عص قعلس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر ص ةنكع، س راس «: م مع
ى  ال ـ مىل ان م ز قالدذرغ ايمعز بع دع» ك سةدعقعدذرقالدذرم ذ ظعككعسع. دئضةنلعكعنع بعلةمسعلةر؟ دئ : ظ

دع   ز، دئ ة بعلعمع ان         . هةظ اس قعلمعغ ة خ ئح ظادةمض انالردعن ه اال ظعنس عزآع اهللا تاظ ةك شىبهعس ةر ش ظأم
ةنع (اللة صةيغةمبعرعضة ظذالردعن : ظاالاهللا تا . ساالمغا خاس قعلعص بةردع   نةرسعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعس   ي

يةنع ظةجعر (تأضعلةرنع حاصتذرذص  -قايتذرغان غةنعمةتلةرنع سعلةر ظات ) ث ماللعرعدعن بةنع نةزعرنع 
ةيغةمبةرلعرعنع خالعغان )  مذشةققةت تارتعص-قعلعص، جاصا  ة ص ا آةلتىرضةن ظةمةس، لئكعن الل قولغ

ادعردذر  ة ق ةر نةرسعض ة ه دذ، الل ةللةت قعلع ة مذس دع ظادةمض ةزعر قةبعلع .دئ ةنع ن اال ب عدعن  اهللا تاظ س
ةردع             ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا خاس قعلعص ب  ،اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع       . ظئلعنغان غةنعمةتلةرنع ص

وق،   نع ي أزعنعث قعلعؤالغع ةقةت ظ تعن ص ة بةرمةس ةرنع سعلةرض ذ غةنعمةتل االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
أزعنعث ؤة ظاظعلعسعدعكعلةرنعث       ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ غةنعمةتتعن ظ ئلعص   ص  ، بعر يعللعق حعقعمعنع ظ

  . دألةت خةزعنعسعضة قئتعؤةتتع، دئدعنعقالغعنع
اندعن ظأمةر ظ  اراصوظ ا ق ةم- ظاسمان:لتذرغانالرغ أز ظ ان اهللا  زئمعننع ظ ةن مذظةللةق تذرغذزغ رع بعل

 سعلةر بذ ظةهؤالنع بعلةمسعلةر؟ دئدع      ،بعلةن قةسةم قعلعص سعلةردعن شذنع تةلةص قعلمةنكع            نعث نامع 
أز ظةمرع بعلةن     ظاسمان ـ زئمعننع    :ظاندعن ظأمةر ظةلع بعلةن ظابباسقا قاراص     . دئدع هةظة، بعلمعز، : ذالرظ ظ

ةص قعل      ن شذنع تةل علةر ظعككعثالردع ةم قعلعص س ةن قةس امع بعل ان اهللا نعث ن ةق تذرغذزغ ةنكععمذظةلل  ،م
  .دع بعلعمعز، دئ،هةظة: ظذ ظعككعسع. سعلةر بذ ظةهؤالنع بعلةمسعلةر؟ دئدع

لغاندعن آئيعن ظةبذبةآرع    وصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاصات ب  : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ مذنداق دئدع    
ةآرعنعث      .اآارلعدع ج دةص   باسارع رذنومةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظ    : ظأزعنع  سعلةر ظعككعثالر ظةبذب

. ن معراسعثنع تةلةص قعلدعث   غلعدعن تئضعدعغا  وقئرعندعشعثنعث ظ سةن   !ةن ظع ظابباس   س :قئشعغا آعلعص 
ال  ةلع ظاي عدعن تعظ دع  ئنعث ظاتعس ةص قعل نع تةل عدعغان معراس ةنهذ   . ض ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي اغدا ظةبذب ذ ح ش

االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ايمعز«: ص راس قالدذرم ال،مع ان م ز قالدذرغ ةدعقةدذر- بع ىك س ةن، »  مىل دئض
قذ   و ت ، ياخشع ،اهللا ظذنعث راستحعل  . دئدع ادةم ظعكةنلعكعنع ظ    غرا يول تاص ة ظةضةشكىحع ظ بدان  وحع ؤة هةقق

دذ ال . بعلع ان م ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قالغ ةآرع ص قذرذش ه-ظةبذب نع باش ة عقذقو مىلىآ نع ظىستعض
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الدع أزةمنع     .ظ ةن ظ ن م اندعن آئيع ات بولغ ذ ؤاص ةيغةمبةر ظةل :  ظ ةن ص ةآرعنعث  م االمنعث ؤة ظةبذب ةيهعسس
 عغا  مىلىآنع اهللا خالعغان ؤاقت  - ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن قالغان مال     رذنباسارع دةص جاآارلعدعم  وظ

قذرذش ه  ةدةر باش الدعم ىنع ظىستعقذقوق ة ظ ةلع مئنع  . مض ةن ؤة ظ ن س ةلدعثالر آئيع ا آ ةر . ث يئنمغ ه
تذر   ظعككعثال ر ضةص نع بع ةآحع بولغع ث دئم ةلدعثالر     .رنع ص آ ةص قعلع النع تةل ذ م ةندعن ش علةر م ةن .  س م
 - لئكعن، سعلةر ظذ مال     . آنع سعلةرضة بئرعمةن    ى مىل -  مةن ظذ مال   ، ظةضةر سعلةر خالعساثالر   :سعلةرضة

رعشثالر آئرةك،   ئآنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم باشقذرغاندةك باشقذرذشقا اهللا نعث نامع بعلةن ؤةدة ب          ىمىل
اندعن آئيعن سعل           . دئدعم الدعثالر ظ  - ةر قئشعمغا ظذ مال   سعلةر شذ ؤةدعضة ظاساسةن ظذ مالنع مةندعن ظ

ةن هأآىم قعلعص ق  اراثالردا باشقا هأآىم بعل ةص قعلعص ومىلىآنع ظ ة يذشذمنع تةل  اهللا نعث .آةصسعلةريةن
ايعم ب     ةت ق اراثالردا قعيام النع ظ ذ م ةن ظ ةمكع م ةن قةس امع بعل أآىم   ون ةن ه أآىم بعل قا ه ة باش لغعح

  . ظذنع ماثا قايتذرذص بئرعثالر،قعلساثالرظاجعزلعق  قا ظةضةر سعلةر ظذ مالنع باشقذرذش.قعلمايمةن
 ثالردعكع نوايالر ظارعسعدا قبظعحع ىن و ق- لدع أتىص يىرمةسلعكع ظىح ا ظ ةنع ظذرذشسعز لغ  ي

ايالر ظ  ةرنع ب ان غةنعمةتل ةللعئظئلعنغ ةي  ؤئض ة بةرم ئح نةرس ن ه ة ظذنعثدع أزلعرع ،لعص آةمبةغةللةرض  ظ
عس ة نةص لعرعغا ظعشعلعتعص آة- خالعغانح لعتعدعغان ظ  خاظعش ع ظعش ىن ظذن لعكع ظىح ز وتمةس ع بع رذنالرن
   .بةلضعلةص بةردذق

  سقان هةر قانداق ظعشتا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعداوصةيغةمبةر بذيرذغان ؤة ت
ةآلعنعثالر ةيغةمبةر حةآلعضةن نةرسعدعن ح ثالر، ص ةننع ظئلع ة بةرض ةيغةمبةر سعلةرض ةنع ص  ي

علةرنع ن ةيغةمبةر س اص ة بذيرعس ذنع قعل،ئمعض ن ت.ثالرع ش عو نئمعدع الردذ،س راق تذرذث ذنعثدعن يع .  ش
  .سعدذوشتعن تعيامان ظعشنع قعل. شقا بذيرذيدذعحىنكع، ظذ هةقعقةتةن ياخشع ظعشنع قعل

ال    اال خ دذ اهللا تاظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذدنعث مذن نع مةس ابدذلاله ظعب ةد ظ ام ظةهم  ظعم
 ، غالعب ،ظايالالرغا لغذحع  ذي خال حةآتىرضىحع ظايالالرغا، يىزعنعث تىآلعرعنع       ،لالرغا حةآكىحع ظايا  )مةث(

  .للعك ظىحىن حعشلعرعنع ياساتقان ظايالالرغا لةنةت قعلعدذة ضىز،بىيىك اهللا نعث يارعتعشعنع ظأزضةرتعص
ةيتذلال    بذ سأز    اقذص دةص ظاتعلعدعغان        هتبةنع ظةسةد قةبعلعسعدعن ب بعر ظايالغا   ا تذرعدعغان ظذممذ ي
اردع   ا  . يعتعص ب مذنداق سأزلةرنع    ظاثلعشعمحة سةن مذنداق،   : لعصئ ظعبنع مةسذدنعث قئشعغا آ    لظذ ظاي

ابعدا لةنةت       : ذدظظعبنع مةس . قعلصسةن، دئدع  ان ؤة اهللا تاظاال نعث آعت صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم لةنةت ظئيتق
ال  .  دئدع،غذدةآمةنمعظئيتلغان آعشعلةرضة مةن نئمة دةص لةنةت ظئيت    اننع باشتعن ظاياق     :ظذ ظاي  مةن قذرظ

المعدعم، دئدع               تعم، ظذنعثدا سةن دئضةن سأزلةرنع تاص اننع ت     . ظوقذص حعق لذق  وظعبنع مةسظذد ظةضةر قذرظ
صةيغةمبةر سعلةرضة بةرضةننع ظئلعثالر، صةيغةمبةر حةآلعضةن  التتعثعزولسعثعز ظذنع تاصقان بوظوقذغان ب

ةتنع ظ د نةرسعدعن حةآلعنعثالر  ال  . قذمعدعثعزمذ؟ دئدع وئضةن ظاي ة، ظ:ظذ ظاي ظعبنع . قذدذم،دئدع و هةظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظعشالرنع قعلشتعن ت     ، شىبهعسعزآع -  شةك :مةسظذد ال   . ستع، دئدع  و ص ظذ ظاي

  ظةمسة سعز   :ظعبنع مةسظذد   . دئدع ياليمةن،وظذنداق ظعشالرنع سئنعث خوتذن بالعلعرعثمذ قعلعدعغذ، دةص ظ       
اراص ب دع،قعثئبعرعص ق ال ظذالرنعث قعشعغا .  دئ ذ ظاي ذ ظعشالردعرئبظ أرمعدعنعص ظ رعنمذ آ اندعن ، بع  ظ

ايتعص آ دع :لعصئق أرمعدعم، دئ رعنعمذ آ الردعن بع ذ ظعش ذالردا ب ةن ظ ظذد.  م نع مةس ةر :ظعب ذالردا  ظةض ظ
بذ هةدعسنع ظعمام    . ذ، دئدع يالمايدع ظذالر بعز بعلةن بعرضة ياش         ،صعلعص قالسا   ئمذنداق ظعشالردعن بعرع ت   

  .ذ رعؤايةت قعلغانمبذخارع ؤة مذسلعم
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ةنلعكعنع        داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةبذهىرةيرةدعن ص لعم ظ ارع ؤة مذس ام بذخ ظعم
دذ  ةت قعلع ام     «: رعؤاي قا بذيرذس نع قعلعش رةر ظعش علةرنع بع ةن س ث    ،م نع آىحىثالرنع ذ ظعش علةر ظ  س

  .» ظذ ظعشتعن يعراق تذرذثالرتوسسام،ةرنع بعرةر ظعشنع قعلعشتعن سعل ،يئتعشعحة ظورذنداثالر
ن ق اتتعقتذر واهللا دع ازابع ق ث ظ ةن اهللا نع الر، هةقعقةت ةمر رقذث ةنع اهللا نعث ظ ةرمانلعرعنع  ـ ي  ص

ا ظاسعيلعق قعلغان   ،رقذثالر، حىنكع وسقان ظعشلعرعدعن يئنشتا اهللا دعن ق    و ت،رذنداشتا وظ  اهللا نعث ، اهللا غ
ع ظ  ظةمرع ص ظذن لعق قعلع ة خعالص ة اهللا    وض ان ظادةمض الرنع قعلغ ةن ظعش قان ؤة حةآلعض ان، اهللا تذس رذندعمعغ

  . قاتتعقتذرننعث ظازابع هةقعقةتة
  * * * * * * *  

 Ï !# u s)à ù= Ï9 tÍ Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#θã_ Í÷z é& ÏΒ öΝ Ïδ Í≈tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9 üθøΒ r& uρ tβθäótG ö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «! $# $ ZΡ üθôÊÍ‘ uρ 

tβρã ÝÇΖtƒ uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθè% Ï‰≈¢Á9 $# ∩∇∪ tÏ% ©!$#uρ ρâ §θ t7s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒM} $# uρ ÏΒ ÷ΛÏι Ï= ö6s% tβθ™7 Ït ä† 

ôtΒ u y_$yδ öΝ Îκö s9 Î) Ÿωuρ tβρß‰Åg s† ’ Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θè?ρé& šχρã ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝÎκ Å¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÎκ Í5 

×π |¹$|Á yz 4  tΒ uρ s−θãƒ £x ä©  ÏµÅ¡ øtΡ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθßs Ï= ø ßϑ ø9$# ∩∪ šÏ% ©!$# uρ ρâ !% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ 

šχθä9θà)tƒ $uΖ −/ u‘ ö Ïøî $# $ sΨ s9 $sΨ ÏΡ üθ÷z \} uρ šÏ% ©!$# $ tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 

(#θãΖ tΒ# u !$sΨ −/ u‘ y7 ¯Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪  
 مىلكعدعن ظايرعلغان صئقعر -دعيارعدعن هةيدةص حعقعرعلغان، مال ) ظذ غةنعمةتنعث بعر قعسمع( 

ةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة  ةيدذ، الل نع تعل مذهاجعرالرغا خاستذر، ظذالر اللةنعث صةزلعنع ؤة رازعلعقع
مةدعنعدة ) يةنع مذهاجعرالردعن(ظذالردعن   .8سادعق ظادةملةردذر) ظعماندا(عدذ، ظةنة شذالر ياردةم بئر

يةنع (يئنعغا هعجرةت قعلعص آةلضةنلةرنع ) يةنع ظةنسارعالر(يةرلعك بولغان، ظعمانع آىحلىك بولغانالر 
لمايدذ، ظذالر موهتاج دوست تذتعدذ، ظذالرغا بئرعلضةن نةرسعلةر ظىحىن ظعحع تارلعق قع) مذهاجعرالرنع

ذق  ةظعتع (تذرذقل أزلعرعنعث مةنص ةظعتعنع ظ اجعرالرنعث مةنص عنعث  )مذه أز نةصس دذ، ظ ةال بعلع ن ظ دع
كىحعلةردذر  ةتكة ظئرعش اقالنغانالر مةقس ن س ةنلةر . 9بئخعللعقعدع ن آةلض ن آئيع : ظذالردع

عرةت قعلغعن، بعزضة ؤة بعزدعن ظعلضعرع ظعمان ظئيتقان قئرعنداشلع ! صةرؤةردعضارعمعز« رعمعزغا مةغص
سةن ناهايعتع مةغصعرةت ! دعللعرعمعزدا مأمعنلةرضة قارشع دىشمةنلعك صةيدا قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعمعز

  .10دةيدذ» قعلغذحعسةن، مئهرعبانسةن
ؤة ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةرضة تئضعشلعك بولغان باشقا بعر تىرآىم آعشعلةر 

   توغرعسعدالعرععث ظارتذقحعلعقمذهاجعرالر ؤة ظةنسارعالرن
ئقعرالرنعث هالعنع        اهللا تاظاال بذ ظايةتتة ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةرضة ظئرعشعشكة تئضعشلعك ص

دذ  داق دي ان قعلعص مذن مع (: باي ر قعس ةتنعث بع ذ غةنعم ال ) ظ ان، م ةيدةص حعقعرعلغ ارعدعن ه  -دعي
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تذر  ا خاس ئقعر مذهاجعرالرغ ان ص ن ظايرعلغ ةمىلكعدع ث  ي ذالر اهللا نع تع ؤة رازعلعقةرنع ظ ع نعهمع
   .عضةنلعكع، ظأز قةؤمعضة قارشع حعققانلعقع ظىحىن يذرتعدعن هةيدةص حعقعرعلغان صئقعر مذهاجعرالردذرتعل

 سادعق ظادةملةردذر) ظعماندا(اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ياردةم بئرعدذ، ظةنة شذالر يةنع 
  .ظةنة شذالر مذهاجعرالرنعث آاتتعلعرعدذر. تع بعردةك بولغان ظادةملةردذرعيعلةأزع بعلةن ظةمسظةنة شذالر 
اند ارعالرنع مةد ظ اال ظةنس ان   عهعن اهللا تاظ ارتذقحعلعقعنع، ش ث ظ ةص ظذالرنع عنع ؤة - يعل  شةرعص

لعق    ةت قعلماس ث هةس ص، ظذالرنع ان قعلع أرمعتعنع باي ق  ،ه ذرذص باش اج ت أزع موهت ةظةتع ظ نع عالرنعث مةنص
دذ       ن آأ ىظىست ةنع مذهاجعرالردعن (ظذالردعن : رىش ظاالهعدعلعكلعرعنع ماختاص مذنداق دةي ةدعنعدة ) ي م

ةنع ظةنسارعالر (يةرلعك بولغان، ظعمانع آىحلىك بولغانالر  ةنع م   )ي ذهاجعرالردعن ظعلضعرع مةدعنعدة       ي
  .دذرلتذراقالشقان ؤة آأص ساندعكع مذهاجعرالردعن ظعلضعرع ظعمان ظئيتقان ظةنسارعالروظ

دوست تذتعدذ) يةنع مذهاجعرالرنع(رةت قعلعص آةلضةنلةرنع يئنعغا هعجخع ئ يةنع ظةنسارعالر س
ةر ب انلعقع ظىحىن مذهاجعوؤة ظئسعل ظادةمل دذوالنع درلغ  مىلىآلعرعضة شئرعك - ظذالرنع مال.ست تذتع

دذ. قعلعدذ  غدعلعشع و قنعثتعؤة ظذالرنعث هأرمعهةققعنعث تونذلذشع  نعث رالرمذهاجع: ظأمةر مذنداق دةي
ن خةلعص  ةندعن آئيع ىن م عيةت قعلعص تاصشذرعمةن  علعظىح ا ؤةس ان مذهاجعالرغ ان ظئيتق تة ظعم  .كنع دةسلةص

ث          ةققعدة ظذالرنع ارعالر ه ان ظةنس ىك بولغ انع آىحل كةن ؤة ظعم ةدعنعدة يةرلةش عرع م اجعرالردعن ظعلض مذه
 بذنع ظعمام بذخارع    .مةن ع تةؤسعية قعل ياخشع ظعشعلعرعنع قوبذل قعلعش، يامان ظعشلعرعنع آةحىرىشكة          

   .رعؤايةت قعلغان
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ةد ظةنةس ام ظةهم اجعرالر،ظعم ث :  مذه ع اهللا نع ظ

ةيغةمبعرع  ةؤ ! ص ةؤ بعز قئشعغا آةلضةن ق ازنع ظةث ياخشع رةؤشتة  . منع آأرمعدذق مدةك ياخشع ق ذالر ظ ظ
ت  ع رةؤش ةث ياخش نع ظ ةتكىزعدذ، آأص ةرص قعلي زنع ظ عة س ةن بع ذالر هةقعقةت ةن ـ زذق ودذ، ظ ىك بعل تىل

ةمعنلعدع ةك. ت ةجرعمعزنعث هةممعسعنع  .  ظعحمةآلعرعضة شئرعك قعلدع- يئم زنعث ظ ذالر بع ةتتا بعز ظ ه
ان بئظ تع  ولعص آئتعدعغ تذق، دئيعش دع، دةص قورق االم . ل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  «: ص اق، ظذالرن ي

  . دئدع»تةرلعكتذرئثالر يعالغا دذظا قعلعشظاان اهللا تثالر ؤة ظذالر ظىحىعشعماخت
نع م  ةس ظعب ارع ظةن ام بذخ دذ العكظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : نعث مذن ص

ةهرةي ارعالرغا ب االم ظةنس اقعردعئص بىلأنع بنظةلةيهعسس ع ح ىن ظذالرن ذالر. رعش ظىح ايمعز، :ظ ز ظالم  بع
ن ل،لئكع اجعر قئرعنداش اي برعمعزغعع مذه اش ج ذنعثغا ظوخش ةثىلأمذ ش ذل ،ص بةرس ع قوب اندعن ظذن  ظ

ز، دئي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. شتععقعلعمع ة ب «: ص ا ظذنع سعلةرض ا ىلأظذنداقت ةن، سعلةر ماث ص بةرمةيم
عم قعل      ذظ ةرنع تةقس ة غةنعمةتل ن سعلةرض ةندعن آئيع ثالر، م ةؤر قعل ةدةر س قانغا ق عزلعك  عحراش تا تةثس ش

  .دئدع »بولعدذ
زالعقنع بعز  ع رمو خ:ظةنسارعالر : ام بذخارع ظةبذهىرةيرةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . بعلةن مذهاجعر قئرعنداشلعرعمعزنعث ظارعسعدا تةقسعم قعلعص بةرضعن، دئدع            : ص
اق« دع»ي ذالر.  دئ لعرعمعز خورم: ظ اجعر قئرعنداش ا مذه لعرعظذنداقت عص زارلعقنعث ظعش عغا ياردةملعش

ع     ئرعك قعاليل ذالتقا ش ان مةهس اغدعن حعقق ع ب ز ظذالرن ذن، بع دع،بةرس اجعرالر.  دئ ذنداق  : مذه دذ، ش بولع
   .قعاليلع، دئدع
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  ع توغرعسعداقظةنسارعالرنعث مذهاجعرالرغا هةسةت قعلمعغانلع
 ايدذ ارلعق قعلم ع ت ىن ظعح علةر ظىح ةن نةرس ا بئرعلض ارعالر اهللاظذالرغ ةنع ظةنس اال  ي  تاظ
ة مذهاجع ا بةرض ةرتعؤة نرالرغ رع م ان، يذقع ةرةص ؤة ظ ـ ش ابارعتئ ش ارلعق ظارتذقحعل غ نعش قات ا ع ظئلع قالرغ

  .قارعتا ظذالرغا ظعحعلعرعدة هةسةت قعلمايدذ
   بعلضةنلعكع توغرعسعداالنع ظةعرنعث باشقعالرنعث مةنصةظةتظةنسارعال

 دعن ظةال بعلعدذ)عنع ظأزلعرعنعث مةنصةظعتعمذهاجعرالرنعث مةنصةظعت(ظذالر موهتاج تذرذقلذق 
ةظةت         علةرنعث مةنص اج آعش قا موهت ذق باش اجلعق تذرذقل اتتعق ظئهتعي أزلعرع ق ذالر ظ ةنع ظ الدعنقع عي نع ظ

  .تةمعنلةشتعن بذرذن تةمعنلةيدذنع يعدذ ؤة ظذالرنعث ظئهتعياجعنع ظأزلعرعنعث ظئهتعياجعورذنغا قوظ
ةيغةمبةر ظةلة  ةبذداؤذد ص دذيهعسساالمنعث مذنداق دئضظعمام ظ ةت قعلع ةر ت«: ةنلعكعنع رعؤاي آىص أت

  .»ظاز صذلغا ظئرعشكةن ظادةمنعث قعلغان سةدعقعسع ظةث ظةؤزةل سةدعقعدذر
ع اهللا ت ةرنعث مةرتعؤعس داق ظادةمل االامذن ة، ي: ظ ذق، معسكعنض اج تذرذقل أزع موهت ة ؤة ئظ تعمض

رعدذ ام بئ ة تاظ أيىش يؤة  ))1ظةسعرض ع س شاهللا ن عدعن خع ة، - ىزعس ةقرعباالرغا، يئتعملةرض  ظ
ة  ن سةبعللةرض ة، ظعب ذل(معسكعنلةرض ةنع ص عرالرغا-ي ان مذساص ىص قالغ ع ظىزىل ن ظاالقعس ، ) مئلعدع

ذل  ة ص ا ظئرعشعشعض ث ظازاتلعقق اظعلالرغا ؤة قذلالرنع رعش-س اردةم بئ ال ي ةن ))2 م  دةص سىصةتلعض
دذ  رع بولع عدعن يذقع ةرنعث مةرتعؤعس ةر   ح. ظادةمل ان ظادةمل ا ظئلعنغ ةردة تعلغ ذ ظايةتل ع، ب ةدعقة(ىنك  )س

رعدذ       ةدعقة بئ ذرذص س أرىص ت ع آ علعرعنع ياخش ةن نةرس اجع    . بةرض ة زأرىر ظئهتعي ذ نةرسعلةرض ث ب ظذالرنع
 ظذالر سةرص   ، ظةمما يذقعرعدعكع ظايةت هةدعستة تعلغا ظئلعنغان ظادةملةرضة آةلسةك   .بولماسلعقع مذمكعن 

ا أ نقعلغ ة ظ ةظةت    نةرسعض قعالرنعث مةنص ةنعال باش ذق ي اج تذرذقل اتتعق موهت أزلعرعنعث عزلعرع ق نع ظ
  .مةنصةظةتعدعن ظةال بعلعدذ

ةل   عددعق رةزعي ةآرع س رع ظةبذب كةنلةردعن بع ة ظئرعش ذ مةرتعؤعض ةنهذدذر هذالب ايلعق،ظ ذ ب نعث ع ظ
عهةممع دذ س ةدعقة قعلع ا . نع س االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذن«: ص العلع- خوت ةمعناتع  ب رعثنعث ت

الدعث؟ ئلعص ق ة ظ ةآرع،دئضةندة» ظىحىن نئم الدعم،  :  ظةبذب ئلعص ق ةيغةمبعرعنع ظ ا اهللا ؤة ظذنعث ص ظذالرغ
  .دةص جاؤاب بئرعدذ

ضة  تةثلةنضةن سذمذ بذ مةرتعؤع   هةمراهعغا  يةرمذك ظذرذشعدا يارعالنغان ظعكرعمة ؤة ظذنعث ظعككع       
ةلعدعن   علةرنعث ظةم ة آعش ابلعنعدذظعض اتتعق يارعال . هئس رع ق ةر بع ث ه ايعن  بذالرنع ذغا ظعنت ان، س نغ

رذيدذ        كة بذي ةمراهعغا بئرعش نعدعكع ه ذنع يئ ةن س ة تةثلةنض ذق ظأزعض اج تذرذقل نعدعكع  . موهت ذ يئ ظذم
ةمراه ذ    عه ص ب ذنداق قعلع رذيدذ، ش كة بذي ث       غا بئرعش تعن ظذالرنع تعص بارماس ة يئ نحع ظادةمض ذ ظىحع س

تعدذ   ألىص آئ ع ظ ةيدذ    ظذالرد. هةممعس ذنع ظعحةلم ذ س رعمذ ب ن بع ع   . ع ذن ؤة ظذالرن ن رازع بولس اهللا ظذالردع
  ! مةمنذن قعلسذن

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبذهىرةيرةنعث مذن ارع ظ ام بذخ ةيغةمبةر  : ظعم ادةم ص ر ظ بع
ئلعص  ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبعرع :ظةلةيهعسس ث ص ع اهللا نع الد !  ظ اح ق ةن ظ دععم ةيغةمبةر . م، دئ ص

المعغاندعن               ظةل ةؤةتعص ظذالردا ظذنعثغا بةرضعدةك بعرةر نةرسة تاص ادةم ظ ةيهعسساالم ظاياللعرعنعث يئنعغا ظ
                                                 

 . ظايةت-  8سىرة ظعنسان) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 177سىرة بةقةر ) 2(
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دذ   «: آئيعن ةت قعلع ا مةرهةم ذ؟ اهللا ظذنعثغ ادةم يوقم رةر ظ ان بع ان قعلعدعغ ادةمنع مئهم ذ ظ ة ب ذ آئح  »ب
. ظذنع مةن مئهمان قعالي، دئدع    ! ع ظع اهللا نعث صةيغةمبعر   :ظةنسارعالردعن بعر ظادةم ظأرنعدعن تذرذص    . دئدع

ا رعص ظايالعغ ة بئ ذ ظأيعض اندعن ظ ئح  :ظ ن ه نع، ظذنعثدع االمنعث مئهمع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ص ذ ظ  ب
عنع ظاي دع عنةرس اث، دئ الع. م ان     : ظاي ا بئرعدعغ أيدة بالعالرغ ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
ةر  دع   ديئمةآلعك وق، دئ ة ي قا نةرس ادةم  . عن باش ذ ظ ةيدع   : ظ اق ي ةحلعك تام العالر آ اندا  ب ت بولغ غان ؤاقع
ع ظذخل ث   عصتعظذالرن ئلعص آئلع تعخانغا ظ اقنع داس اندعن تام اي    ،، ظ اقنع تارتعنم اننعث تام اندعن مئهم ظ

ذص ظ     ةن بول راقنع صىؤلعض ىن حع ع ظىح ثرعؤىحىيئيعش ةي ق    . ئتع اق يئم ز تام ة بع ذ آئح اقلعرعمعزنع وب رس
  .ظايالع ظئرعنعث دئضعنعدةك قعلدعظذنعث . يلع، دئدعىزةصىآىص ظأتك

االمنعث يئن    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة ص ع ظةتعض ادةم ظةتعس ئلعقع ظ ةيغةمبةر  عه اردع، ص ا ب غ
ا  االم ظذنعثغ ان     «: ظةلةيهعسس النعث قعلغ االنع ظاي ةن ص ةر بعل االنع ظ ةن ص ىك اهللا هةقعقةت العب ؤة بىي غ
ةظعتعنع (ر موهتاج تذرذقلذق ظذال: ؤة اهللا تاظاال . دئدع »ظعشعدعن مةمنذن بولدع  مذهاجعرالرنعث مةنص
ة بذ  منعث رعؤايعتعد عظعمام مذسل  . ع دئضةن ظايةتنع نازعل قعلد   دعن ظةال بعلعدذ  )ظأزلعرعنعث مةنصةظعتع 

  .علضةن ظةنهذ دةص آأرسعتلالهذ ظةنسارعنعث ظعسمع ظةبذتةلهة رةزعيةظذ هةدعستعكع
مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر  نةصسعنعث بئخعللعقعدعن ساقالنغانالر زظأ    يةنع آعم بئخعللعقتعن 

   .ساقالنسا، ظذ هةقعقةتةن مةقسةتكة ؤة نعجاتلعققا ظئرعشعدذ
ظعمام ظةهمةد جابعر ظعبنع ظابدذلالهتعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت             

دذ  ةتظع    «: قعلع تعن ق ذم قعلعش ة زذل اقلعنعثالر يآعشعلةرض ع . س ة  ، حىنك ذم قعيام ةت   ت زذل ع زذلم  آىن
ةلتىرعدذ ندع   . آ ةن هاالك قعلع ئخعللعقع بعل علةردعن ظعلضعرعكعلةر ب الر، حىنكع، س . بئخعللعقتعن قورقذث

ان ت     ارعدذ   ع قعللأآىشكة ؤة هارام نةرسعلةرنع هاال     بئخعللعق ظذالرنع ق بذ هةدعسنع ظعمام    » شقا ظئلعص ب
   .مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
ةم نع ظةبذهات دذ   ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن نع هعاللنع ؤةد ظعب ادةم  :  ظةس ر ظ بع

ئلعص  عغا آ ابدذلالهنعث قئش ابدذلاله : ظ ع ظ االك بولدذم   !ظ ةن ه أزةمنع هةقعقةت ةن ظ  دةص نكعمعم
دع ذقورق ةن، دئ ا . ؤاتعم ابدذلاله ظذنعثغ دع : ظ قا؟ دئ ذ. نئمعش ةن اهللا ت: ظ االنعثام عنعث : ظ أز نةصس ظ

كىحعلةردذربئخعللعقعدع ةتكة ظئرعش اقالنغانالر مةقس اثلعدعمن س ةنلعكعنع ظ ئخعل . دئض ر ب ةن بع  م
اندا تعلغا    : ظابدذلاله. دئدع  قالعمةن،س قولذمدعن هئح نةرسة حعقارمعغعلع تا ،نمةظادةم بذ اهللا تاظاال قذرظ

ذم   عشعاهللا تاظاال قذرظاندا تعلغا ظالغان بئخعللعق بولسا قئرعند   ظالغان بئخعللعق ظةمةس،   ثنعث مئلعنع زذل
ةؤالغانلعق  ةن ي ارةتتذرعبعل ن. ثدعن ظعب ذ بئخعللعق ،لئكع ئنعث ب ا آةلسةك ع س ةت،   ،ثغ ان ظعلل ر يام ذ بع  ب

  .دئدع
 ةنلةر ن آةلض ن آئيع ارعمعز«: ظذالردع ان ! صةرؤةردعض ان ظئيتق عرع ظعم زدعن ظعلض ة ؤة بع بعزض

ةيدا قعلمعغعن، قئرعنداشلعرعمعزغا مةغصعرةت قعلغعن، دعللعرعمعزدا مأمعن  لةرضة قارشع دىشمةنلعك ص
ارعمعز ةن ! صةرؤةردعض ةن، مئهرعبانس عرةت قعلغذحعس ايعتع مةغص ةن ناه دذ» س ة   دةي ذ ظايةتت ب

ةتتعن ظئل ان غةنعم عز ظئلعنغ ةنلةر ظذرذشس قعآأرسعتعلض عم صش نحع قعس ان ظىحع ةقلعق بولغ قعر ئا ه
 ظاندعن ياخشعلعق قعلعش بعلةن      ،رعجعدة ظةنسارعالر  ظاندعن آئيعنكع دة   .ظذالر مذهاجعرالردذر . آعشعلةردذر

  . ظذالرغا ظةضةشكةنلةر تذرعدذ
ةن     داق دئض ةؤبعدة مذن ىرة ت اال س اجعرالر ؤة     : اهللا تاظ ان مذه ان ظئيتق عرع ظعم ةممعدعن ظعلض ه

ا ظةضةشكةنلةر         ابعظعنالر ؤة قعيامةتكعحة ظذالرنع    (ظةنسارعالردعن، ياخشعلعق قعلعش بعلةن ظذالرغ ةنع ت ث ي
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يةنع ياخشع ظعش قعلعش بعلةن     ) 1(دعن اهللا رازع بولدع، ظذالرمذ اهللا دعن مةمنذن بولدع      ) يولعدا ماثغانالر 
ا يوشذرذن ؤة ظاشكار        - ظذالرنعث ياخشع ظعش   ا  ا ظعزلعرعغا ؤة ضىزةل سىصةتلعرعضة ظةضةشكةن، ظذالرغ  دذظ

  . قعلغان آعشعلةر ظذالرنعث هةقعقعي ظةضةشكىحعلعرعدذر
! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالردعن آئيعن آةلضةنلةر:  تاظاال بذ ظايةت آةرعمدة مذنداق دةيدذشذثا اهللا

بعزضة ؤة بعزدعن ظعلضعرع ظعمان ظئيتقان قئرعنداشلعرعمعزغا مةغصعرةت قعلغعن، دعللعرعمعزدا مأمعنلةرضة 
ارعمعز  ن، صةرؤةردعض ةيدا قعلمعغع مةنلعك ص ع دىش عرةت قعلغ ! قارش ايعتع مةغص ةن ناه ةن، س ذحعس

  .دةيدذ» مئهرعبانسةن
ة تعل تة  ظعمام مالعك بذ ظا   ةت آةرعمدة ساهابعلةرض لعنغان ئز ظظذرذشسع) 2(نعثةعز فىزعدعغان راضكي

ع ي ةردعن نئسعؤعس اردع وغةنعمةتل أآىم حعق ع ه ايعتع ياخش ع، . ق دةص ناه ذالر حىنك االظ : اهللا تاظ
ان ظئي ! صةرؤةردعضارعمعز عرةت قعلغعن، بعزضة ؤة بعزدعن ظعلضعرع ظعم ان قئرعنداشلعرعمعزغا مةغص تق

سةن ناهايعتع مةغصعرةت ! دعللعرعمعزدا مأمعنلةرضة قارشع دىشمةنلعك صةيدا قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعمعز
  .سأآعدذرافعزة نع ظةنة شذ آعشعلةرعلعضةن هعيدةيدذ، دةص مةد قعلغذحعسةن، مئهرعبانسةن
ةم ظاظ  ام ظةبذهات ةنل  عظعم داق دئض ةنعث مذن دذ ش ةت قعلع ةر ساهابفرا: عكعنع رعؤاي ة ععزعل لةرض

اندعن ظاظ  . ىزدعضك لئكعن ظذالر ساهابعلةرضة تعل تة      . مةغصعرةت تةلةص قعلعشقا بذيرذلدع    ظذالردعن شة  عظ
ان قئرعنداشلعرعمعزغا ! صةرؤةردعضارعمعز«: آئيعن آةلضةنلةر  ان ظئيتق زدعن ظعلضعرع ظعم ة ؤة بع بعزض

سةن ! زدا مأمعنلةرضة قارشع دىشمةنلعك صةيدا قعلمعغعن، صةرؤةردعضارعمعزمةغصعرةت قعلغعن، دعللعرعمع
   . دئضةن بذ ظايةتنع ظوقذدعدةيدذ» ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعسةن، مئهرعبانسةن

 * * * * * * *  
 * öΝs9 r& u s? ’ n< Î) šÏ% ©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ üθ÷z \} tÏ% ©!$# (#ρã x x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# ÷ È⌡ s9 

óΟ çFô_ Í÷z é&  ∅y_ ã ÷‚uΖ s9 öΝ ä3yètΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰tn r& # Y‰t/ r& β Î)uρ óΟ çFù= Ï?θè% ö/ ä3¯Ρ u ÝÇΨuΖ s9 ª! $#uρ ß‰ pκ ô¶tƒ öΝåκ ®ΞÎ) 

tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊇∪ ÷ È⌡s9 (#θã_ Í÷z é& Ÿω tβθã_ã øƒ s† öΝ ßγyè tΒ  È⌡s9 uρ (#θè= Ï?θè% Ÿω öΝ åκ tΞρã ÝÇΖtƒ  È⌡s9 uρ öΝ èδρã |Ç ¯Ρ  ∅ —9 uθã‹ s9 

u≈ t/ôŠ F{$# ¢Ο èO Ÿω šχρã|ÇΨ ãƒ ∩⊇⊄∪ óΟ çFΡ{ ‘‰ x© r& Zπt6 ÷δ u‘ ’ Îû Ν ÏδÍ‘ρß‰ß¹ zÏiΒ «! $# 4 y7 Ï9 s̈Œ öΝ åκ®Ξr' Î/ ×Πöθs% ω 
šχθßγ s) øtƒ ∩⊇⊂∪ Ÿω öΝà6tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ $ ·èŠÏΗ sd ωÎ) ’ Îû “ X è% >π sΨ¢Á ut ’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï!# u‘ uρ ¤‘ ß‰ ã` 4 Ο ßγß™ ù' t/ óΟ ßγsΨ ÷ t/ 

Ó‰ƒÏ‰ x© 4 óΟ ßγ ç6|¡øt rB $Yè‹ ÏΗ sd óΟ ßγç/θè= è% uρ 4 ®Lx© 4 y7 Ï9 s̈Œ óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ ×Πöθ s% ω šχθè= É) ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ È≅ sVyϑ x. tÏ%©! $#  ÏΒ 

öΝ ÎγÏ= ö7 s% $Y7ƒÍs% ( (#θè%# sŒ tΑ$ t/uρ öΝ Ïδ Í øΒ r& öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ∩⊇∈∪ È≅ sVyϑ x. Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9$# øŒÎ) tΑ$s% Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ö àò2 $# 

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-100سىرة تةؤبة  )1(
 .رافعزةلةر شعيظةمةزهعصعدعكع بعر تارماق بولذص، ساهابعالرنع سأآعدذ) 2(
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$£ϑ n= sù u x Ÿ2 tΑ$s% ’ÏoΤ Î) Ö ü“ Í t/ y7Ζ ÏiΒ þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ tβ% s3sù !$ uΚåκ yJ t6É)≈ tã $ yϑ åκ ®Ξr& ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# 

È ø t$ Í#≈yz $ pκÏù 4 y7 Ï9 s̈Œ uρ (#äτ ü“ y_ tÏϑ Ï=≈ ©à9$# ∩⊇∠∪  

ظعنكار قعلغان ظةهلع ) مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنع(مذناصعقالرنعث ظأزلعرعنعث 
يذرتذثالردعن حعقعرعؤئتعلسةثالر، بعز حوقذم سعلةر بعلةن بعللة حعقعص آئتعمعز، «: آعتاب بذرادةرلعرعضة

ذرذش ظئحعلسا هةرضعز سعلةرنعث زعيعنعثالر هئسابعغا باشقا ظادةمضة ظعتاظةت قعلمايمعز، س  ة ظ علةرض
دئيعشكةنلعكعنع آأرمعدعثمذ؟ اللة ضذؤاهلعق بئرعدذآع، مذناصعقالر » حوقذم سعلةرضة ياردةم بئرعمعز 

ظةضةر ظذالر هةيدةص حعقعرعلسا، مذناصعقالر ظذالر بعلةن بعللة حعقمايدذ، ظةضةر . 11حوقذم يالغانحعالردذر
احعدذ، ظذالرغا ظذرذش ظئحعلسا، مذناصعقالر ظذالرغا  أرىص ق ىز ظ ةقدعردعمذ ي ياردةم بةرمةيدذ، بةرضةن ت

شىبهعسعزآع، سعلةر ظذالرنعث دعللعرعدا اللةغا قارعغاندعمذ  .12ظةهلع آعتاب ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ
، بذ شذنعث ظىحىندذرآع، )يةنع ظذالر سعلةردعن اللةدعن قورققاندعنمذ بةك قورقعدذ(قورقذنحلذقسعلةر 

ظذالر صةقةت مذستةهكةم شةهةر ظعحعدة ياآع  .13حىشةنمةيدعغان قةؤمدذر) ظذلذغلذقعنع(ظذالر اللةنعث 
تامالرنعث ظارقعسعدا تذرغاندعال، ظاندعن سعلةرضة قارشع بعرلعشعص ظذرذش قعالاليدذ، ظذالرنعث ظذرذشع 

اق  ذ شذنعث ظأز ظعحعدة قاتتعقتذر، ظذالرنع ظأم دةص ظوياليسةن، هالبذآع، ظذالرنعث دعللعرع تارق تذر، ب
ظذالردعن ظعلضعرع يئقعندعال ) يةنع يةهذدعيالر (ظذالر  .14ظىحىندذرآع، ظذالر حىشةنمةيدعغان قةؤمدذر

قاتتعق ) ظاخعرةتتة(ظوخشايدذ، ظذالر ) يةنع مذشرعكالرغا(ظأتكةن، قعلمعشلعرعنعث ؤابالعنع تئتعغانالرغا 
دذ ار بولع ا دذح ذالر  .15ظازابق عقال(ظ ةنع مذناص قاي قا قعزعقتذرذش ةهذدعيالرنع ظذرذش ةيتانغا ) ر ي ش

: ظعنسان آاصعر بولغان حاغدا، شةيتان. دئدع» آاصعر بولغعن«: ظوخشايدذ، ظأز ؤاقتعدا شةيتان ظعنسانغا
 .16دئدع»  جذدامةن، مةن هةقعقةتةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اللةدعن قورقعمةن-مةن سةندعن ظادا «

ئلعش ) ن بعلةن ظعنساننعث يةنع شةيتا (ظذالرنعث  ظاقعؤعتع بعرلعكتة دوزاخقا آعرعش، دوزاختا مةثضى ق
  .17بولدع، ظةنة شذ زالعمالرنعث جازاسعدذر

  ةزعر قةبعلعسعضة يالغان ؤةدة بةرضةنلعكع توغرعسعدا مذناصعقالرنعث بةنع ن
ةنع    عقالرنعث ب ابدذلاله ظعبنع ظذبةي ؤة شذنعثغا ظوخشعغان مذناص ةهذدعيلاهللا تاظاال ظ ةزعر ي غا عرع ن

ةؤةتعص  ادةم ظ أزلعرعنعث  ،ظ انلعقع  ظ اردةم بئرعدعغ ا ي ةققعدةظذالرغ ص    ه ةؤةر قعلع انلعقعنع خ  ؤةدة قعلغ
دذ   أزلعرعنعث : مذنداق دةي عقالرنعث ظ ةيغةمبةرلعكعنع (مذناص ةد ظةلةيهعسساالمنعث ص ظعنكار ) مذهةمم

عرعؤئتعلسةثالر، بعز حوقذم سعلةر بعلةن بعللة يذرتذثالردعن حعق«: قعلغان ظةهلع آعتاب بذرادةرلعرعضة
ة  حعقعص آئتعمعز، هةرضعز سعلةرنعث زعيعنعثالر هئسابعغا باشقا ظادةمضة ظعتاظةت قعلمايمعز، سعلةرض

ز  اردةم بئرعمع ة ي ذم سعلةرض ا حوق ذرذش ظئحعلس ذؤاهلعق » ظ ة ض أرمعدعثمذ؟ الل كةنلعكعنع آ دئيعش
انحع  ذم يالغ عقالر حوق رعدذآع، مذناص ة    الردذربئ عدة ظةلؤةتت ةن ؤةدعس ةهذدعيالرغا بةرض عقالر ي ةنع مذناص  ي

  . يعتعدة ؤاصا قعلمايدعغان بعر سأزنع قعلدععحىنكع، ظذالرغا يةهذدعيالرغا ظأزلعرع ن. يالغانحعالردذر
تعن  ر تةرةص ة بع أزلةردذر   ،يةن مايدعغان س ة ظاش أزلعرع ظةمةلض ةن س ث دئض اال  .  ظذالرنع ذثا اهللا تاظ ش

ا : ةيدذمذنداق د  ظةضةر ظذالر هةيدةص حعقعرعلسا، مذناصعقالر ظذالر بعلةن بعللة حعقمايدذ، ظةضةر ظذالرغ
ةيدذ  اردةم بةرم ا ي عقالر ظذالرغ ا، مذناص ذرذش ظئحعلس ذرذص     ظ عدا ت ةهذدعيالرنعث سعص عقالر ي ةنع مذناص ي

  .تةقدعردعمذصعدا تذرذص ظذرذشقان  يةنع يةهذدعيالرنعث سئبةرضةن تةقدعردعمذ ظذرذشمايدذ
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 ةلمةيدذ ة ظئرعش اب ياردةمض ةهلع آعت احعدذ، ظ أرىص ق ىز ظ ة  ي عقالرنعث ياردةمض ذ مذناص ا ب  مان
   .ظئرعشةلمةيغانلعقعنع آأرسعتعدعغان يةنة بعر صاآعتتذر

 علةر اندعمذ قورقذنحلذقس ةغا قارعغ رعدا الل ث دعللع علةر ظذالرنع عزآع، س ذالر (شىبهعس ةنع ظ ي
ةدعن قورق  علةردعن الل دذ س ةك قورقع اندعنمذ ب ة    )ق ذ هةقت اال ب ةن  اهللا تاظ داق دئض ث  :  مذن ظذالرنع

ويا اهللا    مةندعن ض ىم آعشعلةر دىش ر تىرآ ازابعدعن(ظارعسعدعكع بع نمذ  ) نعث ظ ةلكع ظذنعثدع اندةك ب قورقق
   .))1بةتتةررةك قورقعدذ

 كةم شةهةر ظعحعدة ظذالر صةقةت مذستةه. حىشةنمةيدعغان قةؤمدذر) ظذلذغلذقعنع(ظذالر اللةنعث
ةنع ظذالر     ياآع تامالرنعث ظارقعسعدا تذرغاندعال، ظاندعن سعلةرضة قارشع بعرلعشعص ظذرذش قعالاليدذ  ي

ىرةك ب       ادعر      ولغانلعقع ظىحىن ظعسالم قوشذنعغا      قورقذنحاق ؤة توخذ ي  جةك مةيدانعدا قارشعلعق قعلعشقا ق
عظة قعلعشقا    ،قععسدا قورشاؤدا قالغاندا   رغانالر ياآع تامالر ظار  بةلكع، ظذالر قو  . بواللمايدذ أزلعرعنع مذداص  ظ

  .قعستالغاندا ظاندعن ظذرذش قعلعدذ
ظذالرنعث ظذرذشع ظأز ظعحعدة قاتتعقتذر  يةنع ظذالرنعث ظأزظارا دىشمةنلعكع قاتتعقتذر، اهللا تاظاال

  .))2بعرعثالرغا بعرعثالرنعث ظازابعنع تئتعتعشقا قادعردذر: بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
 ياليسةن، هالبذآع ظذالرنعث دعللعرع تارقاقتذروظذالرنع ظأم دةص ظ   يةنع ظذالرنع بعرلةشكةندةك 

ةن  عآأر ةرةز قعلعس ةك ص ارا ظعناقت ةن ظأزظ ئحعالثغذدذر  .س ايعن ح ذالر ظعنت البذآع ظ ةظع .  ه راهعم نةخ ظعب
دذ  داق دةي ةس     : مذن اق ظةم عقالر ظعن ةن مذناص اب بعل ةهلع آعت ذنعث ظىح « ظ ذ ش ذالر  ب ع، ظ ىندذرآ

ةؤمعدذر ةنمةيدعغان ق ذالر » حىش قا (ظ قا قعزعقتذرذش ةهذدعيالرنع ظذرذش عقالر ي ةنع مذناص ةيتانغا ) ي ش
: ظعنسان آاصعر بولغان حاغدا، شةيتان. دئدع» آاصعر بولغعن«: ظوخشايدذ، ظأز ؤاقتعدا شةيتان ظعنسانغا

 دئدع» صةرؤةردعضارع اللةدعن قورقعمةن جذدامةن، مةن هةقعقةتةن ظالةملةرنعث -مةن سةندعن ظادا «
ةهذدعيالر يئقعندعال ق     : ةيدذ ظعبنع ظابباس بذ ظايةت هةققعدة مذنداق د        ال انعث ؤعلمعشلعر عبذ ي نع تئتعغان  عب

ةينذققا قةبعلعس   ةنع ق ةهذدععب ايدذينعث ي ها   . لعرعغا ظوخش نع ظعس ةد ظعب ةتادة ؤة مذهةمم ةت  قق ذ ظاي مذ ب
  .اش دةيدذهةققعدة ظعبنع ظابباسقا ظوخش

  مذناصعقالر بعلةن يةهذدعيالرنعث بذ ؤةقةدعكع معسالع توغرعسعدا
 تعدا ) يةنع مذناصعقالر يةهذدعيالرنع ظذرذشقا قعزعقتذرذشقا (ظذالر أز ؤاق شةيتانغا ظوخشايدذ، ظ

 -مةن سةندعن ظادا «: ظعنسان آاصعر بولغان حاغدا، شةيتان. دئدع» آاصعر بولغعن«: شةيتان ظعنسانغا
  يةنع ظةنة شذ يةهذدعيالردئدع» مةن، مةن هةقعقةتةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اللةدعن قورقعمةنجذدا

اردةم ب    ة ي عقالرنعث سعلةرض ةن ؤةد  ئمذناص ز دئض الداندع عرعمع ة ظ عقال . سعض ة   مذناص ةر سعلةرض ا ظةض ر ظذالرغ
ذرذش ظ ائظ اردةم ب ،حعلس ة ي ذم سعلةرض دع  ئ حوق ةن ظع ز، دئض ةر ظ. رعمع ايلعنعص  هةقعقةتل ة ظ ةمةلعيةتك

ةهذدعيالر ق عقالر   وي ةندة مذناص قا دذح آةلض اؤغا ؤة ظذرذش ارع ب  نعث رش ةن آ ذالر بعل ع  وظ دع ؤة ظذالرن لمع
شةيتان ظعنسانغا آذفرعنع   . غا ظوخشايدذععث معسال نظذالرنعث بذ معسالع شةيتان   . ة تاشالص قويدع  كهاالآةت
رايل  ةتتع عحع ةيتان ح  . ق آأرس ان ش ةن ظعنس ذنعث بعل راي ش اندا  عع رعص بولغ ا آع ةتكةن آذفرعغ  ،لق آأرس

 مةن هةقعقةتةن ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا دعن قذرقعمةن جذدا بذلدع ؤة - شةيتان ظعنساندعن ظادا
زاخقا آعرعش، دذزاختا مةثضى وكتة دعلظاقعؤعتع بعر) عثنيةنع شةيتان بعلةن ظعنسان (ظذالرنعث . دئدع

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 77سىرة نعسا ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 65سىرة ظةنظام )  2(
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رنعث ؤة آ لعشئق ةنع آذف ى قال  عرذف ي ايع مةثض ارار ج اقعؤعتع ؤة ب ث ظ ان دعلعق قعلغذحعنع زاخ، ودعغ
   . يةنع بذ هةر قانداق زالعمنعث جازاسعدذرظةنة شذ زالعمالرنعث جازاسعدذر لدعوجةهةننةم ب

 * * * * * * *  
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ةر ع مأمعنل ة ! ظ ادةم ظةت ةر ظ الر، ه ةدعن قورقذث ع(الل ةت آىن ةنع قعيام ىن ) ي ع (ظىح ياخش
ةردعن ان ) ظةمةلل ةن قعلعؤاتق ة هةقعقةت الر، الل ةدعن قورقذث ةييارلعغانلعقعغا قارعسذن، الل ةرنع ت نئمعل

ذق خةؤةرداردذر  ة ظذالرغ . 18ظعشعثالردعن تول ةن الل ان، شذنعث بعل ةنع ظذنتذغ أزلعرعنع سعلةر الل ا ظ
ةهلع جةننةت . 19ظذنتذلدذرغان آعشعلةردةك بولماثالر، ظةنة شذالر صاسعقالردذر  ةن ظ ةهلع دوزاخ بعل ظ

  .20باراؤةر بولمايدذ، ظةهلع جةننةت بولسا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةردذر) قعيامةت آىنع(
  وغرعسعدا آىنع ظىحىن تةييارلعق قعلعشقا بذيرذش تتشقا ؤة قعيامةعتةقؤادارلعق قعل

بعز  : ظعمام ظةهمةد مذنزعر ظعبنع جةرعردعن ظذنعث ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
ت   ىش ؤاق ع ح ر آىن دذق  عدابع عدا ظع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اق  . ص االث ظاي عغا ي ث قئش  ، ظذنع

ذل  رع ج ذل ـآعيعملع عز جعل، ج ة آع يةثس ان ؤة قعلعيتك عؤالغان بع ئح ظععؤالغ ةلدع س ةؤم آ ث . ر ق بذالرنع
   .هةممعسع مذزةر قةبعلعسدعن ظعدع

قسذل ظعكةنلعكعنع آأرىص حعرايع ظأزضعرعص آةتتع ؤة ظأيعضة      وصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرنعث ي   
ةآبر ظئيتعشقا ب     ،دة -آعرعص آئتعص قايتعص حعقتع    ةيغةمبةر  .يرعدع و بعاللنع ظةزان ظوقذشقا ؤة نامازغا ت  ص

االم  ذدعظةلةيهعسس ازنع ظوق دع .نام داق دئ أزلةص مذن ة س اندعن خذتب انالر . ظ ع ظعنس ر ! ظ علةرنع بع س
اندعن  االمدعن (ظعنس ادةم ظةلةيهعسس ةنع ظ اندعن  ) ي ذ ظعنس ان، ش عدعن (ياراتق أز جعنس ةنع ظ ث ) ي ظذنع

تعنع  ةؤؤانع  (جىص ةنع ه ن   ) ي ان ؤة ظذالردع ةؤؤادعن    (ياراتق ةن ه ادةم بعل ةنع ظ ةر   ) ي ذن ظ الال ـنذرغ رنع  ظاي
 بعرعثالردعن نةرسة سورعغاندا نامع بعلةن سورايدعغان اهللا    -ياراتقان صةرؤةردعضارعثالردعن قورقذثالر، بعر    

الر،  ن قورقذث علة  دع علةرنع    -س ةن س اقلعنعثالر، اهللا هةقعقةت تعن س ىزىص قويذش نع ظ ىتىن  ( رةهعم ةنع ص ي
ة رعدعكع ؤة سىرة هةش ) 1(آأزعتعص تذرغذحعدذر  ) ظةهؤالعثالرنع  ادةم ظةت ع ( هةر ظ ةنع قعيامةت آىن ) ي

ةر  .  دئضةن ظايةتنع ظوقذدع    سذنعغا قار عنع تةييارلعغانلعق رنئمعلة) ياخشع ظةمةللةردعن (ظىحىن  ظادةمل
ة، آ  ال، تةثض علة -يعمعتعل ارلعق نةرس ةك قات ةردع  ،نعر آئح ةدعقة ب ع س داي ؤة خورمعالرن ةتتا .  بذغ ه

ةيغةمبةر االمص ر خورمعنعث«:  ظةلةيهعسس ةدعقة قعلو بعنعرعمئ يبع عمذ س دع» ثالرعلس ارعالردعن . دئ ظةنس
ا  .لعص سةدعقة قعلدعئلعص آئان آأتةرضةن بعر خالتا نةرسعنع ظ  للعرع ظار وبعر ظادةم ق    ظاندعن آعشعلةر ظارق

صالنغان ظعككع دأؤعنع  و آئحةآتعن ت- يعمع هةتتا مةن ظاشلعق ؤة آ.ظارقعدعن سةدعقة بئرعشكة باشلعدع  ـ  
أرد ةن . مىآ ث بعل ةيغةمببذنع رايعنعث ظ ص االمنعث حع ايغذ،حعلعصئةر ظةلةيهعسس عرةت-  ق ةر تع هةس ن ظةس

أرد انلعقعنع آ دع .مىقالمعغ داق دئ االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر ياخشع ظعشنع   «:  ص آعمكع ظعسالمدا بع
                                                 

 .  ظايةت-1سىرة نعسا ) 1(
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ا ق اويولغ انالرن       ،يس ةل قعلغ قا ظةم ذ ظعش ن ش ن آئيع اؤابع ؤة ظذنعثدع نعث س ذ ظعش ا ظ عث  ظذنعثغ
ةجعرلعرعدعن هئح نةرسة آئمةيتعؤ    عسالمدا بعر  آعمكع ظ . كتعن ساؤاب يئزعلعدذ  علعلمةستعن بعر آعش  عتئظ

يسا ظذنعثغا ظذ ظعشنعث ضذناهع ؤة ظذنعثدعن آئيعن شذ ظعشقا ظةمةل قعلغانالرنعث          ويامان ظعشنع يولغا ق   
  .»لعكتعن يئزعلعص تذرعدذعتلةستعن بعر آعشئمةيتعؤئدعن هئح نةرسة آعضذناه
 ن ق ةر اهللا دع ع مذمعنل الروظ ة م رقذث ذ ظايةتت اال ب ةقؤادارلعق قعلعش و اهللا تاظ ةرنع ت  عمعنل
رعدع  ة.بذي ع، ت ان ظعشحىنك قا بذيرذلغ شقؤادارلعق قعلعش أز نع قعلع نع ظ نع تاشالش ةن ظعش  ؤة حةآلةنض

  .ظعحعضة ظالعدذ
نع تةييارلعغانلعقعغا رمعلةنئ) ياخشع ظةمةللةردعن(ظىحىن ) يةنع قعيامةت آىنع(هةر ظادةم ظةتة

قعيامةت آىنع ظىحىن   . الرعث يةنع سعلةر هئسابقا تارتعلعشتعن ظعلضعرع ظأزةثالردعن هئساب ظئل   سذنعقار
ا ق ارعثالرنعث ظالدعغ ةردعن ن وؤة صةرؤةردعض ع ظةمةلل ىن ياخش ذش ظىح ا  ئمي ةرنع ظأزةثالرغ عل

اقلعغانل اراثالرعس ن ق .قعثالرغا ق الر واهللا دع عثالردعن ت  اهللا،رقذث ان ظعش ةن قعلعؤاتق ذق و هةقعقةت ل
ةؤةرداردذر  ةل قعلخ علةر ظةم ةنع س ث ي ةهؤالعثالرنع . الرع ةلعثالرنع ؤة ظ ىتىن ظةم علةرنعث ص اهللا س
ا هئح نةرسة مةخص        . بعلضىحعدذر نعث هةممعسع   ع آعحعك-ثوثالرنعث ح ع سعلةرنعث ظعش  ،ظةمةس عي اهللا غ
  .شذرذن قالمايدذواهللا دعن ي
لماثالرو شذنعث بعلةن اهللا ظذالرغا ظأزلعرعنع ظذنتذلدذرغان آعشعلةردةك بن نع ظذنتعغاسعلةر اهللا 

اثالر     نع ظذنتذم ع ظةسلةش اال ن ةنع اهللا تاظ االنع ظةااهللا ت. ي نع ظذنتسظ اثالرعلةش ة اهللا سعلةر،س ةت  ض  قعيام
تذلدذرعدذ   ةرنع قعلعشعثالرنع ظذن قاتعدعغان ياخشع ظةمةلل ا ظةس ع ظأزةثالرغ از، حىنكع. آىن ةلنعث ا ج ظةم

أز  دذ عتظ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ دذ، ش عدعن بولع ذالر صاس :ص ة ش ةنع اهللا تقالردذرعظةن االنعث ا ي ظ
ان   اظعتعدعن حعقق ا    ،ظعت ان ؤة ه ان تارتعدعغ ع زعي ةت آىن علةردذر وك بال قعيام ان آعش ذ  . لعدعغ اال ب اهللا تاظ

ةن   داق دئض ة مذن ةر  :هةقت ع مأمعنل اللعرعثال! ظ رعدعن    م ةنعث زعك علةرنع الل العلعرعثالر س ةنع (ر ؤة ب ي
ةت  ةنعث تاظ ادعتعدعن-الل ذنداق قعل  ) ظعب ةرآع ش ذن، آعمل لةتتة قالدذرمعس ان  قغةص ذالر زعي ةن، ظ دعك
  .))1تارتقذحعالردذر

  لمايدعغانلعقع توغرعسعداوجةننةت ظةهلع بعلةن دوزاخ ظةهلعنعث باراؤةر ب
بولمايدذباراؤةر) قعيامةت آىنع( تظةهلع دوزاخ بعلةن ظةهلع جةننةمعدة  اهللا تاظاال نعث هأآ يةنع

اراؤةر بولمايدذ               ةظاال مذنداق دئضةن       . دوزاخ ظةهلع بعلةن جةننةت ظةهلع قعيامةت آىنع ب ة اللة ت : بذ هةقت
  انالر ان ظعشالرنع قعلغ ارالر (يام ذناهكار آذفف ةنع ض ةرنع   ) ي ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق أزلعرعنع ظعم ظ

ةن ظوخشاش قعلعشعمعزنع ظويالمدذ؟     ذالر بعل ا ظ ا، ماماتلعقت ةنع (قعلغانالردةك قعلعشعمعزنع، هاياتلعقت ي
ان ) ظذالرنع ظوخشاش قعلعشعمعز مذمكعن ظةمةس  ان هأآمع نئمعدئضةن يام ةما )2( !ظذالرنعث حعقارغ ظ

ادةم   ان ظ أزع آأرعدعغ ةن آ عر (بعل ةن آاص أمعن بعل ةنع م ايدذ، ) ي اراؤةر بولم ع ب ان، ياخش ان ظئيتق ظعم
ايدذ       اراؤةر بولم ةر ب ع ظادةمل ش قعلغذح ان ظع ةن يام ةر بعل ان ظادةمل ةرنع قعلغ از ؤةز  . ظةمةلل علةر ظ  ـس

علةر  عهةت ظالعس ق     )3( نةس دة بذزغذنحعلع ةر يىزع انالرنع ي ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

                                                 
 . ظايةت- 9سىرة مذنافعقذن ) 1(
 . ظايةت- 21سىرة جاسعية ) 2(
 . ـ ظايةت58سىرة غافعر ) 3(
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ةقؤادارالر          اآع ت ا ظوخشاش قعالمدذق؟      قعلغانالر بعلةن ظوخشاش قعالمدذق؟ ي ةنع نذرغذ  ) )1نع فاجعرالرغ  ني
ةردة اهللا ت انلعقع   اظايةتل ازاؤةر قعلعدعغ ة س علةرنع هأرمةتك االنعث ياخشع آعش ا  ،ظ ذناهكارالرنع خارلعقق  ض

  .ضعرعصتار قعلعدعغانلعقع بايان قعلعنغان
ا مةقسةتكة ظئرعشكىحعلةر ةت بولس ةهلع جةنن ىك اهللا نع دذرظ العب ؤة بىي ةنع غ ازابعدعن ث ي ظ

   .كىحعلةردذررعش نعجاتلعققا ظئ،لعصئساالمةت ق
 * * * * * * *  

 öθ s9 $ uΖø9 u“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# uö à) ø9$# 4’ n?tã 5≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r&u ©9 $ YèÏ±≈ yz % YæÏd‰ |Á tF–Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 4 y7 ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒ F{$# 
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ظةضةر بعز بذ قذرظاننع بعرةر تاغقا نازعل قعلساق، حوقذم سةن ظذنعث اللةدعن قورققانلعقتعن باش 

ذالر  ة ظ الالرنع آعشعلةرض ذ معس ز ب أرةتتعث، بع ةنلعكعنع آ رعلعص آةتك كةنلعكعنع، يئ ةنعث (ظةض الل
ان قعلعمعز ) قذدرعتعنع ةدعن باشقا هئح مةبذد . 21صعكعر قعلسذن دةص باي ذ ) بةرهةق (الل تذر، ظ يوق

يةنع دذنيا ؤة (يوشذرذننع، ظاشكارعنع بعلضىحعدذر، ظذ ناهايعتع شةصقةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر 
ذ ) بةرهةق (اللةدعن باشقا هئح مةبذد . 22آةث رةهمةت ظعضعسعدذر ) ظاخعرةتتة تذر، ظ ) مذتلةق (يوق

اهتذر  العكعدذر (صادعش ةخلذقاتنعث م ىتىن م ةنع ص اآتذر )ي ةن(، ص اآتذر ي اندعن ص ة نذقس ، )ع هةمم
ظةمعن قعلغذحعدذر، ) دوستالرنع قورقذنحتعن، ظازابتعن(ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعدذر، ) مأمعنلةرضة(

) مذشرعكالرنعث(هةممعنع آأزعتعص تذرغذحعدذر، غالعبتذر، قةهر قعلغذحعدذر، ظذلذغلذق ظعضعسعدذر، 
اآتذر علعرعدعن ص ةن نةرس ئرعك آةلتىرض ة . 23ش اراتقذحعدذر، ) ةممعنعه(الل ن(ي ةيدا ) يوقلذقتع ص

بئغعشلعغذحعدذر، ظةث حعرايلعق ظعسعمالرغا ظعضعدذر، ) شةآعل(سىرةت ) هةممة نةرسعضة(قعلغذحعدذر، 
ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةر ظذنعثغا تةسبعه ظئيتعص تذرعدذ، ظذ غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش 

  .24قعلغذحعدذر
  تعلعقعنع بايان قعلعش توغرعسعداقذرظاننعث آات

ةدعر          ث ق ةنلعكعنع ؤة ظذنع اب ظعك ا آعت ةرعمنعث آاتت ان آ ة قذرظ ذ ظايةتت اال ب ث ـ اهللا تاظ قعممعتعنع
ان قعلعدذ      اندعكع هةق ؤةدعنع   . يىآسةك ظعكةنلعكعنع باي اتتعق ظاضاهالندذرذشنع ظاثلعغان حاغدا     ،قذرظ  ق

ا  آئتعشع آئرةك ظعدع       يىرةآلةر يئرعلعص  ،ذصظذنعثدعن قورق دعلالر   رةر تاغق اننع بع ذ قذرظ ةر بعز ب ظةض
نازعل قعلساق، حوقذم سةن ظذنعث اللةدعن قورققانلعقتعن باش ظةضكةنلعكعنع، يئرعلعص آةتكةنلعكعنع 

اننع حىش ،لسعمذو يةنع ضةرحة تاغ شذنداق قاتتعق ؤة حعث بولغان ب    آأرةتتعث لعضةن ؤة  ةنع ظةضةر بذ قذرظ

                                                 
 . ظايةت- 28سىرة ساد ) 1(
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انلعقتعن      ،عنع مذالهعزة قعاللعغان بولسا      ظذنعثدا بار نةرس    ة ، غالعب ؤة بىيىك اهللا دعن قورقق ا ، ظةلؤةتت ش  ب
ةن ب ارحعلعنعص آةتك كةن ؤة ص تعوظةض ةن. الت ذنداق ظعك ش ش انالر،ظع ع ظعنس علةرنعث دعللع!  ظ ثالر رعس

ئتعشع آئرةك   رعلعص آئ رقذص يىرةآلعرعثالر ي  و اهللا دعن ق ؟ قانداقمذ باش ظةضمعسذن ؟قانداقمذ يذمشعمعسذن 
ع  ذ؟ حىنك ةم  ،ظعدعغ ث ظ علةر اهللا نع ةرمانـ ر  س زة     عص ةققعدة مذالهع ابع ه ث آعت ةندعثالر ؤة اهللا نع نع حىش

دذ    . قعلدعثالر  ذالر  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ة ظ ذ معسالالرنع آعشعلةرض نع (بعز ب ةنعث قذدرعتع ) الل
  .صعكعر قعلسذن دةص بايان قعلعمعز

تة م  ةؤاتعر هةدعس نعدذ  مذت ان قعلع داق باي حعت  ذن االم مةس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن خوعكع تص رمعالردع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظىحىن بعر       . نعث يئنعدا تذرذص خذتبة ظوقذيتتع     عخعبعر تىص خورما دةر    ارعدا ص شذ ظ

ةر مةسحعتكة تذنجع قئتعم ق         ة ظوق    .يذلدع ومذنبةر ياسالدع ؤة بذ مذنب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذتب ذش  ص
شذ حاغدا بذ خورما دةرعخع ظذنعثدعن      . خنعث تىؤعدعن مذنبةر تةرةصكة ظأتتع   علعص شذ خورما دةر   ئظىحىن آ 

ايرعلعص قا- ظاثاليدعغان ؤةز ا نةسعهةت ؤة ؤةهيعدعن ظ انلعقع ظىحىن خذددع يئغعدعن ظ ختعغان و تنالارلغ
  .غالص آةتتععسةدةص يعشعدةك ظعسةدعآعحعك بالعنعث ظ
ذ هةدعس  ان عةت قعل رعؤايتةب ةردة هةسةنبةس  نغ ةزع رعؤايةتل دذ ي داق دةي علةر: رع مذن ةيغةمبةر  صس
  .هةقلعق ظعدعثالربةآرةك غاندا ع بذ خورما دةرعخعضة قارباغالشقاشتعياق ع ظغاظةلةيهعسساالم

ة  ذ ظاي ان ب أزع بولغ ث س ال اهللا نع ذنعثغا ظوخشاش ةرعمنع هتش عنع ظاثلئ آ اغ عحنةرس ان ت مايدعغ
ان ؤة ح عظاثل دع   شىغ ا ظع ةن بولس انلعقع  ،ةنض ن قورقق ة دعن، اهللا دع ارحعلعنعص   ، ظةلؤةتت كةن ؤة ص اش ظةض  ب

انداقمذ تةسعر قعلمعسذن؟      ،آةتكةن بوالتتع سعلةر ظذنع ظاثلعغان ؤة حىشةنضةن تذرساثالر          ظذ سعلةرضة ق
ة ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ان  : مذنداق دةي رةر قذرظ ادا بع اب(مذب ةنع آعت ذص، ظذنع ) ي ) الؤةت قعلعشتع(بول

ةقدعردعمذ      ظذالر  (بعلةن تاغالر يأتكعلعدعغان ياآع يةر يئرعلعدعغان ؤة ياآع ظألىآلةر سأزلةيدعغان بولغان ت
   .)1()حوقذم ظعمان ظئيتمايتتع

دذ  يةنة اهللا تاظاال بذ هةقتة    ظئرعقالر  ) سذ ظئتعلعص حعقعص   (تاشالر ظارعسعدا ظعحعدعن    :  مذنداق دةي
انلعرع عل بولعدعغ ذص،   هاس ن قورق ار؛ اهللا دع ذ حعقعدعغانلعرعمذب عدعن س رعلعص ظارعس ار، يئ اغ ( ب ت

رعدعن ار  ) حوققعلع عدعغانلعرعمذ ب الص حىش ا    (دوم ثالر بولس علةرنعث دعلع ايدذ، س اش يذمش ةك ت دئم
  .))2يذمشعمايدذ ؤة تةسعرلةنمةيدذ

  وغرعسعدالعرع ؤة سىصةتلعرع بعلةن ظذلذغالش تمعظعساهللا تاظاالنع اهللا تاظاالنعث 
  ةبذد قا هئح م ةدعن باش ذ ) بةرهةق(الل ذ يوشذرذننع، ظاشكارعنع بعلضىحعدذر، ظ تذر، ظ يوق

اهللا  آةث رةهمةت ظعضعسعدذر) يةنع دذنيا ؤة ظاخعرةتتة(ناهايعتع شةصقةتلعكتذر، ناهايعتع مئهرعباندذر 
أزعدعن باشق   وتاظاال بذ ظايةتتة ظأزعدعن باشقا هئح ظعالهنعث ي      ةربعيعحعنعث ي  قلعقعنع، ظ  ،قعنع ذقلوا هئح ت

ادةت قعلعنغان هةر     وذدنعث بةرهةق ي بظتالر ظىحىن ظأزعدعن باشقا هئح مة     جذداةم قلعقعنع، اهللا نع قويذص ظعب
دذ  اتعل ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلع انداق نةرسعنعث ب ةنع اهللا .نع بعلضىحعدذرعاهللا يوشذرذن ؤة ظاشكار. ق  ي

أرىنىص تذر ة آ ىتىن مذبعزض ان ص ةؤجذداتالرنع بعلعص  ؤاتق ىتىت م زدعن يوشذرذن قالغان ص ةؤجذداتالرنع ؤة بع
 حاغلعق نةرسعمذ  رة هةتتا قارثغذلذقتعكع زةر ، آعحعك نةرسعلةر  -  زئمعندا حذث  - اهللا غا ظاسمان  . تذرعدذ

  .يوشذرذن قالمايدذ
                                                 

 .ظايةتنعث بعر قعسمع-31سىرة رظعد  )1(
  . ظايةت-74سىرة بةقةرة ) 2(
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    اندذر ايعتع مئهرعب قةتلعكتذر، ناه ايعتع شةص ذ ناه ة (ظ ا ؤة ظاخعرةتت ةنع دذني ةث ) ي ةت آ رةهم
عدذر ةنع اهللا تظعضعس أز   ا ي ةخلذقاتالرنع ظ ىتىن م ذص ص ةث بول ايعتع آ تع ناه االنعث رةهمع ة - ظ  ظعحعض

:  مذنداق دئضةن اهللا تاظاال بذ هةقتة  . كتذر ؤة مئهرعباندذر  عظذ دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ناهايعتع شةصقةتل     . ظالعدذ
 اق ة ظورت ةخلذقاتنعث هةممعسعض تعم م ث رةهمع ارعثالر صةرؤة)1 (مئنع ة(ردعض ةت )بةندعلعرعض رةهم

عدعن (قعلعشنع  ان قعلعش يىزعس الدع ) ظئهس ة ظ أز ظىستعض نكع، )2( ظ ةزلع ؤة  «ظئيتقع ث ص ذالر اهللا نع ظ
   .)3(»ياخشعدذر) ماللعرعدعن-دذنيا (رةهمعتعدعن خذشال بولسذن، بذ ظذالرنعث يعغقان 

 ة ئح م قا ه ن باش ةق(ذد ظباهللا دع ذ ) بةره تذر، ظ ة(يذق اهتذر) قمذتل ىتىن ( صادهش ةنع ص ي
الكعدذ  ةخلذقاتنعث م ةيعظ )رم ىتىن ش ةنع اهللا ص عدذرع ي ة ؤة  . لةرنعث ظعضعس انداق حةآلعمعض ع هئحق ظذن

اآتذر  .تذسالغذغا ظذحرعماستعن تةسةؤذر قعلغذحعدذر      اآتذر (ص ة نذقساندعن ص ةنع هةمم ةتنع     )ي  بذ ظاي
ةتادة اهللا بىيىآتذر، دةص تة         هأرمةتكة سازاؤةر صةرعشتعلةر اهللا     : ظعبنع جذرةيج   . عسعر قعلد   صمذجاهعد ؤة ق

ة (. سعر قعلدع صنع ظذلذغاليدذ، دةص تة    أز      ساالمةتلعك بئغعشلعغذحعدذر ) مذمعنلةرض ةنع اهللا تاظاال ظ  ي
دا ش  ،زاتع ةتلعرعدة ؤة ظع ةتـ  سىص انالردعن     هةرعك ةيعب ؤة نذقس ىتىن ظ ىن ص انلعقع ظىح امعل بولغ لعرعدة آ

  .ساالمةتتذر
)ازابتعنتسود ن، ظ ةمعن) الرنع قورقذنحتع دذرظ نع ه زةه قعلغذحع ةققعدة ظعب ةت ه ذ ظاي اك ب

. دذع كعنع رعؤايةت قعل ع اهللا مةخلذقاتنع ظذالرنعث زذلذمغا ظذحرعشعدعن ظةمعن قعلدع، دئضةنل          :ظابباسنعث
ةتادة دذ : ق ةمعن قعلدع دةي ةن ظ ةقتذر دئضةن سأزع بعل اال آعشعلةرنع اهللا ه اال ظعبنع. اهللا تاظ  زةيد اهللا تاظ

  . دةيدذ،حعل قعلدعتمذمعن بةندعلعرنع ظأزعضة ظعمان ظئيتقانلعقعدا راس
ةممعنع دذرعتعزأ آه لةر      ص تذرغذحع ة آعش ر قانح اس ؤة بع نع ظابب ةققعدة ظعب ةت ه ذ ظاي اهللا :  ب

ةللعرعنع   ةخلذقاتلعرعنعث ظةم أزعتعصم دذ آ دذر، دةي ة  .  تذرغذحع ذ هةقت اال ب ة اهللا تاظ داق دئض اهللا  :ن مذن
اندعن اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعغا ضذؤاه بولعدذ     )4( هةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر   هةر بعر   )5( ظ

  .))6بذتالرغا ظوخشامدذ؟( تذرغذحع اهللا آأزعتعصآعشعنعث قعلغان ظةمةلنع 
غالعصتذر           قعلدع  يةنع اهللا هةر قانداق نةرسة ظىستعدعن غالعص آةلدع ؤة ظذنعثغا هأآىمرانلعق .
ةيعظ ةثدععش اتتعلعق. لةرنع ي العبلعق، آ ىح  ،اهللا غ ث آ ىن ظذنع انلعقع ظىح ع بولغ ذق ظعضعس  -  ظذلذغل

ةنع  قةهعر قعلغذحعدذر، ظذلذغلذق ظعضعسعدذر  شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  . لمةستذرعثئؤعتع ي ؤقذ  ي
ةقةت ظذنعث آاتتعل              تذر  قةهعر قعلعش صةقةت اهللا غعال يارعشعدذ، ظذلذغلذق ص ة ظعمام    . عقعغا مةنسذص بذ هةقت

ةنل     داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص دذ عمذس ةت قعلع ث  «: كعنع رعؤاي اتتعلعق مئنع آ
رعنع تاالشس ذنوظعشعمدذر، ظذلذغلذق مئنعث ت ذ ظعككعسعنعث بع ةندعن ظ ع ،العسمدذر، آعمكع م ةن ظذن  م

  . »جازااليمةن
 عرعكالرنعث ش ةن نةرس ئمذش اآتذرعرععلرعك آةلتىرض ةممعنع(اهللا . دعن ص اراتقذحعدذر، ) ه ي

نوي( دذر،) قلذقتع ةيدا قعلغذحع ة( ص ة نةرسعض ىرةت ) هةمم ةآعل(س اال غعشلعغذحعدذرئب) ش  اهللا تاظ
غالعب ؤة بىيىك اهللا دعن     . ع بةلضعلعضةن ؤة قارار قعلغان نةرسعنع حوقذم ظةمةلضة ظاشذرغذحعدذر         نيارعتعش

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-156سىرة ظةظراف ) 1(
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-54سىرة ظةنظام ) 2(
  . ظايةت- 58سىرة يىنىس ) 3(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 9سىرة بذرذج ) 4(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 46سىرة يىنىس ) 5(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-33سىرة رظعد ) 6(
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ر  انداق آعشع بع ةر ق الغان ب باشقا ه كة س ةلع ،لسعمذوةر نةرسعنع بةلضعلعضةن ؤة ظذنع تةرتعص ع ظةم  ظذن
  .حعقعرعشقا قادعر بواللمايدذؤذجذتقا 
 )ةممعنع اراتقذحعدذر، ) اهللا ه نوي(ي دذر، ) قلذقتع ةيدا قعلغذحع ة(ص ة نةرسعض ىرةت ) هةمم س

ةآعل( لعغذحعدذر) ش عنع  بئغعش رةر نةرس اال بع ةنع اهللا تاظ ا حعقعرعشؤذجذ ي اتق انع خالعس :  ظذنعثغ
ا آئلعدذ  ؤذسىرةتتة  خالعغان  غان سىصةتتة ؤة اهللا تاظاال  ع ظذ اهللا خال  ،دةـ   دةيدذ» ذجذتقا آةل ؤ« اهللا . جذتق

دذ      ) )1سئنع ظذ خالعغان شةآعلدة قذراشتذردع     :تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي
) شلعغذحعدذر بئغع) شةآعل ( سىرةت ) هةممة نةرسعضة         ةنع اهللا ظذ نةرسعنع ا آةلتىرمةآحع    ؤ ي ذجذتق

  .ذجذتقا آةلتىرىشنع ظةمةلضة ظاشذرعدذؤبولغان سىصةتتة 
  داعغرعسومالر تعق ظعسعظةث حعرايل

ق ظعسمالرغا ظعضةدذرعلظةث حعرايندععتةصسعلعي بايان قعلبذ هةقتة رافتا ظ سىرة ظة.  
ةيغةمبةر ظةلةيه  لعم ص ارع ؤة مذس ام بذخ االمنعث ظعم داق عسس ةت قعلمذن ةنلعكعنع رعؤاي : دذعدئض

ار   99 اهللا تاظاال نعث     ، شىبهعسعزآع - شةك« آعمكع ظذنع زعكعر قعلسا جةننةتكة آعرعدذ، اهللا          .  ظعسمع ب
  .»نع ياخشع آأرعدذقتاقتذر، تا

  داعع توغرعسقغا تةسبعه ظئيتعدعغانلع اهللا تاظاالهةر نةرسعنعث
 ندعكع دذ عنةرس ظاسمانالردعكع ؤة زئمع تعص تذرع ا تةسبعه ظئي ة  لةر ظذنعثغ اال بذ هةقت  اهللا تاظ

ةن داق دئض مان  :مذن ة ظاس دذ،  -يةتت اك دةص بعلع ةنع ص ةخلذقاتالر الل ع م ن ؤة ظذالردعك  زئمع
اتتعكع( اك دةص مةدهعي) آاظعن ةنع ص انداقلعكع نةرسة بولمعسذن، الل ةيدذ عق ةنعث ظذلذغل(ل ةنع الل نع ي عقع

أزلةيدذ ن )س علةر ، لئكع ىن  عت(س انلعقع ظىح اش بولمعغ ثالر ظوخش ث مةدهعي) لع عنع عظذالرنع س
الدعراص         (هةلعمدذر   ) بةندعلعرعضة (سةزمةيسعلةر، اللة هةقعقةتةن     ةنع ظاسعيلعق قعلغانالرنع جازاالشقا ظ ي

  .)2(مةغصعرةت قعلغذحعدذر) تةؤبة قعلغذحعالرنع(، )آةتمةيدذ
 تذر ذ غالعص ةنع اهللا يظ ة  ئ ي تذر، ش ع عرعظثلمةس ش عمهعك عرعدةعلملعتعدة ؤة بةلض ةن ظع ةت بعل

  .قعلغذحعدذر
  !اهللا تاظاالغا تىضعمةس هةمدذساناالر بولسذن .نعث تةصسعرع تىضعدععر شذنعث بعلةن سىرة هةش

                                                 
 . ظايةت-8سىرة ظعنفعتار )1(
  ظايةت-44سىرة ظعسرا  )2(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

منع ؤة سعلةرنعث دىشمعنعثالرنع دوست تذتماثالر، ظذالر سعلةرضة ظع مأمعنلةر، مئنعث دىشمعنع
ظعنكار قعلغان تذرسا، ظذالرغا دوستلذق يةتكىزعسعلةر، ) يةنع ظعسالمنع، قذرظاننع(آةلضةن هةقعقةتنع 

ظذالر صةرؤةردعضارعثالر اهللا غا ظعمان ظئيتقعنعثالر ظىحىن صةيغةمبةرنع ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص 
ظذ حاغدا (اردع، ظةضةر سعلةر مئنعث يولذمدا جعهاد قعلعص ؤة رازعلعقعمنع تعلةص حعققان بولساثالر حعق

، سعلةر ظذالرغا يوشذرذن دوستلذق )مئنعث دىشمعنعمنع ؤة سعلةرنعث دىشمعنعثالرنع دوست تذتماثالر 
ةن،   آعمكع شذنداق يةتكىزعسعلةر، مةن سعلةر يوشذرغان ؤة ظاشكارعلعغان نةرسعلةرنع بعلعص تذرعم

ةن  ةن (قعلعدعك ةؤةرلعرعنع يةتكىزعدعك ةيغةمبةرنعث خ ا ص ذص، ظذالرغ ت تذت ع دوس ةنع ظذالرن ذ )ي ، ظ
ظةضةر ظذالر سعلةرنع يةثسة سعلةرضة دىشمةن بولعدذ، سعلةرضة  .1هةقعقةتةن توغرا يولدعن ظازغان بولعدذ

قعيامةت آىنع  .2ذشذثالرنع ظارزذ قعلعدذزعيانكةشلعك قعلعدذ، سعلةرنع تعلاليدذ، سعلةرنعث مذرتةد بول
سعلةرنعث تذغقانلعرعثالر ؤة ظةؤالدلعرعثالر سعلةرضة هئح صايدا يةتكىزةلمةيدذ، اهللا ظاراثالرنع ظايرعؤئتعدذ 

، اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان )يةنع سعلةر جةننةتتة بولساثالر، ظذالر آذففارالرنعث قاتعرعدا دوزاختا بولعدذ(
  .3آأرىص تذرغذحعدذرظعشعثالرنع 

  ظايةت 13 مذمتةهعنة                           سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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  سىرة مذمتةهعنةنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا
ة   ةؤةبع هات ذش س ازعل بول عنعث ن اش تةرعص ةنعث ب ذ سىرة آةرعم ةنعث قعسسعب ب نع بةلتةظ ة س ظعب ض

لعقتذر ان   ،باغلعنعش داق بولغ ة مذن ذ ؤةق ذ  :ب ةن ب ةب دئض ع  هات اجعرالردعن آعش ذص،مذه ةدر  بول ذ ب  ظ
العلعرع ؤة مال. قانالردعن ظعدعغا قاتناشعظذرذش ذ ظةس.  مىلكع قالغان ظعدع- مةآكعدة ظذنعث ب لعدة ظ

  .ظعدعمعدعن بولغان قةؤ بةلكع ظوسماننعث ظعتتعصاقدعشع ،رةيشلةردعن بولماستعنذق
ةتهع قعل  ذق ةآكعنع ص االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ىن ص انلعقع ظىح ةهدعنع بذزغ لةر ظ ةل عرةيش قا ب ش
اغالص ذلمانال،ب ةييارلعق قعل  مذس ا ت رذدع ؤة عرنع غازاتق قا بذي ع اهللا«: ش عز  ! ظ زدعن خةؤةرس ع بع ظذالرن

الدذرغعن دع» ق ا قعل ع بعل. دةص دذظ ةب بذن ر   ،صعلئؤعهات نع قذرةيشلعك بع زعص خئتع ارحة خةت يئ ر ص  بع
ةؤةتتع  ة ظ الدعن مةآكعض از  . ظاي ة غ االمنعث مةآكعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص تعدة ظذالرغ ذ خئ ىرىشاظ  ت ي

قاعقعل انلعقش ةل باغلعغ دعع ب ةلذم قعل ارقعل . نع م ذ ظ ذ ب اتعغا ظئرعشعش عظ لةرنعث ظعلتعص ع نق قذرةيش
دع ةن ظع االمنعث دذظاس . آأزلعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةت   عاهللا تاظ ذ خ ىن ب انلعقع ظىح ةت قعلغ نع ظعجاب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     .  ظذنعثغا بعلدىردع  نعهةققعدعكع ظعش  ادةم     شذنعث بعلةن ص النعث ظعزعدعن ظ ظذ ظاي

  .نغانعبذ ظةهؤال بعرلعككة آةلضةن هةدعستعمذ بايان قعل. ؤالدععظةؤةتعص خةتنع ظذنعثدعن ظئل
ةد ظ  ام ظةهم دذ   ةظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةيغةمبةر : لع رةزعي ص

ةيرعنع ؤة م     ةن رذب ةن بعل االم م ذ   دادقعظةلةيهعسس ع ظ النعث  ن ةؤةتتع ؤة  ظع ظاي ا  «زعدعن ظ علةر يولغ س
اخ ب .ثالرع حعق ا   خ ارغعنعثالردا  تعص ئ يئغعغ ايدا زةظ  ب ذ ج ة  عظ ر   ين عملعك بع النع ظذحر ظعس علةرعظاي  .تعس

ار،     ةت ب ارحة خ ر ص ثدا بع ذ ظذنع ن ظ ظ ةتنع ظذنعثدع دع» ثالرلعلعؤعئخ دذق . دئ ا راؤان بول ز يولغ  .بع
ز  ايعتع تئ اتلعرعمعز ناه تعظ ةزآذر با. حاص ز م تعص آقغبع ةردة زةظ،لعصئا يئ ذ ي النع ع ظ ةن ظاي ة دئض ين
ا   ز ظذنعثغ راتتذق، بع رعث :ظذح ةتنع حعقع دذق  د، خ ال .ئ ذ ظاي ذق  : ظ ةت ي ةندة خ دع، م ز .  دئ ةتنع :بع  خ

دذقويعملعرعثعزنع حعلمعسا آو ب،حعقعرعث ذم سالدذرذص تاشاليمعز، دئ ال خةتنع . ق ذ ظاي ةن ظ شذنعث بعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمن    ئ بةردع، بعز خةتنع ظ    عدعن حعقعرعص حعنعث تىضىنحعس ئح عث قئشعغا يئتعص     لعص ص

ةلدذق ةؤةر ت. آ عمعزحةئخ ان      ،صش رعكالردعن بولغ ةآكعدعكع مذش ةنعث م نع ظةبذبةلتةظ ةب ظعب ةت هات ذ خ  ب
ةيغ   ة ص ةزع آعشعلةرض ةزع ظعش  ب االمنعث ب ان خ  ةمبةر ظةلةيهعسس ص يازغ ةؤةر قعلع ةنئلعرنع خ . تع ظعك

ة االميغةمبةر ظةلةيص ة «: هعسس ع هات ش؟  ! بظ ة ظع ذ نئم دع» ب ةب. دئ الدعراص   م: هات قا ظ نع جازاالش ئ
ةن .آةتمعضعن ةقةت قذرةيش م ةن، ص تعلعص قالغان ظادةمم ة حئ نةسلعدعن ـ ظذالرنعث ظةسلع  ظةسعلعدة لةرض
ار، ظذ   غ تذ- ؤاتقان مذهاجعرالرنعث مةآكعدة قالغان ظذرذق   ذ سةن بعلةن بعللة تذر   .ظةمةسمةن انلعرع ب الر ق

اال اجعرالرنعث ب ذ مذه ة قعلعلعرعنع هعاقح - ب ة مئ.دذعماي ث نةس ةؤزةل بنع داق ظ ة مذن عم كعل جةهةتت
ذرذق،لمعغانلعقع ظىحىنوب دة مئنعث ظ انلعرعمنع قغ تذ-  مةن قذرةيشلةر ظعحع غدايدعغان آعشعلةرنعث وق

ن            اآع دعنعمعدع ش ي ذرلعق قعلع ع آذص ةن بذن ازدعم، م ةتنع ي ذ خ االص ش عنع خ ا  بولذش نعؤعلعش ؤة ي آع يئ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دعم، دئدع  عغا رازع بولذش يىزعسعدعن قعلم   عرفظعسالمغا آعرضةندعن آئيعن آذ   :ص

أزلعدع  « ة راست س ةن سعلةرض ةب هةقعقةت دع »هات ةر. دئ نع قوي: ظأم ثالرذمئ عقنعث  .ؤعتع ذ مذناص ةن ب  م
 هاتةب بةدرع ظذرذشعغا     ، شىبهعسعزآع  ـ شةك« :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ضةدعنعنع حئصعص تاشالي، دئدع   

ةن    ة بعلعس ةن نئم ادةمدذر، س قان ظ عغا ق  ،قاتناش ةدرع ظذرذش اال ب ان  قاناتناش اهللا تاظ ةؤةردار بولغ الردعن خ
ةلنع قعلذبول ان ظةم ع ؤة خالعغ ة هةقععش ةن سعلةرض ةن بولثالر، م م دئض عرةت قعلدع ةن مةغص ع ذقةت ش

ارلعقالر رعؤايةت    عذخارع، مذسل بذ هةدعسنع ظعمام ب   . دئدع» مذمكعن م، ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة نةسةظع قات
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ان ا. قعلغ نعث ظاخعرعغ ذ هةدعس ارع ب ام بذخ اال:ظعم ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ةر  ش ع مأمعنل ث !ظ  مئنع
 دئضةن سأزنع   ،دئضةن سىرعنع نازعل قعلدع    دىشمعنعمنع ؤة سعلةرنعث دىشمعنعثالرنع دوست تذتماثالر 

  .قعلدعقوشذص رعؤايةت 
  توغرعسعدا شآاصعرالرنع دوست تذتماي دىشمةن تذتذشقا بذيرذ

 ظع مأمعنلةر، مئنعث دىشمعنعمنع ؤة سعلةرنعث دىشمعنعثالرنع دوست تذتماثالر، ظذالر سعلةرضة
 ظعنكار قعلغان تذرسا، ظذالرغا دوستلذق يةتكىزعسعلةر) يةنع ظعسالمنع، قذرظاننع(آةلضةن هةقعقةتنع 

ا ةنع اهللا غ ة قارش ،ي ا  ع ظذنعث صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرض ان مذشرعكالرغا ؤة آذففارالرغ ذرذش قعلعؤاتق  ظ
علةر  تلذق يةتكىزعس ذش   .دوس مةن تذت ع دىش ا ظذالرن ىزىص       اهللا بولس االقعنع ظ ان ظ ةن بولغ ذالر بعل ؤة ظ

تع      نع توس ت تذتذش ع دوس علعدع ؤة ظذالرن نع بةلض ة  . تاشالش ذ هةقت اال ب داق دةي  اهللا تاظ ع  : دذ مذن ظ
سعلةردعن آعمكع   . بعرعنع دوست تذتعدذ   -ظذالر بعر   . يةهذدعي ؤة ناساراالرنع دوست تذتماثالر       ! مأمعنلةر

انعلعدذ  ذالردعن س ة ش ذ ظةن ةن، ظذم ت تذتعدعك ع دوس اتتعق   ))1ظذالرن ةرنع ق داق مأمعنل ةت مذن ذ ظاي ب
  . قورقذتعدذ ؤة ظاضاهالندذرعدذ

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةنلةر   :اهللا تاظ اب بئرعلض علةردعن ظعلضعرع آعت ةر س ع مأمعنل ةنع (ظ ي
ةهذدعيالر ؤة ناساراالر اثالر) ي ةر . دعن دعنعثالرنع مةسخعرة ؤة ظويذنحذق قعلغانالرنع دوست قعلعؤالم ظةض

قويذص،  ) دوست تذتذشنع (مأمعنلةرنع !ظع مأمعنلةر  )2(مأمعن بولساثالر، اهللا دعن قورقذثالر    ) هةقعقعي(
عرال ا   آاص علةرنعث زعيعنعثالرغ اثالر، س ةنلعكعثالرغا (رنع دوست تذتم عق ظعك ةنع مذناص ةن  ) ي ث روش اهللا نع

علةر؟  عنع خاالمس اآعتع بولذش ذن، آعمكع    )3( ص عرالرنع دوست تذتمعس ذص آاص ةرنع قوي ةر مأمعنل مأمعنل
تلذق    ذص دوس ةلمةيدذ،ظذالردعن قورق تلذقعغا ظئرعش ث دوس ذ اهللا نع ةن ظ ذنداق قعلعدعك ار ش ظعزه

  .))4اهللا سعلةرنع ظأزعنعث ظازابعدعن قورقذتعدذ. قعلعشعثالربذنعثدعن مذستةسنا
ةب ق ال ذهات عدعكع م لةر ظارعس االع مىلك-رةيش ذص -نع ؤة ب أزدة تذت اقعلعرعنع آ ة ذ ق، ح رةيشلةرض

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث ظأزرعسعنع         قوبذل  ياخشعحاق بولذش ظىحىنال بذ خةتنع يازغانلعقع ظىحىن ص
  .قعلدع
     ن علةرنع يذرتذثالردع ةيغةمبةرنع ؤة س ىن ص ثالر ظىح ان ظئيتقعنع ا ظعم ارعثالر اهللا غ ذالر صةرؤةردعض ظ

 ظذالرنع  ،نع دىشمةن تذتذشقا ررةيشلةذظعلضعرعكع ظايةت بعلةن قوشذلذص قيةنع بذ ظايةت    هةيدةص حعقاردع 
ةي  . دوست تذتماسلعققا تةشةببذس قعلدع   غةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤة ساهابعالرنعث   حىنكع، قورةيعشلةر ص

ادةت قعلغانلعقعنع يامان آأرىص،             اهللا نع بار ؤة بعر دةص بعلضةنلعكعنع ؤة يالغذز اهللا غا ظعخالس بعلةن ظعب
ابالب     ذناه هئس انلعقعنع ض ان ظئيتق ا ظعم ارع اهللا غ ةرنعث صةرؤةردعض ث ظالةمل ارعلعرعدعن  ،ظذالرنع ع ظ  ظذالرن

رعؤةتت ةيدةص حعقع دذ . عه داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب العب، مةدهعيعضة  : اهللا تاظ ةقةت غ ةرنع ص ذالر مأمعنل ظ
انلعقلعرع ظىحىنال يامان آأردع             ا      . اليعق اهللا غا ظعمان ظئيتق ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اهللا غ

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-51سىرة ماظعدة ) 1(
 . ظايةت-57سىرة ماظعدة ) 2(
 . ظايةت-144سىرة نعسا ) 3(
 . ظايةتتعث بعر قعسمع-28 ظعمران -سىرة ظال) 4(
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ةقةت صةرؤةردعضارعم  ) ذالرظ )1 ()اهللا هةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر     . خاستذر عز اهللا دئضةنلعكلعرع  ص
  .))2ظىحىنال ظأز يذرتلعرعدعن ناهةق هةيدةص حعقعرعلدع

 ان بولساثالر ذ حاغدا (ظةضةر سعلةر مئنعث يولذمدا جعهاد قعلعص ؤة رازعلعقعمنع تعلةص حعقق ظ
حىنكع، ظذالر سعلةرضة دىشمةنلعك،  )مئنعث دىشمعنعمنع ؤة سعلةرنعث دىشمعنعثالرنع دوست تذتماثالر

  .ثالردعن ظايرعؤةتتعىك مىل-ثالرغا ظأحمةنلعك قعلعص سعلةرنع يذرتذثالردعن حعقعرعؤةتتع ؤة مالدعنع
 كارعلعغان ذرغان ؤة ظاش علةر يوش ةن س علةر، م تلذق يةتكىزعس ذرذن دوس ا يوش علةر ظذالرغ س

ىتىن يوشذرذن سعرالرنع ؤة ظا       نةرسعلةرنع بعلعص تذرعمةن  شكارا  يةنع سعلةر شذنداق قعلعسعلةر، مةن ص
  .ظعشالرنع بعلعص تذرعمةن

  ةيغةمبةرنعث خةؤةرلعرعنع (آعمكع شذنداق قعلعدعكةن ا ص ذص، ظذالرغ يةنع ظذالرنع دوست تذت
ظةضةر ظذالر سعلةرنع يةثسة سعلةرضة دىشمةن . ، ظذ هةقعقةتةن توغرا يولدعن ظازغان بولعدذ)يةتكىزعدعكةن

دذ، سعلةرنع ت  دذ بولعدذ، سعلةرضة زعيانكةشلعك قعلع ةنع ظةضةر ظذالر سعلةرنع يئث      علالي ادعر   عي شقا ق
  .شتعن قورقذص قالمايدذى سعلةرضة زعيانكةشلعك قعلعشتعن ؤة تعلالش ظارقعلعق ظةزعيةت يةتكىز،بواللعسا
ةد بولذش علةرنعث مذرت دذذس ارزذ قعلع علعققا ثالرنع ظ رةر ياخش علةرنعث بع ذالر س ةنع ظ  ي

اعظئر ايعتع خ لعكعثالرنع ناه دذ. اليدذشةلمةس مةنلعك قعلع كارا دىش ذرذن ؤة ظاش ة يوش ذالر سعلةرض . ظ
ة  انداقمذ دوست تذت  رمذشذنداق ظادةمل ةتمذ هةم قذرةيشلة  ذنع سعلةر ق قا نع دىشمةن تذتذش رسعلةر؟ بذ ظاي
   .تةشةببذس قعلعدذ

اهللا قعيامةت آىنع سعلةرنعث تذغقانلعرعثالر ؤة ظةؤالدلعرعثالر سعلةرضة هئح صايدا يةتكىزةلمةيدذ ،
، )يةنع سعلةر جةننةتتة بولساثالر، ظذالر آذففارالرنعث قاتعرعدا دوزاختا بولعدذ(ظاراثالرنع ظايرعؤئتعدذ 

دذر  ةنع اهللا نعث دةرضاهعدا اهللا سعلةرضة بعرةر            اهللا سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالرنع آأرىص تذرغذحع  ي
ا رادة قعلس انلعقنع ظع علةرنعث ت،يام انلعرعثالر سعلذ س قاتمايدذغق ة ظةس ع  . ةرض علةر ظذالرن ةر س اهللا ظةض

اثالر       ةن رازع قعلس ةل بعل اآع ظةم ش ي رةر ظع ةزةبلعنعدعغان بع ث ،غ ة ظذالرنع ةيدذ سعلةرض ع يةتم .  صايدعس
اال ىن ظذالرنعث آذص عاقح - آعمكع ب ول قويساغا عشعق قعلذرلذلعرعنع رازع قعلعش ظىح ةن ،ي ذ هةقعقةت  ظ

ارتعدذ ؤة ظةمةلنع يوق       انلعرعدعن بعرعمذ اهللا نعث دةرضاهعدا ظذنعثغا      غ تذ- ظذرذق . عتعص قويعدذ   زعيان ت ق
قاتمايدذ ال      . ظةس ةقدعردعمذ ظوخشاش ان ت نع بولغ ةيغةمبةرنعث تذغقع رةر ص ةيغةمبةرلةردعن بع ذ ص ةر ظ ظةض

  .هئحبعر شاصاظةتكة ظئرعشةلمةيدذ
اد  ،دذعظعمام ظةهمةد ظةنةسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل      ةيغةمبعرع   :ةم بعر ظ !  ظع اهللا نعث ص

دذ ةدة بولع ام ن دع؟مئنعث ظات ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  دئ ا بولعدذخدوزا«: ص دع» ت ايتعص . دئ ادةم ق ذ ظ ظ
اقعرعص     ع ح االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندا ص ةك «: آئتعؤاتق عزآع -ش ام ؤة س   ، شىبهس ث ظات نعث ئ مئنع

  . مذسلعم ؤة ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام. دئدع» ظاتاث دوزاختا بولعدذ
 * * * * * * *  

 ô‰ s% ôM tΡ% x. öΝ ä3s9 îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm þ’ Îû zΟŠ Ïδ ü ö/Î) tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµ yètΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝ Îη ÏΒ öθs) Ï9 $ ¯ΡÎ) (# äτ ü uç/ öΝä3Ζ ÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ 

tβρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΡ ö xx. ö/ä3Î/ #y‰ t/ uρ $ uΖ sΨ÷ t/ ãΝä3 uΖ÷ t/ uρ äο uρ ÿ‰ yèø9 $# â !$ŸÒ øót7 ø9$# uρ # ´‰t/ r& 4 ®L xm (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ 

                                                 
 . ظايةت- 8سىرة بذرذج  )1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-40سىرة هةج  )2(
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ÿ… çν y‰ôm uρ ω Î) tΑ öθs% tΛÏδ ü ö/ Î) Ïµ‹ Î/{ ¨βu Ï øótG ó™{ y7 s9 !$tΒ uρ à7Ï= øΒ r& y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ & ó x« ( $ uΖ−/ §‘ y7 ø‹ n= tã $ uΖ ù= ª. uθs? 

y7 ø‹ s9Î) uρ $ sΨ ö;tΡ r& y7 ø‹s9 Î) uρ ãÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ $ uΖ−/ u‘ Ÿω $ uΖ ù= yèøgrB Zπ uΖ÷F Ïù tÏ% ©#Ïj9 (#ρã x x. öÏ øî $#uρ $ uΖ s9 !$sΨ −/ u‘ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# 

ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩∈∪ ô‰ s) s9 tβ% x. öΝä3s9 öΝÎκ Ïù îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ ötƒ ©! $# tΠöθ u‹ ø9$# uρ u ½z Fψ $# 4  tΒ uρ ¤Α uθtG tƒ ¨βÎ* sù ©!$# 

uθ èδ  É_tó ø9$# ß‰ŠÏϑ ut ù: $# ∩∉∪  
سعلةرضة هةقعقةتةن ظوبدان نةمذنعدذر، ظأز ؤاقتعدا ) مأمعنلةر(ظعبراهعم ؤة ظذنعث بعللة بولغان 

هةقعقةتةن بعز سعلةردعن ؤة سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلعؤاتقان بذتلعرعثالردعن «: ظذالر قةؤمعضة
اداؤةت -ظادا  ارعمعزدعكع ظ زنعث ظ ز، بع ان  جذدامع ا ظعم ر اهللا غ الغذز بع اآع سعلةر ي ةنلعك ت  ؤة ظأحم

ظةلؤةتتة «صةقةت ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا ظئيتقان . دئدع» ظئيتقعنعثالرغا قةدةر ظةبةدعي ساقلعنعص قالعدذ
دئضةن سأزعنع » ساثا مةغصعرةت تعلةيمةن، اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع سةندعن دةصظع قعاللمايمةن

) ظعبراهعم ؤة ظذنعث بعلةن بعللة بولغان مأمعنلةر ظئيتتع. ( قعلعشعثالرغا بولمايدذسعلةرنعث نةمذنة
ئنعث « اي س ان ج اخعر قايتعدعغ ايتتذق، ظ اثا ق دذق، س ةؤةآكذل قعل اثا ت ارعمعز س صةرؤةردعض

آاصعرالرنع بعزضة زعيانكةشلعك قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة قعلمعغعن ! صةرؤةردعضارعمعز .4دةرضاهعثدذر
، )ظذالر بعزضة مذسةللةت بولذص، بعزنع آأتىرضعلع بولمايدعغان ظازاب بعلةن دعنعمعزدعن حعقارمعسذن(

ش  ةن ظع ةت بعل ةن، هئكم ةن غالعبس ةن هةقعقةت ن، س عرةت قعلغع ة مةغص ارعمعز، بعزض صةرؤةردعض
ةرضة، ظعبراهعم ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن مأمعنلةر سعل!) ظع مذهةممةدنعث ظىممعتع( .5»قعلغذحعسةن

يىز ظأرىيدعكةن، ) ظعمانعدعن(اهللا نع ؤة ظاخعرةت آىنعنع ظىمعد قعلعدعغانالرغا ياخشع نةمذنعدذر، آعمكع 
  .6مةدهعيعضة اليعقتذر) اهللا(بعهاجةتتذر، ) ظذنعثدعن ؤة ظذنداقالردعن(اهللا ) بعلسذنكع(

 ظىحىن  مذسذلمانالر جذدا بولذشعدا ـظعبراهعم ؤة ظذنعث هةمراهلعرعنعث آاصعر قةؤمعدعن ظادا
  غرعسعداوياخشع ظىلضعنعث بارلعقع ت

قا   ىزىص تاشالش عنع ظ عرالردعن ظاالقعس اال آاص راق   ،اهللا تاظ ن يع قا، ظذالردع مةن تذتذش ع دىش  ظذالرن
ة :  جذدا بولذشقا بذيرذغان مأمعن بةندعلعرعضة مذنداق دةيدذ       -تذرذشقا ؤة ظادا   راهعم ؤة ظذنعث بعلل ظعب

هةقعقةتةن بعز «: سعلةرضة هةقعقةتةن ظوبدان نةمذنعدذر، ظأز ؤاقتعدا ظذالر قةؤمعضة) مأمعنلةر(بولغان 
ادا  رعثالردعن ظ ان بذتلع ادةت قعلعؤاتق ذص ظعب ع قوي علةر اهللا ن علةردعن ؤة س زنعث -س ز، بع  جذدامع

 ظةبةدعي ظارعمعزدعكع ظاداؤةت ؤة ظأحمةنلعك تاآع سعلةر يالغذز بعر اهللا غا ظعمان ظئيتقعنعثالرغا قةدةر
ةنع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمغا ظعمان آةلتىر         دئدع» ساقلعنعص قالعدذ   ظةضةر سعلةر   :ضةنلةر قةؤمعضة  ي

مةنلعك ؤة      فآذ ارعمعزدا دىش زنعث ظ ةن بع علةر بعل ازعردعن باشالص س اثالر، ه ث تذرس ق حع رعثالردا داؤاملع
 جذدامعز، سعلةر اهللا نع   -يولذثالردعن ظادابعز سعلةردعن، دعنعثالردعن ؤة تذتقان   . ظأحمةنلعك صةيدا بولعدذ  

ذص ح  ةلتقوقوي رعثالردعن ت ان بذتلع لعك أذنعؤاتق ر دةص بعلمةس ار ؤة بع ع ب ان، اهللا ن ول تعن آىس ظايرعلغ ق
ئرعك ي ،زىصىظ ئح ش قا يىزلةنض  و ه ادةت قعلعش ا ظعب الغذز اهللا غ علةرنع د عنعثالرغاق ي ةدةر س مةن  ق ىش

  .تذتعمعز، دئدع
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ظةلؤةتتة ساثا مةغصعرةت تعلةيمةن، اهللا نعث ظازابعدعن «عث ظاتعسعغا ظئيتقان صةقةت ظعبراهعمن
 .دئضةن سأزعنع سعلةرنعث نةمذنة قعلعشعثالرغا بولمايدذ» هئح نةرسعنع سةندعن دةصظع قعاللمايمةن

ةردة سعلةر ظىلضة قعل      ةنع ظعبراهعم ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن مأمعنل ار   عي ة ب . شقا تئضعشلعك ياخشع نةمذن
ن  راهعمنعث ظاتعسلئكع ة قعل عظعب انلعقعنع ظىلض ةص قعلغ عرةت تةل ايدذعغا مةغص قا بولم راهعم. ش نعث ظعب

ظاتعسعنعث  . بولغاندذر ؤةدة بةرضةنلعكع ظىحىن    ظذنعث شذنداق قعلعشقا    ظاتعسغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشع     
ادا لغاندعن آئيعوهةقعقةتةن اهللا نعث دىشمعنع ظعكةنلعكع ظذنعثغا ظئنعق مةلذم ب      جذدا  -ن ظذ ظاتعسعدعن ظ

دع ان قعل . بول ع باي تعكع مةعبذن العتعدة   قش رعكلعك ه ةر مذش ةزع مأمعنل ةت ب ا  س ا دذظ ةن ظاتعلعرعغ  ظألض
تع عرةت ت ،قعالت ا مةغص ن ظذالرغ ةيتتع ؤةع اهللا دع ةن ظاتعس : ل راهعممذ هةقعقةت عرةت تعظعب ةن عغا مةغص لض

ذ؟ دئي أ  .تتعةشعظعدعغ اال ت ةن اهللا تاظ ذنعث بعل دع  ش ازعل قعل ةرنع ن ة ؤة  .ؤةندعكع ظايةتل صةيغةمبةرض
مأمعنلةرضة مذشرعكالرنعث ظةهلع دوزاخ ظعكةنلعكع ظئنعق مةلذم بولغاندعن آئيعن، مذشرعكالر ظذالرنعث            

ةس       ع دذرذس ظةم ةص قعلعش عرةت تةل ا مةغص ةقدعردعمذ، ظذالرغ ان ت نع بولغ عغا   .تذغقع راهعمنعث ظاتعس ظعب
ظذنعثغا ظاتعسعنعث    . ذنعثغا ظعلضعرع قعلغان ؤةدعسعنع ظورذنالش ظىحىن ظعدع        مةغصعرةت تةلةص قعلعشع ظ   

ادا   ةن ظ ع بعل ذ ظاتعس ن، ظ اندعن آئيع ةلذم بولغ نعق م ةنلعكع ظئ معنع ظعك ث دىش دع-اهللا نع ذدا بول . ج
حعداملعق  ) يةتكةن ظةزعيةتلةرضة  (، )يةنع آأثلع يذمشاق(ظعبراهعم بولسا هةقعقةتةن آأص ظاه حةآكىحع   

  .))1عظعد
 سعلةرضة هةقعقةتةن ظوبدان نةمذنعدذر، ظأز ؤاقتعدا ) مأمعنلةر(ظعبراهعم ؤة ظذنعث بعللة بولغان

هةقعقةتةن بعز سعلةردعن ؤة سعلةر اهللا نع قويذص ظعبادةت قعلعؤاتقان بذتلعرعثالردعن «: ظذالر قةؤمعضة
اآع س -ظادا  ةنلعك ت اداؤةت ؤة ظأحم ارعمعزدعكع ظ زنعث ظ ز، بع ان  جذدامع ا ظعم ر اهللا غ الغذز بع علةر ي

ظةلؤةتتة «صةقةت ظعبراهعمنعث ظاتعسعغا ظئيتقان . دئدع» ظئيتقعنعثالرغا قةدةر ظةبةدعي ساقلعنعص قالعدذ
دئضةن سأزعنع » ساثا مةغصعرةت تعلةيمةن، اهللا نعث ظازابعدعن هئح نةرسعنع سةندعن دةصظع قعاللمايمةن

ا ظعبراهعمنع ظىلضة تذشرعكالرغا مةغصعرةت تةلةص قعلعشيةنع م دذسعلةرنعث نةمذنة قعلعشعثالرغا بولماي
ايدذ قا بولم ةتادة. قعلعش اهعد، ق اس، مذج نع ظابب ةييان،،ظعب نع ه اتعل ظعب ة   مذق ر قانح اك ؤة بع زةهه

  .آعشعلةرمذ بذ ظايةتنع مذشذنداق تةصسعر قعلدع
ةر  راهعم ؤة ظذنعثغا ظةضةشكةن مأمعنل أزاهللا تاظاال ظعب ةؤنعث ظ ايرعلعص ؤة ظذالر ق ادادعنمعدعن ظ   ظ

ان   - ا قعلغ ا ظعلتعج اال غ ذص، اهللا تاظ ذدا بول ةؤةر    ، ج ةنلعكعنع خ داق دئض اغدا مذن ان ح ا يئلعنغ  ظذنعثغ
دذقعل د  :ع ةؤةآكىل قعل اثا ت ارعمعز س ئنعث قصةرؤةردعض اي س ان ج اخعر قايتعدعغ ايتتذق، ظ اثا ق ، س

اهثدذر  ة  دةرض اثا ت لعرعمعزدا س ارلعق ظعش ةنع ب دذق  ي اثا  . ؤةآكىل قعل لعرعمعزنع س ىتىن ظعش ص
ة . تاصشذردذق اهعثدذرظاخعرةتت ان جاي سئنعث دةرض ارعمعز. قايتعدعغ ة ! صةرؤةردعض عرالرنع بعزض آاص

ظذالر بعزضة مذسةللةت بولذص، بعزنع آأتىرضعلع (زعيانكةشلعك قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة قعلمعغعن 
  .)عقارمعسذنبولمايدعغان ظازاب بعلةن دعنعمعزدعن ح

دذ       بذ ظاي   لسا  و ظةضةر مذسذلمانالر هةق ظىستعدة ب    :عرالرنعثص  آا،ةت هةققعدة مذجاهعد مذنداق دةي
دع ةن ب  ،ظع ارلعق يةتمعض ذ خ ا ب تعو ظذالرغ زنع آا  . الت ىن بع لعكع ظىح ةن ؤة  وعرالرنعث قصدئمةس رع بعل للع

تعلةرنعث ق اهعثدعكع صةرعش ئنعث دةرض ازالعمعغعنوس ةن ج رع بعل ذنداق ز. للع ةتنع مذش ذ ظاي اآمذ ب ةهه
  .تةصسعر قعلدع
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دذ  داق دةي ةتادة مذن تعدة ب  : عرالرنعثصآا، ق ةق ظىس ز ه ذلمانالرنعث   وبع ىن مذس انلعقعمعز ظىح لغ
 زعيانكةشلعك قعلعش ظعمكانعيعتعضة ظعضة       ضة شذ ظارقعلعق بعز   ،بة قعلدذق دةص قالماسلعقع   عظىستعدعن غةل 

زن     ع بع ىن ظذالرن لعقع ظىح ذص قالماس تعمعزدعن غةل بول ن ععث ظىس ة قعلدذرمعغع ةتادنعث   .ب ةرعر ق نع ج  ظعب
  . قعلغانلعقعنع قوللعدعتةصسعرنداق بذ

ةلع ظ دذ   بعظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ة ظعب ة صآا: نع ظةبذتةله عرالرنع بعزض
  .هأآىمران قعلمعغعن، ظذنداق قعلساث ظذالر بعزضة زعيانكةشلعك قعلعدذ

العب سةن، ه ارعمعز بعزضة مةغصعرةت قعلغعن، س صةرةؤةدعض ةن غ ة ئةن هةقعقةت  ظعش نكمةت بعل
ذناهلعرعمعزنع سةندعن باشققعلغذحعسةن ةنع بعزنعث ض شذ . نعلعشعدعن مةخصعي قعلغئلعؤعالرنعث بع ي

  .ضذناهلعرعمعزنع بعزنعث ظارعمعز بعلةن سئنعث ظاراثدا آةحىرىص تىضةتكعن
 ةن هةقعقة ةن نةت س ايدذ      ي  غالعبس ان تارتم ع زعي ان آعش اثا يئلعنغ أزلعرعثدة،  . ةنع س ةن س س

  .مةت بعلةن ظعش قعلغذحعسةنهئكثدا ذرذنالشتذرذشوظاال ظظعتعثدة ؤة ظالدعنع شةر،اظعشلعرعثد
تع ةدنعث ظىممع ع مذهةمم ع ؤة !) ظ ة اهللا ن ةر سعلةرض ا ظةضةشكةن مأمعنل راهعم ؤة ظذنعثغ ظعب

 بذ ظايةت مذشذ مةزمذندعكع ظعلضعرع ظأتكةن الرغا ياخشع نةمذنعدذرظاخعرةت آىنعنع ظىمعد قعلعدعغان
ةزمذن  ةتنعث م ا عظاي ةيدذ ؤة اهللا غ ةت آىن ،نع تةآعتل ةع قعيام ذ    ض أمعننع ظ ةرقانداق م عنعدعغان ه ظعش

  .تذرعدذقعنةمذنعنع ظأزلةشتىرىشكة قعز
 ع انعدعن(آعمك ةن ) ظعم ىز ظأرىيدعك ةنع اهللاي تعن   ي ان ظعش اال بذيرذغ ىز ظأر تاظ ةن  ى ي يدعك
)تذر ) اهللا(بعهاجةتتذر، ) ظذنعثدعن ؤة ظذنداقالردعن (اهللا ) بعلسذنكع اهللا تاظاال بذ    مةدهعيعضة اليعق

ا  (ظةضةر سعلةر ؤة صىتىن يةر يىزعدعكع آعشعلةر آاصعر بولذص آةتسةثالرمذ     « : مذنداق دةيدذ  هةقتة اهللا غ
علةر   ان يةتكىزةلمةيس ة زعي ع، اهللا ظة)قعلح ة ، حىنك ةممعدعن (لؤةتت كة  ) ه ةتتذر، مةدهعيلةش بعهاج

  .))1»اليعقتذر
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب ة : ظ ظةلؤةتت

ةقةت   .دذرتاظاال يةنع بايلعقع آامالةتكة يةتكةن بعردعن بعر زات اهللا  بعهاجةتتذر) هةممعدعن(  بذ سىصةت ص
ضانة قذدرةتلعك اهللا   ئع اهللا غا ظوخشاش ظةمةستذر، ي ظهللا نعث تةثدعشع يوقتذر، هئح شةي     ا. اهللا غعال اليعقتذر  

اآتذر  تذر  ص ىتىن سأزلعرع ؤة ظعشلعرعدا مةدهعيعلعنعدذ     مةدهعيلةشكة اليعق ةنع اهللا ص  دعن باشقا  اهللا.  ي
  .شحع يوقتذرعهئح ظعاله يوقتذر، ظذنعثدعن باشقا هئح صةرؤ

 * * * * * * *  
 *  |¤tã ª! $# βr& Ÿ≅ yèøgs† öΝ ä3sΨ ÷ t/ t ÷t/ uρ tÏ% ©!$# Ν çF÷ƒyŠ$tã Ν åκ÷] ÏiΒ Zο ¨Šuθ ¨Β 4 ª! $#uρ ÖƒÏ‰ s% 4 ª! $# uρ Ö‘θàxî ×ΛÏm §‘ 
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دذ، اهللا  ةيدا قعلع ةر ظارعسعدا دوستلذق ص بةلكعم اهللا سعلةر بعلةن سعلةر ظأح آأرعدعغان ظادةمل
سعلةر ) آذففارالردعن( .7هةممعضة قادعردذر، اهللا ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

معغانالرغا آةلسةك، اهللا ظذالرغا ياخشعلعق بعلةن ظذرذش قعلمعغان ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقار
قعلعشعثالردعن، ظذالرغا ظادعل بولذشذثالردعن سعلةرنع توسمايدذ، شىبهعسعزآع، اهللا ظادعلالرنع دوست 

اهللا دعن ظىحىن سعلةر بعلةن ظذرذشقان، سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارغان ؤة سعلةرنع . 8تذتعدذ
ثالردعن سعلةرنع توسعدذ، آعمكع ظذالرنع دوست ذشذشكةنلةرنع دوست تذتهةيدةص حعقعرعشقا ياردةملة
  .9تذتعدعكةن، ظذالر زالعمالردذر

  اهللا نعث مأمعنلةر بعلةن ظذالرنعث دىشمةنلعرعنعث ظارعسعدا دوستلذق صةيدا قعلعشع توغرعسعدا

ةندعلعرعنع آا أمعن ب اال م اندعن آئيعصاهللا تاظ قا بذيرعغ مةن تذتذش داق عرالرنع دىش ا مذن ن ظذالرغ
 يةنع بةلكعم اهللا سعلةر بعلةن سعلةر ظأح آأرعدعغان ظادةملةر ظارعسعدا دوستلذق صةيدا قعلعدذ: دةيدذ

ةت، ب    ن مذهةبب رةتتعن آئيع تلذق، نةص ن دوس مةنلعكتعن آئيع ىنحعلعكتعن  أاهللا دىش ن لض عش آئيع بعرلعش
  .صةيدا قعلعدذ
 اهللا هةممعضة قادعرعدذر   لةرنع علغان شةيظ  وقارشع ب مذ عظأزظارا قار بعرعضة  - ال بعر يةنع اهللا تاظا
نع خالعس ىرىبعرلةشت ادعردذر  ،العش كة ق ع بعرلةشتىرىش ةؤةبعدعن   .  ظذن ةنلعك س مةنلعك ؤة ظأحم اهللا دىش

أم ؤة ظعناق بولذص آئتعدذ         . تعص آةتكةن دعلالرنع بعرلةشتىرعدذ   ئق . شذنعث بعلةن بذ دعلالرنعث ظعضعلعرع ظ
اال ب  ار اهللا تاظ ة ظةنس ا ظ  عذ هةقت علعقعنع تعلغ ان ياخش دذ ئالرغا قعلغ داق دةي ة   :لعص مذن ث سعلةرض اهللا نع

ثالر، اهللا دعلعثالرنع بعرلةشتىردع،    ارا دىشمةن ظعدع تعدا سعلةر ظأزظ أز ؤاق نع ظةسلةثالر، ظ بةرضةن نئمعتع
علةر دوزاخ ح    الر، س رعنداش بولدذث ارا قئ أز ظ ةن ظ تع بعل ث واهللا نعث نئمع ثالر، اهللا  قذرعنع عرؤعكعدة ظعدع ض

علةرنع  ارقعلعق(س الم ظ ذزدع) ظعس ن قذتق ار  ))1ظذنعثدع االممذ ظةنس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذنداقال ص الرغا عش
ةن   داق دئض معدعممذ  « مذن ة تاص ذمراه هالةتت علةرنع ض ةن س ةت   ؟م ةن هعداي ةن بعل علةرنع م اندعن اهللا س  ظ
   .»نع مةن بعلةن بعرلةشتىردع اهللا سعلةر،حعالثغذ ظعدعثالرئقعلدع، سعلةر ح
اال  ة  اهللا تاظ ذ هةقت دذ  ب داق دةي ة مذن ةن      : يةن ةر بعل ةن ؤة مأمعنل اردعمع بعل أزعنعث ي ئنع ظ اهللا س
ةندىرعدذ تىردع .آىحل رعنع بعرلةش ةرنعث دعللع ةرص    .  اهللا مأمعنل ايلعقنع س ىتىن ب ع ص ةر يىزعدعك ةن ي س

أزعنعث قذدرةت آامعلةسع بعلةن    ( لئكعن اهللا     قعلعصمذ ظذالرنعث دعللعرعنع بعرلةشتىرةلمةيتتعث؛    ظذالرنع  ) ظ
  .))2شىبهعسعزآع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر. ظعناق قعلدع

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ام تعرمعزع ص دوستذثنع « : ظعم
ارتذق ياخشع آأرىص آةتمة      ةلكعم ظذ  . هةددعدعن ظ لعشع ئة سئنعث دىشمعنعث بولذص ق    آىنلةرنعث بعرعد  ب

ة     ان آأرم ارتذق يام ةددعدعن ظ معنعثنع ه ن، دىش ةر  ،مذمكع ذ آىنل ةلكعم ظ تذث    ب ئنعث دوس رعدة س نعث بع
  .»لعشع مذمكعنئبولذص ق
 ايعتع م دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص اندذرئاهللا ناه ةنع آاهرعب ةص ي رعدعن رعرالر ظةض  آذف

يسذنسا، اهللا ظذالرنعث آذفرعنع مةغصعرةت   وغا ب ع صةرؤةردعضارع تةرةصكة قايتسا ؤة صةرؤةردعضار     ،تةؤبة قعلسا 
انداق آعشعضة ناهايعتع               ياهللا قانحعلعك ضذناه بولذشعدعن قةتظع      . قعلعدذ ة قعلغان هةر ق ا تةؤب ةزةر اهللا غ ن

  .هرعباندذرئمةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع م
                                                 

 . ــ ظايةتنعث بعر قعسمع103 سىرة ظال ظعمران )1(
 . ــ ظايةتلةر63 ـــــ 62سىرة ظةتفال  )2(
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شنعث ععرالرغا ياخشعلعق قعلص ظذرذش قعلمعغان آامذسذلمانالر بعلةن دعن ظىحىن
  غرعسعداودذرذسلعقع ت

)سعلةر بعلةن ظذرذش قعلمعغان ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارمعغانالرغا ) آذففارالردعن
يةنع  آةلسةك، اهللا ظذالرغا ياخشعلعق قعلعشعثالردعن، ظذالرغا ظادعل بولذشذثالردعن سعلةرنع توسمايدذ

ن         عرصآا علةرنع يذرتذثالردع ان، س ذرذش قعلمعغ ع ظ ة قارش اش سعلةرض ا ظوخش الالر ؤة ظاجعزالرغ الردعن ظاي
ةن آا  قا ياردةملةشمعض ةيدةص حعقعرعش علعق قعلصه عثالرععرالرغا ياخش ادعل  ش ا ظ ا قارعت نع ؤة ظذالرغ

  . سمايدذوثالرنع اهللا تاظاال تذشبولذ
تذتعدذ تسو اهللا ظادعلالرنع د ،شىبهعسعزآع  ع ظةنهذنعث قعزهذعمام ظةهمةد ظةبذبةآرع رةزعيةلالظ 

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةهد«: ظةسمانعث مذن ةن ظ اندا ةقذرةيشلةر مذسذلمانالر بعل ةن زام  تىزض
ةيغ   . ظذ مذشرعك ظعدع  . ظانام مئنعث يئنعمغا آةلدع      ظع اهللا :لعصئةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا آ   مةن ص

ةيغةمبعرعنعث ةلدع ظا!  ص ا آ ام يئنعمغ ذ ،ن اج ظ علة  موهت ا س ةن ظذنعثغ دذ، م ام ع رةه- دةك قعلع م قعلس
م  دذ؟ دئدع االم . بوالم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة«: ص علة ،هةظ ا س ثع رةه-  ظانعثعزغ دع» م قعلع ذ . دئ ب

  .ممذ رعؤايةت قعلغانعهةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسل
ةآرعنعث قعز   : ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    نعث مذنداق دئ  م ظةهمةد ظابدذلاله ظعبنع زذبةير    ظعما  عظةبذب

ا   . ، ماي قاتارلعق هةدعيةلةرنع ظعلعص آةلدع    قذرتنعث ظانعسع قةتعيلة    اظةسمانعث قئشعغا ظةسم   شذ ؤاقعتت
ة عض  ظأيعضة آعرعش ثظانعسعنع هةم   ،بذل قعلمعدع وظةسما ظانعسعنعث بذ هةدعيةلعرعنع ق. ظذ مذشرعك ظعدع  

اندعن اهللا  . بعلةن ظاظعشة بذ مةسعلعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سورعدع      قعلمعدع، شذنعث    مذخسةتذر ظ
سعلةر بعلةن ظذرذش قعلمعغان ؤة سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارمعغانالرغا ) آذففارالردعن( تاظاال

ماي  ادعل بولذشذثالردعن سعلةرنع توس ا ظ علعق قعلعشعثالردعن، ظذالرغ ا ياخش دذ، آةلسةك، اهللا ظذالرغ
دذ  ت تذتع ادعلالرنع دوس عزآع، اهللا ظ دع   شىبهعس ازعل قعل ةتنع ن ةن ظاي االم  . دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

عنع  قا ؤة ظانعس ذل قعلعش ةلعرعنع قوب عنعث هةدعي مانع ظانعس ةثظةس قا ذة رعض آعرعش ظأيض ةت قعلعش خس
  .بذيرعدع
 دذ ت تذتع ادعلالرنع دوس عزآع، اهللا ظ عر شىبهعس ةتنعث تةصس ذ ظاي ىرة هذج عب ان ذس ا باي راتت
ندع دذ    . قعلع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس اال«: ظعم  - ب

ةققعد  عاقعلح تعدعكعلعرع ه ول ظاس أآمعدة  عكعرع ؤة ق ة  ه انالر قعيام ادعللعق قعلغ نعث  تظ ع ظةرش  آىن
  .»ظىستعدة بولعدذ) نذردعن بولغان(مذنبةلةر  ،عكعيئنعد

  ت تذتذشتعن توسذش توغرعسعداسوان مذشرعكالرنع دظذرذش قعلغبعلةن ذلمانالر مذس
 ان ؤة سعلةرنع اهللا دعن ظىحىن سعلةر بعلةن ظذرذشقان، سعلةرنع يذرتذثالردعن هةيدةص حعقارغ

 يةنع اهللا تاظاال سعلةرنع هةيدةص حعقعرعشقا ياردةملةشكةنلةرنع دوست تذتعشعثالردعن سعلةرنع توسعدذ
ةقةت ةيدةص  ص ن ه علةرنع يذرتذثالردع ان، س ذرذش قعلغ ةن ظ علةر بعل ان، س مةنلعك قعلغ ة دىش  سعلةرض
ذ آا       عحعقعر ة ش كةن ظةن قا ياردةملةش ةيدةص حعقعرعش ن ه علةرنع يذرتذثالردع ةن ؤة س ت  ص ؤةتك عرالرنع دوس

ة شذ آا   . دذسعوتذتذشتعن ت   ظذالرنع ،عرالرنع دوست تذتذشتعن توسذص  صغالعب ؤة بىيىك اهللا سعلةرنع ظةن
دذ  ذيرذيدذثالرغا ب ذدىشمةن تذتذش  آعمكع  : ؤة ظذالرنع دوست تذتذشتعن قاتتعق ظاضاهالندذرذص مذنداق دةي

الردذر  ذالر زالعم ة         ظذالرنع دوست تذتعدعكةن، ظ ة   اهللا تاظاال بذ هةقت ةر   :مذنداق دئضةن  يةن ! ظع مأمعنل
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اثالر   اراالرنع دوست تذتم ةهذدعي ؤة ناس ر . ي ذالر بع رعن-ظ دذ بع ع   . ع دوست تذتع ع ظذالرن علةردعن آعمك س
  .))1دوست تذتعدعكةن، ظذمذ ظةنة شذالردعن سانعلعدذ، اهللا زالعم قةؤمنع هةقعقةتةن هعدايةت قعلمايدذ

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u #sŒÎ) ãΝ à2 u !% y` àM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ;N ü Åf≈ yγ ãΒ £èδθãΖ Ås tG øΒ $$sù ( ª! $# ãΝn= ÷æ r& £Îκ È]≈ yϑƒÎ* Î/ ( ÷β Î* sù 

£èδθßϑ çF ôϑ Ï= tã ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σãΒ Ÿξ sù £ èδθãè Å_ö s? ’ n< Î) Í‘$¤ ä3ø9 $# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝ çλ°; Ÿωuρ öΝ èδ tβθ=Ït s† £çλ m; ( Νèδθè?#u uρ !$̈Β 

(#θà) xΡr& 4 Ÿω uρ yy$sΨ ã_ öΝä3ø‹ n= tæ β r& £èδθßs Å3Ζ s? !# sŒÎ) £èδθßϑ çG ÷ s?# u £èδ u‘θã_ é& 4 Ÿω uρ (#θä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|ÁÏè Î/ Í Ïù# uθs3ø9 $# 

(#θè= t↔ ó™ uρ !$ tΒ ÷Λ äø) xΡr& (#θè= t↔ ó¡uŠø9 uρ !$ tΒ (#θà)xΡ r& 4 öΝ ä3Ï9 s̈Œ ãΝõ3ãm «!$# ( ãΝä3øt s† öΝ ä3sΨ ÷ t/ 4 ª!$# uρ îΛÏ= tæ ÒΟŠ Å3xm ∩⊇⊃∪ β Î) uρ 

ö/ ä3s?$sù Ö ó x« ôÏiΒ öΝ ä3Å_¨uρø— r& ’ n< Î) Í‘$¤ä3 ø9$# ÷Λ äö6 s%$yèsù (#θè?$t↔ sù šÏ% ©!$# ôM t7 yδ sŒ Νßγ ã_¨uρø— r& Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ (#θà) xΡr& 4 
(#θà) ¨?$# uρ ©! $# ü“ Ï% ©!$# ΛäΡ r& Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊇∪  

سعلةرضة مأمعن ظايالالر هعجرةت قعلعص آةلسة، ظذالرنع سعناص آأرىثالر، ظذالرنعث ! ظع مأمعنلةر
ة دةص تونذساثالر، ) عنعغاندعن آئيعن هةقعقعي س (ظعمانعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ، ظةضةر ظذالرنع  مأمعن

ظذالرنع آاصعرالرغا قايتذرذص بةرمةثالر، ظذالر آاصعرالرغا هاالل ظةمةس، آاصعرالرمذ ظذالرغا هاالل ظةمةس، 
رعص  ةهرعلعرعنع بئ ث م رعثالر، ظذالرنع ايتذرذص بئ ةهرعنع ق ةن م ا بةرض ةرلعرعنعث ظذالرغ عر ظ آاص

ر سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، آاصعر ظايالالرنع ظةمرعثالردا ساقلعماثالر، ظذالرغا نعكاهعثالرغا ظالساثال
) هعجرةت قعلعص آةلضةن مأمعن ظاياللعرعغا بةرضةن(بةرضةن مةهرعثالرنع تةلةص قعلعثالر، آاصعرالرمذ 

ة شذ  رعدذ، ا . مةهرعلعرعنع تةلةص قعلسذن، اهللا نعث هأآمع ظةن اراثالردا هأآىم حعقع هللا هةممعنع اهللا ظ
ضةر سعلةرنعث بةزع ظاياللعرعثالر آاصعرالرغا آعرعص  ظة.10بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

ظذرذشذص غةنعمةت ظالغان ؤاقتعثالردا، ظاياللعرع آاصعرالرغا آعرعص آةتكةن ) آاصعرالر بعلةن (آةتسة، 
يةنع مذسذلمانالردعن بعرعنعث (عنع بئرعثالر ظذالرنعث بةرضةن مةهرعنعث معقدار) غةنعمةتتعن(آعشعلةرضة 

ظايالع آذففارالر تةرةصكة قئحعص آةتسة، سعلةر آذففارالر بعلةن ظذرذشذص ظالغان غةنعمةت مالدعن مةزآذر 
   .11، سعلةر ظأزةثالر ظعشةنضةن اهللا دعن قورقذثالر)ظايالنعث ظئرعضة مةهرع معقدارع مال بئرعثالر

عرالرغا صيعن هعجرةت قعلعص آةلضةن مذسذلمان ظايالالرنع آالهعسعدعن آئىية سعهذدةيب
  غرعسعداوقايتذرذص بةرمةسلعك هةققعدعكع خذسذسعي هأآىم ت

لهعسع هةققعدة   ىية س ععرلعرع ظارعسعدا تىزىلضةن هذدةيبصيش آاةصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن قذر   
أت  علعختوة ت تهعةتفسىرة   ةيغةم ص لهعدة آا ىظذ س   . لدعىص ظ بعز تةرةصتعن بعرةر    : بةر ظةلةيهعسساالمغا عرالر ص

ة بعر        و ضةرحة ظذ سئنعث دعنعثدا ب      ،آعشع سةن تةرةصكة آةلسة    ايتذرذص بئرعسةن، يةن لسعمذ ظذنع بعزضة ق
ادةم آةلسة    ة بعز تةر ،رعؤايةتتة  تعن سةن تةرةصكة بعر ظ ةرحة ظذ سئنعث دعنعثدا ب  ،ص ة   و ض لسعمذ ظذنع بعزض

ا بذ ظذرؤة، زةههاك، ظ     .ظعدع ويغان    دةص شةرت ق    ،رعسةن ئقايتذرذص ب  مان ظعبنع زةيد، زذهرع،     هابدذرا مان
                                                 

  ظايةت - 51سىرة ماظعدة ) 1(
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ارلعقالرنعث سأزعدذر  ةييان ؤة سذددع قات نع ه اتعل ظعب ةتنعث  . مذق رعدعكع ظاي ذ رعؤايةتكة ظاساسةن يذقع ب
أآ  االمنعث سعه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذرعدذ عنععتننىمع ص أآمعنع خاسالش ا .ث ه ذ مان ذ  ،ب ع ب خعلدعك

الالر عدذر معس ةث ياخشعس ةلةص  . نعث ظ ةزع س العرعنعث ب النغاندا ظألعم عغا ظاساس ذ  ،قارعش ةت ش ذ ظاي  ب
   .معنع ظةمةلدعن قالدذرعدذلهعنعث هأآىس

الالر هعجرةت     ، شىبهعسعزآع  ـ شةك  غالعب ؤة بىيىك اهللا مأمعن بةندعلعرعنع ظةضةر ظذالرغا مأمعن ظاي
ة ص آةلس نع،قعلع عناص آأرىش ع س ةر ظذال، ظذالرن نعق  ظةض ةنلعكع ظئ الالر ظعك أمعن ظاي ةقعقعي م ث ه رنع

ا ع آا،بولس ل ص ظذالرن ايتذرذص بةرمةس رذيدذذكعنع بععرالرغا ق الالر آا . ي ذ ظاي ع، ظ االل صحىنك عرالرغا ه
  . ظةمةسلعرالرمذ ظذالرغا هاالصظةمةس، آا

ةبذمذظعدن      : ظابدذلاله ظعبنع ظةبذظةهمةد مذنداق دةيدذ     ة ظعبنع ظ عث قعزع ظذممذ   هعجرةت ؤاقتعدا ظذقب
دع  رةت قعل ىم هعج تعن ب   .ضىلس ا تةرةص د ظعسملعك ظان ةمما ؤة ؤةلع اندعن ظذنعث ظ ان ظعككع تاغعسع  و ظ لغ

ةلدع    ىن آ تعش ظىح ايتذرذص آئ النع ق ذ ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ظ ةآكعدعن حعقعص ص ذ . م ظ
ع  ايتذرذص ب  ظعككعس ة ق النع ظأزلعرعض ذ ظاي ةيغةمبة ئظ ةققعدة ص أهبةت   رعش ه ةن س االم بعل ر ظةلةيهعسس
ةهدعنعث              . ظأتكىزدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن مذشرعكالر ظارعسعدعكع بذ ظ شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ص

ار قعلعص  اظعت قعسمعنع بعك ا ظ الالرنع مذشرعكالرغا  ،ظايالالرغ  مذسذلمانالرنع هعجرةت قعلعص آةلضةن ظاي
  .شقا ظاظعت ظايعتعنع نازعل قعلدعقعستع ؤة سعناص بئورعشتعن تئقايتذرذص ب

ةر نعث   اهللا تاظاال   :ظةؤفي ظعبنع ظابباسنعث   الالر هعجرةت قعلعص ! ظع مأمعنل ة مأمعن ظاي سعلةرض
أرىثالر  ايعتعد   آةلسة، ظذالرنع سعناص آ ئقعش  عكع دئضةن ظ  هاهللا دعن باشقا هئح ظعال    ” ظذالرنع  سعناص ب

ة   تذر مذهةمم ةق يذق ع  دبةره ث بةندعس عدذر اهللا نع ارةتتذر  “ ؤة ظةلحعس تعن ظعب ذؤاهلعق ظئيتقذزذش ، دةص ض
   .ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذدئ

 ،راص بئقعثالر  وظذالردعن نئمعشقا آةلضةنلعكعنع س   دئضةنلعك   رظذالرنعث سعناص آأرىثال  :مذجاهد
اآع باشقا بعر سةؤةب           ئظةضةر ظذالر ظعمان ظ    اغرعنعص ؤة ي اآع ظ ةيلعدعن  يتماستعن ظةرلعرعدعن رةنجعص ي تىص

  . دةيدذ، ظذالرنع ظةرلعرعضة قايتذرذص بئرعثالر دئضةنلعكتذر،لساو بنآةلضة
 ع ةر ظذالرن ةقعقعي (ظةض ن ه عنعغاندعن آئيع عرالرغا ن دةص توة مأمعن)س ع آاص اثالر، ظذالرن ذس

لعقعنع بعلضعلع بولعدعغان  قعنع سعناص   يوقلذ ـعث بارنعظعمانبعر ظادةمنعث   بذ ظايةت    قايتذرذص بةرمةثالر 
  .آأرسعتعص بئرعدذ

مذسذلمان ظةرلةرضة هارام نعث مذسذلمان ظايالالرنعث مذشرعك ظةرلةرضة، مذشرعك ظايالالر
  ظعكةنلعكع توغرعسعدا

عرالرمذ ظذالرغا هاالل ظةمةسصعرالرغا هاالل ظةمةس، آاصظذالر آاالرنع  بذ ظايةت مذسذلمان ظايال
النع ظئلعشع دذرذس    ظعسالمنعث .  ظةرلةرضة هارام قعلدع كعمذشر دةسلةصكع دةؤرعدة مذشرعكنعث مأمعن ظاي
الدع،   لالهذزع زةينةب رةزعية  ع شذثا ظةبذظاس ظعبنع رةبظع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ق . ظعدع  ظةنهذنع ظ

  .ك دعنعدا ظعدعع ظئرع بولسا قةؤمعنعث شئر.زةينةص ظذ حاغدا مذسذلمان ظعدع
عدا ظ   ةدرع ظذرذش ةبذظاس ب ك ظ ة حىش ارعدا ظةسعرةسعرض الدع  ةنلةر قات ىص ق ة حىش ةن  . ض ذنعث بعل ش

ة      ىن فعدعي رع ظىح عنع ظئ ان بذالصكعس ةدعن قالغ ع خةدعح ةص ظانعس الع زةين ث ظاي صظذنع ةؤةتتعقعلع .  ظ
ذلمانالرغا    دع ؤة مذس رعم بول ايعن يئ أثلع ظعنت أرىص آ كعنع آ االم بذالص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر «: ص ظةض

ذص بئ  عرعنع قوي نعث ظةس ةثالر عرزةينةص عق آأرس نع مذؤاص رعثالر ،ش ذص بئ دع » قوي ذلمانالر . دئ مذس
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 قعزع زةينةصنع   ثشذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع  . دعظاسنع قويذص بئرعشنع مذؤاصعق آأر  ظةبذ
ةردع         ا قعلعص زةينةصنع زةيد       . مةدعنعضة ظةؤةتعص بئرعشنع شةرت قعلعص قويذص ب ظةبذظاسمذ ؤةدعسعضة ؤاص

ار نع ه ةظعب ةن لالهذس رةزعي ةنهذ بعل ةؤةتعص   ظ ة ظ ةنع مةدعنعض عغا ي االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ةردع ةدرع ظذرذشعدعن آئيعن زةينةص . ب ذردعب ظعككع يعلدعن آئيعن ظذنعث ظئرع مذسذلمان . مةدعنعدة ت
دع ةققع بةلضعل    . بول رع ه ن مئه زعنع يئثعدع االم قع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل تعنعش ة مةس  ظئرعض

  .ع بعلةن قايتذرذص بةردعهبذرذنقع نعكا
عر ظةرلعرعنعث ظذالرغا بةرضةن مةهرعنع قايتذرذص بئرعثالرصآا ،بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس 

دذ  داق دةي علةر مذن ة آعش ر قانح رع ؤة بع ةتادة، زأه اهعد، ق الالرنعث : مذج ةن ظاي ص آةلض رةت قعلع هعج
  .للعرعغا بةرضةن مةهرعنع قايتذرذص بئرعثالرمذشرعك ظةرلعرعضة ظذالرنعث ظايا

 ا ظالساثالر عظذالرنعث مةهرعلعرعنع بئرعص نعكاه ايدذ ،ثالرغ ذناه بولم ة هئح ض ةنع    سعلةرض  ي
ةش  تع تىض ث ظعددع ع  ـ ع سؤةلعي(، ظذالرنع ع آعش ة بولغذح ةرتلةرنع   )ظعض قا ش ةرتلعرعنع ؤة باش ذش ش  بول

  .ظالساثالر بولعدذمرعثالرغا ظةرذندعغان ظاساستا مةهرعلعرعنع بئرعص وظ
 اقل ةمرعثالردا س الالرنع ظ عر ظاي أمعن ماثالرعآاص ىك اهللا م العب ؤة بىي ةن غ ةت بعل ذ ظاي  ب

  . بةندعلعرعضة مذشرعك ظايالالرنع ظئلعشعنع ؤة ظذالرنع نعكاهعدا ساقالشنع هارام قعلدع
ةيغةمبةر  : نع رعؤايةت قعلعدذ    ظعمام بذخارع معسؤةر ؤة مةرؤان ظعبنع هةآةمنعث مذنداق دئضةنلعكع          ص

ش آا  االم قذرةي ةن هذدةيبصظةلةيهعسس ىله ععرلعرع بعل ةدة س الالر    عي أمعن ظاي ا م اغدا ظذنعثغ ةن ح  تىزض
ةلدع   ص آ رةت قعلع ىك اهللا    . هعج العب ؤة بىي ةن غ ذنعث بعل ةر ش ع مأمعنل الالر ! ظ أمعن ظاي ة م سعلةرض

رنعث ظعمانعنع اهللا ظوبدان بعلعدذ، ظةضةر ظذالرنع هعجرةت قعلعص آةلسة، ظذالرنع سعناص آأرىثالر، ظذال
مأمعنة دةص تونذساثالر، ظذالرنع آاصعرالرغا قايتذرذص بةرمةثالر، ظذالر ) سعنعغاندعن آئيعن هةقعقعي (

آاصعرالرغا هاالل ظةمةس، آاصعرالرمذ ظذالرغا هاالل ظةمةس، آاصعر ظةرلعرعنعث ظذالرغا بةرضةن مةهرعنع 
 سعلةرضة هئح ضذناه بولمايدذ، ،ر، ظذالرنعث مةهرعلعرعنع بئرعص نعكاهعثالرغا ظالساثالرقايتذرذص بئرعثال

 عال شذنعث بعلةن ظأمةر شذ آىن     . دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع     آاصعر ظايالالرنع ظةمرعثالردا ساقلعماثالر 
ة  ،نع ظةبذسذفيان  ظعب ة آئيعن ظذ ظعككعسعنعث بعرعنع مذظاؤعي   .نع تاالق قعلعؤةتتع  ععر ظايال صظعككع آا   يةن

  .)ظذ حاغدا ظذ ظعككعسع تئخع مذسذلمان بولمعغان ظعدع( بعرعنع سةفؤان ظعبنع ظذمةيية نعكاهعغا ظالدع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   : ظعبنع سةؤر مةظمةردعن زأهرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ص

ذلمانالر تةرةص     عدعن مذس رعكالر تةرعص ةن مذش رعكالر بعل ةرتع    مذش رعش ش ايتذرذص بئ ادةمنع ق ةن ظ كة آةلض
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم تةرةصكة هعجرةت قعلعص آةلدع              الالر ص . بعلةن سىلهع تىزضةن حاغدا، مذسذلمان ظاي

دع  ازعل بول ةت ن ذ ظاي عدا ب ذالر توغرعس اندعن ظ االم  . ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندا ص ازعل بولغ ةت ن ذ ظاي ب
عدة   أؤةن تةرعص ةنعث ت دعهذدةيبعي ةن    . ظع ص آةلض رةت قعلع ةيغةمبعرعنع هعج ة ص ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

الالرنعث آا رذدع   صظاي كة بذي ايتذرذص بئرعش ةهرعنع ق ةن م ا بةرض ةرلعرعنعث ظذالرغ رعكالرغعمذ . عر ظ مذش
اللعرع مذرتةد بولذص مذشعرعثالر تةرةصكة آةتسة       . شذنداق هأآىم قعلدع   ظذالر  ،ظةضةر مذسذلمانالرنعث ظاي

ةرلعر  ايتذرذص بئرعشع آئرةك       ظ ا ظعلضعرع بةرضةن مةهرعنع ق دذ   . عنعث ظذالرغ : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي
آاصعر ظايالالرنع ظةمرعثالردا ساقلعماثالر.  

 عرالرمذ ثالر، آاص ةص قعلع ةهرعثالرنع تةل ةن م ا بةرض أمعن (ظذالرغ ةن م ص آةلض رةت قعلع هعج
ةن  ا بةرض ةص قع ) ظاياللعرعغ ةهرعلعرعنع تةل ذنم ذص آا    لس ةد بول اللعرعثالر مذرت ةر ظاي ةنع ظةض عرالر صي
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رةت         كة هعج ذلمانالر تةرةص عرالرمذ مذس ثالر، آاص ةص قعلع ةهرعثالرنع تةل ةن م ا بةرض ة ظذالرغ كة آةتس تةرةص
  .قعلعص آةلضةن ظايالالرغا بةرضةن مةهرعلعرعنع تةلةص قعلسذن

رعدذاهللا ظاراثالردا هأآىم حعقع. اهللا نعث هأآمع ظةنة شذ  يةنع سعلةرنعث مذشرعكالر بعلةن سىلهع
معدذر،  ظعشالرنعث هةممعسع اهللا نعث هأآ     ظايالالرنعث بذ سىلهعنعث سعرتعدا بولذشع قاتارلعق ،شعثالرعقعل

  . اهللا ظعنسانالر ظارعسعدا ظةنة شذنداق هأآىم حعقعرعدذ
 دذر ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل ىحعدذر، هئكم ةممعنع بعلض ةنع اهللا اهللا ه ة نئمعنعث ي  بةندعلعرعض

  .رذنالشتذرغذحعدذرودة هئكمةت بعلةن ظعصايدعلعق ظعكةنلعكعنع ياخشع بعلضىحعدذر ؤة ظذ نةرسة ظىست
 ،ة رعص آةتس عرالرغا آع اللعرعثالر آاص ةزع ظاي علةرنعث ب ةر س ةن(ظةض عرالر بعل ظذرذشذص ) آاص

ةتتعن (ن آعشعلةرضة غةنعمةت ظالغان ؤاقتعثالردا، ظاياللعرع آاصعرالرغا آعرعص آةتكة  ظذالرنعث ) غةنعم
يةنع مذسذلمانالردعن بعرعنعث ظايالع آذففارالر تةرةصكة قئحعص ( بةرضةن مةهرعنعث معقدارعنع بئرعثالر

آةتسة، سعلةر آذففارالر بعلةن ظذرذشذص ظالغان غةنعمةت مالدعن مةزآذر ظايالنعث ظئرعضة مةهرع معقدارع 
بذ هأآىم مذسذلمانالر بعلةن سىلهع      :  هةققعدة مذنداق دةيدذ   تة بذ ظاية  مذجاهعد ؤة قةتاد   )مال بئرعثالر 

الع آاصعرالر تةرةصكة قئحعص           . تىزمعضةن آاصعرالر هةققعدعكع هأآىمدذر    ظةضةر مذسذلمانالردعن بعرعنعث ظاي
ذال  ة، ظ ا ب   آةتس رعنعث ظذنعثغ النعث ظئ ذ ظاي ة  ذر ظ ايتذرذص بةرمعس ةهرعنع ق ةن م ذالر  .رذن بةرض اندعن ظ  ظ

ة     كة آةلس ذلمانالر تةرةص ئحعص مذس الع ق رعنعث ظاي تعن بع عرالر   ،تةرةص تعن آاص ذلمانالر تةرةص ذالر مذس  ظ
ايتذرذص بةرمعضعح                النعث ظئرعضة ظذ ظايالعغا بةرضةن مةهرعنع ق  مذسذلمانالر  ةتةرةصكة قئحعص آةتكةن ظاي

  .نع قايتذرذص بةرمةيدذظأزلعرع تةرةصكة آةلضةن ظايالنعث آاصعر ظئرعضة ظذ ظايالغا بةرضةن مةهرع
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض رعنعث مذن ةرعر زأه نع ج ة  : ظعب ث هأآمعض ةر اهللا نع مأمعنل

رةت قعلعص ذ اهللا بذير،بويسذنذص ة هعج ان بويعح الالرنعث مذشرعك ظةرل غ ةن ظاي ة ظاشذ مذشرعك  ع آةلض رعض
ةردع  بةرضةن مةهرعلعرعنع قايتذرذصغارنعث ظعلضعرع ظذ ظاياللعرع   ةظةرل  اهللا ،ظةآسعحة مذشرعكالر بولسا   .  ب
اي ظىست   ن راص قعلم أآمعنع ظئتع ث ه ة يىآلةنض عع ةعنع لعرعض ة   بويعح رعكالر تةرعصعض ذلمانالرنعث مذش  مذس

اش   ايتذرذص بئرعشتعن ب ةهرعلعرعنع ق ا بةرضةن م ذ ظايالالرغ ذرذن ظ ئحعص آةتكةن ظاياللعرعغا ظذالرنعث ب ق
ارتتع اال  . ت ةن اهللا تاظ ذنعث بعل دع ش داق دئ ة مذن اللعرعثالر  :مأمعنلةرض ةزع ظاي علةرنعث ب ةر س ظةض

ظذرذشذص غةنعمةت ظالغان ؤاقتعثالردا، ظاياللعرع آاصعرالرغا ) آاصعرالر بعلةن(آاصعرالرغا آعرعص آةتسة، 
ة  ةن آعشعلةرض رعص آةتك ةتتعن(آع رعثالر ) غةنعم نع بئ ةهرعنعث معقدارع ةن م ث بةرض ةنع (ظذالرنع ي

ن بعرعنعث ظايالع آذففارالر تةرةصكة قئحعص آةتسة، سعلةر آذففارالر بعلةن ظذرذشذص ظالغان مذسذلمانالردع
، سعلةر ظأزةثالر ظعشةنضةن اهللا )غةنعمةت مالدعن مةزآذر ظايالنعث ظئرعضة مةهرع معقدارع مال بئرعثالر

 ،بويسذنماع مذرتةد بولذصبذ ظايةت نازعل بولغاندعن آئيعن مذشرعكالر اهللا نعث بويرذقعغا    دعن قورقذثالر 
ان مئه   لعك بولغ كة تئضعش ايتذرذص بئرعش ة ق النعث ظئرعض ةن ظاي كة آةلض أزلعرع تةرةص ةقعظ عنع قر ه

ىن  ةنلعكع ظىح ةن        ،بةرمعض ص آةلض رةت قعلع كة هعج ذلمانالر تةرةص تعن مذس رعكالر تةرةص ذلمانالر مذش  مذس
ع ظايالع مذرتةد بولذص مذشرعكالر تةرةصكة    ظايالنعث مذشرعك ظئرعضة قايتذرذص بئرعشكة تئضعشلعك هةققعن     

  . ظاندعن ظذ مذشرعك ظةرضة بةرضةنسعمع ظاشقان قعس،آةتكةن ظةرضة بئرعص
 * * * * * * *  
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ةيغةمبةر ع ص ئلع! ظ الالر ساثا آ أمعن ظاي ا هئح نةرسعنع شم رعك آةلتىرمةسلعككة، ئص، اهللا غ

العلعرعنع  لعققا، ب ا قعلماس لعققا، زعن رعلعق قعلماس العلعرعنع (ظوغ ز ب دةك قع ةت دةؤرعدعكع جاهعلعي
ظألتىرمةسلعككة، باشقعالرنعث بالعسعنع يالغاندعن ظةرلعرعنعث ) نذمذستعن ياآع آةمبةغةللعكتعن قورقذص

رعقع (ن بذيرذغان ياخشع ظعشالردعن باش تارتماسلعققا بةيظةت قعلسا بالعسع قعلعؤالماسلعققا، سة  يذقع
ةن ) شةرتلةر ظاساسعدا  عرةت تعلعضعن، اهللا هةقعقةت ظذالرغا بةيظةت قعلغعن، ظذالر ظىحىن اهللا دعن مةغص

   .12ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر
  غرعسعداور تظايالالر بةيظةت قعلعشقا تئضعشلعك ظعشال

ةنعث مذ      الع ظاظش االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ارع ظذرؤةدع ام بذخ ةنلعكعنع  ظعم داق دئض ن
دذ  ةت قعلع الالرنع       :رعؤاي أمعن ظاي ةن م ص آةلض رةت قعلع االم هعج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر  ص ع ص ! ظ

، ظوغرعلعق قعلماسلعققا، زعنا مأمعن ظايالالر ساثا آئلعص، اهللا غا هئح نةرسعنع شعرعك آةلتىرمةسلعككة
جاهعلعيةت دةؤرعدعكعدةك قعز بالعلعرعنع نذمذستعن ياآع آةمبةغةللعكتعن (قعلماسلعققا، بالعلعرعنع 

ظألتىرمةسلعككة، باشقعالرنعث بالعسعنع يالغاندعن ظةرلعرعنعث بالعسع قعلعؤالماسلعققا، سةن ) قورقذص
رعقع شةرتلةر ظاساسعدا ( بةيظةت قعلسا بذيرذغان ياخشع ظعشالردعن باش تارتماسلعققا  ا ) يذقع ظذالرغ

بةيظةت قعلغعن، ظذالر ظىحىن اهللا دعن مةغصعرةت تعلعضعن، اهللا هةقعقةتةن ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، 
  .تعتدئضةن ظايةتتة آأرسعتعلضةن بويعحة سعناي ناهايعتع مئهرعباندذر

الالردعن آعم          ظعمام بذخارع ظذرؤةدعن ظاظعشةنعث مذنداق دئض           ةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، مأمعن ظاي
ة ق  ذ شةرتلةرض اوب ارقعل،شذلس أز ظ ا س االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن سعز «:قالع ص ةم ةت ض  بةيظ

م تع» قعلدع رمذ  . دةيت ةريانعدا بع ةت ج االم بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمكع، ص ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع
ة     مةن سعز   «: ظذ صةقةت ظايالالرغا    .نع تذتمعدع عخذتذن آعشعنعث قول    شةرتلةر ظاساسعدا بةيظةت    شذ ضة ظةن

  .بعلةنال بةيظةت قعالتتع دئيعش» قعلدعم
ةنعث مذ  تع رذقةي ة بعن ةد ظذمةيي ام ظةهم دذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر :ن ةن ص  م

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ،عدعم ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بةيظةت قعلعش ظىحىن آةلضةن ظايالالر ظعحعدة ظ       ص
الدع ؤة   ةت ظ ة بةيظ ةن بويعح اندا آأرسعتعلض زدعن قذرظ اقعتعثالرنعث يآىحىثالرنعث  «:بع ذ ئؤة ت تعشعحة ب

ثالر ةل قعلع ة ظةم دع» شةرتلةرض ةث م . دئ ة ظ ةيغةمبعرع بعزض ث ص ز اهللا ؤة ظذنع دذقئبع اندذر، دئ . هرعب
ةيغةمبعرع  ع اهللا نعث ص ة ظ اندعن يةن ز ب! ظ ول ظئبع ةن ق ةت قعلمامسةن؟ عل ةيغةمبةر لعشعص بةيظ دذق، ص دئ

مئنعث بعر ظايالغا قعلغان     . شمايمةن عظئلول  مةن ظايالالر بعلةن ق    ، شىبهعسعزآع -شةك«: ظةلةيهعسساالم
ةن ظوخشاشتذرز ظايالغا قعلغان سأ100م ىزسأ ام تعرمعزع، نةسةظع ؤة » عم بعل ذ هةدعسنع ظعم دع، ب دئ

  .رمذ رعؤايةت قعلغانظعبنع ماجة قاتارلعقال
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ارع ظذممذ   ام بذخ دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةيغةمبةر  : ظةتعي ز ص بع
ة     ذ بعزض دذق، ظ ةت قعل االمغا بةيظ لعككة  ظةلةيهعسس عرعك آةلتىرمةس عنع ش ا هئحنةرس ةن اهللا غ  دئض

ال ق  . لعص يعغالشتعن تذستعئن سىقذص بةردع ؤة بعزنع ظ  وظايةتنع ظ  بعرع  صاالنع  : لعص ئنع يعغعؤع لوبعر ظاي
دع  ةن ظع عص بةرض ا يعغلعش ةققعنع قايتذرماقحع . ماث ذ ه النعث ب ذ ظاي ةن ظ دعمم ةيغةمبةر . ةن، دئ ص

دع    ة دئمع ا هئحنةرس ذ ظايالغ االم ظ ة .ظةلةيهعسس ذنعث بعل ة     ن ش ن يةن ازدعن آئيع ر ظ تعص، بع ال آئ ذ ظاي  ظ
ةلدع  ايتعص آ ةت ق  ،دة-ق االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع ص ل  . عل اك مذس نع ظعم ذ هةدعس ةت عب ممذ رعؤاي

  .قعلغان
ةيغةمبةر     ز ص دذ، بع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض امعتنعث مذن نع س ادة ظعب ذ ب ةد ظ ام ظةهم ظعم

ا هئحنةرسعنع ش      «:  ظذ  .لتذراتتذق وظةلةيهعسساالمنعث يئنعدا ظ    ،رعك آةلتىرمةسلعككة ئسعلةر ماثا اهللا غ
روظ لعلعغ ا قععق قعلماس ة  ققا، زعن لعككة بةيظ العلعرعثالرنع ظألتىرمةس لعققا، ب دع ؤة » ثالرع قعلتلماس دئ

ةققعدعكع   انلعقع ه الالردعن ؤةدة ظالغ اثا آ ظاي الالر س أمعن ظاي ةتنع ظ  لعصئم ةن ظاي ةرد ودئض ذص ب ، عق
اندعن  ا قعلسا ظذنعث ظةج     مكع بذ  عسعلةردعن آ  «:ظ آعمكع بذ ظعشالردعن   . رعدذئ رعنع اهللا ب شةرتلةرضة ؤاص

ا بعر لعق قعلس ة خعالص ذ    ،ةرسعض ارتعلعدذ، ب ا ت ىن جازاغ ث ظىح ذ بذنع ازا  ظ ة آ ج ث جعنايعتعض  فارةتةفظذنع
دذوب ا     .لع لعق قعلس ة خعالص تعن بعرةرسعض ذ ظعش ع ب ا    ، آعمك ايعتعنع يوشذرس ذ جعن ث ب اندعن اهللا ظذنع  ، ظ

 مةدعسنع ظعما   بذ ه .دئدع» ظةضةر اهللا خالعسا ظذنع آةحىرعدذ، خالعسا ظازاباليدذ. ظذنعث هئسابع اهللا غادذر  
  .بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان

مأمعن ظايالالر ساثا آئلعص! ظع صةيغةمبةر لعص ئايالالردعن آعمكع سئنعث يئنعغا آيةنع مأمعن ظ
  . سةنمذ ظذنعثغا بةيظةت قعلغعن،بةيظةت قعلساساثا بذ شةرتلةر ظاساسعدا 

عنع ش ئح نةرس ا ه لعئاهللا غ لعققارعك آةلتىرمةس رعلعق قعلماس ات ككة، ظوغ ةتتعن ي ذ ظاي  ب
ال   علةرنعث م نع ظ-آعش دذ  عغرو مىلكع أزدة تذتذلع لعق آ عنع   . لعماس ا نةصعقعس ع ظايالعغ ةر آعش ةر ظ ظةض

ا  ويةتتعكع ن ظع شذ جةم، ظعسراص قعلمعغان ظاساستا لعدعنئيئتةرلعك بةرمعسة ظايالع ظذنعث م     لنعث رمال ظاي
ظذ  ظذ ظايالنعث ظئرع بذ ظعشنع بعلمعضةن تةقدعردعمذ    . ص ظعشلةتسة بولعدذ  لعئتذرمذشعغا قاراص يئتةرلعك ظ   

ذناهظوغرعلعق  ةيدذعض ام بذخارع ؤة مذسل. غا آعرم ةنعث قعزع عبذنعث دةلعلع ظعم ةت قعلغان ظذتب م رعؤاي
ادةم     فظةبذسذ! ث صةيغةمبعرع ع ظع اهللا ن   :هعندعنعث هةدعسعدذر، هعندع   ذ  ظ .يان هةقعقةتةن ناهايعتع بئخعل ظ

ث تذ ا مئنع ةيدذ ومغا ؤة ظذرمذشماث عقة بةرم ةتكىدةك نةص عغا ي ث تذرمذش ا . غلذمنع ةن ظذنعثغ ةر م ظةض
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . بعلعندرىرمةي ظذنعث مئلعدعن ظئلعؤالسام ماثا ضذناه بوالمدذ؟ دئدع          ظذنعث   «:ص

  .ئدعد»  ظعسراص قعلماي ظعشلعتعث،لعصئثعزغا يةتكىدةك ظعغلومئلعدعن سعزضة ؤة ظ
  زعنا قعلماسلعققا    مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقتة :      زعناغا يئقعنالشماثالر، حىنكع، ظذ قةبعه

دذر     تعدا  ورالرنعث دوزاخ ظوظعمام ظةهمةد سىمرةدعن رعؤايةت قعلغان هةدعستة زعناخ       ) )1ظعشتذر، يامان يول
   .قاتتعق ظازاب بعلةن جازالعنعدعغانلعقع بايان قعلعنغان

ام ةد ظاظظعم دذع ظةهم ةت قعلع ا: شةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنعث قعزع ص ةيغةمبةر تعظذتب مة ص
ةلدع   ىن آ ش ظىح ةت قعلع االمغا بةيظ الدعن  . ظةلةيهعسس ذ ظاي االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئح ص ا ه اهللا غ

عنع ش لعققائنةرس ا قعلماس لعققا، زعن رعلعق قعلماس لعككة، ظوغ ةن ظا...رعك آةلتىرمةس ة  دئض يةتت
الدع  ةت ظ ة بةيظ ذص    . آأرسعتعلضةن بويعح ةزع ظعشالردعن خعجعل بول ةن ب ة آأرسعتعلض ذ ظايةتت ال ب ذ ظاي ظ

شذنعث  . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظايالنعث بذ ظعشعنع آأرىص هةيران بولدع  . نع بئشعغا قويعؤالدع عقول
                                                 

 .  ـ ظايةت32سىرة ظعسرا ) 1(
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 اهللا نعث نامع بعلةن   ،لعثععحة بةيظةت قتتة آأرسعتعلضةن بويظاية!  ظع هةمشعرةم:شة ظذ ظايالغا  عبعلةن ظاظ 
 ،لسا بولعدذ  وظذنداق ب : ظاندعن ظذ ظايال. دئدع قةسةمكع، بعزمذ شذ شةرتلةرضة ظاساسةن بةيظةت قعلدذق،   

  .  دئدع ؤة ظايةتتة آأرسعتعلضةن بويعحة بةيظةت قعلدع،بةيظةت قعالي
 ياآع آةمبةغةللعكتعن قورقذصجاهعلعيةت دةؤرعدعكعدةك قعز بالعلعرعنع نذمذستعن(بالعلعرعنع  (

لعككة ع ظألتى   ظألتىرمةس ن ظذن ةندعن آئيع اال تأرةلض ةت ب ذ ظاي العدذ، ظةرة  ب ة ظ أز ظعحعض نعمذ ظ ةر برىش ل
ةللعكتعن ق عجاهعل دة آةمبةغ ةت دةؤرع العلعرعنع ظألتىروي ذص ب ةتتعئؤىرق ذالر ق. ت ذنداقال ظ اقتعكع وش رس

ادان ظ    . بالعلعرعنعمذ ظألتىرعؤعتةتتع  ةزع ن اآع شذنعثغا ظذخشعغان بذزذق ن        ب الالر يامان ظعشنع ي يةتنع  عاي
  .ؤعتةتتعىرسعقعدعكع بالعلعرعنع حىشىرولةرنع قعلعص قهةرعكةتدعن صةسكة سةآرةشتةك ظئضعزآأزلةص 
 ان ياخشع باشقعالرنعث بالعسعنع يالغاندعن ظةرلعرعنعث بالعسع قعلعؤالماسلعققا، سةن بذيرذغ

ةنع    اظعشالردعن باش تارتماسلعقق   يذقعرعقع  ،سقان يامان ظعشالرنع قعلماسلعققا بةيظةت قعلسا         وسةن ت  ي
  .شةرتلةر ظاساسعدا ظذالرغا بةيظةت قعلغعن

اهللا تاظاال  : ظعمام بذخارع ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ             
دذ      .بذ ظايةتتعكع شةرتلةرنع ظايالالرغا شةرت قعلعص بئكعتتع     اهللا تاظاال  : مةيمذن ظعبنع مةهرام مذنداق دةي

الرنع قعل  تا عياخشع ظعش الرنع قعل    ش ع ظعش تع، ياخش نع بئكعت ةت قعلعش ة ظعتاظ ةت عصةيغةمبعرعض ش ظعتاظ
  .هئسابلعنعدذ

دذ داق دةي د مذن نع زةي ة ظاهللا تا: ظعب انالرنع صةيغةمبعرعض اال ظعنس ةت قعلعظ رعتاظ قا بذي . دعذش
قعلعنعشع  ظىلضة  باشقعالرغا  ياخشع ظعش قعلعشتا    ظذالرنعث   ظعنسانالر ظعحعدعن     نعث    اهللابولسا  صةيغةمبةر  

  .تاللعغان آعشعدذرظىحىن 
ةنل     داق دئض ارنعث مذن ة ظةنس ذ ظةتعي ةرعر ظذمم نع ج دذ عظعب ةت قعلع ةيغةمبةر  :كعنع رعؤاي ز ص  بع

ةت ظةلةيهعسساالمغا  ة بةيظ ذ بعزض اغدا ظ ىن ياخشع ظعشالرنعث بعبذيرذغان قعلغان ح الالرنعث ظ رع بعز ظاي
دعكلةر ماثا يعغلعشعص بةرضةن  ع صاالنع قةبعل: مةلذم بعر قةبعلعدعن بعر ظايال  .سعلعص يعغلعماسلعقع ظعدع  

ال ظذالرنعث قئشعغا       . مةن ظذالرنعث هةققعنع ظادا قعلمعغعحة بةيظةت قعلمايمةن، دئدع       . ظعدع ظاندعن ظذ ظاي
  .ايتعص آئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةيظةت قعلدعظاندعن ق. ظذالرغا يعغلعشعص بةردعبئرعص 

الالرنعث بعرعنعث مذنداق        دظعمام ظعبنع ظةبذهاتةم ظذسةيد ظعبنع ظةبذظذسةي      تعن بةيظةت قعلغذحع ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنع ياخشع ظعشالرنع               :دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    بعز بةيظةت قعلغان حاغدا ص

اش تا عقعل تعن ب ع تاتل رش لعققا، يىزن لعققا عتماس احلعرع ،ماس رتعص   معز ح ا يع لعققا، ياق نع يذلماس
  .يعغلعماسلعققا ؤة قاغاص دذظا قعلماسلعققا ؤةدة ظالدع

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (# öθ©9 uθ tG s? $·Β öθ s% |= ÅÒxî ª! $# óΟ Îγ øŠn= tæ ô‰ s% (#θÝ¡Í≥ tƒ z ÏΒ Ïο u½z Fψ $# $yϑ x. }§Í≥ tƒ 

â‘$¤ ä3ø9 $# ôÏΒ É=≈ ut õ¾ r& Í‘θç7 à)ø9 $# ∩⊇⊂∪  
ةر  ع مأمعنل اخعرةتنعث ! ظ ذالر ظ اثالر، ظ ت تذتم ةؤمنع دوس ان ق ةزةب قعلغ اؤابعدعن(اهللا غ ) س

  .13قةبرعلعرعدة ياتقان آذففارالر ظىمعدعنع ظىزضةندةك هةقعقةتةن ظىمعدعنع ظىزدع
نعث عسقعنعدةك، بذ سىر   والرنع دوست تذتذشتعن ت  بىيىك ؤة يىآسةك اهللا بذ سىرعنعث بئشعدا آاصعر         

دذ           ةر  :ظاخعرعدعمذ ظذالرنع دوست تذتذشتعن توسذص مذنداق دةي ةؤمنع ! ظع مأمعنل ةزةب قعلغان ق اهللا غ
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أز رةهمعتعدعن ق  ،انالر ؤة باشقا اهللا غةزةص قعلغان       ظستع عيةنع يةهذدعيالر، خر   دوست تذتماثالر  غلعغان  و ظ
دة علغان آاصعرالرنع دوست تذتماثالر، ظذالر غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث هأآم      ولعك باهللا نعث لةنعتعضة تئضعش 

انداقمذ دوست        - ظاخعرةتنعث ساؤابعدعن ؤة نازذ    نئمةتلعرعدعن ظىمعدعنع ظىزضةن تذرسا، سعلةر ظذالرنع ق
  ! ؟تذتذسعلةر
 قةبرعلعرعدة ياتقان آذففارالر ظىمعدعنع ظىزضةندةك    ار    بذ ظايةت هةققعدة ظعككع اراش ب .  خعل ق

عرالر قةب تعرعك ياشاؤا:ظذنعث بعرع ذرذقعرتقان آاص ان ظ ةردة ياتق ةن بذنعثدعن آئيعن -ل انلعرع بعل  تذغق
ارةتتذر  ةندعن ظعب ةندةك دئض نع ظىزض عدعن ظىمعدع ةم بولذش ة ج ر يةرض ةتنعث .بع ذالر قعيام ع، ظ  حىنك

ظذالرنعث بذ ظئتعقادعغا ظاساسةن     . شةنمةيدذلعقعغا ظىمعد ظأزضةندعن آئيعن تعرعلدعغانلعقعغا ظع  نلعدعغاوب
ان آاصعرالر    :ظعككعنحع قاراش . قانلعرعدعن ظىمعدع تامامةن ظىزىلدع   غظذالرنعث ظألضةن تذ   ةبرعلعرعدة ياتق  ق

  . دئضةنلعكتعن ظعبارةتتذر،هةممة ياخشعلعقتعن ظىمعدعنع ظىزضةندةك
داق       ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي ذتنعث ب نع مةس رذقتعن ظعب ةش مةس دذ  ظةظم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي  : دئض

ةند  عر ظألض ةتكى آاص ن آ ةؤةردار      وىص قزة ؤة قولدع ن خ ةن ؤة ظذنعثدع ةن آأرض أزع بعل أز آ اؤابنع ظ ان س يغ
ىزدع     وب نع ظ ةن ظىمعدع ةندةك، هةقعقةت نع ظىزض اغدا ظىمعدع ان ح اهعد ظعكر. لغ نع   عمذج اتعل، ظعب ة، مذق م

ظعبنع جةرعرمذ   . نع ظعبنع مةسظذدقا ظوخشاش تةصسعر قعلدع زةيد، آةلبع ؤة مةنسذر قاتارلعقالرمذ بذ ظايةت   
  . بذ قاراشنع قوللعدع

ا  ذنشاهللا غ عدع   !ىآىرلةر بولس عرع تىض ةنعث تةصس ىرة مذمتةهعن ةن س ذنعث بعل  . ش
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  توغرعسعداسىرة سةفنعث صةزعلعتع 
  

ابدذلاله ظعبنع ساالمنعث مذ         ارا بعر   :ذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعد      ظعمام ظةهمةد ظ  -  بعز ظأزظ
ا           آعم   :بعرعمعزدعن بعزدعن  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بعرعص ظذنعثدعن قايسع ظةمةلنعث اهللا غ ص

وراص آ    ةنلعكعنع س أيىملىك ظعك ةث س تذق؟لعدذئظ ن  .  دئيعش م ظ لئكع ئح آع زدعن ه ن وظعحعمع رنعدع
اندعن بعزنع   دةل شذ حاغدا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث قئشع      . رمعدعذت معزغا بعر ظادةمنع ظةؤةتتع، ظ

  .نع يةنع سىرة سةفنعث هةممعسعنع ظوقذص بةردععيعغعص بعزضة بذ سىر

ijk  

 yx ¬7 y™ ¬! $tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u zΝ Ï9 

šχθä9θà)s? $tΒ Ÿω tβθè= yèø s? ∩⊄∪ u ã9 Ÿ2 $ ¹Fø) tΒ y‰ΨÏã «! $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθè= yè øs? ∩⊂∪ ¨βÎ) ©! $# = Ït ä† 

šÏ% ©!$# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû  Ï&Í#‹Î6 y™ $y |¹ Οßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö ¨Β ∩⊆∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن    

علة  مانالردعكع نةرس تعلةر (ر ظاس ةنع صةرعش علةر ) ي ندعكع نةرس انالر، (ؤة زئمع ةنع ظعنس ي
ةيظعلةر  عز ش ىملىآلةر، جانس ش ) ظأس ةن ظع ةت بعل العبتذر، هئكم تع، اهللا غ بعه ظئيت ا تةس اهللا غ

ز دةيسعلةر؟ ! ظع مأمعنلةر  .1قعلغذحعدذر ةنع (سعلةر نئمة ظىحىن قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمع ي
ان علةر قعلمايدعغ ةلدة س علةر؟ ظةم ز دةيس اغزعثالردا قعلعمع ىن ظ ة ظىح  .2) ياخشع ظعشالرنع نئم

آأرىلعدعغان (دئيعشعثالر اهللا نعث دةرضاهعدا ظةث ظأح ) قعلعمعز(سعلةرنعث قعلمايدعغان ظعشنع 
شىبهعسعزآع، اهللا ظأزعنعث يولعدا مذستةهكةم بعنادةك سةص بولذص جعهاد قعلغانالرنع  .3)نةرسعدذر

ة( ذرذش م ةنع ظ ازات ي ذرذص غ اباتلعق ت عدة س اغدا مةؤقةس قان ح ة ظذحراش يدانعدا دىشمةنلةرض
   .4دوست تذتعدذ) قعلغانالرنع

  قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمعز دئضىحعلةرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا
 علةر مانالردعكع نةرس تعلةر (ظاس ةنع صةرعش علةر ) ي ندعكع نةرس انالر، (ؤة زئمع ةنع ظعنس ي

 اهللا غا تةسبعه ظئيتتع، اهللا غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر) ةيظعلةرظأسىملىآلةر، جانسعز ش

  ظايةت 14 سةف                                  سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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عرع ي    ةتنعث تةصس ذ ظاي ةآرارالندع    ذب تعم ت ة قئ ر قانح رعدا بع ذثا  . قع ةردة  ش ذ ي ةآرا  ب ا ت ع قايت الش رظذن
  . هاجةتسعزدذر
ظةمةلدة سعلةر يةنع (سعلةر نئمة ظىحىن قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمعز دةيسعلةر؟ ! ظع مأمعنلةر

 بذ ظايةت بعرةر ظعشنع ياآع )قعلمايدعغان ياخشع ظعشالرنع نئمة ظىحىن ظاغزعثالردا قعلعمعز دةيسعلةر؟
ةيدذ، شذثا ؤةدة قعلعنغان     نبعرةر سأزنع ؤةدة قعلعص ظا    اتتعق ظةيعبل دعن ظذنعثغا ؤاصا قعلمعغان آعشعنع ق

ش  ةيلع ظع انلعق بم انلعق ب  وزعي اآع زعي ذن ي ةتظع ،نذلمعسولس ة ق ا قي ؤةدعض تذر  ؤاص ش ؤاجعص ةن علع  دئض
  . بذ ظايةت آةرعمنع دةلعل قعلعص آأرسعتعدذآأز قاراشلعرعغا ظأزلعرعنعث قاراشتعكع سةلةص ظألعمالعرع 

ذ قاراش  ذالر ب ل  قظ ارع ؤة مذس ام بذخ دذ   عا ظعم اآعت قعلع نع ص أؤةندعكع هةدعس ان ت ةت قعلغ . م رعؤاي
داق دئ  االم مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنص ة    « :ض ا ؤةدعسعض ةر ؤةدة قعلس تىر، ظةض االمعتع ظىح عقنعث ظ مذناص

  .»خعيانةت قعلعدذلسا  قويذخعالصلعق قعلعدذ، سأزلعسة يالغان سأزلةيدذ، ظامانةت
ار،     « :ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          تأت ظعش ب

آعشع   ظذ  ،لعدذ، آعمدة ظذ تأت ظعشنعث بعرع تعصعلسا     وعس مذناصعق ب ظذ خال،صعلسائآعمدة ظذ تأت ظعش ت    
 شذ تأت ظعشنعث بعرع     .»لعدذ وشذ ظعشنع تاشلعمعغذحعلعك ظذنعثدا مذناصعقلعقنعث بعر ظاالمعتع ب هةتتا  

لعق قعلعش ةص  . دةص آأرسعتعلعدذ،ؤةدعضة خعالص ذ خعل آعشعلةرنع ظةيعبلةشنع تةآعتل اال شذثا ب  اهللا تاظ
دعمذنداق د ان ظعشنع  :ئ علةرنعث قعلمايدعغ ز(س أح ) قعلعمع ةث ظ اهعدا ظ دئيعشعثالر اهللا نعث دةرض

  .)آأرىلعدعغان نةرسعدذر(
ةبذداؤذ   ةد ؤة ظ ام ظةهم دذ    دظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض امعرنعث مذن نع ظ ابدذلاله ظعب : ، ظ

يناش ظىحىن   و مةن ظ.ظعدعمباال  حعك  مةن ظذ حاغدا آع   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث قئشعمعزغا آةلدع    
ابدذلاله   ع ظ ام، ظ اثدعم، ظان عرتقا م ابذياق! س ةق اثا ظ !ل آ ةن س دع  و م ةن، دئ ة بئرعم ر نةرس دان بع . ب

ام   . دئدع » ؟ظذنعثغا نئمة بةرمةآحعسعز      «:صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظانامغا    رما بةرمةآحعمةن،   وخ: ظان
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئدع ةر س «:ص ر نةرسة بةرمعسعثعزعثلعغوعز ظظةض ا بع ر يالغان ،زغ ة بع  سعزض
  .دئدع »يئزعلعدذضذناهع قعلغانلعق سأز 

دذ  داق دةي ةييان مذن نع ه اتعل ظعب ةث سأيىملىك  : مذق ا ظ ةر اهللا غ ان آأرىنعمأمعنل ةرنع دعغ ظةمةلل
أزعنعث شىبهعس  شذنعث بعلةن اهللا تاظاال    . شتعع دئي ، ظذنع ظةلؤةتتة قعالتتذق   ،بعلسةك ظعدذق  عزآع، اهللا ظ

انالرنع  اد قعلغ ذص جعه ةص بول ادةك س تةهكةم بعن دا مذس ة (يولع ةيدانعدا دىشمةنلةرض ذرذش م ةنع ظ ي
دذ ) ظذحراشقان حاغدا مةؤقةسعدة ساباتلعق تذرذص غازات قعلغانالرنع  اهللا تاظاال بذ   . دئدع  دوست تذتع

اد    ذعص آأرسةتتع، ظذالر ظ   ة بايان قعلظايةتتة ظأزعضة ظةث سأيىملىك ظةمةلنع مأمعنلةرض   هذد ظذرذشعدا جعه
ةن سعنالدع اد مةيدانعدا .بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع تاشالص ظارقعلعرعغا  جعه اراص ص احتعق شذنعث . ق

ظةضةر ظذالر سعلةرنع يةثسة سعلةرضة دىشمةن بولعدذ، سعلةرضة زعيانكةشلعك  بعلةن اهللا تاظاال بذ هةقتة
 قعلدع ؤة  دئضةن ظايةتنع نازعل، سعلةرنعث مذرتةد بولذشذثالرنع ظارزذ قعلعدذقعلعدذ، سعلةرنع تعلاليدذ

  . دئدع،ظئحعثالردعن ماثا ظةث سأيىملىك بولغان آعشع مئنعث يولذمدا جعهاد قعلغان آعشعدذر
دذ    ان دةي ازعل بولغ ةققعدة ن اد ه ةتنع جعه ذ ظاي ةر ب د  . بةزعل م دةي اد قعلدع ةر جعه ع، ظادةمل  ،ذحىنك

 .قمعغان عظةمةلعيةتتة ظذ هئحكعمضة نةيزة ت ،عم دةيدذقتعسعضة نةيزة ت بعر.تة ظذ جعهاد قعلمعغان ظةمةلعيةت
دذ   تعم دةي مةننع حاص م        ،دىش ذرذش قعلدع ةن ظ ق بعل معغان حعداملع مةننع حاص رمذ دىش ذ بع ة ظ  ظةمةلعيةتت

  . ظادةملةردذرلمعغانو ظةمةلعيةتتة ظذ ظذرذشقا حعدامعلعق ب.دةيدذ
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دذ    هه ةقةتادة ؤة ز   ألتىردذق،      :اك مذنداق دةي ا     بذ ظايةت بعز دىشمةنلةرنع ظ ظذالرنع حاصتذق، ظذالرغ
ة ب ، دئضةن قتذق ؤة قالتعس ظعشالرنع قعلدذق    عنةيزة ت  لسا ظذ ظعشالردعن هئحبعرعنع قعلمعغان      و ظةمةلعيةتت

  .لدعوظادةملةرنع ظةيعبلةص نازعل ب
 ظأزعنعث يولعدا مذستةهكةم بعنادةك سةص شىبهعسعزآع، اهللاسةظعد ظعبنع جذبةير اهللا تاظاال نعث 

يةنع ظذرذش مةيدانعدا دىشمةنلةرضة ظذحراشقان حاغدا مةؤقةسعدة ساباتلعق (بولذص جعهاد قعلغانالرنع 
 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم : دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دةيدذدوست تذتعدذ) تذرذص غازات قعلغانالرنع

اهللا تاظاال بذ   . زاتتعع قعن قعلعص سةصكة ت   ئ بعرعضة ي - نع بعر راندا مأمعنلة دىشمةنلةر بعلةن ظذرذش قعلغ  
  .تعدذعةيدانعدا قانداق سةص تىزىشنع ظأضظايةتتة مأمعنلةرضة جةث م

 * * * * * * *  
 øŒ Î)uρ tΑ$s% 4 y›θãΒ  ÏµÏΒ öθs) Ï9 ÏΘöθ s)≈ tƒ zΝÏ9  É_ tΡρèŒ÷σ è? ‰ s% uρ šχθßϑ n= ÷è̈? ’ÏoΤ r& ãΑθß™ u‘ «! $# öΝà6ø‹ s9 Î) ( $£ϑ n= sù 

(# ûθäî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγt/θè= è% 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ tΠ öθs) ø9$# tÉ) Å¡≈ x ø9 $# ∩∈∪ øŒÎ) uρ tΑ$s%  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝ tƒó tΒ û É_t6≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏ ü ó Î) ’ ÏoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# /ä3ø‹ s9 Î) $]% Ïd‰ |Á–Β $ yϑÏj9 t ÷ t/ £“ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# # M Åe³t6ãΒ uρ 5Αθß™u Î/ ’ÏAù' tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷è t/ 

ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰ uΗ÷q r& ( $ −Η s>sù Νèδ u !% y` ÏM≈ sΨÉi t6ø9 $$ Î/ (#θä9$s% # x‹≈ yδ Ö ósÅ™ ×Î7–Β ∩∉∪  
ة ا قةؤمعض تعدا مذس أز ؤاق ةؤمعم«: ظ ع ق ةيغةمبةر ! ظ ةن ص ة ظةؤةتك ث سعلةرض ث اهللا نع مئنع

ذص ) هةقتعن(دئدع، ظذالر » ظعكةنلعكعمنع بعلعص تذرذص سعلةر ماثا نئمعشقا ظازار بئرعسعلةر؟  بذرذل
ةؤمنع هعدا  عق ق تع، اهللا صاس ةتتعن بذرعؤةت رعنع هعداي ث دعللع ن، اهللا ظذالرنع ةندعن آئيع ةت آةتك ي

مةن سعلةرضة هةقعقةتةن اهللا ! ظع ظعسراظعل ظةؤالدع«: ظأز ؤاقتعدا مةريةمنعث ظوغلع ظعسا .5قعلمايدذ
ةد  ان ظةهم ن آئلعدعغ ةندعن آئيع ع، م تعق قعلغذح ةؤراتنع تةس ةن ت ذرذن آةلض ةندعن ب ةن، م ظةؤةتك

ةيغةمبةرمةن  ىحع ص ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ ةيغةمبةر بعل عملعك ص دع» ظعس ا ظذال. دئ ةن ظعس ا روش رغ
  .6دئدع» بذ ظوصظوحذق سئهعردذر«: مأجعزعلةرنع ظئلعص آةلضةن حاغدا، ظذالر

ظذالرنعث دعللعرعنع نعث  ظازار بةرضةنلعكعنع تعلغا ظئلعشع ؤة اهللا نعث ظأزعضةقةؤمعنعث مذسا
  بذرؤةتكةنلعكع توغرعسعدا

عبنع ظعمران ظةلةيهعسساالمنعث    ع مذسا ظ ش اهللا تاظاال بذ ظايةتتة بةندعسع، صةيغةمبعرع ؤة سأهبةتدع    
مئنعث اهللا نعث سعلةرضة ظةؤةتكةن صةيغةمبةر ظعكةنلعكعمنع  :دعن خةؤةر قعلعدذ، مذسا قةؤمعضةعظةهؤال

 نععلةر مئنعث سعلةرضة صةيغةمبةرلعكيةنع س.  دئدعبعلعص تذرذص سعلةر ماثا نئمعشقا ظازار بئرعسعلةر؟
ازار يةتكىز     نع، مئنعث راستحعل ظع ملعص آةلضةنلعكع ئظ سعلةر؟  ىكةنلعكعمنع بعلعص تذرذص نئمعشقا ماثا ظ

ةردعن بولغان آاصعرالردعن            ةؤمعدعن ؤة باشقا قةؤمل أز ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظ بذ ظايةتتة اهللا تاظاال ص
ةللع    ىن تةس ةر ظىح ةن ظةزعيةتل رذيدذ   ئ بييةتك قا بذي ةؤر قعلعش ع س ةيغةمبةر   . رعدذ ؤة ظذن ذثا ص ش

االم ةنظةلةيهعسس داق دئض اغا ب« : مذن تع مذس ث رةهمع أص واهللا نع ن آ ةن بذنعثدع ا هةقعقةت ذن، مذس لس
  .»ظةزعيةتلةرضة ظذحرعدع ؤة سةؤر قعلدع
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لعك قعلع  االمغا زعيانكةش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرنع ص ةت مأمعنل ةزآذر ظاي ا  م اآع ظذنعثغ تعن ي ش
ة      . دذىشتعن توسع  زظةزعيةت يةتكى  ةر   :ضةن  مذنداق دئ اهللا تاظاال بذ هةقت ازار    ! ظع مأمعنل سعلةر مذساغا ظ

علةر  ان آعش راظعل(قعلغ ةنع ظعس ةنع ب انلعرعدعن  ) ي ث ظئيتق انع ظذالرنع اثالر، اهللا مذس ةنع(دةك بولم  ي
  . )1(ظاقلعدع، مذسا اهللا نعث دةرضاهعدا ظابرذيلذق ظعدع) تأهمةتلعرعدعن
 عللعرعنع هعدايةتتعن بذرعؤةتتعبذرذلذص آةتكةندعن آئيعن، اهللا ظذالرنعث د) هةقتعن(ظذالر يةنع 

رعنع           ث دعللع ن، اهللا ظذالرنع ةندعن آئيع ذص آةتك تعن بذرذل ا ظةضعشعش ذرذص ظذنعثغ ص ت ةقنع بعلع ذالر ه ظ
ةت تععبذرتعن هعداي ةك  .ؤةت ا ش ث دعللعرعغ ةمدة ظذالرنع ذمانخ ع ت، ه اش ؤة ض علعؤةتتعوثعرق اهللا . رلذقنع س

ة  ذ هةقت اال ب ةن تاظ داق دئض ةق  ظذال  مذن أزلعرعنع ه رعنع، آ أرىش (رنعث دعللع عنعش ؤة آ ع حىش ن ) ن تع
، ظذالرنع ضذمراهلعقلعرعدا    )يةنة ظعشةنمةيدذ (بذرعؤئتعمعز، ظذالر دةسلةصتة مأجعزعلةرضة ظعشةنمعضعنعدةك      

ارقعلعق   (آعمكع ظأزعضة      ))2تئثرقاص يىرىشكة قويذؤئتعمعز   ةر ظ توغرا يول ظئنعق بولغاندعن       ) مأجعزعل
ن، صة ة آئيع ة  (يغةمبةرض ث ظةمرعض ةنع ظذنع ن   ) ي ةرنعث يولعدع ةن، مأمعنل ةتحعلعك قعلعدعك مذخالعص

أز يولعغا قويذص بئرعمعز، ظذنع       ة(غةيرعيضة ظةضعشعدعكةن، ظذنع ظ جةهةننةمضة آعرضىزعمعز،  ) ظاخعرةتت
دذ ظايةتتة مذند بذ ) ؤاتقانذلوتةصسعر ب( شذثا اهللا تاظاال ))3!جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي    اهللا  :اق دةي

  .صاسعق قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةهمةد دئضةن ظعسمع بعلةن خذش  ظةلةيهعسساالمنعث ظعسا

  خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدا
ا ةمنعث ظوغلع ظعس تعدا مةري أز ؤاق ةؤالدع«: ظ ع ظعسراظعل ظ ةن اهللا ! ظ ة هةقعقةت ةن سعلةرض م

ذ  ةندعن ب ةن، م ةد ظةؤةتك ان ظةهم ن آئلعدعغ ةندعن آئيع ع، م تعق قعلغذح ةؤراتنع تةس ةن ت رذن آةلض
يةنع تةؤرات مئنعث صةيغةمبةر  دئدع» ظعسعملعك صةيغةمبةر بعلةن خذش خةؤةر بةرضىحع صةيغةمبةرمةن

. بولذص آئلعدعغانلعقعم بعلةن خذش خةؤةر بةردع، مةن شذ خةؤةرضة ظذيغذن هالدا صةيغةمبةر بولذص آةلدعم         
ةن ىحعمةن  م ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ ةيغةمبةر بعل ان ص ن آئلعدعغ ةندعن آئيع ةآكعدعن  .  م ةيغةمبةر م ذ ص ظ

  .تذرحعقعدعغان، ظذممع، ظةرةب صةيغةمبةر بولذص ظعسمع ظةهمةد
ةؤالدع   راظعل ظ االم ظعس ا ظةلةيهعسس دذر  دعن ظعس ةث ظاخعرقعس ةيغةمبةرلةرنعث ظ ان ص ذ . آئلعدعغ ظ

اظ  ةؤالدنعث جام راظعل ظ ع ب تع ظععظعس ةث ظاخعرقعس ةيغةمبةرلةرنعث ظ ذرذص ص دة ت ةد وحع ان مذهةمم لغ
انلعقع ذص آئلعدعغ ةيغةمبةر بول االمنعث ص ر  ،ظةلةيهعسس ئح بع ة ه ن قعيامةتكعح ن آئيع  ظذنعثدع
  .صةيغةمبةرنعث آةلمةيدعغانلعقع هةققعدة خذش خةؤةر بةردع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث نذرغذن ظعسمعلعرع  انعث ظعمام بذخارع ص ةير ظعبنع ب رلعقع هةققعدة جذب
مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع        : مذتظعمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

ار، مةن      عمئنعث هةقعقةتةن نذرغذن ظعس   « :ظاثلعدعم دةص “ ظةهمةد ”دةص ظاتعلعمةن،    “ مذهةممةد ”ملعرعم ب
ةن اهي ”،ظاتعلعم ىحع( “م ةن آذفةن، اهللا مدةص ظاتعلعم) ظىحىرض ةن عرةن بعل أحىرعدذ، م عر”نع ظ  “هاش

ع عي( ةن ) غقذح دذ      ،دةص ظاتعلعم ا يعغعلع ث ظالدعمغ انالر مئنع ع ظعنس ةت آىن ةن  .  قعيام اقعب ”م ةث (“ ظ ظ
  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان» دةصمذ ظاتعلعمةن) ظاخعرع

                                                 
 . ظايةت- 69سىرة ظةهزاب ) 1(
 . ظايةت-110ظةنظام سىرة ) 2(
 . ظايةت-115سىرة نعسا ) 3(
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ةيغةمب  ةثداندعن ص نع م الد ظعب هاق خ نع ظعس ةد ظعب اهابعلعرعنعث مذهةمم االمنعث س ةر ظةلةيهعسس
االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع  :ص ث ص ع اهللا نع عن      !  ظ أزلةص بةرض ة س ةققعدة بعزض أزةث ه ةن ظ س

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم     ا قعلغان، ظعسا ظةلةيهسساالم            «:دئضةندة، ص ام ظعبراهعم دذظ مئنعث هةققعمدة ظات
ام ماثا هام     . بعلةن خذش خةؤةر بةرضةن        بولذص آعلعدعغانلعقعم    مئنعث صةيغةمبةر   ،لدار بولغان حاغدا  عظان

أزعدعن   حىشعدة   رذتعؤةتكدةك دةرعجعدة بعر نذرنعث       ورعنعث قةسعرلعرعنع ي   عبذسرا شةه   عدعكع  شام زئمعن   ظ
  .دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ» حعقعص آةتكةنلعكعنع آأرضةن

ةيغةمبةر ظةلةي       از ظعبنع سارعيةدعن ص هعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت     ظعمام ظةهمةد ظعرب
دذ  ةك« :قعلع ص     - ش ةيغةمبةر قعلع اخعرعقع ص ةث ظ ةن ظ اهعدا م ث دةرض ةن اهللا نع عزآع م  شىبهعس

دع   العتعدة ظع ةن الي ه ة آعرضىزىلمعض ئخع شةآعلض االم ت ادةم ظةلةيهعسس اغدا ظ ةن ح ةن  .بئكعتعؤعتعلض م
ام ظعبراهعم   م مئنعث هةققع.ةتلعرعنع دةص بعرةيسعلةرضة صةيغةمبةرلعكعمنعث دةسلةصكع خذش بئشار   دة ظات

ان ا قعلغ ةيغةمبةر ،دذظ ا ظةلةيهعسساالم مئنعث ص انلعقعم  ظعس ذص آعلعدعغ ةن،   بول ةؤةر بةرض ةن خذش خ بعل
ةققع ث ه ام مئنع ةنمظان ىش آأرض ذنداق م . دة ح ة ش انعلعرع ظةن ةيغةمبةرلةرنعث ظ اراآتأص  كرلعئجعزة خ
  .»حىشلةرنع آأرعدذ

ةيغةمبعرع     :ظةهمةد ظةبذظذمامةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظعمام    !مةن ظع اهللا نعث ص
ةيغةمبةرلع ةققعدة   ثنعث ص ع ه ارعتعنعث باشلعنعش ا بئش م  ماث عن، دئدع أزلةص بةرض ةيغةمبةر  . س ص
االم ةققعمدة  «:ظةلةيهعسس ام مئنعث ه ان ظات ا قعلغ راهعم دذظ ةيغة ،ظعب االم مئنعث ص ا ظةلةيهعسس  مبةر ظعس

ذص آئ انلعقعم بول ةن  لعدعغ ةؤةر بةرض ذش خ ةن خ عرلعرعنع    . بعل ام قةس أزعدعن ش عدة ظ ام حىش ظان
  .»دةرعجعدة بعر نذرنعث حعقعص آةتكةنلعكعنع آأرضةنتعؤةتكعدةك ىرىي

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن نع مةس ابدذلاله ظعب ةد ظ ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
زنع صا االم بع ةؤةتتع ظةلةيهعسس ا ظ عنعث يئنعغ اه نةجاش ز . دعش دذق 80بع ادةم ظع ن ظ ة يعقع زنعث .  ض بع

ابدذلاله ظعبنع ظذر      ظظعحعمعزدة مةن، جة    ةر، ظ ة، ظوسمان ظعبنع       بف ارلعقالر   عت .  ظعدذق مةزظذن، ظةبذمذسا قات
اردذق       ةممار           . بعز نةجاشعنعث يئنعغا يئتعص ب ة قذرةيشلةر بعزنعث ظعزعمعزدعن ظةمرع ظعبنع ظاس بعلةن ظ

ادةم نةجاشعنعث يئنعغا آعرضةندة       . بعلةن ظةؤةتعصتذ    رساالمال ـ  غا  ونذرغذن س   نع   ظعبنع ؤةلعد   ، بذ ظعككع ظ
دع  ةجدة قعل ا س ر.ظذنعثغ اندعن بع ث ظ ع ظ ةو ظذنع ر،ث تةرعصعض ة بع أتتع و سع يةن ة ظ اندعن .ل تةرعصعض  ظ

ال، شىبهعسعزآعـ شةك: ظذنعثغا اغعمعزنعث ب زنعث ت ألىك آع بع ر ب العرعدعن بع  عشعلةر سئنعث زئمعنعثغ
تع ا. حىش زنعث ؤة ظات ذالر بع ةنلةردذر،و ب- ظ ىز ظأرعض ن ي زنعث دعنعدع دع ؤعلعرعمع ع. دئ ذالر : نةجاش ظ

. ن، دئدع عظذ ظعككع ظادةم ظذالر سئنعث زئمعننعثدا ظذالرغا ظادةم ظةؤةتعص حاقعرتعص آةلض      . قةيةردة؟ دئدع 
ةر قئرعنداشلعرعغا  . نةجاشع ظذالرغا ظادةم ظةؤةتعص حاقعرتعص آةلدع     آالعتةن  ا بىضىن مةن سعلةرضة ؤ   :جةفف

ةردع    . ماقذل بولدع  باشقعالر ظذنعثغا   . سأز قعلغذحعمةن، دئدع   ةر نةجاشعغا ساالم ب  سةجدة  ، لئكعن .جةفف
ةر ظجة.  دئدع ؟شاهقا سةجدة قعلمايسةن  سةن نئمعشقا صادع :صادعشاهنعث يئنعدعكعلةر جةففةرضة  . قعلمعدع : ف

  ـفةر شةك ظجة.  بذ قانداق ضةص؟ دئدع:نةجاشع. دئدع ب ؤة بىيىك اهللا غعال سةجدة قعلعمعز،     بعز صةقةت غالع  
باشقا  ظةلحعسع بعزنع غالعب ؤة بىيىك اهللا دعن     اهللا نعث   . ظةلحعسعنع ظةؤةتتع ظأز   اهللا بعزضة    ،شىبهعسعزآع

ئح  انداق ه قا   ق از ظوقذش زنع نام رعدع ؤة بع لعققا بذي ةجدة قعلماس ة س ا،ظادةمض ر  زاآ  دع،ذت بئرعشكة بذي
  .دئدع

اس نةجاشعغا  نع ظ ةمرع ظعب ة:ظ ذالر مةري ةققعدة ساثا قارشع  م ظ ا ظةلةيهعسساالم ه ع ظعس نعث ظوغل
دذ،   أز قعلع دع س اراص  . دئ ذلمانالرغا ق ع مذس ةم    :نةجاش ع مةري ث ظانعس ا ؤة ظذنع ع ظعس ةمنعث ظوغل  مةري
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دع  ة دةيسعلةر؟ دئ ةققعدة نئم ةرظجة. ه ىك اهللا:ف العب ؤة بىي دذق ئ ن غ ة دئضةن بذلسا شذنع دئ ا اهللا ،م  ظعس
اتعنعث آةل ةنع ظ ا آةل”تعسعز اهللا نعث عنعث ؤاسعمعسعدذر، ي اندذر ؤة “ ؤذجذتق دئضةن سأزعدعن يارعتعلغ

أزعنع اهللا ظىحىن ظاتئؤةتكةن      واهللا ظذ ر   . هتذر واهللا تةرعصعدعن آةلضةن بعر ر      ظةرآةك ظعنسان ظةؤالدع    ،هنع ظ
الدعد،يئقعنالشمعغان رةر ظ ظ اال توعن بع أتىص باقمعغانوغذل ب را ظ دع،غ اك قعز مةريةمضة تاشلعدع، دئ .  ص

اقنع ظ ال تاي ر ت ةردعن بع ع ي اندعنئنةجاش تانلعقالر:لعص ظ ع هةبةشس ع !  ظ أزعنع ظ تقذحعالر ؤة ظ ؤةز ظئي
لعغذحعالر  ة بئغعش ان نةرسعض       !ظعبادةتك ز دةؤاتق ذلمانالر بع ذ مذس ةمكع، ب ةن قةس امع بعل ث ن ة  اهللا نع

عنع ق  ذنحعلعك نةرس دع ومذش مايدعكةن، دئ ذرذص  . ش اراص ت ذلمانالرغا ق ذ مذس اندعن ظ رعص  :ظ ةدةم تةش  ق
ةن        الدذرذص آةلض علةر ق العمعز، س ع ظ انلعقعثالرنع قارش االمغا    قعلغ ةد ظةلةيهعسس ع مذهةمم آعش

ةعم زولعقعمعزنع يدارتنن ذؤاهلعق ب .لاليمع ذنعثغا ض ةن ش ةنكعئ م عد ،رعم ث ظةلحعس ذ اهللا نع ث . ذر ظ ظذنع
ع   ةمنعث ظوغل ز، مةري ةنلعكعنع بعلعمع نجعلدا سىصةتلةنض انلعقع  ظعسا ظع ذص آئلعدعغ ةيغةمبةر بول ظذنعث ص
ا يةرلعش    ان جايغ علةر خالعغ ةن، س ةؤةر بةرض ةن خذش خ ةر    اهللا ن.ثالرعبعل ةمكع، ظةض ةن قةس امع بعل عث ن

تظى دع  ىمس ا ظع اهلعق ؤةزعصعسع بولمعس ةيغةمبةرنع . دة صادعش ذ ص ةن ظ اراتتعم م ة ب ا ظةلؤةتت  ،دة ـ ث يئنعغ
دع    رةتتعم، دئ ذ بئ ة س تعم ؤة تاهارعتعض زمعتعنع قعالت أتىرىرص خع ايعغعنع آ ث ظ اندعن ه. ظذنع قع علئظ

ادةمنعث   ع ظ ذغا ـ قذرةيشلعك ظعكك ر  س ايتذرذص بئرعشكة بذي االملعرعنع ق ث  . دعذس ةن ظذالرنع ذنعث بعل ش
  . ساالملعرع قايتذرذص بئرعلعدع- سذغا

ةدرع ظذرذش           بعر مة  ايتعص ب ابدذلاله ظعبنع مةسظذد هةبةشستاندعن ق غا ظىلضىرىص  عزضعلدعن آئيعن ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا      ،حةعظئيتعلعش . ردععضة با مةدعن  ،تعص آةلضةندة ئ م خةؤعرع ي ىلأنةجاشعنعث ظ  ص

  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا مةغصعرةت تعلةص دذظا قعلغان
 ذالر ظعسا ظذالرغا روشةن م ئلعص آةلضةن حاغدا، ظ ظوحذق سئهعردذر «: أجعزعلةرنع ظ ذ ظوص » ب
دع نع جذرةيدئ ةرج ظعب نع ج دذ عر ؤة ظعب داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي عدة .  ب انلعقع آةلضىس آئلعدعغ

ةيغةمبةر   “ ظةهمةد ” ظعلضعرعكع زامانالردا تعلغا داستان بولغان   ،رعلضةنئهةققعدة خذش خةؤةر ب    ظعسملعك ص
ةنع مذهةم االم ي ةد ظةلةيهعسس ةرنع ظ أةن مشو رم اغدا ئجعزعل ةن ح ع  ،لعص آةلض ا قارش عرالر ؤة ظذنعثغ  آاص
  .دئدع» بذ ظوصظوحذق سئهعردذر«حعققذحعالر 

 * * * * * * *  
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رعكع بار، بالعسع بار دئضةندةك ئيةنع اهللا نعث ش(ظعسالمغا دةؤةت قعلعنعؤئتعص، اهللا غا يالغاننع 

أزلةرنع م ) س ارمذ؟ اهللا زالع ع ب م آعش عدعنمذ زالع لعغان آعش عر(حاص ةنع آاص ةت ) ي ةؤمنع هعداي ق
نع  .7قعلمايدذ ذق شةرعظعتعنع (ظذالر اهللا نعث نذرع نع ؤة نذرل ةنع اهللا نعث دعنع ةن )ي  ظئغعزلعرع بعل

ظأحىرعؤةتمةآحع بولعدذ، آاصعرالر يامان آأرضةن تةقدعردعمذ، اهللا ظأزعنعث نذرعنع مذآةممةل قعلغذحعدذر 
نع  .8)يةنع ظأزعنعث دعنعنع ظاشكارعلعغذحعدذر ( ةقدعردعمذ، اهللا هةق دعن مذشرعكالر يامان آأرضةن ت
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ةيغةمبع  ىن ص ش ظىح العب قعلع تعدعن غ نالر ظىس ارلعق دع ةن ب ن بعل ةق دع ةن ؤة ه ةت بعل رعنع هعداي
  .9ظةؤةتتع

دعغانلعقع ؤة ظعسالم ععث تعلغا ظئلعنعشع، ظعسالم نذرعنعث مذآةممةل قعلعننظةث زالعم ظعنسان
بة قعلعدعغانلعقع هةققعدة بئرعلضةن خذش خةؤةر عن دعنالر ظىستعدعن غةلصىتىنعث عدعن

  توغرعسعدا
 يةنع اهللا نعث شعرعكع بار، بالعسع بار دئضةندةك (غا يالغاننع ظعسالمغا دةؤةت قعلعنعؤئتعص، اهللا
ار ؤة              حاصلعغان آعشعدعنمذ زالعم آعشع بارمذ؟ ) سأزلةرنع لعغان، اهللا نعث ب ا يالغاننع حاص ةنع اهللا غ  ي

اقعر  قا ح مةن بولذش ة ؤة ظعخالس وربعرلعكعض ع ش ذص علعص ت ا بذتالرن م  ىرعك آةلتئاهللا غ ةن آعشعدعن زالع رض
نع . قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ ) يةنع آاصعر (اهللا زالعم  .قوظادةم ي  ةنع اهللا نعث (ظذالر اهللا نعث نذرع ي

ةنع ظذالر هةقنع باتعل بعلةن  يظئغعزلعرع بعلةن ظأحىرعؤةتمةآحع بولعدذ) دعنعنع ؤة نذرلذق شةرعظعتعنع
قا ظعتعيوق دذوش نع     . رذنع ىن نذرع الع آ لعرعنعث معس ذ قعلمعش ث ب ةظذالرنع ماقحع  ظئت ةن ياص ان وبك بعل لغ

اتعل   ،لمعغعنعدةك ومكعن ب ذمصعش ظئتةك بعلةن يئآىننعث نذرعنع . خشايدذوظادةمنعث معسالعغا ظ   هةقنع ب
ةن ظ ن ب أبعل عز مذمكع مذ هةرض ايدذوحىرىش دذ   . لم داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ةن ش ان آأرض عرالر يام آاص

نع ظاشكارعلعغذحعدذر (حعدذر تةقدعردعمذ، اهللا ظأزعنعث نذرعنع مذآةممةل قعلغذ  . )يةنع ظأزعنعث دعنع
العب قعلعش ظىحىن  نالر ظىستعدعن غ ارلعق دع نع ب مذشرعكالر يامان آأرضةن تةقدعردعمذ، اهللا هةق دعن

بعدعكع ةؤ بذ ظعككع ظايةتنعث تةصسعرع سىرة تصةيغةمبعرعنع هعدايةت بعلةن ؤة هةق دعن بعلةن ظةؤةتتع
   .تنعث تةصسعرعدة تةصسعلعي بايان قعلعندعايةبذ ظايةتكة مةزمذنداش ظ

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’ n? tã Zο u≈ pgÏB / ä3Š ÅfΖ è? ôÏiΒ A>#x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/  Ï&Ï!θß™ u‘ uρ 

tβρß‰ Îγ≈ pgéB uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# óΟ ä3Ï9 üθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡr&uρ 4 ö/ä3Ï9 s̈Œ Ö ö yz ö/ä3 ©9 β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθçΗ s> ÷ès? ∩⊇⊇∪ ö Ïøó tƒ öΝ ä3s9 

ö/ ä3t/θçΡ èŒ óΟ ä3ù= ½z ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζ y_ “ Í øgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# zÅ3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6ÍhŠsÛ ’Îû ÏM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã 4 y7 Ï9 s̈Œ ã— öθ xø9 $# 

ãΛÏà yèø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“ u ÷z é&uρ $ uη tΡθ™7 Ït éB ( Ö óÇ tΡ zÏiΒ «! $# Óx ÷G sùuρ Ò=ƒÍs% 3 Î Åe³o0 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪  
ةر ع مأمعنل ارةتنع آأرسعتعص ! ظ ر تعج ان بع ازابتعن قذتذلدذرعدعغ اتتعق ظ ة سعلةرنع ق سعلةرض

ظعمان ظئيتقايسعلةر، اهللا نعث يولعدا مئلعثالر بعلةن، ) حعن(اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة . 10قويايمذ؟
ع  ذ ياخش ىن ب علةر ظىح ةثالر، س ةر بعلس علةر، ظةض اد قعلغايس ةن جعه ثالر بعل ذنداق (. 11دذرجئنع ش

ئقعص ) قعلساثالر دذ، سعلةرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظ اهللا سعلةرنعث ضذناهلعرعثالرنع مةغصعرةت قعلع
ارايالردا  ىزةل س ةردعكع ض ان جةننةتل ذ بولغ ي تذرالغ ىزعدذ، داظعمع ة آعرض ان جةننةتلةرض تذرعدعغ

سعلةر ياخشع آأرعدعغان ) لعنعدعغانمةرهةمةت قع(سعلةرضة . 12، بذ حوث مذؤةصصةقعيةتتذر)تذرغذزعدذ(
ة  ن غةلعب رةت ؤة يئقع ان نذس ن آئلعدعغ ةت اهللا دع ر نئم نحع بع ةتهع (ظعككع ةآكعنعث ص ةنع م ي

  .13خذش خةؤةر بةرضعن) بذ روشةن مةرهةمةت بعلةن(مأمعنلةرضة !) ظع مذهةممةد(دذر، )قعلعنعشع
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  دعغان تعجارةت توغرعسعدا قاتتعق ظازابتعن قذتذلدذرع
ان قعلعنغع   يذ عدة باي االمنعث هةدعس نع س ابدذلاله ظعب رعدا ظ ةنهذ نعقع ةلالهذ ظ اهابة رةزعي الر مدةك س

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن غالعب ؤة بىيىك اهللا غا ظةث سأيىملىك بولغان ظةمةلنع سوراص بعلمةآحع ؤة        
ةلنع ظ  ذ ظةم تع وش اقحع بولذش ىرعنع خذسذ   .رذندعم ذ س اال ب ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ازعل    ش ةتنع ن ذ ظاي ةن ب س

  .قعلدع
  ر تعجارةتنع آأرسعتعص ! ظع مأمعنلةر سعلةرضة سعلةرنع قاتتعق ظازابتعن قذتذلدذرعدعغان بع

ايمذ؟ ان تا  قوي عز زعي اال هةرض اندعن اهللا تاظ انر ظ ةلكع ت،تقذزمايدعغ الغذالرنع و ب تعصس ةن يوقع ، آأزلعض
ت قمة ةتكة ظئرعش ا  ىس ارةتنع باي ا تعج ذ آاتت دذ  رعدعغان ب داق دةي ص مذن ث  :ن قعلع ا ؤة ظذنع اهللا غ

اد ) حعن(صةيغةمبعرعضة  ةن جعه ثالر بعل ةن، جئنع ثالر بعل دا مئلع ان ظئيتقايسعلةر، اهللا نعث يولع ظعم
ذ ياخشعدذر  انعث       قعلغايسعلةر، ظةضةر بعلسةثالر، سعلةر ظىحىن ب ةنع بذ تعجارةت سعلةر ظىحىن دذني  ي

  .ةتلعرعدعن ياخشعدذر مذشةققـ ظذنعث جاصا ،تعجارعتعدعن
)اهللا سعلةرنعث ضذناهلعرعثالرنع مةغصعرةت قعلعدذ) شذنداق قعلساثالررضة يةنع ظةضةر اهللا سعلة 
ا دذ، ؤة آأرسةتكةن ظعشالرنع قعلساثالرنبذيرذغ عرةت قعلع العقعثالرنع مةغص  نع سعلةر. اهللا سعلةرنعث خات

العي مةرت  ا ؤة ظ ذ جايالرغ ع تذرالغ ة، ياخش تعؤعلجةننةتلةرض ة ظعرعش داق  ىةرض اال مذن ذثا اهللا تاظ رعدذ، ش
سعلةرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، داظعمعي تذرالغذ بولغان  :دةيدذ

  .، بذ حوث مذؤةصصةقعيةتتذر)تذرغذزعدذ(جةننةتلةردعكع ضىزةل سارايالردا 
 ر نئمةت اهللا دعن سعلةر ياخشع ) مةرهةمةت قعلعنعدعغان (سعلةرضة نحع بع آأرعدعغان ظعككع

 يةنع مةن سعلةرضة سعلةر  دذر)يةنع مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع (آئلعدعغان نذسرةت ؤة يئقعن غةلعبة 
ا قعلعمةن            ادة ظات اد قعلساثالر       . ياخشع آأرعدعغان ظعككعنحع بعر نئمةتنع زعي ظةضةر سعلةر اهللا يولعدا جعه

اردةم  ىن ي نع ظىح اثالر، اهللا ؤة اهللا نعث دع ة  قعلس دذ سعلةرض اتلعك قعلع اردةم بئرعشكة آاص ذ . ي اال ب اهللا تاظ
ةن  داق دئض ة مذن ةر : هةقت ع مأمعنل ا  ! ظ علةر اهللا غ ا (س ث دعنعغ ةنع اهللا نع ةثالر، اهللا  ) ي اردةم بةرس ي

اردةم بئرعدذ، قةدعمعثالرنع      (سعلةرضة   ةرقارار قعل ) ظذرذش مةيدانلعرعدا  (دىشمعنعثالرغا قارشع ي  ))1عدذ ب
             ،ة آىحلىآتذر اردةم بئرعدذ، اهللا ظةلؤةتت ة اهللا ظذنعثغا ي آعمكع اهللا نعث دعنعغا ياردةم بئرعدعكةن، ظةلؤةتت

  .))2غالعبتذر
 دذر )يةنع مةآكعنعث صةتهع قعلعنعشع(ؤة يئقعن غةلعبة مانا بذ اهللا غا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة 

ار  ا ي ث دعنعغ ان، اهللا ؤة ظذنع ةت قعلغ ة بظعتاظ ةن آعشعض ع ئدةم بةرض ةث ياخش انعث ظ ان دذني رعلعدعغ
دذ             تنئمعتعدذر، بذ نئمة    ةتكىزعدذ، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي اخعرةتنعث نئمةتلعرعضة ي ظع (:  ظذالرنع ظ

  .خذش خةؤةر بةرضعن) بذ روشةن مةرهةمةت بعلةن(مأمعنلةرضة !) مذهةممةد
 * * * * * * *  

                                                 
 . ظايةت-7سىرة مذهةممةد ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-40سىرة هةج ) 2(
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(#θãΖ tΒ# u 4’ n?tã öΝ Ïδ Íiρß‰ tã (#θßs t7ô¹ r' sù tÍ Îγ≈ sß ∩⊇⊆∪  
دةك )يةنع ظعسا ظةلةيهعسساالمغا دةسلةصتة ظعمان ظئيتقان مأمعن قةؤم(هةؤارعيذنالر ! ظع مأمعنلةر

اهللا نعث دةؤعتعنع تةبلعغ (« : اهللا نعث ياردةمحعلعرع بولذثالر، مةريةمنعث ظوغلع ظعسا هةؤارعيذنالرغا
» بعز اهللا نعث ياردةمحعلعرعمعز«: دئدع، هةؤارعيذنالر» اهللا غا آعملةر ياردةمحعلعرعم بولعدذ؟) قعلعشتا

دئدع، ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر تاظعصة ظعمان ظئيتتع، يةنة بعر تاظعصة آاصعر بولدع، مأمعنلةرضة ظذالرنعث 
   .14ن مأمعنلةر غالعب بولدعيألةآتة بولدذق، شذنعث بعلة - ظأز دىشمةنلعرعضة قارشع تذرذشعدا يار

   دعننعث ياردةمحعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدامذسذلمانالرنعث هةرقانداق ظةهؤالدا
قا،   اردةمحعلعرع بولذش ث ي ةهؤاللعرعدا اهللا نع ارلعق ظ ةندعلعرعنع ب أمعن ب ة م ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

اردةم قعلعشقا        هةرعكةت - سأزلعرع، ظعش  اهللا نعث ؤة   ،لعرع، جانلعرع ؤة ماللعرع بعلةن اهللا نعث دعنعغا ي
ةيغةمبةر  ث ص ة ظذنع ذددع نعث دةؤعتعض االم    خ ا ظةلةيهعسس اردةمحعلعرع ظعس االمنعث ي ا ظةلةيهعسس  نعثظعس

اؤاز ق  قوشقاندةك   دةؤعتعضة ظاؤاز    عيذنالرغا غالعب ؤة بىيىك    رظعسا ظةلةيهعسساالم هةؤا     . يدذذير ذشذشقا ب  وظ
ةنع ظع عيذنالررهةؤا  دئضةن حاغدا  اهللا غا آعملةر ياردةمحعلعرعم بولعدذ؟ شقا  عاهللا غا دةؤةت قعل    سا   ي

كىحعلعرع  االمنعث ظةضةش اردةمحعلعرعمعز «ظةلةيهعسس ث ي ز اهللا نع دع» بع ئنعث دةؤةت دئ ةنع س  ي
ئنع ق     ز س دا بع ذ يول ز ؤة ب اردةم قعلعمع ز ي ز، دئيوقعلعشعثغا بع تععلاليمع االم  . ش ا ظةلةيهعسس ذثا ظعس ش

 ضة  ياشايدعغان آعشعلةر ارعدظذالرنع ظعسراظعل ظةؤالدعغا ؤة يذنانلعقالرغا دةؤةت قعلعش ظىحىن شام زئمعنلع   
  .ظةؤةتتع

ذنداقال ةج مةؤس    ،ش االممذ ه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تع  ى ص داق دةيت ارعمنعث  «: ملعرعدة مذن صةرؤةردعض
ارمذ؟ شةك    ادةم ب ان ظ اردةم بئرعدعغ ا ي ىن ماث ةبلعغ قعلعشعم ظىح نع ت  قذرةيشلةر ، شىبهعسعزآعـ دةؤعتع

  .»شعمدعن توستعمئنع صةرؤةردعضارعمنعث دةؤعتعنع تةبلعغ قعلع
ىك اهللا مةدن العب ؤة بىي ةب عةتعجعدة غ ةن خةزرةح ق ةؤس بعل ةهلعدعن ظ ة ظ ادةملعرعنع لعلععن رعنعث ظ

اردة  االمغا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع م ص ةر قعل كة مذيةسس اردةم    . بئرعش دع ؤة ي ةت قعل ا بةيظ ذالر ظذنعثغ ظ
ةردع كة     .ب أزلعرع تةرةص االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةر ص ذالر ظةض ة   ظ ص آةلس رةت قعلع ا  ، هعج ع ظذنعثغ  ظذن

انالردعن   لعك قعلعدعغ انل   زعيانكةش ةن قوغدايدعغ عدالعق بعل ان ص دىردع  قعنع عج عدا بعل ةرت ظاساس . ش
ةن       ص آةلض رةت قعلع كة هعج ذالر تةرةص اهابعلعرع ظ ث س االم ؤة ظذنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا  ،دةص ذالر اهللا غ  ظ

ذردع  ة ظاش عنع ظةمةلض ةن ؤةدعس ذثا ا. بةرض ارالر  ش ع ظةنس ةيغةمبعرع ظذالرن ث ص ةنع (هللا ؤة ظذنع ي
الدع     . دةص ظاتعدع ) ياردةمحعلةر بولسذن ؤة ظذالرنع   اهللا ظذالردعن رازع  . بذ ظذالرنعث ظاالهعدة نامع بولذص ق

  ! مةمنذن قعلسذن
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ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر قعسعم آعشعلةرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقانلعقع ؤة 
  ر قعسعم آعشعلةرنعث ظذنعثغا آاصعر بولغانلعقع توغرعسعدايةنة بع

ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر تاظعصة ظعمان ظئيتتع، يةنة بعر تاظعصة آاصعر بولدع يةنع مةريةمنعث 
ةبعل    ة ت نع قةؤمعض ارعنعث دةؤعتع االم صةرؤةردعض ا ظةلةيهعسس ع ظعس ا  عظوغل ةؤارعيذنالر ظذنعثغ اندا ه غ قعلغ

ةردع  اردةم ب ةن       ظع. ي ةن دةؤةت بعل االم يةتكىزض ا ظةلةيهعسس علةر ظعس عم آعش ر قعس ةؤالدعدعن بع راظعل ظ س
تع ةت تاص ر .هعداي ة بع عم  يةن ذص قعس ذمراه بول علةر ض ةن دةؤ ظ،آعش االم يةتكىزض ا ظةلةيهعسس نتةتعس  ع

الدع  ة ظ أزلعرعنع حةتك ةيغةمبةرل. ظ دععظذنعث ص ار قعل ع ؤة ظانعسعنع اهللا نعث دةرض . كعنع ظعنك اهعدا ظذن
ار       علوغعر ضذناه ب  ئظ ةهذدعيال   . لعدععدعغان سأزلةر بعلةن ق ا قعيامةت آىنعضعحعلعك اهللا        ،دذررظذالر ي  ظذالرغ

  .لسذنونعث لةنعتع ب
ن  كةنلةرنعث ظعحعدع االمغا ظةضةش ا ظةلةيهعسس ةددعدعن ظ ظعس علةر ه ذرذه آعش ر ض قا ئمذ بع شعش

ا قعلغا      . باشلعدع ةيغةمبةرلعكتعنمذ يذقعرع دةرعجعضة آأتىرىشتع    ظاخعرع ظذنع اهللا تاظاال ظذنعثغا ظات . ن ص
ةزعلعرع . عضذرذهالرغا بألىنىص آةتت  ـ   صعرقة ؤة ضذرذه     -شذنعثدعن آئيعن ظذالر صعرقة    ا،   :ظذالرنعث ب  ظذ ظات

ةر   عن ظعبارةت ظىح ظعالهنعث ظىحعنحعسعدذر،    تهوغذل ؤة ظذلذغ ر   وظ . ذر، دئدع دتاظاال  ظذ اهللا  :دئدع ؤة بةزعل
  .كةن ظعدذقرة نعسادا تةصسعلعي بايان قعلعص ظأتبذ هةقتة سى

  دعغانلعقع توغرعسعداعنعث ياردةم قعلتاظاالان تاظعصعضة اهللا قظعمان ظئيت
يألةآتة بولدذق -مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز دىشمةنلعرعضة قارشع تذرذشعدا ياران ظستعع يةنع خر

  .أمعنلةرضة ياردةم بةردذقضذرذهلعرعدعن مأمعنلةرضة دىشمةنلعك قعلغانالرغا قارشع م
  شذنعث بعلةن مأمعنلةر غالعب بولدع   ة شذ غةل  .بة قعلدع عيةنع ظذالرنعث ظىستعدعن غةل ة  ع ظةن ب

  .لذق ظةمةلضة ظاشتعومذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلعشع بعلةن ت
داق دئ    ةنهذمانعث مذن ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ةرعر ظعب نع ج ام ظعب دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : ض

 ظعسا  ،نع ظعراد قعلغان حاغدا   آئتعش قعص  حعلعص ئظعسا ظةلةيهعسساالمنع ظاسمانغا ظ    غالعب ؤة بىيىك اهللا     
  .ن ظعككع ظادةم ظعدعو ظذالر ظأيدة ظ.ظةلةيهعسساالم ياردةمحعلعرعنعث يئنعغا حعقتع
يتعص بولذص   ئظةردعن ماثا ظعمان   سعل، شىبهعسعزآع  ـ شةك: ظذنعث بئشعدعن سذ تامحعص تذراتتع ظذ     

ا  اندعن ماث عر بئ ق12ظ ار،علوتعم آاص انالر ب دع دعغ اندعن. دئ ة مئنعث سىقايسعثالر دعن سعلةر: ظ رعتعمض
 ؟لعدذ وخشاش بولذشقا رازع ب  و ظاندعن مةرتعؤعدة مةن بعلةن ظ ،مئنعث ظذرنعمدا ظألتىرىلىشكة ظأزضةرتعلعص  

 ،لعمةن و مةن رازع ب :رنعدعن تذرذص  وياشتا ظةث آعحعك بعر يعضعت ظلتذرغانالرنعث ظعحعدعن   و ظأيدة ظ  .دئدع
دع ا . دئ االم ظذنعثغ ا ظةلةيهعسس نو ظ:ظعس دع،لتذرغع ا ه  .  دئ ذ ظذالرغ اندعن ظ أزنع يةن ئظ  ةلعقع س

ةآرارلعدع ذرذصولعقع يعضعت ظئ ه.ت ن ت ةن رازع ب:رنعدع ةنو م دع،لعم ا .  دئ االم ظذنعثغ ا ظةلةيهعسس  :ظعس
ةنعال  . لعقع سأزعنع قايتا تةآرارلعدع ئ ظاندعن ه . دئدع ،لتذرغعنوظ  مةن  :رنعدعن تذرذص  ولعقع يعضعت ظ ئه ي

ة : ظعسا ظةلةيهعسساالم   .  دئدع ،لعمةنورازع ب  اندعن   .  دئدع  ، ظذنعثغا سةن اليعقسةن      ،هةظ ظذ ظعسا    آئيعن   ظ
االمنعث س ة ظىظةلةيهعسس االم ب ورعتعض ا ظةلةيهعسس عتعلدع ظعس أينعث  وخش ا ظ أثلىلس مانغا ظآعدعن ت اس

ةهذدعيالر ظذنعث سىرعتعضة ظ       ظذنع تذتقعلع آةل   . لعص حعقعص آئتعلدع  ئظ ادةمنع تذتذص    وضةن ي خشعتعلغان ظ
ةزع آعشعلةر   يظعسا ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئ. سعص ظألتىردعئ ظذنع دارغا ظ ،حعقعص تعم ئ  ق12تقانالردعن ب
 اهللا خالعغان مذددةتكعحة بعزنعث   : صعرقعسعظذالرنعث بعر. ظذالر ظىح صعرقعضة بألىنىص آةتتع. لدعوآاصعر ب 
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ة بعر صعرقعسع    دذ دئيشتع بذالر يةقذبعية صعرقعسع    ،ظارعمعزدا تذردع، ظاندعن ظاسمانغا حعقعص آةتتع        ، يةن
زدة اهللا خالعغان  زنعث ظعحعمع ر اهللا نعث ظوغلع بع ذردعبع اهعغا ،مذددةتكعحة ت أز دةرض اندعن اهللا ظذنع ظ  ظ

ة بعر صعرقعسع      دذر،بذالر نةستذرعية صعرقعسع     . يشتعظعلعص حعقعص آةتتع، دئ     ظعسا اهللا نعث بةندعسع     : يةن
ذردع  ،ؤة ظةلحعسعدذر ة ت ان مذددةتكعح زدة اهللا خالعغ ذ ظعحعمع اهعغا ظعلعص   .  ظ أز دةرض ع ظ اندعن اهللا ظذن ظ
ةتتع ص آ تعع دئي،حعقع كعل قعل . ش ذلمانالرنع تةش ذالر مذس تذر . دذعب ةن نةس ع بعل ة صعرقعس عية يةقذبعي

تعدعن غةل    ذلمانالر ظىس عرقة مذس عر ص ع آاص ارةت ظعكك ة قعلعصعرقعسعدعن ظعب صب ذلمانالرنع . ع ذن مذس نذرغ
ألتىردع دع . ظ الدا داؤام قعل ذؤا ه ذرع غ ةيغةمبةر   . ظعسالم ن االمنع ص ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم ةتتا اهللا تاظ ه

  .سذن بويعحة داؤامالشتعوكعحة شذ يقعلعص ظةؤةت
ةؤالد راظعل ظ دع ظعس عر بول ة آاص ر تاظعص ة بع تع، يةن ان ظئيت ة ظعم ر تاظعص ا عدعن بع ةنع ظعس  ي

  .لدع يةنة بعر تاظعصة ظعمان ظئيتتعوة آاصعر بفمنعث زامانعدا ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر تاظعظةلةيهعسساال
 ةن -مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظأز دىشمةنلعرعضة قارشع تذرذشعدا يار يألةآتة بولدذق، شذنعث بعل

دع مأم العب بول ةر غ ةن ظذالرنع   عنل ةؤةتعش بعل ةيغةمبةر قعلعص ظ ةد ظةلةيهعسساالمنع ص ةنع مذهةمم  ث ي
تعدعن غةل   نع ظىس عرالرنعث دع نع آاص ة بعدعنع تذردذقئظعض ذ قعس. رعش اسب ةظعم عنع ظعم ةت نةس مذ رعؤاي

  .قعلغان
دة ماثعدذ، هةتتا   ممعتع قعيامةت آةلضعحعلعك داؤاملعق هةق ظىستعىمذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظ 

اندا آ   اخعر زام ن ظ ة علئظذالردع ان مأمعنل تة      ردعغ ر سةص ةن بع االم بعل ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل  مةري
  .ر رعؤايةت قعلعنغانةبذ هةقتة نذرغذن سةهعي هةدعسل. ذدعتذرذص دةججالغا قارشع ظذرذش قعل

 .عية اهللا تاظاالغا خاستذر    سانا ؤة مةده   جعمع هةمدذ  . فنعث تةصسعرع تىضعدع    شذنعث بعلةن سىرة سة   
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  غرعسعداوةنعث صةزعلعتع تذظمذسىرة ج
  

ةنلعكعنع          داق دئض ةنهذمالرنعث مذن ةلالهذ ظ ةبذهذرةيرة رةزعي اس ؤة ظ نع ظابب لعم ظعب ام مذس ظعم
ةت قع االم ج رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ، ص ىرة ج ذظمذلع امعزعدا س ا ذظمذة ن ىرة مذن ةن س عقذننع فة بعل
  .ظوقذيتتع

ijk  
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
، )مذتلةقتذر( ه ظئيتعدذ، اهللا صادعشاهعيعاهللا غا ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةر تةسب

يةنع (اهللا ظىممعلةرضة  .1صاآتذر، غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر )هةممة نذقسانالردعن(
 يةنع مذهةممةد(ظذالرنعث ظعحعدعن بعر صةيغةمبةرنع )قذشنع ظذقمايدعغان ظةرةبلةرضةيئزعشنع ؤة ظو
ظذالرغا قذرظان ظايةتلعرعنع ظوقذص بئرعدذ، ظذالرنع )يةنع صةيغةمبةر(ظةؤةتتع، ظذ )ظةلةيهعساالمنع

ةيغةمبةرنع (ؤة هئكمةتنع ) يةنع قذرظاننع (صاك قعلعدذ، ظذالرغا آعتابنع ) ضذناهالردعن( ةنع ص ث ي
) صةيغةمبةرنع(هةمدة  .2ظأضعتعدذ، ضةرحة ظذالر ظعلضعرع ظوحذق ضذمراهلعقتا بولسعمذ)سىننعتعنع

يةنع قعيامةتكعحة (ظعككعنحع بعرقةؤمضة ) آئيعن آئلعدعغان (تئخع ظذالرنعث زامانعدا بولمعغان 
ذلمانالرغا عآئل ان مذس ةؤةتتع ) دعغ ةيغةمبةرلع (ظ االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص كع ي

، اهللا غالعبتذر، )لةرضعمذ ظومذمعيدذرعشعزامانداشلعرعغعال ظةمةس، بةلكع قعيامةتكعحة آئلدعغان آ
مانا بذ اهللا نعث صةزعلعدذرآع، ظذنع خالعغان ظادةمضة بئرعدذ، اهللا  .3هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر

  .4ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذر

  ظايةت 11   جذمذظة                             سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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  عدعغانلعقع توغرعسعداغا تةسبعه ظئيتاهللا تاظاالهةممة نةرسعنعث 
ارلعق     ندعكع ب مانالردعكع ؤة زئمع ة ظاس ذ ظايةتت اال ب ق اهللا تاظ عز ؤة تعللع ةخلذقاتالرنعث اهللا تعلس م

دذ   ةؤةر قعلع انلعقعدعن خ بعه ظئيتعدعغ ا تةس دذ  . تاظاالغ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اتتعكع(: اهللا تاظ ) آاظعن
  .)1()يةنع اهللا نعث ظذلذغلعقعنع سأزلةيدذ(مةدهعيلةيدذ قانداقلعكع نةرسة بولمعسذن، اهللا نع صاك دةص 

صاآتذر )هةممة نذقسانالردعن(، )مذتلةقتذر( اهللا صادعشاهعينعث ن يةنع ظذ ظاسمانالرنعث ؤة زئمع
اآتذر،مذآةممةل           . دذرعصادعشاه ظاسمان زئمعننع ظأز هأآىمع بعلةن باشقذرغذحعدذر، بارلعق نذقسانالردعن ص

   .غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر سىصةتلةنضىحعدذرسىصةتلةر بعلةن 
  لضةنلعكع توغرعسعداعصةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتنعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالم

 ة (اهللا ظىممعلةرضة ر  )يةنع يئزعشنع ؤة ظوقذشنع ظذقمايدعغان ظةرةبلةرض ظذالرنعث ظعحعدعن بع
ةيغةمبةرنع  ةد ظةلةيهعساالمنع(ص ةنع مذهةمم دذ ةؤةتتعظ )ي داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اب  : اهللا تاظ آعت

ة  ةنع (بئرعلضةنلةرض اراالرغا ي ةهذدعيالر ؤة ناس ة لةريممعذؤة ظ) ي رعكلعرعغا (ض ةرةب مذش ةنع ظ ): ي
قان بولعدذ                 » مذسذلمان بولدذثالرمذ؟ « ظةضةر ظذالر   .دئضعن، ظةضةر ظذالر مذسذلمان بولسا، توغرا يول تاص

ةندعلعرعنع        )عيعنع يوق ساثا هئح ز  (يىز ظأرىسة    ار، اهللا ب ةبلعغ قعلعش مةسظذلعيعتعث ب ةقةت ت ، سئنعث ص
ةيغةمبةر  )2(آأرىص تذرغذحعدذر ) يةنع هةممة ظةهؤالنع  (  قعلعص   بذ ظايةتتة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ص

ةيغةمبةر         ئظةؤةتعلضةنلعكعنع تعلغا ظ   ظعنكار   قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكعنع   لعش ظذنعث باشقا معللةتلةرضعمذ ص
ايدذ االهعدة آأثى، لئكعن.قعلم ة بولغان ظ دذىلأ بل ظةرةبلةرض ةيغةمبةر . شنع بعلدىرع اال ص حىنكع، اهللا تاظ

ص ظةؤةت     ةيغةمبةر قعلع انالرغا ص ىتىن ظعنس االمنعث ص ذن    عظةلةيهعسس ةرعمدة نذرغ ان آ ةنلعكعنع قذرظ لعض
  . ذرتأؤةندعكع ظايةتلةر شذ ظايةتلةردعند. ظايةتلةردة تعلغا ظالعدذ

) ةد ع مذهةمم نكع، !) ظ ةممعثالرغا اهللا      «ظئيتقع علةرنعث ه ةن س ةن هةقعقةت انالر م ع ظعنس ظ
ةن  ةن ظةلحعم عدعن ظةؤةتعلض علةرنع ؤة )3( تةرعص ا س ان ماث ذ قذرظ ة(ب ةن ) قعيامةتكعح ان يةتك قذرظ

نآعشعلةرنع  ار )4( )دع ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهي قعلع ةلعرعدعن آعمكع قذرظ) آذفف اننع ظعنكار جاماظ
تذر  اي دوزاخ ان ج ا ؤةدة قعلعنغ ةن، ظذنعثغ ةنظامد ))5قعلعدعك ىرة ظ ة س ذ هةقت عؤةتلعك عكع  ب مذناس

  .قذ تةصسعلعي بايان قعلعص ظأتتدةي هةدعسلةرعؤة سةهدة ظايةتلةر
راهعم ظةلةيهعسساالمنعث مةآكة ظةهلعضة قعلغان دذظاسعنع اهللا نعث    ةت اهللا نعث دوستع ظعب ذ ظاي ب

ةت رعدذظعجاب انلعقعنع آأرسعتعص بع ةهلعدعن . قعلغ ا مةآكة ظ راهعم ظةلةيهعسساالم اهللا غ  اهللا  حىنكع، ظعب
ا ظ  ةتلعرعنع ظذالرغ ث ظاي ذص بونع اآاليدعغان ئق ذناهالردعن ص ع ض ان، ظذالرن ا،رعدعغ ا آعت نع ؤة ب ظذالرغ

ىننعتعنع ظ   ةيغةمبةرنعث س ةنع ص ةتنع ي ةيغةمبةر ظةؤةتعش  أهئكم ر ص عتعدعغان بع ان  نع عض ا قعلغ ةص دذظ تعل
ةيغةمبةر قعلعص           . ظعدع شذنداق قعلعص صاك ؤة يىآسةك اهللا ظذالرنعث ظعحعدة مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ص

ةيغةمبةرنعث آئلعشعضة       ، توغرا يول خعرةلةشكةن      ،صةيغةمبةرنعث آئلعشع ظىزىلضةن    . ظةؤةتتع  ظعنسانالر ص
ان   اج بولغ ايعتع موهت ا ظةلةي  ،ناه ع ظعس ةمنعث ظوغل اه   مةري ث دةرض االم اهللا نع ةن  عهعسس ئلعص آةلض دعن ظ

                                                 
  .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 44سىرة ظعسرا ) 1(
  .ظايةتنعث بعر قعسمعـ  20سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .ظايةتنعث بعر قعسمع - 158سىرة ظةراف ) 3(
  .ظايةتنعث بعر قعسمع -19سىرة ظةنظام ) 4(
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-17ىرة هود س) 5(
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  يىزعدعكع بارلعق ظعنسانالرغا - صعشقان ظازغعنة بعر قعسعم ظةهلع آعتابتعن باشقا يةر   ئتوغرا يولغا حعث ي   
ةي  ر ص قان بع ع تاش ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةت اهللا نعث غةزعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ص ا تاظاالةن اهللا كتتة ص غ

  . خاستذرعلةر مةدهعيجعمع هةمدذسانا ؤة
 ة (اهللا ظىممعلةرضة ر  )يةنع يئزعشنع ؤة ظوقذشنع ظذقمايدعغان ظةرةبلةرض ظذالرنعث ظعحعدعن بع

ظذالرغا قذرظان ظايةتلعرعنع  )يةنع صةيغةمبةر(ظةؤةتتع، ظذ  )يةنع مذهةممةد ظةلةيهعساالمنع(صةيغةمبةرنع 
يةنع (ؤة هئكمةتنع ) يةنع قذرظاننع(الرغا آعتابنع صاك قعلعدذ، ظذ) ضذناهالردعن(ظوقذص بئرعدذ، ظذالرنع 

 بذ شذنعث   ظأضعتعدذ، ضةرحة ظذالر ظعلضعرع ظوحذق ضذمراهلعقتا بولسعمذ )صةيغةمبةرنعث سىننعتعنع 
ا ظئت     االمنعث دعنعغ راهعم ظةلةيهعسس ذرذن ظعب ةر ب ع، ظةرةبل تع عظىحىنك اد قعالت نع    .ق ذ دعن ذالر ظ ن ظ  آئيع

ةرتعص اظعدة ،ظأزض لعرعغا خعالـ  ظذنعث ق ةؤهعد ظةقعدعسعنع ش صرعنسعص ص، ت لعق قعلع ةئص  ،رعك ظةقعدعسعض
ةيدا قعلدع    معغان نذرغذن ظعشال  عيرذظذالر اهللا ب  . ضة ظأزضةرتعؤةتتع  شىبهع - نع شةك شةنحعظ شذنداقال  . رنع ص

ةهل ةنعلعرعنع بذرمعلععظ ةرتتع ؤة م ابلعرعنع ظأزض ابمذ آعت اال مذهةمد آعت ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ةد ع، ش م
ةل   ا ؤة مذآةمم انالرغا آاتت ىتىن ظعنس االمنع ص الم دعنعنع   ،ظةلةيهعسس ان ظعس ة ظالغ أز ظعحعض ةممعنع ظ  ث ه

ةؤةتتع   ةيغةمبةر قعلعص ظ ةن ص ةرعظعتع بعل ا     . ش ذالر دذني ندا ظ ذ دع عدذ، ب ةت تاص ذالر هعداي ةن ظ ن بعل ذ دع ب
اج ب   ة موهت رعكحعلعكعدة ؤة ظاخعرةتت ا وتع علةر باي ع نةرس ان جعم نعدذلعدعغ ع  . ن قعلع ن ظذالرن ذ دع ب

تذ    ا يئقعنالش ث رازعلعقعغ ة ؤة اهللا نع اقعرعدذ جةننةتك ة ح ن دوزاخ. رعدعغان نةرسعض ث  تع اال نع ؤة اهللا تاظ
ة  عدعن توس غةزعصعض تذرعدعغان نةرس رعدذ ع يئقعنالش أآىم حعقع ادعل ه ة ظ ةقعدة ؤة . دذ، هةممعض ظ

ةك صر ارلعق ش الردعكع ب ىبهعل- عنسعص ذمانالة ش ايرعيدذرنع ؤة ض االمدعن . رنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
رضةن،  ىةر ظةلةيهعسساالمغا مذجةسسةملةشت    ياخشعلعقالرنع صةيغةمب  ل ظأتكةن آعشعلةردعكع صىتكى   عظعلضعر

ا قعلغان اهللا            ظذنعثغا ظذنعثدعن ظعلضعرعمذ ؤة ظذنعثدعن آئيعنمذ هئح ظادةمضة ظاتا قعلمعغان نةرسعنع ظات
ا  انا ؤة مةد غ ع هةمدذس تذر جعم ة خاس االمغا     . هعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االمع ص ةمعتع ؤة س ث مةره اهللا نع

 . داؤام قعلسذنةقعيامةت آىنعضعح
ع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةرةبلةرضعمذ ؤة ظةرةب بولمعغان بارلعق معللةتلةرضعمذ ظةلح

  توغرعسعداقعلعنغانلعقع 
 ةمدة ةيغةمبةرنع (ه انعدا بولمعغ ) ص ث زام ئخع ظذالرنع ان (ان ت ن آئلعدعغ نحع ) آئيع ظعككع

يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث (ظةؤةتتع ) دعغان مذسذلمانالرغاعيةنع قعيامةتكعحة آئل(بعرقةؤمضة 
، اهللا )صةيغةمبةرلعكع زامانداشلعرعغعال ظةمةس، بةلكع قعيامةتكعحة آئلدعغان آشلةرضعمذ ظومذمعيدذر

دذر ةن ظعش قعلغذحع ةت بعل العبتذر، هئكم داق   غ ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي ام بذخارع ظ ظعم
دذ ةت قعلع ا  : دئضةنلعكعنع رعؤاي تذق، ظذنعثغ نعدا ظولتذرات ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئ بعر آىنع بعز ص

ةدعكع   ىرة جذمذظ ةمدة س ةيغةمبةرنع(ه ان ) ص انعدا بولمعغ ث زام ئخع ظذالرنع ان (ت ن آئلعدعغ ) آئيع
ة  نحع بعرقةؤمض ذلمانالرغا (ظعككع ان مذس ة آئلدعغ ةنع قعيامةتكعح ةؤةتتع ) ي ةيغةمبةر (ظ ةنع ص ي

لةرضعمذ عشعدعغان آعظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكع زامانداشلعرعغعال ظةمةس، بةلكع قعيامةتكعحة آئل
الر آأزدة تذتذلغانبذ ظايةتتة  ! ساهابلةر ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع.لدعو دئضةن ظايةت نازعل ب)ظومذمعيدذر

دع  ةر؟ دئ ا . آعمل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةرمعدع  ص اؤاب ب ا ج ذ س . الم ظذالرغ ةآرارالندع  وب تعم ت ىح قئ . ظال ظ
ار ظعدع    عس ربعزنعث ظارعمعزدا سةلمان صا     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ق    .  ب نعث دولعسغا  عس رلعنع سةلمان صا  وص

تذزعدا بولسعمذ  ذيآةر  ىظةضةر ظعمان ظ  «: قويذص تذرذص   ة     الرذ ظذنعثغا ب ،ل ةر ظةلؤةتت دعن بعر تىرآىم ظادةمل
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تع دع »ظئرعشكةن بوالت نع   . دئ ةم ؤة ظعب نع ظةبذهات زع، نةسةظع، ظعب ام مذسلعم، تعرمع ذ هةدعسنع ظعم ب
   .جةرعر قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

االمنعث        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقعنع، ص ازعل بولغ ةدعنعدة ن ىرعنعث م ذ س ةدعس ب ذ ه ب
ةيغةمبةرلعكع انعث ص انالرغاب ايعتع ظ  رلعق ظعنس ةنلعكعنع ناه ي ظعك عتعدذئ ظومذمع ع، .نعق آأرس  حىنك

 دةص تةصسعر “صارسالر” دئضةن ظايعتعنع ظعككعنحع بعر قةؤمعضةصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا تاظاالنعث 
دع قا معللةتلةر       . قعل ا ؤة باش الرغا، رذمالرغ ا صارس ةينع ؤاقعتت االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص ةت  ش ة خ ض

ةيغةمبةرلعككة        ،زعصئي ةن ص ئلعص آةلض أزع ظ ان ؤة ظ كة حاقعرغ ىك اهللا تةرةص العب ؤة بىي ع غ  ظذالرن
ة تعلغا ظئلعنغانالرنع       . دةؤةت قعلغان ظعدع  شكة  ظةضعشع شذثا مذجاهعد ؤة بعر قانحة آعشعلةر بذ ظايةتت

ةر   ارلعق معللةتل ان ب ن بولمعغ ةرةب معللعتعدع عتعدذ،ظ ةعلةظةم.  دةص آأرس ةيغةمبةر  ي ةت ص ذ ظاي تتعمذ ب
  .معللعتعدعن باشقا هةر قانداق ظادةمنع ظأزع ظعحعضة ظالعدذظةرةب ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقان 

 دذر ش قعلغذحع ةن ظع ةت بعل العبتذر، هئكم ةنع اهللا غةلاهللا غ عدذر ع ي ة ظعضعس ةرعظعتعدة ؤة ،ب  ش
اال ظ عدا هئكوظالدعنظ ةن ظعش قعلغذحع مرذنالشتذرذش ع . دذرةت بعل ةزعلعدذرآع، ظذن ث ص ذ اهللا نع ا ب مان

 يةنع اهللا تاظاال نعث مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا بذ خالعغان ظادةمضة بئرعدذ، اهللا ظذلذغ صةزل ظعضعسعدذر
   .آاتتا صةيغةمبةرلعكنع ظاتا قعلعشع ؤة ظذنع بذ ظىممةتكة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعشع اهللا نعث صةزلعدذر

 * * * * * * *  
 ã≅ sVtΒ tÏ% ©!$# (#θè= Ïdϑ ãm sπ1 u‘ öθ−G9 $# §Ν èO öΝs9 $yδθè=Ïϑ øt s† È≅ sVyϑ x. Í‘$yϑ Ås ø9 $# ã≅ Ïϑ øt s† # I‘$x ó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sW tΒ ÏΘöθ s)ø9 $# 

tÏ% ©!$# (#θç/¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∈∪ ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ÿρ ßŠ$yδ βÎ) ôΜçF ôϑ tã y— öΝ ä3¯Ρ r& 

â !$uŠÏ9 ÷ρ r& ¬! ÏΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ζ9 $# (# âθ̈Ζ yϑ tF sù |N öθpRùQ $# β Î) ÷Λ äΨ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩∉∪ Ÿω uρ ÿ… çµtΡ öθ̈Ζ yϑ tF tƒ # J‰t/ r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& 4 ª!$# uρ 7ΝŠ Ï= tã tÏϑ Ï=≈ ©à9 $$Î/ ∩∠∪ ö≅ è% ¨β Î) |N öθyϑ ø9 $# “ Ï% ©!$# šχρ” Ï s? çµ÷Ζ ÏΒ … çµ̄Ρ Î* sù öΝ à6‹ É)≈n= ãΒ ( ¢Ο èO 

tβρ–Šu è? 4’ n< Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ yγ¤±9 $# uρ Ν ä3ã⁄ Îm7t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩∇∪  
يةنع (تةآلعص قعلعنغان، ظاندعن ظذنع آأتىرمعضةنلةر ) يةنع ظةمةل قعلعشقا(تةؤراتنع آأتىرىشكة 

علعنغان بولسعمذ، ظذنعثغا ظةمةل قعلمعغان ؤة شقا تةآلعص قعتةؤرات بئرعلضةن ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعل 
يةنع صايدعلعق حوث (خذددع آعتاب يىآلةنضةن ظئشةآكة ظوخشايدذ ) هعدايةتتعن صايدعالنمعغان يةهذدعيالر

ايدعلعنالمايدعغان  حوث آعتابالرنع ظىستعضة ظارتعؤالغان، حارحاشتعن باشقا، ظذالردعن -  هئحقانداق ص
اهللا زالعم ! عث ظايةتلعرعنع ظعنكار قعلغان قةؤمنعث معسالع نئمة دئضةن يامان، اهللا ن)شةآكة ظوخشايدذئظ

ةهذدعيالر ” ظئيتقعنكع، !)ظع مذهةممةد ( .5قةؤمنع هعدايةت قعلمايدذ  ةر سعلةر باشقعالرنع ! ظع ي ظةض
تعضة ظاخعرةتنعث راهع(ظةمةس، صةقةت ظأزةثالرنعال اهللا نعث دوستلعرع دةص دةؤا قعلعدعغان بولساثالر، 

 .6“راستحعل بولساثالر) بذ دةؤايعثالردا(ظألىمنع ظارزذ قعلعص بئقعثالر، ظةضةر  )تئزرةك يئتعش ظىحىن
ظع ( .7حعدذرىظذالر قعلغان ضذناهلعرع تىصةيلعدعن، ظألىمنع هةرضعز ظارزذ قعلمايدذ، اهللا زالعمالرنع بعلض

عدذ، ظاندعن سعلةر غةيعبنع ؤة ظاشكارعنع سعلةر قاحعدعغان ظألىم حوقذم سعلةرضة يولذق ” !)مذهةممةد
  .8دئضعن“ نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، اهللا سعلةرضة قعلمعشعثالرنع ظئيتعص بئرعدذ )اهللا(بعلضىحع 
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  يةهذدعيالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع ظألىمنع ظارزذ قعلعشقا حاقعرعش توغرعسعدا
 بعراق  ،نضةن ةلعش مةجبذرعيعتع ظىستعلعرعضة يىآلضةن ؤة ظذنعثغا ظةمةل قعلرعئاهللا تاظاال تةؤرات ب 

دذ   داق دةي ةص مذن ةهذدعيالرنع ظةيعبل ان ي ةل قعلمعغ ا ظةم ة  : ظذنعثغ الع ظىستعض ةهذدعيالرنعث معس ذ ي ب
ضة   صةقةت ظىست،لسعمذ ظىستعدة نئمعنعث يىآلةنضةنلعكعنع بعلمةيدعغان   وث آعتابالر يىآلةنضةن ب   و ح -ثوح

انلع  عنعث ظارتعلغ ر نةرس ان ظئقعنعال هظئغع الئس قعلعدعغ ةآلةرنعث معس ايدذوغا ظعش ذ  . خش ة ش ظةن
ا   ةن آعت ة بعرعلض ةهذدعيالر ظأزلعرعض ادا بي ئلعص نع ي ةنمةيدذ  ظ ع حىش ن، ظذن أتىرىص لئكع ذ  .آ ذنداقال ش  ش

. ذ مةنعلعرعنع ظأزضةرتعؤعتعد  ،بةلكع ظذالر ظذ آعتابنع بذرمعالص   . آعتابنعث تةلعؤع بويعحة ظةمةل قعلمايدذ    
ذال  الدادذر   ئر ظظ ةر ه ةآتعنمذ بةتت ع، ظ .ش ةقلع ي   ئ حىنك ةآنعث ظ ذرذ    وش ار ت ةقلع ب ا ظ ث بولس  صق ظذالرنع

ة مذنداق دئضةن          . ةتمةيدذلظةقلعنع ظعش  ة بعر ظايةتت ظذالر ضويا هايؤانغا ظوخشايدذ،      شذثا اهللا تاظاال يةن
  .))1ذر، ظةنة شذالر غاصعلدذرتهايؤاندعنمذ بةتتةر ضذمراه

 ةت ة دئضةن يامان اهللا نعث ظاي ةؤمنعث معسالع نئم ةؤمنع ! لعرعنع ظعنكار قعلغان ق اهللا زالعم ق
ظةضةر سعلةر باشقعالرنع ظةمةس، صةقةت ! ظع يةهذدعيالر” ظئيتقعنكع، !)ظع مذهةممةد. (هعدايةت قعلمايدذ

زرةك (ظأزةثالرنعال اهللا نعث دوستلعرع دةص دةؤا قعلعدعغان بولساثالر،   يئتعش ظاخعرةتنعث راهعتعضة تئ
يةنع ظةضةر سعلةر  “راستحعل بولساثالر) بذ دةؤايعثالردا(ظألىمنع ظارزذ قعلعص بئقعثالر، ظةضةر  )ظىحىن

تعدة  ول ظىس را ي أزةثالرنع توغ ذمان   ،ظ تعدة دةص ض ذمراهلعق ظىس اهابعلعرعنع ض ث س ةد ؤة ظذنع  مذهةمم
ا قعلثالر      بذ ظعككع ضذرذهدعن قايسع ضذمراهلعقتا بولسا شذنعثغا ظ        ،قعلساثالر ألىم آةلسذن دةص بةت دذظ

   ثالر؟ع شذنداق قعل،ظةضةر بذ دةؤايعثالردا راستحعل بولساثالر
 ةيلعدعن ذناهلعرع تىص ان ض ذالر قعلغ رع ظ ةنع آذف ةيلعدعن   ، ي لعرع تىص ان ظعش ع ؤة يام  زذلم
حعدذرى قعلمايدذ، اهللا زالعمالرنع بعلضظألىمنع هةرضعز ظارزذ.  

ةتدذظا  ةهذدعيالرنعث ب انلع ي قا حاقعرعلغ ةرةدعكع   ق قعلعش ىرة بةق ةققعدة س اع ه ةر «: ظذالرغ ظةض
ع  اخعرةت يذرت ةت(ظ ةنع جةنن اندةك(اهللا نعث قئشعدا ) ي ذمان قعلغ الغذز ) سعلةر ض ةس، ي باشقعالرغا ظةم

عال خاس بولسا،  ارزذ قعلعص بئقعثالر) سعلةرنع جةننةتكة ظذالشتذرعدعغان(سعلةرض ألىمنع ظ ةت ! (ظ جةنن
ظذالر قعلغان يامان ظةمةللعرع سةؤةبلعك،        . دئضعن »راستحعل بولساثالر ) ال خاس دئضةن سأزىثالردا   بعزضع

ايدذ    ارزذ قعلم عزمذ ظ ألىمنع هةرض ىحعدذر  . ظ دان بعلض ع ظوب ا   . اهللا زالعمالرن ع هاياتق عزآع، ظذالرن شىبهعس
أ      ل ظ ث يع رع مع ةر بع ةن؛ ه رعس آأرعس رعكالردعنمذ هئ ةتتا مذش عدعن، ه ة آعش ارزذ  هةمم نع ظ مىر آأرىش

ازابتعن قذتذلدذرذص قااللمايدذ       اهللا ظذالرنعث قعلمعشلعرعنع ظئنعق    . قعلعدذ، ظذزذن ظأمىر آأرىش ظذالرنع ظ
ةتنعث تةصسعر      ))2آأرىص تذرغذحعدذر   ةر   ودة تةصسعلعي ت   ع دئضةن ظاي الدذق ؤة ظايةتل اآع   دةخت أزلعرعنعث ي  ظ

ذمراه ةد ةرلعرعنعث ض ةنلعكع لعقؤاض تعدة ظعك انلعق   ، ظىس أزدة تذتذلغ ةتدذظا قعلعش آ ان  عنب علع باي ع تةصس
ةتدذظا قعلعشقا حاقعرغانلعقع هةققعدة سىرة ظال ظعمراندعكع               . قعلدذق سةن   :شذنداقال خرعستعظانالرنع ب

ظعسا توغرذلذق هةقعقعي مةلذماتقا ظعضة بولغعنعثدعن آئيعن، آعملةرآع سةن بعلةن مذنازعرعلةشسة، سةن     
اللعرعثالرنع، ظأزلعرعمعزنع        آئلعثالر«: ظذالرغا ، ظوغذللعرعمعزنع ؤةظوغذللعرعثالرنع،ظاياللعرعمعزنع ؤة ظاي

ع   ا قعاليل الؤذرذص دذظ ا ي ذن، دةص اهللا غ ا بولس ةنعتع يالغانحعالرغ ث ل ص، اهللا نع أزلعرعثالرنع يعغع » ؤة ظ

                                                 
  . ظانةتنعث بعر قعسمع-179سىرة ظةظراق )  1(
   .كعحة ظايةت-96 ـــ 94سىرة بةقةرةنعث )  2(
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عن  ةتن   ))1دئض ةن ظاي ةت   دئض رعكالرنع ب عرعدة ؤة مذش انلع  عث تةصس قا حاقعرغ ىرة  دذظا قعلعش ةققعدة س قع ه
آعمكع ضذمراهلعقتا بولعدعكةن، مةرهةمةتلعك اهللا ظذنعثغا         «ظئيتقعنكع،  !) ظع مذهةممةد ( :مةريةمدعكع

  .ص ظأتتذقعلعختو دئضةن ظايةتنعث تةصسعرعدة ت))2مأهلةت بئرعدذ
 مةن  ظةضةر : هلةج لةنعتع ظةبذ: ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ 

نع ةبعنعث يئ ةدنع آ ةممذهةمم ا ب،دا آأرس ث يئنعغ ة دةسرعص ضةئ ظذنع دعسدعنعض ةيغةمبةر . ةيمةن، دئ ص
 ظةضةر  ، قعلغان بوالتتع  كقذم هاال  و صةرعشتعلةر ظذنع ح   ،ظةضةر ظذ شذنداق قعلغان بولسا     «: ظةلةيهعسساالم
ةهذدعيالر ظ ارزذ قعلغان بولسا حأي ذم ظألضةن ؤة ظولىمنع ظ ا آأرضةن بازودلعرعنع أزق تعوخت ة. الت ر اهللا ظةض

ةت   ةن ب ةيغةمبعرع بعل ث ص ذالر ح   نع ا ظ ان بولس انالر حعقق اقحع بولغ كعلع حعقم اال ودذظا تعلةش ذم ب  -ق
العاقح ان ب ى م- لعرعدعن ؤة م الدا قايتق ان ه رعدعن ظايرعلغ تعولىآلع دع» الت ام  . دئ نع ظعم ذ هةدعس ب

  .يةت قعلغانبذخارع، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤا
 )سعلةر قاحعدعغان ظألىم حوقذم سعلةرضة يولذقعدذ، ظاندعن سعلةر غةيعبنع ؤة ” !)ظع مذهةممةد

“ نعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر، اهللا سعلةرضة قعلمعشعثالرنع ظئيتعص بئرعدذ )اهللا(ظاشكارعنع بعلضىحع 
عن داق دئضةن  دئض ادا مذن ة سىرة نعس ذ هةقت اال ب ة : اهللا تاظ اثالر قةي ةندة(ردة بولم ألىم ) ظةجةل آةلض ظ

  .))3سعلةرنع تاصعدذ، سعلةر مذستةهكةم قةلظةلةردة بولغان تةقدعردعمذ
 * * * * * * *  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Ïο 4θn= ¢Á= Ï9  ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# (#öθ yèó™ $$sù 4’ n< Î) Í ø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7 ø9$# 4 
öΝ ä3Ï9 s̈Œ Ö ö yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθßϑ n= ÷è s? ∩∪ # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θn= ¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ $$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ ôÒsù 

«! $# (#ρã ä.øŒ$# uρ ©! $# #[ ÏWx. ö/ä3¯= yè ©9 tβθßsÏ= ø è? ∩⊇⊃∪  
ةر ع مأمعنل ا، اهللا ن !ظ ةزان ظئيتعلس ا ظ ة نامعزعغ ع جىم ة آىن اد ظئتعشكة جىم ة (ع ي ةنع جىم ي

قا  ادا قعلش امعزعنع ظ ة ن قا ؤة جىم ئلعم ) خذتبعسنع ظاثالش رعثالر، ظ الدعراص بئ ذص -ظ ئتعمنع قوي  س
يةنع نامازدعن صارعغ (ناماز ظوقذلذص بولغاندا  .9تذرذثالر، ظةضةر بعلسةثالر بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر

ذص يةنع (زئمعنغا تارعلعص ) بولغعنعثالردعن آئيعن  ةزلعدعن )ظأز مةشغذالتعثالر بعلةن بول ، اهللا نعث ص
  .10تةلةص قعلعثالر، مةقسعتعثالرغا ظئرعشعش ظىحىن اهللا نع آأص ياد ظئتعثالر

  ظةخالقالر توغرعسعدا ـ جىمة نامعزع، جىمة آىنعدعكع ظعشالر ؤة ظةدةب 
امعزعنع ظ  ة ن تعم حوث مةسحعت  ومذسذلمانالر جىم ر قئ تعدة بع ىن هةص ة يعغقذش ظىح دذعلةرض ذ . لع ظ

ذص    ان بول ذق يارعتعلغ ةخلذقاتالر تول ىتىن م دة ص ان    ،آىن نع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعن اال ظاس ىن اهللا تاظ ذ آ  ب
ابلعنعدذ    ع هئس التعنحع آىن ةرنعث ظ ة      . آىنل ذ جىم ارعتعلدع، ظ ع ي ة آىن االم جىم ادةم ظةلةيهعسس ع  ظ  آىن

ةنن كجةننةت ىزىلدع، ج ر عة آعرض ع حعقع ة آىن ة    .دععلتعنمذ جىم دذ، جىم ايعم بولع ع ق ة آىن ةت جىم  قعيام
ةندعنعث اهللا    أمعن ب ذص م ر ؤاقعت بول دة بع االآىنع ان  تاظ ةص قعلغ ا تعغدذظاسع شذ ؤاقدعن ياخشعلعق تعل

                                                 
  . ظايةت-61سىرة ظال ظعمران )  1(
  . ظايةتنعث بعر قعسمع-75سىرة مةريةم ) 2(
  . ظايةنعث بعر قعسمع-78 سىرة نعسا )1(
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ة نذرغذن سةهع    . نع بئرعدذ سع  اهللا ظذنعث تعلعضةن نةرسع ، قالسا  آئلعص ظذدذل  هةدعسلةر رعؤايةت   هبذ هةقت
  .قعلعنغان

اتعالتتع       قةدعمكع تعلالرد  ةر جىمة        .ا جىمة آىنع ظةدذبة آىنع دةص ظ  بعزدعن ظعلضعرع ظأتكةن ظذممةتل
ادةت آىنع قعلعشقا بذيرذلغان ةهذدعيالر  ،لئكعن. آىنعنع ظعب ذالر بذيرذلغاننع قعلماي ضذمراه بولغان ي  ظ

ادةت آىنع قعلعص تاللعغان    ع لمعغان آىن شةنبة آىنعظادةم ظةلةيهعسساالم يارعت   عظانالر بولسا  خرعست . نع ظعب
ةخلذقاتالرنعث يارعتعلع ان   شم نع تاللعغ ةنبة آىنع ان يةآش ىن بولغ النغان آ ة  .ع باش ذ ظىممةتك اال ب  اهللا تاظ

  .لعص بولغان آىنع جىمة آىنعنع ظعبادةت آىنع قعلعص تالالص بةردععلذق يارعتوصىتىن مةخلذقاتالر ت
ل   ارع ؤة مذس ام بذخ ةيغةمبةر ظةلةيه عظعم ةبذهىرةيرةدعن ص ةنلعكعنع   م ظ داق دئض االمنعث مذن عسس

دذ  ةت قعلع ةلدذق    «: رعؤاي اخعرعدا آ ةث ظ ا ظ ز دذنياغ اردا ب    ،بع الدعنقع قات ةث ظ ع ظ ةت آىن زو قعيام  .لعمع
اب ب ة آعت ادةت  رعلئبعزدعن ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرض نع ظعب ر آىن ةن بع ا مذظةيي اندعن اهللا ظذالرغ دع، ظ

ةردع  علةص ب ع قعلعص بةلض ذال.آىن اندعن ظ ذ     ظ زنع ظ اندعن اهللا بع تعالص قعلعشتع، ظ ةققعدة ظعخ ىن ه ى آ ر ب
دع  ةت قعل ة هعداي انالر . آىنض تا    ظعنس ع قعلعش ادةت آىن نع ظعب ذ آىن ةنبة   ب ةهذدعيالر ش ة ظةضعشعص ي بعزض

  .» خرعستعظانالر يةآشةنبة آىنعنع ظعبادةت آىنع قعلعص بةلضعلعدع،نععآىن
ل  ام مذس تة مذن  عظعم ان هةدعس ةت قعلغ يعلعدذم رعؤاي ةن   «: داق دئ عرع ظأتك زدعن ظعلض اهللا بع

ازدذردع    تعن ظ ع قعلعش ادةت آىن نع ظعب ة آىنع ةرنع جىم نع  . ظىممةتل ةنبة آىنع ا ش ةهذدعيالر بولس  ،ي
علعدع       ص بةلض ع قعلع ادةت آىن نع ظعب ةنبة آىنع ا يةآش تعظانالر بولس ا   . خرعس زنع بارلعقق اندعن اهللا بع ظ

شذنداق  . كعتعشعمعزضة بعزنع هعدايةت قعلدع     ئىمة آىنع قعلعص ب      آةلتىرىص بعزنعث ظعبادةت آىنعمعزنع ج    
ادةت آىنلعرع قعلعص بئكعتعلدع                  . قعلعص جىمة آىنع، شةنبة آىنع ؤة يةآشةنبة آىنع ظىح دعن ظىحىن ظعب

عدذ  ة ظةضعش انالر بعزض ذ ظعنس ةت آىنعم ال قعيام ذنعثغا ظوخشاش ةلدذق . ش اخعرعدا آ ةث ظ ا ظ ز دذنياغ بع
  .» بعزضة باشقا ظعنسانالردعن بذرذن هأآىم حعقعرعلعدذ،لعمعزوظالدعنقع قاتارعدا بقعيامةت آىنع ظةث 

  تعشكة ظالدعراشقا بذيرذش توغرعسعدانع ياد ظئتاظاالاهللا 
ةرنع جىمة آىنع اهللا  دذ تاظاالاهللا مأمعنل رذص مذنداق دةي ادةت قعلعش ظىحىن يعغعلعشقا بذي ا ظعب : غ

يةنع جىمة خذتبعسنع (عغا ظةزان ظئيتعلسا، اهللا نع ياد ظئتعشكة جىمة آىنع جىمة نامعز !ظع مأمعنلةر
ثالر ؤة ىلأ يةنع اهللا نع ياد ظئتعشكة آأثىل بظالدعراص بئرعثالر) ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظادا قعلشقا

الدعراثالر  ا ظ أثىل ب     . ظذنعثغ االهعدة آ ة ظ ةس، ظعبادةتك رش ظةم الدعراص بئ حعتكة ظ ة مةس ذ ظايةتت ش ىلأب
أ دذآ ة . زدة تذتذلع ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ذص     : مذن أمعن بول ةن ؤة م اخعرةتنع آأزلةيدعك ع ظ آعمك

قوبذل  ) اهللا نعث دةرضاهعدا   (ظاخعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدعكةن، مذنداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع         
  . ))1بولعدذ

ةيغةمبةر    مقتة ظعما بذ هة . ثعش بولسا حةآلةنضةن ظعشتذر   ئنامازغا ظالدعراص م    بذخارع ؤة مذسلعم ص
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض انلعقعنع ظاثلساثالر  «: ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةآبعر ظئيتعلغ ا ت نامازغ

ىرمةثالر       الدعراص يىض ثالر، ظ ةن مئثع الماقلعق بعل ةمكعنلعك ؤة س ا ت علةرمذ نامازغ ازنعث ،س  نام
ةن قعسةظىلضىر عص ظلعض ا ظةضعش الرومعنع ظعمامغ ةن قعسىلضى ظ،قذث الص عنمرةلمعض أزةثالر تولذق ع ظ
  .»ظوقذثالر

                                                 
   .ظايةت -19سىرة ظعسرا )  1(
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لعم ظةبذق ارع ؤة مذس ام بذخ دذةظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : تادةنعث مذن ز ص بع
از ظ ةن نام اتتذقوظةلةيهعسساالم بعل ةرنعث دىصتساتو ت،قذؤات اثالندع ىعنال ظادةمل اق تاؤذشع ظ  ،رلعضةن ظاي

ةيغةمبةر ظةل دع؟«قذص بولغاندعن آئيعن وةيهعسساالم نامازنع ظص ة بذل ة نئم  :رالعساهاب. دئدع» سعلةرض
الدعراص  ا ظ دذقتئنامازغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئيعشتع،ز آةلضةن ظع ا «ص اثالر، نامازغ داق قعلم ظذن

ةن م   ةمكعنلعك بعل ةثالر ت ثالرئآةلس عص     ،ثع ا ظةضعش منع ظعمامغ ةن قعس ازنعث ظىلضعرةلعض الر نام  ،ظوقذث
  .دئدع» ظىلضعرةلمعضةن قعسعمعنع ظأزةثالر تولذقالص ظوقذثالر

دذ  داق دةي ةن مذن الدعراص ت   : هةس ا ظ ذلمانالر نامازغ ةمكع، مذس ةن قةس امع بعل ث ن ز ئاهللا نع
ا تةمكعنلعك ؤة سالماقلعق بعلةن مئثعش           . ثعشتعن حةآلةندع ئم  نعث  ظذالر ،لئكعن .  آئرةك  عظذالر نامازغ

  .قوامازغا ظالدعراشتعن حةآلةنضعنع يرع بعلةن نعرقذنحلوعرع ؤة قليةتع ن،دعللعرع
يةنع جىمة خذتبعسنع ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظادا (اهللا نع ياد ظئتعشكة قةتادة اهللا تاظاال نعث 

قاعقعل رعثالر )ش الدعراص بئ دذ    دئ ظ داق دةي ةققعدة مذن ايعتع ه ةن ظ ةلبعث ؤة   :ض ا ق ة نامعزعغ ةن جىم  س
  .مانا بذ جىمة نامعزعغا ظالدعراص بارغانلعقتذر. رعشعث آئرةكئعلةن ظالدعراص بظةمةلعث ب

ة  . بتذرةئلعشتعن ظعلضعرع يذيذنذشع مذستةه غا آئلعدعغان آعشعنعث نامازغا آ    عجىمة نامعز  بذ هةقت
ةنلع   داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ةردعن ص نع ظأم ابدذلاله ظعب ام بذخارع ؤة مذسلعم ظ كعنع ظعم

  .»ئلعثعالرسعلةر جىمة نامعزعغا يذيذنذص آ«: رعؤايةت قعلعدذ
لعم ظة  ارع ؤة مذس ام بذخ داق    ذبظعم االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةظعد رةزعي س

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع       «: دئض ع يذيذنذش ة آىن عنعث جىم انداق آعش ةر ق ةن ه ة يةتك باالغةتك
  .»رذجعبتاؤ

: ذهىرةيرةدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ظعمام مذسلعم ظةب  
ة آىندة         « ةدعنعنع يذيذص تذرذشع، اهللا نعث       ئببعر قئتعم   هةر بعر مذسذلمانعث هةر يةتت ىتىن ب شعنع ؤة ص

   .»ظذنعث ظىستعدعكع هةققعدذر
ةد،   ام ظةهم اب  ةةسنظعم ارلعقالر ج ان قات نع هعبب ةيغةمبةر  ر رةزعيعظع ؤة ظعب ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ

ة آىندة بعر         «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ادةم هةر يةتت هةر بعر مذسذلمان ظ
  .» ظذ آىن جىمة آىنعدذر،آىن يذيذنذشع آئرةك

  نعنعث صةزعلعتع توغرعسعداىجىمة آ
ةقة  ظع ةؤس س نع ظ ةؤس ظعب ةد ظ ام ظةهم االفم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنلعكعنع عدعن ص داق دئض منعث مذن

دذ   ةت قعلع ة   «: رعؤاي ع جىم ذص  آآعمك ع يذيذن ئلعص  ،ىن ارةت ظ ا  ، تاه ة نامعزعغ ات ، جىم ا غ ظذال-  ظ ق
ة   وقعن يةردة ظ ئغا ي مآةلسة ؤة ظعما  بالدذر  ثعص  ئمعنمةستعن صعيادة يول م    لتذرذص صىتىن دعققعتع بعلةن خذتب

ةدعمع ،تئثشعسا ر باسقان ق ةر بع ادةمنعث ه ذ ظ ى ظ ان ؤة آ ظىح ر يعل رذزا تذتق ةن ئن بع ادةت بعل نع ظعب حع
ةن دذنظأتكىزض ةزمذنعنع  » عث ساؤابع بولع ذ هةدعسنعث م ام ب ةبذظعم نع  ظ زع، نةسةظع ؤة ظعب داؤذد، تعرمع

  .ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث          ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي مذنداق ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظ

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ع جذنذ  «: دئض ة آىن ع جىم ا بآعمك ن يذيذنس ا   ،لذقتع ة نامعزعغ اندعن جىم  ظ
ا بارسا ا ظوخشاش ساؤابقا ظئرعشعدذ، آعمكع   خذددع،دةسلةصكع ؤاقعتت انلعق قعلغانغ ة قذرب ذ بعر تأض  ظ

ة  عثظىن رةك آةلس ةل آئيعن ن س ا   و ض،دع ا ظوخش انلعق قعلغانغ اال قذرب ر آ ذ بع اؤابقا ظيا ظ عدذئش س  .رعش
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ع ظذنع ة  آعمك ا آةلس رةك ؤاقعتت نمذ آئيعن ذ مو ض،ثدع ىزلىك أيا ظ ر ثض ا  وقبع انلعق قعلغانغ قار قذرب ش
اؤابقا ظ  اش س عدئظوخش ة  رعش ن آةلس ن آئيع ع ظذنعثدع ر ت و ض،ذ، آعمك ذ بع ا   ويا ظ انلعق قعلغانغ ذ قذرب خ
دا يا ظورعشعدذ، آعمكع ظذنعثدعن آئيعن آةلسة ض ئظوخشاش ساؤابقا ظ  تذخذمنع بةرضةنضة بعر ذ اهللا يولع

اؤابقا ظ  اش س ة ظ  ئظوخش ام خذتب عدذ، ظعم عغ   ورعش ع تعثش ا ظذن ع حعقس ازعر  عقذغعل تعلةرمذ ه لع صةرعش
  .»بولعدذ

ا ،تكعالص وحعص حعشلعرعنع معسؤاك بعلةن ح ئ خذشصذراق ح،جىمةضة حعرايلعق آعيعمنع آعيعص  آعز  ص
ئلعص ب  ارةت ظ ازلعنعص ؤة تاه تةهئ ت ةظعد .ذربتةرعش مذس ارع ظةبذس ام بذخ ةيغةمبةر د ظعم عن ص

انداق آعشعنعث جىمة           «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     باالغةتكة يةتكةن هةر ق
ع  ةن ح آىن ؤاك بعل عنع معس ع، حعش الويذيذنذش ع، ظاي ذعتكعلعش لعتعدعغان خذشص اقلعرعدعن رنعث ظعش

  .»ظعشلعتعشع ؤاجعبتذر
ةد ظةب ام ظةهم ةييذب ظةنسارظعم ةت عذظ داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن دعن ص

دذ ن ظعشلعتعص  «: قعلع ذراق نةرسعلعرع بولسعمذ ظذنعثدع العنعث خذشص ذص ظاي ع يذيذن ة آىن  ،آعمكع جىم
از ظ  اندعن نام نعص ظ رايلعق آعيع از    وحع لة نام ا نةص اندعن صذرسةت بولس ة، ظ ىن مةسحعتكة آةلس ذش ظىح ق

اندا شىك    ،سا هئحكعمضة ظةزعيةت بةرمعسة  ظوقذ ثشعسا،  عتذرذص خذتبعنع ت ظول  ظاندعن ظعمام خذتبعضة حعقق
ام  ة ن اندعن جىم ا عظ ذص قايتس ث ،زنع ظوق ذ  ظذنع ذناهلعرع     ب ارعلعقعدعكع ض ة ظ ر جىم ة بع ةن يةن ة بعل جىم
  .»مةغصعرةت قعلعنعدذ

االم رةزع       نع س ابدذلاله ظعب ة ظ نع ماج ةبذداؤذد ؤة ظعب ام ظ ةيغةمبةر   ظعم ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ي
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذرذص مذن تعدة ت ةر ظىس االمنعث مذنب دذظةلةيهعسس رعثالر  «: قعلع علةرنعث بع س

ذر آ ع لعآىند يعمدعن باشقا مةخسذس جىمة آىنع آئيعش ظىحىن بعر   عك مةشغذالتلعرعدا آئيعدعغان بعر ق
  .»!هةـ دئضةن ياخشع عتعؤالسا نئمئسآعيعم قذر 

ةنه   عام ظعبنع ماجة ظاظ   ظعم بعر جىمة   «: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        اشة رةزعيةلالهذ ظ
ذدع  ة ظوق ة خذتب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظادةملةرض ع ص ةك  .آىن ارا يوللذق يةآت اق ؤة ق ذ آعشعلةرنعث ظ  ظ

أرىص انلعقعنع آ ةر س « آعيعؤالغ رعثالر ظةض علةرنعث بع ا  ئس ادعر بواللعس قا ق غذالتلعرعدا تعؤالعش مةش
دئضةن ياخشع   عنئم ،آعيعم سئتعؤالسا   جىمة آىنع ظىحىن بعر قذر     س مةخسذ ،دعن باشقا عيعمعآيعدعغان  عآ

   .دئدع »!هةظة
  عغان ظةزان آأزدة تذتذلغانلعقع توغرعسعدادظةزاندعن خذتبعضة حعقع

جىمة آىنع جىمة نامعزعغا ظةزان ظئيتعلسابولذص صةيغةمبةر تعملعق ظةزان ئ بذ ظةزان ظعككعنحع ق
ةزان   ان ظ ذرذص ظئيتعلدعغ الدعدا ت ث ظ اغدا، ظذنع ان ح ص ظولتذرغ ة حعقع االم مذنبةرض أزدة ظةلةيهعسس آ

دذ ةزان . تذتذلع تعملعق ظ نحع قئ ة ،بولساظعككع نع ظ ةرنعث خةلعصعسع ظوسمان ظعب ةلالهذ ففان  مأمعنل رةزعي
ةزاندذر  وشذص يولغا ق  وظةنهذ ق  ةقةت جىمة ظوقذيدع   . يغان ظ آأصعيعص آةتكةنلعكعدعن    ظادةملةرنعث  غان بذ ص

انيولغا قويذ ةز . لغ نع ي ام بذخارع ساظعب ظعب ة ظعم ذ هةقت دذدعب ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي : نعث مذن
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعدة   ،ص ةر ظىس ام مذنب ع ظعم ة آىن انلعرعدا جىم ةرنعث زام ةآرع ؤة ظأم  ظةبذب

ةر           . قذالتتعو ظ تعمال ظةزان ئ بعر ق  ،لتذرغان حاغدا وظ ظوسماننعث زامانعغا آةلضةندة جىمة ظوقذيدعغان ظادةمل
عيعص آةت ر ق كآأص ة بع ىن ظوسمان يةن ةزانئةنلعكع ظىح دع  قوشذصنعتعم ظ ا قوي ةزان .  ظوقذشنع يولغ ذ ظ ب



  
  
  
  

 222                                                                                               ظةذمذج ـ سىرة 62
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

تع   ةزانخانعدا ظوقذالت ان ظ ن س   . زةؤراه دةص ظاتعلعدعغ حعتكة يئقع ةزانخانا مةس ذ ظ ةدعنعدعكع ،لعنغانئب  م
  .ئضعز بعر ظأي ظعدعظةث ظ
 سئتعم قعلعشنعث  ـغا حعققان ظعككعنحع قئتعملعق ظةزاندعن آئيعن ظئلمعمة نامعزىج

   توغرعسعداذشق تةلةص قعلعشقا قعزعقتذرع ؤة جىمة نامعزعدعن آئيعن رعزعهاراملعق
 ئلعم الر -ظ ذص تذرذث ئتعمنع قوي الدعراثالر   س كة ظ اد ظئتعش ع ي ةنع اهللا ن ةزان  ، ي ا ظ  نامازغ

ةزان ظئيتعلغاندعن آئينعكع    ئ ظألعماالر ظعككعنحع ق  .  تذرذثالرسئتعمنع قويذصـ   ظئلعم   ،ئيتعلساظ تعملعق ظ
ئلم ئتع ـظ ةلدع    من س ة آ ردةك بعرلعكك ة بع ارام ظعكةنلعكعض ةر . عث ه ىن ظةض علةر ظىح ذ س ةثالر ب بعلس

عدذر ةثالر ياخش ةر بعلس ئل، ظةض ذص اهللا  ـم ع ظ ئتعمنع قوي اال س اد ظئتاظ ادا   تعنع ي امعزعنع ظ ة ن شكة، جىم
  .ثالر سعلةر ظىحىن دذنيا ؤة ظاخعرةتتة ياخشعدذرعقعلعشقا ظالدعرعش

 يةنع (زئمعنغا تارعلعص ) يةنع نامازدعن صارعغ بولغعنعثالردعن آئيعن(ناماز ظوقذلذص بولغاندا
ندعلعرعنع ظعككعنحع   اهللا تاظاال بة، اهللا نعث صةزلعدعن تةلةص قعلعثالر)ظأز مةشغذالتعثالر بعلةن بولذص 

ئل   ن ظ اندعن آئيع ةزان ظئيتعلغ تعن توـم عظ ئتعمنع داؤامالشتذرذش ا   س ة نامعزعغ ع جىم قان ؤة ظذالرن س
ن عغعي اندعن آئيع قا بذيرذغ ازدعن آئي ،لعش ا نام ةز  ع ظذالرغ ث ص ارعلعص اهللا نع ا ت ةص ن زئمعنغ لعدعن تةل

  .قعلعشقا رذخسةت قعلدع
ةن     ةلالهذ ظ العك رةزعي نع م ةراك ظعب ذص بول  ظ امعزعنع ظوق ة ن حعتنعث  ناغهذ جىم ن مةس دعن آئيع

ذرذص  ذغعدا ت ع اهللا:بوس ةن دةؤعتعث  !  ظ ةن هةقعقةت م،  نعم ذل قعلدع ا  قوب ازنع    ماث ان نام ةرز قعلغ ةن ص س
رذغعنثدةك  ذدذم، سةن مئنع بذي ةزظوق أز ص ا ظ ارعدعم، ماث رعزق  سةن ،لعثدعن رعزق بةرضعنزئمعنعثغا ت

  .سةن دةيتتع، بذنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلغانعبةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعس
 ثالر اد ظئتع أص ي ع آ ىن اهللا ن عش ظىح عتعثالرغا ظئرعش ئلمةقس علةر ظ ةنع س ئتعم -م ع ي  س

اتعثالر سعلةرنع   . رعم قعلعؤاتقان ؤاقتعثالردعمذ اهللا نع آأص ياد ظئيتعثالرئ ب ـمعقعلعؤاتقان ؤة ظئل   دذنيا هاي
  . سذص قويمعسذنوةنصةظةتعثالردعن تدعغان معظاخعرةتتة ظال

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع ص ام تعرمع ع «: ظعم آعمك
 صادعشاهلعق  ،قتذر وز اهللا دعن باشقا ظعاله بةرهةق ي  هئح شئرعك بولمعغان يالغذ    : ظاندعن ، آعرسة غابازارالر

ا خاستذر   ا م   ،اهللا غ تذر  جعمع هةمدذساناه اهللا غ ادعردذر   ،ةنسذص  اهللا ظذنعثغا  ، دئيعسة ، اهللا هةر نةرسعضة ق
دذ  » نع ظأحىرعدذع معث يامانلعق100 معث ياخشعلعق يازعدذ، ظذنعث  100 ةندة اهللا  : مذجاهعد مذنداق دةي ب

ان   أرة تذرغ ع ظ ان ؤة يو ظ،ن ةردعن         عنئلتذرغ اد ظةتكىحعل أص ي ع آ عحة اهللا ن اد ظةتمعض الالردا ي ان ه ة ياتق ح
   .دذبواللماي

 * * * * * * *  
 # sŒÎ) uρ (# ÷ρ r&u‘ ¸ο u≈pgÏB ÷ρr& #³θ øλm; (#ûθ ‘ÒxΡ$# $ pκ ö s9Î) x8θä. u s? uρ $Vϑ Í← !$s% 4 ö≅ è% $ tΒ y‰ΖÏã «! $# Ö ö yz z ÏiΒ Èθôγ ¯=9 $# z ÏΒ uρ 

Ïο u≈ yf ÏnF9$# 4 ª! $# uρ ãö yz tÏ% Î— §̈9$# ∩⊇⊇∪  
ةد(  ع مذهةمم ا !) ظ اآع تاماش ارةتنع ي رةر تعج ذالر بع ذرذص ظ أرة ت ئنع ظ ة، س ة (نع آأرس خذتب

 ظئيتقعنكع،) ظذالرغا!ظع مذهةممةد(يىضعرعدذ، ) يةنع تعجارةتكة(صئتعث تاشالص، ظذنعثغا ) ظوقذؤاتقان
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تاماشادعن ؤة تعجارةتتعن ياخشعدذر، اهللا رعزعق ) يةنع ساؤاب ؤة نئمةت(اهللا نعث دةرضاهعدعكع نةرسة ”
  .11“بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر

  عن حعقعص آئتعشتعن توسقانلعقع توغرعسعداتظعمام خذتبعضة حعققاندا مةسحعت
 ،نع آأرىص عنعمةدعنعضة آةلضةن تعجارةت آارعؤ    بعر جىمة آىنع بىيىك ؤة يىآسةك اهللا ظةينع ؤاقعتتا       

دذ     ئرذلذص آارؤان تةرةصكة آئتعص ق     ذخذتبة تعثشاشتعن ب   ظع (: لعشقان آعشعلةرنع ظةيعبلةص مذنداق دةي
صئتعث ) خذتبة ظوقذؤاتقان(ظذالر بعرةر تعجارةتنع ياآع تاماشانع آأرسة، سئنع ظأرة تذرذص !) ةممةدمذه

ؤعنع ياننعث ظئيتعشعحة بذ تعجارةت آار مذقاتعل ظعبنع هةييىضعرعدذ) يةنع تعجارةتكة(تاشالص، ظذنعثغا 
ظئلعؤعلعنغان   آارؤان بعلةن   . ظذ تئخع ظعسالمغا آعرمعضةنكةن،صة دئضةن آعشعنعث بولذص  عدعهية ظعبنع خةل  

از بعر   دذمباق ظذردع شذنعث بعلةن ساهابعالردعن  آارؤاننعث يئتعص آةلضةنلعكعدعن خةؤةر بعرعص   دذمباق   ظ
ة ظ       ذرذص خذتب أرة ت االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قعلعرع ص عمعدعن باش ذص    وقعس الص قوي ئتع تاش ان ص قذؤاتق

  .ظعدع آارؤان تةرةصكة آئتعشكةن
بعر قئتعم  : دعن جابعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    عد سالم ظعبنع ظةبذجةظد   ظعمام ظةهمة 

ارعؤعنع ي   ارةت آ ة تعج ةلدعئمةدعنعض ة       . تعص آ ا خذتب ة نامعزعغ االم جىم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اغدا ص ذ ح ب
ةقةت   . عن حعقعص آارعؤان تةرةصكة آئتعشتع        تظادةملةر مةسحعت  . قذؤاتاتتعوظ اد 12مةسحعتتة ص الدع  ظ . ةم ق

خذتبة (ظذالر بعرةر تعجارةتنع ياآع تاماشانع آأرسة، سئنع ظأرة تذرذص !) ظع مذهةممةد(شذنعث بعلةن 
ان ا ) ظوقذؤاتق الص، ظذنعثغ ئتعث تاش ة (ص ةنع تعجارةتك عرعدذ) ي ازعل ب  يىض ةت ن ةن ظاي دعو دئض ذ .ل  ب

  .هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان
 صئتعث تاشالص) خذتبة ظوقذؤاتقان (ذص سئنع ظأرة تذر       بذ ظايةت جىمة آىنع ظعمامنعث خذتبعنع 

ذرذص ظ   أرة ت دذر   وظ ان دةلعل ارةت قعلعدعغ ا ظعش اب  . قذيدعغانلعقعغ لعم ج ام مذس ةمذرةنعث  عظعم نع س ر ظعب
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض تع: مذن ة ظوقذيت ع خذتب ع ظعكك ة آىن االم جىم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ،ص

ان ظوقذيتتع ؤة آعشعلةرضة ؤةز     . لتذراتتعوككع خذتبعنعث ظارعسعدا ظازراق ظ   ظع هةت ع نةس  ـظذ خذتبعدة قذرظ
  .تعاتظئيت

)يةنع ساؤاب ؤة نئمةت(اهللا نعث دةرضاهعدعكع نةرسة ”ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا!ظع مذهةممةد( يةنع 
اخعرةت يذرتعدا ب   ادعن ؤة تعجارةتتعن ياخشعدذر، اهللا تاماش دعكع ساؤاب  عرعلعدعغان اهللا نعث دةرضاه  ئظ

أز ؤاقتعدا تةلةص    ع يةنع اهللا غا تةؤةآكىل قعلغان ؤة رعزق  “رعزعق بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر  نع ظ
  .قعلغان آعشع ظىحىن اهللا رعزق بةرضىحعلةرنعث ظةث ياخشعسعدذر

 .عدع تىضعةنعث تةصسعرذظمذشذنعث بعلةن سىرة ج !اهللا تاظاالغا شىآىرلةر بولسذن
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tÉ) Ï≈ uΖßϑ ø9 $# šχθç/ É‹≈s3 s9 ∩⊇∪ (# ÿρä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ ÷ƒr& Zπ ¨Ζ ã_ (#ρ‘‰ |Á sù tã È≅‹ Î6y™ «! $# 4 öΝåκ ®ΞÎ) u !$ y™ $ tΒ (#θçΡ% x. 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊄∪ y7 Ï9 s̈Œ öΝ åκ ®Ξr'Î/ (#θãΖ tΒ# u §ΝèO (#ρã xx. yìÎ7 äÜ sù 4’ n?tã öΝ Îκ Í5θè= è% óΟßγ sù Ÿω tβθßγs) ø tƒ ∩⊂∪ * # sŒÎ) uρ öΝ ßγ tF÷ƒr& u‘ 

y7 ç7 Åf÷èè? öΝ ßγãΒ$|¡ô_ r& ( β Î) uρ (#θä9θà) tƒ ôìyϑ ó¡n@ öΝ ÏλÎ; öθs) Ï9 ( öΝ åκ®Ξ r( x. Ò= à±äz ×ο y‰ ¨Ζ |¡–Β ( tβθç7 |¡øt s† ¨≅ ä. >πys ø‹|¹ öΝ Îκ ö n= tã 4 
ÞΟ èδ –ρ ß‰yè ø9$# ÷Λ èεö‘ x‹÷n$$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# ( 4’ ¯Τ r& tβθä3sù÷σ ãƒ ∩⊆∪  

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
اغدا  ةن ح ا آةلض ئنعث ظالدعثغ عقالر س ث «: مذناص ةن اهللا نع زآع سةن هةقعقةت ذؤاهلعق بئرعمع ض

دذ، اهللا » صةيغةمبعرعدذرسةن ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعثنع اهللا بعلع ةن اهللا نعث ص دذ، سئنعث هةقعقةت دةي
ظذالر ظأزلعرعنعث يالغان قةسةملعرعنع قالقان . 1مذناصعقالر حوقذم يالغانحعالردذردذآع، عضذؤاهلعق بئر

ةنع اهللا نعث دعنعدعن (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(قعلعؤالدع،  توستع، ظذالرنعث قعلمعشلعرع ) ي
ذالر . 2!نئمعدئضةن يامان  ذ شذنعث ظىحىندذرآع، ظ رعدا (ب اندعن ) ظئغعزلع رع (ظعشعنعص، ظ ) دادعللع

ئحةتلةندع  رع ص ث دعللع دع، ظذالرنع ار قعل ايدذ (ظعنك تعص بارالم ةت يئ ا هعداي ةنع دعللعرعغ ذالر )ي ، ظ
سئنع هةيران ) ساالصةتلعكع(ظذالرغا قارايدعغان بولساث، بةدةن قذرذلذشع . 3حىشةنمةيدذ) ظعماننع(

ظعلعمسعز، (ق سالعسةن، سأزعضة قذال) سأزعنعث صاساهةتلعكعدعن(قالدذرعدذ، ظةضةر ظذالر سأزلعسة، 
ةص قويذلغان ) ظةقعلسعز، صاراسةتسعزلعكتة  ذالر ) حعرعص قالغان (ضويا ظذالر تامغا يأل احالردذر، ظ ياغ

) ساثا ؤة مأمعنلةرضة(هةرقانداق ظاؤازنع ظأزلعرعضة قارعتعلغان دةص ضذمانلعنعدذ، ظذالر ) قورقذنحتعن(
عن، اهللا ظذال  ةزةر ظةيلعض ن ه مةندذر، ظذالردع ذندىش االك قعلس ع ه انداقمذ ! رن ذالر ق ةتتعن (ظ هعداي

  .4!بذرذلذص آئتعدذ) ضذمراهلعققا
   توغرعسعداالرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرنعث قعياصعتععقمذناص

ةهؤال عقالرنعث ظ ة مذناص ذ ظايةتت اال ب ةؤةر بعاهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث .رعدذئدعن خ ذالر ص  ظ
ة  عغا آةلس رع ،قئش ةقةت ظعغعزلع ةنلعكعنع بعلدىر د ص المغا آعرض عدذىا ظعس ذالر  . ش ا ظ ة بولس ظةمةلعيةتت

  ظايةت 11 مذنافعقذن                            سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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ذر  رعنع يوش رعدا آذف لعرع ظ ،غاندعللع ث قعلمعش ذص ظذالرنع رعدئ بول أزلعرعنعث دةل غعزلع ان س  ا ظئيتق
ضذؤاهلعق «: مذناصعقالر سئنعث ظالدعثغا آةلضةن حاغدا :ظةآسعحة بولعدذ، شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ

ثغا آةلسة عشئ يةنع ظةضةر ظذالر سئنعث قدةيدذ» ع سةن هةقعقةتةن اهللا نعث صةيغةمبعرعدذرسةنبئرعمعزآ
ئلعدذ     ص آ أزلةرنع قعلع ذنداق س ا مذش ان ظئس. مان ذلمان بياثا ظعم انلعقوتعص مذس ار لغ لعرعنع ظعزه

   .سظةمةلعيةتتة بولسا ظذالرنعث ظئغعزلعرعدا دئضةنلعرع ظةمةلعيةتكة ظذيغذن ظةمة. قعلعشعدذ
 ذؤاهلعق بئر دذ، اهللا ض ةيغةمبعرع ظعكةنلعكعثنع اهللا بعلع دذآع، عسئنعث هةقعقةتةن اهللا نعث ص

ان سأزلعرع ظةمةلعيةتكة ظذيغذن ب      مذناصعقالر حوقذم يالغانحعالردذر   لئكعن  ،لسعمذ و يةنع ظذالرنعث ظئيتق
ةنع ذالر ي انحعالردذرالظ أزلعرع . يالغ ان س ذالر ظئيتق ع، ظ را ؤ حىنك ة نعث توغ أزلعرعمذ ة راست ظعكةنلعكعض ظ

  .ظعشةنح قعاللمايدذ، شذثا ظذالر يالغانحعالردذر
 ،يةنع (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع(ظذالر ظأزلعرعنعث يالغان قةسةملعرعنع قالقان قعلعؤالدع

ن ذالر آعشعلةرنع اهللا توستع) اهللا نعث دعنعدع ةنع ظ ان سأزلعرعدعتسذش ظىحىن ظئولعدعن توينعث  ي ة ق
ان قعلعص آعشعلةرنعث ظةغعر ضذناه بولعدعغان يالغان قةسةملعئظ ةت بئرعشعدعن ساقالندعرعنع قالق . زعي

عقالرنع      ذ مذناص ةتتع ؤة ب الدعنعص آ ا ظ ةر ظذالرغ ةيدعغان ظادةمل ةقعقعتعنع بعلم عنعث ه ث ظعش ظذالرنع
ذلمانالر” دع دةص “مذس اد قعل ل   .  ظئتعق ان ظعش ث قعلعؤاتق ةر ظذالرنع ئخع بةزعل تع ت ا ظةضةش . عرعدا ظذالرغ

تعقلعدع  أزلعرعنع تةس ان س ذرذص ت   . ظئيتق رعنع يوش رعدا آذف عقالر دعللع ذ مذناص ةددعدعن  وب ذ ه لعم
ذلمانالرغا         ذن مذس ةؤةبتعن نذرغ ذ س ةيدذ، مذش ع آأرم ذلمانالرنع ياخش المنع ؤة مذس قانلعقتعن ظعس ظاش

ةنع اهللا (اهللا نعث يولعدعن ) آعشعلةرنع( ذشذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيد . ث زعيانالر يةتتع  وناهايعتع ح  ي
  .!توستع، ظذالرنعث قعلمعشلعرع نئمعدئضةن يامان) نعث دعنعدعن
 رعدا (بذ شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالر اندعن ) ظئغعزلع رعدا (ظعشعنعص، ظ ظعنكار قعلدع، ) دعللع

ئحةتلةندع  رع ص ث دعللع ايدذ (ظذالرنع تعص بارالم ةت يئ ا هعداي ةنع دعللعرعغ ذالر ،)ي اننع( ظ ) ظعم
ةنمةيدذ ةنع  حىش ن آذ     ي اندعن آئيع ان ظئيتق ذالر ظعم انلعقع عرص ظ ذمراهلعققا    ؤةغا يئنعؤالغ ةتنع ض  هعداي

ىتىؤئتعلدع   كضعشئت عقلعق ص ا مذناص ىن ظذالرغ ئحةتلعؤةتتع  . ةنلعكع ظىح رعنع ص ث دعللع ذثا  . اهللا ظذالرنع ش
ظذالر  . عدايةت نذرع ؤة ياخشعلعق يئتعص بارالمايدذ    ظذالر ظعماننع حىشةنمةيدذ، يةنع ظذالرنعث دعللعرعغا ه     
  .هةقنع تونعمايدذ ؤة هةق تةرةصكة هعدايةت تاصالمايدذ

 سئنع هةيران قالدذرعدذ، ظةضةر ظذالر ) ساالصةتلعكع(ظذالرغا قارايدعغان بولساث، بةدةن قذرذلذشع
ة،  اهةتلعكعدعن (سأزلعس أزعنعث صاس ةن ) س ذالق سالعس ة ق ةنع ظذال سأزعض ةن قذر ي ث ت ع ذرنع لذش
كةن ذص آئلعش اهةتلعك بول ع صاس أزلعرعنعث     ،، تعل ث س ادةم ظذالرنع الغان ظ ذالق س ة ق ث سأزعض  ظذالرنع

اهةتلعكعدعن ايدذ  صاس رعلعص تعثش ع بئ أزلعرعنع      .  ظذن مذ ظ ة تذرذص ذنداق هالةتت ة ش عقالر ظةن ذ مذناص ب
ص  ايعن زةظع اق تو ق،ظعنت عدذ   ورقذنح ئس قعلعش ىرةك ه ذ ي ذثا اهللا. خ دذ  ش داق دةي اال مذن ذالر  : تاظ ظ

نداق بعر ظعش  يةنع هةر قاقانداق ظاؤازنع ظأزلعرعضة قارعتعلغان دةص ضذمانلعنعدذ هةر) قورقذنحتعن(
اآع ق  ىز بةرسةوي ذالر ت،رقذنحلذق هادعسة ي ذ هادعسعو ظ نع ظأزلعرعضة مذناسعؤةتلعك خذ يىرةآلعكعدعن ب
دذ ودةص ظ ة   . يالي اردةمدة بولذشقا  (ظذالر سعلةرضة    :ق دئضةن  مذندا اهللا تاظاال بذ هةقت ةر  ) ي ئخعلدذر، ظةض ب

ا دىشمةن تةرةصتعن   ( ادةمدةك         ) ظذالرغ خةؤص آئلعدعغان بولسا، ظذالرنعث ساثا سةآراتقا حىشىص قالغان ظ
انلعقعنع آأرعسةن       ) قورقذنحتعن( علدعرلعتعص قاراؤاتق  مالغا  ـقورقذنح آةتكةندة، ظذالر صذل        . آأزلعرعنع ص

أز  تعدذ      ظاحك ةن رةنجع الر بعل كعن تعل علةرنع آةس الدا س ان ه ذالر  . بولغ ةن   (ظ رع بعل ن دعللع ان  ) حع ظعم
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 )1(ظةمةللعرعنع اهللا بعكار قعلدع، بذ اهللا ظىحىن ظاساندذر      ) ظذالرنعث آذفرع سةؤةبلعك. (ظئيتقان ظةمةس 
انداق صايدعسع ي عقالر هئح ق ة ظومذناص داق خشايدذ، شذثاوق قذرذق شةآعل ؤة سىرةتلةرض اال مذن  اهللا تاظ

! دىشمةندذر، ظذالردعن هةزةر ظةيلعضعن، اهللا ظذالرنع هاالك قعلسذن) ساثا ؤة مأمعنلةرضة(ظذالر  :دةيدذ
انداقمذ  ذالر ق ذمراهلعققا(ظ ةتتعن ض تعدذ) هعداي ذص آئ ةلالهذ  . !بذرذل ةبذهىرةيرة رةزعي ةد ظ ام ظةهم ظعم

داق    االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص دذ  ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةك« :دئض عزآع– ش  ، شىبهعس
. ظذالرنعث ساالملعرع لةنةت ظئيتعشتذر       . لعنعدعغان بةلضعلعرع بولعدذ    عع ظاشكار  قمذناصعقالرنعث مذناصعقلع 

اقتع    ةت قعلعشع   ئظ. قتع قعلعشتذروس ـ يئمةآلعرع ق عتلةردعن حذر، ظذالر مةس ترعشكةن غةنعمةتلعرع خعيان
دذ، ناماز راق تذرع ا بيع ن سوغ ةندةك آأينعدع ة حئرعض علةردعن حعلعثولعدذ، آعشعلةرض دذ، آعش ق قعلع

علةر    ايدذ، آعش ةظةت ظالم ةن مةنص المايدذ   بعل ةن حعقعش ث بعل علةرمذ ظذنع مايدذ، آعش ئحعدة .حعقعش  آ
  .ماجرا قعلعدذـ  جئدةل ة، آىندىزد ظوخشاش ظذخاليدذتاشالندذق ياغاحقاظعبادةتتعن يعراق بولغان هالةتتة 

* * * * * * *   
 # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% öΝ çλm; (# öθ s9$yès? ö Ïøó tG ó¡o„ öΝä3 s9 ãΑθß™u‘ «! $# (#÷ρ §θs9 ÷Λ àι y™ρââ‘ öΝ ßγ tG ÷ƒr&u‘ uρ tβρ‘‰ ÝÁtƒ Ν èδ uρ 

tβρã É9 õ3tG ó¡–Β ∩∈∪ í !# uθy™ óΟ Îγ øŠn= tæ |N ö xøó tG ó™r& óΟ ßγs9 ÷Π r& öΝ s9 ö Ïøó tG ó¡n@ öΝçλ m; s9 uÏ øótƒ ª! $# öΝ çλm; 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ 

tΠöθ s)ø9 $# šÉ)Å¡≈ x ø9 $# ∩∉∪ ãΝèδ tÏ%©! $# tβθä9θà)tƒ Ÿω (#θà) ÏΖè? 4’ n?tã ôtΒ y‰ΨÏã ÉΑθß™u‘ «!$# 4 ®L xm (#θ‘Ò xΖtƒ 3 ¬! uρ 

ß É !#u“ yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ £Å3≈ s9 uρ tÉ)Ï≈ uΖ ãΚø9 $# Ÿω tβθßγ s) øtƒ ∩∠∪ tβθä9θà)tƒ  È⌡ s9 !$ sΨ ÷èy_ §‘ ’ n< Î) Ïπ sΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# 

 ∅ y_Í ÷‚ã‹ s9 –“ tã F{$# $pκ ÷] ÏΒ ¤Α sŒF{$# 4 ¬! uρ äο ¨“ Ïèø9 $# Ï& Ï!θß™ u Ï9 uρ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ £Å3≈ s9uρ šÉ) Ï≈sΨ ßϑ ø9 $# Ÿω 
tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩∇∪  

مةسخعرة (دئيعلسة، » آئلعثالر، رةسذلذاهللا سعلةرضة مةغصعرةت تعلةيدذ«: ظذالرغا ظأزرة ظئيتعص
عدع  ش يىزعس الدا ) نقعلع ان ه ةببذرلذق قعلغ ث تةآ علكعيدذ، ظذالرنع لعرعنع س ان (باش دةؤةت قعلعنغ

عدعن ةن ) نةرس ةنلعكعنع آأرعس ىز ظأرىض ا . 5ي ةيلع(ظذالرغ ن، ) م ةص قعلغع عرةت تةل ةيلع(مةغص ) م
ايدذ، شىبهعسعزآع  عرةت قعلم مةغصعرةت تةلةص قعلمعغعن، بةرعبعر ظوخشاش، اهللا ظذالرغا هةرضعز مةغص

رةسذلذاهللا نعث يئنعدعكع آعشعلةرنع تةمعنلعماثالر، «: ظذالر. 6 قةؤمنع اهللا هعدايةت قعلمايدذصاسعق
دذر » ظذالر تاراص آةتسذن  ؤة لئكعن . دةيدذ، ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث خةزعنعلعرع اهللا نعث ظعلكعدع

مةدعنعضة قايتساق، ظةث «): يةنع مذناصعقالر(ظذالر . 7حىشةنمةيدذ) اهللا نعث هئكمعتعنع(مذناصعقالر 
يةنع (ظةث خار ظادةمنع ) يةنع ظابدذلاله ظعبن ظذبةي ؤة مذناصعقالرنعث ظأزلعرعنع دئمةآحع(ظةزعز ظادةم 

رع ) لةرنع دئمةآحعرةسذلذاهللا نع، مأمعن  ا، اهللا نعث . دئيعشعدذ » تعدذؤئمةدعنعدعن حعقع ة اهللا غ غةلعب
غةلعبعنعث اهللا نعث دىشمةنلعرعضة ظةمةس، (ذناصعقالر صةيغةمبعرعضة ؤة مأمعنلةرضة مةنسذص، لئكعن م 

  .8بعلمةيدذ) دوستلعرعغا مةنسذص ظعكةنلعكعنع

                                                 
  .ظايةت - 19سىرة ظةهزاب ) 1(
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مذناصعقالرنعث ظأزلعرعضة صةيغةمبةرنعث مةغصعرةت تةلةص قعلعشعدعن ؤة صةيغةمبةرنعث 
  شع توغرعسعداىيئنعدعكع آعشعلةرنع تةمعنلةشتعن يىز ظأر

عقالرنعث     ةهؤالعدعن خةؤةر ب     اهللا تاظاال لةنعتع مذناص دذ    ئ  ظ تعص  :رعص مذنداق دةي أزرة ظئي ا ظ : ظذالرغ
باشلعرعنع ) مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن(دئيعلسة، » آئلعثالر، رةسذلذاهللا سعلةرضة مةغصعرةت تعلةيدذ«

علكعيدذ ةببذرلذق قعلعس أزلةردعن تةآ ةن س ة دئيعلض ةنع ظأزلعرعض ىز  ي ص ي خعرة قعلع ع مةس ص ؤة ظذن
أر ذثا . يدذىظ دذ ش داق دةي اال مذن الدا  :اهللا تاظ ان ه ةببذرلذق قعلغ ث تةآ ان (ظذالرنع دةؤةت قعلعنغ

 ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظذ قعلمعشعغا ظاساسةن بئرعلضةن         يىز ظأرىضةنلعكعنع آأرعسةن ) نةرسعدعن
عرةت تةلةص مةغص) مةيلع(مةغصعرةت تةلةص قعلغعن، ) مةيلع(ظذالرغا جازبنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ 

قعلمعغعن، بةرعبعر ظوخشاش، اهللا ظذالرغا هةرضعز مةغصعرةت قعلمايدذ، شىبهعسعزآع صاسعق قةؤمنع اهللا 
  .هعدايةت قعلمايدذ

ة  صسةلة ابدذلاله ظذب ةرنعث ظ ذ ظايةتل ة آعشع ب ر قانح العرعدعن بع ةققعدة  ظألعم عق ه ي دئضةن مذناص
  . بذنع تأؤةندة بايان قعلعص ظأتعمعزااهللا خالعس. لغانلعقعنع بايان قعلعدذونازعل ب

هاق    نع ظعس ةد ظعب ةد”مذهةمم ةرجعم مذهةمم االمنعث ت دا “ عالعه ظةلةيهعسس ابعدا مذن ةن آعت  قدئض
 ظذ  ،رنع بولذص  ولتذرعدعغان مةخسذس ظودةيدذ، ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي دئضةن مذناصعقنعث هةر جىمة آىنع ظ 

ةتتع      ظ ـ   ظذ ظأز    .لتذرمايتتعورذندا باشقعالر ظ  وظ ظذ  . أزعدعن صةخعرلعنةتتع ؤة قةؤمع تةرعصعدعنمذ هأرمةتلعن
ابرذيلذق ظعدع ة جىمة خذتبعسعنع  . ظذالرنعث ظارعسعدا ظ ة آىنع آعشعلةرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جىم ص

اندا  ىن تذرغ ذش ظىح ذرذص  ،ظوق ن ت عقمذ ظذرنعدع ذ مذناص انالر : ظ ع ظعنس ث   !  ظ ذ آعشع اهللا نع اراثالردعكع ب ظ
ةيغةمبعر ةن هأرمةتكة سازاؤةر قعلدع ؤة سعلةرض ص ذ آعشع بعل دع، ع غةلةعدذر، اهللا سعلةرنع ب ا قعل ة ظات ب

اثالثالر ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعثالر، د            رسعلة ئضةن   ظذنعثغا ياردةم بئرعثالر، ظذنع قولالثالر سأزلعرعنع ظ
ذص    ص بول أزلةرنع قعلع اندعن ظس تعوظ ع ب  ظذ.لتذرات ذد ظذرذش ذ   وه اغدا ظ ان ح ةييارالنغان  لغ قا ت ظذرذش

  .تعص ظعنتايعن رةزعل بعر ظعشنع قعلدعئضة ياندذرذص آعع مةدعنعن بعر قعسعمتعنعث ظىحعنشذنوق
ايتعص آعرضةندعن    ععن مةدعن تهذدذصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذرذشقا قاتناشقان مذهاجعرالر ظ       ضة ق

 مذسذلمانالر ظذنعث   ،ىن ظورنعدعن تذرغاندا   ظىح  الشنع تةآرار عرذنقع ظعش ذآئيعنمذ ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي ب    
رنع  سئنعث ظذنداق سأزلة   ،لتذرغعن و جايعثدا ظ  ! ظع اهللا نعث دىشمعنع      :آعيعملعرعنعث صةشلعرعدعن تارتعص  

أز ؤاقتعدا صةسكةشلعك قعلدعك، د        . قوقعلعشقا هةققعث ي    اهللا نعث نامع   :شذنعث بعلةن ظذ   . يعشتع ئسةن ظ
رة     ةن بع ذددع م ةمكع، خ ةن قةس عنع ق     بعل ث ظعش ةن ظذنع اندةك، م أزنع قعلغ ان س الص ظور يام ن ذرنول مدع

انغذ ةر دةص ؟ تذرغ ىرىص مةس   ظادةمل اتالص ي ةردعنعدعن ظ ةتتع حنعث ض ص آ نعث تعحةس م. عتعن حعقع
ادةم ظذحراص ؤاي            زعدةرؤا . ساثا نئمة بولدع؟ دئيعشتع      ! سعنعث ظالدعدا ظذنعثغا ظةنسارعالردعن بعر قانحة ظ
رنعمدعن تذرغان ظعدعم، خذددع مةن بعر يامان سأزنع قعلغاندةك      ولالص ظوعث ظعشعنع ق  مةن صةيغةمبةرن : ظذ

ص     ذم قعلع ا هذج ادةملعرع ماث ث ظ ارتعص ق ئ ص،ظذنع عمدعن ت دع  وش ة قعل ال مذظامعل ةن ،ص ةقةت م ث  ص  ظذنع
ان   !  ساثا ؤاي   :ظةنسارعالر . دئدع رنذمدعن تذرغان ظعدعم،  و ظ ولالش ظىحىنال ظعشعنع ق  ةي ،ظارقاثغا ي غةمبةر  ص

  .ظةلةيهعسساالم ساثا مةغصعرةت تةلةص قعلسذن، دئدع
دذ داق دةي ةتادة ؤة سذددع مذن ازعل   :ق ةققعدة ن عق ه ةي دئضةن مذناص نع ظذب ابدذلاله ظعب ةت ظ ذ ظاي  ب

ا    :بولدع، ظةسلع ؤةقة مذنداق بولغان     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا        ن ظذنعث تذغق اال ص لعرعدعن بعر ب
ا   ا ظ رعص ظذنعثغ ةردع      بئ أزلةص ب نع س ر ظعش م بع أزعنع ؤة مذهع ةن س ةن  . بدذلالهنعث دئض ذنعث بعل ش
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ذ ظ  االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنعثص ةهؤالعنع   عش ةقعقعي ظ ئقعش ظ ه وراص ب اقعر س ابدذلالهنع ح ىن ظ تعص ىح
سأزلةرنع قعلمعغانلعقعنع ظئيتعص    بذ  عدع، بعراق ظذ اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلعص تذرذص             ظ آةلضةن

اقتع            . أزعنع ظاقلعدع ظ العنع ظةيعبلةشتع ؤة ظذنع حةتكة ق ةتنع   ت ذ هةقب اهللا . ظةنسارعالر ظذ ب ة يذقعرعقع ظاي
دع  ازعل قعل ا   . ن ةن ظذنعثغ ذنعث بعل ة (ش ث دىشمعنعض ا   ) : اهللا نع االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  .ظذنداق قعلمايمةن، دئدع مةن :ظذ بئشعنع تولغاص ،دئضةندةمةغصعرةت تةلةص قعلعص بارغان بولساث، 
ةآر                ابدذلاله ظعبنع ظةبذب يذنذس ظعبنع بذآةير مذهةممةد ظعبنع ظعسهاقتعن مذهةممةد ظعبنع يةهيا، ظ

ةنع مذستةلةق قعس ارلعقالرنعث ب ةت سعسؤة ظاسعم ظعبنع ظأمةر قات ع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي
ا       : قعلعدذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعزنعث ظ كارع جعهجاه  نعث خعزمةت بظأمةر ظعبنع خةتتا    .  ظعدع  رعمعزداص

الدع             ةر دئضةن آعشع سذ تالعشعص ظذرذشذص ق . ظعبنع سةظعد غعصارع دئضةن آعشع بعلةن سعنان ظعبنع ؤةب
ارعالر   ع ظةنس عنان ظ ةن س ذنعث بعل ثالر  !ش اردةم قعلع ا ي ع ماث دعودةص ت!  جاماظةس ع  . ؤلع اهمذ ظ جعهج

ارد  ا ي ع ماث اجعرالر جاماظةس دع مذه ثالر، دةص توؤلع ة  . ةم قعلع ة نةص ر قانح ةم ؤة بع نع ظةرق د ظعب  رزةي
دع    نعدا ظع ةينعث يئ نع ظذب ابدذلاله ظعب ارعالر ظ عنا . ظةنس ابدذلاله س اثالص نظ اؤازعنع ظ زنعث  :نعث ظ ذالر بع  ظ

ةردعيذرتعم ة قارشع ظعسيان آأت زدا بعزض ذ .ع ةن ب ةن قةسةمكع، بعزنعث معسالعمعز بعل امع بعل  اهللا نعث ن
ةندةرلعر ق عنعث قةل ش قةبعلعس العنعثذرةي ر ع معس ذددع بع ةمر:اظعرنعثش خ نع س ئنع  ،تع ظئتعث ذ س  ظ

ذن ةن ،حعشلعس ة دئض ايدذو ظضئصعض ةمكع، مةدعن  . خش ةن قةس امع بعل ث ن ةزعز   عاهللا نع ةث ظ اق ظ ة قايتس ض
ةدعن     ادةمنع م ار ظ ةث خ ادةم ظ رعؤ عظ دع ئدعن حعقع ةؤمعدعن ب   . تعدذ، دئ أز ق نعدعكع ظ اندعن يئ ان وظ لغ

ذصرظادةملة ة بذرذل ثالر :ض أزةثالر قعلدع ا ظ ا يةرلةشت ، سعلةر ظأزةثالرغ ع يذرتذثالرغ ال،ردعثالرى ظذالرن  - م
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعلةر ظذالرنع تةمعنلعمعضةن           . شتعثالر ىلأمىلكعثالرنع ظذالر بعلةن تةث ب    

ا آأحىص آةتكةن بوالتتع، دئدع     ثالردعن باشقا يذر  ذ ظذالر حوقذم سعلةرنعث يذرت    ،بولساثالر ظذنعث بذ   . تالرغ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا ب             اثالص دةرهال ص ةنهذ ظ ةلالهذ ظ ةم رةزعي رعص ئ سأزعنع زةيد ظعبنع ظةرق

  . ظذ تئخع ضىدةك باال ظعدع،ظذنعثغا يةتكىزدع
ةتتا ةر ظعبنع خ نعدا ظأم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئ ةنهذ ببص ةلالهذ ظ ةيغةمبةر . ار ظعدع رةزعي ص

ةيغةمبعرع   : ظأمةر رةزعيةلال ظةنهذ.ظةلةيهعسساالم بذ خةؤةرنع ظذنعثغا ظئيتعص بةردع    ةبباد  ! ظع اهللا نعث ص  ظ
نع ب ذ مذ ةظعب عرنع ظ عقنعث آالش دع   لعناص رذغعن، دئ قا بذي عنع ظئلعش االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  «:ص ظ
ةر علةر ! ظأم ادةملعرعنع ظألت   :آعش أز ظ ةد ظ أز  مذهةمم تذ دةص س دذ؟     ـىرذص انداق بولع ا ق ةك قعلعشس  حأح

ايدذوظذنداق قعلعشقا ب ةر. لم ا حعقعشو يلسةن قوشذنعثغا دةرها! ظع ظأم دع» ا بذيرذق بةرضعنقلغ . دئ
ةؤةر      االمنعث خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس أزلعرعدعن ص ةن س أزعنعث دئض قانلعقعنع ظ نع   تاص ابدذلاله ظعب ةن ظ بعلض

ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةي ص أزئاالمنعث قئشعغا آظذب ةن قةسةم قعلعص رلعص ظ امع بعل تع ؤة اهللا نعث ن ة ظئيت
أزعنعث         زةيد ظعبنع ظةرقةمنعث    تذرذص   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا دةص آةلضةن سأزلعرعنع ظ ظأزع هةققعدة ص

ةيغةمبعرع     :ذعمقةؤم.  ظذ قةؤمع ظعحعدة ظابرذيلذق ظادةم ظعدع      .دئمعضةنلعكعنع ظئيتتع   زةيد  ! ظع اهللا نعث ص
ا  اال ظئيتق ذ ب ةن ب أز بولذشع  ندئض ا س أزلةر خات ذ س ذ  ، ب اآع   ب ان ي أزلةرنع قعلغ ذنداق س ابدذلالهنعث ش ظ

  .قعلمعغانلعقعنع بعلةلمةي قالغان بولذشع مذمكعن، دئيعشتع
ة ظذ     وبعر حىش ؤاقتعدا ي     بولغان    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم هاؤا ناهايعتع قعزعق        لغا حعقتع، ظادةتت

داق ؤاقع ا بذن ايتع تت ة حعقم ةنهذ    ظذ. سةصةرض ةلالهذ ظ نع رةزعي ةيد ظعب ة   س ا صةيغةمبةرلةرض راص ظذنعثغ ظذح
ةيغةمبعرع            :ظاندعن. قعلعنعدعغان ساالم بعلةن ساالم قعلدع      ! اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظع اهللا نعث ص

ا حع      ا يولغ ر ؤاقعتت ان بع ةر قعلمايدعغ ة سةص ةن ظادةتت دع قعصس ةنغذ؟ دئ ةيغةمبةر. س االمص  : ظةلةيهعسس
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ة  « ةيدنعث دئض نع ظذب ابدذلاله ظعب ةمراهعث ظ وق ظ  ه ةؤرعث ي ئنعث خ أزلعرعدعن س عماون س ث ؟دذمخش  ظذنع
ر   ةدعنعدعن حعقع ادةمنع م ار ظ ةث خ ادةم ظ ةزعز ظ ةث ظ اندا ظ  »ؤةتكعدةآمعشعبعلجعرلعشعحة مةدعنعضة بارغ

  .دئدع
اندعن . ظادةمدذر، دئدعظذ ار ظادةم سةن خدذرظةزعز ظادةم سةن! ظذسةيد ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع     ظع  :ظ

ةيغةمبعرع ذ قعلغعن! اهللا نعث ص ع ظةص اج آ  ،ظذن ا ت ز ظذنعثغ ةن قةسةمكع، بع امع بعل ىش زىعيض اهللا نعث ن
ظذ سئنع صادعشاهلعقنع مةندعن     . ظىحىن تاج راسالؤاتقان بعر صةيتتة اهللا سئنع بعزنعث ظارعمعزغا آةلتىردع     

ل يىرضةندعن  وصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظادةملةر بعلةن بعر آئحة آىندىز ي         . دعتارتعؤالدع دةص قارايدذ، دئ   
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دةم ظالماي    . لغاندا بعر جايغا حىشكىن قعلدع    وآئيعن حاشكا ؤاقتع ب   

ةر  ظا. ؤعتعش ظىحىن ظعدع   عسعدعن حعقعر ئنع آعشعلةرنعث ظ  رغا حعققان بذ صعتنة سأزلة    عتتذرومئثعشع ظ  دةمل
ة آ  ان يةرض ةئحىشكىن قعلغ ةيال ظذيقر ـل ا آئتعشذ آةلم االمغا  تعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردة ص ذ ي ىرة  ؤةب س

  .عقذن نازعل بولدعفمذنا
ةآر ب نع د ظةبذب ةمر ظعب ةقع ظ ابعةيه اردعن ج ةت   عن ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ابدذلالهنعث مذن نع ظ ر ظعب

ةن : قعلعدذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعل دذقبعز ص ة ظع ا بعرض ر غازاتت ة بع ادةم . بعلل ر ظ مذهاجعرالردعن بع
تع  رنع تةص ةن ضةص تالعشعص قعلعص ظذنعث ساغرعسعغا بع ادةم بعل ر ظ ذ . ظةنسارعالردعن بع ةن ب شذنعث بعل

اردةم   !  ظع مذهاجعرالر   : مذهاجعرمذ  .دععقعرر دةص ؤا  !ماثا ياردةم قعلعثالر  !  ظع ظةنسارعالر  :ظةنسارع ماثا ي
ثالر دعتوؤدةص  !قعلع االم  . لع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةتنع ظ  «ص ان ظ ع يام ةت دةؤرعدعك ا وجاهعلعي تتذرعغ

  . دئدع»  بذ هةقعقةتةن ناحار ظادةتتذر، بذنداق قعلعشتعن يئنعثالر، بولدع؟آأتىرىص حعقماقحعمذ سعلةر
لةن قةسةمكع،  اهللا نعث نامع بع   . مذهاجعرالر بعزضة شذنداق ظعشالرنع قعلدع    : ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي  

اق  ة قايتس ادةم ،مةدعنعض ةزعز ظ ةث ظ ادةمنع   ، ظ ار ظ دع خ رعؤعتعدذ، دئ ةدعنعدعن حعقع ةيغةمبةر . م ص
.  ظةنسارعالرنعث سانع مذهاجعرالردعن آأص ظعدع     ،ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص آةلضةن حاغدا      

ةتتع عيعص آ ابدذلالهنعث س. شذنعثدعن آئيعن مذهاجعرالرنعث سانع آأص ةرظ ع اهللا :أزعنع ظاثلعغان ظأم  ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . يعؤةتكعن مةن بذ مذناصعقنعث آالعسعنع ظاالي، دئدع      ومئنع ق ! نعث صةيغةمبعرع   :ص

ادةملعرعنع ظألتىرعؤ        ئظذنعثغا ح « أز ظ »  دةص سأز حأحةك قعلمعسذن     تصتذ ئقعلمعغعن آعشعلةر مذهةممةد ظ
  .ؤة ظةهمةد قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم . دئدع

ن عظعكر ة، ظعب دذ   م داق دةي قعالر مذن د ؤة باش اغدا   :ع زةي ةن ح ايتعص آةلض ة ق ةر مةدعنعض  ، ظادةمل
الدعدا  سع  زعرعنعث دةرؤاعث ظوغلع ظابدذلاله مةدعنة شةه   ظابدذلاله ظعبنع ظذبةي دئضةن مذناصعقن     حعنع  عقعلظ

ةر    ،غارغان هالدا تذتذص تذردع     ذقئنعدعن س  الدعدعن ظأتتع     ـبعر   ظادةمل الدعدعن   .  بعر لةص ظذنعث ظ ظذنعث ظ
ةندة        أتكعلع آةلض عق ظ ةن مذناص ةي دئض نع ظذب ابدذلاله ظعب ع ظ ث ظاتعس ا  ،ظذنع ع ظذنعثغ ا :  ظوغل ظارقاثغ

ةيغةمبةر       : ظوغلع. ساثا نئمة بولدع؟ ساثا ؤاي، دئدع     : ظذ. يانغعن، دئدع  اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ص
ذ دةرؤازعدعن ظأتىشظةلةيهع ذ دةرؤازعدعن ظأتةلمةيسةنثضة رذخسةت بةرمعضعحة عسساالم سئنعث ب  .سةن ب

دع     ةن، دئ ار ظادةمس ةث خ اث ظ ةن بولس ادةمدذر، س ةزعز ظ ةث ظ االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ص ص
ابدذ ، ظذ دةرؤازعنعث يئنعغا آةلضةندة   . ظارقعدا ماثاتتع  أزعتعصشذنع آ وظةلةيهعسساالم ق  لاله ظعبنع ظذبةي    ظ

 اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظع اهللا    :ظذنعث ظوغلع ظابدذلاله  . ظذنعثغا ظوغلع ظىستعدعن شعكايةت قعلدع    
ةيغةمبعرع  ث ص ةت قعلمعغ   !نع ةن رذخس ا س دع     ع ظاتامغ ةيدذ، دئ ة آعرم ذ مةدعنعض ة ظ ةيغةمبةر  . ح ص

دع ةت قعل ة رذخس ة آعرعشعض ث مةدعنعض االم ظذنع ذنعث . ظةلةيهعسس ابدذلاله ش ع ظ ث ظوغل ةن ظذنع بعل
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سئنعث مةدعنعضة آعرعشعثضة رذخسةت قعلدع، ظةمدع آعرسةث بولعدذ، دئدع
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دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةدعنعنعث مذن ةبذهارذن م ةيدع ظ ةير هذم نع زذب ابدذلاله ظعب : ظ
ابدذلاله      ع ظ ةينعث ظوغل نع ظذب ابدذلاله ظعب عغاظ ةيغةمبةر     ا: ظاتعس ةن ص ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن هللا نع

ادةمد  ةزعز ظ ةث ظ االم ظ ةن ظةلةيهعسس ار ظادةمم ةث خ ام ظ ةن بولس ة ذر، م عحة مةدعنعض ى  دئمعض مةثض
ةيغةمبعرع  ئيئنعغا بنعث ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. رةلمةيسةن، دئدع عآ ماثا يعتعص   ! رعص ظع اهللا نعث ص

ةيغةمب       وتامنع ظألتىرمةآحع ب   آةلضةن خةؤةرضة قارعغاندا سةن ظا     ر قعلعص ظةؤةتكةن    ةلذصسةن، سئنع هةق ص
ارعمعدعم   ة تعكعلعص ق ةيمعنعص ظذنعث يىزعض امدعن ظ ةن ظات ةن قةسةمكع، م امع بعل ةر .زات اهللا نعث ن  ظةض

ص آ   عنع ظعلع ث آاللعس ةن ظذنع اث ئس عمنع خالعس ا ح ،لعش ع ظالدعثغ ذم ظ و ظذن ةك ئلعص آئق ةن، ش  – لعم
  . ظاتامنعث قاتعلعنع آأرىشنع خالعمايمةن، دئدع مةن،شىبهعسعزآع

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9 üθ øΒ r& Iω uρ öΝ à2ß‰≈ s9 ÷ρr& tã Í ò2ÏŒ «! $# 4 tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9 s̈Œ 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρã Å£≈ y‚ ø9$# ∩∪ (#θà) ÏΡr&uρ ÏΒ $̈Β Νä3≈ sΨ ø% y— u‘ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& z’ ÏAù' tƒ ãΝä. y‰ tnr& ßN öθ yϑ ø9$# tΑθà) u‹ sù Éb> u‘ 

Iωöθ s9 û É_ s? ö̈z r& #’ n< Î) 5≅ y_ r& 5=ƒÍs% s−£‰ ¢¹ r' sù ä.r& uρ zÏiΒ tÅs Ï=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∪ s9 uρ u ½jz xσ ãƒ ª! $# $²¡ øtΡ #sŒÎ) u !% y` $yγ è= y_ r& 4 
ª! $#uρ 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇⊇∪  

ةت (للعرعثالر ؤة بالعلعرعثالر سعلةرنع اهللا نعث زعكرعدعن ما! ظع مأمعنلةر  ةنع اهللا نعث تاظ -ي
ةرآع شذنداق قعل ) ظعبادعتعدعن لةتتة قالدذرمعسذن، آعمل ارتقذحعالردذر عغةص ان ت ذالر زعي  .9دعكةن، ظ

ث، بعر ظاز آئحعكتىرمعدع) يةنع ظةجعلعمنع(نئمعشقا مئنع ! صةرؤةردعضارعم«: بعرعثالرغا ظألىم آئلعص
م  والر ظعدع عالردعن ب ص ياخش ةدعقة قعلع ةن » س ص بئرعلض زعق قعلع ا رع ذرذن، ظأزةثالرغ تعن ب دئيعش

ثالر  ةدعقة قعلع علةرنع س ةيدذ، اهللا . 10نةرس عز آئحعكتىرم ةندة هةرض ةجعلع آةلض ادةمنع ظ ئح ظ اهللا ه
   .11قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر

لىشتعن ظعلضعرع سةدعقة أظآئتعص غةصلةتتة قالماسلعققا ؤة دذنيا تعرعكحعلعكعضة بئرعلعص 
  بئرعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

 مالالرغا  -اهللا تاظاال بذ ظايةتتة مأمعن بةندعلعرعنع اهللا نع آأص ياد ظئتعشكة بذيرذيدذ، ظذالرنع صذل       
ا ظةسلع يارعتعلغان    دعس و اهللا نع ياد ظئتعشتعن غةصلةتتة قعلعشتعن ت     ،ؤة بالعالرغا بئرعلعص آئتعص    ذ ظذالرغ

ةت  ارعغا تاظ ةت صةرؤةردعض ادةت قعل-مةخس ا     ع ظعب أرىص دذني ىز ظ تعن ي اد ظئتعش أص ي ع آ ش ؤة ظذن
ث عتعرعكحعل ة ؤة ظذنع ا كعض اال رةثدارلعقعغ أزلعرعنع ؤة ب ع ظ ةت آىن ةرنعث قعيام رعلعص آةتكةنل  -بئ

ا ظعتاظةت        . لعدذلعدعغانلعقعنع خةؤةر قع  ولعرعنع زعيان تارتقذزغذحعالر ب   عاقح ظاندعن اهللا تاظاال ظذالرنع اهللا غ
  .لعدا سةدعقة بئرعشكة قعزعقتذرذص مذنداق دةيدذوقعلعش ي
 ئلعص ألىم آ ا ظ ارعم«: بعرعثالرغ نع ! صةرؤةردعض قا مئ ةجعلعمنع (نئمعش ةنع ظ از ) ي ر ظ بع

رغا رعزعق قعلعص دئيعشتعن بذرذن، ظأزةثال» آئحعكتىرمعدعث، سةدعقة قعلعص ياخشعالردعن بوالر ظعدعم
ؤةتكىحع سةآراتقا حىشكةندة نادامةت  ذ هةر بعر هةددعدعن ظاشذربئرعلضةن نةرسعلةرنع سةدعقة قعلعثالر 

ازراق  مذددعتعنعث  ل ةظةج  لغا آةلتىرىش ظىحىن   ويغانلعرعنع ق و قيوقعتعصاهللا نع رازع قعلعش ؤة   . قعلعدذ ظ
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ة  ،ذلذق بولذص بذ دةرعجعضة يةتكةندة      بولغ ،ظعش. اهللا دعن تعلةيدذ  ظذزارتعلعشعنع  بولسعمذ   لع جع ظذالرنعث ظ
  .قانداقمذ ظذزارتعلسذن؟ هةر بعر ظادةم ظأزعنعث قعلمعشعغا قارعتا صذشايمان قعلعدذ

ةن داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ةد(:  اهللا تاظ ع مذهةمم علةرنع !) ظ ارالرنع(آعش ةنع آذفف ازاب ) ي ظ
ىن   ان آ ع  (آئلعدعغ ةت آىن ةنع قعيام ا ) ي ن ظاض دة (هالندذرغعن، دع ذ آىن الر) ب ارعمعز«: زالعم ! صةرؤةردعض

عن    ةت بةرض ت مأهل قعغعنا ؤاقع ة قعس ايتذرغعن (بعزض ا ق ةنع دذنياغ ع،  )ي ذل قعاليل نع قوب ، دةؤعتعث
ةيلع  ة ظةضعش دذ» صةيغةمبةرلةرض ا. (دةي ةم     ) ظذالرغ ايمعز، دةص قةس عز يوقالم ز هةرض عرع، بع علةر ظعلض س

ةنمعدعثالر؟  يعلعد(ظعحمعض ث 1( ()ذدئ عرالر (ظذالرنع ةنع آاص تعدذ  ) نعثي ة ظئي ألىم آةلس ة ظ آع، بعرعض
ارعم« نع ! صةرؤةردعض ا(مئ ايتذرغعن) دذنياغ ال  . ق ةن م ذص آةلض ةن قوي علعق -م ةن ياخش ىم بعل  مىلك

مذمكعن ظةمةس، ظذ حوقذم شذ سأزنع قعلغذحعدذر، ظذالر    ) ظذنعث دذنياغا قايتعشع. (»قعلعشعم مذمكعن 
ةبرعلعرعدعن الدعدا  ق ةدةر ظذالرنعث ظ ة ق ا قايتعشتعن توسعدعغان ( تذرغذزذلغان آىنض ع دذنياغ ر ) ظذالرن بع
  .))2توسما بولعدذ
 اهللا هئح ظادةمنع ظةجعلع آةلضةندة هةرضعز آئحعكتىرمةيدذ، اهللا قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق

تمايدذ، ظذ آعمنعث سأزعدة   ررضعز ظذزا شقان ظادةمنعث ظةجعلعنع هة   و يةنع اهللا تاظاال ظةجعلع ت     خةؤةرداردذر
توؤة س عر    ظالعدا راس ةقدعردة ظعلض ان ت ا قايتذرذلغ ث دذنياغ ةنلعكعنع، آعمنع عغا  عحعل ظعك ان ظعش كع يام

انلعقعن ةؤةرداردذر  و ظعقايتعدعغ ايعتع ياخشع خ ىحعدذر ؤة ناه دان بعلض دذ  .ب داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ  : ش
ذق خةؤةرداردذراهللا قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تول.  

ا خاستذر         .  تىضعدع  ععقذننعث تةصسعر فشذنعث بعلةن سىرة مذنا    . جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غ
   .ةصصةقعيةت قازعنعش ؤة خاتالعقتعن ساقلعنعش صةقةت اهللا تةرعصعدعن آئلعدذمذؤ

                                                 
   ظايةت - 44سىرة ظعبراهعم  )1(
  . ظايةتلعرع ــ100 ــــ 99معنذن مأظسىرة ) 2(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

تذر،  ةغا مةنسذص ظاسمانالردعكع ؤة زئمعندعكع نةرسعلةر اللةغا تةسبعه ظئيتعدذ، صادعشاهلعق الل
اللة سعلةرنع خةلق ظةتتع، ظاراثالردا . 1جعمع هةمدذسانا اللةغا خاستذر، اللة هةر نةرسعضة قادعردذر

دذر مأمعنلةرمذ أرىص تذرغذحع ان ظعشعثالرنع آ ة . 2 بار، آاصعرالرمذ بار، اللة سعلةرنعث قعلعؤاتق الل
رايلعق قعلدع،  ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع هةق ياراتتع، سعلةرنع سىرةتكة آعرضىزدع، سىرعتعثالرنع حع

اهعدذر  ندعكع نةرسعلة . 3ظاخعر قايتعدعغان جاي ظذنعث دةرض ة ظاسمانالردعكع ؤة زئمع رنع بعلعص الل
يوشذرغانلعرعثالرنع ؤة ظاشكارعلعغانلعرعثالرنع ) نعيةتلعرعثالردعن، ظةمةللعرعثالردعن (تذرعدذ، اللة 

  .4بعلعص تذرعدذ، اللة دعلالردعكع سعرالرنع بعلضىحعدذر
 تةسبعه ظئيتعلعدعغانلعقع، اهللا تاظاالنعث ظعنسانالرنع ياراتقانلعقع ؤة ظذنعث هةممة غااهللا تاظاال

  سعنع بعلعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا نةر
عدذر   ةث ظاخعرقعس ىرعلةرنعث ظ النغان س ةن باش ةتلعرع بعل بعه ظاي ىرة تةس ذ س ةخلذقاتالرنعث . ب م

ان قعلعندع    تاظاالياراتقذحعسع ؤة صادعشاه اهللا   شذثا اهللا  . غا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع يذقعرعدا تةصسعلعي باي
 يةنع اهللا صىتىن اللةغا مةنسذصتذر، جعمع هةمدذسانا اللةغا خاستذرصادعشاهلعق : تاظاال مذنداق دةيدذ

قذرعدذ   ة باش أزع خالعغانح اتنع ظ ةملعك   . آاظعن ع ظألح انلعقع ؤة ظذالرن ةخلذقاتالرنع ياراتق ارلعق م اهللا ب
  .شتذرغانلعقع ظىحىن مةدهعيةضة اليعقتذررذنالوظ

  ظايةت 18 تةغابذن                              سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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 ادعردذر ة ق ةر نةرسعض ة ه انال نةر الل ةنع اهللا خالعغ انداق ت  ي ة هئحق ة  وس الغذغا ؤة حةآلعمعض س
دذعظذحر ا حعقع ايدذ عاهللا خالعم. ماستعن ؤذجذتق ا حعقم ان نةرسة ؤذجذتق ةتتع،  .غ ةلق ظ علةرنع خ ة س الل

ار  عرالرمذ ب ار، آاص ةرمذ ب اراثالردا مأمعنل ةتكة اليعق قعلعص     ظ ا مذشذنداق سىص ةنع اهللا سعلةرنع مان  ي
أمعنن  اراثالردا م اراتتع ؤة ظ راد   ثمذعي عنع ظع ذص تذرذش ةؤجذد بول ذم م عرنعثمذ حوق دعة ؤة آاص اهللا .  قعل

ةنلعكعنع ةقلعق ظعك ة ه ث هعدايةتك ص  ،آعمنع ةنلعكعنع بعلع لعك ظعك ذمراهلعققا تئضعش ث ض  آعمنع
دذر ةللعرعنع آ . تذرغذحع ةندعلعرعنعث ظةم ا ت زأاهللا ب ا ظذالرغ ذنعثغا قارعت دذ ؤة ش ات وتعص تذرع ذق مذآاص ل

اللة سعلةرنعث قعلعؤاتقان ظعشعثالرنع آأرىص  شذنعث ظىحىن اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ   . ذرعدئ ب اياآع جاز 
دذر اراتتع  تذرغذحع ةق ي نع ه مانالرنع ؤة زئمعن ة ظاس ةن     الل ةت بعل ةت ؤة هئكم ع ظادال ةنع ظذالرن  ي

   .ياراتتع
 دع رايلعق قعل ىرعتعثالرنع حع ىزدع، س ىرةتكة آعرض علةرنع س ةث س علةرنع ظ ةنع س ىزةل  ي  ض
ةآع اراتتعلش ةن    . لةردة ي داق دئض ة مذن ذ هةقت اال ب ان : اهللا تاظ ع ظعنس ةتلعك  ! ظ ئنع مةرهةم س

الدعدع؟    ة ظ قا نئم عيلعق قعلعش ارعثغا ظاس اراتتع،    صةرؤةردعض ئنع ي ذ س ةزالعرعثنع(ظ رعم، ) ظ بئجع
دع    ىز قعل امعتعثنع ت تذردع   . ق ةآعلدة قذراش ان ش ذ خالعغ ئنع ظ ة زئمع  )1( س ة سعلةرض ذ،  الل نع تذرالغ ن

) تىرلىك (سعلةرضة  . سىرعتعثالرنع حعرايلعق قعلدع     . سعلةرنع سىرةتكة آعرضىزدع   . ظاسماننع بعنا قعلدع  
ةردع     ص ب زعق قعلع علةرنع رع اك نةرس ةرنعث      . ص ارعثالردذر، ظالةمل علةرنعث صةرؤةردعض ة س ذ الل ة ش ظةن
ع ق يةنع ظاخعرجاي ظذنعث دةرضاهعدذرظاخعر قايتعدعغان )2( صةرؤةردعضارع اللةنعث بةرعكعتع بىيىآتذر

اهعدذر   اي اهللا نعث دةرض ان ج ذ قعلعنعدعغ اال. تذرالغ أزعاهللا تاظ ماننعث ظ ندعكع ؤة دعلالردعكع -  ظاس  زئمع
دذ     داق دةي رعص مذن ةؤةر بع انلعقعدعن خ ص تذرعدعغ علةرنع بعلع ارلعق نةرس مانالردعكع ؤة  :ب ة ظاس الل

يوشذرغانلعرعثالرنع ) نعيةتلعرعثالردعن، ظةمةللعرعثالردعن(، اللة زئمعندعكع نةرسعلةرنع بعلعص تذرعدذ
   .ؤة ظاشكارعلعغانلعرعثالرنع بعلعص تذرعدذ، اللة دعلالردعكع سعرالرنع بعلضىحعدذر

  * * * * * * *  
 óΟ s9 r& ö/ä3Ï? ù'tƒ (#àσ t7tΡ tÏ%©! $# (#ρã xx. ÏΒ ã≅ö6 s% (#θè%#x‹sù tΑ$t/ uρ öΝ ÏδÍøΒ r& öΝ çλ m;uρ ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ∩∈∪ y7 Ï9¨sŒ …çµ ¯Ρr' Î/ 

MtΡ% x. öΝ Îκ Ï?ù'̈? Ο ßγ è= ß™â‘ ÏM≈sΨÉi t6ø9 $$Î/ (# ûθ ä9$s) sù Ö |³o0r& $sΨ tΡρ ß‰÷κ u‰ (#ρãxs3 sù (#θ ©9 uθ s?uρ 4 o_ øótGó™$#̈ρ ª!$# 4 ª!$# uρ ; É_xî Ó‰‹ÏΗxq ∩∉∪  
ذالر سعلةرضة ظعلضعرع آاصعر بولذص ظةمةللعرعنعث ؤابالعنع تئتعغانالرنعث  خةؤعرع آةلمعدعمذ؟ ظ

ةيغةمبةرلعرع روشةن  .5قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ ) ظاخعرةتتة( ا ص بذ شذنعث ظىحىندذرآع، ظذالرغ
ةت قعالالمدذ؟ «: مأجعزعلةر بعلةن آةلضةن ظعدع، ظذالر  زنع هعداي دع » ظعنسان بع ةيغةمبةرنع . (دئ ) ص

دع،  ار قعل اندعن(ظعنك أرىدع) ظعم ىز ظ ة . ي اظذالرن(الل ث ظعمانعغ ة ) ع تذر، الل اج ظةمةس موهت
  . 6بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) مةخلذقاتتعن(

ظعلضعرع ظأتكةن آاصعرالرنعث هاالك قعلعنغانلعقعنع بايان قعلعش بعلةن ظاضاهالندذرذش 
  توغرعسعدابئرعش 

                                                 
   ـ ظايةتكعحة 8 ـــ 6سىرة ظعنفعتار ) 1(
 . ظايةت  - 64 غافعرسىرة ) 2(
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نكار قعلغانلعقع   اهللا تاظاال ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث صةيغةمبةرلةرضة قارشع حعقعص هةقنع ظع         
ازاب ىن ظ ةو ظ- ظىح ةؤةر ب قذبةتك انلعقعدعن خ تار بولغ دذئ ضعرعص داق دةي عرع  :رعص مذن ة ظعلض سعلةرض

ةلمعدعمذ؟  ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار    آاصعر بولذص ظةمةللعرعنعث ؤابالعنع تئتعغانالرنعث خةؤعرع آ  ظذالر ص
  .ذنيادا خار قعلغذحع ظازاص حىشتعقعلغانلعقع ؤة رةزعل ظعشالرنع قعلغانلعقع ظىحىن ظذالرغا د

 قاتتعق ظازابقا دذحار بولعدذ) ظاخعرةتتة(ظذالر يةنع ظذالرنعث دذنيادعكع ظازابعغا ظاخعرةتتعكع 
ازابنعث سةؤةب       .  قوشذلذص ظازابع هةسسعلةص ظارتعدذ    بظازا دذ    عاهللا تاظاال ظذ ظ ان قعلعص مذنداق دةي  :نع باي
ةي ا ص ع، ظذالرغ ذ شذنعث ظىحىندذرآ ةرب ةنع آةسكعن دةلعل غةمبةرلعرع روشةن مأجعزعل اآعتالر ـ ي  ص
دئدع» ظعنسان بعزنع هعدايةت قعالالمدذ؟«: بعلةن آةلضةن ظعدع، ظذالر يةنع ظذالر ظعنسانالر ظعحعدة 

أزلعر     لع بعلةن   وخشاش ظعنسانالرنعث ق  و ظأزلعرعضة ظ ثصعشع ئعنعث هعدايةت ت صةيغةمبةرلعك آئلعشعنع ؤة ظ
ةنع ظذالر     يىز ظأرىدع ) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع، ) صةيغةمبةرنع( .قعنع يعراق ساناشتع  بولعدعغانلع  ي

موهتاج ) ظذالرنعث ظعمانعغا(اللة  ياخشع ظةمةللةرنع قعلعشتعن باش تارتتع ، حعقاردعغاهةقنع يالغانحع
   .بعهاجةتتذر، مةدهعيعضة اليعقتذر) مةخلذقاتتعن(ظةمةستذر، اللة 

 * * * * * * *   
 zΝ tã y— tÏ% ©!$# (# ÿρã x x. βr& ©9 (#θèVyèö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n?t/ ’ Ïn1u‘ uρ £ èVyèö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7 t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λä ù= ÏΗ xå 4 y7 Ï9 s̈Œuρ ’ n?tã «! $# 

ÖÅ¡ o„ ∩∠∪ (#θãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ Ï&Ï!θß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9$# uρ ü“ Ï% ©!$# $ uΖø9 u“Ρ r& 4 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? Ö Î7 yz ∩∇∪ tΠöθ tƒ ö/ä3ãè yϑ øgs† ÏΘöθ u‹ Ï9 

Æìôϑ pgù: $# ( y7 Ï9 s̈Œ ãΠöθ tƒ È è⌠$tó−G9 $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ö≅ yϑ ÷ètƒ uρ $ [sÏ=≈ |¹ ö Ïe s3ãƒ çµ÷Ζ tã Ïµ Ï?$t↔ Íh‹ y™ ã& ù#½z ô‰ ãƒuρ ;M≈̈Ζ y_ 

“ Í øgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# š Ï$Í#≈ yz !$ pκÏù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9 s̈Œ ã— öθ xø9 $# ãΛÏà yèø9 $# ∩∪ šÏ% ©!$# uρ (#ρã x x. (#θç/¤‹ Ÿ2uρ 

!$ uΖÏF≈ tƒ$t↔ Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# tÏ$ Í#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ø⁄ Î/uρ ã ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪  
هةرضعز ظذنداق ظةمةس، «: آاصعرالر هةرضعز تعرعلدىرىلمةيمعز دةص ضذمان قعلعشتع، ظئيتقعنكع

سعلةر، ظاندعن سعلةرضة قعلمعشعثالردعن خةؤةر لعلةر حوقذم تعرعلدىرىصةرؤةردعضارعم بعلةن قةسةمكع، سع
ا . 7»بئرعلعدذ، بذ اللةغا ظاساندذر  ةنع (اللةغا، اللةنعث صةيغةمبعرعضة ؤة بعز نازعل قعلغان نذرغ ي

ع ظذ آىندة اللة سعلةرن. 8ظعمان ظئيتعثالر، اللة قعلعؤاتقان ظعشعثالردعن تولذق خةؤةرداردذر) قذرظانغا
يةنع ظذ آىندة ظعماننع تةرك ظةتكةنلعكع بعلةن (قعيامةت ظىحىن توصاليدذ، ظذ زعيان تارتعدعغان آىندذر 

ان  أمعننعث زعي ةن م انلعقع بعل ةندةك قعاللمعغ ةرنع دئض انلعقع، ياخشع ظةمةلل ان تارتق عرنعث زعي آاص
دعكةن، اللة ظذنعث يامان عآعمكع اللةغا ظعمان ظئيتعص ياخشع ظعش قعل ). تارتقانلعقع ظاشكارا بولعدذ 

ظعشلعرعنع يوققا حعقعرعدذ، ظذنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذالر 
ظعنكار ) بعرلعكعنع ؤة قذدرعتعنع(اللةنعث . 9ظذ جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، بذ آاتتا مذؤةصصعقعيةتتذر

ذ قعلغانالر، ظايةتلعرعمعزنع يالغانغا حعق  العدذ، ظ ارغانالر ظةهلع دوزاخ بولذص، ظذالر دوزاختا مةثضى ق
  .10!نئمعدئضةن يامان جاي

  ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث هةق ظعكةنلعكع توغرعسعدا
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اال ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش ي عرالردعنواهللا تاظ  مذشرعكالردعن ؤة اهللا ،ق دةص بعلجعراليدعغان آاص
ان ة ت ار ؤة بعرلعكعض ث ب ةؤةر بغذحعالنع دذئردعن خ داق دةي نكع :رعص مذن داق «: ظئيتقع عز ظذن هةرض

ظةمةس، صةرؤةردعضارعم بعلةن قةسةمكع، سعلةر حوقذم تعرعلدىرىسعلةر، ظاندعن سعلةرضة قعلمعشعثالردعن 
دعن خةؤةر عسعز ظةمةلعثالرنعث هةممعس آعحعك، قةدعرلعك ؤة قةدعر-ثو يةنع سعلةرضة حخةؤةر بئرعلعدذ

   .عدذرعلئب
 اندذر ةغا ظاس ذ الل ةنب رعل   ي ن تع ةندعن آئيع علةرنع ظألض لعرعع س ا دىرىش، قعلمعش ثالرغا قارعت

ازا ب ات ؤة ج اندذر تاظاالرعش اهللائمذآاص ا ظاس ةيغةمبعرع . غ ةت اهللا ص ذ ظاي ةد ب االممذهةمم  غاظةلةيهعسس
ال    ةص غ انلعقعنع تةآعتل ذم بولعدعغ ةتنعث حوق ار عقعيام ىك صةرؤةردعض ةم   عب ؤة بىي ةن قةس امع بعل نعث ن

ةنع ؤةدة  (ظذ   «: ظذالر سةندعن   ستعكع   ذنذبعرعنحع ظايةت سىرة ي      . نحع ظايةتتذر عيرذغان ظىح ذقعلعشقا ب  ي
رعلعش  ن تع ةندعن آئيع ازاب، ظألض ان ظ تمذ؟) قعلعنغ ةن» راس ارعم «: دةص سورايدذ،س ة، صةرؤةردعض هةظ

   . دئضةن ظايةتتذر))1دئضعن» اللمايسعلةربعلةن قةسةمكع، ظذ ظةلؤةتتة راستتذر، سعلةر قئحعص قذتذ
ةبة    ىرة س ةت س نحع ظاي عرالردعكع ظظعككع ةيدذ  «: آاص ةت آةلم ة قعيام نكع،  » بعزض دذ، ظئيتقع دةي

ةيعبنع       « ة غ ئلعدذ، الل ذم آ ة حوق ةت سعلةرض ةمكع، قعيام ةن قةس ارعم بعل ةس، صةرؤةردعض داق ظةم ظذن
ندعكع زةررة  ةدعن يعراق ظةمةستذر، ظذنعث بعلضىحعدذر، ظاسمانالردعكع ؤة زئمع ةنع (حاغلعق نةرسة الل ي

عنع        )زةررة ذزدا خاتعرعلةنمعض ذن، لةؤهذلمةهص ة بولس راق نةرس ذن، حوث ة بولس رةك نةرس ن آعحعك دع
   .دئضةن ظايةتتذر ))2»يوق

هةرضعز «: آاصعرالر هةرضعز تعرعلدىرىلمةيمعز دةص ضذمان قعلعشتع، ظئيتقعنكعنحع ظايةت عظىح
داق ظةم ة ظذن اندعن سعلةرض علةر، ظ ذم تعرعلدىرىس علةر حوق ةمكع، س ةن قةس ارعم بعل ةس، صةرؤةردعض

اندذر  ةغا ظاس ذ الل رعلعدذ، ب ةؤةر بئ عثالردعن خ ةتتذر »قعلمعش ذ ظاي ةن ب ةنعث  . دئض ةغا، الل الل
ثالردعن ظعمان ظئيتعثالر، اللة قعلعؤاتقان ظعشع) يةنع قذرظانغا(صةيغةمبعرعضة ؤة بعز نازعل قعلغان نذرغا 

  . يةنع اهللا تاظاال غا سعلةرنعث ظةمةللعرعثالردعن هئحنةرسة مةخصعي قالمايدذتولذق خةؤةرداردذر
  زعيان تارتعدعغان آىننعث بايانع توغرعسعدا

ظذ آىندة اللة سعلةرنع قعيامةت ظىحىن توصاليدذؤة آئيعنكع صىتكىل ظعنسانالر كع يةنع ظعلضعرع 
اثلعنعص تذرعدذ      بعر مةيدانغا توصلعنعدذ، ظذ    اؤازع ظ ةر آأرىص   . الرغا حاقعرغذحعنعث ظ . تذرعدذ  ظذالرنع آأزل

ة   ذ هةقت اال ب ةن اهللا تاظ داق دئض دذر       : مذن ان آىن ازعر بولعدعغ ة ه ىن هةمم ذ آ ة ش نكع،  )3 (ظةن ظئيتقع
تعدا      « ةن ؤاق ث مذظةيي ةلذم آىننع ةر م عرعكعلةر ؤة آئيعنكعل ة (ظعلض ةنع قعيامةتت لعنعدذ) ي اندع. توص ن ظ

  .))4!سعلةر، ظع قايتا تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع ضذمراهالر
 يةنع ظذ آىندة ظعماننع تةرك ظةتكةنلعكع بعلةن آاصعرنعث زعيان (ظذ زعيان تارتعدعغان آىندذر

تارتقانلعقع، ياخشع ظةمةللةرنع دئضةندةك قعاللمعغانلعقع بعلةن مأمعننعث زعيان تارتقانلعقع ظاشكارا 
دذ نع)بولع دذ   ظعب داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي اس ب ىن ":  ظابب ان آ ان تارتعدعغ ةت آىن"زعي نعث ع قعيام

                                                 
  .ظايةت   - 53سىرة يىنىس ) 1(
  .ظايةت  -3 ظسىرة سةبة )2(
  . نعث بعر قعسمعظايةت ـ 103 هذد سىرة) 3(
  . لةر ظايةت- 50ـــــ 49سىرة ؤاقعظة ) 4(
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ر عملعرعدعن بع ةهلع دوز . دذرعظعس ةت ظ دة جةنن ذ آىن ارتقذزعدذ اظ ان ت ةهلعنع زعي ةتادة ؤة مذ. خ ظ اهعد جق
  .خشاش دئدعومذ بذ ظايةت هةققعدة مذشذنعثغا ظقاتارلعقالر

ا آعرضةنلعكع          :دذيمذقاتعل ظعبنع هةييان مذنداق دة      مأمعنلةر جةننةتكة آعرعص آاصعرالرنعث دوزاخق
ةث ح ىن ظ عرالر ظىح اندذروآاص ةن . ث زعي عر(م نع آةس ةنع ظعب ث :)ي اال نع ةتنع اهللا تاظ رعدعكع ظاي  يذقع

ة سعلةرنع قعيامةت ظىحىن  . دةص قارايمةن ،رعدذئحذقالشتذرذص بو ظنعتأؤةندعكع ظايةتلعرع  دة الل ظذ آىن
يةنع ظذ آىندة ظعماننع تةرك ظةتكةنلعكع بعلةن آاصعرنعث زعيان ( ظذ زعيان تارتعدعغان آىندذر توصاليدذ،

تارتقانلعقع، ياخشع ظةمةللةرنع دئضةندةك قعاللمعغانلعقع بعلةن مأمعننعث زعيان تارتقانلعقع ظاشكارا 
تعص ياخشع ظعش قعل ). بولعدذ ان ظئي ةغا ظعم ة ظذنعث يامان عآعمكع الل ا دعكةن، الل ظعشلعرعنع يوقق

زعدذ، ظذالر ظذ جةننةتلةردة حعقعرعدذ، ظذنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضى
عقعيةتتذر ىمةثض ا مذؤةصص ذ آاتت العدذ، ب ةنعث .  ق نع (الل رلعكعنع ؤة قذدرعتع انالر، ) بع ار قعلغ ظعنك

ذ نئمعدئضةن ظايةتلعرعمعزنع يالغانغا حعقارغانالر ظةهلع دوزاخ بولذص،  ظذالر دوزاختا مةثضى قالعدذ، ظ
   .!يامان جاي

  * * * * * * *  
 !$ tΒ z>$|¹ r& ÏΒ >π t6ŠÅÁ–Β ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ Ï‰ ÷κu‰ …çµ t6ù= s% 4 ª! $#uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« ÒΟŠ Ï= tæ ∩⊇⊇∪ 

(#θãè‹ ÏÛr& uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™ §9$# 4 χ Î* sù óΟ çFøŠ©9 uθs? $yϑ ¯Ρ Î* sù 4’ n?tã $ uΖÏ9θß™ u‘ à≈ n= t7 ø9$# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪ ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) 

uθ èδ 4 ’n? tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪  
زنع  ةنع قازاسع (آعشعضة يةتكةن هةر قانداق مذسعبةت صةقةت اللةنعث ظع ةنال ) ي تعدذ (بعل ، )يئ

ظعشعنعدعكةن، ) عبةت اللةنعث قازاسع بعلةن يئتعدذ دئضةن سأزضةيةنع هةر قانداق مذس(آعمكع اللةغا 
اللةغا ظعتاظةت قعلعثالر، . 11يعتةآلةيدذ، اللة هةر نةرسعنع بعلضىحعدذر) سةؤرضة(اللة ظذنعث قةلبعنع 

صةيغةمبةرضة زعيان (يىز ظأرىسةثالر ) صةيغةمبةرنعث دةؤعتعدعن(صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعثالر، ظةضةر 
. 12روشةن تةبلعغ قعلعشتذر ) دةؤةتنع(، صةيغةمبعرعمعزنعث ؤةزعصعسع صةقةت ) ظأزةثالرغا زعيان يوق،

  .13ل قعلسذنىيوقتذر، مأمعنلةر اللةغا تةؤةآك) بةرهةق(اللةدعن باشقا هئح مةبذد 
آعشعضة يةتكةن هةر قانداق مذسعبةتنعث صةقةت اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةنال يئتعدعغانلعقع 

  عسعداتوغر
أزةثالر ظذحرعغان مذسعبةتلةر بعز               :دتةاهللا تاظاال سىرة هةدع    ارلعق هادعسعلةر ؤة ظ ةر يىزعدعكع ب ي

 دةص )1(، شىبهعسعزآع، اللةغا ظاساندذر   )ظعش (ظذالرنع يارعتعشتعن بذرذن لةؤهذلمةهصذزغا يئزعلغان، بذ        
ةتتعمذ مذنداق دةص خةؤةر قعلعدذ         . خةؤةر قعلغان ظعدع   انداق مذسعبةت آعش :بذ ظاي عضة يةتكةن هةر ق

دذ    )يئتعدذ(بعلةنال ) يةنع قازاسع(صةقةت اللةنعث ظعزنع  : ظعبنع ظابباس بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي
  .آعشعضة يةتكةن هةر قانداق مذسعبةت اهللا تاظاال نعث خالعشع ؤة ظورذنالشتذرذشع بعلةن بولعدذ

                                                 
  .ظايةت  - 22سىرة هةدعد ) 1(
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 ةغا ع الل عبةت الل (آعمك انداق مذس ةر ق ةنع ه ة ي ةن سأزض تعدذ دئض ةن يئ ع بعل ) ةنعث قازاس
يةنع آعمضة  تةآلةيدذ، اللة هةر نةرسعنع بعلضىحعدذرئي) سةؤرضة(ظعشعنعدعكةن، اللة ظذنعث قةلبعنع 

 ، دةص حىشةنسة رذنالشتذرذشع بعلةن بولدع   و اهللا نعث هأآمع ؤة ظ  بعرةر مذسعبةت يةتسة ظذ بذ مذسعبةتنع       
ةن ب   ة ت ث هأآمعض اندعن اهللا نع نع     رئظ ث دعلع ا، اهللا ظذنع د قعلس اؤاب ظىمع ا ؤة س ةؤر قعلس ا س عص بذنعثغ

ةت،          وظذنعث د . باشاليدذتوغرعلعققا   نيادعن آةتكىزىص قويغان نةرسعلعرعنعث ظذرنعغا ظذنعث قةلبعضة هعداي
ةنح ؤة راس  تعدذععقلحعلتظعش ةتكىزىص ق   . نع ظورنع ن آ ذ قولعدع ا ظ اآع   وظذنعثغ عنع ي ان نةرسعس يغ

  .خشع نةرسعنع بئرعدذظذنعثدعنمذ يا
نع ظابباس  ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب ةنهذماظ ةلالهذ ظ ةغا نعث  رةزعي انداق (آعمكع الل ةر ق ةنع ه ي

ةلبعنع ظعشعنعدعكةن) مذسعبةت اللةنعث قازاسع بعلةن يئتعدذ دئضةن سأزضة  ة ظذنعث ق ة (، الل ) سةؤرض
ةلبعنع ظعشةنحعضة    : قعلعدذ  دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت      تةآلةيدذئي  اهللا ظذنعث ق

ةيدذ عز ي      . يئتةآل عبةتنعث ظورذنس ةن مذس ة يةتك ذ ظأزعض ةن ظ ذنعث بعل انئش ذنداقال تعص قالمعغ لعقعنع، ش
  . قعلعص سالغان خاتالعقع تىصةيلعدعنال ظأزعضة مذسبةت يئتعص قالمايدعغانلعقعنع بعلعدذ

اال   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ارع ؤة مذس ام بذخ دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : منعث مذن
لعنةرلعكتذر« ذ ظةجةص ع تولعم أمعننعث ظعش ىن . م ث ظىح ذ ظذنع عال ظ أآىم قعلس رةر ه ا بع اهللا ظذنعثغ

ا سةؤر قعلعدذ        ،ظةضةر ظذنعثغا بعرةر ظئغعرحعلعق يةتسة        . ياخشعلعق بولعدذ  شذنعث  .  ظذ بذ ظئغعرحعلعقق
علعق بولع    ىن ياخش ث ظىح ذ ظذنع ةن ب ة   بعل اللعق يةتس رةر خذش ا بع ةر ظذنعثغ اللعققا  ،دذ، ظةض ذ خذش ذ ب  ظ

ىآر دذ      عش علعق بولع ىن ياخش ث ظىح ذ ظذنع ةن بذم ذنعث بعل دذ، ش عال    .  قعلع أمعن ظادةمض ةقةت م ذ ص ب
  .»خاستذر

  توغرعسعدااهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذش 
 ةت قعل ة ظعتاظ ةت قعلعثالر، صةيغةمبةرض ثالر اللةغا ظعتاظ ة بةندعلةرنع اهللا       ع اهللا تاظاال بذ ظايةتت

ان ظع  ا قويغ ث صةيغةمب  يولغ ا ؤة ظذنع الردا اهللا غ قا   عش الرنع قعلعش ان ظعش قا، بذيرذغ ةت قعلعش ة ظعتاظ رعض
قان وت قا ب  س الردعن يئنعش ةن ظعش دع   ذؤة حةآلعض داق دئ اندعن مذن رذدع، ظ ةر : ي ةيغةمبةرنعث (ظةض ص

، صةيغةمبعرعمعزنعث ؤةزعصعسع )ةيغةمبةرضة زعيان يوق، ظأزةثالرغا زعيانص(يىز ظأرىسةثالر ) دةؤعتعدعن
ةقةت  نع(ص تذر ) دةؤةت ةبلعغ قعلعش ةن ت علةر ب   روش ةر س ةنع ظةض اش    ذي تعن ب الرنع قعلعش ان ظعش يرذلغ

تذر     ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ة ص ةن ؤةزعص ة يىآلةنض ةيغةمبةرنعث ظىستعض اثالر ص علةرنعث ظ. تارتس تىس  ىثالرغاس
ةيغةمبةرنعث دةؤعتعنع ظاثالش ؤة ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعش              يىآلةنضة دذ    . تذرن ؤةزعصة ص : زأهرع مذنداق دةي

زنعث     ةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسعدذر، بع ةتكىزىش ص ةيغةمبةرلعكنع ي ث ظعشعدذر، ص ةؤةتعش اهللا نع ةيغةمبةر ظ ص
  .ؤةزعصعمعز بولسا بويسذنذشتذر

  تةؤهعد توغرعسعدا 
 هةممة نةرسعنعث ظأزعضة موهتاج ظعكةنلعكعنع،       ، ظعالهنعث يوقلعقعنع  اهللا تاظاال ظأزعدعن باشقا هئح    

ةدعن باشقا هئح مةبذد  :ظأزعنعث تةنها بعر اهللا ظعكةنلعكعنع خةؤةر قعلعص مذنداق دةيدذ         ) بةرهةق (الل
ن يةنع اهللا نع بار ؤة بعر دةص بعلعثالر، ظذنعثغا ظعخالس بعلة يوقتذر، مأمعنلةر اللةغا تةؤةآكذل قعلسذن

دذ   ة مذنداق دةي ذ هةقت اال ب ةؤةآكىل قعلعثالر، اهللا تاظ ادةت قعلعثالر ؤة ظذنعثغا ت ذ مةشرعقنعث ؤة ظعب ظ
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تذر، ظذنع هامعي قعلعؤالغعن   ة (مةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوق ةنع هةمم ي
   .)1()ظعشعثنع ظذنعثغا تاصشذرغعن

  * * * * * * *  
  $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ# u χ Î) ô ÏΒ öΝ ä3Å_ üρø— r& öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& uρ #xρ ß‰tã öΝ à6©9 öΝ èδρâ‘ x‹ ÷n$$ sù 4 β Î) uρ 

(#θà ÷ès? (#θßs xóÁ s? uρ (#ρã Ï øós? uρ χ Î* sù ©!$# Ö‘θàxî íΟ‹ Ïm§‘ ∩⊇⊆∪ !$ yϑ ¯Ρ Î) öΝä3ä9 üθ øΒ r& ö/ ä. ß‰≈s9 ÷ρr& uρ ×πuΖ ÷G Ïù 4 ª! $#uρ ÿ… çν y‰ΨÏã 

í ô_r& ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# $tΒ ÷Λä ÷èsÜ tFó™ $# (#θãèyϑ ó™ $#uρ (#θãè‹ ÏÛr&uρ (#θà) ÏΡr&uρ #[ ö yz öΝ à6Å¡àΡX{ 3 tΒ uρ s−θãƒ 

£x ä©  ÏµÅ¡ø tΡ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßs Ï= ø çRùQ$# ∩⊇∉∪ βÎ) (#θàÊÍ ø) è? ©! $# $ ·Êö s% $YΖ |¡xm çµ øÏè≈ ŸÒ ãƒ öΝä3s9 ö Ïøó tƒuρ öΝ ä3s9 4 
ª! $#uρ î‘θä3x© íΟŠÏ= xm ∩⊇∠∪ ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈pκ ¤¶9 $# uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠ Å3ut ù: $# ∩⊇∇∪  

سعلةرنعث ظاياللعرثالردعن، بالعلعرعثالردعن سعلةرضة دىشمةن بولعدعغانلعرعمذ بار، ! ظع مأمعنلةر
اللة (علساثالر ظةصذ قعلساثالر، آةحىرسةثالر، مةغصعرةت ق) ظذالرنع(ظذالردعن ظئهتعيات قعلعثالر، ظةضةر 
دذ عرةت قعلع علةرنعمذ مةغص ايعتع ). س دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةن ناه ة هةقعقةت الل

بعر تىرلىك سعناقتذر، ) سعلةرضة اللة تةرعصعدعن(سعلةرنعث ماللعرعثالر، بالعلعرعثالر . 14مئهرعباندذر
) نعؤةز(لةغا تةقؤادارلعق قعلعثالر،  التاقعتعثالرنعث يئتعشعحة. 15اللةنعث دةرضاهعدا آاتتا ساؤاب بار

ظأزةثالر ) بذ(سةرص قعلعثالر، ) اللةنعث يولعدا ماللعرعثالرنع(ظعتاظةت قعلعثالر، ) ظةمرعضة(ظاثالثالر، 
 .16ظىحىن صايدعلعقتذر، آعمكع نةصسعنعث بئخعللعقعدعن ساقلعنعدعكةن، ظذ مةقسعتعضة ظئرعشكىحعدذر

ةرزعي هةسةنة بةرسةث  ةغا ق ةن سةدعقة بةرسةثالر (الر الل ةنع مةمنذنعيةت بعل ة ظذنعث ) ي ة سعلةرض الل
اؤابعنع( اؤاب ) س أص س علعققا آ از ياخش ة ظ دذ، الل عرةت قعلع ة مةغص رعدذ، سعلةرض علةص بئ هةسس

ةلعمدذر  ىحعدذر، ه ةيدذ (بةرض الدعراص آةتم قا ظ ةندعلعرعنع ظازابالش ةنع ب ة( .17)ي ةيبنع ؤة ) الل غ
  . 18ذر، غالعبتذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذرظاشكارعنع بعلضىحعد

  ظايالالرنعث ؤة بالعالرنعث صعتنعسدعن ظئهتعيات قعلعش توغرعسعدا 
ا     العالرنعث ظات ة، ب الالرنعث ظةرلعرعض ة ظاي ذ ظايةتت اال ب انلعرعمذ    اهللا تاظ مةن بولعدعغ ا دىش ـ ظانعالرغ

ةل     ع ظةم ث ياخش ةنع ظذالرنع ارلعقعنع ي قا تةرنظعبادةتل ـ ب ةؤةر   وع قعلعش انلعقعنع خ قذنلذق قعلعدعغ س
ةر   :قعلعدذ، بذ هةقتة اللة تاظاال مذنداق دئضةن         ةزان ظئيتعلسا،       !ظع مأمعنل جىمة آىنع جىمة نامعزعغا ظ

ادا قعل   (اللةنع ياد ظئتعشكة     الدعراص بئرعثالر،   ) شقا عيةنع جىمة خذتبعسنع ظاثالشقا ؤة جىمة نامعزعنع ظ ظ
ات )2 (ص تذرذثالر، ظةضةر بعلسةثالر بذ سعلةر ظىحىن ياخشعدذر         سئتعمنع قويذ  -ظئلعم   ظذالردعن ظئهتعي

ثالر دذ    قعلع داق دةي د مذن نع زةي ةققعدة ظعب ةت ه ذ ظاي الر  :ب ث تذرذث ثالردا حع ةنع دعنع اهعد. ي :  مذج
 ثالردعن، بالعلعرعثالردعن سعلةرضة دىشمةن بولعدعغانلعرعمذ بار عسعلةرنعث ظاياللعر ايةت دئضةن بذ ظ

دذ   داق دةي ةققعدة مذن ذرذق   :ه رعنع ظ ع ظئ ال آعش ةنع ظاي اآع  ـ  ي كة ي عنع ظىزىش انلعرعدعن ظاالقعس تذغق

                                                 
  . ـ ظايةت9سىرة مذزةممعل ) 1(
 . ظايةت-9سىرة جذمذظة ) 2(
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ارعدذ   ئلعص ب قا ظ عيلعق قعلعش ارعغا ظاس ةنلعكتعن    . صةرؤةردعض النع ياخشع آأرض ةر ظاي ذ ظ ةن ب ذنعث بعل ش
  .ظايالعنعث دئضعنع بويعحة ظعش قعلعدذ

الردعن، بالعلعرعثالردعن سعلةرضة دىشمةن بولعدعغانلعرعمذ بار، سعلةرنعث ظاياللعرث! ظع مأمعنلةر
ةم ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         ظذالردعن ظئهتعيات قعلعثالر  بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظةبذهات

دذ ةت قعلع ذص : رعؤاي ةر بول عم ظةرل ر قعس ان بع ذلمان بولغ ةآكعدة مذس ذالر م ةيغةمبةر ،ظ ذالر ص  ظ
العلعرع ظذالرنع هعجرةت ظةلةيهعسساالمن اللعرع ؤة ب اقحع بولغاندا ظذالرنعث ظاي عث قئشعغا هعجرةت قعلم

ايدذ ع قويم ئلعص . قعلغعل ص آ رةت قعلع عغا هعج االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذالر ص ن ظ  ،آئيع
  دذ، آعشعلةرنعث دعنعدا ظالعم بولذص آةتكةنلعكعنع آأرىص ظاياللعرعنع ؤة بالعلعرعنع جازالعماقحع بولع

اللة سعلةرنعمذ (ظةصذ قعلساثالر، آةحىرسةثالر، مةغصعرةت قعلساثالر ) ظذالرنع(ظةضةر اهللا تاظاال 
اندذر ). مةغصعرةت قعلعدذ  دذر، ناهايعتع مئهرعب عرةت قعلغذحع ةن ناهايعتع مةغص دئضةن   اللة هةقعقةت

  . بذ قعسسعنع ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغان ظايةتنع نازعل قعلدع
بعر تىرلىك سعناقتذر، اللةنعث ) سعلةرضة اللة تةرعصعدعن(رنعث ماللعرعثالر، بالعلعرعثالر سعلة

ار  اؤاب ب ا س اهعدا آاتت ةت قعل    دةرض ا ظعتاظ ث اهللا غ انالردعن آعمنع ةنع ظعنس ث  ع ي انلعقعنع ؤة آعمنع دعغ
  . الر بعلةن سعنايدذدعغانلعقعنع ظايرعش ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرنع مال ـ مىلىك ؤة بالععظاسعيلعق قعل

ع  ةت آىن ار قعيام اؤاب ب ا س اهعدا آاتت ةنعث دةرض ة.  دذرالل ذ هةقت اال ب ةناهللا تاظ داق دئض  : مذن
 التذن ةردعن      -ظايالالر،ظوغذلالر،ظ ارؤعالر ؤة ظئكعنل اقالر، ح أص مالالر،ظارغعم النغان آ تعن توص  آأمىش

ا  ةببعتع ظعنس علةرنعث مذه ان نةرس أثىل تارتعدعغ ارةت آ عتعلدعظعب رايلعق آأرس ا  .نالرغا حع ذالر دذني ظ
ةظةتلعنعدعغان   رعكحعلعكعدة مةنص وق (تع ع ي ان     ) باقاس ا قايتعدعغ اهعدا بولس ث دةرض ةيظعلةردذر؛ اهللا نع ش

ىزةل جاي  ةت(ض ةنع جةنن اردذر) ي رةك   (.ب زعقعش آئ ة قع ةس، جةننةتك قعغا ظةم ىن باش ع (. شذنعث ظىح ظ
ةد ة!مذهةمم نكع، ) قةؤمعثض عل«ظئيتقع نمذ س ةتلعرع ؤة    (ةر ظذالردع بذ زعنن انعث زع ةنع دذني ي

ةتلعرعدعنمذ دا  ) نئم ةقؤادارالر ظىحىن صةرؤةردعضارع هذزذرع رةيمذ؟ ت تعص بئ ياخشع بولغان نةرسعلةرنع ظئي
ذص،   ةر بول ان جةننةتل ئقعص تذرعدعغ تةثلةر ظ تعدعن ظأس ذالر(ظاس العدذ، ) ظ ى ق ةردة مةثض جةننةتل

ار  عيةنة اهللا نعث ر) ىحىنتةقؤادارالر ظ(بار، صاك جىصتعلةر   )جةننةتلةردة( ةندعلعرعنع  . »زاسع ب ةنع  (اهللا ب ي
   .)1(آأرىص تذرغذحعدذر) ظذالرنعث هةممة ظعشلعرعنع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعر آىنع     : ظعمام ظةهمةد بذرةيدةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ص
اندا هةسةن ؤة هىسةيعن رةزع  ة ظوقذؤاتق ةلدع خذتب تعص آ ةنهذماالر يئ ةلالهذ ظ ذ ظعككعسعنعث ظىستعدة . ي ظ

زعل رةخت ن تتقع دع    عع ار ظع ةك ب ةن آأين ص . كعلض ذالر يعقعلع ةن    ،ظ ذنعث بعل اتتع، ش ذص مئثعؤات  قوص
ص   أتىرىص حعقع عنع آ ذ ظعككعس ىص ظ ةردعن حىش االم مذنب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ق،ص ذرذص و ظالدعغ ذص ت ي

العلعرعثالر، سعلةرضة اهللا تةرعصعدعن              اهللا ؤة ظذنعث   «: مذنداق دئدع  ةيغةمبعرع سعلةرنعث ماللعرعثالر، ب  ص
ان     ت ظئيتق ذ راس عناقتذر، دةص تولعم ىك س ر تىرل ذص     . بع ص قوص العنعث يعقعلع ع ب ذ ظعكك ةن ب م

بذ هةدعسنع    » ؤالدعمىذ ظعككعسعنع آأتىر    ب منع ظىزىص    ىأزمئثعؤاتقانلعقعنع آأرىص سةؤر قعاللماستعن س      
  . ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظعؤذد، تعرمعزع، ظعمام ظةبذدا

  نعث يئتعشعحة تةقؤادارلعق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا ع آىح

                                                 
 .ـ ظايةتلةر15ــــ 14سىرة ظال ظعمران ) 1(
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 ثالر ةقؤادارلعق قعلع ا ت اقعتعثالرنعث يئتعشعحة اهللا غ ةبذهىرةيرة  ت  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظ
االمنع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ دذ  رةزعي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةن  «: ث مذن ةر م ظةض

رةر ظعشنع قعلعشقا بذير مةن سعلةرنع .  سعلةر آىحىثالرنعث يئتعشعحة ظذنع قعلعثالر،سامذسعلةرنع بع
  .»ام ظذنعثدعن يئنعثالرعسبعرةر ظعشنع قعلعشتعن تذس

)نع اثالثالر، ) ؤةزع ة(ظ ثالر ) ظةمرعض ةت قعلع ث  ظعتاظ ةنع اهللا ؤة ظذنع علةرنع  ي ةيغةمبعرع س  ص
الدعدا        . بذيرذقنعث سعرتعغا حعقعص آةتمةثالر   . بذيرذغان ظعشقا بويسذنذثالر   ةيغةمبعرعنعث ظ اهللا ؤة ظذنعث ص

الدع ب     نع ظ أزنع ؤة ظعش انداق س ئح ق اثالر ه ةن قعلم قا ب . عل علةر قعلعش تا ظ ذس ان ظعش تعالص عيرذلغ خ
  .لغان ظعشالرنع قعلعشتعن يئنعثالراسوقعلعشماثالر، ت

  رعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا سةدعقة بئ
) ذ (سةرص قعلعثالر، ) اللةنعث يولعدا ماللعرعثالرنع ايدعلعقتذر ) ب أزةثالر ظىحىن ص ةنع اهللا    ظ  ي

ا    تذغقانالرغا، صئقعرالرغ ـ سعلةرضة رعزق قعلعص بةرضةن نةرسعلةردعن ظذرذق      ا، معسكعنلةرضة ؤة موهتاجالرغ
ة ياخ. رعثالرئب اندةك اهللا سعلةرض علعق قعلغ ثالر   ،ش علعق قعلع ة ياخش ث بةندعلعرعض علةرمذ اهللا نع ذ .  س ب

اثالر     داق قعلمعس عدذر، ظذن ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ىن دذني أزةثالر ظىح ة   ،ظ ة ظأزةثالرض ا ؤة ظاخعرةتت ذ دذني  ب
  .زعيانلعقتذر
 ذ مةقسعتعضة ظئرعشكىحعدذر ةت   آعمكع نةصسعنعث بئخعللعقعدعن ساقلعنعدعكةن، ظ نعث بذ ظاي

ان            وتةصسعرع سىرة هةشعردعكع ظ     ةتنعث تةصسعرعدة تةصسعلعي باي أز ظعحعضة ظالغان ظاي خشاش مةزمذننع ظ
ندع ؤ االقعدار هةدعس قعلع ة ظ ذ ظايةتك ةلةرة ب ندعمذ رعؤاي ذ توغ . ت قعلع ةردة ب ذ ي ذثا ب ةآرارالص ذلذرش ق ت

ايمعز ةثالر . ظولتذرم ةنة بةرس ةرزعي هةس ةغا ق ةت بع(الل ةنع مةمنذنعي ةثالري ةدعقة بةرس ةن س ة ) ل الل
دذ ) ساؤابعنع (سعلةرضة ظذنعث  عرةت قعلع ة مةغص رعدذ، سعلةرض ةنع سعلةر  هةسسعلةص بئ  اهللا يولعدا   ي

دذرذص ب ورنعنع ت و اهللا ظذنعث ظ ،ص قعلساثالر قانحعلعك نةرسة سةر   انحعلعك نةرسة سةدعقة     . رعدذئ ل سعلةر ق
ةثالر اتعنع ب،بةرس ث مذآاص كة   اهللا. رعدذئ اهللا ظذنع ةرعز بئرعش ش ق علعق قعلع دا ياخش اال يولع  تاظ
  .ظوخشعتعلدع

ا        «: ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان بعر هةدعستة اهللا تاظاال          أزعنع موهت ذم قعلماستعن ؤة ظ ج آعم زذل
ةنة ب    ةرزع هةس تعن ق ىرىص قويماس ة حىش ان » رعدذئهالةتك ان قعلعنغ دذ دةص باي ذ  . دةي اال ب ذثا اهللا تاظ ش

دذ  ئع هةسعلةص ب  لةرضة ظذنعث ساؤابعن  ظايةتتة اهللا سع   ةرةدعمذ مذنداق دئضةن        . رعدذ، دةي ة سىرة بةق  بذ هةقت
 ةرز ا ق ةن  عآعمكع اهللا غ ةنة بئرعدعك ذل  ( هةس دا ص ث يولع ةنع اهللا نع ةرص    ـي ةن س اللعق بعل نع خذش  مئلع

ةن  ة    )قعلعدعك ة هةسس ا نةحح عحة     (، اهللا ظذنعثغ ىز هةسسعض ة ي عدعن يةتت ون هةسس ةنع ظ أص ) ي آ
  .))1قايتذرعدذ
 دذ عرةت قعلع ة مةغص ةحىرعدذ  سعلةرض ذناهلعرعثالرنع آ ةنع ض دذ . ي داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ  :ش
 ةلعمدذر ىحعدذر، ه اؤاب بةرض أص س علعققا آ از ياخش ة ظ الدعراص (الل قا ظ ةندعلعرعنع ظازابالش ةنع ب ي

ةيدذ عرةت قع )آةتم دذ ؤة مةغص ذ قعلع ذناهلعرعنع ظةص ث ض دذ اهللا ظذالرنع ةيعب. لع ذرعدذظ . لعرعنع يوش
غةيبنع ؤة ظاشكارعنع بعلضىحعدذر، غالعبتذر، ) اللة( .خاتالعقلعرعدعن ؤة يامانلعقلعرعدعن ظأتىص آئتعدذ

خشايدعغان ظايةتلةرنعث تةصسعرعدة وذ ظايةتنعث تةصسعرع بذ ظايةتكة ظ     ب هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر 
  .تةصسعلعي بايان قعلعندع

                                                 
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 245 ـ سىرة بةقةرة  ) 1(
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   .جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذر. عث تةصسعرع تىضعدعنسىرة تةغابذنشذنعث بعلةن 
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  يمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشال

سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلساثالر، ظذالرنعث ظعددعتعضة ) ظىممعتعثضة ظئيتقعنكع! (ظع صةيغةمبةر
ةيتتة( ق ص العتعدة  اليع اآلعق ه ةنع ص ثالر) ي االق قعلع ىن (. ت لعكع ظىح ةب ظارعلعشعص آةتمةس ) نةس

ظذالرنع ظأيلعرعدعن ) غعحةظذالرنعث ظعددعتع توشمع(ظعددةتنع ساناثالر، صةرؤةردعضارعثالردعن قورقذثالر، 
اندعن ) ظأيعدعن(حعقعرعؤةتمةثالر، ظذالرمذ  هةدنع (حعقمعسذن، ظذالر صةقةت ظوحذق صاهعشة قعلسعال ظ

حعقعدذ، ظةنة شذ اللةنعث قانذنعدذر، آعمكع اللةنعث قانذنعدعن هالقعص آئتعدعكةن، ) ظعجرا قعلعش ظىحىن
بعرةر ) يةنع تاالقتعن آئيعن(نكع، اللة شذنعثدعن آئيعن ظذ ظأزعضة زذلذم قعلغان بولعدذ، سةن بعلمةيسة

  . 1ظعشنع مةيدانغا آةلتىرىشع مذمكعن
ظايالعنع صاآلعق هالعتعدة تاالق قعلعش، ظذنع ظأيدعن حعقعرعؤةتمةسلعك ؤة ظعددعتعنع 

  ساناش توغرعسعدا
اال   عدعن    اهللا تاظ دذرذش يىزعس ة قعل ة ظعض كة ؤة هأرمةتك ةي  شةرةص ةن ص الدع بعل غةمبةر ظ

دذ  داق دةي اب قعلعص مذن ىتىن ظىممةتكة خعت اندعن ص ةيغةمبةر: ظةلةيهعسساالمغا ظ ع ص ة ! (ظ ظىممعتعثض
) يةنع صاآلعق هالعتعدة (سعلةر ظايالالرنع تاالق قعلساثالر، ظذالرنعث ظعددعتعضة اليعق صةيتتة) ظئيتقعنكع

   تاالق قعلعثالر
دذ  ةت قعلع داق رعؤاي ارع مذن ام بذخ ابدذ: ظعم االق  ظ العتعدة ت ةيزعلعك ه العنع ه ةر ظاي نع ظأم لاله ظعب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةلذم قعلدع     ةهؤالنع ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذنع  . قعلغاندعن آئيعن بذ ظ ص
الع بعلةن يئنعشسذن       «: ظاندعن مذنداق دئدع  . ظاثالص ناهايعتع قاتتعق ظاححعقع آةلدع     اندعن ظذ   ،ظذ ظاي   ظ

اآالن ةيعزدعن ص اندعن ،غانه ا  ظ ةيزقايت أر ه ةمرعدة ساقلعسذن، شذنعثدعن  ىصآ ع ظ ةدةر ظذن اآالنغانغا ق  ص

  ظايةت 12 تاالق                                 سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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العنع تاالق قعلماقحع بولسا      ة ظذنعثغا يئقعنحعلعق قعلعشتعن ظعلضعرع        ،آئيعن ظذ ظاي الع صاك هالةتت  ظاي
ةتتعكع تاالق ق             اآلعق هال . دئدع » علعشتذر تاالق قعلسذن، ظةنة شذ غالعب ؤة بىيىك اهللا تاظاال بذيرعغان ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن  ةت قعلغان هةدعستة ص ام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤاي ة شذ «: ظعم ظةن
  .»اهللا تاظاال ظايالالرنع تاالق قعلعشقا بذيرعغان صاآلعق هالةتتذر

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيرنعث مذن ن ظةبذزذب نع جذرةجدع ام مذسلعم ظعب ةززةن:  ظعم عث ظ
العنع هةيعزلعك هالعتعدة تاالق        : ظازات ضةردعسع ظابدذراهمان ظعبنع ظةيمةن ظعبنع ظأمةردعن           ادةم ظاي بعر ظ

ورعدع    ةن؟ دةص س انداق قارايس ة ق ذ هةقت ةن ب ا س ان بولس ئلعص   . قعلغ ذالق س ة ق ث سأزلعرعض ةن ظذالرنع م
م  ان ظعدع ا    . تذرغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص وظالعغا م ث س ةر ظذنع نع ظأم العمنع  ظعب انعدا ظاي المنعث زام

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا مةلذم قعلدع        ةيغةمبةر  . هةيعزلعك هالةتتة تاالق قعلدعم، ظأمةر بذ ظةهؤالنع ص ص
الع هةيزدعن صاك بولغان حاغدا             ظ«: ظةلةيهعسساالم اندعن ظذنع تاالق      ،ذ ظايالع بعلةن يئنعشعؤالسذن، ظاي  ظ

  . دع، دةص جاؤاب بةردعذيرعغان ظعدةص ب» قعلسذن ياآع ظةمرعدة ساقلعسذن
 العتعدة (ظذالرنعث ظعددعتعضة اآلعق ه ةيتتةيةنع ص ثالر ) اليعق ص االق قعلع  بذ ظايةت هةققعدة     ت

.  بعر تأشةآتة بولذشتعن ظعلضعرع تاالق قعلعثالر    ،يةنع ظذالرنع صاآلعق هالعتعدة  : ظابدذلاله مذنداق دةيدذ  
اهعد، هةسةن، ظع  ةتا، مذج ةر، ظ نع ظأم نع  ظعب اتعل ظعب ةهران، مذق نع م ةيمذن ظعب ةتادة، م نع سعيدعن، ق ب

  .  ظعكرعمة ؤة زةههاك قاتارلعقالرمذ بذ ظايةت هةققعدة ظابدذلالهنعث سأزعضة ظوخشاش سأز قعلغان،هةييان
العنع    : ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          ةر آعشع ظاي ظ

الع بعلةن بعر تأشةآتة        ،تة تاالق قعاللمايدذ، ظايالع صاآلعق هالةتتة تذرغاندا       هةيعزلعك هالةت  اؤادا ظذ ظاي  ن
ةدةر ظذنع تاالق         . بولغان بولسا تاالق قعاللمايدذ    اآالنغانغا ق صةقةتال ظايالع هةيز آأرىص ظاندعن هةيعزدعن ص

العنع بعر تاالق قعلعدذ       . قعلمايدذ دذ  ظعكرعمة . ظايالع صاك بولغاندعال ظاي العنعث هامعلدار   :  مذنداق دةي ظاي
انلعقع ظاشكارا بولسا دذ ،بولغ ا بولع االق قعلس النع ت ذ ظاي رع ظ نحعلعق  .  ظئ ةن يئقع الع بعل ةر آعشع ظاي ظ

االق           اآع هامعلدار بولمعغانلعقعنع بعلمةي تذرذص ت العنعث هامعلدار بولغانلعقعنع ي قعلغاندعن آئيعن ظاي
 ظذنع سىننةت بويعحة قعلعنغان     ،اسالر تاالقنعث هأآىملعرعنع بئكعتعص    عقهشذنثا ف شذ. قعلعشعغا بولمايدذ 

ايرعدع       ة ظ ع تىرض االق دةص ظعكك ان ت ة قعلعنغ ةت بويعح االق ؤة بعدظ االق    . ت ان ت ة قعلعنغ ىننةت بويعح س
ة :دئضعنعمعز اآلعق هالةتت العنع ص ةر آعشع ظاي االق قعلعش  ، ظ ةن مذناسعؤةت ظأتكىزمةستعن ت  ظذنعث بعل
اآع ظاي  كار ي انلعقع ظاش امعلدار بولغ ارةتتذ  االعنعث ه تعن ظعب االق قعلعش ن ت اندعن آئيع ةت . ر بولغ بعدظ

زلعك هالعتعدة ياآع ظذ صاك بولغاندعن آئيعن ظذنعث    آعشع ظايالعنع هةي بعر تاالق :بويعحة قعلعنغان تاالق  
ذص    ةآتة بول ر تأش ةن بع انلعقعنع     ،بعل اآع بولمعغ انلعقعنع ي امعلدار بولغ ث ه ذ   ظذنع ةي ت االق بعلم رذص ت

ارةتتذر   ةتمذ ظةمةس ظىحعنحع خعل تاالقنع بئكعتعص             ف. قعلعشتعن ظعب عقهشذناسالر سىننةتمذ ظةمةس بعدظ
ئلعص هةيعز آأرىشتعن توختعغان          اآع ياشعنعص ق االق آعحعكلعكعدعن هةيعز آأرمةيدعغان ي ان، بذ ت حعقق

ر تأشةآتة بولذشتعن ظ  اندعن آئيعن بع النع ؤة نعكاهالنغ االق  ظاي النع ت ةآحع بولغان ظاي علضعرع قويعؤةتم
  .قعلعشتعن ظعبارةتتذر

ةب ظار اناثالر عنةس نع س ىن ظعددةت كعلع ظىح عص آةتمةس تع ظذز لعش النعث ظعددع ةنع ظاي راص ع ي
آئتعص ياتلعق بولذشقا توسالغذ بولذص قالماسلعقع ظىحىن ظعددةتنعث باشلعنعشعنع ؤة تىضةيدعغان ؤاقعتنع    

  . صةرؤةردعضارعثالردعن قورقذثالرظعددةت مةسلعدة . عص تذرذثالرالص ؤة بعلهئساب
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نعؤئلعشقا بولعدعغان ظايالغا ظعددةت جةريانعدا نةصعقة بئرعش ؤة ظأي تاالق قعلعنغان ظةمما يئ
  بعلةن تةمعنلةش ظةرنعث ظىستعضة يىآلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

) معغعحة تع توش ث ظعددع أيلعرعدعن ) ظذالرنع ع ظ ذ ظذالرن ةثالر، ظذالرم أيعدعن(حعقعرعؤةتم ) ظ
نعدذ  حعقمعسذن ةرنعث ظىستعضة يىآلع ةش ظ ةن تةمعنل أي بعل العنع ظ ذ ظاي ةريانعدا ظ ددةت ج ةنع ظع ذ .  ي ظ

ا   ال بولس ددةت ظعحعدع ال ظع ر  ،ظاي أيدعن حعقع ع ظ ةرنعث ظذن ص   ع ظ أيدعن حعقع المذ ظ وق، ظاي ةققع ي ؤئتعش ه
  .لعش هةققع بارع بعلةن ظعددةت ظعحعدة يئنعؤئيالرعنعث ظا ظئحىنكع،.  بولمايدذ،آةتسة
 حعقعدذ) هةدنع ظعجرا قعلعش ظىحىن(ظذالر صةقةت ظوحذق صاهعشة قعلسعال ظاندعن  يةنع ظايالالر

دذ  أيدعن حعقع اندعن ظ اندعال ظ ةقةت ظوحذق صاهعشة قعلغ نع  . ص اس، سةظعد ظعب نع ظابب نع مةسظذد، ظعب ظعب
نع س     ةن، ظعب عظع، هةس ةييةب، شاص ة،      مذس ةير، ظةبذقةالب نع جذب ةظعد ظعب ة، س اهعد، ظعكرعم عيرعن، مذج

قعالر         ةبذهعالل ؤة باش نع ظ ةظعد ظعب ذددع، س انع، س ةتا خذراس لةم، ظ نع ظةس د ظعب اك، زةي الع، زةهه ظةبذس
العدذ    أز ظعحعضة ظ انع ظ اس،   . آأرسةتكةندةك ظوحذق صاهعشة زعن ةي ظعبنع آةظب ظعبنع ظابب شذنداقال ظذب

ا آأثىلسعز بولذشعنع       ظعكرعمة ؤة باش   العنعث ظئرعضة قارعت ، ظئرعنعث  قعالر ظعئيتقاندةك ظوحذق صاهعشة ظاي
ة   تذ أز ظعحعض عنع ظ ةت يةتكىزىش ة ظةزعي أز ـ هةرعكةتت ا س عنع ؤة ظذالرغ ةتلعك قعلعش ا بعهأرم غقانلعرعغ

  .ظالعدذ
ظةنة شذ اللةنعث قانذنعدذر لعرعدذرعةآلعملعرع ؤة حعيةنع اهللا تاظاالنعث شةرعظةت بةلضعلعم .  
 آعمكع اللةنعث قانذنعدعن هالقعص آئتعدعكةن     يةنع بذ قانذنغا بويسذنماي ظذنعث داظعرعسعدعن 
دذ  ، باشقا نةرسعضة هالقعص آئتعدعكةن    ،حعقعص ةنع ظذ شذنداق قعلعش     ظذ ظأزعضة زذلذم قعلغان بولع  ي

  .بعلةن ظأزعضة زذلذم قعلغان بولعدذ
  رنعث ظأيعدة ظعددةت تذتذشعنعث صايدعسع توغرعسعداتاالق قعلعنغذحع ظايالنعث ظة

 ن ذنعثدعن آئيع ة ش ةنكع، الل ةن بعلمةيس ن (س االقتعن آئيع ةنع ت ةيدانغا ) ي نع م رةر ظعش بع
ن  ع مذمكع أيعدة     آةلتىرىش ةرنعث ظ ةريانعدا ظ ددةت ج النع ظع نغذحع ظاي االق قعلع زنعث ت ةنع بع  ي

االنعث ظذنعث   قالدذرذشعمعز صةقةت ظةرنعث ظايالعنع تاالق قع      لغانلعقعغا صذشايمان قعلعص قئلعشع ؤة اهللا تاظ
الع بعلةن    ،شذنداق بولذص قالسا.  ظىحىندذرعلعشلعص قئنع سئ عؤئلعشعآأثلعضة ظايالع بعلةن يئنعش     ظذ ظاي
ايعتع ظاسانال يئنعشااليدذ داق   . ناه تع قةيعسنعث مذن اتعمة بعن ابدذلالهتعن ص نع ظ ةيدذلاله ظعب زأهرع، ظذب

ةتادة،    . تعدذعبذ ظايةت يئنعشقعلع بولعدعغان تاالقنع آأرس      : كعنع رعؤايةت قعلعدذ   دئضةنلع ةتا، ق شةظبع، ظ
  .زةههاك، مذقاتعل ظعبنع هةييان ؤة سةؤرع قاتارلعقالرمذ شذنداق دةص آأرسةتكةن

الق قعلعنغان ظايالنع نةصعقة ؤة ظأي بعلةن تةمعنلةش ظةرنعث ايئنعشقعلع بولمايدعغان ت
  لةنمةيدعغانلعقع توغرعسعداظىستعضة يىآ

ان         قعلع بولمايدعغ العمالر يئنعش كةن ظ ا ظةضةش العمالر ؤة ظذالرغ عم ظ ر قعس العرعدعن بع ةلةص ظألعم س
اتعمة                 تاالق قعلعنغان ظايالنع ظأي بعلةن تةمعنلةش ؤاجعب ظةمةس دةص آأرسةتتع ؤة بذ قارعشع ظىحىن ص

دع      ل قعل عنع دةلع ةنعث هةدعس ةيعس فةهرعي تع ق داق  ؤة.بعن ة مذن النع ظ : ق ذ ظاي نع   ب ةمرع ظعب رع ظةبذظ ئ
ا ىح ت تعدذهةصعس ظ نعدا ظةمةس ظعدع . الق قعلعؤئ العنعث يئ ذص ظاي ةندة بول رع يةم ةندة . ظذنعث ظئ ذ يةم ظ
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العنعث نةصعقعسع            ارقعلعق ظاي تذرذص ظايالعنعث تالعقعنع ظةؤةتعص بئرعدذ ؤة ظأزعضة ؤةآعل قعلغان آعشع ظ
ا بولع  ظارصعنع آأرضةن ظايال ؤةآعل بولذص آةلضةن ظادةمضة     . دذظىحىن ظارصا ظةؤةتعص بئرع  : ؤةآعل . دذخاص

ال    .  ظةمةس، دةيدذ صاهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، سعزضة نةصعقة بئرعش بعزضة ؤاجع          شذنعث بعلةن بذ ظاي
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا بئرعص ظةهؤالنع مةلذم قعلعدذ        بذنداق  «: ص

ةيغةمبةر       .دةيدذ» ظةهؤالدا سعزضة نةصعقة بئرعش ظئرعثعزضة ؤاجعب ظةمةس        ظعمام مذسلعمنعث رعؤايعتعدة ص
أ  «: ظةلةيهعسساالم  ة ؤاجع   سعزنع ظ النع ظذممذ    »  ظةمةس صي بعلةن تةمعنلةش ظئرعثعزض دئضةن ؤة ظذ ظاي

ة        ن يةن ان، آئيع قا بذيرذغ ددةت تذتذش أيعدة ظع النعث ظ ةن ظاي ةرعك دئض ةن ش داق دئض ةرعك «: مذن ظذممذش
الدذر، سعز ظعبنع ظذممذ مةآتذمنعث قئشعدا ظعددةت تذتذث                ،ساهابعلعرعمنعث ظاغزعغا حعقعص قالغان ظاي

  .»ظذ آأزع آأرمةس ظادةمدذر، سعز ظأي ظعحعدة آعيعدعغان آعيعملعرعثعز بعلةن ظازادة يىرةلةيسعز
ام دذ ظعم ةت قعلع داق رعؤاي ةد مذن ةيغةمبةر ظة:  ظةهم ع قةيس«لةيهعسساالمنعث ص زععظ ا ! نعث قع ماث

 ظذ ظايالغا نةصعقة بئرعش ؤة ظأي بعلةن تةمعنلةش      ، ظةر ظايالنع يئنعشااليدعغان تاالق قعلغان بولسا      !قاراث
النع يئنعشقعلع بولمايدعغان تاالق قعلعؤةتكةن بولسا       . ظةرنعث ظىستعضة يىآلعنعدذ   النع  ،ظةضةر ظةر ظاي  ظاي

ةرنعث ظىستعضة يىآلةنمةيدذ        نةصعقة ؤة ظأي بعلةن      أيعدعن حعقعص صاالنع       .  تةمعنلةش ظ سعز ظئرعثعزنعث ظ
ال باشقعالرنعث ظاغزعغا     «: ظاندعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئدع »عشعثظايالنعث ظأيعضة ظورذنل   ظذ ظاي

ادةمدذر،        سعزنع  حعقعص قالغان ظايالدذر، سعز ظعبنع ظذممذ مةآتذمنعث ظأيعضة حىشىث ظذ آأزع آأرمةس ظ
  . دئدع» آأرمةيدذ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظبعنعث مذن امعر ش ةبرانع، ظ عم ت نع  :ظةبذقاس اك ظعب ةن زةهه  م
ظذنعث ظئرع مةخزذم قةبعلعسعدعن     . ا آعردعم عرعسع فاتعمة بعنتع قةيسنعث قئشعغقةيعس قذرةشنعث هةمش 

ال مذنداق د  . ظةبذظةمعر ظعبنع هةصس دئضةن آعشع ظعدع    دذظذ ظاي ظةبذظةمرع ظعبنع هةصعس يةمةنضة   : ةي
عقة ؤة   رعمنعث تذ مةن ظئ   . يىرىش قعلغان قوشذن بعلةن آئتعؤعتعص مئنع تاالق قعلعؤئتعصتذ          انلعرعدعن نةص غق

م  ةص قعلدع أي تةل ث ت. ظ انلعرعذظذنع رةر    :غق ة بع زنعث سعزض ةؤةتمعدع ؤة بع ة ظ ة هئحنةرس ز بعزض  ظئرعثع
دعنةرسة بئرعشعمعزنع تةؤسعية قعلمعدع ةيغةمبة. ، دئ ع اهللا :ر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغا بئرعصمةن ص  ظ

ةيغةمبعرع   العقعمنع ظةؤةتعصتذ         ! تاظاالنعث ص انلعرعدعن  ذمةن ظذنعث ت  . ظةبذظةمرع ظعبنع هةصعس مئنعث ت غق
م      ةص قعلدع نع تةل عقة بئرعش أي ؤة نةص ا ظ ث تذ.ماث ة       ظذنع ة هئحنةرس ذ هةقت ة ب ز بعزض انلعرع ظئرعثع غق

تذ دعظةؤةتمةص م . ، دئ االم  . دئدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةك«ص ن  ئؤذيو ق،زآععـ شىبهعس   ش ةندعن آئيع تعلض
ةن رع ئظ رعلعدذ   بعل عقة بئ أي ؤة نةص الغعال ظ االيدعغان ظاي ة ت . يئنعش قا ظةرض معغعحة  ئباش عص ظاجراش ض

ةش ؤاجع       ةن تةمعنل أي بعل عقة ؤة ظ النع نةص المايدعغان ظاي ةس صيئنعش دع »  ظةم نع ظ  . دئ ذ هةدعس ام  ب عم
  .نةسةظعمذ رعؤايةت قعلغان
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، ظذالر بعلةن حعرايلعقحة يئنعشعثالر ياآع ظذالر بعلةن حعرايلعقحة ظذالرنعث ظعددعتع توشقان حاغدا
ظاراثالردعن ظعككع ظادعل ضذؤاهحعنع ضذؤاه ) يئنعشقان، ظاجراشقان حئغعثالردا (ظىزلعشعص آئتعثالر، 

را (قعلعثالر، خذدالعق ظىحىن  ةن ) توغ ةن (ضذؤاه بولذثالر، بذنعث بعل ذ هأآىم بعل ةنع ب ةغا ؤة ) ي الل
ة -آىنعضة ظعمان ظئيتقان آعشعضة ؤةز ظاخعرةت  ةدعن قورقعدعكةن، الل  نةسعهةت قعلعنعدذ، آعمكع الل

اللة ظذنعثغا ظويلعمعغان يةردعن رعزعق بئرعدذ، آعمكع اللةغا تةؤةآكذل  .2ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ
هةقعقةتةن هةر بعر نةرسة قعلسا، اللة ظذنعثغا آذصاية قعلعدذ، اللة هةقعقةتةن مةقسعتعضة يئتةلةيدذ، اللة 

  . 3ظىحىن مذظةييةن معقدار، مذظةييةن ؤاقعت بةلضعلعدع
تاالق قعلعنغان ظايالنع مةيلع قايسع خعلدعكع ظذسذلدا تاالق قعلسذن ظذنعثغا حوقذم ياخشع 

  مذظامعلعدة بولذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعدا
دذ   داق دةي اال مذن النعث   : اهللا تاظ ان ظاي ددةت تذتذؤاتق ن،    ظع ان، لئكع از قالغ كة ظ تع تىضةش ظعددع

ةن يئنعش   ع نعكاهع بعل ةن بذرذنق رع ظذنعث بعل اغدا ظئ ان ح ذق حعقعص بولمعغ لعشنع ؤة عؤئظعددةتتعن تول
. نع داؤامالشتذرذشنع قارار قعلعشع آئرةك  عحعرايلعقحة يةنع ظذ ظايالغا حعرايلعق مذظامعلة قعلعص تذرمذش    

ةنع      ة ي ةن حعرايلعقح ث بعل اآع ظذنع ث      ي كة، ظذنع ىص آئتعش تعن ظىزىل ازار بةرمةس تعن، ظ ع تعللعماس  ظذن
  .تالعقعنع حعرايلعق يول بعلةن بئرعشكة قارار قعلعشع آئرةك

   توغرعسعداا ضذؤاهحع تذرغذزذشقا بذيرذشيئنعشقاند
)ظاراثالردعن ظعككع ظادعل ضذؤاهحعنع ضذؤاه قعلعثالر) يئنعشقان، ظاجراشقان حئغعثالردا يةنع 
الع اثالر   ظاي ارار قعلس قا ق ةن يئنعشعش ذ   ،ثالر بعل ذؤاهحعالرنع ض ادعل ض ا ظ ثالر بذنعثغ ام . ؤاه قعلع ظعم

ةبذداؤذد دذ     ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن نع ماج ةيندعن     :  ظعب نع هىس ران ظعب ادةم ظعم ر ظ بع
ةن  االق قعلعؤةتك العنع ت ةن،  ،ظاي ةن جعنسعي مذناسعؤةت ظأتكىزض الع بعل ذ ظاي اندعن ظ االق   ظ النع ت ذ ظاي  ظ

ان  ادة    ؤةقعلغ رةر ظ قاندعمذ بع ةن يئنعش ث بعل أآ    ظذنع ادةمنعث ه ان ظ ذؤاه قعلمعغ انداق منع ض معنعث ق
ورعدع انلعقعنع س ة. بولعدعغ ذ ظادةمض ران ظ تذ، :ظعم ة قعلماص ىننةت بويعح اندعمذ س االق قعلغ العنع ت  ظاي

االق قعلغان     تذ، ظذنع ت دعمذ ؤة يئنعشقاندعمذ ضذؤاهحعالرنع ضذؤاه  يئنعشقاندعمذ سىننةت بويعحة يئنعشماص
  . دئدع،بذندعن آعيعن هةرضعز ظذنداق ظعشالرنع قعلعشقا بولمايدذ. قعلعشع آئرةك

دذ  ةت قعلع ةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةت ه ذ ظاي ةتانعث ب نعكاه قعلعش ؤة : ظعبنع جذرةيج ظ
ادعل ض       ارلعق ظعشالردا ظعككع ظ ايدذ  تاالق قعلعش ؤة يئنعشعش قات . ذؤاهحعنع ضذؤاه قعلمعسا دذرذس بولم

أزىرل   ةقةت ظ ن، ص ةتتع، لئكع ذنداق دةص آأرس ة ش ذ هةقت اال ب ىك اهللا تاظ العب ؤة بىي ذ غ علةرال ب ىك آعش
  .اهأآىمدعن مذستةسن

 اللةغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظعمان ظئيتقان آعشعضة ؤةز ) يةنع بذ هأآىم بعلةن(بذنعث بعلةن- 
ادعل ضذؤاهحعالرنع ضذؤاه قعلعشقا ؤة ضذؤاهلعقنع توغرا                     ب نةسعهةت قعلعنعدذ  عز سعلةرنع بذ ظعشالردا ظ

شعنعدعغان آعشعلةرال بذ     تاظاالغا ؤة ظاخعرةت آىنعضة ظع شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا   . ظادا قعلعشقا بذيرذدذق  
ازاب قعل         ن قورقعدعغانالر  عشعدع هأآىمضة بويسذنعدذ، اهللا تاظاال بذ قانذننع ظاخعرةت يذرتعدا اهللا تاظاالنعث ظ

  .دعظىحىن يولغا قوي
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لع ؤة رعزق بئرعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث آاصالعتعنعث واهللا تاظاالنعث تةقؤادارالرغا حعقعش ي
  ظذالر ظىحىن يئتةرلعك ظعكةنلعكع توغرعسعدا

آعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذذيرعغان  يةنع آعمكع اهللا تاظاال ب
ص نعص ،ظعشنع قعلع اال توسقان ظعشتعن يئ اال ظذنعث  ، اهللا تاظ ةقؤادارلعق قعلعدعكةن، اهللا تاظ ا ت  اهللا تاظاالغ

زق          ةردعن رع ر ي ةن بع العغعمذ آةلمعض ان، خعي الص باقمعغ ا ظوي رعدذ ؤة ظذنعثغ ع بئ ش يول لعرعدا حعقع ظعش
  .بئرعدذ

دا  ظذدنعث مذن نع مةس ابدذلاله ظعب ةم ظ نع ظةبذهات دذظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةك ـ . ق دئض ش
عزآع و   شىبهعس ةث م ع ظ ةرعمدة مةنعس ان آ ةت، قذرظ ةن  : ل ظاي ة هةقعقةت عدا (الل علةر ظارعس ادعل ) آعش ظ

 )1( رةهعم قعلعشقا بذيرذيدذ   - ظةقرعباالرغا سعلة    -ياخشعلعق قعلعشقا، خعش    ) جعمع خةلققة (بولذشقا،  
ة عقعش يولع بئرعدعغان ظايةت        قذرظان آةرعمدة ظةث ح    . دئضةن ظايةتتذر  ةدعن قورقعدعكةن، الل آعمكع الل

رعدذ  ع بئ ش يول ا حعقع ةتتذر  ظذنعثغ ةن ظاي ة . دئض دذ ظعكرعم داق دةي اال  :  مذن العنع اهللا تاظ ع ظاي آعمك
رعدذ    ع بئ ش يول ا حعقع ا اهللا ظذنعثغ االق قعلس ة ت ان بويعح ذ  . بذيرعغ اآنعثمذ ب اس ؤة زةهه نع ظابب ظعب

آعمكع ظعبنع مةسظذد ؤة مةسرذق       .  هةققعدة مذشذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنعدذ         ظايةتنعث مةنعسع 
آعمكع اهللا :  دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذاللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ

ار قعلعدعغانلعق          نعتاظاالنعث خالعغان ظادةمضة بئرعدعغانلعقع     ادةمنعث رعزقعنع ت  اهللا ،عنع بعلسة  خالعغان ظ
ا  اال ظذنعثغ ةردعنتاظ ان ي رعدذ ظويلعمعغ ةردعن رعزق بئ ةيدعغان ي ذ بعلم ةنع ظ ةتادة.  ي آعمكع اهللا : ق

 يةنع اهللا تاظاال ظذنع شىبهعلعك ظعشالردعن تاظاالدعن قورقعدعكةن، اهللا تاظاال ظذنعثغا حعقعش يولع بئرعدذ
  .رعدذةتلةردعن قذتذلدذق سةآراتتعكع مذشةق.ساقاليدذ
 اللة ظذنعثغا ظويلعمعغان يةردعن رعزعق بئرعدذ   
 دذ اية قعلع ا آذص ة ظذنعثغ ا، الل ةؤةآكذل قعلس ةغا ت نع آعمكع الل ابدذلاله ظعب ةد ظ ام ظةهم  ظعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعر ظذال               اندا   غظابباستعن بعر آىنع ظذ ص ا معنضعشعص آئتعؤاتق ةيغةمبةر  ،ق  ص
االمنعث ظ دذ   ظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا مذن ة     « :ذنعثغ ر نةحح اثا بع ةن س ذل م ع ظوغ ظ

دذ         ة قعلع ئنع هعماي اال س ن، اهللا تاظ ة قعلغع االنع هعماي ةن، اهللا تاظ عتعص قويماقحعم أزلةرنع ظأض اهللا . س
اث    ة سورعس رعدذ، نةرس اردةم بئ ةردة ي ر آىنل اثا ظئغع اال س ن اهللا تاظ ة قعلغع االنع هعماي ةقة،تاظ ت اهللا  ص

عنكع    عن، بعلض االدعنال تعلعض اث، اهللا تاظ ةص قعلس اردةم تةل ورعغعن، ي االدعن س ىتىن  ،تاظ ن ص ةر يىزعدع  ي
االنعال سئنعث             ةقةت اهللا تاظ ةقدعردعمذ، ظذالر ساثا ص ةتكىزىش ظىحىنال يعغعلغان ت ظىممةت ساثا مةنصةظةت ي

ةيدذ   ارتذق يةتكىزةلم ةن نةرسعدعن ظ ىن يئزعؤةتك ةظةتعث ظىح ةتكىزىش  . مةنص ان ي اثا زعي ةت س ىتىن ظىمم ص
ةن    ىن يئزعؤةتك ةتكىزىش ظىح ان ي اثا زعي اال س ةقةت اهللا تاظ اثا ص ذالر س ةقدعردعمذ، ظ ان ت ىن يعغعلغ ظىح

ةيدذ  ان يةتكىزةلم ارتذق زعي ةقدعر  . نةرسعدعن ظ أتىرىلدع، ت ةر آ ان قةلةمل ةقدعرنع يازعدعغ بةلضعلةنضةن ت
  .ع ظعمام تعرمعزع رعؤايةت قعلغانبذ هةدعسن» يئزعلغان بةتلةر قذرعدع

 ةيدذ ة يئتةل ةن مةقسعتعض ة هةقعقةت ع ؤة    الل أزعنعث خاهعش ةخلذقاتلعرعغا ظ اال م ةنع اهللا تاظ ي
دذ     را قعلع ة ظعج ع بويعح أز خاهعش ةرنع ظ ان هأآىمل رعص، حعقارغ أآىم حعقع ة ه ع بويعح ة . ظعرادعس الل
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دار، م  ةن معق ةن ؤاقعت بةلضعلعدع هةقعقةتةن هةر بعر نةرسة ظىحىن مذظةيي ة    ذظةيي  اهللا تاظاال بذ هةقت
  . ))1اهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا هةممة نةرسة ظألحةملعكتذر: مذنداق دةيدذ

* * * * * * *  
 ‘Ï↔ ¯≈ ©9 $#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9 $# ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ÏpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘ $# £åκèE £‰ Ïèsù èπ sW≈n= rO 9 ßγô© r& ‘ Ï↔ ¯≈©9 $# uρ óΟ s9 zôÒ Ït s† 4 
àM≈ s9 'ρé&uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £ßγ è= y_ r& βr& z÷èŸÒ tƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yèøg s† … ã&©! ôÏΒ Ïν Í ö∆r& # [ô£ç„ ∩⊆∪ y7 Ï9 s̈Œ Þö∆ r& «!$# 

ÿ… ã&s!u“Ρ r& óΟ ä3ø‹s9 Î) 4 tΒ uρ È, −G tƒ ©!$# ö Ïe s3ãƒ çµ÷Ζ tã  ÏµÏ?$t↔ Íh‹ y™ öΝ Ïà÷è ãƒuρ ÿ… ã&s! # · ô_r& ∩∈∪  
يةنع يئشع حوث بولغانلعقتعن هةيز (اياللعرعثالرنعث ظعحعدعكع هةيزدعن ظىمعدعنع ظىزضةنلةردعن ظ

شىبهعدة بولساثالر، ظذالرنعث ظعددعتع ظىح ) آأرمةيدعغانالرنعث ظعددعتعنعث قانحعلعك بولعدعغانلعقعدعن
ار ظايالالرنعث ظعددعتع هةيز آأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هةم ظىح ظايدذر، هامعلد) آعحعكلعكتعن(ظايدذر، 

بوشعنعش بعلةنال تىضةيدذ، آعمكع ) مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص آةتكةن بولسذن(
ازعل . 4اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعث ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ  ة ن ةنعث سعلةرض ظةنة شذ الل

ذنعث ضذناهلعرعنع يوققا حعقعرعدذ، ظذنعثغا آاتتا قعلغان هأآمعدذر، آعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظ
  .5ساؤاب بئرعدذ

ز آةلمعضةن آعحعك ظايالالرنعث ياشعنعص قالغانلعقتعن هةيز آأرمةيدعغان ؤة تئخع هةي
  ظعددعتع توغرعسعدا

ةرةدعكع                   النعث ظعددعتعنع سىرة بةق ة ياشعنعص قالغانلعقتعن هةيز توختعغان ظاي اهللا تاظاال بذ ظايةتت
ددةت            ظاي ةدةر ظع ة ق ةيعز آأرضةنض تعم ه ىح قئ الالرنعث ظ ان ظاي ةيز آأرعدعغ ة ه ةن بويعح ة آأرسعتعلض ةتت

الالرنعث         . نعث ظورنعغا ظىح ظاي قعلعص بةلضعلعدع     عتذتذش شذنداقال تئخع هئيز آأرمعضةن يئشع آعحعك ظاي
. ظاي قعلعص بةلضعلعدع   ظعددعتعنع يئشع حوقلذقتعن هةيعز توختعغان ظايالالرنعث ظعددعتعضة ظوخشاش ظىح      

   هةيز آأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هةم ظىح ظايدذر) آعحعكلعكتعن(: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ
ىبه اثالردة عش ار  بولس اراش ب ةققعدة ظعككع خعل ق ةت ه ذ ظاي اهعد، : ظذنعث بعرعنحعسع. ب  مذج

ةلةص ظألعم      عم س ر قعس ا ظوخشاش بع د قاتارلعقالرغ نع زةي رة، ظعب ذ   زأه ةر ب ذص، ظةض ع بول العرعنعث قارعش
ز ياآع ظعستعهاز قئنع ظعكةنلعكعدعن شةآلةنسةثالر ؤة    ، سعلةر بذ قاننعث هةي    خعلدعكع ظايالالر قان آأرسة   

ايدذر، دئضةنلعكتذر ،شىبهعلةنسةثالر  الالرنعث ظعددعتع ظىح ظ ذ :ظعككعنحعسع .  بذنداق ظاي ةر سعلةر ب  ظةض
الالر نعث ظعددعتع     ،أآمعنع بعلمعسةثالر ؤة شىبهعلةنسةثالر  خعلدعكع ظايالالرنعث ظعددعتعنعث ه      بذنداق ظاي

. بذ قاراشقا ظعبنع ظابباسمذ قوشذلغان     . بذ قاراش سةظعد ظعبنع جذبةيردعن رعؤايةت قعلعنغان    . ظىح ظايدذر 
تذر    ان قاراش عدعن ظئلعنغ كارا مةنعس ةتنعث ظاش ذ، ظاي ةظبدعن     . ب نع آ ةي ظعب قا ظذب ذ قاراش ةرعر ب نع ج ظعب

ةتتع    ص آأرس ل قعلع نع دةلع أؤةندعكع هةدعس ان ت ةت قعلغ ةظب . رعؤاي نع آ ةي ظعب ث  : ظذب ع اهللا نع ظ
ةيغةمبعرع ع آعح! ص ةي   يئش انلعقتعن ه وث بولغ ع ح ك ؤة يئش امعلدار   ع الالرنعث ؤة ه ةيدعغان ظاي ز آأرم

ال     . ظايالالرنعث ظعددةت مذددعتع قذرظان آةرعمدة بايان قعلعنمعدعمذ؟ دئدع        : عب ؤة بىيىك اهللا  شذنعث بعلةن غ
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 يةنع يئشع حوث بولغانلعقتعن هةيز (ظاياللعرعثالرنعث ظعحعدعكع هةيزدعن ظىمعدعنع ظىزضةنلةردعن
شىبهعدة بولساثالر، ظذالرنعث ظعددعتع ظىح ) آأرمةيدعغانالرنعث ظعددعتعنعث قانحعلعك بولعدعغانلعقعدعن

م ظىح ظايدذر، هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتع هةيز آأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هة) آعحعكلعكتعن(ظايدذر، 
 دئضةن بوشعنعش بعلةنال تىضةيدذ) مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص آةتكةن بولسذن (

  . ظايةتنع نازعل قعلدع
ةت             داق رعؤاي ص مذن لعق قعلع ئخعمذ ظةتراص ةظبتعن ت نع آ ةي ظعب ةم ظذب نع ظةبذهات نع ظعب ذ هةدعس ب

دذ ةي: قعلع ان قعلعنغان  مةن ص ةرةدعكع باي ةققعدة سىرة بةق تع ه الالرنعث ظعددع غةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظاي
ز آأرمعضةن ؤة يئشع      قذرظاندا آعحعكلعكتعن هةي  : ظايةت نازعل بولغاندعن آئيعن مةدعنعدعكع آعشعلةرنعث     

ان قع   تع باي الالرنعث ظعددع امعلدار ظاي ان ؤة ه تعن توختعغ ةيز آأرىش انلعقتعن ه وث بولغ تذ، ح لعنماص
ةققعدة        الالر ه ذ ظاي ان ب اي قالغ ان قعلعنم تع باي ةن ظعددع ذنعث بعل ةتكىزدذم، ش ةنلعكعنع ي  :دئض

 يةنع يئشع حوث بولغانلعقتعن هةيز (ظاياللعرعثالرنعث ظعحعدعكع هةيزدعن ظىمعدعنع ظىزضةنلةردعن
الر، ظذالرنعث ظعددعتع ظىح شىبهعدة بولساث) آأرمةيدعغانالرنعث ظعددعتعنعث قانحعلعك بولعدعغانلعقعدعن

  .  دئضةن ظايةت نازعل بولدعهةيز آأرمعضةنلةرنعث ظعددعتع هةم ظىح ظايدذر) آعحعكلعكتعن(ظايدذر، 
  هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتع توغرعسعدا

 مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص آةتكةن بولسذن(هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتع (
  علةنال تىضةيدذبوشعنعش ب

النعث ظعددعتعنعث مةيلع         ة هامعلدار ظاي اآع ظئ      اهللا تاظاال بذ ظايةتت رع ظذ تاالق قعلعنغان بولسذن ي
دذ ،ظألضةن بولسذن ان قعلع ةيدعغانلعقعنع باي ةنال تىض العنع توغذش بعل ذ ب ذ آأص ساندعكع سةلةص ؤة .  ظ ب

العرعنعث قارعشعدذر ةص ظألعم ة آأ . خةل ذ ظايةتت اراش ب ذ ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث عرسب تعلضعنعدةك ص
  .سىننعتعدعمذ آأرسعتعلضةن

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلعمةنعث مذن ارع ظةبذس ام بذخ نعث  : ظعم نع ظابباس ادةم ظعب ر ظ بع
ئلعص ا آ تعص  : يئنعغ ألىص آئ رع ظ ا ظئ ةتعؤا  40ماث ةققعدة ص النعث هأآمع ه ن آئيعن يةثضعضةن ظاي  آىندع
د  عن، دئ اس    . عبةرض نع ظابب تع، ظعب نعدا ظولتذرات نعث يئ نع ظابباس ةبذهىرةيرة ظعب ددةت  :ظ ال ظع ذ ظاي  ظ

ع  ةن ظعكك ددةت تذتع بئكعتعلض راق ظع ن ظذزاق اي ؤاقعتتع ةردعظ ةتعؤا ب ةن. دذ، دةص ص امعلدار  :م ه
علةنال بوشعنعش ب) مةيلع قويذؤئتعلضةن بولسذن، مةيلع ظئرع ظألىص آةتكةن بولسذن(ظايالالرنعث ظعددعتع 

ةيدذ م  تىض ذدذم، دئدع ةتنع ظوق ةن ظاي ةبذهىرةيرعمذ.  دئض ع  : ظ عمنعث ظوغل ةن قئرعندعش ةلعمةنعث م ظةبذس
تارع  أزعنعث تةرةص دعس ةلعمةنعث  .مةن، دئ أرةيبنع ظذممذلس ع آ اس خعزمةتحعس نع ظابب ةن ظعب ذنعث بعل  ش

سةبظة ظةسلةمية   : اق دئدع  ظذممذ سةلعمة مذند    . قئشعغا ظذنعثدعن بذ مةسعلعنع سوراص آئلعشكة ظةؤةتتع      
 آىندعن آئيعن   40ظذ ظئرع ظألىص آئتعص   .  بولغاندا بذ ظايال هامعلدار ظعدعرع شئهعتدئضةن ظايالنعث ظئ 

ذ            االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص ةص قويذل قا تةل اتلعق بولذش ا ي ذ ظايالغ ن ب ذنعثدعن آئيع عدع، ش يةثض
ةردع       ار       ظذ ظايالغا تةل     . ظايالنعث نعكاهعنع ظوقذص ب ةص قويغانالرنعث ظعحعدة ظةبذسانابعل دئضةن آعشع ب

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم، تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان. ظعدع، دئدع
دذ   ةت قعلع ةد معسؤةر ظعبنع مةخدةمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي سةبظة ظةسلةمية : ظعمام ظةهم

ال ظذزاق ظأتمةيال يةثضعدع     . ةتكةندة بذ ظايال هامعلدار ظعدع  دئضةن ظايالنعث ظئرع ؤاصات بولذص آ      . بذ ظاي
ةلحع بولذص آةلدع                   النع ظةمرعضة ظئلعشنع خااليدعغانالر ظ . بذ ظايالنعث نئفاس آىنلعرع تىضعضةندة ظذ ظاي
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ورعدع  ةت س رعلعق رذخس ذش توغ اتلعق بول االمدعن ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ال ص ذ ظاي ةن ب ذنعث بعل . ش
اتلعق بولدع             صةيغةمبةر   ال ي . ظةلةيهعسساالم ظذنعث ياتلعق بولذشعغا رذخسةت قعلدع، شذنعث بعلةن بذ ظاي

  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم، ظةبذداؤذد، نةسةظع، ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان
دذ      ابدذلالهنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ةيدذلاله ظعبنع ظ ام ظأمةر  ظ: ظعمام مذسلعم ظذب ات

زعص    ةت يئ ا خ نع ظابدذلالهق رعص      ،ظعب عغا آع لةميةنعث قئش ةبعظة ظةس زع س عنعث قع ع هارعس تعدة ظذن  ، خئ
ورعغاندا      ةققعدة س ذش ه اتلعق بول االمدعن ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث ص ن ظذنع ةيغةمبةر ،ظذنعثدع  ص

ابدذلاله ظاتامغا    ظأمةر ظ  . ظةلةيهعسساالمنعث ظذنعثغا نئمة دئضةنلعكعنع سوراص بئقعشنع بذيرذدع             عبنع ظ
  . جاؤاص خةت يئزعص سةبعظة هةققعدة بعلضةنلعرعنع مذنداق خةؤةر قعلدع

ةدعر ظذرذشعغا قاتناشقان ساهاب              الع بولذص سةظد ب ةنعث ظاي  ةسةبعظة دئضةن ظايال سةظد ظعبنع خةؤل
ال هامعلدا   .ص آةتتع ظذنعث ظئرع ؤعدالعشعش هةججعدة ؤاصات بولذ     . ظعدع رع ئ  ظذ ظ ،ر ظعدع  ظذ حاغدا بذ ظاي

ال ن        ذ ظاي عدع، ظ ةيال يةثض ذزاق ظأتم ة ظ ذص ظانح ات بول ص      ئؤاص ق حعقع ن اليع اآالنغاندعن آئيع تتعن ص فاس
 ظةجةصمذ  :قئلعشعنع ظىمعد قعلعص حعرايلعق ياساندع، ظةبذسانابعل ظعبنع بةظكةك ظذنعث يئنعغا آعرعص          

عز  ذص آئتعصس رايلعق بول اندةك قع ،حع نع خااليدعغ اتلعق بولذش عز ي ةن  .لعس امع بعل االنعث ن  اهللا تاظ
  .  سعز تأت ظاي ظون آىن توشقازمعغعحعلعك ياتلعق بواللمايسعز، دئدع،قةسةمكع

ازعدذ       ظةبذسانابعل ماثا شذ    :ظأمةر ظعبنع ظابدذلاله خئتعدة سةبعظةنعث يةنة مذنداق دئضةنلعكعنع ي
 آةح آعرضةندة   ،عرعمنع سئلعؤعتعص  سأزلةرنع قعلغاندعن آئيعن مةن زعننةتلعنعش ظىحىن آعيضةن آعيعمل           

رعص  عغا بئ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ورعدعم،   ،ص عنع س ةتعؤا بئرعش ة ص ذ هةقت ا ب ن ماث  ظذنعثدع
ا       ةر ماث ةنلعكعنع، ظةض انلعقعم ظعك ن حعقق ةنلعكعمنعث ظعددةتتع ث يةثضعض االم مئنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

  .نلعقعنع دةص بةردعاليعق حعقعص قالسا ياتلعق بولذشذمغا بولعدعغا
آعمكع اللةدعن قورقعدعكةن، اللة ظذنعث ظعشعنع ظاسانالشتذرذص بئرعدذ يةنع اهللا تاظاال ظذنعثغا 

 يةنع ظةنة شذ ظةنة شذ اللةنعث سعلةرضة نازعل قعلغان هأآمعدذر. لع بئرعدذوصات يئقعندا بعر حعقعش ي
االمنعث  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص االنعث سعلةرض أآمع ؤة  ع ؤاساهللا تاظ ان ه ازعل قعلغ ارقعلعق ن ع ظ تعس

لعرعدذر ةرعظةت صرعنسعص رعدذ، . ش ا حعقع ذناهلعرعنع يوقق ث ض ة ظذنع ةن، الل ةدعن قورقعدعك ع الل آعمك
رعدذ  ا ساؤاب بئ از ظةمعلعضة آأص ساؤاب     . ظذنعثغا آاتت ا حعقعرعص ظ ةنع ظذالرنعث ضذناهلعرعنع يوقق ي

  .بئرعدذ
* * * * * * *  
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قذدرعتعثالرنعث يئتعشعحة ظأزةثالر ظولتذرذؤاتقان ) يةنع قويذؤئتعلضةن ظاياللعرعثالرنع (ظذالرنع 

يةنع (جايعثالرنعث بعر قعسمعدا ظولتذرغذزذثالر، ظذالرنع تةثلعكتة قالدذرذش ظىحىن زعيان يةتكىزمةثالر 
، ظةضةر ظذالر )تعن قعسماثالرظذالرنع حعقعص آئتعشكة مةجبذرالش ظىحىن تذرالغذ جةهةتتعن، نةصعقة جةهةت
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ذالر سعلةر ظىحىن  ةر ظ العلعرعثالرنع (هامعلدار بولسا، بوشانغانغا قةدةر ظذالرنع تةمعنلةثالر، ظةض ) ب
هةققعنع بئرعثالر، هةققانعي ظاساستا ظأزظارا مةسلعهةتلعشعثالر، ) ظئمعتعش(ظئمعتعص بةرسة، ظذالرنعث 

ظايالعنع (باي ظادةم . 6باشقا بعر ظايال ظئمعتسذن) ةنع بالعنعي(ظةضةر صعكعردة آئلعشةلمعسةثالر، ظذنع 
عنع ا ) ؤة بالعس ةنعث ظذنعثغ ادةم الل ان ظ ار قعلعنغ زقع ت ا تةمعنلعسذن، رع ا يارعش أزعنعث بايلعقعغ ظ

ذن  ا تةمعنلعس ة يارعش ةت (بةرضعنعض ا خعراج ةهؤالعغا يارعش ادعي ظ أزعنعث ظعقتعس ادةم ظ ةر ظ ةنع ه ي
اينع (نساننع صةقةت تاقعتع يئتعدعغان ظعشقعال تةآلعص قعلعدذ اللة ظع ). قعلسذن يةنع صئقعر ظادةمنع ب

ايدذ  ةآلعص قعلم قا ت ان ظعش ةآلعص قعلغ رعدذ )ت انلعقنع بئ ن ظاس ن آئيع ة قعيعنحعلعقتع ةنع (، الل ي
  .7)صئقعرلعقتعن آئيعن بايلعقنع بئرعدذ

 يارعشا ظأي بعلةن تاالق قعلعنغان ظايالنعث ظئرعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا
  تةمعنلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

العنع قوي      رع ظاي ن بع ةر ظذالردع ةندعلعرعنع ظةض اال ب ةذاهللا تاظ ة   ،ؤةتس تع تىضعضةنض النعث ظعددع  ظاي
دذ  داق دةي ةن تةمعنلةشكة بذيرذص مذن أي بعل ةدةر ظ ع : ق اللعرعثالرنع(ظذالرن ةنع قويذؤئتعلضةن ظاي ) ي

تذرغذزذثالر قذدرعتعثالرنعث يئتعشعحة ظ   بذ ظايةت   أزةثالر ظولتذرذؤاتقان جايعثالرنعث بعر قعسمعدا ظول
دذ       داق دةي علةر مذن ة آعش ر قانح اهعد، ؤة بع اس، مذج نع ظابب ةققعدة ظعب ةهؤالعثالرغا   : ه ذش ظ ةنع تذرم ي

ةثالر  ةن تةمعنل أي بعل دذ. يارعشا ظذالرنع ظ داق دةي ةدة مذن تذرغذزغذدةك ظ : قات النع ظول ةر سةن ظاي أي ظةض
   .ثنعث يئنعدا ظأي تةييارالص ظولتذرغذزغعنتاصالمعساث ظذنع ظأز ظأيى

   توغرعسعداذشتاالق قعلعنغان ظايالنع تةثلعكتة قالدذرذشتعن توس
 يةنع ظذالرنع حعقعص آئتعشكة مةجبذرالش (ظذالرنع تةثلعكتة قالدذرذش ظىحىن زعيان يةتكىزمةثالر

 مذقاتعل ظعبنع هةييان بذ ظايةتتة ظايالعنعث مال )ن قعسماثالرظىحىن تذرالغذ جةهةتتعن، نةصعقة جةهةتتع
ةرنعث              ىن ظ ع ظىح ص آئتعش أيعدعن حعقع ةرنعث ظ العنعث ظ اآع ظاي عنع ي الص بئرعش ة تاش نع ظئرعض ـ مىلكع

سةؤرع مةنسذردعن   .  آأزدة تذتذلعدذ، دئدعذشقةستةن بذ ظايالنع قعيعن ظةهؤالغا حىشىرىص قويذشتعن توس   
ةبذزةههاآنعث دذ    ظ ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي االق    :  ب النع ت ةرنعث ظاي ةت ظ ذ ظاي ب

ةن يئنعؤ   الع بعل اندا ظاي ىن قالغ قا ظعككع آ تع توشذش النعث ظعددع اندعن ظاي ئلعشتةك قعلمعشعنع قعلعص ظ
ع  تعن توس نع       قعلعش ان يةتكىزىش تةن زعي ا قةس ع ظايالعغ ذنداق قعلعش ةرنعث ش ذ ظ ع ظ دذ، حىنك

  . زلعضةنلعكتذرآأ
ؤئلعشقا بولمايدعغان هامعلدار ظايالنع تاآع ظذ يةثضعص بولغعحة عقايتا نعكاه ظوقذماستعن يئنعش

  تةمعنلةشنعث ظةرنعث ظىستعضة يىآلةنضةن مةجبذرعيةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
 ظةضةر ظذالر هامعلدار بولسا، بوشانغانغا قةدةر ظذالرنع تةمعنلةثالرن ظايال  ظةضةر قويعؤعتعلضة

ا  امعلدار بولس ذ      ،ه ارةت ب انلعقتعن ظعب ة يىآلعنعدعغ ةرنعث ظىستعض ةش ظ ع تةمعنل عحعلعك ظذن ذ يةثضعض  ظ
دذر ال ظىحىن ان ظاي قعلع بولمايدعغ ك يئنعش اه ظوقذمعغعحعلع ا نعك أآىم دةل قايت ع،. ه عز حىنك  نعكاهس

نعؤالغعلع   امعلد   عبوليئنعشقعنلعشعص ي ةيلع ه ذ م ةش ظ النع تةمعنل ان ظاي ذن دعغ اآع بولمعس ذن ي  ،ار بولس
  .ظةرنعث ظىستعضة يىآلعنعدعغانلعقع ظئنعقتذر
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لعضةن ظايال بالعنع ظئمعتعص بةرسة ظئمتعص بةرضةنلعكع ظىحىن هةق ظئلعشقا عقويذؤعت
  هةقلعق ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 ظئمعتعص بةرسة) بالعلعرعثالرنع(ظةضةر ظذالر سعلةر ظىحىنظايال  يةنع تاالق قعلعنغان هامعلدار 
أتعدذ   ،يةثضعص بولذشع بعلةن ظعددةتتعن حعققان بولعدذ ـ دة       .  نعكاهسعز يئنعشقعلع بولمايدعغان هالةتكة ظ

دذ         ارلعقعدا بولع أزعنعث ظعختعي انعنعث ظ لعك ظ تعص بةرمةس اآع ظئمع رعش ي تعص بئ العنع ظئمع اغدا ب ذ ح . ب
العنعث   ،حىنكع . عن آئيعن بولعدذ  غذز سىتعنع ظئمعتعص بةرضةند  يالنعث بذ ظعختعيارلعقع بالعنع ظو ظا ا ب  ظان

ال بالعسعنع ظئمعتعص بةرسة    . رةك سىتعنع حوقذم ظئمعتعشع آئ ظوغذز  باشقعالرنعث بالعسعنع   ،ظةضةر بذ ظاي
ار       ع ب ئلعش هوقذق ةق ظ اراؤعردة ه الالرنعث ب ان ظاي ةق ظالعدعغ رعص ه تعص بئ ا   . ظئمع ةهؤالدا ظان داق ظ بذن

داردا هةق     بالعنعث دادعسع بعلةن ياآع بالعن   عث ؤةلعيعسع بعلةن ظذنع ظئمعتعص بئرعش ظىحىن مذظةييةن معق
ذالر سعلةر ظىحىن : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ . ظئلعشقا آئلعشسة بولعدذ   ةر ظ العلعرعثالرنع (ظةض ) ب

  هةققعنع بئرعثالر) ظئمعتعش(ظئمعتعص بةرسة، ظذالرنعث 
 عثالر ارا مةسلعهةتلعش تا ظأزظ ةققانعي ظاساس ان     ه ارا زعي أز ظ عثالر ظ علةرنعث ظعش ةنع س  ي

ذن   ةن بولس لعهةت بعل تا مةس المايدعغان ظاساس ة . س ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةرةدة مذن ىرة بةق :  س
 اتعنعمذ بالعس لعق، ظ ان تارتقذزماس ةؤةبلعك زعي ع س انعنع بالعس لعق عظ ان تارتقذزماس ةؤةبلعك زعي  س

  . ))1الزعم
 باشقا بعر ظايال ظئمعتسذن) يةنع بالعنع(معسةثالر، ظذنع ظةضةر صعكعردة آئلعشةل   ال ةنع ظاي  ي

از بةرسة             ةر آئلعشكةن هةقتعن ظ اآع ظ  بذ  ،ظئمعتعش هةققعنع آأص تةلةص قعلسا ظةر ظذنع قوبذل قعلمعسا ي
ال ظوتتذرعسعدا ظعختعالص توغذلسا        ةر بعلةن ظاي ال ظئمعتعص       ،سةؤةصتعن ظ العنع ظانعسعدعن باشقا بعر ظاي  ب

ال         ةر ـ ظاي لعشةلمةسلعكتعن   آئبةرسذن، ضةرحة ظانا ظأز بالعسعنع ظئمعتعشكة ظةث هةقلعق تذرذقلذق ظذ ظ
ةل    ذ ظعشنع مذشذنداق ه تعص بئرعشعضة رازع بولعدعغان بولسا، ب النعث ظئمع ر ظاي ذ بالعسعنع باشقا بع ظ

  .قعلماي بولمايدذ
 ارعشا تةمعنلعسذنظأزعنعث بايلعقعغا ي) ظايالعنع ؤة بالعسعنع(باي ظادةم يةنع بالعنعث دادعسع 

  .ياآع ظذنعث ؤةلعسع ظأزعنعث هالعغا قارعتا بالعنع تةمعنلعسذن
  ادةم (رعزقع تار قعلعنغان ظادةم اللةنعث ظذنعثغا بةرضعنعضة يارعشا تةمعنلعسذن ةنع هةر ظ ي

 تاقعتع يئتعدعغان ظعشقعال اللة ظعنساننع صةقةت). ظأزعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا يارعشا خعراجةت قعلسذن
 اهللا تاظاال بذ هةقتة )يةنع صئقعر ظادةمنع باينع تةآلعص قعلغان ظعشقا تةآلعص قعلمايدذ(تةآلعص قعلعدذ 
  . ))2اهللا تاظاال هئحكعمنع تاقعتع يةتمةيدعغان ظعشقا تةآلعص قعلمايدذ: مذنداق دئضةن

  تةقؤادار بعر ظايالنعث قعسسعسع توغرعسعدا
يةنع صئقعرلعقتعن آئيعن بايلعقنع بئرعدذ(يعنحعلعقتعن آئيعن ظاسانلعقنع بئرعدذ اللة قع( بذ 

ةقتذر  ع ه االنعث ؤةدعس عدذر، اهللا تاظ االنعث ؤةدعس ايدذ . اهللا تاظ لعق قعلم ة خعالص ذ ؤةدعسعض اال . ظ اهللا تاظ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع233سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع286سىرة بةقةرة ) 2(
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ة ه  : قئيعنحعلعقتعن آئيعن ظاسانلعق بئرعدعغانلعقع هةققعدة مذنداق دئضةن        ةر بعر مىشكىللىك   ظةلؤةتت
  . ))1ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق بار. بعلةن بعر ظاسانلعق بار

ناهايعتع بذرذنقع زاماندا بعر     : ظعمام ظةهمةد ظةبذهىرةيرةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       
اؤةت قعاللمايدع           ةردعن        ظادةم ظأيلةنضةن بولذص، ظةر ظايال ظعككعسعال بعرةر تاص ادةم سةص كةن، بعر آىنع بذ ظ

النعث قئشعغا آعرعص ظايالعغا         : قايتعص آئلعص، قورسعقع ظاح، ظىستع بئشعنع تذصا حاث باسقان هالدا ظاي
ال   دذ ظاي ارمذ؟ دةي ة ب ر نةرس عدةك بع ة: يئض زقع    ! هةظ ةن رع االنعث بةرض ة اهللا تاظ ةؤةر ظئلعث بعزض خذش خ

اماق آةلتىرىشكة بذيرذص نئمعضة قاراص تذرعسعز، ماثا يئضىدةك بعر      ظايالنع ظأزعضة ت  ـ   ظةر   .آةلدع، دةيدذ 
ال  دذ، ظاي عز؟ دةي ة بةرمةمس د قعلعص    : نةرس نع ظىمع االنعث رةهمعتع ىث، دةص اهللا تاظ از آىت ر ظ دذ، بع بولع

نئمعضة تذرعسعز؟ قوصذث ماثا تاماق بئرعث يئضىدةك بعر                : ظةر ظايالغا . ظذزذن ؤاقعت ظأتعدذ  . تذرعؤئرعدذ
ةآعلعث نةر ة ظ دذ    . س م، دةي ةي دئدع احلعقتعن ظأل ةن ظ ال. م احعمعز     : ظاي ع ظ ازعرال تونذرن ا ه دذ، مان بولع

العدذ         . ظالدعراص آةتمةث، دةيدذ   ظاخعرع ظئرعنعث ظأزعضة بعر نةرسة دةي       . ظةر بعر هازاغعحة جعم بولذص ق
الص     ةص باش أزعال ض ال ظ ةن ظاي انلعقعنع سةزض اي، د  : دةص تذرغ اراص باق ا ق ذص   تونذرغ ن قوص دذ ؤة ظورنعدع ةي

ارحعالنغان قوي ضأشلعرع بعلةن تولغانلعقعنع ؤة ظعككع              اراص تونذرنعث ظعحعدة يئرعم قعلعص ص تونذرغا ق
اآعز يعغعص        . ياغذنحاق تئشعنعث ظذن تارتعؤاتقانلعقعنع آأرعدذ     شذنعث بعلةن ظايال تىضمةندعكع ظذنالرنع ص

  .  تونذردعكع قوي ضأشلعرعنع حعقعرعدذ،ظالعدذ
دذ   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث   : ظةبذهىرةيرة بذ قسسعنع بايان قعلعشنع داؤامالشتذرذص مذنداق دةي ص

ةمكع      ةن قةس امع بعل االنعث ن ان زات اهللا تاظ دة بولغ نع ظعلكع االم ،جئ ةد ظةلةيهعسس ذ  «:  مذهةمم ةر ظ ظةض
نعدا     اآعز يعغعص ظئلعؤالمعغع دة ص ك دةرعجع نع ظذنحعلع مةندعكع ظذن ال تىض ا   ظ،ظاي ذ ظايالغ اق ظ ذ يارغذنح

  .دئضةن» تاآع قعيامةت آىنعضعحة ظذن تارتعص بةرضةن بوالتتع
* * * * * * *  
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نذرغذن شةهةرنعث ظاهالعلعرع صةرؤةردعضارعنعث ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظةمرعدعن باش تارتتع، 

ظذالر قعلمعشلعرعنعث ؤابالعنع تئتعدع، . 8ظذالردعن قاتتعق هئساب ظالدذق ؤة ظذالرنع قاتتعق جازالعدذق
قاتتعق ) ظاخعرةتتة(ظذالرغا اللة  .9ظذالرنعث قعلمعشلعرعنعث ظاقعؤعتع زعيان تارتعشتعن ظعبارةت بولدع

اللةدعن قورقذثالر، اللة سعلةرضة قذرظاننع نازعل ! ظازاب تةييارلعدع، ظع ظعمان ظئيتقان ظةقعل ظعضعلعرع
دع ىن . 10قعل رعش ظىح ا حعقع اراثغذلذقتعن نذرغ انالرنع ق ةرنع قعلغ ان ؤة ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ظعم

                                                 
  . ـ ظايةتلةر6 ــــ 5سىرة ظعنشعراه ) 1(
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ت قعلعص بئرعدعغان صةيغةمبةرنع ظةؤةتتع، آعمكع اللةغا ظعمان سعلةرضة اللةنعث روشةن ظايةتلعرعنع تعالؤة
ةن،  ةل قعلعدعك ع ظةم ةن ؤة ياخش ة(ظئيتعدعك ان ) الل ئقعص تذرعدعغ تةثلةر ظ تعدعن ظأس ع ظاس ظذن

يةنع جةننةتتعكع (جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اللة ظذالرغا ظئسعل رعزعق 
  .11بئرعدذ) نعرعزعق ؤة نئمةتلةر

  صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعدعن باش تارتقانالرنعث جازالعنعشع توغرعسعدا
أزع بةلضعلةص   ار قعلغان، ظ ةيغةمبةرلعرعنع ظعنك لعق قعلغان، ص أزعنعث بذيرذقعغا خعالص اال ظ اهللا تاظ

ةن ظع           ةؤةب بعل ذ س اهالندذرذص ؤة ش اتتعق ظاض علةرنع ق ان آعش ا ماثغ قا يولغ ن باش ةن يولدع عرع  بةرض لض
دذ          داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ازابتعن خ كةن ظ ة حىش ذن ظىممةتلةرض ةن نذرغ ةهةرنعث : ظأتك ذن ش نذرغ
ارتتع  ةمرعدعن باش ت ةيغةمبعرعنعث ظ ةنع ظذالر هةددعدعن       ظاهالعلعرع صةرؤةردعضارعنعث ؤة ظذنعث ص  ي

ةيغةمبةرلعرعنعث ظةمر       االنعث ظةمرعضة ؤة ظذنعث ص عضة ظةضشعشتعن باش    ظئشعص حوثحعلعق قعلعص اهللا تاظ
  .تارتتع
 ازالعدذق اتتعق ج ع ق الدذق ؤة ظذالرن اب ظ اتتعق هئس ن ق ؤا  ظذالردع اتتعق رةس ع ق ةنع ظذالرن  ي

تعدع . قعلدذق ؤة قاتتعق خار قعلدذق     العنع تئ االنعث ؤة ظذنعث    ظذالر قعلمعشلعرعنعث ؤاب ةنع اهللا تاظ  ي
انلعقعنعث ج  علعق قعلغ ة قارش ةيغةمبةرلعرعنعث ظةمرعض قاتمايدعغان  ص ايمان ظةس تعدع ؤة صذش عنع تئ ازاس

  .يةردة صذشايمان قعلدع
 ظاخعرةتتة(اللة ظذالرغا . ظذالرنعث قعلمعشلعرعنعث ظاقعؤعتع زعيان تارتعشتعن ظعبارةت بولدع (

ةييارلعدع  ازاب ت اتتعق ظ ا     ق اخعرةتتعمذ ظذالرغ ة ظ ةن بعرض ازاالش بعل ادا ج ع دذني اال ظذالرن ةنع اهللا تاظ ي
  . عق ظازاب تةييارلعدعقاتت

دذ     داق دةي ن مذن اندعن آئيع ةؤةر قعلغ علعرعنع خ ذنداق آعشعلةرنعث قعسس ة ش اال ظةن ع : اهللا تاظ ظ
 سعلةر ظذالردةك ! ظع ساغالم حىشةنحة ظعضعلعرع اهللا تاظاالدعن قورقذثالر!ظعمان ظئيتقان ظةقعل ظعضعلعرع

  .تتعق ظازاب سعلةرضعمذ يئتعدذ ظذالرغا يةتكةن قا،بولماثالر، ظذالردةك بولساثالر
 ظع ظعمان ظئيتقان   يةنع اهللا تاظاالنع ؤة ظذنعث صةيغةمبةرلعرعنع تةستعق قعلغان ظةقعل ظعضعلعرع 
اهللا تاظاال سعلةرضة قذرظاننع نازعل قعلدعاهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دئضةن  : قذرظاننع هةقعقةتةن بعز

  . ))1معزنازعل قعلدذق ؤة حوقذم ظذنع قوغداي
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصعتع توغرعسعدا

 ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالرنع قاراثغذلذقتعن نذرغا حعقعرعش ظىحىن سعلةرضة
 مذنداق اهللا تاظاال بذ هةقتة اللةنعث روشةن ظايةتلعرعنع تعالؤةت قعلعص بئرعدعغان صةيغةمبةرنع ظةؤةتتع

ةن ذ قذ(: دئض ذنداق ب ان ش ابتذرآع، ) رظ ةد (آعت ع مذهةمم ارعنعث   !) ظ علةرنع صةرؤةردعض اثا آعش ع س ظذن
اراثغذلذقتعن   ةن ق زنع بعل رعدعن (ظع ةنع آذف ا ) ي ا (يورذقلذقق ةنع ظعمانغ العب،  ) ي ىن، غ حعقعرعشعث ظىح

الردا ( ة تعل ا  ) هةمم ث يولعغ ةن اهللا نع ىن (مةدهعيعلةنض عث ظىح دذق ) باشلعش ازعل قعل اهللا )2( ن
ةرنعث ظعضعسعدذر، ظذالرنع م رعنعث(أمعنل اننعث(زذلمعتعدعن ) آذف رعدذ) ظعم ةنع ))3يورذقلعقعغا حعقع  ي

                                                 
  . ـ ظايةت9سىرة هعجر ) 1(
  . ـ ظايةت1سىرة ظعبراهعم ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع257ةر سىرة بةق) 3(
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اراثغذلذقعدعن ظعماننعث ؤة ظعلعم     عاهللا تاظاال مأمعنلةرنع آذفر      ادانلعقنعث ق ةتنعث نذرعغا   ـ نعث ؤة ن مةرعص
رعدذ ىن ا   . حعقع انلعقع ظىح كعلع بولعدعغ ة ظئرعش ةن هعدايةتك ي بعل ان   ؤةهع ازعل قعلغ أزع ن اال ظ هللا تاظ
نع  ذر”ؤةهعي اتعدع“ن اال  .  دةص ظ ىن اهللا تاظ اتلعق بئغعشاليدعغانلعقع ظىح ا هاي شذنداقال ؤةهعينعث دعلالرغ

دع داق دئ ذنعثدةك : مذن اندةك (ش يع قعلغ ة ؤةه قا صةيغةمبةرلةرض ةنع باش اثا  ) ي ة س ةمرعمعز بويعح ظ
ةن    دذق، س يع قعل اننع ؤةه ن ظعلض (قذرظ ةنلعكعنع   ) عرعؤةهيعدع ة ظعك اننعث نئم اننعث ؤة ظعم قذرظ

ةندعلعرعمعزدعن خالعغان آعشعلةرنع                    اننع بعر نذر قعلدذقكع، ظذنعث بعلةن ب ظذقمايتتعث، لئكعن بعز قذرظ
  . ))1 سةن توغرا يولغا باشاليسةن، شىبهعسعزآعـشةك . هعدايةت قعلعمعز

ظذنع ظاستعدعن ظأستةثلةر ) اللة(دعكةن، آعمكع اللةغا ظعمان ظئيتعدعكةن ؤة ياخشع ظةمةل قعلع
ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ، اللة ظذالرغا ظئسعل رعزعق 

ةرنع ( زعق ؤة نئمةتل ةتتعكع رع رعدذ ) يةنع جةنن ةتنعث مةزمذنعغا ظوخشايدعغان ظايةتلةرنعث           بئ  بذ ظاي
  .ظذنع بذ يةردة قايتا تةآرارالش هاجةتسعز. رارالندعدا آأص قئتعم تةآعتةصسعرع يذقعر

* * * * * * *  
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ياراتتع، اللةنعث ) يةنع يةتتة قعلعص(اللة يةتتة ظاسماننع ياراتتع، زئمعننعمذ ظاسمانالرغا ظوخشاش 

ادعر ) سعلةرضة بذنع بعلدىرىشىم (ظةمرع ظذالرنعث ظارعسعدا جارع بولذص تذرعدذ،  ةنعث هةممعضة ق الل
  .12بعلعشعثالر ظىحىندذرظعكةنلعكعنع ؤة اللةنعث هةممة نةرسعنع تولذق بعلعدعغانلعقعنع 

  تاظاالنعث مذآةممةل قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدااهللا 
ظىحىن  (نعث ظذلذغ دعن ظعكةنلعكعنع ظعنسانالرغا هئس قعلدذرذش  عاهللا تاظاال يولغا قويغان توغرا دعن  

أزعنعث مذآةممةل)اهللا تاظاال  ا صادعشاهلعقعد  ظ دذعن خةؤةر بئرعص مذنداق دة  قذدرعتعدعن ؤة آاتت ة : ي الل
أز     يةتتة ظاسماننع ياراتتع  ان سأزعدعن خةؤةر بئ      اهللا تاظاال نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظ رعص قةؤمعضة ظئيتق

سعلةر آأرمعدعثالرمعكعن، اللة قانداق قعلعص يةتتة ظاسماننع بعرعنعث ظىستعدة بعرعنع          : مذنداق دئضةن 
  . ))2قعلعص ياراتتع

ة مذنداق دئضةن     ة ظاسمان   ي: اهللا تاظاال يةن  زئمعن ؤة ظذالردعكع مةخلذقاتالر اللةنع صاك دةص      -ةتت
   ))3بعلعدذ
 ياراتتع) يةنع يةتتة قعلعص(زئمعننعمذ ظاسمانالرغا ظوخشاش بذ هةقتة ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم 

ة    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذص ر غئ   «: ت قعلع ن بع ع زئمعندع رعح آعمك
ةن ظعضةللعؤالسا حاغلعق ذم بعل ةرنع زذل ات زئ  ، ي ة ق ا يةتت ة بوينعغ اق سئلعنعدذةمعنغعحقعيامةتت . » تاق

دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع ص ام بذخ ة ... «: ظعم ع يةتت ظذن
  . »ص آةتتعزئمعنغعحة يةر يذتذ

                                                 
  .  ـ ظايةت52سىرة شذرا ) 1(
  . ـ ظايةت15سىرة نذه ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44ظعسرا )  3(
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ا قاراشتا بولسا    يةتتة قات زئمعندعن زئمعننعث يةتتة بألىآع    :آعمكع  ظذ  ،آأزدة تذتذلعدذ، دئضةن خات
ان           تعن تو هةقعقةتةن هةق  انداق دةلعل ـ صاآعتسعز قذرظ ايمذقذص، هئح ق ا نةزعرعيةدة ق لعمذ يعراقالشقان، خات

  .بعلةن هةدعسكة قارشع حعققان بولعدذ
عرع تىض     االقنعث تةصعس ىرة ت ةن س ذنعث بعل ة اهللا تاظ   . دععش انا ؤة مةدهعي ةمدذ س ع ه ا جعم االغ

  . خاستذر
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   اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنمئهرعبانناهايعتع شةصقةتلعك ؤة 

نع تعل ! ظع صةيغةمبةر  اللعرعثنعث رازعلعقع ةش نئمة ظىحىن اللة ساثا هاالل قعلغان نةرسعنع ظاي
اللة سعلةرضة . 1يىزعسعدعن هارام قعلعسةن، اللة ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

بعلةن قةسعمعثالردعن حعقعشنع بةلضعلعدع، اللة سعلةرنعث ظعضةثالردذر، اللة هةر نةرسعنع ) آةففارةت(
ةيغة . 2بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر  اللعرعدعن بعرعضة ظأز ؤاقتعدا ص ةنع (مبةر ظاي ي

ظئيتعص قويغان، اللة ) ظاظعشةضة(ظذنع ) يةنع هةفسة(بعر سأزنع يوشذرذن ظئيتقان ظعدع، ظذ ) هةفسةضة
ةيغةمبةر (بعلدىرضةن حاغدا، ظذ ) صةيغةمبةرضة(بولسا سعرنعث ظاشكارعالنغانلعقعنع  ظذنعثغا ) يةنع ص

). يةنع يىزعضة سالدع(غان سأزلةرنعث بةزعسعنع ظئيتتع ظاشكارعالص قوي) يةنع هةفسة(ظذ ) هةفسةضة(
تمعدع  ةنع يىزعضة سالمعدع (بةزعسعنع ظئي ةيغةمبةر ظذنعثغا سعرنع ظاشكارعالص قويغانلعقعنع ). ي ص

) بذنع(ماثا «: دئدع، صةيغةمبةر» بذنع ساثا آعم خةؤةر قعلدع؟«): يةنع هةفسة(ظئيتقان حاغدا، ظذ 
ة خةؤةر قعلدع هةممعنع بعلعص تذرغذحع، هة  دع » ممعدعن تولذق خةؤةردار الل ةر . 3دئ ظاظعشة، (ظةض

ا لالهقرةسذ(سعلةرنعث دعلعثالر ). رظأزةثالر ظىحىن ياخشعدذ(ظعككعثالر اللةغا تةؤبة قعلساثالر ) هةفسة
ظذنعثغا ) ة خوص آأرمةيدعغان ظعش ظىستعدةلالرةسذلذ(ذص آةتتع، ظةضةر سعلةر بذرذل) ظعخالس قعلعشتعن

 مأمعنلةرنعث ،جعبرعظعلمذ ظذنعث مةدةتكارعدذر  قابعل تذرساثالر، ظذ حاغدا اللة ظذنعث مةدةتكارعدذ تا

  ظايةت 12                              ةهرعم ت سىرة         عدة نازعل بولغاندعنمة
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ظةضةر ظذ . 4يألةنحىآتذر) ظذنعثغا(ظذالردعن باشقا صةرعشتعلةرمذ ، ياخشعلعرعمذ ظذنعث مةدةتكارعدذر
اللةنعث ؤة صةيغةمبةرنعث  (سعلةرنع قويذؤةتسة، صةرؤةردعضارع سعلةرنعث ظورنذثالرغا، سعلةردعن ياخشع،

ظعمان ظئيتقذحع، ظعتاظةت قعلغذحع، ضذناهالردعن تأؤبة ) اللةغا ؤة صةيغةمبةرضة(بويسذنغذحع، ) ظةمرعضة
   .5قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا تذتقذحع حوآانالرنع ؤة قعزالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن

نعث تاصا قعلعشع، بذ ضذناهنعث ىحىن اهللا صةيغةمبةرنعث هاالل نةرسعنع هارام قعلغانلعقع ظ
ارعتعنعث بايانع ؤة ظايالالرنعث صةيغةمبةرنع قعيعن ظةهؤالدا قالدذرغانلعقع ظىحىن آةفف

  يغانلعقع توغرعسعدا وظذالرنع ظةدةصلةص ق
ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت            ةلالهذ ظ ظعمام بذخارع ظذبةيد ظعبنع ظذمةيردعن ظاظعشة رةزعي

أيدة            قعلعد أيعدة تذراتتع ؤة ظذ ظ ةزع آىنلعرع جةهشعنعث قعزع زةينةبنعث ظ ذ، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ب
ةتتع ةل ظعح ةن . هةس ةن م ة بعل عمعزنعث ظأيعض زدعن قايس ذ ظعككعمع االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص هةفس

ذر ةندعن مذغف ةن س ا م ة ظذنعثغ ثمذ؟ دةص) 1(آعرس ذر يئدع ئزعؤاتعمةن، مذغف ذرعقعنع س قا ص  سوراش
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككعمعزدعن بعرعمعزنعث ظأيعضة آعرضةندة ظذ ظذنعثغا هئلعقع              . آئلعشعؤالدذق

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع، ص نع قعل اق«: ضةص ةل   ،ي أيعدة هةس نعث ظ زع زةينةص نعث قع ةلكع جةهعش  ب
ة ظىحىن ! ظع صةيغةمبةرشذنعث بعلةن . دئدع»  بذنعثدعن آئيعن هةرضعز هةسةل ظعحمةيمةن .ظعحتعم نئم

ة  نع تعلةش يىزعسعدعن هارام قعلعسةن، الل اللعرعثنعث رازعلعقع اللة ساثا هاالل قعلغان نةرسعنع ظاي
بعلةن قةسعمعثالردعن ) آةففارةت(اللة سعلةرضة . ناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

ذر، اللة هةر نةرسعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش حعقعشنع بةلضعلعدع، اللة سعلةرنعث ظعضةثالرد
بعر سأزنع يوشذرذن ظئيتقان ) يةنع هةفسةضة(ظأز ؤاقتعدا صةيغةمبةر ظاياللعرعدعن بعرعضة . قعلغذحعدذر
ظئيتعص قويغان، اللة بولسا سعرنعث ظاشكارعالنغانلعقعنع ) ظاظعشةضة(ظذنع ) يةنع هةفسة (ظعدع، ظذ 

ة( ذ بعلدىر) صةيغةمبةرض اغدا، ظ ةن ح ةيغةمبةر (ض ةنع ص ا ) ي ة(ظذنعثغ ذ ) هةفسةض ة (ظ ةنع هةفس ) ي
تع  ةنع يىزعضة سالدع (ظاشكارعالص قويغان سأزلةرنعث بةزعسعنع ظئيت تمعدع ). ي ةنع (بةزعسعنع ظئي ي

المعدع ة س ذ ). يىزعض اغدا، ظ ان ح انلعقعنع ظئيتق كارعالص قويغ ا سعرنع ظاش ةيغةمبةر ظذنعثغ ةنع (ص ي
هةممعنع بعلعص تذرغذحع، ) بذنع(ماثا «: دئدع، صةيغةمبةر»  ساثا آعم خةؤةر قعلدع؟بذنع«): هةفسة

ظعككعثالر اللةغا تةؤبة ) ظاظعشة، هةفسة(ظةضةر . دئدع» هةممعدعن تولذق خةؤةردار اللة خةؤةر قعلدع
بذرذلذص ) رةسذلذاللةغا ظعخالس قعلعشتعن(سعلةرنعث دعلعثالر ). ظأزةثالر ظىحىن ياخشعدذر(قعلساثالر 

  .دئضةن ظايةت نازعل بولدع آةتتع
 بعر سأزنع يوشذرذن ظئيتقان ظعدع) يةنع هةفسةضة(ظأز ؤاقتعدا صةيغةمبةر ظاياللعرعدعن بعرعضة 

ةلكع هةسةل ظعحتعم   « :يةنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظعككعسعنعث بعرعضة      دئضةن سأزنع قعلغان    » ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ظعبراهعم ظعبنع مذسا هعشامدعن     . ظعدع  بذنعثدعن آئيعن  « :قعلغان رعؤايةتتة ص

دئضةن  » يمةن، هةسةل ظعحمةسلعككة قةسةم ظعحتعم، سعز بذنع هئحكعمضة دئمةث             هةرضعز هةسةل ظعحمة  
ةت قعلغان. سأزنع يوشذرذن قعلغان ظعدع ام مذسلعممذ رعؤاي ذ هةدعسنع ظعم ام بذخارع ظاظعشةنعث . ب ظعم

دذ مذنداق دئضةنلعكعنع    اتلعق نةرسعلةرنع ؤة هةسةلنع ياخشع     : رعؤايةت قعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ت ص
أرةتتع تع  . آ نعدا بوالت رعنعث يئ اللعرعدعن بع اندعن آئيعن ظاي ذص بولغ امعزعنع ظوق ذ دئضةر ن ع . ظ ر آىن بع

                                                 
 .ظأسىملىآتعن حعقعدعغان شعرنعلعك ؤة تاتلعق نةرسعدذر) 1(
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تعص  رعص آئ عغا آع ةنعث قئش زع هةفس ةرنعث قع االم ظأم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر،ص ادةتتعكعدعن ظذزاق اق  ظ
الدع ذص ق ال بول ت هاي تع. ؤاقع لعكعم تذت ث آىندةش م. مئنع تة قعلدع ة سىرىش ذ هةقت ةن ب لعدة . م ظةس

ذص  ان بول ة قعلغ ةل هةدعي ا هةس ر قاح ا بع ال ظذنعثغ ر ظاي ةؤمعدعن بع ةنعث ق ةيغةمبةر ،هةفس ة ص  هةفس
تذ  ة. ظةلةيهعسساالمغا شذ هةسةلدعن بئرعص ةن ظأزةمض ةن قةسةمكع، :م امع بعل ةيغةمبةر  اهللا نعث ن ز ص  بع

م لعتةيلع، دئدع ة ظعش ر هعيل االمغا بع ة. ظةلةيهعسس زع سةؤدةض ةنعث قع اندعن زةمظ ةيغةمبةر : ظ ةر ص ظةض
ة  ا آعرس االم يئنعثعزغ ا،ظةلةيهعسس ثمذ؟ دةص سوراث : ظذنعثغ ذر يئدع ة.  مذغف ذ سعزض اق«: ظ دذ» ي . دةي

ةردع    «عزضة   ظذ س ؟ دةث، ماثا صذرعغان بذ صذراق نئمعنعث صذرعقع       :سعز ظذنعثغا  » هةفسة ماثا هةسةل ب
دذ ا . دةي عز ظذنعثغ ةلنع حعقا :س ذ هةس ان ب ذت رغ ةر ظذرف تعكةند دةرعخ) 1( هةرعل عرنة يعغعص ن ش  ، ـ دةة؟عدع
ةن  . دةث أزلةرنع قعلعم ذ س ا ش ةنمذ ظذنعثغ ةف . م ع س أزلةرنع قع ظ ذ س ا ش عزمذ ظذنعثغ ث دةص عية س لع

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأينعث ظعشعكع ظالدعغا    ،ةمكع اهللا نعث نامع بعلةن قةس     :سةؤدة ماثا . تاصعلعدعم
ةردع  ةن، دةص ؤةدة ب أزلةرنع قعلعم ان س نع بذيرذغ عز مئ ةنال س ع بعل ةيغةمبةر . آئلعش ص ص ذنداق قعلع ش

. مذغفذر يئدعثمذ؟ دئدع   !  ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: ظذ ظذنعثغا،ظةلةيهعسساالم سةؤدةنعث يئنعغا آعرضةندة 
.  دئدع ؟قععمعنعث صذر   سئنعثدعن آئلعؤاتقان بذ صذراق نئ       سةؤدة.  دئدع »ياق«: عسساالمصةيغةمبةر ظةلةيه 

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةل  «: ص ا هةس ة ماث ةردعهةفس دع» ب قان   . دئ ةلنع حعش ذ هةس ةؤدة ظ ةر س هةرعل
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مئنعث يئنعمغا آعرض       .  دئدع  ، ـ دة  ةظذرفذت دةرعخعدعن شعرنة يعغعصتعكةند       ،ةندةص

 سةفعيةمذ ظذنعثغا شذنداق    ،ظذ سةفعيةنعث يئنعغا آعرضةندة    . مةنمذ ظذنعثغا شذنداق سأزلةرنع قعلدعم    
ةيغةمبعرع : هةفسة ظذنعثغا،آئيعن ظذ هةفسةنعث قئشعغا آعرضةندة . سأزلةرنع قعلدع  ساثا  !  ظع اهللا نعث ص

 اهللا نعث    :سةؤدة. دئدع» وقيعم  ظعحكمئنعث هةسةل   «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . هةسةل بئرةيمذ؟ دئدع  
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع هةسةل ظعحعشتعن مةهرذم قعلدذق، دئدع        ،نامع بعلةن قةسةمكع    مةن  .  بعز ص

  .يةت قعلغانابذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤ. جعم تذرذث، دئدعم: ظذنعثغا
ةنعث    تعدة ظاظعش لعمنعث رعؤايع ام مذس أزعدعن  :ظعم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذراقنعث   ص ةت ص  ب

أرةتتع، ان آ ايعن يام عنع ظعنت انحعقعش ةت قعلعنغ ةنلعكع رعؤاي ةيغةمبةر .  دئض الالر ص ىن ظاي ذنعث ظىح ش
االمغا ةن : ظةلةيهعسس ثمذ؟ دئض ذر يئدع ةيغةمبةر    . مذغف ا ص ة بولغاحق ازراق غةلعت ذرعقع ظ ذر ص ع، مذغف حىنك
الالر بذ     » بةلكع هةسةل ظئحتعم  « :ظةلةيهعسساالم ان هةسةل هةرعلةرع مذغفذر      دئضةندة ظاي هةسةلنع يعغق

  .دةرعخعدعن شعرنة يعغعصتعكةن ـ دة دئضةن
ال هةفسعدذر    ،بذ هةدعسنعث مةزمذنعغا قارعغاندا   ارقعلعق     . هةسةل بةرضىحع ظاي  بذ هةدعس ظذرؤة ظ

ةت قعل    ةنهادعن رعؤاي ةلالهذ ظ ة رةزعي انعنظاظعش ارقعلعق      . غ ةير ظ نع ظذم ةيد ظعب ج ظذب نع جذرةي راق ظعب  بع
ال جةهشعنعث     ،ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن رعؤايةت قعلغان هةدعسكة ظاساسالنغاندا       هةسةل بةرضىحع ظاي

ةبتذر ز زةين قا   . قع ابعل تذرذش ا تاق قا ؤة ظذنعثغ أزلةرنع قعلعش ذنداق س االمغا ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
ىز  ة ظعككع قئ   بذ ؤةق : بةزعلةر. آئلعشعؤالغان ظايالالر ظاظعشة بعلةن هةفسة ظعككعسعدذر       دةص بةرضةن، تعم ي

ارايدذ ةس  . ق راق ظةم ة يع الدعن ظانح ع ظئهتعم داق بولذش ازعل   . بذن ةتنعث ن ذ ظاي ةلعك ب ع ؤةق ذ ظعكك ظ
ةس را ظةم ازا توغ مذ ت ةن قاراش ان دئض ةؤةب بولغ عغا س ابعل . بولذش االمغا تاق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةنه  تذرماقحع بولغان بذ ظعككع ظايالنعث ظاظعشة ؤة هةفسة        ةلالهذ ظ مالر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان   ذ رةزعي
دذ      .ؤايةت قعلغان تأؤةندعكع هةدعستذر   هةدعسلةردعن بعرع ظعمام ظةهمةد رع      مةن  : ظعبنع ظابباس مذنداق دةي

ة ) ظاظعشة، هةفسة (ظةضةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعدعن اهللا تاظاال       ةغا تةؤب ثالر الل ظعككع
                                                 

  . ظذرفذت ـــ مذغفذر حعقعدعغان دةرةختذر)1(
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بذرذلذص ) غا ظعخالس قعلعشتعنلالرةسذلذ(سعلةرنعث دعلعثالر ). ةثالر ظىحىن ياخشعدذرظأز(قعلساثالر 
ةتتع ةن   آ ة تع دئض ا ظظايةتت تعم        الغ الص يىرةت نع ظوي ةردعن سوراش ةققعدة ظأم ال ه ع ظاي ذ ظعكك ان ب . لغ

 حىشتع،   يول ظىستعدة ظذ تةرةت قعلغعلع .ظاخعرع ظأمةر هةجضة باردع، مةنمذ ظذنعث بعلةن هةجضة باردعم        
لذص آةلدع، مةن ظذنعث قولعغا سذ      ، ظذ تةرةت قعلعص بولعص ظذنعث بعلةن حىشتىم قاحا سذنع ظئ مةنمذ بعر 

ةردعم  ذص ب الدع  . قوي ارةت ظ ذ تاه ايدعلعنعص  . ظ ةتتعن ص ذ صذرس ةن ش ة :م ع خةلعص ةيغةمبةر ! ظ  ص
ة قعلساثالر ظعككعثال ) ظاظعشة، هةفسة (ظةضةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعدعن اهللا تاظاال      ةغا تةؤب ر الل

ةتتع ) رةسذلذاللةغا ظعخالس قعلعشتعن (سعلةرنعث دعلعثالر ). ظأزةثالر ظىحىن ياخشعدذر ( ذص آ  بذرذل
ةر     ال آعمل ع ظاي ذ ظعكك ان ب ا ظالغ ة تعلغ ةن ظايةتت مدئض ةر.؟ دئدع اس  ظ: ظأم نع ظابب التعس  ! ع ظعب ةن ق س

  .ظذالر ظاظعشة بعلةن هةفسعدذر، دئدع! جذمذ
 بعز قذرةيش قةؤمع ظايالالرغا     : ظأمةر ماثا بذ ظعشنع سأزلةص بئرعشكة باشالص مذنداق دئدع  ظاندعن

دذق    ةر ظع ان ظادةمل عمعز ظأتعدعغ ةلدذق    . ضئص ص آ رةت قعلع ة هعج ز مةدعنعض الالر   ،بع ا ظاي ةدعنعدة بولس  م
ةن  عنع ظأتكىزةلةيدعك ة ضئص الل   ،ظةرلةرض ث ظاي اللعرعمعز ظذالرنع زنعث ظاي ةن بع ذنعث بعل ذ  ش عرعدعن ب
ادةتلعرعنع ظأضعنعشكة باشلعدع اال. ظ تعم  ـ ح مةن ب أيعدة تذرات نع زةيدنعث ظ ة ظعب ةن ظأمةيي اقعلعرعم بعل

 ياندذرغانلعقعنع  ؤاتعدذ، ظذنعث ماثا جاؤاب ذص ياندذر قارعسام ظذ ماثا ضة.الندعمعبعر آىنع ظايالعمغا ظاحح 
 ظةجةص غةلعتة هئس قعلعص آةتتعثغذ؟ اهللا نعث   ،ام ياندذرسمةن ساثا جاؤاب: ظايالعم. غةلعتة هئس قعلدعم 

ةمكع ةن قةس امع بعل ةتتا   ،ن ةن، ه ةص ياندذرعدعك ا ض اللعرعمذ ظذنعثغ االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
شذنعث بعلةن   . ظذالرنعث بةزعلعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بعر آئحة ـ آىندىز ضةص قعلمايدعكةن، دئدع        

ةن بئرعص هةفسةنعث ظأي رعصم ا،عضة آع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا جاؤاب ياندذرامسعز؟  :  ظذنعثغ سعز ص
م  ذ . دئدع دع : ظ ة، دئ ةن . هةظ رعثالر  :م علةردعن بع ةتتا س ة ـ   نعث ه ر آئح االمغا بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

م     ارمذ؟ دئدع ةهؤالمذ ب ان ظ ةص قعلمايدعغ دىز ض ذ. آىن دع : ظ ة، دئ ةن. هةظ انالر   : م داق قعلغ علةردعن بذن س
ةيغةمبعرعنعث ظاححقالنغانلعقع ظىحىن اهللا تاظاال        . تتعق زعيان تارتقذحعدذر  قا سعلةرنعث بعرعثالر اهللا نعث ص

دذ       االك بولع ةن ه ال هةقعقةت ذ ظاي اندا ظ ذنداق بولغ ةر ش دذ؟ ظةض ةم بوالالم عدعن جاتعرج ث غةزةصلعنعش  ،نع
ةص  ةن ض ر   . دئض اآع بع اث ي ةص ياندذرم االمغا ض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عز ص ا  س اجعتعثعز بولس ة ه ةر نةرسعض

وراث،     ةندعن س ورعماي م ن س عزنعث خوظذنعثدع ع ؤة     س رايلعق بولذش عزدعن حع ةنعث س نعثعز ظاظعش ش
مئنعث  . سذن دئدعم   عصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا نعسبةتةن سعزدعن سأيىملىك بولذشع سعزنع قايمذقتذرم          

دع، بعز ظذنعث بعل   ار ظع ر خذشنام ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظةنسارالردعن بولغان بع ةن نأؤةتلعشعص ص
ةردعن خةؤةر تئصعص تذراتتذق، بعر آىنع ظذ بئرعص خةؤةر                  ة بعر    ظئلعص آئ نازعل بولغان خةؤةرل لةتتع يةن

  .لةتتعمئلعص آئآىنع مةن بعرعص خةؤةر ظ
اتلعرعنع تاقعالؤئت        ص ظ ةييارلعق قعلع قا ت ع ظذرذش ة قارش اهع بعزض ان صادعش ز غةسس ةن عبع تذ دئض  ص

ئ   دة سأزلعشعص يىرضةن آىنلةرنع عخةؤةرلةر ظىست  ةيغةمبةر   ث بعرعدة مئنعث خوشنام خةؤةر ظ لعص آةلضعلع ص
دع ةن ظع عغا آةتك االمنعث قئش ةحقذرذنل. ظةلةيهعسس ئلعصذآ ايتعص آ ذ ق ذ،قع ظ نع ظ نع  دةرؤازام رذص مئ

ةردع، دئدع             : ظذ .  حعقتعم  . ظذنعث قئشعغا   :حاقعردع مةن  ىز ب ىز     .بىضىن حوث بعر ظعش ي  مةن نئمة ظعش ي
تعمذ؟ دئدعم     سان قو بةردع؟ غةس  ةردع         : ظذ . شذن تارتعص آةص ىز ب نمذ حوث بعر ظعش ي ةلكع ظذنعثدع اق، ب . ي

دع  تذ، دئ االق قعلعؤعتعص اللعرنع ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظاي ةن. ص تذ،  : م ان تارتعص ةن زعي هةفسة هةقعقةت
المعغعيدع دةص     . دئدعم  ىز بعرعص ق امدات نامعزعنع ظوقذص   . ظويالص يىرةتتعم  مةن مذشذنداق ظعش ي مةن ب

يعص   رعمنع آع ن آعيعملع اندعن آئيع ا     ،بولغ عنعث يئنعغ ةن هةفس اثدعم، م ىن م ئلعش ظىح ئلعص آ ةؤةر ظ  خ
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تذ  الص ظولتذرذص ذ يعغ ةم ظ م   . آعرس تعمذ؟ دئدع االق قعلعؤةت علةرنع ت االم س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذ. م : ظ
ة اي  بعلمةيم زدعن ظ ذ بع راق ظ دع  رعلعص بالن، بع دع، دئ ة حعقعؤال ان ظأيعض ةيغةمبةر  . خ ةن ص م

العنعث يئنعغا آئلعص       مضة رذخسةت   عمئنعث آعرعش : ظةلةيهعسساالمنعث خعزمعتعنع قعلعدعغان بعر نئضعر ب
تعص   رعص آئ اال آع م ب ن، دئدع تع ؤة ،سوراص حعققع ايتعص حعق اندعن ق ا  :  ظ ةنلعكعثنع ظذنعثغ ئنعث آةلض س

ةردة بعر قانحة آعشع          . معدع، دئدع دئ هئحنئمةدئدعم، بعراق    اردعم قارعسام ظذ ي ةرنعث يئنعغا ب مةن مذنب
ةن ان ظعك ةزعلعرع يعغالؤاتق ث ب تذ، ظذالرنع اندعن  . ظولتذرذص تذردذم، ظ ازراق ظول نعدا ظ ةرنعث يئ ةن مذنب م

ن،       ةت سوراص حعققع ة رذخس رعص مئنعث آعرعشعمض العنعث قئشعغا بع ئلعقع ب ذص ه م تعت ـ تعت بول ظعحع
مدئ ذ آعرعص آئتعص. دع نع،ظ ايال يئ ال بولم تع ؤةص هاي ا دئدعم:  حعق ذ . سئنعث آةلضةنلعكعثنع ظذنعثغ ظ

ة  دعهئحنئم دع، دئ ة تعت ـ  . دئمع تذردذم ظعحعم يةن ةرنعث قئشعغا بعرعص ظول ةن هويلعدعن حعقعص مذنب م
ة بئ   تعت بول  ظذ  . ققعن، دئدعم  مئنعث آعرعشعمضة رذخسةت سوراص حع    : رعصذص هئلعقع بالعنعث قئشعغا يةن

ة  سئنعث آةلضةنلعكعثنع ظذنعثغا دئدعم، ظذ      : آعرعص آئتعص هايال بولمايال يئنعص حعقتع ؤة    هئحنئمة  يةن
دع دع، دئ ذن. دئمع اندعم ش ا ي ةن ظارقامغ ةن م اقعرعص تو. عث بعل نع ح اال مئ ئلعقع ب اتتعن ه ةيغةمبةر : س ص

دعخسةت قعلدع، ظذنعث قئشعظةلةيهعسساالم سئنعث آعرعشعثضة رذ عن، دئ ةن ظذنعث قئشعغا . غا آعرض م
رعص ةردعم   ،آع االم ب ا س و .  ظذنعثغ ذ ب ئلعنغان ي ظ ةنحى را س أل  أل تعدة ي ارؤات ظىس ان عنعصآلىك آ   ظولتذرغ
ةن ئ . ظعك ورا ص ا ب ز حعقعرعؤئتعصظذنعث بئقعنعغ تذ، ظع ةن. تعص ةيغةمبعرع :م ع اهللا نعث ص ة!  ظ تعنال نس  راس

اللعرعثنع قوي م ذظاي ثمذ؟ دئدع ذ. ؤةتتع ارعدع ؤة   ظ ا ق أتىرىص ماث عنع آ اق« بئش دع» ي ةن. دئ  اهللا :م
ةيغةمبعرع  ث ص ع اهللا نع تذر، ظ اث ! بىيىآ ان بولس ة قارايدعغ ةر بعزض ا   ،ظةض ةلقع ظايالالرغ ش خ ز قذرةي  بع

دذق  ةؤم ظع ان ق عمعز ظأتعدعغ اللعرع ظةرلعرعضة   . ضئص بعز مةدعنعضة هعجرةت قعلعص آةلضةندعن آئيعن ظاي
ا  عنع ظأتكىزعدعغ تذق  ضئص ةن ظذحراش ةر بعل ث     . ن ظادةمل اللعرعمعز ظذالرنع زنعث ظاي ةن بع ذنعث بعل ش

  .ظاياللعرعنعث بذ ظادعتعنع ظأضعنعشكة باشلعدع
ةن ظايال  ع م ر آىن ا ظاححعبع امعمغ اندذر  ،قلعس ةص ي ا ض ذ ماث ال ذ ظ ةن ظاي ةص  عؤاتعدذ، م ا ض منعث ماث

 ظةجةص غةلعتة هئس قعلعسةنغذ؟  ، ياندذرساممةن ساثا ضةص: ظايالعم. ياندذرغانلعقعنع غةلعتة هئس قعلدعم  
ةمكع   ةن قةس امع بعل ث ن ةن،    ،اهللا نع ةص ياندذرعدعك ا ض اللعرعمذ ظذنعثغ االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

ظاندعن مةن سعلةردعن شذنداق   . آىندذر ضةص قعلمايدعكةن، دئدع  ـ  هةتتا ظذالرنعث بعرع ظذنعثغا بعر آئحة       
ةيغةمبعرع             ظعش قعلغان ظايالالر هةقعقة    االنعث ص ارتقذحعدذر، سعلةرنعث بعرعثالر اهللا تاظ تةن قاتتعق زعيان ت

ذنداق           ةر ش دذ؟ ظةض ةم بوالالم عدعن خاتعرج ا غةزةبلعنعش ث ظذنعثغ اال نع ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح ظاححعقالنغ
  .بولغاندا ظذ ظايال هةقعقةتةن هاالك بولغان بولعدذ، دئضةن ضةصنع دئضةن ظعدعم

ةيغةمبةر ظةل عر ص اثالص آىلىمس أزىمنع ظ االم س ةن. دععةيهعسس ةيغةمبعرع :م ث ص ع اهللا نع ةن !  ظ م
رعص  عغا آع ةنعث قئش عزنعث خوهةفس ع ؤة  ، س رايلعق بولذش عزدعن حع ةنعث س نعثعز ظاظعش ة ش سعزض

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذنعث        دئضةن  ، سأيىملىك بولذشع سعزنع ضاثضعرعتعص قويمعسعذن       قارعغاندا ص
ظع اهللا نعث   : مةن. م بذ يةرضة آةلضةندة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر قئتعم آىلىمسعردع    ضئصع. ظعدعم

ة «ظذ   . ظذلتذرسام بوالمدذ؟ دئدعم  ! صةيغةمبعرع ةزةر           . دئدع » هةظ أينعث ظعحعضة ن تذرذص بولذص ظ مةن ظول
ة حعلع  .سالدعم رعدعن باشقا آأزض ال تع ىح ت أيدة ظ ةن قةسةمكع ظ امع بعل دةك هئحنةرسعنع ذقق اهللا نعث ن

أرمعدعم ةيغةمبعرع . آ ث ص ع اهللا نع ةن ظ ذنعث بعل ةص اهللا  عظىممعت! ش عنع تعل ةث قعلعش زقعنع آ ث رع ثنع
تذ،   زعق بئرعص ةث رع ذ آ ارس ؤة رذملذقالرغعم ان ص ادةت قعلمايدعغ ة ظعب ن، اهللا ظأزعض ا قعلغع ا دذظ تاظاالغ

ظأمةر سةن اهللا غا بولغان ظعمانعثدا شةك   ظع « صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قةددعنع رذسالص ظولتذرذص . دئدعم
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ةردذر      ةن ظادةمل اتعدعال بئرعلض ا هاي علعقلعرع دذني ث ياخش ةن؟ ظذالرنع دع»قعالمس ةن.  دئ ث  :م ع اهللا نع  ظ
ةيغةمبعرع  م   ! ص ن، دئدع ةص قعلغع عرةت تةل ىن مةغص ةن ظىح االدعن م االم . اهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

آةلضةنلعكع ظىحىن بعر ظاي ظذالرنعث يئنعغا آعرمةسلعككة قةسةم ظعحكةن               ظاياللعرعغا قاتتعق ظاححعقع    
ا قعلدع          عظاخعرع غال . ظعدع بذ هةدعسعنع ظعمام بذخارع، مذسلعم،      . ب ؤة بىيىك اهللا بذ هةقتة ظذنعثغا تاص

  .تعرمعزع ؤة نةسةظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ة ظ عمام بذخارع ؤة مذسلعم بذ هةدعس هةققعدة     ظ عبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت       يةن
دذ نع          :قعلع ر يعل ىآىص بع ة ص نع آأثلىمض وراص بئقعش ةتتابتعن س نع خ ةر ظعب ةققعدة ظأم ةت ه ذ ظاي ةن ب  م
ئتعنالمدعم           . ؤةتتعمىظأتكىز ةيمعنعص بذ مةسعلعنع ظذنعثدعن سوراشقا ص ظاخعرع  . بذ جةرياندا ظذنعثدعن ظ

اردعم   مةنمذ ظذنعث بع  . ظذ هةجضة باردع   تعص يول ظىستعدة   بعز هةجدعن يئنعص آئلعؤئ    . لةن بعللة هةجضة ب
دذق  ةراك دةرةخزارلعقعدا توختعدع   . بعللة بول ةرةت قعلعش ظىحىن بعر ظ ذ آئتعؤعتعص ت ةرةت . ظ ذ ت مةنمذ ظ

ذردذم   اص ت ة توخت ص بولغعح اثدعم  . قعلع ة م ةن بعلل ث بعل اندعن ظذنع تعص. ظ ةرنعث  :آئتعؤع ع مأمعنل  ظ
ال آعملةر؟ دئدعم         ص ! خةلعصعسع  ابعل تذرماقحع بولغان هئلعقع ظعككع ظاي . ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تاق

  . ظذالر ظاظعشة بعلةن هةفسعدذر، دئدع: ظأمةر
 ظابدذلال ظعبنع ظابباستعن ظأمةر ظعبنع خةتتابنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت           يةنةظعمام مذسلعم   

ةيغةمبةر ظةلةيه  : قعلعدذ الل   ص ايرعلعص تذ    عسساالم ظاي أي  عرعدعن ظ ، مةن  دعن حعقعؤالغان حاغدا  عرذش ظىحىن ظ
ح ةممةس اش ظو عتكة آعرس ةر ت ذالر  ، ظادةمل تعكةن، ظ اص ظولتذرذص اال : ين ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اللعرنع ص م ظاي

تذ،   االق قعلعؤعتعص تعت تعن    . دئيش قا بذيرذلذش اللعرع هعجابلعنعش االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ب
  . مةن بىضىن بذ ظعشنع حوقذم ظئنعقالص حعقعمةن دئدعم. ش ظعدعظعلضعرعكع ظع

ة ؤةز ـ           ذ ظعككعسض ةنلعكع ؤة ظ عغا آعرض ةنعث قئش ةن هةفس ة بعل ةرنعث ظاظعش تة ظأم ذ هةدعس ب
انلعقع باعنةس ةن   هةت قعلغ داق دئيعلض ان ؤة مذن ان قعلعنغ عغا    :ي االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص  م

عنعمدة   ذص آعرض ةآحع بول ع رةب  ،آعرم ث خعزمةتحعس أينعث بو  ظذنع ان ظ أرىص اهنع بالعخ عدا آ ع :سذغذس  ظ
اه ث !رةب م       آعرعش مئنع عن دئدع وراص بةرض ةت س االمدعن رذخس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص ةدعس   ... عمض ذ ه ب

اخعرعدا ظأمةرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع             ان قعلعنعص ظ يذقعرعدا بايان قعلعنغان هةدعس بعلةن ظوخشاش باي
ةت قعل ةيغةمبعرع  رعؤاي ع اهللا نعث ص ةن ظ ندع، م ع   ! ع ةن ظذالرن ىن س ةنلعكع ظىح ئنع رةنجعتك الالرنعث س ظاي

ةدذر   ،شةك ـ شىبهعسعزآع . تاالق قعلعؤةتكةن بولساث بذ ظعشقا هةرضعز قايغذرمعغعن   . اهللا سةن بعلةن بعلل
مةن بعرةر   . ةدذر، دئدعماهللا تاظاالنعث صةرعشتعلعرع، جعبرعظعل ؤة معيكاظعل قاتارلعقالرمذ سةن بعلةن بعلل         

ا حعقعرعش  عظالنع قعلسامال ظذ سأزعمنع اهللا نعث ر   ىمسأز اهللا تاظاالغا هةمدذساناالر   .  قعلدعم عنع ظىمعد لعقق
ةيغةمبةر    ن ص ذنعثدعن آئيع ذنكع، ش اللعرعنع قويذ بولس االمغا ظاي اآع قوي ظةلةيهعسس تعش ي لعك ذؤئ ؤةتمةس

ارلعق بئرعصعهةققعدة ظعخت  ذ سعلة  ،ي ةر ظ ا، ظةض رنع قويذؤةتسة، صةرؤةردعضارع سعلةرنعث ظورنذثالرغ
ظعمان ) اللةغا ؤة صةيغةمبةرضة(بويسذنغذحع، ) اللةنعث ؤة صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة(سعلةردعن ياخشع، 

ظئيتقذحع، ظعتاظةت قعلغذحع، ضذناهالردعن تأؤبة قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا تذتقذحع حوآانالرنع 
 خوص آأرمةيدعغان ظعش لالرةسذلذ(ظةضةر سعلةر  دئضةن ظايةت ؤة  بئرعشع مذمكعنؤة قعزالرنع ظذنعثغا

تعدة ةدةتكارعدذ، ) ظىس ث م ة ظذنع اغدا الل ذ ح اثالر، ظ ابعل تذرس ا تاق ث  ظذنعثغ رعظعلمذ ظذنع جعب
) ظذنعثغا(ظذالردعن باشقا صةرعشتعلةرمذ  مةدةتكارعدذر مأمعنلةرنعث ياخشعلعرعمذ ظذنعث مةدةتكارعدذر،

ؤةتتعثمذ؟   ظذالرنع راستال قويذ     : مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   .دئضةن ظايةت نازعل بولدع    يألةنحىآتذر
م ذ. دئدع اق«: ظ دع»ي ح .  دئ ةن مةس ة   م اؤازعمنعث بئرعح ذرذص ظ الدعدا ت ع ظ ةيغةم: عتنعث دةرؤازعس بةر ص
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اللعرعنع قويذ االم ظاي مظةلةيهعسس تذ، دةص تذؤلعدع ةن . ؤةتمةص ذنعث بعل اظعت(ش ة ظ ) مأمعنلةرض
ا        عقالرغا  (ظامانلعقنعث ياآع قورقذنحنعث بعرةر خةؤعرع ظذالرغ ةنع مذناص ارقعتعدذ، ظةضةر     ) ي يةتسة، ظذنع ت

ذالر  ة ؤة ظ ةر(ظذنع صةيغةمبةرض ةنع مأمعنل ة مةلذم قعلسا، ) ي ) شذ(نعث ظعحعدعكع ظعش ظىستعدعكعلةرض
ارغذحعالر ظذنع  ةقع(خةؤةرنع حعق ةؤةرنعث ه ةنع شذ خ ةهؤالعنعي تع) قعي ظ ة بعلعؤاالت  ))1ظذالردعن ظةلؤةتت

ة شذ هةقعقع       . دئضةن ظايةت نازعل بولدع    تة    ظةهؤالنع    يمةن ظةن دذم وبعلعؤالغذحع ب  دةسلةص سةظعد ظعبنع   . ل
ةير، ظعكر ةييان، زةه   عجذب نع ه اتعل، ظعب ة، مذق ذ ظعش   اهم ةرنعث ب قعالرمذ ظأم ةقعقعي ك ؤة باش نعث ه

  .الغان آعشع ظعكةنلعكعنع بايان قعلدعظةهؤالعنع دةسلةصتة بعلعؤ
 مأمعنلةرنعث ياخشعلعرعمذ ظذنعث مةدةتكارعدذر   ةآر ع ؤةظأمةر آأزدة تذتذلعدذ،       بذالردعن ظةبذب
ةيس ظعبنع ظةبذسذلةيمة       .دعندذر، دةص قوشذص قويدع     عسمانمذ شذ ياخشع مأمعنلةر قاتار    وظ: بةسعرهةسةن  ل

  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع،اخشع مأمعنلةر قاتارعنعدذرظةلع ظعبنع ظةبذتالعصمذ شذ ي: نعثمذجاهعد
دذ    ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن تعن ظأم ارع ظةنةس ام بذخ ةيغةمبةر : ظعم ص

مةن ظذ   . ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرع آىندةشلعك قعلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قارشع بعرلعشعؤالدع       
ا ةر:ظايالالرغ ذ سعلةرنع ق ظةض ا سعلةردعن ياخشع  ،ؤةتسةويذ ظ  ظذنعث صةرؤةردعضارع سعلةرنعث ظورنذثالرغ

ظةضةر ظذ سعلةرنع قويذؤةتسة، صةرؤةردعضارع ظايالالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن دئدعم، شذنعث بعلةن        
اللةغا ؤة (بويسذنغذحع، ) اللةنعث ؤة صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة(سعلةرنعث ظورنذثالرغا، سعلةردعن ياخشع، 

ظعمان ظئيتقذحع، ظعتاظةت قعلغذحع، ضذناهالردعن تأؤبة قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا ) يغةمبةرضةصة
  . دئضةن ظايةت نازعل بولدعتذتقذحع حوآانالرنع ؤة قعزالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن

ان ظاي            نيذقعرعدا بايان قعلع   الدعن قعلغان سأزع قذرظ ةتلعرضة  غعنعدةك بعر قانحة ظورذندا ظأمةرنعث ظ
مةسعلةن ظذنعث هعجاب هةققعدعكع سأزع هعجاب ظايعتعضة، بةدعر ظذرذشعدا ظةسعرضة       . ظذدذل حعقعص قالدع  

حىشكةنلةرنع قانداق بعر تةرةص قعلعش هةققعدعكع بةرضةن تةآلعصع بذ هةقتة نازعل بولغان ظايةتكة ظذدذل          
 دئضةن سأزع اهللا تاظاال نعث    ، بولساثكةنما قامع ظعبراهعمنع نامازضاه قعلغان: يةنة ظذنعث . حعقعص قالدع 

)ة ثالر  ) آعشعلةرض اه قعلع راهعمنع نامازض امع ظعب دذق (ماق الر دئ از ظوقذث ةردة نام ةنع شذ ي دةص  )2()ي
  .نازعل قعلغان ظايعتعضة ظذدذل حعقعص قالدع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةتتابنعث مذن نع خ ةر ظعب تعن ظأم ةم ظةنةس نع ظةبذهات : ظعب
ىز         ش ي ازراق ظع عدا ظ االمنعث ظارعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص انعلعرع بعل ةرنعث ظ عمحة مأمعنل ظاثلعش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع   سعلةر حو : مةن ظذ ظايالالرنع بعر ـ بعرلةص ظارعالص حعقعص ظذالرغا        . بئرعصتذ قذم ص
ا ا      قع اثالر، بولمعس عز قعلم ةمدع هةرض نع ظ ىرعدعغان ظعش ةهؤالغا حىش ن ظ ا  يع علةرنعث ظورنذثالرغ هللا س

م      ن دئدع ع مذمكع الالرنع بئرعش ع ظاي علةردعن ياخش ا     . س عنعث يئنعغ ةث ظاخعرقعس ةرنعث ظ ةتتا مأمعنل ه
عنعمدة ذ ،آةلض ةر :  ظ ع ظأم ةن ؤةز    !ظ ا س ةيغةمبعرعنعث ظاياللعرعغ ث ص اثمذ  ـ  اهللا نع عهةت ظئيتمعس نةس

اية ق    ا آذص ةيغةمبةرنعث ؤةز ـ نةسعهعتع ظذ ظايالالرغ ا ؤةز ـ شذنعث بعلةن مةن ظذال . علمامدعكةن؟ دئدع ص رغ
ذ سعلةرنع قويذؤةتسة، صةرؤةردعضارع م ظاندعن غالب ؤة بىيىك اهللا عدنةسعهةت قعلعشتعن توختع   ظةضةر ظ

اللةغا ؤة (بويسذنغذحع، ) اللةنعث ؤة صةيغةمبةرنعث ظةمرعضة(سعلةرنعث ظورنذثالرغا، سعلةردعن ياخشع، 
ظئيتقذحع، ظعتاظةت قعلغذحع، ضذناهالردعن تأؤبة قعلغذحع، ظعبادةت قعلغذحع، روزا ظعمان ) صةيغةمبةرضة

  .دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدع تذتقذحع حوآانالرنع ؤة قعزالرنع ظذنعثغا بئرعشع مذمكعن
                                                 

 . ظايةتنعث بعر قعسمع-83سىرة نعسا ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-125سىرة بةقةرة  )2(
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ا رة    اندا ظذنعثغ عهةت قعلعؤاتق ا ؤةز ـ نةس ةر ظايالالرغ ةلمة    دظأم النعث ظذممذس ةن ظاي ة بةرض دعي
  . ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلغانظعكةنلعكعنع 
زالرنع انالرنع ؤة قع الالرنعث ححوآ ةنع ظاي عغا   و ي أثىل ظارزذس ع آ زالردعن بولذش انالر ؤة قع آ

دذر   ع ظىحىن عق بولذش اال    . مذؤاص ذثا اهللا تاظ احعدذ، ش أثىلنع ظ ع آ ىك بولذش عنعث تىرل ع، نةرس حىنك
حوآانالرنع ؤة قعزالرنع دئدع .  

 * * * * * * *  
 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ûθ è% ö/ ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Ï= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÏt ù: $# uρ $pκ ö n= tæ îπs3Í× ¯≈ n= tΒ ÔâŸξ Ïî 

×Š# y‰Ï© ω tβθÝÁ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ u tΒ r& tβθè= yèø tƒ uρ $ tΒ tβρÞ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#ρã x x. Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷ès? tΠöθu‹ ø9 $# ( $yϑ ¯Ρ Î) 

tβ÷ρ u“ øgéB $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩∠∪ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (# ûθç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπt/ öθs? % ·nθÝÁ̄Ρ 4 |¤tã öΝ ä3š/ u‘ βr& u Ïe s3ãƒ 

öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ öΝ à6n= ½z ô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øgrB  ÏΒ $ yγÏF øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# tΠöθtƒ Ÿω “ Í“ øƒ ä† ª! $# ¢ É<¨Ζ9$# zƒÏ% ©! $#uρ 

(#θãΖ tΒ# u … çµyè tΒ ( öΝ èδ â‘θçΡ 4 të ó¡o„ š÷ t/ öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒ r& öΝ ÎκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/ uρ tβθä9θà) tƒ !$uΖ −/ u‘ öΝ Ïϑ ø? r& $uΖ s9 $tΡ u‘θçΡ ö Ïøî $# uρ !$ uΖs9 ( y7 ¯Ρ Î) 

4’ n?tã Èe≅à2 & ó x« ÖƒÏ‰s% ∩∇∪  
ةر ع مأمعنل اال! ظ أزةثالرنع ؤة ب اثال -ظ م حاق ان، رةهع ئقعلغذ بولعدعغ الر ي ان ؤة تاش رنع ظعنس

ةنعث  ذ صةرعشتعلةر الل قعلمايدعغان قاتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل بولغان دوزاختعن ساقالثالر، ظ
بىضىن ظأزرة ظئيتماثالر، ! ظع آاصعرالر . 6بذيرذقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا قعلعدذ 

ظع مأمعنلةر اللةغا سةمعمعي تةؤبة قعلعثالر، . 7رنعث جازاسعنع تارتعسعلةرسعلةر صةقةت قعلمعشعثال
رعدذ، سعلةرنع ظاستعدعن ظأستةثلةر  ظىمعدآع، صةرؤةردعضارعثالر سعلةرنعث ضذناهعثالرنع يوققا حعقع

نعث اللة صةيغةمبةرنع ؤة ظذ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذ آىندة 
عدة  الدعدا ؤة ظوث تةرعص ذرع ظذالرنعث ظ ايدذ، ظذالرنعث ن ةرنع رةسؤا قعلم ة بولغان مأمعنل بعلةن بعلل

عرةت ! ظع صةرؤةردعضارعمعز «: يىرعدذ، ظذالر  بعزضة نذرعمعزنع مذآةممةللةشتىرىص بةرضعن، بعزضة مةغص
  .8دةيدذ» قعلغعن، سةن بولساث هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعرسةن

   حاقعالرنع ظةدةب ـ ظةخالق ؤة دعن تةربعيعسع بعلةن تةربعيلةش توغرعسعدا باال ـ
ةر ع مأمعنل اال! ظ أزةثالرنع ؤة ب م -ظ ان، رةهع ئقعلغذ بولعدعغ الر ي ان ؤة تاش اثالرنع ظعنس حاق

بذ ظايةت هةققعدة ظةلع ظعبنع  قعلمايدعغان قاتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل بولغان دوزاختعن ساقالثالر
ة ظة نع  بذتةله دذ    ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ا  اهللا تاظاال: ظابباس ةت  غ ةن   ـ تاظ ادةت بعل ظعب

اال ـ ح    . ق قعلعشتعن ساقلعنعثالر   اهللا تاظاالغا ظاسعيل  . ظةمةل قعلعثالر  اد ظئتعشكة    ب اقعلعرعثالرنع اهللا نع ي
  .شذنداق قعلساثالر اهللا سعلةرنع دوزاختعن ساقاليدذ. بذيرذثالر

دذ  داق دةي اهعد مذن ثالر : مذج ةقؤادارلعق قعلع ا ت اال ،اهللا غ ةقؤادارلعق ـ ح ب ا ت اقعلعرعثالرنعمذ اهللا غ
ظعبادةت قعلعشقا بذيرذشذث،  ـ سةن ظذالرنع اهللا غا تاظةت      : قةتادة مذنداق دةيدذ  . قعلعشقا تةؤسعية قعلعثالر  

ادا       اهللا غا ظاسعيلق قعلعشتعن توسذشذث، اهللا نعث بذيرذقع بويعحة            ا ظىستىثدعكع ؤةزعصعنع ظ ا قارعت ظذالرغ
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ادا   رذقعنع ظ ث بذي ث اهللا نع ذث ؤة ظذالرنع قا بذيرذش ادا قعلعش رذقعنع ظ ث بذي ذ اهللا نع عث، ظذالرنعم قعلعش
انلعقعنع آأرسةث، ظذالرنع  . قعلعشقا ياردةملعشعشعث آئرةك ذناه قعلعؤاتق ةر ظذالرنعث اهللا هةققعدة ض ظةض

ذناهدعن توسذشذث ؤة ح  رةكشذ ض ذنعثغا ظوخشاش   هزة. ةآلعشعث آئ ارلعقالرمذ مذش اتعل قات اك ؤة مذق ه
دع  ةنعدة دئ أزلعرعنعث  . م ذلمانالرغا ظ ة،   مذس ا، دئدةآلعرعض ذرذق ـ تذغقانلعرعغ ا، ظ اال ـ جاقعلعرعغ ب

  .سقان ظعشالرنع ظأضعتعش ؤةزعصعسع يىآلةنضةنوقذللعرعغا، اهللا صةرز قعلغان نةرسعلةنع ظأضعتعش ؤة اهللا ت
ذ أؤةندعكع    ب ان ت ةت قعلغ ارلعقالر رعؤاي زع قات ةبذداؤذد، تعرمع ةد، ظ ام ظةهم ةتنعث مةنعسعنع ظعم  ظاي

ةيدذ  ةدعس تةآعتل ةنلعكعنع : ه داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدعن ص ةبر ظاتعس نع س ي ظعب رةب
دذ ةت قعلع ةندة  «: رعؤاي قا آعرض ة ياش العالر يةتت رذثالر ب قا بذي از ظوقذش ع نام قا  ،ظذالرن ذن ياش ذالر ظ  ظ

  .»رالثالر، ظذالرنع ناماز ظوقذشقا زوآعرضةندة
  دوزاخنعث يئقعلغذلعرع ؤة ظذنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةر توغرعسعدا 

ظعنسان ؤة تاشالر يئقعلغذ بولعدعغان رنعدا آأيعدعغان يئقعلغذلعرع ظادةم وتذن ظويةنع دوزاخنعث ظ
  .تذرظةؤالدعنعث تاصلعرع ؤة تاشالردعن ظعبارةت

تعن مذشرعكالر ح  ذ تاش دذ وب أزدة تذتذلع الر آ ان بذت ار ،قذنغ مذ ب ةن قاراش ة  . دئض ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ
ةن  داق دئض رعكالر ( :مذن ع مذش ةن        !) ظ ةثالر بعل ان نةرس ادةت قعلغ ذص ظعب ةنع قوي علةر الل ةن س هةقعقةت

  .))1دوزاخقا يئقعلغذ بولعسعلةر، سعلةر دوزاخقا آعرعسعلةر
ئقعلغذ بولعدعغان تاشالر     دوز: مذجاهعد، ظةبذجةفةر، باقعر ؤة سذددع قاتارلعقالر     ظعبنع مةسظذد  اخقا ي

دع   ضأ الردذر، دئ ارةت تاش وقعدعن ظعب ىرت ص اهعد. ثض تعنمذ  : مذج الردعن تاص ذ تاش ةآرةب ذراق  ب عق ص ك سئس
  .حعقعدذ، دئضةن سأزنع قوشذص قويدع

 بولغان رةهعم قعلمايدعغان قاتتعق قول صةرعشتعلةر مذظةآكةل       ا آاصعر ةنع ظذالر اهللا تاظاال غ ي
ول            اتتعق ق ايعن ق ال، ظعنت ان، قوص ة قالمعغ ةن نةرس قةت دئض م ـ شةص رعدا رةهع ا دعللع ا قارعت  ،بولغانالرغ

  .حعرايع قورقذنحلذق ؤة يعرضعنعشلعك صةرعشتعلةردذر
 دذ ظذ صةرعشتعلةر اللةنعث بذيرذقعدعن حعقمايدذ، نئمعضة بذيرذلسا شذنع ظعجرا قعل ةنع اهللا   ع ي

ش قعل ة ظع ع نئم اال ظذالرن اعتاظ قا بذيرذس ذص ،ش أزنع يذم ذنع آ ذالر ش تمذ ـ  ظ انحعلعك ؤاقع ظاحق
ادعردذر  . آئحعكتىرمةستعن ناهايعتع تئزلعكتة ظعجرا قعلعدذ   ظذالر ظذنع   . ظذالر بذيرذلغان ظعشنع قعلعشقا ق

ظذنداق ظاقعؤةتكة   اهللا تاظاال بعزنع   . تعلةردذرلعدعغان صةرعش   يعظذالر زةبانعية دئ   . زورالنمايدذقعلعشقا هئح   
  .ساقلعسذنلعشتعن قئ

بىضىن ظأزرة ظئيتماثالر، سعلةر صةقةت قعلمعشعثالرنعث جازاسعنع تارتعسعلةر! ظع آاصعرالر  يةنع
عرالرغا   ع آاص ةت آىن أز:قعيام اثالرر ظ أز ،ة ظئيتم علةردعن ظ ذل ر س ايدذة قوب ةقةت   . قعلعنم ىن ص علةر بىض س

  .ثالرغا قارعتا جازالعنعسعلةر، دئيعلعدذلمعشععق
   تةؤبة قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا يسةمعمع

 ظع مأمعنلةر اللةغا سةمعمعي تةؤبة قعلعثالر      ة قعل ةنع هةقعقعي ؤة راست تةؤب  شذنداق  .ثالرع  ي
ر ظعلضعرع قعلغان   سعلةرنعث بذ تةؤبةثال. رعدذىحنعث ظعلضعرعكع ضذناهلعرعثالرنع ظأ اهللا سعلةر  ،قعلساثالر

  . ؤة توسعدذذرةزعل ظعشلعرعثالردعن سعلةرنع قول ظىزدىرعد
                                                 

 . ظايةت- 98سىرة ظةنبعيا ) 1(
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 تعدعن علةرنع ظاس رعدذ، س ا حعقع ذناهعثالرنع يوقق علةرنعث ض ارعثالر س ع، صةرؤةردعض ظىمعدآ
اللة صةيغةمبةرنع ) يةنع قعيامةت آىنعدة(ظأستةثلةر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة آعرضىزعدذ، ظذ آىندة 

الدعدا ؤة ظوث ؤة ظذن  ذرع ظذالرنعث ظ ايدذ، ظذالرنعث ن ةرنع رةسؤا قعلم عث بعلةن بعللة بولغان مأمعنل
ة ! ظع صةرؤةردعضارعمعز«: تةرعصعدة يىرعدذ، ظذالر  زنع مذآةممةللةشتىرىص بةرضعن، بعزض ة نذرعمع بعزض

عتعمذ بذ نذر    سىرة هةدعد  دةيدذ» مةغصعرةت قعلغعن، سةن بولساث هةقعقةتةن هةر نةرسعضة قادعرسةن 
أزلعنعص  ةققعدة س أتىلدعه اك، هةسةنبةس .  ظ اهعد، زةه دذ مذج داق دةي قعالر مذن ذ  : رع ؤة باش ةر ب مأمعنل

  .لعكعنع آأرضةندة ظئيتعدذاصعقالرنعث نذرعنعث ظأحىص آةتكةنسأزنع قعيامةت آىنع مذن
ادةمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي           ة قةبعلعسعدعن بعر ظ مةن  : ةت قعلعدذ ظعمام ظةهمةد بةنع آةنان

ث   تعص ظذنع از ظوقذؤئ ارقعدا نام االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ان يعل ةتهع بولغ ة ص ع اهللا«: مةآك ! ظ
   .دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم» قعيامةت آىنع مئنع رةسؤا قعلمعغعن

 * * * * * * *  
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سةن آذففارالر بعلةن ؤة مذناصعقالر بعلةن آىرةش قعلغعن، ظذالرغا قاتتعق مذظامعلة ! ظع صةيغةمبةر
ظذالرنعث (اللة آذففارالرغا . 9!قعلغعن، ظذالرنعث جايع جةهةننةمدذر، جةهةننةم نئمعدئضةن يامان جاي

العنع ؤ ) مأمعنلةر بعلةن تذغقانحعلعقعنعث صايدا بةرمةسلعكعدة  العنع معسال نذهنعث ظاي ة لذتنعث ظاي
دع،  ةمرعدة ظع ةندعمعزنعث ظ قعلعص آأرسةتتع، ظذالر بولسا بعزنعث بةندعلعرعمعزدعن ظعككع ياخشع ب

يةنع (خعيانةت قعلدع، ظذالرنعث ظةرلعرع ) ظعمان ظئيتماسلعق بعلةن(ظذالرنعث ظعككعلعسع ظةرلعرعضة 
ظذ . (هئح نةرسعنع دةصظع قعاللمعدع ث ظازابعدعنظذالردعن اللةنع) صةيغةمبةر تذرذقلذق) (نذه بعلةن لذت

  .10دئيعلدع» دوزاخقا آعرضىحعلةر بعلةن بعللة آعرعثالر«) ةظعككعسعض
  آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع جعهاد قعلعشقا بذيرذغانلعق توغرعسعدا 

ع      عرالرغا قارش االمنع آاص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ة ص ذ ظايةتت اال ب اد  اهللا تاظ ق جعه  قوراللع
دذ           داق دةي رذيدذ ؤة مذن قا بذي را قعلعش انذنلعرعنع ظعج ازا ق الم ج ع ظعس عقالرغا قارش قا، مذناص  :قعلعش

ا ادا ظذالرغ ن  دذني ة قعلغع اتتعق مذظامعل ة ق ةم  ظاخعرةتت ةمدذر، جةهةنن ايع جةهةنن ث ج ظذالرنع
  .!نئمعدئضةن يامان جاي

ذ لئكعن اهللا نعث دةرضاهعدا نحعلعك يئقعن تذغقان بولسعماهللا نعث دةرضاهعدا مأمعن آاصعرغا قا
  غقاندارحعلعقنعث ظةسقاتمايدعغانلعقع توغرعسعدا بذ تذ

 ا ة آذففارالرغ ايدا بةرمةسلعكعدة (الل انحعلعقعنعث ص ةن تذغق ةر بعل نذهنعث ) ظذالرنعث مأمعنل
 بذ ظايةتتة آاصعرالرنعث مذسذلمانالر اهللا تاظااليةنع  ظايالعنع ؤة لذتنعث ظايالعنع معسال قعلعص آأرسةتتع

ان      رعدا ظعم ةر ظذالرنعث دعللع ةنلعكعنع، ظةض ان ظعك ةن تذغق ذالر بعل عغانلعقعنع ؤة ظ ةن ظارعلعشعص ياش بعل
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انحعلعق         نعث عبولمعسا ظذالرنعث مذسذلمانالر بعلةن ظارعلعشعص ياشعغانلعقعنعث ؤة ظذالر بعلةن بولغان تذغق
  .سعضة ظةسقاتمايدعغانلعقعنع مذنداق بعر معسال ظارقعلعق بايان قعلعدذاهللا نعث دةرضاهعدا هئح نةر

بولسا بعزنعث بةندعلعرعمعزدعن نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع بعلةن لذت ظةلةيهعسساالمنعث ظايالع 
ةمرعدة ظعدع  ةندعمعزنعث ظ ةمرعدة ظعدع      ظعككع ياخشع ب ةيغةمبةرنعث ظ ةنع ظذالر ظعككع ص ظذالر بذ   .  ي

اتتع     ظعككع ص  ظةتعراصعدعكع  . ةيغةمبةر بعلةن آئحة ـ آىندىز صاراثلعشاتتع، بعرضة يةص ظعحةتتع، يئتعص قوص
ةتتع، بعراق             ظذالرنعث ظعككعلعسع ظةرلعرعضة باشقا آعشعلةرضة قارعغاندا ظاالهعدة دةرعجعدة يئقعن ظأت

ا ظعمان ظئيتعش       خعيانةت قعلدع ) ظعمان ظئيتماسلعق بعلةن ( ةنع ظذالر اهللا غ تا ظةرلعرعضة قوشذلمعدع،    ي
ةرلعرع بعلةن بولغان        . ظةرلعرعنعث صةيغةمبةرلعكعنع تةستعق قعلمعدع    اهللا نعث ظازابع آةلضةندة ظذالرنعث ظ

  . يئقعن تذغقانحعلعقع ؤة ظارعلعشعشلعرع هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع ؤة ظذالردعن ظازابنع توسذص قااللمعدع
 ةرلعرع ذت(ظذالرنعث ظ ةن ل ذه بعل ةنع ن ةيغةمبةر تذرذقلذق) (ي ن) ص عر ظذالردع  ظذالرنعث آاص

دعبولغانلعقع ظىحىن  ظع قعاللمع ازابعدعن هئح نةرسعنع دةص ةنعث ظ ذ ظعككعسعضة. (الل ا «) ظ دوزاخق
ظعمان (ظذالرنعث ظعككعلعسع ظةرلعرعضة اهللا تاظاال نعث . دئيعلدع» آعرضىحعلةر بعلةن بعللة آعرعثالر

ةن  الالرنعث ظةرلعرعضة قةبعه ظعشالرنع قعلعص           ةت قعلدع خعيان ) ظئيتماسلعق بعل ايعتعدة ظذ ظاي  دئضةن ظ
ةت قعلغ نخعيان ث دع ةلكع ظذالرنع ةس ب دذانلعقع ظةم أزدة تذتذلع انلعقع آ ةت قعلغ ع، . دا خعيان حىنك

 تعنصةيغةمبةرلةرنعث ظاياللعرع صةيغةمبةرلةرنعث هأرمعتع يىزعسعدعن قةبعه ضذناهالرنع ظأتكىزىص سئلعش       
  . بذ هةقتة سىرة نذردا توختعلعص ظأتتذق. قالنغاندذرسا

ظذ ظعككع ظايالنعث خعيانعتع شذآع،      :  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ثظةؤفع ظعبنع ظابباسنع  
نعدا ظةمةس ظعدع       الع ظذنعث سعرلعرعدعن خةؤةردار بولذص           . ظذالرظةرلعرعنعث دع نذه ظةلةيهعسساالمنعث ظاي

تع رةر . تذرات ةر بع ةظةض ان آةلتىرس االمغا ظعم ذه ظةلةيهعسس ادةم ن االمنعث ،ظ ذه ظةلةيهعسس ال ن ذ ظاي  ظ
اتتع  ةؤةر قعلعص قوي ةؤمعنعث زورمعضةرلعرعضة خ ا آةلسةك. ق ذت ظةلةيهعسساالمنعث ظايالعغ ذت ،ل ةر ل  ظةض

ا     ان قعلس ادةمنع مئهم رةر ظ االم بع ة     ،ظةلةيهعسس ان ظادةملةرض ش قعلعدعغ ان ظع ةهةردعكع يام ال ش ذ ظاي   ظ
اتتع  ص قوي ةؤةر قعلع دذ   . خ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس اك ظعب ر : زةهه هئحبع

ان ظةمةس   ةت قعلغ ة خعيان ة ظعستعل جةهةتت الع ظئرعض ةيغةمبةرنعث ظاي ذت  . ص ةن ل االم بعل ذه ظةلةيهعسس ن
ان   ةت قعلغ ندا خعيان ةقةت دع ا ص اللعرع ظذالرغ االمنعث ظاي ةظعد. ظةلةيهعسس ة، س ةير، ظعكرعم نع جذب  ظعب

  . زةههاك ؤة باشقعالرمذ بذ هةقتة شذنعثغا ظوخشاش دئضةن
 * * * * * * *  

 šU uŸÑ uρ ª! $# WξsV tΒ šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u |N r&u øΒ $# šχ öθ tãö Ïù øŒÎ) ôM s9$s% Éb> u‘ È ø⌠ $# ’Í< x8y‰Ψ Ïã $ [F÷ t/ ’ Îû 

Ïπ̈Ψ yf ø9 $#  É_Ång wΥuρ ÏΒ šχ öθ tã öÏù Ï& Í#yϑ tã uρ  É_Ång wΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏϑ Ï=≈©à9 $# ∩⊇⊇∪ zΝtƒ ó s∆uρ |M sΨö/ $# tβ¨uôϑ Ïã û ÉL©9 $# 

ôM sΨ |Áôm r& $yγ y_ö sù $ sΨ÷‚ x sΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ÏΒ $ sΨÏmρ•‘ ôM s% £‰|¹ uρ ÏM≈yϑ Ï= s3Î/ $ pκ Íh5u‘  ÏµÎ7 çFä. uρ ôM tΡ% x. uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s) ø9 $# ∩⊇⊄∪  
العنع معس  عرظةؤننعث ظاي ا ص ان ظئيتقانالرغ ذ اللة ظعم تعدا ظ أز ؤاق ظع «: ال قعلعص آأرسةتتع، ظ

دةرضاهعثدا ماثا جةننةتتعن بعر ظأي بعنا قعلغعن، مئنع صعرظةؤندعن ؤة ظذنعث يامان ! صةرؤةردعضارعم
ن  ةؤمدعن قذتذلدذرغع م ق نع زالع ن، مئ ةلعدعن قذتذلدذرغع دع» ظةم زع . 11دئ راننعث قع ةمدة ظعم ه

سعنع ساقلعدع، ظذنعثغا بعزنعث تةرعصعمعزدعن بولغان روهنع مةريةمنع معسال قعلعص آأرسةتتع، ظذ نذمذ
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دع (صىؤلعدذق  ذ صةرؤةردعضارعنعث سأزلعرعنع ؤة )دةم ظذنعث ظعحعضة آعرعص، ظعساغا هامعلدار بول ، ظ
  .12آعتابلعرعنع تةستعق قعلدع ؤة اللةغا ظعتاظةت قعلغذحعالردعن بولدع) نازعل قعلغان(

  مأمعنضة زعيان يةتكىزةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا رضاهعدا آاصعرنعث ةدنعث اهللا 
عرالرغا        ةر آاص ةقدعردة ظذالر بعلةن ظارعلعشعص      موهتاج اهللا تاظاال بذ معسالدا ظةضةر مأمعنل  بولغان ت

.  مأمعنلةرضة زعيان يةتكىزةلمةيدعغانلعقعنع معسال قعلعص آأرسةتتع        نعث ظذالر بعلةن ظارعالشقانلعق   ،ظأتسة
ذ هةق اال ب داق دئضةناهللا تاظ ة مذن عرالرنع دوست تذتمعسذن، آعمكع   :ت ذص آاص ةرنع قوي ةر مأمعنل مأمعنل

ار    تلذق ظعزه ذص دوس ةلمةيدذ،ظذالردعن قورق تلذقعغا ظئرعش ث دوس ذ اهللا نع ةن ظ ذنداق قعلعدعك ش
  .))1قعلعشعثالربذنعثدعن مذستةسنا

ان تةرسا ؤة ظةشةددعي زالعم      صعرظةؤن زئمعن ظةهلع ظعحعدة ظةث ظذحعغا حعقق          : قةتادة مذنداق دةيدذ  
ظعتاظةت قعلغان حاغدا ظئرعنعث     ظذنعث ظايالع صةرؤةردعضارعغا     ،اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع    . آاصعر ظعدع 

ةتكىزولمعدع   آذف ان ي ئح زعي ا ه ع        . رع ظذنعثغ ش قعلغذح ةن ظع ةت بعل ادعل ؤة هئكم ث ظ اال نع ذ اهللا تاظ ب
ذنا   رعنعث ض قا بع نع باش ةنلعكعنع، هئحكعم لعرع   ظعك انالرنعث بعلعش انلعقعنع ظعنس ةن جازالعمايدعغ هع بعل

  . ظىحىندذر
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةلماننعث مذن ةرعر س نع ج نعث  : ظعب الع قذياش عرظةؤننعث ظاي ص

اتتع عقلعقعدا ظازابلعن ة  . ظعسس ذص آةتس قا تاشالص قوي ع ظاصتاص عرظةؤن ظذن ةن  ،ص اتلعرع بعل  صةرعشتعلةر قان
  .ظذ ظايال ظأزعضة بئرعلعدعغان جةننةتتعكع قةسعرنع آأرىص تذراتتع. غا ساية تاشاليتتعظذنعث ظايالع

الع    : ظعبنع جةرعر قاسعم ظعبنع ظةبذبةزرةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           عرظةؤعننعث ظاي ص
م غةل  ورايتتع  عآع دذ؟ دةص س ة قعلع ا . ب ارذن غةل  :ظذنعثغ ا ؤة ه اؤاب بئر  ع مذس دذ، دةص ج ة قعلع ةتتعب . عل

ال ذ ظاي اندعن ظ ةن مذسا ؤة هارذننع:ظ ةلتىردعم، دةيتتعث م ان آ العنعث .  صةرؤةردعضارعغا ظعم عرظةؤن ظاي ص
ا  ةؤةتعص ظذالرغ ةرنع ظ ا ظادةمل عثالر  :يئنعغ زدةص تئص ذرام تاشالرنع ظع ةث حوث ق عدة  ، ظ العم ضئص ةر ظاي  ظةض

ةنعال مئنعث    ، يانسا نع ظةضةر ظذ ضئصعد   .لعص قويذثالر، ظذ تاشنع ظذنعث ظىستعضة ظئ   يةنعال حعث تذرسا    ظذ ي
دعظاي النعث يئن . العم، دئ ذ ظاي ذالر ظ أردع    ظ عرعنع آ ةتتعكع قةس اراص جةنن مانغا ق ذ ظاس ةندة ظ ا آةلض . عغ

ذ ضئ   ةن ظ ذنعث بعل ذردع  ش ث ت عدة حع ةبزع رو   . ص نع ق ارةك ج ث مذب ندعظذنع عز   . ه قعلع ث جانس اش ظذنع ت
  . بةدعنعنعث ظىستعضة ظئلعندع

نع ! ظع صةرؤةردعضارعم : قتعدا ظذ ظأز ؤا  ا قعلغعن، مئ أي بعن ر ظ ةتتعن بع ا جةنن دةرضاهعثدا ماث
، تذلذصدعن قوع مةن ظذنعثدعن ؤة ظذنعث ظةمةليةنع صعرظةؤندعن ؤة ظذنعث يامان ظةمةلعدعن قذتذلدذرغعن

بذ ظايال . دعدئضةن ظع دئدع» مئنع زالعم قةؤمدعن قذتذلدذرغعن  ةيسةن تةرةصكة خالعس هالدا يىزلعن    
ةنهادذر ةلالهذ ظ عية رةزعي زع ظاس ث قع ص . موزاهمنع ال قعلع ةمنع معس زع مةري راننعث قع ةمدة ظعم ه

دةم ظذنعث (آأرسةتتع، ظذ نذمذسعنع ساقلعدع، ظذنعثغا بعزنعث تةرعصعمعزدعن بولغان روهنع صىؤلعدذق 
دع امعلدار بول رعص، ظعساغا ه اك ه)ظعحعضة آع ةتلعك ؤة ص ذ ظعصص ةنع ظ ال ظعدع ي  اهللا صةرعشتة .أر ظاي

ر ا رو ظععجعب ارقعلعق ظذنعثغ ع ظ ىؤلعدعلنعث ؤاستعس نع ص ر. هع ةؤةتتع عاهللا جعب ا ظ ث يئنعغ . ظعلنع ظذنع
  . رعتعدة ظذنعث يئنعغا باردععظعل قامةتلعك، آئلعشكةن ظعنسان سىجعبر

ةمنع  ةن مةري اغزع بعل ع ظ اال ظذن ع تةرع اهللا تاظ عنعث ظعح أينعكعنعث ياقعس كة صعضث آ ة صىؤلةش
ةح  . بذيرذيدع  ذ ظعسا ظةلةيهعسساالمغا هامعلدار     . عدانعغا آعردع حصىؤلةنضةن دةم ظذنعث ب شذنعث بعلةن ظ

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 28 سىرة ظال ظعمران )1(
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دذ      . بولدع ىؤلعدذق  :شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي عمعزدعن بولغان روهنع ص زنعث تةرعص دةم (ظذنعثغا بع
) نازعل قعلغان(رعنعث سأزلعرعنع ؤة ، ظذ صةرؤةردعضا)ظذنعث ظعحعضة آعرعص، ظعساغا هامعلدار بولدع 

ةغا معلعرعنع عنع ؤة شةرعظةت بةلضعل عرذنالشتذرذشو يةنع ظالدعنظاال ظ   آعتابلعرعنع تةستعق قعلدع ؤة الل
  .ظعتاظةت قعلغذحعالردعن بولدع

ةر    : ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ي ص
: ظذالر . دئدع » ؟رعدذئ بذ سعزعقالر نئمعدعن دئرةك ب « :تعضة تأت سعزعق تارتعص ظاندعن ساهابعلةرضة   ظىس

دذ، دئدع ةيغةمبعرع بعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. اهللا ؤة ظذنعث ص ةؤزةل « :ص ةث ظ جةننةتكة آعرعدعغان ظ
الالر خذؤةيلعدنعث قعزع خةدعجة،  راننعث قظاي ة، ظعم ةدنعث قعزع فاتعم ةم ؤة مذزاهمنعث مذهةمم عزع مةري

  .دئدع» قعزع صعرظةؤننعث ظايالع ظاسعية قاتارلعقالردذر
 مذنداق دئضةنلعكعنع  نعثظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذمذسا ظةشظةرعدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم       

دذ ةت قعلع ة آامال«: رعؤاي ةر جةهةتت ةردعن نذرغذنلعرع ه عرظةؤ ظةرل ةقةت ص الالردعن ص ةتتع، ظاي ننعث ةتكة ي
ةتتع  ارلعقالر آامالةتكة ي ةم، خذؤةيلدنعث قعزع خةدعجة قات الع ظاسعية، ظعمراننعث قعزع مةري شةك ـ . ظاي

عزآع ارتذقحعلعق  ،شىبهعس اندا ظ ا قارعغ قا ظايالالرغ ةنعث باش ةنع ش ع ظاظعش ةرعد ي ع س عغا ونعث بولذش رص
  .»حعالنغان ناننعث باشقا تاماقالردعن ظارتذق بولغانلعقعنعث معسالعدذر

  . سانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذرجعمع هةمدذ. عدعشذنعث بعلةن سىرة تةهرعمنعث تةصعسعرع تىض
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  سىرة مىلكنعث صةزعلعتع توغرعسعدا 
  

ةبذهىرةير     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ةظعمام ظةهمةد ظ : دعن ص
اندا ،ـ شىبهعسزآعشةك « ة30 قذرظ ان ظادةم    ظاي ع ظوقذغ ىرة ظذن ذ س ذص، ظ ىرة بول ر س ث تلعك بع ة ظذنع ض

عرةت قعل ةدةر صةرؤةردعضارضذناهلعرع مةغص ةيدذعغانغا ق اظةت تعل ذ سىرة . دعن شاص ىتىن ظاسمان (ظ  -ص
تذر ) زئمعننعث ةرعكعتع بىيىآ ةنعث ب بذ هةدعسنع   » ر دئضةن سىرعدذ    صادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان الل

  . ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع، ععرمعزظعمام ظةبذداؤذد، ت
ةنلعكعنع       داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص ع ظةنةس اه مةقدةس ةرانع ؤة زعي ام تةب ظعم

دذ  ادةمنعث صايدعسع ظىحىن   « :رعؤايةت قعلع ذ ظذنع ظوقذغان ظ ذص ظ اندا بعر سىرة بول صةرؤةردعضارع (قذرظ
)  زئمعننعث -صىتىن ظاسمان ( ظذ سىرة.  ظاخعرع ظذنع جةننةتكة ظعلعص آعرعدذ،عشعصلعمذنازعر) بعلةن

  .»دئضةن سىرعدذر صادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان اللةنعث بةرعكعتع بىيىآتذر

ijk  

 ?s6t≈u8x #$!©%Ï“ /Î‹u‰ÏνÏ #$9øϑß=ù7à ρuδèθu ãt?n’4 .ä≅eÈ «xó& %s‰Ïƒí ∪⊇∩ #$!©%Ï“ zy=n,t #$9øϑyθöN| ρu#$:ùtu‹uθ4οn 9Ï‹u7ö=èθu.äΝö 
ö/ ä3•ƒr& ß |¡ôm r& WξuΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# â‘θà tóø9 $# ∩⊄∪ “ Ï% ©!$# t, n= yz yìö7 y™ ;N üθ≈ yϑ y™ $ ]%$t7 ÏÛ ( $ ¨Β 3“ u s? ’Îû È, ù= yz 

Ç≈ uΗ ÷q§9 $# ÏΒ ;Nâθ≈ x s? ( ÆìÅ_ ö‘ $$sù u |Çt7 ø9 $# ö≅ yδ 3“ u s? ÏΒ 9‘θäÜ èù ∩⊂∪ §ΝèO ÆìÅ_ ö‘ $# u |Ç t7 ø9$# È ÷s? §x. ó= Ï= s)Ζtƒ y7 ø‹ s9 Î) 

ã |Ç t7ø9 $# $ Y∞ Å™% s{ uθ èδ uρ Ö Å¡xm ∩⊆∪ ô‰ s) s9uρ $̈Ζ §ƒ y— u!$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |Áyϑ Î/ $yγ≈ sΨ ù= yèy_ uρ $ YΒθã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹ ¤±= Ïj9 ( 
$ tΡô‰ tG ôã r&uρ öΝ çλm; z>#x‹ tã Î Ïè¡¡9 $# ∩∈∪  

  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
اللة هةر . صادعشاهلعقع ظعلكعدة بولغان اللةنعث بةرعكعتع بىيىآتذر)  زئمعننعث-صىتىن ظاسمان ( 

ة . 1نةرسعضة قادعردذر  سعلةردعن قايسعثالرنعث ظةمةلع ظةث ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن، الل
 .2رناهايعتع مةغصعرةت قعلغذحعدذ) تةؤبة قعلغذحعنع(عكلعكنع ياراتتع، اللة غالعبتذر، ظألىمنع ؤة تعر

ئح  عدا ه ةنعث يارعتعش ان الل اراتتع، مئهرعب تعدة قعلعص ي رعنعث ظىس رعنع بع ماننع بع ة ظاس ة يةتت الل
ظاندعن . 3نآأرةمسة تةآرار قاراص باققعنكع، بعرةر يوحذقنع) ظاسمانالرغا(نوقساننع آأرمةيسةن، سةن 

رةر نوقساننع تئصعشتعن (آأزىث . سةن يةنة ظعككع قئتعم قارعغعن  ظىمعد ظىزضةن ؤة ) ظاسمانالردا بع

  ظايةت 30               مىلك                   سىرة         عدة نازعل بولغانآكمة
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ارلعق ظاسمانالردعن (. 4تالغان هالدا قايتعدذ  ة ب راقالر ) بعزض ورذق (ظةث يئقعن ظاسماننع حع ةنع ي ي
زعدذق ؤة ظذالرنع ) يذلتذزالر ) ظوغذرلعقحة تعثشاشقا ظذرذنغان صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع (بعلةن بئ

تعلعدذ (شةيتانالرنع ظاتعدعغان نةرسة قعلدذق  ةن ظئ ان شوال بعل ةنع شةيتانالر يذلتذزالردعن حعقق ، )ي
  .5دوزاخ ظازابعنع تةييارلعدذق) ظاخعرةتتة(شةيتانالرغا 

 ياراتقانلعقعنع  ظاسمانالر بعلةن يذلتذزالرنع،اهللا نع ظذلذغالش، اهللا نعث ظألىم بعلةن هاياتلعقنع
   بايان قعلعشع توغرعسعدا

أزع     ةخلذقاتالرنع ظ ىتىت م أزعنعث ص دذ ؤة ظ نع ظذلذغالي ىك زاتع أزعنعث بىي ة ظ ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ
انلعقعنع  دارة قعلعدعغ ة ظع أزعخالعغانح انلعقعنع،  ، ظ أآمعدعن هئحكعم هئساب ظااللمايدعغ ان ه نعث حعقارغ

ارلعق نةرسعضة هأآىمرانلعق     اهللا صىتىن ظعشلعرعنع هئكمةت ؤة       ظادالةت بعلةن قعلدعغانلعقعنع، اهللا تاظاال ب
نعث قعلغان ظعشلعرعدعن سوظال ـ سوراق قعاللمايدعغانلعقعنع خةؤةر    ظأزعقعلدعغانلعقع ظىحىن هئحكعم اهللا   

  .اللة هةر نةرسعضة قادعردذر: شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. قعلعدذ
ألىمنع ؤة سعلةردعن قايسعثالرنعث ة ظ ىن، الل ةنلعكعنع سعناش ظىح ةث ياخشع ظعك ةلع ظ  ظةم

ارعتعلعدذ  . ظألىم ؤذجذتقا حعقعرعدعغان نةرسعدذر  ” تعرعكلعكنع ياراتتع   دئضةن قاراشتعكع   “حىنكع، ظذ ي
 ظعنسانالردعن قايسعسعنعث ظةمةلعنعث    :بذ ظايةتنعث مةنعسع . الر بذ ظايةتنع دةلعل قعلعص آأرسةتتع   اظألعم
  . دئضةنلكتذر،اخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن اهللا ظذالرنع يوق يةردعن ؤذجذتقا حعقاردعظةث ي

ة      انداقمذ ظعنكار قعلعسعلةرآع، جانسعز ظعدعثالر، اهللا       :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت اهللا نع ق
ةردع     ارنعدا ظابعمةنع ظعدعث       (سعلةرضة جان ب اثالرنعث ق اثالرنعث صذشتعدا، ظان ةنع ظات ة   )1()الري  بذ ظايةتت

ةت      ألىم ”ظعلضعرعكع يوقلذق هال ةت          آئ ،“ظ ا حعقعرعلغان هال الدع   “جانلعق ”يعنكع ؤذجذتق شذثا  .  دةص ظات
اندعن         : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    العدذ، ظ اندعن سعلةرنعث جئنعثالرنع ظ اتلعق بئرعدذ، ظ اللة سعلةرضة هاي
  .))2سعلةرنع تعرعلدىرعدذ

ىنسعلةردعن قايسعثالرن ةث ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىح ةلع ظ نع عث ظةم ةد ظعب  مذهةمم
ة  ذ ظايةتت اال ب اندةك اهللا تاظ ةالن ظئيتق ع  ”: ظةج ةث ياخش ةلعنعث ظ عثالرنعث ظةم علةردعن قايس س

دع“ظعكةنلعكعنع ةث آأص ظعكةنلعكعنع”. ، دئ ةلنعث .  دئمعدع“سعلةردعن قايسعثالرنعث ظةمةلع ظ ذ ظةم ب
العبتذر،  .لذشعنع تةلةص قعلعدذ   ظاز بذلسمذ ياخشع بو    ة غ نع (الل ة قعلغذحع عرةت ) تةؤب ناهايعتع مةغص

دذ ةنع رقعلغذحع ايع  ي تذر  اهللا ناه اتتعدذر، . تع آىحلىآ ايعتع آ تذر ناه ة    . غالص ذق ظأزعض ذنداق تذرذقل  ش
ا       كة قايتس ص اهللا تةرةص ة قعلع علةر تةؤب ان آعش لعق قعلغ ا خعالص ان، بذيرذقعغ عيلعق قعلغ ا  ظذالرغ،ظاس

دذر  عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةندعلعرعنعث   . ناه ان ب ة قعلغ ةقدعردعمذ تةؤب ان ت العب بولغ اهللا يىآسةك ؤة غ
  .ضذناهلعرعنع آةحىرعدذ ؤة ظةصذ قعلعدذ. ظذالرغا مةرهةمةت قعلعدذ. ضذناهلعرعنع مةغصعرةت قعلعدذ

اللة يةتتة ظاسماننع بعرعنع بعرعنعث ظىستعدة قعلعص ياراتتع هةققعدة ظاسمانالر بعر ـ  بذ ظايةت
اآع ظاسمانالرنعث ظارعسعدا بعر               ارعتعلدعمذ ي بعرعضة تذتاشتذرذلذص بةزعسع بةزعسعنعث ظىستعضة قويذلذص ي

ار           اراش ب ل ق ع خع علعدة ظعكك ةن مةس ارمذ دئض لذق ب ان بوش ايرعص تذرعدعغ رعنع ظ دة   . ـ بع ث ظعحع ظذنع

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 28سىرة بةقةرة ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع- 66سىرة هةج ) 2(
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رعدذر   اراش توغ ل ق نحع خع رعلعقعنع ظ . ظعككع ث توغ ان هةد  بذنع ان قعلعنغ ةلعكع باي را ؤةق عنعث عس عس
  .رةلةيدذمةزمذنع ظئنعق آأرسعتعص بئ

مئهرعبان اللةنعث يارعتعشعدا هئح نوقساننع آأرمةيسةن يةنع اهللا ظاسمانالرنع هةيؤةت بعلةن قةد 
اراتتع    ص ي ان قعلع أتىرىص تذرعدعغ ة قار  . آ عدا ن ث يارعتعلعش ة    عمذظذنع تعالص، ن ة ظعخ علعق، ن قارش

ة نوقسان،     قامال تلعق، ن ة يو  شماسلعق، نة بعر ـ بعرعضة زع ةيعب، ن ، شذثا اهللا تاظاال مذنداق    تذرحذق يوق  ظ
 يةنع ظاسمانالرغا قاراص آأرةمسةن تةآرار قاراص باققعنكع، بعرةر يوحذقنع) ظاسمانالرغا(سةن : دةيدذ

  حذق آأرةلةمسةن؟ ياآع بعرةر نوقسان ؤة ياآع بعرةر يوظةيعبظويالنغعنكع، ظذنعثدا بعرةر 
ظىمعد ) ظاسمانالردا بعرةر نوقساننع تئصعشتعن(آأزىث . ظاندعن سةن يةنة ظعككع قئتعم قارعغعن

ايتعدذ  الدا ق ةقدعردعمذ         ظىزضةن ؤة تالغان ه ةآرار قارعغان ت ةنع سةن ظاسمانالرغا قانحعلعغان قئتعم ت  ي
رةر   أزىث بع ةيعبآ ذق      ظ رةر يوح اآع بع ان ؤة ي رةر نوقس اآع بع تعن  ي ةن تئصعش د ظىزض وال   ظىمع ت
  .تالغان هالدا قايتعدذقارعغانلعقتعن 

اننعث يوقل   ئح نوقس عدا ه أزعنعث يارعتعش اال ظ ن  ذاهللا تاظ اندعن آئيع ان قعلغ نع باي ث ،قع  ظذنع
ظةث ) بعزضة بارلعق ظاسمانالردعن(: مذآةممةل ؤة حعرايلعق يارعتعلغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ

راقالر يئقعن ظا  تذزالر (سماننع حع ورذق يذل ةنع ي زعدذق ) ي ةن بئ ةنع ظاسمان نذرغذن ؤة هةرعكةت     بعل  ي
  .قعلعص تذرعدعغان يذلتذزالر بعلةن بئزةلدع

 شةيتانالرنع ظاتعدعغان ) صةرعشتعلةرنعث سأزلعرعنع ظوغذرلعقحة تعثشاشقا ظذرذنغان(ؤة ظذالرنع
 يةنع شةيتانالر يذلتذزالرنعث )حعققان شوال بعلةن ظئتعلعدذيةنع شةيتانالر يذلتذزالردعن (نةرسة قعلدذق 

ان شوال بعلةن ظئتعلعدذ         ،ظأزع بعلةن ظئتعلماستعن     ةلكع ظذنعثدعن حعقق ان    .  ب ةزعدة ظذنعثدعن حعقق شوال  ب
  .لعدذناهايعتع يعراق يةرضعحة سوزذ

 ة(شةيتانالرغا ةييارلعدذق) ظاخعرةتت ازابعنع ت ةنع شةيتانالرغا د دوزاخ ظ ة شذ ي ادا ظةن نداق ذني
تذق ارلعقنع بئكعت ةييارلعدذق ظاخعرةت. خ ازابعنع ت ة دوزاخ ظ ة . لعكعض ذ هةقت اال ب اففاتنعث اهللا تاظ ىرة س  س

اللةدعن  (سةص بولذص تذرغان، دىشمةنلةرضة قارشع ظات سئلعص تذرغان،        - سةص: بئشعدا مذنداق دئضةن 
سعلةرنعث   .قوشذن بعلةن قةسةمكع   ) ازات قعلغذحع غ (آاالمذاللةنع تعالؤةت قعلعص تذرغان   ) مةدةت تعلةص

ةك   ثالر ش تذر   -ظعالهع ر ظعاله عز بع ذ( . شىبهعس عدعكع     ) ظ ث ظارعس ث، ظذالرنع مانالرنعث، زئمعننع ظاس
تذزالر     .نةرسعلةرنعث ؤة مةشرعقلةرنعث صةرؤةردعضارعدذر بعلةن  ) نذرع (بعز هةقعقةتةن يئقعن ظاسماننع يذل

  .))1زعننةتلعدذق
ةر  نع ج ةتا  عر ؤة ظظعب ةم ق نع ظةبذهات دذ  ةدعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذ  : نعث مذن اال ب اهللا تاظ

تذزال ةنع  يذل ىن ي لةت ظىح ىح خعس ةقةت ظ رعنحعدعنرنع ص ماننع، بع ن  ث ظاس ع، ظعككعنحعدع  زعننةتلعنعش
ع، ظىح  ةيتانالرنعث ظئتعلعش ان ش قا ظورذنغ ة تعثشاش أزلعرعنع ظوغرعلعقح تعلةرنعث س نعصةرعش  ،نحعدع

ول تئصعش      اراص ي ا ق ةندة يذلتذزالرغ ول يىرض زالردا ي ا ؤة دئثع ع قذرذقلذقت انالرنعث آئحس ىن عظعنس  ظىح
اراتتع أز خاه  . ي ذ ظ ة بةرسة، ظ ن باشقا مةن تذزالر توغرعسعدا بذنعثدع شع بويعحة سأزلعضةن، عآعمكع يذل

  .عدذحوث خاتاالشقان ؤة بعلمةيدعغان نةرسعنع سأزلةيمةن دةص ظاؤارة بولغان بول
* * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةتكعحة6ــــ 1سىرة ساففات ) 1(
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. 6!دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي. صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلغانالرمذ دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذ

ث  ان دوزاخنع اص تذرغ اغدا، قاين النغان ح ا تاش ذالر دوزاخق اندةك (ظ ةك هاثرعغ اؤازعنع ) ظئش ةت ظ س
اثاليدذ العدذ. 7ظ ارحعلعنعص آئتعشكة تاس ق تعن ص ا. دوزاخ غةزةص ةر قاح ا ه ادةم دوزاخق وص ظ ر ت ن بع

) يةنع صةيغةمبةر(سعلةرضة ظاضاهالندذرغذحع «: تاشالنغان حاغدا، دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالردعن
ظذنداق ظةمةس، بعزضة هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن، «: ظذالر. 8دةص سورايدذ» آةلمعضةنمعدع؟

نع ) ةمضة ؤةهيعدعن هئح ظاد (اللة ‹: ظعنكار قعلدذق هةمدة بعز ) ظذنع(بعز  ازعل قعلغع بعرةر نةرسة ن
ا  ذر ظازغذنلذقت ةقةت حوثق علةر ص وق، س دذق› ي دذ» دئ ذالر . 9دةي ز «: ظ ةر بع ةيغةمبةرنعث (ظةض ص

ظذالر . 10دةيدذ» ظاثلعغان، ياآع حىشةنضةن بولساق، ظةهلع دوزاخ قاتارعدا بولماس ظعدذق) سأزلعرعنع
  .11!ةنعث رةهمعتعدعن يعراق بولسذنضذناهعنع تونذيدذ، ظةهلع دوزاخ الل

  جةهةننةم ؤة ظذنعثغا آعرعدعغانالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا 
صةرؤةردعضارعنع ظعنكار قعلغانالرمذ دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذ يةنع ظذالرغعمذ دوزاخ ظازابعنع 

  .تةييارلعدذق
ظئشةك (، قايناص تذرغان دوزاخنعث ظذالر دوزاخقا تاشالنغان حاغدا !دوزاخ نئمعدئضةن يامان جاي

اثاليدذ ) هاثرعغاندةك اؤازعنع ظ دذ         سةت ظ دوزاخ ظذالرنع خذددع   :  سةؤرع بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي
  .ص قاينعتعدذعتعناهايعتع آأص سذغا تاشالنغان ظازراق داننعث صورذقالص قاينعغعنعدةك صورذقل

 العدذ اتتعق          دوزاخ غةزةصتعن صارحعلعنعص آئتعشكة تاس ق ا تاشالنغانالرغا ق ةنع دوزاخ دوزاخق ي
  . صارحة ـ صارحة بولذص آئتعشكة تاس قالعدذ،غةزةصلةنضةنلعكتعن يئرعلعص

 ا مذظةآكةل صةرعشتعلةر ظذالردعن : دوزاخقا هةر قاحان بعر توص ظادةم تاشالنغان حاغدا، دوزاخق
ظذنداق ظةمةس، «: ظذالر. ةص سورايدذد» آةلمعضةنمعدع؟) يةنع صةيغةمبةر(سعلةرضة ظاضاهالندذرغذحع «

هئح ظادةمضة (اللة ‹: ظعنكار قعلدذق هةمدة بعز) ظذنع(بعزضة هةقعقةتةن ظاضاهالندذرغذحع آةلضةن، بعز 
دذ » دئدذق› بعرةر نةرسة نازعل قعلغعنع يوق، سعلةر صةقةت حوثقذر ظازغذنلذقتا ) ؤةهيعدعن  اهللا دةي

الرغا      أزعنعث ظعنس ة ظ ذ ظايةتت اال ب ل      تاظ ادةمنع دةلع ئح ظ عدعن ه ادالعتعنعث يىزعس ان ظ اآعت  ـ   بولغ ص
دذ      ان قعلع انلعقعنع باي ار قعلمايدعغ ا دذح ذرذص ظازابق ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم اي ؤة ص ذ  . تذرغذزم اال ب اهللا تاظ

ة دذ هةقت داق دةي ذرذص   :  مذن ةي ت ةيغةمبةر ظةؤةتم ادةمنع (ص ئح ظ وق ) ه ازالعغعنعمعز ي ذالر )1 (ج ظ
ة ي قذرغذحع       جةهةننةمض ةمنع باش ئحعلعدذ، جةهةنن رع ظ ةمنعث دةرؤازعلع ةندة، جةهةنن تعص آةلض ئ

ةتلعرعنع ظوقذص بئرعدعغان، بىضىنكع           «: صةرعشتعلةر ظذالرغا  ظاراثالردعن سعلةرضة صةرؤةردعضارعثالرنعث ظاي
                                                 

 .ث بعر قعسمع ظايةتنع-15سىرة ظعسرا ) 1(
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ةنمذ؟ ةيغةمبةرلةر آةلمعض اهالندذرعدعغان ص ارلعقعدعن ظاض نعث ب دذ» ظذحرعشعش ذالر. دةي ذندا«: ظ ق ش
اهالندذرغان   ( زنع ظاض ةن، بع ةيغةمبةرلةر آةلض أآمع     )ص ذش ه ار بول ا دذح ن ظازابق رع ؤة (، لئكع آذف

  .)1(دةيدذ» آاصعرالرغا تئضعشلعك بولدع) قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن
ا        ر ؤاقعتت ةيدعغان بع ايدا بةرم ايمان ص دذ ؤة صذش ةت قعلع ذنداق ماالم ا مذش ة مان عرالر ظأزلعرعض آاص

دذ   صذشايمان قعلعص م    ةر بعز : ذنداق دةي ةيغةمبةرنعث سأزلعرعنع (ظةض اآع حىشةنضةن ) ص ظاثلعغان، ي
دذق  اس ظع ارعدا بولم ةهلع دوزاخ قات اق، ظ اآع اهللا  بولس لةتكةن ي ةقلعمعزنع ظعش ز ظ ةر بع ةنع ظةض  ي

اق     ان بولس ةتنع ظاثلعغ ةن هةقعق عدعن آةلض ةن     ،تةرعص رعلعق بعل ان ؤة آذص عر بولمعغ ا آاص ز اهللا تاظاالغ   بع
ةرنع حىش      ةن هةقعقةتل ئلعص آةلض ةيغةمبةرلةر ظ ز ص ن بع تذق، لئكع ةغرذرالنمعغان بوالت تعمعزم . عنةلمةص

  .لعرعمعز بعزنع صةيغةمبةرلةرضة ظةضعشعشكة يةتكىزمةصتذبعزنعث ظةق
  ذن راق بولس ن يع ةنعث رةهمعتعدع ةهلع دوزاخ الل دذ، ظ ذناهعنع تونذي ذالر ض ةد  ظ ام ظةهم  ظعم

ةيغةمبةر ظةلةيهعس دذ   ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن أزلعرع   «: س ة ظ انالر هاالآةتك ظعنس
   .»ماثمعسعال هةرضعز هاالك بولمايدذ

* * * * * * *  
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ا ساؤابقا ظئرعشعدذ صةرؤةردعضارعدعن آأرمةي ت  سعلةر . 12ذرذص قورققانالر مةغصعرةتكة ؤة آاتت

اللة هةقعقةتةن ). اللة هامان ظذنع بعلعص تذرعدذ(سأزىثالرنع مةخصعي قعلعثالر ياآع ظاشكارا قعلعثالر 
ازذك ) مةخلذقاتنع(. 13دعلالردعكع سعرالرنع بعلضىحعدذر  ذ شةيظعلةرنعث ن ةمدذ؟ ظ ان زات بعلم ياراتق

نع مئثعشقا ظاسان . 14ةصلعرعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن تولذق خةؤةرداردذر تةر ة زئمعن ة سعلةرض الل
رعزقعدعن يةثالر، سعلةر تعرعلضةندعن آئيعن ) بةرضةن(اللةنعث . قعلدع، زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر
  .15اللةنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

  ؤاقعتتا قورققان ظادةمنعث مذآاصاتع توغرعسعدا دعن آعشعلةر آأرمةيدعغان عصةرؤةردعضار
ارعنعث    ة صةرؤةردعض ذ ظايةتت اال ب تعن قو    اهللا تاظ اب بئرعش ذرذص هئس الدعدا ت علةر    ظ ذص آعش رق

ادةم آأرمةيدعغان حاغال        ذناهالردعن ظأزعنع تارتقان،    آأرمةيدعغان ؤاقعتالردا ض   ردا اهللا تاظاال دعن باشقا هئح ظ
ةت   ذ  تاظ ةن ش ادةت بعل اؤابقا ظئر   ـ ظعب ا س عرةت ؤة آاتت ادةمنعث مةغص ةؤةر  عغذلالنغان ظ عدعغانلعقعدعن خ ش

اهلعرعنع آةحىرعدذ   يةنع اهللا ظذنعث ضذن مةغصعرةتكة ؤة آاتتا ساؤابقا ظئرعشعدذ  :بئرعص مذنداق دةيدذ  
  .  بعلةن مذآاصاتاليدذؤة آاتتا ساؤاب

اال      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ارع ؤة مذس ام بذخ ة ظعم ذ هةقت ةت   ب ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض منعث مذن
ا   اهللا تاظاال  اهللا نعث سايعسعدعن باشقا هئح ساية يوق آىندة        ،يةتتة تىرلىك ظادةم بولذص    «: قعلعدذ ظذالرغ

ال ظأزع بعلةن بعرضة         .رعدذ سايعسعدعن ساية بئ  ظةرشنعث ظذالرنعث بعرع مةرتعؤعلعك ؤة حعرايلعق بعر ظاي
                                                 

 . ظايةتنعث بعر قعسمع-71سىرة زذمةر ) 1(
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يةنع بعرع اهللا يولعدا ظذث قولعدا    .  دئضةن ظادةمدذر،تةن اهللا دعن قورقعمةن   مةن هةقعقة : بولذشقا حاقعرغاندا 
  .»بةرضةن سةدعقعسعنع سول قولع بعلةلمعضعدةك دةرعجعدة مةخصعي سةدعقة قعلغان ظادةمدذر

عنع بعلعدع   ة نةرس ارتعص هةمم عرالردعن ت ذرذن س ع يوش أزعنعث دعلالردعك اال ظ انلعقعنع اهللا تاظ غ
انالرنعث سةمع ئ ظعنس ة س دذ ض داق دةي كارا  :لعص مذن اآع ظاش ثالر ي عي قعلع أزىثالرنع مةخص علةر س س

 يةنع اهللا اللة هةقعقةتةن دعلالردعكع سعرالرنع بعلضىحعدذر). اللة هامان ظذنع بعلعص تذرعدذ(قعلعثالر 
ة ) مةخلذقاتنع ( :تاظاال دعلالرغا آةحكةن نةرسعلةردعن تارتعص بعلعص تذرعدذ         ان زات بعلم ذ ياراتق مدذ؟ ظ

  .شةيظعلةرنعث نازذك تةرةصلعرعنع بعلضىحعدذر، هةممعدعن تولذق خةؤةرداردذر
  اهللا تاظاال نعث زئمعننع بةندعلعرعضة بويسذندذرذص بةرضةنلعكعدعن ظعبارةت نئمعتع توغرعسعدا 

نع ت     ةنلعكعنع، زئمعن ذندذرذص بةرض نع بويس انالرغا زئمعن اال ظعنس نح قعاهللا تاظ ص  ئ ةر قعلع تظةل
انلعقعنع، ظذنعثدا بذالقالرنع              يار اغالرنع ياراتق اتقانلعقعنع، زئمعننعث تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن ظذنعثدا ت

ةظةتلعنعدعغان   ، يولالرنع، تئرعلغذ يةرلةرنع   ،بةرصا قعلغانلعقعنع   مئؤعلعك باغالرنع ؤة ظذنعثدعن باشقا مةنص
داق د  ان قعلعص مذن انلعقعنع باي ىك نةرسعلةرنع ياراتق ةر تىرل دذه قا : ةي نع مئثعش ة زئمعن ة سعلةرض الل

 شذ  ،ضة سةصةر قعلعشنع خالعساثالر    عرعية يةنع زئمعننعث ق   ظاسان قعلدع، زئمعننعث ظةتراصعدا مئثعثالر 
تىرلىك هذنةر آةسعصلةر ؤة تعجارةتلةر ظىحىن ظذنعث هةر قايسع جايلعرعغا بئرعص       . يةرضة سةصةر قعلعثالر  

الر  ئلعص تذرذث علع بعل. آ ص   ثالرآع س ان قعلع ة ظاس ةقةت اهللا سعلةرض علةرنع ص حانلعقعثالر س ةرنعث تعرعش
  .بةرضةن نةرسعلةرضعال ظئرعشتىرعدذ

 ةنعث ةن(الل اهعغا ) بةرض ةنعث دةرض ن الل ةندعن آئيع علةر تعرعلض ةثالر، س زقعدعن ي رع
علعش بعلةن  غا تةؤةآكىل قش اهللارسعتعشحانلعق آأعنع قولغا آةلتىرىش ظىحىن تعر ساؤابقايتذرذلعسعلةر

ئ ت آ ايدذلعص زع ةتتاب . قالم نع خ ةر ظعب ةد ظأم ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت االمنعث ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص
ةؤةآكىل قعلساثالر        «: مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ا هةقعقعي رةؤعشتة ت  اهللا ،ظةضةر سعلةر اهللا غ

ة خذددع ظةتعضةندة ظ اح قوسعلةرض تعص ذؤعسعدعن ظ ان رساق حعقعص آئ دذرذص قايتق ة قورسعقعنع توي آةحت
ة،قذشقا رعزق بةرضةندةك    ذ هةدعسنع ظعمام تعرمعز  » رعدذ، رعزق بئ   ظةلؤةتت  ؤة ظعبنع ماجة  نةسةظع ، عب

  . رلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانقاتا
تعن قذ  ذ هةدعس ةندة        ب ص ظةتعض ةص قعلع زق تةل الدا رع ان ه ةؤةآكىل قعلغ ا ت اال غ الرنعثمذ اهللا تاظ ش

ص ة،حعقع انلعقعنع آأرس  آةحت ايتعص آئلعدعغ ةظةتع   . عتعلعدذ ق انالرنعث مةنص عنع ظعنس ة نةرس اهللا هةمم
ىحعدذر   ذندذرذص بةرض ىن بويس نعث        . ظىح انداق ظعش ةر ق ىحعدذر ؤة ه ص بةرض ان قعلع الرنع ظاس ة ظعش هةمم
ةثالر، سعلةر تعرعلضةندعن آئ ) بةرضةن (اللةنعث . سةؤةبلعرعنع هازعرالص بةرضىحعدذر   زقعدعن ي يعن رع
  . يةنع قعيامةت آىنع ظعنسانالرنعث بارار جايع اهللا نعث دةرضاهعدذراللةنعث دةرضاهعغا قايتذرذلعسعلةر

* * * * * * *  
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ارالر (  ة يذتقذزذؤئتعشعدعن !) ظع آذفف ةر تةؤرعضةن حاغدا سعلةرنع يةرض ظاسماندعكع زاتنعث ي
ة تاش ياغدذرذشعدعن قورقمامسعلةر؟  .16قورقمامسعلةر؟  اآع ظاسماندعكع زاتنعث سعلةرض سعلةر (ي

ةنع هةق ظعكةنلعك (مئنعث ظاضاهالندذرذشذمنعث قانداق ظعكةنلعكعنع ) ظازابنع آأرضةن حاغدا  ) عنعي
ةر . 17بعلعسعلةر ةيغةمبةرلعرعنع (ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنل اردع، ) ص ازاب (يالغانغا حعق ظذالرنع ظ

ةن  انداق ظعكةن؟ ) حىشىرىش بعل الدا  .18ظةيعبلعضةنلعكعم ق ان ه اتلعرعنع يايغان ؤة يعغق ذالر قان ظ
اناتلعرعنع آةرضةن ؤة يعغقان ق(قارعمامدذ؟ ) ظعبرةت آأزع بعلةن(ظىستعدة ظذحذص آئتعؤاتقان قذشالرغا 

) قاناتلعرعنع ظاحقان ؤة يعغقان حاغدا يةرضة حىشىص آئتعشتعن(ظىستعلعرعدة ظذحذؤاتقان قذشالرنع ) هالدا
  .19تذتذص تذرعدذ، اللة هةقعقةتةن هةر نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر) قذدرعتع بعلةن(صةقةت اللة 

 بولسا شذنداق جازاالشقا قادعر ظعكةنلعكع ؤة اهللا نعث سعلةرنع قانداق جازالعماقحعتاظاالنعث اهللا 
   دئضةنلعكع توغرعسعدا “ظازابعدعن قانداقمذ خاتعرجةم بولعسعلةر”

اندذر    ايعتع مئهرعب ةتلعكتذر ؤة ناه ايعتع مةرهةم انالرغا ناه اال ظعنس ةزعلعرع  . اهللا تاظ ث ب ظذالرنع
ر  ص     عآذف ئرعك قعلع ع ش ا بذتالرن انلعقع ؤة اهللا غ ع     لعق قعلغ اال ظذالرن ىن اهللا تاظ انلعقع ظىح ادةت قعلغ ظعب

دذ    قةت قعلع رع ـ شةص ةنعال مئه ا ي ذق ظذالرغ ادعر تذرذقل قا ق دذ . جازاالش ذ قعلع ذناهلعرعنع ظةص ث ض . ظذالرنع
ة      .عدذدعراص آةتمةي جازاالشنع آئحعكتذر      ظذالرنع جازاالشقا ظال   ظةضةر  :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت

ع ظذالرنعث قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن جازااليدعغان بولسا، يةر يىزعدة هئحبعر جان ظعضعسعنع     اللة ظعنسانالرن 
نع مذظةييةن ؤاقعتقعحة تةخعر قعلعدذ، ظذالر        )دعن هئساب ظئلعش   (قويمعغان بوالتتع ؤة لئكعن اللة ظذالر     

ئلعش  ( اب ظ ن هئس ةندة     )دع تعص آةلض تع يئ ث ؤاق ازا    (نع اراص ج ة ق ث ظةمةللعرعض رعدذ ظذالرنع ة  )بئ ، الل
  .))1هةقعقةتةن بةندعلعرعنع آأرىص تذرغذحعدذر

) ة يذتقذزذؤئتعشعدعن !) ظع آذففارالر ةر تةؤرعضةن حاغدا سعلةرنع يةرض ظاسماندعكع زاتنعث ي
اش ياغدذرذشعدعن قورقمامسعلةر؟ قورقمامسعلةر  ة ت اآع ظاسماندعكع زاتنعث سعلةرض اتتعق   ي ةنع ق  ي

اهللا تاظاال بذ   ذحذرذص آئلعص مئثةثلةردعن تىتىن حعقعرعشعدعن قورقمامسعلةر؟    شامال ظارقعلعق تاشالرنع ظ   
ة  ة  ) دئثعزدا غةرق بولذص آئتعشتعن قذتذلغعنعثالر بعلةن    (:  مذنداق دئضةن هةقت ةنعث سعلةرنع يةرض الل

علةرنع   اندعن س عدعن، ظ االك قعلعش اغدذرذص ه اش ي ماندعن ت ة ظاس اآع سعلةرض عدعن، ي يذتقذزذؤئتعش
  .)2(هئح هامعي تاصالماسلعقعثالردعن قورقمامسعلةر؟) نعث ظازابعدعن ساقاليدعغاناللة(

) ةنع هةق (مئنعث ظاضاهالندذرذشذمنعث قانداق ظعكةنلعكعنع ) سعلةر ظازابنع آأرضةن حاغدا ي
ةنلعكعنع علةر) ظعك علةر  بعلعس اغدا س ذ ح ةنع ش دذ، ي اتتعق قورقذتع ع ق ة ظذالرن ذ ظايةتت اال ب  اهللا تاظ

انالرنعث        ظاض ار قعلغ ع ظعنك ان ؤة ظذن لعق قعلغ ا خعالص ةنلعكعنع، ظذنعثغ انداق ظعك ذمنعث ق اهالندذرذش
  .ظاقعؤعتعنعث قانداق بولعدعغانلعقعنع بعلعص قالعسعلةر

 ظذالردعن ظعلضعرع ظأتكةنلةر        ةر ةيغةمبةرلعرعنع ( يةنع ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتل يالغانغا ) ص
اتتعق ؤة    ظةيعبلعضةنلعكعم قانداق ظعكةن؟ ) ىش بعلةن ظذالرنع ظازاب حىشىر (حعقاردع،   يةنع ظذالرنع ق

  .دةرتلعك ظازاب حىشىرىش بعلةن جازالعدعم

                                                 
 . ظايةت- 45سىرة فاتعر ) 1(
 . ظايةت-68سىرة ظعسرا ) 2(
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آعحعك هةممة نةرسعنع آأرىص ـ اهللا نعث قذدرعتع بعلةن قذشالرنعث ظذحذشع اهللا نعث حوث 
  تذرعدعغانلعقعنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

  ظعبرةت آأزع (ؤة يعغقان هالدا ظىستعدة ظذحذص آئتعؤاتقان قذشالرغا ظذالر قاناتلعرعنع يايغان
ةن امدذ؟) بعل اؤادا بعقارعم ةنع قذشالر ه ر ي ة بع اتلعرعنع يايسا، يةن دذردة قان اتلعرعنع (. دة يعغع قان

 قاناتلعرعنع ظاحقان ؤة يعغقان حاغدا يةرضة(ظىستعلعرعدة ظذحذؤاتقان قذشالرنع ) آةرضةن ؤة يعغقان هالدا
قةت قعلعص              )قذدرعتع بعلةن (صةقةت اللة ) حىشىص آئتعشتعن  ةنع قذشالرغا مةرهةمةت ؤة مئهرع ـ شةص  ي

دذر هاؤادا بويسذندذرغان نةرسة بعلةن      أرىص تذرغذحع ةن هةر نةرسعنع آ ة هةقعقةت دذ، الل  تذتذص تذرع
ةتنعث مةنعسع    . عدذر يةنع اهللا مةخلذقاتلعرعغا صايدعلعق بولغان هةر قانداق نةرسعنع آأرىص تذرغذح   بذ ظاي

ا    ة ظوخش ايعتعنعث مةنعسعض أؤةندعكع ظ ث ت اال نع قا    .يدذاهللا تاظ اؤادا ظذحذش الرنعث ه ذالر قذش ظ
ع   أرمعدعمذ؟ ظذالرن ذندذرذلغانلعقعنع آ تعن (بويس ىص آئتعش اؤادعن حىش دذ،   ) ه ذص تذرع ة تذت ةقةت الل ص

  .)1(نذرغذن ظاالمةتلةر بار)  آأرسعتعدعغاناللةنعث بعرلعكعنع(بذنعثدا ظعمان ظئيتعدعغان قةؤم ظىحىن 
* * * * * * *  
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∩⊄∉∪ $£ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ Zπx ø9ã— ôM t↔ ÿ‹Å™ çνθã_ ãρ šÏ% ©!$# (#ρã x x. Ÿ≅Š Ï% uρ #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# Λ äΨ ä. Ïµ Î/ šχθãã £‰ s? ∩⊄∠∪  
سعلةرضة اللة ياردةم بةرضةندعن تاشقعرع، يةنة آعم سعلةرضة ياردةمحع قوشذن بوالاليدذ، آاصعرالر 

ظةضةر اللة  .20)يةنع شةيتان ظذالرنع ظازاب نازعل بولمايدذ دةص ظالدايدذ(صةقةت ظالدعنعش ظعحعدعدذر 
 قالسا، سعلةرضة آعم رعزق بئرعدذ، ظذالر تةآةببذرلذقتا، هةقتعن يعراقلعشعشتا ظةزؤةيلةص رعزقعنع تذتذص

زادع قايسع ظادةم يول تاصااليدذ؟ بئشعنع ساثضعلعتعص ماثغان ظادةممذ؟ ياآع قةددعنع . 21آةتكةندذر
ادةممذ؟  ان ظ دا ماثغ ىز يول ذص ت ةد(. 22رذس تذت ع مذهةمم ا! ظ نكع، ) ظذالرغ علةرنع ال«ظئيتقع ة س ل

علةر  ىآىر قعلعس از ش علةر ظ اراتتع، س ع ي ةرنع، دعلالرن نع، آأزل ىن قذالق علةر ظىح اراتتع، س . 23»ي
اللةنعث دةرضاهعغا ) هئساب بئرعش ظىحىن(اللة سعلةرنع يةر يىزعدة يارعتعص آأصةيتتع، «ظئيتقعنكع، 
ذ ؤة «: ظذالر. 24»توصلعنعسعلةر » دة قاحان ظعشقا ظاشذرذلعدذ ظةضةر سعلةر راستحعل بولساثالر، ب

دذ  ةد ( .25دةي ا ! ظع مذهةمم نكع، ) ظذالرغ ذ هةقتعكع («ظئيتقع ةنع قعيامةتنعث قاحان (ظعلعم ) ب ي
ظذالر ظازابنعث ظأزلعرعضة . 26»اللةنعث دةرضاهعدعدذر، مةن صةقةت ظوحذق ظاضاهالندذرغذحعمةن) بولذشع
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) دذنيادعكع حئغعثالردا(مانا بذ سعلةر «: دذ، ظذالرغايئقعنلعقعنع آأرضةن حاغدا يىزلعرع قارعداص آئتع
  .27دئيعلعدذ» تةلةص قعلغان نةرسعدذر

مةخلذقاتالرغا اهللا دعن باشقا هئحكعمنعث ياردةم قعاللمايدعغانلعقع ؤة رعزق بئرةلمةيدعغانلعقع 
  توغرعسعدا 

 مذشرعكالرنع ظذالرنعث بذزذق    اهللا تاظاال بذتالرغا حوقذنغان، ظذالردعن ياردةم ؤة رعزق تةلةص قعلغان      
اتتعق  عظئت ىن ق ادلعرع ظىح ةلمةيدعغانلعقعنع   ظةيعبق ة ظئرعش ةن نةرسعلةرض ن آىتك ةص ؤة ظذالرنعث بذتالردع ل

اردةمحع : خةؤةر قعلعص مذنداق دةيدذ      ة ي ة آعم سعلةرض سعلةرضة اللة ياردةم بةرضةندعن تاشقعرع، يةن
دذ  ذن بوالالي ن  قوش ة اهللا دع ةنع سعلةرض ئحكعم      ي ازابتعن ه علةرنع ظ علمايدذ، س ت تئص ئح دوس قا ه باش

ايدذ    ىحع بولم اردةم بةرض ئح ي قا ه ن باش ة اهللا دع ايدذ، سعلةرض دذ . قذتذلدذرم داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ : ش
 يةنع شةيتان ظذالرنع ظازاب نازعل بولمايدذ دةص ظالدايدذ(آاصعرالر صةقةت ظالدعنعش ظعحعدعدذر(.  

 رعدذ ظةضةر اللة ر ة آعم رعزق بئ ةنع هئح شئرعكع بولمعغان     عزقعنع تذتذص قالسا، سعلةرض  ي
ان نةرسعنع      ةيدعغان، خالعغ ان نةرسعنع بةرم ان، خالعغ ان نةرسعنع بئرعدعغ قا خالعغ ن باش انة اهللا دع يعض

ة         . يارعتعدعغان ؤة رعزق بئرعدعغان هئح ظادةم يوق       نعال مذشرعكالر بذنع بعلعدذ، شذنداق تذرذقلذق ظذالر ي
ا حوقذنعدذ        دذ    . اهللا نع قويذص بذتالرغ ةببذرلذقتا : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ذالر تةآ ةنع هةددعدعن   ظ  ي

نع  تا  ،ظئشعش ذمراهلعقنع داؤامالشتذرذش نع ؤة ض ان توقذش تا  ، بوهت ةقتعن يعراقلعشعش ةنع هةه ة  ي قق
أرى        قارشع حعقعش، ظذنعثغا بويسذنذ     ىز ظ ارتعش، ظذنعثدعن ي ش، ظذنع ظاثالشنع خالعماسلعق    شتعن باش ت

  .ظةزؤةيلةص آةتكةندذرؤة ظذنعثغا ظةضةشمةسلعكتة 
  آاصعر بعلةن مأمعننعث معسالع توغرعسعدا 

 ةددعنع رذس اآع ق ادةممذ؟ ي االيدذ؟ بئشعنع ساثضعلعتعص ماثغان ظ زادع قايسع ظادةم يول تاص
ادةممذ؟  ان ظ دا ماثغ ىز يول ذص ت اال م تذت ذ معسالنع اهللا تاظ ىن معسال قعلعص   ب عر ظىح ةن آاص أمعن بعل

ىز تذتالمايدعغان،           ةددعنع ت آأرسةتتع، آاصعرنعث معسالع بئشعنع ساثضعلعتعص ظعضعلضةن هالدا ماثغان، ق
انلعقعنع    ةلكع قارع    قةيةرضة آئتعؤاتق    ،ظأزعنعث قانداق مئثعؤاتق ةمتعرةش   انلعقعنع بعلمةيدعغان، ب غذالرحة ت
  مانا مذشذنداق ظادةم يول تاصاالمدذ؟. ن ظادةمنعث معسالعغا ظوخشايدذؤة ظازغذنلذق ظعحعدة مئثعؤاتقا

؟ياآع قةددعنع رذس تذتذص تىز يولدا ماثغان ظادةممذ يةنع ظأزع قةددعنع تىز تذتذص ماثعدعغان 
االيدذ         ىز يول تاص ة ت ادةم ظةلؤةتت ا بذ ظذالرنعث دذنيادعكع معسالعدذر     . ؤة ماثغان يولعمذ تىز بولغان ظ . مان

ىز يول ظىستعضة            . الر ظاخعرةتتعمذ مذشذنداق بولعدذ   ظذ مأمعن ظأزعنع آةثرع جةننةتكة ظئلعص بارعدعغان ت
لعنعدذ   الدا توص ان ه ذص ماثغ ةددعنع رذس تذت ول    . ق ان ي ئلعص بارعدعغ ة ظ أزعنع جةهةننةمض ا ظ عر بولس آاص

ذم قعلغذحعالرنع، ظذالرنعث    زذ) اللة صةرعشتعلعرعضة ظئيتعدذ   ( .ظىستعدة يىزعحة ماثغان هالدا توصلعنعدذ     ل
رعدعكع ( رعكلعكتعكع، آذف رعنع     ) مذش ان بذتلع ذص حوقذنغ ةنع قوي ث الل لعرعنع ؤة ظذالرنع قاياش
ظذالرنع توختعتعص تذرذثالر، حىنكع     .توصالثالر، ظاندعن ظذالرنع دوزاخنعث يولعغا باشالثالر) مةهشةرضاهقا(

ذالر  لعرعدعن  (ظ أزلعرع ؤة ظعش ع س ذظال ) جعم ور -س نعدذ س اندعن (. اق قعلع ا) ظ قا  «: ظذالرغ نئمعش
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اردةم قعلمايسعلةر؟   - بعر ) دذنيادعكع هالعتعثالرغا ظوخشاش   ( يعلعدذ (» بعرعثالرغا ي ذالر   .)دئ ةلكع ظ ب
  .))1بىضىن بويسذنغذحعالردذر

ظع اهللا نعث   : ساهابعالر :  ظةنةس ظعبنع مالعكنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ظعمام ظةهمةد 
لعنعدذ؟ دئدع       ! يغةمبعرعصة انداقمذ يىزلعرع بعلةن ماثدذرذلذص توص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ظعنسانالر ق : ص
ادعر ظةمةسمذ؟      ظعنسانالرنع صذتلعرع بعلةن ماثدذرذشقا قادعر اهللا       « » ظذالرنع يىزلعرع بعلةن ماثدذرذشقا ق

  .بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغان. دئدع
  ذقاتالرنع يارعتعشقا قادعر اهللا نعث قعيامةتنع قايعم قعلعشقا قادعر ظعكةنلعكع توغرعسعدا مةخل
) ةد ع مذهةمم ا! ظ اراتتع ) ظذالرغ علةرنع ي ة س نكع، الل علةر ظ ظئيتقع ةنع س عرع ي ا علعض  تعلغ

  .سعلةرنع يوقلذقتعن بارلعققا آةلتىردعاهللا آئيعن  ظةمةس ظعدعثالر،ظئلعنغعدةك نةرسة 
ظىحىن قذالقنع، آأزلةرنع، دعلالرنعسعلةر  يةنع ظةقعل ـ ظعدراآنع  ياراتتع، سعلةر ظاز شىآىر

علةر لعرعدعن         قعلعس قان ظعش تا ؤة توس ةرمانلعرعنع ظورذنداش ةمعر ـ ص تا، ظ ةت قعلعش ا ظعتاظ ةنع اهللا غ  ي
  .يئنعشتا اهللا سعلةرضة نئمةت قعلعص بةرضةن بذ نةرسعلةرنع ظاز ظعشلعتعسعلةر

عنكع، اللة سعلةرنع يةر يىزعدة يارعتعص آأصةيتتع ظئيتق      ،ةنع اهللا سعلةرنع خعلمذ ـ خعل تعل  ي
ة     ل سىص ذ ـ خع ل رةث، خعلم ذ ـ خع ةآعل ؤة خعلمذ  خعلم ل ش ذ ـ خع ارعتعص   ت، خعلم ةن ي ىرةت بعل ل س  ،خع

  .زئمعننعث هةر قايسع جايلعرعغا تاراتتع ؤة آأصةيتتع
) ىن رعش ظىح اب بئ اهع) هئس ةنعث دةرض علةرالل ذث ـ  غا توصلعنعس ث بذل ةنع زئمعننع  ي

ث د   ن اهللا نع ةندعن آئيع ارقعلعص آةتك قاقلعرعغعحة ت اهعغا ةصذش علةررض علةرنع  . توصلعنعس ذددع س اهللا خ
  .تارقعتعؤةتكعنعدةك يةنة توصاليدذ، دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغاندةك ظألضةندعن آئيعن قايتا تعرعلدىرعدذ

ةتنع ظ  اال قعيام اعاهللا تاظ ةؤةر     نك عرالردعن خ انعغان آاص راق س عنع يع ىز بئرعش ث ي ان ؤة ظذنع ر قعلغ
» ظةضةر سعلةر راستحعل بولساثالر، بذ ؤةدة قاحان ظعشقا ظاشذرذلعدذ «: ظذالر: بئرعص مذنداق دةيدذ  

دذ ذالر دةي ةنع ظ ة       :  ي ان ظةمةلض ش قاح ذ يعغعلع ان ب علةر دةؤاتق ن س ةندعن آئيع ئحعلعص آةتك ا ح زئمعنغ
  .يعشعدذظاشعدذ؟ دئ
)يةنع قعيامةتنعث قاحان بولذشع(ظعلعم ) بذ هةقتعكع(«ظئيتقعنكع، ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد (

عغان مذظةييةن بعر ؤاقتعنع غالعب ؤة بىيىك اهللا دعن باشقا       عد يةنع ظذنعث يىز بئر اللةنعث دةرضاهعدعدذر 
ةيدذ  ئحكعم بعلم ىز بئ    . ه ذم ي ةتنع حوق ة قعيام نع سعلةرض ن، اهللا مئ ةؤةر   لئكع ةققعدة خ انلعقع ه رعدعغ
  .سعلةر هةزةر ظةيلةثالر. قعلعشقا بذيرذدع

 اهالندذرغذحعمةن ذق ظاض ةقةت ظوح ةن ص تذ   م ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ةم ص ث ؤةزعص ةنع مئنع ةن  ي ر، م
   .متةبلعغنع سعلةرضة يةتكىزدع

 تعدذ ارعداص آئ ةن ظذالر ظازابنعث ظأزلعرعضة يئقعنلعقعنع آأرضةن حاغدا يىزلعرع ق ع قعيامةت   ي
انلعقعنع آأرعدذ     ،قايعم بولذص آاصعرالر ظذنع ظأز آأزلعرع بعلةن آأرضةن حاغدا       ازابنعث يئقعنالص آئلعؤاتق  ظ

ةقدعردعمذ          . ؤة يىزلعرع قارعداص آئتعدذ   انداق نةرسعنعث زامانع ظذزذن بولغان ت ان هةر ق حىنكع، آئلعؤاتق
ئلعدذ ذم آ ذ حوق ىز  . ظ ازاب ي ذ ظ ار قعلغان ب ذالر ظعنك أتىص تذرظ أزلعرعنع آ ةندة ظ انلعقنع ذبةرض ان يام ؤاتق

ظذالرنع ظذالر ظويالص باقمعغان ؤة دعللعرعغا آئحعص    . بعلضةنلعكع ظىحىن ظذالرنعث يىزلعرع قارعداص آئتعدذ   
ازابع ظورعؤالعدذ             ةنع اهللا نعث ظ ذم قعلغانالرنعث    ) ظأزلعرعضة (ظةضةر   . باقمعغان قاتتعق ظازاب بولغان ي زذل
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عقعدا يةر يىزعدعكع نةرسعلةرنعث هةممعسع يةنة شذنعثدةك بعر هةسسة آأص نةرسة بولعدعغان        ظعضعدارحعل
ا اللة تةرعصعدعن                   بذ  (بولسا، قعيامةت آىنعدعكع قاتتعق ظازاب ظىحىن ظذنع فعدعية بةرضةن بوالتتع، ظذالرغ

ا ظذالر  .ظويالص باقمعغان ظازابالر ظاشكارا بولعدذ) دذنيادعكع حاغلعرعدا ادا (نعث  ظذالرغ قعلغان يامان   ) دذني
ث  دذ، ظذالرنع كارا بولع لعرع ظاش نع (ظعش ةيغةمبةرنعث دةؤعتع اغدا ص ادعكع ح خعرة ) دذني مةس
ع   ىن ظذالرن ع ظىح انلعقلعرعنعث جازاس اتتعق(قعلغ دذ ) ق ازاب ظورعؤالع ذثا ) )1ظ ةت ش ةش ؤة ماالم ظةيعبل
يعلعدذ         ا مذنداق دئ ذ سعلةر : قعلعش يىزعسعدعن ظذالرغ ا ب ثالردا  (مان ادعكع حئغع ةص قعلغان ) دذني تةل

  .ضة ظالدعراص آةتكةن ظازابتذرع يةنع سعلةر تئز آئلعشنةرسعدذر
* * * * * * *  

 ö≅ è% óΟ çF÷ƒ uu‘ r& ÷β Î) z É_ s3n= ÷δ r& ª! $# tΒ uρ z Éë ¨Β ÷ρ r& $sΨ uΗ ¿q u‘ yϑ sù ã Ågä† zƒÍ Ï≈ s3ø9 $# ôÏΒ A>#x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∇∪ ö≅ è% 

uθ èδ ß≈ uΗ ÷q§9$# $ ¨ΖtΒ# u Ïµ Î/ Ïµ ø‹ n= tæuρ $ uΖ ù= ª.uθ s? ( tβθçΗ s>÷è tG |¡sù ô tΒ uθèδ ’ Îû 5≅≈ n= |Ê &Î7 –Β ∩⊄∪ ö≅ è% ÷Λ ä÷ƒ u u‘ r& ÷β Î) yx t6ô¹ r& 

ö/ ä.äτ !$ tΒ # Y‘ öθxî yϑ sù /ä3‹ Ï? ù'tƒ & !$ yϑ Î/ ¤Ïè ¨Β ∩⊂⊃∪  
ةد (  ع مذهةمم رعكالرغا ! ظ ان مذش ارزذ قعلعدعغ ألىمعثنع ظ ئنعث ظ نكع، ) س تعص «ظئيتقع ظئي

ة ! بئقعثالرحذ ارزذ قعلغاندةك (ظةضةر الل ةن بولغان ) سعلةر ظ نع ؤة مةن بعل ةرنع (مئ هاالك ) مأمعنل
سعلةرضة (بعزضة رةهعم قعلعدعغان بولسا ) بعزنعث ظةجعلعمعزنع تةخعر قعلعص(قعلعدعغان بولسا، ياآع 

ار ايدا ب ة ص دذ؟ )نئم م قذتذلدذرع ازابتعن آع اتتعق ظ عرالرنع ق نكع، . 28»، آاص ايعتع «ظئيتقع ذ ناه ظ
ةن  ث روش علةر آعمنع دذق، س ةؤةآكىل قعل ا ت تذق ؤة ظذنعثغ ان ظئيت ا ظعم ةدذر، ظذنعثغ ان الل مئهرعب

سىيعثالر يةر (ظئيتعص بئقعثالرحذ؟ «) ظذالرغا( .29»ضذمراهلعقتا ظعكةنلعكعنع آةلضىسعدة بعلعسعلةر
  .30دئضعن» ىص بئرعدذسعثعص آةتسة، سعلةرضة آعم ظئقعن سذ آةلتىر) ظاستعغا

  نع هاالآةتتعن قذتذلدذرالمايدعغانلعقع توغرعسعدا الرشعنعث آاصعرىمأمعنلةرنعث ظألتىرىل
ة      ! ظع مذهةممةد : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    اهللا نع ظعنكار قعلغان ؤة اهللا نعث نئمةتلعرعضة تانغان ظةن

مئنع ؤة مةن ) سعلةر ظارزذ قعلغاندةك(للة ظةضةر ا! ظئيتعص بئقعثالرحذ«ظئيتقعنكع، شذ مذشرعكالرغا 
بعزضة ) بعزنعث ظةجعلعمعزنع تةخعر قعلعص(هاالك قعلعدعغان بولسا، ياآع ) مأمعنلةرنع(بعلةن بولغان 

 »، آاصعرالرنع قاتتعق ظازابتعن آعم قذتذلدذرعدذ؟)سعلةرضة نئمة صايدا بار(رةهعم قعلعدعغان بولسا 
ساثالر، سعلةرنع اهللا نعث    عذزذثالر، سعلةر تةؤبة قعلعص اهللا نعث دعنعغا قايتم    ظأزةثالرنع ظأزةثالر قذتق  يةنع  

ايدذ ازابعدعن هئح نةرسة قذتذلدذرالم ة . ظ ارزذ قعلعشعثالر سعلةرض ة حىشىشعنع ظ ازابعنعث بعزض اهللا نعث ظ
ةيدذ  ايدا بةرم ئح ص ةت قع     . ه ة مةرهةم اآع بعزض ذن ي اندةك ظازابلعس ارزذ قعلغ علةر ظ زنع س ص اهللا بع لع

ةرعبعردذر    ،ظأمرعمعزنع ظذزذن قعلسذن   ازابعدعن           .  سعلةرضة ب اتتعق ظ سعلةر اهللا نعث سعلةرضة حىشعدعغان ق
  .قئحعص قذتذاللمايسعلةر

 ،ةؤةآكىل «ظئيتقعنكع تذق ؤة ظذنعثغا ت ان ظئيت ةدذر، ظذنعثغا ظعم ظذ ناهايعتع مئهرعبان الل
دذق ان    قعل ارع بولغ ةرنعث صةرؤةردعض ز ظالةمل ةنع بع قةتلعك ؤة   ي ايعتع شةص ان   ناه ا ظعم ان اهللا غ مئهرعب

                                                 
 . ــ ظايةتلةر48 ــــ 47سىرة زذمةر ) 1(
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ةؤةآكىل قعلدذق     ظئيتتذق،  ارلعق ظعشلعرعمعزدا ظذنعثغا ت ة   .  ب دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ا :  مذنداق دةي اهللا غ
  .)1()يةنع هةممة ظعشعثنع اهللا غا تاصشذرغعن(ظعبادةت قعلغعن ؤة اهللا غا تةؤةآكىل قعلغعن 

عقتا ظعكةنلعكعنع آةلضىسعدة بعلعسعلةرسعلةر آعمنعث روشةن ضذمراهل يةنع بعز ؤة سعلةردعن 
ة    اقعؤةتنعث زادع آعمض ع ظ ة ياخش ا ؤة ظاخعرةتت ةنلعكعنع، دذني ذمراهلعقتا ظعك زنعث ض ع بعرعمع قايس

  .مةنسذص بولعدعغانلعقعنع آةلضىسعدة بعلعص قالعسعلةر
عتعش بعلةن بعرضة ظذنعث اهللا نعث بذالقالردعن حعقعدعغان سذدعن ظعبارةت نئمعتعنع ظةسل

   آئتعشعدعن قورقذتقانلعقع توغرعسعدا يوقعلعص
دذ         داق دةي ص مذن ار قعلع ةمعتعنع ظعزه ان مةره ا قعلغ ة ظات اال بةندعلعرعض ا (: اهللا تاظ ) ظذالرغ

ثالرحذ؟ « تعص بئقع تعغا (ظئي ةر ظاس ىيعثالر ي ة ) س عثعص آةتس التا ـ   س أتكىر ص ىيعثالر ظ ةنع س  ي
اتلعمعنعث ظاستعغا سعثعص  جوتذلعرعثالرنع ؤة ص ةر ق مذ حعقعرالمايدعغان ي ىتىن آىحىثالرنع ظعشقا سئلعص

يةنع يةرنعث ظىستعدعكع بذالقالردعن ظئقعص  دئضعن» سعلةرضة آعم ظئقعن سذ آةلتىرىص بئرعدذ ،آةتسة
العب ؤة بىيىك اهللا دعن باشقا هئح        ةيدذ؟ غ ةلتىرىص بئرةل ة آعم آ اتلعق سذنع سعلةرض نةرسة تذرعدعغان ت

ايدذ  ادعر بواللم داق قعلعشقا ق ة   . ظذن ارقعلعق سعلةرض الر ظ ةن بذالق ةمعتع بعل ةزلع ؤة مةره أز ص اال ظ اهللا تاظ
از       اجعنعث ظ ةرنعث ظئهتعي ايلعرعدا بةندعل ع ج ةر قايس ث ه ع زئمعننع رعص، ظذن رعص بئ ذ حعقع اتلعق س ت

  .ذص بةردعقذزآأصلعضعضة قارعتا قعلعص ظاق
  . جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذر. ث تةصسعرع تىضعدعشذنعث بعلةن سىرة مىلكنع

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-123سىرة هذد ) 1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ذن ةمكع . ن ةن قةس علةر بعل ان نةرس ذالر يازغ ةن ؤة ظ ةم بعل ةد( .1قةل ع مذهةمم ةن !) ظ س

ةررةرآع، سةن . 2مةجنذن ظةمةسسةن) مذشرعكالر ظئيتقاندةك (صةرؤةردعضارعثنعث نئمعتع بعلةن،  مذق
ةن اؤابقا ظئرعشعس عمةس س ة ظأآس ةد(  .3ظةلؤةتت ع مذهةمم ةخالققا !) ظ ىك ظ ةن بىي ةن هةقعقةت س

ةجنذن ظعكةنلعكعنع سةن آأ .4ظعضعسةن عدة قايسعثالرنعث م أرعدذآةلضىس ذ آ . 6ـ5رعسةن، ظذالرم
ةت  دذ، هعداي دان بعلع انالرنع ظوب ن ظازغ أزعنعث يولعدع ارعث ظ ئنعث صةرؤةردعض عزآع، س شىبهعس

  .7تاصقذحعالرنعمذ ظوبدان بعلعدذ
اهللا . ظىزىص ظوقذلعدعغان ظئلعببة هةرعصلعرع هةققعدة سىرة بةقةرةنعث بئشعدا بايان قعلعندع

 دئضةن ظايةتلعرعضة ؤة شذنعثغا ظوخشاش  !−   üÉ عتع اهللا تاظاالنعث دئضةن ظاي  úχ تاظاالنعث 
 ظىزىص ظوقذلعدعغان هةرعصلةرضة ظوخشاش هةرص بولذص يذقعرعدا بذ هةقتة صسىرعلةرنعث بئشعدا آئلع

  .تةصسعلعي بايان قعلعندع، ظذنع بذ يةردة قايتا تةآراالش هاجةتسعز

  قةلةمنعث تةصسعرع توغرعسعدا 
 ةم ةمكع قةل ةن قةس علةر بعل ان نةرس ذالر يازغ ةن ؤة ظ ةت   بعل كارا مةنعسع خ ةتنعث ظاش ذ ظاي  ب

ة . يازعدعغان هةر قانداق قةلةمنع آأرسعتعدذ     دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ظوقذغعن، صةرؤةردعضارعث   :  مذنداق دةي
ةرةملعكتذر  ةث آ ةن  .ظ ةم بعل ذ قةل نع(ظ ةت يئزعش ةتتع) خ علة. ظأض ةن نةرس انغا بعلمعض رنع ظعنس

دىردع ارةت     ))1بعل تعن ظعب نع ظأضعتعش ان يئزعش ا قعلغ انالرغا ظات ارقعلعق ظعنس ةم ظ ذ قةس اال ب  اهللا تاظ

                                                 
 . ــ ظايةتكعحة5 ــــ 3ىرة ظةلةق  س) 1( 

  ظايةت 52 قةلةم                                سىرة         عدة نازعل بولغانآكمة
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ة            ىك نئمةتك ذ بىي نع ب ث دعققعتع دذ ؤة ظذالرنع ان قعلع ةنلعكعنع باي ةتلعك ظعك ةدةر ظةهمعي ث نةق نئمعتعنع
  .مضة يئزعش ظارقعلعق ظئرعشكعلع بولعدذعحىنكع بعل. قارعتعدذ
ر يازغان نةرسعلةر بعلةن قةسةمكعؤة ظذالبذ ظايةتنعث مةنعسع صةرعشتعلةر بةندعلةرنعث : سذددع 

دذ       ةنلعك بولع ةمكع دئض ةن قةس ة بعل ان نةرس ةللعرعدعن يازغ دع ،ظةم الر .  دئ قا تةصسعرشذناس ذ  : باش ب
ةخلذقاتالرنعث ل ظعلضعرع م  يع معث  50ظايةتتعكع قةلةمدعن اهللا تاظاال ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع يارعتعشتعن       

  . دئدع،نع يئزعشقا بذيرذغان قةلةم آأزدة تذتذلعدذ، تةقدعرنع يازغان حاغداتةقدعرع
ان قعلدع              ةم هةققعدة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةرنع باي ةم ؤةلعد ظعبنع     . ظذالر بذ قةل ظعبنع ظةبذهات

دذ ظذ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ادةنعث مذن ام سةآراتقا حىشىص قالغان : ب اغداظات اقعرعص ، ح نع ح  مئ
اثلعدعم       : مذنداق دئدع  شةك ـ سىبهعسعزآع،    «: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظ

ا  ذاهللا ت اندعن ظذنعثغ اراتتع، ظ ةمنع ي ازغعن:نجع قعلعص قةل دع، ي ةم.  دئ ارعمعظ: قةل نع !  صةرؤةردعض نئمع
بذ  »  دئدع ، تاظةبةتكعحة بولعدعغان ظعشالرنع يازغعن،حةنع ؤة تاآع قعيامةتكعتةقدعر: اهللا. يازعمةن؟ دئدع 

  .هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة تعرمعزع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آاتتعلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن قةلةم بعلةن قةسةم قعلغانلعقع 

  توغرعسعدا 
 ) ةد تع بعل !) ظع مذهةمم اندةك (ةن، سةن صةرؤةردعضارعثنعث نئمع مةجنذن ) مذشرعكالر ظئيتق
ة             ظةمةسسةن ةؤمعثدعن سةن ظئلعص آةلضةن هعداي نع ت يةنع اهللا غا هةمدذ سانا بولسذنكع، سةن سئنعث ق

اراث     ئنع س ة س ذ هةقت ان، ب ار قعلغ ةتنع ظعنك ةن هةقعق اتقان ا غؤة روش ةجنذن  ظوخش اندةك م ادانالر ظئيتق ن
  . ظةمةسسةن
أآسعمةس ساؤابقا ظئرعشعسةنمذقةررةرآع، سةن ظةلؤةتتة ظـ   يةنع سةن صةرؤةردعضارعثنعث ظةمر 

انلعقعث        ةؤر قعلغ ة س ةن ظةرزعيةتلعرعض اثا يةتكىزض ث س ةنلعكعث، ظذالرنع انالرغا يةتكىزض ةرمانعنع ظعنس ص
ان ؤة ت     ىص قالمايدعغ ة، ظىزىل ا ظةجعرض ىن آاتت عز  وظىح ان هئسابس اص قالمايدعغ اؤ  ،خت ىك س ابقا  بىي

ةن ذ . ظئرعشعس ة اهللا تاب ةن  هةقت داق دئض اال مذن ان  (: ظ ا قعلعنغ ذ ظذالرغ ان  ) ب ىص قالمايدعغ ظىزىل
امدذر نا )1( ظعنظ ن مذستةس انالر بذنعثدع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان، ياخش ان ظئيتق ةقةت ظعم ا . ص بذالرغ

ةتنع    ظأآسعمةس ساؤابقا ظئرعشعسةن :  مذجاهعد ))2ظىزىلمةس ساؤاب بئرعلعدذ    هئسابسعز   : دئضةن ظاي
  .بذ سأز يذقعرعدا ظئيتقانلعرعمعزنع تةآعتلةيدذ. اؤابقا ظئرعشعسةن دةص تةصسعر قعلغانس

سةن هةقعقةتةن بىيىك ظةخالققا ظعضعسةن دئضةن ظايةتنعث تةصسعرع توغرعسعدا   
) ةخالققا ظعضعسةن !) ظع مذهةممةد ىك ظ  ظةؤفع ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةت      سةن هةقعقةتةن بىي

ةت قعلعدذهةققعدة مذنداق دئ ةد: ضةنلعكعنع رعؤاي ةن ظعسالمدعن ! ظع مذهةمم ا سةن هةقعقةت ارةت آاتت ظعب
ةن   ن ظىستعدةدذرس د          .دع نع زةي اك ؤة ظعب ةس، زةهه نع ظةن ع ظبع ذددع، رةبظ ةبذمالعك، س اهعد، ظ  مذج

  .قاتارلعقالرمذ مذشذنداق دئضةن

                                                 
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-108سىرة هود  )1(
 . ظايةت-6سىرة تعن  )2(
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ةتاد       ةبذظذرؤة ق بعزضة  : كعنع رعؤايةت قعلعدذ  نعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلع       ةسةظعد ظعبنع ظ
ةققعدة           ةخالقع ه االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةدعن ص ام ظاظعش نع هعش ةظعد ظعب عحة س ةؤةر قعلعنعش خ

ة،سورعغاندا ةن  :  ظاظعش ةن؟ دئض ان ظوقذمامس ةن قذرظ ةظد. س ةن : س ان ظوقذيم ةن قذرظ ةن،م ة. دئض :  ظاظعش
ةخال    االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عزآع، ص ةك ـ شىبهعس ةن  قع قش دع دئض ان ظع ابدذرا . ذرظ ع ظ زاقمذ بذن

  .ذنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلغانشذنعثغا ظوخشاش رعؤايةت قعلغان، بمذ
ع   ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةرعمنعث  ،ب ان آ االم قذرظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة   ص ا ؤة حةآلعمعرعض  بذيرذقلعرعغ

ث  ان    حع أزعدة يارعتعلغ ذص، ظ علغان بول عص آةل ( ظئس ا مذناس ةزع قذرظانغ ةيدعغان ب ةزعنع  ) م ةبعظع معج ت
ان آةرعمنع ظأزعضة ظع    تاشالص ان آةرعم   . سعل سىصةت ؤة ظةخالق ظألحعمع قعلعص ظأزلةشتىرضةن      ، قذرظ قذرظ

ة اهللا     بذ ظع. عدعن توسعسا شذنع قعلمعغان    شذنع قعلغان، نئم   ،نئمعضة بذيرذسا  سعل ظةخالقالردعن سعرت يةن
ئخ  العق، س ان هاي ثدا ياراتق اال ظذنع ا  تاظ ارلعق آاتت انلعق قات ةحىرىمحان ؤة مئهرعب اتذرلذق، آ علعق، ب

  .ظذنعثدا هةر قانداق ظئسعل ؤة ضىزةل ظةخالقالر تئصعلعدذ. ظةخالقالر بار
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن لعم ظةنةس ارع ؤة مذس ام بذخ ةيغةمبةر : ظعم ةن ص م

اقمعدع، ظذ مةن قعلغان     “ظوهذي ” قئتعممذ  ظذ ماثا بعر   .  يعل خعزمةت قعلدعم 10ظةلةيهعسساالمغا    دةص ب
ساث  بذ ظعشنع قعل  : معغان بعرةر ظعشنع   نئمعشقا بذ ظعشنع قعلدعث؟ دةص باقمعدع، مةن قعل      : بعرةر ظعشنع 

اقمعدع  مذ ب ادةم ظعدع   . بولمامدذ؟ دةص ةخالقلعق ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةث ياخشع ظ ةيغةمبةر . ص مةن ص
ة شاي     ظةلةيهعسساالمنعث ظالقعنع  ة يعصةك، ن ةرعدعن بةآرةك  . دعن يذمشاقراق ن ة    ت  خذشصذراق حعقعدعغان ن

  .معسك، نة ظةتعر صذراص باقمعدعم
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرانعث مذن ارع ب ام بذخ ةث : ظعم االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

تذر  مذ ظةمةس، صاآامذ ظة ظئضعزظذ  .  ظعدع حعرايلعق يىزلىك ؤة ظةث ياخشع ظةخالقلعق      ادةم   امةس ظوت  بوي ظ
  .بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةر ناهايعتع آأصتذر. ظعدع

ة بعرةر     : ظعمام ظةهمةد ظاظعشةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ن ص
اقمعدع  ذرذص ب رةر آاحات ظ رةر نةرسعنع بع ة بع العنع، ن ة ظاي دا جع. خعزمةتحعسعنع، ن اد قعلعص اهللا يولع ه

ارلعقع بئرعلسة، ذرذش بذنعثدعن مذستةسنا، ظذنعثغادىشمةننع ظ الالش ظعختعي رعنع ت  ظعككع ظعشتعن بع
ظةضةر ضذناه   . تاللعغان ظعشتا ضذناهال بولمعسا، ظذ بذ ظعككع ظعشنعث ظاسعنعنع تالالشنع ياخشع آأرةتتع           

 ظاالقعدار بعرةر ظعشتا ظأزع ظىحىن هئح    ظذ ظأزعضعال. بولعدعغان ظعش بولسا، ضذناهتعن ظةث يعراق تذراتتع     
ةقةت اهللا حةآلعضةن ظعشالرغا تاجاؤذز قعلعنغاندعال غالعب ؤة بىيىك اهللا          ذ ص المعدع، ظ ام ظ ادةمدعن ظعنتعق ظ

  .نعث رازعلعقع ظىحىن ظعنتعقام ظالدع
:  قعلعدذ دعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت     ةظعمام ظةهمةد، ظةبذهأرةير  

  .»صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلدعممةن صةقةت ياخشع ظةخالقالرنع مذآةممةللةشتىرىش ظىحىن «
آةلضىسعدة قايسعثالرنعث مةجنذن ظعكةنلعكعنع سةن آأرعسةن، ظذالرمذ آأرعدذظع مذهةممةد  !

شع  ساثا قار  سئنع ظعنكار قعلغان ؤة     آةلضىسعدة سةن آعمنعث ضذمراه ؤة مةجنذن ظعكةنلعكعنع بعلعسةن،       
دذ  اهللا تاظاالبذ هةقتة   . حعققانالرمذ بعلعدذ  ة   :  مذنداق دةي ةنع ظاخعرةتتة  (ظذالر ظةت آعمنعث يالغانحع،   ) ي

ا روشةن         )1 (مذتةآةببعر ظعكةنلعكعنع بعلعدذ   ةتتعدذرمعز، ي اآع سعلةر حوقذم هعداي شىبهعسعزآع، بعز ي
  .))2ضذمراهلعقتعدذرمعز

                                                 
  ظايةت-26سىرة قةمةر ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع-24سىرة سةبةظ ) 2(



  
  
  
  

 288                                                                                                 ةمقةل ـ سىرة 68
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

عرع بولذ  ج تةصس نع جذرةي ان ؤاظعب ذ تق ةنلعكعنع   ب داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةققعدة ظعب ةت ه ظاي
  .قعيامةت آىنعدة قايسعثالرنعث مةجنذن ظعكةنلعكعنع سةن بعلعسةن، ظذالرمذ بعلعدذ: رعؤايةت قعلعدذ
 ةت دذ، هعداي دان بعلع انالرنع ظوب أزعنعث يولعدعن ظازغ شىبهعسعزآع، سئنعث صةرؤةردعضارعث ظ

دان ب  دذ تاصقذحعالرنعمذ ظوب ارةت ظعككع ضذرذهنعث قايسعنعث                 علع ةنع اهللا تاظاال سعلةر ؤة ظذالردعن ظعب  ي
  .هعدايةت تاصقذحع ؤة قايسعنعث هةقتعن ظاداشقان ضذرذه ظعكةنلعكعنع ظوبدان بعلعدذ

* * * * * * *  
  Ÿξ sù ÆìÏÜ è? tÎ/Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩∇∪ (#ρ–Šuρ öθ s9 ßÏδ ô‰ è? šχθãΖ Ïδ ô‰ãŠ sù ∩∪ Ÿωuρ ôì ÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ ξxm AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ 

:—$£ϑ yδ ¥ !$¤±¨Β 5Ο‹Ïϑ sΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 8í$̈Ζ ¨Β Îö y‚ ù= Ïj9 >‰ tG ÷èãΒ AΟŠÏO r& ∩⊇⊄∪ ¤e≅ çG ãã y‰ ÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ AΟŠÏΡ y— ∩⊇⊂∪ β r& tβ% x. #sŒ 5Α$tΒ 

tÏΨ t/ uρ ∩⊇⊆∪ # sŒÎ) 4’ n?÷G è? Ïµø‹ n= tã $ uΖ çF≈ tƒ# u tΑ$s% ãÏÜ≈ y™ r& šÏ9 ¨ρF{$# ∩⊇∈∪ …çµ ßϑ Å¡t⊥ y™ ’ n?tã ÏΘθèÛö ã‚ø9 $# ∩⊇∉∪  
ظذالر سئنعث ظأزلعرع بعلةن مادارا قعلعشعثنع، شذنعث  .8ظعنكار قعلغذحعالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن

أزلعرعنعث  ةن ظ ةن (بعل ةن بعل دذ ) س ارزذ قعلع عنع ظ ادارا قعلعش ةيؤةتخور، . 9م ةس، غ ةمخور، ص قةس
يةنع (غان ظادةم سذخةنحع، بئخعل، هةددعدعن ظاشقذحع، ضذناهكار، قوصال، ظذنعث ظىستعضة هارامدعن بول

بعزنعث ظايةتلعرعمعز ظذنعثغا ظوقذص بئرعلسة، ظذنعث . 13 ـ 10ضة ظعتاظةت قعلمعغعن )ؤةلعد ظعبن مذغعرة
. 15 ـ 14دةيدذ» بذرذنقعالرنعث هئكايعلعرعدذر) بذ(« مىلكع ؤة ظوغذللعرع بولغانلعقع ظىحىن، -مال 

  .16ظذنعث بذرنعنع داغالص بةلضة سالعمعز
 ذشر تةلةصلعرعنع قوبذل قعلعشتعن توسع صعك،نكار قعلغذحع آاصعرالرنعث بئسعمعنعهةقنع ظع

  شنع خااليدعغانلعقع توغرعسعدا عشعؤة ظذالرنعث يئرعم يولدا ظذحر
دذ     ا                 : اهللا تاظاال مذنداق دةي خذددع بعز ساثا توغرا شةرعظةتنع ؤة بىيىك ظةخالقنع نئمةت قعلعص ظات

 سئنعث ظأزلعرع بعلةن مادارا قعلعشعثنع،  ظذالر.الرغا ظعتاظةت قعلمعغعنظعنكار قعلغذحعقعلغعنعمعزدةك 
 بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس مادارا قعلعشعنع ظارزذ قعلعدذ) سةن بعلةن(شذنعث بعلةن ظأزلعرعنعث 

ادةت قعلعشعغا رذخسةت قعلساث، ظذالرمذ سئنع             : مذنداق دةيدذ  ث ظةضةر سةن ظذالرنعث ظأز ظعالهلعرعغا ظعب
دذ  . ظأز ظعالهعثغا ظعبادةت قعلعشعثغا رذخسةت قعلعدذ   نع      : مذجاهعد مذنداق دةي ظذالر سئنعث بذ هةق يول

  .نع ظارزذ قعلعشعدذث باتعل ظعالهلعرعغا مايعل بولذشذثتاشالص ظأزلعرعنع
 قةسةمخور، صةس، غةيؤةتخور، سذخةنحع، بئخعل، هةددعدعن ظاشقذحع، ضذناهكار، قوصال، ظذنعث

ة  ادةم ظىستعض ان ظ ارامدعن بولغ رة (ه ن مذغع د ظعب ةنع ؤةلع ن  )ي ةت قعلمعغع ة ظعتاظ ذنعث   ض ذ ش  ب
ة هةر ؤاقعت اهللا    دةلعل ـ صاآعتتا ظاجعز آةلضةنلعكع ظىحىن هةر زامان ؤ     ، يالغانحع ،ظىحىندذرآع، صةسكةش 

نع  ملعرعنع قوللع االنعث ظعس لعتعص تاظ دا ظعش عق ظورذن ع نامذؤاص ةملةرن،ص ؤة ظذن ان قةس ش  يالغ ع قعلع
  .ظارقعلعق قوغدعنعدذ

ذخةنحع ذ   س عنع ب علةرنعث ظارعس ةنع آعش ات    ي عدا ق ث ظارعس ىن ظذالرنع ةص  زذش ظىح ىرىص ض راص ي
  .منع ظىزضىحععرةهـ  ظذالرنعث آأثىللعرعنع جاراهةتلةندىرىص سعلة ،شذغذحعوت

ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس تعن ظعب لعم تاؤذس ارع ؤة مذس ام بذخ دذظعم : قعلع
 ضة بذ قةبرعدعكعلةر «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعككع قةبرعنعث يئنعدعن ظأتىص آئتعؤئتعص مذنداق دئدع   
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ازاب قعل  ةن ظ تذ،  عهةقعق ذالر نعؤئتعص ةلكع ظذ      ظ تذ، ب ازاب قعلعنماص ةيلعدعن ظ ذناه تىص وث ض رع   ح ث بع الرنع
 بعرع آعشعلةر ظارعسعدا    ةيدعغان، يةن راص آئتعشعدعن ساقالنما  دذنيادعكع حاغدا آعيمعضة سىيدىآنعث حاح   

ةبذداؤذد، تعرمعزع،      . »خةنحعلعك قعلعدعغان ظادةم ظعكةن    سذ  ؤة ظعبنع ماجة   نةسةظع بذ هةدعسنع ظعمام ظ
  .قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان

ام ظةه دذ  ةد، هذزةفعمظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص : دع
علةرنعث « ةيدذ    آعش ة آعرةلم عغذحع جةننةتك ة تعثش أزعنع ظوغرعلعقح ارع،    . »س ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس ب

  .ؤايةت قعلغانعظع قاتالعقالرمذ رمذسلعم، ظةبذداؤذد، تعرمعزع ؤة نةسة
 ذناهكار قذحع، ض ةددعدعن ظاش ئخعل، ه ان      ب ب بولغ ة ؤاجع ص ظىستعض ئخعللعق قعلع ذ ب ةنع ظ  ي

عل ع ياخش ةيدذ ؤة قولعدعك عنع بةرم ايدذ، اهللا نةرس الرنع قعلم لعك ظعش قا تئضعش ص عق قعلعش االل قعلع ه
تئ عنع ظعس ةن نةرس ذر بةرض علعمعلةردعن ظاش ان بةلض ا قويذلغ تا يولغ ان ذمال قعلعش ارام قعلعنغ ؤئتعدذ، ه

  .ظعشالرنع قعلعص ضذناه ظأتكىزعدذ
 قوصال، ظذنعث ظىستعضة هارامدعن بولغان ظادةم عن معجةزع   دئضةن سأزد  “قوصال” بذ ظايةتتعكع

  .توث، باغرع قاتتعق، مذز حعراي ؤة بئخعل ظادةم آأزدة تذتذلعدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت                ظعمام ظةهمةد، هارعسة ظعبنع ؤةهبتعن ص

اجعز، آعشعلةر تةرعصعدعن آةمسعتعلعدعغان،         «: قعلعدذ مةن سعلةرضة جةننةت ظةهلعدعن خةؤةر بئرةيمذ؟ ظ
ةهلعدذر تهةر بعر ظادةم جةننةر اهللا نعث نامع بعلةن قةسةم قعلسا، ظذنعثغا ظةمةل قعلعدعغان            ظةضة مةن  .  ظ

ارتقذحع                اتتعق ؤة هةقتعن باش ت اغرع ق ال، ب ادةم  هةر بعر   سعلةرضة دوزاخ ظةهلعدعن خةؤةر بئرةيمذ؟ قوص ظ
اتتعق، مذز حع      « : ؤةآعظنعث رعؤايعتعدة . »دوزاخ ظةهلعدذر  اغرع ق ال، ب ادةم  هةر بعر   راي ؤة بئخعل  قوص ظ
ةهلعدذر  ةن » دوزاخ ظ زع،    . دئيعلض لعم، تعرمع ارع، مذس ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس ةظعب ة  نةس نع ماج  ؤة ظع

  .قاتارلعقالرمذ رعؤاية قعلغان
ارع  ام بذخ ادةم ظعم ان ظ ارامدعن بولغ ة ه ث ظىستعض ال، ظذنع نع  قوص ةققعدة ظعب ةت ه ةن ظاي  دئض

ةن سئلعنغان         :  رعؤايةت قعلعدذ    ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع     ظذ آعشع قذرةيش قةبعلعسعدعن بولذص، ظ
ادةم ظعدع  ار ظ امع ب الر ظارعسعدا  . قويغا ظوخشاش ظةسكع ن ةن سئلعنغانلعقتعن قوي ذ، ظ بذنعث مةنعسع ظ

دذ      ةنلعك بولع اش دئض ا ظوخش هذر قويغ ان مةش ان تونذلعدعغ ادةمنع    . ظاس ان ظ عز تذغذلغ ةر نعكاهس ظةرةبل
  .ولغان ظادةم دةيدذ، ظعبنع جةرعر ؤة بعر قانحة ظعمامالر شذنداق دئضةنهارامدعن ب
 مىلكع ؤة ظوغذللعرع بولغانلعقع -بعزنعث ظايةتلعرعمعز ظذنعثغا ظوقذص بئرعلسة، ظذنعث مال 
ذ («ظىحىن،  دذ »بذرذنقعالرنعث هئكايعلعرعدذر ) ب دذ   ، دةي اهللا ظذنعثغا نئمةت   :  اهللا تاظاال مذنداق دةي
ص بة ىك   قعلع ال ـ مىل ةن م ىك    ؤة رض العب ؤة بىي ذ غ ة ظ ث بةدعلعض عر   ظوغذلالرنع ة آاص ث ظايةتلعرعض  اهللا نع

أرى  دبول ىز ظ ن ي ان      ع، اهللا دع ان يالغ ايعلعرعدعن ظئلعنغ ث هئك ةتلعرعنع بذرذنقعالرنع ث ظاي دع ؤة اهللا نع
رلعدع  أزلةردذر دةص بعلجع ة . س ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ةد (:  مذن ع مذهةمم ان  ) !ظ ةنها ياراتق ةن ت م

ةردع     .ماثا قويذؤةت ) يةنع ؤةلعد ظعبن مذغعرةنع  (آعشعنع   الدعدا    . مظذنعثغا نذرغذن مال ب ظذنعثغا آأز ظ
 .ظاندعن ظذ يةنة آأص بئرعشعمنع تةمة قعلعدذ  .يعنع ظأستىردىمذظذنعث ظابر .تذرعدعغان ظوغذلالرنع بةردعم

اق،  ايدذ   (ي العغعنع بولم ث خ ةنع ظذنع ع)ي تع    ، حىنك ع حعق ة قارش زنعث ظايةتلعرعمعزض ذ بع ا  . ظ ظذنعثغ
ةن ازابعمنع تئتعتعم اتتعق ظ ذ  .ق ةققعدة (ظ ان ه ةيغةمبةر ؤة قذرظ دع، ) ص ة  (ظويالن رذلذق نئم ان توغ قذرظ

ان قعلعشنع انداق بوهت عالنلعدع) دئيعشنع ؤة ق عالنلعدع .ص انداق ص ذ ق ةت بولسذنكع، ظ ةت  .لةن ة لةن يةن
عال   انداق ص ذ ق ذنكع، ظ ارعدع  .نلعدعبولس ذ ق اندعن ظ رايعنع    .ظ ىردع ؤة حع عنع ت اندعن قوشذمعس ظ
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تىردع اندعن   .صىرىش اندعن (ظ أرىدع   ) ظعم ىز ظ تعن  (ي ة ظةضعشعش اش    ) صةيغةمبةرض ةن ب ةببذرلذق بعل تةآ
ظذنع   .دئدع » صةقةت ظأضعنعلضةن سئهعردذر، بذ صةقةت ظعنسان سأزعدذر ) آاالمذاللة ظةمةس(بذ « .تارتتع

ة  ةن سةقةرض ا(م ةنع دوزاخق العمةن) ي ةن؟  .س انداق بعلةلةيس نع ق ةقةرنعث نئمعلعكع ئح نةرسعنع   س ذ ه ظ
ةلكع آأيدىرىص تاشاليدذ   (قالدذرمايدذ، قويمايدذ   آأزلعرعضة يعراق   (ظعنسانالرنعث  ) حوثلذقعدعن (ظذ   .)ب

  .)1( صةرعشتة مذظةآكةلدذر19ظذنعثغا  .آأرىنىص تذرعدذ) مذساصعلةردعن
 غالص بةلضة سالعمعز ظذنعث بذرنعنع دا بعز ظذنعث   :  ظعبنع جةرعر بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ

ادةم ب     ة ظ ان قعلعمعز، هةتتا ظذنع هةمم ا  علعص آئظعشعنع روشةن ؤة ظوحذق باي تعدذ، ظذنعث ظعشع ظذالرغ
باشقا  .  مةخصعي قالمايدذ    آةتكةندةكخذددع بذرذنلعرع داغالص بةلضة سئلعنغان ظادةملةر هةممعضة تونولذص         

ةتنعث مةنعسع   ذ ظاي الر ب عنع    :تةصسعرشذناس ئلعندعغان بةلض ة س ةهلعنعث يىزلعرعض ة دوزاخ ظ ث يىزعض  ظذنع
  .دةيدذ.  يةنع قعيامةت آىنع ظذنعث يىزعنع قارا قعلعؤئتعمعز دئضةنلعك بولعدذ.سالعمعز

* * * * * * *  
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t∃$sÜ sù $ pκö n= tæ ×# Í←!$ sÛ ÏiΒ y7 În/§‘ óΟ èδ uρ tβθãΚ Í← !$tΡ ∩⊇∪ ôM ys t6ô¹ r' sù ÄΝƒÎ ¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ (# ÷ρyŠ$sΨ tG sù tÏ⇔Î6 óÁãΒ ∩⊄⊇∪ Èβ r& 

(#ρß‰ øî$# 4’ n?tã ö/ ä3ÏO öxm βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏΒÍ≈ |¹ ∩⊄⊄∪ (#θà) n= sÜΡ$$ sù óΟ èδ uρ tβθçG x≈y‚ tG tƒ ∩⊄⊂∪ β r& ω $pκ ¨] n= äz ô‰ tƒ tΠ öθu‹ ø9$# 

/ ä3ø‹ n= tæ ×Å3ó¡ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (# ÷ρ y‰xî uρ 4’ n?tã 7Šö xm tÍ‘ Ï‰≈ s% ∩⊄∈∪ $ −Η s>sù $yδ ÷ρ r&u‘ (# ûθä9$s% $ ¯ΡÎ) tβθ—9!$ ŸÒs9 ∩⊄∉∪ ö≅ t/ ßøt wΥ 

tβθãΒρã øt xΧ ∩⊄∠∪ tΑ$s% öΝßγ äÜ y™÷ρ r& óΟ s9 r& ≅ è% r& ö/ ä3©9 Ÿωöθ s9 tβθßs Îm7|¡è@ ∩⊄∇∪ (#θä9$s% z≈ ys ö6ß™ !$ uΖÎn/ u‘ $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. šÏϑ Ï=≈ sß 

∩⊄∪ Ÿ≅ t6ø% r' sù öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ tβθãΒ uθ≈ n= tG tƒ ∩⊂⊃∪ (#θä9$s% !$ uΖ n=÷ƒ uθ≈ tƒ $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. tÉó≈ sÛ ∩⊂⊇∪ 4 |¤tã !$ uΖ š/ u‘ β r& $ sΨ s9Ï‰ ö7 ãƒ 

# [ö yz !$pκ ÷] ÏiΒ !$ ¯ΡÎ) 4’ n< Î) $ uΖ În/u‘ tβθç7Ïî ü‘ ∩⊂⊄∪ y7 Ï9 ẍ‹ x. Ü>#x‹ yèø9 $# ( Ü># x‹ yès9 uρ Ïο u ½z Fψ $# ã y9 ò2r& 4 öθs9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ÷è tƒ 

∩⊂⊂∪  
اغنعث ظعضعلعرعنع سعنعغاندةك ) يةنع مةآكة ظاهالعسعنع (شىبهعسعزآع، بعز ظذالرنع  ةلذم ب م

ذالر . سعنعدذق) قةهةتحعلعك، ظاحارحعلعققا دذحار قعلعش بعلةن ( اغنعث ظعضعلعرع (ظ ةنع ب ظذنعث ) ي
ؤئلعشقا سةهةردعال ظىزى ) آةمبةغةللةر ظذقمعسذن، ظذالرغا هئح نةرسة بةرمةيلع دئيعشعص (مئؤعلعرعنع 

دع  كةن ظع ةم ظعحعش دع . 17قةس ةن ظع ا دئمعض ذدا خالعس ذالر خ ا . 18ظ اندا، باغق ذالر ظذخالؤاتق ظ
ازاب  انغعن (صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ظ ةنع ي اغ ) ي ذص، ب ازعل بول أيىص (ن ذص ) آ دةك بول قارا آىل قاص

-دةص، ظةتعضةندة بعر» الرظىزمةآحع بولساثالر باغقا بئرعث) مئؤعلةرنع(ظةضةر «: ظذالر. 20ـ19قالدع
تع رعنع توؤالش تعص . 22ـ21بع دا آئتعؤئ اثدع، يول ذالر م كعنمذ «: ظ ر معس عز بع ا هةرض ىن باغق بىض

توسعيااليمعز دئضةن ) معسكعنلةرنع باغقا آعرعشتعن: (ظذالر. 24ـ23دئيعشعص صعحعرالشتع» آعرمعسذن

                                                 
 . ــ ظايةتكعحة30 ــــ 11سىرة مذدةسسعر ) 1(
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بعز «: آأرىص)  قاصقارا بولذص آةتكةنلعكعنعآأيىص(ظذالر باغنعث . 25ظوي بعلةن، ظةتعضةندة تذرذشتع
ظذالرنعث . 27ـ  26دئدع» قذرذق قئلعصتذق) باغنعث مئؤعسعدعن(هةقعقةتةن ظئزعص قئلعصتذق، ياق بعز 

ع  ةقعللعقع (ياخشعس ةث ظ ةنع ظ علةر «): ي بعه ظئيتمايس ص تةس ة قعلع ةغا تةؤب قا الل علةر نئمعش س
ةنمعدعم؟  دع »دئمعض ذالر . 28 دئ ارعمعز صةرؤة«: ظ ز ! ردعض زآع، بع اد قعلعمع اك ظئتعق ئنع ص س

دذق ) معسكعنلةرنعث هةققعنع مةنظع قعلعش بعلةن ( ذم قعلغذحعالردعن بول ةن زذل دع » هةقعقةت . 29دئ
! ؤاي بعزضة«: ظذالر دئيعشتع. 30 بعرعضة قارعشعص ظأزظارا ماالمةت قعلعشتع-شذنعث بعلةن ظذالر بعر 

ظىمعدآع، صةرؤةردعضارعمعز بعزضة بذنعثدعن ياخشعراق باغنع . 31شعصتذقبعز هةقعقةتةن هةددعمعزدعن ظئ
يةنع (ظازاب مانا مذشذنداقتذر . 32»بةرضةي، بعز ظةلؤةتتة صةرؤةردعضارعمعزدعن ظىمعد قعلغذحعالرمعز

ظةضةر ظذالر بعلسة، ظاخعرةتنعث ظازابع تئخعمذ ). قذرةيشكعمذ باغ ظعضعلعرعضة حىشكةن ظازاب حىشعدذ
  .33تتعقتذرقا

  آاصعرالرنعث ظةمةلعنعث بعكار بولذص آئتعدعغانلعقعنعث معسالع توغرعسعدا 
ةتتع  ص آأرس ال قعلع عرلعرعغا معس ش آاص ع قذرةي اال بذن ةد . اهللا تاظ ا مذهةمم اال ظذالرغ اهللا تاظ

ا قعلدع ؤة بذ آات      ،ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعص    ا ظات ا نئمةتنع    بذ بىيىك رةهمةتنع ظذالرغ ت
ةردع ذرذش  . ب ةيغةمبةرلعكنع ظعنكار قعلعش ؤة ظذنعثغا قارشع ظ ذالر ظذنع يالغانغا حعقعرعش، ص بعراق ظ

يةنع مةآكة (شىبهعسعزآع، بعز ظذالرنع : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. قوزغاش بعلةن جاؤاص قايتذردع
) لعك، ظاحارحعلعققا دذحار قعلعش بعلةنقةهةتحع(مةلذم باغنعث ظعضعلعرعنع سعنعغاندةك ) ظاهالعسعنع
) يةنع باغنعث ظعضعلعرع(ظذالر  . بذ باغ هةر تىرلىك مئؤعلةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان باغ ظعدعسعنعدذق

رعنع  ث مئؤعلع عص (ظذنع ةيلع دئيعش ة بةرم ئح نةرس ا ه ذن، ظذالرغ ةر ظذقمعس ةهةردعال ) آةمبةغةلل س
ظذالر آةمبةغةللةر ؤة ساظعلالرنعث بعلعص قالماسلعقع ظىحىن         يةنع   ظىزىؤئلعشقا قةسةم ظعحعشكةن ظعدع 

ئلعؤعل أزلعرعال ظ عنع ظ ذالتعنعث هةممعس ث مةهس لعك عظذنع ةدعقة بةرمةس عنع س ئح نةرس ن ه ش، ظذنعثدع
  .ظىحىن باغنعث مئؤعلعرعنع تاث ظئتعشتعن بذرذن ظىزىؤئلعشقا ظأزظارا قةسةم ظعحعشكةن ظعدع

 عدعظذالر خذدا خالعسا دئمعضةن ظ        اهللا خالعسا دئمعضةن ظعدع    ، يةنع ظذالر قةسةم قعلغان حاغدا  .
ص      ان قعلع ةنلعكعنع باي عتعنعمذ بةرمعض ذرذش صذرس ة ظاش ةملعرعنع ظةمةلض ا قةس اال ظذالرغ ذثا اهللا تاظ ش

نازعل بولذص، ) يةنع يانغعن(ظذالر ظذخالؤاتقاندا، باغقا صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ظازاب : مذنداق دةيدذ
ظعبنع ظابباس .  يةنع بذ ظازاب ظاسماندعن حىشكةن ظاصةت ظعدعقاصقارا آىلدةك بولذص قالدع) آأيىص (باغ

الدع   ويا آئحعنعث قاراثغذلذقعغا ظوخشاش   باغ آأيىص ض : بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ   قارا بولذص ق .  قاص
ةنع قذرذق ظوت ـ حأصلةرضة       بذ باغ ظورذص تاشلعؤئتعلضةن زعراظةتلةرضة         : سذددع ؤة سةؤر مذنداق دةيدذ     ، ي

  .ظوخشاص قالدع
بعرعنع  -دةص، ظةتعضةندة بعر» ظىزمةآحع بولساثالر باغقا بئرعثالر) مئؤعلةرنع(ظةضةر «: ظذالر

تع ة     توؤالش ذالر مئؤعل اندا ظ تع بولغ ىبهع ؤاق ةنع س ر     ي ىن بع رعش ظىح قا بئ ررنع ظىزىؤئلعش نع عـ بع
دا آئتعؤ . حاقعرعشتع اثدع، يول ذالر م تعصظ ذن «: ئ كعنمذ آعرمعس ر معس عز بع ا هةرض ىن باغق » بىض

تع  عص صعحعرالش اؤازدا      دئيعش ةس ظ ارا ص ذن دةص ظأزظ اثالص قالمعس ئحكعم ظ أزلعرعنع ه ذالر س ةنع ظ  ي
ا آعرعشعضة ظعمكان بةرمةثالر       : صعحعرلعشعص بعر ـ بعرعضة    ئقعرنعث باغق بىيىك  .  دئيعشتع ،بىضىن بعرمذ ص

ةت ظ   ذ ظاي ةك اهللا ب الص  ؤة يىآس ئحعص تاش لعرعنع ظ ث صعحعرالش عرالرنع ؤة  ،ارقعلعق ظذالرنع أزعنعث س  ظ
  .دعغانلعقعنع بايان قعلدععيوشذرذن صعحعرالشالرنع بعل
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توسعيااليمعز دئضةن ظوي بعلةن، ظةتعضةندة تذرذشتع ) معسكعنلةرنع باغقا آعرعشتعن : (ظذالر .
بعز هةقعقةتةن ظئزعص قئلعصتذق، ياق بعز «: آأرىص) آأيىص قاصقارا بولذص آةتكةنلعكعنع(ظذالر باغنعث 

اتتعق       دئدع» قذرذق قئلعصتذق ) باغنعث مئؤعسعدعن (  يةنع ظذالر ظويلعغانلعرعنع ظةمةلضة ظاشذرذشقا ق
اغنعث خذددع غالعب ؤة     . ظعشةنح باغالص ظورذنلععرعن ناهايعتع سةهةر تذرذشتع    ظذالر باغقا يئتعص بئرعص ب

ان  ة ظئيتق ةن ضىزةل. هالةتكة آئلعص قالغانلعقعنع آأردعبىيىك اهللا ظايةتت اغ هةقعقةت ذ ب رايلعق ؤة ،ب  حع
ال  ئؤعلعك ه انجاق م انجاق ـ س ئح   س قارا ؤة ه ان، قاص ايدعالنغعلع بولمايدعغ عدعن ص ئح نةرسعس عتعدعن ه

وق ةهؤالنع آأرىص بعز يولدعن ظئزعص آةتكةن .  قورذق هالةتكة آئلعص قالغان ظعدع،نةرسة ي ذ ظ ذالر ب ظ
تذق  :شذثا ظذالر  . ايمعز دةص ظويالص قالدع   ظوخش ةن ظئزعص قئلعص ا يولغا آعرعص     بعز هةقعقةت ةنع خات  ي

ا بارعدعغان يولدعن ظئزعص قئلعصتذق دئيعشتع         قارا بولذص آةتكةن بذ        . قعلعص باغق آئيعن ظذالر آأيىص قاص
تىرىص       ةنلعكعنع جةزعملةش ئغع ظعك أزلعرعنعث ب اغنعث ظ ز ب اق بع ع (ي اغنعث مئؤعس ذرذق ) دعنب ق

اغدعن ظالعدعغان             ، ياق : يةنع قئلعصتذق  ظةآسعحة بذ باغ بعزنعث بئغعمعزنعث دةل ظأزع شذ، لئكعن بعز ب
  . دئيعشتع،نئسعؤعمعزدعن قذرذق قئلعصتذق

 ظذالرنعث ياخشعسع      ةير، ظعكرعمة، مذهةممةد ظعبنع  ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، سةظعد ظبعنع جذب
ةس، زة    نع ظةن ع ظعب ةظب، رةبظ دذ    آ داق دةي ارلعقالر مذن ةتادة قات اك ؤة ق ة  : هه ث ظ ادعلرا ثظذالرنع ع ؤة ق ظ

ةنمعدعم؟ «: ياخشعراقع علةر دئمعض بعه ظئيتمايس ص تةس ة قعلع ةغا تةؤب قا الل علةر نئمعش دع»س   دئ
عل          ا دئمةيس قا اهللا خالعس ع، نئمعش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ارلعقالر ب ج قات نع جذرةي ذددع ؤة ظعب اهعد، س  ةرمذج

ةنم دذ دئمعض ةنلعك بولع دع،عدعم دئض ة .  دئ ذددع يةن بعه     : س ع تةس ا دئيعش ث اهللا خالعس اندا ظذالرنع ذ زام ظ
تع، دئدع   ةن بوالت ارةتتذر دئدع  : ظعبنع جةرعر. ظئيتعش بعل راؤنعث اهللا خالعسا دئضةن سأزعدعن ظعب . ظذ بع

ةزع تةصسعرشذناسالر   ةتنعث ظةسلع مةنعسع  :ب ذ ظاي ا ق  :  ب علغان ؤة نئمةت قعلعص   نئمعشقا اهللا سعلةرضة ظات
  . دئدع،بةرضةن نةرسعضة شىآىر قعلعص اهللا غا تةسبعه ظئيتمايسعلةر دئضةنلعك بولعدذ

معسكعنلةرنعث هةققعنع مةنظع (سئنع صاك ظئتعقاد قعلعمعزآع، بعز ! صةرؤةردعضارعمعز«: ظذالر
ةن  ش بعل دذق ) قعلع ن بول ذم قعلغذحعالردع ةن زذل دع» هةقعقةت ذالر ظعبادةتك دئ ايدا   ظ ادةت ص ة ظعب

ا         ش ظذنعثغ راص قعلع ذناهلعرعنع ظئت دع ؤة ض ايمان قعل لعرعغا صذش ةندع، قعلمعش اغدا يىزل ةيدعغان ح بةرم
) معسكعنلةرنعث هةققعنع مةنظع قعلعش بعلةن(بعز : شذثا ظذالر. راص قعلدععظةسقاتمايدعغان حاغدا ظئت

ارا -ن ظذالر بعر شذنعث بعلة . دئدع» هةقعقةتةن زذلذم قعلغذحعالردعن بولدذق   بعرعضة قارعشعص ظأزظ
 يةنع ظذالر بةزعلةرنعث معسكعنلةرنعث مئؤعلةردعن ظىزىؤئلعش هةققعنع مةنظع قعلعشتا  ماالمةت قعلعشتع 

ا ماالمةت قعلعشتع          ا       . حعث تذرغانلعقع ظىحىن ظذالرغ ةقةت خات ارا بةرضةن جاؤابع ص لعقلعرعنع ظذالرنعث ظأزظ
راص ذناهلعرعنع ظئتع دع  قعلعؤة ض ارةت بول تعنال ظعب تعش ذالر دئيعش ة«: ظ ةن ! ؤاي بعزض ز هةقعقةت بع
تذق  ةددعمعزدعن ظئشعص تذق،      ه ذم قعلعص ة زذل اؤذز قعلعص ظأزعمعزض ة تاج قعالرنعث هةققعض ز باش ةنع بع  ي

تذق   أتىص آئتعص ةآلعمعدعن ظ تذق ؤة ح ةددعمعزدعن ظئشعص ةن بعزه ذنعث بعل عبةت  ، ش ذنداق مذس ة مذش ض
  .يئتعصتذ
ة ظىمعدآ ز ظةلؤةتت ةي، بع اغنع بةرض عراق ب ن ياخش ة بذنعثدع ارعمعز بعزض ع، صةرؤةردعض

ةزع تةصسعرشذناسالر    صةرؤةردعضارعمعزدعن ظىمعد قعلغذحعالرمعز  اغدعن       :  ب ظذالر اهللا دعن ظأزلعرعضة ظذ ب
ةر . ياخشعراق بعر باغنع بذ دذنيادعال بئرعشعنع ظىمعد قعلعشتع دةيدذ      ظأزلعرعضة  ظذالر اهللا دعن  : يةنة بةزعل
  .ظاخعرةتتة ظذ باغنعث ساؤابعنع بئرعشعنع ظىمعد قعلعشتع دةيدذ
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ةلةص ةزع س دذب داق دةي العرع مذن دع:  ظألعم ةنلعك ظع علعرع يةم اغ ظعض ةير . ب نع جذب ةظعد ظعب س
  . دةص ظاتعلعدعغان بعر يئزعدعن ظعدع“زةرةؤان”ةنظادعن ظالتة معل يعراقلعقتعكع ظذالر س: مذنداق دةيدذ
ةر دذبةزعل داق دةي ا   :  مذن ة ظذالرغ ةمدعن ظأتكعح ذص، ظذالرنعث ظاتعسع ظال ذالر هةبةشستانلعق بول ظ

ابتعن ظعدع  ةهلع آعت ذالر ظ الدذرذص آةتكةن، ظ اغنع ق اغنع ناهايعتع ياخشع . بعر ب ذ ب ظذالرنعث ظاتعسع ظ
ذص اغد،باشقذرغان بول ذ ب ا ظعشلعن ظئلعنغان مةهسذالتنعث بعر قعس ظ اغنعث حعقعمعغ ة معنع ب عتةتتع، يةن

االتتع، ظئشعص قالغان قعس     منع ظاظعلعسعدعكعلةرنعث بعر يعللعق ظوزذقلذق ظىحىن       قعسعبعر   معنع ظئلعص ق
  .معسكعنلةرضة سةدعقة قعلعص بئرةتتع

العلعرع ؤار  ظذ ؤاصات بولذص    ا ظذنعث ب ادةم   : سلعق قعلغاندعن آئيعن، ظذالر   ع باغق اتعمعز ظةخمةق ظ ظ
اغدعن ظئلع  ذ ب دع، ظ ان مظع ر قعس نغ ذالتنعث بع ة بةهس ا  معنع آةمبةغةللةرض ز ظذالرغ ةر بع ةتتع، ظةض ئرعؤئت

أزعمعز مةهسذال     بئ .  دئيعشتع ،التتذق تنعث هةممعسعنع تولذق ظالغان بو   رعلعدعغان سةدعقعنع بةرمعسةك، ظ
ارار       ة سةدعقة بةرمةسلعككة ق  ظعش ظذالرنعث آىتكعنعنعث   ،دعع قعلعؤئشذنداق قعلعص ظذالر آةمبةغةللةرض

ارتتع     دة عنع ت ةتلعرعنعث جازاس ان نعي ذالر يام ذص ظ عحة بول ماية،   . ل ظةآس رعدعكع دةس ث قوللع اهللا ظذالرنع
المعدع    . صايدا ؤة سةدعقة قاتارلعق مال ـ مىلىآلعرعنع صىتىنلةي هاالك قعلدع           ا هئح نةرسة ق شذثا  . ظذالرغ

دذ   داق دةي اال مذن ذنداقتذر : اهللا تاظ ا مذش ازاب مان ث ظ ظ ةنع اهللا نع ا    ي ان، اهللا ظات ع حعقق ة قارش ةمرعض
ةرنعث ؤة       كعنلةرنعث، آةمبةغةلل ان، معس ئخعللعق قعلغ ة ب ةن نةرسعض ص بةرض ةت قعلع ان ؤة نئم قعلغ

ا             موهتاج ازاب مان الرنعث هةققعنع بةرمعضةن ؤة اهللا نعث نئمعتعنع آذفرعغا تئضعشكةن آعشعضة بولعدعغان ظ
اخعرةتنعث . مذشذنداقتذر ة، ظ ذالر بعلس ةر ظ اتتعقتذرظةض ئخعمذ ق ازابع ت ةنع س ظ اندةك  ي علةر ظاثلعغ
  .ع مذشذنداقتذر، ظاخعرةتنعث ظازابع ظذنعثدعن تئخعمذ قاتتعقتذردذنيانعث ظازاب

* * * * * * *  
  ¨βÎ) tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 y‰Ζ Ïã öΝ Îκ Íh5u‘ ÏM≈ ¨Ψ y_ ËΛÏè̈Ζ9$# ∩⊂⊆∪ ã≅ yèôf uΖsù r& tÏΗ Í>ó¡çRùQ $# tÏΒ Í ôfçRùQ $% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ öΝä3 s9 y# ø‹ x. 

tβθãΚ ä3øt rB ∩⊂∉∪ ÷Πr& öΝä3 s9 Ò=≈ tG Ï. Ïµ‹ Ïù tβθß™â‘ ô‰ s? ∩⊂∠∪ ¨βÎ) öΝä3 s9 Ïµ‹ Ïù $ pRmQ tβρã £ sƒ rB ∩⊂∇∪ ÷Πr& öΝä3 s9 í≈ yϑ ÷ƒ r& $sΨ ø‹ n= tã 

îπ tóÏ=≈ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#   ¨βÎ) öΝ ä3s9 $ pRmQ tβθãΚ ä3øt rB ∩⊂∪ óΟ ßγ ù= y™ Οßγ•ƒ r& y7 Ï9 ẍ‹Î/ îΛÏã y— ∩⊆⊃∪ ÷Πr& öΝ çλm; â !% x. uà° (#θè?ù' u‹ ù= sù 

öΝ ÎκÉ″ !% x. uà³ Î0 βÎ) (#θçΡ% x. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊇∪  
ةتلعك  ةن نازذنئم اهعدا هةقعقةت ارعنعث دةرض ةقؤادارالر صةرؤةردعض ةن  ت ةردعن بةهرعم جةننةتل

اراؤةر قعالمدذق؟ . 34بولعدذ داق . 35بعز مذسذلمانالرنع آاصعرالر بعلةن ب دع؟ قانداقحة مذن ة بول نئم
علةر أآىم حعقعرعس علةردة . 36!ه اآع س ان(ي ازعل بولغ ماندعن ن ذص) ظاس اب بول ر آعت ن بع ، ظذنعثدع

ياآع سعلةر هأآىم قعلغان . 37-38خالعغعنعثالر بار، دئضةننع ظوقذدذثالرمذ؟) قعيامةت آىنع(سعلةرضة 
ةهدع  نةرسةثالرنعث بولذشعغا بعز سعلةر بعلةن قعيامةت آىنع ظاندعن ؤاقتع توشعدعغان مةهكةم بعر ظ

 قايسعسع يذقعرعقع ظعشالرغا آئصعللعك ظذالردعن سوراص باققعنكع، ظذالرنعث ظارعسعدا. 39تىزىشكةنمذ؟
بارمذ؟ ظةضةر ظذالر ) يذقعرعقع ظعشالرغا آئصعللعك قعلعدعغان شئرعكلعرع(ياآع ظذالرنعث . 40قعالاليدذ؟

  .41راستحعل بولسا، شئرعكلعرعنع آةلتىرىص باقسذن) دةؤاسعدا(
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لة قعلعنمايدعغانلعقع  ضذناهكارالرغا ظوخشاش مذظامعغاالرنعث مذآاصاتع ؤة ظذالررتةقؤادا
  توغرعسعدا

اهللا تاظاال باغ ظعضعلعرعنعث ظةهؤالعنع، ظذالرنعث غالعب ؤة بىيىك اهللا غا ظاسعيلعق قعلغانلعقعنع ؤة        
ازاب    ةن ظ ا يةتك ىن ظذالرغ انلعقع ظىح علعق قعلغ ة قارش ن  نظذنعث ظةمرعض ن، اهللا دع اندعن آئيع ان قعلغ ع باي

ان     ةت قعلغ ا ظعتاظ ان ؤة ظذنعثغ ان ؤة     قورقق اص قالمايدعغ ان، توخت ىص قالمايدعغ ة ظىزىل ة ظاخعرةتت آعشعض
  .تىضةص قالمايدعغان نازذ نئمةتلعك جةننةتلةر بعلةن مذآاصات بئرعلعدعغانلعقعنع بايان قعلعدذ

 بعز مذسذلمانالرنع آاصعرالر بعلةن باراؤةر قعالمدذق؟    عرالرغا ظوخشاش  يةنع مذسذلمانالرنع آاص
 . زئمعننعث صةرؤةردعضارع بعلةن قةسةمكع، ظذالرنع هةرضعز ظوخشاش قعلمايمعز        ـ  المدذق؟ ظاسمان اجاز 

  !ظوياليسعلةر) بولعدذ دةص( يةنع قانداقمذ مذشذنداق !نئمة بولدع؟ قانداقحة مذنداق هأآىم حعقعرعسعلةر
 نعقعيامةت آى(بعر آعتاب بولذص، ظذنعثدعن سعلةرضة ) ظاسماندعن نازعل بولغان(ياآع سعلةردة (

ذ؟  ةننع ظوقذدذثالرم ار، دئض العغعنعثالر ب عرعكعلةردعن  خ كةن، ظعلض ماندعن حىش الردا ظاس ةنع قولذث  ي
أز ظعحعضة   ةيدعغان هأآىمنع ظ ان، دةؤايعثالرنعث راست ظعكةنلعكعنع تةآعتل ةقعل قعلعنغ ة ن آئيعنكعلةرض

ان اب   ظالغ ذ آعت علةر ظ ذص، س اب بول ر آعت ئل  بع اد ظ ص، ي أتكىزىص  عص ؤة قونع دةرس قعلع ا ظ ن قولغ لدع
ةن قعيامةت آىنع ؤاتامسعلةر؟  تذرذ ياآع سعلةر هأآىم قعلغان نةرسةثالرنعث بولذشعغا بعز سعلةر بعل

 سعلةر ، يةنع سعلةردة بعز تةرةصتعن قعلعنغانظاندعن ؤاقتع توشعدعغان مةهكةم بعر ظةهدع تىزىشكةنمذ؟
ا ا ظئ ،ظويلعغعنثالرغ ا ؤة خالعغعنعثالرغ ةيدعغان   قعلغعنثالرغ انلعرعثالرنع تةآعتل علةر دةص، ظئيتق رعشعس

ارمذ؟  ةهدة ب الرغا مةهكةم ظ رعقع ظعش عدا قايسعسع يذقع ث ظارعس اققعنكع، ظذالرنع وراص ب ن س ظذالردع
بارمذ؟ ظةضةر ) يذقعرعقع ظعشالرغا آئصعللعك قعلعدعغان شئرعكلعرع(ياآع ظذالرنعث . آئصعللعك قعالاليدذ؟

  .عل بولسا، شئرعكلعرعنع آةلتىرىص باقسذنراستح) دةؤاسعدا(ظذالر 
* * * * * * *  

  tΠöθ tƒ ß# t±õ3ãƒ tã 5−$y™ tβöθ tãô‰ ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξ sù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπyè Ï±≈ yz öΝ èδ ã≈ |Áö/ r& 

öΝ ßγà) yδ ö s? Ø' ©!ÏŒ ( ô‰ s% uρ (#θçΡ%x. tβöθ tã ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθàf ¡9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑ Ï=≈ y™ ∩⊆⊂∪ ’ ÏΤ ö‘ x‹ sù tΒ uρ Ü>Éj‹ s3ãƒ # x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒÏ‰ ut ù: $# 

( Ο ßγã_ Í‘ ô‰ tGó¡ t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ xm Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊆⊆∪ ’ Ì?øΒ é&uρ öΝ çλm; 4 ¨β Î) “ Ï‰ ø‹x. îÏG tΒ ∩⊆∈∪ ÷Π r& óΟ ßγ è= t↔ ó¡n@ #X ô_ r& Ο ßγsù 

ÏiΒ 5Θu øó̈Β tβθè= s) ÷W–Β ∩⊆∉∪ ÷Πr& ãΝèδ y‰ΨÏã Ü=ø‹ tóø9 $# ôΜ ßγsù tβθç6çG õ3 tƒ ∩⊆∠∪  
ذالر . ظعش قعيعنلعشعدذ) يةنع قعيامةت آىنعدة (آىندة ظذ  انعنع سعناش ظىحىن (ظ سةجدة ) ظعم

تعكعلعص قارعيالمايدذ، ظذالرغا ) قورقذنحتعن(ظذالر . 42قعلعشقا حاقعرعلعدذ، ظذالر سةجدة قعاللمايدذ 
ظذالر سةجدعدعن (ساغالم حاغلعرعدا سةجدعضة دةؤةت قعلعنغان ظعدع ) دذنيادا(خارلعق يىزلعنعدذ، ظذالر 

 - بذ قذرظاننع ظعنكار قعلغانالرنع ماثا قويذؤةتكعن، ظذالرنع تذيدذرماستعن، ظاستا. 43)باش تارتاتتع
ةندىرعمعز  ة يىزل تا هاالآةتك ةدبعرعم . 44ظاس ث ت عزآع، مئنع ةن، شىبهعس ةت بئرعم ا مأهل ظذالرغ

يىآعنع ) ظعقتعسادعي(ةق سوراص، ظذالرنعث ه) دعنغا دةؤةت قعلغانلعقعثغا(ياآع ظذالردعن . 45صذختعدذر
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بار ) يةنع غةيبنع ظعحعضة ظالغان لةؤهذلمةهصذز(ياآع ظذالرنعث يئنعدا غةيب . 46؟ظئغعرالشتذرذؤةتتعثمذ
  .47يازامدذ؟) ظئيتعدعغانلعرعنع شذنعثغا(بولذص، ظذالر 

  قعيامةت آىنعنعث دةهشعتع توغرعسعدا 
ردعضارعنعث دةرضاهعدا هةقعقةتةن نازذنئمةتلعك جةننةتلةردعن بةهرعمةن تةقؤادارالر صةرؤةاهللا تاظاال 

دذ      ، دةص بايان قعلغاندعن آئيعن    بولعدذ ذ  : ظذنعث قاحان يىز بئرعدعغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةي ظ
ذالر . ظعش قعيعنلعشعدذ ) يةنع قعيامةت آىنعدة(آىندة  انعنع سعناش ظىحىن (ظ سةجدة قعلعشقا ) ظعم
 يةنع قعيامةت آىنع دةهشةتلعك ظةهؤالالر، قاتتعق تةؤرةش، بااليع ـ علعدذ، ظذالر سةجدة قعاللمايدذحاقعر
  . سعناق ؤة باشقا حوث ـ حوث ظعشالر يىز بئرعدذ،ظاصةت

ارع   ام بذخ ةت        ظةبذظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ةظعد خذدرعدع س
ةر ؤة مأمعن       صةرقعيامةت آىنع  «: قعلعدذ ؤةردعضارعمعز جامالعنع ظاحعدذ، شذنعث بعلةن هةر بعر مأمعن ظ

دذنيادعكع حاغدا رعيا قعلعش ؤة آأز ـ آأز قعلعص سةجدة قعلغانالر سةجدة       . ظايال ظذنعثغا سةجدة قعلعدذ   
غان   بولعدذ بعراق ظذالرنعث دىمبعسع تاياقتةك قئتعص قال          ،قعلماي ظئشعص قالعدذ، ظذالر سةجدة قعلماقحع     

  .رعؤايةت قعلغان بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم .»هالدا سةجدة قعاللماي قالعدذ
 نعدذ ) قورقذنحتعن(ظذالر ا خارلعق يىزلع ةنع ظذالر دذنيادعكع    تعكعلعص قارعيالمايدذ، ظذالرغ  ي
ا   ظاخعرةتتة ظذنعث دةل ظةآسعحة خارلعق بعلةن جاز  ،تةآةببذرلذق قعلغانلعقع سةؤةبعدعن  ؤة   ناهحاغدا ضذ  اغ

ةجدة      ذق س االمةت تذرذقل اق ـ س اندا، س قا حاقعرعلغ ةجدة قعلعش اغدا س ادعكع ح ذالر دذني ارتعلعدذ، ظ ت
ارتقعنعدةك اش ت ازالعنعدذ ،قعلعشتعن ب ةن ج ادعر بواللماسلعق بعل اخعرةتتعمذ سةجدة قعلعشقا ق ةر .  ظ ظةض

ةر ظذنعثغا سةجدة قعلعدذ،     قعيامةت آىنع غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضار جامالعنع ظاشكارا قعلسا، مأمع         نل
ايدذ     ةجدة قعاللم ادةم س رمذ ظ عقالردعن بع عرالر ؤة مذناص تعص    . آاص ةك قئ رع تاياقت ث دىمبعلع ةلكع ظذالرنع ب

ادا   .لغاندا ظوثدعسعغا يعقعلعص حىشعدذ بعر قئتعم سةجدة قعلماقحع بو    هةر  قالعدذ، ظذالر     حىنكع ظذالر دذني
  .قعالتتعمأمعنلةر قعلغان ظعشنعث دةل ظةآسعنع 

   توغرعسعداذشقذرظان آةرعمنع ظعنكار قعلغانالرنع قاتتعق ظاضاهالندذر
بذ قذرظاننع ظعنكار قعلغانالرنع ماثا قويذؤةتكعن ظادةمنع  يةنع قذرظان آةرعمنع ظعنكار قعلغان

ا قويذ ةندىرعدعغانلعقعمنع ؤة ظذنعثغ    ماث انداق يىزل ا ق تا ظازغذنلذقق تا ـ ظاس ع ظاس ةن ظذن ن، م ا ؤةتكع
انلعقعمنع  ةت بئرعدعغ انداق مأهل االك   ،ق ذرذص ه ة ت ك هالةتت العب ؤة قذدرةتلع ع غ اندعن ظذن  ظ

  .قعلعدعغانلعقعمنع ظوبدان بعلعمةن
ظاستا هاالآةتكة يىزلةندىرعمعز-ظذالرنع تذيدذرماستعن، ظاستا ،يةنع ظذالر بذنع ظذقمايال قالعدذ 

ةت     ةن آارام تعن آةلض ع اهللا تةرةص ذالر بذن ةلكع ظ ارلعقتذر    ب ر خ ذ بع البذآع، ظ دذ، ه اد قعلع اهللا .  دةص ظئتعق
ا مال    ) ظذالر ( :  مذنداق دئضةن تاظاال بذ هةقتة  مىلىك ؤة ظةؤالتالرنع بةرضةنلعكعمعزنع    -بعزنعث ظذالرغ

ايدذ   ذالر ظذقم داق ظةمةس، ظ عز ظذن دذ؟ هةرض انلعق دةص ظويالم ز ياخشعلعق قعلغ ذالر )1( ظأزلعرعضة تئ ظ
ة ق اظأزلعرعض اغدا، ظذالرغ ان ح عهةتنع ظذنتذغ ان نةس ىن(علعنغ عناش ظىح ة ) س اراؤانلعقنعث هةمم ص

                                                 
 .ظايةتلةر ــ 56 ـــــ 55سىرة مأمعنذن ) 1(
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ال        ةردعن خذش ةن نئمةتل ة بئرعلض اآع ظأزلعرعض ذالر ت تذق، ظ عكلعرعنع ظئحعؤةت اندا  -ظعش ذرام تذرغ  خ
  .)1(، ظذالر هةسرةتتة قالدع)ظذالرنع ظذشتذمتذت جازالعدذق(

 ةن، شىبهعسعزآع ذختعدذر ظذالرغا مأهلةت بئرعم ةدبعرعم ص ةنع ظذالر  ، مئنعث ت  جازاالشنع  نع  ي
ةدبعرعم ؤة هعيلة ـ معكرعمدذر، شةك ـ              آئحعكتىرىص، ظذالرغا مأهلةت بئرعمةن، بذ مئنعث ظذالرغا بولغان ت

عزآع، م ةم شىبهعس ث ظ ان  ئنع لعق قعلغ ةرمانعمغا خعالص ا    ،ر ـ ص ان ؤة ماث ار قعلغ ةيغةمبةرلعرعمنع ظعنك  ص
  .صئتعنغان ظادةملةرضة تذتقان تةدبعرعم ناهايعتع صذختعدذر ؤةحوثدذرظاسعيلعق قعلعشقا 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث       بهعسعزآع، اهللا تاظاال زالعمغا    شةك ـ شى «: ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ص
ايدذ    ة مأهلةت بئرعدذ، ظذنع جازالعغان حاغدا هةرضعز ساق قويم اندعن .»ظةلؤةتت صةرؤةردعضارعث  دةص ظ

ازابع هةقعقةتةن تولعمذ        ) ظاهالعسع(تالر  زالعم يذر  نع هاالك قعلسا، ظةنة شذنداق هاالك قعلعدذ، اهللا نعث ظ
  . دئضةن ظايةتنع ظوقذغانلعقعنع رعؤايةت قعلدذ))2قاتتعقتذر
 ن اآع ظذالردع ا(ي ا دةؤةت قعلغانلعقعثغ ادعي(هةق سوراص، ظذالرنعث ) دعنغ نع ) ظعقتعس يىآع

ذز (ع ظذالرنعث يئنعدا غةيب ياآ ؟ظئغعرالشتذرذؤةتتعثمذ ار ) يةنع غةيبنع ظعحعضة ظالغان لةؤهذلمةهص ب
ذردا ظأتىص           يازامدذ؟) ظئيتعدعغانلعرعنع شذنعثغا (بولذص، ظذالر  ةتنعث تةصسعرع سىرة ت  بذ ظعككع ظاي

ةتتع  ع  . آ ث مةنعس ةد  : ظذنع ع مذهةمم انلعقعث      ! ظ كة دةؤةت قعلغ ىك اهللا تةرةص العب ؤة بىي ع غ ةن ظذالرن س
د     ظىح اؤاب ظىمع اهعدعن س االنعث دةرض ىن اهللا تاظ ث ظىح ةن بذنع ةلكع س ةن، ب ةق ظالمايس ن ه ىن ظذالردع

ةيلعدعن سةن  . قعلعسةن انلعقع تىص انلعقع ؤة هةقكة قارشع حعقق ذرلذق قعلغ ادانلعقع، آذص ذالر ن البذآع ظ ه
  . ظذالرغا ظئلعص آةلضةن هةقعقةتنع ظعنكار قعلعدذ

* * * * * * *  
 ö É9 ô¹ $$sù È/ õ3çt Î: y7 În/ u‘ Ÿωuρ ä3s? É= Ïm$|Áx. ÏNθçt ù: $# øŒÎ) 3“ yŠ$tΡ uθèδ uρ ×ΠθÝà õ3tΒ ∩⊆∇∪ Iω öθ©9 βr& … çµx. u‘ ÿ‰ s? 

×π yϑ ÷èÏΡ ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ x‹ Î6ãΖ s9 Ï !#u yè ø9$$ Î/ uθèδ uρ ×ΠθãΒ õ‹tΒ ∩⊆∪ çµ≈ t6 tG ô_$$ sù … çµš/ u‘ … ã&s# yèyf sù zÏΒ tÅsÏ=≈ ¢Á9 $# ∩∈⊃∪ βÎ) uρ ßŠ% s3tƒ 

tÏ% ©!$# (#ρã x x. y7 tΡθà)Ï9 ÷” ã s9 óΟ Ïδ Í≈ |Áö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θãèÏÿ xœ u ø.Ïe%! $# tβθä9θà) tƒ uρ … çµ̄Ρ Î) ×βθãΖ ôf pRmQ ∩∈⊇∪ $ tΒ uρ uθèδ ω Î) Ö ø. ÏŒ 

tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩∈⊄∪  
ن،  ةؤر قعلغع ة س ارعثنعث هأآمعض ة ( صةرؤةردعض ا، زئرعككةآلعكت ث ) ظالدعراثغذلذقت بئلعقنع

غةمكعن هالدا ) بئلعقنعث قارنعدا تذرذص(ظوخشاش بولمعغعن، ظأز ؤاقتعدا ظذ ) يةنع يذنذسقا(ساهعبعضة 
، ظةلؤةتتة، ظذ ظةضةر ظذ صةرؤةردعضارعنعث نئمعتعضة ظئرعشمعسة ظعدع. 48صةرؤةردعضارعغا ظعلتعجا قعلدع

تع ) دةرةخمذ يوق، تاغمذ يوق(ماالمةت قعلعنغان هالدا ) قعلمعشعغا( ا تاشالنغان بوالت . 49بعر دالعغ
ع  ارع ظذن ةيغةمبةرلعككة(صةرؤةردعض دع ) ص عالردعن قعل ع ياخش اللعدع، ظذن اننع . 50ت عرالر قذرظ آاص

اغلعرعدا  ان ح اتتعقلعقعد (ظاثلعغ مةنلعكعنعث ق ان دىش اثا بولغ انس ئنع ) عن يام ةن س أزلعرع بعل آ
ر مةجنذن «: سئنع. يعقعتعؤئتعشكة تاس قالعدذ  ام   .51دئيعشعدذ » شىبهعسعز بع ةقةت تام ان ص قذرظ

  .52 نةسعهةتتذر-ظةهلع جاهان ظىحىن ؤةز 

                                                 
 . ظايةت   ـ44ام سىرة ظةنظ) 1(
 . ظايةت-102سىرة هذد ) 2(
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   توغرعسعداشا، يذنذس ظةلةيهعسساالمدةك ظالدعراص آةتمةسلعككة بذيرذقسةؤر قعلعش
اال  دذاهللا تاظ داق دةي ةد : مذن ع مذهةمم ث   ! ظ ة ؤة ظذالرنع ةن ظةزعيةتلعرعض اثا يةتكىزض ةؤمعثنعث س ق

ا     سةؤر قعلغعن سئنع ظعنكار قعلغانلعقعغا      شةك ـ شىبهعسعزآع، آةلضىسعدة اهللا ساثا صايدعلعق، ظذالرغ
اقعؤةتنع ساثا ؤة ساثا ظةضةشكةنلةرضة بئرعدذ              ا ؤة ظاخعرةتتة ياخشع ظ . زعيانلعق هأآىم حعقعرعدذ، دذني

) ظوخشاش بولمعغعن ) يةنع يذنذسقا (بئلعقنعث ساهعبعضة ) ظالدعراثغذلذقتا، زئرعككةآلعكتة  ةنع  ي
ذص     ا بول ا خاص ان ظئيتمعغانلعقعغ ةؤمعنعث ظعم االم ق ذس ظةلةيهعسس اغدا  ،يذن ان ح تعص قالغ ةهرعدعن آئ  ، ش

ةر قعلعشع، ظذنع بئلعقنعث يىتعؤئلعش              نعث ظذنع دئثعزالردا     ، بئلعق عظذنعث آئمعضة ظولتذرذص دئثعزدا سةص
اراثغذ ؤة ح زنعث ق را  وؤة دئثع عدعن ظعج اال ظورذنالشتذرذش ع، ظالدعنظ ايالندذرذص يىرعش ةرلعرعدة ظ ذر ي ثق

ارلعق بعر               نقعلعنغا انلعقعنع ظذنعث ظاثلعغانلعقع قات  نةرسة هئح توسالغذغا اليعق رةؤعشتة تةسبعه ظئيتق
ةردع     ارنعدا تذرذص     ظذ بئلعقنعث    ،شذ حاغدا   . قاتار ظعشالر يىز ب سةندعن بألةك هئح     ) صةرؤةردعضارعم ( : ق

ةبذد  ةق(م ةن ) بةره تذر، س ةردعن(يوق ع آةمحعلعكل ةن  ) جعم ةن هةقعقةت ةن، م ة (صاآتذرس أز نةصسعمض ) ظ
  . قعلدعنعدا  دةص ))1زذلذم قعلغذحعالردعن بولدذم

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب دذق، ظذ  :اهللا تاظ ةت قعل عنع ظعجاب ث دذظاس ع ظذنع ان (ن ئلعق يذتق ب
اغدعكع ةرنع    ) ح ذنعثدةك مأمعنل دذق، ش االس قعل ةمدعن خ رحعلعقالردعن(غ قذزعمعز ) ظئغع االس تاص  ))2خ

        االتتع ة ق ة قعيامةتكعح ارنعدا ظةلؤةتت ث ق دع، بئلعقنع ا ظع ن بولمعس بعه ظئيتقذحعالردع ذ تةس ةر ظ  ))3ظةض
 الدا ) بئلعقنعث قارنعدا تذرذص (ظأز ؤاقتعدا ظذ  شذثا اهللا   صةرؤةردعضارعغا ظعلتعجا قعلدع غةمكعن ه

   .تاللعدع، ظذنع ياخشعالردعن قعلدع) صةيغةمبةرلعككة(صةرؤةردعضارع ظذنع : تاظاال مذنداق دةيدذ
ابدذلاله  ةد، ظ ام ظةهم دذ   تظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس   :عن ص

رهئح« ادةمنعث بع أزعنع ظ ذس ظعب ظ ةتا  يذن ةس   نع م ق ظةم ع دئيعشع اليع االمدعن ياخش ذ »ظةلةيهعسس  ب
  .هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان

  آأز تئضعشنعث راست ظعكةنلعكع توغرعسعدا 
 اتتعقلعقعدعن يامان (آاصعرالر قذرظاننع ظاثلعغان حاغلعرعدا ) ساثا بولغان دىشمةنلعكعنعث ق

ئنع يعقعتعؤئتعش ةن س أزلعرع بعل العدذآ اس ق أزلعرعدعن  كة ت ان آ ةر اهللا سئنع ظذالرنعث يام ةنع ظةض  ي
اتتعقلعقعدعن            ساقلعمايدعغان ؤة ظذالردعن هعماية قعلمايدعغان بولسا، ظذالر ساثا بولغان دىشمةنلعكعنعث ق

  .التتععلةن قاراص سئنع يعقعتعؤةتكةن بو يامان آأزلعرع ب،ساثا هةسةت قعلعص
ةت ذ ظاي عرعنب ث تةس ت     ؤة ظذنع نعث راس أز تئضعش ةن آ ةمرع بعل ث ظ ىك اهللا نع العب ؤة بىي عث غ

  .شذنداقال بذ هةقتة نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت قعلعنغان. ظعكةنلعكع هةققعدة دةلعل بار
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق           ةنهذدعن ص ظعمام ظبعنع ماجة بذرةيدة ظعبنع هةسب رةزعيةلالهذ ظ

دذ ةت قعلع ايؤانالر ح « :دئضةنلعكعنع رعؤاي ةرلعك ه اآع زةه أز تةضكةن ي ةقةت آ ا ئص قعؤالغان ظادةمضعال دذظ
تذر  ذش دذرذس لعم،    » ظوق ارع، مذس ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس ةبذب ارلعقالرمذ  ظ زع قات ةت داؤذد ؤة تعرمع رعؤاي

  .قعلغان

                                                 
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع-87سىرة ظةنبعيا ) 1(
 . ظايةت-88سىرة ظةنبعيا ) 2(
 . ظايةتلةر-144 -143سىرة ساققات ) 3(
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ةت        ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص نع ظابباس لعم، ظعب ام مذس ظعم
دذ قعل عش      «:ع أز تئض ة آ ة، ظةلؤةتت ةقدعرنع ظأزضةرتةلعس ة ت رةر نةرس ةر بع ةقتذر، ظةض عش ه أز تئض آ
  .»)2(ذنذش تةلةص قعلعنسا، يذيذنذثالري، ظةضةر سعلةردعن يذ)1(زضةرتةلةيتتعظأ

ا سئغعنعص هةسةن بعلةن هىسةيعنضة              : ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذ    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اهللا غ ص
انلعق يئ ةص يام اناه تعل تعن ص علةر   «:تعص قئلعش ئغعنعص س ة س ةل سأزلعرعض ث مذآةمم ةن اهللا نع م

أزدعن،            ان آ انداق يام ةر ق ايؤاندعن، ه ةرلعك ه انلعقعدعن، زةه ةيتاننعث يام انداق ش ةر ق ا ه ظعككعثالرغ
تعن ؤة ظ  ذص قئلعش اراث بول ةن س اناه تعلةيم تعن ص زعص قئلعش تع» ئ ة.دةيت ذ يةن راهعم «:  ظ ظعب

ا االمغا  ظةلةيهعسس ماظعل ظةلةيهعسس ةن ظعس هاق بعل ئغعنعص ظعس ا س انلعقالرنعث الم اهللا غ ذنداق يام مذش
ةبذ  بذ هةدعسعنع ظعمام بذخارع، .دةيتتع» لعشعدعن صاناه تعلةيتتع يئتعص قئ   ؤة نةسةظع داؤذد، تعرمعزع،  ظ

  .ظعبنع ماجة قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغان
ن   ظظةبذظعمام ظعبنع ماجة،     ام  : ايةت قعلعدذ  ع سةهلنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤ     مامة ظةسظةد ظعب ظات

ةيف يذيذنذ  نع هذت تعص    سةهل ظعب أتىص آئتعؤئ ن ظ ث يئنعدع ة ظذنع نع رةبعيظ امعر ظعب اغدا ظ ان ح ةن : ؤاتق م
ةدةننع آأرىص                 بىضىنضة ظوخشاش آىننع ؤة ظذنعث بةدعنعضة ظوخشاش هئح ظئحعلعص باقمعغان حعرايلعق ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا        شذنعث ب . باقمعدعم، دئدع  علةن سةهل يعقعلعص حىشتع، ظذ دةرهال ص
ا   ندع ؤة ظذنعثغ ص آئلع يعلدع  : ظعلع دع دئ أز تةض ة آ االم . سةهعلعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا « :ص ظذنعثغ

امعر ظعبنع رةبعيظةنعث آأزع تةضدع     : ساهابعالر . دئدع » منعث آأزع تةضدع دةص قارايسعلةر؟     عآ .  دئدع ،ظ
ةيغةم االمص ةر  «: بةر ظةلةيهعسس ألتىرعدذ؟ ظةض عنع ظ لعنعص قئرعندعش ة ظاساس رعثالر نئمعض علةرنعث بع س

ا          هةؤس قعالرلعق   سعلةرنعث بعرعثالر قئرعندعشعدا        بعرةر ظعشنع آأرسة، ظذ ظذنعثغا بةرعكةت تعلةص دذظ
دع» قعلسذن نع يذي   . دئ ارةت ظئلعشقا يىزع ذدا تاه امعرعنع شذ س ةلتىرىص ظ اندعن سذ ظةآ قا، ظعككع ظ ذش

اندعن  ،قولعنع جةينةآلعرع بعلةن قوشذص يذيذشقا، ظعككع تعزعنع ؤة ظعشعتعننعث ظعح تةرعصعنع يذيذشقا            ظ
رذدع  كة بذي ذنع تأآىش ذ ش ة ش ةت  . ظىستعض ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض رعنعث مذن ةردعن زأه ذفيان، مةظم س

دذ  اح       : قعلع ان ق ذ ظئلعنغ ان س ارةت ظالغ االم تاه ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة    ص ا تةرعصعض امعرنعث ظارق عنع ظ
ان   قا بذيرذغ أمتىرىص قويذش ام   . آ نع ظعم ذ هةدعس ةظع ب امعدعن نةس ةذ ظذم ا     : مذ ظ ث ظارق احعنع ظذنع ذ ق ش

  . دةص رعؤايةت قعلغان،تةرعصعضة آأمتىرىص قويذشقا بذيرذغان
ة،   نع ماج ام ظعب دذ  ظةبذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةظعد خذدرعنع ةيغةمبةر :س  ص

ةيتتع   اناه تعل أزلعرعدعن ص ان آ انالرنعث يام ث ؤة ظعنس ئغعنعص جعنالرنع ا س االم اهللا غ ىرة . ظةلةيهعسس س
اناه تعلةشكة       ناس نازعل بولغاندعن آئيعن يامان     فةلةق بعلةن سىرة     لعقالردعن ظذ ظعككع سىرعنع ظوقذص ص

مذ رعؤايةت  نةسةظع معزع ؤة  بذ هةدعسنع ظعمام تعر     . باشالص، ظذنعثدعن باشقا نةرسعنع ظوقذشنع تاشلعدع          
  .قعلغان

ةد،   ام ظةهم دذ   ظةبذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظعدنعث مذن االم  : س رعظعل ظةلةيهعسس جعب
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلعصنعثص ا آ ةد: يئنعغ ع مذهةمم دع !  ظ الدعثمذ؟ دئ ذص ق ةيغةمبةر . آئسةل بول ص

 ساثا ظةرزعيةت   ،ظعسمع بعلةن ساثا دذظا ظوقذص    : االمجعبرعظعل ظةلةيهعسس .  دئدع »هةظة«: ظةلةيهعسساالم
انداق جان ظعضعسعنعث يامانلعقعدعن ؤة سئنع ظةيعبلعضىحع                  انداق نةرسعدعن، هةر ق يةتكىزعدعغان هةر ق

                                                 
ع اهللا تةر) 1( انلعقتعث هةممعس علعق ؤة يام ئح نة  ةياخش ةرتةلمةيدذ ه ةقدعرعنع ظأزض ث ت ة اهللا نع ئح نةرس ئلعدذ، ه تعن آ ان  ص عز زعي ث ظعزنس ة اهللا نع رس
 . ةتكىزةلمةيدذي
 .آأزع يامان آعشع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آأرسةتكةن بوعيحة يذيذنعدذ) 2(
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اناه تعلةيمة       ا         نهةر قانداق يامان آأزدعن ص ، اهللا ساثا شعصالعق بةرسذن، اهللا نعث ظعسمع بعلةن ساثا دذظ
  . ؤة ظعبنع ماجة قاتالعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع هةدعسنع ظعمام مذسلعم، بذ. دئدع» ظوقذيمةن

ةد،  ام ظةهم دذ  ظةبذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ابدذلالهنعث مذن نع ظ ابعر ظعب اآع ج : سةظعد ي
الدع     ذص ق ةل بول االم آئس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم      . ص رعظعل ظةلةيهعسس ا جعب ث يئنعغ ةن ظذنع ذنعث بعل ش

ا ظوقذص          «: عصآئل انداق نةرسعدعن،       ،اهللا نعث ظعسمع بعلةن ساثا دذظ ةتكىزعدعغان هةر ق  ساثا ظةزعيةت ي
ةن      اناه تعلةيم أزدعن ص ان آ انداق يام ةر ق ن ؤة ه ةت قعلغذحعدع انداق هةس ةر ق العق  .ه اثا شعص  اهللا س

  .دئدع» بةرسذن
ةيغةمبةر ظةلةيهع ظةبذظعمام ظةهمةد   سساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    هىرةيرة رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ص

عنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ    بذ هةدعس  » ذرتشةك ـ شىبهعسعزآع، آأز تئضعش راست    «: رعؤايةت قعلعدذ 
ان  ةت قعلغ ة،  . رعؤاي نع ماج ةبذظعب االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةقتذر  « :هىرةيرعدعن ص عش ه أز تئض » آ

  .رعؤايةت قعلغاندئضةنلعكعنع 
ةد، ظذ ام ظةهم ةظعم دذب ةت قعلع ة زذرةقنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي تع : يد ظعبنع رعفاظ ظةسما بعن

ةيس ةيغةمبرع : ظذم ع اهللا نعث ص ا   ! ظ ا دذظ عدذ، ظذالرغ أز تئض ةن آ ة هةقعقةت ةر قةبعلعسعدعكعلةرض ةنع جةص ب
دع   دذ؟ دئ ام بوالم االم . قعلدذرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رة   «: ص ةر بع دذ، ظةض ة، بولع ةقدعر رهةظ ة ت عنع  نةرس

بذ هةدعسعنع ظعمام تعرمعزع، ظعبنع ماجة ؤة    . دئدع» ظأزضةرتةلعسة، ظةلؤةتتة آأز تئضعش ظأزضةرتةلةيتتع  
  . قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم م              ةنهانعث ص ةلالهذ ظ مئنع   ، آأز تةضسة    اثا ظعمام ظعبنع ماجة، ظاظعشة رةزعي
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت     . ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  دئ ،دذظا ظوقذتذشقا بذيرذيتتع  

  . قعلغان
: ظذمامة ظعبنع سةهلدعن ظذنعث ظاتعسعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           ظةبذ ظعمام ظةهمةد 

تع    اراص يولغا حعق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ساهابعالر مةآكعضة ق ةرنعث  . ص ة دئضةن ي  خةررار ظذالر جأهف
ةيف يذيذندع،جعلغعسعغا يئتعص آةلضةندة  اق، آئلعشكةن ؤة تئرعس.  سةهل ظعبنع هذن ذ ظ رايلعق ظ ع حع

ادةم     عؤاتقاندا بةنع ظةدع ظظذ يذيذنذ . ظادةم ظعدع  بعنع آةظب قةبعلعسعضة تةؤة ظامعر ظعبنع رةبعيظة دئضةن ظ
اراص  ا ق ة ظ : ظذنعثغ ث بةدعنعض نع ؤة ظذنع اش آىن ة ظوخش ةن بىضىنض ان م ئحعلعص باقمعغ ئح ظ اش ه وخش

اقمعدعم      ةيغةمبةر              .  دئدع  ،حعرايلعق بةدةننع آأرىص ب شذنعث بعلةن سةهل يعقعلعص حىشتع، ظذ دةرهال ص
ئلعص آئ  عغا ظ االمنعث قئش ا ظةلةيهعسس ندع ؤة ظذنعثغ ةيغةمبرع : لع ث ص ع اهللا نع ال  ! ظ ةن ظام ة س سةهلعض

ذ بئش ةمكع، ظ ةن قةس امع بعل ث ن ةن؟ اهللا نع ةيؤاتعدذقعالالمس عغعمذ آةلم ةيؤاتعدذ، هوش  ،عنع آأتىرم
يعلدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ دع دةص قارامسعلةر؟ «: ص أزع تةض ادةمنعث آ رةر ظ ا بع دع» ظذنعثغ . دئ
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظامعرنع حاقعرعص       . ظذنعثغا ظامعر ظعبنع رةبعيظة قارعغان ظعدع دئدع      : ساهابعالر
ئلعص اححعقلع آ ا ظ ألتىر    «: دع ؤة، ظذنعثغ عنع ظ لعنعص قئرعندعش ة ظاساس رعثالر نئمعض علةرنعث بع دذ؟ عس

ةن قئرعند ةر س عثدا عظةض ذش ةؤةس قعلغ رةر ظدةك ه ا  عبع ةت دذظ ا بةرعك اث، ظذنعثغ ةن بولس عنع آأرض ش
ة     . دئدع» ذ؟قعلساث بولمامد  اندعن ظذنعثغا يةن ا تئصعشع ظىحىن يذيذنغ       سة «: ظ . دئدع » عن هلعنعث شعص

ةن ظ   ذنعث بعل ذتعنعث       ش ع ص زعنع، ظعكك ع تع ةينعكعنع، ظعكك ع ج نع، ظعكك ع قولع نع، ظعكك امعر يىزع
ا يذ   ر قاحعغ عنع بع ح تةرعص تعنعنعث ظع اقلعرعنع ؤة ظعش ة  . دعيعبارم امعرنعث ظىستعض ذ ظ ذ س اندعن ش ظ

أآىلدع أآتع          . ت ة ت عغا ؤة دىمسعض ث بئش عدعن ظذنع ا تةرعص امعرنعث ظارق ذنع ظ ذ س ادةم ظ ر ظ اندعن  . بع ظ
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احعن دع  ع ق أمتىرىص قوي ة آ ا تةرعصعض امعرنعث ظارق عغا   مذ. ظ ةهل هوش ن س اندعن آئيع ذنداق قعلعنغ ش
  . هئح ظعش بولمعغاندةك ظادةملةر بعلةن يولعنع داؤام قعلدع،لعصآئ

ةد ام ظةهم ةيدذلالهظعم دذ ظوب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض امعرنعث مذن نع ظ نع :  ظعب امعر ظعب ظ
نع ه   ةهل ظعب ةن س ة بعل ر جاي   رةبعيظ ةترةك بع ذص ح اقحع بول ةيف يذيذنم اردع ذن ا ب دا   . غ ع دال ذ ظعككعس ظ

ذ زدعدع قعلغ ة ظع رةر نةرس اخعر. دةك بع ان جذؤع ظ عغا آعيعؤالغ امعر ظذحعس دع ع ظ ةردة قعل عنع ص امعر . س ظ
ان سذنع ظأرعؤةتتع   ذظذ يذيذن . مئنعث ظذنعثغا آأزىم تئضعصتذ       . مةن ظذنعثغا قارعدعم  : مذنداق دةيدذ  . ؤاتق

 ظذنع ظىح   ،ظاندعن ظذنعث يئنعغا آئلعص   . ذنعث سذدا تذرذص صاالق ـ صاالق قعلغان ظاؤازعنع ظاثلعدعم  مةن ظ 
ةرمعدع . قئتعم توؤلعدعم  ا جاؤاب ب ذ ماث ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آئلعص . ظ ةن ص  ،شذنعث بعل

م   ةؤةر قعلدع ا خ ةهؤالنع ظذنعثغ ذغا آ     . ظ ئلعص س تعص آ عغا يئ ث قئش ال ظذنع ذ دةره ث  . ةحتعظ ةن ظذنع م
أردىم  اقلعقعنع آ احعقعنعث ظ ذردع  . ظعككع ص ةهلنعث آأآسعضة ظ ةن س ع بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قول  ،ص

اندع ع اهللا«: نظ ث! ظ ايتذرذؤةتكعن   تئظذنع اغرعقعنع ق وغذقلذقعنع ؤة ظ زعقلعقعنع، س ث قع دع» نعنع  .دئ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم اندعن ص رعثالر «: ظ ةر سعلةرنعث بع ئلعدا  ظةض اآع م أزعدة ؤة ي اآع ظ قئرعندشعدا ي

ة    نع آأرس رةر ظعش لعنةرلعك بع ذن   ،ظةجةص ا قعلس ةص دذظ ةت تعل ةك !  بةرعك عش   ـ ش أز تئض عزآع، آ شىبهعس
  .دئدع» هةقتذر

  آاصعرالرنعث قعلغان تأهمعتع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا 
ئنع ةجنذن «: س ر م عز بع عدذ» شىبهعس ة دئيعش ذالر ص ةنع ظ ان  ي االمغا يام يغةمبةر ظةلةيهعسس

اننع ظئلعص       : آأزلعرع بعلةن قارايدذ، تعللعرع بعلةن ظةزعيةت بئرعدذ ؤة   شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذ مةن قذرظ
ةهلع : اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ. آةلدعم دئضةن دةؤاسعدا بعر مةجنذندذر، دئيعشعدذ  قذرظان صةقةت تامام ظ

  . نةسعهةتتذر-جاهان ظىحىن ؤةز 
  . سانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذرجعمع هةمدذ. ىضعدعشذنعث بعلةن سىرة قةلةمنعث تةصسعرع ت
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

نعق(  ةت) بولذشع ظئ ئمعدذر؟. 1قعيام ةت ن انداق  .2قعيام ةنلعكعنع ق ة ظعك ةتنعث نئم قعيام
اد  .3بعلةلةيسةن؟ ةبعلعلعرع(سةمذد ؤة ظ دع) ق ار قعل ةتنع ظعنك ادةتتعن . 4قعيام ا ظ سةمذد بولس

وران . 5تاشقعرع قاتتعق ظاؤاز بعلةن هاالك قعلعندع  اتتعق ؤة سوغذق ب ادة ق ظاد بولسا هةددعدعن زعي
اللة ظذالرغا بوراننع يةتتة آئحة، سةآكعز آىندىز ظىزىلدىرمةي ظاصعرعدة قعلدع، . 6بعلةن هاالك قعلعندع

ذص (قةؤمعنعث ) ظاد( ور ) ظأز ماآانلعرعدا هاالك بول ا دةرعخعنعث ص انلعقعنع خورم ةآلعرعدةك ياتق  آأت
ةن ةن؟. 7آأرعس انلعقعنع آأرةلةمس ادةمنعث قالغ رةر ظ ن بع ن . 8ظذالردع ةم ظذنعثدع عرظةؤن ه ص

ظذالر . 9خاتا ظعشالرنع قعلدع) يةنع لذت قةؤمع(ظعلضعرعكعلةر ؤة شةهةرلعرع دىم آأمتىرىؤئتعلضةنلةر 
اتتعق جازالعدع صةرؤةردعضارعنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلدع، شذ  ة ق ةن ظذالرنع الل . 10نعث بعل

بعز ) يةنع ظةجدادعثالرنع(حوث سذ يامراص آةتكةن حاغدا، سعلةرنع ) نذهنعث زامانعدا(شىبهعسعزآع، 
آئمعضة سالدذق، سعلةرضة ظذنع ظعبرةت قعلعش ظىحىن، تذتذؤالعدعغان قذالقالرنعث ظذنع تذتذؤئلعشع 

  . 12 ـ 11)بعز شذنداق قعلدذق(ظىحىن 
  قعيامةتنعث حوثلعقعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

ة اهللا   . دذرع يةنع ظةمةلضة ظاشقذحع، قعيامةت آىنعنعث ظعسعملعرعدعن بعر       “هاققة” حىنكع، قعيامةتت
شذثا اهللا قعيامةتنعث ظعشعنعث حوثلعقعنع ظةسلعتعص     . نعث ؤةدعسع ؤة ظاضاهالندذرذشع ظةمةلضة ظاشعدذ    

  . ئمة ظعكةنلعكعنع قانداق بعلةلةيسةن؟قعيامةتنعث ن: مذنداق دةيدذ

   ظايةت52    سىرة هاققة                                   بولغان   مةآكعدة نازعل
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  ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث هاالك قعلعنغانلعقعنع تعلغا ظئلعش توغرعسعدا
االك          أزعنعث ه ةرنع ظ ان ظىممةتل ار قعلغ ةيغةمبةرلةرنع ظعنك ةن ص عرع ظأتك اال ظعلض اهللا تاظ

ةن هاالك سةمذد بولسا ظادةتتعن تاشق : قعلغانلعقعنع تعلغا ظئلعص مذنداق دةيدذ    اؤاز بعل اتتعق ظ عرع ق
   . قعلعندع

تع   علكعش ظذجذقتذرذؤةت اؤاز ؤة س اتتعق ظ ع ق ةنع ظذالرن ةتادة. ي االك  : ق اؤاز ه اتتعق ظ ع ق ظذالرن
دذ   دذ           : مذجاهعد . قعلدع، دةي ظ ظعبنع ظةنةس ؤة      يرةبع . ظذالرنع ظذالرنعث ضذناهلعرع هاالك قعلعؤةتتع، دةي

ارلعقالرمذ   د قات نع زةي ذالر : ظعب ندع  ظ االك قعلع ةيلعدعن ه ذناهلعرع تىص د  ،ض نع زةي دع ؤة ظعب ةمذد  : دئ س
  .  دئضةن ظايةتنع قوشذص ظوقذص قويدع)1(ظعنكار قعلدع) صةيغةمبةرنع(هةددعدعن ظاشقانلعقع ظىحىن 

 ندع ةن هاالك قعلع  بذ ظايةت هةققعدة    ظاد بولسا هةددعدعن زعيادة قاتتعق ؤة سوغذق بوران بعل
 هةتتا ظذالرنعث مةيدعلعرعدعن تأشىك   ،ظذالرغا هةددعدعن زعيادة قاتتعق بوران آئلعص   : ةيدذقةتادة مذنداق د  

ةر    : زةههاك مذنداق دةيدذ  . ظئحعؤةتتع اتتعق ؤة       عظذالرغا رةهمعتعمذ، ب ارتذق ق كعتعمذ بولمعغان هةددعدعن ظ
تعذسوغ وران حعق دذ . ق ب داق دةي قعالر مذن ةلع ؤة باش وران ظذالرنعث  : ظ اتتعق ب ذ ق غةزعنعلعرعضة حعقعص ب

  . هئسابسعز بايلعقنع ظذحذرتذص آةتتع
اللة ظذالرغا بوراننع يةتتة آئحة، سةآكعز آىندىز ظىزىلدىرمةي ظاصعرعدة قعلدع يةنع اهللا ظذالرغا 

ان، ت   ئلعص آئلعدعغ ذملذق ظ ة  وش ة آئح ذق يةتت عرعدة    ،ل نع ظاص ان بوران ةي حعقق دىز ظىزىلم ةآكعز آىن  س
  . ))2شذم آىنلةردة قاتتعق سوغذق شامالنع ظةؤةتتذق:  مذنداق دةيدذبذ هةقتةاهللا تاظاال . قعلدع
)اد ةؤمعنعث ) ظ ذص (ق االك بول انلعرعدا ه أز ماآ ةآلعرعدةك ) ظ ور آأت ث ص ا دةرعخعنع خورم

ةن انلعقعنع آأرعس ئلعص حعقعص   ياتق ذص ظ ر نةرسعنع ظذحذرت ن بع وران ظذالردع ذ ب ةنع ب ة ، ي اندعن يةرض  ظ
 يةرضة يعقعلعص حىشكةن    ،ظذنعث تئنع بولسا   . ا ظذ يةرضة تعك حىشىص بئشع يئرعلعص ظألعدذ  قارعتعص ظذرس 

  . شاخسعز خورما آأتةآلعرعضة ظوخشاش سوزذلذص ياتعدذ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن ام مذسلعم ص ةرق «: ظعم ةن ش م

  . »لع بعلةن هاالك قعلعندععولسا غةرب شامظاد قةؤمع ب. لع بعلةن ياردةم بئرعلدعمعشام
ظذالردعن بعرةر ظادةمنعث قالغانلعقعنع آأرةلةمسةن؟ يةنع ظذالرنعث قالدذقلعرعدعن ياآع ظذالرغا 

ارلعقعنع بعلةمسةن؟ ب     ادةمنعث ب رةر ظ دعةلكع ظذالر تىص يعلتعزعدعن قذرذتذ  نعسبةت بئرعلعدعغان بع اهللا . ل
  . قويمعدعظذالرغا هئح بعر ظورذنباسار 

 صعرظةؤن ؤة ظذنعثدعن ظعلضعرعكعلةر         ةنع قعلمعشلعرع صعرظةؤنضة ظوخشاص آئتعدعغانالر ؤة  . ي
ةر     شةهةرلعرع دىم آأمتذرؤئتعلضةنلةر  ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان ظىممةتل ةنع ص ا ظعشالرنع  . ي خات

  . اتا ظعشالرنع قعلدعضذناه بولعدعغان خ.  يةنع اهللا نازعل قعلغان هةقنع ظعنكار قعلدعقعلدع
 ظذالر صةرؤةردعضارعنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلدع           ةنع هةر بعر ظىممةت ظأزلعرعضة اهللا  ي

دع   ار قعل ةيغةمبعرعنع ظعنك ةن ص دذ  . ظةؤةتك داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ع  : اهللا تاظ ث هةممعس ظذالرنع
ع بعر  ك  آعم )3(تئضعشلعك بولدع   ) الرغاظذ(نع ظعنكار قعلدع، شذنعث بعلةن مئنعث ظازابعم        عصةيغةمبةرلعر
ةيغةمبةرنع  ةيغةمبةرلة  ص ارلعق ص ا، ب ار قعلس تذر ظعنك ا ظوخشاش ار قعلغانغ ة . رنع ظعنك ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

                                                 
  . ـ ظايةت11سىرة شةمس ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16سىرة فذسسعلةت ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14سىرة قاف ) 3(
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ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدع     : مذنداق دةيدذ  اد  )1( نذهنعث قةؤمع ص ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار   ) خةلقع (ظ ص
  . )3(ةمبةرلةرنع ظعنكار قعلدعصةيغ) خةلقع(سةمذد  ))2قعلدع

دذ     . هةر بعر ظىممةتكة هةقعقةتةن بعردعن صةيغةمبةر آةلدع    دا مذنداق دةي : شذثا، اهللا تاظاال بذ ظورذن
ظذالر صةرؤةردعضارعنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلدع، شذنعث بعلةن ظذالرنع اللة قاتتعق جازالعدع 

  .  ؤة هاالك قعلغذحع ظازاب بعلةن جازالعدعيةنع اهللا ظذالرنع حوث، قاتتعق ظةلةملعك
  آئمعدعن بةهرعمةن قعلغان نئمعتعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

 ،حوث سذ يامراص آةتكةن حاغدا ) نذهنعث زامانعدا (شىبهعسعزآع . شعص  يةنع سذ حةآعتعن ظئ
اغدا       ةن ح الص آةتك ةؤجذداتنع قاص ىتىن م ةن ص زنع بعل ث ظع علةرنع اهللا نع ةجدادعث (س ةنع ظ ز ) الرنعي بع

الدذق ا  ، بذنعث سةؤةبع شذآعآئمعضة س ان، ظذنعثغ ار قعلغ ةؤمع ظذنع ظعنك ذه ظةلةيهعسساالمنعث ق  ن
شذنعث بعلةن اهللا   . دذظا قعلعدذ  ظذ قةؤمعضة بةت،ا حوقذنغان حاغداقارشع حعققان ؤة اهللا نع قويذص بذتلعرعغ 

ىتىن      ظذنعث دذظاسعنع ظعجابةت قعلعدذ ؤة نذه ظةلةيهعسساالم بعلةن         بعللة آئمعضة حعقعؤالغانالردعن باشقا ص
تعدذ      ةرق قعلعؤئ عدعن غ ان باالس ةهلعنع توص ن ظ ذه    . زئمع ع ن انالرنعث هةممعس ازعرقع ظعنس ه

ةؤالدلعرعدذر      علعرعنعث ظ ان آعش ئلعص حعقق ة ظ ث آئمعض االمنعث ؤة ظذنع اال  . ظةلةيهعسس ذثا اهللا تاظ ش
حوث ) نذهنعث زامانعدا(شىبهعسعزآع، : عص مذنداق دةيدذظعنسانالرغا قعلغان بذ ياخشعلعقعنع تعلغا ظئل

 يةنع بذ آئمة سذ يىزعدة بعز آئمعضة سالدذق) يةنع ظةجدادعثالرنع(سعلةرنع ، سذ يامراص آةتكةن حاغدا
  . دعذلدذرظىزىص ظذالرنع غةرق بولذص آئتعشتعن قذت

بعز (نع تذتذؤئلعشع ظىحىن سعلةرضة ظذنع ظعبرةت قعلعش ظىحىن، تذتذؤالعدعغان قذالقالرنعث ظذ
دذق ذنداق قعل ذه     )ش ىن ن عثالر ظىح ةر قعلعش ارا سةص زالر ظ تذرذص دئثع ئمعدة ظول علةرنعث آ ةنع س  ي

الدذردذق      دذ          . ظةلةيهعسساالمنعث آئمعسعنعث ظىلضعسعنع سعلةرضة ق ة مذنداق دةي  اللة  :اهللا تاظاال بذ هةقت
ة  اراتتع، سعلةرض رعنع ي ةخلذقاتالرنعث تىرلع ىتىن م عثالر  ص ة ؤة معنعش ىن آئم عثالر ظىح ة حعقعش  ظىستعض

اراتتع  ارلعقالرنع ي ايؤان قات ىن ه انلعرعثالردا  . ظىح ة حعقق ث ظىستعض علةر ظذالرنع اندعن س ظ
لةص   نع ظةس ارعثالرنعث نئمعتع ا      «: صةرةؤردعض ز ظذنعثغ اآتذر، بع ةن زات ص ذندذرذص بةرض ع بويس ة بذن بعزض

كة( ز هةق   ) معنعش دذق، بع ةس ظع ادعر ظةم ايتقذحعالرمعز   ق اهعغا ق ارعمعزنعث دةرض ةن صةرؤةردعض » عقةت
علةر ا )4( دئضةيس عتعدعغان  (ظذالرغ زنع آأرس الع قذدرعتعمع زنعث آام ث   ) بع ز ظذالرنع ذآع، بع ةت ش ظاالم

ا  رعنع -ظات ة   ( بوؤعلع االمنعث نةرس ذه ظةلةيهعسس ةن  -ن اتالر بعل رةك ؤة هايؤان قذزذلغان )  آئ توش
  .))5ظذالر ظىحىن شذ آئمعضة ظوخشاش ظذالر حىشعدعغان نةرسعلةرنع ياراتتذقبعز . آئمعسعضة حىشىردذق

دذ   داق دةي ةتادة مذن االمنعث      : ق ذه ظةلةيهعسس ىن ن ع ظىح رةت ظئلعش انالرنعث ظعب اال ظعنس اهللا تاظ
الدذردع أردع    . آئمعسعنع ق نع آ ذ آئمع علةر ظ ةن آعش لعؤعدة ظأتك ةتنعث دةس ذ ظىمم ةتتا، ب قا  . ه ذ قاراش ب

اراش آىحلىآرةآتذر   قارعغان  دذ    . دا يذقعرعقع ق تذتذؤالعدعغان قذالقالرنعث : حىنكع اهللا تاظاال مذنداق دةي
ىن  ع ظىح ع تذتذؤئلعش دذق (ظذن ذنداق قعل ز ش ع    )بع ث ظذن عنعدعغان دعلالرنع ةتنع حىش ذ نئم ةنع ب  ي

                                                 
  . ـ ظايةت105سىرة شذظةرا ) 1(
  . ـ ظايةت123سىرة شذظةرا ) 2(
  . ـ ظايةت141سىرة شذظةرا ) 3(
  . ظايةتكعحة14 ـــ 12سىرة زذخرذق ) 4(
  . ـ ظايةتلةر42 ـ 41سىرة ياسعن ) 5(
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ث       حىشع ذ آئمعنع ز ظ ىن بع ع ظىح لةص تذرذش ث ظةس ان قذالقالرنع ىن تذتذؤالعدعغ ع ظىح عنع نعؤئلعش  ظىلضعس
  . سعلةرضة قالدذردذق

اثالص تذتذؤالعدعغان قذالقالرنعث ظذنع تذتذؤئلعشع      : ظعبنع ظابباس بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ     ظ
الدذردذق        ص ق رةت قعلع ة ظعب نع سعلةرض ذ آئمع ز ظ ىن بع دذ  . ظىح داق دةي ةتادة مذن ابعدعن  : ق ث آعت اهللا نع

ن مةنصةظةت ظالعدعغان قذالقالرنعث ظذنع تذتذؤئلعشع ظىحىن       دعغان ؤة ظذنعثدع   عظاثلعغان نةرسعلةر حىشىن   
الدذردذق  رةت قعلعص ق نع ظعب ذ آئمع دذ . ب داق دةي اك مذن ان قذالقالرنعث  : زةهه ان ؤة تذتذؤالعدعغ ظاثاليدعغ

ةقلع بولسا       . ظذنع ظاثالص تذتذؤئلعشع ظىحىن شذنداق قعلدذق       ظذ  ،يةنع آعمنعث ساغالم قذلعقع ؤة ظأتكىر ظ
ن ظ العدذ آئمعدع رةت ظ انداق         . عب ةر ق ان ه ث تذرااليدعغ ثدا حع ىنةلةيدعغان ؤة ظذنع ةقنع حىش ةت ه ذ ظاي ب

  . آعشعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ
* * * * * * *  
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-بعر(آأتعرعلعص ) ظورذنلعرعدعن(زئمعن ؤة تاغالر  .13عملعق سذر حئلعنغان حاغدابعرعنحع قئت
رعدذ ) يةنع قعيامةت(بذ آىندة حوث ظعش . 14حاغدا) ظذؤعلعص آةتكةن(ظذرذلذص ) بعرعضة . 15يىز بئ

ماننعث صةرعشتعلةر ظاس. 16ظاجعزلعشعص آئتعدذ) قااليمعقانلعشعص(ظاسمان يئرعلعدذ، بذ آىندة ظاسمان 
ظىستعدة آأتىرىص ) باشلعرع(ظةتراصعدا تذرعدذ، بذ آىندة صةرؤةردعضارعثنعث ظةرشعنع سةآكعز صةرعشتة 

توغرعلعنعسعلةر، سعلةر هئحقانداق بعر ) هئساب بئرعش ظىحىن) (اللةغا(بذ آىندة سعلةر . 17تذرعدذ
  .18سعرنع يوشذرذص قااللمايسعلةر

  للعرع توغرعسعداقعيامةت آىنعنعث دةهشةتلعك ظةهؤا
رعدذ    ةؤةر بئ ةهؤالعدعن خ ةتلعك ظ ث دةهش ةت آىنعنع ة قعيام ذ ظايةتت اال ب ذ قورقذن. اهللا تاظ ذق ب حل

ة      بذنعثغا ظةضعشعصال صىتكىل جانلعقال   .  حئلعنغاندا باشلعنعدذ  ظةهؤال قذرقذنح سذر   رنعث ظألىشع ظىحىن يةن
ذر  ر س نعدذبع ندعكع   .  حئلع مانالردعكع ؤة زئمع ا ظاس ذ ؤاقعتت ارلعق    ب قا ب انلعقتعن باش ان ج  اهللا خالعغ

ألعدذجان اندعن آئيعن قةب. لعقالر ظ لعنعش  عرظ كة توص ةرنعث صةرؤةردعضارع تةرةص ذص ظالةمل ةردعن تذرغذزذل ل
  . ظىحىن ظاخعرعقع سذر حئلعنعدذ

ة آأرس      ةزآىر ظايةتت ذر م ذ س ا ب ذردذر  عمان ةن س انداق     . تعلعض ةمرع هئحق االنعث ظ ع، اهللا تاظ حىنك
شذثا اهللا  . هةم ظذنع تةآرارالش ؤة تةآعتلةشكعمذ زأرىرعيةت بولمايدذ        . ققا، توسالغذغا ظذحرعمايدذ  قارشعلع

ظذؤعلعص (ظذرذلذص ) بعرعضة-بعر(آأتعرعلعص ) ظورذنلعرعدعن(زئمعن ؤة تاغالر : تاظاال مذنداق دةيدذ  
ةنع زئمعن ظىآأزنعث حةمعدةك سوزذلذص ب         حاغدا) آةتكةن ص آةتكةن حاغدا   عرزضع اشقا بعر زئمعنغا ظأ    ي
 ش وث ظع دة ح ذ آىن ةت (ب ةنع قعيام رعدذ ) ي ىز بئ مان . ي دة ظاس ذ آىن رعلعدذ، ب مان يئ ظاس
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عص( تعدذ) قااليمعقانلعش عص آئ دذ ظاجعزلعش داق دةي ج مذن نع جذرةي ةزمذنع اهللا  :  ظعب ةتنعث م ذ ظاي ب
  . تعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ دئضةن ظايع))1ظاسمان ظئحعلعص نذرغذن ظعشعكلةر صةيدا بولعدذتاظاالنعث 

ظةرش ظاسمان   . حذقالر ظئحعلعص آئتعدذبذ آىندة ظاسمانالر يئرعلعص يو  : ذظعبنع ظابباس مذنداق دةيد   
العدذ   ذص ق ةث بول ةن ت دذ . بعل عدا تذرع ماننعث ظةتراص تعلةر ظاس ةت    صةرعش ذ ظاي ةس ب نع ظةن ظ ظعب  رةبع

  . ن ظاسماندا تذرذص زئمعن ظةهلعضة قارايدذصةرعشتعلةر آعحعكلةص آةتكة: هةققعدة مذنداق دةيدذ
 ظىستعدة آأتىرىص تذرعدذ) باشلعرع(بذ آىندة صةرؤةردعضارعثنعث ظةرشعنع سةآكعز صةرعشتة 

ةبذ ظعمام  . يةنع قعيامةت آىنع ظةرشنع سةآكعز صةرعشتة آأتىرىص تذرعدذ        ابدذلال     ظ تعن هداؤذد جابعر ظعبنع ظ
داق   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذ ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ث «: دئض عنع مئنع االنعث ظةرش اهللا تاظ

تعل   ان صةرعش أتىرذص تذرغ ةن مأ  آ عقع بعل ث يذمش ار ةردعن قذلعقعنع عنعث ظ ة  700لعقع عرعس ق مذساص  يعللع
  . »خسةت قعلعنعدذبعر صةرعشتعضة سأز قعلعشعمغا رذ آئلعدعغان

  دالعنعدعغانلعقع توغرعسعظادةم ظةؤالدعنعث اهللا غا توغرع
 توغرعلعنعسعلةر، سعلةر هئحقانداق بعر سعرنع ) هئساب بئرعش ظىحىن) (اللةغا(بذ آىندة سعلةر

علةر  ذرذص قااللمايس ان    يوش ذرذن قالمايدعغ ة يوش ئح نةرس لعرعثالردعن ه علةر ظعش ةنع س ذرذن ، ي  يوش
ارلعق يوشذرذن ؤة ظاشكارا ظعشالرنع                   بعلعص تذرغذحع اهللا   ظعشالرنع ؤة صعحعرالشالرنع بعلعص تذرعدعغان، ب

ةغا ( سعلةر : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ  . لعنعسعلةرعرةلعثالرنع هئساب بئرعش ظىحىن توغ    غا ظةم  ) الل
  توغرعلعنعسعلةر، سعلةر هئحقانداق بعر سعرنع يوشذرذص قااللمايسعلةر) هئساب بئرعش ظىحىن(

ةد،  ام ظةهم االمنعث م ظةبذظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادعن ص دذ  مذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : ذن
نعدذ   « تعم توغذرلع ىح قئ ا ظ ىن اهللا غ رعش ظىح اب بئ انالر هئس ع ظعنس ةت آىن تعملعق . قعيام ع قئ ظعكك

ةر    عنحع قئتعملعق توغر زرة ظئيتعشالر بولعدذ، ظةمما ظىحع    دةل ؤة ظأ  علعنعشتا جئ توغر لعنعشتا نامة ـ ظةمةلل
ئلعدذ    ذص آ ا ظذح تةرلعرع قولالرغ ةن         بة. دةص ع بعل ول قول ةر س العدذ، بةزعل ةن ظ ع بعل وث قول ع ظ ةر ظذن زعل

  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان.»ظالعدذ
* * * * * * *  
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∩⊄⊃∪ uθßγ sù ’ Îû 7π t±ŠÏã 7πu‹ ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π ¨Ψ y_ 7πuŠ Ï9%tæ ∩⊄⊄∪ $yγ èùθäÜ è% ×πu‹ ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θè= ä. (#θç/u õ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ 

óΟ çFø n= ó™r& ’ Îû ÏΘ$§ƒF{$# Ïπu‹ Ï9$sƒ ù: $# ∩⊄⊆∪  
 ظةمالعمنع ظئلعص -بذ مئنعث نامة «): عنخذشاللعقت(م  ظةمالع ظوث قولعغا بئرعلضةن ظادة-نامة 

ظذ   .19دةيدذ» ظوقذص بئقعثالر، مةن هئساباتعمغا مذالقةت بولعدعغانلعقعمغا مذقةررةر ظعشةنضةن ظعدعم
تا بولعدذ أثىللىك تذرمذش دذ ،آ ة بولع عل جةننةتت رع .22ظئس ث مئؤعلع اندعمذ، (ظذنع أرة تذرغ ظ

نع سو  اندعمذ قولع اندعمذ، ياتق دة ظولتذرغ ان دةرعجع ال ظاالاليدعغ دذ ) زذص ن بولع ا(. 23يئقع ) ظذالرغ
-ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال ) يةنع دذنيادعكع حاغالردا(ظأتكةنكع آىنلةردة «

  .24 دئيعلعدذ»رظعحعثالخذرام يةثالر،
                                                 

  . ـ ظايةت19سىرة نةبة ) 1(
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 ظاقعؤعتع عث خذشاللعقع ؤة ظذالرنعث ياخشعننالرعدعغالع ظوث قولعغا بئرعلناما ـ ظةما
  توغرعسعدا

ة  ع نام ةت آىن ة قعيام ذ ظايةتت اال ب ةمـ اهللا تاظ اظادةتمةن اظ ان س عدعن بئرعلعدعغ وث تةرعص للعرع ظ
ذص          ال بول اتتعق خذش ذالر ق دذ، ظ ةؤةر قعلع اللعقعنع خ ث خذش ةهؤالعنع ؤة ظذالرنع علةرنعث ظ آعش

ة    ر ظادةمض ةر بع ان ه ة ظذحرعغ ةنلعكتعن ظأزلعرعض ث نام : آةتك ذ مئنع ذص -ة ب ئلعص ظوق ةمالعمنع ظ  ظ
ثال دذربئقع ة .  دةي ذ نام ع، ظ دذحىنك ةنلعكعنع بعلع ع ظعك ذم ياخش ةلعنعث حوق نعقكع. ـ ظةم ذالر  ،ظئ ظ

  . يامانلعقلعرعنع اهللا نعث ياخشعلعققا ظايالندذرذص بةرضةنلعكعنع بعلضةن آعشعلةردذر
نع  تعلةر ي   ظةبذظعب اندا صةرعش ئهعت بولغ ةم ش ع هات ان آعش ابدذويغ داق    ظ ابدذلالنعث مذن نع ظ لال ظعب

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي عزآع : دئض ةك ـ شىبهعس عنع توخت  ،ش ع بةندعس ةت آىن تع اهللا قعيام ث ع ص ظذنع
ظاندعن ظذنعثغا سةن بذ ـ بذ ضذناهالرنع    . ظةمةل دةصتعرعنعث ظىستعدة قعلعدذ  ـ  يامانلعقلعرعنع ظذنعث نامة    

مةن سئنع   : اهللا ظذنعثغا. داق مةن ظذ ضذناهالرنع قعلدعم، دةيدذ    شذن! صةرؤةردعضارعم: بةندة. قعلدعث دةيدذ 
م  عرةت قعلدع ذناهلعرعثنع مةغص ئنعث ض ةن س ةن، م ؤا قعلمايم دذ،رةس ؤا .  دةي ع رةس ةت آىن ةندة قعيام ب

اغدا  ة بولذشتعن قذتذلغان ح ذ مئنعث نام اباتعمغا -ب ةن هئس ثالر، م ذص بئقع ئلعص ظوق ةمالعمنع ظ  ظ
    دةيدذ،عقعمغا مذقةررةر ظعشةنضةن ظعدعممذالقةت بولعدعغانل

ظعمام بذخارع، مذسلعم ؤة ظةهمةد رعؤايةت قعلعدذآع، ظعبنع ظأمةر صعحعرلعشعش هةققعدة سورالغان        
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم            :حاغدا، مةن   دذ ، ص اهللا قعيامةت  «:  دةي

رار قعلدذرعدذ  آىنع بةندعضة يئقعنلعشعدذ، ظاندعن   هةتتا ظذ   . ظذنعثغا ظذنعث ضذناهلعرعنعث هةممعسنع ظعق
ةندة  ا    :ظةمدع هاالك بولذص آةتتعم، دةص ظويلعغان حاغدا، اهللا تاظاال       : ب  دا مةن سئنعث ضذناهلعرعثنع دذني

م ذرغان ظعدع ةن. يوش عرةت قعلعم ع مةغص ىن ظذن دذ،بىض ة . دةي ث نام اندعن ظذنع ا ـ  ظ وث قولعغ ةمالع ظ ظ
رعل ذؤاهحعالر    .عدذبئ عق ض ةن مذناص عرالر بعل ةمما آاص ان    ظ ةققعدة يالغ ارع ه ذالر صةرؤةردعض ب

ةنع اهللا زالعمالرنع رةهمعتعدعن يعراق     (راستال اهللا نعث لةنعتع زالعمالرغا بولعدذ   . دةيدذ» سأزلعضةنلةردذر ي
  »)1()قعلعدذ
 ظعدعممةن هئساباتعمغا مذالقةت بولعدعغانلعقعمغا مذقةررةر ظعشةنضةن يةنع دذنيادعكع حئغعمدا 

م   ةن ظعدع ا ظعشةنض ىز بئرعدعغانلعقعغ ذم ي ذ آىننعث حوق ة . ب ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي ن :  مذن اهللا دع
ايتعص        ذم ق اهعغا حوق ث دةرض ا ؤة اهللا نع ات بولعدعغانلعقعغ ذم مذالق ارعغا حوق الر صةرؤةردعض قورققذحع

   ))2ذبارعدعغانلعقعغا جةزمةن ظعشعنعد
 دذ دذ . ظذ آأثىللىك تذرمذشتا بولع ة بولع ةنع ظذ مةمنذنعيةتلعك تذرمذشتا،      ظئسعل جةننةتت  ي

أزلىك ه   ةهال آ رايلعق، ش عرلعرعدة، حع العي قةس ةتنعث ظ ازذ ـ  رىجةنن ةر خعل ن ان ه ةص قالمايدعغ ةر، تىض  ل
  . نئمةتلةردعن بةهرعمةن بولعدذ

داق د   االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع ص ام بذخ دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةك ـ «: ئض ش
ار  ة ب ىز دةرعج ة ي عزآع، جةننةتت ةن   . شىبهعس مان بعل ارعلعقع ظاس عنعث ظ ث ظارعس ع دةرعجعنع ةر ظعكك ه

  .»زئمعننعث ظارعلعقعدةك آئلعدذ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة هذد ) 1(
  . ـ ظايةت46سىرة بةقةرة ) 2(
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 رع ان (ظذنعث مئؤعلع ال ظاالاليدعغ نع سوزذص اندعمذ قولع اندعمذ، ياتق اندعمذ، ظولتذرغ أرة تذرغ ظ
دذ                 بولعدذ يئقعن) دةرعجعدة ازعب بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي ةرا ظعبنع ظ ؤات عظذنعث مئؤعلعرع آار    :  ب

ندذر     دة يئقع ان دةرعجع ىزىص ظاالاليدعغ ادةممذ ظ ان ظ تعدة ياتق ذنعثغا   . ظىس علةرمذ مذش ة آعش ر قانح بع
  . ظوخشاش دئضةن
)نع قعلغانلعقعثالر ياخشع ظةمةللةر) يةنع دذنيادعكع حاغالردا(ظأتكةنكع آىنلةردة «) ظذالرغا

ام     دئيعلعدذ» خذرام يةثالر، ظعحعثالر -ظىحىن، خذشال  ادة ياخشعلعق ؤة ظعنظ ا زعي  يةنع بذ سأز ظذالرغ
يعلعدذ     حىنكع، ظذنداق بولمعغاندا ظذالر ظةمةللعرع بعلةنال بذ نئمةتكة                . قعلغانلعقنع بعلدىرىش ظىحىن دئ

  . ظئرعشةلمةيدذ
توغرا  «: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ بذ هةقتة ظعمام بذخارع صةيغةمبةر      

ةن جةننةتكة    ةلع بعل أز ظةم عزمذ ظ رعثالر هةرض ةرنع قعلعثالر، بعلعثالرآع، سعلةرنعث بع ؤة دذرذس ظةمةلل
ةيغةمبرع      : غان ساهابعالر ع بذنع ظاثل  »آعرةلمةيدذ دذ     ! ظع اهللا نعث ص ةيغةمبةر  . سةنمذ آعرةلمةمسةن؟ دةي ص

  .  دةيدذ»مةنمذ آعرةلمةيمةن، صةقةت مةن اهللا نعث رةهمعتع ؤة صةزلع بعلةنال آعرةلةيمةن«: عسساالمظةلةيه
* * * * * * *  

  $̈Β r& uρ ôtΒ z’ ÏAρé& …çµ t7≈tG Ï. Ï&Ï!$yϑ Ï±Î0 ãΑθà)uŠ sù  É_tFø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘ ôŠr& $tΒ ÷µ u‹Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ 

$ pκyJ ø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπ u‹ ÅÊ$s)ø9 $# ∩⊄∠∪ !$ tΒ 4 o_øî r&  Éi_tã ÷µ u‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n= yδ  Éi_ tã ÷µ uŠÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄∪ çνρä‹è{ çνθ= äó sù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO 

tΛÅs pgù: $# çνθ= |¹ ∩⊂⊇∪ ¢Ο èO ’ Îû 7' s#Å¡ ù= Å™ $ yγãã ö‘ sŒ tβθãèö7 y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθä3è= ó™$$ sù ∩⊂⊄∪ … çµ̄Ρ Î) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÉΟŠ Ïà yèø9 $# 

∩⊂⊂∪ Ÿω uρ Ùçt s† 4’ n?tã ÇΠ$yèsÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ }§øŠn= sù çµ s9 tΠöθ u‹ø9 $# $ uΖ ßγ≈ yδ ×ΛÏΗ xq ∩⊂∈∪ Ÿω uρ îΠ$yè sÛ ωÎ) ô ÏΒ &,Í# ó¡Ïî 

∩⊂∉∪ ω ÿ… ã&é# ä.ù' tƒ ωÎ) tβθä↔ ÏÜ≈sƒ ù: $# ∩⊂∠∪  
تعدذآع، -نامة  ادةم ظئي ا نامة « ظةمالع سول قولعغا بئرعلضةن ظ ةمالعم بئرعلمعضةن -ماث  ظ
عحذ م . 25!بولس ةم ظعدع انلعقعنع بعلمعس ة بولغ ابعمنعث نئم اتعمنع . 26!هئس ألىمعم هاي ادا ظ دذني

نةرسعضة  مىلكىم ماثا هئح -مئنعث مال . 27!ظاخعرالشتذرسعحذ) ظاخعرةتتة قايتا تعرعلمةس قعلعص(
قاتمعدع ةتتع . 28ظةس ن آ ذم قولذمدع ث هوقذق ة (. 29»مئنع ةل صةرعشتعلةرض ا مذظةآك ة دوزاخق ) الل

ظاندعن ظذنع   .31ظاندعن ظذنع دوزاخقا تاشالثالر. 30ظذنع تذتذثالر، ظذنعثغا تاقاق سئلعثالر«: ظئيتعدذ
ع  اغالثالر 70ظذزذنلذق ةن ب ر بعل ان زةنجع ةز آئلعدعغ ذنعث ظذ(. 32» ض ع ش داق ظازابلعنعش ث بذن نع
معسكعنضة تاماق بئرعشنع تةرغعص . 33ظذ هةقعقةتةن ظذلذغ اللةغا ظعمان ظئيتمعغان ظعدع) ظىحىندذرآع
ظذنعثغا  .35دوست يوقتذر) ظذنعثدعن ظازابنع آأتىرىؤئتعدعغان(بىضىن ظذنعثغا بذ يةردة  .34قعلمايتتع

  .37يةيدذ) يةنع آاصعرالرال(نع صةقةت ظازغان ظادةملةرال ظذ. 36يعرعثدعن باشقا تاماق يوقتذر
  شع توغرعسعداعدعغانالرنعث ظةهؤالعنعث يامان بولذللعرع سول قولعغا بئرعلاظةمـ نام 

رعدذ ةؤةر بئ ةهؤالعدعن خ علةرنعث ظ عز آعش ة بةختس ذ ظايةتت اال ب ة . اهللا تاظ ث بعرعض ةر ظذالرنع ظةض
  . ول قولعغا بئرعلسة، شذ حاغدا ظذ قاتتعق صذشايمان قعلعدذلع ساظةمـ قعيامةت مةيدانعدا نام 
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 ةمالعم بئرعلمعضةن -ماثا نامة « ظةمالع سول قولعغا بئرعلضةن ظادةم ظئيتعدذآع، -نامة  ظ
ظاخعرةتتة قايتا (دذنيادا ظألىمعم هاياتعمنع  !هئسابعمنعث نئمة بولغانلعقعنع بعلمعسةم ظعدعم !بولسعحذ

دذ   !عرالشتذرسعحذ ظاخ) تعرعلمةس قعلعص  ةت هةققعدة مذنداق دةي ذ صذشايمان قعلعص  :  زةههاك بذ ظاي ظ
عحذ؟   اتلعق بولمعس ر هاي ن هئحبع ألىمدعن آئيع ادعكع ظ دذ!دذني ةظعب، رةبع  .  دةي نع آ ةد ظعب ظ ؤة يمذهةمم

دذ    ذنعثعغا ظوخشاش دةي ارلعقالرمذ مذش ذددع قات دذ . س داق دةي ةتادة مذن ارزذ   : ق ألىمنع ظ ة ظ ذ ظاخعرةتت ظ
  .  يامان آأرىلعدعغان نةرسة يوق ظعدعمذ ظذنعثغا ظألىمدعن،دذنيادعكع حئغعدا بولسا. قعلعدذ
 مئنعث هوقذقذم قولذمدعن آةتتع.  مىلكىم ماثا هئح نةرسعضة ظةسقاتمعدع-مئنعث مال يةنع 

ى  ال ـ مىلك ث م ىز مئنع االلمعدع   ـ م ؤة ي عنع توسذص ق ئح نةرس ازابعدعن ه ث ظ ابرذيذم اهللا نع حة، ظ. ظ ةآعس
الدع    عال ق الغذز ظأزةمض ذش ي ازابتعن قذتذل ع    . ظ ازابتعن قذتذلدذرغذح ع ؤة ظ اردةم قعلغذح ئح ي ا ه ماث

ظذنع «: ظئيتعدذ) اللة دوزاخقا مذظةآكةل صةرعشتعلةرضة(: شذ حاغدا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    . بولمعدع
ئلعثالر اق س ا تاق الر، ظذنعثغ الثال. تذتذث ا تاش ع دوزاخق اندعن ظذن انعيالرنع رظ اال زاب ةنع اهللا تاظ  ي

اتتعق قوللذق بعلةن تذتذص، ظذالرنعث بوينعغا تاقاق سئلعص               مةهشةرضاه مةيدانعدعن بذ ضذناهكارالرنع ق
  . ظاندعن جةهةننةمضة تاشالشقا بذيرذيدذ

 ضةز آئلعدعغان زةنجعر بعلةن باغالثالر70ظاندعن ظذنع ظذزذنلذقع ت  آةظعب ظعبنع ظةخبار بذ ظاية
ألحعمعدة بولعدذ         : هةققعدة مذنداق دةيدذ  ةؤفع،  . ظذ زةنجعرنعث هةر بعر هالقعسع دذنيادعكع تأمىرنعث ظ ظ

دذ    ةز  : ظعبنع ظابباس ؤة ظعبنع جذرةيجنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ذ زةنجعر ظألحعنعدعغان ض ظ
: داق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع جذرةيج ظعبنع ظابباسنعث مذن    . صةرعشتعنعث ضةز ظألحعمعدة بولعدذ   

دذ   اغزعدعن حعقع رعص ظ عدعن آع ر ظذنعث ظاستع تةرعص ذ زةنجع ة  . ظ ذ زةنجعرض ع ظ اندعن صةرعشتعلةر ظذالرن ظ
  . خذددع حعكةتكعلةر آاؤاص قعلعنغان حاغدا زعخقا ظأتكىزىلضعنعضة ظوخشاش ظأتكىزعدذ

ةت قعلع    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةؤفع ظعب ذناهكارالرنعث  : دذظ ذ ض ر ظ زةنجع
هةتتا ظذنعثغا صذتلعرع بعلةن دةسسةص      . آعدعن حعقعرعلعدذ ن آعرضىزىلىص بذرنعنعث ظعككع تأشى   ظاستعدع

  . ظأرة تذرذش ظعمكانعيعتعمذ بولمايدذ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت                   ةمعردعن ص ظعمام ظةهمةد ظابدذلال ظعبنع ظ

دذ اش س«: قعلع ماندعن ب ةر ظاس ا أظةض ا ظئتعلس وق زئمعنغ اش ظ ة ظوخش ةن  ،ثعكعض مان بعل ةرحة ظاس  ض
اراثغذ حىشع        ظذ    ، يعللعق مذساصة بولغان بولسعمذ      500زئمعننعث ظارعلعقع    شتعن  ظوق زئمعنغا شذ آىنع ق

عدذ   تعص حىش عرع يئ عدعن      . ظعلض اش تةرعص رنعث ب ان زةنجع ذناهكارالرنعث باغلعنعدعغ وق ض ذ ظ ةر ظ ظةض
 بذ هةدعسنع ظعمام    » يعل آةتكةن بوالتتع   40 ظذ دوزاخنعث ظةث تئضعضة يئتعص حىشىشع ظىحىن     ،ظئتعلسا

   .تعرمعزعمذ رعؤايةت قعلغان
)ظذ هةقعقةتةن ظذلذغ اللةغا ظعمان ظئيتمعغان ) ظذنعث بذنداق ظازابلعنعشع شذنعث ظىحىندذرآع
دع ايتتع . ظع ةرغعص قعلم نع ت اق بئرعش ة تام ةنعمعسكعنض ادةت   ي ا ظعب أز ظىستعدعكع اهللا تاظاالغ ذ ظ  ظ

ايتتع    ادا قعلم ةققعنع ظ االنعث ه ارةت اهللا تاظ تعن ظعب ةظةت  . قعلعش ة مةنص االنعث بةندعلعرعض اهللا تاظ
ايتتع     ادا قعلم ةققعنع ظ ث ه ةيتتع ؤة ظذالرنع ةر   . يةتكىزم االنعث بةندعل عزآع، اهللا تاظ ةك ـ شىبهعس ش

ع   ث اهللا ن ةققع ظذالرنع تعدعكع ه ئرعك   ظىس عنع ش ئح نةرس ا ه ع، اهللا غ ر دةص بعلعش ار ؤة بع ب
ارةتتذردعآةلتذرمةسلعك أز   . ن ظعب ا ياخشعلعق قعلعش، ظ ةققع ظذالرغ تعدعكع ه ةر ظىس ةرنعث بةندعل بةندعل

ارةتتذر    ،ظارا بعر بعرعضة خةير ـ ظئهسان قعلعش   ارلعقالردعن ظعب شذثا  .  تةقؤادار بولذشقا تةؤسعية قعلعش قات
ادا قعلعشقا   اهللا تاظاال مأ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بولسا .  زاآات بئرعشكة بذيرعدع  ،معنلةرنع نامازنع ظ : ص
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رعثالر     « نع بئ ثالرنع زاآعتع ال ـ مىلكع ثالر، م ادا قعلع ازنع ظ ةب  »نام ة ق ةن هالةتت ان  دئض زة روه قعلعنغ
  . ظعدع
 ظذنعثغا يعرعثدعن . دوست يوقتذر) ظذنعثدعن ظازابنع آأتىرىؤئتعدعغان(بىضىن ظذنعثغا بذ يةردة

تذر قا تاماق يوق ةرال . باش ان ظادةمل ةقةت ظازغ ع ص عرالرال(ظذن ةنع آاص ةيدذ) ي ةنع بىضىن ظذنع اهللا ي  ي
دا ظذنعثغا بئرعلعدعغان     .  نة شاصاظةتحعسع بولمايدذ   ،ستعنعث ظازابعدعن قذتقذزعدعغان نة دو    تاظاال بذ ظورذن

ارةتتذر    رعثدعنال ظعب ةقةت يع اق ص ةتادة م. تام دذ ق داق دةي ار     : ذن ةث ناح ةهلعنعث ظ اق دوزاخ ظ ذ تام ب
  . بذ تاماق جةهةننةمدة بولعدعغان بعر دةرةختعن حعقعدذ: ظ ؤة زةههاك مذنداق دةيدذيرةبع. تامعقعدذر

ظذ تاماق   : ظعكرعمةدعن ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  شةبعب ظعبنع بةشعر   
لعرعدعن  ةهلعنعث ضأش ارةتتذر دوزاخ ظ رعثدعن ظعب ان ـ يع ان ق ئقعص حعقق نع  . ظ ة ظعب نع تةله ةلع ظعب ظ

  . ظذ تاماق دوزاخ ظةهلعدعن حعققان يعرعثدذر: ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
* * * * * * *  
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ةن، سعلةر آأرمةيدعغان نةرسعلةر  ةن قةسةم قعلعم أرىص تذرعدعغان نةرسعلةر بعل مةن سعلةر آ

ةنمذ ق ةن بعل ةن(ةسةم قعلعم ةن قةسةم قعلعم ةخلذقات بعل ارلعق م ةنع ب ة . 39ـ 38)ي ان ظةلؤةتت ذ قذرظ ب
ذ شاظعرنعث سأزع ظةمةستذر، . 40سأزعدذر) اللة تةرعصعدعن يةتكىزضةن (هأرمةتلعك صةيغةمبةرنعث  ظ

علةر  از ظعشعنعس ايعتع ظ علةر ناه از ؤةز . 41س علةر ظ ةس، س أزعمذ ظةم اهعننعث س ذ آ ع-ظ هةت  نةس
  .43ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر) ظذ(. 42ظالعسعلةر

   اهللا نعث سأزع ظعكةنلعكع توغرعسعدانعثقذرظان
ةل        ةتلعرعنعث مذآةمم عملعرع ؤة سىص ىزةل ظعس أزعنعث ض دة ظ ةخلذقاتلعرع ظعحع اال م اهللا تاظ

ةنلعكعنع آأرس  ان   ،تعدعغانعظعك أرىص تذرغ انالر آ ةيدعغان     ظعنس انالر آأرةلم ةن ؤة ظعنس ةر بعل ظاالمةتل
ع        أزع ؤة ؤةهعيس أزعنعث س ةن ظ اننعث هةقعقةت ذرذص قذرظ ص ت ةم قعلع ةن قةس ةر بعل ذرذن ظاالمةتل يوش

ةنلعكعنع  االمغا  ،ظعك ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ع ؤة ص ان بةندعس ن تاللعغ انالر ظعحعدع ع ظعنس  ظذن
ادا قعلعش    ة يىض يةتكىزىشع ؤة ظىستعظذنعث صةيغةمبةرلعكعنع ظعنسانالرغا   ةتنع ظ ع ظىحىن  آلةنضةن بذ ظامان

ةن قةسةم : نازعل قعلغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دةيدذ     أرىص تذرعدعغان نةرسعلةر بعل مةن سعلةر آ
يةنع بارلعق مةخلذقات بعلةن قةسةم (قعلعمةن، سعلةر آأرمةيدعغان نةرسعلةر بعلةنمذ قةسةم قعلعمةن 

مةن سعلةر آأرىص تذرعدعغان نةرسعلةر بعلةن قةسةم قعلعمةن، سعلةر آأرمةيدعغان نةرسعلةر . )قعلعمةن
بذ قذرظان ظةلؤةتتة هأرمةتلعك . )يةنع بارلعق مةخلذقات بعلةن قةسةم قعلعمةن(بعلةنمذ قةسةم قعلعمةن 

ان مذهةممةد ظ    سأزعدذر) اللة تةرعصعدعن يةتكىزضةن(صةيغةمبةرنعث  ةنع بذ قذرظ ةيهعسساالمنعث اهللا  ةل ي
ةلحعنعث ؤةزعصعسع ظأزع ظةؤةتعلضةن     . تكىزضةن سأزعدذر، حىنكع، ظذ اهللا نعث ظةلحعسعدذر         تةرعصعدعن ية  ظ

اهللا تاظاال صةرعشتعلةردعن بولغان ظةلحع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم هةققعدة مذنداق      . ؤةزعصعنع يةتكىزىشتذر 
دذ ةن : دةي ان هةقعقةت ةنعث(قذرظ ززةتلعك) الل ةلحع ظع ر ظ ان ( بع ازعل قعلعنغ ارقعلعق ن أزعدذر) ظ ذ . س ظ

ةلحع( ةرتعؤعلعكتذر ) ظ اهعدا م ةنعث دةرض تذر، الل دذر . آىحلىآ ةت قعلغذحع ا ظعتاظ ذ . صةرعشتعلةر ظذنعثغ ب
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ةردة  ةنع ظاسماندا(ي ذ ظعشةنحلعكتذر) ي ذ جعبرعظل ظةلةيهعسساالمدذر))1ظ ةنع ب ةد .  ي اال مذهةمم اهللا تاظ
ةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم   (سعلةرنعث هةمراهعثالر    : ققعدة مذنداق دةيدذ  ظةلةيهعسساالم هة  مةجنذن  ) ي

تذر ذ . ظةمةس االم (ظ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةرقعدة  ) ي ذقنعث ش ةن ظذص ةن روش رعظعلنع هةقعقةت جعب
  . يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم جعبرعظعل ظةلةيهعسساالمنع اهللا ياراتقان شةآعلدة آأردع))2آأردع

 االم  (ذ ظ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم ةيبنع) (ي تذر  ) غ ئخعل ظةمةس تا ب ةبلعغ قعلعش ةنع ))3ت  ي
ان  (ظذ  . تأهمةتكة قالغذحع ظةمةستذر    اهللا تاظاال بذ   )4(قوغالندع شةيتاننعث سأزع ظةمةستذر      ) يةنع قذرظ

ظذ آاهعننعث . عسعلةرظذ شاظعرنعث سأزع ظةمةستذر، سعلةر ناهايعتع ظاز ظعشعن: يةردعمذ مذنداق دةيدذ
 اهللا تاظاال يذقعرعدعكع ظايةتلةردة قذرظاننع بعردة  نةسعهةت ظالعسعلةر-سأزعمذ ظةمةس، سعلةر ظاز ؤةز 

ةلحعنعث سأزع دةص آأرسةتتع   ،صةرعشتعدعن بولغان ظةلحعنعث سأزع دعسة  .  يةنة بعردة ظعنساندعن بولغان ظ
نةت قعلعص تاصشذرذلغان اهللا نعث ؤةهعيسعنع ؤة اهللا نعث  حىنكع ظذ ظعككع ظةلحعنعث هةر بعرع ظأزعضة ظاما      

ىحعدذر     امعدعن يةتكىزض ث ن أزعنع اهللا نع دذ    . س داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ (: ش ةرنعث ) ظ ظالةمل
   صةرؤةردعضارع تةرعصعدعن نازعل قعلعنغاندذر

* * * * * * *  
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ةن . 44ظةضةر ظذ بعزنعث نامعمعزدعن يالغاننع توقذيدعغان بولسا  ة ظذنع قذدرعتعمعز بعل ظةلؤةتت

نع آئسعص تاشاليتتذق . 45جازااليتتذق سعلةردعن هئحبعر . 46ظاندعن ظذنعث ظاساسي قعزعل تومذرع
ايتتع  داص قااللم ع قوغ ادةم ظذن ةك . 47ظ ةقؤادارالر ظى -ش ان ت ذ قذرظ عزآع، ب ىن ؤةز  شىبهعس  -ح

اراثالردا -بعز شةك . 48نةسعهةتتذر زآع، سعلةرنعث ظ ةتلعرع شذنحة ( شىبهعسعز بعلعمع ان ظاي قذرظ
ذق  ةن تذرذقل ار ) روش الر ب ار قعلغذحع ع ظعنك عرالرغا . 49ظذن ان آاص تعق (قذرظ اننع تةس ذالر قذرظ ظ

. 50ظةلؤةتتة هةسرةت بولعدذ) اقعلغذحعالرنعث ساؤابعنع ؤة ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظازابعنع آأرضةن حاغد
) مذشرعكالرنعث ظعصتعرالعرعدعن(ظذلذغ صةرؤةردعضارعثنع . 51قذرظان، مذقةررةرآع شةآسعز هةقعقةتتذر

  .52صاك ظئتعقاد قعلغعن
ظةضةر صةيغةمبةر اهللا نعث نامعدعن يالغاننع توقذيدعغان بولسا اهللا نعث ظذنع ظةلؤةتتة ظازاص 

  عقع توغرعسعدابعلةن جازااليدعغانل
ذ ةر ظ امعمعزدعن  ظةض زنعث ن اندةك، بع ذمان قعلغ رعكالر ض االم مذش ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم  ي

ةيتعص   رةر نةرسعنع آئم اآع بع ارتذق نةرسة قئتعص قويسا ي دذرذص حعقارسا، ظةلحعلعكعضة ظ يالغاننع ظوي

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة21 ــــ 19سىرة تةآؤعر ) 1(
  . ـ ظايةتلةر23 ـ 22سىرة تةآؤعر ) 2(
  .  ـ ظايةت24سىرة تةآؤعر ) 3(
  .  ـ ظايةت25سىرة تةآؤعر ) 4(
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ة          ع بعزض اندعن ظذن رعص ظ عنع حعقع رةر نةرس ن بع أز ظعحعدع اآع ظ ا ؤة ي ة قويس بةت بةرس ذ دئض ،نعس ةن  ظ
  . اليتتذقعث ظىحىن بعز ظةلؤةتتة ظذنع ظازاب بذن، تةرةصتعن بولمعسانةرسعسع ظةمةلعيةتتة بعز

ظةلؤةتتة ظذنع قذدرعتعمعز بعلةن جازااليتتذقيةنع ظذنعثدعن حوقذم قاتتعق ظعنتعقام ظاالتتذق  .  
 ظاندعن ظذنعث ظاساسي قعزعل تومذرعنع آئسعص تاشاليتتذق       بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس

ان تومذردذر     عيةنع يىرةآكة تذت  : مذنداق دةيدذ  ةير ظعكرعمة، سةظعد ظعبنع    . شعدعغان ظاساسع قعزعل ق  جذب
ةتعن ؤة     لعم ب اك، مذس ةدا، زةهه ةم، قات ذنعثغا     ظةبذهةآ ارلعقالرمذ مذش اد قات نع زةيي ةيد ظعب اخعر هذم س

دذ  مذهةممةد ظعبنع آةظب مذندا     . ظوخشاش دئضةن  ةتتعكع ظاساسع قعزعل تو    : ق دةي مذر دئضةن سأزدعن    ظاي
  . مذرالر آأزدة تذتذلعدذيىرةك، ظذنعث تومذرلعرع ؤة ظذنعث ظةتراصعدعكع تو

 ايتتع داص قااللم ع قوغ ادةم ظذن ر ظ علةردعن هئحبع ةزآىر     س تا م ع جازاالش ز ظذن ةر بع ةنع ظةض  ي
اق  اقحع بولس ازاالرنع قولالنم زن ،ج ئحكعم بع علةردعن ه ايدذ   س اص قااللم تعن توس داق قعلعش ذ . ع ظذن ب

دا ماثغذحعدذر            ظايةتنعث مةنعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم راستحعل، ياخشع ظعش قعلغذحع ؤة توغرا يول
دئضةنلعكتعن ظعبارةتتذر، حىنكع غالعب ؤة بىيىك اهللا ظذنعث ظأزعنعث نامعدا ظةؤةتعلعشعنع بةلضعلعضةندذر     

  . صاآعتالر بعلةن آىحلةندىرضةندذرـ آةسكعن دةلعل ؤة ظذنع روشةن مأجعزعلةر ؤة 
 ىن ؤةز -شةك ةقؤادارالر ظىح ان ت ذ قذرظ عزآع، ب عهةتتذر- شىبهعس ة  نةس ذ هةقت اال ب  اهللا تاظ

ةتتذر ؤة      : مذنداق دةيدذ  ادذر، ظعمان   )  شىبهعضة -دعلالردعكع شةك   (ظذ ظعمان آةلتىرضةنلةرضة هعداي شعص
ر  انالرنعث قذالقلع تعن (ع ظئيتمايدعغ اننع ظاثالش ردذر ) قذرظ ذالق    (ظئغع ة ق اننعث دةؤعتعض ةنع قذرظ ي

) دعللعرعغا (، قذرظان ظذالرنعث  )سالمعغانالرنعث ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرىضةنلةرنعث ضويا قذالقلعرع ظئغعردذر   
   . )1()يةنع ظذالر هعدايةت نذرعنع آأرمةيدذ(آورلذقتذر 
 ةك ز ش علةرنعث -بع زآع، س عز بعلعمع اراثالردا  شىبهعس ةن (ظ ذنحة روش ةتلعرع ش ان ظاي قذرظ
ار ) تذرذقلذق عرالرغا . ظذنع ظعنكار قعلغذحعالر ب ان آاص اننع تةستعق قعلغذحعالرنعث (قذرظ ذالر قذرظ ظ

 بذ ظايةت هةققعدة ظةلؤةتتة هةسرةت بولعدذ) ساؤابعنع ؤة ظعنكار قعلغذحعالرنعث ظازابعنع آأرضةن حاغدا
دذ   داق دةي ةرعر مذن نع ج رةت     :ظعب ة هةس عرالرغا ظةلؤةتت دة آاص ةت آىنع ار قعلعش قعيام ةيغةمبةرنع ظعنك  ص

عرالرغا                  . ظئلعص آئلعدذ  اننع ظعنكار قعلعش ؤة ظذنعثغا ظعمان ظئيتماسلعق آاص بذ ظايةتنعث مةنعسع، قذرظ
  . ظةلؤةتتة هةسرةت ظئلعص آئلعدذ دئضةنلعك بولذشعمذ ظئهتعمالغا يئقعندذر

اننع سالدذق       : داق دةيدذ  مذن اهللا تاظاال بذ هةقتة    ظذالر  (شذنعثدةك ضذناهكارالرنعث دعللعرعغا قذرظ
.  باالغعتعنع ؤة مأجعزة ظعكةنلعكعنع بعلعص تذرذص ظعمان ظئيتمعدع    ـقذرظاننع حىشعنعص، ظذنعث صاساهةت   

ذالر  ث(ظ ةنمةيدذ   ) اهللا نع ا ظعش عحة قذرظانغ ازابعنع آأرمعض اتتعق ظ ار )2( ق ث ظ ةن ظذالرنع ذالر بعل زذ ظ
   )3(ظارعسعدا توسالغذ صةيدا قعلعندع) يةنع ظعمان ظئيتعش ؤة جةننةتكة آعرعش(قعلغان نةرسعلعرع 

 ةتتذر عز هةقعق ةررةرآع شةآس ان، مذق ةؤةردذر   قذرظ عز راست خ ان شةآس ةنع قذرظ ةررةر .  ي مذق
  . هةقعقةتتذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع44سىرة فذسسعلةت ) 1(
  . ـ ظايةتلةر201 ـ 200سىرة شذظةرا ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع54سىرة سةبةظ ) 3(
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 لغعنصاك ظئتعقاد قع) مذشرعكالرنعث ظعصتعرالعرعدعن(ظذلذغ صةرؤةردعضارعثنع   يةنع بذ ظذلذغ 
  . قذرظاننع نازعل قعلغان اهللا نع مذشرعكالرنعث بوهتانلعرعدعن صاك دةص ظئتعقاد قعلغعن

  ! اهللا غا شىآىرلةر بولسذن. نعث تةصسعرع تىضعدعسىرة هاققةشذنعث بعلةن 
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  .ئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة م

ةزر ظعبن هارعس (بعر تعلعضىحع  ازابنعث ) يةنع ن ذم بولعدعغان ظ عرالرغا حوق ) حىشىشعنع (آاص
. 3ظاسمان شوتعلعرعنعث ظعضعسع اللة) ظازاب(ظذ . 2نع هئح ظادةم قايتذرالمايدذ)ظازاب(ظذ . 1تعلعدع

ةيدذآع، ظذنعث ) يةنع جعبرعظعل(تةرعصعدعن بولغانصةرعشتعلةر ؤة روه  دة ظأرل ر آىن اللةغا شذنداق بع
حعرايلعقحة ) قةؤمعثنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة! ظع مذهةممةد(. 4 معث يعل آئلعدذ50ظذزذنلذقع 

  .7بعز ظذنع يئقعن دةص قارايمعز. 6ظذالر ظذ ظازابنع يعراق دةص قارايدذ. 5سةؤر قعلغعن
  آئلعشعنع تعلعضةنلعك توغرعسعدا قعيامةت آىنعنعث تئز 

 ازابنعث ) يةنع نةزر ظعبن هارعس(بعر تعلعضىحع ذم بولعدعغان ظ ) حىشىشعنع (آاصعرالرغا حوق
دع دذ    تعلع داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةد (:  اهللا تاظ ع مذهةمم ذالر  !) ظ رعكالر ( ظ ةنع مذش خعرة  ) (ي مةس

ظازاب حوقذم نازعل بولعدذ، لئكعن   ( تةلةص قعلعدذ قعلعش يىزعسعدعن سةندعن ظازابنعث تئز نازعل بولذشنع    
تع     ةن ؤاق نعث مذظةيي ازعل بولذش ث ن دذ ـظذنع اظعتع بولع ايدذ    ) س لعق قعلم عز خعالص ة هةرض ة ؤةدعسعض ، الل

  .)1()اللة بةندعلعرعنع جازاالشقا ظالدعراص آةتمةيدذ(
 ذم بولعدعغان ) يةنع نةزر ظعبن هارعس(بعر تعلعضىحع ازابنعث آاصعرالرغا حوق ) حىشىشعنع (ظ
دع دذ تعلع ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي نعث ب نع ظابباس ةؤفعي، ظعب ذ :  ظ ب

ورعغان س     ةققعدة س ازابع ه ث ظ عرالرنعث اهللا نع ئلعدذ   . ظالعدذروآاص ذم آ ا حوق ازاب ظذالرغ ذ ظ نع . ب ظعب
دذ  ظةبذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اهعدنعث مذن ه، مذج ة بولعدع : نةجع ىحع ظاخعرةتت ز تعلعض ان بع غ

ا قعلدع           . شعنع تعلةص دذظا قعلعدع   عظازابنعث دذنيادا حىش   : ظذ ؤة ظذنعثغا ظوخشعغان آاصعرالر مذنداق دذظ

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة هةج ) 1(

  ظايةت 44 ماظارعج                              سىرة         عدة نازعل بولغانآكمة
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 ذ ةر ب ان(ظةض ةنع قذرظ ماندعن   ) ي ا، ظاس ان بولس ةت بولعدعغ ان هةقعق ازعل بولغ عثدعن ن ئنعث تةرعص س
  .))1!اتتعق ظازاب بعلةن جازالعغعنظىستعمعزضة تاش ياغدذرغعن، ياآع بعزنع ق

 نع هئح ظادةم قايتذرالمايدذ  )ظازاب(ظذ    ،يةنع اهللا ظذ ظازابنع حىشىرىشنع ظعرادة قعلغان حاغدا 
دذ . ظذنع هئح توسذص قالغذحع بولمايدذ   ذ : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي ازاب (ظ ظاسمان شوتعلعرعنعث ) ظ

  .ظعضعسع اللة
   دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا “عضعسعظاسمان شوتعلعرعنعث ظ”
 ع وتعلعرعنعث ظعضعس مان ش نع   ظاس ةلعي ظعب عنع ظ ةتنعث مةنعس ةن ظاي نع  ظةبذ دئض ة، ظعب تةله

  .ظىستىنلىك ؤة مال ـ مىلىك ظعضعسع دئضةنلعك بولعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ: ظابباسنعث
 بعر آىندة ظأرلةيدذآعاللةغا شذنداق ) يةنع جعبرعظعل(صةرعشتعلةر ؤة روه سالعه بذ ظايةت ظةبذ

دذ  داق دةي ةققعدة مذن انالرغا      : ه ةخلذقاتلعرعدعن ظعنس ث م اال نع أز اهللا تاظ ةن س ةتتعكع روه دئض ذ ظاي ب
عتعدذ  ةخلذقاتنع آأرس ل م ر خع ةس بع أزع ظةم انالرنعث دةل ظ ن ظعنس ايدعغان، لئكع ةن. ظوخش ذ :م  ب

رعظعل ظ   أزدعن جعب ةن س ةتتعكع روه دئض أزدة تذتذل ظاي االم آ ع ظذةلةيهعسس ا يش ندذرئقئهتعمالغ أز  . ع ذ س ب
. ، دةص قارايمةن قعندذر ئلعرعنع آأرسعتعشعمذ ظئهتعمالغا ي      ظعسم بولذص، ظادةم ظةؤالدلعرعنعث روه     يظومذمع

أرلعتعلعدذ       مانغا ظ اغدا ظاس ان ح ةبزع روه قعلعنغ رع ق انالرنعث روهلع ع، ظعنس ةرانعث  . حىنك ة ب ذ هةقت ب
  .صسعلعي بايان قعلعنغانهةدعسعدة تة

  لعدعغانلعقع توغرعسعداع معث يعل آئلعدعغان آىندعن قعيامةت آىنع آأزدة تذت50ظذزذنلذقع 
 ع ةيدذآع، ظذنعث ظذزذنلذق دة ظأرل ر آىن ةغا شذنداق بع ئلعدذ50الل ث يعل آ ن  مع ذ آىندع  ب

ة   ظةبذظعبنع  . قعيامةت آىنع آأزدة تذتعلعدذ    ت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع    هاتةم ظعبنع ظابباسنعث بذ ظاي
دذ  ةت قعلع دذر   : رعؤاي ةت آىنع ىن قعيام ذ آ تعن ظعكرعم    . ب نع هةرص ةمماك ظبع ةؤرع، س داق ةس نعث مذن

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذر  : دئض ةت آىنع ع قعيام ذ آىن ذنداق   . ظ ارلعقالرمذ ش نع زةي قات اك ؤة ظعب زةهه
ةد ( تاظاال نعث ظةلعي ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث اهللا     . دئضةن ةؤمعثنعث يةتكىزضةن ! ظع مذهةمم ق

:  دئضةن ظايعتع هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   حعرايلعقحة سةؤر قعلغعن ) ظةزعيةتلعرعضة
دذر  ةت آىنع ىن قعيام ذ آ عرالرغا ظ . ظ اال آاص نع اهللا تاظ دةك  معث يعل50ذ آىننعث ظذزذنلذقع نعث ظذزذنلعقع

  . مةزمذندا نذرغذن هةدعسلةر رعؤايةت قعلعندعبذ. قعلعص بئرعدذ
ةد  ام ظةهم دذ    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةر غذداتيعنع ةبذهىرةيرعنعث  :  ظةبذظذم ز ظ بع

ادةم ظأتتع           ةؤة بعر ظ امعر    . يئنعدا ظعدذق، يئنعمعزدعن بةنع ظامعر ظعبنع سةظسةظة قةبعلعسعضة ت ظذ بةنع ظ
ادة       يعلدع  قةبعلعسع ظعحعدة ظةث باي ظ ةبذهىرةيرة يئنعدعكع ظادةملةرضة       . م دئ ادةمنع   : شذنعث بعلةن ظ ظذ ظ

ثالر    ئلعص آئلع ا ظ اندىرىص يئنعمغ دع،ي اندذرذ  .  دئ ع ي ذالر ظذن ةلدعظ ا . ص آ ةبذهىرةيرة ظذنعثغ : ظ
ةن   ادةم ظعكةنس اي ظ ةن ب ةن هةقعقةت عمحة س دع،ظاثلعش ادةم.  دئ ذ ظ ةن   : ظ امع بعل ث ن ذنداق، اهللا نع ش

ةمكع، مئنع  ار       قةس ةم ب اق تأض زغذح ظ ىز قع ةم، ي زعل تأض ىز قع دع ،ث ي علعرعنعث   .  دئ ذ تأض ةتتا ظ ه
تع        اناص حعق اتلعرعنع س ل ظ ةر خع ةرلعرعنع ؤة س رعنعث هىن علعرعنع، قذللع ا . رةثض ةبذهىرةيرة ظذنعثغ : ظ

ث تذ أت علةرنعث ؤة قويالرنع اقلعرعدعن ض دع  ي اقالنغعن دئ ةبذهذ . س أزنع  ظ ذ س تعم   رةيرة ب ة قئ ر قانح بع
ةآ ادةمنعث. لعدعرارت رايع ظأزضعرعص آةتتع هةتتا ظذظ ذ. حع ةبذهذرةيرة: ظ . دئدع ؟ثعدئضعننئمعذ ب! ظع ظ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع32سىرة ظةنفال ) 1(
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اثلعدعم           : مذنداق دئدع  ظةبذهذرةيرة ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع ظ آعمنعث  « : مةن ص
ةهؤالدا ب    ةثرعحعلعك ظ اآع آ ذن ي ةهؤالدا بولس نحعلعق ظ ذ قعيع ا، ظ علعرع بولس علعرعنعث تأض ذن تأض ولس

ئمعز، ظ       ةث س لىك ظ ةث ضأش علةر ظ ذ تأض ع ظ ةت آىن ة، قعيام نع بةرمعس علةر  ةزاآعتع ىرةك تأض اش يىض ث ش
ئلعدذ ذص آ لعنعدذ   ،بول ا تاش علةرنعث ظالدعغ ة تأض ةثرع تىزلةثلعكت ادةم آ ذ ظ اندعن ظ ع . ظ علةر ظذن  تأض

ةيدذ تذي ةن دةسس أت  . اقلعرع بعل ةص ظ ع دةسس اخعرع ظذن علةرنعث ظ ع   تأض علةر ظذن تعكع تأض ا، باش ىص بولس
نعدذ ئلعص آئلع ا دةسسةشكة ظ ة  . قايت أزعنعث جةننةتك ذ ظ رعلعص، ظ أآىم حعقع ةتتا ظعنسانالر ظارعسعدا ه ه

 معث يعل آئلعدعغان ظةنة شذ آىندة   50نلذقع آأرضةنضة قةدةر، ظذزذياآع دوزاخقا ظعلعص بارعدعغان يولعنع      
  .داؤام قعلعدذظذنعثغا بولغان ظازاب مانا مذشذنداق 

ذن           ةهؤالدا بولس ةثرعحعلعك ظ اآع آ ذن ي ةهؤالدا بولس نحعلق ظ ذ قعيع ا، ظ العلعرع بولس ث آ  ،آعمنع
 يىضرةك  ،آالعلعرعنعث زاآعتعنع بةرمعسة، قعيامةت آىنع ظذ آالعالر ظةث ضأشلىك، ظةث سئمعز، ظةث شاش          

ئلعدذ ذص آ العالر بول ئلعص آئ. آ ة ظ ةثرع تىزلةثلعكك ادةم آ ذ ظ اندعن ظ ا ظ العالرنعث ظالدعغ نعص آ لع
لعنعدذ ىزلىك     . تاش ةيدذ، مأثض ةن دةسس اقلعرع بعل ع تذي العالر ظذن ةن   آ ىزلعرع بعل ع مىثض العالر ظذن آ

 آالعالرنعث ظاخعرع ظذنع دةسسةص    .بذ آالعالرنعث مىثضىزلعرع تىص ـ تىز، ظذحلذق ؤة سذنماستذر . سعدذظى
ع قا   العالر ظذن تعكع آ ا، باش أتىص بولس نعدذ  ؤة ظىسسىص ظ ئلعص آئلع ىن ظ ا دةسسةش ؤة ظىسسىش ظىح . يت

ا ظئلعص بارعدعغان يولعنع                 هةتتا ظعنسانالر ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، ظذ ظأزعنعث جةننةتكة ياآع دوزاخق
ةدةر  ة ق ع ،آأرضةنض ا         50 ظذزذنلذق ازاب مان ان ظ ا بولغ دة ظذنعثغ ذ آىن ة ش ان ظةن ل آئلعدعغ ث بع  مع

  .مذشذنداق داؤام قعلعدذ
ذن          آعمنع ةهؤالعدا بولس ةثرعحعلعك ظ اآع آ ذن ي ةهؤالدا بولس نحعلعق ظ ذ قعيع ا، ظ رع بولس ث قويلع

ةث شاش يىضرةك    ةث سئمعز، ظ الر ظةث ضأشلىك، ظ ذ قوي رعنعث زاآعتعنع بةرمعسة، قعيامةت آىنع ظ قويلع
.  تاشلعنعدذ ظاندعن ظذ ظادةم آةثرع تىزلةثلعككة ظئلعص آئلعنعص قويالرنعث ظالدعغا       . قويالر بولذص آئلعدذ  

ةيدذ   ةن دةسس اقلعرع بعل ع تذي الر ظذن عدذ  . قوي ةن ظىسس ىزلعرع بعل ع مىثض الر ظذن ىزلىك قوي ذ . مىثض ب
ىز، ظذ      قو قويالرنعث ظاخعرع ظذنع دةسسةص ؤة ظىسسىص      . حلذق ؤة سذنماستذر    يالرنعث مىثضىزلعرع تىص ـ ت

هةتتا ظعنسانالر   . ئلعص آئلعنعدذ ظأتىص بولسا، باشتعكع قويالر ظذنع قايتا دةسسةش ؤة ظىسسىش ظىحىن ظ     
ةدةر،       ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعص، ظذ ظأزعنعث جةننةتكة ياآع دوزاخقا ظئلعص بارعدعغان يولعنع آأرضةنضة ق

ا مذشذنداق داؤام قعلعدذ             50ظذزذنلذقع   ازاب مان »  معث يعل آئلعدعغان ظةنة شذ آىندة ظذنعثغا بولغان ظ
  .دئدع

ادةم   ةبذ ظع   : ظذ ظ ارةت؟ دئدع     أضعلةرنعث هةققع نئ     ت !رةيرةهذظ ةردعن ظعب ةبذهذ . معل بعرسعضة  : رةيرةظ
 ظىحىن تأضة سوراص  عمئنعؤعلش . تأضة ظارعيةت بةرسةث، ياخشعسعنع ؤة سىتلىك تأضعنع بئرعشعث الزعم    

آةلسة، ظذنع بئرعص تذرذشذث، حعشع تأضعسع ظىحىن ظةرآةك تأضة سوراص آةلسة، ظذنع بئرعص تذرذشذث                     
ةبذ بذ هةدسعنع ظعمام    .  تأضعنعث سىتع بعلةن تةمعنلعشعث الزعم دئدع        ؤة موهتاجالرنع   نةسةظع داؤذد ؤة ظ

  .قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
ةد  ام ظةهم ةبذ :ظعم داق    ظ االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ هىرةيرة رةزعي

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ا«: دئض ع، ظ  ظ ان آعش ة بولغ كة ظعض ة،  لتذن ـ آىمىش نع بةرمعس ث زاآعتع ذنع
دا    ةم ظوتع ذ جةهةنن اندعن ظ التذن ـ آىمىشلةر ياصعالق ؤة بعسلعق قعلعص سوقذلعدذ، ظ ذ ظ قعيامةت آىنع ظ

نع ؤة دىم  ع، بعقع ادةمنعث صعشانعس ذ ظ زدذرذلذص، ظ عدا  بعقع ةندعلعرع ظارعس ةتتا اهللا ب نعدذ، ه ع داغلع س
أآىم  ا     ه اآع دوزاخق ة ي ادةم جةننةتك ذ ظ رعص، ظ ةدةر   حعقع ة ق نع آأرضةنض ان يول ئلعص بارعدعغ ، ظ
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ازاب          50عثالر بويعحة ظذزذنلذقع     هئساب سعلةرنعث ة شذ آىندة ظذنعثغا بولغان ظ  معث يعل آئلعدعغان ظةن
دذ  ذنداق داؤام قعلع ا مذش االم » مان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة   ص رعدعكع هةدعس دا يذقع نعث داؤامع ذ هةدعس ب

ان قعلعص ظأتتع      غنعدةك، قوي ؤة تأضعل     ت قعلعن بايانا اتالرنعث     . ةرنعث ظةهؤاللعرعنع باي ة ظ بذ هةدعستة يةن
دع   داق دئ ان قعلعص مذن ةهؤالعنع باي ات ب«: ظ دذ   ئظ ئلعص حعقع ل ظعش آ ىح خع عتعن ظ ة  . قعش ر ظادةمض بع

بذ  » ...يةنة بعر ظادةمنعث هاجعتعنع قامدايدذ ؤة يةنة بعر ظادةمضة ضذناه ظئلعص آئلعدذ     . ظةجعر آئلعدذ 
  .رعؤايةت قعلغانظعمام مذسلعممذ هةدعسنع 

االمنعث      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت، ص تعن مةقس ان قعلعش ةردة باي ذ ي نع ب ذ هةدعس ةتتا اهللا «ب ه
رعص    أآىم حعقع عدا ه ةندعلعرع ظارعس ع ... ب دة     50ظذزذنلذق ذ آىن ة ش ان ظةن ل آئلعدعغ ث يع ةن »  مع دئض

  .دذرحىنلةن مذناسعؤعتع بولغانلعقع ظىنعث يذقعرعدعكع ظايةت بععسأز
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر قعلعشقا ظىندةش توغرعسعدا 

ظذالر ظذ ظازابنع يعراق دةص قارايدذقةؤمعثنعث سئنع ظعنكار قعلغانلعقعغا، !  يةنع ظع مذهةممةد
ازابنعث ظأزلعرعضة آئلعشعنع              ظذالرنعث اهللا نعث ظازابعنعث حوقذم يىز بئرعدعغانلعقعنع يعراق ساناص، ظذ ظ

دذ         . لدعراتقانلعقعغا سةؤر قعلغعن  ظا ة مذنداق دةي قعيامةتكة ظعشةنمةيدعغانالر ظذنعث    : اهللا تاظاال بذ هةقت
ةق دةص       ةتنع ه دذ، قعيام ةتتعن قورقع ا قعيام عنعدعغانالر بولس ا ظعش الدعرعتعدذ، ظذنعثغ عنع ظ بولذش

  .))1بعلعدذ
)قحة سةؤر قعلغعنحعرايلع) قةؤمعثنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة! ظع مذهةممةد يةنع آاصعرالر 

بعز ظذنع يئقعن دةص . بذ ظازابنعث يىز بئرعشعنع ؤة قعيامةتنعث قايعم بولعدعغانلعقعنع يعراق سانايدذ           
ارايمعز ةنع  ق ارايدذ   ي ن دةص ق عنع يئقع ىز بئرعش ث ي ةر ظذنع ت   . مأمعنل ةن ؤاقع ة مذظةيي ةرحة قعيامةتك ض

ان            بولذص، ظذنعث ؤاقتعنع غالعب ؤة بىيىك           اهللا دعن باشقا هئحكعم بعلمةيدعغان بولسعمذ، لئكعن آئلعؤاتق
  . يىز بئرعدعغانلعقع مذقةررةردذرةرسعنعث يئقعن ظعكةنلعكع ؤة حوقذمهةر قانداق ن

* * * * * * *  
  tΠöθ tƒ ãβθä3s? â !$ yϑ ¡¡9$# È≅ ôγçRùQ $$ x. ∩∇∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$ t6Ågù: $# Ç ôγÏèø9 $% x. ∩∪ Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡o„ íΟŠ ÏΗ xq $ VϑŠ ÏΗ xq ∩⊇⊃∪ 
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 ÉL©9 $# ÏµƒÈθø↔ è? ∩⊇⊂∪ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd §ΝèO ÏµŠ ÅfΖ ãƒ ∩⊇⊆∪ Hξ x. ( $ pκ®ΞÎ) 4‘sà s9 ∩⊇∈∪ Zπ tã#̈“ tΡ 3“ uθ ¤±= Ïj9 ∩⊇∉∪ (#θãã ô‰ s? 

ôtΒ u t/ôŠ r& 4’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇∠∪ yìuΗ sd uρ # tç÷ρ r'sù ∩⊇∇∪     

ذص . 8ظذ آىندة ظاسمان ظئرعتعلضةن معستةك بولذص قالعدذ  تاغالر ظئتعلغان رةثلعك يذثدةك بول
ذص قالعدعغانلعقع ظىحىن ( .9قالعدذ ةن بول ذرذص ) هةر ظادةم ظأز هالع بعل أرىص ت دوست دوستعدعن آ

ؤة ظأزع مةنسذص سورعمايدذ، ضذناهكار ظادةم ظأز ظورنعغا ظوغذللعرعنع، ظايالعنع، قئرعندعشعنع ) هال(
قئرعنداشلعرعنع ؤة يةر يىزعدعكع جعمع ظادةمنع بئرعص بولسعمذ، بذ آىندعكع ظازابتعن  -بولغان قةؤم 

ةررةر دوزاختذر . 10-  14قذتذلذشنع ظارزذ قعلعدذ  داق (. 15ياق، ظذ مذق عر مذن ذناهكار آاص ذ ض ةنع ب ي
                                                 

 .  ظايةتنعث بعر قعسمع-18سىرة شذرا ) 1(
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ازابتعن قذتقذزالمايدذ، ظذنعث ظالدعدا دوزاخ ظارزذدعن يانسذن، صعدا قعلعنغان هئحقانداق نةرسة ظذنع ظ
يىز ظأرىص ) هةقتعن(ظذ . 16باشنعث تئرعسعنع شعلعدذ) ظذ هارارعتعنعث قاتتعقلعقعدعن). (يئنعص تذرعدذ

ذل  ان ؤة ص اقلعغان -بذرالغ ص س ال يعغع ادا ( م ةققعنع ظ كعنلةرنعث ه ةنعث ؤة معس ن الل ظذنعثدع
  .17- 18الرنع حاقعرعدذ)قعلمعغان

  قعيامةتنعث قورقذنحلذق ظةهؤاللعرع توغرعسعدا 
دذ   داق دةي اال مذن ئلعدذ    : اهللا تاظ ذم آ عرالرغا حوق ازاب آاص ذ ظ ةن . ب مان ظئرعتعلض دة ظاس ذ آىن ظ

ةتا، سةظعد ظع   ظابباس   ظعبنع معستةك بولذص قالعدذ  ةير، ظعكر ب ، مذجاهعد، ظ مة، سذددع ؤة بعر    عنع جذب
دذ قانحة آعشعلةر بذ ظايةت هةققعدة م  اغنعث دورع     : ذنداق دةي دةك بولذص  سع ظذ آىندة ظاسمان ظئرعتعلضةن ي

  .قالعدذ
 العدذ ذص ق دةك بول ك يذث ان رةثلع اغالر ظئتعلغ اال  ت ذ اهللا تاظ دذب داق دةي ةققعدة مذن اغالر  :ه ت

ذص قالعدعغانلعقع ظىحىن )1( )ظئتعلغان يذثدةك بولذص آئتعدذ    ةن بول دوست ) هةر ظادةم ظأز هالع بعل
ادةم ظأزع بعلةنال بولذص قالعدعغانلعقع ظىحىن،          سورعمايدذ) هال(تعدعن آأرىص تذرذص دوس ةنع هةر ظ  ي

ةؤف . مذ، ظذنعثدعن هال سورعمايدذ   ظأزعنعث يئقعن دوستعنع ظةث قعيعن ظةهؤالدا آأرىص تذرذص           ظعبنع  ،عيظ
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي نعث ب ر : ظابباس ذالر بع رعنع تون ظ ذالر  ـ بع دذ، ظ ذي

احعدذ            ظذ آىندة هةر    : خذددع اهللا تاظاال مذنداق دئضةندةك     . ظأزظارا تونذشقاندعن آئيعن بعر ـ بعرعدعن ق
  .)2(يار بةرمةيدذ) شذ هالع(ظادةمنعث بعر هالع بولعدذآع، ظذنعث باشقعالرغا قارعشعغا 

ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي انالر:  مذن ع ظعنس ارعثالرغا صةر! ظ الش،  (ؤةردعض رعنع ظورذن بذيرذقلع
ظذ  (تةقؤادارلعق قعلعثالر، شذنداق بعر آىندعن قورقذثالرآع،      ) مةنظع قعلغان ظعشالردعن حةآلعنعش بعلةن   

 )3(ظاتا بالعسعغا ظةسقاتمايدذ، بالعمذ ظاتعسعغا ظةسقاتمايدذ، اللةنعث ؤةدعسع هةقعقةتةن هةقتذر             ) آىندة
   ةم باشقا بعراؤنع ظأز ضذناهعنع ظىستعضة ظئلعؤئلعشقا حاقعرسا، ظذ يئقعن تذغقعنع           ضذناهع ظئغعر بعر ظاد

سذر حعلعنغان آىندة   )4( بولغان تةقدعردعمذ، ظذنعث ضذناهعدعن ظازراق نةرسعنع ظىستعضة ظئلعؤااللمايدذ       
العدذ     اي ق ةؤجذت بولم انحعلعق م عدعكع تذغق ث ظارعس ر . ظذالرنع رعنعث -بع ةهؤالعنعمذ( بع ) ظ

مايدذ س ن ؤة       )5( وراش عدعن، خوتذنعدع عدعن، ظاتعس عدعن، ظانعس أزعنعث قئرعندعش ع ظ دة آعش ذ آىن ظ
) شذ هالع  (ظذ آىندة هةر ظادةمنعث بعر هالع بولعدذآع، ظذنعث باشقعالرغا قارعشعغا    . بالعلعرعدعن قاحعدذ 

  .))6يار بةرمةيدذ
ندعشعنع ؤة ظأزع مةنسذص بولغان قةؤم ضذناهكار ظادةم ظأز ظورنعغا ظوغذللعرعنع، ظايالعنع، قئرع

ازابتعن قذتذلذشنع  - قئرعنداشلعرعنع ؤة يةر يىزعدعكع جعمع ظادةمنع بئرعص بولسعمذ، بذ آىندعكع ظ
 ظذ قعيامةت آىنعنعث قورقذنحلذق ظةهؤالعنع . يةنع بذ آىندة فعدعية قوبذل قعلعنمايدذياق. ظارزذ قعلعدذ

ىتىن زئمعن ظةهلعنع       آأرضةن حاغدا فعدعية بئرعص اهللا ن         ازابعدعن قذتذلذش ظىحىن ص ظأزع ظئرعشكةن    ،عث ظ
التذننع ياآع دذنيادعكع حاغدا ظأزعنعث يىرةك           مال ـ مىلىآنعث ظةث ظئ      سعلعنع ؤة زئمعن توشقعحة ظ

                                                 
 .  ـ ظايةت5سىرة قارعظة  )1(
 . ظايةت- 37سىرة ظةبةسة ) 2(
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع-33سىرة لذقمان ) 3(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة فاتعر  )4(
 . ظايةت-101سىرة مأظمعنذن ) 5(
 . ظايةتكعحة-37ـــــ -34ىرة ظةبةسة س) 6(
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ةقدعردعمذ، ظذنعثدعن بذ فعدعية                     ارزذ قعلغان ت صارعسع بولغان بالعسعنع ظئلعص آئلعص فعدعية بئرعشعنع ظ
  .ذل قعلعنمايدذهةرضعز قوب
قئرعنداشلعرعنع ـص بولغان قةؤم ؤة ظأزع مةنسذظأزعنعث ظذرذق : بذ ظايةتنع مذجاهعد ؤة سذددع 

  . دةص تةصسعر قعلغان،تعدذعـ تذغقانلعرعنع ؤة قةبعلعسعدعكع آعشعلةرنع آأرس
ز  اهللا تاظ اتتعق قع ث ق نع ؤة ظذنع دذ اال دوزاخ داق دةي ةتلةص مذن ذ م : عقلعقعنع سىص اق، ظ ةررةر ي ذق

يةنع بذ ضذناهكار آاصعر مذنداق ظارزذدعن يانسذن، صعدا قعلعنغان هئحقانداق نةرسة ظذنع (. دوزاختذر
باشنعث ) ظذ هارارعتعنعث قاتتعقلعقعدعن). (ظازابتعن قذتقذزالمايدذ، ظذنعث ظالدعدا دوزاخ يئنعص تذرعدذ

علعدذ عنع ش ةققع   تئرعس ةت ه ذ ظاي انع ب ابعت بذن دذ  هةسةنبةسرع ؤة س داق دةي ارارعتعنعث : دة مذن ذ ه  ظ
اتتعقلعقعدعن يىزعنعث ؤة       : قةتادة مذنداق دةيدذ  . رعسعنع شعلعدذ قاتتعقلعقعدعن يىزنعث تع   ظذ هارارعتعنعث ق

  . رعلعرعنع ؤة صذت ـ قولنعث بارماقلعرعنع شعلعص تاشاليدذعبةدةنلعرعنعث ت
. رعنع شعلعص تاشالص  تعن ضأشنع ؤة تع  ثةآظذ هارارعتعنعث قاتتعقلعقعدعن سأ: زةههاك مذنداق دةيدذ 

ايدذ  ة قويم ئح نةرس دذ . سأثةآتة ه داق دةي د مذن نع زةي أثةآلةرنع  : ظعب اتتعقلعقعدعن س ارارعتعنعث ق ذ ه ظ
.  دوزاخ ظوتع آاصعرالرنعث سأثةآلعرعنع شعلعص تىضعتعدذ     :بذ ظايةتنعث خذالسة مةنعسع  . شعلعص تاشاليدذ 

  .لعدذذلعرع يئثعدعن ظالماشتذرظاندعن ظذالر يئثعدعن يارعتعلعص تئرع
 ذ ةقتعن(ظ ذل ) ه ان ؤة ص أرىص بذرالغ ىز ظ اقلعغان -ي ال يعغعص س ةنعث ؤة ( م ن الل ظذنعثدع

 يةنع اهللا دوزاخقا ياراتقان، دذنيادعكع حاغلعرعدا الرنع حاقعرعدذ)معسكعنلةرنعث هةققعنع ظادا قعلمعغان
انالرن    ىتىؤةتكةن ظعنس قا ص ةمعلعنع قعلعش ث ظ ة    دوزاخنع ةن ظأزعض ل بعل ع دوزاخ راؤان تع ةت آىن ع قعيام

بذ شذنعث   .  مةيدانعدعن خذددع قذش دان تةرضةندةك تئرعيدذ      مةهشةرضاه ظاندعن دوزاخ ظذالرنع    . حاقعرعدذ
ظىحىنكع، خذددع غالعب ؤة بىيىك اهللا ظئيتقاندةك، ظذالر بذ آىننعث آئلعشعنع حعن دعللعرع بعلةن ظعنكار        

ذ آىن ظىحىن  ذل ـ مال يعغعص ظذنع صعششعق  ظةمةل قعلعشنع تاشلعغان، ظاحكأزلىكقعلغان، ب ةن ص  بعل
ارلعق ظىست            علساق لعرعضة  عغان، بذ صذل ـ مالدعن ياخشعلعق يوللعرع ظىحىن ظعشلعتعش ؤة زاآات بئرعش قات

اش تا    تعن ب ةققعنع بئرعش ث ه ان اهللا نع ب بولغ ةردذر ؤاجع ان ظادةمل لعم . رتق ام مذس ةيغةمبةر ظعم  ص
دذ    ظةلةيهع معغن، خعللعق قعلئصذل ـ مال ظعشلعتعشتة ب    «: سساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع

  . »خللعق قعلعدذئظذنداق قعلساث اهللا ساثا ب
 * * * * * * *  
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ÏΘρãós yϑ ø9 $#uρ ∩⊄∈∪ tÏ% ©!$# uρ tβθè% Ïd‰ |Áãƒ ÏΘöθu‹ Î/ ÈÏd‰9 $# ∩⊄∉∪ tÏ% ©! $#uρ Νèδ ôÏiΒ É># x‹ tã ΝÎκ Íh5u‘ tβθà) Ï ô±–Β ∩⊄∠∪ ¨β Î) 

z># x‹tã öΝ ÎκÍh5 u‘ ã ö xî 5βθãΒ ù' tΒ ∩⊄∇∪ tÏ%©! $#uρ óΟèδ öΝ ÎγÅ_ρã àÏ9 tβθÝà Ï≈ xm ∩⊄∪ ω Î) #’ n? tã óΟ ÎγÅ_ üρ ø— r& ÷ρ r& $tΒ ôM s3n= tΒ 

öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ®ΞÎ* sù ã ö xî tÏΒθè= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç yϑ sù 4 xötG ö/ $# u !# u‘ uρ y7 Ï9 s̈Œ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ÞΟ èδ tβρßŠ$ yèø9 $# ∩⊂⊇∪ tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ 



  
  
  
  

 319                                                                                              ماظارعج ـ سىرة 70
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

öΝ ÎκÉJ≈ sΨ≈tΒ{ ôΜÏδ Ï‰ ôγtã uρ tβθãã ü‘ ∩⊂⊄∪ tÏ% ©!$#uρ Ν èδ öΝ ÎκÌE ÿ‰≈pκ y¶ Î/ tβθßϑ Í←!$ s% ∩⊂⊂∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ 4’ n? tã öΝ Îκ ÌEŸξ|¹ 

tβθÝà Ïù$ut ä† ∩⊂⊆∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθãΒ u õ3–Β ∩⊂∈∪  
ارعتعلدع  عز ي ةن حعدامس ان هةقعقةت ا . 19ظعنس ا (ظذنعثغ ةللعك، ي اآع آئس ذزلذق، ي يوقس

بعرةر ياخشعلعق يةتكةن حاغدا، . 20بعرةر آأثىلسعزلعك يةتكةن حاغدا، زارالنغذحعدذر ) قورقذنحتةك
ظذالر نامازغا هةمعشة رعظاية : مذستةسنا) تأؤةندعكعلةر بذنعثدعن(صةقةت . 21بئخعللعق قعلغذحعدذر 

ةن هةق ظذالر مال . 22 - 23قعلغذحعالردذر ئقعرغا مذظةيي  لعرعدعن تعلةيدعغان صئقعرغا ؤة تعلعمةيدعغان ص
ظذالر صةرؤةردعضارعنعث . 26ظذالر قعيامةت آىنعضة تةستعق قعلعدعغانالردذر. 24 - 25بئرعدذ) يةنع زاآات(

ندعن اللة ظةمعن قعلغا(شىبهعسعزآع، ظذالرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظازابع . 27ظازابعدعن قورققذحعالردذر
) هارامدعن(ظذالر ظةؤرةتلعرعنع . 28ظةمعن بولغعلع بولمايدعغان نةرسعدذر) باشقا هئحبعر ظادةم ظىحىن

ظأزلعرعنعث خوتذنلعرع ؤة (صةقةت خوتذنلعرع ؤة حأرعلعرع بذنعثدعن مذستةسنا، . 29ساقلعغذحعالردذر
بذنعث ) جعنسعي تةلعؤعنع قاندذرذشنع(. 30ذماالمةت قعلعنمايد) حأرعلعرع بعلةن يئقعنحعلعق قعلغانالر

ة ؤة . 31سعرتعدعن تعلعضىحعلةر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر  ذالر ظأزلعرعضة تاصشذرذلغان ظامانةتلةرض ظ
ظذالر نامعزعنع ظادا . 33ظذالر توغرا ضذؤاهلعق بةرضىحعلةردذر. 32بةرضةن ظةهدعضة رعظاية قعلغذحعالردذر

  .35ر جةننةتلةردة هأرمةت قعلعنغذحعالردذرظةنة شذال. 34قعلغذحعالردذر
  ظعنساننعث حعدامسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

دذ  داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ةخالقلعرعدعن خ ار ظ ث ناح اندعن ؤة ظذنع اال ظعنس ان : اهللا تاظ ظعنس
ارعتعلدع  عز ي ةن حعدامس ا . هةقعقةت ةك (ظذنعثغ ا قورقذنحت ةللعك، ي اآع آئس ذزلذق، ي رةر ) يوقس بع

دذر آأث اغدا، زارالنغذحع ةن ح عزلعك يةتك ن   ىلس ذ بذنعثدع ة، ظ ان يةتس رةر زعي ا بع ةنع ظذنعثغ  ي
اليدذ  قا باش لعنعدذ ؤة قورقذش اس   . تةشؤعش كة ت ص آئتعش ع حعقع ةنلعكعدعن يىرعك ذص آةتك اتتعق قورق ق

  .دذقالعدذ، بذنعثدعن آئيعن ياخشعلعققا ظئرعشةلمةيدعغان بولدذم دةص ياخشعلعقتعن ظىمعدعنع ظىزع
 دذر ئخعللعق قعلغذحع اغدا، ب ةن ح علعق يةتك رةر ياخش ةن    بع عدعن بئرعلض ذ اهللا تةرعص ةنع ظ  ي

قعالرغا بئرعش  ن باش ة، ظذنعثدع ة ظئرعشس ئنئمةتك ةقق كة ب ثدعكع اهللا ه دذ ؤة ظذنع ادا عخعللعق قعلع نع ظ
ايدذ ةد  . قعلم ام ظةهم ةبذظعم ةن  ةرةيرهذظ داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت دعن ص لعكعنع رعؤاي
 ؤة حعدامسعزلعق قعلعش، يىرعكع حعقعص آةتكعدةك      للعقعخئعكع ظةث ناحار ظةخالق ب     ظعنساند«: قعلعدذ

  .رعؤايةت قعلغانداؤذدمذ ظةبذبذ هةدعسنع ظعمام » دةرعجعدة قورقذص آئتعش قاتارلعقالردذر
مةيدعغانلعقع، يذقعرعدعكع سىصةتكة ظعضة آعشعلةرنعث قاتارعغا ناماز ظوقذغذحعالرنعث آعر

  بذالرنعث ظةمةللعرع ؤة نامازلعرع توغرعسعدا 
 ظذالر نامازغا هةمعشة رعظاية قعلغذحعالردذر: مذستةسنا) تأؤةندعكعلةر بذنعثدعن(صةقةت يةنع 

ةندذر ةن سىصةتلةنض ةتلةر بعل رعقعدةك سىص ان يذقع اقل. ظعنس ةقةت اهللا س رعدا عص علعق يوللع غان، ياخش
ةقعيةت قازاندذ لعغان ؤة ي  مذؤةصص علعققا باش ان، ياخش تذرذ  رغ رعنع ظاسانالش علعق يوللع ةن اخش ص بةرض

ظعبنع مةسظذد، مةسرذق ؤة ظعبراهعم نةخةظع       . بذالر ناماز ظوقذغذحعالردذر  . آعشعلةر بذنعثدعن مذستةسنا  
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دذ    داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي ارلعقالر ب ذ: قات ةر  ظ ا ؤة ص ازنعث ؤاقعتلعرعغ ة لعرعغا  ـ ؤاجعصزالر نام رعظاي
  .قعلغذحعالردذر

دذ   داق دةي امعر مذن نع ظ ة ظعب ةتتعكع : ظذقب ذ ظاي ة”ب ن  “هةمعش ة اهللا دع أزدعن هةمعش ةن س  دئض
ةيمعنعص  دة ناماز ظوقذ   ،ظ أزدة تذتذلعدذ ش سىآىت ظعحع ة  .  آ اال بذ هةقت دذ اهللا تاظ ةر :  مذنداق دةي مأمعنل

تع  ة ظئرعش ةن بةختك ةرآع ( .هةقعقةت ذنداق مأمعنل ذالر نام ) ش ىر  (ازلعرعدا ظ ن س ةنعث ظذلذغلذقعدع الل
ةنلعكتعن عص آةتك الردذر) بئس ةيمعنعص تذرغذحع ذ  ))1ظ ة   ب ةن هالةتت ىآىت ؤة ظةيمةنض ازدا س ةت نام ظاي

عتعدذ   ةنلعكعنع آأرس ب ظعك نعث ؤاجع ة   . تذرذش ةن هالةتت ىآىت ؤة ظةيمةنض اندا س ةجدة قعلغ ذ ؤة س  رذآ
ة رع   ا هةمعش ع نامازغ ان آعش ة قعلغذح تذرمعغ ايدذظاي ةيمعنعش    . ع بواللم ىآىت ؤة ظ ازدا س ذ نام ع ظ حىنك

ايدذ دة ظوقذيالم ذزذر ظعحع ازنع ه ا، نام دة تذرمعس ز . ظعحع اندةك تئ ا دان حوقعغ ازنع قاغ ذ نام ةلكع ظ ب
  .ظذ آعشعنعث نامعزع ظذنع نعجاتلعققا ظئرعشتىرةلمةيدذ. ظوقذيدذ

ع قعلسا، ظذنع داؤاملعق قعلعدعغان      دئضةن سأزدعن بعرةر ظةمةلن  “هةمعشة” :شذناسالربةزع تةصسعر 
دذ ،ؤة بذ ظةمةلنع قعلعشتا بوشعشعص قالمايدعغان آعشعلةر آأزدة تذتذلعدذ               ة ظعمام بذخارع     .  دةي بذ هةقت

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهادعن ص ةلالهذ ظ ة رةزعي اهللا «: ظاظعش
  .»عمذ هةمعشة داؤاملعشعص تذرعدعغان ظةمةلدذرظةث ياقتذرعدعغان ظةمةل، ظاز بولس

 ةن هةق ئقعرغا مذظةيي ةيدعغان ص ةنع زاآات (ظذالر ماللعرعدعن تعلةيدعغان صئقعرغا ؤة تعلعم ) ي
رعدذ ث  بئ ةنع ظذالرنع ةن نئ    ي لعك بةلضعلةنض كة تئضعش ا بئرعش اللعرعدا موهتاجالرغ ار م عؤة ب ذالر . س ظ

ا        دذرقعيامةت آىنعضة تةستعق قعلعدعغانالر  ةنع ظذالر قعيامةتكة، هئساب آىنعضة، مذآاصات ؤة جازاغ  ي
شذثا  . ظذالر ساؤاب ظىمعد قعلعدعغان، ظازاصتعن قورقعدعغان آعشعلةرنعث ظةمةللعرعنع قعلعدذ             . ظعشعنعدذ
اال  ة اهللا تاظ ذ هةقت دذ ب داق دةي الردذر :  مذن ازابعدعن قورققذحع ارعنعث ظ ذالر صةرؤةردعض ذص  ظ ةنع قورق  ي

  . ص تذرغذحعالردذررةعتعت
 ادةم (شىبهعسعزآع، ظذالرنعث صةرؤةردعضارعنعث ظازابع ةمعن قعلغاندعن باشقا هئحبعر ظ اللة ظ
ىن عدذر ) ظىح ان نةرس ع بولمايدعغ ةمعن بولغعل ايعدا       ظ ع ج ةقلع ـ هوش ازابعدعن ظ ذ ظ ث ب ةنع اهللا نع  ي

ةردعن  قا ظادةمل ايدذ باش ةمعن بواللم ئحكعم ظ اال ن . ه ةقةت اهللا تاظ ةمعن   ص ةنال ظ ع بعل ةمعن قعلعش ث ظ ع
  .بوالاليدذ
 ساقلعغذحعالردذر) هارامدعن(ظذالر ظةؤرةتلعرعنع        يةنع ظذالر ظةؤرةتلعرعنع اهللا رذخسةت قعلغان 

لةتمةيدذ ة ظعش قا يةرض ةردعن باش دذ. ي داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ أرعلعرع : ش رع ؤة ح ةقةت خوتذنلع ص
أزلعرعنعث خ(بذنعثدعن مذستةسنا،  نحعلعق قعلغانالر ظ ةن يئقع أرعلعرع بعل ماالمةت ) وتذنلعرع ؤة ح

 بذ بذنعث سعرتعدعن تعلعضىحعلةر هةددعدعن ظاشقذحعالردذر) جعنسعي تةلعؤعنع قاندذرذشنع(. قعلعنمايدذ
  .بذ يةردة قايتا تةآرارالش هاجةتسعزدذر. نذندا ظأتىص آةتتعظايةتنعث تةصسعرع سىرة مأظمع

شذرذلغان ظامانةتلةرضة ؤة بةرضةن ظةهدعضة رعظاية قعلغذحعالردذرظذالر ظأزلعرعضة تاصع ظذالر ن ية
ا   ةت قويذلس ة ظامان ايدذ، ظأزلعرعض ةت قعلم دذ  ، خعيان عدة تذرع ا ؤةدعس ةرنعث  .  ؤةدة قعلس ذ مأمعنل ا ب مان

ةتلعرعدذر عحعدذر   . سىص ث دةل ظةآس ةتلعرع بذنع عقالرنعث سىص ةيغةمبة    . مذناص ارع ص ام بذخ ة ظعم ذ هةقت ر ب
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن دذ    «: ظةلةيهعسس ىك بولع ىح تىرل االمعتع ظ عقنعث ظ  .مذناص

ظامانةت قويذلسا، خعيانةت  . ؤةدة قعلسا، ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلعدذ. ظةضةر ظذ سأزلعسة، يالغان سأزلةيدذ  

                                                 
 .  ظايةتلةر-2 ـــــ 1سىرة مأظمعنذن ) 1(
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دذ ة » قعلع ر رعؤايةتت ة بع ةنيةن داق دئيعلض ةر سأزلعسة، يالغ«: مذن ة، . ان سأزلةيدذظةض ةهدة تىزىشس ظ
  .»دةللعشعص قالسا، ظاغزعنع بذزذص تعلاليدذجئ. عدذظذنعثغا خعيانةت قعل

ىحعلةردذر ذؤاهلعق بةرض را ض ذالر توغ دذ ظ ة قعل ذؤاهلعق بئرعشكة رئظاي ذالر ض ةنع ظ ا .  ي ظذنعثغ
ايدذ  ةملعتعص قويم ايدذ ؤة آ عنع قويم ذرمايدذ. هئحنةرس عنع يوش ن هئحنةرس ع . ظذنعثدع ع ظذن آعمك

  .))1يوشذرعدعكةن، هةقعقةتةن ظذنعث دعلع ضذناهكار بولعدذ
 الردذر ادا قعلغذحع ةظدع         ظذالر نامعزعنع ظ ةنع ظذالر نامازنعث ؤاقعتلعرعغا، ت ةرآانلعرعغا،  ل ي  ـ ظ

دذ ة قعلع ة رئظاي ة ؤة سىننةتلعرعض أز . صةرزلعرعض ةققعدعكع س ةتلعرع ه ةرنعث سىص ةردة مأمعنل ذ ظايةتل ب
از تع    نام ةن ظاخعرالش ئلعش بعل ا ظ ازنع تعلغ لعنعص نام ةن باش ئلعش بعل ا ظ االهعدة  . نع تعلغ ا ظ ذ نامازغ ب

ادةت ظعكةنلعكعنع ظةسلةتكةنلعكعنع آأرستعدذ  لعك ظعب اال . آأثىل بألضةنلعكعنع ؤة ظذنعث شةرةص اهللا تاظ
أ  ىرة م ةتلعرعنع نلمعنذندعمذ مأمعنظس ال  ةرنعث سىص ةن باش ئلعش بعل ا ظ ازنع تعلغ داق  ص، ام اخعرعدا مذن ظ

العدذ      ) يذقعرع دةرعجعلعك جةننةت    (ظذالر  : دةيدذ بعز  . فعردةؤسكة ؤارعسلعق قعلدذ، فعردةؤستة مةثضى ق
اراتتذق       دذ         ))2ظعنساننع هةقعقةتةن الينعث جةؤهعرعدعن ي ةردعمذ مذنداق دةي ة شذالر :  اهللا تاظاال بذ ي ظةن

نغذحعالردذر  ةت قعلع ةردة هأرم ذال جةننةتل ةنع ظ ىك    ي ةر تىرل اليدعغان ه ةنلعك بئغعش ةززةت ؤة خذرس ر ل
  .نةرسعلةر بعلةن هأرمةتلعنعدذ

* * * * * * *  
 ÉΑ$yϑ sù šÏ% ©! $# (#ρãx x. y7 n= t7 Ï% tÏèÏÜ ôγãΒ ∩⊂∉∪ Ç tã ÈÏϑ u‹ ø9 $# Ç tã uρ ÉΑ$uΚ Ïe±9 $# tÍ“ Ïã ∩⊂∠∪ ßìyϑ ôÜ tƒ r& 

‘≅ à2 › Í ö∆$# öΝ åκ ÷]ÏiΒ βr& Ÿ≅ yz ô‰ ãƒ sπ ¨Ζ y_ 5ΟŠ ÏètΡ ∩⊂∇∪ Hξ x. ( $̄Ρ Î) Ν ßγ≈ sΨ ø) n= s{ $£ϑ ÏiΒ šχθßϑ n= ÷è tƒ ∩⊂∪ Iξsù ãΝ Å¡ø% é& 
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(#θàÊθèƒ s† (#θç7 yèù= tƒuρ 4 ®L xm (#θà)≈n= ãƒ ÞΟ ßγtΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰ tãθãƒ ∩⊆⊄∪ tΠöθ tƒ tβθã_ã øƒ s† z ÏΒ Ï^# y‰÷` F{$# % Yæ# u Å  öΝ åκ ®Ξr( x. 

4’ n< Î) 5= ÝÁçΡ tβθàÒ Ïùθãƒ ∩⊆⊂∪ ºπ yèÏ±≈ yz óΟèδ ã≈ |Áö/ r& öΝßγ à)yδ ö s? Ø' ©!ÏŒ 4 y7 Ï9 s̈Œ ãΠöθ u‹ø9 $# “ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβρß‰ tãθãƒ ∩⊆⊆∪  
كة تئز آئلعشعص، ظوث ) ظع مذهةممةد (  ذالر سةن تةرةص ة بولدعكعن، ظ  سول -آاصعرالرغا نئم

وص  عثدة ت ذص ظولتذرذشعدذ -تةرعص وص بول ةتلعك جةننةتكة . 36-37 ت ادةم نازذنئم ر ظ ةر بع ظذالردعن ه
آع، بعز شىبهعسعز). يةنع ظذالر جةننةتكة مةثضى آعرةلمةيدذ (ياق . 38آعرضىزىلىشنع تةمة قعالمدذ؟ 

مةشرعقالرنعث ؤة مةغرعبلةرنعث صةرؤةردعضارع بعلةن . 39ظذالرنع ظذالر بعلعدعغان نةرسعلةردعن ياراتتذق
قا  ةن ظالماشتذرذش ةر بعل ع ظذالردعن ياخشعراق ظادةمل ع هاالك قعلعص (قةسةمكع، ظذالرن ةنع ظذالرن ي

ادعرمعز، بعز ) ىرىشكةظورنعغا ظذالردعن ظارتذق ؤة اللةغا ظعتاظةتحان بعر قةؤمنع آةلت  ة ق بعز ظةلؤةتت
ظذالرنع قويذؤةتكعن، تاآع ظذالر ؤةدة قعلعنغان ) ظع مذهةممةد (. 40 -41ظاجعز ظةمةسمعز ) بذنعثدعن(

ةدةر  ا ق ات بولغانغ ة مذالق ا (آىنض ذن، ) باتعلغ عدا (حأمس ذن) دذنياس ذالر . 42ظوينعس دة ظ ذ آىن ظ
ان ةص قويغ ذددع تعكل ص، خ ةبرعلعرعدعن حعقع ةندةك ق اراص يىضىرض ا ق اهقا( بذتلعرعغ ) مةهشةرض

                                                 
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع- 283سىرة بةقةرة ) 1(
  . ظايةتلةر- 22 - 11سىرة مأظمعنذن ) 2(
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يذقعرع قارعيالمايدذ، ظذالرنع خورلذق ظورعؤالعدذ، ظةنة شذ ظذالرغا ) اللةدعن ظذيعلعص(ظذالر . 43يىضىرعدذ
  .44ؤةدة قعلعنغان آىندذر

  آاصعرالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع قورقذتذش توغرعسعدا 
ةيغةمبة       ةيدذ ظةيعبر ظةلةيهعسساالمنعث زامانعدعكع آاصعرالرنع      اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ص ظذالر اهللا  . ل

ةنكعل  ةن ظةؤةتك االمنع بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اال ص ةن  عتاظ ةر بعل ةن مأجعزعل ث روش ع اهللا نع نع، ظذن
احعدذ    ز آأزلعرع بعلةن آأرضةن تذرذقلذق      آىحلةندىرضةنلعكعنع، ظأ  عرقة ؤة ضذرذه ـ     .  ظذنعثدعن ق عرقة ـ ص ص

  .  بولذص ظوث ؤة سول تةرةصلةرضة قاراص آئتعدذضذرذه
دذ   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ان  (ظذالر نئمعشقا ؤةز   :  مذنداق دةي ةنع قذرظ أرىيدذ   )ي ىز ظ ضويا ظذالر   . دعن ي

ةآلةردذر     اؤايع ظئش ان ي تعن قاحق ةندة،      (يولؤاس االمنع آأرض ةد ظةلةيهعسس رعكالر مذهةمم ذ مذش ةنع ب ي
  .)1()ىص قاحقان ياؤا ظئشةآلةردةك قاحعدذظذنعثدعن خذددع يولؤاسنع آأر

) كة تئز آئلعشعص، ظوث ) ظع مذهةممةد ذالر سةن تةرةص  سول -آاصعرالرغا نئمة بولدعكعن، ظ
ذص ظولتذرذشعدذ -تةرعصعثدة توص  وص بول ةنع ظع مذهةممةد    ت عرالرغا نئمة      !  ي ة شذ آاص يئنعثدعكع ظةن

ئلعد      ىص آ كة يىضىرىش ةن تةرةص ذالر س ن؟ ظ قان ؤة      . ذبولدعكع أرىص، ظعختعالصالش ىز ظ ةندعن ي اندعن س ظ
ةرةص ـ تةرةص   الدا ت ةن ه احعدذكةبألىنض داق     .  ق ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي نعث ب نع ظابباس ةؤفعي، ظعب ظ

؟ ظذالر توص ـ توص بولذص سئنعث      نبذ آاصعرالرغا نئمة بولدعكع   ! ظع مذهةممةد : دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  
  .ضةن ؤة مةسخعرة قعلغان هالدا قاراص تذرذشعدذىدعن يىز ظأرظوث ؤة سول تةرعصعثدة، سةن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمذرنعث مذن نع س ابعر ظعب ةرعر، ج نع ج ةيغةمبةر : ظعب ص
ةيغةمبةر  . ظةلةيهعسساالم بعر آىنع قذرةيشلةرنعث يئنعغا حعققاندا، ظذالر هةلقة بولذص ظولتذرذشقان ظعدع            ص

االم دع؟ سعلةرض«: ظةلةيهعسس ة بول علةرغذ؟  ة نئم ذص ظولتذرذصس ذرذه بول ذرذه ـ ض دع»  ض نع  . دئ ذ هةدعس ب
  . قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغاننةسةظعداؤذد ؤة ظةبذظعمام ظةهمةد، مذسلعم، 

 ظذالردعن هةر بعر ظادةم نازذنئمةتلعك جةننةتكة آعرضىزىلىشنع تةمة قعالمدذ؟   ةنع ظذالرنعث  ي
اال  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الع ص ئخع نازذ   ه ذالر ت ا، ظ أرىش تذرس ىز ظ ةقتعن ي ئحعش ؤة ه ةتلعك مدعن ق نئم

ةيدذ (ياق نع تةمة قعالمدذ؟    جةننةتلةرضة آعرعش  ةلكع ظذالرنعث    )يةنع ظذالر جةننةتكة مةثضى آعرةلم  ب
  .جايع جةهةننةم بولعدذ

ا حعقعشعنع يعراق سانعغان قعيامةت ؤة ظ   ذالر ظعنكار قعلغان ؤة ؤذجذتق ذم اهللا تاظاال ظ ازابنعث حوق
ةردعن يارعتعشعنعث       ىصبولعدعغانلعقعنع جةزعملةشتىر   تة يوق ي ان دةسلةص ، بذنعثغا ظذالر ظئتعراص قعلعؤاتق

ةن دةلعل آأرس    ارةت نةرسة بعل ةنلعكعدعن ظعب ةس ظعك اندا ت ا يارعتعشعغا قارعغ دذعتعقايت داق دةي : ص مذن
 شىبهعسعزآع، بعز ظذالرنع ظذالر بعلعدعغان نةرسعلةردعن       ةنع ظةرزعمةس مةنعيدعن اراتتذق  ي اهللا  ي

ة  ذ هةقت اال ب دذتاظ داق دةي اراتمعدذقمذ؟ :  مذن ةنعدعن ي اجعز م ز ظ علةرنع بع ن )2( س ان نئمعدع ظعنس
ا قارعسذن ارعتعلدع . يارعتعلغانلعقعغ ةنعدعن ي تعلعص حعققذحع م ذ ظئ ا  . ظ ةن قوؤذرغ ا بعل ذ مةنع ظذمذرتق ظ

دذ  عدعن حعقع أثعكعنعث ظارعس ة. س كة -ك ش ة آةلتىرىش ع ظةسلعض ة ظذن عزآع، الل ةنع ( شىبهعس ي

                                                 
 . ظايةتكعحة-51  ـــــ 49سىرة مذددةسسعر ) 1(
   ظايةت- 20سىرة مىرسةلةت   ــ)2(
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كة ادعردذر) تعرعلدىرىش دة    . ق ان آىن كارا قعلعنعدعغ عرالر ظاش ة (س ةنع قعيامةتت ن . )ي ةنع (ظذنعثدع ي
  .)1(هئح آىح ؤة ياردةمحع يوقتذر) ظازابنع دةصظع قعلعدعغان) (ظعنساندعن
 ةرنعث صةرؤةردعضارع بعل ةنع ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع       ةن قةسةمكع مةشرعقالرنعث ؤة مةغرعبل  ي

قا           ة صئتعش ص غةربلةرض ةرقلةردعن حعقع تذزالرنع ش تذرغان، يذل ةربنع ظذرذنالش ةن غ ةرق بعل ان، ش ياراتق
بويسذندىرغان زات اهللا بعلةن قةسةمكع، ظعش سعلةرنعث قعيامةت يوق، هئساب يوق ؤة ظألضةندعن آئيعن                 

ةلكع قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلعشتةك بذزذق ظئت            تعرعلعش يوق دةص ظويلعغعنثالردةك ظ     قادعغا  عةمةس، ب
ادعر   . قاتتعق رةددعية بئرعدذ  ظذالر اهللا تاظاالنعث قعيامةتنع بةرصا قعلعشتعنمذ حوث نةرسعلةرنع يارعتعشقا ق

أردع ةرنع آ ا دةلعلل عتعدعغان آاتت ةنلعكعنع آأرس اراتتع. ظعك نع ي مانالرنع ؤة زئمعن ع ظذالردعك. اهللا ظاس
علةرنع ؤة   عز نةرس انلعقالرنع، جانس ارلعق ج قا خعلمذب ان    باش ة ظالغ أز ظعحعض ةؤجذداتالرنع ظ ل م خع

ةخلذقال ادعر ظعكةنلعكعضة   . الرنع بويسذندذردعتم ة ق ا قعلعشقا ظةلؤةتت ةتنع بةرص ذالر اهللا نعث قعيام ا ب مان
دذر دذ . دةلعل داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ا: ش نع ي مانالرنع ؤة زئمعن انالرنع ظاس ة ظعنس رعتعش ظةلؤةتت

  .)2(ظذقمايدذ) بذنع(يارعتعشتعن آأص قعيعندذر ؤة لئكعن ظعنسانالرنعث آأصحعلعكع 
  ارالر             (ظذالر ةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحع آذفف بعلمةمدذآع، ظاسمانالرنع    ) ي

ة ظ   ان الل اص قالمعغ تا حارح ع يارعتعش ان ؤة ظذالرن نع ياراتق ادعر  ؤة زئمعن كة ق ةرنع تعرعلدىرىش ألىآل
ادعردذر ة ق ةر نةرسعض ةن ه ذ هةقعقةت مذ؟ دذرذس، ظ ان زات )3( ظةمةس نع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعن ظاس

اراتقذحعدذر، هةممعنع                    ادعر، اللة ماهعر ي ادعر ظةمةسمذ؟ ظذ بذنعثغا ق ظذالرنعث ظوخشعشعنع يارعتعشقا ق
ا آةل   «ظعرادة قعلسا، ظذنعثغا      ) يارعتعشنع(اللة بعرةر شةيظعنع    . بعلضىحعدذر دذ   » ؤذجذتق  دة، ظذ    -دةي

ةر اهللا تاظاال بذ       ))4ؤذجذتقا آئلعدذ  دذ  ي ةن : دعمذ مذنداق دةي ةر بعل ظذالرنع ظذالردعن ياخشعراق ظادةمل
يةنع ظذالرنع هاالك قعلعص ظورنعغا ظذالردعن ظارتذق ؤة اللةغا ظعتاظةتحان بعر قةؤمنع (ظالماشتذرذشقا 

ك ز ) ةآةلتىرىش ادعرمعز، بع ة ق ز ظةلؤةتت ن(بع معز) بذنعثدع اجعز ظةمةس ز  ظ ع بع ةت آىن ةنع قعيام  ي
  . لةرضة ظالماشتذرعمعز تةنلعرعنع بذنعثدعن ياخشعراق تةنظذالرنعث

ادعرمعز       ة ق قا ظةلؤةتت ذنداق قعلعش ز ش عزآع، بع ةك ـ شىبهعس ز بذنعث . ش ا بع اجعز   غ عز ظ  هةرض
دذ   مذن اهللا تاظاال بذ هةقتة   . ظةمةسمعز ةنع آاصعر   (ظعنسان   : داق دةي أزعنعث    ) ي ارقعلعص   (بعزنع ظ حعرعص ت
ةنع ظذنعث سأثةآلعرعنع    (ظذنداق ظةمةس  سأثةآلعرعنع جةمظعي قعاللمايدذ دةص ضذمان قعالمدذ؟ ) آةتكةن ي

ازذك بولغان     (، ظذنعث )جةمظعي قعلعمعز  ةيمعز   ) ظةث ظعنحعكة، ظةث ن  ))5بارماقلعرعنع ظةسلعضة آةلتىرةل
ز س علعدذق ععلةرنبع ألىمنع بةلض اراثالردا ظ ةنع (ث ظ نع بي ألىش ؤاقتع رعثالرنعث ظ ةر بع تذقئه ، )كعت

ر شةآعلدة يارعتعشتعن     ةيدعغان بع ة ظالماشتذرذشتعن ؤة سعلةرنع سعلةر بعلم ر قةؤمض قا بع سعلةرنع باش
  .))6ظاجعز ظةمةسمعز

ظذالرنع ظذالردعن ياخشعراق ظادةملةر بعلةن ظالماشتذرذشقايةنع : ضةن بذ ظايةتنع ظعبنع جةرعر دئ
ةت قعل ة ظعتاظ عيبعزض ة ظاس ان ؤة بعزض ة عدعغ ز ظةلؤةتت قا بع ة ظالماشتذرذش ان ظادةملةرض لق قعلمايدعغ

ادعرمعز ان،ق ة.  دةص تةصسعر قعلغ ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ ةر سعلةر :  مذنداق دةي اظعتعدعن(ظةض ةنعث ت ) الل
                                                 

 . ـ ظايةتكعحة10ــ  ـــ5سىرة قارعق   ــ)1(
 . ظايةت-57سىرة غافعر ) 2(
 , ظايةت-33سىرة ظةهقاف ) 3(
 . ظايةتلةر-82 -81سىرة ياسعن ) 4(
 . ظايةتلةر-4 -3سىرة قعيامةت ) 5(
 . ظايةتلةر-61 ــــ60سىرة ؤاقعظة ) 6(
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علةرنعث ظورنذ   ة س ةثالر، الل ىز ظأرىس ة ظوخشاش     ي ذالر سعلةرض تذرعدذ، ظ ةؤمنع ظالماش ر ق قا بع ا باش ثالرغ
اراش ظعبنع جةرعرنعث بذ قارعشعغا قارعغاندا        )1()بةلكع اللةغا ظعتاظةت قعلعدذ     (بولمايدذ    يذقعرعدعكع ق

  .حىنكع، باشقا ظايةتلةرمذ شذنع آأرسعتعدذ. آىحلىآرةآتذر
 )ظذالرنع قويذؤةتكعن) ظع مذهةممةدنع هةقنع ظعنكار قعلعشقا، آذصذرلذق قعلعش ؤة  يةنع ظذالر

أز هالعغا قويذؤةتكعن  ارلعقالردا ظ ذرذش قات ة قارشع ت ات . هةقق ذالر ؤةدة قعلعنغان آىنضة مذالق اآع ظ ت
ةدةر  ا ق ا(بولغانغ ذن، ) باتعلغ عدا(حأمس ذن) دذنياس ذالر آظوينعس لعرنعث  ظ ذ قعلمعش عدة ب ةلضىس

  .ث جازاسعنع تارتعدذعنع بعلعص قالعدذ ؤة ظذنعظاقعؤعت
 ةندةك اراص يىضىرض ا ق ةبرعلعرعدعن حعقعص، خذددع تعكلةص قويغان بذتلعرعغ ذالر ق ظذ آىندة ظ

اهقا( ىرعدذ) مةهشةرض ان    يىض ةيدانعغا حاقعرعغ ع هئساب م ار ظذالرن ىك ؤة يىآسةك صةرؤةردعض ةنع بىي ي
ذرذص     ةبرعلعرعدعن ت ذالر ق اغدا، ظ ان بذتلعرعغ ح ةص قويغ ذددع تعكل ةندةك خ اراص يىضىرض اب ا ق  هئس

  . مةيدانعغا يىضىرعدذ
 يذقعرع قارعيالمايدذ، ظذالرنع خورلذق ظورعؤالعدذ) اللةدعن ظذيعلعص(ظذالر يةنع ظذالر دذنيادعكع 

ىن       ع ظىح انلعقعنعث جازاس اش تارتق تعن ب ةت قعلعش ا ظعتاظ اغلعرعدا اهللا غ لعرعنع   ،ح دة باش ذ آىن  ظ
  .ظةنة شذ ظذالرغا ؤةدة قعلعنغان آىندذر. رذشعدذساثضعلعتعص خارلعق ظعحعدة تذ

  . جعمع هةمدذسانا ؤة مةدهعية اهللا غا خاستذر. ظارعجنعث تةصسعرع تىضعدعاشذنعث بعلةن سىرة م

                                                 
 .  ظايةتنعث بعر قعسمع-38سىرة مذهةممةد ) 1(
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  هايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةننا

ازاب «: بعز هةقعقةتةن نذهنع قةؤمعضة  اتتعق ظ ان (قةؤمعثضة ق ادعكع حاغلعرعدا توص ةنع دذني ي
ازابع  ة دوزاخ ظ ع، ظاخعرةتت اهالندذرغعن ) باالس ع ظاض ذرذن ظذالرن تعن ب ةؤةتتذق» آئلعش  .1دةص ظ

. 2ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةن )ظةؤةتعلضةن( مةن هةقعقةتةن آعشعلةرضة !ظع قةؤمعم«: نذه ظئيتتع 
ثالر  ةت قعلع ةغا ظعتاظ ذناهعثالرنع . 3اللةغا ظعبادةت قعلعثالر، ظذنعثدعن قورقذثالر ؤة الل ةزع ض ذ ب ظ

دذ (مةغصعرةت قعلعدذ، سعلةرنع مذظةييةن مذددةتكعحة آئحعكتىرعدذ  ذزذن قعلع أمرىثالرنع ظ ةنع ظ ، )ي
ةنعث ش ةثالر، الل ةر بعلس عزآع، ظةض ةن (ىبهعس انغا بئكعتك اغدا ) ظعنس ةن ح ةجعلع آةلض ةل(ظ ) ظةج

  . 4آئحعكتىرىلمةيدذ
   دةؤةت قعلغانلعقع توغرعسعداعنعنذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤم

اهللا تاظاال بذ ظايةتتة نذه ظةلةيهعسساالمنع ظذنعث قةؤمعضة صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةنلعكعنع، ظذنع     
ذرذن    ظ تعن ب ازابع حىشىش ث ظ ا اهللا نع قا بذيرذ ذالرغ ع ظاضاهالندذرذش ة      ظذالرن ذالر تةؤب ةر ظ انلعقعنع، ظةض غ

ا   كة قايتس ص ؤة اهللا تةرةص ازابنع آأتىر ،قعلع ن ظ انلعقعنعؤئ ظذالردع رعدذ عتعدعغ ةؤةر بئ اال  .  خ ذثا اهللا تاظ ش
يةنع دذنيادعكع حاغلعرعدا ( ظازاب قةؤمعثضة قاتتعق«: بعز هةقعقةتةن نذهنع قةؤمعضة: مذنداق دةيدذ

نذه . دةص ظةؤةتتذق» آئلعشتعن بذرذن ظذالرنع ظاضاهالندذرغعن) توصان باالسع، ظاخعرةتتة دوزاخ ظازابع
ةغا . ظاشكارا ظاضاهالندذرغذحعمةن ) ظةؤةتعلضةن(مةن هةقعقةتةن آعشعلةرضة ! ظع قةؤمعم «: ظئيتتع الل

الر  ن قورقذث ثالر، ظذنعثدع ادةت قعلع ثالر ظعب ةت قعلع ةغا ظعتاظ الرنع   ؤة الل ةن ظعش ةنع اهللا حةآلعض  ي
ثالر       الردعن يئنع قان ظعش ثالر، توس لعرعنع قعلع ان ظعش ثالر، اهللا بذيرذغ ذناهالردعن يئنع اثالر، ض ذ . قعلم ظ

ةيغةمبةرلعكعمنع  بةزع ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعدذ   يةنع سعلةر مةن بذيرعغاننع قعلساثالر، مئنعث ص
  .  قعلساثالر، اهللا سعلةرنعث ضذناهعثالرنع مةغصعرةت قعلعدذتةستعق

  ظايةت 28 نذه                                 سىرة            عدة نازعل بولغانآكمة
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 دذ (سعلةرنع مذظةييةن مذددةتكعحة آئحعكتىرعدذ ذزذن قعلع أمرىثالرنع ظ ةنع ظةضةر    )يةنع ظ  ي
اثالر     الردعن يانمعس قان ظعش علةرنع توس علةر اهللا س ىرعدذ  ،س ازاب حىش ة ظ علةرنعث .  اهللا سعلةرض س

ا بويس ةيغةمبةرنعث بذيرذقعغ ازابنع  ص ذ ظ ىن اهللا ب انلعقعثالر ظىح تعق قعلغ ع تةس ذنغانلعقعثالر ؤة ظذن
  . تعدذئسعلةردعن آأتىرعؤ

تذغقانالرغا  ـ  ياخشعلعق قعلعش ؤة ظذرذق    ضة شةك ـ شىبهعسعزآع، اهللا غا ظعتاظةت قعلعش، آعشعلةر     
أز قارا          شلعرعغا دةلعل قعلعص    سعلة ـ رةهعم قعلعش هةقعقةتةن ظأمىرنع ظذزارتعدذ، دئضىحعلةر بذ ظايةتنع ظ

  .»سعلة ـ رةهعم قعلعش ظأمىرنع زعيادة قعلعدذ«: بذ هةقتة بعر هةدعستة مذنداق دئيعلضةن. تعدذعآأرس
 ظةجةل(ظةجعلع آةلضةن حاغدا ) ظعنسانغا بئكعتكةن(شىبهعسعزآع، ظةضةر بعلسةثالر، اللةنعث (

ظةضةر اهللا تاظاال . دةت قعلعشقا ظالدعراثالر يةنع ظازاب حىشىشتعن ظعلضعرع ظةمةل ـ ظعبا    آئحعكتىرىلمةيدذ
حىنكع، اهللا تاظاال بىيىآتذر،    . نع خالعسا، ظذنع هئحكعم قايتذرالمايدذ ؤة توسالمايدذ      عظذ ظازابنعث حىشىش  

  .هةر نةرسعنع ظعدارة قعلغذحعدذر، غالعصتذر، صىتىن مةخلذقاتالر ظذنعث غالعبعيعتعضة بويسذنغذحعدذر
* * * * * * *  

  tΑ$s% Éb> u‘ ’ÏoΤ Î) ßNöθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξø‹ s9 #Y‘$yγtΡ uρ ∩∈∪ öΝ n= sù óΟèδ ôŠÍ“ tƒ ü“ Ï !% tæßŠ ωÎ) #Y‘# u Ïù ∩∉∪ ’ ÏoΤ Î) uρ $yϑ ¯= à2 

öΝ ßγè? öθtã yŠ u Ï øótG Ï9 óΟ ßγs9 (# ûθè= yè y_ ÷Λ àι yèÎ6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ ÎκÏΞ# sŒ# u (# öθ t±øótG ó™ $#uρ öΝåκ u5$uŠÏO (#ρ• |Àr& uρ (#ρã y9 õ3tF ó™$# uρ # Y‘$ t6õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ 

¢Ο èO ’ ÏoΤ Î) öΝ åκ èEöθtã yŠ # Y‘$yγ Å_ ∩∇∪ §Ν èO þ’ ÏoΤ Î) àMΖn= ôã r& öΝ çλm; ßN ö‘ u ó r&uρ öΝçλ m; #Y‘# u ó Î) ∩∪ àM ù= à) sù (#ρã Ïøó tFó™ $# öΝ ä3−/u‘ … çµ̄Ρ Î) 

šχ% x. #Y‘$¤ xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö ãƒ u!$ yϑ ¡¡9 $# / ä3ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä. ôŠÏ‰ ôϑ ãƒuρ 5Α üθøΒ r' Î/ tÏΖ t/ uρ ≅ yè øgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζ y_ 

≅ yèøg s† uρ ö/ ä3©9 #X≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β öΝ ä3s9 Ÿω tβθã_ö s? ¬! #Y‘$s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ä3 s)n= s{ #·‘# uθôÛ r& ∩⊇⊆∪ óΟ s9 r& (# ÷ρu s? y# ø‹x. t, n= yz 

ª! $# yì ö7y™ ;N üθ≈ yϑ y™ $ ]%$t7 ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_uρ u yϑ s) ø9$# £Îκ Ïù #Y‘θçΡ Ÿ≅ yèy_ uρ }§ ôϑ ¤±9$# % [`# u Å  ∩⊇∉∪ ª! $#uρ /ä3tF u;/Ρ r& z ÏiΒ 

ÇÚö‘ F{$# $ Y?$t7 tΡ ∩⊇∠∪ §Ν èO ö/ä. ß‰ŠÏè ãƒ $ pκÏù öΝ à6ã_Í øƒ ä† uρ % [`# u ÷z Î) ∩⊇∇∪ ª!$# uρ Ÿ≅ yè y_ â/ ä3s9 uÚ ö‘ F{$# $WÛ$|¡Î0 ∩⊇∪ 

(#θä3è= ó¡tF Ïj9 $pκ ÷] ÏΒ Wξ ç7ß™ % [`$y∨ Ïù ∩⊄⊃∪  
تع  ذه ظئيت ارعم«: ن ة ! صةرؤةردعض ةؤمعمنع آئح ةن ق ةن هةقعقةت دىز -م ا( آىن دةؤةت ) ظعمانغ

م احذرذؤةتتع. 5قعلدع ئخعمذ ق ع ت تعم ظذالرن ث دةؤع ة . 6مئنع ئنعث مةغصعرعتعثض ع س ةن ظذالرن م
رعغا بارماقلعرعنع قذالقلع) دةؤعتعمنع ظاثلعماسلعق ظىحىن(ظئرعشسذن دةص، هةر قاحان دةؤةت قعلسام، 

دع،  ىن (تعقعؤال لعك ظىح نع آأرمةس اآع مئ لعق ي أزىمنع ظاثلعماس لعرعنع ) س ةن باش رع بعل آعيعملع
مةن  ظاندعن  .7تئخعمذ باش تارتتع) ظعماندعن(حعث تذردع، حوثحعلعق قعلعص ) آذفرعدا(حىمكعؤالدع، 

  .9شذرذن دةؤةت قعلدعمظاندعن ظذالرنع ظاشكارا دةؤةت قعلدعم ؤة يو. 8ظذالرنع توؤالص دةؤةت قعلدعم
  .10صةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تعلةثالر، ظذ هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذر: ظئيتتعم) ظذالرغا(

علةرنعث ماللعرعثالرنع ؤة ظوغذللعرعثالرنع آأصةيتعص س. 11ظذ سعلةرضة مول يامغذر ياغدذرذص بئرعدذ
اغالرنع، ظأستةثالرنع ظات  دذ بئرعدذ، سعلةرضة ب ةنعث بىيىآلعكعدعن . 12ا قعلع ة ظىحىن سعلةر الل نئم
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علةر؟  اراتتع . 13قورقمايس ألىص ي قذحالرغا ب ة باس ر قانح علةرنع بع ة س البذآع الل علةر   .14ه س
اراتتع  . 15آأرمعدعثالرمعكعن، اللة قانداق قعلعص يةتتة ظاسماننع بعرعنعث ظىستعدة بعرعنع قعلعص ي

ة   .16حعراق قعلدع ) نذر حاحقذحع(نذر قعلدع، آىننع ) يانعث ظاسمعنعدايةنع دذن(ظاينع ظذالردا  الل
ظاندعن اللة سعلةرنع   .17)حىنكع ظاتاثالر ظادةمنع تذصراقتعن ياراتقان ظعدع(سعلةرنع زئمعندعن ياراتتع 

قعيامةت (، ظاندعن سعلةرنع )يةنع زئمعندا دةصنة قعلعنعسعلةر(زئمعنغا قايتذرعدذ ) ظألضةندعن آئيعن(
زئمعندا آةث يولالردا مئثعشعثالر ظىحىن، اللة سعلةرضة زئمعننع بعسات   .18زئمعندعن حعقعرعدذ) آىنع

  20ـ19»قعلعص بةردع

شعكايةت اهللا غا قةؤمع تةرعصعدعن يةتكةن ظةزعيةتلةر هةققعدة ظأز نذه ظةلةيهعسساالمنعث 
 قعلغانلعقع توغرعسعدا

ة بةند  ذ ظايةتت اال ب رعدذ  اهللا تاظ ةؤةر بئ االمدعن خ ذه ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ن ع ؤة ص ذه . عس ن
االم  ان          50ظةلةيهعسس ةقنع باي ة ه دة قةؤمعض ذددةت ظعحع ذزذن م ذ ظ ارةت ب ن ظعب ث يعلدع ةم مع ل آ  يع

انلعقع،    ا دةؤةت قعلغ ىز يولغ را، ت ع توغ ةنلعكع ؤة ظذالرن ذق حىشةندىرض ا ظوح ع ظذالرغ انلعقع، ظذن قعلغ
ا ظذنع ث بولس انلعقع   ظذالرنع ةؤعر قعلغ ة س ث ظةزعيةتلعرعض ث ظذالرنع ةنلعكع، ظذنع ةت يةتكىزض ا ظةزعي ثغ

مةن هةقعقةتةن ! صةرؤةردعضارعم: هةققعدة غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعغا شعكايةت قعلعص مذنداق دةيدذ
ة  ةؤمعمنع آئح دىز -ق ا( آىن م) ظعمانغ ئنعث بذيرذ دةؤةت قعلدع ةنع س اثا    ي ذنغان ؤة س ا بويس قعثغ

نع          دىز دةؤةت قعلعش ة ـ آىن ا آئح ع ظعمانغ الدا ظذالرن ان ه ةص قعلغ ن تةل نع ظذالردع ةت قعلعش ظعتاظ
  .داؤامالشتذردذم
احذرذؤةتتع ئخعمذ ق ع ت تعم ظذالرن ة يئقعنالشمئنعث دةؤع ةنع هةر ؤاقعت هةقق سذن دةص دةؤةت  ي

  . حة هةقتعن قاحتع ؤة ظذنعثدعن يىز ظأرعدععسقعلسام، ظذالر ظةآ
ةن ظ ام، م ان دةؤةت قعلس ةر قاح ذن دةص، ه ة ظئرعشس ئنعث مةغصعرعتعثض ع س نع (ذالرن دةؤعتعم

ىن  لعق ظىح دع، ) ظاثلعماس ا تعقعؤال اقلعرعنع قذالقلعرعغ نع (بارم اآع مئ لعق ي أزىمنع ظاثلعماس س
 يةنع مةن ظذالرنع دةؤةت قعلغان نةرسعنع آعيعملعرع بعلةن باشلعرعنع حىمكعؤالدع) آأرمةسلعك ظىحىن

عرلعرعدعن خةؤةر بئرعص بذ       . ثالص قالماسلعقع ظىحىن، ظذالر قذالقلعرعنع ظئتعؤالدع   ظا اهللا تاظاال قذرةيش آاص
ة           «: آاصعرالر: هةقتة مذنداق دةيدذ   بذ قذرظانغا قذالق سالماثالر، ظذنع ظئلعشتذرذؤئتعثالر، سعلةر غةلعب
   ))1دةيدذ» قعلعشعثالر مذمكعن

ةن باشلعرعنع حى رع بعل دعآعيعملع ةققعدة مكعؤال ةت ه ذ ظاي  ظعبنع جةرعر، ظعبنع ظابباسنعث ب
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض أز: مذن االمنعث ظ ذه ظةلةيهعسس ذالر ن ىن ظ لعقع ظىح لعرعنع تونذؤالماس

اتو رعؤالدع ن ةتكة آع نع  . نذش قعياص ةظعد ظعب ةيرس دذ جذب داق دةي ذددع مذن ذه  :  ؤة س ذالر ن ظ
  . ثلعماسلعق ظىحىن باشلعرعنع ظورعؤالدعظةلةيهعسساالمنعث سأزعنع ظا

)حعث تذردع) آذفرعدانع ظعزحعل هالدا داؤامالشتذردععرك ؤة آذف يةنع ظذالر شئرع . حوثحعلعق
ة ظةضعشعش    تئخعمذ باش تارتتع) ظعماندعن(قعلعص  ةنع ظذالر هةقق تعن ؤة ظذنعثغا بويسذنذشتعن باش     ي
  . تارتتع

                                                 
  .  ـ ظايةت26سىرة فذسسعلةت ) 1(
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 ةت قعلدعم ظاندعن مةن ظذالرنع توؤالص دةؤ   اؤازدا دةؤةت ظئلعص  يةنع ظذالرنعث ظارعسعدا يذقعرع ظ
ؤة .  يةنع ظاؤازعمنعث بئرعحة ظوحذق قعلعص سأزلعدعمظاندعن ظذالرنع ظاشكارا دةؤةت قعلدعم. مباردع

ايدعلعق بولذشع ظىح            يوشذرذن دةؤةت قعلدعم  ىن، ظذالر   يةنع نذه ظةلةيهعسساالم دةؤعتعنعث ظذالرغا ظةث ص
  .ا تىرلىك ظذسلذبالرنع قولالندعسعدا دةؤةت قعلعشتظارع

  نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث ظذنعث دةؤعتعضة قارعتا ظئيتقان سأزلعرع توغرعسعدا
)ا تعم) ظذالرغ عرةت : ظئيت ةن مةغص ذ هةقعقةت ةثالر، ظ عرةت تعل ارعثالردعن مةغص صةرؤةردعض

رسةتتة اهللا غا تةؤبة قعلعثالر،  صذالردعن يئنعثالر، صات     يةنع اهللا تةرةصكة قايتعثالر، قعلمعشعث     قعلغذحعدذر
ارةت    ،شىبهعسعزآعـ شةك    اهللا تةؤبة قعلغان آعشعنعث تةؤبعسعنع ظعلضعرع ظذنعث آذصرع ؤة شئرعكتعن ظعب

  . نةزةر ظةلؤةتتة قوبذل قعلعدذيضذناهلعرع مةيلع قانحعلعك بولذشعدعن قةتظع
ذظذ سعلةرضة مول يامغذر ياغدذرذص بئرعد بذ ظايةتنع ظذنعثدا مذشذ سأز بولغانلعقع ظىحىن سذ 

 مأمعنلةرنعث خةلعصعسع ظأمةر ظعبنع         ،رعؤايةت قعلعنعشعحة   . تةلةص قعلعش نامعزعدا ظوقذش مذستةهةبتذر     
ةقةت اهللا دعن                    ةر ظىستعضة حعقعص، ص خةتتاب رةزعيةلالهذ ظةنهذ ظةينع زاماندا سذ تةلةص قعلعش ظىحىن مذنب

ة  عرةت تعلعض دة       مةغص ةرنعث ظعحع ذ ظايةتل ان، ظ ةرنع ظوقذغ ةققعدعكع ظايةتل عرةت ه ا(ن ؤة مةغص ) ظذالرغ
ظذ سعلةرضة مول . رصةرؤةردعضارعثالردعن مةغصعرةت تعلةثالر، ظذ هةقعقةتةن مةغصعرةت قعلغذحعدذ: ظئيتتعم

  .  دئضةن ظايةتلةرنعمذ قوشذص ظوقذغانيامغذر ياغدذرذص بئرعدذ
ؤة ظوغذللعرعثالرنع آأصةيتعص بئرعدذ، سعلةرضة باغالرنع، ظأستةثالرنع سعلةرنعث ماللعرعثالرنع 

 يةنة ظةضةر سعلةر اهللا غا تةؤبة قعلساثالر، ظذنعثدعن مةغصعرةت تةلةص قعلساثالر ؤة ظذنعثغا           ظاتا قعلعدذ 
رعدذ      ص بئ أص قعلع زقعثالرنع آ علةرنعث رع اثالر، اهللا س ةت قعلس ماندعن بةر. ظعتاظ امغذ عظاس ةتلعك ي ر ك

ةيدذ     ياغدذرذص ةتلعرعنع ظىندىرىص بئرعدذ     زئ.  سعلةرنع سذ بعلةن تةمعنل . معننعث ظأسىملىآلعرعنع، زعراظ
ارؤعالرنعث سىتع رعدذنعمال ـ ح ةيتعص بئ رعدذ.  آأص ةيتعص بئ رعثالرنع آأص ةر . ماللعرعثالرنع ؤة ظوغذللع ه

رعدذ   تىرىص بئ اغالرنع ظأس ئؤعلعك ب ىك م ئقع . تىرل عدا ظ اغالرنعث ظارعس تةثالرنع قعلعص  ب ان ظأس ص تذرعدعغ
  . بئرعدذ

ةندىرىش ظذسذلعدذر   ان رعغبةتل ئلعص بئرعشتا قولالنغ ذه ظةلةيهعسساالمنعث دةؤةت ظ . يذقعرعقعسع ن
ذلعغا ي      ذش ظذس أزعنع قورقذت تا س ذ دةؤةت قعلعش ن ظ ذندعن آئيع دذ  أش داق دةي ةص مذن ىن : تك ة ظىح نئم

نئمة ظىحىن :  بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس مذنداق دةيدذسعلةر اللةنعث بىيىآلعكعدعن قورقمايسعلةر؟
ازاب   ث ظ علةر اهللا نع ذص ـ س ن قورق علةر   ،ظوقذبعتعدع تة ظذلذغلعمايس ةقعقع رةؤعش نع ه ث بىيىآلعكع  ؟ اهللا نع

  . دئضةنلعكتذر
 هالبذآع اللة سعلةرنع بعر قانحة باسقذحالرغا بألىص ياراتتع    ،ةتادة  ظعبنع ظابباس، ظعكرعمة، ق

دذ     داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي ارلعقالر ب د قات نع زةي ذددع ؤة ظعب نع، س نع راف ةهيا ظعب ةن: ي  اهللا عي
ةنعدعن  انالرنع م ألىص     ،ظعنس قذحالرغا ب ارةت باس تعن ظعب ارحة ضأش ر ص اندعن بع اندعن، ظ ذل ق اندعن ظذي  ظ

  . ياراتتع
نعث ظىستعدة بعرعنع قعلعص سعلةر آأرمعدعثالرمعكعن، اللة قانداق قعلعص يةتتة ظاسماننع بعرع
اراتتع ةير        ي عملعرعنعث س مان جعس اآع ظاس مذ؟ ي ان ظعش علع بولعدعغ انغعال بعلض ةقةت ظاثلعغ ذ ص ةنع ب  ي

   جةهةتتة بعلضعلع بولعدعغان ظعشالرمذ؟يقعلعشع، آىن ؤة ظايالرنعث تذتذلعشع قاتارلعق هئسسع



  
  
  
  

 329                                                                                                  نذه ـ سىرة 71
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

يةنع دذنيانعث (ظاينع ظذالردا . لعص ياراتتعيةتتة ظاسماننع بعرعنعث ظىستعدة بعرعنع قع اهللا تاظاال 
 يةنع ظاي بعلةن آىننعث نذرعنع صةرقلعق    حعراق قعلدع ) نذر حاحقذحع (نذر قعلدع، آىننع ) ظاسمعنعدا

اراتتع دع   . قعلعص ي ا قعل عيةت ظات ة خاس خذسذس ة ظأزعض ةر بعرعض ةرقتعن حعقعص  . ظذالرنعث ه آىننعث ش
ظذنعث نذرعنع   . ظايغا مةنزعللةرنع بةلضعلعدع   .  آىندىز بعلدىرىلدع    غةربكة صئتعشع ظارقعلعق آئحة بعلةن    

دع  ةرقلعق قعل اس ص ة خ اخعرعدا ت  . ظأزعض يعص ظ ة حوثع ن ـ آىنض ذرع آىندع اينعث ن ذثا ظ ا وش ذن ظايغ ل
اخعرعدا آأرىنم        ايالر   بذ ظأزضعرع . ةيدعغان هالةتكة آئلعدذ    ظايلعنعدذ، ظاندعن آعحعكلةشكة باشالص ظ شلةر ظ

  . عث ظأتكةنلعكعنع آأرستعدذؤة يعلالرن
ة  ذ هةقت دذ اهللا تاظاال ب اراتتع،  :  مذنداق دةي اينع نذرلذق قعلعص ي ذر حاحقذحع ؤة ظ  اهللا قذياشنع ن

ةنع بذرذجالرنع  (هئسابعنع بعلعشعثالر ظىحىن، ظايغا مةنزعللةرنع        ) ؤاقعتالرنعث(يعلالرنعث سانعنع ؤة     ) ي
اراتقع    . تةيعن قعلدع  اراتتع      (نع يوق  اهللا ظذالرنع بعكار ي ايدعلعق ظىحىن ي ةلكع بىيىك هئكمةت ؤة زور ص ، )ب

ةؤم ظىحىن   ) ؤة ظذنعث   هئكمعتعنع صعكعر قعلعدعغان        (بعلعدعغان  ) قذدرعتع ظعالهعيعنع (اهللا ظايةتلعرعنع    ق
   ))1تةصسعلعي بايان قعلعدذ

 ظاندعن اللة . )ن ظعدعحىنكع ظاتاثالر ظادةمنع تذصراقتعن ياراتقا(اللة سعلةرنع زئمعندعن ياراتتع
، ظاندعن سعلةرنع )يةنع زئمعندا دةصنة قعلعنعسعلةر (زئمعنغا قايتذرعدذ ) ظألضةندعن آئيعن (سعلةرنع 

ع( ةت آىن رعدذ) قعيام ن حعقع ا    زئمعندع ةيدا قعلغعنعغ ن ص تة يوقلعقتع علةرنع دةسلةص اال س ةنع اهللا تاظ  ي
  . ظوخشاش قعيامةت آىنع سعلةرنع قايتا تعرعلدىرعدذ

زئمعندا آةث يولالردا مئثعشعثالر ظىحىن، اللة سعلةرضة زئمعننع بعسات قعلعص بةردع يةنع اهللا 
ايدع       ص ي ايان قعلع ةث ؤة بعص نع آ ىن زئمعن عثالر ظىح تعدة يةرلعشعش ن ظىس علةرنعث زئمع اال س ث . تاظ ظذنع

ع   ىن ظذن لعكع ظىح ةؤرةص آةتمةس عزت دع ظئض تةهكةم قعل ةن مذس اغالر بعل ثدا خ.  ت ان جايعثالرظذنع ا غالعغ
  . بئرعشعثالر ظىحىن يولالرنع ياراتتع

نع،   ا قذدرعتع انلعقعدةك آاتت نع ياراتق مانالرنع ؤة زئمعن ث ظاس ة اهللا نع االم قةؤمعض ذه ظةلةيهعسس ن
ةممعنع    االنعث ه ةرنع، اهللا تاظ ايدعلعق نئمةتل ان ص ن ظالعدعغ مان ؤة زئمعندع ان ظاس ا قعلغ ا ظات ظذالرغ

 زئمعننع  ،ضة رعزق بةرضىحع ظعكةنلعكعنع، اهللا تاظاالنعث ظاسماننع بةرصا قعلغانلعقعنع         ياراتقذحع ؤة هةممع  
ادةتنع      ىن ظعب ذنعث ظىح انلعقعنع ش ةثرع قعلغ زقنع آ ةخلذقاتلعرعنعث رع انلعقعنع ؤة م ةثرع قعلعص يايغ آ

ار ؤة بعر دةص بعلعص    ،صةقةت اهللا تاظاالغا قعلعشنع    ةلتىرمةسلعك   ظذنعثغا هئح نةرسعنع شئرعك آ    ، ظذنع ب
أتعدذ  لعتعص ظ رةآلعكعنع ظةس تذر  . آئ ئح ظوخشعشع ؤة تةثدعشع يوق االنعث ه ع، اهللا تاظ ذن ظ. حىنك ذ خوت

ة ياردةمحعسعمذ بولغانمذ ظةمةس          ظالغانمذ ظةمةس، باال تذت    ة مةسلعهةتحعسع ؤة ن . قانمذ ظةمةس، ظذنعث ن
  .بةلكع، اهللا مذنداق سىصةتلةردعن يىآسةك دةرعجعدة ظىستىندذر

** * * * * *   
  tΑ$s% ÓyθçΡ Éb>§‘ öΝåκ ®ΞÎ) ’ ÏΤ öθ|Á tã (#θãèt7 ¨? $#uρ  tΒ óΟ ©9 çν ôŠÍ“ tƒ … çµä9$tΒ ÿ…çν à$ s!uρ uρ ωÎ) #Y‘$|¡yz ∩⊄⊇∪ (#ρã s3tΒ uρ # Xõ3 tΒ 
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ا ظاسعيلعق قعلدع، مئلعغا، بالعسعغا ؤة ! صةرؤةردعضارعم «: نذه ظئيتتع  ةن ماث ذالر هةقعقةت ظ
ة  ان آعشعلةرض ادة قعلمعغ قعنع زعي اندعن باش ة زعي لعرعغا(ظأزلعرعض ا، آاتتعباش ةنع بايلعرعغ ) ي

تع ذالر . 21ظةضةش الر(ظ ةنع آاتتعباش ة ظة ) (ي ا ظةضةشكةنلةرض ا ؤة ماث ىتمعدع، ماث ا حعنص ةت ماث زعي
مةبذدلعرعثالرنع هةرضعز تةرك ظةتمةثالر، ؤةدنع، سذؤاظنع، ‹: ظذالر. 22حوث هعيلة تىزدع ) يةتكىزىص

ظذالر هةقعقةتةن نذرغذن آعشعلةرنع . 23دئدع› يةغذسنع، يةظذقنع ؤة نةسرعنع هةرضعز تةرك ظةتمةثالر 
   .24»ظازدذردع، زالعمالرنع تئخعمذ ضذمراه قعلغعن

االمنعث قةؤمعنعث ظذنعثغا بةرضةن جاؤابعدعن آئيعن اهللا تاظاالغا قعلغان نذه ظةلةيهعسس
  ظعلتعجاسع توغرعسعدا

ةبرع       االمنعث س ذه ظةلةيهعسس ة ن ذ ظايةتت اال ب اخعر اهللا تاظ اقعتعنعث ظ ا   ـ ت تعص اهللا غ ة يئ قع حةآك
انل رعدذيئلعنغ ةؤةر بئ ايدذاهللا دعن هئح نةرسة يوش .  بعلضىحعدذرععناهللا هةمم. عقعدعن خ ذه . ذرذن قالم ن

دع   ان ظع ذلالرنع قولالنغ ىك ظذس تا تىرل ع دةؤةت قعلعش االم ظذالرن ث  . ظةلةيهعسس ردة اهللا نع ع بع ظذالرن
بعراق ظذالر نذه ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق   .  بعردة اهللا نعث ظازابعدعن قورقذتتع  ،نئمةتلعرعضة قعزعقتذرسا 

ص    ع حعقع ا قارش دع، ظذنعثغ د  ،قعل ار قعل ع ظعنك ن      ظذن ث دعنعدع ةنلةر، اهللا نع ا بئرعلض ال ـ دذنياغ ع ؤة م
ا لةتتة قالغانالرغ ةؤالدغةص ىك ؤة ظ ة، نذرغذن مال ـ مىل ا بئرعلضةن مال ـ .  ظةضةشتع، بئرعلضةنلةرض ظذالرغ

ةؤال ىك ؤة ظ ة  دمىل ةس، ب ةنلعكعدعن ظةم ع هأرمةتلعض ث ظذالرن رعش ؤة  الر اهللا نع ةت بئ ا مأهل لكع ظذالرغ
شذثا، نذه ظةلةيهعسساالم مذنداق      . دذرماستعن هاالك قعلعشقا يئقعنالشتذرذش ظىحىندذر    رعجع هالدا تذي  تةد

) يةنع بايلعرعغا، آاتتعباشلعرعغا(ؤة ظأزلعرعضة زعياندعن باشقعنع زعيادة قعلمعغان آعشعلةرضة : دئدع
  .ظةضةشتع
 ظةزعيةت يةتكىزىصماثا حعنصىتمعدع، ماثا ؤة ماثا ظةضةشكةنلةرضة ) (يةنع آاتتعباشالر(ظذالر (

 يةنع آاتتعباشالر ظةضةشكىحعلةرضة ظأزلعرعنعث ماثغان يوللعرعنع هةق ؤة توغرا يول          حوث هعيلة تىزدع 
لعلةرنع تىزدع، بذ خذددع ظةضةشكىحعلةرنعث آاتتباشلعرعغا    ي بذ هةقتة حوث هع   ،دةص حعرايلعق آأرسعتعص  

ايدذ     ة ظوخش داق دئضعنعض ع مذن ةت آىن عز ظذن : قعيام ةس،   هةرض ة (داق ظةم علةرنعث بعزض ة  ) س  -آئح
ة   اندعن توستع ( معكرعثالر  -آىندىز قعلغان هعيل ةنع ظعنكار  )بعزنع ظعم تعدا سعلةر بعزنع الل أز ؤاق ، ظ

   ))1قعلعشقا ؤة ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشكة بذيرذيتتذثالر
  نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بذتلعرع ؤة بذ بذتالرنعث ظورنع توغرعسعدا

ماثا حعنصىتمعدع، ماثا ؤة ماثا ظةضةشكةنلةرضة ظةزعيةت يةتكىزىص) (يةنع آاتتعباشالر(ذالر ظ (
مةبذدلعرعثالرنع هةرضعز تةرك ظةتمةثالر، ؤةدنع، سذؤاظنع، يةغذسنع، يةظذقنع ‹: ظذالر. حوث هعيلة تىزدع

  .  حوقذنغان بذتلعرعدذر بذ بذتالر ظذالرنعث اهللا نع قويذصدئدع› ؤة نةسرعنع هةرضعز تةرك ظةتمةثالر
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ارع ظعب ام بذخ االمنعث : ظعم ذه ظةلةيهعسس ن

 بولسا دذؤةمةتذل جةندةل    “ؤةد”. قةؤمعنعث حوقذنغان بذتلعرع ظذالردعن آئيعن ظةرةبلةر ظعحعدة تارقالدع     
هذزةيعل  ” بولسا    “سذؤاظع”. دعغان بذتعدذر ذنعنعث حوق “آةلص قةبعلعسع ”سئصعلعنعث ظةتراصعغا جايالشقان    

ننعث جذرذص    نعث ؤة سةبةظ رايو     “مةررا قةبعلعسع ” بولسا   “يةغذس”. نعث حوقذنعدعغان بذتعدذر   “قةبعلعسع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33 سىرة سةبةظ )1(
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رعدعكع ةن يئ ع ”دئض ةيعف قةبعلس ةنع غذت دذر “ب ان بذتع ث حوقذنعدعغ ةظذق”. نع ا “ي ةدان ” بولس هةم
ةر قةبعلعسع  ”آةالظع مةنسذص  بولسا “نةسعر”. نعث بذتعدذر  “قةبعلعسع . نعث حوقذنعدعغان بذتعدذر   “هعمي

دع    عملعرع ظع ةرنعث ظعس ع ظادةمل ةؤمعدعكع ياخش االمنعث ق ذه ظةلةيهعسس لع ن عمالر ظةس ذ ظعس ذالر . ب ظ
ث ق  ةيتان ظذالرنع ن ش ةندعن آئيع قان رايوظألض ذالر ظولتذراقالش ة ظ علةرنعث ةؤمعض ذ آعش ا ظاش نالرغ

ة ظذالرنعث ظعسعملعرعنع قويذشنع ؤةسؤةسة هةيكةللعرعنع تعكلةشنع ؤ ذ هةيكةللةرض ظذالرنعث . قعلدعة ب
ةتتع  ةؤمع ظةمةلعي تع ق ذنداق قعلعش ايتتع    . مذ ش ادةت قعلعنم ة ظعب ذ هةيكةللةرض انالردا ب ذ زام ذ . ظ ب

ةت     م ـ مةرعص عدا ظعلع عدع، آعشعلةر ظارعس ألىص تىض ةن ظ اننعث ظأتعشع بعل ةنلةر زام ةرنع تعكلعض هةيكةلل
ا حوقذنذشقا باشلعدع  . رىلىص آةتتعآأتى  ةددةس بعلعص ظذالرغ ةرنع مذق ذ هةيكةلل ةر ب . ظذالردعن آئيعنكعل

ةت    اش رعؤاي ذنعثغا ظوخش ارلعقالردعنمذ مذش هاق قات نع ظعس ةد ظعب ةتادة ؤة مذهةمم اك، ق ة، زةهه ظعكرعم
  . قعلعنغان

نع   ةلع ظعب ةت    ظةبذظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ة ظعب دذتةله ذه  : قعلع الر ن ذ بذت ب
  . ظةلةيهعسساالمنعث زامانعسعدعال حوقذنعالتتع

ةظذق ” “يةغذس ”: ظعبنع جةرعر مذهةممةد ظعبنع قةيسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                 “ي
ارعلعقعدا     “نةسعر ” ةن نذه ظةلةيهعسساالمنعث زامانعنعث ظ ادةم ظةلةيهعسساالمنعث زامانع بعل ارلعقالر ظ  قات

ةن دعظأتك ةر ظع ع ظادةمل كىحعلعرع.  ياخش ث ظةضةش دع:ظذالرنع ار ظع ن .  ب اتعدعن آئيع ث ؤاص ظذالرنع
لةص    ق ظةس ع داؤاملع اق، ظذالرن ةن بولس ةرنع تعكلعض ىن هةيكةلل ذالر ظىح ز ظ ةر بع كىحعلعرع ظةض ظةضةش

عص ظذال  دع، دئيعش والر ظع ع ب ة صايدعس ئخعمذ بئرعلعشعمعزض ة ت ارقعلعق ظعبادةتك ذ ظ قا ؤة ش ث تذرذش رنع
دع  ةللعرعنع تعكلع ن   . هةيك ةندعن آئيع ةنلةر ظألض ةرنع تعكلعض ذ هةيكةلل ةرنعث آئيعنكع،ب عغا ل  ظارعس
امغذر       : شةيتان ؤةسؤةسة سئلعص   اتتع ؤة هةيكةللةردعن ي سعلةردعن بذرذن ظأتكةنلةر بذ هةيكةللةرضة حوقذن

  . رضة حوقذنذشقا باشلعدعشذنعث بعلةن ظذالر بذ هةيكةللة. ياغدذرذلذص بئرعلعشعنع تعلةيتتع، دئدع
دذظا قعلغانلعقع ؤة ظأزعضة ظعمان ظئيتقانالرغا ياخشع ذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة بةتن

  دذظا قعلغانلعقع توغرعسعدا
 ازدذردع ةنع ظذالر حوقذنغان بذتالر نذرغذن ظعنسانالرنع         ظذالر هةقعقةتةن نذرغذن آعشعلةرنع ظ  ي
ازدذردع عرلة . ظ ذش ظةس ا حوقذن ةؤالد ظذالرغ ادةم ظ ع ظ ةرةب ر بوي ةيرع ظ ةرةب ؤة غ دة، ظ ةتلعرع ع ظعحع  معلل

ا    . ظعحعدة تاآع هازعرغعحة داؤام قعلعص آةلدع    االنعث دوستع ظعبراهعم ظةلةيهعسساالم مذنداق دذظ اهللا تاظ
ةنع مةآكعنع  (بذ جاينع   ! صةرؤةردعضارعم «: ظأز ؤاقتعدا ظعبراهعم ظئيتتع  : قعلغان ظعدع  ) جاي (تعنح  ) ي

ن  قعلع راق قعلغع تعن يع ا حوقذنذش ةؤالدلعرعمنع بذتالرغ ث ظ نع ؤة مئنع عن، مئ ارعم. ص بةرض ! صةرؤةردعض
ذالر  ةن ظ الر(هةقعقةت ةنع بذت ذ مئنعث   ) ي ا ظةضةشكةن ظعكةن، ظ ازدذردع، آعمكع ماث نذرغذن آعشعلةرنع ظ

ة    ةن ظةلؤةتت ةن، س ان ظعك عيلعق قعلغ ا ظاس ع ماث نعمدعدذر، آعمك ا(دع عرة) ظذنعثغ قا ؤة مةغص ت قعلعش
   . )1()قادعرسةن(مةرهةمةت قعلعشقا 

 زالعمالرنع تئخعمذ ضذمراه قعلغعن     ةؤمعنعث هةددعن ظاشقانلعقع، آذ رلعق ف  نذه ظةلةيهعسساالم ق
ة    ا ب ىن ظذالرغ قانلعقع ظىح ةن قارشعالش ةق بعل انلعقع ؤة ه دعتقعلغ ا  . دذظا قعل ع مذس ث دذظاس ظذنع

عر ة ؤة ص االمنعث صعرظةؤنض ايدذظةلةيهعسس عغا ظوخش ةد دذظاس أؤةندعكع ب ان ت ة قعلغ : ظةؤننعث تةؤةلعرعض

                                                 
  . ـ ظايةتلةر36 ـ 35سىرة ظعبراهعم ) 1(
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ارعمعز ال   ! صةرؤةردعض ث م ن،       -ظذالرنع اتتعق قعلغع رعنع ق ث دعللع ن، ظذالرنع وق قعلغع رعنع ي  مىلىآلع
ازابنع آأرسذن             اتتعق ظ ةيغةمبعرعنعث هةر      ))1شذنعث بعلةن ظذالر ظعمان ظئيتماي ق  اهللا تاظاال بذ ظعككع ص

رعنعث ق ةد دذظاس بع ان ب دعةؤمعضة قعلغ ةت قعل ةن  ظذالرنعث ظىمعد. عنع ظعجاب ئلعص آةلض ةيغةمبةر ظ نع ص ع
  . هةقنع ظعنكار قعلغانلعقع ظىحىن سذدا غةرق قعلدع

* * * * * * *  
  $£ϑ ÏiΒ öΝÎκ ÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz (#θè% Í øîé& (#θè= ½z ôŠé' sù # Y‘$ tΡ óΟn= sù (#ρß‰ Ågs† Μçλ m; ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# # Y‘$|ÁΡ r& ∩⊄∈∪ tΑ$s% uρ ÓyθçΡ 

Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ zƒÍ Ï≈ s3ø9$# # ·‘$§ƒ yŠ ∩⊄∉∪ y7 ¯Ρ Î) βÎ) öΝèδ ö‘ x‹ s? (#θ= ÅÒãƒ x8 yŠ$t6 Ïã Ÿω uρ (#ÿρ à$ Í#tƒ ω Î) 

# XÅ_$sù #Y‘$¤Ÿ2 ∩⊄∠∪ Éb> §‘ ö Ïøî $# ’ Í< £“ t$ Ï!¨uθÏ9 uρ  yϑ Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ÉL øŠt/ $YΖ ÏΒ ÷σãΒ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ Ÿω uρ 

ÏŠÍ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) #I‘$t7 s? ∩⊄∇∪  
غةرق قعلعندع، دوزاخقا آعرضىزىلدع، ظذالر ظأزلعرع ) توصان بعلةن(ظذالر ضذناهلعرع تىصةيلعدعن 

المعدع  اردةمحع تاص انداق ي تع . 25ظىحىن اللةدعن باشقا هئحق ذه ظئيت دة «: ن ةر يىزع صةرؤةردعضارعم ي
ةندعل . 26آاصعرالرنعث بعرعنعمذ قويمعغعن  ازدذرعدذ، ظةضةر ظذالرنع قويساث، شىبهعسعزآع، ب عرعثنع ظ

دذ  عر بولع اجعر، آاص ا ! صةرؤةردعضارعم . 27ظذالرنعث تاصقان بالعلعرعمذ صةقةت ف ا، ظات  ظانامغا، -ماث
مئنعث ظأيىمضة مأمعن بولذص آعرضةن آعشعضة ؤة مأمعن ظةرلةرضة، مأمعن ظايالالرغا مةغصعرةت قعلغعن، 

  28»زالعمالرغا صةقةت هاالآةتنع زعيادة قعلغعن
 ذال ةيلعدعنظ ذناهلعرع تىص ةنع ضذناهلعرعنعث آأص بولذر ض قوبذل قعلعشتعن باش شع، هةقنع  ي

ع، آذف ةيلعدعن  تارتعش ع تىص ع تذرذش ة قارش ع ؤة صةيغةمبةرض ث تذرذش ةن(رعدا حع ان بعل ةرق ) توص غ
  .  يةنع سذ دئثعزعدعن دوزاخ ظوتعغا توشذلدعقعلعندع، دوزاخقا آعرضىزىلدع

 المعدع ظذالر ظأزلعرع ظىحى اردةمحع تاص انداق ي أزلعرعنع اهللا نعث     ن اللةدعن باشقا هئحق ةنع ظ  ي
اردةم بةرضىحع بولمعدع                اثلعغذحع ؤة ي ةريادعنع ظ انداق قذتقذزغذحع، ص اهللا . ظازابعدعن قذتقذزعدعغان هئح ق

ادةم ظذنعث ج      :  مذنداق دةيدذ  تاظاال بذ هةقتة   ازالعشعدعن   بىضىن اهللا رةهعم قعلغان ظادةمدعن باشقا هئح ظ
  . ))2قذتذلذص قااللمايدذ

صةرؤةردعضارعم يةر يىزعدة آاصعرالرنعث بعرعنعمذ قويمعغعن«: نذه ظئيتتع يةنع اهللا تاظاال ظذنعث 
هةتتا نذه   . نعمذ قالدذرماي هاالك قعلدع   عيةر يىزعدعكع صىتىن آاصعرالردعن بعر . دذظاسعنع ظعجابةت قعلدع  

ايرعلعص     . بولغان بالعسعنعمذ هاالك قعلدع    ظةلةيهعسساالمنعث ظأز صذشتعدعن     مئنع  «: ظذ ظذ ظاتعسعدعن ظ
ةن      ة حعقعؤالعم اغنعث ظىستعض ر ت ان بع اقالص قالعدعغ تعن س ةرق بولذش ذدا غ دع» س ذه. دئ ىن اهللا «: ن بىض

ايدذ          ذص قااللم عدعن قذتذل ث جازالعش ادةم ظذنع ئح ظ قا ه ادةمدعن باش ان ظ م قعلغ دع » رةهع ث  . دئ ظذالرنع
ايرعؤةتتع ـ دة، ظذ غةرق بولذص آةتتع            ظارعسعنع د   اهللا تاظاال ظعمان ظئيتعص نذه ظةلةيهعسساالم       ))3ولقذن ظ

ازدع         تعن قذتق ذص آئتعش ةرق بول ذدا غ انالرنع س ة حعقعؤالغ ة آئمعض ةن بعلل ذه  . بعل اال ن اهللا تاظ
  . ظةلةيهعسساالمنع ظذالرنع ظأزع بعلةن آئمعضة سئلعؤئلعشقا بذيرعغان ظعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43 سىرة هذد )2(
  .  ـ ظايةت43 سىرة هذد )3(
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 رنع قويساث، شىبهعسعزآع، بةندعلعرعثنع ظازدذرعدذ ظةضةر ظذال   يةنع ظةضةر آاصعرالردعن بعرنع 
  . ساث، آئيعن آئلعدعغان ظىممةتلعرعثنع ظذالر ظازدذرعدذرهايات قالدذ
 ظذالرنعث تاصقان بالعلعرعمذ صةقةت فاجعر، آاصعر بولعدذ  ظةمةللعرعدة ضذناه سادعر    ـ  يةنع ظعش
نذه ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دةص دذظا قعلعشع ظذنعث ظذالرنعث       .  ظورذنلعشعدذ عرفدعللعرعغا آذ . قعلعدذ

  . عنعث نةتعجعسعدذرـ ساؤاب يعل آةم معث يعل تذرذص ظالغان تةجرعبة 50ظعحعدة 
ظانامغا، مئنعث ظأيىمضة مأمعن بولذص آعرضةن آعشعضة-ماثا، ظاتا ! صةرؤةردعضارعم  زةههاك 

ةتنعث مةنعسع  ذ ظاي دذ   مئنع: ب دذ دةي ةنلعك بولع ة دئض ةن آعشعض ذص آعرض أمعن بول ة م ذ . ث مةسجعدعمض ب
ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعضة قارعغاندا بذ ظايةت نذه ظةلةيهعسساالم ظأيعضة مأمعن بولذص آعرضةن هةر بعر          

عمذ بولعؤ   عر قعلعنس ان دةص تةصس ا قعلغ ة دذظ ا . رعدذئآعشعض أمعن ظايالالرغ ة، م أمعن ظةرلةرض ؤة م
ع نمةغص دع    رةت قعلغع ا قعل ة دذظ ال مأمعنلةرض ةر ـ ظاي ىتىن ظ االم ص ذه ظةلةيهعسس ذ دذظاسع  .  ن ث ب ظذنع

العدذ   أز ظعحعضة ظ ةرنعمذ ؤة ظألضةنلةرنعمذ ظ شذثا نذه ظةلةيهعسساالمنع ظىلضة قعلغان ظاساستا   . تعرعكل
ذندا    تا مذش ان ظاساس ا تايانغ عيةتلعك دذظاالرغ ان خاس ول قويذلغ ش ي زدا قعلع ش دعنعمع ا قعلع ق دذظ

  . مذستةهةبتذر
 قعلغعن زالعمالرغا صةقةت هاالآةتنع زعيادة     ةتنع ا ؤة ظاخعرةتتة    :  مذجاهعد بذ ظاي زالعمالرغا دذني

  .صةقةت زعيانكارلعقنع زعيادة قعلغعن، دةص تةصسعر قعلغان
  . شذنعث بعلةن سىرة نذهنعث تةصسعرع تىضعدع! ظذلذغ اهللا غا صىتىن هةمدذساناالر بولسذن
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y] yèö7 tƒ ª!$# # Y‰ tnr& ∩∠∪  
تعثشاص ) مةندعن قذرظان (بعر قانحة نةصةر جعننعث «ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثضة! ظع مذهةممةد ( 

بعز توغرا : ظئيتتع) قةؤمعضة قايتعص بارغاندعن آئيعن(ماثا ؤةهيع قعلعندع، ظذالر ) ظعمان ظئيتقانلعقع(
اثلعدذق ي ةن ظ اننع هةقعقةت ايعص قذرظ اليدعغان ظاج ا باش تذق، . 1ولغ ان ظئيت ا ظعم ظذنعثغ

صةرؤةردعضارعمعزنعث ظةزعمعتع آاتتعدذر، خوتذنع  .2صةرؤةردعضارعمعزغا هئحكعمنع شئرعك آةلتىرمةيمعز
علعقعغا نااليعق اللةغا ؤة ظذنعث آاتت) يةنع ظعبلعس(بعزنعث ظارعمعزدعكع ظةخمةق . 3ؤة بالعسع يوقتذر
لعمايدذ، دةص ظويلعغان ظعدذق . 4سأزلةرنع قعلدع  ةغا يالغاننع حاص نالر الل . 5بعز، ظعنسانالر ؤة جع

ظعنسانالردعن بةزع آعشعلةر جعنالردعن بولغان بةزع آعشعلةرضة سئغعناتتع، شذنعث بعلةن جعنالر تئخعمذ 
، سعلةرضة ظوخشاش، اللة هئح ظادةمنع )ارلعرعيةنع ظعنساننعث آذفف(ظذالر . 6تةآةببذرلعشعص آةتتع

  .7تعرعلدىرمةيدذ، دةص ضذمان قعلدع) ظألضةندعن آئيعن(
  جعنالرنعث قذرظاننع تعثشعغانلعقع ؤة ظذنعثغا ظعمان آةلتىرضةنلعكع توغرعسعدا

اننع تعثشعغانلعقعن              ةيغةمبعرع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع قةؤمعضة جعنالرنعث قذرظ ع، اهللا تاظاال ص
ةؤةر قعلعشقا   ا بويسذنغانلعقعنع خ ةنلعكعنع، ظذنع تةستعقلعغانلعقعنع ؤة ظذنعثغ ان آةلتىرض ظذنعثغا ظعم

ةد (: بذيرذص ظذنعثغا مذنداق دةيدذ    نكع، ) قةؤمعثضة ! ظع مذهةمم ةر جعننعث «ظئيتقع ر قانحة نةص بع
قةؤمعضة قايتعص بارغاندعن (ماثا ؤةهيع قعلعندع، ظذالر ) ظعمان ظئيتقانلعقع(تعثشاص ) مةندعن قذرظان(

 يةنع نعجاتلعققا بعز توغرا يولغا باشاليدعغان ظاجايعص قذرظاننع هةقعقةتةن ظاثلعدذق: ظئيتتع) آئيعن
  . باشاليدعغان ظاجايعص قذرظاننع ظاثلعدذق

  ظايةت 28 جعن                              سىرة            عدة نازعل بولغانآكمة
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ظذنعثغا ظعمان ظئيتتذق، صةرؤةردعضارعمعزغا هئحكعمنع شئرعك آةلتىرمةيمعز اهللا تاظاال بذ هةقتة 
ةؤةتتذق       !) ظع مذهةممةد (: نداق دةيدذ مذ ان تعثشاشقا ظ  ))1ظأز ؤاقتعدا بعر تىرآىم جعنالرنع ساثا قذرظ

أتتذق        ص ظ ان قعلع رعدا باي ز يذقع لةرنع بع ان هةدعس ةت قعلعنغ ة رعؤاي ذ هةقت ا   . ب ع قايت ذثا ظذن ش
  . تةآرارلعمايمعز
اتتعدذر ةزعمعتع آ ارعمعزنعث ظ نع صةرؤةردعض ةلع ظعب ةظةبذ ظ ةت  ظعتةله ذ ظاي نعث ب نع ظابباس ب
زةههاك ظعبنع   . اهللا نعث ظعشع، ظةمرع ؤة قذدرعتع آاتتعدذر : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   هةققعدة  

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ان    : ظابباس ا قعلغ انالرغا ظات تع ؤة ظعنس االنعث قذدرع اهللا تاظ
دذ  مذجاهعد ؤة ظعكرعمة م  . نئمعتع آاتتعدذر   ةتادة  . صةرؤةردعضارعمعزنعث بىيىآلعكع آاتتعدذر   : ذنداق دةي ق
دذ  داق دةي اتتعدذر    : مذن ةمرع آ ةزعمعتع ؤة ظ ع، ظ ث بىيىآلعك دذ  . اهللا نع داق دةي ذددع مذن : س

اتتعدذر  ةمرع آ ارعمعزنعث ظ ةبذ. صةرؤةردعض دذ   ،دةرداظ داق دةي ارلعقالر مذن ج قات نع جذرةي اهعد ؤة ظعب :  مذج
  . اد ظئتعش آاتتعدذرصةرؤةردعضارعمعزنع ي

  جعنالرنعث اهللا نعث خوتذنع ؤة بالعلعرع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلعشع توغرعسعدا
 خوتذنع ؤة بالعسع يوقتذر   جعنالر مذسذلمان .  يةنع اهللا خوتذن ظئلعشتعن ؤة باال تذتذشتعن صاآتذر

ان حاغدا          اال تذتذشتعن صاك       غالعب ؤة بىيىك صة      ،بولغان ؤة قذرظانغا ظعمان ظئيتق رؤةردعضارعنع خوتذن ؤة ب
اللةغا ؤة ظذنعث ) يةنع ظعبلعس(بعزنعث ظارعمعزدعكع ظةخمةق : ظاندعن مذنداق دئدع. دةص ظئتعقاد قعلدع

 دئضةن سأزدعن اهللا     “ظةخمةق ” بذ ظايةتتعكع بعزنعث ظارعمعزدعكع      آاتتعلعقعغا نااليعق سأزلةرنع قعلدع 
ا     ع ب اآع بالعس ع ي ث خوتذن ع     نع أزدة تذتذلعش ةخلذقنعث آ ةق م ر ظةخم انداق بع ةر ق ان ه ر دةص قارايدعغ

ارعمعزدعكع ظةخمةق شذثا ظذالر     . ظئهتعمالغا يئقعندذر  زنعث ظ  ظعسالمنع قوبذل قعلعشتعن ظعلضعرع         بع
)اللةغا ؤة ظذنعث آاتتعلعقعغا نااليعق سأزلةرنع قعلدع) يةنع ظعبلعس يةنع باتعل ؤة يالغان سأزلةرنع 
  . دع، دئيعشتعقعل

بعز، ظعنسانالر ؤة جعنالر اللةغا يالغاننع حاصلعمايدذ، دةص ظويلعغان ظعدذق يةنع بعز ظعنسانالر 
 دةص ،بعلةن جعنالر اهللا تاظاالغا خوتذن ؤة باال نعسبةت بئرعص اهللا تاظاالغا يالغاننع حاصالشتا بعرلعشعؤالعدذ            

اننع ظاثلعغان ؤة ظذ       . ظويلعمايتتذق ا            بعز بذ قذرظ ة اهللا غ اندعن آئيعن ظذالرنعث بذ هةقت نعثغا ظعمان ظئيتق
  . يالغاننع حاصاليدعغانلعقعنع بعلدذق

 جعنالرغا سئغعنعص ظذالردعن صاناه تعلةيدعغانلعقع ظىحىن جعنالرنعث نعثظعنسانالر
  هةددعدعن ظئشعؤالعدعغانلعقع توغرعسعدا

علةرضة سئغعناتتع، شذنعث بعلةن جعنالر ظعنسانالردعن بةزع آعشعلةر جعنالردعن بولغان بةزع آعش
 حىنكع . دةص قارايتتذقزنع ظعنسانالرغا قارعغاندا ياخشع  يةنع بعز ظأزعمع   تئخعمذ تةآةببذرلعشعص آةتتع 

اآع قورقذنحل رةر ؤادعغا ي ق ماآانغا حىشكعن قعلسا، شذ جاينعث آاتتعسع بولغان جعنغا ذظعنسانالر بع
ةيتتع   ةر يامانلعق يةتكىزىص قويذنعث بعر سئغعنعص ظأزلعرعضة ظذ جعن    اناه تعل شذنداقال ظذالرنعث   . شعدعن ص

عنعغا سئغعنعص ظأزعضة   بعرع دىشمةن زئمعنعدا بعرةر حوث ظادةمنعث آاصالعتعضة ؤة هعمايعسعضة آعرسة، ج  
انلعق يئ ةيتتع يام اناه تعل تعن ص ةنلعكعنع   . تعص قئلعش اناه تعلعض أزلعرعدعن ص ذص ظ انالرنعث قورق ظعنس

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29سىرة ظةهقاف ) 1(
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ةن عص آأرض ةددعدعن ظئش ئخعمذ ه نالر ت انالر جع اتتعنع ظعنس ئخعمذ قورقعت انالر  .  ت ص ظعنس ذنداق قعلع ش
ةت         ةيدعغان هال اناه تعل ن ص ة ظذالردع ئغعنعص ظأزلعرعض ا س ان ؤة ظذالرغ اتتعق قورقعدعغ ن ق جعنالردع

  . للةندععشةآ
شذنعث بعلةن جعنالر تئخعمذ تةآةببذرلعشعص آةتتعيةنع : ة مذنداق دةيدذ بذ ظايةت هةققعدة قةتاد
نالر ت انالرنع قورقعتع ذةآةببجع عص ظعنس ةتتع    رلعش عص آ ةددعدعن ظئش ئخعمذ ه تا ت ذردعن  . ش ةؤرع، مةنس س

دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي اش دئض ذنعثغا ظوخش راهعمنعث مذش دذ. ظعب داق دةي ذددع مذن ادةم : س رةر ظ بع
 مةن بذ ؤادعنعث جعنالردعن بولغان     :سا ظاظعسعلعدعن سةصةرضة حعقعص بعرةر ظورذنغا آئلعص حىشكعن قعل       

اآع مال    ،جايعنعغا سئغعنعص وخ اال    ـ ظذنعث ماثا ي اآع ب اآع مال ـ حارؤعلعرع  ـ حاقامغا   مىلكعمضة ي مغا  ي
ظعنسان اهللا نع قويذص   : قةتادة مذنداق دةيدذ  . شعدعن صاناه تعلةيمةن، دةيتتع   زعيان ـ زةخمةت يةتكىزىص قويذ    

  . اغدا، جعنالر ظعنسانغا ظةزعيةت يةتكىزىشتة تئخعمذ هةددعدعن ظئشعص آئتةتتعجعنالردعن صاناه تعلعضةن ح
نع  دذ    ظةبذظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعث مذن ةم ظعكرعم ذددع   : هات انالردعن خ نالر ظعنس جع

اتتع اتتعقراق قورق نمذ ق اآع ظذنعثدع اندةك ي رةر ؤادعغا حىشسة. ظعنسانالر جعنالردعن قورقق  ،ظعنسانالر بع
نالر ن          :جع ئغعنعص ظذالردع ا س علعرعنعث خذجايعنعغ ث ظعض ذ ؤادعنع ز ب تذ، بع ايعنع آةص انالرنعث خذج  ظعنس

ةيمعز     :آئيعنحة جعنالر  .  دئيعشعص ظذ ؤادعنع تاشالص قاحاتتع     ،بعزضة يامانلعق يئتعص قئلعشتعن صاناه تعل
انلعقعنع   اندةك قورقعدعغ ن قورقق ز ظذالردع ذددع بع زدعن خ انالرنعث بع أرعؤاتعمعزغذظعنس عص ! آ  دئيعش

ان،   زعص قالعدعغ ع ظئ ئقعلعص ظذالرن انالرغا ح ذالر ظعنس ةتعجعدة ظ لعدع، ن قا باش انالرغا يئقعنلعشعش ظعنس
ظعنسانالردعن بةزع آعشعلةر جعنالردعن بولغان بذ اهللا تاظاالنعث   . ساراث قعلعص قويعدعغان بولذص قالدع    

ن  ةن جع ذنعث بعل ئغعناتتع، ش ة س ةزع آعشعلةرض ةتتعب ئخعمذ تةآةببذرلعشعص آ ايعتعدة الر ت  دئضةن ظ
  . ظعصالعنعدذ
 ظألضةندعن آئيعن(، سعلةرضة ظوخشاش، اللة هئح ظادةمنع )يةنع ظعنساننعث آذففارلعرع(ظذالر (

دع  ذمان قعل ةيدذ، دةص ض ةرعر   تعرعلدىرم نع ج ةلبع ؤة ظعب ةتنع آ ذ ظاي ارلعرع   :  ب اننعث آذصص ةنع ظعنس ي
اش، اهللا ة ظوخش ةيدذ   سعلةرض ةيغةمبةر ظةؤةتم عز ص ن هةرض ن آئيع دع  بذنعثدع ذمان قعل ةنلعك دةص ض دئض

  . دةص تةصسعر قعلغانبولعدذ، 
* * * * * * *  

  $̄Ρ r&uρ $ sΨ ó¡yϑ s9 u !$yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ y ùθ sù ôM y∞ Ï= ãΒ $ U™u xm # Y‰ƒÏ‰x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ 

Æìôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù ÆìÏϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† …çµ s9 $\/$ pκÅ− # Y‰ |¹ §‘ ∩∪ $̄Ρ r&uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ; Ÿ° r& y‰ƒÍ‘ é&  yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ôΘr& 

yŠ# u‘ r& öΝÎκ Í5 öΝ åκ ›5u‘ # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊃∪  
) حعقعشنع(ظاسمانغا ) ظاسمان ظةهلعنعث سأزلعرعنع تعثشاش ظىحىن(بعز «) جعنالر ظئيتتع ( 

تذزالر ) آأيدىرضىحع(بعلةن ؤة ) يةنع صةرعشتعلةر (لىك مذهاصعزةتحعلةر تعلعدذق، ظاسماننعث آىح  يذل
ايقعدذق  ةنلعكعنع ب ذص آةتك ةن تول ة . 8بعل ز هةمعش ىن (بع اش ظىح ة تعثش ماننعث ) ظوغرعلعقح ظاس

ظاثالشقا ظذرذنعدعكةن، ظذنع ) ظوغرعلعقحة(ظولتذرذشقا بولعدعغان جايلعرعدا ظولتذراتتذق، آعمكع ظةمدع 
زئمعندعكعلةرضة يامانلعق ) جعنالر جاماظةسع(بعز . 9ص تذرغان آأيدىرضىحع يذلتذزالرنع بايقايدذآأزعتع

  . 10بعلمةيمعز ذالرغا ياخشعلعق ظعرادة قعلدعمذ؟ظعرادة قعلعندعمذ ياآع صةرؤةردعضارع ظ
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عنالرنعث ظاسمان خةؤةرلعرعنع تعن ظعلضعرع جيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةؤةتعلعشصة
آأيدىرضىحع ظذالرنعث يدعغانلعقع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةؤةتعلضةندعن آئيعن العرظوغ

  يذلتذزالر بعلةن ظئتعص حىشىرذلدعغانلعقع توغرعسعدا
ةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن                  أزعنعث ظةلحعسع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع ص اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظ

اغدعكع   ان ح ازعل قعلغ اننع ن ا قذرظ رعدذ ؤة ظذنعثغ ةؤةر بئ ةهؤالعدعن خ اننع  .  جعنالرنعث ظ اال قذرظ اهللا تاظ
ىتىن   . لعشتعن قاتتعق قوغدعدع  لضعرع جعنالرنعث ظاغزعغا يئتعص قئ    ؤةهعي قعلعشتعن ظع   ظاسمان ؤة ظذنعث ص

دع      ان ظع اتتعق قوغدالغ ةن ؤة ق ذص آةتك ةن تول تعلةر بعل عزةتحع صةرعش ىك مذهاص ع آىحل ةيتانالر . ظةتراص ش
ةتكىزىص بئرعص، شذنعث بعلةن هةق       ،قحة ظاثلعؤئلعص علعرةر نةرسعنع ظوغر  قذرظاندعن بع   ظذنع آاظعنالرغا ي

ةت    ان هال علع بولمايدعغ ةنلعكعنع بعلض تحعل ظعك ث راس تعص، آعمنع عص آئ ة ظارعلعش ان سأزض أز يالغ س
ةآع ن ظع   لش ذالر بذنعثدع ىن، ظ لعقع ظىح ماندعكع ظذ  لعنعص قالماس ان ظاس عرع ظولتذرعدعغ رعدلض عن رذنلع

دع ان   . قوغالن ا قعلغ قعتعدذر ؤة ظذالرغ رع ـ شةص ان مئه انالرغا قعلغ االنعث ظعنس ذ اهللا تاظ ا ب مان
ةمعتعدذر انلعقعدذر     . مةره ةرعمنع قوغدعغ ان آ ابع قذرظ ذغ آعت ذنداقال ظذل دع   . ش داق دئ نالر مذن ذثا جع : ش

) تع نالر ظئيت ز «) جع ىن (بع اش ظىح أزلعرعنع تعثش ةهلعنعث س مان ظ مانغا) ظاس نع (ظاس ) حعقعش
تذزالر ) آأيدىرضىحع(بعلةن ؤة ) يةنع صةرعشتعلةر (تعلعدذق، ظاسماننعث آىحلىك مذهاصعزةتحعلةر  يذل

ظاسماننعث ظولتذرذشقا ) ظوغرعلعقحة تعثشاش ظىحىن(بعز هةمعشة . بعلةن تولذص آةتكةنلعكعنع بايقعدذق
الشقا ظذرذنعدعكةن، ظذنع آأزعتعص ظاث) ظوغرعلعقحة(بولعدعغان جايلعرعدا ظولتذراتتذق، آعمكع ظةمدع 

ايد تذزالرنع بايق ىحع يذل ان آأيدىرض ةنع بىضذتذرغ ةؤةرلعرعنع ظوغ ي مان خ ع ظاس ة علعرىن آعمك قح
أز  ع آ ا، ظذن اقحع بولس انظاثلعم ايقعؤالعدذ ـ عتعص تذردعغ تذز ب ىحع يذل ةدةممذ ،دة آأيدىرض ر ق ذ بع  ظ

  . ص تاشاليدذظعلضعرعلعيةلمةي قالعدذ، يذلتذز ظذنع هاالك قعلع
 زئمعندعكعلةرضة يامانلعق ظعرادة قعلعندعمذ ياآع صةرؤةردعضارع ظذالرغا ) جعنالر جاماظةسع(بعز

ةيمعز ذ؟ بعلم رادة قعلدعم ة ظعكةنلعك ياخشعلعق ظع ذ ظعشنعث نئم ىز بةرضةن ب ةنع بعز ظاسماندا ي نع ع ي
ةيمعز ذلعنع قول    . بعلم لعك  ظذس عدة ظةدةص أز ظعبارعس ث س ذ جعنالرنع عدذر ب انلعقعنعث ظعصادعس ع . النغ حىنك

دع       ةؤة قعلمع ا ت ر قعلغذحعغ ةن بع انلعقنع مذظةيي ذالر يام ال  . ظ ا غ علعقنع بولس ا  عياخش ىك اهللا غ ب ؤة بىي
  . مةنسذص قعلدع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث  مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ام مذس انلعق «: ظعم يام
  .»ساثا مةنسذص ظةمةس

تذزال تع  يذل عرعمذ ظئتعالت ن ظعلض تع    . ر بذنعثدع ارعالص ظئتعالت ارعالص ـ ظ اي ظ أص ظئتعلم ن آ ذ . لئكع ب
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن          : هةقتة ظعبنع ظابباس مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلعدذ        بعر آىنع بعز ص

و       توساتتعن  .بعللة ظولتذراتتذق  ةتراص ي تذز ظئتعلعص ظ ةيغة . رذص آةتتع بعر تال يذل : مبةر ظةلةيهعسساالم  ص
ثالر؟ « ة دةيتتع ةهؤالدا نئم ذنداق ظ دع»مذش ز.  دئ ةلدع  : بع ا آ ادةم دذنياغ ر ظ ا بع ادةم  . آاتت ر ظ ا بع آاتت

تذق ادعن آةتتع دةيت دذق،دذني ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .  دئ ظعش هةرضعز ظذنداق ظةمةس، لئكعن اهللا «:ص
ان قعلدع  ن هةدعسنع ظاخعرعغعحة      دئضة  »تاظاال ظاسماندا بئرةر ظعشقا هأآىم حعقارسا          بذ هةدعسنعث   . باي

ان قعلعص ظىتتىق      تولذق تئ  ىز بةرضةنلعكعنعث        . كعستعنع سىرة سةبةدة باي ا بذ جعنالرنعث نئمة ظعش ي مان
شذنداق قعلعص ظذالر زئمعننعث شةرق ؤة غةربلعرعضة       . سةؤةبعنع تئصعص حعقعشعغا تىرتكة بولغان ظعشتذر   
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ان       يىرىص آئتعشتع، ظاخعرع ظذ    الر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ساهابعلعرع بعلةن نامازدا قعراظةت قعلعؤاتق
انلعقعنع بعلعشتع    ةن قوغدالغ اننعث سةؤةبع بعل ذالر ظاسماننعث قذرظ ةن ظ راتتع، شذنعث بعل ة ظذح . هالةتت

. ئلعؤةردعقالغان بعر قعسمع بولسا تةآةببذرلذق قعلغان صعتع ق      . ظذالردعن بعر قعسمع دةرهال ظعمان ظئيتتع     
االنعث         أز ؤاقتعدا بعر تىرآىم جعنالرنع ساثا       !) ظع مذهةممةد  (: بذ ظةهؤالنع سىرة ظةهقافتعكع اهللا تاظ ظ

ةؤةتتذق     ان قعلعنغان ظعبنع ظابباستعن قعلعنغان             ))1قذرظان تعثشاشقا ظ ايعتعنعث تةصسعرعدة باي  دئضةن ظ
  . هةدعستة بايان قعلعص ظأتتىق

ث آأ  ماندا يذلتذزالرنع عظاس ذ     عيعص آئتعشص ةندة، ب ىز بةرض الر ي ارلعق ظعش ث ظئتعلعشع قات  ؤة ظذنع
ةم   . ظعش ظعنسانالر ؤة جعنالرنع هةقعقةتةن قاتتعق قورقذتعؤةتتع      ظذالر ظةندعشة ؤة ساراسعمعضة حىشىص، ظال

دع    ان ظع ةندع دةص ظويلعغ اراص يىزل قا ق اراص بولذش دذ   . خ داق دةي ذددع مذن ة س ذ هةقت ةقةت  : ب مانغا ص ظاس
اتتعق قوغدعالتتع         زئ ة قعلغاندا ق مذهةممةد  . معنغا بعرةر صةيغةمبةر ظةؤةتعلضةندة ياآع اهللا نعث دعنع غةلعب

ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلعشتعن ظعلضعرع شةيتانالر ظاسماندعكعلةرنعث سأزلعرعنع ظاثالش           
الردا ظولت    ذدةك ظورذن تذرغعلع بولغ ص ظول معنعغا حعقع ا ظاس ىن دذني تعظىح ةد  . ذرات اال مذهةمم اهللا تاظ

ن    ةندعن آئيع ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ىح  ،ظةلةيهعسس ةيتانالر آأيدىرض ع ش ر آئحعس تذزالر ع بع  يذل
الندع تعص تاش ةن ظئ كة  . بعل ةر تةرةص ث ه نع ؤة يذلتذزالرنع أحلىك ظوت ان آ ماندا يئنعؤاتق لعقالر ظاس تاظعص

ذص  عظئتعل اتتعق قورق أرىص ق انلعقعنع آ دع، دئيعشتع :آئتعشتع ؤةؤاتق االك بول ةهلع ه شذنعث .  ظاسمان ظ
لعدع         كة باش اللعرعنع قويذؤئتعش ارؤا م قا، ح ازات قعلعش رعنع ظ ذالر قذللع ةن  ظ نع   . بعل ةيل ظعب ابدذ يال ظ

ا  ادةم ظذالرغ ةن ظ ةمعر دئض لعقالر: ظ ع تاظعص ة ؤاي! ظ ال ـ ...! سعلةرض الر،  م ث تذتذث ثالرنع حع مىلكع
أز ظ  ث ظ ةثالر         يذلتذزالرنع ة آأرس ان هالةتت دا تذرغ أز ظورنع تذزالرنع ظ ذ يذل ةر ظ اراثالر، ظةض ا ق  ،ورذنلعرعغ

دذ ةهلع هاالك بولمعغان بولع رعؤاتعدذ . ظاسمان ظ ىز بئ ةدنعث سةؤةبعدعن ي ةقةت مذهةمم ذ ظعش ص ةر . ب ظةض
اراص ظذالرنع آأرةلمعسةثالر           . بولغان بولعدذ   ظاسمان ظةهلع هاالك        ،سعلةر يذلتذزالرنعث ظأز ظورذنلعرعغا ق

أز   شذنعث بعلةن ظذالر مال . دا آأردعظذالر يذلتذزنعث ظورذنلعرعغا قاراص ظذالرنع ظأز ظورذنلعرع      ـ مىلكعنع ظ
  . قوللعرعدا تذتتع

ىز              اتتعق قورقذص آئتعشتع ؤة ظعبلعسنعث قئشعغا آئلعشعص ظأزلعرعضة ي شذ آئحعدة شةيتانالرمذ ق
ةردع          ا سأزلةص ب ا              . بةرضةن بذ ظعشنع ظذالرغ ا زئمعننعث هةر رايونعدعن بعر حاثضالدعن توص ظعبلعس ظذالرغ

ظعبلعس توصعنع صذرعغاندعن    . ظذالر توصعنع ظئلعص آةلدع       .  دئدع  ، مةن ظذنع صذراص باقاي     ،لعثالرظئلعص آئ 
ن تذ  : آئيع ذنداق ظعشالر بوص ةؤةبعدعن ش ر دوستذثالرنعث س ةآكعدعكع بع علةرنعث م دع،س ذ .   دئ اندعن ظ ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هةرام            .  نةصةر جعننع مةآكعضة ظةؤةتتع    7نةسةبعلعك   ظذالر مةآكعضة آئلعص ص
أردع  انلعقعنع آ ان ظوقذؤاتق ازدا قذرظ جعدعدة نام زع . مةس اتتعق قع ا ق نالر قذرظانغ ذ جع ةيغةمبةر قعب ص ص

االمغا ظةز     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عص ص ذالر قعستعلعش ةتتا ظ تع، ه االمغا يئقعنالش ةتكىزىص  ظةلةيهعسس ةت ي عي
ةيغةمبةر       . ظاندعن ظذالر ظعسالمغا آعردع  . قويذشقا تاسال قالدع   شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرنعث ظعشعنع ص

  . ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىص ظايةت نازعل قعلدع
* * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع29ظةهقاف سىرة ) 1(
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ا  ىك يولالرغ ز تىرل ار، بع انالرمذ ب أؤةن تذرعدعغ ن ت عالرمذ ؤة ظذنعثدع زدة ياخش زنعث ظعحعمع بع

اجعز ) ظأز ظعرادعسعنع ظعشقا ظاشذرذشتعن (بعز جةزمةن ظعشةندذقكع، اللةنع . 11بألىندذق هةرضعز ظ
ظاثلعغان ) يةنع قذرظاننع(بعز هعدايةتنع . 12دعنمذ قئحعص قذتذاللمايمعز) ظازابع(قعاللمايمعز، ظذنعث 

) ياخشعلعقلعرعنعث(حئغعمعزدا ظذنعثغا ظعمان آةلتىردذق، آعمكع صةرؤةردعضارعغا ظعمان ظئيتعدعكةن، 
يعص آئتعشعدعن ؤة  ارتتذرذلذص(آئمع انلعقلعرعنعث ظ ايدذ) يام تعن قورقم ذم قعلعنعش زدعن . 13زذل بع

. 14قذحعالرمذ بار، مذسذلمان بولغانالر توغرا يولنع ظعزدعضةن بولعدذ مذسذلمانالر ؤة هةق يولدعن حعق 
را ) يةنع مةآكة آذففارلعرع(ظةضةر ظذالر . 15توغرا يولدعن حعققذحعالر جةهةننةمضة ظوتذن بولعدذ  توغ

يةنع رعزقعنع آةث قعلعص (يولدا بولسا ظعدع، ظذالرنع سعناش ظىحىن مول يامغذر ياغدذرذص بئرةتتذق 
يىز ظأرىيدعكةن، اللة ) ظعبادعتعدعن-يةنع اللةنعث تاظةت(، آعمكع صةرؤةردعضارعنعث زعكرعدعن )ةتتذقبئر

  .17ـ 16ظذنع قاتتعق ظازابقا دذحار قعلعدذ
جعنالرنعث ظأزلعرعنعث مأمعن، آاصعر، ظازغذن ؤة توغرا يول تاصقذحع قاتارلعق هةر قعسعمغا 

ة ظذالرنعث ظأزلعرعنعث ظعحعدعكع هةر قعسعم بألىنعدعغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقع ؤ
  جعنالرنعث ظاقعؤةتتة بارار جايعنع بعلعص يةتكةنلعكع توغرعسعدا

اال جع دذ         ناهللا تاظ داق دةي ص مذن ان قعلع أزلعرعنع باي ان س رعص ظئيتق ةؤةر بئ أزلعرعدعن خ ث ظ : الرنع
،بعز تىرلىك يولالرغا بألىندذقبعزنعث ظعحعمعزدة ياخشعالرمذ ؤة ظذنعثدعن تأؤةن تذرعدعغانالرمذ بار  

ا   ل يولالرغ ةنع خعلمذخع ألىندذق   ،ي الرغا ب أز قاراش ل آ ةر خع اس .  ه نع ظابب ة   ،ظعب ر قانح اهعد ؤة بع  مذج
 بعزنعث ظعحعمعزدة مأمعنلةرمذ بار، آاصعرالرمذ : دئضةن ظايةتنعبعز تىرلىك يولالرغا بألىندذقآعشعلةر 

  . غان دةص تةصسعر قعل،بار دئضةنلعك بولعدذ
ة    : ظةهمةد ظعبنع سواليمان نةججاد ظةظمةشنعث  مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          بعر آىنع آةحت

 ضىرىح  :ظذ . قايعسع تاماقنع بةك ياقتذرعسعلةر؟ دةص سوردعم  : يئنعمعزغا بعر جعن آةلدع، مةن ظذ جعندعن    
امدعن     مةن تاماق  . بعز جعنالرغا ضىرىح تامعقع ظئلعص آةلدذق  .  دئدع ،تامعقعنع امدعن بعر آاص نعث بعر آاص

انلع أردىمقعآأتىرىلعؤاتق أرمعدعم  ،نع آ ئح آ ىحعنع ه ع يعض راق ظذن ن .  بع ةن ظذنعثدع علةرنعث :م  س
م    ارمذ؟ دئدع علةر ب ازغذن آعش ثالردعمذ ظ ن. ظعحع ة: جع ار،هةظ دع ب ثالردعكع راف. ، دئ انداق  ظعحع زعالر ق ع

  .  بةردع دةص جاؤاب، ظةث ظةسكع ظادةملةرظذالر بعزنعث ظعحعمعزدعكع: جعن. ظادةملةر؟ دئدعم
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  جعنالرنعث اهللا نعث آامالع قذدرعتعنع ظعقرار قعلغانلعقع توغرعسعدا
 ةنع ةندذقكع، الل ةن ظعش ز جةزم تعن (بع قا ظاشذرذش عنع ظعش أز ظعرادعس اجعز ) ظ عز ظ هةرض

ث  ايمعز، ظذنع ازابع(قعاللم ايمعز ) ظ ئحعص قذتذاللم نمذ ق أز قذ  دع ث ظ ةنع اهللا نع ة    ي ةن بعزض تع بعل درع
هأآىمرانلعق قعلعدعغانلعقعنع، بعزنعث زئمعندا اهللا نع ظاجعز قعاللمايدعغانلعقعمعزنع، ظةضةر بعز قئحعشقا         

  .  قعلعشقا قادعر ظعكةنلعكعنع بعلعص يةتتذقة تةقدعردعمذ اهللا نعث بعزنع ظعدارنظورذنغا
 غا ظعمان آةلتىردذقظاثلعغان حئغعمعزدا ظذنعث) يةنع قذرظاننع(بعز هعدايةتنع  

ىن صةخعرلعنعشكة تئضعشلعك ياخشع       ذالر ظىح ذ ظ ةخعرلةندع، ب ىن ص انلعقع ظىح ان ظئيتق نالر ظعم جع
  .  شةرةصتذريسىصةت ؤة ظالع
 ،ةن ان ظئيتعدعك ارعغا ظعم ع صةرؤةردعض علعقلعرعنعث(آعمك عدعن ؤة ) ياخش يعص آئتعش آئمع

ارتتذرذلذص( انلعقلعرعنعث ظ ذم قعلعنعشتع) يام ايدذزذل ذ ن قورقم ةتادة ؤة باشقعالر ب اس، ق  ظعبنع ظابب
 ياخشعلعقالرنعث آئمعيعص آئتعشعدعن ياآع باشقا       ،آعمكع ظعمان ظئيتعدعكةن  : ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ   

ايدذ   نعص قئلعشعدعن قورقم أز ظىستعضة يىآلع انلعقلعرعنعث ظ راؤنعث يام دذ . بع داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت : ب
ذرذص ياخ أمعن ت علعقلعرعنعث    م انلعقلعرعنعث ظئشعص آئتعشعدعن ؤة ياخش انالر يام ةرنع قعلغ شع ظةمةلل

   .))1آئمعيعص آئتعشعدعن قورقمايدذ
 ار ذ ب ن حعققذحعالرم ةق يولدع ذلمانالر ؤة ه زدعن مذس ادعللعق    بع زدعن ظ زنعث ظعحعمع ةنع بع ي

ار ذلمانالر ب ع مذس حة. قعلغذح ث دةل ظةآعس ىحع،ظذنع ىز ظأرىض ةقتعن ي ار ه ذ ب ذلمان .  زالعمالرم مذس
  .  يةنع ظأزلعرع ظىحىن نعجاتلعق يولعنع تةلةص قعلغان بولعدذبولغانالر توغرا يولنع ظعزدعضةن بولعدذ

 دذ ذن بولع ة ظوت الر جةهةننةمض ن حعققذحع را يولدع ا  توغ ان دوزاخق أزلعرعنع آأيدىرعدعغ ةنع ظ  ي
توغرا يولدا بولسا ظعدع، ظذالرنع سعناش ظىحىن ) لعرعيةنع مةآكة آذففار(ظةضةر ظذالر . يئقعلغذ بولعدذ

  . )يةنع رعزقعنع آةث قعلعص بئرةتتذق(مول يامغذر ياغدذرذص بئرةتتذق 
دع      تا بول ل قاراش ع خع ةققعدة ظعكك ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي الر ب رع . تةصسعرشذناس ث بع ةر :ظذنع  ظةض

ةت يىرضىزسة ؤة شذ يول ظىستعدة        قذرةيش آاصعرلعرع ظادعللعق قعلعص ظعسالم يولع ظىستعدة ماث           سا، ظادال
رةتتذق  ظذالرغا   ،داؤامالشسا اغدذرذص بئ ةنع ظذالرنعث رعزقعنع آةث قعلعص بئرةتتذق          مول يامغذر ي  ، ي

. بذنعثغا ظاساسةن ظذالرنعث رعزقعنع آةث قعلعص بئرعش ظذالرنع سعنعغانلعق بولعدذ                 . دئضةنلعك بولعدذ 
ظذالردعن آعمنعث   . ايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          مالعك زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث بذ ظ      

ازغذنلذق يولعدا ماثعدعغانلعقعنع                هعدايةت ظىستعدة داؤاملعق ماثعدعغانلعقعنع، آعمنعث مذرتةد بولذص ظ
  . نع آةث قعلعص بئرةتتذقعسعناش ظىحىن ظذالرنعث رعزق

ذل    قا قوش ذ قاراش رعدعكع ب نع ظابب عيذقع نع   دعغانالر ظعب ةظعد ظعب اهعد، س ةيراس، مذج ةظعد جذب ، س
ارلعق         اك قات ةتادة ؤة زةهه زع، ق ةظعب، قذرةي نع آ ةد ظعب ذددع، مذهةمم ةتا، س ةيعب، ظ نع مذس ظعب

ا    ي بذ ظايةت قذرة   : مذقاتعل مذنداق دةيدذ  . تةصسعرشذناسالردذر عرلعرع هةققعدة ظذالرغ امغذر   7ش آاص  يعل ي
  . ياغمعغان ؤاقعتتا نازعل بولغان

اراش ظعكك نحع ق ةر قذرة:ع ا    ي ظةض تعدة ماثس ع ظىس ذمراهلعق يول عرلعرع ض ا،ش آاص ول :  ظذالرغ م
 يةنع ظذالرنع تذيدذرماي هاالك قعلعش ظىحىن ظذالرنعث رعزقعنع آةث قعلعص    يامغذر ياغدذرذص بئرةتتذق 

رةتتذق ة . بئ ذ هةقت اال ب دذاهللا تاظ داق دةي عهةتنع ظذ :  مذن ان نةس ة قعلعنغ ذالر ظأزلعرعض اغدا،  ظ ان ح نتذغ
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صاراؤانلعقنعث هةممة ظعشعكلعرعنع ظئحعؤةتتذق، ظذالر تاآع ظأزلعرعضة بئرعلضةن        ) سعناش ظىحىن ( ظذالرغا
ال  ةردعن خذش اندا -نئمةتل ذرام تذرغ ازالعدذق( خ تذمتذت ج ع ظذش الدع )ظذالرن رةتتة ق ذالر هةس  ))1، ظ

)ذالر ال   ) ظ ا م زنعث ظذالرغ ةؤالتالرنع بةرض  -بع ىك ؤة ظ علعق    مىل ز ياخش ة تئ ةنلعكعمعزنع ظأزلعرعض
   ))2قعلغانلعق دةص ظويالمدذ؟ هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذالر ظذقمايدذ

ارلعقالر رعؤايةت قعلغان     . مةجالزنعث قارعشعدذر ظةبذبذ قاراش    ةم قات . ظذنع ظعبنع جةرعر ؤة ظعبنع هات
ذ قاراش نع ظةس  نعب د ظعب ةس، زةي نع ظةن ع ظعب ةؤع، رةب ام بةغ ة ظعم ةن   يةن نع آةيس ةظعب ؤة ظعب لةم، آ

  . قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلغان
  يىز ظأرىيدعكةن، اللة ) ظعبادعتعدعن ـ يةنع اللةنعث تاظةت(آعمكع صةرؤةردعضارعنعث زعكرعدعن

دذ  ار قعلع ا دذح اتتعق ظازابق ع ق دذ    ظذن ار قعلع قا دذح ةملعك ظازاص ةآلعص ؤة ظةل اتتعق ت ةنع ق نع .  ي ظعب
ةت   ذ ظاي اس ب دذ  ظابب داق دةي ةققعدة مذن اليدذ     :  ه ةجبذرالص ظازاص قا م ا حعقعش ةمدة تاغق ع جةهةنن . اهللا ظذن

دذ   داق دةي ةير مذن نع جذب ةظعد ظعب ع: س ازاب اهللا ظذن ةجبذرالص ظ كة م ا حىشىش اس. اليدذ قذدذقق نع ظابب  ،ظعب
ارلعقالر   د قات نع زةي ةتادة ؤة ظعب ة، ق اهعد، ظعكرعم ارام بةرم : مذج ة ظ ا قعلح قا  اهللا ظذنعثغ اتتعق ظازاص ةي ق

  . دذحار قعلعدذ، دةيدذ
* * * * * * *  

 ¨βr& uρ y‰ Åf≈ |¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰ s? yìtΒ «! $# # Y‰tn r& ∩⊇∇∪ … çµ̄Ρ r&uρ $ ®RmQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «! $# çνθãã ô‰ tƒ (#ρßŠ% x. 

tβθçΡθä3tƒ Ïµ ø‹n= tã # Y‰t7 Ï9 ∩⊇∪ ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θããôŠ r& ’ Ïn1 u‘ Iω uρ à8Î õ° é& ÿÏµÎ/ #Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪ ö≅ è% ’ÏoΤ Î) Iω à7Ï= øΒ r& öΝä3 s9 #u ŸÑ 

Ÿω uρ # Y‰x© u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÏoΤ Î)  s9 ’ ÏΤ uÅg ä† z ÏΒ «!$# Ó‰ tnr& ôs9 uρ y‰É` r& ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ #́‰ ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ω Î) $ Zó≈ n= t/ zÏiΒ «! $# 

Ïµ ÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµ s9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ tÏ$Í#≈ yz !$pκ Ïù # ´‰ t/r& ∩⊄⊂∪ # ®L xm # sŒÎ) (# ÷ρr& u‘ $ tΒ 

tβρß‰ tãθãƒ tβθßϑ n= ÷è u‹|¡ sù ôtΒ ß# yèôÊ r& #[ ÅÀ$ tΡ ‘≅ s% r& uρ #YŠ y‰tã ∩⊄⊆∪  
اثالر  ادةت قعلم ةنعث بةندعسع   .18مةسجعدلةر اللةغا خاستذر، اللةغا قوشذص هئحكعمضة ظعب الل

ان تعثشاش ظىحىن (شقا تذرغاندا، عظعبادةت قعل اللةغا ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ( نالر ) قذرظ جع
ةص ! ظع مذهةممةد( . 19ظذنع بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ) ظولعشعص( دعنعثدعن يئنعص آئتعشعثنع تةل

صةرؤةردعضارعمغا ظعبادةت قعلعمةن، ظذنعثغا هئح ظةهةدعنع شئرعك «ظئيتقعنكع، ) قعلغان بذ آذففارالرغا
بذنعثغا (زعيان يةتكىزىشكة قادعر بواللمايمةن  -مةن سعلةرضة صايدا«ظئيتقعنكع،  . 20»آةلتىرمةيمةن

دذ  ادعر بوالالي نكع،  . 21»)صةقةت اللة ق ةغا ظاسعي بولسام («ظئيتقع ةر مةن الل ةنعث ) ظةض نع الل مئ
ذقلذق، مةن شذنداق تذر(ظازابعدعن هئح آعشع قذتقذزالمايدذ، اللةدعن باشقا هئح صاناهضاهمذ تاصالمايمةن 

ةقةت  . 22)سعلةرنعث تةلعؤعثالرنع قانداق قوبذل قعالاليمةن ة (مةن ص ةلحعلعكعنع ) سعلةرض ةنعث ظ الل
يةنع آعمكع اللةنع (يةتكىزىشكة قادعرمةن، آعمكع اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلعدعكةن 

ةت ب  ةغا مذالق ةن، الل ار قعلعدعك ةيغةمبعرعنع ظعنك ةنعث ص ةنعث ؤة الل ةنمةيدعكةن، الل قا ظعش ولذش

                                                 
  .  ـ ظايةت44سىرة ظةنظام ) 1(
  . ـ ظايةت56 ـــــ 55سىرة مأظمعنذن ) 2(
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ةن  ىز ظأرىيدعك ذالق سئلعشتعن ي ة ق ى )ظايةتلعرعض ا مةثض دذ، دوزاخت ار بولع ا دذح ذ دوزاخ ظازابعغ ، ظ
ظاضاهالندذرذلغان ظازابنع آأرضةن حاغدا آعمنعث ياردةمحعسع ظاجعز ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر . 23قالعدذ

  .24»ؤة سانع ظاز ظعكةنلعكعنع بعلعدذ
 ش بار ؤة بعر دةص بعلعشكة ؤة ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشتعن ساقلعنعشقا بذيرذنع تاظاالاهللا

  توغرعسعدا
ة   بذ ظ اهللا تاظاال  ة ب ادةت قعلغاندا، اهللا  نايةتت ا ظعب ار ؤة بعر دةص بعلعشكة   تاظاالنع دعلعرعنع اهللا غ  ، ب

  . شئرعك آةلتىرمةسلعككة بذيرذيدذاهللا غا قوشذص هئحكعمضة ظعبادةت قعلماسلعققا ؤة اهللا غا هئح نةرسعنع
مةسجعدلةر اللةغا خاستذر، اللةغا قوشذص هئحكعمضة ظعبادةت قعلماثالر  بذ ظايةت هةققعدة قةتادة

دذ  داق دةي ةهذدعي ؤة خ: مذن ئرعك     ترسي ا ش ةندة اهللا غ ا آعرض ا ؤة حعرآاؤالرغ عظانالر ظعبادةتخانعالرغ
ةلتىرةتتع ةد . آ ةيغةمبعرع مذهةمم ذثا اهللا ص ر دةص  ش ار ؤة بع ع ب ذلمانالرنع اهللا ن االمنع ؤة مذس  ظةلةيهعسس

  . بعلعشكة بذيرعدع
ةرعر  نع ج نع  ،ظعب ةظعد ظعب ةير  س دذ   جذب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث   : نعث  مذن نالر اهللا نع جع

االمغا   ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم انداق      : ص جعدآة ق اق مةس ا تذرس ايعتع يعراقت ةندعن ناه ز س بع
  . شذنعث بعلةن يذقعرعقع ظايةت نازعل بولدع.  دئدع،ز، نامازغا قانداق هازعر بولعمعزآئلعمع

  جعنالرنعث قذرظاننع تعثشاش ظىحىن قعستعلعشعص تذرغانلعقع توغرعسعدا
 اثالر ادةت قعلم ة ظعب ذص هئحكعمض ةغا قوش تذر، الل ةغا خاس جعدلةر الل ةؤفعمةس نع ي، ظ  ظعب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      :  رعؤايةت قعلعدذ    نعاق دئضةنلعكع  ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة مذند        جعنالر ص
رعسمةن بولغانلعقع ظىحىن،   ظاثالشقا قاتتعق هئ ظذالر ظذنع  ،قذرظاننع تعالؤةت قعلغانلعقعنع ظاثلعغان حاغدا    

العدذ   اس ق عؤالغعلع ت ع بئس عص ظذن عغا ظولعش االمنعث ظةتراص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةيغةمبةر . ص ص
بعر قانحة نةصةر «ظئيتقعنكع، ) قةؤمعثضة! ظع مذهةممةد(سساالم بولسا تاآع جعبرعظعل آئلعص ظةلةيهع

ندع ) ظعمان ظئيتقانلعقع(تعثشاص ) مةندعن قذرظان (جعننعث  ةتنع ظوقذص    ماثا ؤةهيع قعلع  دئضةن ظاي
ثغا ظوخشاش رعؤايةت   ر ظعبنع ظةؤزةم رةزعيةلالهذ ظةنهذدعنمذ مذشذنع   زذبةي. حة بذ ظةهؤالنع بعلمةيتتع   بةرضع
  . غانعنقعل

 اندا، عاللةغا ظعبادةت قعل) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم (اللةنعث بةندعسع ان (شقا تذرغ قذرظ
 ظعبنع جةرعر ظعبنع ظابباسنعث بذ ظذنع بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ) ظولعشعص(جعنالر ) تعثشاش ظىحىن 

د   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةققعدة  مذن ةت ه از  : ذظاي االمنعث نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نالر ص جع
انلع       ،نعقعظوقذؤاتقانلع  ،نع آأرضةن حاغدا  قع ساهابعلعرعنعث ظذنعث بعلةن ظوخشاش رذآذ ؤة سةجدة قعلعؤاتق

أز      ذص ظ ةيران بولذش ةتحانلعقعدعن ه ان ظعتاظ االمغا قعلعؤاتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالرنعث ص س
ة ع  :قةؤمعلعرعض ث بةندعس ع       اهللا نع اندا ظذن قا تذرغ ادةت قعلعش ا ظعب االم اهللا غ ةد ظةلةيهعسس مذهةمم

اراش   . بذ يذقعرعقع ظايةت هةققعدعكع ظعككعنحع خعل قاراشتذر       .  دئيعشتع  ،بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ   بذ ق
  . دعنمذ رعؤايةت قعلعنغانجذبةيرسةظعد ظعبنع 

دذ    داق دةي ةن مذن قا     : هةس ن باش االم اهللا دع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذر     ص ةق يوق اله بةره ر ظع ئح بع ه
 ظذنع  ،ص آئلعص عشع ظةرةبلةر ظول،دئيعشكة ؤة ظعنسانالرنع صةرؤةردعضارع تةرةصكة حاقعرعشقا تذرغان حاغدا  

  . بئسعؤئلعشقا تاس قالدع
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 اندا، عاللةغا ظعبادةت قعل) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم (اللةنعث بةندعسع ان (شقا تذرغ قذرظ
 قةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق    ظذنع بئسعؤئلعشقا تاس قالعدذ) ظولعشعص(ر جعنال) تعثشاش ظىحىن 

دذ انالر ؤة جعنالر: دةي اغدا ظعنس ذ ح ثش ع  نع أهةممعس نع ظ اننعث نذرع ع قذرظ ىن هةممعس حىرىش ظىح
الند دع    توص ول قويمع عغا ي داق قعلعش ث بذن ن اهللا ظذالرنع ةردع  عظةآس. ع، لئكع اردةم ب ة ي . حة صةيغةمبعرعض
ة قعلدذردع  عظذنعثغا قارشع حعققان ظادةملةرنعث ظىستعدعن ظذنع غةل . الندذردعتئخعمذ نذرث دعلعنع  ظذنع . ب
ذ ةققعدعكع ظىحع  ب ةت ه ذ ظاي تذر ، ظ ل قاراش نع      . نحع خع ةظعد ظعب اهعد، س اس، مذج نع ظابب اراش ظعب ذ ق ب

أؤةندعكع  . اشقا قوشذلغان   ظعبنع جةرعرمذ بذ قار   ، ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالردعن رعؤايةت قعلعنغان    جذبةير ت
  . ظايةتنعث مةنعسعضة قارعغاندا بذ آىحلىك قاراشتذر

) ةد ع مذهةمم ا ! ظ ذ آذففارالرغ ان ب ةص قعلغ عثنع تةل نعص آئتعش ن يئ نكع، ) دعنعثدع ظئيتقع
ةنع آاصعرالر     »صةرؤةردعضارعمغا ظعبادةت قعلعمةن، ظذنعثغا هئح ظةهةدعنع شئرعك آةلتىرمةيمةن « ي

ةيغةمبةر ظة انص ا حعقارغ ع يالغانغ ان، ظذن ع حعقق ةن، قارش ةت يةتكىزض االمغا ظةزعي ئلعص ،لةيهعسس ذ ظ  ظ
ىن ظ     رعش ظىح ا حعقع ةتنع يوقق ةن هةقعق اغدا     ذآةلض كةن ح قا بعرلةش مةنلعك قعلعش ا دىش ان، ظذنعثغ  ،رذنغ

يوق يالغذز  يةنع مةن هئح شئرعكع صةرؤةردعضارعمغا ظعبادةت قعلعمةنصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذالرغا 
ةن  ادةت قعلعم ارعمغا ظعب ةؤةآك   . صةرؤةردعض ا ت ةن ؤة ظذنعثغ اناهلعق تعلةيم ن ص ةنىظذنعثدع . ل قعلعم

ظذنعثغا هئح ظةهةدعنع شئرعك آةلتىرمةيمةندئدع  .  
  زعيان يةتكىزىشكة قادعر ظةمةسلعكع توغرعسعداـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صايدا 

 ،بذنعثغا صةقةت اللة (زعيان يةتكىزىشكة قادعر بواللمايمةن  -امةن سعلةرضة صايد «ظئيتقعنكع
ث ماثا ؤةهعي قعلعنعدذ، مةن اهللا نع        .  يةنع مةن صةقةت سعلةرضة ظوخشاش ظعنسانمةن       »)قادعر بوالاليدذ 

ةندعلعرعدعن بع ة     ب ة ظعض ئح نةرسعض ةن ه عدا م ازدذرذش ظعش ش ؤة ظ ةت قعلع علةرنع هعداي ةن، س رعم
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . العب ؤة بىيىك اهللا نعثال ظعشعدذر  بذ صةقةت غ  . ظةمةسمةن اندعن ص ظةضةر مةن   «: ظ

ادعر بواللمايدذ           ،اهللا غا ظاسعيلعق قعلسام    ةدعن باشقا  اهللا نعث ظازابعدعن مئنع هئح آعم قذتقذزذشقا ق الل
المايمةن  اهمذ تاص ئح صاناهض انداق ق (ه ةلعؤعثالرنع ق علةرنعث ت ةن س ذق، م ذنداق تذرذقل ذل ش وب

  . بايان قعلعدذ دةص ظأزعنع اهللا دعن باشقا هئحكعمنعث قذتقذزالمايدعغانلعقعنع » )قعالاليمةن
   صةقةت دةؤةتنع يةتكىزىش ظعكةنلعكع توغرعسعدانعثصةيغةمبةرنعث مةسظذلعيعتع

 ةقةت ةن ص ة(م ةن) سعلةرض كة قادعرم ةلحعلعكعنع يةتكىزىش ةنعث ظ ث الل نع اهللا نع ةنع مئ  ي
ازابعدعن  ايدذظ ة قذتقذزالم ئح نةرس ث يةتكىزىش. ه ةقةت اهللا مئنع ةلحعلعكنع نعمىص ان ظ ب قعلغ  ؤاجع

ازابعدعن قذتقذزالمايدذ      دذ    . ظعنسانالرغا يةتكىزىشىم مئنع اهللا نعث ظ ة مذنداق دةي ذ هةقت ظع : اهللا تاظاال ب
ازعل قعلعنغان ظةهكامالر نعث هةممعسعن              !صةيغةمبةر ع يةتكىزضعن،ظةضةر  صةرؤةردعضارعث تةرعصعدعن ساثا ن

ةن ان بولعس ادا قعلمعغ عنع ظ ذرغان ؤةزعص ةث، اهللا تاصش ذق يةتكىزمعس علةرنعث . تول عئنع آعش اهللا س
   .))1زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ

 ةنعث (آعمكع اللةغا ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعضة ظاسعيلعق قعلعدعكةن ةنع ؤة الل ةنع آعمكع الل ي
ةغا مذالقةت بولذشقا ظعشةنمةيدعكةن، اللةنعث ظايةتلعرعضة قذالق صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلعدعكةن، الل

 مةن سعلةرضة ع يةن، ظذ دوزاخ ظازابعغا دذحار بولعدذ، دوزاختا مةثضى قالعدذ)سئلعشتعن يىز ظأرىيدعكةن
                                                 

  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع64سىرة ماظعدة ) 1(
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سعلةرضة دةؤةت يةتكةندعن آئيعن آعمكع ظاسعيلعق قعلعدعكةن، ظذنعث     . مةناهللا نعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزع 
دذ    جاز ع بولع ةم ظوت ىلىك جةهةنن ع مةثض العدذ   . اس ى ق ثدا مةثض ذ ظذنع ص    . ظ عز حعقع ن هةرض ظذنعثدع

  .آئتةلمةيدذ ؤة قذتذاللمايدذ
 ظاضاهالندذرذلغان ظازابنع آأرضةن حاغدا آعمنعث ياردةمحعسع ظاجعز ؤة ) يةنع مذشرعكالر(ظذالر

عن بولغان ظةنة شذ مذشرعكالر قعيامةت آىنع  يةنع جعنالردعن ؤة ظعنسانالردسانع ظاز ظعكةنلعكعنع بعلعدذ
اردةم قعلعش              اجعز ظعكةنلعكعنع ؤة آعمنعث      قاظأزلعرعضة ؤةدة قعلعنغان ظازابنع آأرضةن حاغدا، آعمنعث ي  ظ

العدذ ص ق ةنلعكعنع بعلع از ظعك انعنعث ظ ىحع . س ر دةص بعلض ار ؤة بع ع ب اآع اهللا ن أزلعرعمذ ي ذالر ظ ب
ةرمذ؟  دذ(مأمعنل ة). بذنع بعلع دة مذشرعكالر هئح ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذب ذ آىن ظذالرنعث سانع . لكع ب

  . غالعب ؤة بىيىك اهللا نعث قوشذنعنعث سانعدعن آأص دةرعجعدة ظازدذر
* * * * * * *  

 ö≅ è% ÷βÎ) ü”Í‘ ôŠr& Ò=ƒÍ s% r& $̈Β tβρß‰ tãθè? ôΘr& ã≅ yèøgs† … çµ s9 þ’ Ïn1u‘ #́‰ tΒ r& ∩⊄∈∪ ãΝÏ=≈ tã É=ø‹ tóø9 $# Ÿξ sù ã Îγ øàãƒ 4’ n?tã 
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ةد (  ع مذهةمم ا! ظ نكع، ) ظذالرغ اآع «ظئيتقع نمذ؟ ي ازاب يئقع اهالندذرذلغان ظ ة ظاض سعلةرض

ا  ارعم ظذنعثغ ذزاق(صةرؤةردعض دذ؟) ظ ةيعن قعالم ةن ـؤاقعت ت ةيبنع بعلضىحعدذر، . 25 ظذقمايم ة غ الل
ايدذ  ةؤةردار قعلم ادةمنع خ ر ظ ةيبعدعن هئحبع أزعنعث غ ةمنذن بولغ . 26ظ أزع م ة ظ ةقةت الل ان ص

أزةتحع )بةزع غةيبنع بعلدىرعدذ (صةيغةمبعرعضعال  سئلعص ) صةرعشتة (، ظذنعث ظالدعغا ؤة ظارقعسعغا آ
اللةنعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزضةنلعكعنع بعلعص ) يةنع صةيغةمبةرنعث(ظذنعث ) بذ اللةنعث(. 27قويعدذ

هةر شةيظعنعث سانعنع  هةرعكةتلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، -اللة ظذالرنعث سأز . تذرذشع ظىحىندذر 
  .28»تولذق ظعضةللعضىحعدذر

  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعيامةتنعث بولعدعغان ؤاقتعنع بعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
نع      ةتنعث ؤاقتع أزعنعث قعيام انالرغا ظ االمنع ظعنس ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم اال ص اهللا تاظ

ةيدعغانلعقعنع راق   ،بعلم ث يع ث ؤاقتعنع قا     ظذنع ةيدعغانلعقعنع ظئيتعش ةنلعكعنعمذ بعلم ن ظعك اآع يئقع ي
ظئيتقعنكع، سعلةرضة ظاضاهالندذرذلغان ظازاب يئقعنمذ؟ ) ظذالرغا! ظع مذهةممةد(: بذيرذص مذنداق دةيدذ

ادان    ؤاقعت تةيعن قعالمدذ؟ ظذقمايمةن ) ظذزاق(ياآع صةرؤةردعضارعم ظذنعثغا   بذ ظايةت آةرعم نذرغذن ن
ة علةرنعث ن عنعث    آعش ةن هةدعس عص يىرض ةت قعلعش دذ دةص رعؤاي االمنع بعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زعرعدة ص

رعدذ   عتعص بئ ةنلعكعنع آأرس وق ظعك ع ي ان ؤة ظاساس عزآع. يالغ ةك ـ شىبهعس ةيغةمبةر ،ش  ص
االم ةققعدة دعنظةلةيهعسس تع ه ةتنعث ؤاق ورالغان قعيام اؤاب. س ا ج ذ ظذنعثغ راق ظ دعبع ةن ظع .  بةرمعض
رعظعل ظة ئلعص      جعب ا آ االمنعث يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص ص ىرعتعدة بول ةظرابعنعث س ر ظ االم بع لةيهعسس

. ن قعيامةتنعث ؤاقتعدعن ماثا خةؤةر بةرضعن دئضة      !ظع مذهةممةد  : ظذنعثدعن سورعغان سذظاللعرع ظعحعدة  
عن بعلعملعك  قعيامةتنعث ؤاقتعدعن سورالغذحع ظذنع سورعغذحعد     «: ظالغاصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ سو      

ةن دةص جاؤاب»ظةمةس ةظرابع يوق.  بةرض تعم بعر ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث عبعر قئ ةن ص اؤاز بعل رع ظ



  
  
  
  

 346                                                                                                 نجع ـ سىرة 72
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

وؤالص  معنع ت ةد : ظعس ع مذهةمم االم     ! ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةندة، ص دذ؟ دئض ان بولع ةت قاح اثا «: قعيام س
دذ ! ؤاي ذم بولع ةت حوق ةييارلعدع . قعيام ةرنع ت ا نئمعل ةن ظذنعثغ اؤاب»ث؟س ةن دةص ج ةظرابع.  بةرض ذ ظ : ب

ةييارلعق قعلعص آأص ناماز ظوقذمعدعم ؤة آأص روزعمذ تذتمعدعم            لئكعن مةن اهللا نع ؤة    . مةن قعيامةتكة ت
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   .  دئضةن  ،ظذنعث صةيغةمبعرعنع ياخشع آأرعمةن     ادعمعث      «: ص سةن ياخشع آأرضةن ظ

مذسذلمانالر هئح نةرسعدعن بذ هةدعسنع ظاثلعغاندا   : ذنداق دةيدذظةنةس م .  دئضةن »بعلةن بعللة بولعسةن  
  . خذشال بولغاندةك خذشال بولمعغان ظعدع

صةقةت اللة ظأزع . اللة غةيبنع بعلضىحعدذر، ظأزعنعث غةيبعدعن هئحبعر ظادةمنع خةؤةردار قعلمايدذ
ظذالر اهللا :  مذنداق دةيدذبذ هةقتةاهللا تاظاال  )بةزع غةيبنع بعلدىرعدذ(مةمنذن بولغان صةيغةمبعرعضعال 

ارقعلعق     (ظذالرغا بعلدىرىشنع خالعغان نةرسعلةردعن     ) اهللا(نعث مةلذماتعدعن    يةنع صةيغةمبةرلةرنعث تعلع ظ
ةنع اهللا غةيعبنع ؤة ظاشكارعنع بعلعدذ        )1(باشقا هئح نةرسعنع بعلمةيدذ       ) بعلدىرضةن نةرسعلةردعن   اهللا .  ي

ادة   ئح ظ ةندعلعرعدعن ه ث ب عنع     نع ئح نةرس قا ه عدعن باش ةن نةرس اال بعلدىرض ن اهللا تاظ ث ظعلعمعدع م اهللا نع
  . بعلمةيدذ
صةقةت اللة ظأزع . اللة غةيبنع بعلضىحعدذر، ظأزعنعث غةيبعدعن هئحبعر ظادةمنع خةؤةردار قعلمايدذ

دئضةن سأز اهللا  “صةيغةمبةرضعال” بذ ظايةتتعكع )بةزع غةيبنع بعلدىرعدذ(مةمنذن بولغان صةيغةمبعرعضعال 
أز       عتعدعغان بولذص، بذ سأز صةر     عتةرعصعدعن بولغان ظةلحعنع آأرس    ةلحعنع ظ شتعدعن ؤة ظعنساندعن بولغان ظ

  . ظعحعضة ظالعدذ
 دذ ) صةرعشتة(ظذنعث ظالدعغا ؤة ظارقعسعغا آأزةتحع ةنع اهللا ظذنع اهللا تةرةصتعن         سئلعص قويع  ي

يدعغان خاس   ، ظذنعث بعلةن بعللة يىرع يسعنع قوغداص عنعث ؤةه آئلعدعغان مذسعبةتتعن قوغدايدعغان ؤة اهللا      
دذ. صةرعشتعلةرنع ظذنعث ظارقعسعغا سئلعص قويعدذ اال مذنداق دةي ةنعث(: شذثا اهللا تاظ ذ الل ظذنعث ) ب

اللة ظذالرنعث . اللةنعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزضةنلعكعنع بعلعص تذرذشع ظىحىندذر) يةنع صةيغةمبةرنعث(
   عرعنع تولذق بعلضىحعدذر، هةر شةيظعنعث سانعنع تولذق ظعضةللعضىحعدذر هةرعكةتل-سأز 

اللة غةيبنع بعلضىحعدذر، ظأزعنعث غةيبعدعن نعث اهللا تاظاالنعث جذبةير سةظعد ظعبنع ،ظعبنع جةرعر
أزع مةمنذن بولغان صةيغةمبعرعضعال . هئحبعر ظادةمنع خةؤةردار قعلمايدذ  ة ظ ةقةت الل ةيبنع (ص ةزع غ ب

 دئضةن ظايةتلعرع هةققعدة سئلعص قويعدذ) صةرعشتة(، ظذنعث ظالدعغا ؤة ظارقعسعغا آأزةتحع )رعدذبعلدى
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اال : مذن ةد ظةلةيهعسس اال مذهةمم ص  اهللا تاظ ث بعلع عغا ظذنع منعث ظارقعس

ةنعث (. شع ظىحىن، جعبرعظعل بعلةن تأت صةرعشتعنع آىزةتحع قعلعص سئلعص قويعدذ     تذرذ ذ الل ظذنعث ) ب
اللة ظذالرنعث . اللةنعث ظةلحعلعكعنع يةتكىزضةنلعكعنع بعلعص تذرذشع ظىحىندذر) يةنع صةيغةمبةرنعث(

 بذنع ظعبنع  هةرعكةتلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، هةر شةيظعنعث سانعنع تولذق ظعضةللعضىحعدذرـسأز 
  . اتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانب قهةبعظةبذهاتةم، زةههاك، سذهةيل ؤة يةزعد ظعبنع ظةبذ

ابدذر  ةت قعلعدذ      مةظمةر ،زاقاظ ةتادةنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ذ اهللا : دعن ق ب
ةيغةمبعرعنعث  ث ص ةلحعلعكعنع  ،نع ث ظ ةيغةمبةرلةر اهللا نع تعلةر   ص ةنلعكعنع، صةرعش ةرنع  يةتكىزض ظةلحعل

ة ذةرظظةبذسةظعد ظعبنع    .  تذرذشع ظىحىندذر    صغانلعقعنع بعلع   قعل قوغدعغانلعقعنع ؤة هعماية   ةتادةنعث  مذب  ق
  .ظعبنع جةرعرمذ بذ قاراشقا قوشذلغان.  رعؤايةت قعلعدذنعمذشذنداق دئضةنلعكع

لةرنع ظذالرنعث اهللا نعث ظةلحعلعكعنع بعماالل يةتكىزىشع ظىحىن     ر اهللا صةيغةمبة  :بذ ظايةتنعث مةنعسع  
شع ظىحىن    عكعنع يةتكىزضةنلعكعنع بعلعص تذرذ     نعث اهللا نعث ظةلحعل   ظذالر. صةرعشتعلعرع ظارقعلعق قوغدايدذ  

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةرة ) 1(
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ندذر   ا يئقع عمذ ظئهتعمالغ ةنلعك بولذش دذ، دئض نعمذ قوغداي ان ؤةهعي ازعل قعلعنغ ا ن ةنعدعن . ظذالرغ ذ م ب
  .  يذقعرعقع ظايةتنعث مةنعسع اهللا تاظاالنعث تأؤةندعكع ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشايدذ،ظالغاندا
 ةلت ىز آ ةن ي نع، س ان تةرةص نع(ىرىص آئلعؤاتق ةنع بةيتذلمذقةددةس انلعقعمعز ) ي ة قعلغ قعبل

ظايرعؤئلعشعمعز  ) يةنع مذرتةد بولذص آةتكةنلةردعن   (صةيغةمبةرضة ظةضةشكةنلةرنع ظاسعيلعق قعلغانالردعن   
دع  ال ظع دذ   )1( ظىحىن ذم بعلع عقالرنعمذ حوق دذ، مذناص ذم بعلع ةرنع حوق اال))2اهللا مأمعنل نعث  اهللا تاظ

تذر          ةر آأص ا آئلعشتعن ظعلضعرع حوقذم بعلعدعغانلعقعغا داظعر ظايةتل شذثا اهللا تاظاال   . شةيظعلةرنع ؤذجذتق
 هةرعكةتلعرعنع تولذق بعلضىحعدذر، هةر شةيظعنعث سانعنع تولذق -اللة ظذالرنعث سأز : مذنداق دةيدذ

   ظعضةللعضىحعدذر
   .عق هةمدذسانا اهللا غا مةنسذصتذربارل. شذنعث بعلةن سىرة جعننعث تةصسعرع تىضعدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع143سىرة بةقةرة ) 1(
  . ـ ظايةت11سىرة ظةنكةبذت ) 2(
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  ةممعل ؤة مذددةسسعر سىرعلعرعنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدامذز
  

ام  دذ   ظةبذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ابعرنعث  مذن ةززار، ج ةآرع ب ع  : ب ر آىن لةر بع قذرةيش
عص   ا توصلعش ن زالعغ أزلعرعنعث يعغع الر،  : ظ عم قويذث ر ظعس ة بع علةرنعث   مذهةممةدآ ارقعلعق آعش ذ ظ  ب

ةزعلعرع   . ظذنعثغا ظةضعشعص آئتعشعنع توسعيااليسعلةر، دئيعشتع       دةيلع   ، مذهةممةدنع آاهعن    :ظذالرنعث ب
ةزعلعرع. دئيعشتع ةجنذن دةيلع:ب ذ آاهعن ظةمةس ظذنع م دع، ظ ةزعلعرع.  دئ ةجنذن ظةمةس ظذنع :ب ذ م  ظ

ععسئه ةر دةيل دع،رض ةر ظ.  دئ ذ سئهرعض ةزعلعرع ظ ة ب دعيةن ةس دئ ةيغةمبةر . ةم رعكالر ص اخعرعدا مذش ظ
تع       ارقعلعص آئتعش عؤئلعص ت قا آئلعش ةتنامنع حاصالش ةن ب ةر دئض االمغا سئهرعض ةؤةر  . ظةلةيهعسس ذ خ ب

اردع    تعص ب االمغا يئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة يأض   . ص االم آعيمعض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان عنعص حىمكعص نعؤالغ
ساالم اهللا نعث دةرضاهعدعن مذززةممعل ؤة مذددةسسعر سىرعلعرعنع   شذنعث بعلةن جعبرعظعل ظةلةيهعس . ظعدع

  . ظئلعص حىشتع

ijk  

 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹©9 $# ωÎ) Wξ‹ Ï= s% ∩⊄∪ ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ$# çµ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Ï= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ôŠÎ— Ïµ ø‹n= tã È≅ Ïo?u‘ uρ 

tβ# u ö à)ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ö s? ∩⊆∪ $ ¯ΡÎ) ’ Å+ ù= ãΖ y™ y7 ø‹ n= tã Zωöθ s% ¸ξ‹ É) rO ∩∈∪ ¨β Î) sπ y∞ Ï©$tΡ È≅ ø‹ ©9$# }‘ Ïδ ‘‰x© r& $Z↔ ôÛ uρ ãΠuθ ø% r&uρ ¸ξ‹ Ï% 

∩∉∪ ¨βÎ) y7 s9 ’ Îû Í‘$ pκ̈]9 $# $ [sö7 y™ WξƒÈθsÛ ∩∠∪ Í ä.øŒ$# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅−G u;s? uρ Ïµ ø‹s9 Î) Wξ‹ ÏFö; s? ∩∇∪ > §‘ É−Îô³ yϑ ø9$# 

É> Í øópRùQ $# uρ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çν õ‹Ïƒ ªB $$sù Wξ‹ Ï.uρ ∩∪  
  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

آئحعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعدا، يئرعمعدا ياآع . 1!)صةيغةمبةر(ظع آعيعمضة يأضعنعؤالغذحع 
-يةنع دانة(ةن يئرعمعدعنمذ ظازراقعدا ياآع يئرعمعدعن آـأصرةآعدة ناماز ظوقذغعن، قذرظاننع تةرتعل بعل

ــ 2ظوقـذغعن) دانة، ظوحذق  شىبهعسعزآع، . 5ساثا هةقعقةتةن تةنتةنعلعك قذرظاننع نازعل قعلعمعز . 4 ـ
نعص تذرذشع (آئحعنعث قعيامع  ظةث ) يةنع آئحعدة آعشعنعث ظعبادةت قعلعشع ظىحىن ظذيقذدعن ظويغع

هةقعقةتةن آىندىزع ظعش . 6غرا بولعدذآئحعنعث قعراظعتع ظةث تو) تعنح بولغانلعقع ظىحىن(مذؤاصعقتذر، 
الدعراش بولعسةن،  ةن ظ اد . 7آئحعسع بئرعلضعن ) شذثا ظعبادةتكة (بعل امعنع ي صةرؤةردعضارعثنعث ن

   ظايةت20ةممعل                          ز   سىرة مذز   مةدعنعدة نازعل بولغان   
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ظذ مةشرعقنعث ؤة مةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، . 8ظذنعثغا تولذق يىزلةنضعن ) ظعبادعتعثدا(ظةتكعن 
ع  تذر، ظذن اله يوق ئح ظع قا ه ن باش ن ظذنعثدع امعي قعلعؤالغع ا (ه عثنع ظذنعثغ ة ظعش ةنع هةمم ي

 .9)تاصشذرغعن
   توغرعسعداشآئحعنع ظعبادةت بعلةن ظأتكىزىشكة بذيرذ

ةيغةمبع   ةردة ص ذ ظايةتل اال ب ع اهللا تاظ االمنع يأض ةد ظةلةيهعسس عنع رع مذهةمم نعؤالغان يأضةنحعس
ادةت قعلعش ظ       ة اهللا   . ىحىن تذرذشقا بذيرذيدذ   تاشالص، آئحعدة غالعب ؤة بىيىك صةرؤةردعضارعغا ظعب بذ هةقت

ادةت قعلعص      ( آأرصعدعن يعراق بولعدذ     -ظذالرنعث يانلعرع ظورذن    : مذنداق دةيدذ  ةنع ظذالر آئحعسع ظعب ي
دذ  از ظذخالي ارعنعث  )ظ ذالر صةرؤةردعض ازابعدعن(، ظ ذص، ) ظ نع(قورق ا   ) رةهمعتع ا دذظ ص ظذنعثغ د قعلع ظىمع

زعق قعلع    ز رع ا بع دذ، ظذالرغ علةردعن  قعلع ةن نةرس ا (ص بةرض علعق يوللعرعغ دذ ) ياخش ةرص قعلع  ))1س
اال بذير   االم اهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذرذص   ذص ث ت تا حع ان ظعش ىن     ،غ ش ظىح ادةت قعلع ئحعدة ظعب ةر آ  ه

ةرز ظعدع            . تذراتتع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغعال ص ةقةتال ص اهللا تاظاال بذ   . ظذ حاغالردا آئحعدة ناماز ظوقذش ص
ةهةق دذت داق دةي لة :  مذن ادةت(ساثا نةص ر قعسمعدا  ) ظعب قا، (بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بع از ظوقذش نام

ةنع  (صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظورذنغا  !)  ظع مذهةممةد (ظويغانغعن،  ) قذرظان ظوقذشقا  ي
ا   اظةت ماقامعغ ىك شاص ةتتذر ) بىي ع مذهةقق ذ ظورذن  . ))2تذرغذزذش اال ب اد  اهللا تاظ ذرذص ظعب ئحعدة ت ةت دا آ

نع  ان ؤاقعتنعث معقدارع دذ  قعلعدعغ داق دةي ان قعلعص مذن االمغا باي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة :  ص ع آعيعمض ظ
 ظذخلعؤالغذحع ظع: سذددع قاتارلعقالر ظذ ظايةتنع زةههاك ؤة ، ظعبنع ظابباس!)صةيغةمبةر(يأضعنعؤالغذحع 

  . دةص تةصسعر قعلغان! صةيغةمبةر
ث ظ رعمعدعن آئحعنع اآع يئ ازراقعدا ي رعمعدعنمذ ظ اآع يئ رعمعدا ي عدا، يئ عدعن باشقعس ازغعنعس

ن  از ظوقذغع ـأصرةآعدة نام اآع      آ ازراقعدا ي رعمعدعنمذ ظ اآع يئ رعمعدا ي ث يئ ئنع آئحعنع ز س ةنع بع  ي
ةل غا ظةم سع بذ ؤاقعتالرنعث قايعسع    . يئرعمعدعنمذ آأصرةآعدة ظورنعثدعن تذرذص ظعبادةت قعلعشقا بذيرعدذق        

  .  ساثا هئح ضةص يوقثقعلعص ظعبادةت قعلسا
  قذرظاننع تعالؤةت قعلعشنعث ظذسذلع توغرعسعدا

 ةن ةرتعل بعل اننع ت ة(قذرظ ةنع دان ة، ظوحذق-ي ـذغعن) دان اننع ظاستا ظوق ةنع قذرظ ظاستا ـ  ي
ن ع،. ظوقذغع اننع حىشعنع حىنك نعث قذرظ داق ظوقذش اردعم    مذن قا ي عكعر قعلعش ةققعدة ص ذ ه كة ؤة ظ ع ش
ةلالهذ   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم قذرظاننع هةقعقةتةن ظةنة شذنداق ظذسذلدا ظوقذيتتع       . بولعدذ ظاظعشة رةزعي

ة     : ظةنها مذنداق دةيدذ   ة ؤة ظوحذق قعلعص ظوقذيتتع        ـ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم سىرعلةرنع دان بذنداق  .  دان
  . عنعص آئتةتتعظوقذغانلعقتعن هةتتا ظذ ظوقذؤاتقان سىرة ظذزذن سىرعدةك بعل

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعراظعتع                    ةنهذ ص ةلالهذ ظ ظعمام بذخارع رعؤايةت قعلعدذآع، ظةنةس رةزعي
ورالغاندا  ذق س ص     “ ijk” توغذرل ة قعلع ة ـ دان أزعنع دان ر س ةر بع ث ه وزذنع ص ، س

  .ظوقذص حىشةندىرىص قويغان
نع  ج ظعب نع جذرةي ةنلعكعنع ظةبذ ،ظعب داق دئض ةنعث  مذن دذ مذلةيك ةت قعلع ةلةمةدعن  :  رعؤاي ذ س ظذمم

ورالغاندا ةققعدة س راظعتع ه االمنعث قع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ،ص ةت :  ظ االم قعراظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

                                                 
  . ـ ظايةت16سىرة سةجدة ) 1(
  . ـ ظايةت79سىرة ظعسرا ) 2(



  
  
  
  

 351                                                                                          مذززةممعل ـ سىرة 73
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةن    تع، دئض ةت قعالت ىزىص قعراظ ةر ظارعسعنع ظ ذص ظايةتل ةت ظوق ةتمذ ـ ظاي اندا ظاي ام  . قعلغ ذ هةدعسنع ظعم ب
  . الر رعؤايةت قعلغانداؤذد، تعرمعزع قاتارلعقظةبذظةهمةد، 

اؤازدا قعراظةت                   ة ظوحذق قعلعص ظوقذشنعث ؤة حعرايلعق ظ ة ـ دان اننع دان بذ تةصسعرنعث بئشعدا قذرظ
ةنلعكعنع آأرس  تةهةب ظعك نعث مذس أتتذق عقعلعش ص ظ ان قعلع لةرنع باي ارع . تعدعغان هةدعس ام بذخ ظعم

ةت قعل  ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث  مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دذص اؤازدا «: ع رايلعق ظ اننع حع قذرظ
اؤازدا ظوقذمعغان آعشع بعزدعن ظةمةس           « ،»ظوقذثالر بذنعثغا هةقعقةتةن داؤذد     «،  »قذرظاننع مذثلذق ظ

ر   اؤازالردعن بع ذق ظ اس مذثل ة خ تذعظاظعلعسعض تة آأرس » بئرعلعص ذ هةدعس ع ع ب ةن آعش ا ظةبذتعلض مذس
منع عظةضةر مةن سئنعث قعراظعت     : رعدعكع سأزعنع ظاثالص  ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يذقع   . ظةشظةرعدذر

  .  دئضةنتئخعمذ حعرايلعق قعلغان بوالتتعم ـقعراظةتنع بولسام  نتعثشاؤاتقانلعقعثنع بعلضة
ةؤ ام بةغ ةنلعكع عيظعم داق دئض نع مةسظذدنعث مذن دذنع ظعب ةت قعلع ا:  رعؤاي اندا ظعت قذرظ ننع ظوقذغ
اندةك تئ اثالر، ظايةتقوغلعغ ةرنعث مةنعسز ظوقذم عنعل ةرنعث عنع حىش ثالر ظايةتل الر، دعلع ص ظوقذث

ذن  عدعن تةسعرلةنس ىرع    . مةنعس رةر س رعثالر بع علةردعن بع ذص تىضعتعؤئ   س ىرعنع ظوق ا، س كة  نع ظوقذس تعش
  .ظالدعرعغذحع بولذص قالمعسذن

ام بذخارع ةبذ ،ظعم دذظ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي اد: ؤاظعلنعث  مذن ر ظ نع مةسظذبع دنعث ةم ظعب
ئلعص  ا آ اننعث مذصةس :يئنعغ ةن قذرظ ر رةآ   م ئحعدة بع ر آ ألىمعنع بع ةل ب ةن  س ذص بولعم ازدا ظوق ةت نام  ،ظ

دع ظذد . دئ نع مةس اندةك تئ  : ظعب ت قوغلعغ ن ـ    ظع االمنعث ظعككعدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص مذ؟ م ز ظوقذص
ر رةآ ظعكك ىرعنع بع ن س ة عدع انلعقعنع بعلعم ة ظوقذغ دعظةتت ذ م . ن، دئ اندعن ظ ألى ظ ةل ب كع معدعذصةسس

  .  ظةتتة ظعككعدعن ـ ظعككعدعن ظوقذغانلعقعنع تعلغا ظئلعص ظأتتعسىرعلةردعن يعضعرمعنع هةر رةآ
   توغرعسعداعقذرظاننعث آاتتعلعق

ساثا هةقعقةتةن تةنتةنعلعك قذرظاننع نازعل قعلعمعز هةسةن ؤة قةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق 
دذ ش : دةي ةل قعلع ز ظةم اثا بع ز  س ازعل قعلعمع اننع ن ان قذرظ ةققةتلعك بولغ ةن مذش ةزع .  هةقعقةت ب

ازعل            : تةصسعرشذناسالر مذنداق دةيدذ   اننع ن ا ظئغعر تذيذلعدعغان قذرظ آاتتعلعقعدعن نازعل قعلعنغان ؤاقعتت
ازعل    : بذ هةقتة زةيد ظعبنع سابعت مذنداق دةيدذ   . قعلعمعز ان ن بعر قئتعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قذرظ

 ظئغعرالشقانلعقعدعن يوتام ظئزعلعص آةتكعلع   ، ظذنعث يوتعسع مئنعث يوتامنعث ظىستعدة بولذص   ،علعنغانداق
  .تاسال قالغان ظعدع

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمعرنعث  مذن نع ظ ابدذلال ظعب ةد، ظ ام ظةهم ةيغةمبةر  : ظعم ةن ص م
ةيغةمبعرع   : ظةلةيهعسساالمدعن   ازعل  ! ظع اهللا نعث ص .  بولغانلعقعنع هئس قعالمسةن؟ دةص سورعدعم    ؤةهعي ن

جعرعثشعغان قاتتعق ظاؤازنع ظاثاليمةن، شذ حاغدا شىك تذرعمةن، هةر قئتعم            «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
  .  دةص جاؤاص بةردع»ماثا ؤةهعي قعلعنغاندا، جئنعم حعقعص آئتعدعغان بولدع دةص ظويالص قالعمةن

ةلالهذ  ارع ظاظعشة رةزعي ام بذخ دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث  مذن نع :  ظ ارعس ظعب ه
االمدعن    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام، ص ورعدع   : هعش ئلعدذ؟ دةص س انداق آ اثا ق ي س ةيغةمبةر . ؤةهع ص

اتتعق             «: ظةلةيهعسساالم ؤةهعي بةزعدة قوثغذراق ظاؤازعدةك جاراثلعق آئلعدذ، مذنداق ؤةهعي ماثا ظةث ق
ةن تذيذلعدذ، ؤةهعي توخت ئلعص بولغان بولعم انلعرعنع ظئسعمضة ظ رعظعلنعث ظئيتق ةن جعب . عغاندا بولسا، م

رعدذ    أزلةص بئ نع س ا ؤةهعي ئلعص ماث ىرعتعدة آ ادةم س رعظعل ظ ةزعدة جعب انلعرعنع  . ب ث ظئيتق ةن ظذنع م
  .  بةردعب دةص جاؤا»ظئسعمضة ظئلعؤالعمةن
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دذ     داق دةي ةنها  مذن ةلالهذ ظ ة رةزعي وغ  : ظاظعش اتتعق س ةن ق ةيغةمبةر  م دة ص ر آىن ذق بع
ازعل بولذ   ي ن االمغا ؤةهع أردعمظةلةيهعسس انلعقعنع آ ةر   . ؤاتق عدعن ت ث صعشانعس اندا ظذنع ي توختعغ ؤةهع

  . حعقعص تذراتتع
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث  مذن ةلالهذ ظ ة رةزعي ةد ظاظعش ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ذ     ذ ظ اندا ظ ي قعلعنغ االمغا ؤةهع ث ظذلع   القظةلةيهعسس ا، ظذنع ذص قالس تعدة بول علكعص    ظىس نع س ع بوينع ق
  . آئتةتتع

ة ظئغعردذر، دئدع         قذرظان نازعل بولذش  : رعرظعبنع جة  .  ؤة ظةمةل قعلعشتعن ظعبارةت ظعككعال جةهةتت
د نع زةي ان ظعب ر  : ظابدذراهم ارازعدا ظئغع ذ ت ةت آىنعم ال قعيام ا ظوخشاش ر بولغعنعغ ادا ظئغع ان دذني قذرظ

  . ئدع د،بولعدذ
  آئحعدة ظعبادةت قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

 امع ث قعي ن (شىبهعسعزآع، آئحعنع ىن ظذيقذدع ادةت قعلعشع ظىح ئحعدة آعشعنعث ظعب ةنع آ ي
  آئحعنعث قعراظعتع ظةث توغرا بولعدذ) تعنح بولغانلعقع ظىحىن(ظةث مذؤاصعقتذر، ) ظويغعنعص تذرذشع

أتكىزىش د       ظةث مذناسعص بولعدذ ؤة     عل بعلةن تعلنعث بعرلعشعشعضة         يةنع آئحعنع ظعبادةت بعلةن ظ
ش آىندىزضة  عنعآئحعدة قعراظةت قعلعش ؤة ظايةتلةرنع حىش .  ظةث توغرا رةؤعشتة قعلغعلع بولعدذ    قعراظةتنع

دذ ع بولع اندا ياخش غذالتلع . قارعغ اتلعق مةش انالرنعث هاي دىز ظعنس ع، آىن ةت حىنك ىن هةرعك رع ظىح
  . الر آأص بولعدعغان ؤاقعتتذردة ظاؤازقعلعدعغان، بعهذ

 ،آئحعسع بئرعلضعن) شذثا ظعبادةتكة(هةقعقةتةن آىندىزع ظعش بعلةن ظالدعراش بولعسةن ظعبنع 
اس،  ةظابب نع  ظعكرعم ةتا ظعب دذ     ظةبذ ؤة ظ داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي لعم ب ادةت   : مذس ئحعدة ظعب ةنع آ ي

ةتادة، رةبع    ظةبذ مذجاهعد،   ظالعية،ظةبذ. قعلعشقا ؤة ظذخالشقا ظةهمعيةت بةرضعن     مالعك، زةههاك، هةسةن، ق
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت ارلعقالر ب ةؤرع قات ذفيان س ةس ؤة س نع ظةن قا : ظعب ادةت قعلعش ئحعدة ظعب ةنع آ ي

  . تذرذشذث ظىحىن ظذزذن بوش ؤاقتعث بار
دع     داق دئ د مذن نع زةي ان ظعب ئحع    : ظابدذراهم امدعغعن، آ اجعثنع ق ذش ظئهتعي دىزدة تذرم دة آىن

عن  ة بئرعلض اال     . ظعبادةتك اندعن اهللا تاظ دع، ظ ت ظع ان ؤاقع ةرز بولغ ذش ص از ظوق ئحعدة نام ة آ ذ يةن ظ
ةرزلعكعنع     لعص آئحعنعث نامعزعنع ظذالردعن ية  بةندعلعرعضة رةهمةت قع   ثضعللةتتع، هةتتا ظذنع ظذقذشنعث ص

 ياآع يئرعمعدعنمذ ظازراقعدا آئحعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعدا، يئرعمعداظةمةلدعن قالدذردع، دئدع ؤة 
 ظوقـذغعن) دانة، ظوحذق-يةنع دانة(ياآع يئرعمعدعن آـأصرةآعدة ناماز ظوقذغعن، قذرظاننع تةرتعل بعلةن 

اندعن    ةتلعرعنع ظ ةن ظاي ةد (دئض ع مذهةمم ةن !) ظ ةن بعل ئنعث ؤة س ارعث س عزآع، صةرؤةردعض شىبهعس
آئحعنعث ظىحتعن ) تةهةججذد نامعزع ظىحىن(ةمنعث دعن بعر توص ظاد  )يةنع ساهابعلةر (بولغانالرنعث 

ةن  دذ، آئحة بعل ظعككع هةسسعسعدة، يئرعمعدا ؤة ظىحتعن بعر هةسسعسعدة تذرعدعغانلعقعثالرنع بعلع
 بواللمايدعغانلعقعثالرنع بسابالنع اللة ظالدعنظاال بةلضعلةيدذ، سعلةرنعث ظذنع هئ)ظذزذنلذقع(آىندىزنعث 

ة سعلةر دذ، الل ة بعلع دع الل ة رةهعم قعل ةرزلعكعنع(ض امعزع ظوقذشنعث ص ئحعدة تةهةججذد ن ةنع آ ) ي
.  دئضةن ظايةتنع ظوقذدع))1ظةمةلدعن قالدذردع، تةهةججذد نامعزعدعن سعلةرضة قوالي بولغاننع ظوقذثالر

از نام (بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بعر قعسمعدا       ) ظعبادةت(ساثا نةصلة   : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ     

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع20سىرة مذززةممعل ) 1(
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قا  ان ظوقذش قا، قذرظ انغعن،  ) ظوقذش ةد(ظويغ ع مذهةمم ةدهعيعلعنعدعغان  !)  ظ ئنع م ارعثنعث س صةرؤةردعض
  . )1(تذرغذزذشع مذهةققةتتذر) يةنع بىيىك شاصاظةت ماقامعغا(ظورذنغا 

ةرزلعكعنعث ظةمةلدعن     ،تأؤةندعكع هةدعس آئحعدة ناماز ظوقذشنعث صةرز ظعكةنلعكع    اندعن ظذنعث ص  ظ
العنع     : ظعمام ظةهمةد  مذنداق دةص رعؤايةت قعلغان     . غانلعقعنعث دةلعلعدذر ذلقالدذر سةظعد ظعبنع هعشام ظاي

رال سئتعؤعلعص رذملذقالر بعلةن تاآع     ، ظذنعث صذلعغا ظات ؤة قو   تاالق قعلعؤئتعدذ، ظاندعن زئمعننع سئتعص    
عدة ظأز قةؤمعدعن بولغان بعر    ظذ يول ظىست  . ظألضىحة جعهاد قعلماقحع بولذص مةدعنعضة قاراص يولغا حعقعدذ       

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث          ظذالر ظذنعثغا .  آعشعضة ظذحرايدذ  قانحة  ظأز قةؤمعدعن ظالتة نةصةر آعشعنعث ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث    ،زامانعدا سةن قعلغاندةك قعلماقحع بولغانلعقعنع        مةن سعلةرضة ياخشع      «:  ص

ةردع       دئضةنلعكعنع، ظاندعن ظذ   »ظىلضة ظةمةسمذ؟  سةظعد  . الرنع ظذنداق قعلعشتعن توسقانلعقعنع سأزلةص ب
دع    ذؤاه قعل ع ض ةن يئنعشعؤالغانلعقعغا ظذالرن الع بعل ام ظاي نع هعش رعص . ظعب ايتعص بئ ة ق اندعن قةؤمعض ، ظ

ةردع ع دةص ب ا مذنذالرن رعص :ظذالرغ عغا بئ نعث قئش نع ظابباس ذ ظعب ن  ظ ةققعدة ظذنعثدع امعزع ه ر ن ؤعتع
تذ، ظعبنع ظسو امعزعنع ظةث ياخشع : ابباس ظذنعثغاراص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤعتعر ن دة ص ةر يىزع ي

رةي   اثا دةص بئ ادةمنع س ر ظ ان بع ذمبعلعدعغ تذ، ظ تذ: ذ؟ دةص ة، دةص ا . هةظ اس ظذنعثغ نع ظابب ةن :ظعب  س
ا آئلعص ظاظعشة       ،ظاظعشةنعث قئشعغا بئرعص   اندعن قئشعمغا قايت نعث  بذ سذظالعثنع ظذنعثدعن سورعغعن، ظ

  .ساثا بةرضةن جاؤابعنع ماثا دةص بةرضعن، دةصتذ
ةفالهنعث قئشعغا بئرعص، ظذنعثدعن مئنع              : سةظعد ظعبنع هعشام مذنداق دةيدذ     مةن هئكعم ظعبنع ظ

ئلعص بئرعش ا ظ معظاظعشةنعث يئنعغ ةص قعلدع ذ. نع تةل ة يئقعن يولعمايمةن: ظ ةن ظاظعشةض ةن حى. م نكع، م
تالعب رةزعيةلالهذ ظةنهذ تةرةصدارع بعلةن مذظاؤعية ظعبنع   ظةبذ ظةلع ظعبنع    ص يةنع ظذنع ظةنة شذ ظعككع ضذرذ    

أز     ظةبذ ةققعدة س دارع ه ةنهذ تةرةص ةلالهذ ظ ذفيان رةزعي م  س قان ظعدع تعن توس ذ . قعلعش راق ظ ع  بع ذ ظعكك  ظ
مةن ظذنعث مئنع ظاظعشةنعث يئنعغا ظئلعص بئرعشعغا        . ضذرذص هةققعدة سأز قعلعشتعن توختعمعدع، دئدع       

م قة اردع . سةم قعلعص حعث تذرعؤالدع ئلعص ب نع ظ ذ مئ ةن ظ ردذق . شذنعث بعل ا آع ز ظاظعشةنعث يئنعغ . بع
ة، شذنداق دئدع     : هةآعم . بذ هةآعمغذ؟ مةن ظذنع تونعؤالدعم، دئدع       : ظاظعشة سئنعث بعلةن    : ظاظعشة . هةظ

دع  م؟ دئ ادةم آع ذ ظ ة آةلضةن ب ةآعم. بعلل دع : ه نع هعشام، دئ ةظعد ظعب م؟  هع: ظاظعشة. س شام دئضةن آع
دع ةآعم. دئ دع  : ه دذ، دئ ع هعشام بولع امعرنعث ظوغل ذ ظ دع ؤة . ظ ةت تعلع ن رةهم ا اهللا دع  :ظاظعشة ظامعرغ
  . دئدع!؟معر نئمة دئضةن ياخشع ظادةمتع هةظا

ةن ع  : م ةرنعث ظانعس ع مأمعنل أزلةص      ! ظ عدا س ةخالقع توغرعس االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ماث
ان ظوقذيمةن، دئدعم   ،مذشذنداق: مةن. سةن قذرظان ظوقذمامسةن؟ دئدع: ثاما، ظاظعشة مبةرضعن دئدع  .  قذرظ

ان ظعدع، دئدع          : ظاظعشة مةن ظورنذمدعن   . شةك ـ شىبهعسعزآع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقع قذرظ
ا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آئحعدة قعلعدعغان ظعب اندعن مئنعث ظئسعمضة ص دعتع تذرذشقا تةمشةلدعم، ظ

ادعتعدعن    ! ظع مأمعنلةرنعث ظانعسع : مةن. آةلدع ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آئحعدة قعلعدعغان ظعب
م  رعث، دئدع ةؤةر بئ ة. خ دع   : ظاظعش ةن؟ دئ نع ظوقذمامس ىرة مذززةممعل ةن س ةن. س ةن  : م ذنداق، ظوقذيم ش

م ئحعد  : ظاظعشة. دئدع ةردة آ عدعكع ظايةتل ىرعنعث بئش ذ س ةن ب دع اهللا هةقعقةت ةرز قعل از ظوقذشنع ص . ة نام
تا ظذالرنعث  تهة . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤة ظذنعث ساهابعلعرع بعر يعل جةريانعدا آئحعدة ناماز ظوقذدع   

اندعن اهللا بذ   .  ظاي قعلعص بئكعتتع   12اهللا ظاسماندا ظذ نامازنعث صةرز ؤاقتعنع . صذتلعرع ظعششعص آةتتع   ظ
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از ظو  ئحعدة نام اخعرعدا آ عللةتكةنلعكسىرعنعث ظ أآمع عقذشنع يةثض ةققعدعكع ه ان   نعه أز ظعحعضة ظالغ ظ
  . شذنعث بعلةن آئحعدة ظوقذش صةرز قعلعنغان ناماز نةصلة نامازغا ظايالندع، دئدع. ظايةتنع نازعل قعلدع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤعتعر                    اندعن مئنعث ظئسعمضة ص مةن ظورنذمدعن تذرذشقا تةمشةلدعم، ظ
 ماثا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤعتعر نامعزعدعن خةؤةر     !ظع مأمعنلةرنعث ظانعسع  :  مةن .نامعزع آةلدع 

دع،بةرضعن ا معسؤاآنع: ظاظعشة.  دئ رةتتذ ،بعز ظذنعثغ ةييارالص بئ ارةت سىيعنع ت اال . ق تاه ظذنع اهللا تاظ
اندعن  . ةت ظاالتتع هار  تا ظذ ظاغزعنع معسؤاآاليتتع،  . عغان بعر ؤاقعتتا ظويغعتاتتع   شنع خال آئحعدة ظويغعتع  ظ
ةآكعز رةآ تع   س از ظوقذيت ةت نام ةههذتتا   . ظ ارعدا تةش ذ ظ ةآكعزع   ظ ةقةت س اي ص ة  حع  رةآن ظولتذرم ظةتت

ا قعالتتع ؤة          . تا ظولتذراتتع تةشةههذد اتتع، دذظ ظاندعن ظذ تةشةههذتتا ظولتذرذص صةرؤةردعضارعغا زعكرع ظئيت
ةيتتع  عرةت تعل تعن ظورن . مةغص االم بةرمةس اندعن س تع  ظ ن تذرات نحع ،دةـ عدع ةتنع توققذزع تعرةآظ .  ظوقذيت

اندعن          . تا ظولتذراتتع ظاندعن تةشةههذد  ا قعالتتع ظ اتتع، زعكرع ظئيتاتتع ؤة دذظ صةرؤةردعضارعغا هةمدة ظئيت
تذرذص تذرذص          . بعزضة ظاثلعتعص تذرذص ساالم بئرةتتع     ظعككع رةآظةت ناماز    ظذ ساالم بةرضةندعن آئيعن ظول

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يا  . ظةت نامازدذر   رةآ 11 يظةنة شذ جةمظع  ! ظةؤالدعم ظع. ظوقذيتتع شعنعص قالغان   ص
ئ  ةمعرعص قالغانس تع    ؤة س ص ظوقذيت ر قعلع ازنع ؤعتع ةت نام ةتتعنحع رةآعظ ن   . رع ي ةندعن آئيع االم بةرض س

ةت نا   ع رةآظ تذرذص ظعكك تع ظول از ظوقذيت ةؤالدعم . م ع ظ ذز رةآ  ! ظ ذ توقق ة ش ازدذر ظةن ةت نام ةيغةمبةر . ظ ص
ئحعسع ظذخالص   ظذ آ  .  ظذنع داؤاملعق تىردة ظوقذشنع ياخشع آأرةتتع      ،ظةلةيهعسساالم بعرةر نامازنع ظوقذسا   

رةر آئ   اآع بع ئلعص ي دىزع     ق ا آىن از ظوقذيالمعس ةؤةبعدعن نام ةل س تع  12س از ظوقذيت ةت نام ةن  .  رةآعظ م
وقذص بولغانلعقعنع، آئحعسع تاآع تاث        صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قذرظاننعث هةممعسنع بعر آئحعدة ظ        

انلعقعنع ؤة رام    از ظوقذغ ة نام انلعقعنع      ع ظاتقذح اي روزا تذتق ر ظ ذق بع ا تول قا ؤاقعتت ن باش زان ظئيعدع
  . بعلمةيمةن، دئدع

رعص  عغا بئ نعث قئش نع ظابباس ةن ظعب اندعن م ةن،ظ أزلةص بةرض ةنعث س ا ظاظعش لعرعنع دةص  ظذنعثغ
 بذ هةدعسنع   ،ة راست ظئيتعصتذ، ظةضةر مةن ظذنعث قئشعغا آعرضةن بولسام            ظاظعش  :ظعبنع ظابباس . بةردعم

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان. ظذنعث ظأزعدعن ظاثاليتتعم، دئدع
ةرعر    نع ج ام ظعب ةبذظعم دذ  ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ل  : ظابدذراهماننعث  مذن ىرة مذزةممع س

هةتتا، ظذالرنعث   . آئحعدة ناماز ظوقذشنع ساق بعر يعل داؤامالشتذردع     ر نازعل بولغاندعن آئيعن ساهابعال 
) يةنع تةهةججذد نامعزعدعن(شذنعث ظىحىن ظذنعثدعن نةتعجعدة . صذتلعرع ؤة صاحاقلعرع ظعششعص آةتتع

الر  اننع ظوقذث والي بولغ دع  ق ازعل بول ةت ن ةن ظاي دع  .  دئض انلعق توغذل ة ظاس ةن ظادةملةرض ذنعث بعل . ش
  . سةرع ؤة سذددعالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئدعهةسةنبة

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث  مذن نع ظابباس ة ظعب ةبع تةله نع ظ ةلع ظعب االنعث : ظ اهللا تاظ
 آئحعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعدا، يئرعمعدا ياآع يئرعمعدعنمذ ظازراقعدا ياآع يئرعمعدعن آـأصرةآعدة

ازعل      ظوقـذغعن) دانة، ظوحذق -يةنع دانة (ل بعلةن ناماز ظوقذغعن، قذرظاننع تةرتع  ةتلعرع ن  دئضةن ظاي
اندا ةلدع   ،بولغ ر آ ة ظئغع ذ مأمعنلةرض ص      .  ب ةت قعلع ا رةهم اال ظذالرغ ن اهللا تاظ ذنعثدعن آئيع ث  ش ظذالرنع

أآىمنع ية ذ ه عللعتعصظىستعدعكع ب ةر  :ثض علةر، بةزعل ذص قالعس ةزعثالر آئسةل بول ع، ب ة بعلعدذآ الل
يةر يىزعدة سةصةر قعلعدذ، يةنة بةزعلةر اللةنعث يولعدا ) يةنع تعجارةت قعلعص (صةزلعنع تعلةص اللةنعث 

 دئضةن )1(قوالي بولغاننع ظوقذثالر) يةنع تةهةججذد نامعزعدعن(جعهاد قعلعدذ، شذنعث ظىحىن ظذنعثدعن 
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ةن ظا     ذنعث بعل دع، ش ازعل بول ةت ن انلعق تذ ظاي ة ظاس دعدةملةرض رع . غذل ذددعالرمذ   ؤةهةسةنبةس س
  . مذشذنعثغا ظوخشاش دئدع

نع  ةلع ظعب نعث  مذظةبذظ نع ظابباس ة ظعب دذ، تةله ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االنعثن  ، اهللا تاظ
 آئحعنعث ظازغعنعسعدعن باشقعسعدا، يئرعمعدا ياآع يئرعمعدعنمذ ظازراقعدا ياآع يئرعمعدعن آـأصرةآعدة

ازعل   ظوقـذغعن) دانة، ظوحذق  ـ يةنع دانة  (ناماز ظوقذغعن، قذرظاننع تةرتعل بعلةن   دئضةن ظايةتلعرع ن
اندا ةلدع  ،بولغ ر آ ة ظئغع ذ مأمعنلةرض ث    .  ب ص، ظذالرنع ةت قعلع ا رةهم ن اهللا ظذالرغ ذنعثدعن آئيع ش

عللعتعص  أآىمنع يةثض ذ ه ةر : ظىستعدعكع ب علةر، بةزعل ذص قالعس ةزعثالر آئسةل بول ع، ب ة بعلعدذآ الل
يةر يىزعدة سةصةر قعلعدذ، يةنة بةزعلةر اللةنعث يولعدا ) يةنع تعجارةت قعلعص (ةص اللةنعث صةزلعنع تعل 

 دئضةن قوالي بولغاننع ظوقذثالر) يةنع تةهةججذد نامعزعدعن(جعهاد قعلعدذ، شذنعث ظىحىن ظذنعثدعن 
دع   ازعل قعل ةتنع ن ة  . ظاي اال بةندعلعرعض ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ةثحعلعك قعل ش ا هةمدذس. دعآ انا اهللا غ

  .  ظذ ظذالرنع قعيعن ظةهؤالدا قويمعدع،بولسذنكع
 ظذنعثغا تولذق يىزلةنضعن) ظعبادعتعثدا(صةرؤةردعضارعثنعث نامعنع ياد ظةتكعن يةنع ظذنع آأص 

الع      ظةتكعن، ظذنع ياد ظئ    ياد  بولغان ظعشالردعن   موهتاج ثدعكع قعتعشكة بئرعلضعن، مةشغذالتعثدعن ؤة دذني
ثدا اهللا    ار بولغعنع عن   بعك قا بئرعلض ادةت قعلعش ا ظعب دذ   . غ داق دةي ة اهللا مذن ذ هةقت ةد (: ب ع مذهةمم ! ظ

 يةنع مةشغذالتعثدعن بعكار بولغان       )1(ظعبادةت قعلعشقا تعرعشقعن  ) اللةغا(بوشعغان حئغعثدا   ) دةؤةتتعن
  . رعشقعنؤاقتعثدا دعلعثنعث باشقا نةرسعلةردعن خالع بولذشع ظىحىن اهللا غا تاظةت ـ ظعبادةت قعلعشقا تع

)ظذنعثغا تولذق يىزلةنضعن) ظعبادعتعثدا ،سالعه، ظةتعيا، زةههاك ظةبذ ظعبنع ظابباس، مذجاهعد
ادةت قعلغعن  : ؤة سذددع قاتارلعقالر بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ        هةسةن  . يةنع اهللا غا ظعخالس بعلةن ظعب

  . صىتىن ؤذجذدذث بعلةن يىزلةنضعناهللا غا ظعبادةت قعلعشقا تعرعشقعن ؤة ظذنعثغا : مذنداق دةيدذ
 ظذ مةشرعقنعث ؤة مةغرعبنعث صةرؤةردعضارعدذر، ظذنعثدعن باشقا هئح ظعاله يوقتذر، ظذنع هامعي

ن  ذرغعن (قعلعؤالغع ا تاصش عثنع ظذنعثغ ة ظعش ةنع هةمم رعقلةرنع ؤة )ي اهتذر، مةش ةنع اهللا صادعش  ي
دذر  دارة قعلغذحع ة ظع ةرنع خالعغانح تذر ظذنعثدع. مةغرعبل اله يوق ئح ظع قا ه ص . ن باش ةنها بعلع ع ت ظذن

ةؤةآكذل قعلغعن، ظذنع ظأزةثضة هامع قعلعؤالغعن            ةقةت ظذنعثغعال ت . ظعبادةت قعلغعنعثدا، ظعشلعرعثدا ص
ة  ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي ن    :  مذن ةؤةآكىل قعلغع ا ت ن ؤة اهللا غ ادةت قعلغع ا ظعب ة  (اهللا غ ةنع هةمم ي

  . )2()رغعنظعشعثنع اهللا غا تاصشذ
   ورايمعز اردةم س ةندعنال ي ز، س ادةت قعلعمع اثعال ظعب قا،    ))3س ادةت قعلعش ص ظعب ةنها بعلع ع ت  اهللا ن

  . ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشقا ؤة تةؤةآكذل قعلعشقا بذيرعغان مةزمذندعكع ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر
* * * * * * *  

  ö É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã $ tΒ tβθä9θà) tƒ öΝèδ ö àf÷δ $# uρ #X ôf yδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ ’ÏΤ ö‘ sŒuρ tÎ/ Éj‹ s3çRùQ $#uρ ’ Í< 'ρ é& Ïπ yϑ ÷è̈Ζ9$# ö/ àS ù= ÎdγtΒ uρ 

¸ξ‹ Ï= s% ∩⊇⊇∪ ¨βÎ) !$ uΖ÷ƒ t$ s! Zω% s3Ρ r& $ VϑŠ Ït rb uρ ∩⊇⊄∪ $YΒ$yè sÛuρ # sŒ 7π ¢Áäî $ ¹/#x‹ tã uρ $ Vϑ‹Ï9 r& ∩⊇⊂∪ tΠöθtƒ ß# ã_ ös? ÞÚ ö‘F{ $# 

                                                 
  . ـ ظايةت7 سىرة ظعنشعراه )1(
  .بعر قعسمع ـ ظايةتنعث 123سىرة هذد ) 2(
  . ـ ظايةت5سىرة فاتعهة ) 3(
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ãΑ$t7 Ågù: $# uρ ÏM tΡ% x. uρ ãΑ$t6Åg ù:$# $ Y6 ÏVx. ¸ξŠ Îγ̈Β ∩⊇⊆∪ !$ ¯ΡÎ) !$ uΖ ù= y™ö‘ r& óΟ ä3ø‹s9 Î) Zωθß™u‘ # ´‰Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹ n= tæ !$ uΚ x. !$ uΖ ù= y™ö‘ r& 4’ n<Î) 

šχ öθ tãö Ïù Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4 |Âyèsù ãβ öθtã ö Ïù tΑθß™§9 $# çµ≈ tΡõ‹ s{ r'sù #Z‹ ÷{r& Wξ‹ Î/ uρ ∩⊇∉∪ y# ø‹ s3sù tβθà) −G s? βÎ) ÷Λ änö x x. 

$YΒ öθ tƒ ã≅ yèøg s† tβ ẗ$ ø!Èθø9 $# $·7ŠÏ© ∩⊇∠∪ â !$ yϑ ¡¡9 $# 7ÏÜ xΖãΒ Ïµ Î/ 4 tβ% x. …çν ß‰ ôã uρ »ωθãè øtΒ ∩⊇∇∪  
سأزلعرعضة ) سئنع سئهعرضةر، شاظعر، مةجنذن دئضةن ) (يةنع مةآكة آذففارلعرعنعث (ظذالرنعث 

ةتكعن  ةرك ظ ةد (. 10سةؤر قعلغعن، ظذالرنع حعرايلعقحة ت ةتلعرعمنع ! ظع مذهةمم ظعنكار ) مئنعث ظاي
ا )يةنع ظذالرنعث جازاسعنع ظأزةم بئرعمةن (لةتمةنلةرنع ماثا قويذؤةتكعن قعلغذحع دأ  ا ظازغعن ، ظذالرغ

) آأيدىرضىحع(ظئغعر ظعشكةللةر ؤة ) ظذالرغا(شىبهعسعزآع، بعزنعث دةرضاهعمعزدا . 11مأهلةت بةرضعن
ظذ آىندة   .13اب بارضالدعن ظأتمةيدعغان تاماق ؤة قاتتعق ظاز) زةققذم، زةرعدعن ظعبارةت(. 12دوزاخ بار

ايلعنعدذ  ا ظ اق قذمغ ر دأؤة تارق اغالر بع ةؤرةيدذ، ت اتتعق ت اغالر ق ز . 14زئمعن ؤة ت شىبهعسعزآع، بع
ضذؤاهلعق بةرضىحع بعر صةيغةمبةرنع ) ظةمةلعثالرغا(صعرظةؤنضة بعر صةيغةمبةرنع ظةؤةتكةندةك، سعلةرضة 

عرظةؤن (ظاسعيلعق قعلدع ) ةلةيهعسساالمغايةنع مذسا ظ (صعرظةؤن صةيغةمبةرضة . 15ظةؤةتتذق ةنع ص ي
سعلةر مذهةممةد ! مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتماي، ظذنع يالغانغا حعقاردع، ظع قذرةيش جاماظةسع

، )ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلغاندةك، صعرظةؤنمذ مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلغان ظعدع 
از  اتتعق ج ع ق ةن ظذن ذنعث بعل ع (. 16العدذقش ش جاماظةس ع قذرةي اثالر، !) ظ ان ظئيتمعس ةر ظعم ظةض

انداق ساقلعنعسعلةر ) دةهشعتعدعن ( العالرنعث بئشعنع ظاقارتعؤئتعدعغان آىندعن ق ذ آىننعث . 17ب ظ
ذم ظةمةلضة ظاشعدذ ) دةهشعتعدعن( ةنعث ؤةدعسع حوق رعلعدذ، الل ة (ظاسمان يئ ة ؤةدعسعض حىنكع الل

  .18)خعالصلعق قعلمايدذ
 ؤة ظذالرنعث بذ قعلمعشلعرعغا شر قعلعشقا بذيرذنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة سةؤآاصعرالر

  بئرعلضةن جازا توغرعسعدا
عم      ر قعس ةؤمعدعن بع أز ق االمنع ظ ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ة ص ذ ظايةتت اال ب اهللا تاظ

 ظذالرنع حعرايلعقحة تةرك ظئتعشكة     ،ر قعلعشقا كار قعلعص ظئيتقان سأزلعرعضة سةؤ     ظةخمةقلةرنعث ظذنع ظعن  
رذيدذ عؤة ظةي لعككة بذي ةنلعكع. بلعمةس ا اهللا ظعك أزعنعث آاتت اندعن ظ ةث ،ظ عنعث ت ئح نةرس ة ه  غةزعصعض

ةيغةمبع   ةن ص ةيدعغانلعقع بعل تع  آئلةلم عرلعرعنع قورقع ةؤمعنعث آاص ا ت رعنعث ق ئلعص ةهدعتص ؤة ظذالرغ  س
ةتلعرعمنع ! ةدظع مذهةمم (: صةيغةمبعرعضة مذنداق دةيدذ   ةرنع ) مئنعث ظاي ظعنكار قعلغذحع دألةتمةنل

 يةنع سئنع ، ظذالرغا ظازغعنا مأهلةت بةرضعن)يةنع ظذالرنعث جازاسعنع ظأزةم بئرعمةن(ماثا قويذؤةتكعن 
ايالرنع ماثا قويذ        ظعنكار قعلغان،    ادةت       . ؤةتكعن هةددعدعن ظاشقان ب ظذالر باشقعالرغا قارعغاندا تاظةت ـ ظعب

ق دع قعلعش ةقلعق ظع ةآرةك ه اتتع  . ا ب ةص قعلعن ةر تةل وق هةقل قعالردا ي ن باش ةت . ظذالردع ا مأهل ظذالرغ
أزةم جازااليمةن    ،بةرضعن ة   .  مةن ظذالرنع ظ دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ا  ) دذنيادعن (ظذالرنع  :  مذنداق دةي ظازغعن

  . )1(بذراليمعزمةج) تئتعشقا(بةهرعمةن قعلعمعز، ظاندعن ظذالرنع قاتتعق ظازابنع ) مذددةت(

                                                 
  . ـ ظايةت24سىرة لوقمان ) 1(
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 دوزاخ بار) آأيدىرضىحع(ظئغعر ظعشكةللةر ؤة ) ظذالرغا(شىبهعسعزآع، بعزنعث دةرضاهعمعزدا .
ار ) زةققذم، زةرعدعن ظعبارةت ( ازاب ب  ظعبنع ظابباس بذ ظايةت      ضالدعن ظأتمةيدعغان تاماق ؤة قاتتعق ظ

  .  يا حعقعص آةتمةيدذ، ظأتىص آةتمةيدذيا ضالدعن. بذ تاماق ضالغا تذرذص قالعدذ: هةققعدة مذنداق دةيدذ
 ايلعنعدذ ر دأؤة تارقاق قذمغا ظ اغالر بع ةؤرةيدذ، ت اتتعق ت اغالر ق دة زئمعن ؤة ت ةنع  ظذ آىن  ي

اندعن هئح نعمعسع      ايلعنعدذ، ظ ذم دأؤعسعضة ظ اؤؤال ق اغالرمذ ظ قان ت ةرآعص تاص سعلعق ظذيذل تاشالردعن ت
 صايانسعز  ،صةسلعكع بولمعغان  ـ  ظئضعز  زئمعنمذ هئح قانداق بعر   هةتتا.  سورذلذص تىضةيدذ  ، توزذص ،قالماي

  . آةتكةن تةآشع تىزلةثلعككة ظايلعنعدذ
ضةن صةيغةمبةرضة ظوخشايدعغانلعقع، ةيهعسساالمنعث صعرظةؤنضة ظةؤةتعلمذهةممةد ظةل

  صعرظةؤننعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع بعلعدعغانلعقعنع تةآعتلةش توغرعسعدا
ىتىن ظعنسانالرغا خعتاب قعلعش ظذسذلعنع            اهللا ت  ارقعلعق ص اظاال قذرةيش آاصعرلعرعغا خعتاب قعلعش ظ

دذ  داق دةي لعتعص مذن ة : ظعش ةندةك، سعلةرض ةيغةمبةرنع ظةؤةتك ر ص ة بع ز صعرظةؤنض عزآع، بع شىبهعس
ةؤةتتذق) ظةمةلعثالرغا ( ةيغةمبةرنع ظ ر ص ىحع بع ذؤاهلعق بةرض ة . ض عرظةؤن صةيغةمبةرض ةنع (ص مذسا ي

يةنع صعرظةؤن مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتماي، ظذنع يالغانغا (ظاسعيلعق قعلدع ) ظةلةيهعسساالمغا
عرظةؤنمذ ! حعقاردع، ظع قذرةيش جاماظةسع  سعلةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلغاندةك، ص

دع اتت)مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظاسعيلعق قعلغان ظع ع ق ةن ظذن ازالعدذق، شذنعث بعل ةنع ظع عق ج  ي
عرلعرع ازابنعث    ! قذرةيش آاص ةن ظ ة يةتك عمذ صعرظةؤنض ذص، سعلةرض ار قعلعص قوي ةيغةمبةرنع ظعنك علةر ص س

يئتعص قئلعشعدعن هةزةر قعلمامسعلةر؟ حىنكع اهللا تاظاال صعرظةننع ناهايعتع غالعب ؤة قذدرةتلعك هالعتعدة        
دع  االك قعل ة  . ه ذ هةقت اال ب داق دةاهللا تاظ دذ  مذن ةن   : ي ازابع بعل اخعرةتنعث ظ ا ؤة ظ ع دذني ة ظذن الل

 هاالك قعلعنعشقا     ،ظةضةر سعلةر صةيغةمبعرعثالرنع ظعنكار قعلساثالر        ! ظع قذرةيش آاصعرلعرع   ))1جازالعدع
لعك ؤة    ةيغةمبعرعثالر مذسا ظةلةيهعسساالمغا قارعغاندا شةرةص ة هةقلعقسعلةر، حىنكع سعلةرنعث ص ظةلؤةتت

  .دذرآاتتا صةيغةمبةر
   توغرعسعداذشقعيامةت آىنعنعث ظازابع بعلةن قورقذت

) ع ش جاماظةس ع قذرةي اثالر، !) ظ ان ظئيتمعس ةر ظعم عتعدعن(ظةض عنع ) دةهش العالرنعث بئش ب
علةر  انداق ساقلعنعس ن ق ان آىندع ذش     ظاقارتعؤئتعدعغ ل بول ع خع داق ظعكك ع مذن ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب

ندذر  ا يئقع ع. ظئهتعمالغ ة : بعرعنحعس اثالر  ظةض ان ظئيتمعس ا ظعم ان    ،ر اهللا غ ق بولغ ةت قورقذنحلع ذ دةهش  ب
  آىندعن قانداقمذ خاتعرجةم بوالاليسعلةر؟

ع ةقؤادارلعققا        : ظعككعنحعس اثالر ت ار قعلس ع ظعنك ةي ظذن ان آةلتىرم ة ظعم ةت آىنعض ةر قعيام ظةض
علةر انداقمذ ظئرعشةلةيعس عدذر . ق ال ياخش ةنا ظوخشاش ل م ع خع ةر ظعكك ن بعرع. ه ع لئكع نحعس

  . آىحلىآرةآتذر
)عتعدعن ن ) دةهش ان آىندع عنع ظاقارتعؤئتعدعغ العالرنعث بئش ةتلعك  ب دة دةهش ذ آىن ةنع ب  ي
رعدذ قورقذن ىز بئ الر ي ارلعق ظعش ةؤرةش قات اتتعق ت ذق ق ة . حل اال ظادةمض ش اهللا تاظ ذ ظع ةؤالدعثنع ”: ب ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت25سىرة نازعظات ) 1(
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ةؤةتكعن   ادةم    “دوزاخقا ظ انحعلعكنع؟ دةص سورعغان  :  دئضةندة ظ ادةمدعن    ”:  تاظاال اهللا. ق نع   999هةر معث ظ
  .  دئضةن حاغدا يىز بئرعدذ“دوزاخقا، بعرعنع جةننةتكة ظةؤةتكعن

 حىنكع (ظاسمان يئرعلعدذ، اللةنعث ؤةدعسع حوقذم ظةمةلضة ظاشعدذ ) دةهشعتعدعن(ظذ آىننعث
بولغانلعقع ظىحىن    يةنع ظذ آىن قاتتعق دةهشةتلعك ؤة قورقذنحلذق         )اللة ؤةدعسعضة خعالصلعق قعلمايدذ 

بذ آىندعن هئحكعم  . اهللا ؤةدة قعلغان بذ آىن حوقذم ؤذجذدقا آئلعدذ ؤة ظةمةلضة ظاشعدذ        . ظاسمان يئرعلعدذ 
  . قذتذاللمايدذ

* * * * * * *  
  ¨βÎ) Ïν É‹≈ yδ ×ο u Å2õ‹ s? ( yϑ sù u !$x© x‹ sƒ ªB $# 4’n< Î)  ÏµÎn/ u‘ ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊇∪ * ¨β Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷ètƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθà) s? 4’ oΤ ôŠr& 

ÏΒ Ä s\è= èO È≅ ø‹ ©9$# …çµ xóÁ ÏΡ uρ …çµ sW è= èOuρ ×π xÍ← !$sÛ uρ zÏiΒ tÏ%©! $# y7 yètΒ 4 ª! $# uρ â‘ Ïd‰ s)ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$pκ̈]9 $#uρ 4 zΟ Ï= tæ βr& ©9 çνθÝÁøt éB 

z>$ tG sù ö/ ä3ø‹ n= tæ ( (#ρâ u ø% $$ sù $ tΒ u œ£uŠ s? zÏΒ Èβ# u öà) ø9 $# 4 zΝ Ï= tæ βr& ãβθä3u‹ y™ Οä3Ζ ÏΒ 4 yÌ ó£∆   tβρãyz# u uρ tβθç/Î ôØ tƒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# tβθäótG ö6 tƒ ÏΒ È≅ ôÒsù «! $#   tβρã yz# u uρ tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ( (#ρâ uø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠs? çµ÷Ζ ÏΒ 4 (#θãΚŠ Ï% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θ x.̈“9 $# (#θàÊÍ ø% r&uρ ©! $# $·Ê ö s% $YΖ |¡ xm 4 $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰ s)è? / ä3Å¡àΡ{ ôÏiΒ 9 ö yz çνρß‰Åg rB y‰ΖÏã «!$# 

uθ èδ #[ ö yz zΝsà ôã r&uρ # X ô_r& 4 (#ρãÏ øótG ó™$# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà xî 7ΛÏm §‘ ∩⊄⊃∪  
ادةم )  نةسعهةتتعن صايدعلعنعشنع-بذ ؤةز (نةسعهةتتذر، -بذ ظايةتلةر هةقعقةتةن ؤةز  خالعغان ظ

شىبهعسعزآع، صةرؤةردعضارعث سئنعث !) ظع مذهةممةد(.  19زعدعغان يولنع تذتسذنصةرؤةردعضارعغا يةتكى
انالرنعث  ةن بولغ ةنع ساهابعلةر(ؤة سةن بعل ادةمنعث )ي وص ظ ر ت ن بع ىن(دع امعزع ظىح ةججذد ن ) تةه

آئحعنعث ظىحتعن ظعككع هةسسعسعدة، يئرعمعدا ؤة ظىحتعن بعر هةسسعسعدة تذرعدعغانلعقعثالرنع بعلعدذ، 
ث آئ ةن آىندىزنع ة بعل ع(ح ابالص )ظذزذنلذق ع هئس علةرنعث ظذن علةيدذ، س اال بةلض ة ظالدعنظ ع الل ن

دع  م قعل ة رةهع ة سعلةرض دذ، الل ة بعلع انلعقعثالرنع الل امعزع (بواللمايدعغ ةججذد ن ئحعدة تةه ةنع آ ي
 ظوقذثالر، اللة ظةمةلدعن قالدذردع، تةهةججذد نامعزعدعن سعلةرضة قوالي بولغاننع) ظوقذشنعث صةرزلعكعنع

يةر ) يةنع تعجارةت قعلعص(بعلعدذآع، بةزعثالر آئسةل بولذص قالعسعلةر، بةزعلةر اللةنعث صةزلعنع تعلةص 
ن  ىن ظذنعثدع دذ، شذنعث ظىح اد قعلع دا جعه ةنعث يولع ةر الل ة بةزعل دذ، يةن ةر قعلع دة سةص ةنع (يىزع ي

امازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر، اللةغا ن) صةرز(قوالي بولغاننع ظوقذثالر، ) تةهةججذد نامعزعدعن
، )مال سةرص قعلعثالر-يةنع اللةنعث رازعلعقع ظىحىن ياخشعلعق يوللعرعغا صذل(قةرزعي هةسةنة بئرعثالر 

قايسعبعر ياخشع ظعشنع قعلساثالر، اللةنعث دةرضاهعدا تئخعمذ ياخشع، تئخعمذ ) دذنيادا(ظأزةثالر ظىحىن 
ياخشع بةندعلةر ظىحىن , دذنيا بولسا صانعيدذر، ظاخعرةت بولسا باقعيدذر (شعسعلةر آاتتا ساؤابقا ظئرع 

، اللةدعن مةغصعرةت تعلةثالر، اللة هةقعقةتةن ناهايعتع )اللةنعث دةرضاهعدعكع ساؤاب هةممعدعن ظارتذقتذر
  .20مةغصعرةت قعلغذحعدذر، ناهايعتع مئهرعباندذر

  نةسعهةت ظعكةنلعكع توغرعسعداـ ز بذ سىرعنعث ساغالم دعل ظعضعلعرعضة ؤة
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ةر ذ ظايةتل ىرة  ب ذ س ةنع ب عهةتتذر ي ةن ؤةز ـ نةس ةنهةقعقةت عهةت ع ي ن ؤةز ـ نةس  ظذنعثدع
عهةتتذر    ة ؤةز ـ نةس ل ظعضعلعرعض اغالم دع ان س دذ   . ظاالاليدعغ داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ذ ؤةز : ش  -ب

 يةنع اهللا تاظاال عضارعغا يةتكىزعدعغان يولنع تذتسذنخالعغان ظادةم صةرؤةرد) نةسعهةتتعن صايدعلعنعشنع
ة     . هعدايةت قعلعشنع خالعغان ظادةم اهللا نعث يولعنع تذتسذن        دذ  اهللا تاظاال بذ هةقت ةقةت اللة   :  مذنداق دةي ص

اغلعقتذر       (خالعغاندعال، ظاندعن سعلةر خااليسعلةر      اللة هةقعقةتةن   ). يةنع هةممة ظعش اللةنعث خاهعشعغا ب
  . ))1ع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذرهةممعن

  رعلعرع توغرعسعداةرز نامعزعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلذشع ؤة ظذنعث ظأزآئحعدة ظوقذلعدعغان ص
) ةد ع مذهةمم انالرنعث !) ظ ةن بولغ ةن بعل ئنعث ؤة س ارعث س عزآع، صةرؤةردعض ةنع (شىبهعس ي

آئحعنعث ظىحتعن ظعككع هةسسعسعدة، ) عزع ظىحىنتةهةججذد نام(دعن بعر توص ظادةمنعث )ساهابعلةر
نداق  بةزعدة مذ، يةنع بةزعدة ظذنداقيئرعمعدا ؤة ظىحتعن بعر هةسسعسعدة تذرعدعغانلعقعثالرنع بعلعدذ 

ىز بةرضةن ظةمةس        بذالرنعث هةممعس . تذرعسعلةر لئكعن سعلةر اهللا بذيرعغان،    . ع سعلةر تةرةصتعن قةستةن ي
حىنكع،  . عبارةت بذ بذيرذقنع داؤاملعق تذردة ظعجرا قعلعشقا قادعر بواللمايسعلةر آئحعدة ناماز ظوقذشتعن ظ   
ة )ظذزذنلذقع(آئحة بعلةن آىندىزنعث : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةيدذ    . بذ سعلةرضة ظئغعر آئلعدذ    نع الل
علةيدذ اال بةلض عدذ ظالدعنظ ع تةثلعش ث ظوزذنلعق ة ـ آىندىزنع ةزعدة آئح ة ب ةزعدة آئح.  يةن قا، ب ة قعس

  .  آىندىزع قعسقا قعلعنعدذ،آىندىزع ظذزذن بولسا، بةزعدة آئحة ظذزذن
سعلةرنعث ظذنع يةنع اهللا سعلةرضة صةرز قعلغان صةرزلةرنع  هئسابالص بواللمايدعغانلعقعثالرنع اهللا
دذ  الر .  اهللا سعلةرضة رةهعم قعلدع  بعلع والي بولغاننع ظوقذث ة ق ةنع آئحعدة مذظةيية  سعلةرض ن بعر  ي
امعزعدعن   تةهةججذ ،الي بولغان قعسمعدا ظورنعثالردعن تذرذص    ت بةلضعلعمةستعن ظذنعث سعلةرضة قو     ؤاقع د ن

  . الي بولغاننع ظوقذثالرسعلةرضة قو
 يةنع تعجارةت (اللة بعلعدذآع، بةزعثالر آئسةل بولذص قالعسعلةر، بةزعلةر اللةنعث صةزلعنع تعلةص
ص دذ) قعلع ةر قعلع دة سةص ةر يىزع دذي اد قعلع دا جعه ةنعث يولع ةر الل ة بةزعل ةنع اهللا بعلعدذآع، ، يةن  ي
ةججذد   آةلضىس دة تةه ةتنعث ظعحع ذ ظىمم ع   عدة ب أزىرلىك آعش لعقتا ظ امعزعنع ظوقذيالماس دذ،  ن لةر بولع

ةزعلعرع آئ  ةر تعجارةت ؤة تعرعك    ظذالرنعث ب امعزع ظوقذيالمايدذ، بةزعل حعلعك سةل سةؤةبعدعن تةهةججذد ن
رعدا ةزلعن يوللع ث ص دذ    اهللا نع ةر قعلع دة سةص ةر يىزع ةص ي تعن    . ع تعل اد قعلعش دا جعه ةر اهللا يولع ة بةزعل يةن

  . ظعبارةت ظىستعلعرعضة يىآلةنضةن ظةث مذهعم ؤةزعصعنع ظادا قعلعش بعلةن بولذص قالعدذ
ان،          ازعل بولغ ةآكعدة ن ع م ىرعنعث هةممعس ذ س ةلكع ب ةت ب ذ ظاي ا  ب ذ ؤاقعتت اد  ب ئخع جعه ا يت  ولغ

دعيقو ان ظع ةيغةمبةرلعكعنع آأرس . ذلمعغ االمنعث ص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت ص ذ ظاي وث عب ةث ح تعدعغان ظ
ىز بئرعدعغان غةيعب ظعشالردعن خةؤةر بئرعدذ        . دةلعللةرنعث بعرعدذر  شذثا  . حىنكع بذ ظايةت آةلضىسعدة ي

دذ   داق دةي اال مذن ن : اهللا تاظ ىن ظذنعثدع ذنعث ظىح امعزعدعن (ش ةججذد ن ةنع تةه اننع )ي والي بولغ  ق
الر ئحعدة سعلةر ظوقذث ةنع آ ة ي الر    و قض از ظوقذث ذرذص نام ن ت ا ظورنعثالردع ان ؤاقعتت ةزر(. الي بولغ ) ص

صةرز قعلعنغان  .  يةنع سعلةرضة صةرز قعلعنغان نامازنع ظوقذثالر    نامازنع ظادا قعلعثالر، زاآاتنع بئرعثالر 
رعثالر اتنع بئ ةرز قعلعن . زاآ اتنعث ص ةت زاآ ذ ظاي ان  ب ازعل بولغ ةآكعدة ن ةت دئعشعدعكع م ضىحعلةرنعث ظاي

ازعل                     . دةلعلعدذر لئكعن، زاآات بئرعلعدعغان مالنعث ظألحعمع ؤة معقدارع توغرعسعدعكع ظايةت مةدعنعدة ن
ان اس،  . بولغ نع ظابب ةظعب علةر    ظعكرعم ة آعش ر قانح العرعدعن بع ةلةص ظألعم ةن ؤة س اهعد، هةس ذ : ، مذج ب

                                                 
  . ـ ظايةت30سىرة ظعنسان ) 1(
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ةن بذنعثد ةت هةقعقةت عرع اهللا ظاي ن ظعلض ث ع ئحعدة نع ذلمانالرغا آ ةرمذس نع ص از ظوقذش ان نام ز قعلغ
  .  دةيدذ،نع ظةمةلدعن قالدذردععمهـأآع

االم     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة ص ان هةدعس ةت قعلغ لعم رعؤاي ارع ؤة مذس ام بذخ أزعظعم ةرزلةر  ظ دعن ص
ة     ةهرالعق ظادةمض ةن س وراص آةلض ةققعدة س ة ـ  «: ه ر آئح ةش ؤا بع دىزدة ب ةن آىن از ظوقذيس  دةص »خ نام

ارمذ؟ دةص سور     : ظذ ظادةم . ضةنةر ب جاؤاب . دععمةن ظوقذشقا تئضعشلعك بةش ؤاخ نامازدعن باشقا نامازمذ ب
  .  دئدع»ياق، لئكعن نةصلة ناماز ظوقذساث بولعدذ«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

   توغرعسعداخشع ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذشسةدعقة بئرعشكة ؤة يا
 مال -يةنع اللةنعث رازعلعقع ظىحىن ياخشعلعق يوللعرعغا صذل(ةرزعي هةسةنة بئرعثالر اللةغا ق

ثالر ةث    )سةرص قعلع اتعنع ظ رعثالر، شةك ـ شىبعهعسعزآع، اهللا ظذنعث مذآاص دا سةدعقة بئ ةنع اهللا يولع  ي
دذ     . ياخشع، ظةث تولذق رةؤعشتة بئرعدذ      ة مذنداق دةي ا   : اهللا تاظاال بذ هةقت ةرزي هةسةنة   آعمكع اهللا غ ق

، اهللا ظذنعثغا نةححة   ) مئلعنع خذشاللعق بعلةن سةرص قعلعدعكةن     -يةنع اهللا نعث يولعدا صذل    ( بئرعدعكةن  
   . )1(آأص قايتذرعدذ) يةنع ظون هةسسعدعن يةتتة يىز هةسسعضعحة(هةسسة 
 مذ ياخشع، قايسعبعر ياخشع ظعشنع قعلساثالر، اللةنعث دةرضاهعدا تئخع) دذنيادا(ظأزةثالر ظىحىن

 ياخشع بةندعلةر ،دذنيا بولسا صانعيدذر، ظاخعرةت بولسا باقعيدذر(تئخعمذ آاتتا ساؤابقا ظئرعشعسعلةر 
ارتذقتذر  ةممعدعن ظ اؤاب ه اهعدعكع س ةنعث دةرض ىن الل ىتىن  )ظىح ان ص ةنع سعلةرنعث ظعلضعرع قعلغ  ي

ايتعدذ     أزة   . ياخشع ظعشلعرعثالرنعث ساؤابع ظأزةثلةرضة ق ادا ظ ثالر ظىحىن ظئلعص قالغان نةرسعدعن     ظذ دذني
  .آأص ياخعشعدذر

دذ  ظةبذ ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ابدذلالنعث  مذن نع سذؤةدتعن ظ ارعس ظعب ةظال، ه ةيغةمبةر : ي ص
االم ال ـ    «:ظةلةيهعسس ث م لعق قعلغذحعنع ة ؤارعس ع ظأزعض ال ـ مىلك أزعنعث م عثالرغا ظ علةرنعث قايس س

عدذر  ن ياخش دع»مىلكعدع اها.  دئ ةيغةمبعرع  : بعالرس ث ص ع اهللا نع ال ـ    ! ظ أزعنعث م زدة ظ زنعث ظعحعمع بع
وق        ادةم ي رمذ ظ ان بع ع آأرعدعغ نع ياخش ال ـ مىلكع ث م لعق قعلغذحعنع ة ؤارعس ن ظأزعض دع،مىلكعدع .  دئ

االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس انلعقع «: ص ة دةؤةتق أزلةثالر ثنئم ص س دع»الرنع بعلع اهابعالر.  دئ ث  : س ع اهللا نع ظ
ةيغةمبعر ارايمعز  ! عص دذ دةص ق ذنداق بولع ةقةت مذش ز ص دع،بع االم .  دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةك ـ «: ص ش

أزعنعث   ع ظ ال ـ مىلك ان م ةرص قعلغ عرع س تعن ظعلض رعثالرنعث ظألىش علةرنعث بع عزآع، س شىبهعس
 » ؤارسلعق قعلغذحعنعث مال ـ مىلكع بولعدذ  ،دذنيادا قالدذرذص آةتكةن مال ـ مىلكع بولسا   . هئسابلعنعدذ

  . دئدع
     ايعتع دذر، ناه عرةت قعلغذحع ايعتع مةغص ةن ناه ة هةقعقةت ةثالر، الل عرةت تعل ةدعن مةغص الل

اندذر ع مئهرعب ةنع اهللا ن عرةت        ي أص مةغص ن آ عدة اهللا دع لعرعثالرنعث هةممعس ثالر، ظعش اد ظئتع أص ي  آ
 قعلغذحعدذر، ناهايعتع    اهللا مةغصعرةت تعلعضةن آعشعضة ناهايعتع مةغصعرةت،شةك ـ شىبهعسعزآع . تعلةثالر

  . مئهرعباندذر
ارلعق هةمدذسانا ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع     . زةممعلنعث تةصسعرع تىضعدع  شذنعث بعلةن سىرة مذ  ب

  . اهللا غا خاستذر

                                                 
  .  ـ  ظايةتنعث بعر قعسمع245سىرة بةقةرة ) 1(
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  بان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرع
) ظعنسانالرنع! (تذر. 1!)صةيغةمبةر(آعيعمضة حىمكعلعؤالغذحع ) ؤةهيع نازعل بولغان حاغدا(ظع 

يةنع (ظازابتعن . 4آعيعمعثنع صاك تذت. 3صةرؤةردعضارعثنع ظذلذغال. 2اللةنعث ظازابعدعن ظاضاهالندذر
يةنع بعر آعشعضة بعرةر (آأص ظئلعش نعيعتعدة بةرمة . 5عراق بولي) ظازابقا قالدذرعدعغان ظعشالردعن 

ا  ة قعلم نع تةم ة ظئلعش رةك نةرس ةثدعن آأص ةن نةرس ن بةرض ةث، ظذنعثدع وؤغا بةرس . 6)س
سذر حئلعنغان . 7سةؤر قعل ) قةؤمعثدعن يةتكةن ظةزعيةتكة (ظىحىن ) رازعلعقع(صةرؤةردعضارعثنعث 

  . 10آاصعرالرغا ظاسان ظةمةستذر. 8 - 9 ظذ آىن قعيعن آىندذر–ؤاقعت 
   تذنجع بولذص نازعل بولغان ظايةتلةر توغرعسعدا ةق سىرعسعنعث ظايةتلعرعدعن آئيعنظةل

اص   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤةهعي توخت ابدذلالهتعن ص نع ظ ام بذخارع ؤة مذسلعم جابعر ظعب ظعم
ةنلعكعنع ر     داق دئض أزلةص مذن ةققعدة س ذددةت ه ان م دذ قالغ ةت قعلع رآىنع «: عؤاي تعص  بع ةن آئتعؤئ م

اثلعدعم   اؤاز ظ ر ظ تعن بع مان تةرةص اتتعنال ظاس ارع  . توس ام، هعراغ مانغا قارعس أتىرىص ظاس عمنع آ  دابئش
ة             ان هالةتت ا ظولتذرغ ةن ظورذندذقت ر آةلض ا بع ن ظارعلعقعغ ةن زئمع مان بعل تة ظاس ةن صةرعش ا آةلض يئنعمغ

ذص يةرض . تذتذرذص ن قورق ةن ظذنعثدع تىم عة يم ئلعص   . قعلعص حىش ة آ ن ظأيىمض ةندعن آئيع هذشذمغا آةلض
ظع  :شذنعث بعلةن اهللا تاظاال   . مئنع يأضةص قويذثالر، مئنع يأضةص قويذثالر، مئنع يأضةص قويذثالر، دئدعم         

ةيغةمبةر (آعيعمضة حىمكعلعؤالغذحع ) ؤةهيع نازعل بولغان حاغدا ( ذر . !)ص ةنعث ) ظعنسانالرنع ! (ت الل
ازابعدعن  اهالندذرظ ال. ظاض ارعثنع ظذلذغ ذت . صةرؤةردعض اك ت نع ص ازابتعن . آعيعمعث ا (ظ ةنع ظازابق ي

الردعن ان ظعش ول) قالدذرعدعغ راق ب دعيع ازعل قعل ةتنع ن ةن ظاي ا ـ .  دئض ي ظارق ن ؤةهع اندعن آئيع ظ
  . »ظارقعدعن توختعماي نازعل بولدع

االمنعث   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن   ”ص ا آةلض ارعدا يئنعمغ تةهعراغ ن   “صةرعش أزع بذنعثدع ةن س  دئض
عتعدذ  انلعقعنع آأرس ازعل بولغ ي ن عرع ؤةهع رعظعل  . ظعلض تة جعب ةن صةرعش تة آأرسعتعلض هةدعس

االمدذر االنعث  . ظةلةيهعسس ذ اهللا تاظ ن   ظ ةن ظوقذغع مع بعل ارعثنعث ظعس ان صةرؤةردعض اننع  . ياراتق ذ ظعنس ظ

  ظايةت 56 مذددةسسعر                         رةى س        دة نازعل بولغاندعنعمة
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اراتتع   اندعن ي ة ق ةث آ   . لةخت ارعث ظ ن، صةرؤةردعض ةن   . ةرةملعكتذرظوقذغع ةم بعل ذ قةل نع  (ظ ةت يئزعش ) خ
ةتتع دىردع   . ظأض علةرنع بعل ةن نةرس انغا بعلمعض ةيغةمبةر    ))1ظعنس ئلعص ص ةتلعرعنع ظ ةن ظاي  دئض

. شذنعثدعن آئيعن بعر مةزضعل ؤةهعي توختعدع  . ظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا ـ هعراغارعغا آةلضةن ظعدع  
  . قئتعم ؤةهيع ظئلعص حىشتعظاندعن جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظعككعنحع 

ةد  ام ظةهم ةنلعكعنع       ،ظعم داق دعض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ابدذلالهتعن ص نع ظ ابعر ظعب  ج
 توساتتعنال ظاسمان   بعر آىنع مةن آئتعؤئتعص. ظاندعن بعر مةزضعل ؤةهعي توختاص قالدع«: رعؤايةت قعلعدذ 

ارع  بئشعمنع آأتىرىص ظاسم  . تةرةصتعن بعر ظاؤاز ظاثلعدعم     يئنعمغا آةلضةن صةرعشتة    داانغا قارعسام، هعراغ
مةن ظذنعثدعن قورقذص  . ظاسمان بعلةن زئمعن ظارعلعقعغا بعر آةلضةن ظورذندذقتا ظولتذرغان هالةتتة تذرذصتذ      

 مئنع يأضةص قويذثالر، مئنع يأضةص        :هذشذمغا آةلضةندعن آئيعن ظأيىمضة آئلعص    . قعلعص حىشتىم عيةرضة ي 
نع ي  الر، مئ م قويذث الر، دئدع ةص قويذث اال  . أض ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ع ش اغدا (ظ ان ح ازعل بولغ يع ن ) ؤةه

ع  ة حىمكعلعؤالغذح ةيغةمبةر(آعيعمض ذر !)ص انالرنع! (ت اهالندذر ) ظعنس ازابعدعن ظاض ةنعث ظ . الل
راق يع) يةنع ظازابقا قالدذرعدعغان ظعشالردعن(ظازابتعن . آعيعمعثنع صاك تذت. صةرؤةردعضارعثنع ظذلذغال

   .»ظاندعن آئيعن ؤةهعي ظارقا ـ ظارقعدعن توختعماي نازعل بولدع.  دئضةن ظايةتنع نازعل قعلدعبول
ؤةلعد  : ظعمام تةبةرانعي، ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   

ا    ظذالر تاماقنع يةص ب   . تعص حاقعردع  ئ غعيرة قذرةيشلةرنع تاماق ظ   ظعبنع مذ   :ولغاندعن آئيعن ؤةلعد ظذالرغ
دع     علةر؟ دئ ة دةيس ةققعدة نئم ةد ه ةزعلعرع . مذهةمم ث ب دع  : ظذالرنع ةردذر، دئ ذ سئهعرض ةزعلعرع. ظ ذ  : ب ظ

دع  ةس، دئ اهعن ظةم ةزعلعرع. آ دع : ب اظعردذر، دئ ذ ش ةزعلعرع. ظ دع  : ب ةس، دئ اظعر ظةم ذ ش ةزعلعرع. ظ : ب
ظذالر صعكرعنع ظذ ظأضعنعلضةن سئهعردذر، دئضةن       . دئدع بةلكع، ظذنعث دةؤاتقعنع ظأضعنعلضةن سئهعردذر،        

اردع           . صعكعرضة يعغدع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يئتعص ب شذنعث بعلةن ظذنعث آأثلع يئرعم      . بذ خةؤةر ص
دع    ةص حىمكعؤال عنع يأض دع ؤة بئش اال  . بول ةن اهللا تاظ ذنعث بعل ع : ش اغدا (ظ ان ح ازعل بولغ يع ن ) ؤةه

ع  ة حىمكعلعؤالغذح ةيغةمبةر(آعيعمض ذر. !)ص انالرنع ! (ت اهالندذر) ظعنس ازابعدعن ظاض ةنعث ظ . الل
يعراق ) يةنع ظازابقا قالدذرعدعغان ظعشالردعن(ظازابتعن . آعيعمعثنع صاك تذت. صةرؤةردعضارعثنع ظذلذغال

يةنع بعر آعشعضة بعرةر سوؤغا بةرسةث، ظذنعثدعن بةرضةن نةرسةثدعن (آأص ظئلعش نعيعتعدة بةرمة . بول
ا آأ ة قعلم نع تةم ة ظئلعش رةك نةرس ارعثنعث . )ص ع(صةرؤةردعض ىن ) رازعلعق ةن (ظىح ةؤمعثدعن يةتك ق

  .  دئضةن ظايةتلعرعنع نازعل قعلدعسةؤر قعل) ظةزعيةتكة
ذر انالرنع! (ت اهالندذر) ظعنس ازابعدعن ظاض ةنعث ظ انالرنع الل اغالص، ظعنس نع ب ةنع بئلعث  ي

آعيعمعثنع صاك  ظةؤفعي ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث لذغالصةرؤةردعضارعثنع ظذ. ظاضاهالندذرغعن
ةنع آعيضةن آعيعمعث هاالل آةسصتعن      :  دئضةن ظايةت هةققعدة مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   تذت ي

  . بولماي قالمعسذن
دذ     داق دةي عرعن مذن نع س ةد ظعب ن     : مذهةمم اك تذتقع ذص ص ةن يذي ذ بعل نع س نع زةي  . آعيعمعث د ظعب

دذ  داق دةي ةيتتع  : مذن اآعز يىرم رعكالر ص كة،     . مذش اآعز يىرىش االمنع ص ةد ظةلةيهسس ذثا اهللا مذهةمم ش
  . ظعبنع جةرعر بذ قاراشقا قوشذلغان. آعيعملعرعنع صاك تذتذشقا بذيرذدع

ةير  نع جذب ذتسةظعد ظعب اك ت نع ص دذ آعيعمعث داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ةلب:  دئضةن ظاي ثنع ؤة عق
دذ        . ك تذتقعن نعيعتعثنع صا  ياخشع ظةخالقلعق   : مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةزع ؤة هةسةنبةسرع مذنداق دةي

  . بولغعن
                                                 

  .  ـ ظايةتكعحة5 ـــــــ 1سىرة ظةلةق ) 1(
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  ازابتعن ان ظعشالردعن(ظ ا قالدذرعدعغ ةنع ظازابق ول) ي راق ب نع يع ة، ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب  ظ
بذتالردعن يعراق   : دذظابباس رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع            

  . مذجاهعد، ظعكرعمة، قةتادة، زأهرع ؤة ظعبنع زةيد قاتارلعقالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةن. تذرغعن
ةيغةمبةر :  مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة  ةقؤادارلعق قعلعشنع    ! ظع ص ا ت ، )داؤامالشتذرغعن (اهللا غ

ايتعص آةلضةنضة    («: مذسا قئرعندعشع هارذنغا    ))1آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا ظعتاظةت قعلمعغعن     مةن ق
ةدةر ن،     ) ق ذص تذرغع ارعم بول ث ظورذنباس ة مئنع عنع (قةؤمعمض ث ظعش ق  ) ظذالرنع عن، بذزذقحعلع تىزعض

  . ))2دئدع» قعلغذحعالرنعث يولعدا ماثمعغعن
 ة تعدة بةرم ئلعش نعيع أص ظ ةن (آ ن بةرض ةث، ظذنعثدع وؤغا بةرس رةر س ة بع ر آعشعض ةنع بع ي

ةنهذما       )نةرسةثدعن آأصرةك نةرسة ظئلعشنع تةمة قعلما  ةلالهذ ظ  بذ ظايةت هةققعدة ظعبنع ظابباس رةزعي
دذ داق دةي ئلعش مةقسعتعدة نةرسة بةرمعضعن : مذن ايتذرذص ظ أص نةرسة ق ا آ اهعدنعث خةسف. بعراؤغ  مذج

داق د دذ  ئمذن ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي علعق   : ض ع ياخش ةتنعث مةنعس ذ ظاي أص قعلعب اجعزالص  نع آ ةن دةص ظ عم
  . آةتمعضعن دئضةنلعك بولعدذ

 سةؤر قعل) قةؤمعثدعن يةتكةن ظةزعيةتكة(ظىحىن ) رازعلعقع(صةرؤةردعضارعثنعث مذجاهعد بذ 
دذ   داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ةن      : ظاي ةؤمعثدعن يةتك ىن ق ع ظىح ارعثنعث رازعلعق ىك صةرؤةردعض العب ؤة بىي غ
ة سةؤر قعلغعن راهعم. ظةزعيةتلةرض دذظعب داق دةي ىن  :  نةخةظع مذن ع ظىح ىك اهللا نعث رازعلعق العب ؤة بىي غ

  . بةرضةن نةرسةثنعث ساؤابعنع سةؤرحانلعق بعلةن آىتكعن
  قعيامةت آىنعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا 

 آاصعرالرغا ظاسان ظةمةستذر.  ظذ آىن قعيعن آىندذرـسذر حئلعنغان ؤاقعت بذ ظايةتلةر هةققعدة 
داق دةي اهعد مذن تعدذ : دذمذج اص آئ ة ظوخش ذر مىثضىزض ذ س ان ب نع . حئلعنعدعغ ةم، ظعب نع ظةبذهات ظعب

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذمادعن ص ةلالهذ ظ اس رةزعي : ظابب
الغذحع« ان، سذر  مىثضىزنع ظاغسذر ح ا قويغ ةن دةص آزعغ ان بذيرذالرم ىص صعشانعسعنع ىحئلعشقا قاح ت
ةن    تىرأآ  ةن بوالاليم ةهذزذر بةهرعم ةتتعن ب انداقمذ نئم ةن ق ا، م ان تذرس ان   .»؟ىص تذرغ ع ظاثلعغ بذن

شقا بذيرذيسةن؟  عبعزنع نئمة ظعش قعل!  ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع    :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرع  
 هامعي، بعز اهللا تاظاالغعال     بعزضة اهللا آذصايعدذر، اهللا نئمة دئضةن ياخشع      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . دئدع

  . بذ هةدعسنع ظعمام ظةهمةدمذ رعؤايةت قعلغان. دئدع» تةؤةآكىل قعلعمعز، دةثالر
ظذ آىن قعيعن آىندذر، آاصعرالرغا ظاسان ظةمةستذر مذنداق دةيدذاهللا تاظاال بذ هةقتة  : آاصعرالر

بةسرة شةهعرعنعث قازعسع زذرارة ظعبنع     :  ظعمام هاآعم مذنداق رعؤايةت قعلعدذ ))3بذ قعيعن آىندذر دةيدذ  
امدات نامعزعنع ظوقذؤئتعص نامازدا بذ سىرعنع ظوقذدع           ةؤفعي جاماظةت بعلةن ب االنعث   . ظ سذر ظذ اهللا تاظ

ت  ان ؤاقع دذر ـحئلعنغ ن آىن ىن قعيع ذ آ تذر .  ظ ان ظةمةس عرالرغا ظاس تعص  آاص ة يئ ةن ظايةتلعرعض  دئض
 ظذنعثغا مةرهةمةت   اهللا تاظاال  . ظاندعن ظألضةن هالدا يعقعلعص حىشتع     .قعراص تاشلعدع رآةلضةندة قاتتعق ؤا  

   !قعلسذن
  * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع1سىرة ظةهزاب ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع142رة ظةظراف سى) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع8سىرة قةمةر ) 3(



  
  
  
  

 364                                                                                          ددةسسعرمذ ـ سىرة 74
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 ’ ÏΤ ö‘ sŒ ô tΒ uρ àM ø) n= yz # Y‰‹ Ïm uρ ∩⊇⊇∪ àM ù= yè y_ uρ … çµ s9 Zω$ tΒ # YŠρß‰ ôϑ ¨Β ∩⊇⊄∪ tÏΖ t/ uρ # YŠθåκ à− ∩⊇⊂∪ ‘N‰ £γtΒ uρ … çµs9 

# Y‰‹ Îγ ôϑ s? ∩⊇⊆∪ §Ν èO ßì yϑ ôÜ tƒ ÷β r& y‰ƒ Î— r& ∩⊇∈∪ Hξ x. ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ uΖ ÏF≈ tƒ Kψ # Y‰Š ÏΖ tã ∩⊇∉∪ … çµ à) Ïδ ö‘ é' y™ # ·Šθ ãè |¹ ∩⊇∠∪ … çµ ¯Ρ Î) 

u ©3 sù u‘ £‰ s% uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏG à) sù y# ø‹ x. u‘ £‰ s% ∩⊇∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏG è% y# ø‹ x. u‘ £‰ s% ∩⊄⊃∪ §Ν èO u sà tΡ ∩⊄⊇∪ §Ν èO }§ t6 tã u y£ o0 uρ ∩⊄⊄∪ §Ν èO 

u t/ ôŠ r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$ s) sù ÷β Î) !# x‹≈ yδ ω Î) Ö øt ¾ ã rO ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) ãΑ öθs% Î |³u;ø9 $# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Ï= ô¹ é' y™ u s) y™ ∩⊄∉∪ 

!$ tΒ uρ y71 u‘ ôŠ r& $ tΒ ã s) y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’ Å+ ö7 è? Ÿω uρ â‘ x‹ s? ∩⊄∇∪ ×π xm# §θ s9 Î |³ t6 ù= Ïj9 ∩⊄∪ $ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Ï@ u |³ tã ∩⊂⊃∪   

رةنع (مةن تةنها ياراتقان آعشعنع !) ظع مذهةممةد ( ذؤةت ) يةنع ؤةلعد ظعبن مذغع ا قوي . 11ماث
ظذنعث ظابرويعنع . 13ظذنعثغا آأز ظالدعدا تذرعدعغان ظوغذلالرنع بةردعم. 12ظذنعثغا نذرغذن مال بةردعم

تىردىم دذ . 14ظأس ة قعلع عمنع تةم أص بئرعش ة آ ذ يةن اندعن ظ اق، . 15ظ العغعنع (ي ث خ ةنع ظذنع ي
ايدذ زن )بولم ذ بع ع ظ تع ، حىنك ع حعق ة قارش ازابعمنع . 16عث ظايةتلعرعمعزض اتتعق ظ ا ق ظذنعثغ
قذرظان توغرذلذق نئمة دئيعشنع ؤة قانداق (ظويالندع، ) صةيغةمبةر ؤة قذرظان هةققعدة(ظذ . 17تئتعتعمةن

يةنة لةنةت بولسذنكع، ظذ . 19لةنةت بولسذنكع، ظذ قانداق صعالنلعدع. 18صعالنلعدع) بوهتان قعلعشنع
. 22ظاندعن قوشذمعسعنع تىردع ؤة حعرايعنع صىرىشتىردع. 21ظاندعن ظذ قارعدع. 20نداق صعالنلعدعقا

بذ «. 23تةآةببذرلذق بعلةن باش تارتتع) صةيغةمبةرضة ظةضعشعشتعن(يىز ظأرىدع ) ظعماندعن(ظاندعن 
ظذنع مةن . 24 - 25 دئدع»صةقةت ظأضعنعلضةن سئهعردذر، بذ صةقةت ظعنسان سأزعدذر) آاالمذاللة ظةمةس(

ظذ هئح نةرسعنع . 27سةقةرنعث نئمعلعكعنع قانداق بعلةلةيسةن؟. 26سالعمةن) يةنع دوزاخقا(سةقةرضة 
آأزلعرعضة (ظعنسانالرنعث ) حوثلذقعدعن(ظذ . 28)بةلكع آأيدىرىص تاشاليدذ (قالدذرمايدذ، قويمايدذ 
  . 30 صةرعشتة مذظةآكةلدذر19عثغا ظذن. 29آأرىنىص تذرعدذ) يعراق مذساصعلةردعن

   توغرعسعدا ذشقذرظان سئهعردذر دئضةن ظادةمنع قورقذت
اتتعق قورقذتعدذ  ذ مةلظذننع ق رة دئضةن ب ةردة ؤةلعد ظعبنع مذغعي ذ ظايةتل اال ب حىنكع، اهللا . اهللا تاظ

دع        عر بول ة آاص االنعث نئمةتلعرعض ذ اهللا تاظ ة، ظ ةتلعرعنع بةرس انعث نئم ا دذني ا  .ظذنعثغ ع آذفرعغ  ظذن
بذ ظايةتلةر هةققعدة بوهتانالرنع توقذدع ؤة   .  ظذ نئمةتنعث بةدعلعضة اهللا نعث ظايةتلعرعضة تاندع      ،تئضعشعص

  . ظذنع ظعنساننعث سأزع دةص دةؤا قعلدع
دذ                   ةد (: اهللا ظذنعثغا ظاتا قعلغان نئمةتلةرنع بعر ـ بعرلةص ساناص مذنداق دةي مةن !) ظع مذهةمم

رةنع (عشعنع تةنها ياراتقان آ  ذؤةت ) يةنع ؤةلعد ظعبن مذغع ا قوي ةنع ظذ ظانعسعنعث قورسعقعدعن        ماث  ي
ةردع رعزعق قعلعص    نذرغذن مال  ظذنعثغاظاندعن اهللا .  صذل ـ مالسعز ؤة بالعسعز حعقتع      ،يالغذز هالدا  . ب

الدعدا تذرعدعغان ظوغذلالرنع ظذنعثغا   أز ظ ةنع داؤاملعق ظذنعث يئنعدا هازعر بولعدعغ          آ  تعجارةت  ،اني
ع    ان ظوغذلالرن تعص قالمايدعغ ص آئ ةر قعلع ةنمذ سةص لعرع بعل ةردظعش ارةت  . عب ث تعج ع ظذالرنع حىنك

لعرعنع  دا (ظعش ث ظورنع تع    )ظذالرنع ادةملعرع قعالت الغان ظ ة س رع ؤة ظعجارعض ث قذللع رع .  ظذالرنع ظوغذللع
  . زذر ظاالتتعذيىنةتتع ؤة هظاتعسع بولسا ظوغذللعرعدعن سأ. بولسا ظاتعسعنعث يئنعدا ظولتذراتتع

ظعبنع ظابباس ؤة   .  ظوغذل ظعكةن 13 ظذالر ،سذددع ظةبذمالعك ؤة ظاسعم ظعبنع ظأمةرنعث ظئيتعشعحة     
أز يئنعدا      .  ظوغذل ظعدع10ظذالر  : مذجاهعد مذنداق دةيدذ   ظذنعث ظوغذللعرعنعث آأص بولذشع ؤة ظذالرنعث ظ
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 يةنع ظذنع تىرلىك مال ـ مىلككة،      ابرويعنع ظأستىردىم ظذنعث ظ . مانا بذ مذآةممةل نئمةتتذر   ـ  بولذشع  
  . ظأي جاهازلعرعغا ؤة باشقا نةرسعلةرضة ظعضة قعلدعم

حىنكع ظذ )يةنع ظذنعث خالعغعنع بولمايدذ(ياق،  .ظاندعن ظذ يةنة آأص بئرعشعمنع تةمة قعلعدذ ،
ت  ة قارشع حعق زنعث ظايةتلعرعمعزض زنعث نئمةتلع عبع ذرذص بع ةنع بعلعص ت دع ي رعلعق قعل ة آذص . رعمعزض

 ظذنعثغا قاتتعق ظازابعمنع تئتعتعمةن       قةتادة ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع 
. رعلعدذى س نعث ظىستعدة يىزعحة قعلعص     تاش جةهةننةمدة بعر قورام تاش بولذص آاصعر ظذ              : رعؤايةت قعلعدذ 

دذسذددع م داق دةي علعق ق : ذن ةمدة س ذصرامذجةهةنن اش بول ةجبذرلعنعدذ ، ت قا م قا حعقعش ذ تاش عر ظ .  آاص
دذ  داق دةي اهعد مذن نعدذ : مذج ار قعلع ا دذح اتتعق ظازابق ذ ق دذ . ظ داق دةي ةتادة مذن ارام  : ق ا هئح ظ ظذنعثغ

 . بئرعلمةستعن ظازاب قعلعنعدذ
 بوهتان قذرظان توغرذلذق نئمة دئيعشنع ؤة قانداق(ظويالندع، ) صةيغةمبةر ؤة قذرظان هةققعدة(ظذ 
ازابنع     يةنع ظذ ظعماندعن يعراق بولغانلعقع ظىحىن بعز هةقعقةتةن ظذن         صعالنلعدع) قعلعشنع اتتعق ظ عثغا ق

تذر ا    . معزعيئقعنالش ورذلذص قالس ةققعدة س ان ه ذ قذرظ ع ظ انلعقعنع    ،حىنك ة دةيدعغ ةققعدة نئم ان ه  قذرظ
  . ظويلعدع ؤة قانداق بوهتانالرنع توقذص حعقعشنع صعالنلعدع

يةنة لةنةت بولسذنكع، ظذ قانداق صعالنلعدع. ةت بولسذنكع، ظذ قانداق صعالنلعدعلةن بذ ظذنعثغا 
ةتدذظادذر ارعدع. قعلعنغان ب ذ ق اندعن ظ تع  ظ اراص حعق ا ق عالنلعرعغا قايت وي ـ صعكعرلعرعضة ؤة ص ةنع ظ  ي

 تىردع رايعنع صىرىش ىردع ؤة حع عنع ت اندعن قوشذمعس ىردع ؤة  . ظ عقعنع ت ةنع قاص اتتعق  ي رايعنع ق حع
 . صىرىشتىردع
 تةآةببذرلذق بعلةن باش تارتتع) صةيغةمبةرضة ظةضعشعشتعن(يىز ظأرىدع ) ظعماندعن(ظاندعن 

أر    ىز ظ ةقتعن ي ذ ه ةنع ظ دع     ىي ا داجع الدا ظارقعغ ان ه اش تارتق تعن ب ا بويسذنذش ذ «. دع، قذرظانغ ب
أزعدعن    ،عر سئهعر يةنع بذ بصةقةت ظأضعنعلضةن سئهعردذر) آاالمذاللة ظةمةس (  بولذص مذهةممةد ظذنع ظ

  . بذرذنقعالردعن نةقعل قعلعدذ ؤة ظذالردعن هئكاية قعلعص سأزلةيدذ
ةت      ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذمانعث مذن ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ةؤفعي، ظعب ةققعدة ظ ةنعتع ه ذ ل ب

دذ نع مذغع : قعلع د ظعب ع ؤةلع ر آىن عغا آ ،رةيبع عددعقنعث قئش ةآرع س رعص ظةبذب ان  ،ع ن قذرظ  ظذنعثدع
ورايدذ  ةققعدة س ن   . ه ةندعن آئيع اؤاب بةرض لعك ج ا تئضعش ةآرع ظذنعثغ عغا  ،ظةبذب لةرنعث قئش ذ قذرةيش  ظ

ص ةن  :حعقع أزلةرنع قعلعدعك ايعص س ةد ظاج ةمكع  .  مذهةمم ةن قةس امع بعل ث ن انلعرع  ،اهللا نع ث ظئيتق  ظذنع
وق  ةجنذنلذق ي ة م ةس، مذهةممةدت ئهعرمذ ظةم ةس، س ئظعر ظةم أزع .ش ث س عزآع، ظذنع ةك ـ شىبهعس  ش

  . ظةلؤةتتة اهللا نعث سأزعدذر، دئدع
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، ظةضةر      : بذنع ظاثلعغان بعر قانحة نةصةر قذرةيشلةر مةسلعهةتلعشعص  

بذنع ظاثلعغان ظةبذجةهل      .  دئيعشتع ، قذرةيشلةرمذ دعنعنع ظأزضةرتعدذ   ، ظةلؤةتتة ،نع ظأزضةرتسة عؤةلعد دعن 
نع امظعب أزةم  :  هعش عنع ظ ث ظعش ةثالر، ؤةلعدنع عرةص آةتم علةر ظةنس ةمكع، س ةن قةس امع بعل ث ن اهللا نع

دع ةن، دئ اندعن . توغرعاليم رعص ظذنعث ظ ذ ؤةلعدنعث ظأيعضة بئ اظ ردع ـ دة، ظذنعثغ ا آع ة :  يئنعغ قةؤمعثض
ت            العلعرعم  ىىلك مئنعث مال ـ م   : ؤةلعد . ذ دئدع  قارعمامسةن، ظذالر ساثا بئرعش ظىحىن سةدعقة توصالص م ؤة ب

ةن ،ظذالرنعث سأزلةص يىرعشعحة : ظةبذجةهل ظذنعثغا . ظذالرنعثكعدعن آأص ظةمةسمذ؟ دئدع    سةن هةقعقةت
ص     ة قعلع امعقعنع تةم ث ت ة ظذنع ةآرعنعث ظأيعض ةنظةبذب ةن   آئرعصس ةمكع، م ةن قةس امع بعل ث ن  اهللا نع

ارلعقالرنعث قئشعغا هةرضعز            يئقعن بولمايمةن، مذهةممةدنعث سأزلعرع        ظةبذبةآرع، ظأمةر ؤة مذهةممةد قات
دع    ئهعردذر، دئ ةن س ةقةت ظأضعنعلض االمغا     . ص ةد ظةلةيهعسس ةيغةمبعرع مذهةمم ةن اهللا ص ذنعث بعل ع (ش ظ
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ظذنعثغا نذرغذن . ماثا قويذؤةت) يةنع ؤةلعد ظعبن مذغعرةنع(مةن تةنها ياراتقان آعشعنع !) مذهةممةد
ظاندعن ظذ . ظذنعث ظابرويعنع ظأستىردىم. عدعغان ظوغذلالرنع بةردعمظذنعثغا آأز ظالدعدا تذر. مال بةردعم

دذ  ة قعلع عمنع تةم أص بئرعش ة آ اق، . يةن ايدذ (ي العغعنع بولم ث خ ةنع ظذنع زنعث )ي ذ بع ع ظ ، حىنك
) صةيغةمبةر ؤة قذرظان هةققعدة(ظذ . ظذنعثغا قاتتعق ظازابعمنع تئتعتعمةن. ظايةتلعرعمعزضة قارشع حعقتع

لةنةت بولسذنكع، ظذ . صعالنلعدع) قذرظان توغرذلذق نئمة دئيعشنع ؤة قانداق بوهتان قعلعشنع(ظويالندع، 
ظاندعن قوشذمعسعنع . ظاندعن ظذ قارعدع. يةنة لةنةت بولسذنكع، ظذ قانداق صعالنلعدع. قانداق صعالنلعدع

تىردع  رايعنع صىرىش ىردع ؤة حع اندعن . ت اندعن(ظ أرىدع ) ظعم ىز ظ ة ظةض(ي تعنصةيغةمبةرض ) عشعش
ارتتع  ذ «. تةآةببذرلذق بعلةن باش ت ة ظةمةس (ب ةقةت ) آاالمذالل ذ ص ةقةت ظأضعنعلضةن سئهعردذر، ب ص

سةقةرنعث نئمعلعكعنع قانداق . سالعمةن) يةنع دوزاخقا (ظذنع مةن سةقةرضة . دئدع» ظعنسان سأزعدذر 
 دئضةن ظايةتلةرنع     )اليدذبةلكع آأيدىرىص تاش (ظذ هئح نةرسعنع قالدذرمايدذ، قويمايدذ  بعلةلةيسةن؟
  . نازعل قعلدع

اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن هةقعقةتةن        : ظئيتعشالرغا قارعغاندا ؤةلعد  : قةتادة مذنداق دةيدذ  
عمايدذ    ة ظوخش أزع شئظعرض ث س تعم، ظذنع اراص حعق ة ق ان سأزلعرعض ةدنعث ظئيتق أزع . مذهةمم ث س ظذنع

ىزةل  رايلعق ؤة ض اتلعقتذر، حع ةن ت تىنل . ذردهةقعقةت ة ظىس أزع ظةلؤةتت ث س عدذىظذنع ث ظذن. آكة ظئرعش ع
آكة ظئرعشةلمةيدذ، ظذنعث سأزعنعث سئهعر ظعكةنلعكعدة شةك قعلمايمةن            ىظالدعدا باشقا سأزلةر ظىستىنل      

دع ةن  . دئ ذنعث بعل عالنلعدع ش انداق ص ذ ق ذنكع، ظ ةت بولس انداق . لةن ذ ق ذنكع، ظ ةت بولس ة لةن يةن
 يةنع ظذ قاصعقعنع  ظاندعن قوشذمعسعنع تىردع ؤة حعرايعنع صىرىشتىردع . رعدعظاندعن ظذ قا . صعالنلعدع

  . تىردع ؤة حعرايعنع قاتتعق صىرىشتىردع
 سالعمةن) يةنع دوزاخقا (ظذنع مةن سةقةرضة       ا حأمدىرعمةن  يةنع مةن ظذنع سةقةر دئضةن دوزاخق
 سةقةرنعث نئمعلعكعنع قانداق بعلةلةيسةن؟        تعدعن قورقذتذش ؤة    ون دوزاخنعث ظ   بذ ظايةت سةقةر دئضة

ع  أحذتذشظذن ةندذر ح ىن آةلض داق     .  ظىح تذرذص مذن ايعتعدة ظوحذقالش أؤةندعكع ظ ع ت اال ظذن اندعن اهللا تاظ ظ
دذ ايدذ : دةي ايدذ، قويم عنع قالدذرم ئح نةرس ذ ه اليدذ (ظ أيدىرىص تاش ةلكع آ ث  )ب ةنع ظذالرنع  ي

ةيلعرعنع ؤة تضأ لعرعنع، ص تذرعش رعنع ظالماش ى . دذعرعلع ا مةثض ذ ظازابت ذالر ب العدذظ ةيدذ ؤة  .  ق ذالر ظألم ظ
 . بذ ظايةتنع ظعبنع بذرةيدة، ظةبذسعنان ؤة باشقعالر مذشذنداق تةصسعر قعلغان. راهةت ياشعيالمايدذ

 آأرىنىص تذرعدذ) آأزلعرعضة يعراق مذساصعلةردعن(ظعنسانالرنعث ) حوثلذقعدعن(ظذ قةتادة بذ 
ظعبنع ظابباس   . رعلعرعنع قاتتعق آأيدىرىص تاشاليدذ عظذ ظوت ظعنسانالرنعث ت: يدذاق دة ظايةت هةققعدة مذند  

  صةرعشتة مذظةآكةلدذر19ظذنعثغا . ظذ ظوت ظعنساننعث حعرايلعرعنع آأيدىرىص تاشاليدذ: مذنداق دةيدذ
  . يةنع ظذ دوزاخقا ناهايعتع حوث ؤة قاتتعق قوصال زةبانعالر مةسظذلدذر

  * * * * * * *  
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تعلةردعن قعل  ةقةت صةرعش ةللعرعنع ص ز دوزاخ مذظةآك ةقةت بع ةن ص انع بعل ث س ز ظذالرنع دذق، بع
اب  ةهلع آعت اآع ظ عنعدذق، ت عرالرنع س أرىص (آاص اننع آ ذ س ابلعرعدعكع ب اماؤع آعت أزلعرعنعث س ظ

ةرنعث ) قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكعضة  اي، مأمعنل ان ظئيتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن (ظعم ص
ابنعث ق  ةهلع آعت ةنلعكلعرعدعن ؤة ظ ة ظعشةنض نجعلدعكع خةؤعرعض ةؤرات، ظع ةؤةرلعرعنعث ت ان خ ذرظ
ظعمانع آىحةيضةي، ظةهلع آعتاب ؤة مأمعنلةر ) خةؤةرلةرضة ظذيغذن ظعكةنلعكعنع ظئتعراص قعلغانلعقعدعن

ة «: ، آاصعرالر)يةنع مذناصعقالر (شةآلةنمةيدذ، دعللعرعدا آئسةل بارالر ) بذنعثدعن( بذ معسالدعن الل
دذ  دذ، ا » نئمعنع ظعرادة قعلع ادةمنع دةي دذ، خالعغان ظ ادةمنع ضذمراه قعلع ة مذشذنداق خالعغان ظ لل

يةنع صةرعشتعلةرنعث سانعنعث آأصلىآعنع، ظذالرنعث آىح (هعدايةت قعلعدذ، صةرؤةردعضارعثنعث قوشذنعنع 
ذ، )  قذؤؤعتعنع ؤة ظذالرنعث يارعتعلعشتعكع حوثلذقعنع - دذ، ب أزع بعلع ذ ظ ان (صةقةت ظ ة باي ةنع الل ي

يةنع ظذ مةسخعرة قعلغذحعالر قةبعه (ياق . 31 نةسعهةتتذر-صةقةت ظعنسانالر ظىحىن ؤةز ) اخقعلغان دوز
ةن قةسةمكع )قعلمعشعدعن يانسذن  اي بعل ةن قةسةمكع . 32، ظ أتىص آةتكةن آئحة بعل ان . 33ظ يورذغ

رة قعلعسعلةر ظذنع قانداقمذ مةسخع(شىبهعسعزآع، دوزاخ باالالردعن بعرعدذر . 34سىبهع بعلةن قةسةمكع
علةر؟ ا حعنصىتمةيس اهالندذرغذحعدذر. 35)ؤة ظذنعثغ انالرنع ظاض ذ ظعنس علةردعن . 36ظ ة(س ) جةننةتك
  . 37حئكعنعشنع خالعغان ظادةمنع ظاضاهالندذرغذحعدذر) دوزاختعن(ظعلضعرعلةشنع خالعغان ياآع 

ث ظئيتقانلعرع هةقتة آاصعرالرنع جةهةننةمنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةرنعث سانع ؤة بذ
  توغرعسعدا 

بعز دوزاخ مذظةآكةللعرعنع صةقةت صةرعشتعلةردعن قعلدذق يةنع دوزاخنع باشقذرغذحعالرنع رةهعم 
ةدذر   .  قاتتعق قول صةرعشتعلةردعن قعلدذق    ،قعلمايدعغان . بذ ظايةت قذرةيش مذشرعكلعرعغا بئرعلضةن رةددعي

انع ب     تعلةرنعث س قذرغذحع صةرعش نع باش ع، دوزاخ ةهل   حىنك اغدا ظةبذج ان ح ان قعلعنغ ش  : اي ع قذرةي ظ
ع علةردعن ! جاماظةس ذنداق        10س ةر ش ةمدذ؟ ظةض ةث آئلةلم ة ت قذرغذحعالردعن بعرسعض نع باش ادةم دوزاخ  ظ
بعز دوزاخ مذظةآكةللعرعنع صةقةت : شذنعث بعلةن اهللا مذنداق دئدع.  ظذالرنع يئثعسعلةر، دئدع،قعلساثالر

نةرسة تةث آئلةلمةيدذ،    اتتعق قول صةرعشتعلةردعن قعلدذق، ظذالرغا هئح   يةنع ق صةرعشتعلةردعن قعلدذق 
  . لمةستذرعظذالر يئث

ادةم بولذص       ،حةعظئيتعلعش سعلةر  ! ظع قذرةيش جاماظةسع   :  ظذ ، آةلدة ظعبنع ظذسةيد ظعسعملعك بعر ظ
أزةم تئتعيمةن، دئدع        17دوزاخنع باشقذرغذحعالردعن ظعككعضة تئتعثالر، قالغان         أزعنعث   .  سعضة مةن ظ ظذ ظ

ادةم بولذص زامانداشلعرعنعث ظئيتعشعحة     . آىحعضة ظعشةنضةن ظعدع    رعسعنعث ع ظذ آاال ت  ،ظذ آىحتىثضىر ظ
ةن تعدة تذرعدعك ذص ت10 ،ظىس ر بول ادةم بع ذص  ع ظ ذغذرعؤالماقحع بول تعدعن  س ذتعنعث ظاس ث ص رعنع ظذنع

  . رلعتالمايدعكةن لئكعن ظذنع ظورنعدعن معدع،رة يعرتعلعص آئتعدعكةنع ت،تارتعدعكةن
 عنعدذق عرالرنع س ةقةت آاص ةن ص ز ظذالرنعث سانع بعل ةقةت ظعنسانالرنع سعناش بع ةنع بعز ص  ي

انعنع       تعلةرنعث س قذرغذحع صةرعش نع باش ىن دوزاخ دذ  19ظىح ان قعل اب . ق دةص باي ةهلع آعت اآع ظ ت
 ظعمان ظئيتقاي) عضةظأزلعرعنعث ساماؤع آعتابلعرعدعكع بذ ساننع آأرىص قذرظاننعث هةق ظعكةنلعك(
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ار                     أزلعرعنعث قوللعرعدا ب ةيغةمبةر ظعكةنلعكعنع بعلضةي، حىنكع ظذ ظ ةيغةمبةرنعث هةق ص يةنع ظذالر بذ ص
  . بولغان ظذنعثدعن ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرضة نازعل قعلعنغان ساماؤع آعتابالرغا ظذيغذن سأزلةيدذ

 ةؤعرعضة ظعشةنضةنلعكلعرعدعن ؤة ظةهلع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بةرضةن خ(مأمعنلةرنعث
راص  ةنلعكعنع ظئتع ذن ظعك ة ظذيغ نجعلدعكع خةؤةرلةرض ةؤرات، ظع ةؤةرلعرعنعث ت ان خ ابنعث قذرظ آعت

ةر ) قعلغانلعقعدعن رعدا ) بذنعثدعن (ظعمانع آىحةيضةي، ظةهلع آعتاب ؤة مأمعنل شةآلةنمةيدذ، دعللع
 يةنع ظذالر دةيدذ» ذ معسالدعن اللة نئمعنع ظعرادة قعلعدذب«: ، آاصعرالر)يةنع مذناصعقالر(آئسةل بارالر 

دذ        دذ     . بذ معسالنع بايان قعلعشتعكع هئكمةت نئمة؟ دةي ة مذنداق دةي ة مذشذنداق : اهللا تاظاال بذ هةقت الل
دذ  ةت قعلع ادةمنع هعداي دذ، خالعغان ظ ادةمنع ضذمراه قعلع ةنع بذ معسالدعن ؤة بذنعثغا       خالعغان ظ  ي

ة بةزعلةرنعث دعللعرعدعكع          نالالردعن بةزع ظادةملةرنعث دعللعرعدعكع ظعما     ظوخشعغان معس   آىحعيعدذ ؤة يةن
   .بذنعث يئتةرلعك هئكمعتع ؤة آةسكعن دةلعل ـ صاآعتع اهللا غا خاستذر. ظعمان بولسا تةؤرةص تذرعدذ

  اهللا تاظاالنعث قوشذنعنع صةقةت اهللا تاظاالنعث ظأزعال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا 
ارعثنعث قوشذنعنع صة ىح (رؤةردعض لىآعنع، ظذالرنعث آ انعنعث آأص ةنع صةرعشتعلةرنعث س  -ي

نع  دذ ) قذؤؤعتعنع ؤة ظذالرنعث يارعتعلعشتعكع حوثلذقع أزع بعلع ذ ظ ةقةت ظ ةنع هةرقانداق ضذمانع    ص  ي
ةقةت   االنعث صةرعشتعلعرعنعث سانعنع ص انالر اهللا تاظ ةن قارايدعغ اراش بعل الص19ق ا ظوي  قالمعسذن،  دةص خات

أزعال بعلعدذ    عظذالرنعث سانعنع ؤة آأصلىآ  ةقةت اهللا تاظاال ظ  قعلغان  ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت    . نع ص
ت  ةققعدعكع هةدعس را ه ةظمذرنع   ةظعس ماندعكع بةيتذلم ةؤةت ظاس ةتتعنحع ق االم ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
دذ  داق دةي ةتلةص مذن دة  «: سىص ة آىن ذ ظأيض تة ظع 70ظ ث صةرعش ادةت قعلغعل  مع ةن، ب ع آعرعدعك

  . »يةنة بعر قئتعم ظذ ظأيضة آعرعشكة نأؤةت تةضمةيدعكةنآعدعن ظذالرغا ىصةرعشتعلةرنعث آأصل
 ،اق .  نةسعهةتتذر ـصةقةت ظعنسانالر ظىحىن ؤةز ) يةنع اللة بايان قعلغان دوزاخ (بذ ذ (ي ةنع ظ ي

ةن ق )مةسخعرة قعلغذحعالر قةبعه قعلمعشعدعن يانسذن  اي بعل ةن .ةسةمكع ، ظ أتىص آةتكةن آئحة بعل  ظ
رعدذر  ،قةسةمكع االالردعن بع انداقمذ مةسخعرة قعلعسعلةر ؤة ظذنعثغا (شىبهعسعزآع، دوزاخ ب ظذنع ق

علةر؟ اس )حعنصىتمةيس نع ظابب ة    ، ظعب ر قانح العرعدعن بع ةلةص ظألعم اك ؤة س ةتادة، زةهه اهعد، ق  مذج
  . اخ باالالرنعث ظةث حوثعدذر ظذ دوزنيةنع سىصةتلةنضة: آعشعلةر مذنداق دةيدذ

 اهالندذرغذحعدذر انالرنع ظاض ذ ظعنس علةردعن . ظ ة(س اآع ) جةننةتك ان ي نع خالعغ ظعلضعرعلةش
ن( اهالندذرغذحعدذر ) دوزاختع ادةمنع ظاض ان ظ نع خالعغ ذل  حئكعنعش نع قوب ةنع دوزاخ ظاضاهالندذرذش  ي

ن ح       اآع دوزاختع نع ي ةت تئصعش كة هعداي ةت تةرةص نع، هةقعق نعص قعلعش ص   ،ئكع ارقعنع قعلع ا ظ  ظذنعثغ
  .دوزاختعن يىز ظأرىشنع خالعغان ظادةمنع ظاضاهالندذرغذحعدذر

  * * * * * * *  
 ‘≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. îπ sΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ Hω Î) |=≈ ut õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $# ∩⊂∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊆⊃∪ Ç tã 

t ÏΒ Í ôf ßϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ $ tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû u s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ 

t Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yì tΒ t ÅÒ Í← !$ sƒ ù: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3 çΡ ÏΘ öθ u‹ Î/ È Ïd‰9 $# ∩⊆∉∪ # ®L xm $ sΨ9 s? r& ß É) u‹ ø9 $# 

∩⊆∠∪ $ yϑ sù óΟ ßγ ãè xΖ s? èπ yè≈ x x© t Ïè Ï≈ ¤±9 $# ∩⊆∇∪ $ yϑ sù öΝ çλ m; Ç tã Ïο u Ï. õ‹ −G9 $# tÅÊÍ ÷èãΒ ∩⊆∪ öΝ ßγ̄Ρ r( x. Ö ßϑ ãm ×ο u ÏΖ tFó¡–Β 
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∩∈⊃∪ ôN § sù  ÏΒ ¥ο u‘ uθ ó¡ s% ∩∈⊇∪ ö≅ t/ ß‰ƒ Í ãƒ ‘≅ ä. › Í øΒ $# öΝ åκ ÷] ÏiΒ β r& 4’ sA ÷σ ãƒ $ Z ßs ß¹ Zο u ¤³ sΨ –Β ∩∈⊄∪ ξ x. ( ≅ t/ ω 
šχθ èù$ sƒ s† nο u ½z Fψ $# ∩∈⊂∪ Hξ Ÿ2 … çµ ¯Ρ Î) ×ο u Ï. õ‹ s? ∩∈⊆∪  yϑ sù u !$ x© … çν u Ÿ2 sŒ ∩∈∈∪ $ tΒ uρ tβρ ã ä. õ‹ tƒ Hω Î) β r& u !$ t± o„ 

ª! $# 4 uθ èδ ã≅ ÷δ r& 3“ uθ ø) −G9 $# ã≅ ÷δ r& uρ Ïο u Ï øó pR ùQ $# ∩∈∉∪   

ةيلعدعن  ا (هةر ظعنسان قعلمعشلعرع تىص ةقة . 38مةهبذستذر ) دوزاخت ةمعن ت ص ةنع (ظةسهابع ي ي
سعلةرنع «: ظذالر جةننةتلةردة بولذص، ضذناهكارالردعن. 39بذنعثدعن مذستةسنا) ساظادةتمةن مأمعنلةر

. 43بعز ناماز ظوقذمعدذق«: ظئيتعدذ) جاؤابةن(ظذالر . 40 - 42دةص سورايدذ» دوزاخقا آعرضىزضةن نئمة؟
تذق ىبعز بعهذدة سأز قعلغذحعالر بعلةن بعللة بعه . 44معسكعنلةرضة تاظام بةرمعدذق  . 45دة سأز قعالت

ةت آىن تذق قعيام ار قعالت نع ظعنك ىحة . 46ع ز ظألض اآع بع دذق (ت ذنداق قعل اظةت . 47»)ش شاص
ةيدذ  ايدا بةرم ا ص اظعتع ظذالرغ ث شاص ان (قعلغذحعالرنع ازابعدعن قذتقذزعدعغ ةنعث ظ ع الل ةنع ظذالرن ي

بذل شاصاظةتحع بولمايدذ، ظذالرغا صىتىن ظةهلع زئمعن شاصاظةت قعلغان تةقدعردعمذ، ظذالرنعث شاصاظعتع قو
ان . 49دعن يىز ظأرىيدذ )يةنع قذرظان(ظذالر نئمعشقا ؤةز . 48)قعلعنمايدذ ضويا ظذالر يولؤاستعن قاحق

ةآلةردذر  اؤايع ظئش ذددع (ي ن خ ةندة، ظذنعثدع االمنع آأرض ةد ظةلةيهعسس رعكالر مذهةمم ذ مذش ةنع ب ي
ردعن هةر آعشع ظأزعضة ظوحذق بةلكع ظذال. 50 - 51)يولؤاسنع آأرىص قاحقان ياؤا ظئشةآلةردةك قاحعدذ

االيدذ  عنع خ علةر بئرعلعش ان (سةهعص ازعل قعلعنغ االمغا ن ةد ظةلةيهعسس ةنعث مذهةمم ذالر الل ةنع ظ ي
اق . 52)آعتابعدةك آعتاب نازعل قعلعنعشعنع تةمة قعلعدذ  داق تةمةدعن يانسذن (ي ذالر مذن ةنع ظ ). ي

ظذالر ( نةسعهةتتذر -ؤةز ) يةنع قذرظان(ةررةرآع، ظذ ياق، مذق. 53قورقمايدذ) ظاخعرةتتعن(بةلكع ظذالر 
ث ؤةز  ان ظذالرنع ا، قذرظ ةيدعغان بولس عنع آأزل ةختعيار بولذش أزلعرعنعث ب عغا -ظ عهةت ظئلعش  نةس

 خالعسا، ظاندعن  اهللاظذالر صةقةت. 55 نةسعهةت ظالعدذ-خالعغان ظادةم ظذنعثدعن ؤةز . 54)يئتةرلعكتذر
مةغصعرةت قعلعشقا ) بةندعلعرعنع(قورقذشقا تئضعشلعك زاتتذر، ) بةندعلعرع(، اللة  نةسعهةت ظالعدذ-ؤةز 

  . 56اليعق زاتتذر
  جةننةت ظةهلع بعلةن دوزاخ ظةهلعنعث ظارعسعدا بولعدعغان سأهبةت توغرعسعدا 

 مةهبذستذر) دوزاختا(هةر ظعنسان قعلمعشلعرع تىصةيلعدعن ظعبنع ظابباس ؤة باشقعالر بذ ظايةت 
  .  ظعنسان ظأزعنعث ظةمةلع تىصةيلعدعن جازاغا تارتعلعدذققعيامةت آىنع هةرقاندا: ةققعدة مذنداق دةيدذه

ةردة . بذنعثدعن مذستةسنا ) يةنع ساظادةتمةن مأمعنلةر ( ظةسهابع يةمعن تصةقة ذالر جةننةتل ظ
ذناهكارالردعن  ذص، ض ة؟ «: بول ةن نئم ا آعرضىزض ةن دةص سورايدذ» سعلةرنع دوزاخق ةهلع ع  ي جةننةت ظ

عل   ةتنعث ظئس ذناهكارالردعن      آجةنن ان ض ةظرعدة تذرغ ث ق ذرذص، دوزاخنع علعرعدة ت ا أرص علةرنع دوزاخق س
  .  دةص سورايدذآعرضىزضةن نئمة؟

 ةرمعدذق . بعز ناماز ظوقذمعدذق «: ظئيتعدذ) جاؤابةن(ظذالر ام ب ة تاظ ةنع بعز     معسكعنلةرض  ي
دذق   ادةت قعلمع ارعمعزغا ظعب علعق      . صةرؤةردعض ة ياخش ث بةندعلعرعض ان اهللا نع عمعزدعن بولغ زنعث تعص بع

  . قعلمعدذق
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 تذق ى سأز قعلغذحعالر بعلةن بعللة بعه بعز بعهذدة أزعمعز بعلمةيدعغان     دة سأز قعالت ةنع بعز ظ  ي
دذ      . نةرسعلةرنع بعلةرمةنلعك قعلعص سأزلةص يىرةتتذق      ةتادة بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي انداق   : ق هةر ق

  . زغذن بعهذدة سأزلةرنع قعلعص ظازسا، بعزمذ ظذنعث بعلةن بعللة ظازاتتذقبعر ظا
شذنداق قعلدذق(تاآع بعز ظألضىحة . قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعالتتذق(« اهللا تاظاال بذ هةقتة 

ادةت   ) يةنع ظةجعلعث يةتكةنضة  (سةن ظأزةثضة ظألىم آةلضةنضة     : مذنداق دةيدذ  قةدةر صةرؤةردعضارعثغا ظعب
ظوسمان  «: ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ئ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق د     ظعمام بةيهةقع  ))1لغعنقع

  . »ظألىم آةلدعظعبنع مةزظذنغا هةقعقةتةن صةرؤةردعضارع تةرةصتعن 
 ةيدذ ايدا بةرم ا ص اظعتع ظذالرغ ث شاص اظةت قعلغذحعالرنع ازابعدعن (شاص ةنعث ظ ع الل ةنع ظذالرن ي

اصاظةتحع بولمايدذ، ظذالرغا صىتىن ظةهلع زئمعن شاصاظةت قعلغان تةقدعردعمذ، ظذالرنعث قذتقذزعدعغان ش 
ايدذ ذل قعلعنم اظعتع قوب ع   )شاص ةتلعنعدعكةن، قعيامةت آىةن ةن سىص ةتلةر بعل ةزآذر سىص ةنع آعمكع م  ي

ادةم ب عحىنكع شاصاظةت قعلعن. ظذنعثغا هئحكعمنعث شاصاظعتع صايدا بةرمةيدذ     اندعن   شقا ظورنع بار ظ ولسا، ظ
ايدا بئرعدذ   ذم      . ص ة آئلعدعكةن، شةك ـ شىبهعسعزآع، ظذ حوق عر هالةتت بعراق آعمكع اهللا نعث ظالدعغا آاص

   .ظذ دوزاختا مةثضى قالعدذ. دوزاخقا آعرعدذ
زعتسعيعسعنع عث هةقكة تذتقان صوضةنلعكعنع ؤة ظذالرنآاصعرالرنعث هةقتعن يىز ظأرى

  ظةيعبلةش توغرعسعدا 
ذالر نئم قا ؤةز ظ ان(عش ةنع قذرظ أرىيدذ )ي ىز ظ ن ي ذ دع ة ش عثدعكع ظةن ئنعث ظةتراص ةنع س  ي

ذالر      ةث، ظ ةقنع ظةسلةتس ا ه اث ؤة ظذالرغ ة دةؤةت قعلس ع هةقك ةن ظذالرن ن؟ س ة بولدعكع عرالرغا نئم آاص
  . ظذنعثدعن يىز ظأرىيدذ

 ةممةد ظةلةيهعسساالمنع يةنع بذ مذشرعكالر مذه(ضويا ظذالر يولؤاستعن قاحقان ياؤايع ظئشةآلةردذر
احعدذ  اؤا ظئشةآلةردةك ق ان ي أرىص قاحق  بذ ظايةت هةققعدة    )آأرضةندة، ظذنعثدعن خذددع يولؤاسنع آ

دذ   داق دةي ةبذهىرةيرة مذن تة،       : ظ ىز ظأرىش ن ي تا ؤة ظذنعثدع ةقتعن قئحعش ذالر ه ويا  ظ وؤ  ض اقحع  ظ ظوؤلعم
  . بولغان يولؤاستعن قاحقان ياؤايع ظئشةآكة ظوخشايدذ

يةنع ظذالر اللةنعث (ةلكع ظذالردعن هةر آعشع ظأزعضة ظوحذق سةهعصعلةر بئرعلعشعنع خااليدذ ب
دذ  ة قعلع عنع تةم ازعل قعلعنعش اب ن ابعدةك آعت ان آعت ازعل قعلعنغ االمغا ن ةد ظةلةيهعسس  )مذهةمم

دذ   مذجاهعد ؤة باشقعالر بذ ظايةت          ة شذ  : هةققعدة مذنداق دةي عضة خذددع    هةر بعرع ظأز  نعث مذشرعكالر ظةن
ازعل قعلعنعشعنع خااليدذ                ازعل قعلغان قذرظانغا ظوخشاش بعر آعتاب ن . اهللا صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ن

دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ا : اهللا تاظ ةيغةمبةرلعكعنع    (ظذالرغ ت ص االمنعث راس ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
عتعدعغان اغدا،    ) آأرس ةن ح أجعزة آةلض رةر م ذالر(بع ة صةي) ظ أجعزة   بعزض ةن م ة بئرعلض غةمبةرلةرض
اهللا صةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسعنع قةيةرضة ظورنعتعشنع       . هةرضعز ظعشةنمةيمعز، دةيدذ  ) ظذنعثغا(بئرعلمعضعحة  

انلعقعنع  ( ةهلع بولعدعغ ث ظ ث ظذنع ةنع آعمنع دذ ) ي دان بعلع دذ  ))2ظوب داق دةي ة مذن ر رعؤايةتت ةتادة بع :  ق
  . رعنعث ضذناهسعز ظعكةنلعكعضة ظعسصات بئرعلعشعنع خااليدذ ظأزلعي تذرذصظذالر ياخشع ظةمةل قعلما

                                                 
  .  ـ ظايةت99سىرة هعجر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع124سىرة ظةنظام ) 2(



  
  
  
  

 371                                                                                          ددةسسعرمذ ـ سىرة 74
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 قورقمايدذ) ظاخعرةتتعن(بةلكع ظذالر ). يةنع ظذالر مذنداق تةمةدعن يانسذن(ياق يةنع ظذالرنع 
ة   ث ظاخعرةتك ان ظذالرنع لعقعظعم االك       ظئيتماس ع ه ار قعلعش انلعقعنع ظعنك ذم بولعدعغ ةتنعث حوق ؤة قعيام

   .قعلدع
  ؤةز ـ نةسعهةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا قذرظاننعث 

 ظذالر ظأزلعرعنعث بةختعيار بولذشعنع ( نةسعهةتتذر -ؤةز ) يةنع قذرظان(ياق، مذقةررةرآع، ظذ
خالعغان ظادةم ظذنعثدعن . ) نةسعهةت ظئلعشعغا يئتةرلعكتذر-آأزلةيدعغان بولسا، قذرظان ظذالرنعث ؤةز 

العدذ - خالعسا، ظاندعن ؤةز  اهللا  ظذالر صةقةت . نةسعهةت ظالعدذ -ؤةز  ة     نةسعهةت ظ  اهللا تاظاال بذ هةقت
ةنع هةممة ظعش اللةنعث خاهعشعغا         (صةقةت اللة خالعغاندعال، ظاندعن سعلةر خااليسعلةر        : مذنداق دةيدذ  ي

  . )1(اللة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظعش قعلغذحعدذر). باغلعقتذر
 مةغصعرةت قعلعشقا اليعق زاتتذر) بةندعلعرعنع(رقذشقا تئضعشلعك زاتتذر، قو) بةندعلعرع(اللة 

دذ      داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي ةتادة ب تذر   : ق لعك زات عغا تئضعش ةندعلعرعنعث قورقذش اهللا . اهللا ب
ق    قا اليع عرةت قعلعش ذناهلعرعنع مةغص عنعث ض ان آعش كة قايتق ان ؤة اهللا تةرةص ة قعلغ ذناهلعرعدعن تةؤب ض

  . زاتتذر
   .ةسسعرنعث تةصسعرع تىضعدعدشذنعث بعلةن سىرة مذد

                                                 
  .  ـ ظايةت30سىرة ظعنسان ) 1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
  

ةن قةسةمكع،  .1ةت آىنع بعلةن قةسةمكع قعيام أزعنع ماالمةت قعلغذحع نةصسع بعل سعلةر (ظ
بعزنع ظأزعنعث ) يةنع آاصعر(ظعنسان . 2)حوقذم تعرعلدىرىلعسعلةر، حوقذم سعلةردعن هئساب ظئلعنعدذ

داق ظة . 3سأثةآلعرعنع جةمظعي قعاللمايدذ دةص ضذمان قعالمدذ؟ ) حعرعص تارقعلعص آةتكةن ( مةس ظذن
بارماقلعرعنع ) ظةث ظعنحعكة، ظةث نازذك بولغان(، ظذنعث )يةنع ظذنعث سأثةآلعرعنع جةمظعي قعلعمعز(

ذناهتا ظةز . 4ظةسلعضة آةلتىرةلةيمعز اتعدا ض ةلكع ظعنسان آةلضىسع هاي دذ ؤب ذ  .5ةيلعمةآحع بولع ظ
ةر تورالشقان، . 6دةص سورايدذ » قعيامةت آىنع قاحان بولعدذ «): مةسخعرة قعلعش يىزعسعدعن ( آأزل

دة  ذ آىن قاحعدعغان جاي «: ظاينعث نذرع ظأحكةن، آىن بعلةن ظاي بعرلةشتىرىلضةن حاغدا، ظعنسان ب
بذ آىندة قارارضاه . 11قاحعدعغان صاناهضاه يوقتذر) اهللا نعث ظازابعدعن(ياق،  .10 ـ 7دةيدذ» قةيةردة؟

حوث بولسذن،آعحعك بولسذن، ياخشعلعق بولسذن، (انغا بذ آىندة ظعنس. 12صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذر
يةنع (بةلكع ظعنسان ظأزعضة . 13 ظاخعرع قعلغان ظةمةللعرع ظذقتذرذلعدذ-ظعلضعرع ) يامانلعق بولسذن

ظذ ظأزعنع ظاقالش ظىحىن قانحة ظأزرة ظئيتقان تةقدعردعمذ  .14ظأزع ضذؤاهتذر) قعلغان يامان ظعشلعرعغا
  .15)لعنمايدذظأزرعسع قوبذل قع(

  ظايةت 56                    قعيامةت       رةى س           دة نازعل بولغانآكعمة
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رنعث لة قعلغذحعالم قعلعش ؤة هعيقعيامةت آىنع قايتا تعرعلعشنعث بولعدعغانلعقعغا قةسة
   توغرعسعدادعيةلعسعضة بئرعلضةن رةدهعي

اال  ةن ظعس اهللا تاظ ةم قعلعش بعل ةردة قةس ذ ي ا تعرعلعشنعث  اتلعماقحصنعث ب ان نةرسعسع قايت ع بولغ
ةنلعكع  ةق ظعك تذ ظعسصنعه ع (ر ؤة اتالش ةت آىن ة  ) قعيام ا تعرعلم ةن قايت ة   ت ادان بةندعلةرض ان ن يدذ دةيدعغ
ة بئرعشتذر ذثا . رةددعي االش دعاهللا تاظ داق دئ ةمكع :  مذن ةن قةس ع بعل ةت آىن ةت  ،قعيام أزعنع ماالم ظ

 )سعلةر حوقذم تعرعلدىرىلعسعلةر، حوقذم سعلةردعن هئساب ظئلعنعدذ(قعلغذحع نةصسع بعلةن قةسةمكع، 
ةتادة االاهللا: ق ع    تاظ ع نةصس ةت قعلغذح أزعنع ماالم ع ؤة ظ ةت آىن ع  نعث قعيام ةر ظعككعلعس ةن  ه ةم بعل قةس

  . ظعبنع ظابباس ؤة سةظعد ظعبنع جذبةيرعلةرمذ شذنداق دئدع. قعلدع، دئدع
لذق     ة تذنذش ذ هةممعض ةت آىنعغ ةمما . قعيام ةتتعكع (ظ ع   ) ظاي ع نةصس ةت قعلغذح أزعنع ماالم نعث ظ

  ): تأؤةندة ظالعمالرنعث ظوخشاشمعغان قاراشلعرع بار(دة قانداق نةصسع ظعكةنلعكع
ةققعدة         ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي رعنعث ب ةن بةس العد هةس نع خ ذررة ظعب ةن   ااهللا ت: ق امع بعل االنعث ن ظ

عنع  أمعن آعش ةن م عزآع، م ةك شىبهعس ةنكع، ش ةم قعلعم ةت  : قةس نع مةقس ةن نئمع أزىم بعل ذ س ةن ب م
قعم بعلةن نئمعنع آأزلعدعم ؤة بذ ظويذم بعلةن نئمعنع مةقسةت قعلدعم     قعلدعم، مةن بذ بعر قئتعملعق تامع    

ادةمنع بولسا ظأزعضة ماالمةت قعلماستعنال                ،دةص ظأزعضة ظأزع ماالمةت قعلغذحع آأرعمةن ؤة ظةمما يامان ظ
  .ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعع آأرعمةن، دئقةدةممذ قةدةم ظالدعغا ماثغانلعقعن

ياخشعلعققا  ) ظذ نةصسعدعن  : ( جذبةيرعنعث  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة      ظعبنع جةرعر سةظعد ظعبنع   
دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض أزدة تذتذلع ع آ ع نةصس ةت قعلغذح ا ماالم ة  . ؤة يامانلعقق ذ هةقت ب

  . ظعكرعمةدعنمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندع
نع   ةلع ظعب اهعدنعث ظةبذظ ه مذج الرنع   : (نذجةي ع ظعش عدعن ياخش ذ نةصس اي ) ظ قعلم

ةظأتكىزىؤ ةت    ةتكةنلعكعض ةنلعكعنع رعؤاي نعدذ، دئض ةت قعلع ان نةصسع مةقس ةت قعلعدعغ ايمان ؤة ماالم  صذش
  . قعلعدذ
 ان عر (ظعنس ةنع آاص أزعنعث ) ي زنع ظ ةن (بع ارقعلعص آةتك رعص ت ةمظعي ) حع أثةآلعرعنع ج س

ةر  أنسان بعزنع قعيامةت آىنع ظذنعث س يةنع ظعقعاللمايدذ دةص ضذمان قعالمدذ؟  ةردعن  ـ ثةآلعرعنع ظذي بذي
ايدذ دةص أز ظةسلعضة قايتذرالم الص ظ داق ظةمةس  ضذمان قعالمدذ؟ ،توص أثةآلعرعنع (ظذن ةنع ظذنعث س ي

 بارماقلعرعنع ظةسلعضة آةلتىرةلةيمعز) ظةث ظعنحعكة، ظةث نازذك بولغان(، ظذنعث )جةمظعي قعلعمعز 
ةدةر   ثةآلعرعنع هةتتا ، بعز ظذنعث سأ   يةنع ظذنداق ظةمةس  ةردعن   ( بارماقلعرعغا ق ) حئحعلعص آةتكةن يةرل

ظعنساننع ظذنعث   ظةضةر بعز خالعساق    . ثةآلةرنع توصالشقا يعتعدذ  بعزنعث قذدرعتعمعز سأ.  توصاليمعز يئغعص
  . معزع قعلغان هالةتتة قعلعص تئرعلدىرعحعلعرعنع تةآشبارماقلعرعنعث ظذ

عمةآحع بولعدذةيلؤان آةلضىسع هاياتعدا ضذناهتا ظةزبةلكع ظعنسبذ :   سةظعد ظعبنع ظابباسنعث
ةيدذ دئضةنلعكتذر      مةنعسع، ظعنسان ظالدعغا قةدةممذ     ظايةتنعث ةدةم مئثعشنع آأزل  دئضةنلعكعنع رعؤايةت   ،ق

دع  ع . قعل ةتنعث مةنعس ذ ظاي اهعد ب ا قار: مذج ان ظالدعغ ةنلعكتذر،  عظعنس دذ دئض اقحع بولع ة ماثم غذالرح
ةتنعث مةنعسع هةققعدة          تةلهة ظ ظةبذظةلع ظعبنع   . دئدع ظذنعثدعن قعيامةت آىنعنع     : عبنع ظابباسنعث  بذ ظاي

دع      ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي نعدذ، دئض ةت قعلع عر مةقس ان آاص ار قعلغ ةققعدة   .  ظعنك ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ذ : ظاال ظذنعث ظارقعسعدعن مذنداق دئدع      اشذثا اهللا ت   . ظعبنع زةيدمذ شذنداق دئدع       مةسخعرة قعلعش (ظ

 دةص ؟بولعدذ يةنع ظذ قعيامةت آىنع قاحان دةص سورايدذ» قعيامةت آىنع قاحان بولعدذ «): سعدعنيىزع
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ارلعقعنع      شعنع يع   ظذنعث بذ سوظالع قعيامةتنعث بولذ      . سورايدذ راق ساناص ؤة قعيامةت آىنعنعث هةقعقعي ب
ة اهللا ت     . ظالعدذرعغان سو  ظعنكار قعلعص سور    ظةضةر سعلةر راستحعل     «: ظذالر : ظاال مذنداق دئدع     ابذ هةقت
ازاب   (بولساثالر، بذ ؤةدة     ان ظ دذ » قاحان ظعشقا ظاشعدذ؟   ) يةنع سعلةر بعزنع قورقذتذؤاتق ظئيتقعنكع،  . دةي

ة « ىن (سعلةرض ازاب ظىح عرع       ) ظ ردةممذ ظعلض ن بع ارآع، ظذنعثدع ىن ب ر آ ان بع ن  -ؤةدة قعلعنغ آئيع
   .))1»بولمايسعلةر
ةر تورالشقان  :ظاال بذ سىرعدة مذنداق دئدع   ااهللا ت  االق   آأزل ةر ظ ةنع آأزل بذ  . ة بولذص آئتعدذ  زاد ي
ة اهللا تا دعهةقت اال مذنداق دئ دة (: ظ ذ آىن أزلعرع  ) ب عدذ، آ اراص حاص ا ق أتىرىص، ظالغ ذالر باشلعرعنع آ ظ

العدذ،    ةقعل  (دعللعرع  ) تئثعرقعغانلعقتعن (ظئحعلعص ق العدذ   )  ظعدراآتعن ـظ ذالر  ) )2خالع بولذص ق ةنع ظ ي
اال ارايدذ ظ ة ق ةر بذيةرض ذص ظذي ةنلعكتعن   . قزادة بول ذص آةتك ةك قورق ذالر ب ن ظ ر  لئكع أزلعرع بع ظذالرنعث آ

ايدذ دةنةرسة ظىستع  العمالر .  توختاص تذرم ةزع ظ االنعث ا اهللا تب ةر تورالشقان : ظ ايعتعنع باشقا بعر  آأزل  ظ
ذدع ةن ظوق ةت بعل ذ. خعل قعراظ ةت يةن ب ذ ظاي ة ظعلضعرعدعكع مةنعضة يئقعن  خعل قعراظةتكة ظاساسةنمذ ب

رعدذ  ةنا بئ ةهؤالالرنعث قورقذن      . م ع ظ ذ آىندعك ةر ظ ع آأزل ةت آىن ةنع قعيام ذق ؤة ظحي ر  عل الرنعث ظئغع ش
  . ص آئتعدذ حةآحعيعص ؤة تورلعشع بولذصظعكةنلعكعدعن ظاالقزادة

 اي بعرلةشتىرىلضةن حاغدا ةن ظ ىن بعل ةتنعث مةنعسع هة       ظاينعث نذرع ظأحكةن، آ ققعدة بذ ظاي
ذرع : مذجاهعد اينعث ن ةن ظ ىن بعل دعآ اغدا، دئ ةن ح د.  ظأحك نع زةي اندا ظعب ةتنع تةصسعر قعلغ ذ ظاي ذ ، ب  ب

االنعث اظايةتنعث مةنعسعنعث اهللا ت   تذزالر تأآىلضةن حاغدا    ،آىننعث نذرع ظأحكةن حاغدا    : ظ  دئضةن  ))3يذل
  . ظايعتعنعث مةنعسع بعلةن ظوخشاش ظعكةنلعكعنع بايان قعلدع

دةظعن ذ آىن ان ب ةردة؟«: س اي قةي ان ج دذ» قاحعدعغ ذ  دةي ع ش ةت آىن ان قعيام ةنع ظعنس  ي
الرنع  حقورقذن ذق ظعش ةنع (ل ةري اينعث نذرع نعثآأزل قان، ظ ث تورالش ةننع اي   ؤة ظأحك ةن ظ ىن بعل  آ

اناهلعنعؤالعد  ) لعكعنعبعرلةشتىرىلضةن ئحعص ص ذص ق ةآحع بول ئحعص آةتم ةندة ق ةن آأرض أزع بعل أز آ عغان ظ
قاحعدعغان صاناهضاه ) اهللا نعث ظازابعدعن(ياق، : ظاال ظذنعثغا مذنداق دئدعاهللا تا. قةيةردة، دةيدذجاي 
 ظعبنع مةسظذد، ظعبنع ظابباس، سةظعد ظعبنع       بذ آىندة قارارضاه صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذر .يوقتذر

ازابعدعن  تاظاال اهللاظذالر : (جذبةير ؤة بعر تىآىم سةلةف ظالعملعرع بذ ظايةتنعث مةنعسع   قذتذاللمايدذ  ) نعث ظ
  . دئضةنلعكتذر، دئدع

ة اهللا تا ذ هةقت دعب داق دئ اال مذن العدذ : ظ علماي ق اي تئص ان ج ة قاحعدعغ دة سعلةرض ذ آىن . ب
ة( ىن  -قعلمعشعثالر نام انلعقع ظىح ذؤاه بولغ ا ض ةزايعثالر ظذنعثغ انلعقع، ظ زعقلعق بولغ ةمالعثالرغا يئ )  ظ

اق، : ظاال بذ سىرعدة مذنداق دئدع     شذنعثدةك اهللا تا) 4(اللمايسعلةرظعنكار قع ) ظذنع(سعلةر   اهللا نعث (ي
ةر يوق         قاحعدعغان صاناهضاه يوقتذر ) ظازابعدعن اناهلعنعؤالعدعغان ي ثا شذ .  يةنع سعلةر ظىحىن سعلةر ص

  . بذ آىندة قارارضاه صةرؤةردعضارعثنعث تةرعصعدذر: ظاال مذنداق دئدعاهللا تا

                                                 
 . ـ ظايةتلةر30 ــــ 29سىرة سةبةظ ) 1(
 . ـ ظايةت43سىرة ظعبراهعم ) 2(
 . ـ ظايةتلةر2 ــــ 1ؤعر سىرة تةآ) 3(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة شذرا  ) 4(
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  ظعنساننعث بارلعق قعلمعشلعرعنعث ظذنعث ظالدعدا بولعدعغانلعقع توغرعسعداع قعيامةت آىن
 انلعق بولسذن  حوث بولسذن، (بذ آىندة ظعنسانغا ) آعحعك بولسذن، ياخشعلعق بولسذن، يام

ثعسع بولسذن،  ىنعسع بولسذن، يئ   يةنع ظعنسانغا آ    ظاخعرع قعلغان ظةمةللعرع ظذقتذرذلعدذ -ظعلضعرع 
 قعلغان هةممة قعلمعشلعرع      ،ذن، آئيعنكعسع بولسذن، آعحعكع بولسذن ؤة حوثع بولسذن            بذرذنقعسع بولس 

تذر ة اهللا ت. لعدذذظذق ذ هةقت دعاب داق دئ اال مذن ان : ظ ذالر قعلغ ة -ظ  - ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث نام
  .))1ظةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ، صةرؤةردعضارعث هئح ظادةمضة زذلذم قعلمايدذ

االاهللا  دع تاظ داق دئ ةردة مذن ذ ي ذنعثدةك ب ة :  ش ان ظأزعض ةلكع ظعنس ان (ب ان يام ةنع قعلغ ي
ظأزرعسع قوبذل (ظذ ظأزعنع ظاقالش ظىحىن قانحة ظأزرة ظئيتقان تةقدعردعمذ . ظأزع ضذؤاهتذر) ظعشلعرعغا
ايدذ عمذ ؤة     )قعلعنم أزرة ظئيتس ة ظ ان قانح ةنع ظعنس لعرع( ي عمذ ظأز) دعنقعلمعش أزع  تئنعؤالس ة ظ عض

  .  ضذؤاهحعدذر ؤة نئمة قعلغانلعقلعرعنع بعلضىحعدذر
ة   ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ا(:  مذن ة «) ظذنعثغ ن -نام ةمالعثنع ظوقذغع ة  !  ظ ىن ظأزةثض بىض

   .)2(دئيعلعدذ» ظأزةث ضذؤاه بولذشذث آذصاية ) يةنع بذ قعلمعشلعرعثغا(
 ذؤاهتذر ) لعرعغايةنع قعلغان يامان ظعش (بةلكع ظعنسان ظأزعضة أزع ض ةتنعث مةنعسع    ظ  بذ ظاي

قع، آأزع،    عظذنعث قذل  ) ظعنسانغا ضذؤاهحع بولعدعغان     : (هةققعدة ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباسنعث         
دع   ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ةزالعرعدذر دئض قا ظ ذتع ؤة باش ع ص ع، ظعكك ع قول ع . ظعكك ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب

ةتادة    .  ظأزع ضذؤاهتذر، دئدع   ظعنسان ظأزعضة : هةققعدة قةتادة  ة بعر رعؤايةتتة ق نعث اهللا تاظاال  ،خالعسام : يةن
علةرنعث           تعن آعش أز سالماس ذناهعغا آ أزعنعث ض اننع ظ ةن ظعنس ةنكع، م ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ن

ظع  : حة ظعنجعلدا رعؤايةت قعلعنعش  . م دةيمةن، دئدع  ضذناهلعرعغا آأز سالعدعغان آأردى    آةمحعلعكلعرعضة ؤة 
أزىثدعكع ! انظعنس ع) خورمعنعث(سةن آ ذص تىص ةي تاشالص قوي ر نةرسعنع آأرم  قئرعندعشعثنعث ،دةك بع

  .آأزعضة قونذص قالغان توصعنع آأرةمسةن دةص يئزعلغانمعش
 ةقدعردعمذ ان ت ايدذ (ظذ ظأزعنع ظاقالش ظىحىن قانحة ظأزرة ظئيتق ذل قعلعنم   بذ  )ظأزرعسع قوب

اهعد  ةققعدة مذج ةتنعث مةنعسع ه أزعنع  :ظاي ان ظ ةر ظعنس داص( ظةض عمذجئدةللةش) قوغ ة  ،س ذ ظأزعض ة ظ  يةن
ةتادة      . ضذؤاهتذر، دئدع  اؤ           :بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ق أزرة    ظةضةر ظذ ظذ آىندة يالغان ـ ي داقالر بعلةن ظ

دع،ظئيتسعمذ ايدذ، دئ ذل قعلعنم ةققعدة سذددع.  ظأزرعسع قوب ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي أزعنعث : ب ذ ظ ةر ظ ظةض
  . دئدع) ظذ قوبذل قعلعنمايدذ(تلعرعنع ظذتتذرعغا قويسعمذ صاآع

أزرة ظئيتعص        : ظاال مذنداق دئدع    بذ هةقتة اهللا تا    ةقةت ظ اندعن ظذالر ص دذنيادعكع حاغلعرعدعكعضة   (ظ
ص   ا قعلع ا ظعلتعج اش يالغانغ ارعمعز«): ظوخش رعك   ! صةرؤةردعض ز مذش زآع، بع ةم قعلعمع ةن قةس اهللا بعل

دذق د» بولمعغان ظع ذالر  )3 (ذدةي رعلدىرعدذ، ظ ة ظألضةنلةرنعث هةممعسعنع تع دة الل ذ آىن ادعكع (ظ دذني
سعلةرضة قةسةم ظعحكةندةك اللةغا قةسةم ظعحعدذ، ظذالر           ) دةص يالغاندعن » بعز مذسذلمانمعز «حاغلعرعدا  

دذ  ع بولع ة صايدعس ةمنعث ظأزلعرعض ذ قةس ةن  ،ب ذالر هةقعقةت ع، ظ اه بولذثالرآ دذ، ظاض  دةص ظويالي
   .))4لغانحعالردذريا

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع49سىرة آةهف ) 1(
 . ـ ظايةت14سىرة ظعسرا ) 2(
  .  ـ ظايةت23سىرة ظةنظام ) 3(
 . ـ ظايةت18سىرة مذجادةلة ) 4(
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 ةقدعردعمذ ان ت أزرة ظئيتق ايدذ (ظذ ظأزعنع ظاقالش ظىحىن قانحة ظ ذل قعلعنم  بذ  )ظأزرعسع قوب
ةتتعن آأزدة تذتذلعدعغعنع    : ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظةؤفع ظعبنع ظابباسنعث    يامان ظعش قعلغان    (بذ ظاي

ان ةرنعث ظئيتعدعغ ةن اهللا ت) ظادةمل أزرعلعرعدذر، س االنعاظ اثلعمعدعثمذ ظ ةتلعرعنع ظ أؤةندعكع ظاي  ؟ث ت
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أزرة        ااهللا ت. دئض ةن ظ لةر بعل ةرخعل ضةص انالرنعث ه ش قعلغ ان ظع اال يام ظ

دع    داق دئ ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي ث   : ظئيتعدعغ دة زالعمالرنع ذ آىن ان(ب ع  ) ظئيتق عنعث صايدعس ظأزرعس
ث    ن ظذالرنع ايدذ، ظذالردع ة ق (بولم ةن   تةؤب ع بعل ةت قعلعش ا ظعتاظ ع ي ةص   ) علعش مذ تةل ع رازع قعلعش اهللا ن

ايدذ دة)1 (قعلعنم اش ظةشذ آىن ةغا ب أزلعرعنعث الل ذالر ظ دذض ظ ذالر )2( كةنلعكعنع بعلدىرع رعنع (ظ آذف
ص  ار قعلع العدذ    ) ظعختعي انلعرعنع ظ ث ج تعلةر ظذالرنع اراظعتتا، صةرعش الغان ش ان س ة زعي ذالر . ظأزلعرعض ظ

دذ (» بعز هئحقانداق يامان ظعش قعلمعدذق     «: نلعقلعرعنع بعلدىرىص بويسذنغا ظذنداق ظةمةس، اللة      ). دةي
ىحعدذر    ذق بعلض ةن تول عثالرنع هةقعقةت علةرنعث قعلمعش تعص    )3( س أزرة ظئي ةقةت ظ ذالر ص اندعن ظ ظ

ص     ( ا قعلع ا ظعلتعج اش يالغانغ ة ظوخش ادعكع حاغلعرعدعكعض ارعمعز«): دذني ةن! صةرؤةردعض ةم اهللا بعل  قةس
   .))4دةيدذ» قعلعمعزآع، بعز مذشرعك بولمعغان ظعدذق

  * * * * * * *  
 Ÿω õ8Íh ut éB Ïµ Î/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿ ÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖ øŠn= tã … çµyè÷Η sd … çµtΡ# uö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒÎ* sù çµ≈ tΡù& u s% ôìÎ7 ¨? $$sù 

… çµtΡ#u ö è% ∩⊇∇∪ §ΝèO ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã … çµtΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ ξx. ö≅ t/ tβθ™7 Ït éB s' s#Å_$ yèø9 $# ∩⊄⊃∪ tβρâ‘ x‹ s? uρ nο u½z Fψ $# ∩⊄⊇∪ ×νθã_ ãρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ 

îο u ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×ο u Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪ ×νθã_ ãρuρ ¤‹ Í× tΒ öθtƒ ×ο u Å $t/ ∩⊄⊆∪ Ýà s? β r& Ÿ≅ yè øãƒ $ pκÍ5 ×ο u Ï%$ sù ∩⊄∈∪  
ظالدعراص ) ندا، ظذنع ظئسعثغا ظئلعؤئلعش ظىحىن نازعل بولذؤاتقايساثا جعبرعظعل ظارقعلعق ؤةهع( 

ساثا ظذنع ظوقذص  .17لعيتعمعزدذرذظذنع توصالش ؤة ظوقذص بئرعش بعزنعث مةسظ. 16تعلعثنع معدعرالتما
اندعن ظذنع . 18ظذنعث ظوقذشعغا ظةضةشكعن ) يةنع جعبرعظعل ساثا ظوقذص بةرضةندة (بةرضعنعمعزدة  ظ

هةرضعز ظذنداق ظةمةس !) ظع مذشرعكالر جاماظةسع( .19لعيتعمعزدذرظذسحىشةندىرىص بئرعش بعزنعث مة
، بةلكع ) بئرعش سعلةر ضذمان قعلغاندةك يوق ظعش ظةمةسهئسابيةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش، (

علةر  ت تذتعس انع دوس ذ دذني علةر ب أ . 20س ة آ علةرثظاخعرةتك دة، . 21ىل بألمةيس بذآىن
بذ آىندة، . 23صةرؤةردعضارعغا قاراص تذرعدذ) ظذالر( .22ع نذرلذق بولعدذيىزلعر) ساظادةتمةنلةرنعث(

ظأزلعرعنعث حوث مىشكىللىآكة دذحار بولعدعغانلعقعغا ظذالر جةزمةن  .24نذرغذن يىزلةر تذتذق بولعدذ
   .25ظعشعنعدذ

  ش توغرعسعداغا ؤةهيعنع تاصشذرذص ظئلعشنع ظأضعتعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم
ذ ا ب اال ،مان االمغا ظذنعث صةرعشت اهللا تاظ انداق تاصشذرذص  عنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسس نع ق دعن ؤةهيع

انلعقعنع ظأض عدذر عتعظالعدعغ االم ؤةه . ش ع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس الدعراص   ي عحىنك قا ظ ذرذص ظئلعش نع تاصش
تع    آئ ةثال ظوقذيت ةن ت تة بعل ع صةرعش ةتتع ؤة ظذن ىن  . ت ذنعث ظىح االش ةيغةمبةراهللا تاظ االمنع ظةلة  ص يهعسس

                                                 
 . ـ ظايةت57سىرة رذم ) 1(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع87سىرة نةهل ) 2(
 . ـ ظايةت28سىرة نةهل ) 3(
 . ـ ظايةت23سىرة ظةنظام ) 4(
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ةندة، صةرعشتع ئلعص آةلض نع ظ ا ؤةهعي تة ظذنعثغ رصةرعش قا بذي ذالق سئلعش ة ق نع . دعذض ؤةهيع
اال ث ؤةهعي صةيغةمبةرظةلةيهعسس قا، ظذنع دا توصالش قا انع اهللا تمنعث دعلع ادا قعلعش ةندةك ظ اال حىشىرض  ،ظ

ارعتعص بئر انحعلعق ي ا ظاس ةن، ظو ظذنعثغ ا روش نع ظذنعثغ كة ؤة ؤةهيع كة حعش ص بئرعش ان قعلع ذق باي
  .  ظأزعنعث آئصعل ظعكةنلعكعنع بايان قعلدع

ة با   ر نةحح ذ بع ذص صب االقذح بول رعنحع باس اهللا تاظ االمنعث قذحتا ؤةهعي بع نع صةيغةمبةرظةلةيهعسس
نحع باسقذحتا  ع ينع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظوقذتعدذ ؤة ظىح    عظعككعنحع باسقذحتا ؤةه  . دعلعغا توصاليدذ 

  . حذقالص بئرعدذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظونعسعنععث مةنعيؤةه
ذثا اهللا ت دع اش داق دئ اال مذن ارقعلعق ؤةهع (: ظ رعظعل ظ اثا جعب ع يس اندا، ظذن ازعل بولذؤاتق  ن

ظوقذشقا ظالدعراص تعلعثنع   ( يةنع قذرظاننع    ظالدعراص تعلعثنع معدعرالتما ) ظئسعثغا ظئلعؤئلعش ظىحىن 
ا ة.)معدعرالتم ذ هةقت اال  ب دعاهللا تاظ داق دئ ةخلذقاتتعن  (اهللا :  مذن ىتىن م ة ص عتع جةهةتت ع، سىص ) زات

ساثا قذرظاننعث ؤةهيعسع تاماملعنعشتعن بذرذن ظوقذشقا       !) ظع مذهةممةد (ظىستىندذر، هةق صادعشاهتذر،    
عن،   الدعراص آةتمعض الدعراص     (ظ قا ظ ة ظوقذش اندا، بعلل ذص بئرعؤاتق اننع ظوق اثا قذرظ رعظعل س ةنع جعب  ي

ن       اص تذرغع ة تعثش ارعغ بولغذح ن ف ذ تعالؤعتعدع ةي، ظ ارعم «). آةتم ع صةرؤةردعض ادة  ! ظ نع زعي ظعلمعم
  . ))1دئضعن» !قعلغعن
لعيتعمعزدذرذظذنع توصالش ؤة ظوقذص بئرعش بعزنعث مةسظ يةنع ظذنع سئنعث دعلعثغا توصالش ؤة 

يةنع جعبرعظعل ساثا ( بةرضعنعمعزدة ساثا ظذنع ظوقذص .)بعزنعث مةسظذلعيعتعمعز(ظذنع ساثا ظوقذتذش 
ظذنعث ظوقذشعغا نعث نامعدعن ظوقذص بةرضةندة، اهللا تاظاال يةنع جعبرعظعل ظذنع ساثا    )ظوقذص بةرضةندة 

كعن ا ق ظةضةش ةن ظذنعثغ ةنع س ةندةك   ذ ي ذص بةرض رعظعل ساثا ظوق ذددع جعب ع خ اندعن ظذن الغعن ظ الق س
  .ظوقذغعن
 لعيتعمعزدذرذ بعزنعث مةسظظاندعن ظذنع حىشةندىرىص بئرعش  يةنع بعز ظذنع دعلعثدا توصالص ؤة 

ن    اندعن آئيع رعص بولغ ذص بئ اثا ظوق ع س ا    ،ظذن العغعنعمعز ؤة يولغ عنع بعزخ ث مةنعس ز ظذنع  بع
  . نعمعزدةك ساثا بايان قعلعص بئرعمعز ؤة روشةنلةشتىرىص بئرعمعزعقويغ

ةنلعكعنع رع  داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةد ظعب ام ظةهم دذظعم ةت قعلع االم : ؤاي صةيغةمبةرظةلةيهعسس
نع   ةن ؤةهيع نعث (حىشىرىلض اد ظئلعؤئلعش ذآ   ) ي ع آالص ص ظعكك العنع قعلع اتتعق ظام رلعتعص ذق نع معدع

ةتتع ع     . (آئت ع آعش ةت قعلغذح ةدعس رعؤاي تعن ه نع ظابباس ا  ) ظعب اس ماث نع ظابب ع  : ظعب ةنمذ ظعكك م
ع آ  ذآذآالص االم ظعكك ذددع صةيغةمبةرظةلةيهعسس دع  ذآعالصمنع خ ةن، دئ اندةك معدعرلعتعم  .نع معدعرالتق

ا  ةظعد ماث ذآذ : س ع آالص ةنمذ ظعكك اندةك    م ذآذنع معدعرالتق ع آالص اس ظعكك نع ظابب ذددع ظعب منع خ
انلعقع ظىحىن       . (معدعرلعتعمةن، دئدع   ةتنع    اهللا تاظاال  ) صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم آالصذآذنع معدعرالتق  بذ ظاي

ئلعؤئلعش ظىحىن يرقعلعق ؤةهع ساثا جعبرعظعل ظا (: حىشىردع )  نازعل بولذؤاتقاندا، ظذنع ظئسعثغا ظ
زنعث مةسظ ظذنع تو . ظالدعراص تعلعثنع معدعرالتما  ساثا ظذنع . لعيتعمعزدذرذصالش ؤة ظوقذص بئرعش بع

 يةنع ظذنعثغا ظذنعث ظوقذشعغا ظةضةشكعن) يةنع جعبرعظعل ساثا ظوقذص بةرضةندة(ظوقذص بةرضعنعمعزدة 
ال ذالق س نق ىك تذرغع اندعن ظذ. غعن ؤة ش ظ ظ زنعث مةس رعش بع ةندىرىص بئ ع حىش  لعيتعمعزدذرذن

ؤةهيعنع ظوقذص بةرضةندة      (صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذ ظايةت حىشكةندعن آئيعن جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم          
بذ  . تعظذ آةتكةندة ظذنع خذددع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم ظوقذص بةرضةندةك ظوقذيت      ) ظذنع تعثشاص تذرذص 

ةت قعلدع    ام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤاي ةت   . هةدعسنع ظعم ام بذخارع مذنداق رعؤاي لئكعن بذ هةدعسنع ظعم
                                                 

 . ـ ظايةت114سىرة تاها ) 1(
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جعبرعظعل صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آةلضةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بئشنع ظئضعص       : قعلدع
هعسساالم آةتكةندعن آئيعن ؤةهيعنع       صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  جعبرعظعل ظةلةي   . ضةص قعلماي شىك تذراتتع   

   . ؤةدة قعلغاندةك ظوقذيتتعاهللا تاظاالخذددع 
قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلعشنعث سةؤةبع بولسا دذنيانع ياخشع آأرىش ؤة ظاخعرةتتعن 

  غةصلةتتة ياشاش ظعكةنلعكع توغرعسعدا
)هئسابن تعرعلعش، يةنع ظألضةندعن آئيع(هةرضعز ظذنداق ظةمةس !) ظع مذشرعكالر جاماظةسع 

ةس  وق ظعش ظةم اندةك ي ذمان قعلغ علةر ض رعش س علةر )بئ انع دوست تذتعس ذ دذني علةر ب ةلكع س . ، ب
 صةيغةمبعرعضة حىشىرضةن هةق اهللا تاظاال يةنع ظذالرنعث قعيامةت آىنعنع، ىل بألمةيسعلةرثظاخعرةتكة آأ

ولغان نةرسة بولسا، ظذالرنعث صةقةت مذشذ  ؤةهيعنع ؤة آاتتا قذرظاننع ظعنكار قعلعشعغا ظذالرغا سةؤةبحع ب      
  . مةسلعكعدذرألدذنياغعال آأثىل بئرعص آئتعشع ؤة ظاخعرةتكة آأثىل ب

  ظاخعرةتتة اهللا تاظاالنع آأرىش توغرعسعدا 
 ،دة ذ آىن اظادةتمةنلةرنعث(ب دذ ) س ذق بولع رع نذرل رايلعق،  يىزلع رع حع ةنع ظذالرنعث يىزلع  ي

 صةرؤةردعضارعغا قاراص تذرعدذ) ظذالر(. عق ظاالمةتلعرع آأرىنىص تذرعدذضىزةل، نذرلذق بولذص، خذشالل
  . يةنع ظذالر صةرؤةردعضارعنع ظاشكارا آأرعدذ

شةك  «: ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ئبذ هةقتة ظعمام بذخارع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق د       
ارعثالرنع ظاشكارا آأر ىك اهللا   مأ.»سعلةرعـ شىبهعسعزآع، صةرؤةردعض العب ؤة بىي ة غ ةرنعث ظاخعرةتت معنل

ةهعه ؤة          ذن س ان نذرغ ن بولمايدعغ ش مذمكع امالر رةت قعلع ذناس ظعم ةققعدة هةدعسش انلعقع ه ع آأرعدعغ ن
  . تأؤةندعكع هةدعس شذالردعن بئرعدذ. مذتةؤاتعر هةدعسلةرنع رعؤايةت قعلغان

ضةنلعكعنع  الهذ ظةنهذمالرنعث مذنداق دئ   زعيةلظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذسةظعد ؤة ظةبذهىرةيرة رة       
ةيغةمبعرع : رعؤايةت قعلعدذ  ةيمعزمذ؟      ! ساهابعالر ظع اهللا نعث ص قعيامةت آىنع بعز صةرؤةردعضارعمعزنع آأرةل

دع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دئ اينع آأرىشبذلذتسعز ظاسماندا«: ص ةن ظ ىن بعل رةر ع سعلةرنعث آ ثالرغا بع
دذ؟  الغذ بوالم ة تذس اهابعالر. دعدئ» نةرس دع: س اق، دئ االم. ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةك ـ «: ص ش

  . دئدع» سعز هالةتتة آأرعسعلةرشىبهعسعزآع، سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنع ظةنة شذنداق تذسالغذ
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةرعرنعث مذن لعم، ج ارع ؤة مذس ام بذخ اي   : ظعم ذن ظ ر تول بع

شةك ـ شىبهعسعزآع، سعلةر صةرؤةردعضارعثالرنع    «: م ظايغا قاراص تذرذصع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساال سآئحع
أز ؤاقتعدا ظوقذشقا      خذددع بذ ظاينع آأرىص تذرغاندةك آأرعسعلةر، بامدات نامعزع بعلةن د      عضةر نامعزعنع ظ

  . دئدع» ساثالر، ظذنع ظأز ؤاقتعدا ظوقذثالرعقادعر بوالل
ةيغ ذهةيبتعن ص لعم س ام مذس داق دئةمبةر ظةلةيهعظعم االمنعث مذن دذسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : ض

ا   ،جةننةت ظةهلع جةننةتكة آعرضةندة    « ادة نةرسة بئرعشعمنع خاالمسعلةر     : اهللا تاظاال ظذالرغ  ؟ سعلةرضة زعي
دذ ذالر.دةي اق  : ظ زنع ظ زنعث يىزلعرعمع ة آعر   بع زنع جةننةتك ثمذ؟ بع ن  ،ىصزىض قعلمعدع  دوزاختع

دذ  ثمذ؟ دةي ذنعث . قذتذلدذرمعدع احعدذ    ش ةردعنع ظ ةن ص ع صةردعلةنض أزعنعث زات اال ظ ةن اهللا تاظ ا . بعل ظذالرغ
ذ      ا ب ةس، مان ةن ظةم ة بئرعلض ئح نةرس عراق ه تعن ياخش ارعغا قاراش ادة  ،صةرؤةردعض ةن زعي ا بئرعلض  ظذالرغ
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عدذر االم  »نةرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص العنع     :  ظ ث جام ة ؤة اهللا نع انالر جةننةتك ش قعلغ ع ظع ياخش
  .  دئدع))1شكة ناظعل بولعدذآأرى

داق د       االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ابعر رةزعي لعم، ج ام مذس ةنلعكعنع ئظعم ض
دذ  ةت قعلع ةك«: رعؤاي العنع      ـ ش أز جام ة ظ ةن هالةتت ة آىلىمسعرعض عزآع، اهللا مأمعنلةرض شىبهعس

  . تعدذعت مةيدانعدا آأرسيةنع اهللا مأمعنلةرضة ظأزعنعث جامالعنع قعيامة. »آأرسعتعدذ
ةتنعث        ةيدانعدا ؤة جةنن ةت م ارعنع قعيام ىك صةرؤةردعض العب ؤة بىي ةرنعث غ لةر مأمعنل ذ هةدعس ب

ظةضةر سأزعمعزنعث ظذزذراص آئتعشعدعن قورقمايدعغان بولساق،       . باغحعلعرعدا آأرعدعغانلعقعنع ظعسصاتاليدذ  
ان هةد    ةت قعلعنغ ة رعؤاي ذ هةقت ابلعرعدا ب ةدعس آعت ذ ه ةلتىرةتتذق  ب ةن آ تلةر بعل ذق تئكعس لةرنع تول . عس

ألى   لئكعن بذ تةصسعرنعث نذرغذن ظور    ذ هةدعسلةرنعث بعر ب ةت   ذنلعرعدا ب ايرعم هالدا رعؤاي ايرعم ـ ظ معنع ظ
دذق تذر  . قعل ا خاس ازعنعش اهللا تاظاالغ ةقعيةت ق ة   . مذؤةصص ذنكع، قعيامةتت اناالر بولس ا هةمدذس اهللا غ

ا ث جام ةرنعث اهللا نع العرع مأمعنل ةلةص ظألعم ابعظعنالر ؤة س اهابعالر، ت ة س أرىش مةسعلعسعض  ،لعنع آ
   .شذنداقال ظعسالم ظألعمالعرع بعردةك بعرلعككة آةلضةن

  قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث يىزلعرعنعث قارعداص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا 
 دذ ةر تذتذق بولع ةر ضذناهكارالرنع      بذ آىندة، نذرغذن يىزل ا بذ يىزل قعيامةت  . ث يىزلعرعدذر  مان

دذ       . آىنع بذ يىزلةر تىرىلضةن هالةتتة بولعدذ      ةر قورقذنحتعن    : سذددع بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةي بذ يىزل
  . تاتعرعص آئتعدذ

ظأزلعرعنعث حوث مىشكىللىآكة دذحار بولعدعغانلعقعغا ظذالر جةزمةن ظعشعنعدذ قةتادة بذ ظايةت 
دذ  داق دةي ةققعدة مذن أ: ه ذالر ظ عنعدذ ظ ةن ظعش ا جةزم ار بولغانلعقعغ ا دذح ذددع . زلعرعنعث يامانلعقق س

دذ    . قعغا جةزمةن ظعشعنعدذ   عظذالر ظأزلعرعنعث هاالك بولغانل: مذنداق دةيدذ  ظذالر  : ظعبنع زةيد مذنداق دةي
االنع     . ظأزلعرعنعث دوزاخقا آعرعدعغانلعقعغا جةزمةن ظعشعنعدذ        ث يذقعرعدعكع ظايةتلةرنعث مةزمذنع اهللا تاظ

ةتلعرعنعث مةزمذنعغا ظوخشايدذ أؤةندعكع ظاي دة . ت ةنع قعيامةت آىنعدة(شذ آىن ةر ) ي ةزع يىزل ةنع (ب ي
رع  ةرنعث يىزلع ةر   ) مأمعنل ةزع يىزل اقعرعدذ، ب رع  (ظ ارالرنعث يىزلع ةنع آذفف ارعيعدذ) ي دة  )2( ق ذ آىن ظ

ال    ة ؤة خذش ذر، آىلك ةردعن ن ذن يىزل دذ -نذرغ ئغعص تذرع ق ي ة .  خذراملع ةرنع   يةن ذن يىزل دة نذرغ ذ آىن ب
اث دذ    -ح ةن بولع ارعداص آةتك ةن، ق عص آةتك وزاث بئس اجعرالردذر   . ت عرالردذر، ف ا آاص ذالر بولس ذ )3( ب ب

دذر   ار بولغذحع ةر خ ذن ظادةمل دة نذرغ الردذر،   . آىن ذناه قعلغذحع ادا ض ذالر دذني ة(ظ ا ) ظاخعرةتت جاص
ا آعر       . تارتقذحعالردذر اتتعق دوزاخق . قايناص تذرغان بذالقتعن سذغعرعلعدذ    ) سذلعرع (. ذعدظذالر هارارعتع ق

ن   ىن زةرعدع ذالر ظىح ةد  (ظ ةنع ب ةندعن -ي اححعق تعك ذي، ظ ايدذ )  ب ةآلعك بولم قا يئم زةرع آعشعنع . باش
بذ  . بذ آىندة نذرغذن آعشعلةر بارآع، ظذالر نئمةت بعلةن خذشالدذر      . سةمرعتمةيدذ، ظاحلعقنع صةسةيتمةيدذ  

ان   ادا قعلغ ةظ(دذني ةللعرعدعن-يع س ةمنذندذر)   ظةم ةتتعدذر  . م العي جةنن ذالر ظ ةزمذندعكع  . ))4ظ ذ م ب
   .ظايةتلةر ناهايعتع آأصتذر

  * * * * * * *  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26سىرة يذنذس ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع106سىرة ظال ظعمران ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة42 ــــــ 38سىرة ظةبةسة ) 3(
  .  ـ ظايةتكعحة10 ـــــ 2سىرة غاشعية ) 4(
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ةندة،  ةلقذمغا يةتك ان ه تال ج ة («راس ذ آئسةلض دذ )ب الج قعالالي م ظع يعلعدذ »  آع . 26 – 27دئ

ادةم ( ان ظ ةآراتتا ياتق ذ ) س ادعن(ب دذ ) دذني ةن بعلع ةنلعكعنع جةزم ايرعلعش ظعك ةآراتنعث (. 28ظ س
اتتعقلعقعدعن تعدذ ) ق عص آئ احاققا آعرعش احاق ص اي . 29ص ان ج ةيدةص بئرعلعدعغ دة ه ذ آىن ب

اهعدذر  ارعنعث دةرض عر قذرظان(. 30صةرؤةردعض ا آاص دع  )غ از ظوقذمع ةنمعدع، نام ذ . 31ظعش ن ظ لئكع
ايتتع . 32يىز ظأرىدع) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع ؤة ) قذرظاننع( . 33ظاندعن آئرعلضةن هالدا ظأيعضة ق

. 35!ؤاي سئنعث هالعثغا! يةنة ؤاي سئنعث هالعثغا. 34!ؤاي سئنعث هالعثغا! ؤاي سئنعث هالعثغا
ذص  ار قوي أزعنع بعك ان ظ رعلعدذ ظعنس ة (بئ اي، مةيلعض ةآلعص قعلعنم لعرعغا ت ةرعظةت ظعش ةنع ش ي
) ظاجعز مةنع(تأآعلعدعغان ) بةححعدانالرغا(ظذ . 36دةص ظويالمدذ؟) قويذؤئتعلضةن هايؤانغا ظوخشاش 

اراتتع . 37ظةمةسمعدع؟ رايلعق شةآعلدة ي اندعن اهللا ظذنع حع دع، ظ ان بول ة ق ذ لةخت اندعن ظ ذ . 38ظ ظ
ال -مةنعدعن ظةر  نع ( ظاي اراتتع ) ظعككع تعص ذ . 39ي رعقعدةك ظعشالرنع قعاللعغان اهللا (ظ ةنع يذقع ) ي

  . 40ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟
  سةآراتقا حىشكةندة قعيامةتنعث بولعدعغانلعقعغا ظعشةنحنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 

عتعدعن ؤة ظذنع ظورعؤالغان قورقذنحالردعن خةؤةر    اهللا تاظاال بذ ظايةتلةردة ظعنساننعث سةآراتتعكع هال      
رعدذ دذ         . بئ داق دةي اتالص مذن ةن ظعسص أز بعل تةهكةم س ة مذس ةتنع بعزض ذ هال اال ب ان : اهللا تاظ تال ج راس

ةتنع ظعككع خعل تةصسعر قعلغان، بعرع              هةلقذمغا يةتكةندة  ادةم ظةؤالدع   : تةصسعرشذناسالر بذ ظاي !  ظع ظ
الدعثدا ظاشكارا     .ةققعدعكع خةؤةرنع ظةمدع ظعنكار قعاللمايسةن ساثا بئرعلضةن قعيامةت ه     حىنكع ظذ آأز ظ

ايالندعها ة ظ ان تئ . لةتك رع ج ةنع بع اغدا  ي ةن ح ةلقذمعثغا يةتك ن سذغذرذلذص ه ال  ،نعثدع م ظام اثا آع  س
   ؟قعالاليدذ

دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اغدا  : اهللا تاظ ةن ح ةلقذمغا يةتك ان ه ة(ج اراص ) سةآراتتعكع آعشعض ق
علةر ز . تذرعس ةن  (بع ز بعل ز ؤة قذدرعتعمع علةر    ) ظعلمعمع ن س ز، لئكع علةردعن يئقعنمع ا س ع(ظذنعثغ ) ظذن

علةر  علةر (آأرمةيس ةنع بعلمةيس ةر . )ي اراص  (ظةض ةلعثالرغا ق اندةك ظةم ذمان قعلغ علةر ض ا ) س جازاغ
اثالر ان بولس ع ،تارتعلمايدعغ قا ظذن نع بةدع ( نئمعش ث جئنع ذ مئيعتنع ةنع ظ ةر  ي علةر؟ ظةض ة قايتذرمايس نعض

  . )1(راستحعل بولساثالر) سأزىثالردا(
») دئيعلعدذ» آعم ظعالج قعالاليدذ ) بذ آئسةلضة           ظعكرعمة ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةت هةققعدة 

دذ   ألىمدعن قذتقذزااليدذ    : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلع ا قعلعص ظذنع ظ ة . بذنعثغا آعم دذظ ظةبذقعالب
داق د دذمذن ا قايسع دو ظذنعث: ةي ةيدذ  غ العق بئرةل ص شعص تذر داؤا قعلع د   . خ نع زةي اك ؤة ظعب ةتادة، زةهه ق

  . قاتارلعقالرمذ مذشذنعثغا ظوخشاش دئضةن

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة87 ـــــ 83ىرة ؤاقعظة س) 1(
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)اتتعقلعقعدعن ةآراتنعث ق تعدذ ) س احاققا آعرعشعص آئ احاق ص نع  ص ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب  ظ
ةققعدة      ةت ه ذ ظاي ةنهذمانعث ب ةلالهذ ظ اس رةزعي دذ   ظابب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض انعث : مذن دذني

آىنلعرعدعن ظةث ظاخعرقع آىن، ظاخعرةتنعث آىنلعرعدعن ظةث دةسلةصكع آىن يئتعص آةلضةندة، اهللا رةهعم        
  .  ظىستعضة ظذحرايدذقاقعلغان آعشعدعن باشقا ظعنسان قاتتعقلعق

دذ داق دةي ة مذن ا: ظعكرعم ة آاتت نعث ظىستعض ا ظعش ا آاتت ذ ؤاقعتت رعدذب ىز بئ ش ي اهعد .  ظع مذج
دذ  داق دةي رعدذ     : مذن ىز بئ اال ي ة ب االنعث ظىستعض ا ب ذ ؤاقعت دذ  . ب داق دةي رع مذن ةآراتنعث : هةسةنبةس س

احعقعث بعر ـ بعرعضة آعرعشعص آئتعدذ             عقاتت ة بعر رعؤايةتتة     . قلعقعدعن سئنعث ظعككع ص هةسةنبةسرع يةن
ظذ  . ظذ ظعككع صذت ظذنع آأتىرىص تذرالمايدذ         . تعدذظذنعث ظعككع صذتعدعن جان حعقعص آئ         : مذنداق دةيدذ 

  . ظعلضعرع بذ ظعككع صذتع بعلةن ظةتراصالرنع ظايلعنعص يىرةتتع
بذ آىندة هةيدةص بئرعلعدعغان جاي صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعدذر يةنع ظاخعر قايتعص بارعدعغان 

اهعدذر  ث دةرض اي اهللا نع أتىرعلعدذ . ج مانغا آ ان ظاس اندا ج ان حعقق ىك اهللا  . ج العب ؤة بىي اندعن غ ظ
اراتتعم     : صةرعشتعلةرضة  زئمعنغا  ظذالرنع . بةندةمنع زئمعنغا قايتذرذثالر، مةن ظذالرنع هةقعقةتةن زئمعندعن ي

  .  دةيدذ، يةنة بعر قئتعم زئمعندعن حعقعرعمةنقايتذرعمةن ؤة ظذالرنع
اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق  . لعنغانبذ هةقتة بةرا رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن ظذزذن بعر هةدعس رعؤايةت قع         

دذ اهعردذر  : دةي تعدة ق ةندعلعرعنعث ظىس دذر (اهللا ب عنلةص تذرغذحع ةندعلعرعنع تعزض ةنع اهللا ب ذ )ي ، ظ
تعلةرنع   اقلعغذحع صةرعش ة س تعلةرنع  (سعلةرض ان صةرعش ةص تذرعدعغ ةننع خاتعرعل ان ظةتك ةنع قعلغ ) ي

ز   ع بع ة، ظذن ألىم آةلس ةؤةتعدذ،بعرعثالرغا ظ دذ ظ ةبزع روه قعلع تعلعرعمعز ق ذالر . نعث صةرعش ث (ظ اهللا نع
اندعن ظذالر     .بعصةرؤالعق قعلمايدذ ) ظةمرعنع ظورذنالشتا  ةر   (ظ ةنع بةندعل ظعضعسع   هةق هأآىم قعلغذحع،     ) ي

ايتذرذلعدذ    اهعغا ق ث دةرض ع (اهللا نع ةت آىن ز       ) قعيام ةث تئ تذر، اهللا ظ ال خاس الغذز اهللا غع ش ي أآىم قعلع ه
  . ))1عدذرهئساب ظالغذح

  هةقنع ظعنكار قعلغذحعنعث هالعنع بايان قعلعش توغرعسعدا 
) ا عر قذرظانغ دع  )آاص از ظوقذمع ةنمعدع، نام ذ . ظعش ن ظ اننع(لئكع دع ؤة ) قذرظ ار قعل ظعنك

اندعن( أرىدع ) ظعم ىز ظ عرنعث دذن  ي ةت آاص ذ ظاي ار      ي ب ةن ظعنك ةلبع بعل ن ق ةقنع حع اغدا ه ادعكع ح
ةل    ة ظةم انلعقع، هةقك ذ ؤة      قعلغ ث ظعحعدعم ةنلعكع، ظذنع ىز ظأرىض ةن ي ذدع بعل ىتىن ؤذج تعن ص قعلعش

  . تئشعدعمذ هئحقانداق ياخشعلعقنعث يوقلعقعنع خةؤةر بئرعدذ
دذ   داق دةي اال مذن ذثا اهللا تاظ ا (: ش عر قذرظانغ دع  )آاص از ظوقذمع ةنمعدع، نام ذ . ظعش ن ظ لئكع

 يةنع ظذ ندعن آئرعلضةن هالدا ظأيعضة قايتتعظا .يىز ظأرىدع) ظعماندعن(ظعنكار قعلدع ؤة ) قذرظاننع(
هةددعدعن ظاشقان، حوثحعلعق قعلغان، خذشاللعققا حأمضةن، هةقكة آأثىل بألىشتعن ؤة ظذنعثغا ظةمةل             

  . قعلعشتعن هورذنلذق قعلغان هالدا ظأيعضة قايتتع
دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اندا : اهللا تاظ ة قايتق ةيؤعت(ظأيلعرعض ةرنعث غ صمأمعنل ةزة ) عنع قعلع م

اتتع   الدا قايتعش ان ه ذ  )2( قعلغ ع ظ ئغعدا د(حىنك ادعكع ح ا ) ذني عدة ش دع د ـظاظعلعس ذرام ظع ذ .  خ ظ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر62 ـــ 61سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ـ ظايةت31سىرة مذتةففعفعن ) 2(
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دع    ذمان قعل ةن دةص ض اهعغا قايتمايم ارعنعث دةرض ةس  . صةرؤةردعض داق ظةم ارعنعث   (ظذن ذ صةرؤةردعض ةنع ظ ي
  . )1()دةرضاهعغا قايتعدذ

 تعظاندعن آئرعلضةن هالدا ظأيعضة قايت   ةنهذ مانعث بذ ظايةت    زةههاك ظعبنع ظابباس رةزعيةلالهذ ظ
ايتتع    : ضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  هةققعدة مذنداق دئ   ةتادة ؤة  . يةنع ظذ حوثحعلعق قعلغان هالدا ظأيعضة ق ق

  . ظذ آئرعلعص، يئيعلغان هالدا ظأيعضة قايتتع: زةيد ظعبنع ظةسلةم مذنداق دةيدذ
ؤاي سئنعث هالعثغا! يةنة ؤاي سئنعث هالعثغا !عث هالعثغاؤاي سئن! ؤاي سئنعث هالعثغا! بذ 

اتتعق          ان ق عدعن قعلعنغ اال تةرعص عرغا اهللا تاظ اثغذحع آاص رعلعص م ع، آئ عر بولغذح ا آاص ةت اهللا تاظاالغ ظاي
يةنع سةن ياراتقذحذث اهللا تاظاالغا آاصعر بولذص تذرذص، مذشذنداق آئرعلعص    . تةهدعت ؤة ظاضاهالندذرذشتذر  

  ثعشقا هةقلعقمذ سةن؟ مئ
دذ     داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب عدعن    (: اهللا تاظ ش يىزعس خعرة قعلع ارالش ؤة مةس ا خ ذ  («) ظذنعثغ ب

ازابنع ث   ) ظ ذغ زات ظعدع ززةتلعك ظذل ةن ظع ةن هةقعقةت ن، س ا)2( )تئتعغع انعث («) آذففارالرغ دذني
ةززةتلعرعدعن عزآ    ) ل الر، شىبهعس ةن بولذث ةثالر ؤة بةهرعم تلعق ي علةر ؤاقع علةر ضذناهكارس » ع، س

يعلعدذ( ثالر 3( ()دئ ادةت قعلع ا ظعب قا خالعغعنعثالرغ ن باش علةر اهللا دع العغعنعثالرنع )4( س خ
ثالر  ةر ؤة   ))5قعلع رعدعكع ظايةتل عدعن يذقع اهالندذرذش يىزعس ش ؤة ظاض خعرة قعلع ة مةس داق ظادةمض  مذن

  . قعلعنعدذظذنعثدعن باشقا ظايةتلةردة بايان قعلعنغاندةك سأزلةر 
ةيرعنعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ              مةن ظعبنع ظابباس    : ظعمام نةسةظع سةظعد ظعبنع جذب

ةنهذماغا   ةلالهذ ظ ا  !ؤاي سئنعث هالعثغا ! ؤاي سئنعث هالعثغا  :رةزعي ة ؤاي سئنعث هالعثغ ؤاي ! يةن
ا ئنعث هالعثغ عن  !س أزلةص بةرض ةققعدة س ةر ه ةن ظايةتل م، دئض ذ.  دئدع ة: ظ ذ ص االم ظ يغةمبةر ظةلةيهعسس

  .  دئدع، ظئيتقان، ظاندعن غالعب ؤة بىيىك اهللا بذ ظايةتلةرنع نازعل قعلغانضةسأزلةرنع ظةبذجةهلع
داق د   ةققعدة مذن ةر ه ذ ظايةتل ةتادعنعث ب ةم ق نع ظةبذهات دذ ئظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةت : ض ذ ظاي ب

اثالص تذرغاندةك ظاضاهالندذرذشنعث ظىستعضة ظ   ظئيتعلعشحة، اهللا نعث دىشمعنع . اضاهالندذرذشتذرسعلةر ظ
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص ان، ظ عدعن تذتق االمنعث ياقعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةهل، ص ؤاي «: ظةبذج

شذنعث  . دئضةن» !ؤاي سئنعث هالعثغا!  ؤاي سئنعث هالعثغا  يةنة !ؤاي سئنعث هالعثغا  ! سئنعث هالعثغا 
سةن ماثا تةهدعت قعلعؤاتامسةن؟ اهللا نعث نامع بعلةن       ! ظع مذهةممةد : جةهلبعلةن اهللا نعث دىشمعنع ظةبذ    

دة         ةر يىزع ةن ي ةن هةقعقةت علةر، م ة قعاللمايس ئح نةرس ا ه ارعث ماث ئنعث صةرؤةردعض ةن ؤة س ةمكع، س قةس
   .مئثعص يىرضةن ظعنسانالرنعث ظعحعدعن ظةث غالعب بعرعمةن، دئضةن
  لعقع توغرعسعدا ظعنساننعث بعكار قويذص بئرعلمةيدعغان

 يةنع شةرعظةت ظعشلعرعغا تةآلعص قعلعنماي، مةيلعضة (ظعنسان ظأزعنع بعكار قويذص بئرعلعدذ
يةنع ظعنسان  :  سذددع بذ ظايةت هةققعدة مذنداق دةيدذ دةص ظويالمدذ؟ ) قويذؤئتعلضةن هايؤانغا ظوخشاش 

اهعد    دذ؟ مذج ةن دةص ظويالم ا تعرعلدىرىلمةيم أزعنع قايت ا ،ظ ام ش د    ظعم نع زةي ان ظعب فعظعي ؤة ظابدذراهم

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة15 ـــــ 13سىرة ظعنشعقاق ) 1(
  .  ـ ظايةت49سىرة دذخان ) 2(
  .  ـ ظايةت46سىرة مذرسةالت ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة زذمةر ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40سىرة فذسسعلةت  )5(
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دذ داق دةي ارلعقالر مذن نع : قات ان ظعش ةن ؤة يام قا بذيرذلمايم نع قعلعش ع ظعش ذ ياخش ةنع ظ تعن ي  قعلعش
  مدذ؟ توسذلمايمةن دةص ظويال

العدذ   أز ظعحعضة ظ ةتنع ظ ةر ظعككع هال ا ظئلعنغان ه رعدا تعلغ ةتنعث ظاشكارا مةنعسع يذقع ذ ظاي . ب
ذ د  ةنع ظعنسانغا ب ادعمذ ياخشع ظعشنع قعلعشقا بذيرذلماي، يامان ظعش قعلعشتعن توسذلماي بعكار    ي ذني

وق   ش ي ان ظع وق       . قويذؤئتعلعدعغ ش ي ان ظع ار قويذؤئتعلعدعغ ةي بعك ا تعرعلدىرىلم ذ قايت عدعمذ ظ . قةبرعس
رذلعدذ   ادا ياخشع ظعشنع قعلعشقا بذي ذ دذني ةلكع ظ ان ظعشنع قعلعشتعن توسذلعدذ . ب ة اهللا. يام  ظاخعرةتت

لعدعغانلعقعنع ظعسصاتالش ؤة  بذ ظايةتتعن مةقسةت، قعيامةتنعث حوقذم بو    . نعث دةرضاهعغا هةيدةص بئرعلعدذ   
ع تعن        ظذن ة بئرعش قذحعالرغا رةددعي ةن قارشعالش ةق بعل ا ؤة ه ا، نادانالرغ ان ظازغذنالرغ ار قعلغ  ظعنك

  . ظعبارةتتذر
انلعق       ا تعرعلدىرىشكة دةلعل قعلعص مذنداق        ظذعنعشذثا اهللا تاظاال ظعنساننع دةسلةصتة ياراتق نع قايت

دذ ذ : دةي ةححعدانالرغا (ظ ان ) ب ةنع (تأآعلعدعغ اجعز م معدع؟) ظ ث    ظةمةس ان دادعنع ةنع ظعنعس  ي
  . مذرتقعسعدعن ظانعنعث رةهمعضة تأآىلضةن ظاجعز، ظةرزعمةس مةنعي ظةمةسمعدعظو

علدة ياراتتعظاندعن ظذ لةختة قان بولدع، ظاندعن اهللا ظذنع حعرايلعق شةآ يةنع ظذ مةنعي لةختة 
اندعن ظذنعثغا جان              . قانغا ظايالندع  اندعن ظعنسان شةآلعضة آعردع، ظ ظاندعن ظذ صارحة ضأشكة ظايالندع، ظ

اغالم           ةزالعرع س ةن ظ ع بعل اال ظورذنالشتذرذش زنع ؤة ظالدعنظ ث ظع ذ اهللا نع اندعن ظ ىزىلدع، ظ آعرض
دذ   . ع قعزغا ظايالندعقةددعقامةتلعك بعر ظعنسانغا ـ ظوغذل ياآ    ذ مةنع : شذثا اهللا تاظاال مذنداق دةي دعن يظ

  . ياراتتع) ظعككع تعصنع( ظايال -ظةر 
 ظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟) يةنع يذقعرعقعدةك ظعشالرنع قعاللعغان اهللا(ظذ يةنع 

اندةك    مذشذ ظاجعز مةنعيدعن مذشذنداق قامةتلعك ظعنساننع ياراتقان زات اهللا،     تة ياراتق  خذددع ظذنع دةسلةص
تذرغاندا     قا سئلعش تة يارعتعش ارعتعش، دةسلةص ا ي ادعر ظةمةسمذ؟ قايت قا ق ا يارعتعش ة،قايت ان ، ظةلؤةتت  ظاس

  . ياآع تةث هالةتتة بولعدذ
دذ         ة مذنداق دةي تة    : اهللا تاظاال بذ هةقت اندعن ظذنع     ) يوقتعن (مةخلذقاتنع دةسلةص ار قعلعدعغان، ظ ب

ة شذدذر، ظذ     ) ن آئيعن ظألضةندع( ةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش   (تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن ا  ) ي ظذنع  (اهللا غ
اندا  ا قارعغ ار قعلغانغ ن ب تة يوقتع ايدذر) دةسلةص تعم  ))1ظوث نحع قئ عنع ظعككع ةرقانداق نةرس ةنع ه  ي

   .بذ هةقتة سىرة رذمدا تةصسعلع بايان قعلعندع. يارعتعش ظةلؤةتتة ظاساندذر
  عنعث ظاخعرعدا قعلعنعدعغان دذظا توغرعسعدا بذ سىر

ةبذداؤذد، مذ ام ظ داق دئظعم ةنعث مذن نع ظةبذظاظعش ا ظعب دذس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أيىمنعث : ض ظ
تع  از ظوقذيت ادةم نام ر ظ ذ . ظىستعدة بع ذ ظ ان اهللا(ظ رعقعدةك ظعشالرنع قعاللعغ ةنع يذقع ةرنع ) ي ظألىآل

ةتنع ظوقذغاندا     دئضة  تعرعلدىرىشكة قادعر ظةمةسمذ؟  ارلعق نوقسانالردعن صاك دةص            :ن ظاي  ظع اهللا سئنع ب
ةن ةن  . بعلعم ة قادعرس كة ظةلؤةتت ةرنع تعرعلدىرىش ةن ظألىآل تع،س ة  .  دةيت ذ هةقت ن ب ةر ظذنعثدع ظادةمل

  . مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم، دئدع: سورعغاندا، ظذ
   .جعمع هةمدذسانا اهللا تاظاالغا خاستذر. مةتنعث تةصسعرع تىضعدعشذنعث بعلةن سىرة قعيا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 1(
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  سىرة ظعنسان بعلةن سىرة سةجدعنع جىمة آىنع بامدات نامعزعدا ظوقذش توغرعسعدا
  

ةنهذ          ةلالهذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جىمة      : مانعثبعز يذقعرعدا ظعمام مذسلعم ظعبنع ظابباس رةزعي ص
  رعؤايةت قعلغانلعقعنع  رة سةجدة بعلةن سىرة ظعنساننع ظوقذيتتع، دئضةنلعكعنع         آىنع بامدات نامعزعدا سى   

  . بايان قعلغان ظعدذق

ijk  

 ö≅ yδ 4’sA r& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# ×Ïm z ÏiΒ Í÷δ ¤$! $# öΝ s9 ä3tƒ $Z↔ ø‹ x© # ·‘θä. õ‹ ¨Β ∩⊇∪ $ ¯ΡÎ) $ sΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 

>π xôÜ œΡ 8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6̄Ρ çµ≈ sΨ ù= yèyf sù $ Jè‹ Ïϑ y™ # ¶ÅÁ t/ ∩⊄∪ $̄Ρ Î) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# $ ¨Β Î) #X Ï.$x© $̈Β Î) uρ # ·‘θà x. ∩⊂∪  
تعلغا ظئلعنعدعغان ) ظةرزعمعضةنلعكتعن(بعر مذددةتنع ظأتكىزدع، ظذ ) ظانعنعث قورسعقعدا(ظعنسان 
دعن )ايالالرنعث مةنعسعيةنع ظةر بعلةن ظ(شىبهعسعزآع، بعز ظعنساننع ظارعالشما مةنع . 1نةرسة بولمعدع

ةن (ياراتتذق، ظذنع بعز  ازعل (سعنايمعز، شذنعث ظىحىن ظذنع بعز ) شةرعظةت تةآلعصلعرع بعل ظذنع ن
ةرنع  ةت قعلعدعغان دةلعلل قعلغان ظايةتلعرعمعزنع ظاثلعسذن، آاظعناتنع ياراتقذحعنعث بعرلعكعضة داالل

اراتتذق ) آأرسىن دةص  ان قعلعص ي ان، آأرعدعغ ز . 2ظاثاليدعغ ا بع ةيغةمبةر (شىبهعسعزآع، ظذنعثغ ص
دا مئثعص ) يامان-ظةؤةتعش بعلةن ياخشع  ذص ياخشع يول ذ مأمعن بول ةنعث (يولنع آأرسةتتذق، ظ الل

  .3آذفرعلعق قعلغذحعدذر) فاجعر بولذص يامان يولدا مئثعص(شىآىر قعلغذحعدذر، ياآع ) نئمعتعضة
  قع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظعنساننع يوقتعن بار قعلغانلع

دةك نةرسة بولمعغعنعدعن ذظذ ظةرزعمةس نةرسة بولغانلعقتعن تعلغا ظئلعنعمعغ   اهللا تاظاال ظعنساننع  
انلعقعنع     آئيعن   دذ        ظعنسان قعلعص ياراتق انعنعث قورسعقعدا (ظعنسان :  خةؤةر قعلعص مذنداق دةي ر ) ظ بع

نئمعدعن   ظذنع ظاندعنةرسة بولمعدعتعلغا ظئلعنعدعغان ن) ظةرزعمعضةنلعكتعن(مذددةتنع ظأتكىزدع، ظذ 
يةنع ظةر (شىبهعسعزآع، بعز ظعنساننع ظارعالشما مةنع : بايان قعلعص يةنة مذنداق دةيدذياراتقانلعقعنع 

اراتتذق )بعلةن ظايالالرنعث مةنعسع  ةنع    دعن ي اراتتذق،     عظارمةنعينعث    ي تة   الشمعسعدعن ي ةرنعث دةسلةص  ظ
ة بعر باسقذحقا     . شعدذسىيع ظايالنعث سىيع بعلةن ظارعلع     ةتتعن   ،ظاندعن آئيعن بعر باسقذحتعن يةن  بعر هال

  . يةنة بعر هالةتكة، بعر رةثدعن يةنة بعر رةثضة يأتكعلعدذ

  ظايةت 31 ظعنسان                           رةى س           دة نازعل بولغاندعنعمة
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ارلعقالرمذ   ؤة رةبعيظ ظعبنع ظةنةس     ظعكرعمة، مذجاهعد، هةسةن     ةتنع  قات النعث     :بذ ظاي ةر بعلةن ظاي ظ
ع  ىيعنعث ظارعالشمعس ةنلعك بول س اراتتذق دئض دذدعن ي ان ،ع عر قعلغ ز .  دةص تةصس ع بع ةرعظةت (ظذن ش

سعلةرنعث قايسعثالرنعث ظةمةلع ظةث     : اهللا تاظاال بذ هةقتة مذنداق دةيدذ      سعنايمعز) تةآلعصلعرع بعلةن 
ةتلعرعمعزنع (شذنعث ظىحىن ظذنع بعز  ))1ياخشع ظعكةنلعكعنع سعناش ظىحىن    ازعل قعلغان ظاي ظذنع ن

ظاثاليدعغان، ) ذحعنعث بعرلعكعضة دااللةت قعلعدعغان دةلعللةرنع آأرسىن دةصظاثلعسذن، آاظعناتنع ياراتق
اراتتذق  ص ي ان قعلع ا   آأرعدعغ ةنع ظذنعثغ ةت قعلع ظعي أزعنعث     تاظ نع ظ ش يولع عيلعق قعلع اآع ظاس ش ي

   .آأرىش ؤة ظاثالش ظعقتعدارعنع بةردذقتاللعشع ظىحىن 
يا نعث بولسا يا شىآىر قعلغذحع ذ ظ،لعقعهعدايةتكة باشاليدعغانظعنسساننع اهللا تاظاالنعث 

  تانغذحع بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
 يولنع آأرسةتتذق) يامان-صةيغةمبةر ظةؤةتعش بعلةن ياخشع(شىبهعسعزآع، ظذنعثغا بعز  يةنع 

ظوحذق  هةمدة ظذنعثغا ياخشعلعق ؤة يامانلعقنعث يولعنع      . ظذنعثغا هةممعنع ظئنعق بايان قعلعص بةردذق  
  .  بةردذقأرسعتعصآقعلعص 

دذ   داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ةتتعن    : اهللا تاظ ذالر هعداي ةتتذق، ظ نع آأرس را يول ا توغ ةمذدقا بولس س
ذق  ذمراهلعق(آورل ةنع ض دع )ي ارتذق بعل ع ظ نع   )2( ن ان يول ةن يام ول بعل ع ي ا ياخش ظذنعثغ

  . ))3آأرسةتمعدذقمذ؟
 اآع ) عضةاللةنعث نئمعت (ظذ مأمعن بولذص ياخشع يولدا مئثعص اجعر (شىآىر قعلغذحعدذر، ي ف

اآع  بولعدذ بةختلعك غا مئثعص  يولياخشع يةنع ظذ آذفرعلعق قعلغذحعدذر) بولذص يامان يولدا مئثعص  ي
ثعص   دا مئ ذمراه يول دذ ض عز بولع ذ . بةختس ة ب لعم  هةقت ام مذس ةبذظعم ةيغةمبةر  ظ ظةرعدعن ص مالعك ظةش

ةنلعكعنع رعؤاي    داق دئض االمنعث مذن دذظةلةيهعسس اثعدذ،     «: ةت قعلع دا م أز يولع م ظ ةر آع أزعنعث  ه ذ ظ ظ
  .» ياآع ظأزعنع هاالآةتتعن قذتقذزعدذ ظأزعنع هاالك قعلعدذتةقدعرعنع ظأزع بةلضعلةيدذ، ظذ

* * * * * * *  
  !$̄Ρ Î) $ tΡ ô‰tF ôã r& šÍÏ≈ s3ù= Ï9 6ξÅ¡≈ n= y™ Wξ≈ n= øî r& uρ # ¶Ïèy™ uρ ∩⊆∪ ¨βÎ) u‘# u ö/F{$# šχθç/ u ô³tƒ ÏΒ < ù̈( x. 

šχ% x. $ yγã_# u“ ÏΒ # ·‘θèù$Ÿ2 ∩∈∪ $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$t7 Ïã «! $# $pκ tΞρã Ådfx ãƒ #[ Åfø s? ∩∉∪ tβθèùθãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9$$ Î/ 

tβθèù$sƒ s† uρ $YΒ öθ tƒ tβ% x. …çν • Ÿ° # [ÏÜ tG ó¡ãΒ ∩∠∪ tβθßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n?tã ÏµÎm7 ãm $YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ $VϑŠ ÏKtƒuρ #¶ Å™r&uρ ∩∇∪ 

$ oÿ©ς Î) ö/ ä3ãΚ ÏèôÜ çΡ Ïµ ô_ uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÍ çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [!# u“ y_ Ÿωuρ #·‘θä3ä© ∩∪ $̄Ρ Î) ß∃$sƒ wΥ ÏΒ $ uΖ În/§‘ $ ·Β öθ tƒ $U™θç7 tã 

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة مذلك  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع17سىرة فذسسعلةت  )2(
 .  ـ ظايةت10سىرة بةلةد  )3(
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# XƒÍ sÜôϑ s% ∩⊇⊃∪ ãΝßγ9 s% uθsù ª! $# § Ÿ° y7 Ï9 s̈Œ ÏΘöθ u‹ø9 $# öΝ ßγ9 ¤) s9 uρ Zο u ôØ tΡ # Y‘ρã ß uρ ∩⊇⊇∪ Ν ßγ1u“ y_ uρ $ yϑ Î/ (#ρãy9 |¹ Zπ ¨Ζ y_ 

# XƒÍ xmuρ ∩⊇⊄∪  
عرالرغا  ز آاص عزآع، بع ئلعنعدعغان (شىبهعس ذتلعرعغا س ةرنع، ) ص ا (زةنجعرل بويذنلعرعغ

ئلعنعدعغان ةييارلعدذق ) س نع ت ان دوزاخ نعص تذرغ اقالرنع ؤة يئ افذر . 4تاق عالر آ ةن ياخش هةقعقةت
بذالقتعن ) ةتتعكع بعرظذ آافذر جةنن(. 5جامالردعن ظعحعدذ) مةي بعلةن تولدذرذلغان(ظارعالشتذرذلغان 

ذالر ) ياخشع(ظئتعلعص حعققان بولذص، ظذنعثدعن اللةنعث  نع ظ ذ بذالق دذ، ظ ةندعلعرع ظعحع خالعغان (ب
ظذالر ظأز ظىستعضة قةسةم ظعحعص ظالغان ظعشنع ظورذناليدذ ؤة دةهشعتع . 6جايلعرعغا ظئقعتعص بارااليدذ

ن  ان آىندع رعلعك بولغ ةث داظع ةت آىنعد (آ ةنع قعيام ن ي دذ ) ع أزع . 7قورقع اج ظ ذق، موهت  تذرذقل
تعدذ (. 8معسكعنضة، يعتعمضة ؤة ظةسعرضة تاظام بئرعدذ  ذالر ظئي ةنعث رازعلعقع «) ظ ة بعز الل سعلةرض

علةردعن  ز، س ام بئرعمع ىن تاظ ة (ظىح ث بةدعلعض ةص ) بذنع ةآكذر تةل ات ؤة تةش انداق مذآاص هئحق
ايمعز  ز صةرؤةردعضارعم . 9قعلم اتتعق شىبهعسعزآع، بع ر، ق ةيدانغا آةلتىرىلضةن ظئغع عدعن م عز تةرعص

ز ةررعدعن ساقاليدذ، ظذالرنعث . 10»آىندعن قورقعمع ع شذ آىننعث ش ة ظذالرن ة(الل ذر، ) يىزلعرعض ن
 تاقةتلعرع ظىحىن اللة ظذالرنع جةننةت بعلةن -ظذالرنعث سةؤر . 11خوشاللعق ظاتا قعلعدذ) دعللعرعغا(

  . 12بعلةن مذآاصاتاليدذ) لعباسالر(يعصةك ) ظذ يةردعكع(ؤة 
   توغرعسعدالعقعبئرعلعدعغانمذآاصات آاصعرالرغا جازا ؤة مأمعنلةرضة 

االاهللا  ةردة تاظ ذ ظايةتل نب ةندعلعرع ظعحعدع انغذحع  ب ةقتعن ت عرالرغا ه ةن آاص ةييارلعغان آعش ـ  ت
دذ     اهللا تاظاال بذ ه     . تاقاقالرنع ؤة جةهةننةمدعكع ظوتالرنع بايان قعلعدذ      ة مذنداق دةي ةنع  (ظذ حاغدا   : ةقت ي

ظذالرنعث بويذنلعرعدا تاقاقالر ؤة زةنجعرلةر بولعدذ، ظذالر قايناقسذغا سأرةص آعرعلعدذ،       ) دوزاخقا آعرضةندة 
ةييارال  اهللا تاظاال ظةنةشذ بةختسعز آعشعلةرضة           ))1ظاندعن ظوتتا آأيدىرىلعدذ    ازابل دوزاخنعث   نغان  ت نع عرعظ

ةن تولدذرذلغان (هةقعقةتةن ياخشعالر آافذر ظارعالشتذرذلغان عن آئيعن بايان قعلعص بولغاند  ) مةي بعل
 سوغذق ؤة خذش   تةنضة راهةت بئغعشاليدعغان،   نعث هةقعقةتةن   بذ ظايةتتعن آافذر   يةنع   جامالردعن ظعحعدذ 

ةنلعك  ة ظعك ذراقلعق نةرس دذ ع ص ةلذم بولع ذ . م اتقا ب ةتتمذآاص ذزذر  عجةنن قا ه ةركع باش ذص  ـ هاالؤةتل قوش
  . قع بعرلةشكةن دةيدذع صذرزةنجعبعلنعثآافذرنعث تةمع بعلةن بذ مةيدة : هةسةنبةسرع. بئرعلعدذ
) ر ةتتعكع بع ةنعث ) ظذ آافذر جةنن ذص، ظذنعثدعن الل ان بول تعلعص حعقق ) ياخشع (بذالقتعن ظئ

ذالر  ارااليدذ (بةندعلعرع ظعحعدذ، ظذ بذالقنع ظ تعص ب ا ظئقع ةنع  خالعغان جايلعرعغ آافذردعن  بذ مةي    ي
ة   ع آعشعلةرض ذ ياخش ة ش تذرذلذص ظةن ةييارالنغان ظارعالش تذرت ةندعلعرع . بذالق ن ب االنعث يئقع اهللا تاظ

ذالر  ظذ. دذظعحعقانغعحة  تة  عظارعالشتذرذص ظاؤارة بولماي بعؤاس    تعص (بذالقنع ظ ا ظئقع خالعغان جايلعرعغ
ارااليدذ ةنع ب ذالر  ي ةرنعث ، عثظذنع قةسعرلةرنظ ة بولسذنظأيل ا ،ؤة سورذنالرنعث قةيةرض  خالعغان جايعغ

دذ    ظاصعرعص ظعحعشنع    ظئقعتعص   نع قةيةرضة     بذالق  ظذ ظذالر   : مذجاهعد مذنداق دئدع      .ظئقعتعص بارااليدذ، دةي
.  تةصسعر قعلغان مذشذنعثغا ظوخشاشظعكرعمة ؤة قةتادةمذ بذ ظايةتنع    . عص بارعدذ ظئقعت شذ يةرضة    ،خالعسا

  . شذ يةردة ظعحةلةيدذ،ظذنع نةدة خالعسا: سةؤرع مذنداق دةيدذ

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر72 ــــ 71سىرة غافعر  )1(
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  ياخشع بةندعلةرنعث ظةمةللعرع توغرعسعدا
 ظذالر ظأز ظىستعضة قةسةم ظعحعص ظالغان ظعشنع ظورذناليدذ ؤة دةهشعتع آةث داظعرعلعك بولغان
شقا  تعلضةن بويعحة قعلعع يةنع ظذالر ظعسالم شةرعظعتعدة آأرسقورقعدذ) يةنع قعيامةت آىنعدعن (آىندعن 

ةرنع ظورذن  ةت ـ ظعبادةتل ان تاظ ة  البذيرذلغ ذنداقال ظأزلعرعض دذ، ش ادةت قعلع ا ظعب ارقعلعق اهللا تاظاالغ ش ظ
نع  ةزعرقعلعش دذ     ن ادةت قعلع ارقعلعق ظعب ش ظ ةرنع قعلع ان ظةمةلل ةققعدة  .  قعلعؤالغ ةزعر ه العك  ن ام م ظعم

آعمكع  «:  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهادعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق  
ا  د اهللا تاظاالغ ةت قعلعش يولع ا اظعتاظ ةزعر قعلس ذ  ن عيلعق   ، ظ ا ظاس ع اهللا تاظاالغ ذن، آعمك ع ظورذندعس  ظذن

  . بذنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان. »ظذ ظذنعثدعن يانسذن ،نةزعر قعلساشنع عقعل
دعن ظةنسعرةص اهللا تاظاال حةآلعضةن هارام ظعشالرنع         قعيامةت آىنعدة هئسابنعث قاتتعق بولذشع    ظذالر  

 بذنعثدعن اهللا تاظاال     ،قورقذنحع هةممة ظادةمضة ظومذمعي بولذص         دةهشةتلعك   قعيامةت آىنعنعث     . تاشاليدذ
اقلعنااليدذ   عال س ان آعش ةت قعلغ داق د . مةرهةم ةتادة مذن دذق ةمكع : ةي ةن قةس اال بعل ث  ،اهللا تاظ ذ آىننع  ظ

  . ص آئتعدذئمعننع قاصالزـ خةتعرع ظاسمان 
 تعمضة ؤة ظةسعرضة تاظام بئرعدذئ تذرذقلذق، معسكعنضة، يموهتاجظأزع مذجاهعد ؤة مذقاتعل بذ 

دذ داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذنداق : ظاي ا ش ذالر تاماقق ع يئظ اجلعق ؤة ظذن كة ظئهتعي ذصتةيعش ةززا بول  ،ق
ة    .قا قوشذلغان  بذ قاراش رعرمذجةظعبنع . ضىزعدذلعدعغان تذرذص ظذنع باشقعالرغا يئ   نتعظئ  اهللا تاظاال بذ هةقت

دذ  داق دةي ش   : مذن عدعن خع أيىش يىزعس ع س ن    -اهللا ن ة، ظعب ة، معسكعنلةرض ةقرعباالرغا، يئتعملةرض  ظ
ة  ذل  (سةبعللةرض ةنع ص عرالرغا    -ي ان مذساص ىص قالغ ع ظىزىل ن ظاالقعس ث   ) مئلعدع اظعلالرغا ؤة قذلالرنع ، س

ذل   ة ص ا ظئرعشعشعض رعش      -ظازاتلعقق ات بئ ذش، زاآ از ظوق رعش، نام اردةم بئ ال ي ةن  )1 (م ع آأرض ياخش
ة    ةرص قعلمعغعح ةثالردعن س ة    (نةرس ةدعقة قعلمعغعح عنع س اللعرعثالرنعث  ياخشعس ةنع م عز  ) ي هةرض

  . )2(ظئرعشةلمةيسعلةر)  يةنع جةننةتكة(ياخشعلعققا 
 ، ساغالم نعث ئةؤزعلع سئنعث ت سةدعقعنعث ظةث ظ «: ظعمام بذخارعنعث هةدعسعدة مذنداق دةص آةلضةن    

ةص   ايلعقنع آأزل ان ؤة شذنداقال ب ذص تذرغ ان حاغدا قعلغان ظذنعثغا هئرعس بول امراتلعقتعن قورقذص تذرغ ن
ةدعقةثدذر امراق . »س ا ظ ةنع مالغ ان    ،ي ذص تذرغ اج بول ا موهت مةن ؤة ظذنعثغ ان هئرعس ثدا قعلغ حئغع
  . سةدعقعدذر
 أزع اج ظ رعدذ ئ تذرذقلذق، معسكعنضة، ي موهت ام بئ ة تاظ تعم ؤة معسكعن  يئ تعمضة ؤة ظةسعرض
ان قعلعص ظأتكةن ظعدذق      توغرذلذق ةير ظةسعر هةققعدة سةظعد ظعبنع     .  يذقعرعدا باي ، هةسةن، زةههاك   جذب

دذ  داق دةي العمالر مذن ارلعق ظ ذ :قات أزدعن“ظةسعر” ب ةن س ذلمان ظةسعر دئض دذ مذس أزدة تذتذلع نع .  آ ظعب
اس ذ  : ظابب اغدا مذس ةينع ح دع   ظ ارةت ظع رعكالردعن ظعب عرلعرع مذش دذلمانالرنعث ظةس ع  . ، دةي ث دةلعل بذنع

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابعالرنع ص ا حىش   س ع قولغ ةدرع آىن رذدع  ب كة بذي عرلةرنع ظعززةتلةش . كةن ظةس
  . ضةندة ظالدع بعلةن ظةسعرلةرضة تاماق بةرضةنشذثا ساهابعالر تاماق يئ

الر آأزدة تذتذلعدذ، دئدع        “ ظةسعر ” نعنغا  تعلغا ظئل  ةبذ ظايةتت : ظعكرعمة ظعبنع  . دئضةن سأزدعن قذل
ةرعر ذ  :ج رعكالرب ذلمان ؤة مذش ةت مذس ةن قارعتع غاظاي ة  ظومذم ث ظعحعض ذ ظذنع ىن قذلالرم انلعقع ظىح لغ
  .  دةص قارعدع،آعرعدذ

                                                 
 . تنعث بعر قعسمع ـ ظاية177سىرة بةقةرة  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع92سىرة ظال ظعمران  )2(
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ة . شذنعثغا ظوخشاش دئدع  سسةن ؤة قةتادة قاتارلعقالرمذ مذ    سةظعد ظعبنع جذبةير، ظةتا، هة     يغةمبةر ص
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      . غان ذلالرغا ياخشلعق قعلعشنع بذير     ظةلةيهعسساالم نذرغذن هةدعسلةردة قذ    هةتتا ص

ةن داق دئض عيةتلعرعدة مذن اخعرقع ؤةس ة ناماز«: ظ ةن سعلةرض ام تعدعكع غ ول ظاس أثىل  قذلالرؤة ق ا آ غ
ىثالر عاليمةننعبألىش اهعد. » تاص ةتتعكع : مذج عر”ظاي أز “ ظةس ةن س دذ،   دئض أزدة تذتذلع الر آ دعن مةهبذس

  . دئدع
)تعدذ ذالر ظئي علةردعن : ) ظ ز، س ام بئرعمع ىن تاظ ع ظىح ةنعث رازعلعق ز الل ة بع بذنعث (سعلةرض
 ظذالر : بذ ظايةتتة دئمةآحع بولغان مةزمذنهئحقانداق مذآاصات ؤة تةشةآكذر تةلةص قعلمايمعز) بةدعلعضة

ا شذنداق  اجلعتاماقق ذرذصظئهتعي ا  اهللا:ق ت ة تاماق بئرعدذ ؤة ظذالرغ ةص ظةسعرلةرض نع آأزل :  نعث رازعلعقع
ز، سعلةر   ة تاماق بئرعمع ال سعلةرض نع آأزلةص ةقةت اهللا نعث رازعلعقع ة بعز ص الدعدا بعزض نعث آعشعلةرنعث ظ

   . دةيدذ،تاما قعلمايمعزرةهمةت ظئيتعشعثالرنع 
اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع،     : ةيدذ مذجاهعد ؤة سةظعد ظعبنع جذبةير بذ ظايةت هةققعدة مذنداق د       

تمعدع   ةن ظئي رع بعل أز تعللع أزنع ظ ةتتعكع س ذالر ظاي ةحكة . ظ نع بعلض ث دعلعدعكع ن اهللا ظذالرنع لئكع
  . مذشذنداق ظعش قعلغذحعنعث رعغبةتلعنعشع ظىحىن ظذالرنع ظةنة شذنداق مةدهعيعلعدع

 اتتعق آىندعن شىبهعسعزآع، بعز صةرؤةردعضارعمعز تةرعصعدعن مةيدانغا آة ر، ق لتىرىلضةن ظئغع
ز ةت قعالرم    قورقعمع ة مةرهةم ةقةت اهللا بعزض علعقنع ص ذ ياخش ز ب ةنع بع دة   عي اتتعق آىن ر ؤة ق ن، ظئغع كع

ظايةت هةققعدة  ظعكرعمة ؤة باشقعالر     بذ  . بعزضة مئهرع ـ شةصقةت قعالرمعكعن، دئضةن ظىمعد بعلةن قعلعمعز  
ةنهذمانع    ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب دذ   ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عر   : ث مذن ع آاص ةت آىن ذ قعيام ظ

اقعدذ      ظذنعثدعنشذمعسعنع شذنداق تىرعدذآع،    وقآىننعث قاتتعقلعقعدعن    ةر ظ سةظعد ظعبنع    .  قوغذشذندةك ت
ةير ةتادةجذب دذ  :  ؤة ق رايالر تىرىلع دة دةهشةتتعن حع ذ آىن ةنع .ظ عرالرنعث قو ي ؤة صعشانعسع  شذمعسعآاص

  . علعدذقاتتعق تىر
   نئمةتلةرنعث بةزع تةصسعالتلعرع توغرعسعدا مذآاصات ؤةجةننةت ظةهلعضة بئرعلعدعغان

 خوشاللعق ) دعللعرعغا(نذر، ) يىزلعرعضة(اللة ظذالرنع شذ آىننعث شةررعدعن ساقاليدذ، ظذالرنعث
دذ  ا قعلع ةس قات        ظات نع ظةن يظ ظعب ة ؤة رةبع ةتادة، ظةبذظالعي رع، ق ةتنع هةسةنبةس ذ ظاي ذالر :ارلعقالرب  ظ

دذ    ةم قعلع ع خاتعرج عدعن اهللا ظذالرن ان نةرس ث حعرايلعرع،قورقق ا ظذالرنع اللعق،  غ ة ضآأثىللعرعخذش
ا  خذ ةنلعك ظات ان .دذقعلعرس عر قعلغ دذ    .  دةص تةصس داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب ذن   : اهللا تاظ دة نذرغ ذ آىن ظ

ال      ة ؤة خذش ذر، آىلك ةردعن ن دذ   -يىزل ئغعص تذرع ق ي ع   ))1 خذراملع ذنعث ظىحىنك ذ ش ةن   ، ب ل خذرس  دع
  . بولسا، حعرايع نذرلعنعدذ

ذزذن بعر هةدعستة ةت قعلغان ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذشال بولسا : آةظعب ظعبنع مالعك رعؤاي ص
رايع نذرل نعصحع ةتتعع ذص آئت اينعث بعر صارحعسعدةك بول ذن ظ ةلالهذ .  دئيعلضةن، خذددع تول ظاظعشة رةزعي

ان  ،ع نذرالنغان هالدا خذشال آعرعص آةلدع  يهعسساالم مئنعث قئشعمغا حعراي  ظةلةصةيغةمبةر  : ظةنها  دةص باي
  . قعلغان
 ةؤر ث س ةن ؤة -ظذالرنع ةت بعل ع جةنن ة ظذالرن ىن الل ةتلعرع ظىح ةردعكع ( تاق ذ ي ةك ) ظ يعص

الر( اتاليدذ ) لعباس ةن مذآاص ث   بعل ا ظذالرنع ةنع ظذالرغ ةؤةس ؤة شةهؤةتل   ي اؤايع ـ ه ادا ه ة دذني عرعض
ةي ىن   ،بئرعلم انلعقلعرع ظىح ةؤر قعلغ داص س ة حع ا ـ مذشةققةتلةرض ةن جاص دا يةتك ادةت يولع ةت ـ ظعب   تاظ

                                                 
 .  ـ ظايةتلةر39 ـــــ 38سىرة ظةبةسة  )1(
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ا قعلعص، ظذالرنع جةننةتكة جايالشتذردع ةرنع ظات ة، راهةت . نئمةتل ازادة ظأيلةرض ةث، ياخشع، ظ ظذالرنع آ
  . ردعش ؤة حعرايلعق آعيعملةرضة ظئرعشتىتذرمذ

* * * * * * *  
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ذالر جةننة اتتعق ظ عقنعمذ، ق اتتعق ظعسس ة ق ذالر جةننةتت تذرعدذ، ظ ألعنعص ظول ة ي ة تةختلةرض تت

ةيدذ  وغذقنعمذ آأرم ةتتعكع . 13س ةرنعث(جةنن ةتنعث ) دةرةخل ندذر، جةنن ا يئقع ايعلعرع ظذالرغ س
مةي (آىمىش تةخسعلةر، ) تاماق قاحعالنغان(ظذالرغا . 14مئؤعلعرعنع ظىزىش ظذالرغا ظاسان قعلعنعدذ

ساقعيالر، (جامالر ظايالندذرذص سذنذلذص تذرعدذ، ) شعشعدةك سىزىك(آىمىشتعن ياسالغان ) دذرذلغانتول
يةنع ظعحكىحعلةرنعث ظئهتعياجعدعن ظئشعصمذ قالمايدذ، (اليعق ظألحةيدذ ) ظذالرنعث ظئهتعياجعغا قاراص

يةنع جامدعكع مةي (علةن ظذالر يةنة جةننةتتة زةنجعبعل ظارعالشتذرذلغان جام ب  .15آئمعصمذ قالمايدذ 
ار . 17سذغعرعلعدذ) بعلةن قئرعماي هةمعشة . 18جةننةتتة سةلسةبعل دةص ظاتعلعدعغان بعر بذالقمذ ب

ثدا  دذ، ظذالرنع آأرضةن حئغع ياش تذرعدعغان غعلمانالر نأؤةت بعلةن ظذالرنعث خعزمعتعنع قعلعص تذرع
ظذالرنع تئرعلعص آةتكةن مةرؤايعتمعكعن دةص ) اراصظذالرنعث ضىزةللعكع، سىزىآلعكع ؤة نذرلذقلعقعغا ق(

ةن ةردة . 19قالعس ذ ي اث، ب ان بولس ةن قارايدعغ انكع س ان(قاح ةتكعلع بولمايدعغ ؤعرلةص تىض ) تةس
ةآتعن . 20نئمةتلةرنع ؤة آاتتا صادعشاهلعقنع آأرعسةن  قا يعصةك ؤة قئلعن يعص ظذالرنعث ظذحعسعدا يذص

آىمىش ظىزىآلةرنع تاقايدذ، صةرؤةردعضارع ظذالرنع صاك ) ظذالر(ر بولعدذ، يئشعل آعيعملة) تةييارالنغان(
ثالر . 21شاراب بعلةن سذغعرعدذ  شىبهعسعزآع، بذ سعلةرضة بئرعلضةن مذآاصاتتذر، سعلةرنعث مئهنعتع

  .22قوبذل بولدع
  عدا سوغذقمذ ظةمةس، ظعسسعقمذ ظةمةس يئقعملعق هاؤا توغرعس ؤةتةختلةركع ظازادة عجةننةتت
 اتتعق اتتعق ظعسسعقنعمذ، ق ة ق ذالر جةننةتت تذرعدذ، ظ ألعنعص ظول ة ي ة تةختلةرض ذالر جةننةتت ظ

ةيدذ ذ ظايةتسوغذقنعمذ آأرم اال ب ةهلعت اهللا تاظ ةت ظ ا ة جةنن ةهؤالعنع ؤة ظذالرغ ا قعلغان نعث ظ ا ظات آاتت
دع ان قعل ةرنع باي ذ هةقت. نئمةتل ةةب ىرة س عتاففات س نديعل تةصس ان قعلع ةردة. ع باي ع  زادع قتةختل ايس

ظايةتلةرنعث  ظايةتكة مةزمذنداش    هةققعدعكع تاالش ـ تارتعشالرمذ يذقعرعدا       عسع مةسعل شةآعلدة ظولتذرذش 
  . رلعرعدة بايان قعلعنغان ظعدععتةصعس
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ةردذر     ادةمنعث   ظذالر   . بذ تةختلةر سايعؤةنلعك تةختل اتتعق   ظعحعنع   ظ اآع      ق سعقعدعغان ظعسسعقنعمذ ي
ةيدذتوثلعتعدعغان ة حىنكع.  سوغذقنعمذ آأرم ئقع، جةننةتت ايعتع ي اردذرمناه اؤا ب ر خعل ه ذالر لعق بع ، ظ

  .ظذنعثدعن يأتكعلعشنعمذ خالعمايدذ
  دةرةخ شاخلعرعنعث ؤة مئؤعلعرعنعث يئقعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

 رغا سايعلعرع ظذالرغا يئقعندذر، جةننةتنعث مئؤعلعرعنع ظىزىش ظذال) دةرةخلةرنعث(جةننةتتعكع
نعدذ دذ ظاسان قعلع ة دةرةخ شاخلعرع ساية تاشالص تذرع ةنع جةننةتت ةتكىدةك . ي مئؤعلعرع بولسا قول ي

دذ  عالص تذرع ةردة ساثض ذددع ظع    . ي ا، خ ةآحع بولس ةرنع ظىزم ا مئؤعل ان ؤاقعتت ذالر خالعغ ةتحان ظ تاظ
  . ضعلعص مئؤعلعرع ظذالرغا يئقعنلعشعدذظاثلعغذحعدةك شاخلعرع ظئ

دذداق دمذجاهعد مذن عد :ةي اش تةرعص ذالر ظورنعدعن تذرسا ظذالرنعث ب داردا  ظ ةلذم معق ئؤعمذ م عكع م
داردا          . ظولتذرسا صةسلةيدذ . آأتىرىلعدذ ةتكىدةك معق ةر ظذالرنعث قولع ي ظةضةر ظذالر يانصاشالص ياتسا، مئؤعل
لةيدذ دذ . صةس داق دةي ةتادة مذن ا   : ق الغذ بولم ةر توس ةندة تعكةنل ةرنع ظىزض ذالر مئؤعل ةر ظ يدذ ؤة مئؤعل

   . قولالردعن يعراقالص آةتمةيدذ
   ؤة قةدةهلةر توغرعسعداتةخسةآىمىش 

 ا ان (ظذالرغ اق قاحعالنغ علةر، ) تام ىش تةخس ان (آىم ةي تولدذرذلغ الغان ) م تعن ياس آىمىش
اليعق ) ساقعيالر، ظذالرنعث ظئهتعياجعغا قاراص(جامالر ظايالندذرذص سذنذلذص تذرعدذ، ) شعشعدةك سىزىك(

 يةنع خعزمةتحعلةر )يةنع ظعحكىحعلةرنعث ظئهتعياجعدعن ظئشعصمذ قالمايدذ، آئمعصمذ قالمايدذ(ظألحةيدذ 
اقالرنع،   ىش يئمةآتام ةرنع آىم علةرلعكل ىش  دةتةخس ارابالرنع آىم ةردة، ش ايلقةدةهل أتىرىص ظ عنعص  آ

دذ ةر  . يىرع ذ قةدةهل ةرحة ب عمذ  ض ان بولس تعن بولغ ذ، آىمىش اش س  ظةينةآ  ظ ة ظوخش انلعقتعن ىزىك ك بولغ
ادا تئصعلمايدذ      .  تذرعدذ  حعدعكع شارابالرنعث رةثضع آأرعنعص     ظع ةر دذني جةننةت  . بذنعثغا ظوخشاش قةدةهل

 ظارتذقمذ ظةمةس ياآع آةممذ ظةمةس   ،ظةهلعضة بئرعلعدعغان تاظام ؤة شارابالر ظذالرنعث ظئهتعياجعغا قارعتا 
  .  بولعدذقعلعص تةييارالنغان

نع  ةتنع ظعب ذ ظاي ةبزا،  ب نع ظ ةتادة، ظعب العه، ق ةير، ظةبذس نع جذب ةظعد ظعب اهعد، س اس، مذج ظابب
عر             رعقعدةك تةصس قعالر يذقع ةرعر ؤة باش نع ج د، ظعب نع زةي ةظبعي، ظعب ةتادة، ش ةيد، ق نع ظذب ابدذلاله ظعب ظ

ان ة . قعلغ ةت جةنن ذ ظاي انلعقعنع   تب ةت قعلعنعدعغ انلعقع ؤة هأرم أثىل بألعنعدعغ ايعتع آ ة ناه  ظةهلعض
  . أرسعتعص بئرعدذآ

 عل ؤة سةلسةبعلنعث شارابع توغرعسعداعبزةنج
 ةن ام بعل تذرذلغان ج بعل ظارعالش ة زةنجع ة جةننةتت ذالر يةن ةن(ظ ةي بعل امدعكع م ةنع ج ) ي

ذغعرعلعدذ ةهلع  س ةت ظ ةنع جةنن ةردة ي بعل ظارقةدةهل وغع  ع زةنجع ةن س ارابالر بعل تذرذلغان ش . لعدذعرالش
اف   ةزعدة آ ذالر ب ة   ر ظارعالذظ ذالرنع ظعحس ذؤذتذلغان س تذرذلذص س تذرذلغان   ،ش بعل ظارعالش ةزعدة زةنجع  ب

دذ ةن ظذالرنعث معجةزلعرع مأتعدعللعشعدذ. ظعسسعق شارابالرنع ظعحع ة . شذنعث بعل ذ ياخشع بةندعلةرض ب
االنعث يئقعن        . بئرعلعدعغان مذآاصاتتذر  ةمما اهللا تاظ ةندعلعرع بذ ظعككع خعل شارابتعن خالعغان ؤاقعت       ظ ا ب

  . قةتادة ؤة بعر قانحة آعشعلةر بذ ظايةت هةققعدة شذنداق دئضةن. ظعحعدذ
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رعدا  اال يذقع ر (اهللا تاظ ةتتعكع بع افذر جةنن ذ آ ن  ) ظ ذص، ظذنعثدع ان بول تعلعص حعقق ن ظئ بذالقتع
ةنعث  دذ) ياخشع(الل ةندعلعرع ظعحع ان قعلدع))1ب ةردة بولسا .  دةص باي ذ ي ة سةلسةبعل دةص ب جةننةتت
ان قعلدع  دعغان بعر بذالقمذ بار ظاتعلع ة         .  دةص باي ةنع زةنجعبعل جةننةتتعكع بعر بذالق بولذص، ظذ يةن ي

اتعلعدذ  مذ ظ ةبعل دةص دذ   . سةلس داق دةي ةققعدة مذن ةت ه ذ ظاي ة ب ر  : ظعكرعم ةتتعكع بع ةبعل جةنن سةلس
معدذر  ث ظعس دذ . بذالقنع داق دةي اهعد مذن ىن   : مذج انلعقع ظىح ز ظاقق نح ؤة تئ ذالق تع ذ ب ةبعل دةص ظ  سةلس

  . ظاتالدع
  كع خعزمةتحعلةر توغرعسعداتعجةننةت

 ،دذ زمعتعنع قعلعص تذرع ةن ظذالرنعث خع قئرعماي هةمعشة ياش تذرعدعغان غعلمانالر نأؤةت بعل
ظذالرنع تئرعلعص ) ظذالرنعث ضىزةللعكع، سىزىآلعكع ؤة نذرلذقلعقعغا قاراص (ظذالرنع آأرضةن حئغعثدا 

يئشع  ،خعزمةت قعلعدعغانظذالرغا  يةنع جةننةت ظةهلعنعث ظةتراصعدا دةص قالعسةنآةتكةن مةرؤايعتمعكعن 
ر  ةرمةيدعغان بع لظأزض تعكع  خع ايلعنعص يىرع   ج ياش رع ظ ةت مذالزعملع قا   . دذةنن ةت قعلعش ذالر خعزم ظ

ان  عص بولغ اي،مذناس ذص خو  ع ظ العالر بول ك ب ان آعحع زمعتعنع قعل غع حاقق ايعنلعرعنعث خع ىن  ج ش ظىح ع
ارقعلعص يىرعظذالرن انلعقععث ت لىدعغ انعنعث آأص رعنعث نذرلذقلع، س يعم ـ آئآع، يىزلع ع، آع ةآلعرعنعث ق ح

عملعقع   بذ   يارعش ان زع ىزةللعكع،   ؤة تاقعغ ةتلعرعنعث ض ان      ـ زعنن ذددع حئحعلغ عنع خ ةن آعش ع آأرض ظذالرن
ةلتذرعدذ   ا آ ةندةك تذيغذغ ةرؤايعتنع آأرض ع  . م ايعن ياخش عتعش ظعنت ةتتعكع ظوخش ذ ظاي ان ب  بولغ

  . ظوخشعتعشتذر
 نئمةتلةرنع ؤة ) تةسؤعرلةص تىضةتكعلع بولمايدعغان(قاحانكع سةن قارايدعغان بولساث، بذ يةردة

ة بئرعلضةن ظذ نئمةتلةرنع ؤة خذشاللعقالرنع      ! يةنع ظع مذهةممةد    آاتتا صادعشاهلعقنع آأرعسةن  جةننةتت
اث  ان بولس ر دألع   ،آأرعدعغ ا بع ث آاتت ةردة اهللا نع ذ ي ةن  ظ ةن بولعس نع آأرض داق  . تع تة مذن ر هةدعس بع

ةن اال«: دئيعلض ن اهللا تاظ ةث  دوزاختع اخظ ة   دارععظ ان آعشعض اخعرعدا آعرعدعغ ةث ظ ة ظ ص جةننةتك  حعقع
ة ظذنعث ظون هةسسع         : مذنداق دةيدذ  ار    سع ساثا دذنيادةك يةن  جةننةتكة آعرعدعغان ظةث      .»دةك مذآاصات ب

اال أؤةن دةرعجعلعك ظادةمضة اهللا تاظ االنعث دةرضاهعدا يذقعرع  ت ذ بولسا، اهللا تاظ اتع ب نعث بئرعدعغان مذآاص
  دةرعجعضة ؤة آاتتا نئسعؤعضة ظعضة ظادةمنعث ظئرعشعدعغان مذآاصاتعنع تةسةؤؤذر قعالالمسةن؟ 

  توغرعسعداآعيعم ـ آئحةآلةر ؤة زعبذ ـ زعننةتلةر 
 دذ ) نغانتةييارال(ظذالرنعث ظذحعسعدا يذصقا يعصةك ؤة قئلعن يعصةآتعن ةر بولع  يئشعل آعيعمل
ةنع  ذص ي ةآتعن بول يعمع يعص ةهلعنعث آع ةت ظ دذ جةنن ل بولع ع خع رع. ، ظعكك ح ،بع ة  ظع آعيعمض

 تاشقع آعيعم ظىحىن ظعشلعتعلعدعغان    ،يةنة بعرع. ذرترةختيعصةك صعز ئ نظالعي دةرعجعلعكظعشلعتعلعدعغان  
  . صارقعراص تذرعدعغان قئلعن يعصةك رةختتذر

)ىمىش ظىزىآلةرنع تاقايدذ آ) ظذالر      اتتذر ةمما اهللا  .  بذ ياخشع آعشعلةرضة بئرعلعدعغان مذآاص ظ
ذددع اهللا   ةندعلعرع خ ن ب ث يئقع اال نع اندةك تاظ ةرنع،  ظئيتق التذن بعلةيزىآل ةردة ظ ذالر جةننةتل ظ

دذ    ةآتعن بولع يعمع يعص ث آع ايدذ، ظذالرنع ةرؤايعتالرنع تاق بذ ـ زعنن   اهللا ))2م ةن زع ةك بعل ارلعق يعص ةت قات
ةن : تنع بايان قعلعص بولغاندعن آئيعن مذنداق دةيدذ    تاشقع زعننة  اك شاراب بعل صةرؤةردعضارع ظذالرنع ص

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع6سىرة ظعنسان  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع33سىرة فاتعر  )2(
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، ظعحع يامانلعق،   ةسةتخورلذق  هدعللعرعغا ظورناص آةتكةنظذالرنعث  يةنع اهللا بذ شاراب بعلةن   سذغعرعدذ
   .يدذال يامان ظعللةتلةردعن تازعشقاظازار بئرعش ؤة باخعيانةت، 

ةرنعث خةلعصعسع  ةلع مأمعنل ةبذتالعب ظ نع ظ ةنهذظعب ةلالهذ ظ ةننعثرةزعي داق دئض ةت  مذن لعكع رعؤاي
نعدذ اندا   : قعلع ا بارغ ع ظالدعغ ةت دةرؤازعس ةهلع جةنن ةت ظ أرعدذ  ،جةنن نع آ ع بذالق ةردة ظعكك ذ ي ذالر .  ظ ظ

شذنعث بعلةن اهللا تاظاال ظذالرنعث     . خذددع اهللا ظذالرنعث آأثلعضة سالغاندةآال ظذنعث بعرعدعن سذ ظعحعدذ              
ع  ةرنع ظعحعدعك ان ظعللةتل ازيام نحع بذ  . عاليدذ ت ن ظعككع اندعن آئيع دذ  ظ ىيعدة يذيذنع ث س ذنعث . القنع ش

ةتكة ظعضة بولعدذ           ة ظذالرنعث        . بعلةن ظذالرنعث تاشقع قعياصعتع حعرايلعق سىص اهللا تاظاال يذقعرعدعكع ظايةتت
  . ان قعلدعتاشقع ؤة ظعحكع ظةهؤاللعرعنع باي

 دع ذل بول ثالر قوب ةنع   شىبهعسعزآع، بذ سعلةرضة بئرعلضةن مذآاصاتتذر، سعلةرنعث مئهنعتع  ي
أزلةر قعل    ذنداق س ة ش دىرىش يىزعسعدعن ظةن ةتدارلعق بعل ةش ؤة معنن ع هأرمةتل ا ظذالرن اهللا . نعدذعظذالرغ

رعد   ةؤةر بئ انلعقعدعن خ داق دئيعلعدعغ ا مذن ةردة ظذالرغ أؤةندعكع ظايةتل ا(: ذت ةنكع «) ظذالرغ ظأتك
ةنع دذنيادعكع حاغالردا     (آىنلةردة   ةثالر،    -ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانلعقعثالر ظىحىن، خذشال         ) ي خذرام ي
ا مذشذ               «: ظذالرغا)1( دئيعلعدذ» ظعحعثالر » قعلغان ظةمةلعثالر ظىحىن سعلةرضة بئرعلضةن جةننةت مان

نعدذ   دا قعلع ذنداق د  (دةص نع تعلةر ش ةنع صةرعش دذ ي دا قعلع ذل 2( ()ةص نع ثالر قوب علةرنعث مئهنعتع س
  . عآأص مذآاصات بةردظةمةلعثالرغا ظاز سعلةرنعث اهللا تاظاال  يةنع بولدع

* * * * * * *  
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ةد (  ع مذهةمم ألىص !) ظ اننع ب اثا قذرظ ز س ةن بع دذق -هةقعقةت ازعل قعل ألىص ن ةن . 23 ب س

صةرؤةردعضارعثنعث هأآمعضة سةؤر قعلغعن، سةن ظذالرنعث ظعحعدعن هئحبعر ضذناهكارغا ياآع آذفرعلعق 
يةنع ناماز ( ظاخشامدا صةرؤةردعضارعثنعث نامعنع ياد قعلغعن -ظةتعضةن . 24قعلغذحعغا بويسذنمعغعن

آئحعنعث ظاز قعسمعدا ظذنعثغا سةجدة . 25) ظعبادةت قعلغعن-ظوقذغعن، صةرؤةردعضارعثغا آأص تاظةت 
ت  بعه ظئي ا تةس معدا ظذنعثغ أص قعس ل، آ ذالر . 26قع عزآع، ب رعكالر (شىبهعس ةنع مذش انع ) ي دذني

بعز . 27سةل قارايدذ) يةنع قعيامةتكة(ظارتذق بعلعدذ، آةلضىسعدعكع قعيعن بعر آىنضة ) نظاخعرةتتع(
ةر بعز خالعساق  دذق، ظةض ) ظذالرنع هاالك قعلعص (ظذالرنع ياراتتذق، ظذالرنعث بةدعنعنع مةزمذت قعل

                                                 
 .  ـ ظايةت24سىرة هاققة  )1(
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع43سىرة ظةظراف  )2(
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ةرنع دةسسعتةتتذق  قا ظادةمل ا ظوخشاش باش ا ظذالرغ ذ . 28ظورنعغ ةر(شىبهعسعزآع، ب  -ؤةز ) ظايةتل
خالعغان ظادةم صةرؤةردعضارعغا يةتكىزعدعغان يولنع )  نةسعهةتتعن صايدعلعنعشنع-بذ ؤةز (نةسعهةتتذر 

ةنعث خاهعشعغا (صةقةت اللة خالعغاندعال، ظاندعن سعلةر خااليسعلةر . 29تذتسذن يةنع هةممة ظعش الل
اللة خالعغان . 30عش قعلغذحعدذراللة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعلةن ظ ). باغلعقتذر

  . 31اللة زالعمالرغا قاتتعق ظازابنع تةييارلعدع. ظادةمنع رةهمعتعنعث داظعرعسعضة آعرضىزعدذ
غانلعقع ذنع زعكعر قعلعشقا بذيرتاظاالاهللا ؤة  قا سةؤر قعلعش،قذرظاننعث حىشىرىلضةنلعكع

  توغرعسعدا
ةيغةمبعرع  اال ص ا اهللا تاظ ةد ظةلةيهعسس ألىص     مذهةمم ألىص ـ ب اننع ب ذغ قذرظ ازعل المغا ظذل ن

دذ  ةتكةندعن آئيعن قعلغانلعقعنع ظةسل   سةن صةرؤةردعضارعثنعث هأآمعضة سةؤر قعلغعن، :  مذنداق دةي
 يةنع ساثا نازعل سةن ظذالرنعث ظعحعدعن هئحبعر ضذناهكارغا ياآع آذفرعلعق قعلغذحعغا بويسذنمعغعن

انداق ظع  ئنع ق ةن س ان بعل ان قذرظ ة  قعلغ ازا ؤة قةدرعض ارعثنعث ق ةنمذ صةرؤةردعض ام، س ةن بولس ززةتلعض
ن  ةؤر قعلغع ذنداق س عنكع. ش ئنع  ،بعلض ذ س دذ    ظ ةرؤعش قعلع تة ص رايلعق رةؤعش ةث حع عرالر ؤة. ظ  آاص

 . سةن ظذالرغا هةرضعزمذ بويسذنما ،مذناصعقالر ساثا نازعل قعلغان قذرظاندعن سئنع توسذص قالماقحع بولسا        
ن حة صةرؤةردععظةآس ث تذرغع تة حع اننع يةتكىزىش ان قذرظ ازعل قعلغ اثا ن ارعث س تا . ض اهللا دةؤةت قعلعش

  . حىنكع اهللا سئنع آعشعلةرنعث زعيانكةشلعكعدعن ساقاليدذ. تاظاالغا تةؤةآكىل قعلغعن
 ةن ن -ظةتعض اد قعلغع امعنع ي ارعثنعث ن امدا صةرؤةردعض ن، ( ظاخش از ظوقذغع ةنع نام ي

ةت أص تاظ ارعثغا آ ن- صةرؤةردعض ادةت قعلغع ث  ظعب ةنع آىندىزنع عدة ي ةن تةرعص اخعرعدا ظةتعض  ؤة ظ
اد قعلغعن  امعنع ي معدا  .صةرؤةردعضارعثنعث ن أص قعس ل، آ ا سةجدة قع از قعسمعدا ظذنعثغ آئحعنعث ظ

ناماز ظوقذشقا،   (بولذشع ظىحىن، آئحعنعث بعر قعسمعدا     ) ظعبادةت(ساثا نةصلة    ظذنعثغا تةسبعه ظئيت 
ةنع  (صةرؤةردعضارعثنعث سئنع مةدهعيعلعنعدعغان ظورذنغا  !)  ظع مذهةممةد (ظويغانغعن،  ) قاقذرظان ظوقذش  ي
ا ىك شاص ابىي ة) ظةت ماقامعغ ع مذهةقق عنعؤالغذحع  )1( تذرقتذرغذزذش ة يأض ع آعيعمض ةيغةمبةر( ظ !) ص

رعمعدعن        اآع يئ ازراقعدا ي رعمعدعنمذ ظ اآع يئ رعمعدا ي عدا، يئ عدعن باشقعس ث ظازغعنعس ـأصرةآعدة آئحعنع  آ
   .)2(ظوقـذغعن) دانة، ظوحذق-يةنع دانة(ناماز ظوقذغعن، قذرظاننع تةرتعل بعلةن 
  تعش توغرعسعداعبلةش ؤة قعيامةت آىنعنع ظةسلعدذنياغا بئرعلعشنع ظةي

ا عرالرغا ظوخش عرالرنع ؤة آاص اال آاص ةناهللا تاظ ذدع بعل ىتىن ؤذج رعلعصش ص ا بئ اخعرةتنع  دذنياغ  ظ
دذنيانع ) يةنع مذشرعكالر(شىبهعسعزآع، بذالر : لةص مذنداق دةيدذظةيعبقاتتعق   لةرنعآأزلعمةي يىرضةن 

ارايدذ ) يةنع قعيامةتكة(ظارتذق بعلعدذ، آةلضىسعدعكع قعيعن بعر آىنضة ) ظاخعرةتتعن( بعز . سةل ق
ةر بعز خالعساق  دذق، ظةض ) لعص ظذالرنع هاالك قع (ظذالرنع ياراتتذق، ظذالرنعث بةدعنعنع مةزمذت قعل

 ظذالرنع قعيامةت آىنعدة ، يةنع بعز خالعساقظورنعغا ظذالرغا ظوخشاش باشقا ظادةملةرنع دةسسعتةتتذق
ارعتعمعز        قايتا تعرعلدىرىص، ظذالرنع ظالماشتذرذص باشقا     ار    .  بعر مةخلذق قعلعص ي تة ب ا  بولذش دةسلةص  قايت

  .  دةلعلدذرنعثدعغانلعقععتعرعلدىرىل

                                                 
 .  ـ ظايةت79سىرة ظعسرا  )1(
  .  ـ ظايةتكعحة4 ـــ 1  ـ سىرة مذزةممعل )2(



  
  
  
  

 395                                                                                              انظعنس ـ سىرة 76
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةتنعث مةنعسع هةققعدة     ظعبنع زةيد ؤة ظعبنع جةرعر      باشقا  ظورنعغا   ث ظذالرنع ،بعز خالعساق  :  بذ ظاي
دذ          .  دئدع  ، بولعدذ  بعر قةؤمنع يارعتعمعز دئضةنلعك     ة مذنداق دةي ظةضةر  !ظع ظعنسانالر  : اهللا تاظاال بذ هةقت

ادعردذر      ا ق ةلتىرعدذ، اهللا بذنعثغ قعالرنع آ ا باش وق قعلعص ظورنذثالرغ علةرنع ي ا، س ةر )1( اهللا خالعس ظةض
ص      االك قعلع علةرنع ه ا، س ة خالعس ا(الل دذ    ) ظورنذثالرغ ةيدا قعلع ةلقنع ص ر خ ثع بع ن   . يئ ةغا قعيع ذ الل ب

  . ))2ظةمةس
  ؤة هعدايةت ظعكةنلعكع توغرعسعداؤةز ـ نةسعهةت قذرظاننعث اهللا نعث يئتةآلعشع بعلةن 

 خالعغان ) صايدعلعنعشنع نةسعهةتتعن ـبذ ؤةز ( نةسعهةتتذر ـؤةز ) ظايةتلةر(شىبهعسعزآع، بذ
ذن  نع تذتس ةتكىزعدعغان يول ارعغا ي ادةم صةرؤةردعض ةت     ظ ةن هعداي ان بعل ىرة قذرظ ذ س ةنع ب نع تئصعش ي

عهة  ة ؤةز ـ نةس ان آعشعض دذ   . تتذرخالعغ داق دةي ة مذن ذ هةقت اال ب اخعرةت   : اهللا تاظ ا، ظ ذالر اهللا غ ةر ظ ظةض
ن سةرص قعلسا، ظذالرغا نئمة زعيعنع بوالتتع؟ اهللا ظذالرنع     آىنعضة ظعشةنسة ؤة اهللا  ظأزلعرعضة بةرضةن مالدع       

  . )3()قعلمعشعغا قاراص جازااليدذ(ظوبدان بعلعدذ 
 علةر علةر خااليس اندعن س اندعال، ظ ة خالعغ ةقةت الل عغا (ص ةنعث خاهعش ش الل ة ظع ةنع هةمم ي
ظأزعضة  . ن ظعمان ظئيتالمايدذ عدعظأزلعك.  هعدايةتكة باشلعيالمايدذ   ظأزع  يةنع هئحكعم ظأزعنع   )باغلعقتذر

  . ظأزع مةنصةظةت آةلتىرةلمةيدذ
 دذر ةن ظعش قعلغذحع ةنع اهللا هعدايةتكة      اللة هةقعقةتةن هةممعنع بعلضىحعدذر، هئكمةت بعل  ي

ةت يو    ا هعداي ص، ظذالرغ ع بعلع نع قو اليعقالرن رعدذ لع تذرذص بئ ةؤةب . اليالش رعدذ س تذرذص بئ . لةرنع ظورذنالش
ا اليعق دذ   ظازغذنلذقق راق قعلع ةتتعن يع ع هعداي تا اهللا  . الرن داق قعلعش االبذن ةرلعكنعث تاظ تع ؤة  هئكيئت مع
  . صاآعتع باردذرـ ظئنعق هأججةت 

 ىزعدذ ة آعرض ث داظعرعسعض ادةمنع رةهمعتعنع ان ظ ة خالعغ ازابنع . الل اتتعق ظ ا ق ة زالعمالرغ الل
ةييارلعدع ان آ ت اال خالعغ ةنع اهللا تاظ ال ع ي ة باش عنع هعدايةتك ازدذرعدذ . يدذش عنع ظ ان آعش اهللا  . خالعغ

ان   ةت قعلغ ايدذ هعداي ئحكعم ظازدذرالم عنع ه ان. آعش ئ اهللا ظازدذرغ عنع ه ة  آعش حكعم هعدايةتك
  . باشلعيالمايدذ

عدع    عرع تىض اننعث تةصس ىرة ظعنس ةن س ذنعث بعل انا  . ش ع هةمدذس ة جعم ةرنعث ؤة مةدهعي ظالةمل
  . صةرؤةردعضارع اهللا غا خاستذر

                                                 
 .  ـ ظايةت33سىرة نعسا  )1(
 .  ـ ظايةتلةر17 ـــــ 16سىرة فاتعر  )2(
 .  ـ ظايةت39سىرة نعسا  )3(
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  نعث بايانع توغرعسعدا ششعنعث ؤة ظذنع ناماز شامدا ظوقذىبذ سىرعنعث حىش
  

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن نع مةس ابدذلاله ظعب ارع ظ ام بذخ ز : ظعم بع
ة معصةيغة ةن بعلل االم بعل دذق مبةرظةلةيهعسس دة ظع أثكىرنعث ظعحع ر ظ ئغعدا بع ا ت . ن

ةالت   االمغا مذرس تع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع حىش ىرعنع   . سىرعس ذ س االم ب ن صةيغةمبةرظةلةيهعسس آئيع
ذدع  االمنعث ظ    . ظوق ىرعنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ س ةن ب اغ م عنعأز ظ . ؤالدعمزعدعن ظأض

اندا    ىرعنع ظوقذؤاتق ذ س االم ب كة   صةيغةمبةرظةلةيهعسس ز تةرةص الن بع ر يع تع بع ةآرةص حىش عز س . تذيذقس
االم ع«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ألتىرىظذن دع» رثال ظ ذص ت  .دئ ةآحع بول ع ظألتىرم ز ظذن ةتزال ئ بع  هةرعك

اندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   . لئكعن ظذ قئحعص آةتتع     . قعلدذق خذددع سعلةر ظذنعث يامانلعقعدعن     «: ظ
بذ هةدعسنع ظعمام   . دئدع»  ظذمذ سعلةرنعث يامانلعقعثالردعن ساقلعنعص قالدع،ساقلعنعص قالغعنعثالردةك 

  .تعن رعؤايةت قعلدعمذسلعممذ ظةظمةش
ةد ام ظةهم دذ ،ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي نع ظابباسنعث مذن نع ظابباسنعث ظانعسع :  ظعب ظعب

  . صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذرسةالت سىرعسعنع ناماز شامدا ظوقذغانلعقعنع ظاثلعغان ظعكةن
ةزلعنعث    :  ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ،مالعك ظعمام   ةزلعنعث ظانعسع ص ص

اثالص  انلعقعنع ظ عنع ظوقذغ ا،مذرسةالت سىرعس ذم:  ظذنعثغ ع ظوغل ذص ! ظ ىرعنع ظوق ذ س ةن ب ةن  ،س ا  م  ماث
االمنعث  ىرعنع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ س امدا ظوقذ ب از ش ان اؤنام اخعر تق ةث ظ تعم  لعقعنع ظ قع قئ

دع   لةتتعث، دئ انلعقعمنع ظةس ار   . ظاثلعغ ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس لعمب ام  مذع ؤة مذس ةت  ظعم العكتعن رعؤاي م
   .قعلدع

ijk  

 ÏM≈ n= y™ ö ßϑ ø9$# uρ $ ]ùó ãã ∩⊇∪ ÏM≈ x ÅÁ≈ yè ø9$$ sù $ ZóÁ tã ∩⊄∪ ÏN ü Å³≈ ¨Ζ9 $#uρ #[ ô³nΣ ∩⊂∪ ÏM≈ s% Í≈x ø9 $$sù $ ]% ö sù ∩⊆∪ 

ÏM≈ uŠÉ) ù=ßϑ ø9 $$ sù #· ø. ÏŒ ∩∈∪ #·‘ õ‹ ãã ÷ρ r& #·‘ õ‹ çΡ ∩∉∪ $yϑ ¯Ρ Î) tβρß‰tãθè? ÓìÏ% üθ s9 ∩∠∪ # sŒÎ* sù ãΠθàf –Ψ9$# ôM |¡ Ïϑ èÛ ∩∇∪ # sŒÎ) uρ 

â !$yϑ ¡¡9 $# ôM y_ Í èù ∩∪ #sŒÎ) uρ ãΑ$t6Åg ù: $# ôM xÅ¡èΣ ∩⊇⊃∪ # sŒÎ) uρ ã≅ ß™”9$# ôM tG Ïj% é& ∩⊇⊇∪ Äd“{ BΘöθ tƒ ôM n= Åh_é& ∩⊇⊄∪ ÏΘöθ u‹Ï9 

È≅ óÁx ø9 $# ∩⊇⊂∪ !$ tΒ uρ y71u‘ ôŠ r& $ tΒ ãΠöθ tƒ È≅óÁ x ø9$# ∩⊇⊆∪ ×≅÷ƒ uρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∈∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

  ظايةت 50 مذرسةالت                        رةى س           دة نازعل بولغانآكعمة
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ةرزان (ظارقعمذظارقا حعققذحع  ةن قةسةمكع ) ل ةن  .1شامالالر بعل الر بعل اتتعق حعققذحع بوران ق
ةن هةق بعل( .3تارقاتقذحع شامالالر بعلةن قةسةمكع) بذلذتالرنع اللة خالعغان تةرةصلةرضة( .2قةسةمكع

ة (. 4ظارعسعنع ظايرعغذحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع ) باتعلنعث، هارام بعلةن هااللنعث  ) بةندعلةرض
نع ) اللةنعث ظازابعدعن (ياآع ) قالدذرماسلعق(ظأزرة  ة (ظاضاهالندذرذش ظىحىن ؤةهيع ) صةيغةمبةرلةرض

 سعلةر ظاضاهالندذرذلغان !)ظع مةآكة آذففارلعرع( .6 ـ 5ظئلعص حىشكىحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع
ظأحىرىلضةن ) نذرع(يذلتذزالرنعث  .7حوقذم مةيدانغا آةلضىحعدذر) يةنع قعيامةت، هئساب ؤة جازا(ظعش 
تعلعص . 9ظاسمان يئرعلغان حاغدا . 8حاغدا اغالر تع ةردةك (ت ظذحذص ) شامالدا ظذحذص يىرضةن زةررعل

ة  .10يىرضةن حاغدا  ةن (صةيغةمبةرلةرض ذالر بعل ةتلعرع ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعشقا ظ ؤاقعت )  ظىمم
صةيغةمبةرلةرنعث قةؤملعرعضة ظاظعت ( .11)ؤةدة قعلعنغان قعيامةت مةيدانغا آئلعدذ(بةلضعلةنضةن حاغدا 

خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعدعغان آىن ظىحىن . 12قايسع بىيىك آىنضة آئحعكتىرىلدع؟) ظعشالر
نع  .13)تةخعر قعلعندع ( ةنع ظذنعث دةهشعتعنع (هأآىم حعقعرعلعدعغان آىننعث نئمعلعكع انداق ) ي ق

  .15!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة . 14بعلةلةيسةن؟
ظأزعنعث بعر ظعسصاتالص  نعنعث هةق ظعكةنلعكععظاالنعث قعيامةت آىنعنعث مةيدانغا آئلعشااهللا ت

  م قعلغانلعقع توغرعسعدا  تىرآىم مةخلذقاتلعرع بعلةن قةسة
 شامالالر بعلةن قةسةمكع ) لةرزان(ظارقعمذظارقا حعققذحع بذ : نعثةهاتةم ظةبذهىرةيرظةبذ ظعبنع

ةبذزذها،   . لةر آأزدة تذتذلعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعع صةرعشت،ظايةتتعن شامالالر ظةمةس   مةسرذق، ظ
ذددع ؤة رةبع  اهعد، س ارلع يمذج ةس قات نع ظةن ةس  :قالرمذظ ظعب امالالر ظةم ةتتعن ش ذ ظاي ت، ب لةر ع صةرعش

نعدذ، دئدع  نعدذ،  : ظةبذسالعهنعث . مةقسةت قعلع ةيغةمبةرلةر مةقسةت قعلع ةتتعن شامالالر ظةمةس ص ذ ظاي ب
ندع   ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي ر رعؤايةتت  . دئض ة بع العهيةن ت  : ة ظةبذس ةتتعن صةرعش ذ ظاي دذ،  عب أزدة تذتذلع لةر آ

  . دئدع
بذلذتالرنع اللة خالعغان ( ،قاتتعق حعققذحع بورانالر بعلةن قةسةمكع: نعثاهللا تاظاالنة ظةبذسالعه ية

ة ةن قةسةمكع) تةرةصلةرض امالالر بعل اتقذحع ش االلنعث  (.تارق ةن ه ارام بعل اتعلنعث، ه ةن ب ) هةق بعل
اللةنعث (ع ياآ) قالدذرماسلعق(ظأزرة ) بةندعلةرضة(. ظارعسعنع ظايرعغذحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع

ازابعدعن نع ) ظ ىن ؤةهيع اهالندذرذش ظىح ة(ظاض ةن ) صةيغةمبةرلةرض تعلةر بعل كىحع صةرعش ئلعص حىش ظ
ةمكع ةتل. نةدئض قةس ةس    عرعدة ظاي امالالر ظةم الر ؤة ش امالالردعن بوران الر ؤة ش ان بوران ان قعلعنغ باي

  )1(.لةر آأزدة تذتذلعدذ، دئدععصةرعشت شذنداق ظعشالرغا مةسظذل

: نعثاهللا تاظاال مةن ظعبنع مةسظذددعن    : دعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذةيبذ ظةبذظ سةؤرع
 شامالالر بعلةن قةسةمكع) لةرزان(ظارقعمذظارقا حعققذحعظعبنع . معدع دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعنع سور

ظذد دع: مةس دذ، دئ أزدة تذتذلع امالالر آ ةتتعن ش ذ ظاي ظذد ي. ب نع مةس ذنعثدةك ظعب ة ش االةن : نعثاهللا تاظ
تارقاتقذحع شامالالر ) بذلذتالرنع اللة خالعغان تةرةصلةرضة( ،قاتتعق حعققذحع بورانالر بعلةن قةسةمكع

ةمكع  ةن قةس دع     بعل نعدذ، دئ ةت قعلع امالالر مةقس وران ؤة ش ةتلعرعدعنمذ ب ةن ظاي ةرنعث  .  دئض ذ ظايةتل ب
  . مذ ظعبنع مةسظذدقا ظوخشاش بايان قعلدعرعقالمةنعسعنع ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة قةتادة قاتارل

                                                 
ةؤزع      )1( ة ل ةرنعث ظةرةبح ان، ظايةتل ة قعلعنغ امالالر دةص تةرجعم وران ؤة ش عدة ب اننعث تةرجعمعس ةرنع     قذرظ ةن مةنعل امال دئض وران ؤة ش لعدة  ب  ظةس

ةس    أزع ظةم ةؤزعنعث ظ ان ل ان            . بئرعدعغ الع بولغ رعش ظئهتعم ةرنع بئ ةن مةنعل تعلةر دئض اآع صةرعش امال ي وران ؤة ش ن ب ا، بذالردع ةر بولس ذ لةؤزعل ب
 .صةرعشتة دئضةن مةنانع حىشةنضةن: ةزع ظالعمالربوران ؤة شامال دئضةن مةنانع حىشةنسة، ب: شذثا بذ لةؤزعلةردعن بةزع ظالعمالر. لةؤزعلةردذر
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قاتتعق حعققذحع بورانالر : نعثاهللا تاظاالظعبنع جةرعر بولسا ظعبنع مةسظذد ؤة باشقعالرغا ظوخشاش        
ةمكع ةن قةس انلعقعنع جةزم بعل أزدة تذتذلعدعغ ث آ ايعتعدعن بوراننع ةن ظ ت دئض ةمما . ردعىلةش اهللا ظ

 دئضةن ظايعتعدعن تارقاتقذحع شامالالر بعلةن قةسةمكع) العغان تةرةصلةرضةبذلذتالرنع اللة خ(: نعثتاظاال
  . لةرنعث ياآع شامالالرنعث آأزدة تذتذلعدعغانلعقع هةققعدة بعر نةرسة دئمعدععصةرعشت

ة بعر رعؤايةتتة         ة (: نعثاهللا تاظاال  ظةبذسالعه يةن ة خالعغان تةرةصلةرض اتقذحع ) بذلذتالرنع الل تارق
  . دئضةن ظايعتعدعن يامغذرالر آأزدة تذتذلعدذ، دئدعةن قةسةمكعشامالالر بعل

ةؤةتتذق     : اهللا تاظاال  بذ ظايةتلةردعن   ،سععلئكعن توغر  ) )1بعز يامغذرنع هةيدةيدعغان شامالالرنع ظ

 تع ث رةهمع امغذر(اهللا نع ةنع ي الدعدا، اهللا ) ي ئلعش ظ ةيدانغا آ ارةتم امالالرنع بئش ص ش حع قعلع
  . ضةن ظايةتلعرعدة بايان قعلغاندةك بوران ؤة شامالالر مةقسةت قعلعنعدذدئ) )2ظةؤةتعدذ
)ظارعسعنع ظايرعغذحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع) هةق بعلةن باتعلنعث، هارام بعلةن هااللنعث، 

ة ( أزرة ) بةندعلةرض لعق(ظ اآع ) قالدذرماس ازابعدعن(ي ةنعث ظ نع ) الل ىن ؤةهيع اهالندذرذش ظىح ظاض
ةصةيغةمبةرلة( ةمكع ) رض ةن قةس تعلةر بعل كىحع صةرعش ئلعص حىش اس،    ظ نع ظابب ظذد، ظعب نع مةس  ظعب

ةؤرع قات      ذددع ؤة س ةس، س نع ظةن ظ ظعب ةتادة، رةبع اهعد، ق رذق، مذج ةردعن  : ارلعقالرمةس ذ ظايةتل ب
ت دع عصةرعش دذ، دئ أزدة تذتذلع وق  . لةر آ تعالص ي ر ظعخ ثدا هئحبع ع، . بذنع تعلةرحىنك االنعث ا اهللا تصةرعش ظ

عدذ   ب ئلعص حىش ة ظ رعنع صةيغةمبةرلةرض ةن     . ذيرذقلع ول بعل را ي عزلعكنعث، توغ ةن هةقس ةق بعل ه
ايرع    عنع ظ ارامنعث ظارعس ةن ه االل بعل ذمراهلعقنعث ؤة ه ة.دذيض ا بةندعلةرض ةؤةب  ـ بان لعق س  ،قالدذرماس

ذالر ةر ظ ةنعثظةض ع اهللا ت  الل ة ظذالرن علعق آأرسةتس ا قارش ازابعدا بذيرذقلعرعغ االنعث ظ اهالندذرذش عن ظ ظاض
  .  صةيغةمبةرلةرضة ؤةهيع ظئلعص حىشعدذظىحىن
)حوقذم ) يةنع قعيامةت، هئساب ؤة جازا(سعلةر ظاضاهالندذرذلغان ظعش !) ظع مةآكة آذففارلعرع

، تةنلةرنعث عرنعث حئلعنعشذ، سع ؤةدة قعلعنغان قعيامةتنعث بولذشضة يةنع سعلةر مةيدانغا آةلضىحعدذر 
ا ت نكعع، ظعلضعرعىشلىرعلدىرعقايت ىتىن ظعنسانالرنعث كع ؤة آئيع ة توصل ص ر يةرض ةر ظادةمضة عشعنعبع ، ه

ات      ا مذآاص ع بولس ةر ياخش اراص، ظةض لعرعغا ق ث قعلمعش ازا بئرعلعش  ، ظذنع ا ج ان بولس ارلعق  عيام قات
يذقعرعدا   اهللا تاظاال  ،مانا بذ . ظعشالرنعث هةممعسع حوقذم مةيدانغا حعققذحعدذر ؤة شةآسعز يىزبةرضىحعدذر     

  . بعر قعسعم مةخلذقاتلعرع بعلةن قةسةم قعلعص تةآعتلعمةآحع بولغان هةقعقةتتذر
  قعيامةت بولغاندا يىز بئرعدعغان بةزع ظعشالرنعث بايانع توغرعسعدا

 ظأحىرىلضةن حاغدا) نذرع(يذلتذزالرنعث مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة  : يذلتذزالر تأآىلضةن
ةنع ظاسمان يئرعلعص    ظاسمان يئرعلغان حاغدا 4( (زالر تأآىلضةن حاغدا   يذلتذ  ))3حاغدا ظةتراصلعرع   ي

ان حاغدا     تعلعص  .ساثضعالص آئتعؤاتق اغالر تع ةردةك (ت ظذحذص يىرضةن ) شامالدا ظذحذص يىرضةن زةررعل
ظذالر  :  دئدع  مذنداق اهللا تاظاال بذ هةقتة   .  ظذنعث هئحبعر ظةسعرع قالمعغاندا    يوقعلعص يةنع تاغالر    حاغدا

رذلذق   اغالر توغ ةندعن ت رذلذق  (س انلعقع توغ انداق بولعدعغ اقعؤعتعنعث ق اغنعث ظ ةنع ت ورايدذ، ) ي س
ةؤةتعص ظذنع سورذيدذ       (صةرؤةردعضارعم ظذالرنع آذآذم تالقان قعلعص       «ظئيتقعنكع،   اندعن شامالنع ظ  )5()ظ

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع22سىرة هعجر ) 1(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع57سىرة ظةظراف ) 2(
 . ـ ظايةت2سىرة تةآؤعر ) 3(
 .  ـ ظايةت2سىرة ظعنفعتار  )4(
 . ـ ظايةت105سىرة تاها ) 5(



  
  
  
  

 400                                                                                            سةالترذم ـ سىرة 77
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

   ةنع قعيامةت آىنعدة     (ظذ آىندة اغالرنع يوق قعلعمعز، ز     ) ي تىز آأرعسةن     بعز ت ةنع  (ئمعننع ظوحذق، تىص ي
ايدذ      االر بولم اغ، دةرةخ، بعن ان ت ذص تذرعدعغ ع توس ع  )ظذن انالرنع  (، ظذالرن ةنع ظعنس اهقا) (ي ) مةهشةرض
  . ))1يعغعمعز، ظذالردعن بعر آعشعنعمذ قالدذرذص قويمايمعز

 ت بةلضعلةنضةن ؤاقع ) ظذالر بعلةن ظىممةتلعرع ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعشقا (صةيغةمبةرلةرضة
اغدا  ئلعدذ (ح ةيدانغا آ ةت م ان قعيام ع    )ؤةدة قعلعنغ ةتنعث مةنعس ذ ظاي نعث ب نع ظابباس ةؤفع ظعب :   ظ

ةتنعث    :  ظعبنع زةيد  . دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ، بولعدذ لعكنصةيغةمبةرلةر توصالنغان حاغدا، دئضة    بذ ظاي
ع  االمةنعس ةت: نعثاهللا تاظ ةيغةمبةرل اهللا قعيام ع ص صآىن ا دةؤةت («: ةرنع يعغع ةؤمعثالرنع ظعمانغ ق

ثالردا الر؟ ) قعلغعنع ة بولدذث ا ظعض انداق جاؤابق ورايدذ» ق ايعتعنعث ))2دةص س ةن ظ ع  دئض ةن مةنعس بعل
  . ظوخشاشتذر، دئدع

 ؤاقعت بةلضعلةنضةن ) ظذالر بعلةن ظىممةتلعرع ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعشقا (صةيغةمبةرلةرضة
ةتنعث مةنعسع   ) قعيامةت مةيدانغا آئلعدذ ؤةدة قعلعنغان (حاغدا  ةيغةمبةرلةر بعلةن   :  مذجاهعد بذ ظاي ص

راهعمنعث بذ   مةنسذردعن ظعب  ،سةؤرع . ظذالرنعث ظىممةتلعرعنعث ظعشع آئحعكتىرىلسة دئضةنلعكتذر، دئدع      
ةرلةرضة  ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعشقا صةيغةمب  بعلةن ظذالرنعث ظىممةتلعرع   صةيغةمبةرلةر: ظايةتنعث مةنعسع 

: نعثاهللا تاظاال ظعبراهعم  بذ ظايةتنعث مةنعسعنع  . ؤةدة بئرعلسة دئضةنلعكتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع 
     ة دذ، نام ةن يورذي ذرع بعل ارعنعث ن اه صةرؤةردعض ةيغةمبةرلةر ؤة    -مةهشةرض نعدذ، ص ازعر قعلع ةمالالر ه ظ

 دئضةن  ))3عقعرعلعدذ، ظذالرغا زذلذم قعلعنمايدذ ضذؤاهحعالر آةلتىرىلعدذ، ظذالرنعث ظارعسعدا ظادعل هأآىم ح    
ايع ةندع  ظ اش حىش ة ظوخش ةندة ؤةدة      . تعنعث مةنعسعض ىز بةرض الر ي ان ظعش ان قعلعنغ رعدا باي ةنع يذقع ي

  .حوقذم بولعدذقعلعنغان قعيامةت آىنع 
)خااليعقنعث؟ قايسع بىيىك آىنضة آئحعكتىرىلدع) صةيغةمبةرلةرنعث قةؤملعرعضة ظاظعت ظعشالر 

.  بعر يةرضة توصالش  صةيغةمبةرلةرنع يةنع   )تةخعر قعلعندع (ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعدعغان آىن ظىحىن 
ةيغةمبةرلةرنعث  اآع ص اظعت ظعشالر ي ة ظ ة آئ  قةؤملعرعض ةت آىنعض تىرىلدع قعيام ة اهللا تا . حعك ذ هةقت اال ب ظ

دذ داق دةي لعق قع: مذن ة خعالص ان ؤةدعسعض ة قعلغ ع صةيغةمبةرلعرعض ن، اهللا اهللا ن دذ دةص ظويلعمعغع لع
العبتذر،  ةن غ الغذحعدذر) دوستلعرع ظىحىن دىشمةنلعرعدعن(هةقعقةت ام ظ نمذ باشقا . ظعنتعق دة زئمع ذ آىن ظ

ذالر      ايلعنعدذ، ظ مانالرغا ظ ر ظاس قا بع مانالرمذ باش ا، ظاس ر زئمعنغ ةبرعلعرعدعن   (بع االيعق ق ىتىن خ ةنع ص ي
   .)4(هازعر بولعدذ) يةنع مةهشةرضاهدا(اهعدا يعضانة، قذدرةتلعك اهللا نعث دةرض) حعقعص

 )تةخعر قعلعندع(خااليعقنعث ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعدعغان آىن ظىحىن : ظاالا اهللا ت آىنمانا بذ
ايعتعدة  اندعن . دذر ظارعسعدا هأآىم حعقعرعلعدعغان آىنيعقالرنعثخاال ،ضةندةكآأرسعتعلدئضةن ظ ذ اهللا ظ ظ

هأآىم حعقعرعلعدعغان آىننعث :  دةيدذبعر آىن ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداقآىننعث ناهايعتع آاتتا 
ظعنكار قعلغذحعالرغا ) ظذ آىننع(بذ آىندة  ؟قانداق بعلةلةيسةن) يةنع ظذنعث دةهشعتعنع(نئمعلعكعنع 

   !ظاالنعث ظازابعنعث بارلعقعدعن ؤايا يةنع ظذ آىندة ظذالرغا اهللا ت!ؤاي
  * * * * * * *  

                                                 
 . ـ ظايةت47سىرة آةهف ) 1(
 . ظايةتنعث بعر قعسمع ـ109سىرة ماظعدة ) 2(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع69سىرة زذمةر ) 3(
 . ـ ظايةتلةر48 ــــ 47سىرة ظعبراهعم ) 4(
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ظاندعن . 16ظعلضعرعكعلةرنع هاالك قعلمعدذقمذ؟) صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن(

دذق االك قعل ةرنع ه تىرىص آئيعنكعل ا ظةضةش ز . 17ظذالرغ ذنداق قعلعمع ذناهكارالرنع مذش ةنع (ض ي
نع (بذ آىندة  .18)جازااليمعز ذ آىن ا ؤاي ) ظ اجعز مةنعدعن . 19!ظعنكار قعلغذحعالرغ سعلةرنع بعز ظ

ذختا ظارامضاه ) يةنع تذغذلغذحة (ظذنع بعز مةلذم ؤاقعتقعحة . 20ياراتمعدذقمذ؟ ةححعدان (ص ةنع ب دا )ي
ظذنع ظةث حعرايلعق شةآعلدة (قادعر بولدذق، بعز ) ظذنع ظابعمةنعدعن يارعتعشقا(بعز . 22 ـ  21قعلدذق

ادعر بو ) يارعتعشقا  دة  .23!لغذحعمعز نئمعدئضةن ياخشع ق ذ آىن نع (ب ذ آىن ا ) ظ ظعنكار قعلغذحعالرغ
ظأز (تعرعكلةرنع ؤة ظألىآلةرنع ) يةنع( .25زئمعننع بعز ظأز ظعحعضة ظالعدعغان قعلمعدذقمذ؟. 24!ؤاي

بعز زئمعنغا ظئضعز تاغالرنع ظورناتتذق، سعلةرنع تاتلعق سذ بعلةن  .26)ظعحعضة ظالعدعغان قعلمعدذقمذ؟
  .28!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة . 27قسذغاردذ

  ظاالنعث هةرتىرلىك قذدرةتلعرعدعن ظعبرةت ظئلعشقا حاقعرعش توغرعسعداااهللا ت
) ذ؟ ) صةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغانلعقلعرع ظىحىن ةنع   ظعلضعرعكعلةرنع هاالك قعلمعدذقم  ي

ئلعص  ذالر ظ ةيغةمبةرلةرنع ظعنكار قعلغان، ظ ان ظعلضعرص ةرنع  ظىممةتكععآةلضةن هةقعقةتكة قارشع حعقق ل
   هاالك قعلمعدذقمذ؟

ظاندعن ظذالرغا ظةضةشتىرىص آئيعنكعلةرنع هاالك قعلدذقآئيعن ظذالرنعث قعلغان  ظذالردعن يةنع 
ذناهكارالرنع مذشذنداق :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال شذثا  . ظعشلعرعنع قعلغانالرنع هاالك قعلدذقيامان    ض

 بذ ظايةتلةرنعث مةنعسعنعث !ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة . )يةنع جازااليمعز(قعلعمعز 
  .شذنداق بولعدعغانلعقعنع ظعبنع جةرعر بايان قعلغان

اندعن  االظ ة   اهللا تاظ انداق هالةتت ذرذن ق ع ب كةرتعص ؤة ظذالرن نع ظةس ان نئمعتع ة قعلغ  بةندعلعرعض
سعلةرنع بعز : دعغانلعقعغا صاآعت آةلتىرىص مذنداق دئدععرعلدىراق هالةتتة قايتا تع شذندبولسا  ياراتقان  

اجعز  ظعنسانالرنع قذدرعتعغا نعسبةتةن  ظأزظاالا يةنع اهللا تدعن ياراتمعدذقمذ؟ يظاجعز مةنع   ؤة ظةرزعمةس  ظ
اراتمعدئظعسص ةت قعلغان هةدعس قذدعرمعدعن ي االنعث مذنداق ا تعسعدا اهللادمذ؟ بذسر ظعبنع جعهاش رعؤاي ظ

ندع    ان قعلع ةنلعكع باي ان  «: دئض ع ظعنس ذنعثدةك    !ظ ئنع مذش ةن س اددعي ( م ان   ) ظ عدعن ياراتق ر نةرس بع
   .» دةص قارايسةنتذرسام، سةن مئنع قانداقمذ ظاجعز

 دا قعلدذق)يةنع بةححعدان(صذختا ظارامضاه ) يةنع تذغذلغذحة(ظذنع بعز مةلذم ؤاقعتقعحة يةنع 
اتق . ة ظاي ياآع توققذز ظايدعن ظعبارةت مةلذم ؤاقعتقعحة باال ياتقذدا قعلدذق   بعز ظذنع ظالت   ةر   باال ي ذ بولسا ظ

النعث ظعسصئ  ةن ظاي ع بعل ذلعدعغانرمعس ذلغان ؤة قوش ةرد ئ ظعسصقوش اقاليدعغان ي ذثا . ذررمعالرنع س اهللا ش
ةنعدعن يارعتعشقا (بعز :  مذنداق دةيدذ  تاظاال دذق، بع ) ظذنع ظابعم ادعر بول رايلعق (ز ق ظذنع ظةث حع
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ظعنكار قعلغذحعالرغا ) ظذ آىننع(بذ آىندة  !نئمعدئضةن ياخشع قادعر بولغذحعمعز) شةآعلدة يارعتعشقا
  .!ؤاي

ظأز ظعحعضة (تعرعكلةرنع ؤة ظألىآلةرنع ) يةنع( زئمعننع بعز ظأز ظعحعضة ظالعدعغان قعلمعدذقمذ؟
ذ؟ ان قعلمعدذقم ة ظعب)ظالعدعغ ذ ظاي اس  ب عنع ظابب ز: تنعث مةنعس نع بع الغذحع زئمعن ا ظ أز قوينعغ  ظ

  .  بولعدذ، دئدعلعكقعلمعدذقمذ؟ دئضةن
اهعد أز      : مذج ةرنع ظ ث ظألىآل عدعن ظذنع ةتنعث مةنعس ذ ظاي اب انلعقعقوينعغ ةرنعث  ظالعدعغ ، ظألىآل

ةر ظىحىن         : شةظبع.  آأزدة تذتذلعدذ، دئدع   سعرتتا قالمايدعغانلعقع  ةر  عظىستع ت زئمعننعث ظعحع ظألىآل رعكل
  . دئدعمذشذنعثغا ظوخشاشمذجاهعد ؤة قةتادعمذ . ظىحىن، دئدع
 اتتذق اغالرنع ظورن ةؤرة  بعز زئمعنغا ظئضعز ت ةنع زئمعننع ت بعز دةص ةي حعث تذرسذن  آةتم  ص ي

اآع ب    . ظذنعثغا ظئضعز تاغالرنع ظورناتتذق  اغدذرذص بئرعش بعلةن ي ذالقالردعن حعقعرعص   مةيلع بذلذتالردعن ي
  .سعلةرنع تاتلعق سذ بعلةن سذغاردذق بعز ،المدذةن بوبئرعش بعل
 ظذ آىننع (بذ آىندة (ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي! يةنع ياراتقذحعسعنعث )آاتتعلعقعنع  ) نة قةدةر

ان  ص  بعلدىرعدعغ عكعر قعلع تعدة ص ةخلذقاتلعرع ظىس أزعنعث   ،م ة ظ اندعن يةن ةق ظ عدا ؤة  نع ه ار قعلعش ظعنك
   !ان آعشعضة ؤايآاصعرلعقعدا داؤام قعلغ

  * * * * * * *  
 (# ûθà) Ï= sÜΡ$# 4’ n< Î) $ tΒ Ο çFΖ ä.  ÏµÎ/ tβθç/ Éj‹ s3è? ∩⊄∪ (# ûθà) Ï= sÜΡ$# 4’ n< Î) 5e≅ Ïß “ ÏŒ Ï]≈ n= rO 5= yèä© ∩⊂⊃∪ ω 5≅‹Ï= sß Ÿωuρ 

 É_øó ãƒ zÏΒ É= yγ ¯=9$# ∩⊂⊇∪ $pκ ®ΞÎ) ’ ÍΓö s? 9‘ ut± Î/ Î óÇ s)ø9 $% x. ∩⊂⊄∪ … çµ̄Ρ r( x. ×M n=≈ uΗ ¿d Ö øß¹ ∩⊂⊂∪ ×≅ ÷ƒuρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 

∩⊂⊆∪ # x‹≈ yδ ãΠöθtƒ Ÿω tβθà) ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ãβ sŒ÷σãƒ öΝçλ m; tβρâ‘ É‹ tF÷è u‹ sù ∩⊂∉∪ ×≅÷ƒ uρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ tÎ/ Éj‹s3 ßϑ ù=Ïj9 ∩⊂∠∪ # x‹≈yδ ãΠöθ tƒ 

È≅ óÁx ø9 $# ( ö/ ä3≈ sΨ ÷èuΗ sd tÏ9 ¨ρF{ $#uρ ∩⊂∇∪ β Î* sù tβ% x. öΝ ä3s9 Ó‰ ø‹x. Èβρß‰‹ Å3sù ∩⊂∪ ×≅÷ƒ uρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆⊃∪  
ظازابعغا ) دوزاخ(ظعنكار قعلغان ) دذنيادعكع حئغعثالردا(سعلةر «) ظذالرغا دوزاخ مذظةآكةللعرع( 

رعثالر  ىح شاخلعق سايعضة بئ رعثالر، ظ دذ (» بئ ذ ساية . 30 ـ 29)دةي ذص (ظ ةمنعث تىتىنع بول جةهةنن
عنع عدةتمةيدذ، ) آعش ةمنعثجةهة(سةض مايدذ) نن القذنعنعمذ توس عردةك . 31ي القذن قةس ذ ي وث(ظ ) ح

) ظذ آىننع(بذ آىندة  .33 سئرعق تأضعلةرضة ظوخشايدذ-ظذ ظذحقذنالر قارا . 32ظذحقذنالرنع حعقعرعدذ
ايدذ  بذ. 34!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي  ذالر سأز قعاللم زنع . 35آىندة ظ أزرة ظئيتعشعغا ظع ظذالرنعث ظ

هأآىم ) خااليعقنعث ظارعسعدا(بذ . 37!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة . 36لمةيدذبئرع
ظاراثالردا ) (يةنع ظأتكةنكع ظىممةتلةرنع(سعلةرنع ؤة ظاؤالقعالرنع ) ظذ آىندة(حعقعرعلعدعغان آىندذر، 
 حارةثالر بولسا، حارة قعلعص بعرةر) ظازابتعن قذتذلذشقا(ظةضةر . 38يعغعمعز) هأآىم حعقعرعش ظىحىن

  .40!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة  . 39بئقعثالر
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ضذناهكارالرنع جةهةننةمدعكع جايلعرعغا هةيدةش ؤة ظذ يةرنعث قانداق جاي ظعكةنلعكع 
  توغرعسعدا

اال  ةت آىنعاهللا تاظ ازانع قعيام ات ؤة ج ةت ؤة دوزاخ نع، مذآاص ار قعنع، جةنن عرالرغا  ظعنك ان آاص لغ
ةردع   انلعقعدعن خةؤةرب داق دئيعلعدعغ ع مذن ةت آىن ةللعرع (: قعيام ا دوزاخ مذظةآك علةر «) ظذالرغ س

رعثالر ) دوزاخ(ظعنكار قعلغان ) دذنيادعكع حئغعثالردا ( » ظازابعغا بئرعثالر، ظىح شاخلعق سايعضة بئ
دذ( ةن بعل )دةي القذنع آأتىرىلضةندة ؤة ظذنعث بعل ةنع ظوتنعث ي ةك   ي القذننعث ب ىن ظأرلعضةندة، ي ة تىت ل

  .  بولعدذةقاتتعقلعقعدعن ظوت ظىح شاخلعق ساي
 عدةتمةيدذ، ) جةهةننةمنعث تىتىنع بولذص آعشعنع (ظذ ساية ةمنعث (سةض القذنعنعمذ ) جةهةنن ي
ةنع ظذ      توسمايدذ القذنع    ساية  ي القذننعث     توس  دعنجةهةننةمنعث ي تعدعن ساقالص   تذص قالعدعغان ؤة ظذ ي ةص

  . تىتىنعنعث سايعسعدذرة بولماستعن، ظةآسعحة ظذ دوزاخ ظوتعنعثاالاليدعغان سايق
 عردةك القذن قةس ذ ي وث(ظ رعدذ) ح ع حعقع ا  ظذحقذنالرن القذنعدعن حوثلذقت ث ي ةنع دوزاخنع  ي

دذ  ذص يىرع الر ظذحذش عردةك ظذحقذن ظذد. قةس نع مةس ا: ظعب القذنعدعن حوثلذقت ث ي علدةك دوزاخنع  سئص
ةتادة ؤة مالعكنعث رعؤايةت قعلعشعحة زةيد             .  دئدع ،ذشذص يىرعدذ ظذحقذنالر ظذح  ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، ق

قعالر  لةم ؤة باش نع ظةس ا : (ظعب القذنعدعن حوثلذقت ث ي رعدةك ) دوزاخنع ث يعلتعزلع الر (دةرةخنع ظذحقذن
  . دئدع) ظذحذشذص يىرعدذ

 ارا الر ق ذ ظذحقذن ايدذ -ظ ة ظوخش ئرعق تأضعلةرض ةتنعث  س ذ ظاي ة ب اهعد، مةنعسع ه ققعدة مذج
ةتادة، زة  ةن، ق ارلعقالر هةس اك قات دع    : هه ايدذ، دئ ة ظوخش ارا تأضعلةرض الر ق ذ ظذحقذن قا . ظ ذ قاراش نع ب  ظعب

ةرعر ذلدعج ةير   .مذ قوش نع جذب ةظعد ظعب اهعد ؤة س اس، مذج نع ظابب ةققعدة ظعب ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
  . لعرعغا ظوخشايدذ، دئدع خذددع آئمعنعث ظارغامحعظذ ظذحقذنالر: قاتارلعقالر

ةنهذمانعث   ظعمام بذخارع  ةلالهذ ظ القذن قةسعردةك  ظعبنع ظابباس رةزعي ذ ي ع ) حوث(ظ ظذحقذنالرن
رعدذ ةت هةققعدة مذنداق دئحعقع دذ دئضةن ظاي ةت قعلع اآع بعز آأ: ضةنلعكعنع رعؤاي ةز ي ةرنع ظىح ض تةآل

لةيتتذق    ص آةس ارتذق قعلع ةزدعن ظ ىح ض ت  . ظ ع قعش اندعن ظذن ىن ظئض ظ لعتعش ظىح ص ا ظعش عز قعلع
  . مانا بذ ظايةتتة آأزدة تذتذلغان قةسعردذر. ر دةص ظاتايتتذقبذنع قةسع. يعغعؤاالتتذق

ظذ ظذحقذنالر   سئرعق تأضعلةرضة ظوخشايدذـظذ ظذحقذنالر قارا  :ظعبنع ظابباس يةنة مذنداق دةيدذ
ةللعرعدةك   ةرنعث ب اغلعنعص ظادةمل ة ب ر ـ بعرعض ث بع ا  آئمعنع ةن ظارغامحعالرغ ذص آةتك ا بول حوثلذقت

  . !ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة ظوخشايدذ 
 قا ؤة شذنداق قعلعشقا صئتعنعشقا، ظأزرة ظئيتعشكة قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث سأزلةش

  ظاجعز آئلعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ةيدذ ظذالرنعث ظأزرة ظئي. بذ آىندة ظذالر سأز قعاللمايدذ زنع بئرعلم ةنع ظذالر سأز     تعشعغا ظع ي

ايدذ ؤة  ادعر بواللم ا قعلعشقا ق ةيدذ ظذالرغ ىن رذخسةت بئرعلم أزرة ظئيتعشع ظىح ةلكع، ظذالر. ظ اب  قارشع غ
ازاب هةقلعق بولدع       ظذؤال  ظأزلعرع ظأزلعرعضة ظذالر   .صاآعت تذرغذزذلدع  ا ظ .  قعلغانلعقلعرع ظىحىن، ظذالرغ

ةر خعلمذ ـ خعلدذر           ق. ظذالر سأز قعاللمايدذ   ةهؤالنعث    اهللا تاظاال . عيامةت آىنع بولعدعغان هالةتل  ظذ آىندة ظ
 ،ؤة ظعشنعث بةك ظئغعر ظعكةنلعكعنع بعلدىرىش ظىحىن بعر يةردة بذ هالةتلةرنعث بةزعسعدعن خةؤةر بةرسة        
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ةردع  ةؤةر ب ةردة ظذنعث بةزعسعدعن خ ر ي االشذثا . باشقا بع ةر اهللا تاظ ةرنعث ه ان  مذشذ هالةتل رعنع باي بع
   .!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة : ةيدذقعلعص بولذص مذنداق د

 سعلةرنع ؤة ظاؤالقعالرنع ) ظذ آىندة(هأآىم حعقعرعلعدعغان آىندذر، ) خااليعقنعث ظارعسعدا(بذ
ةرنع ( ةنكع ظىممةتل ةنع ظأتك ىن ) (ي رعش ظىح أآىم حعقع اراثالردا ه ز) ظ ذ اهللا تيعغعمع االنعث ا ب ظ

أزعدذر ةن س ة دئض ةنع اهللا ت. بةندعلعرعض االي ةن ظذاظ تع بعل أز قذدرع اؤازعنع  ظ اقعرغذحع ظ ع ح الرن
  . صتىز بعر مةيدانغا توصاليدذقارعغذحع ظذالرنع آأرةلةيدعغان تىتااليدعغان ؤة ظذالرغا ظاثلع
 بعرةر حارةثالر بولسا، حارة قعلعص بئقعثالر) ظازابتعن قذتذلذشقا(ظةضةرظاالنعث بذسأزع ا اهللا ت

ةهدع     ر ت اتتعق بع ان ق ا قعلعنغ ث    . دذرتظذالرغ علةر مئنع ةر س ةنع ظةض علعي أآمعمدعن   ؤة محاثض ث ه مئنع
ة اهللا ت  . لةر ظذنداق قعاللمايسعلةر  لئكعن سع. ةثالر، شذنداق قعلعثالرتةلعستذلذص حعقعص آئ قذ ظاال  ابذ هةقت

داق د دذمذن انالر جاماظ : ةي نالر ؤة ظعنس ع جع عظ علةر  ! ةس ةر س ئحعص (ظةض عدعن ق ةنعث قازاس ) الل
ذؤؤةت        ةقةت ق علةر ص ثالر، س أتىص آئتع ةثالر، ظ أتىص آئتةلعس رعلعرعدعن ظ ث حئض مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس

ةردعن آةلسذن   (بعلةن ظأتىص آئتةلةيسعلةر   ا قعلحة    1 (()لئكعن سعلةرضة مذنداق قذؤؤةت قةي سعلةر اهللا غ
   .))2زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر

ةندعلعرعم  «: ةيدذ ظاال مذنداق د  اعسعدا اهللا ت  د قذد هةدعس ايدا    ! ظع ب ةتكىزىش  سعلةر ماثا ص ظىحىن  ي
ةتكىزىش  ماثا زعيان  . هةرضعز ماثا صةيدا يةتكىزةلمةيسعلةر ظذرذنساثالرمذ   هةرضعز  ظذرذنساثالرمذ  ظىحىن  ي

  . »ماثا زعيان يةتكىزةلمةيسعلةر
  * * * * * * *  

 ¨β Î) tÉ)−FãΚ ø9 $# ’ Îû 5≅≈ n= Ïß 5βθã‹ãã uρ ∩⊆⊇∪ tµÏ. üθ sùuρ $ £ϑ ÏΒ tβθåκ yJô± o„ ∩⊆⊄∪ (#θè= ä. (#θç/ u õ° $#uρ $O↔ ÿŠÏΖ yδ $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. 

tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊆⊂∪ $̄Ρ Î) y7 Ï9 ẍ‹ x. “ Í“ øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ ×≅ ÷ƒuρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∈∪ (#θè= ä. (#θãè−G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Ï= s% 

/ ä3¯ΡÎ) tβθãΒÍ øg’Χ ∩⊆∉∪ ×≅ ÷ƒuρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∠∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘ $# Ÿω šχθãèx. ö tƒ ∩⊆∇∪ ×≅ ÷ƒuρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ 

tÎ/ Éj‹ s3ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ Äd“ r' Î7sù ¤]ƒÏ‰tn …çν y‰÷è t/ šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊃∪  
أثلع تارت   ن ؤة آ ايعلةردعن، بذالقالردع ةقؤادارالر س عزآع، ت ةن شىبهعس ةردعن بةهرعم ان مئؤعل ق
ةثالر ؤة -ظةمةللعرعثالر ظىحىن خذشال ) ياخشع(دذنيادا قعلغان «) ظذالرغا(. 42 ـ   41بولعدذ  خذرام ي

 .44شىبهعسعزآع، بعز ياخشع ظعش قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز. 43)دئيعلعدذ(» ظعحعثالر
دة  ذ آىن نع (ب ذ آىن ا ؤاي ) ظ ار قعلغذحعالرغ ا(. 45!ظعنك ةززةتلعرعدعن («) آذففارالرغ انعث ل ) دذني

بذ آىندة . 46)دئيعلعدذ(» ؤاقعتلعق يةثالر ؤة بةهرعمةن بولذثالر، شىبهعسعزآع، سعلةر ضذناهكارسعلةر
نع ( ذ آىن ا ؤاي ) ظ ار قعلغذحعالرغ ا . 47!ظعنك ثالر «: ظذالرغ ذ قعلع ذ » رذآ ذالر رذآ ة، ظ دئيعلس

شانلعق دةلعللةرنع ظأز ظعحعضة (ظذالر . 49!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ىننعظذ آ(بذ آىندة . 48قعلمايدذ
اهةت  ان، صاس ة -ظالغ ا ظعشةنمعس ذ قذرظانغ ان ب رع بولغ ةث يذقع ة ظ ة )  باالغةتت ع سأزض قا قايس باش

  .50ظعشعنعدذ

                                                 
 . ـ ظايةت33سىرة رةهمان ) 1(
 . ـ ظايةت39سىر تةؤبة ) 2(
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  تةقؤادار بةندعلةرنعث جايعنعث بايانع توغرعسعدا
 ،ايعلةردعن ةقؤادارالر س عزآع، ت ةن شىبهعس ةردعن بةهرعم ان مئؤعل أثلع تارتق ن ؤة آ  بذالقالردع
الرنع قعلعص ؤة حةآلةنضةن يامان ظعشالردعن يئنعص          ظعش  قا بذيرذلغان  عشظاال بذ ظايةتتة قعل   ا اهللا ت  بولعدذ

سئسعق   ظذالرنعث قعيامةت آىنع هئلعقع     ،ظاالغا ظعبادةت قعلغان تةقؤادار بةندعلعرعدعن خةؤةر بئرعص   ااهللا ت 
ارا تىت ان بةتبةخ ىق عدا ظازابلعنعدعغ ةرننعث سايعس اغدةل ظةآسعحةنعث تل تانالردعن، ذ ب ن ـ بوس  ،بذالقالردع

  .ن بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بةردعدعغان هةر خعل مئؤعلةردعن بةهرعمةتةلةص قعلغان هامان آةلتىرىلع
)ر ؤة ظعحعثالر خذرام يةثال-ظةمةللعرعثالر ظىحىن خذشال ) ياخشع(دذنيادا قعلغان «) ظذالرغا «

  . يةنع بذ سأز ظذالرغا ياخشعلعق قعلعش يىزعسعدعن دئيعلعدذ)دئيعلعدذ(
رعص اهللا تا ةؤةر بئ ة خ ةققعدة يةن ذالر ه اال ظ داق دظ دذمذن ش : ةي ع ظع ز ياخش عزآع، بع شىبهعس

ا  قعلغانالرلةرنع  ياخشع ظةمةل  بعزنعث يةنع مانا بذ   قعلغذحعالرنع مذشذنداق مذآاصاتاليمعز  دعغان  عبئر غ
  .!ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(بذ آىندة . دذرمذآاصاتعمعز

   توغرعسعداقعلغذحعالر ظىحىن قعلعنغان تةهدعتقعيامةت آىنعنع ظعنكار 
)ؤاقعتلعق يةثالر ؤة بةهرعمةن بولذثالر، شىبهعسعزآع، ) دذنيانعث لةززةتلعرعدعن(«) آذففارالرغا

. علغذحعالرغا قارعتعلغان سأزدذر يةنع بذ قعيامةت آىنعنع ظعنكار ق)دئيعلعدذ(» سعلةر ضذناهكارسعلةر
ة  كة ؤة بةهرعم ةهدع    يئيعش ا ت رذق بولس ان بذي قا قعلعنغ رذقعدذر تن بولذش ذثا اهللا تا.  بذي داق   ش اال مذن ظ

دذد ا(: ةي ةززةتلعرعدعن («) آذففارالرغ انعث ل الر ) دذني ةن بولذث ةثالر ؤة بةهرعم تلعق ي ةنع  ؤاقع  ي
ةنع  »شىبهعسعزآع، سعلةر ضذناهكارسعلةر . ع ظازغعنا مذددةت يةثالر ؤة بةهرعمةن بولذثالر        ناهايعت  ي

انع ظأتكةن جةهةننةمنعث ظوتعغا هةيدعلعسعلةر                 دة . سعلةر بعر ظاز ؤاقعتتعن آئيعن يذقعرعدا باي ذ آىن ب
  !ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي) ظذ آىننع(

اتتعق       ظاال آاصعرالر دذنيالعقتعن ظازغع اهللا تا  نا مذددةت بةهرعمةن بولذص بولغاندعن آئيعن ظذالرنعث ق
ازابنع ت دذ ظ داق دةي ةققعدة مذن انلعقع ه ع : ئتعدعغ ادعن(ظذالرن ا ) دذني ذددةت(ظازغعن ةن ) م بةهرعم

ازابنع    اتتعق ظ ع ق اندعن ظذالرن ز، ظ قا (قعلعمع ةجبذراليمعز) تئتعش ةد )1 ()م ع مذهةمم نكع، !) ظ ظئيتقع
ا  (ظذالر بذ دذنيادعن   . »قذتذاللمايدذ) دوزاخ ظازابعدعن(ع حاصاليدعغانالر هةقعقةتةن  يالغانن  غا اهللا« ظازغعن

اندعن ظذالر     ) ؤاقعتال  اندعن    ) هئساب بئرعش ظىحىن  (بةهرعمةن بولعدذ، ظ ايتعدذ، ظ بعزنعث دةرضاهعمعزغا ق
  . ))2آاصعر بولغانلعقلعرع سةؤةبعدعن ظذالرغا قاتتعق ظازابنع تئتعتعمعز

ثالر «: رغاظذال ايدذ » رذآذ قعلع ذالر رذآذ قعلم ادان   دئيعلسة، ظ ةنع ظذ ن  سعلةر  غا، آاصعرالر  ي
ارتعدذ ؤة      اش ت ن ب ذالر ظذنعثدع ا، ظ الر دةص بذيرذلس ارعدعن بولذث انالرنعث قات از ظوقذغ ةن نام ةت بعل جاماظ

   !لغذحعالرغا ؤايظعنكار قع) ظذ آىننع(بذ آىندة : ذنداق دةيدذظاال ماشذثا اهللا ت. حوثلذق قعلعدذ
 ذ -شانلعق دةلعللةرنع ظأز ظعحعضة ظالغان، صاساهةت (ظذالر ة ظةث يذقعرع بولغان ب  باالغةتت

ة اهللا ت      باشقا قايسع سأزضة ظعشعنعدذ ) قذرظانغا ظعشةنمعسة  ة شذالر   : ةيدذ ظاال مذنداق د   ا بذ هةقت ظةن

                                                 
 . ـ ظايةت24سىرة لذقمان ) 1(
 . ـ ظايةتلةر70 ــــ 69سىرة يذنذس ) 2(
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ةتلعرعدذر   ةد . (اللةنعث ظاي ةنع (ظذالر  . ةن تعالؤةت قعلعص بئرعمعز  ظذنع ساثا هةقلعق بعل   !) ظع مذهةمم ي
  .)1(اللةنع ؤة ظذنعث ظايةتلعرعنع قويذص قايسع سأزضة ظعشعنعدذ؟) مةآكة آذففارلعرع

ذق ااهللا ت ذن، ظذت ىآىرلةر بولس ا ش ازعنعش ظاالغ اقلعنعش   ق الردعن س ان ظعش االؤة يام  اهللا تاظ
  . عدعضىسىرة مذرسةالتنعث تةصسعرع تشذنعث بعلةن . تةرعصعدعندذر

                                                 
 . ـ ظايةت6سىرة جاسعية ) 1(
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 ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةنع قعيامةت (ظذالر حوث بعر خةؤةر . 1 سورعشعدذ؟) وغرذلذق ظارا نئمة ت-مذشرعكالر ظأز ( ي
هةرضعز  .3توغرعسعدا ظعختعالص قعلعشقذحعالردذر) يةنع قعيامةت(ظذالر شذ . 2سورعشعدذ) توغرذلذق

داق ظةمةس  نعدةك يالغان ظةمةس(ظذن ةت ظذالرنعث ظويلعغع ةنع قعيام ذالر )ي ةهؤالنع(، ظ ةقعقع ظ ) ه
  .5آةلضىسعدة بعلعدذ) بئشعغا آةلضةن ظازابنع(هةرضعز ظذنداق ظةمةس، ظذالر . 4آةلضىسعدة بعلعدذ

  لذشعنع ظعنكار قعلغان آاصعرالرغا رةددعية بئرعش توغرعسعداوقعيامةتنعث ب
ص     ار قعلع عنع ظعنك ةتنعث بولذش اال قعيام قان     ، اهللا تاظ ذظال سوراش ارا س ةققعدة ظأزظ ةت ه  قعيام

ظذالر حوث  سورعشعدذ؟)  ظارا نئمة توغرذلذق-مذشرعكالر ظأز (: اق دةيدذمذشرعكالرنع ظةيعبلةص مذند
ادةمنع    سورعشعدذ) يةنع قعيامةت توغرذلذق (بعر خةؤةر    ظذالر قايسع ظعش هةققعدة سورعشعدذ؟ ظذالر ظ

ارا      دعغان قورقذنحلذق خةؤةر    عقاتتعق حأحىتىص، ضاثضعرعتعص قوي    بولغان قعيامةتنعث ظعشع هةققعدة ظأزظ
  .ال سورعشعدذظوس

  ذالر شذ ةت(ظ ةنع قعيام قذحعالردذر) ي تعالص قعلعش عدا ظعخ ةنع آعشعلةر قعيامةتكة توغرعس  ي
اندعن اهللا تاظاال قعيامةتنع ظعنكار     . لىنضةندذر أظعشةنضةنلةر ؤة ظعشةنمعضةنلةر بولذص ظعككع قعسعمغا ب      ظ

دع     داق دئ ئلعص مذن ةهدعد س ا ت ةس : قعلغذحعالرغ داق ظةم عز ظذن ث (هةرض ةت ظذالرنع ةنع قعيام ي
هةرضعز ظذنداق ظةمةس، . آةلضىسعدة بعلعدذ) هةقعقع ظةهؤالنع(، ظذالر )ظويلعغعنعدةك يالغان ظةمةس

  . مانا بذ ناهايعتع قاتتعق ؤة آىحلىك تةهدعدتذرآةلضىسعدة بعلعدذ) بئشعغا آةلضةن ظازابنع(ظذالر 
* * * * * * *  
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BM≈ ¨Ζ y_uρ $ ¸ù$x ø9 r& ∩⊇∉∪   
زئمعننعث ظىستعدة مذقعملعشعشعثالر ؤة آةث تىزلةثلعكلةرضة زعراظةت تئرعص صايدعلعنعشعثالر (
ىن ذ؟ ) ظىح ات قعلمعدذقم نع بعس ةؤر (. 6زئمعن ث ت ىن زئمعننع لعكع ظىح وزذق ) ةص آةتمةس اغالرنع ق ت

راهةت ) بةدعنعثالر ظىحىن(ظذيقذنع سعلةرنعث . 8 ظايال قعلعص ياراتتذق-سعلةرنع ظةر  .7قعلمعدذقمذ؟
دذق  دذق . 9قعل اس قعل نع لعب ع  .10آئحع علةر(آىندىزن ان ) س رعكحعلعك قعلعدعغ ت(تع ) ؤاقع
يئنعص تذرغان ) سعلةر ظىحىن( . 12اسماننع بعنا قعلدذقظىستىثالردا مذستةهكةم يةتتة ظ. 11قعلدذق

اراتتذق ) يةنع آىننع (حعراقنع  وت . 13ي اغحعالرنع -ظاشلعقالرنع، ظ لةرنع، دةرةخلعرع قويذق ب  حأص
 .16 ـ14ظأستىرىش ظىحىن بذلذتالردعن مول يامغذر ياغدذرذص بةردذق
علدىرةلةيدعغان قذدرعتعنعث بارلعقعنع اهللا تاظاالنعث مةخلذقاتلعرعنع ظألضةندعن آئيعن تعر

  ظعسصاتاليدعغان بايانالر توغرعسعدا
أزعنعث  ،رعلدىرىش بوالمدذ ياآع ظذنعثدعن باشقا ظعش بوالمدذ    عقايتا ت ) قعيامةت آىنع ( تاظاال   اهللا  ظ

ان    اتالص بئرعدعغ ارلعقعنع ظعسص ث ب قا قذدرعتعنع العغعنعنع قعلعش ادعكع(خ ايعب ) دذني اراظعب ـ ظاج غ
دع       نةر داق دئ الص مذن قا باش ان قعلعش نع باي ا قذدرعتع ان آاتت علةرنع ياراتق تعدة (: س ث ظىس زئمعننع

ةت تئرعص صايدعلعنعشعثالر ظىحىن  ة زعراظ نع بعسات ) مذقعملعشعشعثالر ؤة آةث تىزلةثلعكلةرض زئمعن
ندذرذلذص ؤة يسذ تئرعقحعلعق قعلعشع ظىحىن يئيعلعص، بو         يةنع زئمعن آعشعلةرضة ظذالرنعث       قعلمعدذقمذ؟

  . رعلضةندذرئمةهكةم قعلعنعص ب
)تاغالرنع قوزذق قعلمعدذقمذ؟) زئمعننعث تةؤرةص آةتمةسلعكع ظىحىن يةنع اهللا تاظاال زئمعن ظأز 

  . ظىستىدعكع ظادةملةرنع تةؤرعتعؤةتمعسذن دةص تاغالرنع زئمعننع مةهكةم تذتذص تذرعدعغان قوزذق قعلدع
  ةر ال قعلعص ي -سعلةرنع ظ الدذرذش       اراتتذق ظاي ةظةتلعنعص ظةؤالد ق ةنع بعر ـ بعرعدعن مةنص  ي

اراتتع    ) ظادةملةرنع (ظاال اظىحىن اهللا ت   ال قعلعص ي ةر ؤة ظاي ة مذنداق دئدع     ااهللا ت. ظ الالر  : ظاال بذ هةقت ظاي
ع  ةن ظذنس ىن    ـبعل عثالر ظىح ةت ظئلعش ث( ظىلص انلعقع،   ) اهللا نع عثالردعن ياراتق أز تعص علةرنعث ظ ع س  ظذالرن

اراثالردا  ةر(ظ ةنع ظ عدا ـي ذن ظارعس ر)  خوت ث  ـمئه انلعقع اهللا نع ةت ظورناتق نع ( مذهةبب الع قذدرعتع آام
   . )1(ظاالمةتلعرعدعندذر) آأرسعتعدعغان
 علةرنعث ع س ىن (ظذيقذن ةدعنعثالر ظىح دذق ) ب ةت قعل رعكحعلعك   راه رعدعكع تع ةنع آىندىزلع  ي

عثالردعن ؤ   أص ظعزدعنعش لعرعثالردعكع آ ع  ظعش ىن ظذيقذن عثالر ظىح قانلعقعثالردعن راهةتلعنعش ة تعرعش
  .بذ هةقتعكع ظايةتلةر سىرة فذرقاندا بايان قعلعنعص ظأتىلدع. كةتنع توختاتقذحع نةرسة قعلدذقعهةر

  دذق اس قعل نع لعب اليدذ  آئحع ةن آعشعلةرنع قاص ىن قاراثغذسع بعل أزعنعث ت ة ظ ةنع آئح اهللا .  ي
اال د   تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ةمكع    : ع ب ةن قةس ة بعل ـلعغان آئح ةمنع قـاص اراثغذلذقع ظال ةتادة اهللا ) )2ق ق

االنعث دذق : تاظ اس قعل نع لعب ايعتعنعث مةنعسع آئحع ةن ظ ةنلعك   :  دئض دذق دئض نع جعمجعت قعل آئحع
  . دئدع،بولعدذ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع21 رذم سىرة) 1(
  .  ـ ظايةت1سىرة لةيل ) 2(



  
  
  
  

 409                                                                                                  نةبة ـ سىرة 78
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 قعلدذق) ؤاقعت(تعرعكحعلعك قعلعدعغان ) سعلةر(آىندىزنع  ةرنعث آىندىزدة   يةنع بعز آعشعل
ارةت، آةسععةرآةت قعلعشع، ته ةن شذغذللعنعشع ظىحىن  صرعكحعلعك، تعج  ؤة بذالردعن باشقا ظعشالر بعل

  .  يورذقلذق تاشالص تذرعدعغان قعلدذق،آىندىزنع صارقعراص
 دذق ا قعل ماننع بعن ة ظاس تةهكةم يةتت تىثالردا مذس ةنع ظىس تىثال( ي ةثرع، ظ) اردظىس عز، ئآ ض

م   اي جع وختا، ماثم تةهكةم، ص ماننع     مذس ة ظاس ةن يةتت ةن بئزةلض تذزالر بعل اثغذحع يذل ع ؤة م  تذرغذح
  . قعلدذق
)علة ىنس راقنع ) ر ظىح ان حع نعص تذرغ نع(يئ ةنع آىن اراتتذق) ي ةرنع   ي ة ظالةمل ةنع هةمم ي

  . عص تذرعدعغان قذياشنع ياراتتذقتيةريىزعدعكع بارلعق آعشعلةرضة يئيذرعتعدعغان ؤة نذرع 
 صلةرنع، دةرةخلعرع قويذق باغحعالرنع ظأستىرىش ظىحىن بذلذتالردعن مول  حأ-ظاشلعقالرنع، ظوت

 يامغذر تئخع دئضةندةك يئغعص  لئكعن،ظذ بذلذتالردعن يامغذر تامحعغان: ةرراب يامغذر ياغدذرذص بةردذق
دع  دذ، دئ أزدة تذتذلع الر آ ة . بواللمعغان بذلذت ذ هةقت االب دعاهللا تاظ داق دئ امالالرنع ظ:  مذن ةؤةتعص اهللا ش

ارقعتعدذ،  اندعن ظذنع ظاسماندا خالعغعنع بويعحة ت ايدذ، ظ نع قوزغ ارحعالرغا ) ضاهع(بذلذت ظذنع تارقاق ص
ةن     ىؤاتقانلعقعنع آأرعس عدعن حىش ث ظارعس امغذرنعث بذلذتنع ةن ي ذنعث بعل ألعدذ، ش اال ))1ب نعث اهللا تاظ

امغذالرنع ياغدذرذشع ظعنسانالر ؤة هايؤانالرنعث ي   ئيعشع ظىحىن ساقلعنعدعغان ظاشلعقالرنع،  بذلذتالردعن ي
ذر   ةمع ؤة ص ذرذص رةثضع، ت راقتا ت ر توص لةرنع ؤة بع وت ـ حأص العتعدة يئضعلع بولعدعغان ظ ر ـ عهأل ه قع بع

دذر     تىرىش ظىحىن اغالرنع ظىس ذق ب ئؤعلعك قوي ل م ذ ـ خع مايدعغان خعلم ة ظوخشاش ذثا اهللا ت. بعرعض اال اش ظ
دع   داق دئ وت  :مذن لعقالرنع، ظ ىن - ظاش تىرىش ظىح اغحعالرنع ظأس ذق ب رع قوي لةرنع، دةرةخلع  حأص

ةردذق ( اغدذرذص ب امغذر ي ول ي ن م ة )بذلذتالردع ذ هةقت اال ب دعاهللا تاظ داق دئ ر:  مذن دة بع ةر يىزع  -ي
بعرعضة تذتعشاثغذ قعتظةلةر بار ؤة تىرلىك زعراظةتلةر بار، آأص شاخلعق بولغان ؤة آأص شاخلعق بولمعغان     

ر ظذرذقت( ان  بع ىص حعقق ال ظىن ر ت ةقةت بع ن ص ر ظذرذقتع ان، بع ىص حعقق ال ظىن ة ت ر قانح ن بع ا ) ع خورم
ار،  ةن سذغعرعلعدذ، ظذالرنعث بةزعسعنع بةزعسعدعن  ) ظذالرنعث هةممعسع(دةرةخلعرع ب ر خعل سذ بعل بع

ىن     ةؤم ظىح عنعدعغان ق ذالردا حىش ز، ب ارتذق قعلعمع ةمدة ظ عتعدعغان (ت نع آأرس ث قذدرعتع ذن ) اهللا نع نذرغ
  .))2دةلعللةربار

* * * * * * *  
 ¨β Î) tΠ öθtƒ È≅ óÁ xø9 $# tβ% x. $ [F≈ s)‹ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠöθ tƒ ã‡xΖ ãƒ ’ Îû Í‘θÁ9 $# tβθè? ù' tFsù % [`# uθ øùr& ∩⊇∇∪ ÏM ys ÏG èùuρ â !$ yϑ ¡¡9$# 

ôM tΡ% s3sù $ \/ üθö/ r& ∩⊇∪ ÏN u Éi ß™uρ ãΑ$ t7Ågù: $# ôM tΡ% s3sù  $¹/#u |  ∩⊄⊃∪ ¨βÎ) zΟ ¨Ψ yγy_ ôM tΡ% x. #YŠ$|¹ ó É∆ ∩⊄⊇∪ tÉó≈ ©Ü= Ïj9 $\/$ t↔ tΒ 

∩⊄⊄∪ tÏVÎ7≈ ©9 !$ pκ Ïù $\/$ s)ôm r& ∩⊄⊂∪ ω tβθè%ρä‹ tƒ $ pκ Ïù #YŠ öt/ Ÿω uρ $ ¹/#u Ÿ° ∩⊄⊆∪ ωÎ) $ VϑŠ ÏΗ xq $ ]%$¡¡xî uρ ∩⊄∈∪ [ !# u“ y_ $»%$sùÍρ 

∩⊄∉∪ öΝ åκ ®ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθã_ö tƒ $\/$|¡Ïm ∩⊄∠∪ (#θç/ ¤‹x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ $\/# ¤‹Ï. ∩⊄∇∪ ¨≅ ä. uρ >ó x« çµ≈ sΨ øŠ|Áôm r& $Y7≈ tG Å2 

∩⊄∪ (#θè%ρä‹ sù n= sù öΝä. y‰ƒÍ“ ¯Ρ ω Î) $¹/# x‹ tã ∩⊂⊃∪   

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48سىرة رذم ) 1(
 .  ـ ظايةت4سىرة رةظد ) 2(
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ظذ آىنع سذر حئلعنعدذ، سعلةر . 17ؤاقتعدذر) مذآاصاتالش ؤة جازاالش(قعيامةت آىنع هةقعقةتةن 
وص  علةر -ت ذص آئلعس وص بول ةي  .18 ت عكلةر ص ذن ظعش ئحعلعص نذرغ مان ظ دذ ظاس اغالر  .19دا بولع ت

العدذ  ذص ق ةرابتةك بول ةندىرىلىص س وزذص ي (هةرعكةتل اغالر ت ةنع ت ذدةك عي ا س راقتعن قارعغذحعغ
دذ ةن . 20)تذيذلع ةم هةقعقةت ارالرنع(جةهةنن دذ ) آذفف ىص تذرع عزآع، . 21آىت ةم، شىبهعس جةهةنن

ايعدذر ذناهكارالرنعث ج ال . 22ض ذددةت ق ذزاق م ةمدة ظ ذالر جةهةنن ةمدة  .23عدذظ ذالر جةهةنن ظ
ارارعتعنع يئنعكلعتعغان ( رةر سأرىنلىآكة ؤة ) جةهةننةمنعث ه رةر ) تةشنالعقنع قاندذرعدعغان (بع بع

ةلمةيدذ  ة ظئرعش ذ ؤة . 24ظعحعملعكك ارارةتلعك قايناقس رع ه ةقةت يذقع عدعغعنع ص ث ظئرعش ظذالرنع
دذ  ارةت بولع رعثدعنال ظعب ذ . 25يع ا (ب ا بئرعلعدعغ ازادذر ) نظذالرغ عق ج ذالر  .26مذؤاص ع ظ حىنك

هةمدة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع قاتتعق ظعنكار  .27هئساب ظئلعنعشتعن قورقمايتتع ) قعلمعشلعرعدعن(
ة ! تئتعثالر «) ظذالرغا ظئيتعمعزآع(. 29هةر نةرسعنع تولذق خاتعرعلةص قويعمعز . 28قعالتتع سعلةرض

 . 30»صةقةت ظازابنعال زعيادة قعلعمعز
  قعيامةت آىنع ؤة ظذ آىندة بولعدعغان ظعشالرنعث بايانع توغرعسعدا

دذ      داق دةي رعص مذن ةؤةر بئ ن خ ةت آىنعدع اال قعيام ا   : اهللا تاظ ع بولس ةت آىن تع (قعيام ذش ؤاق ) بول
ةلذم بعر مذددةتتعن آئيعن  دذ دةص(ظعلضعرع ـ آئيعن بولمايدعغان م تعلعص قوي) بولع دذرذبئكع . لغان آىن

ة مذنداق دئدع     . ن بولعدعغانلعقعنع اهللا تاظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ     ظذنعث قاحا   : اهللا تاظاال بذ هةقت
 يةنع قعيامةت آىنعنع(ظذنع (بعز مذظةييةن مذددةتكعحة تةخعر قعلعمعز)1( .   

 توص بولذص آئلعسعلةر-ظذ آىنع سذر حئلعنعدذ، سعلةر توص  ةتنعث مةنعسع   مذجاهعد : بذ ظاي
ذر علةرذذرـ ض هذض ذص آئلعس دذه بول ةنلعك بولع دع، دئض ةرعر.  دئ نع ج أزعنعث  : ظعب ةت ظ ر ظىمم ةر بع ه

دع     ةنلعكتذر، دئ ئلعدذ دئض ة آ ةن بعلل ةيغةمبعرع بعل دع   . ص داق دئ ة مذن ذ هةقت اال ب ة  : اهللا تاظ ز هةمم بع
   )2()ظئسعثدا تذتقعن( ظةمالع بعلةن حاقعرعدعغان آىننع -ظادةمنع ظذالرنعث نامة 

االنعث ا بذخارع اهللا ت    ظعمام وص : ظ نعدذ، سعلةر ت ذ آىنع سذر حئلع ذص آئلعسعلةر -ظ وص بول   ت
دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبذهىرةيرعنعث مذن عرعدة ظ ايعتعنعث تةصس ةن ظ ةيغةمبةر : دئض ص

ا االم س ع س «: هابعالرغاظةلةيهعسس ان ظعكك ار ذحئلعنعدعغ رعق ب ارعلعقعدا قع دع» رنعث ظ اهابعلةر. دئ : س
دع  ذ؟ دئ رعق آىنم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. قع داق ظةمةس«: ص دع» ظذن ذالر. دئ دع :ظ ايمذ؟ دئ رعق ظ .  قع

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةس  «: ص داق ظةم دع » ظذن ذالر . دئ دع   :ظ ذ؟ دئ رعق يعلم ةيغةمبةر .  قع ص
االم ةس«: ظةلةيهعسس داق ظةم اندعن،دةص» ظذن ىرعدذ ااهللا ت« : ظ امغذر حىش ماندعن ي اال ظاس ذنعث ظ ، ش

ةن  ةبرعلعرعدعن(بعل ةر ق دذ ) ظىلىآل ىص حعقع اندةك ظىن ىص حعقق وت ـ حأص ظىن ظألضةندعن آئيعن . خذددع ظ
ظعنسانالر قعيامةت آىنع ظاشذ     . ظعنساننعث ظومذرتقا سأثعكعدعن باشقا هئح نةرسة قالماي حعرعص آئتعدذ      

  . دئدع» لعدذذثعكعدعن قايتا قوراشتذرأمذرتقا سوظ
 دذ ظاسمان ظئحعلعص ةيدا بولع الر       نذرغذن ظعشعكلةر ص ةنع صةرعشتةلةرنعث حىشىشع ظىحىن يول  ي

دذ  ةيدا بولع العدذ . ص ذص ق ةرابتةك بول ةندىرىلىص س اغالر هةرعكةتل وزذص ي(ت اغالر ت ةنع ت راقتعن عي
  . )قارعغذحعغا سذدةك تذيذلعدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت104سىرة هذد ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع70سىرة ظعسرا ) 2(
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علةص تذرع  ااهللا ت ةنع حأض انلعقع ي ةتلعنعص تذرعدعغ اغالرنعث هةرعك اال ت ذزذص ظ انلعقع ؤة ت دعغ
دع    داق دئ ةققعدة مذن انلعقع ه ذالر       : آئتعدعغ البذآع، ظ ةن، ه ذمان قعلعس ة ض ذن هالةتت اغالرنع تذرغ ت

   .)2(تاغالر ظئتعلغان يذثدةك بولذص آئتعدذ ))1بذلذتتةك حأضعلةص تذرعدذ
يةنع تاغالر (العدذ تاغالر هةرعكةتلةندىرىلىص سةرابتةك بولذص ق:  بذ يةردة مذنداق دئدعاهللا تاظاال

لغان تاغالر خذددع بعر نةرسعدةك عتع يةنع قارعغذحعغا تذز)توزذص يئراقتعن قارعغذحعغا سذدةك تذيذلعدذ
أرعنعدذ ة . آ ن آةلس ن، يئقع تذر ،لئكع ة ظةمةس عنع هئحنةرس انداق  .  آأرىنض ذالر هئحق ئخع ظ ة ت آئيعنح

  . ظعزناسع قالماي صىتىنلةي يوقاص آئتعدذ
ة   ذ هةقت االاهللا ب دع تاظ داق دئ رذلذق    :  مذن اغالر توغ ةندعن ت ذالر س اقعؤعتعنعث   (ظ اغنعث ظ ةنع ت ي

رذلذق انلعقع توغ انداق بولعدعغ نكع، ) ق ذم «سورايدذ، ظئيتقع ان قعلعص ـ صةرؤةردعضارعم ظذالرنع آذآ تالق
ورذيدذ( ع س ةؤةتعص ظذن امالنع ظ اندعن ش ايالندذرعدذ). ظ ة ظ ع تىزلةثلعكك ة.ظذالرن ةردة ن ذ يةرل  ظ

ة ظئضعزلعكنع آأرمةيسةن نع، ن دة )3(. »حوثقذرلذق ذ آىن ةنع قعيامةت آىنعدة(ظ وق ) ي اغالرنع ي بعز ت
ةن     تىز آأرعس ذق، تىص نع ظوح ز، زئمعن االر     (قعلعمع اغ، دةرةخ، بعن ان ت ذص تذرعدعغ ع توس ةنع ظذن ي

  .)4()بولمايدذ
  هعسعزآع، ضذناهكارالرنعث  جةهةننةم، شىب.آىتىص تذرعدذ) آذففارالرنع(جةهةننةم هةقعقةتةن
ايعدذ ان ؤة         رج عيلعق قعلغ ا ظاس ان، ظذالرغ علعق قعلغ ة قارش ا صةيغةمبةرلعرعض ذناهكارالر بولس ذ ض ب

  . هةددعدعن ظاشقان آعشعلةردذر
ظذالر جةهةننةمدة ظذزاق مذددةت قالعدذ خالعد . يةنع ظذالر دوزاختا ناهايعتع ظذزاق ؤاقعت تذرعدذ

ةظدان  نع م رع: ظعب االنعث   يذقع ةن اهللا تاظ ةت بعل ذ ظاي ان    : دعكع ش ارعث خالعغ ا صةرؤةردعض ذالر دوزاخت ظ
ا          ))5زامانغعحة داؤاملعق تذرعؤئرعدذ    ةمما ضذناهلعرع سةؤةبعدعن دوزاخق ايعتع ظأزع مذسذلمان ظ دئضةن ظ

ةتنعث دوز      .)6( هةققعدة حىشكةن ظايةتلةردذر، دئدع     مذسذلمانالر آعرعص قالغان  ا آعرعص  اخق ظاشذ ظعككع ظاي
ان مذسذلمانالر دع  قالغ ةت قعل ةرعر رعؤاي نع ج ةنلعكعنع ظعب ةر ظعك ةققعدة حىشكةن ظايةتل ةرعر .  ه نع ج ظعب

ذزاق : هةسةندعن اهللا تاظاالنعث: يةنة سالعمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  ظذالر جةهةننةمدة ظ
العدذ  ذددةت ق ةق  م ع ه ايعتعنعث مةنعس ةن ظ ورالغاندا دئض ةننعث قعدة س ةن هةس عمحة : ، م ث قارعش  ،مئنع

ا مةثضى      دئضةن سأزدعن مةلىم بعر مذددةت آأزدة تذت          “ظذزاق مذددةت ”ظايةتتعكع   ةلكع دوزاخت ذلماستعن، ب
دذ ئق أزدة تذتذلع ا  . لعش آ العمالر بولس قا ظ ن، باش ذددةت”: لئكع ذزاق م ة“ظ ع    دئض ر آىن ةر بع أزدعن ه ن س

ان علةر س را آئل1000ؤاتقان اس ا توغ ان  يعلغ ةنلعكعنع   70عدعغ ارايدذ، دئض دذ دةص ق أزدة تذتذلع ل آ  يع
  . ظاثلعغان ظعدعم
العدذ ذددةت ق ذزاق م ةمدة ظ ذالر جةهةنن ةققعدة ظ ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي ةتادةنعث ب ذ : سةظعد ق ب

 يعل  80 دئضةن سأزدعن   “ظذزاق مذددةت  ”حىنكع، ظالعمالر   . (ظايةتتعن مةلذم بعر مذددةت آأزدة تذتذلمايدذ     

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع88سىرة نةمل ) 1(
  .  ـ ظايةت5سىرة قارعظة ) 2(
  .  ـ ظايةتكعحة107 ــــــ 105سىرة تاها ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة آةهف ) 4(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع107سىرة هذد ) 5(
  يةنع يامان ظعشالرنع قعلغانلعق سةؤةبع بعلةن دوزاخقا آعرعص قالغان مذسذلمانالر، دوزاختا اهللا تةظاال خالعغان بعر مذددةتكعحة تذرعدذ، ) 6(
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 يعل توشقاندعن آئيعن  80هةر بعر مذددةت توشقاندعن آئيعن يةنع هةر       ) دة تذتذلعدذ، دةص بايان قعلدع    آأز
  . )1 ( دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، يعل آئلعدذ80ظذنعث آةينعدعن يةنة 

ةققعدة رةبع   ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي ةس ي ب نع ظةن ةنلعكعنع اهللا   : ظ ظعب ل ظعك ة يع ث قانح ذ مذددةتنع ظ
ان قعلعن        80بعزضة بعر مذددةتنعث       ) نكع، حى. (ن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ   تاظاالدع . دعيعل ظعكةنلعكع باي

ةن   ل دئض ر يع دذر360بع اخعرةتنعث. ( آىن اراؤةر      ) ظ ا ب ث يعلغ انعؤاتقان مع علةر س ع س ر آىن ةر بع ه
  . يذقعرعدعكع بذ ظعككع رعؤايةت ظعبنع جةرعردعن رعؤايةت قعلعندع. ، دئدع)2(آئلعدذ
تةشنالعقنع (بعرةر سأرىنلىآكة ؤة ) جةهةننةمنعث هارارعتعنع يئنعكلعتعغان(ر جةهةننةمدة ظذال

ةنع ظذالر جةهةننةمدة   بعرةر ظعحعملعككة ظئرعشةلمةيدذ ) قاندذرعدعغان ةنع ظأ (دعللعرعغا    ي ) زلعرعضة ي
شذثا  . رعشةلمةيدذ لعككة ظئنلىآكة ؤة ظذسسذزلعقعنع قاندذرغذدةك بعرةر ظعحعم ىرأظارام بةرضعدةك بعرةر س   

رعثدعنال : ظاال مذنداق دئدع ااهللا ت  ةقةت يذقعرع هارارةتلعك قايناقسذ ؤة يع ظذالرنعث ظئرعشعدعغعنع ص
دذ  ارةت بولع ةع ظةبذظالظعب ذالر س  ااهللا ت: ي اال ظ ذغا،    أظ اق س ا قاين نعث ظورنعغ رىنلىآكة ظئرعشعش

 ظةنةسمذ  ة،ظيبذ هةقتة رةبع.  دئدع، قعلدع دةص بايان  عشعشنعث ظورنعغا يعرعثضة ظئرعشتع   ظعحعملعككة ظئر 
 قعزعقلعق دةرعجعسع ظةث يذقعرع بولغان قايناق   ،يع بولساى قايناق س  :ظذالرنعث ظعحعدعغان . شذنداق دئدع 

ذدذر ةتلعرعدعن        . س لعرعدعن ؤة جاراه ةرلعرعدعن، ياش رعدعن، ت ةرنعث يعرعثلع ا دوزاختعكعل رعث بولس يع
أزعنعث مة اهللا تاظاال . غذق ؤة سئسعقتذر ورعثالر حعدعغذسعز س   ظذ يع . الردذرظئقعص حعققان يعرعث   تع عرهةم  ظ

   ! ظامعنتعص قعلعشتعن ساقلعسذنئآةرةمع بعلةن بعزلةرنع ظذنعثغا يؤة 
 ا بئرعلعدعغان (بذ عق جازادذر ) ظذالرغ ادا             مذؤاص ا بئرعلضةن بذ جازا ظذالرنعث دذني ةنع ظذالرغ  ي

ةن  ىن بئرعلض لعرع ظىح ان ظعش ان يام ازادذرقعلغ عق ج ذنداق  .  مذؤاص عنعث ش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
  . بولعدعغانلعقعنع مذجاهعد، قةتادة ؤة باشقعالرمذ بايان قعلدع

 هئساب ظئلعنعشتعن قورقمايتتع) قعلمعشلعرعدعن(حىنكع ظذالر يةنع ظذالر ظأزلعرعنعث ظالدعدا 
لعرعدعن   ان ؤة قعلمعش اآع جازالعنعدعغ اتلعنعدعغان ي امذآاص ا    ظئب هئس ث بارلعقعغ ر ظورذننع ان بع لعنعدعغ

  .ظعشةنمةيتتع
  تع ةنع ظذالر      هةمدة بعزنعث ظايةتلعرعمعزنع قاتتعق ظعنكار قعالت رعضة   صةيغةمبةرلع اهللا تاظاال   ي

االنعث ااهللا تحىشىرضةن  اآعتلعرعنع ظعنكار قعلدع،دعكع هأججةتلعرعنععمةخلذقاتلعرع ظىستظ .  دةلعل ـ ص
  . دةلعل ـ صاآعتالرغا ظعشةنمةسلعك ؤة تةرسالعق قعلعش بعلةن جاؤاب قايتذردعظذالر بذ هأججةتلةرضة ؤة

 هةر نةرسعنع تولذق خاتعرعلةص قويعمعز        يةنع بعز بةندعلةرنعث هةممة قعلمعشلعرعنع بعلعمعز .
ىن خاتعر  ذالر ظىح ع ظ زعظذالرن ةص قويعمع ز. ل ا بئرعمع ذنعثغا قارعت ازانعمذ ش ةم ج لعرع . ه ةنع قعلمعش ي

  .  بولسا مذآاصات، يامان بولسا جازا بئرعمعزياخشع

                                                 
العمالر) 1( ةنع ظ عدعكع : ي ةتنعث تةرجعمعس ذددةت”ظاي ذزاق م تعالص   “ظ ةققعدة ظعخ ع ه أزنعث مةنعس ة س ان ظةرةبح ادعلةص بئرعدعغ ةنعنع ظعص ةن م  دئض

 .  يعل دئضةنلعكتذر، دئدع 80 يعل دئضةنلعكتذر، دئسة، بةزعلةر 70ظذ سأزنعث مةنعسع : بةزعلةر. قعلعشعص قالدع
لعدعكع ) 2( ةتنعث ظةس ةنةظةرةبحظاي ةن م العدذ، دئض ةر ق ان مذددةتل ذص نذرغذنلعغ ةآعلدة بول لىك ش أزع آأص رةتتعع س ةت ظذيغذرحع. نع بئ ةمما ظاي اظ  غ

اندا  ة قعلعنغ ان   ،تةرجعم ة قعلعنغ العدذ دةص تةرجعم ذددةت ق ذزاق م ة .  ظ ذثا رةبعظ ا،    : ش ل بولس ةن يع ذددةت سةآس ر م ةن   بع ل دئض ر يع  360بع
دذر  اخعرةتنعث. (آىن ةر ) ظ انه علةر س ع س ر آىن اراؤةر ابع ا ب ث يعلغ ل . دذرؤاتقان مع ة يع ث قانح ان مذددةتنع ةن نذرغذنلعغ ان ظعك داق بولغ ظذن

 .ظعكةنلعكعنع اهللا تةظاالدعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ، دئدع
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)سعلةرضة صةقةت ظازابنعال زعيادة قعلعمعز! تئتعثالر«) ظذالرغا ظئيتعمعزآع«يةنع دوزعخعلةرضة  :
ازابالرنع        قا خعلدعكع ظ ا باش ذ ظازابق أزعنع ؤة ظ ازابنعث ظ ذ ظ ة ب ة يةن ثالر، سعلةرض ازابنع تئتع ذ ظ علةر ب س

ابدذ       .  دئيعلعدذ ،ئرعمعزقوشذص تئخعمذ آأصةيتعص ب    ةزدعدعن ظ ةتادة ظةبذظةييذب ظ ةمرعنعث   لالهق اهللا :  ظعبنع ظ
ةتتعن   »سعلةرضة صةقةت ظازابنعال زعيادة قعلعمعز ! تئتعثالر«) ظذالرغا ظئيتعمعزآع (تاظاال    دئضةن ظاي

ازاب  بذ ظايةتنعث مةزمذنعغا ظ   . باشقا دوزعخعالرغا ظةث ظئغعر آئلعدعغان بعرةر ظايةت حىشىرمعدع        اساسةن ظ
  .ظذالرغا داؤاملعق قوشذلذص تذرعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
* * * * * * *  

 ¨β Î) tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 #·—$x tΒ ∩⊂⊇∪ t,Í← !#y‰ tn $Y6≈ uΖôã r& uρ ∩⊂⊄∪ |= Ïã#uθ x. uρ $\/# u ø?r& ∩⊂⊂∪ $ U™ù( x. uρ $ ]%$yδ ÏŠ ∩⊂⊆∪ ω 
tβθãèyϑ ó¡ o„ $ pκ Ïù # Yθøó s9 Ÿωuρ $ \/ ¤̈‹Ï. ∩⊂∈∪ [ !#u“ y_ ÏiΒ y7 În/ §‘ ¹ !$sÜ tã $ \/$|¡Ïm ∩⊂∉∪   

ةردذر ) ظذ نئمةت(. 31شىبهعسعزآع، تةقؤادارالر نئمةتكة ظئرعشعدذ  اغالر، ظىزىمل ةثتذش . 32ب ت
زالردذر ةن(. 33قع اراب بعل امالردذر) ش ان ج أز . 34تولدذرذلغ ذدة س ة يالغان سأز، بعه ذالر جةننةتت ظ
 .36ؤةردعضارعثنعث بةرضةن مذآاصاتع، يئتةرلعك ظاتاسعدذرصةر) ظةنة شذالر( .35ظاثلعمايدذ

  تةقؤادارالر ظىحىن حوث بعر نعجاتلعقنعث بارلعقع توغرعسعدا
ةييارلعغان      بةخ ) ل ظعبادةتلةرنع قعلعش بعلةن   ياخشع ظةمة (اهللا تاظاال    ا ت تلعك آعشعلةردعن ؤة ظذالرغ

ةقؤادارالر نئمةتكة : اق دئدع ظعززةت ؤة داظعمع بولغان نئمةتلةردعن خةؤةر بئرعص مذند        شىبهعسعزآع، ت
عد ع  ذظئرعش ةتنعث مةنعس ذ ظاي اك ب اس ؤة زةهه نع ظابب عدذ  : ظعب ا ظئرعش ان ظورذنغ أثلع ظئحعلعدعغ آ

ةتادة  .  دئدع ،دئضةنلعك بولعدذ   دئضةنلعكتعن ظذالرنعث دوزاختعن    “ ظذالر نئمةتكة ظئرعشع   ”: مذجاهعد ؤة ق
 ظذ  اهللا تاظاال حىنكع،   . توغرعسع ظعبنع ظابباسالرنعث سأزعدذر       . دذ، دئدع قذتذلذص قالغانلعقع آأزدة تذتذلع   

ةتتعن آ ةن ئظاي داق دئض ن مذن ةت (: ينعدع ذ نئم اغالر) ظ اغالر،   ب ان ب ةردعن بولغ قا مئؤعل ا ؤة باش  خورم
تةثتذش قعزالردذر . ظىزىملةردذر   ظذالر : ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة باشقعالر      . رلةردذرى يةنع تةثتذش ه 

 تةث ياشتعكع   قعز بولغانلعقع ظىحىن آأآسعلعرع ساثضعالص قالماي تعك آأتىرىلىص تذرعدعغان، هةممعسع      
  . غا مذناسعؤةتلعك بايانالر سىرة ؤاقعظةدة بايان قعلعنعص ظأتىلدعرر قعزالىه. قعزالردذر، دئدع

)شاراب بعلةن (تولدذرذلغان جامالردذررقعمذظارقا ظا:  ظعبنع ظابباس بذ ظايةتنعث مةنعسع) شاراب
ةن امال ) بعل ان ج ذص تذرعلعدعغ دذردذرتولدذرذل ةنلعك بولع دع، دئض ع .  دئ ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة ب : ظعكرعم

ارابع( دذ    ) ش ةنلعك بولع امالردذر دئض ىزىك ج ىص س دع،س د     .  دئ نع زةي ةتادة ؤة ظعب ةن، ق اهعد، هةس مذج
  . دئدع،جامالردذر دئضةنلعك بولعدذتولدذرذلغان ) شاراب بعلةن: (قاتارلعقالر بذ ظايةتنعث مةنعسع

 ايدذ ة    ظذالر جةننةتتة يالغان سأز، بعهذدة سأز ظاثلعم ظذالر  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
ارا  ة ظأزظ ان(جةننةتت ةي قاحعالنغ عدذ، ) م امالرنع تذتذش ةن (ج ش بعل ةي ظعحع ن ) م ذ (ظذالردع ب

ة صايدعسعز، قذرذق بعهذدة       )1(ذبعهذدة سأز ؤة ضذناه سادعر بولمايد     ) دذنيادعكعدةك  يالغان  ، يةنع جةننةتت
ايدذ  الر بولم ان ظعش ذناه بولعدعغ لةر ؤة ض دذر. ضةص نحلعق ظورنع ةت تع ة. جةنن ذ ي ة ظ ة نةرس ردعكع هةمم

  . ةردعن خالعدذرعكلتةرسعزلئآةمحعلعك ؤة ي
                                                 

 .ظايةتـ  23سىرة تذر ) 1(
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)صةرؤةردعضارعثنعث بةرضةن مذآاصاتع، يئتةرلعك ظاتاسعدذر) ظةنة شذالرعز يذقعرعدا دةص  يةنع ب
ا  ةر بولس ةن نئمةتل أز ،ظأتك اال ظ ةم  اهللا تاظ قعتع، مةره ةزعلعتع، شةص ا  تع ؤةععنعث ص ةن ظذالرغ تع بعل  رةهمع

  . لذق ؤة يئتةرلعك مذآاصاتعدذروبةرضةن ت
* * * * * * *  

 Éb> §‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷ t/ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ( Ÿω tβθä3Ï= ÷Ι s‡ çµ ÷ΖÏΒ $ \/$sÜ ½z ∩⊂∠∪ tΠöθtƒ ãΠθà)tƒ ßyρ”9$# 
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ناهايعتع . ظذ ظاسمانالرنعث، زئمعننعث ؤة ظذالرنعث ظارعسعدعكع شةيظعلةرنعث صةرؤةردعضارعدذر 
قةتلعكتذر ع . (شةص ئح آعش دة ه ذ آىن ادعر بوال ) ظ قا ق أز قعلعش ا س ايدذظذنعثغ رعظعل ؤة . 37لم جعب

دة  ة (صةرعشتعلةر سةص بولذص تذرذص آئتعدعغان آىن ةنع قعيامةتت ذالر )ي ان ) نعث ظارعسعدا (، ظ مئهرعب
عغا  أز قعلعش ةدعنعث س ئح ظةه قا ه انالردعن باش أزنع قعلغ را س كةن ؤة توغ ة ظئرعش ةنعث ظعزنعض الل

ايدذ دذر  .38بولم ان آىن ذم بولعدعغ ذ حوق ة ش ع . ظةن ةن ظعم(آعمك ةل بعل ع ظةم ةن، ياخش ) ان بعل
) يىز بئرعشع(بعز سعلةرنع هةقعقةتةن  .39 )تذتسذن(صةرؤةردعضارعغا قايتعدعغان يولنع تذتذشنع خالعسا 

ظاضاهالندذردذق، ظذ آىندة آعشع ظعلضعرع قعلغان ظةمةللعرعنع ) يةنع ظاخعرةت ظازابعدعن(يئقعن ظازابتعن 
 .40دةيدذ» !بولذص آةتكةن بولسامحذآاشكع مةن تذصراق «: آاصعر. آأرعدذ

نعث ظالدعدا ظعزنعسعز سأز قعلعشقا اهللا تاظاال هةتتا صةرعشتةلةرنعثمذ ،هةر قانداق بعر آعشعنعث
  صئتعنالمايدعغانلعقع توغرعسعدا

مان    أزعنعث ظاس ن، ظ اتتعلعقعدعن، بىيىآلعكعدع أزعنعث آ اال ظ ةم   ـ اهللا تاظ ع ه ن ؤة ظذالردعك  زئمع
ث ظار ةنلعكعدعن  ظذالرنع ارع ظعك علةرنعث صةرؤةردعض ارلعق نةرس عدعكع ب تع  ،عس أزعنعث رةهمع ذنداقال ظ  ش

ان م  هة ة ظالغ أز ظعحعض عنع ظ ة نةرس دع   ئمم داق دئ رعص مذن ةؤةر بئ ةنلعكعدعن خ ان زات ظعك ذ : هرعب ظ
ارعدذر  ةيظعلةرنعث صةرؤةردعض عدعكع ش ث ظارعس ث ؤة ظذالرنع مانالرنعث، زئمعننع ايعتع . ظاس ناه

  لعكتذرشةصقةت
) ع ئح آعش دة ه ذ آىن ايدذ ) ظ ادعر بواللم قا ق أز قعلعش ا س ةنع  ظذنعثغ االي ازةت اهللا تاظ  ظعج

اهللا :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة . بةرمعضعحة هئح آعشع اهللا تاظاالغا سأز ظئحعشقا قادعر ظةمةستذر      
ذن     اظةت قعاللعس الدعدا شاص ث ظ ذ اهللا نع عز آعمم ث رذخسعتعس ةرقانداق   قع)1( نع اندا، ه ع بولغ ةت آىن يام

  . ))2ظادةم صةقةت اهللا دعن ظعجازةت بولغاندعال سأزلةيدذ

                                                 
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع255سىرة بةقةر ) 1(
  . عسمع ـ ظايةتنعث بعر ق105سىرة هذد ) 2(
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 ة (جعبرعظعل ؤة صةرعشتعلةر سةص بولذص تذرذص آئتعدعغان آىندة ذالر )يةنع قعيامةتت نعث (، ظ
ةدعنعث سأز مئهرعبان اللةنعث ظعزنعضة ظئرعشكةن ؤة توغرا سأزنع قعلغانالردعن باشقا هئح ظةه) ظارعسعدا

ظذ آىندة   «: خارعنعث بذ هةقتة رعؤايةت قعلغان هةدعسعدة مذنداق دئيعلضةن         ذظعمام ب  قعلعشعغا بولمايدذ 
دذ   ةص قعالالي ةيغةمبةرلةرال ض ةقةت ص ة . »ص العه ؤة ظعكرعم اله ”: ظةبذس ة ظعل را ؤة  “ال ظعاله أز توغ ةن س  دئض
  .هةق سأزلةرنعث قاتارعدعندذر، دئدع

 عدعغان آىندذرظةنة شذ حوقذم بوليةنع ظذ آىن شةآسعز مةيدانغا آئلعدعغان آىندذر .  
  صةرؤةردعضارعغا قايتعدعغان يولنع تذتذشنع خالعسا ) ظعمان بعلةن، ياخشع ظةمةل بعلةن(آعمكع

  . نسعصنع تذتذشنع خالعسا تذتسذنعةردعضارعغا يئتعدعغان يول ؤة صر يةنع آعمكع صةرؤ)تذتسذن(
   قالغانلعقع توغرعسعداقعيامةت بولذشنعث ظاز

 ةن علةرنع هةقعقةت ز س ع (بع ىز بئرعش ازابتعن ) ي ن ظ ازابعدعن (يئقع اخعرةت ظ ةنع ظ ) ي
اهالندذردذق  اهالندذردذق ظاض انلعقعدعن ظاض ذم بولعدعغ ةتنعث حوق ةنع قعيام ةتنعث ح.  ي ذم وقعيام ق

قذم بولعدعغان    وح) ضىسعدة آةل(حىنكع،   . عص بئرعدذ  بولعدعغانلعقع ظذنعث يئقعنلعشعؤاتقانلعقعنع آأرسعت     
  .يئقعنلعشعص آئلعدذ) رعئآىنس(هةر قانداق نةرسة 

  أرعدذ ةللعرعنع آ ان ظةم عرع قعلغ ع ظعلض دة آعش ذ آىن ان   ظ ث قعلغ انالرغا ظذالرنع ةنع ظعنس  ي
ذن،        ع بولس اآع يئثعس ذن ي ذن، آونعسع بولس امعنع بولس اآع ي ةيلع ياخشعسع بولسذن ي ةللعرعنعث م ظةم

 ظةتكةنلعرعنعث هةممعسعنعث   -ظذالر قعلغان   :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقتة   . علعدذهةممعسع آأرسعت 
ةمالعغا خاتعرعلةنضةنلعكعنع آأرعدذ     -نامة   آعحعك بولسذن،    حوث بولسذن،  (بذ آىندة ظعنسانغا     ))1 ظ

  . )2( ظاخعرع قعلغان ظةمةللعرع ظذقتذرذلعدذ-ظعلضعرع ) ياخشعلعق بولسذن، يامانلعق بولسذن

عر امحذ « :آاص ةن بولس ذص آةتك راق بول ةن تذص دذ» !آاشكع م دة  دةي ذ آىن عر ظ ةنع آاص اهللا  ي
اال ةن ؤة    تاظ ةن آأرض أزع بعل أز آ ازابعنع ظ أزلعرعنعث نعث ظ ةتلعكظ ان   ،هأرم تعلةردعن بولغ ع صةرعش  ياخش
ىت ةن خاتعر  ىص رع بعل تعدا    عآعحعلةرنعث قوللع ةن ؤاق لعرعنع آأرض ان قعلمعش ةن يام ادا    ،لةنض أزعنعث دذني ظ

  . شعنع ظارزذ قعلعدذذغان ؤة ؤذجذدقا حعقعرعلمعغان بولتذصراق بولذص يارعتعلغان، ظادةم بولذص يارعتعلمع

اال  ةتتا ماهللا تاظ ا م ى ه عز قويغ نعمذ     ىثضىزس رعص آئحعككع ئلعص بئ اس ظ ن قعس ىزلىك قويدع ثض
ادعكع هايؤانالر ظارعسعد  ةن دذني ادعل هأآمع بعل وق ظ نناهةقحعلعق ي اندعن آئيع  ،ا هأآىم حعقعرعص بولغ

ا ث ظذالرغ ايلعنعص آئ:ظذنع راققا ظ علةر تذص ث ت  س ةن ظذالرنع ع بعل ثالر، دئيعش ايلعنعص وتع عغا ظ ص
 يةنع مةنمذ هايؤان بولغان !آاشكع مةن تذصراق بولذص آةتكةن بولسامحذ: آةتكةنلعكعنع آأرضةن آاصعر

  . بوالتتعم دئضةن سأزنع قعلعدذ، دئضةن آأز قاراشمذ بار مةنمذ ظذالردةك تذصراق بولذص آةتكةن،بولسام

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع49سىرة آةهف ) 1(
  .  ـ ظايةت13سىرة قعيامةت ) 2(
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قعالردعن      ةمرع ؤة باش نع ظ ابدذلاله ظعب رة، ظ ةبذ هىرةي ةدعس ؤة ظ ةن ه ةزمذنعدا آةلض ذ قاراشنعث م ب
  . رعؤايةت قعلعنغان ظةسةرلةر باردذر

  . ظاالغا شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة نةبةنعث تةصسعرع تىضعدعااهللا ت
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  بان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرع

  
انلعرعنع ( ارالرنعث ج ةمكع ) آذفف ةن قةس تعلةر بعل الغذحع صةرعش ارتعص ظ اتتعق ت   .1ق

انلعرعنع( ةرنعث ج ةمكع ) مأمعنل ةن قةس تعلةر بعل الغذحع صةرعش علعق ظ ةمرعنع ( .2س ةنعث ظ الل
ةن قةسةمكع ) ظاسماندعن ئلعص ( .3تئز ظئلعص حىشكىحع صةرعشتعلةر بعل ةرنعث جانلعرعنع ظ مأمعنل
ة ةمكع ) جةننةتك ةن قةس تعلةر بعل ىحع صةرعش ةن (. 4ظعلضعرعلعض ةمرع بعل ةنعث ظ اتنعث ) الل آاظعن

سعلةر حوقذم تعرعلدىرىلعسعلةر، سعلةردعن حوقذم (ظعشلعرعنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع، 
نعدذ ىن .5)هئساب ظئلع ذ آ ع( ب ةت آىن ةنع قعيام ن دة )ي ةيظعلةر قوشذلذص(زئمع ثدعكع ش ) ؤة ظذنع

ةؤرةيدذ ) ؤة ظذنعثدعكع شةيظعلةر قوشذلذص (ظذنعث ظارقعسعدعنال ظاسمان  .6تةؤرةيدذ دة . 7ت ذ آىن ب
أزلعرع ) دعلالرنعث ظعضعلعرعنعث (شذ . 8قورقذنح باسعدذ) يةنع آذففارالرنعث دعللعرعنع(دعلالرنع  آ

راستال بعز ظاؤالقع هالعمعزغا قايتذرذالمدذق؟ «: ظذالر ظئيتعدذ .9ذتعكعلعص قارعيالمايد) قورقذنحتعن(
ةمدذق؟ ( ن تعرعل ةندعن آئيع ةنع ظألض ز  .10)ي ان ؤاقتعمع ذص قالغ أثةك بول ةن س زنعث حعرعض ذ بع ظ

تع . 11 »ظةمةسمذ؟ ذ «: ظذالر ظئيت داق بولعدعغان بولسا، ب رعلعش (ظذن ةنع ظألضةندعن آئيعن تع ) ي
ةهلع بولغانلعقعمعز (تذر زعيانلعق قايتعش  يةنع بعز ظألضةندعن آئيعن تعرعلعدعغان بولساق، دوزاخ ظ

يةنع (بعلةنال ظذالر ) يةنع ظعسراصعلنعث سذر حئلعشع( بعر سةيهة .12 »)ظىحىن زعيان تارتقذحعالرمعز
  .13-14زئمعننعث ظىستعضة حعقعص قالعدذ) يةر ظاستعدعن) (جعمع خااليعق

  ظايةت 46 نازعظات                          رةى س            دة نازعل بولغانآكعمة
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علةر بعلةن قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقعغا قةسةم ت تىرلىك صةرعشظاالنعث بةشاهللا تا
  قعلغانلعقع توغرعسعدا 

 )قاتتعق تارتعص ظالغذحع صةرعشتعلةر بعلةن قةسةمكع) آذففارالرنعث جانلعرعنع ،ظةبذ مةسظذدة 
ةيعر  نع جذب ةظعد ظعب رذق، س اس، مةس نع ظابب العه ظةبذ،ظعب ذددع،س ا ؤة س ةبذ زذه ارلعق ظ ذالر  :الر قات ظ

  . صةرعشتعلةردذر، دئدعدعغانع جانلعرعنع تارتعص ظالظعنسانالرنعث
انالرنعث   دة ظعنس تعلةر ظعحع ان صةرعش اتتعق ؤةج اص ع قلعرعنع ق تعلةرمذظالعدعغين اران صةرعش  ، ب

ة  ذنداقال يةن دة ش ث ظعحع ع    ظع ظذالرنع اق ؤة س ايعتع يذمش انلعرعنع ناه انالرنعث ج انلعرعمذ لعق نس ظالعدعغ
ار ع.ب انلعرعنع س انالرنعث ج ت ظعنس ان صةرعش ا علعق ظالعدعغ االلةر بولس ةرنعث (: نعثاهللا تاظ مأمعنل

ةن قةسةمكع ) جانلعرعنع ان قعلعندع      سعلعق ظالغذحع صةرعشتعلةر بعل ايعتعدة باي ة  بذ ظاية . دئضةن ظ تت
  . بايان قعلدعظعبنع ظابباسبذنع . لةردذرآأزدة تذتذلغانالر شذ صةرعشتع

 )ةنع ماندعن الل ةمرعنع ظاس ةمكع ) ث ظ ةن قةس تعلةر بعل كىحع صةرعش ئلعص حىش ز ظ  .تئ
ةن قةسةمكع ) مأمعنلةرنعث جانلعرعنع ظئلعص جةننةتكة ( ةنعث  (.ظعلضعرعلعضىحع صةرعشتعلةر بعل الل

ةن  ةمرع بعل ةمكع، ) ظ ةن قةس تعلةر بعل قذرغذحع صةرعش لعرعنع باش اتنعث ظعش ذم (آاظعن علةر حوق س
   )علةردعن حوقذم هئساب ظئلعنعدذتعرعلدىرىلعسعلةر، س

قعيامةت آىنعنعث قانداق بعر آىن ظعكةنلعكع، آعشعلةرنعث هالعنعث قانداق بولذص 
  آئتعدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث قعيامةت آىنع هةققعدة دئيعشعدعغان سأزلعرع توغرعسعدا

 ظذنعث . ةيدذتةؤر) ؤة ظذنعثدعكع شةيظعلةر قوشذلذص(دة زئمعن ) يةنع قعيامةت آىنع (بذ آىن
مان  عدعنال ظاس ذلذص (ظارقعس ةيظعلةر قوش ثدعكع ش ةؤرةيدذ) ؤة ظذنع اس ت نع ظابب ذ: ظعب رعنحع ؤة ب  بع

نحع س انذظعككع تذرر حئلعنغ دع ؤاقعت ةتادة . ، دئ اهعد، هةسةن، ق اك،مذج ة   زةهه ذ هةقت  ؤة باشقعالرمذ ب
  .شذنداق دئدع

ؤة (دة زئمعن ) يةنع قعيامةت آىنع(بذ آىن  :نعثاهللا تاظاال ،ع سذر حئلعنغاندابعرعنح:  مذجاهعد
 بذ اهللا تاظاال. رعدذئب  دئضةن ظايعتعدة بايان قعلعنغان ظعش يىزتةؤرةيدذ) ظذنعثدعكع شةيظعلةر قوشذلذص

ة ةؤرةيدذ :هةقت اتتعق ت اغالر ق ن ؤة ت دة زئمع ذ آىن دع ))1ظ ندئ اندا ؤة ظعككع ذر حئلعنغ اهللا  ،حع س
دئضةن ظايعتعدة  تةؤرةيدذ) ؤة ظذنعثدعكع شةيظعلةر قوشذلذص(عدعنال ظاسمان ظذنعث ظارقعس: نعثتاظاال

رعدذ    ىز بئ ش ي ان ظع ان قعلعنغ اال . باي ة اهللا تاظ ذ هةقت اغالر  :  ب ن ؤة ت رعدعن (زئمع أتعرعلعص ) ظورذنلع آ
ةنع قعيامةت  ( بذ آىندة حوث ظعش     ،حاغدا ) ظذؤعلعص آةتكةن (ظذرذلذص  ) بعرعضة-بعر( ىز بئرعدذ  ) ي  ))2ي

   .دةيدذ، دئدع
 ع دة دعلالرن ذ آىن رعنع (ب ارالرنعث دعللع ةنع آذفف عدذ) ي ح باس ذ  .قورقذن ث (ش دعلالرنع

  ظعضعلعرعنعث آأزلعرع دعلالرنعث يةنع شذتعكعلعص قارعيالمايدذ) قورقذنحتعن(آأزلعرع ) ظعضعلعرعنعث
   . هالةتكة حىشىص قالعدذتأؤةن خار) تعكعلعص قارعيالماي ( آأرىصظعشالرنعث ناهايعتع ظئغعرلعقعنع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع14 سىرة مذزةممعل ) 1(
   .تلةرـ ظاية ـ15ـــ  14 سىرة هاققة ) 2(
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 تعدذ ذالر ظئي ايتذرذالمدذق؟ «: ظ ا ق اؤالقع هالعمعزغ ز ظ تال بع ن (راس ةندعن آئيع ةنع ظألض ي
ةمدذق؟ اهعد)تعرعل ش: مذج رعكلعرع ؤة قذرةي ةت مذش ارنع قعيام رعكالر    ظعنك قا مذش ان باش  قعلعدعغ

أزلعرعنعث قةبرعلةرضة آعرعص بولغاند    ) ظأزلعرعنعث بذ سأزع بعلةن   ( ا تعرعلعشعنع   ظ  يعراق  عن آئيعن قايت
ان انس دععماقحع بولغ ةنلعرع. دذر، دئ أزلعرعنعث ت ةنع ظ اي ا ب  تعتم أثةآلعرع حوـ تعتم ذص س  رعصعل

ةن ن آةتك عنعدعن آئيع ا تعرعلعش انقايت راق س دع . رعماقحعدذ يع داق دئ ذالر مذن ذثا ظ زنعث  :ش ذ بع ظ
  .»حعرعضةن سأثةك بولذص قالغان ؤاقتعمعز ظةمةسمذ؟

» يةنع (زعيانلعق قايتعشتذر ) يةنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلعش(ظذنداق بولعدعغان بولسا، بذ
ان  ىن زعي انلعقعمعز ظىح ةهلع بولغ اق، دوزاخ ظ ان بولس ن تعرعلعدعغ ةندعن آئيع ز ظألض بع

عز  نع ب بعز اهللا تاظاالر  ظةضة: قذرةيش آاصعرلعرع: مذنداق دئدع مذهةممةد ظعبنع آةظب   »)تارتقذحعالرمعز
ن   ةندعن آئيع ألىص آةتك ا ت ظ تعنال قايت ان رعلدع راس اىرىدعغ ارت   ،بولس ان ت ة زعي ز ظةلؤةتت قذحعالردعن  بع

   .معز، دئدععلوب
 ةيهة ر س ع (بع ذر حئلعش علنعث س ةنع ظعسراص ذالر ) ي ةنال ظ االيعق (بعل ع خ ةنع جعم ةر ) (ي ي

تعدعن العدذ ) ظاس ة حعقعص ق ث ظىستعض ةنعزئمعننع ةقةت  ي ذ ظعش ص االنعث اهللا  ب ةن  تاظ تعم بةرض ر قئ  بع
دذ  ةنال بولع رذقع بعل اال ظعسرا. بذي ذرعلغصاهللا تاظ قا حئلعا س رعدذ ش رذق بئ عل .  بذي ةرنعث (ظعسراص ظىلىآل

ةبرعدعن العدذ ـ دة  ) ق ذرعنع ح ش س رعلعص حعقع ن آأم ،تئ عرع ؤة آئيع علةر  ى ظعلض ارلعق آعش ةن ب لض
   .شعدذقاراص تذرع) لعدعغانلعقلعرعغانئمعضة بذيرذظأزلعرعنعث (نعث ظالدعدا عصةرؤةردعضار

شذ آىندة اللة سعلةرنع حاقعرعدذ، سعلةر ظذنعثغا هةمدع       : دعاهللا تاظاال بذ توغرعسعدا مذنداق دئ     
علةر ؤة    ةت قعلعس تعص ظعجاب ادا(ظئي علةر   ) دذني اندةك ظوياليس ا تذرغ ةقةت ظازغعن ةيظعنع  )1( )ص رةر ش بع

اق  اقحع بولس ةمرعمعز ص  ) ياراتم زنعث ظ أزدذر،  بع ر س ذ(ةقةت بع ارعلعقعدا    ) ظ اننعث ظ ذص ظاحق أزنع يذم آ
احقذحعلع      قعيامةتنعث قاي 2( ()ظورذنلعنعدذ( نمذ تئزدذر   كعم بولذشع آأزنع يذمذص ظ اآع ظذنعثدع اللة  .  ي

  .))3هةقعقةتةن هةممة نةرسعضة قادعردذر
 ىستعضة حعقعص قالعدذزئمعننعث ظ) يةر ظاستعدعن) (يةنع جعمع خااليعق(ظذالر : نعثاهللا تاظاال

:  مذنداق دئدع  ظ ظعبنع ظةنةسيرةبع سعداع توغرةنلعكعدئضةن ظايعتعدة آةلضةن زئمعننعث قانداق زئمعن ظعك 
اال ةت آىنعد اهللا تاظ عقعيام ن ؤة  عك مان، زئمع ص   ظاس ان قعلع ةهؤالعنع باي اغالرنعث ظ دع ت داق دئ ذ :  مذن ظ

مانالرمذ      ا، ظاس ر زئمعنغ قا بع نمذ باش دة زئمع ذالر     آىن ايلعنعدذ، ظ مانالرغا ظ ر ظاس قا بع ىتىن  ( باش ةنع ص ي
ص   ةبرعلعرعدعن حعقع االيعق ق اهعدا    ) خ ث دةرض ك اهللا نع انة، قذدرةتلع اهدا (يعض ةنع مةهشةرض ازعر ) ي ه

انداق بولعدعغانلعقع توغرذلذق        (ظذالر سةندعن تاغالر توغرذلذق      ))4بولعدذ اقعؤعتعنعث ق اغنعث ظ ةنع ت ) ي
نك  ورايدذ، ظئيتقع ذم «ع، س ع آذآ ارعم ظذالرن ص   ـ صةرؤةردعض ان قعلع ع   (تالق ةؤةتعص ظذن امالنع ظ اندعن ش ظ

ورذيدذ  ايالندذرعدذ  ). س ة ظ ع تىزلةثلعكك عزلعكنع    . ظذالرن ة ظئض نع، ن ة حوثقذرلذق ةردة ن ذ يةرل ظ
تىز          ) يةنع قعيامةت آىنعدة  (ظذ آىندة    ))5»آأرمةيسةن  بعز تاغالرنع يوق قعلعمعز، زئمعننع ظوحذق، تىص
اغ، دةرةخ، بعناالر بولمايدذ            (آأرعسةن   اغالر   دئمةك ظىستع  )6()يةنع ظذنع توسذص تذرعدعغان ت لعرعدعكع ت

                                                 
  .  ـ ظايةت52 سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةت50 سىرة قةمةر ) 2(
  . مع ـ ظايةتنعث بعر قعس77 سىرة نةهل ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع48 سىرة ظعبراهعم ) 4(
  . ظايةتكعحةـ  107 ـــــ 105 سىرة تاها ) 5(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47 سىرة آةهف ) 6(
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ارعدعن هئس      ص، تىصتىز قعلعنغان زئمعن بولسا         يوق قعلعنع  ة بعز بعلعدعغان زئمعننعث قات . ابالنمايدذظادةتت
  . زئمعندذر) صاك(آىلمعضةن قان تأ خاتالعق ظأتكىزىلمعضةن ؤة دة هئحقانداق بعربةلكع ظذ زئمعن ظىستع

* * * * * * *  

 ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ xm # y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒÎ) çµ1yŠ$tΡ … çµš/ u‘ ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) çRùQ$# “ ³θèÛ ∩⊇∉∪ ó= yδ øŒ$# 4’ n< Î) tβöθ tãó Ïù 

… çµ̄Ρ Î) 4 xösÛ ∩⊇∠∪ ö≅ à) sù ≅ yδ y7 ©9 #’ n< Î) βr& 4’ ª1 u“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒÏ‰ ÷δ r&uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ 4 y´ ÷‚ tFsù ∩⊇∪ çµ1u‘ r' sù sπ tƒFψ $# 3“ u ö9 ä3ø9 $# 

∩⊄⊃∪ z> ¤‹ s3sù 4 |Âtã uρ ∩⊄⊇∪ §ΝèO u t/ ôŠr& 4 të ó¡o„ ∩⊄⊄∪ u |³ys sù 3“ yŠ$sΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù O$ tΡr& ãΝ ä3š/u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊆∪ çν x‹ s{r' sù 

ª! $# tΑ% s3tΡ Ïο u ½z Fψ $# #’ n<ρW{$# uρ ∩⊄∈∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ Zο u ö9 Ïès9 yϑ Ïj9 # y´ øƒ s† ∩⊄∉∪  
ةلدعمذ؟  ةددةس  .15ساثا مذسانعث خةؤعرع آ املعق مذق ذؤا ن تعدا ظذنع صةرؤةردعضارع ت أز ؤاق ظ

دا  داق دةص(ؤادع اقعردع) مذن ةددعدعن « 16.: ح ةن ه ذ هةقعقةت ارغعن، ظ عرظةؤننعث قئشعغا ب سةن ص
سئنع صةرؤةردعضارعمنع . 18صاك بولذشنع خاالمسةن ) آذفرعدعن ؤة ضذناهالردعن : (ظذنعثغا .17ظاشتع

ةن؟  عمنع خاالمس قا يئتةآلعش ارعثدعن (تونذش اث صةرؤةردعض ع تونذس ةن ) ظذن ع ( دة، -قورقعس ياخش
اللةنعث (صعرظةؤن  .20مذسا صعرظةؤنضة حوث مأجعزعنع آأرسةتتع. 19»، دئضعن)ظةمةللةرنع قعلعسةن
انع ةيغةمبعرع مذس دع ؤة ) ص ار قعل ة(ظعنك ةنعث ظةمرعض دعظاس) الل عرظةؤن . 21عيلعق قعل اندعن ص ظ

ادعن( أرىص ) مذس ىز ظ ة (ي كة -هعيل ر ظعشلعتعش تع)  معكع ةرلةرنع، (. 22آعرعش ذ سئهعرض ظ
ةؤةلعرعنع  كةرلعرعنع، ت ص ) ظةس دا قعلع ةم نع لعدع ه دع .23توص ىك «: دئ علةرنعث بىي ةن س م

ازا .24»صةرؤةردعضارعثالر بولعمةن  اخعرةتنعث ظ ا ؤة ظ ةن جازالعدع  اللة ظذنع دذني  -شةك  .25بع بعل
  .26شىبهعسعزآع، اللةدعن قورقعدعغانالر بذنعثدعن ظعبرةت ظالعدذ

دعن قورققانالر ظىحىن اهللا تاظاالمذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنعث بايانع ؤة ظذنعث 
  ظعبرةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

اال  ةيغةمبعرع اهللا تاظ ع ؤة ص اذم بةندعس ةقس االم ه ةيغةمبعرع ظةلةيهعسس ةد قعدة ص  مذهةمم
االمغا االمنع    ظةلةيهعسس ا ظةلةيهعسس أزعنعث مذس رعص، ظ ةؤةر بئ ةص  خ ص  عرظةؤنض ةيغةمبةر قعلع  ص

ةر خعل  ةنلعةرمأجعزعلظةؤةتكةنلعكعنع ؤة ظذنع ه ةن آىحلةندىرض راق بعل اآع عرظةؤنص كعنع، بع اهللا نعث ت
اال عتاظ االك قعل   ظذن ذرذص ه ة ت ك هالةتت العب، قذدرةتلع أزعنعث  غ غ ةدةر ظ ا ق ذرانغ ةددعدعن آذص لعقعدا ؤة ه

ان قعلدع، هةمدة ساثا      ةآحعدذر  (ظئشعشعدا داؤام قعلغانلعقعنع باي ةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع دئم ) ي
اقعؤع      ؤة سةن ظئلعص آةلضةن هةقعقةتكة قا      ادةمنعث ظ ة شذنداق بولعدذ، دئدع     رشعلعق آأرسةتكةن ظ . تع ظةن

ذثا  اال ش عنعث اهللا تاظ دذ   قعسس داق دةي اخعرعدا مذن ةك :  ظ انالر -ش ةدعن قورقعدعغ عزآع، الل  شىبهعس
   .بذنعثدعن ظعبرةت ظالعدذ

 ساثا مذسانعث خةؤعرع آةلدعمذ؟ اثلعدعثمذ؟        سةن يةنع تعدا ظذنع  ظذنعث خةؤعرعنع ظ أز ؤاق ظ
اسةن بذ ظايةتتة توغرا قاراشقا ظاس حاقعردع) مذنداق دةص(صةرؤةردعضارع تذؤا ناملعق مذقةددةس ؤادعدا 

ان  ا ظئلعنغ ذؤا”تعلغ ر ج“ت لع بع ث ظةس ةنلعكع نع مع ظعك ث ظعس ىرة تاه علغعنع نعص س ان قعلع ا دا باي
   .ظأتىلدع
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اال ذ ج اهللا تاظ االمنع ش ا ظةلةيهعسس دع  مذس داق دئ اقعرعص مذن ا ح عرظةؤننعث «: علغعغ ةن ص س
  . قعلدع ؤة هةددعدعن ظاشتعقعلع يةنع ظذ حوثحقئشعغا بارغعن، ظذ هةقعقةتةن هةددعدعن ظاشتع

 دئضعن (صاك بولذشنع خاالمسةن ) آذفرعدعن ؤة ضذناهالردعن : (ظذنعثغا( سةن ظذنعثغا    يةنع  :
   .بويسذنذشقا يئتةآلةيدعغان يولنع قوبذل قعالمسةن؟ دئضعن) غااهللا تاظاال(سةن ظعسالمغا آعرعشكة ؤة 

ظذنع تونذساث صةرؤةردعضارعثدعن(ن؟ سئنع صةرؤةردعضارعمنع تونذشقا يئتةآلعشعمنع خاالمسة (
ةنع  »، دئضعن)ياخشع ظةمةللةرنع قعلعسةن ( دة، -قورقعسةن  ادةت    مةن سئنع  ي  صةرؤةردعضارعثغا ظعب

اللعق،   سئنعث دع ) غا ظعبادةت قعلساث اهللا تاظاال ظةضةر سةن   . (قا باشالص قويعمةن  قعلعش ) مةنعؤعي (لعث قوص
ةر،  ان هالعتعدعن ظأزضعرع  تعن يعراق بولغ  آعرلعكتعن ؤة ياخشعلعق   ا بويسذنغذحع ؤة   اهللا تاظاالص آةمت اهللا غ

  .دعن قورققذحع هالعتعضة آئلعدذ، دئضعنتاظاال
 مذسا صعرظةؤنضة حوث مأجعزعنع آأرسةتتع     ةنع مذسا ظةلةيه عسساالم مذشذنداق هةق دةؤةت     ي
تع ة  ظىس مذ يةن ةدة تذرذص أزعنعث صعرظةؤنض اال ظ ئلعص آ اهللا تاظ عدعن ظ ت   تةرعص عنعث راس ةن نةرس ةلض

   .ظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدعغان آىحلىك هأججةت ؤة روشةن صاآعتالرنع آأرسةتتع
 ظاسعيلعق قعلدع) اللةنعث ظةمرعضة(ظعنكار قعلدع ؤة ) اللةنعث صةيغةمبعرع مذسانع(صعرظةؤن 

دع ؤة      ار قعل ةقنع ظعنك عرظةؤن ه ةنع ص ا بويس اهللا تاظاالي ةن بذير غ قا بئرعلض دع  ذنذش علعق قعل ا قارش . ذقق
ةتنع (لع   صعرظةؤننعث دع : ضةصنعث خذالسعسع  عرظةؤن   . ظعنكار قعلدع   ) هةقعق مذسا ظةلةيهعسساالم ظئلعص      (ص

ةنلعكعنع تونع  آةلض ةق ظعك عنعث ه عمذ ةن نةرس ان بولس ذ ،غ ن ظ اآع     )  لئكع ذن ي ةن بولس ع بعل ةيلع دئل م
ةن بولسذن  انداق بع  مذسا ظةلةيهعسس،جعسمع بعل ظذنعث مذسا . بذل قعلمعدعر تةسعرنع قواالمدعن هئحق

ع  ةن نةرس ئلعص آةلض االم ظ ةنلعكعنع تونعظةلةيهعسس ةق ظعك ة   نعث ه ذ نةرسعض ث ظ عزمذ ظذنع انلعقع هةرض غ
ةتمةيدذ انلعقعنع آأرس ان ظئيتق ع، . ظعم عنع(حىنك رةر نةرس ث  تو) بع عنع دعلنع ذ نةرس ا ظ ذش بولس ن

دعلنعث  . ا ظةمةل قعلعشقا دعلنعث ماقذل آةلضةنلعكعدذر    ظةمما ظعمان ظئيتعش بولس   . بعلضةنلعكعدذر خاالس 
ادعلعنعدذ    وي ظئضعشعدة ظعص ا ب ة بويسذنذشع ؤة ظذنعثغ انلعقع ظذنعث هةقك ذل قعلغ ةل قعلعشنع قذب . ظةم

ان       ( ةنلعكعنع تونذغ ةق ظعك عنعث ه ةن نةرس ئلعص آةلض االم ظ ا ظةلةيهعسس ع مذس عرظةؤننعث دعل ةنع ص ي
عمذ ع ظ  ،بولس ث دعل ن ظذنع ان       لئكع ع ظعم ىن ظذن ةنلعكع ظىح ةل آأرسةتمعض انداق ظةم ا هئحق ا قارعت ذنعثغ

  ) ظئيتتع دئيعشكة بولمايدذ
 آعرعشتع)  معكعر ظعشلعتعشكة-هعيلة (يىز ظأرىص ) مذسادعن(ظاندعن صعرظةؤن صعرظةؤن يةنع 

قا آعرعشتع  هةق ةن قارشع تذرذش ةق بعل ة ناه ئلعص  . ك االم ظ ا ظةلةيهعسس عمذ ظذنعث مذس ذ بولس ةن ظ  آةلض
ة  ان مأجعزعلةرض ةيران قالدذرعدعغ ادةمنع ه ةرلةرظ ةرلةرنع سئهعرض ىن سئهعرض ذرذش ظىح ع ت ةن قارش  بعل

   .بعريةرضة توصلعغانلعقعدذر
) ةؤةلعرعنع كةرلعرعنع، ت ةرلةرنع، ظةس ذ سئهعرض ص ) ظ دا قعلع ةم نع لعدع ه دع توص ةن «: دئ م

مةن ! ظع آاتتعالر« : صعرظةؤن:باس ؤة مذجاهعدظعبنع ظاب »سعلةرنعث بىيىك صةرؤةردعضارعثالر بولعمةن
ةن     ارلعقعنع بعلمةيم ث ب ر ظعالهنع ة بع قا يةن أزةمدعن باش ص   ))1ظ أزنع قعلع ةن س ل40 دئض ةندعن  يع  ظأتك

  . دئضةن سأزنع قعلدع، دئدع»مةن سعلةرنعث بىيىك صةرؤةردعضارعثالر بولعمةن«آئيعن 
  لةن جازالعدع اللة ظذنع دذنيا ؤة ظاخعرةتنعث ظازابع بع  ظذنعثدعن شذنداق بعر   اهللا تاظاال  يةنع  

الدع ام ظ ع،كعظعنتعق اد ظذن ة شذنعثدةك  ا دذني قانؤة ظاخعرةتت ةددعدعن ظاش دع ه رةت قعل ىن ظعب اهللا . الر ظىح
داق د   ة مذن ذ هةقت اال ب دعتاظ رايدذ،    : ئ ة ظذح ذ لةنةتك ةت آىنعدعم ادعمذ، قعيام ذ دذني ذالر ب ا  ظ ظذالرغ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع38 سىرة قةسةس ) 1(
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ارةت        ظعككع (بئرعلضةن   ادا لةنةتكة ظذحراشتعن ظعب ظذالرنع بعز   1( (!غا نئمعدئضةن يامان  ؤبذ سو  ) ال دذني
دذق   ؤاالر قعل ان صئش ا ظىندةيدعغ رعنعث   (دوزاخق عدعغان آذف ذمراهالر ظةضعش ادا ض ز دذني ع بع ةنع ظذالرن ي

ةنع قعيامةت آىنع ظذ   (، قعيامةت آىنع ظذالر ياردةمضة ظئرعشةلمةيدذ   )باشلعقلعرع قعلدذق  ازابنع   ي الردعن ظ
   .)2()دةصظع قعلعدعغان مةدةتكار بولمايدذ

 شىبهعسعزآع، اللةدعن قورقعدعغانالر بذنعثدعن ظعبرةت ظالعدذ-شةك   بذنعثدا نةسعهةتنع يةنع
   . بار ظعبرةتر ظىحىن آعشعلةتعدعغان قاي)يامانلعقالردعن(قوبذل قعلعص 

* * * * * * *  
 ÷Λ äΡ r& u ‘‰ x© r& $̧) ù= yz ÏΘ r& â !$ uΚ ¡¡9$# 4 $yγ8 sΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγ s3ôϑ y™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |· sÜøî r& uρ $yγ n= ø‹ s9 yl u ÷z r&uρ 

$ yγ9 ut éÏ ∩⊄∪ uÚö‘ F{$# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9 s̈Œ !$yγ8 xm yŠ ∩⊂⊃∪ yl u ÷z r& $pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$tΒ $ yγ8 tã ö tΒ uρ ∩⊂⊇∪ tΑ$t7 Ågù: $# uρ $ yγ9 y™ö‘ r& ∩⊂⊄∪ 

$Yè≈ tG tΒ ö/ ä3©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè÷Ρ{ uρ ∩⊂⊂∪  
اراتتع  ة ظاسماننع ي ارعتعش مىشكىلمذ؟ الل . 27سعلةرنع يارعتعش مىشكىلمذ؟ ياآع ظاسماننع ي

ةم  دع ؤة آ ةك قعل عزلعكعنع يىآس ث ظئض دع-ظذنع عز قعل قاراثغذ،  .28 آىتعس عنع قاص ث آئحعس ظذنع
) عق قعلعصظةهلع زئمعننعث تذرذشعغا الي(شذنعثدعن آئيعن زئمعننع  .29عآىندىزعنع يوصيورذق قعلد

اقتذردع، ظأسىملىآلةرنع ظأستىردع . 30يايدع اغالرنع  .31زئمعندعن بذالقالرنع ظ ندا (ت مذقعم ) زئمع
دع ىن  .32قعل ع ظىح ايؤانلعرعثالرنعث صايدعلعنعش علةرنعث ؤة ه عنع س ث هةممعس ةتاظاال ظذالرنع الل

  .33)ياراتتع(
  عن ظعكةنلعكع توغرعسعداعيعتعشتعن ق ظاسمان ؤة زئمعنالرنع يارعتعشنعث ظعنسانالرنع يار

ا تعرعل  )قعيامةت آىنع آعشعلةرنعث    ( اهللا تاظاال  ا    ظعنكار قعلغ ىلىشنع  دىر قايت ذحعالرغا ظذالرنع قايت
دع  تعرعلدىرع داق دئ ةلتىرىص مذن اآعت آ ا ص كىلمذ؟  :دعغانلعقعغ ارعتعش مىش علةرنع ي علةرس ع آعش !  ظ

 كىلمذ؟ ارعتعش مىش ماننع ي اآع ظاس ةلكعي ارعتعشظاسمان  ب ندذر سعلةرنع ي اهللا . نع يارعتعشتعن قعيع
ة مذنداق دئدع تاظاال  ذ هةقت ة ظعنسانالرنع يارعتعشتعن آأص    : ب ارعتعش ظةلؤةتت ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ي

ادعر ظةمةسمذ؟ ظذ          )3( قعيعندذر  ان زات ظذالرنعث ظوخشعشعنع يارعتعشقا ق ظاسمانالرنع ؤة زئمعننع ياراتق
   ))4دعر، اللة ماهعر ياراتقذحعدذر، هةممعنع بعلضىحعدذربذنعثغا قا
اللة ظاسماننع ياراتتع ياراتقانلعقعنع ظأزعنعث تأؤةندعكع ) قانداق شةآعلدة( ظاسماننع اهللا تاظاال

ةم : ظايةتلعرعدة تةصسعلعي بايان قعلعشقا باشالص مذنداق دئدع       ظذنعث ظئضعزلعكعنع يىآسةك قعلدع ؤة آ
 تةآشع ؤة  ظةتراصعنع  ضعز، ظئتعكعنع آةث،   ظاسماننعث قورذلذشعنع ظئ اهللا تاظاال   يةنع دع آىتعسعز قعل -

   .زعلعدعغان قعلعص ياراتتعئلتذزالر بعلةن بقاراثغذ آئحعلةردة يذ
ظذنعث آئحعسعنع قاصقاراثغذ، آىندىزعنع يوصيورذق قعلدع ظاسماننعث آئحعسعنع  اهللا تاظاال يةنع
اتتعق اراثغذق نع آىندىز، ق يو  ع ان يوص ئحعص تذرعدعغ ذر ح دع ن اس   .رذق قعل نع ظابب االظعب : نعثاهللا تاظ

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع99 سىرة هذد ) 1(
  .  ـ ظايةت41 سىرة قةسةس ) 2(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع57افعر  سىرة غ) 3(
  .  ـ ظايةت81 سىرة ياسعن ) 4(
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 ظذنعث آئحعسعنع قاصقاراثغذالشتذردع دئضةنلعك    قاراثغذعسعنع آئح ظذنعث:  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع
دذ دع،بولع ةققعدة . دئ ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي ة ب اهعد، ظعكرعم ةير  ؤة مذج نع جذب ةظعد ظعب ارلعقالرمذ  س  قات

دعش العمالر  تةصسعرآأصلعضةن. ذنداق دئ االشذناس ظ دع :نعثاهللا تاظ يورذق قعل نع يوص ةن  آىندىزع دئض
  . دئدع، دئضةنلعك بولعدذظذنعث آىندىزعنع يورذقالشتذردع: ظايعتعنعث مةنعسع

 يايدع) ظةهلع زئمعننعث تذرذشعغا اليعق قعلعص(شذنعثدعن آئيعن زئمعننع زئمعننع اهللا تاظاال 
اندا دع  ق داق دئ ص مذن ان قعلع علعي باي انلعقعنع تةصس اقتذردع، : ق يايغ ع ظ ن بذالقالرن زئمعندع

، ظذنعث    لئكعن  .عتعلغانلعقع  ظاسماندعن بذرذن يار     نعث  سىرة سةجدعدة زئمعن     ظأسىملىآلةرنع ظأستىردع 
ارعتعيئيعلعشعنعث مان ي ن لع ظاس اندعن آئيع أتىلدع ص بولغ نعص ظ ان قعلع انلعقع باي ةنع. بولغ ث  زي ئمعننع

اردع    نعنعماقحع بولغع بذل قعل ذ ق ظةسلعدة . شعدذر ع ؤة باشقعالرنعث قار ظعبنع ظابباس    بذ    . ظةمةلعيةتكة حعق
  . توغرا دةص قارعدع ظعبنع جةرعربذقاراشنع
 مذقعم قعلدع) زئمعندا(تاغالرنع  ؤة مذستةهكةمعرعدا ظورذنل ظأزلعرعنعث تاغالرنعاهللا تاظااليةنع  

ث  ان قعلحع ص تذرعدعغ تع اال. ردعىظورذنالش ةتاهللا تاظ عنع  هئكم ة نةرس دذر، هةمم ش قعلغذحع ةن ظع   بعل
  . شةصقةتلعكتذررعباندذر،  مئه، مةخلذقاتلعرعغاحعدذرلضىبع

 ياراتتع(اللة ظذالرنعث هةممعسعنع سعلةرنعث ؤة هايؤانلعرعثالرنعث صايدعلعنعشع ظىحىن( يةنع 
اال يعص زئمعننعثاهللا تاظ عنع يئ تعلد بذالقالرن ع،ص حعقذرذ ظئ تعدعكع   عرعش ث ظاس ايلعقالرنع ظذنع ب

اققذزذصعرع ظأستةثللعشع،عظاشكار ةتلعرعنع، ع بئرنع ظ  ظأستىرىص نععرع مئؤعلع ؤةنعرعدةرةخلشع، زعراظ
ع، تع  بئرعش أز ظىس ث ظ علةردعكع زئمعننع ةؤرعنعص آةتم آعش ةن ت ىن   بعل ع ظىح م تذرذش ث (ةي جع ظذنع

اغالرنع)دةظىستع  اآع   ذظورذنالشتذر مذستةهكةم   ت ةر ت ةندعلعرعنعث صايدعلعنعشع ؤة ظذ بةندعل شع بولسا، ب
ذ دذني ةدةر مذش ة ق عظألضةنض اجع حىش ىن ظئهتعي نعش ظىح يعش ؤة مع ة يئ عغان مذددةتت دعغان ادا ياش

   .نعث يايدعلعنعشع ظىحىندذرهايؤانالر
* * * * * * *  

 # sŒÎ* sù ÏN u !% y` èπ ¨Β !$©Ü9 $# 3“ uö9 ä3 ø9$# ∩⊂⊆∪ tΠ öθtƒ ã ª. x‹tG tƒ ß≈ |¡ΡM} $# $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∈∪ ÏN y— Íh ç/ uρ ÞΟŠÅs pgù: $#  yϑ Ï9 

3“ u tƒ ∩⊂∉∪ $ ¨Β r' sù tΒ 4 xösÛ ∩⊂∠∪ u rO# u uρ nο 4θ uŠut ù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛÅs pgù: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9 $# ∩⊂∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ 

tΠ$s) tΒ  ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø̈Ζ9 $# Ç tã 3“ uθoλ ù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψ pgù: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$§ƒ r& 

$ yγ9 y™ö ãΒ ∩⊆⊄∪ tΛÏù |MΡ r& ÏΒ !$yγ1 u ø.ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’ n< Î) y7 În/u‘ !$ yγ9 pκ yJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪ !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡ r& â‘ É‹ΖãΒ  tΒ $yγ9 t±øƒ s† ∩⊆∈∪ öΝ åκ ®Ξr( x. 

tΠöθ tƒ $pκ tΞ÷ρ u tƒ óΟ s9 (#ûθ èW t7ù= tƒ ω Î) ºπ§‹ Ï±tã ÷ρ r& $yγ9 ut éÏ ∩⊆∉∪  
ةندة  ةت آةلض ذ( .34قعيام ان ) ش دة ظعنس ع(آىن ان-ياخش لةيدذ ) يام لعرعنع ظةس  .35قعلمعش

 .37حئكعدعن ظاشعدعكةن) آذفرعدا، ضذناهتا(آعمكع  .36قارعغذحعالرغا جةهةننةم ظوحذق آأرسعتعلعدذ
رعكحعلعكعنع  ا تع اخعرةتتعن(دذني ارتذق آأرعد) ظ ةنظ ةم  .38عك ةن جةهةنن ايع هةقعقةت ث ج ظذنع

أزعنع نةصسع خاهعشعغا ) سوراققا تارتعلعشتعن (صةرؤةردعضارعنعث ظالدعدا  .39بولعدذ قورقعدعغان، ظ
هةقعقةتةن ظذنعث جايع  .40حةآلعضةن ظادةمضة آةلسةك) يةنع هارام قعلعنغان نةرسعلةردعن(بئرعلعشتعن 

سةن ظذنع قانداقمذ . 42عن قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع سورايدذظذالر سةند. 41جةننةت بولعدذ
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ةن؟  ص بئرةلةيس ان قعلع تذر . 43 باي ارعثغا خاس ع بعلعش صةرؤةردعض ةقةت  .44ظذن ةث ص ئنعث ؤةزعص س
ظذالر قعيامةتنع آأرضةن آىندة، ضويا ظأزلعرعنع . 45قعيامةتتعن قورقعدعغان ظادةمنع ظاضاهالندذرذشتذر

  .46 )ضذمان قعلعدذ(صةقةت بعر آةحقذرذن ياآع بعر ظةتعضةن تذرغاندةك ) نيادادذ(
قعيامةت آىنع، ظذ آىننعث يىز بئرعدعغان ؤاقتعنعث ظئنعق ظةمةسلعكع ؤة ظذ آىندة بئرعلعدعغان 

  مذآاصات ؤة جازاالر توغرعسعدا
 دة ظعنسان ) شذ ( ،ةقعيامةت آةلضةند ةنع   ظةسلةيدذ قعلمعشلعرعنع ) يامان  - ياخشع (آىن ي

ع ظعنسانالر   ةت آىن ان(قعيام ادا قعلغ ان قعلمعشلعرعنعث هةممعسعنع  ) دذني ةص(ياخشع ـ يام ر ـ بعرل ) بع
لةيدذ ة . ظةس ذ هةقت االب دذاهللا تاظ داق دةي ان :  مذن دة ظعنس ذ آىن عر(ش ةنع آاص ادعكع ) (ي دذني

  . )1(يدعسع بولسذنظةسلعضةننعث ظذنعثغا نئمة صا) بذ حاغدا(ظةسلةيدذ، ) قعلمعشلعرعنع
قارعغذحعالرغا جةهةننةم ظوحذق آأرسعتعلعدذ تعلعدذ ظوحذق آورسع غا جةهةننةمقارعغذحعالر يةنع

  . ظذالر جةهةننةمنع ظأز آأزلعرع بعلةن آأرعدذ،ـ دة
  ظارتذق ) ظاخعرةتتعن(دذنيا تعرعكحعلعكعنع  .حئكعدعن ظاشعدعكةن) آذفرعدا، ضذناهتا(آعمكع

ةن ة آأرعدعك ع نعي اعآذفر( آعمك عدعكةن،  ) لذقت ةددعدعن ظاش لعرعنع ه ا ظعش ن ؤةدذني اخعرةت دع   ظ
، يةنع ظذنعث ظورنع جةهةننةم ظذنعث جايع هةقعقةتةن جةهةننةم بولعدذدعكةن عظعشلعرعنعث ظالدعدا قوي

  .عدذ بول يذقعرع هارارةتلعك قايناقسذملعكع ظعحع ؤة ظعحعدعغانقذم دئضةن دةرةخق زةقع تامعيةيدعغان
 الدعدا ارعنعث ظ تعن(صةرؤةردعض وراققا تارتعلعش عغا ) س ع خاهعش أزعنع نةصس ان، ظ قورقعدعغ

ةنع صةرؤةردعضارعنعث     حةآلعضةن ظادةمضة آةلسةك ) يةنع هارام قعلعنغان نةرسعلةردعن (بئرعلعشتعن  ي
الدعدا  تعن ؤة ظأزعض ظ عدعن  تذرذش أآىم حعقعرعش ارعنعث ه ان ة صةرؤةردعض ذنعث بع(،  قورقق ةن ش أزعنع) ل  ظ

ع خا تعنقاعشهنةصس ارعغا  بئرعلعش ةن ؤة صةرؤةردعض ةك    بويسذن حةآلعض ة آةلس ان ظادةمض قا قاراتق ذش
هةقعقةتةن ظذنعث جايع جةننةت بولعدذ ظذنعث ظورنع ؤة قايتعش جايع ظازادة بولغان جةننةت بولعدذ.  

 ان قعلعص سةن ظذنع . ظذالر سةندعن قعيامةتنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع سورايدذ انداقمذ باي  ق
يةنع ظذنعث قاحان بولعدعغانلعقعنع بعلعش سئنعث         بئرةلةيسةن؟ ظذنع بعلعش صةرؤةردعضارعثغا خاستذر 

تذر   عنعث ظعشع ظةمةس قا بعرس اآع باش ةقةت  . ي ع بعلعش ص االظذن تذر اهللا تاظ اس ظعش ان  . غعال خ ث قاح ظذنع
الغذز        ة   اهللا تاظاال  . دذرظاال اهللا تا بولعدعغانلعقعنع ظئنعق بعلعدعغان زات ي قعيامةت  : مذنداق دئدع   بذ هةقت

ث    مانالرنعث ؤة زئمعننع ة (ظاس ر ) ظةهلعض ةدذر (ظئغع ئلعدذ   ). ؤةق عز آ ة تذيذقس ذ سعلةرض ةن  .»ظ ويا س ض
ةندعن سورعشعدذ   ع س تةك، ظذن ايعتع تونذش ةن ناه ةت بعل نكع، . قعيام ةقةت اهللا  «ظئيتقع نع ص ظذنعث ؤاقتع

شذنعث ظىحىن  ظذنع بعلعش صةرؤةردعضارعثغا خاستذر:  بذ ظايةتتة مذنداق دئدعالاهللا تاظاؤة  ))2بعلعدذ
ةتنعث  االمدعن قعيام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس االم ص رعظعل ظةلةيهعسس رذلذق جعب انلعقع توغ ان بولعدعغ   قاح

ورعغاندا ا س االم ظذنعثغ ةققعدة «: ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت ه ورالغذحعقعيام ك   س ورعغذحعدعن بعلعملع  س
  .  بةرضةنبدةص جاؤا» ظةمةستذر
 ادةمنع ظاضاهالندذرذشتذر ةقةت     سئنعث ؤةزعصةث صةقةت قعيامةتتعن قورقعدعغان ظ ةنع سئنع ص ي

علةرنع  االآعش اهالندذرذش    اهللا تاظ ذش ؤة ظاض عدعن قورقذت ام ظئلعش ث ظعنتعق ازابعدعن ؤة ظذنع ىن  نعث ظ ظىح

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع23 سىرة فةجر ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع187 سىرة ظةظراف ) 2(
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ةؤةتتعم   ص ظ ةيغةمبةر قعلع ع . ص االآعمك أزعنعث دعن،اهللا تاظ اال( ظ عدعن ؤة   ) اهللا تاظ اب بئرعش الدعدا هئس ظ
قان ؤة غةل      ات تاص ذ نعج ة، ظ اثا ظةضةشس ذص س ةهدعدعن قورق ث ت دذ  عظذنع ان بولع ة قازانغ عغا . ب ظارزذس

ا   يئ ارتعش بولس ان ت لعك ؤة زعي ةتكةن      ،تةلمةس علعق آأرس اثا قارش ان ؤة س ار قعلغ ئنع ظعنك ةقةت س  ص
   .آعشعضعال بولعدذ

صةقةت بعر آةحقذرذن ياآع بعر ظةتعضةن ) دذنيادا(ةتنع آأرضةن آىندة، ضويا ظأزلعرعنع ظذالر قعيام
اندةك  دذ (تذرغ ذمان قعلع ذالر )ض ةنع ظ ع  ( ي ةت آىن ةب)قعيام ئلعص قو (لعرعدعنعر ق ذص آ لعنع) ص  شتوص

ان     يا دذنيادادا تذرغان حاغدا ظأزلعرعنع ضو مةيدانع اآع بعر ظةتعضةن تذرغ ضذمان   الدةآصةقةت بعر آةحقذرذن ي
دذ     ئس قعلع از ه ايعتع ظ نع ناه ان ؤاقتع ادا تذرغ ص، دذني ةير .قعلع نع ظابباس ةجذب اآتعن ظعب : نعث زةهه

ارعلعقع ؤة   “صةقةت بعر آةحقذرذن ”ظايةتتعكع   امعزعنعث ظ اآع  ” دئضةن سأزدعن صعشعن نامعزع بعلةن شام ن ي
ارعلعق      ؤاقعتتعن دئضةن سأزدعن آىن حعققاندعن    “بعر ظةتعضةن تذرغاندةك   حعث حىش بولغذحعلعك بولغان ظ

دع  ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض أزدة تذتذلع ةتادة. آ ةتتعن  :ق ذ ظاي اخعرةتب ةن آعشعلةر ظ أزلعرع بعل نع آ
   .آأرضةن ؤاقتعدا، ظذالرنعث نةزعرعدعكع دذنيانعث مذددعتع آأزدة تذتذلعدذ، دئدع

  . عظاتنعث تةصسعرع تىضعدعغا شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة نازاهللا تاظاال
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 }§ t6 tã #’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇∪ βr& çν u !% y` 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ …ã& ©# yès9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρ r& ã ª.¤‹ tƒ çµ yèxΨ tG sù #“ u ø.Ïe%! $# 

∩⊆∪ $̈Β r& ÇtΒ 4 o_ øótFó™ $# ∩∈∪ |MΡ r' sù … çµs9 3“ £‰ |Ás? ∩∉∪ $ tΒ uρ y7 ø‹ n= tã ω r& 4’ ª1 ¨“ tƒ ∩∠∪ $ ¨Β r&uρ tΒ x8u !% y` 4 tëó¡ o„ ∩∇∪ 

uθ èδ uρ 4 y´ øƒ s† ∩∪ |MΡr' sù çµ ÷Ζtã 4‘ ¤S n= s? ∩⊇⊃∪ Hξx. $ pκ®ΞÎ) ×ο u Ï. õ‹s? ∩⊇⊇∪ yϑ sù u!$ x© … çν u x.sŒ ∩⊇⊄∪ ’ Îû 7# çt à¾ 7πtΒ § s3–Β ∩⊇⊂∪ 

7π tãθèùó £∆ ¥ο u £γ sÜ –Β ∩⊇⊆∪ “ Ï‰ ÷ƒr' Î/ ;ο u x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ# u Ï. ;ο u‘ u t/ ∩⊇∉∪  

  قةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةص
 ـ 1تةرعنع تىردع ؤة يىزعنع ظأرعؤالدع) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(يئنعغا ظةما آةلضةنلعكع ظىحىن 

2 ) ةد ع مذهةمم ةن؟ !) ظ ة بعلعس ةلكع(نئم ذ ) ب ذناهلعرعدعن (ظ ةن ض ةت بعل ان مةرعص ةندعن ظالغ ) س
ن  ع مذمكع اآع ؤة .3صاآلعنعش ن -ز ي ع مذمكع ن صايدعلعنعش اثالص ظذنعثدع عهةت ظ أزعنع . 4 نةس ظ

يةنع ظذنعثغا قذالق (بعهاجةت هئساباليدعغان ظادةمضة آةلسةك، سةن ظذنعثغا يىزلعنعسةن ) ظعماندعن(
أثىل  ةبلعغ قعلعشقا آ ذ . 5-6بألعسةن  سئلعص ت ذناهالردعن (ظ رعدعن، ض ة ) آذف صاآالنمعسا، ساثا نئم

. 8-9دعن مةرعصةت تعلةص، اللةدعن قورققان هالدا يىضىرىص آةلضةن آعشعضة آةلسةك سةن. 7زعيعنعدع
داق قعلمعغعن ) بذنعثدعن آئيعن ( .10سةن ظذنعثغا قارعماي قويعسةن  ةر ؤةزدذر . ظذن ذ ظايةتل  .11ب

) ةدرعق(قعممةتلعك، ) يةنع قذرظان ظايةتلعرع(ظذ . 12 نةسعهةت ظالعدذ-خالعغان ظادةم ظذنعثدعن ؤةز 
اندذر  ة يئزعلغ اك سةهعصعلةرض رع ص ذ( .13-14يذقع ع ) ظ ةتلعك ياخش ان (هأرم تعلةردعن بولغ ) صةرعش

  . 15-16صىتىآحعلةرنعث قولعدعدذر
رضةنلعكع آعشع ظذممذ مةآتذمغا حعرايعنع تىظاجعز ( آأزع)صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

  نعث ظذنعثغا آايعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالظىحىن 
ةن تةصسعر دذ  آأصلعض ان قعلع داق دةص باي الر مذن ان   :شذناس االم ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ر آىن  بع

االرمعكعن تعص ق ةظئي لعرعغاب قذرةيش آاتتع دئضةن نعيةتت ان ظع اش ارعدا .دع ؤةز ـ نةسعهةت قعلعؤاتق  شذ ظ
ان  عرع ظعم انالرظعلض نع ظذدعنظئيتق ان ظعب رع بولغ ةآتذم بع ئلعصممذم رعص آ  ، آع

االمدعن صة علةرنع سورايغةمبةرظةلةيهعسس اتمعدعبعرنةرس وظالعنع توخت لعدع ؤة س قا باش ةيغةمبةر .ش  ص
اال نعث آاتتعبئم قذرةظةلةيهعسس ذ        يش نع ظذمم ىن ظعب لعقع ظىح ىص قالماس أزعنعث ظىزىل ان س عغا قعلعؤاتق ش

رايعنع     ا حع دع ؤة ظذنعثغ د قعل عنع ظىمع م تذرذش اي جع ةص قعلم ا ض ذ ؤاقعتت ةآتذمنعث ب نع ،ىرىصت م  يىزع
ةما آةلضةنلعكع  :نع حىشىردع بذ ظايةت اهللا تاظاال شذنعث بعلةن   . عدع قار  هئلعقع ظادةمضة  ظأرىص ا ظ يئنعغ

  ظايةت 42 ظةبةسة                         رةى س             دة نازعل بولغانآكعمة
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نئمة بعلعسةن؟ !) ظع مذهةممةد(. تةرعنع تىردع ؤة يىزعنع ظأرعؤالدع) صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم(ظىحىن 
سةندعن ظالغان  ( يةنعصاآلعنعشع مذمكعن) دعنسةندعن ظالغان مةرعصةت بعلةن ضذناهلعرع(ظذ ) بةلكع(

  نةسعهةت ظاثالص ظذنعثدعن صايدعلعنعشع مذمكعن-ياآع ؤةز . مذمكعنلعنعشع  صاآظذ) بعلعملةر بعلةن
  .يئنعشع مذمكعن ظاثالص هارام ظعشالردعن ةرنعؤةز ـ نةسعهةتليةنع ظذ 
 يةنع (، سةن ظذنعثغا يىزلعنعسةن بعهاجةت هئساباليدعغان ظادةمضة آةلسةك) ظعماندعن(ظأزعنع

ةنع )ظذنعثغا قذالق سئلعص تةبلعغ قعلعشقا آأثىل بألعسةن  شنع هعدايةت    سةن هئلعقع باي آاتتعبا    ي
   .عسةنيىزلعنتئصعص قاالرمعكعن دةص ظذنعثغا سأز قعلعشقا 

 ذ ذناهالردعن(ظ رعدعن، ض نعدع ) آذف ة زعيع اثا نئم ا، س ةنعصاآالنمعس عرنعث ي ذ آاص ةن ظ   س
  . سةن مةسظذل ظةمةسعنعشقادعن صاآلعرعضذناهل
سةندعن مةرعصةت تعلةص، اللةدعن قورققان هالدا يىضىرىص آةلضةن آعشعضة آةلسةك يةنع سئنعث 

سةن ظذنعثغا  ، قئشعثغا آةلضةن ظادةمضة آةلسةك،    تئصعشنع ظارزذ قعلعص    ظاثالص هعدايةت  ةنلعرعثنعدئض
  . بولعسةن)ذص باشقا ظعشالر بعلةنسةن ظذنع قوي ( يةنعقارعماي قويعسةن

اال  ةقةت    اهللا تاظ عهةتنع ص ةيغةمبعرعنع ؤةز ـ نةس الص ص ن باش ذ ؤاقعتتع عال  ب ر آعشعض نع  بع  قعلعش
أؤةن،    رع ـ ت اي ـ مةقسةت قعلماستعن ظةآسعحة، مةرتعؤعسع يذقع ال،   ب ةر ـ ظاي ذل، ظ ايعن ـ ق ئقعر، خذج ص

ور     قا ؤة س اق قعلعش ة ظورت ك هةممعسعض وث ـ آعحع قا    ح امعلعدة بولذش اراؤةر مذظ ا ب رذذندا ظذالرغ . دعبذي
ن ن ظذنعثدع اال آئيع عنعاهللا تاظ ان آعش ا خالعغ را يولغ اليدذ توغ اال . باش عدا اهللا تاظ ذنداق قعلعش نعث ش

  .دذر بارمعتع ؤة آةسكعن صاآعتع بعر هئكظأزعنعث حوث
ةنها       ةظال ؤة ظعبنع جةرعر ظاظعشة رةزعيالالهذظ ةبذ ي آور  : ةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  نعث مذنداق دئض  ظ

ةآتذمظذظعبنع  ذ م ر آىنع( مم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم)بع ئلعص ص ا ،نعث قئشعغا آعرعص آ نع: ظذنعثغ  مئ
لعرعدعن تعباش  آات ثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قئشعدا مذشرعكالرنع     . ص قويغعن، دئدع   باشال توغرا يولغا 

ادةم   ر ظ ان بع دع بولغ ار ظع ةن  .  ب ذنعث بعل االمصش نةيغةمبةر ظةلةيهعسس أرىص  ظذنعثدع نع ظ ئلعقع  يىزع  ه
 ظذ  .دئدع » سةن مئنعث دئضةن سأزلعرعمدعن بعرةر تةسلعكنع هئس قعلدعثمذ؟   «: ظذنعثغا قاراص   ظادةمضة
ادةم اق: ظ ةردع ،ي اؤاص ب ذ. دةص ج اغدا  ب اال ح نع اهللا تاظ ةآتذ مظذ ظعب ذ م ةققعدةم ةما : م ه ا ظ يئنعغ

ىن  ةيغ(آةلضةنلعكع ظىح أرعؤالدع) ةمبةر ظةلةيهعسساالمص نع ظ ىردع ؤة يىزع ةرعنع ت ةتنع  ت دئضةن ظاي
ىردع ةت قعل  . حىش زعمذ رعؤاي نع تعرمع ذ هةدعس ان ب نغ ذلئكع نع   ، ظ ذ هةدعس ةدعنظظاب ةت عش  رعؤاي

دع  ان قعلمع انلعقعنع باي ةدعس  .قعلغ ذ ه ةب العكنعث (يةن ام م ة مذ)ظعم اظ ذنداقبعدعتتا دئضةن آعت  مذ مذش
   .لعندعرعؤايةت قع

  قذرظاننعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
) ةر ؤةزدذر . ظذنداق قعلمعغعن ) بذنعثدعن آئيعن ذ ظايةتل ةنع بذ سىر      ب ة مةرتعؤعسع يذقعرع      ي

ةندة      م يةتكىزض ة بعلع أؤةن آعشعلةرض اآع ت اندا (ي عهةت قعلغ امعلعدة   ،)ؤة ؤةز ـ نةس اراؤةر مذظ ا ب  ظذالرغ
عيةدذر   ر تةؤس ان بع قا قعلعنغ ةتاد.بولذش ذدد ؤةة ق اال: ع س ن (: نعثاهللا تاظ ن آئيع داق ) بذنعثدع ظذن

ةر  ”دئضةن ظايعتعدعكع  بذ ظايةتلةر ؤةزدذر . قعلمعغعن ان آأزدة تذتذلعدذ      “بذ ظايةتل  دئضةن سأزدعن قذرظ
  .  دئدع،)بذ قذرظان ؤةزدذر دئضةن بولعدذ: يةنع ظايةتنعث مةنعسع(

 ن ؤةز ادةم ظذنعثدع ان ظ العدذ-خالعغ عهةت ظ لعرعدا    نةس ىتىن ظعش ان آعشع ص ةنع خالعغ اهللا  ي
اال لةيدذتاظ ةتنعث . نع ظةس ذ ظاي لعرعد  : ب ىتىن ظعش ع ص ان آعش االمغا (ا خالعغ صةيغةمبةرظةلةيهعسس
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العدذ، دئضةن مةنانع بئرعش ظ     ؤةز ـ نةسعهةت يدعنعبذ ؤةه ) حىشىرىلضةن اردذر  ئ ظ العمذ ب حىنكع، بذ   . هتعم
بذ سىرة   ) صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ؤةهيعي قعلعنعص حىشىرىلضةن  (مععسع  ئيةردة دئيعلعؤاتقان سأزنعث ت   

  .توغرعسعدعدذر
  يذقعرع سةهعصعلةرضة يئزعلغاندذر) قةدرع(قعممةتلعك، ) يةنع قذرظان ظايةتلعرع(ظذ يةنع بذ 

اآع ىرة ي ثس اآع بذالرنع عهةت ي ع ؤةز ـ نةس ةر ظعككعلعس ع، ه انعث هةممعس ةلكع قذرظ ةتلعك،   ب قعمم
تعن خالع، ظارتذق ـ   ق يةنع قعممةتلعك، قةدرع آاتتا، ناصاآلع     يذقعرع سةهعصعلةرضة يئزعلغاندذر ) عقةدر(

  .سةهعصعلةرضة يئزعلغاندذرآةم بولذص قالمعغان 
)ذ ع ) ظ ةتلعك ياخش ان (هأرم تعلةردعن بولغ دذر ) صةرعش ىتىآحعلةرنعث قولعدع ذ  ص ةنع ظ  ي

رايلعق، ه  ةخالقلعرع ظئسعل، حع عزدذر صةرعشتةلةرنعث ظ اك ؤة قذسذرس رع ص ةتلعك ؤة قعلعقلع شذنعث . أرم
هةقحعل بولذشع ؤة   كةتلعرعدة ؤة ضةص ـ سأزلعرعدة    عظىحىن قذرظاننع يادا ظالغان ظادةم ظأزعنعث ظعش ـ هةر  

  . دة مئثعشع الزعمدذرتوغرا يول ظىستع
داق د       االمنعث مذن ةنهادعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةلالهذ ظ ة رةزعي ةد ظاظعش ام ظةهم ةنلعكعنع  ظعم ئض

دذ  ةت قعلع اننع «: رعؤاي تا قع(قذرظ اييظوقذش ان آعشع   راؤان)نالم تعلةر  ظوقذغ ةتلعك ياخشع صةرعش  هأرم
ار      ) نعلعص ظوقذغان يقع(قذرظاننع  . بعلةن بعللة بولعدذ    بذ هةدعسنع ظعمام      .»آعشعضة ظعككع قات ساؤاب ب

  . اتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانبوخارع، مذسلعم، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع، نةساظع ؤة ظعبنع ماجة ق
* * * * * * *  
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اراتتع؟  .17 !ظعنسانغا لةنةت بولسذنكع، ظذ ظةجةب آاصعر بولدع ة  .18 اللة ظذنع نئمعدعن ي الل

ارعتعلعص بولغذحة (ظذنع ظابعمةنعدعن ياراتتع،  أ ) ظذ تولذق ي ر قانحة باسقذحالرغا ب ة ظذنع بع لىص الل
ار (ظاندعن ظذنعثغا  .19 صةي ياراتتع -صةيدعن  ةردع ) ماث نع ظاسانالشتذرذص ب اندعن ظذنع  .20يولع ظ

ظاندعن اللة ظذنع خالعغان ؤاقعتتا . 21قةبرعنع بةرصا قعلدع) آأمىلعدعغان(ؤاصات قعلدذردع، ظذنعثغا 
، ظذ اللةنعث )ببذرلذقعدعن يانسذنيةنع بذ آاصعر ظعنسان تةآة(هةرضعز ظذنداق ظةمةس . 22تعرعلدىرعدذ

أزعنعث يئمةآلعكلعرعضة ) بذ آاصعر(. 23بذيرذغانلعرعنع بةجا آةلتىرمعدع  ةزعرع (ظعنسان ظ رةت ن ظعب
ظذنعثدعن (ظاندعن زئمعننع . 25زور معقداردا يامغذر ياغدذردذق ) بعز بذلذتتعن (. 24قارعسذن) بعلةن

سعلةرنعث ؤة هايؤانلعرعثالرنعث مةنصةظةتلعنعشع ظىحىن، . 26ياردذق) ظأسىملىآلةرنع حعقعرعش بعلةن
زئمعندا ظاشلعقالرنع، ظىزىمنع، ظوتياشالرنع، زةيتذننع، خورمعنع، دةرةخلعرع قويذق باغحعالرنع، تىرلىك 

  .32 ـ 27 حأصلةرنع ظأستىردذق-مئؤعلةرنع، ظوت 
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  ددعية توغرعسعداظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رة
  مذنداق  ذحعالرنع ظةيعبلةص   نع ظعنكار قعلغ  شع قايتا تعرعلع  ظعنسانالرنعث) قعيامةت آىنع ( اهللا تاظاال  
  !ظعنسانغا لةنةت بولسذنكع، ظذ ظةجةب آاصعر بولدع: دئدع
ذنكع ةت بولس انغا لةن ذظعنس ةلكع،  ب انداق ظاساسسعز ب ةتنعث بول( هئحق راق ) شعنعذقعيام يع
ةققعدة(عقع ؤة سانعغانل ةت ه ىتىن   ) قعيام ان ص ار قعلغ ةتنع ظعنك ال قعيام ةنلعكع ظىحىن ر نةرسة بعلمعض بع

  . مذمعي بولغان لةنةتتذروظعنسانالرغا ظ
 ظذ ظةجةب آاصعر بولدع!  ةتنعث مةنعسع    :  ظعبنع جذرةيج اتتعق      ظذن،بذ ظاي عرلعقع ظةجةب ق عث آاص
دع دذ  بول ةنلعك بولع دع ، دئض ةت  : تادةة ق. دئ ذ ظاي ةب   ب ذ ظةج ع ظ اال (نعث مةنعس ن اهللا تاظ ) نعث رةهمعتعدع

   . دئدع،زاقالشتذرذلدع دئضةنلعك بولعدذظذ
 ظعنسانالرنع ظاددعي بعر نةرسعدعن قانداق ياراتقانلعقعنع ؤة ظأزعنث ظذالرنع خذددع          اهللا تاظاال ظاندعن  

قا   ذرذن يارعتعش نعدةك (ب ادعر بولغع ةنلعكع  ) ق ادعر ظعك كعمذ ق ا تعرعلدىرىش داق   قايت ص مذن ان قعلع نع باي
اللة ) ظذ تولذق يارعتعلعص بولغذحة(اللة ظذنع ظابعمةنعدعن ياراتتع،  اللة ظذنع نئمعدعن ياراتتع؟: دئدع

ةيدعن  ألىص ص قذحالرغا ب ة باس ر قانح ع بع اراتتع-ظذن ةي ي ةنع   ص االي ارعتعص (اهللا تاظ ع ي ظذنعث  )ظذن
  .  صىتعؤةتتعشعنع بةختلعك ظادةم بولذ ياآعتبةختان ظعشلعرعنع، بةلعنع، رعزقعنع، قعلعدعغعظةج

 ةردع ) ماثار(ظاندعن ظذنعثغا ةتنعث مةنعسع هةققعدة          يولعنع ظاسانالشتذرذص ب ةؤ بذ ظاي عي فظ
نع ظابباس  اندعن : نعثظعب االظ عنعث ق اهللا تاظ ث ظانعس ا ظذنع تذرذص  و ظذنعثغ عنع ظاسانالش عقعدعن حعقعش رس

ةتادة     بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة  . دعبةردع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعل    ةبذ سالعه، ق   ظعكرعمة، زةههاك، ظ
   . دةص باها بةردعغا توغرا بذ مةناجةرعرظعبنع . قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع سذددع ؤة

ةت:جاهعدمذ ذ ظاي االنعث مةنعسع  ب ا بعز : نعثاهللا تاظ ةؤةتعش (شىبهعسعزآع، ظذنعثغ ةيغةمبةر ظ ص
ةن ياخشع ان-بعل ثعص    ي) يام دا مئ ذص ياخشع يول أمعن بول ذ م ةتتذق، ظ نع آأرس ة(ول ةنعث نئمعتعض ) الل

اآع  دذر، ي ىآىر قعلغذحع ثعص (ش دا مئ ان يول ذص يام اجعر بول دذر) ف رعلعق قعلغذحع ةن  ))1آذف دئض
دع   تعدذ، دئ اص آئ ة ظوخش ايعتعنعث مةنعسعض ةنع .ظ ع(ي ةتنعث مةنعس ش  :)ظاي ة ظع اننعث نئم ز ظعنس  بع

ةيغةمب(قعلعشعنع   ةؤةتعش بعلةن ص ةردذق ؤة قعلماقحع بولغان ظعشع   ) ةر ظ ان قعلعص ب ظذحوق، روشةن باي
دذ  ةنلعك بولع ةردذق دئض تذرذص ب ا ظاسانالش د . ظذنعثغ نع زةي ةن ؤة ظعب ارلعقهةس ةتنعث  قات ذ ظاي الرمذ ب

دذ   ذنداق بولع ع ش دعمةنعس ة   . ، دئ ذ مةن ةن ب ة بئرعلض ةناغا    ظايةتك عرعكع م ةن ظعلض ا بئرعلض  ظذنعثغ
   . بعلضىحعدذراهللا تاظاال توغرعسعنع. عغاندا آىحلىآتذرقار

 ا قعلدع ) آأمىلعدعغان (ظاندعن ظذنع ؤاصات قعلدذردع، ظذنعثغا ةبرعنع بةرص ةنع ق  اهللا تاظاال   ي
   .قعلدع) آأمىلعدعغان(قاندعن آئيعن ظذنع ؤاصات قعلدذردع ؤة قةبرعضة نع ياراتظعنسان
 رعلدىرعدذ ظاندعن اللة ظذنع خالعغان ؤاقعتتا ةنع  تع ندعن آئيعن  تىرضة  ظأل ظعنساننع  اهللا تاظاال    ي

  . عدذرىقايتا تعرعلد
دذ     ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه لعم مذن ارع ؤة مذس ام بذخ اننعث «: ظعم ةرلعرع ح ظعنس ة ي رعص عهةمم

تع أثعكعصآئ ا س ةقةت ظومذرتق العدذ ص اي ق أآةثتعن.ال حعرعم ذ س ان ش ا ( ظعنس ار)قايت  عتعلعدذ ؤة ي
   .»شع ظذنعثدعن باشلعنعدذذلذقذراشتذر

                                                 
 .  ـ ظايةت3سىرة ظعنسان ) 1(
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 ةس داق ظةم عز ظذن ذن (هةرض ةببذرلذقعدعن يانس ان تةآ عر ظعنس ذ آاص ةنع ب ةنعث )ي ذ الل ، ظ
ةلتىرمعدع  ةجا آ انلعرعنع ب ةتنعث مةنعسع هةققعدة   ظعبنع جةرعر بذيرذغ ذ: مذنداق دئدع  بذ ظاي  ظعش ب

ع ع  : رنعثآاص ال ـ مىلكىمدعك تىمدعكع ؤة م ةن ظىس االنعم م  اهللا تاظ ادا قعلدع ةققعنع ظ عنعدةك ث ه ، دئض
ةس ع، . ظةم االحىنك ارع: اهللا تاظ علةرنع صةرؤةردعض ان نةرس ةرز قعلغ ا ص ذ  ظذنعثغ ارعغا( ظ ادا )صةرؤةردعض  ظ

  . قعلمعدع، دئدع
دذ  داق دةي نع آةسعر مذن اال: ظعب ةاهللا تاظ ا :  بئشعدعكع ظايةتت ان ؤاقعتت ع خالعغ ة ظذن اندعن الل ظ

، )يةنع بذ آاصعر ظعنسان تةآةببذرلذقعدعن يانسذن(هةرضعز ظذنداق ظةمةس : دعن ظان، دةصتعرعلدىرعدذ
ةلتىرمعدع  ةجا آ انلعرعنع ب ةنعث بذيرذغ ذ الل دع ظ ةتنع    .  دئ ع ظاي ذ ظعكك ةن ب ةنا    (م ة م ر ـ بعرعض بع

ةر  ةرنعث مةنعلعرعنع ظةض ذ ظايةتل اغالص ب االجةهةتتعن ب ا حعقارمايال ظاخاهللا تاظ ة  ظعنسانالرنع دذنياغ عرةتت
 دذنياغا  اهللا تاظاال لئكعن،   . شذنداق قعلغان بوالتتع     ) ظذالرغا تةييارلعغان هاياتقا ظئلعص آئتعشنع خالعسا      

انعث (معضعحة ؤة   يئزعؤةتكةن ظعنسالرنعث سانع تىضع     يارعتعلعدذ دةص   اهللا تاظاال معضعحة  عمذددعتع تىض ) دذني
ايدذ داق قعلم عز ظذن اال. هةرض ةقدعردعمذ ؤة ظاهللا تاظ انالرنع  ت ةتتعمذ ظعنس كة(ةمةلعي ا آئلعش ) دذنياغ

ر اال. دعذبذي ئلعدذ   (نعث اهللا تاظ انالر آ ك ظعنس ا مذنحعلع ل بو  دذنياغ ة يع تع مذنح انعث مذددع دذ ؤة دذني لع
ن  ) دةص اندعن آئيع ىتكةنلعرع تامامالنغ اال ،ص ا     اهللا تاظ ان بولس انداق ياراتق ذرذن ق ع ب انالرنع ظذالرن   ظعنس

  . نعمةندذ، دةص حىشعقايتا شذنداق يارعتع
ظىندىرىلضةنلعكع ظألضةندعن آئيعن قايتا ( زئمعندعن) ضعياهالر ؤة باشقا نةرسعلةرنعث 

  تعرعلعشنعث بولعدعغانلعقنعث دةلعل ـ صاآعتع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
)قارعسذن) ظعبرةت نةزعرع بعلةن(ظعنسان ظأزعنعث يئمةآلعكلعرعضة ) بذ آاصعر  يةنع بذ ظايةت

االاهللا ت( ا  اظ ةرنع ظذالرغ ةن نئمةتل ة بةرض ذص  ) نعث بةندعلعرعض ع بول ر ظةسكةرتعش ورذق ،بع ن  ق زئمعندع
عياهالرنع ةنلعكع ض ارقعلعق ظىندىرض ألى ظ ةر ظ ذرذصص آةتكةنل رعص،ق ةندعن ، تذ حع راققا ظارعلعشعص آةتك ص

   .عدذرآئيعن بولسعمذ ظذالرنع قايتا تعرعلدىرةلةيدعغانلعقعغا دةلعل ـ صاآعت آةلتىرضةنلعك
)زور معقداردا يامغذر ياغدذردذق) بعز بذلذتتعنيةنع زئمعنغا ظاسماندعن يامغذر ياغدذردذق  .  
 ةن (ظاندعن زئمعننع اردذق ) ظذنعثدعن ظأسىملىآلةرنع حعقعرعش بعل ةنع  ي   زئمعن  يامغذرنع  ي
تع ذزدذقظىس امغذر. دة تذرغ ث (ي ع  ) زئمعننع ة س ات ـ قاتلعرعغعح ا ،ثعصق ةتتا زئمعنغ ةن آ ه  أمىلض

  .خلعنعص ظىنىص يةر يىزعضة حعقعدذعشذنعث بعلةن ظذرذق ب. ظذرذقالرنعث ظعحكع قعسمعغعحة آعرعدذ
  ىن ع ظىح ايؤانلعرعثالرنعث مةنصةظةتلعنعش علةرنعث ؤة ه نع،  ،س لعقالرنع، ظىزىم ندا ظاش زئمع

ةيدعغان ظأت ـ   يةنع ظاشلعقالرنع، ظىزىمن  ظأستىردذق ظوتياشالرنع لةرنع ظأستىردذق   حأع ؤة هايؤانالر ي . ص
ةتادة، ز اس، ق نع ظابب انلعقعنع   ةظعب ةتنعث مةنعسعنعث شذنداق بولعدعغ ذ ظاي ارلعقالر ب اك ؤة سذددع قات هه

   .بايان قعلدع
ظأستىردذق(ع زةيتذنن(      أزعمذ   .  يةنع زةيتذن هةممعضة تذنذشلذق بولغان بعر نةرسعدذر ظذنعث ظ

  . غقا ظعشلةتكعلعمذ ؤة تاماققا ظعشلةتكعلعمذ بولعدذظذنعث مئيعنع حعرا. ؤة مئيعمذ قارا آئلعدذ
 نع تىردذق (خورمع ورذق يئ)ظأس اآع ق أل ي ا ه ا بولس ئؤعدذر خورم ان م علع بولعدعغ ع . ض ظذن

   .قاينعتعص ياآع سئقعص شةربةت قعلعص ظعحكعلعمذ بولعدذ
 اغحعالرنع ذق ب رع قوي تىردذق(دةرةخلع ةتادة )ظأس ةن ؤة ق ةتنعث مةنع :  هةس ذ ظاي عب ا س  خورم

   . دئدع،ةرصا قعلدذق دئضةنلعك بولعدذخلعرع قويذق ظأسكةن، ظعسعل باغحعالرنع بدةرة
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 ظأستىردذق ( حأصلةرنع –تىرلىك مئؤعلةرنع، ظوت(          ةتنعث مةنعسع هأل  :  ظعبنع ظابباس بذ ظاي
ةنلع        تىردذق دئض لةرنع ظأس أت ـ حأص ةيدعغان ظ ايؤانالر ي ةرنع ؤة ه ان مئؤعل العتعدة يئيعلعدعغ دذ، ه ك بولع

  .دئدع
بذ  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبراهعم ظعبنع تةيمع   ،ظذبةيد قاسعم ظعبنع سةالم   ظةبذ

عنعث  ةتنعث مةنعس ةققعدة (ظاي انلعقع ه انداق بولعدعغ ةآرع رةزعي) ق ةبذ ب ةنهذدعنةظ وظال لالهذظ  س
اننعث   ظةضةر مةن بعلمةي تذر      : ظةبذ بةآرع بذنعثغا جاؤابةن   . سورالغانعدع ةتلعرعنعث مةنعسع   (ذص قذرظ ظاي

ةققعدة اليدذ       ) ه اية تاش ا س مان ماث ع ظاس ةم، قايس ة دئس ر نةرس ا     (بع نع قوينعغ مان مئ ع ظاس ةنع قايس ي
  . ؤة مئنع قايسع زئمعن آأتىرعدذ؟ دئدع) ظالعدذ

ةنلعكعن داق دئض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةس رةزعي ةرعر ظةن نع ج دذظعب ةت قعلع نع : ع رعؤاي ةر ظعب ظأم
ذص  ةخ ىرعنع ظوق ذ س ةنهذ ب ةلالهذ ظ االتتاب رةزعي ةرنع،: نعثاهللا تاظ ىك مئؤعل وت  تىرل لةرنع-ظ   حأص
 ـظوت   .ظعكةنلعكعنعغذ بعلدذق   بعز مئؤعلةرنعث قانداق نةرسة:  دئضةن ظايعتعضة آةلضةندة  )ظأستىردذق(

ذص  حأص انداق نةرسعدذر؟ دةص بول ةن ق أز  ،دئض ةظ ع ظ :ـ ظأزعض ابنعث ظوغل ع خاتت ةر ظ ة ؤايظأمرى! أم  !ثض
دع    راتقانلعق، دئ أزعنع ظذص عالرغا ظ ةس ظش م ظةم ذ مذهع ةن ب ةس  . هةقعقةت قعالرمذ ظةن ةرنع باش ذ ظةس ب

  . رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت قعلدع
صعنع ؤة  ذ ظأت ـ حأصنعث شةآلعنع، ظذنعث تع ظ رةزعيةلالهذ ظةنهذ سورعغان بذ سوظالع ظارقعلعق      ظأمةر

اهللا ظذنداق بولمايدعغان بولسا   . شع مذمكعنان بولذعكةنلعكعنع ظئنعق بعلمةآحع بولغظذنعث قايعسع ظأت ظ 
اال نع، : تاظ لعقالرنع، ظىزىم ندا ظاش ىن، زئمع ع ظىح ايؤانلعرعثالرنعث مةنصةظةتلعنعش علةرنعث ؤة ه س

اغحعالرنع  ةتلعرع   )ظأستىردذق  (ظوتياشالرنع، زةيتذننع، خورمعنع، دةرةخلعرع قويذق ب نعث دئضةن ظاي
ث  ا، ظذنع ةن بولغاحق ص آةلض ان قعلع علةرنع باي ةن نةرس ن ظأستىرىلض عدة زئمعندع ىك : هةممعس تىرل

وت  ةرنع، ظ تىردذق -مئؤعل لةرنع ظأس ن      حأص ث زئمعندع عمذ ظذنع ان آعش ايعتعنع ظوقذغ ةن ظ  دئض
  .ظأستىرىلضةن بعر ظىسىملىك ظعكةنلعكعنع ظةلؤةتتة بعلعدذ

ادا     نعث شذ نةرسعلةرنع ظ   اهللا تاظاال  ) يارعتعلعدعغان (أستىرىص بئرعشع قعيامةت آىنعضة قةدةر بذ دذني
  . ظعنسانالر ؤة هايؤانالرنعث صايدعلعنعشع ظىحىندذر

* * * * * * *  
 # sŒÎ* sù ÏN u !% y` èπ̈z !$¢Á9 $# ∩⊂⊂∪ tΠöθ tƒ ”Ï tƒ â ö pRùQ$# ô ÏΒ Ïµ‹ ½z r& ∩⊂⊆∪ ÏµÏiΒ é& uρ Ïµ‹ Î/r& uρ ∩⊂∈∪ ÏµÏF t7Ås≈ |¹ uρ ÏµŠ Ï⊥ t/ uρ 

∩⊂∉∪ Èe≅ ä3Ï9 › Íö∆ $# öΝ åκ÷] ÏiΒ 7‹Í× tΒ öθ tƒ ×βù' x© ÏµŠ ÏΖ øóãƒ ∩⊂∠∪ ×νθã_ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ ×ο u Ïó¡ –Β ∩⊂∇∪ ×πs3Ïm$ |Ê ×ο u Å³ö6 tFó¡–Β ∩⊂∪ 

×νθã_ ãρ uρ >‹Í× tΒ öθ tƒ $ pκ ö n= tæ ×ο u y9 xî ∩⊆⊃∪ $ yγ à)yδ ö s? îο u yI s% ∩⊆⊇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ äο u xs3ø9 $# äο u yf xø9 $# ∩⊆⊄∪   

هةممة ظادةم ظأز هالع بعلةن (قذالقنع ضاس قعلغذدةك قاتتعق ظاؤازع آةلضةن حاغدا ) تنعثقعيامة(
أزعنعث قئرعندعش . 33)بولذص قالعدذ  دة آعشع ظ ذ آىن ، ظانعسعدعن، ظاتعسعدعن، خوتذنعدعن ؤة دعنظ

شذ (ا قارعشعغا آع، ظذنعث باشقعالرغذدآىندة هةر ظادةمنعث بعر هالع بولعظذ . 36 ـ 34بالعلعرعدعن قاحعدذ
 ـ 38ظذ آىندة نذرغذن يىزلةردعن نذر، آىلكة ؤة خذشال ـ خذراملعق يئغعص تذرعدذ. 37يار بةرمةيدذ) هالع

39 .زاث بئسعص آةتكةن، قارعداص آةتكةن بولعدذويةنة بذ آىندة نذرغذن يىزلةرنع حاث ـ ت40 41 ـ . بذالر
  . 42بولسا آاصعرالردذر، فاجعرالردذر
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  ظذرذق ـ تذغقانلعرعدعنمذ قاحعدعغانلعقع توغرعسعدا( هةتتا)رنعث قعيامةت آىنعدة آعشعلة
)هةممة ظادةم ظأز هالع بعلةن (قذالقنع ضاس قعلغذدةك قاتتعق ظاؤازع آةلضةن حاغدا ) قعيامةتنعث

  )بولذص قالعدذ
 ال علعرعدعن ظذ آىندة آعشع ظأزعنعث قئرعندعشعدعن، ظانعسعدعن، ظاتعسعدعن، خوتذنعدعن ؤة ب
احعدذ ؤة ظذالردعن       ظذ آىن   آعشع  يةنع قاحعدذ انلعرعنع آأرىص ظذالردعن ق  . تذرعدذ  يعراق دة ظذرذق ـ توغق
ع ذ آىند( ،حىنك عظ ح)عك ةهؤال  قورقذن ايعتع ظ ردذرناه لعم شا . ظئغع ام مذس ةت   ظعم ةققعدة رعؤاي اظةت ه ص

ةيغةمبةرلةردعن     رادعلعك ص تة ظع ان هةدعس االقعلغ الداهللا تاظ اظةت قعلع نعث ظ ة شةص ةشعدا آعشعلةرض  صع تةل
ث  اندا، ظذالرنع ىن   : قعلعنغ ةن بىض أزةم، م أزةم، ظ االظ أزةمنع  اهللا تاظ ةقةت ظ دذرذ(دعن ص نعص قئقوتذل ) لعش

االمنعث     ا ظةلةيهعسس ع ظعس ةمنعث ظوغل ةتتا مةري انلعقعنع، ه ةن، دةيدعغ ىن  : تعلةيم ةن بىض االم دعن اهللا تاظ
أزةمنع  ةقةت ظ دذرذص قئ(ص ةققعدعمذ ) عشنعلقوتذل ةم ه ام مةري ان ظان ةن ؤة مئنع توغق ) بعر نةرسة(تعلةيم

دع  ةت قعل انلعقعنع رعؤاي ةن دةيدعغ ذثا . تعلعمةيم االش دعاهللا تاظ داق دئ أزعنعث :  مذن دة آعشع ظ ذ آىن ظ
احعدذ  العلعرعدعن ق ن ؤة ب عدعن، خوتذنعدع عدعن، ظاتعس عدعن، ظانعس ةتادةقئرعندعش ذ:  ق ع  ش آىندعك

رلعقعدعن(ث قورقذنحنع ةث يئقعن) ظئغع ةث يئقعن تذ ظ تعدعن ؤة ظ تمذ دوس ئ  دوس ن ق انمذ توغقعنعدع حعص غق
   .آئتعدذ، دئدع
 عغا قعالرغا قارعش ث باش ع، ظذنع الع بولعدذآ ر ه ادةمنعث بع ةر ظ دة ه ذ آىن الع(ظ ذ ه ار ) ش ي

ةيدذ ةنع  بةرم ذي ة ظ دة هةمم قعالرغا قارآىن ذص باش ةنال بول الع بعل أزعنعث ه ادةم ظ ايدذ ظ نع .عيالم  ظعب
نع ظابباس ةم ظعب االمظةبذهات دذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض علةر «: نعث مذن س

لعنع ( ع توص ةت آىن ةيدانعغاقعيام اغ،) ش م االث ظاي اح، ي عيادعلعك ؤة  يالعث ة خةتنعسص عز هالةتت
علةر دع»يعغعلعس ع اهللا ن .  دئ الع ظ االمنعث ظاي ةيغةمبعرعصةيغةمبةرظةلةيهعسس ث ص ا ذظ! ع داق بولس ن

ظذ آىندة هةر    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . آعشعلةر بعر بعرعنعث ظذياتلعق يعرعنع آأرىص قالمامدذ؟ دئدع  
ةيدذ     ار بةرم الع ي ذ ه عغا ش قعالرغا قارعش ث باش ع، ظذنع الع بولعدذآ ر ه ادةمنعث بع قعالرغا ظ اآع باش  ي

   .دئدع» قارعغعدةك هالع بولمايدذ
قعيامةت آىنع  (سعلةر «: باس مذنداق هةدعس رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   ظعبنع ظاب 

ةيدانعغا  لذنذش م اغ،  ) توص االث ظاي اح ي علةر  خةتنعس ؤة  يالعث ة توصلعنعس دع » عز هالةتت ال  .دئ ر ظاي :  بع
ر  ز بع ا بع داق بولس اتلعق يئ  ظذن زنعث ظذي دع ـ بعرلعرعمع ايمعزمذ؟ دئ أرىص قالم . رعنع آ

االمصةيغةمبة ال  «: رظةلةيهعسس ذالنع ظاي ع ص ث       ! ظ ع، ظذنع الع بولعدذآ ر ه ادةمنعث بع ةر ظ دة ه ذ آىن ظ
   .دئدع» باشقعالرغا قارعشعغا شذ هالع يار بةرمةيدذ

  جةننعتعلةر بعلةن دوزعخعلةرنعث قعيامةت آىنعدة يىزلعرعنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
د      ىك بولع ع تىرل علةر ظعكك ع آعش ةت آىن ذر،   : ذقعيام رعدعن ن ا يىزلع ر بولس ة ت  بع آىلىص ؤة أ آىلك

رعدعكع خذ رع دعللع اللعقع يىزلع ادعلعنعصش ال  ،دة ظعص رعدعن خذش ان   ـ خذرا يىزلع ئغعص تذرعدعغ ع ي ملعق
ةردعن : نعثاهللا تاظاال  بذ تىردعكع آعشعلةر     .  بذالر جةننعتعلةردذر  آعشعلةر بولذص،  دة نذرغذن يىزل ذ آىن ظ

دذ  -نذر، آىلكة ؤة خذشال  ان قعلعندع     خذراملعق يئغعص تذرع ايعتعدة باي ة بعر تىردعكع    . دئضةن ظ يةن
ا  علةر بولس ذص   ،آعش علةر بول ان آعش ع بولغ اال ، دوزعخ داق     اهللا تاظ ص مذن ان قعلع ايعتعدة باي ذ ظ ع ب  ظذالرن

   توزاث بئسعص آةتكةن، قارعداص آةتكةن بولعدذ-يةنة بذ آىندة نذرغذن يىزلةرنع حاث: دئدع
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نع  اسظعب اال ظابب دذ  :نعثاهللا تاظ ةن بولع ارعداص آةتك ع  ق ايعتعنعث مةنعس ةن ظ ذالر: (دئض ) ظ
   . دئدع،قارعلعقع قاصلعؤالغان يىزلةردذر دئضةنلعك بولعدذ

بذالر بولسا آاصعرالردذر، فاجعرالردذر يةنع ظذالر بولسا دعللعرع ظعمان ظئيتمعغان ؤة قعلمعشلعرع 
المغا( ةن آع ) ظعس را آةلمعض علةردذرتوغ ذددع   . ش ا خ ذالر بولس االظ العلعرعمذ   : اهللا تاظ قان ب ث تاص ظذالرنع

  . دئضةن ظايعتعدة بايان قعلغان آعشعلةرضة ظوخشاشتذر))1صةقةت فاجعر، آاصعر بولعدذ
  . دععشذنعث بعلةن سىرة ظةبةسةنعث تةصسعرع تىض. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
  .  ـ ظايةت27سىرة نذه ) 1(
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 هةدعس توغرعسعدابذ سىرة هةققعدة آةلضةن 
  

ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع          
أز آأزع بعلةن   ) بولعدعغان ظةهؤالالرنع (دة  قعيامةت آىنع  آعمكع«: رعؤايةت قعلعدذ  شعنع  ذ بول آأرضةندةك ظ

ا  ىرعل ياقتذرس ار، ظعنشعقاق س ةآؤعر، ظعنفعت ةت   »ذنرنع ظوقذسعت ذنداق رعؤاي زعمذ ش ذ هةدعسنع تعرمع  ب
  . قعلدع

ijk  

 # sŒÎ) ß§ ÷Κ¤±9 $# ôN u‘ Ècθä. ∩⊇∪ # sŒÎ) uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰s3Ρ $# ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ ãΑ$t7Åg ù:$# ôN u Éiß™ ∩⊂∪ #sŒÎ) uρ â‘$ t±Ïèø9 $# 

ôM n= ÏeÜ ãã ∩⊆∪ #sŒÎ) uρ Þ¸θãm âθø9 $# ôN u Å³ãm ∩∈∪ # sŒÎ) uρ â‘$ysÎ7 ø9 $# ôN u Ådfß™ ∩∉∪ # sŒÎ) uρ â¨θà‘Ζ9 $# ôM y_ Íiρã— ∩∠∪ # sŒÎ) uρ 

äο yŠ… â öθyϑ ø9 $# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“ r' Î/ 5= /Ρ sŒ ôM n= ÏG è% ∩∪ #sŒÎ) uρ ß# ßs Á9 $# ôN u Å³èΣ ∩⊇⊃∪ # sŒÎ) uρ â!$ uΚ ¡¡9 $# ôM sÜ Ï±ä. ∩⊇⊇∪ 

# sŒÎ) uρ ãΛÅs pgù: $# ôN u Ïièß™ ∩⊇⊄∪ # sŒÎ) uρ èπ̈Ζ pgù: $# ôM xÏ9 ø— é& ∩⊇⊂∪ ôM uΗÍ> tã Ó§ ø tΡ !$ ¨Β ôNu |Ø ôm r& ∩⊇⊆∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

اغالر ضذمران بولغان حاغدا . 2يذلتذزالر تأآىلضةن حاغدا . 1آىننعث نذرع ظأحكةن حاغدا  . 3ت
اغدا  ةن ح علةر تاشلعؤئتعلض از تأض اغدا  .4بوغ النغان ح ايؤانالر توص اؤايع ه ذ  .5ي وت بول زالر ظ ص دئثع

تعرعك آأمىؤئتعلضةن قعزدعن سةن . 7قوشذلغان حاغدا) ظأز قاياشلعرعغا(جانالر . 6الؤذلدعغان حاغدا
اغد ألتىرىلدىث؟ دةص سورالغان ح ةن ظ ذناه بعل ة  .8-9اقايسع ض ةمالالر ظئحعلغان حاغد-نام . 10ا ظ

اغد  النغان ح ئحعص تاش مان ظ اغدا . 11اظاس ان ح ة .12دوزاخ قعزعتعلغ ةقؤادارالرغا(ت جةنن ) ت
  .14ظعشلعرعنع بعلعدذ)  يامان-ياخشع (هةر ظادةم ظأزعنعث قعلغان  .13يئقعنالشتذرذلغان حاغدا

  دعغانلعقع توغرعسعداعقعيامةت آىنع آىن نذرعنعث ظأح
 آىننعث نذرع ظأحكةن حاغدا    ةتنعث مةنعسع    ظةلع ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباس آىن  : نعث بذ ظاي

ةؤفعي .قاراثغذ قعلعنسا دئضةنلعك بولعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع       ) ظأحىرىلىص(  ظعبنع ظابباسنعث    ظ
ةتنعث مةنعسع ذ ظاي ىن: ب ةت قعلدع  آةتكىآ دذ، دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنلعك بولع ةتادة.زىؤئتعلسة دئض ذ :  ق ب

  ظايةت 29 تةآؤعر                          رةى س             دة نازعل بولغانآكعمة
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ةتنعث   : ةيرسةظعد ظعبنع جذب   .  دئدع  ظأحىص آةتسة دئضةنلعك بولعدذ   آىننعث نذرع  ظايةتنعث مةنعسع  بذ ظاي
 عغعص  ي،آىن قاتالص يئغعلعص: يةنع ظايةتنعث مةنعسع.  دئدع ،مةنعسع آىن تاشلعؤئتعلسة دئضةنلعك بولعدذ    

  . دذ دئضةنلعكمذ بولعدذتاشلعؤئتعلضةندة، ظذنعث نىرع ظأحع
ةبذهىرةير  بذخارعظعمام   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال   عدعنظ  :منعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ص

   .»لعدذىقعيامةت آىنع آىن بعلةن ظاينعث نذرع ظأحىر«
  زالرنعث تأآىلىشع توغرعسعدايذلتذ

 يذلتذزالر تأآىلضةن حاغدا   ة باشقا     اهللا تاظاال ةردة   بذ هةقت تذزالر تأآىلضةن   : مذنداق دئدع  ي يذل
: ع رعؤايةت قعلعدذ    نعث مذنداق دئضةنلعكعن  ظعبنع آةظب ةي  بذ ظ دعنيةعظ ظعبنع ظةنةس ظةبذظال   يبعرة ))1حاغدا

ةت اردذر    قعيام ةت ب ة ظاالم ان ظالت عرع بولعدعغ تعن ظعلض ا .  بولذش ذالر بولس ازارالر :ظ علةر ب ان آعش  دا تذرغ
ة  . شع ظأحىنعث ا آىننعث نذرععتت ؤاق ذالريةن ان  شذن ظ ة تذرغ ة . نعث تأآىلىشع الرزذلتذي داداق هالةتت ؤة يةن

ذالر ذنظ اندا   ش ة تذرغ اغالرداق هالةتت ةرت ة ينعث ي ىص  يعىزعض ص حىش ر  (،قعلع ةبع وقذلذص) ـ بعرعض  ،س
ارحعلعنعص  ةن (ص ن بعل عدذر ) زئمع عص آئتعش ةن  . ظارعلعش ذنعث بعل انالر ش نالر ظعنس انالر دعن،جع  ظعنس

اردةم سو جعنالر ن ي عدذ، دع ار قذرعش اتالر ؤة ظذح ر  هايؤان الر بع تعصش عص آئ ة ظارعلعش ث ،ـ بعرعض  ظذالرنع
ىز   انحعلعق ي عدا قااليمعق رعدذظارعس اال. ( بئ دع     اهللا تاظ داق دئ ص مذن ان قعلع الرنع باي ذ ظعش اؤايع :)  ب ي

   .ةتكةندةلعشعص آع يةنع ظارهايؤانالر توصالنغان حاغدا
بوغاز تأضعلةر تاشلعؤئتعلضةن حاغداضةندةبألمع  آأثىل ظذنعثغا تأضعنعث ظعضعلعرع يةنع.  
  اغدا ان ح ذص الؤذلدعغ وت بول زالر ظ نالر دئثع ةؤةر  :)انالرغاظعنس (جع ة خ ز سعلةرض ئلعص  بع  ظ

 ظذالر ). آأرعدذ  (الؤذلداص يئنعص تذرغان ظوتنع ) دئثعزدا (،يىرىص آئتعدذ ـ دة   دئثعز تةرةصكة   لةيلع دةص   آئ
ةتتعنحع قئتعغعح        زئمعن  داق هالةتتة تذرغاندا  شذن ةتتعنحع قات     ظاستع تةرعصعدعن ي  ة، يذقعرع تةرعصعدعن ي

العدذ      داق هالةتتة تذرغاندا بعر    ذن ش ظذالر. ظاسمانغعحة يئرعلعدذ    بذ . شامال آئلعص ظذالرنعث جانلعرعنع ظ
  . ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلدعظةسةرنع

تاغالرنعث ضذمران قعلعنعشع، بوغاز تأضعلةرنعث تاشلعؤئتعلعشع ؤة ياؤايع هايؤانالرنعث 
  توصلعنعشع توغرعسعدا 

 اغدا ان ح ذمران بولغ اغالر ض ةنعت رع ي اغالر ظورذنلع ذتعدعن قوزغ ت تعلعص ؤة آذآ ان ـ م عؤئ تالق
نعص ن ،قعلع ةثلعك زئمع ةتىزل ان ظايالندذر هالعتعض اغداذلغ اغدا  . ح ةن ح علةر تاشلعؤئتعلض از تأض  بوغ
اهعد ع  مذج ةتنعث مةنعس ذ ظاي اغدا   :  ب ةن ح علةر تاشلعؤئتعلض از تأض دذ بوغ ةنلعك بولع دع، دئض ةي  ظ. دئ ذب

اك  ةظب ؤة زةهه نع آ ةتنعث مةنظعب ذ ظاي ع ب ذ تأضع: عس ثظ ة ظذنع أثىل بألمعض علعرع آ اغدا  ظعض ةن ح ض
دذ  ةنلعك بولع دع ،دئض نع خةس يرةبع.  دئ ع  ،ةميظ ظعب ةتنعث مةنعس ذ ظاي ة :  ب ذ تأض ىظ ئغعلمتع س اي ؤة  س

 ، دئضةنلعك بولعدذ   حاغدا  تاشلعؤئتعلضةن  ظعضعسعز  بذغذلماي  يئلعن ظذنعث   ) غعلعشع ظىحىن   عنعث يع سىت(
. ، دئدع ئتعلضةن حاغدا دئضةنلعك بولعدذ       تاشلعؤظذ تأضة باققذحعسعز     : مةنعسع بذ ظايةتنعث    زةههاك. دئدع

  .دذر بعر ـ بعرعضة يئقعنسعهةممعبذمةناالرنعث ) لئكعن. (ردذربذ ظايةتكة بئرعلضةن مةنعلة) مانا بذالر(

                                                 
 . ـ ظايةت2سىرة ظعنفعتار ) 1(
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ة ازلعقعنعث ظونع مةقس ةن ت بوغ ا آعرض علةر نجع ظئيعغ از تأض عل  ةث ظع ظ بوغ ة س ابلعنعدذ تأض . هعس
ىز ب      قعيام ارةت   ئرعشلعرع ؤة ظاالمةتلعرعنعث آأرىن  ةتنعث ظعشلعرع، ظذنعث سةؤةبلعرعنعث ي ىشلعرعدعن ظعب

ةن          ةؤةبع بعل ئلعؤةتكةنلعكع س اراآةندعحعلعككة س علةرنع ص ش آعش ر ظع ا بع ذق آاتت اتتعق قورقذنحل ق
قا ؤة    عدارحعلعق قعلعش ا ظعض ذ(ظذنعثغ ازا تو ظ ىتكة ت ذص س تع   ) ل ايدعلعنعش ؤاق ن ص اندا ظذنعثدع بولغ

  . دئمةآحعدذرظذالرنعث ؤاقتع يار بةرمةيدذ،ظذنعثدعن صايدعلعنعشقا 
 اغدا النغان ح ايؤانالر توص اؤايع ه اال ي دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت دة   : ب ةر يىزع ةيلع ي م

ذن  ايؤان بولس ان ه ع     . ماثعدعغ ذن، هةممعس ذش بولس ار ق ان ظذح ةن ظذحعدعغ انعتع بعل ع ق ةيلع ظعكك م
ة ظوخ ةردذر  سعلةرض اش ظىممةتل ةخلذقالردذر   (ش ان م عدعن يارعتعلغ ةنع اهللا تةرعص ئح  ). ي ذزدا ه لةؤهذلمةهص

ىتتذق     (نةرسعنع حىشىرىص قويمعدذق      ةنع هةممعنع تولذق ص ، آئيعن ظذالر صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعغا     )ي
دذ   رعدذ   (يعغعلع أآىم حعقع عدا ه ث ظارعس اس  )1()اهللا ظذالرنع نع ظابب ع  ( : ظعب ةت آىن ةتتا )قعيام  ه

عحعلعكحعؤعن ة نةرس ض دذ  يعغعة هةمم دعلع ع.، دئ ةم  بذن نع ظةبذهات ذنداق ظعب دع   ش ةت قعل . رعؤاي
الرنعثمذ  االقذش ا بويسذنذص توصلعاهللا تاظ رعننعث بذيرذقعغ قا توغ لعنعش ة توص ةققعدة ا آةلس اهللا دعغانلعقع ه

اال  دع تاظ داق دئ ةردذق، ظذالرم   : مذن ذندذرذص ب ا بويس الرنعمذ ظذنعثغ ةرةص (ذ قذش تعن-ت )  تةرةص
  .))2توصلعنعص

  دئثعزالرنعث ظوت بولذص الؤذلداص يانعدعغانلعقع توغرعسعدا
 اغدا ان ح ذص الؤذلدعغ وت بول زالر ظ ةيية دئثع نع مذس ةظعد ظعب ةرعر س نع ج داق  ظعب بنعث مذن

دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةلع رةزعي: دئض ة    ةظ ر آعشعض ان بع ةهذدعيالردعن بولغ ةنهذ ي ةم   جةه:لالهذظ ةنن
ةردة؟  ذ آعشع. دعدئقةي ز:ظ ةردعدا، دئثع اؤاص ب ةنهذ.  دةص ج ةلالهذ ظ ةلع رةزعي ةن : ظ ذص ظذنعث م وت بول ظ

ز ان دئثع اال ؤة ياندذرذلغ اغدا : نعثاهللا تاظ ان ح ذص الؤذلدعغ وت بول زالر ظ ان  دئثع ايعتعدة باي ةن ظ  دئض
ع   أزعدة ظذن ةن س ةققعدة دئض زالر ه ان دئثع ت ض  قعلعنغ ةن راس دع هةقعقةت ةن، دئ دع دةص قارايم . ةص قعل

أز   عؤةتلعك س ا مذناس االدئثعزغ ع(: نعثاهللا تاظ ةت آىن ةن   ) قعيام ز بعل ان دئثع ذص ياندذرذلغ وت بول ظ
  . دئضةن ظايعتعنعث تةصسعرعدة بايان قعلعنعص ظأتىلدع))3قةسةمكع

  جانالرنعث قوشذلعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ظأز قاياشلعرعغا (جانالر ( اقوشذلغان حاغد ن   بعلة  هةر بعر شةآعل ظوخشعشع     يةنع)بعر يةرضة (

اغدا   ةن ح ة   . آةلتىرىلض ذ هةقت اال ب دع  اهللا تاظ داق دئ تعدذ   (:  مذن ة ظئي ة صةرعشتعلعرعض ذم ) الل زذل
   .)4(قاياشلعرعنع توصالثالر) مذشرعكلعكتعكع، آذفرعدعكع(قعلغذحعالرنع، ظذالرنعث 

عر  نع بةش ان ظعب ةم نذظم نع ظةبذهات دذنعث مذنظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةيغةمبةر :داق دئض  ص
االم اال ظةلةيهعسس انالر  :نعثاهللا تاظ لعرعغا (ج أز قاياش اغدا ) ظ ذلغان ح ةنقوش ايعتعنع دئض ذص ظ  : ظوق

 ظادةم ظأزع بعلةن ظوخشاش قعلمعشالرنع قعلغان      هةر بعرظوخشاش ظئقعمدعكع آعشعلةر آأزدة تذتذلعدذ،   «
علةر ةنآعش دذ  بعل ة بولع ع، . بعلل اال حىنك علةر  :اهللا تاظ ة(س علةر  ) قعيامةتت عرقعغة بألىنعس ىح ص . ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت38سىرة ظةنظام ) 1(
  .  ظايةتنعث بعر قعسمع19سىرة ساد  )2(
 . ـ ظايةت6سىرة تذر ) 3(
  .  ـ ظايةت22سىرة ساففات ) 4(
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عرقة( رعنحع ص ةر؟ ) بع انداق ظادةمل اظادةتمةنلةر ق اظادةتمةنلةردذر، س ة (س ذالر نام وث -ظ ةمالع ظ  ظ
ان عدعن بئرعلعدعغ ةردذر) تةرعص عرقة. (ظادةمل نحع ص ةر  ) ظعككع عز ظادةمل ةردذر، بةختس عز ظادةمل بةختس

انداق ظاد ةر؟ ق ة  (ةمل ذالر نام ةردذر  -ظ ان ظادةمل عدعن بئرعلعدعغ ول تةرعص ةمالع س عرقة  ( ). ظ نحع ص ظىحع
ذص، ) ياخشع ظعشالرنع الر بول الدعدا قعلغذحع ةث ظ ذالر جةننةتكة(ظ ىحعلةردذر) ظ الدعدا آعرض ةث ظ » ))1ظ

   .دئدع» ظوخشاش ظئقعمدعكع آعشعلةر آأزدة تذتذلعدذ) بذ ظايةتتعن(شذثا . دئدع
   آأمىؤئتعلضةن قعز بالعدعن سوظال سورعلعدعغانلعقع توغرعسعدا تعرعك

 تعرعك آأمىؤئتعلضةن قعزدعن سةن قايسع ضذناه بعلةن ظألتىرىلدىث؟ دةص سورالغان حاغدا  بذ 
ةنلةر بولسا  رعك آأمىؤئتعلض ان تع ا ظئلعنغ ة تعلغ ع دةؤرعدعكع ،ظايةتت   آعشعلةر ظعسالم آئلعشتعن بذرذنق

ةهدع  ىظذالرنع آأمىص ظولتىر    .ردذر قعزال كةنيامان آأرىص آأمىؤةت    قعيامةت   بولسذن ظىحىن  تؤةتكةنلةرضة ت
ألتىرىلدىث؟ دةص سورعلعدذ              آىن ناهةق ظألتىرىلضةنلةر سوراق    . ع ظذ قعزالردعن سةن قايسع ضذناه بعلةن ظ

   !قعلعنغان يةردة ناهةق ظألتىرؤةتكذحعلةرنعث هالع نئمة بولذص آئتةر؟
ة بع      ةلع ظعبنع   شذ ظذسذلدعكع ظوقذلذشعغا ظاساسةن       ،ر ظوقذلذش ظذسذلع بولذص       بذ ظايةتنعث يةن  ظ

ةبذ  ةتنعث مةنعسع  :نعث تةلهة ظعبنع ظابباس  ظ أزعنعث قئنعنع   (تعرعك آأمىؤئتعلضةن قعز   ، ظاي غان ع سور)ظ
ةتنع      .  دئضةن بولعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع         حاغدا ارلعقالرمذ بذ ظاي ةتادة قات ةبذزذها ؤة ق ث سذددع ظ

  . مةنعسعنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنع دئدع
ز  ةن قع رعك آأمىؤئتعلض انع  تع لةرنعث باي ةن هةدعس ةققعدة آةلض ة  : ه ةد ظاظعش ام ظةهم  دعنظعم

 )بعر قئتعم  (مةن  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     زامة بعنتع ؤةهب ذجظذآاشةنعث هةمشعرعسع   
الال   «: ضة  آعشعلةر  ظذ   قئشعغا بارسام،  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث  اال     رنعثمةن ظاي اغ تذرذص ب   ظئغعر ظاي

اللعرع سالررذم ؤة صارماقحع بولذص   توستعشعنع معئظ اغ مذغا قارعسام، ظذالرنعث ظاي مذ ظئغعر ظاي اال   تذرذص ب
شمعئظ داق قعلع ةن، بذن ر زةرةر يةتتعدعك انداق بع ئح ق ا ه ث بالعلعرعغ ةيدعغانلعقعنع  ظذالرنع كىزم
أردىم( دع» )آ اندعن.دئ عغا    ظ ةنعينع تئش االمدعن م علةر صةيغةمبةرظةلةيهعسس أآمع   تأآ)2(آعش نعث ه ىش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .ظال سورعدعهةققعدة سو   ذ ظعش بولسا يوشذرذ  «:  ص اال ب ذ  آأمىؤئتعش ن ب تذر ؤة ظ
بذ  . عدئد »  قعزدذر تعرعك آأمىؤئتعلضةن  دةص سورعلعدعغان  سةن قايسع ضذناه بعلةن ظألتىرىلدىث؟     :بولسا

  . رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالرظعة، ظةبذ داؤذد، تعرمعزع ؤة نةسةهةدعسنع مذسلعم، ظعبنع ماج
  آأمىؤئتعلضةن قعز ظىحىن بئرعلعدعغان آةففارةت توغرعسعدا

: بنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظأمةر ظعبنع خةتتا دعنرازاق نذظمان ظعبنع بةشعر  رظابدذ
ر: نعثاهللا تاظاال  ألتىرىلدىث؟ دةص سورالغان تع ةن ظ ذناه بعل زدعن سةن قايسع ض عك آأمىؤئتعلضةن قع

اغد تعدا   ( اح كةن ؤاق ايعتع حىش ةن ظ عغا      )دئض االمنعث قئعش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عم ص نع ظاس ةيس ظعب  ق
ئلعص  ث :آ ع اهللا نع ةيغةمبعرع ظ ةن  !  ص ة   م ر نةحح دة بع ع دةؤرع تعن بذرذنق الم آئلعش رعمنع ظعس قعزلع
هةر بعر قعزعث ظىحىن بعر قذل            ) ظذنداق بولسا   («: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  ظعدعم، دئدع  ةنةتكآأمىؤ

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة10 ــــ 7سىرة ؤاقعظة ) 1(
انداق بولعدع                ) 2( أآمعنعث ق نعث ه عغا تأآىش ةي تئش ة تأآم الالرنعث ظعحعض عرمعنع ظاي ةن ظعسص اندا، آةلض ةردة بولغ ر ي ةن بع انلعقعنع  يةنع ظايالالر بعل غ

 . بذ، باال ظئلعشنع ياقتذرمايدعغان بةزع ساهابعالر ظاياللعرع بعلةن بعر يةردة بولغاندا قولالنغان ظعش ظعدع. سورعماقحع
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ل  ازات قع دع» ظ ذ. دئ ث : ظ ع اهللا نع ةيغةمبعرعظ ةن! ص علعرع م ار  تأض ةن ب ر ظادةمم دع بع ةيغةمبةر . ، دئ ص
  .دئدع» ة ظألتىرضعنظذنداقتا هةر بعر قعزعث ظىحىن بعر تأض«: ظةلةيهعسساالم

  ظةمةللةرنعث ظئحعلعدعغانلعقع توغرعسعدانامة ـ 
ة اغدا  ـ نام ان ح ةمالالر ظئحعلغ اكظ ع   زةهه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةر بع :  ب اننعث ناره ة ـ  ظعنس م

ث لةمةظ عدعن بئرعلعرع ظذنع ول تةرعص اآع س وث ي ةندة،ظ دعلض ةتادة.  دئ ع: ق انظ ةئنعث س!  ظعنس   ـنام
ادةم  هةر بعر    . ظئحعلعدذ ةت آىنع قعيامظذ   .عؤئتعلدع قاتل زذلذصتوشقذعث  رعللةظةم أز  ظ ةم ـنامة  عنعث  ظ  لا ظ

  . آأرعدذ، دئدعلةرنعث يئزعلعص توشقذزذؤئتعلضةنلعكعنععنئمدةصتةرلعرعضة 
  ظاسماننعث ظئحعلعشع، جةهةننةمنعث قعزعتعلعشع ؤة جةننةتنعث يئقعنالشتذرذلعشع توغرعسعدا

ظاسمان ظئحعص تاشالنغان حاغداعؤئتعلسة دئضةنلعك  تارت ظاسمان:ةنعسع بذ ظايةتنعث م مذجاهعد
  .  دئدع،ظاسمان ظئحعؤئتعلسة دئضةنلعك بولعدذ:  بذ ظايةتنعث مةنعسعسذددع.  دئدع،بولعدذ
دوزاخ قعزعتعلغان حاغدا  يئقعنالشتذرذلغان حاغدا) تةقؤادارالرغا(جةننةت ههاك، ظةبذمالعك، زة

جةننةت ظذنعثغا آعرعشكة اليعق بولغان      : ظايةتنعث مةنعسع   قاتارلعقالر بذ    مسيةظ ظعبنع خة  يقةتادة ؤة رةبع  
   . دئدع، دئضةنلعك بولعدذعشعلةر ظىحىن يئقعنالشتذرذلغانداآ

قعيامةت آىنع هةر بعر آعشع ظأزعنعث قعيامةت ظىحىن قانداق ظعشالرنع قعلغانلعقعنع 
  بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

 لعرعنع بعلعدذظعش)  يامان-ياخشع (هةر ظادةم ظأزعنعث قعلغانيةنع   آىننعث نذرع ظأحكةن
اغدا ا     ح الص ت ةتتعن باش ةن ظاي اغدا  دئض تذرذلغان ح ةقؤادارالرغا يئقعنالش ةت ت ةن ظايةتت   جةنن ة دئض

ان قعلعنغان       ةدةر باي ىز بةرضةن حاغدا        آةلضةنضة ق أزع  آعشع   هةر بعر    ظعشالر ي ادا نئمة    ظ اتعي دذني نعث هاي
ى   ةت ظىح انلعقعنع ؤة قعيام انداققعلغ ازعرلن ق دذ  ه ةنلعكعنع بعلع ة  . عق آأرض ذ هةقت االب داق اهللا تاظ  مذن

أزعنعث      ) يةنع قعيامةت آىنعدة  (ظذ آىندة   : دئدع هةر ظادةمنعث قعلغان ياخشع ظعشلعرع يامان ظعشلعرع ظ
ان بولعدذ     ،ظأزع بعلةن يامان ظعشلعرعنعث ظارعسعدا       )ظذالر يامان ظعشلعرعنع آأرمةسلعكنع       . (ظالدعدا ظاي

عدةك  ( ةغرعبنعث ظارعس ةن م رعق بعل دذ   )مةش ارزذ قعلع عنع ظ ة بولذش ذزذن مذساص أزعنعث  . ظ علةرنع ظ اهللا س
اندذر    ة مئهرعب دذ، اهللا بةندعلعرعض ازابعدعن قورقذتع انغا   )1( ظ دة ظعنس ذ آىن ذن،آعحعك  (ب وث بولس ح

  )2(ع ظذقتذرذلعدذ ظاخعرع قعلغان ظةمةللعر-ظعلضعرع ) بولسذن، ياخشعلعق بولسذن، يامانلعق بولسذن
 * * * * * * *  

 Iξ sù ãΝ Å¡ø% é& Ä§̈Ζ èƒ ù: $$ Î/ ∩⊇∈∪  Í‘# uθ pgù: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ∩⊇∉∪ È≅ ø‹ ©9$# uρ #sŒ Î) }§ yèó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëx ö6Á9 $# uρ # sŒÎ) }§ ¤uΖ s? ∩⊇∇∪ 

… çµ̄Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÍ x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ ö yèø9 $# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ–Β §ΝrO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ 

/ ä3ç6Ïm$|¹ 5βθãΖ ôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ ô‰ s) s9 uρ çν#u u‘ È, èùW{$$Î/ ÈÎ7 çRùQ $# ∩⊄⊂∪ $ tΒ uρ uθèδ ’ n? tã É=ø‹ tó ø9$# &ÏΨ ŸÒÎ/ ∩⊄⊆∪ $tΒ uρ uθ èδ 

                                                 
  .  ـ ظايةت30سىرة ظال ظعمران ) 1(
  .  ـ ظايةت13سىرة قعيامةت ) 2(
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ÉΑ öθs) Î/ 9≈ sÜ ø‹ x© 5ΟŠ Å_§‘ ∩⊄∈∪ t ø r'sù tβθç7 yδ õ‹ s? ∩⊄∉∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ø.ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩⊄∠∪ yϑ Ï9 u !$ x© öΝä3Ζ ÏΒ βr& 

tΛÉ) tG ó¡o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρâ!$ t±n@ Hω Î) βr& u !$ t±o„ ª!$# > u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪  
آىندىزع يوشذرذنغذحع يذلتذزالر بعلةن، صاتعدعغان ؤاقتعدا يوشذرذنعدعغان يذلتذزالر بعلةن قةسةم 

ورذشقا باشلعغان سىبهع بعلةن ي. 17قاراثغذلذققا حأمضةن آئحة بعلةن قةسةم قعلعمةن. 15-16قعلعمةن
ةلحع ) اللةنعث(قذرظان هةقعقةتةن . 18قةسةم قعلعمةن  ر ظ ززةتلعك بع ازعل قعلعنغان (ظع ارقعلعق ن ) ظ

أزعدذر ذ . 19س ةلحع(ظ ةرتعؤعلعكتذ ) ظ اهعدا م ةنعث دةرض تذر، الل ا . 20رآىحلىآ تعلةر ظذنعثغ صةرعش
ةنع (سعلةرنعث هةمراهعثالر . 21ظذ ظعشةنحلعكتذر) يةنع ظاسماندا(بذ يةردة . ظعتاظةت قعلغذحعدذر  ي

االم ةد ظةلةيهعسس تذر) مذهةمم ةجنذن ظةمةس ذ . 22م االم (ظ ةد ظةلةيهعسس ةنع مذهةمم رعظعلنع ) ي جعب
تةبلعغ ) غةيبنع) (يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(ظذ . 23هةقعقةتةن روشةن ظذصذقنعث شةرقعدة آأردع

ذ . 24قعلعشتا بئخعل ظةمةستذر  ان (ظ ةنع قذرظ دع شةيتاننعث سأزع ظةمةستذر ) ي ة . 25قوغالن قةيةرض
دعن (سعلةرنعث ظاراثالردعن . 27صىتىن ظةهلع جاهانغا نةسعهةتتذر) يةنع قذرظان(ظذ . 26 بارعسعلةر؟
رع صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضا. 28نةسعهةتتذر) قذرظان(راؤذرذس بولذشنع خااليدعغانالرغا ) بارعسعدا

يةنع اللة خالعمعغعحة سعلةرنعث خالعغعنعثالرنعث هئح (اللة خالعغاندعال، ظاندعن سعلةر خااليسعلةر 
  . 29)صايدعسع يوق
ام  لعمظعم ةمذس ةمرظع ؤة نةس نعع ظ دذ    ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن ةن:  هذرةيس  م
ا ( ظوقذدذم، مةن ظذنعث        صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظارقعسعدا تذرذص    نعناماز بامدات  دىزع  )نامازغ آىن

ةن قةسةم قعلعمةن  تذزالر بعل تعدا يوشذرذنعدعغان يذل اتعدعغان ؤاق ةن، ص تذزالر بعل  .يوشذرذنغذحع يذل
ةن قةسةم قعلعمةن . قاراثغذلذققا حأمضةن آئحة بعلةن قةسةم قعلعمةن   يورذشقا باشلعغان سىبهع بعل

  .عدعمدئضةن ظايةتلةرنع ظوقذغانلعقعنع ظاثل
ةر ةظعبنع جةرعر خالعد ظعبنع ظ        ةلع : ةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        رظ ةلالهذ  ظ  دعن رةزعي
آىندىزع يوشذرذنغذحع يذلتذزالر بعلةن، صاتعدعغان ؤاقتعدا يوشذرذنعدعغان يذلتذزالر : نعثاهللا تاظاالظةنهذ 

ةن  ةم قعلعم ةن قةس ورال    بعل ةققعدة س ع ه ايعتعنعث مةنعس ةن ظ ع دئض ذ : غاندا، ظذن اظ دىزدة  الر بولس  آىن
ذر ئحعدة نعؤالعدعغان ؤةذيوش ثعص  آ ان  ( مئ ايتعص آئلعدعغ ا ق تذزالر)ظورنعغ اؤاب   يذل دذر دةص ج

  . دئدع،بةرضةنلعكعنع ظاثلعدعم
 ةن قةسةم قعلعمةن ةتنعث بذ  قاراثغذلذققا حأمضةن آئحة بعل ار  مةنعسع  ظعككع خعل   ظاي  .دذر ب
اراثغذ  : بعرع ظذنعث ة بعر مةنع  .دذر مةنع  دئضةن آئحة بعلةن قةسةم قعلعمةن    علةن آةلضةن   لذقع ب ق  :سع  يةن

ةنع يو  ةن ي ةن آةتك اراثغذلذقع بعل دذ ق ة دئضةن بولع ةتنعث مةنعسع مذجاهعد.رعغان آئح ذ ظاي اراثغذ:  ب  ق
  .  دئدعتاشلعغان آئحة بعلةن قةسةم قعلعمةن دئضةنلعك بولعدذ،

ةتنعث مةنعس     ب سةظعد ظعبنع جذبةير   بعلةن قةسةم قعلعمةن دئضةنلعك بولعدذ،      آةلضةن آئحة    : عذ ظاي
دع ةتنعث مةنعسع بةسرع هةسةن.دئ ذ ظاي ةنلعك   :  ب ةن دئض ةم قعلعم ةن قةس ة بعل لعغان آئح آعشعلةرنع قاص

دع ةققعدة. بولعدذ، دئ ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي ةؤفعب ة ظ دعمذ ي ظةتعي ة ؤة .شذنداق دئ ةبذ تةله ةلع ظعبنع ظ  ظ
) قةسةم قعلعمةن  (آةتكةن آئحة بعلةن ) قاراثغذلذقع بعلةن: (عث بذ ظايةتنعث مةنعسع  ظةؤفع ظعبنع ظابباسن  

ةتادة، زاههاك،      . دئضةنلعك بولعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة مذجاهعد، ق
  . زةيد ظعبنع ظةسلةم ؤة ظوغلع ظابدذرراهمان قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع
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ةت  ذ ظاي اراث”ب ةن ق ةم قعلعم ةن قةس ة بعل ةن آئح ةن آةتك ةنع“غذلذقع بعل ةن م ادعلةص  دئض نع ظعص
عمذ ةتنعث   . بةرس ةردة ظاي ذ ي ن، ب اراثغذ”لئكع ةن   ق ةم قعلعم ةن قةس ة بعل ةن آئح ةن آةلض ةن“لذقع بعل   دئض

تذر  ةك مذناسعص ة ب ع ظايةتك ع، . مةناس االحىنك ة ؤة   اهللا تاظ ةن آئح ةن آةلض اراثغذلذقع بعل ةردة ق ذ ي  ب
و  وري ةن ي ع بعل ن    ذقلذق ع مذمكع اقحع بولذش ةم قعلم ةن قةس دىز بعل ةن آىن ة  . رذص آةلض ذ هةقت االب  اهللا تاظ

ةمن   : مذنداق دئدع  اراثغذلذقع ظال ـلعغان آئحة بعلةن قةسةمكع        ق  يورذغان حاغدعكع آىندىز بعلةن      ،ع قـاص
اراثغذلذقع    ،حاشضاه ؤاقتع بعلةن قةسةمكع     )1( قةسةمكع لعغان  ( ق  حاغدعكع آئحة بعلةن    )ظةتراصنع قاص
ةمكع ىبهعنع )2( قةس اراثغذدعن(اهللا س ارغذحعدذر  ) ق رعص حعق دذر (يئ اثنع يورذتقذحع ةنع ت ، اهللا )ي

اراتتع،       ) سعلةر ظىحىن   (آئحعنع   ؤاقعت هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش        ) سعلةرنعث (ظعستعراهةت قعلعص ي
اراتتع  اينع ي ةن ظ قعمذ ))3بعل ن باش ة بذالرع ذ هةقت اردذر  نذرغذنل ب ةر ب ان ظايةتل عنعتوغرع. عغ االس   اهللا تاظ

  .بعلضىحعدذر
 يورذشقا باشلعغان سىبهع بعلةن قةسةم قعلعمةنةتنعث مةنعسع    زةههاك ان تاث   :  بذ ظاي يورذؤاتق

ةتنعث مةنعسع     قةتادة . دئدع ،ضةنلعك بولعدذ  دئ بعلةن قةسةم قعلعمةن   ان   :  بذ ظاي تاث بعلةن   يذرذص آئلعؤاتق
  . دئدع،ضةنلعك بولعدذدئقةسةم قعلعمةن 

قذرظان هةرضعزمذ ساراثلعقنعث نةتعجعسع بولماستعن بةلكع ظذنع جعبرعظعل 
  ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص حىشكةنلعكع توغرعسعدا

 سأزعدذر) ظارقعلعق نازعل قعلعنغان(ظعززةتلعك بعر ظةلحع ) اللةنعث(قذرظان هةقعقةتةنيةنع  
ان   ذ قذرظ عل ؤة آأرنى ب ةخالقع ظئس ع حظ رعظعل    عش تة ـ جعب ةتلعك صةرعش ان هأرم رايلعق بولغ

االمنعث  ةن  ظةلةيهعسس االمغا يةتكىزض اال (صةيغةمبةرظةلةيهعسس أزعدذر)نعثاهللا تاظ ةتنعث   .  س ذ ظاي ب
انلعقعنع   ذنداق بولعدعغ عنعث ش اس مةنعس نع ظابب نع م  ، ظعب ةيمذن ظعب ةظبع، م رانع ش ةتادة،  ،ه ةن، ق  هةس

  .باشقعالرشذنداق دئدع ةظ ظعبنع ظةنةس ؤة زةههاك ؤيرةبع
 آىحلىآتذر) ظةلحع(ظذ    مذنداق دئدع  اهللا تاظاال  بذ هةقتة  :      ؤةهيعنع ظذنعثغا آىحلىك صةرعشتة

صةرعشتة  عكةتلعرع آىحلىك بولغان  آىحلىك يارعتعلغان، تذتذشع ؤة هةر      يةنع )4(تةلعم بةردع ) جعبرعظعل(
  .تةلعم بةردع
اللةنعث دةرضاهعدا مةرتعؤعلعكتذرنعث مةرتعؤعسع يذقعرعدذرظذاهللا تاظاالنعث دةرضاهعدا   يةنع .  
 صةرعشتعلةر ظذنعثغا ظعتاظةت قعلغذحعدذر   لةرنعث ع يةنع جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم بولسا صةرعشت

ةتنعث   . دذرظذنعثغا بويسذنعدعغان بعر صةرعشتع   ظارعسعدا يىزع بار، سأزع ظأتعدعغان ؤة صةرعشتعلةر    بذ ظاي
اددع لةرنعث ظعحعدة عجعبرعظعل صةرعشت: تادة مذنداق دئدع مةنعسع هةققعدة قة   . ة بولماستعن  صةرعشت ي بعر  ظ

نع عي ظذ ؤةه  ) شذنعث ظىحىن . (دذرعكة سازاؤةر بعر صةرعشت    هأرمةت ،رعع يذق  ناهايعتع  مةرتعؤعسع ظةآسعحة،
   . ؤةزعصعضة تالالندعآاتتاظئلعص حىشىشتةك مذشذنداق 

 ةردة ذ ي ماندا (ب ةنع ظاس ةن ) ي ذ ظعش رعظعل حلعكتذرظ ذ جعب االم ب ةنحلعك ظةلةيهعسس  نعث ظعش
ةن  ة بئرعلض رظعكةنلعكعض تذر بع اال . تةرعصلةش ةد    اهللا تاظ ةيغةمبعرع مذهمةمم ع ؤة ص ذددع بةندعس نعث خ

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر2 ـــــ 1سىرة لةيل ) 1(
  . ر ـ ظايةتلة2 ــــ 1سىرة زذها ) 2(
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع96سىرة ظةنظام ) 3(
  .ـ ظايةت 5سىرة نةجم ) 4(
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 مةجنذن ظةمةستذر) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(سعلةرنعث هةمراهعثالر : ظةلةيهعسساالمنع ظأزعنعث
اقل  ةن ظ ايعتع بعل ةن ظ ع   ،عغعنعدةكدئض االمنع ظاقلعش رعظعل ظةلةيهعسس ع جعب ع ؤة صةرعشتعس  بةندعس
  .ناهايعتع آاتتا بعر ظعشتذر

  جعبرعظعلنع هةقعقةتةن روشةن ظذصذقنعث شةرقعدة آأردع) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(ظذ 
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنع ص ة ي اال ظأزعض ا  اهللا تاظ ئلعص آئلعدعغ ي ظ عدعن ؤةهيع رعظعل ن تةرعص  جعب

  . آأردع قاناتلعق هالعتعدة 600 ظذنع ياراتقان قعياصعتعدة، اهللا تاظاال، ظةلةيهعسساالمنع
ةتها ” صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث جعبعرعظعل ظةلةيهعسساالمنع     ، بذ تذنجع    بولغان  دئضةن جايدا  “ب
عدذر أرىش  . آأرعش ذ آ االب تة    :نعثاهللا تاظ ىك صةرعش ا آىحل نع ظذنعثغ رعظعلج(ؤةهيع ةردع ) عب ةلعم ب . ت

أز شةآلعدة  (آأرىنىشع حعرايلعق بولذص، يذقعرع ظذصذقتا           ) يةنع جعبرعظعلنعث (ظذنعث   اندعن  . تذردع ) ظ ظ
تا  ذ ظاس تا  -ظ االمغا (ظاس ةد ظةلةيهعسس علعدع ) مذهةمم ة ساثض عص تأؤةنض ذ . يئقعنلعش ةيغةمبةر (ظ ص

االمغا نمذ ي) ظةلةيهعسس اآع ظذنعثدع دارع ي اق معق ع ياح تعظعكك راق يئقعنالش ة . ئقعن ة بةندعسعض الل
بذنعث  .  دئضةن ظايةتلعرعدة بايان قعلعندع )1( قعلدعيعيلةرنع ؤةه عؤةه) رقعلعق تئضعشلعك جعبرعظعل ظا (

أتىلدع    نعص ظ ان قعلع رعدا باي عالتع يذقع عنع عتوغر. تةصس االس ىحعدذراهللا تاظ ذ .  بعلض ىرة ب ىر (س ةنع س  ةي
ةآؤعر  ئلعص  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمن)ت ةردعن ظاسمانغا ظ ذ ي ع هةرةم مةسحعتعدعن ظةقسا مةسحعتعضة، ظ
ش عحعقع كةندذر  ظعش عرع حىش تعن ظعلض ىز بئرعش االمنعث  .  ي ىرعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ س ع، ب حىنك

ندع     ان قعلع عال باي ةن ؤةقةس تعم آأرض رعنحع قئ االمنع بع رعظعل ظةلةيهعسس ةمما . جعب ظ
ظذ   :نعثاهللا تاظاال  ل ظةلةيهعسساالمنع ظعككعنحع قئتعم آأرضةنلعكع      صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث جعبرعظع 

عدرةتذلمذنتةها     تعم س نحع قئ ةن ظعككع رعظعلنع هةقعقةت ث (جعب أردع ) دةرعخعنع نعدا آ ةظؤا . يئ جةننةتذلم
نعدعدذر  ذ. (بولسا سعدرةتذلمذنتةهانعث يئ ذرع (سعدرةتذلمذنتةهانع ) ظ ارعنعث ن ةرنعث صةرؤةردعض ) ظالةمل

لعغ اغدا قاص أردع(ان ح ندع    )2()آ ان قعلع ةتلعرعدة باي ةن ظاي ةنلعكع   . دئض تعم آأرض نحع قئ ىرة ظعككع س
ىز بئرعص   ش ظعشع   نةجم صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع ظاسمانغا ظئلعص حعق         سىرة . بايان قعلعندع  دةعنةجم  ي

  .بولغاندعن آئيعن حىشكةندذر
  لعق قعلمايدعغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤةهعينع يةتكىزىشتة بئخعل

 تةبلعغ قعلعشتا بئخعل ظةمةستذر) غةيبنع) (يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم(ظذ يةنع صةيغةمبةر 
اال ظةلةيهعسساالم  ايدذيالغانحع  ظأزعضة حىشىرضةن نةرسعدة  اهللا تاظ ة ظعككع ظوقذلذش  . لعق قعلم ذ ظايةتت ب

ةتنعث مةنعسع     ظاساسةن  بعغابعر خعل ظوقذلذش ظذسلذ     ،سلذبع بولذص ذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  :  ظاي اهللا  ص
اال عدة   تاظ ةن نةرس ة حىشىرض انحع ظأزعض ايدذيالغ دذ ) لعق قعلم ةنلعك بولع ذش    . دئض ل ظوقذل ر خع ة بع يةن

 ظأزعضة حىشىرضةن نةرسعنع       اهللا تاظاال  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم   : بعغا ظاساسةن بذ ظايةتنعث مةنعسع    ذسلذظ
ئ ايدذيةتكىزىشتة ب دذ،خعللعق قعلم ة.  دئضةنلعك بولع نع ظذيةين ذ ظعك: سىفيان ظعب بنعث كع خعل ظذسلذب

دع  را، دئ ةر ظعككعلعسع توغ دع :ةتادةق. ه ةيعب ظع ان غ اال .  قذظ ع اهللا تاظ االمغا ظذن ةد ظةلةيهعسس مذهةمم
ع خالعغعنعحة   آعشعلةر ظارعسعغا يايدع ؤة ظذن    ظذنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم بئخعللعق قعلماي   . دعحىشىر

دع   ةتكىزدع، دئ ة ي ة آعشعض ة . هةمم ذ هةقت ةب دع   ، ظعكرعم ذنداق دئ قعالرمذ ش د ؤة باش نع زةي نع . ظعب  ظعب

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة10 ــــ 5سىرة نةجم ) 1(
  .  ـ ظايةتكعحة16 ــــ 13سىرة نةجم ) 2(
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ةتنعث  ذ ظاي ةرعر ب االم : ج االصةيغةمبةرظةلةيهعسس ع اهللا تاظ ةن نةرس ة حىشىرض ئخعل   ظأزعض تة ب نع يةتكىزىش
  . سلذبعنع تاللعدعذ مةنانع بئرعدعغان ظوقذلذش ظظةمةس دئضةن
تو عحةظاص لذ،رنعث قارعش ل ظذس ع خع ذ ظعكك ان  ب قا بولمايدعغ ةك قعلعش ع ش ةر ظعككعلعس بنعث ه
ةتكة بئرعلضةن هةر    بذ ظذسلذبالرغا ظاساسةن بذ ظاي   ،ص بولذص ع يول بعلةن بايان قعلعنغان ظذسلذ     دةرعجعدعك

  .  توغرعدذرظعككع خعل مةنة
ةر ظىحىن نةسعهةت ظعكةنلعكع قذرظاننعث شةيتاننعث سأزع بولماستعن بةلكع صىتىن آعشعل

  توغرعسعدا
 دع شةيتاننعث سأزع ظةمةستذر ) يةنع قذرظان (ظذ ةنع  قوغالن ان ظذنع هأددعضة ظئلعشقا        ي  قذرظ

ان ؤة     نعمذ خالعمايدعغ داق قعلعش ان، ظذن ادعر بواللمايدعغ ذنداقالق ان    ش ق بولمايدعغ قا اليع داق قعلعش  ظذن
تذر    أزع ظةمةس ةيتاننعث س دع ش االاهللا. قوغالن ة  تاظ ذ هةقت داق ب دع مذن ئلعص   :  دئ ةيتانالر ظ اننع ش قذرظ

ةنع  (شىبهعسعزآع، ظذالر    . قادعر بواللمايدذ ) ظذنعثغا(ظذالرمذ  . بذ ظذالرغا اليعق ظةمةس   . حىشكعنع يوق  ي
   . )1(تعثشاشتعن مةنظع قعلعنغاندذر) ظوغرعلعقحة) (شةيتانالر
 ة بارعسعلةر؟ ةنع  قةيةرض  ظعكةنلعكع   هةق  تةرعصعدعن حىشكةن،  اهللا تاظاال  ناهايعتع ظوحذق ؤة   ي

ةقلعثالر قةيةرضة آةتتع؟             قذرظاننع ناهايعتع روشةن بولغان    ظةبذبةآرع    ظعنكار قعلعؤاتعسعلةر، سعلةرنعث ظ
ةنهذةرةزعي عغا مذلالهذظ ث قئش ة ظذنع ع      هةنعف ةندة، ظذالرن ذص آةلض ذلمان بول ةر مذس  جةمةتعدعكعل

ان مذ  ةيغةمبةرلعكنع داؤا قعلغ ةيلعمةنعثص ان:س ان قذرظ ي قعلعنغ ا ؤةهع ان  ماث ، دةص داؤا قعلغ
عل رذيدذ    نةرس كة بذي ذص بئرعش ة ظوق ر نةرس ة  . عرعدعن بع ذالر ظةبذبةآرعض عة قورذلذجىمل(ظ ايعتع ) ش ناه

اجعز ؤة  ة (ظ ر ـ بعرعض ع  ) بع ر نةرس معغان بع ةردع قامالش ذص ب ةن ظةبذ . نع ظوق ذنعث بعل ةآرع ش ؤاي : ب
ةقلعثالر قة  ة، ظ ةتتع؟  سعلةرض ة آ االيةرض اله       اهللا تاظ عزمذ ظع ذ هةرض ةنكع، ب ةم قعلعم ةن قةس امع بعل نعث ن

  . تةرعصعدعن آةلضةن نةرسة ظةمةستذر، دئدع
 ؤة )ظةضعشعشتعن ( غااهللا تاظاالنعث آعتابع: دئضةن ظايةتنعث مةنعسع   قةيةرضة بارعسعلةر؟  :قةتادة

  .  بولعدذ، دئدعلعكةن دئض)قئحعص قةيةرضة بارعسعلةر؟ (ظذنعثغا بويسذنذشتعن
 ذ ان (ظ ةنع قذرظ عهةتتذر ) ي ا نةس ةهلع جاهانغ ىتىن ظ ان  ص ذ قذرظ ةنع ب ةن ؤةز ـ   ي ث بعل ، ظذنع

  . نةسعهةتتذرنةسعهةت ظالعدعغان بارلعق آعشع ظىحىن 
 نةسعهةتتذر) قذرظان(راؤذرذس بولذشنع خااليدعغانالرغا ) دعن بارعسعدا(سعلةرنعث ظاراثالردعن 
ةنع را يي نع  توغ دا مئثعش ادةم ول ان ظ ذ قذرظان خالعغ ذن  ب ا ظئسعلس ر    . غ ىن بع ث ظىح ذ ظذنع ع، ظ حىنك

لعغذحعدذر    ا باش را يولغ ع توغ اتلعقتذر ؤة ظذن ع  .نعج قا ظذن اندعن باش ر    قذرظ اليدعغان بع ا باش را يولغ  توغ
  .  يوقتذرنةرسة
 عل علةر خااليس اندعن س اندعال، ظ ة خالعغ ارع الل ةرنعث صةرؤةردعض ةقةت ظالةمل ة (ةر ص ةنع الل ي

 توغرا يولغا آعرعش ياآع آعرمةسلعك  يةنع)خالعمعغعحة سعلةرنعث خالعغعنعثالرنعث هئح صايدعسع يوق
ةلكع   ،سعلةرنعث تالالش ظعختعيارعثالرغا قويذلغان ظعش بولماستعن           نعث ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اللة    ب

   .شعغا باغلعق ظعشتذرخالع

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة212 ـــــ 210سىرة شذظةرا ) 1(
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نعث اهللا تاظاال : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    سا ذبنع م يان ظعبنع سةؤر سذاليمان ظع   سذف
 نةسعهةتتذر) قذرظان(راؤذرذس بولذشنع خااليدعغانالرغا ) دعن بارعسعدا(سعلةرنعث ظاراثالردعن  دئضةن

ايعتع حىشكةندة ةبذجاهعل ،ظ ة ظعش ظأزعمعز:ظ ة هةمم زباغلعقكةن، بعز ض ا آعرعمع را يولغ  ، خالعساق توغ
صةقةت ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اللة خالعغاندعال،  :اهللا تاظاال شذنعث بعلةن. ، دئدعق آعرمةيمعزخالعسا

وق (ظاندعن سعلةر خااليسعلةر  ة خالعمعغعحة سعلةرنعث خالعغعنعثالرنعث هئح صايدعسع ي  )يةنع الل
  . دئضةن ظايعتعنع حىشىردع

  .  تةصسعرع تىضعدعتةآؤعرنعث سىرة شذنعث بعلةن. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  بذ سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  
ام   ابعةنةسظعم دذ ظع ج ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ا: رنعث مذن ع(ز مذظ ر آىن ذص  )بع ام بول ظعم

امعزعنع تةن ن ةندةخذص ذص بةرض از، ظوق تعن نام االم.ع  ظذزارتعؤةت ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ع «:  ظذنعثغ ظ
از عدا( سةن! مذظ ن توغرعس عتن)دع الي دةمسةن؟   ص ةيدا قع ىحة  (ة ص ذص بةرض ذزذن سىرة ظوق ا ظ ) سةن ظذالرغ

 بذ  .دئدع » ؟سمعدع  بةرسةث بولما صظوقذ ظةظال، زذها ؤة ظعنفعتار سىرعلعرعدةك قعسقا ـ قعسقا سىرعلةرنع      
 آةلضةن هةدعسنع   ةققعدةلئكعن، سىرة ظعنفعتار ه . هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعممذ رعؤايةت قعلغاندذر   

  . ظع رعؤايةت قعلغانظعمام نةسة
ةهؤالالرنع(دة قعيامةت آىنع آعمكع«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ةن) بولعدعغان ظ أزع بعل أز آ  ظ

ظعبنع ظأمةر   ( دئضةن    »رنع ظوقذسذن  عتةآؤعر، ظعنفعتار، ظعنشعقاق سىرعل     شعنع ياقتذرسا    بولذ آأرضةندةك
  . هةدعسع يذقعرعدا بايان قعلعنعص ظأتىلدع) قعلعنغانرةزعيةلالهذ ظةنهذدعن رعؤايةت 

ijk  

 # sŒÎ) â !$ yϑ ¡¡9$# ôN u sÜ xΡ$# ∩⊇∪ #sŒÎ) uρ Ü= Ï.#uθ s3ø9 $# ôN u nYtGΡ $# ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ â‘$ys Î7ø9 $# ôN u Ådf èù ∩⊂∪ # sŒÎ) uρ â‘θç7 à) ø9$# 

ôN u ÏY÷èç/ ∩⊆∪ ôMyϑ Ï= tã Ó§ øtΡ $̈Β ôM tΒ £‰ s% ôNu ¨z r& uρ ∩∈∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ x8¡ xî y7 În/u Î/ ÉΟƒÍ x6ø9 $# ∩∉∪ 

“ Ï% ©!$# y7 s) n= yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u!$ x© y7 t7ª. u‘ ∩∇∪ ξx. ö≅ t/ tβθç/ Éj‹ s3è? ÈÏe$! $$ Î/ ∩∪ 

¨βÎ) uρ öΝä3ø‹ n= tæ tÏà Ï≈ut m: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#u Ï. tÎ6ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗ s>÷è tƒ $ tΒ tβθè= yèø s? ∩⊇⊄∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

اغدا ان ح اغدا. 1ظاسمان يئرعلغ تذزالر تأآىلضةن ح ر  .2يذل زالر بع ة قوشذلغان -دئثع  بعرعض
هةر ظادةم ظعلضعرع  .4حاغدا) يةنع ظألىآلةر حعقعرعلغان( ظىستع قعلعنغان -قةبرعلةر ظاستع . 3حاغدا

سئنع مةرهةمةتلعك صةرؤةردعضارعثغا ! ظع ظعنسان. 5عن قعلغان ظعشلعرعنعث هةممعسعنع بعلعدذ آئي-
الدعدع  ة ظ اراتتع، . 6 ؟ظاسعيلعق قعلعشقا نئم ذ سئنع ي ةزالعرعثنع(ظ ىز ) ظ امعتعثنع ت رعم، ق بئجع

للةنعث آةرةمعضة يةنع ا(هةرضعز ظذنداق قعلماثالر  .8سئنع ظذ خالعغان شةآعلدة قذراشتذردع .7قعلدع
اثالر ةغرذر بولم ارلعرع ). (م ة آذفف ع مةآك علةر !) ظ ار قعلعس نع ظعنك علةر دعن ةلكع س البذآع . 9ب ه

ار  أزعتعص تذرغذحع صةرعشتعلةر ب تىثالردا سعلةرنع آ ذالر . 10سعلةرنعث ظىس اهعدا(ظ ةنعث دةرض ) الل

  ظايةت 19 ظعنفعتار                            رةىس          دة نازعل بولغانآكعمة
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ظذالر . 11نع يئزعص تذرعدذ)لعرعثالرسعلةرنعث سأزلعرعثالرنع ؤة ظةمةل(هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بولذص، 
  .12قعلمعشلعرعثالرنع بعلعص تذرعدذ

  قعيامةت آىنع يىز بئرعدعغان ظعشالر توغرعسعدا
 ظاسمان يئرعلغان حاغدا  بذ هةقتة مذنداق دئدع     اهللا تاظاال  :    ظاسمان  ) دةهشعتعدعن (ظذ آىننعث
   .))1يئرعلعدذ
 يذلتذزالر تأآىلضةن حاغدا  ر دئثعزالر ةلع ظعبنع ظةبذتةلهة     بعرعضة قوشذلغان حاغدا -بع  ظ

نع ظابباس  ع  ظعب ةتنعث مةنعس ذ ظاي رعنع قوش     :نعث ب ر ـ بع رعص بع زالرنع يئ اال دئثع ذؤةتكةندة،  اهللا تاظ
ةتنعث مةنعسع     هةسةن .دئضةنلعك بولعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع     ئرعص   ينع دئثعزالر اهللا تاظاال :  بذ ظاي

 .شذنعث بعلةن دئثعزالرنعث سىيع يوقذلذص آةتكةندة، دئضةنلعك بولعدذ دئدع           . ذؤئتعدذبعر ـ بعرعنع قوش    
ةت  ع ق ةتنعث مةنعس ذ ظاي زنعث : ادة ب اتلعق س دئثع ذق س يعى ت ةن تذزل ر يى بعل ة ظار ع بع عص لعـ بعرعض عش

   . دئدع،آةتكةندة دئضةنلعك بولعدذ
 هةر ظادةم ظعلضعرع  .حاغدا) انيةنع ظألىآلةر حعقعرعلغ( ظىستع قعلعنغان -قةبرعلةر ظاستع- 

دذ  عنع بعلع لعرعنعث هةممعس ان ظعش ن قعلغ ةنعآئيع ىز    ي ةن ظعشالر ي نعص ظأتىلض ان قعلع رعدا باي  يذقع
  .  ظعنسان ظأزع قعلغان هةممة قعلمعشلعرعنع بعلعدذ،بةرضةندة

  ظعنسانغا اليعق ظةمةسلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنع ظذنتذص قئلعشنعث 
 ان ع ظعنس الدعدع؟ س! ظ ة ظ قا نئم عيلعق قعلعش ارعثغا ظاس ةتلعك صةرؤةردعض ذ ئنع مةرهةم  ب
سئنع مةرهةمةتلعك صةرؤةردعضارعثغا ! ظع ظعنسان :اهللا تاظاال ، آعشعلةر ضذمان قعلغاندةكبذ. تذرتتةهدع

الدعدع     :  دئسة، بعرع قوصذص   ظاسعيلعق قعلعشقا نئمة ظالدعدع  ص  دة،ظذنع ظذنعث هأرمةتلعك بولغانلعقع ظ
ىن   ع ظىح اؤاب بئرعش اال(ج ذ اهللا تاظ ث مذش انلعق )  ظذنع الص قويغ كة باش اؤابنع بئرعش تذر عج ذ . ظةمةس ب

سئنع ظذ آئرةملعك، ظذلذغ صةرؤةردعضارعثغا ظاسعيلعق قعلعشقا ؤة ظذنعث            ! ظعنسان ظع: ظايةتنعث مةنسع 
ةنلعك       ةتتع دئض الداص آ ة ظ قا نئم الرنع قعلعش ان ظعش ق بولمايدعغ الدعدا اليع دذظ ة  .بولع ذ هةقت ع هةدعس ب

عدا دقذد االعس ةنلعكع اهللا تاظ داق دئض ةل نعث مذن اال« :دع آ ع اهللا تاظ ةت آىن ع :  قعيام انظ ا  !  ظعنس ماث
عيلعق( قاظاس ئنع)  قعلعش الدعدع؟ س ة ظ ان  نئم ع ظعنس ايتذردذث،    ! ظ اؤاب ق انداق ج ة ق  صةيغةمبةرلةرض

  .»دةيدذ
ةلبع ةؤع آ اتعي بةغ ة ؤة مذق داق دئض ةلالرنعث مذن دذ،نلعكعنع رعؤاي اال ت قعلع ئنع : اهللا تاظ س

الدعدع؟  ة ظ قا نئم عيلعق قعلعش ارعثغا ظاس ةتلعك صةرؤةردعض ايعتعنعمةرهةم ةن ظ ةيغةمبةر  دئض  ص
 قةيرذظةسؤةد ظعبنع ش    نمعغان    جازاال  لئكعن ؤةزعيةت آةسكعن بولغانلعقع ظىحىن         ظةلةيهعسساالمنع ظذرغان 

               )2(.هةققعدة حىشىرضةن
 ،بئجعرعم، قامعتعثنع تىز قعلدع ) ظةزالعرعثنع(ظذ سئنع ياراتتع  ةنع سئنع ةزالعرعثنع  ( ي ) ظ

ص   ىز قعلع امعتعثنع ت رعم ؤة ق ةث،بئجع رايلع ظ ارعثغا    حع ان صةرؤةردعض ةآعلدة ياراتق ألةت ؤة ش ق س
   ؟سئنع نئمة ظالدعدع) ظاسعيلعق قعلعشقا(

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع18سىرة مذزةممعل ) 1(
 . وق توقذلما بعر ظةسةردذربذ ظةسةر ظاساسع ي) 2(
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ةيغةمبةر  : مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    عنعث ش يرا ظعبنع جةههاشع قذرةسظعمام ظةهمةد بذ  ص
ىرىص    ا تىآ ع ظالقعنعغ ر آىن االم بع ذرذص  ،ظةلةيهعسس ذص ت ارمعقعنع قوي ر ب ا بع اال «:  ظذنعثغ ع  :اهللا تاظ ظ

ان تذرسام !ظعنعسان ر نةرسعدعن ياراتق ةن سئنع مذشذنحعلعك بع اندذقمذ ، م اجعز سةنق نع ظ ة  مئ  هالةتك
ةن ةزالعرعثنع (؟حىشىرةلةيس ام،    ) ظ ىز ياراتس امعتعثنع ت رعم ؤة ق يعص  بئجع ةرنع آع ىزةل  (آعيعمل ر ض بع

اثا بويسذن .عسةن ماث)شةآعلدة رعلدعدذرذلذ زئمعن س ال( .ص بئ ام لعدعث ؤة  ) ـ دذني ن ظذنعث (تذص لئكع
نعث قع سةدع )بذ حاغدا  . ( دةيسةن   سةدعقة قعلعمةن    ، آةلضةندة   بوغذزعثغا  نعث ئ ج .بةرمعدعث) سةدعقعسعنع

  .  قعلدعدةك رعؤايةتمذ مذشذنعثة ظعبنع ماج بذ هةدعسنع. دئدع» دةيدذ؟يةردة تذرذصتذ قةؤاقتع
سئنع ظذ خالعغان شةآعلدة قذراشتذردعظانا  يا، يا ظانعسعغا،غاسععظات  مةيلعظعنسان:  مذجاهعد 
ان  تةرةص تعن بولغ ا دادا تةرةص ا تعن ي عغا ظوخش ذن،  تاغعس االص قالس ان  اهللا تاظ أزع خالعغ ع ظ ةآعلدة  ظذن  ش
ةبذهىرةير   بذخارع ؤة مذسلعم     ظعمام .، دئدع راشتذردعقذ بعر  : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ةظ

االم (آعشع  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ئلعص ظذنعثغ عغا آ ةيغةمبعرع ): نعث قئش ث ص ع اهللا نع ارا  !ظ العم ق  ظاي
ا رنعب دعلعدعن بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. )1( تذغدع، دئ ارمذ؟سئنع«: ص دع» ث تأضةث ب ذ آعشع. دئ : ظ

ة   ار، دئدع  هةظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . ب انداق؟ ظذنعث  «: ص  .قعزعل، دئدع : ظذ آعشع  . دئدع » رةثضع ق
االم  ارمذ؟    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ب وز رةثم ثدا ب دع » ظذنع ع  . دئ ذ آعش دع : ظ ار، دئ . ب
االم ةلدع؟  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةردعن آ ذ رةث قةي ا ب دع» ظذنعثغ ذ آعشع . دئ ان  : ظ لعنع تارتق ذ ظةس ظ

دعذبول ن، دئ ع مذمكع االم. ش ان بولذ «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس لعنع تارتق االثمذ ظةس ذ ب نب ع مذمكع » ش
  . دئدع

لةص علةرنعث ظعنسانالرنعث قعلمعشلعرعنع خاتعرعظالدعنعص آئتعشنعث سةؤةبع ؤة صةرعشت
  تذرعدعغانلعقعنع ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

ظع مةآكة آذففارلعرع). (يةنع اللةنعث آةرةمعضة مةغرذر بولماثالر(ذنداق قعلماثالر هةرضعز ظ (!
نعث ظالدعدا يامان ظعشالرنع قعلعشعثالرغا اهللا تاظاالرنع لةع يةنع سبةلكع سعلةر دعننع ظعنكار قعلعسعلةر

ا تئرعلعش   دة قايت ةت آىنع ا، قعيام ان نةرسة بولس ئلعص بارغ ازا ؤة هئسابالرنععظ انلعقع، ج  نعنعث بولعدعغ
  . دذرغا ظورذنلعشعؤالغانلعقعظعنكار قعلعشعثالر

 ار أزعتعص تذرغذحع صةرعشتعلةر ب ذالر . هالبذآع سعلةرنعث ظىستىثالردا سعلةرنع آ ةنعث (ظ الل
ذص، ) دةرضاهعدا ةللعرعثالر (هأرمةتلعك صةرعشتعلةر بول نع يئزعص  )سعلةرنعث سأزلعرعثالرنع ؤة ظةم

دذ  ذالر ق  .تذرع دذ ظ ةنع علمعشلعرعثالرنع بعلعص تذرع  هأرمةتلعك،  لةرنع ساقاليدعغان ع س ارد ظىستىثال  ي
 ،حىنكع .  سعلةر ظذالرنعث ظالدعدا يامان ظعشالرنع قعلماثالر   ،ظذنداق بولغان ظعكةن .  بار لةر صةرعشتع ظذلذغ

  . تذرعدذلةصع هةممة ظعشلعرعثالرنع خاتعرظذالر سعلةرنعث قعلغان

                                                 
ذمانلعنعص             ) 1( ةنلعكعدعن ض ع ظعك أزعنعث بالعس العنعث ظ ذ ب ا، ظ ذص تذغذلغاحق ةنلعك بول ارا ت ع ق ذرذص بالعس ةنلعك ت اق ت أزع ظ ع ظ ذ آعش ةنع ظ ي

  .صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمدعن يذقعرعقعدةك سوظالنع سورايدذ

 * * * * * * * 
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 .14 شىبهعسعز دوزاختا بولعدذ-آاصعرالر شةك  .13 شىبهعسعز جةننةتتة بولعدذ-مأمعنلةر شةك 

رعدذ  ا آع ايدذ . 15ظذالر قعيامةت آىنع دوزاخق عز دوزاختعن ظايرعلم ذالر هةرض قعيامةت آىنعنعث . 16ظ
) دةهشةتلعكلعكعنعث(قعيامةت آىنعنعث . 17؟انداق بعلةلةيسةنقانداقلعقعنع ق) دةهشةتلعكلعكعنعث(

ظذ آىندة بعر ظادةمنعث يةنة بعر ظادةمضة ياردةم بئرعشع قولعدعن . 18؟قانداقلعقعنع قانداق بعلةلةيسةن
  .19رآةلمةيدذ، بذ آىندة هأآىم اللةغا خاستذ

  رعسعداياخشع آعشلةرنع مذآاصاتالش ؤة يامان آعشعلةرنع جازاالش توغ
 ذ شىبهعسعز دوزاختا بولعد-آاصعرالر شةك .  شىبهعسعز جةننةتتة بولعدذ-مأمعنلةر شةك  يةنع
ة    اهللا تاظاال  بذ ظايةتتة    اهللا تاظاال  غا بويسذنغان ؤة ضذناه بولعدعغان ظعشالرنع قعلمعغان ظادةملةرنعث جةننةتت

ا ب  انالرنعث دوزاخت الرنع قعلغ ان ظعش انلعقعدعن ؤة يام رعصبولعدعغ ةؤةر بئ انلعقعدعن خ ث ،ولعدعغ  ظذالرنع
دع   ان قعل انلعقعنع باي دة تذرعدعغ ازابنعث ظعحع ذثا . مةثضذ داؤاملعشعدعغان ظ االش دعاهللا تاظ داق دئ :  مذن

ظذالر قعيامةت آىنع دوزاخقا آعرعدذ.   
 ايدذ ةنع  ظذالر هةرضعز دوزاختعن ظايرعلم ازا   ظذالر   ي ازراقمذ ظايرعلمايدذ     ظ ازاب    ظذالرد. بتعن ظ عن ظ

عللعتعلمةيدذ ةمدة . يةثض أزلعرعنع    ظذالره نع ؤة ظ انلعرعنع ظئلعش أزلعرعنعث ج عمذ ظ ىن بولس ر آ ث بع نع
انداق     دعن سورعغان تةلةص اهللا تاظاال  نع ظىمعد قعلعص      عراهةتكة حعقعرعص قويذش     ا هئحق ا ظذالرغ لعرعضة قارعت

  .جاؤاب قايتذرذلمايدذ
  ث ةت آىنعنع ةتلعكلعكعنعث(قعيام ةن؟ق) دةهش انداق بعلةلةيس ذانداقلعقعنع ق ةت  ب  قعيام
اندعن  .  ظعشعنعث بةك ظئغعرلعقعنع آأرسعتعدذ  آىنعنعث  ظذ آىننعث شذنداق آىن ظعكةنلعكعنع      اهللا تاظاال ظ

 قانداقلعقعنع قانداق بعلةلةيسةن؟) دةهشةتلعكلعكعنعث(قعيامةت آىنعنعث  :تةآعتلةص مذنداق دئدع  
ر : ث قانداق آىن ظعكةنلعكعنع ظوحذق بايان قعلعص مذنداق دئدع     ظذ آىننع  اهللا تاظاال ظاندعن   دة بع ذ آىن ظ

ةيدذ  ةنع ظذ آىندة    ظادةمنعث يةنة بعر ظادةمضة ياردةم بئرعشع قولعدعن آةلم  خاالص ؤة رازع  اهللا تاظاال  ي
ذص  كة(بول ايدا يةتكىزىش ايدا    ) ص ة ص ر ظادةمض ة بع ادةم يةن ر ظ قا بع عدعن باش ةن آعش ةت بةرض رذخس

  . ظذالر حىشىص قالغان يامان ظةهؤالدعن قذتذلدذرذص حعقالمايدذظذالرنع تكىزةلمةيدذ ؤة ية
أزعنعث جةمةتعضة مذنداق دئدع          سعلةر  ! تعظع هاشعم جةمة   «: بذ هةقتة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظ

ةرنع دوزاختعن قذ االمةن . تذلدذرذثالرظأزةثل انداق نةرساهللا تاظ الدعدا سعلةر ظىحىن هئحق عضة ظعضة نعث ظ
  . مذشذ مةزمذنغا مذناسعؤةتلعك بايانالر سىرة شذظةرانعث تةصسعرعدة سأزلعنعص ظأتىلدع. »بواللمايمةن

:  مذنداق دةيدذاهللا تاظاالبذ هةقتة  بذ آىندة هأآىم اللةغا خاستذر:  مذنداق دئدعاهللا تاظاالشذثا 
      بىضىن صادعشاهلعق آعمضة خاس؟ غالعب بعر اللةغا خاستذر)1(   صادعشاهلعق بذ آىندة مةرهةمةتلعك اهللا

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع16 سىرة غافعر )1(
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ادةمنعث  :نعثاهللا تاظاال    قةتادة )2(قعيامةت آىنعنعث ظعضعسعدذر  ) اهللا)1( )غا خاستذر  ر ظ دة بع ذ آىن ظ
دئضةن ظايعتعنعث  يةنة بعر ظادةمضة ياردةم بئرعشع قولعدعن آةلمةيدذ، بذ آىندة هأآىم اللةغا خاستذر 

ةققعدة ع ه ىنمذ : مةنعس أآىمىتىنصبىض تذر اهللا تاظاال ه ا خاس ذ آىند.غ م   ظ ئح آع ذ ه ع(عم ذ آىندعك ) ظ
  . المايدذ، دئدعشعتالدعن اهللا تاظاالهأآىملةرنع 

  . شذنعث بعلةن سىرة ظعنفعتارنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع26ة فذرقان  سىر)1(
  .  ـ ظايةت4 سىرة فاتعهة )2(
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tβρã Å£øƒ ä† ∩⊂∪ Ÿωr& Ýà tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ν åκ®Ξ r& tβθèOθãèö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘöθu‹ Ï9 8ΛÏà tã ∩∈∪ tΠöθ tƒ ãΠθà) tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb> u Ï9 šÏϑ n=≈ yèø9 $# 

∩∉∪  
  ةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصق

ارازعدا ( ة ؤاي ) ظألحةمدة ؤة ت ةم بةرضىحعلةرض ذالر آعشعلةردعن ظألحةص ظالغان حاغدا،  .1!آ ظ
ظذالر بىيىك بعر آىندة . 3آعشعلةرضة ظألحةص ياآع تارتعص بةرضةن حاغدا، آةم بئرعدذ .2تولذق ظالعدذ

ظذ آىندة ظعنسانالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث هوزذرعدا تعك . 5 ـ 4مةمدذتئرعلعدعغانلعقعغا ظعشةن 
    . 6تذرعدذ
نع ماج ةنةس   نع ظابباس ةظع ؤة ظعب دذ   ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : نعث مذن ص

ة  ا مةدعنعدعكع آعشعلةر ظألحةم ؤة تاراز،ن حاغدا ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة آةلضة   ك ناحار ظعش    ظعشلعرعدا ب
ارازعدا ( :اهللا تاظاال شذنعث بعلةن  . قعلعدعغان آعشعلةر ظعدع  ة ؤاي ) ظألحةمدة ؤة ت ةم بةرضىحعلةرض  !آ
  .  ظعشلعرعدا توغرا بولذشقا باشلعدعا ظألحةم ؤة تاراز آئيعنظذالر شذنعثدعن. دئضةن ظايعتعنع حىشىردع

اال ان   اهللا تاظ ىحعلةرنعث ق ةم بةرض ارازعدا آ ةم ؤة ت ص    ظألح ان قعلع ةنلعكعنع باي ةر ظعك داق ظادةمل
دع  داق دئ اغدا : مذن ان ح ةص ظالغ علةردعن ظألح ذالر آعش العدذ  ،ظ ذق ظ ةنع   تول ذالري علةرد  ظ عن  آعش

آعشعلةرضة ظألحةص ياآع تارتعص .  ظالعدذ ظارتذق)ظذالرغا بةرضعنعدعن (،ظأزلعرعنعث هةقلعرعنع ظالغاندا
  .  آةم بئرعدذ،ضةن حاغداشعلةرضة بةر يةنع آعبةرضةن حاغدا، آةم بئرعدذ

اال  ةماهللا تاظ ارازعدا ظألح ر ؤة ت قا توغ دع  بذا بولذش داق دئ رذص مذن قعالرغا ظاشلعق (سعلةر  :ي باش
ارلعقالرنع ش         ) قات داق قعلع رعثالر، بذن ارتعص بئ ارازعدا ت را ت ةثالر ؤة توغ ذق ظألح ةندة، تول ةص بةرض ظألح

ادا( ة دذني اخعر) سعلةرض عدذر، ظ دذرياخش ئخعمذ ظوبدان ىن ت ارازعنع )1( ةتلعكعثالر ظىح ةمنع ؤة ت ظألح
ايمعز  ةآلعص قعلم ةيدعغان ظعشقا ت ادةمنع آىحع يةتم انداق ظ را قعلعثالر، هئحق ادعل )2( توغ ظألحةمدة ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت35سىرة ظعسرا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع152سىرة ظةنظام ) 2(

   ظايةت36    سىرة مذتةففعفعن                          مةدعنعدة نازعل بولغان   
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ةثالر    ةم بةرم ارازعدا آ الر، ت ةؤمع  ))1بولذث االمنعث ق ذظةيب ظةلةيهعسس ة    ش ارازعدا آعشعلةرض ةم ؤة ت  ظألح
   .لعكع ظىحىن اهللا تاظاال ظذالرنع هاالك قعلعؤةتكةنبةرضةن

نعث ظالدعدا هئساب اهللا تاظاال ظألحةم ؤة تارازعدا آةم بةرضىحعلةرنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع 
  بئرعدعغانلعقع بعلةن قورقذتذش توغرعسعدا

اال  ةهدع  ظذالراهللا تاظ ا ت دع تغ داق دئ ئلعص مذن دة تئرعلع  : س ر آىن ىك بع ذالر بىي ا ظ دعغانلعقعغ
ةنمةمدذ  ذالر ظعش ةنع ظ ا،   ي ع آاتت عظةندعش قورقذنح أص عس ا    آ ذم دوزاخق ادةم حوق ان ظ ان تارتق ، زعي

ىك لعنعدعغان بىي دة تع تاش ر آىن انلعقعدعن بع كارا ؤرعلعدعغ ان  وة ي ظاش الرنع بعلعدعغ ذرذن ظعش اهللا ش
    ظالدعدا هئساب بئرعش ظىحىن تذرعدعغانلعقعدعن قورقمامدذ؟نعثتاظاال
ظذ آىندة ظعنسانالر ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارعنعث هوزذرعدا تعك تذرعدذظذ آىندة  ظعنسانالر يةنع 

ار     ناهايعتع جاؤابكارلعقع قع   ،هالةتتةز   خةتنعسع  ؤة  يالعثاح ،ياالث ظاياق  يعن ؤة ضذناهكارالرغا ناهايعتع ت
دذ     دا تذرع ر ظورذن ان بع ر آئلعدعغ ا.ؤة ظئغع االنعثاتاهللا   ظذالرغ ةنلعرعنع    بظ ث ت رعدعن ظذالرنع ذيرذقلع

   .دذحىشعظاجعزالشتذرعؤئتعدعغان  سةزضى ظةزالعرعنع ،شىرآةندىرىص
نعث مذنداق دئضةنلعكعنع    صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن   ظعمام مالعك ظعبنع ظأمةر   

دذ  ةت قعلع دا   «:رعؤاي ارعنعث هذزذرع ةرنعث صةرؤةردعض علةر ظالةمل انآعش دة  تذرعدعغ ع  ( آىن ذ آىندعك ظ
رلعقعدعن ةهؤالنعث ظئغع ةزعلعرع ) ظ ث ب ةصظذالرنع ةتتا ظأرل دة  قذه ةرنعث ظعحع ذدةك ت ا حعقق القلعرعغ

مالعك  . دع رعؤايةت قعل  ندعنبدذلاله ظعبنع ظةؤامالعك ؤة ظ ، مذسلعم ؤة بذخارع ظعمامبذ هةدعسنع » قالعدذ
   .رعؤايةت قعلغانن بولسا بذ هةدعسنع نافعظدعن بدذلاله ظعبنع ظةؤاؤة ظ

ؤةد آةن      نع ظةس ةد ظعب ام ظةهم ةن     دعة ظعم دذ، م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر نعث مذن ص
ةيزة بو  ياآع ظعككعنةيزة بعر  قوياش ضةةر بةندعل عقعيامةت آىن  «:ظةلةيهعسساالمنعث يع دةرعجعدة يئقعن     ن

نعدذ اش  .قعلع ز قذي ع قع ذالر  . دذعتعظذالرن ةن ظ ذنعث بعل اش ا ن قعلغ لعرعغا قارعت دذ  تةر قعلمعش ة حىمع  .ض
انالر ؤة          عحة حعقعدعغ انالر، بئلعض ة حعقعدعغ انالر، تعزلعرعغعح عنعغعحة حعقعدعغ ةر تاص دة ت ث ظعحع ظذالرنع

  .غانمذسلعم ؤة تعرمعزع رعؤايةت قعلبذ هةدعسنع ظعمام . ظئغعزلعرعغعحة حعقعدعغانالر بار
ةبذداؤذ االم د ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةت قعينعث  ص دة ام اال آىنع ان  اهللا تاظ دا تذرعدعغ نعث هذزذرع

رلعقعدعن ث ظئغع ئغعنعصاهللا تاظاال ظورذننع ا س اناه تعلغ دع ص ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ظذد. عض نع مةس : ظعب
ا بعرةرسعمذ ضةص قعلماستعن           باشلعرعنع ظاسمانغا آأ     قعيامةت آىنع  ظعنسانالر   ة، ظذالرغ  40تةرضةن هالةتت

ل دذ يع ةر . تذرع ةيلعنظذالرت ث م ذن ياخشع ع بولس ة  ،عس ث ظئغعزلعرعغعح ذن ظذالرنع امعنع بولس اآع ي  ي
ىز يعل تذرعدذ      ظعنسانالر قعيامةت آىنع     : ظعبنع ظأمةر  .حعقعدذ، دئدع   ظعبنع  ع ظةسةرنع  بذ ظعكك   .، دئدع   ي

  .غانجةرعر رعؤايةت قعل
ةبذداؤذ نع ماج ؤةظعة نةسد،ظ ارلعقالر ظعب ةنهانعث  ظاظعشةة قات ةلالهذ ظ ةنلعكعنع  رةزعي داق دئض مذن
 10  آئحعدة تذرذص ظوقذيدعغان نامازلعرعنع ظوقذشنع باشلعغاندا         صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  :رعؤايةت قعلعدذ 
ةآبعر  تعم ت ةمد 10 ،قئ تعم ه بعه ؤة  10 ،ع قئ تعم تةس تعم10 قئ تعغف قئ اتتع ؤة  ظعس ع اهللا«ار ظئيت ! ظ

ا قعلغعن    اثا رعزق بةرضعن ؤة  م ئنع توغرا يولغان باشلعغعن،    م ،ضذناهعمنع آةحىرضعن  » ماثا ساقلعق ظات

                                                 
  .  ـ ظايةت9سىرة رةهمان ) 1(
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تع  انع قعالت ةن دذظ ةمدةدئض ةت ، ه دة قعيام اال آىنع ث  اهللا تاظ ان ظورذننع دا تذرعدعغ نعث هذزذرع
  . تعلةيتتع صاناهغا سئغعنعصاهللا تاظاال عرعدعنقعيعنحعلعقل

 * * * * * * *  
 Hξ x. ¨βÎ) |=≈tGÏ. Í‘$ ¤fà ø9$# ’Å∀ s9 & Éi∨Å™ ∩∠∪ !$tΒ uρ y71 u‘ôŠ r& $tΒ × Ång ¾ ∩∇∪ Ò=≈tGÏ. ×Πθè% ó£∆ ∩∪ ×≅÷ƒ uρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ 
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7‹Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θàfóspR °Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ®Ξ Î) (#θ ä9$|Ás9 ËΛ Åspgù: $# ∩⊇∉∪ §ΝèO ãΑ$s) ãƒ #x‹≈yδ “ Ï% ©!$# ΛäΨä. Ïµ Î/ tβθç/Éj‹ s3 è? ∩⊇∠∪  
ذالر  ارازعدا، ظأ(ظ ةمدةت ة ) لح ةرنعث نام ان ظادةمل ةم بئرعشتعن يانسذن، يام ذم -آ ةمالع حوق ظ

دذ عججعندا بولع ةن؟  .7س انداق بعلةلةيس ع ق ة؟ ظذن ةن نئم عججعن دئض ذ . 8س ةرنعث (ظ ان ظادةمل يام
ظذالر قعيامةت  .10 !بذ آىندة ظعنكار قعلغذحعالرغا ؤاي. 9خاتعرعلةنضةن بعر دةصتةردذر) قعلمعشلعرع

هةددعدعن ظاشقان، ظعنتايعن ضذناهكار ظادةمال ظعنكار ) آذفرعدا(ظذنع صةقةت  .11ع ظعنكار قعلعدذآىنعن
» قةدعمكعلةرنعث هئكايعلعرعدذر) بذ(«: ظذنعثغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنسا، ظذ .12قعلعدذ
 .14دعللعرع قارعيعص آةتكةنهةرضعز ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ضذناهلعرع تىصةيلعدعن  .13دةيدذ

ظاندعن . 15هةرضعز ظذنداق ظةمةس، هةقعقةتةن ظذالر بذ آىندة صةرؤةردعضارعنع آأرىشتعن مةنظع قعلعنغان
مانا بذ سعلةر ظعنكار قعلغان «): ظذالرغا(ظاندعن . 16ظذالر هةقعقةتةن دوزاخقا داخعل بولغذحعالردذر 

  .17دئيعلعدذ» دذر)يةنع ظازاب(نةرسة 
  لع ؤة ظذالرنعث بةزع ظةهؤاللعرع توغرعسعداايامان ظادةملةرنعث نامة ـ ظةم

 ظةمالع حوقذم سعججعندا بولعدذ ـ يامان ظادةملةرنعث نامةقايتعدعغان   ظاخعرقع  ظذالرنعث ع يةن 
   .تار بعر جعلغعدا بولعدذ) جةهةننةمدعكع (يئرع ؤة ظورذنلعرع

سعججعن دئضةن  :ظئغعرلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع        ظذ جعلغعنعث ظعشعنعث     اهللا تاظاال  ثاشذ
 ، ضذناهكارالر مةثضى  ظذ. عشتذر آاتتا ظ ظذ جعلغعنعث ظعشع بولسا  يةنع نئمة؟ ظذنع قانداق بعلةلةيسةن؟ 
العمالر ب . تذربظازا شذنداقال قاتتعق بعر ،قئلعص قالعدعغان بعر جعلغعدذر  ةتتعنحع قات      :ةزع ظ ظذ جعلغعنع ي

نعث آاصعرالرنعث  اهللا تاظاال  هةدعستة ب رعؤايةت قعلغان ظذزذن بعر  را ظعبنع ظازع  ة ب .ستعدا، دئدع زئمعننعث ظا 
ةققعدة  انلعرع ه ةلعغا  :ج ة ـ ظةم ث نام ةمدعكع ( ظذنع ع جةهةنن زعثالر  ) ظذن ارعدذ، دةص يئ ا ب ر جعلغعغ  ،بع

آاصعرالرنعث  .  ظأتىلدع دئضةنلعكع ؤة ظذ جعلغعنعث يةتتعنحع قات زئمعننعث ظاستعدا ظعكةنلعكع سأزلعنعص         
دذ   ا بولع ر جعلغ ةمدعكع بع ع جةهةنن ايتعش ظورن اخعرقع ق دع(ظ ةنع دوزاخ بول ة ). ي ذ هةقت االب  اهللا تاظ

دذ  داق دةي ع  : مذن اندعن ظذن عيلعق      (ظ اي ظاس ىآىر قعلم ة ش انلعق نئمعتعمعزض رايلعق ياراتق حع
انلعقتعن ايتذردذق) قعلغ ا ق ع . دوزاخق ان، ياخش ان ظئيتق ةقةت ظعم ن  ص انالر بذنعثدع ةرنع قعلغ  ظةمةلل

ةم بئرعشتعن يانسذن، ) تارازعدا، ظألحةمدة(ظذالر :  بذ ظايةتتة مذنداق دئدع    اهللا تاظاال  ))1مذستةسنا آ
ة  ةرنعث نام ان ظادةمل دذ -يام عججعندا بولع ذم س ةمالع حوق انداق . ظ ع ق ة؟ ظذن ةن نئم عججعن دئض س

                                                 
  .  ـ ظايةتلةر6 ـــــ 5سىرة تعن ) 1(
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اال بعلةلةيسةن؟  ذ ج  (اهللا تاظ انداق  جةهةننةمدعكع ظ ةرعلغعنعث ق : ظعكةنلعكع هةققعدة مذنداق دئدع ) ي
          ةردة ظذالر أزلعرعنعث (ظذالر زةنجعر بعلةن باغالنغان هالدا دوزاخنعث تار يئرعضة تاشالنغان حاغدا، بذ ي ) ظ

   .))1ظألىمعنع تعلةيدذ
 ةرنعث قعلمعشلعرع (ظذ تةردذر ) يامان ظادةمل ر دةص ظب مةذهةممةد ظعبنع آة    خاتعرعلةنضةن بع

ةتنعث مةنعسع قذرةزعنعث قارعشعحة ذ ظاي انالر: ، ب ة آعرعدعغ انع جةهةننةمض ن نعث س رةر آعشع ظذالردع بع
ارتذق نعص        بظ نعق قعلع ايعتع ظئ دة ناه ان دةرعجع ذص قالمايدعغ ةم بول رةر آعشع آ ان ؤة بع ذص قالمايدعغ ول

  . يئزعلعص بولغاندذر، دئضةنلعك بولعدذ
ا ؤ ار قعلغذحعالرغ دة ظعنك ذ آىن ةنع!ايب ذالر قعيامةت آىنع ي اال  ظ ا ؤةدة قعلغان  ظذالاهللا تاظ رغ

   !جةهةننةمنع ؤة خارلعغذحع ظازابنع آأرضةن ؤاقتعدا ظذالرغا ؤاي
 :ظذ سأزنعث مةنعسع بولسا    .  هةققعدعكع بايانالر بئشعدا بايان قعلعنعص ظأتىلدع        دئضةن سأز  “ؤاي”

نعث مذنداق دئضةنلعكعنع   آعم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعبنع هةعبةهز. دئضةنلعك بولعدذ! هاالك بولسذن 
 »! ؤايؤة ظذنعثغا !  ؤايضة  آعشعلةرلغان يالغان ضةص قع   آعشعلةرنع آىلدىرىش ظىحىن      « :رعؤايةت قعلعدذ 

   .دئضةن مةنانع بئرعدذ! دئضةن سأز هاالك بولسذن“ ؤاي”يةنع بذ يةردعكع 
عر، ظعنكار      ناهكارذضظذ   اهللا تاظاال ظاندعن   ان       ، آاص انداق آعشعلةر ظعكةنلعكعنع باي قعلغذحعالرنعث ق

دذ : قعلعص مذنداق دئدع    نع ظعنكار قعلع ذالر قعيامةت آىنع ةنع ظ  دعغانلعقعغا ع بولنعث قعيامةت  ظذالر  ي
   .شعنع يعراق سانايدذ هةتتا ظذنعث بولذ.، قارعمايدذ هةم قعيامةتنع بولعدذ دةصمذظعشةنمةيدذ
 عن ظاشقان، ظعنتايعن ضذناهكار ظادةمال ظعنكار قعلعدذهةددعد) آذفرعدا(ظذنع صةقةتع ظذالر  يةن
االبولسا  تعص اهللا تاظ أتىص آئ ذص بةرضةن بةلضعلعمعلةردعن ظ ذ يولغا قوي  ، حةآلعضةن ظعشالرنع قعلعص ؤة ظ

لعق      ة خعالص ا، ؤةدعسعض أزلةص، ؤةدة قعلس ان س ة يالغ ةن ؤة سأزلعس ةددعدعن ظئشعص آةتك قعلمعشلعرعدا ه
  .نع بذزذص سأزلةيدعغان ضذناهكار آعشعلةردذرع ظالدع بعلةن ظئغعز،دةللعشعص قالغاندائ جقعلعص،
 ةرنعث هئكايعلعرعدذر ) بذ(«: ظذنعثغا بعزنعث ظايةتلعرعمعز تعالؤةت قعلعنسا، ظذ » قةدعمكعل

دذ  ةنع دةي ارقعلعق   ي ةيغةمبةر ظ اال(ث سأزلعرعنع  نعاهللا تاظاال   ظذ ص ةتلعرعنع اهللا تاظ ذ ،اثلعسا ظ) نعث ظاي  ظ
ةققعدة     ذ ه دذ ؤة ظ ار قعلع أزنع ظعنك ذمان س ان ض ذصيام ذ :دا بول عر ظ الةرنعثكععظعلض بلعرعدعن  آعت

ة     .  ظئلعنغان دةيدذ   ظويدذرذص ،صعشعتوصل ا   : مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت ةنع مذشرعكالرغا  (ظذالرغ ): ي
ارعثالر  « ة (صةرؤةردعض دع؟  ) صةيغةمبعرعض ازعل قعل ةرنع ن ذالر   دئي» نئمعل ة، ظ خعرةقعلعص(علس ): مةس
ةرنعث ظةصسانعلعرعنع « دع(قةدعمكعل ازعل قعل تع2( (دئيعشعدذ» )ن ذالر ظئيت ذ(«: ظ بذرذنقعالرنعث ) ب

 ظاخشامدا   ـظذنعثغا ظةتعضةن     ) هعصزع قعلعؤئلعش ظىحىن     (ظةصسانعلعرعدذرآع، ظذالرنع ظذ يازدذرذؤالغان،       
  . ))3»ظوقذص بئرعلعؤاتعدذ

 ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ضذناهلعرع تىصةيلعدعن دعللعرع قارعيعص آةتكةنهةرضعز ظذنداقع  يةن
 ظذ  ظةآسعحة . تذرظةمةس سع  كايعئه ؤة دئضةندةك قةدعمكعلةرنعث   آاصعرالر ضذمان قعلغاندةك   بولسا   قذرظان

االنعث سأزع ؤة  اهللا تاظاال  أز  اهللا تاظ لعرعنعث ظذالرنعث ضذناه . يسعدذر ؤةهع حىشىرضةن صةيغةمبعرعضةنعث ظ
ارعلعق ظذالرنع دعللعرع    ، بولغانلعقع تىصةيلعدعن  آأصعقلعرعنعث   خاتال ؤة  ظذالرنعث دعللعرعنع قاصلعؤالغان ق

  . بعلةن قذرظانغا ظعمان ظئيتعشتعن توسذص قويدع

                                                 
  .  ـ ظايةت13سىرة قذرقان ) 1(
  .  ـ ظايةت24سىرة نةهل ) 2(
  .  ـ ظايةت5سىرة فذرقان ) 3(
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ةيلعدعن :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال شذثا   ذناهلعرع تىص هةرضعز ظذنداق ظةمةس، بةلكع ظذالرنعث ض
ارعيعص  رع ق ةندعللع ة   آةتك ذ هةقت زع، نةس   ب ةرعر، تعرمع نع ج نع ماج ةظعب ارلعقالر ظع ؤة ظعب ة قات

ةندة  ظةضةر «: نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دعنةظةبذهىرةير  ةربعر  ب
ارا غا بعر   ظذنعث دعلع ا، ظعشنع قعلعص قالس   ضذناه  ادا ظذ ضذناهع   . دذئكعت حىشع   ح ق ة ق غامذب  ،علسا تةؤب

ارا حئ   (نعث دعلع   ظذ ازعلعؤئتعلعدذ ) كعتتعن ظذ ق  ظذنعث  ،ؤةرسة ذنع قعلعشنع داؤامالشتذر  ظةضةر ظذ ضذناه   .ت
ع     دعلع ارعدذ  غا قويذلعدعغان حئكعتمذ آأص ا بذ  . يعص ب ةلكع  :نعثاهللا تاظاال  مان داق ظةمةس، ب عز ظذن هةرض

ارعيعص آةتكةن  رع ق ةيلعدعن دعللع ذناهلعرع تىص ارعيعص  دئضةن  ظذالرنعث ض ان قعلعنغان ق ايعتعدة باي  ظ
  .»آةتكةن دعلالردذر

هةرضعز ظذنداق ظةمةس، هةقعقةتةن ظذالر بذ آىندة صةرؤةردعضارعنع آأرىشتعن مةنظع قعلعنغان 
ع  ةت آىن ةنع قعيام ث ظورذني دذ  ظذالرنع ا بولع رع دوزاخت ث ظىستع. لع ذالر  ظذنع ة ظ أز ض دة ظ ذ آىن  عنعثلعرش

ان   ع بولغ تعن صةرؤةياراتقذحعس ارعنع آأرىش ةآلعنعدذردعض ا   .  ح ابدذلاله ش ةبذ ظ ام ظ ذ ظايةت:يعظعفظعم ة  ب ت
  .دئدع ـ صاآعت باردذر، دعغانلعقعغا دةلعلعنع آأراهللا تاظاال نعث مأمعنلةرقعيامةت آىنع

  الردذر ا داخعل بولغذحع ةن دوزاخق ةن  ظاندعن ظذالر هةقعقةت  ظذالر صةرؤةردعضارعنع آأرىشتعن       ع ي
ةهرذم نعم ة  قعلع ةن بعلل نعص تذرش بعل وت يئ ان دوزاخعدعظ رعدذغ ا آع اندعن  .ق ا(ظ ذ «): ظذالرغ ا ب مان

ان نةرسة  ار قعلغ ازاب(سعلةر ظعنك ةنع ظ يعلعدذ» دذر )ي ةنعدئ ا ي ذ سأز ظذالرغ ةيعبالش،  ظذالرنع ب  ظ
  .تةنقعد قعلعش ؤة آةمسعتعش يىزعسعدعن دئيعلعدذ

 * * * * * * *  
 Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tG Ï. Í‘# uö/ F{$# ’ Å∀ s9 šÍhŠÏk= Ïæ ∩⊇∇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ôŠ r& $ tΒ tβθ•‹Ïk= Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tG Ï. ×Πθè% ó£∆ ∩⊄⊃∪ çν ß‰pκ ô¶ tƒ 

tβθç/§ s) çRùQ $# ∩⊄⊇∪ ¨β Î) u‘# uö/ F{$# ’ Å∀ s9 AΟ‹ ÏètΡ ∩⊄⊄∪ ’ n?tã Å7Í← !# u‘ F{$# tβρã ÝàΖtƒ ∩⊄⊂∪ ß∃Í ÷è s? ’ Îû óΟ ÎγÏδθã_ ãρ nο u ôØ tΡ 

ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩⊄⊆∪ tβ öθ s)ó¡ç„ ÏΒ 9,‹ Ïm§‘ BΘθçG ÷‚ ¨Β ∩⊄∈∪ … çµßϑ≈ tF½z Ô7 ó¡ÏΒ 4 ’ Îûuρ y7 Ï9 s̈Œ Ä§sù$ uΖ oKu‹ù= sù tβθÝ¡ Ï≈ sΨ tG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ 

… çµã_# z– É∆uρ ÏΒ AΟŠ Ï⊥ ó¡n@ ∩⊄∠∪ $YΖ øŠtã Ü> u ô³o„ $ pκÍ5 šχθç/ § s)ßϑ ø9 $# ∩⊄∇∪   

يوننعث ظعللعي. 18 شىبهعسعز ظعللعييوندا بولعدذ-ظةمالع شةك -راستال ياخشع بةندعلةرنعث نامة
ةن؟  انداق بعلةلةيس ةن ق ةنلعكعنع س ة ظعك ذ(. 19نئم ةن ) ظ ةللعرع خاتعرعلةنض عالرنعث ظةم ياخش

دة . 21ظذنعثغا اللةنعث يئقعن صةرعشتعلعرع ضذؤاه بولعدذ . 20دةصتةردذر ةنع (ياخشعالر نئمةت ظعحع ي
ة دذ ) جةننةتت ذرذص . 22بولع تعدة ت ةر ظىس ذالر تةختل ة ظ (ظ ةنعث جةننةتت ىك الل ةن تىرل ا بةرض ذالرغ

ة ارايدذ) نئمةتلعرعض ةتنعث . 23ق اث، نئم ان بولس ا قارايدعغ ص (ظذالرغ رعدعن حعقع ث حعرايلع ظذالرنع
ظذالر ظاغزع صئحةتلةنضةن ساص شاراب بعلةن سذغعرعلعدذ، ظعحعشنعث . 24ظةسعرعنع تونذيسةن) تذرغان

يةنع ساص (. 26 ـ 25!ذحعالر شذنعثغا قعزعقسذنقعزعقق. ظاخعرعدا ظذنعثدعن ظعصارنعث هعدع آئلعص تذرعدذ
ذص، ظذنعثدعن . 27ظارعالشتذرذلغان) سىيع(تةسنعمنعث ) شارابقا ذالق بول تةسنعم جةننةتتعكع بعر ب

 .28اللةنعث يئقعن بةندعلعرع ظعحعدذ
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  لع ؤة ظذالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدااياخشعالرنعث نامة ـ ظةم
 ةمالع شةك -نامةراستال ياخشع بةندعلةرنعث دذ   شىبهعسعز ـظ يوندا بولع ةنع ظعللعي  ياخشع   ي

ةرن عبةندعل ة ظوخش ةهؤالع آاصعرالرنعثكعض ذصعث ظ يذندا ،مايدعغان بول ع ظعللع ايتعش ظورن ث ق  ظذالرنع
هةققعدة سذظال   “ سعججعن ”بدعن  ظعبنع ظابباس آةظ : رعؤايةت قعلعدذ  اف مذنداق سةسي هعالل ظعبنع    .بولعدذ
اردذر            : آةظب . سورعدع ةردة آاصعرالرنعث جانلعرع ب ةتتعنحع قات زئمعندذر ؤة ظذ ي  دةص جاؤاب  ،ظذ بولسا ي
ةتتعنحع قات ظاسماندذر ؤة      : ظذ. هةققعدة سذظال سورعغان ظعدع   “ ظعللعييعن”ظذنعثدعن  . بةردع ظذ بولسا ي

  . ظذ يةردة مأمعنلةرنعث جانلعرع باردذر، دةص جاؤاب بةردع
ن  ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب ةتتعكع ع ظابباسظ ن”نعث ظاي ن“ ظعللعييع ةتدع دذ جةنن أزدة تذتذلع ،  آ

دع دئ ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي قعالر.ض ا   ظعللعي: باش ن بولس ةها يع عدرةتذل مذنت دع س عدعدذر، دئ . نعث قئش
ةتتعكع  ع ظاي أز“نعظعللعيي”توغرعس ةن س اآع (دعن  دئض ذن ي مان بولس ةتتعنحع ظاس ةيلع ي عدرةتذل م  س

ةها ع بومذنت ذن    نعث قئش ةر بولس قا ي ن باش اآع ظذنعثدع ذن ي أزدة    ) لس ةر آ ر ي اتالمدعكع بع تىن ق ظىس
دذ ة. تذتذلع انداق نةرس تى ظق ئنىس ا آىتىرىلضةنس ئرع ؤة يذقعرعغ ارع بولغانس ةثر ؤة آاتت ة  آ ع هالةتت
  . بولعدذ

ذثا  االش دع   اهللا تاظ داق دئ ةؤدعلةندىرىص مذن عنع ض ث ظعش ذ(:  ظعللعييعننع عالرنعث ) ظ ياخش
ع ظعبنع  ف ظةؤ ظذنعثغا اللةنعث يئقعن صةرعشتعلعرع ضذؤاه بولعدذ . لعرع خاتعرعلةنضةن دةصتةردذر ظةمةل
ضةنلعكعنع   ضذؤاه بولعدذ، دئ  علعرع يئقعن صةرعشت  ظذنعثغا هةر بعر ظاسماندعن، ظذ ظاسماننعث  : نعثظابباس

  . رعؤايةت قعلدع
 ة (ياخشعالر نئمةت ظعحعدة دذ ) يةنع جةننةتت ةنع  بولع  بولعدعغان    مةثضى  قعيامةت آىنع   ر   ظذال   ي

   .نئمةت ؤة آةث مةرهةمةت بار جةننةتلةرنعث ظعحعدة بولعدذ
 قارايدذ) اللةنعث جةننةتتة ظذالرغا بةرضةن تىرلىك نئمةتلعرعضة(ظذالر تةختلةر ظىستعدة تذرذص 

ذص  ع بول ل مةنعس ع خع ةتنعث ظعكك ذ ظاي ع،ب ل مةنعس رعنحع خع ذالر:  بع تعدة ظ ةر ظىس تذرذص  ظتةختل ول
ضةص قالمايدعغان ؤة يوقاص آةتمةيدعغان    ، تى ظذالرغا بةرضةناهللا تاظاالظأزلعرعضة تةؤة بولغان نئمةتلةرضة ؤة      

ةر ظىستعدة     ظذالر : ظعككعنحع خعل مةنعسع    . ياخشعلعق ؤة مةرهةمةتلةرضة قارايدذ دئضةنلعك بولعدذ      تةختل
ذرذص دذ  اهللا تاظاال ت ةنلعك بولع ارايدذ، دئض ا ق ذ بو. غ رعدا  ب ةرنع يذقع ا مأمعنل االلس عز : نعثاهللا تاظ هةرض

 دئضةن ظايعتعدة ظذنداق ظةمةس، هةقعقةتةن ظذالر بذ آىندة صةرؤةردعضارعنع آأرىشتعن مةنظع قعلعنغان
ةنع  . مايدعغان سىصةت بعلةن سىصةتلةشتذرتلعنعص ظأتىلضةن آاصعرالرغا ظوخشع سىصة ايعتعدة   اهللا تاظاال ي  بذ ظ

ةن  ة آعرض رعصجةننةتك ةؤةر بئ ث لةردعن خ ةختل ظذالرنع ةآلعرعرعت ذرذصع ؤة تىش تعدة ت ا اهللا تاظاال  ظىس غ
  .    قارايدعغانلعقعنع بايان قعلدع

 ةتنعث اث، نئم ان بولس ا قارايدعغ ان (ظذالرغ ص تذرغ رعدعن حعقع ث حعرايلع عرعنع ) ظذالرنع ظةس
ةن ةنتونذيس اث،    ي ان بولس ا قارايدعغ ةن ظذالرغ ذالرع س ر ظ ا بع عغانلعقع    آاتت دة ياش ةت ظعحع ازذ ـ نئم  ن

اراغةتنعث ظةسعرعنعث حعقعص تذرغانلعقعنع                ظىحىن ظذالرنعث حعرايلعرعدعن نئمةت، خذشاللعق ؤة راهةت ـ ص
  . بعلةلةيسةن
ظذالر ظاغزع صئحةتلةنضةن ساص شاراب بعلةن سذغعرعلعدذبعلةن لعرعبجةننةتنعث شارا ظذالر  يةنع 

   .سذغعرعلعدذ
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ةد  ام ظةهم ةظعدظعم االم  ظةبذس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ةت خذدرعدع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
اهللا   بعلةن سذغعرعص قويسا،    مأمعننع بعر يذتذم سذ     يةنة بعر   مأمعن ظذسساص قالغان   قايسع بعر «: قعلعدذ
 قالغان  مأمعن ظاح   قايسع بعر  .  شارابلعرع بعلةن سذغعرعدذ       جةننةتنعث   مأمعننع قعيامةت آىنع     ظذ تاظاال

. ضىزعدذ ئلعرعدعن ي  مئؤعجةننةتنعث  مأمعنضة  ظذاهللا تاظاال قعيامةت آىنع  مأمعنضة تاماق بةرسة، يةنة بعر 
ر  ع بع ان  قايس عز قالغ أمعن آعيعمس ر  م ة بع ة آ يةن ي مأمعنض ة،ع اال عم آعيضىزس ذاهللا تاظ ة  ظ  مأمعنض
  . »يعم آعيضىزعدذ ظوت ـ حأصلعرعدعن آعجةننةتنعث
دذ ظعحعشنعث ظاخعرعد ارنعث هعدع آئلعص تذرع ةتنعث مةنعسع هةققعدة      ا ظذنعثدعن ظعص بذ ظاي

ار ظارعالشتذرغان، دئدع   اهللا تاظاال: ظعبنع مةسظذد  ةتنعث مةنعسع هةققعدة     .  شارابقا ظعص ظةؤفع ظعبنع   بذ ظاي
اال: نعثظابباس ةردع اهللا تاظ تذرذص ب ارابنع خذشبذيالش ا ش اال.  ظذالرغ ت (اهللا تاظ ارابقا ظارعالش ةث ) ذرغانش ظ

) ي نةرسعلةر ذظذنعثغا ظارعالشتذرعلعدعغان خذشب   (ظعصار بعلةن  . ظاخعرقع خذشبوي نةرسة بولسا، ظعصاردذر    
   .تامامالندع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ

 زعققذحعالر شذنعثغا قعزعقسذن ةن !قع ةهؤالغا  صةخعرلع ي ظئرعشكةنلعكع ةنضىحعلةر مذشذنداق ظ
:  بذ هةقتة مذنداق دئدع  اهللا تاظاال! عققذحعالر مذشذنعثغا ظئرعشعشكة قعزعقسذن صةخعرلةنسذن ؤة قعز ظىحىن
ظعشلعضىحعلةر مذشذنداق زور بةختكة ظئرعشعش ظىحىن ظعشلعسذن«)1( .  

 ظارعالشتذرذلغان ) سىيع (تةسنعمنعث ) يةنع ساص شارابقا (ظذنعثغا      ةنع مذشذ ساص شارابقا ي
تةسنعم  : ههاآنعث رعؤايةت قعلعشعحة سالعه ؤة زة  ظةبذ. شتذرذلغاندذر دةص ظاتعلعدعغان شاراص ظارعال    تةسنعم
  . لعرعنعث ظةث ظئسعلع ؤة ظالعيسع ظعكةنلةرنعث شارابتعكعجةننةت

تةسنعم جةننةتتعكع بعر بذالق بولذص، ظذنعثدعن اللةنعث يئقعن :  مذنداق دئدعاهللا تاظاال شذثا 
ةتادة      بذ ظايةتنعث مةنعسع ه     يةنع بةندعلعرع ظعحعدذ  ةققعدة ظعبنع مةسظذد، ظعبنع ظابباس ، مةسرذق، ق

ةر    ظةث يئقعن بةندعلعرعنعث اهللا تاظاال : ؤة باشقعالر   ظذ بذالقنعث سىيعنع ظأز صئتع ظعحعدذ ؤة ياخشع ظادةمل
  . ظارعالشتذرذلذص بئرعلعدذ، دئدع) باشقا نةرسعلةر(ظىحىن ظذ بذالقنعث سىيعضة 

 * * * * * * *  
 ¨β Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΒ u ô_ r& (#θ çΡ% x. z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ # sŒ Î) uρ (#ρ ” tΒ öΝ Îκ Í5 tβρ â“ tΒ$ tó tG tƒ ∩⊂⊃∪ 
# sŒ Î) uρ (# ûθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟ Îγ Ï= ÷δ r& (#θ ç7 n= s)Ρ $# t Îγ Å3 sù ∩⊂⊇∪ # sŒ Î) uρ öΝ èδ ÷ρ r& u‘ (# ûθ ä9$ s% ¨β Î) Ï Iω àσ ¯≈ yδ tβθ —9 !$ ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ !$ tΒ uρ (#θ è= Å™ ö‘ é& 

öΝ Îκ ö n= tã t Ïà Ï≈ xm ∩⊂⊂∪ tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u z ÏΒ Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩⊂∈∪ 
ö≅ yδ z> Ècθ èO â‘$ ¤ ä3 ø9 $# $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yè ø tƒ ∩⊂∉∪  

 ظذالرنعث ظالدعدعن )مأمعنلةر(. 29آىلةتتع) مةسخعرة قعلعص(آاصعرالر هةقعقةتةن مأمعنلةرنع 
مةزة ) مأمعنلةرنعث غةيؤعتعنع قعلعص(ظأيلعرعضة قايتقاندا . 30ظأتكةندة، ظذالر ظأزظارا آأز قعسعشاتتع

ظذالر . 32دئيعشةتتع» بذالر شةآسعز ظاداشقانالر«: مأمعنلةرنع آأرضةندة. 31قعلغان هالدا قايتعشاتتع
وق ةرنع آأزعتعشكة ظةؤةتعلضعنع ي ىن  .33مأمعنل ع(بىض ةنع قعيامةت آىن عرالردعن ) ي ةر آاص مأمعنل

آاصعرالر (. 35تةختلةر ظىستعدة ظولتذرذص نةزةر تاشاليدذ) ظئسعل(نعث هالعغا )آاصعرالر(. 34آىلعدذ
  .36؟مةسخعرة قعلغان قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع تارتتعمذ) مأمعنلةرنع

                                                 
  .  ـ ظايةت37سىرة ساففات ) 1(
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  رنع مازاق قعلعشع توغرعسعدايامانلعق قعلعشع ؤة ظذال( مأمعنلةرضة)آاصعرالرنعث 
اال عاهللا تاظ ازاق قعلعص آىل  ر آاص خعرة ؤة م ةرنع مةس ادا مأمعنل ذالر  عالرنعث دذني انلعقعدعن ؤة ظ دعغ

ةؤةر           قانلعقلعرعدعن خ ارا آأزقعسعش أز ظ ص ظ خعرة قعلع ع مةس ةندة، ظذالرن انلعرعدعن ظأتك ةرنعث ي مأمعنل
   .بئرعدذ
 الدا قايتعشاتتع ) ةيؤعتعنع قعلعص مأمعنلةرنعث غ (ظأيلعرعضة قايتقاندا ةنع مةزة قعلغان ه   ي

عرالر  ئلعقع آاص ة قايعته اندا  ظأيلعرعض ازاقلعرعدعن  (ق ان م أزلعرعنعث قعلغ العتعدة  ) ظ ان ه هذزذرالنغ
اتتع ا  . قايتعش نع خالعس عرالر نئمع ةرحة آاص عدعغان  ،ض ذنعثغا ظئرعش ذق، ش ذالرتذرذقل اال  ظ نعث اهللا تاظ

ةن نئمة  ة بةرض ا        ظأزلعرعض ش ؤة ظذالرغ خعرة قعلع ةرنع مةس عحة مأمعنل تعن، ظةآس ىآىر قعلماس ة ش تلعرعض
  .  قعلعش بعلةن ظأزلعرعنع ظاؤارة قعالتتعتهةسة
 ةندة ةرنع آأرض قانالر «: مأمعنل عز ظاداش ذالر شةآس ةتتع» ب ةنعدئيعش أزنع   ي ذ س عرالر ب  آاص

  .مأمعنلةر ظذالرنعث دعنعدا بولمعغانلعقع ظىحىنال دةيتتع
 ر مأمعنلةرنع آأزعتعشكة ظةؤةتعلضعنع يوق ظذالظذالرنعث  معنلةرنع أ يةنع ظذ آاصعرالر ظاشذ م ،

ظذالر بذنداق   . معلةرنع دةيدعغانلعقلعرعنع آأزعتعشكة ظةؤةتعلضةن ظةمةس         ئنئمة ظعش قعلعدعغانلعقع ؤة ن      
أزلعرعنع مأم    ،ظذنداق ظعكةن   . ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذلغعنع يوق      مةسخعرة  (عنلةرنع   ظذالر نئمة ظىحىن ظ

ش أزلعرعنعث    ) قعلع ع ظ ىن ظذالرن ة ظىح دذ ؤة نئم اؤةرة قعلع ةن ظ اتعنعث(بعل ع  ) هاي ر تئمعس م بع مذهع
  قعلعؤالعدذ؟ 

اال دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت تعدذ :  ب ة ظئي ثالر،   «: الل الدا قئلع ار ه ةمدة خ جةهةنن
ةققعدة  ( ع ه أتىرىلىص آئتعش ازابنعث آ تىثالردعن ظ أ) ظىس ا س اثالرماث عزآع، .»ز ظاحم شىبهعس

بعز ظعمان ظئيتتذق، بعزضة مةغصعرةت قعلغعن،            ! صةرؤةردعضارعمعز «: بةندعلعرعمدعن بعر تىرآىم آعشعلةر     
ةن      م قعلغذحعس ةث رةهع اث ظ ةن بولس ن، س م قعلغع ة رةهع تع» بعزض ثالر،   . دةيت خعرة قعلدع ع مةس ظذالرن

تذلدذردع             ةنع ظذالرنع مةسخعرة قعلعش بعلةن بولذص آئتعص       ي (هةتتا ظذالر سعلةرضة مئنعث زعكرعمنع ظذن
تذدذثالر     نع ظذن ةت قعلعش ا ظعتاظ ةتتعثالر   )ماث ن آىل علةر ظذالردع ة   (. ، س ةن ظةزعيةتلةرض علةردعن يةتك ) س

ةتكة     ةن مةقس ذالر هةقعقةت اتلعدعم، ظ ىن مذآاص ع بىض ةن ظذالرن ىن، م انلعقلعرع ظىح ةؤر قعلغ س
  . ))1ظئرعشكىحعلةردذر

ىن :  بذ سىرعدة مذنداق دئدع      االاهللا تاظ شذثا   ةنع قعيامةت آىنع (بىض عرالردعن  )ي ةر آاص مأمعنل
ةنع آاصعرالرنعث     آىلعدذ ادا مأمعنلةرنع مةسخعرة قعلعص    ( ي ) قعيامةت آىنع  (آىلضةنلعكع ظىحىن   ) دذني

  . مأمعنلةر ظذالرنع مةسخعرة قعلعص آىلعدذ
ةر ظ ) ظئسعل(نعث هالعغا  )آاصعرالر(مأمعنلةر   ةزةر تاشاليدذ تةختل تذرذص ن ةنع ىستعدة ظول   ي

ةلكع ظذالر صةرؤةردعضارعغا       ، دئضعنعدةك بولماستعن    “ذالر ظاداشقانالر ظشةآسعز  ”: مأمعنلةر، آاصعرالرنعث   ب
اراص تذرعدعغان يئقعن           . قاراص تذرغذحعالردعن بولعدذ   مأمعنلةر اهللا تاظاالنعث جةننةتتة ظأز صةرؤةردعضارعغا ق

  . بةندعلةردذر
)مةسخعرة قعلغان قعلمعشلعرعنعث جازاسعنع تارتتعمذ؟) عرالر مأمعنلةرنعآاصغا  آاصعرالر يةنع

رعلمعدعمذ؟      اآع بئ رعلدعمذ ي ع بئ اننعث جازاس ازاق قعلغ خعرة ؤة م ةرنع مةس ةنع ظذالرمأمعنل ث   ي ا ظذنع غ
   .لذق بئرعلدعوجازاسع ت

                                                 
  .  ـ ظايةتكعحة111 ــــ 108ن ذسىرة مأظمعن) 1(
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  . نعث تةصسعرع تىضعدعىرة مذتةففعفعنشذنعث بعلةن س.  شىآىرلةر بولسذنغااهللا تاظاال
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  سىرة ظعنشعقاقتا سةجدة ظايعتعنعث بارلعقع توغرعسعدا
  

داق  ةلةمة مذن دذ ظةبذس ىرة ظعنش     :  دةي ة س ةنهذ آعشعلةرض ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي ذص  عقظ اقنع ظوق
رعص  ةندة  (بئ ة آةلض ةجدة ظايعتعض ثدعكع س دع ) ظذنع ةجدة قعل ا   .س ذص ظذالرغ ص بول ةجدعنع قعلع  س
بذ هةدعسنع    . بةردعشذ ظايةتتة سةجدة قعلغانلعقعدعن خةؤةر      ) بذ سىرعدعكع (بةرظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةم

  . ظع مالعكتعن رعؤايةت قعلدعمذسلعم ؤة نةسة
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبذرافعظنعث مذن ارع ظ ام بذخ ة  : ظعم ةن بعلل ةبذهىرةيرة بعل ةن ظ م

ذدذم امعزعنع ظوق تةن ن ذ . خذص ازدا(ظ سةجدة ) سةجدة ظايعتعضة آةلضةندة(سىرة ظعنشعقاقنع ظوقذص ) نام
دع ن  . قعل ةن ظذنعثدع ةؤةبعنع (م ث س ورعدعم) بذنع ذ. س عدا   : ظ االمنعث ظارقعس ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس م

اندا  از ظوقذغ دع      ، نام ان ظع ةجدة قعلغ ذص س ةتنع ظوق ذ ظاي االم مذش ةنمذ  . صةيغةمبةرظةلةيهعسس م
االم بعل م صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان ظعدع ةجدة قعلغ ة س اآع . ةن بعلل ةن ت ع(م ةت آىن ) قعيام

ةدةر        ةتنع ظوقذسام     (صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بعلةن ظذحراشقانغا ق سةجدة قعلعمةن،   ) بذ سىرعدعكع بذ ظاي
  . دئدع

ijk  

 # sŒÎ) â !$ uΚ ¡¡9$# ôM ¤) t±Σ $# ∩⊇∪ ôM tΡ ÏŒr&uρ $ pκ Íh5u Ï9 ôM ¤) ãm uρ ∩⊄∪ # sŒÎ) uρ ÞÚö‘ F{$# ôN £‰ãΒ ∩⊂∪ ôM s)ø9 r&uρ $ tΒ $ pκÏù 

ôM ¯= sƒ rB uρ ∩⊆∪ ôM tΡ ÏŒr&uρ $ pκÍh5 uÏ9 ôM¤) ãm uρ ∩∈∪ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# y7 ¯Ρ Î) îy ÏŠ% x. 4’ n< Î) y7 În/ u‘ % [n ô‰x. ÏµŠ É)≈ n=ßϑ sù ∩∉∪ $̈Β r' sù 

ôtΒ z’ ÏAρé& … çµ t7≈tG Ï. ÏµÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù Ü= y™$ut ä† $\/$|¡Ïm #[ Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Ï= s)Ζ tƒuρ #’ n< Î) Ï& Í#÷δ r& # Y‘ρã ô£tΒ ∩∪ $ ¨Β r&uρ 

ôtΒ z’ ÏAρé& … çµ t7≈tG Ï. u !# u‘ uρ  Ïν Íôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ |¡sù (#θããô‰ tƒ #Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 4’ n? óÁtƒ uρ # ¶Ïè y™ ∩⊇⊄∪ …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. þ’ Îû Ï& Í#÷δ r& 

# ·‘ρã ô£tΒ ∩⊇⊂∪ …çµ ¯ΡÎ) £sß βr& ©9 u‘θçt s† ∩⊇⊆∪ #’ n? t/ ¨βÎ) … çµ−/ u‘ tβ% x. Ïµ Î/ # [ ÅÁt/ ∩⊇∈∪   

   اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان
صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع  صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالص ظعتاظةت قعلغان،. 1ظاسمان يئرعلغان

نع ية(قوينعدعكع نةرسعلةرنع . 3زئمعن سوزذلغان . 2ظاثالشقا، ظعتاظةت قعلعشقا اليعق بولغان حاغدا 
اثالص . 4سعرتقا حعقعرعص قذرذقدعنعص قالغان ) ظألىآلةرنع، مةدةنلةرنع  ةمرعنع ظ صةرؤةردعضارعنعث ظ

  ظايةت 25 ظعنشعقاق                           رةىس         دة نازعل بولغانآكعمة
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ظعنسان (ظعتاظةت قعلغان، صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالشقا، ظعتاظةت قعلعشقا اليعق بولغان حاغدا 
ن هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثغا سة! ظع ظعنسان. 5 )خعيالعغا آةلمعضةن دةهشةتلعك ظةهؤالالرغا يولذقعدذ

يةنع ظةمةلعثنعث نةتعجعسعنع ( ظعجتعهاد قعلعسةن  ـسةظيع) ظأز ظعشعثدا(مذالقات بولغعنعثغا قةدةر 
نعدذ -نامع  .6 )آأرعسةن ذ (. 8 ـ 7 ظةمالع ظوث تةرعصعدعن بئرعلضةن ظادةمدعن ظاسان هئساب ظئلع ظ

. 10 ظةمالع ظارقا تةرةصتعن بئرعلضةن ظادةم ـنامة. 9ذ خذرام قايتعد-ظاظعلعسعضة خذشال ) جةننةتتعكع
رعدذ . 11 )يةنع ظألىمنع ظارزذ قعلعدذ(دةص توؤاليدذ » ؤاي« ذ . 12دوزاخقا آع ادعكع (حىنكع ظ دذني

ئغعدا اد) ح عدة ش دع ـظاظعلعس ذرام ظع ذمان . 13 خ ةن دةص ض اهعغا قايتمايم ارعنعث دةرض ذ صةرؤةردعض ظ
صةرؤةردعضارع هةقعقةتةن ظذنع ). يةنع ظذ صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعغا قايتعدذ( ظةمةس ظذنداق. 14قعلدع

  .15رآأرىص تذرغذحعدذ
  قعيامةت آىنع ظاسماننعث يئرعلعدعغانلعقع ؤة زئمعننعث سوزذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

 ظاسمان يئرعلغان  صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالص ظعتاظةت قعلغان ةنع صةرؤةر دعضارعنعث   ي
  . بذيرعقعنع ظاثلعغان ؤة ظذنعث يئرعلعشقا بةرضةن بذيرذقعغا بويسذنذص يئرعلغان

 اغدا ان ح ق بولغ قا اليع ةت قعلعش قا، ظعتاظ ةمرعنع ظاثالش ارعنعث ظ ث صةرؤةردعض ةنع ظذنع  ي
ا بويسذن  ارعنعث بذيرذقعغ ةقتذرعشصةرؤةردعض ان ؤة   . ع ه ة ظذحرعمايدعغ ار حةآلعمعض ع، صةرؤةردعض  حىنك

ذندذر     علةرنع بويس ارلعق نةرس عحة ب ةيدعغان، ظةآس دىرعدعغان    عدعيئثعلم اش ظةض ة ب ع ظأزعض غان ؤة ظذالرن
  .  زاتتذر
زئمعن سوزذلغانلضةن آئثةيتع يئيعلغان ؤة يةنع زئمعن.   
 سعرتقا حعقعرعص قذرذقدعنعص قالغان) يةنع ظألىآلةرنع، مةدةنلةرنع(قوينعدعكع نةرسعلةرنع 

ةظع اهعد، س عمذج ةتنعث مةنعس ذ ظاي ارلعقالر ب ةتادة قات نعدعكع ظألىآ: د ؤة ق ن قوي ةرنع ظىستزئمع ة ل عض
   . دئدع، دئضةنلعك بولعدذحعقعرعص قوينعنع بوشاتقان

 صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالص ظعتاظةت قعلغان، صةرؤةردعضارعنعث ظةمرعنع ظاثالشقا، ظعتاظةت
 بذ ظايةتنعث )العغا آةلمعضةن دةهشةتلعك ظةهؤالالرغا يولذقعدذظعنسان خعي(قعلعشقا اليعق بولغان حاغدا 

  . بايان قعلعنعص ظأتىلدعداعرعتةصسعرع يذق
   مذآاصات ياآع جازاسعنعث بارلعقع توغرعسعدا(هةقعقةتةن) دذنيادا قعلغان قعلمعشالرنعث 

ـسةظيع ) شعثداظأز ظع(عثغا قةدةر سةن هةقعقةتةن صةرؤةردعضارعثغا مذالقات بولغعن! ظع ظعنسان 
ةنع ظةمةلعثنعث نةتعجعسعنع آأرعسةن (ظعجتعهاد قعلعسةن  ةنع )ي ةنمذ صةرؤةردعضارعث    سةن هةقع  ي قةت

ةن ظذحرع قا بعل ىن(شعش ش ظىح ةييارلعق قعلع ةن) ت ةل قعلعس ةن ؤة ظةم ان . تعرعشعس ةن قعلغ اندعن س ظ
ذن  ع بولس ةيلع ياخش ةلعث م ا  ،ظةم ةل قعلغ انداق ظةم ذن ق ان بولس اآع يام اث ي ةلنعث ،ن بولس ذ ظةم  ش

  . نةتعجعسعنع آأرعسةن
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   تةظةبذداؤذد  بذ هةقتة    نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    يالعسع جابعردعن ص

. ألعسةن قذم ظ حو) بعر آىنع  (، حىنكع، سةن   خالعغعنعثحة ياشا  !ظي مذهةممةد : جعبرعظعل ماثا  «:قعلعدذ
 حىنكع،  خالعغعثنع قعل،  . عثدعن ظايرعلعسةن  ظذن) بعر آىنع (، سةن    حىنكع خالعغان آعشعنع دوست تذت،   

  .»سةن ظذ قعلمعشلعرعثنع آأرعسةن، دئدع
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ات بولغعن ! ظع ظعنسان : نعثاهللا تاظاال  ةن صةرؤةردعضارعثغا مذالق ةدةر سةن هةقعقةت ا ق أز (عثغ ظ
 دئضةن ظايعتعدة بعر   )يةنع ظةمةلعثنعث نةتعجعسعنع آأرعسةن ( ظعجتعهاد قعلعسةن ـسةظيع ) ظعشعثدا

ذص   اش بول العمالر  ظالم ةزع ظ ةتتعكع   : ب نع ظاي ذ ظالماش ار ”ظ ايتذرعدذ  “صةرؤةردعض ة ق ةن سأزض ةر .  دئض ظةض
ع   ةتنعث مةنعس ا، ظاي ة قايتس ذ سأزض اش ش ار : ظالم ئنعث صةرؤةردعض لعرعثغا ؤة س ان قعلمعش قعلغ

ذالر  ةر ظ ات ) ياخشع بولسا(تئرعشحانلعقعثغا، ظةض ان بو(مذآاص ايام دذ  ) لس ةنلعك بولع رعدذ دئض ازا بئ ج
: بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباسنعث    ظةؤفع  . بذ ظايةتنعث هةر ظعككع مةنعسع توغرعدذر     . دةيدذ

انداق ظعش قعلغان بولساث،                   اآع يامان بولسذن سةن ق سئنعث قعلغان قعلمعشعث مةيلع ياخشع بولسذن ي
  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعغا ظذحرعشعسةن،اهللا تاظاالشذ ظعش بعلةن 

   سوراش ؤة هئساب بئرعش توغرعسعدا
 نعدذ -نامع ادةمدعن ظاسان هئساب ظئلع عدعن بئرعلضةن ظ ةندعنعث   ظةمالع ظوث تةرعص ةنع ب   ي

ايدذ  ةص هئساب ظئلعنم ر ـ بعرل ارلعق قعلمعشلعرعدعن بع ةب آعمكع، قعلمعشلعرعدع. قعلغان ب ر ـ بعرل ن بع
   .هاالك بولعدذ) يامانلعقلعرع ظئشعص آئتعص(م قذحو. هئساب ظئلعنسا

ة   ذ هةقت ةنها  ب ة رةزعيالالهذظ ةد ظاظعش ام ظةهم دذ،  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض  نعث مذن
قا اليعق بولذص    ظازاب بعر ـ بعرلةب هئساب ظئلعنسا،    ) قعلمعشلعرعدعن( آعمدعن«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

نعدذ  :اهللا تاظاال  :مةن.  دئدع »قالعدذ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . دئمعدعمذ؟ دئدعم   ظاسان هئساب ظئلع  :ص
ان قعلغان    اهللا تاظاال (« ة باي  ظةآسعحة ظذ   ،ص ظئلعش بولماستعن  هئسا بذ هئساب بولسا، هةقعقعي     )  ظايةتت

 ظئلعنسا،   ب هئسا  بعر ـ بعرلةص    ) قعلمعشلعرعدعن  (قعيامةت آىنع   آعمدعن   . مذنداقال بعر سوراص قويذشتذر     
العدذ ابظاز ذص ق ا اليعق بول دع» ق ذ هةدعسنع.دئ ام ب زع، نةس  ظعم ارع، مذسلعم، تعرمع نع ة بذخ ظع ؤة ظعب

  . دع رعؤايةت قعل قاتارلعقالرمذ شذنداقجةرعر
)خذرام قايتعدذ-ظاظعلعسعضة خذشال ) ظذ جةننةتتعكع    
 ظةمالع ظارقا تةرةصتعن بئرعلضةن ظادةمـنامة ة ـنام ،صعضة ظذزارتعصعتةر قولعنع ظارقا سول  يةنع 

ا تةرعصعدعن ظالغان آعشع     نععلةظةم دذ » ؤاي«  ظارق دذ (دةص توؤالي ارزذ قعلع ألىمنع ظ ةنع ظ ةن )ي ع  ي
 ـظاظعلعسعدة شاد ) دذنيادعكع حئغعدا(حىنكع ظذ . دوزاخقا آعرعدذتىضىشىشنع ظارزذ قعلعدذ، ) ظألىص(

دع  ذرام ظع ةنع خ ذ  ي اقعؤظ انل ظ انداق بولعدعغ ان    ئتعنعث ق الدعدا آئلعدعغ ايتتع ؤة ظ ةققعدة ظويالنم عقع ه
اظعت( ة ظ ةت آىنعض ايتتع) قعيام الردعن قورقم ث . ظعش ةن ظذنع ذنعث بعل ادعكع(ش ة ) دذني ذ ظازغعن ش

   .مةس صذشايمانالرنع ظئلعص آةلدع ظذنعثغا تىضع)ظاخعرةتتة(خذشاللعقع 
 دع ذمان قعل ةن دةص ض اهعغا قايتمايم ارعنعث دةرض ذ صةرؤةردعض ةنع  ظ ذي اال: ظ ةصع تةراهللا تاظ  عض
ةن ؤةقايتم نايم ةندعن آئيع اال  ظألض ع مئاهللا تاظ ةيدذ، دةص حىش ا تعرعلدىرم ةتنعث . نةتتعنع قايت ذ ظاي ب

   . ؤة باشقعالر بايان قعلغان قةتادة،ظعبنع ظابباسمةنعسعنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنع 
 صةرؤةردعضارع هةقعقةتةن ظذنع ). ايتعدذيةنع ظذ صةرؤةردعضارعنعث دةرضاهعغا ق(ظذنداق ظةمةس

ان بولسا، شذ هالعتعدة      ظذنعاهللا تاظاال . ظذنداق ظةمةس   يةنع آأرىص تذرغذحعدذر   دةسلةصتة قانداق ياراتق
ايتذرعدذ ةر . ظةسلعضة ق انظةض اتاليدذ ياخشع قعلمعشلعرعقعلغ ع مذآاص ةر.  بولسا، ظذن اظةض ن بولسا،  يام

ذص        تاظاال اهللا  حىنكع، . جازااليدذ ظذنع   ظذنعث قعلمعشلعرعنع بعلعص تذرغذحعدذر ؤة ظذالردعن خةؤةردار بول
  .تذرغذحعدذر

 * * * * * * *  
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 Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& È,x ¤±9 $$Î/ ∩⊇∉∪ È≅ø‹ ©9 $# uρ $ tΒ uρ t,y™ uρ ∩⊇∠∪ Í yϑ s) ø9 $#uρ # sŒÎ) t, |¡¯@ $# ∩⊇∇∪ ¨ ã x.ö yIs9 $̧) t7 sÛ tã 9,t7 sÛ ∩⊇∪ 

$ yϑ sù öΝçλ m; Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ x— Íè% ãΝ Îκö n= tã ãβ# u öà) ø9 $# Ÿω tβρß‰ àf ó¡o„ ) ∩⊄⊇∪ È≅ t/ tÏ% ©!$# (#ρã x x. šχθç/ Éj‹ s3ãƒ 

∩⊄⊄∪ ª! $# uρ ãΝ n= ÷ær& $ yϑ Î/ šχθããθãƒ ∩⊄⊂∪ Νèδ ö Åe³t7 sù A>#x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9 r& ∩⊄⊆∪ ω Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# 

öΝ çλm; í ô_ r& ã ö xî ¤βθãΨ ôϑ tΒ ∩⊄∈∪  
بعلةن، آئحة ؤة ظذنعث قاراثغذلذقع ) يةنع آىن صاتقاندعن آئيعنكع ظذصذقتعكع قعزعللعق(شةصةق 

سعلةر . 16 ـ 18بعلةن قةسةمكع) يةنع تولذن ظاي(باسقان نةرسعلةر بعلةن، نذرع آامالةتكة يةتكةن ظاي 
ان ) يةنع مذشرعكالر (ظذالر . 19جةزمةن بعر هالدعن يةنة بعر هالغا يأتكعلعص تذرعسعلةر  نئمعشقا ظعم

بةلكع آاصعرالر  .21؟ظذالرنعث يئنعدا قذرظان ظوقذلغان حاغدا نئمعشقا سةجدة قعلمايدذ. 20؟ظئيتمايدذ
 .24ظذالرغا قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن .23ظوبدان بعلعدذ .22ذظعنكار قعلعد) هةقعقةتنع(

  .25 ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةر ظىزىلمةس ساؤابقا ظئرعشعدذصةقةت ظعمان ظئيتقان ؤة
ص تذرعدعغانلعقعغا قعلعنغان قةسةم علع ظعنسانالرنعث بعر هالدعن يةنة بعر هالغا يأتك
   توغرعسعدا

 ةق زعللعق (شةص ذقتعكع قع نكع ظذص اتقاندعن آئيع ىن ص ةنع آ ةن) ي ةمكع (، بعل ة )قةس لع ظ
ةر، ظعبنع سامعت، ظةبذهىرةيرة، شةدداد ظعبنع ظةؤس، ظعبنع ظأم      ظذبادة،ع ظابباسظعبنرةزعيةلالهذ ظةنهذ،  

نع ه    ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب نع م     ىمذهةمم ابدذلاله ظعب نع ظ ةآرع ظعب ةآهذل، ب ةين، م ةي ب،زةنعةس نع ذآ ر ظعب
العك جة، م ةبذز،ظةش نع ظ ةلعمة ماجعش ظابدذل،ظبع ظعب نع ظةبذس ةزعز ظعب ارلعقالرنعثظ ةتتع: ذن قات كع ظاي

ةق” ةن“ شةص ان  دئض ةيدا بولغ ن ص اتقاندعن آئيع ىن ص أزدعن آ زعللعق س دع  قع دذ، دئ أزدة تذتذلع  . آ
ةيدا بولغان         ( سأزدعن    دئضةن“ شةصةق”ظايةتتعكع   :نعثاق ظةبذهىرةيرع رازرظابدذر اتقاندعن آئيعن ص ) آىن ص

  . ظاقلعق آأزدة تذتذلعدذ دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
اهعد  ةندةكمذج ةق” دئض ةيدا “ شةص ذقتا ص عرع ظذص تعن ظعلض ىن حعقعش اآع آ أزدعن ي ةن س دئض

ا     عزعللعق آأزدة تذتع  بولعدعغان ق  ةيدا   لعدذ ياآع تعل شذناس ظالعمالرنعث دئضعنعدةك آىن ص تقاندعن آئيعن ص
  . زعللعق آأزدة تذتذلعدذبولعدعغان قع

ا   آىن آعرعص سأزدعن   دئضةن   “شةصةق” :خةلعل ظعبنع ظةهمةد      معزعنعث ؤاقتعغعحة   آئتعص خذصتةن ن
ان قع    بو ةيدا بولغ ا ص ان ظارعلعقت ةق       لغ ة، شةص رعص آةتس زعللعق آع ذ قئ ةر ظ دذ، ظةض أزدة تذتذلع زعللعق آ

امعزعنعث    آىن آعرعص  سأزدعن   دئضةن “شةصةق”: جةؤهةرع. آعرعص آةتكةن بولعدذ، دئدع    تةن ن  آئتعص خذص
ئلعص قالغان يورذقلذق    آىندعن ق  ،ةيدا بولغان ؤاقتع آئلعشكة ظازراق قالغان ؤاقعتقعحة بولغان ظارعلعقتا ص       

ار      “ شةصةق ”مذ ظعكرعمة . زعللعق آأزدة تذتذلعدذ، دئدع      ؤة قع  تةن نامعزع ظ لعقعدا عشام نامعزع بعلةن خذص
  . بولعدذ، دئدع

االم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ام نعث ص لعمظعم انمذس ةت قعلعنغ ةق« :دعن رعؤاي عال،شةص اص آةتمعس   يوق
تع  امنعث ؤاق از ش ةيدذ (نام ص آةتم ةن »)حعقع ع ج دئض ةلعلهةدعس ةرع ؤة خ ان  ةؤه ةد باي نع ظةهم  ظعب
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ةيدا بولعدعغان           آىن آعرعص قعلغاندةك شةصةقنعث    ا ص امعزعنعث ؤاقتعغعحة بولغان ظارعلعقت تةن ن   آئتعص خذص
  . زعللعق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتاليدذبعر قع
 مكعقةسة (آئحة ؤة ظذنعث قاراثغذلذقع باسقان نةرسعلةر بعلةن(    ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة 

ارلعقالر ةتنعث مةنعسعهةسةن قات ذ ظاي اراثغذلذ:  ب أزعنعث ق ذ ظ لعغان نةرسعلةر آئحة ؤة ظ قع ظاستعغا توص
ةتادة  . بعلةن قةسةمكع دئضةنلعك بولعدذ، دئدع     ةتنعث مةنعسع   ق اراثغذل آئحة ؤة ظذ   : بذ ظاي قع ظاستعغا  ذق

تذزالر ؤة ها  لعغان يذل ة. ةن قةسةمكع دئضةنلعك بولعدذ، دئدع يؤانالر بعل توص ةتنعث مةنعسع  ظعكرعم  بذ ظاي
دع   داق دئ ةققعدة مذن علةر  ”: ه قان نةرس اراثغذلذقع باس ث ق اراثغذ   “ ظذنع ةن ق ئلعص آةلض ة ظ ن آئح  لذقدئ

  .  ظةمةلعيةتتة آئحة بولذص قاراثغذ حىشسة هةممة نةرسة ظأز ظورنعغا قايتعدذ.آأزدة تذتذلعدذ
  اي ( ةتكةن ظاينذرع آامالةتكة ي ذن ظ ةن قةسةمكع ) يةنع تول ةتنعث   ظعبنع ظابباس   بعل  بذ ظاي
ع ةمكع   ص ذي: مةنعس ةن قةس اي بعل ان ظ دذ يذمذالق تولذقالنغ ةنلعك بولع ةتنعث   . دع دئ، دئض ذ ظاي ةن ب هةس
ع ةمكع: مةنعس ةن قةس اي بعل قان ظ ذق توش دعتول دذ دئ ةنلعك بولع ع.  دئض ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب : ق

ذالقوي دع  ش توم دذ دئ ةنلعك بولع ةمكع، دئض ةن قةس اي بعل ةنع . قان ظ ثي عتعبذالرنع اينعث  : مةقس ذرعظ  ن
نعث دةل  نةرسعلةر  بعلةن ظورالغان   قاراثغذلذقع ظذنعثآئحة ؤة  ظاينع   ، دةص  توشسا  تولذق آامالةتكة يئتعص 

  . قارشعسعدا قعلعص بايان قعلماقحعدذر
 علعص تذرعسعلةرسعلةر جةزمةن بعر هالدعن يةنة بعر هالغا يأتك  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة 
ام نع ظابباس ظعم اهعددعن ظعب ارع مذج دذ  بذخ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض علةر: نعث مذن الدعن س ر ه  بع

   .ضةندذر سعلةرنعث صةيغةمبعرعثالر دئمانا بذ سأزنع. ص تذرسعلةرعلعيةنة بعر هالغا يأتك
ةتنعث مةنعسع هةققعدة  ذ ظاي ة ب دعمذ ظعكرعم ةنع ظةمحةك . شذنداق دئ انئظي العتعثالردعن معؤاتق  ه

علةر     أتكعلعص تذرعس ا ي رعلعق هالعتعثالرغ العتعثالردعن قئ لعق ه ان ؤة ياش تعن توختايدعغ ع ظئمعش  .ظذن
ةتنعث مةنعسع     رعهةسةنبةس أتكعلعص تذرعسعلةر دئضةنلعك            : مذ بذ ظاي ة بعر هالغا ي سعلةر بعر هالدعن يةن

ا،          عق قاتت يةنع. بولعدذ دئدع  ئقعرلعقتعن بايلعقق ا، ص حعلعقتعن آةثرعحعلعككة، آةثرعحعلعكتعن قاتتعقحعلعقق
   .ص تذرعسعلةرعققا، ساقلعقتعن آئسةللعككة يأتكعلعبايلعقتعن صئقعرلعققا، آئسةللعكتعن ساقل

ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعنع تةنقعدلةش، ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازاب ؤة مأمعنلةرضة 
  ظأزىلمةس ظةجرعدعن خةؤةر بئرعش توغرعسعدابئرعلعدعغان 

 ايدذ؟ ) يةنع مذشرعكالر (ظذالر ان ظوقذلغان حاغدا . نئمعشقا ظعمان ظئيتم نعدا قذرظ ظذالرنعث يئ
ايدذ؟  ةنع   نئمعشقا سةجدة قعلم اخعرةت آىنعضة     غااهللا تاظاالنع  ظذالري ان، ظذنعث صةيغةمبعرعضة ؤة ظ  ظعم

ذال دع؟ ظ ذص قوي ة توس تعن نئم ة ظئيتعش ىن ر نئم االظىح ذ نعثاهللا تاظ تعدا، ظ ان ؤاق ةتلعرع ظوقذلغ  ظاي
   ظايةتلةرنع هأرمةتلةش ؤة ظذلذغالش يىزعسعدعن سةجدة قعلمايدذ؟

 عرالر ةلكع آاص ةتنع(ب دذ) هةقعق ار قعلع ةنع ظعنك ا  ي ش، ظذنعثغ ار قعلع ةتنع ظعنك هةقعق
  .ثعص آةتكةندذرظعتعضة سع تةبعثظذالرنعحوثلذق قعلعش ؤة ظذنعثغا قارشع تذرذش ) بويسذنذشتعن(

ظذالرنعث دعللعرعدعكع يوشذرذن نةرسعلةرنع اهللا ظوبدان بعلعدذ   
 ظذالرغا قاتتعق ظازاب بعلةن خذش خةؤةر بةرضعن نعث ظذالر اهللا تاظاال ظذالرغا ! ظع مذهةممةد يةنع

  . قعلغعنخةؤةرقعنع غانلعظىحىن قاتتعق ظازابنع تةييارلع
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ان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغان آعشعلةر ظىزىلمةس ساؤابقا ظئرعشعدذصةقةت ظعمان ظئيتقيةنع  
رع ةلت دعللع ان آ ةن ظعم ةل ـ رى بعل ة ظىزى ظعبىص ياخشع ظةم ان آعشعلةر ظاخعرةتت اؤابقا ادةت قعلغ ةس س لم
   .ظئرعشعدذ

اك  اهعد ؤة زةهه اال  :مذج اؤابقا نعث اهللا تاظ ةس س عدذظىزىلم ايعتعنعث مةنع  ظئرعش ةن ظ ع   دئض س
عدذبسهئسا اؤابقا ظئرعش دذعز س ةنلعك بولع دع، دئض اال . دئ ان  اهللا تاظ ىص قالمايدعغ ةرنعث ظىزىل  مأمعنل

داق دئدع رعدذ، : ظعنظامغا ظئرعشعدعغانلعقع هةققعدة مذن ذالر جةننةتكة آع ة آةلسةك، ظ ساظادةتمةنلةرض
ةتنعث( ة صةرؤة   ) جةنن ذالر جةننةتت ا، ظ ايال تذرس نع يوقالم مان ـ زئمع ة  ظاس ان زامانغعح ارعث خالعغ ردعض

  . )1(ظىزىلىص قالمايدعغان ظعنظامدذر) بذ ظذالرغا قعلعنغان(داؤاملعق تذرعؤئرعدذ 
   .شذنعث بعلةن سىرة ظعنشعقاقنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
  .  ـ ظايةت108د ذسىرة ه )1(
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  تلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقة

بذرذجالرنعث ظعضعسع بولغان ظاسمان بعلةن، قعيامةت آىنع بعلةن، جىمة آىنع بعلةن، هارصا آىنع 
الر . 4ظورةآلةرنعث ظعضعلعرعضة لةنةت بولسذن . 1-3بعلةن قةسةمكع  ظذ ظورةآلةر الؤذلداص تذرغان ظوت

ة . 5عبعلةن تولدذرذلغان ظعد  أزلعرعنعث مأمعنلةرض تذرذص ظ ظةينع ؤاقعتتا ظذالر ظورةآلةر ظىستعدة ظول
ةغا . 6 ـ   7قعلعؤاتقان ظعشلعرعنع آأرىص تذراتتع  ظذالر مأمعنلةرنع صةقةت غالعب، مةدهعيعضة اليعق الل

اللة . ذرظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اللةغا خاست. ظعمان ظئيتقانلعقلعرع ظىحىنال يامان آأردع
ةمنعث  .8ـ  9رهةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذ  آئيعن آذفرعدعن قايتمعغانالر، شىبهعسعزآع، جةهةنن

  .10ظازابعغا دذحار بولعدذ، ظذالرغا ظوت بعلةن ظازاب قعلعنعدذ
   دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا“بذرذج” ظايةتتعكع 

ا يذلتذزلعرع بعلةن قةسةم قعلعدذ        بذرذجلعرع بعلةن   ظاسمان ؤة ظذنعث  اهللا تاظاال   ةنع ظذنعث آاتت .  ي
ةنع  (رنع، يئنعص تذرعدعغان حعراقنع         ظاسماندا بذرذجال  : نعثاهللا تاظاال  بذرذجالرنعث يذلتذز ظعكةنلعكعنع     ي

نع تذر  ) آىن ةرعكعتع بىيىآ ان اهللا نعث ب اينع ياراتق ذق ظ أرعؤاالاليمعز  ))1ؤة نذرل ةتلعرعدعنمذ آ ةن ظاي  .دئض
ةتادة ؤة سذددع          ظعبنع ظا  ارلعقالر  بباس، مذجاهعد، زةههاك، هةسةن، ق تذز   بولسا  بذرذج :  قات . ، دئدع دذر يذل

ةمر االع معنهال ظعبنع ظ ةن :نعثاهللا تاظ ايعتعنعث دئضةن بذرذجالرنعث ظعضعسع بولغان ظاسمان بعل  ظ
ىزةليارعتعلعشع: مةنعسع  ةن دئضةنلعك بولعدذ،   ض ذرذج بولسا: ررعظعبنع جة. دئدع بولغان ظاسمان بعل  ب

                                                 
  .  ـ ظايةت61سىرة فذرقان ) 1(

  ظايةت 22 بذرذج                               رةىس         دة نازعل بولغانآكعمة
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 بذرذجدا بعر ظاي ماثعدذ،       هةر بعر     بولذص آىن    12 ظذ بذرذجالر   . نعث ماثعدعغان يوللعرعدذر   قذياش ؤة ظاي  
ظاينعث مئثعشع  . (ن بعر قعسمعدا ماثعدذ آئحة ؤة بعر آئحعنعث ظىحتع    ظعككع ر بعر بذرذجدا  هةظاي بولسا   

  .ع يول بولعدذ، دئد28 بذرذج 12بذ ) بعلةن هئسابلعغاندا
  نعث قعيامةت آىنع، جذمة آىنع ؤة هارصا آىنع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاال
 ةمكع ةن قةس ع بعل ا آىن ةن، هارص ع بعل ة آىن ةن، جىم ع بعل ةت آىن ةم   قعيام نع ظةبذهات  ظعب

ةنهذدعن ةبذهىرةيرة رةزعيالالهذظ ةت قع ظ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن دذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس : لع
ةن  ، دئضةن ظايعتعدعن قعيامةت آىنع     قعيامةت آىنع بعلةن : نعثاهللا تاظاال («   دئضةن جىمة آىنع بعل

مة آىنعدعن   عص آئتعدعغان آىنلةرنعث ظعحعدة جى حعقعص آعرآىن . )1(ظايعتعدعن جىمة آىنع آأزدة تذتذلعدذ 
تذر  ىن يوق ةؤزةل آ ذص    جى. ظ ت بول ر ؤاقع دة بع ة آىنع ذلمان م ر مذس اال نعثبع رةراهللا تاظ علعق دعن بع  ياخش

شذنداقال  .  ظذنعث تعلعضةن شذ نةرسعسعنع بئرعدذ اهللا تاظاال ،لعص قالساتعلعضةن ؤاقتع شذ ؤاقعتقا توغرا آئ   
ا سئغعنعص   اهللا تاظاال ظذنعث   اناه      غ ا توغرا آئ      بعرةر يامانلعقتعن ص اهللا لعص قالسا،   تعلعضةنلعكع شذ ؤاقعتق
ةن : نعثاهللا تاظاال .  ساقاليدذ  ظذنع شذ يامانلعقتعن   تاظاال ا آىنع بعل ا آىنع      هارص ايعتعدعن هارص دئضةن ظ

  . غان رعؤايةت قعل شذنداقظعبنع خذزةيمةمذ بذ هةدعسنع »آأزدة تذتذلعدذ
ةبذهىرةيرة نع ،ظ ةلع، هةسةن  ظعب نع ظ ةن ظعب اس، هةس نع ظابب ةظعد ظعب رع، س ةييةب،  بةس مذس

ارلعقال مذجاهعد، ظعكرعمة ؤة زةههاك  ةن نعث اهللا تاظاال : ر قات ا آىنع بعل ايعتعدعن قعيامةت    هارص  دئضةن ظ
العمالرنعث آأز قارعشعحة         آأص  :بةغةؤع  .)2(آىنع آأزدة تذتذلعدذ، دئدع     جىمة نعث اهللا تاظاال   ، ساندعكع ظ

ةن  دئضةن ظايعتعدعن جىمة آىنع ؤة ظذنعث        آىنع بعلةن  ا آىنع بعل ا آىنع     هارص ايعتعدعن هارص  دئضةن ظ
  . تذتذلعدذ، دئدعآأزدة

  غا ظعمان ظئيتقان آعشعلةرضة زذلذم قعلغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالظورةك ظعضعلعرعنعث 
 ةت بولسذن ة لةن ةرنعث ظعضعلعرعض ان  ظورةآل ة يام أمعن آعشعلةرض رعدعكع م أز ظعحعلع ذ ظ  لعق ب

ةر أ م ظذ ظذالر . قعلغان بعر آاصعر قةؤم هةققعدة بئرعلضةن خةؤةردذر     . عرعدعن يئنعشقا زورلعدع   نع دعنلمعنل
قا ظذنع  رعدعن يئنعش ةر دعنلع دعمأمعنل ع    . مع ا ظوتذنالرن دع ؤة ظذنعثغ ورةك آولع عرالر ظ ةن آاص ذنعث بعل ش

زعتتع  ازا قع ع ت ئقعص ظذن وت ي الص ظ ا . تاش رعدعن قايتمعس ذالر دعنلع ةر ظ ة ظةض ذالر مأمعنلةرض اندعن ظ  ،ظ
اليدعغانلعقع     ة تاش ذ ظورةآك ع ش أزلعرعنعث ظذالرن تعنع ظ ةجبذرلعدع   ،صظئي قا م ن يئنعش ع دعندع  . ظذالرن

  . شذنعث بعلةن آاصعرالر ظذالرنع ظورةآكة تاشلعدع. مأمعنلةر ظذنع يةنة قوبذل قعلمعدع
ةت بولسذن :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال شذثا   داص . ظورةآلةرنعث ظعضعلعرعضة لةن ةر الؤذل ذ ظورةآل ظ

أزلعرعنعث ظة. تذرغان ظوتالر بعلةن تولدذرذلغان ظعدع  تذرذص ظ ةر ظىستعدة ظول ذالر ظورةآل ينع ؤاقعتتا ظ
) ظئحعنعشلعق( ظذالر شذ مأمعنلةرضة قعلعؤاتقان  يةنعمأمعنلةرضة قعلعؤاتقان ظعشلعرعنع آأرىص تذراتتع

  .قعلمعشلعرعنع آأرىص تذراتتع

                                                 
ايدذ   ) 1( ةناالر حعقم ذ م ةؤزعدعن ظ ةرةبحعدعكع ل ةتنعث ظ ع ظاي ذ ظعكك لعدة ظ االم .  ظةس ذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةر  ش اؤذ آىنل اؤذ ـ م ةتتعن م ع ظاي ذ ظعكك ظ

 . آأزدة تذتذلعدذ دةص بايان قعلعص بةردع
تذر          )  2( ان ظةمةس ةؤزعدعن ظئلعنغ كارا ل ةرةبحعدعكع ظاش ةرنعث ظ ةرنع ظايةتل ذ مةنعل ةن ب ة بئرعلض ةندةك ظايةتلةرض أزلةص ظأتك رعدا س ز يذقع . بع

ة      قا مةنعلةرض ن باش ة ؤة بذالردع ذ مةنعلةرض ةرنعث ب اردذر    ظايةتل الع ب ذش ظئهتعم ة بول العمالرنعث      .  ظعض عدا ظ ةنعلعرع توغرعس ةرنعث م ذ ظايةتل ذثا ب ش
 . ظوخشعمعغان آأز ـ قاراشلعرع باردذر
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 انلعقلعرع ظى ال يامان ظذالر مأمعنلةرنع صةقةت غالعب، مةدهعيعضة اليعق اللةغا ظعمان ظئيتق حىن
أردع ةن آ ةقةت  ظذالرعي ث ص ع ب     نع اناهالنغان آعش ةن ص ث بعل ان، قوظذنع ع، وغدعغذزةك قعلعنمايدعغ ح

ةقدعر قعلعص بئكعتكةن نةرسعلعرعدة مةدهعيعضة          سأزلعرعدة، قعلمعشلعرعدا، يولغا قويغان ظعشلعرعدا ؤة ت
العب  اردذر اهللا تاظاالاليعق، غ ذناهع ب ان ض ان ظئيتعق ا ظعم االاهللا. غ ةرنعث  تاظ ذ مأمعنل عرالرنعث ظاشذ  ب آاص

قولع بعلةن ظاشذنداق ظازابالرنع آأرىشعنع تةقدعر قعلغان بولسعمذ ؤة بذنعث هئكمعتعنع نذرغذن آعشعلةر          
  .  يةنعال غالعب، مةدهعيعضة اليعقتذراهللا تاظاال ،بعلمةيدعغان بولسعمذ

 ظاسمانالرنعث ؤة زئمعننعث صادعشاهلعقع اللةغا خاستذر ظذ ظعككعسعنعث   زئمعن ـ ظاسمان يةنع ،
نعث هةممة  اهللا تاظاال  غا خاس بولغانلعقع      اهللا تاظاال ظعحعدعكع ؤة ظارعسعدعكع نةرسعلةرنعث ظعضعدارحعلعقع      
   .تةرةصتعن مذآةممةل بعر ظعاله ظعكةنلعكعنعث ظعصادعسعدذر

اللة هةممة نةرسعنع آأرىص تذرغذحعدذر بعرةعلةردعن آعحعككعن نةرسزئمعندعكع ـ  ظاسمانعيةن  
  .  ظةمةستذريشذرذن ؤة مةخصعدعن يواهللا تاظاال عمذنةرس

  سئهعرضةر، راهعب، آعحعك بعر باال ؤة ظورةآكة تاشالنغانالرنعث قعسسعسع توغرعسعدا
ةد   ام ظةهم االم   ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ذهةيب رةزعي ةنلعكعنع  س داق دئض نعث مذن

ار ظعدع   ععلةردعن ظعلضعرع بعر صادعشاه ظأتكةن بولذص، ظذنعث بعر سئه             س«: رعؤايةت قعلعدذ  ظذ  . رضعرع ب
اعسئه اندا صادعش ةر قئرعغ الدعم:ا ققرض رعص ق ةن قئ ةث، . م اال ظةؤةتس ر ب ا بع ا  ماث ةن ظذنعثغ م
العنع ظةؤةتعصتذ       .  دةصتذ ،ضةرلعكنع ظأضةتسةم رعسئه تعص، بعر        .صادعشاه ظذنعثغا بعر ب دا آئتعؤع اال يول  ظذ ب

تذ ا ظذحراص قاص تذ  .راهعبق ا قعزعقعص اثالص ظذنعثغ تذرذص سأزلعرعنع ظ نعدا ظول ذ . ظذنعث يئ ةن ظ شذنعث بعل
ع سئه  ةر آىن عدا ظولتذر    عه ث قئعش ة راهعبنع عغا بارغعح ةرنعث قئش ةن عرض عغا  عسئه. دعك ةرنعث قئش رض

اال بذ ظعشنع را    . رضةر ظذنع آئحعكعص قالدعث، دةص ظذرعدعكةنع سئه ،آةلضةندة ا شعكايةت قعصتذ   ظذ ب . هعبق
ا   ب ظذنعثغ ةن سئه  : راهع ةر س اث،  عظةض ةردعن قورقس ةر     رض نع ظأيدعكعل ا مئ تىرىص  ئآظذنعثغ الدع حعك  ،ق

   . دةصتذ،قالدع دئضعنحعكتىرىص ئآرضةر عمئنع سئه ظةضةر ظأيىثدعكعلةردعن قورقساث، .نعدئض
تذ  غان بعر هايؤان تذيذقسعز صةيدا بولذص آعشع       وشذ آىنلةرنعث بعرعدة، ي    ظذ  . لةرنعث يولعنع توسذؤاص

أثلعدة ث ي: آ اآع سئهوراهعبنع رعمذ ي ع توغ ةرنعث يرعل تذوض ةن دةص ىن بعلعم ع بىض رعمذ بذن ع توغ  ، دةـ ل
رضةرنعث ظعشعدعن ياخشع بولسا، مذشذ      عظةضةر ساثا راهعبنعث ظعشع سئه ! ظع اهللا: تاشتعن بعرنع ظئلعص  

شذنعث بعلةن ظذ هايؤان       . دةص تاشنع ظئتعصتذ     ،ا ماثسذن  تاش بعلةن هايؤاننع ظألتىرضعن، آعشعلةر يولعغ        
   .آعشعلةر يولعغا راؤان بوصتذ. صتذىظأل

  ظئشعص  سةن بىضىن مةندعن   !ظوغلذم  عظ : راهعب ظذ بالعغا. رلةندىرىصتذظذ بذ ظعشتعن راهعبنع خةؤة 
ذ دةرعجعضة يئتعصسةن.آئتعصسةن ةن سعناققا دسةن  . سةن ب ةر .ح آئلعسةنذهةقعقةت نالساث ئةن س سظةض

   . دةصتذ،مئنع ظاشكارعالص قويمعغعن
ةللةرنع    اق آئس ارعغذ، ظ اال ق ذ ب ةللةرنعمذ داؤااليدع  ؤة ظ قا آئس تذ باش ان بولذص ع   .غ ر آىن بع

اثالص        ع ظ رع بذن رعدعن بع ان يئقعنلع ذص قالغ ارعغذ بول اهنعث ق ئلعص   ،صادعش ةن آ ةر بعل ذن هةدعيةل  ، نذرغ
ظذ   . دةصتذ ، مذشذ نةرسعلةرنعث هةممعسعنع ساثا بئرعمةن          ،ويساث ظةضةر آأزىمنع ساقايتعص ق     : ظذنعثغا

اال ةن  :ب اقايتالمايمةن م ر آعشعنع س ةن هئحبع ةقةت ،هةقعقةت اال ص ا  الاهللا تاظ ةن اهللا غ ةر س اقايتعدذ، ظةض  س
 . اهللا غا ظعمان ظئيتعصتذ   آعشعظذ. دةصتذ ،ظعمان ظئيتساث، مةن اهللا غا دذظا قعالي، سئنع ساقايتعص قويسذن       

  .اهللا ظذنع ساقايتعصتذ
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رعص بذرذنق  عغا بئ اهنعث قئش ع صادعش ذ آعش داع ظورنظ تذع ا.  ظولتذرذص اه ظذنعثغ ئنعث  :صادعش س
سئنعث مةندعن    :)ع آئلعص صغةزع(صادعشاهنعث . رةببعم، دةصتذ : ظذ.  دةصتذ ؟آأزىثنع آعم ساقايتعص قويدع   

تذ   ارمذ؟ دةص ث ب قا رةببع ذ. باش بع : ظ ث رةب ئنعث ؤة مئنع تذ،مدذراهللا س ع    . دةص اه ظذن ةن صادعش ذنعث بعل ش
  .ظذ باال آةلتىرىلىصتذ.  ظاشكارعالص قويذصتذ ظذ ظاخعرع بالعنع،قعستاققا ظالغانداـ قعيعن 

ذمظ : صادعشاه ظذنعثغا ارع سئنعث سئه!ي ظوغل ـ مذنداق  ؤة غذ ؤة ظاق آئسةللةرنع داؤاالشعرعث ق
الرنع  داق ظعش ة مذن ذدةك دةرعجعض ة،تعصئ ي قعلغ تذ دس اال . ةص ذ ب اقايتالمايمةن،     :ظ نع س ةن هئحكعم اق م ي

  .  دةصتذ،صةقةت اهللا ساقايتعدذ
اه ةن صادعش ذنعث بعل اخش تذ، ظ ذ قعيناص اال رع ع ظذنعم ذ ب نعظ كارعالص راهعب تذ ظاش ب . قويذص راهع

ا .تذصعآةلتىرىل ان : ظذنعثغ ن ي تذ،دعنعثدع تذ.  دةص ذ ظذنعماص ةر. ظ اندعن ه كعلعص ظذنعظ رنع ظةص عث دعن بع
  .قعلعصتذعظعككع صارحة بولذص يةرضة يظذ شذنعث بعلةن . دعؤعتعصتذعبئشعنعث ظوتتذرعغا قويذص بئشعنع هةر

ا   ةآعلعص ظذنعثغ نع ظ اندعن صادعشاهنعث يئقعنع ان: ظ ن ي تذ،دعنعثدع تذ.  دةص ذ ظذنعماص اندعن . ظذم ظ
ذص     ةرعنع قوي ا ه عنعث ظوتتذرعغ ثمذ بئش تذ  ،ظذنع عنع هةرعدةص ع    . بئش ذ ظعكك ص    ظذم ذص يعقعلع ارحة بول ص

تذ ا   .حىشىص ةآعلعص ظذنعثغ العنع ظ ذ ب اندعن ظ ان: ظ ن ي تذ،دعنعثدع تذ.  دةص ذ ظذنعماص ع . ظذم صادعشاه ظذن
أز وص آعش عنعث ظ ر ت تعدعكعلةردعن بع ول ظاس ذرذصعق ة تاصش االنع تا: ض علةر ص اغنعث  غس ثالر، ت ا حعقع ق
انداعققوح عغا حعقق ةيلع، ظةض،س ا م ن يانس ذ دعنعدع ةر ظ ا ظةض ن يانمعس ع،ةر دعنعدع اغدعن ظذن   ت

ا حعقعصتذ  غضعز بعر تا    ئظذالر مئثعص ظ  .  دةصتذ ،تعثالرئتاشلعؤ اال  . ق بعلةن  يول  سةن خالعغان   ! ظع اهللا  :ظذ ب
اغدعن حىشىص آئتعصتذ          .  دةصتذ ،ئنع ساقالص قالغعن  م ادةملعرع ت ظذ  . شذ حاغدا تاغ تعترةص صادعشاهنعث ظ

اال  . لعرعثغا نئمة بولدع؟ دةصتذ  ههةمرا: ادعشاه ظذنعثغا   ص. باال صادعشاهنعث ظالدعغا آةصتذ    مئنع  اهللا : ظذ ب
ة بعر توص آعشعلةرضة تاصشذرذص            .  دةصتذ ،ظذالردعن ساقالص قالدع   لةر ظذنع ظاصعرعص   عس : صادعشاه ظذنع يةن

ع          ا ظذن ةيلع، يانمعس ا م ن يانس ذ دعنعدع ةر ظ اندا ظةض ا بارغ زنعث ظوتتذرعغ ة دئثع ئلعثالر، آئم ة س  آئمعض
لعؤ ا تاش تذ،تعثالرئدئثعزغ اال  .  دةص ذ ب ةندة، ظ ا آةلض زنعث ظوتتذرعغ ثعص دئثع ذالر مئ ع اهللا: ظ ةن ! ظ س

الغعن    بعلةن  يول  خالعغان   ادةملعرع      .  دةصتذ  ،مئنع ساقالص ق  سذغا  شذ حاغدا آئمة داؤالغذص صادعشاهنعث ظ
أ تذح ذ . آىص آئتعص ة ظ تذ يةن ا . صادعشاهنعث قئشعغا آةص ة: صادعشاه ظذنعثغ دع؟همراه ة بول  لعرعثغا نئم

اال صادعشاهقا   .  دةصتذ ،مئنع ظذالردعن ساقالص قالدعاهللا : ظذ باال . دةصتذ سةن مةن دئضةن ظعشنع     تاآع   :ظذ ب
اال  .  دةصتذ ،ظذ نئمة ظعش : صادعشاه . دةصتذ،قعلمعغعحة مئنع هةرضعز ظألتىرةلمةيسةن    سةن آعشعلةرنع   :ظذ ب

انعث ظوتتذرعغا     غعص، مئنع خورمعنعث شئخع   عبعر دأثضة ي   غا ظاسقعن، ظاندعن ظوقداندعن ظوقنع ظئلعص ظوقي
اتقعن  )ظوقنع (ةص تذرذص   بالعنعث رةببع بولغان اهللا نعث نامع بعلةن باشاليمةن د              : قويذص  شذنداق  ، ماثا ظ
  . دةصتذ،ظألتىرةلةيسةنهةقعقةتةن دا مئنع ثنعقعلغ

اه  ذ صادعش ةنش ة ي نعث بعل ر دأثض علةرنع بع تذع آعش اظذ. غعص تذ  لعنعب ئخعغا ظئسعص ا ش ر خورم .  بع
ذص انعث ظوتتذرعغا قوي ئلعص ظوقي اندعن ظوقداندعن ظوقنع ظ ةن : ظ امع بعل بع بولغان اهللا نعث ن العنعث رةب ب

نع تذتقعنعحة  عكعس ئلع بعلةن ح  وظذ ق . ضعصتذئكعسعضة تئظوق بالعنعث ح.  دةص ظذنعثغا ظئتعصتذ  ،باشاليمةن
تذ العنعث صةرؤ: آعشعلةر. ظألىص تذقبعز ب ان ظئيت تذ،ةردعضارعغا ظعم بعرسع صادعشاهنعث .  دةص ؤاقعرعشعص

ان   سةن  ،بعلةن قةسةمكعنعث نامع  هةزةر قعلغان نةرسةثنع آأردىثمذ؟ اهللا      : قئشعغا آئلعص ظذنعثغا   قورقق
  . دةصتذ،هةقعقةتةن نذرغذن آعشعلةر ظعمان ظئيتتع .نةرسة يىز بةردع

تذ و يئقعشقا ب آوالص ظوت ظاندعن صادعشاه آوحا ظئغعزلعرعغا ظورةك      . ظوت ظذلغذيذشقا باشالصتذ   . يرذص
اه الثالر   :  صادعش ا تاش ع ظوتق ةن ظذن ن يانمايدعك م دعندع ا ،آع اآع ظذالرغ ا ( ي ىثالر)ظوتق ذن! حىش  ، دئيعلس
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تذ تذ   . دةص ذنداق قعلعص ذالر ش اندعن ظ ةتتا  . ظ ر ه ال ح    بع ر ظاي ار بع ع ب ك بالعس ةندةئآعحع ث  ،كعنض  ظذنع
 بذ هةدعسنع   .دةصتذ » ذرسةن ددةسةن هةقنعث ظىستع    ، حىنكع . سةؤر قعل  ! ظانا  ظع :ئلعصبالعسع زذؤانغا آ  

  . ظعمام مذسلعممذ شذنداق رعؤايةت قعلدع
ار      نع يةس هاق ظعب نع ظعس ةد ظعب عنع مذهةمم ذ قعسس ةرجعمعهالع ”ب االمنعث ت  “صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ان قعلعص ق  ر ظذسلذبدا باي ابعدا باشقا بع دعدةص ظاتعلعدعغان آعت داق دئ اخعرعدا مذن اال : عسسعنعث ظ ذ ب ظ
ةجرانلعقالر   ن ن ةندعن آئيع تعظ     هنعثظألتىرىلض ان خرعس نع بولغ العنعث دع ذ ب ع ظ ردع ةممعس ا آع . ان دعنعغ

ةهذدعي              اآع ي ا ي ةهذدعي دعنعغا حاقعردع ؤة ظذالرغ شذنعث بعلةن زذنذؤاس ظةسكةر تارتعص بئرعص ظذالرنع ي
ةردع    ) ةر ظذنع قوبذل قعلمعسا   ظةض (دعنعنع قوبذل قعلعش ؤة ياآع   الالش ظعختعيارلعقعنع ب . ظألتىرىلىشنع ت

) ظذالرنع . (ظذنع ظوت بعلةن قعزعتتع    . شذنعث بعلةن ظذ ظورةآلةرنع آولعدع      . ظذالر ظألتىرىلىشنع تاللعدع  
ألتىردع ؤة      عق شذنداق قعلعص ظذ    . حعرايلعرعنع ظأزضةرتعؤةتتع  ) الق، بذرذنلعرعنع آئسعص  ذق (لعح بعلةن ظ
ألتىرؤةتتع 20ذالردعن  ظ  اهللا تاظاال زذنذؤاس ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرع توغرعسعدا     .  معثضة يئقعن ظادةملةرنع ظ

ظذ ظورةآلةر الؤذلداص . ظورةآلةرنعث ظعضعلعرعضة لةنةت بولسذن: صةيغةمبعرعضة بذ ظايةتلةرنع حىشىردع
ذالر ظورةآل . تذرغان ظوتالر بعلةن تولدذرذلغان ظعدع  أزلعرعنعث ظةينع ؤاقعتتا ظ تذرذص ظ ةر ظىستعدة ظول

ظذالر مأمعنلةرنع صةقةت غالعب، مةدهعيعضة اليعق . مأمعنلةرضة قعلعؤاتقان ظعشلعرعنع آأرىص تذراتتع 
أردع  ان آ ال يام انلعقلعرع ظىحىن ان ظئيتق ةغا ظعم ةغا . الل اهلعقع الل ث صادعش مانالرنعث ؤة زئمعننع ظاس

تذر أرىص تذرغذح . خاس عنع آ ة نةرس ة هةمم دذرالل هاق  ع نع ظعس ةد ظعب  مذهةمم
ةرجعمعهالع« ورةك آوالص  »صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ت ا مذشذنداق ظ ابعدا مان ا اهللا تاظاال دئضةن آعت غ

ان قعلعدذ   ىظعمان ظئيتقان ظادةملةرنع ظألتىر    ة    . ؤةتكةن آعشع بولسا زذنذؤاستذر دةص باي ظذنعث ظعسمع زةرظ
دع اتع  . ظع انعدا يذسذص دةص ظ أز زام ذ ظ ان ظة. التتعظ ذ تذب ظةد ظةبذظ دع س ةربعنعث بالعسع ظع ا . آ ذ بولس ظ

ذق ياص ة يذص ان، آةبعض ذم قعلغ ة هذج عدذرقمةدعنعض ع . ان آعش ةهذدعيلعرعدعن ظعكك ةدعنعنعث ي ذ م ظ
ةن      ئلعص آةتك ة ظ ة يةمةنض ةن بعلل أزع بعل ةهذدعينع ظ اندةك     . ي ان قعلغ هاق باي نع ظعس ةد ظعب مذهةمم

ذ  دة ظ ةرنعث ظعحع عنعظعككعيةمةنلعكل ةهذدعس دا ي اني قولع ةنلةر بولغ ا آعرض ر .  دعنعغ ذؤاس بع زذن
ةندعال  عنع ظألتىر  20ظةتعض ن آعش ة يئقع ةنى معثض ذظلةب   . ؤةتك ةقةت دوس زذس ن ص ث ظعحعدع ان دةص ظذالرنع

ذص حعقعصظاتعلعدعغان بعر آعشعال قذ ئحعص آةتكةنتذل ا مئنص ق ذالر ظذنعث ظارقعسعدعن قوغالص . ، ظاتق ظ
ان بول ع تذتالم باقق ن ظذن عمذ لئكع انس ئحعص  . عغ ةن ق ذنعث بعل عغا   ش ةرنعث قئش اهع قةيس امنعث صادعش ش

ةص( اردةم تعل انبار) ي ةر . غ ىن (قةيس رعش ظىح اردةم بئ ا ي ةت  هةبةش) ظذنعثغ عغا خ نعث صادعشاهع نةجاش
ةر    ستاننعث خرعستعظ شذنعث بعلةن نةجاشع هةبةشع   . يازغان قان بعر قوشذننع ظ يات ؤة انلعرعدعن تةرآعص تاص

ةؤةتعدذ ) يةمةنضة(ظةبرةهة دةص ظاتعلعدعغان ظعككع قذمانداننعث باشحعلعقعدا ظذنعث بعلةن بعللة          ظذالر  . ظ
ةهذدع   ةننع ي ن قذتذلدذرييةم دذ ذالرنعث قولعدع ا  . ؤالع ذؤاس بولس ةندعن (زذن ص ) يةم ئحعص حعقع ز ،ق  دئثع

  . دولقذنلعرع ظاستعدا قعلعص ظألعدذ
ةزعنعل     .  يعل داؤام قعلعدذ   70لةرنعث قولعدا   هةبةشيةمةننعث صادعشاهلعقع    ظاندعن سةيف ظعبنع زع ي

ةيرع ةننع خ هذم ع يةم ان آعش تع دةص ظاتعلعدعغ ئلعؤالعدذانالرنعث ظرعس ن ظ ع صار. قولعدع ذ آعش نعث ظ س
 يىزضة يئقعن آعشعنع ظذنعث     700ردعكع علة رمآعسرا تى . اردةمضة ظةسكةر سورايدذ   صادعشاهع آعسرادعن ي  

شذنعث بعلةن يةمةننعث صادعشاهلعقع  .  ظذ ظادةملةر بعلةن يةمةننع صةتهع قعلعدذ ،ظذ. ظةؤةتعدذبعلةن بعللة   
  .  بذ قعسسعنعث بعر قعسمعنع سىرة فعلدة بايان قعلعمعز، خالعسااهللابعز . عدذهذمةيرعضة قايت
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  ظورةك ظعضعلعرعنعث جازاسع توغرعسعدا
 غاندعنمأمعن ظةر ؤة مأمعن ظايالالرغا زعيانكةشلعك قعل   ظعبنع ظابباس، مذجاهعد، زةههاك ؤة 

ةبز  نع ظ دع    ظعب داق دئ ةققعدة مذن ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ارلعقالر ب ا آأيد : ة قات ع ظوتت ةندعنىىرظذالرن  ؤةتك
 آئيعن آذفرعدعن قايتمعغانالر   ةنع قع ان يامان قعلمعشلعرعدعن     ي معغانالر ؤة قعلغان يامان    تع توخلعؤاتق

شىبهعسعزآع، جةهةننةمنعث ظازابعغا دذحار بولعدذ، ظذالرغا ظوت  لمعغانالر،قعلمعشلعرعغا صذشايمان قع
ا بئرعلعدعغان جازامذ ظذالر          بعلةن ظازاب قعلعنعدذ  ةنع ظذالرغ أز تئصعدعن بولعدذ     قعلغان   ي  )1(. ظعشنعث ظ

االآةرعمع آةث   : بةسرع هةسةن اراثالر )بذ مةرهةمعتعضة  (نعث اهللا تاظ ةندعلعرع  ! ق أزعنعث يئقعن ب  بولغان  ظ
ةرنع ظألتىر ة قعلعمأمعنل ة تةؤب علةرنع يةن ةن آعش ذناهلعرعنعث آةحىرعؤةتك قا ؤة ض كة ىش عنع تعلةش لعش

  . حاقعرعدذ، دئدع
 * * * * * * *  

 ¨β Î) tÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# öΝ çλm; ×M≈ ¨Ζ y_ “ Íøg rB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# 4 y7 Ï9 s̈Œ ã— öθx ø9 $# ã Î6s3 ø9$# 

∩⊇⊇∪ ¨β Î) |·ôÜ t/ y7 În/ u‘ î‰ƒÏ‰ t±s9 ∩⊇⊄∪ … çµ̄Ρ Î) uθ èδ ä— Ï‰ö7 ãƒ ß‰‹Ïè ãƒuρ ∩⊇⊂∪ uθ èδ uρ â‘θà tó ø9$# ßŠρßŠ uθø9 $# ∩⊇⊆∪ ρ èŒ Ä ö̧ yèø9 $# 

ß‰ŠÅfpRùQ $# ∩⊇∈∪ ×Α$̈èsù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒÍ ãƒ ∩⊇∉∪ ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒÏ‰xm ÏŠθãΖ ègù: $# ∩⊇∠∪ tβöθ tãö Ïù yŠθßϑ rOuρ ∩⊇∇∪ È≅ t/ t Ï%©! $# (#ρã xx. 

’ Îû 5=ƒÉ‹õ3s? ∩⊇∪ ª! $#uρ ÏΒ ΝÎκ É″ !#u‘ uρ 8ÝŠÏt ’Χ ∩⊄⊃∪ ö≅ t/ uθèδ ×β# uö è% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8yöθ s9 ¤âθàøt ¤Χ ∩⊄⊄∪  
ئقعص  تةثالر ظ تعدعن ظأس عزآع، ظاس انالر، شىبهعس ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ان ظئيتق ظعم

دذ  ازاؤةر بولع ة س ان جةننةتلةرض و. تذرعدعغ ذ ح ةختتذرب ةك . 11ث ب ارعثنعث جازاسع ش  -صةرؤةردعض
اتتعقتذر عز ق ة  .12شىبهعس االيعقنع(الل دذ ) خ ار قعلع ن ب ةن يوقتع ن (هةقعقةت ةندعن آئيع ةنع ظألض ي

دوست ) ظذالرنع. (مةغصعرةت قعلغذحعدذر) مأمعن بةندعلةرنعث ضذناهعنع(اللة . 13تعرعلدىرعدذ) ظذالرنع
دذر نعث . 14تذتقذحع دذرظةرش ايعتع ظذلذغ عدذر، ناه دذر .15ظعضعس العغعنعنع قعلغذحع ع (. 16خ ظ
قذرةيش (. 17-18؟ صعرظةؤن ؤة سةمذدنعث قعسسعسعدعن خةؤةر تاصتعثمذـسةن لةشكةرلةرنعث !) مذهةممةد

. 19داؤاملعق ظعنكار قعلعشعؤاتعدذ) مذشرعكلعرع ظاشذ آاصعرالرغا نازعل بولغان ظازابتعن ظعبرةت ظالماي
  .21-22ساقالنغان ظذلذغ قذرظاندذر .20اللة آاصعرالرنعث ظةتراصعنع قورشاص تذرغذحعدذر

نعث دىشمةنلعرع بولغان آاصعرالرنعث قاتتعق اهللا تاظاالياخشعالرنعث مذآاصاتلعنعدعغانلعقع ؤة 
  جازالعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

اال ةندعلعرعأ ماهللا تاظ رعنعمعن ب ةؤةر بئ دعص مذنداث هالعدعن خ ان ؤة ياخشع : ق دئ ان ظئيتق ظعم
 ظةمةللةرنع قعلغانالر، شىبهعسعزآع، ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةرضة سازاؤةر بولعدذ

ا  ةنع بذالرغ االي ع داهللا تاظ ةييارلعغان نةرسعس انىنعث ت مةنلعرع بولغ عرش وت ؤة  آاص ةييارلعغان ظ الرغا ت
ة تجةهةننةم عىض تعن ظوخش عدذر نةرمايدعغانص عمذ . (س ذ بولس ان  ظ ئقعص تذرعدعغ تةثالر ظ تعدعن ظأس ظاس
 -صةرؤةردعضارعثنعث جازاسع شةك  بذ حوث بةختتذر:  مذنداق دئدعاهللا تاظاال شذثا  ). دذرجةننةتلةر

                                                 
 . يةنع ظذالرم باشقعالرنع ظوت بعلةن ظازابلعغانلعقع ظىحىن ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازابمذ ظوت بولعدذ) 1(
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اتتعقتذر  ةنع شىبهعسعز ق أزعنعث بذيرذقعغا      اهللا تاظاال   ي ةيغةمبةرلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة ظ قارشعلعق  ص
الغذحعدذر ؤة جازالعغذحعدذرن دىآأرسةتكة ام ظ اتتعق ظعنتعق االحىنكع، . شمةنلعرعدعن ناهايعتع ق  اهللا تاظ

ن      ـ  خالعغعنع آأزنع يذمذص     اآع ظذنعثدع ا خالعغعنعدةك قعلعدعغان     ئ  ت مذظاحقذحة ؤة ي  ،قذدرةتلعك  ،ز ؤاقعتت
يةنع (ةتةن يوقتعن بار قعلعدذ هةقعق) خااليعقنع(اللة :  مذنداق دئدعاهللا تاظاالشذثا . ةتلعك زاتتذرقذؤؤ

 خااليعقالرنع ، مذآةممةل قذدرةتلعك زات بولغاحقااهللا تاظااليةنع  تعرعلدىرعدذ) ظألضةندعن آئيعن ظذالرنع
ة      العتعدة ظةسلعض ذ ه عز ش انداق قارشعلعقس ا، هئحق ان بولس انداق ياراتق لةص ق ع دةس اراتتع ؤة ظذالرن ي

  .   قايتذرعدذ
 دوست تذتقذحعدذر) ظذالرنع( .مةغصعرةت قعلغذحعدذر) نعث ضذناهعنعمأمعن بةندعلةر(اللة يةنع 
اال ان ؤة اهللا تاظ ة قعلغ ذناهعنع ت( تةؤب ذصوض ث    ) ن ةيلع ظذنع ذناهعنع، م كةن آعشعنعث ض اش ظةض ة ب ظأزعض

  . حعدذر، آةحىرضىضذناهع قايسع خعل قعلمعشتعن بولغان بولسذن
ظةرشنعث ظعضعسعدذرآاتتا ظةرشعنعث ظعضعسعدذرالردعن ظالعي بولغان  مةخلذقات يةنع صىتىن .  
 ناهايعتع ظذلذغدذر ار بولذص     ظعككع خعل  نعث ظايةت بذ  بعر خعل ظذسلذبقا    ، ظوقذلذش ظذسلذبع ب

ع    ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةن ب اال: ظاساس دذر اهللا تاظ ايعتع ظذلذغ دذ  ناه ةن بولع لذبقا    .  دئض ل ظذس ر خع ة بع يةن
ةتنعث مةنعسع االاهللا: ظاساسةن ظاي ذغ ظةرش تاظ ايعتع ظذل دذ،نعث ظعضعسعدذر ناه ذ ظعككع .  دئضةن بولع ب

   .ع توغرعدذرهةر ظعككعلعسخعل مةنعنعث 
 دذر العغعنعنع قعلغذحع ةنع خ اال ي ع    اهللا تاظ ع قارش ئح آعش ة ه ان ظعشعض اقحع بولغ  قعلم

ا قعلغان ظعشلعرعدعن         ان ؤة آاتتا، غالعب، هئكمةتلعك،    حعقالمايدعغ ادعل بولغاحق سوراق سورالمايدعغان    ظ
تذر ة  . زات ذ هةقت ةآرب عددعقعظةبذب ة  س داق دئض نعدذ نعث مذن ةت قعلع ألىش   :نلعكع رعؤاي ذ ظ ةآرع، ظ  ظةبذب
ة : ظذ . سئنع دوختذر آأردعمذ؟ دةيدذ : دا آعشعلةر ظذنعث آئسعلعنع سوراص    ظالدع دذ  ،هةظ : ظذالر .  آأردع، دةي

ة تذر نئم دع؟دوخ دذ دئ ةآرع.  دةي تذر م: ظةبذب ادوخ دذ  اث دع، دةي ةن دئ العغعنعمنع قعلعم ةن خ ةن هةقعقةت  م
  )  دئمةآحعدذر، خالعغعنعمنع قعلعمةن دةيدذراهللايةنع (

)صعرظةؤن ؤة سةمذدنعث قعسسعسعدعن خةؤةر تاصتعثمذ؟ـسةن لةشكةرلةرنعث !) ظع مذهةممةد  
ازاب اهللا تاظاال! يةنع ظع مذهةممةد  هةققعدعكع   ع حىشىرضةنلعك نعنعث ظذالرغا هئحكعممذ ظارا تذرالمايدعغان ظ

ةؤع ةت  خ ذ ظاي ةتتعمذ؟ ب اثا ي االرع س ةك : نعثاهللا تاظ ع ش ارعثنعث جازاس عز  ـ صةرؤةردعض شىبهعس
   .ذرعد دئضةن ظايعتعنع آىحلةندىر))1رقاتتعقتذ
)داؤاملعق ظعنكار ) قذرةيش مذشرعكلعرع ظاشذ آاصعرالرغا نازعل بولغان ظازابتعن ظعبرةت ظالماي

  . لعرع ؤة تةرسالعقلعرعدا داؤاملعشعؤاتعدذلعقعرع ظذالر ظأزلعرعنعث شةآلعرع، آذف يةندذقعلعشعؤاتع
اللة آاصعرالرنعث ظةتراصعنع قورشاص تذرغذحعدذرؤة قادعردذر) جازاالشقا( ظذالرنع اهللا تاظاال ع يةن 

  . ظاجعزالشتذرالمايدذنع بعخذدالشتذرالمايدذ ؤة ظذنعاهللا تاظاال ظذالر. ظذالرنع تعزضعنلةص تذرغذحعدذر
  اندذر ) ظذالر ظعنكار قعلغان نةرسة (بةلكع ذغ قذرظ ةن  لةؤهذلمةهصذزدا ساقالنغان ظذل ع ظذالر    ي

اقالنغان    ةرتعلعش آعرضىزىلىشتعن س ادة ؤة ظأزض ةم ـ زعي دة آ ة صةرعشتعلةرنعث ظعحع ان نةرس ار قعلغ  ،ظعنك
  .  ظذلذغ قذرظاندذر،آاتتا

  . شذنعث بعلةن سىرة بذرذجنعث تةصسعرع تىضعدع. ذنغا شىآىرلةر بولساهللا تاظاال

                                                 
 .  ـ ظايةت12سىرة بذرذج ) 1(
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  تارعقنعث صةزعلعتع توغرعسعدا سىرة
  

آعشعلةرضة ظعمام بولذص      : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        لالهذظةنهذةظع جابعر رةزعي  ةنةس
ةندة  ذص بةرض امعزعنع ظوق ام ن ا (ش ىرة) نامازغ ةر س ةةبةق ذ ن بعل انع ظوق ىرة نعس ةيغةمبةر ص. دع س

آعشعلةرضة ناماز ظوقذص      ( ساالي دةمسةن؟      سةن آعشعلةرنع صعتنعضة   !ظع مذظاز «:  ظذنعثغا ظةلةيهعسساالم
  . دئدع» ؟عدعمس تارعق، شةمس دذها ؤة شذنعثغا ظوخشاش سىرعلةرنع ظوقذص بةرسةث بولما)بةرضةندة

  

ijk  

 Ï !$ uΚ ¡¡9 $#uρ É−Í‘$©Ü9 $#uρ ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘ ôŠ r& $tΒ ä−Í‘$©Ü9$# ∩⊄∪ ãΝ ôf̈Ψ9 $# Ü= Ï%$̈W9$# ∩⊂∪ β Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $ ®R°Q $pκ ö n= tæ 

Ôá Ïù% tn ∩⊆∪ Í ÝàΨ u‹ù= sù ß≈ |¡ΡM} $# §Ν ÏΒ t,Ï= äz ∩∈∪ t,Ï= äz ÏΒ & !$̈Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ ßlã øƒ s† .ÏΒ È ÷t/ É= ù= Á9 $# É= Í←!# u ©I9 $#uρ 

∩∠∪ … çµ̄Ρ Î) 4’ n?tã ÏµÏè ô_u‘ Ö‘ ÏŠ$ s)s9 ∩∇∪ tΠ öθtƒ ’ n?ö7 è? ã Í←!# uœ£9 $# ∩∪ $ yϑ sù … çµ s9 ÏΒ ;ο §θ è% Ÿω uρ 9ÅÀ$tΡ ∩⊇⊃∪   
  . ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

تارعقنعث  .1بعلةن قةسةم قعلعمةن) يةنع آئحعدة ظاشكارا بولغذحع يذلتذز(ظاسمان بعلةن، تارعق 
تذزدذر  .2نئمعلعكعنع بعلةمسةن؟  ورذق يذل ةن  .3ظذ ي ادةم بعل ر ظ ادةمنع (هةر بع ساقلعغذحع ) شذ ظ

تة( ار) صةرعش ذن . 4ب ا قارعس ن يارعتعلغانلعقعغ ان نئمعدع ةنعدعن . 5ظعنس ع م تعلعص حعققذح ذ ظئ ظ
 شىبهعسعزآع، -شةك  .7ظذ مةنع ظذمذرتقا بعلةن قوؤذرغا سأثعكعنعث ظارعسعدعن حعقعدذ. 6يارعتعلدع

سعرالر ظاشكارا قعلعنعدعغان آىندة  .8قادعردذر) يةنع تعرعلدىرىشكة(اللة ظذنع ظةسلعضة آةلتىرىشكة 
هئح آىح ؤة ياردةمحع ) ظازابنع دةصظع قعلعدعغان) (يةنع ظعنساندعن(ظذنعثدعن . 9 )يةنع قعيامةتتة(

  .10يوقتذر
 (علةنملعرع بعلةن قورشالغانلعقع بنعث يولغا قويغان تىزىاهللا تاظاالظعنساننعث )اهللا تاظاالنعث 

  قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا 
اال دع     اهللا تاظ داق دئ ةم قعلعص مذن ةن قةس تذزالر بعل اثغذحع يذل ان م ار بولغ ثدا ب مان ؤة ظذنع :  ظاس

 بعلةن قةسةم قعلعمةن) يةنع آئحعدة ظاشكارا بولغذحع يذلتذز(ظاسمان بعلةن، تارعق.  

  ظايةت 17 تارعق                               رةىس           دة نازعل بولغانآكعمة
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 تارعقنعث نئمعلعكعنع بعلةمسةن؟  ارعقنعث  اهللا تاظاال ان قعلعص         ت انداق نةرسة ظعكةنلعكعنع باي  ق
دع داق دئ تذزدذر: مذن ورذق يذل ذ ي قعالرظ ةتادة ؤة باش ارعق :  ق ئحت أعدةآ دىزدرىنىص آ ة  آىن

  . زالردذر، دئدعيذلتذيذشذرنعؤالعدعغان 
ظذ يورذق يذلتذزدذر حاحقذحع نذرظذ : ظعكرعمة. ، دئدعدذرنذر حاحقذحع يذلتذزظذ : ظعبنع ظابباس 

  . ، دئدعدذر يذلتذزدىرضىحعيتاننع آأيشةؤة 
 بار) صةرعشتة(ساقلعغذحع ) شذ ظادةمنع(هةر بعر ظادةم بعلةناهللا تاظاال غا   هةر بعر جانع يةن 

ة  اهللا تاظاال.  باردذرساقلعغذحع ظذنع باال قازاالردعن ساقاليدعغان بعر ، قويذلغان عنعدصعتةر  مذنداق   بذ هةقت
أؤةتحع صةرعشتعلةر         -ع  هةربعر ظادةمنعث ظالد  : دعدئ  آةينعدة اهللا نعث ظةمرع بويعحة ظذنع قوغدايدعغان ن
  .))1بار

نعث ظذنع قايتا يارعتعشقا قذدرعتعنعث اهللا تاظاالظعنساننعث يارعتعلغان ماددعسع بولسا، 
  بارلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان بعر صاآعت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

ارعسذنظعنسان نئمعدعن يارعتعلغانلعقعغا ق ظةسلع يارعتعلغان ماددعسعنعث ظعنسانغا ظذنعث ،بذ 
تذر ؤة ظذنع    ةنلعكعنع ظةسكةرتعش ة ظعك ر نةرس اددعي بع ايعتع ظ اناه أزعنعثثغ ا  ظ  قايت

انلعقعنع ظئ تذر تعرعلدىرىلعدعغ راص قعلغذزذش ع.تع ان     حىنك ادعر بولغ قا ق لةص يارعتعش اننع دةس اهللا ، ظعنس
اال ع تاظ كة ظذن ا تعرعلدىرىش ادعرقايت ة ق ة . دذر ظةلؤةتت ذ هةقت االب دعاهللا تاظ داق دئ ةخلذقاتنع :  مذن م

تة   اندعن ظذنع     ) يوقتعن (دةسلةص ار قعلعدعغان، ظ ة شذدذر،    ) ظألضةندعن آئيعن  (ب تعرعلعدىرعدعغان اهللا ظةن
   )2(ظوثايدذر) ظذنع دةسلةصتة يوقتعن بار قعلغانغا قارعغاندا(اهللا غا ) يةنع مةخلذقاتنع تعرعلدىرىش(ظذ 

 دعن يارعتعلدع يظذ ظئتعلعص حعققذحع مةنع شذنعث  . ع مةنعي ظةر ـ ظايالدعن ظئتعلعص حعقعدذ      يةن
:  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال شذثا  . ظذ ظعككعسعنعث ظارعسعدعن باال تذغذلعدذ    نعث ظعزنع بعلةن    اهللا تاظاال  بعلةن
 ةنع ذ م دذ يظ عدعن حعقع أثعكعنعث ظارعس ا س ةن قوؤذرغ ا بعل ةنع   ظذمذرتق ذ م ةنع ظ ةرنعث يي  ظ

النعث،رتقعسعدعنذظوم تعلعص ظاي ةققعدة. حعقعدذ ظعككع آأآسعنعث ظاستعدعن ظئ ةتنعث مةنعسع ه ذ ظاي   ب
ة ظعبنع ظابباس   ؤةرة بةش ةبعب ظعبنع ش  ةرنعث ظوم :نعث ظعكرعم النعث ،رتقعسعدعنذ ظ  آأآسع ظاستعدعن   ظاي

وحعقق ئرعق، س ع س ةنعنعث رةثض دذان م ذ. يذق بولع اال مذش ةنلعكعنع ب دذ، دئض ةنعيدعن بولع ذيذق م  س
  . رعؤايةت قعلدع
 ادعردذر ) يةنع تعرعلدىرىشكة( شىبهعسعزآع، اللة ظذنع ظةسلعضة آةلتىرىشكة -شةك ةنع  ق  ي

ا       اهللا تاظاال شةك ـ سىبهسعزآع،      ظئتعلعص حعققان مةنعيدعن يارعتعلغان مذشذ ظعنساننع قعيامةت آىنع قايت
كة ا ؤة ظةلتئرعلدىرىش ة ق ادعر     . دذردعرتت قا ق لةص يارعتعش اننع دةس ع، ظعنس ا  اهللاحىنك ع قايت  ظذن

ادعردذر  ة ق كة ظةلؤةتت اال. تعرعلدىرىش ةنلعكعنع    (اهللا تاظ ادعر ظعك قا ق ا يارعتعش اننع قايت أزعنعث ظعنس ظ
عتعدعغان ان         ) آأرس دا باي ة ظورذن ر نةحح دة بع اننعث ظعحع اآعتالرنع قذرظ ل ـ ص اش دةلع ذنعثغا ظوخش مذش

   .قعلدع

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع11ظد سىرة رة) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع27سىرة رذم ) 2(
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ياردةممذ ( هئحبعر)معضة قادعر ظةمةسلعكع ؤة ظذنعثغا ظعنساننعث قعيامةت آىنع هئحنئ
  قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا

 دة ة(سعرالر ظاشكارا قعلعنعدعغان آىن ةنع قعيامةتت ةن)ي ارلعق قعيامةت آىنعع ي  سعرالر دة ب
كار ناظاش لعم     . دذع قعلع ارع ؤة مذس ام بذخ ة ظعم ذ هةقت ةر ب نع ظأم ةنهذمادعن ظعب ةيغةمبةر رةزعيةلالهذظ  ص

ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن دذظةلةيهعسس ع(«: ع ةت آىن ةت) قعيام ر خعيان ةر بع حعنعث ه
  .»النعنعث خعيانعتع، دئيعلعدذاالنعنعث بالعسع صا صمانا بذ: يراق قادعلعص باساغرعسعغا بعر
 هئح آىح ؤة ياردةمحع يوقتذر) انظازابنع دةصظع قعلعدعغ) (يةنع ظعنساندعن(ظذنعثدعن  يةنع

ان    ع ظعنس ةت آىن االقعيام ع     نعثاهللا تاظ قا بعرس ا باش ايدذ ؤة ظذنعثغ أزع قذتذلدذرالم أزعنع ظ ازابعدعن ظ   ظ
  . رةلمةيدذياردةممذ بئ

 * * * * * * *  
 Ï !$ uΚ ¡¡9 $#uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$# ∩⊇⊇∪ ÇÚö‘ F{$# uρ ÏN#sŒ Æíô‰ ¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ … çµ̄Ρ Î) ×Α öθ s)s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθèδ ÉΑ ÷“ oλ ù;$$ Î/ 

∩⊇⊆∪ öΝ åκ ®ΞÎ) tβρß‰ŠÅ3tƒ #Y‰ ø‹ x. ∩⊇∈∪ ß‰‹Ï. r&uρ # Y‰ø‹ x. ∩⊇∉∪ È≅ Îdγ yϑ sù zƒÍ Ï≈ s3ø9 $# öΝßγ ù= ÎγøΒ r& # J‰÷ƒ uρâ‘ ∩⊇∠∪  
ةن ) ضعياالرنع ظىندىرىص بئرعدعغان(يئرعلعص . 11يامغذرلذق بذلذت بعلةن قةسةمكع  زئمعن بعل

ايرعغذحع ( شىبهعسعز -شةك قذرظان . 12قةسةمكع اتعلنع ظ ةن ب ذ حاقحاق . 13سأزدذر ) هةق بعل ظ
 معكعر -هةقعقةتةن هعيلة ) قذرظاننع يوققا حعقعرعش ظىحىن ) (يةنع مذشرعكالر (ظذالر . 14ظةمةستذر
آاصعرالرنعث هاالك !) ظع مذهةممةد(. 16مةن ظذالرنعث هعيلة معكرعضة تاقابعل تذرعمةن. 15ظعشلعتعدذ

عن ب ةت بةرض ازراق مأهل ا ظ الدعرعمعغعن، ظذالرغ عغا ظ انداق (ولذش ا ق اي ظذالرغ ا قالم ظذزاقق
  .17قعلعدعغانلعقعمنع آأرعسةن

  قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكع ؤة ظذنعثغا قارشع حعققانالرنعث مات بولعدعغانلعقع توغرعسعدا 
يامغذرلذق بذلذت بعلةن قةسةمكعيامغذرلذق ظاسمان بعلةن : سع ظعبنع ظابباس بذ ظايةتنعث مةنع

ةتنعث مةنعسع    : ظذ يةنة بعر رعؤايعتعدة  . قةسةمكع دئضةنلعك بولعدذ، دئدع  امغذرلذق بذلذت بعلةن    بذ ظاي ي
ةتنعث مةنعسع    : يةنة بعر رعؤايعتعدة بولسا   .  دئدع ، دئضةنلعك بولعدذ  قةسةمكع امغذر    ،بذ ظاي ا ي  ظارقعمذظارق

ةن قةس     مان بعل ان ظاس اغدذرذص تذرعدعغ دذ ي ةنلعك بولع دع، ةمكع دئض ةققعدة    . دئ ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ظةضةر ظذ بذلذت شذنداق قعلماي     . ظذ هةر يعلع بةندعلةرنعث رعزقلعرعنع ظئلعص آئلعدعغان بذلذتتذر       : قةتادة

  .    قالسا ظذالر ؤة ظذالرنعث ماللعرع هاالك بوالتتع، دئدع
 شىبهعسعز -قذرظان شةك ، بعلةن قةسةمكعزئمعن ) ضعياالرنع ظىندىرىص بئرعدعغان (يئرعلعص 

ايرعغذحع ( ةتنعث مةنعسع          سأزدذر ) هةق بعلةن باتعلنع ظ ان هةق سأزدذر،      : ظعبنع ظابباس بذ ظاي قذرظ
ةتادعمذ شذنداق دئدع        .  دئدع ،دئضةنلعك بولعدذ  ة ق ةتنعث مةنعسع      . بذ هةقت ادعل   : باشقعالر بذ ظاي ان ظ قذرظ

  .   دئدع،دذبعر هأآىم آعتابعدذر دئضةنلعك بولع
ظذ حاقحاق ظةمةستذر ظةمةلعيةتتذر،يةنع ظذ هةقعيقةتتذر .  

اندعن  االظ ار قعلع  اهللا تاظ اننع ظعنك عرالرنعث قذرظ ن    آاص ث يولعدع انلعقعدعن ؤة ظذنع دعغ
دععستو داق دئ ةؤةر بئرعص مذن ذالر : دعغانلعقعدعن خ ةنع مذشرعكالر(ظ رعش ) (ي ا حعقع اننع يوقق قذرظ
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اننعث قارشعسعغا حاقعرعش       يةنع  معكعر ظعشلعتعدذ -هعيلة هةقعقةتةن ) ظىحىن  ظذالر آعشعلةرنع قذرظ
  .ظىحىن ظذالرغا هعيلة ـ معكعر ظعشلعتعدذ

) آاصعرالرنعث هاالك بولذشعغا ظالدعرعمعغعن!) ظع مذهةممةد   ا ةنع ظذالرغ  مأهلةت بةرضعن ؤة   ي
  .ظذالرنعث هاالك بولذشعغا ظالدعراص آةتمعضعن

 ظذزاققا قالماي ظذالرغا قانداق قعلعدعغانلعقعمنع آأرعسةن (اق مأهلةت بةرضعن ظذالرغا ظازر( 
ازاب، جازا ؤة هاالآةتنع آأرعسةن         .  ظذالرغا ظازراق مأهلةت بةرضعن    يةنع ا آةلضةن ظ . ظذزاققا قالماي ظذالرغ

اال دع  اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ع :  ب ادعن(ظذالرن ا ) دذني ذددةت(ظازغعن ةن قع) م اندعن  بةهرعم ز، ظ لعمع
  . )1(مةجبذراليمعز) تئتعشقا(ظذالرنع قاتتعق ظازابنع 

   .شذنعث بعلةن سىرة تارعقنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال 

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع24سىرة لوقمان ) 1(
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بذ سىرعنعث مةآكعدة حىشكةنلعكعنعث دةلعلع      .  حىشكةندذر بذ سىرة هعجرةتتعن ظعلضعرع مةآكعدة    
ازع     مام  ظع .تذرهةدعستأؤةندعكع   ةرا ظعبنع ظ سظةب  ذم: بنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    بذخارع ب

 بعزنعث قئشعمعزغا  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ساهابعلعرعدعن   الر  مةآتوم ذمم ذمةير ؤة ظعبنع ظ   ذظعبنع ظ 
ان ظوقذص بئر     ظذالر. ظعدع .لةر ظعدع آعشع آةلضةنظةث دةسلةص ) يةنع مةدعنعضة (  .ةتتع آئلعص بعزضة قذرظ

ارلعق ساهابعالر آةلدع     سةظد  ؤة  بعالل ،ظاندعن ظةممار  اندعن   . قات  ة ساهاب ظأمةر ظعبنع خةتتاص يعضعرمة    ظ
ةلدع  ةن آ ةلدع  .بعل االم آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص ةن.  ظ ةرنعث مةدع: م ة  نعلعكل ر نةرسعض قا بع باش
ة خوش بولغع صةيغةمبةرظةلة ذنعدةك يهعسساالمنعث آةلضعنعض انلعقخ أرمعدعمش بولغ ةتتا.عنع آ   آعحعك ه

العالر ذ  : نعثب ا ب االم مان ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عمعزغا (، ص زنعث قئش أردىم  ) بع ةنلعكعنع آ ةلدع، دئض  .آ
ادا    ) يةنع بذ سىرعنع  (نع  سىرة ظةظال  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آئلعصال   ظذنعثغا ظوخشاش قعسقا سىرعلةرنع ي

  . ظالدعم
 سىرة ظةظالنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

دع،  ظ ةت قعل داق دةص رعؤاي ام بذخارع ؤة مذسلعم مذن اعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذظازغ سةن  «:ص
   .دعدئ» ؟ بةرسةث بولماسمعدع ظوقذصالنعظةظال، شةمس ؤة لةيل سىرعلعرع) آعشعلةرضة(نامازدا 

ةد ن ام ظةهم نع بةش ذظعم ان ظعب دذ رعظم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر :نعث مذن  ص
امعزعدا  ظة ت ن ع هئي االم ظعكك عنع   لةيهعسس عية سىرعس ةن غاش ع بعل ةظال سىرعس تع ظوقذ ظ ت  . يت ةر هئي ظةض

امعزع ج ةن را آ  ىم ة توغ ة   ئ آىنعض امعزعغعمذ يةن ة ن االم جةم ا، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع  لعص قالس ذ ظعكك  ب
ىرعنع ظوق تع س ام   . ذيت نع ظعم ذ هةدعس لعم ب زع ،مذس ةبذداؤذد، تعرمع ارل ظعة نةس ؤة ظ ةت   قات عقالرمذ رعؤاي

   .قعلدع
ة  نع ماج لعم،ظعب زع ؤة نةس   مذس ةبذداؤذد، تعرمع دذ   ة، ظ ةت قعلع داق دةص رعؤاي ارلعقالر مذن : ظع قات

ع هئيت ؤة ج    ىرعلعرعنع ظعكك عية س ةظال ؤة غاش االم ظ امعزعدا ظوقذ ىصةيغةمبةرظةلةيهعسس ة ن تعم ةر . يت ظةض
ة هةر ظعككع نامازدا        مة نامعزع بعر آىندة آئلعص قالس        هئيت نامعزع بعلةن جى    ا، ظذ ظعككع سىرعنع يةن

  . ظوقذيتتع
ةد  ام ظةهم ةيذظ ظعم اس، ظابدذرر ب نع ظابب ةظب، ظعب نع آ ةبزاظعب نع ظ ان ظعب ةرنعث  ا ؤةهم مأمعنل
دذظاظعشة ظانعسع  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنهذالرنعث مذن ةلالهذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم:رةزعي   ص
ةظال، افعرذن ؤة ظعظ ىرعلعرعنع ؤع آ الس س امعزعدا خ ر ن تعظوقتع ة. ذيت ةظاظعش ةنها يةن ةلالهذ ظ :  رةزعي

االم ؤ امعزعدا  عصةيغةمبةرظةلةيهعسس ر ن ىرةتع نعمذ   س ىرة ناس ةن س ةق بعل تع فةل ةننع، ظوقذيت ذص و ق دئض ش
  . عقويد

  ظايةت 19 ظةظال                              رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ذ . 1تعقاد قعلغعن هةممعدعن ظىستىن صةرؤةردعضارعثنعث نامعنع صاك ظئ  ىتىن مةخلذقاتنع (ظ ) ص
ايدعلعق . 2قعلدع) يةنع حعرايلعق ؤة مذناسعص شةآعلدة (بئجعرعم ) ظذالرنع(ياراتتع،  مةخلذقاتقا ص
وت . 3آأرسةتتع) تةقدعر قعلدع، ظذالرغا صايدعلعنعش يوللعرعنع (ظعشالرنع  لةرنع ظأستىرىص -ظ  حأص

ةردع ارامتذل . 4ب ع ق اندعن ظذالرن وت ظ ذرذق ظ ايالندذردع -ق كة ظ ةد (. 5 خةس ع مذهةمم اثا !) ظ س
اننع( ة ) قذرظ ز، الل خع(ظوقذتعمع ةن ) نةس قعنع ظذنتذمايس عدعن باش ان نةرس اقحع بولغ ة . قعلم الل
دذ )  هةرعكةتلعرعنع -سأز (ظاشكارا ؤة يوشذرذن ) بةندعلةرنعث( سئنع بعز ظاسان . 6-7بعلعص تذرع

ايدعلعق بولعدعغان بولسا، -ؤةز . 8مذؤةصصةق قعلعمعز ) ضةيةنع ظعسالم شةرعظعتع (يولغا   نةسعهةت ص
 نةسعهةتنع قوبذل -ظادةم ؤةز ) قورققان(اللةدعن . 9 نةسعهةت قعلغعن-ؤةز ) آعشعلةرضة قذرظان بعلةن(

. 12آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(ظذ آاتتا ظوتقا . 11 نةسعهةتتعن قاحعدذ-ظةث شةقع ظادةم ؤةز  .10قعلعدذ
  .13ياشعمايدذ) ظوبدان(ظاندعن ظذ ظوتتا ظألمةيدذ ؤة 

تعقاد قعلعشقا آةلضةن بذيرذق ؤة ظذنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع نعث نامعنع صاك دةص ظئاهللا تاظاال 
  توغرعسعدا

نع ظابباس    ةد ظعب ام ظةهم دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االم :نعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس   ص
 تىن ةممعدعن ظىس ن ه اد قعلغع اك ظئتعق امعنع ص ارعثنعث ن ةظال سىرعسعنع ظوقذشنع دةص صةرؤةردعض  ظ

  .دةيتتع» عمةننعث نامعنع صاك ظئتعقاد قعلمهةممعدعن ظىستىن صةرؤةردعضارع «:باشلعسا
ة     هاق ه ةرعر ظةبذظعس نع ج دذ    مدانعنعثظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اس : مذن نع ظابب  ظعب
تىن صةرؤةر ةممعدعن ظىس ن ه اد قعلغع اك ظئتعق امعنع ص ارعثنعث ن ةظال سىرعسعنع ظوقذشنع  دعض دةص ظ

ا، ارع   باشلعس تىن صةرؤةردعض ةممعدعن ظىس اد قعل  مه اك ظئتعق امعنع ص ةننعث ن تع،عم ةت  .  دةيت ةر قعيام ظةض
ا،سىرعسعنع ظوقذ ان بولس ذ  غ ان اهللا (ظ رعقعدةك ظعشالرنع قعاللعغ ةنع يذقع كة ) ي ةرنع تعرعلدىرىش ظألىآل

ادع مذ؟ق ة ))1ر ظةمةس ةن ظايةتك ةندة دئض ةن   : آةلض ةن، س اد قعلعم اك ظعتعق ةمحعلعكتعن ص ة آ ئنع هةمم   س
  .  دةيتتع،سةنظألىآلةرنع تعرعلدىرىشكة قادعر

                                                 
 . ـ ظايةت40سىرة قعيامةت ) 1(
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نع باشالص   ةظالنع ظوقذش ىرة ظ ةتادة س اندا  :ق ىرعنع ظوقذغ ذ س االمنعث ب ة صةيغةمبةرظةلةيهعسس :  بعزض
ارع « ةممعدعن ظىستىن صةرؤةردعض اممه اد قعلنعث ن اك ظئتعق ةنعنع ص ندع،  » عم ةت قعلع انلعقع رعؤاي دةيدعغ

   . دئدع
نعث مةخلذقاتالرنع ياراتقانلعقع، ظذالرنعث تةقدعرعنع بئكعتكةنلعكع ؤة ظوت ـ اهللا تاظاال

  حأصلةرنع ظىندىرضةنلعكع توغرعسعدا
 شةآعلدة يةنع حعرايلعق ؤة مذناسعص (بئجعرعم ) ظذالرنع(ياراتتع، ) صىتىن مةخلذقاتنع (ظذ (
دع ةخلذقاتالرنع  قعل ىتىن م ةنع ص عنع   ي ث هةممعس اراتتع ؤة ظذالرنع ةآعلدة     ي ر ش رايلعق بع ايعتع حع  ناه

  . دعقعل
 رعنع (مةخلذقاتقا صايدعلعق ظعشالرنع ايدعلعنعش يوللع ا ص ةقدعر قعلدع، ظذالرغ  آأرسةتتع ) ت
اهعد اال: مذج ةت ي اهللا تاظ نع ؤة هعداي ذمراهلعق يولع انالرغا ض ا   ظعنس نع ؤة هايؤانالرغ ان ولع ظوتاليدعغ

ان قعلعص     عرظةؤص نعث موسا ظةلةيهعسساالم  نعث مةنعسع  بذ ظايةت  .ةتتعيةرلةرنع آأرس  نضة دئضةن سأزعنع باي
تذرآع، هةممة     «: مذسا ظئيتتع :خشاشتذربذ ظايةتنعث مةنعسعضة ظذ آةلضةن   صةرؤةردعضارعمعز شذنداق زات

ة  عب (نةرسعض ة مذناس ا ) ظأزعض ةآعل ظات دع، ش ايدعلعنعدعغان   ( قعل رعنع، ص اش يوللع ا ياش اندعن ظذالرغ ظ
   .)1(»آأرسةتتع) نةرسعلعرعنع

ةنهذدعن      ظابدذلاله ظعبنع  بذ هةقتة ظعمام مذسلعم      ةلالهذ ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   ظةمرع رةزعي نعث  ص
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عزآع،  «: مذن ةك ـ شذبهعس االش ةخلذقاتالرنعاهللا تاظ لعرعنع  م ث ظعش

ةقدعر قعلدع50ظاسمان ـ زئمعننع يارعتعشتعن  تعدا. ( معث يعل ظعلضعرع ت ذ ؤاق اال) ظ  نعث ظةرشعاهللا تاظ
  . »دة ظعدعسذنعث ظىستع
 وت ةردع-ظ تىرىص ب لةرنع ظأس ةنع حأص اال  ي ارلعق أ ظاهللا تاظ ةرنعث ب ىملىك ؤة زعراظةتل س

  . تىرلعرعنع ظأستىرىص بةردع
خةسكة ظايالندذردع-رامتذل قذرذق ظوت ظاندعن ظذالرنع قا  بذ ظايةتنعث مةنعسع ظعبنع ظابباس 
ذ ظأزضعرعص آةتكةن قورذق: هةققعدة  ايالندع، دئدع  ظوت ـ حظ ة. أصكة ظ ذ هةقت نعب ةتادة، ظعب   مذجاهعد، ق

  .دع شذنداق دئزةيد قاتارلعقالرمذ
  غرعسعداتذص قالمايدعغانلعقع توبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤةهعينع ظذنصةيغةم

)ةد ع مذهةمم اثا !) ظ اننع(س ز) قذرظ ة ، ظوقذتعمع عدعن ) نةسخع(الل ان نةرس اقحع بولغ قعلم
اننع    اهللا تاظاال  ، بذ باشقعنع ظذنتذمايسةن   ظةمةل قعلعشنع   اهللا تاظاال نعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا قذرظ

انل   دة ظوقذتعدعغ ان دةرعجع عنع ظذنذتمايدعغ اندعن باشقعس اقحع بولغ ع ؤة قالدذرم ةؤةر بئرعش عقعدعن خ
  .  ؤةدة بئرعشعدذرقاشذنداق قعلعش
ةتادة اندعن  : ق االم قذرظ االصةيغةمبةرظةلةيهعسس اقحع   اهللا تاظ نع قالدذرم ةل قعلعش اندعن ظةم  بولغ

  . باشقعسعنع ظذنذتمايتتع، دئدع
اقحع بولغان نةرسعدعن باشقعنع ظذنتذم ) نةسخع(اللة  نعثاهللا تاظاال مالربةزع ظالع   ايسةن قعلم

أزدة     ش آ ةص قعلع لعقعنع تةل تذص قالماس اننع ظذن االمنعث قذرظ ايعتعدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن ظ دئض

                                                 
 .  ـ ظايةت50سىرة تاها ) 1(
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 ظةمةل قعلعشنع قالدذرماقحع بولغاندعن     اهللا تاظاال  :ظذنعثغا ظاساسةن ظايةتنعث مةنعسع    . تذتذلعدذ، دئدع 
ن  عنع ظذنذتمعغع اال. باشقعس اقحع بول  اهللا تاظ نع قالدذرم ةل قعلعش اث   ظةم الص قويس اي تاش نع ظوقذم  ،غعنع

  . هئح ضذناه يوقتذر، دئضةنلعك بولعدذ
 بعلعص تذرعدذ) هةرعكةتلعرعنع ـ سأز(ظاشكارا ؤة يوشذرذن ) لةرنعثبةندع(اللةاهللا تاظاال ع يةن 

ا ظذالرنعث ظعشلعرعدعن   اهللا تاظاال .بعلعص تذرعدذ   ظعشلعرعنع    قعلغان سأزلعرعنع ؤة   شذرذن يو بةندعلرعنعث  غ
   .شذرذن ظةمةستذرو نةرسة يهئح

 مذؤةصصةق قعلعمعز ) يةنع ظعسالم شةرعظعتعضة (سئنع بعز ظاسان يولغا  ةنع  ساثا ياخشع  بعز   ي
ايلعقع    ، شذنداقال  قعلعشنع ظاسان قعلعص بئرعمعز     سأزلةرنع  ظعشالرنع ؤة ياخشع     تةسلعكع ؤة ظةضرع ـ توق

  .  يولغا قويذص بئرعمعزشةرعظةتنعبولمعغان تىصتىز 
  ؤةز ـ نةسعهةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

 ا، -ؤةز ان بولس ايدعلعق بولعدعغ عهةت ص ةن ( نةس ان بعل ة قذرظ عهةت -ؤةز ) آعشعلةرض  نةس
ن ةنعقعلغع ا،    ي ةتكىزىدعغانال بولس ةيدا ي عهةت ص ةن( ؤةز ـ نةس عهةت قعل )س ة ؤةز ـ نةس ن آعشعلةرض . غع

م ظأضعتع  ةتتعن ظعلع ذ ظاي ا ب ع آعش مان تة ؤة ظذن ان    ش ق بولمعغ ا اليع نع ظذنعثغ تا، ظعلعم ة تارقعتعش علةرض
لعق لعك ؤة تارقاتماس ة ظأضةتمةس ارلعقعنع بعآعشعلةرض ةدةبنعث ب ر ظ دذتا بع قا بولع رعدا .لعؤئلعش ذ توغ  ب

ةرنعثأم لعقعمعنل ةلع رةزعي باش ةنهذلالهذة ظ ذل قعاللمايدع:  ظ ةقلع قوب ث ظ ة ظذالرنع ةن آعشعلةرض ان س غ
أزىسأزنع سأزلةص بةرسةث ذ س د ، ب عتنة بولع ر ص ىن بع ة  . ذث ظذالرنعث بةزعسع ظىح شذثا سةن آعشعلةرض

ذالر حىشع (سةن . ص سأزلةص بةرضعن نعدعغان دةرعجعدة قعلعظذالر حىشع  نةلمةيدعغان دةرعجة قعلعص سأز ظ
  . ؟ دئدعننعشعنع ياقتذرامسةع ؤة ظذنعث صةيغةمبعرعنعث ظعنكار قعلاهللا تاظاال) سأزلةص بئرعص
نةسعهةتنع قوبذل قعلعدذ -ظادةم ؤةز ) قورققان(ن اللةدع    سةن يةتكىزضةن   ! يةنع ظع مذهةممةد 

عهةت ؤةز ن ـ نةس ةن حع ن  بعل اال دعلعدع أزعنعث  اهللا تاظ ان ؤة ظ ذم  اهللا تاظاالدعن قورقعدعغ ا حوق غ
العدذ  ظذحرع عهةت ظ ادةمال ؤةز ـ نةس ةن ظ عدعغانلعقعنع بعلض ادةم ؤةز  .ش ةقع ظ ةث ش عهةتتع-ظ ن  نةس
  يةنعياشعمايدذ) ظوبدان(ظاندعن ظذ ظوتتا ظألمةيدذ ؤة . آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(ظذ آاتتا ظوتقا  .قاحعدذ

بةلكع ظذ ظازابلعق بولغان شذ   . رعشةلمةيدذمايدذ ؤة ظازادة بعر هاياتقعمذ ظئ راهةتكة حعق   ظذ ظوتتا ظألىص   ظذ
   .زاب ـ ظذقذبةتلةرنعث تةمعنع هةقعقعي تئتعيدذ ظذ شذ هاياتتا تذرغاندعال ظاحىنكع،. هاياتتا تذرعؤعرعدذ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةظعددعن ص ةد ظةبذس ام ظةهم : ظعم
ى (« ن مةثض ذص دوزاختع ان بول ةنلةر   دوزاخ) حعقمايدعغ ا آعرض ةيدذ ؤة ق ا ظألم ا  (دوزاخت ر هاياتت قا بع ) باش

ةر بولسا،      مةرهةم  اهللا تاظاال  .ياشعمايدذ ألتىرعدذ   اهللا تاظاال ةت قعلماقحع بولغان دوزعخل ا ظ .  ظذالرنع دوزاخت
اندعن ظذالرنعث قئشعغا  اظةتظ ذنعث .عدذر آعحعالر شاص ةن  ش ةن شا(بعل ذص آعرض اقحع بول اظةت قعلم ر ) ص بع

تىرعدذ        ص ظأس ئلعص حعقع ةرنع ظ ىم ظادةمل ر تىرآ ن بع ع ظذالردع ذالر . آعش ا ” ظ اآع  “هاي ات ”ي اآع  “هاي  ي
ةؤان” ان“ هةي ةتنعث   ظأدةص ظاتعلعدعغ اآع جةنن تةثدة ؤة ي تعثعدةس تىرظأس ذددع  . لعدذى ظأس ذالر خ ظ

ةبذ سةظعد خذدرع مذنداق دئدع،     . »دذجانسعز ظىسع) ناهايعتع( مايسعدةك  ظئرعقنعث قعرغعقعدا ظىنضةن    ظ
االم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس علةر«: ص عل دةرةخنعس ئرعق ،ث يئش اندعن س ة يئ،ظ اندعن يةن عل  ظ ش
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دع)1(»بولعدعغانلعقعنع آأرمعضةنمذ؟ ةزع  . دئ ةتنع(صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم : آعشعلةرب ذ هال خذددع ) ب
  . دا ياشعغان ظادةمدةآال تةسؤعرلةص بةردع، دئدعسةهراظأزع 

ام  ةدظعم ة ظةهم ةظد خذدرع يةن ةبذ س دذ،  ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةيغةمبةر نع ص
ا آعرضةنلةر      دوزاخ ) حعقمايدعغان بولذص    اختعن مةثضى   دوز( «:ظةلةيهعسساالم ا ظألمةيدذ ؤة  ق باشقا   (دوزاخت
ا ر هاياتت عمايدذ) بع ة دوزاخ . ياش ةص بولغذح ذناهلعرع تىض ةن ض انتلئكعن ظأتكىزض ا، الرا قالعدعغ اهللا  بولس

ا    آأ) آأيىص (هةتتا ظذالر  . ع ظالعدذ ظذالرنعث جانلعرعن تاظاال اظةت قعل مىرضة ظايالنغاندا، ظذالرغ عنعشقا  شاص
رعلعدذ رذ ةت بئ ةلتىرىلىص    . خس نعص آ وص قعلع وص ـ ت ذالر ت ةن ظ ذنعث بعل ة  ،ش ةرنعث ظأستةثلعرعض  جةننةتل

لعنعدذ ا . تاش ةننعتع بولغانالرغ ةر : ج ع جةننعتعل ث ظىست ! ظ يعلعدذ   عظذالرنع أآىثالر، دئ ذ ت ة س ذنعث  . ض ش
ةن  رغعقعدا ظىنض رعقنعث قع ذددع ظئ ذالر خ ةن ظ عدةك بعل ايعتع( مايس ع) ناه عز ظىس دع» دذجانس . دئ

رع انالردعن بع نع ظاثلعغ ذ هةدعس االمدعن ب االم : صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةتنع(صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ هال ) ب
  .  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع. دا ياشعغان ظادةمدةك تةسؤعرلةص بةردع، دئدعسةهراخذددع 

 * * * * * * *  
 ô‰ s% yx n= øùr&  tΒ 4’ ª1 u“ s? ∩⊇⊆∪ u x. sŒuρ zΟ ó™$# ÏµÎn/ u‘ 4’©? |Ásù ∩⊇∈∪ ö≅ t/ tβρã ÏO ÷σè? nο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äο u½z Fψ $#uρ 

Ö ö yz #’ s+ ö/r& uρ ∩⊇∠∪ ¨βÎ) #x‹≈ yδ ’ Å∀ s9 É# ßsÁ9 $# 4’ n<ρW{$# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛÏδ¨uö/ Î) 4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪  
ظذ صةرؤةردعضارعنعث نامعنع ياد . 14قسعتعضة يةتتعصاك بولغان ظادةم مة) آذفرعدعن ؤة ضذناهتعن(

ظاخعرةت ياخشعدذر  .16سعلةر دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظارتذق آأرعسعلةر. 15ظةتتع، ظاندعن ناماز ظوقذدع
ابالردا -شةك ) يةنع بذ سىرعدعكع ؤةزلةر (بذ . 17ؤة باقعيدذر  راهعم ؤة ـ شىبهعسعز بذرذنقع آعت  ظعب

  .18-19لعرعدا باردذرمذساالرنعث آعتاب
  رعشكةن آعشعلةرنعث بايانع توغرعسعدانعجاتلعققا ظئ

) صاك بولغان ظادةم مةقسعتعضة يةتتع) آذفرعدعن ؤة ضذناهتعنأزعنع    ناحار يةنع  ظةخالقالردعن ظ
اآلع اال غان ؤةص االماهللا تاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا  حىشغا ص ع نعجاتلعقق كةن آعش ة ظةضةش ةن هةقعقةتك ىرض
   .عشتعظئر

ظذ صةرؤةردعضارعنعث نامعنع ياد ظةتتع، ظاندعن ناماز ظوقذدعنعث اهللا تاظاال ظذ آعشع بولسا  يةنع
ةص،   نع ظعزل االرازعلعقع ازالرنع     اهللا تاظ ص نام ةل قعلع ة ظةم ث شةرعظعتعض ذنذص ؤة ظذنع ا بويس نعث بذيرذقعغ

أزؤاقتعدا ظوقذدع   ةر أ م.ظ ة    نعث باشلعقع  معنل ابدذل ظ عترة نعث آعشعلةرنع زعزظأمةر ظعبنع ظ   سةدعقعسعنع ص
ذناهتعن ( :نعثاهللا تاظاال   ،بئرعشكة بذيرذص  رعدعن ؤة ض ةتتع ) آذف ادةم مةقسعتعضة ي اك بولغان ظ ذ .ص  ظ

  .  دئضةن ظايعتعنع ظوقذغانلعقع رعؤايةت قعلعندعصةرؤةردعضارعنعث نامعنع ياد ظةتتع، ظاندعن ناماز ظوقذدع
ا    رعثال بع  سعلةردعن ظةضةر: زةظةبذظةهؤ اآع سةدعقة    (لدا بعر يوقسذ  نر ناماز ظوقاي دةص تذرغ  زاآات ي

اندعن         ظذ ، آةلسة )سوراص اهللا  ، حىنكع .ذسذن ناماز ظوق  ظذنعث سوراص آةلضةن نةرسعسعنع بئرعص بولذص ظ
ةتتع  ) آذفرعدعن ؤة ضذناهتعن  ( : مذنداق دئدع  تاظاال ظذ صةرؤةردعضارعنعث   . صاك بولغان ظادةم مةقسعتعضة ي

                                                 
ة حع         ) 1( اندعن جةننةتك رعص ظ ا آع تة دوزاخق ارقعلعق دةسلةص أزع ظ ذ س االم ب ةنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس انداق    ي العنعث ق ادةمنعث ه ان ظ قعرعلغ

 . بولعدعغانلعقعنع ظعصادعلعمةآحع 
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امعن ذدع    ن از ظوق اندعن نام ةتتع، ظ اد ظ ةتادة ))1ع ي ع  ق ةتنعث مةنعس ذ ظاي ث ال  م: ب نعـ مىلكعنع  زاآعتع
  . دئدع، بولعدذلعك دئضةنغان آعشع مةقسعتعضة يةتتع رازع قعلنعاهللا تاظاالع بولغان  ياراتقذحعسبةرضةن ؤة

  ظاخعرةتنعث ظالدعدا دذنيانعث قةدعرسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا
تعرعكحعلعكعنع ظارتذق آأرعسعلةرسعلةر دذنيا ظعشلعرعنع هةقعقعي صايدعسع  سعلةر دذنياع يةن 
اهللا  تتعكع يةنع ظاخعرةظاخعرةت ياخشعدذر ؤة باقعيدذر.سعلةر ظاخعرةت ظعشلعرعنعث ظالدعغا قويعبولغان
اال اتعنعثتاظ ا مذآاص الغذحعدذردعن ياخشعدذر ؤة مةثضى دذني ةيدحىنكع،.  ق اص تىض ا يوق اخعرةت  دذني ذ، ظ

ال ؤة مةدذربولسا ظذلذغ انداقمذ . غذحعدذرثضى ق ان ق ار ظعنس ةقلع ب اص ظ ةيدعغان نةرسعنع تى يوق ى ض مةثض
اتال يوقاص تأضةيدعغان نةرسعضة آأثىل بئرعص       قالعدعغان  قئلعص  ىمةثض  ، نةرسعدعن ظارتذق آأرسذن؟ ؤة ص

  ؟ بألمعسذندعغان ظاخعرةتكة آأثىلعقال
ةد ظةبذمذس ام ظةهم ظةرع ا ظعم ةت  دعنظةش ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذن  ص

دذقع أزعنعث «: لع ادذنياظ ادةم لعقعغ ةن ظ أثىل بةرض ة ظاخعرةتآ ةتكىزدع زلعكعض ان ي أزعنعث .عي  ظ
ادةم    ظاخعرةتلعكعضة  ةتكىزدع    آأثىل بةرضةن ظ ، مةثضى قئلعص    ظذنداق بولغان ظعكةن   .دذنيالعقعغا زعيان ي

  . »لعثالر يوقاص تىضةيدعغان نةرسعدعن ظةال بعقالعدعغاننع
  سا ظةلةيهعسساالمالرنعث سةهعصعلعرع توغرعسعداذظعبراهعم ؤة م

 ظعبراهعم ؤة مذساالرنعث ـ شىبهعسعز بذرذنقع آعتابالردا -شةك ) يةنع بذ سىرعدعكع ؤةزلةر(بذ 
ة   آعتابلعرعدا باردذر   ؤة ظعبراهعمنعث سةهعصعلعرعدعكع   ظذ مذسانعث  :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال  بذ هةقت

ة بعراؤنعث ضذناهعنع           ادةم يةن سأزدعن خةؤةردار بولمعدعمذ؟ ظعبراهعم ؤاصادار آعشع ظعدع، بعر ضذناهكار ظ
ا تارتعلمايدذ  (آأتةرمةيدذ  أزعنعث     .)يةنع بعراؤ باشقا بعراؤنعث ضذناهع تىصةيلعدعن جازاغ ةقةت ظ ظعنسان ص

ةنع ظذنعث ظةمةلع    (ظذنعث قعلغان ظعشع آةلضىسعدة آأرىلعدذ   . رعدذظعشلعضةن ظعشعنعث نةتعجعسعنع آأ  ي
رعلعنعدذ  ا توغ ع ظذنعثغ ةت آىن ات  ). قعيام ذق مذآاص ا تول اندعن ظذنعثغ اآع(ظ رعلعدذ ) ي ازا بئ ذق ج . تول

  . ))2هةممعنعث ظاخعر بارعدعغان جايع صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدذر
 – شىبهعسعز بذرذنقع آعتابالردا -شةك ) ذ سىرعدعكع ؤةزلةريةنع ب(بذ : نعثاهللا تاظاال ظةبذظالعية

اردذر  ابلعرعدا ب االرنعث آعت راهعم ؤة مذس ايع ظعب ةن ظ ععت دئض علةر    : نعث مةنعس ار قعسس ىرعدة ب ذ س ب
دذ    ةنلعك بولع اردذر دئض ابالردا ب ع آعت دع،بذرذنق ةرعر .  دئ نع ج ةتتعكع:ظعب ذ”  ظاي ةن “ب أزدعن دئض اهللا  س

ظذ صةرؤةردعضارعنعث نامعنع . صاك بولغان ظادةم مةقسعتعضة يةتتع) رعدعن ؤة ضذناهتعنآذف( :نعثتاظاال
ظاخعرةت ياخشعدذر ؤة . سعلةر دذنيا تعرعكحعلعكعنع ظارتذق آأرعسعلةر. ياد ظةتتع، ظاندعن ناماز ظوقذدع

اقعيدذر دذ ب أزدة تذتذلع ةزمذنالر آ ان م ان قعلعنغ ةتلعرعدة باي ةن ظاي ا.  دئض داق بولغ ةتنعث ظذن ندا ظاي
 دئضةنلعك  ظعبراهعم ؤة مذساالرنعث آعتابلعرعدا باردذرـ شىبهعسعز بذرذنقع آعتابالردا ـشةك : مةنعسع

                                                 
االنعث) 1( ذناهتعن (: اهللا تاظ رعدعن ؤة ض ةتتع    ) آذف ة ي ادةم مةقسعتعض ان ظ اك بولغ ةن     ص ةدعقعلعرعنع بةرض ات ؤة س اللعرعنعث زاآ ايعتع م ةن ظ  دئض

رعدذ       ةنانعمذ بئ ةن م ةتتع، دئض ةر ظع  . ظادةم مةقسعتعضة ي ذثا ظأم ةر     ش ةبذ ظةهؤةزل ةزعز ؤة ظ ابدذل ظ نع ظ ةدعقة        : ب ا س ات ؤة ي ةن زاآ ذش بعل از ظوق ةر نام ظةض
 . بئرعش بعر ؤاقعتقا توغرا آئلعص قالسا، زاآات ؤة سةدعقعلةرنع بئرعص بولذص ظاندعن ناماز ظوقذيدذ دةص بايان قعلدع

   ـ ظايةتكعحة42 ــــ 36سىرة نةجم ) 2(
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دع  دذ، دئ أزدذر    . بولع ر س ذق بع ىك، ظورذنل أزع آىحل ذ س ةرعرنعث ب نع ج نع   .ظعب ةتادة ؤة ظعب ة ق ذ هةقت  ب
  . عنع بعلضىحعدذرتوغرعساهللا تاظاال . ردعنمذ شذنداق رعؤايةت قعلعندعزةيدلة

  . شذنعث بعلةن سىرة ظةظالنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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 مة نامعزعدا ظةظال ؤة غاشعية سىرعلعرعنع ظوقذش توغرعسعداذج
  

ةنهذنعث    ةلالهذ ظ عر رةزعي نع بةش ان ظعب رعدا نذظم ة  : يذقع ت ؤة جىم االم هئي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  .  دئضةنلعكعنع بايان قعلغان ظعدذق،رة ظةظال بعلةن سىرة غاشعيةنع ظوقذيتتعنامعزعدا سى

دذ       ةت قعلع داق رعؤاي العك مذن ام م ة ظعم ذ هةقت ةي   : ب نع ق اك ظعب عردعن   س نذزةهه نع بةش ان ظعب : ظم
: ظذ . عصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم جىمة نامعزعدا جىمة سىرعسع بعلةن قايسع سىرعنع ظوقذيتتع؟ دةص سورد       

عي اؤابغاش عنع دةص ج ةة سىرعس ة . ردع ب ةبذ داؤذد، نةس ةرنع ظ ذ ظةس ة  ب نع ماج لعم ؤة ظعب ظع، مذس
  . قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدع

ijk  
  

ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ xm Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$# ∩⊇∪ ×νθã_ãρ >‹ Í× tΒ öθtƒ îπ yèÏ±≈ yz ∩⊄∪ Ø' s#ÏΒ% tæ ×π t6Ï¹$̄Ρ ∩⊂∪ 4’ n? óÁs? # ·‘$tΡ 

Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’ s+ ó¡è@ ôÏΒ A ÷ tã 7π u‹ ÏΡ#u ∩∈∪ }§ øŠ©9 öΝ çλm; îΠ$yèsÛ ω Î) ÏΒ 8ìƒÎŸÑ ∩∉∪ ω ßÏϑ ó¡ ç„ Ÿωuρ  É_ øóãƒ  ÏΒ 

8íθã_ ∩∠∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

بذ آىندة نذرغذن ظادةملةر خار  .1ساثا هةقعقةتةن قعيامةتنعث خةؤعرع آةلدع!) ظع مذهةممةد(
ظذالر هارارعتع  .3جاصا تارتقذحعالردذر) ظاخعرةتتة(ظذالر دذنيادا ضذناه قعلغذحعالردذر،  .2ذحعدذربولغ

ان بذالقتعن سذغعرعلعدذ ) سذلعرع(. 4قاتتعق دوزاخقا آعرعدذ  ذالر ظىحىن زةرعدعن . 5قايناص تذرغ ظ
ةد ( ةنع ب ةندعن-ي اححعق تعك ذي، ظ ايدذ)  ب ةآلعك بولم قا يئم ةمرعتمةيدذ، زةرع. 6باش  آعشعنع س

  7ظاحلعقنع صةسةيتمةيدذ
   ؤة دوزاخ ظةهلعنعث بذ آىندعكع ظةهؤالع توغرعسعدانعث بايانعقعيامةت آىنع

قعيامةت آىنعنعث ظعسعملعرعنعث بعرعدذر،    “ غاشعية ”:ظعبنع ظابباس، قةتادة، ظعبنع زةيد قاتارلعقالر     
دذ  ع، . دةي أز قو   حىنك انالرنع ظ ة ظعنس ىن هةمم ذ آ ا  ظ ة ظومذم  رش ذص هةممعض ان بول يىزلىك عؤعغا ظالعدعغ
ظذ :  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسعبذ آىندة نذرغذن ظادةملةر خار بولغذحعدذر: نعثاهللا تاظاالقةتادة . آئلعدذ

  ظايةت 26عية                           غاشرةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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ةتنعث مةنعسع     .  دئدع،آىندة نذرغذن يىزلةر خاردذر دئضةنلعكتذر    ظذ آىندة نذرغذن    : (ظعبنع ظابباس بذ ظاي
  .  دئدع،ذالرغا ظةمةللعرع ظةسقاتمايدذ دئضةنلعكتذرقورقعدذ، ظ) يىزلةر
 ،الردذر ذناه قعلغذحع ادا ض ذالر دذني ة(ظ ارتقذحعالردذر ) ظاخعرةتت ا ت ذن   جاص ذالر نذرغ ةنع ظ  ي

عمذ ان بولس أزلعرعنع حارحاتق ص ظ ةرنع قعلع رعدذ،ظةمةلل ا آع زعق ظوتق ةنعال قع ع ي ةت آىن عز .  قعيام هاص
ةبذظعمران ةرقانع ظ ةآرع ب دذ ظةبذب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ث مذن ةتتاب :  جونعنع نع خ ةر ظعب ظأم

تعص       أتىص آئتعؤع الدعدعن ظ عنعث ظ ث ظعبادةتخانعس ر راهعبنع ةنهذ بع ةلالهذ ظ ب : رةزعي ع راهع دةص ! ظ
ذ   ةنهذ ظ ةلالهذ ظ ا قارعغاندا، ظأمةر رةزعي حاقعرعغان، راهعب ظعبادةتخانعسعدعن بئشعنع حعقعرعص ظذنعثغ

نئمعضة يعغاليسةن؟ دئضةندة، ظأمةر     ! ظع مأمعنلةرنعث باشلعقع    : ظذ راهعب  . راص يعغالص سالغان  راهعبقا قا 
جاصا ) ظاخعرةتتة(ظذالر دذنيادا ضذناه قعلغذحعالردذر، : مةن اهللا تاظاالنعث آعتابعدعكع: رةزعيةلالهذ ظةنهذ
رعدذ . تارتقذحعالردذر ةتنع    ظذالر هارارعتع قاتتعق دوزاخقا آع الدعم ـ دة      دئضةن ظاي ، شذنعثغا    ظةسلةص ق

  . )1( بةرضةنيعغلعدعم دةص جاؤاب
ةنهذنعث   ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ارع ظعب ام بذخ االظعم ذناه : نعثاهللا تاظ ادا ض ذالر دذني ظ

الردذر،  ة(قعلغذحع ارتقذحعالردذر) ظاخعرةتت ا ت دذ، جاص أزدة تذتذلع تعظانالر آ ايعتعدعن خرعس ةن ظ  دئض
ةت دعدئضةنلعكعنع رعؤاي ةتنعث مةنعسع.   قعل ذ ظاي ة ؤة سذددعالر ب ذناه ظعشالرنع : ظعكرعم ادا ض ذالر دذني ظ

الردذر، ظاخعرةت ة ظذح     قعلغذحع ازاب ؤة هاالآةتك ا ظ ة بولس ةنلعكتذر،    ،راصت ارحعغذحعالردذر دئض ا ح  دوزاخت
  . دئدع
 رعدذ ا آع اتتعق دوزاخق ارارعتع ق ذالر ه نع ظابب  ظ ةققعدة ظعب ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي اس،  ب

  . ظذالر ظوتع ناهايعتع قاتتعق قعزعق بولغان دوزاخقا آعرعدذ، دئدع: هةسةنبةسرع ؤة قةتادة قاتارلعقالر
)قايناص تذرغان بذالقتعن سذغعرعلعدذ ) سذلعرع          ،ةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابباس  بذ ظاي

عضة يةتكةن   ع ظةث يذقعرع صةلل  ظذالر قعزعقلعقع ؤة هارارعت   : مذجاهعد، هةسةن بةسرع ؤة سذددع قاتارلعقالر     
  .لعدذ، دئدععربوالقنعث سىيعدعن سوغع

  باشقا يئمةآلعك بولمايدذ )  بذي، ظاححعق تعكةندعن -يةنع بةد (ظذالر ظىحىن زةرعدعن  ةلع  ظ
نعث   نع ظابباس ة ظعب ةبذ تةله نع ظ تذر  : ظعب ر دةرةخ الغان بع ن ياس ذ ظوتتع دع ،ظ ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي .  دئض

اس،  ارلعقالر  ظعبنع ظابب ةدة قات ةبذ جةؤزاظع ؤة قات ذ :  مذجاهعد، ظعكرعمة، ظ دةص ظاتعلعدعغان “ شذبرذق”ظ
دع  أزعدذر، دئ ث دةل ظ ةتادة. دةرةخنع لعدة   : ق ةتعياز صةس نع ظ ذ دةرةخ ةؤمع ب ش ق ذبرذق”قذرةي از “ش  ي

لعدة  دع “زةرع”صةس ايدذ، دئ ة.  دةص ظات عدعغ    : ظعكرعم ة حاصلعشعص ظأس ةنلعك، يةرض ا تعك ذ بولس ر ظ ان بع
  . ظأسىملىآتذر، دئدع

اهعدنعث   ارع مذج ام بذخ ا   “زةرع”: ظعم ذبرذق ”بولس ىملىك     دةص“ ش ىك ظأس ر تىرل ان بع  ظاتعلعدعغ
ذص  اغدا    ،بول ان ح ع قذرعغ ازلعقالر ظذن ةت      “زةرع” هعج ةنلعكعنع رعؤاي ةرلعكتذر، دئض ذ زةه ايدذ، ظ دةص ظات
ةتادةنعث. قعلدع ةر ق ذ بولسا ظةسلعدة : مذظةمم تعدا “شذبرذق”ظ ذص قذرعغان ؤاق  دةص “زةرع” دةرعخع بول

يةنع بةد (ظذالر ظىحىن زةرعدعن : نعثاهللا تاظاالسةظعد قةتادةنعث . ظاتعلعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع  
ظذالرغا بئرعلعدعغان :  دئضةن ظايعتعنعث مةنعسع باشقا يئمةآلعك بولمايدذ)  بذي، ظاححعق تعكةندعن-

  . ، ظةث صاسكعنا تاماق يوقتذر دئضةنلعكتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعتاماقالردةك ظةث ناحار

                                                 
ةنه) 1( ةلالهذ ظ ةر رةزعي ةنع ظأم ن ي ان، لئكع أزعنع حارحاتق ص ظ ادةت قعلع عمةن دةص ظعب ا ظئرعش ةظاالنعث رازعلعقعغ ادعتع اهللا  ذ اهللا ت ان ظعب قعلغ

ةظاالنعث   اراص اهللا ت ا ق ث هالعغ ان راهعبنع ا آعرعدعغ ا، دوزاخق ارقعلعق بولمعغاحق ع ظ ةت يول ةظاالنعث آأرس الردذر،  :ت ذناه قعلغذحع ادا ض ذالر دذني ظ
  .ظايعتعنع ظةسلةص يعغلعغان  دئضةنظذالر هارارعتع قاتتعق دوزاخقا آعرعدذ. تقذحعالردذرجاصا تار) ظاخعرةتتة(
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 زةرع آعشعنع سةمرعتمةيدذ، ظاحلعقنع صةسةيتمةيدذ       يةنع ظذ تاماق بعلةن قورساق تويمايدذ ؤة
  . ظاحلعق يوقالمايدذ

  
 ×νθã_ãρ 7‹ Í× tΒöθ tƒ ×π uΗ¿å$̄Ρ ∩∇∪ $pκÈ ÷è|¡Ïj9 ×πu‹ ÅÊ# u‘ ∩∪ ’Îû >π̈Ζ y_ 7π u‹Ï9%tæ ∩⊇⊃∪ ω ßìyϑó¡n@ $pκ Ïù Zπ u‹Éó≈s9 ∩⊇⊇∪ $pκ Ïù × ÷tã 

×πtƒ Í‘%y` ∩⊇⊄∪ $ pκ Ïù Ö‘ã ß  ×πtãθèùö ¨Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθø.r& uρ ×πtãθàÊöθ̈Β ∩⊇⊆∪ ä−Í‘$ oÿ sς uρ ×πsùθàóÁ tΒ ∩⊇∈∪ ’Ï1# u‘ y— uρ îπrOθèVö7 tΒ ∩⊇∉∪  
 -سةظيع (ذنيادا قعلغان بذ د .8بذ آىندة نذرغذن آعشعلةر بارآع، ظذالر نئمةت بعلةن خذشالدذر

ظذ يةردة . 11ظذ يةردة يامان سأز ظاثلعمايدذ .10 ظذالر ظالعي جةننةتتعدذر.9مةمنذندذر) ظةمةللعرعدعن
ةر، رةت  .12بذالقالر ظئقعص تذرعدذ  ار تعزعلغان قةدةهل ةر، قات ةردة ظئضعز تةختل  رةت قويذلغان -ظذ ي

  .13-16رياستذقالر، سئلعنغان ظئسعل بعساتالر با
  جةننةت ظةهلعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا

ان قعلغاندعن         اهللا تاظاال   يذقعرعدعكع ظايةتلةردة دوزاخ ظةهلعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤاللعرعنع باي
آئيعن، بذ ظايةتلةردة جةننةت ظةهلعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤاللعرعدعن خةؤةر بئرعشكة باشالص مذنداق     

ةن خذشالدذر : ذدةيد ةر قعيامةت       بذ آىندة نذرغذن آعشعلةر بارآع، ظذالر نئمةت بعل ةنع نذرغذن يىزل ي
دذ    ةتتة بولع ان قعياص ال بولغ ةتتعن خذش دة نئم ةللعرع   . آىنع ان ياخشع ظةم ث قعلغ ةر ظذالرنع ذ نئمةتل   ؤةب

  . آأرسةتكةن تعرعشحانلعقلعرع ظارقعلعق قولغا آةلضةندذر
 مةمنذندذر )  ظةمةللعرعدعن -سةظيع (بذ دذنيادا قعلغان     ةتنعث مةنعسع ظذالر  : سذفيان بذ ظاي

  .  دئدع،ظأزلعرعنعث ظةمةللعرعدعن رازع بولغان هالدا بولعدذ دئضةنلعكتذر
ةتتعدذر العي جةنن ذالر ظ عرلعرعدة  ظ ذق قةس ةتنعث نذرل ان جةنن رع بولغ ن يذقع ةنع دةرعجعدع  ي

  . خاتعرجةم هالدا بولعدذ
 ةردة يا ايدذ ظذ ي ة صايدعسع يوق سأزلةرنع ظاثلعمايدذ        مان سأز ظاثلعم ةنع ظذالر جةننةتت اهللا .  ي

دذ    تاظاال  ة مذنداق دةي ةقةت       :  بذ هةقت ة بعهذدة سأز ظاثلعمايدذ، ص ا   (ظذالر جةننةتت صةرعشتعلةرنعث ظذالرغ
ةن اثاليدذ) بةرض اتالش )1( ساالمعنعال ظ ةللعرعنع مذآاص ذ ظذالرنعث قعلغان ياخشع ظةم دذرب ذالر .  ظىحىن ظ

   .))2جةننةتتة بعهذدة ؤة يالغان سأزلةرنع ظاثلعمايدذ
 دذ ار       ظذ يةردة بذالقالر ظئقعص تذرع االر ب ئقعص تذرعدعغان نذرغذن دةري ةنع ظذنعثدا ظ ة   .  ي بذ هةقت

ةبذهىرةير ةم ظ نع ظةبذهات دذ ةظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : دعن ص
علعكنعث ظاستعدعن        ج« العرع تأص ة بعر رعؤايةتتة معسك تئغعنعث ظاستعدعن       (ةننةتنعث دةري  ظئتعلعص  )يةن

  . »حعقعدذ
 بار(ظذ يةردة ظئضعز تةختلةر(ؤاتقان، يذمشاق ؤة ذ يةنع جةننةتتة هأر ـ صةرعلةر ظىستعدة ظولتذر

اردذر    ارؤاتالر ب عز آ ار ظعض علعرع ب ئلعنغان آأرص ات س اتمذ ـ ق العم. ق ةندعلعرع  : الرظ ن ب االنعث يئقع اهللا تاظ
ةنلةر ( ة آعرض ةنع جةننةتك ار) ي ذ آ ىن   عب ع ظىح ة حعقعش ث ظىستعض ا، ظذالرنع اقحع بولس ؤاتالردا ظولتذرم

  . ؤاتالر صةسلعتعلعص بئرعلعدذ، دئدععآار

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع62سىرة مةريةم ) 1(
  . ـ ظايةتلةر26ـ 25سىرة ؤاقعظة ) 2(

* * * * * * * 



  
  
  
  

 490                                                                                               اشعيةغ ـ سىرة 88
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 ةر ان قةدةهل ار تعزعلغ ار (قات ةت     )ب ذص، جةنن ار بول ةر ب ان قةدةهل ك ظعحعلعدعغ ةنع ظعحعملع  ي
  . دعن قايسع بعرع ظعحعملعك ظعحمةآحع بولسا، ظذ قةدةهلةر شذ آعشعضة تةييار قعلعنعص تذرذلعدذظةهلع
 بار ( رةت قويذلغان ياستذقالر-رةت(   
 ار اتالر ب عل بعس ئلعنغان ظئس ةنعس ذص،      ي ار بول ئلعنحعالر ب ئلعنغان س ةردة س ذ يةرل ةر ـ ب ذ ي ظ

  . خالعغانالر ظذنعث ظىستعدة ظولتذرعدذ
 * * ** * * *  

ξ sùr& tβρãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅Î/ M} $# y# ø‹ Ÿ2 ôM s) Ï= äz ∩⊇∠∪ ’ n< Î) uρ Ï !$uΚ ¡¡9 $# y# ø‹ Ÿ2 ôM yèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n< Î)uρ ÉΑ$t6 Ågù: $# 

y# ø‹ x. ôM t6ÅÁçΡ ∩⊇∪ ’ n< Î) uρ ÇÚ ö‘ F{$# y# ø‹ x. ôM ysÏÜ ß™ ∩⊄⊃∪ ö Ïj.x‹ sù !$yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö Åe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 Ο Îγø‹ n= tæ 

@ ÏÜøŠ |Áßϑ Î/ ∩⊄⊄∪ ωÎ) tΒ 4’̄< uθs? u x x.uρ ∩⊄⊂∪ çµç/ Éj‹ yèã‹ sù ª! $# z># x‹yè ø9 $# u y9 ø. F{$# ∩⊄⊆∪ ¨β Î) !$ uΖ ø‹s9 Î) öΝåκ u5$tƒÎ) ∩⊄∈∪ §Ν èO ¨βÎ) 

$ uΖøŠ n= tã Ν åκu5$|¡Ïm ∩⊄∉∪  
ارعتعلدع  انداق ي علةر ق انداق ظئضعز . 17ظذالر قارعمامدذآع، تأض ندع  ظاسمان ق اغالر . 18قعلع ت

تعلدع . 19قانداق تذرغذزذلدع  ا (سةن . 20زئمعن قانداق يئيع  نةسعهةت قعلغعن، سةن -ؤةز ) ظذالرغ
ةقةت  ا(ص ةن-ؤةز ) ظذالرغ عهةت قعلغذحعس ةللةت . 21 نةس ا مذس ةن ظذالرغ ا (س ع ظعمانغ ةنع ظذالرن ي

ةجبذرلعغذحع ةن) م ع . 22ظةمةسس ن آعمك عهةتتعن-ؤةز (لئكع أرىص )  نةس ىز ظ ةنع(ي ار ) الل ظعنك
ةن ازاباليدذ  .23قعلعدعك اتتعق ظ ع ق ة ظذن ذالر . 24الل ن (ظ ةندعن آئيع زنعث ) ظألض ةن بع هةقعقةت

  .26ظاندعن ظذالردعن هئساب ظئلعشقا بعز مةسظذلمعز. 25دةرضاهعمعزغا قايتعدذ
تأضعلةرنعث، تاغالرنعث ؤة ظاسمان ـ زئمعننعث يارعتعلعشع ظىستعدة صعكعر يىرضىزىشكة 

  تةرغعص قعلعش توغرعسعدا
اراص           اهللا تاظاال  ةت قعلعدعغان مةخلذقاتلعرعغا ق  بةندعلعرعنع ظأزعنعث قذدرعتعضة ؤة آاتتعلعقعغا داالل

 حىنكع، تأضة ظذالر قارعمامدذآع، تأضعلةر قانداق يارعتعلدع: صعكعر يىرضىزىشكة بذيرذص مذنداق دةيدذ
عحعدذر  عمذ ظأزض ةن قذرذلذش ث ت ذص، ظذنع ايؤان بول ر ه ايعب بع ةرح. ظاج ةن ض ىك، ت ايعتع آىحل ذ ناه ة ظ

دذ ؤة         ارتقعلع قويع ةرنع ظ ر يىآل ة ظئغع اي ظىستعض ا قارعم ةيؤةتلعك بولغعنعغ ايعتع ه ع ناه ذ (قذرذلذش ب
تا   ا توشذش راق ـ يعراقالرغ ةرنع يع ذنعدذ   ) يىآل ة بويس ر ظادةمض اجعز بع قذرعدعغان ظ أزعنع باش عنعث . ظ تأض

ع ي     دذ، ضأش ىتع ظعحعلع ايدعلعنعلعدذ، س ن ص يعلعدذيذثعدع اال. ئ قا   اهللا تاظ ة قاراش ةندعلعرعنع تأضعض نعث ب
ارؤعلعرعنعث       ةرنعث ح دة ظةرةبل ةينع دةؤرع ذآع، ظ ةؤةص ش عدعكع س عبذيرذش دع آأصعنحعس ة ظع ازع .  تأض ق

ذرةي  الر: ش ز!يىرىث ص ظئ  بع انداق قعلع ماننعث ق ص ظاس انداق  حعقع عنعث ق ة، تأض عز آأتىرىلضةنلعكعض ض
اراص باق  ا ق تع !ايلعيارعتعلعغانلعقعغ ةنع .  دةيت االي عز  اهللا تاظ ىنحة ظعض ص ش انداق قعلع ماننع ق نعث ظاس

انداق    :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذ    اهللا تاظاال . آأتىرضةنلعكعضة قاراص باقايلع   ) تىؤرىآسعز (ظذالر ظاسماننع ق
انداق يوحذق    ) يذلتذزالر بعلةن (بةرصا قعلغانلعقعمعزغا، ظذنع     يوقلذقعغا  بئزعضةنلعكعمعزضة، ظذنعثدا هئحق

   .))1قارعمامدذ؟
                                                 

  .  ـ ظايةت6سىرة قاف ) 1(
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 دع انداق تذرغذزذل اغالر ق ن     ت مامدذ؟ زئمع ة قاراش انداق تعكلةنضةنلعكعض اغالرنعث ق ةنع ت  ي
ة              اغالر زئمعنغا مذستةهكةم هالةتت ظىستعدعكع ظادةملةر بعلةن بعرضة تةؤرةص آةتمةي مذقعم تذرسذن دةص ت

ايدعلعق بولغان نذرغذنلعغان نةرسعلةرنع ؤة آان         يةنة ظذ تاغالردا ظعنسانالر ظ     اهللا تاظاال . بئكعتعلدع ىحىن ص
  . بايلعقلعرعنع ظورذنالشتذردع

 تعلدع انداق يئيع ن ق ان؟      زئمع ذنداق يئيعلغ ص مذش انداق قعلع ن ق ةنع زئمع االي اداناهللا تاظ  ، ن
ا   اغ، ظاي الدعدعكع ت أز ظ مان، آ تعدعكع ظاس ع، ظىس ان تأضعس ث معنعؤاتق ة ظذالرنع عز ظةرةبلةرض غ بعلعمس

ارقعلعق                 ظاستعدعكع زئمعندعن ظعبارةت تذرمذشعدا داظعم مةؤجذت بولذص تذرغان بذ نةرسعلةرنع سأزلةش ظ
ان      ارةت قعلغ ا ظعش عز بارلعقعغ ث شةآس ان زاتنع علةرنع ياراتق ذ نةرس ةممعنع   . ظ ث ه ذ زاتنع ذنداقال ظ ش

ادة       ةقةت ظذنعثغعال    ياراتقان، هةممعنع تةسةررذص قعلعص تذرعدعغان، هةممعضة ظعضة بولغان، ظعب ت قعلعش ص
  . خاس بولغان، ظذلذغ بعر زات ظعكةنلعكعنع بعلدىرىشنع مةقسةت قعلغان

  زامام ظعبنع سأظلةبةنعث قعسسعسع توغرعسعدا
بذنعث  .  مانا مذشذنداق قةسةم ظعحكةن ظعدع ،زامام صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوظال سورعغاندا    

ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت          ظعمام ظةهمةد ساب   . تةصسعالتع مذنداقتذر  ةلالهذ ظ عتتعن ظةنةس رةزعي
دذ دذق     : قعلع ةن ظع تعن حةآلةنض ذظال سوراش رذلذق س ة توغ ر نةرس االمدعن بع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ز ص . بع

ةقلع  ئلـ شذثا ظ ةرنعث آ ايعدا بولغان سةهرالعق ظةرةبل ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سوهذشع ج ظال عص ص
ارزذ قعالتتذق         سورعشعنع، شذ ظ   بعر آىنع    . ارقعلعق بعزنعث ظذالر سورعغان نةرسعلةرنع بعلعؤئلعشعمعزنع ظ

ةلحعث بعز تةرةصكة      ! ظع مذهةممةد : بعر سةهرالعق ظةرةب آئلعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا      سئنعث بعر ظ
ةؤةتتع      «آئلعص، سئنعث    ةتكىزدع، دئدع     » مئنع اهللا تاظاال ظ ةيغةمبةر ظة  . دئضةنلعكعثنع ي : لةيهعسساالم ص

تذ« ت ظئيتعص ذ راس دع» ظ ةرةب. دئ ةهرالعق ظ دع : س اراتتع؟ دئ م ي ماننع آع ا ظاس ةيغةمبةر . ظذنداقت ص
االم دع» اهللا«: ظةلةيهعسس ةرةب . دئ ةهرالعق ظ دع : س نعحذ؟ دئ االم . زئمعن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس » اهللا«: ص

ةرةب. دئدع  ةص، : سةهرالعق ظ اغالرنع بذنداق تعكل ذ ت ا آعم ب ايلعقالرنع قعلدع؟ ظذنداقت ظذنعثدا شذنحة ب
دع االم . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع» اهللا«: ص ةرةب . دئ ةهرالعق ظ ان،   : س نع ياراتق ةن زئمعن مان بعل ظاس

ئنع    ةمكع، س ةن قةس امع بعل ةن زاتنعث ن اغالرنع تعكلعض االت دع اهللا تاظ ةؤةتتعمذ؟ دئ ةيغةمبةر قعلعص ظ .  ص
سئنعث ظةلحعث بعز بعر آئحة آىندىزدة بةش   :  سةهرالعق ظةرةب  .دئدع» هةظة«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

دع   ذ؟ دئ رةك دةيدعغ عمعز آئ از ظوقذش االم . ؤاخ نام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تذ «: ص ذ راست ظئيتعص دع» ظ . دئ
ةرةب   ةهرالعق ظ اال       : س الرنع اهللا تاظ ذ ظعش اثا ب ةمكع، س ةن قةس امع بعل االنعث ن ةن اهللا تاظ ئنع ظةؤةتك س

ة «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . عبذيرعغانمذ؟ دئد  ةلحعث بعزنعث    : سةهرالعق ظةرةب  . دئدع » هةظ سئنعث ظ
» راست ظئيتعصتذ  «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ماللعرعمعزغا زاآات بئرعشعمعز آئرةآلعكعنع ظئيتتع دئدع    

دع ةرةب. دئ ةهرالعق ظ ةن : س ئنع ظةؤةتك االس ع اهللاهللا تاظ اثا بذن ةمكع، س ةن قةس امع بعل اال نعث ن  تاظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . بذيرعغانمذ؟ دةص سورعدع   ة «: ص ةلحعث    : سةهرالعق ظةرةب   . دئدع » هةظ سئنعث ظ

دع    تع، دئ رةآلعكعنع ظئيت عمعز آئ يدا روزا تذتذش زان ظئ دا رامع ةر يعل زنعث ه ة بع ةيغةمبةر . يةن ص
االنعث    ظذنداقتا س  : سةهرالعق ظةرةب . دئدع» هةظة، ظذ راست دةصتذ   «: ظةلةيهعسساالم ئنع ظةؤةتكةن اهللا تاظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  . نامع بعلةن قةسةمكع، ساثا بذ ظعشنع اهللا تاظاال بذيرعدعمذ؟ دئدع              ة «: ص » هةظ
سئنعث ظةلحعث بعزدعن آىحع يةتكةن آعشعلةرنعث آةظعبعضة بئرعص هةج قعلعشع         : سةهرالعق ظةرةب . دئدع

دع   تع، دئ رةآلعكعنع ظئيت ةيغةمبةر ظةلةيه . آئ االم ص تذ «: عسس ت دةص دع » راس ذ    . دئ ن ظ ذنعثدعن آئيع ش
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نعث نامع بعلةن قةسةمكع، مةن ظذنعثدعن قعلحة          اهللا تاظاال  سئنع هةق بعلةن ظةؤةتكةن     : سةهرالعق ظةرةب 
ظذ دئضةن  «: بذنع ظاثلعغان صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  ؤة قعلحة آئمةيتعؤةتمةيمةن، دئدع    ؤةتمةيمةنذظاشذر

ارلعقالرمذ     . دئدع»  حوقذم جةننةتكة آعرعدذ،قعلساسأزعضة راست ظةمةل     بذنع ظعمام بذخارع، مذسلعم قات
  . رعؤايةت قعلدع

   صةقةتال يةتكىزىشتعنال ظعبارةت ظعكةنلعكع توغرعسعدانعثصةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسع
 نةسعهةت قعلغذحعسةن-ؤةز ) ظذالرغا( نةسعهةت قعلغعن، سةن صةقةت -ؤةز ) ظذالرغا(سةن  

 اهللا تاظاال . سةن ظأزةثنعث ظةؤةتعلعشتعكع ؤةزعصةث بويعحة آعشعلةرنع ظاضاهالندذرغعن ! ع مذهةممةد يةنع ظ 
دذ  داق دةي ة مذن ذ هةقت تذر : ب ةبلعغ قعلعش ةقةت ت ظذلعيعتعث ص ئنعث مةس ظذلعيعتعمعز . س زنعث مةس بع

اال شذثا ))1هئساب ظئلعشتذر دعاهللا تاظ داق دئ ا مذسةللةت :  مذن ةنع(سةن ظذالرغ ا ي ع ظعمانغ  ظذالرن
ةتنعث مةنعسع               ظةمةسسةن) مةجبذرلعغذحع سةن ظذالرنعث    :  ظعبنع ظابباس، مذجاهعد ؤة باشقعالر بذ ظاي

دع      ةنلعكتذر، دئ ةن دئض ع ظةمةسس ا قعلغذح اننع زورالص بةرص رعدا ظعم ةتنعث    . دعللع ذ ظاي د ب نع زةي ظعب
  .  دئدع، دئضةنلعكتذرةسسةنقا مةجبذراليدعغان آعشع ظةمسةن ظذالرنع ظعمان ظئيتعش: مةنعسع

ةيغةمبةر      دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ابعر رةزعي ةد ج ام ظةهم ظعم
االم ا          «: ظةلةيهعسس ث يوقلعقعغ ئح ظعالهنع قا ه ن باش ر اهللا دع ذالر بع ةتتاآع ظ ةن ه علةر بعل ةن آعش م
ذؤاهلعق بةرض ةدةر ض ة ق رذلدذم ةنض قا بذي ذرذش قعلعش ةر .  ظ ذالر    ظةض ة، ظ ات بةرس ا، زاآ از ظذقذس ذالر نام ظ

العدذ     اقالص ق ةندعن س اللعرعنع م انلعرعنع ؤة م ايدذ ؤة    . ق اقالص قااللم ةن س ةققع بعل المنعث ه ةقةت ظعس ص
دذر  ابلعرع اهللا غع ث هئس اندعن ، دةص)2(»ظذالرنع اال ظ ةن : نعثاهللا تاظ ا(س عهةت -ؤةز ) ظذالرغ  نةس

ا مذسةللةت .  نةسعهةت قعلغذحعسةن -ؤةز ) ظذالرغا(قعلغعن، سةن صةقةت  ةنع ظذالرنع (سةن ظذالرغ ي
نع ظعمام مذسلعم، تعرمعزع ؤة     بذ هةدعس   .  دئضةن ظايعتعنع ظوقذدع   ظةمةسسةن) ظعمانغا مةجبذرلعغذحع 

ة ان   نةس ةت قعلغ ذنداق رعؤاي ارلعقالرمذ ش لعمالرنعث      . ظع قات ارع ؤة مذس ام بذخ ة ظعم ةدعس يةن ذ ه ب
  .  قعلعنغانآعتابلعرعدعمذ رعؤايةت

  لعنغان تةهدعد توغرعسعداهةقتعن يىز ظأرىضةنلةرضة قع
 أرىص )  نةسعهةتتعن-ؤةز (لئكعن آعمكع ىز ظ ةنع(ي ار قعلعدعكةن) الل ةنع ظعسالم  . ظعنك ي

ىز ظأرى  ادا قعلعشتعن ي ايعدا ظ أز ج ةن،دعنعنعث ظاساسلعرعنع ظ عيدعك ع ؤة تعل ةن دعل ار بعل ةقنع ظعنك  ، ه
ةنقعل ة . عدعك ازاباليدذ الل اتتعق ظ ع ق ة  ظذن ذ هةقت اال ب دذ اهللا تاظ داق دةي عر (: مذن آاص

ا دع)قذرظانغ از ظوقذمع ةنمعدع، نام ذ . ظعش ن ظ اننع(لئكع دع ؤة ) قذرظ ار قعل اندعن(ظعنك ىز ) ظعم ي
   .اللة ظذنع قاتتعق ظازاباليدذ : دئدع مذنداقاهللا تاظاال شذثا ))3ظأرىدع
 ةتةن بعزنعث دةرضاهعمعزغا قايتعدذهةقعق) ظألضةندعن آئيعن (ظذالر  يةنع ظذالرنعث قايتعدعغان 

يةنع ظذالرنعث قعلغان     ظاندعن ظذالردعن هئساب ظئلعشقا بعز مةسظذلمعز . جايع بعزنعث دةرضاهعمعزدذر  

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع40 سىرة رةظعد )1(

كة  )2( ان تأآىش المدا ق ةنع ظعس ا ي ان بولس ادعر قعلغ ةت س اش جعناي ةققع ، ظوخش المنعث ه را  - ظعس ازا ظعج ان ج ا بئرعلعدعغ ةن ظذنعثغ أرمعتع بعل  ه
 .قعلعنعؤئرعدذ

  . ـ ظايةتلةر32 ـ 31 سىرة قعيامةت )3(
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العمعز       ـ  ظعشلعرعدعن، ظةمةل    ادةتلعرعدعن هئسابنع بعز ظ ادةتلعرع  ـ ظةضةر ظذالرنعث ظعش، ظةمةل       . ظعب ظعب
  . ولسا مذصاآات، يامان بولسا جازا بئرعمعزياخشع ب

  . شذنعث بعلةن سىرة غاشعيةنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  سىرة فةجرعنع نامازدا قعراظةت قعلعش توغرعسعدا
  

از ناماز : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ      رعجاب نةساظع   ا تذردع  مذظ   بعر آعشع آئلعص   .غ
ا تمذظازغ دععدا ظعق از. قعل ازنع مذظ تع نام ةك ظذزارتعؤةت ةن  . ب ذنعث بعل رش جعدنعث بع ع مةس ذ آعش  ظ

ايتعص آةتتع    ظأزع يالغذزنامازنع   ،تةرعصعضة بئرعص  ةتتع    . ظوقذص ق از .بذ خةؤةر مذظازغا ي  ،مذناصعق :  مذظ
ةتتع. دئدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ي ةؤةر ص ذ خ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. ب ئلعقع آعشعدعن ص ظذنعث ( ه

ةيغةمبعرع ظع اهللا نعث  :  آعشع  ظذ  .سورعدع ) نئمة ظىحىن شذنداق قعلغانلعقعنعث سةؤةبعنع     مةن ظذنعث   !  ص
نعث تعح مةس شذنعث بعلةن . ارتعؤةتتع نامازنع بةآمذ ظذزلئكعن، ظذ.  دةص آةلضةن ظعدعم   ايبعلةن ناماز ظوق  

الغذز ظوقذ       بعر تةرعصع  ايتعص ضة بئرعص نامازنع ظأزةم ي ةردعم، دئدع  تأضةمضة هةلةص ظئتعص    ،آئتعص  ص ق  . ب
ا  االم مذظازغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس از  «:ص ع مذظ ةن ! ظ ة س علةرنع صعتنعض ةنآعش ازدا (؟ ساالمس ةظال، ) نام ظ

  .دئدع» ؟ظوقذساث بولماسمعدع) قعسقا سىرعلةرنع(شةمس، فةجر ؤة لةيل سىرعلعرعدةك 

ijk  

 Í ôf xø9 $# uρ ∩⊇∪ @Α$u‹ s9uρ 9ô³ tã ∩⊄∪ Æìø ¤±9 $#uρ Íø? uθ ø9$# uρ ∩⊂∪ È≅ ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) Îô£ o„ ∩⊆∪ ö≅ yδ ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ×Μ|¡ s% “ Ï% Ïk! 
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  . نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا

ظون آئحعسع بعلةن، قذربانلعق آىنع بعلةن، هارصا آىنع ) زذلهةججعنعث دةسلةصكع(سىبهع بعلةن، 
آاصعرالرغا حوقذم ظازاب (ظأتكةن آئحة بعلةن قةسةمكع، ) آاظعناتنعث ظاجايعص هةرعكعتع بعلةن(بعلةن، 
ز ثدا  .1-4 )قعلعمع ة بذنع ةقعل ظعضعسعض ةنع (ظ ةرلعك ي علةردة قاناظةتلعن رعقع نةرس ةم ) يذقع قةس
بذنداق . 6-7 آىحلىك ظعرةمنع قانداق جازالعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ ـصةرؤةردعضارعثنعث ظاد. 5بارمذ؟

ظأيلةرنع بعنا (شذنعثدةك ؤادعقورادا تاشالرنع آئسعص . 8ظادةملةر باشقا شةهةرلةردة يارعتعلمعغان ظعدع
. 10شذنعثدةك قوزذقالر ظعضعسع صعرظةؤننع قانداق جازالعدع. 9 قانداق جازالعدعسةمذدنع اهللا) قعلغان

نع آأص قعلدع . 11هةددعدعن ظاشتع ) زذلذم قعلعشتا (ظذالر شةهةرلةردة  ةردة بذزغذنحعلعق ذ يةرل . 12ظ

  ظايةت 30 فةجر                           رةىس               دة نازعل بولغانآكعمة
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لؤةتتة آأزعتعص ظة) بةندعلةرنع(صةرؤةردعضارعث  .13صةرؤةردعضارعث ظذالرغا قاتتعق ظازابنع نازعل قعلدع
  .14تذرغذحعدذر

   ؤة ظذنعثدعن باشقا سأزلةرنعث تةصسعرع توغرعسعدا “سىبهع”
 ،ا ) زذلهةججعنعث دةسلةصكع(سىبهع بعلةن ةن، هارص انلعق آىنع بعل ظون آئحعسع بعلةن، قذرب

حوقذم آاصعرالرغا (ظأتكةن آئحة بعلةن قةسةمكع، ) آاظعناتنعث ظاجايعص هةرعكعتع بعلةن(آىنع بعلةن، 
ةتتعكع  : (مةسرذق ؤة مذهةممةد ظعبنع آةظب         )ظازاب قعلعمعز    سىبهعدعن ) قةسةم ظعحكةن  اهللا تاظاال ظاي

دعق دذ، دئ أزدة تذتذلع ع آ ث سىبهعس ت آىنعنع ان هئي اهعد ؤة . ذرب ةير، مذج نع زذب اس، ظعب نع ظابب ظعب
ةتتعكع ظون آئحعدعن زذلهةججع     : نذرغذنلعغان سةلةص ؤة خةلةص ظالعملعرع     نعث دةسلةصكع ظون آئحعسع    ظاي

  . آأزدة تذتذلعدذ، دئدع
ام  ارعظعم ةققعدة   ( بذخ ةزعلعتع ه عنث ص ون آئحعس كع ظ ةججعنعث دةسلةص اس ) زذله نع ظابب  ظعب

مذشذ آىنلةردة    «: رةزعيةلالهذ ظةنهذمانعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم        
ون آى    ( كع ظ ةججعنعث دةسلةص ةنع زذله رعدة ي ادةتالردةك     ) نلع ةل ظعب ع ظةم ان ياخش ا اهللا تاظاالقعلعنغ غ

أيىملى ةل  س ع ظةم ان ياخش تذر ـ ك آأرعنعدعغ ةر يوق دع» ظعبادةتل اهابعالر. دئ اال :س دا اهللا تاظ نعث يولع
اد دع؟ دحذقعلغان جعه اال«:  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم.ئ ادمذاهللا تاظ دا قعلغان جعه ةردة ظ (نعث يولع ذ آىنل

ةردةك سأ قعلعنغان ةل ـ ظعبادةتل دع»ظةمةستذر) يىملىك ياخشع ظةم ةقةت.  دئ ننع ؤة مئلئ جالص اص عع  ظات
 ـ معسع قايتعص آةلمعضةن آعشعنعث ظةمةلعال ظذ آىنلةردة قعلعنغان ياخشع ظةمةل   ، ظذنعثدعن هئحنئ قعصعح

  .يىملىآتذرظعبادةتلةردعن سأ
ابعر   ةد ج ام ظةهم ةنهذدعنظعم ةلالهذ ظ ةيغةمبةر  رةزعي ةنلعكعنع   ص داق دئض االمنعث مذن ظةلةيهعسس

دذ  ةت قعلع ةتتعكع «: رعؤاي ع ”ظاي ون آئحعس ةن “ظ أزدعندئض ان هئي  س ان   قذرب ار بولغ ةججعنعث (ت ب زذله
انلعق آىنع  ” ؤة  ظةرةصات آىنع    سأزدعن    دئضةن“ هارصا آىنع ” ،ظون آىنع ) دةسلةصكع  دئضةن سأزدعن  “ قذرب

انلعق آىنع   أزدة تذتذلعدذ قذرب ةت قعلدع ةسنع نةس بذ هةدع . » آ أزعنع  ( مئنعثحة  .ظع رعؤاي تذر ظ ةنع ظاص ي
ةآحعدذر ذ  ) دئم نعث تئكعس ب ار     تهةدعس علة ب ازراق مةس تا ظ ةؤة قعلعش االمغا ت . عنع صةيغةمبةرظةلةيهعسس

  .  بعلضىحعدذراهللا تاظاالسعنع عتوغر
 ةن ع بعل ا آىن ةن، هارص ع بعل انلعق آىن ةمكع (قذرب ع  )قةس ةتنعث مةنعس ذ ظاي رع  ب دعكع يذقع
  . بايان قعلعنعص ظأتىلدعةهةدعست

   دئضةن سأزنعث بايانع توغرعسعدا“آئحة”
 ،آاصعرالرغا حوقذم ظازاب قعلعمعز (ظأتكةن آئحة بعلةن قةسةمكع( نعث بذ  ؤفع ظعبنع ظابباس  ة ظ

ع   ةتنعث مةنعس ةن : ظاي أتىص آةتك ة ظ ةمكع   آئح ةن قةس ةنلعكتذر بعل دع  ، دئض ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي  . دئض
ابدذ ةيره لالظ نع زذب ةتنعث مةنعسعظعب ذ ظاي ر ق:  ب ئبع ةن  ،لعصعسمع آ ة بعر قعسمع آةتكةن آئحة بعل  يةن

ةتادة، مالعك، زةيد ظعبنع ظةسلة          .  دئدع ،قةسةمكع دئضةنلعكتذر  ة، ق   ؤة ظعبنع زةيد  ممذجاهعد، ظةبذ ظالعي
  .دعضةن آئحة بعلةن قةسةمكع، دئضةنلعكتذر دئىيىر: قاتارلعقالر بذ ظايةتنعث مةنعسع

 قةسةم بارمذ؟) يةنع يذقعرعقع نةرسعلةردة قاناظةتلعنةرلعك(ظةقعل ظعضعسعضة بذنعثدابذ  يةنع 
  .  ظىحىن قعلعنغان قةسةم باردذر ظةقعل ظعضعلعرعظايةتلةردة
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اهللا دعغان،  دعن قورقعاهللا تاظاالغا بويسذنعدعغان،   اهللا تاظاال بذ ظعبادةتنعث ؤاقعتلعرع ؤة حعن دعلعدعن       
اال  ان ؤة  نعتاظ ةرلعك قعلعدعغ الدعدا آةمت اش ظاهللا تاظاالث ظ ا ب ةر  ئغ ةقؤادار بةندعل عدعغان ت ا اهللا تاظاالض غ

  . يئقعنحعلعق قعلعدعغان هةج ؤة نامازالرغا ظوخشاش ظعبادةتلةر بعلةن قعلعنغان بعر قةسةمدذر
  نعث ظاد قةؤمعنع هاالك قعلغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدااهللا تاظاال

اال ةر  اهللا تاظ رعدا مأمعنل ان   ؤةيذقع ث قعلغ ةت ـ  ظذالرنع ادةتتاظ اندعن  لعرعظعب ةققعدة توختالغ  ه
ن دع  ،آئيع داق دئ ص مذن ان قعلع انلعقعنع باي انداق قعلغ ةؤمعنع ق اد ق أزعنعث ظ ةردة ظ ذ ي :  ب
 عقعنع آأرمعدعثمذ؟نل آىحلىك ظعرةمنع قانداق جازالعغاـصةرؤةردعضارعثنعث ظادغا اهللا تاظاالذالر ب  يةنع

ان، ظذنعث    بويسذ ةيغةمب  نذشتعن حعقق ابلعرع      ص  هةددعدعن  ، تئنعص دعنةرلعرعنع ظعنكار قعلغان ؤة ظذنعث آعت
  . ظاشقان زالعم آعشعلةردذر

اال ان     اهللا تاظ انلعقعنع باي رةت قعلغ ة ظعب ع آعشعلةرض انلعقعنع ؤة ظذالرن االك قعلغ انداق ه ع ق  ظذالرن
  آىحلىك ظعرةمنع قانداق جازالعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ؟ـ صةرؤةردعضارعثنعث ظاد: قعلعص مذنداق دئدع

أز قار   هاقنعث آ نع ظعس عحةعظعب امنعث نة   ،ش ع س االمنعث ظوغل ذه ظةلةيهعسس ذالر ن عر ب رةمنعث ؤعس  ظع
ةدعمك   العلعرع بولغان ق ادع ب ةؤمعدذر ظ اال.  ق ا ظذالر اهللا تاظ ةيغةمبعرع  غ ةيغةمبةر  ص هذد ظةلةيهعسساالمنع ص

 هذد  اهللا تاظاال  شذنعث بعلةن   . ذالر ظذنع ظعنكار قعلدع ؤة ظذنعثغا قارشعلعق آأرسةتتع            ظ . ظةؤةتتع قعلعص
االمنع  ةن  ظةلةيهعسس علةر بعل ان آعش ان ظئيتق ةظعم ةؤمعنع      بعلل اد ق ةتتع ؤة ظ ص آ ئلعص حعقع ةددعدعن ظ ه

:  مذنداق دئدع  االاهللا تاظبذ هةقتة . دعهاالك قعل) بعرعنعمذ قويماي(زعيادة قاتتعق ؤة سوغذق بوران بعلةن       
      وران بعلةن هاالك قعلعندع اتتعق ؤة سوغذق ب ادة ق اد بولسا هةددعدعن زعي ة   . ظ ا بوراننع يةتت اللة ظذالرغ

عرعدة قعلدع،        اد (آئحة، سةآكعز آىندىز ظىزىلدىرمةي ظاص ةؤمعنعث  ) ظ أز ماآانلعرعدا هاالك بولذص    (ق ) ظ
انلعقعنع آأر   ةآلعرعدةك ياتق ور آأت ث ص ا دةرعخعنع ةنخورم انلعقعنع   .عس ادةمنعث قالغ رةر ظ ن بع  ظذالردع

   .))1آأرةلةمسةن؟
ا رذالرنعث قعسسعسعنع قذ    ب  مأمعنلةرنعث ظعبرةت ظئلعشع ظىحىن     اهللا تاظاال  رعدة ئ ننعث بعر نةححة ي     ظ

   .بايان قعلدع
انداق جازالعغانلعقعنع ـصةرؤةردعضارعثنعث ظاد :  ظذالرنع ظأزعنعث  اهللا تاظاال  رةمنع ق  آىحلىك ظع
  قعلعص ضعز ئظةر بعلةن  رىآل ؤ ظذالر تى،كعنحى.  دةص سىصةتلعدع “آىحلىك”دئضةن ظايعتعدة    آأرمعدعثمذ؟

اؤذل   ظأز زامانعدا  ظذالر. تعتظأيلةردة ياشاي يذث   رذلغانقوصذ  .آعشعلةر ظعدع   ضةؤدعلعك ؤة ظةث آىحلىك         ، ق
ذثا ذدش ا   ه االم ظذالرغ اال ظةلةيهعسس ةتلعرعن  اهللا تاظ ذ نئم ةن ب ع   نعث بةرض ةمدة ظذالرن لةتكةن، ه اهللا ع ظةس
اال  ش        تاظ ةت قعلع ارعغا ظعتاظ ان صةرؤةردعض ذنداق ياراتق أزلعرعنع ش ةتلعرعنع ظ ذ نئم ةن ب ا بةرض نعث ظذالرغ

ان   كة دةؤةت قعلغ دا ظعشلعتعش اال. يولع ذنعثغا دةؤةت   اهللا تاظ ع ش االمنعث ظذالرن ذد ظةلةيهعسس  ه
ؤةردعضارعثالرنعث ؤةهيعسع سعلةرنع ظاضاهالندذرذش ظىحىن     صةر: قعلغانلعقعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع  

ارقعلعق آةلضةنلعكعدعن ظةجةبلعنةمسعلةر؟        أز ظعحعثالردعكع بعر آعشع ظ أز ؤاقتعدا نذهنعث قةؤمع     » ظ ظ
ع     انلعقعنع، ؤذجذدذثالرن ارلعرع قعلغ ث ظورذنباس علةرنع ظذالرنع ث س ن، اهللا نع اندعن آئيع االك بولغ ه

لغانلعقعنع ياد ظئتعثالر، سعلةر بةختكة ظئرعشعشعثالر ظىحىن اهللا نعث نئمةتلعرعنع       قامةتلعك، بةستلعك قع  
هةقسعز  ) اللةنعث بةندعلعرع هذد ؤة ظذنعث بعلةن ظعمان ظئيتقانالرغا      (ظاد بولسا زئمعندا     ))2ياد ظئتعثالر 

                                                 
 .  ـ ظايةتكعحة8 ــــ 6سىرة هاققة ) 1(
 . ـ ظايةت69سىرة ظةظراف ) 2(
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دع  انحعلعق قعل ذالر. رةؤعشتة يوغ ىح «: ظ ارتذق؟ -آ م ظ زدعن آع ة بع دع»  قذؤؤةتت اال ))1دئ ذ اهللا تاظ  ب
 آىحتىثضىرلعكتة،  يةنعبذنداق ظادةملةر باشقا شةهةرلةردة يارعتعلمعغان ظعدع  :سىرعدة مذنداق دئدع  

ةدعم  بولسا “ظعرةم”:  مذجاهعد .جعسمانعي قاؤذللذقتا ظذالردةك بعر قةؤم ظةزةلدعن يارعتعلعص باقمعغان        ع ك ق
ةتادة ظعبنع   .  دئدع لغان،  دةص ظاتا ظاد قةؤمع ع، ظذالر قةدعمك  بعر قةؤم بولذص    “ظعرةم ” :ظامة ؤة سذددع  دةق

  . بذ خعلع آىحكة ظعضة بعر قاراشتذر.  قةؤمعنعث دألعتعنعث ظأيلعرعنعث نامعدذر، دئدعظادبولسا 
بذنداق ظادةملةر باشقا شةهةرلةردة يارعتعلمعغان ظعدعبذ ظايةتتعكع ظالماشنع باشقا  ظعبنع زةيد 

ةردة باشقا شةهةرلةردة     : ظاساسةن ظايةتنعث مةنعسع يةرضة قاراتتع ؤة بذنعثغا      ةهقاف دئضةن ي ةيدا  ظذالر ظ  ص
ان ظئ ىك قعلعنمعغ عز تىؤرىآل دع  ض دذ، دئ ةنلعك بولع الدع دئض ةرنع س ةتاد. ظأيل ةمما ق ةرعة ؤةظ نع ج ر  ظعب

ارلعقالر ذقات ةتنعث مةنعس         ب ةن ظاي ذنعثغا ظاساس اراتتع ؤة ش ة ق ةؤمنعث ظأزعض نع ق ةتتعكع ظالماش : ع ظاي
دع      ةنلعكتذر، دئ دع دئض ان ظع انعدا يارعتعلمعغ أز زام علةر  ظ داق آعش ان   . بذن را دةص قارالغ اراش توغ ذ ق ب

دارلعرعنعث قاراشلعرع بولسا       ظعبنع زةيد ؤة   ظةمما  . قاراشتذر اجعز ، ظذنعث تةرةص  . دةص قارالغان قاراشتذر   ظ
ةتنعث مةنعسع ظذالر دئضةندةك بولسا،      حىنكع  اال، ظةضةر ظاي ةيدا قعلعنمعغان   باشق : اهللا تاظ ا شةهةرلةردة ص

ةر سئلعندع، دةيتتع     ضعز تىؤرىآلىك    ظئ ةلكع     . ظأيل ةر باشقا لئكعن ظذنداق دئمةستعن، ب داق ظادةمل بذن
   .   دئدعشةهةرلةردة يارعتعلمعغان ظعدع

 سةمذدنع اهللا قانداق جازالعدع) ظأيلةرنع بعنا قعلغان(شذنعثدةك ؤادعقورادا تاشالرنع آئسعص 
ةن عص    ع ؤي الرنع آئس ذرام تاش ذرادا ق ةؤمعنع    ادعق ةمذد ق الغان س ةرنع س االاظأيل ازالعدع هللا تاظ انداق ج .  ق

ةتنعث مةنعسع   ظعبنع ظابباس   ذرادا قذرام تاشالرنع ظويذص    :  بذ ظاي  ظأيلةرنع سالغان سةمذد   ،شعص ، تئؤادعق
ةؤمعنع  االق دعاهللا تاظ انداق جازالعدع دئضةنلعكتذر، دئ ة  . ق ذ هةقت اكب ةتادة، زةهه نع  ؤةمذجاهعد، ق  ظعب

ة   اهللا تاظاال. شذنداق دئدع مذد قاتارلعقالر زةي اغالرنع تئشعص ظأي      : ئدع مذنداق د  بذ هةقت خذشال هالدا ت
  . ))2ياسامسعلةر

  صعرظةؤن توغرعسعدا
 شذنعثدةك قوزذقالر ظعضعسع صعرظةؤننع قانداق جازالعدع ةتن   ع ظعبنع ظابباس  ف ظةؤ عث نعث بذ ظاي

عمةن تعدا: عس ول ظاس ذنعثدةك ق كةرلعر ش ذن ظةس ان نذرغ ةندىرىص تذرعدعغ ع آىحل عرظةؤننع  ظذن ار ص ع ب
عرظةؤن ظةسكةرلةرنع     ،ظئيتعشالرغا قارعغاندا .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع   لعكتذر دئضةن قانداق جازالعدع   ص
اقحع بو أ  جازالعم ذتلعرعغا ت ول ـ ص ث ق ا، ظذالرنع ئقعص لس ع ق عص    ظذالر،مىر قوزذقالرن ةن ظئس وزذق بعل ع ق ن

ةير   بذ هةقتة   .غا باغالص قوياتتع، دئدع    آعشعلةرنع قوزذقالر  صعرظةؤن: مذجاهعد. قوياتتع  ،سةظعد ظعبنع جذب
  .مذ شذنداق دئدع قاتارلعقالرهةسةن ؤة سذددع

 ظذ يةرلةردة بذزغذنحعلعقنع آأص قعلدع . هةددعدعن ظاشتع) زذلذم قعلعشتا(ظذالر شةهةرلةردة 
  . بذزذقحعلعق قعلدع، شةهةرلةردة هةددعدعن ظئشعص، آشعلةرضة ظازار بئرعصريةنع ظذال
صةرؤةردعضارعث ظذالرغا قاتتعق ظازابنع نازعل قعلدع  ؤة  ظذالرغا ظاسماندعن ظازاب اهللا تاظااليةنع

  . سذص قااللمعدعايةتحع قةؤمضة حىشىشعنع هئحكعم توبذ جازانعث جعت. ىص جازالعدعحىشىرجازا 

                                                 
 .ع ـ ظايةتنعث بعر قعسم15سىرة فذسسعلةت ) 1(
 . ـ ظايةت149سىرة شذظةرا ) 2(
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   تذرعدعغانلعقع توغرعسعداعتعصزدعضارنعث آأصةرؤةر
 ظةلؤةتتة آأزعتعص تذرغذحعدذر) بةندعلةرنع(صةرؤةردعضارعث بذ ظايةتنعث مةنعسع ظعبنع ظابباس 
ةققعدة اال :ه اثالصاهللا تاظ دذ  ؤة ظ أرىص تذرع دع  آ ةنلعكتذر، دئ ةنع . دئض اال ي ةندعلعرعنعثاهللا تاظ ان  ب  قعلغ

. ة ظاخعرةتتة هةر بعر آعشعنعث قعلمعشعغا قارعتا جازا ياآع مذآاصات بئرعدذ      عص، دذنيا ؤ  تعزأ آ ظعشلعرعنع
ةخلذقاتالر  ارلعق م االب ةلتىرىلعدذاهللا تاظ ا آ اال. نعث ظالدعغ أآىم اهللا تاظ ادعل ه عدا ظ ث ظارعس  ظذالرنع

رعدذ       اتنع بئ اآع مذآاص ازا ي ان ج ق بولغ ة اليع ةر بعرعض رعص، ه اال .حعقع ة زاهللا تاظ ؤة  مذلذ آعشعلةرض
  .قعلعشتعن صاآتذرناهةقحعلعق 

 * * * * * * *  
  $̈Β r'sù ß≈ |¡ΡM} $# #sŒÎ) $ tΒ çµ8 n= tG ö/$# … çµš/ u‘ … çµtΒ u ø. r'sù … çµ yϑ ¨ètΡ uρ ãΑθà) uŠsù ú†Ïn1 u‘ ÇtΒ u ø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ # sŒÎ) $ tΒ 

çµ8 n= tG ö/ $# u‘ y‰ s) sù Ïµø‹ n= tã … çµ s% ø—Í‘ ãΑθà) uŠsù þ’ Ïn1 u‘ Ç sΨ≈yδ r& ∩⊇∉∪ ξx. ( ≅ t/ ω tβθãΒ Í õ3è? zΟŠ ÏKuŠø9 $# ∩⊇∠∪ Ÿω uρ šχθ‘Ò ¯≈ ut rB 

4’ n?tã ÏΘ$yè sÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊇∇∪ šχθè= à2 ù' s?uρ y^# u —I9 $# Wξò2 r& $ tϑ ©9 ∩⊇∪ šχθ™7Ït éBuρ tΑ$yϑ ø9$# $ {7 ãm $tϑ y_ ∩⊄⊃∪  
نع صةرؤةردعضارعم مئ«: صةرؤةردعضارع ظعنساننع سعناص ظةزعز قعلسا ؤة ظذنعثغا نئمةت بةرسة، ظذ

صةرؤةردعضارعم مئنع «: صةرؤةردعضارع ظعنساننع سعناص رعزقعنع تار قعلسا، ظذ. 15دةيدذ» ظةزعز قعلدع
دع  ار قعل دذ» خ علةر . 16دةي ةت قعلمايس نع هأرم علةر يئتعم ةس، س داق ظةم عز ظذن ر . 17هةرض  ـبع

)  هارام دئمةستعنـاالل ه(معراسنع . 18بعرعثالرنع معسكعنضة ظاش، نان بئرعشكة تةرغعص قعلمايسعلةر
  .20ناهايعتع دوست تذتعسعلةر) هئرعسلعق بعلةن(مالنع . 19هة دةص يةيسعلةر

ظةمةس، نعث ظعززةتلعشع ياآع خار قعلعشع اهللا تاظاالباي ياآع صئقعر قعلعنعشع بةندعنعث 
   ظعكةنلعكع توغرعسعدا ضة قعلغان سعنعقعبةندعسعبةلكع 

اال ةزع ب اهللا تاظ ةردة ب ذ ي ةرنعث ب اي قعلعن : ةندعل ىن ب عناق ظىح أزلعرعنعث س اال”نع عشظ نعث اهللا تاظ
زنع ظعززةتلعشع دع“بع ار قعل ةنلعكعنع ظعنك اي قعل.  دةص حىشىنض عزمذ ظعزعحىنكع، ب ةش زةتنعش هةرض ل

ة مذنداق دئدع    اهللا تاظاال . بولماستعن بةلكع، ظذ بعر تىرلىك سعناقتذر      ا   ) ظذالر (:  بذ هةقت بعزنعث ظذالرغ
ك ؤة ظةؤالتالرنع بةرضةنلعكعمعزنع ظأزلعرعضة تئز ياخشعلعق قعلغانلعق دةص ظويالمدذ؟ هةرضعز              مىل - مال

  .))1ظذنداق ظةمةس، ظذالر ظذقمايدذ
أزلعرعنعث آةمبةغةل قعل          ةزع آعشعلةر ظ  دةص “نعث ظاهانةت قعلعشع  اهللا تاظاال  ”نعشعنع   ع شذنداقال ب

ع ذثا . نعدذحىش االش عز ظذن : اهللا تاظ ةسهةرض ةتتعكع   داق ظةم ل هال ال خع ارقعلعق ظعككع يعش ظ   دئ
دىردعآعشعلةرنعث حىشعنعش ا ظعكةنلعكعنع بعل االحىنكع، . نعث خات أزع ياخشع اهللا تاظ انع ظ  مال ـ دذني

رعدذ   ة بئرعؤئ ةرقانداق بةندعسعض ةن ه ع آأرمعض ةن ؤة ياخش ع  . آأرض ةن ؤة ياخش ع آأرض ذنداقال ياخش ش
زق   عنعث رع ةننعث هةممعس دذ  آأرمعض ار قعلع ال ت نع     . عنع ظوخشاش م بولغع ةهؤالدا مذهع ال ظ ةر ظعككع اهللا ه

  .  الزعمدذرع سةؤر قعلعشآعشع، نامرات عغا شىآىر ظئتعشاهللا تاظاالباي آعشع . غا تاظةت قعلعشتذرتاظاال

                                                 
 . ـ ظايةتلةر56 ــــ 55سىرة مأظمعنذن ) 1(
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  بةندعنعث مال ـ دذنياسع هةققعدة يامانلعق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
ةظد   نع س ةبذداؤذد ظعب ام ظ االم   نعث ظعم دذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن

ةن  « ذنداق تذرعم ةن مذش ع بعل عل بولغذح ة آئص ةن يئتعمض ار» م ةتكىح ب تذرا دةص آأرس ةن ظذت معقع بعل
  .  لةص آأرسةتتعبارمعقعنع حىص
ر ـ علةر      بع ةرغعص قعلمايس كة ت ان بئرعش اش، ن ة ظ رعثالرنع معسكعنض ئقعر   بع ذالر ص ةنع ظ  ـ  ي

  .معسكعنلةرضة ياخشعلعق قعلعشقا، ظأز ـ ظارا بعر ـ بعرعضة خةير ـ ظعهسان قعلعشقا بذيرعمايدذ
  ناهايعتع دوست   ) هئرعسلعق بعلةن ( مالنع   .هة دةص يةيسعلةر  )  هارام دئمةستعن  ـهاالل  (معراسنع

   .تذتعسعلةر
 * * * * * * *  

 Hξ x. # sŒÎ) ÏM ª. ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# % y. yŠ % y.yŠ ∩⊄⊇∪ u !% y ùρ y7 š/ u‘ à7 n= yϑ ø9$# uρ $y |¹ $y |¹ ∩⊄⊄∪ u ü“ (% É ùρ ¤‹ Í×tΒ öθ tƒ 

zΟ ¨Ψ yγpg ¿2 4 7‹ Í× tΒ öθtƒ ã 2 x‹ tFtƒ ß≈ |¡Ρ M} $# 4’ ¯Τr& uρ ã&s! 2” u ø.Ïe%! $# ∩⊄⊂∪ ãΑθà) tƒ  É_tG øŠ n=≈ tƒ àM øΒ£‰ s% ’ ÏA$u‹ ut Î: ∩⊄⊆∪ 7‹Í× tΒ öθ u‹ sù 

ω Ü>Éj‹ yèãƒ ÿ… çµt/#x‹ tã Ó‰ tnr& ∩⊄∈∪ Ÿω uρ ß,ÏOθãƒ ÿ…çµ s%$rO uρ Ó‰tn r& ∩⊄∉∪ $ pκ çJ§ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ø ¨Ζ9$# èπ̈Ζ Í× yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ û Éë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) 

Å7 În/ u‘ Zπu‹ ÅÊ# u‘ Zπ§‹ ÅÊó £∆ ∩⊄∇∪ ’Ì? äz ôŠ$$ sù ’ Îû “ Ï‰≈t6 Ïã ∩⊄∪ ’ Ì?äz ôŠ$# uρ  ÉL̈Ζ y_ ∩⊂⊃∪  
عضارعث صةرؤةرد. 21بذنعثدعن يئنعثالر، زئمعن ظارقعمذ ظارقا تةؤرعتعلضةن حاغدا!) ظع غاصعلالر(

جةهةننةم ) ضذناهكارالرنعث آأرىشع ظىحىن(. 22 سةص بولذص آةلضةن حاغداـآةلضةن ؤة صةرعشتعلةر سةص 
) بذ حاغدا(ظةسلةيدذ، ) دذنيادعكع قعلمعشلعرعنع) (يةنع آاصعر(آةلتىرىلضةن حاغدا، شذ آىندة ظعنسان 

هايات ؤاقتعمدا ) دذنيادعكع(كع مةن آاش«: ظذ ظئيتعدذ. 23ظةسلعضةننعث ظذنعثغا نئمة صايدعسع بولسذن
اهللا ) اهللا غا ظاسعيلعق قعلغانالرنع(شذ آىندة هةر ظةهةدع . 24 »!ياخشع ظعشالرنع قعلغان بولسامحذ

قذحع . 26هةمدة هئح ظةهةدع اهللا باغلعغاندةك باغلعمايدذ . 25جازالعغاندةك جازالعمايدذ  ارام تاص ظع ظ
ن مةمنذن، صةرؤةردعضارعث سةندعن رازع بولغان هالدا، ظذنعث دةرضاهعغا سةن صةرؤةردعضارعثدع. 27 !جان

  .30مئنعث جةننعتعمضة آعرضعن. 29بةندعلعرعم قاتارعغا قوشذلغعن) ياخشع(سةن مئنعث . 28قايتقعن
هةر بعر آعشعنعث قعيامةت آىنع ظأزعنعث ياخشع ـ يامان قعلمعشلعرعنعث نةتعجعسعنع 

  عداآأرعدعغانلعقع توغرعس
ة    ذ ظايةتت اال ب ةت اهللا تاظ ان قعيام دة بولعدعغ ةهؤالدعن   قورقذن آىنع ذق ظ داق  حل رعص مذن ةؤةر بئ  خ
 هةقعقةتةن تاغ يةنع بذنعثدعن يئنعثالر، زئمعن ظارقعمذ ظارقا تةؤرعتعلضةن حاغدا!) ظع غاصعلالر( :دئدع

ةخلذقاتالر قةب   نعص، م تىز قعلع نالر تىص ةؤة زئمع ذرذلذص رعل االارعدعن قوص اندا هللا تاظ الدعدا تذرغذزذلغ  ،نعث ظ
صةرؤةردعضارعث آةلضةن آعشعلةر ، قعلعش ظىحىن تذرغانداهأآىممةخلذقاتلعرع ظارعسعدا  اهللا تاظاال يةنع 

رادعلعك  ئظع ا آ ةيغةمبةرلةرنعث ظالدعغ ا ص ةص قعلسا،  ،لعصآاتت اظةت قعلعشنع تةل  ظذالردعن ظأزلعرعضة شاص
ةيغةمبةر ر ص ةر بع ةن «: ه ىنب(م ةن) ىض اظةت قعاللمايم أز» شاص عدذرعدةص ظ ةث . لعرعنع ظئيتعش ذالر ظ ظ

ةد ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا آئ دا مذهةعظاخعر  ةد ظةلةيهعسساالم ،لعشكعنعدةمم اظةت «:  مذهةمم مةن شاص
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الي رعص   دةص»قع ا بئ ارعنعث ظالدعغ ة( صةرؤةردعض ازعنعث  ) ظأزعض ش ظعمتعي اظةت قعلع ة شاص بةندعلةرض
  .  ظذنعثغا شاصاظةت قعلعش ظعمتعيازعنع بئرعدذاهللا تاظاال. ةرؤةردعضارعدعن سورايدذبئرعلعشنع ص

ذ ذص  ،ب اظةتنعث تذنجعسع بول ان شاص االم قعلعدعغ ان  ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس رادا باي ىرة ظعس ذددع س  خ
اش ة ظوخش نعص ظأتىلضعنعض اظةت قعلعش،قعلع ذ شاص ث ب ع ع ظذنع ورذن” مةرتعؤعس ان ظ دةص “ ماختعلعدعغ

ا اال. تعلعدذظ تعلةر  اهللا تاظ ئلعدذ ؤة صةرعش ىن آ ع ظىح أآىم قعلعش ة ه عدا خالعغانح ةندعلعرع ظارعس اهللا  ب
  .  نعث ظالدعدا سةص ـ سةص بولذص آئلعدذتاظاال
)جةهةننةم آةلتىرىلضةن حاغدا) ضذناهكارالرنعث آأرىشع ظىحىن   ظعمام مذسلعم ظابدذلاله ظعبنع 

ةيغةمبةر ظةلةيهعس  ظذددعن ص ةت قعل   مةس ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن دذس ع  «: ع ةت آىن قعيام
ان     70جةهةننةم هةر بعرعنع      بذ هةدعسنع   » معث ظارغامحا بعلةن سأرةص آئلعنعدذ     70 معث صةرعشتة تذتق

  . تعرمعزعمذ شذنداق رعؤايةت قعلدع
 ظةسلةيدذ) دذنيادعكع قعلمعشلعرعنع) (يةنع آاصعر(شذ آىندة ظعنسانعلضعرع آئيعن  ظذ ظ يةنع

  .قعلغان بارلعق قعلمعشلعرعنع ظةسلةيدذ
)اغدا ذ ح ذن ) ب ع بولس ة صايدعس ا نئم ةننعث ظذنعثغ تعدذ. ظةسلعض ذ ظئي ةن «: ظ كع م آاش

الردعن  ظةضةر ضذناهكارظذ آعشع يةنع »!هايات ؤاقتعمدا ياخشع ظعشالرنع قعلغان بولسامحذ) دذنيادعكع(
ادةت قعلغان   ـ  ظذ ياخشع ظةمةل     ظةضةر.  صذشايمان قعلعدذ  نلعقعغاه ظعشالرنع قعلغا   ضذنا بولسا، ظأزعنعث  ظعب

      .صذشايمان قعلعدذ قعلمعغانلعقعغا تئخعمذ آأصظعبادةتلةرنع ـ ظادةم بولغان بولسا، ظأزعنعث ياخشع ظةمةل 
ةير نع ظةبذظذم ةد ظعب ةد مذهةمم ام ظةهم داق دئضةنلعكعنع ظعم عدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذن

ئقعص       ناؤادا بعر ظعنسان تذغذلغع«: لعدذايةت قع رعؤ اهللا نعدعن تارتعص تاآع قئرعص ظألضعحة يىزعنع يةرضة ي
ا تاظاال ص (غ ةت قعلع عمذ )تاظ ان بولس ةجدة قعلغ ةل    س ذ ظةم ان ب ذ قعلغ ع  ، ظ ةت آىن ادةتلعرعنع قعيام ـ ظعب

انايدذ  از س ةنعال ظ رةك ياخشع    . ي ئخعمذ آأص ايتذرذلذص ت ا ق ا قايت ذ دذنياغ ةرنع قعلعشنع  ظ ةل ظعبادةتل ظةم
  . »ظارزذ قعلعدذ
 ا ظاسعيلعق قعلغانالرنع (شذ آىندة هةر ظةهةدع ايدذ ) اهللا غ ةنع  اهللا جازالعغاندةك جازالعم   ي

  .  ظأزعضة ظاسعيلعق قعلغانالرنع ظازابلعغاندةك ظازابلعمايدذاهللا تاظاالهئحكعم هئحكعمنع 
اندةك باغلع ةدع اهللا باغلعغ ئح ظةه ةمدة ه ايدذه ةن م نع ي ئحكعم هئحكعم ا اهللا تاظاالع ه غ

انالرنع  االتانغ ة مذظةآكةل صةرعشتع اهللا تاظ ايدذنعث جةهةننةمض اندةك باغلعيالم ةر . لعرع باغلعغ ذ ظايةتل ب
  . ضذناهكارالر ؤة زالعمالر توغرعسعدعكع ظايةتلةردذر

ة حعث تذرغان   ةمما هةقعقةتت يلعدذ ،ظ اك مأمعنلةرضة مذنداق دئ ار :  ص ع ظ قذحع جانظ سةن  !ام تاص
  يةنعصةرؤةردعضارعثدعن مةمنذن، صةرؤةردعضارعث سةندعن رازع بولغان هالدا، ظذنعث دةرضاهعغا قايتقعن
اهعغا     ث دةرض الدا، ظذنع ان ه ةندعن رازع بولغ ارعث س ةمنذن، صةرؤةردعض ارعثدعن م ةن صةرؤةردعض ث س ، ظذنع

  . نازذ ـ نئمةتلةر بار تةرةصكة قايتقعنمذآاصاتع ؤة بةندعلعرع ظىحىن جةننةتتة تةييارلعغان 
 ث ةن مئنع ذلغعن ) ياخشع(س ا قوش ةندعلعرعم قاتارعغ أز  ب ذ س ةنع ب ة ي ذ ياخشع آعشعلةرض   ظ

صةرعشتعلةر سةآراتتعكع حاغدا   . غعدا بعر قئتعم، قعيامةت آىنعدة يةنة بعر قئتعم دئيعلعدذ  ئسةآراتتعكع ح 
  .  شارةت بئرعدذش ـ بئدة بذ سأز بعلةن ظذالرغا خذؤة قعيامةت آىنع

ةم ظعبنع ظابباس       ارام نعث اهللا تاظاال : نعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ظعبنع ظةبذهات ظع ظ
الدا، ظذنعث !. تاصقذحع جان  سةن صةرؤةردعضارعثدعن مةمنذن، صةرؤةردعضارعث سةندعن رازع بولغان ه

ذ ظةنهذ بار بولغان بعر سورذندا حىشكةن بولذص      رةزعيةلاله ظةبذ بةآرع  دئضةن ظايعتع  دةرضاهعغا قايتقعن 
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بذ نئمة   ! عرعظع اهللا نعث صةيغةمب: بذنع ظاثلعغان ظةبذ بةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا      
شةك ـ شىبهعسعزآع، بذ     «: دئضةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذنعثغا  ! شارةت هة دئضةن ياخشع خذش ـ بئ    
  . دئضةن» شارةت بئرعلعدذئذش ـ بسأز بعلةن ساثعمذ خ

  . شذنعث بعلةن سىرة فةجرعنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  .ان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعب

) ظذرذش قعلعش(بذ شةهةردة !) ظع مذهةممةد( .1بعلةن قةسةم قعلعمةن) يةنع مةآكة(بذ شةهةر 
بعز . 3صةرزةنتلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةن) ظذنعث ياخشع(ؤة ) ظةلةيهعسساالم(ظادةم . 2ساثا هااللدذر

ظأزعضة ) يةنع فاجعر، شةقع ظادةم(ظذ . 4عدة قعلعص ياراتتذق مذشةققةت ظعح-ظعنساننع هةقعقةتةن جاصا 
ظذ ظأزعنعث . 6دةيدذ» آأص مال سةرص قعلدعم«: ظذ .5هئح آعشعنعث آىحع يةتمةيدذ دةص ظويالمدذ؟

ظعنسان ظىحىن ظعككع آأز، بعر تعل، . 7سةرص قعلغانلعقعنع هئح آعشع آأرمعدع دةص ظويالمدذ؟) مال(
  10 ـ 8راتمعدذقمذ؟ ظذنعثغا ياخشع يول بعلةن يامان يولنع آأرسةتمعدذقمذ؟ظعككع آالصذك يا

مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتقانلعقعغا مةآكعنعث ؤة ظذنعثدعن ـ  ظعنساننع جاصا اهللا تاظاال
  باشقا نةرسعنعث هأرمعتع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا

ةدةر مذقةددة       ئنعث بذ شةهةر آعشعلعرع ظ       اهللا تاظاال   بذ قةسةم   س هرام باغلعغاندا، بذ شةهةرنعث نةق
ىن   دىرىش ظىح ةنلعكعنع بعل قا ؤاق  ظئ(ظعك ن باش ان ؤاقعتتع رام باغاليدعغ اه انالرنعث  ) عتت ةهةردة تذرغ ذ ش ب

  .هرام تئشعدا تذرعدعغانلعقعغا بارلعق شةهةرلةرنعث آاتتعسع بولغان مةآكة بعلةن قعلغان قةسعمعدذرظئ
 ذ شةهةر ةنع مةآك (ب ةن ) ةي ةن قةسةم قعلعم  خذسةيف مذجاهعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع   بعل

ا بةرضةن رةددعية   نعثاهللا تاظاال  دئضةن سأز    “ ال”: ظايةتنعث ظةرةبحعسعدة آةلضةن  : رعؤايةت قعلعدذ   سع  ظذالرغ
ذص،  اال بول دع       اهللا تاظ ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دع، دئض ةم قعل ةن قةس ةهةر بعل ذ ش ةر   .  ب نع بةش ةبعب ظعب ش

ةنع مةآكة  (بذ شةهةر  : رعمةدعن ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةتنعث مةنعسع  ظعك ظع  (. بعلةن قةسةم قعلعمةن   ) ي
ذ شةهةردة !) مذهةممةد ةت قعلدعساثا هااللدذر) ظذرذش قعلعش(ب ذ  . دئضةنلعكتذر دئضةنلعكعنع رعؤاي ب

ةققعدة سةظعد ظعب ةتنعث مةنعسع ه ة، زةظاي ةير، ظةبذسالعه، ظةتعي ةنع جذب اك، ق نع هه تادة، سذددع ؤة ظعب
دع  ارلعقالرمذ شذنداق دئ د قات ة هةسةنبةسةرع. زةي ذ هةقت اال: ب دىزداهللا تاظ ةآكعدة آىن  ع صةيغةمبعرعضة م

  . صةقةت بعر ساظةتال ظذرذش قعلعشنع هاالل قعلعص بةرضةن ظعدع، دئدع

  ظايةت 20 بةلةد                           رةىس               دة نازعل بولغانآكعمة



  
  
  
  

 504                                                                                                 ةلةدب ـ سىرة 90
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ذ ظ  ةققعد    ب ع ه ةتنعث مةنعس رع عكع اي عرلةرنعث ت  قعيذقع أؤةندعكع ه   تةصس رعلعقعنع ت ةدعس وغ
ة ةت  . ندىرعدذآىحل ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس لعم ص ارع ؤة مذس ام بذخ ظعم
دذ اال «: قعلع مان  اهللا تاظ نع ظاس ذ يذرت ان  ـ ب ارام قعلغ ال ه ان آىنع نع ياراتق ذ ،زئمعن ذثا ظ اال ش نعث اهللا تاظ

اآع قعيام    ةن ت ع بعل ارام قعلعش ارامدذر ه ة ه ث دة . ةتكعح ذ يذرتنع رع قو ب وت ل ـ دةرةخلع ايدذ، ظ  ـ مذرذلم
لعرع يو ايدذحأص ا  . لذنم ذ يذرتت ث ب اظةتال   مئنع ر س دىزع بع ةقةت آىن ندع  ص االل قعلع عم، ه ذرذش قعلعش . ظ

ايتتع        ة بذرذنقعدةك هاراملعق هالعتعضة ق  .»بذنع ظاثلعغانالر ظاثلعمعغانالرغا يةتكىزسذن    . ظةمدع ظذ يةن
ذ يذرت« ةيغةمبةرنعث ب اؤادا بعرسع ص ا ظذرذش قعلغانلعقعنع دةستةك قعلعص ظذرذش قعلعشقا ظذرذنسا، ن ت

  . »خسةت قعلغان، باشقعالرغا روخسةت قعلمعغان دةثالرذ ظأز صةيغةمبعرعضعال راهللا تاظاال: ظذنعثغا
 صةرزةنتلعرع بعلةن قةسةم قعلعمةن) ظذنعث ياخشع(ؤة ) ظةلةيهعسساالم(ظادةم  مذجاهعد ؤة باشقا
العمالر ذ ظاي  :ظ ادةم ”ةتتعكع  ب أزع    “ ظ االمنعث ظ ادةم ظةلةيهعسس أزدعن ظ ةن س ةرزةنتلعرع  ”،دئض ةن  “ ص دئض

توغرا  بذ تةصسعر   بذ ظايةتكة بئرعلضةن    . سأزدعن ظذنعث بالعلعرع بولغان ظعنسانالر آأزدة تذتذلعدذ، دئدع       
عردذر ان تةصس ع، . دةص قارالغ االحىنك ة باهللا تاظ ان مةآك ان بولغ ايدعغان ماآ علةر ياش ةم  آعش ةن قةس عل

ةن           ةؤالتلعرع بعل ث ظ االم ؤة ظذنع ادةم ظةلةيهعسس ايدعغان، ظ عغان ؤة ياش ثدا ياش ن، ظذنع اندعن آئيع قعلغ
ةؤالدعدذر   : ظةبذ ظعمران جذنع  . قةسةم قعلغان  بذ  .  دئضةن ،بذ ظايةتتة آأزدة تذتذلغانالر ظعبراهعم ؤة ظذنعث ظ

  . ظةسةرنع ظعبنع جةرعر رعؤايةت قعلدع
ةتنعث مذشذنداق   .  دئضةن،ذ ظايةتتة آأزدة تذتذلغعنع بارلعق ظاتا ؤة بالعالردذرب: ظعبنع جةرعر  بذ ظاي

  .مةنا بئرعش ظئهتعمالعمذ باردذر
 مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتتذق-بعز ظعنساننع هةقعقةتةن جاصا  ظعبنع ظةبذنذجةيه، جذرةيج 

ع      ةتنعث مةنعس ذ ظاي نعث ب نع ظابباس ارلعقالر ظعب ةتا قات ا   : ؤة ظ اننع جاص ز ظعنس وث  بع ةققةتتة ح ـ مذش
اراتتذق   ص ي ان قعلع ث توغذل. بولعدعغ ايعتع     ذظذنع عنعث ناه انلعقعنع، حعش ةس بولعدعغ ايعتع ت عنعث ناه ش

  .  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع؟تةستة حعقعدعغانلعقعنع آأرمعدعثمذ دئضةنلعكتذر
ةتنعث مةنعسع بعز ظعنسا        : بذ ظايةتنعث مةنعسع  مذجاهعد   ارحة       بذ ظاي ننع بعر تامحة مةنعدعن بعر ص

اراتتذق  قان، آئيعن بعر صارحة ضأشكة ظايلعنعص قعيعنحعلع      بذ خذددع   .  دئضةنلعكتذر ق تارتعدعغان قعلعص ي
ظعنساننع ظانعسع مذشةققةت بعلةن قورساق      : نعث تأؤةندعكع ظايعتعنعث مةنعسعضة ظوخشاشتذر     اهللا تاظاال 

دع   ةن تذغ ةققةت بعل أتىرىص، مذش أتىردع   ي) )1آ ةن قورساق آ ةققةت بعل اننع ظانعسع مذش اال . ةنع ظعنس ب
  . كعدذباشقا ظعشالردا مذشةققةت حئياشاشتا ؤة ظذنعثدعن 

 مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتتذق -بعز ظعنساننع هةقعقةتةن جاصا        ةير بذ  سةظعد ظعبنع جذب
ةتنع ا  : ظاي رعكحعلعك قعلعدعغ تة تع ا، تةس اننع قاتتعقحعلعقت ز ظعنس اراتتذبع ص ي عر ن قعلع ق، دةص تةصس
ة. قعلغان اراتتذق، دةص تةصسعر قعلغان : ظعكرعم ار قعلعص ي تعدارع ب ا ؤة ظعق . بعز ظعنساننع قاتتعقحعلعقت
ةتنعث   . بعز ظعنساننع جاصا ـ مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتتذق، دةص تةصسعر قعلغان         : قةتادة هةسةن بذ ظاي

انعث قعيع     : مةنعسع اخعرةتنعث قعيعنحعلعقلعرعنع تارتعدعغان         ،نحعلعقلعرعنع بعز ظعنساننع دذني  شذنداقال ظ
  .  دئدع،قعلعص ياراتتذق دئضةنلعكتذر

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع15سىرة ظةهقاف ) 1(
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  رشاؤعدا ؤة نئمعتع ظعحعدة ظعكةنلعكع توغرعسعدانعث قواهللا تاظاالظعنساننعث 
 ةيدذ دةص ظويالمدذ؟ ) يةنع فاجعر، شةقع ظادةم (ظذ  هةسةن   ظأزعضة هئح آعشعنعث آىحع يةتم

ع  بةس ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنلعكتذر     : رع ب دذ دئض ايدذ دةص ظويالم ئحكعم تارتعؤااللم نع ه ث مئلعم ذ مئنع  ،ظ
دذ ع    . دةي ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب ة      : ق ةنلعكعدعن ؤة قةيةرض ةردعن آةلض ث قةي ع مئلعنع ان قولعدعك ظعنس

  .ظعشلةتكةنلعكعدعن سورالمايمةن، دةص ظويالمدذ؟ دئضةنلعكتذر دئدع
ذ ال «: ظ أص م م آ ةرص قعلدع دذ»  س ذ     دةي ارلعقالر ب ةتادة قات ذددع ؤة ق ةن، س اهعد، هةس  مذج

  . ظعنسان مةن ناهايعتع آأص مالنع سةرص قعلعؤةتتعم، دةيدذ دئدع: ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة
 أزعنعث ذ ظ ال(ظ دذ؟ ) م أرمعدع دةص ظويالم ع آ ئح آعش انلعقعنع ه ةرص قعلغ ذ  س اهعد ب  مذج

ةتنعث مةنعسع  ذ مئنع: ظاي اال ظ دعاهللا تاظ ةتنعث مةنعسع .  آأرمعدع دةص ظويالمدذ؟ دئضةنلعكتذر دئ ذ ظاي ب
  . هةققعدة نذرغذنلعغان سةلةص ظالعملعرعمذ شذنداق دئدع

ظعنسان ظىحىن ظعككع آأز، بعر تعل، ظعككع آالصذك ياراتمعدذقمذ؟ يةنع بعز ظذنعثغا آأرعدعغان 
ادة قعلع          دعغان تعلنع، تاماق يئيعشتة ؤة سأزلةشتة مةقسعتعنع        ظعككع آأزنع، سأزلةص آأثلعدعكعنع ظعص

  ظعصادعلةيدعغان، يىزعضة ؤة ظئغعزعغا زعننةت ؤة هأسعن قوشعدعغان ظعككع آالصذآنع ياراتمعدذقمذ؟ 
  ياخشعلعق بعلةن يامانلعقنع ظايرعؤئلعشنعث ظأزعمذ بعر نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

نع آأ ان يول ةن يام ول بعل ا ياخشع ي ةنع بعز ظذنعثغا ظعككع يولدعن رسةتمعدذقمذ؟ظذنعثغ  ي
ع      ةتنعث مةنعس ذ ظاي ظذدنعث ب نع مةس ةؤرع ظعب ذفيان س ةرمعدذقمذ؟ س ارلعقعنع ب الالش ظعخعتي رنع ت : بع

ةتنعث مةنعسع هةققعدة     . ظذنعثغا ياخشعلعق بعلةن يامانلعقنع آأرسةتمعدذقمذ دئضةنلعكتذر، دئدع       بذ ظاي
نع    ةنهذ، ظعب ةلالهذ ظ ةلع رةزعي العه، مذهةمم     ظ ةبذؤاظعل، ظةبذس ة، ظ اهعد، ظعكرعم اس، مذج نع   ظابب ةد ظعب

  .ههاك ؤة ظةتا خذراسانع قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدعآةظب، زة
ةر بعلةن    (شىبهعسعزآع، بعز ظعنساننع ظارعالشما مةنع     :  بذ هةقتة مذنداق دةيدذاهللا تاظاال   ةنع ظ ي

الالرنعث مةنعسع ز  )ظاي ع بع اراتتذق، ظذن ن ي ةن  (دع لعرع بعل ةرعظةت تةآلعص ىن  ) ش عنايمعز، شذنعث ظىح س
ز   ع بع ةت        (ظذن ة داالل اراتقذحعنعث بعرلعكعض اتنع ي ذن، آاظعن ةتلعرعمعزنع ظاثلعس ان ظاي ازعل قعلغ ع ن ظذن

شىبهعسعزآع، ظذنعثغا بعز   . ظاثاليدعغان، آأرعدعغان قعلعص ياراتتذق ) قعلعدعغان دةلعللةرنع آأرسىن دةص   
ةؤةت( ةيغةمبةر ظ ةن ياخشعص ان-عش بعل دا مئثعص   ) يام ذص ياخشع يول أمعن بول ذ م نع آأرسةتتذق، ظ يول
ة  ( ةنعث نئمعتعض اآع    ) الل دذر، ي ىآىر قعلغذحع ثعص    (ش دا مئ ان يول ذص يام اجعر بول رعلعق ) ف آذف

  . ))1قعلغذحعدذر
* * * * * * *  
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  . ـ ظايةتلةر3 ـــــ 2سىرة ظعنسان ) 1(
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(# öθ|¹# uθs? uρ ÏπuΗ xqö uΚ ø9$$ Î/ ∩⊇∠∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ü=≈ ut õ¾ r& ÏπuΖ yϑ ø‹ pRùQ $# ∩⊇∇∪ tÏ% ©! $#uρ (#ρã xx. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ èδ Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ yϑ t↔ ô±yϑ ø9 $# 

∩⊇∪ öΝ Îκ ö n= tã Ö‘$ tΡ 8ο y‰ |¹ ÷σ–Β ∩⊄⊃∪  
) داؤان ظئشعش دئضةن(. 12داؤان ظئشعشنعث نئمعلعكعنع قانداق بعلةتتعث؟. 11ظذ داؤان ظاشمعدع

ان ياآع ظاحارحعلعق  .13قذل ظازاد قعلماقتذر عدا ياتق اآع توص انحعلعقع بولغان يئتعمضة ي دة تذغق آىن
كعن  ةل (معس ار آةمبةغ الع ناح ةنع ه ةآتذر )ي اق بةرم ة تام ـ14ض ة . 16 ــ ةن بعلل ذنعث بعل ةنع (ش ي

ظعمان ظئيتقانالردعن، ظأزظارا سةؤر قعلعشقا تةؤسعية قعلعشقانالردعن، ) يذقعرعقعالرنع قعلعش بعلةن بعللة
ةت  ارا مةرهةم اقتذر ظأزظ قانالردعن بولم عية قعلعش قا تةؤس ذالر . 17قعلعش ة ش رعدعكع (ظةن ةنع يذقع ي

علةر  ان آعش الرنع قعلغ علةردذر) ظعش اظادةتمةن آعش انالر . 18س ار قعلغ ةتلعرعمعزنع ظعنك زنعث ظاي بع
  .20ظذالر دوزاخقا سولعنعدذ. 19بةختلةردذرتبة

  ياخشعلعق يولعغا قعلعنغان تةرغعص توغرعسعدا
ذ داؤان ظاشمعدع ظ        ةتنعث مةنعسع ظذ ياخشعلعق ؤة نعجاتلعق يولعغا ماثسا      : ظعبنع زةيد بذ ظاي

نعجاتلعق يولعنعث قانداق يول ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق   اهللا تاظاال  .  دئدع ،بولمامدذ دئضةنلعكتذر 
  ل ظازاد قعلماقتذرقذ) داؤان ظئشعش دئضةن( ؟داؤان ظئشعشنعث نئمعلعكعنع قانداق بعلةتتعث: دئدع

ةدع   نع معرجان ةظعد ظعب ةد س ام ظةهم ةبذ هذظعم رن ظ دذ،  ةرةي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
ادةمنعث     اهللا تاظاالآعمكع مأمعن بعر قذلنع ظازات قعلسا، «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ازات قعلغان ظ  قذل ظ

ازات قعلغان قذلنعث هةر بعر ظةز          ازات       هةر بعر ظةزاسعنع ظذ ظ ازابعدعن ظ اسعنعث ظورنع ظىحىن دوزاخنعث ظ
دذ ازات  . قعلع ةؤرعتعنع ظ ةؤرعتعنعث ظورنعغا ظ ذتعنع، ظ ذتعنعث ظورنعغا ص نع، ص ةنع قولعنعث ظورنعغا قولع ي
  .دئدع» قعلعدذ

ةبذ هىرةيرعدعن ظاثلعغانمعدعث؟       : ظةلع ظعبنع هةسةن سةظعد معرجانةضة     سةن راستعنال بذ هةدعسنع ظ
ةتعؤارلعق     . دع بةربداق، دةص جاؤا شذن: ظذ. دئدع أزعنعث ظةث ظ شذنعث بعلةن ظةلع ظعبنع هةسةن دةرهالال ظ

ا    اقعرعص ظذنعثغ رافنع ح ان مذت ع بولغ ةن : قذل االس ازاد  اهللا تاظ ىن ظ ع ظىح ازات (  رازعلعق ع ظ دةص ظذن
ةن ام). قعلعؤةتك نع ظعم ذ هةدعس ة ب زع ؤة نةس لعم، تعرمع ارع، مذس ةظع بذخ ارلعقالرمذ س نع ظع قات د ظعب

  . معرجانةدعن رعؤايةت قعلغان
ةت          ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةد ص ام ظةهم ة ظعم ر رعؤايةتت ة بع يةن

دذ ألىص     «: قعلع تعن ظ ة يةتمةس ع باالغةتك ث ظىحعلعس ذص، ظذالرنع ةرزةنتع بول ىح ص ذلماننعث ظ ر مذس بع
اغرعقع سةؤةبع             ان ظعح ظ آعمكع اهللا  .  ظذنع جةننةتكة آعرضىزعدذ   اهللا تاظاال بعلةن   آةتسة، بالعلعرعغا تارتق

ارعتعص    . ظاق حاحلعرع نذر بولعدذ   قعيامةت آىنع ،  آةتسةعصيولعدا يىرىص حئحع ظاقعر    آعمكع دذشمةنضة ق
اآع تةضمعسذن     ازا     ،بعر صاي ظوق ظاتسا، ظذ ظوق مةيلع تةضسذن ي  قعلغاننعث  د ظاتقذحعغا ضويا بعر قذلنع ظ

زعل  اؤابع يئ ازاد    . ذعدس نع ظ أمعن قول ر م ع بع ر       آعمك ةر بع ث ه ذ قولنع ع اهللا ظ ةت آىن ة، قعيام  قعلعؤةتس
ازا ىن ظ ازاد   قعلغذحعندظةزاسع ظىح ر ظةزاسعنع ظوتتعن ظ ةر بع تعدذعث ه رةر  .  قعلعؤئ دا بع آعمكع اهللا يولع

ا،      ةدعقة قعلس ةن س ع بعل عنع جذص االنةرس ا    اهللا تاظ عنعث خ ةآكعز دةرؤازعس ةتنعث س ع جةنن لعغعنعدعن  ظذن
  »آعرضىزعدذ
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 يةنع هالع (ياآع ظاحارحعلعق آىندة تذغقانحعلعقع بولغان يئتعمضة ياآع توصعدا ياتقان معسكعن
ة تاماق بةرمةآتذر  )ناحار آةمبةغةل  ةيغةمبةر          ض ة ظعمام ظةهمةد سذاليمان ظعبنع ظامعردعن ص بذ هةقت

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةدعقة    مع«: ظةلةيهعسس ةدعقة س ان س ة قعلعنغ سكعنض
ابلعنعدذ كعن ت. هئس ذرذ     ذمعس ةم ظ ةدعقة ه ةم س ةدعقة ه ان س ا قعلعنغ عؤةت  ـ تذغ قغقانغ انحعلعق مذناس ق

  »ظورناتقانلعق بولعدذ
ان معسكعنضة : نعثاهللا تاظاال  ظعبنع ظابباس     عدا ياتق ايعتعنعث مةنعسع هةققعدة        توص ظذ  :  دئضةن ظ
  .  ظأي ياآع باشقا هئح نةرسعسع يوق نامرات ظادةمدذر، دئدعقوصعدعغانيئتعص بولسا يولدا قالغان، 

 ة ة (شذنعث بعلةن بعلل ةن بعلل رعقعالرنع قعلعش بعل ةنع يذقع انالردعن ) ي ان ظئيتق ةنع ظذ   ظعم  ي
ة     ةن بعرض رعقع ياخشع ظعشالرنع قعلعش بعل ان    اهللا تاظااليذقع أمعن ؤة قعلغ ةن م ن ظعشةنض ن دعلعدع ا حع غ

لعرعنعث  ةقةت  ظعش اؤابعنع ص االس ادةمدذر اهللا تاظ ةن ظ ة  . دعنال آأزلعض ذ هةقت االب ةردة  اهللا تاظ قا ظايةتل  باش
آعمكع ظاخعرةتنع آأزلةيدعكةن ؤة مأمعن بولذص ظاخعرةتكة اليعق ظةمةللةرنع قعلعدعكةن،   : مذنداق دةيدذ 

ةر   1( (قوبذل بولعدذ   ) اللةنعث دةرضاهعدا   (مذنداق ظادةملةرنعث قعلغان ظةمةلع       ةردعن     -ظ ال مأمعنل  ظاي
  . ))2آعمكع ياخشع ظةمةل قعلعدعكةن

 قانالردعن عية قعلعش قا تةؤس ةؤر قعلعش ارا س عية  ظأزظ قا تةؤس ةت قعلعش ارا مةرهةم ظأزظ
اقتذر  قانالردعن بولم ةرنع   قعلعش ذالر ياخشع ظةمةلل ةنع ظ ص ،ي ة   قعلع ر ـ بعرعض ةن  بع قعالردعن يةتك باش

ة ة س شؤظةزعيةتلةرض رع  ؤة ر قعلع ا مئه قةت يةتكىزىشظذالرغ عدعغان كةـ شةص عية قعلعش  تةؤس
ان قعلعنعدذ        . مأمعنلةردعندذر ةظاال رةهعم          «: بذ هةقتة هةدعستة مذنداق باي رةهعم قعلغذحعالرغا رةهمان ت

دذ نعدذ   . قعلع ةت قعلع ماندعن رةهم ة ظاس ثالر، سعلةرض م قعلع ة رةهع تة  .»زئمعندعكعلةرض ر هةدعس ة بع  يةن
  .»مذ رةهمةت قعلمايدذاهللا تاظاالآعشعلةرضة رةهعم قعلمعغانغا «: علعنعدذمذنداق بايان ق

:  ظعبنع ظةمرع رةزعيةلالهذ ظةنهذدعن مذنداق بعر هةدعسنع رعؤايةت قعلغان     هظعمام ظةبذداؤذد ظابدذلال 
ا  « م قعلمعس ة رةهع م آعحعكلعرعمعزض ا   ؤة آع أرمعتعنع قعلمعس ةق ـ ه زنعث ه زدعن  ،حوثلعرعمع ذ بع  ظ

   .»ظةمةس
 ساظادةتمةن آعشعلةردذر) يةنع يذقعرعدعكع ظعشالرنع قعلغان آعشعلةر(ظةنة شذالر  يةنع مذشذ

  . دذرةنلةر نعجاتلعققا ظئرعشكىحعلةرسىصةتلةر بعلةن سىصةتلةنض
  بةتبةختلةر ؤة ظذالرنعث جازاسع توغرعسعدا

بةختلةردذرتلعرعمعزنع ظعنكار قعلغانالر بةبعزنعث ظايةت ةردذريةنع بةختسعزل.  
 ا سولعنعدذ ذالر دوزاخق ةنع ظذالر ظذالرنع قورشاص تذرعدعغان ظازا    ظ ا دذحار بولعدذ    ي ذ  . بق ظذالر ب
ازاب ايدذونعث قظ اؤعدعن قذتذاللم نع   . رش ةظعد ظعب ة، س اس، ظعكرعم نع ظابب رة، ظعب ةبذ هىرةي ة ظ ذ هةقت ب

ارلعقالر    ية ظةؤفع، هةسة  عجذبةيعر، مذجاهعد، مذهةممةد ظعبنع آةظب قذرةيزع، ظةت       ةتادة ؤة سذددع قات : ن، ق
ذ بولسا تعن قورشاص،ظ ة تةرةص عرالرنع هةمم تذر، آاص نع .  دةص تةصسعر قعلغان، دىملةص تذرعدعغان ظوت ظعب

ةتنع   ذ ظاي اس ظ ولعنعدذ دةص    : ظابب ة س ازابعنعث ظعحعض وت ظ ان ظ رع تاقالغ ان ،دةرؤازعلع عر قعلغ ذ .  تةصس ب
                                                 

  . ـ ظايةت19 سىرة ظعسرا )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع97سىرة نةهعل ) 2(
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اك ة زةهه وت : هةقت ان ظ ذ قذرشاص تذرعدعغ تذر ظ ان دةرؤازا يوق ن حعقعدعغ ذص، ظذنعثدع ازابع بول ةن ، ظ . دئض
ظذنعثدعن مةثضى   .  حعقعش ظئغعزع يوق   آع يا ظازابع بولذص، ظذ يةردة يورذقلذق    ملةنضةن ظوت   ظذ دى : قةتادة

  . حعقالمايدذ، دئضةن
  . شذنعث بعلةن سىرة بةلةدنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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 بعلةن سىرة زذهانعث خذصتةن نامعزعدا ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا ة شةمسسىر
  

ةنهذدعن            ةلالهذ ظ يذقعرعدعكع ظايةتلةرنعث تةصسعرعدة بعز ظعمام بذخارع ؤة مذسلعمنعث جابعر رةزعي
ةنهذغا   ةلالهذ ظ از رةزعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذظ ةيل  «ص ةظاال، شةمس، ل امعزعدا، ظ تةن ن سةن خذص

  .دئضةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةندذق» علعرعنع ظوقذساث بولمامتع؟سىر

ijk  

 Ä§ ÷Κ ¤±9 $# uρ $ yγ8 ut éÏ uρ ∩⊇∪ Í yϑ s) ø9 $# uρ # sŒ Î) $ yγ9 n= s? ∩⊄∪ Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ # sŒ Î) $ yγ9 ¯= y_ ∩⊂∪ È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) $ yγ8 t± øó tƒ ∩⊆∪ 

Ï !$ uΚ ¡¡9 $# uρ $ tΒ uρ $ yγ9 t⊥ t/ ∩∈∪ ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ <§ ø tΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ 

∩∇∪ ô‰ s% yx n= øù r&  tΒ $ yγ8 ª. y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>% s{  tΒ $ yγ9 ¢™ yŠ ∩⊇⊃∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

 .2اي بعلةن قةسةمكعقذياشقا ظةضةشكةن حاغدعكع ظ. 1قذياش ؤة ظذنعث نذرع بعلةن قةسةمكع
ةمكع ةن قةس دىز بعل ان آىن كارا قعلغ نع ظاش ةن. 3قذياش ة بعل اغدعكع آئح ذرغان ح نع يوش  قذياش

ةن قةسةمكع . 4قةسةمكع ا . 5ظاسمان بعلةن ؤة ظذنع بعنا قعلغان زات بعل ةن ؤة ظذنع بعن زئمعن بعل
ةمكع  ةن قةس ان زات بعل رايلعق قعل . 6قعلغ ع حع ةن ؤة ظذن ع روه بعل ا ياخش ان، ظذنعثغ ص ياراتق -ع

تعدذ . 8ـ7يامانلعقنع بعلدىرضةن زات بعلةن قةسةمكع  . 9روهعنع صاك قعلغان ظادةم حوقذم مذرادعغا يئ
  .10آةمسعتكةن ظادةم حوقذم ناظىمعد بولعدذ)  فذجذر بعلةن-آذفرع ؤة صعسقع (نةصسعنع 

ت بعلةن صاآلعغانالرنعث حوقذم نعث ظأزعنعث مةخلذقاتلعرع بعلةن ظأزعنع تاظةاهللا تاظاال
نعجات تاصعدعغانلعقعغا، ظأزعنع آذصذر بعلةن رةسؤة قعلغان آعشعلةرنعث حوقذم زعيان 

  تارتعدعغانلعقعغا قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا
قذياش ؤة ظذنعث نذرع بعلةن قةسةمكع دئضةن ظايةتنع “ؤة ظذنعث نذرع بعلةن قةسةمكع” قةتادة 

ث هةممعسع   ةمكع آىندىزنع ةن قةس ان ،بعل عر قعلغ ةرعر .  دةص تةصس نع ج ذآع : ظعب اال ،توغرعسع ش  اهللا تاظ
  . حىنكع، آىندىز بولسا دةل قذياش نذرعنعث ظأزعدذر، دئضةن. قذياش ؤة آىندىز بعلةن قةسةم قعلغان

  ظايةت 15             شةمس             رةىس               دة نازعل بولغانآكعمة
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 ةن قةسةمكع اي بعل اغدعكع ظ كةن ح قا ظةضةش ةتنعث مةنعسع قذياش ذ ظاي اهعد ب ا :  مذج ظذنعثغ
ا  كةن ظ دع   ظةضةش ةنلعكتذر، دئ ةمكع دئض ةن قةس ع   . ي بعل ةتنعث مةنعس ذ ظاي اس ب نع ظابب ن : ظعب آىندىزدع

ة ظةضعشعص  آىندىزض : قةتادة بذ ظايةتنعث مةنعسع . آئيعن آةلضةن ظاي بعلةن قةسةمكع دئضةنلعكتذر، دئدع 
اي تذغ اغدعكع ظ ةن قةسةمكع، دئضةنلعكتذر آةلضةن ح ان آئحة بعل اتقاندعن آئيع. ق ىن ص اي حىنكع، آ ن ظ

  . آأرىلعدذ، دئدع
 ةن قةسةمكع دىز بعل ةتنعث مةنعسع  قذياشنع ظاشكارا قعلغان آىن يورذقلذق :  مذجاهعد بذ ظاي

ـلعغان   : اهللا تاظاالبذ هةقتة . ظئلعص آةلضةن آىندىزبعلةن قةسةمكع دئضةنلعكتذر  ةمنع قـاص قاراثغذلذقع ظال
  . دئدع، دةيدذ) )1ةسةمكعيورذغان حاغدعكع آىندىز بعلةن ق. آئحة بعلةن قةسةمكع

 قذياشنع يوشذرغان حاغدعكع آئحة بعلةن قةسةمكعةرنع  ، يةنع آىن صاتسا  قاراثغذلذقع هةممة ي
  . قاصلعغان آئحة بعلةن قةسةمكع

 ظاسمان بعلةن ؤة ظذنع بعنا قعلغان زات بعلةن قةسةمكعةتتعن ظاسمان ؤة ظذنعث    :  قةتادة بذ ظاي
أزدة تذتذلع   ا قعلعنعشع آ دعبعن أزدة   : مذجاهعد. دذ، دئ ا قعلغذحع زات آ ةتتعن ظاسمان ؤة ظذنع بعن بذ ظاي

اردذر    . تذتذلعدذ، دئدع  ةتنعث بذ ظعككع خعل مةنعنع بئرعش ظئهتعماللعقع ب ا قعلعش  . بذ ظاي حىنكع، بعن
ةتنعث مةزمذنع     . دئضةن، ظىستعضة آأتىرىش دئضةن مةنعدذر       ةتلعرعنع  اهللا تاظاال بذ ظاي أؤةندعكع ظاي ث نعث ت

 يةنع ظاسماننع آىح ـ قذؤؤعتعمعز بعلةن   ))2ظاسماننع قذدرةت بعلةن بةرصا قعلدذق   : مةزمذنعغا ظوخشايدذ 
ا قعلدذق، بعز هةقعقةتةن قذدرةتلعكمعز           . آأتىردذق ايدذق، بعز    . ظاسماننع قذدرةت بعلةن بةرص زئمعننع ي

  . ))3نئمعدئضةن ياخشع يايغذحعمعز؟
ذنعثدةك  اال ش ذ اهللا تاظ ةرد  ب دع ي داق دئ ةن : ة مذن ان زات بعل ا قعلغ ع بعن ةن ؤة ظذن ن بعل زئمع

ةمكع ع    قةس ةتنعث مةنعس ذ ظاي اهعد ب ع ي  : مذج ةن ؤة ظذن ن بعل ةمكع،   زئمع ةن قةس ان زات بعل ايغ
زئمعن بعلةن ؤة ظذنعثدا مةخلذقاتالرنع     : ظةؤفع ظعبنع ظابباسنعث بذ ظايةتنعث مةنعسع  . تذر دئدع عكلدئضةن

ةن  ان زات بعل دع   ياراتق ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي ةنلعكتذر، دئض ةمكع دئض نع    .  قةس ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب ظ
ع ةتنعث مةنعس ذ ظاي نعث ب ةنلعكتذر  : ظابباس ةمكع دئض ةن قةس ةن زات بعل ع بألض ةن ؤة ظذن ن بعل زئمع

دع ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي د   . دئض نع زةي العه، ظعب ةبذ س ةؤرع، ظ ذددع، س اك، س ةتادة، زةهه اهعد، ق مذج
  . زئمعن بعلةن ؤة ظذنع يايغان زات بعلةن قةسةمكع دئضةنلعكتذر، دئدع: رلعقالر بذ ظايةتنعث مةنعسعقاتا

 زات بعلةن قةسةمكع(روه بعلةن ظذنع حعرايلعق قعلعص ياراتقان(    ،ىز  يةنع ظعنساننع توغرا، ت
ة     . ساغالم تةبعظةت بعلةن ياراتقان زات بعلةن قةسةمكع       دذ  مذنداق  اهللا تاظاال  بذ هةقت اتعل دعنالردعن   :  دةي ب

ا      ث دعنعغ عن، اهللا نع ا يىزلةنض الم دعنعغ ذص ظعس كعنكع(بذرذل ةن    ) ظةضةش ن بعل ذ دع انالرنع ش اهللا ظعنس
اراتقعنعدا ظأزضعرعش بولمايدذ         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دئضةن      ))4ياراتقان، اهللا نعث ي ة ص :  بذ هةقت

ةهذدعي قعلعدذ،      غذلعدذ، ظذنعث ظاتا ـ ظانع بعلةن تذغذلغاندا ساغالم تةبعظةتهةر بعر باال تو « ا ي سع ظذنع ي
ا خ ثع ت   تعرعسي عنعث يئ ايؤان بالعس ذددع ه ذ خ دذ، ب ةرةس قعلع اآع ظاتةشص دذ ي ة ذظان قعلع اندا هةمم غذلغ

غذلغاندا ظذالرنعث بعرةر ظةزاسعنعث نوقسانلعق ظعكةنلعكعنع      ظةزالعرع ساق تذغذلغانغا ظوخشاش، ظذالر تذ     
  . دعن رعؤايةت قعلغانةرةيرم بذخارع ؤة مذسلعم ظةبذهذبذ هةدعسنع ظعما» عدعثالر؟آأرضةنم

                                                 
  . ـ ظايةتلةر2 ـ 1 سىرة لةيلعنعث )1(
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع47سىرة زارعيات ) 2(
  . ـ ظايةتلةر48 ـ 47سىرة زارعيات ) 3(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع30سىرة رذم ) 4(
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ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع         اد ظعبنع هعمار نةجةشعدعن ص ظعمام مذسلعم ظعي
دذ  ةت قعلع دذ «: رعؤاي داق دةي ارعم اهللا مذن اغالم دعن : صةرؤةردعض ةندعلعرعمنع س ةن ب يم ةن  ع ةقعدة بعل  ظ

   .»ؤةتتعذياراتتعم، شةيتان آئلعص ظذالرنع دعنلعرعدعن ظازدذر
 زات بعلةن قةسةمكعيامانلعقنع بعلدىرضةنـ ظذنعثغا ياخشع  يةنع ظذنعثغا تةقؤادارالرنعث يولع 

 ظذنع شذ   ، ظذنعثغا قايسع يول صىتىلضةن بولسا     ،بعلةن صاسعقالرنعث يولعنع آأرسعتعص قويغاندعن آئيعن      
  .قعلغان زات بعلةن قةسةمكعيولغا مذيةسسةر 

ان قعلعص بةرضةن زات      : ظعبنع ظابباس بذ ظايةتنعث مةنعسع    ياخشعلعق بعلةن يامانلعقنع ظذنعثغا باي
ارلعقالرمذ      .  دئدع ،بعلةن قةسةمكع دئضةنلعكتذر   بذ هةقتة مذجاهعد، قةتادة، سذددع، زةههاك ؤة سةؤرع قات

ةتنعث           . شذنداق دئدع   ةير بذ ظاي ضةن  ظذنعثغا ياخشعلعق ؤة يامانلعقنع بعلدىر      : مةنعسع سةظعد ظعبنع زذب
ةمكع  ةن قةس ةنلعكتذرزات بعل دع، دئض ع    .  دئ ةتنعث مةنعس ذ ظاي د ب نع زةي ثدا صا: ظعب عقلعق ؤة ظذنع س

  .  دئدع، دئضةنلعكتذريعتعنع قعلغان زات بعلةن قةسةمكعسعتةقؤادارلعق قعلعش خذسذ
ة   داق دئض ةرعر ظةبذظةسؤةد دةيلعنعث مذن نع ج نع هذسةين  ظعب ران ظعب دذ، ظعم ةت قعلع نلعكعنع رعؤاي

ىتىلىص آةتكةن                  : ماثا ا ص ةقدعردة ظذالرغ آعشعلةرنعث جاصا ـ مذشةققةتتة تعرعشعص ـ تعرمعشعص ياشعشع، ت
ةن د   ئلعص آةلض ا ظ ةيغةمبةرلعرع ظذالرغ اآع ص انمذ؟  ظعشمذ ي الالص قعلغ ذنع ت ذالر ش ندا ظ دعع ةن.  دئ ذ : م ب

ةن ظ   ىتىلىص آةتك ا ص ةردعم  ظذالرغ اؤاص ب ش، دةص ج ران . ع نع هىظعم ةينظعب ذم    : س ا زذل ذ ظذالرغ ا ب ظذنداقت
اتتعق حأ      شذنعث بعلة   . قعلغانلعق بولمامدذ؟ دئدع   هةر  : حىص آئتعص ظذنعثغا  ن مةن ظذنعث بذ سأزعدعن ق

ان ؤة ظذنعثغا ظعضعدارحعلعق قعلغان زات  انداق بعر نةرسعنع ياراتق االق عن اهللا قعلغان ظعشعد. دذراهللا تاظ
م   ورذلعدذ دئدع ا س ةخلذقاتلعرع بولس ورالمايدذ، م ران. س ذق   : ظعم قا ظذتذقل دا مئثعش را يول ئنع توغ اهللا س

  . مةن سئنعث دانالعقعثنع سعناص بئقعش ظىحىن بذ سأزنع دئضةن ظعدعم، دئدع. قعلسذن
االمدعن      ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئلعص ص ر آعشع آ عدعن بع ة قةبعلعس اآع جةهعن ة ي ع اهللا : مةزعن ث ظ نع

ىتىلىص آةتكةن ظعشمذ       عنقعيآعشعلةرنعث جاصا ـ مذشةققةت تارتعص      ! صةيغةمبعرع ا ص ةقدعرعدة ظذالرغ لعشع ت
الالص قعلغانمذ؟ دةص سورعدع            ندا ظذالر شذنع ت ا ظئلعص آةلضةن دع ةيغةمبةرلعرع ظذالرغ اآع ص ةيغةمبةر  . ي ص

ا    «: ظةلةيهعسساالم ىتىلىص آةتكةن ظعشتذر     بذ ظذالرغ ا بعز نئمة ظىحىن     : ظذ . ةردع ب دةص جاؤاب  » ص ظذنداقت
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . ظةمةللةرنع قعلعص ظاؤارة بولعمعز؟ دئدع     ةنع  (اهللا آعمنع ظعككع ظورذننعث        «: ص ي

ث   ةن دوزاخنع ةت بعل ة          ) جةنن ان ظةمةلض ق بولعدعغ ا اليع ذ ظورذنغ ع ش ا، ظذن ان بولس اص ياراتق ة ظات بعرعض
ذ . باشاليدذ ا ب االمان ا ياخشع :نعثاهللا تاظ ان، ظذنعثغ رايلعق قعلعص ياراتق ع حع ةن ؤة ظذن  - روه بعل

ان قعلعنغان مةزمذندذر       يامانلعقنع بعلدىرضةن زات بعلةن قةسةمكع  ةتلعرعدة باي بذ  . دئدع »  دئضةن ظاي
  . هةدعسنع ظعمام ظةهمةد ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان

فذجذر بعلةن-آذفرع ؤة صعسقع (ع نةصسعن. روهعنع صاك قعلغان ظادةم حوقذم مذرادعغا يئتعدذ  (
د ث قةتادة، مذجاهعد، ظعكرعمة، سةظ  بذ ظايةتلةرنعث مةنعسعنع  آةمسعتكةن ظادةم حوقذم ناظىمعد بولعدذ 

اظعتع  اهللا تاظاال ظأزعنعث نةصسعنع رةزعل صةس ظةخالقالردعن          : ظعبنع جذبةير قاتارلعقالرنعث دئضعنعدةك    نعث ت
نعث تاظعتعنع تاشالص ضذناهالرغا حىآكةن آعشع        اهللا تاظاال   ؤة ادعغا يئتعدذ حوقذم مذر  بعلةن صاآلعغان آعشع  

ةنلعك بول    دذ، دئض اظىمعد بولع ذم ن ار ئش ظذحوق العمذ ب ةلع    . هتعم ةؤفع ؤة ظ عنعث ظ ةرنعث مةنعس ذ ظايةتل ب
رادعغا  حوقذم مذ  روهعنع صاآلعغان آعشع    اهللا تاظاال  ؛ظعبنع ظةبذتةلهة ظعبنع ظابباستعن رعؤايةت قعلغعنعدةك     

اظىمعد بولعدذ      نةصسعنع آةمسعتكةن آعشع      اهللا تاظاال . يئتعدذ هتعمالع  شعنعثمذ ظئ ذ، دئضةنلعك بول حوقذم ن
  . باردذر
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دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةبرانع ظعب ام ت االم  ،ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص
يامانلعقنع بعلدىرضةن زات -ذنعثغا ياخشعروه بعلةن ؤة ظذنع حعرايلعق قعلعص ياراتقان، ظهةر قئتعم 

ةمكع  ةن قةس اص   بعل اندا توخت ةرنع ظوقذغ ةن ظايةتل ع اهللا«: دئض ةن   ! ظ عن، س ةقؤالعقنع بةرض ة ت نةصسعمض
  . دةيتتع» ةن، سةن ظذنع ظةث ياخشع صاآلعغذحعدذرسةنعسظذنعث ظعضعس

ةت قعل       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةمنعث مذن نع ظةرق د ظعب ةد زةي ام ظةهم دذظعم ةيغةمبةر : ع ص
االم ع اهللا«: ظةلةيهعسس اجعزلعقتعن، ه  ! ظ ئغعنعص ظ اثا س ةن س رعلعقتعن،  وم ن، قئ رذنلذقتع

نةصسعمضة تةقؤالعقنع بةرضعن،   ! ظع اهللا . قورقذنحاقلعقتعن، بئخعللعقتعن ؤة قةبرع ظازابعدعن صاناه تعلةيمةن      
مةن ساثا   ! ظع اهللا . ضعسعدذرسةن ظذنع صاآلعغعن، سةن ظذنع ظةث ياخشع صاآلعغذحعسةن، سةن ظذنعث ظع                

ةت        ن ؤة ظعجاب عز ظعلعمدع عدعن، صايدعس اس نةصس ةلبتعن، تويم ان ق ةندعن قورقمايدعغ ئغعنعص س س
ةن   اناه تعلةيم ادعن ص ان دذظ ة ظأض   » قعلعنمايدعغ انع بعزض ذ دذظ تع ؤة ب ة  . تةتتععدةيت زمذ سعلةرض ع بع بذن

  .بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان. ظأضعتعمعز
* * * * * * *  

 ôM t/ ¤‹ x. ßŠθßϑ rO !$yγ1uθ øósÜ Î/ ∩⊇⊇∪ ÏŒÎ) y]yè t7/Ρ $# $ yγ8 s) ô© r& ∩⊇⊄∪ tΑ$s)sù öΝçλ m; ãΑθß™ u‘ «!$# sπs%$tΡ «! $# $ yγ≈ uŠø) ß™uρ 

∩⊇⊂∪ çνθç/¤‹ s3 sù $ yδρã s) yèsù tΠy‰ øΒ y‰sù óΟÎγ øŠn= tæ Ο ßγš/ u‘ öΝ ÎγÎ6 /Ρ x‹Î/ $ yγ1§θ|¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿω uρ ß∃$sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã ∩⊇∈∪  
ظةينع زاماندا سةمذدنعث . 11ظعنكار قعلدع) صةيغةمبةرنع(سةمذد هةددعدعن ظاشقانلعقع ظىحىن 

ادعمع تظةث بة  عنع (بةخت ظ ذص آةلضةن تأض الدعرعدع ) مأجعزة بول ةنعث . 12ظألتىرىشكة ظ ا الل ظذالرغ
ةيغةمبعرع  االم (ص العه ظةلةيهعسس ةنع س ذ «): ي ع س اثالر، ظذن ة حئقعلم ةنعث تأضعسعض تعن الل  ظعحعش

ةيغةمبةرنع . 13دئدع» توسماثالر ذالر ص ةنع سالعه ظةلةيهعسساالمنع (ظ عنع ) ي يالغانحع قعلدع، تأض
اللة . 14يىزلىك هاالك قعلدععظألتىردع، ضذناهع تىصةيلعدعن اللة ظذالرنع تةلتأآىس هاالك قعلدع، ظومذم

  .15ايدذظاقعؤعتعدعن قورقم) يةنع ظذالرنع هاالك قعلغانلعقنعث(ظذنعث 
  سةمذد قةؤمعنعث صةيغةمبعرعضة ظعشةنمعضةنلعكع ؤة ظذالرنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغرعسعدا

 ظعنكار قعلدع) صةيغةمبةرنع(سةمذد هةددعدعن ظاشقانلعقع ظىحىن مذجاهعد، قةتادة ؤة باشقعالر 
ةققعدة  ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنلعكع ظىح   : ب عص آةتك ةك ظئش ةددعدعن ب ةؤمع ه ةمذد ق ة س ىن ظأزلعرعض

دع  دع، دئ ار قعل ةيغةمبةرنع ظعنك ر . ظةؤةتعلضةن ص ةؤمنعث يذقع ذ ق اندعن ب قعدةك قعلمعشلعرع ظذالرنعث عظ
  . صةيغةمبةر ظئلعص آةلضةن هعدايةتكة ؤة هةقعقةتكة دعللعرعدعن ظعشةنمةسلعكنع آةلتىرىص حعقارغان

ذص آة (بةخت ظادعمع تةينع زاماندا سةمذدنعث ظةث بة ظ عنع مأجعزة بول ظألتىرىشكة ) لضةن تأض
ةخت ظادعمع بولغان قةدار ظعبنع سابعت دئضةن آاصعر يىضىرىص  تبيةنع سةمذد قةؤمعنعث ظةث بة   ظالدعرعدع

دع  اقحع بول عنع بوغذزلعم ذص تأض ة . قوص ذ هةقت االب دعاهللا تاظ داق دئ رعنع :  مذن ذالر بذرادع عنع (ظ تأض
 ظذ سةمذد قةؤمع ظعحعدة نةسةبع ظةث       )1( بوغذزلعدع ظذ قعلعحنع ظئلعص تأضعنع     . حاقعردع) ظألتىرىشكة

ة   ان، هةمم عل بولغ ذنعدعغان آاتعتعب   ظئس ا بويس ع ظذنعثغ دع آعش نع   . اش ظع ابدذلال ظعب ةد ظ ام ظةهم ظعم
ة سأزلةص خذتبعسعدة تأضة      : زةمظةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم خذتب

 -ظةينع زاماندا سةمذدنعث ظةث بةد «: نعثاهللا تاظاالص، علعشع توغرعسعدا توختؤة تأضعنع ظألتىرضةن آع
                                                 

  . ـ ظايةت29سىرة قةمةر ) 1(
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تعدة تعلغا ظئلعنغان عدئضةن ظاي ظألتىرىشكة ظالدعرعدع) مأجعزة بولذص آةلضةن تأضعنع(بةخت ظادعمع 
اتالندع    آعشع   . ئدع  د»ظةبذزةمظةدةك ظأز قةبعلعسعدة ظابرذيلذق، آىحلىك بعر آعشع تأضعنع بوغذزالشقا ظ

  . ظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانةبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، مذسلعم، تعرمعزع ؤة نةس
  سالعه ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

 اثالر، «): يةنع سالعه ظةلةيهعسساالم (ظذالرغا اللةنعث صةيغةمبعرع ةنعث تأضعسعضة حئقعلم الل
ع سذ ظعحعشتعن توسماثالر د» ظذن اعدئ ةنع سالعه ظةلةيهعسساالم ظذالرغ ان :  ي اهللا نعث تأضعسعضة زعي

اقلعنعثالر ؤة   تعن س اثالر يةتكىزىش ىيعنع ظعحعؤالم ث س ع،. ظذنع ة  حىنك ذ تأض ذدعنب دذ،   س ىن ظعحع ر آ  بع
  . ، دئدعسعلةرمذ مذظةييةن بعر آىن ظعحعسعلةر

 تأضعنع ظألتىردع. دعيالغانحع قعل) يةنع سالعه ظةلةيهعسساالمنع(ظذالر صةيغةمبةرنع يةنع ظذالر 
نعث سالعه ظةلةيهعسساالمغا  اهللا تاظاالصال  ظعشةنمعدع ؤة ظذنعثغا ظذال   ة  كصةيغةمبعرع ظئلعص آةلضةن هةقعقةت   

  .مأجعزة قعلعص قذرام تاشتعن حعقعرعص بةرضةن تأضعنع بوغذزالشتع
 ضذناهع تىصةيلعدعن اهللا ظذالرنع تةل ـ تىآىس هاالك قعلدع لعنعص    تاظاالاهللا يةنع ا غةزةص  ظذالرغ

  .  ظادةمنع قالدذرماي هاالك قعلعؤةتتعمذظذالردعن بعر
يىزلىك هاالك قعلدععظومىمبعزضة : قةتادة.  يةنع ظازابنع ظذالرنعث هةممعسعضة بعردةك حىشىردع

ة   لتىرمةآحع بولغان بذ آعشعنعث قعل      تأضعنع ظأ  ،يئتعص آةلضةن خةؤةرلةرضة قارعغاندا    ؤمدعكع معشعغا شذ ق
و ةر ح ك، ظ ذ سذـ ظث ـ آعحع ذلغانلعقع ؤة ب الالرنعث قوش ذ عياي ث ب ىن ظذالرنع قانلعقع ظىح تكة قاتناش قةس

  . قعلمعشعغا قارعتا اهللا ظذالرنعث هةممعسعنع هاالك قعلعؤةتكةن، دئدع
 ث ة ظذنع انلعقنعث (الل االك قعلغ ع ه ةنع ظذالرن ايدذ ) ي اقعؤعتعدعن قورقم ذ  ظ اس ب نع ظابب  ظعب
ةت عظاي اال: نعث مةنعس ايدذ،     اهللا تاظ ذص قالم اقعؤعتعدعن قورق عنعث ظ ةن قعلمعش االك قعلعؤةتك ع ه  ظذالرن

ةنلعكتذر د دعدئض ة  . ئ ةن، ب اهعد، هةس ة مذج ذ هةقت ابدذلالب نع ظ ذنداق  هآعر ظعب قعالرمذ ش ع ؤة باش  مذزةن
  .دئدع

  . دعشذنعث بعلةن سىرة شةمسنعث تةصسعرع تىضع. لسذنغا شىآىرلةر بواهللا تاظاال
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 تةن نامعزعدا ظوقذش توغرعسعدا صلةيل سىرعسعنع خذ
  

ا  االمنعث مذظازغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عرعدة ص ةرنعث تةصس رعقع ظايةتل ز يذقع ةن «: بع تةن(س ) خذص
  . دئضةنلعكعنع بايان قعلغان ظعدذق» نامعزعدا ظةظال، شةمس، لةيل سىرعلعرعنع ظوقذساث بولمامتع؟

  

ijk  

 È≅ ø‹ ©9 $#uρ # sŒÎ) 4 y ǿó tƒ ∩⊇∪ Í‘$pκ ¨]9 $#uρ # sŒÎ) 4’ ©?pgrB ∩⊄∪ $ tΒ uρ t, n= yz u x. ©%! $# # s\Ρ W{$# uρ ∩⊂∪ ¨β Î) ö/ä3 u‹÷è y™ 4 ®L t±s9 ∩⊆∪ 

$̈Β r'sù ôtΒ 4‘ sÜôã r& 4’ s+̈? $#uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹ uρ 4 o_ó¡çt ù: $$ Î/ ∩∉∪ …çν ã Åc£uŠãΨ |¡sù 3“ u ô£ã‹ ù= Ï9 ∩∠∪ $̈Β r& uρ . tΒ Ÿ≅ Ïƒ r2 4 o_øó tG ó™$# uρ ∩∇∪ 

z> ¤‹ x.uρ 4 o_ó¡çt ù: $$ Î/ ∩∪ …çν ã Åc£uŠãΖ |¡sù 3“ u ô£ãèù= Ï9 ∩⊇⊃∪ $ tΒ uρ  É_øóãƒ çµ ÷Ζ tã ÿ… ã&è!$tΒ # sŒÎ) #“ ¨Šu s? ∩⊇⊇∪  
 ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةمكع  ةن قةس ة بعل ـلعغان آئح ةمنع قـاص اراثغذلذقع ظال ة . 1ق دىز بعل اغدعكع آىن ان ح ن يورذغ
ةمكع ةر . 2قةس ةمكع -ظ ةن قةس ة بعل ان زات الل النع ياراتق ةك  .3 ظاي ةلعثالر ش علةرنعث ظةم  -س

دذر ذل (. 4شىبهعسعز خعلمذخعل ىن-ص ع ظىح ةنعث رازعلعق نع الل ةقؤادارلعق )  مئلع ان، ت سةرص قعلغ
ان،  ةؤهعدنع (قعلغ ة ت ةك ) آةلعم ة آةلس ان ظادةمض تعق قعلغ ز ياخ . 7 ـ 5تةس ا بع نع ظذنعثغ ع يول ش

ةنعث ساؤابعدعن (بئخعللعق قعلعص . 8مذيةسسةر قعلعص بئرعمعز  أزعنع بعهاجةت هئسابلعغان، ) الل ظ
ان ظادةمضة آةلسةك  ار قعلغ ةؤهعدنع ظعنك ة ت نع مذيةسسةر قعلعص . 9آةلعم ان يول ا يام ز ظذنعثغ بع

  . 11اتمايدذتاشالنغان حاغدا، ظذنعث مئلع هئح نةرسعضة ظةسق) دوزاخقا(ظذ . 10بئرعمعز
 مذآعشعلةرنعث ظةمةللعرعنعث ظوخشعماسلعقعغا قارعتا ظئرعشعدعغان نةتعجعسعنعث

  ظوخشعمايدعغانلعقع توغرعسعدا 
 يورذغان حاغدعكع آىندىز بعلةن ،عقاراثغذلذقع ظالةمنع قـاصـلعغان آئحة بعلةن قةسةمك: اهللا تاظاال

) ظذالرنع (ذلذقع بعلةن قاصلعغان آئحة ؤة نذرع بعلةن     دئضةن ظايةتلعرعدة مةخلذقاتالرنع قاراثغ   قةسةمكع
  . يورذتقان آىندىز بعلةن قةسةم قعلدع

  ظايةت 21 لةيل                             رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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 ةن قةسةمكع  ـ ظةر ة بعل انلعقع هةققعدة     اهللا تاظاال  ظايالنع ياراتقان زات الل النع ياراتق ةر ـ ظاي  ظ
دع ةر : مذنداق دئ اراتتذق-سعلةرنع ظ ال قعلعص ي رةت ظئلع)1(  ظاي ةر سعلةرنعث ظعب شعثالر ظىحىن ه

  . ))2بعر نةرسعنع جىص ياراتتذق
 بعر ـ بعرعضة زعت بولغان نةرسعلةر بعلةن قعلعنغان قةسةم     تلةردة قعلعنغان قةسةملةريذقعرعقع ظاية 

ادعلعمةآحع  ارقعلعق ظعص ذ قةسةملةر ظ ا، ب ر ـ بعرعضة ظوخشع ش بولغان ظعبولغاحق ذم بع مايدعغان الرمذ حوق
 يةنع  شىبهعسعز خعلمذخعلدذر-سعلةرنعث ظةمةلعثالر شةك :  مذنداق دئدعاظاالاهللا تشذثا . ظعشالردذر

ر  لعرع بع ان ظعش ةرنعث قعلغ مايدذ بةندعل ة ظوخشاش ةنع. ـ بعرعض ةن  ي ةر بعل ع ظةمةلل ةر ياخش  بةزعل
  . غذللعندذ بةزعلةر يامان ظةمةللةر بعلةن شذغذلالنسا،شذ

 ةرص ىن س ع ظىح ث رازعلعق نع اهللا نع ذل ـ مئلع انص ان، قعلغ ةقؤادارلعق قعلغ ةنع بئرعشكة  ت  ي
ةللعرعدة       ش ـ ظةم ان ظع رعص، قعلغ اتنع بئ ان زاآ االبذيرذلغ ة ؤة  اهللا تاظ ان ظادةمض ة (دعن قورقق آةلعم

ةتادة  تةستعق قعلغان ظادةمضة آةلسةك ) تةؤهعدنع ةتتعن قعلغان ياخشع ظعش ـ ظةمةللعرعضة           :  ق بذ ظاي
ةتتعن قعلغان ياخشع        : خذسةيف. دةم آأزدة تذتذلعدذ، دئدع   نضةن ظا مذآاصات بئرعلعدعغانلعقعغا ظعشة   بذ ظاي

  . ظعبادةتلعرع ظىحىن ساؤاب بئرعلعدعغانلعقعغا ظعشةنضةن ظادةم آأزدة تذتذلعدذ، دئدعـ ظةمةل 
 نع مذيةسسةر قعلعص بئرعمعز ةنهذما بذ       ظذنعثغا بعز ياخشع يول ةلالهذ ظ ظعبنع ظابباس رةزعي

  . بعز ظذنع ياخشعلعققا مذيةسسةر قعلعمعز، دئضةنلعكتذر دئدع: ظايةتنعث مةنعسع
ئخعللعق قعلعص :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال  شذثا   ئخعللعق قعلعص       ب ةنع قولعدعكع مالدا ب اهللا .  ي

أزعنع بعهاجةت هئسابلعغان  ةتنعث مةنعسع   ظعكرعمة ظعبنع ظابباسنعث بذ ظا    نعث ساؤابعدعن ظ مال ـ  : ي
نع  ةيرةآلعك يآئ(مىلكع ة بةرم ئخعللعق قعلص) ةرلةرض أزعنع ،ب اال ظ وق  نعث رااهللا تاظ اجعتع ي ا ه زعلعقعغ

  .بذ ظةسةرنع ظعبنع ظةبذهاتةم رعؤايةت قعلدع.  دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع، دئضةنلعكتذردةص قارعغان
  ةك ة آةلس ان ظادةمض ار قعلغ ةؤهعدنع ظعنك ة ت ات  آةلعم ة مذآاص ةنع ظاخعرةتت  ي

انلعقعغ ار قعلغان ظادةمضة آةلسةكعنعبئرعلعدعغ نع مذيةسسةر قعلعص  ، ظعنك ان يول ا يام ز ظذنعثغ بع
  . بئرعمعز

اال دع   اهللا تاظ داق دئ ة مذن ذ هةقت ةق    :  ب أزلعرعنع ه رعنع، آ ث دعللع عنعش ؤة  (ظذالرنع ع حىش ن
أرىش عنعدةك   ) آ ة ظعشةنمعض تة مأجعزعلةرض ذالر دةسلةص ز، ظ ن بذرعؤئتعمع ةنمةيدذ(تع ة ظعش ع ، ظذ)يةن الرن

اص يىرىشكة قويذؤئتعمعز  نعث ياخشعلعقنع مةقسةت قعلغان آعشعنع اهللا تاظاال  ))3ضذمراهلعقلعرعدا تئثرق
ا            ياخشعلعققا ظئرعشتىرىش بعلةن مذآاصات بئرعدعغانلعقعغا، يامانلعقنع مةقسةت قعلغان آعشعنع يامانلعقق

ةن جازااليدعغانل  تىرىش بعل ةت ؤة هةدع  ظئرعش االقعدار ظاي ا ظ لةعقعغ تذر س ايعتع آأص أؤةندة  . ر ناه ز ت بع
   .سلةرنع بايان قعلعمعزشذنعثغا ظاالقعدار هةدع

ةن        دذ، م ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ةد ظةبذب ام ظةهم ظعم
االمغا  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةي  : ص ث ص ع اهللا نع ش صىتع  ! غةمبعرعظ ةقدعردة قعلع ز ت الرنع  بع ةن ظعش ؤئتعلض

ورعدعم   قع امدذق؟ دةص س الرنع قعلعؤات ان ظعش ةمدع بولعدعغ ةن، ظ ةقدعردة صىتىلمعض اآع ت امدذق ي . لعؤات
ا بعز نئمة      : مةن. دئدع» بةلكع، صىتىلىص بولغان ظعشالرنع قعلعسعلةر    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظذنداقت

                                                 
  .  ـ ظايةت8سىرة نةبة ) 1(
  .  ـ ظايةت49سىرة زارعيات ) 2(
  .  ـ ظايةت110سىرة ظةنظام ) 3(
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م   ز؟ دئدع ةرنع قعلعمع ىن ظةمةلل االم . ظىح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةقد «: ص ةرآعم ت ةن ه ع صىتىلض عردة قعلعش
  . دةص جاؤاب بةردع» ظعشالرنع قعلعشقا مذيةسسةر قعلعنعدذ

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ةلع رةزعي ارع ظ ام بذخ ةيظعل : ظعم ز بذق بع
تذردع     . غذرقةددة بعر جعنازا نامعزعغا قئتعلغان ظعدذق      عث  بعزمذ ظذن . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم آئلعص ظول

تذردذق  أرعدةص ظول عنع ح ذص  . ظةتراص ان بول عنع تذتذؤالغ ر هاس دا بع االم قولع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ،ص  ظ
لعدع     قا باش عزعق سعزعش اص س ةرنع جعج ةن ي ع بعل اندعن. هاسعس ةنع   «: ظ رعثالردعن ي ةر بع علةردعن ه س

اآع دوزاختعكع ظورنع بئكعتعلعص بولذنغان، ظ               اآع    هةربعر جان ظعضعسعنعث جةننةتتعكع ي ةختلعك ي ذنعث ب
ةيغةمبعرع    :ظارعمعزدعن بعر آعشع    . دئدع» بةد بةخت بولذشعمذ صىتىلىص بولذنغان     ا  !  ظع اهللا نعث ص ظذنداقت

زدعن    امدذ؟ بع ةرنع قعلمعساقمذ بولم ال، ياخشع ظةمةل ظعبادةتل ة تايعنعص ىتىلىص بولغان تةقدعرعمعزض بعز ص
ةرعبعر  ةخت”بةختكة ظئرعشعدذ، دةص صىتىلضةنلةر ب ةرعبعر “ لعكب “ بةختسعز”بةختسعز دةص صىتىلضةنلةر ب

دع ةنغذ، دئ ا. بولعدعك االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةختلعك «: ص ةنلةر ب ةختلعك دةص صىتىلض ب
ةر    قا مذيةسس ةلعنع قعلعش ةرنعث ظةم ةد بةختل ةنلةر ب ةخت دةص صىتىلض ةد ب ةلعنع، ب انالرنعث ظةم بولعدعغ

اندعن  نعدذ، دةص ظ االقعلع ذل (: نعثاهللا تاظ ىن -ص ع ظىح ةنعث رازعلعق نع الل ان، )  مئلع ةرص قعلغ س
ان،  ةقؤادارلعق قعلغ ةؤهعدنع(ت ة ت نع  ،تةستعق قعلغان ظادةمضة آةلسةك) آةلعم ظذنعثغا بعز ياخشع يول

أزعنع بعهاجةت هئسابلعغان، آةلعمة        ) اللةنعث ساؤابعدعن   (بئخعللعق قعلعص   . مذيةسسةر قعلعص بئرعمعز   ظ
نع مذيةسسةر قعلعص بئرعمعز        ،ر قعلغان ظادةمضة آةلسةك  تةؤهعدنع ظعنكا   دئضةن  بعز ظذنعثغا يامان يول
ةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسة    بذ هةدعسنع ظعمام  . ظايعتعنع ظوقذدع  ارلعقالرمذ    مذسلعم، ظ ظع ؤة ظعبنع ماجة قات
  . رعؤايةت قعلدع

ظع اهللا  :  رعؤايةت قعلعدذ، مةن   ضةنلعكعنعر رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئظعمام ظةهمةد ظعبنع ظأمة   
ةيغةمبعرع  ث ص ن ! نع اآع يئثعدع مذ ي ان ظعش ىتىلىص بولذنغ ةقدعردة ص علعرعمعز ت ان ظعش زنعث قعلعؤاتق  بع

ان ظعشالر   («:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   بولذنعدعغان ظعشمذ؟ دةص سورعسام،    ىتىلىص   ) سةن قعلعؤاتق ساثا ص
ةقدعر قعلعنغان   . ظعبادةت قعلغعنـ  ظةمةل! ظع خةتتابنعث ظوغلع. بولغان ظعشتذر  حىنكع، هةرآعم ظأزعضة ت

نعدذ   ةر قعلع قا مةيةسس ةرنع قعلعش ش   . ظةمةلل نعث ظع ةختلعك بولذش ةر ب ةد  بةختلعكل ةللعرعنع، ب  ـ ظةم
ةر بةت دذ   بةختل ةللعرعنع قعلع ش ظةم نعث ظع ةخت بولذش دع» ب ةت    . دئ زعمذ رعؤاي ام تعرمع نع ظعم ذ هةدعس ب

  . قعلغان
ةرعر  نع ج دذ،    ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ابدذلاله رةزعي نع ظ ابعر ظعب ج

ىتىلىص بولغان ظعشنع قعالمدذق     ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع: مةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   بعز تةقدعردة ص
ئ اآع ت ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. مخع صىتىلمعضةن ظعشنعمذ؟ دةص سورعدعي ىتىلىص بول«: ص » غان ظعشنعص

ةردع دع : بذنع ظاثلعغان سذراقة. دةص جاؤاب ب ز؟ دئ ادةت قعلعمع ا نئمعشقا ظةمةل ظعب ةيغةمبةر . ظذنداقت ص
ا االم ظذنعثغ ةر    «: ظةلةيهعسس قعال مذيةسس ةرنع قعلعش ةن ظةمةلل ة صىتىلض ةقةت ظأزعض ع ص ر آعش ةر بع ه

  . قعلغانبذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت . دةص جاؤاب بةردع» قعلعنعدذ
ا   ةرعر ظ نع ج داق دئ  ظعب ابدذلالهنعث مذن نع ظ دذ  معر ظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ةآرع :ض  ظةبذب

رةزعيةلالهذ ظةنهذ مةآكعدعكع ؤاقتعدا مذسذلمان بولغان ظاجعز بعحارة قذلالرنع سئتعؤئلعص ظازاد قعالتتع ؤة           
قارعسام  ! ظع ظوغلذم  : دادعسع ظذنعثغا   بعر آىنع     . تةتتعياشانغان ظايالالرنع ظازاد قعلعؤئ   ظعسالمغا آعرضةن   

ازاد  . رنعال ظازاد قعلعؤاتعسةن  ةسةن صةقةت ظاجعز ـ بعحارعل     ظةضةر سةن آىحلىك ـ قاؤذل آةلضةن آعشعلةرنع ظ
ةنهذ    .  ظذالر ساثا ياردةمدة بولذص سئنع قوغدعغان بوالتتع، دئدع   ،قعلغان بولساث  ةلالهذ ظ ظةبذبةآرع رةزعي
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عغا  ع دادا: دادعس ث! ظ دعمئنع تذر، دئ اؤابعغا ظئرعشعش ث س ةقةت اهللا نع ةيدعغعنعم ص .  آأزل
عحة   ةرنعث دئيعش ةردعن بةزعل االظاظعلةمدعكعل ذل (: نعثاهللا تاظ ىن -ص ع ظىح ةنعث رازعلعق نع الل )  مئلع

ان،  ةقؤادارلعق قعلغ ان، ت ةؤهعدنع(سةرص قعلغ ة ت ان ظادةمضة آةلسةك) آةلعم  دئضةن تةستعق قعلغ
  .  رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةققعدة حىشكةنمعشظايةتلعرع ظةبذبةآرع

 تاشالنغان حاغدا، ظذنعث مئلع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ ) دوزاخقا(ظذ مذجاهعد بذ ظايةتنعث 
ظةبذسالعه ؤة  .  دئدع ،دئضةنلعكتذر ) ظذنعث مئلع هئح نةرسعضة ظةسقاتمايدذ   ( ظذ ظألضةن حاغدا،  : مةنعسع

ظذنعث مئلع هئح    (ظذ ظوتقا تاشالنغان حاغدا،     :  ظايةتنعث مةنعسع  ظعمام مالعك، زةيد ظعبنع ظةسلةمنعث بذ     
  .  دئضةنلعكتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع)نةرسعضة ظةسقاتمايدذ

 * * * * * *  
 ¨β Î) $sΨ ø‹ n= tã 3“ y‰ ßγù= s9 ∩⊇⊄∪ ¨βÎ) uρ $uΖ s9 nο u ½z Eζ s9 4’ n<ρW{$# uρ ∩⊇⊂∪ ö/ ä3è? ö‘ x‹Ρr' sù # Y‘$ tΡ 4‘©à n= s? ∩⊇⊆∪ Ÿω !$yγ9 n= óÁ tƒ ω Î) 
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را نع آأرسعتعشكة شةك توغ ز مةسظذلمعز- يول اخعرةت شةك . 12 شىبهعسعز بع ا ؤة ظ  -دذني
ظذنعثغا  .14سعلةرنع الؤذلداص تذرغان ظوتتعن ظاضاهالندذردذم  .13عمعزدعدذركشىبهعسعز بعزنعث ظعل 

 -ىحىن مال صاآلعنعش ظ. 16 ـ 15يىز ظأرىضةن ظادةمال آعرعدذ) ظعماندعن(ظعنكار قعلغان، ) هةقنع(صةقةت 
ـ 17يعراق قعلعنعدذ) يةنع ظوتتعن(سةرص قعلعدعغان ظادةم ظذنعثدعن ) ياخشعلعق يوللعرعغا(مىلكعنع 

18 . ذغ ةقةت ظذل ةس، ص ىن ظةم اندذرذش ظىح علعقعنع ي راؤنعث ياخش علعقع بع ان ياخش ث قعلغ ظذنع
صةرؤةردعضارعنعث بةرضةن ) (دةميةنع ظئهسان قعلغذحع ظا(ظذ  .20 ـ 19صةرؤةردعضارعنعث رازعلعقع ظىحىندذر

  . 21حوقذم رازع بولعدذ) مذآاصاتعدعن
  نعث ظعلكعدة ظعكةنلعكع توغرعسعدا اهللا تاظاال  ظذنعثدعن باشقا ظعشالرنعثهعدايةت تئصعش ؤة

 شىبهعسعز بعز مةسظذلمعز-توغرا يولنع آأرسعتعشكة شةك هاالل :  قةتادة بذ ظايةتنعث مةنعسع
ةتنعث مةنعسع       .  دئدع  ،ان قعلعص بئرعمعز دئضةنلعكتذر     هارامنع بعز باي  ـ   آعمكع هعدايةت   : باشقعالر بذ ظاي

ا،  ا ماثس االيولعغ ةنلعكتذر اهللا تاظ ىحعدذر دئض ا ظئرعشتىرض ع رازعلعقعغ دع، ظذن ةتنعث  .  دئ ذ ظاي ذالر ب ب
عنع  اال مةنعس ان      : نعثاهللا تاظ ة ظالغ أز ظىستعض ة ظ نع الل ول آأرسعتعش را ي ةن ظ ))1توغ ةتنعث   دئض اي

  .بذالرنعث بذ رعؤايعتعنع ظعبنع جةرعر بايان قعلدع. مةنعسعضة ظوخشاش حىشةندع
 ةك اخعرةت ش ا ؤة ظ زنعث ظعل-دذني عز بع زدعدذرك شىبهعس اخعرةتنعث  عمع ا ؤة ظ ةنع دذني  ي

  . ظذنعثدعكع ظشعالرنع مةن بعر تةرةص قعلعمةن. هةممعسع بعزنعث ظعلكعمعزدعدذر
 ان ظوتتعن ظاضاهالندذردذم سعلةرنع الؤذلداص تذرغ    رغان يئنعص تذ: مذجاهعد بذ ظايةتنعث مةنعسع
  .  دئدع، دئضةنلعكتذر)ظاضاهالندذردذم(ظوتتعن 

ةربتعن ن   نع ه عماك ظعب ةد س ام ظةهم أزلة  ظعم ة س ةرنعث خذتب نع بةش ان ظعب داق وظم ؤئتعص مذن
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أ  : دئض ة س االمنعث خذتب ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس علةرنع  «: زلعؤئتعصم ةن س م

                                                 
 . عث بعر قعسمع ـ ظايةتن9سىرة نةهل ) 1(
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اهالندذردذم  ةمدعن ظاض م  » جةهةنن ان ظعدع ةنلعكعنع ظاثلعغ أزنع  . (دئض ذ س االم ب ) صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ةتتا         دع ؤة ه ةن ظع ةن دئض اؤاز بعل رع ظ دة يذقع اثلعغعدةك دةرعجع ةر ظ ةردعن بازاردعكعل ذ ي ةتتا ب ه

  . دعغان ظعشعقعغا حىشىص قالةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث تونع ظوص
ة سأزلة      ظعمام ظةهمةد ظةب    : ؤئتعص مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    ذظعسهاقتعن نوظماننعث خذتب

االمنعث ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذتلعرعغا   «: م ع، ص ان آعش عل بولغ ةث يةثض ازابع ظ ةهلعدعن ظ دوزاخ ظ
ع        عرعدة مئثعس ث تةس ذ ظوتنع ةن، ظ اق آعيضىزىلض ان ظاي ن بولغ ا (ظوتتع ازان قاينعغ ان ) ندةكق قاينايدعغ

  . بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت قعلغان.  ظاثلعغان ظعدعمدئضةنلعكعنع» آعشعدذر
مةن  : ظعمام مذسلعم ظةبذظعسهاقتعن نوظمان ظعبنع بةشعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ                

االمنعث ان آع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس عل بولغ ةث يةثض ازابع ظ ةهلعدعن ظ ذتلعرعغا دوزاخ ظ ا، ص ع بولس ش
ع        عرعدة مئثعس ث تةس ذ ظوتنع ةن، ظ اق آعيضىزىلض ان ظاي ن بولغ اندةك (ظوتتع ازان قاينعغ ان ) ق قاينايدعغ

عدذر دذ . آعش وق، دةص ظويالي ع ي ان آعش اتتعق ظازابلعنعدعغ أزعدعنمذ ق ع ظ ذ آعش ث . ظ ة ظذنع ظةمةلعيةتت
   .، دئدعدئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم» ظازابع ظةث يةثضعل ظازابتذر

 يىز ظأرىضةن ظادةمال آعرعدذ) ظعماندعن(ظعنكار قعلغان، ) هةقنع(ظذنعثغا صةقةت يةنع الؤذلداص 
دا    ا دعلع ان ظوتق ةقنع(تذرغ ةث       ) ه ان ظ اؤلعق قعلغ اي بويذنت ةرنع قعلم ع ظةمةلل ان ؤة ياخش ار قعلغ ظعنك

  . بةتبةخت آعشعلةرال آعرعدذ
ةلالهذ  ةبذهىرةيرة رةزعي ةد ظ ام ظةهم دذظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهذنعث مذن : ظ

االم ع        «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة آعش قا هةمم انالردعن باش اؤلعق قعلغ دة بويذنت ةتلعرعم ظعحع ث ظىمم مئنع
رعدذ    ة آع ع جةننةتك ةت آىن دع » قعيام اهابعالر. دئ ةيغةمبعرع  : س ث ص ع اهللا نع انالر  ! ظ اؤلعق قعلغ بويذنت

. آعمكع، ماثا ظعتاظةت قعلسا، جةننةتكة آعرعدذ           «: ةر ظةلةيهعسساالمنعث  صةيغةمب. آعملةر؟ دةص سورعدع  
بذ هةدعسنع ظعمام بذخارعمذ رعؤايةت        . دئدع » آعمكع ماثا ظاسعيلعق قعلسا، بويذنتاؤلعق قعلغان بولعدذ         

  . قعلغان
 ا ( مىلكعنع -صاآلعنعش ظىحىن مال ادةم ظذنعثدعن ) ياخشعلعق يوللعرعغ سةرص قعلعدعغان ظ

نعدذ ) ظوتتعنيةنع ( راق قعلع أزعنع، مال ـ دذنياسعنع ؤة اهللا بةرضةن دذنيالعق ؤة             يع ةنع ماللعرعنع ظ  ي
  . ظاخعرةتلعكعنع صاآالش ظىحىن اهللا نعث يولعدا سةرص قعلغان تةقؤا، صاك آعشعال دوزاختعن يعراق قعلعنعدذ

 ،ةس ىن ظةم اندذرذش ظىح علعقعنع ي راؤنعث ياخش علعقع بع ان ياخش ث قعلغ ذغ ظذنع ةقةت ظذل ص
ةنع ظذنعث صذل ـ مال سةرص قعلعشع ظأزعضة ياخشعلعق قعلغان                صةرؤةردعضارعنعث رازعلعقع ظىحىندذر   ي

تانلعرعغا       اغذ ـ بوس ةتنعث ب ة جةنن ةلكع، ظاخعرةتت تعن ب ىن بولماس ايتذرذش ظىح علعقعنع ق راؤنعث ياخش بع
  . لغانظئرعشعص، اهللا نعث جامالعنع آأرىشنع ظىمعد قعلغانلعقع ظىحىن بو

 حوقذم رازع بولعدذ) صةرؤةردعضارعنعث بةرضةن مذآاصاتعدعن) (يةنع ظئهسان قعلغذحع ظادةم(ظذ 
علةر   ان آعش ة بولغ ة ظعض داق سىصةتلةرض ةنع بذن اال(ي اتلعرعدعناهللا تاظ ةن مذآاص ذم رازع  حو)نعث بةرض ق

  . بولعدذ
  توغرعسعدا بذ ظايةتلةرنعث نازعل بولذش سةؤةبع ؤة ظةبذبةآرعنعث صةزعلعتع 

ازعل بولغان دئضةن    : نذرغذنلعغان تةصسعرشذناسالر  . بذ ظايةت ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ هةققعدة ن
عحة     ان قعلعش ةزعلعرعنعث باي ث ب ةتتا ظذالرنع ةنهذ       : ه ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ةت ظةبذب ذ ظاي العمالر ب ارلعق ظ ب

عكعردة بعرلعككة آةلضةن  ازعل بولغان دئضةن ص ةتنعث  ظةبذ. هةققعدة ن ذ ظاي ةنهذنعث ب ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ب
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أز ظعحعضة ظالغان    . مةزمذنع ظعحعضة آعرعدعغانلعقعدا شةك يوق  حىنكع، ظذ بذ ظايةت ظومذمعي جةهةتتعن ظ
ياخشعلعق ( مىلكعنع -صاآلعنعش ظىحىن مال : نعثاهللا تاظاال. ظىممةتنعث ظالدعنقع قاتارعدعكع آعشعدذر

ظذنعث قعلغان ياخشعلعقع . يعراق قعلعنعدذ) يةنع ظوتتعن(دةم ظذنعثدعن سةرص قعلعدعغان ظا) يوللعرعغا
ةس  ىن ظةم اندذرذش ظىح علعقعنع ي راؤنعث ياخش ة      بع ة آعشعض ع هةمم ا مةناس ةتلعرع بولس ةن ظاي دئض

ةردعندذر  ان ظايةتل ي بولغ ة    . ظومذمع ة آعرعشع ظذنعث مذشذ سىصةتلةرض ةتنعث ظعحعض ذ ظاي ةآرعنعث ب ظةبذب
الدع  هةممعنعث ظعضة بولذشتا     ارلعق سأزلعرعضة ظعشةنضةن، تةستعقلعغان،        ظ ةيغةمبةرنعث ب  بولغانلعقع، ص

دا سةر  نع اهللا يولع ال ـ مىلكع ارلعق م ان، ب ةقؤالعق قعلغ ار ـ يأت ة ي ان ؤة صةيغةمبةرض ذش ص قعلغ ة بول لةآت
ا سةرص قعلغان، آعشع            ،ظىحىن هئحنئمعسعنع ظايعمعغان   لةرضة ياخشعلعق    اهللا يولعدا ساناقسعز مال ـ دذني

ةس       ىن ظةم ايتذرذش ظىح علعقعنع ق ان ياخش ا قعلغ ث ظذنعثغ تا ظذالرنع ىن   ،قعلعش ع ظىح ةلكع اهللا رازعلعق  ب
اي ةيلع ب ةل،م ةيلع آةمبةغ اج بولسذن ، م ةيلع موهت انلعقع  ، م ةن زات بولغ ة ياخشعلعق يةتكىزض  هةممعض
دذر ذرؤ   . ظىحىن ان ظ عنعث آاتتعسع بولغ ةقعف قةبعلعس ةؤةبتعن س ذ س ةنهذ   ب ةلالهذ ظ ظذد رةزعي نع مةس ة ظعب

ذ         اندا، ظ أز قعلغ اتتعق س ا ق ةنهذ ظذنعثغ ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ع ظةبذب ةن آىن ع تىزىلض ة سىلهعس : هذدةيبعي
ةن         تعم، دئض ان بوالت ةص ياندذرغ ة ض اثا ظةلؤةتت نعدا س علعقعث بولمعغع ان ياخش ذرذن قعلغ ا ب ئنعث ماث . س

ا   ةرنعث آاتتعلعرعغ ةآرعنعث قةبعلعل ادةتتعكع    ظةبذب ا، ظ دة بولس ذنحعلعك دةرعجع علعقلعرع ش ان ياخش قعلغ
ة    تذر ـ ه انحعلعك آأص علعقع ق ان ياخش ة قعلغ ذثا ! آعشعلةرض االش ةن اهللا تاظ داق دئض ذغ :  مذن ةقةت ظذل ص

دذر ع ظىحىن ارعنعث رازعلعق ذ . صةرؤةردعض ادةم(ظ ةنع ظئهسان قعلغذحع ظ ةن ) (ي ارعنعث بةرض صةرؤةردعض
  .  رازع بولعدذحوقذم) مذآاصاتعدعن

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  دذ، ص ةت قعلع داق رعؤاي ام بذخارع ؤة مذسلعم مذن دا  «:ظعم آعمكع اهللا يولع
ياخشعدذر دةص  ) جةننةت (بذ  !  ظع اهللا نعث بةندعسع     : جةننةتنعث مذالزعملعرع  ،بعرجىص نةرسة سةرص قعلسا   

اقعرعدذ ةندة» ح ةنهذ ،دئض ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ع اهللا :  ظةبذب ةيغةمبعرعظ ث ص عدعن ! نع ث بعرةرس ظذنع
ارمذ؟ دةص سورعدع       . حاقعرعلعش مذهعم ظةمةس  . ظذ جةننةتلةرنعث هةممعسعدعن حاقعرعلعدعغان آعشعمذ ب

» هةظة، شذنداق، مةن سئنعث شذالردعن بولذشعثنع ظىمعد قعلعمةن      «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا 
  . دئدع

  . عث بعلةن لةيل سىرعسعنعث تةصسعرع تىضعدعشذن. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن
ةمكع حاش ةن قةس تع بعل اه ؤاق اراثغذلذقع . 1ض لعغان(ق نع قاص ةن ) ظةتراص ة بعل اغدعكع آئح ح
ةد (. 2قةسةمكع الغعنعمذ !) ظع مذهةمم أرىص ق وق، يامان آ صةرؤةردعضارعث سئنع تاشلعؤةتكعنعمذ ي

هأرمةت ظاخعرةتتة ساؤاب، (صةرؤةردعضارعث ساثا . 4ساثا ظاخعرةت ظةلؤةتتة دذنيادعن ياخشعدذر. 3يوق
ارلعقالرنع  اظةت قات ةن ) ؤة شاص ةمنذن بولعس ةن م دذ، س ا قعلع اناه . 5ظات ص ص تعم بعلع ئنع يئ ذ س ظ

بعهاجةت ) آعشعلةردعن(سئنع يوقسعز بعلعص . 7قايمذققان بعلعص هعدايةت قعلمعدعمذ؟. 6بةرمعدعمذ؟
ا . 9يئتعمنع خارلعما . 8قعلمعدعمذ؟ اللعق قعلم ) ساثا بةرضةن (ردعضارعثنعث صةرؤة. 10ساظعلغا قوص
حىنكع نئمةتنع سأزلةص بةرضةنلعك نئمةتكة شىآىر قعلغانلعق (سأزلةص بةرضعن ) آعشعلةرضة(نئمعتعنع 

  . 11)بولعدذ
  بع توغرعسعدا ةزذها سىرعسعنعث نازعل بولذشعنعث سةؤ

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ دذب رةزعي ةد جذن ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص
! ظع مذهةممةد  : بعر ظايال آئلعص  . ظةلةيهعسساالم ظاغرعص قئلعص بعر ياآع ظعككع آئحة نامازغا تذرالمعدع        

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا         .  دئدع  ؟سئنعث شةيتعنعث سئنع تاشلعؤةتكةن ظوخشعمامدذ       شذنعث بعلةن اهللا ص
ظع (. حاغدعكع آئحة بعلةن قةسةمكع) انظةتراصنع قاصلعغ(قاراثغذلذقع  ،حاشضاه ؤاقتع بعلةن قةسةمكع

دئضةن ظايةتلةرنع  صةرؤةردعضارعث سئنع تاشلعؤةتكعنعمذ يوق، يامان آأرىص قالغعنعمذ يوق!) مذهةممةد
ىردع ةرعر          . حىش نع ج ةم ؤة ظعب نع ظةبذهات ةظع ظعب زع، نةس لعم، تعرمع ارع، مذس ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس ب

ان  ةت قعلغ ارلعقالرمذ رعؤاي ة بع . قات ةن  يةن داق دئض دذب مذن ة جذن االم  : ر رعؤايةتت رعظعل ظةلةيهعسس جعب
ةلمعدع       عل آ ر مةزض عغا بع االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعكالر   . ص ةن مذش ذنعث بعل ةدنعث  : ش مذهةمم

  ظايةت 11 زذها                               رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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تذ، دئيعشتع  ةدنع تاشلعؤئتعص ارع مذهةمم اغدا  . صةرؤةردعض ذ ح االدةل ش ةاهللا تاظ اه  : صةيغةمبعرعض حاشض
ةم  ةن قةس تع بعل اراثغذلذقع . كعؤاق لعغان (ق نع قاص ةمكع ) ظةتراص ةن قةس ة بعل اغدعكع آئح ع  (،ح ظ

ةد وق !) مذهةمم الغعنعمذ ي أرىص ق ان آ وق، يام لعؤةتكعنعمذ ي ئنع تاش ارعث س ةن صةرؤةردعض  دئض
  .ظايةتلعرعنع حىشىردع

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةؤفعي ظعب االمغا : ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
 جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم بعر قانحة آىن ؤةهعي ظئلعص          ،قذرظاننعث حىشىشع باشلعنعص بولغاندعن آئيعن     

ةن مذشرعكالر. حىشمعدع تذ، دئيعشتع:شذنعث بعل ةدنع صةرؤةردعضارع تاشلعؤئتعص ةن .  مذهةمم شذنعث بعل
 آأرىص قالغعنعمذ يوقصةرؤةردعضارعث سئنع تاشلعؤةتكعنعمذ يوق، يامان !) ظع مذهةممةد( اهللا تاظاال

  . دئضةن ظايةتلعرعنع حىشىردع
 ةمكع ةن قةس تع بعل اه ؤاق ذ  حاشض ةنع ب االي ان ؤاقاهللا تاظ اث يورذغ ثدعكع تعنعث ت  ؤة ظذنع

  . يورذقلذق بعلةن قعلغان قةسعمعدذر
 حاغدعكع آئحة بعلةن قةسةمكع) ظةتراصنع قاصلعغان(قاراثغذلذقع مذجاهعد، قةتادة، زةههاك ؤة 

ةتنعث مةنعسع  ظع ذ ظاي ارلعقالر ب د قات نع زةي اراثغذلذ : ب نجعص ق ت  تع لعغان ؤاقعت نع قاص ةن ظةتراص عكع قع بعل
ا بذ  .  دئدع،آئحة بعلةن قةسةمكع دئضةنلعكتذر   اراتقذحعنعث قذدرعتعنع آأرسعتعدعغان ظوحذق      ،مان  بذنع ي

  . دةلعلدذر
اراثغذد (اهللا سىبهعنع  :  مذنداق دئدع   اهللا تاظاال بذ هةقتة    ارغذحعدذر   ) عنق اثنع   (يئرعص حعق ةنع ت ي
دذر نع )يورذتقذحع ىن (، اهللا آئحع علةر ظىح اراتتع،   ) س ص ي تعراهةت قعلع علةرنعث(ظعس ت ) س ؤاقع

  . ))1هئسابلعشعثالر ظىحىن قذياش بعلةن ظاينع ياراتتع
)يامان آأرىص قالغعنعمذ يوق .صةرؤةردعضارعث سئنع تاشلعؤةتكعنعمذ يوق!) ظع مذهةممةد.   

  اخعرةتنعث دذنيادعن ياخشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا ظ
ساثا ظاخعرةت ظةلؤةتتة دذنيادعن ياخشعدذر يةنع ساثا ظاخعرةت بذ دذنياغا قارعغاندا ياخشعدذر .

ةيتتع   ع آأرم انع ياخش االم دذني ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذثا ص ذنداق  . ش االمنعث ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
انلعقعنع  ةد ”قعلعدعغ ةرجعمعهالعظةلةيمذهةمم دذ “ هعسساالمنعث ت ابتعن آأرعؤئلعشقا بولع اهللا . دئضةن آعت

اال  االمتاظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادا    ص ة دذني ث ؤاقتعنح ا ظذنع علعدة ظذنعثغ اخعرقع مةزض اتعنعث ظ نعث هاي
أزعدعال ظذ دذنيا             قئلعص   ظعختعيارلعقعنع بةرضةندة،   غا، بئرعش   آئيعن جةننةتكة بئرعش بعلةن شذ حاغنعث ظ

  . نعث دةرضاهعغا قايتعشنع تاللعؤالغاناهللا تاظاالغةمبةر ظةلةيهعسساالم بذ دذنيادا قئلعشنعث ظورنعغا صةي
دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن نع مةس ابدذلاله ظعب ةد ظ ام ظةهم ةيغةمبةر : ظعم ص

ورا ظذنعث مذبارةك بةدعنعضة صئتعص ظ     . ظةلةيهعسساالم بورا ظىستعدة ياتقان ظعدع    ظذ  . عز حعقعرعص قويدع   ب
ا    دذم ؤة ظذنعثغ ةدعنعنع سعالص قوي ةن ظذنعث ب ن م اندعن آئيع ةيغةمبعرع : ظويغانغ ع اهللا نعث ص ذ ! ظ ز ب بع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . بورعنعث ظىستعضة بعرةر نةرسة سئلعص بةرضةن بولساق، دئدعم        مةن دذنيانع    «: ص
ةر ظ    الع سةص انعث معس ةن دذني ةن بعل الي، م ئمعمذ قع ث    ن تعدع دةرةخنع ول ظىس ادةمنعث ي ر ظ تعدعكع بع ىس

ادةمنعث معسالعغا          ،سايعسعدا بعردةم ظولتذرغاندعن آئيعن       ةرنع تاشالص قويذص يولعغا راؤان بولغان ظ  ظذ ي
  . بذ هةدعسنع ظعمام تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان. دئدع» ظوخشايدذ

                                                 
  .  ـ ظايةت96سىرة ظةنظام  ) 1(
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انلعقع لعدعغؤاىىتةتتعكع ناهايعتع آأص نئمةتلةرنعث آصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظاخعر
   توغرعسعدا

 ظاتا قعلعدذ، سةن ) ظاخعرةتتة ساؤاب، هأرمةت ؤة شاصاظةت قاتارلعقالرنع(صةرؤةردعضارعث ساثا
ةن ةمنذن بولعس ةنع م اال ي ةتتا   اهللا تاظ رعدذرآع ه علةرنع بئ ذنداق نةرس االمغا ش  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
االعسساالم صةيغةمبةرظةلةيه ا اهللا تاظ ةييارلعغان  ظذنعث نعث ظذنعثغ ا ت ةن ؤة ظذنعثغ ةققعدة بةرض تع ه ظىممع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا قعيامةت آىنعدة بئرعلعدعغان      . مةرهةمةتلةردعن ناهايعتع رازع بولذص آئتعدذ       ص
اردعن قعلع         عل ظعص يع ظئس ةرؤايعتتعن، لئ اؤاك م ع آ اقلعرع ظعح ارعدا قعرغ ةر قات ةر   نئمةتل ان آةؤس نغ

  . ظعسعملعك بعر آأل باردذر
ةت         ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةنهذمانعث مذن ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ابدذلاله ظعب ةؤزاظع ظ ام ظ ظعم

دذ ن   : قعلع أزعدعن آئيع االمغا ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ر    كعص رمذ بع ايلعقالر بع ان ب ة بئرعلعدعغ  ظىممعتعض
اندعن  . ظةلةيهعسساالم بذنعثدعن خذرسةن بولذص آةتتع     شذنعث بعلةن صةيغةمبةر    . آأرسعتعلضةن ظعدع   اهللا ظ

ظاتا قعلعدذ، سةن ) ظاخعرةتتة ساؤاب، هأرمةت ؤة شاصاظةت قاتارلعقالرنع(صةرؤةردعضارعث ساثا  :تاظاال
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا هةر بعرعدة ظاخعرةتتة  اهللا تاظاال.  دئضةن ظايعتعنع حىشىردع   مةمنذن بولعسةن 

ا قعلعدذ    يئتةرل بذ ظةسةرنع ظعبنع جةرعر ؤة     . عك ظاياللعرع ؤة خعزمةتحعلعرع بولغان معليونالص قةسعر ظات
  . ظعبنع ظةبذهاتةملةر رعؤايةت قعلدع

  نعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن بةزع نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا اهللا تاظاال
اال ةيغةمبعرع مذهةاهللا تاظ أزعنعث بةندعسع ؤة ص ر ـ  ظ ةتلعرعنع بع ةد ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن نئم مم

   ظذ سئنع يئتعم بعلعص صاناه بةرمعدعمذ؟: بعرلةص ظةسلعتعص مذنداق دةيدذ
ابدذلاله ظألىص آئتعدذ      ،صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظانعسعنعث قورسقعدعكع  .  حئغعدا ظذنعث ظاتعسع ظ

ةيغةمبةر ظةلةي     ة ص ان ظامعن زع بولغ ةبنعث قع ع ؤةه دذ    ظانعس ات بولع ةندة ؤاص قا آعرض ة ياش االم ظالت . هعسس
العدذ  أز هامعيلعقعغا ظ ةللعب ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع بوؤعسع ظابدذلمذت ظعككع . ظانعسعدعن آئيعن ص

تعص  ذص آئ ات بول ع ؤاص ةندة بوؤعس قا آعرض ةآكعز ياش ذ س ةنع ظ ن ي ن آئيع ع ،يعلدع ث تاغعس ع ظذنع  ظذن
أز هامعيلعقعغا ؤة صة       ارايدذ       ظةبذتالعب ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم   . رؤعشعضة ظئلعص ظذنعثغا ياخشع ق  40ص

ادا قعلعش يولعدا    .  ظذنعثغا صةيغةمبةرلعكنع بئرعدذ  اهللا تاظاال  ،ياشقا آعرضةندة  ظذ بذ مذقةددةس ؤةزعصعنع ظ
ع  ظذن ،مذشرعكالرنعث آأصلةص ظةزعيةت بئرعشعضة ظذحرعغاندا تاغعسع ضةرحة مذسذلمان بولمعغان بولسعمذ               

الص   تعن قول ةر تةرةص ص        ،ه ة قعلع ع هعماي ةدةر ظذن قانغا ق ات تاص ذرذن ؤاص ةل ب رةتتعن س اآع هعج داص ت  قوغ
دذ داش    . تذرع ةتلعرعدعن قوغ االمنع مذشرعكالرنعث ظةزعي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذلمان بولمعسعمذ ص أزع مذس ظ

تذرغانلعقعدعندذر  ذنداق ظورذنالش ث ش ةندع  . اهللا نع ذص آةتك ات بول ع ؤاص نتاغعس رعكالر ،ن آئيع  مذش
 ظذنع ظةؤس   اهللا تاظاال شذنعث بعلةن   . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تئخعمذ بةك ظةزعيةت بئرعشكة باشاليدذ         

تعدذ   ئلعص آئ ع مةدعنعضة هعجرةت قعلغذزذص ظ ارعالرنعث يذرت ان ظةنس ةبعلعلعرعدعن بولغ ذ . ؤة خةزرةج ق ظ
أز هعمايعس    ذالر ظذنع ظ اندعن آئيعن ظ دذ مةدعنعضة بارغ ازاتالرنع  . عضة ظئلعص قوغداي ة غ ظذنعث بعلةن بعلل

دذ ذن. قعلع ن رازع بولس ع ! اهللا ظذالردع ث هةممعس االبذالرنع أز اهللا تاظ االمنع ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نعث ص
  . هعمايعسعضة ظالغانلعقعدعن بولغاندذر
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 قايمذققان بعلعص هعدايةت قعلمعدعمذ؟ أؤةندعكع ظايعتعنعث نعث بذ ظايعتعنعث مةنعسع تاهللا تاظاال
ايدذ  ة ظوخش ذنعثدةك . مةنعسعض اندةك    (ش يع قعلغ ة ؤةه قا صةيغةمبةرلةرض ةنع باش ة  ) ي ةمرعمعز بويعح ظ

ةن     دذق، س يع قعل اننع ؤةه اثا قذرظ عرع (س ن ظعلض ةنلعكعنع   ) ؤةهيعدع ة ظعك اننعث نئم اننعث ؤة ظعم قذرظ
اننع بعر نذر قعلدذقكع، ظذنعث بعل               ةندعلعرعمعزدعن خالعغان آعشعلةرنع     ظذقمايتتعث، لئكعن بعز قذرظ ةن ب

  . ))1هعدايةت قعلعمعز
 بعهاجةت قعلمعدعمذ؟) آعشعلةردعن(سئنع يوقسعز بعلعصنامرات بعر ، يةنع سةن بالعلعرعث بار 

دع      اج قعلمع ة موهت قا هئحكعمض أزعدعن باش ئنع ظ ث، اهللا س ان ظعدع ةؤرحان  . ظعنس ة س اهللا صةيغةمبعرعض
  . لةن شىآىر قعلغذحع باينعث مةرتعؤعسعنع بةردعصئقعرنعث مةرتعؤعسع بع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق          ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظ
ةنلعكعنع رعدئ دذ ض ةت قعلع ال   «: ؤاي ةن م ايلعق دئض ةس   ب انلعقعدا ظةم أص بولغ انعث آ ةلكع، . ـ دذني ب

  . »آأثىلنعث توق بولغانلعقعدا
ا ةنلعكعنع       ظعم داق دعض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمرعدعن ص نع ظ ابدذلاله ظعب لعم ظ م مذس

غا قاناظةت قعلعش    ع هةم رعزق ،مذسذلمان بولذص ظئهتعياجعغا حذشلذق رعزق بئرعلضةن        «: رعؤايةت قعلعدذ 
  . »ظاتا قعلعنغان آعشع نعجات تاصقان آعشعدذر

  سعدا بذ نئمةتلةرنعث قةدرعضة قانداق يئتعش توغرع
دذاهللا تاظاال  ا:  مذنداق دةي نع خارلعم الغعنعثدا اهللا سئنع خار قعلماي يئتعم ةنع سةن يئتعم ق  ي

ة    ازار بةرم ا ظ علكعمة، دعلعغ ا، س نع خارلعم ةنمذ يئتعم نعدةك س ا قعلغع امعيلعق ظات اثا ه ا . س ظذنعثغ
ةتكعن    قةت آأرس رع ـ شةص ص مئه علعق قعلع ع  . ياخش ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب ان  س: ق ة مئهرعب ةن يئتعمض

  . ظاتعدةك بولغعن، دئضةنلعكتذر دئدع
ساظعلغا قوصاللعق قعلما يةنع سةن ظعمان ؤة قذرظان دئضةنلةرنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغان 

عنع        ةن نةرس أزع بعلمعض ةندعن ظ نعدةك، س ا قعلغع اننع ظات ةن قذرظ ان بعل اثا ظعم اغدا اهللا س بعلعؤئلعش ح
ةتنعث مةنعسع         . غذحعغا قوصاللعق قعلما، دىشكةللعمة   سورعسةندعن  ظىحىن   سةن اهللا   : ظعبنع ظعسهاق بذ ظاي

ة    ازار بةرم ذص ظ ال بول امعلعدة قوص زةص ؤة مذظ زع بئ اؤذر، ظئغع ةر، هاآ ة زومعض ث بةندعلعرعض نع
دع ةنلعكتذر، دئ ع . دئض ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةتادة ب ة  : ق اقلعق ؤة حعرايلعقح ارعنع يذمش كعن، بعح معس

  . عن، دئضةنلعكتذر دئدعقايتذرغ
 ة (نئمعتعنع ) ساثا بةرضةن (صةرؤةردعضارعثنعث ةتنع (سأزلةص بةرضعن ) آعشعلةرض حىنكع نئم

 اهللا ،يةنع سةن نامرات، باال ـ حاقعلعق حئغعثدا )سأزلةص بةرضةنلعك نئمةتكة شىآىر قعلغانلعق بولعدذ
  . نعث سئنع باي قعلغانلعقعدعن ظعبارةت نئمةتلعرعنع سأزلعضعن

ةيغ ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي ةبذداؤذد ظ ام ظ داق ظعم االمنعث مذن ةمبةر ظةلةيهعسس
دذ دئ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ىآىر     «: ض ة ش ةتنع سأزلعس ذ نئم ا، ظ عنالغان بولس رعلعص س ةت بئ آعمكع نئم

ةبذداؤذدال   بذ هةدعسنع ظع   »  تانغان بولعدذ    تعن ظذ نئمةت   ،قعلغان بولعدذ، سأزلعمةي ظعحعدة يوشذرسا     مام ظ
  .رعؤايةت قعلغان
  . شذنعث بعلةن سىرة زذهانعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع52سىرة شذرا ) 1(
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  .ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ةد ( ع مذهةمم عثنع !) ظ ئنعث آأآس ةن (س ذرع بعل اننعث ن ةت ؤة قذرظ ةت، هئكم ةث ) هعداي آ
ئلعص تاشلعدذق . 1قعلمعدذقمذ؟ سئنعث . 3ـ2سئنعث بئلعثنع ظئضعؤةتكةن ظئغعر يىآنع ظىستىثدعن ظ

ظةلؤةتتة هةر . 5بار ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق. 4شأهرعتعثنع ظىستىن قعلدذق
ار ر ظاسانلعق ب ةن بع ر مىشكىللىك بعل ةد(. 6بع ثدا )دةؤةتتعن! ظع مذهةمم ةغا( بوشعغان حئغع ) الل

  .8صةرؤةردعضارعثغا يىزلةنضعن. 7ظعبادةت قعلعشقا تعرعشقعن
  نعث مةنعسع توغرعسعداشآأثىلنع آئثةيتعص نذرالندذر

) ةد ع مذهةمم عثنع !) ظ ئنعث آأآس ةن (س ذرع بعل اننعث ن ةت ؤة قذرظ ةت، هئكم ةث ) هعداي آ
ةلبعثنع نذرالندذرذص ظذن        قعلمعدذقمذ؟ ازادة، يورذق قعلدذق         يةنع بعز ق  اهللا تاظاال  بذ هةقتة     . ع آةثرع، ظ

يةنع ظذنعث   (اهللا آعمنع هعدايةت قعلماقحع بولسا، ظذنعث آأآسعنع ظعسالم ظىحىن ظاحعدذ       : مذنداق دئضةن 
رعدذ    ةيتعص بئ ا آئث ةلبعنع ظعمانغ اندةك   )1()ق ةث قعلغ أثلعنع آ ث آ عمذ  ، اهللا ظذنع ث شةرعظعتعض  ظذنع

  .نعلعش، تةسلعك ؤة سعقعنحعلعق يوقتذرظذنعثدا هئحبعر قعي.  بةرضةنة ظاسانلعقآةثلعك، قواليلعق ؤ
  نعث صةيغةمبعرعضة بةرضةن نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدااهللا تاظاال

 لعدذق ئلعص تاش تىثدعن ظ نع ظىس ر يىآ عؤةتكةن ظئغع نع ظئض ئنعث بئلعث ان   س ة باي ذ ظايةتت  ب
ر يى  لعؤئتعلغان ظئغع ئلعص تاش ان ظ ن قعلعنغ االآتع نكع  : نعثاهللا تاظ عرعكع ؤة آئيع ئنعث ظعلض ةنعث س الل

ع ذناهلعرعثنع آةحىرىش ىن ض االمنعث ))2ظىح ان صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان قعلعنغ ايعتعدة باي ةن ظ  دئض
  .لىص آةتكةن ضذناهلعرع آأزدة تذتذلعدذىظعلضعرعكع ؤة آئيعنكع بولذص آةحىر
                                                 

  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع125 سىرة ظةنظام )1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع2سىرة فةته ) 2(

   ظايةت8       سىرة ظعنشعراه                             مةآكعدة نازعل بولغان   
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  رضةنلعك توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شأهرعتعنع آأتى
دذق ةتنعث مةنعسعسئنعث شأهرعتعثنع ظىستىن قعل ذ ظاي مةن تعلغا ظئلعنسامال، :  مذجاهعد ب

ةن    ا ظئلعنعس ة تعلغ ةن بعلل ةن بعل ةن م ةنع ،س ث     ” ي ةد اهللا نع وق، مذهةمم اله ي قا ظع ن باش ر اهللا دع بع
ةن   ذؤاهلعق بئرعم ةيغةمبعرع ؤة ظةلحعسع دةص ض ةن، “ ص ا ظئلعنعس دع دةص تعلغ ةنلعكتذر دئ ة  .  دئض ذ هةقت ب

ةتادة ةن  : ق ة آأتىرض ا ؤة ظاخعرةتت أهرعتعنع دذني ث ش ة سأزل  . اهللا ظذنع ر خذتب انداق بع ةر ق ذثا ه ضىحع عش
بعر اهللا دعن باشقا ظعاله يوق، مذهةممةد اهللا نعث                 ”:ياآع شاهادةت آةلتىرضىحع ؤة ياآع نامازدا تذرغذحع        

  . دةص ضذؤاهلعق ظئيتعص تذرذص سأز قعلعدذ، دئدع“ ئرعمةنصةيغةمبعرع ؤة ظةلحعسع دةص ضذؤاهلعق ب
  تةسلعكتعن آئيعن ظاسانلعقنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

اال ار: اهللا تاظ انلعق ب ر ظاس ةن بع كىللىك بعل ر مىش ةر بع ة ه ر   ظةلؤةتت ايعتعدة بع ةن ظ دئض
اندعن شذنداق بولعدعغانلعقعنع      قعيعنحعلعقنعث قئشعدا بعر ظاسانلعقنعث بولعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعص         ظ

ظةلؤةتتة هةر بعر مىشكىللىك بعلةن بعر ظاسانلعق باردئضةن ظايعتع بعلةن يةنة تةآعتلعدع .  
  بعكار قالغاندا زعكعر بعلةن شذغذللعنعش توغرعسعدا

)ةد ع مذهةمم ن! ظ ثدا ) دةؤةتتع عغان حئغع ةغا(بوش قعن ) الل قا تعرعش ادةت قعلعش . ظعب
 يةنع سةن دذنيانعث ظعشلعرعدعن ؤة ظذنعث مةشغذالتلعرعدعن بعكار بولساث             يىزلةنضعن صةرؤةردعضارعثغا

انعث ظعشلعرعدعن ظىزىلضةن   االقعثنع ظأزسةث صةرؤةردعضارعثنعث ظعبادعتعضة يىزلةنضعن، دعلعث دذني ؤة ظ
ن   ىن تذرغع ش ظىح ادةت قعلع ا ظعب ة ظذنعثغ ارعثغع ،هالةتت نع صةرؤةردعض نع ؤة رعغبعتعث اس  نعيعتعث ال خ

ن ة بع . قعلغع قا نةرس ادةم باش ةل ـ   ظ اندا ظةم ذص تذرغ غذل بول ةن مةش ادةت قعلعش ل لعقنع ظعب قا تذرماس
لة أؤةندعكع هةدعس رعدذت ادعلةص بئ داق  : رمذ ظعص االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ام مذس ظعم

دذ  ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي تاص   «: دئض ارةت قعس اندا ؤة تاه ذص قالغ ازعر بول اق ه از تام اندا نام قالغ
  .»ظوقذلمايدذ

 نامعزع خذصتةن   «: ظعمام بذخارع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ        
   .»بعلةن آةحلعك تاماق بعر ؤاقعتتا آئلعص قالسا، سعلةر ظالدع بعلةن تاماقنع يةثالر

ع    ةتنعث مةنعس ذ ظاي اهعد ب ار ب   : مذج لعرعدعن بعك انعث ظعش ةن دذني ذرذص    س ا ت اندا، نامازغ ولغ
  .صةرؤةردعضارعثغا يىزلةنضعن، دئضةنلعكتذر دئدع

  . شذنعث بعلةن سىرة ظعنشعراهنعث تةصسعرع تىضعدع. لةر بولسذنرغا شىآىاهللا تاظاال 
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 سىرة تعننع سةصةردعكع نامازالردا ظوقذش توغرعسعدا
  

ةرا ظعب         ةنهذنعث مذنداق    ظعمام مالعك بعلةن شأظبة ظةدعية ظعبنع سابعتتعن ب ةلالهذ ظ ازاب رةزعي نع ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي ةردعكع  :دئض االم سةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعدة    ص ث بع ع رةآظعتعنع ازنعث ظعكك  نام

اآع قعراظع    مةن صةيغةمبةرظةل  . سىرة تعننع ظوقذيتتع    اؤازع ي تع حعرايلعقراق بعر آعشعنع    ةيهعسساالمدعن ظ
ةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسة     رع،  بذ هةدعسنع ظعمام بذخا   . آأرمعدعم ارلعقالر    مذسلعم، ظ ظع ؤة ظعبنع ماجة قات

  . رعؤايةت قعلدع
ijk  
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن  
يةنع (بذ تعنح شةهةر . 2سعنا تئغع بعلةن قةسةمكع. 1ظةنجىر بعلةن ؤة زةيتذن بعلةن قةسةمكع

ة ة مذآةررةم ةن) مةآك اننع شةك . 3قةسةمكع بعل ز ظعنس ةآعلدة -بع رايلعق ش ةث حع عز ظ  شىبهعس
) لغانلعقتعنحعرايلعق ياراتقانلعق نئمعتعمعزضة شىآىر قعلماي ظاسعيلعق قع(ظاندعن ظذنع . 4ياراتتذق

بذالرغا . صةقةت ظعمان ظئيتقان، ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر بذنعثدعن مذستةسنا. 5دوزاخقا قايتذردذق
يةنع روشةن دةلعللةر بايان قعلعنغاندعن (بذنعثدعن آئيعن !) ظع ظعنسان(. 6ظىزىلمةس ساؤاب بئرعلعدذ

  8لة ظةث ظادعل هأآىم قعلغذحع ظةمةسمذ؟ال .7يةنة نئمعشقا قعيامةتنع ظعنكار قعلعسةن؟) آئيعن
  تعن ؤة ظذنعثدعن آئيعن آةلضةن سأزلةرنعث تةصسعرع توغرعسعدا

 ظةنجىر بعلةن ؤة زةيتذن بعلةن قةسةمكعدئضةن “ ظةنجذر”يةنع “ تعن”:  ظةؤفع ظعبنع ظابباسنعث
 دئضةنلعكعنع رعؤايةت    سأزدعن نذه ظةلةيهعسساالمنعث جذدع تئغع ظىستعدعكع مةسجعدع آأزدة تذتذلعدذ،              

  . دئضةن بذ سأزدعن ظةنجذر مئؤعسع آأزدة تذتذلعدذ، دئدع“ تعن”: مذجاهعد. قعلدع

  ظايةت 8 تعن                              رةىس               دة نازعل بولغانآكعمة
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 دئضةن سأزدعن ظةقسا مةسجعدع   “زةيتذن”ظايةتتعكع  : آةظب ظةهبار، قةتادة، ظعبنع زةيد ؤة باشقعالر      
دع    دذ، دئ أزدة تذتذلع ة  . آ اهعد ؤة ظعكرعم تذن ”: مذج أزدعن دةل آ  “زةي ةن س نع     دئض عقعص يئغع علةر س عش

  . حعقعرعؤاتقان زةيتذن مئؤعسع آأزدة تذتذلعدذ، دئدع
 ةمكع ةن قةس ئغع بعل عنا ت قعالر س ةهبار ؤة باش ةظب ظ ذ:  آ ث  ،ب تعدة ظذنع االظىس ا اهللا تاظ  مذس

  . ظةلةيهعسساالمغا سأز قعلغان تاغدذر، دئدع
 بعلةن قةسةمكع) يةنع مةآكة مذآةررةمة(بذ تعنح شةهةرظابباس، مذجاهعد، ظعكرعمة،  ظعبنع 

ارلعقالر      ةهبار قات بذ شةهةردعن مةآكة مذآةررةمة آأزدة      : هةسةن، ظعبراهعم نةخةظع، ظعبنع زةيد، آةظعب ظ
  . شعدا ظالعمالر ظارعسعدا هئحقانداق ظعختعالص يوقتذربذظايةتنعث مةنعسعنعث شذنداق بولذ. تذتذلعدذ، دئدع
ةزع ظأ دذب االر مذنداق دةي ورذن بولسا، يذقعر: لعم االعدا تعلغا ظئلعنغان ظىح ظ  هةر بعرعضة اهللا تاظ

دذر       ةن ظورذن ةيغةمبةر ظةؤةتك ردعن ص ةن بع ةهكاملعرع بعل ةرعظةت ظ االهعدة ش ث . (ظ ذ ظورذنالرنع ) ظ
ذص،  : بعرعنحعسع تذن ماآانع بولغان ظةقسا مةسجعدعنعث يذرتع بول ةن زةي ةنجذر بعل االظ ة اهللا تاظ ذ يةرض  ب

ا ظةلةيهعسس  ةن  ظعس ص ظةؤةتك ةيغةمبةر قعلع ع. االمنع ص ئغع     : ظعككعنحعس ذر ت ارعلعدعكع ت رعم ظ عنا يئ س
اغدا    ذ ت ذص، ب االبول كةن      اهللا تاظ ةن سأزلةش االم بعل ا ظةلةيهعسس ع مذس راننعث ظوغل ةنع ( ظعم اال ي  اهللا تاظ
ةيغة ا ص ةنظذنعثغ اغدا بةرض ذ: نحعسعظىحع). مبةرلعكنع شذ ت ذص، ظ ة بول ا  آعمكع ظذ،مةآك آعرسعال نعثغ

انلعق يذ  ان ظام ان بولعدعغ دذرظام اال. رتع ةيغةمبةر قعلعص   اهللا تاظ االمنع ص ةد ظةلةيهعسس ة مذهةمم ذ يةرض  ب
  . ظةؤةتكةن

ظعنسان ظةث حعرايلعق شةآعلدة يارعتعلغان تذرذقلذق ظذنعث دوزاخقا تاشلعنعلعدعغانلعقع 
  توغرعسعدا

 ةك اننع ش ز ظعنس ةآعلدة-بع رايلعق ش ةث حع عز ظ اراتتذق شىبهعس ذ  ي ا ب اال( مان  اهللا تاظ
ةن   علةر بعل رعدعكع نةرس ةزمذندذر   ) يذقع ان م اتلعماقحع بولغ ص ظعسص ةم قعلع اال . قةس اننعث اهللا تاظ  ظعنس

  . ظةزالعرعنع جايعدا، قامعتعنع تىز قعلعص ظةث حعرايلعق شةآعلدة ياراتتع
 ع اندعن ظذن اي ظا (ظ ىآىر قعلم ة ش انلعق نئمعتعمعزض رايلعق ياراتق انلعقتعنحع عيلعق قعلغ ) س

ة، هةسةن، ظعبنع زةيد ؤة باشقعالر      دوزاخقا قايتذردذق  ةتنعث مةنعسع ظذنع     :  مذجاهعد، ظةبذ ظالعي بذ ظاي
ايتذردذق دئضةنلعكتذر دع،دوزاخ ظوتعغا ق رايلعق شةآعلدة يار.  دئ اندعن آئيعن عظعنسان شذنداق حع تعلغ

ا     غا ظعشةنمةي، صةيغةمبةرلةرضة ظةضةشمة   اهللا تاظاال  اقعؤعتع دوزاخق ي، ظاسعيعلعق قعلغانلعقع ظىحىن ظذنعث ظ
دذ رعش بولع ذثا . آع االش دعاهللا تاظ داق دئ انالر، :  مذن ةرنع قعلغ ان ياخشع ظةمةلل ان ظئيتق ةقةت ظعم ص

   بذنعثدعن مذستةسنا
العمالر  ةزع ظ االب ع نعث اهللا تاظ اندعن ظذن اي (ظ ة شىآىر قعلم انلعق نئمعتعمعزض رايلعق ياراتق حع

ظاندعن ظذنع قئرعلعق هالعتعضة : دئضةن ظايعتعنعث مةنععسع دوزاخقا قايتذردذق) اسعيلعق قعلغانلعقتعنظ
ةرنعثمذ شذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت           .  دئدع ،قايتذردذق دئضةنلعكتذر  ة ظعبنع ظابباس ؤة ظعكرعمعل بذ هةقت

ندع دع. قعلع داق دئ ة مذن ةتتا ظعكرعم ذ : ه ا، ظ ادا ظالس اننع ي ع قذرظ ان آعمك ا قالعدعغ اتتعق خارلعقق ق
  . بذ قاراشنع ظعبنع جةرعر توغرا دةص تاللعدع. قئرعلعققا قايتذرذلمايدذ

ةرنع ناؤادا بذ ظايةتنعث مةنعسع مذشذنداق بولعدعغان بولسا         ان ياخشع ظةمةلل صةقةت ظعمان ظئيتق
ايرعص حعقع     قعلغانالر، بذنعثدعن مذستةسنا  ؤئلعشنعث هاجعتع   عر دةص ظذالرنعث ظعحعدعن مأمعنلةرنع ظ

دع   وق ظع تعدذ  . ي رعلعق يئ عمذ قئ ةزع مأمعنلةرض ع، ب ز    . حىنك نع بع أزدة تذتذلعدعغع ة آ ذ ظايةتت ذثا ب ش
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ةتنعث مةنعسع خذددع         . ردذرعلة دةسلةصتة بايان قعلغان مةن     .زامان بعلةن قةسةمكع   : نعثاهللا تاظاال بذ ظاي
ر   ان، بع ةرنع قعلغ ع ظةمةلل ان، ياخش ان ظئيتق ر بعرعض ـ ظعم قان، بع عية قعلعش ةقنع تةؤس ة  -ة ه بعرعض

ايعتعنعث   ))1سةؤرعنع تةؤسعية قعلعشقان آعشعلةردعن باشقا هةممة ظادةم حوقذم زعيان ظعحعدعدذر       دئضةن ظ
  . مةنعسعضة ظوخشاشتذر

 رعلعدذ ا مةثضى ظىزىلىص ق       بذالرغا ظىزىلمةس ساؤاب بئ ةنع ظذالرغ ةجعر ؤة ساؤاب    ا ي لمايدعغان ظ
  . بار

)يةنة نئمعشقا ) يةنع روشةن دةلعللةر بايان قعلعنغاندعن آئيعن(بذنعثدعن آئيعن !) نسانظع ظع
اهللا  سةن ؟ تانعسةندعنسةن نئمة ظىحىن قعيامةت آىن!  يةنع ظع ظادةم بالعسعقعيامةتنع ظعنكار قعلعسةن؟

اال ان     تاظ ىحع بولغ ا آةلتىرض تا بارلعقق انلعقعنع، باش ار قعلغ ةردعن ب وق ي االاهللا تنعث ي ا اظ نعث قايت
ث نعق بعلدع ايعتع ظع ةنلعكعنع ناه ادعر ظعك ة ق كعمذ ظةلؤةتت ة . تعرعلدىرىش ة نئم ذق يةن ذنداق تذرذقل ش

   سةؤةصتعن ظألضةندعن آئيعنكع قايتا تعرعلعشنع ظعنكار قعلعسةن؟
 اللة ظةث ظادعل هأآىم قعلغذحع ظةمةسمذ؟    ةنع ذم قعلمايدعغان ظةث       اهللا تاظاال  ي  هئحكعمضة زذل

ا  ذم      ظ انالردعن زذل ذم قعلغ ادا زذل ص دذني ا قعلع ةتنع بةرص مذ؟ قعيام ع ظةمةس أآىم قعلغذح دعل ه
ةتكارلعقعدعندذر         ةنهذدعن      . قعلعنغذحعالرنعث هةققعنع ظئلعص بئرعش ظذنعث ظادال ةلالهذ ظ رة رةزعي ةبذ هىرةي ظ

اخعرعدعكع  سعلةر سىرة تعننع ظوقذ : رعؤايةت قعلعنغان بعر هةدعستة مذنداق دةص بايان قعلعندع    : ص ظذنعث ظ
 اللة ظةث ظادعل هأآىم قعلغذحع ظةمةسمذ؟     ةتنع ظوقذساثالر ةنع  (شذنداق  :  دئضةن ظاي  ظةث  اهللا تاظاال ي

  . مةن بذنعثغا ضذؤاهلعق بةرضىحعدذرمةن، دةثالر) ظادعل هأآىم قعلغذحع
  . شذنعث بعلةن سىرة تعننعث تةصسعرع تىضعدع. لةر بولسذنرغا شىآىاهللا تاظاال

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة3 ــــ 1سىرة ظةسر ) 1(



 



  
  
  
  

 

 531                                                                                                ظةلةق ـ سىرة 96
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  
  
  
  
  

 بذ ظةث دةسلةصتة حىشكةن سىرعدذر
  

ijk  
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  . ن اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبا

ةن ظوقذغعن  اراتتع . 1ياراتقان صةرؤةردعضارعثنعث ظعسمع بعل اندعن ي ة ق ذ ظعنساننع لةخت . 2ظ
ظعنسانغا . 4ظأضةتتع) خةت يئزعشنع(ظذ قةلةم بعلةن . 3ظوقذغعن، صةرؤةردعضارعث ظةث آةرةملعكتذر 

  5بعلمعضةن نةرسعلةرنع بعلدىردع
 ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث باشلعنعشع ؤة ظةث دةسلةصتة حىشكةن صةيغةمبةر

  ظايةتلةر توغرعسعدا
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ ة رةزعي ةد ظاظعش ام ظةهم كع : ظعم دةسلةص

. نغان ظعدع ظذخلعغاندا راست حىش آأرىش بعلةن باشال      ظذ  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   ؤةهعي  مةزضعللةردة  
اثنعث يورعقعدةك ظئنعق  ذ حىش آأرسة، آأرضةن حىشع ت ةتتع) ظالدعغا(ظ اننع . آئل ذ خالع ماآ آئيعن ظ

الدع ذص ق ان بول ةيغةمبةرلعك ؤةزعصعسع   . خااليدعغ ا ص اآع ظذنعثغ ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ت شذنعث بعل
ةدةر ظ    ئلعؤئلعص  وبئرعلضةنضة ق ة  ، هعرا غارعغا بئرعص   ،زذقلذق ظ ادةت قعلعص      ظذ ي  ،ردة بعر نةححة آىن ظعب

ة ظ ) ظذنعث يئنعدا بعر نةححة آىن تذرغاندعن آئيعن       (خةدعحةنعث يئنعغا قايتعص آئلعدعغان،    زذقلذق  ويةن
ئلعص الدع   ،ظ ذص ق ان بول ايتعص آئتعدعغ ا ق ذ غارغ ئغعدا ت  .  ظ اردعكع ح ذ غ ع ظ ر آىن تة  ذبع عزال صةرعش يذقس

ا    ىص ظذنعثغ ئلعص حىش ي ظ ن”: ؤةهع دع“ ظوقذغع ؤعرلةص    . دئ ةهؤالنع تةس ذ ظ االم ب ةيغةمبةر ظةلةيهعسس : ص
ذ  . دئدعم »مةن ظوقذياالدعغان آعشع ظةمةسمةن « اتتعق بعر سعقعص  شذنداق دئيشعمضة ظ مئنع تذتذص ق

تعقويذ ة،دة ـ ؤةت ا يةن ذ ”: ماث دع“ظوق ةن.  دئ مةن«: م ع ظةمةس ان آعش م»ظوقذياالدعغ ذنداق .  دئدع ش
ر      ة بع نع يةن ذ مئ ة ظ ن    دئيشعمض ةندعن آئيع ذص بةرض ذص قوي عقعص بول تعم س نع ،قئ ان  مئ ياراتق

ظوقذغعن، صةرؤةردعضارعث . ظذ ظعنساننع لةختة قاندعن ياراتتع. صةرؤةردعضارعثنعث ظعسمع بعلةن ظوقذغعن
 ظعنسانغا بعلمعضةن نةرسعلةرنع بعلدىردع. ظأضةتتع) خةت يئزعشنع(ظذ قةلةم بعلةن . ظةث آةرةملعكتذر

  ظايةت 19 ظةلةق                             رةىس            دة نازعل بولغانآكعمة
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ةن ظايةت رعدعدئض قا بذي ةرنع ظوقذش دع»ل انلعقعدعن  .  دئ االم قورقق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن ص ذنعث بعل ش
ايتعص آعلعص    عقا ق ةنعث قئش الدا خةدعح ةن ه الر   «: تعتعرعض ةص قذيذث نع يأض الر، مئ ةص قويذث نع يأض » مئ

ظع   «ظذ ، نحع تىضعضةندعن آئيعن   قورقذ بعر هازا ظأتىص       .دعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم يأضةص قويذل     . دئدع
دع  ! ةةضخةدعح ة بول ا نئم رعص    » ماث أزلةص بئ الرنع س ان ظعش ة بولغ ةن  «: دةص خةدعحعض ةن م هةقعقةت

الدعم أزةمدعن ظةنسعرةص ق دع» ظ ا. دئ ذ ظعشتعن خذش ـ  : خةدعحة ظذنعثغ ةلكع، ب ة ب داق دئم هةرضعز ظذن
اي  اهللا نعث نامع بعلةن قةسةمكع، اهللا سئنع هةرض     . شارةت ظالغعن بئ رذق حىنكع، سةن ظذ   . دذعز رةسؤا قعلم

ةن     لعق بئرعس ا بةرداش ةن، قعيعنحعلعقالرغ ت سأزلةيس ةن، راس علعق قعلعس ا ياخش اننع . تذغقانالرغ مئهم
ا     ظاندعن خةدع . غا آىن حىشكةنلةرضة باشصاناه بولعسةن، دئدع     عبئش. ياخشع آىتعسةن  أزعنعث ظات حة ظذنع ظ

ة ظعبعن         تةرةصتعن تذ  ابدذلظذززا ظعبنع       غقعنع بولغان تاغسعنعث ظوغلع ؤةرةق ع نةؤفةل ظعبنع ظةسةد ظعبنع ظ
نعدا بولغان، ظةرةبحة خةت        ظذ ظعسالمغا آعرعشتعن بذرذن خ        . ردعقذسةينعث قئشعغا ظئلعص با    رعستعظان دع
ذص ان ظعدع ،يازااليدعغان آعشع بول ةرنع ظةرةبحة يازغ ذ ظعنجعلدعن بعر مذنحة ي هازعر قئرعص ظعككع .  ظ

قعنعثنعث سأزعنع   ذغسةن بذ ت  ! ظع تاغامنعث ظوغلع     : خةدعحة ظذنعثغا . ظعدعآأزع آأرمةس بولذص قالغان     
دع  اققعن، دئ اثالص ب ةيغةم. ظ ة ص اراصؤةرةق االمغا ق ع تذ: بةر ظةلةيهعسس عظ ث ظوغل ش ! غقعنعمنع ة ظع نئم

ةردع           . بولدع، دةص سورعدع   بذنع ظاثلعغان    . صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا بولغان ظعشالرنع سأزلةص ب
ةؤة تعدذر     : رةق كةن صةرعش ئلعص حىش ي ظ اغعمذ ؤةهع ذ مذس عت. ب ئنع    ! ؤاي ظعس عحذ، س تعم بولس اش ؤاق ي

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  .  دئدع  ! مةن هايات بولسامحذ    ،قةؤمعث قوغالص حعقعرعؤةتكةندة   قةؤمعم مئنع   «: ص
قايسع بعر آعشعضة    ساثا آةلضةن بذ صةيغةمبةرلعك مةيلع      : ؤةرةقة. دةص سورعدع » قوغالص حعقعرعؤئتةمدذ؟ 

ذم دىشمةنلعك،آةلمعسذن ذ حوق ذم  . ذظذحرايد كة ظ اؤادا مةن سئنعث شذ ؤاقتعثغعحة ياشعسام ساثا حوق ن
  . ياردةم بئرعمةن، دئدع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤةهعي آئلعشمذ بعر      . ظارعدعن ظذزاق ظأتمةيال ؤةرةقة ؤاصات بولذص آةتتع      
الدع  اص ق عل توخت ث آئ. مةزض أثلعنع    ؤةهعينع االمنعث آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اص قئلعشع ص عنعث توخت لعش

تعدذ   رعم قعلعؤع ايعتع يئ لعؤ     . ناه كة تاش اغدعن صةس أزعنع ت ةتتا ظ ذ ه اغنعث    ظ ر ت ع بع ىن قايس ئلعش ظىح
ا،  حوققع عغا حعقس االس أرىنىص   اهللا تاظ ة آ ث آأزعض رعظعل ظذنع ع جعب ةد : نعث ظةلحعس ع مذهةمم ةن ! ظ س

ايتعص          . يغةمبعرعدذرسةن، دةيدذ هةقعقةتةن اهللا نعث صة    شذنعث بعلةن ظذنعث آأثلع سةل ظارامعغا حىشىص ق
اراص   ظأزعنع تاشلعؤئلعش ظىحىن تاغ حوققع   ظارعدعن ؤاقعت ظذزعراص آةتسة، ظذ يةنة تاغدعن        . آئلعدذ سعغا ق

ة آأرىنىص      ع جعبعر ،ماثغاندا ايتذرذص تذرعدذ        ،ظعل ظذنعث آأزعضة يةن ع ظعمام  عسن بذ هةد .  ظذنع نعيتعدعن ق
لعممذ زأ  ارع ؤة مذس ذص  بذخ ان بول ةت قعلغ رعدعن رعؤاي ةثرةك     ،ه ن آ نع بذنعثدع ذ هةدعس ارع ب ةتتا بذخ  ه
  . مةزمذندا رعؤايةت قعلغان

ةر   كةن ظايةتل ةدةمدة حىش كع ق ةث دةسلةص ةرنعث ظ ذ ظايةتل ةزمذنعدعن ب نعث م رعقع هةدعس يذقع
دذ قا بولع ةنلعكعنع بعلعؤئلعش ذ. ظعك ذنداقالش االاهللا ت ، ب ارةت(نعث اظ تعن ظعب نع بئرعش الم دعنع ) ظعس

  . بةندعلعرعضة قعلغان رةهمعتعنعث ؤة نئمعتعنعث باشلعنعشعدذر
   بعلعم بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدانعث ؤة هأرمعتعةتظعنساننعث ظعزز

ةردة ذ ظايةتل اننعث يارعتعلعشعنعثب لعنعدعغان  ظعنس ةنعدعن باش ابع م اردذر  ظ . لعقعغا ظةسكةرتعش ب
االا دىرىص   هللا تاظ ةن نةرسعنع بعل ذ بعلمعض انغا ظ ةت قعلعص ظعنس ةتلعك  ، مةرهةم لعك ؤة هأرم ع شةرةص  ظذن

دع ذ ظعل . قعل ةن مذش ا بئرعلض االممذ ظذنعثغ ادةم ظةلةيهعسس ان ظ ع بولغ انالرنعث ظاتعس ارلعق ظعنس م ب ع



  
  
  
  

 

 533                                                                                                ظةلةق ـ سىرة 96
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةزعدة     . ن تذرغان ظعدع  سةؤةبعدعن صةرعشتعلةردعن ظىستى    ةقعلدة، ب ةزعدة ظ ةزعدة بارماقالر   ظعلعم ب تعلدا، ب
دذ   ةندة بولع تا ناماي ةن يئزعلعش ذثا . بعل اال ش دذ اهللا تاظ داق دةي ةث :  مذن ارعث ظ ن، صةرؤةردعض ظوقذغع

دىردع . ظأضةتتع) خةت يئزعشنع (ظذ قةلةم بعلةن . آةرةملعكتذر  ظعنسانغا بعلمعضةن نةرسعلةرنع بعل
ارقعلعق ساقالثالر”: ظةسةرلةردة  نع يئزعش ظ ةه“ ظعلعم اهللا آعمكع بعلضعنعضة ظةمةل قعلسا، ”: ةمدة يةن

  . دةص بايان قعلعنعدذ“  ظذنعثغا بعلمعضعنعنع بعلدىرعدذتاظاال
* * * * * * *  

 Hξx. ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# # xö ôÜuŠ s9 ∩∉∪ β r& çν# u§‘ # o_øó tG ó™$# ∩∠∪ ¨βÎ) 4’ n< Î) y7 În/ u‘ # të ô_”9 $# ∩∇∪ |M ÷ƒu u‘ r& “ Ï% ©!$# 

4‘sS ÷Ζ tƒ ∩∪ #́‰ ö7 tã # sŒÎ) #’ ©?|¹ ∩⊇⊃∪ |M ÷ƒ u u‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“ y‰çλù; $# ∩⊇⊇∪ ÷ρr& u tΒ r& #“ uθø) −G9$$ Î/ ∩⊇⊄∪ |M ÷ƒu u‘ r& β Î) 

z> ¤‹ x. #’ ¯< uθs? uρ ∩⊇⊂∪ óΟ s9r& Λ s>÷ètƒ ¨β r' Î/ ©! $# 3“ u tƒ ∩⊇⊆∪ ξ x.  Í.s! óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ $ Jèx ó¡sΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ 7πuŠÏ¹$tΡ >πt/ É‹≈ x. 

7π y∞ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ äí ô‰u‹ ù= sù …çµ tƒÏŠ$tΡ ∩⊇∠∪ äíô‰ uΖ y™ sπu‹ ÏΡ$t/ ¨“9$# ∩⊇∇∪ ξ x. Ÿω çµ ÷èÏÜ è? ô‰ß∨ ó™ $#uρ > Î yIø% $# uρ ) ∩⊇∪  
اي ساناص -شةك  أزعنع ب ارتعص(  شىبهعسعز ظعنسان ظ اش ت تعن ب ةغا بويسذنذش تال )الل ، راس

اهعدذر بارعدعغان يئرعث صةرؤةردعضار !) ظع ظعنسان (. 7ـ  6هةددعدعن ظاشعدذ  قعلمعشعثغا ( عثنعث دةرض
ةن  اتقا ظئرعشعس اآع مذآاص ا ي اراص جازاغ ةندعنع . 8)ق ان ب از ظوقذؤاتق ةد (نام ةنع مذهةمم ي

) ظذنعث هالعنع(ماثا .  10 ـ 9ماثا ظئيتعص بةرسةثحذ؟) هالعنع(توسقان ظادةمنعث ) ظةلةيهعسساالمنع
توغرا يولدا بولغان ) زنع توسذشنعث ظورنعغاناما) (هةددعدعن ظاشقذحع(ظئيتعص بةرسةثحذ؟ ظةضةر ظذ 

.  12 )بذ ظذنعث ظأزع ظىحىن ياخشع بولماسمعدع؟(ياآع تةقؤادارلعققا ظةمعر قعلغان بولسا  . 11بولسا
اندعن ) قذرظاننع(ماثا ظئيتعص بةرسةثحذ؟ ظةضةر ظذ  ىز ظأرىسة (ظعنكار قعلسا، ظعم ةنعث .  13)ي الل

ظذ ضذمراهلعقتعن يانسذن، ظةضةر ظذ بذنعثدعن يانمعسا،  .14نع بعلمعدعمذ؟آأرىص تذرعدعغانلعقع) ظذنع(
ـ 15سأرةيمعز) جةهةننةمضة( يالغانحع ضذناهكارنعث آوآذلعسعدعن تذتذص ـحوقذم ظذنعث آوآذلعسعدعن 

16.   حاقعرسذن)ياردةمضة (ظذ ظأزعنعث سورذنداشلعرعنع!17 . ةر ةمنعث (بعز زابانعيعل ةنع جةهةنن ي
ظذنعثغا ! يانسذن) بذ فاجعر ضذمراهلعقتعن (. 18نع حاقعرعمعز  ) قاتتعق قول صةرعشتعلعرع ـلىك آىح

  .19يئقعنلعق هاسعل قعلغعن) شذنعث بعلةن اللةغا(سةجدة قعلغعن ) اللةغا(ظعتاظةت قعلمعغعن، 
   توغرسعدادعن ظاشقانلعقعغا قعلعنغان تةهدعتظعنساننعث مال ظىحىن هةد

 ، هاآاؤذرلعشعص ،يةردة ظعنسان مئلعنعث آأصةيضةنلعكعنع آأرضةندة، ظذنعث آأرةثلةص          بذ   اهللا تاظاال 
ةهدعد سئلعص مذنداق دئدع                  ةتلعك ظعنسانغا ت : حئكعدعن ظاشعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذ ؤة بذنداق سىص

)ع ظعنسان اهعدذر !) ظ ارعثنعث دةرض رعث صةرؤةردعض ان يئ اآع (بارعدعغ ا ي اراص جازاغ قعلمعشعثغا ق
ةنع ظاخعر قايتعدعغان جايعث صةرؤةردعضارعثنعث دةرضاهعدذر            )مذآاصاتقا ظئرعشعسةن  صةرؤةردعضارعث  .  ي

  .  ظذنع نئمعلةرضة سةرص قعلغانلعقعثدعن هئساب ظالعدذ،نعث قةيةردعن آةلضةنلعكعدعنثسةندعن مئلع
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   توغرعسعداعبلةش ؤة ظذنعثغا قعلعنغان تةهدعتنع ظةيعظةبذ جةهل
ادةمنعث ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنع(ناماز ظوقذؤاتقان بةندعنع : ثنعاهللا تاظاال  توسقان ظ

العنع( ةثحذ؟ ) ه تعص بةرس ا ظئي ا، ظةبذ   ماث ةتلعرع بولس ةن ظاي ةهل ـ دئض االج ةت  اهللا تاظ ا لةن  ظذنعثغ
ذما، دةص  ئشعدا ناماز ظوق  آةظبعنعث ق : ظذ مةلظذن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا   . ـ هةققعدة حىشكةن  ! قعلسذن
ا : اهللا ظذنعثغا حعرايلعق رةؤعشتة نةسعهةتنع باشالص مذنداق دئدع      .  سالغان ظعدع  تةهدعت ظذنعث (ماث
توغرا يولدا ) نامازنع توسذشنعث ظورنعغا) (هةددعدعن ظاشقذحع(ظئيتعص بةرسةثحذ؟ ظةضةر ظذ ) هالعنع

يةنع  )أزع ظىحىن ياخشع بولماسمعدع؟بذ ظذنعث ظ(بولغان بولسا ياآع تةقؤادارلعققا ظةمعر قعلغان بولسا 
اآع سأزلعرعدة           ) اناماز ظوقذشق ( !ظويالص باق  ظعشلعرعدا  توسقذنلذق قعلعؤاتقان ظذ آعشع ظةضةر هةقلعق ي

ة      ظذنعث ناماز ظوقذشعغا    )شذنداق بعر ظادةمضة   (تةقؤادارالردعن بولذشقا بذيرعغان بولغان بولسا، سةن يةن
   ساالمسةن؟ عت، ظذنعثغا تةهدتوسقذنلذق قعلعص

ذثا   االش دعاهللا تاظ داق دئ ةنعث :  مذن ع(الل ذ؟) ظذن انلعقعنع بعلمعدعم أرىص تذرعدعغ ةنع آ  ي
ادةم        ذ ظ قان ظ نع توس ذ زات ع ب ةت يولعدعك اال هعداي اثالص    اهللا تاظ ةنلعرعنع ظ أرىص ؤة دئض أزعنع آ نعث ظ

 يذقعرعقع  اهللا تاظاال قعنع بعلمةمدذ؟ دعغانلع جازا بئرعتذرعدعغانلعقعنع، ظذنعث بارلعق قعلمعشلعرعغا تولذق 
 ظذ ضذمراهلعقعدعن يانسذن،: سأزلعرعدعن آئيعن رةسمعي يوسذندا تةهدعد سئلعشقا ظـأتىص مذنداق دئدع     

 يةنع ظذ آاجلعقعدعن، قارشعلعق قعلعشعدعن     لعسعدعننعثدعن يانمعسا، حوقذم ظذنعث آوآذظةضةر ظذ ظذ 
  .ث صعشانعسعنع قاصقارا قعلعؤئتعمعز قعيامةت آىنع ظذنع،يانمايدعغان بولسا

يالغانحع ضذناهكارنعث آوآولعسعدعن تذتذص جةهةننةمضة سأرةيمعز يةنع ظةبذ جةهل سأزلعرعدة 
ىن       انلعقع ظىح قذحع بولغ ةددعدعن ظاش لعرعدا ه انحع، قعلمعش ةهعلنعث(يالغ ذص ) ظةبذج عدعن تذت  آوآذلعس

   .جةهةننةمضة سأرةيمعز
حاقعرسذن )ياردةمضة(نع ظذ ظأزعنعث سورذنداشلعرع!غقانلعرعنع حاقعرعص ذظذ قةؤمعنع، ت  يةنع

  . ياردةم تةلةص قعلسذن
 نع حاقعرعمعز ) قاتتعق قول صةرعشتعلعرعـيةنع جةهةننةمنعث آىحلىك (بعز زابانعيعلةر  يةنع

ث       اغدا زادع آعمنع ذ ح ذ مذش اقعرعمعز، ظ تعلعرعنع ح ظذل صةرعش قا مةس ةمنعث ظازابالش ز جةهةنن ة بع  غةلعب
  . قعلعدعغانلعقعنع آأرعدذ

نعث مذ  نع ظابباس ارع ظعب ام بذخ دذ، ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةه ظةبذن ةن ،لج  م
ةظ ةدنعث آ ةيمةن،   مذهةمم ا دةسس ث بوينعغ ذم ظذنع ةم، حوق انلعقعنع آأرس از ظوقذؤاتق عدا نام بعنعث قئش

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىلضة       . دئضةن ظعدع   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  بذ سأز ص ظةضةر ظذ   «: ندة، ص
ظع ؤة بذ هةدعسنع تعرمعزع، نةسة    . دئدع» سعنع بئرةتتععشذنداق قعلغان بولسا، صةرعشتعلةر ظذنعث جاج     

  . ظعبنع جةرعر قاتارلعقالرمذ شذنداق رعؤايةت قعلغان
ذنداق دئضةنلعكعنع  ظع ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالر ظعبنع ظابباسنعث م  ظعمام ظةهمةد، تعرمعزع، نةسة   

دذ   ةت قعلع دع    : رعؤاي ان ظع از ظوقذؤاتق عدا نام راهعمنعث قئش ةقامع ظعب االم م ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةبذ . ص ظ
ةردة ناماز     ! ظع مذهةممةد : جةهعل بذ يةردعن ظأتىص آئتعؤئتعص صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا       مةن سئنع بذ ي

معغانم دععدعم؟ظوقذشتعن توس ةيغةمبةر ظةلةيهعس.  دئ أزلةر   ص اتتعق س الدع ؤة ق ةهدعد س ا ت االم ظذنعثغ س
ةردع ة ب ةن رةددعي ذ. بعل ةد: ظ ذ  ! ظع مذهةمم ةهدعد سالعسةن؟ مةن دئضةن ب ا ت ايعنعص ماث سةن نئمةثضة ت

 )دةمضةيار(ظذ ظأزعنعث سورذنداشلعرعنع : اهللا تاظاالشذنعث بعلةن . يةرنعث ظةث جةمةتلعك ظادعمع، دئدع
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 نع حاقعرعمعز ) قاتتعق قول صةرعشتعلعرعـيةنع جةهةننةمنعث آىحلىك (ةر بعز زابانعيعل !حاقعرسذن
ازاب صةرعشتعلعرع شذ    ن بولسا،  جةمةتعنع حاقعرغا ظةضةر ظذ:  ظعبنع ظابباس .دئضةن ظايةتلةرنع حىشىردع    ظ

  . ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظذنع هاالك قعلعؤةتكةن بوالتتع، دئدع
ةلالهذن  رة رةزعي ةبذ هىرةي ةرعر ظ نع ج دذظعب ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةهل،عث مذن ةبذ ج :  ظ

دذ؟       از ظوقذم الدعثالردا نام أز ظ علةرنعث آ ةد س دعمذهةمم رعكالر. دئ اؤاب : مذش ة، دةص ج ةردعهةظ .  ب
اثالص ع ظ ةهل بذن ان    : ظةبذج از ظوقذؤاتق ع نام ةن ظذن ةنكع، م ةم قعلعم ةن قةس رع بعل ذززا بذتلع الت ؤة ظ

عغا معلعؤئتعمةن، دئدع ـ دة       هالعتعدة آأرىص قالسام، ظذن    ،عث بوينعغا دةسسعؤئتعمةن ؤة ظذنعث يىزعنع توص
ة آةلدع  ان يةرض از ظوقذؤاتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نام انلعقعنع آأرىص (.ظذدذل ص از ظوقذؤاتق ) ظذنعث نام

دع  عمةآحع بول ا دةسس ذ ت. ظذنعث بوينعغ ن، ظ ة داجعص ذلئكع عز آةينعض أزعن ،يذقس ةن ظ ع بعل ذددع قول ع  خ
ساثا نئمة بولدع؟      : مذشرعكالر ظذنعثدعن   . بعرةر نةرسعدعن قوغداؤاتقاندةك هةرعكةتلةرنع قعلغعلع تذردع       

ارعلعقع   : ظذ. دةص سوراشتع  ار،    مدا ظوتتعن بعر خةندةك ؤة قورقذن   مذهةممةد بعلةن مئنعث ظ اتالر ب حلذق قان
ةردع  اؤاب ب االم . دةص ج ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا يئقعنال  «: ص ذ ماث ةر ظ ث    ظةض تعلةر ظذنع ا، صةرعش قان بولس ش

  .دئدع» ؤئتةتتعع تئنعدعن يذلذص حعقعر،ظةزالعرعنع صارحة ـ صارحة قعلعص
دذ  داق دةي ةرعر مذن نع ج ذ ب  : ظعب اآع يوقم ارمذ ي ان هةدعستة ب ةت قعلغ رة رعؤاي ةبذ هىرةي ةن ظ ع ذم ن

 )بويسذنذشتعن باش تارتعصاللةغا (شىبهعسعز ظعنسان ظأزعنع باي ساناص ـ شةك  اهللا تاظاال. بعلمةيمةن
بذ هةدعسنع   . دئضةن ظايةتتعن باشالص تاآع سىرعنعث ظاخعرعغعحة بولغان ظايةتلةرنع شذ حاغدا حىشىرضةن           

  .ظعمام ظةهمةد ؤة مذسلعم قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعش توغرعسعدا

) اجعر ضذمراهلعقتعن ةت قعلمعغعن ظ! يانسذن ) بذ ف ا ظعتاظ ةنع ظع مذهةممةد   ذنعثغ آعمكع  !  ي
ةرؤا قعلماستعن خالعغان يئرعثدة         .  ظذنعثغا بويسذنمعغعن    ،سئنع ظعبادةت قعلعشعثدعن توسسا     ظذنعثغا ص

  .  ساثا ظذتذق ظاتا قعلغذحعدذر،حىنكع، اهللا سئنع هعماية قعلعص ؤة قوغداص. ناماز ظوقذؤةرضعن
 ،عث بعلةن اهللا غا يئقعنلعق هاسعل قعلغعن شذن(اهللا غا سةجدة قعلغعن(     ةبذ ظعمام مذسلعم ظ

رةهذ دذ رةي ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةجدعدة «: دعن ص ةندة س ب
  .»شذثا سةجدعدة دذظانع آأص قعلعثالر. صةرؤةردعضارعغا ظةث يئقعن بولعدذ

االمنعث ظ  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعدا ص ز يذقع ةجدة   بع اندا س ىرعلعرعنع ظوقذغ ةق س عقاق ؤة ظةل عنش
  . قعلغانلعقعنع بايان قعلغان ظعدذق

  . شذنعث بعلةن سىرة ظةلةقنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  .ناهايعتع شةيقةنلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ان  ازعل قعلدذق بعز قذرظ ةدرعدة ن ةن شةبع ق ة ظعكةنلعضعنع . 1نع هةقعقةت ةدرعنعث نئم شةبع ق
صةرعشتعلةر ؤة جعبرعظعل . 3معث ظايدعن ظارتذقتذر) شةرةص ؤة صةزعلةتتة(شةبع قةدرع  .2بعلةمسةن؟

. 4دذبارلعق ظعش ظىحىن حىشع) زئمعنغا اللة تةقدعر قعلغان(شذ آئحعدة صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بعلةن 
  5 ظامانلعقتعن ظعبارةتتذر-شذ آئحة تاث يورذغانغا قةدةر صىتىنلةي تعنح 

  قةدعر آئحعسعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
اال رعدذ       اهللا تاظ ةؤةر بئ ةنلعكعدعن خ ع حىشىرض ةدعر آئحعس اننع ق أزعنعث قذرظ ةردة ظ ذ ظايةتل ذ .  ب ب

ة  االآئح ئ  : نعثاهللا تاظ ارةك آ ةن مذب اننع هةقعقةت ز قذرظ عدة  (حعدة بع ةدرع آئحعس ةبع ق ةنع ش ازعل ) ي ن
 اهللا تاظاال . بذ آئحة رامعزان ظئيعدا آئلعدذ .  دئضةن ظايعتعدة تعلغا ظئلعنغان مذبارةك آئحعدذر      ))1قعلدذق

   .)3( قذرظان نازعل بولذشقا باشلعدع)2(رامزان ظئيعدا: بذ هةقتة مذنداق دةيدذ
دذ   داق دةي قعالر مذن اس ؤة باش نع ظابب اال اهللا: ظعب ةؤةت   تاظ رعنحع ق ذزدعن بع اننع لةؤهذلمةهص  قذرظ

ة   ةيتذل ظعززةتك ماندعكع ب ةن(ظاس ةي ززةتلعك ظأيض تعمدا) ع ظع رال قئ ذصبع ةن بول ذ ، حىشىرض اندعن ظ  ظ
ألىص ـ    23صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا   ا ب  يعل جةريانعدا قذرظاننعث حىشىش سةؤةبع ؤة ؤةقةلعكلةرضة قارعت

ةن ألىص حىشىرىلض االاهللا. ب ان     تاظ ة قعلغ ةزعلةتكة ظعض االهعدة ص ةن ظ ىرىش بعل اننع حىش ئحعدة قذرظ  شذ آ
ة ظعكةنلع : قةدعر آئحعسعنع ظذلذغالص مذنداق دةيدذ     ةدرعنعث نئم ةدرع  ؟عنع بعلةمسةن كشةبع ق شةبع ق

   .معث ظايدعن ظارتذقتذر) شةرةص ؤة صةزعلةتتة(
ةنهذنعث    ةلالهذ ظ رة رةزعي ةبذ هىرةي ةد ظ ام ظةهم دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض زان :  مذن رامع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم    ايدا روزا   . ظئيع آةلدع  سعلةرضة مذبارةك ظاي بولغان رامعزان      «: آةلضةندة ص بذ ظ
ذ دعاهللا ثالرنع تذتذش ةرز قعل ئحعلعدذ . ص رع ظ ةتنعث دةرؤازعلع ايدا جةنن ذ ظ رع . ب ث دةرؤازعلع دوزاخنع

                                                 
  . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع3 سىرة دذخان )1(
ةنع قذ) 2( زان        ي عنعث رامع ةدعر آئحعس ا، ق كةن بولغاحق عدة حىش ةدعر آئحعس ابعدا ق ة هئس يعدا، آئح زان ظئ ابعدا رامع اي هئس ع ظ اننعث حىشىش رظ

 .ظئيعدا ظعكةنلعكعنع بعلعؤااليمعز
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع185 سىرة بةقةر )3(

  ظايةت 5 قةدر                               رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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اغل  . ظئتعلعدذ ار                . عنعدذشةيتانالر ب ارتذق بعر آئحة ب ايدعن ظ ةزعلةتتة معث ظ آعمكع ظذ   . بذ ظاي ظعحعدة ص
د ان بولع ةهرذم قالغ ةتتعن م ا، هةقعق ةهرذم قالس عتعن م ة ظئرعشعش ث صةزعلعتعض تع» ذآئحعنع ذ . دةيت ب

  . ظعمذ رعؤايةت قعلغانهةدعسنع ظعمام نةسة
اينعث ظعبادعتعضة ب           ادةت معث ظ ة ظعمام بذخارع ؤة   بذ هةقت  . اراؤةردذرقةدعر آئحعسعدة قعلعنغان ظعب

ةبذ هذ رمذسلعم ظ ةت قةرةي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي دذدعن ص آعمكع «: علع
 ضذناهلعرع  نعث رازعلعقع ظىحىن ناماز ظوقذص ظأتسة، ظذنعث بذرذنقع          اهللا تاظاال  بعلةن   قةدعر آئحعسع ظعمان  

  .»دذآةحىرىلىص آةتكةن بولع
ر آئحعسعدة صةرعشعتعلةرنعث حىشعدعغانلعقع ؤة بارلعق ياخشعلعقالرنعث قةدع

  بئكعتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
 ةن ةمرع بعل ارعنعث ظ ئحعدة صةرؤةردعض ذ آ رعظعل ش تعلةر ؤة جعب ةقدعر (صةرعش ة ت ا الل زئمعنغ
رمذ بذ آئحعدة كعتع آأص بولغاحقا صةرعشتعلةعيةنع بذ آئحعنعث بةر بارلعق ظعش ظىحىن حىشعدذ) قعلغان

عدذ  أص حىش ةت ؤة بةر   . آ كةندةآال رةهم اندا حىش ان ظوقذلغ ذددع قذرظ تعلةر خ ة  عصةرعش ةن بعلل ةت بعل ك
عدذ دذ  . حىش وراص تذرع ورذنالرنع ظ ان س ر قعلعنعؤاتق ذالر زعكع الص  . ظ نع ظذلذغ ةص قعلغذحع م تةل ظعلع

رعدذ يعص بئ اتلعرعنع يئ ا ظئلعنغا. قان ةؤزعدة تعلغ ةتنعث ظةرةبحة ل رعظعل “ روه”ن ظاي دئضةن سأزدعن جعب
دذ   أزدة تذتذلع االم آ اس     . ظةلةيهعسس ةزع خ عغا ب ي ظاتالغذس تعلةرنعث ظومذمع اندا صةرعش داق بولغ بذن

  .صةرعشتعلةرنع قئتعص بايان قعلغانلعق بولعدذ
اال: مذجاهعد  ةن  نعثاهللا تاظ ةمرع بعل ئحعدة صةرؤةردعضارعنعث ظ رعظعل شذ آ صةرعشتعلةر ؤة جعب

ايعتعدعكع ظذنعث      بارلعق ظعش ظىحىن حىشعدذ )  اللة تةقدعر قعلغان زئمعنغا( ارلعق ظعش :  دئضةن ظ ب
أزدة تذتذلعدذ، دئدع : نةتتع دئضةن ظايظىحىن حىشعدذ  ة تةرةصتعن تعنحتذر دئضةنلعك آ ذ آئحة هةمم . ب

خاتعرجةم بعر   حة شذنداق بعر ظذ آئ: ذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدةسةظعد ظعبنع مةنسذر مذجاهعدنعث يةنة ب 
كة         انلعق يةتكىزىش رةر يام اآع بع كة ي ازار بئرعش ر ظ انداق بع ثدا هئحق ةيتان ظذنع ئحعدذرآع، ش آ

   .صئتعنالمايدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
قعالر  ةتادة ؤة باش زقالرنعث       : ق ةر ؤة رع نعدذ، ظةجةلل ةرةص قعلع ر ت علعلةر بع ارلعق مةس ئحعدة ب ذ آ ب

ةنع  (ظذ آئحعدة هةر بعر هئكمةتلعك      :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال  بذ هةقتة    .معقدارع بةلضعلعنعدذ، دئدع   ي
ان   ة قعلعنغ ع بويعح ةتنعث تةقةززاس ش ) هئكم ةهؤالع    (ظع قا ظ ةجعلع ؤة باش زقع، ظ ةرنعث رع ةنع بةندعل ) ي

   .))1ظايرعلعدذ
 نح ىتىنلةي تع ارةتتذر -شذ آئحة تاث يورذغانغا قةدةر ص انلعقتعن ظعب ةبذ   سةظعد ظعب   ظام نع ظ

ذظة  هاقتعن ش اث       : بنعثيظعس ةتتا ت ة ه تعلةرنعث مةسجعددعكعلةرض عدة صةرعش ةدعر آئحعس ةتتعن ق ذ ظاي ب
دع    ةت قعل ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض أزدة تذتذلع انلعقع آ االم قعلعدعغ ة س د  . يورذغعح نع زةي ةتادة ؤة ظعب اهللا ق

بذ آئحعنعث هةممعسع   : تعنعث مةنعسع  دئضةن ظايع  صىتىنلةي تعنح ـ ظامانلعقتعن ظعبارةتتذر : نعثتاظاال
  .  دئدع،قانداق بعر يامانلعق بولمايدذ دئضةنلعكتذرذنعثدا تاآع تاث يورذغعحعلعك هئحخةيرعلعك بولذص، ظ

                                                 
  .  ـ ظايةت4 سىرة دذخان )1(
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  قةدعر آئحعسعنع مذظةييةنلةشتىرىش ؤة ظذنعث ظاالمةتلعرع توغرعسعدا
االمنعث م   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس امعتتعن ص نع س اد ظعب ةد ظذب ام ظةهم ةت  ظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذن

آعمكع ظذ ظون آىننعث آئحعسعدة       . قةدعر آئحسع رامزاننعث ظاخعرعقع ظون آىنع ظعحعدة بولعدذ       «: قعلعدذ
. اهللا نعث رازعلعقع ظىحىن ناماز ظوقذسا، اهللا حوقذم ظذنعث بذرذنقع ؤة آئيعنكع ضذناهلعرعنع آةحىرىؤئتعدذ     

  .» دةك تاق آئحعلعرعنعث بعرعدذر29 ياآع 27، 25، 23 ،21قةدعر آئحعسع شذ ظون آىننعث 
قةدعر آئحعسعنعث ظاالمعتع شذآع، بذ   «:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم يةنة بعر هةدعستة مذنداق دئدع   

ايدعث بولعدذ                   اردةآال سىص ـ سىزىك ظ تعنح بولذص، بةك    . آئحة خذددع ظذنعثدا نذر حئحعص تذرغان ظاي ب
تذزالرمذ     . ةتمةيدذسوغذق ياآع بةك ظعسسعقمذ بولذص آ     ظذ آئحعدعن تاآع تاث ظاتقعحة هةتتا سوقذلغان يذل

ظذنعث يةنة بعر ظاالمعتع شذآع، بذ آىندة قذياش حاقناص، آأزنع قاماشتذرماي خذددع         . حىشىص آةتمةيدذ 
  »ظذ آىندة شةيتان هةرضعز قذياش بعلةن بعرضة حعقالمايدذ. تولذن ظاي حعققاندةآال نذرسعز حعقعدذ

ةب ام ظ ابظعم ابنع ذداؤذد آعت ر ب دة ”عدعكع بع يع ظعحع زان ظئ ىتىن رامع عنعث ص ةدعر آئحعس ق
انع انلعقعنعث باي ان“ بولعدعغ ةت   . دةص ظاتعغ ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةرنعث مذن نع ظأم ابدذلال ظعب اندعن ظ ظ

ان ث     : قعلغ ةن ظذنع ورعغاندا، م عدا س ع توغرعس ةدعر آئحعس ع ق االمدعن بعرس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ«: ص  ظ
ةبذ داؤذد شذظبة     .  بةرضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم   دةص جاؤاب » ن رامعزان ظئيع ظعحعدة    صىتى بعراق ظعمام ظ

  .نع بةرضىحع بعر ساهابعدذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلغانبذ جاؤاب: فياندعن ظةبذ ظعسهاقنعثؤة سذ
ن          ةت قعلع ةدعس رعؤاي ر ه داق بع ةنهذدعن مذن ةلالهذ ظ ذدرع رةزعي ةظعد خ ةبذ س ةيغةمبةر  : عدذ ظ ص

دع      ان ظع تا ظولتذرغ دة ظئتعكاص ون آىنع اؤؤالقع ظ زاننعث ظ االم رامع ة   . ظةلةيهعسس ةن بعلل ث بعل زمذ ظذنع بع
الدعثدا   ”: شذ حاغدا جعبرعظعل آئلعص  . ظئتعكاصتا ظولتذردذق  شذنعث  . دئدع “ سةن آىتعؤاتقان آئحة تئخع ظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم رامزاننعث ظوتتذرعسعدعك         تذردع       بعلةن ص تا ظول بعزمذ ظذنعث   . ع ظون آىندة ظئتعكاص
ة آئلعص     . بعلةن بعللة ظئتعكاصتا ظولتذردذق    الدعثدا       ”:جعبرعظعل يةن . دئدع “ سةن آأزلعضةن آئحة تئخع ظ

زاننعث   االم رام ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص دع  20ظ داق دئ أزلةص مذن ة س ةندة خذتب ع ظةتعض ةن «:  ـ آىن م
انال  تا ظولتذرغ ةن ظئتعكاص عنعث    بعل ةدرع آئحعس ةن ق ذن، م ا ظولتذرس تا قايت ة  (ر ظئتعكاص ع آئح قايس

ظذ حوقذم ظاخعرقع ظون آىن ظعحعدعكع تاق       . ظذنتذلدذرذلدذم) لئكعن ظذنع . (آأرضةن ظعدعم ) ظعكةنلعكعنع
دذ  ةردة بولع أزةمنع خ   . آئحعل ىمدة ظ ةن حىش أردى   م اندةك آ ةجدة قعلغ ذغا س دع) 1(»مذددع الي س . دئ
جعدنعث ظأض ذت         زمةس ر بذل ئح بع ماندا ه اغدا ظاس ذ ح ذص ب علغان بول ةن يئص اخلعرع بعل ا ش ع خورم عس

ةيتتع ةتتع    . آأرىنم ئغعص آ امغذر ي ذص ي ةيدا بول ذت ص عز بذل االم   . تذيذقس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اغدا ص ذ ح ش
اتتع        نعث  مةن هةتتا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث صعشانعسعدة ظذ    . بعزضة ظعمام بولذص ناماز ظوقذص بئرعؤات

 ـ آىنع  21بذ ظعشنعث   : يةنة بعر رعؤايةتتة آئلعشعحة     . حىشعدة آأرضعنعدةك الي سذنعث ظةسعرعنع آأردىم     
ان قعلعنغان    ةر. بذ هةدعسنع ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم رعؤايةت قعلغان     . ظةتعضةندة بولغانلعقع باي : بةزعل

ابدذلال   لعمنعث ظ ام مذس ة ظا  هظعم ان رعؤايعتعض تعن قعلغ نع ظذنةيس ةن ظعب زاننعث   ،ساس ة رامع ذ آئح  ـ 23 ظ
  . آئحعسعدذر، دةص قاراشقان

ةر أؤةندعكع هةدعسكة ظاسانالنغاندذر.  ـ آئحعسعدذر، دئضةن25 :بةزعل ام : بذنداق دئضىحعلةر ت ظعم
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعن ص نع ظابباس ارع ظعب ةدعر  «:بذخ ق

 ـ 23 ـ آئحعسع،  21ظذنع شذ ظون آىن ظعحعدعكع    .  ظعحعدة بولعدذ  عقع ظون آىن  ظاخعرآئحعسع رامعزاننعث   
                                                 

 .مةآحعدذريةنع قةدرع آئحعسعدة يامغذر ياغعدذ دئ) 1(
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العمالر   .» ـ آئحعسعدعن ظعزدةثالر    25آئحعسع،   ةر آأزدة      :  لئكعن نذرغذنلعغان ظ بذ هةدعستعن تاق آئحعل
تع دذ، دةص قاراش تذر . تذتذلع ان قاراش هذر بولغ انلعق ؤة مةش اراش ج ذ ق زاننعث . ب ع27رامع نع  ـ آئحعس

ع  ” ةدرع آئحعس ذص   “ق ار بول قانالرمذ ب لعمنعث     ، دةص قاراش ام مذس الر ظعم ا قويغذحع نع ظوتتذرعغ ذ قاراش  ب
تعدة      ان رعؤايع ةنهذدعن قعلغ ةلالهذ ظ ةظعب رةزعي نع آ ةي ظعب ذ «: ظذب ئحعدة27ظ ة  »  ـ آ ةن سأزعض دئض

  . ظاساسالنغاندذر
ةلالهذ  مةن ظذبةي ظعبنع آةظ     : يةت قعلعدذ   ظعمام ظةهمةد زذررعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤا      ب رةزعي

يع آئحعدة ناماز ظوقذص    وبآعمكع يعل:  بولغان ظعبنع مةسظذد  قئرعندعشعث!  ظع مذنزعرنعث ظاتعسع   :ظةنهذغا
ةنهذ       .  قةدعر آئحعسعضة دىح آئلعدذ، دةيدعغذ؟ دئدعم      ،حعقسا ةلالهذ ظ  اهللا تاظاال : ظذبةي ظعبنع آةظعب رةزعي

ةت قعلسذن ا رةهم ذ ق! ظذنعثغ ةمدة ظذ ظ ةنلعكعنع ه دة ظعك يع ظعحع زان ظئ  ـ 27نعث ةدعر آئحعسعنعث رامع
ةنلعكعنع ظو  عدة ظعك دع  آئحعس دذ، دئ دان بعلع اندعن .ب ةندىرىص  ( ظ انلعقعنع آىحل ث بعلعدعغ ةم ) ظذنع قةس

دع ةن ظذنعثدعن. قعل انداق بعلعسعلةر؟ دةص سورعدع سعلةر ظ: م ةظعب. مذنع ق نع آ ةي ظعب ع : ظذب ز ظذن بع
ظاشذ آىندة آىن نذرع حاقنعمعغان        . ظةلةيهعسساالم بعزضة دةص بةرضةن ظاالمةتلةر بعلةن بعلعمعز      صةيغةمبةر  

  . بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلغان. هالدا حعقعدذ، دةص جاؤاص بةردع
ةدرع آئ زاننعث  ق ع رامع اردذر  29حعس مذ ب ةن قاراش عدذر، دئض ر   .  ـ آئحعس داق بع ةد مذن ام ظةهم ظعم

ظال ساالمدعن قةدعر آئحعسع هةققعدة سو       ظذبادة ظعبنع سامعت صةيغةمبةر ظةلةيهعس    : يةت قعلعدذ هةدعس رعؤا 
ورعدع ا  . س االم ظذنعثغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عنع («: ص ةدعر آئحعس ن    ) ق ون آىنعدع اخعرقع ظ زاننعث ظ رامع
زدةثالر ان     . ظع ةر بولغ اق آئحعل ذم ت ذ حوق اخعرقع 29 ـ، 27 ـ، 25 ـ، 23 ـ، 21ظ اآع ظ ئحعدعدذر ـ، ي »  آ
  .  بةرضةنبدةص جاؤا

ةبذ ةد ظ ام ظةهم داق  ةرةيرهذظعم ةققعدة مذن ع ه ةدعر آئحعس االمنعث ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دعن ص
بذ آئحعدة صةرعشتعلةر زئمعندا ساينعث    .  ـ آئحعسعدعدذر29 ـ ياآع 27ظذ «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

  . »تئشعدعنمذ آأص بولعدذ
ةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     ظعمام تعرمعزع ظةبذ قذال    ةدعر آئحعسع ظاخعر   : ب قع ظون  ق

أتكعلع   دة ي ىن ظعحع دذآ نع         . ص تذرع ةد ظعب ةؤرع، ظةهم العك، س ام م أزع ظعم ذ س ةن ب ةنعث دئض ةبذ قذالب ظ
قعالرنعث           ة ؤة باش نع خذزةيم ةآرع ظعب ةبذ ب ع، ظ ةؤرع، مذزةن ةؤي، ظةبذس نع راه هاق ظعب ةل، ظعس هةنب

  .توغرعسعنع بعلضىحعدذراهللا . ظعمام شافعظعنعثمذ قارعشعدذربذ  ،قازعنعث رعؤايةت قعلعشعحة. عشعدذرقار
  قةدعر آئحعسع قعلعنعدعغان دذظا توغرعسعدا

ش   أص قعلع انع آ ا دذظ ة ؤاقعتت ئخعمذ آ  ،هةمم زاندا ت مذ رامع زاننعث   بولذص ش، رامع ا قعلع أص دذظ
ا قعلعش مذستةهةبتذر     قع ظون آىنعدة، ظذ ظون آىننعث تاق آئحعلعرعد         ظاخعر ئخعمذ آأص دذظ  :بولذصمذ . ة ت

ع اهللا” عرةت      !ظ نع مةغص ةن، مئ نع ياخشع آأرعس عرةت قعلعش ةن، مةغص عرةت قعلغذحعدذرس أص مةغص ةن آ  س
  . دئضةن دذظانع قعلعش مذستةهةبتذر)1(“قعلغعن

دذ  ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ ةد ظاظعشة رةزعي ام ظةهم ةن: ظعم ةيغةمبةر م  ص
انداق قعلعمةن؟ دةص     مةن قةدرع آئحعسعضة ظذحراص قا    ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع   : ظةلةيهعسساالمدعن لسام، ق

 سةن آأص مةغصعرةت قعلغذحعدذرسةن، مةغصعرةت قعلعشنع       !ظع اهللا «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . مسورعدع

                                                 
  .  ظالالهذممة ظعننةآة ظةفذؤذن تذهعببذ لظةفف فةظةفذظةننع)1(
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 ظع ؤة ظعبنع ماجة  نع تعرمعزع، نةسة  بذ هةدعس  . دئدع » ياخشع آأرعسةن، مئنع مةغصعرةت قعلغعن، دةث      
  . مذ رعؤايةت قعلغانقاتارلعقالر
  . شذنعث بعلةن سىرة قةدعرنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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 بكة ظوقذص بةرضةنلعكع توغرعسعدامنعث بذ سىرعنع ظذبةي ظعبنع آةظصةيغةمبةر ظةلةيهعسساال
  

نع م   ةس ظعب ةد ظةن ام ظةهم دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةيغةمبةر : العكنعث مذن ص
»  مئنع ساثا سىرة بةييعنةنع ظوقذص بئرعشعمنع بذيرعدع      اهللا تاظاال «: بكةظةلةيهعسساالم ظذبةي ظعبنع آةظ   

دع ةظ  ظذ. دئ نع آ ةي ظعب اال: بب دع   اهللا تاظ اتعدعمذ؟ دئ معمنع ظ ث ظعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس .  مئنع االم ص
 بذخارع، مذسلعم،   بذ هةدعسنع ظعمام     .  بةرضةندة، ظذبةي يعغالص آةتتع         دئضةن جاؤاب    »هةظة«: ظذنعثغا

  . ظع قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغانتعرمعزع ؤة نةسة

ijk  
  

 óΟ s9 Çä3 tƒ tÏ% ©!$# (#ρã xx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# tÏ.Î ô³ßϑ ø9 $# uρ tÅj3xΖãΒ 4 ®L xm ãΝåκ u Ï? ù's? èπ uΖÉi t7 ø9 $# ∩⊇∪ ×Αθß™ u‘ 

zÏiΒ «! $# (#θè= ÷G tƒ $Z çt à¾ Zο u£γ sÜ –Β ∩⊄∪ $ pκ Ïù Ò= çG ä. ×π yϑ Íh‹s% ∩⊂∪ $ tΒ uρ s− § x s? tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈tG Å3 ø9$# ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ 

ãΝ åκøE u!% y` èπ uΖÉi t7 ø9 $# ∩⊆∪ !$ tΒ uρ (# ÿρÞ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Ï= øƒ èΧ ã& s! tÏe$! $# u!$ x uΖãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè? ÷σ ãƒuρ 

nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9 s̈Œuρ ßƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9 $# ∩∈∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

  
آاصعر بولغانالر ؤة مذشرعكالر ظأزلعرعضة روشةن ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالردعن(ظةهلع آعتابتعن 

صاك سةهعصعلةرنع تعالؤةت ) ظذ روشةن دةلعل( .1ضة قةدةر آذفرعدعن ظايرعلغذحع بولمعدعدةلعل آةلضةن
ظذ سةهعصعلةر توغرا ظةهكامالرنع ظأز ظعحعضة . 2قعلعص تذرعدعغان، اللة تةرعصعدعن آةلضةن صةيغةمبةردذر

روشةن دةلعل آةلضةندعن صةقةت ظأزلعرعضة ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(آعتاب بئرعلضةنلةر . 3ظالغان
ظذالر صةقةت ظعبادةتنع اللةغا خالعس قعلغان، هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغان . 4آئيعنال ظعختعالص قعلعشتع

، )بذيرذلدع(نامازنع ظادا قعلعشقا، زاآاتنع بئرعشكة . اللةغعال ظعبادةت قعلعشقا بذيرذلدع) يالغذز(هالدا 
  .5توغرا دعندذر) ز، زاآاتالريةنع ظعبادةت، ظعخالس ناما(ظةنة شذالر 

  ظايةت 8 بةييعنة                            رةىس             دة نازعل بولغانآكعةم
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  مذشرعكالر ؤة ظةهلع آعتابتعن بولغان آاصعرالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا
ةهذدعي ؤة خر   ابالر ي ةهلع آعت ةردعن     . تعظانالردذرعسظ قا معللةتل ةرةب ؤة باش ا ظ رعكالر بولس مذش
  .بولغان ظوت ؤة بذتالرغا حوقذنغذحعالردذر

   آاصعر بولغانالر ؤة مذشرعكالر ظأزلعرعضة ) ر ؤة ناساراالردعن يةنع يةهذدعيال (ظةهلع آعتابتعن
ايرعلغذحع بولمعدع  رعدعن ظ ةدةر آذف ةتنعث مةنعسع      روشةن دةلعل آةلضةنضة ق ظذالر  :  مذجاهعد بذ ظاي

ةتتا  ةق ه دع    ه ةنلعكتذر، دئ دع دئض لعغذحع بولمع ذمراهلعقنع تاش اتالنمعغعحة ض نعق ظعسص ا ظئ ذ . ظذالرغ ب
  . هةققعدة قةتادعمذ شذنداق دئدعظايةتنعث مةنعسع 
شذثا .  دئضةن ظايعتعدعن قذرظان آأزدة تذتذلعدذظأزلعرعضة روشةن دةلعل آةلضةنضة: نعثاهللا تاظاال

آاصعر بولغانالر ؤة مذشرعكالر ظأزلعرعضة ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالردعن(ظةهلع آعتابتعن : اهللا تاظاال
ةدةر آذف دعروشةن دةلعل آةلضةنضة ق ايرعلغذحع بولمع ان قعلعص رعدعن ظ ذ روشةن ،دةص باي اندعن ظ  ظ

علةرنع ) ظذ روشةن دةلعل(: دةلعلنعث قانداق نةرسة ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص مذنداق دئدع       صاك سةهعص
ةيغةمبةردذر  ةن ص عدعن آةلض ة تةرعص ان، الل ص تذرعدعغ الؤةت قعلع ا،  تع ل بولس ةن دةلع ذ روش ةنع ظ  ي

اندذر ؤة ظذنع ظوقذيدعغان آعشع  ظاسماندعكع صةرعش ة يئزعلغان قذرظ اك سةهعصعلةرض دا ص تعلةرنعث هذزذرع
االمدذر  ةد ظةلةيهعسس ةققعدة      . مذهةمم ةنلعكع ه ان ظعك ة يئزعلغ اك سةهعصعلةرض اننعث ص اال قذرظ  اهللا تاظ

دع داق دئ ذ : مذن ةتلعرع(ظ ان ظاي ةنع قذرظ ةتلعك، ) ي ةدرع(قعمم ة ) ق اك سةهعصعلةرض رع ص يذقع
   . )1(صىتىآحعلةرنعث قولعدعدذر) صةرعشتعلةردعن بولغان(هأرمةتلعك ياخشع ) ظذ(. لغاندذريئزع

 أز ظعحعضة ظالغان اهللا ظذ صاك سةهعصعلةردة    :  ظعبنع جةرعر   ظذ سةهعصعلةر توغرا ظةهكامالرنع ظ
اال ادعل، دذرذستاظ ةن ظ عدعن حىشىرىلض اردذرت تةرعص ةر ب را هأآىمل وق توغ ع ي ع.  ؤة خاتاس ذ حىنك ، ظ

  .  تةرعصعدعن حىشىرىلضةندذر، دئدعاهللا تاظاالهأآىملةر 
  ظعختعالصنعث روشةن دةلعل آةلضةندعن آئيعن يىز بةرضةنلعكع توغرعسعدا

 صةقةت ظأزلعرعضة روشةن دةلعل آةلضةندعن ) يةنع يةهذدعيالر ؤة ناساراالر(آعتاب بئرعلضةنلةر
تع  تعالص قعلعش نال ظعخ اال  آئيع ذ هةقت  اهللا تاظ دع   ب داق دئ ن    : ة مذن ةندعن آئيع ةر آةلض ةن دةلعلل روش

ةهذدعيالر ؤة ناساراالر   (ظايرعلعص آئتعشكةن ؤة ظعختعالص قعلعشقان آعشعلةر       ةنع ي ة   ) ي دةك بولماثالر، ظةن
 بذ ظايةتلةردة تعلغا ظئلعنغان آعشعلةردعن ظعلضعرع آعتاب بئرعلضةن       ))2شذالر حوث ظازابقا دذحار بولعدذ    

ةر آأز   اآعت ـ دةلعل    اهللا تاظاال . دة تذتذلعدذ ظىممةتل ا ناهايعتع روشةن ص  ،ةرنع تذرغذزغاندعن آئيعن ل  ظذالرغ
ذالر  اال ظ ألىنىص        اهللا تاظ ة ب ة صعرقعض عص نةحح أزلعرعدة ظعختعالصلعش ان س ةققعدة قعلغ ابلعرع ه نعث آعت

  .آئتعشتع
ذ هةق ندع،    ب ان قعلع داق باي تة مذن ة هةدعس االم ت ةهذ «:  صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة،   صعرقع71دعيالر ي ض

تعظانالر خ ةتتع ض صعرقع72رعس ألىنىص آ ةت  . ة ب ذ ظىمم تعدذ  73ب ألىنىص آئ عرقعغة ب ذ .  ص عرقعن73ب  عث ص
عرقة   ! ظع اهللا نعث صةيغةمبعرع : ساهابعالر. دئدع» بعرعدعن باشقعسعنعث هةممعسع دوزاختا بولعدذ     ظذ بعر ص

انالر   ) الرظذ(«: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. آعملةر؟ دةص سورعدع   » مئنعث ؤة ساهابعلعرعمنعث يولعنع تذتق
  . بةردعبدةص جاؤا

                                                 
  . ـ ظايةتكعحة16ـــ 13سىرة ظةبةسة ) 1(
  . ـ ظايةت105سىرة ظال ظعمران ) 2(
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  نعث بذيرذقع ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالغا ظعخالس بعلةن ظعبادةت قعلعش اهللا تاظاال
 اللةغعال ) يالغذز(ظذالر صةقةت ظعبادةتنع اللةغا خالعس قعلغان، هةق دعنغا ظئتعقاد قعلغان هالدا

قا  ادةت قعلعش رذلدعظعب ة   بذي ذ هةقت اال ب دع اهللا تاظ داق دئ ةد (:  مذن ع مذهةمم عرع  !) ظ ةندعن ظعلض س
ادةت    ) بةرهةق (مةندعن باشقا هئح مةبذد   «: ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرلةرنعث هةممعسعضة   يوقتذر، ماثعال ظعب

اد قعلغان :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال   شذثا    ))1دةص ؤةهيع قعلدذق   » قعلعثالر ا ظئتعق الدا هةق دعنغ   ه
ة   . يةنع شئرعكتعن اهللا نع بعر دةص تونذش ظةقعدعسعضة يىزلةنضةن هالدا   :  مذنداق دئضةن  اهللا تاظاال بذ هةقت

  ة ر ظىممةتك ةر بع ةن ه ز هةقعقةت ةيتاندعن   «: بع ثالر، ش ادةت قعلع ةغا ظعب ا،  (الل ةيتانغا، بذتالرغ ةنع ش ي
تعن      ادةت قعلعش ةبذدقا ظعب ةرقانداق م اش ه ا ظوخش الر ) آاهعنالرغ راق بولذث ةيغةمبةر » يع دةص ص

  . ))2ظةؤةتتذق
 بذيرذلدع(نامازنع ظادا قعلعشقا(           ارقعلعق ظورذنلعنعدعغان ظةث شةرةصلعك  ناماز بولسا بةدةن ظ

  . ظعبادةتتذر
بذيرذلدع( زاآاتنع بئرعشكة(هتاجالرغا بئرعلعدعغان خةيرع ـ ساخاؤةتتذر ظذ صئقعر ؤة مو .  
 ندذر ) ةت، ظعخالس، ناماز، زاآاتالر يةنع ظعباد (ظةنة شذالر ادعل،         توغرا دع ةنع شذالر بولسا ظ ي
  .  ؤة توغرا يولدعكع ظىممةتنعث دعنعدذرتدذرذس

* * * * * * *  
 ¨β Î) tÏ% ©!$# (#ρã xx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# tÏ. Î ô³ßϑ ø9$# uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Í#≈ yz !$ pκÏù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ èδ • Ÿ° 

Ïπ§ƒ Î y9 ø9$# ∩∉∪ χ Î) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Ï=≈¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& óΟ èδ ãö yz Ïπ §ƒÎ y9 ø9 $# ∩∠∪ ôΜ èδ äτ!# u“ y_ y‰ΖÏã öΝÎκ Íh5u‘ 

àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰tã “ Íøg rB  ÏΒ $uη ÏG øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$ Í#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰ t/r& ( z ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9 s̈Œ ôyϑ Ï9 

z Å´ yz … çµ−/ u‘ ∩∇∪  
رعدذ  ا آع ةن دوزاخق عر بولغانالر هةقعقةت ا مةثضى . ظةهلع آعتابتعن ؤة مذشرعكالردعن آاص دوزاخت

 ظةنة  ـ ظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر. 6ظةنة شذالر مةخلذقاتالرنعث يامعنعدذر. قالعدذ
ذالر عدذر  ش ةخلذقاتالرنعث ياخشعس ات . 7م ان مذآاص اهعدا بئرعلعدعغ ارعنعث دةرض ا صةرؤةردعض ظذالرغ

ث( ذالر ) ظذالرنع ةردذرآع، ظ ان جةننةتل ئقعص تذرعدعغ تةثالر ظ تعدعن ظأس ان، ظاس ايع بولغ ذرار ج ت
العدذ  ى ق ةردة مةثض دذ . جةننةتل ةمنذن بولع ةدعن م ذ الل دذ، ظذالرم ن رازع بولع ة ظذالردع ا . الل بذنعثغ

  .8ققان ظادةم ظئرعشعدذصةرؤةردعضارعدعن قور

                                                 
  . ـ ظايةت25سىرة ظةنبعيا ) 1(
  .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع36سىرة نةهل ) 2(
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مةخلذقاتالرنعث ظةث ياخشعسع ؤة ظةث يامعنع هةم ظذالرغا بئرعلعدعغان جازا ؤة مذآاصات 
  توغرعسعدا 

اال عيلعق     اهللا تاظ ة ظاس ةتكةن، صةيغةمبةرلعرعض علعق آأرس ا قارش ث آعتابعغ ةردة اهللا نع ذ ظايةتل  ب
 ،آاصعرالرنعث ظاقعؤعتعنع بايان قعلعش بعلةن بعرضة  قعلغان يةهذدعي، خرعستعظان ؤة مذشرعكالردعن ظعبارةت   
  . لعدعغانلعقعدعن خةؤةر بئرعدذذظذالرنعث قعيامةت آىنعدة دوزاخ ظازابعغا مةثضى قالدذر

 ظةنة شذالر مةخلذقاتالرنعث يامعنعدذر             امعنعدذر ان مةخلذقاتالرنعث ظةث ي ةنع ظذالر اهللا ياراتق . ي
اندعن  االظ ة  اهللا تاظ ااهللا ت(ظأزعض ع   ) اظاالغ ةن ياخش ذدع بعل ةن ؤة ؤذج ان آةلتىرض ةن ظعم ع بعل ن دعل حع

رعص     ةؤةر بئ ةنلعكعدعن خ ع ظعك ةث ياخشعس ةخلذقاتالرنعث ظ علةرنعث م ع آعش ان ياخش ةرنع قعلغ ظةمةلل
  ظةنة شذالر مةخلذقاتالرنعث ياخشعسعدذرـظعمان ظئيتقان ؤة ياخشع ظةمةللةرنع قعلغانالر : مذنداق دئدع

ةبذ هىرة  ةؤزةل   ظ تعلةردعن ظ علةرنعث صةرعش أمعن آعش ةن م ةت بعل ذ ظاي العمالر ب ىم ظ ر تىرآ رة ؤة بع ي
ةلتىردع   اآعت آ ل ـ ص ة دةلع ة  . ظعكةنلعكعض ذ ظايةتت ع، ب االحىنك ةخلذقاتالرنعث  :اهللا تاظ ذالر م ة ش ظةن

  .  دئدعياخشعسعدذر
 ات ان مذآاص اهعدا بئرعلعدعغ ارعنعث دةرض ا صةرؤةردعض ان، ) ثظذالرنع(ظذالرغ ايع بولغ ذرار ج ت

يةنع ظذالرنعث  ظاستعدعن ظأستةثالر ظئقعص تذرعدعغان جةننةتلةردذرآع، ظذالر جةننةتلةردة مةثضى قالعدذ
  .  قالعدذى ظذالر جةننةتتة مةثضدذمذآاصاتع ظىحىن قعيامةت آىنع جةننةت بئرعلع

 اهللا دعن مةمنذن بولعدذمذاهللا ظذالردعن رازع بولعدذ، ظذالر رغا بولعدعغان اهللا نعث رازعلعقع    ظذال
  .  ظذالرغا بئرعلضةن تىضعمةس نئمةتلةردعنمذ ياخشعدذر،بولسا
 دذ ةمنذن بولع ن م ذ اهللا دع ذالر  ظذالرم ةنع ظ اال ي املعرعدعن ؤة   اهللا تاظ ةن ظعنظ ا بةرض نعث ظذالرغ

  . ظعززةتلعرعدعن خذرسةن بولعدذ
دذبذنعثغا صةرؤةردعضارعدعن قورققان ظادةم ظئرعشع ،يةنع بذ مذآاصاتالر اهللا دعن هةقعقعي قورققان 

ضةرحة ظذ اهللا نع آأرةلمعسعمذ اهللا نعث ظذنع حوقذم آأرىص        (ؤاتقاندةك  غا خذددع ظذ اهللا نع آأرىص تذرذ     اهللا
  .  ظعبادةت قعلعدعغان آعشعلةر ظىحىن بئرعلعدذ)تذرعدعغانلعقعغا هةقعقعي ظعشعنعص

ةبذهذ    ةد ظ ام ظةهم دذ    نعث مذةرةيرظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االم  ،ن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس :  ص
ةيغةمبعرع   : ساهابعالر . دئدع » مذ؟تالرنعث ظةث ياخشعسعنع دةص بئرةي   سعلةرضة مةخلذقا  « ! ظع اهللا نعث ص

دع  ل، دئ ذنداق قع االم . ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ«: ص اال ،ظ ةييارلعغان،   اهللا تاظ اتنع ت ر ظ دا بع نعث يولع
ادةمدذر       ) ثضة ظاتلعنعشقا حاقعرغانجة(قاحانكع،   ا مئنعص ظاتالنغان ظ ان هامان ظاتق اؤاز حعقق سعلةرضة  . ظ

أؤةن تذرعدعغان آعشعدعن خةؤةر ب           ظع اهللا  : ساهابعالر . دئدع » يمذ؟ئرة ياخشعلعقتا ظذنعثدعن بعر دةرعجة ت
ةيغةمبعرع ث ص دع! نع ل، دئ ذنداق قع االم. ش ذ«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا قويلع،ظ ذص ظازغعن ار بول  ،رع ب

ادةمدذر         ) ظذالرنع باققاح ( امعنعدعن    سعلةرضة مةخلذقا    ،ناماز ظوقذغان ؤة زاآات بئرعدعغان ظ تالرنعث ظةث ي
ر  ةؤةر بئ دع » ةيمذ؟خ اهابعالر . دئ ةيغةمبعرع   : س ث ص ع اهللا نع دع   !ظ ل، دئ ذنداق قع ةيغةمبةر  .  ش ص

االم ذ«: ظةلةيهعسس ورالغان ب   ،ظ ة س ر نةرس ةن بع امع بعل ث ن عمذ  اهللا نع عنع (ولس ذ نةرس ةن ) ظ بةرمعض
  . دئدع» ظادةمدذر

  . شذنعث بعلةن سىرة بةييعنةنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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 سىرة زةلزةلةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  

ةنهذنعث مذنداق د  ةلالهذ ظ ةمرع رةزعي ابدذلاله ظعبنع ظ ةد ظ ام ظةهم دذئظعم ةت قعلع : ضةنلعكعنع رعؤاي
ئلعص    ب عغا آ االمنعث قئش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ص ر ظ ةيغةمبعرع   :ع ث ص ع اهللا نع ا ! ظ م (ماث داظع

انذظوق دع  ) يدعغ عن، دئ ىرعنع دةص بةرض االم . س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن با «: ص ةلعف، الم، را بعل النغان ظ ش
ىرة ظوقذ  ىح س ىرعلةردعن ظ نس دع» غع ادةم . دئ ذ ظ م ظاجعزلعش  : ظ يعص، يىرعكع ةتتع ؤة يئشعم حوثع عص آ

دع    الدع، دئ عص ق م ظئغعرلعش االم . تعلع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا، مع  «: ص ا ه النغان  ظذنداقت ةن باش م بعل
ىرعلةرنع ظوقذ نس دع» غع دع   . دئ رعقعدةك دئ ة يذقع ادةم يةن ذ ظ االم . ظ ةيغةمبةر ظةلةسهعسس ا «: ص ظذنداقت

ادةم ي  . دئدع » غعن ذسةببعههعسمة بعلةن باشالنغان سىرعلةرنع ظوق      ة يذقعرعقعدةك دةص  ظذ ظ ظع اهللا نعث   : ةن
ةيغةمبعرع دع    ! ص ن، دئ ىرعنع آأرسعتعص قويغع ر س ان بع ة ظالغ أز ظعحعض ةممعنع ظ ا ه ةن  . ماث ذنعث بعل ش

سئنع هةق  : هئلعقع ظادةم . سىرة زةلزةلةنع ظاخعرعغعحة ظوقذص بةردع    : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذ ظادمضة   
ذ بذنعثدعن باشقا    هةرضعزم نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مةن   عث بعلةن صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتكةن اهللا ن 

ىرعنع ظوقذ  ر س أرىلى  بع عغا ظ ةن دةص ظارقعس ةتتعمايم االم  . ص آ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اندعن ص ادةم  «: ظ ذ ظ ب
تع  ا ظئرعش ادةم نعجاتلعقق ذ ظ تع، ب ا ظئرعش اقعرعص آئل، نعجاتلعقق ع ح ثالرظذن دع» ع ادةم . دئ ئلعقع ظ ه

ئلعؤئ ةيآ االمدع، ص اال«: غةمبةر ظةلةيهعسس ص اهللا تاظ ت قعلع ىن هئي ةت ظىح ذ ظىمم نع ب انلعق آىنع  قذرب
دة  . ةردعب ذ آىن ةن ظ انلعق قع(م قاقذرب رذلدذم) لعش دع» بذي االمغا  . دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ادةم ص ذ ظ : ظ

 مئنعث  ن باشقعسع بولمعسا،  ظارعيةتكة ظالغان حعشع مالدع  ) سىتعنع سئغعص ظعحعش ظىحىن(ظةضةر مةندة  
را شذنع قذ انلعق قعلعشعم توغ دعبرب دذ؟ دئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. والم داق بولسا سةن  «: ص اق، ظذن ي

عغعن، تع   نع ياس الغعن، بذرذ حئحعث اقلعرعثنع ظ قارتقعن رن نع قعس ةؤرةتلعرعثنعث  ،تعث تذق ؤة ظ  قول
ا بذ   . تىآلعرعنع تازعلعغعن  انلعقعثنعث   اهللا تاظاال   ،مان  بذ . دئدع »  تولذقلعمعسعدذر نعث دةرضاهعدعكع قورب

  .ظعمذ رعؤايةت قعلغانهةدعسنع ظعمام ظةبذداؤذد ؤة نةسة

ijk  

 # sŒÎ) ÏM s9Í“ ø9 ã— ÞÚö‘ F{$# $ oλm;# u“ ø9Î— ∩⊇∪ ÏM y_ u÷z r& uρ ÞÚö‘ F{$# $ yγ s9$s) øOr& ∩⊄∪ tΑ$s% uρ ß≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ $ oλm; ∩⊂∪ 

7‹ Í×tΒ öθ tƒ ß^Ïd‰ ut éB $yδ u‘$t7 ÷z r& ∩⊆∪ ¨βr' Î/ y7 −/ u‘ 4 yr÷ρ r& $ oλm; ∩∈∪ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$̈Ψ9$# $Y?$tG ô© r& (# ÷ρu ã Ïj9 öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩∉∪ 

yϑ sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘ sŒ # X ø‹yz … çν u tƒ ∩∠∪  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ #v x© …çν u tƒ ∩∇∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

  ظايةت 8 زةلزةلة                            رةىس             دة نازعل بولغاندعنعمة
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ا ن ق ةندةزئمع ن . 1تتعق تةؤرعتعلض نعدعكع(زئمع رعنع ) قوي الر، (يىآلع ةر، ظوت ةنع مةدةنل ي
ةرنع اند) ظألىآل ان . 2احعقارغ عر(ظعنس ةنع آاص ا ) ي ا(ظذنعثغ ةنع زئمعنغ دع؟«): ي ة بول » نئم

 يامان -يةنع ظذنعث ظىستعدة ظعشلةنضةن ياخشع (بذ آىندة زئمعن ظأزعنعث خةؤةرلعرعنع . 3دئضةندة
دذ ) رنعظعشال  ةلذم قعلع ةلذم قعلعشع (. 4م ةمر ) ظذنعث م صةرؤةردعضارعنعث ظذنع شذنداق قعلعشقا ظ

يةنع نةتعجعسعضة (بذ آىندة آعشعلةر قعلغان ظةمةللعرعنعث نةتعجعسعنع آأرىش . 5قعلغانلعقعدعندذر
عكةن، آعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعد . 6توص بولذص تارعلعص آئتعدذ -ظىحىن توص ) ظئرعشعش

  .8آعمكع زةررعحعلعك يامان ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث جازاسعنع تارتعدذ. 7ظذنعث مذآاصاتعنع آأرعدذ
قعيامةت آىنع ؤة ظذ آىندة زئمعن ؤة ظعنسانالرنعث ظةهؤالعنعث قانداق بولعدعغانلعقع 

  توغرعسعدا
  زئمعن قاتتعق تةؤرعتعلضةندة   ا ةنهذما    بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع ظابب ةلالهذ ظ س رةزعي

  . زئمعن ظاستع تةرةصتعن هةرآةتلعنعص آةتكةندة:مذنداق دةيدذ
 حعقارغاندا) يةنع مةدةنلةر، ظوتالر، ظألىآلةرنع(يىآلعرعنع ) قوينعدعكع(زئمعن يةنع زئمعن ظأز 

. سعر قعلغان  آأصلعضةن تةصسعر شذناس ظالعمالر بذ ظايةتنع شذنداق تةص     . قوينعدعكع ظألىآلةرنع حعقارغاندا  
ة   ذ هةقت االب دذ اهللا تاظ داق دةي انالر :  مذن ع ظعنس ارعثالردعن  ! ظ ازابعدعن (صةرؤةردعض ةنع ظ الر،  ) ي قورقذث

تذر    وث ظعش ةن ح ع هةقعقةت ةتنعث زعلزعلعس وزذلغان )1( قعيام ن س علةرنع   ،زئمع نعدعكع نةرس ةنع (قوي ي
  .)2(سعرتقا حعقعرعص قذرذقدعنعص قالغان) ظألىآلةرنع، مةدةنلةرنع

داق      االمنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي لعم ظ ام مذس ظعم
نعدعكع حىآعدةك ـ حىآع        ) عنالشقاندا قئقعيامةت ي («: دعضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   التذن ـ   زئمعن قوي دةك ظ

اتعل     : ظاندعن قاتعل آئلعص . آىمىش صارحعلعرعنع حعقعرعدذ   لعق قعلغان ظعدعم،   مةن مذشذ نةرسة ظىحىن ق
دذ ئلعص    . دةي ادةم آ ةن ظ عؤةتنع ظأزض اندارحعلعق مذناس ذرذق ـ تذغق ذرذق ـ    : ظ ىن ظ ة ظىح ذ نةرس ةن مذش م

دذ   م، دةي ةن ظعدع عؤةتنع ظأزض اندارحعلعق مذناس ئلعص . تذغق رع آ ذم   : ظوغ ىن قول ة ظىح ذ نةرس ث مذش مئنع
  .»لماي تاشالص قويعدذظذالر ظذ نةرسعلةردعن آعحعككعنعمذ ظا. آئسعلضةن ظعدع، دةيدذ

 ان عر (ظعنس ةنع آاص ا ) ي ا (ظذنعثغ ةنع زئمعنغ دع؟ «): ي ة بول ةندة» نئم ان   دئض ةنع ظعنس ي
 ياشعغعلع  ،كةت قعلعص  ع خاتعرجةم تذرذص ياشعغعلع بولعدعغان هالعتعدعن هةر  )ظذنعث ظىستعدة ( ثزئمعننع

ةن . (بولمايدعغان هالعتعضة آئلعص قالغانلعقعدعن هةيران قالغاندا           ،زئمعنغا بولذشع شةآسعز بولغان     ) عي
نعدعكع     اهللا تاظاال زئمعنغا تةييارلعغان تةؤرةشتعن ظعبارةت     اهللا تاظاال  أز قوي نعث بذيرذقع آةلضةندة، زئمعن ظ

ذ      ث ب انالر زئمعننع لعغاندا، ظعنس رعص تاش عنع حعقع ألىآلعرعنعث هةممعس ةرنعث ظ عرعكع ؤة آئيعنكعل ظعلض
ايلعنع    نعثمذ زئمعنغا، ظاسمانالر    باشقا بعر    نعثزئمعن ظعشعغا ؤة  ص قالغانلعقعدعن   باشقا بعر ظاسمانالرغا ظ

  . ضانة، قذدرةتلعك اهللا نعث دةرضاهعدا هازعر بولعدذئظذالر ي .هةيران قالعدذ
 ةؤةرلعرعنع أزعنعث خ ن ظ دة زئمع ذ آىن ةن ياخشع (ب تعدة ظعشلةنض ث ظىس ةنع ظذنع ان -ي  يام

الرنع دذ ) ظعش ةلذم قعلع ام ظةه م ةبذهىرةير    ظعم ارلعقالر ظ ةظع قات زع ؤة نةس ةد، تعرمع ةلالهذ م ة رةزعي
داق دئ ةنهذنعث مذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظ دذ، ص ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي أزعنعث : ض ن ظ دة زئمع ذ آىن ب

                                                 
  . ـ ظايةت1سىرة هةج ) 1(
  . ـ ظايةتلةر4ــ  ـــ3سىرة ظعنشعقاق ) 2(
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دئضةن ظايةتنع  مةلذم قعلعدذ)  يامان ظعشالرنع-يةنع ظذنعث ظىستعدة ظعشلةنضةن ياخشع (خةؤةرلعرعنع 
ذص علةر؟ ظذ«: ظوق ةنلعكعنع بعلةمس ةؤةر ظعك انداق خ ةؤةرلعرعنعث ق ث خ دع» نع اهابعلةر. دئ اهللا ؤة : س

ظذنعث خةؤةرلعرع بولسا، زئمعن    «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . ظذنعث صةيغةمبعرع ياخشع بعلعدذ، دئيعشتع    
ذنداق ـ مذنداق   بذ م : صىتكىل ظةر ـ ظايالالرنعث ظأزعنعث ظىستعدة قعلغان قعلمعشلعرعغا ضذؤاهلعق بئرعص        

  .دئدع» مانا بذ زئمعننعث خةؤةرلعرعدذر. آىنلةردة مذنداق ـ مذنداق ظعشالرنع قعلغان ظعدع، دئيعشعدذ
)صةرؤةردعضارعنعث ظذنع شذنداق قعلعشقا ظةمر قعلغانلعقعدعندذر) ظذنعث مةلذم قعلعشع  يةنع
اال دع اهللا تاظ ةت قعل قا رذخس ذنداق قعلعش ا ش نع ب.  زئمعنغ ةيب ظعب اس ش نع ظابب ةدعن ظعب عر ظعكرعم ةش

دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دعض ةققعدة مذن ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ةنهذمانعث ب ةلالهذ ظ اال: رةزعي  اهللا تاظ
ةرةزع    . شذنعث بعلةن زئمعن سأزلعدع   .  دئدع !زئمعنغا سأزلعضعن  اهللا : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعمام ق

  .ظئحعلعشقا بذيرعدع، دئدع) شقا بذيرعدعع حعقعرعظألىآلةرن( زئمعننع تاظاال
 ةنع نةتعجعسعضة ظئرعشعش (بذ آىندة آعشعلةر قعلغان ظةمةللعرعنعث نةتعجعسعنع آأرىش ) ي

تلعك بولغانالردعن بولذص جةننةتكة عشعلةر بةزعسع بةخآ يةنع توص بولذص تارعلعص آئتعدذ  -ظىحىن توص 
ىن  رعش ظىح ا    ،آع ذص دوزاخق ةخت بول ةزعلعرع بةتب ايرعلعص   ب ىن ظ رعش ظىح ابآع ىر ـ  ، هئس ةيدانعدعن ت  م

  . تىرلةرضة بىلىنىص قايتعص آئلعدذ
  زةررعحعلعك ظةمةلنعثمذ نةتعجعسعنع آأرعدعغانلعقع توغرعسعدا

آعمكع زةررعحعلعك يامان . آعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث مذآاصاتعنع آأرعدذ
ةيغةمبةر            عدذظعش قعلعدعكةن، ظذنعث جازاسعنع تارت  ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ةبذهىرةيرة رةزعي ظعمام بذخارع ظ

دذ  ةت قعلع ئقعلعدذ«: ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دعضةنلعكعنع رعؤاي ىك ظعش ظىحىن ب ات ظىح تىرل ات . ظ ظ
ئلعدذ    ئلعص آ ةجعر ظ ة ظ ر ظادةمض ئقعش بع ئلعص    . ب ةظةت ظ ان مةنص اجعتعنع قامدايدعغ ة ه ر ظادةمض ة بع يةن

ادةم ظئتعنع       . نة بعر ظادةمضة بولسا ضذناه ظئلعص آئلعدذ   آئلعدذ ؤة ية   ئقعص ظةجرعضة ظئرعشعدعغان ظ ظات ب
ذرذش قعلع دا ظ الق اهللا يولع ص ظوت ذزذن قعلع عنع ظ ث ظارغامحعس اص، ظذنع قا ظات اآع حعملعقش اغالص ت ي ا ب

دذ ث ب      . قويع ا، بذنع ا ظوتلعس اآع حعملعقق ا ي ذ ظوتالقق عحة ش ةن يةرض ع يةتك ات ظارغامحعس ةن ظ ات عل ظ
ظةضةر ظات ظارغامحعسعنع ظىزىؤئلعص دأثدعن دأثضة حئصعص يىرسة،        . عدذ ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذر   

قان ظعزلعرع ؤة تئزةآلعرع ظىحىنمذ ظات ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذرعدذ                   ظةضةر ظات بعرةر    . ظذنعث حاص
أستةث بويعغا سذغعرعش ظىحىن   ظأستةثنعث يئنعدعن ظأتىؤئتعص ظذنعثدعن سذ ظعحسة، ظات ظعضعسع ظذنع ظ  

ة شذالرنعث هةممعسع    . ظئلعص بارمعغان بولسعمذ، بذنعث بعلةن ظات ظعضعسعضة ساؤاب يئزعلعص تذرعدذ     ظةن
بعر ظادةم ظاتنع ظأز هاجعتعنع قامداش ؤة موهتاجلعقتعن ساقلعنعش      . ظات ظعضعسعضة ظةجعر ظئلعص آئلعدذ    

ادا قعلعدذ       اهللا تاظاال ظذ ظات ظىستعدعكع    . ظىحىن باقعدذ  مذشذنداق قعلعش،   . نعث هةققعنع ظذنتذص قالماي ظ
ةخعرلعنعش ؤة   . ظذ ظادةمضة هاجعتعنع قامدايدعغان مةنصةظةت ظئلعص آئلعدذ     بعر ظادةم ظاتنع رعيا قعلعش، ص

  . »شذنعثغا ظاساسةن ظذ ظات ظأز ظعضسعضة ضذناه ظئلعص آئلعدذ. آأز ـ آأز قعلعش ظىحىن باقعدذ
اهللا «: ةر ظةلةيهعسساالمدعن ظئشةك توغرذلذق سورعدع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم       ساهابعالر صةيغةمب 

أز ظعحعضة ظالغان             آعمكع زةررعحعلعك ياخشع ظعش قعلعدعكةن، ظذنعث       ماثا ظذ هةقتة صىتىن مةزمذننع ظ
أرعدذ  اتعنع آ ارتعدذ       . مذآاص عنع ت ث جازاس ةن، ظذنع ش قعلعدعك ان ظع ك يام ع زةررعحعلع ةن  ))1آعمك  دئض

  . دئدع» تةثداشسعز بذ ظايةتتعن باشقا هئح نةرسة حىشىرمعدع
                                                 

  .  ـ ظايةتلةر8 ـــــ 7سىرة زةلزةلة ) 1(
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ةن    داق دئيعلض تة مذن ان هةدعس ةت قعلغ ةنهذدعن رعؤاي ةلالهذ ظ ةدع رةزعي ارع ظ ام بذخ ال «: ظعم ر ت بع
ارقعلعق بولسعمذ ظأزةثالرنع                ) سةدعقة قعلعش   (خورمعنعث صارحعسعنع    ؤة بعر ظئغعز ياخشع سأز قعلعش ظ
  »!دذزاختعن قذتقذزذثالر

ادةمنعث    س ذسةن قاحاثدعن س  «:  ظعمام مذسلعم مذنداق بعر هةدعس ريؤايةت قعلعدذ    وراص آةلضةن ظ
 ياخشع ظعشنع  بعر   حعلعكحراشقان ذحذق حعراي بعلةن ظ   و ؤة قئرعندعشعثغا ظ آىص بةرضةن أ ت ذقاحعسعغا س 

  .» آأرمعضعنظاددعي
دذ      ةت قعلع ةدعس رعؤاي داق ه ارع مذن ام بوخ الالر  «: ظعم أمعن ظاي ع م عظ نعلعرعثالرغا  !  جاماس قوش
اثالر    ك حاغلعم نع آعحع عقعنع سذنذش ث شاخش عقعنع    . »قوينع لعؤئتعلعدعغان شاخش ةردة تاش ذ ي ةنع ب ي

ةآحعدذر تة. دعم ر هةدعس ة بع رعثالر «: يةن ةثالرمذ بئ عخعنع بةرس أيىك شاخش ئراقنعث آ ة ش . تعلةمحعض
  .دةص آةلضةن» قذرذق قايتذرماثالر) لئكعن(

ةلاله ة رةزعي ص ظاظعش ةدعقة قعلع نع س ال ظىزىم ر ت ةنهانعث بع ث : ذ ظ ان زةررعنع ثدا قانحعلعغ بذنع
  .ظئغعرلعقع بار، دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعنغان

ةت    داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ نع هارعستعن ظاظعشة رةزعي ةؤفع ظعب ةد ظ ام ظةهم ظعم
االم دذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة«: قعلع ع ظاظعش ذناه!ظ ك ض ة (الردعن  آعحع ك آأرم ع آعحع ) يظذالرن

اقلعنعث ذالر  . س ع، ظ لعنع (حىنك لعنعص ـ توص اال) صتوص ع  اهللا تاظ ورعلعدعغان دةرعجعدعك عدعن س  تةرعص
  . عتتنةرسعضة بئرعص قالعدذ، دةي

ةيغ   ةنهذدعن ص ةلالهذ ظ ابدذلاله ظعبنع مةسظذد رةزعي ةد ظ ةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق ظعمام ظةهم
ةنلعكعنع رعدئ دذ ض ةت قعلع ذناهالردعن  «: ؤاي ك ض ةي  (آعحع ك آأرم ع آعحع اقلعنعثالر) ظذالرن ع، . س حىنك

لعنعدذ ـ دة ظادةم ظىستع ) علعشنع داؤام قعلغانظذالرنع ق (ظذالر   ادةمنع هاالك قعلعدذ     ،دة توص . » هةتتا ظذ ظ
االم  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس دع   ص داق دئ ةلتىرىص مذن ال آ ا معس ذناهالرنعث م («:  بذنعثغ ك ض الع آعحع عس

ة بعر  بعر تىزلةثلعككة حىشىص تاماق قعلعدعغان نةرسعلةرنع حعقارغان، بعرع ـ بعر تةرةصكة                ) خذددع   يةن
كة  ةن           تةرةص الر بعل ذ ظوتذن رعص، ش ذن تئ ر دىؤة ظوت اخعرعدا بع ةن ؤة ظ ىن آةتك ئلعش ظىح رعص آ ذن تئ ظوت

  . »غا ظوخشايدذعصعشذرغان بعر توص ظادةمنعث معسالضىرآعرعتعص ظوت قاالص تاماقلعرعنع 
  . شذنعث بعلةن سىرة زةلزةلةنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال 
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7Î6 y‚ ©9 ∩⊇⊇∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

عدا ( ذم قعلعش ة هذج ازعالرنعث دىشمةنض ىحع، ) غ عراص يىضىرض ةنلعكتعن (هاس اتتعق يىضىرض ) ق
ةندة  ارغذحع، ظةتعض وت حعق رعدعن ظ ة(تذؤاقلع مةن ظىستعض ىحع، ) دىش تذرذص آعرض اتتعق (باس ق

 حاث بعلةن دىشمةن توصع ظعحعضة آعرعص آةتكىحع - حاث حعقارغذحع، شذ توصا -توصا ) اصقانلعقتعنح
ةمكع  ةن قةس اتالر بعل ارعنعث  .5 ـ 1ظ ةن صةرؤةردعض ان هةقعقةت ةتلعرعنع(ظعنس ار ) نئم عز ظعنك شةآس

ظةلؤةتتة ظأزع ) قعغايةنع اللةنعث نئمعتعنع ظعنكار قعلغانلع(ظعنسان هةقعقةتةن ظذنعثغا . 6قعلغذحعدذر
ذؤاهتذر ذل . 7ض ان ص تذر-ظعنس ايعن هئرعس ا ظعنت ةر . 8 مالغ ةردعكع ظألىآل عرتقا(قةبرعل ) س

حعقعرعلغان، دعلالردعكع سعرالر ظاشكارا قعلعنغان حاغدا، ظذالرنعث هةممة ظةهؤالعدعن صةرؤةردعضارعنعث 
  .11 ـ 9دذ؟بعلمةم) بذ نادان ظعنسان(هةقعقةتةن خةؤةردار ظعكةنلعكعنع 

ظعكةنلعكعضة صذرلذق قعلغذحع ؤة هئرعسمةن ذظعنساننعث بئرعلضةن نئمةتلةرضة آاهللا تاظاالنعث 
  ةث ظاتلعرع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعداج

اال ةن قةسةم    اهللا تاظ اتلعرع بعل ىك جةث ظ ةر تىرل دا جةث قعلعشقا ظعشلعتعلعدعغان ه أزعنعث يولع  ظ
دع داق دئ ص مذن ا(: قعلع عداغ ذم قعلعش ة هذج ىحع، ) زعالرنعث دىشمةنض عراص يىضىرض اتتعق (هاس ق

 باستذرذص آعرضىحع) دىشمةن ظىستعضة(تذؤاقلعرعدعن ظوت حعقارغذحع، ظةتعضةندة ) يىضىرضةنلعكتعن
ازاتالردا دى صةيغةم االممذ غ ا بةرظةلةيهعسس ذم قعلم ة هذج ذ  شمةنض ة ق ةنلعك ظةزةنض ا، ظةتعض الق قحع بولس

االتتع  ةر . س ةيتتع     ظةض ا ظأتم ا، هذجذمغ انلعقعنع ظاثلعس ةزةن ظوقذلغ انلعقعنع   .  ظ ةزةن ظوقذلغ اؤادا ظ ن
  .  هذجذم قعلعشنع باشاليتتع،ظاثلعمعسا
)حاث بعلةن دىشمةن توصع ظعحعضة - حاث حعقارغذحع، شذ توصا -توصا ) قاتتعق حاصقانلعقتعن 

شةآسعز ) نئمةتلعرعنع(ةردعضارعنعث ظعنسان هةقعقةتةن صةرؤ  ،آعرعص آةتكىحع ظاتالر بعلةن قةسةمكع 

  ظايةت 11 ظادعيات                           رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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ان قعلماقحع بولغعنع        اهللا تاظاال يةنع  ظعنكار قعلغذحعدذر  اتالر بعلةن قةسةم قعلعص باي نعث يذقعرعدعكع ظ
ةن صةرؤةردعضارعنعث : ظأزعنعث ةتلعرعنع (ظعنسان هةقعقةت دذر ) نئم  دئضةن  شةآسعز ظعنكار قعلغذحع
 ،ظأزعضة آةلضةن مذسعبةتلةرنع ساناص    ظعنسان هةقعقةتةن    : عسع هةسةن بةسرع بذ ظايةتنعث مةن    . سأزعدذر
  . ظونذتقذحعدذر دئضةنلعك بولعدذ، دئدع نئمةتلعرعنعنعث ظذنعثغا بةرضةناهللا تاظاال
 ا ةن ظذنعثغ ان هةقعقةت ا (ظعنس ار قعلغانلعقعغ نع ظعنك ةنعث نئمعتع ةنع الل أزع ) ي ة ظ ظةلؤةتت
ان   :  بولذص، بعرعنحع خعل مةنعسع     بذ ظايةتنعث ظعككع خعل مةنعسع     ضذؤاهتذر ظايةتنعث تةرجعمعسعدة باي

  . قعلعنغاندةآتذر
أزعنعث     هةقعقةتةن  اهللا تاظاال  : ظعككعنحع خعل مةنعسع      نئمعتعنع ظعنكار قعلغانلعقعغا     ظعنساننعث ظ

  . دئضةنلعك بولعدذ،ظةلؤةتتة ظأزع ضذؤاهتذر
 ايعن هئرعستذر -ظعنسان صذل ةتنعث ظع   مالغا ظعنت ككع خعل مةنعسع بولذص، بعرعنحع       بذ ظاي

  . ياخشع آأرضىحعدذر دئضةنلعك، بولعدذ ظعنتايعننع مال-ظعنسان صذل : خعل مةنعسع
ل مةنعسع  نحع خع ذل : ظعككع ان ص ال-ظعنس ايعننع م ذددع   ظعنت ا خ ةنلعكتعن ظذنعثغ  ياخشع آأرض

 مةنعنعث هةر ظعككعلعسع     بذ ظعككع خعل    . بئخعلدةك ناهايعتع هئرعسمةن بولذص آئتعدذ دئضةنلعك بولعدذ      
  .توغرعدذر

  قعيامةت آىنعدعن قورقذتذش توغرعسعدا
اال ةرنع (اهللا تاظ ذ) بةندعل ة  ب رذص، ظاخعرةتك لعككة بذي رعلعص آةتمةس ةك بئ ا ب  دذنياغ
ةندىرىص،  ا(رعغبةتل ا ظاخعرالشقاندعن آئيعن بولعدعغان ظعشالرنع ؤة ظعنسان ) ظذالرغ ة(الر دذني ) ظاخعرةتت
ان ن قورقذندذح آئلعدعغ دع  قعيع داق دئ كةرتعص مذن ةهؤالالرنع ظةس ذق ظ ةر : حل ةردعكع ظألىآل قةبرعل

عرتقا( ةهؤالعدعن ) س ة ظ ث هةمم اغدا، ظذالرنع ان ح كارا قعلعنغ عرالر ظاش ع س ان، دعلالردعك حعقعرعلغ
ةنلعكعنع  ةؤةردار ظعك ةن خ ارعنعث هةقعقةت ان (صةرؤةردعض ادان ظعنس ذ ن ةمدذ؟) ب ةنع بعلم اال ي  اهللا تاظ

ىحعدذر     عنع بعلض لعرعنعث هةممعس ان ظعش انالرنعث قعلغ ة ظعنس لعرعنعث   . ظةلؤةتت ان ظعش ث قعلغ ظذالرنع
  . لذق بةرضىحعدذرمذآاصات ياآع جازانع تو) زةررعحعلعكمذ زذلذم قعلماستعن(يامانلعقعغا قاراص ـ ياخشع 

  .ظاياغالشتعرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن ظادعيات سىرعسعنعث تةصسعرع ىغا شىآاهللا تاظاال
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

شذ آىندة  .3قعيامةتنعث نئمة ظعكةنلعكعنع قانداق بعلةلةيسةن؟. 2مةت نئمعدذرقعيا .1قعيامةت
تعدذ  ذص آئ ةرؤانعدةك بول تعدذ  .4ظعنسانالر تارعلعص آةتكةن ص ذص آئ اغالر ظئتعلغان يذثدةك بول  . 5ت

ذ ظادةمضة آةلسةك، ) يةنع ياخشعلعقلعرع يامانلعقلعرعنع بئسعص حىشكةن (تارازعسع ظئغعر آةلضةن  ظ
تا  أثىللىك تذرمذش ة (آ ةتلعك جةننةتت ةنع نازذنئم دذ) ي ةن . 7 ـ 6بولع نعك آةلض ع يئ ةنع (تارازعس ي

ظادةمضة آةلسةك، ظذنعث جايع ) يامانلعقلعرع ياخشعلعقلعرعنع بئسعص آةتكةن، يا ياخشعلعقع بولمعغان
دذ ة بولع ةن؟. 9 ـ 8هاؤعي انداق بعلةلةيس ةن ق ةنلعكعنع س ة ظعك ةنعث نئم زعق . 10هاؤعي ة قع هاؤعي

  .11ظوتتذر
 قعيامةتنعث ، دةص قعيامةت هةققعدة ضةص ظاحقاندعن آئيعنقعيامةت نئمعدذر. قعيامةت: اهللا تاظاال

دع           داق دئ ص مذن ان قعلع ةنلعكعنع باي ر ظعك ايعتع ظئغع ةهؤالعنعث ناه وث ؤة ظ ايعتع ح عنعث ناه : ظعش
 ؟قعيامةتنعث نئمة ظعكةنلعكعنع قانداق بعلةلةيسةن  اندعن  قعيامةتنعث نئمة ظعكةنلعكعنع    اهللا تاظاال  ظ

تعدذ : ظوحذق بايان قعلعص مذنداق دئدع   ذص آئ ةرؤانعدةك بول ارعلعص آةتكةن ص دة ظعنسانالر ت  شذ آىن
ئ   ظأزلعرع  شذ آىندة ظعنسانالر  يةنع ايرعلعش ؤة ظذياق    دذح آةلضةن ظعشالردعن ضاثضعراص ق ارعلعش، ظ لعص ت

رعص آئلع  ا بئ ذددع  ـ بذياقق لعرعدة خ تعدذ    ش ذص آئ ةرؤانعدةك بول ةن ص ارعلعص آةتك ة  . ت ذ هةقت االب  اهللا تاظ
دع داق دئ ذالر : مذن نحقورقذن(ظ ا ) تع ويا ت الدا ض ان ه ةتكتعكعلعص قارعيالمعغ ةن حئك دةك، عرعلعص آةتك

  .))1قةبرعلعرعدعن حعقعص آئلعدذ
 تعدذ اغالر ظئتعلعشق      تاغالر ظئتعلغان يذثدةك بولذص آئ ةنع ت تعلعشقا باشلعغان يذثدةك     ا ؤة تع   ي

  .بولذص آئتعدذ
اندعن  االظ أزلعرعنعث قعلغان ظةمةل ـ  ياخشع ظةمةل اهللا تاظ ادةت قعلغذحعالر، ظ ظعبادةتلعرعضة ـ ظعب

ا        لعرعغا قارعت ان ظعش ث قعلغ الرنع قعلغذحعالرنع ان ظعش اتلعنعدعغانلعقعدعن ؤة يام ا مذآاص قارعت

                                                 
 . ـ ظايةت7سىرة قةمةر ) 1(

  ظايةت 11 قارعظة                             رةىس              بولغاندة نازعلآكعمة
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رع   ةؤةر بئ انلعقعدعن خ دع  جازالعنعدعغ داق دئ ةن : ص مذن ر آةلض ع ظئغع علعقلعرع (تارازعس ةنع ياخش ي
كةن  عص حىش انلعقلعرعنع بئس تا ) يام أثىللىك تذرمذش ذ آ ةك، ظ ة آةلس ةتلعك (ظادةمض ةنع نازذنئم ي

ا (تارازعسع يئنعك آةلضةن  .بولعدذ) جةننةتتة يةنع يامانلعقلعرع ياخشعلعقلعرعنع بئسعص آةتكةن، ي
 يةنع يامانلعقلعرع بئسعص آةتكةن ةمضة آةلسةك، ظذنعث جايع هاؤعية بولعدذظاد) ياخشعلعقع بولمعغان

ارلعقالرمذ           . ظادةم جةهةننةمضة بئشعحعالص حىشكىحعدذر      ةتادة قات ظعبنع ظابباس، ظعكرعمة، ظةبذسالعه ؤة ق
  . بذ ظايةتنعث مةنعسعنعث شذنداق بولعدعغانلعقعنع بايان قعلدع

ةققعدة  ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي انهاؤ: ب ة يام ةر آع عي ةن ظادةمل عص آةتك ر لعقلعرع بئس ان بع رعدعغ
شذنداق خعلدعكع   : بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع زةيد   . دوزاخنعث ظعسمعدذر، دئضةن آأز قاراشمذ بار     

دع   دذ، دئ ايع دوزاخ بولع عدعغان ج ان ؤة ظورذنلعش اخعرع بارعدعغ ةرنعث ظ ةم  . ظادةمل ةبذ هات نع ظ ظعب
ةتادةنعث ة”: ق ع ؤة      “هاؤعي ان دوزعخ ةرنعث آئرعدعغ ةن ظادةمل عص آةتك انلعقلعرع بئس ا، يام  بولس

  .ظورذنلعشعدعغان جايعدذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ
اال دع       اهللا تاظ داق دئ ص مذن ان قعلع ذق باي ةنلعكعنع ظوح ة ظعك ةنعث نئم ة :  هاؤعي ةنعث نئم هاؤعي

القذنع ؤة     تذرهاؤعية قعزعق ظوت  ظعكةنلعكعنع سةن قانداق بعلةلةيسةن؟  ةنع ي صتع ناهايعتع قعزعق    تة ي
  .بولغان ظوتتذر

ام ب ةبذهىرةيرة   ظعم لعم ظ ارع ؤة مذس دذ،    ذخ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن
االم ادا(«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس وت دوزاخ) دذني ان ظ انالر يئقعؤاتق ثظعنس ر تعنيةتمعش  ظوتعنع  بع

ةرلعك بوالرآةن  مذشذ بعر هةسسعسعمذ يئ   ! ةيغةمبعرععث ص ظع اهللا ن : ساهابعالر.  دئدع »دذرسعهةسسع ذ؟ غت
دع االم. دئ تعلدع    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة قئ ذز هةسس اتمعش توقق ة ظ ة يةن ر هةسسعض ذ بع دع» ظ  .دئ

دع  داق دئ ة مذن ر رؤايةتت االم بع ة «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ر هةسسعض ذ بع ذ بع (ظ ة ش ر هةسس ةر بع ر ه
  . » ظاتمعش توققذز هةسسة قئتعلدع)هةسسعنعث قعزعقلعقعدا بولغان

ةبذهذرةيرة  ةد ظ ام ظةهم االمنعثظعم ةث  «: دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس دة ظ ةنلةرنعث ظعحع ا آعرض دوزاخق
ازاب بئرعلضةن آعشع   ن(يةثضعل ظ ذ ظعككع آةشنعث   ) ظوتتع ذص، ظ ظعككع آةش آةيدىرىلضةن آعشع بول

  .ؤايةت قعلدعدئضةنلعكعنع رع» قعزعقلعقعدعن ظذنعث مئثعسع قاينايدذ
ام ب ةنلعكعنع رعذظعم داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارع ؤة مذس دذؤخ ةت قعلع : اي

ارعمعز  « ع صةرؤةردعض عكايةت قعلعص ظ ارعغا ش دع  ! دوزاخ صةرؤةردعض دذق، دئ ةص بول زنع ي ر بعرعمع ز بع . بع
تعنعؤئلعشقا  ) بولذص ظعككع قئتعم   ( ظذنعثغا قعشتا بعر قئتعم ؤة يازدا بعر قئتعم       اهللا تاظاال شذنعث بعلةن   

ةردع رذ ةت ب ةن      . خس ن آةلض ث تئنعغعدع ا، ظذنع وغذق بولس اتتعق س ةث ق ان ظ علةر ظذحرايدعغ تا س قعش
   .»عدعن آةلضةن ظعسسعقتذر ظذنعث تعنعقحرايدعغان ظةث قاتتعق ظعسسعقمذيازدا سعلةر ظذ. رسوغذقتذ

ام بذ االمنعث ظعم لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارع ؤة مذس دذخ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : مذن
زعص آةت« ةك قع اؤا ب ة،ه ازنع  سعلةرس اؤانع( نام الر) ه ع، . سوؤذتذص ظوقذث اؤاحىنك زعص نعثه ةك قع  ب
  .»كةنلعكع دوزاخنعث قعزعقلعقعنعث تاشقانلعقعدعندذرآةت

  .شذنعث بعلةن قارعظة سىرعسعنعث تةصسعرع ظاياغالشتع. رلةر بولسذنىغا شىآاهللا تاظاال
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Çtã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∇∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ا  ارةت قعلغعنعثالرغ ةرنع زعي اآع قةبرعل عنعثالرغا (ت ة آأمىلض ةنع قةبرعلةرض ةدةر، ) ي ق
ذل ( ةن -ص العالر بعل ال، ب ةخعرلةنمة)  م الدذردع ص لةتتة ق علةرنع غةص تال  .2 ـ 1ك س راس

علةر عدة بعلعس علةر .3آةلضىس عدة بعلعس تال آةلضىس اندعن راس تال  .4ظ علةر راس ةر س ظةض
ةثالر  ةقعقعي بعلس اثالر(ه لةتتة قالم علةر . 5)غةص ةمنع آأرعس ذم جةهةنن علةر حوق اندعن  .6س ظ

علةر  ةن آأرعس أزىثالر بعل أز آ ذم ظ ع حوق ةن (اندعن ظ .7ظذن ة بئرعلض ادا سعلةرض ) دذني
  .8 سوراق قعلعنعسعلةر-نئمةتلةردعن سذظال 

ظاخعرةتتعن غةصلةتتة قئلعش بولسا دذنيانع ناهايعتع بةك ياخشع آأرىص آةتكةنلعكنعث 
  نةتعجعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا 

 ةدةر، ) يةنع قةبرعلةرضة آأمىلضعنعثالرغا (تاآع قةبرعلةرنع زعيارةت قعلغعنعثالرغا ذل (ق  -ص
ةن  العالر بعل ال، ب الدذردع ) م لةتتة ق علةرنع غةص ةخعرلةنمةك س ئلعص     ص ألىم آ ة ظ اآع سعلةرض ةنع ت  ي

ةدةر   ا ق ةرنعث ظادةملعرعضة ظايالنغعنعثالرغ ا ؤة قةبرعل ارةت قعلغعنعثالرغ ةرنع زعي ا ؤة ظذنعث قةبرعل ، دذني
ا ـ رةث رة ة    ،ثض ىن ت اخعرةتلعك ظىح علةرنع ظ ةتلعرع س تعن    نازذنئم ع ظعزلةش تعن ؤة ظذن ييارلعق قعلعش

  . غةصلةتتة قالدذردع
: يةت قعلعدذ  ظعمام بذخارع ظةنةس ظعبنع مالعكتعن ظذبةي ظعبنع آةظبنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤا             

 -صذل (قةدةر، ) يةنع قةبرعلةرضة آأمىلضعنعثالرغا(تاآع قةبرعلةرنع زعيارةت قعلغعنعثالرغا تاآع بعز 
ةدةر    صةخعرلةنمةك سعلةرنع غةصلةتتة قالدذردع) ةنمال، بالعالر بعل  ظةضةر  « دئضةن ظايةت حىشكةنضة ق

  .دةص قارايتتذقعدعنمعكعن دئضةن هةدعسنع قذرظاننعث ظايةتلعر» ... بعر جعلغا ظالتذنع بولساظعنساننعث
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ذخةيرعنعث مذن نع ش ابدذلاله ظعب ةد ظ ام ظةهم ةن : ظعم م

االم    صةيغة ام، صةيغةمبةرظةلةيهعسس عغا بارس االمنعث قئش اال « :مبةرظةلةيهعسس ةرنع  اهللا تاظ اآع قةبرعل ت
ا  ارةت قعلغعنعثالرغ عنعثالرغا (زعي ة آأمىلض ةنع قةبرعلةرض ةدةر، ) ي ذل (ق ةن -ص العالر بعل ال، ب )  م

  ظايةت 8 تةآاسذر                              رةىس          دة نازعل بولغانآكعمة
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ادةمنعث بالعسع  ) ظةمما( دةؤاتعدذ، صةخعرلةنمةك سعلةرنع غةصلةتتة قالدذردع  نعث مئلعم، مئنعث    مئ: ظ
 ؤة كعنعث ياآع آعيعص حعرعت   ةتكعنعثصةقةت ظذ ماللعرعثنعث ظعحعدعن يةص تىض     ! ظع ظعنسان . مئلعم، دةيدذ 

ةؤةتعؤالغعنعثال سئنعثدذر   ) ظاخعرةت ظىحىن  (ياآع سةدعقة بئرعص     نع ظعمام مذسلعم،      بذ هةدعس    . دئدع  »ظ
  . ظع قاتارلعقالر رعؤايةت قعلغانتعرمعزع ؤة نةسة

مذسلعم ظةبذهىرةيرة رةزعية اهللا ظةنهذدعن صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع       ظعمام  
دع  ةت قعل ع «: رعؤاي ادةمنعث بالعس دذ   : ظ ئلعم، دةي ث م ئلعم، مئنع ث م ن   . مئنع اللعرعثنعث ظعحعدع ذ م ظ
اآع آعيعص حعرعت     ضةتكعنعصةقةت يةص تى   اآع سةدعقة بئرعص    كعنع ي اخعرةت ظىحىن  ( ؤة ي ةؤ ) ظ عال ةتعؤالغعنظ

   . دئدع»ظأتىص آةتكةن ؤة باشقعالرغا قالدذرذلغان بولعدذ) باشقعالرنعث ظعلكعضة(قالغانلعرع . عثدذرذنظ
ةت     ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن العكتعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس نع م ةس ظعب ارع ظةن ام بذخ ظعم

العؤاقعلعرع، صذل ـ ماللعرع ؤة    ظألضةن آعشع «: قعلعدذ  ارةت ظىح    ضة ظذنعث ب ادةتلعرعدعن ظعب  ظةمةل ـ ظعب
اال ـ حاقع   ) بذ ظىح نةرسعدعن . (دذظةضعشعص بارع) عحةقةبرعسعضتاآع ظذنعث  (نةرسة    لعرع ؤة صذل ظذنعث ب

ايتعص آئلعدذ      ـ ادةتلعرعال ظذنعث بعلةن قئلعص     ـ ؤة ظذنعث ظةمةل   .  ماللعرعدعن ظعبارةت ظعككع نةرسة ق ظعب
  .ظع قاتارلعق ظعمامالرمذ شذنداق رعؤايةت قعلدعلعم، تعرمعزع ؤة نةسةنع ظعمام مذس بذ هةدعس.»قالعدذ

ةنلعكعنع       داق دئض االمنعث مذن ةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةلالهذ ظ ةس رةزعي ةد ظةن ام ظةهم ظعم
ظذنع قعلسام، بذنع    (ظعنسان قئرعص آةتسعمذ يةنة ظذنعث بعلةن بعللة هئرعسمةنلعك ؤة         «: رعؤايةت قعلعدذ 
ة  ام دئض العدذ   )نقعلس ئلعص ق ة ق ع نةرس ارةت ظعكك ارزذالردعن ظعب ارع ؤة   .» ظ ام بذخ نع ظعم ذ هةدعس  ب

  .مذسلعممذ رعؤايةت قعلدع
عدعغانلعقع بعلةن دوزاخنع آأرىش ؤة ظعنسانغا، ظذنعثغا بئرعلضةن نئمةتلةردعن سورعل

   توغرعسعداقعلعنغان تةهدعت
ة بعلعسعلةر ظاندعن راستال آةلضىسعد.راستال آةلضىسعدة بعلعسعلةرنعث اهللا تاظاال: بةسرع هةسةن

ا  ايعتع قايت ذ ظ دعب ةهدعتدذر، دئ ر ت ان بع ا قعلعنغ اكزة.  ـ قايت اال: هه عدة نعث اهللا تاظ تال آةلضىس راس
عرالرغا قارعتعلغان      راستال آةلضىسعدة بعلعسعلةر     سعلةر   ! ظع آاصعرالر  :  دئضةن ظايعتع  بعلعسعلةر  دةص آاص
اندعن راستال : ؤة ظذنعث  ايعتع   آةلضىسعدة بعلعسعلةر ظ ةر : دئضةن ظ اندعن راستال  سعلةر !  ظع مأمعنل ظ

  . دةص مأمعنلةرضة قارعتعلغان سأزدذر، دئدعآةلضىسعدة بعلعسعلةر
  ةثالر ةقعقعي بعلس تال ه علةر راس ةر س اثالر(ظةض لةتتة قالم ةقعقعي  )غةص علةر ه ادا س ةنع مذب  ي

ةدةر    تاآع سعلةر ظألىص قةبرعلةرضة آ      ،بعلسةثالر العالر بعلةن      -صذل   ( ،أمىلضةنضة ق ةخعرل )  مال، ب  عنعشص
  . رمايتتعغةصلةتتة قالدذ ظاخعرةت ظىحىن ظعشلةشتعن سعلةرنع
 ظاندعن ظذنع حوقذم ظأز آأزىثالر بعلةن آأرعسعلةر. سعلةر حوقذم جةهةننةمنع آأرعسعلةر  اهللا
 دئضةن اندعن راستال آةلضىسعدة بعلعسعلةرظ. راستال آةلضىسعدة بعلعسعلةر: نعث بذ ظايعتع ظذنعثتاظاال

ان قعلعص آةلدع                   ةهدعد ظعكةنلعكعنع ظوحذق باي انداق ت ةهدعدنعث ق ةنع  . ظايعتعدة آةلضةن ت ةهدع  ي  تظذ ت
ةآتةك( ر) ظئش ةيؤعتعدعن ؤة قورقذنحلذ هاثرعبع ا، ه ن س تعلةر ؤة اهللا تاظاالقلعقعدع ن صةرعش ا يئقع غ

ةيغةمبةرلةرمذ ت تذرذص قالص ة ظول ا آععزعح نع ظذنعثغ ان دوزاخ علةرنعث عدعغ ان آعش ةقلعق بولغ كة ه رعش
ا يئقعن صةرعشتع   اهللا تاظاال ،دوزاخ شذنداق هاثراص قورقذنحلذق ظاؤاز حعقارغاندا      . آأرعشعدذر لةرنعثمذ ؤة غ

  .زعحة ظولتذرذص قالعدعغانلعقع هةققعدة آأصلعضةن ظةسةرلةر رعؤايةت قعلعندعصةيغةمبةرلةرنعثمذ تع
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 سوراق قعلعنعسعلةر-نئمةتلةردعن سذظال ) ذنيادا سعلةرضة بئرعلضةن د(ظاندعن   يةنع سعلةر 
دة   ةت آىنع االقعيام ادا (اهللا تاظ زقالردةك    ) دذني ةملعك، رع االمةتلعك، خاتعرج ةن س ة بةرض اهللا سعلةرض

اآع  قعلغانغا ظعبادةتاهللا تاظاال ظىحىن  ع ؤة ظذ نئمةتلةرنع بةرضةنلعك    نعث نئمةتلعرعنعث شذآرانعسع  تاظاال   ي
  . هةققعدة سوظال ـ سوراق قعلعنعسعلةرعثالرقعلمعغانلعق

ةبذهىرةيرة نع جةرعر ظ داق دئضةنلعكعنع رعظعب دذؤنعث مذن ةت قعلع ةنهذ : اي ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ظةبذب
: ظذ ظعككعسعنعث قئشعغا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم آئلعص    . بعلةن ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ بعللة ظولتذراتتع     

صةيغةمبةر قعلعص  هةق بعلةن   سئنع  :  ظعككعسع  ظذ .دئدع» ثالر؟ذ نئمة سةؤةبتعن بذ يةردة ظولتذرد     علةرس«
ةن  االظةؤةتك أيلعمعزدعن    اهللا تاظ احلعقعال ظ اقنعث ظ ةقةت قورس زنع ص زآع، بع ةم قعلعمع ةن قةس امع بعل نعث ن

دع اردع، دئ نع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم. حعق ةن مئ ةيغةمبةر قعلهةق بعل االعص ظةؤةتكةن ص نعث اهللا تاظ
اردع          شذنعث بعلةن ظذالر ظةنسارلعق بعر      .دئدع » نامع بعلةن قةسةم قعلعمةنكع، مئنعمذ شذ ظاحلعق حعق

اردع  ة ب عنعث ظأيعض ا     . آعش االم ظذنعثغ دع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان ظع ال حعقق ر ظاي ا بع ث ظالدعغ : ظذالرنع
ةر« االنع قةي دع» ؟دةص ال .دئ ذ ظاي ة :  ظ ذ بعزض دع   ظ دع، دئ ةن ظع علع آةتك ئلعص آةلض ذ ظ اتلعق س ر .ت  بع

 قارشع ظالعمعز، بىضىن بعر آعشعنعث مئنع يوقالص      :معنع آأتىرىص آةلدع ؤةظازدعن آئيعن ظذ آعشعمذ تذلذ 
اس     ارتذق بولم عنعدعن ظ الص آةلض ةيغةمبةرنعث يوق ةنلعكع ص ث ،آةلض نع خورمعنع ر   دةص تذلذنع ان بع  قذرعغ

ذص، عص قوي عغا ظئس ةلدع   ظظاحعس ذندذرذص آ ا س أل خورم اخ ه ر ش ا بع االم. ذالرغ : صةيغةمبةرظةلةيهعسس
الالص ظىزىص    رمعالرنع  لةرنع خوسع : ظذ . دئدع »  ظئلعص آةلسةث بولمامتع؟      ع ظىزىص خورمعالرن« أزلعرع ت ظ

ذن دةص  ةلدعم  يعس ئلعص آ ىندذرذص ظ ةن س ئخع بعل دع،ش دع،   . دئ ان ظع عحاق ظالغ ا ص ذ قولعغ اندعن ظ  ظ
   .دئدع» سئغعلعؤاتقان قوينع ظألتىرىشتعن ساقالنغعن«: يهعسساالم ظذنعثغاصةيغةمبةرظةلة

ال بو     ىن م ذالر ظىح ع ظ ذ آىن ذ ش دعظ ذالر . غذزلع ة (ظ لةردعن تويغذح تع) ضأش . يئيعش
ة بذ نئمةتلةردعن سوراق قعلعنعسعلةر         «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سعلةرنع  . قعيامةت آىنع سعلةر ظةلؤةتت
أيىثالردعن   احلعق ظ دع ظ ان ظع عح   . حعقارغ ة ظئرعشمعض اؤذ نئمةتلةرض اؤذ ـ م اآع م علةر ت اس  ة ظِأيىثالرغ

  .  بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم رعؤايةت قعلدع.دئدع» قايتمعدعثالر
ة  زع، نةس ارع، تعرمع ام بذخ تعن  ظعم نع ظابباس ارلعقالر ظعب ة قات نع ماج ظع ؤة ظعب

ة   ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن دذصةيغةمبةرظةلةيهعسس تع «: ت قعلع وش ؤاق اقلعق ؤة ب تعنس   بولذش
ةنع  »النمايدذدعايص نئمةتتعن تولذق   آأص ساندعكع آعشعلةر بذ ظعككع     .  نئمةت بار خعل ظعبارةت ظعككع   ي

ادا     عنع ظ ةتنعث شذآرانعس ل نئم ع خع ذ ظعكك علةر ش ان آعش تانذرغذنلعغ ص قعلعش ذق قعلع ذ ،بعخذتل  ظ
  . ئضعشلعك مةجبذرعيةتلعرعنع ظأتعمةيدذنئمةتنعث بئرعلضعنعضة قارعتا ظأتةشكة ت

ةبذهذ  ةد ظ ام ظةهم دذ  ةرةيرظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن : دعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس
اال« ع  (ـ  اهللا تاظ ةت آىن تعدة قعيام ةففاننعث رعؤايع ان ) ظ ع ظعنس ىن ظ ! ـ ظ عث ظىح عنع معنعش ات ؤة تأض

الالرنع سئنعث ح      ةرمعدعممذ؟ ظاي ةرمعدعممذ،   يارعتعص ب ق باشلع ) باشقا نةرسعلةرضة  ( سئنع  ىصتعث قعلعص ب
  .» بذالرنعث شذآرانعسع قئنع؟ دةيدذؤة قةدرعثنع ظىستىن قعلمعدعممذ؟

  . ضعدعبعلةن سىرة تةآاسذرنعث تةصسعرع تىرلةر بولسذن، شذنعث ىغا شذآاهللا تاظاال
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زعلعك بعر آعتاب ظعكةنلعكعنع ظةمرع ظعبنع ظاسنعث مذشذ سىرة ظارقعلعق قذرظاننعث مأجع
  تونذص يةتكةنلعكع توغرعسعدا

  
صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا صةيغةمبةرلعك آئلعص بولغاندعن آئيعن      : ظالعمالر مذنداق بايان قعلعشقان   

تعن ب     المغا آعرعش ئخع ظعس اس ت نع ظ ةمرع ظعب ذ ،رذنذؤة ظ ان ( ظ ةيغةمبةرلعكنع داؤا قعلغ ةيلعمة ) ص مذس
عغا  اززابنعث قئش ئلعدذآ ا. آ ةيلعمة ظذنعثغ ةمراهعثالرغا  : مذس ا ه ذ ظارعلعقت ةنع (مذش ي

ةآحع االمنع دئم دذ ) صةيغةمبةرظةلةيهعسس ىرىلدع؟ دةي ة  حىش اس مذسةيلعم. نئم نع ظ ةمرع ظعب ةةظ : ض
قا  ا قعس ةن ظذنعثغ دذ ) لئكعن(هةقعقةت ر سىرة حىشىرىلدع، دةي ةتلعك بع ايعتع باالغ ةيلعمة. ناه ذ : مذس ظ

ىرة؟ دة  ع س دذقايس رعدذ       . ي ذص بئ عرنع ظوق ىرة ظةس ا س اس ظذنعثغ نع ظ ةمرع ظعب از   . ظ ر ظ ةيلعمة بع مذس
ىرىلدع    ة حىش ر نةرس ذنعثغا ظوخشاش بع اثعمذ ش ن م اندعن آئيع رع : دةص،ظويالنغ ع ؤةب رع !  ظ ع ؤةب  )1(!ظ

عدعن ظ    ذالق ؤة آأآس ع ق ةقةت ظعكك ةن ص ىك ـ تأ  س ةرلعرعث تأش ان ي ةن، قالغ ىك ؤة عبارةتدذرس ش
دذ    !  ظع ظةمرع،ر، دةص بولذص  قذلغاندذحو انداق قارايسةن؟ دةي اهللا : ظةمرع ظعبنع ظاس ظذنعثغا    . بذنعثغا ق

اال امع بعتاظ ةك ـ نعث ن ةنكع، ش ةم قعلعم ةن قةس انحع  ل ر يالغ أزةثنعث بع ث ظ ةن مئنع عزآع، س شىبهعس
  . يدذظعكةنلعكعثنع بعلعدعغانلعقعمنع ظةلؤةتتة بعلعسةن، دة

ة ةراظعتعنعث م ةآرع خ ةبذ ب لعرع ” ن ظ ار تةرةص ةخالقالرنعث ناح ان   “ظ هذر بولغ ةن مةش ام بعل ةن ن  دئض
  . آعتابعنعث ظعككعنحع تومعدا مذشذنعثغا ظوخشاش بعر قعسسعنع بايان قعلغانلعقعنع آأردىم

مذسةيلعمة ظأزعنعث مذشذ ظةخمعقانة سأزلعرعدعن قذرظانغا قارشع تذرغذدةك بعر نةرسة توقذماقحع              
يذ ذ توق) لئكعن (،بولدع ر آعشعنعث   ظ ادةت قعلعدعغان بع ا ظعب اندعكع بذتق ةتتا شذ زام ذ سأزعنع ه ان ظ ذغ

  . ظالدعدعمذ ظاقتذرالمعدع
ادا ظعككع   : علعدذس ظةبذ مةدعنعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت ق   ف ظابدذلاله ظعنع هة   ،تةبرانع مذب

اندعن بعر   ،ظوقذمعغعحة ص قالسا، بعرع يةنة بعرعضة سىرة ظةسعرنع تاآع ظاخعرعغعحة          ساهابة ظذحرعشع  ـ  ظ
  .بعرعضة ساالم قعلمعغعحة ظايرعلمايتتع

افعظعي ـ   ام ش االظعم ىرعنعث     اهللا تاظ ذ س علةر ب ةر آعش ذن ـ ظةض ةت قعلس ا رةهم عنع( ظذنعثغ ) مةنعس
  .ياخشع حىشةنسة ؤة بذ هةقتة ياخشع ظويالنسا، بذ سىرة ظذالرغا ظةلؤةتتة يئتةرلعك ظعدع، دئدع

  

                                                 
  .  ؤة بعرع هايؤاننعث ظعسمعدذر) 1(

  ظايةت 3             ظةسر                      رةىس          دة نازعل بولغانآكعمة
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

بعرعضة هةقنع تةؤسعية -مةللةرنع قعلغان، بعرظعمان ظئيتقان، ياخشع ظة .1زامان بعلةن قةسةمكع
ر ان -قعلعشقان، بع ذم زعي ادةم حوق ة ظ قا هةمم عية قعلعشقان آعشعلةردعن باش ة سةؤرعنع تةؤس بعرعض

  .3 ـ 2ظعحعدعدذر
 ةمكع ةن قةس ان بعل انالرنعث هةر  زام ذن ظعنس ان بولس اآع يام ع ي ةيلع ياخش ىز ع م ةتلعرع ي ك

  . عبئرعدعغان زامان بعلةن قةسةمك
لةمنعث نع ظةس د ظعب العك زةي ىن ظ: م اندعن آ ةتتعكع زام رعص ئظاي ىن آع الص آ ةندعن باش ضعلض

دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي دذ، دئض أزدة تذتذلع ارعلعق آ ان ظ ةدةر بولغ ة ق ةتنعث  . آةتكةنض ن، ظاي لئكع
  . ظعلضعرعكع مةناسع آىحلىآرةآتذر

ةنع  االي ا  اهللا تاظ ان، ظعب ام ظئيتق ةن ظعم رع بعل ان،    دعللع ادا قعلغ ةرنع ظ ان، ياخشع ظةمةلل دةت قعلغ
ة  لعغان، مذسعبةتلةرض الرنع تاش ارام ظعش ر  ؤةه علعققا بذي علةرنع ياخش انلعقتعن توسذش آعش  ذش ؤة يام

ةن   جةريانعدا ة ظعنساننعث هةقعقةت ة سةؤر قعلغان آعشعلةردعن باشقا هةمم  ظذالردعن آةلضةن ظةزعيةتلةرض
  . عكعضة زامان بعلةن قةسةم قعلدعهاالآةت ؤة زعيان ظعحعدة ظعكةنل

  .ضعدعىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة ظةسعرنعث تةصسعرع تىغا شىآاهللا تاظاال
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ياخشعلعق يوللعرعغا (ظذ مال توصلعدع ؤة ظذنع  .1!ظةيعبلعضىحع سذخةنحعضة ؤاي) رنعآعشعلة( 
. 3)دذنيادا مةثضى قالدذرعدذ دةص ظوياليدذ(ظذ مئلع ظأزعنع  .2سانعدع) سةرص قعلماي ساقالش ظىحىن

لعنعدذ  ة تاش ذم هأتةمةض ذ حوق ةس، ظ داق ظةم عز ظذن انداق  .4هةرض نع ق ةنعث نئمعلعكع هأتةم
ارعدذ ) ظذنعث ظةلعمع( اللةنعث ياندذرغان ظوتعدذرآع، ،ظذ. 5علةلةيسةن؟ب  .7 ـ 6يىرةآلةرضة يئتعص ب

  .9ظئضعز تىؤرىآلةرضة باغلعنعدذ .8نعدذعظذالر حوقذم دوزاخقا سول
)علةرنع ة ؤاي ) آعش ىحع سذخةنحعض أز ؤة هةر !ظةيعبلعض علةرنع س ةنع آعش ةن  ع ي ةتلعرع بعل ك

  !ة ؤايآةمسعتكةن آعشعض
 ا سةرص قعلماي ساقالش ظىحىن (ظذ مال توصلعدع ؤة ظذنع  بذ  سانعدع ) ياخشعلعق يوللعرعغ

ارلعقالر   ةرعر قات نع ج ةققعدة سذددع ؤة ظعب ةتنعث مةنعسع ه انعنع  : ظاي ع س لعدع ؤة ظذن انع توص ال ـ دذني م
ة  ذ هةقت انعدع، ب االس ذ : اهللا تاظ ةقتعن(ظ ذل  ) ه ان ؤة ص أرىص بذرالغ ىز ظ ا-ي اقلعغان  م ص س ل يعغع

  .دئدع، دةيدذ) 1(الرنع حاقعرعدذ)ظذنعثدعن اللةنعث ؤة معسكعنلةرنعث هةققعنع ظادا قعلمعغان(
نع آةظب  ةد ظعب االمذهةمم ع : نعثاهللا تاظ لعدع ؤة ظذن ال توص ذ م ا سةرص (ظ ياخشعلعق يوللعرعغ

ايعتعنعث مةنعسع هةققعدة    سانعدع ) قعلماي ساقالش ظىحىن  زدة ظذنعث مال ـ دذنياسع    آىندى :  دئضةن ظ
ةينعدعن بعرع ظذنع هةلةآحعلعككة سئلعص ظذنعثغا ظ     ئ بعرعنعث آ ةرمعدع، شذنعث بعلةن آ ذ ارام ب حعدة ظ

   .خلعدع، دئدعذ ظظألىآتةكخذددع 
 أزعنع دذ (ظذ مئلع ظ الدذرعدذ دةص ظويالي ادا مةثضى ق لعغان مال ـ دذنياسع      )دذني ةنع ظذ توص  ي

 يةنع ظعش ظذ ظويلعغان ؤة هةرضعز ظذنداق ظةمةس.  قالدذرعدذ دةص ظوياليدذىضظأزعنع مذشذ دذنيادا مةث  
  . ضذمان قعلغاندةك ظةمةس

                                                 
 . ـ ظايةتلةر18 ــــ 17سىرة مةظارعج ) 1(

  ظايةت 9 هذمةزة                                رةىس          دة نازعل بولغانآكعمة
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 لعنعدذ ة تاش ذم هأتةمةض ذ حوق ذ آعشع،    ظ انعغان ظ انعنع س الص ظذنعث س ا توص ال ـ دذني ةنع م  ي
:  مذنداق دئدع   تاظاال اهللاشذثا  . آعرضةن آعشعنع صارحعالص تاشلعغذحع دوزاخ بولغان هأتةمةضة تاشلعنعدذ        

انداق بعلةلةيسةن؟ نع ق ةنعث نئمعلعكع ذ هأتةم ع، ،ظ ان ظوتعدذرآ ةنعث ياندذرغ ةلعمع( الل ) ظذنعث ظ
رعك هالعتعدة تذرغاندا آأيدىرىص تاآع       ظوت ظذالرنع ظذالر تع       : عت بةنانعي  ساب يىرةآلةرضة يئتعص بارعدذ 

ا بولغان ظ         ارعدذ، بذ ظذالرغ ان ؤاقتع     ظذالرنعث يىرةآلعرعضعحة ب  دةص دذر،ازابنعث ظةث يذقعرع صةللعضة حعقق
  . يعغالص آةتتع) بذ ظازابتعن قورقذص(

ةظب م نع آ ةد ظعب ث تئ : ذهةمم وت ظذنع ث   ظ ةتتا ظذنع وت ه ايدذ، ظ ةزالعرعنع يالم ة ظ نعدعكع هةمم
  . ظذنعث تئنعضة يةنة قايتعدذ، دئدع، ضئلعغا يةتكةندة)ظذنعث(يىرعكعضة تذتذشذص 

 نعدذعوزاخقا سولظذالر حوقذم د  اغلعنعدذ ة ب ةؤفعي  ظئضعز تىؤرىآلةرض بذ تأمىردعن   :  ظةتعية ظ
ةر، دئدع     : سذددعي . بولغان تىؤرىآلةر، دئدع   ةؤفعي ظعبنع ظابباسنعث   . بذ ظوتتعن بولغان تىؤرىآل ظذالر  : ظ

، ضىزىلىص تعدة ظعحع آاؤاك تىؤرىآلةرنعث ظعحعضة آعر    عبويذنلعرعغا زةنجعرلةر بعلةن تاقاق سئلعنغان هال    
  .تعؤئتعلعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعتىؤرىآلةرنعث ظعشعكلعرع ظئ

  . مةزةنعث تةصسعرع تأضعدعلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة هذرىغا شىآاهللا تاظاال
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

 -ظذ ظذالرنعث هعيلة . 1ذ؟صةرؤةردعضارعثنعث فعل ظعضعلعرعنع قانداق قعلغانلعقعنع آأرمعدعثم
قذشالر ظذالرغا . 3 توص قذشالرنع ظةؤةتتع-ظذ ظذالرنعث ظىستعضة توص  .2معكرعنع بةربات قعلمعدعمذ؟

  .5ظذالرنع حاينعؤئتعلضةن ساماندةك قعلعؤةتتع .4ساصال تاشالرنع ظئتعص
ةآحع  ارلعقتعن يوآةبعنع ظأرىؤةتم ذؤة ظذنعث ظةسعرعنع ب اقحع بول ص آةلضةن فعل ظعضعلعرعنع قاتم

ذص ق  ا، شعئلتوس اال بولس رعدذر  اهللا تاظ ةتلعرعنعث بع ةن نئم ة بةرض اال. نعث قذرةيشلعكلةرض ل اهللا تاظ  فع
ةربات قعلدع          . ظذالرنع باش ظةضدىردع  . ظعضعلعرعنع يوقاتتع  ظذالرنعث آةبعنع ظأرىؤةتمةآحع بولغانلعقعنع ب

  . تذردعؤة ظذالرنع قاتتعق رةسؤا قعلعص آةينعضة قاي
ذص  علةر بول نعدعكع آعش تعظان دع علعرع خرعس ل ظعض ةهؤالع  ،فع ي ظ تعدعكع دعنع ذ ؤاق ث ش  ظذالرنع

ةهؤالعغا يئقعن ظعدع       ادةت قعلعدعغان قذرةيشلعكلةرنعث ظ ا ظعب هةر ظعككع معللةت دعن    (لئكعن، . بذتالرغ
عمذ   ةرقلعق بولمعس ق ص عدعن جع ع بعرس ة بعرس اال ،)جةهةتت ل ظعضعلاهللا تاظ ع  نعث فع ة قارش عرعض

ةؤةتعلع    نعص ظ ةيغةمبةر قعلع االمنعث ص ع صةيغةمبةرظةلةيهعسس اردةم بئرعش ة ي دعغانلعقعغا قذرةيشلعكلةرض
ةيغةمبةرظةلةيهعسساالم شذ يعلع    حىنكع، آىحلىك رعؤايةتكة ظاساسةن ص        . شارةت ظعدع   ظالدعن بئرعلضةن بئ  

انتذ ذددع . غذلغ ذ خ ةنع ب ذرذ : ي ش ض ع قذرةي ة  ! هعظ زنعث سعلةرض علةرنعث  بع عمعز س اردةم بئرعش ي
تذر   ىن ظةمةس انلعقعثالر ظىح ع بولغ لةردعن ياخش عمعز . (هةبةش اردةم بئرعش ة ي زنعث سعلةرض ةقةت ) بع ص

ةيغة ةد ظةلةيهعسساالمنع ص ةيغةمبةر مذهةمم ةيغةمبةرلةرنعث تىضةنحعسع بولغان ساؤاتسعز ص مبةر قعلعص ص
  . ن آةبعنع ساقالص قئلعش ظىحىندذر، دئضةنلعكتذرماقحع ؤة آاتتعلعماقحع بولغاظةؤةتعش بعلةن ظذلذغلع

  فعل ظعضعلعرعنعث قعسسعسعنع قعسقعال قعلعص بايان قعلعش توغرعسعدا 
اقحع بولغع ان قعلم أؤةندة باي انعدذر ت قعحة باي عنعث قعس علعرعنعث قعسسعس ل ظعض ز فع ز . نعمع بع

رعك ؤة      اندا، مذش ان قعلغ عنع باي علعرعنعث قعسسعس ةندةك ظعض رعدا خ اهلعرعنعث  يذقع ةرعنعث صادعش  هعمي
نعث   ان زذنذؤاس اخعرع بولغ ةث ظ والص 20ظ ورةك آ تعظانالرنع ظ ن خرعس ا يئقع ئقعص ، معثغ وت ي  ظ

ةقةت   ىظألتىر ن ص ث ظعحعدع ةنلعكعنع، ظذالرنع ادةمنعث قذ  ؤةتك ةن ظ أظلةبان دئض ص دوس زوس ذص حعقع ، تذل

  ظايةت 5 فعل                                رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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ا ظئ  تعظان دعنعغ ةرن   خرعس اهع قةيس امنعث صادعش ان ش اد قعلعدعغ رعص تعق ا بئ اردةم  ،عث ظالدعغ ن ي  ظذنعثدع
تةلةص قعلغانلعقعنع، هةبةشعستان يةمةنضة ظةث يئقعن يةر بولغانلعقع ظىحىن ظذنعث صادعشاهع نةجاشعنعث         

ةرنعث  ىن قةيس ع ظىح اردةم قعلعش أظلةبانغا ي ارعتعص(دوس زو س عغا ق ةت ) نةجاش أظلةبانغا خ دوس زو س
ع  ةن نةجاش ةنلعكعنع، شذنعث بعل زعص بةرض اباه   يئ نع س ة ظعب ةريات ؤة ظةبرةه ة ظ ةن بعلل ادةم بعل ذ ظ نعث ظ

ظةؤةتكةنلعكعنع، ظذ    ) يةمةنضة(مانداننع نذرغذن ظةسكةرلةر بعلةن     يةآسذم دةص ظاتعلعدعغان ظعككع قو    ظةبذ
االث قعلعش ظىحىن-بذالث (رعص عظةسكةرلةرنعث يةمةنضة آ  ةرنع ظاختذر)  ت ةرعنعث ظأيل انلعقعنع، هعمي غ

اهلعقعنع انلعقعنع  صادعش االك بولغ ص ه تعدا قعلع ذنعث ظاس زدا س نعث دئثع انلعقعنع ؤة زذنذؤاس  تارتعؤالغ
  . بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق

ن   ( اندعن آئيع اهلعقعنع تارتعؤالغ ةرعنعث صادعش لةر هعمي ث   ) هةبةش اهلعقع ظذالرنع ةننعث صادعش يةم
أتتع  ا ظ ةريات ؤة   . قولعغ ئلعقع ظ ة ه ان يةمةنض ة دةص ظاتعلعدعغ ع قوظةبرةه دع   ظعكك لعق بول اندان باش . م

رعص  ىز بئ تعالص ي ارعلعقعدا ظعخ عنعث ظ ذ ظعككعس ة ظ ذص  ،آئيعنح اقحع بول ذرذش قعلم ةن ظ رع بعل ر بع  بع
ادةملعرع    ( ة بعرعضة         ) ظعككع تةرةصنعث ظ ارتعص      :سةص تىزىشكةندة، بعرع يةن ارعمعزدا مذنداق ظةسكةر ت  ظ

ةنمذ ذرذش قعلعش هاجةتسعز، م ةن ظ اي، سةنمذ مةيدانغا حعقبعر بعرعمعز بعل  قايسعمعز ، مةيدانغا حعق
ة بعرعمعزنع ظألتىرسة، شذ باشلعقلعققا ظوثحة ظئرعشعدذ، دئدع  ة بعرسعمذ قوشذلدع. يةن ة يةن ذ سأزض . ب

ذ ظعككعل  ةن ظ ذنعث بعل ذص   ش الص قوي ةيزعلعرعنع تاش ع ن ةنال قع(عس ح بعل تع ) لع ةيدانغا حىشىش ةر. م يات ظ
. سعؤةتتع غعزعنع ؤة يىزنعث بعر تةرعصعنع آئ  لعح بعلةن ظذنعث بذرنعنع، ظئ    قعظةبرةهةضة بعر هذجذم قعلعص     

  . ؤةتتعى قذلع ظةرياتقا هذجذم قعلعص ظذنع ظألتىركةن قعلعؤةتظةبرةهةنعث ظازاد
ايتعص آةلدع      ) مةيداندعن(ظةبرةهة   ة ق يارعسعنع داؤالعتعص ساقايتتع ؤة يةمةندعكع        . يارعدار هالةتت

  . زع يالغذز باش بولدعهةبةش ظةسكةرلعرعضة ظأ
ازدع       ةت ي ا خ اححعغالص ظذنعثغ لعرعغا ظ ةنعث قعلمعش ع ظةبرةه ة نةجاش أزعنعث  .  آئيعنح تعدة ظ خئ

ةن شةه( رعص  يةم عص آع ة بئس ث تذ) عرعض ث آ  ظذنع ةيدعغانلعقعغا ؤة ظذنع رعقعغا دةسس نع الذآوص  حئحع
دع    ةن ظع ةم ظعحك ص قةس ا ؤةدة قعلع عغا . قعرقعيدعغانلعقعغ ة نةجاش ة (، ظةبرةه ث ظأزعض ع )ظذنع  رةهم

المالر، بعر قاحعدا يةمةننعث   غا ـ سا  ؤظةلحع بعلةن بعللة نذرغذنلعغان سو    . قعلعشعنع سوراص ظةلحع ظةؤةتتع   
ةؤةتتع   قعرقعلغان آوآذال ظأزعنعث  سع ؤة   توصع ارحة خةت ظةؤةتكةن          .  حئحعدعن ظ ة بعر ص ةلحع بعلةن يةن ظذ ظ

عغا دةسسةص قةسعمعدعن       ) صعسعرعنعث تو عمانا بذ يةمةن شةه   : (بولذص خةتتة  احعدعكع توص صادعشاه مذشذ ق
ذال   ث آوآ اؤذ مئنع ا م ع سع حعقسذن ؤة مان ةن بذن ئحعم، م ةؤةتتعم  ح ة ظ ان دةص يئزع،لعض دعلغ ذالر .  ظع ب

دع ؤة            ن رازع بول الدع، ظذنعثدع ةيران ق لعرعغا ه ذ قعلمعش ةنعث ب ذ ظةبرةه اندا، ظ تعص بارغ عغا يئ نةجاش
  .ظئتعراص قعلدع) باشلعقلعقعنع(ظذنعث 

ة( ةظةبر) آئينعح نعدا سع  : ةه ةن زئمع ارعدا يةم ات ظ ةن ص اؤ    م ر حعرآ وق بع اص تةثدعشع ي ة ظات لعض
ةؤةتتع ؤة سةنظا شةه ،سالدذرعمةن  ةلحع ظ ا، ظ ع دةص نةجاشعغا ظ أت ظةتراصع  ئرعضة ناهايعتع آاتت ضعز ؤة ت

لعدع      قا باش اؤ سئلعش ر حعرآ ةن بع لعنعص زعنةتلةنض ذ ظ. نةقعش ةر ب ايعتع   ةرةبل اؤنعث ناه  حعرآ
ع ظئ عزلعكعدعن ظذن ةس”: ض تع دةص “ظةلقذلةيي ايتع ظئ  . ظاتاش ث ناه ع، ظذنع ا  حىنك عزلعكعدعن ظذنعثغ ض

  . قارعغان آعشعنعث دوصصعسع يةرضة حىشىص آةتكعلع تاسال قاالتتع
ا    ر ظورذنغ ان بع ةج قعلعنعدعغ اش ه ة ظوخش ةآكعدعكع آةبعض ذددع م اؤنع خ ذ حعرآ ة ب ظةبرةه

ايالندذرذ ىنظ دع ؤة     ،ش ظىح ةآحع بول ا يىزلةندىرم ذ حعرآاؤغ انلعرعنع ب اقحع بولغ ةح قعلم ةرنعث ه  ظةرةبل
ذنداق ق ئ    ش ةردة ظ تعدعكع يةرل ول ظاس نع ق دععلعش ةبع    . الن قعل ةهتان ق ةدنان ؤة ق نع ظ ذ ظعش لعرعنعث لعب
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قا ظاححعغع  بذ ظعش  . ظةرةبلعرع يامان آأردع ؤة بذ ظعش ظىحىن قذرةيشلعكلةرنعث قاتتعق ظاححعغع آةلدع             
ايتعص    هارةت  تا ،حعدة ظذ حعرآاؤنعث ظعحعضة آعرعص   ، آئ آةلضةن ظةرةبلةرنعث بعرع بئرعص    قعلعص قويذص ق

ئلعدذ ذ تا. آ ا    ب ةتكىزعدذ ؤة ظذنعثغ ة ي أرىص قعلعص ظةبرةهةض ةتكارلعرع آ اؤنعث خعزم ارةتنع حعرآ ذ  :ه ب
عغع آةلضةن ظةرةبلةرنعث بعرسع    قالغانلعقع ظىحىن ظاحح   عشعص  حذقذم بذ حعرآاؤ آةبعسعضة ظوخش ظعشنع  

دذ ةن ظةبرةهة مةآكعضة . قعلغان، دةي ارتعص بئرعص(شذنعث بعل ر ) ظةسكةر ت ةبعنعث تئشعنع بعرمذ بع آ
  . ؤةيران قعلعؤئتعشكة قةسةم قعلعدذـ  ظذنع خانع ،حعقعرعص

دذ     ان قعلع داق دةص باي ذاليمان مذن نع س اتعل ظعب ذ حعرآ   : مذق الر ظ ة ياش ر قانح لعك بع ا قذرةيش اؤغ
هةممعسع آأيىص    حعرآاؤنعث  ، شامال قاتتعق حعققان بعر آىن بولذص     ،بذ. آعرعص ظذنعثغا ظوت قويذؤئتعدذ   

ئقعلعص حىشع ة ي ة . دذيةرض ةن ظةبرةه ىن(شذنعث بعل تعش ظىح ةبعنع يعقعؤئ اتت) آ صق ةييارلعق قعلع  ،عق ت
عق ظةسكةر بعلةن يولغا   عتع ج ذص قااللماسلعقع ظىحىن ناهاي    توس هئحكعمنعثؤئتعشتعن  ىظأزعنع آةبعنع ظأر  

ئلعؤالعدذ      “ مةهمذد ”ظأزع بعلةن بعللة     . حعقعدذ ظذ فعلنع   . دةص ظاتعلعدعغان ناهايعتع حوث بعر فعلنعمذ ظ
زع بعلةن بعللة ظذ    ظذ يةنة ظأ . ظذنعثغا هةبةشعستاننعث صادعشاهع نةجاشع شذ ظعش ظىحىن ظةؤةتكةن ظعدع        

ةآكعز  قا س ن باش نع ظئلعؤالغ فعلدع ة فعل ار   دان مذ ب أز قاراش ةن آ ل  . ان دئض ان فع دع  12ظئلعؤالغ ة ظع  دان
  .توغرعسعنع بعلعدذاهللا تاظاال . دئضةن آأز قاراشمذ بار

وراص     ةن ظ ر بعل عنع زةنجع ةبعنعث ظةتراص ا، آ عدع بولس تعكع مةقس نع ظئلعؤئلعش ث فعل ، ، ظذنع
 فعلنع ماثدذرذص آةبعنعث      ،ذص ياغاحنع فعلنعث ضةردعنعضة قوي        ،عنع بعر ياغاحقا باغالص   رنعث ظذح زةنجعرلة

  . ظعدععش تئتئمعنع بعر قئتعمدعال ظأرىؤ
ةت   ذ مةقس ةنعث ش ان ظةر  ظةبرةه انلعقعنع ظاثلعغ ا حعقق ةن يولغ عنع    بعل ذ قعلمعش ث ب ةر ظذنع ةبل

الدعنع توسذص قئلعشنع ؤة آةبعضة يامانلعق قعلماقحع بولغان        ،حلذق بعر ظعش دةص قاراص   قورقذن  ظذنعث ظ
أزلعرعنعث ظىستع  آعشعنع آةي) ظذ ( ارعدع نعضة قايتذرذشنع ظ ةن . دعكع بعر مةسظذلعيةت دةص ق شذنعث بعل
الدعنع توسقعلع( ان   ) ظذنعث ظ رع بولغ لعقلعرعدعن بع ادةملعرع ؤة باش ةتلعك ظ ةث هأرم ةرنعث ظ يةمةنلعكل

ر آعشع    ان بع ةر دةص ظاتعلعدعغ ص (زذنةف ةيدانغا حعقع ة ب  ) م ةرنع ظةبرةه قا قةبعلعل ةؤمعنع ؤة باش ةن ق عل
قا ؤة  ذرذش قعلعش االظ ةبعنع  اهللا تاظ ةنع آ قا، ظةبرةه اد قعلعش داص جعه ةبعنع قوغ ان آ أيع بولغ نعث ظ

اقعردع  قا ح انلعقعدعن توسذش ةآحع بولغ ران قعلعؤةتم ةآحع ؤة ؤةي ث حاقعر. ظأرىؤةتم ذالر ظذنع ا ظ عقعغ
دع  قو ذرذش قعل ةن ظ ة بعل ذلذص ظةبرةه اال. ش ة   (اهللا تاظ ازاب ظ أزع ظ ةنع ظ ص ظةبرةه االك قعلع ) ؤةتعص ه

أرمعتعنع    ززعتعنع ؤة ه ةبعنعث ظع اقحع  (آ دىرىص قويم ة بعل تع   ) آعشعلةرض ارةت هئكمع انلعقعدعن ظعب بولغ
ةن   ،ظىحىن أزع بعل ة حىشىرىص ظ ةر دئضةن آعشعنع ظةسعرض ثعدذ ؤة زذنةف ذ ظذرذشتا ظذالرنع يئ ة ب  ظةبرةه

نع داؤامالشتذرعدذ  ئلعص يولع ة ظ ة . بعلل ظةم”ظةبرةه ةندة  دئ“خةس ة آةلض ةبعب  ،ضةن يةرض نع ه ةيل ظعب  نذف
ع     ا قارش ةن ظذنعثغ ع بعل ع قةبعلعس ظةمنعث ظعكك ان خةس اهعس دةص ظاتعلعدعغ ةهران ؤة ن ظةمع، ش خةس

الدع      .  ظذنعث بعلةن ظذرذش قعلدع ،حعقعص . ظةبرةهة ظذالرنعمذ يةثدع ؤة نذفةيل ظعبنع هةبعبنع ظةسعرضة ظ
ع ظألتىر  ة ظذن ةآحع بول ىظةبرةه ةمما دع، ؤةتم أزع     ظ ع ظ ىن ظذن عرعش ظىح ة باشالص ظاص ةي مةآكعض ظألتىرم

  . بعلةن بعللة ظئلعص ماثدع
ةقعف     ان س ادةملعرع بولغ ث ظ ةندة، ظذنع قا يئقعنلعشعص آةلض ة تاظعص ةنعث  ظةبرةه قةبعلعسع ظةبرةه

الدعغا  قورقذص ظذنعث ظ    ) يةنع ظعبادةتخانعسع ظأرىؤئتعشعدعن   ( دةص ظاتعلعدعغان ظأيعنع     “الت”ظأزلعرعنعث  
ىزدع     عم ت ةن آئلعش ث بعل ص ظذنع ةبذرعغال       . حعقع ذالر ظ ززةتلعدع ؤة ظ ع ظع ة ظذالرن ةن ظةبرةه ذنعث بعل ش

  . دئضةن ظادةمنع يول باشالص بئرعشع ظىحىن ظةبرةهةضة قوشتع
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آئلعص حىشتع ؤة ظةسكةرلعرعنع مةيلع تأضة         آة   “مذغةممةس”ظةبرةهة مةآكعضة يئقعن يةر بولغان      
ق    اآع باش ذن ي ذن بولس الالر بولس ئلعص      ،ا م اللعرعنع ظ ةن م ذص بةرض ىن قوي الش ظىح ةرنعث ظوت  مةآكعلعكل
رعدع ار    . آئلعشكة بذي ة تأضعسع ب ىز دان ةللعبنعث ظعككع ي دة ظابدذلمذت الالرنعث ظعحع ئلعص آئلعنضةن م ظ

دع ذد . ظع نع مةقس ؤةد ظعب ان ظةس لعقع بولغ ذننعث باش ارلعغذحع قوش ث ح رذقع (ظذالرنع ةنعث بذي ظةبرةه
ةن دع  ) بعل ةن ظع ذص آةلض عحة  . تذت ةت قعلعش هاقنعث رعؤاي نع ظعس الص    ،ظعب ع تعل ةتتا ظذن ةر ه ةزع ظةرةبل  ب

  . شئظعرمذ ظوقذغان
ئشعغا ظةضةر   كعضة بئرعص قذرةيشلعكلةرنعث آاتتعب   ظةبرةهة هعميةرعلعك هةناتة دئضةن آعشعنع مةآ 

ةبعنع  ث آ ذالر ظذنع كة(ظ عال) ظأرىؤئتعش علعق آأرسةتمعس أز،قارش ذرذش   ظ ةن ظ ذالر بعل عنعث ظ
ة  . ىشكة بذيرعدعزقعلمايدعغانلعقعنع يةتكى  ةللعبنعث  ) مةآكعضة آعرضةندة آعشعلةر ظذنع    (هةنات ظابدذلمذت

ةتكىزدع               لعرعنع ي ةللعب  . قئشعغا باشالص ظاصاردع ؤة ظذ ظابدذلمذتةللعبكة ظةبرةهةنعث دئضةن ضةص ظابدذلمذت
ايمعز، بعزدعمذ هةم            نعث نامع بعلةن قةسةم        اهللا تاظاال : ظذنعثغا قعلعمةنكع، بعز ظذنعث بعلةن ظذرذش قعلم

ذ      وق، ب ىح ي ذدةك آ ذرذش قعلغ ةن ظ ث بعل االظذنع أيع ؤة اهللا تاظ االنعث ظ راهعم  اهللا تاظ تع ظعب نعث دوس
أيعدذر ؤة هةرةمعدذر، ظةضةر    اهللا تاظاالظةلةيهعسساالم سالغان ظأي، ظةضةر      ظذ ظأينع قوغدعسا، ظذ ظأزعنعث ظ

االاهللا تا ا، ظ ع قوغدعمعس اال ظذن ةن قاهللا تاظ امع بعل ع قوغدع نعث ن زدة ظذن ةنكع، بع ةم قعلعم ىح ةس دةك آ غع
دع  وق، دئ ا . ي ة ظذنعثغ دع     : هةنات ارغعن، دئ عغا ب ةنعث قئش ةن ظةبرةه ةن بعل ةن م ةن  . س ذنعث بعل ش

  . ظابدذلمذتةللعب ظذنعث بعلةن ظةبرةهةنعث قئشعغا ماثدع
ةللعب سئمعز    . شعغا بارغاندا، ظةبرةهة ظذنع هأرمةتلعدع         ظابدذلمذتةللعب ظةبرةهةنعث قئ    ظابدذلمذت

تذردع  مذتةللعب بعلةن بعللة صاالس ظىستع    ظةبرةهة تةختعدعن حىشىص ظابدذل   . ؤة حعرايلعق ظادةم ظعدع    دة ظول
ةرجعمانعغا  ار؟ دةص سورعغعن، دئدع      : ؤة ت ةرجعمانغا  . سئنعث نئمة هاجعتعث ب ةللعب ت مئنعث  (: ظابدذلمذت

اجعت ايتذرذص ب    )عمه ا ق ةمنع ماث ة تأض ىز دان ةن ظعككع ي ئلعص آةلض ئغعص ظ ذ ي دعةرسذن ظ ة . ، دئ ظةبرةه
ظذنعثغا مةن سئنع دةسلةص آأرضةندة آأزىمضة ناهايعتع ظئسعل آأرىنضةن ظعدعث، آئيعن              : تةرجعمانعغا

ا سأ ةزعرعمدعن حىشتىماث ثدا ن ةجدادلعرعزلعضةن ؤاقتع ةن سئنعث ؤة سئنعث ظ سع بولغان نعث آةبعثث، م
 ظةآسعحة ظئلعص آةلضةن ظعككع     ،ؤئتعش ظىحىن آةلسةم، سةن ماثا ظذ توغرعسعدا سأز ظاحماي         ذظأينع ظأر 

  . يىز تأضة توغرعسعدا سأز ظاحامسةن؟ دئضعن، دئدع
ار، دئدع   : ظابدذلمذتةللعب ظذنعثغا   .مةن تأضعنعث ظعضعسع، آةبعنعثمذ ظذنع قوغدايدعغان ظعضعسع ب

تذ،         : ظابدذلمذتةللعب. يالمايدذ، دئدع آةبعنع قوغدع ظذ مةندعن   : ظةبرةهة ة تذرذص الدعثدا آةب ظذنداق بولسا ظ
  . دئدع

نعدذ     ان قعلع داق باي ة مذن ةزع رعؤايةتت علةر     : ب ىم آعش ر تىرآ أتعؤةرلعرعدعن بع نعث م قذرةيش
ة   ةن بعلل ةللعب بعل رعص (ظابدذلمذت ةنعث قئشعغا بئ ايتعص آة ) ظةبرةه اي ق ة حئقعلم ذ آةبعض ةر ظ ة، ظةض تس

ارلعق مال ـ دذنياسعنعث ظىحتعن بعرعنع بئرعدعغانلعقعنع                “تعهامة ”ظأزلعرنعث ظذنعثغا     ةرنعث ب  دئضةن ي
تع  دىردع(ظئيت ةردع    . )بعل ايتذرذص ب عنع ق ة تأضعس دع ؤة ظابدذلمذتةللعبك ا ظذنعمع ة ظذنعثغ . ظةبرةه

ئلعص   ايتعص آ عغا ق لعكلةرنعث قئش ةللعب قذرةيش كةرلة ،ظابدذلمذت ا ظةس ئلعص   ظذالرغ ةت آ ردعن ظةزعي
ذص تعن قورق قا  ،قئلعش ا ظئلعش تعدة دالدعغ اغالرنعث ظىس أزلعرعنع ت تعص ظ ص آئ ةآكعدعن حعقع ع م  ظذالرن

ظابدذلمذتةللعب آةبعنعث ظعشكعنعث هالقعسعنع تذتذص تذرذص بعر تىرآىم آعشعلةر بعلةن بعللة            . بذيرعدع
ةص   اردةم تعل ة ؤة ظذنعث ظةسكةرلعرعضة قارشع ي دع تاظاالاهللاظةبرةه ا قعل ا دذظ ةبعنعث ظعشكعنعث  . غ ذ آ ظ

  : هالقعسعنع تذتذص تذرذص مذنداق دئدع
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  يوقتذر هئحبعر ظةندعشة زادع بعزدة،
  .هةر آعم قوغدار ظأزعنعث مال ـ مىلكعنع

  قوغدا سةنمذ ظأز ظأيىثنع، ! ظع رةب
  .غالعب بولمعسذن آرئست ظعضعسع تاثال آىنع

ه   نع ظعس ةللعب ظعش  : اقظعب ذص بئ   ظابدذلمذت عنع قوي ة   رعص آعش عكنعث هالعقعس ةن بعلل علةر بعل
  .ضة حعقعص آةتتع، دئدعتاغالرنعث ظىستع

دذ     ان قعلع داق دةص باي ذاليمان مذن نع س اتعل ظعب كةرلةرنعث  : مذق ذالر ظةس ذزلذق  ظ ة يولس تأضعلةرض
ئ ةن ح ةن بعل االقعلعص قويذشع بعل ام ظئلعشنع ظىاهللا تاظ ن ظعنتعق ةبنعث ظذالردع د قعلعص آ عنعث قئشعدا مع

دع     100 ذص قوي اص قوي ا ظات عنع قذربانلعقق ة تأض ة      .  دان ةن مةآكعض ع بعل اثنعث ظئتعش ع ت ة ظةتعس ظةبرةه
  . مةهمذد ظعسعملعك فعلنع ؤة ظةسكةرلعرعنع تةييارلعدع. آعرعشكة تةييارالندع

ذالر ص   اندا   ظ ة قاراتق ة تةرعصعض ةبعب ص    علنع مةآك نع ه ةيل ظعب ئلعص  ، نذف عغا آ ث ، ظذنعلنعث قئش ع
ذص  قذ ن تذت ا(لعقعدع ةن : )ظذنعثغ االس ةن يئرعث   اهللا تاظ اآع آةلض تعؤال ي اآع يئ ةن ي ةرةمعدة، س ة نعث ه ض

  .عل يئتعؤالدعشذنعث بعلةن ص. عقعنع قويذص بةردعلقايتعص آةت دةص بولذص ظذنعث قذ
 )نع ظذ(علنع قوصتذرذش ظىحىن   ظذالر ص   . غنعث تأصعسعضة حعقعؤالدع   ص تا نذفةيل ظعبنع هةبعب يىضىرى   

ذردع،  عل ظ دعص قعلع ظذنعمع ةرنع  . قوص ذقعغا ظعلمةآل ذردع ؤة تذمش ةن ظ التا بعل عغا ص ث بئش ذالر ظذنع ظ
قعلع ظذنعمعدع         ة قوص ص ذظذالر ظذنع يةمةن تةرةصكة قاراتسا، ظذ قوص          . آعرضىزىص تذمشذقعنع تعتعؤةتتع، يةن

ىردع دع    . يىض ذنداق قعل عمذ ش ة قاراتس ش تةرةصلةرض ىن حعقع ام ؤة آ ةم. (ش ا   ) ماظ كة قاراتس ة تةرةص مةآك
  . يئتعؤالدع
اال    تعن قارحوغ  اهللا تاظ ز تةرةص ارا دئثع ث ظىستع شا قذ ؤة ق الرنع ظذالرنع ةؤةتتع قاحتةك قذش ة ظ . ض

ار      الر ب ا تاش ذت ؤة يئسعمذقتةك حوثلذقت ن نوق ذتلعرعدا ظعككع دانعدع ر، ص ةربعر قذشنعث تذمشذقعدا بع ه
ظذالر يول تةرةصكة    . تاش ظذالرنعث هةممعسعضة تةضمعدع . شع ظألدعظذ تاشالر تةآكةن هةرقانداق آع   . ظعدع

 نذفةيل  ،بذ حاغدا  .  ظذنع ظعزلةشتع  ،قاراص قاحتع ؤة نذفةيل ظعبنع هةبعبنعث يول باشالص مئثعشع ظىحىن       
ا حىشىرضةن   اهللا تاظاال دة تذرذص    جازنعث ظةرةبلعرع بعلةن تاغ ظىستع     ظعبنع هةبعب قذرةيش ؤة هع     نعث ظذالرغ

  . عنع آأرىص تذرذؤاتاتتعظازاب
  :  نذفةيل ظعبنع هةبعب مذنداق شئظعر ظوقذدع

علةر  ة قاحعس اال ، قةيةرض علةرنع (اهللا تاظ عحعدذر) س ة غةل. ظعزدعض ةس عظةبرةه ع ظةم ة قعلغذح  ،ب
  ظةآسعحة مةغلذب بولغذحعدذر

  . نذفةيل ظعبنع هةبعب يةنة مذنداق شئظعر ظوقذدع، دئدع: ظعبنع ظعسهاق
  )1(!سذن سعزضة ظع رذدةينةساالمالر بول
  رسةنمعز تاثنعث ظئتعشعدعن، ذسعز بعلةن خ

  ـ آأرةلمةيسعز ـ ضةرحة آأرضةن بولسعثعز،
  .  يئنعدا بعز آأرضةن آةحمعشتعن)2(مذهةسسةبنعث 

  رسةن بوالتتعثعز ظذ حاغدا هةم، ذخ

                                                 
ة ”) 1( ةر “رذدةين ع بةزعل ةر   :  ن ة، بةزعل مع دئس النعث ظعس ر ظاي دذ  : بع مع، دةي ةرنعث ظعس ر ي ةر . بع ة بةزعل مع    : يةن أينعث ظعس ر ظ علعدعغان بع ةيزة ياس ذ ن ظ

 . دةص قارعشعدذ
 . مذهةسسةب ـ مةآكعدعكع بعر يةرنعث ظعسمعدذر) 2(
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  . آةحىرةتتعثعز مئنع بذ ظعشتعن
  صةرعشان بولماستع آأثلعثعزمذ هةم،

  .  يوقاتقعنعمعزدعنظئحعنمايتتع
   اهللا غا،عشالرنع آأرىص ظئيتتعم هةمدذق

  . قورقتذم قوشنعث باشالرغا تاش ظئتعشعدعن
  يا مةن قةرزداردةآال، هةممة ظةسكةرضة ضو

  .دةص مئنع سورعشعدعن“ نذفةيلة قئنع”هةيرانمةن 
ألمعدع   : ظةتا ظعبنع يةسار ؤة باشقعالر    ظذالرنعث ظعحعدة   . شذ ؤاقعتنعث ظأزعدعال ظذالرنعث هةممعسع ظ

ار    ةنلةر ب أزعدعال ظألض ةرنعث ظ ذ ي ر  . ش أثةآلعرع بع اندا س ئحعص آئتعؤاتق ىص    ق اجراص حىش ةص ظ ـ بعرل
ار  ةنلةرمذ ب ا ق . ظألض ة بولس ر  ظةبرةه أثةآلعرع بع اندا س ىص  ئحعص آئتعؤاتق اجراص حىش ةص ظ ـ بعرل

  . عص ظألدع، دئدعظذ قئحعص حعقعص خةسظةم دئضةن شةهةرضة بئر. ظألضةنلةرنعث بعرع ظعدع
دع  داق دئ نع ظعسهاق مذن ول : ظعب ئحعص حعقعص ي ذالر ق قعلعص حىشىص ععدة ؤة دوقمذشالردا ي ظىستظ

ظذ تاآع سةنظاغا يئتعص       . ظذالر ظذنع ظأزلعرع بعلةن بعللة ظئلعص ماثدع       . ظةبرةهة يارعالندع . هاالك بولدع 
ىص ت     اقتعن حىش ر بارم اق بع ر بارم ة بع ئلعص بولغعح ةصىآ ذدد،ض احك خ الدع عع ب ذص ق ث . دةك بول ظذالرنع

  .هةتتا آأآرعكع يئرعلعص حعقعص آئتعص بولغاندعن آئيعن ظألضةنظةبرةهة  ،قارعشعحة
دع  داق دئ ة مذن هاق يةن نع ظعس اال: ظعب ص  اهللا تاظ ةيغةمبةر قعلع االمنع ص ةد ظةلةيهعسس  مذهةمم

ش     ادعكع ظع لةرنعث دذني ةندة، قذرةيش ةللعرعنعث داؤام قعلـ ظةؤةتك لةردعن    ظةم ع هةبةش ىن ظذالرن ع ظىح عش
انلعقع أزعنعث قنعثقوغدعغ رع    ذ ظ ةتلعرعنعث بع ان مةرهةم تع ؤة قعلغ ان نئمع ا قعلغ ة ظات رةيشلةرض

ان قعلعص مذنداق دئدع   انلعقعنع : ظعكةنلعكعنع باي انداق قعلغ صةرؤةردعضارعثنعث فعل ظعضعلعرعنع ق
ةربات قعل -ظذ ظذالرنعث هعيلة  آأرمعدعثمذ؟ ذ؟  معكرعنع ب وص  معدعم ذ ظذالرنعث ظىستعضة ت وص -ظ  ت

 ظذالرنع حاينعؤئتعلضةن ساماندةك قعلعؤةتتع ،قذشالر ظذالرغا ساصال تاشالرنع ظئتعص. قذشالرنع ظةؤةتتع
  عرعدة قوغدالغانلعقلعرع ظىحىن        .قذرةيش قوغدالغانلعقلعرع ظىحىن ازلعق سةص بذ ظأي    ، ظذالر قعشلعق ؤة ي
ة ( ةنع بةيتذالل ث صةرؤة )ي ع     نع دذردع، ظذالرن ا ظوزذقالن ع ظاحلعقت ذ ظذالرن ذنكع، ظ ادةت قعلس ارعغا ظعب ردعض

دع  ةمعن قعل ن ظ ةنع ))1قورقذنحتع اال ي ذنداق قعلعشع اهللا تاظ اال ،نعث ش علعقنع  اهللا تاظ ر ياخش ا بع  ظذالرغ
نع   ( نع بئرعش الم دعنع ةنع ظعس ة ) ي ع    صآأزل ة ظأزض ر نةرس ازراقمذ بع ةهؤالعدعن ظ ع ظ ث بذرذنق رعص  ظذالرنع

  .  دئضةنلعكع ظىحىندذر،آةتمعسذن
  توص قذشالرنع ظةؤةتتع-ظذ ظذالرنعث ظىستعضة توص  بذ ظايةتنعث مةنعسع هةققعدة ظعبنع جةرعر 

شالر توص ـ توص قعلعنغان تأضعلةردةك توص ـ توص ظعدع، دئضةنلعكعنع          ذظذ ق : ظعسهاق ظعبنع ظابدذلالهنعث 
دذ ةت قعلع ة . رعؤاي ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي اسب نع ظابب ذ: ققعدة ظبع ذقلعرع ؤة ذ ق،ظ الرنعثكعدةك تذمش ش

دع ار قذشالردذر، دئ اقلعرع ب ةتنعث مةنعسع هةققعد. ظعتالرنعثكعدةك تعرن ذ ظاي ةب زدعن : ة ظعكرعم ذ دئثع ظ
ان قذ ذصحعقق الر بول دع ،ش ايؤانالرنعثكعدةآتذر، دئ رتقذح ه ذددع يع لعرع خ ث باش ةتنعث .  ظذالرنع ذ ظاي ب

ةققعدة ظ  ةيرة مةنعسع ه نع ظأم ةيدة ظعب ذ: ذب ارا    ،ظ ع ق ان، رةثض اش ظالغ اقلعرعدا ت ذقلعرعدا ؤة تعرن  تذمش
  . يذقعرعدا بايان قعلعنغان بذ رعؤايةتلةرنعث هةممعسع توغرعدذر. آةلضةن دئثعز قوشلعرعدذر، دئدع

دع   داق دئ ة مذن ةيرة يةن نع ظأم ةيدة ظعب اال: ظذب ا  صاهللا تاظ اقحع بولغ االك قعلم علعرعنع ه ندا عل ظعض
ار  ادئثعزدعن قارحذغ   ةؤةتتع  ستعشالرنع ظذالرنعث ظى  ا قذشقاحتةك قذ  ؤة ق هةربعر قذشنعث تذمشذقعدا    . ضة ظ

                                                 
 . ـ ظايةتكعحة4 ـــــ 1سىرة قذرةيش  )1(
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ار ظعدع             ة تاش ب ذتلعرعدا ظعككع بولذص جةمظعي ظىح دان قذشالر آئلعص ظذالرنعث باشلعرعدا سةص      . بعر، ص
ايرعدع    ر س اتتعق بع ذالر ق اندعن ظ ذردع ظ ىزىص ت أزلعرعنعث تذمش ،ـ دة ت ذتذقلعرعدعكع ؤة  ظ لعرعدعكع ص

ان   . ةتتعئت ظذ تاش ظادةمنعث بئشعغا تةضسة، ظذنعث ظارقا مةقعتعدعن حعقعص آ        . تاشالرنع تاشلعدع  ظةضةر ي
ة،  كة تةضس ةتتع تةرةص ص آئت عدعن حعقع ر تةرعص ة بع ث يةن ث ظىستع. ظذنع ة ظذنع االض ر اهللا تاظ اتتعق بع  ق
ئخعمذ ظاشتع ـ دة     شذنع. شامال تاشالرنع ظذردع. شامالنع ظةؤةتتع   ظذالرنعث  ،ث بعلةن تاشالرنعث بئسعمع ت

  . هةممعسع هاالك بولذص آةتتع
 تع اماندةك قعلعؤةت ةن س ع حاينعؤئتعلض ةنع ظذالرن اال ي االك ؤة  اهللا تاظ عنع ه ث هةممعس  ظذالرنع

أز    اهللا تاظاال . بةربات قعلدع  ازراقمذ يةتكىزمةي، ظذالرنع ظ هعيلة  لعرعنعث  ظذالرنع ظذالرنعث مةقسةتلعرعضة ظ
اححع رع معكـ رع ؤة ظ ايتذردع قلع ةن ق دع      . لعرع بعل االك بول ةردة ه ذ ي مع ش أص قعس ث آ ا . (ظذالرنع ظذالرغ

أز شةه  (خةؤةر بئرعش ظىحىن بعرةرسع        ) حىشكةن ظازابنع ظأز قةؤمعضة    ان بولسا    عظ ظذ خذددع   ) رعضة قايتق
ايتتع      ة ق ارعدار هالةتت ةدةك ي اهع ظةبرةه ث صادعش اندا    ظةبرة. ظذالرنع تعص بارغ ةنظاغا يئ ةهرع س ةمذ ش  ،ه

ظةبرةهةدعن  .  بولذص ظألضةن  ،آأآرعكع يئرعلعص حعقعص آةتكةن ؤة ظذالرغا بولغان ظعشالردعن خةؤةر بئرعص         
دع  اه بول ا صادعش ث ظورنعغ ذم ظذنع ع يةآس ث بالعس ن ظذنع ع . آئيع ث قئرعندعش ن ظذنع ذمدعن آئيع يةآس

  . صادعشاه بولدع
ةزع     اردةم          آئيعن هذمةيرعلعك زذي ننعث ظوغلع سةيف آعسرانعث قئشعغا بئرعص هةبةشلةرضة قارشع ي

. ظةسكةرلعرع ظذنعث بعلةن بعللة ظذرذش قعلدع  . آعسرا ظذنعث بعلةن ظةسكةرلعرعنع ظةؤةتتع  . تةلةص قعلدع 
ةن   ذنعث بعل االش ةردع    اهللا تاظ ايتذرذص ب اهلعقعنع ق ةجدادلعرعنعث صادعش ث ظ ةيفكة ظذنع ع .  س ظذن

  . ظةرةبلةردعن ظةلحعلةر آةلدعتةبرعكلعضعلع 
ةتهعدة   ىرة ص ز س ا       بع عدعغان داؤانغ ة حىش رعكالرنعث ظىستعض ىرىص مذش االم ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  ص

تأضعنع قوصذرذش   (ضعسعنعث حأآىؤالغانلعقعنع، شذنعث بعلةن آعشعلةرنعث   أيئقعن آةلضةن حاغدا، ظذنعث ت   
ىن ةنلعكعنع) ظىح ع سعلكعض ةنعال معدعرظذن عنعث ي اي تذرذ، تأض علةرنعثلعم اندعن آعش انلعقعنع، ظ : ؤالغ
ؤا ؤا تذرذ تذر)1(قةس دع، قةس االمنعثذؤال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس كةنلعكعنع، ص دع، دئيعش ؤا «: ؤال قةس

اال توس    قذحع اهللا تاظ علنع توس ع ص ن ظذن ةس، لئكع ادعتعمذ ظةم ث ظ ذ ظذنع دع، ب  »ؤالدعذتذرؤالمع
اال  ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةمدة ص ةنلعكعنع، ه ةدئض ث   «: منعث يةن ان زات اهللا نع دة بولغ نعم ظعلكع مئنعث جئ

ارةت             نامع بعلةن قةسةمكع، بىضىن قذرةيشلةر مةندعن اهللا تاظاال هةرةمدة ظذرذش قعلعشنع حةآلةشتعن ظعب
عالن ـ اليعهةنع سو           ا بئرعؤئ     هأآمعنع ظذلذغاليدعغان بعرةر ص  ، دئضةنلعكعنع »تعمةن راصال قالسا، ظذنع ظذالرغ

ة  اندعن ص ذرذص        ظ ةآرةص ت عنعث س ةنال تأض ع بعل ر سعلكعش عنع بع االمنعث تأض يغةمبةر ظةلةيهعسس
  . آةتكةنلعكعنع بايان قعلعص ظأتكةن ظعدذق

داق          ع مذن ان آىن ةتهع بولغ ة ص االمنعث مةآك لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارع ؤة مذس ام بذخ ظعم
ص عتع توخت) آعرعشعنع (عث مةآكعضة    فعلن اهللا تاظاال شىبهعسعزآع،  ـ  شةك  «: دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ  

دع   ة قعل ةرنع ظعض ةيغةمبعرعنع ؤة مأمعنل ا ص الدع ؤة ظذنعثغ أرمعتعنع ت. ق ث ه ىن ظذنع نعث أبىض آىش
ار     ) بذ سأزىمنع   (بعلعثالرآع،  . هاراملعقع خذددع ظذنعث تىنىضىنكع هاراملعق هالعتعضة قايتتع       ةردة ب بذ ي

  . »آعشعلةر يوق آعشعلةرضة يةتكىزسىن
  .غا شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن فعل سىرعسعنعث تةصسعرع ظاياغالشتعظاالاهللا تا

                                                 
  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسهاالمنعث تأضعسعنعث ظعسمع: قةسؤا) 1(
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  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

ىن   انلعقلعرع ظىح ش قوغدالغ انلعقلعرع  .1قذرةي عرعدة قوغدالغ ازلعق سةص لعق ؤة ي ذالر قعش ظ
ىن أي  .2ظىح ذ ظ ة (ب ةنع بةيتذالل ا )ي ع ظاحلعقت ذ ظذالرن ذنكع، ظ ادةت قعلس ارعغا ظعب ث صةرؤةردعض نع

  .4 ـ 3ع، ظذالرنع قورقذنحتعن ظةمعن قعلدعظوزذقالندذرد
 بذ سىرعنعث   ،مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ؤة ظابدذراهمان ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةملةرنعث قارعشعحة        

ارا باغلعنعشلعق بولسعمذ،             أز ظ الدعدعكع فعل سىرعسعنعث مةنعسع ظ بذ  ) لئكعن (مةنعسع بعلةن بذنعث ظ
ة (سىرة   ةنهذ آأص ةلالهذ ظ انظوسمان رةزعي ارعلعقع  ) يتعص تارقاتق اندا ظذنعث بعلةن فعل سىرعسعنعث ظ قذرظ
    ȴɆǵȀـȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ  ايرعلعص يئزعلغاندذر     بعلةن حىنكع، مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ؤة ظابدذراهمان       .  ظ

أزلعرعنعث شةهعرعدة     قذرةي: بذ سىرعنعث مةنعسع   ،ظعبنع زةيد ظعبنع ظةسلةملةرنعث قارعشعحة       شلةرنعث ظ
ة ة    خاتعرج علنعث مةآكعض ز ص ىن بع الدا توصلعنعشع ظىح عنع(م ه علعرعنع  ) آعرعش عل ظعض اتتذق ؤة ص توخت

  . هاالك قعلدذق، دئضةنلعك بولعدذ
ازدا شامغا    ارةت قعلعش ظىحىن قعشتا يةمةنضة، ي ذ سىرعنعث مةنعسعدعن قذرةيشلعكلةرنعث تعج  ب

ةرلعرعدة   ان سةص اي  (قعلغ ة ظىحرعم انداق خةتةرض أزلعرعنع) هئحق الدا   ظ ةم ه ة خاتعرج ث شةهةرلعرعض
) قذرةيشلعكلةرنعث شذنداق قوغدعلعشعنعث سةؤةبع  . (قايتقانلعقع آأزدة تذتذلعدذ، دئضةن آأز قاراشمذ بار 

ةزعرعدة هأرمةتلعك آعشعلةر           ظذالر هةرةمدة ظولتذرذشلذق آعشعلةر بولغانلعقع ظىحىن باشقا آعشعلةرنعث ن
ا هى    ) ر ظعكةنلعكعنع  قذرةيشلة (آعمكع ظذالرنعث   . دذردةص قارالغانلعقع  هةتتا  . رمةت قعالتتع  بعلسة، ظذالرغ

ة             ةن بعلل ذالر بعل عمذ ظ ذ آعش ا، ظ ة ماثس ةن بعلل ذالر بعل ذلذص ظ ةرلةردة قوش ا سةص ع ظذالرغ آعمك
  . مانا بذ ظذالرنعث قعشلعق ؤة يازلعقلعرعدعكع سةصةرلعرعنعث ظةهؤالعدذر. خاتعرجةملعككة ظئرعشةتتع

اال  ةمماهللا تاظ دع     ظ داق دئ ايعتعدة مذن ذ ظ ان قعلعص ب ةهؤالعنع باي ةرةمدعكع ظ ث ه ذالر : ا ظذالرنع ظ
ةنع مذشرعكالر( ان  ) ي ةرةمنع ظام ز ه ةمدذآع، بع عدعكع  ) جاي(آأرم البذآع، ظذالرنعث ظةتراص دذق، ه قعل

نع ظع   ث نئمعتع عنعص، اهللا نع ا ظعش ذالر باتعلغ ألتىرىلىؤاتعدذ، ظ نعؤاتعدذ ؤة ظ عر ظئلع علةر ظةس ار آعش نك

  ظايةت 4  قذرةيش                             رةىس          دة نازعل بولغانآكعمة
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ظذالر قعشلعق ؤة يازلعق  ،قذرةيش قوغدالغانلعقلعرع ظىحىن:  مذنداق دئدعاهللا تاظاالشذثا ) )1قعالمدذ؟
 قاظعدعلةرضة ظاساسةن بذ   قرامماتعكعلع لئكعن، ظعبنع جةرعر بةزع ض سةصعرعدة قوغدالغانلعقلعرع ظىحىن 

ذالرغا بئرعلضةن نئمةتلعرعمدعن هةيران      دعن ؤة ظ  عق قوغدالغانلع لعكلةرنعث قذرةيش سعلةر: سىرعنعث مةنعسع 
بذ سىرعنعث شذنداق مةنا بئرعشعنعث سةؤةبع بذ سىرة بعلةن فعل          . قاالمسعلةر؟ دئضةنلعك بولعدذ، دئدع   

ايرعم  سىرع عنعث ظ ةنلعكع    س ة آةلض ذلمانالرنعث بعرلعكك ة مذس ة هةمم ىرة ظعكةنلعكعض ايرعم س ـ ظ
  . )2(ظىحىندذر

اال ع مذشذ آاتاهللا تاظ دع   ظذالرن داق دئ رذص مذن ة شىآرع ظئيتعشقا بذي ا نئمةتك أي : ت ذ ظ ةنع (ب ي
ة ع )بةيتذالل دذردع، ظذالرن ا ظوزذقالن ع ظاحلعقت ذ ظذالرن ذنكع، ظ ادةت قعلس ارعغا ظعب ث صةرؤةردعض نع

دع ةمعن قعل ن ظ ةبعنع قعلعص   قورقذنحتع ةرةمنع ؤة آ ان ه ان بولغ ةم ماآ ذالر ظأزلعرعضة خاتعرج ةنع ظ  ي
 ظاح قالغاندا رعزق بةرضةن ؤة ظذالرغا خاتعرجةملعكنع ظاتا قعلغان آةبعنعث صةرؤةردعضارع     بةرضةن، ظذالرغا 

ذن      اهللا تاظاال ادةت قعلس اي ظعب ئرعك قعلم عنع ش ئح نةرس ا ه ة  . غ ذ هةقت االب دع اهللا تاظ داق دئ ع (:  مذن ظ
ةد نكع! مذهةمم ةهةر    «) ظئيتقع ذ ش ان ب ةتلعك قعلغ ةقةت اهللا هىرم ةن ص ة مذآ (م ةنع مةآك ةي ث ) ةررةم نع

ذلمانالردعن         ةن مذس دذر، م ث مىلكع ة اهللا نع ة نةرس رذلدذم، هةمم قا بذي ادةت قعلعش ارعغا ظعب صةرؤةردعض
  . ))3»بولذشقا، قذرظان ظوقذشقا بذيرذلدذم

ذثا ع ،ش ا،  اهللا تاظاال آعمك ادةت قعلس ا ظعب االغ اخعرةتنعث  اهللا تاظ ا ؤة ظ ا دذني  ظذنعثغ
رعدذ ةملعكعنع بئ ع . خاتعرج ا، هللا تاظاالاآعمك عيلعق قعلس ا ظاس االغ اخعرةتنعث اهللا تاظ ا ؤة ظ  دذني

اللة مذنداق بعر معسالنع      :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال  بذ هةقتة   . تعدذعىؤخاتعرجةملعكعنع ظذنعثدعن آأتىر  
ةلتىرعدذ ةهةر  : آ ر ش ع  (بع ة ظاهالعس ةنع مةآك ذص، ) ي لعدة(بول نح ) ظةس دع -تع ةم ظع ث  .  خاتعرج ظذنع
ةرة زقع ت تع،  -ص رع ئلعص تذرات تعن آةثتاشا آ رعلعق ) ظذنعث ظاهالعسع( تةرةص ةنعث نئمةتلعرعضة آذف الل

تع    ةلعمعنع تئتعت احلعقنعث ؤة قورقذنحنعث ظ ةيلعدعن ظ ا قعلمعشلعرع تىص ة ظذالرغ دع، الل أز . قعل ا ظ ظذالرغ
ازاب   . علدع آةلدع، ظذنع ظذالر ظعنكار ق   ) يةنع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم  (ظعحعدعن بعر صةيغةمبةر     ا ظ ظذالرغ

  . )4(زالعم ظعدع) حأمضةنلعك تىصةيلعدعن ضذناهالرغا(يىزلةندع، ظذالر ) يةنع قاتتعقحعلعق ؤة ظوقذبةت(
  .غا شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن قذرةيش سىرعسعنعث تةصسعرع تىضعدعاهللا تاظاال

                                                 
 . ـ ظايةت67سىرة ظةنكةبذت ) 1(
دذ             ظةضةر بذ سىرعنعث مةنعسع هازع    ) 2( ان بولع انداق باغالنمعغ ة هئحق ر ـ بعرعض ة بع ةنا جةهةتت ة م عرعكع سىرعض ىرة ظعلض ذ س ذ   . رقعدةك بولسا، ب اغدا ب بذح

دذ   ان بولع ىرة بولغ ايرعم س ايرعم ـ ظ ع ظ ل سىرعس ةن فع ىرة بعل ع . س ىرعنعث مةنعس ذ س ةر ب ةهرعدة  قذرةي”: ظةض أزلعرعنعث ش الدا ظ ةم ه لةرنعث خاتعرج ش
ز    ىن بع ة   توصلعنعشع ظىح عنع ( فعلنعث مةآكعض دذق     ) آعرعش االك قعل علعرعنع ه ل ظعض اتتذق ؤة فع ا،   “توخت ةندةك بولس ىرة      دئض عرعكع س ىرة ظعلض ذ س ب

 .بذحاغدا، بذ سىرة فعل سىرعسع بعلةن خذددع بعر سىرعدةك هئسابلعنعدذ. بعلةن مةنا جةهةتتة باغلعنعشلعق بولغان بولعدذ
 .ةتنعث بعر قعسمع ـ ظاي92 ـ ظايةت ؤة 91سىرة نةملة ) 3(
 . ـ ظايةتلةر113 ــــ 112سىرة نةهل ) 4(
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  عسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظ
أردعثمذ؟  ادةمنع آ ان ظ ار قعلغ نع ظعنك اق  .1دعن ة تام كةلةيدعغان، معسكعنض نع دأش ذ يئتعم ظ

شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر نامازنع غةصلةت  .3 ـ 2بئرعشنع تةرغعب قعلمايدعغان ظادةمدذر
  .7ظذالر قولقا بةرمةيدذ .6نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ. 5 ـ 4بعلةن ظوقذيدذ

   قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا
 أردعثمذ؟ ادةمنع آ ان ظ ار قعلغ نع ظعنك ةددعن ع مذهةمم ةنع ظ ع! ( ي ةت آىن ا ) قعيام قايت

  تعرعلعشكة، جازا ؤة مذآاصاتالرنعث بارلعقعغا تانغان ظادةمنع آأردعثمذ؟
 ،معسكعنضة تاماق بئرعشنع تةرغعب قعلمايدعغان ظادةمدذرظذ يئتعمنع دأشكةلةيدعغان  يةنع ظذ 

ة    ر نةرس ةيدعغان بع ا ي ان، ظذنعثغ اؤذز قعلعدعغ ة تاج ث هةققعض ان، ظذنع وزةك قعلعدعغ نع ب يئتعم
عية       نع تةؤس اق بئرعش ة تام ئقعر ـ معسكعنلةرض ان ؤة ص علعق قعلمايدعغ ا ياخش ةيدعغان، ظذنعثغ بةرم

ادةمدذر ان ظ ة ب. قعلمايدعغ االذ هةقت دعاهللا تاظ داق دئ نع :  مذن علةر يئتعم ةس، س داق ظةم عز ظذن هةرض
  .))1 بعرعثالرنع معسكعنضة ظاش، نان بئرعشكة تةرغعص قعلمايسعلةرـبعر . هأرمةت قعلمايسعلةر

 دذ ةن ظوقذي لةت بعل  ظعبنع ظابباس ؤة   شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغا ؤايكع، ظذالر نامازنع غة ص
ةردة ناماز ظوقذيدعغان، خالع قالغاندا ناماز           ) آعشعلةرنعث( ظايةتتعن   بذ: باشقعالر آأزعضة حئلعقعدعغان ي

  .ظوقذمايدعغان مذناصعقالر آأزدة تذتذلعدذ، دئدع
ا ؤايكع :  مذنداق دئدع    اهللا تاظاال شذثا   ةنع ظذالر ظةسلعدة ناماز       شذنداق ناماز ظوقذغذحعالرغ  ي

ذص  ةر بول ان ظادةمل قا بذيرذلغ اي     ،ظوقذش ةقةتال ظوقذم ازنع ص ذالر نام نع ظابباسنعث قارعشعحة ظ ن ظعب لئكع

                                                 
 . ـ ظايةتلةر18 ــــ 17سىرة فةجر ) 1(

  ظايةت 7ن                                ماظذرةىس            دة نازعل بولغانآكعمة
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عتعص          ةرعظةت آأرس ازنع ش ذالر نام عحة ظ ةبذزذهانعث قارعش رذق ؤة ظ ةردذر، مةس ةن ظادةمل لةتتة يىرض غةص
  .حعكعص ظوقذغان ظادةملةردذرئبةرضةن ؤاقعتتا ظوقذماي، ظذنعث ؤاقتعنع ظأتكىزىؤئتعص آ

ةن  دئمةي   ظوقذيدذ تتة تذرذص غةصلة لعرعنعنامازظذالر  : ظةتا ظعبنع دعنار   لةت بعل ذالر نامازنع غةص ظ
  ) 1(.غا هةمدذ ـ ساناالر بولسذن، دئدعاهللا تاظاال دئضةن ظوقذيدذ

اال ع، : نعثاهللا تاظ ا ؤايك از ظوقذغذحعالرغ ذنداق نام دذ  ش ةن ظوقذي لةت بعل ة ص ازنع غ ذالر نام  ظ
ازنع    لةتتعن نام ةتتعكع غةص قظاي ع داؤاملع اآع آأص ن   ي أز ؤاقتعدع ة ظ ذص،   آئنحة هالةتت تىرىص ظوق حعك

ةرز، ؤاجعب ؤة شةرتلعرعنع تةلةصكة اليعق              اؤؤانامازنعث ظ   اآع نامازنعث ص ىرىش ي لةتتة ي لقع ؤاقتعدعن غةص
ةتنعث مةزمذنع    .  آأزدة تذتذلعدذ  ذشتذر ) يةنع ظعرةثسعز هالدا   ( بذ ظعشالردا غةصلةتتة     ،ظادا قعلماي  بذ ظاي
لئكعن، آعمدة مذشذ ظعشالرنعث بعرةرسع تئصعلعص قالسا، ظذ       . ث هةممعسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدذ    مذشذالرنع

آعمدة مذشذ ظعشالرنعث هةممعسع تئصعلسا، ظذ    . بذ ظايةتتة آأزدة تذتذلغان آعشعلةرنعث ظعحعضة آعرمةيدذ      
دذ        ةن بولع عقلعق آأرىلض ةلدعكع مذناص ثدا ظةم رعدذ ؤة ظذنع ةزمذنعغا آع ةتنعث م ذ ظاي ام   . ب ة ظعم ذ هةقت ب

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن لعم صةيغةمبةرظةلةيهعسس ارع ؤة مذس ذ  «: بذخ ا ب مان
امعزعدذر      . مذناصعقنعث نامعزعدذر  عقنعث ن امعزعدذر     . مانا بذ مذناص عقنعث ن ا بذ مذناص اراص    . مان ظذ آىنضة ق

تذرعدذ تعش ظىحىن. (ظول رعص آئ ىن آع ةيتاننعث ظعككع مىثض) آ ذص ش اندا قوص ارعلعقعدا بولغ اهللا ىزعنعث ظ
  .»قذص قويعدذناهايعتع ظازال ياد ظةتكةن هالدا، يةرضة تأتنع حونع تاظاال

 ظذ ظةسعر نامعزعنع ؤاقتعدا ظوقذماي ظذنع    ، بذ هةدعستة آأزدة تذتذلغان ناماز ظةسعر نامعزع بولذص       
از ظوق  ة آئ  نام ان ؤاقعتقعح ةآرذه بولعدعغ تىرعدذذش م اندع. حعك اندا    ظ ازدا تذرغ ازنع نام ذص نام ن قوص

ة  دعن قورققان هالةتتة تذرذشقا بذيرذلغانلعقعدةك نامازنعث صةرزلعرعضة ر    اهللا تاظاال آةمتةرلعك بعلةن ؤة     عظاي
أتنع حو   ارغعدةك ت ايال ق ةآحعدذر   قعلم دذ، دئم ال ظوقذي دع    . قذص داق دئ االم مذن ذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسس : ش

اال« ازاهللا تاظ ايعتع ظ دذ  نع ناه ذص قويع أتنع حوق الدا ت ةن ه اد ظةتك ذنداق  .»ال ي ازنع ش ذ آعشعنعث نام  ظ
لةص ظةمةس بةلكع باشقعالرغا آأرسعتعش   نعث رازعلعقعنع آأزاهللا تاظاال نامازنع ظوقذشعدعكع سةؤةب، ظذنعث  

انلعقعنعث ظئ  ىن ظوقذيدعغ دذر   ظىح انلعقع ظىحىن الع بولغ ةن       . هتعم ةد بعل ذنداق مةقس ازنع ش ذ نام ةر ظ ظةض
  . ظوقذغانال بولسا، ظذ صةقةت ناماز ظوقذمعغان هئسابلعنعدذ

اال   عقال اهللا تاظ عتعش  مذناص قعالرغا آأرس ازنع باش داق   رنعث نام ةققعدة مذن انلعقع ه ىن ظوقذيدعغ  ظىح
شىبهعسعزآع، مذناصعقالر اهللا نع ظالدعماقحع بولذشعدذ، اهللا ظذالرنعث ظالدامحعلعقعغا يارعشا جازا                : دئدع

) نامازنع (، )ساؤاب ظىمعد قعلمايدذ  (الر ناماز ظىحىن تذرغاندا، خذش ياقماسلعق بعلةن تذرعدذ      ظذ .بئرعدذ
ةنع رعياآارلعق قعلعدذ   (آعشعلةرضة آأرسعتعش ظىحىن ظوقذيدذ   ادظئتعدذ    ) ي ا ي ةقةت ظازغعن اهللا ) )2اهللا نع ص

  . نامازنع رعيا بعلةن ظوقذيدذ:  بذ سىرعدة مذنداق دئدعتاظاال
ام ظةه دذ   ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةررةنعث مذن نع م ةمرع ظعب ةد ظ ةيدةنعث : م ز ظةبذظذب بع
ا هةققعدة صاراثالشتع       . قتذقئشعدا ظولتذرات   اندعن   . آعشعلةر رعي ةزعد   "ظ ةبذ ي دئضةن تةخةللذسع بعلةن     " ظ

                                                 
ةظاال) 1( ةر اهللا ت از: ظةض ذالر نام لةلعرعنعظ ذرذص غةص دذتتة ت لةت      ظوقذي ان غةص ةيدا بولعدعغ اندا ص دة تذرغ ازنعث ظعحع لةتتعن نام ذ غةص ا، ب ةن بولس ، دئض

دع            . آأزدة تذتذلغان بوالتتع   ن ظع رعص قئلعشع مذمكع ةزمذنعغا آع ةتنعث م ذ ظاي علةرنعث ب ان آعش اندا، نذرغذنلعغ داق بولغ ازدا    . بذن ادةم نام ع، ظ حىنك
ذرذص           لةتتة ت عمذ غةص ازراق بولس ازدا ظ ئلعص، نام الص ق علةرنع ظوي ر نةرس قا بع ذرذص باش ازدا ت ةن نام علعرع بعل ةرخعل ؤةسؤةس ةيتاننعث ه اندا ش تذرغ

  . لعدذقئلعش تئصعلعص قا
ةر   دذظةض ةن ظوقذي لةت بعل ازنع غةص ذالر نام ز  ظ عحة بع ةس، ظةآس لةت ظةم ان غةص دة بولعدعغ اندا، ظذنعث ظعحع ا تذرغ لةتتعن نامازغ ةندة، بذغةص  دئض

 .يذقعرعدا بايان قعلماقحع بولغان ظعشالرنعث بعرسع آأزدة تذتذلعدذ
 . ـ ظايةت142سىرة نعسا ) 2(
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ةمرعدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمن      : حاقعرعلعدعغان بعر آعشع قوصذص       ابدذلاله ظعبنع ظ آعمكع  «: عثمةن ظ
ادةتلعرعنع      اهللا تاظاال  قعلغان ظةمةل ـ ظعبادةتلعرعنع باشقعالرغا ظاثالتماقحع بولعدعكةن،          ظذنعث ظةمةل ـ ظعب

  . دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدع» مةخلذقاتلعرعغا ظاثلعتعص بئرعدذ ؤة ظذنع ظاددعي آأرسعتعدذ
 اهللا تاظاال  لئكعن،  ،عث رازعلعقع ظىحىنال قعلغان      ناهللا تاظاال بعر آعشع ظةمةل ـ ظعبادةتلةرنع      ) ظةمما(

ةيدا بولغان    بولسا، شذنعث بعلةن ظذ آعشعدة سأ   ظذنعث قعلغان ظةمةللعرعنع باشقعالرغا بعلدىرضةن   يىنىش ص
  . بولسا، ظذ آعشع بذ ظايةتتة دئيعلضةن رعيا قعلغذحعالرنعث قاتارعغا آعرمةيدذ

 ا بةرمةيدذ أزلع      ظذالر قولق ةنع ظذالر ظ ادةتلعرعنع       ي رعنعث صةرؤةردعضارعغا قعلعدعغان ظةمةل ـ ظعب
ادا قعلمايدذ ؤة         نعث مةخلذقاتلعرعغعمذ ياخشعلعق قعلمايدذ، هةتتا ظةث ظاددعيسع           اهللا تاظاال  ظأز اليعقعدا ظ

. ظذالردعن آعحعككعنة بعرةر نةرسعنع ظأتنعضة سوراص تذرغان آعشعلةرضة ظذ نةرسعنع ظأتنعضعمذ بةرمةيدذ         
  .  ظذالر زاآات ؤة ظذنعثدعن باشقا سةدعقعلةرنع بولسا هةرضعز بةرمةيدذ،ولغان ظعكةنظذنداق ب

ةيدعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ            ظعبنع  : مةسظذدعي سةلةمة ظعبنع آذهةيلعدعن ظةبذظذب
ةتتعكع  ذ ظاي ظذددعن ب عنعث(مةس ةيدعغان نةرس ذالر بةرم ذظال ) ظ ةققعدة س ةنلعكع ه ة ظعك انداق نةرس  ق

ارا بعر ـ بعرعضة ظأتنة بئرعشعدعغ       : ظعبنع مةسظذد . سورالدع ازان   ظذ نةرسة بولسا آعشعلةر ظأزظ التا، ق ان ص
  . يذملعرعدذر، دئدعرمذش بذ تذيدعغاناؤة حئلةآكة ظوخش

ذ           ( ة ظ ةن آعشعلةرض وراص آعرض ة س علةرنع ظأتنعض اددعي نةرس عغان ظ ذنعثغا ظوخش ذالر مذش ةنع ظ ي
    ).نةرسعلةرنع بةرمةيدذ

   .شذنعث بعلةن سىرة ماظذننعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال
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  نناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمة

صةرؤةردعضارعث ظىحىن ناماز ظوقذغعن  .1بعز ساثا هةقعقةتةن نذرغذن ياخشعلعقالرنع ظاتا قعلدذق
  .3 نعشانع قالمايدذ-هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثنعث نام . 2ؤة قذربانلعق قعلغعن

ةنهذنعث مذنداق دئضةنل       ةظعمام مذسلعم، ظةبذداؤذد ؤة نةس     ةلالهذ ظ عكعنع ظع قاتارلعقالر ظةنةس رةزعي
دذ، رع ةت قعلع ع  (ؤاي ر آىن ةن  ) بع ز بعل حعتتة ظولتذر بع االم مةس تعصةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ تو. ات اتتعنال ظ س

دةص  ازراقال مذض نعص،  ظ اندعن ظويغع ةردع  ، ظ عنع آأت الدا بئش ةن ه ز. آىلض ةيغةمبعرع : بع ث ص ع اهللا نع ! ظ
ا   «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  دةص سورعدذق  ؟نئمعضة آىلعسةن   ظذ  ،دةص»  بعر سىرة حىشىرىلدع      ماثا باي

بعز ساثا  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن       :  باشلعدع قاسىرعنع ظوقذش 
دذق  ا قعل ذن ياخشعلعقالرنع ظات ةن نذرغ انلعق  .هةقعقةت از ظوقذغعن ؤة قذرب صةرؤةردعضارعث ظىحىن نام

   . نعشانع قالمايدذـ  هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثنعث نام. قعلغعن
 )1(»آةؤسةرنعث نئمعلعكعنع بعلةمسعلةر؟    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سىرعنع ظوقذص بئرعص بولذص    

دع دذق: بعز. دئ دذ، دئ ةيغةمبعرع بعلع شىبهعسعزآع، ـ شةك «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم. اهللا ؤة ظذنعث ص
ظذنعثدا نذرغذن ياخشعلعقالر    . ظأستةثدذر   بعر ؤةدة قعلغان) بئرعشنع( صةرؤةردعضارعم ماثا     بولسا آةؤسةر
اردذر ئلعص     . ب ةتلعرعم آ ع ظىمم ةت آىن ذ قعيام ان (ظ ذ ظعحعدعغ ألدذر ) س ر آ احعالرنعث  . بع ثدعكع ق ظذنع

انع( أص  ) س انعدةك آ ث س ماندعكع يىلتىزالرنع ئلعص    . ظاس ايرعص ظ ةندة ظ ر ب ن بع ث ظعحعدع ظىممعتعمنع
: صةرؤةردعضارعم . هةقعقةتةن بذمذ مئنعث ظىممعتعمدذر، دةيمةن        ! عمظع صةرؤةردعضار : ظاندعن مةن . قئلعنعدذ

دذ          بذ هةدعسنع ظعمام     . دئدع » سةن ظذنعث سةندعن آئيعن نئمة ظعشالرنع قعلغانلعقلعرعنع بعلمةيسةن، دةي
  . ظةهمةدمذ رعؤايةت قعلدع

ةنهذدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذندا              ةلالهذ ظ ة ظةنةس رةزعي ق دئضةنلعكعنع  ظعمام ظةهمةد يةن
دذ ةت قعلع ة آعر«: رعؤاي ةن جةننةتك ةندةم تةثنع    ،ض ر ظأس ان بع عدعن بولغ ة قئص ع قذلذل ع ظةتراص  ظعكك

أردىم( ان يئ  ) آ ذ ظاقعدعغ نع س ة قولذم ة  (رعض تةثنعث تئضعض ةنع ظأس ةم، تةض) ي ع (كىزس ث تئض ) ظذنع
اردعن رعظعل: مةن. كةن ظعناهايعتع ظئسعل ظعص ع جعب ة! ظ ذ نئم م؟ب ذ.  دئدع ذ :ظ اال ب ةن اهللا تاظ  ساثا بةرض

ةر  تعثعدذر(آةؤس دع) ظأس ام بذ. »دئ نع ظعم ذ هةدعس ةنهذدعن ب ةلالهذ ظ ةس رةزعي لعم ظةن ارع ؤة مذس خ
                                                 

دذق بعز ساثا هةقعقة ظةسلعدة  ) 1( ا قعل علعقالرنع ظات ذن ياخش ةن نذرغ ةتتعدعكع  ت ةن ظاي دذق :  دئض ا قعل علعقالرنع ظات ذن ياخش ةن  نذرغ  دئض
دذ   أزدة تذتذلع ةنا آ ةن م دذق دئض ا قعل ةرنع ظات أزدعن آةؤس ةنلعكعنع  . س ة ظعك انداق نةرس ةرنعث ق اهابعلةردعن آةؤس االم س ذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسس ش

 .سورعغان

  ظايةت 3  آةؤسةر                           رةىس            دة نازعل بولغانآكعمة
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ان ؤاق         ئلعص حعقعلغ مانغا ظ أزع ظاس االم ظ دع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعل ةآعلدة رعؤاي أؤةندعكع ش ا عتت ت
رعص  ( أزلةص بئ الرنع س ةن ظعش دع ) آأرض داق دئ ة«: مذن ع م ع ظةتراص عدعن ذ قن ظعكك ة قئص ر  لذل ان بع  بولغ
ةلدعم أظ عغا آ تةثنعث قئش ا( ؤة س رعظعل :)جعبرعظعلغ ع جعب ة !  ظ ذ نئم م؟ب ذ.  دئدع ةردذر،  : ظ ذ آةؤس ب

  . »دئدع
ادةم  : ظعمام ظةهمةد ظةنةس رةزعيةلالهذ ظةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ظع اهللا  : بعر ظ

ةيغةمبعرع  ث ص ةر د! نع دع   آةؤس ة؟ دئ انداق نةرس ةن ق االم. ئض ارعم  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ صةرؤةردعض ظ
تةثدذر   ر ظأس ةتتعكع بع ةن جةنن ا بةرض اتلعقتذر  . ماث ةلدعن ت اق ؤة هةس ىتتعن ظ ىيع س ث س ثدا . ظذنع ظذنع

ةيغةمبعرع     : ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ  . دئدع» بوينع خذددع تأضعنعث بوينعدةك قذشالر باردذر       !ظع اهللا نعث ص
 !ظع ظأمةر  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  يئقعملعق بعر قذش ظعكةن، دئدع   ،شىبهعسعزآع، ظذ سئمعز  ـ  شةك  

  . دئدع»ضةن ظادةم بةك هذزذرلعنعدذظذنع يئ
ةيرعدعن ظعبنع ظابباسنعث آةؤسةر هةققعدة مذنداق دئضةنلعكعنع                    ظعمام بذخارع سةظعد ظعبنع جذب

مةن  : ظةبذبةشةر . ياخشع نةرسعدذر   بعر   غةمبةرظةلةيهعسساالمغا بةرضةن      صةي اهللا تاظاال   ،ظذ: رعؤايةت قعلعدذ 
سةظعد ظعبنع   .  آعشعلةر ظذنع جةننةتتعكع بعر ظأستةث دةص قارايدعكةن، دئدعم             :سةظعد ظعبنع جذبةيرعضة  

ةير ا : جذب تةث بولس ةتتعكع ظأس اال ،جةنن علعقالرنعث  اهللا تاظ ةن ياخش االمغا بةرض  صةيغةمبةرظةلةيهعسس
  . عندذر، دئدعقاتارعد

ةنهذمانعث   ةلالهذ ظ اس رةزعي نع ظابب ةيرعدعن ظعب نع جذب ة سةظعد ظعب ن “آةؤسةر”: ظةبذبةشةر يةن  دع
  . نذرغذنلعغان ياخشعلعق آأزدة تذتذلعدذ، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

ظذ  )  دئضةن سأزدعن نذرغذنلعغان ياخشعلعق آأزدة تذتذلعدعغان بولسا           “آةؤسةر”ظةضةر ظايةتتعكع   (
أز ظعحعضة          ي اخشعلعقالر صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا بئرعلضةن ظأستةث ؤة ظذنعثدعن باشقا نةرسعلةرنعمذ ظ

  . حىنكع، ظأستةث شذ نذرغذنلعغان ياخشعلعقالرنعث بعرعدذر. ظالعدذ
داق    ةنهذمادعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذن ةلالهذ ظ ةر رةزعي نع ظأم ةد ظعب ام ظةهم ة ظعم ذ هةقت ب

التذندعن بولغان بعر ظأستةثدذر              «: ع رعؤايةت قعلعدذ   دئضةنلعكعن . آةؤسةر جةننةتتعكع ظعككع قعرغعقع ظ
ت ةرؤايعتنعث ظىس ذ م اقعدذعس اتلعق . دة ظ ةلدعن ت اق ؤة هةس ىتتعن ظ ىيع س ث س نع »ذرتظذنع ذ هةدعس  ب

  . تعرمعزع، ظعبنع ماجة، ظعبنع ظةبذهاتةم ؤة ظعبنع جةرعر قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلغان
رؤةردعضارعث ظىحىن ناماز ظوقذغعن ؤة قذربانلعق قعلغعن صة  يةنع بعز ساثا دذنيا ؤة ظاخعرةتتة 

ةردذق     ان قعلعنغان      . نذرغذنلعغان ياخشعلعقالرنع ب شذنعث ظىحىن   .  ظأستةثدذر ظذالرنعث بعرع يذقعرعدا باي
ةر  ةن ص ازلعرعثنع  س لة نام االز ؤة نةص ن ؤة قذ اهللا تاظ ال ظوقذغع انلعقنع  ظىحىن االارب ن هللا تاظ ىن قعلغع .  ظىح

ر    وق بع ئرعكع ي ادةتنع ش ةن ظعب ةنع س االي ن ؤة قاهللا تاظ ال قعلغع ر  ذ ظىحىن وق بع ئرعكع ي انلعقنع ش اهللا رب
اال ن تاظ اص بوغذزلعغع امعنع ظات ة  . نعث ن ذ هةقت االب دع اهللا تاظ داق دئ ةد :  مذن ع مذهةمم نكع، !) ظ ظئيتقع

امعزعم، « ث ن اتعم ؤة   مئنع انلعقعم، هاي اتعم قذرب ةت   (مام علعقلعرعم ؤة تاظ ان ياخش ادا قعلغ ـ دذني
ةنع  (اهللا نعث شئرعكع يوقتذر، مةن مذشذنعثغا       . ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا ظىحىندذر   ) ظعبادةتلعرعم ي

  . )1(»بذيرذلدذم، مةن مذسذلمانالرنعث ظةؤؤعلعمةن) يالغذز اهللا غعالخالعس ظعبادةت قعلعشقا

                                                 
 . ـ ظايةتلةر163 ــــ 162سىرة ظةنظام ) 1(
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ارلعقالر اهعد، ظعكرعمة ؤ  ظبنع ظابباس، ظةتا، مذج    انلعق ظىحىن ظاتعغان    بذنعثدعن قذ : ة هةسةن قات رب
دع       دذ، دئ أزدة تذتذلع ذزالش آ الالرنع بوغ قا م ذزالش ؤة باش الالرنع بوغ ةد    ) 1(.م ةتادة، مذهةمم ة ق ذ هةقت ب

ةظب، ز نع آ ن باش   ةظعب العد ؤة بذالردع ةبذ خ نع ظ ماظعل ظعب ةم، ظعس انع، هةآ ةتا خذراس ة، ظ اك، رةبعظ قا هه
  . نذرغذنلعغان سةلةف ظالعملعرعمذ شذنداق دئدع

داق قعلعش  ةؤةببذن ادةتنع تعكع س اال ظعب الالرنع   اهللا تاظ ان ؤة م ة قعلعدعغ قا بعرسعض اهللا دعن باش
اال ةس تاظ امعنع ظةم رعكالرغا ظوخش     ،نعث ن ان مذش اص بوغذزاليدعغ امعنع ظات عنعث ن قا بعرس ع  باش ص عش

  . قالماسلعق ظىحىندذر
: نعث نامع ظاتالماي بوغذزالنغان مالالرنعث ضأشعنع يئيعشتعن توسذص مذنداق دئدع             ظأزع اهللا تاظاال 

)ةر ع مأمعنل ان  ) ظ اي بوغذزالنغ مع ظئيتعلم ث ظعس ان (اهللا نع ع قعلعنمعغ معلال دةص زةبه ةنع بعس ) ي
  .))2هايؤانالرنع يئمةثالر، ظذنع يئيعش ظةلؤةتتة ضذناهتذر

  عغانلعقع توغرعسعدا نعشانع قالمايد-نعنعث نام  دىشمعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 
 ام ايدذ -هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثنعث ن ةنع ظع مذهةممةد    نعشانع قالم ع قساثا ظاححع  !  ي

ةت  ةت، هةقعق ةن هعداي ئلعص آةلض ةن ظ ةن ؤة س اآعت ؤة ظوآةلض كعن ص اححع، آةس ة ظ ذق دةلعلض ع قح
  . آةلضةنلةرنعث نام ـ نعشانع قالمايدذ

ارلعقالر      ظعبنع ظا  ةتادة قات ةير ؤة ق بذ ظايةت ظاس ظعبنع ؤاظعل     : بباس، مذجاهعد، سةظعد ظعبنع جذب
  . هةققعدة حىشكةن، دئدع

دذ      ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض اننعث مذن نع رذم ةزعد ظعب هاق ي نع ظعس ةد ظعب : مذهةمم
، هةقعقةتةن  رثال ذعنع قوي ظذنعث ضئص    ، بولدعال  :ؤاظعلصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ضئصع حعقسا، ظاس ظعبنع      

شذنعث بعلةن   . ظذ ظألضةن هامان ظذنعث نام ـ نعشانع قالمايدذ، دةيتتع . ظذ ظورذنباسارع يوق بعر ظادةمدذر    
ةبذ ظةتعية هةققعدة حىشتع،          : شةمرع ظعبنع ظةتعية  .  بذ سىرعنع حىشىردع   اهللا تاظاال  ة ظعبنع ظ بذ سىرة ظذقب

  . دئدع
عرلعرع هةققعدة   ذىرة آةظب ظعبنع ظةشرةف ؤة بعر تىرآىم ق    بذ س : ظعبنع ظابباس ؤة ظعكرعمة    رةيش آاص

  . حىشتع، دئدع
) مةدعنعدعن (ةف  آةظب ظعبنع ظةشر     : بةززار ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ          

ةهذدعيالرنعث  (سةن ظذالرنعث   : رةيشلةر ظذنعثغا  قذ. مةآكعضة آةلدع   ةنع ي أز  . آاتتعسع ) ي ام ـ نعشانع ظ  ن
اخحعغا    ذ ش ان ب ىص قالغ ةؤمعدعن ظىزىل ةآحع(ق االمنع دئم أزعنع  ) صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ ظ ةن؟ ظ قارعمامس

دذ   ع دةص ظويالي زدعن ياخش علةر بعز    . بع ان، آعش ظذل بولغ ا مةس اق هاجعالرغ ز بولس ان ؤة  بع ة تايعنعدعغ ض
 ظعكةن زادع بعز ياخشعمذ   ظذنداق بولغان   (معزضة ظالغان آعشعلةردذرمعز ظأز ظىستعشنع هاجعالرنع سذغعرع 
: اهللا تاظاال شذنعث بعلةن   . سعلةر ظذنعثدعن ياخشع، دئدع   : آةظب ظعبنع ظةشرةف  .  دئدع )ياآع ظذ ياخشعمذ  

 نعشانع قالمايدذ-هةقعقةتةن سئنعث دىشمعنعثنعث نام دئضةن ظايةتنع حىشىردع .  
ةتا مذنداق دئدع   ألىص قالغاند   : ظ ا، ظةبذلةهةب مذشرعكالرنعث  صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع ظ

رعص عغا بئ دع : قئش الدع، دئ انع يوق ام ـ نعش ةدنعث ن ن مذهةمم ةن )1(.آئحعدع ذنعث بعل اال ش  اهللا تاظ

                                                 
معنعال       ) 1( ةظاالنعث ظعس ةقةت اهللا ت اندا ص ذن، بوغذزلعغ الالرنع بوغذزلعس قا م اآع باش ذن ؤة ي الالرنع بوغذزلعس ان م ىن ظاتعغ انلعق ظىح ةيلع قذرب ةنع م ي

 . ظاتاص بوغذزالش الزعمدذر
 .  ـ ظايةتنعث بعر قعسمع121سىرة ظةنظام ) 2(
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ةققعدة  ةبنعث ه ام : ظةبذلةه معنعثنعث ن ئنعث دىش ةن س ايدذ -هةقعقةت انع قالم ايتعنع   نعش ةن ظ  دئض
  .حىشىردع

ادةمنعث ظو  : سذددع مذنداق دئدع   ام ـ نعشانع        قذرةيشلةر بعر ظ العلعرع ظألىص قالسا، ظذنعث ن غذل ب
ام ـ   : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظوغذل بالعلعرع ظألىص قالغاندا، ظذالر    . قالمعدع، دةيتتع  مذهةممةدنعث ن

دع   المعدع، دئ انع ق ةن  . نعش ذنعث بعل االش ام : اهللا تاظ معنعثنعث ن ئنعث دىش ةن س انع -هةقعقةت  نعش
  . حىشىردعتنعع دئضةن ظايقالمايدذ

ألىص ق     رعنعث ظ االمنعث ظوغذللع ادانلعقعدعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذالر ن ةنع ظ ةمدع   ئي ةن ظ ع بعل لعش
دع      ذمان قعل المعدع دةص ض انع ق ام ـ نعش ث ن ايدذ  . ظذنع داق بولم عز ظذن اال. هةرض ام ـ  اهللا تاظ ث ن  ظذنع

الدذردع ؤة ظ     ة ق ا ظةبةتكعح لعرعدا ت ذؤاهحعالرنعث باش ارلعق ض انعنع ب ةرنعث  نعش ةرعظعتعنع بةندعل ث ش ذنع
ةدةر مةثض  ة ق ةت آىنعض اآع قعيام ة ت دع ىزعممعسعض ص يىآلع عدعغان قعلع ةت .  داؤاملعش ا قعيام ظذنعثغ

  ! نعث رةهمعتع ؤة سالعمع بولسذناهللا تاظاالآىنعضة قةدةر 
  .غا شىآىرلةر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة آةؤسةرنعث تةصسعرع تىضعدعاهللا تاظاال

                                                                                                                                          
 . ةدنعث بالعسع ظألىص قالدع، ظةمدع شذنعث بعلةن ظذنعث نام ـ نعشانع قالمايدذ، دةص ظويلعدعمذهةمم: يةنع ظةبذلةهةب) 1(
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  سىرعنعث سىننةت ؤة نةصلة نامازالردا ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدابذ 
  

اؤاص  ) آةبعنع (صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذ سىرة بعلةن سىرة ظعخالسنع           : ظعمام مذسلعم جابعرنعث   ت
  . قعلعص بولغاندعن آئيعن ظوقذلعدعغان ظعككع رةآظةت نامازدا ظوقذيتتع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سىرة آافعرذن بعلةن سىرة ظعخالسنع ناماز      : نعثة ظةبذهىرةير ظعمام مذسلعم 
  . بامداتنعث ظعككع رةآظةت سىننعتعدة ظوقذيتتع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع

صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم سىرة آافعرذن بعلةن سىرة ظعخالسنع ناماز            : ظعمام ظةهمةد ظعبنع ظأمةرنعث   
از  امدات ؤة نام ةنلعكعنع       ب ان، دئض تعم ظوقذغ ة قئ عرمة نةحح ىننةتلعرعدة يعض ةت س ع رةآظ امنعث ظعكك  ش
  .رعؤايةت قعلدع

ةرنعث     نع ظأم ة ظعب ةد يةن ام ظةهم اآع      : ظعم تعم ي أت قئ عرمة ت االمنع يعض ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس م
أزةتتعم تعم آ ةش قئ عرمة ب ع  . يعض امنعث ظعكك از ش امدات ؤة نام االم ب ةت صةيغةمبةرظةلةيهعسس رةآظ

  .سىننةتلعرعدة سىرة آافعرذن بعلةن سىرة ظعخالسنع ظوقذدع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
ةرنعث  نع ظأم ةد ظعب ام ظةهم أزةتتعم : ظعم اي آ ر ظ االمنع بع ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس . م

نع         ىرة ظعخالس ةن س افعرذن بعل ىرة آ ىننعتعدة س ةت س ع رةآظ امداتنعث ظعكك االم ب صةيغةمبةرظةلةيهعسس
ارلعقالرمذ  ةبذ هةدعسنع تعرمعزع، ظعبنع ماجة ؤة نةس           . ذغان ظعدع، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع    ظوق ظع قات

  . شذنداق رعؤايةت قعلدع
أت  اننعث ت افعرذن سىرعسعنعث قذرظ رعدا آ ة سىرعسعنعثتعبعز يذقع اننعث مذن بعرعضة ؤة زةلزةل  قذرظ

  .ةدعسنع بايان قعلعص ظأتتذقبعرعضة باراؤةر بولعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن هتعن تأت

ijk  

 ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ šχρã Ï≈ x6ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç7 ôã r& ∩⊂∪ Iωuρ 

O$ tΡr& Ó‰ Î/%tæ $ ¨Β ôΜ›?‰ t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ç6 ôã r& ∩∈∪ öΝä3s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ z’ Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

 .1!ظع آاصعرالر«ظئيتقعنكع، ) سئنع بذتالرغا حوقذنذشقا ظىندعضىحع آذففارالرغا! ظع مذهةممةد( 
ا مةن حوقذنمايمةن  ان بذتالرغ ادةت  .2سعلةر حوقذنذؤاتق ةغا ظعب ان الل ادةت قعلعؤاتق سعلةرمذ مةن ظعب

سعلةرنعثمذ مةن ظعبادةت قعلغان . 4سعلةر حوقذنغان بذتالرغا مئنعث حوقذنغعنعم يوق .3لةرقعلمايسع

  ظايةت 6  آافعرذن                           رةىس           دة نازعل بولغانآكعمة
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وق  ثالر ي ادةت قعلغعنع ةغا ظعب أزةم  .5الل نعممذ ظ ث دع ىن، مئنع أزةثالر ظىح ثالر ظ علةرنعث دعنع س
  .6»ظىحىن

  شئرعكتن ظادا ـ جذدا بولذش توغرعسعدا
ة ذ سىرة مذشرعكالر قعلعدعغان هةمم ةرنع ب ادا ـ جذدا بولذشقا ؤة ظةمةل ـ ظعبادةتل اهللا  ظعشالردعن ظ

  .غعال قعلعشقا بذيرذص آةلضةن سىرعدذرتاظاال
)ظع آاصعرالر«ظئيتقعنكع، ) سئنع بذتالرغا حوقذنذشقا ظىندعضىحع آذففارالرغا! ظع مذهةممةد! 

ة ،رةيش آاصعرلعرعغا قارعتعلغان بولسعمذظةسلعدة بذ ظايةت قذ    ارلعق آاصعرالرنع     لئكعن ظاي ةريىزعدعكع ب ت ي
  . ظأز ظعحعضة ظالعدذ

ةؤ    ( ىش س ىرعنعث حىش ى س ةققعدة ةب ادانلعقعدعن   ) بع ه عرلعرع ن ش آاص قذرةي
ان ؤة        قا حاقعرغ ادةت قعلعش ل ظعب ر يع ا بع أزلعرعنعث بذتلعرعغ االمنع ظ ةر (صةيغةمبةرظةلةيهعسس ظةض

ا   ذنداق قعلس االم ش أزلعرعنعثمذ ص،صةيغةمبةرظةلةيهعسس ان   ظ ع بولغ االمنعث ظعاله اهللا ) ةيغةمبةرظةلةيهعسس
 بذ  اهللا تاظاال غا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بعلةن بعللة بعر يعل ظعبادةت قعلعدعغانلعقعنع دئضةن ظعدع،           تاظاال

ىزىل   ن ظ ث دعنعدع االمنع ظذالرنع ىرىص صةيغةمبةرظةلةيهعسس ىرعنع حىش ادا س عل ظ قا  ـ آئس ذدا بولذش ـ ج
  .ز قاراش باردذردع، دئضةن آأيرذبذ

سعلةر حوقذنذؤاتقان بذتالرغا مةن : دعذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع مذنداق دئيعشكة بذيراهللا تاظاال
 يةنع سعلةرمذ مةن ظعبادةت سعلةرمذ مةن ظعبادةت قعلعؤاتقان اللةغا ظعبادةت قعلمايسعلةر. حوقذنمايمةن

  . علةرقعلعؤاتقان شئرعكع يوق بعر اهللا غا ظعبادةت قعلمايس
سعلةر حوقذنغان بذتالرغا مئنعث حوقذنغعنعم يوق يةنع مةن سعلةر قعلغان ظعبادةتنع قعلمايمةن 

 خذرسةن ؤة رازع بولعدعغان    اهللا تاظاال  مةن صةقةت   . ؤة مةن سعلةرنعث ظعبادةت قعلعش يولذثالرغا آعرمةيمةن      
سعلةرنعثمذ مةن : عسساالم مذنداق دئدع  شذثا صةيغةمبةرظةلةيه. غا ظعبادةت قعلعمةناهللا تاظااليول بعلةن   

وق  ثالر ي ادةت قعلغعنع ةنع سعلةرمذ   ظعبادةت قعلغان اللةغا ظعب نعث بذيرذقلعرعغا ؤة ظذنعث   اهللا تاظاال  ي
أزةثالرحعال بعر        .  بةرضةن يوللعرعغا بويسذنمايسعلةر     عتعصظأزعضة ظعبادةت قعلعشتا آأرس    ظةآسعحة سعلةر ظ

ةيدا قعلعؤالدعثالر    نع ص ة  .يول ةقةت سعلةر ؤة ظات    :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال  بذ هةقت الر ص بوؤاثالر ا ـ بذ بذت
صاآعت حىشىرضعنع يوق،    ـ نع ظعسصاتاليدعغان هئح بعر دةلعلظاتعؤالغان قذرذق نامالردعنال ظعبارةت، اللة بذ    

ةك      عدعن ش ارع تةرعص ا صةرؤةردعض ةت  -ظذالرغ عز هعداي ان   ( شىبهعس ةيغةمبةر ؤة قذرظ ةنع ص ةن ) ي آةلض
  .))1تذرذقلذق، ظذالر صةقةت ضذمانغعال ؤة نةصسعلعرعنعث خاهعشعغعال ظةضعشعدذ

دع  ادا ـ جذدا بول ة نةرسعلعرعدعن ظ ادةت . صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مذشرعكالرنعث هةمم حىنكع، ظعب
لةيهعسساالم ؤة  صةيغةمبةرظة. قعلعدعغان بعر آعشعضة بعر ظعاله ؤة ظعبادةت قعلعدعغان بعر يول الزعم بولعدذ   

ادةت قعلدع   غا ظذنعث آأرسةتك  اهللا تاظاالظذنعثغا ظةضةشكةن مذسذلمانالر بولسا،     ال ”شذثا  . عنع بويعحة ظعب
ة  ةدذر رةسذلذلالهظعاله ةلاله مذهةمم اال:  دئضةن سأزنعث مةنعسع“ظعلل ة اليعق اهللا تاظ قا ظعبادةتك دعن باش

تذر ؤة     اله يوق ر ظع انداق بع ا ص اهللا تاظاالهئحق ةن     غ ول بعل ةن ي ئلعص آةلض االم ظ ةقةت صةيغةمبةرظةلةيهعسس
دذ دذ، دئضةنلعك بولع ةتكعلع بولع االمذشرعكالر بولسا . ي ادةت قعلعصاهللا تاظ اهللا  ،دعن باشقا بعرسعضة ظعب

اال دذ   تاظ ادةتنع قعلعؤاتع ر ظعب ان بع ا قويمعغ دع   .  يولغ داق دئ ا مذن االم ظذالرغ ذثا صةيغةمبةرظةلةيهعسس : ش
 دعنعثالر ظأزةثالر ظىحىن، مئنعث دعنعممذ ظأزةم ظىحىنسعلةرنعث«  مذنداق دئدعاهللا تاظاال بذ هةقتة  :

                                                 
 . ـ ظايةت23سىرة نةجم ) 1(
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    ا ث تذرس تا حع انحع قعلعش ئنع يالغ ذالر س ةر ظ علةرنعث    «: ظةض دذر، س أزةم ظىحىن ةلعم ظ ث ظةم مئنع
ادا   علةر ظ ةلعمدعن س ث ظةم دذر، مئنع أزةثالر ظىحىن ةلعثالرمذ ظ علة-ظةم علةر، س ذدا س  رنعث ج

ادا   ةنمذ ظ عثالردعن م ةن  ـقعلمعش ار       ( جذدام ذناهعغا جاؤابك ان ض راؤنعث قعلغ ر بع ة بع راؤ يةن ةنع بع ي
ةس عن» )ظةم زنعث     «)1 (دئض ةم بع ذ ه البذآع، ظ علةر؟ ه رذلذق مذنازعرعلعشةمس ةن اهللا توغ ز بعل بع

ارعثالردذر  علةرنعث صةرؤةردعض ةم س ارعمعز، ه أزعمع . صةرؤةردعض ةللعرعمعز ظ زنعث ظةم دذر، بع ز ظىحىن
   . ))2دئضعن»سعلةرنعث ظةمةللعرعثالرمذ ظأزةثالر ظىحىندذر، بعز اهللا غا سادعقمعز

 »سعلةرنعث دعنعثالر ظأزةثالر ظىحىن، مئنعث دعنعممذ ظأزةم ظىحىن: نعثاهللا تاظاالخارع ظعمام بذ
ع   ايتعنعث مةنعس ةن ظ علةرنعث: دئض عرلعقعثالرس ث   آاص ىن، مئنع أزةثالر ظىح الم ظ ىن عم ظعس أزةم ظىح   ظ

  . دئضةنلعك بولعدذ، دئدع
  .ر بولسذن، شذنعث بعلةن سىرة آافعرذننعث تةصسعرع تىضعدعةغا شىآىرلاهللا تاظاال

                                                 
 . ـ ظايةت41سىرة يذنذس ) 1(
 . ـ ظايةت139سىرة بةقةر ) 2(
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  نعث صةزعلعتع توغرعسعداعرسىرة نةس
  

أتتعن  يذقعرعد  اننعث ت اراؤةر آئلعدعغان  ا سىرة نةسعرنعث قذرظ ةنعث لعقع بعرعضة ب  مذ ؤة سىرة زةلزةل
  . بعرعضة باراؤةر آئلعدعغانلعقعنعث بايانع سأزلةندعتعن  تأتقذرظاننعث

ام نةسة دذ ظعم ةت قعلع داق دئضةنلعكعنع رعؤاي ابدذلاله ظعبنع ظذتبعنعث مذن نع ظ ةيدذلاله ظعب : ظع ظذب
ة   : ظعبنع ظابباس ماثا   اخعرعدا حىشكةن سىرعنع بعلةمسةن؟          ! ظع ظعبنع ظذتب اننعث ظعحعدة ظةث ظ سةن قذرظ

دع ةن. دئ ةن،ةهةظ: م ذ . بعلعم اال ظ اردعمع ؤة غةلاهللا تاظ ةن عنعث ي ع آةلض ىرعدذر  بعس ةن س ةنع ( دئض ي
   .توغرا ظئيتتعث، دئدع: ظعبنع ظابباس. دئدعم) نةسعر سىرعسعدذر

ijk  

 # sŒÎ) u !$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r&u‘ uρ }¨$̈Ψ9$# šχθè= äz ô‰ tƒ ’ Îû ÇƒÏŠ «! $# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôx Îm7 |¡sù 

Ï‰ ôϑ ut ¿2 y7 În/ u‘ çν ö Ï øótG ó™ $#uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ% Ÿ2 $ L/#§θs? ∩⊂∪  
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

وص   علةرنعث ت ا آعش ةنعث دعنعغ ةن ؤة الل ع آةلض اردعمع ؤة غةلعبعس ةنعث ي ذص -الل وص بول  ت
 ظئيتقعن، هةمدع ظئيتقعن، ؤة ظذنعثدعن مةغصعرةت  تةسبعهضةرةببعث. 2 ـ 1آعرضةنلعكعنع آأرضعنعثدة

  .3اللة هةقعقةتةن تةؤبعنع بةك قوبذل قعلغذحعدذر. تعلعضعن
بذ سىرعنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظأمرعنعث ظاخعرالشقانلعقعدعن خةؤةر بةرضةنلعكع 

  توغرعسعدا
ةدرع     : ذظعمام بذخارع ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعد               ظأمةر مئنع قئشعغا ب

ىزةتتع    ة آعرض ةن بعلل اهابعلةر بعل وث س وث ـ ح قان ح عغا قاتناش اهابعلةرنعث  . ظذرذش ةزع س ذ ظعشتعن ب ب
اححع ص قظ ةندةك قعلع ا   : ع آةلض العلعرعمعز تذرس عدا ب ث يئش زنعث بذنع العلعرعمعزنع   (،بع زنعث ب بع

ىزمةي ىزعدذ  ) آعرض ة آعرض ةن بعلل ز بعل ع بع ىن بذن ة ظىح دعنئم ةنهذ . ؟ دئ ةلالهذ ظ ةر رةزعي ا : ظأم ذ بولس ظ
ةنهذ ظذالرنع حاقعرتعص      . سعلةر آعملعكعنع بعلعدعغان آعشعلةردعندذر، دئدع  ةلالهذ ظ بعر آىنع ظأمةر رةزعي

رعدع   ة آعرعشكة بذي ةن بعلل ذالر بعل نعمذ ظ ث    . مئ عتع، مئنع نع حاقعرعشعدعكع مةقس ةرنعث مئ ىن ظأم بىض
ر آ  ا بع انداقلعقعمنع ظذالرغ ن دةص ظويلعدع  أرسق ذش ظىحىنمعكع ا . معتعص قوي ةر ظذالرغ علةر : ظأم اهللا س

  ظايةت 3                 نةسر                رةىس            دة نازعل بولغاندعنعمة



  
  
  
  

 586                                                                                              ر سنة سىرة ـ 110
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

اال اردعمع ؤة غةل: نعثتاظ ث ي ةنعاهللا نع ع آةلض انداق حىشع بعس عنع ق ةن سىرعس دع دئض علةر؟ دئ . نعس
ع  ث بةزعس اال: ظذالرنع ة غةلاهللا تاظ ان ؤاق  ع بعزض ا قعلغ ة ظات ةمد  ،اعتتب ة ه زنع ظأزعض قا ؤة ع بع  ظئيتعش

ظع  : ظاندعن ظأمةر ماثا  . بةزعلعرع هئحنةرسة دئمةي شىك تذردع    . دع، دئدع ذت تةلةص قعلعشقا بذير   مةغصعرة
ا نع ظابب ذ سىرعنع(سةنمذ ! سظعب دعشذنداق حىشع) ب ةن. نةمسةن؟ دئ م: م اق، دئدع ةر. ي داق : (ظأم ظذن

ا انداق حىشع ) بولس ةن ق دع س ةن؟ دئ ةن. نعس اال: م ىرعدة صةيغةمبةرظةلةيهعس اهللا تاظ ذ س االمنعث  ب س
ةنلعكعنع ظذنع  ةجعلعنعث آةلض ةن ؤة   ظ دع دةص قارايم دىرىص قوي ا بعل ذ  ثغ ةن ب اال م ةنعث : نعثاهللا تاظ الل

وص  علةرنعث ت ا آعش ةنعث دعنعغ ةن ؤة الل ع آةلض اردعمع ؤة غةلعبعس ةنلعكعنع -ي ذص آعرض وص بول  ت
شذثالشقا  . (عث ظاالمعتعدذر  دئضةن ظايعتع بولسا، مانا بذ سئنعث ظةجعلعثنعث آةلضةنلعكعن          آأرضعنعثدة

ةن . رةببعثغا تةسبعه ظئيتقعن، هةمدع ظئيتقعن، ؤة ظذنعثدعن مةغصعرةت تعلعضعن ) سةن اللة هةقعقةت
ةنهذ   . ، دئدعم )نعمةندئضةنلعك بولعدذ دةص حىشع    تةؤبعنع بةك قوبذل قعلغذحعدذر  ةلالهذ ظ : ظأمةر رةزعي

  . دعنعمةن، دئ سىرعنع سةن حىشةنضةندةك حىشعمةنمذ بذ
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةد ظعب ام ظةهم اردعمع ؤة : ظعم ث ي اهللا نع

ةن عغةل ع آةلض االم    بعس كةندة، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ىرة حىش ةن س ث   «: دئض ل جئنعمنع ذ يع ب
  .دئدع» آأثلىم تذيذؤاتعدذظئلعنعدعغانلعقعنع 

ةنهانعث مذن      ةلالهذ ظ ة رةزعي ارع ظاظعش ام بذخ دذ  ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي : داق دئض
عدة    ذ ؤة سةجدعس ص رذآ ةل قعلع ا ظةم اننعث بذيرذغعنعغ االم قذرظ ع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس  ظ

! ظع اهللا . ؤة ساثا هةمدذسانا ظئيتعمعزسئنع بارلعق آةمحعلعكتعن صاك دةص بعلعمعز      ! صةرؤةردعضارعمعز اهللا 
ع ظعمام مذسلعم، ظعبنع ماجة،    بذ هةدعسن. نع آأص قعالتتع دذظاالر دئضةن )1(»ماثا مةغصعرةت ظاتا قعلساث   

  . ظع ؤة ظةبذ داؤذد قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعنةسة
دذ         ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ة رةزعيةلالهذظ رذقتعن ظاظعش ةد مةس ام ظةهم : ظعم

ارلعق آ    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم هاياتعنعث ظاخعرعقع آىنلعرعدة     ةمحعلعكتعن صاك دةص بعلعمعز   سئنع ب
ز ةن . ؤة ساثا هةمدذ ـ سانا ظئيتعمع االم ةن اهللا تاظ ة قعلعم ا تةؤب ةن ؤة ظذنعثغ عرةت تعلةيم » )2(دعن مةغص

ممعتعمدة بعر ظاالمةتنع آأرعدعغانلعقعمنع        مئنعث ظى  هةقعقةتةن   صةرؤةردعضارعم   « ؤة   دئضةننع آأص دةيتتع   
ؤة عشعمغا   ظئيتع هةمد عشعمغا تةسبعه ظئيت ةتنع آأرضةن ؤاقتعمدا  ظاالمماثا خةؤةر بةردع ؤة مئنع مةن شذ  

عرةت تعلع ن مةغص رظذنعثدع ة بذي دذر . دعذشعمض ذل قعلغذحع ةك قوب ةؤبعنع ب ةن ت ة هةقعقةت ذ . الل ةن ظ م
ةنعث : نعثاهللا تاظاال  ظذ ظاالمةت بولسعمذ  . ظاالمةتنع آأردذم  اللةنعث ياردعمع ؤة غةلعبعسع آةلضةن ؤة الل

رةببعثغا تةسبعه ظئيتقعن، هةمدع  . توص بولذص آعرضةنلعكعنع آأرضعنعثدة-عشعلةرنعث توص دعنعغا آ
دذر . ظئيتقعن، ؤة ظذنعثدعن مةغصعرةت تعلعضعن  ذل قعلغذحع دئضةن   (اللة هةقعقةتةن تةؤبعنع بةك قوب

  . عبذ هةدعسنع ظعمام مذسلعممذ رعؤايةت قعلد. دئدع) ظايةتلعرعدة بايان قعلعنغان ظاالمةتتذر
العمالرنعث قارعشعحة       ان قعلعنغان       هةممة ظ ة باي ةتهع   بعسعدعن   عنعث غةل اهللا تاظاال  ظايةتت مةآكعنعث ص

ةبعلعلعرع  . لعنعشع آأزدة تذتذلعدذ  قع ةرةب ق ةر مذهةممةد هةقعقعي   ظعسالمغا آعرعش ظىحىن  حىنكع ظ  ظةض
ةي تع  ص ةؤمعنعث ظىس أز ق ا، ظ دذ، دةص  عدعن غةلغةمبةر بولس ة قعلع ةآكعنعث ص ب ىص  ةتهع بولذم عنع آىت ش

تع اال. تذرات عنعدة   اهللا تاظ ص بةرض ةتهع قعلع ةآكعنع ص االمغا م ذالر، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا   ظ ةنعث دعنعغ  الل
وص ر  ـ ت ذص آع وص بول ة     . دعت ة يئرعض ارعلعنعث هةمم رعم ظ ةرةب يئ نع ظ الم دع دة ظعس ل ظعحع ع يع ظعكك

                                                 
 .سذبهانةآةلالهذممة رةببةنا ؤة بعهةمدعكة ظةلالهذممةغفعر لع) 1(
 .ظةستةغصعرذلالهة ؤة ظةتذبذ ظعلةيهع. عهةمدعكةسذبهانةآةلالهذممة ؤة ب) 2(
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عصظومذمل ةبعلعلعرعنعث  عش قا ق ةرنعث باش دع ؤة ظةرةبل ادةم     بول ةن ظ ا آعرمعض الم دعنعغ ذ ظعس  ظعحعدعم
  ! غا آأص هةمدذساناالر بولسذناهللا تاظاال. قالمعدع

ةتهع بولغان    : ظعمام بذخارع ظةمرع ظعبنع سةلةمةنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       مةآكة ص
عغا          االمنعث قئش ىن صةيغةمبةرظةلةيهعسس رعش ظىح ا آع الم دعنعغ ة ظعس ر قةبعل ةر بع دع، ه قا  ظع  بئرعش

تع ع،. (ظالدعراش ةبعلعلعرع) حىنك ةرةب ق عغا ظار: ظ ةؤمعنعث ظعش ث ق ةن ظذنع ةد بعل ماثالرعمذهةمم . الش
ةي  ةقعقعي ص ةد ه ةر مذهةمم ةؤمعنعث ظىستع ظةض أز ق ا  غةمبةر بولسا، ظ دذ، دةص ظعسالم دعنعغ ة قعلع دعن غةلب

  .شعنع آىتىص تذراتتعكعنعث صةتهع بولذآعرعش ظىحىن مةآ
ةآكعنع  ز م ةققعدة    بع ذرذش ه ان ظ ئلعص بئرعلغ ىن ظ ش ظىح ةتهع قعلع ابلعرعمعزدا ” ص ارعخ آعت  “ت

الدذق ذ آعتابالر   . توخت العغذحعالر ظاش نع خ ة ظعزدعنعش ذ هةقت اب ذنعظ مذراجغ أص  اهللا تاظاال. ةت قعلس ا آ غ
  ! هةمدذ ـ ساناالر بولسذن

ابدذلالهنعث قوشنعسعنعث مذ        نداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    ظعمام ظةهمةد ظةبذظةمماردعن جابعر ظعبنع ظ
دذ ةلدعم    : قعلع ايتعص آ ةردعن ق ر سةص ةن بع عمغا      . م وراص قئش اردذق س ةندعن ه ابدذلاله م نع ظ ابعر ظعب ج
تذ ا . آعرعص ةن ظذنعثغ علةرنعث ض : م ان     ذـ ضذرذه آعش ةيدا قعلغ ذالر ص ةنلعكعدعن ؤة ظ ألىنىص آةتك رذهقا ب

ةردعم  أزلةص ب نع  . ظعشالردعن س ابعر ظعب ةن ج ذنعث بعل ن  ش ازدعن آئيع ةتتع ؤة ظ الص آ ابدذلاله يعغ ةن : ظ  م
االمنعث علةر  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن آعش وص   هةقعقةت ا ت ةنعث دعنعغ ذص آع  -الل وص بول از  ت رعدذ ؤة ظ
  .دئضةنلعكعنع ظاثلعغان ظعدعم، دئدع»  حعقعص آئتعدذ توص بولذص-توص زاماندعن آئيعن ظذنعثدعن 

  .شذنعث بعلةن سىرة نةسعرنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال 
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  اهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنن

 مىلكع -ظذنعثغا مال  .1قذرذص آةتتع) ظةمةلدة! (ظةبذ لةهةبنعث ظعككع قولع قذرذص آةتسذن 
ظذنعث  .3آعرعدذ) يةنع دوزاخقا(ظذ الؤذلداص تذرغان ظوتقا . 2ؤة ظئرعشكةن نةرسعلعرع ظةسقاتمعدع

ظذنعث بوينعدا مةهكةم  .4خوتذنعمذ الؤذلداص تذرغان ظوتقا آعرعدذ) يةنع سذخةنحع(ظوتذن توشذغذحع 
  .5ظئشعلضةن ظارغامحا بولعدذ

رغانلعقع ةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا قارشع تذبذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبع ؤة ظةبذلةهةبنعث ص
  توغرعسعدا

ام ب ةت ق ذظعم ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ارع ظعب دذخ االصةيغةم: علع  مبةرظةلةيهعسس
تع  ة حعق اغنعث تأصعسعض اندعن،ت االيعق «:  ظ ع خ رعدع»!ظ لعكلةر  .  دةص ؤاقع ةن قذرةيش ذنعث بعل ش

  . صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا يعغعلدع
اؤادا مةن سعلةرضة بعر دىشمةن قوشذنع ظةتعضةن               «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذالرغا  ظئيتعثالرحذ ن

اآع ظاخش  علةر؟     ي ا ظعشعنةمس علةر ماث ةم، س اقحع، دئس ذم قعلم ة هذج تة سعلةرض دع» ام تةرةص ذالر.دئ :  ظ
دع  ة، دئ االم. هةظ دا(«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةن) ظذنداق ةن هةقعقةت ازاب  م اتتعق ظ ذرذن  ق تعن ب  آئلعش

الص هاالك  سةن بىضىندعن باش :  ظةبذلةهةب قوصذص  .دئدع» ذحعدذرمةنسعلةرضة ظةؤةتعلضةن بعر ظاضاهالندذرغ   
دع    انمعدعث؟ دئ ىن حاقعرغ ذنعث ظىح زنع مذش ةن بع ول، س ةن  . ب ذنعث بعل االش ةققعدة  اهللا تاظ ةص ه  ظةبذلةه

ىردع   عنع حىش ةت سىرس ة  . تةبب ر رعؤايةتت ة بع ذص   ،يةن ة قوص نع قاققعنعح ةب قولع ىندعن  :  ظةبذلةه ةن بىض س
دع        انمعدعث؟، دئ ىن حاقعرغ ذنعث ظىح زنع مذش ةن بع ول، س االك ب الص ه ةن  .باش ذنعث بعل اال ش  اهللا تاظ

  .  هةققعدة تةببةت سىرسعنع حىشىردع، دةص بايان قعلعندعبظةبذلةهة
اغع االمنعث ت ةب صةيغةمبةرظةلةيهعسس رعدذرظةبذلةه نع  . لعرعنعث بع ابدذلظذززا ظعب مع ظ ث ظعس ظذنع

ا ظةبذلةهةب   قعراص تذرعدعغان آعشع بول  رظذ حعرايع صا  . تةخةللذسع ظةبذظذتةيبعدذر . ظابدذلمذتةللعبدذر غاحق

  ظايةت 5  مةسةد                             رةىس            دة نازعل بولغانآكعمة
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ع ( داص تذرغذح ةنع الؤذل الدع) ي رةتت   . دةص ظات ةت بئ أص ظةزعي االمغا آ ذ صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ،عظ  ظذن
  . ظذنع ؤة ظذنعث دعنعنع ناهايعتع بةك آةمسعتةتتع. آأص مةسخعرة قعالتتع، ناهايعتع يامان آأرةتتع

ةت قعلع    ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةبذزعنادنعث مذن ةد ظ ام ظةهم الم   : دذظعم ةتعدعن ظعس ل جةم ا دةي ماث
تئخع ظعسالم هةممة آعشعلةرضة تارعمعغان   . دعنعغا آعرضةن رةبعظة ظعبنع ظذبادة مذنداق دةص سأزلةص بةردع 

عدا توصل       ذرذص ظةتراص ازعرعدا ت ةجازنعث ب االمنعث زعلم ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس اغدا م ر ح عصبع ان عش  تورغ
 دةيدعغانلعقعنع   »نعجات تاصعسعلةر   ) ظعمان ظئيتعثالر ( دةص   “ ظعلالهذ ال ظعالهة ” !ظع ظعنسانالر : آعشعلةرضة

اي،      أزع ظالغ ان، آ ارقعراص تذرعدعغ رايع ص ان      ؤة حع ص ظأرىؤالغ ال قعلع ع ت نع ظعكك عنعث   حئحع ر آعش بع
ان بعر يالغانحعدذر،       :  شذ يةرضة بئرعص،صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم قةيةرضة بارسا  ظذ هةقعقةتةن دعندعن حعقق

ةن    دةيدع أردىم، م انلعقعنع آ علةردعن (غ م؟ دةص سور   :)آعش ع آع ذ آعش ام ع ظ ذالر . س ث ظ  ظذنع
   .  ظئيتتعصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث تاغعسع ظةبذلةهةب ظعكةنلعكعنع

سةن  :  مةن رةبعظةضة  ،ظعمام ظةهمةد سىرةيجدعن ظةبذ زعنادنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    
اال ظعدع    ك ب ةردة آعحع ذ آىنل مظ ة. ثمذ؟ دئدع اق، : رةبعظ االي ةنكع،   اهللا تاظ ةم قعلعم ةن قةس امع بعل نعث ن

  . لذم آأتىرةلةيتتعم، دئدعذسعمدة بار مةن ظذ آىنلةردة تعظ
 مىلكع ؤة ظئرعشكةن نةرسعلعرع ظةسقاتمعدع -ظذنعثغا مال     اهللا : ظعبنع ظابباس ؤة باشقعالر
العؤاقعلعرع آأزدة تذتذلعدذ       د ؤة ظئرعشكةن نةرسعلعرع ظةسقاتمعدع نعث  تاظاال  ئضةن ظايعتعدعن ظذنعث ب

اال   ( ةتا،      .  دئدع ،)قعلعرع ظةسقاتمعدع دئضةنلعك بولعدذ       ـ حا   يةنع ظذنعث ب ة ظاظعشة، مذجاهعد، ظ بذ هةقت
  . ن قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدعيهةسةن ؤة ظعبنع سعرع

ندع    ةت قعلع ةنلعكع رعؤاي داق دئض ظذدنعث مذن نع مةس ان  صةيغةمبةرظةل: ظعب ةؤمعنع ظعم االم ق ةيهعسس
ظةضةر قئرعندعشعمنعث ظوغلعنعث دئضةن سأزلعرع راست بولعدعغان           : ظئيتعشقا حاقعرغان ظعدع، ظةبذلةهةب   

ع   ةت آىن ةن قعيام ا، م ال بولس م مىل-م ا ؤةكع ا ب رعصال ـ ح أزةمنع ،قعلعرعمنع بئ ان ( ظ ذ قورقذتعدعغ ) ظ
 مىلكع ؤة ظئرعشكةن -ظذنعثغا مال : اهللا تاظاالبعلةن شذنعث . قاتتعق ظازابتعن قوتذلدذرعؤالعمةن، دئدع

  .تعنع حىشىردعع دئضةن ظاينةرسعلعرع ظةسقاتمعدع
 ا ان ظوتق داص تذرغ ذ الؤذل ا(ظ ةنع دوزاخق رعدذ) ي ان، ظ آع داص تذرعدعغ ذ الؤذل ةنع ظ ذن ذ ي حق

  .حعقعرعدعغان ؤة قاتتعق آأيدىرعدعغان دوزاخقا آعرعدذ
  مذ جةمعلنعث ظاقعؤئتعنعث بايانع توغرعسعداظةبذلةهةبنعث ظايالع ظذم

 ذغذحع ذن توش ث ظوت ذخةنحع(ظذنع ةنع س رعدذ ) ي ا آع ان ظوتق داص تذرغ ذ الؤذل  خوتذنعم
ةرؤة بع    . ظةبذلةهةبنعث ظايالع ظذممذ جةمعل قذرةيش ظاياللعرعنعث آاتتعللعرعدعن ظعدع        ع نت ظذنعث ظعسمع ظ

دع  ة ظع نع ظذمةيي ةرعب ظعب ذ ظةبذسذفياننعث . ه ذصظ عرلعق، ، ظئهةمشعرعسع بول ةتنع(رعنعث آاص ) هةقعق
لعرعدا ظذنع   العق قعلعش ظعش ار قعلعش ؤة تةرس تع ثغظعنك ةمدةمدة بوالت ىن ظ . ا ه ذنعث ظىح ةت ش ذ قعيام

اردةمدة بولعدذ           آىنعمذ ظئرعنعث دوزاخنعث ظو     مذنداق  اهللا تاظاال شذثا   . تعدا ظازابلعنعشع ظىحىن ظذنعثغا ي
ذن تو : دئدع ةنع سذخةنحع (شذغذحع ظذنعث ظوت رعدذ ) ي ا آع ان ظوتق داص تذرغ ذ الؤذل ظذنعث . خوتذنعم

ا (رعنعث ئ  يةنع ظذ ظ   بوينعدا مةهكةم ظئشعلضةن ظارغامحا بولعدذ  ئخعمذ بةآرةك آأيىشع ظىحىن     ) ظوتت ت
ا تاشالش   ئ ظ ار دوزاخق ة    . قا ظوتذن توشذيدذ  رع ب  : مذنداق دئدع  اهللا تاظاال شذثا  . ييار تذرعدذ ظذ شذ ظعشقا ت
ظذنعث بوينعدا مةهكةم ظئشعلضةن ظارغامحا بولعدذظذ ظوتتعن بولغان ظاغامحعدذر، : رؤةذ مذجاهعد ؤة ظ

  . دئدع
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ارلعقالرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع    ة جةدةلع، زاههاك ؤة ظعبنع زةيد قات اس، ظةتعي ظةؤفع ظعبنع ظابب
  . ولغا تعكةن قويذص قوياتتعظذممذ جةمعلة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ماثعدعغان ي: رعؤايةت قعلعدذ

دذ : نعثاهللا تاظاال مذجاهعد   ايعتعنعث   ظذنعث بوينعدا مةهكةم ظئشعلضةن ظارغامحا بولع  دئضةن ظ
  . دئدع، دئضةنلعكتذرتأمىردعن بعر تاقاق بولعدذ) نعداظذنعث بوي: (مةنعسع

  سعداظةبذلةهةبنعث ظايالعنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظةزعيةت بةرضةنلعكع توغرع
تةببةت سىرعسع   : ظعبنع ظةبذهاتةم ظةسما بعنتع ظةبذبةآرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ    

كةندة عنعحة ،حىش اش آأتةرض دا ت ةمعل قولع ذ ج اي ظذمم اثا ؤاي:  ظالغ ىحعنعث ! س ة(ظةيعبلةنض ) ضئصعض
ا ظاسعيلعق قعلدذق،  ةلدعدةص ؤاقعراص آعرمعدذق، دعنعنع تاشلعدذق، بذيرذقعغ ةيغةمبةر . آ ذ حاغدا ص ب

االم ظولتذر دع ذظةلةيهعسس ان ظع ة ظولتذر    . ؤاتق نعدا بعلل االمنعث يئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةآرعمذ ص تعظةبذب  ات
ةنهذ. ظعدع ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ةن،  : ظةبذب أرىص قئلعشعدعن قورقعم ةن ظذنعث سئنع آ ةلدع، م ذن آ ذ خوت  ب
 ،دةص، بعر نةححة ظايةتلةرنع ظوقذص    » ذ آأرةلمةيدذزمظذ، مئنع هةرضع«:  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .دئدع

  . شذ ظايةتلةر بعلةن ظأزعنع ساقلعدع
رع  ةرنعث بع ذ ظايةتل االنعث،ب ةد (:  اهللا تاظ ع مذهةمم ةنمةيدعغان  !) ظ ة ظعش ةن ظاخعرةتك س

ةيدا قعلدذق            ) مذشرعكالرغا( ةردة ص اراثدا يوشذرذن ص  ))1قذرظاننع ظوقذغان حئغعثدا ظذالر بعلةن سئنعث ظ
ايعتعدذر ةآرعنعث قئشعغا آئلعص توختعدع،. دئضةن ظ ذن ظةبذب ذ خوت ةمماظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظ   ص

أرمعدع ة. آ ة : ظةبذبةآرعض ع ظةبذب ةن(ث هعمراةه! آرعظ ةآحع  عي االمنع دئم ةد ظةلةيهعسس نع ) مذهةمم مئ
أينعث   : ظةبذبةآرع رةزعيةلالهذ ظةنهذ.  دئدع سأآىصتعمعش، ةن (ياق، بذ ظ صةرؤةردعضارع بعلةن   ) بعنعث آة عي

قذرةيشلعكلةر مئنعث قذرةيشنعث      : شذنعث بعلةن ظذ خوتذن       . ، دئدع  ظذ سئنع سأآمعدع   ،قعلعمةنكع قةسةم
  . آاتتعسعنعث قعزع ظعكةنلعكعمنع ظةلؤةتتة بعلعدذ، دئضةح قايتعص آةتتع

قعالر  د ؤة باش ة صذتل   : ؤةلع تعص آعيعمعض ص آئتعؤئ اؤاص قعلع ةبعنع ت ةمعل آ عص  ظذممذج تعصعش : آئ
دع  ذن، دئ االك بولس ىحع ه ةآعم . ظةيعبلةنض زع ظذممذه ةللعبنعث قع ذش  : ظابدذلمذت ةن تذرم ةن هةقعقةت م

. دذلمةيعتعبعلعم ظأض  بعلعملعك، ماثا  مةن .  توغرعلعق سأز ظئحعلمايدذرذص بولغان، شذثا بذ هةقتة مةن ذق
  .عدذ، دئدعبدان بعل بذنع ظولعكمعز، قذرةيشهةممعمعز بعر تاغعنعث بالعلعرع

  .شىنعث بعلةن سىرة مةسةدنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرلةر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
  .  ـ ظايةت45سىرة ظعسرا ) 1(
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  بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبعنعث ؤة صةزعلعتعنعث بايانع توغرعسعدا

  
ةد ظذب  ام ظةهم دذ    ةظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةظبنعث مذن نع آ رعكلةر : ي ظعب مذش
ةتلةص بةرضعن، دئدع          ! ظع مذهةممةد صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا   شذنعث  . سةن بعزضة صةرؤةردعضارعثنع سىص

ردذر ـظئيتقعنكع، ظذ !) ظع مذهةممةد (: ظاالبعلةن اهللا تا   ةغا م .  اللة بع ة الل اجدذر وهةمم اال . هت ة ب الل
.  دئضةن سىرعنع حىشىردعهئح آعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ. تاصقانمذ ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس

دع       ةت قعل زعالرمذ رعؤاي ةرعر ؤة تعرمع نع ج نع ظعب ذ هةدعس ةت      . ب داق رعؤاي نع مذن ذ هةدعس ذالر ب ن ب لئكع
 حىنكع، تذغذلعدعغان اللة باال تاصقانمذ ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس. هتاجدذروهةممة اللةغا م: قعلدع

ةظاال   . ذرلذق قعلعدذ ظألعدعغان هةرقانداق نةرسعضة باشقعالر معراسخ . هةرقانداق نةرسة ظألعدذ  ةمما اهللا ت ظ
ايدذ . ظألمةيدذ ؤة باشقعال ظذنعثغا معراسخذر قعلعنمايدذ      ةثداش بواللم ةنع اهللا   هئح آعشع ظذنعثغا ت ي

  .غا ظوخشاش ظةمةستذر تاظاال اللة نةرسةهئح.  تةثدعشع يوقتذرتةظاالنعث
  رعسعداسىرة ظعخالسنعث صةزعلعتع هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغ

اننعث قعزع ظ  ارع ظابدذراهم ام بذخ ةنلعكعنع  ذظعم داق دئض ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ ن ظاظعشة رةزعي رؤةدع
 ظذ آعشع   ،صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بعر آعشعنع بعر قوشذنغا باش قعلعص ظةؤةتكةن بولذص   : رعؤايةت قعلعدذ 

ىرة       ازدا س ةر نام ةن ه ذص بةرض ةمراهلعرعغا ظوق اندعن  ه ذص ظ نع ظوق ازنع تىظعخالس عتعدعكةن نام ذالر . ض ظ
ايتعص آةلضةندة ةؤةر قعلدع،ق ذ ظعشنع صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا خ ا.  ب : صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذالرغ

ظذنعث نئمة   ( ظذالر ظذ آعشعدعن       .دئدع »  ظذ نئمة ظىحىن شذنداق قعلعصتذ؟         .ظذنعثدعن سوراص بئقعثالر  «
انلعقعنع  ذنداق قعلغ ىن ش دع) ظىح ورعغان ظع ذ آعشع.س ا :  ظ ىرة ظعخالس بولس اال ،س ةتلةص اهللا تاظ نع سىص

ظذنعثغا  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . شذثا مةن ظذنع ظوقذشنع ياخشع آأرعمةن، دئدع          . آةلضةن سىرعدذر 
ظعمذ ة بذ هةدعسنع ظعمام مذسلعم ؤة نةس     .دئدع »  هةقعقةتةن ظذنع ياخشع آأرعدذاهللا تاظاال.  قويذثالر دةص

  .رعؤايةت قعلدع
ةنهذنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ         ذظعمام ب  ةلالهذ ظ ا مةسجعتعدة   : خارع ظةنةس رةزعي قذب

ظذ نامازنعث هةر بعر رةآظعتعدة سىرة        . لعق بعر ظادةم بارظعدع   عآعشعلةرضة ظعمام بولذص بئرعدعغان ظةنسار    
ة تئخع     خالسةن سىرة ظع  : ظذنعثغا آعشعلةر  .  يةنة بعر سىرة قوشذص ظوقذيتتع قاظعخالس سنع ظوقذيسةن، يةن
اآع بذنع                ظذ يئ  تةرلعك ظةمةستةك ظذنعثغا قوشذص يةنة بعر سىرة ظوقذيسةن، سةن سىرة ظعخالسنعال ظوقذ ي

دع  ذ، دئ ذ آعشع. ظوقذماي باشقا سىرة ظوق ةن : ظ ةن سىرة ظعخالسنع ظوقذشنع تاشالص قويالمايم ةر . م ظةض
عمنع خا  ذص بئرعش ام بول ذنداق ظعم ث مذش علةر مئنع ةر  س ةن، ظةض ذص بئرعم ام بول ةن ظعم اثالر، م لعس

أزلعرعنعث ظعحعدعكع ظةث       . خالعمعساثالر، مةن سعلةرضة ظعمام بولذص بةرمةيمةن، دئدع         ظذالر ظذ آعشعنع ظ

  ظايةت 4 ظعخالس                           رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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ارايتتع ع دةص ق ع آعش عنع   . ياخش ذص بئرعش ام بول عنعث ظعم قا بعرس ن باش ة ظذنعثدع ذثا ظأزلعرعض ش
 ظذالر بذ ظعشنع    ،جرةت قعلعص ظذالرنعث قئشعغا آةلضةندة     عساالم ه آئيعن صةيغةمبةرظةلةيهعس . خالعمايتتع
ةيغةمبةر دع   ص االمغا دئ االم . ظةلةيهعسس ع«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع ظ ةن  !  آعش ةمراهلعرعث   س قا ه نئمعش

ة سىرة ظعخالسنع ظوقذشذثنعث سةؤةبع             سةندعن تةلةص قعلغان ظعشنع قعلمعدعث؟ سئنعث هةر بعر رةآظةتت
: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . ياخشع آأرعمةن، دئدع   ) ظوقذشنع (مةن بذ سىرعنع    :  آعشع ظذ .  دئدع »نئمة؟ 

   .دئدع» ياخشع آأرضةنلعكعث سئنع جةننةتكة آعرضىزعدذ) ظوقذشنع(سئنعث بذ سىرعنع «
بعرعضة باراؤةر بولعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن تعن سىرة ظعخالسنعث قذرظاننعث ظىح

  اهةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعد
ة بعر آعشعنعث      : ظعمام بذخارع ظةبذسةظعدنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ           بعر آعشع يةن

اثلعدع      انلعقعنع ظ ا ظوقذغ ا قايت نع قايت ىرة ظعخالس اددعي       ب. س ىرعنع ظ ذ س ع ب ذ آعش ان ظ ع ظاثلعغ ذن
ةردع   بذ ظعشنع ظذنع ،آأرضةندةك قعلعص سةهةردعال صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث قئشعغا آعلعص     . ثغا دةص ب

االم ان زات  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس دا بولغ نعم قولع ةك   جئ ةنكع، ش ةم قعلعم ةن قةس امع بعل ث ن ـ اهللا نع
اراؤةر    تعنقذرظاننعث ظىح  سىرة ظعخالس    ،شىبهعسعزآع ةبذداؤذد ؤة    . دئدع »  بولعدذ  بعرعضة ب بذ هةدعسنع ظ

  .رمذ رعؤايةت قعلدع قاتارلعقالظعنةسة
ة  ارع ظةبذس ام بذخ دذ،    ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهذنعث مذن ةلالهذ ظ ظعد رةزعي

ة االم ساهابعلعرعض علةردعن «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس اننعث ظىحس دة قذرظ ر آعحع رعثالر بع ن بع رعنع تع بع
اجعز آ  ةمئظوقذشتعن ظ ذ ظعش ساهابعالرغا ظئغعر آعلعص ظذالر  . دئدع » ؟دذل ةيغةمبعرع: ب ! ظع اهللا نعث ص

هةممة اللةغا   . ظذ اللة بعردذر     «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم .  بذنعثغا قادعر بواللعسذن؟ دئدع     بعزدعن آعممذ 
  .  دئدع»ضة تةثدذر بعرعتعنقذرظاننعث ظىح) يةنع سىرة ظعخالس( دئضةن سىرة هتاجدذروم

 قعلعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن ص جةننةتكة آعرعشنع ؤاجعنعثسىرة ظعخالسنع ظوقذش
  نع توغرعسعداهةدعسلةرنعث بايا

ظعمام مالعك ظعبنع ظةنةس ظذبةيدة ظعبنع هذنةينعدعن ظةبذهىرةيرعنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت    
دذ م  : قعلع ان ظعدع ة آئلعؤاتق ةن بعلل االم بعل ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ر  . م االم بع صةيغةمبةرظةلةيهعسس

اثالص  انلعقعنع ظ ادةمنعث سىرة ظعخالسنع ظوقذؤاتق دعصؤاجع«: ظ دع»  بول ةن. دئ ة ؤاجعص: م دع؟ نئم  بول
م االم. دئدع ةت ؤاجع«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس دعصجةنن دع»  بول ة . دئ زع ؤة نةس نع تعرمع ذ هةدعس  ظعب
  . الرمذ رعؤايةت قعلدعقاتارلعق

ياخشع آأرضةنلعكعث   ) ظوقذشنع(سئنعث بذ سىرعنع    «:  بذ هةقتة يةنة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث   
   .دا بايان قعلعص ظأتىلدععدئضةن هةدعسع يذقعر» دذسئنع جةننةتكة آعرضىزع

  قايتا ظوقذش توغرعسعدا آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعداـ سىرة ظعخالسنع قايتا 
ةنلعكعنع      داق دئض عنعث مذن ث دادعس ةبعبتعن ظذنع نع خ ابدذلاله ظعب نع ظ از ظعب ةد مذظ ام ظةهم ظعم

دذ ةت قعلع ع: (رعؤاي ر آىن ا ) بع امغذر ي ازراق ي تعظ اؤا قاراثغذالش ز . غدع ؤة ه بع
ان ظعدذق   ذصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث حعقعص بعزضة ناماز ظوقذص بئرعشعنع ساقالص تذر           ازدعن    . ؤاتق بعر ظ
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ذص   نع تذت ص قولذم االم حعقع ن صةيغةمبةرظةلةيهعسس نكع« :آئيع دع» ظئيتقع ذردذم . دئ ىك ت ةن ش  .م
: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . نئمعنع ظئيتعمةن؟ دئدعم     : مةن . دئدع » ظئيتقعنكع «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم

 ظىح قئتعمدعن ظوقذساث، بذالر ساثا       ـ ظاخشامدا   ضةن عظةت فةلةق ؤة ناس سىرعلعرعنع         سةن ظعخالسنع،  «
دذ   ةرلعك بولع تعم يئت ع قئ ع ظعكك ةر آىن دع» ه زع ؤة نةس  . دئ ةبذداؤذد، تعرمع نع ظ ذ هةدعس ظع ةب

ةمم . قالرمذ رعؤايةت قعلدع    قاتارلع بذالر ساثا   «: ظع بذ هةدعسنع مذنداق شةآعلدة رعؤايةت قعلدع        ا نةسة  ظ
   .»هةممة نةرسة ظىحىن يئتةرلعك بولعدذ

نعث ظعسعملعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان سىرة بعلةن دذظا قعلعش توغرعسعدا آةلضةن اهللا تاظاال
  هةدعسنعث بايانع

ة داق    نةس عنعث مذن ث دادعس ن ظذنع نع بذرةيدةدع ابدذلاله ظعب دذ ظع ظ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ : دئض ظ
ع ( ةنع دادعس االم ب) ي ردع  صةيغةمبةرظةلةيهعسس جعتكة آع ة مةس ةن بعلل حعتتة. (عل از   ) مةس ادةم نام ر ظ بع

عدا    ص دذظاس ا قعلع ذص دذظ ع اهللا: ظوق ةن ! ظ ةن دذر اهللاس ةغا م . س ة الل اجدذروهةمم قانمذ   . هت اال تاص ة ب الل
ةثداش بواللماهئح آعشع ظذن. ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس ةتلعك اهللا دذرسةنعثغا ت مئنعث . يدعغان سىص

انلعقعم ظىحىن مةن سةندعن تعلةآلعرعمنع        ذسئنعثدعن باشقا هئح بعر ظعالهنعث يوقل      قعغا ضذؤاهلعق ظئيتق
نعث نامع بعلةن  اهللا تاظاالجئنعم قولعدا بولغان زات «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم.  دةؤاتقان ظعكةن ،سورايمةن
ادةم،  قةسةم ق ذ ظ ةن ظ ةنكع، هةقعقةت االعلعم ر نةرسة سورالسا اهللا تاظ ةن بع ان ؤة ، شى ظعسعم بعل  بئرعدعغ

ا ظعسمع بعلةن                  بذ  .دئدع » دعن تعلعكعنع تعلعدع  اهللا تاظاال  دذظا قعلعنسا ظعجابةت قعلعدعغان ظذنعث آاتت
   .ؤذد، تعرمعزع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعاهةدعسنع ظةبذد

  شعصالعق ظىحىن يىرىلعدعغان سىرعلةرنعث بايانع 
ام ةنه   ظعم ةلالهذ ظ ة رةزعي ارع ظاظعش د    بذخ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض : ذانعث مذن

ةر آئ االم ه لةص صةيغةمبةرظةلةيهعسس القعنعنع جىص ع ظ ذص ظعكك تعص بول ع يئ ىؤلعؤةتكةندعن ،حعس ع ص  ظذن
ى     اس س ةق ؤة ن الس، فةل ا ظعخ ع ظالقعنعغ ن ظعكك ةدعنعنعث  آئيع ىزع ؤة ب ع، ي ذص بئش الدع رعلعرعنع ظوق  ظ

. صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذ ظعشنع ظىح قئتعم قعالتتع         .  قولع يةتكةن يةرضعحة سعاليتتع    تةرعصعدعن باشالص 
  . ظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذ رعؤايةت قعلدعهةدعسنع ظةبذداؤذد، تعرمعزع، نةسةبذ 

ijk  

 ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰xm r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Í# tƒ öΝ s9uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ ä3 tƒ …ã& ©! # ³θà à2 7‰xm r& ∩⊆∪   
  ناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن

اللة باال تاصقانمذ  .2هةممة اللةغا مذهتاجدذر. 1اللة بعردذر ـ ظئيتقعنكع، ظذ!) ظع مذهةممةد(
  .4هئح آعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ. 3غانمذ ظةمةسظةمةس، تذغذل

  . دا بايان قعلعندععيذقعر بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبع
بعز  : رعستعظانالر خ. ةيرعضة ظعبادةت قعلعمعز، دئدع    نعث ظوغلع ظذز  اهللا تاظاال بعز  : ظعكرعمة يةهذدعيالر 

اال ع ظعاهللا تاظ دعنعث ظوغل ز، دئ ادةت قعلعمع اغا ظعب لةرصةظوت. س ادةت  : رةس ا ظعب ةن ظايغ اش بعل ز قوي بع
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ادةت قعلعمعز، دئدع     : مذشرعكالر . قعلعمعز، دئدع  ا ظعب  صةيغةمبعرعضة  اهللا تاظاال شذنعث بعلةن   . بعز بذتالرغ
  . بذ سىرعنع حىشىردع، دئدع

) ةد ع مذهةمم ذ !) ظ نكع، ظ ردذرـظئيتقع ة بع ع ؤة   الل رع، ظوخشعش ع، ؤةزع ذ تةثدعش ةنع ظ  ي
ةقةت   )يةنع بعردذر (ŅǼŁǵǈǕ: ظايةتتعكع. بولغان بعر اهللا دذرشع يوق  ذتةثت  ظىحىنال  اهللا تاظاال  دئضةن سأز ص

نعلعدذ أز  . قوللع ذ س االب ايدذ  اهللا تاظ ة قوللعنعلم قا بعرسعض ع، . دعن باش االحىنك ارلعق  اهللا تاظ أزعنعث ب  ظ
  . سىصةت ؤة ظعشلعرعدا آامالةتكة يةتكةن زاتتذر

 ةغا م ة الل اجدذوهةمم داق        رهت نعث مذن نع ظابباس ة ظعب ةققعدة ظعكرعم ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي  ب
دذ ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي ذ: دئض اج ،ظ ةآلعرعدة مذهت ةتلعرعدة ؤة تعل أزلعرعنعث هاج علةر ظ ارلعق آعش  ب

تذر  ان زات داق     . بولعدعغ نعث مذن نع ظابباس ة ظعب نع ظةبذتةله ةلع ظعب ةققعدة ظ ع ه ةتنعث مةنعس ذ ظاي ب
ةنلعكعنع رع دذدئض ةت قعلع اال: ؤاي اتتعلعقعدا،  اهللا تاظ ةتلعكلعكعدة، آ دا، هأرم أزعنعث ظذلذغلعقع ا ظ  بولس

قا ( ذناهكارالرنع جازاالش لعقعدا،عظالدعر) ض ذغ،     ظعلماس ةن ظذل ة يةتك تعدة آامالةتك دة ؤة هئكمع مع
ش قعلعد      ةن ظع ةت بعل ان ؤة هئكم عنع بعلعدعغ ة نةرس ان، هةمم ا، ظالدعرعمايدعغ ةتلعك، آاتت ان هأرم عغ

  .زاتتذر
 هةممة آةمحعلعكتعن صاك    ،نعث هةممة تىرلعرعدة آامالةتكة يةتكةن زات بولسا      هأرمةت ؤة ظذلذغلذقع  

ان اهللا دذر ةتلةردذر     . بولغ ان سىص ق بولمايدعغ ة اليع قا بعرسعض ن باش ذالر ظذنعثدع ا ب ئح. مان ةه   نةرس
ةثداش  ا ت تذرظذنعثغ ئح.  ظةمةس ةه تذر  نةرس ةغا ظوخشاش ظةمةس ر.  الل انبع ة   بولغ ك اهللا هةمم  قذدرةتلع

  . آةمحعلعكتعن صاآتذر
ةبذؤاظعلنعث    ةقعقتعن ظ ع ش االظةظمةش اجدذر : نعثاهللا تاظ ةغا مذهت ة الل ايعتعنعث  هةمم ةن ظ  دئض

  .  ظذلذغلذقتا آامالةتكة يةتكةن زاتتذر، دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدعاهللا تاظاال :مةنعسع هةققعدة
   ـ ظانعسع، ظايالع ؤة تةثدعشع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكع توغرعسعدانعث بالعسع، ظاتااهللا تاظاال
هئح آعشع ظذنعثغا تةثداش بواللمايدذ. اللة باال تاصقانمذ ظةمةس، تذغذلغانمذ ظةمةس اهللا  يةنع
هئح آعشع ظذنعثغا تةثداش : نعثاهللا تاظاالمذجاهعد . نعث بالعسع، ظاتا ـ ظانعسع ؤة ظايالع يوقتذر  تاظاال
ايدبوال دع  ذلم دذ، دئ وق دئضةنلعك بولع الع ي ايعتعنعث مةنعسع ظذنعث ظاي اال.  دئضةن ظ ة اهللا تاظ ذ هةقت  ب

انداقمذ          : مذنداق دئدع  اهللا ظاسمانالرنع ؤة يةرنع ظأرنةآسعز ياراتقذحعدذر، اهللا نعث خوتذنع يوق تذرسا، ق
ةنع  ))1وبدان بعلضىحعدذر  بالعسع بولسذن؟ هةممة نةرسعنع اهللا ياراتقان، هةممة نةرسعنع اهللا ظ   اهللا تاظاال  ي

ن     ةخلذقاتلعرع ظعحعدع ث م انداقمذ ظذنع ا، ق ع تذرس ث ياراتقذحعس ع ؤة ظذالرنع عنعث ظعضعس ة نةرس هةمم
  .  مذنداق بولذشتعن صاآتذراهللا تاظاال !تةثتذشع ياآع يئقعنع بولسذن

ة  ذ هةقت االب دعاهللا تاظ داق دئ ذالر:  مذن ار«: ظ ع ب ةنعث بالعس تعد» الل ةك . ئيعش علةر ش  -س
ةر        ) يامانلعقعدعن (بذ سأزنعث     . شىبهعسعز قةبعه بعر سأزنع قعلدعثالر      ارحعلعنعص آةتكعلع، ي ظاسمانالر ص

بذ شذنعث ظىحىنكع، ظذالر اللةنعث بالعسع          . يئرعلعص آةتكعلع، تاغالر ضذمران بولذص آةتكعلع تاس قالدع       
دع ار دةص دةؤا قعل ةغا اليعق  . ب ذش الل ذص  . ظةمةستذربالعسع بول ةندة بول ةغا ب ندا الل مانالردا ؤة زئمع ظاس

ة ظذالرنع تذلذق ظعضةللعدع ؤة سانعنع    -شةك . بويسذنمايدعغان هئح مةخلذق يوقتذر     شىبهعسعزآع، الل
ةنها آئلعدذ               . مذآةممةل بعلدع   ةنع  (ظذالر   ))2قعيامةت آىنع ظذالرنعث هةممعسع اللةنعث دةرضاهعغا ت ي

                                                 
 . ـ ظايةت101سىرة ظةنظام ) 1(
 . ـ ظايةتلةر95 ــــ 88سىرة مةريةم ) 2(
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رعكالر ةنع«): مذش تعلةردعن(ث الل ار) صةرعش ع ب ةس» بالعس داق ظةم تع، ظذن ة . دئيعش ن(الل ) بذنعثدع
اآتذر،  ةنعث(ص تعلةر الل ةندعلعرعدذر) صةرعش ةتلعك ب قا  . هأرم أز قعلعش ةن س الدع بعل ةغا ظ ذالر الل ظ

دا اللة بعلةن جعنالرنعث ظارعسعدا قذ     «: ظذالر)1( صئتعنالمايدذ، ظذالر اللةنعث ظةمرع بويعحة ظعش قعلعدذ    
ار - اجعلعق ب أيلىدع»  ب ةك  . دةص ج نالر ش ذالر   -جع ع، ظ عز بعلعدذآ أزنع   ( شىبهعس ذ س ةنع ش ي

ازاب حئكعدذ     (حوقذم هازعر قعلعنعص    ) دوزاخقا) (قعلغذحعالر اللةنعث بالعسع    (اللة ظذالرنعث     . )شذ يةردة ظ
  . )2(سىصةتلعضةنلعرعدعن صاآتذر) بار دةص

ةت ق   ةدعس رعؤاي داق ه ارع مذن ام بذخ دعظعم ة  «: عل ان ظةزعيةتك االظاثلعغ ةؤر  اهللا تاظ ةك س دعن ب
ا قعلعدذ، ظذالر     اهللا تاظاال. قعلعدعغان بعر آعشع يوقتذر   نعث اهللا تاظاال  ظعنسانالرغا رعزق ؤة ساالمةتلعك ظات

  .»بالعسع بار دةيدذ
ةبذهىرةير  ارع ظ ام بذخ ع قذدةظعم داق  ددعن هةدعس االمنعث مذن عدا صةيغةمبةرظةلةيهعسس عس

ةن دذ دئض ةت قعلع اال«: لعكعنع رعؤاي دع اهللا تاظ داق دئ دع  :  مذن ار قعل نع ظعنك ان مئ داق قعلعش  . ظعنس بذن
اهللا : ظذنعث . بذنداق قعلعش ظذنعثغا اليعق ظةمةس ظعدع      . ظذ مئنع تعللعدع  . ظذنعثغا اليعق ظةمةس ظعدع   

ان بولسا،        مئنع   تاظاال انداق ياراتق تة ق المايدذ، دئضةن    قايتذرزهةرضع  شذ هالعتعدة ظةسلعضة     مئنع  دةسلةص
ارعتعش ظذنع شذ هالعتعضة قايتذرذشتعن          .  ظذنعث مئنع ظعنكار قعلغانلعقعدذر     سأزع تة ي ماثا ظذنع دةسلةص

مةن  .  بولسا، ظذنعث مئنع تعللعغانلعقعدذر نعث بالعسع بار، دئضةنلعكع   اهللا تاظاال : ظذنعث. ظاسان ظةمةستذر 
ر   ام بع ةبولس ةندذر الل ا  هةمم. م ع ماث اجدذرهومعس ةن  .ت االم عدعن (معدعم ؤة  تاصب قا بعرس  )باش

  .» تةثداش بواللمايدذ ماثاهئح آعشع. ممعدعتذغذل
  . شذنعث بعلةن سىرة ظعخالسنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرالر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
 . ـ ظايةتلةر27 ــــ 26سىرة ظةنبعيا ) 1(
 . ـ ظايةتلةر159 ــــ 158سىرة سةففات ) 2(
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  سىرة فةلةق بعلةن سىرة ناسنعث تةصسعرع 
 

  دنعث آأزقارشع توغرعسعدا فةلةق بعلةن ناس سىرعسع هةققعدة ظعبنع مةسظذ
: بةي ظعبنع آةظبكة  ذمةن ظ: ظعمام ظةهمةد زةر ظعبنع هةبةشنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ     

م    تذ، دئدع ا يازماص ان قذرظانغ ا يازغ أز ظالدعغ اس سىرعلعرعنع ظ ةق ؤة ن نع مةسظذد فةل نع . ظعب ةي ظعب ظذب
ةظب ةنكع، صةيغةمبةرظةلةيهعس : آ ذؤاهلعق بئرعم ةن ض االمنعث  م رعظعل ظةلةيهعسس ا جعب االم ماث س

أزعنعث ظذ ظعككع            صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع سىرة فةلةق بعلةن سىرة ناسنع ظوقذشقا بذيرذغانلعقعنع ؤة ظ
ةردع  انلعقعنع خةؤةر ب اننع . سىرعنع ظوقذغ ذ (شذنعث ظىحىن بعزمذ صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظوقذغ ةنع ظ ي

  . دئدعظوقذيمعز، ) ظوقذغان سىرعلةرنع
  بذ ظعككع سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

ةت       ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض االمنعث مذن امعردعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس نع ظ ة ظعب لعم ظذقب ام مذس ظعم
) ظذ بولسعمذ   (؟شع آأرىلىص باقمعغان ظايةتلةرنعث حىشكةنلعكعنع آأرمعدعثمذ  عحة ظوخشئبذ آ «: قعلعدذ

ىرعلعرعدذر  اس س ةق ؤة ن ذ هةدعس » فةل زع ؤة نةس ب ةد، تعرمع ام ظةهم ةت ةنع ظعم ارلعقالرمذ رعؤاي ظع قات
  .قعلدع

دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض امعرنعث مذن نع ظ ة ظعب ةد ظذقب ام ظةهم ةن : ظعم م
االمنعث  نعصةيغةمبةرظةلةيهعسس م   ظذلذغع ان ظعدع أثكىردة يئتعلعؤالغ ر ظ اتتعن تو. بع س

االم ةنمذ مع  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة س ع ظذقب ةن؟ظ دع» نمةمس ةن. دئ االرمعكعن دةص   : م ذص ق ذناه بول ض
م ةن، دئدع ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . قورقذؤاتعم ةردع) ظذالغدعن(شذنعث بعل ةن . حىشىص ب ا(م ) ظذالغق

ندعم  ا مع ندع  . ظازراققعن االم مع ة صةيغةمبةرظةلةيهعسس اندعن يةن ن  . ظ ازدعن آئيع ر ظ بع
بولغان  ةن ساثا آعشعلةر ظوقذغان سىرعلةرنعث ظعحعدة ظةث ياخشع  م !ظع ظذقبة «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم

ةيغةمبعرع       : مةن  .دئدع » ايمذ؟ظعككع سىرعنع ظأضعتعص قوي     شذنعث  . شذنداق قعل، دئدعم    !  ظع اهللا نعث ص
ةردع     ذص ب ىرعلعرعنع ظوق اس س ةق ؤة ن ا فةل االم ماث ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس تع  . بعل ازنعث ؤاق اندعن نام ظ

ذر  لعص صةيغةمبئآ ا ت االم نامازغ ذدع   دع ؤةةرظةلةيهعسس ىرعنع ظوق ع س ذ ظعكك ازدا ب ن  .  نام ازدعن آئيع نام
 بذ ظعككع سىرعنع هةر     سةن. قانداقراق ظعكةن! ظع ظذقبة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم يئنعمدعن ظأتىؤئتعص 

ثدا ؤة ظذيقع ان حئغع اقحع بولغ تعم ظوخلعم نقئ ثدا ظوقذغع ان حئغع ن ظويغانغ دع» دع ذ ه.دئ نع  ب ةدعس
  . ظع ؤة ظةبذداؤذدمذ رعؤايةت قعلدعنةسة

  ظايةت 5 فةلةق                             رةىس             دة نازعل بولغانآكعمة
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دذ     ةت قعلع امعردعن صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤاي ة ظعبنع ظ : نةساظع ظذقب
ةن آعشعلةر« ةن  هةقعقةت اس بعل ةق ؤة سىرة ن رةر  اهللا تاظاال سىرة فةل اناه تعلعضةندةك بع ا سئغعنعص ص غ

  . »عنعص صاناه تعلةص باقمعدعغا سئغاهللا تاظاالنةرسة بعلةن 
 صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم  : مةن ؤايةت قعلعدذ، ظع ظذقبة ظعبنع ظامعرنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رع   ةنةس

اتتعم، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ة آئتعؤات ةن بعلل ة«: بعل ةن. دئدع» ظوقذ! ظع ظذقب ةن؟ : م نئمعنع ظوقذيم
م از جعم  . دئدع ر ظ ةصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بع اندعن آئيعن يةن ذ«: تذرغ دع» ظوق ع اهللا نعث . دئ ةن ظ م

ةيغةمبعرع ةن؟ دئدعم! ص نع ظوقذيم ةقنع”«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم. نئمع ذ“سىرة فةل دع»  ظوق ةن . دئ م
اآع ظاخعر ع ت ذدذمعظذن ة ظوق االم. غعح اندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ذ«: ظ دع» ظوق ةن. دئ ث :م ع اهللا نع  ظ

ةيغةمبعرع نع ظوق! ص م نئمع ةن؟ دئدع االم. ذيم نع ”«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ىرة ناس ذ“س دع» ظوق ةن .  دئ م
غا ظوخشاش  مذشذنعث بعر آعشع    «: ذ حاغدا صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم    ش. عغعحة ظوقذدذم  تاآع ظاخعر  مذظذنع

بعر  (بعرةر نةرسة سوراص باقمعغان ؤة بعر آعشع مذشذنعثغا ظوخشاش           ) دعناهللا تاظاال بعر نةرسة بعلةن    (
  .دئدع» صاناه تعلةص باقمعغان) غا سئغعنعصاهللا تاظاالرسة بعلةن نة

االم    ةنةس دذ، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنعنعث مذن ابعس جذه نع ظ ظع ظعب
ةيدعغان ظةث           اهللا تاظاال ظع ظعبنع ظابعس مةن سئنع        «: ظذنعثغا اناه تعل اناه تعلعضىحعلةر ص ا سئغعنعص ص غ

ة ع نةرسعض ايمذ؟ياخش الص قويم دع»  باش ذ.دئ ةيغةمبعرع :  ظ ث ص ع اهللا نع دع ! ظ ل، دئ ذنداق قع . ش
ا سئغعنعص   اهللا تاظاال (تعن ظعبارةت ظعككع سىرة      سىرة فةلةق بعلةن سىرة ناس    «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم غ

  .  دئدع»)صاناه تعلعضىحعلةر صاناه تعلةيدعغان ظةث ياخشع نةرسعدذر
ةل  ة رةزعي العك ظاظعش ام م دذ ظعم ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن : الهذ ظ

ا   اغرعص قالس االم ظ تع    ،صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة يىرةت ذص ظأزعض ىرعنع ظوق ع س ذ ظعكك .  ب
ذص         ةن ظوق ع م اندا، بذالرن عص قالغ ةك ظئغعرلعش علع ب االمنعث آئس صةيغةمبةرظةلةيهعسس

ص     د قعلع ةرعكعتعنع ظذمع ث ب االمنعث قولعنع ىرذص     صةيغةمبةرظةلةيهعسس ة ي ةن ظأزعض ع بعل أزعنعث قول  ظ
  . رعؤايةت قعلدع ظع ؤة ظعبنع ماجة قاتارلعقالرمذةبذ هةدعسنع ظعمام بذخارع، ظةبذداؤذد، نةس. قوياتتعم

م جعن ؤة ظعنسانالرنعث    صةيغةمبةرظةلةيهعسساال: ظةبذ سةظعدنعث مذنداق دئضةنلعكع رعؤايةت قعلعندع     
عص قئ  أزلعرع تئض تعن آ اال (لعش قا دذظ ةن باش ئغعنعص اهللا تاظاالر بعل ا س ةيتتع ) غ اناه تعل ةق  . ص ىرة فةل س

اناه تعلةص بذ ظعككع          . بعلةن سىرة ناس حىشكةن ظعدع      صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم بذ ظعككع سىرة بعلةن ص
ظع ؤة ظعبنع ماجة   بذ ظةسةرنع تعرمعزع، نةسة       . اشلعدعسىرعدعن باشقا بعر نةرسة بعلةن صاناه تعلةشنع ت       

  .  رعؤايةت قعلدعقاتارلعقالر

ijk  

 ö≅ è% èŒθããr& Éb> uÎ/ È, n= xø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh Ÿ° $ tΒ t,n= yz ∩⊄∪  ÏΒ uρ Îh Ÿ° @,Å™% yñ # sŒÎ) |= s% uρ ∩⊂∪ ÏΒ uρ Íh x© ÏM≈ sV≈ ¤̈Ζ9 $# 

’ Îû Ï‰ s)ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Íh x© >‰ Å™% tn # sŒÎ) y‰|¡ xm ∩∈∪  
  اشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن ب
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ة دةم «  ةررعدعن، تىضىنلةرض ةن آئحعنعث ش ةن آعرض اراثغذلذقع بعل ةررعدعن، ق ةخلذقاتنعث ش م
سالغذحع سئهعرضةرلةرنعث شةررعدعن، هةسةتخورنعث هةسةت قعلغان حاغدعكع شةررعدعن سىبهعنعث 

  . 5 ـ 1دئضعن» غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن)اللة(صةرؤةردعضارع 
دئضعن» غا سئغعنعص صاناه تعلةيمةن)اللة(سىبهعنعث صةرؤةردعضارع  (نمةخلذقاتنعث شةررعدع( 

انلعقلعرعدعن    ةخلذقاتالرنعث يام ة م ةنع هةمم ةن  اهللا تاظاالي اناه تعلةيم ئغعنعص ص ا س انع ؤة  . غ ابعت بان س
رع  ةن بةس بلعس : هةس ةم، ظع ذ   ،جةهةنن العلعرع ش ث ب ةيتان ؤة ظذنع رعدذ،    ش ة آع ةخلذقاتالرنعث ظعحعض  م

   .دئدع
 ا سئغعنعص )اللة(سىبهعنعث صةرؤةردعضارع  (قاراثغذلذقع بعلةن آعرضةن آئحعنعث شةررعدعن غ

ةيدا بولعدعغان آ         :  مذجاهعد )دئضعن» صاناه تعلةيمةن  حعنعث  ئبذ قاراثغذلذقتعن آىن آعرعص آةتكةندة ص
دع   دذ، دئ أزدة تذتذلع اراثغذلعقع آ نع  . ق ذ قاراش ارع  ب ام بذخ ةت ق ظعم اهعددعن رعؤاي دعمذج نع . عل ظعب

  . ظةبذنذجةيهمذ مذجاهعدنعث شذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلدع
ارلعقالر     ةتادة قات ةن ؤة ق ةيف، هةس اك، خذس ةظب، زاهه نع آ ةد ظعب نع، مذهةمم اراثغذلعقع  : ظعب ذ ق ب

  . بعلةن آعرضةن آئحعدذر، دئدع
رع ذ: زأه دع     ،ب اراثغذلذقتذر، دئ ان ق ةيدا بولعدعغ ةندة ص رعص آةتك ىن آع ةهزةم ظ.  آ ةبذلم
ةبذهىرةير ذ: نعثةظ ةت     ،ب ةنلعكعنع رعؤاي اراثغذلذقتذر، دئض ان ق ةيدا بولعدعغ ةندة ص رعص آةتك تذز آع  يذل

  . قعلدع
د  نع زةي ةر ظى : ظعب اراثغذ ح   رظةرةبل ا ق تذز ظولتذرس ةر يذل تع،  آ تع دةيت ع(ىش ةل ؤة  ) حىنك آئس

  . ولمايتتع، دئدعحعققاندا ب، قذملذق آئسةللةر بذ يذلتذز ظولتذرغاندا آأص بولذصيذ
  .  ظاي آعرعص آةتكةندة صةيدا بولعدعغان قاراثغذلذقتذر دةيدذ، دئدع،بذ: ظعبنع جةرعر باشقا ظالعمالر

أؤةندعكع هةدعس   ةت قعلغان ت ةد رعؤاي ام ظةهم دذربذالرنعث دةلعلظعم نع . ع ةد هارعس ظعب ام ظةهم ظعم
ةنل     داق دئض ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ ة رةزعي ةلةمةدعن ظاظعش دذ ظةبذس ةت قعلع : عكعنع رعؤاي

ذص ذرذص،صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم مئنعث قولذمنع تذت اينع آأرسعتعص ت ا ظ اندا ماث اي حعقق ذ ز عس«:  ظ ب
اي  انلعقلعرعدعن     ظ اراثغذلذقنعث يام ان ق ةيدا بولعدعغ ةندة ص رعص آةتك اناه   اهللا تاظاالآع ئغعنعص ص ا س غ
  . قالر رعؤايةت قعلدعظع قاتارلعبذ هةدعسنع تعرمعزع ؤة نةسة. دئدع »تعلةث
ةررعدعن ةرلةرنعث ش الغذحع سئهعرض ة دةم س ارع ، تىضىنلةرض ىبهعنعث صةرؤةردعض ة(س ا )الل غ

بذنعثدعن : ههاك قاتارلعقالرعد، ظعكرعمة، هةسةن، قةتادة ؤة زة مذجاهدئضعن» سئغعنعص صاناه تعلةيمةن
دع   دذ، دئ أزدة تذتذلع ةرلةر آ اهعد . سئهعرض ن تىضىنلةر: مذج ةرلةر بذنعثدع الغان سئهعرض ة دةم س نعث ض

  .  دئدعيامانلعقلعرع آأزدة تذتذلعدذ،
ندع  ان قعلع داق باي تة مذن ر هةدعس ان بع ةت قعلغ لعم رعؤاي ام مذس االم : ظعم رعظعل ظةلةيهعسس جعب

ئ   صةي عغا آ االمنعث قئش دع     : لعصغةمبةرظةلةيهعسس الدعثمذ؟ دئ اغرعص ق ةد ظ ع مذهةمم . ظ
مةن ساثا ظةزعيةت بةرضةن هةرقانداق       : جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم . دئدع» هةظة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم

اننعث     أزع يام انلعقلعرعدعن ؤة آ عتعنعث يام ةتخورنعث هةس ارلعق هةس ةلدعن، ب أزعنعث(آئس  )آ
انلعقلعرعدعن  االيام العمةن،  اهللا تاظ دة س اثا دةمع ةن س مع بعل ن(نعث ظعس ا ) لئكع االشعص دعندذر، اهللا تاظ

   .دئدع
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  ر قعلعنغانلعقعنعث بايانع توغرعسعداعةرظةلةيهعسساالمنعث سئهصةيغةمب
دذ        ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ةنهانعث مذن ةلالهذ ظ ة رةزعي ارع ظاظعش ام بذخ : ظعم

اندا  ئهعر قعلعنغ االم س الالرنعث   ،صةيغةمبةرظةلةيهعسس أزعنع ظاي عمذ ظ عغا آةلمعس الالرنعث قئش ةتتا ظاي  ه
ظةضةر ظعش شذنداق بولغان بولسا، بذ    : سذفيان. عدعغان بولذص قالغان ظعدعقئشعغا آةلدعم دةص ضذمان قعل 

نعث اهللا تاظاال  سعز  !ظع ظاظعشة  «: صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم . ظةث قاتتعق سئهعر قعلعنغانلعقتعندذر، دئدع     
ةن   ا م االماث زمذ؟   اهللا تاظ ةنلعكعنع بعلمعدعثع عنع بةرض ورعغان نةرس ع   )1(دعن س ع آعش عمغا ظعكك  قئش

تذردع     ، بعرع بئشعمدا  ،لعصآئ ايعغعمدا ظول ة بعرع ظ ايعغعمدا ظولتذرغعنعغا    .  يةن بذ  : بئشعمدا ظولتذرغعنع ظ
ايعغعمدا ظولتذرغعنع   . ظادةمنعث هالع قانداق؟ دئدع     : بئشعمدا ظولتذرغعنع   . بذ سئهعر قعلعنعصتذ، دئدع       : ظ

دع    تذ؟ دئ ئهعر قعلعص م س ا آع نع . ظذنعثغ ايعغعمدا ظولتذرغع ن : ظ ةبعد ظعب دع ل ةم، دئ ق . ع ظةظس ذ زذرةي ظ
ذص   ةتعدعن بول دع      ،جةم عق ظع ر مذناص ان بع ع بولغ ةهذدعيالرنعث ظعتتعصاقدعش نع .  ي عمدا ظولتذرغع : بئش

ايعغعمدا ظولتذرغعنع  . سئهعرنع نئمعضة قعلعصتذ؟ دئدع     ا،  حاح) باش تارعغاندا حىشكةن   (بعلةن  تاغاق  : ظ ق
دع نع . دئ عمدا ظولتذرغع ذ : بئش ةن   (ظ اق بعل ةنع تاغ اي دع ) حح ةردة؟ دئ نع . قةي ايعغعمدا ظولتذرغع ذ  : ظ ظ

»  دئدع ،دذقعدعكع تاشنعث ظاستعدا قويذلغان    عكعنعث بةرضعسعضة يأضةص زةرؤان قذ  خورمعنعث ظةرآةك حئح  
دع اندعن صةيغةمبةرظةل.دئ ئ   ظ ث قئشعغا آ االم شذ قودذقنع رعص ،لعصةيهعسس علةرنع حعقع ذ نةرس ةن «:  ظ م
ا مذشذ    ذلضةن ق  عتعآأرس  خورمعلعرع  نة ظارعالشتذرذلغاندةآتذر ؤة ظذنعث   ذنعث سىيع خذددع خئ      ، ظ دذق مان

 ظذ نةرسعلةر   .دئدع » خذددع شةيتانالرنعث بئشعدةك )  سذغعرعلغان خورمعالريةنع ظذ قذدذقنعث سذلعرعدا   (
نقذ( ندع ) دذقتع رعص ظئلع االمغا . حعقع ةن صةيغةمبةرظةلةيهعسس ئهعرنع  : (م ان س ا ظوقذلغ ) بذنعثغ

ةن؟ د مقايتذرمامس االم. ئدع العاهللا «: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ا شعص ةردعماث عنعث . ق ب رةر آعش ةن بع م
   .دئدع» يامانلعق تارعتعشنع يامان آأرعمةن) صاالنع ماثا سئهعر قعلعصتذ دةص(دعن ظىستع

  .شذنعث بعلةن سىرة فةلةقنعث تةصسعرع تىضعدع. غا شىآىرالر بولسذناهللا تاظاال

                                                 
 .ظاال دعن ظأزعضة آعمنعث سئهعر قعلغانلعقعنع ؤة سئهعرنع نئمعضة قعلغانلعقعنع بعلعشنع سورعغانصةيغةمبةرظةلةيهعسساالم اهللا تة) 1(
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   شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع

انالرنعث ص«  ع ظعنس انالرنعث ظعاله اهع، ظعنس انالرنعث صادعش ارع، ظعنس ة(ةرؤةردعض ا  )الل غ
ذرذن  ان يوش انالردعن بولغ ن ؤة ظعنس ع جعنالردع ة قعلغذح رعدا ؤةسؤةس علةرنعث دعللع ئغعنعص، آعش س

  .6 ـ 1دئضعن» شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعنعث شةررعدعن صاناه تعلةيمةن
ق بو  اهلعق ؤة ظعالهلع ارلعق، صادعش اصةرؤةردعض اال ،لس ىح  اهللا تاظ ع ظ ةتلعرعنعث ظعحعدعك نعث سىص

ةتتذر اال. سىص ارعدذر اهللا تاظ عنعث صةرؤةردعض ة نةرس ة  .  هةمم اهعدذر ؤة هةمم عنعث صادعش ة نةرس هةمم
ارلعق نةرسعلةر  . نةرسعنعث ظعالهعدذر   نعث مىلكعدذر ؤة ظذنعثغا  اهللا تاظاال  ،نعث مةخلذقاتعدذراهللا تاظاال ب
   .قذلحعلعق قعلغذحعدذر

اال ىرعدة (اهللا تاظ ذ س ةن  ) ب ةن سىصةتلةنض ةتلةر بعل ذ سىص ىحعلةرنع مذش اناه تعلعض ا اهللا تاظاالص غ
اناه تعلةشكة بذيرعدع                حىنكع، هةر    . سئغعنعص ظعنسالرغا ؤةآعل قعلعنغان شةيتاننعث يامانلعقلعرعدعن ص

ظذنعث بعر يئقعنع    ) اندعنشةيت (بعر ظعنساننعث يئنعدا ظذنعثغا يامان ظعشالرنع حعرايلعق آأرسعتعدعغان       
دذ ايدذ     . بولع وش تذرم تا ب ة تاشالش اننع هاالآةتك ذ ظعنس اال . ظ ن    اهللا تاظ عال ظذنعثدع ان آعش اقالص قالغ  س

  . ساقلعنعص قالعدذ
االم       دع، صةيغةمبةرظةلةيهعسس ةت قعل ةدعس رعؤاي داق ه لعم مذن ام مذس ةر   «: ظعم علةرنعث ه س

ندع   ل قعلع ةيتان ؤةآع ر ش ا بع د» بعرعثالرغ اهابعالر. عدئ ةيغةمبعرع : س ث ص ع اهللا نع ذنداق  ! ظ اثعمذ ش س
دع  ندعمذ؟ دئ االم. قعلع ة«: صةيغةمبةرظةلةيهعسس ن ،هةظ اال لئكع اردةم    اهللا تاظ ا ي ع ماث ةيتانغا قارش ذ ش  ظ

   .دئدع» ظذ مئنع صةقةت ياخشعلعققا بذيرذيدذ. شذنعث بعلةن ظذ شةيتان مذسذلمان بولدع. بةردع
ارع ؤة مذسلع ام بذخ تعدا ذتعكاص قعلعص تذرعيةنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظئم سةفظعم ان ؤاق ؤاتق

ةن    ئحعدة ظذنعث بعل عرعص قويذش ظىحىن آ ظذنع يوقالص آةلضةن، صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم ظذنع ظأيضة ظاص
اندا ار ،حعقق راص ق    ع ظةنس االمغا ظذح ع صةيغةمبةرظةلةيهعسس ع آعش لعص ئلعق ظعكك

الدعراص ماثغان حاغدعكع قعسسعدة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالم       ) آأرضةندة صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنع(  نعث ظ
دذ   ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض ة مذن ذ ظعككعسعض اثالرعظالدعر«: ظ العم ،م ذ ظاي زع ( ب ةينعث قع هىي

ةيغةمبعرع     لالاسذبهان : ظذ ظعككعسع . دئدع »لعدذو ب )سةفعية نمذ ضذمان قعالمدذق؟   سةندع  !، ظع اهللا نعث ص

  ظايةت 6 ناس                              رةىس              دة نازعل بولغانآكعمة
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دع دئ االم. ؤع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اثعدذ  « :ص ةردعن م ان ي نع ماثعدعغ عنعث قئ ادةم بالعس ةيتان ظ ةن .ش  م
  . دئدع» شةيتاننعث سعلةرنعث قةلبعثالرغا يامان خعيال تاشلعشعدعن قورقتذم

 دئضعن» يوشذرذن شةيتاننعث ؤةسؤةسعسعنعث شةررعدعن صاناه تعلةيمةنعث مةنعسع   بذ ظايةتن
شةيتان ظعنساننعث   : بةير ظعبنع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ       ظعبنع جذ هةققعدة سةظعد   

د الغذحعدذر ادعلع ورذن ظ ةم ظ لة  .  مةهك ذنداق غةص ان ش ةر ظعنس ة قعلعش  ظةض ةيتان ؤةسؤةس ا، ش نع تتة قالس
اليدذ ان . باش ةر ظعنس االظةض ةيتان يو اهللا تاظ ة، ش اد ظةتس ذرنع ي ا . نعؤالعدذذش ة مذج ذ هةقت ةتادة ب هعد ؤة ق

  . قاتارلعقالرمذ شذنداق دئدع
دذ       ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض عنعث مذن ذاليمان دادعس نع س ةر ظعب الغذحع  : مذظتةم ة س ؤةسؤةس

اآع خ  ةمكعن ي ان غ ةيتان ظعنس ىؤلةيدذ  ذش ا ص اندا ظذنعث دعلعغ ال بولغ ان . ش ةر ظعنس االظةض اد اهللا تاظ نع ي
ا (ظذ  : نع ظابباسنعث مذنداق دئضةنلعكعنع رعؤايةت قعلعدذ   ظةؤفع ظعب. ظةتسة، ظذ يذشذرنعؤالعدذ  ) يامانلعقق
  . نعؤالعدذذبويسذنسا، ظذ يذشذر) آعشعلةر ظذنعثغا. (بذيرذيدعغان شةيتاندذر

اال ع : نعثاهللا تاظ ة قعلغذح رعدا ؤةسؤةس علةرنعث دعللع ةققعدة  آعش ايعتعنعث مةنعسع ه  دئضةن ظ
  . ظعككع خعل آأز قاراش باردذر

رعنح اراشبع أزدة تذتعلعدذ، دئضةن قاراشتذر: ع خعل آأزق ةقةت ظعنسانالرال آ ذ آعشعلةردعن ص ذ . ب ب
  . ظايةتنعث ظاشكارا مةنعسعدذر

اراش بولسا نحع آأزق ةتتعكع : ظعككع يدذر،  “آعشعلةر”ظاي  دئضةن سأز جعن ؤة ظعنسانالرغا ظومذمع
  . آأزقاراشتذر آعشعلةر دئضةن سأزنعث ظعحعضة آعرعص آئتعدذ، دئضةن جعنالر شذ

ةزع جعنالر ؤةآعل قعلعنغان بولذشع مذمكعن،       ) ؤةسؤةسة سئلعش ظىحىن  (جعنالرغا  : ظعبنع جةرعر  ب
ةتتعكع ظذن نالرنع ظاي اندا جع ايدذ،   “آعشعلةر”داق بولغ العق بولم يعش خات ار دئ دة ب  دئضةن سأزنعث ظعحع

  . دئدع
ايعتع هةققعدة مذنداق ظعككع خعل            دئضةن  بولغان  جعنالردعن ؤة ظعنسانالردعن : نعثاهللا تاظاال   ظ
  .آأزقاراش باردذر

اراش ةت : بعرعنحع خعل آأزق ذ ظاي االظ رعدا ؤةسؤةسة قعلغذحع: نعثاهللا تاظ  آعشعلةرنعث دعللع
ةر ظعكةنلعكعنع         ) شةيتان تةرعصعدعن  (دئضةن ظايعتعدعكع دعللعرعغا     ؤةسؤةسة سئلعنغان آعشعلةرنعث آعمل
جعنالردعن ؤة  : سع عبذ قاراشقا ظاساسةن ظايةتنعث مةن . (، دئضةن آأزقاراشتذر  بايان قعلعص آةلضةن ظايةتتذر   

ان انالردعن بولغ ع  ظعنس ة قعلغذح رعدا ؤةسؤةس علةرنعث دعللع عنعث   آعش ةيتاننعث ؤةسؤةسعس ذرذن ش يوش
ةن   اناه تعلةيم ةررعدعن ص عن» ش دذ دئض ةنلعك بولع رعدا  .)، دئض ز يذقع اراش بع ذ ق ةن    ب ص ظأتك ان قعلع  باي

 سأزنعث  شذ  دئضةن “آعشعلةر” دئضةن سأز جعن ؤة ظعنسانالرغا ظومذمعيدذر، جعنالر “آعشعلةر”عكع  ظايةتت
  . ظعحعضة آعرعص آئتعدذ، دئضةن ظعككعنحع قاراشنع آىحلةندذرعدذ

اراش   ايعتع ظذنعث     جعنالردعن ؤة ظعنسانالردعن بولغان : نعثاهللا تاظاال  : ظعككعنحع آأزق :  دئضةن ظ
دا ؤةسؤةسة قعلغذحعآعشعلةرنعث دعللعرع دئضةن ظايعتعدعكع ؤةسؤةسة سالغذحع شةيتاننعث آعملةردعن 

ةتنعث مةنعسع       . (ظعبارةت ظعكةنلعكعنع بايان قعلعص آةلدع، دئضةن آأزقاراشتذر         : بذ قاراشقا ظاساسةن ظاي
ةيتاننعث      ذرذن ش ان يوش انالردعن بولغ ن ؤة ظعنس ع جعنالردع ة قعلغذح رعدا ؤةسؤةس علةرنعث دعللع آعش

ة  ) ، دئضةنلعك بولعدذدئضعن» ؤةسؤةسعسعنعث شةررعدعن صاناه تعلةيمةن   :  مذنداق دئدع  اهللا تاظاال بذ هةقت
  ظعنسانالر ؤة جعنالرنعث شةيتانلعرعنع هةر        ) يةنع بذ مذشرعكالرنع ساثا دىشمةن قعلغاندةك       (شذنعثدةك

أزلةر بعل     ئرعن س ىن ش الداش ظىح ذالر ظ دذق، ظ مةن قعل ة دىش ر صةيغةمبةرض ر بع ة  -ةن بع ة ؤةسؤةس  بعرعض
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دذ ةنع () )1قعلع االي ان      اهللا تاظ انلعقعنع باي ن بولعدعغ ان ؤة جعنالردع ةيتانالرنعث ظعنس ة ش ذ ظايةتت ا ب  مان
   .)قعلدع

دذ     ةت قعلع ةنلعكعنع رعؤاي داق دئض نعث مذن نع ظابباس ةد ظعب ام ظةهم ع  : ظعم ر آعش بع
ئ صةي عغا آ االمنعث قئش ع اهللا نع :لعصغةمبةرظةلةيهعسس ةيغةمبعرع ظ عنع   ! ث ص ر نةرس أثلىمدة بع ةن آ م

ةن،  ةتكعنعم      ظوياليم ىص آ ماندعن حىش عنعمدعن ظاس أزنع سأزلعض ذ س ث ظ ىن (مئنع ةن ظىح عراق، ) م ياخش
دع االم .دئ اندعن صةيغةمبةرظةلةيهعسس اتتعدذر، اهللا ت ااهللا ت«:  ظ اال آ ة ـ    اظ ةيتاننعث هعيل اتتعدذر، ش اال آ ظ

ان  ة قايتذرغ رنع ؤةسؤةسةض ذن تاظاالاهللامعكع اناالر بولس ا هةمدذس دع» غ ةبذداؤذد ؤة .دئ نع ظ ذ هةدعس  ب
  . نةساظعالرمذ رعؤايةت قعلدع

ان آةرعمنعث تةصسعرع تىضعدع      ! اهللا تاظاالغا يىز معثالرحة شىآىرلةر بولسذن     اهللا . شذنعث بعلةن قذرظ
  ! غاي ـ ظامعنخةيعرلعك نةتعجعلةرنع ظاتا قعلدذنيا ؤة ظاخعرةتتة تاظاال قعلغان ظعشعمعزغا 

                                                 
 . ـ ظايةتنعث بعر قعسمع112سىرة ظةنظام ) 1(
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  تونذشتذرذلذشعنعث قعسقعحة تةجعمعهالع تةصسعردعكع بةزع شةخسلةر

   ظا
  ȃǠǤȝ ȸǣ ǃǟǼǤȝ  ـــظابدذلاله ظعبنع ظابباس

ةيغةمبةر  )ظةبذل ظابباس  (ظابدذلاله ظعبنع ظابباس ظعبنع ظابدذل مذتتةلعب ظةلقذرةشع ظةلهاشعمع،          ، ص
ةرجعمانعقذرظ(ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسعنعث ظوغلع،  العمع(ؤة ) اننعث ت ام  )ظعسالم ظذممعتعنعث ظ دةص ن

ن         ذص دع ة بول ق بعلل ةن داؤاملع االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص ةآكعدة تذغذلغ اهابة، م ا س ان آاتت ظالغ
ةهكاملعرعنع صعششعق ظ ذ     أظ ا جايلعشعص ش ن تاظعفق ان، آئيع ةت قعلغ لةرنع رعؤاي ةهعه هةدعس ةن، س ضةنض

ان  ات بولغ ةردة ؤاص ةدعس     ي قان، ه ة قاتناش عففعين جةثلعرعض ةل ؤة س ة جةم ةن بعلل ةلع بعل ةزرعتع ظ ، ه
ابلعردا  ىن       1660آعت ر آ ارعخ بع ىن ت ر آ عر، بع ىن تةصس ر آ ع، بع ىن فعقه ر آ ان، بع ةت قعلغ ةدعس رعؤاي  ه

 شئظعر، بعر آىن غازاتالر تارعخع قعلعص دةرس بةرضةن، هةزرعتع ظأمةرضة بعرةر قعيعن مةسعلة دذح آةلسة        
االتتع،  عظعبنع ظابباسنع حاقعرعص بذنداق مةسعلعلةرنع سةن بعر تةرةص قعلعسةن دةص ظذنعث مةسلعهةتعن        ظ

يتلعق بعر قةسعدعنع بعر ظاثالص يادلعؤالغان، ظألىآلعرعضة   ئ ب80ظةستة تذتذشتا ظعنتايعن تاالنتلعق بولذص     
ادا بول        ا ي اقلعرع ماث ة قوش الالرنع آأرس ان ظاي تعص يعغلعغ اق قئ نع  قوش ذن دةص قذلعقع ذص قالمعس

ةهلع          ةزع ظ ع ب ذص ظذن ان بول ر قعلعنغ اب نةش ر آعت نعص بع ذص قعلع ا مةنس عردة ظذنعثغ تع، تةصس ظئتعؤاالت
ةن،          الص تىزض لعرعنع توص ان قاراش ةت قعلغ تعن رعؤاي نع ظابباس ةزرعتع ظعب عرلةرنعث ه ةر مذصةسس ظعلعمل

اننع تة ة مةدرعسعسع(سعر قعلعشتا صقذرظ رةتتعن . سحعسعنعث ظاسا) مةآك ذرذن يعل 3هعج ة م (ب عالدعي
  . ؤاصات بولغان)يعلع -687عالدعية م( يعلع -68 نعثعجرعية تذغذلذص ه)يعلع -619

  ǻɀȞȆȵ ȸǣ ǃǟǼǤȝ   ـــظابدذلاله ظعبنع مةسظذد

ةلهذزةلع،     ةبعيب ظ نع ه افعل ظعب نع غ ظذد ظعب نع مةس ابدذلاله ظعب ةبذظابدذرراهمان(ظ لةص )ظ ، دةس
ان    مذسذلمان بول وؤالص ظوقذغ ىك ت اننع ظىنل ذص قذرظ رعنحع بول ةآكعدة بع ا ساهابة، م ةآكعلعك آاتت ان م غ

ىتىن        ث ص ذص ظذنع زمعتعدة بول ازاتلعرعدا خع عرعدة ؤة غ أيعدة، سةص االمنعث ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زات، ص
يهعسساالمنعث  مةخصعيةتلعك ؤة سعرلعرعنع ظامانةتلعك بعلةن ساقلعغان، هةرقانداق ؤاقعتتا صةيغةمبةر ظةلة      

ةي اراص   تقئشعغا آعرةل ا ق ع ظذنعثغ ر آىن ةر بع ةزرعتع ظأم تع، ه ة يىرةت ةن ”: تع، داؤاملعق بعلل م بعل ظعلع
ىص قان آ ا مذ. دئضةن“ توش ارعي ؤة آاتت اقلعق ق ام ظةبذهةنع صظات دا ظعم ه، فعقهع ة ؤةآعللعك يةسسعر فةقع ف

ان  ع  (قعلغ ة مةدرعسعس ة    ) آذف عردعمذ آذف ع، تةصس ث ظاساسحعس ع   نع عنعث ظاساسحعس مةدرعسعس
  . ؤاصات بولغان) يعلع-653معالدعية( يعلع -32عجرعية  هةدعس رعؤايةت قعلغان، ه848. هئسابلعنعدذ

  Ȁȶȝ ȸǣ ǃǟǼǤȝ  ـــظابدذلاله ظعبنع ظأمةر

ةدةؤع،    ةتتاب ظةلظ نع ظةلخ ةر ظعب نع ظأم ابدذلاله ظعب ةبذظابدذرراهمان(ظ الم  )ظ اهابة، ظعس ، س
ةتعؤا بةرضةن، هةدعس ؤة  60لغان، ظاتعسع بعلةن مةدعنعضة هعجرةت قعلغان،  تةربعيعسعدة حوث بو   يعل ص
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ازا                هةدعس  2630 قعلغان،  دفعقهعدا يئتعلضةن ظالعم، زاهعدلعق بعلةن تونذلغان، معثدعن آأصرةك قذلنع ظ
ت قعلغان،   خةلعصعلعككة ساياليلع دئضةندة رة    ظذنع رعؤايةت قعلغان، خةلعصة ظوسمان ظألتىرىلضةندة بةزعلةر   

اهابة     اخعرقع س ان ظ ات بولغ ةآكعدة ؤاص ان، م ىرىش قعلغ تعم ي ع قئ ا ظعكك رةتتعن . ظافرعقعغ ل 10هعج  يع
  . ؤاصات بولغان) يعلع-692عالدعية م(يعلع  -73 نعثعجرعيةتذغذلغان، ه)  يعلع-613معالدعية  (بذرذن

   ȿȀȶȝ ȸǣ ǃǟǼǤȝ ــــظابدذلاله ظعبنع ظةمر

العمالردعن    ظابدذلاله ظعبنع ظةمر ظ    عبنع ظةلظاس ظةسسةهمع ظةلقذرةشع، ساهابعالر ظعحعدة يئتعشكةن ظ
ان،   ةن تونذلغ رع، ظعبادةتضذيلعقع بعل ابدذلاله(بع أت ظ عريانع  ) ت ة يئزعشنع ؤة س رع، جاهعلعيةتت نعث بع

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن سأزلعرعنع يئزعشق  ان، ص ذرذن مذسذلمان بولغ ةتتع، ظاتعسعدعن ب ا تعلعنع بعل
اتتعق قعالتتع، ظذرذش          ظذ  رذخسةت سورعغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ رذخسةت قعلغان،        ادةتنع ق – ظعب

ر     قا بع ة قعس عدعن آذفةض ة تةرعص اتتع، هةزرعتع مذظاؤعي أص قاتنعشاتتع، ظعككع قعلعح ظوينعت ة آ جةثلةرض
ةت قعلعص ظةسقةالن دئضةن جايدا    مذددةت ؤالعي بولغان، يةزعيد خةلعصة بولغاندا ظذنعثغا بةيظةت قعلعشنع ر    

ان،   تعقامةت قعلغ رةتتعن   700ظعس ان، هعج ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ل 7 ه ذرذن يع ة  (ب ع-616معالدعي  )يعل
  . ؤاصات بولغان)يعلع -684عالدعية م(يعلع ـ  65 نعثتذغذلغان، هعجرعية

  (692ـــ  622معالدعية  73 ـــ 1هعجرعية )ƘǣȂȱǟ ȸǣ ǃǟǼǤȝ   ـــظابدذلاله ظعبنع زذبةير

ةآعر (ظابدذلاله ظعبنع ظةززذبةير ظعبنع ظةلظةؤؤام ظةلقذرةشع،        ، قةهرعمان ساهابعالرنعث بعرع،      )ظةبذب
ة   ةرزةنت، خةلعص ةدعنعدة تذغذلغان ص ذص م ةهلعؤانع، هعجرةتتعن آئيعن بعرعنحع بول انعدعكع قذرةيش ص زام

افرعقعنع فةتهع قعلعشقا قاتناشقان، ه           ةزعد ظعبنع مذظاؤعيةنعث      -64 نعثعجرعية ظوسمان دةؤرعدة ظ يعلع ي
 يعل خةلعصة بولذص معسعر، هعجاز، يةمةن،          9ؤاصاتعدعن آئيعن هعجازدا خةلعصعلعكعضة بةيظةت قعلعنغان،          

ايتةخت قعلغان، ظذمةؤعيالر    ععرعضة هأآىمرانلعق قعلغان، مةدعنخذراسان، ظعراق ؤة شامنعث آأص يةرل   نع ص
ان، ظ  ةث قعلغ أص ج ةن آ تع بعل نعث  دألع ذ قذرةيش ةن، ظ ةآكعدة ظألتىرىلض عدعن م ةججاج تةرعص اخعرع ه

ابلعرعدا               صاساهةتلعك سأزمةنلعرعدعن ظعدع، بعرعنحع بولذص يذمذالق تةثضة صذل سوقتذرغان، هةدعس آعت
   . هةدعس رعؤايةت قعلغان33

   ȈǶǱ ȸǣ ǃǟ ǼǤȝظابدذلاله ظعبنع جةهش ــــ 

نع      اب ظعب نع رعظ ةهش ظعب نع ج ابدذلاله ظعب ان     ظ ذلمان بولغ تة مذس ةدعي، دةسلةص ةظمذر ظةلظةس  ي
ةيغةمبةر  ساهابعالردعن، باشتا هةبةشكة آئيعن مةدعينعضة هعجرةت قعلغان، قوشذنالرغا قو      ماندان بولغان، ص

نع، ظوهذد جئثعدة  ظةلةيه ةنهانعث بعر تذغقع ةلالهذ ظ الع ظذممذل مذظمعنعين زةينةب رةزعي عسساالمنعث ظاي
  .شئهعت بولغان، هةزرعتع هةمزة بعلةن بعر قةبرعضة دةفنة قعلعنغان) ـ يعلع 3يةنع هعجرعيةنعث (

  (738ـــ  665معالدعية  120 ـــ 45هعجرعية )ƘǮȭ ȸǣ ǃǟǼǤȝ   ـــظابدذلاله ظعبنع آةسعير

ةددارع ظة   عير ظ نع آةس ابدذلاله ظعب ةآكع، لظ ةظعيد(م رع، )ظةبذس ارعالرنعث بع ة ق هذر يةتت  ، مةش
   . ؤاصات بولغانذص شذ يةردةغان، ظةسلع صارستعن، مةآكعدة تذغذلمةآكعدة قازع بول

  ȷǠȝǼǱ ȸǣ ǃǟǼǤȝ  ـــظابدذلاله ظعبنع جةدظان
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ةيغةمبةر      رع، ص ئخعالرنعث بع ان س دة تونذلغ ةت دةؤرع ةيمع، جاهعلعي ةدظان ظةتت نع ج ابدذلاله ظعب ظ
  .ظةلةيهعسساالمنع صةيغةمبةرلعك آئلعشتعن بذرذن آأرضةن

  Ǧǵǟȿǿ ȸǣ ǃǟǼǤȝ  ـــنع راؤاهةظابدذلاله ظعب

ابدذلاله ظعبنع راؤاهة ظعبنع سةظلةبة ظةلظةنسارع ظةلخةزرةجع،  ةد(ظ ا شاظعر ؤة )ظةبذمذهةمم ، آاتت
ةيظعتعدة          ة ب ةدر    12قوماندان ساهابة، جاهعلعيةت دةؤرعدة خةت يئزعشنع بعلةتتع، ظةقةب  ؤةآعلنعث بعرع، ب

ة قا ارلعق آأصلعضةن جةثلةرض ا حعق ؤة ظذهذد قات ر غازاتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بع قان، ص ع قتناش اندا ظذن
ازا قعلغان ظأمرعضة ظذنع بعللة ظئلعص بارغان، هعجرعية            ة    -8 نعثمةدعنعدة ظورنعدا قويغان، ق يعلع مذظت

  . بولغانتهعئغازعتعدا هةزرعتع زةيد ؤة هةزرعتع جةظفةردعن آئيعن ش
  (733 ــــ 635معالدعية  115 ـــ 14هعجرعية ) ȸǣ ǃǟ ǼǤȝ ǥǼɅȀǣظابدذلاله ظعبنع بذرةيدة ـــ 

لةمعي،     عيب ظةلظةس نع ظةلهةس دة ظعب نع بذرةي ابدذلاله ظعب ةهل (ظ ةبذ س ةت   )ظ ةدعس رعؤاي ازع، ه ، ق
  . قعلعغذحعالرنعث بعرع آذفةدة تذغذلذص مةرؤعضة قازع بولغان

  (797ـــ  736معالدعية  181 ـــ 118 هعجرعية)ȫǿǠǤƫǟ ȸǣ ǃǟǼǤȝ   ـــظابدذلاله ظعبنع مذبارةك

ةرؤةزع،      ةنزةلع ظةلم ه ظةله نع ؤازع ارةك ظعب نع مذب ابدذلاله ظعب ةبذظابدذرراهمان(ظ انلعق، )ظ ، خذراس
ا             شةيخذل ظعسالم، هأججةت نامعنع ظالغان هةدعسشذناس ظالعم، دعيانعتع ؤة صةزعلعتع بعلةن تونذلغان آاتت

اد   ةج، جعه أمرعنع ه اهعد، ظ ارةتحع مذج ةدعس ظزات، تعج ةن،   أ ؤة ه ةر قعلعص ظأتكىزض ىن سةص عنعش ظىح ض
ان،     ةن تونذلغ عجاظعتع بعل ئخعلعق ؤة ش عرتع  س ةنعث شاض ام ظةبذهةنعيف ذص   ،ظعم رعنحع بول ةلجعهاد”بع  “ظ

  .  نع يازغان“ظةررةقاظعق”آعتابعنع يازغان آعشع، يةنة 
  ȰȦȢȵ ȸǣ ǃǟǼǤȝ ظابدذلاله ظعبنع مذغةففةل ــ 

نع مذغ ابدذلاله ظعب عدعن بةسرة شةه فةظ ةر تةرعص ةلمذزةنع، ساهابة، هةزرعتع ظأم ةل ظ نع عف رعضة دعن
  هعجرعية . هةدعس رعؤايةت قعلغان43رعدا عضعتعش ظىحىن ظةؤةتعلضةن ظون ظالعمنعث بعرع، هةدعس آعتابل   أظ

 .ؤاصات بولغان) يعلع-677معالدعية(ـ يعلع  60 ياآع  ـ57
  Ȅƽ ǼǤȝ  ـــظابدذ شةمس

  .ظابدذ شةمس جةمةتعكع قذرةيش قةبعلعسعدع
  ȣɀȝ ȸǣ ȸƥȀȱǟǼǤȝ  ـــظابدذرراهمان ظعبنع ظةؤف

ع،          ةززذهرع ظةلقذرةش ارعس ظ نع ظابدذله ةؤف ظعب ابدذ ظ نع ظ ةؤف ظعب نع ظ ان ظعب ظابدذرراهم
ةن   )ظةبذمذهةممةد ( اقعل، قةيسةر ؤة سئخع زات، جةننةت بعل ا ساهابة، بذرذنال مذسذلمان بولغان ظ ، آاتت

ة آئ             بئشارةتلةنضةن ظو  ةزالعرعنعث بعرع، ظعسمع    ث ن ساهابعنعث بعرع، هةزرعتع ظأمةر تاللعغان ظالت ةش ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع ظابدذرراهمان              ظابدذل آةظبة ياآع ظةبدذ ظةمرذ بولذص ظعسالمعيةتتعن آئيعن ص

ذد آىن           قان، ظذه ا قاتناش ارلعق غازاتالرغ ذد ؤة ب ةدر، ظذه ذص ب ذلمان بول ان، مذس ان،  دةص ظاتعغ ع يارعالنغ
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ازاد قعلعؤةتكةن، بعر                  تذز قذلنع ظ ظالاله يولعدا آأص صذل خةجلعضةن باي تعجارةتحع بولذص بعر آىندة ظوت
ززذقلذق يأتكعضةن صىتىن بعر آارؤاننع سةدعقة قعلغان، تةبذك غازعتعغا       و تأضعلعك بذغداي ؤة ظ    700قئتعم  

ات   ةييارلعغان، ؤاص رعمعنع ت دا  قاتنعشعدعغان قوشذننعث يئ الاله يولع الدعدا ظ ذش ظ ات ؤة  50بول  50معث ظ
ان،      عيةت قعلغ نع ؤةس ةدعقة بئرعش ال س ث تعل رةتتعن    65مع ان، هعج ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ل 44 ه ذرذن يع  ب

  . ؤاصات بولغان)يعلع-652عالدعية م( يعلع -32عجرعية  تذغذلذص مةدعنعدة ه)يعلع -58عالدعية م(
  (705 ـــ 646 معالدعية 86 ـــ 26 هعجرعية) ǟ ǼǤȝȷǟȿȀȵ ȸǣ ȬȲƫ ظابدذلمةلعك ظعبنع مةرؤان ـــ

ةم ظةلظذمةؤعي ظةلقذرةشعي،       ةبذل ؤةلعيد (ظابدذلمةلعك ظعبنع مةرؤان ظعبنع ظةلهةآ سعياسةتحع ). ظ
 يئشعدا  16شذنداقال مةشهذر خةلعصعلةرنعث بعرع، مةدعنعدة تذغذلذص بعلعملعك، ظعبادةتضذي حوث بولغان،          

ة ت  ة مذظاؤعي علعك     خةلعص ن خةلعص اندعن آئيع ات بولغ ان، ظاتعسع ؤاص ةمعر بولغ ة ظ عدعن مةدعنعض  -65ةرعص
ةن   ا يأتكةلض ع ظذنعثغ ذلمانالر     . يعل ا مذس كعن بولغاحق ةيؤةتلعك ؤة آةس ىك، ه ةتلعك، آىحل قابعلعي

ىتىآلعرعنع     ةت ص ارلعق دأل دة ب ث دةؤرع ان ظذنع ةرةص قعلغ ر ت اجعراالرنع بع عي م عدعكع سعياس ظوتتذرعس
حة ؤة رعمحعدعن ظةرةبحعضة يأتكعضةن، هةرصلةر حعكعت ؤة هةرعكةتلةر بعلةن مذقعمدالغان، ظذ ظعسالم      صارس

ةق    ة ن ة ظةرةبح وقتذرغان، تةثضعض ال س ذص تعل ع بول ارعخعدا تذنج ابلعنعدذ عت ة هئس ان خةلعص . ش ظويدذرغ
اغزعدا  علةرنعث ظ ا    : آعش ةن، ظعم كعن دئيعلض ةلعك آةس اق، ظابدذلم ةث قورس ة آ داق  مذظاؤعي ةظبعي مذن م ش

دذ ةقةت     ”: دةي عدذ، ص عص حىش ع بئس ارتذقحعلعقعم ظذن ث ظ ةم مئنع ةن سأهبةتلةشس ع بعل عبعر آعش قايس
ةندعن       ذ م ئمعدا ظ ةرقانداق ت ئظعر بولسذن ه ةيلع ش ةدعس م ةيلع ه ةن سأهبةتلةشسةمال م ةلعك بعل ظابدذلم

دذ  ارتذق بعلع ةظذ. “ظ ةلت   ”: ظىزىآعض ان آ ا ظعم ةن ظالالهق عم بعل ان،  “ىردذمظعخالس ةقعش ظويدذرغ  دةص ن
  . دةمةشعقتة ؤاصات بولغان

  ǦɆȅǓظاسعية ـــ 

العةؤعرظص  ةن ننعث ظاي انلعق سةؤةبع بعل انعدا حعث تذرغ ان ظئيتعص ظعم  مذسا ظةلةيهعسساالمغا ظعم
  .صعرظةؤن تةرعصعدعن قعيناص شئهعت قعلعنغان

  ǿǠȶȝ  ــــظاممار ظعبنع ياسعر

امع    نع ظ عر ظعب نع ياس ار ظعب ةلكعنانع، ظامم ةقزان (ر ظ ةبذل ي المغا   )ظ ذرذن ظعس اهابة، ب ا س ، آاتت
ةدر  ان، ب رةت قعلغ ة هعج انالردعن، مةدعنعض ص ظازابالنغ ئالن قعلع المعنع ظ رعص ظعس ذن عآع قا نذرغ  ؤة باش

ان           ا قعلغ جعدعنع بعن ا مةس المدا قذب ذص ظعس رعنحع بول ةر زات، بع اؤعر ؤة قةيس قان مذش ا قاتناش غازاتالرغ
ا آعشع، خةلعص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغ ان، ص ة ؤالعي بولغ عدعن آذفةض ةر تةرعص ةييعب «: ة ظأم ظةتت
ةب عص     »ظةلمذتةيي ة قاتنعش ةن بعلل ةلع بعل ةزرعتع ظ ة ه عففعين جئثعض ةن، س ام بةرض عدا 93دةص ن  يئش

رةتتعن  62ظألتىرىلضةن،  ان، هعج ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ذرذن يعل 57 ه ة م( ب ع-567عالدعي ان،  تذغذ)يعل لغ
   . سعففعين جئثعدة ظألتىرىلضةن)يعلع-657عالدعية م( يعلع -37عجرعية ه

  (721 ـــ 640 معالدعية 103 ـــ 19هعجرعية )ƑȞȊȱǟ ȀȵǠȝ  ظةششةظبعي ـــظامعر 

ار ظةلهةمةدانع ظةششةظبع،               ابدذ زع آعب ةمرذ (ظامعر ظعبنع شةراهعيل ظعبنع ظ ابعظعيالرنعث  )ظةبذظ ، ت
العمل   ك ظ ةث بعلعملع دع، ظ ايعن      48عرعدعن ظع ابعلعيعتع ظعنت ذش ق تة تذت ان، ظةس م ظالغ اهابعدعن ظعلع  س
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نع   عيذق ةلعك ظعب ابدذل م ة ظ كةن، خةلعص ذص ظأس ةدة تذغذل ان، آذف ةت قعلغ ةدعس رعؤاي أص ه ذص آ رع بول
ا تةيعنلةنضة               ةزعز تةرعصعدعن قازعلعقق . نمةرؤانغا ظةلحع بولذص رعمغا بارغان، خةلعصة ظأمةر ظعبنع ظابدذلظ

  .آذفةدة ؤاصات بولغان
   ǦȊǝǠȝ ــ ظاظعشة

ة ذل     : ظاظعش رع، ظذمم اللعرعدعن بع االمنعث ظاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس زع، ص ةآعرنعث قع ةزرعتع ظةبذب ه
اهةت ؤة           ال، صاس ك ظاي ةث بعلعملع ة ظ ةدةبعيات جةهةتت ن ؤة ظ ان دع ن حعقق الم ظىممعتعدع ن، ظعس مذظمعنعي

أزل   ة ؤة س ان، خذتب ةن تونذلغ م بعل ئظعر  بعلع عص ش ةهؤالدا مذناس ر ظ ةرقانداق بع هذر، ه عرع مةش
ةهكاملعرعنع ظ ن ظ ن دع اهابعالر ظذنعثدع االيتتع، س عنةتتع، أظوقذي ابدذلاله(ض ذ ظ ة  )ظذمم دةص آذني

ةن هعجر    االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص ةيغةمبةر     - 2ةنعث عيقعلعنغ ان، ص وي قعلغ ع ت يعل
ةدعن آ ةزرعتع خةدعج االمنعث ه الع، ظةلةيهعسس امراق ظاي ةث ظ نكع ظ ان، 2210ئيع ةت قعلغ ةدعس رعؤاي  ه

ن        ةندعن آئيع مان ظألتىرىلض ةزرعتع ظوس ن ه ان، آئيع ةنقعد قعلغ ةتتعن ت عي جةه ماننع سعياس ة ظوس خةلعص
ان،           اندانلعق قعلغ ة قوم ان جةثض ع دةص ظاتالغ ة مةؤقةس ان، تأض ةص قعلغ نع تةل عنع ظئلعش ث قعساس ظذنع

ر عرع9ةتتعن هعج ل ظعلض ة م(  يع ع -613عالدعي ة)يعل ان، هعجرعي ع -58  تذغذلغ ة ( يعل ـ  678معالدعي
  . مةدعنعدة ؤاصات بولغان)يعلع

  ظة
  (767 ـــ 699 معالدعية 150 ـــ 80هعجرعية ) ǦȦɆȺǵ ɀǣǕ ـــ فةيظعمام ظةبذهةنع

ام ظةبذهةنع  ة يظعم أت        : ف هذر ت ه، مةش ةهعد فةقع ةلكذفع، مذجت ةيمع ظ ابعت ظةتت نع س ان ظعب نوظم
رعدة ياشعغان، ظةسلع صارس دةص قارالغان،       عهةبنعث بعرع بولغان هةنةفعي مةزهةب ظعمامع، آذفة شةه       مةز

ذغذلل     ةن ش ارعتع بعل ةزمال تعج رعدا ض كع ؤاقعتلع أمرعنعث دةسلةص ن   عنعظ ان، آئيع عل قعلغ م تةهس ص ظعلع
ىك، سئخع ؤة آئلعشكة    وظ ابعلعيعتع آىحل أز ق ان، س ةن بولغ رعش بعل ةتعؤا بئ ذش ؤة ص دع،  قذت ن آعشع ظع

لعغان،       “ ظةلمذسنةد”شاضعرتلعرع   دئضةن  “ ظةلمةخارعج ”دئضةن آعتابتا ظذ رعؤايةت قعلغان هةدعسلةرنع توص
ان،      ةت قعلغ ن رعؤاي ىف ظذنعثدع عرتع ظةبذيىس ابنع شاض ةر ”آعت ةلفعقهذل ظةآب ا   “ ظ اب ظذنعثغ املعق آعت ن

راق ؤالع صمةنسذ ان، ظع ةآلعص قعلغ  ي قعلعنغ ا ت ع قازعلعقق عمذسع ظذن ةقؤادارلعقعدعن  ،ان بولس ازعيلعق ت ق
مةنسةصنع رةت قعلغان، آئيعن يةنة خةلعصة مةنسذر تةرعصعدعن قازع بولذشقا زورالنغان بولسعمذ رةت قعلعص        

   .باغدادتا ؤاصات بولغان. تذرعؤالغاحقا ؤاصاتعغعحة تىرمعضة سوالنغان
  ( 889 ـــ 817ة  معالدعي275 ــ 202هعجرعية )ǻȿǟǻ ɀǣǕ  ـــ ظعمام ظةبذداؤذد

ةبذداؤذد  ام ظ ةزدع       : ظعم عير ظةلظ نع بةش هاق ظعب نع ظعس ظةس ظعب ةل ظةش نع ظ ذاليمان ظعب س
تانع،  ةبذداؤذد (ظةسسعجعس رع        )ظ ابعنعث بع ةدعس آعت ة ه ان ظالت العملعرعدعن، تونذلغ ةدعس ظ هذر ه ، مةش

ة  .  هةدعس توصلعغان4800تا  “داؤذدذسىنةنع ظةب”بولغان   ابذززذهد آع”، “ظةلمةراسعل ”يةن “ ظةلبةظس ”، “ت
   .قاتارلعق ظةسةرلةرنع قالدذرغان

   ǢɅȀȭ ɀǣǕظةبذ آذرةيب ـــ 
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ةبذ آذرةيب  (جةمعل ظعبنع آذرةيب ظةلمذظافعرعي، : ظةبذ آذرةيب، ظعسمع  ازعالرنعث   )ظ ةزعلةتلعك ق ، ص
  .بعرع، تذنعستا ياشعغان، قايراؤاندا شةهعرعضة قازعلعق قعلغان

  ƘȊȪȱǟ ȀȎȹ ɀǣǕ Ƀ ــــظةبذنةسر

ذر    ةيرع، نعيشاص اؤازةن ظةلقذش نع ه ةرعم ظعب نع ظابدذلك ابدذذرةهعيم ظعب ةيرع، ظ ر ظةلقذش ظةبذنةس
العم ان،    -رعدعن، ؤةزلعظ ق حعقارغ ةن داث عهةتلعرع بعل اداب ”نةس ةلماقامات ؤةلظ ان، ه “ظ ع يازغ ة   ن عجرعي
  . ؤاصات بولغان)يعلع -1120معالدعية ( يعلع -514

  ( 341 ـــ 1256 معالدعية 742 ـــ 654هعجرعية )ɀǣǕ  ɃȂƫǟ ǯǠǲƩǟ  ـــظةبذهةججاج ظةلمعززع

أز زامانعدعكع             ةلمعززع، يىسىف ظعبنع ظابدذرراهمان ظعبنع يىسىف، جامالذددعن، ظ ظةبذل هةججاج ظ
العم،   دة يئتعشكةن ظ ةت ؤة هةدعس ظعلمع ي ”تومدا بئسعلغان  34شام مذهةددعسع، لذغ ةهزعيبذلكامال ف ت

ماظعررعجال  راف”ة ، يةن“ظةس ةتذل ظةش ةد”، “تذهف ةجذل ظةهم ةرلةرنع “ظةلمةنه ذن ظةس ارلعق نذرغ  قات
  .يازغان

   ǳǟȀƨǟ ȸǣ ǥǼɆǤȝ ɀǣǕ ــــظةبذظذبةيدة ظعبنذل جةرراه

ةهرع        الل ظةلف نع هع ةرراه ظعب نذل ج ابدذلاله ظعب نع ظ امعر ظعب ةرراه، ظ نذل ج ةيدة ظعب ظةبذظذب
 هةربع قوماندان، جةننةت بعلةن بئشارةت بئرعلضةن ظون         ظةلقذرةشع، ساهابة، شام دعيارعنع فةتهع قعلغان     

ا قاتناشقان،     ) ظةمعينذل ظذممة(آعشعنعث بعرع،    ارلعق غازاتالرغ دةص نام ظالغان، بذرذن ظعسالمغا آعرعص ب
اندا    ةن حعشلةص حعقارغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صعشانعسعضة تةآكةن ظوقنع حعشع بعل ظذهذد آىنع ص

ا )يعلع  -639معالدعية  ( يعلع  -18 نعثعجرعية حىشىص آوماك بولذص قالغان، ه     ظالدع ظعككع حعشع        ؤاب
  . ظألىص آةتكةنآئسعلعدة

  ǥǻȀǣ ɀǣǕ ـــظةبذبذردة

ابدذلاله ظعبنع ق        امعر ظعبنع ظةبع مذسا ظ ةبذبذردة، ظ ةنعث قازعسع،    ةظ ابعظع، آذف يس ظةلظةشظةرع، ت
  .غان ؤاصات بول) يعلع-721معالدعية ( يعلع -103عجرعية ه

   ɃȁǟȀȱǟ ȀȦȞǱ ɀǣǕظةبذ جةظفةر ظةررازعي ـــ 

العملعرعنعث     مذهةممةد  ظعبنع ظعبراهعيم ظعبنع مذهةممةد، ظةبذ جةظفةر ظةررازعي، هةنةفعي مةزهةب ظ
ة       دا بعرقانح ان، فعقهع ام حعقارغ ذرذص ن ةهرعدة ت عل ش ذص مةؤس ةهعرعدعن بول لع رةي ش ع، ظةس آاتتعس

  .ظةسةرلةرنع يئزعص قالدذرغان
   ɃȿǼȞȱǟ ǴɅȀȉ ɀǣǕ ـــذشذرةيهظةب

ايراق آأت               ةتهعدة ب ةمرذ، مةآكة ف رضةن  ةظةبذشذرةيه ظةلخذزاظعي ظةلظةدةؤع، ظعسمع خذؤةيلعد ظعبنع ظ
  .ؤاصات بولغانمةدعنعدة يعلع  ـ 68عجرعية ساهابة، ه

  ɂȅɀȵ ɀǣǕظةبذمذسا ـــ 
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اآع  ـ 42 نعثعجرعية ه. بةيس ظعبنع سةلعيم ظةلظةشظةرع، آاتتا ساهاةظةبذ مذسا ظابدذلاله ظعبنع ق     ي
   . يعلع ؤاصات بولغان- 44

   ȯǠȡǿ ɀǣǕ ـــظةبذرعغال

ةبذرعغال ةقدذم،  : ظ نع ي ةيت ظعب نع ظةننذب ه ظعب نع مذنةببع عي ظعب ةبذرعغال(قعس ة )ظ ، جاهعلعيةتت
انعؤعي           ع ظةصس ةر ظذن ان، بةزعل أزلةر بولغ ل س ةققعدة خعلمذخع ةبع ه مع ؤة نةس ةخس، ظعس ر ش ةن بع ظأتك

ةخس بو لةر         ش ذ هةبةش اندا ظ ذم قعلغ ة هذج لةر مةآكعض ان، هةبةش ىك دةص قارعغ الع آىحل ذش ظئهتعم ل
قوشذنعغا يول باشلعغذحع بولغان هةمدة ظذالر بعلةن بعللة هاالك بولغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث    

ظئتعش سىننةت    قةبرعسعدعن ظأتكةندة تاش     ثقةبرعسعدعن ظأتكةندة قةبرعسعضة تاش ظاتقان بولغاحقا ظذنع       
  . ؤاصات بولغان)يعلع -575معالدعية ( نذبذريعل  50بولذص قالغان دئيعلضةن، هعجرةتتعن 

  (1053 ـــ 981 معالدعية 444 ـــ 371هعجرعية ) ƆǟǼȱǟ Ȁȶȝ ɀǣǕ  ـــظةبذظةمرذ ظةددانع

ةدعن، تةصس     تعكع دانعي مان، ظةندةلوس نع ظوس ةظعيد ظعب نع س مان ظعب ةددانع، ظوس ةمرذ ظ عر، ظةبذظ
ل            ة خع عدذ، يةتت ن ظاش ةرلعرع يىزدع ان ظةس العم، يازغ ا ظ كةن آاتت دة يئتعش ةدعس ظعلمع ةر ؤة ه قعراظةتل

  . قاتارلعق آأصلعضةن ظةسةرلعرع بار) ظةتتةيسعير(قعراظةتتة 
  ǻɀȅɉǟ ɀǣǕ   ـــظةبذظةسؤةد

ةلع ؤةد ظةددذظ ةبذل ظةس ةندةل ظة  : ظ نع ج ذفيان ظعب نع س ةمرذ ظعب نع ظ م ظعب مع زالع ةلع، ظعس ددذظ
ث          ةهؤع ظعلمعنع ع ن ةر ظذن ةهاالردعن، بةزعل ةدةبعياتحع فذق اؤاب ظ ازعر ج ذناس، ه ابعظعي، لذغةتش ت
العب         ةبع ت نع ظ ةلع ظعب ة ظ قان، خةلعص ة جايالش انعدا بةسرعض ةر زام ة ظأم ان، خةلعص قذرغذحعسع دةص قارعغ

ؤةر،      تةرعصعدعن بةسرعضة ظةمعر بولغان ؤة خاؤارعجالرغا قارشع قوشذن تارتقان،         اننع قوغداش ظىحىن زع  قذرظ
زعر ، صةش ؤة دوصعش قاتارلعق بةلضعلةرنع قويغان، بةزعلةر ظذنع بعرعنحع بولذص قذرظانغا حعكعت قويغان       

رةتتعن    ان، هعج ع نةشر قعلعنغ ئظعر دعؤان ان، ظذنعث ش العم دةص قارعغ ر يعل ظ ذرذنبع ة ( ب  -605معالدعي
 . ؤاصات بولغان) يعلع-688ية معالدع( يعلع -69عجرعية  تذغذلذص ه)يعلع

  ɄȲȽǠǤȱǟ ǦȵǠȵǕ ɀǣǕ ـــظةبذظذمامة ظةلباهعلع

ةن    ةلع بعل ةزرعتع ظ اهابة، ه ب، س نع ؤةه ةجالن ظعب نع ظ ادا ظعب مع س ةلباهعلع، ظعس ة ظ ظةبذظذمام
 -700معالدعية  ( يعلع  -81عجرعية  ه هةدعس رعؤايةت قعلغان،    250سعففعيندة بعللة بولغان، سةهعهةيندة     

  .شامدا ظةث ظاخعرع ؤاصات بولغان ساهابة هئسابلعنعدذ،بولذص، اصات بولغان  ؤ)يعلع
  ( 712ـــ  642معالدعية  93 ـــ 21هعجرعية ) ǒǠǮȞȊȱǟ ɀǣǕ  ــظةبذششةظساظ

نع      ةزرعتع ظعب ه، ه ا فةقع ابعظع ؤة آاتت رع، ت ةزدع ظةلبةس د ظةلظ نع زةي ابعر ظعب اظ، ج ظةبذششةظس
  .بىضىن ظعراق ظةهلعنعث ظةث بعلعملعكع ظألدع دئضةن:  آىنع قاتادةظابباسنعث شاضعرتع، ؤاصات بولغان

  ǦȵǠȊȱǟ ɀǣǕ ȳǠȵǙ  ـــظعمام ظةبذشامة
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ه  ا فةقع ذناس، آاتت ع، هةدعسش راهعم ظةلمةقدعس نع ظعب ماظعل ظعب نع ظعس ان ظعب . ظابدذرراهم
  . يعلع ؤاصات بولغانـ 665 نعثعجرعيةه

  ȀȽɀƨǟ ǻǠƥ ȸǣ ȰɆȝǠƧǙ ȀȎȹ ɀǣǕ Ƀ ـــظةبذنةسر

اراب   ةرع، تئضع ف ةمماد ظةلجةؤه نع ه هذر  عيظةبذنةسر ظعسماظعيل ظعب العم، مةش لعق، لذغةتشذناس ظ
 نعث دئضةن ظةسةرنعث مذظةللعصع، بعرعنحع بولذص ظذحذشقا ظذرذنغان آعشع بولذص هعجرعية             “ظةسسعهاه”

  .ةنةص ظألضر ياغاحتعن ياسعغان ظعككع قانعتع بعلةن سةآ)يعلع-1003معالدعية ( يعلع -293
  (987ـــ  900معالدعية  377ـــ  288 هعجرعية) ɄȅǿǠȦȱǟ ɄȲȝ ɀǣǕ  ــــظةبذظةلع

ع،   ار ظةلفارعس نع ظابدذلغافف ةد ظعب نع ظةهم ةن ظعب ةلع(ظةلهةس راندا )ظةبذظ ذناس، ظع ا تعلش ، آاتت
ةغداد ؤة   ن ب ان، آئيع قا تذغذلغ ة  باش ة قعراظةتت ةن، يةتت ع آةزض أص يذرتالرن ة”آ ، “ظةلهأجج

   .قاتارلعق آعتابالرنع يازغان“ ظةتتةزآعرة”ؤة “ ظةلظةؤامعل”، “نةهؤعجةؤاهرذن”
   ɃȁǟȀȱǟ ȀȦȞǱ ɀǣǕظةبذ جةظفةر ظةررازعي ـــ 

العملعرعنعث     مذهةممةد  ظعبنع ظعبراهعيم ظعبنع مذهةممةد، ظةبذ جةظفةر ظةررازعي، هةنةفعي مةزهةب ظ
ذرذص ن    ةهرعدة ت عل ش ذص مةؤس ةهعرعدعن بول لع رةي ش ع، ظةس ة  آاتتعس دا بعرقانح ان، فعقهع ام حعقارغ

  .ظةسةرلةرنع يئزعص قالدذرغان
   Ȱǝǟȿ ɀǣǕظةبذ ؤاظعل ـــ 

  .ظةبذ ؤاظعل بةآعر ظعبنع بةتاه، شاظعر
   ɃǿǠȎȹɉǟ ǦǶȲȕ ɀǣǕ ــــلهة ظةلظةنسارعةظةبذت

ةت ؤة   اظةبذت اهابة، جاهعلعي ةننعجارع، س ؤةد ظ نع ظةلظةس ةهل ظعب نع س د ظعب ارع، زةي ة ظةلظةنس له
الم ا  ظعس ارلعق غازاتالرغ ة ؤة ب ة بةيظعتعض رع، ظةقةب ةنلةرنعث بع ةر مةرض ةن قةيس ة آأرىنض دة آأزض  دةؤرع

ةلغاحقا هةدعستة . قاتناشقان ىك ب ةك ظىنل اؤازع ب اؤازع معث ظةسكةردعن  اظةبذت«: ظ ةنعث قوشذندعكع ظ له
 يعلع   -34جرعية  ع تذغذلغان، ه  )يعلع -585 معالدعية( يعل   36 بذرذنهعجرةتتعن  . دئيعلضةن» ياخشعراق

   . ؤاصات بولغان)يعلع-654 معالدعية(
   ǻǠȹȂȱǟ ɀǣǕ ــــظةبذززعناد

ا هةدعس             ظةبذززعناد، ظابدذلاله ظعبنع زةآؤان ظةلقذرةشع ظةلمةدةنع، مةدعنة ظعماملعرعنعث بعرع، آاتت
ةمعرعلم  ع هةدعستة ظ العمع، سذفيان ظذن انذظظ ة ه. معنعين دةص ظاتعغ ع -131عجرعي ة( يعل  -748 معالدعي

  . ؤاصات بولغان)يعلع
   ɄȲȍɀƫǟ ƖǮƫǟ ȸǣ ɄȲȝ ȸǣ ǼƥǕ ɂȲȞɅ ɀǣǕ ـــظةبذيةظال
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العم،           ذناس ظ علع، هةدعسش ةمعيمع ظةلمةؤس ةننة ظةتت نع ظةلمذس ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب ةظال، ظةهم ظةبذي
ار) ظةلمذسنةد(آعحعك ظعككع -ؤة حوث) ظةلمذظجةم( ابع ب ة. آعت ع -307 هعجرعي ة م( يعل  -919عالدعي
  . ؤاصات بولغان)لعيع

   ǦǣɎȩ ɀǣǕ  ــظةبذقعالبة

ة د،  : ظةبذقعالب العم، زاهع ابعظعي ظ هذر ت ةلجعرمع، مةش ةمر ظ نع ظ د ظعب نع زةي ابدذلاله ظعب ظ
ان، ه       امغا قاحق ىن ش انلعقع ظىح ةآلعص قعلعنغ ا ت ذناس، قازعلعقق ةهةدعسش ع ـ  104 عجرعي ة  (يعل معالدعي

 . ؤاصات بولغان) يعلع-722
  ( 745 ـ 653 معالدعية 127 ـ 33هعجرعية )ɄȞɆǤȆȱǟ ȧǠǶȅǙɀǣǕ  ظةبذظعسهاق ـــ

ةلكذفعي، : ظةبذظعسهاق ةندانعي ظ ابدذلاله ظةسسةبعيظعي ظةله ةمرذ ظعبنع ظ ة ) ظةبذظعسهاق(ظ هعجرعي
ةلع         . تذغذلغان )  ـ يعلع 653معالدعية ( ـ يعلع   33 ة ظةلالمعسع، ظذ ظ العم، زامانعدعكع آذف ابعظعي ظ ا ت آاتت

ا     40ظةنهذنع آأرضةن بولذص رةزعيةلالهذ    قا يئقعن ساهابعدعن هةدعس رعؤايةت قعلغان، شذنداقال فذتذهاتالرغ
  .  ؤاصات بولغان) ـ يعلع745معالدعية (يعلع  ـ 127هعجرعيةنعث . قاتناشقان مذجاهعد
  ɂǶȒȱǟ ɀǣǕ  ـــ ظةبذددذها

   .ع ؤاصات بولغان يعل ـ100عجرعية ه. مذسلعم ظعبنع سذبةيه ظةلكذفع، تابعظعي: ظةبذددذها
  ȨɅǼȎȱǟ ȀȮǣ ɀǣǕ ظةبذبةآرع سعددعق ـــ 

ةيمع    ةظب ظةتت نع آ امعر ظعب نع ظ مان ظعب ة ظوس ةبع قذهاف نع ظ ابدذلاله ظعب عددعق، ظ ةآرع س ظةبذب
ع،  ة (ظةلقذرةش ع569معالدعي ع،     )  ـ يعل ان آعش ان ظئيتق ذص ظعم ع بول ةردعن تذنج ان، ظةرل ةآكعدة تذغذلغ م

ةيغةمبةر ظةلةي اتعدعن آئيعنكع خةلعصعسع شذنداقال ص ةت . هعسساالمنعث هعجرةتتعكع هةمراهع ؤة ؤاص جةنن
ةنع قذرةيشنعث            ا زاتالرنعث ي بعلةن بئشارةت بئرعلضةن ظون ساهابعنعث تذنجعسع، ظعسالمدعن بذرذنمذ آاتت

اظعدة يوسذنلعرعنع بعلع                  ارعخع ؤة ق ةبعلعلعرع، ت شتة  آاتتعلعرعدعن بولغان، ظذ ظةرةبلةرنعث نةسةبلعرع، ق
العم هئسابلعنعدذ     العمع دةص ظاتعشاتتع        . يئتعشكةن ظ ةر ظذنع قذرةيش ظ ةينع زاماندا ظةرةبل جاهعلعيةت  . ظ

نمذ تأهصعسع زور بولغان، نذرغذنلعغان حوث    دةؤرعدعال هاراقنع هارام قعلعص ظعحمعضةن، ظعسالمدعن آئيع
عمذ  ةث قئيعن آىنلةرض ا قاتناشقان، ظ ان، آأص جعهادالرغ ةن، ظعشالرنع قعلغ  سةؤر قعلعص بةرداشلعق بةرض

ع          ان آىن ات بولغ االم ؤاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص ةرص قعلغ ىن س الم ظىح نع ظعس ال ـ مىلكع ىتىن م ص
ة قارشع     ان مذرتةدلةرض ةي تذرذؤالغ ات بةرم اندعن آئيعن زاآ ة بولغ ان، خةلعص ةت قعلعنغ علعككة بةيظ خةلعص

رع ؤة     ام يذرتلع دة ش ث دةؤرع ان، ظذنع ذرذش قعلغ ذحان،    ظ ان، ظةص ةتعه قعلعنغ مع ص أص قعس راقنعث آ ظع
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع ظعسراظ ؤةقةسعدة ؤة        اتذر ص رةهعمدعللعقع بعلةن تونذلغان صاساهةتلعك قةيسةر ب

ىن        ةنلعكع ظىح ة ظعشةنض تعقالص سأزعض ةهؤالالردا تةس ةرقانداق ظ قا ه ددعق ”باش ان “ظةسس ام ظالغ .  دةص ن
ابلعرعدا   ظعككع يعل ظىح يئرعم ظاي      هةدعس رعؤايةت قعلغان، هعجرعيةنعث     142خةلعصة بولغان هةدعس آعت

ة ( ـ يعلع 13 نة  )  ـ يعلع633معالدعي ا دةص ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث يئنعغ ان ؤة ص ات بولغ ةدعنعدة ؤاص م
  . قعلعنغان
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   ǿǽ ɀǣǕ  ــظةبذزةر

ةلغ ةبذزةر ظ نع ظ عظ نع سذفيان ظعب ةنادة ظعب نع ج دذب ظعب ةيد، فارعي، جذن ةبذزةر(ذب أزعنعث ؤة (، )ظ ظ
ار     تعالص ب معدا ظعخ عنعث ظعس ةيغةمبةر         )دادعس ذص ص رعنحع بول اهابة، بع د س ةن زاهع المغا آعرض ذرذن ظس  ب

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        اتعدعن آئيعن شامغا آأحىص     نعثظةلةيهعسساالمغا ظعسالم سالعمعنع قعلغان، ص  ؤاص
ايالرنعث مئلعنع         هةدعس رعؤايةت قعل 281آةتكةن، سةهعهةيندة    غان، خةلعصة ظوسمان دةؤرعدة نامراتالرنع ب

اقعر   كة ح ةث خةجلةش عكايةت قعل  ت مانغا ش ة ظوس عرتعغا     عص خةلعص ة س ع مةدعن ىن ظذن انلعقع ظىح غ
ة             ر نةرس لةتكىدةآمذ بع ة ظعش أيعدة آةصةنض اندا ظ ات قعلغ ذص ؤاص ئخع بول ايعن س ذ ظعنت ةن، ظ حعقعرعؤةتك

  . ؤاصات بولغان)ـ يعلع 652 معالدعية(لع  يعـ 32 هعجرعية تئصعلمعغان،
  ɃǿǼƪǟ ǼɆȞȅ ɀǣǕ  ــظةبذسةظعد ظةلخذدةرع

ةزرةجع ظةلظةنسارع،    نع سعنان ظةلخ العك ظعب نع م ةلخذدةرع، سةظد ظعب ، )ظةبذسةظعيد(ظةبذسةظعد ظ
ذص   ة ساهابعنعث بعرع بول ةت قعلغان يةتت ان، 1170آأص هةدعس رعؤاي ةت قعلغ ذ  هةدعس رعؤاي داؤاملعق ظ

تع،   ة يىرةت ةن بعلل االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة 12ص قان، هعجرعي ا قاتناش ع  -74  غازاتق ة م(يعل عالدعي
  . مةدعنعدة ؤاصات بولغان)يعلع-693

   ǒǟǻǿǼȱǟ ɀǣǕ ـــظةبذددةرداظ

نع ق  العك ظعب نع م ر ظعب ةبذددةرداظ، ظذؤةيمع ةزرةجع، ةظ ارع ظةلخ ة ظةلظةنس نع ظذمةيي يس ظعب
ةبذددةرداظ( ه)ظ دع،     ، مةش ارةتحع ظع ةدعنعدة تعج عرع م المعيةتتعن ظعلض اهابة، ظعس ةر س د ؤة قةيس ذر زاهع

ان      ةن تونذلغ ذيلعقع بعل ةرلعكع ؤة ظعبادةتض ن قةيس المعيةتتعن آئيع ان، ظعس ةن بولغ ادةت بعل ن ظعب آئيع
تة    العم، هةدعس مةن ظ ةآعيمع  «: دانعش ث ه ر ظذممعتعمنع عدعن    » ظذؤةيمع ةر تةرعص ة ظأم ةن، خةلعص دئيعلض

اهابعالرنعث            ارع س ان ق اننع يادلعغ دة قذرظ االم دةؤرع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص ان، ظ ازع بولغ عقكة ق دةمةش
 شامدا  )يعلع -652عالدعية  م(يعلع   -32عجرعية   هةدعس رعؤايةت قعلغان، ه179بعرع، هةدعس آعتابلعردا  

  .ؤاصات بولغان
   ɃǿǠȎȹɍǟ ǡɀɅǕ ɀǣǕ ظةبذ ظةييذب ظةلظةنسارعي ـــ

ةيي  ةبذ ظ ارعيظ ةييذب       : ذب ظةلظةنس ةظلةبة، ظةبذظ نع س ةيب ظعب نع آذل د ظعب نع زةي العد ظعب مع خ ظعس
ارلعق             . ظةلظةنسارعي دئضةن نام بعلةن تونذلغان     ةدر، ظذهذد، خةندةك ؤة باشقا ب ةيظعتع، ب ساهابة، ظةقةبة ب

قان  ا قاتناش امراق زات     . غازاتالرغ ا ظ اد ؤة غازاتق ةقؤادار، جعه عجاظةتلعك، ت ةر، ش ةر  قةيس دع، ظذمةؤعيل ظع
انعدا           ةزعد زام ع ي ةنعث ظوغل ة مذظاؤعي ن خةلعص ان، آئيع امغا بارغ ةدعنعدعن ش عغان، م عحة ياش دةؤرعض

تانتعينعيية  تانبذل  (قذس ازعرقع ظعس ان،        ) ه ة ظاتالنغ ةن بعلل ث بعل ةييذب ظذنع اندا ظةبذظ ىرىش قعلغ ة ي ض
عتعنع اندا جةس اغرعص قالغ ن ظ قان، آئيع ة قاتناش ارلعق جةثلةرض ةص ب ة ظعحكعرعل ا سئصعض مةن ظارق  دذش

ة     ذثا هعجرعي ان، ش عيةت قعلغ نع ؤةس ة قعلعش ةآعرعص دةفن ع 52ظ ة ( ـ يعل ع672معالدعي ات )  ـ يعل ؤاص
بولغاندا قذستانتعينعيية قةلظةسعنعث ظاستعدا بعر جايغا آأمىلضةن، هازعر ظذنعث قةبرعسع ظعستانبذلدا         

  .يةت قعلغان هةدعس رعؤا155هةدعس آعتابلعرعدا . مةشهذر
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  ǥȀɅȀȽ ɀǣǕ  ـــظةبذهذرةيرة

ةبذهذرةيرة، مع ظابدذرا     ظ ان، ظعس ةن تونذلغ تع بعل عدعن، آذنيع اخر   دةؤس قةبعلعس نع س ان ظعب هم
ان،    -7نعث ةعيدئيعلضةن، هعجر ن ظايرعلمعغ االمنعث يئنعدع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذص ص ع مذسذلمان بول يعل

ابلعرعدا جةمظع     ظةث آأص هةدعس يادلعغان ؤة رعؤايةت قعلغان س               هةدعسع  5374اهابة، ظذنعث هةدعس آعت
ةبذهذرةيرعدعن      ةزرعتع ظ لةرنع ه ذ هةدعس ار، ب ان،     800ب ةت قعلغ ابعظعي رعؤاي اهابة ؤة ت ن س ة يئقع  ض

ةن،          ةتعؤامذ بةرض ان، ص ي قعلغ ة ؤالع ع بةهرةينض ةر ظذن ة ظأم ان، خةلعص ةمعر بولغ ذددةت ظ ر م ة بع مةدعنعض
  . مةدعنعدة ؤاصات بولغان)يعلع -679عالدعية م( ـــ يعلع 59 نعثهعجرعية

  ɂȅɀȵ ɀǣǕ  ـــظةبذ مذسا
ا ساهابة         : ظةبذ مذسا  اآع  ــ  42 عجرعية ه. ظابدذلاله ظعبنع قايس ظعبنع سةلعيم ظةلظةشظةرع، آاتت  ي

 . يعلع ؤاصات بولغان- 44
  (732 ـــ 647 معالدعية 114 ـــ 27هعجرعية ) ǳǠǣǿ ŸǕ ȸǣ ǒǠȖȝ ــ ظةتا

ابعظعي، فعقهع      : باهارع   ظةب ظةتا ظعبنع  ةنلعك قذل، مةشهذر ت ظةتا ظعبنع ظةسلةم ظعبنع سافؤان، قارا ت
ؤة زاهعدلعق بعلةن تونذلغان آاتتا ظالعم، آأص هةدعس رعؤايةت قعلغان، يةمةندة تذغذلذص مةآكعدة ياشاص            

  .ةنضة قالغانظالةمدعن ظأتكةن، ظأز ؤاقتعدا مةآكعدة صةتعؤا بئرعش ظةتا بعلةن مذجاهعد ظعككةيل
  ŽɀȞȱǟ ǦɆȖȝ ـــظةتعيية 

ةلكذفع،             : ظةتعيية ظةلظذفع  ةلظوفع ظةلجةدةلع ظةلقايسع ظ ادة ظ ةبذل  (ظةتعيية ظعبنع سةظد ظعبنع جان ظ
ةن ةلع     )هةس ةزرعتع ظ دة ه ةججاج دةؤرع رع، ه رعنعث بع ةدعس راؤعيلع ةنهذغا ، ه ةلالهذ ظ ل  رةزعي  تع

تع    ئحعص آئ ىن ق انلعقع ظىح نع رةت قعلغ دة     تةآكىزىش ي دةؤرع قا ؤالع ن باش قان، آئيع انغا جايالش ص خذراس
الر ظذنع      ةن، مذهةددعس ايتعص آةلض ة ق لعرعنع   آذفةض ان هةدعس ةت قعلغ ص  (ث رعؤاي ان) زةظع . دةص قارعغ

  . ؤاصات بولغان)يعلع-729عالدعية م(يعلع  -111 هعجرعية
  (752ـــ  670 معالدعية 135 ـــ 50هعجرعية ) ƆǠȅǟȀƪǟ ǒǠȖȝ  ـــظةتا ظةلخذراسانع

ةدعس            عر، ه ا مذصةسس انع، آاتت ةرة ظةلخذراس نع مةيس لعم ظعب نع مذس ةتا ظعب انع، ظ ةتا ظةلخذراس ظ
ةججذد             أص تةه ئحعدة آ عص آ ا قاتنعش ذ غازاتق ان، ظ عص قالغ كة جايلعش ةيتذل مةقدعس ان، ب ةت قعلغ رعؤاي

  .ان قاتارلعق ظةسةرلةرنع قالدذرغ“ظةنناسعخ ؤةلمةنسذخ”، “سعرصظةتتة”ظوقذييتع، 
  ȴǲȝɉǟ  ـــظةجةم

  .رظةرةبلةردعن باشقا معللةتلةر، خذسذسةن صارسال
   ǿǠǲȺȱǟ ȸǣ ɃǼȝظةدعي ظعبنع نةججار ـــ

  .صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظانعسعنعث حوث دادعسع
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  ŹǠǵ ȸǣ ɃǼȝ  ـــظةدعي ظعبنع هاتةم

ةتتاظع،             ابدذلاله ظعبنع سةظد ظعبنع ظةلهةشرةج ظ ةبذؤةهب  (ظةدعي ظعبنع هاتةم ظعبنع ظ ، قوماندان  )ظ
ع    الم دةؤرعدعك ةت ؤة ظعس عنعث جاهعلعي اي قةبعلعس زادة، ت ئخع بةض عل، س رع، ظئس اهابعلةرنعث بع س
ةيغةمبةر     ان، ص تظان بولغ تة خرعس ع، دةسلةص اظعنعث ظوغل ةم ت ان هات ق حعقارغ ئخعلعقتا داث لعقع، س باش

ازا    ةع قعلعؤةتكةندعن آئيعن ه  دظةلةيهعسساالم ظذنعث سعثلعسعنع ظ يعلع مذسذلمان بولغان،    -9 نعثجرعي
قان،    ا قاتناش تعكع آأصلعضةن غازاتالرغ ام تةرةص ةتهع قعلعشقا ؤة ش راقنع ف ان،  66ظع ةت قعلغ ةدعس رعؤاي  ه

  . ؤاصات بولغان)يعلع-687 عالدعيةم( يعلع -68 نعثعجرعيةه.  يعلدعن ظارتذق ظأمىر آأرضةن100
  ǧǠȥȀȝ ـــ فاتةظةر

ةر ون نةح فاتةظ ة ظ ة      مةآكعض اجعالر هعجرعي مع، ه اغنعث ظعس ايدعكع ت ان ج ر آئلعدعغ ة آئلومئتع ح
  . آىنع شذ تاغ ظىستعدة ؤة ظةتراصعدا تذرعدذ-9يعلع زذلهةججة ظئيعنعث 

  ȰɆǝǟǿȂȝظةزراظعل ـــ 

  .ظألىمضة مذؤةآكةل صةرعشتة بولذص بةندعلةرنعث جئنعنع قةبزع قعلعش ؤةزعصعسع بار: ظةزراظعل
  ȯȂȞȱǟ   ـــظةزل قعلعش

عنعث   ةر آعش عدعن    ظ ذص قئلعش امعلدار بول العنعث ه ىن  ظاي ع ظىح ةنعساقلعنعش عرتقا يم نع س
  . دئمةكحعقعرعؤئتعش

  ȳȀǭɉǟ ظةسرام ـــ 

ةآعر   (ظةهمةد ظعبنع مذهةممةد ظعبنع هانعظ ظةتتاظعي ظةلظةسرام،        : ظةلظةسرام ةبذ ب ، هةدعسشذناس  )ظ
 “ناسعخذل هةدعس ؤة مةنسذخع    ” ؤة   “ظةسسىنةن”،  “ظعلةلذل هةدعس ”ظالعم، ظعمام ظةهمةدنعث شاضعرتع،       

  .دئضةن آعتابلعرع بار
   ȜɅȀȅ ȸǣ ǻɀȅɉǟ ـــظةسؤةد

  .ظةسؤةد ظعبنع سةرعيظ، ساهابة
   ȸȮȆȱǟ ȸǣ ǼɅȂɅ ǨȺǣ ǒǠƧǕظةسماظ بعنتع يةزعد ظعبنع ظةسسةآةن ـــ 

عيية،     ارعيية ظةلظةؤس ةآةن ظةلظةنس نع ظةسس ةزعد ظعب تع ي ماظ بعن ةلةمة(ظةس ةرةب ، )ظذممذس ظ
ال،      اتعق ظاي عجاظلعك ن ةر، ش ان قةيس ن حعقق اللعرع ظعحعدع ةتعبع ”ظاي الالرنعث خ ان،  “ظاي ام ظالغ مذ ن  دةص

ةدعس      ةت قعلعص ه ا بةيظ رعص ظذنعثغ االمنعث قئشعغا بئ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص رعنحع يعل رةتنعث بع هعج
ان،  ة -13ظاثلعغ وزذق ي ا ظ قان، مذجاهعدالرغ ا قاتناش ةرمذك غازعتعغ ارعدارالرنع تئثعص يعلع ي تكىزىص، ي

ئلعص رعملعقالردعن   رنعث تىؤرعكعنع ظ اتتعق آةسكعنلعشعص آةتكةندة قولعغا حئدع ة قوشقان، جةث ق تأهص
  .نع ظذرذص يئقعتقان، سةهعهذل بذخارعيدا ظعككع هةدعس رعؤايةت قعلغانتوققذز



  
  
  
  

 619بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع ؤة تونذشتذرذلذشع                                  تةصسعردعكع 
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  ȀȮǣ ŸǕ ǨȺǣ ǒǠƧǕ ظةسماظ بعنتع ظةبذ بةآعر ـــ 

ة  ةبذ ب تع ظ ماظ بعن زع،   ظةس ةنهذنعث قع ةلالهذ ظ ةآعر رةزعي ةبذ ب ةزرعتع ظ عددعيق، ه آعر ظةسس
ةلالهذ    ةير روزعي نع ظةززذب ابدذلاله ظعب ان، ظ ر تذغق ا بع ةن ظات ة بعل ةزرعتع ظاظعش اهابة، ه ةزعلةتلعك س ص
ظةنهذنعث ظانعسع، زذبةير ظعبنع ظةلظةؤؤام رةزعيةلالهذ ظهذنعث ظايالع، ظذنعث ظأزع، ظوغلع، ظئرع، ظاتعسع      
ع    ة قاتناشقان، ظوغل ةن بعلل رع بعل ا ظوغلع ؤة ظئ ةرمذك غازعتعغ ؤة حوث دادعسعنعث هةممعسع ساهابة، ي

ان      ذص قالغ ةما بول ن ظ ةندعن آئيع ةآكعدة ظألتىرىلض ابدذلاله م اظعرة     . ظ اهةتلعك ش اؤاب، فاس ازعر ج ذ ه ظ
هذردذر       أزلعرع مةش قان س ةن قعلعش ةججاج بعل م ه ث زالع ذص، ظذنع ةقلع. بول ع -ظ ايعدا  هوش ل 100ج  يع

ارحة قعلعص    . ياشعغان  ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةآكعدعن هعجرةت قعلغاندا رومعلعنع يعرتعص ظعككع ص ص
ةنع ظعككع روماللعق    (“زاتذننعتاقةين ”تاماق توشعغانلعقع ظىحىن     ةت  56دةص ظاتالغان،  ) ي  هةدعس رعؤاي

  . قعلغان
   ـ ǢȱǠȕ ŸǕ ȸǣ ɄȲȝظةلع

ةلع ةب: ظ نع ظ ةلع ظعب نع ظتالذظ ع، ذدذل مابعب ظعب عمع ظةلقذرةش ةلعب ظةلهاش ةن(تت ةبذل هةس ، )ظ
ةبذتذراب ( ةمعرعلم)ظ علةرنعث ذظ، ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث تاغعسعنعث ظوغلع، راشعد خةلعص معنعين، ص

شارةت بئرعلضةن ظون ساهابعنعث   ئعسع، هةزرعتع ظوسماندعن آئيعن خةلعصة بولغان، جةننةت بعلةن ب  حتأتعن
ةن تونذلغان، ه بعرع، ص  اتذرلعقع بعل ل ئاساهعتع، بعلعمع ؤة ب ة ”عنعصكمةتلعك سأزلعرع توص  “نةهجذلبةالغ

ابنعث ظذنعثغا مةنسذص قعلعنعشعغا ضذمان             ةر بذ آعت دئضةن ظعسعم بعلةن نةشر قعلعنغان بولسعمذ بةزعل
الر توصلعمعغعمذ ضذمان   دةص نةشر قعلعنغان شئظعر  “تالعبذدعؤانع ظةلع ظعبنع ظةب   ”بعلةن قارعغان، شذنداقال    

ان،   ةن قارالغ ان 576بعل ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ة.  ه ع -40 نعثهعجرعي ة ( يعل ع -661معالدعي  )يعل
ارعدار قعلعنع         ذظابدذراهمان ظعبنع م   ةدة ش   دعن  بعر آىن صلجةم دئضةن خاؤارعج تةرعصعدعن ي  تهعئ آئيعن آذف

  .بولغان، قةبرعسع نامةلذم
   ǦȶȪȲȝظةلقةمة ـــ 

ن  ة ظعب ةدانعي،     ظةلقةم ةخاظعي ظةلهةم العك ظةنن نع م ابدذلاله ظعب نع ظ ايس ظعب عبل (ع ق ةبذ ش ، )ظ
ىرىش       ابدذلباله         -تابعظعي، زامانعدعكع ظعراق فةقعهع، حعرايع، ي ةزعلعتع جةهةتتعن هةزرعتع ظ تذرذشع ؤة ص

تعدا     ات ؤاق االم هاي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ايتتع، ص ةآمذ ظوخش ةنهذغا ب ةلالهذ ظ ظذد رةزعي نع مةس ذص ظعب تذغذل
ان،           ا بارغ انغا فذتذهاتق قان، خوراس ة قاتناش عففعين جئثعض ان، س ةت قعلغ ةدعس رعؤاي اهابعالردعن ه س

ة      ةدة جايلعشعص هعجرعي ن آذف ان، آئيع ذددةت تذرغ ر م ةرؤعدة بع ارةزمدة ؤة م ع 62 نعثخ ة ( ـ يعل معالدعي
  .شذ يةردة ؤاصات بولغان ) ـ يعلع681

   ȿȀȶȝɄȵȀȒƩǟ ȸǣظةمرع ظعبنع ظةلهةزرامعي ـــ 

ةلالهذ           ةهش رةزعي نع ج ابدذلاله ظعب رع، ظ ةرةبلعرعنعث بع ةت ظ ةزرامعي، جاهعلعي نع ظةله ةمرع ظعب ظ
  .ظةنهذ تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن
  (690 ـــ 624 معالدعية 70 ـــ 3 هعجرعية)ǼɆȞȅ ȸǣ ȿȀȶȝ   ــــظةمرذ ظعبنع سةظعد
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ة ظةلقذر نع ظذمةيي ةلظاس ظعب نع ظ ةظعيد ظعب نع س ةمرذ ظعب ع، ظ ة(ةش اهةتلعك )ظةبذظذمةيي ، صاس
دة    . بةضلةرنعث بعرع، صاساهةتلعكعدعن ظةلظةشدةق دةص تونذلغان     ة ؤة ظذنعث ظوغلع دةؤرع خةلعصة مذظاؤعي

  . مةآكعضة ؤالعي بولغان، خةلعصة ظابدذلمةلعك ظعبنع مةرؤان تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن
  ( 743 ـــ 666 معالدعية 126 ـــ 46هعجرعية )  ǿǠȺɅǻ ȸǣ ȿȀȶȝظةمرذ ظعبنع دعينار ـــ

ةآكع،      ةهع ظةلم ار ظةلجذم نع دعين ةمرذ ظعب ةد(ظ انعدعكع   )ظةبذمذهةمم ابعظعي ؤة زام ا ت ، آاتت
 هةدعس رعؤايةت    500ظةسلع صارس، سانظادا تذغذلذص مةآكعدة ؤاصات بولغان،            . مةآكعلعكلةرنعث مذصتعسع 

  . قعلغان ظعشةنحلعك هةدعس ظالعمع
  ȷɀȶɆȵ ȸǣ ȿȀȶȝ  ـــظةمر ظعبنع مةيمذن

ةيغةمبةر       ظةمر ظعبنع مةيمذن ظةلكذفع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زامانعدا ظعسالمغا آعرضةن، لئكعن ص
   .يعلع ؤاصات بولغان -74 نعثعجرعيةه. ظةلةيهعسساالمنع آأرمعضةن، ظعشةنحلعك تابعظعيالرنعث بعرع

  ȋǠȞȱǟ ȸǣ ȿȀȶȝ  ـــظةمرذ ظعبنع ظةلظاس

ةبذظابدذلاله (بنع ؤاظعل ظةسسةهمع ظةلقذرةشع،       ظةمرذ ظعبنع ظةلظاس ظع    ، معسعرنع فةتهع قعلغان    )ظ
اتتعق       المغا ق ذرذن ظعس لومات، ب عظذن ؤة دعص ذغ سعياس اندان، ظذل ا قوم ان آاتت ةردعن حعقق اهابة، ظةرةبل س
ةيغةمبةر     ان، ص ذلمان بولغ انعدا مذس ع زام ة توختامنامعس دع، هذدةيبعيي ةتكةن ظع علعق آأرس قارش

ةآعر بعلةن هةزرعتع ظأمةرنع         ظةلةيهعسس االم ظذنع زاتذسساالسعل غازعتعغا قوماندان قعلعص هةزرعتع ظةبذب
ظذنعثغا ياردةم بئرعشكة ظةؤةتكةن، آئيعن ظذمانغا ؤالعي قعلغان، خةلعصة ظأمةر زامانعدا شامدعكع جعهات     

غان، آئيعن معسعرنع فةتهع   قوشذنلعرعغا قوماندان بولغان، خةلعصة ظأمةر تةرعصعدعن فةلةستعنضة ؤالعي بول        
ةن           ةلع بعل ةزرعتع ظ ةن، ه ن ظئلعؤةتك ع ؤالعيلعقتع مان ظذن ة ظوس ان، خةلعص ي بوغ عرغا ؤالع ان ؤة معس قعلغ
ة           ةزرعتع مذظاؤعي ن ه دع، آئيع عدة ظع ة تةرعص ةزرعتع مذظاؤعي ذ ه اندا ظ ع بولغ ة توقذنعش ةزرعتع مذظاؤعي ه

ة تةرعصعدعن ه ابلعرعدا يعلع معسعرغا ؤالعي بولغ -38عجرعي ان، 38ان، هةدعس آعت ةت قعلغ  هةدعس رعؤاي
رةتتعن  ل 50هعج ذرذن يع عر ب اهعرةدة  ـمعس ة م( ق ع ـ 574عالدعي ان، ه)يعل ة  تذغذلغ ع -43عجرعي  يعل

  . ؤاصات بولغان)يعلع-664عالدعية م(
  (855 ــــ 780 معالدعية 241 ــــ 164هعجرعية ) ȰǤȺǵ ȸǣ ǼƥǕ ـــ ظعمام ظةهمةد

ة ام ظةهم ان     : دظعم رع بولغ ةبنعث بع أت مةزه هذر ت ةل، مةش نع هةنب ةد ظعب نع مذهةمم ةد ظعب ظةهم
ع،  لةرنعث آاتتعس امع، مذهةددعس ةب ظعم ةلعي مةزه ةززذهد”هةنب هذر “ ظ ابعنع ؤة مةش نةد”آعت “ ظةلمذس
ان   ان، قذرظ زعص قالدذرغ لعمعنع يئ لةر توص املعق هةدعس ةرعمن ىن   آ ةنلعكع ظىح ةخلذق دئمعض ة  م خةلعص

ا ؤاصات   ) ـ يعلع   855عالدعية   م(يعلع    -241عجرعية    سوالنغان، ه   ضةتذرمعةسعم تةرعصعدعن   مذظتظةل  باغدادت
  .بولغان

  ȷǠƥȀȱǟ ǼǤȝ ȸǣǟ ȄɅǿǻǙ ȸǣǟ ǼƥǕ ظةهمةد ظعبنع ظعدرعس ظعبنع ظابدذرراهمان ـــ
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هةب   ظاتاقلعق شةرعظةتشذناس ؤة مالعكعي مةز     ،ظةهمةد ظعبنع ظعدرعس ظعبنع ظابدذرراهمان ظةلقارافع     
  .نيعلع ؤاصات بولغا ـ 684 نعثعجرعيةه. آاتتا فةقعهلعرعنعث بعرع

  ȃȿɉǟ  ـــظةؤس

ةؤس ةزرةج: ظ ذ     خ امع، ب ةرةب قةبعلسعنعث ن ةن ظ ةدعنعدة ياشاص آةلض ة م ةن بعرلعكت  قةبعلعسع بعل
انلعقع ظىحىن   ةد آأتىرعشعدة مذهعم رول ظوينعغ ة ظعسالم دعنعنعث ق دةص الر عظةنسارظذالرمذ ظعككع قةبعل

   .ظاتالغان
  Ʉȝǟȁȿɉǟ  ـــظةؤزاظع

  .  يعلع ؤاصات بولغان- 157 نعثعجرعيةه. ظابدذراهمان ظعبنع ظةمر، فعقهع ظعماملعرعنعث بعرع
  . يعلع ؤاصات بولغانـ 112 عجرعيةه. ظامعر ظعبنع ظذسامة، تابعظعي

  (748 ـــ 685معالدعية  131ـــ  66 هعجرعية) ǡɀɅǕ  ــــظةييذب

نع   ةييذب ظعب رع،   ذظةبظ عختعيانع ظةلبةس ان ظةسس ة آيس ةآعر(تةمعيم انعدعكع  )ظةبذب ابعظعي، زام ، ت
  . ضة يئقعن هةدعس رعؤايةت قعلغان ظعشةنحلعك مذهةددعس 800آاتتا فةقعهلةردعن، ظعبادةتضذي زاهعد، 

  (765  ـــ681معالدعية  148 ـــ 61هعجرعية ) Ȉȶȝɉǟ  ـــظةظمةش

، ظةلظةظمةش دةص تونذلغان، مةشهذر    )ظةبذمذهةممةد (ظةلظةسةدع،  ظةظمةش، سذاليمان ظعبنع مةهران       
 هةدعس رعؤايةت   1300تابعظعي، قذرظان هةدعس بعلعملعرعدة يئتعشكةن ظالعم، آذفةدة ياشاص ؤاصات بولغان،         

  . قعلغان
   ȬȱǠȵ ȸǣ ȄȹǕ ظعبنع مالعك ــظةنةس

ةس  ةزرعتع ظةن نع ز   : ه ةزر ظعب نع ظةنن العك ظعب نع م ةس ظعب زام اظةن ةزرةجع  م ةننعجارع ظةلخ ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث خعزمةتحعسع،    )ظةبذسذمامة(ظةلظةنسارع،    هةدعس رعؤايةت قعلغان،    2286، ص

ةن    أمىر آأرض وزذن ظ ةن ظ االمنعث دذظاسع بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس امغا،   . ص ن ش ان، آئيع ةدعنعدة توغذلغ م
ؤاصات بولغان، ظذ    بةسرعدة   ) ـ يعلع712الدعية مع( يعلع  ـ 93نعث  ظذندعن آئيعن بةسرعضة آأحىص هعجرعية    

  .بةسرعدة ظةث ظاخعرع ؤاصات بولغان ساهابة هئسابلعنعدذ
   ǿǠȎȹɉǟظةنسارعالر ـــ

ةؤؤةرةدعكع   ة مذن ةؤسمةدعن ةزرةج  ظ ةن خ ع بعل ةيغةمبةر    قةبعلعس ص ص ذل قعلع المنع قوب دعن ظعس
ذلمانالرنع   ان مذس رةت قعلغ ةآكعدعن هعج االمنع ؤة م عداآار  ظةلةيهعسس ان ص ع قوغدعغ ص ظذالرن  آىتعؤئلع

ي   ذلمانالرنعث ظومذمع امعمذس م رول       .ن عدة مذهع ةد آأتىرعش ث ق الم دعنعنع ة ظعس ع قةبعل ذ ظعكك  ب
  .دةص ظاتالغان) ظعسالمغا نىسرةت بةرضىحعلةر(يةنع ظوينعغانلعقع ظىحىن ظةنسارالر 

  ب
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   ɃǿǠǺǤȱǟ ȰɆȝǠƧǙ ȸǣ ǼȶƮ ǃǟǼǤȝ ɀǣǕ ـــ ظعمام بذخارع

ارعظع ام بذخ ةلبذخارع، : م ةلمذغعيرة ظ نع ظ راهعم ظعب نع ظعب ماظعل ظعب نع ظعس ةد ظعب مذهةمم
ةبذظابدذلاله( العمع،   )ظ ةدعس ظ اقلعق ه ارع ”، ظات ةهعهذل بذخ هذر  “ س ان مةش دةص ظاتالغ
ةهعه” ةتتارعيخ”، “ظةلجامعظذسس ةفاظ”، “ظ ةفظال ”، “ظةززذظ القذ ظ ادعخ راد ”ؤة “ ل ظعب ةدةبذل مذف “ ظةلظ

ابالرنعث م   قاتارلعق وث بولغان، ظعلعم تةهسعل قعلعش ظىحىن       ح تعم  ئ ظةللعصع، بذخارادا تذغذلغان، ي      ذ آعت
ةلعم                   ارةت قعلغان، معثغا يئقعن ظذستازدعن ت ةر قعلعص خذراسان، ظعراق، معسعر ؤة شامنع زعي آأص سةص

ان،  لعغان  ظالغ ذ توص تعن  600ظ ث هةدعس الالص    3000 مع نع ت ن هةدعس ة يئقع ةهعه” ض ع تى“س ةن ن . زض
ش          ةت قعلع ذرذهالرنعث تأهم عص ض عمذ مذتةظةسس ان بولس اردا تذرغ عللعرعدة بذخ اخعرقع مةزض اتعنعث ظ هاي

رعلعص، هعجرعية    ة ( ـ يعلع 256بعلةن بذخارادعن حعقع  بذخارا سعرعتعدعكع خارتةث ). ـ يعلع 870معالدعي
  ،دئضةن يئزعدا ؤاصات بولغان

 (1013ـــ  950 معالدعية 403ـ ــ 338هعجرعية ) ƆɎȩǠǤȱǟ  ـــباقعلالنع

ةلباقعلالنع،              ةر ظ ةآعر (ظةلباقعلالنع، مذهةممةد ظعبنع ظةتةييعب ظعبنع مذهةممةد ظعبنع جةظف ، )ظةبذب
ا خةلعصة            قازع، ظعلمع آالم ظالعملعرعدعن، زامانعدا ظةشاظعرة ظئقعمعغا باش بولغان، هازعر جاؤاب بولغاحق

اندا   ص بارغ ةلحع قعلع ا ظ عدعن رعمغ ازعرة   تةرعص ةن مذن العمالر بعل تظان ظ الدعدا خرعس ع ظ م صادعشاس ، رع
ان،  ةلقذرظان ”قعلغ از ظ اف ”، “ظعظج االم ”، “ظةلظعنس اظقذل آ ةل ”، “دةق ةل ؤةننعه ةمهعيد ”، “ظةلمعل  “ظةتت

  . قاتارلعق آأصلعضةن ظةسةرلةرنع قالدذرغان
  ǡȁǠȝ ȸǣ ǒǟƎȱǟ  ـــةراظ ظعبنع ظازعبب

ا   )ظةبذظذمارة(لهارعس ظةلظةنسارع ظةلخةزرةجع،    ظةلبةراظ ظعبنع ظازعب ظعبنع ظة     ، ساهابة، فذتذهاتالرغ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن               ا  15قاتناشقان آاتتا قوماندان، آعحعك ؤاقتعدعال مذسذلمان بولذص ص  غازاتق

ن        ةربعنع آئيع زعنعث غ ةزؤعين دئثع ان، ق ةمعر بولغ ة ظ عدعن راي شةهرعض ةر تةرعص ة ظأم قان، خةلعص قاتناش
ن     ق ارع ؤة مذسلعم ظذنعثدع ام بذخ ان، ظعم ةتهع قعلغ اننع ف ن زةنج ن آئيع ان، ظذندع ةتهع قعلغ ةزؤعيننع ف

  . آذفةدة ؤاصات قعلغان)يعلع -690عالدعية م( يعلع -71عجرعية  هةدعس رعؤايةت قعلغان، ه305
  ǦɆǵȁƎȱǟ ǥǠɆƩǟ  ـــبةرزةخعي هايات

ات ةرزةخعي هاي ار: ب ا تعرعلعش ظ ةن قايت ألىم بعل ةرزةخعي ظ ات، آعشع ظألسة ظذنعث ب علعقعدعكع هاي
  .هاياتع باشالنغان بولعدذ، بذ قذرظاندا بايان قعلعنغان

    ـبراخمانعزم
تاند ايدعغانهعندعس ايؤانالرا ياش ةيغةمبةر   نعث ه الالهنعث ص ةيدعغان، ظ نع حةآل عنع يئيعش  ضأش

  .ظةؤةتكعنعضة ظعشةنمةيدعغان بعر تاظعصة
  )ǿǼǤȱǟ)ȷǠȮȵ ȴȅǟ  ـــ بةدر
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ةدر                : بةدر امع، ظعسالمعيةتتعكع مةشهذر ب مةآكة بعلةن مةدعينة ظارعلعقعغا جايالشقان بعر ؤادعنعث ن
  .غازعتع شذ جايدا بولغان

   ȀȮǣ ɀǣǕ ǿǟȂǤȱǟ ـــبةززار

ةززار،       العق ظةلب ابدذل خ نع ظ ةمرذ ظعب نع ظ ةد ظعب ةززار، ظةهم ةآعر(ظةلب وث ) ظةبذب ، ح
ابع ةدعس آعت رع، ه ذناالرنعث بع امع هةدعسش ث ن ان، حوثعنع نع يازغ ةهرذز”دعن ظعككع ر ظةلب ، “زاخع

  . ؤاصات بولغان)يعلع -905معالدعية ( يعلع -291عجرعية ه
   ɄȊǤƩǟ ȯɎǣبعالل ظعبنع راباه ـــ 

عي،    اه ظةلهةبةش نع راب الل ظعب ابدذلاله (بع ةبذ ظ ةززعنع ؤة  )ظ االمنعث مذظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ، ص
نعث ظانعسع دئدةك ظعدع، ظعسالمنع دةسلةصكع دةؤرعدة قوبذل قعلغانالردعن   بةيتذل مالنعث ظامبارحعسع، ظذ  

تة ذص، هةدعس الل«: بول نع بع ذلمان بولغع ذرذن مذس ةث ب لةردعن ظ ةيغةمبةر » هةبةش ةن، ص دئيعلض
اتعدعن آئيعن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤاص ا قاتناشقان، ص ارلعق غازاتالرغ ة ب ةن بعلل ظةلةيهعسساالم بعل

 ـ 641معالدعية  ( ـ يعلع  20 نعثةزان توؤلعمعغان، آئيعنكع زامانالردا شام تةرةصكة بئرعص هعجرعية     صةقةت ظ 
  .  هةدعس رعؤايةت قعلغان44ظعمام بذخارع ؤة مذسلعم ظذنعثدعن . دةمةشعقتة ؤاصات بولغان) يعلع

   ǥǠȕǿǕ ȸǣ ȀȆǣبعسعر ظعبنع ظةرتا ـــ 

ة           ةرتا ظ ةبذ ظابدذرراهمان   (لظامعرعي ظةلقذرةشعي،    بعسر ظعبنع ظةرتا ياآع ظعبنع ظةبع ظ ةهلعؤان  )ظ ، ص
ان،       ذلمان بولغ تعدعال مذس ك ؤاق ان، آعحع ةآكعدة تذغذلغ ذرذن م رةتتعن ب رع، هعج اندانالردعن بع قوم

االمدعن   ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قان،        ظص قا قاتناش ةتهع قعلعش عرنع ص ان، معس ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ع ه عكك
ة  ة بعل عدعن مةآك ة تةرعص عمذ   مذظاؤعي ذندذرغان، يةمةنض ةرةمنع بويس ع ه ةؤةتعلعص ظعكك ة ظ ن مةدعينعض

ع     ة ظذن ن مذظاؤعي ةندعن آئيع ةلع ظألتىرىلض ةزرعتع ظ ةن، ه دارلعرعنع ظألتىرض ةلع تةرةص ةزرعتع ظ ةن، ه آعرض
ان  ي قعلغ ة ؤالع را شةهعرعض ن. بذس ةنعثآئيع ةنع هئجرعي ص  -50  ي ىرىش قعلع ا ي ع رعمغ يعل

ةدةر ب ةقلعدعن سةل ظئزعص قذستانتعينعييةضة ق ان، آئيعن ظ ة 90ارغ ة ( ـ يعلع 86 يئشعدا هعجرعي معالدعي
العمالر              . دةمةشعقتة ؤاصات بولغان   )  ـ يعلع  705 ةزع ظ العملعرع ظذنعثغا ياخشع باها بةرمعضةن، ب هةدعس ظ

  . هةتتا ظذنع ساهابة هئسابلعمعغان
  .(1066 ـــ 994عالدعية م 358 ـــ 384هعجرعية )  ɄȪȾɆǤȱǟ ـــبةيهةقع

ة    )ظةبذبةآعر(سةين ظعبنع ظةلع، ذبةيهةقع، ظةهمةد ظعبنع ظةله    عدا تذغذلذص بةيهةقت ، نعيشاصذر ظةتراص
ةننذبذؤؤة  ) (ظةسسذنةن ظةسسوغرا (،  )براذظةسسذنةن ظةلك (حوث بولغان، آاتتا هةدعس ظالعمع،       ) داالظعل ظ

  .لدذرغانقاتارلعق نذرغذن ظةسةرلةرنع يئزعص قا) مةظرعفةتذسسىنةن ؤةلظاسار(
  ( 929 ـــ 828 معالدعية 317 ـــ 213هعجرعية )  ɃɀȢǤȱǟ ȴȅǠȩ ɀǣǕبةغةؤعي ـــ

ةؤعي          ةلباغدادعي ظةلبةغ ةلمعرزابان ظ نع ظ ةزعز ظعب نع ظابدذلظ ةد ظعب نع مذهةمم ابدذلاله ظعب ظ
ةينع زاماندا ظعراقتع             ) ظةبذلقاسعم( كع ظاتاقلعق هةدعسشذناس ظالعم، بةغشذر دئضةن جايدعن بولذص، ظذ ظ
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ارلعق ظةسةرلةرنع يازغان      “ظةلجةظدعيات ” “مذظجةمذسساهابة ”ظذ   . هةدعسشذناسالردعن بعرع ظعدع   ظذ  .  قات
  . باغدادتا ؤاصات بولغان

   ǥǼɅȀǣ ـــبذرةيدة

ذلمان       ذرذن مذس ةدردعن ب اهابة، ب ا س لةمع، آاتت ابدذلاله ظةلظةس نع ظ نع ظةلهةسعيب ظعب دة ظعب بذرةي
  . ؤاصات بولغان)يعلع -683عالدعية م(يعلع -63عجرعية ه. غان هةدعس رعؤايةت قعل167بولغان، 

  ȀȎȺǪƝبذختذننةسر ـــ 

شذنداقال دذنيادعكع مةشهذر ظعككع حوث آاصعر صادعشاهنعث      قةدعمقع بابعل صادعشاهع،    : سرةنذختذب
رع  ةمرذد  (بع رع ن ةنع بع ث ي عرعكع  ) ظذنع ن ظعلض ة معالدعدع ع  -586 ؤة -596صةلةستعنض رع ظعكك  يعللع

ةردة       قئ ةهذدعيالر ظذي ةن ي ئلعص آةتك ا ظ ةهذدعيالرنع بابعلغ ان ي ان ؤة نذرغذنلعغ ذم قعلغ ل 50تعم هذج  يع
  .دةص ظاتعلعدذ) بابعل ظاسارعتع(ظاسارةتتة ياشعغان، بذ دةؤر يةهذدعيالر تارعخعدا 

   țǠȪȺɆȩ ɀȺǣ ـــبةنذ قاينذقاظ

ر  ةبعلعلعرعدعن بع ةهذد ق قان ي ة جايالش اظ، مةدعنعض ةنذ قاينذق ذالر ب االم ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص
عمنع            ذالر آئلعش ن ظ دع، آئيع ةن ظع انلعق بةرض ةرآعنلعك ؤة ظام ي ظ ا دعنع ىزىص ظذالرغ عم ت ةن آعلعش بعل

  .بذزدع
   ǴƤ ɀȺǣ ـــبةنذجذمةه

  .بةنذجذمةه، قذرةيش قةبعلعسعدعكع بعر جةمةتنعث نامع
   ǿǟǼȱǟǼǤȝ ɀȺǣ ـــبةنذظابدذددار

   .قةبعلعسعدعكع بعر جةمةتنعث نامعبةنذظابدذددار، قذرةيش 
  ȴɆȮƩǟ ȸǣ Ȃŏبةهزذ ظعبنع ظةلهةآعم ـــ 

  .هةدعس رعؤايةت قعلغان تابعظعيالردعن: بةهزذ ظعبنع ظةلهةآعم

  ص
  ǟǿǠȎȺȱǟ ǠǣǠǣ ǡɀǣصاصا ياآع صوص ــــ 

وص اآع ص ا ي اتولعك   : صاص ذرذن آ ع، ب ةص ظذنؤان ي مةنس ك دعنع رع دةرعجعلع تعظانالردعكع يذقع خرعس
ةز مذ   م رعنحع رةظعس ةزهعبعدعكع بع ارتودوآس م ن ظ اتعالتتع، آئيع ذنداق ظ س ش رعنحع رةظع هعبعدعكع بع

  .شذنداق ظاتعلعدعغان بولدع

  ت
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  ( 923 ـــ 839معالدعية  310 ـــ 224هعجرعية )ȀɅȀǱ ȸǣ ǼȶƮ ȀȦȞǱ ɀǣǕ  ـــ بةرعةظعمام ت

ام ت ةرعةظعم ةزعيد ظةتت   : ب نع ي ةرعر ظعب نع ج ةد ظعب ةرع ةمذهةمم ةرظ(ب ةددعس، )ةبذجةظف ، مذه
ةهعد  ذناس، مذجت ةنحلعك تارعخش ع ،ظعش عرلةرنعث آاتتعس ان،  .  مذصةسس نع رةت قعلغ ازعيلعق مةنسةص ق

ارعخع  ”دعنعي ظةهكامالردا ظأز ظالدعغا ظعجتعهاد قعلغان، بةزعلةر ظذنعث قاراشلعرعغا ظةضةشكةن، مةشهذر      ت
ةرعةت وم، تة11“ ب عرع تص ت انةس ةرع دةص تونذلغ امعظ” ب ي تةج ان ف ةلقذرظانصذل باي عرع ظ وم،  30“ س ت
   .نذرغذن ظةسةرلةرنع قالدذرغانقاتارلعق ، “ظعختعالفذل فذقةهاظ”

  ɃȿǠǶȖȱǟ ȳǠȵǙ  ـــظعمام تةهاؤع

االمة،     نع س ةد ظعب نع مذهةمم ةد ظعب ةر (ظةهم ةبذ جةظف أز   ) ظ ه، ظ ةددعس ؤة فةقع هذر مذه مةش
  . يعلع ؤاصات بولغان ـ321 ثنععجرعيةه .ئشعبزامانعدعكع هةنةفعي مةزهةب آاتتع

  ǧɀȱǠȕ تالذت ـــ

الذت    رع، ج ةنع ظعسراظعل صادعشاهلعرعدعن بع نكع دةؤردعكع ب الذت مذسا ظةلةيهعسساالمدعن آئيع ت
  . ظىستعدعن غةلعبة قعلغانثقوشذنعنع

  ɄȞǣǠǪȱǟ تابعظعي ـــ

االمنعث صةيغة     ةد ظةلةيهعسس ةن مذهةمم اهابعلعرع بعل امنعث س ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة ص مبةرلعكعض
  .ظعشةنضةن هالدا ظذحراشقان، مذسذلمان هالةتتة دذنيادعن آةتكةن آعشع

  (724 ـــ 653  معالدعية106 ـــ 33هعجرعية ) ȃȿǗǠȕ  ـــذسظتا

ا ةمانع، : ذسظت نع آةيسان ظةلخةؤالنع ظةلي ؤان ظعب ةبذظابدذرراهمان(زةآ ةقعمع ظةمةس )ظ اؤذس ل ، ت
ابعظعي ؤة آ  ار، ت ةنلةرمذ ب العمظعسمع دئض ا ظ ندا   . اتت ذص ظأسكةن، دع ةندة تذغذل ذص يةم ارس بول ظةسلع ص

اه ؤة           عغان، صادعش اددا ياش اددع ـ س عدا ظ ان، تذرمذش ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ان، ه العم بولغ كةن ظ يئتعش
  .بةضلةرضة جىرظةت بعلةن ؤةز ـ نةسععهةت قعلغان، مذزدةلعفة ياآع معنادا ؤاصات بولغان

   ȤǝǠȖȱǟ  ـــتاظعف

امع، هازعر سةظذدع ظةرةبعستاندا، مةآكة مذآةررةمةدعن           هع: تاظعف  120جازدعكع بعر شةهةرنعث ن
  . بوستانلعرع بعلةن مةشهذرـضعزلعككة جايالشقان، باغ ئآعلومئتعر يعراقلعقتعكع ظ

  (971 ـــ 873 معالدعية 360 ـــ 260هعجرعية  )ƆǟƎȖȱǟ ȴȅǠȪȱǟ ɀǣǕتةبةرانعي ـــ 

عم ظةتت ذ ةظةبذلقاس ةرانع، س ا     ب امع، آاتت ةخمع ظةشش ةييذب ظةلل نع ظ ةد ظعب نع ظةهم اليمان ظعب
نع،  “ ظةلمذظجةمذسساغعير ” ؤة   “ظةلمذظجةمذل ظةؤسات   ”،  “ظةلمذظجةم ظةلكةبعير  ”هةدعسشذناس، هةدعستة   

  . قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان“دةالظعل ظةننذبذؤؤة”، “ظةلظةؤاظعل”يةنة 
  ǥǟǿɀǪȱǟ تةؤرات ـــ
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ازعل    “قانذن ياآع تةلعمات  ”تةؤرات، ظعبرعي تعلدا      دئضةن مةنعدة بولذص مذسا ظةلةيهعسساالمغا اهللا ن
االمنعث     ا ظةلةيهعسس ابالردا مذس ةهلع آعت امع، ظ ابنعث ن ان آعت ش،  : قعلغ ع، حعقع انعث يارعتعلعش دذني

كعللةيدذ،        ةؤراتنع تةش ذمحعلعرع ت ث قوش ابع ؤة ظذالرنع ةش آعت ارلعق ب انالر قات نعية، س يالر، تةس الؤع
  .دةص ظاتعشعدذ) آونا ظةهدة(عستعظانالر ظذنع خر

  ȼɆǪȱǟ ǒǟȀǶȍتعيه حألع ـــ 

ةيتعل مذقةددةسكة هذجذم قعلعش            تعيه حألع بةنع ظعسراظعل قورقذنحاقلعق قعلعص صةيغةمبعرعنعث ب
  . يعل ظئزعص يىرضةن سعينا يئرعم ظارعلعدعكع بعر حأل40بذيرعقعغا بذيسذنمعغانلعقع ظىحىن 

  ج
   ȀǣǠǱ ǃǟǼǤȝ ȸǣ ـــ جابعر

ابدذلاله ظعبنع ظةمرو ظعبنع هةرام ظةلخةزرةجع ظةلظةنسارع،          :  رةزعيةلالهذ ظةنهذ  جابعر جابعر ظعبنع ظ
ابلعرعدا       ظاتساهابعلةرنعث ظالعملعرعدعن،     هةدعس رعؤايةت قعلغان،    1540عسعمذ ساهابة ظعدع، هةدعس آعت

ةؤؤةرةد       19 ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث مةسجعدعدة       غازاتقا قاتناشقان، آئيعنكع ظأمرعدة مةدعنة مذن عكع ص
 . ؤاصات بولغان)يعلع -607معالدعية( يعلع ـ78 نعثعجرعيةسورذن تىزةص دةرس بةرضةن، ه

  (712  ـــ642 معالدعية 93 ـــ 21هعجرعية ) ǼɅȁ ȸǣ ȀǣǠǱ جابعر ظعبنع زةيد ــ

رع،      ةزدع ظةلبةس د ظةلظ نع زةي ابعر ظعب اظ (ج ةنحلعك  )ظةبذظةششةظس ان   ، ظعش ابعظعي ؤة تونذلغ ت
ةدة  اندا قات ات بولغ عرتع، ؤاص نعث شاض نع ظابباس ةزرعتع ظعب ه، ه ةهعد فةقع ةث : مذجت راقنعث ظ ىن ظع بىض

  .بعلعملعك ظادعمع ظألدع دئضةن
  (728ـــ  640معالدعية  110 ـــ 28هعجرعية ) ɄȦȖƪǟ ǦɆȖȝ ȸǣ ȀɅȀǱ  ـــجةرعر ظعبنع ظةتعيية

اقلعق شاظعر،       جةرعر ظعبنع ظةتعيية ظعبنع هذزة     يفة ظةلخاتافع، تةمعيم قةبعلعسعدعن، زامانعدعكع ظات
ةن       ةرازدةق بعل ةن ظئلعشعص ظأتكىزضةن، شئظعرلعرع هةجؤعي تىس ظالغان، ف أمرعنع شاظعرالر بعل ىتىن ظ ص

  . قعلعشقان مذشاظعرةلعرع ظىح تومدا، شئظعرالر توصلعمع ظعككع تومدا نةشر قعلعنغان
  (765 ـــ 699معالدعية  148 ـــ 80هعجرعية )Ȏȱǟ ȀȦȞǱ  ȧǻǠجةظفةر سادعق ــ

نع ظةله     ةلع ظعب نع ظ ةلباقعر ظعب ةد ظ نع مذهةمم ةر ظعب ةب  ذجةظف نع ظ ةين ظعب عمع، ذس تالعب ظةلهاش
ةبذظابدذلاله( م ؤة        )ظ ان، ظعلع ام ظالغ ادعق دةص ن ا س أزلةص باقمعغاحق ان س ةقةت يالغ ةيتتعن، ص ةهلع ب ، ظ

ابعظ  ا ت عز آاتت ةزعلةتتة تةثداشس عي   ص تازع، ظابباس العكالرنعث ظذس ام م ة ؤة ظعم ام ظةبذهةنعف عي، ظعم
دع،    ةتلعك ظع ان جىرظ تة قورقمايدعغ ةقنع سأزلةش ان، ه لعرع بولغ عي آأرةش ةن سعياس علةر بعل خةلعص

ان          اد قعلعدعغ ةزهعبع ظئتعق ة م عيظةلةردعكع ظعمامعيي النغان، ش ص توص اب قعلع ر آعت العلعرع بع  12رعس
   .هئسابلعنعدذ، مةدعنعدة تذغذلذص ؤاصات بولغانعسع حظعمامنعث ظالتعن
  ǥǼǱجعددة ـــ 
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ازعر: ددةعج امع، ه ر شةهةرنعث ن  سةظذدع ظةرةبعستاندا، قعزعل دئثعز ساهعلعغا قعهعجازدعكع بع
  .جايالشقان

  ȰɅƎǱجعبرعظعل ـــ 

ةتتع،        ئلعص آئل ي ظ االمغا ؤةهع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تة، ص ةل صةرعش ة مذؤةآك رعظعل ؤةهعيض  جعب
ةمعين روه ”قذرظاندا ظعسمع بايان قعلعنغان هةمدة     ). ظايةت -193شذظةرا سىرعسع   ( دةص سىصةتلةنضةن  “ظ

  . حىنكع ظذ قةلبلةرنعث روهع بولغان ؤةهعينع ظةمعنلعك بعلةن صةيغةمبةرلةرضة ظئلعص آةلضىحعدذ
  ǫǿǠƩǟ ǨȺǣ ǦɅȀɅɀǱ جذؤةيرعيية ـــ 

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث      جذؤةيرعيية بعنتع هارعس ظعبنع ظةبع زارار،     ة قةبعلعسعدعن، ظذ ص خذزاظ
دع       الع ظع افؤاننعث ظاي نع س افعظ ظعب عرع مذس رع ظعلض اللعرعدعن بع ازعتعدا   . ظاي عظ غ افعظ معرعيس مذس

ةن دع  . ظألتىرىلض لعقع ظع ة باش ع قةبعل ارعدا    . ظاتعس عرلعرع قات تةلةق ظةس ةنع ظةلمذس ة ب جذؤةيرعيي
كةند  ا حىش ذلمانالرنعث قولعغ ةيغةمبةر    مذس ع ص ن ظذن ان، آئيع ةص قايتذرذؤالغ ةم تأل ع تأل ع ظذن ة ظاتعس

ةن   اهالص بةرض االمغا نعك ع       . ظةلةيهعسس االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهععسس ذص ص ةررة بول مع ب لع ظعس ظةس
ةرتكةن  ة ظأزض دع     . جذؤةيرعييةض الالردعن ظع ةزعلةتلعك ظاي اهةتتة ص ةدةب ؤة فاس ذ ظ ارع ؤة  . ظ ام بذخ ظعم

  . يئشعدا مةدعنعدة ؤاصات بولغان65 ظالعمالر ظذنعثدعن يةتتة هةدعس رعؤايةت قعلغان، مذسلعم قاتارلعق
   ƎɅɀǱ ـــجذؤةيبعر

ةلخع،  نع سةظعيد ظةلب ، هةزرعتع ظةنةس ؤة باشقا ساهابعالردعن هةدعس )ظةبذلقاسعم(جذؤةيبعر ظعب
  .ذ دئضةنظذنعث رعؤايعتع قوبذل قعلعنمايد: رعؤايةت قعلغان، لئكعن هةدعس ظالعملعرع

  ȴȞȖȵ ȸǣ ƘǤǱ  ـــجذبةير ظعبنع مذتظةم

اف،          نع ظابدذمان ةل ظعب نع نةؤف ةدعي ظعب نع ظ ةم ظعب نع مذتظ ةير ظعب ةدعي(جذب اهابة،  )ظةبذظ ، س
ان،        ع دةص قارعغ الرنعث آاتتعس ع نةسةبشذناس اهعز ظذن دع، ج العملعرعدعن ظع نعث ظ ةدعس 60قذرةيش  ه

  . مةدعنعدة ؤاصات بولغان)يعلع -679ية عالدعم(يعلع -59عجرعية ه. رعؤايةت قعلغان

  خ
  ŸǠȖƪǟ ȳǠȵǙ  ـــظعمام خةتتابع

ا فةقعه، مذهةددعس، لذغةتشذناس، ه           388عجرعية  مذهةممةد ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظعبراهعم، آاتت
  . يعلع ؤاصات بولغانـ

  ȷǟǼȞȵ ȸǣ ǼȱǠǹ  ـــظدانةخالعد ظعبنع م

ةلكعال     ةخالعد ظعبنع م   ةبذظابدذلاله (ظعي،  ظدان ظعبنع ظةبع آةرب ظ ابعظعي، ظعبادةتضذيلعقع بعلةن      )ظ ، ت
تونذلغان، يةزعيد ظعبنع مذظاؤعية دةؤرعدة ساقحع باشلعقع بولغان، آأص تةسبعه ظئيتعص تذرعدعغان بولذص           
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ان      رالص تذرغ اندةك معدع بعه ظئيتعؤاتق ارمعقع تةس نمذ ب ةندعن آئيع ألىص آةتك ة ه. ظ ع -104عجرعي  يعل
  . ؤاصات بولغان)عيعل -722معالدعية (

  ǯǿȂƪǟخةزرةج ــــ 

ظةؤس قةبعلعسع بعلةن بعرلعكتة مةدعنعدة ياشاص آةلضةن ظةرةب قةبعلسعنعث نامع، بذ ظعككع قةبعلة          
  .ظعسالم دعنعنعث قةد آأتىرعشعدة مذهعم رول ظوينعغانلعقع ظىحىن ظةنسارالر دةص ظاتالغان

  (1072 ـــ 1002 معالدعية 463ـــ  392هعجرعية ) ǢɆȖƪǟ  ـــخةتعيب

ان  ةغدادع دةص تونذلغ ةتعيب ظةلب ذصخ لع ،  بول ابعت   ظةس نع س ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب مع ظةهم ظعس
ةغدادع،  ةآعر(ظةلب تعلعص  )ظةبذب ىص يئ ةغدادتا ظأس العم، ب ارعخحع ظ ذناس ؤة ت انعدعكع هةدعسش ، زام

ا        ةر قعلغ ص سةص عل قعلع م تةهس ا ظعلع ةن يذرتالرغ ان، آأصلعض ات بولغ ةغدادتا ؤاص دا 14ن، ب ارعخع ” توم ت
ةغداد ة     “ ب ان، يةن ر قعلعنغ ابع نةش هذر آعت ةن مةش ةالظ”دئض ة  ”، “ظةلبذخ ع ظةررعؤاي ع ظعلم ة ف ، “ظةلكعفاي

ة” ةؤاظعدذل مذنتةخةب م”، “ظةلف ةقيعيدذل ظعلع ةققعهذ”، “ت ةقعيهذ ؤةلمذتةف ةتفعيل”، “ظةلف ، “ظةتت
ةلع” زاظذل ظعلمع ؤةلظةم ارلعق نذرغذن ظةسةرلةرن“ظعقتع ان ظةسةرلعرع  قات ان، يازغ تعدذ56ع يازغ ة يئ .  ض

  .مىلكعنع ؤةقفة قعلعص ظعلعم ظةهلعضة تارقعتعؤةتكةن-ؤاصات قعلعش ظالدعدا بارلعق آعتابلعرعنع ؤة مال
   ǢɆǤǹخذبةيب ــ

ارعي    ةدعي ظةلظةنس نع ظ ةيب ظعب رع  : خذب اهابعالردعن بع ا س قان،   آاتت ا قاتناش ةدعر غازعتعغ ، ب
الدعدا          مذشرعكالرغا ظةسعرضة حى   شىص قالغاندا ظذقبة ظعبنع ظةلهارعس تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن، ظألتىرىلىش ظ

الدعدا               ألتىرىلىش ظ الاله  : ظعككع رةآظةت ناماز ظوقذشنع دةسلةص قعلعص يولغا قويغان ساهابة، ظذ ظ ، !ظع ظ
  : دةص دذظا قعلغان ؤة مذنذ معسراالرنع ظوقذغان! ظذالرنعث بعرعنعمذ قويماي جاجعسعنع بةرضعن

  !ظعالهعم ماثا بةرداشلعق ظاتا قعلغعنكع، دىشمةنلةر
  .ظازابالشالر بعلةن تعلدع شعلعص ضأشىمنع ظذستعخاندعن

  ظالالهنعث يولعدا ظألدىم ظةضةر ظذ خالعسا شةآسعز،
  .ظورذن ظالغاي بذ قعينالغان ؤذجذدذم باغذ رعزؤاندعن

  مئنع قعستاشتع يئنعشقا ظعماندعن، يعغلعمايمةن هئح،
  .ة رازعمةنكع، يوق يئنعش هةرضعزمذ ظعماندعنظألىشك

  ظألىمدعن زادع قورقمايمةن، ياشامتعم مةثضى ظألمةستعن،
  .ظألىم معث ياخشع ظاسعيلعق قعلعص دةؤزةختة يانغاندعن

  ظالاله دةرضاهعغا قايتعمةن، صئسةنت قعلمايمةن دىشمةنضة،
  .ظعضعص باش ياؤغا قعلمايمةن خذشامةت قعلحة يالغاندعن

  ظعمان بعلةن آةتسةمال بولدع، يوقكع صةرؤايعم،صةقةت 
  .شئهعت بولذص يعقعلسام سول ياآع ظوث ياندعن

  د



  
  
  
  

 629بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع ؤة تونذشتذرذلذشع                                  تةصسعردعكع 
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

  ɄȵǿǟǼȱǟ دارعمعي ـــ

ةمةرقةندعي،        ةددارعمعي، ظةسس ان ظ نع ظابدذرراهم ابدذلاله ظعب ام ظ ي، ظعم ةد ”دارعمع ، “ظةبذمذهمم
هذر  ىنةنذددارعمعي ”مةش ان  “س نةد” دةص تونذلغ ةدعس   “ظةلمذس ةن ه ا    دئض لعغان آاتت لعمعنع توص توص

  .يعلع ؤاصات بولغان-255هةدعسشذناس ظالعم، هعجرعية 
  ȤȱǠǹ ȸǣ ɄȲȝ ȸǣ ǻȿǟǻ  ـــداؤذد ظعبنع ظةلع ظعبنع خالةف

رع،       املعرعنعث بع ع ظعم ةف، فعقه نع خال ةلع ظعب نع ظ ة داؤذد ظعب ذنداقال يةن ةبنعث   ش رعي مةزه  زاهع
  .غان يعلع ؤاصات بول ـ270 نعثعجرعيةه. ظاساسحعسع

   دذرزعيية

عيظةلةر   قان ش ن ظاش اآعم     نعثحئكعدع ذص، ه ارمعقع بول ر ت عنعث بع ماظعيلعيية تاظعصعس  ظعس
   .ظةضةشكىحعلعرع هازعر شامدا ياشايدذظذنعث .  دئضةن آعشعنع ظذلذغاليدذ“بعظةمرعللة ظةلفاتعمع”

  ȤȲǹ ȸǣǟ ɄȲȝ ȸǣǟ ǻȿǟǻداؤذد ظعبنع ظةلع ظبعنع خةلةف ـــ 

ةلع ظع   نع ظ ع        داؤذد ظعب ةبنعث ظاساسحعس رعي مةزه رع، زاهع املعرعنعث بع ع ظعم ةف، فعقه نع خال . ب
  . يعلع ؤاصات بولغان ـ270 عجرعيةه

  (995 ـــ 919معالدعية  385ـــ  306 هعجرعية) ƗȖȩǿǟǼȱǟ  ـــدارقذتنع

ةغدادع ظةششافعظع،    ةددارقذتنع ظةلب ةد ظ نع ظةهم ةر ظعب نع ظأم ةلع ظعب ةن(ظ ةبذل هةس اقلعق )ظ ، ظات
ان،        هةدع ات بولغ ان ؤة ؤاص ةغدادتا تذغذلغ العمع، ب ةدعس ظ عز ه انعدعكع تةثداشس أز زام ذناس، ظ سش

ذنةن” ة ”، “ظةسس ةهادعيس ظةننةبةؤعيي ل ظ ةلؤارعدة فع ةل ظ ة”، “ظةلظعل ةفذ ”، “ظةلمذجتةب ظةلمذختةل
   قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان، “ظةززذظةفاظذ” ؤة “ؤةلمذظتةلةفذ

   ر
  ǦɆȹǠǤȽǿ راهبانعيةت ـــ 

جةمظعيةتتعن ظايرعلعص يالغذز ياآع ضذرذص بولذص سةهرا     :  يةنع “راهعب بولذص ياشاش  ”: راهبانعيةت
انعث هذزذر      -ياآع ظادةمعزات يوق جايالردعكع ظعبادةتخانعالردا قاتتعق ظعبادةت بعلةن مةشغذل بولذص، دذني

احذرذ       . هاالؤئتعنع تةرك قعلعش   أزعنع ق ش، غعزالعنعش ؤة آئيعنعشتة     دذنيا ظةهلعدعن، دذنيا ظعشلعرعدعن ظ
مذشذنداق هاياتتا ياشايدعغان  . قاتتعقحعلعق ؤة قاششاقلعق بعلةن ياشاشتعن ظعبارةت بولغان دعنعي هايات      

اتعلعدذ“راهعب”آعشع  ةنقعد    .  دةص ظ اتتعق ت ع ق ذص ظعسالم بذن ادةت بول ان ظ ةيدا قعلغ ذ خرعستعظانالر ص ب
ةدعد   ىرة ه ةرعم س ان آ ان، قذرظ اراثظايةت-27قعلغ ة ق تة. ك ل«: هةدعس اد قع المنعث ! جعه ذ ظعس ظ

  ) ظعمام ظةهمةد مذسنةدتة رعؤايةت قعلغان. ( دئيعلضةن»راهبانعيلعكعدذر
  ȸƥȀȱǟ  ـــراهمان
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  . دئضةن مةنعدة“ناهايعتع مئهرعبان”ظالالهنعث ضىزةل ظعسعملعرعدعن بعرع بولذص، 
   ȄȹǕ ȸǣ ȜɆǣȀȱǟرةبعيظ ظعبنع ظةنةس ـــ

ةر نع ةظ ةت     بعيظ ظعب ةدعس رعؤاي يعلعدذ، ه ةفعيمذ دئ انع، ظةلهةن ةآرع ظةلبةسرع ظةلخذراس ةس ظةلب ظةن
ا   ان، هةدعسشذناسالر ظذنعثغ ةن) راستحعل(قعلغ ا بةرض ةه. دةص باه اآع  -139 نعثعجرعي ع  -140ي يعل

  .ؤاصات بولغان
  țȀȩɉǟ ȸǣ ǽɀȞȵ ǨȺǣ ȜɆǣȀȱǟ رذبةييعظ بعنتع مذظةؤؤعز ظعبنع ظةقراظ ــــ

ةييعظ بع ورذن  رذب ا ظ المعيةتتة آاتت ارعيية، ظعس ة ظةلظةنس ةقراظ ظةننعجارعيي نع ظ ةؤؤعز ظعب تع مذظ ن
ةيغةمبةر      ان، ص ةيظعتع قعلغ زؤان ب تعدا رع االمغا دةرةخ ظاس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس اهابة، ص ال س ان ظاي ظالغ

ال   ان ظاي ا حعقق ة غازاتالرغ ةن بعلل االم بعل ةن . ظةلةيهعسس داق دئض ذ مذن ةيغةمبةر ”: ظ ز ص االم بع ظةلةيهعسس
تذق،   ا خعزمةت قعالت ةتكىزىص بئرعص ظذالرغ ا ظذسسذلذق ي زدا مذجاهعدالرغ ا حعققعنعمع ة غازاتق ةن بعلل بعل

ةتتذق ايتذرذص آئت ة ق انالرنع مةدعنعض ةن ؤة يارعالنغ تذق، ظألض ارعدارالرنع داؤااليت ةيغةمبةر . “ي ص
ماز ظوقذص غعزالعنعص آئلةتتع، ظذ هةزرعتع       ظةلةيهعسساالم بةزعدة ظذنعث ظأيعضة بئرعص تاهارةت ظئلعص نا     

  .مذظاؤعية دةؤرعضعحة ياشعغان

   ز
  ƙȆǵ ȸǣǟ ɄȲȝ ȸǣǟ ǼɅȁزةيد ظعبنع ظةلع ظعبنع هذسةين ـــ 

ةب    نع ظ ةلع ظعب نع ظ نع هذسةين ظعب ةلع ظعب نع ظ د ظعب العم ؤة  ذزةي ا ظ ةنهذ، آاتت ةلالهذ ظ تالعب رةزعي
  . يعلع ؤاصات بولغان ــ121 ياآع ـ ـ120 عجرعيةزةيدعيية مةزهعبعنعث ظعمامع، ه

   ǨǣǠǭ ȸǣ ǼɅȁزةيد ظعبنع سابعت ــ

ا ساهابة،      )ظةبذخارعجة (زةيد ظعبنع سابعت ظعبنع ظةززةههاك ظةلظةنسارع،        ، ظعلعمدة يئتعشكةن آاتت
ة يئشعدا ظاتعسع ظألتىرىلضةن،           ؤةهعي يازغذحعالردعن بعرع، مةدعنعدة تذغذلذص مةآكعدة حوث بولغان، ظالت

نع ظ      يئ11 ان، دعن رةت قعلغ ةن هعج االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عدا ص ةدعنعدة   عنعصضأش ان، م العم بولغ  ظ
الدعن    دة ظ ةراظعز ظعلمع ة ؤة ف تة، قعراظةتت ةتعؤا بئرعش ا، ص ر   قعقازعلعقت ةر بع ة ظأم تع، خةلعص دا تذرات  ظورذن

تتعلعقع بعلةن ظذنعث ظأيعضة   يةرضة بارسا ظذنع ظورنعغا قويذص آئتةتتع، هةزرعتع ظعبنع ظابباس شذنداق آا       
ظعلعمنعث ظالدعغا بئرعلعدذ، ظعلعم باشقعالرنعث ظالدعغا بارمايدذ دةص ظذنعثدعن ظعلعم تةهسعل                 :بئرعص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا آأرسةتكةن ظعدع،              قعالتتع، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ؤاقتعدا قذرظاننع توصالص ص
ةآرنعث تاصشذرعقع  ةزرعتع ظةبذب ن ه ماننعث    آئيع ةزرعتع ظوس ن ه ن آئيع لعغان، ظذندع اننع توص ةن قذرظ  بعل

ةبذهذرةيرة    ةزرعتع ظ ىن ه ان آ ات بولغ ان، ؤاص ةن يازغ ع بعل أز قول اننع ظ ةن ظوسمانعي قذرظ : تاصشذرعقع بعل
قا    نع تولدذرذش ث ظورنع نع ظذنع نع ظابباس اال ظعب الاله تاظ دع، ظ ات بول العمع ؤاص ةتنعث ظ ذ ظىمم ىن ب  بىض

ابلعرعدا     . الر دئضةن ظعدع     قع مذيةسسةر ار، هعجرةتتعن        92هةدعس آعت عالدعية  م( بذرذن يعل    11 هةدعسع ب
  . ؤاصات بولغان)يعلع -665عالدعية م(يعلع  -45عجرعية  ه. تذغذلغان)يعلع-611
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  (1144 ــ 1075 معالدعية 538 ــ 467هعجرعية )  ɃȀȊƯȂȱǟ ــزةمةخشةرع

ةرع  نع   : زةمةخش ةر ظعب نع ظأم ةممذد ظعب ةرع     مةه ةلخارةزمع ظةززةمةخش ةد ظ نع ظةهم ةد ظعب  مذهةمم
 ـ يعلع    467ظذ هعجرعيةنعث     . ظاتاقلعق تةصسعرشذناس، تعلشذناس ؤة فعهعشذناس      ) ظةبذلقاسعم(جارذلاله  

مةآكعضة بئرعص ظذزذن مذددةت ظعستعقامةت    . خارةزمعدعكع زةمةخشةردة تذغذلغان  )  ـ يعلع  1075معالدعية  (
ىن   انلعقع ظىح ص تذرغ ارذلاله”قعلع ان“ج ام ظالغ عرعدة .  دةص ن اف”تةصس تكعدا “ظةلكةشش ، ظعستعلعس

ةلجعبال ؤةلظةمكعنة ؤةلمعياه     ”،  “ظةلمةقامات ”،  “ظةلمذفةسسال ”،  “ظةساسذل بةالغة  ” “ ظةلمذقةددعمة ”،  “ظ
ة         ةدةب  ”ظةرةبحة صارسحة ظعككع توم قامذس، لذغةتت ةلفاظعق ”، هةدعس سأزلىآلعرعدة   “مذقةددعمةتذل ظ ، “ظ

ال علدة-ماق ا” تةمس دا “ ظةلمذستةقس تذرما فعقهع اظعل”ؤة سئلعش ذل مةس ذن “ رذظذس ارلعق نذرغ قات
اتتعق رةددعية              عزم ظئقعمعغا ظاشكارة ؤة ق ظةسةرلةرنع يئزعص قالدذرغان، مذظتةزعلة مةزهعبعدة بولذص سوص

  . بةرضةن
  ȴǵǟȂȵ ȸǣ ȫǠǶȒȱǟ ــ ههاكزة

اك زة ة: هه ةلهعاللع ظةلززظ م ظ نع مذزاهع انع، اههاك ظعب عم(خذراس هذر )ظةبذلقاس ابعظعي، مةش ، ت
اندا مةآتع  ان، ظئيتعشالرغا قارعغ ةللعملعك قعلغ ع  3عدة صمذصةسسعر، مذظ ذص ظذالرن  معث ظوقذغذحعسع بول

ايلعنعصظعشةآكة معنعص   ىرىص   ، ظ ان  هةققع سعرصبعر بعرلةص تةآشىرىص تذراتتع، تة  ي  .دة بعر آعتاب يازغ
  . خذراساندا ؤاصات بولغانع ـ يعل106 ـ ياآع 105هعجرعيةنعث 

  ȴȲȅǕ ȸǣ ǼɅȁ  ـــزةيد ظعبنع ظةسلةم

ةدر  ةدعي، ب نع ظ نع سةظلةبة ظعب نع ظةسلةم ظعب ة غازعتعغا قاتناشقان ساهابة، هعزةيد ظعب  نعثعجرعي
  . ؤاصات بولغان)يعلع -753معالدعية ( يعلع -136

   ȁȿƘȥ ȸǣ ȫǠǶȒȱǟ ـــههاكةز

  .ابةههاك ظعبنع فةيرذز ظةددةيلةمع، ساهةز
  (923 ـــ 855معالدعية  311 ـــ 241هعجرعية ) ǯǠǱȂȱǟ  ـــزةججاج

ذناس،   ةززةججاج، لذغةتش هاق ظ ةهل، ظةبذظعس نع س ةرعي ظعب نع ظةسس راهعيم ظعب ةززةججاج، ظعب ظ
ةن،  عنع تةربعيعلعض عنعث بالعس عرتع، خةلعص ةررعدنعث شاض ةلقذرظان”ظةلمذب انع ظ تعقاق”، “ماظ ، “ظةلظعش

  .  قاتارلعق ظةسةرلةرنع قالدذرغان“ظةلظةمالع” ؤة “ظعظرابذل قذرظان”
  ȰɆȦȹ ȸǣ ȿȀȶȝ ȸǣ ǼɅȁ  ـــزةيد ظعبنع ظةمرو ظعبنع نذفةيل

عنعث          ةرنعث تاغعس ةزرعتع ظأم ع، ه ذززا ظةلقذرةش ابدذل ظ نع ظ ةيل ظعب نع نذف ةمرو ظعب نع ظ د ظعب زةي
ا       ظوغلع، جاهعلعيةت دةؤرعدة ظايالالرنعث هةققعنع قوغدعغان هةآعم، ظعسال        م دةؤرعضعحة ياشعمعغان، بذتالرغ

ةهذدعزم ؤة      شحوقذنذ رعص ي امغا بئ ةن، ش انلعقالرنع يئمعض ان قذرب ا بوغذزالنغ أرىص، بذتالرغ ان آ نع يام
ايتعص آئلعص         خعرعستعظانعزمنعث ظةهؤالعنع تةتقعق قعلغان بولعسمذ هئحبعرعضة مايعل بولماي مةآكعضة ق

ةلعماتلعرع ب راهعم ظةلةيهعسساالمنعث ت ان، تعرعك  ظعب ادةت قعلعشقا قارشع حعقق ا ظعب ةن ياشعغان، بذتق عل
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ذل     ا ص زالرنعث ظاتعلعرعغ ان قع االم     بآأمىلعدعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ان، ص ع قذرتذلدذرعؤالغ رعص ظذالرن ئ
عدا سورالغاندا    ذ توغرعس ن ظ ةن، آئيع ع آأرض ذرذن ظذن ةيغةمبةرلعك آئلعشتعن ب أزع  «: ص ع ظ ةت آىن قعيام

عدذ   يالغذز ظايرعم ظى    ؤاصات  )يعلع  -606معالدعية  ( بذرذن  يعل  17هعجرةتتعن  . دئضةن » ممةت بولذص قوص
  .بولغان

  ȴȩǿǕ ȸǣ ǼɅȁ  ـــزةيد ظعبنع ظةرقةم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن         ا قاتناشقان،   تغازا 17زةيد ظعبنع ظةرقةم ظةلخةزرةجع، ساهابة، ص  70ق
  . ؤاصات بولغان)يعلع -687عالدعية م( ـ يعلع 68 نعثعجرعيةهةدعس رعؤايةت قعلغان، ه

  ǿɀǣȂȱǟ زةبذر ـــ

ازعل     .  دئضةنلعك بولعدذ   “صذختا يئزعلغان آعتاب     ”زةبذرنعث مةنعسع    الاله تاظاال صةيغةمبةرلةرضة ن ظ
ابالر       ارلعق آعت ذر ”قعلغان ب اتعلعدذ   “زةب ةنبعيانعث        .  دةص ظ ان آةرعممذ بذنعث ظعحعدة، سىرة ظ  -105قذرظ
  . داؤذد ظةلةيهعسساالمغا نازعل قعلعنغان آعتابمذ زةبذر ظعسمع بعلةن تونذلغان. ذظايعتع شذنع آأرسعتعد

  ȳǟɀȞȱǟ ȸǣ ƘǣȂȱǟ  ــــزذبةير ظعبنع ظةلظةؤؤام

د ظةلقذرةشع،    نع خذؤةيلع ةؤؤام ظعب نع ظةلظ ةير ظعب ةبذظابدذلاله(ظةززذب ةر  )ظ اهابة ؤة قةيس ا س ، آاتت
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث هاممعسعنعث      قوماندان، جةننةت بعلةن بعشةرةتلةنضةن ظون آ    عشعنعث بعرع، ص

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن               ظوغلع، بعرعنحع بولذص ظعسالم يولعدا قعلعحعنع قئنعدعن سذغارغان زات، ص
ةدر قا        عب ةتهع قعلعش كةندةرعييةنع ف ن ظعس قان، آئيع ا قاتناش ارلعق غازاتالرغ ارلعق ب ذد قات  ؤة ظذه

عدة  قان، مةيدعس ة       قاتناش ن خةلعص أزعدعن آئيع ع ظ ةر ظذن ة ظأم دع، خةلعص أص ظع رع آ وق ظعزلع ح ؤة ظ  قعلع
الدذرذص آةتكةن مال         ظذ  بولذشقا اليعق آعشعلةر قاتارعدا قويغان،       مىلكع قعرعق   -باي تعجارةتحع بولذص ق

ةن،         عز ظألتىرىلض اندا تذيذقس اندا ظذخالؤاتق ثع بولغ ةل جئ ئتعلغان، جةم ة س يون تةثضعض ةدعس 38معل  ه
رةتتعن   ر ان، هعج ةت قعلغ ل 28عؤاي ذرذن يع ة م( ب ع ـ 594عالدعي ان، ه)يعل ة  تذغذلغ ع -36عجرعي  يعل
  . ؤاصات بولغان)يعلع -656عالدعية م(

  ǢȲȖƫǟ ǼǤȝ ȸǣ ƘǣȂȱǟ ǨȺǣ ǦȝǠǤȑ زذباظة بعنتع زذبةير ظعبنع ظابدذلمذتتةلعب ــــ

اهابة،   ال س ةلعب، ظاي نع ظابدذلمذتت ةير ظعب تع زذب ة بعن االمنعث زذباظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص
  .تاغعسعنعث قعزع

  س
  ǦɆȵǕ ȸǣ ȷǟɀȦȍ  ـــسافؤان ظعبنع ظذمةيية

ةهع،     ب ظةلجذم نع ؤةه ةف ظعب نع خةل ة ظعب نع ظذمةيي افؤان ظعب ةبذؤةهب (س ئخع )ظ أزمةن ؤة س ، س
ةتهع        ة ف دع، مةآك اتتعلعرعدعن ظع نعث آ رعدة قذرةيش الم دةؤرلع ةت ؤة ظعس اهابة، جاهعلعي انس ن دع قعلعنغ

ان،   ذلمان بولغ نع ظعسالمغا  آئيعن مذس ذ دعلع رع   ظ ةنلةرنعث بع ن بئرعلض ىن ظولجعدع نعش ظىح ايعل قعلع م
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ةرمذك جئثعغا قاتناشقان   ةت قعلغان 13ظعدع، آئيعن ي ة ( يعلع -14 نعثعجرعيةه.  هةدعس رعؤاي معالدعي
  . مةآكعدة ؤاصات قعلغان)يعلع -661

  ȴȮȊȵ ȸǣ ȳɎȅ ساالم ظعبنع معشكةم ـــ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا  ساال تذل هارعس ص الع زةينةب بعن ةهذدعي، ظذنعث ظاي م ظعبنع معشكةم، ي
  .بعر قوينع زةهةرلةص ظةآعلعص سذيعقةست قعلغان

   ǃǟ ǼǤȝ ȸǣ ƁǠȅ سالعم ظعبنع ظابدذلاله ـــ

ةدعنعدعكع    ةدةؤعي، م ةتتاب ظةلقذرةشعي ظةلظ نع ظةلخ ةر ظعب نع ظأم ابدذلاله ظعب نع ظ ة سالعم ظعب  يةتت
ة     رع، هعجرعي العملعرعدعن بع اتتعلعرعدعن ؤة ظ ابعظعيالرنعث آ ذنداقال ت رع، ش ةقعهنعث بع ع 106 نعثف  ـ يعل

  .مةدعنعدة ؤاصات بولغان)  ـ يعلع725معالدعية (
  ȃǠƽ ȸǣ ȄɆȩ ȸǣ ǨǣǠǭ سابعت ظعبنع قايس ظعبنع شةمماس ـــ

اه     ارعي، س ةزرةجعي ظةنس ةمماس ظةلخ نع ش ايس ظعب نع ق ابعت ظعب ةيغةمبةر  س ذ ص ابة، ظ
ا قاتناشقان، هةدعستة         . ظةلةيهعسساالمنعث باياناتحعسع ظعدع   ارلعق غازاتالرغ : ظوهذد ؤة ظذندعن آئيعنكع ب

ادةم    « ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع يوقالص          . دئيعلضةن » سابعت ظعنتايعن ياخشع ظ ظذ ظاغرعص قالغاندا ص
ا قعلغان   »  ظعبنع قايسقا شعصالعق بةرضعن        ظع ظعنسانالرنعث صةرؤةردعضارع، سابعت   «: بارغان ؤة  . دةص دذظ
ة ع 12 نعثهعجرعي ة ( ـ يعل ع633معالدعي ة     )  ـ يعل دة يةمام علعك دةؤرع ةآعرنعث خعلعص ةبذ ب ةزرعتع ظ ه

  .ظذرذشعدا شئهعت بولغان
  ǦǞǣǠȎȱǟ سابعظة ـــ

ال : سابعظة اآع ظ ة ي ة حوقذنعدعغان تاظعص اآع صةرعشتعلةرض ا ي اآع يذلتذزالرغ ر دةص دعنسعز ي الهنع بع
ةن           اآع مذظةيي اب، ي اآع آعت ةيغةمبةر ي ا ص ن ي عنعدعغان، لئكع ة ظعش ةت آىنعض ان، قعيام اد قعلعدعغ ظئتعق

  . بذنع تةآعتلةيدذعتعظاي -62ظعبادعتعمذ بولمعغان بعر تاظعصة، سىرة بةقةرة 
  ǦǣǠǶȎȱǟ ساهابة ـــ

الدا ظذحراشقان، مذ ان ه ان ظئيتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظعم ادعن آةتكةن ص ة دذني سذلمان هالةتت
  . آعشع

  ȷɀȪɅǼȎȱǟ  ـــقالريسعددع

انالردذر تحعل بولغ ادعدا راس أزعدة ؤة ظئتعق اهابعلعرع . س ةزعلةتلعك س ةيغةمبةرلةرنعث ص ص
ىنداق االمنعث       . الردعنش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تحعللعقتا ؤة ص ةنهذ راس ةلالهذ ظ ةآعر رةزعي ةبذ ب ةزرعتع ظ ه

  . دةص نام ظالغان“سعددعق”عشتة يذقعرع صةللعضة يةتكةن بولغاحقا راستحعللعقعغا ظعشعن
  ɄȅǿǠȦȱǟ ȷǠȶȲȅ ـــ سةلمان ظةلفارعسع
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ةلمان ظةلفارعسع ذص    : س لعرعدعن بول فاهان مةجذس ذ ظةس ن، ظ ارس معللعتعدع اهابة، تئضع ص ذغ س ظذل
ةهذد       م ؤة ي ارس، رع زعص ص ذرت آئ زدةص يذرتمذي ةت ظع ابلعرنع ظوقذغ عيهةقعق ةرةب  الرنعث آعت ن ظ ان، آئيع

دا ظ ذي اندا يول اراص ماثغ ا ق ذل    ذرتلعرعغ ع ق ة ظذن الغان، آئيعنح ة س ع خعزمعتعض ةر ظذن ان ظةرةبل حرعغ
زة جةمةتعدعن بعرع سئتعؤئلعص مةدعنعضة ظةآةلضةن، سةلمان ظعسالمنعث   ةنع قذرةي قعلعؤئلعص ساتقان، ب

اد         ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع قذب ارةت قعلغان ؤة قئشعدا بعر مذددةت      خةؤعرعنع ظاثلعغاندعن آئيعن ص ا زعي
ازاد بولغاندعن آئيعن ظعسالمغا             تذرغان، ساهابعالرنعث ياردعمع بعلةن ظأزعنعث ظةرآعنلعكعنع سئتعؤئلعص ظ
أزعنع ظعسالم ظوغلع سةلمان دةص ظاتعغان، ظذ             آعرضةنلعكعنع ظئالن قعلغان، مذسذلمان بولغاندعن آئيعن ظ

ةدبعرلعك ؤة دعنال ىك، ت ةندةك آوال  آىحل دع، خ ةلذماتلعق ظع ر م ا داظع االمغا  رغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس نع ص ش
ار    ةن ظةنس اجعرالر بعل دع، مذه ةن ظع لعهةت بةرض ةلمان مةس ةيغةمبةر   عس اندا ص ةلماننع تالعشعص قالغ الر س

االم ةتعمعزدعن «: ظةلةيهعسس زنعث جةم ةلمان بع ان،   » س ذص قعلغ ة مةنس ةيغةمبةر جةمةتعض ع ص دةص ظذن
ورا            آئيعنكع   حاغالردا ظةلمةداظعنضة ظةمعر قعلعص تةيعنلةنضةن بولذص ماظاشع حعقسا سةدعقة قعلعؤئتعص ب

ابلعرعدا     ةدعس آعت عغان، ه ةص ياش نع ي ا نئ عكعدعن ظارص ث ظةمض أز قولعنع اص ظ ةت 60ياس ةدعس رعؤاي  ه
   .ؤاصات بولغان)  ـ يعلع656معالدعية  (يعلع -36 نعثهعجرعية. قعلغان

  ȤȲȅص ـــ سةلة

ة ةيغةمبةر        : صلةس انالردا ص كةن زام ي حىش عتعدذ، ؤةهع ذلمانالرنع آأرس ةردعكع مذس كع دةؤرل دةسلةص
 عتعضة تة دعننع حىشةنضةن، قذرظان آأرسةتمعسعنع هايات يولع قعلغان ؤة ظةمةلعي     عظةلةيهعسساالمدعن بعؤاس 

ةلة   اهابعالر س ةتبعقلعغان س ئل      صت ن آ ن آئيع ذنداقال ظذالردع اتعلعدذ، ش العه دةص ظ ان    س ث تذتق عص ظذالرنع
ةلة     ابعظعيلعرعمذ س ابعظعيالرنعث ت ابعظعيالر ؤة ت كةن ت ا ظةضةش رعدذ  صيولعغ ة آع ع داظعرعسعض .  ظاتالغذس

ـعجرعية  ةن ه ةلة  -3ظومذم اتتعلعرعمعزنعث هةممعسع س عغان آ ةدةر ياش ة ق ة ص ظةسعرض  ظاتالغذسع ظعحعض
  .آعرعدذ

  ȳǠȊȽ ȸǣ ǦȶȲȅ  ـــسةلةمة ظعبنع هعشام

ن ةلمذغعيرة ظةلمةخزذمع، سةلةمة ظعب نع، )ظةبذهاشعم(ع هعشام ظعبنع ظ ، ظةبذجةهعلنعث بعر تذغقع
ازار بئرعص سوالص                بذرذن مذسذلمان بولغان ساهابة، مةآكة مذشرعكلعرع ظذنع هعجرةت قعلغعلع قويماي ظ

  .شئهعت بولغانشامدا  )يعلع -635معالدعية ( يعلع -14عجرعية قويغاندا قئحعص آةتكةن، آئيعن ه
  ǥȿȀƫǟȿ ǠȦȎȱǟ  ـــ مةرؤةؤةفا ةس

اظالعيعتعدة بذ ظعككع تاغ ظ                   عداارعلعقآةظبة يئنعدعكع ظعككع تاغنعث نامع بولذص، هةج ؤة ظأمرة ص
   .هازعر هةر ظعككعسع هةرةم مةسجعدعنعث ظعحعدة.  ؤاجعصتذريةتتة قئتعم يىرىش

  ɃǼȝǠȆȱǟ ǼȞȅ ȸǣ ȰȾȅ  ـــسةهل ظعبنع سةظد

اظعد    ةظد ظةسس نع س ةهل ظعب اهابة،   س هذر س ةزرةجع، مةش ل100ع ظةلخ ةدعس 188عغان، ش يا يع  ه
  . ؤاصات بولغان)يعلع -710معالدعية (يعلع  -91 نعثعجرعيةرعؤايةت قعلغان، ه

  ȿȀȶȝ ȸǣ ȰɆȾȅ ع ــــسذهةيل ظعبنع ظةمر
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ةتتعكع       ع، جاهعلعي نعث سأزحعس ةلظامعرع، قذرةيش ةمس ظ ابدذ ش نع ظ ةمرو ظعب نع ظ ذهةيل ظعب س
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم      بذ  رع، هىدةيبعيية سىلهعسعنع تىزضةن،   حوثالرنعث بع  ظذنعث نامع   ؤة  سىلهعنامة ص

ةتهع       ة ف ةن، مةآك ذص بئرعلض ةن قوي ةم بعل ىص تأل ذلمانالرغا ظةسعر حىش ع مذس ةدر آىن ان، ب ةن قعلعنغ بعل
ة  ان، هعجرعي ذلمان بولغ دة مذس ان آىن ع -18 قعلعنغ ة ( يعل ع -639معالدعي ا)يعل امدا ؤاب ألىص  ش دا ظ

  .آةتكةن
  (1185ـــ  1114معالدعية  581 ـــ 508هعجرعية ) ɄȲɆȾȆȱǟ  ـــسذهةيلع

ابدذلاله ظعبنع ظةهمةد ظةلخاسظةمع، ظةسسذهةيلع، هةدعسشذناس،           سذهةيلع، ظابدذرراهمان ظعبنع ظ
ةرراؤزذل ظذنذف   ”لذغةت ؤة تارعختا يئتعشكةن ظالعم، ظةما، ظعبنع هشام سعيرعسعنع              عضةن،  دةص شةرهل“ ظ

  .  قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان“ظةلظعيزاه ؤةتتةبيعين”
 ــــ  592 معالدعيـة  38 ـــ 32 هعجرةتتعن بذرذن ) ɄȵȿȀȱǟ ȷǠȺȅ ȸǣ ǢɆȾȍ    سذهةيب ظعبنع سعنان ـــ   

659)  

ةهلعؤان، ظعسالمغا             سذهةيب ظعبنع سعنان ظعبنع مالعك، ساهابة، ظةرةبلةردعن حعققان ظةث مةرضةن ص
ذص، ظذنعث ظاتعسع جاهعلعيةت دةؤرعدعكع ظئسعلزادعلةردعن ظعدع دةسلةصكع دةؤردة آ  عرضةن زاتالردعن بول

ةن     ص تةيعنلةنض ي قعلع ة ؤالع عدعن بةسرعض عرؤان تةرعص را، ظةنذش ةم آعس ذ ه ايع  . ظ ان ج لع تذغذلغ ظةس
ان   عر ظالغ ذهةيبنع ظةس اندا س ذم قعلغ ا هذج ذ جايغ الر ظ ذص رعم ذل بول الر . مذؤس ن رعملعق ذ آعحعكعدع ظ

ا ظةرةبحعسع ياخشع ظةمةستع ظ ن سئتعؤئلعص  . ارعسعدا حوث بولغاحق ع رعملعقالردع رع ظذن ةردعن بع ظةرةبل
ازاد قعلعؤةتكةن           شذنعثدعن آئيعن   . مةآكعضة ظئلعص آةلضةندة ظابدذلاله ظعبنع جةدظان ظذنع سئتعؤئعلص ظ

عنال مذسذلمان بولغان،     نةححة آعشعدعن آئي   30ظعسالمعيةت آةلضةندعن آئيعن     . مةآكعدة تعجارةت قعلغان  
ةييارالنغان، ظذ تعجارةت             مذسذلمانالر مةدععنعضة هعجرةت قعلماقحع بولغاندا سذهةيبمذ هعجرةت قعلعشقا ت

ةمدة       عغان ه ع توس رعكلعرع ظذن ة مذش قاحقا مةآك ذل تاص أص ص ص آ ةس،    : قعلع عمعزغا ص زنعث قئش ةن بع س
صعص آةتمةآحع بولعؤاتامسةن؟ دةص تذرعؤالغاندا،    قةلةندةر هالةتتة آةلضةن ظعدعث، ظةمدعلعكتة آأص صذل تئ       

ذهةيب ال: س ةن   -م علةر؟ دئض ةتكعلع قويامس نع آ ةم مئ الص آةتس نع تاش ذالر. مىلكعم ان : ظ اقذل، بولغ . م
ال       ارلعق م ا ب ذ ظذالرغ ص ظ ذنداق قعلع ان    -ش رةت قعلغ رعص ؤة هعج الص بئ نع تاش ةيغةمبةر .  مىلكع ص

ايدا ظاصتذ     «: عكعنع ظاثلعغانداظةلةيهعسساالم بذ سودا آئلعشعمع ؤةقةل     تذ، سذهةيب ص ايدا ظاص  »سذهةيب ص
ةن قان،    . دئض ا قاتناش ارلعق غازاتالرغ ذد ؤة ب ةدر، ظذه ذ ب ات   307ظ ةدعنعدة ؤاص ان، م ةت قعلغ ةدعس رعؤاي  ه

  . بولغان، آعشعلةر ظارعسعدا سذهةيب ظةررذمعي دئضةن نام بعلةن تونذلغان
  (684  ـــ 595 معالدعية 65  ـــ 28هعجرةتتعن بذرذن )  ȸǣ ȷǠȶɆȲȅǻȀȍ سذاليمان ظعبنع سذراد ـــ

ةلخذزاظعي،    ةلذلعي ظ ةلجذن ظةسس نع ظ ذراد ظعب نع س ذاليمان ظعب راف(س ةبذ مذت ةم )ظ اهابة، ه ، س
ة      عففعين جةثلعرعض ةل ؤة س ة جةم ةن بعلل ةلع بعل ةزرعتع ظ رع، ه اندانالرنعث بع ةر قوم المدعكع رةهب ظعس

اردةم بةرمعضةن    قاتناشقان، هةزرعتع هذسةين   لئكعن، ظذ ظألتىرىلضةندعن  .  بعلةن ظاالقعلعشعص ظذنعثغا ي
ةتنعث تاصشذرذلذشعنع تةلةص                       ان، ظةهلع بةيتكة خعالف آئيعن صذشمان قعلعص قعساسعنع تةلةص قعلعص حعقق
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ابدذلاله ظعبنع زعياد قوشذنع بعلةن بولغان جةثدة          . جاماظعتعضة باش بولغان  ) تةؤؤابعين(قعلغان    آئيعن ظ
  . هةدعس رعؤايةت قعلغان15ظذ . ظألتىرىلضةن

   ȷǠǣɀǭ ــسةؤبان

دذد،   نع بذج ةؤبان ظعب ةبذظابدذلاله(س ازا )ظ ئتعؤئلعص ظ ع س االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس  د، ص
امغا           ن ش ان، آئيع زمعتعدة بولغ ةدةر خع اتعغا ق االمنعث ؤاص ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ن ص ةندعن آئيع قعلعؤةتك

ةعة دئضةن جايغا حىشكةن، آئيعن هعمس شةهحعقعص صةلةستعندعكع رةمل ـ  54نعث رعضة حىشىص هعجرعي
  . هةدعس رعؤايةت قعلغان128.  ؤاصات بولغان) ـ يعلع674الدعية م(شذ جايدا يعلع 

  ǽǠȞȵ ȸǣ ǼȞȅ   ـــسةظد ظعبنع مذظاز

ا        تذرالرنعث سةظد ظعبنع مذظاز ظعبنع ظةننوظمان ظعبنع ظعمرعظعلقايس ظةلظةنسارع، ساهابة، قةهرعمان ب
ايرعقعنع آأتىرضةن، خةندةك جئثعدة       عشع بولذص بةدربئبعرع، ظةؤس قةبعلعسعنعث آاتتع     آىنع ظةؤسنعث ب

ةن   ان37ظوق تئضعص شذنعث تةسعرع بعل ات بولغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم.  يئشعدا ؤاص نع «: ص سةظد ظعب
اننعث ظةرشع تعترعدع ألعمع ظىحىن راهم ازنعث ظ ة ( يعلع -14 نعثعجرعيةه. ئضةند» مذظ -635معالدعي

  . ؤاصات بولغان)يعلع
  ǼɅȁ ȸǣ ǼɆȞȅ  ـــسةظعيد ظعبنع زةيد

ةظؤةر   (سةظعيد ظعبنع زةيد ظعبن ظةمرو ظعبنع نذفةيل ظةلقذرةشع،            ةبذل ظ ، ساهابة، جةننةت بعلةن     )ظ
رع،    اهابعنعث بع ون س ةن ظ ارةت بئرعلض ذبئش ةرمذك ؤة د   ظ دع، ي ةدبعرلعك ظع ةر ؤة ت عق ة قةيس مةش

 يعلع  -51 نعثعجرعية هةدعس رعؤايةت قعلغان، ه  48مةشعقكة ؤالعي بولغان، ةسعرعسعغا قاتناشقان، د  مذها
  . مةدعنعدة ؤاصات بولغان)يعلع -671معالديعة (

  ǦǤȞȉ ȸǣ ǿɀȎȺȵ ȸǣ ǼɆȞȅسةظعيد ظعبنع مةنسذر ظعبنع شأظبة ظةلخذراسانع ـــ 

العمالرنعث بعرع،    ) سمان ظةبذ ظو(سةظعيد ظعبنع مةنسذر ظعبنع شأظبة ظةلخوراسانع،      هةدعسشذناس ظ
ارلعق آعتابالرنع يازغان    “ظةتتةصسعر ”،  “ظةسسىنةن” ظعمام ظةهمةد، ظعمام دارعمع، ظعمام مذسلعم ؤة       .  قات

ان     ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ن ه العمالر ظذنعثدع ةددعس ظ ارلعق مذه ةبذداؤذد قات ةنحعلعك،  . ظ تحعل، ظعش ذ راس ظ
  . يعلع مةآكعدة ؤاصات بولغان-227هعجرعية . ردعن ظعدعظعلعمنع مذهاصعزةت قعلغذحع ظالعمال

  ( 714ـــ  665معالدعية  95 ـــ 45هعجرعية ) ƘǤǱ ȸǣ ǼɆȞȅ  ــسةظعد ظعبنع جذبةير

ةلكذفع،     ةدع ظ ةير ظةلظةس نع جذب ةظعد ظعب ةبذظابدذلاله(س ةث   )ظ ابعظعيالرنعث ظ ابعظعي ؤة ت ا ت ، آاتت
ذص ب  نع  بعلعملعكع، ظةسلع هةبةشعستانلعق بول ةزرعتع ظعب دع، ه ةتعنعث خعزمةتحعسع ظع ة جةم ةنع ؤالعب

ع             رةر آعش ةلعك بع تعن آذف نع ظابباس ةزرعتع ظعب ان، ه عل قعلغ م تةهس ةردعن ظعلع نع ظأم اس ؤة ظعب ظابب
ابدذل           : آئلعص بعر نةرسة سورعسا    ظاراثالردا سةظعيد تذرذقلذق ماثا آئلعص سورامسعلةر؟ دةيتتع، خةلعصة ظ

دذظاسع  . ا قارشع قوزغعالثغا قاتناشقانلعقع ظىحىن هةججاج تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن             مةلعك ظعبنع مةرؤانغ  
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دع   ن ظع ان زاتالردع ةت بولعدعغ االك      . ظعجاب ةن ه ةظعدنعث دذظاسع بعل ةججاج س م ه اي زالع ة قالم از آىنض ظ
  . بولغان

  (713 ــ 634 معالدعية 94 ــ 13هعجرعية ) ǢɆȆƫǟ ȸǣ ǼɆȞȅــ سةظعيد ظعبنع مذسةييعب 

ةب    نع ظ ةزةن ظعب نع ه ةييعب ظعب نع ظةلمذس ةظعيد ظعب ع،  ذس ةخزذمع ظةلقذرةش ؤةهب ظةلم
ةد( ذيلعقع ؤة    )ظةبذمذهةمم رع، ظعبادةتض ةقعهنعث بع ة ف ةدعنعدعكع يةتت ع، م ابعظعيالرنعث صعشعؤاس ، ت

ان،   ةن تونذلغ ةقؤادارلعقع بعل ان،  آت ةت قعلغ ةدعس رعؤاي اتعدا أص ه ذغذلل  هاي ةن ش ارعتع بعل اغ تعج ص عنعي
  . خةلعصعلةردعن ياردةم ظالمعغان

  ȋǠȩȿ ŸǕ ȸǣ ǼȞȅ  ـــؤةققاسذسةظد ظعبنع ظةب

ةب   نع ظ ةظد ظعب ةززذهرع،       ذس ع ظ ةناف ظةلقذرةش ابدذ م نع ظ ةيب ظعب نع ظذه العك ظبع ؤةققاس م
هاق( ون  ش، صع)ظةبذظعس ةن ظ ةؤةر بئرعلض ةن خ ةت بعل اندان، جةنن ةربعي قوم االنتلعق ه اهابة، ت قةدةم س

ةدر غازعتعغا        ح يئشعدا مذسذلمان بولغان، بعرعن        17،  آعشعنعث بعرع  ان، ب الاله يولعدا ظوق ظاتق ع بولذص ظ
رعنع الهعيعلعضةن، ظعراقنع فةتهع قعلغان    عقاتناشقان، قادعسعيية جئثعضة قوماندانلعق قعلغان، آذفة شةه 

انعدعمذ بعر مذددةت   زات، خةلعصة ظأمةر تةرعصعدعن آذفةضة ؤالعي قعلعص تةيعنلةنضةن، خةلعصة ظوسمان زام             
ةردة ؤاصات قعلغان،             ايتعص شذ ي  هةدعس  271ؤالعي بولذص تذرغان، آئيعن ؤالعيلعقتعن ظئلعنعص مةدعنعضة ق

ان  ةت قعلغ رةتتعن . رعؤاي ل  23هعج ذرذن يع ةم( ب ع -600 عالدعي ان، ه)يعل ة  تذغذلغ ع  -55عجرعي  يعل
  . ؤاصات بولغان)ـ يعلع 675 معالدعية(

  ȜɆǣȀȱǟ ȸǣ ǼȞȅ  ـــسةظد ظعبنع ظةررةبعيظ

قان          ة قاتناش ة بةيظعتعض اهابة، ظةقةب ا س ارع، آاتت ةمرذ ظةلظةنس نع ظ ةررةبعيظ ظعب نع ظ ةظد ظعب س
قان، ه   ا قاتناش ةدر غازعتعغ رع، ب ةرنعث بع ةؤةآعلل ع -3 نعثعجرعي ة م( يعل ع -625عالدعي ذد ذ ظ)يعل ه

  .غازعتعدا شئهعت بولغان
  ɃǼȆȱǟ ȸƥȀȱǟǼǤȝ ȸǣ ȰɆȝǠƧǙ ـــ سذددع

قان، حوث   ظع ة جايالش ذص آذفةض ازلعق بول ةلكذفع، ظةسلع هعج ان سذددع ظ نع ظابدذرراهم سماظعل ظعب
ان   ةت قعلغ ةدعس رعؤاي أص ه عر، آ اتعلعدذ، مذصةسس ذددع دةص ظ ةه. س ع -128 نعثعجرعي ة م( يعل عالدعي

  . ؤاصات بولغان)يعلع -745
  (778 ــ 716معالدعية  161 ــ 97هعجرعية )ɃǿɀǮȱǟ ȷǠɆȦȅ سذفيان سةؤرعي ـــ 

ةلكذفع،    ةؤرع ظ رذق ظةسس نع مةس ةظعيد ظعب نع س ذفيان ظعب ةبذظابدذلاله(س تة )ظ ، هةدعس
ذص          ةدة تذغذل ان زات، آذف ةقؤادارلعقتا تونذلغ ة ؤة ت دا، ظعبادةتت ان، فعقهع امعنع ظالغ ةمعرعلمأمعنعن ن ظ

لعص آذفةدعن حعقعص    ظأسكةن، خةلعصة مةنسذر ظذنع هوقذق تذتذشقا ظىندعضةن بولسعمذ تةآلعؤعنع رةت قع      
رعص     ئحعص بئ ة ق اندا بةسرعض اقحع بولغ ع تذتم ةهدع ظذن ة م قان، آئيعن خةلعص مةآكة ؤة مةدعنعضة جايالش

ان،    ات بولغ ة ؤاص ذرذنغان هالةتت ةبعير”يوش ةلجامعظذل آ ةغعير ”، “ظ ةدعس “ظةلجامعظذسس ارلعق ه  قات
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يادا ظالغان بعر نةرسعنع ظذنتذص     :  ظذلذصرع بوعآعتابلعرعنع قالدذرغان، ظةستة تذتذش قابعلعيعتع بةك يذق   
  .  دئضةن،باقمعدعم

  (814  ــ725معالدعية  198 ـــ 107هعجعرعية )ǦȺɆɆȝ ȸǣ ȷǠɆȦȅ   ـــسذفيان ظعبنع ظذيةينة

ةلكذفع،      ، ظعشةنحلعك حوث هةدعس    )ظةبذمذهةممةد (سذفيان ظعبنع ظذيةينة ظعبنع مةيمذن ظةلهعاللع ظ
ة   ةرةم م رع، ه العملعرعنعث بع ان،    ظ ةدة تذغذلغ ذص آذف ول بول لع ق ع، ظةس انعدعكع مذهةددعس آكعنعث زام

م     ان، ظعلع ات قعلغ ةآكعدة ؤاص ة جايلعشعص م ةن،   -مةآكعض ة يةتك ا مةنزعلعض ةتتة آاتت تعم 70 مةرعص  قئ
: عي آعتابنع قالدذرغان، ظعمام شافعظ    دئضةن آعتابنع يةنة تةصسعردة بعر  ) ظةلجامعظ(هةج قعلغان، هةدعستة    

   . ، دئضةنزدعكع ظعلعم زايا بولغان بوالتتععلةن سذفيان بولمعغان بولسا هعجامالعك ب
  (796 ـــ 765معالدعية  180 ـــ 148 هعجرعية)  ȼɅɀǤɆȅ ـــسعيبةؤةيه

ع،   بذر ظةلهارعس نع قذن مان ظعب نع ظوس ةمرذ ظعب رئظةبذب(ظ عيبةؤةيه )ش ذرعقع (، س ا ص حة ظالم فارس
ةهؤعدة بةسرة مةدرعسعسعنعث      دةص تونذلغان، ظةرةب   )دئضةن مةنعدة   تعلع ضرامماتعكعسعنعث ظةلالمعسع، ن

اقلعق   دة ظات ةهؤع ظعلمع امع، ن ةلكعتاب(ظعم ان،    )ظ رعدة تذغذلغ رعنعث بع عيراز يئزعلع ع، ش نعث مذظةللعص
كةن،        عص حىش ن ظئش ذص ظذنعثدع تاز تذت ةدنع ظذس نع ظةهم ةلعيل ظعب قان، ظةلخ ة جايالش ن بةسرعض آئيع

هذر نةهؤع ظالعمع ظةلكعساظع بعلةن مذنازعرعلةشكةن، خةلعصة هارذن ظةررةشعيد ظذنع             بةغدادقا بئرعص مةش  
   . ياش ظالةمدعن ظأتكةن ناهايعتع معث تةثضة بعلةن مذآاصاتلعغان،10

  ش
  (820 ـــ 767معالدعية  204 ـــ 150هعجرعية ) ـ ɄȞȥǠȊȱǟ يظعمام شافعظع

ةل  : يظعمام شافعظع   ةد ظعبنع ظعدرعس ظعبنع ظ ظابباس ظعبنع ظةششافعظ ظةلهاشعمع ظةلقذرةشع   مذهةمم
، ظةهلع سىننةت ظعحعدعكع مةشهذر تأت مةزهةبنعث بعرع بولغان شافعظعي                 )ظةبذظابدذلاله(ظةلمذتتةلةبع،  

امع، صةلةستعندعكع غ  ون يعل   امةزهةب ظعم ززةدة تذغذلغان، ظعككع يئشعدا مةآكعضة ظئلعص بئرعلغان، ظ
ةر ظارعسعدا ظةر      كةن، يئتعش ص مةرضةنلعك بعلةن ظةرةب تعلع ؤة شئظعرعيعتعدة          عنعض أةبحة ظ  بةدةؤعي ظةرةبل

اغدادنع    ةدعس بعلعملعرعضة يىزلةنضةن، ب ةدعس ظىضةنضةن، آئيعن فعقهع ؤة ه العكتعن ه ام م ةدعنعدة ظعم م
ةن         نع ظةلهةس ةد ظعب ام مذهةمم عرتع ظعم ةؤرة شاض ةنعث ن ام ظةبذهةنعف ان، ظعم ارةت قعلغ تعم زعي ع قئ ظعكك

ة تومدا           20ضةنضةن،  أيبانعدعن فعقهع بعلعملةرنع ظ   ظةششة ةتعؤا بئرعشكة باشلعغان، فعقهعدا يةتت  يئشعدا ص
علغان   ةلظذم ”بئس علغان     “ظ دا بئس ر توم تة بع نةد ”، هةدعس ةدعس  ”، “ظةلمذس تعالفذل ه ةهكامذل  ”، “ظعخ ظ

ان ىنةن”، “قذرظ هذر “ظةسس دا مةش ع ظعلمع ذلع فعقه الة”، ظذس ة “ظةررعس ةبقذ ” يةن يذظةسس ، “ؤةررام
ةزاظ” شللذعف ازع”، “ قذرةي ةدةبذل ق ةؤارعيس”ؤة “ ظ ان“ ظةلم ةرلةرنع يازغ ذن ظةس ارلعق نذرغ . قات

ةزعرعدة   ةتقعقاتحعالرنعث ن ذ ت ابلعنعدذ       ظ العم هئس ان ظ اب يازغ لةص آعت دة دةس ع ظعلمع ذلذل فعقه . ظذس
   . شذ يةردة ؤاصات بولغانبارغان ؤةيعلع معسعرغا  -199 نعثعجرعيةه

  ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ ǢɆȞȉ ب ظةلةيهعسساالم ـــشذظةي
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االم  ذظةيب ظةلةيهعسس راهعم : ش ذص، ظعب ةيغةمبةر بول ان ص ةجدادعن حعقق ةدعمكع ظ ةرنعث ق ظةرةبل
ةتعدعن  ةن جةم ةنع مةدي العه ظةلةيهعسساالمالردعن آئيعن  . ظةلةيهعسساالمنعث نةسلعدعن ؤة ب ذ هذد ؤة س ظ

ةيغةمبةر   ذرذن ص ةل ب االمدعن س ا ظةلةيهعسس ةن مذس ذص آةلض عغان .  بول ةدة ياش ازعرقع ظعظذردانعي . ه
ان      ان قويغ عكعرلةرنع ظوتتذرعغ ع ص عدا ظعختعالص مع توغرعس عنعث ظعس الر ظاتعس ع  . نةسةبشذناس ةر ظذن بةزعل

ةل دئيعشكةن نع نةؤف ةرةب تعلع ظعدع . شذظةيب ظعب دع  . ظذنعث تعلع ظ ةما ظع ةزع مذصةسسعرلةر ظذنع ظ ب
تعند . دئيعشكةن هذرقةبرعسع صةلةس ان،    . ة مةش اتلعق قعلغ االمغا ي ا ظةلةيهعسس افذراظنع مذس زع س ذ قع ظ

ةردة زعكعر قعلعنغان، ظذنعث قةؤمع بولغان بةنع        10شذظةيب ظةلةيهعسساالمنعث ظعسمع قذرظان آةرعمدة      ي
ا  مةديةن ظالاله تاظاالغا تئنعص، تارازا ـ معزاندا آةم بئرعص بذزذقحعلعقالرنع آأص قعلغان، ظعلضعرع ظذالر             غ

اراص              بعرقانحة صةيغةمبةرلةر ظةؤةتعلضةن بولسعمذ ظذالر صةيغةمبةرلةرضة ظعشةنمعضةن، ظذالر بعر دةرةخكة ق
شذظةيب ظةلةيهعسساالم ظذالرنع بعر اهللا قعال       .  دةصمذ ظاتالغان   “ظةسهابذل ظةيكة ”ناماز ظوقذغانلعقع ظىحىن    

اندا       قا حاقعرغ لعرعنع تاشالش ذزذق قعلمعش قا، ب ادةت قعلعش ذظةيب    ظعب مع ش ر قعس ث بع ، ظذالرنع
ان       ا ظعم ع ؤة ظذنعثغ ئلعص ظذن ةهدعت س ا ت ةنلةر ظذنعثغ كةن، ظةضةشمعض االمغا ظةضةش ظةلةيهعسس

ان    ةآحع بولغ انالرنع قوغلعؤةتم ئلعص        . ظئيتق ازعرة ظ تعم مذن أص قئ ةن آ ذالر بعل االم ظ ذظةيب ظةلةيهعسس ش
ىن  انلعقع ظىح ةتعبع”بارغ ةيغةمبةرلةرنعث خ ذظةيب   دةص ظاتالغ“ص عص ش اتتعق ظعسس اؤا ق ان، ه

وران حعقعص ظذالرنع ظىآلعؤةتكةن،            ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمع بعر بذلذت بعلةن سايعداص تذرغاندا ظوتلذق ب
اهللا نعث ظعزنع بعلةن شذظةيب ظةلةيهعسساالم      . يةر قاتتعق تةؤرةص ظأيلعرعدة ظولتذرغان صئتع هاالك بولغان    

  . تذلغانمأمعنلةر بعلةن بعللة ساالمةت قذ
  ȳɎȅɋǟ ǸɆȉ  ـــشةيخذل ظعسالم

  .ظعسالم داهعسع ؤة آاتتا ظالعمالرغا بئرعلعدعغان دعنعي ظذنؤان

  غ
  ƃǟȂȢȱǟ ȳǠȵǙ  ـــظعمام غازالع

اقلعق      ) ظةبذ هامعد  (مذهةممةد ظعبنع مذهةممةد ظعبنع مذهةممةد ظةلغازالع،        هأججةتذل ظعسالم، ظات
  ).505ـــ  450هعجرعية (ظالعم، آاتتا فةقعه 
  ɄȦȪǮȱǟ ǦȶȲȅ ȸǣ ȷɎɆȡ  ــــ سةلةمةعغةيالن ظعبن

ابر    عي غةيالن ظعبن سةلةمة ظةسسةقافع، جاهعل      يلذق شاظعر ؤة هةآعم، آعسرا بعلةن        ذةت دةؤرعدعكع ظ
ان، ظذنعث    عآأرىش اظعف جئثعدة مذسذلمان بولغ ةن، ت اراص آةتك ان، آعسراغا ظذنعث سأزلعرع ي شكة بارغ

ةيغةمبةر  ذص ص ع بول ون خوتذن كة    ظ ذص بئرعش قعالرنع قوي ئلعص باش ئلعص ق أتنع ظ ع ت االم ظذن  ظةلةيهعسس
   . ؤاصات بولغان)يعلع -644معالدعية ( يعلع -23 نعثعجرعيةبذيرعغان، ه

  ف
  (1210 ـــ 1150 معالدعية 606 ـــ 544هعجرعية ) ɃȁǟȀȱǟ ȸɅǼȱǟ ȀǺȥ ـ  رازعفةخرذددعن
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ام رازع   نع ظةلهةس    : يظعم ةر ظعب نع ظأم ةد ظعب نع ظةلهمذهةمم ةآرع،   ذةن ظعب ةيمع ظةلب ةين ظةتت س
ةبذظابدذلاله ( ةررازع)ظ ةخرذددعن ظ العم  ي، ف ا شةرعظةتشذناس ظ اقلعق مذصةسسعر ؤة آاتت . ، زامانعدعكع ظات

ةر  عنةسةبع قذرةيشكة تذتعشعدذ، راي شةه ةهرع ؤة خذراسانالرغا سةص ارةزم، ماؤةراظذنن ان، خ رعدة تذغذلغ
ات  ا ؤاص ان، هعراتت ان،بوقعلغ هذرلغ ان، مةش ا تارقالغ ابلعرع يذرتالرغ تعدعال آعت ات ؤاق ةفاتعهذل ”  هاي م

ةيب عرع، “ غ ةن تةصس ةييعنات”دئض ةؤامعظذل ب ذتتةقدعيساظاس”، “ل ذل”، “س ةظالعمذ ”، “ظةلمةهس م
  .  قاتارلعق نذرغذن ظةسةرلةرنع قالدذرغان“تةظجعيزذل فةالسعفة”، صارسحة “ظذسذلعددعين
  (822 ـــ 761معالدعية  207ـــ  144ة هعجرعي) ǒǟȀȦȱǟ  ـــفةرراظ

ةرراظ دةص    )ظةبذزةآةرعيا (يةهيا ظعبنع زعياد ظعبنع ظابدذلاله ظعبنع مةنزذر ظةددةيلةمع،          : فةرراظ ، ظةلف
تونذلغان، آاتتا لذغةتشذناس، آذفةدة توغذلذص بةغدادقا جايالشقان، خةلعصة ظةلمةظمذننعث ظعككع ظوغلعنع                

ذص    تةربعيعلعضةن، لذغةتشذناس ب العم بول ةللعم ظ ترونوم مذتةآ ارعخحع ظاس ه ؤة ت ة فةقع ةن بعلل ذش بعل ول
ةرراظ  ”: مأظتةزعلعلعككة مايعل بولغان، نةهؤعدة آذفة ظئقعمنعث بئشع بولغان، سةظلةب مذنداق دئضةن        ظةلف

تع  ان بوالت ةت بولمعغ ةت لذغ ا لذغ ان بولس ةمدذد”، “بولمعغ ذرذ ؤةلم ةلقذرظان”، “ظةمةقس ةظانع ظ ، “م
ةل ” ةلهذدذد”، “لذغاتظ ةلؤةقف ”، “ظ ةلظعبتداظ ”،“ظ كةلذللذغة ”، “ظ نعية” ؤة “مذش ةمظذ ؤةتتةس  “ظةلج

  . قاتارلعق آأص ظةسةرلةرنع يازغان
  ȷǟǽǠȉ ȸǣ ȰȒȦȱǟ  ـــفةزل ظعبنع شازان

ذرع،     ةزدع ظةننعيشاص ةلعل، ظةلظ نع ظةلخ ازان ظعب نع ش ةزل ظعب ةد(ف االم  ) ظةبذمذهةمم ع آ ظعلم
العمرعدعن، ظعمامعي رع،    ظ ةقعهلعرعنعث بع ةزهعبع ف ة م رام   ”ي نع آع ة ظعب ةرراددذ ظةل ةلظع ”، “ظ ، “مانيظ

الم ( ةتذل ظعس ارلعق ) معهن ار، ه  180قات ابع ب ة آعت ة دان ع -260 نعثعجرعي ة ( يعل ع -874معالدعي  )يعل
  .ؤاصات بولغان

  ǼɆǤȝ ȸǣ ǦȱǠȒȥ  ـــزالة ظعبنع ظذبةيدذف

نع ق     ذف افعز ظعب نع ن ةيد ظعب نع ظذب ة ظعب ارع، يسةزال ةد( ظةلظةنس ذد ؤة  )ظةبذمذهةمم اهابة، ظذه ، س
ا، شذنداقال معسعر ؤة شام فةتهع  نكع غازاتالرغ عدعن  سعظذندعن آئيع ة تةرعص ة مذظاؤعي ضة قاتناشقان، خةلعص

ان،    ازع بولغ عقكة ق ان  50دةمةش ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ةه.  ه ع -53 نعثعجريع ة( يعل ع  -673معالدعي  )يعل
   .ؤاصات بولغان

  (803ـــ  723 معالدعية 187 ـــ 105 هعجرعية) ȏǠɆȝ ȸǣ ȰɆȒȦȱǟ  ـــ ظاييازفذزايل ظعبن

ةمعيمع،       ظذد ظةتت نع مةس از ظعب ن ظايي ةلفذزايل ظعب ةلع(ظ العه ؤة    )ظةبذظ ةيخع، س ةرةم ش ة ه ، مةآك
تة تذغذلغان،  دضةنضةن، سةمةرقةن  أظعبادةتضذي آاتتا ظالعمالرنعث بعرع، ظعمام شافعظعي ظذنعثدعن هةدعس ظ   

  . عن مةآكعدة ياشعغانآئي
  ق

   ŽǟǿǠȪȱǟقارافعي ـــ
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العكعي     ذناس ؤة م اقلعق شةرعظةتش ةلقارافع، ظات ان ظ نع ظابدذرراهم س ظعب نع ظعدرع ةد ظعب ظةهم
  .ن يعلع ؤاصات بولغا ــ684 عجرعيةه.  آاتتا فةقعهلعرعنعث بعرععنعثبعمةزه

  ȁǠɆȝ ɂȑǠȩ  ـــقازع ظةيياز

ذبع، مة    ةل يةهس ا ظ نع مذس ةيياز ظعب ةب     ظ العكعي مةزه ذناس، م اقلعق هةدعسش ةن ظات ة ظأتك غرعبت
  . يعلع ؤاصات بولغانـ 544 عجرعيةماراآةشتة ه. فةقعهلعرعدعن

  (737 ـــ 680 معالدعية 118 ـــ 61هعجرعية ) ɄȅȿǼȆȱǟ ǦȵǠȝǻ ȸǣ ǥǻǠǪȩ ـــ دةةتاق

ةزعز ظةسسةدذسع ظةلبةسرع،   : دةاتةق نع ظ ةدة ظعب نع قات ة ظعب نع دعظام ةدة ظعب ةتتاب(قات ةبذل خ ، )ظ
ه     ةددعس ؤة فةقع عر، مذه ا مذصةسس ابعظعي، آاتت دة     . ت ةب ظعلمع ارعخع ؤة نةس ةدةبعياتع، ت ع، ظ ةرةب تعل ظ

  . دة بةسرة ظةهلعنعث ظةث بعلعملعكع دئضةنقةتا: يئتعشكةن ظالعم، ظعمام ظةهمةد
  .رعم ؤة رذس صادعشاهلعرعغا بئرعلعدعغان ظومذمعي نام: قةيسةر

   ǦɆȺɆȖȺȖȆȪȱǟــقذستانتعينعيية ـ

  .ظعستانبذلنعث قةدعمكع ظعسمع: قذستانتعينعيية
   ƑȕȀȪȱǟ ــ قذرتذبع

ام قذرتذبع ةل ظةنسارع ظةلخةزرةجع  : ظعم ةراه ظ ةآعر ظعبنع ف ةبع ب ةد ظعبنع ظ نع ظةهم ةد ظعب مذهةمم
ةلقذرتذبع،   ع ظ ةبذظابدذلاله(ظةلظةندةلذس العكع)ظ ذناس، م عر، هةدعسش اقلعق مذصةسس ا ؤة ظات ي ، آاتت

ةمدعن ظأتكةن،   ذص معسعرغا جايلعشعص ظال ةدعن بول ةقعهع، ظةسلع قذرتذب عصتة(مةزهةب ف  )سعرع قذرتذب
ان   ام ظالغ ةلجامعظ ”دةص ن ان  ذظ ةهكامعل قذرظ ةن تة“  لعظ ة    صدئض ان، يةن عرنع يازغ امظذل هعرس  ”س  عق

ة ي شةرهع ظةسماظذلالهع ظةله”، “بعززذهدع ؤةلقاناظ ةزآعرة”، “سنةذظةلظةسنة ف ي ”ؤة “ ظةتت ةتتعزآار ف ظ
العم     ـقاتارلعق آأصلعضةن ظةسةرلةرنع يازغان، ظعبادةتضذي ؤة ظاددع“ ظةفزالعل ظةزآار   ساددا ياشايدعغان ظ

  . ؤاصات بولغان) يعلع-1273معالدعية ( ـ يعلع 671 هعجرعية .ظعدع
  ǻǠǤȝ ȸǣ ȄɆȩ  ــــيس ظعبنع ظذبادةق

ةززابظعةق اد ظ نع ظذب ابعظعيالردعن حعقييس ظعب ال ، ت العم ؤة س ا ظ ان آاتت ةت عق ةدعس رعؤاي ه زات، ه
  . هةججاج تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن)يعلع -704معالدعية ( يعلع -85 نعثعجرعيةقعلغان، ه

  ȔǤȩ قعبت ـــ

ذص   : قعبت أز بول ئرعكحة س ةدعمكع ض عر ظاهالعسع ”ق ا   “معس دة بولس ىنكع آىن ةنعدة، بىض ةن م  دئض
  .معسعردعكع خرعستعظانالر آأزدة تذتذلعدذ

  ȓǟƘȪȱǟ  ـــقعيرات

  .ةر آئلعدعغان ظئغعرلعق بعرلعكعؤ ضرامغا بارا0.2125
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  ك
  ȬȱǠȵ ȸǣ ǢȞȭ آةظب ظعبنع مالعك ـــ

ا       اهابة، آاتت ةلخازرةجعي، س ةلةمعي ظ ارعي ظةسس ةمرذ ظةلظةنس نع ظ العك ظعب نع م ةظب ظعب آ
رع  اظعرالرنعث بع قان، ظعس   . ش أهرةت تاص ةن ش اظعرلعقع بعل دة ش ةت دةؤرع ن جاهعلعي المعيةتتعن آئيع

قان    ا قاتناش أص غازاتالرغ ئلع آ ان ؤة خ اظعرلعرعدعن بولغ االمنعث ش ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عالث . ص ن توص آئيع
ذص قالغان،    ةما بول اتعدا ظ اخعرقع هاي ةنهذنع قوغدعغان، ظ ةلالهذ ظ  يعل 77ؤاقتعدا هةزرعتع ظوسمان رةزعي

  .ة شئظعرالر توصلعمع نةشر قعلعنغانظذنعث بعر صارح.  هةدعس رعؤايةت قعلغان80ياشعغان، 
   ǿǠǤǵɉǟ ǢȞȭ ــــآةظبذل ظةهبار

تابعظعي، جاهعلعيةت   ) ظةبذظعسهاق(آةظبذل ظةهبار، آةظب ظعبن ماتعظ ظعبنع زع هةجةن ظةلهعميةرع،          
ةهذد  ةندعكع ي دة يةم ذلمان      عيدةؤرع دة مذس عتع دةؤرع ةآعر خعالص ةزرعتع ظةبذب دع، ه العمع ظع ا ظ الرنعث آاتت

ارعخعنع   بولغان ةرنعث ت دة مةدعنعضة آةلضةن، ساهابعالر ظذنعثدعن بذرذنقع معللةتل ةر دةؤرع ة ظأم ، خةلعص
  . يئشعدا شامدا ؤاصات بولغان104 )يعلع -652معالدعية ( يعلع -32عجرعية ظاثلعغان، ه
   ȣȀȉɉǟ ȸǣ ǢȞȭ ـــذل ظةشرةف ظعبنآةظب

ةظب نآ ةتتاظع، جاهعل     ظعب رةف ظ ن ظةش ةظب ظعب رةف، آ ع   ذل ظةش اظعرلعرعدعن، ظانعس ةت دةؤرع ش عي
ةهذدع     ا ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم           ييةهذدعي بولغاحق زمغا آعرضةن، ظعسالم آةلضةندا مذسذلمان بولمعغان، ص

عرالرنع مذسذلمانالرغا قارشع قذت ان، آاص ةدرعؤة ساهابعالرغا قارشع هةجؤعي شئظعرالرنع ظئيتق ان، ب  عراتق
ازعتعدعن آئيعن قذرةيشنع مذسذلم   ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع    غ ام ظئلعشقا ظىندعضةن، ص انالردعن ظعنتعق

ةندة    رذق بةرض كة بذي ةهظألتىرىش ع -3 نعثعجرعي ة ( يعل ع -624معالدعي ةر    )يعل ةش نةص ارالردعن ب ظةنس
  .آعشع ظذنع قةلظةسعدة ظألتىرىص آاللعسعنع مةدعنعضة ظئلعص آةلضةن

   ɄǝǠȆȮȱǟ ـــآعساظعي

اظعي نع: آعس ةلع ظعب ةلكذفع،   ظ اظعي ظ ةدع ظةلكعس ابدذلاله ظةلظةس نع ظ ةمزة ظعب ةن( ه ةبذل هةس ، )ظ
ة ي       ذناس، آذف اقلعق قعراظةتش العمع، ظات ع ظ ع ؤة ضرامماتعكعس ةرةب تعل ان،   ئظ رعدة تذغذلغ رعنعث بع زعلع

ةغدادقا   ىرىص آئيعن ب ةرةب سةهرالعرعدا آئزعص ي ان، ظ ةهؤع ظعلمع ظوقذغ اندعن آئيعن ن يئشع حوث بولغ
ةه جايال قان، رةي ش ارلعق     عش ةظمذن قات ةمعين ؤة ظةلم عيد، ظةلظ ارذن ظةررةش ان، ه ات بولغ رعدة ؤاص

ة        هذر يةتت ان، مةش امع بولغ ع ؤة ظعم ث قذرغذحعس ة ظئقعمعنع ةهؤعدة آذف ةن، ن علةرنع تةربعيعلعض خةلعص
ةدةبعي    ةلعكلعرع  قعراظةتنعث بعرع ظذنعثغا مةنسذص، سعيبةؤةيه بعلةن قعلغان مذنازعرعلعرع ؤة باشقا ظ  ؤةق

ةلقعراظات ”،  “ظةلمةسادعر”،  “ظةلهذرذف”،  “ماظانع ظةلقذرظان ”مةشهذر،   ظةلمذتةشابعهذ  ”،  “ظةننةؤادعر ”،  “ظ
ان ان  “فعلقذرظ ةرلةرنع يازغ ارلعق ظةس ةه.  قات ع -189 نعثعجرعي ة م( يعل ع-805عالدعي عدا 70 )يعل  يئش

  .لغانبوؤاصات 
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  ل
   ǧɎȱǟ الت ـــ

ة: الت اظعف ش ة ت ان  جاهعلعيةتت ع حوقذنعدعغ ش قةبعلعس اآع قذرةي ع ي ةقعيف قةبعلعس هعرعدعكع س
  .بذت

  (791 ـــ 713 معالدعية 175 ـــ 94هعجرعية )ǬɆȲȱǟ  ــ لةيس

رع،     ةهمع ظةلمعس ان ظةلف ةظد ظابدذرراهم نع س ةيس ظعب ارعس (ل ةبذل ه ةهعد،  )ظ االنتلعق مذجت ، ت
ةقعه   عرنعث ف انعدعكع معس ع عزام ذناس ظةلالمعس ا  تئ، ؤة هةدعسش ع خذراس ةيس  . دعننض افعظعي ل ام ش ظعم

عرتلعرع ظذنعث قاراشلعرعنع تارقاتمعغان دئضةن   وق، لئكعن شاض ه ي اتتعراق فةقع العكتعنمذ آ ةزع . م ذ ب ظ
  . قاهعردة ؤاصات بولغان)  ـ يعلع791معالدعية ( ــ يعلع 175هعجرعيةنعث . ظةسةرلةرنع قالدذرغان

  م
  (795 ـــ 712 معالدعية 179  ـــ93هعجرعية ) ȬȱǠȵ ــــ ظعمام مالعك

العك  ام م ةرع،       : ظعم بةهع ظةلهعمي العك ظةلظةس نع م ةس ظعب نع ظةن العك ظعب ةبذظابدذلاله (م  )ظ
ةنعث  ع 93هعجرعي ة ( ـ يعل ع712معالدعي ة )  ـ يعل ةؤؤةرةمةدعن انمذن ةؤؤةرةنعث  . دة تذغذلغ ة مذن مةدعن

ال   ان م رع بولغ ةبنعث بع أت مةزه ذنداقال ت امع ش ةزهعبعظعم امع ؤة قذرغذحعسعكع م ةدعنعنعث . عنعث ظعم م
سعرتعغا حعقمعغان، دعندا حعث تذرذص، صادعشاه ؤة ظةمعرلةرضة يئقعنالشمعغان، خةلعصة مةنسذرنعث تةلعصع      

هذر   ةن مةش ةلمذؤةتتا”بعل ةزع      “ظ اب ب ذ آعت ذص، ب ان بول ىزىص حعقق لعمعنع ت لةر توص ةهعه هةدعس ةن س  دئض
لعمع دةص قارالغان، هةدعسشذناسالر تةرعصعدعن سةهعه بذخ ارعنعث ظالدعغا قويذشقا بولعدعغان هةدعس توص

ة  ذ يةن اظعل”ظ ع”، “ظةلمةس ز رعسالعس ة”، “ؤةظ ةررةددذ ظةلةلقةدرعي ان”، “ظ ةرعيبذل قذرظ عر غ  ؤة “تةصس
مةدعنعدة ؤاصات   )  ـ يعلع 795معالدعية  ( ـ يعلع    179ظةننذجذم قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان، هعجرعيةنعث      ”

  . بولغان
  (1058ـــ  974معالدعية  450 ـــ 364 هعجرعية) ɃǻǿȿǠƫǟ  ـــماؤةردع

اؤةردع ازع،        : م ق ق ةث داثلع انعدعكع ظ أز زام ةلماؤةردع، ظ ةبعيب ظ نع ه ةد ظعب نع مذهةمم ةلع ظعب ظ
ا آأحكةن، آأصلعضةن                  ابالرنعث مذظةللعصع، بةسرعدة تذغذلغان بولذص، آئيعن باغدادق نذرغذن صايدعلعق آعت

 يةنع باش  “ظةقزا ظةلقذزا ”آئيعن ظابباسعي خةلعفة ظةلقاظعم بعظةمرعللةه دةؤرعدة       . ا قازعلعق قعلغان  جايالرد
ةدةبذددذنيا ؤةددعين  ”قازعي قعلعص تةيعنلةنضةن، خةلعصعلةرنعث هأرمعتعضة سازاؤةر بولغان،     ، سعياسةت  “ظ

ظةننذآةت  ”تأت تومدا بئسعلغان     ، تةصسعردة   “ظةلظةهكامذسسذلتانعيية”ؤة دألةت تىزىمعدة داثق حعقارغان      
ذن دا “ؤةلظذي دا بئسعلغان 20، فعقهع ة توم ةلهاؤعي” نةحح ةلظعقناظذ”، “ظ ةت باشقذرذش ظعشلعرعدا “ظ ، دأل

ذك ” عيهةتذل مذل هعيلذننةزار”، “نةس انذنذل ؤةزةرا”، “تةس ة “ق ةم ”، يةن الذ ؤةلهعك ارلعق “ظةلظةمس  قات
انأنذرغذنلعغان م ابالرنع يازغ ةهعد  شا. تعؤةر آعت ة آأرىنضةن مذجت االهعدة آأزض دا ظ فعظعي مةزهةب فعقهع
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ا مذناسعؤةتلعك مةسعلعلةردة قاراشلعرع           ةت تىزىمع، سوت ؤة قازعالرغ ظالعمالرنعث بعرع هئسابلعنعدذ، دأل
  .يذقعرع قعممةتكة ظعضة

   ɃȁȿȀƫǟ ـــمةرؤةزع
 يعلع   ـ294 نعثعجرعية م، همذهةممةد ظعبنع نةسر ظةلمةرؤةزع، فعقهعدا ؤة هةدعستة يئتعشكةن ظعما      

  .ؤاصات بولغان
    țǼǱɉǟ ȸǣ ȧȿȀȆȵ ــمةسرذق

ةلكذفع،  : مةسرذق ةلؤادعظع ظ ةدانع ظ نع مالعك ظةلهةم ةجدةظ ظعب ، )ظةبذظاظعشة(مةسرذق ظعبنع ظةلظ
ة               ةد شةهعرع تابعظعي ؤة فةقعه، ظةسلع يةمةنلعك بولذص مةدعنعضة هةزرعتع ظةبذبةآعر زامانعدا آةلضةن، آذف

 ؤاصات  )ـ يعلع  683معالدعية  ( يعلع    ـ 63 نعثهعجرعية . ن، صةتعؤاغا ظذستعلعقع بعلةن مةشهذر بولغان      تذرغا
  .بولغان

  ȴȲȆƫǟ ȳǠȵǙ  ـــظعمام مذسلعم

هذر     رع، مةش املعرعدعن بع ةدعس ظعم ذرع، ه ةل نعيشاص نع مذسلعم ظ ةججاج ظعب نع ظةله مذسلعم ظعب
   . يعلع ؤاصات بولغان-261عجرعية صع، ه قاتارلعق آعتابالرنعث مىظةللع“سةهعهذ مذسلعم”

  ɄșȀȪȱǟ ǢȞȭ ȸǣ ǼȶƮ ـــ مذهةممةد ظعبنع آةظب

ةلقذر ةظب ظ نع آ ةد ظعب ةر ةمذهةمم العم، مةدعنعلعكل ةنحلعك ظ كةن ظعش دة يئتعش ان ظعلمع زع، قذرظ
  .نيعلع ؤاصات بولغا-120يعلع ياآع  -108عجرعية ه ظارعسعدا صةزعلةت ؤة تةقؤادارلعق بعلةن تونذلغان،

  ȷɀȶȲȮǪƫǟ مذتةآةللعملةر ـــ

ة   الم آأرسةتمعسعض علعلعرعدة ظعس ةقعدة مةس ةؤهعد، ظ ذنداقال ت اهعيعتع، ش ةتنعث م مةؤجذدعي
  .مذنازعرة قعلعشعدعغان ظالعمالر-ظاساسلعنعص ظعزدعنعدعغان، بةهس

  ǼǩȀƫǟ مذرتةد ـــ

  .ظعسالم دعنعدعن باشقا ظئتعقادقا يئنعص آةتكةن آعشع
  (722 ـــ 642 معالدعية 104 ـــ 21هعجرعية ) ǠƭƎǱ ȸǣ ǼȽ ـــ مذجاهعد

ةآكع،    ةبر ظةلم نع ج اهعد ظعب ةججاج (مذج ةبذل ه عرلةرنعث   )ظ ارعالرنعث ؤة مذصةسس ابعظعي، ق ، ت
اننع ظعبنع ظابباسقا    : حوثع، هةزرعتع ظابدذلاله ظعبنع ظابباسنعث شاضعرتع، ظذنعث          قئتعم ظوقذص   30قذرظ

ازعل بولغان؟         نلعكع، هة ظالدعدعن ظأتكىزضة  ر بعر ظايةتتة توختاص هةزرعتع ظعبنع ظابباستعن نئمة هةققعدة ن
قان،        ة جايالش اخعرع آذفةض زعص ظ ع آئ أص يذرتالرن ان، آ ةت قعلعنغ ورعغانلعقع رعؤاي ان دةص س انداق بولغ ق

ان    ةت قعلغ ةدعس رعؤاي اهابعالردعن ه ىن      . س انلعقع ظىح ةلذمات ظالغ وراص م أص س اراالردعن آ ةهذد ؤة ناس  ي
  . قالدذرغان آعتابعغا مذصةسسعرلةر دعققةت بعلةن قارعغانيعزعص سعردة صظذنعث تة
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   ȰǤǱ ȸǣ ǽǠȞȵ ـــمذظاز ظعبنع جةبةل

ةزرةجع،        ارع ظةلخ ةؤس ظةلظةنس نع ظ ةمرذ ظعب نع ظ ةل ظعب نع جةب از ظعب ةبذظابدذرراهمان(مذظ ، )ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زام           ارعنعث      ساهابعالردعن فعقهعدا تونذلغان زات، ص ة ق لعغان ظالت اننع توص انعدا قذرظ

ةدر          بعرع، ياش ؤاقتعدعال مذسذلمان بولغان، ظةقةبة بةيظعتعضة قاتناشقان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن ب
العمالرنعث    «: ؤة بارلعق جةثلةرضة قاتناشقان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعث هةققعدة   ظذ قعيامةت آىنع ظ

ةآتذبعدا دئضةن ؤة ظذن» ظعمامع ةآحع قعلعص ظةؤةتكةن هةمدة م ازع ؤة يئت ةن: (ع يةمةنضة ق ة  م سعلةرض
ةؤةتتعم  ةؤزعلعنع ظ ةث ظ ةمنعث ظ ةآر  )ظاظعل ة ظةبذب ةن، خةلعص ةن ؤة  عدئض ايتعص آةلض ة ق دة مةدعنعض  دةؤرع

ان      اندان بولغ ا قوم اندا ظورنعغ ات بولغ ادا ؤاص ةرراه ؤاب ةيدة ظعبنذلج ان، ظةبذظذب ا بارغ امغا غازاتق  157، ش
  . ظعظوردانعيةدة ؤاصات بولغان)يعلع-639معالدعية ( ـ يعلع 18 نعثهعجرعية. هةدعس رعؤايةت قعلغان

   ǦɅȿǠȞȵ مذظاؤعية ــ

ة نع         : مذظاؤعي ةمس ظعب نع ظابدذشش ة ظعب نع هذمةيي ةرب ظعب نع ه ةخعر ظعب ذفيان س نع ظةبذس ظعب
عيذنالرنعث   االنتلعق سعياس ةؤعي ت ع ظةلظذم اف ظةلقذرةش ع  ظابدذمان ان آىن ةتهع بولغ ة ف ذ مةآك رع، ظ بع

ةيغةمبةر   ذص ظذنعث يئزعقحعلعق ؤة هئساب بعلعمعدعن خةؤعرع بولغانلعقع ظىحىن ص مذسذلمان بولغان بول
ةنهذنعث   ةلالهذ ظ ةآرع رةزعي ة ظةبذب ان، خةلعص اتعبلعرعدعن قعلغ ان آ ي يازعدعغ ع ؤةهع االم ظذن ظةلةيهعسس

قا ماثد   ةتهع قعلعش تعننع ف دة صةلةس ةلالهذ    دةؤرع ةر رةزعي ة ظأم ان، خةلعص اندان بولغ ذنغا قذم ان قوش ذرذلغ
ةلالهذ   . ظةنهذ تةرعصعدعن دةسلةصتة ظعظوردانعيةضة آئيعن صىتىن شامغا ؤالعيلعققا تةيعنلةنضةن       ظوسمان رةزعي

ة           عمذ مذظاؤعي ةن بولس ن قالدذرذؤةتك ع ؤالعيلعقتع ةبذتالعب ظذن نع ظ ةلع ظعب ة ظ ن خةلعص ةنهذدعن آئيع ظ
ةل الث       رةزعي ص قوزغع ةص قعلع نع تةل ئلعص بئرعش عنع ظ ةنهذنعث قعساس ةلالهذ ظ مان رةزعي ةنهذ ظوس الهذ ظ

ةن عدعن    . آأتةرض اؤارعجالر تةرعص ةلع خ قان، ظ اتتعق ظذرذش ةن ق ةنهذ بعل ةلالهذ ظ ةلع رةزعي ةتعجعدة ظ ن
ةت     علعككة بةيظ ةنهذ خةلعص ةلالهذ ظ ةن رةزعي ام هةس ع ظعم ث ظوغل ن ظذنع ةندعن آئيع ان ظألتىرىلض قعلعنغ

الدعنع   ان تأآىلىشنعث ظ ارقعلعق ق أتىنىص بئرعش ظ ةنهذغا ظ ةلالهذ ظ ة رةزعي علعكنع مذظاؤعي بولسعمذ خةلعص
احقذحعالرنعث بعر سانعلعدذ                   . ظالغان ةزعرعدة ظذلذغ ظعسالم ظ ارعخحعالرنعث ن ةنهذ ت ةلالهذ ظ . مذظاؤعية رةزعي

شذنداقال، ظذنعث معسعردعكع   . يانغعحة آئثةيضةنحىنكع، ظذنعث ظعسالم تارقاتقان زئمعنلعرع ظاتالنتعك ظوآ   
ان ةتهع قعلغ اندانع سذداننع ف ان . قذم ةتهع قعلعنغ اراللعرع ف دة ضعرعتسعيةنعث آأصلعضةن ظ . ظذنعث دةؤرع

تانتعنعية  تانبذل (قذس ازعرقع ظعس ةنعث  ) ه ع هعجرعي ة    48ن زدعن مذهاسعرض ذق ؤة دئثع ع قذرذقل  ـ يعل
ان ت . ظالغ ذ دةمةشعقنع تذنجع قئ ةرآعزع ظ ةت م ايتةخت(عم خعالص عزةتحع  ) ص ذص مذهاص ان، تذنجع بول قعلغ

دةمةشعقتة  )  ـ يعلع 680معالدعية  ( ـ يعلع   60هعجرعيةنعث   . ظأز زامانعدا تعلال صذل سوقتذرغان    . تذرغذزغان
  . ؤاصات بولغان
   ȯɀǶȮȵ ـــلذمةآه

ةبع مذسلعم شةهراب ظعبنع شازعل ظةششامع، ذمةآه ةبذظابدذلال(ل ظعبنع ظ ا )هظ ابعظعي ؤة آاتت ، ت
ة      ان، ظةسعرض ابذلدا تذغذلغ ذص آ ارس بول لع ص ذناس، ظةس ع، هةدعسش ام ظةلالمعس انعدعكع ش ه، زام فةقع

ان   ذل قعلعنغ ىص ق م        داحىش نعص ظعلع ازاد قعلع كةن ؤة ظ ا حىش ايعننعث قولعغ ال خوج ر ظاي عرلعق بع ، معس
ارلعق آ     ضعنعش ظىحىن باشتا ظعراق     أتةهسعل قعلعشقا يىزلةنضةن، هةدعس ظ     رتالرنع  ذصلعضةن ي أ، مةدعنة قات



  
  
  
  

 646بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع ؤة تونذشتذرذلذشع                                  تةصسعردعكع 
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ةردة ؤاصات بولغان، ظعمام زذهرع                ةتعؤا    : آةزضةن، آئيعن دةمةشعقكة جايلعشعص شذ ي زامانعدا ظذنعثدةك ص
  . ؤاصات بولغان) يعلع-730معالدعية ( يعلع -112 هعجرعية .بئرةلةيدعغان بعرسع يوق ظعدع دئضةن

   ȷȿǼȾǪŎǟ مذجتةهعدالر ـــ

ةهعدال ار   : رمذجت االهعيعتع ب اد س ان ظعجتعه أآىم حعقعرااليدعغ ايدعلعنعص ه ةردعن ص ةرظعي دةلعلل ش
  . ظالعمالر

  ȸȆƩǟ ȸǣ ɄȲȝ ȸǣ ǼȶƮ  ــــمذهةممةد ظعبنع ظةلع ظعبنع ظةلهةسةن

نع ب   ةن ظعب نع ظةلهةس ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب ر، ئمذهةمم ةبذظابدذلاله(ش ةتتعرمعزع، )ظ ةآعيم ظ ، ظةله
ابعنع يازغانلعقع ظىحىن         “شةرعيظة  خةتمذل ؤعالية ؤة ظعلةلذش   ”ع ظالعم،   مذتةسةؤؤعص تةتقعقاتح   دئضةن آعت

ز  اتعدا تعرمع اخعرقع هاي ةلخ شةه  عظ ن ب ةن، آئيع ع قوغلعؤةتك ع ظذن عغان،  ع ظاهالعس ئلعص ياش ة آ رعض
ةلفذرذق ”،  “ناؤادعر ظةلظذسذل في ظةهادعيس ظةررةسذل    ” ةررعيازة ؤة ظةدةبذننةفس  ”، “ظ ارلعق يئزع  “ظ ص  قات

ةرلعرع  ان ظةس عدذ50قالدذرغ ن ظاش ة ه.  دع ع -285عجرعي ان دةص   يعل ات قعلغ ن ؤاص ن آئيع اآع ظذندع ي
  .قارالماقتا

  ȧǠǶȅǙ ȸǣ ǼȶƮ  ـــمذهةممةد ظعبنع ظعسهاق

قةدةم      ةث صعش ةرنعث ظ ةدةنع، ظةرةبل ةبع ظةلم ار ظةلمذتتةل نع يةس هاق ظعب نع ظعس ةد ظعب مذهةمم
ةظةسسعيرة ظةنن”عسع، ظذنعث حتارعخ ة  “ ةبةؤعيي نع هعشام رةتلعضةن، يةن ابعنع ظعب ابذل ”دئضةن آعت آعت

ةظ ةبدةظ”، “خذلةف ابذل م ذص، هةدعسشذناس   “آعت ةزهعبعدة بول ة م ان، قةدةرعيي ةرلةرنع يازغ ارلعق ظةس  قات
العم،  ةه   -119ظ كةندةرعيية ش ع ظعس ان عيعل ارةت قعلغ ةه. رعنع زعي ع -151 نعثعجرعي ة ( يعل معالدعي

  .ت بولغان ؤاصا)يعلع -768
   Ƙȶȝ ȸɅ ǢȞȎȵ ـــمةيرذمذسظةب ظعبنع ظ

ابدذددار جةمةتعدعن، قةيسةر            ذمذسظةب ظعبنع ظ   ابدذ ماناف ظةلقذرةشع، ظ مةير ظعبنع هاشعم ظعبنع ظ
ال  اهابة، ظعس ذرغان        مس المعنع يوش ان، ظعس ذلمان بولغ ةآكعدة مذس انالردعن، م ذل قعلغ لةص قوب نع دةس

ئلعص ظذن  ئحعص هةبةشعستانغا هعجرةت  بولسعمذ ظاظعلعسع بعلعص ق ان، سوالقتعن ق اغالص سوالص قويغ ع ب
قعلغانالر بعلةن بعللة هعجرةت قعلغان، آئيعن مةآكعضة قايتعص آئلعص مةدعنعضة هعجرةت قعلغان، قولعدا        
ةن ؤة     ذغ آأتىرض ازعتعدا ت ذد غ قان، ظذه ا قاتناش ةدر غازعتعغ ان، ب ذلمان بولغ ةر مذس آأصلعضةن مةدعنعلعكل

ئهعت بو انش وزذر  . لف ةآكعنعث ه دة م ةت دةؤرع عت    -جاهعلعي اش يعض كةن ي ةن ؤة آئلعش ة حأمض  هاالؤةتك
الالهنعث    ابع ظ ةن، جان ذش آةحىرض اتتعق تذرم ن ق ةندعن آئيع ةد آأتىرض الم ق دع، ظعس ةردعن «ظع مأمعنل

ار         هلعرع دئضةن سأزع مذسظةب ؤة ظذنعث هةمرا       » ظالالهقا بةرضةن ظةهدعدة راستحعللعق بعلةن تذرغانالر ب
  . شئهعت بولغان)يعلع -625معالدعية ( يعلع -3 نعثهعجرعية. هةققعدة نازعل بولغان دئيعلضةن

  ǦǤȪȝ ȸǣ ɂȅɀȵ  ـــمذسا ظعبنع ظذقبة
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ةدع،   ةيياش ظةلظةس ةبع ظ نع ظ ة ظعب نع ظذقب ا ظعب ةد(مذس ةتعنعث )ظةبذمذهةمم ةير جةم ، زذب
ةيغةمبةر ظ  ع، ص ةرجعمعهالعنع ةخعزمةتحعس االمنعث ت العم،    لةيهعسس ذناس ظ ان هةدعسش ع بعلعدعغ  ياخش

  . ؤاصات بولغان)يعلع -758معالدعية ( يعلع -114 نعثعجرعيةه. نع يازغان) آعتابذل مةغازع(
  (670 ـــ 603 معالدعية 50 ـــ 20هعجرةتتعن بذرذن ) ǦǤȞȉ ȸǣ ǥƘȢƫǟ مذغعيرة ظعبنع شأظبة ـــ

ظذ       نع مةس امعر ظعب ةبع ظ نع ظ ذظبة ظعب نع ش رة ظعب ةقافعي، مذغعي ابدذلاله (د ظةسس ةبذ ظ ، )ظ
ةر     ان سعياسةتحع رةهب رة  ” قوماندانالردعن بعرع، ساهابة،   -ظةرةبلةردعن حعقق  “رةيع ظئلعنعدعغان مذغعي

ان   ام ظالغ ةن        . دةص ن علةر بعل ذرذص آعش ر ض نع بع اهع مذقاؤقعس عر صادعش ن معس ان، آئيع ا تذغذلغ تاظعفت
ارةت قعلعص هعجازغا قا        ان، هعجرعيةنعث     ظعسكةندةرعييةدة زعي  يعلع مذسذلمان بولغان، هذدةيبعية      - 5يتق

ةرمذك جئثعدة بعر آأزعدعن ظايرعلغان،         . سىلهعسعضة يةمامة غازعتعغا ؤة شام فذتذهاتلعرعغا قاتناشقان         ي
قان  عمذ قاتناش قا جةثلةرض ةدان ؤة باش اؤةند، هةم عيية، ناه ةتتاب  . ظةلقادعس نع خ ةر ظعب ةزرعتع ظأم ه

ة  عدعن بةسرعض ان      تةرعص ةتهع قعلغ ع ص ة يذرتالرن ر قانح ان، بع ي بولغ ان   .  ؤالع ي بولغ ة ؤالع ن آذفةض . آئيع
ةيعنلعنعص آئيعن قالدذرذؤئتعلضةن  ي ت ة ؤالع عدعن آذفةض ةن  . هةزرعتع ظوسمان تةرعص ةلع بعل ةزرعتع ظ ذ ه ظ

معغان   ة قاتناش ةن صعتنعض عدا يىزبةرض ة ظوتتذرعس ةزرعتع مذظاؤعي ت . ه ةننعث ظوت ذ ظعككةيل ذرعدعكع لئكعن ظ
آئيعن هةزرعتع مذظاؤعية تةرعصعدعن  . مةسعلعنع هةل قعلعشقا تىزىلضةن هأآىم قعلعش سورذنعغا قاتناشقان  

ةظبعي      ان، ظةشش ي بولغ ة ؤالع ةدةر آذفةض اتعغا ق اآع ؤاص ةردعن«: ت ةمرذ   : ظةرةبل الماقلعققا، ظ ة س مذظاؤعي
ةرةص قع     ر ت ال بع رة دةره ة، مذغعي ن مةسعلعلةرض ةلظاس قعيع نع ظ ـ    ظعب وث ـ ه ح نع ظةبعي اد ظعب قا، زعي لعش

ظذ تذنجع   .  هةدعس رعؤايةت قعلغان  136.  دئضةن »آعحعك هةرقانداق مةسعلعضة قادعر تأت سعياسةتحعدذر     
ذص        يدذر، هةمدة ظعسالمدعن آئيعن تذنجع بول  دةص ساالم “ظةمعر ”بولذص بةسرة دعيؤانعنع تذرغذزغان ؤالع

  .قعلعنغان زاتتذر
  ȰǩǠȪƫǟ  ـــمذقاتعل

  . يعلع ؤاصات بولغانـ 150 عجرعيةه. ىقاتعل ظعبنع سذاليمان ظةلبةلخع، آاتتا مذصةسسعرم
  ȿȀȶȝ ȸǣ ǿǾȺƫǟ ع ـــمذنزعر ظعبنع ظةمر

ةمر  نع ظ ر ظعب ان    عمذنزع ةت قعلغ االمغا بةيظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارع، ص ةيس ظةلظةنس نع خذن  12 ظعب
ةدر  رع، ب ث بع قان، ه عؤةآعلنع ا قاتناش ة  غازعتعغ ع -4عجرعي ة ( يعل ع -625معالدعي ة  )يعل رع مةظذن  بعظ

  .ؤةقةسعدة شئهعت بولغان
  ( 748ـــ  674معالدعية  130 ـــ 54هعجرعية )ǿǼȮȺƫǟ ȸǣ ǼȶƮ   ـــمذهةممةد ظعبنع ظةلمذنكةدعر

ع       ذززا ظةلقذرةش ابدذل ظ نع ظ ةلهذدةير ظعب نع ظ ابدذلاله ظعب نع ظ ةدعر ظعب نع ظةلمذنك ةد ظعب مذهةمم
ةدةنع، آات ةن ؤة  ظةلم ةزع ساهابعالرنع آأرض ابعظعيالردعن، هةزرعتع ظاظعشةنعث تاغعسع، ب ا ظعبادةتضذي ت ت

  . ضة يئقعن هةدعس رعؤايةت قعلغان 200ظذالردعن 
  ɃȁȿȀƫǟ ȀȎȹ ȸǣǟ ǼȶƮمذهةممةد ظعبنع ظةلمةرؤةزع ـــ 
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ام، ه       كةن ظعم تة يئتعش دا ؤة هةدعس ةرؤةزع، فعقهع ر ظةلم نع نةس ةد ظعب ةمذهةمم ع  ـ294 عجرعي  يعل
  .ؤاصات بولغان

  ȀȶǪȞƫǟ ȸǣ ǿɀȎȺȵ ـــمةنسذر ظعبنع ظةلموظتةمعر

ةلةمع،    ابدذلاله ظةسس نع ظ ةمعر ظعب نع ظةلموظت ذر ظعب ةبذظعتاب (مةنس العم، )ظ ذناس ظ ، هةدعسش
   . ؤاصات بولغان)يعلع -750معالدعية ( يعلع -132عجرعية ه

   ǻɀȅɉǟ ȸǣ ǻǟǼȪƫǟ ــــمعقداد ظعبنع ظةلظةسؤةد

ةمر     معقدا ةلمعقداد ظعبنع ظ ةلكعندع، بئقعؤالغذحعسعنعث نامع    ) ظةبذمةظبةد (ع د ظعبنع ظةلظةسؤةد، ظ ظ
ةمر           نع ظ ةلمعقداد ظعب ةن ظ ع بعل الم آأرسةتمعس ن ظعس ان، آئيع ؤةد دةص تونذلغ نع ظةلظةس ةن ظعب  دةص عبعل

ة آعشعنعث     ظئالن ق اظاتالغان، ساهابة، قةهرعمان باتذرالرنعث بعرع، دةسلةصتة ظعسالمنع ظاشكار       علغان يةتت
ا           قا غازاتالرغ ةدر ؤة باش ابلعنعدذ، ب ذلمان هئس ان مذس ورذش قعلغ تعدة ظ ات ظىس ذص ظ رعنحع بول رع، بع بع

  . ؤاصات بولغان)يعلع -653معالدعية ( يعلع -33عجرعية ه.  هةدعس رعؤايةت قعلغان48قاتناشقان، 
   ǫǿǠƩǟ ǨȺǣ ǦȹɀȶɆȵ مةيمذنة بعنت هارعس ـــ

ة بعنت ه ال  مةيمذن اخعرقع ظاي ان ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظالغ ة، ص ةزةن ظةلهعاللعيي نع ه ارعس ظعب
ظذنعث ظةسلع ظعسمع     . هةمدة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظاياللعرعدعن ظةث ظاخعرع ؤاصات بولغان ظايالع        

ةررة” ةرتكةن  “ب ة دةص ظأزض ع مةيمذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذن ذص ص ذرذن م .  بول رةتتعن ب ةآكعدعكع هعج
الع ظعدع              امعرعينعث ظاي ابدذل ظذززا ظ ظئرع . حاغدعال بةيظةت قعلغان بولذص ظةسلعدة ظةبع رةهعم ظعبنع ظ

ة  ن هعجرعي ةندعن آئيع ألىص آةتك ان  7 نعثظ ة ظالغ ع ظةمرعض االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع ص ذ. ـ يعل  80  ظ
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن   ذص، ص عغان بول ةدعس رعؤا76يعل ياش ان ه ةت قعلغ ة. ي ع 51 نعثهعجرعي  ـ يعل

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن توي قعلغان مةآكعضة يئقعن سةرةف دئضةن جايدا         )  ـ يعلع671معالدعية  (
  .صةزعلةتلعكع ؤة سالعهلعقع بعلةن تونذلغان. ا دةفنة قعلعنغانغلغان ؤة شذ جايؤاصات بو

  ( 735ــ  657معالدعية  117ــ  37ية هعجرع)ȷǟȀȾȵ ȸǣ ȷɀȶɆȵ   ــــمةيمذن ظعبنع مةهران

ةررعققع ظةلجةزةرع،       ابعظعيالردعن،   )ظةبذظةييذب (مةيمذن ظعبنع مةهران ظ ةقؤةدار ت ازع، ت  ، فةقعه ؤة ق
ا شةه     ظذ   رعضة  عظةسلع بعر ظايالنعث قولع بولذص آئيعن ظازاد قعلعنغان ؤة آذفةدة حوث بولغان، آئيعن رعقق

ا   ا ظ ةرنعث آاتت ذ ي قان ؤة ظ ة     جايالش عدعن رعققعض ةزعز تةرعص نع ظابدذلظ ةر ظعب ة ظأم ان، خةلعص لعمع بولغ
ةدعس            ةن، ه زدعن ظأتك عدة دئثع الدع سئص ذننعث ظ ان قوش ىرىش قعلغ قا ي ةن، قعبرعس ا تةيعنلةنض قازعلعقق
ةللعم      ا مذظ ةزعزنعث بالعلعرعغ نع ظابدذلظ ةر ظعب ة ظأم دع، خةلعص ةنحلعك ؤة ظعبادةتضذي ظع تعدة ظعش رعؤايع

  . بولغان
   ǿǠȆɅ ȸǣ ȰȪȞȵ مةظقةل ظعبنع يةسار ـــ
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ذرذن مذسذلمان   ة سىلهعسعدعن ب ابدذلاله مذزةنعي، ساهابة، هذدةيبعي نع ظ نع يةسار ظعب ةل ظعب مةظق
ة    ةردة هعجرعي ة جايلعشعص شذ ي قان، بةسرعض ة قاتناش زؤان بةيظعتعض ان، رع ع 65 نعثبولغ ة ( ـ يعل معالدعي

  .ؤاصات بولغان)  ـ يعلع685
  (685ـــ  623معالدعية  65 ـــ 2 هعجرعية) ȵ ȷǟȿȀ ـــمةرؤان

ةبعل ظاس ظعبنع ظذمةيية ظةلقذرةشع،                   ، ظذمةؤعي  )ظةبذظابدذلمةلعك (مةرؤان ظعبنع ظةلهةآةم ظعبنع ظ
خةلعصعلةرنعث بعرع، مةآكعدة تذغذلذص تاظعفتا حوث بولغان، آئيعن مةدعنعضة جايالشقان، آعحعك ؤاقتعدا                

االمنع آ  ةيغةمبةر ظةلةيهعس ة       ص ان، خةلعص اتعب قعلغ ة آ ع ظأزعض ان ظذن نع ظافف مان ظعب ة ظذس ةن، خةلعص أرض
ع   ة ؤال عدعن مةدعنعض ة تةرعص نعص مذظاؤعي ذص  قعلع ة بول ن خةلعص ةن، آئيع اي 9تةيعنلةنض أآىم  18 ظ ىن ه آ

ر    ةزع بع ادا ظألضةن، ب ة هئسابلعنعدذ، شامدا ؤاب ذص شامدا تعلال سوقتذرغان خةلعص رعنحع بول سىرضةن، بع
  . ايةتلةردة ظايالع تةرعصعدعن ظألتىرىلضةن دةصمذ قارعلعدذرعؤ

   ǡǟǾȮȱǟ ǦȶȲɆȆȵ ـــمذسةيلةمة

ةلؤاظعلع،       ةفع ظ ةبعيب ظةلهةن نع ه ةبعير ظعب نع آ ذمامة ظعب نع س ةيلةمة ظعب ذمامة(مذس ، )ظةبذس
ةيغةمبةرلع    ةتعدعن ص ة جةم ةنع هةنعف ايدعكع ي ةن ج ة دئض ان، يامام ةلكاززاب دةص تونذلغ ةيلةمة ظ ك مذس

ةر يعلع  ( يعلع -9 ، هعجرعية بداؤاسع قعلعص حعققان آاززا    ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظالدعغا    ) ظأمةآل ص
ذص         ة مذسذلمان بولغان، يذرتعغا قايتعصال مذرتةد بول ذص آةلضةن، تةرةددذتت ة ظأمةك بول قةؤمع بعلةن بعلل

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا زئمعننع ت         ةصةيغةمبةرلعك د  شةيلع دةص مةآتذب يازغان،    ىةث بأل ؤاسع قعلغان، ص
قان،          ازنع توس ةن، نام االل دئض انع ه ةن زعن اراق بعل ان، ه اننع دوراص باقق ص قذرظ دانلعق قعلع ضةص

ةه ع  -12نعث عجرعي ة م(يعل ع -633عالدعي ةآر)يعل ة ظةبذب العد  ع خةلعص ةن خ ة قارشع ظةؤةتك  مذرتةدلةرض
  .ظألتىرىلضةنظعبنع ؤةلعيد قوماندانلعقعدعكع قوشذننعث قولعدا 

  (899 ـــ 826معالدعية  286 ـــ 210هعجرعية ) ǻƎƫǟ  ــــمذبةررعد

ةن   ةررةدمذ دئيعلض ةررعد، ظةلمذب رع،      : ظةلمذب ةر ظةلبةس ابدذل ظةآب نع ظ ةزعيد ظعب نع ي ةد ظعب مذهةمم
علةن  ، ظأز زامانعدعكع ظةرةب تعلع ضرامماتعكعسع ظةلالمعسع، صاساهعتع ؤة سأزمةنلعكع ب   )ظةبذل ظابباس (

ةغدادتا ؤاصات بولغان،            ةلكامعل ”تونذلغان، بةسرعدة تذغذلذص ب ةررةؤزا ”،  “ظ شةرهع  ”، “ظةلمذقتةزاب ”، “ظ
  .  قاتارلعق ظةسةرلةرنع قالدذرغان“نةسةبذ ظةدنان ؤة قةهتان” ؤة “ظعظرابذل قذرظان”، “المعييةتذل ظةرةب

  (700  ـــ642معالدعية  81 ـــ 21هعجرعية ) ǦɆȦȺƩǟ ȸǣ ǼȶƮ  ـــمذهةممةد ظعبنع ظةلهةنةفعيية

ة   نع ظةلهةنةفعيي ةد ظعب ع،        : مذهةمم عمع ظةلقذرةش العب ظةلهاش ةبع ت نع ظ ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب مذهةمم
ةبذل قاسعم( ا ظانعسعغا  )ظ ة جةمةتعدعن بولغاحق ةنع هةنعف ة ب ةر ظةلهةنةفعيي تع جةظف ة بعن ، ظانعسع خةؤل

ان، ظذ       سةين رةزذمةنسذص قعلعنغان، هةزرعتع هةسةن ؤة ه      ا بعلةك بعر تذغق ةنهذماالر بعلةن ظان : عيةلالهذ ظ
دةيتتع، دةسلةصكع ظعسالم     “ سةين مةندعن ظةؤزةلرةك، لئكعن مةن ظذالردعن بعلعملعكرةك      ذهةسةن بعلةن ه  ”

نحلعق      ةقؤادارلعقع ؤة تع ع، ت ذص، بعلعم رع بول ةهرعمانالرنعث بع ان ق دة تونذلغ ةن   دةؤرع أيةرلعكع بعل س
انلعرع هةزرعتع هةسةن ؤة ه  تونذلغان، شذثا بع  علعك تاالشمعغان، مةدعنعدة   ذرتذغق سةيندعن آئيعن خةلعص

  . تذغذلذص ؤاصات بولغان
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  .(770 ـــ 713معالدعية  153 ـــ 95هعجرعية  ) ȀȶȞȵ  ــمةظمةر

اقلعق   يهرعأ، ظعمام ز  )ظةبذظذرؤة(مةظمةر ظعبنع راشد ظعبنع ظةبع ظةمرذ ظةلظةزدع،         نعث شاضعرتع، ظات
ام حعقارغان، آئيعن يةمةنضة جايالشقان،            صعس ؤة فةقعه، بةسرعدة تذغذلذ    مذهةدد ةلجامعظ ( ظأسذص ن نع  ) ظ
  . يازغان

   ǦȱȂǪȞƫǟ ــــمذظتةزعلة

ة ذص،          : مذظتةزعل ئقعم بول المعي ظ ان ظعس ا حعقق اخعرلعرعدا ظوتتذرعغ عرنعث ظ رعنحع ظةس ة بع هعجرعي
ةن ظةلبةسر    تازع هةس ةتا ظذس نع ظ أآمع   قذرغذحعسع ؤاسعل ظعب ادةمنعث ه ان ظ ذناه قعلغ وث ض ةن ح ع بعل

ث      لعغاندا ظذنع قا باش عكرعنع تارقعتعش ايرعص ص ورذنعنع ظ ذص دةرس س تا بول قعحة قاراش ةققعدة باش ه
ة   قانالر ظةلمذظتةزعل ورذنعغا قاتناش ةنع(س الر  ي ايرعلعص حعققذحع عكعر   )ظ ئقعم ص ذ ظ ان، ب  دةص ظاتالغ

أتىرىش ظا ةقعلنعث شةنعنع آ ةرآعنلعكع، ظ ذص  ظ ارمعقع بول ذ ظئقعمنعث ظعككع ت الهعدعلعكلعرعضة ظعضة، ب
  : لةرنعث بةش ظاساسعي صرعنسعصع بارعمذظتةزعل. رعدة يةنة بعرع بةغدادتاعبعرع بةسرة شةه

  . تعنع آأزلةيدذظةظادالةت يةنع ظالاله ظادعلدذر، صىتىن ظعشالردا بةندعلةرنعث مةنصة -1
  . ةددذد ياآع زاتعدعن باشقا ظارتذق سىصةتلةر يوقتةؤهعد، يةنع ظالالهنعث زاتعدا تةظ -2
  . حوث ضذناه قعلغذحع يا جةننةتتة يا دوزاختا ظةمةس، بةلكع ظعككع مةنزعل ظارعلعقعدا -3
  .  ظالاله تاظاال ؤةدة قعلغان جازا ؤة ساؤابنع بئرعشع آئرةك-4
سذص ياخشعلعققا بذيرذشع    مذنكةر، يةنع هةربعر مذسذلمان يامانلعقتعن توـ  مةرذص نةهيع     ـ ظةمر-5
رةك ذزذق    . آئ ذن ب ازعرة ؤة تةشؤعق قعلعص نذرغ اظال مذن ةن ص رعقع قاراشلعرع بعل ئقعمع يذقع ة ظ مذظتةزعل

ةن   ة بةرض ةللعك زةرب ا ظةج ارنعث   . ظئقعمالرغ ازع ظابدذلجابب ةققعدة ق لعرع ه ة قاراش ةلكعتاب ”مذظتةزعل ظ
  . دئضةن ظةسعرع تولذق مةلذمات بئرعدذ“ظةلمذغنع
  ȰɆǝǠȮɆȵ كاظعل ـــمع

اتالرنعث              معكاظعل يذقعرع مةرتعؤعلعك صةرعشتعلةرنعث بعرع، ظذ زئمعننعث، ظأسىملىآنعث ؤة هايؤان
  . هاياتعغا مذظةآكةل

  ƙȆƩǟ ȸǣǟ ǼƥǕ ǃǠǣ ǼɅǘƫǟ  ـــمذظةييعد بعلاله ظةهمةد ظعبنع ظةلهذسةين

ة     ارذن، ظ نع ه ةين ظعب نع ظةلهذس ةد ظعب اله ظةهم ةييعد بعل ة  ظةلمذظ ذص، زةيدعيي ة مةنس هلع بةيتك
  .  يعلع ؤاصات بولغانــ 411 نعثعجرعيةه. مةزهعبع ظالعملعرعدعن

  ن
   ǦȢǣǠȺȱǟة ـــبعغان

ةززعبيانع،     : ةبعغان ةتفانع ظ اب ظةلغ نع زاب ة ظعب نع مذظاؤعي اد ظعب ة(زعي ةت )ظةبذظذمام ، جاهعلعي
رعن ازعرعدا ظذن حدةؤرعدعكع بع از ب اظعرالردعن، ظذآ ك ش ر   ع دةرعجعلع رعدعن حئدع زعل تئ ا مةخسذس قع عثغ
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اظعرالر ظذنع  ص ش ة قعلدذر  تعكعلع ئظعرلعرعنع مذهاآعم ا ش ابر غذزاتثغ ع ظ ةت دةؤرعدعك يلذق ذتع، جاهعلعي
لذمدا نةش      ر توص ئظعرلعرع بع دع، ش رع ظع علةرنعث بع عل آعش عز   عظئس ئظعرلعرع تةآةللذصس ان، ش ر قعلعنغ

  . ؤاصات بولغان)يعلع-604دعية عالم( بذرذن يعل 18هعجرةتتعن . تةبعظعي آةلضةن
  ɃȿɀȺȱǟ ȳǠȵǙ ي ـــظعمام نةؤةؤع

ةقعمع ةهيا ظعبنع شةرةف، ل ه، سةهعهذ : ي ا مذهةددعس ؤة فةقع شةيخذل ظعسالم ؤة مذهيعددعن، آاتت
  .يعلع ؤاصات بولغانـ  676 نعثعجرعيةه. مذسلعمنع شةرهعلعضةن

   (815 ـــ 666 معالدعية 96 ـــ 46 عجرعيةه) ɄȞǺȺȱǟ ȴɆȽǟȀǣǙ ـــ نةخةظع

ةزعد ظعبنع قايس ظةننةخةظع،           : نةخةظع ةبذظعمران (ظعبراهعم ظعبنع ي ابعظعي، ظعبادةتضذي       )ظ ا ت ، آاتت
   .مذجتةهعد فةقعه ؤة مذهةددعس، زالعم هةججاجدعن قئحعص يوشذرذنغان هالةتتة ؤاصات بولغان

   نةردةشعر

  . دئضةن مةنعدة“ تاتلعقشعرة ؤة”يةنة  دئضةن قوشذمحة “شعر”ظةسلع صارسحة سأز بولذص 
   (915  ـــ 830 معالدعية 303 ـــ 215هعجرعية ) ɄǝǠȆȺȱǟنةسةظع ـــ 

ةلع ظةننةساظعي،   نع ظ نع شذظةيب ظعب ةلع ظعب نع ظ ةد ظعب ان(ظةهم ةبذ ظابدذرراهم مةشهذر سىنةن ) ظ
اندع     ازع، شةيخذل ظعسالم، ظذنعث تئضع خذراس ة هةدعسشذناس، ق ذ يةن ع، ظ ابعنعث مذظةللعص ا آعت كع نةس

كةن    عرغا يةرلةش اخعرع معس زعص ظ ان آئ ايدعن، جاه ةن ج ان،    . دئض ة قاقق ع حةتك العمالر ظذن ةردعكع ظ ذ ي ظ
ةن  ة شةهعرعضة حعقعص آةتكةنشذنعث بعل ةردعكع آعشعلةر ظذنعثدعن هةزرعتع . صةلةستعندعكع رةمل ذ ي ظ

ىن آعشعلةر ظذنع مةسحعتتعال    مذظاؤعيةنعث صةزعلةتلعرع هةققعدة سورعغاندا ظذ جاؤاب بةرمعضةنلعكع ظىح           
ةن   ألىص آةتك ئلعص ظ اغرعص ق ةن ظ ذنعث بعل ان، ش ان. ظذرغ نة قعلعنغ تة دةص ةيتذل مذقددةس تة. ب : هةدعس

ةلكذبرا” ذنةن ظ ة”، “ظةسس ةققعدة  “ظةلمذجتةب رع ه ةدعس راؤعيلع رذآون ”، ه ةفاظذ ؤةلمذت ة “ظةززذظ ، يةن
  . قاتارلعق بعرقانحة ظةسةرلةرنع قالدذرغان“مذسنةدذ مالعك” ؤة “مذسنةدذ ظةلع”، “خاساظعسذ ظةلع”

   (684 ـــ 623معالدعية  65 ـــ 2 هعجرعية) ƘȊǣ ȸǣ ȷǠȶȞȺȱǟ نوظمان ظعبنع بةشعير ـــ

ةلخازرةجعي ظةلظةنسارعي،            ابدذلاله  (ظةننوظمان ظعبنع بةشعير ظعبنع سةظد ظعبنع سةظلةبة ظ ةبذ ظ ، )ظ
 هةدعس رعؤايةت قعلغان، سعففعين جئثعضة   124ظذ . عرعدعنظةمعير، خةتعيب، شاظعر، ساهابعالرنعث آاتتعل   

ان   ازع بولغ عققة ق قان، دعمةش ة قاتناش ةن بعلل ة بعل عدعن باشتا  . هةزرعتع مذظاؤعي ة تةرعص ةزرعتع مذظاؤعي ه
ةهذ هةزرعتع                    ةلالهذ ظ اندعن آئيعن هعمسقا ؤالعي بولغان، آئيعنحة نوظمان رةزعي يةمةنضة آئيعن آذفةضة ظ

ابدذلاله ظعب  ةحكة         ظ عالث آأتىرض ع توص س ظاهالعس اندا هعم ةت قعلغ ةنهذغا بةيظ ةلالهذ ظ ةير رةزعي نع ظةززذب
ظذ هعجرةتتعن آئيعن بعرعنحع بولذص ظةنسارعالر ظعحعدة تذغذلغان   . هعمستعن قئحعص حعققاندا ظألتىرىلضةن 

دع  ذؤاق ظع ن        . ب اب قعلع وم آعت ر ت ئظعرلعرع بع ث ش ذص ظذنع ةتعيب بول أزمةن خ اهةتلعك س عر صاس عص نةش
  . قعلعنغان

  ǷɀȆȺƫǟȿ ǸȅǠȺȱǟ ناسعخ ؤة مةنسذخ ـــ
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ذخ  عخ ؤة مةنس ش”ناس خ قعلع عنعمعز“نةس ر :  دئض ة بع ةن يةن ن آةلض أآىمنع آئيع ةرظع ه ر ش بع
ا هأآىم                “مةنسذخ ”شةرظعي هأآىم بعلةن ظةمةلدعن قالدذرذشتعن ظعبارةت بولذص ظةمةلدعن قالدذرذلغان آون

اتعلعدذ ن يول. دةص ظ أآىم  يئثعدع ان ه ا قويذلغ عخ”غ نعث  “ناس خ قعلعش ةرعظةتتة نةس اتعلعدذ، ش  دةص ظ
اراثغذلذقعدعن ظعسالمعيةت تىزىمعضة          ةتنعث ق ار، حىنكع آعشعلةر جاهعلعي ظعنتايعن مذهعم هئكمةتلعرع ب
ةبعظعتع بذنع قوبذل                     يأتكةلضةندة ظاخعرع بئكعتعلعدعغان تىزىمضة بعر قئتعمدعال يأتكةلسة آعشعلةرنعث ت

اندعن            . لمايتتعقعال ةهؤالعغا مذناسعصراق بعر باسقذحقا يأتكةص ظ تعكع ظ شذثا ظالاله تاظاال ظذالرنع دةسلةص
ةن   أآىم بةلضعلعض قا ه ن باش اندعن آئيع ةييار بولغ ا ت ذالر بذنعثغ ةهؤالعنع ؤة  . ظ ةرنعث ظ ذثا، بةندعل ش

ا ي    اتتعقراقتعن    مةنصةظةتعنع آأزلعضةنلعك جةهةتتعن هأآىم بةزعدة يةثضعلدعن قاتتعقراقق ةزعدة ق أتكةلسة، ب
االنعث        الاله تاظ ع ظ ة ظأزضةرتعلعش ر هأآىمض أآىمنعث بع ر ه ةن بع ةن، ظومذم علرةآكة ظأزضةرض يةثض

االمعتعدذر ةثحعللعكعنعث ظ تع ؤة آ ان رةهمع ة قعلغ ر . بةندعلةرض ةزعرعدة بع العمالرنعث ن حعللعك ظ آأص
الدذرذش       ة بعر هأآىم بعلةن ظةمةلدعن ق ان ؤة هةدعستة    “ظعزجا”هأآىمنع يةن ة قذرظ  بولذص بذ ظةمةلعيةتت

الاله تاظاال    . سادعر بولغان ظعشتذر    ان آةرعمدة ظ ةرة ةسىر مةسعلةن قذرظ ألىص    ـ240 دةبةق ة ظئرع ظ  ظايةتت
ةرة   . آةتكةن ظايالالرنع بعر يعل ظعددةت تذتذشقا بذيرعغان      آئيعن بذ هأآىمنع ظةمةلدعن قالدذرذص سىرة بةق

أت- 234 ة ت ةتنع    ظايةتت ةت ظعلضعرعكع ظاي نكع ظاي ةنع آئيع ان، ي قا بذيرذغ ددةت تذتذش ىن ظع ون آ اي ظ  ظ
ةن  ذخ قعلعؤةتك ارةت      . مةنس ةرنع زعي االم قةبعرل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةردة ص كع دةؤرل تعمذ دةسلةص هةدعس

ان       ان بولغ ة حوقذنمايدعغ عثعص قةبعرلةرض ادع س الم ظئتعق ذلمانالرغا ظعس ن مذس قان، آئيع تعن توس دا قعلعش
ارةت             «: صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ارةت قعلعشتعن توسقان ظعدعم، ظةمدع زعي مةن سعلةرنع قةبرعلةرنع زعي

ثالر ان   » قعلع قا بذيرعغ ارةت قعلعش ان ؤة زعي ةت قعلغ لعم [دةص رذخس ةهعه مذس العمالر  ]. س ةزع ظ ن ب لئكع
  .نمةنسذخ قعلعش ؤةقةسع قذرظاندا آةلمعضةن، هةدعستة آةلضةن دةصمذ قاراشقا

 Ȁȶȝ ȸǣ Ƃɀȵ ȜȥǠȹ  ـــنافعظ ظعبنع ظابدذرراهمان

ارعينعث بعرع، آعشعلةرضة                 ة ق ةظعيم ظةللةيسع، مةشهذر يةتت نافعظ ظعبنع ظابدذرراهمان ظعبنع ظةبع ن
ةت ظ  70 ل قعراظ ة يع ةتكةن، هأ نةحح ة ض ع -169 نعثعجرعي ة  م( يعل ع -785عالدعي ات  )يعل ةدعنعدة ؤاص  م

  .بولغان
  ȷǠȞƧ ȸǣ ȃǟɀȺȱǟـــ نةؤؤاس ظعبنع سةمظان

  .ظةننةؤؤاس ظعبنع سةمظان، ساهابة
  ǦɅƘȎȺȱǟ  ــــنذسةيرعيية

ذزذق    ان ب ةن دةص قارايدعغ ىرعتعدة آأرذنض ةؤالدعنعث س ث ظ ةلع ؤة ظذنع ةزرعتع ظ اال ه الاله تاظ ظ
  . ظةضةشكىحعلعرع هازعر شامدا ياشايدذ بولذصتاظعصعسعمةزهعبعنعث بعر ظةقعدعلعك بعر شعيظة 

  ه
  ǃǟ ǼǤȝ ȸǣ ǫǿǠƩǟ ظعبنع ظابدذلاله  ـــهارعس 
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ان     ع ظئلعنعدعغ ةمرعي ظةددةؤسعي، ساهابة، شذنداقال رةي نع ؤةهب ظةنن ابدذلاله ظعب نع ظ هارعس ظعب
ان         اؤعر بولغ ةنهذغا مذش ةلالهذ ظ ةلؤةلعي رةزعي نع ظ العد ظعب ةزرعتع خ ذ ه رع، ظ اؤعرالردعن بع ث . مذش ظذنع

ةرمذك جئثعضة قاتناشق         آئيعن هةزرعتع مذظاؤعية بعلةن سعففعيضة قاتناشقان، هةزرعتع            . انبعلةن بعللة ي
 ـ 670معالدعية  ( ـ يعلع  50مذظاؤعية تةرعصعدعن قعسقعغعنة بعر مذددةت بةسرعضة ؤالعي بولغان، هعجرعية         

  . دةؤرعدة ؤاصات بولغانهةزرعتع مذظاؤعية ) يعلع
  ǧȿǿǠȽ هارذت ـــ

ارذت انال  : ه ةن زام ئلعص آتك ةؤج ظ ئهعر ظ اقلعنعش   س ئهعردعن س ة س عدعن آعشعلةرض الاله تةرعص ردا ظ
ةن        ارذت آةلض ة م ةن بعلل ث بعل مع، ظذنع تعنعث ظعس ةن صةرعش كة ظةؤةتعلض نع ظىضعتعش ع  . يولع ذ ظعككعس ب

ار        العمذ ب ةرة   . صةرعشتة بولماي سالعه بولغان آعشعلةردعن بولذش ظئهتعم ة بذالرنعث   -102سىرة بةق  ظايةتت
  . ظةهؤالع بايان قعلعنغان

  (1176 ـــ 1105معالدعية  571 ـــ 499هعجرعية ) ȀȭǠȆȝ ȸǣ ȘȥǠƩǟ  ـــهافعز ظعبنع ظةساآعر

نع ظةله    ةلع ظعب اآعر، ظ نع ظةس افعز ظعب ةتذلاله،   ذه نع هعب ةين ظبع عم (س ةبذل قاس عقاتذددعين )ظ ، س
ذناس ظ  ارعنعث هةدعسش ام دعي ذناس، ش ةيياه، تارعخش ذناس، س اقلعق هةدعسش عقعي، ظات العمع ظةلدةمةش

ارعخع دةمةشعق ظةلكةبعير     ”ظعدع، مةشهذر     ة      “ت ةتراف    ” نع، يةن ةتذل ظ ة مةظرعف ارلعق  “ظةلظعشراف ظةل  قات
  . نذرغذن ظةسةرلةرنع يازغان

  (1014ـــ  933 معالدعية 405 ـــ 321هعجرعية ) ȴȭǠƩǟ  ـــهاآعم

ةززا       ةظعيم ظ نع ن ه ظعب نع هةمدعؤةي ابدذلاله ظعب نع ظ ةد ظعب ةلهاآعم، مذهةمم ذرع، ظ ببع ظةلنعيشاص
ةبذظابدذلاله ( را هةدعسنع ظايرعشتا ظةث بعلعملعك )ظ ا هةدعسشذناس، توغ ةلهاآعم دةص تونذلغان، آاتت ، ظ

ضة ظةلحع بولغان، هةدعس ظعلمعدة نذرغذن ظةسةرلةرنع          عظالعم، نعيشاصذرغا قازع بولغان، سامانعيالر دألعت     
ان،  ذر ”يازغ ارعخع نعيشاص تةدراك ظةلةسس ”، “ت ةلظعكلعيل”، “ةهعهةينظةلمذس ةدخال”، “ظ  ؤة “ظةلم

  . قاتارلعق ظةسةرلعرع آةث تارقالغان“مةظرعفةتذ ظذلذمعل هةدعس”
  ɄȅǼȪȱǟ ǬɅǼƩǟ  هةدعس قذددذسعي ـــ

اال مذنداق دئدع     : هةدعس قذددذسعي   الاله تاظ زعنع ظأزع قذراشتذرذص ظ ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم لةص ص
ص  ذص قعلع ا مةنس الاله تاظاالغ أزعدةص ظ ان س الع. ظئيتق ث معس ةلالهذ : بذنع ةبذهذرةيرة رةزعي ةزرعتع ظ ه

ةت قعلغان ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن رعؤاي ةنهذنعث ص ةندعلعرعم«: ظ ع ب ارام ! ظ مةن زذلذمنع ظأزىمضة ه
ماثالر      ذم قعلعش ا زذل ذثا بعربعرعثالرغ م، ش ارام قعلدع عمذ ه م، سعلةرض تذر » قعلدع ةن هةدعس ةك . دئض دئم

الاله  هةدعس قذدذ ةؤزعنع ظ ةنع ظذنعث ل اراآتئرلعك ظةمةس، ي ا ظوخشاش مأجعزة خ ةؤزع قذرظانغ سعينعث ل
  . بعؤاسعتة بعلدىرضةننعتاظاال جعبرعظعل ظارقعلعق صةيغةمبعرعضة ؤةهعي قعلغان بولماستعن صةقةت مةزمذنع

  ɃǼȝ ȸǣ Ȁǲǵ  ـــهةجةر ظعبنع ظةدعي
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ةلكعندع،  ة ظ نع ظةلجعبعلل ةدعي ظعب نع ظ ةر ظعب عغا هةج عيية ظذرذش اهابة، ظةلقادعس ةهرعمان س ق
عدعن    ة تةرعص ةزرعتع مذظاؤعي ىن ه انلعقع ظىح ةت قعلغ ع هةرعك ة قارش ةر دألعتعض قان، ظذمةؤعيل قاتناش

  .  ظألىمضة هأآىم قعلعنغان)يعلع -671معالدعية ( يعلع -51 نعثعجرعيةه
  Ȁǲǵ  ـــهةجةر

  .عضة توغرا آئلعدذؤةيتنعث جةنذبعي تةرعصذ، هازعرقع آ بولذصظعسمع جاي
  (714 ــ 660معالدعية  95 ــ 40هعجرعية ) ǯǠǲƩǟ  ــــهةججاج

ةقافع،       ةم ظةسس نع ظةلهةآ ىف ظعب نع يىس ةججاج ظعب ةد (ه اهةتلعك  )ظةبذمذهةمم انخور صاس ، ق
ة            ن خةلعص ان، آئيع اقحع بولغ رعص س امغا بئ ن ش كةن، آئيع ذص ظأس ا تذغذل رع، تاظعفت اندانالرنعث بع قوم

ةلعك رعص    ظابدذلم ارتعص بئ ا قوشذن ت ةن، هعجازغ اندان قعلعص تةيعنلةنض ةربعي قوم عدعن قوشذنغا ه  تةرعص
ة،      عدعن مةآك ةرؤان تةرعص نع م ةلعك ظعب ة ظابدذلم ةن، خةلعص ةيرنع ظألتىرض نع ظةززذب ابدذلاله ظعب ةزرعتع ظ ه

عث قولعغا تاصشذرغان،    مةدعنة ؤة تاظعفقا ؤالعي بولغان، آئيعن توصعالث بعلةن قايناص تذرغان ظعراقنعمذ ظذن      
 يعل ظةمعر بولغان،   20ظذ توققذز ظادةم بعلةن تأضعضة معنعص ظعراققا بئرعص توصعالثنع بئسعقتذرذص ظعراققا  

ذص   رعنحع بول ان، بع ا قعلغ ةهرعنع بعن عت ش ارعلعقعدعكع ؤاس رة ظ ة ؤة بةس ةلالهذ (آذف ة ظعلل الظعاله
ذلذلاله  ةدذن رةس وقتذ ) مذهةمم ة س ان تةثض ان،   دةص يئزعلغ ةن تونذلغ ةردلعكع بعل اهعتع ؤة م رغان، فاس

   .رعدة ؤاصات بولغانعقعلغان ياخشعلعقع ؤة يامانلعقعمذ آأص، ؤاسعت شةه
  ǦǤɆǪȝ ȸǣ ȴȮƩǟ  ــــهةآةم ظعبنع ظذتةيبة

ةلكعندع،     ة ظ نع ظذتةيب ةم ظعب ةد(ظةلهةآ ةدعس     )ظةبذمذهةمم رع، ه العمالرنعث بع ا ظ ةدعكع آاتت ، آذف
  .يعلع ؤاصات قعلغان -115 نعثجرعيةعه. رعؤايةت قعلغان

  (728 ـــ 642 معالدعية 110 ـــ 21هعجرعية  ) ɃȀȎǤȱǟ ȸȆƩǟهةسةنبةسرع ـــ

رع،      ار ظةلبةس ةن يةس ةبذل هةس نع ظ ةن ظعب ةظعيد(ظةلهةس ابعتنعث   )ظةبذس نع س د ظعب ةزرعتع زةي ، ه
ابعظعي،  العمع، ظعلعم ؤة جزخعزمةتحعسع، ت انعدعكع ظعسالم ظىممعتعنعث ظ ان ام ئلعص بارغ ة ظ ادنع بعلل عه

ةلعنعث صةرؤعشعدة حوث بولغان، هةزرعتع                آاتتا قةهرعمان ظالعمالرنعث بعرع، مةدعنعدة تذغذلذص هةزرعتع ظ
العمالردعن  سىرلىك مذظاؤعية زامانعدا خذراسان ؤالعيسعغا آاتعب بولغان، آئيعن بةسرعضة جايالشقان، ظذ            ظ

ذص هةقنع سأزلةشتة هئحكعمدعن قورقمع رذص بول غان، ؤالعيالرنعث ظالدعغا بئرعص ظذالرنع ياخشعلعققا بذي
ة تونذلغان زات ظعدع، مذظتةزعلةنعث بئشع      ئصاساهةت ؤة ه ظذ يامانلعقتعن توسذص نةسعهةت قعلغان،   كمةتت

ان          ةث تارقالغ عهةتلعرع آ أزلعرع ؤة ؤةزـ نةس ةتلعك س دع، هئكم عرتع ظع ث شاض ةتا ظذنع نع ظ عل ظعب . ؤاس
  . دئضةن ظةسةرنع قالدذرغان“ فةزاظعلذ مةآكة”

  ( 785 ـــ 718 معالدعية 168 ـــ 100هعجرعية  )ſǠȍ ȸǣ ȸȆƩǟهةسةن ظعبنع سالعه ـــ 

ةلكذفع،         ةؤرع ظ ةدانع ظةسس ةي ظةلهةم نع ه العه ظعب نع س ةن ظعب ةبذظابدذلاله(هةس ة )ظ ، زةيدعيي
ةقؤادار   مةزهعبعنعث آاتتعلعرعدعن بعرع، مذجتةهعد فةقعه ظعدع، ظعشةنحلعك هةد        عس ظالعملعرعنعث بعرع، ت
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ذرذص ظألىص آةتكةن،        . زاتالردعن  ةدة يوشذرذنذص ت انلعقع ظىحىن آذف ةؤهعيد”خةلعصعضة قارشع حعقق ، “ظةتت
  . قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان“ ظةلجامعظ”، يةنة فعقهعدا “ظعمامةتذ ؤةلةدع ظةلع معن فاتعمة”

  (796 ـــ 709 معالدعية 180 ـــ 90هعجرعية ) ȌȦǵ  ــــهةفس

ةمرذ (هةفس ظعبنع سذاليمان ظعبنع ظةلمذغعيرة ظةلظةسةدع،        ، قعراظةت ظعلمعنع قذرغذحعالرنعث     )ظةبذظ
وث           عدة ح ث تةربعيعس ذص ظذنع ع بول العنعث ظوغل عمنعث ظاي ارع ظاس اقلعق ق هذر، ظات راظعتع مةش رع، قع بع

عكع مذسذلمانالر هةفسنعث ظاسعمدعن    ضةنضةن، هازعرغا قةدةر صىتىن مةشرعقت   أبولغان، ظذنعثدعن قعراظةت ظ   
  .  قذرظان ظوقذيدذويعحةضةنضةن قعراظعتع بأظ

 (859ـــ  770معالدعية  245 ـــ 153 هعجرعية)ǿǠȶȝ ȸǣ ȳǠȊȽ   ـــهعشام ظعبنع ظاممار

ارعيالرنعث بعرع،     )ظةبذل ؤةلعيد (هعشام ظعبنع ظاممار ظعبنع نذسةير ظةسسةلةمع،   ازع، مةشهذر ق ، ق
   . نع يازغان“فازاظعل ظةلقذرظان”ةدعسشذناس ظالعمع، دةمةشعقنعث ه

  (763 ـــ 680معالدعية  146 ـــ 61 هعجرعية) ǥȿȀȝ ȸǣ ȳǠȊȽ  ــهعشام ظعبنع ظذرؤة

ع،       ةؤؤام ظةلقذرةش نع ظةلظ ةير ظعب نع ظةززذب ذرؤة ظعب نع ظ ام ظعب ر (هعش ةبذل مذنزع ابعظعي، )ظ ، ت
رع    ةقعهلعرعنعث بع ذناس ف ا هةدعسش ةدعنعنعث آاتت ةدعنعدة     400، م ان، م ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ن ه ة يئقع  ض

  . غدادتا ؤاصات بولغانا بذصتذغذل
   ȷǠɆȦȅ ŸǕ ǦǱȿȁ ǼȺȽ ـــهعند

ظذتبة ظعبنع رةبعيظة قعزع، مةشهذر ساهابة، ظذمةؤعي خةلعصة هةزرعتع مذظاؤعيةنعث ظانعسع،                : هعند
ةزرعتع ظةب ةن ت  ذه اهعتع بعل كعنلعكع ؤة صاس الع، آةس ذفياننعث ظاي تعن  س ذلمان بولذش ان، مذس ونذلغ

ازعتعدا        ذد غ ان، ظذه عيية ظوقعغ رعكلعرعغا مةرس ش مذش ةن قذرةي ازعتعدا ظألتىرىلض ةدر غ عرع ب ظعلض
ارحعالص بذرذن ؤة               ألىآلعرعنعث جةسةتلعرعنع ص ان ؤة مذسذلمانالرنعث ظ مذشرعكالرنع مذسذلمانالرغا قذتراتق

االم م     ةيغةمبةر ظةلةيهعسس كةن، ص رعنع آةس ةتهععنعةآكقذالقلع اندا ف تعغا    قعلغ ع ظاس ةظبعنعث صةردعس  آ
ئلعص     ة آ ةن بعلل ال بعل ة ظاي ذص بعرقانح رع بول انالرنعث بع رذق قعلغ ان بولسعمذ ظألتىرىشكة بذي آعرعؤالغ

اندا آعشعلةر            اال ياشاص   : مذسذلمان بولذص بةيظةت قعلغان، بعر آىنع ظوغلع مذظاؤعية بعلةن آئتعؤاتق بذ ب
معللعتعدعن باشقعالرغا هأآىمرانلعق قعلمعسا ظانعسع     : ىم سىرعدذ دئيعشكةندة هعندقالسا معللعتعضة هأآ  

ةن ةس دئض ن رازع ظةم عص   . ظذنعثدع ة قاتنعش ةرمذك جئثعض ان، ي ارةت قعلغ انعدا تعج ةر زام ة ظأم خةلعص
ان، ه   ؤعق قعلغ قا تةش ا قارشع ظذرذش ذلمانالرنع رعمغ ةمذس ع -14 نعثعجرعي ة م( يعل ع -635عالدعي  )يعل

   .صات بولغانؤا
   ǥƘȢƫǟ ȸǣ ȳǠȊȽ هعشام ظعبنع مذغعيرة ـــ

ةرةب      ةت دةؤرعدعكع ظ ةخزذمعي، جاهعلعي ةر ظةلم نع ظأم ابدذلاله ظعب نع ظ رة ظعب نع مذغعي ام ظعب هعش
رع  اتتعلعرعدعن بع ةر   . آ اقداش قةبعلعل ا ظعتتعص ة ؤة ظذالرغ ش، آةنان ةآكعلعك، قذرةي ا  : م ةظبعنعث بعن آ

ع ؤة    ل ؤةقةس ع، فع ارعخ       قعلعنعش لعنعص ت ة ظاساس ىح ؤةقةلعكك داق ظ ارلعق مذن ألىمع قات امنعث ظ  هعش
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ةلفعجار ظذرذشعغا            . قالدذراتتع ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظةؤةتعلعشعضة يئقعن حاغالرغعحة ياشعغان، ظ
ةدةر ياشعغان، يئشع بةك حوث                    امعر ظعسالم آةلضةن دةؤرعضعحة ق  قاتناشقان، ظذنعث ظايالع زعباظة بعنتع ظ

االم    ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ا ص ان بولس ةتتا بولمعغ اقحع ه ع ظالم ع   مذ ظذن امنعث ظوغل دع، هعش ان ظع  بولغ
  . ظةلهارعس ظعبنع هعشام ساهابعلةردعن ظعدع

   Ǽȅɉǟ ǒǟȀƥ ـــهةمراظذل ظةسةد

  .هةمراظذل ظةسةد، بعر جاينعث ظعسمع
   (625 ـــ 556 معالدعية 3 ـــ 54 هعجرةتتعن بذرذن ) ǥȂƥ هةمزة ـــ

ام،    نع هعش ةلعب ظعب نع ظابدذلمةتت ةمزة ظعب ارة (ه ةبذ ظذم ذص،  )ظ عدعن بول ش قةبعلعس ، قذرةي
هذر         ان مةش تعن حعقق رعدة قذرةيش الم دةؤرلع ةت ؤة ظعس ع، جاهعلعي االمنعث تاغعس ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ا زات      ظةث ظعززةتلعك،    قذرةيشلعكلةر ظعحعدة     . ظذ مةآكعدة تذغذلذص ظأسكةن       . قةهرعمان صةهلعؤان ؤة آاتت
ةتحع ظعدع،   ةدعبعنع بئرعدعغان هةققانعي أزةك قعلغانالرنعث ظ اردةم بئرعدعغان، باشقعالرنع ب مةزلذمالرغا ي

ةن   ةل ظعككعلةنض اندا س ؤعقاتع تارقعغ المعيةت تةش ةيغةمبةر   دةكظعس ةهعلنعث ص ةبذ ج ن ظ ان، آئيع  قعلغ
ةبذ ج      اثالص ظ ازار بةرضةنلعكعنع ظ الدعدا   ظةلةيهعسساالمنع ظذرذص ظ ىتىن قذرةيش آاتتععلعرعنعث ظ ةهعلنع ص

ان   ئالن قعلغ انلعقعنع ظ ذل قعلغ المنع قوب أزعنعث ظعس اندعن ظ ذرذص ظ علةر. ظ ع آعش ذ آىن ةمدع : ش ظ
كةن       دذ، دئيعش ع قوغداي ةمزة ظذن دع، ه ان بول ززعتع بولعدعغ ةدنعث ظع رعكلعرعمذ  . مذهةمم ة مذش مةآك

ان  مذسذلمانالرغا قارعتا قعلعؤاتقان بةزع ظةزع     ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم        . يةتلعرعنع توختاتق هةزرعتع هةمزة ص
االم        ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قان، ص ا قاتناش ارلعق غازاتالرغ ةدر قات ان، ب رةت قعلغ ة هعج ة مةدعنعض ةن بعلل بعل

دع      ان ظع ة تذتقذزغ نع هةمزعض ان تذغ ص تذتقذزغ ع قعلع ئيعنع     . تذنج ع ص ة قذش ةثدة تأض ةمزة ج ةزرعتع ه ه
ة بة رعكلعرعنعث    مةيدعسعض ة مذش ازعتعدا قذش قعلعح ظعشلةتكةن ؤة مةآك ةدر غ اقعؤاالتتع، ب ة قعلعص ت لض

  .ظذهذد غازعتعدا شئهعت بولغان، مذسذلمانالر ظذنع مةدعنعضة دةصنة قعلغان. راؤرذس ظةدعبعنع بةرضةن
   ȰǤȽ ـــهذبةل

ةل  ىرعتعدة          : هذب ادةم س ا ظ زعل هئقعقت وت، قع وث ب ةث ح ع ظ ةت دةؤرعدعك ذص   جاهعلعي الغان بول ياس
ةظبعنعث ظع نع   حآ نع ظعلياس ظعب نع مذدرعكة ظعب ة ظعب تة تعكلعضةن آعشع خذزةيم دع، ظذنع دةسلةص دة ظع ع

  .مذزةر
   ȷǠȶɆȱǟ ȸǣ ǦȦɅǾǵ ـــهذزةيفة ظعبنع ظةليةمان

ةبذظابدذلاله (سع،  عهذزةيفة ظعبنع ظةليةمان، هذزةيفة ظعبنع هةسةل ظعبنع جابعر ظةلظةب     ، ظةليةمان  )ظ
ةن ظ ةيغةمبةر    دئض رع، ص اتعهالرنعث بع ةهرعمان ف ةر ؤة ق اهابة، قةيس ةقعبع، س ةلنعث ل ع هةس اتعس

قا ه    عيةتلعكعنع باش ةققعدعكع مةخص عقالر ه االم مذناص ا   ئظةلةيهعسس ذرماي ظذنعثغ ة تاصش ر ساهابعض حبع
ةيفعدعن  تاصشذرغان، شذثا هةزرعتع ظأمةر بعر ؤالعي تةيعنلعمةآحع بولسا ياآع بعر آعشع ؤاصات قعلسا هىز       

ا تةيعنلعضةن، ه   ةداظعنغا ؤالعيلعقق ع م ةر ظذن ةزرعتع ظأم ةققعدة سورايتتع، ه ذ آعشع ه ةظ  -22 نعثعجرعي
ةته       ةهةرلةرنع ف ة ش ان، بعرقانح ذم قعلغ ة هذج ع ناهاؤةندض ان، عيعل ان  225 قعلغ ةت قعلغ ةدعس رعؤاي .  ه

  . ؤاصات بولغان)يعلع -656معالدعية ( يعلع -36هعجرعية 
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  ǢȖǹǕ ȸǣ ɄɆǵ  ــــتابخةهذيةي ظعبنع ظ

ة   نع ظ ةي ظعب ةهذدعي، جاهعلع خهذي ةزرع، ي الم   يتاب ظةنن ةهلعؤانالردعن، ظعس ان ص دة تونذلغ ةت دةؤرع
كةن ؤة     ة حىش ذلمانالرغا ظةسعرض ثعدة مذس زة جئ ةنع قذرةي ةن، ب ازار بةرض ذلمانالرغا ظ ةندة مذس آةلض

ةن ذ . ظألتىرىلض ازا   ظ ة ظ االم آئيعنح ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ث     قعدص ةفعيية خئنعمنع ان س ا ظالغ ص نعكاهعغ لع
  .ظاتعسع

  ظو
  ȷǠȦȝ ȸǣ ȷǠȶǮȝ  ـــففانةظوسمان ظعبنع ظ

ةمعرعلم  ةظوسمان ظعبنع ظ  ةبعل ظاس ظعبنع ظذمةيية ظةلقذرةشع، ظ معنعين، زذننذرةين ذظففان ظعبنع ظ
ذم      ة ؤة ظذممذآذلس ع، ؤة رذقةيي نحع خةلعصعس االمنعث ظىحع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ارة ،ص ع  تدعن ظعب  ظعكك

ان،    ةآكعدة توغذلغ رع، م عنعث بع ون آعش ةن ظ ةؤةر بئرعلض ةن خ ةت بعل ع، جةنن ان آىيظوغل زعنع ظالغ قع
ا باي بولغان ؤة ظعسالم ظىحىن      نمذ آاتت ايالرنعث بعرع ظعدع، ظعسالمدعن آئيع ا ب دة آاتت جاهعلعيةت دةؤرع

ان، ه ةآوص مال سةرص قعلغ ات - 23 نعثعجرعي ةرنعث ؤاص ان، يعلع هةزرعتع ظأم ة بولغ عدعن آئيعن خةلعص
ث دةؤرع انظذنع از، خوراس تان، آافك افرعقعنعث  ؤة دة ظةرمةنعس ون ظ ارلعق نذرغ ألكعلعرع قات ة ظ بعرقانح

دا       علةرنعث قولع عمذ آعش النغان بولس ان توص دة قذرظ ةآعر دةؤرع ةزرعتع ظةبذب ان، ه ةتهع قعلعنغ الر ف يذرت
الدذرذص      يئزعلغان قذرظان صارحعلعرع قالغان ظعدع، خةلعصة       ظوسمان هةزرعتع ظةبذبةآعر توصلعغان قذرظاننع ق

ةن    ذص آئثةيتك رعنحع بول ة مةسجعدعنع بع ة ؤة مةدعن أيدىرىص تاشلعدع، مةآك ارحعالرنع آ ارلعق ص باشقا ب
ةيدا             ةزاننع ص رعنحع ظ ا بع ة نامعزعغ ان، جىم ذرذن ظوقذتق امعزعدعن ب ت ن عنع هئي ت خذتبعس ة، هئي خةلعص

أز       146ن، سوت مةهكعمعسع تذرغذزغان،     كعتكةئقعلغان، ساقحع ب    هةدعس رعؤايةت قعلغان، خةلق ظذنعث ظ
عر         رة ؤة معس ة، بةس ان، آذف ارازع بولغ ن ن ىن ظذنعثدع انلعقع ظىح ة ظولتذرغذزغ انلعرعنع مةنسةصلةرض تذغق
نع   ئلعص تاشالش ةبلةردعن ظ انلعرعنع مةنس ن تذغق حعالر ظذنعثدع ةن نامايعش ةهةرلةردعن آةلض ارلعق ش قات

علعكتعن        تةل عؤالغان ؤة خةلعص أيعنع قورش ث ظ عالثحعالر ظذنع ا توص نع رةت قعلغاحق ذ تةلةص ذ ب ان، ظ ةص قعلغ
 آىن مذهاسعرة   40ظعستعصا بئرعشنع تةلةص قعلغان، ظذ بذنعمذ رةت قعلغان، شذنداق قعلعص ظذنعث ظأيع            

ان هئ         رعص قذرب ة آع ث ظأيعض ارتعلعص ظذنع امدعن ظ عالثحعالر ت ةزع توص ان، ب ع   قعلعنغ عنعدة ظذن ت ظةتعض ي
ان     نة قعلعنغ ا دةص االم يئنعغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةن، ص ئهعت قعلعؤةتك تعدا ش ان ؤاق ان ظوقذؤاتق . قذرظ

رةتتعن  ل 47هعج ذرذن يع ة ( ب ع -577معالدعي ان، ه)يعل ة تذغذلغ ع 35 نعثعجرعي ة م( ـ يعل -656عالدعي
  . بولغانتهعئ ش)يعلع

  ظذ
  ǢȞȭ ȸǣ ŸǕ  ـــظذبةي ظعبنع آةظب

ةزرةجع،       ظذ ارع ظةلخ ةيد ظةلظةنس نع ظذب ايس ظعب نع ق ةظب ظعب نع آ ةي ظعب ر (ب ةبذل مذنزع ا )ظ ، آاتت
ساهابة، ظعسالمعيةتتعن بذرذن قةدعمعي آعتابالرنع تةتقعق قعلعدعغان يةهذد ظالعملعرعدعن ظعدع، مذسذلمان          

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساال  ان، ص اتعبالردعن بولغ ي يازعدعغان آ اندعن آئيعن ؤةهع ةدربولغ ةن ب ذد، ذ، ظعم بعل ه
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خةندةك ؤة باشقا بارلعق غازاتالرغا قاتناشقان، قعراظةتتة ساهابعالرنعث ظةث ظذستعسع، ظعلعمدة آامالةتكة        
اننع        يةتكةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زامانعدا صةتعؤا بئرعشكة باشلعغان، هةزرعتع ظوسمان زامانعدا قذرظ

ابلعرعد  ةدعس آعت قان، ه قا قاتناش تة164ا توصالش ان، هةدعس ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ةث عظىممعت«:  ه ث ظ منع
 مةدعنعدة   )يعلع -642 معالدعية (يعلع   -21 نعثعجرعية دئيعلضةن، ه  » ستا قارعسع ظذبةي ظعبنع آةظب        ذظ

  .ؤاصات بولغان
  ǨȵǠȎȱǟ ȸǣ ǥǻǠǤȝ  ت ـــظذبادة ظعبنع ظةسسامع

ةدةنع،      ةزرةجع ظةلم ارع ظةلخ امعت ظةلظةنس نع ظةسس ادة ظعب يد (ظذب ةبذل ؤةلع ة  )ظ ة بةيظعتعض ، ظةقةب
ةدر              لعغان ساهابعالرنعث بعرع، ب  عقاتناشقان ؤةآعللةردعن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم زامانعدا قذرظاننع توص

قان،     قا قاتناش ةتهع قعلعش عرنع ف ن معس اهابة، آئيع ا س قان آاتت ا قاتناش ارلعق غازاتالرغ ا ؤة ب غازعتعغ
ان،    ازع بولغ تعندة ق ةدع 181صةلةس ان   ه ةت قعلغ ة  ه. س رعؤاي ع -34عجرعي ة  م( يعل ع  -654عالدعي  )يعل

   .ؤاصات بولغان
  (633 ـــ 591 معالدعية 12 ـــ 33هعجرةتتعن بذرذن ) ȀȊǣ ȸǣ ǻǠǤȝ بباد ظعبنع بعشر ـــذظ

اتذر ساهابة، مةدعنعدة مذسذلمان         ظذبباد ظعبنع بعشر ظعبنع ؤةقش ظةشهةلعي خازرةجعي ظةنسارعي، ب
ارل ان، ب قا    بولغ ات توصالش ة زاآ ع قةبعلعلةرض االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس قان، ص ا قاتناش عق غازاتالرغ

  .ظذ يةمامة جئثعدة شئهعت بولغان. ظذنع يةنع تةبذك حئضرا رايذنعنع قوغداشقعمذ تةيعنلعضةن. ظةؤةتةتتع
   ƆǠȶȲȆȱǟ ǥǼɆǤȝ ـــظذبةيدة ظةسسالمانع

ابعظعي، مةآكة فةتهع          ظذبةيدة ظةسسالمانع، ظذبةيدة ظعبنع ظةمرذ ظ      ةلمذرادع، ت بولغاندا  ةسسالمانع ظ
يةمةندة تذرذص مذسذلمان بولغان، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع آأرمعضةن، خةلعصة ظأمةر دةؤرعدة مةدعنعضة          

م ظ  قان، بعلع ة قاتناش ةن جةثلةرض ان، آأصلعض رةت قعلغ ا عنعصضأهعج ان، قازعلعقت ةت قعلغ ةدعس رعؤاي  ه
  . ؤاصات بولغان)يعلع -691معالدعية ( يعلع -72 نعثعجرعيةه. زع بعلةن تةث تذرعدذظاتاقلعق شذرةيه قا

  ( 712 ــ 643 معالدعية 93 ـــ 22هعجرعية )ƘǣȂȱǟ ȸǣ ǥȿȀȝ  ـــ ظذرؤة

ذرؤة ع،      : ظ ةدع ظةلقذرةش ةؤؤام ظةلظةس نع ظةلظ ةير ظعب نع ظةززذب ذرؤة ظعب ةبذظابدذلاله(ظ ا )ظ ، آاتت
ة    ةدعنعنعث يةتت ابعظعي، م تعص        ت عرغا آئ ماي معس ة ظارعالش عي جئدةلض رع، سعياس ةقعهلعرعنعث بع وث ف ح

   .ظأيلعنعص بعرقانحة يعل تذرغاندعن آئيعن مةدعنعضة قايتعص آةلضةن ؤة مةدعنعدة ؤاصات قعلغان
  ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ ȀɅŁȂłȝ  ـــظذزةير

ال  ع ظ ةهذدعيالر ظذن ذص، ي رع بول ةيغةمبةرلةرنعث بع ةن ص راظعلغا ظةؤةتعلض ةنع ظعس ع ب الهنعث ظوغل
  .لغانادةؤ

  ɁȂȞȱǟظذززا ـــ 
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اظعفنعث ظوتتذرعغا جايالشقان             قذرةيش بذتلعرعنعث ظةث حوثع، ظذززانعث بذتخانعسع مةآكة بعلةن ت
ةتهع        ة ف دع، مةآك اه ظع ان زعيارةتض انلعق قعلعنعدعغ ذص، قذرب ان بول ةيغةمبةر   قعلعنغ ن ص دعن آئيع

  .لعص ظذنع حاقتذرعؤةتكةنظةلةيهعسساالم خالعد ظعبنع ؤةلعدآة بذيرذق قع
   (674 ـــ 615 معالدعية 54 ـــ 7 هعجرةتتعن) ǼɅȁ ȸǣ ǦȵǠȅǕ ظذسامة ظعبنع زةيد ـــ

ةد(ظذسامة ظعبنع زةيد ظعبنع هارعسة،   ةبذ مذهةمم ا ساهابة، مةآكعدة تذغذلغان ظاتعسع )ظ ، آاتت
ال       ذ ظعس ا ظ انالردعن بولغاحق ذل قعلغ المنع قوب ةدةمدة ظعس كع ق د دةسلةص ان  زةي وث بولغ عدة ح . م تةربعيعس

أرةتتع     ع آ ةآمذ ياخش ع ب االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ة     . ص ةن هىسةينض ةن بعل ع هةس ا نةؤرعس ظذنعثغ
تع   ة قعالت اش مذظامعل ان،       . ظوخش رةت قعلغ ة هعج ةن مةدعنعض االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ذ ص قا  20ظ  ياش

اندان قعل    ع قوم االم ظذن ةيغةمبةر ظةلةيهعسس تعال ص ان ؤة ظذرذش آعرمةس ان تغ ةر قازانغ ةيغةمبةر . ا زةص ص
آئيعن دعمةشعقكة بئرعص ظاخعرع  .  دئضةن جايغا بئرعص تذرغان   “ؤادعلقذرا”ظةلةيهعسساالم ؤاصاتعدعن آئيعن    

  .  هةدعس رعؤايةت قعلغان128مةدعينعضة قايتقان، هةدعس آعتابلعرعدا 
  ƘȒƩǟ ȸǣ ǼɆȅǕ  ــــزةيرذظذسةيد ظعبنع ظةله

ةهيا (زةير ظعبنع سةمماك ظعبنع ظذتةيك ظةلظةؤسع،      ذع ظةله ظذسةيد ظعبن  ، ساهابة، جاهعلعيةت   )ظةبذي
عل زات، ظ  مةن، ظعس ىك، دانعش رعدعكع يىزل الم دةؤرلع رع، ةؤؤة ظعس اتتعلعرعدعن بع عنعث آ س قةبعلعس

ة ي     ازعتعدا يةتت ذد غ رع، ظذه ث بع ع ؤةآعلنع ون ظعكك ةيظعتعدة ظ ة ب نحع ظةقةب ائظعككع ن رعدعن يارعالنغ
ان  ةي تذرغ ةن تةؤرعم االم بعل ةيغةمبةر ظةلةيهعسس عمذ ص ةه. بولس ع -20 نعثعجرعي ة ( يعل  -641معالدعي

  . ؤاصات بولغان)يعلع
   ȀȵǠȝ ȸǣ ǦǤȪȝ ظذقبة ظعبنع ظامعر ـــ

ظذقبة ظعبنع ظامعر ظعبنع ظةبس ظعبنع مالعك جذهةنعي، قوماندان ساهابة، هةزرعتع مذظاؤعية بعلةن           
ةمرذ ظعبنع ظاس بعلةن معسعر فةتهعضة قاتناشقان،             بعللة سعففعين جئثع   غا قاتناشقان، آئيعن هةزرعتع ظ

ة ع -44 نعثهعجرعي عرغا  يعل ان، معس ي بولغ ان -47ؤالع اندانلعق قعلغ ا قوم ز فذتذهاتعغ ع دئثع .  يعل
أز  ظذ. ظذ قذرظاننع توصلعغان ساهابعالرنعث بعرع   . قةيسةر، باتذر، مةرضةن، قارع هةم شاظعر ساهابة ظعدع         ظ

ازدع       : (وصلعغان قذرظاننعث ظاخعرعدا  تقةلعمع بعلةن يئزعص     أز قولع بعلةن ي امعر ظ دةص ) بذنع ظذقبة ظعبنع ظ
  .قاهعرةدة قةبرعسعنعث يئنعدا ظوقبة ظعبنع ظامعر مةسحعتع بار.  هةدعس رعؤايةت قعلغان55. يئزعلغان

   ǦɅɀȵȿɉǟ ǦȱȿǼȱǟ  ـــلةر دألعتعيمةؤعذظ

  . دةؤر سىرضةن خةللعصعلعك)132ــــ  40هعجرعية (
  ǦɆȵɉǟ  ـــظذممعيلةر

ةرنع  ذص    ظةرةبل ةنعدة بول ةن م عز دئض ذ ساؤاتس عتعدذ، ب ا   آأرس ث ي عرع ظذالرنع المدعن ظعلض  ظعس
عتع بولمعغا م ـ مةرعص اآع ظعلع ابع ي ةددةس آعت انمذق ذنداق ظاتالغ ا ش اماؤعحق قا ي س وق باش ابع ي  آعت

  .لةر قاتارعغا آعرعدذيمعللةتلةرمذ ظذممع
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   ɃǼȅɉǟ ȸȎǂǟ ȸǣ ǦȉǠȮȝ ـــظذآاشة

ةيغةمبةر     اندان، ص ةربعي قوم اهابة، ه ةدع، س ان ظةلظةس نع هةرس ان ظعب نع ظةلمعهس ة ظعب ظذآاش
رعددةت   )يعلع  -633عالدعية م( يعلع -12 نعثعجرعيةهظةلةيهعسساالم بعلةن بارلعق غازاتالرغا قاتناشقان،  

  .شئهعت بولغانقولعدا ةدعينعث ظذرذشلعرعدا تذلةيهة ظعبنع خذؤةيلعد ظةلظةس

  ظأ
  ǡǠȖƪǟ ȸǣ Ȁȶȝ  ــــظأمةر ظعبنع خةتتاب

ةيغةمبةر   آاتتا، )ظةبذهةفس(ظأمةر ظعبنع ظةلخةتتاب ظعبنع نذفةيل ظةلقذرةشع ظةلظةدةؤع،     ساهابة، ص
ةمعرعلم    ة، جةننةت    ذظظةلةيهعسساالمنعث ظعككعنحع خةلعصعسع، بعرعنحع بولذص ظ معنعن دةص ظاتالغان خةلعص

وث           اتذر زات، ح كعن ؤة ب ةتعحع، آةس االنتلعق، هةققانعي رع، ت عنعث بع ون آعش ةن ظ ةؤةر بئرعلض ةن خ بعل
تةمسعلضة ظايالنغان، جاهعلعيةت دةؤرعدة قذرةيشنعث    - فذتذهاتالر ظذنعث زامانعدا بولغان، ظادالعتع ماقال     

ع     ةلحعلعك ؤةزعصعس تة ظ ث قذرةيش دع، ظذنع علزادعرعلعرعدعن ظع ةهرعمان ظئس ةيغةمبةر  ق دع، ص ار ظع ب
الاله«: ظةلةيهعسساالم ع ظ ةن ظعسالمنع آىحلةندىرضعن ! ظ ةرنعث بعرع بعل ان » ظعككع ظأم ا قعلغ دةص دذظ

ع ظأم  رعظعكك رةتتعن ، ةرنعث بع ظذد    5هعج نع مةس ةزرعتع ظعب ان، ه ذلمان بولغ ذرذن مذس ل ب ةر  ”: يع ظأم
ا   از ظوقذيالم نعدا نام ةظبعنعث يئ ةدةر آ ا ق ذلمان بولغانغ ةن“يتتذقمذس ة .  دئض ذلمان بولغعح ةر مذس ظأم

ع اظالعيةتلعرع مةخص ان، هيظعسالم ص ئلعص بئرعلغ الدا ظ ة ه ات  -13 نعثعجرعي ةآعر ؤاص ةزرعتع ظةبذب يعلع ه
الر           ذن يذرت ارلعق نذرغ عر قات راق ؤة معس ام، ظع دة ش ان، دةؤرع ةت قعلعنغ علعككة بةيظ ع خةلعص ان آىن بولغ

ةل    ذلمانالر ؤةق ان، مذس ةتهع قعلعنغ رعي       ف ذص هعج رعنحع بول ذ بع تذراتتع، ظ ص تارعخالش اس قعلع عكنع ظاس
الغذز         دعتارعخنع ظعشلعتعشنع يولغان قوي      ةيتذل مالنع ؤة دعيؤاننع قذردع، آوحعالردا ي ، بعرعنحع بولذص ب

ابلعردا         هةدعس رعؤايةت   537ظايلعنعص يىرةتتع، صاساهةتلعك سأزلعرع ؤة مةآتذبلعرع مةشهذر، هةدعس آعت
» لعنعدذص ع ظىحىن غةزة صعدعن ساقلعنعثالر، حىنكع ظالاله ظذنعث غةزعصظأمةرنعث غةزع «: هةدعستةقعلغان،  

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم           ) ظةلفارذق(دئيعلضةن، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا      ةم بةرضةن، ظذ ص دةص لةق
انعدعمذ د ماق، ظ  ةزام اق صعش تع، ظ أآىم قعالت دع، س  ئؤاالردا ه اقاللعق ظع عز، س ما  ض ة ؤة ظوس اقعلعنع خئن

ان     ة تعقق عز بئلعض ةنعث تذيذقس ت ظةبذلذظلذظ اندا ظاتةشصةرةس امعزعدا تذرغ امدات ن تع، ب ةن بويعؤاالت بعل
ةيغةمبةر    تهعئيعلع ش    -23 نعثخةنجعرع بعلةن ظئغعر يارعلعنعص ظىح آىندعن آئيعن هعجرعية            بولغان، ص

رةتتعن    ان، هعج نة قعلعنغ ا دةص االم يئنعغ ل 40ظةلةيهعسس ذرذن يع ة ( ب ع - 584معالدعي ذص )يعل  تذغذل
  . بولغانتهعئ ش)يعلع -664عالدعية م( يعلع -23 نعثعجرعيةه

  ( 720  ـــ781معالدعية  101ـــ  61 هعجرعية)ȂɅȂȞȱǟǼǤȝ ȸǣ Ȁȶȝ  ـــظأمةر ظعبنع ظابدذل ظةزعز 

ةؤع ظةلقذرةش   ةم ظةلظذم نع ظةلهةآ ةرؤان ظعب نع م ةزعز ظعب ابدذل ظ نع ظ ةر ظعب ةفس(ع، ظأم ، )ظةبذه
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     ذظظةمعرعلم معنعين، ظذمةؤعيلةر دألعتعنعث خةلعصعلعرعدعن بعرع، ظادالعتعدعن ص

ة، مةدعنعدة تذغذلذص ظأسكةن، خةلعصة ؤةلعيد تةرعصعدعن             بةشعنحع خةلعصعسع دةص نام ظالغان سالعه خةلعص
يعلع   -99عجرعية  نع ظابدذلمةلعككة ؤةزعر بولغان، ه   مةدعنعضة ؤالعي بولغان، آئيعن خةلعصة سذاليمان ظعب   



  
  
  
  

 661بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع ؤة تونذشتذرذلذشع                                  تةصسعردعكع 
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

ادالعتع ؤة             ذخةلعصة س  ةقؤادارلعقع بعلةن تونذلغان، ظ اليماننعث ؤةسعيعتع بعلةن خةلعصة بولغان، ظعلمع ؤة ت
  . ن زات دةص قارالغانضىللةندىرضةياخشع سعياسةتلعرع مةشهذر، بعرعنحع يىز يعلدا ظعسالمنع 

  ؤ
  Ȱȥɀȹ ȸǣ Ǧȩǿȿـ ــؤةرةقة ظعبنع نةؤفةل 

ةلالهذ       ة رةزعي ةزرعتع خةدعيج ذززا ظةلقذرةشع، ه ابدذل ظ نع ظ ةد ظعب نع ظةس ةل ظعب نع نةؤف ة ظعب ؤةرةق
ا حوقذنذشنع تاشالص خرعستعظان                ظةنهانعث تاغعسعنعث ظوغلع، جاهعلعيةتتعكع دانعشمةنلةرنعث بعرع، بذتق

ر      نع ظعب ةرةب تعلع ان، ظ ةتقعق قعلغ نع ت ةؤرات ؤة ظعنجعل ذص ت ئظعرلعرع   بول ان، ش ةن يازغ ةرص بعل انعي ه
عغان ؤة        عحة ياش ةيغةمبةرلعكعنعث دةسلعصعض االمنعث ص ةد ظةلةيهعسس ان، مذهةمم عنع ظالغ ةت تىس هئكم

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ؤةهعي آئلعص       ئظذنعث صةيغةمبةرلعكعضة ب   يعلع ظعسالمغا    -3شارةت بةرضةن، ص
ةن دة   ألىص آةتك اي ظ ئالن قعلم ةنلعكعنع ظ اهابة دةص   آعرض ع س ارعخحعالر ظذن ةزع ت عمذ ب ان بولس ص قارالغ

ةيغةمبةر          تة ص ر هةدعس ان بع ةت قعلعنغ ن رعؤاي ما خئنعمدع زع ظةس ةآعرنعث قع ةزرعتع ظةبذب ان، ه قارعغ
ورالغاندا   ةققعدة س ة ه االم ؤةرةق عدذ    «: ظةلةيهعسس ذص قوص ةت بول ر ظىمم الغذز بع أزع ي ع ظ ةت آىن » قعيام

ةن ةقاظع ؤةرة . دئض ام ب ر       ظعم ذس بع ةققعدة مةخس ع ه ان آةلتىرعش االمغا ظعم ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ةنعث ص ق
  . ؤاصات بولغان)يعلع -611معالدعية ( بذرذنيعل  12تةخمعنةن هعجرةتتعن . آعتاب يازغان

  (812 ـــ 746معالدعية  197ـــ  129 هعجرعية)ȜɆȭȿ ؤةآعيظ ــ 

ع ظ        ه ظةررذظاس نع ظةلمذلةي ةرراه ظعب نع ظةلج يظ ظعب ذفيان (ةلكذفع، ؤةآع اقلعق  )ظةبذس ، ظات
ةدة تذغذلغان، خةلعصة هارذن رة             عيد ش هةدعسشذناس ظالعمالرنعث بعرع، زامانعدعكع ظعراق مذهةددعسع، آذف

ارا       عسعيلعققا تةيعنلعمةآحع بولغان بول   ظذنع قاز  مذ ظذ رةت قعلغان، تةقؤادارلعقع بعلةن تونذلغان، هةرآىنع ظ
ةتعؤامذ ب   ان، ص ةي روزا تذتق ةن، بةرم ان ”ةرض عرذل قذرظ ىنةن”، “تةصس ارعخ ”، “ظةسس ة ؤةتت ، “ظةلمةظرعف

  .  قاتارلعق ظةسةرلةرنع قالدذرغان“ظةززذهد”
  (732ـــ  654معالدعية  114 ـــ 34هعجرعية )ȼǤȺȵ ȸǣ ǢȽȿ   ـــؤةهب ظعبنع مذنةببعه

ابعظ )ظةبذظابدذلاله(ؤةهب ظعبنع مذنةببعه ظةلظةبناؤع ظةسسةنظانع ظةززعمارع،    عيالردعن سانعلعدذ،  ، ت
ا ظة        سانعلةردعن بولذصمذ ظعسراظعلعياتالردعن آأص سأزلةيدذ، ظةسلع       صتارعخحع، قةدعمع آعتابالردعن ؤة آون

ةؤال ارس ظ ةندعكع ص ةزعز   ديةم ابدذل ظ نع ظ ةر ظعب ة ظأم ان، خةلعص ات بولغ ذص ؤاص انظادا تذغذل لعرعدعن، س
رعدا قةدعمكع ظةصسانة ؤة ظعسراظعلعياتع آأص، هةزرعتع        تةرعصعدعن سانظاغا قازعلعققا تةيعنلةنضةن، آعتابلع    

قا   نع ظابباس ان،   13ظعب عرت بولغ ل شاض ة  ” يع ذك ظةلمذتةؤؤةج رذل مذل ةنبعياظ ”، “زعك ذل ظ  ؤة “قاساس
  . قاتارلعق ظةسةرلةرنع يازغان، قةدةرعيية قارعشعدا بولذص آئيعن يانغان دةص قارالغان“قاساسذل ظةخبار”

 Ȁǲǵ ȸǣ Ȱǝǟȿ ـ ــؤاظعل ظعبنع هةجةر

ةزرةمع،  ةر ظةله نع هةج ل ظعب ةيدة(ؤاظع ع، )ظةبذهذن رعنعث شاهزادعس اهلعرعدعن بع ةن صادعش ، يةم
ة        رعص بعلل ئلعص بئ ص س ة قعلع نع آأرص ا تونع ةندة ظذنعثغ علع آةلض االمنع آأرض ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ا  ؤة ظذنعثغ  دةص دذظا قعلغان   » نقعلغعظاتا  كةت  عؤاظعلغا ؤة بالعلعرعغا بةر   ! ظع ظالاله «: ظولتذرغذزغان ؤة 
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ان                 ئزئمعن ب  رعص، هةزرعتع مذظاؤعيةنع ظذنعثغا بعللة قئتعص يةمةنضة ظةؤةتكةن، ظذالر قةبعلعلعرعضة قذرظ
 يعلع  -50 نعثعجرعية ه. ضةتكةن، آئيعن ظذ فذتذهاتالرغا قاتناشقان، هةدعس رعؤايةت قعلغان           أؤة هةدعس ظ  

  . ؤاصات بولغان)يعلع-670معالدعية (
 ǼɆȱɀȱǟ ȸǣ ǼɆȱɀȱǟ  ــــلعيد ظعبنع ظةلؤةلعيدؤة

ةمر             ابدذلاله ظعبنع ظ ةلمذغعيرة ظعبنع ظ ةلؤةلعيد ظعبنع ظ ، قذرةيشنعث جاهعلعيةت   عظةلؤةلعيد ظعبنع ظ
نع،        ر تذغقع ةلؤةلعيدنعث بع نع ظ العد ظعب ةزرعتع خ رع، ه ئخعلعرعنعث بع اتتعلعرعنعث ؤة س ع آ دةؤرعدعك

ةدر   اي ب ذلمان بولم ذ  عمذس ع مذس ر   آىن كةندة بع ة حىش رعص   لمانالرغا ظةسعرض ةم بئ ع تأل انلعرع ظذن  تذغق
تذلذص بولذص ظاندعن مذسذلمان بولغان، تذغقانلعرع ظذنع مةآكعدة سوالص قويغان بولسعمذ         قذتذلدذرغان، قذ 

ان، ه  االمغا قئتعلغ ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ئحعص ص ةق ع -7 نعثعجرعي ة م( يعل ع -629عالدعي ةدعنعدة )يعل  م
  .انؤاصات بولغ

 ǦǤȪȝ ȸǣ ǼɆȱɀȱǟ  ـــقبةذؤةلعيد ظعبنع ظ

نع ظ ةلؤةلعيد ظعب ت،  ذظ ةبع مذظعي نع ظ ة ظعب ةبذؤةهب(قب ة )ظ ع، جاهعلعيةتت ةؤع ظةلقذرةش ، ظةلظذم
ان آئلعدذ، مةآكة            ا بعر توغق قذرةيشتة تونذلغان شاظعر ؤة سئخعالرنعث بعرع ظعدع، هةزرعتع ظوسمانغا ظان

ةيغ   ان، ص ذلمان بولغ ع مذس ةتهع آىن ات    ف عدعن زاآ تةلةق قةبعلعس ةنع مذس ع ب االم ظذن ةمبةر ظةلةيهعسس
ظئلعشقا تةيعنلعضةن، خةلعصة ظأمةرمذ ظذنع بةنع تةغلعب قةبعلعسعدعن زاآات يعغعشقا تةيعنلعضةن، خةلعصة    

آئيعن هاراق ظعحكةنلعكعضة ضذؤاه بئرعلضةنلعكتعن   . ظوسمان تةرعصعدعن آذفةضة ؤالعي قعلعص تةيعنلةنضةن     
والنغان   هوقذقعد ذص س ةلتىرىلىص دةررة ظذرذل ة آ لعنعص مةدعنعض ئلعص تاش ن ظ ة ه. ع ع -61عجرعي  يعل

  . ؤاصات بولغان)يعلع -680معالدعية (
 ǻǿȿ ȸǣ ǢɆȽȿ  Ƒȱǟɀȱǟ ـــؤذهةيب ظعبنع ؤةرد

ةلؤالعبع،  نع ؤةرد ظ ةيب ظعب ة(ؤذه رع، )ظةبذظذمةيي ةرنعث بع ذي هةآعمل ةآكعلعك ظعبادةتض ، م
نع ظةد  راهعم ظعب ةيب دةص    ظعب ذص ؤذه اب بول مع ظابدذلؤاهه دع، ظعس لعرعدعن ظع ةمنعث تةثتذش ه

  . ؤاصات بولغان)يعلع -770عالدعية م( يعلع -153عجرعية هعكمةتلعك سأزلعرع آأص، ه. آعحعكلعتعلضةن

  ظئ
  ȣǠȮǪȝǟ  ـــظئتعكاف

اف اآع     :ظئتعك حعتتة ي ة مةس ان هالةتت ةص روزا تذتق نع آأزل االنعث رازعلعقع الاله تاظ أ ظ قا ظ ي ؤة باش
ايدعكع ظعبادةتخان  ارةت  ؤال قعلعاج تعن ظعب ايدا تذرذش ان ج ذص    . غ رع بول ةرنعث بع ىننةت ظعبتادةتل ذ س ب

الاله تاظاال مئنع آىزعتعص تذرعدذ، دئضةن تذيغذنع هئس               بذنعثدعن بوش ؤاقعتالردا ظعبادةتكة يىزلعنعش، ظ
اآالش مةقسةت ق ةلبنع ص ةيدا قعلعص ق ةتعجعدة ظعخالس ص نعدذقعلعش، ن ظئتعكاف قعلعدعغان ؤاقعتنعث . علع

اآع              ظذزذن ياآع قعسقعلعقع بةلضعلةنمعضةن، شذثا ظئتعكاف قعلماقحع بولغان آعشع بعر ساظةت بوالمدذ ي
رعدذ             يعل بويع   . بعر آىن بوالمدذ قانحعلعك ؤاقعت ظئتعكاف قعلعشنع نعيةت قعلسا شذنحعلعك قعلسا بوالؤئ
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ا مذستةهةب  ن، رام. قعلعش بولس نع    لئكع دة قعلعنغع ون آىنع اخعرقع ظ زاننعث ظ مذ رامع يعدا بولذص زان ظئ ع
  . ظةؤزةل

  ظع
  .(1071 ـــ 978  معالدعية463 ـــ 368هعجرعية )  ƎȱǟǼǤȝ ȸǣ Ȁȶȝ ɀǣǕظعبنع ظابدذلبةر ــ

ةر ةر    : ظةبذظأم نع ظابدذلب ةد ظعب نع مذهةمم ابدذلاله ظعب نع ظ ىف ظعب ةلقذرتذبع   يىس ةمرع ظ ظةنن
ةغرعب  ةلمالعكع، م ةدعب،    ظ ذناس، ظ ه، تارعخش أتعؤةر فةقع رع، م لعرعدعن بع ا هةدعسشذناس نعث آاتت

قذرتذبةدة تذغذلغان، لئشبونة ؤة سةنتةرعين   ) ظعسصانعية(مةغرعبنعث مذهةددعسع دةص ظاتالغان، ظةندةلذس  
ان،  ازع بولغ ة ق عيةر ”شةهةرلعرعض ةغازع ؤةسس ارعل م ي ظعختعس ةددذرةر ف ةالظ”، “ظ ةقعل ؤةلظذق ، “ظةلظ

ةزلعهعج” انعل ظعلمع ؤة ف ةدخال”، “امعظذ باي ةجالعس”، “ظةلم ةلظعنت”، “بذهجةتذل م ةزاظعل ذقاظعظ ي ف  ف
ةهاظ ة ظةلفذق ةمهعد”، “ظةسسةالس ان، 20“ ظةتت ر قعلعنغ دا نةش تعزآار” توم اف”، “ظةلظعس ، “ظةلظعنس

  . قاتارلعق نذرغذنلعغان ظةسةرلةرنع قالدذرغان“ ظةلظعستعيظاب”، “ظةلكافع”
  Ƀȁɀƨǟ ȸǣǟ  ـــةؤزع جعظعبن

ن ةؤزععظعب ةلعي   ، ج ه، هةنب ارعخحع، فةقع ذناس، ت اقلعق هةدعسش ةلع، ظات نع ظ ان ظعب  ظابدذرراهم
  . يعلع ؤاصات بولغان-597عجرعية ه. مةزهةب ظالعملعرعدعن

  (938 ـــ 854معالدعية  327 ـــ 240 هعجرعية) ŹǠǵ ŸǕ ȸǣǟ ظعبنع ظةبع هاتةم ـــ

ةم ةبع هات نع ظ ةنزالعي   ظابد،ظعب ةمعيمعي ظةله يس ظةتت نع ظعدرع ةد ظعب نع مذهةمم ان ظعب ذرراهم
ةررازعي،  ةد (ظ ةبذ مذهةمم علغان      )ظ دا بئس ةآكعز توم رع، س الرنعث بع وث هةدعسشذناس ةرهذ ”، ح ظةلج
ةظدعيلذ علغان   “ؤةتت دا بئس ة توم عر” ؤة بعرقانح علغان   “ظةتتةصس دا بئس ع توم ةدعس ”، ظعكك ةلذل ه ، “ظعل

  . ، قاتارلعق آأص آعتابالرنع يئزعص قالدذرغان“ةلمذسنةدظ”، “ظةلمةراسعيل”
  ȰɆƱǙ ظعنجعل ـــ

ابنعث ظعسمع           : ظعنجعل ازعل بولغان آعت الالهتعن ن ازعل بولغان    . ظئيسا ظةلةيهعسساالمغا ظ اهللا دعن ن
ةلكع خرعستعظانالردا ظعيسا ظةلةيهعسساالمدعن            ظةسلع نذسخعسع هازعر آعشعلةر قولعدا مةؤجذت ظةمةس ب

ئل ن    خ ذص بذالردع ار بول نجعلالر ب ذن ظع ان نذرغ زعص قالدذرذلغ عدعن يئ قعالر تةرعص ةردة باش نكع دةؤرل عال آئيع
هذردذر  نجعل مةش أت ظع أؤةندعكع ت ةتتا”: ت نجعل م ذس”، “ظع نجعل مورق ا”، “ظع نجعل لوق نجعل ”، “ظع ظع

اتعلعدذ “ةهدةيئثع ظ  ” ظعنجعيل  27هازعر يذقعرعقع تأت ظعنجعل بعلةن بعللة جةمظعي           . “يذهةننا .  دةص ظ
ابعت   ةن س ول بعل ي ي ةنلعكع ظعلمع نجعل ظعك ان ظع ازعل بولغ االمغا ن ا ظةلةيهعسس رعمذ ظعس ن بع بذالردع

  .بولمعغان
  ȰɆȥǟȀȅǙ ظعسرافعل ـــ

  .قعيامةت آىنع سذر حئلعشقا مذؤةآكةل صةرعشتعنعث نامع
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  ŸȀȞȱǟ ȸǣǟ  ـــ ظةرةبععظعبن
ةآعر ظعبنذل        مذهةممةد ظعبنع ظبدذلال  :  ظةرةبع عظعبن ةبذ ب ازع ظ ه ظعبنع مذهةممةد ظةل ظةندولعسع، ق

العمالردعن، ه   ةهعد ظ ةبتعكع مذجت العكعي مةزه ان، م ةرةبع دةص تونذلغ ةظ ـ 543 نعثعجرعي ات ـ ع ؤاص  يعل
  .بولغان

  ɂȲɆȱ ŸǕ ȸǣǟ ظعبنع ظةبع لةيال ـــ
ةيال،   ةبع ل نع ظ أز ظعب ه   ظ ا فةقع ع ؤة آاتت ة قازعس انعدعكع آذف ةه. زام ات   ـ148 نعثعجرعي ع ؤاص  يعل

  .بولغان
  (838 ـــ 774معالدعية  224 ـــ 157هعجرعية )ȳɎȅ ȸǣ ȴȅǠȪȱǟ ǼɆǤȝ ɀǣǕ   ــــظعبنع ساالم

ةيد (ظةبذظذبةيد ظةلقاسعم ظعبنع ساالم ظةلهعرةؤع ظةلخذراسانع ظةلبةغدادع،     ، هةدعس، فعقهع   )ظةبذظذب
ل امالرنعث ب -ؤة تع ةهعد ظعم كةن مذجت ةدةبعياتتا يئتعش ةغدادقا   ظ ن ب ان، آئيع ا تذغذلغ رع، هعراتت ع

قان،  ل ت18جايالش ان، ه ارا يع ازع بولغ ا ق ةن جايغ ذس دئض ةنعث س رعص  -213عجرعي عرغا بئ ع معس يعل
تة   ان، هةدعس ةث تارقالغ ة آ تعدعال آعشعلةرض ات ؤاق ابلعرع هاي ان آعت ان، يازغ ةغدادقا قايتق اندعن ب ظ

 تومدا نةشر   4 دئضةن آعتابع “ظةلغةرعيب ظةلمذسةننةف”زغان  يعلدا يا40ظذحرايدعغان سأزلىآلةر هةققعدة  
ة هةدعستة     العم هئسابلعنعدذ، يةن ان ظ ذ دةسلةص قعلعص بذ ساهةدة ظةسةر يازغ ةهذر”قعلعنغان، ظ ، “ظةتت

ازع  ”،  “ظةجناسذ معن آاالمعل ظةرةب   لظة” ان   ”،  “ظةدةبذل ق ةزاظعلذل قذرظ ظةلمذزةآكةر  ”،  “ظةلظةمسال ”،  “ف
ةس دة  ، “ؤةلمذظةنن ةت ظعلمع ةمدذد ”قعراظ ذرذ ؤةلم ال“ظةلمةقس ك-، م هذر    مىل ةققعدة مةش ةهكاملعرع ه ظ

هئحكعم ظذنعثكعدةك سةهعه    :  قاتارلعق قعممةتلعك ظةسةرلةرنع يازغان، جاهعز       “ظةلظعمان”،  “ظةلظةمؤال”
  . ؤة صايدعلعق آعتاب يئزعص باقمعغان دئضةن

ــــ   852معالدعيـة    324ـــ   238هعجرعية  ) ǟ ǻǠɅȁ ȸǣ ȀȮǣ ɀǣǕɃǿɀǣǠȆɆȺȱ     ظعبنع زعياد ظةننعيشاصذرعي ـــ   
936)  

ذرعي،    اد ظةننعيشاص نع زعي ةد ظعب نع مذهةمم ابدذلاله ظعب ةآعر ظ ةبذ ب ةآعر(ظ ةبذ ب ، هةدعسشذناس )ظ
زعص     ةر يئ ة ظةس دع، بعرقانح ع ظع العملعرعنعث آاتتعس ةب ظ افعظعي مةزه ا ش دة ظعراقت أز دةؤرع العم، ظ ظ

  .قالدذرغان
  ǦǤɆȉ ŸǕ ȸǣ ȀȮǣ ɀǣǕبة ـــ ظعبنع ظةبع شةي

ةلكذفعي،                 ابدذلاله ظعبنع مذهةممةد ظعبنع ظةبع شةيبة ظةلظةبسعي ظ ةآعر ظعبنع ظةبع شةيبة ظ ظةبذ ب
 12، “ظةلمذسنةد ”، مةشهذر ظعمامالرنعث بعرع، هةدعسشذناسالرنعث آاتتعسع، ظعشةنحلعك،            )ظةبذ بةآعر (

علغان   دا بئس ةننةف”توم عر”، ؤة “ظةلمذس ع،     قا“ظةتتةصس ابلعرعنعث مذظةللعص ةدعس آعت وث ه ارلعق ح ت
ر       العمالرنعث بع ذناس ظ ارلعق هةدعسش ةيبة قات ةبع ش نع ظ عم ظعب ةيبة ؤة ظةلقاس ةبع ش نع ظ مان ظعب ظوس

  .يعلع مذهةررةم ظئيعدا ؤاصات بولغان-235 نعثتذغقعنع، هعجرعية
  ( 1064ـــ  994دعية معال 456 ــ 384 هعجرعية)ȳȂǵ ȸǣ ǼȶƮ ȸǣ ȀȮǣ ɀǣǕ  ـــ ظعمام ظعبنع هةزم
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ةزم  نع ه ام ظعب ةلقذرتذبع،      : ظعم ةززاهعرع ظ ةزم ظ نع ه ةظعيد ظعب نع س ةد ظعب نع ظةهم ةلع ظعب ظ
ةد” ةردة   “ظةبذمذهةمم ىك ظعلعمل ةندةلذس ظةلالمعسع، تىرل انعدعكع ظ ةهعد، زام ةددعس ؤة مذجت ا مذه ، آاتت
ةلال” ة ”، “ظةلمذه اؤقذل هامام ةهكام ةظةلظ“ ”ت ذل ظةلظ ةهؤاظع   ”،“هكام لعظذس ةل ؤةلظ لذ فعلمعل ظةلفةس

ةل اب ” ،“ؤةننعه ةرةتذل ظةنس اتتعق      “ جةمه العمالرنع ق قا ظ ع، باش ابالرنعث مذظةللعص ذن آعت ارلعق نذرغ قات
ةزهعبع        رعي م ث زاهع دذ، ظذنع ك قعلع ة ؤةآعللع رعي مةزهةبك دا زاهع ان، فعقهع ةنقعد قعلغ ان ؤة : ت قذرظ

اتعلد     اس ب ةرقانداق قعي ان ه كة تايانمعغ قع     هةدعس زعلعرعنعث تاش ةدعس لةص ان ؤة ه اراص قذرظ ذر دةص ق
  . مةنعسعنع ظئلعشقا تايعنعدذ

  ȷɀȝ ȸǣǟ  ـــ ظعبنع ظةؤن

ةؤن   العم، هةدعستة                : ظعبنع ظ ا هةدعسشذناس ظ ةلمذزةنع، آاتت ان ظ ةؤن ظعبنع ظارتاب ابدذلاله ظعبنع ظ ظ
 ؤاصات  ) يعلع -768 عالدعية م(ع يعل  ـ 151عجرعية ه. بةسرة ظةهلعنعث شةيخع، ظاتقا معنعص جعهاد قعلغان

  .بولغان
  (809ـــ  714معالدعية  193 ــــ 95هعجرعية ) ȇǠɆȝ ȸǣ ȀȮǣ ɀǣǕظعبنع ظةيياش ـــ 

ةلكذفعي،         ةدعي ظ العم ظةلظ نع س ةيياش ظعب نع ظ وظبة ظعب ةآعر ش ةبذ ب ةآعر (ظ ةبذ ب هذر )ظ ، مةش
  .قعراظةتشذناس ظالعمالرنعث بعرع، آذفةدة ياشعغان

  ( 1328 ــ 1263معالدعية  728 ــ 661هعجرعية )ǦɆȶɆǩ ȸǣ ȃǠǤȞȱǟ ɀǣǕ ـــ  ظعبنع تةيمعية

ةلع،           : ظعبنع تةيمعية  ةررانع ظةددةمةشعقع ظةلهةنب ظةهمةد ظعبنع ظابدذل هةلعم ظعبنع ظابدذسساالم ظةله
ةلع            مع تةقعييذددعن، شةيخذل ظعسالم، آاتتا مذجتةهعد ؤة مذجاهعد، دعنعي ظعسالهاتقا حاقعرغان، تعلع ؤة ق

العم،   اقلعق ظ عدعال 30راؤان ظات ىننةذم” يئش ةهعدعين “ ”هيعسس امذل مذجت ان،  “ ظعم ام ظالغ دةص ن
ةتلعك ؤة هةققانعيةتحع بولغانلعقعدعن خوشامةتحعلعك          ةزعرعنع سالمعغان، جذرظ ةقؤادارلعقعدعن دذنياغا ن ت

ةتعجعدة تذرمعغا تاشلعنعص تذرمعدا          ابلع    ؤاقعلمعغان، ن رع ظعسالم دعنع ؤة ظعسالم    صات قعلغان، ظذنعث آعت
ات    ةن م ة قعلعش ؤة دةلعل بعل ة، ظةسةرلعرع ظذنعث مذهاآعم ايعن مذهعم قعممةتكة ظعض ةقلعيعتعدة ظعنت ظ

ة     25قعلعش ظعقتعدارعنعث نةقةدةر يذقعرع ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذ، صةتعؤالعرع        وم قعلعص بئسعلغان، يةن  ت
ةنتعقعييعين ” ةرراددذ ظةلةلم ةلفذرقان” ،“ظ ةرظعيية”، “ظ ةلظع”، “ظةسسعياسةتذشش ، “مانيظ
ةنعل ”، “ظةسسارعمذل مةسلذل”، “ظةلؤاسعتة بةينةل هةق ؤةلخةلق”، “معنهاجذسسىننة” رافظذل مةالم ظ

ةقزذل مةنتعق   ”،  “دذننذرانعيية ظةلفعقعهعيية عظةلقاؤاظ”،  “ظةظعممة ظةلظةظالم  ابلعرعمذ نةشر      “ ن ارلعق آعت قات
عزم ظئقعمعغا    ةالجدةك ظالاله بعلةن بعرلةشكةنلعكنع د    قعلعنغان، ظعبنع ظةرةبع ؤة هةل     ؤا قعلغان ظازغذن سوص

ة بةرضةن،       دةمةشعق قةلظةسعدة تذرمعدا    )  ـ يعلع  1328معالدعية   ( ـ يعلع   728 نعثهعجرعية ظةجةللعك زةرب
  .ؤاصات بولغان

  (723ـ  645معالدعية  105 ـــ 25هعجرعية )  ȃǠǤȝ ȸǣ Ƃɀȵ ǦȵȀȮȝظعكرعمة ــ

ة  اس ظعكرعم نع ظابب ةؤال ظعب ةدةنع،  : م ةرع ظةلم ابدذلاله ظةلبةرب نع ظ ة ظعب ةبذظابدذلاله(ظعكرعم ) ظ
ذص،         رع بول الرنعث بع ةآكعدعكع فعقهعشذناس عرتع، م ع ؤة شاض نعث خعزمةتحعس نع ظابباس ابعظعي، ظعب ت

ا   ع بعلعدعغ ةث ياخش ارعخعنع ظ ازاتالر ت نع ؤة غ ةرنعث ؤاقتع ان ؤةقةلعكل ا ظئلعنغ ةردة تعلغ نالردعن ظايةتل



  
  
  
  

 666بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةرجعمعهالع ؤة تونذشتذرذلذشع                                  تةصسعردعكع 
قذرظان آةرعم تةصسعرع

w
w

w
.m

unber.org
 

 ـ 723معالدعية  ( ـ يعلع    105هعجرعيةنعث   .  ضة يئقعن آعشع هةدعس رعؤايةت قعلغان         300ظذنعثدعن  . ظعدع
  .ؤاصات بولغان) يعلع

  (729 ـــ 653 معالدعية 110 ـــ 33هعجرعية )ȸɅƘȅ ȸǣ ǼȶƮ  ـــ ظعبنع سعرعين

ةآعر ظة(مذهةممةد ظعبنع سعيرعين ظةلبةسرع ظةلظةنسارع،           : ظعبنع سعيرعين  ا   )بذب ابعظعي ؤة آاتت ، ت
ةن        ةزماللعق بعل ان، ض ات بولغ ةردة ؤاص ذ ي ذص ش رةدة تذغذل ع، بةس رة ظةلالمعس انعدعكع بةس العم، زام ظ
ةبعر بئرعشع            ةقؤادارلعقع ؤة حىشكة ت شذغذلالنغان، فعقهع بعلعملعرعدة يئتعشعص هةدعس رعؤايةت قعلغان، ت

ةن تونذلغان،  ةبعرع”بعل اب ظذ“ حىش ت ة ظذنعثغا دئضةن آعت ةخابذل ”نعثغا مةنسذص قعلعنغان، يةن مذنت
ةهالم  عرعل ظ ي تةصس االم ف ذ    “ آ ابنع ظ ذ آعت ة ب عمذ ظةمةلعيةتت ان بولس ذص قعلعنغ ابمذ مةنس ةن آعت دئض

   .يازمعغان
  (853 ــ 778 معالدعية 238 ـــ 161هعجرعية )ȼɅɀȽǟǿ ȸǣ ȧǠǶȅǙ  ظعبنع راهذية ـــ ظعسهاق

، ظاتعسع مةآكة يولعدا   “ظةبذيةظقذب”نع مذخلةد ظةلهةنزالع ظةلمةرؤةزع،   ظعسهاق ظعبنع ظعبراهعم ظعب   
ةقؤادارلعقتا     )يولدا تذغذلغان آعشعنعث ظوغلع (ةتذغذلغاحقا ظعبنع راهذي  دةص ظاتالغان، هةدعس، فعقهع ؤة ت

ز     لعم، تعرمع ارع، مذس ةد، بذخ ام ظةهم ان ظةلالمعسع، ظعم انعدعكع خذراس رع، زام امالرنعث بع ا ظعم ع، آاتت
تازع ةنةس العمالرنعث ظذس قا ظ ةت     . ظع ؤة باش ةدعس رعؤاي ةن، ه ذرت آةزض ىن يذرتمذي الش ظىح ةدعس توص ه

ان     ات بولغ ةردة ؤاص ذ ي عص ش ذرغا جايلعش ان، نعيشاص أهرةت قازانغ ةن ش تحعللعقع بعل تا راس . قعلعش
  .  قاتارلعق بعرقانحة ظةسةر قالدذرغان“ظةلمذسنةد”

  (924 ـــ 838 معالدعية 331 ـــ 223عجرعية ه)ǦƹȂǹ ȸǣǟ ظعبنع خذزةيمة ـــ 

ةآعر (مذهةممةد ظعبنع ظعسهاق ظعبنع خذزةيمة ظةسسةلةمع،          : ظعبنع خذزةيمة  ، ظعبنع خذزةيمة    )ظةبذب
دة       ةدعس ظعلمع امع، ه ذرنعث ظعم انعدعكع نعيشاص أز زام العم ؤة ظ ذناس ظ ا هةدعسش ان، آاتت دةص تونذلغ

شام، هعجاز ؤة معسعر قاتارلعق يذرتالرغا بئرعص ظعلعم تةهسعل   يئتعشكةن مذجتةهعد فةقعه ظعدع، ظعراق،      
ةم قويغان، قالدذرغان ظةسةرلعرع      ) ظعمامالرنعث ظعمامع (قعلغان، ظعمام سذبكع ظذنعثغا       تعن  140دةص لةق

علةن  عدذ، مةس عفةتذررةب  ”: ظاش باتذ س ةؤهعيد ؤة ظعس ان    “ظةتت ة دةص ظاتالغ نع خذزةيم ةهعهذ ظعب ، س
  . قاتارلعقالر“ ةسةرمذختةسةرذل مذخت”

  ȸɅȁǿ ȸǣǟ ـــ عينةزظعبنع ر

نع ر فاهانعي،   : زعينةظعب ةيمعي ظةلظةس نع رازعين ظةتت راهعيم ظعب نع ظعب نع ظعيسا ظعب ةد ظعب مذهةمم
ابدذلاله ( ةبذ ظ ةردة   )ظ العم، قعراظةتل ةلجامعظذ”، قعراظةتشذناش ؤة تعلشذناس ظ ان ” ؤة “ظ مذل قذرظ  “رةس

  دئضةن آعتابالرنع يازغان، 
  ȰǝǟȀȅɋǟ  ـــعسراظعلظ

ع عظعبران ذص مةنعس أز بول ة س ع”يح الالهنعث بةندعس ة“ظ االمنعث آ دئم ةظقذب ظةلةيهعسس ذ ي تذر، ظ
  . آئيعنحة ظاتالغان ظعسمع ياآع لةقعمعدذر
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  ȰǝǟȀȅǙ Ɨǣ ظعسراظعل ظةؤالدع ـــ

ةهذدعيال       ن ي دذ، بذنعثدع لعنع بعلدىرع نكع نةس ةتع ؤة آئيع االمنعث جةم ةظقذب ظةلةيهعسس أزدة ي ر آ
  .تذتذلعدذ
  ( 931 ـــ 856 معالدعية 319 ـــ 242هعجرعية )ȴɆȽǟȀǣǙ ȸǣ ǼȶƮ  ـــ  مذنزعرنعظعب

ذرع،    :  مذنزعرنعظعب  نذل مذنزعر ظةننعيشاص ةآعر (مذهةممةد ظعبنع ظعبراهعم ظعب ةهعد )ظةبذب ، مذجت
: دذرغان، مةسعلةن   ظةسةرلةرنع يئزعص قال     ظئسعل  فةقعه، هةدعسشذناس، مةآكة شةيخع ظعدع، معسلعسعز         

ذت ” ىن  ”، “ظةلمةبس ات فعسس تعالف ةظةلظةؤس اظع ؤةلظعخ ةهلعل    ”، “ن ؤةلظعجم ةزاهعبذ ظ ة م رافذ ظةل ظةلظعش
  .مةآكعدة ؤاصات بولغان. قاتارلعقالر“ سعرذل قذرظانصتة”، “ظعختعالفذل ظألةماظ”، “ظعلعم

  ƙȎǵ ȸǣ ȷǟȀȶȝ  ـــيناظعمران ظعبنع هذس

العم ساهابة، هعجرةتنعث     )ظةبذنذجةيد(ذبةيد ظةلخذزاظع، ظعمران ظعبنع هذساين ظعبنع ظ  ، تونذلغان ظ
ن ظ   -7 ة دع عدعن بةسرعض ةر تةرعص ة ظأم ان، خةلعص ع مذسذلمان بولغ ه  أيعل ىن ظةؤةتعلضةن فةقع عتعش ظىح ض

ان،     ازع بولغ ة ق ن بةسرعض رع، آئيع اهابعالرنعث بع ان  130س ةت قعلغ ةدعس رعؤاي ة ه.  ه ع -52عجرعي  يعل
  . ؤاصات بولغان)يعلع-672عالدعية م(

  ي
  ȳɎȆȱǟ ȼɆȲȝ ǡɀȪȞɅ يةظقذب ظةلةيهعسساالم ـــ

ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع بولسا ظعسهاق ظةلةيهعسساالمنعث ظوغلع    : يةظقذب ظةلةيهعسساالم 
ةيغةمبةر  ةمدة ص ذص    . ه ع بول االمنعث ظاتعس ىف ظةلةيهعسس ذ يىس راظعل”ظ ان “ظعس مذ ظاتالغ ةنع .  دةص ب

راظعل مذ ةنظان ظعس عتعدذ، آ ةؤالدلعرعنع آأرس االمنعث ظ ةظقذب ظةلةيهعسس ذ ي تعن(ش ازعرقع صةلةس دة ) ه
  .ا تذرغاندغلع يىسىف ظةلةيهعسساالمنعث قئشعياشعغان، آئيعنكع حاغالردا معسعرغا بئرعص ظو

  ɃǻɀȾɆȱǟ يةهذدعي ـــ

ةهذدعي ع   : ي ان آعش اد قعلعدعغ ة ظئتعق ةهذدعيزم دعيانتعض ةجدادع  . ي ةهذدعيالر ظ ةظقذب ي ي
  . ظوغلعنعث بعرع بولغان يةهذزاغا مةنسذب قعلعنعدذ12ظةلةيهعسساالمنعث 

  ƘǮȭ ɀǣǕ ȸǣ ƚƷ  ـــيةهيا ظعبنع ظةبذآةسعير

ةمامع،       ةتتاظع ظةلي العه ظ نع س ةهيا ظعب مع ي ان، ظعس عير دةص تونذلغ نع ظةبذآةس ةهيا ظعب ي
ون يعل آا  )ظةبذنةسر( ةدعنعدة ظ العم، م اقلعق ظ انعدعكع ظات م   ، زام ذص ظعلع عرت بول ا شاض ا تابعظعيالرغ تت

ةنقع ةتعنع ت ة جةم ةنع ظذمةيي ان، ب عل قعلغ ةنحلعك دتةهس والنغان، ظعش ذص س ىن ظذرذل انلعقع ظىح  قعلغ
  . ؤاصات بولغان)يعلع -747معالدعية ( يعلع -129 نعثعجرعيةهةدعس ظالعمع، ه

  (798 ـــ 720 دعيةمعال 182 ـــ 101هعجرعية ) ȜɅǿȁ ȸǣ ǼɅȂɅ  ـــيةزعيد ظعبنع زذرةيظ
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ظ،  نع زذرةي ةزعيد ظعب ة(ي العمع،  ) ظةبذمذظاؤعي اقلعق هةدعس ظ انعدعكع بةسرعنعث ظات ظةلبةسرع، زام
  . ظعمام ظةهمةد ظذنع ماختعغان
  ȀȶȞɅ ȸǣ ƚƷ  ـــيةهيا ظعبنع يةظمذر

ت قويغان   ، قذرظانغا بعرعنحع بولذص حعكع      )ظةبذسذاليمان(يةهيا ظعبنع يةظمذر ظةلؤةشقع ظةلظذدؤانع،      
لعم     نع مذس ة ظعب ان، قذتةيب اتعب بولغ اندا آ ة خذراس نع ظةلمذهةللةبك ةزعيد ظعب ابعظعالردعن، ي العم، ت ظ

  . ؤاصات بولغان)يعلع -746معالدعية (يعلع -129عجرعية ه. تةرعصعدعن رةي شةهعرعضة قازع بولغان
  (745ـــ  673عية معالد 128 ـــ 53هعجرعية )ǢɆǤǵ ŸǕ ȸǣ ǼɅȂɅ  هةبعيبذيةزعيد ظعبنع ظةب

  . هةبعيب، ظعسمع يةزعيد ظعبنع سذؤةيد ظةلظةزدعذيةزعيد ظعبنع ظةب
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  دعنع ظاتالغذالر
  ǦȞɆǤȱǟ بةيظةت ــــ

ةت قعلعشعنع     اؤعي ظعتاظ ي ؤة دذني كة دعنع نحع تةرةص نعث ظعككع ر تةرةص تذرعدا بع ظعككع شةخس ظوت
اراغةت، مةيلع   -اهابعالر بعلةن مةيلع راهةت    تةقةززا قعلعدعغان آئلعشعمدذر، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم س      ص

صذقرا بعلةن   ). سةهعهذل بذخارع  . (جاصا ـ مذشةققةتتة بولسذن، ظعتاظةت قعلعشقا آئلعشعص بةيظةتلةشكةن         
  .دألةت رةظعسع ظوتتذرعسعدعكع سايالش آئلعشعمعمذ بةيظةتنعث بعر تىرع هئسابلعنعدذ

  ǦȝǼǤȱǟ بعدظةت ـــ

االمنع ةيغةمبةر ظةلةيهعسس الرنع   ص ان ظعش ةيدا قعلعؤئلعنغ ن ص ندا يئثعدع ن دع اتعدعن آئيع ث ؤاص
ةيغةمبةر                    . آأرسعتعدذ انداق ظورذندعلعشع توغرعسعدا ص ار بعر ظعشنعث معقدارع ؤة ق ندا ظةسلع ب ظةمما دع

ه     ةيدا قعلعش، تاراؤعي ةزعنعنع ص رعنحع ظ ةنعث بع ان جىم ةيدا قعلغ علعرع ص ظةلةيهعسساالمنعث راشعد خةلعص
امعزعنع امعزعنع       ن ه ن ذش، تاراؤع ذص ظوق ةت بول ةن جاماظ ام بعل ر ظعم ارلعق   20 بع ذش قات ةت ظوق  رةآظ

ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث     مئنعث سىننعتعمنع، توغرا يولغا مئثعشقا مذيةسسةر     «: يئثعلعقالر بولسا ص
ا   دئضةن بذيرعقع داظعرعسعضة آعرعدعغا    »بولغان راشعد خةلعصعلةرنعث سىننعتعنع حعث تذتذثالر         ن بولغاحق

  .بذنداق ظعشالر حةآلةنضةن بعدظةت ظعشالر قاتارعغا آعرمةيدذ
  ǴɅȿǟȀǪȱǟ ـــ تاراؤعيه

ه تعراهةت       تاراؤعي ر ظعس ارعلعقعدا بع ةت ظ أت رةآظ ةر ت ان، ه ن ظوقذلعدعغ تةندعن آئيع زاندا خذص  رامع
  . قعلعنعدعغان نةفلة نامازنعث ظعسمع

   Ȁǭɉǟظةسةر ـــ

الرنعث قارع  ةزع هةدعسشذناس عدا ب ةر”ش ةن “ظةس ةدعس ” دئض تعاله ه ةنعدعمذ  “ظعس ةن م  دئض
ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سأزع ؤة ظعش ـ هةرعكةتلعرعضة خاس    ةر هةدعسنع ص ة بةزعل نعلعدذ، يةن قوللع

  . هةرعكةتلعرعضة قوللعنعدذ-قعلعص، ظةسةر ظعستعالهعنع ساهابة ؤة تابعظعيالرنعث سأزلعرع ؤة ظعش 
  ȏȀȦȱǟصةرز ــــ 

الال  رعلعدذ،           ظ اؤاب بئ ا س ع قعلس ةندة ظذن ذص ب رذق بول ان بذي قا بذيرعغ ةرنع قعلعش اال بةندعل ه تاظ
ايرعلعدذ  ةرز ظعككع قعسعمغا ظ ازالعنعدذ، ص ةندعنعث  : بعرعنحعسع: قعلمعسا ج ر ب ةر بع ةنع ه ةين، ي ةرز ظ ص

ةرزدذر        ان ص اقعت بولمايدعغ ن س ا بوينعدع ان، قعلمعس ةص قعلعنغ ع تةل أزع قعلعش علةن. ظ ا مةس  نامازغ
ةنع    : ظعككعنحعسع. ظوخشاش ة ي ةزةر             : صةرز آعفاي قعلعش تةلةص قعلعنغان، لئكعن آعم قعلعشعدعن قةتظعين

ذناهكار         ع ض ة آعش ا هةمم ان، قعلعنمعس اقعت بولعدعغ ن س ةننعث بوينعدع عال هةممةيل ش قعلعنس ذ ظع ش
ان          ةقدعردة قعلغ ان ت ةر قعلمعغ ص بةزعل ةر قعلع ع بةزعل تذر، ظذن ان ظعش عدذ،   بولعدعغ اؤابقا ظئرعش الر س

ارلعق ظعشالر   ةهعي مذنكةر قات ةرذص، ن ةمرع م امعزع، ظ ازا ن ا جعن ازادعن قذتذلعدذ، بذنعثغ قعلمعغانالر ج
حىنكع، ظذ هةر بعر بةندعنعث ظأزعضة باغلعنعشلعق     . صةرز ظةين صةرز آعفايعضة ظأزضعرعص قالمايدذ     . آعرعدذ
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ةرز ظةينضة ظأزضعرعصمذ       صةرزدذر، ظةمما صةرز آعفاية بةزعدة بعر آعشع       نعث قعلعشع مذظةييةنلعشعص قالسا ص
بعر آعشع ظألىص آةتكةن جايدا هايات بعر مذسذلمان آعشعال بولسا مئيعتنعث نامعزعنع              : قالعدذ، مةسعلةن 

  .حىشىرىش شذ بعر آعشعضة صةرز ظةين بولذص قالعدذ
  ǦɅȂƨǟ  ـــجعزية

  .باجيعللعق  ظةرلعرعدعن ظئلعنعدعغان جدانالرنعث ساغالماظعسالم دألعتعدعكع آاصعر ضر
  ǯǟȀƪǟ خعراج ـــ

ئجع     ن ب رعلغذ زئمع ان تئ تعم بئرعلعدعغ ر قئ ع بع ةر يعل ةر    . ه ةن ي ة بعل ألحعمع خةلعص اجنعث ظ ذ ب ب
  .ظعضعلعرعنعث آئلعشعمع ياآع خةلعصعنعث بةلضعلعمعسع بويعحة بئكعتعلعدذ

   ǦɅǼȱǟ  ـــدعيةت

اتعل تةرعصعدعن تألعنعدعغان          جان تألعمعدعن ظعبارةت، يةنع   -دعيةت  ظألتىرىلضىحعنعث تذغقانلعرعغا ق
  . صعرسةنتلعك ظالتذنغا باراؤةر85ضرام  250آعلو  4مالنعث ظعسمع، قعممعتع يىز تأضة ياآع 

  ɄȵǾȱǟ  ـــزعممعي

  .جداناظعسالم دألعتعدة مذقعم ياشايدعغان آاصعر ضر
   ǦȵǾȱǟزعممة ـــ

ةهدة بةرضةن            ظةهدة ؤة ظامانلع  : زعممة دئضةن سأز   قنع بعلدىرعدذ، شذثا ظعسالم دألعتع ظامانلعق ؤة ظ
  .غةيرع مذسذلمان زعممعي دةص ظاتعلعدذ

  ȨɅǼȹȂȱǟ زعندعيق ـــ

ان        ؤعق قعلعدعغ ا تةش ذزذق ظئتعقادق ة ب عرالر آئيعنح ان آاص اد قعلعدعغ ا ظئتعق ت دعنعغ زرادةش
  .آعشعلةرمذ زعندعيق دةص ظاتالغان

  ǦȺȆȱǟ سىننةت ـــ

ةنع  ول، ي االمنعث     : ي ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع، ص ان يول االمنعث تذتق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ع  «: ص آعمك
ةس     ةندعن ظةم ذ م ا ظ ىننعتعمنع تاشلعس ث س ةنعنع     »مئنع ذ م أزعمذ مذش ىننةت س عدعكع س ةن هةدعس  دئض

 - هةرعكةتلعرع ؤة ماقذل آأرضةن ظعش     -يةنة صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سأزلعرع، ظعش     . بعلدىرعدذ
رعكةتلةرعمذ سىننةت دةص ظاتعلعدذ، فعقهعي ظعستعالهتا بعر ظعشنعث تةلةص قعلعنعش دةرعجعسع ظئتعبارع          هة

ةؤزةل آأرىلضةن مذستةهةب ؤة               ةرز ؤة ؤاجعبتعن باشقا قعلعش ماختالغان ؤة ظ بعلةن سىننةت ظاتالغذسع ص
  . زاالنمايدذمةندذب ظعشالرنع بعلدىرعدذ، يةنع ظذنع قعلسا ساؤاب بئرعلعدذ، قعلمعسا جا

   ɄȝȀȊȱǟ ȴȮƩǟ شةرظعي هأآىم ـــ
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أآىم ةرظعي ه اآع قعلعشنع     : ش ان ي ةص قعلغ ر ظعشنع قعلعشنع تةل ةردعن بع االنعث بةندعل الاله تاظ ظ
ارةتتذر        أزعدعن ظعب ان س ارعدا قويغ لعق ظعختعي ش قعلماس اآع قعلع قان ؤة ي ذناس ؤة . توس فعقهعش

  : عدا شةرظع هأآىم بةش قعسعمغا ظايرعلعدذظذسذلشذناس ظالعمالرنعث آأصحعلعكعنعث قارعش
  .  آةسكعن تةلةص قعلعنغان ظعش، بذ صةرز ياآع ؤاجعص بولعدذ-1
  .  آةسكعن ظةمةس شةآعلدة تةلةص قعلعنغان ظعش، بذ مةندذب ياآع مذستةهةب دةص ظاتعلعدذ-2
  .  آةسكعن مةنظعي قعلعنغان ظعش، بذ هارام بولعدذ-3
  . نظع قعلعنغان ظعش، بذ مةآرذه دةص ظاتعلعدذ آةسكعن ظةمةس شةآعلدة مة-4
  . قعلعش ياآع قعلماسلعق ظعختعيارعنع بةرضةن ظعش، بذ مذباه دةص ظاتعلعدذ-5

   ǦɅǼȥفعدعية ـــ

ةعفعد عدعن      : ي اتعل تةرعص ةزعدة ق ةم، ب ان تأل ىن بئرعلعدعغ دذرذش ظىح عرنع قذرتذل ظةس
   .عشلعتعلعدذظألتىرىلضىحعنعث ظاظعلعسعضة بئرعلعدعغان تألةمضعمذ ظ

   ǥǿǠȦȮȱǟ آةففارةت ـــ

ةز       ة ب قا، يةن ارلعق ياخشع ظعشالردعن باش ةدعقة قات از، س ان نام ذناهالرنع يذيعؤئتعدعغ ةرعظةتتة ض ش
علةن    ةن، مةس ةرمذ بةلضعلعض ةلذم آةففارةتل ىن م ع ظىح ذناهالرنعث يذيذلش ر ض نع : عبع روزع

ةننعث   ةففارعتع، قةسةمنع بذزعؤةتك ةنلعكرعنعث آ ألتىرىص   بذزعؤةتك ا ظ ادةمنع خات ذلمان ظ ةففارعتع، مذس آ
ةندةك  ةففارعتع دئض نعث آ اآع    . قويذش ىزىش، ي اق يئض ة تام اندعكع آةمبةغةللةرض ةلذم س ةر م آةففارةتل

  .  ظارقعدعن روزا تذتذش قاتارلعقالر ظارقعلعق ظادا بولعدذ-ظذالرنع آعيعندىرىش، ياآع ظعككع ظاي ظارقا
  ǢǶǪȆƫǟمذستةهةب ـــ 

ةؤزةل ظعشالردذر، ظذنع             شةرعظةت تة قعلعش تةرغعب قعلعنغان، لئكعن ؤاجعب قعلعنمعغان ياخشع ؤة ظ
  .قعلمعسا ضذناه بولمايدذ، مةندذب، ظةوزةل، سىننةت دئضةندةك سأزلةرمذ شذ مةنعدة ظعشلعتعلعدذ

    ȻȿȀȮƫǟــــمةآرذه 

الدا حةآلةنمعضةن نةرس عدعن آةسكعن ه الاله تةرعص ارامدعن بععدذرظ ذ ه ذص، ، ب أؤةن بول ر دةرعجة ت
ةآرذه نعم ارامنع قعلغانالر  ظعش ا ه ر    قعلغانالرغ دة ظئغع ان دةرعجع ا بئرعلعدعغ ةمما   غ ةيدذ، ظ ازا بئرعلم ج
ةآرذه قا          ظعشم الرنع قعلعش ارام ظعش عنع ه اراش آعش ةل ق ا س اآع ظذنعثغ رعش ي ق قعلعؤئ نع داؤاملع

حةآلعنعش تةرعصع آىحلىك    : مةآرذه دئضةن  : ظذنع مذنداق تةرعصلعضةن   جذرجانع .جىرظةتلعك قعلعص قويعدذ  
ا        راق بولس ا يئقعن ش هارامغ ى ظع تذر، ب ان ظعش ةآرذه ”بولغ ةهرعيمعي م دذ“ت راق  .  بولع ا يئقعن هاالللعقق

 . لسذن قا قارا“ظةتتةظرعفات”. ظذنع قعلغذحع جازاالنمايدذ.  بولعدذ“تةنزعيهعي مةآرذه”بولسا 
  ȃǠɆȪȱǟ  ـــقعياس

ةزعرعدة  ةهعدنعث ن ان       مذجت اش بولغ تع ظوخش أآىم ظعللع ة ه ر مةسعلعض ان بع ةلذم بولمعغ أآمع م  ه
ارةت     تعن ظعب أآمعنع بئرعش علعنعث ه ر مةس قا بع ةرعظةت     . باش الم ش رعش ظعس أآىم حعقع ةرعقعدة ه ذ ت ب
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ةهكاملعرع عنعث تأتعن دعكعظ أت ظاساس عدذرح ت اس  . عس أت ظاس ذ ت ةيغةمبةر   ذق: ب ةرعم، ص ان آ رظ
االمنعث س  اظ ننعتع،ىظةلةيهعسس ةلذم     ( ظعجم العمالرنعث م ةهعد ظ ارلعق مذجت عردعكع ب ر ظةس ةنع بع ي
  . قعلعشتعن ظعبارةتتذر، ؤة قعياس)ة بعردةك ظعتتعصاقلعشعشعدآمعأمةسعلعنعث شةرظعي ه

   ȯɎƩǟ ـــهـاالل

  . قعلعش رذخسةت قعلعنغان نةرسعدذر،صعدعن حةآلعمعضة ظذحرعمعغانعظالاله تةر
  ȳǟȀƩǟ  ـــهارام

ال ش ظ ذص عاله تةرقعلع ة بول ةن نةرس ةن حةآلةنض رذق بعل كعن بذي عدعن آةس لعق ،ص ا خعالص  بذنعثغ
ا ت         ةرظعي جازاغ ادعمذ ش ةلكع دذني دذ، ب ار بولع عغا دذح الالهنعث جازالعش ة ظ ع ظاخعرةتت عقعلغذح  ارتعلعش

  .مذمكعن
   ǢǱǟɀȱǟؤاجعب ـــ

ةفعي م   اش، هةن ب ظوخش ةن ؤاجع ةرز بعل عدا ص العمالرنعث قارعش حعلعك ظ العملعرعنعث آأص ةب ظ ةزه
ةرز، آةسكعن    ةلذم بولغان هأآىم ص ةن م نعق دةلعل بعل رةآلعكع ظئ اد قعلعش آئ قارعشعدا ظةمةل ؤة ظئتعق
علعلةردة     داق ظايرعشنعث آأصلعضةن مةس يعلعدذ، بذن أآىم ؤاجعب دئ ان ه ةلذم بولغ ةن م ظةمةس دةلعل بعل

  .سع ظوخشاشصايدعسع بار، لئكعن، قعلعش آئرةآلعكع جةهةتتعن هةر ظعككع
  ǦȺɆȞȱǟ ǦȲȵǠȞȵ  ـــظعينة مذظامعلعسع

ةلذم       ادا م ةلذم باه اؤارنع م ر ت ة بع ر آعشعض ةبع عمذددةتكعح أزع    ي نئس ن ظ اندعن آئيع ئتعص، ظ  س
ة     ارةت   قساتقان هئلعقع تاؤارنع هئلعقع سئتعؤالغذحعدعن بذرذنقعدعن تأؤةنرةك باهادا ن  سئتعؤئلعشتعن ظعب

ى سو    . سودعدذر  شةآعل  .  صذلغا ظئرعشكةنلعكع ظىحىن شىنداق ظاتالغان     دةرهال نةق   دادعمال ساتقذحع ب
ة بعر سودعدعن ظعبارةتتةك آأرىنسعمذ ة ي هعجةهةتت ة ظعشلعتعلضةن جازان ايدعغا ظعضة ل ارةآتعرعدعكع ص خ

  . هارام قعلعنغاندذربولغانلعقتعن
  țǠƤɋǟ  ـــظعجماظ

ع     ةلذم مةس العمالرنعث م ةهعد ظ ارلعق مذجت عردعكع ب ر ظةس ةرظعي ه بع ة لعككة بعردآمعألعنعث ش
   .لعشآئ

  ǻǠȾǪǱɋǟ  ـــظعجتعهاد

اد قعلعش ىتىن : ظعسالم فعقهع ظعستعالهعدا ظعجتعه ةقعهنعث ص ةن ظذرذنذص شةرظعي دةلعل ف آىحع بعل
  .هأآىمنع بعلعش ظىحىن تعرعشعشعدعن ظعبارةت

  ǥǿǠǺǪȅɋǟ  ـــظعستعخارة
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اآع      ارتذق بعر ظعشتعن   ظذنعثدعن  ظعنسان تةرةددذت قعلغان ظعككع ي  ظةث خةيرلعك بولغعنعغا يول     ظ
ةش اهللا تاآأرسعتعشنع  االدعن تعل دذ ،ظ ةنلعك بولع ار  .  دئض امعزع ب ث مةخسذس دذظاسع ؤة ن الم . بذنع ظعس

دعنع مذسذلمانالرغا هةر قانداق بعر ظعشنع باشالشتعن بذرذن ظعستعخارة ؤة مةسلعهةت سئلعشنع تةؤسعية            
  . دةيدعغان سأز بار“ظالدانماس، مةسلعهةت سالغان صذشمان يئمةسظعستعخارة سالغان  ”.قعلغان
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 سىرة زارعيات
  1.........................................................................................................................................................قعيامةت ؤة هئساب بئرعش هةققعدعكع خةؤةرنعث راستلعقعنع تةآعتلةش توغرعسعدا

  2.......................................................................................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث خعلمذ خعل سأزلعرع توغرعسعدا
  4...........................................................................................................................................................................................................................تةقؤادارالرنعث مذآاصاتع ؤة ظذالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  6..................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث زئمعندعكع ؤة ظعنساندعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدا
  7.......................................................................................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ظةلةيهعسساالمنعث مئهمعنع توغرعسعدا

  9..............................................................................................................................................صةرعشتعلةرنعث لذتنعث قةؤمعنع هاالك قعلعش ظعشع بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا
  10..........................................................................................................................................................................صعرظةؤن، ظاد، سةمذد ؤة نذه قةؤمعنعث قعسسعلعرعدعكع ظعبرةتلةر توغرعسعدا

تاظاالنعث ظاسمانالرنع، زئمعننع يارعتعشع ؤة هةر نةرسعنع جىص يارعتعشع اهللا تاظاالنعث بار ؤة بعر ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدعغان دةلعللةر اهللا 
  12.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  13...............................................................................................................................هةر بعر قةؤمنعث ظأز صةيغةمبعرعنع ظعنكار قعلعش يولعنعث ظوخشاش ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  13.....................................................................................................................ظعنسان بعلةن جعننعث صةقةت اهللا تاظاال غعال ظعبادةت قعلعش ظىحىن يارعتعلعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة تذر
  15.............................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة تذرنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  16....................................................................................................................................................................اهللا نعث ظازابعنعث حوقذم بولعدعغانلعقعنع تةآعتلةص قةسةم قعلعشع توغرعسعدا
  17.......................................................................................................................................................................................................................ظازاب آىنع بولغان قعيامةت آىنعنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  18......................................................................................................................................................................................................بةخت ـ ساظادةتكة ظئرعشكىحعلةرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدا
  19................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث ظةؤالدلعرعنعث دةرعجعدة ظذالر بعلةن ظوخشاش بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  21...................................................................................................................................................................................................................................................اهللا نعث ضذناهكارالرغا بولغان ظادالعتع توغرعسعدا
  21...............................................................................................................................................جةننةتنعث شارابعنعث ؤة جةننةت ظعضعلعرعنعث نازذ نئمةتلعرعنعث سىصعتع توغرعسعدا

  22............................................................رغا جةث ظئالن قعلعش توغرعسعداصةيغةمبةرنع مذشرعكالرنعث بوهتانلعرعدعن ظاقالش، ظذالرغا تةهدعد سئلعش ؤة ظذال
  24........................................................................اهللا نعث بار ؤة بعرلعكعنع ظعسصاتاليدعغان، مذشرعكالرنعث هعيلة ـ معكرعنع يوققا حعقعرعدعغان سوظالالر توغرعسعدا

  26.....................................................................................مذشرعكالرنعث هةققة قارشع حعققانلعقعنعث ؤة ظذالرنعث ظازابقا تئضعشلعك بولغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا
  27........................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر قعلعشقا ؤة تةسبعه ظئيتعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  سىرة نةجم
  29..........................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث، سةجدة ظايعتع نازعل بولغان تذنجع سىرة ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  29......................................................ة ؤة ظذنعث صةقةت ؤةهعينعال سأزلةيدعغانلعقعغا قةسةم قعلعشع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث صةيغةمبةرنعث هةق ظعكةنلعكعض
  30.................صىتىن ظةهلع جاهان ظىحىن رةهمةت قعلعص ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرنعث ظأز نةصسع خاهعشع بويعحة سأزلعمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  31.......................................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرضة ظعشةنحلعك صةرعشتة جعبرعظعلنعث تةلعم بئرعدعغانلعقع توغرعسعدا
ظذ ظعككع ياحاق معقدارع يئقعنالشتع32....................................................................................................................................................................عرع توغرعسعدا دئضةن ظايةتنعث تةصس  

  33...........................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظعسرا آئحعسع صةرؤةردعضارعنع آأرضةنمذ دئضةن مةسعلة توغرعسعدا
  35............................................................................................................................... هةر خعل رةثلةرنعث سعدرة دةرعخعنع ظورعؤالغانلعقع توغرعسعداصةرعشتعلةرنعث، نذرنعث ؤة

  37..............................................................................................................................................................بذتالرغا حوقذنغذحعالرغا رةددعية بئرعش ؤة الت، ظذززا، مانات بذتلعرع توغرعسعدا
  39......................................................................مذشرعكالرنعث شئرعكلةرنع ظةرآةك، صةرعشتعلةرنع حعشع دةص ظئتعقاد قعلغانلعقعغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  39...........................................................................................................................................................................................ياخشعلعقنعث ظارزذ قعلعش بعلةنال قولغا آةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
  40.......................................................................................................................................................................................هئحبعر شاصاظةتنعث اهللا نعث رذخسعتعسعز قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا
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  40.........................................................................................................................................................ية توغرعسعداصةرعشتعلةرنع اهللا نعث قعزلعرع دةؤالغان مذشرعكالرغا بئرعلضةن رةددع
  41....................................................................................................................................................................................................................................باتعل يولدعكعلةردعن يىز ظأرىشكة بذيرذش توغرعسعدا

  42......دةمضة ظذنعث ظةمةلعضة يارعشا مذآاصات ؤة جازا بئرعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا نعث حوث ـ آعحعك هةممة نةرسعنع بعلعدعغانلعقع، هةر بعر ظا
  42.............................................ياخشعلعق قعلغذحعالرنعث سىصعتع ؤة حوث ضذناهالردعن باشقا آعحعك ضذناهالرنعث مةغصعرةت قعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  43.............................................................................................................................................................تةؤبة قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش ؤة ظأزعنع صاك هئسابالشتعن توسذش توغرعسعدا
  44.....................................عنع ظةيعبلةش ؤة ظذنعثغا رةددعية بئرعش توغرعسعداظعتاظةت قعلعشتعن يىز ظأرىضةن ؤة صذل ـ مالغا ظاحكأزلىك قعلغان آعش

  45.................................................................................................................................................................................................................................مذسا ؤة ظعبراهعمنعث سةهعصعلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
  45...................................................................................................................................................ذناهعنع يةنة بعراؤنعث ظىستعضة ظالمايدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنع بعراؤنعث ض

صةرؤةردعضارنعث ظعنساننع دةسلةصتة يوقتعن بارلعققا آةلتىرضعنعدةك، ظألضةندعن آئيعن قايتا تعرعلدىرعدعغانلعقعدعن ظعبارةت بةزع 
  47........................................................................................................................................................... ؤة ظذنعث بةندعلةردة ياراتقان بةزع نةرسعلةرنعث بايانع توغرعسعداسىصةتلعرعنعث

  49..................................................................................................................................................ظاضاهالندذرذش، تةنبعه بئرعش ؤة سةجدة قعلعشقا، باش ظئضعشكة بذيرذش توغرعسعدا

  سىرة قةمةر 
  51............................................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث يئقعنلعشعشع ؤة ظاينعث يئرعلعشع توغرعسعدا

  53...................................................................................................................................................................................................................................................بذ هةقتة رعؤايةت قعلعنغان هةدعسلةر توغرعسعدا
  54...................................................................................................................................................................................مذشرعكالرنعث سةرآةشلعكع ؤة ظذالرنعث ظوسال صوزعتسعيعسع توغرعسعدا

  55.....................................................................................................................................................................................................................................ظذالرنعث قعيامةت آىنعدعكع يامان ظةهؤالع توغرعسعدا
  56...................................................................عث قةؤمعنعث قعسسعسع، بذ قعسسعدعن ؤة باشقا قةؤملةرنعث قعسسعلعرعدعن ظئلعنعدعغان ظعبرةت توغرعسعدانذهن

  57......................................................................................................................................................................................................................................................................................ظاد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
  58.............................................................................................................................................................................................................................................................................سةمذد قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
  60...................................................................................................................................................................................................................................................................................لذت قةؤمعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  62............................................................................................................................................................................................................................................................صعرظةؤن جاماظةسعنعث قعسسعسع توغرعسعدا
  62.................................................................................................................................................................................................................قذرةيشلةرضة نةسعهةت قعلعش ؤة تةهدعت سئلعش توغرعسعدا

  63....................................................................................................................................................................................................................................................................ضذناهكارالرنعث يامان ظاقعؤعتع توغرعسعدا
  64.................................................................................................................................................................................هةممة نةرسعنعث ظالدعنظاال ظألحةملعك قعلعص يارعتعلغانلعقع توغرعسعدا

  66...............................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظذالر توغرعسعدعكع ظةمر ـ صةرمانعنع ظعجرا قعلعش بعلةن قورقعتعشع توغرعسعدا
  66....................................................................................................................................................................................................................................................................تةقؤادارالرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  سىرة رةهمان
  69....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة رةهمان توغرعسعدا

  70.............................................................................................................................مئهرعبان اهللا تاظاالنعث قذرظاننع نازعل قعلغانلعقع ؤة ظذنعثدعن تةلعم بةرضةنلعكع توغرعسعدا
  70............................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث آىن، ظاي، ظاسمان ؤة زئمعندعكع ظاالمةتلعرع توغرعسعدا

  72.............................................................................................................................................................................ظعنساننعث اهللا تاظاالنعث نئمةتلعرعدعن بةهرعمةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  72...................................................................................................................................................................................................................................ظادةم بعلةن جعننعث يارعتعلعشعنعث بايانع توغرعسعدا

  73.....................................................اهللا تاظاالنعث ظأزعنعث ظعككع مةشرعق بعلةن ظعككع مةغرعبنعث صةرؤةردعضارع ظعكةنلعكعنع تعلغا ظالغانلعقع توغرعسعدا
  73................................................................................................................................لةرنع ياراتقانلعقعنع تعلغا ظالغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث ظعككع خعل دئثعزنع ؤة آئمع

  74............................................................................اهللا تاظاالنعث ظأزضةرمةس هالعتع، ظذنعث زاتعنعث مةثضى قئلعشع ؤة هةممعدعن بعهاجةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  76..........................................................................................................ظعنسانالر ؤة جعنالر جاماظةسعنع قورقذتذش ؤة ظذالر دذح آئلعدعغان قورقذنذحلذق ظازاب توغرعسعدا

  77..................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث قورقذنحلعرع ؤة ضذناهكارالرنعث ظةهؤاللعرع توغرعسعدا



  
  
  
  

 677                               زارعياتتعن ـــــــــــــــــــ سىرة ناسقعحة                                    سىرة 
مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org
 

  80........................................................................................................................................................................................................تةقؤادارالرنعث جةننةتتعكع ظةهؤالع ؤة نازذنئمةتلعرع توغرعسعدا

  سىرة ؤاقعظة
  87.....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة ؤاقعظةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  88..........................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث ظةهؤاللعرع توغرعسعدا
  89.........................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ظعنسانالرنعث ظىح قعسعمغا بألعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  91....................................................................................................................................................ياخشع ظعشالرنع ظةث ظالدعدا قعلغذحعالر ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات توغرعسعدا
  94.......................................................................................................................................................................................................................ساظادةتمةنلةر ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان مذآاصاتالر توغرعسعدا

  99...................................................................................................................................................................................................................................بةختسعزلةرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرغا بئرعلعدعغان جازا توغرعسعدا
  101................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث دةلعل ـ ظعسصاتلعرع توغرعسعدا

زعراظةت ظأستىرىش، يامغذر ياغدذرذش، ظوت صةيدا قعلعش قاتارلعق ظعنسان ظةث ظئهتعياجلعق بولغان نةرسعلةرنع صةقةت يالغذز اهللا نعثال 
  103.......................................................................................................................................................................................................................................................................قعلغانلعقعغا دعققةتنع بذراش توغرعسعدا

  105..................................................................................................................................................................................آاتتعلعقع ظىحىن اهللا تاظاالنعث قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعداقذرظاننعث 
  107...................هئساب ظئلعنعدعغانلعقنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا( بولمايدعغانلعقع)جان هةلقذمغا يةتكةندة ظذنع قايتذرذشنعث بولماسلعقع 

  108........................................................................................................ظعنسانالرنعث سةآراتتعكع ظةهؤاللعرع ؤة ظذالردعن هةر بعر قعسعم آعشعلةرنعث ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  سىرة هةدعد
  111.......................................................................................................................................................................................................................................................................................داسىرةهةدعدنعث صةزعلعتع توغرعسع

  112......................................................................................................................بارلعق مةؤجذداتالرنعث اهللا غا تةسبعه ظئيتعشع ؤة اهللا نعث بةزع سىصةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
  114................................................................................................درعتع ؤة صادشاهلعقعنعث هةممة نةرسعنع ظأز ظعحعضة ظالعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث بعلعشع، قذ

  116..........................................................................................................ظعمان ظئيتعشقا بذيرذش ؤة صذل ـ مالنع ياخشع يولالرغا سةرص قعلشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا
  118.................................................................................................. مالنعث، جعهادنعث صةزعلعتع توغرعسعدا-مةآكة صةتهع بولذشتعن ظعلضعرع اهللا يولعدا سةرص قعلغان صذل

  120...................................................................................................................................................................................................................رعسعدا سةرص قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغاهللا يولعدا صذل ـ مال
  122.........................................................................................................................................قعيامةت آىنع مأمعنلةرضة ظذالرنعث ظةمةللعرعضة يارعشا نذر بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  122......................................................................................................................................................................................................................................ظةهؤالع توغرعسعدامذناصعقالرنعث قعيامةت آىنعدعكع 
  124.................................................................................مأمعنلةرنع اهللا دعن قورقذشقا رعغبةتلةندىرىش ؤة ظةهلع آعتابالردةك بولذص قئلعشعدعن توسذش توغرعسعدا

  126.....................................................................................ة بةرضىحعلةرضة، راستحعل ؤة شئهعتالرغا بئرعلعدعغان مذآاصات ؤة آاصعرالرنعث بارار جايع توغرعسعداسةدعق
  128...................................................................................................................................................دذنيا تعرعكعحعلعكعنعث ظويذن ـ تاماشا، ظةرزعمةس مةشغذالت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  130.....................................................................................................ظعنسانغا يئتعدعغان هةر قانداق نةرسعنعث ظالدعنظاال ظورذنالشتذرذش بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  131................................................................................................................................................................................................................................................................سةؤر ؤة شىآىر قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  132...................................................................................................................................................................................................................................................................................................بئخعلنع ظةيعبلةش توغرعسعدا
  132.............................................................................................................................................صةيغةمبةرلةرنعث مأجعزعلةر، ظادالةت ؤة هةقعقةت بعلةن ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  133...............................................................................................................................................................................................................................................................................................تأمىرنعث صايدعلعرع توغرعسعدا
  134................................................................................ظعلضعرعكع صةيغةمبةرلةرنعث ظذممةتلعرعدعن آأصىنحعسعنعث ظعتاظةتتعن حعققذحعالر ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  136.............................................................................................................................................ظةهلع آعتابتعن ظعمان ظئيتقانالرغا ظعككع هةسسة ساؤاب بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مذجادةلة
  139...........................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظايةتنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا

  140............................................................................................................................................................................................................................................زعهار ؤة ظذنعثغا بئرعلعدعغان آةففارةت توغرعسعدا
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  144..........................................................................................................................................................................................................................دعن دىشمةنلعرعنعث ظاقعؤعتعنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  144...................................................................................................................................................................................اهللا نعث بعلعشعنعث هةممة مةخلذقالرنع ظوراص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  146...............................................................................................................................................................................................................................يةهذدعيالرنعث صةسكةشلعكعنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  147...............................................................................................................................................................................................................................................صعحعرلعشعشنعث ظةدةب  ـ ظةخالقلعرع توغرعسعدا

  148...........................................................................................................................................................................................................................................................يعغعلعشنعث ظةدةب ـ ظةخالقلعرع توغرعسعدا
  149..........................................................................................................................................................................................................................بعلعم ؤة بعلعملعك آعشعلةرنعث ظارتذقحعلعقع توغرعسعدا

  150.........................................................................................................................................صةيغةمبةر بعلةن مةخصعي سأزلعشعشتعن ظعلضعرع سةدعقة بئرعشكة بذيرذش توغرعسعدا
  152........................................................................................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

  154..................................................بعلةن قارشعالشقذحعالرنعث جازالعنعدعغانلعقع، غةلعبنعث اهللا تاظاالغا ؤة صةيغةمبعرعضة مةنسذص ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا 
  155....................................................................................................................................................................................................................مأمعنلةرنعث آاصعرالرنع دوست تذتمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة هةشر
  160................................................................................................................................................................................................................................هةر نةرسعنعث اهللا غا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  160...........................................................................................................................................بةنع نةزعر قةبعلعسعدعكعلةرنعث بئشعغا آةلضةن ماالمةتلةرنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  162.....................................................................................................................................................................................................................................................................بةنع نةزعر غازعتعنعث سةؤةبع توغرعسعدا

  165..................................................................................................................................................خورما دةرةخلعرعنعث آئسعلعشعنعث اهللا نعث رذخسعتع بعلةن بولغانلعقع توغرعسعدا
  166........................................................................................................................................................................................................ظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةر ؤة ظذنع ظعشلعتعدعغان ظورذنالر توغرعسعدا

  169.....................................................................................................................صةيغةمبةر بذيرذغان ؤة توسقان هةر قانداق ظعشتا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا
 باشقا بعر تىرآىم آعشعلةر ؤة مذهاجعرالر ؤة ظةنسارعالرنعث ظارتذقحعلعقلعرع توغرعسعداظذرذشسعز ظئلعنغان غةنعمةتلةرضة تئضعشلعك بولغان

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................170  
  172............................................................................................................................................................................................................ظةنسارعالرنعث مذهاجعرالرغا هةسةت قعلمعغانلعقع توغرعسعدا

  172........................................................................................................................................................................................................................ظةنسارعالرنعث باشقعالرنعث مةنصةظةتعنع ظةال بعلضةنلعكع توغرعسعدا
  175...............................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث بةنع نةزعر قةبعلعسعضة يالغان ؤةدة بةرضةنلعكع توغرعسعدا

  176........................................................................................................................................................................................................مذناصعقالر بعلةن يةهذدعيالرنعث بذ ؤةقةدعكع معسالع توغرعسعدا
  177..................................................................................................................................................تةقؤادارلعق قعلعشقا ؤة قعيامةت آىنع ظىحىن تةييارلعق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  178............................................................................................................................................................................جةننةت ظةهلع بعلةن دوزاخ ظةهلعنعث باراؤةر بولمايدعغانلعقع توغرعسعدا
  179...................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث آاتتعلعقعنع بايان قعلعش توغرعسعدا

  180................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنع اهللا تاظاالنعث ظعسعملعرع ؤة سىصةتلعرع بعلةن ظذلذغالش توغرعسعدا
  182.....................................................................................................................................................................................................................................................................................ظةث حعرايلعق ظعسعمالر توغرعسعدا

  182..................................................................................................................................................................................................................هةر نةرسعنعث اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مذمتةهعنة 
  184.....................................................................................................................................................................................................................................سىرة مذمتةهعنةنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا

  185...........................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنع دوست تذتماي دىشمةن تذتذشقا بذيرذش توغرعسعدا
  187.........................بارلعقع توغرعسعداظعبراهعم ؤة ظذنعث هةمراهلعرعنعث آاصعر قةؤمعدعن ظادا ـ جذدا بولذشعدا مذسذلمانالر ظىحىن ياخشع ظىلضعنعث 

  190..........................................................................................................................اهللا نعث مأمعنلةر بعلةن ظذالرنعث دىشمةنلعرعنعث ظارعسعدا دوستلذق صةيدا قعلعشع توغرعسعدا
  191........................................................................................ةن دعن ظىحىن ظذرذش قعلمعغان آاصعرالرغا ياخشعلعق قعلعشنعث دذرذسلعقع توغرعسعدامذسذلمانالر بعل

  191.................................................................................................................................................مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش قعلغان مذشرعكالرنع دوست تذتذشتعن توسذش توغرعسعدا
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هذدةيبعية سىلهعسعدعن آئيعن هعجرةت قعلعص آةلضةن مذسذلمان ظايالالرنع آاصعرالرغا قايتذرذص بةرمةسلعك هةققعدعكع خذسذسعي هأآىم 
  192........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  193........................................................................ ظةرلةرضة، مذشرعك ظايالالرنعث مذسذلمان ظةرلةرضة هارام ظعكةنلعكع توغرعسعدامذسذلمان ظايالالرنعث مذشرعك
  196.....................................................................................................................................................................................................................................ظايالالر بةيظةت قعلعشقا تئضعشلعك ظعشالر توغرعسعدا

  سىرة سةف
  201.......................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة سةفنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  201......................................................................................................................................................................................................قعلمايدعغان ظعشنع قعلعمعز دئضىحعلةرنع ظةيعبلةش توغرعسعدا
  203......................................................زعضة ظازار بةرضةنلعكعنع تعلغا ظئلعشع ؤة اهللا نعث ظذالرنعث دعللعرعنع بذرؤةتكةنلعكع توغرعسعدامذسانعث قةؤمعنعث ظأ

  204.........................................وغرعسعداظعسا ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةهمةد دئضةن ظعسمع بعلةن خذش خةؤةر بةرضةنلعكع ت
ظةث زالعم ظعنساننعث تعلغا ظئلعنعشع، ظعسالم نذرعنعث مذآةممةل قعلعنعدعغانلعقع ؤة ظعسالم دعنعنعث صىتىن دعنالر ظىستعدعن غةلعبة 

  207.....................................................................................................................................................................................................................قعلعدعغانلعقع هةققعدة بئرعلضةن خذش خةؤةر توغرعسعدا
  208......................................................................................................................................................................................................................................قاتتعق ظازابتعن قذتذلدذرعدعغان تعجارةت توغرعسعدا

  209................................................................................................................................................................مذسذلمانالرنعث هةرقانداق ظةهؤالدا دعننعث ياردةمحعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
ظعسراظعل ظةؤالدعدعن بعر قعسعم آعشعلةرنعث ظعسا ظةلةيهعسساالمغا ظعمان ظئيتقانلعقع ؤة يةنة بعر قعسعم آعشعلةرنعث ظذنعثغا آاصعر 

  210.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................بولغانلعقع توغرعسعدا
  210.......................................................................................................................................................................................ظعمان ظئيتقان تاظعصعضة اهللا تاظاالنعث ياردةم قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة جذمذظة
  213..............................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة جذمذظةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  214..........................................................................................................................................................................................................هةممة نةرسعنعث اهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعدعغانلعقع توغرعسعدا
  214.........................................................................................................................................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةر قعلعص ظةؤةتعلضةنلعكع توغرعسعدا

  215.......................................................مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث ظةرةبلةرضعمذ ؤة ظةرةب بولمعغان بارلعق معللةتلةرضعمذ ظةلحع قعلعنغانلعقع توغرعسعدا
  217.............................................................................................................................................................عرعش توغرعسعدايةهذدعيالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع ظألىمنع ظارزذ قعلعشقا حاق

  218.......................................................................................................................................................................................جىمة نامعزع، جىمة آىنعدعكع ظعشالر ؤة ظةدةب ـ ظةخالقالر توغرعسعدا
  219....................................................................................................................................................................................................................................رذش توغرعسعدااهللا تاظاالنع ياد ظئتعشكة ظالدعراشقا بذي
  220...................................................................................................................................................................................................................................................................................جىمة آىنعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  221...........................................................................................................................................................................................ظةزاندعن خذتبعضة حعقعدعغان ظةزان آأزدة تذتذلغانلعقع توغرعسعدا
جىمة نامعزعغا حعققان ظعككعنحع قئتعملعق ظةزاندعن آئيعن ظئلم ـ سئتعم قعلعشنعث هاراملعقع ؤة جىمة نامعزعدعن آئيعن رعزعق تةلةص 

  222...........................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلعشقا قعزعقتذرذش توغرعسعدا
  223............................................................................................................................................................ظعمام خذتبعضة حعققاندا مةسحعتتعن حعقعص آئتعشتعن توسقانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مذنافعقذن
  225.............................................................................................................................................................................................................................مذناصعقالرنعث ظةهؤالع ؤة ظذالرنعث قعياصعتع توغرعسعدا

مذناصعقالرنعث ظأزلعرعضة صةيغةمبةرنعث مةغصعرةت تةلةص قعلعشعدعن ؤة صةيغةمبةرنعث يئنعدعكع آعشعلةرنع تةمعنلةشتعن يىز ظأرىشع 
  228.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  231............................رعلعص آئتعص غةصلةتتة قالماسلعققا ؤة ظألىشتعن ظعلضعرع سةدعقة بئرعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدادذنيا تعرعكحعلعكعضة بئ

  سىرة تةغابذن
  233.............ظذنعث هةممة نةرسعنع بعلعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالغا تةسبعه ظئيتعلعدعغانلعقع، اهللا تاظاالنعث ظعنسانالرنع ياراتقانلعقع ؤة 
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  234..................................................................................ظعلضعرع ظأتكةن آاصعرالرنعث هاالك قعلعنغانلعقعنع بايان قعلعش بعلةن ظاضاهالندذرذش بئرعش توغرعسعدا
  235.............................................................................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعنكع هاياتلعقنعث هةق ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  236..............................................................................................................................................................................................................................................................زعيان تارتعدعغان آىننعث بايانع توغرعسعدا
  237.....................................................................................................آعشعضة يةتكةن هةر قانداق مذسعبةتنعث صةقةت اهللا تاظاالنعث ظعزنع بعلةنال يئتعدعغانلعقع توغرعسعدا

  238.....................................................................................................................................................................................................................اهللا غا ؤة صةيغةمبةرضة ظعتاظةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا
  238..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................تةؤهعد توغرعسعدا

  239..................................................................................................................................................................................................ظايالالرنعث ؤة بالعالرنعث صعتنعسدعن ظئهتعيات قعلعش توغرعسعدا
  240.................................................................................................................................................................................................................تعشعحة تةقؤادارلعق قعلعشقا بذيرذش توغرعسعداآىحعنعث يئ

  241..........................................................................................................................................................................................................................................................سةدعقة بئرعشكة رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

  سىرة تاالق
  243......................................................................................تاالق قعلعش، ظذنع ظأيدعن حعقعرعؤةتمةسلعك ؤة ظعددعتعنع ساناش توغرعسعداظايالعنع صاآلعق هالعتعدة 

تاالق قعلعنغان ظةمما يئنعؤئلعشقا بولعدعغان ظايالغا ظعددةت جةريانعدا نةصعقة بئرعش ؤة ظأي بعلةن تةمعنلةش ظةرنعث ظىستعضة 
  245......................................................................................................................................................................................................................................................................................................يىآلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا

  245...................................................................................................................................................تاالق قعلعنغذحع ظايالنعث ظةرنعث ظأيعدة ظعددةت تذتذشعنعث صايدعسع توغرعسعدا
  245.....................ان تاالق قعلعنغان ظايالنع نةصعقة ؤة ظأي بعلةن تةمعنلةش ظةرنعث ظىستعضة يىآلةنمةيدعغانلعقع توغرعسعدايئنعشقعلع بولمايدعغ

  247.علعدة بولذشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعداتاالق قعلعنغان ظايالنع مةيلع قايسع خعلدعكع ظذسذلدا تاالق قعلسذن ظذنعثغا حوقذم ياخشع مذظام
  247.........................................................................................................................................................................................................................................يئنعشقاندا ضذؤاهحع تذرغذزذشقا بذيرذش توغرعسعدا

  248..ولع ؤة رعزق بئرعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث آاصالعتعنعث ظذالر ظىحىن يئتةرلعك ظعكةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث تةقؤادارالرغا حعقعش ي
  249................................................................................سعداياشعنعص قالغانلعقتعن هةيز آأرمةيدعغان ؤة تئخع هةيز آةلمعضةن آعحعك ظايالالرنعث ظعددعتع توغرع

  250......................................................................................................................................................................................................................................................................هامعلدار ظايالالرنعث ظعددعتع توغرعسعدا
  252.....................................................................................عنعدعغانلعقع توغرعسعداتاالق قعلعنغان ظايالنعث ظئرعنعث ظعقتعسادعي ظةهؤالعغا يارعشا ظأي بعلةن تةمعنل

  252.........................................................................................................................................................................................................................تاالق قعلعنغان ظايالنع تةثلعكتة قالدذرذشتعن توسذش توغرعسعدا
بولمايدعغان هامعلدار ظايالنع تاآع ظذ يةثضعص بولغعحة تةمعنلةشنعث ظةرنعث ظىستعضة يىآلةنضةن قايتا نعكاه ظوقذماستعن يئنعشعؤئلعشقا 

  252....................................................................................................................................................................................................................................................................................مةجبذرعيةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  253....................................................... ظئلعشقا هةقلعق ظعكةنلعكع توغرعسعداقويذؤعتعلعضةن ظايال بالعنع ظئمعتعص بةرسة ظئمتعص بةرضةنلعكع ظىحىن هةق

  253................................................................................................................................................................................................................................................................تةقؤادار بعر ظايالنعث قعسسعسع توغرعسعدا
  255.....................................................................................................................................................................................ازالعنعشع توغرعسعداصةرؤةردعضارعنعث ظةمرعدعن باش تارتقانالرنعث ج
  255...............................................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سىصعتع توغرعسعدا

  256..................................................................................................................................................................................................................................تاظاالنعث مذآةممةل قذدرعتعنعث بايانع توغرعسعدااهللا 

  سىرة تةهرعم
صةيغةمبةرنعث هاالل نةرسعنع هارام قعلغانلعقع ظىحىن اهللا نعث تاصا قعلعشع، بذ ضذناهنعث آةففارعتعنعث بايانع ؤة ظايالالرنعث صةيغةمبةرنع 

  260..............................................................................................................................................................ةص قويغانلعقع توغرعسعداقعيعن ظةهؤالدا قالدذرغانلعقع ظىحىن ظذالرنع ظةدةصل
  266....................................................................................................................................................باال ـ حاقعالرنع ظةدةب ـ ظةخالق ؤة دعن تةربعيعسع بعلةن تةربعيلةش توغرعسعدا

  267..........................................................................................................................................................................................ؤة ظذنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةر توغرعسعدادوزاخنعث يئقعلغذلعرع 
  267....................................................................................................................................................................................................................................سةمعمعي تةؤبة قعلعشقا رعغبةتلةندىرىش توغرعسعدا

  268..................................................................................................................................................................................جعهاد قعلعشقا بذيرذغانلعق توغرعسعداآاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا قارشع 
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اهللا نعث دةرضاهعدا مأمعن آاصعرغا قانحعلعك يئقعن تذغقان بولسعمذ لئكعن اهللا نعث دةرضاهعدا بذ تذغقاندارحعلعقنعث ظةسقاتمايدعغانلعقع 
  268.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  270....................................................................................................................................................................اهللا نعث دةرضاهعدا آاصعرنعث مأمعنضة زعيان يةتكىزةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مذلك
  273.....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة مىلكنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  274..................................................اهللا نع ظذلذغالش، اهللا نعث ظألىم بعلةن هاياتلعقنع، ظاسمانالر بعلةن يذلتذزالرنع ياراتقانلعقعنع بايان قعلعشع توغرعسعدا
  276..............................................................................................................................................................................................................رعدعغانالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعداجةهةننةم ؤة ظذنعثغا آع

  277.......................................................................................................................................صةرؤةردعضارعدعن آعشعلةر آأرمةيدعغان ؤاقعتتا قورققان ظادةمنعث مذآاصاتع توغرعسعدا
  278.............................................................................................................................اظاال نعث زئمعننع بةندعلعرعضة بويسذندذرذص بةرضةنلعكعدعن ظعبارةت نئمعتع توغرعسعدااهللا ت

 “داقمذ خاتعرجةم بولعسعلةرظازابعدعن قان”اهللا تاظاالنعث سعلةرنع قانداق جازالعماقحع بولسا شذنداق جازاالشقا قادعر ظعكةنلعكع ؤة اهللا نعث 
  279.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................دئضةنلعكع توغرعسعدا

اهللا نعث قذدرعتع بعلةن قذشالرنعث ظذحذشع اهللا نعث حوث ـ آعحعك هةممة نةرسعنع آأرىص تذرعدعغانلعقعنعث دةلعلع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................280  

  281.........................................................................................مةخلذقاتالرغا اهللا دعن باشقا هئحكعمنعث ياردةم قعاللمايدعغانلعقع ؤة رعزق بئرةلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا
  281...................................................................................................................................................................................................................................................................آاصعر بعلةن مأمعننعث معسالع توغرعسعدا

  282............................................................................................................................مةخلذقاتالرنع يارعتعشقا قادعر اهللا نعث قعيامةتنع قايعم قعلعشقا قادعر ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  283...................................................................................................................................عرالرنع هاالآةتتعن قذتذلدذرالمايدعغانلعقع توغرعسعدامأمعنلةرنعث ظألتىرىلىشعنعث آاص

  284..اهللا نعث بذالقالردعن حعقعدعغان سذدعن ظعبارةت نئمعتعنع ظةسلعتعش بعلةن بعرضة ظذنعث يوقعلعص آئتعشعدعن قورقذتقانلعقع توغرعسعدا

  سىرة قةلةم
  285................................................................................................................................................................................................................................................................................................قةلةمنعث تةصسعرع توغرعسعدا

  286.........................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث آاتتعلعقعنع بعلدىرىش ظىحىن قةلةم بعلةن قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا
سةن هةقعقةتةن بىيىك ظةخالققا ظعضعسةن286................................................................................................................................................................. دئضةن ظايةتنعث تةصسعرع توغرعسعدا  

ةلةصلعرعنع قوبذل قعلعشتعن توسذش ؤة ظذالرنعث يئرعم يولدا ظذحرعشعشنع هةقنع ظعنكار قعلغذحع آاصعرالرنعث بئسعمعنع، صعكعر ت
  288............................................................................................................................................................................................................................................................................................................خااليدعغانلعقع توغرعسعدا

  291.............................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث ظةمةلعنعث بعكار بولذص آئتعدعغانلعقعنعث معسالع توغرعسعدا
  294..........................................................................................................تةقؤادارالرنعث مذآاصاتع ؤة ظذالرغا ضذناهكارالرغا ظوخشاش مذظامعلة قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  295...........................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث دةهشعتع توغرعسعدا
  295.....................................................................................................................................................................................قذرظان آةرعمنع ظعنكار قعلغانالرنع قاتتعق ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا

  297...............................................................................................................................................سةؤر قعلعشقا، يذنذس ظةلةيهعسساالمدةك ظالدعراص آةتمةسلعككة بذيرذش توغرعسعدا
  297..............................................................................................................................................................................................................................................................آأز تئضعشنعث راست ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  300.....................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنعث قعلغان تأهمعتع ؤة ظذالرغا بئرعلضةن جاؤاب توغرعسعدا

  سىرة هاققة
  301.......................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث حوثلعقعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  302..............................................................................................................................................................ظعلضعرع ظأتكةن ظىممةتلةرنعث هاالك قعلعنغانلعقعنع تعلغا ظئلعش توغرعسعدا
  303................................................................................................................................................................................................................آئمعدعن بةهرعمةن قعلغان نئمعتعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا

  304....................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث دةهشةتلعك ظةهؤاللعرع توغرعسعدا
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  305.................................................................................................................................................................................................................................ظادةم ظةؤالدعنعث اهللا غا توغرعلعنعدعغانلعقع توغرعسعدا
  306.................................................................................................................ناما ـ ظةمالع ظوث قولعغا بئرعلعدعغانالرنعث خذشاللعقع ؤة ظذالرنعث ياخشع ظاقعؤعتع توغرعسعدا

  307..................................................................................................................................................نام ـ ظةماللعرع سول قولعغا بئرعلعدعغانالرنعث ظةهؤالعنعث يامان بولذشع توغرعسعدا
  309....................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث اهللا نعث سأزع ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  310......................................ظةضةر صةيغةمبةر اهللا نعث نامعدعن يالغاننع توقذيدعغان بولسا اهللا نعث ظذنع ظةلؤةتتة ظازاص بعلةن جازااليدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مةظارعج
  313..............................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث تئز آئلعشعنع تعلعضةنلعك توغرعسعدا

  314..........................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا“ ظاسمان شوتعلعرعنعث ظعضعسع”
  314............................................................................................................................ معث يعل آئلعدعغان آىندعن قعيامةت آىنع آأزدة تذتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا50 ظذزذنلذقع

  316............................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع سةؤر قعلعشقا ظىندةش توغرعسعدا
  317......................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةتنعث قورقذنحلذق ظةهؤاللعرع توغرعسعدا
  319...............................................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث حعدامسعز ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  319.............لةرنعث قاتارعغا ناماز ظوقذغذحعالرنعث آعرمةيدعغانلعقع، بذالرنعث ظةمةللعرع ؤة نامازلعرع توغرعسعدايذقعرعدعكع سىصةتكة ظعضة آعشع
  322................................................................................................................................................................................................................................آاصعرالرنع ظةيعبلةش ؤة ظذالرنع قورقذتذش توغرعسعدا

  هسىرة نذ
  325.............................................................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنع دةؤةت قعلغانلعقع توغرعسعدا

  327....................................................................رعسعدانذه ظةلةيهعسساالمنعث ظأز قةؤمع تةرعصعدعن يةتكةن ظةزعيةتلةر هةققعدة اهللا غا شعكايةت قعلغانلعقع توغ
  328...........................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث ظذنعث دةؤعتعضة قارعتا ظئيتقان سأزلعرع توغرعسعدا

  330..........................................................................غا بةرضةن جاؤابعدعن آئيعن اهللا تاظاالغا قعلغان ظعلتعجاسع توغرعسعدانذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث ظذنعث
  330.......................................................................................................................................................................نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعنعث بذتلعرع ؤة بذ بذتالرنعث ظورنع توغرعسعدا

  331........................................................نذه ظةلةيهعسساالمنعث قةؤمعضة بةتدذظا قعلغانلعقع ؤة ظأزعضة ظعمان ظئيتقانالرغا ياخشع دذظا قعلغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة جعن
  335............................................................................................................................................................ىرضةنلعكع توغرعسعداجعنالرنعث قذرظاننع تعثشعغانلعقع ؤة ظذنعثغا ظعمان آةلت

  336.......................................................................................................................جعنالرنعث اهللا نعث خوتذنع ؤة بالعلعرع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكعنع ظعقرار قعلعشع توغرعسعدا
  336....................................جعنالرغا سئغعنعص ظذالردعن صاناه تعلةيدعغانلعقع ظىحىن جعنالرنعث هةددعدعن ظئشعؤالعدعغانلعقع توغرعسعداظعنسانالرنعث 

عقع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظةؤةتعلعشتعن ظعلضعرع جعنالرنعث ظاسمان خةؤةرلعرعنع ظوغرعاليدعغانل
  338.....................................................................................................ظةؤةتعلضةندعن آئيعن ظذالرنعث آأيدىرضىحع يذلتذزالر بعلةن ظئتعص حىشىرذلدعغانلعقع توغرعسعدا

 هةر قعسعمغا بألىنعدعغانلعقعنع ظعقرار قعلغانلعقع ؤة جعنالرنعث ظأزلعرعنعث مأمعن، آاصعر، ظازغذن ؤة توغرا يول تاصقذحع قاتارلعق
  340...............................................................................ظذالرنعث ظأزلعرعنعث ظعحعدعكع هةر قعسعم جعنالرنعث ظاقعؤةتتة بارار جايعنع بعلعص يةتكةنلعكع توغرعسعدا

  341..................................................................................................................................................................................................عقرار قعلغانلعقع توغرعسعداجعنالرنعث اهللا نعث آامالع قذدرعتعنع ظ
  343........................................................................................................اهللا تاظاالنع بار ؤة بعر دةص بعلعشكة ؤة ظذنعثغا شئرعك آةلتىرىشتعن ساقلعنعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  343...........................................................................................................................................................................جعنالرنعث قذرظاننع تعثشاش ظىحىن قعستعلعشعص تذرغانلعقع توغرعسعدا
  344..................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صايدا ـ زعيان يةتكىزىشكة قادعر ظةمةسلعكع توغرعسعدا
  344.........................................................................................................................................................صةيغةمبةرنعث مةسظذلعيعتعنعث صةقةت دةؤةتنع يةتكىزىش ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  345...................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث قعيامةتنعث بولعدعغان ؤاقتعنع بعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة مذززةممعل
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  349...................................................................................................................................................................................مذزةممعل ؤة مذددةسسعر سىرعلعرعنعث نازعل بولذش سةؤةبع توغرعسعدا
  350.............................................................................................................................................................................................................................آئحعنع ظعبادةت بعلةن ظأتكىزىشكة بذيرذش توغرعسعدا

  350...................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننع تعالؤةت قعلعشنعث ظذسذلع توغرعسعدا
  351.............................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث آاتتعلعقع توغرعسعدا

  352....................................................................................................................................................................................................................................................آئحعدة ظعبادةت قعلعشنعث صةزعلعتع توغرعسعدا
  356........................................................آاصعرالرنعث يةتكىزضةن ظةزعيةتلعرعضة سةؤر قعلعشقا بذيرذش ؤة ظذالرنعث بذ قعلمعشلعرعغا بئرعلضةن جازا توغرعسعدا

مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث صعرظةؤنضة ظةؤةتعلضةن صةيغةمبةرضة ظوخشايدعغانلعقع، صعرظةؤننعث ظاقعؤعتعنعث قانداق بولغانلعقعنع 
  357............................................................................................................................................................................................................................................................................بعلعدعغانلعقعنع تةآعتلةش توغرعسعدا

  357....................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث ظازابع بعلةن قورقذتذش توغرعسعدا
  358..............................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث ساغالم دعل ظعضعلعرعضة ؤةز ـ نةسعهةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  359..........................................................................................................................آئحعدة ظوقذلعدعغان صةرز نامعزعنعث ظةمةلدعن قالدذرذلذشع ؤة ظذنعث ظأزرعلعرع توغرعسعدا
  360....................................................................................................................................................................................................سةدعقة بئرعشكة ؤة ياخشع ظعشالرنع قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  ة  مذددةسسعرسىر
  361........................................................................................................................................ظةلةق سىرعسعنعث ظايةتلعرعدعن آئيعن تذنجع بولذص نازعل بولغان ظايةتلةر توغرعسعدا

  363...........................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا
  364..............................................................................................................................................................................................................................قذرظان سئهعردذر دئضةن ظادةمنع قورقذتذش توغرعسعدا

  367.............................................................................................................جةهةننةمنع باشقذرغذحع صةرعشتعلةرنعث سانع ؤة بذ هةقتة آاصعرالرنعث ظئيتقانلعرع توغرعسعدا
  368..........................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قوشذنعنع صةقةت اهللا تاظاالنعث ظأزعال بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  369............................................................................................................................................................ةت توغرعسعداجةننةت ظةهلع بعلةن دوزاخ ظةهلعنعث ظارعسعدا بولعدعغان سأهب
  370.....................................................................................آاصعرالرنعث هةقتعن يىز ظأرىضةنلعكعنع ؤة ظذالرنعث هةقكة تذتقان صوزعتسعيعسعنع ظةيعبلةش توغرعسعدا

  371...................................................................................................................................................................................................................................................ز ـ نةسعهةت ظعكةنلعكع توغرعسعداقذرظاننعث ؤة

  سىرة قعيامةت
  374......................قعيامةت آىنع قايتا تعرعلعشنعث بولعدعغانلعقعغا قةسةم قعلعش ؤة هعيلة قعلغذحعالرنعث هعيلعسعضة بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا

  376....................................................................................................................................قعيامةت آىنع ظعنساننعث بارلعق قعلمعشلعرعنعث ظذنعث ظالدعدا بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  377....................................................................................................................................................................سعداصةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ؤةهيعنع تاصشذرذص ظئلعشنع ظأضعتعش توغرع

  379.......................قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلعشنعث سةؤةبع بولسا دذنيانع ياخشع آأرىش ؤة ظاخعرةتتعن غةصلةتتة ياشاش ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  379....................................................................................................................................................................................................................................................................................خعرةتتة اهللا تاظاالنع آأرىش توغرعسعداظا

  380....................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث يىزلعرعنعث قارعداص آئتعدعغانلعقع توغرعسعدا
  381................................................................................................................................................................................شكةندة قعيامةتنعث بولعدعغانلعقعغا ظعشةنحنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعداسةآراتقا حى

  382..........................................................................................................................................................................................................................................هةقنع ظعنكار قعلغذحعنعث هالعنع بايان قعلعش توغرعسعدا
  383........................................................................................................................................................................................................................................................ظعنساننعث بعكار قويذص بئرعلمةيدعغانلعقع توغرعسعدا

  384.................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث ظاخعرعدا قعلعنعدعغان دذظا توغرعسعدا

  سىرة ظعنسان
  385.......................................................................................................................................................ن بعلةن سىرة سةجدعنع جىمة آىنع بامدات نامعزعدا ظوقذش توغرعسعداسىرة ظعنسا

  385...........................................................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث ظعنساننع يوقتعن بار قعلغانلعقع توغرعسعدا
  386............................................هللا تاظاالنعث ظعنسساننع هعدايةتكة باشاليدعغانلعقع، ظذنعث بولسا يا شىآىر قعلغذحع يا تانغذحع بولعدعغانلعقع توغرعسعداا
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  387................................................................................................................................................................................................آاصعرالرغا جازا ؤة مأمعنلةرضة مذآاصات بئرعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
  388.................................................................................................................................................................................................................................................................ياخشع بةندعلةرنعث ظةمةللعرع توغرعسعدا

  389..........................................................................................................................................جةننةت ظةهلعضة بئرعلعدعغان مذآاصات ؤة نئمةتلةرنعث بةزع تةصسعالتلعرع توغرعسعدا
  390.....................................................................................................................جةننةتتعكع ظازادة تةختلةر ؤة سوغذقمذ ظةمةس، ظعسسعقمذ ظةمةس يئقعملعق هاؤا توغرعسعدا

  391....................................................................................................................................................................................................غرعسعدادةرةخ شاخلعرعنعث ؤة مئؤعلعرعنعث يئقعن ظعكةنلعكع تو
  391..........................................................................................................................................................................................................................................................................آىمىش تةخسة ؤة قةدةهلةر توغرعسعدا

  391...........................................................................................................................................................................................................................................................زةنجعبعل ؤة سةلسةبعلنعث شارابع توغرعسعدا
  392..............................................................................................................................................................................................................................................................................جةننةتتعكع خعزمةتحعلةر توغرعسعدا

  392.................................................................................................................................................................................................................................................آعيعم ـ آئحةآلةر ؤة زعبذ ـ زعننةتلةر توغرعسعدا
  394.............................................................................................................. حىشىرىلضةنلعكع، سةؤر قعلعشقا ؤة اهللا تاظاالنع زعكعر قعلعشقا بذيرذغانلعقع توغرعسعداقذرظاننعث

  394...................................................................................................................................................................................دذنياغا بئرعلعشنع ظةيعبلةش ؤة قعيامةت آىنعنع ظةسلعتعش توغرعسعدا
  395............................................................................................................................................اهللا نعث يئتةآلعشع بعلةن قذرظاننعث ؤةز ـ نةسعهةت ؤة هعدايةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  397...............................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث حىشىشعنعث ؤة ظذنع ناماز شامدا ظوقذشنعث بايانع توغرعسعدا

  سىرة مذرسةالت
اهللا تاظاالنعث قعيامةت آىنعنعث مةيدانغا آئلعشعنعث هةق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص ظأزعنعث بعر تىرآىم مةخلذقاتلعرع بعلةن قةسةم 

  398........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................قعلغانلعقع توغرعسعدا
  399...................................................................................................................................................................................................قعيامةت بولغاندا يىز بئرعدعغان بةزع ظعشالرنعث بايانع توغرعسعدا

  401...................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث هةرتىرلىك قذدرةتلعرعدعن ظعبرةت ظئلعشقا حاقعرعش توغرعسعدا
  403.........................................................................................................ضذناهكارالرنع جةهةننةمدعكع جايلعرعغا هةيدةش ؤة ظذ يةرنعث قانداق جاي ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  403...............................................قعلعشقا صئتعنعشقا ظاجعز آئلعدعغانلعقع توغرعسعداقعيامةت آىنع ضذناهكارالرنعث سأزلةشكة، ظأزرة ظئيتعشقا ؤة شذنداق 
  405.................................................................................................................................................................................................................................................تةقؤادار بةندعلةرنعث جايعنعث بايانع توغرعسعدا

  405..............................................................................................................................................................................ذحعالر ظىحىن قعلعنغان تةهدعت توغرعسعداقعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغ

  سىرة نةبة
  407..........................................................................................................................................................................قعيامةتنعث بولذشعنع ظعنكار قعلغان آاصعرالرغا رةددعية بئرعش توغرعسعدا

  408.................................. تاظاالنعث مةخلذقاتلعرعنع ظألضةندعن آئيعن تعرعلدىرةلةيدعغان قذدرعتعنعث بارلعقعنع ظعسصاتاليدعغان بايانالر توغرعسعدااهللا
  410..................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ؤة ظذ آىندة بولعدعغان ظعشالرنعث بايانع توغرعسعدا

  413..................................................................................................................................................................................................................تةقؤادارالر ظىحىن حوث بعر نعجاتلعقنعث بارلعقع توغرعسعدا
  414.....................................عسعز سأز قعلعشقا صئتعنالمايدعغانلعقع توغرعسعداهةر قانداق بعر آعشعنعث، هةتتا صةرعشتةلةرنعثمذ اهللا تاظاالنعث ظالدعدا ظعزن

  415...........................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت بولذشنعث ظاز قالغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة نازعظات
  418........................................................................... تىرلىك صةرعشتعلةر بعلةن قعيامةتنعث حوقذم بولعدعغانلعقعغا قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث بةش

امةت آىنع هةققعدة قعيامةت آىنعنعث قانداق بعر آىن ظعكةنلعكع، آعشعلةرنعث هالعنعث قانداق بولذص آئتعدعغانلعقع ؤة ظذالرنعث قعي
  418........................................................................................................................................................................................................................................................................................دئيعشعدعغان سأزلعرع توغرعسعدا

  420........................................................مذسا ظةلةيهعسساالمنعث قعسسعسعنعث بايانع ؤة ظذنعث اهللا تاظاالدعن قورققانالر ظىحىن ظعبرةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  422..................................................................................................................................ظاسمان ؤة زئمعنالرنع يارعتعشنعث ظعنسانالرنع يارعتعشتعن قعيعن ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  424......................................ندة بئرعلعدعغان مذآاصات ؤة جازاالر توغرعسعداقعيامةت آىنع، ظذ آىننعث يىز بئرعدعغان ؤاقتعنعث ظئنعق ظةمةسلعكع ؤة ظذ آى
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  سىرة ظةبةسة
ظاجعز آعشع ظذممذ مةآتذمغا حعرايعنع تىرضةنلعكع ظىحىن اهللا تاظاالنعث ظذنعثغا آايعغانلعقع توغرعسعدا( آأزع)صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................427  
  428..........................................................................................................................................................................................................................................................................................قذرظاننعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  430..........................................................................................................................................................ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشنع ظعنكار قعلغذحعالرغا بئرعلضةن رةددعية توغرعسعدا
ظىندىرىلضةنلعكع ظألضةندعن آئيعن قايتا تعرعلعشنعث بولعدعغانلعقنعث دةلعل ـ صاآعتع ( زئمعندعن)ضعياهالر ؤة باشقا نةرسعلةرنعث 

  431..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  433....................................................................................................................................ظذرذق ـ تذغقانلعرعدعنمذ قاحعدعغانلعقع توغرعسعدا( هةتتا)آعشعلةرنعث قعيامةت آىنعدة 

  433.......................................................................................................................جةننعتعلةر بعلةن دوزعخعلةرنعث قعيامةت آىنعدة يىزلعرعنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة تةآؤعر
  435...........................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرة هةققعدة آةلضةن هةدعس توغرعسعدا

  435..............................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع آىن نذرعنعث ظأحعدعغانلعقع توغرعسعدا
  436.....................................................................................................................................................................................................................................................................................يذلتذزالرنعث تأآىلىشع توغرعسعدا

  436................................................................................تاغالرنعث ضذمران قعلعنعشع، بوغاز تأضعلةرنعث تاشلعؤئتعلعشع ؤة ياؤايع هايؤانالرنعث توصلعنعشع توغرعسعدا
  437.......................................................................................................................................................................................................................دئثعزالرنعث ظوت بولذص الؤذلداص يانعدعغانلعقع توغرعسعدا

  437..........................................................................................................................................................................................................................................................................جانالرنعث قوشذلعدعغانلعقع توغرعسعدا
  438.......................................................................................................................................................................................تعرعك آأمىؤئتعلضةن قعز بالعدعن سوظال سورعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  438...............................................................................................................................................................................................................آأمىؤئتعلضةن قعز ظىحىن بئرعلعدعغان آةففارةت توغرعسعدا
  439...................................................................................................................................................................................................................................................نامة ـ ظةمةللةرنعث ظئحعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  439....................................................................................................................ظاسماننعث ظئحعلعشع، جةهةننةمنعث قعزعتعلعشع ؤة جةننةتنعث يئقعنالشتذرذلعشع توغرعسعدا
  439.......................................................................قعيامةت آىنع هةر بعر آعشع ظأزعنعث قعيامةت ظىحىن قانداق ظعشالرنع قعلغانلعقعنع بعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  441........................... ظةلةيهعسساالمنعث ظئلعص حىشكةنلعكع توغرعسعداقذرظان هةرضعزمذ ساراثلعقنعث نةتعجعسع بولماستعن بةلكع ظذنع جعبرعظعل
  442...................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤةهعينع يةتكىزىشتة بئخعللعق قعلمايدعغانلعقع توغرعسعدا

  443.............................................................................................قذرظاننعث شةيتاننعث سأزع بولماستعن بةلكع صىتىن آعشعلةر ظىحىن نةسعهةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  سىرة ظعنفعتار
  445...........................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  446....................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنع يىز بئرعدعغان ظعشالر توغرعسعدا
  446............................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنع ظذنتذص قئلعشنعث ظعنسانغا اليعق ظةمةسلعكع توغرعسعدا

  447...............ظالدعنعص آئتعشنعث سةؤةبع ؤة صةرعشتعلةرنعث ظعنسانالرنعث قعلمعشلعرعنع خاتعرعلةص تذرعدعغانلعقعنع ظاضاهالندذرذش توغرعسعدا
  448..................................................................................................................................................................................ياخشع آعشلةرنع مذآاصاتالش ؤة يامان آعشعلةرنع جازاالش توغرعسعدا

  سىرة مذتةففعفعن
  452..ظألحةم ؤة تارازعدا آةم بةرضىحعلةرنع ظالةملةرنعث صةرؤةردعضارع اهللا تاظاالنعث ظالدعدا هئساب بئرعدعغانلعقع بعلةن قورقذتذش توغرعسعدا

  453............................................................................................................................................................................يامان ظادةملةرنعث نامة ـ ظةمالع ؤة ظذالرنعث بةزع ظةهؤاللعرع توغرعسعدا
  456................................................................................................................................................................................................................ياخشعالرنعث نامة ـ ظةمالع ؤة ظذالرنعث مذآاصاتع توغرعسعدا

  458............................................................................................................................................................يامانلعق قعلعشع ؤة ظذالرنع مازاق قعلعشع توغرعسعدا( مأمعنلةرضة)آاصعرالرنعث 
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  سىرة ظعنشعقاق
  461.................................................................................................................................................................................................................................سىرة ظعنشعقاقتا سةجدة ظايعتعنعث بارلعقع توغرعسعدا

  462................................................................................................................................................قعيامةت آىنع ظاسماننعث يئرعلعدعغانلعقع ؤة زئمعننعث سوزذلعدعغانلعقع توغرعسعدا
  462..................................................................................................................................نعث بارلعقع توغرعسعدامذآاصات ياآع جازاسع( هةقعقةتةن)دذنيادا قعلغان قعلمعشالرنعث 

  463..................................................................................................................................................................................................................................................................................سوراش ؤة هئساب بئرعش توغرعسعدا
  464.................................................................................................................عنغان قةسةم توغرعسعداظعنسانالرنعث بعر هالدعن يةنة بعر هالغا يأتكعلعص تذرعدعغانلعقعغا قعل

ظذالرنعث ظعمان ظئيتمعغانلعقعنع تةنقعدلةش، ظذالرغا بئرعلعدعغان ظازاب ؤة مأمعنلةرضة بئرعلعدعغان ظأزىلمةس ظةجرعدعن خةؤةر بئرعش 
  465......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا

  سىرة بذرذج
  467...........................................................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث تةصسعرع توغرعسعدا“ بذرذج”ظايةتتعكع 

  468...............................................................................................................................اهللا تاظاالنعث قعيامةت آىنع، جذمة آىنع ؤة هارصا آىنع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا
  468........................................................................................................................................ظورةك ظعضعلعرعنعث اهللا تاظاالغا ظعمان ظئيتقان آعشعلةرضة زذلذم قعلغانلعقع توغرعسعدا

  469..................................................................................................................................................تاشالنغانالرنعث قعسسعسع توغرعسعداسئهعرضةر، راهعب، آعحعك بعر باال ؤة ظورةآكة 
  472.........................................................................................................................................................................................................................................................................ظورةك ظعضعلعرعنعث جازاسع توغرعسعدا

  472..........................................دىشمةنلعرع بولغان آاصعرالرنعث قاتتعق جازالعنعدعغانلعقع توغرعسعداياخشعالرنعث مذآاصاتلعنعدعغانلعقع ؤة اهللا تاظاالنعث 

  سىرة تارعق
  475....................................................................................................................................................................................................................................................................................تارعقنعث صةزعلعتع توغرعسعدا سىرة

  475...........................................قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا( ظعنساننعث اهللا تاظاالنعث يولغا قويغان تىزىملعرع بعلةن قورشالغانلعقع بعلةن)نعث اهللا تاظاال
ث بارلعقعنع ظعسصاتالص بئرعدعغان بعر صاآعت ظعكةنلعكع ظعنساننعث يارعتعلغان ماددعسع بولسا، اهللا تاظاالنعث ظذنع قايتا يارعتعشقا قذدرعتعنع

  476......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  477.............................................................ياردةممذ قعلعنمايدعغانلعقع توغرعسعدا( هئحبعر)ظعنساننعث قعيامةت آىنع هئحنئمعضة قادعر ظةمةسلعكع ؤة ظذنعثغا 

  477................................................................................................................................قذرظاننعث هةق ظعكةنلعكع ؤة ظذنعثغا قارشع حعققانالرنعث مات بولعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة ظةظال
  479.....................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة ظةظالنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  480..................................................................................................اهللا تاظاالنعث نامعنع صاك دةص ظئتعقاد قعلعشقا آةلضةن بذيرذق ؤة ظذنعث ؤاجعب ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  481..........................................قع، ظذالرنعث تةقدعرعنع بئكعتكةنلعكع ؤة ظوت ـ حأصلةرنع ظىندىرضةنلعكع توغرعسعدااهللا تاظاالنعث مةخلذقاتالرنع ياراتقانلع

  481............................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ؤةهعينع ظذنتذص قالمايدعغانلعقع توغرعسعدا
  482................................................................................................................................................................................................................................................................ؤةز ـ نةسعهةت قعلعشقا بذيرذش توغرعسعدا

  483.......................................................................................................................................................................................................................................نعجاتلعققا ظئرعشكةن آعشعلةرنعث بايانع توغرعسعدا
  484.............................................................................................................................................................................................................نعث ظالدعدا دذنيانعث قةدعرسعز ظعكةنلعكع توغرعسعداظاخعرةت

  484.........................................................................................................................................................................................................ظعبراهعم ؤة مذسا ظةلةيهعسساالمالرنعث سةهعصعلعرع توغرعسعدا

  سىرة غاشعية
  487...............................................................................................................................................................................................................جذمة نامعزعدا ظةظال ؤة غاشعية سىرعلعرعنع ظوقذش توغرعسعدا

  487.......................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنعث بايانع ؤة دوزاخ ظةهلعنعث بذ آىندعكع ظةهؤالع توغرعسعدا
  489.......................................................................................................................................................................................................................جةننةت ظةهلعنعث قعيامةت آىنعدعكع ظةهؤالع توغرعسعدا
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  490................................................................تأضعلةرنعث، تاغالرنعث ؤة ظاسمان ـ زئمعننعث يارعتعلعشع ظىستعدة صعكعر يىرضىزىشكة تةرغعص قعلعش توغرعسعدا
  491.........................................................................................................................................................................................................................................................................زامام ظعبنع سأظلةبةنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  492.......................................................................................................................................................صةيغةمبةرنعث ؤةزعصعسعنعث صةقةتال يةتكىزىشتعنال ظعبارةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  492.............................................................................................................................................................................................................................هةقتعن يىز ظأرىضةنلةرضة قعلعنغان تةهدعد توغرعسعدا

  سىرة فةجر
  495................................................................................................................................................................................................................................................سىرة فةجرعنع نامازدا قعراظةت قعلعش توغرعسعدا

  496...............................................................................................................................................................................................................ؤة ظذنعثدعن باشقا سأزلةرنعث تةصسعرع توغرعسعدا“ سىبهع”
  496....................................................................................................................................................................................................................................................................دئضةن سأزنعث بايانع توغرعسعدا“ آئحة”

  497.....................................................................................................................................................................................................االنعث ظاد قةؤمعنع هاالك قعلغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدااهللا تاظ
  498..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................صعرظةؤن توغرعسعدا

  499.........................................................................................................................................................................................................................................صةرؤةردعضارنعث آأزعتعص تذرعدعغانلعقع توغرعسعدا
بةندعنعث باي ياآع صئقعر قعلعنعشع اهللا تاظاالنعث ظعززةتلعشع ياآع خار قعلعشع ظةمةس، بةلكع بةندعسعضة قعلغان سعنعقع ظعكةنلعكع 

  499.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  500............................................................................................................................................................................................بةندعنعث مال ـ دذنياسع هةققعدة يامانلعق قعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  500..................................................................هةر بعر آعشعنعث قعيامةت آىنع ظأزعنعث ياخشع ـ يامان قعلمعشلعرعنعث نةتعجعسعنع آأرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة بةلةد
اهللا تاظاال ظعنساننع جاصا ـ مذشةققةت ظعحعدة قعلعص ياراتقانلعقعغا مةآكعنعث ؤة ظذنعثدعن باشقا نةرسعنعث هأرمعتع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع 

  503.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  505............................................................................................................................................................................ظعنساننعث اهللا تاظاالنعث قورشاؤعدا ؤة نئمعتع ظعحعدة ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  505................................................................................................................................................ياخشعلعق بعلةن يامانلعقنع ظايرعؤئلعشنعث ظأزعمذ بعر نئمةت ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  506...................................................................................................................................................................................................................................................ياخشعلعق يولعغا قعلعنغان تةرغعص توغرعسعدا

  507..............................................................................................................................................................................................................................................................بةتبةختلةر ؤة ظذالرنعث جازاسع توغرعسعدا
  509...............................................................................................................................................................بعلةن سىرة زذهانعث خذصتةن نامعزعدا ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا سىرة شةمس

  سىرة شةمس
غانلعقعغا، ظأزعنع آذصذر بعلةن رةسؤة اهللا تاظاالنعث ظأزعنعث مةخلذقاتلعرع بعلةن ظأزعنع تاظةت بعلةن صاآلعغانالرنعث حوقذم نعجات تاصعدع

  509.......................................................................................................................................................قعلغان آعشعلةرنعث حوقذم زعيان تارتعدعغانلعقعغا قةسةم قعلغانلعقع توغرعسعدا
  512...........................................................................................................................عسعداسةمذد قةؤمعنعث صةيغةمبعرعضة ظعشةنمعضةنلعكع ؤة ظذالرنعث هاالك قعلعنغانلعقع توغر

  513....................................................................................................................................................................................................................سالعه ظةلةيهعسساالمنعث تأضعسعنعث قعسسعسع توغرعسعدا

  سىرة لةيل
  515........................................................................................................................................................................................................................................لةيل سىرعسعنع خذصتةن نامعزعدا ظوقذش توغرعسعدا

  515.....................................................................آعشعلةرنعث ظةمةللعرعنعث ظوخشعماسلعقعغا قارعتا ظئرعشعدعغان نةتعجعسعنعثمذ ظوخشعمايدعغانلعقع توغرعسعدا
  518..................................................................................................................................اشقا ظعشالرنعث اهللا تاظاالنعث ظعلكعدة ظعكةنلعكع توغرعسعداهعدايةت تئصعش ؤة ظذنعثدعن ب

  519..........................................................................................................................................................................بذ ظايةتلةرنعث نازعل بولذش سةؤةبع ؤة ظةبذبةآرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  سىرة زذها
  521..................................................................................................................................................................................................................................زذها سىرعسعنعث نازعل بولذشعنعث سةؤةبع توغرعسعدا



  
  
  
  

 688                               زارعياتتعن ـــــــــــــــــــ سىرة ناسقعحة                                    سىرة 
مذندةرعجة

w
w

w
.m

unber.org
 

  522....................................................................................................................................................................................................................................ظاخعرةتنعث دذنيادعن ياخشع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  523...................................................................................................... ظةلةيهعسساالمنع ظاخعرةتتعكع ناهايعتع آأص نئمةتلةرنعث آىتىؤالعدعغانلعقع توغرعسعداصةيغةمبةر

  523..........................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا بةرضةن بةزع نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
  524...........................................................................................................................................................................................................................................بذ نئمةتلةرنعث قةدرعضة قانداق يئتعش توغرعسعدا

  سىرة ظعنشعراه
  525...............................................................................................................................................................................................................................آأثىلنع آئثةيتعص نذرالندذرشنعث مةنعسع توغرعسعدا

  525...............................................................................................................................................................................................اهللا تاظاالنعث صةيغةمبعرعضة بةرضةن نئمةتلعرعنعث بايانع توغرعسعدا
  526.............................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث شأهرعتعنع آأتىرضةنلعك توغرعسعدا

  526.....................................................................................................................................................................................................................تةسلعكتعن آئيعن ظاسانلعقنعث بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  526.........................................................................................................................................................................................................................................بعكار قالغاندا زعكعر بعلةن شذغذللعنعش توغرعسعدا

  سىرة تعن
  527........................................................................................................................................................................................................................................سىرة تعننع سةصةردعكع نامازالردا ظوقذش توغرعسعدا

  527..............................................................................................................................................................................................تعن ؤة ظذنعثدعن آئيعن آةلضةن سأزلةرنعث تةصسعرع توغرعسعدا
  528......................................................................................................ظعنسان ظةث حعرايلعق شةآعلدة يارعتعلغان تذرذقلذق ظذنعث دوزاخقا تاشلعنعلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  531..................................................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظةث دةسلةصتة حىشكةن سىرعدذر

  سىرة ظةلةق
  531................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث صةيغةمبةرلعكعنعث باشلعنعشع ؤة ظةث دةسلةصتة حىشكةن ظايةتلةر توغرعسعدا

  532.............................................................................................................................................................................ظعنساننعث ظعززةت ؤة هأرمعتعنعث بعلعم بعلةن بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
  533...........................................................................................................................................................................ظعنساننعث مال ظىحىن هةددعن ظاشقانلعقعغا قعلعنغان تةهدعت توغرسعدا

  534................................................................................................................................................................................................داظةبذ جةهلعنع ظةيعبلةش ؤة ظذنعثغا قعلعنغان تةهدعت توغرعسع
  535..............................................................................................................................................................................................................................صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا تةسةللع بئرعش توغرعسعدا

  سىرة قةدر
  537...........................................................................................................................................................................................................................................................................قةدعر آئحعسعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  538....................................................................................قةدعر آئحعسعدة صةرعشعتعلةرنعث حىشعدعغانلعقع ؤة بارلعق ياخشعلعقالرنعث بئكعتعلعدعغانلعقع توغرعسعدا
  539.......................................................................................................................................................................................مةتلعرع توغرعسعداقةدعر آئحعسعنع مذظةييةنلةشتىرىش ؤة ظذنعث ظاال

  540.............................................................................................................................................................................................................................................................قةدعر آئحعسع قعلعنعدعغان دذظا توغرعسعدا

  سىرة بةييعنة
  543...........................................................................................................................آةظبكة ظوقذص بةرضةنلعكع توغرعسعداصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث بذ سىرعنع ظذبةي ظعبنع 

  544.....................................................................................................................................................................................مذشرعكالر ؤة ظةهلع آعتابتعن بولغان آاصعرالرنعث ظةهؤالع توغرعسعدا
  544...........................................................................................................................................................................عل آةلضةندعن آئيعن يىز بةرضةنلعكع توغرعسعداظعختعالصنعث روشةن دةل

  545............................................................................................................................................اهللا تاظاالغا ظعخالس بعلةن ظعبادةت قعلعش اهللا تاظاالنعث بذيرذقع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  546....................................................................................................مةخلذقاتالرنعث ظةث ياخشعسع ؤة ظةث يامعنع هةم ظذالرغا بئرعلعدعغان جازا ؤة مذآاصات توغرعسعدا

  سىرة زةلزةلة
  547...............................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة زةلزةلةنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  548....................................................................................................................قعيامةت آىنع ؤة ظذ آىندة زئمعن ؤة ظعنسانالرنعث ظةهؤالعنعث قانداق بولعدعغانلعقع توغرعسعدا
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  549.........................................................................................................................................................................................................زةررعحعلعك ظةمةلنعثمذ نةتعجعسعنع آأرعدعغانلعقع توغرعسعدا

  سىرة ظادعيات
اهللا تاظاالنعث ظعنساننعث بئرعلضةن نئمةتلةرضة آذصذرلذق قعلغذحع ؤة هئرعسمةن ظعكةنلعكعضة جةث ظاتلعرع بعلةن قةسةم قعلغانلعقع 

  551........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................توغرعسعدا
  552.......................................................................................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعدعن قورقذتذش توغرعسعدا

  سىرة قارعظة
  سىرة تةآاسذر

  555.........................................ظاخعرةتتعن غةصلةتتة قئلعش بولسا دذنيانع ناهايعتع بةك ياخشع آأرىص آةتكةنلعكنعث نةتعجعسع ظعكةنلعكع توغرعسعدا
  556..........................................................دوزاخنع آأرىش ؤة ظعنسانغا، ظذنعثغا بئرعلضةن نئمةتلةردعن سورعلعدعغانلعقع بعلةن قعلعنغان تةهدعت توغرعسعدا

  سىرة ظةسر
  559................................................ مذشذ سىرة ظارقعلعق قذرظاننعث مأجعزعلعك بعر آعتاب ظعكةنلعكعنع تونذص يةتكةنلعكع توغرعسعداظةمرع ظعبنع ظاسنعث

  سىرة هذمةزة
  سىرة فعل

  563....................................................................................................................................................................................فعل ظعضعلعرعنعث قعسسعسعنع قعسقعال قعلعص بايان قعلعش توغرعسعدا

  سىرة قذرةيش
  سىرة ماظذن

  573............................................................................................................................................................................................................قعيامةت آىنعنع ظعنكار قعلغذحعالرنعث سىصةتلعرع توغرعسعدا

  سىرة آةؤسةر
  579...................................................................................................................................................شانع قالمايدعغانلعقع توغرعسعدا نع-صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث دىشمعنعنعث نام 

  سىرة آافعرذن
  581..................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث سىننةت ؤة نةصلة نامازالردا ظوقذلعدعغانلعقع توغرعسعدا

  582.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ـ جذدا بولذش توغرعسعداشئرعكتن ظادا

  سىرة نةسر
  585..................................................................................................................................................................................................................................................................................سىرة نةسرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  585...........................................................................................شقانلعقعدعن خةؤةر بةرضةنلعكع توغرعسعدابذ سىرعنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث ظأمرعنعث ظاخعرال

  سىرة مةسةد
  589..........................................................................................بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبع ؤة ظةبذلةهةبنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا قارشع تذرغانلعقع توغرعسعدا

  590.......................................................................................................................................................................................ظةبذلةهةبنعث ظايالع ظذممذ جةمعلنعث ظاقعؤئتعنعث بايانع توغرعسعدا
  591................................................................................................................................................ظةبذلةهةبنعث ظايالعنعث صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمغا ظةزعيةت بةرضةنلعكع توغرعسعدا

  سىرة ظعخالس
  593................................................................................................................................................................................................بذ سىرعنعث حىشىش سةؤةبعنعث ؤة صةزعلعتعنعث بايانع توغرعسعدا
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  593......................................................................................................................................................................سىرة ظعخالسنعث صةزعلعتع هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا
  594............................................................سىرة ظعخالسنعث قذرظاننعث ظىحتعن بعرعضة باراؤةر بولعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا

  594....................................................ث جةننةتكة آعرعشنع ؤاجعص قعلعدعغانلعقع هةققعدة آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعداسىرة ظعخالسنع ظوقذشنع
  594.........................................................................................................................................سىرة ظعخالسنع قايتا ـ قايتا ظوقذش توغرعسعدا آةلضةن هةدعسلةرنعث بايانع توغرعسعدا

  595...............................................................................اهللا تاظاالنعث ظعسعملعرعنع ظأز ظعحعضة ظالغان سىرة بعلةن دذظا قعلعش توغرعسعدا آةلضةن هةدعسنعث بايانع
  595...............................................................................................................................................................................................................................................شعصالعق ظىحىن يىرىلعدعغان سىرعلةرنعث بايانع

  596...........................................................................................................................اهللا تاظاالنعث بالعسع، ظاتا ـ ظانعسع، ظايالع ؤة تةثدعشع بولذشتعن صاك ظعكةنلعكع توغرعسعدا

  سىرة فةلةق
  599................................................................................................................................................................................................................................................................................. ناسنعث تةصسعرعسىرة فةلةق بعلةن سىرة

  599...................................................................................................................................................................فةلةق بعلةن ناس سىرعسع هةققعدة ظعبنع مةسظذدنعث آأزقارشع توغرعسعدا
  599.........................................................................................................................................................................................................................................................................بذ ظعككع سىرعنعث صةزعلعتع توغرعسعدا

  602....................................................................................................................................................................................صةيغةمبةرظةلةيهعسساالمنعث سئهعر قعلعنغانلعقعنعث بايانع توغرعسعدا

  سىرة ناس
  607..............................................................................................................................................................................................................نذشتذرذلذشعتةصسعردعكع بةزع شةخسلةرنعث قعسقعحة تةجعمعهالع تو

  




